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التعلم الذاتي للمعلم 
 
 
 

المقدمة 
 
 

لقد بات من المسلم به إن التربٌة لم تعد تقتصر على اإلعداد للحٌاة ، فهً بعد من 
تربٌة المستدٌمة طوال الحٌاة ، لذلك القت الدعوة األخٌرة إلى ال. إبعاد الحٌاة 

وعند هذا الحد ، كان البد من طرح التعلم المستقل والدراسة . استجابة وقبوال 
.  الذاتٌة ، فال تكون للتربٌة المستدٌمة دون تعلم مستقل ودراسة ذاتٌة 

 
فالتعلم الذاتً عملٌة تعلمٌه تكون المبادرة فٌها للفرد للتعلم ، بمساعدة أو دون 

من آخرٌن فً تشخٌص حاجته للتعلم ، وتحدٌد أهداف هذا التعلم ، مساعدة 
وتعٌٌن الموارد البشرٌة والمادٌة الالزمة ، واختٌار االستراتٌجٌات المناسبة له 
وتنفٌذها ، ثم تقوٌم نتاجات هذا التعلم كله ، ورب موازنة بٌن الدراسة الذاتٌة 

من قبل المعلم ، من جهة أخرى ، والتعلٌم الموجه ذاتٌا من جهة ، والتعلم الموجه 
.  تعٌن فً توضٌح ما هٌة التعلم الذاتً 

 
 

  :- التعلم الذاتً
 

هو األسلوب الواعً المنظم الذي ٌقوم به الفرد بالمرور بنفسه على المواقف 
التعلٌمٌة المختلفة ، الكتساب المعلومات والمهارات ، بحٌث ٌنتقل محور االهتمام 

، وهو المسئول عن تعلمه وعن النتائج والقرارات التً  من المعلم إلى المتعلم
ٌؤخذها ، وٌعتبر التعلم الذاتً من أنواع التعلٌم الالشكلً ، حٌث إن كل ما ٌبذله 

  0الفرد من جهد وقصد بوعً لكً ٌعلم نفسه بنفسه 
 
 
 
 



 4 

 :أهداف التعلم الذاتً 

. علمه الذاتً بنفسه اكتساب مهارات وعادات التعلم المستمر لمواصلة ت (       1)

. ٌتحمل الفرد مسإولٌة تعلٌم نفسه بنفسه  (       2)

. المساهمة فً عملٌة التجدٌد الذاتً للمجتمع  (       3)

. بناء مجتمع دائم التعلم  (       4)

 .تحقٌق التربٌة المستمرة مدى الحٌاة  (       5)

 
:   التعلم الذاتً  فوائد

 
 : د كثٌرة منها ٌإدي التعلم الذاتً فوائ

 
  0ٌإدي برنامج التعلم الذاتً إلى استكمال برنامج التعلٌم  ( – 1) 
  0االستمرار فً التعلم والنمو  ( – 2) 
  0استفراد متطلبات المجتمع العامة من الشخصٌة  ( – 3)

  0ٌهٌىء مزٌداً من التعزٌز واإلنماء للجانب القوٌة فً الشخصٌة  ( – 4) 
األمثل لطاقات الشخصٌة وإمكانٌاتها الطٌبة ، التً قد ال تحقق التوظٌف  ( – 5) 

  0فً برنامج التعلٌم العام 
  0تذوٌب الفروق الفردٌة بٌن المعلمٌن وتقلٌلها  ( – 6) 
  
 
: األسس العلمٌة التً ٌعتمد علٌها التعلم الذاتً  
 

: األسس الفلسفٌة االجتماعٌة : أوالً 
 

ضارة المعاصرة ، حٌث تستلزم هذه المشاركة أن مبدأ المشاركة فً الح ( – 1) 
ٌكون المجتمع متعلماً تعلٌماً عصرٌاً ، وأن ٌتسلح أفراده بالمهارات المتجددة 

  0لمشاركة اآلخرٌن باالعتماد على التعلم الذاتً 
مبدأ القضاء على التخلف فً المجتمع ، حٌث بؤسالٌب التعلم الذاتً  ( – 2) 

 0للتخلف والقضاء علٌه  المتنوعة ، ٌمكن التصدي
  
مبدأ التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة الشاملة ، ألنه ٌعتبر طرٌقاً فعاالً فً  ( – 3) 

