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 2احملاضرة اخلامسة عشر ك
 العملٌات الذهنٌة فً النشاط الرٌاضً

إن العلمٌات الذهنٌة فً الحقٌقة عملٌات إحساس وإدراك وتفكٌر بشكل عام واإلدراك ال ٌمكن أن 

ٌكون ببل حس حٌث إن عملٌة اإلدراك الحسٌة تستند على نشاط األجهزة الحسٌة . أما المعرفة العقلٌة 

تؽلؽل اإلنسان فتتم فً عملٌة التفكٌر فبٌنما تنعكس الظواهر الخارجٌة فقط فً اإلحساس واإلدراك ٌ

بواسطة التفكٌر إلى جوهر المواد وعبلقتها وتؤثٌراتها المتبادلة. فتفكٌر اإلنسان ٌستند على المعرفة 

 الحسٌة وعلى أحكام الخبرات التً تختزن فً الذاكرة . 

 

إن العملٌات المعقدة فً إدراك الحركة تتم بواسطة تنسٌق نشاط أجهزة الحس المختلفة ، فحاسة    

مثبلً تقدم معلومات حول اشكال المواد المختلفة وحجومها ونوعٌة سطحها ، وأجهزة التوازن اللمس 

تقدم معلومات مهمة للتمرٌنات البدنٌة التً تشمل المٌل والدوران حول محاور الجسم المختلفة . 

ر وحاسة البصر تكمل إدراك موقع الجسم . وهكذا فؤن اإلدراك الزمان والمكان أهمٌة كبٌرة كعنص

 مهاري وخططً فً األلعاب الرٌاضٌة . 

لذا فإن لسبلمة االجهزة الحسٌة واإلدراك عبلقة وثٌقة باإلنجاز الرٌاضً جٌث إن القابلٌة على   

إدراك الظواهر والمواد بشكل متمٌز فً البٌه تطور فً التدرٌب الرٌاضً كما ان خصابص كل نوع 

ت اإلدراك واإلحساس. هذا فضبلً عن إن تطوٌر من انواع الرٌاضة تإكد على نوع معٌن من عملٌا

 األحاسٌس واإلدراك ٌرتبط بشكل وثٌق بمعرفة المهارة الرٌاضٌة . 

 

  -اإلحساس واإلدراك والتفكٌر وأهمٌتها فً الرٌاضة : 

اإلحساس هو أبسط عملٌه نفسٌة للتؤثٌر المباشر للمإثرات المادٌة على الحواس. فعندما ٌقع منبه على 

أحد األعضاء الحسٌة أو مجموعة من االعضاء الحسٌة ٌنتقل أثر هذا المنبه عن طرٌق أعصاب 

ة خاصة إلى مراكز عصبٌة فً المخ . وفً هذه المراكز تترجم هذه المنبهات إلى حاالت شعورٌ

بسٌطة تعرؾ باإلحساس. وعلى هذا األساس فان اإلحساس هو األثر النفسً أو الشعور بمنبه قادم 

من حاسة أو من عضو حاس . أما اإلحساس بالحركة فهو عملٌة معقدة كونها تشمل استثارة حسٌة 

بثقة متعددة فً آن واحد . فً حٌن إن اإلدراك فهو عملٌة التفسٌر وإعطاء المعنى لئلحساسات المن

 من المإثرات الحسٌة . 

إن اإلدراك ٌتطلب وجود الذات التً تدرك وٌتطلب وجود العالم الخارجً. فاألالت ال تعوض عن   

الذات ومهما حاولنا أن نستعٌض عن الذات بهذه اآلالت فإن عملٌة اإلدراك ال تحدث. أما العالم 

. فاإلدراك إذن ٌتضمن عملٌة التؤوٌل  الخارجً فهو المصدر الربٌس لؤلشٌاء والموضوعات اإلدراكٌة

 لئلحساسات الواردة من العالم الخارجً وٌعتمد على كل من النظام الحسً والمخ . 

 

  -اإلحساسات تنقسم بشكل عام إلى ثبلث أقسام :

 كاإلحساسات البصرٌة والسمعٌة. -: إحساسات خارجٌة المصدر -1
 والعطش كاإلحساس بالجوع -إحساسات داخلٌة المصدر)حشوٌة(: -2
كاإلحساسات التً تنشؤ من العضبلت  -: إحساسات داخلٌة المصدر )عضلٌة أو حركٌة ( -3

 واالوتار والمفاصل بخصوص سرعة الحركة واتجاه الحركة وكمٌة الجهد المبذول . 
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التكٌؾ للبٌبة التً نعٌش فٌها ال ٌقتصر على األحاسٌس وقد تتطلب فً بعض األحٌان عمبل إجرابٌاً   

من قبل الفرد. فالشعور بالجوع ٌتطلب عمبلً إجرابٌاً للحصول على الطعام ورإٌة الضوء األحمر فً 

العضلً ٌتطلب إشارة المرور ٌتطلب إٌقاؾ السٌارة والسماح لآلخرٌن بالمرور والشعور باإلجهاد 

 التوقؾ عن العمل العضلً المجهد . 

 

وعلى الرؼم من أن كثٌراً من األحاسٌس تتطلب عمبلً إجرابٌاً من قبل الفرد لكن هناك الكثٌر أٌضاً   

من هذه األحاسٌس التً ٌشعر بها الفرد وٌعطٌها معنى لكنه ال ٌقوم بالضرورة بؤي عمل تجاهها ، فإذا 

قال النوع األول لونه أخضر واآلخر لونه اصفر أو برتقالً سٌعرؾ إن رأى شخص نوعٌن من البرت

لهذٌن النوعٌن من البرتقال صفات تمٌزها عن بعضها وهذا بالطبع ٌؤتً من تجارب الشخص السابقة 

مع البرتقال األخضر )حامض المذاق( والبرتقال األصفر )حلو المذاق ( وقد ٌمر شخص أجنبً قرب 

م رابحة طٌبة ٌستطٌع أن ٌستنتج أو )ٌدرك( أنها رابحة نوع من انواع الطعام نافذة دار عراقٌة وٌش

لكنه ال ٌعرؾ إسم ذالك مثل )البامٌا أو الدولمة( كما ٌعرفه العراقً وٌستطٌع تمٌٌزه بسهولة . هذا 

ٌعنً إدراك الشًء ) أي إعطاءه معنى ( ٌعتمد على تجربة الشخص وعلى العالم الخارجً الذي ٌحتك 

 اإلحساس الواحد قد ٌكون له عدة معان . به ف

 

عملٌة إدراك الحركة هً عملٌة معقدة نظراً الستثارة العدٌد من األعضاء الحسٌة المختلفة فً آن    

واحد. وعلى هذا األساس فهً تتم بواسطة تنسٌق نشاط أجهزة الحس المختلفة وحجومها ووزنها 

همة للتمرٌنات البدنٌة التً تشمل حركات الدوران وشكل سطحها . فؤجهزة التوازن تقدم معلومات م

حول محاور الجسم الثبلثة ، كما تكمل حاسة البصر إدراك الحركة استناداً إلى وضع الجسم وحركته 

هذا فضبلً عن ما تضٌفه األجهزة الحسٌة فً العضبلت واألوتار والمفاصل من معلومات بهذا اإلتجاه 

إدي إلى مشقات كبٌرة فً إدراك الحركة فٌعقد بذلك عملٌة التعلم . وكل خلل قد ٌكون بهذه الحواس ٌ

الحركً ، فضبلً عن ذلك فإن تحدٌد العبلقة الزمنٌة فً العمل الحركً وتناسق الحركات المختلفة ٌعد 

من عملٌات اإلدراك المعقدة وهذا ٌعتمد على التسٌق الدقٌق فً تقلص وارتخاء العضبلت . أما 

خر ٌحتل أهمٌة كبٌرة فً العمل الحركً وتلعب حاسة البصر دوراً ربٌسٌاً فً إدراك المكان فهو األ

هذا المجال ففً كل نشاط رٌاضً البد من تطوٌر قابلٌة الرٌاضً فً عملٌة إدراك المكان فبلعب 

الكره الطابرة مثبلً ٌجب أن ٌضرب الكرة فً مجال محدد مراعٌاً بذلك إرتفاع الشبكة وارتفاع سقؾ 

عد البلعبٌن وأماكن توزٌعهم فً الملعب ، وبواسطة إدراك المكان ٌمكن حل كثٌراً من القاعة وب

              الواجبات المهارٌة والخططٌة . 

 

المعرفة العقلٌة فً النشاط الرٌاضً تتم عن طرٌق التفكٌر فبٌنما تنعكس الظواهر الخارجٌة فقط فً 

التفكٌر إلى جوهر المواد وعبلقتها وتؤثٌراتها  األحاسٌس واإلدراك نجد الرٌاضً ٌتؽلؽل بواسطة

المتبادلة فالمتفرج على لعبة كرة القدم مثبلً ٌشاهد حركة الكرة والبلعبٌن فً ساحة اللعب وٌسمع 

صفارة الحكم وٌمكن بهذه الحالة آن ٌدرك مفردات هذه األفعال بصورة منعزلة ، لكن عملٌة تفكٌر 

ل إدراك عبلقات معٌنة فً حركة البلعبٌن وعبلقات معٌنة بٌن المتفرج تسٌر بإتجاه أخر فهو ٌحاو

نشاط البلعبٌن وصفارة الحكم وبذلك ٌجري تحلٌبلً لما هو مدرك فٌترك الظواهر الجانبٌة وٌبلحظ ما 

هو جوهري . وبواسطة تركٌب األشٌاء المجردة ٌصل إلى معرفة إن الرٌاضٌٌن ٌتحركون حسب 

وان الحكم ٌدرك المخالفات فً حركات الرٌاضٌٌن . والى  وجهات نظر خططٌة فً ساحة اللعب

ؼٌر ذلك ، لذا فإن تفكٌر اإلنسان ٌستند على المعرفة الحسٌة وعلى أحكام الخبرات  التً تختزن فً 

 الذاكرة . 
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إن عملٌة التفكٌر فً الرٌاضة وفً جو المسابقات بشكل خاص تتصؾ ببعض الخصابص التً   

  -تٌادي . ومن اهم هذه الخصابص ما ٌؤتً :تمٌزها عن التفكٌر االع

 

تعد السرعة من السمات الربٌسة للتفكٌر فً المسابقات الرٌاضٌة ،  -سرعة التفكٌر : -1

فحارس المرمى فً كرة القدم مثبلً ٌجب أن ٌدرك جمٌع إمكانٌات التهدٌؾ لمنافسه 

تلك الركبلت . كل وٌحللها وٌجد حبلً تفكٌرٌاً لصد ركبلته بنجاح ثم ٌشرع بالحركة لصد 

هذا ٌجب أن ٌحدث فً أعشار الثانٌة وربما أقل من ذلك . وهذا بالطبع ٌتطلب سرعة 

               فابقة فً التفكٌر . 

