
منحنيات التعلم تدرس المتغيرات الكمية التي تحدث على اداء الكائن الحي اثناء اكتسابه لمهارة معينة 

.و هي احد طرق قياس التعلم او االستجابة 

.منحنى التعلم يعبر عن التحسن في االداء نتيجة التعلم و ذلك عن طريق التجربة *

ى الجواب يمكن قياس التعلم عن طريق التعبير عنها في صورة رسم بياني يسمماهي مقاييس التعلم ؟ *

.منحنى التعلم 

( تتمثل بعدد المحاوالت )هو العالقة الوظيفية بين متغير مستقل و متغير تابع : منحنى التعلم *

متى يكون منحنى التعلم هابطا ؟ 

. يكون منحنى التعلم هابطا اذا كان مقياس التعلم لالستجابة او الزمن المستغرق او عدد االخطاء

متى يكون منحنى التعلم صاعدا؟ 

اذا كان مقياس التعلم هو سرعة او قوة االستجابة او تكرار  او احتمال حدوث االستجابة الصحيحة و كمية 

.التحصيل و التعرف على االسترجاع 

ما هي االمور الهامة التي يكشف عنها منحنى التعلم ؟ 

من االمور الهامة التي يكشف عنها منحنى التعلم هي معدل التحسن في االداء و التغيرات التي تطرأ على -

. هذا المعدل من خالل مجموعة الممارسات التي يقوم بها الفرد او المجموعة 



أهمية منحنى التعلم الحركي

•

• يمكن رؤية و متابعة التعلم الحركي عن طريق المنحنى البياني لكمية 

التحسن الناتج عن التمرين الواحد او الوحدة التدريبية و سرعتها و يبين

مقدار النجاح الحاصل لدى الرياضي في الصعود و النزول و حساب 

. الوقت الالزم لالدراك و كذلك االنجازات 



أنواع منحنيات التعلم الحركي 

• هو الذي يبين مقدار النجاح او مقدار التحقيل في اثناء التعلم مثال: منحنى النجاح -1
يمكن للمدرب تسجيل مقدار النجاح الذي حققه الفرد عند تعلم مهارة حركية مثل 

.التصويب على المرمى بكرة القدم 

• و هو عكس المنحنى السابق اذ يقوم المدرب بتسجيل عدد االخطاء : منحنى الخطأ -2
.التي يرتكبها الفرد أثناء تعلم مهارة حركية 

• هناك بعض  االنشطة التي تحتاج الى الى معرفة مدى التقدم : المنحنى الزمني -3
الفرد الرياضي اثناء عملية التعلم من خالل معرفة الزمن المسجل لالداء مثل العاب  

.القوى 

• و يقسم الى : المنحنى الفردي و الجمعي للتعلم -4

• ي وهو المنحنى الذي يمثل التغير في االداء للفردالواحد ف\المنحنى الفردي للتعلم : أ
.دورة تدريبية واحدة او في موقف تعليمي معين 

• و هو المنحنى الذي يمثل التغير في االداء الفراد مختلفين في\المنحنى الجمعي : ب
دورة تدريبية واحدة او في موقف تعليمي معين و من ابسط الطرق طريقة المتوسط  

.  بالنسبة الفراد مختلفين الحسابي في المحاوالت المتماثلة 



االشكال االحصائية للمنحنيات 

• ( ذات البداية السريعة )منحنيات التعلم السلبية : أ 

• ان هذا النوع من المنحنيات يظهر تحسن واضح و سريع في المراحل االولى من التعلم  و يمكن 

: الحصول عليها او مالحظتها في الحاالت االتية 

• .عندما يكون للمتعلم خبرة سابقة بالموقف التعليمي -

• .عندما يكتسب المتعلم الصورة الكلية للموقف التعليمي -

• .يقوم المتعلم بتنظيم الموقف التعليمي -

• .ان يكون الموقف التعليمي سهل اذ يدرك المتعلم العالقات بين االجزاء بسهولة -

• .زيادة حماس الفرد و استعداده للتعلم -

• استفادة الفرد من الخبرات الحركية السابقة -

• . اكتساب القدرة على اداء المهارة الحركية -



االشكال االحصائية للمنحنيات 

• و هو المنحنى الذي تكون فيه قيمة االنجاز مساوية لعدد : المنحنى الخطي \ب 

المحاوالت و هذا قليل 

• . الحدوث 



االشكال االحصائية للمنحنيات  

• و معنى هذا المنحنى ان الفرد يبدا في التعلم دون سابق : منحنى التعلم النموذجي \ج 

تها  خبرة تماما في العملية التي يتعلمها فتكون الزيادة في البداية قليلة ثم تزداد درج

بالتدرج ثم تبدأ هذه الزيادة بالنقصان و تكون الزيادة في النصف االول من المنحنى 

• . زيادة ايجابية بينما تكون هذه الزيادة سلبية في النصف الثاني

S 



االشكال االحصائية للمنحنيات 

• ( المنحنيات ذات البداية البطيئة ) منحنيات التعلم االيجابية \د 

• ا مع نالحظ من هذا النوع تعلما متحسنا بطيئا في المرحلة االولى للتعلم ثم يتزايد معدل التحسن تدريجي

: التقدم في محاوالت التعلم و يمكن الحصول عليه في الحاالت التالية 

• .ان يكون الموقف التعليمي صعب و معقد -

• يتداخل التعلم السابق تدخال سلبيا في الموقف التعليمي حين -

• ان يجد المتعلم صعوبة في تكوين صورة عامة عن االداء في البداية -

• ان اليكون للمتعلم خبرة سابقة بموضوع التعلم -

• قلة الحماس و االقبال على التعلم في بداية االمر -

•


