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ذاتهالسلوكمالحظةمنعليهايستدلافتراضيةعمليةالتعلم•

ويحسنفالمقبلسلوكهفييؤثرأنشأنهمنالفردبهيقومسلوكالتعلم•

.التكيفعلىقدرتهيزيده

أوعهدوافيشبعاإلنسانتجعلالتيالطرقاكتسابعنعبارةالتعلمو•

.أهدافهلتحقيقيصل

ضهتعرعنالناتجةالنفسيةوالحركيةوالمعرفيةالفردحصيلةهو•

.المختلفةللمواقف

مفهوم التعلم



:التعلمتعريف•
يكونأالطةشريعليبنشاطلقيامهنتيجةالفردسلوكفيتعديلأوتغيرعمليةهو•

أوالتعبكالمؤقتةالحاالتلبعضأوللنضجنتيجةتمقدالتعديلأوالتغييرهذا

عليالوقتيالتأثيرذاتالعواملمنذلكوغيرالمنشطةالعقاقيربعضتعاطي

.السلوك

.تعلم المهارات والعادات•

.تعلم المعارف والمعلومات والمعاني•

.تعلم السلوك االجتماعي•

.تعلم السلوك المميز للفرد•

أنواع التعلم



تعلم المهارات والعادات



تعلم المعارف والمعلومات والمعاني

اللغة

المعلومات العامة

القوانين والحوادث

األسماء



تعلم السلوك االجتماعي



تعلم السلوك المميز للفرد



شروط التعلم

الدافعية

الممارسةالنضج



األداء والتعلم

المعنى والتعريف

نه على االتعلم الحركي

بيا في التغيير الثابت نس

األداء نتيجة الخبرة 

والممارسة والذي يتم 

قلة بفعل متغيرات مست

بيا ذات تأثيرات دائمة نس

وقد تسمى تلك 

المتغيرات بمتغيرات

التعلم 

اوعلى انه حركة األداء

نشاط مؤثر، وقد ال 

يما يكون دائما أو ثابتا ف

تتضمنه حركة الفرد،

ويحدث بفعل متغيرات

ية مستقلة قد تكون ظرف

شخصية ذات او

ال تأثيرات قد تزول بزو

اوبانعدامه اوالمتغير 

انعدام تأثيره وتسمى

يرات تلك المتغيرات بمتغ

األداء

تأثيرات العملية

التدريبية 

ية العملية التدريب

تحمل اثرين 

مختلفين األول 

مؤقت وزائل 

ينعكس من خالل 

ت األداء والثاني ثاب

ودائم ينعكس من 

.خالل التعلم

التعزيز

ه والذي يعرف على ان

الحاالت واألحداث 

د واألشياء التي تزي

من احتماالت ظهور 

التصرف والسلوك 

اذالحركي المطلوب 

ؤثر كمية التعزيز تان

داء بشكل اكبر في األ

.منه في التعلم 

.



الموقف التعليمي

االستجاباتالمثيرات

العمليات 

التوسطية



ضبط الموقف التعليمي

مصادر 

المشكالت

مكونات 

مرتبطة بنوع

التعلم

المتعلم ذاته

م اتصال المتعل

بالمعلمين



motorالحركيالتعلم learning:
جةنتيوليسالممارسةأوللتدريبكنتيجةالحركيالسلوكأواألداءفيالتغيرهو
عليرتؤثالتيالعواملمنذلكوغيرالمنشطةالعقاقيربعضتأثيرأوالتعبأوالنضج
.معينا  وقتيا  تأثيرا  الحركيالسلوكأواألداء

:الرياضةفيالحركيالتعلم

توياتالمسطريقعنوقياسهاعليهااالستدالليمكنالتيالسلوكإمكانياتاكتسابهو
.الحركية

:الرياضةفيالحركيالتعلم

ةالبدنيوالقدراتالحركيةالمهاراتاكتسابإليويهدفالحركيالتوافقتحسينعمليةهو
.للمواقفالمناسبوالسلوك

