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معرفة فاعلیة بعض نظریات التعلم على الجانب المهاري في كرة السلة
.اإلدراكیة-االرتباطیة-النظریة الشرطیة

.سنة16- 15تجریبي میداني أجري على تالمیذ بعض ثانویات والیة سیدي بلعباس بحث 
.بلكبیش قادة: األستاذ

.أستاذ مساعد مكلف بالدروس
-جامعة مستغانم–معهد التربیة البدنیة والریاضیة 

األفكار كان لتقدم األبحاث والتجارب السیكولوجیة في الفترة األخیرة، أثر كبیر في تغییر الكثیر من 
السابقة، وظهور نظریات جدیدة تفسر عملیة التعلم وتوضح حقائقها، بشكل یسمح لنا بالتعرف على 

وأصبحنا اآلن ننظر لعملیة التعلم على أنها عملیة تغییر . طبیعتها وشروطها والعوامل التي تؤثر فیها
.وتعدیل في سلوك الفرد

ته وهو على اتصال بالبیئة یؤثر فیها ویتأثر بها، ویحاول فالطفل منذ والد. وهذا التغیر یستمر مدى الحیاة
وأثناء عملیة . أن یتكیف معها، فیغیر من سلوكه، بحیث یتفق مع المواقف المختلفة التي یتعرض لها

التكیف هذه یكتسب الفرد أسالیب جدیدة للسلوك تتفق مع میوله وتؤدي إلى إشباع حاجاته، وتعمل على 
.تحقیق أهدافه

بهذا المفهوم یشمل تغیرات جسمیة وانفعالیة وعقلیة، وینتج عن ذلك اكتساب أفكار ومعلومات والعلم 
واتجاهات ومهارات، وبذلك یمكنه أن یحدد بدرجة كبیرة نوع الحیاة التي یرغب فیها، وعملیة التفاعل هذه 

ى مهارات واتجاهات هي الخبرة ولكن األمر الهام هو نوع الخبرة التي یواجهها الفرد، بحیث تؤدي به إل
.وهذه وظیفة المدرسة والمدرسین. ومعارف نافعة له ولمجتمعه

مّما سبق یمكن القول بأن التعلم عملیة تنتج من نشاط الفرد، وتهدف لهدف معین له أهمیة عند ذلك 
ذه التغیرات، یجب على واضعي المناهج وللحصول على ه. الفرد، وینتج عنها تغیرات في سلوكه

أن یتبینوا أوال النتائج التعلیمیة المرغوبة، ثم یعملوا على تزوید التالمیذ بالخبرات المناسبة التي والمدرسین
.تتحقق عن طریقها تلك النتائج

والتعلم كتغیر للسلوك عن طریق الخبرة، ال یعني إهمالنا المطلق للتذكر كوسیلة لالحتفاظ بالمادة 
فحسب رأینا إن التعلم عملیة . ة ما قد یفید في ناحیة أخرىالمتعلمة، أو إغفالنا أن التدریب في ناحی

تتضمن كل أنواع الخبرات للحصول على نتائج تعلیمیة مرغوب فیها، وأن التعلم یحدث عندما یتعرض 
التلمیذ لخبرة كاملة فیها العمل أو النشاط وفیها المعرفة، وفیها الغرض وتحقق هذا الغرض، بحیث تغیر 

.ه، والتعلم بهذا المعنى یغیر من شخصیة الفردهذه الخبرة من سلوك
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وفي األخیر نستخلص بأن التعلم هو تغیر في السلوك له صفة االستمرار، وصفة بذل الجهد المتكرر 
.حتى یصل الفرد إلى استجابة ترضي دوافعه وتحقق غایاته وأهدافه

التعلیمي المسطر من قبل وزارة التربیة التربیة البدنیة والریاضیة هي إحدى المقاییس األساسیة في البرنامج 
لتالمیذ المراحل الدراسیة في الثانویات داخل التراب الوطني، لما لها من أهمیة في إعداد التالمیذ عقلیا، 

ویسعى العاملون في مجال التربیة البدنیة والریاضیة إیجاد عالقة . صحیا، اجتماعیا، وهذه حقیقة مسلم بها
خرى، وحققوا في سعیهم هذا على ربطها بالعلوم الصرفة والعلوم اإلنسانیة، وأصبح ارتباطیة مع العلوم األ

ولكن طموحات المجتمع البشري كبیرة ترمي . تقنین حصص التربیة البدنیة والریاضیة مقنن وبشكل هادف
.إلى إیجاد أفضل السبل لتحقیق األهداف المسطرة للتربیة البدنیة والریاضیة التعلیمیة

