
 العمميات العقمية في التعمم  :
 

ىي عمميات فسيولوجية عقمية غير مرئية تحدث في الدماغ وتتفاعؿ مع المحيط وتحوؿ 
المعمومات مف شكؿ الى اخر اذ انيا تمعب دورا ميما في حياة المتعمـ مف خالؿ مشاركتيا في 

 عممية التعمـ.
 تمر العمميات العقمية بعدة مراحؿ منيا:

  وجود حافز او مثير 
  صورة اولية عف المثير 
  البحث في الذاكرة 
  اختيار االستجابة 
 تحديد البرنامج الحركي 
 تنفيذ النشاط 
 : تقسـ العمميات العقمية في التعمـ إلىحيث 

 ) العمميات العقمية لمفعؿ الحركي ( و ) العمميات العقمية لمفعؿ الكامف ( .
 : تتكوف العمميات العقمية لمفعؿ الحركي مف  الحركيأوال:  العمميات العقمية لمفعل 

 ) االنتباه و التركيز ورد الفعؿ الحركي (
 :االنتباه  -1

ىػو العمميػة التػي يػتـ بيػػا توجيػو ادراكنػا لممثيػرات كػي تصػػبا فػي متنػاوؿ الحػواس وىػػو 
 . تييئة الحواس الستقباؿ المثيرات

 :اتو إلى ثالث أقساـمثير  : يقسـ االنتباه مف ناحية النتباهع اأنوا
: يتجو فيو االنتباه إلى المثير رغـ إرادة المتعمـ أو  القسري الالإرادي( (االنتباه -1

ضوء خاطؼ أو الـ وخز مفاجئ في بعض  طمقة مسدس أو الالعب كاالنتباه إلى
 .المثيرات المثير نفسو فرضا فيرغمنا اختياره دوف غيره مف أجزاء الجسـ فينا يفرض

االنتباه الذي يقتضي مف المنتبو بذؿ جيد قد يكوف كبيرا  : ىواإلرادياالنتباه  -2
محاضرة أو إلى حديث جاؼ أو يدعو إلى الضجر،  في ىذه الحاؿ  كانتباىو إلى

 متعمـ بما يبذلو مف جيد في حمؿ نفسو عمى االنتباه ، وىو جيد ينجـ عف يشعر



أـ أو شرود ذىف ويتوقؼ مقدار الجيد محاولة المتعمـ  بالتغمب عمى ما يعتريو مف س
 .منواالنتباه وعمى وضوح اليدؼ  المبذوؿ عمى شدة الدافع إلى

ويميؿ إليو ، وىو انتباه ال  : ىو انتباه الفرد إلى شيء ييتـ بوالتمقائي االنتباه -3 
 .يبذؿ الفرد في سبيمو جيدا بؿ يمضي سيال

: ىناؾ عوامؿ داخمية وعوامؿ خارجية توثر في االنتباه  العوامل المؤثرة في االنتباه
 وىي كاألتي :

  : وتشمل  خارجيةالعوامل ال -1

لالنتباه  : فاألضواء الزاىية واألصوات العالية والروائا النفاذة اجذبالمنبو شدة -1
 .المعتدلة مف األضواء الخافتة واألصوات الضعيفة والروائا

النجدة مرة واحدة فقد ال يجذب صياحو انتباه  : فمو صاح احد تكرار المنبو -2 
  االستغاثة عدة مرات كاف ذلؾ ادعى لجذب االنتباه.  اآلخريف ، أما إذا كرر ىذه

عامؿ قوي في جذب االنتباه فنحف ال نشعر بدقات الساعة في  :تغيير المنبو -3
 .إليياإف توقفت عف الدؽ فجأة اتجو انتباىنا  الحجرة لكنيا

يوجد في محيطو فمثال ظيور  كؿ شيء يختمؼ اختالفا كبيرا عما : التباين -4 
 .أمرآة وسط محيط كمو مف رجاؿ نقطة حمراء في وسط قمة نقاط سوداء أو وجود

 : الحركة نوع مف التغير، فمف المعروؼ إف اإلعالنات الكيربائيةالمنبو حركة -5
 .الثابتةالمتحركة اجذب لالنتباه مف اإلعالنات 

األعمى مف الصحيفة أكثر  : وجد أف القارئ يميؿ إلى قراءة الجزءموضع المنبو -6 
 .مف النصؼ األسفؿ

 العوامل الداخمية وتشمل:
الخصائص المميزة لمحواس: اف الخصائص المميزة لمحواس المختمفة لالعب وبصفة  -1

ب عمى االنتباه خاصة الخصائص المميزة لحاسة البصر مف االىمية بمكاف قدرة الالع
والقدرة عمى التركيز االنتباه في موضوع او ىدؼ معيف او االنتقاؿ بتركيز االنتباه مف 

 موضوع او حدث الى اخر.



