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 لمقدمة ا

سٌد  , على أشرف خلق هللا محمد بن عبد هللا والصالة والسالم,  لمٌن االحمد هلل رب الع
 . . .بعد أما .  البشر و المرسلٌن

 إن االتجاهات الجدٌدة والتطور الذي طرأ على التعلٌم بجمٌع جوانبه ٌتطلب من 

 م فً جمٌع مناهجه , ولقد يالجمٌع االعتماد على التعلم الذاتً فهو سبٌل لتطور التعل

 اتجاه جدٌد فً التربٌة ٌسمى التعلم الذاتً لٌواكب التغٌرات  ُعرف منذ سنوات عدٌدة 

 التً طرأت على العالم 

ٌمكنها فانه  وألن العملٌة التعلٌمٌة غٌر مرتبطة بمكان أو زمان أو حتى بنوعٌة المتعلمٌن 
 .أن تتغٌر لطرق أخرى تساٌر الزمان الذي تتواجد فٌه

 اإلمكانٌات الشخصٌة  تقوىوٌزداد دور التعلم الذاتً بصورة طبٌعٌة فً المتعلمٌن , و

 ٌنمً الصفات اإلٌجابٌة فً شخصٌة  , فهورسوا عملٌة التعلم الذاتً لدٌهم كلما ما

لشًء المشترك فً ما ا:  هو المتعلم وٌتغلب على عٌوبه , ولكن ثمة تساؤل ٌفرض نفسه
 التعلم الذاتً ؟

 .هذا ما سنراه بالبحث التالً من خالل موقف الفرد أو اتجاهه نحو العمل 
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:التعلم الذاتً  

 

 إذا كانت الحاجة األساسٌة التً تكمن وراء التعلم الذاتً  ، هً الحاجة إلى االرتقاء بالذات 

إلى المزٌد من التجدد الذاتً ، وإلى استمرارٌة ( الشخصٌة ) التعلم الذاتً قوة داخلٌة تدفع الفرد  فان  

.تحقٌق الذات إلى مستوٌات أرقى وأرقى   

:تعرٌف التعلٌم الذاتً  

:تعارٌف التعلم الذاتً على مجموعة مفاهٌم أساسٌة هً ترتكز معظم   

.اإلنسان ٌتعلم بنفسه ، من استجاباته ومن عمله ومن فاعلٌته  -  

.اإلنسان ٌسٌر فً عملٌة التعلٌم بسرعته الذاتٌة  -  

.اإلنسان ٌتعلم خطوة وراء خطوة  -  

كتعزٌز فوري التً تعمل ( التغذٌة الراجعة ) اإلنسان ٌتحسن أداإه فً عملٌة التعلٌم حٌن تتوافر  -  

.الستجاباته   

.من النماء واالرتقاء  هدف تغٌر شخصٌته نحو مستوٌات أفضلالتعلم الذاتً نشاط واع ٌقوم به الفرد ب -  

التعلٌمٌة المختلفة الكتساب المعلومات  األسلوب الذي ٌقوم فٌه الفرد بالمرور بنفسه على المواقف -  

فالمتعلم هو الذي ٌقرر متى ٌبدأ ومتى . والمهارات بحٌث ٌنتقل محور االهتمام من المعلم إلى المتعلم   

.ٌنتهً وأي الوسائل ٌختار وهو المسئول عن تعلمه وعن النتائج   

علٌمً ومنظومته على النحو الذي ٌستثٌرالتعلم الذاتً فً إطار التعلٌم المدرسً ٌكون بتهٌئة الموقف الت -  

.دوافع الفرد إلى التعلم فً االعتماد على نفسه فً تعلمه متفاعال مع مصادر الخبرة حوله    

.تعلٌم المتعلم نفسه بنفسه عن طرٌق المطالعة  -  

.هو أسلوب التعلم الذي ٌستخدم فٌه الفرد من تلقاء نفسه  -  

الذي ٌقوم به المتعلم مدفوعا برغبته :للتعلم الذاتً  فق علٌهالمت وفً نهاٌة األمر كان التعرٌف  

 الذاتٌة بهدف تنمٌة استعداداته وإمكانٌاته وقدراته مستجٌبا لمٌوله واهتماماته بما ٌحقق تنمٌه شخصٌته 
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 وتكاملها والتفاعل الناجح مع مجتمعه عن طرٌق االعتماد على نفسه والثقة بقدراته فً عملٌه التعلٌم 

.وفٌه نعلم المتعلم كٌف ٌتعلم ومن أٌن ٌحصل على مصادر التعلم  والتعلم  

: أهمٌة التعلٌم الذاتً  

أسلوب التعلم  عدويالنفس والتربٌة  ءكبٌرا من علما االتعلم الذاتً كان وما ٌزال ٌلقى اهتمام  

ٌتناسب مع قدراته وسرعته الذاتٌة فً التعلم وٌعتمد على ااألفضل ألنه ٌحقق لكل متعلم تعلم  

:تً ٌد من الممٌزات نلخص أهمها فً اآلوبذلك له العد دافعتٌه  

.ٌجابٌا ونشٌطا فً التعلم إٌؤخذ المتعلم فٌه دورا   –1  

ٌمكن التعلم الذاتً المتعلم من إتقان المهارات األساسٌة الالزمة لمواصلة تعلٌم نفسه بنفسه  -2
. وٌستمر معه مدى الحٌاة  

. إعداد األبناء للمستقبل بتعوٌدهم تحمل مسإولٌتهم بؤنفسهم -3  

. على حل المشكالت متعلمٌنتدرٌب ال -4  

. إٌجاد بٌئة تعلٌمٌة خصبة لإلبداع -5  

باستمرار ال تستوعبه نظم التعلم وطرائقها مما ٌحتم وجود  امتطور امعرفً اٌشهد العالم انفجار -6  

ٌجٌة تمكن المتعلم من إتقان مهارات التعلم الذاتً لٌستمر التعلم معه خارج المدرسة وحتى ستراتا  

.مدى الحٌاة  
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:األسس العلمٌة للتعلم الذاتً   