م عملیة أساسیة في الحیاة، وكل فرد منا یتعلم ویكتسب خالل تعلمه أسالیب السلوك التي یعیش إن التعل
ولو نظرنا للحیاة . وتظهر نتائج التعلم في ألوان النشاط التي یقوم بها اإلنسان وفیما ینجزه من أعمال. بها

وواضحة، ولقد استطاع خالل على صعید األمة أو البیئة المحلیة أو الفرد فإننا نجد آثار التعلم شاملة
القرون أن یستفید من خبرات األجیال التي سبقته عن طریق التعلم، وبالتالي إسهامه إلى رصید اإلنسانیة 

والمؤسسات االجتماعیة وتطور وقد نمت العادات والقوانین واللغات . المتزاید من المعارف والمهارات
.ته على التعلماإلنسان، واستطاع المحافظة علیها نتیجة لقدر 

ولهذا أنشئت . وواضح أن التعلم عملیة تشغل جانبا هاما من حیاة كل فرد، وهي عملیة تكفل البقاء لألفراد
المدارس لكي تتم عملیة التعلم بكفاءة، وتتطلب الحیاة في المجتمع من الفرد أن یتعلم أعماال معقدة وبالغة 

.دفةاألهمیة، بحیث ال یمكن أن یترك هذا التعلم للص
، ومحاولة منا معرفة ونقد )المهاري(إن بحثنا هذا طرقنا میدان نظریات التعلم في مجال التعلم الحركي 

دور كل نظریة على المستوى البدني والمهاري للتالمیذ، وأي الطرق المناسبة لكل نظریة من خالل 
القدرات البدنیة بهدف معرفة الحصص المنهجیة التعلیمیة الخاصة بالبرنامج في كرة السلة، ودرسنا أیضا 

.مستوى عالقتها بتعلم مهارات كرة السلة
نظریات (شمل البحث على أربعة أبواب، الباب األول شمل على الدراسات النظریة والبحوث المشابهة 

).التعلم، النظریة الشرطیة، النظریة االرتباطیة، اإلدراكیة
أّما . البدنیة والمهاریة، الحواس ودورها في عملیة التعلمالباب الثاني شمل على التعلم وعالقته بالقدرات 

.الباب الثالث فشمل على المهارات األساسیة في كرة السلة، التقویم والدراسات المشابهة
.أّما الباب الرابع واألخیر فشمل على الجانب التطبیقي، منهج البحث وٕاجراءاته المیدانیة، نتائج البحث

دریس، یجب االهتمام بأسالیب تنمیة القدرة على التعلم، وٕاعادة النظر في الطرق لكي نزید من فاعلیة الت
مقرون واألسالیب المتبعة في تدریس التربیة البدنیة والریاضیة، إن تعلم الحركات والمهارات الریاضیة

). 15، ص1995عمار بوحوش وآخرون، (بالقدرة واالستیعاب للتالمیذ ومعتمد على التجارب السابقة 
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فالتعلم حسب العلماء هو صفة اإلدراك للحركات الجسمیة واستیعاب للمعلومات والقدرة على اإلدراك، 
فتعلم حركة جدیدة وتقنیتها وتثبیتها مع تطبیقها هو باألساس التعلم الحركي، وهذا ما سیدفعنا ألن یتبادر 

عوامله ومراحله ؟ وكیف ما هي شروط التعلم ؟ وما هي: إلى أذهاننا بطرح مجموعة من األسئلة مثل
یحدث التعلم ؟ وكیف تحدث الحركة في خالل التعلم، وما هي عوامله ومراحله، وكیف یحدث التعلم، 
وكیف تحدث الحركة في خالل التعلم، وكیف تتطور الحركة، وهل التعلم الحركي هو اكتساب الفرد لمهارة 

).17، ص1989وجیه محجوب، . (یاضي ؟حركیة وٕاتقانها وتثبیتها من أجل االرتفاع بالمستوى الر 
إذ تبدو القابلیة على . إن التقدم التكنولوجي یفرض الحاجة إلى متطلبات جدیدة وعالیة من التعلم الحركي

ومثل هذا ).1993لحمر عبد الحق، .د(األداء الحركي لإلنسان أمام الجانب العقلي ثانویة وسطحیة 
یعتمد على النشاط العقلي فقط، ولكن هذا النشاط أثبتت التجارب جیل ضعیف سیقودنا إلى تربیة التصور

فیه فشلها إال عن طریق التطور الحركي، وهنا تبرز أهمیة نظریات التعلم وأهمیة التعلم الحركي على 
أساس بناء شخصیة نافعة في المجتمع، ولهذا فإن الریاضة هي تصرف حركي مهدوف وبوصفها وحدة ال 

