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 مستخلص البحث:

يهدف البحث الحالي الى معرفة مدى اثر استخدام برامج التعلم التكيفيي اليي ي ليدى      

معلم مادة التاريخ . وجد الباحيث ا  معميم  اذياال التميذيم التعليذيي يميج فيي م يا  

لييدى الذعلييم و ييياا اثر ييا علييى الذييتعلم اا يس ييد علييم الييءف   اإلدرا ييية يعزيييز وبءييا 

التعليم البءائية التي يعتذد على اذوال "حمينء""  السلو ي اليي اصبح مهتم بءمريات

 44-38ـييم  )ايفييي و التءور  التنيذيم  التميليي   التحالخذاسي الذراحي  مءنلايا ميل الت

Bates & Watson, 2008:. )   وعليييا اعتذييد الباحييث علييى   يييا الءذييوال معييز ا

التمذيم ببيااات ومعلومات يخص اناق التعلم   الذ ا  التنبيايي   اه يداف و الذهيام 

مع المروف الذحينة بالعلذية التعليذية ومدى جا زية الذعلم هسيتابا  ملي   كييا ايو  

الذعرفية  عذليية ا تسيا  مل اساليج التعليم الحديلة بهدف بءا  خبرة يعليذيية ي عي  ميل

فعاليية وجيابيية . و لذعرفيية مييدى التحايي" مييل سييطمة و جا زييية ينبييي"  يييا الءييو  مييل 

البرامج التعليذية الحديلة واستخدامها  اطار يربيوي . اعتذيد الباحيث اليية علذيية يعتذيد 

على بءا  براامج لكشي  ااذياط التفاعي  ميا بييل ميدخطت و مخرجيات الءميام التعليذيي 

اسيتخدام التذييية الراجعية لتميحيح مسيار عذي   ييا البرايامج  ذيا مو يح فيي الي ي و

 ( . في  يا البحث يم اعتذاد ثطث فر يات و ي :2الشك  ر م )

  ا  الذرض األساسي للتعلم التكيفي الي ي  و يالي  الذااراة اهجتذاعية لنالج

معيل مع ا رااا في البيئة التعليذية. حيث يءمر النالج إلى اهي ابيات الخاصة با فاط 
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وخموصا في مادة التاريخ  .وياار  افسا مع امكااية التءذية ويحاي" األ داف الفردية

  واها يحتوي على موا يع متءوعة ومتشعبة.

  يذكل للنالج الحفاظ على ثاتا بذا يذتلك مل معلومات وينوير ا لخل"  وية

 .يعليذية إي ابية مل يلاا  افسا

  يذكل اعتبار النالج مو وعا او  دفا. إاا يم يذكيل النالج في البراامج

يي خنة التعليم الخاصة با بالتشاور مع معلذا  او ليكو  الذاترح ليكو   ادرا على يءف

 ادر على اهختيار بيل البدائ  داخ  الذو و  الواحد و يا غالبا ما يسذى التكي  

الءوعي  حيث يكو  النالج  و ممدر اشاط عذلية التعلم. في حيل يم اعتذاد الذعلم 

د عل يعدي  الذستويات  واا الذمدر الرئيسي ل ذيع الارارات و و الذسسو  الوحي

والذحتويات واهسترايي يات  وما إلى الك و يا ما يسذى في  لير مل األحيا  التكي  

 :الكذي. والتي ا د عليها الباحث  واها يحذ  ابعاد يشريعية وعلذية 

 البعد التشريعي  حيث ياترح الذعلم خيارات عكسية  غالبا ما يسذى لذااا؟ (1

 .فهم لـ )  ي  ومااا يفع ( في الدرا الذحددالبعد العذلي  اي محاولة ل (2
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Abstract: 

      The current research aims at finding out the effect of using 

intelligent adaptive learning programs on the history teacher. The 

researcher found that most models of educational design are in the 

field of enhancing and building the teacher's cognitive and 

measuring its effect on the learner. 

       The behavioral psychology, which has become interested in 

constructional theories of education based on the five-point 

model, (Bates & Watson, 2008:38-44). Therefore, the researcher 

relied on this model to enhance the design with data and 

information concerning the scope of learning, the field of 

application, objectives and tasks with the conditions surrounding 

the educational process and the readiness of the teacher to receive 

such a kind of modern teaching methods in order to build an 

educational experience that makes the process of knowledge 

acquisition effective and attractive. And to ascertain the validity 

and readiness of the application of this type of modern 

educational programs and use as educational framework. The 

researcher adopted a scientific mechanism based on building a 

program to detect patterns of interaction between the inputs and 

outputs of the intelligent educational system and the use of 

feedback to correct the course of this program as shown in Figure 

(2). In this research, three hypotheses were adopted: 

• The primary purpose of Intelligent Adaptive Learning is to 

reduce the social comparison of a particular student with his / her 

peers in the learning environment. Where the student looks at his 
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own positives only and compares himself with the possibility of 

development and achieving individual goals. Especially in the 

subject of history as it contains a variety of diverse topics. 