:ٌخضع التعلم الذاتً لمجموعتٌن من األسس العلمٌة   

:أسس فلسفٌة اجتماعٌة -1  

:أسس سٌكلوجٌة تربوٌة -2  

:الفلسفٌة االجتماعٌة فترتكز على ثالثة مبادئ هً أما فٌما ٌتعلق باألسس *   

 .أ المشاركة فً الحضارة المعاصرة مبد -1
 

 .أ القضاء على التخلف فً المجتمع مبد  -2
 

 .االقتصادٌة واالجتماعٌة الشاملة مبدأ التنمٌة  -3
 

 لوجٌة التربوٌة فهً وأما األسس السٌك: 
 .االستثارة  -1
 .الدافعٌة  -2
 .االستجابات المتفاعلة  -3
 .الفروق الفردٌة  -4

 
 :مبررات التعلم الذاتً 

 :مبررات اقتصادٌة  -1
 

 تعانً معظم الدول النامٌة من قصور الموارد المادٌة لمواجهة متطلبات الحٌاة 
 

 االقتصادٌة وخاصة فٌما ٌتعلق بالخدمات التعلٌمٌة ولزٌادة عدد السكان مما ٌضعف من 
 

 كفاٌة المخصصات التعلٌمٌة لذلك لجؤت الدول المتقدمة إلى استحداث النظم التعلٌمٌة 
 

 البدٌلة عن نظام الفصول التقلٌدٌة كنظام التعلم باإلذاعة المسموعة أو المرئٌة والتعلم 
 

 .بالمراسلة وغٌرها من وسائل التعلم الذاتً 
 
 
 

 :مبررات اجتماعٌة  -2
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 لتحاقهم بالمدارس ألنهم تعدوا السن المقررة أو ألن قد ال تسمح ظروف الكبار من ا
 

 .ظروفهم ال تسمح لهم بااللتحاق بالدراسة اللٌلٌة فإن التعلم الذاتً هو خٌر وسٌلة للتعلم 
 

 :مبررات تربوٌة  -3
 

 ٌقتصر التركٌز فً التدرٌس على اإللقاء والتلقٌن بهدف حفظ المعلومات لالمتحان 
 

 تقانها وتكوٌن ب واحد ، أما اكتساب المهارات و إقال وصب عقول الناشئة جمٌعا قً
 

 .وسٌلة التعلم الذاتً دور بارز فً التعلم لالبتعاد عن التلقٌن ل القٌم ، فكان
 

 :حدود التعلم الذاتً 
 

 :للتعلم الذاتً حدود ال ٌمكن تخطٌها منها 
 
 للمرحلة االبتدائٌة تتطلب توجٌها مستمرا من المعلم حتى تتكون لدى الطفل عادات *
 

 .على ذاته مستقبال تربوٌة تساعده فً االعتماد 
 
 وٌفضل فً  المرحلة المتوسطة أن ٌتعرض الناشئة لنوع معٌن من المعارف والمفاهٌم *
 

 . والمهارات الالزمة لعملٌة التعلم الذاتً لٌتقنها للمستقبل
 
 وللمرحلة الثانوٌة ٌعتبر الطرٌق األمثل إلثراء معارفهم ، التً تساعدهم على *
 

 الممارسات الحٌاتٌة المقبلة عن طرٌق التعلم الذاتً بما ٌحقق مبدأ النمو المستمر للمعرفة 
 

 .حٌث االطالع والبحث والتقصً عن العلم كدراسة 
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:أنماط التعلم الذاتً  

 ٌعتمد التعلم الذاتً كما أسلفنا على جهد المتعلم وقدرته بما ٌوافق إمكاناته وخبراته لذلك نجد إن له نقاط 

:بحٌث تتٌح فرصة التعلٌم من هذه األنماط  عده  

.لتعلم الذاتً المبرمجا  -1  

.لتعلم الذاتً بالحاسب اآللًا -2  

.لتعلم الذاتً بالحقائب و الرزم التعلٌمٌةا -3  

.أسلوب التعلم لإلتقان  -4  

 :التعلم الذاتً المبرمج-1

ٌتم دون مساعدة من المعلم وٌقوم المتعلم بنفسه الكتساب قدر من المعارف والمهارات واالتجاهات  

مواد تعلٌمٌة مطبوعة  )والقٌم التً ٌحددها البرنامج الذي بٌن ٌدٌه من خالل وسائط وتقنٌات التعلم 

مرئٌة فً موضوع معٌن أو مادة أو جزء من   على أشرطة صوتٌة أوأو مبرمجة على الحاسوب أو 

وتتٌح هذه البرنامج الفرص أمام كل متعلم بؤن ٌسٌر لدراسته وفقا لسرعته الذاتٌة مع توافر   (مادة

وظهرت أكثر من طرٌقة لبرمجة  تغذٌة راجعة ومستمرة لتقدٌم التعزٌز المناسب لزٌادة الدافعٌة 

 :المواد الدراسٌة

 :البرمجة الخطٌة-أ

تقوم على تحلٌل المادة الدراسٌة إلى أجزاء تسمى كل منها إطار وتتوالً فً خط مستقٌم وتقدم  

 .المتعلم وٌكتب إجابته ثم ٌنتقل إلى اإلطار الثانً حٌث ٌجد اإلجابة الصحٌحة  األسئلة حٌث ٌفكر

 :البرمجة التفرٌعٌة -ب

من فكرة وٌكون السإال من نمط االختٌار المتعدد   تضم أكثر التفرٌعة  :هنا اإلطارات الطرٌقة

اإلجابة فإذا كانت صحٌحة ٌؤخذ اإلطار التالً فً التتابع الرئٌسً فإذا كانت اإلجابة   والمتعلم ٌختار

إلً ٌفسر له الخطاء من بٌن اإلطارات الفرعٌة ثم ٌوجه إلطار عمل   غٌر صحٌحة ٌؤخذ اإلطار

الصحٌحة وبعد المرور على اإلطار العالجً ٌعود إلى اإلطار محاوالت أخرى الختٌار اإلجابة 
 .الرئٌسً وٌتابع
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 :مآخذ على هذه الطرٌقة 

 .السٌطرة اللفظٌة على المادة العلمٌة-1

 .إلغاء تفاعل الفرد مع الجماعة -2

 .تقدٌم خبرة واحدة وعدم التجدٌد واالبتكار لدى المتعلمٌن -3

 :التعلم الذاتً بالحاسب اآللً-2

ٌعد الحاسوب مثالٌا للتعلم الذاتً ٌراعً الفروق الفردٌة والسرعة الذاتٌة للمتعلم وتوجد برامج كثٌرة  