من هنا نرى أن التعلم . شيء یحدث للجسم یتم بالفعل عن طریق االرتباط العقليتنفصل عن العقل وكل
الحركي لإلنسان مرابط للبناء العقلي، فالحركة تعطي دیمومة لألجهزة العضویة للمحافظة على الصحة 

).55- 49، 1994محمود عوض بسیوني، . (بشكل سلیموالقدرة على التفكیر
أكثریة أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة ال یعیرون أهمیة لنظریات التعلم في حقیقة مفادها أن نحن نبحث 

لیس فیه . أثناء قیامهم بمهمة حصة التربیة البدنیة والریاضیة، وأّنهم یؤدوا الحصة بشكل تقلیدي روتیني
دول تجدید، وهذا راجع حسب الدراسة االستطالعیة التي قمنا بها إلى ضعف اإلمكانیات المتوفرة في ال

النامیة لحصة التربیة البدنیة والریاضیة، إضافة إلى عدم مواكبة التطور الحدیث في تكنولوجیا التعلیم، 
أدى إلى عزوف الكثیر من التالمیذ عن ممارسة مقیاس التربیة البدنیة والریاضیة بحجة المرض أو مّما 

عیة، نالحظ أن معظم أساتذة الوضع االقتصادي واالجتماعي، ومن خالل تجربتنا ودراستنا االستطال
متجاهلین تطبیق النظریة " إلدوارد ثور ندایك"التربیة البدنیة والریاضیة یستخدمون النظریة االرتباطیة 

ولغرض إثبات ذلك ارتأینا البحث في فاعلیة بعض نظریات التعلم الحركي على . الشرطیة ونظریة اإلدراك
حصص التربیة البدنیة والریاضیة وعالقتها بالطرق المستوى المهاري والبدني للتالمیذ في خالل

.واألسالیب
:ویهدف البحث إلى

على المستوى ) اإلدراكیة-االرتباطیة- الشرطیة(التعرف على مدى تأثیر نظریات التعلم الحركي -1
.المهاري والبدني للتالمیذ

.إبراز أي النظریات األكثر فاعلیة في عملیة التعلم لهذا السن-2
.التعرف على الفروق الفردیة للتالمیذ في استقبال المعلومات-3
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:ومن فرضیات البحث
.إن تطور القدرات البدنیة والمهاریة مرتبط بدرجة فاعلیة نظریات التعلم-1
.نظریتي اإلدراك والشرطیة هما األكثر فاعلیة في التعلم الحركي لهذه المرحلة السنیة-2

ه مسؤولیة كبیرة بالنسبة التخاذ القرارات عن المهارات التي یجب أن یعلمها، إن مدرس التربیة البدنیة علی
وألن األداء هو مقیاس التعلم، فعلى المدرس أن یكون واضحا فیما یعلم . وعن كیفیة متابعة عملیة التعلم

بها والذي فیجب أن یفكر جیدا عند انتقاء األعمال الحركیة، وفي التقدیم الجید لها، وفي التقدیم المتدرج
.یصل إلى النموذج المطلوب لألداء

وهذه الحركة ال . إن أنشطة التربیة البدنیة كلها تعتمد على الحركة والتي تهدف إلى تحقیق غرض معین
.تؤدي بطریقة عشوائیة إّنما تخضع لقواعد وقوانین تنظمها

أو المالكمة، مجموعة من المهارات المختلفة أو المصارعة،ولكل نشاط ریاضي مثل كرة السلة وكرة القدم
.أو الفنیات الخاصة" التكنیك"منها البسیط ومنها المعقد، وتسمى هذه المجموعة في المهارات 

ولكي نعلم المهارات الحركیة المختلفة، البد لنا من تفهم كیفیة حدوثها، ثّم نناقش بعد ذلك النظریات 
إن التعلم ال یمكن مالحظته بشكل مباشر وهنا یقع الفرق الحاسم بین المختلفة التي تناولت طرق تعلمها، 

التعلم واألداء، والفرق هو أننا نستطیع أن نرى األداء ولكن لكي نرى التعلم فإنه یتعین علینا أن نرى ما 
یدور داخل األفراد بشكل أو بآخر، وبطرق مناسبة، ولكن هذا مستحیل بالطبع رغم التطور التكنولوجي 

ذهل، وعلى ما نعتقد أنه لن یمضي وقت طویل إال ویتوصل العلماء لمعرفة كل میكانیزمات التعلم الم
.سواء العقلي منها أو البدني

إن بحثنا هذا المتواضع، والذي نرید من خالله البحث عن مدى إسهام نظریات التعلم في فهم واكتساب 
سین المستوى المهاري للتالمیذ في حصة التربیة المهارات في مجال كرة السلة، وفاعلیة كل نظریة في تح

