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 :المهارات الحركية اكتساب

، كتلك التي (مكتسبة)ركة جانبا مهما في حياتنا اليومية، بعضها حركات موروثة وبعضها حركات متعلمة حتشكل ال
تستعملها في األنشطة واأللعاب الرياضية على شكل مهارات، والتي تتطلب الكثير من التدريب والخبرة ألجل 

 :التعريفات للمهارة من قبل المختصين ومن أهمهاإتقانها، ولقد وردت الكثير من 

  .واليتها واستعمالها في وضعيات مختلفة وبشكل ناجحالمهارة معناها ثبات الحركة  -

المهارة صفة الحركة، وهي الدقة في األداء عندما يلتقي المسار الحركي مع مسار األداء بدون االنتباه الكامل  -
 .لمجريات األمور

 .جوهر األداء وهي صفة الحركة، لها بداية ونهايةالمهارة هي  -

 .المهارة هي قدرة عالية على اإلنجاز، سواء كانت بشكل منفرد أو داخل فريق، أو ضد خصم بأداة أو بدونها -

 (.الجهاز العضلي)المهارة معناها التوافق بين الجهاز العصبي وعمل العضالت الهيكلية -

 :معادلة التاليةويمكن تعريف المهارة من خالل ال

 المالئمة× الشكل ×الدقة × السرعة = المهارة 

 :العوامل المؤثرة في المهارة

 الجنس -

 (السن المناسب للمتعلم لتعلم المهارات)العمر -

 (الجينات من األباء إلى األوالدنقل )الوراثة -

 (القدرات العقلية)الذكاء -

 (سن االستعداد لتعلم المهارات+ التهيئة النفسية والجسدية) االستعداد-

 التمرين والممارسة -

 (التغذية الراجحة)الشرح والتوضيح  -

 استعمال الوسائل واألدوات التعليمية-

 السهولة والتدرج-

 (انتقال أثر التعلم( )التجارب السابقة)اإلتقان للحركات والمهارات السابقة -
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 :م في التعلم ويعتمد علىوهو فه: االستيعاب-

 عرض الحركة*

 شرح الحركة*

 مشاهدة الحركة*

 :تمر بثالث مراحل أساسية:مراجل اكتساب المهارة الحركية

صعبا لالشتراك والتي يكون فيها األداء الحركي  :التوافق األولي للمهارة+ مرحلة االكتساب: المرحلة األولى-1
 :مما يجعل األداء الحركي متوترا وبالتالي يحتاج إلى طاقة وجهد إضافي.مجاميع عضلية غير مطلوب اشتراكها

والتي يتم فيها التخلص من التوترات العضلية الزائدة والحركات : مرحلة اكتساب التوافق الجدي للمهارة الحركية-2
 .تحسن تدريجيا وتصحيح األخطاء من خالل التكرارات والممارسات المنظمةالجانبية ويبدأ فيها األداء الحركي في ال

أي إتقان األداء الحركي أو المهاري مع االقتصاد في الجهد ( في األداء:)مرحلة إتقان وتثبيت المهارة الحركية-3
عب بالتعب والوقت، والتناسق بين جركات الجسم ونشاط األعضاء الداخلية، مما يعمل على تقليل إحساس الال

 .بسرعة

 :المراحل الفسيولوجية التي تمر بها المهارة هي: المراحل الفسيولوجية للمهارة

 تكوين صورة في الدماغ-1

 تجميع الخبرات السابقة-2

 .تجنب اإليعاز للعضالت التي ليس لها عالقة بالفعل أو الواجب الحركي -3

 .اإليعاز للعضالت المسؤولة فقط عن األداء الحركي -4

 .تنبيه العضالت على التقلص من أجل تكوين تفاعالت كيميائية بحجم ذلك العمل أو الواجب الحركي -5

 :مكونات المهارة

 المكونات البدنية*

 المكونات العقلية*

 :كيفية تعلم المهارة بشكل آلي

 .عدم التشجيع على االنتباه ألنه يبعد عن آلية الحركة أو المهارة-

 (.قد يتردد الالعب في القيام بالمهارة)    مداهاتشجيع الالعب على أن تأخذ الحركة أو المهارة  -
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 .استخدام برامج حركية متعددة -