وتقدم برامج األلعاب من   إلرشاد المتعلم واإلجابة على أسئلته فً مجال اختصاصه ومتخصصة

 .مختلفة فعندما ٌتقن الطالب المستوى األول ٌنتقل للمستوى الثانً مستوٌات 

 :الموجه لهذه الطرٌقة النقد

 .ارتفاع تكلفة األجهزة والبرامج  -1

 .إغفال الجانب اإلنسانً-2

 .التفاعل المقتصر بٌن المتعلم والجهاز-3

 :التعلم الذاتً بالحقائب والرزم التعلٌمٌة -3

 الحقٌبة التعلٌمٌة برنامج محكم التنظٌم ٌتكون من مجموعة من األنشطة والبدائل التعلٌمٌة التً تساعد فً 

أهداف محددة معتمد على مبادئ التعلم الذاتً الذي ٌمكن المتعلم من التفاعل مع المادة حسب قدرته تحقٌق  

ٌمٌة منظمة مترابطة مطبوعة أو مصورة على مواد تعل  معٌن فً التعلم وٌحتوي هذا البرنامج مسار ألتباع  

على عدد من العناصر المتنوعة ٌراعى فٌها توظٌف المواد السمعٌة والبصرٌة كوسائط  وتحتوي الحقٌبة  

.مساندة  
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 :أسلوب التعلم لإلتقان -4

 : وٌتم هذا التعلم وفق ثالث مراحل أساسٌة

 :مرحلة اإلعداد-أ

 صغٌرة وذات أهداف سلوكٌة وإعداد دلٌل للدراسة مع أكثر من نموذجتتضمن تقسٌم المحتوى إلى وحدات 

لالختبارات النهائٌة وأجرا التقوٌم التشخٌصً واالختبارات القبلٌة لتحدٌد مستوى كل طالب ونقطة البداٌة  

 .فً عملٌة التعلم

 :مرحلة التعلٌم الفعلً-ب

تتضمن هذه المرحلة دراسة المادة العلمٌة لكل وحدة واستٌعابها وال ٌتم االنتقال من وحدة ألخرى إال بعد  

 : وٌتم تنظٌم المقرر الدراسً من خالل احد النمطٌن التالٌٌن  إتقان الوحدة السابقة

 

 :برامج الوحدات المصغرة 

تتكون هذه البرامج من وحدات محددة ومنظمة بشكل متتابع ٌترك فٌها للمتعلم حرٌة التقدم والتعلم وفق  

ولتحقٌق هذا الهدف تم تقسٌم المحتوى إلى وحدات صغٌرة لكل وحدة أهدافها السلوكٌة   سرعته الذاتٌة

وبعد انجاز تعلم الوحدة ٌجتاز   ةددالمناسبة للتعلم ٌتم اجتٌاز اختبارات متع المحددة ولتحدٌد نقطة االنطالق

مدى الوحدة التالٌة وإذا كان االختبار غٌر فعال فؤنه ٌعٌد تعلم   اختبار تقوٌمً لتحدٌد مدى االستعداد لالنتقال

 . الوحدة مرة أخرى إلى إن ٌتقنها

 :برامج التربٌة الموجهة للفرد

وٌنتقل المتعلم من مستوى  ( د  –ج  –ب  -أ) تقسم مناهج كل مادة فً هذه البرامج إلى مستوٌات أربعة 

إتقان المستوى السابق لكل مادة على حدة وفق سرعته الذاتٌة وباألسلوب الذي ٌرغب به    إلى أخر بعد

 . ٌشترك المعلم والمتعلم فً تحدٌد األهداف واألنشطة والتقوٌم وٌالءم ظروفه وإمكانٌاته و
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 :التعلم  إتقانمرحلة التحقق من -ج

.  تهدف إلى التؤكد من تحقٌق كل األهداف المحددة لكل وحدة دراسٌة أو للمقرر وبدرجة من اإلتقان

 . وتتضمن إجراء التقوٌم الختامً لكل وحدة دراسٌة

وإذا اجتاز االختبار بنجاح ٌنتقل للوحدة التالٌة حتى  . وٌتم تصحٌح االختبار فورٌا وٌعلم المتعلم بنتائج األداء

هذه المرحلة استخدام التعلم العالجً حٌث ٌقدم المتعلم الذي   سة كل وحدات المقرر وتتضمنٌنتهً من درا

 اخفق فً االختبار النهائً للوحدة إما بإعادة دراسة الوحدة مره أخرى أو بتزوٌد المتعلم 

بمعلومات بدٌلة كمشاهدة األفالم التعلٌمٌة أو محاضرات معٌنة كما ٌتضمن تقوٌما ختامٌا لجمٌع وحدات  

إما إذا لم  . إلى المستوى المطلوب ٌنجح فً المقرر  فإذا وصل المتعلم ، المقرر وإعطاء المتعلمٌن نتائجهم 

 .و ٌكلف بؤنشطة عالجٌةبإعادة المقرر أ ٌحصل على المستوى المطلوب فؤنه ٌكلف مرة أخرى 

:ور المعلم فً التعلٌم الذاتً د  

 ٌبتعد دور المعلم فً ظل إستراتٌجٌة التعلم الذاتً عن دوره التقلٌدي فً نقل المعرفة وتلقٌن الطلبة 

:وٌؤخذ دور الموجه والمرشد والناصح لتالمٌذه وٌظهر دور المعلم فً التعلم الذاتً من خالل  

التعرف على قدرات المتعلمٌن ومٌولهم واتجاهاتهم من خالل المالحظة المباشرة واالختبارات التقوٌمٌة -1  

.البنائٌة والختامٌة والتشخٌصٌة وتقدٌم العون للمتعلم فً تطوٌر قدراته وتنمٌة مٌوله واتجاهه  

وتوظٌف التقنٌات الحدٌثة كالتلفاز ، مصادر التعلم ، إعداد المواد التعلٌمٌة الالزمة مثل الرزم التعلٌمٌة -2  

.األفالم الحاسوب فً التعلم الذاتً  

.توجٌه الطلبة لالختٌار أهداف تناسبه مع المستوى الذي حدده االختبار التشخٌصً -3  

تدرٌب الطلبة على المهارات المكتبٌة وتشمل مهارات الوصول إلى المعلومات والمعارف ومصادر-4  