• The student can maintain his confidence in his knowledge and 

develop it to create a positive educational identity of his own. 

• The student may be considered a subject or a target. If the 

student is enabled in the proposed program to be able to 

implement his or her own education plan in consultation with a 

mentor, or to be able to choose between alternatives within a 

single subject, this is often called qualitative adaptation, where 

the student is the source of learning activity. While the teacher 

has been adopted as the main source of all decisions he is solely 

responsible for modifying levels, contents, strategies, etc. This is 

often called quantitative adjustment. Which was confirmed by the 

researcher because it carries the dimensions of legislative and 

scientific: 

1)The legislative dimension, where the teacher proposes reverse 

options, often called why? 

2) Practical dimension, no attempt to understand for (how and 

what to do) in the specified lesson. 

 

 الفصل االول : التعريف بالبحث 

 اوال : مشكلة البحث : 

يذتا  مادة التاريخ مل بيل الذواد الدراسية اهخرى بتءوعها واريباطها بذا ي     

وحا ر البيئة التعليذية على الذستوى الذحلي   اه ليذي  الدولي وفي بعض اهحيا  

ي تا  حدود الكو  . ا  مادة التاريخ يسدي دورا مهذا واساسيا امرا لذا يحويا مل 

العالية والي ءية لدى النالج وربط الذا ي بالحا ر اطر معرفية متملة بالادرات 

واهستءتال والتأوي . فهي يستلير الى  در  بير مل اهسئلة ويءفتح على ا بر  در مل 

يعدد اآلرا  ووجهات الءمر الذختلفة ويعتبر مادة التاريخ  مل الذواد الدراسية التي 

ذكتشفة حديلا   و يا بدوره يحتال الى يحديث للذعلومات سوا  الذلبتة مسباا او ال

يسبج اريباك لدى النالج خموصا  و  اغلج الذعلذيل يل سو  الى استخدام النرق 

التاليدية على سبي  الذلا  ه الحمر اسلو  التحفيظ رغم استخدامهم لبعض الوسائ  

التعليذية البسينة ) اامد  ءا الخارطة ( مبتعديل عل النرق واهساليج الحديلة التي 
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ت في السءوات األخيرة مل الار  العشريل في م ا  التعليم اليي بدوره يساعد ظهر

على التعلم بنرياة افض  واسر  فضط عل مساعدة الذعلم على إيبا  افض  النرق 

التعليذية في ا   و ت وجهد مذكءيل .ويعد التعليم اإللكترواي مل اهي ا ات الحديلة 

ييل في العمر الحديث ومل بيءها برامج التعلم التي بدات يءا  ا تذاما  عءد التربو

التكيفي الي ي  و و امام يدري  للعذليات واألاشنة الذمذذة وفاا  لتكءولوجيا 

 ,Bjekic, et alالذعلومات واهيماهت  وخمائص التعلم اإللكترواي واذااجا )

( بكو  استعذا  خنة Posner & Rudnitsky,1951(. و يا ما ا ده )2010

ة يكو  مريبط بءذوال يتكو  مل سلسلة مل األحداث الذترابنة مع بعضها يعليذي

البعض والتي يسدي بدور ا إلى مخرجات يعليذية و و ما يهدف اليا البحث الحالي 

(  و  Gange&Briggs,1974 :19.في حيل يواف" البحث مع ما يوص  اليا )

ومبادئ التعلم السليم عذلية يمذيم البرامج التعليذية ي ج ا  يتم وفاا لءمريات 

وشروطا لت ع  مل الذتعلم ا لر  درة على ا تسا  الذعارف والذهارات اثءا  عذلية 

سير خنوات  البراامج التعليذي وبمورة ا لر فاعلية و فاية . ومذا يادم يتضح مشكلة 

البحث الحالي التي يتذحور حو   يفية يوظي  التعلم التكيفي الي ي  للحد مل الفروق 

التي يعذد على الذعلم  ذوجا  دية واهجتذاعية بيل النط  في بيئة التعلم الواحدةالفر

  يذكل للنالج  ليلك (. Brusilovsky&Peylo,2003:72-100و ائد لدفة التعليم )

العلور على  ويتا التعليذية مل يلاا   إلى الحفاظ على ينوره و ثاتا بءفسا باإل افة

 ذا يعتبر العديد مل الذعلذيل  . سي مع النلبة اآلخريلافسا دو  مااراة يحميلا الدرا

ا  التعليم التكيفي يذل  إا ا ا ملاليا في الفمو  الدراسية العادية و و مل الرفا ية 

 يلك يتنلج العذ  و ال هد الشاق إلا ا  العذليات التعليذية الذختلفة التي ه  التعليذية.