مستوى االثارة او التنشيط: يمكف اف تسيـ ىذه في تركيز انتباه الالعب لفترة  -2
قصيرة عمى مثير معيف في حيف اف االستثارة المنخفضة او التنشيط 

 المنخفض يمكف اف يؤثر عمى االنتباه لمدة اطوؿ.
السمات الشخصية : تعد السمات الشخصية التي يتسـ بيا الالعب مف اىـ  -3

 العوامؿ التي تؤثر في االنتباه.
 مظاىر االنتباه:

 كمية االنتباه. -1
 شدة انتباه. -2
 انتقاء االنتباه. -3
 ثبات االنتباه. -4
 توزيع االنتباه. -5
 تحويؿ االنتباه. -6
 تباه.تشتت االن -7
 تركيز االنتباه. -8

 
 ثانيا" : التركيز :

ترتبط عممية التركيز باالنتباه مباشرة ، حيث تعد عممية مكممة ليؿ وتمعب كؿ منيما 
وتعد ىذه الصفة مف أىـ مظاىر االنتباه دورا رئيسيا في معظـ الفعاليات الرياضية، 

مف تأثير عمى دقة و العميا ، لما ليا  وتمعب دورًا ىامًا في الوصوؿ إلى المستويات
تقاف النواحي الفنية ألجزاء الميارة الحركية، ومف المعروؼ أف درجة اإلتقاف  وضوح وا 
التدريب بؿ ترتبط أيضًا بمقدرة الالعب أو  لمميارات الحركية ال ترتبط فقط بمؤىالت

الحركية تكوف لدى الالعب ،  المتعمـ عمى تركيز االنتباه لغرض التحكـ في ميارتو
االنتباه يطور مف خالؿ التدريب و بالعديد مف الوسائؿ التدريبية ، إف تركيز  زوتركي

إلى  موضوع  العقمية وتوجيييا نحو فكرة معينة أو االنتباه يشير إلى تراكـ الطاقة
 معيف بحيث تنصب الطاقة العقمية أو تتجو صوبو .

 
 



 ثالثا : رد الفعل الحركي :
يعرؼ رد الفعؿ عمى انو قدرة الالعب أو المتعمـ عمى االستجابة لمثيرات المحيط ، 
والتي يتـ استالميا مف قبؿ األعضاء الحسية إلى القشرة الدماغية ( ، كما يعرؼ 
عمى انو الفترة الزمنية المحصورة مابيف انتقاؿ المثير مف الحواس إلى الدماغ والى 

 أوؿ مظير مف مظاىر الحركة . 
 أنواع  زمن رد الفعل :

 : زمن رد الفعل البسيط  -1
مثير واحد معروؼ ولحظة االستجابة ليذا  ىو الزمف المحصور بيف لحظة ظيور

العدو أو الجري أو السباحة ، ويمكف  المثير، ومف أمثمة ذلؾ حالة البدء في مسابقات
 : تقسيـ زمف رد الفعؿ البسيط إلى ما يأتي

 . "طمقة البدء" مثالبداية حدوث المثير  -1
خالليا تمقى المستقبالت الحسية لممثير )أي استقباؿ  المحظة الحسية التي يحدث -2

 . العدو( األذف إلشارة البدء في مسابقات
تعنى  المحظة االرتباطية التي يحدث فييا إدراؾ المثير )أي أف طمقة المسدس -3

 . )البدء
المركزي  ت الحركة في الجياز العصبيالمحظة الحركية التي تحدث فييا مثيرا  -4

رساليا إلى العضالت المعنية بواسطة األعصاب المصدرة لبدء  .الحركة وا 
 :زمن رد الفعل المركب  -2

مثير ومحاولة الفرد الرياضي االستجابة لمثير واحد فقط مف  في حالة وجود أكثر مف
الفعؿ الحركي المركب   الفعؿ الحركي عندئذ يطمؽ عميو رد بيف ىذه المثيرات، فاف رد
السائد في العديد مف األنشطة الرياضية كاأللعاب الفردية  أو التمييزي وىذا النوع ىو

 ويمكف تقسيـ زمف رد الفعؿ الحركي المركب إلى ما يأتي: والجماعية ، 
 ."المثير "مواقؼ المعب بداية حدوث  -1
عضاء الحس كاألذف والعيف أ المحظة الحسية التي يتـ فييا استقباؿ المثيرات مف -2

 ... وغيرىا
الحادثة في نفس الوقت ، وىذا يعنى  لحظة تمييز المثير عف غيره مف المثيرات  -3



 . التعرؼ عميو وتنظيمو ضمف مجموعة معروفة لدى الفرد
 . لحظة اختيار االستجابة الحركية المناسبة لممثير  -4
العصبي المركزي في اإلعداد ويسبقيا لحظة تأىب الجياز  المحظة الحركية  -5

 .. لالستجابة الحركية
 اتخاذ القرار في المجال الرياضي :