.البدنیة والریاضیة
:التجربة* 

بالنسبة للعینة الضابطة، والتي طبقت علیها قوانین ومحتوى النظریة االرتباطیة، سجلنا فرق في المستوى 
ة التي أّما فیما یخص العینات التجریبی. وتحسن في مستوى األداء، وهذا إلزالة بعض األخطاء السابقة

طبقت علیها قوانین ومحتویات النظریة الشرطیة ونظریة االستبصار، فإن الفرق الحاصل في االختبارات 
لصالح النظریة 2.93قد بلغت ) الشرطیة(بین العینة الضابطة والعینة التجریبیة األولى " ت المحسوبة"و

ت والسبب یرجعه الباحث في نوع ، وهذا لبعض المهارا"ت الجدولیة"الشرطیة، وهو فرق دال مقارنة مع 
ذي استعمله إضافة لنوع الحافز ال،المهارات، وكذا استیعاب التالمیذ، وكذلك شعور التالمیذ بالنجاح

إلى التعزیز في إعطاء أسلوب األداء أثناء األداء وهو طبعا لیس في كل الحاالت، إضافةاألستاذ
أّما فیما یخص العینة المطبقة علیها قوانین ومحتوى نظریة االستبصار مقارنة مع العینة . واستجابتهم
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لصالح نظریة االستبصار، وهو فرق دال 3.438قد بلغت " ت المحسوبة"الضابطة، فإننا نالحظ أن 
، ویرجع الباحث السبب أن التالمیذ قد حدث عندهم استبصار لكیفیة "ةت الجدولی"إحصائیا مقارنة مع 

وٕادراكهم لنقاط الضعف والقوة في تأدیة الحركة، وكذا الموازنة والربط بین جمیع التكرارت الصحیحة األداء
ا بها أثناء األداء بشكل جید، وهذا طبعا نتیجة الشرح الجید والفهم والتوضیح، والصیغة الكاملة التي الحظو 

أداء التقنیات عبر الوسائل والتعزیز المكثف، وتنظیم الحركات الهادفة واالستجابات المتوقعة عبر 
الوسائل، والتعزیز المكثف وتنظیم الحركات الهادفة واالستجابات المتوقعة، أي أنهم أدركوا الصیغة مقارنة 

ة المطلوبة عدا بعض األفراد، ویرجعه مع العینة الضابطة التي الحظنا كذلك فیها تطورا لكن لیس بالدرج
بین النظریة الشرطیة " ت المحسوبة"أّما . الفردیة التي ال نستطیع التحكم فیهاالباحث إلى وجود الفروق

وهو فرق دال على فاعلیة النظریة الشرطیة بناءا على الحافز 3.98ونظریة االستبصار، فقد بلغت 
.في أداء التالمیذالمستعمل، والذي كان له األثر الكبیر 

أما بالنسبة للبنات، ففي العینة الضابطة والتي طبق علیها محتوى وقوانین النظریة االرتباطیة، فقد سجلنا 
بین النظریة " ت المحسوبة"فرق كذلك في المستوى الذي وصلت إلیه اإلناث في التجربة الثانیة، فقد بلغت 

، "ت الجدولیة"ل إحصائیا لصالح الشرطیة مقارنة مع وهو فرق دا2.50االرتباطیة والفطریة الشرطیة 
.ویرجع الباحث السبب أن اإلناث كانت استجاباتهم متغیرة لوجود الفروق الفردیة وخاصة الناحیة البدنیة

:مقارنة النتائج بالفرضیات
:الفرضیة األولى-

ث، لوحظ تطور في مستوى التعلم انطالقا من النتائج المتحصل علیها في االختبارات الثالثة للعینات الثال
لدى العینتین التجریبیتین مقارنة مع العینة الضابطة، حیث كان هذا التطور معنوي ودال ویرجع سبب 
ذلك حسب الباحث إلى الفهم والتكرار، والقدرة على أداء التمرین، أي أن تأثیر نظریات التعلم أدى إلى 

هذا ونسجل كذلك . ارات، وهي تمثل قوانین النظریات الثالثتطور قدرات التالمیذ المهاریة في أداء المه
تطور في أداء المهارات بصورة جیدة نتیجة التكرار الصحیح والممارسة الجیدة، والمتبعة بطرق أكثر دقة 
ومالحظة، وقد سجل الباحث تطور في بعض االختبارات خاص بالعینة الضابطة، إال أنه تطور عشوائي 

.فروق الفردیة عند كل تلمیذیعزیه الباحث إلى ال
إن االشتراط التقلیدي، هو العملیة التي یتعلم فیها الكائن الحي أن یستجیب بطریقة :النظریة الشرطیة-

