
 -: :Shapes of learning Curves التعلم منحنيات 

 :هناك أربعة أشكال أو أنواع من منحنيات التعلم وهي

المنحنى السلبي: حيث يكون هناك تحسن سريع في البداية يعقبه تحسن بطيء في إثناء  .1
 .التكرار. إن هذا المنحنى يتكون عندما تكون المهارة سهلة وتعلمها يجري بسرعة وبتكرارات قليلة

المنحنى اإليجابي: حيث يكون هناك تحسن بطيء في البداية ثم يعقبه تحسن سريع  .2
منحنى عندما تكون الحركة مطلوبة صعبة وتحتاج إلى زمن لغرض التعلم ومتى ويحدث هذا ال

 .ما تعلم الفرد الحركة فانه سوف يتحسن بسرعة

ويشير هذا المنحنى إلى تحسن طفيف في البداية يعقبه مدة تحسن  : (S) منحنى شكل .3
التي يكون التحسن سريع ثم يعقبه مدة بطيئة من التعلم ويحدث مثل هذا المنحنى في المهارات 

 .بها مستمر حتى الوصول إلى أعلى مراحل األداء

وهو منحنى على شكل خط مستقيم ويعني تحسنًا   : Linear Curveمنحنى المستقيم  .4
 متدرجًا في التعليم.

 :cticePra  Theories&Conditions of نظريات التعلم الحركي

 (Closed Loop Theoryنظرية الدائرة المغلقة: ) .1
في الددداةرة المغل ددة بددان الحركددات تنفددذ عن طري   Adams( 1971أكدددت نيريددة )د   

 الم ارنة بين التغذية الراجعة من أعضاء الجسم وبين المرجع التصحيحي والذي تعلمه الفرد. 
الحسددددددديخ يشدددددددبه خط الدبو  في إن المرجع التصدددددددحيحي الذي يعتمد  الفرد يسدددددددمى األثر 

 الجهاز العصبي المركزي وكلما تكررت الحركة تكرر خط هذا الدبو  بحيث يترك اثر اعم .
ولذلك فان التدريب يعني أيجاد )ثار عمي ة في الجهاز العصدددددددددددددددبي المركزي بحيث يكون 

الراجعة التي مرجعًا سددددددهًو لمرور اةسددددددتجابة عند تكرارها إن هذا األثر يتكون نتيجة المعلومات 



تحدد نسدددددددددبة البطد أو البعد عن المرجع التصدددددددددحيحيخ  أما ن اف يدددددددددع  هذ  النيرية فهي ة 
تنسدددددددددددددجم مع الحركات السدددددددددددددريعة حيث ة يتمكن الفرد من الم ارنة بين التغذية الراجعة والمرجع 

 الحسي وبذلك فو يكون هناك عملية تصحيح أو استثمار للتغذية الراجعة.
 (. Open Loop Theoryلمفتوحة )البرامج الحركية(: )نظرية الدائرة ا .2

ت ول هذ  النيرية إن هناك شدددددكلين من الذاكرة الحركية وهي  اكرة اةسدددددترجاة والمسددددد ولة 
عن أيجاد الحركة و اكرة التمييز والمسدددددددددددددد ولة عن ت ييم الحركة فالحركات السددددددددددددددريعة ت و   اكرة 

ال وة والسدددددددرعة واةتجا  وة يعتمد على التغذية  اةسدددددددترجاة في تهيئة البرنامي الحركي من ناحية
الراجعة البارجية أما الذاكرة التميزية فان الجهاز الحسددددددددددددي هو الذي له ال ابلية على ت ويم كيفية 

 تنفيذ الحركة بعد انتهاةها.
أما في الحركات البطيئة فان لذاكرة اةسددددددددددددترجاة تاثيرًا فاعًو ةن اهتمامه منصددددددددددددب على 

( إن محور التعلم في نيريدددة Feed Backالحركدددة وبين المعلومدددات الجوابيدددة   الم دددارندددة بين
 البرامي الحركية يعتمد على تعميم البرنامي الحركي عن طري  ت ويمه.

