
 
 
 
 

 

 
 

 
 

اف التطرؽ الى موضوع السيطرة الحركية يقودنا الى الحديث عف مفاىيـ كثيرة تـ التعرؼ عمييا 
في المحاضرات السابقة. واف عممية التداخؿ بيف الموضوعات السابقة وبيف موضوعنا الحالي 
كبيرة اذا ما اخذنا بنظر االعتبار االىداؼ االساسية لعممية التعمـ الحركي، فنظرة بسيطة الى 

االداء الحركي لميارة في فعالية رياضية معينة يتوضح لنا مدى ما يبذؿ في سبيؿ الوصوؿ الى 
ىدؼ ىذه الميارة وبالتالي اشتراؾ الكثير مف االجيزة الوظيفية والحركية في جسـ االنساف 

 النتاج ىذه الحركة.
زة الوظيفية مف خالؿ ما تـ التطرؽ اليو يمكف اف نثير تساؤالت عدة عف ماىية ىذه االجي

والحركية ومدى االرتباط الكبير والتداخؿ والتزامف والتوافؽ فيما بينيا لموصوؿ الى االداء 
الحركي. اف العامؿ الحاسـ والكبير في قيادة الحركات الكثيرة والمتنوعة والمختمفة والمتباينة في 

 عمميا ىو مسألة السيطرة عمييا بغية الوصوؿ الى ما ىو مطموب.
 
 

 
 

 
 
 
 

 



 2 

 مفهوم السيطرة الحركية 

 
" نظاـ السيطرة ىو تنفيذ الواجب الحركي عف طريؽ االستجابات مف اجؿ تحقيؽ ىدؼ   

 الحركة ،وىو نظاـ التوجيو لمعمؿ الحسي وفؽ متطمبات ىدؼ الحركة.
 

السيطرة الحركية: تنظيـ العمؿ عمى اساس االنسجاـ والتوافؽ بيف عمؿ الجياز العصبي 
  المركزي وعمؿ الجياز العصبي المحيطي لمتحكـ بقدرات الجسـ النتاج الحركة.

اف السيطرة في البرنامج الحركي تتـ مف خالؿ تنظيـ القشرة الدماغية لمبرنامج الحركي ويذكر " 
تدخؿ في قاع بناء الدماغ، تؤدي الى اعطاء اشارات لمعضالت الييكيمية بواسطة طرائؽ ىرمية 

 Dirixبعد اعطاء الحوافز الذاىبة الى النخاع الشوكي ومنو الى العضالت

. وعمى ىذا االساس فاف المعمومالت ترسؿ الى الموقع المستيدؼ مف قشرة الدماغ لالتحاد مع 
االمر لمعضالت المناسبة لمتحرؾ. معمومات اخرى أو العطاء  

  والسيطرة الحركية : ىي نظاـ تحكـ ألي يستقبؿ المعمومات ويرسميا إلى الدماغ ثـ أخراجيا 
منػػو والمسئوؿ عنيا أساسا جياز الذاكرة الحركية بحيث اف جميع المعمومات الجوابية تكػػػوف 

أو ظاـ يكػػػوف جػاىز لالستجابة اآلنية تغذية مرتدة إلى الذاكرة لتكيؼ نظاـ داخمي وىػػػذا الن
 استجابات الحقة. 

 
وعميو فأف أنظمة السيطرة الحركية ىي مجموعة مػػػػػف األوامر المنظمة والمركبة التي تعطي   

إلى العضالت مػػػف قبؿ الدماغ اإلشارة مػػف أجػػؿ أف يتـ تحقيؽ الحركة أو الواجب الحركي 
 بطريقة فعالة ومؤثرة

 
  
 

 
)1(

أنظمة السيطرة الحركية
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أن أشهر النظريات والتي اختصت بالسيطرة الحركية من خالل عمل وتأثير التغذية 
 الراجعة هي:

نظرية الحمقة المغمقة. -1  
نظرية الحمقة المفتوحة . -2  
نظرية البرنامج. -3  

 

 )1(نظرية الدائرة المغلقة :
 

تتمثؿ فكرة ىذه النظرية في اف أي استجابة حركية تكوف نتيجة االوامر الصادرة مف الجياز 
العصبي المركزي والتي تعتمد عمى عائد المعمومات )التغذية الراجعة( االتية مف الجياز 