.ام العلمً للمصادر العلمٌة والتربوٌة المتوفرة فً المكتباتالتعلم ومهارات االستخد   

.وضع الخطط العالجٌة التً تمكن الطالب من سد الثغرات واستكمال الخبرات الالزمة له-5  

.القٌام بدور المستشار المتعلم مع المتعلمٌن فً كل مراحل التعلم فً التخطٌط والتنفٌذ والتقوٌم-6  
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 كيفيّة انحعهّى انزاجي

ّٙ أؽذ انًٓبساد األعبعٛخ انًًٓخ نهزؼهى انفّؼبل  أكبدًٚٛخ أسدَٛخ -آَـذ٘ ؽغـبص٘.د انزؼهى انزار  

ًَشعٕ فٙ يغزًغ ٚٓذف إنٗ انًؼشفخ انًغزذايخ ٔيٕاكجخ انزمّذو، ْٕٔ  انؼًهٛخ انزٙ ٚمٕو ثٓب ) ان  

فٕٓ .. انًزؼهًٌٕ نزؼهٛى أَفغٓى ثأَفغٓى، يغزخذيٍٛ طشلًب يؼُٛخ رُبعجٓى نزؾمٛك أْذافٓى  

(انُشبط انٕاػٙ نهفشد ثأ٘ ػًش كبٌ نزؾمٛك أْذاف يؼُٛخ رؼًم ػهٗ رًُٛخ فكشِ ٔشخظٛزّ  

 ٔانزؼهى انزارٙ ْٕ اعزشارٛغٛبد انزؼهى ٔانزؼهٛى انفؼبنخ فٙ يٕاعٓخ كضٛش يٍ انًشكالد 

ٔيٕاعٓخ رطٕس انؼظش انؾبنٙ ٔاالَفزبػ ػهٗ انؼبنى، ٔػهٗ انكى انًؼشفٙ انٓبئم انزشثٕٚخ،   

انزكُٕنٕعٛخ، فٕٓ ضشٔسح نزذسٚت األفشاد ػهٗ كٛفٛخ   انًُزشش ػجش ٔعبئم اإلػالو ٔانٕعبئم  

انًؼشفخ ٔانؼهى، ؽٛش إٌ انًؼشفخ انزٙ ٚجزل انفشد عًٓذا فٙ  االػزًبد ػهٗ أَفغٓى فٙ رؾظٛم   

أيب يغشد رهمّٙ انًؼهٕيخ يٍ اٜخشٍٚ .. رُؾذس انزؼهّى انؾمٛمٙ ل ػهٛٓب ْٙ انزٙ عجٛم انؾظٕ  

ب غٛش ر٘ يؼُٗ،  ًً  فئَّ ٚغؼم اٜخش ْٕ انفبػم فٙ ػًهٛخ انزؼهى ال انشخض َفغّ، يب ٚؼُٙ رؼهّ

. ٔعشٚغ انُغٛبٌ ثألشة ٔلذ  

: ييزات انحعهى انزاجي  

: ٔأْى رهك انًٛضاد  

ثٍٛ األفشاد، فكم يزؼهى ٚزؼهى ٔفك لذسارّ ٔاعزؼذادارّ ٔأْذافّ يشاػبح انفشٔق انفشدٚخ  -1  

عؼم انفشد َشٛطًب فبػاًل ٔفشًؽب أصُبء ػًهٛخ انزؼهى ٔعشػزّ ..  

 2.دًٕٚيخ انًؼهٕيخ فٙ انزاكشح ألطٕل يذح نالعزفبدح يُٓب يغزمجاًل  

رًُٛخ اإلؽغبط ثبنًغؤٔنٛخ ٔاالػزًبد ػهٗ انزاد ألثُبئُب، ْٔزا يب َؾزبعّ فٙ ٔالغ  -3 -  

. انؾٛبح يٍ أعم انزطٕس ٔاإلَزبعٛخ  

.إػذاد األثُبء نهًغزمجم، ٔصٚبدح لذسرٓى ػهٗ ؽم انًشكالد  4-  
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نًّب رٕفٛش رؾّكى أكضش فٙ ٔلذ انزؼهى نهفشد ٔيكبَّ ٔأدٔارّ ٔأعبنٛجّ ٔيؾزٕاِ، يب ٚؼُٙ رغ -5 -

 فبػاًل يفًٛذا

 

:انزاجي وين أشهش طشق انحعهى  

:انحعهى انًثشيج: أوواًل   

ٔانز٘ رمٕو فكشرّ ػهٗ أٌ ٚؾذد انًؼهى أٔ انًششف ػهٗ ػًهٛخ انزؼهٛى يًٓخ يؼُٛخ نهطبنت،    

 ٔٚمٕو ثزكهٛفّ نهمٛبو ثٓزِ انًًٓخ ثبنطشٚمخ انزٙ أػذْب نّ يغجمًب، ٔانزٙ رشاػٙ لذساد ٔيغزٕٖ 

 انًزؼهى، ثؾٛش ُٚمّغى انًؼهُى انًًٓخَ انكهٛخ إنٗ يٓبو عضئٛخ رُّٛغش ػهٗ انًزؼهى ػًهٛخ انزؼهى 

 خطٕحً ثخطٕح، ٔطٕاًل إنٗ انُٓبٚخ، فال ٚغزطٛغ انًزؼهى االَزمبل إنٗ انًًٓخ انزبنٛخ يب نى ُٚفز 

ٚضٚبئٛخ، أٔ انًًٓخ انزٙ لجهٓب ٔفمًب نخجشارّ ٔيغزٕاِ، كًب فٙ ؽم انًغبئم انشٚبضٛخ ٔانف  

 كبنزؼهى انًجشيظ ثبنؾبعٕة نًٓبو رؼهًٛٛخ يؼُٛخ، كأٌ ٚمٕو انطفم ثبنهؼت ثأنؼبة ؽبعٕة 

يؼذح يغجمًب يٍ انًؼهى، ٔرؾمك أْذافًب رشثٕٚخ يؾذدح( كًجٕٛرش) . 