 

إن التفكٌر تحت هذه الظروؾ  -التفكٌر تحت أعباء نفسٌة كبٌرة وجهد بدنً عالً : -2

ٌجعل الرٌاضً عرضة للتؤخر فً إتخاذ القرار وعدم الدقة بالتنفٌذ. وهذه الظاهرة 

واضحة دون الحاجة إلى برهان تجرٌبً إلثبات فكلنا ٌشعر وقد مر بتجارب عدٌدة 

تإشر ضعؾ القابلٌة على التفكٌر عندما تكون على الفرد أعباء نفسٌة كبٌرة أو عندما 

 مجهد بدنٌاً . ٌكون 
إن مجموعة من المعارؾ العاطفٌة تزٌد  -التفكٌر تحت تأثٌر معارف عاطفٌة مختلفة : -3

فً خجم وشدة التفكٌر ، فخبرات النجاح التً ٌمر بها الرٌاضً جراء تحقٌقه إنجازات 

عالٌة أو تحقٌق فوز ؼٌر متوقع ٌمكن أن تكون معرقلة لمجرى عملٌات التفكٌر ودقتها 

 وكذلك خبرات الفشل ٌمكن أن ٌكون لها أثر سلبً على التفكٌر . 

  لٌس هناك تعرٌفاً محدداً ومطلقاً ٌتفق علٌه النفسانٌون للتفكٌر البشري  -اإلبداعً :التفكٌر

ولكن هناك جملة تفسٌرات تتسم بالعمومٌة ٌتفق علٌها أكثرهم فٌعرؾ البعض التفكٌر بؤنه 

استخدام الوظابؾ النفسٌة لحل مشكلة ما بصٌاؼة حلول ناجعة للمشكلة ٌتم عرضها على العقل 

 ا الحل المناسب لٌتم تنفٌذه فً خطوات متصلة مترابطة . كً ٌختار منه
 

وفسره البعض بؤنه تجربة عقلٌة ذهنٌة تتضمن كل الفعالٌات العقلٌة التً تستخدم رموزاً 

كالصور الذهنٌة والمعانً واأللفاظ واألرقام والذكرٌات واإلشارات والتعبٌرات واإلٌحاءات 

ؾ واألحداث المختلفة التً ٌفكر فٌها الفرد من التً تحل محل األشٌاء واألشخاص والمواق

 أجل فهم موقؾ محدد . 

عند مواجهة اإلنسان أي معضلة ال ٌجد فً خبراته ومعلوماته السابقة ما ٌعٌنه على حلها     

والتؽلب علٌها سٌقوم وقتها بنشاط فكري خاص ٌمكنه من الوصول إلى حل مناسب لهذه 

  -الفكري بالسمات األتٌة : المعضلة على ان ٌتمٌز هذا النشاط

 

 القابلٌة على إدراك العبلقات األساسٌة فً المواقؾ المشكل .  -1
 القابلٌة على اختٌار البدٌل األكثر مبلبمة من البدابل المتوفرة. -2
 القابلٌة على االستبصار وإعادة تنظٌم الخبرات السابقة .  -3
 الوصول إلى أفكار جدٌدة .القابلٌة على إعادة تنظٌم األفكار المتاحة من أجل  -4

أما اإلبداع فً اللؽة فهو مشتق من الفعل )أبدع( الشًء أي إخترعه ، وهللا بدٌع السموات واألرض 

أي ابتدعهما ، وإبتداعه أي أنشؤ وبدأه . وهناك عده معان لئلبداع كمصطلح فٌراه بعضهم أنه 

صٌبلً وممٌزاً للفرد دون الآلخرٌن( . )أسلوب أو طرٌقة فً التفكٌر أو األداء أو عمل شًء ما ٌعد أ
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وهو ) العملٌة التً ٌنشؤ عنها أو ٌنتج عنها ناتج جدٌد نتٌجة ألسلوب الفرد الجدٌد فً التفاعل مع 

بٌبته( وتعرؾ العملٌة اإلبداعٌة بؤنها ) القدرة على رإٌة عبلقات جدٌدة إلنتاج أفكار جدٌدة واالبتعاد 

( فتشجٌع وتفعٌل الطبٌعة اإلبداعٌة لدى األطفال فهم ٌتعلمون بسرعة عن االنماط التقلٌدٌة فً التفكٌر

إذا كان هناك ثواب وعقاب لسلوكهم إذ إن ذلك ٌعمل على تشجٌع السلوك الجٌد واالبتعاد عن السلوك 

ؼٌر المرؼوب فٌه وإنهم فً هذا العمر ٌعملون على إبراز ما لدٌهم من خبرات مكتسبة وأفكار جدٌدة 

الصؽار مبدعون بطبٌعتهم وذلك لتمٌزهم بالقٌام بعمل األشٌاء الفرٌدة التً تمٌزهم عن وأن االطفال 

  -اآلخرٌن وهنالك عدداً من األفتراضات ٌنطلق منها المنظور اإلنسانً لتفسٌر ظاهرة اإلبداع وهً :

 

إن جمٌع األفراد لدٌهم القدرة على التفكٌر اإلبداعً، وكل إنسان مبدع بطبٌعته ، أو  -1

                .)على األقل( ٌمتلك اإلمكانات اإلبداعٌة 
اإلنسان بطبٌعته مدفوع لفعل الخٌر ، وهو ٌحمل أو ٌنطوي على الدافع الربٌسً للنمو  -2

 واإلرتقاء واإلبداع وتحقٌق الذات .
اإلجتماعً إما أن ٌكون مساعداً أو مثبطاً لئلبداع ، فالمناخ اإلجتماعً السابد إن المناخ  -3

واإلطار الثقافً المحٌط والحاضن إذا ما كانا مساعدٌن ومشجعٌن على اإلبداع فستنمو 

قدرات الفرد اإلبداعٌة بشكل طبٌعً الن الؽنسان ٌحمل الشحنات اإلبداعٌة الكافٌة فإذا 

لٌاً من الضؽوط ، فإن هذه القدرة الؽبداعٌة ستزدهر وتتفتح كان الوسط االجتماعً خا

وتتحقق ، واإلبداع ٌختلؾ من شخص ؼلى أخر إذ ٌمكن أن ٌزداد اإلبداع لدى  بعض 

الناس وٌضعؾ لدى بعض الناس وٌضعؾ لدى آخرٌن ولمعرفة سبب ذلك ٌتم الرجوع 

 إلبداع وهً : إلى الدوافع المرتبطة باإلبداع والتً لها الدور البالػ على ا
بالرؼم من اهمٌتها عند الفرد والمجتمع  مثل الدافع المادي وتكون أقل شؤناً  -دوافع خارجٌة : -1

 بسبب الناتج اإلبداعً . 
وتتجسد منها الحاجة لبلستقبلل فً الحكم والرأي والحاجة لتقدٌم مساعده  -دوفع شخصٌة : -2

 مبتكرة . 
والتفكٌر اإلبداعً نشاط عقلً مركب وهادؾ توجهه رؼبة قوٌة فً البحث عن حلول أو 

التوصل إلى نتابج أصلٌة لم تكن معروفة سابقاً أو مطروحة من قبل . وٌتمٌز التفكٌر اإلبداعً 

بالشمولٌة والتعقٌد ، ألنه ٌنطوي على عناصر معرفٌة وانفعالٌة وأخبلقٌة متداخلة تشكل حالة 

 ٌدة . ذهنٌة فر

وٌستخدم الباحثون تعبٌرات متنوعة تقابل مفهوم التفكٌر االبداعً ونلخصه من الناحٌة اإلجرابٌة مثل 

 )التفكٌر المنتج(و )التفكٌر المتباعد(وؼٌرها.

هللا سبحانه وتعالى وزع الطاقات اإلبداعٌة بٌن جمٌع خلقه،فٌمكن لكل انسان لو فتش فً نفسه لوجد 

ًء ما .واإلبداع لٌس استعدادا عقلٌا فحسب بل تتحكم به ظروؾ وعوامل أنه ٌمكم ان ٌبدع فً ش

بٌبٌة واجتماعٌة اذ ٌمكن تنمٌته وذلك اذا ما توفرت الظروؾ البٌبٌة المناسبة التً تساعد على تنمٌة 

 التفكٌر اإلبداعً 

من وٌرى بعض العلماء ان االطفال ٌحتاجون الى شرطٌن لكً تنمو قدراتهم اإلبداعٌة وهما اال

 -النفسً والحرٌة النفسٌة ،ولتحقٌق هذٌن الشرطٌن البد من وجود العملٌات الثبلثة االتٌة :

قبول الطفل كما هو بجمٌع صفاته الحالٌة ببل شروط ومنحة الثقة بصرؾ النظر عن حالته  -1

 الحاضره.

 تجنب التقوٌم او النقد الخارجً وتشجٌع التقوٌم الذاتً .  -2
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لة رإٌة العلم من الزاوٌة التً ٌنظر الٌها الطفل وفهمه وقبول التعاطؾ مع الطفل ومحاو   -3

 افكاره.

وٌرى اخرون إن اإلبداع هو الموهبة لئلنتاج والذي ٌحدث التؽٌر القوي والمفٌد فً حل اقوى 

المشكبلت . وإلبداع هو عملٌة لها مراحل متتابعة تهدؾ الى نتاج ٌتمثل فً اصدار حلول متعددة 

 جدة وذلك فً ظل مناخ داعم ٌسوده التناؼم والتآلؾ بٌن مكوناته .تتسم با التنوع وال

والتفكٌر اإلبداعً كمفهوم لٌس هو اإلبداع ، ألن اإلبداع ٌصؾ الناتج بٌنما التفكٌر اإلبداعً ٌصؾ 

األسلوب الذي ٌستخدمه الفرد فً  -العملٌات نفسها. وعلى ذلك ٌمكن تعرٌؾ التفكٌر اإلبداعً بؤنه :

دد ممكن من األفكار حول المشكلة التً ٌتعرض لها وهو ما ٌدعى بـ)الطبلقة الفكرٌة(، إنتاج أكبر ع

وتتصؾ هذه الؤلفكار بالتنوع واألختبلؾ وهذا ٌدعى بـ)المرونة( وعدم التكرار أو الشٌوع بما ٌدعى 

 )األصالة(. 

بوي ٌدعى عموماً فإنه ٌصعب حصر التعرٌفات التً وردت فً اإلبداع ، فاإلبداع من منظور تر

التعلٌم اإلبداعً وهو عملٌة تساعد المتعلم إلى أن ٌصبح أكثر حساسٌة للمشكبلت وجوانب النقص 

والثؽرات فً المعرفة أو المعلومات واختبلل االنسجام وتحدٌد مواطن الصعوبة وما شابه ذلك ، 

لها من أجل والبحث عن حلول والتنبإ ، وصٌاؼة فرضٌات واختبارها ، وإعادة صٌاؼتها، أو تعدٌ

التوصل إلى نتابج جدٌدة ٌنقلها المتعلم لآلخرٌن . أما اإلبداع من منظور نفسً فٌشٌر إلى إن اإلبداع 

سمات إستعدادٌة تضم طبلقة التفكٌر ومرونته واألصالة والحساسٌة للمشكبلت ، واعادة تعرٌؾ 

ل المواقؾ واألنشطة المشكلة واٌضاحها بالتفضٌبلت ، وهً قدرات ٌمكن تدرٌب الطبلب علٌها خبل

 الصفٌة بوجه عام . 