بػػػدء االىتمػػػاـ بعمميػػػة اتخػػػاذ القػػػرار فػػػي اآلونػػػة األخيػػػرة وذلػػػؾ لكونػػػو احػػػد المفػػػاتيا    
الميمػػػة فػػػي أداء الميػػػارات الرياضػػػية وكونػػػو العمميػػػة الحاسػػػمة التػػػي يػػػتـ مػػػف خالليػػػا 

 اختيار االستجابة المناسبة لممثير.
تػي تتناسػب اتخاذ القرار ىي المرحمة التي يتـ فييػا التخطػيط لالسػتجابة الحركيػة وال   

مع المثير ويتـ ذلؾ بجممة مػف العمميػات ، ومنيػا المقارنػة بػيف مػا مخػزوف فػي الػذاكرة 
الحركية مع المثيرات الداخمػة إلػى الػدماغ والتػي مػف خالليػا يػتـ اختيػار برنػامج حركػي 
مناسب مخزوف في الذاكرة الحركية لالسػتجابة لػذلؾ المثيػر وىػذا يعتمػد عمػى الخبػرات 

 يد الدقيؽ عمى المثير المطموب االستجابة لو لتحقيؽ ىدؼ الحركة .السابقة والتحد
ويعرؼ اتخاذ القرار عمى أنػو قػدرة الالعػب عمػى اختيػار برنػامج حركػي مخػزوف فػي   

الػذاكرة يعتقػد بأنػػو مناسػب لالسػػتجابة لمثيػر معػيف ، وأفا دقػػو اتخػاذ القػػرار تعتمػد عمػػى 
والمعمومػػات المخزونػػة فػػي الػػذاكرة والتػػي عػػامميف أساسػػييف ىمػػا التحديػػد الػػدقيؽ لممثيػػر 

 .تمثؿ الخبرة السابقة لالعب
وىنػػاؾ عالقػػة وثيقػػة بػػيف زمػػف رد الفعػػؿ واتخػػاذ القػػرار وزمػػف االسػػتجابة الحركػػي حيػػث 

 إف زمف االستجابة :
 

 زمف االستجابة = زمف رد الفعؿ + زمف الحركة
 

 زمف النقؿ العصبي     زمف استقباؿ        زمف التعرؼ        زمف اتخاذ    
 المثير              عمى المثير           القرار             إلى العضالت

 العوامل المؤثرة عمى زمن رد الفعل واتخاذ القرار:



وىي المدة الزمنية المحصورة بيف ظيػور المثيػر واالسػتجابة لػو ، إذ  : زمن االستجابة
 زمف الحركة وتتوقؼ عمى:إف زمف االستجابة = زمف ردا الفعؿ + 

  اتخػػاذ القػػرار )وىػػو مػػا يحػػدث بعػػػد التعػػرؼ عمػػى المثيػػر وقبػػؿ البػػػدء
 بالحركة(

  الوقػػت المسػػتغرؽ ألداء الحركػػة مػػف البدايػػة إلػػى النيايػػة فكممػػا امتمػػؾ
 الالعب سرعة في أدائو الفني كمما قؿ زمف استجابتو.

 التوقع
ىػذا عمػى إمكانيػة الالعػب : ىو قدرة الالعب عمى اتخاذ قرار مسػبؽ ويتوقػؼ  

 لقراءة الموقؼ وقدرتو عمى اتخاذ  قرار ألي حركو يقـو بيا المنافس.
إف تطػػػػور قػػػػدرة الالعػػػػب عمػػػػى قػػػػراءة حركػػػػات المنػػػػافس تػػػػأتي مػػػػف التجربػػػػة والمعرفػػػػة       

المسػػبقة لممنػػافس والتكػػرار ألداء الميػػارات فػػي أثنػػاء التػػدريب، واف سػػرعة اتخػػاذ القػػرار 
قويػػا مػػع التوقػػع ، فكممػػا كػػاف التوقػػع صػػحيحا كممػػا زادت سػػرعة اتخػػاذ يػػرتبط ارتباطػػا 

القرار، فالالعب المتقدـ وذو الخبرة يتوقع ماذا سيحدث ومتى سيحدث لذلؾ يكوف في 
تييؤ واستعداد دائـ مف تييئػة بػرامج حركيػة مسػبقة مخزنػو فػي الػذاكرة لغػرض اتخاذىػا 

ناسػب لمموقػؼ الحركػي فسػوؼ يػؤثر عند ظيػور المثيػر، أمػا فػي حالػة التوقػع غيػر الم
ـا تكػوف االسػتجابة خاطئػة وغيػر مالئمػة لمموقػؼ  سمبا عمى عممية اتخػاذ القػرار ومػف ثػ

 الحركي .
 : مستوى المثير     

تختمؼ المثيرات في عددىا وصعوبتيا مف فعالية إلى أخرى ومف ميارة إلى 
ـا فإنيا تؤثر عم تخاذ القرار ى الالعب في اأخرى ومف موقؼ إلى أخر ومف ث

 .الصحيا
 الجزء االوؿ \العمميات العقمية \التعمـ الحركي 
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