
المحاضرة األولى 
مقدمة في التعلم 

معنى التعلم 

3-3-2010



معنى التعلم 

 توجد ثالث مفاهٌم فً التعلم:

1-  التعلم كعملٌة تذكر  :

2- التعلم كتدرٌب للعقل

3-  التعلم كتعدٌل سلوك

 أٌهما من الثالثة المفاهٌم هو المفهوم الصحٌح للتعلم



معنى التعلم 

1-  أي أن العقل مخزن للمعلومات تخزن فٌه : التعلم كعملٌة تذكر

بعد تعلمها عن طرٌق الحفظ لتستعمل وقت الحاجة أي أنه ٌعتمد 

على الحفظ أوال فقط وهذا الٌشمل معنى التعلم بشكل عام

2-  أي أن العقل مقسم إلى عدد من الملكات :التعلم كتدرٌب للعقل

العقلٌة مثل الرٌاضٌات وللغة أجدى من غٌرها فً تدرٌب بعض 

“أي القدرات العقلٌة الفرعٌة” ملكات العقل 

 مثال إذا تدرب الطالب على التفكٌر فً المسائل الرٌاضٌة فأنه ٌمكن

ان ٌستخدم تفكٌرة فً أي ناحٌة أخرى



معنى التعلم 

3-  أي أن التعلم عملٌة تغٌر وتعدٌل فً سلوك الفرد : التعلم كتعدٌل سلوك
وهذا التغٌر ٌستمر مدى الحٌاة 

 فالطفل منذ والدته وهو على اتصال بالبٌئة ٌؤثر فٌها وٌتأثر بها وٌحاول أن
فغٌر من سلوكه بحٌث ٌتفق مع المواقف المختلفة التً ٌتعرض .ٌتكٌف معها 

وأثناء عملٌة التكٌف هذه ٌكتسب الفرد أسالٌب جدٌدة للسلوك تتفق مع . لها 
مٌوله وتؤدي إلى إشباع حاجاته وتعمل على تحقٌق أهدافه 

 التعلم بهذا المفهوم ٌشمل تغٌرات جسمٌة وانفعالٌة وعقلٌة

 كما ٌتضمن وجود هدف أو أهداف ٌؤدي إلٌها وتعرف على المواقف والقٌام
بالنشاط وٌنتج عنه اكتساب أفكار ومعلومات واتجاهات ومهارات وكل هذه 

وحدة واحدة فً عالقتها الوظٌفٌة ببعضها البعض 



معنى التعلم 

 التعلم كتعدٌل : إذا المفهوم األكثر انسجاما وصحه حسب الدراسا ت العلمٌة هو
للسلوك 

 فعملٌة التفاعل بٌن الفرد والبٌئة تعرف بالخبرة ،ومنها ٌتعلم الفرد معارفه
واتجاهاته ومهاراته 

 بأنه تغٌر فً السلوك له صفة االستمرار وصفة بذل الجهد : تعرٌف التعلم
المتكرر حتى ٌصل الفرد إلى استجابه ترضى دوافعه وتحقق غاٌاته ،وأن هذه 
العملٌة تأخذ فً أغلب األحوال صورة حل المشكالت ،عندما تكون االسالٌب 
القدٌمة غٌر مناسبة للتغلب على صعوبات الموقف ومواجهه ظروف جدٌدة 

 كما ٌعنً التعلم  :

 ٌتضمن التحسن المستمر فً األداء وأن طبٌعة هذا التحسن ٌمكن مالحظتها
نتٌجة التغٌرات التً تحدث أثناء التعلم  



معنى التعلم 

 ٌعرف التعلم بأنه أي تغٌر فً السلوك ٌحدث نتٌجة استثارة : تابع معنى التعلم

 إحساس الفرد بوجود تٌار من الهواء مثال وتحركه لغلق النافذة لمنع هذا : مثال
وتحركه لغلق النافذة “ التٌرا الهوائً”هنا تعرض الفرد لمثٌر معٌن .التٌار 

