
 

   

  مصطلح التعلم الذاتً هناك فرقاً بٌنSelf 

learning    ًوالتعلٌم الذات ،Self 

 teaching   

 : علم ٌبحث فً اكتشاف القوانٌن  التعلم

العلمٌة التً تحكم الظاهرة وتفسر السلوك أو 

 تعدٌله.

   التعلٌم : فهو إجراء مقصود ٌطبق القوانٌن

المكتشفة فً علم التعلم وفً غٌره من 

العلوم على معارف ومهارات ومعلومات 

ومهارات متداولة فً صور مناهج وكتب 

وأنشطة أخرى كوسٌلة هادفة الكتساب 

المتعلمٌن ما ٌراه المربون مناسباً لهم 

 وضرورٌاً لمجتمعهم . 

 



 

 
 

 / المفردأهمٌة التعلٌم الفردي 

نفسه وٌسلط علٌه األضواء  المتعلمٌنقل محور اهتمام العملٌة التعلٌمٌة من المادة الدراسٌة إلى   -1

 لٌكشف عن مٌوله واستعداداته وقدراته ومهاراته الذاتٌة 

شأن هذا االتجاه التربوي الحدٌث أن ٌفسح المجال أمام إبراز الفروق الفردٌة الموجودة بٌن من  -2

 .تالمٌذ الصف الواحد وإتاحة الفرصة لكل منهم لالنطالق وفقا لسرعته الخاصة به فً التعلم 

واالندماج فٌه وإتقانه بدال  من عمله وممارسته متعلمٌستلزم هذا االتجاه تركٌز مخططً العملٌة التربوٌة على ما ٌتمكن كل  -3

من التركٌز على ما ٌجب أن ٌتعلمه أو ٌعرفه أو ٌحفظه من معارف ومعلومات جامدة ال ٌستطٌع استخدامها كما كان ٌحدث 

 ى.فً التعلٌم التقلٌد

مجاالت نموه تطلب هذا النوع من التعلٌم بناء نظام تربوي جدٌد، ٌقوم على أساس من المعرفة الذاتٌة لكل تلمٌذ فً جمٌع ٌ -4

العقلً المعرفً، واالنفعالً الوجدانً )النفسً( والبدنً والحركً، لٌحدد له أهدافا مرحلٌة مناسبة تنبع من احتٌاجاته الخاصة 

 .به 

على السٌر قدما  ممن ممارسة هذا االختٌار بحرٌة كاملة مما ٌساعده ٌنهمتمك المتعدد، و فرص االختٌار   للمتعلمٌنح تٌٌ -5

 . فً التعلم مالخاصة بهم وفقا لسرعتهم لتحقٌق أهدافه

 أو دفعه إلى تعلم غٌر ما هو مستعد له. المتعلمى أو قٌود علعدم فرض أي ضغوط ٌتمثل التعلم الفردي   -6

ن رٌة المستمدة مالنظ مثل التعلٌم " المفرد " حقٌقة فً تطوٌر التعلٌم و اصالحه تستند إلى مجموعة من المبادئ واألسسٌ -7

 .طبٌعة عملٌة التعلٌم والتعلم 

تفرٌد التعلٌم ٌثٌر التفكٌر لدى المتعلمٌن وٌعمل على زٌادة نموهم العقلً والمعرفً وارتقاء شخصٌتهم حٌث ٌضمن للمتعلم  -8

تقدم فً العالم المعاصر والدعوة إلٌه استجابة لطبٌعة ال ، وٌمثل االهتمام بتنبى تفرٌد التعلٌم  توظٌفاً أمثل لقدراته ومهاراته

الكثٌر من ا لباحثٌن ألنه األكثر تحقٌقاً ألهداف التعلٌم وٌساهم ته أجمع على فعالٌ ومقتضٌاته خاصة وأن هذا النوع من التعلٌم

 فً تهٌئة

  المتعلمٌن لمواصلة التعلم مدى الحٌاة 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


