
 نقل التعلم
ذا التعلم عندما يتعلم الفرد مهارة حركية فان التغيرات التي تحدث في سللللللللللم الاتعلم لاا يترك   

من آثار ماكن االسللللتفادة منها في تعلم مهارات  ورل  علا  ذا ا سللللاا فان  ذا التعلم ال ديد 
 .  ل ما يساا بانتقال التعلم

إن نقل التعلم    نقل التدريب  حد  سلللل التعلم التي  د  ال حا  الدراسلللة ذي  منذ كمن م كر الن 
ي الانهاج  الاعلاين نظرًا   ايت  الاتاثلة في كلن نقل التعلم يتأثر با تاام الادربين   اضلللللللللللللللع

الفرد يسللللللللللللللتعال نتاق  تعلا  السللللللللللللللا ه في ا تمار فراقه يديدة يلاي   ها الالا   ال ديدة التي 
،  اللا ع إن انتقال التعلم يعد من   م   داف الادرسة    ال امعة  ل من   م مبررات يتعرض لها

يكتسللب في الادرسللة    ال امعة إن يكلن  ا للرًا    محد دًا من  يلد ا فال يقصللد بالتعلم الذ  
الالا   التعلياية    الاادة الدراسلللللللية  حد ا،  ل إن  ذا التعلم في الللللللتا  الللللللكال ، سللللللللا    ان 
معرذيًا    حركيًا    انفعاليًا    ايتااعيًا ي ر    مام   دف نقل    تعليم    تطبيه ما تعلا  

 . ي الحاضر    الاستقبل    من الادرسة    ال امعة إلا الحياةإلا مادة دراسية  ورل ف
إن انتقلللال التعلم يعلللد من ا ملر التي لهلللا   ايلللة كبيرة في م لللال التعلم  التعلم الحركي إ  للال 
انتقال التعلم   لل ل لمامًا علا كل متعلم إن يتعلم ما يحتاي  من اسللت ابات وا للة لمل مل   

 .كن إن تفي سنلات عار الاتعلم إلتقان   ذا  مر  عب ال يا
 (:Transfer of Learning) نقل اثر التعلم  2-1-7

الحياة  إن التعلم  اقم علا افتراض علاي   ل إن ما يتعلا  الاتعلم داول الصلل  ياكن نقل  إلا
اللا عة في م االتها كافة، فهدف التعلم  ل ا عداد للاسلللللتقبل   د   يم  لق بالقلل ان  إ ا كان 

  نالق تربية فال د إن يكلن  نالق انتقال  ثر التربية.
 الفرد ياكن ان يسللللللللللتفيد من وبرات  السللللللللللابقة التي مر  ها في حل م للللللللللكالت عن فريه ادرام 

 . الال   ال ديدالت اب   ين الال   السا ه 



فاالففال الصللللللللللللغار ما  بل الادرسللللللللللللة ال يتعلالن  لاسللللللللللللطة الابد   اناا من الااكن ان يتعلالا 
 لاسللللللطة الط ع ا  الت للللللبي  للصلللللللرة في الذا رة في حين يسللللللتطيع ال الغلن   للللللم الابد  والل 

فال في عار  يتطلر لدل االف .الال   الادرم للتعلم  سللللللللف يسلللللللتفيد ن من معرفتهم للا اد 
الادرسلللة ا  لي البنا  العصلللبي  يكتال نالس ا  يسلللاعد علا اللغة  التفمير  الحركة فبتقدم اللغة 
يسلللللللاعد  لق علا سلللللللهللة التعامل مع االففال باللغة التي  ل  ا ل علا فهاها  اسلللللللتيعا ها في 

 .التركيم  االنت اس علا الملاات كلاا تقدم بالعار في  ذس الارحلة
ن تسلللاية الحركات تسلللاعد  تتدم التعلم  من الااكن ان نعلم االففال حسلللب م اد  التعلم لذا فا

 د يستطيع  تقدم  ذس الارحلة   لاًل الا الص  الثالا ان يربط بسرعة  ين االايا   د ن عنا  
  بير لحد ث  فمة في  ا لية الاثا رة  الاعرفة.

