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 المحاضرة الثانية        

 التعمم 

االنتباه و  عممية معرفية داخمية معدة تنطوي عمى العديد من العمميات مثل التذكرمفيومو: 
من  إالن من الصعب االستدالل عمى حدوث التعمم اف عميووالتفكير وحل المشكالت ، و  واإلدراك
 الداخمي والخارجي . اإلنسانيوالنتائج المترتبة عمى التغير في السموك  اآلثارخالل 

 

                        وىي :والتعمم  ترتبط بالتعميم التي مفاىيم ال بعض يمكن استنتاج  تقدموفي ضوء ما  

توفر خبرات جديدة يتفاعل معيا الفرد ال يمكن حصول التعمم دون التعميم يرتبط بالخبرة :  -1
 عمى مدار حياتو .

العمميات العقمية مثل عمى تدريب خالل الالتعمم ينتج من  إنالتعمم تدريب لمعمميات العقمية : -2
التفكير والتصور والتخيل وغيرىا والتي تنمو معرفيا مع الزمن وفق مراحل النمو و التذكر 

 المعرفي .

وينتج عنيا  ،التعمم عممية عقمية تتم داخل الفرد وال يمكن مالحظتيا إنالتعمم تغير في السموك : -3
 أواالنفعالي (  أوالفسيولوجي  أوالداخمي ) المعرفي  اإلنسان تغير تقدمي شبو دائم في سموك 

 الحركي ( وفق شروط التعمم . أوالخارجي ) االجتماعي 

التعميم كتغير في السموك ال العوامل الفسيولوجية :  أوالتعميم ال ينتج عن عوامل النضج والوراثة   -4
عوامل التعب  أوحجم العضالت  أوينتج عن عوامل النضج والوراثة فقط مثل زيادة الطول  أنيمكن 

 .وية اعمى المواد الكيمي أو اإلدمانوالمرض 

 

 العوامل المؤثرة في التعميم : شروط التعميم                                                    
 النضج والتعمم  -1
 االستعداد والتعمم -2

 

 لتعلم

تغير دائم 

وثابت نسبيا 

في سلوك 
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 الدافعية والتعمم -3

 الممارسة والتعمم  -4

 القدرات العقمية واالجتماعية واالنفعالية لممتعمم -5

 :  اإلسالمية التربية

 ومرورا والسنة الكتاب من مشتقة فكريا ومتكاممة بعضيا مع مترابطة مفاىيم مجموعة      
 النواحي من المتكاممة المسممة الشخصية بناء بيدف ، األمة عمماء من المفكرون  سطره بما

 .                                                                                      والوجدانية والجسمية العقمية

 : اإلسالمية التربية أىمية

 .اإلسالم في صورتو أو( المؤمن)  اإلنسان عن تصور إعطاء -1

 .والعمن السر في بربو اإلنسان صمة تزيد أن شأنيا من( تربوية) قيما تزرع -2

 . التسمط أو التساىل في اإلفراط وعدم والترىيب الترغيب بين التربية في التوازن  -3

 .واآلخرة الدنيا في السعادة تحقيق أجل من اآلمنة الحياة توفير -4

 