المساهمة فً تعلٌم أفراد المجتمع ، وتعدٌل االتجاهات ، مما ٌإدي إلى تنمٌة 
 0اقتصادٌة ، ألن تطور أي بلد ٌرتبط بكم ونوع المتعلمٌن المتواجدٌن فٌه 
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: األسس السٌكولوجٌة التربوٌة وهً  :ثانٌاً 
 

االستثارة ، ألن المجتمع المعاصر مشحون بالمثٌرات ، وتزداد فعالٌة هذا  ( – 1) 
الوسط المثٌر بزٌادة نمو الفرد وارتباطه بالمجتمع ، ولذلك ٌتحتم على الفرد أن 

 :ٌتعلم لسببٌن 
  
سٌن مركزه االجتماعً الرغبة فً التوافق االجتماعً والنفسً ، من خالل تح –أ  

  0وتعدٌل األدوار التً ٌإدٌها 
 

حرٌة االختٌار ، حٌث ٌترك له حرٌة اختٌار ما ٌشاء ، إلشباع مثٌرات لدٌه ،  –ب 
 وبالمستوى الذي ٌطمح إلٌه

 
الدافعٌة ، ألنه ٌعتمد على مبدأ التعزٌز لزٌادة الدافعٌة ، وٌوفر ما ٌسمى  ( –2)  

ألنشطة االستكشافٌة تعزٌز ٌزٌد من دافعٌة المعلم وكذلك ا 0بالتعزٌز الفوري 
 0لمعرفة تفاصٌل جدٌدة 

  
االستجابات المتفاعلة ، فهو ٌتٌح فرصة إنشاء استجابات جدٌدة ، معتمداً  ( –3) 

فٌها المعلم على خبراته الماضٌة ، وفً هذه الحالة تعتبر االستجابة ناشئة من قبل 
 0سان وبٌئته عالقة تفاعلٌة التعلم نفسه، ألن العالقة بٌن اإلن

  
الفروق الفردٌة ، فهو ٌقدم حالً لهذه القضٌة من حٌث السماح للمعلم بحرٌة ( 4) 

وإن الكتب المبرمجة تجعل كل معلم ٌسٌر وفق 0استخدام الوقت المناسب له
  0سرعته الخاصة ، وال ٌتقٌد بسرعة اآلخرٌن 

 
:  مهارات التعلم الذاتً 

 
: كالتالً الذاتً   ٌعدد مهارات التعلم

  0القدرة على تحقٌق التواصل مع اآلخرٌن والتعاٌش معهم  ( – 1 )
  0االبتكار  ( – 2) 
  0اتخاذ القرارات المناسبة  ( – 3) 
 0تحقٌق النجاح   –( 4)

 0تنمٌة شعور الفرد بقٌمته الذاتٌة  ( –5) 
  0التكٌف مع الظروف المتغٌرة  ( –6) 
متعلمٌن عند ممارسته للسلوك فً المجتمع الذي ٌعٌش اتباع أسلوب ال ( – 7) 

فٌه  
  0المحافظة على صحته الشخصٌة وعادات التغذٌة السلٌمة  ( – 8) 
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المساهمة فً األمور التً تتصل بما ٌتعلمه الشخص فً مجتمعه الذي  ( –9) 
 0ٌعٌش فٌه ، ودوره فً ذلك 

 
،ٌتكون من الخطوات (  دٌفٌز)وهناك أٌضاً نموذج للتعلم الذاتً الذي وضعه 

 :اآلتٌة
 

التحلٌل من حٌث تحدٌد أنماط السلوك النهائٌة ، ثم تحدٌد األهداف ( – 1) 
  0السلوكٌة ومستوى األداء والمعاٌٌر الخاصة به 

التركٌب وهو تحلٌل كفاٌات المعلم ، وحصر المواد التعلٌمٌة المناسبة ،  ( – 2)
  0زمة لعملٌة التعلم وتحدٌد نوعٌتها ، وإعداد التجهٌزات الال

العملٌات وتشمل التدرٌس والتقوٌم والتغذٌة الراجعة ، حٌث ٌإكد هذا  ( – 3) 
النموذج على تحدٌد موقع المعلم فً برنامجه ، من حٌث اختٌار األهداف وطرٌقة 