معینة لمثیر، وقد تكون استجابات معممة لمثیر واحد، عند دراسة قوانین نظریة إیفن بافلوف نستطیع أن 
رات الشرطیة والمثیرات الطبیعیة بصورة كاملة، وقد تكون هناك تحدث بین المثی)األثر(نقول أن اإلثارة 

فترة زمنیة بینهما، والزمن بین بدایة المثیر الشرطي وبدأ المثیر الطبیعي یمثل فترة اإلثارة الداخلیة، وتعتبر 
فاء عملیة اقترانیة بینهما، وهذا في كل المهارات خاصة عند عرض الجدول التقییمي، ثّم یأتي قانون االنط

الذي یعتبره الباحث إحدى مقاییس قوة االستجابة الشرطیة، وبصفة عامة كّلما كبرت مقاومة االستجابة 
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لالنطفاء كان ذلك دلیال على قوة االستجابة الشرطیة، والتي قد تتكون في غیاب المثیر الطبیعي وبالتالي 
ضور المثیر الشرطي، ومن جهة فإن االستجابة الشرطیة القویة سوف تستمر لكثیر من المحاوالت في ح

.أخرى فإن االستجابة الشرطیة الضعیفة تنطفئ عقب محاوالت قلیلة من تقدیم مثیر شرطي فقط
:الفرضیة الثانیة-

إن تقییم الدرجات المعیاریة لدى العینات الثالث الخاصة بكل االختبارات، أظهرت نتائجها أن نظریة 
مناسبتان لعملیة التعلم، خاصة عند حسن استخدامها في هذه الفئة االستبصار والنظریة الشرطیة نظریتان 

ة خاصة العمریة، حیث أعطت للتالمیذ فرصا جیدة للممارسة واإلثارة وفهم واستیعاب الحركة عموما، وبدق
.ثارة كاأللعاب الجماعیة التي ال تخلوا من السلوكات الجماعیة ككرة السلةفي األلعاب التي تمتاز باإل

قد یكون من األفضل تعلم بعض االستجابات عن طریق النموذج والشرح، وذلك :ة االستبصارنظری-
بقصد توفیر قدر من األمن للمتعلم في المواقف التي یصعب فیها إرغام االستجابة على الظهور، أو 

شارا ویحدث والتي تعتبر أكثر أشكال التعلم الحالي انت). المالحظة(تكوین استجابة وسیلیة وكذلك التعزیز 
اآلباء، (ذلك عادة في المواقف االجتماعیة، التي تتضمن األشخاص الذین یتصل بهم المالحظ باستمرار 

واستخدام هذا التعلم لتعدیل احتمالیة حدوث استجابات، وذلك باستخدام أنشطة ). المدرسین، األصدقاء
فقد یستفید من مالحظة النموذج وهو النموذج كموجه للمالحظ، فإذا قام المالحظ باستجابات غیر مالئمة،

یخبر نتائج سلبیة أو نتائج منفردة لهذا السلوك، أو نتائج إیجابیة للسلوك المناقض، والمعنى هنا هو 
ومن أهم قوانین هذه ) كالتذكر، واإلدراك للعالقات. (المالئمةمحاولة الكف من االستجابات التي یحكم 

:النظریة
).الحركات المتقاربة(ت المتقاربة والمتماثلة في الزمان والمكان، یسهل إدراكها فالمهارا:قانون التقارب-
الحظنا حدوث تعلم جید، خاصة في مهارات التصویب لتشابه حركاتها وتكرارها الجید :قانون التشابه-

.من طرف التالمیذ
.فالحركات المتصلة فیما بینها تدرك كصیغ، بعكس الحركات المجزئة:قانون االتصال-
.فالحركات المتماثلة، تبرز كصیغ خاصة مهارات كرة السلة:قانون الشمول والتماثل-
.غالبا ما تؤدي بنا األشیاء الناقصة إلى إدراكها كاملة:قانون الغلق-

ى مواقف اإلدراك وحدها، وٕاّنما تنطبق على كافة وتعتبر قوانین التعلم عند الجشطلت ال تنطبق فقط عل
، وبالتالي فعلى المتعلمین أن یدركوا )التعلم المعرفي(أوجه نشاط الفرد وسلوكه، وخاصة في مواقف التعلم 

.الموقف التعلیمي ككل
والتعلم عند الجشطلت وحسب قوانین هذه النظریة، یظهر واضحا عند تطبیقه في التربیة البدنیة 