 .تكرار البرنامج الحركي -

 .تطوير نظام المقارنة الكتشاف أخطائه بنفسه -

 هذا       لنا بتعلم المهارة-

 .زيادة الحد األعلى لالنجاز -

 .الوقت المستخدم تقليل -

  (.إلى سن الالعب عندما يصل إلى مرحلة اآللية في األداء يصل)القتصاد في الجهد البدني والعقلي ا -

  .تحقيق الطاقة العقلية والبدنية لألداء المطلوب -
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 :أنواع المهارات الحركية

يمكن أن تصنف المهارات الحركية إلى عدة أصناف وذلك تبعا لطبيعة المهارة أو حجم العضالت المشتركة أو  
 :حسب عوامل أخرى وهي كالتالي

وهذا وفق حجم العضالت المشتركة في أداء الحركة، : مهارات العضالت الكبيرة -مهارات العضالت الدقيقة -
تي تشترك في أدائها مجموعات العضالت الدقيقة التي تتحرك خاللها بعض فالمهارات الدقيقة هي تلك المهارات ال

أجزاء الجسم في مجال محدود لتنفيذ استجابة دقيقة في مدى ضيق للحركة، وكثيرا ما تعتمد هذه المهارة على 
رير والسيطرة التوافق العصبي العضلي بين اليدين والعينين، مثل مهارات الرماية، البيلياردو، أو بعض مهارات التم

 .على الكراتعلى الكرة في األلعاب التي تعتمد 

فتستخدم في تنفيذها مجموعة العضالت الكبيرة وقد يشترك الجسم كله أحيانا في : أما مهارات العضالت الكبيرة
 .تنفيذها، مثل مهارات كرة القدم وألعاب القوى والمنازالت

في هذا التصنيف تحدد المهارات حسب الزمن الذي تستغرقه : ةمهارات مستمرة ومهارات متماسكة، ومهارات متقطع
 .وفترات التوقف التي تتحلل األداء، ومدى الترابط بين أجزاء الحركة بعضها ببعض

فالمهارة المستمرة هي المهارة التي تتكرر فيها الحركات بشكل متشابه ومستمر دون توقف ملحوظ، إذ يتدخل الجزء 
: ى مع الجزء التحضيري من الحركة التي تليها، وهكذا تظهر وكأنها حركة واحدة مستمرةالنهائي من الحركة األول

 .كثل السباحة، والركض والمشي والتجديف

: أما المهارات المتقطعة فهي المهارات التي تكون لها بداية ونهاية واضحة وال ترتبط بالضرورة بالحركة التي تليها
 .مثل اإلرسال في الكرة الطائرة

فتصنف باعتماد الحركات فيها الواحدة على األخرى كمهارة الغطس إلى الماء، والحركات : المهارات المتماسكة أما
األرضية في الجمباز، إذ تعتمد كل حركة على ما يسبقها وما يليها من حركات، ويصعب أحيانا فصل هذه 

مهارة رمي الرمح تعتمد على : رابطها مثلالمهارات إلى أجزاء عند تعلمها وذلك من أجل المحافظة على وحدتها وت
 .مدى الترابط واالنسيابية بين حركات االقتراب والرمي، وكذلك بالنسبة إلى حركتي الدوران والرمي في المطرقة

ويمكن تقسيم المهارات إلى أربع أنواع وفق طبيعة الالعب : مهارات السيطرة الذاتية ومهارات السيطرة الخارجية
 :والهدف

 .رمي الكرة باتجاه السلة: د في حالة ثبات والهدف ثابت أيضاالفر  -

 .الفرد في حالة حركة والهدف منحرك أيضا -

 .تمرير الكرة بين الزمالء أثناء الركض. الفرد في حالة حركة والهدف ثابت -
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 .الفرد في حالة ثبات والهدف متحرك -

فالمهارة المغلقة هي التي تؤدى تحت ظروف بيئية ثابتة نسبيا، أما المهارة : مهارات مفتوحة –مهارات مغلقة 
 .المفتوحة فهي التي تؤدى في ظروف تتغير أحداثها باستمرار

كرة القد ) مثل كرة القدم، كرة السلة، و رياضات المنازالت وألعاب المضرب، ضربات الجزاء: المهارات المفتوحة
 .باحة المسافات الطويلة، ركض المسافات الطويلة، س(وكرة اليد

 .متر 111متر، ركض  111رمي المطرقة، الوثب الطويل، سباحة: المهارات المغلقة

  .باألسلوب نفسه في كل مرة. فالمهارات المغلقة تشبه إلى حد كبير العادة الحركية فهي تتكرر وتنفذ

