
التعلم

وهو أحد فروع( إكتساب معلومات أو عادات أو اتجاهات متنوع )هو كل ما يسعى اليه االنسان من 

.علم النفس ، لكونه محاولة لمعرفة العوامل النفسية المرتبطة بالتعلم 

ت او هو سلسلة من المتغيرات تحدث خالل خبرة معينة لتعديل سلوك االنسان و هو عملية التكيف االستجابا

برة و التعلم سلوك يتغير بفضل الخ. لتناسب المواقف المختلفة التي تعبر هن خبراته و تالئمهمع المحيط 

.التجربة 

و أي انه أكتساب الوسائل المساعدة على استيعاب الحاجات, او انها التغيير في السلوك الناتج عن االستثارة 

.الدوافع لتحقيق االهداف 

و .التعلم ناتج عن ممارسة االنسان للتدريب و التكرار أو المالحظة أو وقوع الفرد في خطأ يتم تصحيحه *

. هذا ما يطلق عليه التعلم بالخطأ و الصواب 

الطبيعية التطورية , االقتران و الدوافع و الجزاء , نظرية االشلراط ,نظرية االرتباط ) نظريات التعلم *

(التعلم االجتماعي , نظرية التعلم بالذاكرة و المالحظة , البنائية , الكلية , االساسية 



• التعلم الحركي هو تعلم الحركات و المهارات الرياضية مقرون بالقدرة و االستيعاب للفرد و معتمد 

ة على التجارب السابقة فالتعلم هو صفة االدراك للحركات الجسمية و هو أستيعاب للمعلومات و القدر

.على االدراك 

• أهمية التعلم الحركي تبرز على اساس بناء شخصية نافعة عي المجتمع و لهذا فأن الرياضة هي 

من هنا نرى ان البناء الحركي لالنسان ,تصرف حركي هادف و تعتبر وحدة التنفصل عن العقل 

مرابط للبناء العقلي فالحركة تعطي ديمومة لالجهزة العضوية للمحافظة على الصحة و القدرة على 

.التفكيربشكل سليم 

• : عوامل التعلم الحركي 

• .عملية التعلم الحركي مرتبطة بالتكرار و االدراك و المقارنة -1

• زة تتأثر عوامل التعلم الحركي بالعوامل الشخصية المرتبط بالقياسات الجسمية و البدنية و االجه-2

الوظيفية و القدرات العقلية و التجارب الحركية السابقة و العمر و الجنس و المزاج و االنماط 

.الجسمية 

• .يتأثر التعلم بالعرض و توجيه االنتباه و الشرح و طريقة التدريب و مكانه -3

• .مالحظة عوامل االستيعاب من فهم و تدرج من السهل الى الصعب -4

• .التشويق و االثارة و الممارسة و االتقان و النضج -5



• .ويعني وضوح المهارة المراد تعلمها من قبل المتعلمين / الوضوح . 1

• .ويعني سهولة المهارة المراد تعلمها من قبل المعلمين / السهولة . 2

• .ويعني التدرج بالمهارة المراد تعلمها من السهل الى الصعب / التدرج . 3

• .ويعني إتقان المهارة المراد تعلمها بشكل جيد قبل مغادرتها / االتقان . 4

• .ويعني إدخال المتعة للمتعلمين أثناء تعلمهم المهارة / التشويق واإلثارة . 5

• يجب أن تراعى الفروق الفردية بين المتعلمين بما/ االستيعاب وسرعة الفهم . 6

• .يضمن إستيعابهم جميعًا وسرعة فهمهم للمهارة الجديدة 

• يجب أن يخضع جميع المتعلمين الى تجربة / التجربة والمعرفة واالستعداد . 7

أداء

• .المهارة الجديدة ومعرفتها واالستعداد النفسي والبدني لتطبيقها 

• والمقصود هنا مراعات الظروف الزمانية والمكانية عند تعلم/ عوامل البيئة . 8

• فمن الخطأ مثاًل إعطاء مهارة جديدة في يوم فيه ريح جديدة. المهارة الجديدة 



• .يجب شرح المهارة الجديدة بوضوح قبل عرضها / شرح الحركة . 1

• .يجب عرض المهارة الجديدة من قبل خبير / عرض الحركة . 2

• .يجب إعطاء فرص متساوية للمتعلمين لتطبيق المهارة / تطبيق الحركة . 3

• . وتعطى بعد الممارسة والتكرار من قبل المدرس\التغذية الراجعة . 4

• : الشروط 

• .أي هناك رغبة من قبل المتعلم لتعلم المهارة الجديدة / وجود الرغبة 1.