ٌعتبر تغٌر لسلوكه نتٌجة تعرضه لهذا المثٌر 

 هو تغٌر فً سلوك الفرد أو الكائن الحً ٌمكن أن نقٌسه : تابع معنى التعلم
نتٌجة التسحن فً ادائه وهو تغٌر ٌحدث نتٌجة تعرض الفرد أو الكائن الحً 
لمواقف البٌئة الخارجٌة أو الظروف تثٌر فٌه الرغبة للسٌطرة علٌها والتمكن 

منها وال ٌتحقق هذا إال نتٌجة مرورة بعدد من الخبرات ٌمارس أثناءها انواعها 
من النشاط وٌصل فً النهاٌة إلى التحكم فً الموقف المعٌن أو ٌصل إلى حل 

للمشكلة  



شروط التعلم 

 ًهناك ثالثة شروط أساسٌة ال ٌمكن أن تتم عملةي التعلم بدونها ه
  :

1-  وجود دافع عند المتعلم ٌدفعه نحو موضوع التعلم وٌهدف إلى
التمكن من هذا الموضوع أ و الوصول إلى الحل المناسب 

2- وصول المتعلم إلى مرحلة النضج أو مستوى النمو وٌهدف إلى
التمكن من هذا الموضوع أو الوصول إلى الموضوع المعٌن

3-  أن ٌمارس المتعلم نشاطا خاصا حتى ٌحقق هذا الغرض

 هذه الشروط الثالثة األساسٌة ممكن أن تختصر فً ثالث : خالصة
الدافع ، الممارسة، النضج التً ٌجب توفرها لكً تتم : نقاط وهً 

.عملٌة التعلم 



 الدوافع

 هو عملٌة نمو متتابع ٌتناول جمٌع نواحً الكائن: النضج.

 ٌعنً وجود أنماط سلوكٌة تحدث نتٌجة عملٌة نمو داخلٌة ال عالقة

لها بالتدرٌب أو أي عامل أخر خارجً بمعنى أنها تحدث من تلقاء 

.  نفسها 

 مثال عندما ٌكتمل نمو الجهاز العصبً الحركً فأن الطفل ٌستطٌع

أن ٌمشً أي ٌكون لدٌه قدرة على المشً ألن جهازه العصبً 

الحركً نضج ولٌس له عالقة بالتدرٌب أو الممارسة



العالقة بين النضج والتدريب وتأثيرها على 
التعلم 

1-  أن تعلم خاصٌة معٌنة أو سلوك معٌن ٌكون أكثر سهوله إذا كان

الفرد قد وصل إلى مستوى النضج المناسب بالنسبة لهذا السلوك 

2-  أن التدرٌب الالزم للتعلم ٌقل كلما كان للكائن الحً أكثر نضجا

”مثل تعلم الطفل الصعود للسلم ”

3-  أن التدرٌب قبل الوصول إلى مستوى النضج المناسب ال ٌؤدي

إلى أي تحسن فً التعلم أو إلى تحسن مؤقت 

4-  ان التدرٌب قبل الوصول إلى مستوى النضج المناسب قد ٌعوق

التعلم فً المستقبل 



الممارسه 

 الممارسة شرط من شروط التعلم  .

 وٌعنً لٌس مجرد تكرار المادة المتعلمة من غٌر هدف وإنما
المقصود بها التكرار الموجة لغرض معٌن والذي ٌؤدي إلى تحسٌن 

االداء 

 مثال التكرار وحده من غٌر أن ٌعرف المتعلم األخطاء التً ٌرتكبها
.  أثناءه قد ٌؤدي إلى تثبٌت هذه األخطاء وإلى إعاقة التعلم 

 وٌجب أن ٌرتبط عملٌة التوجٌة هذه إلى إرشاد المتعلم إلى األخطاء
التً ٌرتكبها بعملٌة التدرٌب أو الممارسة حتى ٌتعرف المتعلم على 
أخطاءه وٌصححها وٌعدل من سلوكه نتٌجة هذه التوجٌهات بالتالً 

تحسٌن اداءه 