:س اونحشنث وانىسائم انحكنىنىجيةاسحخذاو يصاد: ثانياًلا  

ػٍ انًؼهٕيخ ػجش شجكخ اإلَزشَذ فٙ  ْٔزا انزؼهى اإلنكزشَٔٙ ٔانزكُٕنٕعٙ ٚزضًٍ انجؾش   

 أكضش يٍ يٕلغ، ٔكزبثزٓب ثهغخ انًزؼهى، يغ رٕصٛك يظذس انًؼهٕيخ، ٔال ٚشًم رنك فمظ 

 ؽظٕل انًزؼهى ػهٗ انًؼهٕيبد انهفظٛخ انًكزٕثخ، كبنًؼهٕيبد انًزفشلخ ٔانًمبالد 

عًؼٛخ ٔانجظشٚخ،ثم ٚشًم أًٚضب ؽظٕنَّ ػهٗ انجشايظ ال.. ٔانؾٕاساد ٔانذساعبد ٔاألثؾبس  

كأفالو انفٛذٕٚ ٔانغًؼٛبد انًذّػًخ نهًٕضٕع، أٔ انزؼهى يٍ خالل إعشائّ يؾبدصبد ػجش    

 انشجكخ انؼُكجٕرٛخ يغ أشخبص يزخظظٍٛ ؽٕل انًٕضٕع انًشاد رؼهًّ، ٔٚشًم ْزا انُٕع 

.يٍ انزؼهى يب ٚشبْذ انشخض ٔٚغًغ ػجش انزهفبص ٔانًزٚبع  

:وصحائف األعًال خذاو أوساق انعًماسث: ثانثاًلا  

ألٔساق رذػى ػًهٛخ  -أٔ انًؼُٙ ثؼًهٛخ انزؼهى -ٔرزى ػًهٛخ انزؼهى ُْب يٍ خالل إػذاد انًؼهى   
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 انزؼهى نهًٕضٕع، ٔيؾبٔنخ انفشد ؽهٓب ثُفغّ أٔ ثًشبسكخ صيالئّ، ٔرزًّٛض طؾبئف األػًبل

أكذ انًزؼهى يٍ ػٍ أٔساق انؼًم ثٕعٕد انؾهٕل ألعئهخ انظؾٛفخ فٙ َٓبٚزٓب؛ يٍ أعم أٌ ٚذ   

 اإلعبثبد ثُفغّ دٌٔ انشعٕع إنٗ انًؼهى، ثًُٛب أٔساق انؼًم ًٚكٍ يُبلشزٓب يغ انًؼهى الؽمًب،

ثؼذ يؾبٔنخ انًزؼهى اإلعبثخ ػُٓب ثُفغّ أٔاًل، يب ٚؼٍٛ ػهٗ انزؼهى انزارٙ، ٔرظهؼ أٔساق    

. فٙ ٔسػ انؼًمانؼًم كزؼهى رارٙ يغ انكجبس ٔانظغبس ثبخزالف أػًبسْى، كبنزٙ رُغزخذو   

:انحعهى في يجًىعات: ساتعاًلا  

ؽٛش ٚؼزجش انزؼهى انزؼبَٔٙ فٙ يغًٕػبد ًَٕػب يٍ إَٔاع انزؼهى انزارٙ؛ ألٌ انطهجخ ٚزٕطهٌٕ   

إنٗ انًؼهٕيخ ثأَفغٓى يٍ خالل رجبدل اٜساء ٔاألفكبس ٔانؾهٕل نهًشكالد، ٔرنك يًكٍ فٙ   

فبنزؼهى فٙ يغًٕػبد ال ٚزؼبسع يغ انزؼهى انزارٙ ثم ْٕ  كم انًٕضٕػبد ٔانًٕاد انذساعّٛخ   

 داػى نّ، ثذاًل يٍ االػزًبد ػهٗ انًؼهى فٙ إٚظبل أفكبس ٔأْذاف انذسط ثبنطشٚمخ انزمهٛذٚخ، 

  ًٔٚكٍ اعزخذاو انزؼهى فٙ يغًٕػبد يغ انكجبس فٙ ٔسػ ػًم كأعهٕة يٓى نهزؼهى انزارٙ

:فاانحعهى تاوسحقصاء واوكحش: يساًلاخا  

 ْٕٔ انجؾش ػٍ انًؼهٕيخ يٍ خالل اعزمظبء انطبنت ثُفغّ ػٍ انًؼهٕيخ انًشاد رؼهًٓب، 

 فًٛكٍ أٌ ٚجؾش فٙ انكزت ٔانًغالد ٔانظؾف ٔٔعبئم اإلػالو انًخزهفخ، أٔ ثغؤال 

 اٜخشٍٚ، أٔ يٍ خالل انزغشٚت، كأٌ ٚمٕو انًزؼهى َفغّ ثئعشاء انزغبسة انشخظٛخ 

و ثبالعزمظبء ْٕ ٔعٛهخ سائؼخ نهزؼهى ال رزؼبسع يغ إششاف ٔانًخجشٚخ ٔانؾٛبرّٛخ، فبنزؼم  

 انًؼهى أٔ انكجبس، فٙ ؽٍٛ ٚزًٛض األطفبل ثؾّت االكزشبف ٔانًغبيشح ٔانزؼهى ػٍ طشٚك ْزا 

. األعهٕة انز٘ ُعجهٕا ػهّٛ  

ا :انحقائة انحعهيًية: سادساًل  

ِ انؾمبئت ثٕضٕػ ْٔٙ ثشايظ يؾكًخ انزُظٛى ٔيٓٛأح يٍ لجم انًؼهى يغجمًب، ٔرزًٛض ْز   

 أْذافٓب ٔعبْضٚزٓب يٍ ؽٛش األَشطخ انزؼهًٛٛخ ٔانًٕاد ٔاألدٔاد انالصيخ نهزؼهّى انفشد٘، 

 كغبْضٚخ أٔساق انؼًم ٔاألدٔاد انًخزجشٚخ أٔ األششطخ انغًؼٛخ ٔانجظشٚخ، ٔانُظٕص 
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ٚغٛبد انالصو لشاءرٓب، ٔاألعئهخ ٔانًٓبو ٔاألْذاف انًشاد رؾمٛمٓب، يغ رٕضٛؾٓب االعزشاد  