  0التدرٌس ، وأسلوب التعلم المناسب 
 
 

: مصادر التعلم الذاتً 
 

:  لذاتً ، من أهمها توجد مصادر متعددة للتعلم ا    
مخالطة أشخاص على  –اإلذاعة والتلفاز  –المحاضرات  –المتاحف  –القراءة 

 0المكتبة  –الرحالت  –التعلم بالمراسلة  –درجة متقدمة من العلم 
 

: عوامل نجاح التعلم الذاتً 
 

: على المستوى الفردي ، حٌث ٌتطلب  ( –1) 
المكان المناسب : ) تنظٌم الدراسة  –اً تخطٌط البرنامج زمنً –تحدٌد الهدف   --

  0الرقابة  –حوافز اإلنجاز  ( –ولوازم الدراسة 
:  على المستوى العام ، حٌث ٌتطلب  ( – 2) 

  0المٌزانٌة  ( –التنسٌق ) التنظٌم  –التشرٌع لتحدٌد األدوار  –البحث والتجرٌب 

 : دور المعلم فً التعلم الذاتً  

ظل استراتٌجٌة التعلم الذاتً عن دوره التقلٌدي فً نقل ٌبتعد دور المعلم فً   
المعرفة وتلقٌن الطلبة ، وٌؤخذ دور الموجه والمرشد والناصح لتالمٌذه وٌظهر 

: دور المعلم فً التعلم الذاتً كما ٌلً 

قدرات المتعلمٌن ومٌولهم واتجاهاتهم من خالل المالحظة  التعرف على  -   1
، وتقدٌم  قوٌمٌة البنائٌة والختامٌة والتشخٌصٌة المباشرة واالختبارات الت

. العون للمتعلم فً تطوٌر قدراته وتنمٌة مٌوله واتجاهاته 
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إعداد المواد التعلٌمٌة الالزمة مثل الرزم التعلٌمٌة ، مصادر التعلم ،  -   2
. وتوظٌف التقنٌات الحدٌثة كالتلفاز ، األفالم ، الحاسوب فً التعلم الذاتً 

جٌه الطلبة الختٌار أهداف تتناسب مع نقطة البدء التً حددها االختبار تو -   3
. التشخٌصً 

مهارة الوصول إلى : تدرٌب الطلبة على المهارات المكتبٌة وتشمل  -   4
المعلومات والمعارف ومصادر التعلم ومهارة االستخدام العلمً للمصادر ، 

. مكتبة المدرسة أو خارجها ومهارة استخدام المعٌنات التربوٌة المتوافرة فً 

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

م فً القٌام بدور المستشار المتعاون مع المتعلمٌن فً كل مراحل التعل -   6
. وٌمالتخطٌط والتنفٌذ والتق

ساسٌة لحل المشكالت التً مساعدة المتعلمٌن على اكتساب بعض المهارات األ –7
 0تواجههم 

 
  0تخطٌط المواقف التعلٌمٌة بما ٌتناسب مع قدرات المتعلمٌن  – 8
 

 0تشخٌص حاجات كل متعلم وتقوٌم تقدمه فً الدراسة   –9
 

تخطٌط الصف الدراسً والحصص الدراسٌة وتنظٌمها ، بغٌة خلق بٌئة   –10
  0مالئمة وفعالة للتعلم 

 
 :اف التعلم الذاتً من قبل المعلم ٌتطلب منه وكذلك لتحقٌق أهد

 
  0تقدٌم المشورة والتوجٌه لهم  ( – 1) 
استثارة التفكٌر وتحدٌه من خالل تقدٌم مشكلة أو إطار استنتاجً  ( – 2) 

  0واستقرائً 
االستماع الجٌد لمشكالت الطلبة وهمومهم الدراسٌة ، ووضع خطط  ( – 3) 

  0واقعٌة لمعالجتها 
إعطاء الحرٌة الكاملة للمتعلم للتعبٌر عن ذاته ، وباألسلوب الذي ٌرتئٌه  ( – 4) 

  0للحل 
وال ٌعنً التعلم الذاتً تعلم الفرد لنفسه بانفراد عن اآلخرٌن ، وإنما من خالل 

