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 التعمل معلية افرتاضية يس تدل علهيا من مالحظة السلوك ذاته 

التعلم سلوك يقوم به الفرد من شأنه أن يؤثر في سلوكه المقبل فيحسن و يزيده قدرته على 
 التكيف.

 و التعلم عبارة عن اكتساب الطرق التي تجعل اإلنسان يشبع دوافعه أو يصل لتحقيق أهدافه.

هو حصيلة الفرد المعرفية و الحركية و النفسية الناتجة عن تعرضه للمواقف المختلفة.    

 تعريف التعلم:

هو عملية تغير أو تعديل في سلوك الفرد نتيجة لقيامه بنشاط علي شريطة أال يكون هذا التغيير 
لعقاقير أو التعديل قد تم نتيجة للنضج أو لبعض الحاالت المؤقتة كالتعب أو تعاطي بعض ا

 المنشطة وغير ذلك من العوامل ذات التأثير الوقتي علي السلوك.

    انواع التعلم                  تعلم المهارات والعادات.

 تعلم المعارف والمعلومات والمعاني.

 تعلم السلوك االجتماعي.

  تعلم السلوك المميز للفرد.

عملية داخلية اما األداء هو نتيجة لعملية االداء: هو الشكل الظاهري لعملية التعلم. فالتعلم 
 التعلم.

 التعلم: هو تغيير يحدث في األعصاب نتيجة لتراكم الخبرة.

  التعلم: هو تغيير دائم وثابت نسبيا في الهيكلة السلوكية للفرد نتيجة التكرار أو الخبرة
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. علم الحركه  

لوجية.دراسة الحركة من الناحية الفسيو  : Kinesiologyالكنسيولوجي   

 دراسة الحركة من الناحية السلوكية. :Motor learningالتعلم الحركي 

   

 خصائص التعلم الحركي

 

       التعلم الحركي مجموعة

التعلم الحركي                 التعلم الحركي                    التعلم الحركي يحدث                من العمليات               
كنتيجة للممارسة والخبرة                                               ثابت نسبيًا                                          

ال يالحظ بصورة                                                                               

مباشرة                                                                                                                    
                                                                     

                                      

على انه التغيير الثابت نسبيا في األداء نتيجة الخبرة والممارسة والذي يتم  التعلم الحركي •
بفعل متغيرات مستقلة ذات تأثيرات دائمة نسبيا وقد تسمى تلك المتغيرات بمتغيرات 

 التعلم 

على انه حركة او نشاط مؤثر، وقد ال يكون دائما أو ثابتا فيما تتضمنه حركة  األداء •
الفرد، ويحدث بفعل متغيرات مستقلة قد تكون ظرفية او شخصية ذات تأثيرات قد تزول 

 بزوال المتغير او بانعدامه او انعدام تأثيره وتسمى تلك المتغيرات بمتغيرات األداء



3 
 

مختلفين األول مؤقت وزائل ينعكس من خالل األداء العملية التدريبية تحمل اثرين  •
  .والثاني ثابت ودائم ينعكس من خالل التعلم

والذي يعرف على انه الحاالت واألحداث واألشياء التي تزيد من احتماالت التعزبز   •
ظهور التصرف والسلوك الحركي المطلوب اذ ان كمية التعزيز تؤثر بشكل اكبر في 

. األداء منه في التعلم   

بالرغم من هذا االختالف الواضح بين التعلم واألداء تبقى العالقة بينهما قوية ومتماسكة  •
لم عملية داخلية ال يمكن مالحظتها وقياسها بشكل مباشر إال من خالل إذ أن التع

 األداء، ومن هنا فإننا لن نجد غير األداء مقياسا لمستوى التعلم.

 

التعلم الحركي على انه التغيير الثابت نسبيا في األداء نتيجة الخبرة والممارسة والذي يتم بفعل 
وقد تسمى تلك المتغيرات بمتغيرات التعلم  متغيرات مستقلة ذات تأثيرات دائمة نسبيا  

األداء على انه حركة او نشاط مؤثر، وقد ال يكون دائما أو ثابتا فيما تتضمنه حركة الفرد، 
ويحدث بفعل متغيرات مستقلة قد تكون ظرفية او شخصية ذات تأثيرات قد تزول بزوال المتغير 

ت بمتغيرات األداءاو بانعدامه او انعدام تأثيره وتسمى تلك المتغيرا  

العملية التدريبية تحمل اثرين مختلفين األول مؤقت وزائل ينعكس من خالل األداء والثاني ثابت 
  ودائم ينعكس من خالل التعلم.

والذي يعرف على انه الحاالت واألحداث واألشياء التي تزيد من احتماالت ظهور التعزبز  
التصرف والسلوك الحركي المطلوب اذ ان كمية التعزيز تؤثر بشكل اكبر في األداء منه في 

 التعلم . 
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بالرغم من هذا االختالف الواضح بين التعلم واألداء تبقى العالقة بينهما قوية ومتماسكة إذ أن 
لم عملية داخلية ال يمكن مالحظتها وقياسها بشكل مباشر إال من خالل األداء، ومن هنا التع

 فإننا لن نجد غير األداء مقياسا لمستوى التعلم.

 

 أهداف دراسة التعلم الحركي

فهم أبعاد السلوك الحركي ·   

تفسير هذا السلوك اعتمادا على الخبرات·   

توقع السلوك اعتمادا على ما سبق·   

دراسة التعلم الحركي تهتم  

تعلم المهارات الحركية.·   

التحكم بالمهارات الحركية )التحكم الحركي(.·   

األداء الحركي.·   

 
 