فلل  للاهللارات الاتعلاللة سللللللللللللللللابقللًا  نقلهللا للاهللارات فقللدرة الطفللل للتعلم تعتاللد يمقيللًا علا كي يللة تمي
ال ديدة لتصلللل ل مكتسلللل ة فالنقل ليل ا تلماتيكيًا  اناا يحدث باسللللتعداد ا ثر عندما تملن م اد  
الاهارة ال ديدة  ري ة من النال ج السللللللللا ه للاتعلم  اننا ا  نطلب من الطل ة  ضللللللللع االسللللللللت ابة 

  لق  ميادة الفرص للطل ة لتطلير معنا العالمية  القدياة في مهاات يديدة فاننا نصلللللللللنع النقل
ا  ي هم التدريب  تطبيه العالمية في الال   الحقيقي  االاللارة الا الت للاب   ين االن للطة التي 

 .ماكن حد ث اثر النقل فيها
 أنواع النقل:   

 :اوالً النقل حسب نتيجة التعلم
 ت السابقة في سرعة  سهللة التعلم الاهارات ال ديدة  إتقانها.تأثير التبرا النقل اإليجابي: .1
تأثير التبرات السلللللابقة في إعا ة تعلم ال ديدة    عدم إتقانها كاا في تعلم  النقل السلللل ي: .2

 مهارتي اللثب الطليل  الثالثية.
مثل  عدم تأثير التبرات السللابقة سللل ًا    اي ابًا في تعلم الاهارات ال ديدة النقل الصللي: : .3

 تعلم الس احة ثم تعلم قيادة السيارة.



"    عند التأ د من إن التعلم ا  ل ال يقدم    مسلللاعدة  ال يعيه في الحاالت ال ديدة  ال 
 .يؤثر سل ًا    اي ابًا بعد  لق انتقااًل محايدًا "

 النقل حسب اتجاه التعليم:  -ثانياً 
 ( : Horizontal Transferالنق ل األفقي ) .1

( إن التبرة التي يتم تعلاها إ ا ماثلتها  ورل من الاسلللللللللللللتلل نفسللللللللللللل  من Ganeeيانيت  )يرل 
الصلللللللللعلبة  تتطلب االسلللللللللتراتي ية نفسلللللللللها في الحال فان نقل التعلم من الاهاة ا  لا إلا تعلم 

 الاهاة الالحقة يساا انتقااًل افقيًا.
 ( :Vertical Transferالنق ل العمودي)  .2

دمت ل  وبرس تتطلب مستلل  علا من العاليات العقلية  الاعرذية من إ ا تعلم الفرد وبرة   
 التبرة ا  لا  لمنها معتادة علا ما تت ان  الاهاة ا  لا من   ليات يساا االنتقال عالديًا.

 النق ل حسب الزمن :  .3

 النقل القريب :   . 

 يلة ل نلع من نقلل التعلم اللذ  يحلدث من عالل  ور م لللللللللللللللابل     مل   يتعله بلالعالم

 تغير الاهارات    الالا    يل كيادة الدافع،    تعليم  يما   لللللللللللللللغيرة من الاهارات في  داية 
 البرنام  التعلياي لنقلها للاهارات    ثر وطلرة كاا يحدث في تعلم الحركات  ربطها مع ا داة 

 .تعلاها  يحدث  ذا النلع من النقل عندما تملن ا   ات متقاربة  ين الاهاات التي تم

 :النقل البعيد .ب

 ل النقللل  ين مراحللل التطلر الحركي لننسللللللللللللللللان والل حيللاتلل  فللأننللا نعلم ا ففللال علا 
الاهارات الحركية لمي ية القفم    الرمي    الركض. فا تسلللاذ  ذس التبرات   ذا التعلم سللليظهر 



سللاا  نقل ا حداث في الاسللتقبل  في مراحل متقدمة من عار اإلنسللان ال تسللاذ  الليا  يديدة ت
 من الااضي إلا الاستقبل.