 :خصائص التغذية الراجعة

 :الث وهيللتغذية الراجعة خصائص ث

تشكل هذه الخاصية مرتكزًا رئيسًا في الدور الوظيفي للتغذية الراجعة، األمر الذي يساعد : الخاصية التعزيزية -1
على التعلم، وقد ركز أحد الباحثين على هذه الخاصية من خالل التغذية الراجعة الفورية في التعليم المبرمج، إذ يرى 

 .استجابته يعززه ويزيد احتمال تكرار االستجابة الصحيحة لديه فيما بعدأن إشعار الالعب أو المتعلم بصحة 

تشكل هذه الخاصية محورًا هامًا، إذ تسهم التغذية الراجعة في إثارة دافعية الالعب أو : الخاصية الدافعية -2
قبل عليها بشوق، مما يؤدي المتعلم للتعلم واإلنجاز واألداء المتقن، مما يعني جعله يستمتع بعملية التعلم أو األداء وي

 .إلى تعديل سلوكه أو استجابته

تعمل هذه الخاصية على توجيه الالعب أو المتعلم نحو أدائه، فتبين له األداء المتقن : الخاصية الموجهة -3
تزيد فيثبته واألداء غير المتقن فيحذفه، وهي ترفع من مستوى انتباهه إلى الظواهر المهمة للمهارة المراد تعلمها، و 

من مستوى اهتمامه ودافعيته للتعلم أو األداء، فيتالفى مواطن الضعف والقصور لديه، لذلك فهي تعمل على تثبيت 
األداء واالرتباطات المطلوبة وتصحح األخطاء وتعدل الفهم الخاطئ فضاًل عن إسهامها في مساعدة الالعب أو 

 .، وهذا يزيد من ثقته بنفسه وبنتائجه التعليميةالممتعلم على تكرار السلوك الذي أدى إلى نتائج مرغوبة

 :أسس أو عناصر التغذية الراجعة

 :يمكن حصر األسس أو العناصر التي ترتكز عليها التغذية الراجعة على النحو اآلتي

 .تعني أن يكون الالعب أو المتعلم قد حقق عماًل أو واجبًا حركيا ما: النتائج-1

في بيئة تعكس معلومات في مكان التعلم، بمعنى أن يوجه المعلم أو المدرب وهو أن يحدث النتاج : البيئة-2
 .االنتباه تجاه المعلومات المنعكسة
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تعني المعلومات المرتبطة بهذه النتائج والتي يتم إرجاعها الالعب أو المتعلم، إذ تعمل : التغذية الراجعة-3
 .كمعلومات يمكن استقبالها وفهمها

يتم تفسير المعلومات واستخدامها أثناء قيام الالعب أو المتعلم باالشتغال على النتائج أو  يقصد به أن: التأثير-4
 .الواجب التالي

 :تأثير التغذية الراجعة

 :تؤثر المعلومات على الالعب أو المتعلم من حيث

 .ملتعزز األعمال أو التصرفات التي يقوم بها المدرب أو المدرس وهذا التعزيز يزيد من قوة الع -1

تقدم لنا معلومات معينة يمكن استخدامها لتعديل األداء وتصحيحه، مما يدفع الالعب أو المتعلم إلى تنويع  -2
استجاباته المستخدمة ويتجنب التكرار، ويسمى هذا النوع التغذية الراجعة التصحيحية، إذ أنها تقدم معلومات يمكن 

 .الراجعة المؤكدة على أنها راجعة إخباريةاستخدامها لتوجيه التغيير، ويمكن تصنيف التغذية 

 .تعزيز المشاعر، إذ يمكن أن تعمل التغذية الراجعة على زيادة مشاعر السرور أو األلم عند الالعب أو المتعلم -3

 :وظائف التغذية الراجعة

والتعلم الحركي، وهذه توجد وظائف أساسية عدة للتغذية الراجعة استنادا إلى أراء العلماء والباحثين في مجال التعلم 
 : الوظائف هي

 .تمد الالعب أو المتعلم بالمعلومات الخاصة بالحركة أو المصادر -1

 .ممكن أن تكون حافزا قويا لعملية التعلم -2

يمكن أن تستخدم كمبدأ للثواب عندما تكون المعلومات مشجعة عند قرب وصول الالعب أو المتعلم إلى الهدف  -3
 .المحدد