أشكال مختلفة ، ٌقدمها المعلم بٌن المتعلم وغٌره من المتعلمٌن ، سواء فً 
طٌع أن ٌحصل على تغذٌة راجعة سرٌعة مجموعات كبٌرة أو صغٌرة ، بحٌث ٌست

  0عن مدى إجابته ، وعن التقدم الذي أحرزه 
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:  دور اإلدارة المدرسٌة فً التعلم الذاتً ، ٌتضح من خالل اآلتً 
 

  0إبراز مكان للتعلم الذاتً فً الخطة الدراسٌة  ( – 1) 
  0توجٌه المعلم المكلف بتطبٌق التعلم الذاتً وتدرٌبه  ( – 2) 
  0تطوٌر أسالٌب التعلم الذاتً  ( – 3) 
تشجٌع المعلم على اإلقدام ، وبث الشعور بالثقة لدٌه ، عندما ٌطبق  ( – 4) 

  0األسالٌب الجدٌدة فً عملٌة التعلٌم والتعلم 
 

: الخصائص التربوٌة للتعلم الذاتً
 

سات ٌتبنى التربوٌون مفهوم التعلم الذاتً بعد ما أكدته كثٌر من البحوث والدرا
من أنه ٌتٌح للمتعلم أشكاال مختلفة من التفاعل المحسوب له : التً أجرٌت لتقوٌمه

فً كل موقف تعلٌمً وٌحقق األهداف التعلٌمٌة بما مع قدراته واهتماماته باعتباره 
األسلوب األفضل للتعامل مع مشكلة التزاٌد فً المعرفة اإلنسانٌة وإعداد المتعلم 

االنتهاء من دراسته ولما ٌتمٌز به من خصائص ومزاٌا لٌواصل تعلٌمه بنفسه بعد 
: ٌمكن إٌجازها فٌما ٌلً

 
: مراعاة الفروق الفردٌة (1

ظهرت العدٌد من الدراسات السٌكولوجٌة التً أوضحت أن هنالك فروقا بٌن 
األفراد فً العمر الواحد فً نواحً كثٌرة كالذكاء والقدرة على التحصٌل والفهم 

فات فً المٌول واالتجاهات واالهتمامات ودلت البحوث أن أفراد واإلدراك واالختال
. النوع الواحد ٌختلفون فٌما بٌنهم

وعلى هذا فالتعلٌم ٌجب أن ٌقابل متطلبات المتعلمٌن وفقا لحاجتهم الفردٌة حٌث 
أن الكتب المقررة واألنشطة توضح عادة للمتوسط من المتعلمٌن ضوء معاٌٌر 

مناسبة لمرحلة معٌنة وٌتم إغفال مابٌن التالمٌذ من خارجٌة ٌراها المسئولون 
. فروق فردٌة

 
والتعلم الذاتً ٌقدم حال لهذه القضٌة فهو ٌسمح للمتعلم بحرٌة استخدام الوقت 

وٌسمح لكل متعلم أن ٌحدد المسار الذي ٌناسبه فً سعٌه لتحقٌق األهداف 
ٌرة أو صغٌرة أو الموضوعة كما أنه ٌتٌح للمتعلم فرصة التعلم فً مجموعات كب

الدراسة المستقلة ودقة السرعة الذاتٌة وٌرى الباحث أن الفروق الفردٌة تعد أهم 
المبادئ التً ٌراعٌها التعلم الذاتً وذلك عن طرٌق التشخٌص الدقٌق للخصائص 

الممٌزة لكل متعلم سواء كانت نفسٌة أو عقلٌة وٌقوم بع ذلك بإعداد المواد 
واألنشطة التعلٌمٌة التً تالئم أسالٌب التعلم لكل فرد التعلٌمٌة وطرٌق التدرٌس 

 .متعلم أو لكل مجموعة من المتعلمٌن ٌتفقون فً القدرات والحاجات والرغبات
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: إٌجابٌة المتعلم وتفاعله (2

. راسات التربوٌة أٌضا أن التعلم الذاتً ٌتم من خالل نشاطا المتعلمأوضحت الد
وأن أفضل أنواع التعلم هو القدرة على العمل والنشاط والمبنى على إٌجابٌة 

المتعلم فً البحث عن المعلومات واالستنتاج  
وعلى عكس ما ٌتم فً التعلم النمطً الذي ٌإدي إلى سلبٌة المتعلم حٌث ٌتسم 