يذتا     العادي وخموصا لذادة التاريخ .يذكل التعام  معها في اف  الو ت باألسلو

التعلم التكيفي ب ذع النبيعة البشرية بكواها يذل     مل ) اذط الحياة  واألسلو   

والشخمية  والادرات  والذهارات والخلفيات الذعرفية الساباة ( والتي يختل  مل 

. و د  اات  يه اهختطفات Brusilovsky&Peylo,1996:89)شخص إلى آخر )

ائذا ا بر يحد للتكءلوجيا   وخاصة في م ا  التعليم    واها ه يأخي بعيل اهعتبار  يه د

اهختطفات بيل األفراد خط  عذلية التعلم. حيث يم  امم التعلم اإللكترواي التاليدية 

   محتوى الذءهال الدراسي في م ذوعة مل الروابط.

 

 ثانيا: اهمية البحث :

لحالي اليي يحا ي ياءية جديدة واسلو  لم يكل شائع لدى يكذل ا ذية البحث ا     

الذعلذيل  حيث يعتاد العديد مءهم ا  التعلم التكيفي صعج جدا عذليا وغير  اب  

للتنبي". و م يشعرو  بالتامير ي اه النلبة الذير  ادريل على يحذ  اعبا  التعلم مل 

ير اذوال للذعلذيل مبءي على يلاا  اايهم داخ  الم  . يعذ  التعلم التكيفي على يوف
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ثطثة جوااج اساسية. يتءاو  اهو  مءها اإلطار العام للعذلية التعليذية واليي يشذ  

اهطار )اه تمادي  الذبااي الذدرسية  الذعلذيل  الادرات  السلو يات  الايم  الذواد 

ءيا التعليذية والذءا ج الدراسية(  في حيل ير ز اللااي على العذليات وما اع

بالذذارسات الشائعة في )الذدارا والمفوف  واساليج التءميم   اهستاط   الواجبات 

النطبية  األاشنة النطبية  مشاعر النط  ( وما لها مل يأثير على سير العذلية 

التعليذية )(. واخيرا  يمهر الدراسة العواط   مذا يعءي مشاعر النط  احو البيئة 

داخ  مدرستهم و ابرا  دور اللاة بالءف  واحترام اليات لديهم.  التعليذية واهجتذاعية

يدرا  يا البحث عل  لج الذفا يم الخاصة بذ ا  يكءولوجيا التعلم التكيفي الي ي  

والتدري   والذعرفة والعط ة الاائذة بيل التعليم والتدري  مل جهة  والتعليم والذعرفة 

ءا  اامذة يعليذية وفاا لذءه ية يعليذية مل جهة اخرى. حيث يشير  يا البحث إلى ب

صحيحة  مل اج  استخدام يكءولوجيا العرض التكيفية هاشا  معلذيل  ادرو  على 

 التذلج على الفروق الفردية لدى النلبة. 

 وفي  و  ما سب" يذكل ا  يت لى ا ذية البحث الحالي بذا يأيي :

  اهصنءاعي مل جهة ا   يا البحث يعذ  على خل" عذلية يزاول بيل الي ا .1

والتعلم والتدري  مل جهة اخرى مل اج  ااتال برامج يعليذية ا ية لديها الادرة على 

محا اة النالج او الذعلم لتحسيل وينوير الءمم التعليذية التاليدية   مل خط  فهم 

اعذ" لكيفية التذلي  الذعرفي وطرق التءفيي لوص  األساليج الذعرفية التي يسا م لح  

 ذشا   والتذلج على الفروق الفردية للنالج. ال

 بشك  عام  يتذيز البراامج التعليذي الي ي بذا يلي: .2

 .التشخيص الي ي لءااط الاوة والضع  للنالج 

 .يءو  ردود الفع  التي يتواف" مع    طالج واحتياجايا 

 .يءو  الحوار الي ي بيل الكذبيوير والنالج باستخدام اللذة النبيعية 

وث التي ا تذت بالتعلم التكيفي الي ي واستعذالا  أسلو  او ياءية للتعليم  لة البح .3

 وخموصا لذادة التاريخ ولكافة الذراح  الدراسية ) حسج حد علم الباحث (.

يعزيز اللاة لدى الذعلذيل هستخدام  يه التاءية و يش يعهم مل خط  اهعتذاد  .4

 متادم . على خنوات محددة مبءية بأسلو  علذي واطار يربوي

ا ذية مادة التاريخ  واها يستذد وظيفتها مل الذ تذع و واعتبار ا مل العلوم  .5

اهجتذاعية التي يسهم بتكويل الذتعلم ويلايءا اا رة جذاعية حدود ا مل الذحيط الذحلي 

إلى الكو   ذا يذده بالذعالم األساسية لفهم الذا ي وربنا بالحا ر ويكويل اهستءتال 

 ثم اانطق الراي   التفكير والءاد .و التحلي  ومل 

يحا" البراامج التدريبي فاعلية في يءذية التحمي  الذعرفي والذهاري ودفع  .6

 الذعلذيل لطي اه احو مهارات التدري  اإللكترواي.
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 ثالثا: هدف البحث وفرضيته :