كلنا نذكر اسحق نٌوتن الذي سقطت علٌه التفاحة . لو أنه لم ٌفكر تفكٌراً إبداعٌاً ، لما كان السباق فً 

اكتشاؾ قانون الجاذبٌة . ذلك التفكٌر اإلبداعً هو الذي إبتعد به عن التفكٌر العادي الذي قد ٌستخدمه 

شًء ما من أعلى ، واكتفى بالقراءة السطحٌة له دون أن ٌستنتج أفكاراً أي شخص أخر ، سقط علٌه 

مبدعة تكون قد تولدت منه . أما نٌوتن فقد تعمق فً التفكٌر الناقد لما حصل ، فراح ٌتسابل 

،وٌحلل،وٌخمن،وٌتحقق..... إلخ ، فهو لم ٌكتؾ بـ)ماذاحدث(؟ وإنما راح ٌفكر بـ)لماذا حدث(؟ 

وصل إكتشافه الكبٌر الذي تعلمه جمٌع الطلبة فً كل أنحاء العالم . )وكٌؾ حدث(؟ إلى أن 

 واستخدمه المبلٌٌن حتى وقتنات الحالً ، فً مجاالت الصناعة والبحث والتجارب العلمٌة المختلفة .

نجد من الصعوبة تعرٌؾ )التفكٌر اإلبداعً( بكلمات محددة فقد ٌعرؾ بؤنه االستعداد والقدرة على 

د . أو إنه حل جدٌد لمشكلة ما، أو إنه تحقٌق إنتاج جدٌد وذي قٌمة من أجل المجتمع . أنتاج شًء جدٌ

وٌعرؾ كذلك بؤنه التفكٌر الذي ٌإدي إلى التؽٌٌر نحو األفضل ، وٌنفً األفكار الوضعٌة المقبولة 

وع مسبقاً . وكذلك ٌعرؾ بؤنه تفكٌر فً نسق مفتوح ٌتمٌز فٌه اإلنتاج بخاصٌة فرٌدة تتمثل فً تن

اإلجابات المنتجة التً ال تحددها المعلومات المعطاة، وهو القدرة على حل مشكبلت فً أي موقؾ 

اإلبداعً ٌتعرض له الفرد ، بحٌث ٌكون سلوكه دون تصنع ، وإنما متوقع منه . وٌعرؾ التفكٌر 

عاب عناصر على إنه عملٌة ذهنٌة ٌتفاعل فٌها المتعلم مع الخبرات العدٌدة التً ٌواجهها بهدؾ استٌ

الموقؾ من أجل الوصول إلى فهم جدٌد أو إنتاج جدٌد ٌحقق حبلً أصٌبلً لمشكلته ، أو اكتشاؾ شًء 

جدٌد ذي قٌمة بالنسبة له أو للمجتمع الذي ٌعٌش فٌه . وهناك من ٌعتقد أنه ال بد من وجود عوامل 

  -جود إبداع وأهمها :أساسٌة مستقلة للقدرة اإلبداعٌة ، والتً بدونها ال نستطٌع التحدث عن و
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وهً القدرة على إنتاج أكبر عدد من األفكار اإلبداعٌة فب وقت قصٌر نسبٌاً ،  -الطالقه : -1

فالشخص المبدع لدٌه درجة عالٌة من القدرة على سٌولة األفكار ، وسهولة تولٌدها وإنسٌابها 

 بحرٌة تامة فً ضوء عدد من الؤلفكار ذات العبلقة . 

بها القدرة على تؽٌٌر الحالة الذهنٌة بتؽٌٌر الموقؾ . وهذه تتجلى لدى وٌقصد  -المرونة : -2

العباقرة ، الذٌن ٌبدعون فً أكثر من مجال أو شكل ، خاصة لدى الرٌاضٌٌن والفنانٌن 

واألدباء الذي ٌنجحون فً مجاالت إبداعٌة متنوعة، وال تقتصر على إطار واحد. كالشاعر 

سرحٌة . وهً تلك المهارة التً ٌتم استخدامها لتولٌد أنماط الذي ٌبدع فً كتابة الرواٌة والم

أو أصناؾ متنوعة من التفكٌر ، وتنمٌة القدرة على نقل هذه األنماط، وتؽٌٌر إتجاه التفكٌر ، 

واالنتقال من عملٌات التفكٌر العادي إلى اإلستجابة ورد الفعل وإدراك االمور بطرابق 

 متنوعة.

خص المبدع لدٌه القدرة على رإٌة الكثٌر من المشكبلت فً فالش -الحساسٌة للمشكالت : -3

الموقؾ الواحد. فهو ٌحس بالمشكبلت إحساساً مرهفاً . وبذلك ٌكون أكثر حساسٌة لبٌبته ، 

 ومن المعتاد فهو ٌرى ما ال ٌراه ؼٌره.

ٌمكن تعرٌؾ مهارة األصالة بؤنها تلك المهارة التً تستخدم من أجل التفكٌر  -األصالة : -4

ابق واستجابات ؼٌر عادٌة أو فرٌدة من نوعها، فالمبدع ال ٌكرر أفكار اآلخرٌن ، وبذلك بطر

 تولد األفكار الجدٌدة الخارجة عما هو شابع أو تقلٌدي. 

فالمبدع لدٌه القدرة على التركٌز على هدؾ معٌن ، وعلى  -االحتفاظ باإلتجاه ومواصلته : -5

در أٌضاً على ان ٌعدل وٌبدل فً أفكاره لكً تخطً أي معوقات ومشتتات تبعد عنه . وهو قا

 ٌحقق أهدافه اإلبداعٌة بؤفضل صورة ممكنة . 

وهذه السمات تكاد تكون عامة لدى معظم المبدعٌن فً أي مجال من المجاالت المختلفة ،     

سواء فً مجال الرٌاضة أو المجاالت الفنٌة أو العلمٌة أو األجتماعٌة او السٌاسٌة أو ؼٌر 

 ذلك . 

وبعض المفكرٌن ٌرون أن خارطة التفكٌر تشتمل على ثبلثة أنواع وهً : الفهم والتوضٌح ،  

والتفكٌر اإلبداعً، والتفكٌر الناقد، فالتفكٌر اإلبداعً ، هو الذي ٌفسح المجال للخٌال وٌولد أفكاراً 

على استخدام جدٌدة وخبلقة ، بٌنما ٌقوم الفهم والتوضٌح بتوضٌؾ مهارات التحلٌل وٌعمق القدرة 

المعلومات ، أما مهارات التفكٌر الناقد فهً التً تمكن الفرد من التحقق من معقولٌة المعلومات 

وصحتها . وهً التً تقود إلى الحكم الجٌد . وهذه المهارات جمٌعاً تعمل معاً من أجل اتخاذ 

 القرارات أو حل المشكبلت .

 

 حٌن ٌحاول تولٌد حلول جدٌدة للمشاكل التً ٌوجهها األمر الذي ٌجعل الفرد ال ٌستؽنً عن أي منها 

 

والتفكٌر اإلبداعً نشاط عقلً مركب وهادؾ توجهه رؼبة قوٌة فً البحث عن حلول أو التوصل   

إلى نواتج أصٌلة لم تكن معروفة سابقاً. وٌتمٌز التفكٌر األبداعً بالشمولٌة والتعقٌد ألنه المستوى 

   األعلى                    

المعقد من التفكٌر الذي ٌنطوي على عناصر معرفٌة وانفعالٌة وأخبلقٌة متداخلة لتشكل حالة ذهنٌة 

 فرٌدة .

 

  التذكـــــــر 
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للذاكرة أهمٌة كبٌرة بالنسبة لئلنسان وضوابطه السلوكٌة فً ضوء عبلقته الصمٌمة بمجتمعه الذي 

المجتمع العامة فضبلً عن مجتمعه  ٌعٌش فٌه باعتبار كابن حً ٌرتب وٌنظم ذكرٌاته وفقاً ألطر

الخاص ، والذاكرة بمفهوم علم النفس الحدٌث لٌست سوى مستودعاً أو مخزناً ٌختزن فٌه الفرد جمٌع 

الصور اإلجتماعٌة والمعرفٌة والعقبلنٌة التً تمر أمام مخٌلته خبلل حٌاته فً هذا العالم المتطور 

 سرٌعاً نحو السمو واألرتقاء .

 

وٌعد االحتفاظ بخبراتنا السابقة العنصر الربٌسً والمهم فً كل من عملٌتً التعلم والتذكر ،   

وعملٌات التعلم والتذكر مرتبطة ببعضها البعض إرتباطاً وثٌقاً فالتعلم ٌتضمن التذكر ، والتذكر 

زءاً أخر حتى ٌتم ٌتضمن التعلم والشخص الذي ٌتعلم مثبلً مادة ما إلنما ٌتذكر جزءاً منها أوالً ثم ج

له تذكر فً تعلم دروسهم العلمٌة والعملٌة ، وٌستند هذا المبدأ على إن الخبرات تتشابه فً أجزاء 

 منها ووظٌفة المتعلم فً كل موقؾ أن ٌستحظر نقاط التشابه لٌسهل التعلم ومن ثم التخزٌن .

 

 أنواء الذاكرة

تها وتخزٌنها للمعلومات إرتؤٌنا أن ندرج األنواع ونظراً لتداخل وتعدد التقسٌمات للذاكرة أثناء معالج

  -اآلتٌة وفق الترتٌب اآلتً :

 

  -الذاكرة الحسٌة : -1

حٌث تعد الذاكرة الحسٌة المرحلة األولى فً نسق التذكر عند الكابن  البشري حٌث ٌتم تخزٌن 

الخمس قد المعلومات الحسٌة هذه المعلومات الحسٌة هذه المعلومات الواردة عن طرٌق الحواس 

تكون بصرٌة أو سمعٌة أو شمٌة أو ؼٌر ذلك . تتمٌز هذه الذاكرة ببقاء تؤثٌر المنبه بعد إنهاء عملٌة 

التنبٌه أو توقفه سواء كان هذا المنبه بصرٌاً أو سمعٌاً أو وارداً من أي حاسة من الحواس ، وتنظم 

 5-4حٌث تسمح بنقل حوالً الذاكرة الحسٌة لتمرٌر المعلومات بٌن الحواس والذاكرة القصٌرة 

وحدات معرفٌة فً الوقت الواحد ، علماً بؤن الوحدة المعرفٌة قد تكون كلمة أو حرفاً أو جملة أو 

صورة حسب نظام المعالجة . تخزن الذاكرة الحسبة المعلومات لمدة ال تتجاوز الثانٌة بعد زوال 

 جً وال تقوم بؤٌة معالجات معرفٌة . المثٌر الحسً . تنتقل الذاكرة الحسٌة صور عن العالم الخار

 

  -الذاكرة قصٌرة المدى : -2

هً عبارة عن تخزٌن فردي وظرفً للمعلومة ، مهمتها الحفاظ على المعلومات لبضع دقابق ، أو 

حتى بضع ثوانً ، والذي ٌتضمن مرحلة االحتفاض بالمعلومات لفترة قصٌرة ، ألننا بحاجة إلٌها 

دى ثبلث وظابؾ : االولى وتتمثل فً جمع المعلومات لبلستعمال اآلنً مإقتاً . وللذاكر قصٌرة الم

والثانٌة عبارة عن معالجة المعلومات من اجل التخزٌن الفعال ، والثالثة هً إمكانٌة القٌام باسترجاع 

 المعلومات )الذكرٌات( من الذاكرة طوٌلة المدى وتجدٌدها فً الذاكرة قصٌرة المدى . 