 :هناك وظائف أخرى ثانوية للتغذية الراجعة هيكما ان 

هناك الكثير من نماذج التغذية الراجعة تستخدم كمعلومات وكدوافع لألداء، فكلما زادت  :وظيفة دافعية -1
معلومات التغذية الراجعة سوف يؤدي ذلك إلى أداء أحسن قياسا إلى المعلومات الهامة، وقد وجد الباحثون بأن 

 .عالية المستوى تؤدي إلى تحسين األداءالتغذية الراجعة 

من وجهة نظر التشجيع فإن التغذية الراجعة غالبا تكون ثواب أو عقاب، والتشجيع يمكن أن : وظيفة تشجيعية -2
يكون داخلي أو خارجي، فمثاًل رؤية الكرة تدخل السلة تعطي تغذية راجعة داخلية وتزيد من قناعات الالعب أو 

ي الالعب أو المتعلم حركة معينة فإنه يمر بمرحلتين، األولى هو اإلحساس بالحركة المتعلم، فعندما يؤد
، والثانية هي مدى قناعته باألداء وفي هذا المجال يقوم المدرب أو المدرس بتسهيل (إحساي،سمعي،بصري)المنفذة
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درس الالعب أو المتعلم، أداء المهارة الجديدة وتجزئتها، ويمكن أن يكون الثواب عن طريق تشجيع المدرب أو الم
 .أما العقاب فيمكن أن يكون عن طريق إثبات أخطاء الالعب أو المتعلم، بمقارنة ذلك الخطأ مع النموذج الصحيح

إن هذه الطريقة تأخذ الصدارة في وظائف التغذية الراجعة ألن المعلومات المستمدة من : وظيفة معلوماتية -3
تمد عليه الالعب أو المتعلم في المقارنة بين االستجابة وبين نتيجة االستجابة األداء تكون المصدر الدقيق الذي يع

أو بين ما تم وما يجب أن يتم، إن هذه المعلومات هي لكيفية تحسين االستجابة التالية، ومن ها المنطلق فإن 
 .التغذية الراجعة هنا المصدر األساسي للمعلومات التي تصحح االستجابة أو األداء

هي معلومات تقدم لالعب أو المتعلم بعد (:إخبار الالعب أو المتعلم عن النتيجة أو عن األداء)فة إعالميةوظي -4
انتهاء األداء من قبل المدرب أو المدرس وتكون على شكل كلمة لفظية تعزز من األداء في حالة النجاح وتقلل منه 

 .في حالة الفشل

عليها الالعب أو المتعلم من أجل تعزيز األداء الناجح من قبل هي المعلومات التي يحصل : وظيفة تعزيزية -5
 .المعلم أو المدرس وهي تساعد على ثبات األداء لدى الالعب أو المتعلم

 :العوامل المؤثرة للتغذية الراجعة

 :هنالك الكثير من العوامل التي تؤثر على التغذية الراجعة يمكن إجمالها بما يأتي

نوعية التغذية الراجعة ووقت إعطائها حسب مراحل التعلم المختلفة، ففي مرحلة التعلم  تختلف :مرحلة التعلم -1
األولى مع الالعب أو المتعلم المبتدئ في تعلم المهارة نجد أنه يجب تزويد الالعب أو المتعلم بالتغذية الراجعة بعد 

 .كل محاولة بشكل كبير

إن دقة ووضوح المعلومات التي يقدمها المدرب أو : موضوح ودقة المعلومات المقدمة لالعب أو المتعل -2
ن المعلومات الدقيقة قد تؤثر سلبًا في األداء ألن  دراك األداء والمهارة وا  المدرس لالعب أو المتعلم تساهم في فهم وا 
قة الالعب أو المتعلم سيقوم بالتركيز على دقائق الحركة وينسى شكلها الكامل أي يجب أن تكون هناك حدود في د

 .المعلومات التي يجب إعطاءها

ينبغي على المدرب أو المدرس أن يكون على دراية بالوقت المناسب الذي يتم فيه : وقت إعطاء المعلومات -3
إعطاء الالعب أو المتعلم المعلومات، ألن وقت تقديم المعلومات أو إعطاء التغذية الراجعة مهم جدا فاختيار الوقت 