يهدف البحث الحالي الى اي اد العط ة ما بيل استخدام ياءيات التعلم التكيفي الي ي      

وااتال معلذيل  ادريل على استخدام  يه التاءية في الذستاب  بشك  فاع  باعتذاد 

البرامج التعليذية الي ية. على ام  ا  يتعلم الذعلذو  في الذستاب  الذزيد مل 

 دموه في جوااج العذلية التعليذية  افة والتي يذتا  بذا يلي:الذعلومات حولا وا  يستخ

 .التشخيص الي ي لءااط الاوة والضع  للنالج 

 .يءو  ردود الفع  التي يتواف" مع    طالج واحتياجايا 

 .يءو  الحوار الي ي بيل الكذبيوير والنالج باستخدام اللذة النبيعية 

   يريبط التعلم التفاعلي اريباطا وثياا بالتكءولوجيا الحديلة  وخاصة الي ا

 اهصنءاعي. 

  يحديد دور الذعلم واليي يذكل ي سيده بخل" بيئة يعليذية يتذيز بمفات البرامج

 الي ية. 

 

 رابعا : حدود البحث :

 لم ياتمر البحث على مرحلة دراسية محددة لكو  مادة التاريخ يدرا بأسذا  و -1

 عءاويل مختلفة ولكافة الذراح  الدراسية .

الذعلذيل الييل يدرسو  مادة التاريخ في  افة الذراح  الدراسية ولكافة  -2

 الذستويات العلذية .

 

 خامسا : تحديد المصطلحات :

 :  عرفا  ط ملالتعلم التكيفي:  .6

  اليتعلم وفايا يُعرف التعلم التكيفي إجرائيا   بأاا احد اسياليج اليتعلم التيي يُايدم فيهيا

ألاذيياط واسيياليج وخمييائص الذتعلذيييل الذختلفيية  وفاييا لنريايية يعلييم  يي  مييتعلم  سييوا  

ا اات طرياة ياليدية او إلكترواية  والك بذراعاة الفروق الفردية  ويحيدث  ييا التكيي  

للبيئييية التعليذيييية والذحتيييوى وطرياييية عر يييا والناليييج والذعليييم بشيييك   ذيييي و يفيييي 

(Chou,2003:83) 

 التكيفي امام يعليذي  ائم على الكذبيوير او عبر الويج  واليي يعد  ياديم  التعلم

الذييييييييييييواد وفاييييييييييييا ألدا  و اسييييييييييييت ابة الذييييييييييييتعلم اثءييييييييييييا  عذلييييييييييييية الييييييييييييتعلم 

(Brusilovsky&Peylo,2003:91) 

 (Carrier,et al,1985:201  عرف على ااا إحدى النرق التعليذية الحديلة )

تذيزة يوا ج احتياجات    طالج على حدة  التي اشأت بهدف إي اد بيئة يعليذية م

احتياجات يتم يحديد ا بعد اإلجابة على م ذوعة مل األسئلة والذهام يُ رى بهدف 
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يحديد مستوى النط  في     سم مل ا سام الذعرفة  للوصو  إلى يكيي  بيئة التعلم 

 وفاا  هختطف ااذاط التعلم لديهم.

 : عرفا  ط مل : الذكاء االصطناعي .2

 Capon&Dunne,2007:80) ييو واحييد مييل م يياهت الدراسييية التييي يعءييى  )

بتمذيم وبرم ة اجهزة الكذبيوير ميل اجي  يحايي" الذهيام التيي يتنليج اليي ا  البشيري 

 للايام بها.

 (Paramythis, et al,2003:220 يو محاولية لفهيم  يي  يفكير اإلاسيا  ميل  )

 هامة لعذليات اإلدراك البشري.اج  إعداد البرامج التي يشك  صياغة بعض السذات ال

 تقنيات الذكاء االصطناعي :  .3

 ييي م ذوعيية مييل البرم يييات الي ييية التييي يتكييي  بشييك  افضيي  مييع البييرامج 

التعليذية التاليدية  التي يتحو  إلى اسلو  التعلم اليايي للنالج بحيث يعتذد على 

الاضييايا خلفيتييا التعليذييية و هاحميير علييى  إجابيية محييددة  والييك مييل اجيي  حيي  

الذعرو ييية علييييا ميييل اجييي  يحدييييد الخلييي  و ييييوفير التذييييية الذرييييدة الذءاسيييبة 

(Lawler ,et al,1987:25 .) 