. لسلبٌة واالعتماد على المدرس فً مختلف المواقف التً ٌمر بهاالمتعلم با
. وتإدي تلك السلبٌة إلى أن ٌعدم لدٌه القدرة على الخلف واإلبداع

إلى جانب أن التعلم الذاتً ٌتمٌز بتوفٌر أشكال متنوعة ومتعددة من إٌجابٌة 
ٌمً بحٌث وتفاعل فً المواقف التعلٌمٌة كالتفاعل بٌن المتعلم والبرنامج التعل

ٌمكن تلقى تغذٌة راجعة عن صحته وعن مدى التقدم الذي ٌحرزه بما ٌإدي إلى 
دافعٌته الذاتٌة ورغبته الحقٌقٌة فً التعلم إلى جانب تفاعل المتعلم بغٌره من 

المتعلمٌن سواء كان هذا التفاعل من خالل مجموعة أو مجموعات كبٌرة بما ٌإدي 
سإولٌة االجتماعٌة والتعلم من اآلخرٌن إلى تقٌٌم اإلحساس بالمشاركة والم

ولتنمٌة الثقة بالنفس والقدرة على تعلم أشٌاء جدٌدة والنجاح فً المواقف 
. المختلفة

 
: حرٌة المتعلم فً الدراسة المجاالت المختلفة وفقا لتوجهاته الذاتٌة (3

م حق من أهم المبادئ التً أصبحت الٌوم ركنا أساسٌا فً التعلم المعاصر، أن التعل
لكل المواطنٌن باختالف مستوٌاتهم ومذاهبهم، ومراكزهم االجتماعٌة ولذا ٌدعوا 

بعض المربٌن إلى إعطاء المتعلم الحرٌة فً تقدٌر ما ٌرٌد أن ٌتعلمه، وإعطاء 
الفرص لكل طالب ألن ٌتقدم فً كل مجال من مجاالت الدراسة، وفق قدراته 

. التً تدفعه إلى تعلم أكثر فعالٌة الخاصة مما ٌإدي إلى إتاحة الظروف النفسٌة
ولكً ٌإدي الفرد عمال بنجاح ٌرى الباحث، أن ٌتاح دافعٌته نحو تعلم أشٌاء 

جدٌدة، واتخاذ القرارات اإلبداعٌة لدى الطالب، وتلك القدرات نجد فرصتها أكثر 
فً الجهد الذاتً والنشاط المنسق من داخل المتعلم، وهذا ما ٌإكده وٌدعوا إلٌه 

 .ب التعلم الذاتًأسلو
 

: التعلم الذاتً للمتعلم (4
ٌتمٌز التعلم الذاتً بؤنه ٌسمح للتلمٌذ بتقوٌم وتوجٌه نفسه ذاتٌا، وال ٌنقل الطالب 

من وحدة إلى أخرى إال بعد أن ٌتم إتقانه للوحدة موقع الدراسة، وٌعد التقوٌم 
. ة لدى المتعلمالذاتً فً رأي الكثٌرٌن من الشروط الضرورٌة لتدعٌم االستقاللً

ٌٌقّوم التالمٌذ وفقا  وٌإكد العدٌد من الباحثٌن أن أحسن طرٌقة لتقوٌم هو أن 
لمستوٌاتهم أنفسهم ولٌس بالمقارنة مع تالمٌذ آخرٌن عن طرٌق اختبارات محكٌة 
المرجع وهً االختبارات التً ٌعد فٌها المعلم محكا أو معٌارا ٌنبغً أن ٌصل إلٌه 

ٌتضمنه أسلوب التعلم الذاتً، التقوٌم الذاتً بوسائله ومن أهم ما . التلمٌذ
المتنوعة والممثلة باالختبارات القبلٌة، والتً تهدف إلى تحدٌد وضع المتعلم من 
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واالختبارات التتبعٌة والتً . حٌث مدى استعداده للدراسة سوف الذي ٌبدأ منه
مكونات تهدف إلى مساعدة المتعلم على معرفة مدى نموه وتقدمه فً دراسة 

كما تمده بالتغذٌة الراجعة الفورٌة عند مستوى اإلتقان لما تعلم . المادة التعلٌمٌة
ومدى تحقٌقه للمستوى الموضوع ، حٌث تعتمد القرارات المناسبة أما باالنتقال 