 : Factors Effect Transferالعوامل المؤثرة في نقل التعلم

لقلد دلت الت لارذ الاتتلفلة علا إن  نلام بعض العلامل التي ي لب مراعاتهلا حتا ياكن 
كن تصلللللني   ذس العلامل االسلللللتفادة من انتقال اثر التعلم  التحكم في عالية التعلم  تلييهها  يا

 إلا ثالثة  نلاع   ي:
 .علامل متعلقة بالضلع التعلم 
 .علامل متعلقة بطريقة التعلم 
 .علامل متعلقة بالتعلم 
 العوامل المتعلقة بموضوع التعلم: .1

يتل   انتقللال اثر التعلم من ملضللللللللللللللللع إلا  ور علا  يلد عنللا لللللللللللللللر مت للللللللللللللللا هللة  ين 
 الالضلعين  الت اب   د يكلن:

 في الاكلنات. الت اب  . 
 الت اب  في االست ابة. .ذ
 الت اب  في الاثير. .ج
 عوامل متعلقة بطريقة التعلم: .2
الادة الفا للللة  ين التدريب السلللا ه  التدريب الحالي فملاا كاد الفرن الممني  لت احتاالية  . 

 عالية النقل.
 فاعلية فريقة التعلم في تحفيم الفرد بات اس تحقيه ا  داف. .ذ
ضللللللللللع التدريب السلللللللللا ه إ  كلاا كاد اإلتقان في التعلم السلللللللللا ه كادت درية إتقان تعلم مل  .ج

 إمكانية نقل  إلا تعلم حديا.
تنليع الالضللللللللعات الاراد حد ث االنتقال  ليها، فملاا كاد عدد ا عاال التي يتحلل  ليها  .د

 الفرد عن عال  ا  لي  ل اثر االنتقال اإلي ا ي.
 قه التعلم. ل. التدريب الاقر ن باستتدام احسن فرا



 عوامل متعلقة بالتعلم: .3
تليد العديد من العلامل  اللاي ات التي ي ب مراعاتها لالسلللللللللللللتفادة من انتقال التعلم  علا 
الرغم من إن  نام العديد من االوتالفات في  ذس العلامل  ين باحا   ور  لمنها تحال نفل 

 الا الن  من  ذس العلامل:
اب   ين التبرة الاتعلاة  بين التبرة ال ديدة ماا يسللهل  يقصللد ب   يلد الت لل عامل التش  اب : .1

 .انتقال التعلم من التبرة ا  لا إلا التبرة الالحقة
 .فملاا اكداد الت اب  اكداد احتاال انتقال التعلم

 يتلفر عامل الت اب  ب كل  اضل في الاهارات ملضلع ال حا إ  إن الت اب  يكلن كبيرًا 
  الظهر  الصدر  الفرااة.  ين الاهارات الحرة

 :  نام من  ن   ذا العامل إلا عدة   ناف  ي
 ت اب  الاكلنات. . 

 ت اب  الاثير. .ذ
 ت اب  االست ابة. .ج
 .ت اب  فراقه التعلم .د

 .  ل. ت اب  م اد  التعلم
 يعني انلل  كلاللا كادت وبرة الفرد  تعلالل  علا الاهاللة كادت ع  ام  ل اانق   اة )دتع  ة التعلم(:  .2

 .لية نقلها إلا وبرات الحقةاحتاا
فالاتعلم ال يسللللللللتطيع االسللللللللتفادة من الاهارات التي سللللللللبه ل  إن تعلاها  االنتقال منها إلا 
ملا    ورل إال إ ا تايم  داؤس لتلق الاهارات باإلتقان ماا يسلللللللللللللهل ل  اسلللللللللللللتتدامها في ملا   

في السلللللللللللل احة الحرة فان  ال  ورل يديدة، فاثاًل الالعب الذ  ال يسللللللللللللتطيع إتقان حركة القدمين 
يسلللللتطيع تعلم  إتقان السللللل احة الحرة.  تؤكد المثير من الدراسلللللات  ا بحاث علا إن  نام مدل 
محللد دًا من التاكن االداقي للاهللارات )مسلللللللللللللللتلل معين من ا دا  الاهللار ( الللذ  ي للب تلافرس 

 .لحد ث االنتقال اإلي ا ي



،  يتل   معينة إمام ملا   واريية متعددة ت ابة إن ا عاام  ل "حد ث اس عامل األعمام: .3
انتقال التعلم في ن لللللللللللان معين إلا ن لللللللللللان  ور علا مدل  درة الاتعلم علا رؤية العال ات 

 .العامة ذياا يتعلا 
 مثال  لق الحركات ا سللاسللية التي يتعلاها الطفل في  داية حيات  كالا للي  القفم  ال ر  