• .أي هناك استعداد نفسي وبدني لتعلم المهارة الجديدة / وجود االستعداد . 2

• أي وجود االمكانية المادية مثاًل لتعلم لعبة التنس/ وجود االمكانية . 3



.معناه التنظيم و التنسيق و الترتيب للجهد المبذول للكائن الحي طبقا للهدف 

.عملية التوافق مقرونة بإمكانية الجهاز الحركي والقوة المؤثرة عليه *

يختلف التوافق باختالف التجارب  * 

يعتمد التوافق عادة على العمل الجسمي * 

الجهاز العصبي أساس في عملية التوافق النه المسؤول عن تفسير المعلومات التي  * 

.   يرسلها عن طريق االعصاب الحركية الى أنحاء الجسم 

التوافق جزء من اإلنجاز الحركي العالي * 

التوافق هو جوهر التعلم الحركي * 

.التوافق تنظيم عمل األجهزة الداخلية والتنسيق المرتبطة والمنسجمة مع المحيط * 

ال يمكن أن تكون عمليات التعلم متساوية في جميع الكائنات الحية* 



• \و من أهم نظريات مراحل التوافق الحركي هي 

• :و هي على مراحل ( المسارات ) نظرية المراحل . اوال

• هو اداء الحركات الرياضية بشكل أولي و الذي يتعلم فيه الفرد سير: 

و اليتم االبعد أجراء الحركة و معناه أن المتعلم قد أستوعب الشكل , الحركة االساسية بشكل خام 

.الخام و أحسن بها 

• :مميزات هذه المرحلة 

• عدم توازن معروف لمصروف القوى والجهد مع متطلبات المهارة-1

• أنعدام االنسيابية -2

• تأخر االنتقال بين االقسام الثالثة للحركة -3

• التعامل مع االجهزة الغير مناسبة -4

• التوقع الحركي ضعيف لقلة المعلومات الموجودة في الذاكرة الحركية -5

• عدم النجاح في المرة االولى لالداء -6

• طة مقدار االستجابة كبير بالنسبة الى الحركة الموادة و الناتج عن كثرة السياالت العصبية الهاب-7

• االحساس بالتعب المبكر -8

• التصرف و التصور الخاطئ و عدم االستعداد للحركة -9



الحركة ال تنطبق مع الهدف المرسوم في الدماغ -10

أنعدام الرشاقة -11

ضعف التوقيت و رد الفعل -12

.ظهور قدرة الحركة و تكون صفة مميزة للرياضي -13

• معناه تنظيم عمل القوى الداخلية لتنسجم مع القوى الخارجية : 

\و من مميزاتها . فتتجنب فيها الحركات الزائدة 

• يز تتطور المهارة و تهذب نتيجة الشعور بالتقصير فيتولد أنسجام الحركة مع االداء من خالل الترك-

.و االنتباه في االداء 

• ية تعلم و تألف أقسام الحركة و تعلم كيفية النقل الحركي و تعلم االنسياب)تتالف المهارة من خالل -

( في المجال و الزمان 

• تساعد الرشاقة و المرونة على استقبال المحيطو على التعامل معه-

• يتطور التوقع الحركي -

• كبت الخوف يؤثر على التوافق الدقيق و يطوره-

• تتطور المهارة عن طريق الشرح و التوضيح و العرض -

• تتأثر شكل المهارات بوضع الجهاز و المحيط-



خول يعني الوصول بالمهارة لمتطلبات التكنيك التي تؤهل الالعب للد: مرحلة تثبيت التوافق 

في المنافسات مع ردود فعل حركية عالية و سرعة في التطبع و توازن القوة مع مختلف 

المتطلبات  
اي تطور التصرف الحركي الى مهارة تسير بها الحركة بصورة الية ( االوتوماتيكية )الحركة االلية 

.بدون نظر حيث يتحول الى شعور و احساس 

• الشعور العضلي بالمهارة والمعرفة الكاملة لمتطلبات الحركة -

• الوصول بالمهارة لمتطلبات التكنيك التي تؤهل الالعب للدخول في المنافسات مع ردود 

• فعل حركية عالية 

• التطبع والتوازن في القوة أي التصرف بمبدأ االقتصاد بالجهد 

• -تفسير المعلومات الحركية المعقدة في الدماغ بشكل عالي وتحويل كثير من المراقبة 

• والمالحظة الحركية إلى حالة شعورية دون التركيز الحقيقي على الحركة وهذا ما يجعلها

• تدخل إلى اآللية 

• -القدرة على ربط الحركات والمجموعات الحركية مع بعضها وقيادة وتوجيه الحركة 

• والتصرف بها 

• -أن صفة التكامل هو التعلم والبناء المنفرد للمهارات الحركية وهو مرتبط الواحد 

• باألخر 

• إن الصفات الجسمية والحركية أساس في تطور وتكامل التوافق 

• تؤدى الحركات دون التغذية الراجعة ومن الحبل الشوكي



\و تنقسم الى : النظرية المعرفية : ثانيا

• \و تتلخص  : المرحلة المعرفية -1

• تقييم -.مرحلة نمطية معرفية –قرارات جديدة يقف امامها المتعلم -الواجب جديد على المتعلم  -

العروض و االفالم معلومات اضافية لفائدة -.االداء كل مرة ماذا يجب ان يفعل المتعلم او مااليفعل 

الحركة 

• : المرحلة الحركية -2

• از يبدأ بناء برنامج حركي النج–ازدياد الثقة –يبدأ التنظيم –كثير من المشاكل الحركية قد حلت -

.التطور يكون سريع –عالي المتطلبات 

• ( االلية )المرحلة المستقلة -3

• السيطرة على االداء الحركي –يتطور البرنامج الحركي بشكل ثابت –الواجب الحركي يكون الي -

تبدأ –التوقع المسبق للحركة –التوصيات و اضحة و المعلومات مفهومة –لفترة زمنية طويلة 

ة تغذي–التوقيت الصحيح –نجد طرائق عديدة للمشاكل الحركية المعقدة –الحركة باخذ شكل ثابت 

. مركزة ناجحة 