 

  -ى:الذاكرة طوٌلة المد -3

هً عبارة عن مرحلة ٌكون فٌها التخزٌن منتهٌاً وفعاالً بعد المعالجة التً ٌمر بها فً ذاكرة العمل ، 

 وتتدخل الذاكرة طوٌلة المدى عندما ٌكون وقت االسترجاع للمعلومات ٌتراوح من بضعة 
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دقابق إلى بضعة سنوات وما ٌمٌز هذه الذاكرة هو توفر المعلومات فً كل وقت ولكن هذا ٌعنً أن 

  -هذا االسترجاع سهل المنال دابماً ،وٌمر التخزٌن الطوٌل المدى للمعلومات بثبلث مراحل هً :

 

 مرحلة تسجٌل المعلومات القادمة من ذاكرة العمل.  - أ

 مرحلة تنظٌم المعلومات - ب

 إعادة تنشٌط واسترجاع لهذه المعلومات.مرحلة  -ج

جمٌع المادة . واألن نحن بصدد التعرؾ على عنصر وموضوع مهم بالنسبة لنا هو التذكر الذي 

 ٌساعدنا على استرجاع ما مضى من خبرات . 

وٌعنً التذكر إننا نستطٌع أن نظهر فً استجاباتنا الحالٌة بعض الدالبل على ما تعلمناه فً الماضً   

استجابات أي أن التذكر هو القدرة على استرجاع الخبرات السابقة . ولذلك فإن التعلم والتذكر من 

عملٌتان تإدي كل منهما إلى األخرى )كما أسلفنا(، فنحن ال نستطٌع أن نتعلم شٌباً دون إستعادة ما 

قادرٌن على ٌرتبط بالموقؾ التعلٌمً من خبرات ماضٌة كما إن التعلم ال ٌكتسب معنى إذا لم نكن 

تذكر ما تعلمناه لنستخدمه فً مواقؾ مقبلة . واصطبلح الذاكرة ٌشٌر إلى الدوام النسبً آلثار الخبرة 

. حٌث مثل هذا االمر ٌعد أساسٌاً للعملٌة التعلٌمٌة . فالذاكرة والتعلٌم ٌفترض كل منهما وجود اآلخر 

ٌكون هنالك شًء للتذكر . وبوضوح التعلم ، فمن دون االحتفاظ ال ٌمكن تعلم ومن دون التعلم فإنه ال 

ٌشٌر إلى حدوث تعدٌبلت على السلوك الناتجة عن الخبرة والذاكرة تشٌر إلى دوام هذه التعدٌبلت 

 كما إن النسٌان ب=ٌشٌر إلى عدم نجاحنا فً استعادة ما تم تعلمُه . 

العوامل التً تإثر على الذاكرة واالستعداد أو التعرؾ قد تكون تامة أو جزبٌة أو ضبٌلة ، و   

االحتفاض هً تقرٌباً نفسها التً تإثر على التحصٌل . بوجه عام الظروؾ أو الشروط التً تسهل 

 التعلٌم هً نفسها التً تسهل االحتفاظ .

ٌعد التذكر أحد العملٌات العقلٌة الربٌسة التً ٌمارسها المتعلم فً كل موقؾ ٌوجهه، حٌث إن   

ذي ٌمكن استعماله فً مواقؾ مماثل . والتذكر عملٌة إختٌارٌة مقصودة ، التذكر ٌعنً المخزون ال

ولٌست عملٌة عشوابٌة لذلك فإن بقاء التعلم ودوامه لدى المتعلم ٌرتبط بعوامل مختلفة وٌرد إلى 

إهتمام المتعلم وخبراته السابقة المرتبطة بالموضوع ، والعملٌات العقلٌة التً ٌجرٌها على الخبرات 

جهها الزمن الذي ٌقضً على هذه الخبرات قبل إدماجها فً الخبرات المتوفرة لدٌه وهكذا التً ٌوا

ترجع بعض اإلتجاهات السابدة لتفسٌر التذكر إلى الحاالت التً تربط بٌن المثٌر واإلستجابة أثناء 

ة أو موقؾ تعلم تلك الخبرة فعندما تكون األثار الناتجة عن هذا اإلرتباط سارة ٌمكن حفظ المعلوم

الخبرة المتعلمة وٌزداد دوامها فً الذاكرة وعلى العكس من ذلك عندما تكون آثار اإلرتباط مإلمة 

فإنها تضعؾ وال تتكامل فً خبرة الفرد . وٌرتبط دوام التعلم بالتكرار الصحٌح، أو باستعداد المتعلم 

 واشباع الخبرة المخزونة لحاجة لدى المتعلم. 

ؼنه عملٌة تخزٌن ما تم تعلمه لفترة من الزمن ، وٌتضمن التذكر  وٌمكن أن نعد التذكر على 

)الحفظ واالسترجاع( وٌرى المختصون إن عملٌة التذكر سلسلة من النشاطات والمعالجات التً 

 ٌقوم بها الفرد من أجل استرجاع معلومات معٌنة، وٌتضح فً ذلك الفروق الفردٌة بٌن األفراد . 

تعلم إلى إٌجاد عناصر التشابه بٌن الخبرات التً تقدم لهم وحثهم على دفع الطلبة أثناء عملٌة ال

 استحضارها فً كلم رة ٌزٌد دافعٌتهم ونشاطهم .
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 منحنً التذكـــر

تبٌن منحنٌات التذكر كمٌة المادة أو المهارة المتذكرة فً أوقات مختلفة بعد التوقؾ عن التمرٌن 

دة بعد التعلم بوقت قصٌر ثم ٌتدرج الفرد بفقدان المادة وتإكد إن مقدار المادة المتذكرة سٌنخفض بح

المتعلمة إذا لم ٌمارسها أو ٌستخدمها فً حٌاته العملٌة ، مع األخذ بنظر االعتبار إن الفرد ال ٌنسى 

المعلومات التً ٌتعلمها بصورة تلمه ألنه سٌتذكر قسماً قلٌبلً منها إلى مدة بعٌدة وكما موضح فً 

  -الشكل اآلتً :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العوامل المؤثرة فً عملٌة التذكر 

  -هنالك عدد من العوامل التً تإثر فً عملٌة التذكر وٌمكن ذكرالحد األدنى منها فً اآلتً :

النضج والعمر الزمنً واستعدادات وقدرات المتعلم  -عوامل خاصة بالمتعلم نفسه : -1

والعاطفٌة ونظام توقعاته، كل هذه العوامل مجتمعة أو معظمها ٌمكن أن تإثر فً نوعٌة 

 الخبرات التً من الممكن تذكرها واسترجاعها . 
 

وتتضمن نوعٌة المادة أو المهارة المراد تعلمها  -عوامل خاصة بالخبرات المراد تعلمها : -2

ووضوح الهدؾ ، ودرجة وجود عبلقات بٌن الخبرات، ودرجة وجود عبلقات بٌن الخبرات 

 ، ودرجة إرتباط الخبرات )موضوع التعلم(بمٌول الفرد واتجاهاته .
 

وٌمكن تمثٌلها بإتجاهات التعلم السابدة حٌث إن لكل إتجاه  -عوامل خاصة بطرٌقة التعلم : -3

تم تعلمها وخزنها . طرابق التعلم لها األثر خصابص تنعكس على طبٌعة الخبرات التً 

الكبٌر فً ترسٌخ المعلومة عند األفراد ، فالطبلب الذٌن ٌتعلمون المادة بشكل جٌد 

 سٌتذكرونها لمدة طوٌلة.
 

 

 العوامل المساعدة على الحفظ الجٌد

100% 

 نسبة التذكر

 الوقت
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 ٌإدي وضوح معنى المحتوى الذي ٌتعلمه الطالب وبخاصة تلك -وضوح المعنى لدى المتعلم : -

التً ترتبط بالمبادئ العامة أسهل فً حفظها من التفاصٌل المنعزلة أو ؼٌر المفهومة والتً 

ٌحاول الطبلب إستظهارها ولقد اكدت هذه الحقٌقة كثٌر من الدراسات التً أجرٌت على التعلم 

فً المدرسة إذ تبٌن أنه من السهل تذكر المادة الدراسٌة إذا كانت المادة الدراسٌة تتكون من 

حقابق أو تفاصٌل منعزلة عن بعضها البعض فإن نسٌانها ٌكون سرٌعاً فقد أشارت بعض هذه 

الدراسات إن طبلب المدارس الثانوٌة والجامعات ٌنسون ثلثً الحقابق التفصٌلٌة التً درسوها 

خبلل عامٌن وعلى العكس من ذلك نجد إن المبادئ العامة ذات المعنى والتعمٌمات تظل محفوظة 

 لة من الزمن .مدة طوٌ
 

ٌساعد التنظٌم السلٌم على حفظ آالؾ الحقابق والمفاهٌم والمهارات فً اللؽة والعلوم  -التنظٌم :-

والرٌاضٌات وؼٌرها من المواد الدراسٌة التً ٌتعلمها طبلب المدارس على إختبلؾ أنواعها 

نوعٌة الحفظ وكلما إستخدم ومراحلها وٌإدي تعلم قواعد التنظٌم إلى التؤثٌر بشكل إٌجابً على كمٌة و

الطبلب وسابل تنظٌم المادة الدراسٌة فً إستذكارهم لها كلما ساعد ذلك على استدعابها بسهولة ذذلك 

 ألننا نمٌل إلى تنظٌم األفكار المتنوعة التً نحفظها فً وحدات تضم المفاهٌم العامة . 
 

نحفظها جٌداً فالمادة الدراسٌة التً نرٌد من السهل نسٌان المفاهٌم والمهارات التً ال   -اإلتقان :-

حفظها لمدة طوٌلة البد من دراستها مرات متعددة حتى نتقنها إذ ٌإدي التدرٌب المتواصل على مهارة 

من المهارات والى درجة تفوق الحد المطلوب ألدابها إلى استمرار تذكرها ، فزٌادة التعلم واستمراره 

د على الحفظ وٌتضح أثر ذلك فٌما نجٌد من مهارات حركٌة فً موضوع معٌن ٌقلل النسٌان وٌساع

مثل السباحة أو ركوب الدراجة فهذا لٌس من السهل نسٌانها فالتدرٌب الزابد ٌساعد على إتقان المادة 

إتقاناً دقٌقاً ومن ثم على حفظها وبطبٌعة الحال ال ٌرجع اإلتقان إلى التدرٌب الزابد فقط إذ البد من 

م االخرى مثل االستعداد والدافعٌة والتوجٌه السلٌم إلى ؼٌر ذلك من العوامل التً توفر شروط التعل

 تساعد على التعلم الجٌد .
 