فبنؾمٛجخ  انالصيخ نهزؼهى، ثبإلضبفخ إنٗ رمذًٚٓب نٕعبئم رمًٕٚٛخ يُبعجخ نًذٖ رؾمك انزؼهى  

 انزؼهًٛٛخ رؼزجش ٔعٛهخ فّؼبنخ فٙ رؾمٛك ػًهٛخ انزؼهّى انزارٙ نهفشد، رُغٓى فٙ إرمبٌ انزؼهى، ألَّ ال 

. خالنٓب يزغهغم ثأْذافُّٚزمم إنٗ ْذف ربٍل يب نى ٚؾمك انٓذف انز٘ لجهّ؛ ألٌ انزؼهى يٍ   

:اسحخذاو غشف يصادس انحعهى: اتعاًلاس  

ّٙ يُبعت نهزؼهى  -أٔ يب ُٚؼشف ثًظبدس انزؼهّى -فزهك انغشف  رؼًم ػهٗ رٕفٛش يُبؿ رؼهًٛ  

ّٙ ٕٚفش نهًزؼهى انؾشٚخ ٔ ٔآفبق انزؼهى انزارٙ، فغشف انًظبدس رٕفّش ثٛئخ  انذًٚمشاطٛخ انزار  

انزاد، يٍ خالل يب رٕفشِ يٍ ٔعبئم رؼهًٛٛخ كبنظٕس  يُبعجخ نهزؼهى ثبالػزًبد ػهٗ  

 ٔانشعٕيبد ٔانجطبلبد ٔانًغغًبد ٔانؼُٛبد ٔانخشائظ ٔانؾٕاعٛت ٔانكزت ٔانًغالد 

 ٔاألششطخ انغًؼٛخ ٔانجظشٚخ، ٔأعٓضح يخزهفخ، ٔارظبل ػجش شجكخ اإلَزشَذ، ٔيكبٌ يفزٕػ 

انغشفخ، يغ رمذًّٚ انزغزٚخ  يغئٕلإلَغبص انًشبسٚغ، ٔرنك يغ رٕعّٛ يٍ انًؼهى أؽٛبًَب، أٔ يٍ   

. انشاعؼخ نهًزؼهى  

:اسحخذاو أسهىب حم انًشكالت: يناًلاثا  

ْٕٔ أعهٕة سائغ نزًُٛخ انزفكٛش اإلثذاػٙ ٔانزارٙ، ُْٔب ٚمٕو انًؼهى أٔ انٕانذاٌ ثزمذٚى يشكهخ   

نهًزؼهى يٍ ٔالؼّ، أٔ افزشاضٛخ رزُبعت يغ ػًشِ ٔيؼبسفّ ٔاألْذاف انًشعٕح، ُٔٚطهت يٍ    

 انشخض ثذاٚخً عًغ انًؼهٕيبد ؽٕل انًشكهخ يٍ يظبدس يخزهفخ، ٔيٍ صى انزفكٛش فٙ 

 انًؼهٕيبد انًزبؽخ ٔثبألفكبس انشئٛغٛخ ٔانفشػٛخ راد انؼاللخ ثبنًشكهخ؛ يٍ أعم فًٓٓب ثشكم 

و انزٕطم إنٗ ؽهٕل يمزشؽخ نهًشكهخ، عٕاء أكبٌ انزفكٛش ثشكم فشد٘ أٔ ػًٛك، ٔيٍ س  

أٔ ثًشبسكخ صيالئّ .. عًبػٙ، فبنزؼهى انزارٙ ٚؾذس عٕاء ؽبٔل انشخض ؽم انًشكهخ ٔؽذِ  

 .فٙ عهغبد انؼظف انزُْٙ نؾم انًشكهخ، ٔانزٙ رُُزظ أفكبًسا ٔؽهٕاًل أكضش ٔأفضم

:نًيذانيةانقياو تانشحالت وانزياسات ا: جاسعاًلا  

ْٔزا أعهٕة سائغ فٙ .. كضٚبسح انًزبؽف ٔاٜصبس ٔانًؤعغبد انًخزهفخ ٔانؾذائك ٔانغبثبد   
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 انزؼهى انزارٙ، ؽٛش ٚكزشف انًزؼهى انًؼهٕيخ ٔٚخجشْب ثزارّ، ؽٛش ٚشبْذ األيٕس ٔانًٕاد 

ػهٕيخ انًشاد رؼهًٓب ٔٚغًؼٓب ٔٚزهًغٓب ػهٗ أسع انٕالغ يٍ خالل انجٛئخ انزٙ رزٕافش ثٓب انى  

 ثزمشٚت انٕالغ نّ، ٔنٛظ يغشد انؾذٚش انغٛجٙ ػُٓب، يب ٚغؼم انزؼهى أفؼم ٔأثمٗ فٙ انزاكشح 

 طٕٚهخ انًذٖ، ْٔزا األعهٕة ال ٚؼزًذ ػهٗ انًؼهى فمظ ثم ػهٗ انٕانذٍٚ أًٚضب نزًُٛخ يؼهٕيبد 

 .أثُبئٓى

ا :انحًثيم وانذسايا: عاششاًل  

ّٙ أٔ يمطغ ْٔزا أعهٕة عّزاة فٙ انزؼهى انزارٙ، ؽٛش   ُٚطهت يٍ انًزؼهّى رًضٛم َض يغشؽ  

ّٙ نهًبدح انًشاد رؼهًٓب يٍ رأنٛف انًزؼهى َفغّ، أٔ ثًشبسكخ يغًٕػخ يٍ انًزؼهًٍٛ، كًب   رًضٛه

ٍْٚ، فٓزِ اعزشارٛغٛخ رؼًم ػهٗ رؾمٛك أْذاف   ًٚكٍ أٌ ٚكٌٕ يٍ رأنٛف انًؼهى أٔ أؽذ انٕانذ

و ألٌ ٚمف أيبو انطهجخ ٔٚغشد ػهٛٓى يؼهٕيبد انزؼهى ثطشٚمخ يًزؼخ، ؽٛش ال ٚؾزبط انًؼم  

 انذسط ثطشٚمخ رمهٛذٚخ، فبنزًضٛم ٔانذسايب رغؼم انًزؼهى فبػاًل َشٛطب يجذًػب فٙ رؼهًّ، 