ا  ردنا تعليم الطفل ا لعاذ الصللللللغيرة بطريقة مسللللللاعدة تسللللللاعد الطفل الخ ياكن  عاامها إ …. 
 . علا اإلدرام  الفهم

إ ا كاد الل للت  ين التللدريللب علا الاهاللة ا  لا  بين التللدريللب علا الاهاللة :   عامل الوقت .4
الالحقة تمداد احتاالية ضللع  انتقال التعلم  بعد  لق فان مقدار االنتقال  ات ا   يتل فان 

 يمقيًا علا العامل الممني.
  يعني االنتقال في التعلم من السهل إلا الاركب    الصعب.:  عامل التدتج .5
إن انتقال التعلم ال يكلن باسللللللللللتلل  احد  ان تلافرت يايع العلامل التي  العوامل الذانية : .6

 سبه  كر ا   لق لت اين الفر ن الفردية  ين الاتعلاين.
 :Designs of Transfer اثر  التعلمتصاميم نقل 

  نام العديد من التصاميم التا ة  نقل اثر التعلم  سلف يتم التطرن إلا   م  ذس التصاميم.
 متطل ات النقل الاتطل ات ا ساسية الا العة التصميم

1.  
 تعلم مهارة ذ تعلم مهارة   اوت ار  بلي للاهارة ذ-ت ريبية
 تعلم مهارة ذ راحة ة ذاوت ار  بلي للاهار -ضابطة

2.  
 تعلم مهارة ذ تعلم مهارة   ت ريبية
 تعلم مهارة   تعلم مهارة ذ ضابطة

3.  
 تعلم مهارة ذ تعلم مهارة   ت ريبية
 تعلم مهارة مشابه لل ب تعلم مهارة   ضابطة

 تعلم مهارة   ت ريبية + ضابطة  .4
إعطاء فت:ات راحة مختلية 

بين المجموعتين لتعلم 
 مهارة )ب(



إن التصلللللللللللللللايم ا  ل يتتبر م تاع ال حللللا بللللالاهللللارة الثللللانيللللة )ذ(  بللللل تلكيعهم علا  
الا العتين ال لللللللللللللللابطة  الت ريبية  بهذا فان ال احا  د اعد تمافؤًا  ين الا العتين باالعتااد 

 علا اوت ار   لي.
ة الثانية في حين  ما التصايم الثاني فيتطلب تعلم نص   فراد العينة للاهارة ا  لا ) ( ثم الاهار 

إن النصللللل  الثاني يتعلالن العكل إن  ذا التصلللللايم سللللليسلللللتتدم لدراسلللللة النقل من  حد ا يهمة 
 الحسية إلا يهاك حسي  ور. 

 ما التصلللللللللللللللايم الثالا فيتطلب تدريب الا العة ا  لا علا تعلم الاهارة ا  لا ) ( ثم  
الاهارة ا  لا ) ( ثم مهارة م لللللللللللللللا هة  الاهارة الثانية )ذ( في حين إن الا العة الثانية تتعلم

 بالاهارة الثانية )ذ(  لمن االوتالف في الادة  ين تعلم الاهارة ا  لا ) (  الثانية )ذ(.
اما الا العة الرابعة تتطلب تعلم الاهارة ا  لا ) ( مع إعطا  فترات راحة متتلفة  ين  

 الا العتين لتعلم الاهارة الثانية )ذ(.
: تأثير نقل التعلم الريعي للاهارة ا  لا  بل مهارة النقل إلا مهارة لثانياما التصلللللللللللللللايم ا
 التعلم ا  لية ا  لا.

مهارة نقل التعلم  ال:جعي األولالتعلم  المجموعة
 قياس اث: نقل التعلم السابق

1 B )حرة( C )ظهر( B )حرة( 
2 C )ظهر( B )حرة( C )ظهر( 

 د اثرتا علا تعلاهاا الريعي اال ل  ل اثرت اي ا يًا  C  Bنقل  نا نريد معرفة  ل ان مهارة ال
 ام سلبيًا علا عالية التعلم.

 
 



  نستطيع ان نحلل التصايم الا اللا ع الذ  استتدم  ال احا.

