
 نظريات التعلم 



إننا نتعرف على نظريات التعلم لكي نكون أقرب إلى الصواب في استخدام األساليب 
قادرًا على الطالب ، وذلك لكي يكون لطالبناالصحيحة للتعلم وإنتقاء األفضل والمناسب 

 .معالجة مسائل التعلم بشكل أسهل
 

 :ونظريات التعلم ظهرت منذ القدم حيث بدأت كمدارس تعليمية مثل
 المدرسة الوظيفية•
 المدرسة البنائية•
 اإلنسانيةالمدرسة •

 نظريات التعلم 



واعتمدت دراسة هذه النظريات على علماء النفس حيث كانوا يجرون تجارب ويحللون 
الحالة الفيسيولوجية للمختبر وأيضًا التجربة الشعورية له، وسوف نتحدث هنا عن أهم 
المدارس الحديثة وهي المدرسة اإلنسانية حيث كانت تنظر إلى االنسان بقدر أكبر من 

االحترام وأيضًا ال تقلل من شأن هامش حرية اإلرادة التي يمتلكها الفرد في التعلم 
 .بعكس المدرسة الوظيفية والبنائية

 نظريات التعلم 



 المدرسة اإلنسانية كحركة تنظر إلى اإلنسان بقدر من االحترام وتدعو إلى عدم التقليل نشأت 
 .  شأن حرية اإلرادة التي يمتلكها الفرد في عملية التعلم بعكس المدارس االخرىمن 

 
 :أهم مبادىء المدرسة اإلنسانيةومن 

التجربة الشعورية للفرد أي التجربة التي يعيها الفرد ويستطيع وصفها يجب أن تكون المصدر •
 األساسي لمعلوماتنا

 لدى كل فرد دافع رئيسي للنمو واإلبداع إذا لم تقف أمامه العوائق فإنه يستطيع تحقيق ذاته•
 اإلنسان وحدة متكاملة ال يجب تقسيمه إلى أجزاء عند تطبيق التعلم•
رغم أن وجود اإلنسان له حدود تقيده ال يستطيع تجاوزها إال أن هناك قدرًا ال يمكن تجاهله من •

 الحرية يستيطع الفرد أن يستفيد منها في اإلبداع

 المدرسة اإلنسانية 



علماء المدرسة اإلنسانية توجيه العملية التربوية لما يتفق مع المبادىء التي يحاول 
يدعون إليها على أن تأثير مبادئها يتفاوت تفاوتًا كبيرًا من مجتمع إلى آخر وتحكمه 
العديد من العوامل الثقافية مثل مستوى تطور المجتمع ومعتقداته وقيمة الفرد 

 .فيه
 

 التعليم الحر 
يأخذ األسلوب في اعتباره الموقف التعليمي بأكمله ويشارك المتعلم في عملية 

وال . التعليم بما في ذلك أسلوب التعلم والوسائل المستخدمة والزمان والمكان
ينفرد المعلم باتخاذ القرارات المتعلقة بذلك، حيث يشارك المتعلم أيضًا في عملية 

 .تقييم تعلمه
 

 بعض األساليب التربوية اإلنسانية 



 التعلم بالبحث •
هذا األسلوب ينطلق من مسلمة تقول بأن المعارف المتاحة ليست نهائية ومتغيرة 

 .بشكل مستمر
 
 (التعلم المفتوح)الفصل المفتوح •

هو أسلوب يجرد الموقف التعليمي من البرمجة العشوائية ويراعي الفروق الفردية 
فكل متعلم يقوم باختيار األنشطة والوسائل التعليمية التي تتناسب مع قدراته 

ويختلف دور المعلم هنا عن دوره في التعلم التقليدي حيث يقتصر دوره . واهتماماته
 .على التوجيه والنصح

 بعض األساليب التربوية اإلنسانية 



 التعلم بالنقاشأسلوب •
 30يطبق هذا النوع من التعلم في العادة في الجامعات ومع مجموعات ال تتجاوز 

شخص بحيث يطلب منهم المعلم بقراءة كتاب أو دراسة معينة قبل اجتماعهم وعند 
االجتماع يناقش المتعلمين فيما قرأوه وذلك النقاش ينبغي أن يكون تلقائيًا أي أن 