إلى أقسام أخرى من دراسة المحتوى أو اختبار بدائل أخرى، ثم االختبار النهائٌة 
ال التقوٌم الذاتً، والتً تهدف إلى الحكم عن مدى وهً الشكل الثالث من أشك

إتقان المتعلم للتعلم ووصوله لألهداف الموضوعة حتى ٌكرر مرة أخرى ما إذا 
 أخريكان ٌحتاج إلى مزٌد من الوقت للدراسة أم االنتقال إلى أقسام 

 
تلك هً وسائل التقوٌم الذاتً ، وهً متنوعة كما أشار الباحث وتهدف فً بداٌتها 

لى وضع المتعلم فً المكان المناسب من حٌث استعداداته وقدراته، وتهدف فً إ
أثناء القرارات التعلٌمٌة إلى مساعدة المتعلم وإعطاءه التغذٌة الراجعة والفورٌة 
لتصحٌح المسرات وفً نهاٌتها تحدد مدى وصول المتعلم إلى تحقٌق أال هداف 

وبناإه ولٌس إلى إحباطه متعلم الموضوعة وهى مراحل كلها تهدف إلى مساعدة ال
فً هذا الصدد أن المقارنات والتقدٌرات النهائٌة  hoitأشار هوات  فقد 0وإذالله

فً التعلم النمطً هً مصدر إذالل للمتعلم وعاقة للمعلٌة التربوٌة التالمٌذ ٌعملن 
فً معظم أألحٌان للحصول على الدراجات ولٌس من أجل االرتقاء الذاتً باإلضافة 

تإثر بطرٌقة أو بآخر على  -كما هو سائر وحتى أالن -أن إعالن لدراجات إلى
وهو عكس ما 0المتعلم الراسب من حٌث نظرته لذاته، ومن حٌث نظرة اآلخرٌن له

ٌحدث فً التقوٌم الذاتً الذي ٌتٌح الفرص للفرض فً توجٌه ذاته بما ٌساعده 
 0خصٌة على تنمٌة جوانب ش

 

:   دي والتعلم الذاتًمقارنة بٌن التعلٌم التقلً

 التعلم الذاتً التعلٌم التقلٌدي مجال المقارنة

 محور فعال فً التعلم متلق سلبً المتعلم -1

 ٌشجع االبتكار واإلبداع ملّقن المعلم - 2

 واحدة لكل المتعلمٌن الطرائق -3
متنوعة تناسب الفرق 

 الفردٌة

 الوسائل -4
سمعٌة بصرٌة لكل 

 المتعلمٌن
 نوعةمتعددة ومت

 وسٌلة لعملٌات ومتطلبات الهدف -5
التفاعل مع العصر 

 والهٌئة

 ٌقوم به المتعلّم ٌقوم به المعلم التقوٌم -6
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 :أنماط التعلم الذاتً 

  :-أنماط التعلم الذاتً متعددة أبرزها ما ٌؤتً        

 :التعلم الذاتً المبرمج  -1

م بنفسه باكتساب قدر من المعارف ٌتم بدون مساعدة من المعلم وٌقوم المتعل       
والمهارات واالتجاهات والقٌم التً ٌحددها البرنامج الذي بٌن ٌدٌه من خالل 

مواد تعلٌمٌة مطبوعة أو مبرمجة على الحاسوب أو على ) وسائط وتقنٌات التعلم 
، وتتٌح ( أشرطة صوتٌة أو مرئٌة فً موضوع معٌن أو مادة أو جزء من مادة 

فرص أمام كل متعلم ألن ٌسٌر فً دراسته وفقاً لسرعته الذاتٌة مع هذه البرامج ال
توافر تغذٌة راجعة مستمرة وتقدٌم التعزٌز المناسب لزٌادة الدافعٌة ، و ظهرت 

:- أكثر من طرٌقة لبرمجة المواد الدراسٌة 

:  البرمجة الخطٌة  -أ        

كل منها إطارا وتتوالى  وتقوم على تحلٌل المادة الدراسٌة إلى أجزاء تسمى       
فً خط مستقٌم وتقدم األسئلة بحٌث ٌفكر المتعلم وٌكتب إجابته ثم ٌنتقل إلى 