 .يت االستجابة الصحيحة لدى الالعب أو المتعلمالمناسب سيساعد على تثب

تختلف كمية وحجم المعلومات المقدمة الالعب أو المتعلم طبقا : كمية المعلومات المقدمة لالعب أو المتعلم -4
لنوع المهارة والمرحلة العمرية له، إذ كلما كانت هذه المعلومات واسعة سوف تؤدي إلى عدم مقدرة الالعب أو 

الفائدة المتعلم على تحديد نوع الخطأ فنالحظ إنها كلما زاد حجم المعلومات عند الالعب أو المتعلم المبتدئ قلت 
 . منها نالحظ أن المرحلة العمرية تحدد نوع التغذية الراجعة

 :أنواع التغذية الراجعة
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 :هنالك نوعان رئيسيان للتغذية الراجعة وهما كما يأتي

 :ويمكن تقسيم  هذا النوع حسب زمن تقديمها الى :التغذية الراجعة الخارجية: أوال

 .التغذية الراجعة المباشرة -أ

 (.المتأخرة)لراجعة النهائيةالتغذية ا -ب

 .التغذية الراجعة المتزامنة -ج

 ( ذاتي)التي يحصل عليها الالعب من مصدر داخلي   :التغذية الراجعة الداخلية: ثانيا  

 :وهناك تصنيفات أخرى بأنواع  وأشكال متعددة

 :التغذية الراجعة حسب مصادرها -1

 .التغذية الراجعة الداخلية -أ 

 .الراجعة الخارجية التغذية -ب 

 :التغذية الراجعة حسب زمن تقديمها -2

 .التغذية الراجعة الفورية -أ

 .   التغذية الراجعة المؤجلة -ب

 :التغذية الراجعة حسب وسيلة الحصول عليها أو شكل المعلومات -3

 .التغذية الراجعة اللفظية -أ 

 .التغذية الراجعة المكتوبة -ب 

 .الراجعة المرئية التغذية -ج 

 :التغذية الراجعة حسب طبيعتها -4

 .التغذية الراجعة النوعية-أ 

 .التغذية الراجعة الكمية-ب 

 :التغذية الراجعة حسب ما تقدمه لالعب أو المتعلم-5

 .المدعمة-أ 
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 :التغذية الراجعة حسب تأثيرها-6

 حول استجابته الصحيحة .التغذية الراجعة اإليجابية-أ

 حول استجابته الخاطئة .الراجعة السلبية التغذية-ب

 :التغذية الراجعة حسب صيغتها-7

 .الفردية -أ

 .الجماعية-ب

 :التغذية الراجعة حسب توزيعها-8

 .المنفصلة-ا

 .المتصلة-ب

 .التغذية الراجعة العشوائية-ج

 :أنواع التغذية الراجعة حسب اعتمادها على مبدأ الحواس-9

 .تغذية راجعة سمعية-أ

 .ية راجعة بصريةتغذ-ب

 (.مختلطة)تغذية راجعة سمعية بصرية-ج

 :التغذية الراجعة المعتمدة على المحاوالت المتعددة-11

 .التغذية الراجعة الصريحة-أ

 .التغذية الراجعة غير الصريحة-ب
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 :تعريف انتقال أثر التعلم

 :عرف مفهوم انتقال أثر التعلم بتعاريف عدة يمكن إيجازها كما يأتي

أي انه يعني تأثير الممارسة السابقة ، هو استخدام تعلم أو معلومات سابقة في أداء وواجبات أو مهارات جديدة-
 .ألداء حركي معين لمفاهيم مكتسبة في تعلم أداء حركي جديد

 .أو صفراهو تأثير الخبرات والمعارف السابقة في تعلم المهارات الجديدة وقد يكون هذا التأثير ايجابيا أو سلبيا -

 .هو استخدام تعلم سابق أو معلومات سابقة في أداء واجبات أو مهارات جديدة-

 :أساليب انتقال أثر التعلم

 :يحدث انتقال أثر التعلم بأسلوبين أساسيين هما

ل ويقصد به انتقال أثر تعلم مهارة معينة إلى مهارة أخرى في الفعالية أو اللعبة نفسها ومن السه: النقل العمودي-1
 .إلى الصعب

ويقصد به انتقال أثر تعلم مهارة سبق وأن تعلمها في فعالية أو لعبة ما إلى مهارة جديدة في فعالية : النقل األفقي-2
 .أو لعبة أخرى