:الرياضةفيالحركيالتعلم

التطويربيرتبطوالذيالحركيةبالمهاراتواالحتفاظواالستخداموالتثبيتوالتطويراالكتسابهو
راتالقدوتطورالمعارفاكتسابمعبارتباطهخاصةبصفةويحدثاإلنسانيةللشخصيةالعام

.السلوكيةالخصائصواكتسابوالبدنيةالتوافقية

مفهوم التعلم الحركي



الحركىخصائص التعلم 

مجموعة الحركىالتعلم 

من العمليات

التعلم الحركى يحدث 

كنتيجة 

مباشرة للممارسة

و الخبرة

التعلم الحركى ال يالحظ 

بصورة مباشرة

التعلم الحركى ثابت 

نسبيا



الحركىمجال التعلم فىالمصطلحات المستخدمة 

:الحركيةالمهارة

.لوبالمطوالوجهعلىادائهاليمكنتعلمهايجبالتىوتحركايتطلبالتىالمهماتاواالعمالتلك

الفردبذلهيفيمااالقتصادوالسيطرةوالسهولةوبالدقةيتسمبشكلمابعملالقيامعلىالقدرة
جهدمن

:القدرة

.متعددةمهماتاومهاراتفىباألداءالمتصلةللفردالعامةالطاقة

:معنى الحركة اوال

غرضلهكانسواءمعينزمنفىآخرالىمكانمنماديةنقطةاىاواجزائةاحداوالجسمانتقال

.الغرضهذالهيكنلماو

:



:الحركاتأنواع•

العشوائيةالحركات•

(الشربواالكل)المعتادةاليوميةالحركات•

(البكموالصم)التعبيريةالحركات•

(الحركىالواجبانجازهووهدفلها)الرياضيةالحركات•

humanالبشرىالسلوك• behavior
ستمرة وسيلة تفاعل الفرد مع البيئة فهو العالقة الديناميكية الم•

ة بثالث يتفاعل الفرد مع البيئو, بهالبيئة المحيطة وبين الفرد 
هىجوانب اوصور 

المعرفىالجانب •

االنفعالىالجانب •

النفسحركىالجانب •



طرق تصنيف المهارات الحركية

دقة الحركةاوال•

المهارات الحركية الشاملة االجمالية

مشاركة العضالت الكبيرة

(المشى ـ القفز ) ال تهتم بالدقة 

المهارات الحركية الدقيقة

تتطلب التحكم فى العضالت الصغيرة

تتطلب التنسيق بين العين و اليد

12



ية ثانيا وضوح نقطة البداية و النها

نقطة البداية و النهاية 

واضحة فهى تعتبر 

مهارة حركية منفصلة

االرسال،الضرب الساحق

نقطة البداية و النهاية 

غير واضحة تعتبر 

مهارة حركية مستمرة

السباحة ،الجرى،التجديف

12



ثالثا  ثبات البيئة

البيئة ثابتة

اى يمكن تنبئها

مهارة مغلقة

مهارات الجمباز

البيئة دائمة التغير

اى يصعب تنبؤها

مهارة مفتوحة

مهارات كرة القدم

12



(راجعةال) التحكم فى التغذية المرتدة: رابعا 

التغذيةتستخدممتىوكيفعلىمبنىالتصنيفهذا

قبلمنالحركاتكلعنالناتجةالمرتدةالحسية

الحركةتلكتنفيذاوإلنتاجالمؤدى



واجب تطبيقي

حلله وأكتب مالحظاتك عما يحدث فيه ؟, الحظ أحد المواقف التعلم 



:ُسئِل نابليون 

كيف استطعت أن تولد الثقة في 

!؟.نفوس أفراد جيشك 

؟كنت أرد على ثالث بثالث ؟: فأجاب 

حاول ... قلت له ... من قال ال أقدر -

.

...  قلت له ... من قال ال أعرف -

تعلم 

...  قلت له ... من قال مستحيل -

.جرب 

كلمات بسيطة وسهلة ولكنها ذات 

تأثير كبير

في النفس 