العصبي المحيطي الطرفي ( خالؿ الحركة. اف الدائرة المغمقة ىي التنظيـ الداخمي لالنساف 
كاتو التي وضحيا )مانيؿ(في كتاب التعمـ الحركي.لتنظيـ حر   

وىذا ما يحدث في الحركات البطيئة ويعني اف الفرد يبقى في حالة االستجابة ) الحركة( أي اف 
يصحح جميع اخطائو بواسطة التحكـ الداخمي لمجسـ لتصؿ الى الصفر ، فيو يستعمؿ 

الداخمية خالؿ الحركة ليضع العضو في المعمومات الحسية عف طريؽ المستقبالت الذاتية 
المكاف المناسب ويتحرؾ ويعتقد اف االنطباع الحسي الفصمي يعتمد عمى استجابة ناجحة مف 
  منبو بشكؿ ) تغذية راجعة داخمية( في بداية التعمـ والتي تعتبر ميمة في عممية غير منطقية.

مغمقة، فانو يستخدـ الية التغذية  النظاـ المعمومات في االنساف ىو باالساس دائرة أف عممية
الراجعة لكي يؤثر تأثير السموؾ الحركي وضبط السموؾ القادـ بناءا عمى ذلـ مف خالؿ المعيار 

االلي الموجود في مركز التحكـ بالدائرة المغمقة والذي يتـ فيو مقارنة المعمومات القادمة مف 
ي مركز السيطرة.االداء الحركي مع ما موجود مف تغذية راجعة موجودة ف  
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تغذية راجعة مف العضالت            
  

تغذية راجعة مف الحركة          
 
 

تغذية راجعة مف العضالت           

 
 
 
 
 
 
 

 

 

الحافز-المدخالت  تحديد الحافز التغذية الزاجعة  

 اختيار االستجابة

 بزمجة االستجابة

 المزاجعة والمقارنة

 تحديد الحافز

 تحديد الحافز

الحافز تحديد  
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  )2( نظرية الدائرة المفتوحة 
لقد توقفت نظرية الدائرة المفتوحة او الحمقة المفتوحة عف تسير بعض الميارات بصورة دقيقة 

 لسرعة تمؾ الميارات بحيث ال يستطيع الشخص اف يستخدـ التغذية الراجعة لمميارة المؤداة
فالعب الجمناستؾ عندما يؤدي الشقبمة اليوائية االمامية او الخمفية ال يكوف لديو الوقت الكافي 
لتصحيح وضعو لمميارة المؤداة بؿ انو يتغير مف التغذية الراجعة بعد االداء أي حوؿ النتيجة 

 الستخداميا في ميارة جديدة.

رجوع الى تاثير المحيط وعدـ اعتماد وتمتد اساسيات العمؿ عمى تنظيـ المعمومات مسبقا دوف ال
السموؾ عف التغذية الراجعة، حيث اف البدء في الحركة يقـو عمى اساس ما خطط في البرنامج 
الحركي او االوامر في ىذا النظاـ تحتوي عمى جميع المعمومات الضرورية العطاء االستجابة 

 الخراج الحركة التي تـ التخطيط ليا.

نظرية المركزية لمتحكـ الحركي تؤدي الى االعتقاد باف التغذية الراجعة يفسرىا )مانيؿ( باف ال
ليست ضرورية لمسيطرة واف الحركة تتحكـ فييا المراكز العميا لمجياز العصبي المركزي والذي 

يحتوي عمى المعمومات الضرورية لمتحكـ في الحركات المركبة مف البداية الى النياية، فقد وجد 
ة حتى بعد قطع الممرات الحسية فانيا تستطيع تنفيذ الحركات بدوف الرجوع الباحثوف اف القرد

 لمتغذية الراجعة الحسية. أي اف المنبع الحركة ىو المركز العميا لمجياز العصبي .
 وتعمؿ الدائرة المفتوحة وفؽ قاعدتيف وكما يمي:

 
- القاعدة األولى: تشير البحوث المختبرية الى اف االفراد ال يستطيعو ف ضبط حركاتيـ في 

وقت سريع جدا وىو اقؿ مف الوقت المطموب لالشارة المنقولة عف طريؽ الية التغذية الراجعة 
 وليذا عمى االقؿ ىناؾ ادراؾ اولي لوقت رد الفعؿ.