فمراجعة المادة او المواد المتعلمة التً نستذكرها مراجعة منتظمة وعلى فترات ٌساعد  -المراجعة: -

د على تثبٌت المادة المتعلمة على الحفظ وٌقلل نسبة النسٌان وترجع أهمٌة المراجعة إلى أنها تساع

وتإدي المراجعة إلى استعادة المفقود من المادة الدراسٌة وأول مراجعة للمادة الدراسٌة ٌجب أن 

تكون فً نفس ٌوم دراستها فً المدرسة وٌستحسن مرجعة ودراسة المادة التً نتعلمها أوالً باول 

ٌة الفصل الدراسً لمراجعتها قبل األمتحان ألننا إذا تركناها إلى نهاٌة العام الدراسً أو إلى نها

 ٌكون من الصعب علٌنا تذكرها. 
 

 نظرٌات النسٌان 

درس علماء النفس ظاهرة النسٌان فً محاولة للتعرؾ على أسبابها وفهم طبٌعتها ومعرفة العوامل 

المإدٌة إلٌها من اجل تقلٌل وإنقاص آثارها السلبٌة الكبٌرة على تعلم التبلمٌذ والتحصٌل فً المدرسة 

  -فتوصلوا إلى وضع ثبلث نظرٌات لتفسٌر هذه الظاهرة وهً :

 

  -مال :نظرٌة عدم اإلستعأ.
هناك حقٌقة فً المجال الطبً تقول إن أٌة عضلة أو أي جزء من الجسم ال ٌستعمل أو ال ٌتحرك فإنه 

وبمرور الوقت ٌصبح عرضة للضعؾ والضمور ، وقد إستعار علماء النفس هذه الفكرة وطبوقها فً 
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بإستمرار أو ال دراستهم للنسٌان فذكروا إن أٌة معلومة أو مهارات أو خبرات ال ٌستخدمها الفرد 

ٌستعملها على الدوام فإنها وبمرور الوقت ٌصٌبها النسٌان بعكس المعلومات والمهارات التً تستخدم 

بإستمرار )أي إن المعلومات التً ال تستخدم ٌتبلشى أثرها من دماغ اإلنسان ومن ثم تصبح عرضة 

 للنسٌان(

 

  -نظرٌة الكبت : –ب 

واألشٌاء المإلمة أو المخٌفة أو ؼٌر السارة من مجال الوعً  ٌعرؾ الكبت بؤنه استبعاد الحوادث  

والشعور وإبعادها إلى مجال البلشعور أو ما ٌسمى بالعقل الباطن وذلك ألن بقاء هذه األشٌاء ؼٌر 

السارة فً مجال الوعً ٌسبب األلم والحزن لئلنسان كإستبعاد ذكرى مإلمة أو مشهد محزن أي إن 

ه الحالة لهذه الحوادث واألمور المإلمة قد ٌنتج بسبب كبتها فً البلشعور النسٌان الذي ٌحدث فً هذ

فكؤن النسٌان هنا قد حدث بصورة متعمدة وإختٌارٌة أي إن اإلنسان )ٌتناسى( بمحض إرادته كل ما 

 ٌسبب له الحزن واأللم .

 

  -نظرٌة التداخل: -ج

إلى حد مابٌن مادتٌن أو موضوعٌة ألن  بموجب هذه النظرٌة فإن النسٌان ٌحدث عندما تشابه أو تداخل

تعلم المادة االولى قد ٌإدي إلى حدوث تشوش فً تعلم المادة الثانٌة إذا ما توفرت درجة من التشابه 

بٌنهما فلو أن طالباً مثبلً قد درس مادة التؤرٌخ وأعقبها مباشرة بدراسة مادة الجؽرافٌة فإن هذا ٌإدي 

ن لوجود درجة من التشابه بٌنهما ولو درس هذا الطالب مادة التؤرٌخ الى نسان بعض المعلومات المادتٌ

وأعقبها بدراسة مادة اللؽة االنكلٌزٌة أو الرٌاضٌات فإن إحتمال نسٌان المعلومات ٌكون أقل من الحالة 

األولى لعدم وجود تشابه بٌن المادتٌن المذكورتٌن ومادة التؤرٌخ فنقول إنه قد حصل تداخل فً الحالة 

 ولى ولم ٌحصل مثل هذا التداخل فً الحالة الثانٌة .األ

 

وتعد نظرٌة التداخل أكثر نظرٌات النسٌان أهمٌة وأقدمها تفسٌراً وأكثرها شٌوعاً ومثال على ذلك   

إننا لو اعطٌنا فرداً رقم الهاتؾ مثبلً وطلبنا منه أن ٌستخدمه بشكل عملً على هاتفه ، وقبل ان ٌفعل 

خر فإنه سوؾ ٌتذكر الرقم األول أما إذا أعطٌناه الرقم ثم اعطٌناه عدداً من ذلك اعطٌناه رقماً آ

 الحروؾ إلؼن كمٌة النسٌان ستكون أقل . 

 

 الذكــــاء  

المفهوم العام السابد عند الناس للذكاء إنه ٌشتمل على جمٌع القدرات العقلٌة المتعلقة بالقدرة على 

التحلٌل ، والتخطٌط ، وحل المشاكل، كما ٌشتمل على القدرة على التفكٌر المجرد ، وجمع وتنسٌق 

درة على األحساس األفكار ، وفهم اللؽات ، وسرعة التعلم. وعند بعض العلماء ٌتضمن أٌضاً حتى الق

وإبداء المشاعر وفهم مشاعرٌن االخرٌن ، فالذكاء مصطلح ٌتضمن عادة الكثٌر من هذه االمور وربما 

ٌجعلها الناس مرتبطة بقوة الذاكرة ، إال إن علم النفس ٌدرس الذكاء كمٌزة سلوكٌة مستقلة عن اإلبداع 

 ، والشخصٌة والحكمة وحتى قوة الحافظة المتعلقة بالذاكرة. 

 

الدور الذي ٌلعبُه الذكاء كان وال ٌزال مشكلة تشؽل الخبراء فً التعلم عموماً والتعلم الحركً على   

وجه الخصوص وهناك كثٌر من األسبلة التً ٌسؤلها الطالب بخصوص عبلقة الذكاء بدرجة التقدم فً 

ره؟ هل إن تعلم الفعالٌات الحركٌة ، وهل إن الشخص الذكً ٌتعلم المهارات الحركٌة أسرع من ؼٌ

الذكاء هو ظاهرة عامة تمٌز الشخص فً  عنالمهارات الحركٌة ٌتطلب استخدام الفرد لذكابه؟ وهل 
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مجاالت الحٌاة ؟ وهل إن عامل الذكاء هو عامل وراثً ام عامل ٌكتسبه الفرد خبلل حٌاته ؟ قبل ان 

 ٌح لظاهرة الذكاء . نتطرق إلى اإلجابة على كل هذه األسبلة علٌنا أن نتوصل إلى تعرٌؾ صح

 

هناك تعرٌفات كثٌرة للذكاء وال ٌمكن االعتماد على تعرٌؾ واحد له ولهذا فسوؾ نتطرق إلى عدد    

 منها لكً نعطً بذلك فكرة ولو بسٌطة عن معنى الذكاء . 

( فسر الذكاء بؤنه عامل عام ٌشتمل على جمٌع األعمال التً ٌقوم بها الفرد فً 1927ــ )سبٌرمان 

 الٌات المختلفة . الفع

وصفا الذكاء بانه الظاهرة الناتجة عن مجموع قابلٌات الشخص المختلفة  -(:1927ــ )ثورنداٌك وهٌكن 

، وقد أكد إن قابلٌة الشخص قد تكون ممتازة فً إحدى الفعالٌات الذهنٌة أو الحركٌة وردٌبة فً 

 لحقول بل هو عامل خاص . األخرى ولهذا فإن عامل الذكاء هو لٌس عامبلً عاماً فً جمٌع ا

لم ٌختلؾ كثٌراً من ثورنداٌك وهٌكن حٌث إعتقد بإن عامل الذكاء العام مكون  -( :1939ــ ) ثرستون 

من سبعة عوامل خاصة لكن االختبلؾ بٌن النظرٌتٌتن هو إن ثرستون ٌإكد على وجود عبلقة إٌجابٌة 

 دم ضرورة وجود هذه بٌن هذه العوامل السبعة بٌنما ٌعتقد ثورنداٌك وهٌكن بع

الذكاء هو مجموع قابلٌات الفرد للعمل المجدي والتفكٌر المنطقً والتعامل  -( :1944ــ )وٌجسلر 

 المستمر مع البٌبة . 

مما سبق ندرك بوضوح أهمٌة الذكاء ضمن العملٌات العقلٌة حتى حدا ببعض المختصٌن إلى وصفه   

إلنسان ، وصوالً إلى حقٌقة مفادها إن الذكاء هو مجموع بالعامل العام الذي ٌشكل أساس السلوك لدى ا

 كل قابلٌات اإلنسان التً تحدد سلوكه وطبٌعة تفكٌره وطرٌقة تفاعله مع البٌبة التً ٌعٌش فٌها .

  

 

 

 انواع الذكــــــاء

  -هناك أنواع عدٌدة للذكاء منها اآلتً :

والذي ٌمكن من ٌمتلكه من اإلبداع فً الكتابة والحدٌث والخطابة ، والذكً لؽوٌاً   -: الذكاء اللغوي ــ

سٌكون أكثر قدرة على تعلم اللؽات وإستخدام اللؽة فً الوصول ألهداؾ معٌنة مثل الشعراء والكتاب ، 

وهنا نذكر مثبلً معاصراً الروابً العربً البارع )نجٌب محفوظ( الذي حصل بذكابه اللؽوي على 

 بزة نوبل فً االدب. جا

الذي ٌتضمن القدرة على حل مشكبلت منطقٌة أو معادالت رٌاضٌة  -: الرٌاضً –الذكاء المنطقً ــ 

رٌاضٌاً أكثر قدرة من ؼٌره على التعامل مع المعضبلت العلمٌة وفً فهمها ،  –، فالذي ٌكون منطقٌاً 

 وهنا نذكر عالم الفٌزٌاء الشهٌر ) إلبرت أٌنشتاٌن (. 