ٌّ انخجشاد انًزؼهًخ ثٓزِ االعزشارٛغٛخ ال ًٚكٍ أٌ رُُغٗ ثغٕٓنخ .ٔثبنزبنٙ فئ  

:انقياو تًشاسيع راجية: نحادي عششا  

ٚطهت يٍ انًزؼهى أٌ ٚمٕو ثًششٔع ثؾش أٔ يششٔع ر٘ ػاللخ ثًبدح انزؼهى، فٛمٕو انًزؼهى    

 ثئػذاد خطخ نؼًهّ، ٔكٛفٛخ اخزٛبس انًٕضٕع ٔعًغ انًؼهٕيبد ؽٕنّ، ٔيظبدس انجؾش 

ٔلذ ركٌٕ . انًُبعجخ، ٔيٍ صى األدٔاد انالصيخ ٔانزكهفخ انزٙ ٚؾزبعٓب، صى رُفٛز يششٔػّ  

 انًشبسٚغ فشدٚخ أٔ عًبػٛخ ثًشبسكخ يغًٕػخ يٍ انطهجخ، ٔٚؼزجش ْزا يٍ األعبنٛت انُبعؾخ 

 فٙ انزؼهى انزارٙ ٔاإلثذاػٙ؛ ألٌ انًزؼهى ٚجزل عٓذا ثزارّ الكزشبف انًؼهٕيبد ٔانزفبػم يؼٓب، 

 ٔانجؾش ػٍ انطشق انًُبعجخ نؼشضٓب ٔإخشاعٓب ػهٗ أسع انٕالغ أيبو انضيالء أؽٛبًَب، كًب 

 ٚؾذس فٙ يشبسٚغ انزخشط نهكضٛش يٍ انغبيؼبد، ٔانزٙ رٓذف إنٗ رًُٛخ لذساد انطبنت 

.انغبيؼٙ ػهٗ انزؼهى انزارٙ انًغزمم ٔانز٘ ْٕ أعبط انؼهى ٔاإلَزبط . 
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:انحعهى ين خالل انهعة: ثاني عششال  

ػبثًب يُظًخ ٔرنك ثأٌ ٕٚفش انٕانذاٌ أٔ انًؼهى فٙ انًذسعخ أنؼبثًب رشثٕٚخ فشدٚخ أٔ عًبػٛخ، ٔأل  

 رٓذف إنٗ رؾمٛك َزبعبد يؼُٛخ، ؽٛش انهؼت طشٚمخ يًزؼخ فبػهخ رغبػذ انطفم ػهٗ انزؼهى 

 .انزارٙ انؾش

************************************************************************ 

 مقارنة بٌن التعلم الذاتً والتعلم التقلٌدي

التعله الذاتي التعليه التقليدي جمال املقارىة 
مّلقً متلق سليب  املتعله 

 يشجع االبتكار واإلبداعحمور فعال يف التعله املعله 
متيوعة تياسب الفزق الفزدية لكل املتعلنني  واحدةالطزائق 
متعددة ومتيوعة بصزية لكل املتعلنني  مسعيةالوسائل 

التفاعل مع العصز واهليئة ومتطلبات  وسيلة لعنليات اهلدف 
يقوو به املتعّله املعله  يقوو به التقويه
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 :الطرٌق إلى التعلم الذاتً 

 :على المستوى الفردي  -1
 

 :لنجاح التعلم الذاتً ٌجب على الفرد أن  ٌتبع ما ٌلً 
 
 :تحدٌد الهدف  - أ

 :تخطٌط البرنامج -ب
 :تنظٌم الدراسة  -ج
 :حوافز اإلنجاز   -د

 :الرقابة  -هـ 
 :المستوى العام على  -2

 
 :تتطلب العملٌة لنجاح التعلم الذاتً  إعداد التخطٌط الدائم ومن أهم عناصره 

 
 :البحث والتجرٌب - أ

 
 :التشرٌع  - ب

 

 
 :التنظٌم  -ج
 
 :المٌزانٌة المخصصة لبرامج التعلم الذاتً  -د
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 :التعلم الذاتً قدٌما وحدٌثا 

 م حٌث كان ٌستخدم طرٌقة .ق( 399-469)ٌرجع البعض نشؤة التعلم الذاتً إلى سقراط -

 والحوار ٌتضمن األخذ والعطاء ، وكان ٌوجه . الحوار لقٌادة المتعلم إلى األهداف المرغوبة 

 المتعلم بإتباع خطوات صغٌرة فً تتابع واضح من الحقائق األفكار التً تبدأ من البسٌط إلى

 .لى األكثر تعقٌدا المعقد إ 

 ودعا إلى تجنب األسالٌب م نفس المنهج السقراطً .ق( 347-427) تابع أفالطون  -
 

 .ونصح أن ٌكون تعلم األطفال باللعب . القهرٌة فً التعلٌم 
 

 كان المسلمٌن دور رائد فً االهتمام بالتعلم الذاتً فقد انتشرت المكتبات فً أنحاء -
 

 وكان .العالم اإلسالمً ، مكتبة الفاطمٌٌن بالقاهرة ومكتبة األموٌٌن فً قرطبة 
 

 .ٌشرف علٌها صفوة من العلماء 
 
 مٌالدٌة بوصف نوع من التعلٌم ٌتمٌز بالفاعلٌة (  1671 -1592) قام كومٌنٌوس  -
 

 .وٌزٌد من تعلم المتعلم وٌقلل من تعلٌم المعلم
 

 ج أداة تعلٌمٌة ، ٌمكن للجنود أن ٌتعلموا عن طرٌقها قام أنجلش بإنتا 1918وفً عام  -

 . كٌفٌة الضغط على زناد بندقٌة بؤقصى سرعة ممكنة ، وكان ٌٌعِرف الجندي بنتائج عمله 

  أنبإنتاج أول آلة تعلٌمٌة وكانت الفكرة منها ( سٌدنً برٌس ) قام  1926فً عام  -
 

 تسجل استجابات المتعلمٌن وتحٌطهم بصحتها فً الحال ، واستمر برٌس بإنتاج العدٌد  -
 

 :من أهمها  1950 -1920من اآلالت التعلٌمٌة خالل ثالثٌن عاما من  -
 

 .جهاز اللوحة التثقٌفٌة  - أ
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 .الورقة المعالجة كٌمٌائٌا  - ب