 
- القاعدة الثانية: اف بعض الحركات تؤدي بشكؿ كامؿ بدوف مساعدة التغذية الراجعة أي اف 

ى برمجة واكماؿ الحركات خالؿ االداء بدوف الحاجة الى التغذية االنساف لديو القابمية عم
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الراجعة وىذا يشاىد في الواجبات التي تتطمب الحركات السريعة عندما يكوف الوقت المطموب 
 نجاح االداء قصير جدا ، مثاؿ عمى ذلؾ ) عزؼ مقطوعة موسيقية عمى البيانو(.

 
 
 
 
 
 
 

 
  )3( نظرية البرنامج

لتوضيح مفيـو نظرية البرنامج او الخطة في حياتنا العامة، نقوؿ بانيا تعني مجموعة النماذج 
او المعمومات التي يجمعيا االنساف ويربطيا عمى شكؿ عنقود او حزمة مف المعمومات 

المرتبطة بعضيا مع البع والمتصمة بشكؿ عنقودي او حزمي في الذاكرة بحيث يخزنيا االنساف 
تى اراد. فمثال عندما يريد االنساف اف يضع برنامج لمفيـو حيواف معيف ) ويسترجعيا م

الحصاف( فاف عميو اف يجمع كا مالو عالقة بالحصاف مف حيث الحجـ بينو وبيف الحيوانات 
 االخرى ، لشكؿ ، الصنؼ، قدراتو، استخداماتو.

لفقري لو اسـ ىو مجموع ىذه المعمومات مرتبطة مع بعضيا البعض عمى شكؿ عنقود والعمود ا
 اسـ الحصاف، وىذا يعني البرنامج ويخزف في الذاكرة عمى ىذا الشكؿ .

 
 ومف ىذه البرامج ىي :

البرنامج الحركي العاـ. -أ  
تشكيؿ البرنامج. -ب  
تنبؤات النظرية. -ج  

اختيار  بزمجة االستجابة المخزجات

 االستجابة

 المدخالت تحديد الحافز
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التنويع في التمريف.  -د  
 

 
 

 

 البرمجة االساسية للحركات:

اف السؤاؿ الحيوي فػي نظرية البرامج الحركية ىو كيؼ يتـ تنظيـ البرنامج عمى شكؿ "   
ايعازات حركية متعاقبة ؟ وىؿ اف ىذا التنظيـ يحتاج الػى وقت؟  اف نػماذج البرنامج الحركية 
لغػرض السيطرة والتحكـ الحركي تقترح بػأف تنظيـ االستجابات يحتاج الى وقت .وكمما تعقدت 

اد الوقت لغرض برمجتيا . وقد توصمت دراسات عديدة الى ىذه النتيجة، فقد توصؿ الحركة ز 
(  الى انو كمما تعقدت متطمبات رد الفعؿ واالستجابة وكانت متنوعة وفييا 7711)كيمب،

اختيارات عديدة كما زاد زمف االستجابة.اف تفسير التأخر في االستجابة يكوف بسبب الحاجة 
ج حركي مالئـ. ومػف خالؿ عمؿ ) شنيت ( فػي ىذا المجاؿ توصؿ الى الػى وقت لتنظيـ برنام

أدلة دامغة عمى اف لمجياز العصبي المركزي قابمية لبناء اجساـ كبيرة مف الحركات ووضعيا 
بشكؿ متعاقب وحفضيا في الذاكرة الحركية . وىذا يعني اف الذاكرة الحركية موقع لخزف البرامج 

  حركية عديدة
 

 استخدام التغذية الراجعة في توجيه البرنامج الحركي :
ف اف ينفذ بدوف التغذية الراجعة ػف البرنامج الحركي يمكأعمى الرغـ مف االراء التي تقوؿ ب"     

الحركة بطيئا بحيث  . فمو كاف اداء ةولكف تظؿ التغذية الراجعة ميمة ومؤثرة في تنفيذ الحرك
عمى  ظر سيقـو بدورالمنظـ لمحركة.وىذا يسرينف الأيمكف استخداـ النظر بشكؿ فعاؿ ف

المرسالت الحسية الجوابية حيث يقـو بدور الموجة لمحركة الف ىذه المعمومات الحسية الجوابية 
 خطاءاأل جزاء الجسـ وحركة المفاصؿ وبعد ذلؾ تحددأف اجزاء الجسـ تحدد مسير ػػالوافدة م

  . "خطاءالمرتكبة مما يعطي الفرد فرصة تصحيح األ

Dr. abeer 