المتضمن للمهارة فً األداء الموسٌقً وفً تؤلٌؾ الموسٌقً وتقدٌرها  -الذكاء الموسٌقً :ــ 

 واستٌعابها ، وهنا نذكر مثبلً المإلؾ الموسٌقً الشهٌر )بٌتهوفن(. 
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الخاص بإمكانٌة استعمال الجسم لحل مشكبلت معٌنة ، فالرٌاضٌون  -الحركً : –الذكاء الجسدي ــ 

 هذا النوع ، وهنا نذكر مثبلً أسطورة كرة القدم )مارادونا(.المتمٌزون هم من أمثلة 

الذي ٌمكن من ٌمتلكه من التعرؾ على أنماط وأشكال مختلفة، أي ٌعطٌه القدرة  -الذكاء الفراغً :ــ 

على فهم نواٌا ودوافع ورؼبات اآلخرٌن مما ٌمكنه من التعامل مع اآلخرٌن ، وهنا نذكر مثبلً السٌاسً 

 م الروحً للهند )ؼاندي( االبرز والزعٌ

وهو الذي ٌمكن الشخص من فهم قدراته هو وٌمكنه من تقدٌر أفكاره  -الداخلً : –الذكاء الشخصً ــ 

 ومشاعره وٌمكنه نهاٌة األمر من تنظٌم حٌاته بشكل ناجح، وهنا نذكر مثبلً أشهر الفبلسفة )سقراط (.

العبو الشطرنج أذكٌاء فً نوتعٌن محددٌن فقط  ومن هنا ندرك حقٌقة مهمة نجسدها فً المثال فإذا كان

من انواع الذكاء هما ) المنطقً الرٌاضً(، و ) الذكاء الفراؼً( فٌمكن أن ٌجد هإالء صعوبة بالؽة 

فً العزؾ على آلة موسٌقٌة مثبلً. لذا نفٌد بالقول هنا بؤن الذكاء قدرة نسبٌة موجودة عند الناس وهً 

 معٌن ال ٌعنً انه ٌتمٌز بنوع آخر .على انواع فالذي ٌتمٌز بنوع 

 إختبارات الذكــاء 

  -وهناك عدة طرابق لقٌاس الذكاء من اهمها اآلتً :

وتستخدم هذه االختبارات مع الذٌن ال ٌعرفون اللؽة مثل األمٌٌن أو   -إختبارات الذكاء ؼٌر اللفظٌة :ــ 

 األجانب أو الصم والبكم .

وهً إختبارات الورقة والقلم عادة ، وٌمكن إعطاإها لمجموعات كبٌرة  -إختبارات الذكاء الجماعٌة :ــ 

 من الطلبة او األفراد بوقت قصٌر . 

ٌقترن هذا االختبار بإسم العالم المعروؾ )بٌنٌه( الذي صمم  -:إختبارات العمر العقلً ونسبة الذكاءــ 

عب ، فإذا نجح الطفل فً ( سإال مرتبة من السهل إلى الص33إختباراً للذكاء ٌتكون من حوالً )

( سنوات وعجز عن اإلجابة عن االسبلة التً بعدها 5اإلجابة عن جمٌع األسبلة فً االختبار إلى عمر )

( سنوات وهكذا . العمر العقلً بحد ذاته ال ٌدل على دراجة ذكاء الفرد ، لكن 5ٌكون عمره العقلً )

 ً المعادلة األتٌة تعطٌنا مإشر لنسبة ذكاء الفرد :العبلقة بٌن العمر العقلً والعمر الزمنً والمتمثلة ف

 133× العمر الزمنً  /نسبة الذكاء = العمرالعقلً 

( سنوات تكون نسبة الذكاء 8( سنة مثبلً وعمره الزمنً أو الحقٌقً )12فإذا كان العمر العقلً للطفل )

 % محسوبة كما ٌؤتً : 153الطفل  

 %153= 133×12/8=133× الزمنًالعمر / نسبة الذكاء = العمر العقلً 

( سنوات تكون نسبة الذكاء لدٌه محسوبة كما ٌاتً 8( سنوات وعمره الزمنً )6إذا كان عمره العقلً )

:-  

 % 75=  133× 8/  6= 133× نسبة الذكاء = العمر العقلً/ العمر الزمنً
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األسبلة التً ٌتضمنها  وهكذا ٌمكن حساب نسبة الذكاء ألي فرد بمعرفة عمره العقلً من إجاباته عن 

 إختبار الذكاء ومعرفة العمر الزمنً او الحقٌقً لذلك الفرد . 

 

 العالقة بٌن الذكاء والتفوق فً الفعالٌات الرٌاضٌة 

الحركً وهو القدرة على استخدام الجسم او اجزاء منه فً حل  –هنالك مصطلح ٌدعى الذكاء الجسمً 

مكلة أو اداء الحركة أو مهارة رٌاضٌة أداء عملٌة إنتاجٌة والقٌام ببعض األعمال ، والتعبٌر عن 

األفكار واالحاسٌس بواسطة الحركات ، إن المتعلمٌن الذٌن ٌتمتعون بهذا الذكاء ٌتفوقون فً االنشطة 

الحركً ، وعندهم القدرة على ممارسة الرٌاضة البدنٌة أو ممارسة  –نسٌق المربً البدنٌة ، وفً الت

حركٌة فابقة ، وٌعتمد على تفاعل  –فنون الرقص والتمثٌل ، ٌتمتع أصحاب هذا الذكاء بقدرات جسمٌة 

 حركٌة وعوامل بٌبٌة .  –تكوٌنات او قدرات جسمٌة 

أن ٌظهر فً مراحل متقدمة عن ذلك حٌث ٌتؤثر بما  وٌتطور هذا الذكاء بتداءاً من الطفولة وٌمكن  

 ٌحتاج فً البٌبة من فرص تدرٌب وممارسة وتعلم االداء الرٌاضً والحركً بشكل عام . 

إن أصحاب هذا الذكاء ٌفضلون التعلم من خبلل الممارسة والتجرٌب والتحرك والتعبٌر الجسمً   

لتحكم بنشاط الجسم وحركاته بشكل بدٌع وكل ذلك وإمكانٌة إستخدام حواسهم المختلفة والقدرة على ا

مهارة ٌملكها الرٌاضٌون بمختلؾ العابهم . والشخص السلٌم ٌملك القدرة على التحكم بجسمه وبرشاقته 

وتوازنه وتناسقه ، والتمرٌن المتواصل قد ٌزٌد من هذه القدرات مع مبلحظة إن منها ما ٌظهر عند 

تمرٌن كبلعبً كرة القدم المتفوقٌن مثبلً ، كما تظهر براعة بعض بعض األفراد حتى قبل أن ٌبدأ بال

األفراد فً الحساب قبل أن ٌتعلموا الحساب ، وٌتجسد هذا الذكاء فً اإلنجازات الكبٌرة التً فعلها 

 األبطال الرٌاضٌون وذوي المواهب الرٌاضٌة . 

هناكك عدة بحوث علمٌة تشٌر إلى إن هناك عبلقة واضحة بٌن ذكاء الفرد وقابلٌته على تعلم    

الفعالٌات الرٌاضٌة والتقدم فٌها . وهناك بعض البحوث التً تشٌر إلى وجود عبلقة إٌجابٌة بٌن اللٌاقة 

العقل السلٌم فً الجسم  البدنٌة والنجاح فً الفعالٌة الذهنٌة . إن هذه الدراسات تإكد القول المؤثور )

 السلٌم(. 

إن الفكرة السابدة الٌوم هً إن هناك عبلقة بٌن درجة الذكاء والقابلٌة فً تعلم الفعالٌات الحركٌة   

المعقدة فقط ، أما الفعالٌات البسٌطة أو السهلة فبل عبلقة للذكاء فً تلعمها أو التقدم فٌها . وإنه لمن 

أداء حركات عضلٌة بسٌطة  المنطق أن نعتقد عدم وجود عبلقة مهمة بٌن ذكاء الفرد وقابلٌته فً

تتضمن القوة أو السرعة أو المطاولة . فبل ٌمكننا على سبٌل المثال أن نتوقع عبلقة إٌجابٌة قوٌة بٌن 

درجة ذكاء الشخص وقابلٌته فً تمرٌن السحب على العقلة مثبلً أو فً الركض السرٌع ، بٌنما ٌمكننا 

ٌته فً تنفٌذ حركة معقدة فً الجمناستك او تنفٌذ توقع عبلقة إٌجابٌة بٌن درجة ذكاء الرٌاضً وقابل

 خطة معٌنة فً كرة القدم أو كرة السلة . 

  اإلنتباه 
ٌعد اإلنتباه من اهم العملٌات العقلٌة التً تلعب دوراً مهماً فً النمو المعرفً لدى الفرد حٌث إنه 

كتساب المهارات وتكوٌن ٌستطٌع من خبلله أن ٌنتقً المنبهات الحسٌة المختلفة التً تساعده على إ

العادات السلوكٌة الصحٌحة بما ٌحقق له التكٌؾ مع البٌبة المحٌطة به وبالرؼم من إن اإلنتباه عملٌة 
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عقلٌة إنمابٌة إال ؼنه قد نجد عدم قدرة بعض األطفال على تركٌز إنتباههم أو تنظٌم الذهنً نحو شًء 

 امل الخارجٌة المشتته إلنتباههم . بعٌنه لفترة مع عدم إستطاعتهم أن ٌتحرروا من العو

  

ومن اهم اإلنطباعات المتولدة عن اإلنتباه إنه إستجابة حسٌة عقلٌة . وفً الؽنتباه تركٌز ومقاومة  

لتشتت، كما ان فٌه توجٌه الشعور نحو مثٌر معٌن . واإلنتباه عملٌة إنتقابٌة للمثٌرات ذات العبلقة ، 

 به من اجل عملٌة التعلم . كما أنه ٌرتبط باإلدراك ألنه ٌتطل

 

 

 تعرٌــفات اإلنتبــاه
  -ٌعرؾ اإلنتباه بانه :

 تهٌبة الحواس الستقبال المثٌرات -
 وهو إستعداد ذهنً واستعداد إلدراك األشٌاء  . -
 وكذلك على إنه تهٌبة وتوجٌه الحواس نحو إستقبال مثٌرات المحٌط الخارجٌة . -
المثٌرات ذات العبلقة فً موقؾ ما دون ؼٌرها من المثٌرات عملٌة إنتقابٌة عند التركٌز على  -

 األخرى .
هو قدرة الفرد على إختٌار مثٌر محدد واالستمرار فً التركٌز علٌه للمدة التً ٌتطلبها ذلك المثٌر  -

 . 
هو عملٌة إختٌارٌة تعتمد على التركٌز على مثٌر أو حدث معٌن دون ؼٌره من المثٌرات األخرى  -

 . 
بشكل عام هو العملٌة العقلٌة او المعرفٌة التً توجه وهعً الفرد نحو الموضوعات واإلنتباه  -

 المطروحة . او هو العملٌة التً ٌتم بها توجٌه عقولنا للمعلومات كً تصبح فً متناول الحواس . 
 

 

 مكـونـات اإلنتبـاه

  -لكً ٌكون اإلنتباه فبلبد من توفر اآلتً :  

 

 البحث - أ
إن عملٌة البحث هً محاولة لتحدٌد موقع المنبه فً المجال البصري وٌكون البحث على 

بحث خارجً ال إرادي مثل اإلنتباه المفاجا لضوء خاطؾ ، وبحث داخلً  -نوعٌن هما :

 وهو ٌشٌر إلى عملٌة البحث االختٌارٌة المخططة لمثٌر ذو صفات محددة . 