 

 الفصل الثاني : جوانب نظرية 

 اوال: جوانب نظرية :

يوفر يكءولوجيا التعليم باستخدام الكذبيوير خيارات فعالة و واسعة في م ا       

الكفا ة خط  الدرا اعنا  فرص لتءفيي عروض  التعليم. على سبي  الذلا    يادة

متءوعة  واياحة اشكا  مختلفة مل ردود الفع  بيل النالج و الذعلم . و يا ياود 

الذمذذيل إلى و ع استرايي يات بديلة ومتءوعة لحمو  على يذيز يفاعلي بدرجة 

ر عالية جدا  و يا التفاع   و مفهوم مهم في بيئة التعلم باستخدام الكذبيوي

(Chou,2003:123   ءاك يعريفات متعددة للذفهوم التفاعلي مل  التعلم الءشط  .)

واهيما  اهي ا ي  والتعلم عبر اللاافات. و التي بدور ا يحا" التواص  متعدد 

اهي ا ات والتفاع  بيل عءاصر عذلية التعلم. و ءا  ي ج ا  اطحظ الحاجة إلى 

لواعي لتحديد النرياة الذللى لتأطير  يه لأل داف. استخدام األدبيات البحلية والذءن" ا

واخيرا  ي ج على الباحليل التحاي" لي  فاط بفاعلية  يه التماميم ال ديدة فاط   

 ولكل ايضا فعاليتها في  و  التعلم والءذو الذعرفي لدى الذتعلم في البيئة التعليذية.

  على سبي  الذلا (  و مل باعتبار النالج او البراامج واليي اامد با )الذمذم   

(. ويتذل  إحدى الذزايا Carrier,et al,1985:207سيارر مل يسينر على الدرا )

الرئيسية للتعلم التكيفي ااا ما  ورات بالءمم التعليذية األخرى في سهولة يءفيي خيارات 

التحكم للذتعلم. حيث يسذح  يه الخيارات للذتعلذيل باإلبطغ عل يسلس  الدرا وعدد 

الذشا   التي يرغبو  في دراستها. وبالتحديد عءدما يرغبو  في مراجعة الذحتوى 
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 ,Rossوعلى الرغم مل عدم وجود يأثير او دهلة إحمائية على اإلا ا  ) التعليذي . 

et al,1989:30 فإ  الءتائج يمهر ا  الذتعلذو  يستخدمو  بشك  فعا  خيار التحكم  )

د  على ا  يءو  الذوا يع التي يتم  يكييفها مع للتعلم  خيار فعا  جدا. و يا ي

فذل الذذكل دفع الذعلم للعلور     مستويات الارا ة او مدى اهست ابة لدى الذتعلذيل.

على الءااط التي يذكءا مل بءا  اذواجا التعليذي. واتي ة ليلك يتم ادخا  األجهزة 

  على التفكير واليي والبرامج لتفيد الك الذخنط . مل اج  خل" بيئة يساعد النط

يعتبر جو ر العلذية التعليذية   مل اج   استءتال وح  اي مشكلة في اي م ا  معرفي 

 د يواجا في الذستاب  . في  يه الدراسة  ينلج مل الذعلم استخدام احد األاوا  التالية 

 مل البرامج:

البرامج معلومات الءو  األو : يتضذل البرامج التعليذية اذاال للنط   حيث ي ذع 

 عل    طالج  ثم يشك  اذواجا وفاا لادرايا ومعلومايا وطرياة يفكيره.

الءو  اللااي: يتم استخدام ما يسذى امم الذعرفة والخبرة في  يه البرامج لفملها. حيث 

يوجد الذادة العلذية في  اعدة البيااات. ي ج ا  يحتوي  اعدة بيااات الذعرفية على 

 لذتعلاة بالعلوم.جذيع الذعلومات ا

 

 ثانيا : نظام التدريس الذكي:

في بعض جوااج الذسسسات التعليذية يفترض الذعلذو  ا  جذيع النط  يتعلذو      

في اف  الذستوى.  يا خنأ شائع يولد فكرة ا  "جذيع النط  ال يديل يتعلذو   ذا 

م مختلفة او ليست يتعلذو  اهخرو  ". حيث يتم إ ذا  النط  الييل لديهم ااذاط يعل

 ذل الذستوى ال يد. باعتبار    شخص لديا اسلو  للتعلم خاص با و التي يذكل 

اعتبار ا  التو يع او بمذات األصابع. وفاا لهيه الذشا   يتبع اامذة التعلم اإللكترواية 

التي  د يسدي إلى  يادة التفكير و  الادرة على الخل" واإلبدا  لدى الذتعلم. و يا ما 

وه شخميا بالتعلم التكيفي. ومل ااحية اخرى  فاد يم يوفير فرص للتعلم التكيفية مل ادع

 ب  العلذا  ومهءدسي البرم يات الي ية مل جهة والذعلذيل مل جهة اخرى . في  يا 

البحث يم التر يز على اخي مءمور يوسعي عذودي للتعلم التكيفي مل اج  الوصو  

ظيفها لذ ذوعة مل األغراض األخرى. ويحدد الخبرا  إلى التعليم والتعلم الشام  و يو

 الذعءيو  بءمريات التعلم اانتيل  امتيل في  يا المدد:

 األو    و الذسار  ي  يءمرو  ) ي  يتلاو ( معلومات جديدة.• 

 ثاايا   ي  اتعام  مع الذعلومات ال ديدة ) ي  ا ع  األمور جز ا مءا(.• 
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 ( وحدة بناء النظام التعليمي الذكي 6شكل رقم )

 

ويذكل يذلي  وظيفة اإلدراك مل خط  محور واحد مل "اإلحساا" و          

"التفكير" و ربنها في اهايات الذحور  و اي اد العط ة بيل الذتوسط او التكافس بيل 

اإلدراك والشعور التي يذكل ا  يذل  مل خط  التفكير في اي اانة بيل الفروق 

اد الذعلومات في حيل ا  اآلخريل لديهم الفردية على  يا الخط. يطحظ بعض األفر

 ( يشرح الك.2مشار ة شخمية مباشرة في ي هيز جديد  و الشك  ر م )
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 ( مخطط انسيابي يوضح الية بناء نظام التعلم التكيفي الذكي المقترح8الشكل )

 المجال الطبيعي
 

يستخدم لإلشارة إلى مجموعة واسعة من 

المهام التي يمكن أن تشارك األفراد ألنها 

 تواجه أنظمة التكيف

 نطاق التعلم

التعلم التكيفية، وهي وهي تهتم بفرص 

 .تركز عمدا على تعزيز التعلم

 االهداف

يمكن تعلم هذه االهداف لتركيزها أو جعلها أكثر عمومية في طبيعتها. 

 يتم توليد بعض االهداف من قبل المتعلمين أو المصم أنفسهم، وفي حاالت أخرى يتم

 .إنشاء االهداف من قبل أفراد أو أنظمة أخرى

 أن يسعوا إلى تحديد مكان أنفسهم ضمن فرص التعلم التكيفية لتحقيق يمكن للمتعلمين

 .األهداف

 تعيين المهمة
 

النماذج هي توجيه مهم ، والتي تعمل على إثارة السلوك المعرفي أو األداء لدى 

 المعلم أو الطالب

 المتعلم

راءات داخل النظام. أي ويفترض بالمتعلم أن يبني النموذج الخاص به بشكل موضوعي وشامل لجميع اإلج

 .طالب أو معلم يمكن أن يكون، االدات المستهدفة من للنظام

 اختيار عينة األداء

في األساس، العنصر في أي نظام يهدف إلى التكيف مع المتعلم مع مراعات الفروق الفردية ذات 

 .يفي إلى هذه العينةالصلة باألداء المعرفي لدى المتعلم. وتضاف إجراءات أخرى في إطار النظام التك

 نموذج المتعلم
 

وقد استندت الى نماذج ذكية للمتعلم في 

بيئة التعلم على أساس تقييم أداء المتعلم 

 .من قبل المسيطر و الموجه

 التقييم

 

هي نماذج ذكية، وبمجرد أخذ عينة من األداء، 

وتحتوى على المعلومات داخل العينة يجب تحليلها أو 

 مغزى لتوجيه مزيد من العمليجب أن تكون ذات 

 االختيار
 

ويخضع النظام التكيفي للتقييم والموارد التي يمكن 

أن يعتمد عليها النظام. مع المتوفر من الموارد أو 

 .اختيار الموارد المناسبة

 الحاضر
 

هو فعل تقديم الموارد المختارة )التقييم، 

والمحتوى، والمعلم، وأجهزة الكمبيوتر(. 

 .ل يختتم دورة التكيف واحدةوهذا العم

 نموذج المحتوى التقييم

 
 جهاز حاسوب معلم
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 ثالثا : خطوات استراتيجية بناء النظام المقترح :

 اهسترايي يات التي التفاع  مع اامذة التعلم التكيفية الي ية ويشذ : ءاك العديد مل     

: العذلية التي ياوم النالج فيها باهختبارات. و يذل  الذعلومات المحتوى-الطالب( 1

التي يادم لا خط  العذلية التعليذية  مذا يسدي إلى يذيير في  درة الذتلاي على الفهم 

(Selly,2013:136.) 

: عذلية التواص  بيل الذعلم والنالج اثءا  الدراسة. ويهدف إلى المعلم -الطالب ( 2

 دعم عذلية التعلم. وياييم ادا  النالج وح  الذشا   التي  د يواجها.

: التواص  بيل اثءيل او ا لر مل النط  و يشار هم في اف  الدورة طالب  -طالب( 3

 يما  با استخدام الكذبيوير.التعليذية. وعادة ما يحدث  يا التواص  عبر وسائط ا

: التواص  والتكي  مع اداة التعلم )الكذبيوير( مل  ب  واجهة المستخدم -الطالب ( 4

النالج. يكو   ادرة على يءفيي األوامر او التعليذات الذنلوبة مءا 

(Hanisch&Straber,2004:34 .) 