 :أهداف انتقال أثر التعلم

 :يوجد هدفان النتقال أثر التعلم هما

فعندما يتعلم الطفل المهارات في كيفية ، ل حياتههو النقل بين مراحل التطور الحركي لإلنسان خال: النقل البعيد-1
وفي مراحل متقدمة من ، القفز أو الرمي أو الركض فأن اكتسابه لهذه الخبرات وهذا التعلم سيظهر في المستقبل

لذلك على المدرب أو ، عمره الكتساب أشياء أو مهارات جديدة ويسمى بنقل اإلحداث من الماضي إلى المستقبل
 .د الهدف من النقل في المهمات التي يعلمها هل هو قريب أم بعيدالمدرس أن يحد

هو النقل الحادث بين المهام المتعلقة لفترات متقاربة مثل تعلم أجزاء صغيرة من المهارات في بداية : النقل القريب-2
المهارات وربطها تعلم  كما يحدث في لعبة الجمباز في، رةالمنهج التعليمي لنقلها للمهارات األصعب واألكثر خطو 

 .مع األداء

 :العوامل المؤثرة في عملية انتقال أثر التعلم



اسماعيل.د مقياس اكتساب المهارات الحركية السنة الثانية ماستر    

 :تتأثر عملية انتقال أثر التعلم بعوامل عدة منها

 :العوامل التي تتعلق بمفهوم التعلم وتشمل*

 .التشابه في المكونات-1

 .التشابه في المثير-2

 .التشابه في االستجابة-3

 :التعلم وتشملظروف بالعوامل التي تتعلق *

إذ كلما زادت المدة الزمنية كلما قلت احتمالية حدوث  ،المدة الزمنية التي تفصل بين التعلم السابق والتعلم الجديد-1
 .عملية االنتقال

تقان في التعلم السابق عالية كلما زادت من إمكانية االنتقال  ،درجة اإلتقان للتعلم السابق-2 إذ كلما كانت درجة اإلإ
 .الجديد للتعلم

 .فاعلية أسلوب أو طريقة التعلم في تحفيز الالعب أو المتعلم نحو تحقيق المطلوب-3

إذ كلما زاد عدد المهام التي يتحول إليها الالعب أو المتعلم عن  ،التنوع في المهام المطلوب حدوث االنتقال إليها-4
 .مهمته األصلية قلت عملية االنتقال

 :أو المتعلم وتشمل العوامل التي تتعلق بالالعب*

 .مستوى الذكاء-1

 .درجة الدافعية للتعلم-2

 .القابلية الفردية-3

 .القدرة على التعميم-4

 .فهم المبادئ والقوانين-5

 :أسس انتقال أثر التعلم

 :توجد أسس عدة النتقال أثر التعلم ومنها ما يأتي

 :التشابه باألداء الفني -1

 .الجديدة مع المهارة المتعلمة سابقا ولو ألجزاء منها يكون انتقال أثر التعلم ايجابياعندما يتشابه األداء الفني للمهارة 
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 :التدرج بالتعلم من السهل إلى الصعب-2

فعلى سبيل المثال  ،ال يمكن إتقان المهارات الحركية وتثبيتها إال من خالل التدرج في تعلمها من السهل إلى الصعب
إال بعد أن يكون قد أتقن الركض والوثب والتوازن  ،ئ تعلم فعالية ركض الحواجزال يمكن لالعب أو المتعلم المبتد

 .كجزء من تعلم المهارات األساسية وتثبيتها

تقانه-3  :ثبات وتثبيت وا 

تقانه وللمهارات السابقة،حتى تحصل عملية انتقال أثر تعلم ايجابي فالالعب أو المتعلم  ،ال بد من ثبات األداء وا 
 .من إتقان مهارة المناولة واالستالم بكرة السلة مثال ال يمكنه إتقان مهارة التهديفالذي ال يتمكن 

 :التدريب أو التمرين المتنوع-4

إن أسلوب التدريب أو التمرين المتنوع و المشوق هو األسلوب الذي يحفز الالعب أو المتعلم ويزيد من رغبته وينقله 
 .إلى مستويات أفضل في األداء

 :يممبدأ التعم-5

إن تعلم المهارات األساسية كالمشي والقفز والركض والوثب في المراحل المبكرة للطفل تساعده على تعميمها في 
 ملية انتقال التعلموهي بذلك تسهل ع، مواقف تعليمية أخرى