 ...اإلطار التالً حٌث ٌجد اإلجابة الصحٌحة ثم ٌتابع وهكذا 

: البرمجة التفرٌعٌة  -ب   

وهنا اإلطارات تتصل بإطارات فرعٌة تضم أكثر من فكرة ، وٌكون السإال        
االختٌار من متعدد ، والمتعلم ٌختار اإلجابة فإذا كانت صحٌحة ٌؤخذ من نمط 

اإلطار التالً فً التتابع الرئٌسً ، وإذا كانت اإلجابة غٌر صحٌحة ٌؤخذ اإلطار 
الذي ٌفسر له الخطؤ من بٌن اإلطارات الفرعٌة ثم ٌوجه إلطار عمل محاوالت 

طار العالجً ٌعود إلى اإلطار أخرى الختٌار اإلجابة الصحٌحة وبعد المرور على اإل
 .الرئٌسً وٌتابع 

 

: بوالتعلم الذاتً بالحاس -2

ٌعد الحاسوب مثالٌاً للتعلم الذاتً ، ٌراعً الفروق الفردٌة والسرعة الذاتٌة        
للمتعلم وتوجد برامج كثٌرة متخصصة إلرشاد المتعلم واإلجابة عن أسئلته فً 

بمستوٌات مختلفة ( لومات ومهارات عدٌدة مع) مٌدان اختصاصه وبرامج األلعاب 
 .عندما ٌتقن المستوى األول ٌنتقل للمستوى الثانً 
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 :التعلم الذاتً بالحقائب والرزم التعلٌمٌة  -3

الحقٌبة التعلٌمٌة برنامج محكم التنظٌم ؛ ٌقترح مجموعة من األنشطة 
على مبادئ والبدائل التعلٌمٌة التً تساعد فً تحقٌق أهداف محددة ، معتمدة 

التعلم الذاتً الذي ٌمّكن المتعلم من التفاعل مع المادة حسب قدرته باتباع مسار 
معٌن فً التعلم ، وٌحتوي هذا البرنامج على مواد تعلٌمٌة منظمة ومترابطة 

. مطبوعة أو مصورة ، وتحتوي الحقٌبة على عدد من العناصر 

 :برامج الوحدات المصغرة  -4

رامج من وحدات محددة ومنظمة بشكل متتابع ، ٌترك فٌها تتكون هذه الب       
للمتعلم حرٌة التقدم والتعلم وفق سرعته الذاتٌة ، ولتحقٌق هذا الهدف تم تقسٌم 

المحتوى إلى وحدات صغٌرة لكل وحدة أهدافها السلوكٌة المحددة ، ولتحدٌد نقطة 
د إنجاز تعلم الوحدة االنطالق المناسبة للتعلم ٌتم اجتٌاز اختبارات متعددة ، وبع

ٌجتاز اختبارا تقوٌمٌا لتحدٌد مدى االستعداد لالنتقال إلى الوحدة التالٌة وإذا كان 
. االختبار غٌر فعاال ، فإنه ٌعٌد تعلم الوحدة مرة أخرى إلى أن ٌتقنها 

 :برامج التربٌة الموجهة للفرد   - 5

د  -ج  -ب  -أ ) أربعة تقسم مناهج كل مادة فً هذه البرامج إلى مستوٌات        
وٌنتقل المتعلم من مستوى إلى آخر بعد إتقان المستوى السابق لكل مادة على ( 

حدة وفق سرعته الذاتٌة وباألسلوب الذي ٌرغب به وٌالئم خصائصه وإمكاناته ، 
. وٌشترك المعلم والمتعلم فً تحدٌد األهداف واألنشطة والتقوٌم 

 :أسلوب التعلم لإلتقان  -6

:  وٌتم هذا التعلم وفق ثالث مراحل أساسٌة هً        

وتتضمن تقسٌم المحتوى إلى وحدات صغٌرة وذات أهداف  :مرحلة اإلعداد  -   1
سلوكٌة وإعداد دلٌل للدراسة مع أكثر من نموذج لالختبارات النهائٌة ، وإجراء 

داٌة التقوٌم التشخٌصً واالختبارات القبلٌة لتحدٌد مستوى كل طالب ونقطة الب
فً عملٌة التعلم  