 

 .النظام الكهربائً  - ت
 

 لتعلم الذاتً ، وٌرجع الفضل إلى بدروس وفً أوائل الخمسٌنات بدأ االهتمام الفعلً با -
 
 سٌكز حٌث صمم العدٌد من اآلالت التعلٌمٌة وفً ضوئها كان ٌضع برامجه التً -
 

 . كانت تعرف بالبرامج الخطٌة 
 

 عقد أول مإتمر للتعلٌم الذاتً فً مدٌنة برلٌن ثم أعقبه فً عام  1963فً عام  -
 

 وتحت إشراف منظمة  1965مإتمرا آخر فً مدٌنة فارنا ، وفً عام  1968 -
 

 الٌونسكو عقد مإتمر خاص بالتعلٌم الذاتً بمدٌنة القاهرة ، وتوالت المإتمرات  -
 

 .والبحوث التً تتناول موضوع التعلم الذاتً  -
 

 قدم دٌنفر نظامه الخاص بتصمٌم وتطبٌق برنامج فً التعلٌم الفردي  1977فً عام  -
 

 :حٌث ٌإكد النموذج المصمم على 
 

 .ضرورة السٌر فً خطوات منتظمة  -
 

 .التعامل مع أهداف محددة ٌمكن قٌاسها  -
 

 .مرونة النموذج بحٌث ٌسهل تعدٌله لتحقٌق األهداف  -
 

 :مصادر التعلم الذاتً 
 
 :القراءة *
 
 :المحاضرات *
 
 :المناقشة *
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 : اإلذاعة والتلفاز*
 

 :التعلم بالمراسلة * 
 
 :الرحالت *
 
 :الكمبٌوتر *
 
 :األٌباد *
 

 :دور المعلم فً عملٌة التعلم الذاتً 
 ٌجب أن ٌراعً المعلم السمات العمرٌة بجانبٌها العقلً والبدنً فً كل صف ، لبناء 

 
 لذا على المعلم التخطٌط والتنظٌم بما ٌتفق .شخصٌة قادرة على التعلم الذاتً بمفردها 

 
 .للمتعلم  مع نظام الحٌاة الٌومٌة

 
 ٌختلف دور المعلم هنا عن التعلم بالتلقٌن حٌث ٌلقن المعلم معلومة وٌدرب و 
 

 :بٌنما دور المعلم بالتعلم الذاتً .المتعلمٌن علٌها وٌسترجعها فً وقت آخر 
 

 .ٌتعرف على قدرات المتعلمٌن ومٌولهم واتجاهاتهم  -1
 

 مساعدة المتعلمٌن على اكتساب بعض المهارات األساسٌة لحل المشكالت التً  -2
 

 .تواجههم  -3
 

 .تخطٌط المواقف التعلٌمٌة بما ٌتناسب مع قدرات المتعلمٌن  -4
 

 .تشخٌص حاجات كل متعلم وتقوٌم تقدمه فً الدراسة  -5
 

 .وضع خطط الدراسة الفردٌة وتطوٌرها  -6
 

 .وتنظٌمها  تخطٌط الصف الدراسً والحصص الدراسٌة -7
 

 :وال تنجح العملٌة إال إذا اهتم باآلتً 
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 .تقدٌم المشورة  -1
 

 .المتعلمٌن ووضع خطط عالجٌه لها الدراسٌة لمشكالت لاالستماع الجٌد  -2
 

 والتعلم الذاتً تتعدد فٌه الطرق ممكن المتعلم بمفرده أو مع مجموعة  -3
 

 متعلمٌن بمجموعات صغٌرة أو كبٌرة بحٌث ٌمكن للمعلم تلقً تغذٌة راجعة 
 

 .فورٌة عن مدى صحة استجابة المتعلم 
 
 

 :متطلبات تطبٌق التعلم الذاتً بمدارسنا 
 :ٌتوقف نجاح عملٌة التعلم الذاتً بمدارسنا على توفٌر عدة متطلبات 

 :متطلبات المكان -أ

 .وتجمٌعها ٌسهل تحرٌكها مقاعد فردٌة -2

 .نقط كهربائٌة  لالستخدام عند الحاجة -3

 .توافر أجهزة معٌنة كجهاز العرض العلوي أو الداتا شو أو  األٌباد -4

 .خزانة ملفات -5

 .لوحات عرض وسبورة مغناطٌسٌة أو تفاعلٌه -6

 :إنتاجٌة متطلبات -ب

 .أدوات رسم -1

 .شفافٌات وأقالم -2

 .كمبٌوتر للطباعة وآلة تصوٌر -3

 .حقائب تعلٌمٌة تتصل بموضوعات الدراسة -4

 :المكتبة -ج

 .تزوٌدها بالمواد المقررة التً تتصل بوحدات التعلم الذاتً -1

 .توفٌر لوحات العرض والسبورة -2

 .إعداد ركن إلنتاج المواد التعلٌمٌة الالزمة -3

 .ة تحوٌل المكتبة إلى مركز للتعلم توجد بها مواد مقروءة ومسموعة ومرئً-4
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 .توفٌر أدلة العمل الالزمة للتعلم الذاتً -5

 

 
 

 :المراجــــــــــــع

 
. علً محمود . كتاب التعلم الذاتً للمإلف أ-1

 

. صالح عبد السمٌع . مجلة العلم أد-2

 

م  2012أغسطس  566من مجلة الوعً اإلسالمً العدد -3

 

. األكادٌمٌة األردنٌة آندي حجازي  –كٌفٌة التعلم الذاتً للدكتورة : الموضوع ) 

 

 عمر جمال عبانٌة . المإلف أ(  6) التعلٌم اإللكترونً الجزء   -4

 

 ( الموضوع التعلم الذاتً ) من مجلة الملتقى العلمً لجامعة الملك عبد العزٌز  -5

 

 .حمد العلً أحمد عبد هللا أ. أبٌن النظرٌة والتطبٌق كتاب  التعلم الذاتً  -6

 

 ي روفسكً ترجمة شام محمد سالمة .الفعالٌة والتعلم الذاتً ألفة ل -7

 

 .التعلم الذاتً و ارتقاء الشخصٌة دكتور طلعت منصور  -8

 
 