مهارة نقل التعلم  ال:جعي األولالتعلم  المجموعة
 قياس اث: نقل التعلم السابق

 حرة دا  س احة  تعلم )ظهر( تعلم )حرة( 1
  دا  س احة ظهر )حرة( تعلم تعلم )ظهر( 2
  دا  س احة  در تعلم )فرااة( تعلم ) در( 3

  دا  س احة فرااة تعلم ) در( تعلم )فرااة( 4

فان اوت ار االحتفاظ  اوت ار نقل التعلم  ا حلال(  في كل 1999 ي لللللللللللللي  الللللللللللللات ) 
  في كلتا الحالتين ياكن معرفة القدرة الاكتس ة لعالية النقل.مت اب  يدًا 

 : Theories of Transferنظريات انتقال اثر التعلم 
 :  Theory of formal Disciplineنظرية التدريب الشكلي  .1

تسللللللللللللتند  ذس النظرية إلا إن العقل ال  للللللللللللر  مكلن من م العة من الالمات  ا اللللللللللللكال 
الاسللللللللتقلة مثل التذكر  اإلرادة  االسللللللللتدالل  تحتاج  ذس ا اللللللللكال إلا التدريب من ايل تقلياها 

ية  درة التذكر فان علينا دراسللة بعض الالاد التي تسللاعد علا التذكر مثل  تهذيبها فإ ا  ردنا تنا
مادة التاريخ  ما إ ا  ردنا إن نناي  درة التصلللللللللر فأننا نحتاج إلا مادة ال للللللللعر  كذا، باعنا إن 
لمل اللللكل   ا لية مادة تدريبية وا للللة  ها  ت در اإلاللللارة إلا إن  نصللللار  ذس النظرية  د   د ا 

التدريب ال لللللللللللللللكلي  لذلق فان ا تاامهم باحتلل الاادة ليل مهاًا في حد  ات   إن الاطللذ  ل
  إناا يساعد علا تدريب القدرة الارت طة ب  بغض النظر عن قيات .

 لقد  ام العلاا  في   اقل القرن الااضللللللللللي  ت ارذ عديدة للتحقيه ماا تمعا   ذس النظرية 
ا  ل  اتي يتصل بالاتعلم نفس   منها ما  ل فقد  ينت إن االنتقال يحدث ب ر ن وا ة منها م

ملضللللعي يتصلللل بطبيعة الاادة    الالضللللع    ال لللي  الاتعلم   ذا يثبت بطالن  ذس النظرية 
  التي اعتقدت إن الاهم في التعلم  ل اكل الن ان  ليل م الن   محتلاس.
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حد ث انتقال اثر التعلم من مل   سا ه إلا مل   يديد  إن  ذس النظرية تقلل بأن  ياكن
علا  سللاا  يلد عنا للر متااثلة  ين الال فين  تقلل اي للًا إن انتقال اثر التعلم يكلن مليلدًا 
 لاا كاد التااثل  ين الال   السلللا ه  الال   ال ديد  يقل انتقال اثر التعلم  ين الال   السلللا ه 

  ال ديد إ ا  ل التااثل. 
 ( جود :Juddظرية )ن .3

تسللتند  ذس النظرية إلا فمرة التعايم، حيا يسللتطيع الفرد إن ينقل وبرة ا تسللبها في مل   
ما إلا مل    ور  التعايم يحدث نتي ة الفهم، إن ال لللللللتي الذ  يتعلم م اد  الحسلللللللاذ ييدًا 

 يستطيع إتقان الحسابات الت ارية.
ذيللة  ي التعايم  ليل نتي للة الت للللللللللللللللابلل     إن انتقللال اثر التعلم يحللدث  تللأثير عاليللة معر 

االوتالف في مادة التعلم  من  ذا يتم التأ د علا فهم القلاعد  ا سللللللللللللللاسلللللللللللللليات لتملين الا اد  
 ا ساسية ثم استتدامها في م االت  ورل.
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لية إلا إن  ذس النظرية ت للير إلا إن  نام اسللسللًا  م اد  حركية عامة ياكن نقلها من فعا
  ورل  استنادًا إلا  ذس النظرية ياكننا تل ع النقل في الحاالت اآلتية:

إن تعلم الحركة في الذراع    القدمين  حركة الالعب في السلللللللللللللللاحة في ل  ة التنل ياكن 
نقلها إلا فعالية السلللكلات  ت لللير ال حلث العلاية الحديثة إلا إن عالية النقل تحدث عن فريه 

 ة  عن فريه نقل الا اد  العامة.العنا ر الاتااثل
 