ویعتمد االستبصار على . الهدف، والوسیلة، والعقبة: ضیة، بحیث یتضمن ثالثة عوامل أساسیة هيوالریا
.إدراك وتنظیم أجزاء الموقف التعلیمي، مع إعطاء التغذیة الراجعة حسب مواقف التعلم من طرف المعلم
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فهم اإلدراك الجید، لذا نقول أنه لكي یتعلم التالمیذ، یجب أن یدركوا العالقات بین أجزاء الموقف، وال
إضافة إلى االستعداد، وبمعنى هذا أّنه في أي مرحلة من مراحل النمو یجب أن نقدر عندما نعرض الفرد 

.لموقف من مواقف التعلم إمكانیة سیطرته علیه ككل
:االستنتاجات

.اكیةأن النظریة المناسبة لهذه الفئة العمریة، هي النظریة الشرطیة ونظریة االستبصار اإلدر -1
.هناك فروق فردیة بین األفراد عند تعلم المهارات الحركیة-2
.تقییم الدرجات المعیاریة المحصل علیها والجدولیة، تدعم النتائج المحصل علیها بواسطة االختبارات-3
.إن استجابة التالمیذ تتأثر بنوع المثیرات المناسبة والغیر مناسبة-4
المهاریة عند التالمیذ، یعكس قدرتهم على الفهم واإلدراك واستیعاب إن تطور مستوى القدرات -5

.المعلومات
.تساعد قوانین النظریات الثالث على تطویر وتحسین مستوى األداء عند التالمیذ-6

:الخالصة
:النظریة االرتباطیة-

النظریات بعضها إن علم النفس التربوي غني بنظریاته الكثیرة في مجال التعلم، وقد یعارض بعض هذه
بعضا، األمر الذي یدعو معلم التربیة الریاضیة بضرورة التعرف ودراسة ثالث نظریات لها أهمیة كبیرة 

، والنظریة )االرتباطیة" (ثور ندایك"في مجال تعلم المهارات الریاضیة، وهي نظریة المحاولة والخطأ 
.الشرطیة لبافلوف، ونظریة االستبصار لجشطلت

محاولة والخطأ تمثل ظاهرة ملموسة لدى كل من المعلم والمتعلم في مجال درس التربیة إّن نظریة ال
الریاضیة، والتي تستخدم من قبل التلمیذ عند بدایة تعلم المهارات الریاضیة المختلفة، فعندما یشرح المعلم 

رات حتى یتمكن المهارة ویعرضها بطریقة مختلفة، یحاول التلمیذ أداء المهارة ویخطئ ویحاول مرات وم
وٕان كان یمیز األداء كثیرا من األخطاء والتي تمیز شكل الحركة في . في النهایة من السیطرة على الحركة

هذه المرحلة في مراحل التعلم، والتي تسمى بالمرحلة الخام للتعلم، وعلى ذلك فتكرار المحاولة على أداء 
.الحركة أیضاالمهارة بشكل صحیح یكسب المتعلم التعود الصحیح على 

.عن طریق المحاولة والخطأ" التمرین"وبذلك تتم عملیة التعلم بعد فترة من 
:النظریة الشرطیة-

قد تناقض هذه النظریة والتي تسمى بنظریة الفعل المنعكس أو الشرطي بالنظریة السابقة االرتباطیة 
وبذلك فالمتعلم " اقتران شرطي"، حیث تبین هذه النظریة بأن التعلم الحركي یكون نتیجة "المحاولة والخطأ"

ضع الفرد تحت مؤثر معین ما و یتصرف بأدائه للحركة بطرق خاصة، بسبب أنماط معینة للمؤثرات، فإذا 
فإن رد الفعل الذي ارتبط بهذا المؤثر یكون هو التصرف الذي یقوم به الفرد، وهكذا تتكون ردود أفعال 
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متعددة للمؤثرات والمواقف التي تنشأ عن طریق الخبرة أو عن طریق الفعل المنعكس الشرطي، وبذلك 
ارات الریاضیة المختلفة تحت مؤثرات لها عالقة ننصح وننوه بأن یقع التالمیذ عند التعلم الحركي للمه

.بالمهارة حتى یكون التعلم أسرع وبصورة أكثر إیجابیة
:نظریة االستبصار-

إن فهم ماذا یقوم الكائن الحي بسلوك، یجب معرفة كیف یدرك هذا الكائن الحي هذا السلوك، وكیف ینتقل 
ظریة مع الشرطیة التي تتأثر بالمثیر الشرطي هذا الكائن من موقف إلى موقف آخر، وتتناقض هذه الن

والمثیر الغیر الشرطي، فأساس التعلم في هذه النظریة هو الفهم واإلدراك والتوصل إلى التعلم 
باالستبصار، وكانت من بین فرضیات هذه النظریة أن التعلم یعتمد على اإلدراك الحسي، وأنه ینطوي 