وتتضمن هذه المرحلة دراسة المادة العلمٌة لكل  :مرحلة التعلم الفعلً  -   2
وحدة واستٌعابها ، وال ٌتم االنتقال من وحدة إلى أخرى إال بعد إتقان الوحدة 

. السابقة 

تهدف إلى التؤكد من تحقٌق كل األهداف  : مرحلة التحقق من إتقان التعلم -   3
ة لكل وحدة دراسٌة أو للمقرر وبدرجة من اإلتقان ، وتتضمن إجراء المحدد

التقوٌم الختامً لكل وحدة دراسٌة ، وٌتم تصحٌح االختبار فورٌا وٌعلم المتعلم 
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بنتائج األداء ، وإذا اجتاز االختبار بنجاح ٌنتقل للوحدة التالٌة حتى ٌنتهً من 
دام التعلم العالجً حٌث دراسة كل وحدات المقرر وتتضمن هذه المرحلة استخ

ٌقدم للمتعلم الذي أخفق فً االختبار النهائً للوحدة إما بإعادة دراسة الوحدة 
مرة أخرى أو بتزوٌد المتعلم بمعلومات بدٌلة كمشاهدة أفالم تعلٌمٌة أو 

محاضرات معٌنة كما ٌتضمن تقوٌما ختامٌا لجمٌع وحدات المقرر وإعطاء 
. المتعلم إلى المستوى المطلوب ٌنجح فً المقرر المتعلمٌن نتائجهم ؛ فإذا وصل

فإنه ٌكلّف مرة أخرى بإعادة المقرر  أما إذا لم ٌحصل على المستوى المطلوب 
 .أو ٌكلف بؤنشطة عالجٌة 

 : مراكز التعلم الصفً  -7

هً بٌئة خاصة بالمتعلم مزودة بؤدوات متعددة وأنشطة تعلٌمٌة ٌمكن أن 
ل أن ٌكون مركز التعلم تقام هذه المراكز فً غرفة ا لصف أو خارج الصف وٌفضَّ

مغلقا جزئٌا عن طرٌق وضع فواصل بٌن كل مقعد كً ال ٌرى الواحد منهم اآلخر ، 
وتستخدم هذه المراكز لتقدٌم معلومات جدٌدة بشكل فردي أو إجراء تمرٌنات 
لتعزٌز تعلم سابق وٌمكن استخدامها كمركز عالج لمساعدة المتعلمٌن الذٌن 

: اجون لتقوٌة فً بعض المجاالت ومن أمثلة هذه المراكز ما ٌؤتً ٌحت

 .ركن التعلم  (   1

وهً زاوٌة فً حجرة الصف تضم مجموعة متنوعة من النشاطات والمواد ٌقوم 
: بها التالمٌذ بشكل فردي لخدمة أهداف تعلٌمٌة محددة وٌتصف باآلتً 

. بة النشاطات فٌه متدرجة فً مستوٌات الصعو ×         

ٌضم مجموعة من الخٌارات وٌحتوي على كتب دراسٌة ومجالت لمختلف  ×     
. مستوٌات القراءة ، ألعاب تربوٌة ، أشرطة فٌدٌو وكاسٌت وغٌرها

. فٌه طرٌقة للتوثٌق لما أنجز من نشاطات  ×         

. ٌحتوي على إرشادات حول كٌفٌة تنفٌذ النشاط و وسٌلة للتقوٌم  ×         

. لٌس من الضرورة أن ٌتواجد المعلم فً هذا الركن  ×         

 .مركز االهتمامات  (    2

: وٌهدف هذا المركز إلى اكتشاف اهتمامات التالمٌذ وتنمٌتها مثل 

. صور عن البٌئة  ¨         

. مشكالت بحاجة لحل  ¨         
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 خطوات عمل لتجارب علمٌة  ¨         

 .تً مجموعة التعلم الذا (    3

هً مجموعة تتؤلف من خمسة إلى ثمانٌة طالب ٌتعاونون معا لٌعلموا بعضهم 
بعضا بدون مساعدة المعلم ، ٌعطً الفرٌق مشكلة أو مهمة أو قضٌة ٌتداولون 

ولكل فرٌق مقرر ٌسجل المداوالت ، ثم فً نهاٌة التداول ٌعرض . األمر بٌنهم 
 .مقرر الفرٌق ما توصلوا إلٌه 

 

 