 .كل مشارك ينبغي أن يقول فعاًل ما يود أن يقوله

 بعض األساليب التربوية اإلنسانية 



 النضج•
إن أغلب أنواع السلوك تنمو بتأثير كل من النضج والتعلم، فالطفل مثاًل ال يتعلم الكالم مالم تنضج 

أعضاءه المستخدمة للكالم، وهذا يعطينا مثااُل جيدًا على العالقة ما بين النضج والتعلم، والنضج هو 
عملية نمو ال يتدخل فيها اإلنسان أما التعلم فهو عملية منظمة مخطط لها من قبل اإلنسان، حيث 

أثبتت الدراسات أنه عند القيام بتدريب المتعلم على أمر ما فإنه يتقنه مع مرور الوقت وعندما ينقطع 
ولكن عندما تقوم . عن التدريب سوف يعود تتدريجيًا حتى يعود لمستوى المعرفة المناسب لسنه

بتدريب متعلم على أمر ال يناسب مرحلته العمرية ويفشل قد يترك هذا الفشل أثارًا ضارة في 
 .السلوك على المتعلم

 شروط التعلم



 الممارسة•
إن التدريب أو التمرين يقع ضمن شروط التعلم من خالل الممارسة وينقسم إلى قسمين  القسم 

األول يسمى بالتمرين المركز وهو تركيز محاوالت التعلم أو جلسات التمرين في فترات زمنية متصلة، 
وقد بينت . والقسم اآلخر وهو التمرين الموزع ويعني وجود فترات راحة بين المحاوالت أو الجلسات

بعض األبحاث أن التمرين المركز يتميز بكونه أكثر فعالية وذلك لكون التمرين المركز جلساته متتالية 
ومتقاربة وبالتالي ال يتم فقدان ونسيان بعض األمور المتعلمة بسبب بعد فترات الجلسات كما في 

 . التعليم الموزع

 شروط التعلم



 الوسائل التعليمية•
البعض أن الوسائل التعليمية أو ما يسمى بتكنولوجيا التعلم أنها سوف تخرج التعلم حاليًا إلى يرى 

عالم التطور، إن التعلم هو فن كأي فن يعتمد على العناية باختيار التفاصيل كمن ينقل المعلومات 
 العلمية وبأي وسيلة تنقل أيضًا واألدوات المستخدمة في إيصال المعلومات

 شروط التعلم



 :وقد لوحظ من بعض البحوث أن الحواس تسهم بالنسبة المئوية اآلتية في عملية التعلم

 %11حاسة السمع 

 %83حاسة السمع  %3.1حاسة الشم 

 %1حاسة التذوق  %11حاسة اللمس 



وقد توصلت بعض الدراسات العلمية إلى أن نسبة تذكر الفرد لما سبق أن تعلمه تختلف 
باختالف الحاسة أو الحواس التي نفذت من خاللها الرسالة وحملت إلى دماغ المتعلم 

 :ولقد توصلت هذه الدراسات إلى أن الفرد يتمكن من تذكر ما تعلمه حسب التالي
 مما قرأ%  10•
 مما سمعه%  20•
 مما شاهده%  30•
 مما شاهده وسمعه في الوقت نفسه%  50•
 مما رواه أو قاله%  70•
 مما رواه أثناء عمل أدائه لعمل معين%  90•



 والمكافأةالتعزيز •
وهو يعتبر كتعزيز للمتعلم على أداءه السلوك المرغوب فيه في التعلم مثل قول اجابة صحيحة أو 

عمل مبدع أو محاولة جيدة حيث يؤدي هذا األمر حيث يؤدي هذا األمر إلى الشعور بالرضى أو االرتياح 
من قبل المتعلم مما يعطيه دافعًا للتعلم إلى الشعور بالرضا أو اإلرتياح وتعطيه دافعًا للتعلم، وعند 
معرفة المتعلم بالنتائج االيجابية ألدائه والتي تظهر في نجاحه أو تحقيق هدف معين يظهر ما يسمى 

 .بالنجاح الفعلي

 شروط التعلم



•://www.learningstyles.orghttp  
 كتيب الجيب في لغة الجسد للمؤلف ماكس إيه إيجرت•
  د جودت سعادة.أ  كتاب التعلم النشط بين النظرية والتطبيق للمؤلف•
  د محمد جاسم محمد.أ كتاب نظريات التعلم للؤلف•

 المصادر
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