
نظام المعلومات ،أنظمة التوافق

\او التعلم و جدولة التمرين 

عتمد  و هي كلمة يونانية تعني القبطان و ت( سوبرنيتك)و تدعى ايضا الضبط الحركي 

بشكل اساسي على الدماغ و الذي هو مركز المعلومات و التي تاتي عن طريق  

و تخزن في الذاكرة الحركية تمهيدا  ( اللمس و غيرها,البصر ,السمع )الحواس 

.الستيعابها و استدعائها عند الضرورة كما و تعتمد على مفهوم التغذية الراجعة 

و تعني منهاج رجوع المعلومات الى الدماغ في كل مرحلة من  \معنى التغذية الراجعة 

. مراحل الحركة  و االداء



مراحل التعامل مع المعلومات 
شكل يوضح مسار عملية التعلم في الدماغ 

العمليات العقلية

مرحلة برمجة 

االستجابة

مرحلة أختيار 

االستجابة

مرحلة التعرف

على الحافز 

دخول الحافز 



المراحل

• مرحلة التعرف على الحافز: المرحلة االولى 

• ل عند وصول الحافز الى جسم االنسان ينتقل مباشرة الى الدماغ حيث عملية التحلي

.االولي و التعرف على مميزات المثير 

• مرحلة أختبار رد الفعل و االجابة : المرحلة الثانية 

• ؤدي في هذه المرحلة يتم بناء استجابة حركية تتبع المثير و كلما زادت المثيرات ي

.بالتالي الى زيادة االختبارات 

• مرحلة برمجة االستجابة : المرحلة الثالثة 

• حيث يتم تنظيم خالصة الفكر للفعل او االستجابة و يحولها الى فعل حركي 

و يتأثر العمل بمتغيرين هما درجة صعوبة االستجابة الحركية و طول  ( عضلي )

( . الفعل الحركي المطلوب )االستجابة 



أنظمة التوافق 

• يرتكز نظام التوافق الحركي على استقبال المعلومات بواسطة الحواس اي ان 

التصرف الحركي ناتج عن منهج حركي مرئي مرسوم بالدماغ او ناتج عن رد 

وان التوافق الحركي يتم بالتدرج عن طريق نظام خاص هو السبرنيتك  , فعل 

بحيث ان هذا النظام ينظم الحركة على اساس استقبال المعلومات و هضمها و  

.ترتيبها على شكل انظمة خاصة تكون في الدماغ و تفسر لتصبح مهارة 

• \انظمة التوافق هي 

• نظام التوافق البسيط -

• نظام التوافق الذي يأخذ المقارنة بين الواجب الحركي و بين االداء -

• نطام تحليل المعلومات -

• التصرف الحركي -



نظام التوافق الحركي البسيط \اوال

(  النظر)الحواس عرض الحركة 

صورة ضبابية غير واضحة صورة اولية في الدماغ 

اعصاب حركية ناقلةأداء حركي  

ح الشرأستقبال عن طريق النظر مععرض الحركة  العرض الثاني 

صورة اولية في الدماغ اوضح

اعصاب حركية ناقلة لالوامر

اداء حركي  



نظام التوافق الحركي البسيط

• يبنى هذا النظام على اساس خزن المعلومات المتاحة من خالل االداء 

المتكررللمنهاج الحركي 

• هو المهارة التي تبدأ من بداية الحركة و حتى انتهائها و الهدف منها المنهاج الحركي 

تحقيق واجب االداء الحركي من خالل االداء بشكل متكرر حتى يتم خزنه في الجهاز  

.العصبي من خالل الشعور الحركي 

• و بعد ذلك التدرج بالشرح المفصل للمهارة و عن طريق الشرح اللغوي يمكن تطوير 

.الحركة و تتطور كلما كانت دقة المالحظة قوية 

• ان فهم جميع المعلومات و استيعابها و تحليلها و عزلها يحدث بشكل مباشر و ان 

.التجربة و الممارسة تسهل فهم و حل هذه المعلومات 

• التعلم يجب ان يكون بالحركات الصحيحة حتى اليتدرب المتعلم على التمارين 

.الصعب تغيير الخطأ بالمستقبل الخاطئة النه من 



نظام التوافق الذي يأخذ المقارنة بين الواجب الحركي و : ثانيا 

(ماتم و ما يجب ان يتم)بين االداء االني 

• ان المقارنة معناها اكمال الدائرة الحركية للتوافق الحركي و هذه المقارنة 

ن اساسها ما يتم من تنفيذ واجب و ما يجب ان يتم و بذلك تحسب الفروق بي

الصورة النموذجية و بين ماتم تصحيحه من اخطاء عن طريق المالحظة  

أتي  الذاتية و هذه الخاصية يمتاز بها المتقدمين اما المبتدئين فأن التصحيح ي

.عن طريق الشرح و العرض الدائم 



نظام تحليل المعلومات جزء من التوافق 

• يعطي هذا النظام تنظيم حركي جيد من خالل قدرته على استيعاب المعلومات و 

تحليلها و خزنها في الذاكرة الحركية و يوضح لنا معرفة مدى نجاح منهج  

التصرف الحركي النها تنقل المعلومات عن نتائج كل خطوة و بعد انتهائه تنتقل  

( .اوتوماتيكي )الى الجهاز العصبي المركزي بحيث يكون في النهاية الي 

• نظام تحليل المعلومات هو نظام توجيه تصرف المعلومات المتاحة و هذا يحدث 

عن طريق الحواس و من الشعور العضلي بحيث تنتقل هذه المعلومات الى 

مركزاالحساس العصبي و يبقى يستقبل المعلومات و يخزنها ومن ثم تحليلها  

.موضحا نظام سير الحركة بشكل كامل على اساس التصرف الحركي 



التصرف الحركي 
.هو توقع لصورة المهارة التي وضعت كهدف لتأديتها اذن هو توقع مسبق للمهارة

الحركي المنهج\حجم التوجيه

الموجه 

الجهاز العصبي المركزي 

االجابة

تعيين الحجم االيعازات

حجم التوجيه

مسار الحركة

مجال التوجيه

الحركيةاالجهزة

حجم التأثيرات 