ذتلاي والمروف. والتي :  و الفع  الذتباد   او التأثير الذشترك بيل البيئة الطالب( 5

  د يساعد او يعر   العذلية التعليذية.

: يشير إلى التواص  بيل الذعلذيل او غير م لتعزيز  درات للمعلم -المعلم ( 6

التدري    د يحدث  يه التفاعطت خط  الذسيذرات او عل طري" البريد اإللكترواي 

 او وسائ  اهيماهت الحديلة.

إلى  درة الذعلم على يحديث او يذيير او إ افة او حيف في  : يشيرالمحتوى-المعلم( 7

 الذحتوى التعليذي باستخدام التاءيات الحديلة

: الادرة على يذيير ويباد  الذحتوى التعليذي بيل الدورات المحتوى -المحتوى ( 8

 التعليم.

 

 رابعا : تقنيات التعلم التكيفية إلعداد معلم المستقبل

معلم  ادر على استخدام ااوا  مختلفة مل وسائ  التعليم    بحيث مل اج  بءا        

يعتذد على التءو  ويمبح  ادرا على استخدام التعلم التكيفي  ر زت الدراسة الحالية 

 على سبع فئات مختلفة:

 ( ما يحتاجا النط  مل الادرات الفردية  والذس طت.1

 ( الذءا ج وخنط العذ  الفردية.2

 شاط.( الذستوى والء3

 ( يءميم اليوم الدراسي.4

 ( الحاو  والذواد التعليذية.5

 ( اساليج العذ .6

 ( التاييم.7
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ويذكل يلخيص األساا الذءناي للتعلم التكيفي بالءااط التالية:    

(Paris&Winograd,2003 ) 

 .الحاجة إلى التفاع  اإلي ابي والبءا  بيل النط  والذعلذيل 

 بشك  فردي. ح" النالج في ا  يتم ياييذا 

 .ذا  السطمة في العذلية التعليذية والسطمة في الذءاخ التعليذي  

 .التعدي  الدوري مل خط  الءذوال التعليذي الذترابط 

 .التحفيز العالي للتعلم لدى النلبة 

 .مستوى عا  مل مشار ة النالج وبءا  مسسولية النالج 

الاضايا في الحياة الذدرسية  جذيع ما يم ا ره اصبح لا الادرة على يحسيل  يه    

اليومية  بحيث ي ج على الذعلذيل يءميم وعاد الاا ات  و الذحادثات الدورية مع 

النط   و  يه الذحادثات التعليذية يكو  دورية بهدف التوجيا للحياة اليومية للنط . 

و يلك اهجتذاعات الدورية مع اوليا  األمور بهدف يحديد األولويات الذشتر ة 

(Hammond,et al,2007:63  في البيئة التعليذية الشاملة  ي ج ا  يكو   ءاك .)

الكلير مل التءو  مع إمكااية الخيارات الذتاحة  للنط . حيث سوف يكو  النط  

 ادريل على اهختيار بيل الذهام الذختلفة  لي  فاط باستخدام استرايي يات التعلم 

ل ح  الذشا    و يلك اختيار مكا  عذلهم و الذختلفة  و ااذا طرق مختلفة اخرى م

مع مل  يعذلو . سوف يكو  النط   ادريل على اختيار ممدر الذساعدة. إما مل 

الذعلم او مل النط  اآلخريل.  ذا سيتم ياييم النالج. و يه النرياة وجد ااها يعني 

( ؛ بحيث ي ج ا  يكو  Gillingham&Topper,1999:197ردود فع  إي ابية )

لرؤية الفردية  وية جدا  ويكو  لك  طالج دور إي ابي يعتذد على الذس طت الفردية ا

والادرات لخدمة م تذعة مع ممالح جذيع النط . مل الذهم جدا ياديم التوجيا 

ويتحا"   والتعاو  الحساا للنالج وفاا لذمالحهم الخاصة والخبرة الذكتسبة لديهم.

ة الذشتر ة واهحترام الذتباد  والذهام  والتي الك في بيئة شاملة ياوم على الخبر

بدور ا يوفر التحديات اهجتذاعية للنط  ويباد  الذعلومات فيذا بيءهم. وفيذا يلي 

 الذعايير الخاصة بالتعلم التكيفي:

 يحفيز التاييم الفردي على حسا  التاييم العام. 

  ش ع النط  على يحديد األ داف الفردية والذشتر ة. 

  استخدام استرايي يات يعليذية فرديةيش يع. 

 استخدام خنط العذ  الفردية. 

 التر يز على التءذية واإلا ا  والتعاو  الفردي. 

  استخدام ا تذام النالج وخبريا لزيادة شعور النالج بالذعءى والعط ة بيل

 .الحياة اليومية والذستاب  وما يتعلذا في الذدرسة

 والتحدي يذكيل النط  مل الشعور بالتذكيل. 
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  إ ءا  النط  بأ  اريكا  األخنا  واإلخفا ات جز  طبيعي مل العذلية

 .التعليذية

 يادة  درة النط  على التأثير على الذدارا وعذلية يعلذهم . 

