
التغذية الراجعة

الراجعة تعني المعلومات التي يحصل عليها الفرد نتيجة أداء معين ، إن أهم وظائف التغذية

(.2002يعرب،)يكمن اهميتها في تحسين التعلم الحركي للمهارات 

المعلومات التي يحصل عليها المتعلم إثناء أو بعد األداء (2002محجوب،البدري،)وعرفها 

ت ،أو نتيجة األداء أو االخطاء التي حصل(سرعة ،زمن ، قوة، أتجاه، مسار)حول طبيعة األداء

.أثناء األداء سواء كان مصدرها داخليا أو خارجيآ

عليهاللمعلومات الحسية التي يمكن للشخص الحصول

يبعد الفعل الحركيأثناء الفعل الحرككيقبل الفعل الحر



مباشرة

قبل الفعل  

الحركي

ل  إثناء الفع

الحركي

مباشرة 

عل بعد الف
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ةالتغذية المتأخر

تقدم بعد الوحدة التعليمية  -أ

تقدم بعد مدة طويلة من الفعل الحركي وتكون كالمية أو صورية  -ب

تقدم المعلومات بشكل مستقل لكل أداء حركي وبعد فترة طويلة  -ت

تقدم المعلومات عن مجموع كمية الفعل الحركي وبعد فترة طويلة  -ث

:التغذية الراجعة الداخلية

ة لحركات يمكن الحصول على المعلومات حول الحركة من القنوات الحسية المختلفة والتي تكون حساس

ع لبعض االستجابات الخاصة اني استطي( متالزمة )على وجه الخصوص هذا النوع من المعلومات 

،أو ادراك اني فعل خطأ عن التصويب بكرة السلة وقد سمعت وشهدت الكرة تصدم بالجدار الحلق

.  احساسي عندما سقطت على ظهري على البساط الحركات االرضية وهناك شيء خاطئا قد وقع



ة  التغذية الراجعة الخارجي

هي المعلومات االضافية التي تقدم خارج الجسم يمكن إن تكون كالمية أو شفوية ويمكن إن تدرك

وتكوت صوت يمكن إن نسمعه اذا تجاوزنا سرعة معينة يصاحبها والتي تؤمن اساس لتقييم الحركات 

مثل هذه التغذية يمكن إن تكون غنية ومتعددة تتضمن الحركات ومعلومات جوهرية وأساسية حول األداء

في حاالت كثيرة المعلومات الداخلية ال تحتاج إلى تقييم انا استطيع إن أرى أو اسمع فقد فقدت فرصة 

.ضرب الكرة أو تصويبها اشعر بالضغط على حصان المقابض



:فوائد التغذية الراجعة 

.صقل وتطوير األداء-1

.تزويد الفرد بالمعومات الخاصة عن الحركة-2

.توجيه االستجابة نحو الهدف الحركي خالل الموقف التعليمي-3

.تصبح حافزآ للتعلم-4

.وظيفة تعليمية وتعزيزية -5

:التغذية الراجعة تقدم المعلومات عن-6
.معلومات تتعلق بالقوام أجزاء الجسم–أ 

معلومات تتعلق بالمحيط-ب

.معلومات تتعلق باالداء -ج

معلومات تتعلق بشكل المهارة-د

(قوة، سرعة،بطئ)معلومات تتعلق عن متغيرات الحركة-ه

.معلومات تتعلق عن برنامج الحركة نمطها ،شكلها الكلي-و



عةشروط التغذية الراج

إن تكون مناسبة وفعالة 

إن تكون الحاجة لها 

إن تكون  شاملة 

حيحمواكبة التغذية الراجعة الداخلية للتغذية الخارجية والعكس ص



العمليات العقلية 

االنتباه التركيز التذكر االدراك الحسي التصور الذكاء رد الفعل اجهزة الحس 

هما الخطوة االولى لتكيف الفرد مع المحيط وهي االساس : االنتباه واالدراك 

.في العمليات العقلية وهي عمليات متالزمة 

هي عمليات عقلية من خاللهما يكون األداء الحركي :الفعل الكامن والفعل الحركي 

للمهارة 



هو ادراك سريع لفهم الواجب واالمر في تنفيذه ، : الفعل الحركي 

إن األداء الحركي هوتغير وانعكاس . إن فهم المكونات المهارة يعطي رد فعل مناسب

العمليات التي تجري داخل الجسم وهي سرعة العالقة بين المركز العصبي و

.العمل العضلي

مكوناته 

.استشارة وتوجيه لتركيز العمليات النفسية وهو عمل اولي يسبق التركيز: االنتباه 

اجتذاب  الفرد لشيء معين-

االنتباه مربوط بالحواس السمع والبصر-

قدرة الرياضي على األداء الحركات بدون تفكير -

التكيف مع األداء -

االنتباه حالة تثبت األداء-

تكيف المهارات مع األداء-

االنتباه يتطور خالل التجربة -

استثارة العمليات العقلية للشيء المطلوب-

حالة االتوماتيكية يتجانس المركز العصبي مع العضالت يسبب رد فعل متجانس-



.تجميع االفكار والعمليات الفكرية بنقطة واحدة لخدمة العمل المهاري المراد تحقيقه : التركيز 

.يتوقف العمليات فقط لسماع الطلقة ( م100)ركضة 

.التركيز حالة تنفيذ االنتباه ولفترة قصيرة اطول من االنتباه 

هي االستجابة الحركية واالستجابة الحركية هي الفعل المؤثر في الرياضي و يكون : رد الفعل الحركي 

يكون رد الفعل اما بسيط أو معقد مثل المصارعة .زمنها من االستجابة إلى األداء واالنتهاء 

فهم وادراك االستجابة الخارجية النتاج الحركة اما زمنها تختلف وحسب المهارة وتبدا من سماع : رد الفعل 

(ادراك ، مثير، اختبار ،برمجة االستجابة )اواستقبال المثير وظهور االستجابة الحركية 

رد الفعل هو الفترة الزمنية المحصورة بين المثير واالستجابة الحركية : االنتباه والتركيز يسهل رد الفعل 

ورد الفعل بانتقال المثير عن طريق اعضاء الحس مفسرًا بالدماغ ومرتبطة بوحدة العمليات العصيبة وتكون

.الفترة قصيرة جدًا