 
 (:Learning Conditionsشروط التعلم )

ل ددددددد حدددددددد بعددددددء المبتصددددددين والعلمدددددداء فددددددي مجددددددال الددددددتعلم الحركددددددي شددددددروطًا إلتمددددددا  عمليددددددة  
بددددرزت هندددداك عدددددة أراء مددددن خددددول مددددا كتددددب فددددي هددددذا المويددددوة ولكددددن هندددداك اتفاقددددًا  الددددتعلمخ إ 

 :في وجهات النير في وجود شروف أساسية ة يمكن إن تتم عملية التعلم بدونها وهي
 وجود دافع للفرد نحو المويوة الذي يتعلمه. .1
 وجود التدريب والممارسة على المهارات المراد تعلمها. .2
 ن النضي البدني والع لي واةنفعالي عند المتعلم.وجود درجة مناسبة م .3

إن المددددددتعلم ة يبدددددددأ مددددددن نفسدددددده تعلددددددم الموقدددددد  المعددددددين و نمددددددا ة بددددددد مددددددن وجددددددود دافددددددع يدفعدددددده 
للقيددددا  بددددهخ فددددالفرد مددددثًو فددددي تعلمدددده للسددددباحة ة يبدددددأ فددددي تعلددددم المهددددارات مددددن تل دددداء نفسدددده و نمددددا 

 ةبد من شيء يدفعه إلى تعلمها. 



ذي يمتدددددع الفدددددرد نفسددددده بالسدددددباحة فدددددي المددددداء وان يسدددددبح كمدددددا يسدددددبح ا خدددددرون فالددددددافع هدددددو الددددد
 .فرؤية األفراد يسبحون هي التي دفعته لتعلم هذ  المهارة

فمددددا يدددددتم تعلمدددده يجدددددب إن يمددددار خ فالم صدددددود بالممارسدددددة لددددي  مجدددددرد تكددددرار المدددددادة المتعلمدددددة 
ي يددددددد دي إلدددددددى مددددددن فيدددددددر هدددددددف و نمدددددددا الم صدددددددود بهددددددا التكدددددددرار الموجدددددده لغدددددددرض معدددددددين الددددددذ

تحسددددددددين األداء فددددددددالفرد ة يمكددددددددن إن يددددددددتعلم السددددددددباحة نتيجددددددددة إن يصدددددددد  لدددددددده شددددددددب  أخددددددددر 
الحركدددددات المطلدددددوإ تعلمهدددددا و نمدددددا ة بدددددد إن يبدددددذل نشددددداطًا حقيقيدددددًا فدددددي تعلمددددده كدددددل الحركدددددات 
المطلوبدددددددة و ن يمدددددددار  هدددددددذ  الحركدددددددات مدددددددرة ومدددددددرات ويتحسدددددددن سدددددددلوكه فدددددددي أثناةهدددددددا واخيدددددددرًا 

 . ندةذ ف ط ن ول انه تعلم السباحةيسيطر عليها ويسبح بنفسه ع
أمدددددا الن طدددددة األخيدددددرة فالطفدددددل مدددددثًو ة يسدددددتطيع تعلدددددم السدددددباحة إة إ ا كانددددد  عضدددددوته  

قددددد وصددددل  إلددددى حددددد معددددين مددددن النضددددي يسددددمح لهددددا بدددددداء حركددددات مناسددددبة لددددتعلم هددددذ  المهددددارة 
التوافدددد  والددددى درجددددة مددددن السدددديطرة علددددى حركددددات الددددرجلين واليدددددين بحيددددث يعمددددون بدرجددددة مددددن 

يتطلبهددددددا هددددددذا الموقدددددد  مهمددددددا كددددددان الطفددددددل مدددددددفوعًا نحددددددو الددددددتعلم ومهمددددددا بددددددذل مددددددن محدددددداوةت 
 .لتعلمها فانه سيفشل حتى إ ا لم يكن قد وصل إلى قوى النضي المطلوإ

 
 