 

  -التصفٌة : –ب

هً عملٌة إنتقاء لمثٌر ما ، أو لصفة محددة وتجاهل المثٌرات األخرى إن عملٌة التصفٌة    

 التً توجد فً مجال إدراك الفرد . 

  -االستعداد لإلستجابة : -ج

 قد تسمى أحٌاناً بالتهٌبة ، أو تحوٌل اإلنتباه إلى هدؾ وفقاً للمعلومات السابقة .     

 

 

 أنواع اإلنتباه
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  -ٌقسم الؽنتباه من حٌث مثٌراته إلى :  

 

 اإلنتباه القسري :  -1
وفٌه ٌتجه الؽنتباه إلى المثٌر رؼم إرادة الفرد مثل اإلنتباه إلى ضوء خاطؾ أو ألم مفاجا 

وهنا ٌفرض المثٌر نفسه فرضاً فٌرؼم الفرد على إختٌاره دون ؼٌره من المثٌرات ، وهذا 

كرة القدم ٌنتبهون لتقلص فً عضلته نتٌجة لئلحماء  النوع ٌحدث فً الرٌاضة فبعض العبً

 الخاطا أو ؼٌره .

 

  -اإلنتباه التلقابً : -2
وهو إنتباه الفرد إلى شًء ٌهتم به وٌمٌل إلٌه وهو إنتباه ال ٌبذل الفرد فً سبٌله جهداً بل 

ٌمضً سهبلً . مثل الطالب الذي ٌنتبه لمهارة فً كرة السلة ضمن درس التربٌة الرٌاضٌة 

 هو ٌمٌل لهذه اللعبة . و

 

  -اإلنتباه الئلرادي : -3
وهو الذي ٌحتاج من الفرد جهداً قد ٌكون كبٌراً مثل اإلنتباه إلى محاضرة أوحدٌث ممل وهنا 

ٌشعر الفرد بما ٌبذله من جهد فً حمل نفسه على اإلنتباه وهو جهد ٌنجم عن محاولة الفرد 

ال بد أن ٌنتبه بحكم الحاجة أو الضرورة . للتؽلب على ما ٌعترٌه من ملل او شرود ذهن إذ 

وٌتوقؾ مقدار الجهد المبذول على شدة الدافع إلى اإلنتباه وعلى وضوح الهدؾ منه وهذا 

النوع من اإلنتباه ال ٌقدر علٌه األطفال فً العادة إذ لٌس لدٌهم من قوة اإلرادة والصبر 

هدؾ ٌكون فً أؼلب االحٌان  والقدرة على بذل الجهد واحتمال المشقة الوقتٌة فً سبٌل

 جب أن تكون الدروس التً تقدم إلٌهم قصٌرة ومشوقة او ممزوجة بروح اللعب .بعٌداً لذا ٌ

  

 

 العوامل المإثرة على اإلنتباه

  -تنقسم العوامل المإثرة على اإلنتباه إلى قسمٌن :   

 

عوامل ذاتٌة : وهً عوامل تتعلق بالشخص نفسه وتإدي إلى اإلنتباه وترجع إلى ما تعوده الفرد  -1

 فً حٌاته وهً على نوعٌن 
 

 : ومنها  -العوامل المإقتة 
مثبلً الجابع الذي ٌسٌر فً طرٌق ستسترعً إنتباهه األطعمة وروابحها  -الحاجات العضوٌة : - أ

 أكثر من ؼٌرها . 
م تكون وجهنه الذهنٌة نحو صوت إطبلقة مسدس  133نرى إن رٌاضً    -الوجهة الذهنٌة :  - ب

 البدء  بالركض فً حٌن إن سابق السٌارة ستكون وجهته نحو إشارة المرور . 
 

 

 ومنها : العوامل الدائمة :-  
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لدى االنسان وجهة ذهنٌة لئلنتباه نحو المواقؾ التً تتذر با الخطر او االلم  الدوافع المهمة:  - أ

إن دافع اإلستطبلع ٌجعله فً حالة تؤهب مستمر لئلنتباه نحو االشٌاء الجدٌدة او ؼٌر مؤلوفة مثل 

 إنتباه العب التنس الى البلعب المنافس وتصرفاته ؼٌر مؤلوفه.

تبلؾ النواحً التً ٌنتبه الٌها عدد من الناس حٌال : ٌبدو اثرها فً إخ المٌول المكتسبة  - ب

موقؾ واحد.فمثؤل عند ذهاب العب التنس مع العب كرة السلة والعب كرة القدم فإننا نرى 

اختبلؾ انتباههم عند الدخول الى محل لبٌع التجهٌزات الرٌاضٌة نرى االول ٌنتبه الى ما ٌخص 

 الثالث الى ما ٌخص كرة القدم .التنس والثانً ٌنتبه الى ما ٌخص كرة السلة و

: وٌقصد بها العوامل المتعلقة با المثٌر الذي ٌجذب االنتباه وتدفع الفرد إلى  عوامل خارجٌة -2

 االنتباه الٌها با الرؼم من وجود اشٌاء اخرى مثل :

: فاالضوء الزاهٌة واالصوات العالٌة والروابح النفاذة اكثر جذبا لئلنتباه من شدة المنبه - أ

ؼٌرها وهو السبب فً استخدام اطبلقة المسدس فً فعالٌات األركاض ،والصفارة فً كرة القدم 

 مثبل.

: فلو صاح احد )النجدة(مرة واحد فقد ال ٌجذب صٌاحه انتباه االخرٌن مثلما  تكرار المنبه - ب

تمر الحال لو كررهذه االستؽاثة عدة مرات فإنه ٌكون ادى لجذب اإلنتباه ،على إن التكرار إن اس

 رتٌبا وعلى وتٌرة واحدة فقد قدرته على استدعاء اإلنتباه كذلك،فلذلك ٌجب ان ٌتم التنوع بإلقابه. 

عامل قوي فً جذب اإلنتباه فنحن ال نشعر بدقات الساعة فً الؽرفة لكنها إن  -تغٌٌر المنبه : -ج

 توقفت عند الدق فجؤة إتجه إنتباهنا إلٌها . 

المنفرد على أرضٌة ٌجذب اإلنتباه أكثر من ؼٌره الذي ٌكون محاطاً  إذ إن الشًء -اإلنفراد  : -د

 بؤشٌاء أخرى مماثلة مثل نخلة فً حدٌقة أزهار .

كل شًء ٌختلؾ إختبلفاً كبٌراً عما ٌوجد فً محٌطه فمثبلً ظهور نقطة سوداء على  -التباٌن : -هـ 

ً الرٌاضة تستخدم مبلبس قطعة قماش بلون فاتح أو وجود رجل وسط محٌط كله من االطفال وف

 معٌنة لحكم المنافسات وهكذا.

األشكال المتحركة تتمٌز بجذب اإلنتباه إلٌها وكذلك التؽٌر فً اللون أو الشكل  -حركة المنبه: –و 

 أو الصوت مثل اإلعبلنات المتحركة .

النصؾ وجد إن القارئ ٌمٌل إلى قراءة الجزء األعلى من الصحٌفة أكثر من  -موضع المنبه : -ز

 األسفل . 

 فالشًء المنسق ٌجذب اإلنتباه إلٌه أكثر من ؼٌره مثل اللوحات والحدابق . -التنسٌق: –ح 

 اإلنتباه فً الرٌاضة

ٌعد اإلنتباه المٌزان بٌن سابر العلمٌات العقلٌة، إذ من دونه ال ٌستطٌع اإلنسان إلى ما حوله فإن 

هو العملٌة العقلٌة األساسٌة التً تقوم علٌها العملٌات  أفكاره تتفاعل مع المحٌط الذي حوله، فاإلنتباه

 العقلٌة األخرى فهو العملٌة األولى لنجاح.

 مظهر حدة اإلنتباه 

تلعب ظاهرة حدة اإلنتباه أثراً مهماً فً النشاط الرٌاضً،السٌما فً مرحلة تعلٌم المهارات الحركٌة 

 لواضح والدقٌق ألجزاء الحركة المركبة .، إذ تإدي ظاهرة حدة اإلنتباه إلى اإلدراك والفهم ا
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ومظهر حدة اإلنتباه ٌعد األساس الذي تعتمد على مظاهر اإلنتباه االخرى مثل الثبات، والتركٌز،      

والتوزٌع، والتحوٌل، فهذه المظاهر هً فً األساس حدة آنٌة ، فإمكانٌة البلعب الجٌدة فً حدة 

ئلنتباه من خبلل المطاولة فً الحدة وإن قوة مظهر حده اإلنتباه تساعده فً تحقٌق الثبات عال ل

اإلنتباه لها أثر مهم فً التركٌز من خبلل المحافظة على اإلنتباه مركزاً رؼم المشتتات التً تحاول 

التؤثٌر على إنتباه البلعب . علماً بؤن أٌة لعبة رٌاضٌة تحمل فً طٌاتها مشتتات كثٌرة جداً من خبلل 

وتفاعل الجمهور معها وإنتقال إنتباه البلعب من مإثر إلى آخر بٌن فعالٌة أو ألداء  سرعة إٌقاع اللعبة

حركً ٌعتمد بشكل أساسً على حدة اإلنتباه وهذا ٌحدث اثناءقوة اإلرسال أو الضرب الساحق فعملٌة 

باه التحوٌل هً تؽٌٌر اإلنتباه من مإثر إلى آخر ، والحال نفسه ، من هذا نبلحظ أن مظهر حدة اإلنت

ٌمتلك مركزا الصدارة بٌن بقٌة المظاهر االخرى ، وبواسطة مظهر حدة اإلنتباه ٌسٌطر البلعب على 

حالته الوظٌفٌة والنفسٌة ، بل وعلى فاعلٌة عمله ونشاطه . ومن المبلحظ تناقص قٌم حدة اإلنتباه بعد 

 دة اإلنتباه .أداء الجهد المتوسط والعالً بما ٌشٌر إلى وجود إرتباط سلبً بٌن الجهد وح

 مظهر تركٌز اإلنتباه 

هو تضٌٌق اإلنتباه وتثٌته نحو مثٌر معٌن واستمراره اإلنتباه على هذا المثٌر المختار . اإلنتباه على 

مثٌر معٌن ال ٌعنً بالضرورة جمود اإلنتباه وتوقفه وإنما ٌتحرك اإلنتباه أثناء تركٌزه فً مجال أو 

حدود تتبع المثٌر المختار الذي ٌتم التركٌز علٌه وٌطلق على النقطة  أمتداد أو إتساع اإلنتباه ولكن فً

التً ٌتم التركٌز فٌها مصطلح )بإرة اإلنتباه ( . وٌتؤثر تركٌز اإلنتباه بطول المدة الزمنٌة التً ٌحتفظ 

 -بها نحو ذلك الشًء الذي ٌنتبه إلٌه. إذ إن هناك مشكبلت كثٌرة تإثر على مدى اإلنتباه منها :

حمل الذهنً والتعب الذهنٌث والحمل الزابد الذهنٌة إن السمات وخصابص األفراد الشخصٌة هً الت

 التً تحدد لنا قدرة الفرد على اإلحتفاظ بؤطول مدى لئلنتباه.