اإلدراك : یر وحل المشكالت، وحل العملیات المعرفیة األخرى، مثلعلى إعادة التنظیم، لقد استخدموا التفك
والتعلم، وتدرس هذه النظریة المفاهیم والتوزیع الذاتي والتنظیم وٕاعادة التنظیم، فهي نظریة لالستبصار، أي 
أنه كلما أدرك الریاضي الحركات واألنشطة الریاضیة كّلما استطاع أن یتعلمها بشكل أسرع وأحسن، 

.یمكن أن تكون عند الریاضي فهم وٕادراك لخطط العمل وتكنیك لمختلف المهارات الریاضیةوكذلك 
ویرى أصحاب هذه النظریة، أن الطریقة المناسبة في تعلم المهارات الحركیة هي الطریقة الكلیة، على 

قدراته افتراض أن الشخص المتعلم یتصرف بطریقة كّلیة إزاء أي موقف یظهر واضح الرؤیة ویتناسب مع 
إلى تطویر الصفات والقابلیات الحركیة في أداء البدنیة، فالفروق الفردیة إزاء تحقیق الهدف ویؤدي 

رفة المتعلم بأجزاء الحركة، وهذا یعتمد بالدرجة األولى على المالحظة الذاتیة للمتعلم المهارات، ومع
.والتصحیح الذاتي له رغم اختالف المراحل العمریة

یح وفهم الحركة وربطها مع العرض، تؤدي إلى تقدم المهارة بعد مقارنة العرض والشرح إن الشرح والتوض
.والتوضیح، مع أداء المهارة نفسها

والنتیجة التي توصل إلیها الباحث هي أننا إذا أردنا أن نحسن عملیة التعلم للمهارات األساسیة، فینبغي 
د تعلمنا األصلي كلما زاد توقعنا لالستفادة منه في المواقف علینا أن نتقن أوال التعلم األصلي، وأّنه كّلما زا

الجدیدة، وأن المدرس یمكنه أن یزید من نسبة ودرجة التعلم إذا راعى الطرق التي تزید من قدرة األخرى
.التالمیذ في السیطرة على المادة التي یتعلمونها

كبیرا من الحركات التي یتعلمها تالمیذ الثانوي ال هذه النتیجة تلفت انتباهنا إلى حقیقة مفادها أن مقدارا 
یستفیدون منها، ویكون السبب حسب الباحث في ذلك أن تعلم التالمیذ لهذه المواد جزئي وغیر كامل في 

).الطور المتوسط(المراحل السابقة 
لتلمیذ أي أن یتعلم ا. وأن درجة السیطرة علیها ضعیفة، ومن ثم یصعب حدوث التعلم الصحیح والكامل

كیف یطبق ما یتعلمه على أكبر عدد ممكن من المواقف التي سیحتاج إلیها، وتعتبر الدوافع والممارسة 
التي ال یفید مالحظتها نظریا، ) المهارات(فهناك العدید من الحركات الریاضیة . والنضج من شروط التعلم
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د كبیر من أسالیب السلوك تتكرر بل البد من ممارستها والتدریب علیها حتى یتحقق تعلمها، فهناك عد
إضافة إلى أسالیب التفكیر الجید . أمامنا كل یوم في مختلف المواقف، وال یحدث أدنى تغیر في أدائنا لها

.والكامل عند توضیح وشرح المهارات األساسیة من طرف المدرس
یكولوجیة الخاصة بالتعلم، وبالتالي یجد المدرس نفسه في حاجة لالهتمام واإللمام بالمبادئ والنظریات الس

وبكل شروط هذه العملیة وقوانینها، حتى یستطیع العمل على ضوئها لكي یحصل تالمذته على الخبرات 
ویتضح مّما سبق أن وجهة النظر الحدیثة بالنسبة للتعلم، تهتم . المطلوبة بأفضل الطرق وبأسهل وسیلة

هذه النظریات التي . علم وفاعلیتها في جمیع المیادینأكثر بمعرفة النظریات والمبادئ األساسیة لعملیة الت
.تعطي نتائج یمكن استخدامها في المدرسة ویمكن تطبیقها، بحسن التعرض لها ولالستفادة من قوانینها

وواضح أن التعلم عملیة تشغل جانبا هاما من حیاة كل فرد، وأن التطور التكنولوجي یفرض الحاجة إلى 
فكرة الباحث في البحث عن أهمیة نظریات التعلم السلوكیة وفاعلیتها لهذا كانت متطلبات جدیدة وعالیة، 

