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 المحاضرة الثالثة

 التعلم والتعليم وخصائصهما

هو حدوث تغٌٌرات فً السلوك تتصف بالثبات النسبً لدى الفرد نتٌجة التعلم 

الفرد ٌسعى لتعلم شئ  بمعنى ان مقصوداوقد ٌكون هذا التعلم  للخبرات التً ٌمر بها

وان التعلم بمعنى انه ٌتعلم شئ ما عن طرٌق الصدفة  غٌر مقصودمعٌن او ٌكون 

 . ٌمكن ان ٌحدث فً أي مرحلة عمرٌة

 وٌعتمد التعلم فى نجاحه على ماٌلى :

 إٌجابٌة المتعلم ونشاطه الذاتً. -1

 الدافعٌة للتعلم . -2

 استعدادات المتعلم. -3

 .التمرٌن والممارسة-4

 التعزٌز والمكافأة. -6

التغٌر  احداثهو التصمٌم المنظم للخبرة التى تساعد المتعلم على  التعليم اما

بمعنى ان الفرد ٌذهب الى مؤسسة  رسمًم ٌقد ٌكون هذا التعل.  سلوكهالمطلوب فى 

بمعنى ان الفرد ٌتعلم  غٌر رسمًتعلٌمٌة معٌنة لٌتعلم خبرات معٌنة او ٌكون 

  أي مكان من االماكن خبرات معٌنة فً

 لذلك على أي معلم او مدرس لكً ٌضمن نجاح عمله التعلٌمً ان ٌقوم بما ٌلً 

 (.التعلٌمٌةتحدٌد السلوك المراد تعلمه ) تحدٌد األهداف  -أ

 وصف الظروف التى ٌتم فٌها التعلٌم . -ب

 التحكم فى هذه الظروف . -جـ



ٌجابٌا الن عملٌة التعلم والتعلٌم واكما ان المتعلم ٌجب ان ٌكون نشطا ومتفاعال 

عملٌة تفاعلٌة بٌن معلم هٌئ واجباته لتعلٌم خبرات معٌنة ومتعلم مستعد الداء هذه 

 الواجبات ولدٌه الرغبة والدافعٌة فً تعلم هذه الخبرات .

 العوامل المؤثرة في فاعلية عملية التعلم والتعليم

التعلم والتعلٌم وهذه العوامل  هناك مجموعة من العوامل المؤثرة فً نجاح عملٌة

 هً 

وتشمل دافعٌته للتعلم وقدرته على االنتباه ومواصلته  خصائص المتعلم -1

وامكانٌاته العقلٌة وقدرته على التذكر وطرٌقة معالجة المعلومات ومٌوله 

ورغباته وقدراته الجسدٌة وسالمته الصحٌة والبدنٌة وكل ما ٌخص المتعلم 

عملٌة التعلم والتعلٌم الذي لواله النتفت الحاجة الى النه العنصر االساسً فً 

 هذه العملٌة

وتشمل دافعٌته ورغبته فً العمل كمعلم ومدى جودة اعداده  خصائص المعلم -2

المهنً والتربوي وقدرته على ادارة عملٌة التعلٌم وسالمته البدنٌة والصحٌة 

والمنفذ والنفسٌة وغٌرها من الخصائص الن المعلم هو المخطط والمدٌر 

لعملٌة التعلم والتعلٌم لذلك فان كفائته فً العمل عنصر مهم فً نجاح هذه 

 العملٌة

ففً بعض الحاالت ٌوجد  بمعنى التفاعل فٌما بٌنهما سلوك المعلم والمتعلم -3

متعلم ٌمتلك العدٌد من المواصفات التً تجعله متعلما ناجحا وكذلك ٌوجد 

طٌعون التفاعل فٌما بٌنهما مما معلم ناجح اال ان هذٌن الشخصٌن ال ٌست

ٌؤدي الى ضٌاع الجهود وعدم تحقٌق االهداف المرجوة وفً هذه الحاالت 

ٌتوجب على المعلم اوال ان ٌسعى الى فهم جوانب االختالف فٌما بٌنه وبٌن 

المتعلم ومحاولة تذلٌلها كما ان واجب المتعلم السعً لالستفادة من الخبرات 

 حجام ٌوق  ضررا كبٌرا علٌهوالجهود المبذولة الن اال

بمعنى مدى توافر الصفوف ووسائل التعلٌم الصفات الطبيعية للمدرسة  -4

المناسبة والساحات التً ٌستطٌ  الطالب االستراحة بها والكتب وغٌرها من 

 العوامل الفٌزٌاوٌة المهمة لنجاح عملٌة التعلم والتعلٌم

ٌمٌة الهداف الدرس وكذلك بمعنى مدى مالئمة المادة التعلالمادة الدراسية  -5

المكانٌات الطالب ورغباته وعمره ومدى تناسق تسلسل الموضوعات وحتى 

 ما ٌخص الطباعة وتوافر االشكال والرسوم التوضٌحٌة وغٌرها



بمعنى مواصفات الطلبة المحٌطٌن ومدى تفاعلهم م   صفات المجموعة -6

الدارة الطالب وتفاعله معهم وكذلك مجموعة المعلمٌن والمدرسٌن وا

 واتجاهاتهم ومٌولهم وغٌرهاالمدرسٌة 

بمعنى جمٌ  العوامل التً ٌمكن  القوى الخارجية التي تؤثر في فاعلية التعلم -7

ان تخص المجتم  المحلً او الدولً مثل النظرة للتعلم او النظرة للمعلم او 

مدى الفائدة او الجدٌة فً عملٌة التعلم او االستقرار االسري او استقرار 

او توافر فرص العمل ونوعٌتها او مدى تفاعل المجتم  م  تم  المج

    المجتمعات االخرى وهكذا

 