 مظهر ثبات اإلنتباه

وٌعرؾ بؤنه القدرة على اإلحتفاظ باإلنتباه الحاد اطول مدة ممكنة وإمكانٌة البلعب فً ثبات اإلنتباه 

تساعده على إدراك ووضوح حاالت اللعب المختلفة وبدرجة عالٌة من الدقة والوضوح وبمستوى 

عملٌة  -عال طٌلة المنافسة وتعتمد قدرة البلعب على اإلحتفاظ بثبات اإلنتباه على العوامل األتٌة :

 جاح األداء .التعلم او التدرٌب أو المنافسة، وبذلك فتشتت اإلنتباه وعدم التركٌز ٌإثر سلباً على ن

واإلنتباه فً الرٌاضة هو قدرة الفرد على أداء النشاط الحركً ومعرفة ما ٌحدث، وبعض الفعالٌات   

والؤللعاب الرٌاضٌة تتطلب التداخل فً عملٌة اإلنتباه على أساس مصدر المنبه ، أو من حٌث مجال 

 اإلنتباه . 

   -فمن حٌث مصدر اإلنتباه ٌوجد نوعان :   

  وهو تركٌز الذهن على المواضٌع والمإثرات الخارجٌة .  -: الخارجًاإلنتباه 

 : ًوهو تركٌز الذهن على األحاسٌس الداخلٌة وحول الشعور والتفكٌر .  -اإلنتباه الداخل 

 

  -أما االنتباه من حٌث مجاله فهو أٌضاً نوعان :

  : وٌعنً أن ٌكون البلعب ٌقظاً وواعٌاً بمنطقة صؽٌرة نسبٌاً، أو بشًء  -االنتباه الضٌق

 واحد فقط عن طرٌق عزل جمٌع المإثرات سواء كانت داخلٌة ام خارجٌة . 
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 : وٌعنً أن ٌكون البلعب ٌقضاً وواعٌاً بتحركات المنافسٌن وفً الوقت  -االنتباه الواسع

 نفسه متابعاً لحركات زمبلبه البلعبٌن . 

 

ذا نرى إن االنتباه خبلل األداء الحركً وقبله ٌتوزع بٌن االنتباه الداخلً والخارجً وله  

وبٌن االنتباه الضٌق والواسع ، فاالنتباه ٌعد أهم عوامل اإلعداد النفسً لبلعبٌن وإن قٌاس 

بعض مظاهره لدى الرٌاضٌٌن أو من ٌمارسون الرٌاضة ٌعطً مإشراً حقٌقاً للتؽٌرات التً 

 ى الحالة النفسٌة لهم فً لحظة أو فترة معٌنة . قد تطرأ عل

  

 مظاهر اإلنتباه  

 –والثبات  –االنتباه فً مٌدان الرٌاضة ٌشتمل على عدة مظاهر تتمثل فً : )الحدة    

والحجم( وإن الوصول إلى المستوٌات الرٌاضٌة العلٌا ٌتوقؾ إلى  –والتحوٌل  –والتوزٌع 

حد كبٌر على نمو وإرتقاء هذه المظاهر وؼن كل نشاط ٌحتاج لهذه المظاهر بدرجات 

 متفاوتة تبعاً لطبٌعة ومكوناته.

  

وتعد مظاهر اإلنتباه مٌزاناً بٌن األلعاب فعلى البلعب أن تتوازن أفكاره مع مظاهر اإلنتباه   

واإلجادة التامه لها ظن وعملٌة االنتقال من مظهر إلى اخر بالدقة والوضوح المطلوبٌن 

نفسهما ، إن اإلنتباه ٌنمو وٌتطور خبلل التخصص بالممارسة وقد ٌشترك أكثر من مظهر 

  -من مظاهر اإلنتباه فً فعالٌة معٌنة . وٌمكننا أن نتعرؾ على هذه المظاهر كما ٌؤتً :

 

إذ إن لكل نشاط رٌاضً ٌقوم به البلعب ٌتطلب سرعة  -للنشاط : السرعة المناسبة -1

 مناسبة لؤلداء ، فبطا البلعب أو زٌادة سرعته تقلل من ثبات الؽنتباه لدٌه . 

 

فكلما كانت مدة النشاط مناسبة إلى قدرة البلعب استطاع  -الحجم المناسب للنشاط : -2

 االستمرار فً اللعبوكان لدٌه الثبات أفضل. 

 

إن بعض المهام التً ٌكلؾ بها البلعب تتمٌز باإلثارة والتشوٌق  -تنوع االداء الحركً : -3

نتٌجة الرتفاع مستوى المنافسه، فً حٌن ٌفتقد بعضها اآلخر لمتعة الؽثارة، ومن المتوقع 

زٌادة فترة االحتفاظ باإلنتباه فً حالة االبتعاد عن الرتابة واإلعادة والتكرار مما ٌإدي 

 ل .إلى المل

 

 مظهر توزٌع اإلنتباه 

تعرؾ ظاهرة توزٌع الؽنتباه على انها العلمٌات والنشاط النفسً)أي اإلنتباه الموجه(   

 نحو عدة أشٌاء أو انشطة فً وقت واحد . 

إن توزٌع اإلنتباه ال ٌعنً توجٌهه إلى شٌبٌن أو اكثر فً آن واحد بل إن الفرد عندما    

ٌركز إنتباهه على عمل معٌن وما عداه من األشٌاء التً تتم فً الوقت نفسه تحدث النها 

قد تحولت إلى عمل آلً أو أوتماتٌكً، كالقراءة أثناء المشً، كذلك فً الؤللعاب 

فبلعب كرة السلة ٌوزع إنتباهه بإتجاه حركة الزمبلء والمنافس الرٌاضٌة المختلفة. 

 وكذلك الكرة والحكم والجمهور فً وقت واحد.
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 مظهر تحوٌل اإلنتباه   

إن مظهر تحوٌل اإلنتباه ٌعرؾ بؤنه القدرة على سرعة توجٌه الؽنتباه من نشاط إلى أخر ، وبالحدة 

ه من فرد إلى اخر وفق الخصابص والممٌزات الفردٌة نفسها وتختلؾ قدرة األفراد على تحوٌل اإلنتبا

. وتظهر أهمٌة تحوٌل الؽنتباه عند أداء المهارات المفتوحة أو الرٌاضٌات ذات الطابع الدٌنامٌكً 

والتً ٌحاول فٌها البلعب تحوٌل إنتباهه من المجال الواسع إلى المجال الضٌق ومن اإلنتباه الخارجً 

 عكس . إلى اإلنتباه الداخلً وبال

 مشتتات اإلنتباه   

ٌشكو بعض الناس من شرود إنتباههم بقدر قلٌل أو كبٌر أثناء العمل أو الحدٌث أو مذاكرة الدروس 

أو أثناء اللعب فهم ٌعجزون عن التركٌز إال لبضع دقابق ثم ٌنصرؾ إنتباههم إلى شًء آخر ، كما 

  -: ٌجدون صعوبة فً تركٌز إنتباههم من جدٌد وٌرجع هذا العجز عن اإلنتباه إلى عدة عوامل

فقد رجع شرود االنتباه إلى التعب واإلرهاق الجسمً  وعدم النوم  -العوامل الجسمٌة : -1

واالستجمام بقدر كافً أو عدم االنتظام فً تناول وجبات الطعام ، أو سوء التؽذٌة أو 

اضطراب إفرازات الؽدد الصم ، وقد لوحظ إن اضطراب الجهازٌن الهضمً والتنفسً 

ر حاالت الشرود لدى األطفال . وبعد أن تم عبلج هذه مسإول بوجه خاص عن أكث

االضطرابات مثل استبصال اللوزتٌن أو تطهٌر األمعاء من الدٌدان فإن ذلك أدى إلى تحسٌن 

 فً قدرتهم على التركٌز. 

كثٌراً ما ٌرجع تشتت االنتباه إلى عوامل نفسٌة وعدم مٌل البلعب إلى  -العوامل النفسٌة : -2

ن أو اللعب النشؽال فكره بؤمور أخرى اجتماعٌة أو عابلٌة أو انه ٌشكو االستمرار بالتمرٌ

من أمر ما ٌشؽل تفكٌره او قلق أو اضطهاد ، مثل شعوره بؤن الناس تكرهه أو إنه مصاب 

 بمرض معٌن أو ؼٌر ذلك .

وقد ٌرجع الشرود إلى عوامل اجتماعٌة كالمشكبلت ؼٌر المحسومة  -العوامل االجتماعٌة : -3

مستمر بٌن الوالدٌن أو صعوبات مالٌة أو متاعب عابلٌة لذا ٌشرد ذهت الشخص أو نزاع 

وٌلتجا إلى أحبلم الٌقظة حٌث ٌجد فٌها مهرباً من هذا الواقع المإلم، كما ٌبلحظ بؤن األثر 

 النفسً لهذه العوامل األجتماعٌة ٌختلؾ بؤختبلؾ قدرة الناس على االحتمال والصمود . 

من هذا العوامل عدم كفاٌة اإلضاءة أو سوء توزٌعها أو سوء التهوٌة  -العوامل الفٌزٌقٌة : -4

وارتفاع درجة الحرارة والرطوبة أو الضوضاء . وهنا تجدر اإلشارة إلى إن ما ٌصرح به 

بعض الناس عموماً أو البلعبٌن او الطبلب علة وجه خاص من إن إنتاجهم ٌنخفض فً 

راء التجارب وإثبات ذلك وقد أسفرت هذه الضوضاء عنه فً مكان هادئ فتح المجال إلج

  -التجارب عن كون الضوضاء ال تعد عامبلً مشتتاً لبلنتباه بشكل مطلق إنما حسب اآلتً :

 

 نوع الضوضاء ومدتها .  -

 نوع العمل الذي ٌقوم به الفرد . -

 وجهة نظر الفرد فً الضوضاء . -

تنتج عن التجربة إن أصوات أبواق السٌارات المتواصل أكثر تؤثٌراً فً تشتٌت االنتباه منه لو كان 

متقطعاً ، كما أثبتت بان االعمال العقلٌة بوجه عام تتؤثر بالضوضاء أكثر من األعمال الحركٌة 

ري ال بد البسٌطة . كما نتوقؾ على وجه نظر الفرد وداللتها عنده. فإن كل ٌرى  أنها شًء ضرو
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منه وال ٌتم العمل بدونه كضوضاء آالت المصانع بالنسبة لعمال لم تكن إزعاجاً كبٌراً له فً إنتاجه ، 

 . او البلعب فً مبلعب المنافسة فإن ضوضاء التشجٌع تكون عامبلً مشجعاً وحفزاً ولٌس مشتتاً 
 