في كرة السلة إیمانا مّنا بأن حصة التربیة البدنیة مازالت كالسیكیة وتقلیدیة لیس فیها تحدید خاصة في 
:الریاضات الجماعیة، حیث تهدف دراستنا إلى

على المستوى ) االستبصار-االرتباطیة-الشرطیة(التعرف على مدى تأثیر نظریات التعلم الحركي * 
.البدني والمهاري للتالمیذ

.إبراز أي النظریات األكثر فاعلیة في عملیة التعلم لهذا السن* 
إن عملیة التعلم لیست بالعملیة السهلة، وٕان مواقف التعلم بطبیعتها مواقف معقدة تتضمن العدید من 

. العوامل والمؤثرات
التعلم یحدث نتیجة اإلدراك الكلي للموقف وتنظیمه في كل متماسك وألن الخبرة الكلیة وبالتالي فإن 

.تتضمن عددا من الصفات والعالقات تفقد قیمتها إذا حّللت إلى أجزاء
وفي األخیر نقول أن البدء بتعلم المهارات األساسیة كوحدة واحدة لكل مهارة، ضروري حتى یّلم المتعلم 

وحتى تبین أجزاءه األساسیة وصلة كل جزء باآلخر والعالقات المختلفة بین . لتعلمهباألغراض األساسیة 
األجزاء بعضها بالبعض، وحتى یكون تعلم كل جزء بعد ذلك ضمن اإلطار الكلي الذي یشمل المهارة 

.یماألساسیة والعالقات التي تتضمنها، وتعطي للتالمیذ فرصا في الفهم والتفكیر والتذكر والتصور والتعم
ولكننا على یقین ومن مجال خدمتنا في حقل التربیة البدنیة والریاضیة، بأن العاملین یعانون من مشاكل 

جهلها من طرف األساتذة، وكذلك ضعف عدة، وفي مقدمتها نقص االهتمام بنظریات التعلم وفي البعض 
.ء واإلنجازوبالتالي ستؤثر على األدا. استخدام وسائل التكنولوجیا الحدیثة في التعلم

إن اطالعنا على البرامج التعلیمیة لبعض دول أوربا وأمریكا، جاء من خالل بحوثهم المنشورة والتي 
سلطت الضوء على نظریات التعلم ودورها، ولحد اآلن أعطت مردودا إیجابیا في تعلم المهارات الریاضیة، 

.وذلك باستخدام الوسائل السمعیة البصریة
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نا نتوقع حدوثها والتي وقعت فعال، ومنها صعوبة تطبیق النظریات على العینات ورغم الصعوبات التي ك
.وبعض المتغیرات األخرى

لهذا ننصح بالتأكید على أن تمثل هذه النظریات االتجاهات الرئیسیة المختلفة لتفسیر التعلم، والمتمثلة في 
تعلم في المراحل الدراسیة والحاجة إلیها االتجاه الربطي والشرطي والتكاملي، وبضرورة االهتمام بنظریات ال

.في مواقف التعلم التي یتعرض لها التالمیذ، وخاصة النظریة الشرطیة ونظریة االستبصار
:التوصیات* 
تیار وتوصیل أهداف ومحتوى المناهج بما یتفق مع المطالب االجتماعیة، واالستفادة من جمیع اخ-1

.اإلمكانیات لتربیة شخصیة المواطن
التعریف بالسیاسات والنظریات الریاضیة، على أساس أحدث المعارف للعلوم الریاضیة والنظریات -2

.الحدیثة في مجال الریاضة، بحیث یمكن توظیفها
االرتقاء بالذاتیة في التفكیر وفي العمل عند تعلیم األنشطة الریاضیة وأنواع السلوك المختلفة، وعند -3

.درات البدنیة والحركیةالتمرین والتدریب لتحسین الق
.األخذ بعین االعتبار قوانین التعلم الحركي عند تشكیل الوحدات التعلیمیة-4
تنظیم المواد التعلیمیة مع مراعاة الربط والموازنة في ترتیبها سواء في الخطة السنویة أو الشهریة أو -5

.األسبوعیة، وكذلك في دروس التربیة البدنیة
.عارف والقدرات عن طریق الربط والموازنةتحصیل وتثبیت الم-6
.ربط المادة الجدیدة بما هو معروف منها لدى التالمیذ-7

:بالنسبة لألستاذ
.ضرورة متابعته للنظریات واألسالیب الحدیثة في تدریس حصص التربیة البدنیة

.أن یركز المدرس في كل درس على االهتمام في تعلیم جمیع المعلومات والمهارات-أ
العمل على ربط االهتمام ربطا وظیفیا في الدروس المختلفة، وذلك بالتكرار المستمر، والربط -ب

.بالدروس السابقة وجعل االستبصار والتحفیز في أغلب المهارات