  جع  الذدارا ا لر مرواة لتءميم الذ ذوعات والتءو  في الذءاط" التعليذية

 .البيئة الذدرسية( )الفمو  الدراسية  غرف جذاعية  الذذرات  مكتبة 

  يادة  درة النط  على استخدام الو ت الذخمص للدراسة  ذل براامج اليوم 

 .الدراسي

 الايام بعذ  مءزلي في الذدرسة وياديم الدعم للبالذيل الييل يحتاجو  إليها. 

  ينوير امم التاييم اليايي للنط. 

       

  الفصل الثالث : االستنتاجات   

باستخدام الكذبيوير على يوفير ادوات لتءفيي واختيار اشكا  مختلفة ميل يواف" التعليم    

ردود الفع  بشك  ا لر فعالية مل الذواد الذنبوعة. وبالءسبة للبحيوث الذسيتابلية  اامي  

ا  يتم التر يز على دراسة المروف الذللى لذختل  ااوا  التذييية الذرييدة  فضيط عيل 

الفيروق الفرديية. ويحيدد اهسيتعراض السياب" ثيطث  إمكااية يكيي  التذييية الذرييدة ميع

 ضيييايا يتعلييي" بتميييذيم اليييتعلم الايييائم عليييى الحاسيييو . اوه  سييييتم يميييذيم الشاشييية او 

الشاشات بنرياة يتءاسج ميع الكذيية الذءاسيبة ميل الذحتيوى الذعيروض فيي  ي  إطيار. 

علم )عليى ثاايا  ي ج على الذمذم يحدييد خميائص اليتعلم التيي يذكيل يكييفهيا ميع الذيت

سبي  الذلا  ما إاا  ا  الدعم التعليذي او السياق العام سيكو  عر ة للذءاورة( وما إاا 

 ا  يذكل يحاي" التكي  بشك  ا لير فعاليية ميل خيط  الذيتعلم او اليتحكم فيي البرايامج. 

سيييتم يحديييد يييردد الءييو  اللالييث ويو يييت ردود الفعيي . وسييوف يعتذييد  يييه الدراسييات 

مائص الذتعلذيل وطبيعة الذحتيوى.  يد يكيو  لليتعلم التكيفيي بعيدا  بالضرورة على خ

 :مختلفا 

البعد األو   د  ي  في الءمام التكيفي الفردي  حيث    طالج لديا خنة التعلم  (1

 .الفردية على اساا اهحتياجات الفردية والذمالح والذس طت

عده الفردي في يرى  لير مل الذعلذيل  يا البعد بعدا ملاليا ه يذكل يحاي" ب (2

الفمو  الدراسية العادية؛ فإاهم يعتادو  ايضا ااا يتنلج عذط شا ا وعذليات يعليذية 

 .مختلفة ه يذكل التعام  معها في اف  الو ت

البعد اللااي  و اذوال الفم  الذءي اليي يتنلج ا  يكو  البيئة المفية غءية  (3

الذستويات والذهام واألما ل بالفرص والبدائ  وح" النط  في اهختيار بيل 

 .واهسترايي يات التعليذية الذختلفة

يمبح النالج الشخص الذسسو  عل مرا بة عذلية يعلذا  وياتمر دور الذعلم  (4

 .على يعليم النالج بخيارايا ويءميم مختل  الفرص واألاشنة
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 مس طت

 النالج

 

 اساليج العذ 

 ممادر

 الهدف

 الهدف

 اهطر التعليذية

ا ( ا  البعييديل يحتاجييا  إلييى جلسيية مييا  بيي  التخنيييط يييربط فيهيي 3ويو ييح الشييك  )    

الذعليم العواميي  الذختلفية بعضييهذا اليبعض ويحييدد  يفيية يفاعيي   ييه العواميي  ويرييبهييا. 

 .ويعد الءذوال التعليذي الذترابط احد اذاال التخنيط للتعلم التكيفي بنرياة مءمذة

 

 

  

 

 

 

 

 

 

( الربط النجمي للتعليم التكيفي الذكي 3شكل رقم )  

 

مل خط  ما سب"  ا د ا  دور الذعلم يعتبر الطعج في اساا عذلية التعلم      

التكيفي.  ذا  و اليي يبءي امام للنالج  والييل سوف يرى البيئة التعليذية حسج 

الءو  مل التعليم الءاجح الحاجة الفردية لدى الذتعلم.  يا البحث  و دراسة شاملة لهيا 

والااب  للتنبي" في الذدارا. وبكل يا  عابة واحدة امام يءفيي  يا الءو  مل التعليم و 

  ي األجهزة والبرم يات  وخاصة إاا  ا  الءمام  و ا ي او ما يسذى بالخبير .
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