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 المحتويات
 : التعلم الذاتىالفصل االول

 مفهوم التعلم الذاتى
 األسس العلمية التي يعتمد عليها التعلم الذاتي :

 أواًل: األسس الفلسفية االجتماعية      
 ثانياً : األسس السيكولوجية التربوية      

 مهارات التعلم الذاتي
 خطوات التعلم الذاتي
 مصادر التعلم الذاتي

 عوامل نجاح التعلم الذاتي
 دور المعلم قى التعلم الذاتى

 دور اإلدارة المدرسية في التعلم الذاتي
 فوائدالتعلم الذاتي

 لم الذاتيأهمية التع
 التعلم الذاتىاشكال 
 : تفريد التعليمالفصل الثانى

 مفهوم تفريد التعليم
 التطور التاريخي لتفريد التعليم 

 اتقان التعلم  مدخل الى التعليم الفردى
 خطة كيلر 

 نشأة خطة كيلر وانتشارها
 وصف خطة كيلر

 خصائص خطة كيلر
 للمتعلمالسير في التعلم حسب السرعة الذاتية 

 االستجابة النشطة 
 توضيح األهداف 
 تنظيم المحتوى 

 اإلتقان قبل التقدم في دراسة وحدات أخرى
 التناسق بين التقويم واألهداف
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 التقويم المتكرر
 التغذية الراجعة الفورية

 
 مكونات خطة كيلر       

 المبادئ األساسية لخطة كيلر
 خطة كيلر وتنمية مهارات التفكير

 تنفيذ برنامج خطة كيلرخطوات 
 دور المعلم في خطة كيلر

 تفريد التعليم
 تعريفة:

 التعليم التفريدي والتعليم الجمعي
 وسائل مراعتها – الفروق الفردية وضرورة تفريد التعليم

 أهمية التعليم التفريدي
 أهداف التعليم التفريدي

 مهارات التعليم التفريدي 
 دور المعلم فى التعليم التفريدى

 طرق تفريد التعليم
 التقويم ودورة فى تفريد التعليم والتعلم الذاتى

 اشكال تفريد التعليمطرق و 
 تطبيقات عمليةالفصل الثالث: 

: تطبيق لمراعاة الفروق الفردية فى مجال القياس القبلى )التشخيصى( من التطبيق االول-1
خالل عرض نموذج لمقياس للخواص السيكوفردية للطالب وتحديدا قياس لصفات الجهاز 

 العصبى لديهم ..... وضح لماذا  
 التطبيق الثانى :  نموذج لصحائف االعمال    الحظ الخطوات   والمكونات-2
ث : قالب اعداد درس  استفيد من التصميم فى تصميم درس مراعيا خطوات التى التطبيق الثال-3

 فى الخريطة المرفقة بقالب اعداد درس.
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 التعلم الذاتي
 مفهومه :

 توجد عدة مفاهيم للتعلم الذاتي  منها :
مهارات التعلم بفاعلية عالية مما يسهم في هو من أهم أساليب التعلم التي تتيح توظيف 

تطوير اإلنسان سلوكيًا ومعرفيًا ووجدانيًا ، وتزويده بسالح هام يمكنه من استيعاب معطيات 
العصر القادم، وهو نمط من أنماط التعلم الذي نعلم فيه التلميذ كيف يتعلم ما يريد هو بنفسه أن 

 يتعلمه .
تقان مهارات التعلم  الذاتي تمكن الفرد من التعلم في كل األوقات وطوال إن امتالك وا 

 العمر خارج المدرسة وداخلها وهو ما يعرف بالتربية المستمرة .
هو األسلوب الواعي المنظم الذي يقوم به الفرد بالمرور بنفسه على المواقف تعريف: و 

تمام من المعلم إلى التعليمية المختلفة ، الكتساب المعلومات والمهارات ، بحيث ينتقل محور االه
المتعلم ، فيصبح المتعلم هو الذي يقرر متى وأين يبدأ ومتى ينتهي ، وأي وسائل يختار ، وهو 

 المسؤول عن تعلمه وعن النتائج والقرارات التي يأخذها 
د ويعتبر التعلم الذاتي من أنواع التعليم الالشكلي ، حيث إن كل ما يبذله الفرد من جه

 .نفسه بنفسه وقصد بوعي لكي يعلم
هو النشاط التعلمي الذي يقوم به المتعلم مدفوعًا برغبته الذاتية بهدف تعريف اخر : 

مكاناته وقدراته مستجيباً لميوله واهتماماته بما يحقق تنمية شخصيته وتكاملها  تنمية استعداداته وا 
عملية التعليم  ، والتفاعل الناجح مع مجتمعه عن طريق االعتماد على نفسه والثقة بقدراته في

 والتعلم وفيه نعلم المتعلم كيف يتعلم ومن أين يحصل على مصادر التعلم .
نما من خالل أشكال  وال يعني التعلم الذاتي تعلم الفرد لنفسه بانفراد عن اآلخرين ، وا 

مختلفة ، يقدمها المعلم بين المتعلم وغيره من المتعلمين ، سواء في مجموعات كبيرة أو صغيرة ، 
 بحيث يستطيع أن يحصل على تغذية راجعة سريعة عن مدى إجابته ، وعن التقدم الذي أحرزه 

 العلمية التي يعتمد عليها التعلم الذاتي : األسس
 واالسس التالية تجيب على سؤال لماذا نحتاج الى التعليم الذاتى .

 أواًل: األسس الفلسفية االجتماعية :
مبدأ المشاركة في الحضارة المعاصرة ، حيث تستلزم هذه المشاركة أن يكون المجتمع  –(  1) 

ح أفراده بالمهارات المتجددة لمشاركة اآلخرين باالعتماد على متعلمًا تعليمًا عصرياً ، وأن يتسل
 0التعلم الذاتي 

مبدأ القضاء على التخلف في المجتمع ، حيث بأساليب التعلم الذاتي المتنوعة ، يمكن  –(  2) 
 0التصدي للتخلف والقضاء عليه 
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يقًا فعااًل في المساهمة في مبدأ التنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة ، ألنه يعتبر طر  –(  3) 
تعليم أفراد المجتمع ، وتعديل االتجاهات ، مما يؤدي إلى تنمية اقتصادية ، ألن تطور أي بلد 

 0يرتبط بكم ونوع المتعلمين المتواجدين فيه 
 ثانيًا : األسس السيكولوجية التربوية وهي :

وتزداد فعالية هذا الوسط المثير االستثارة ، ألن المجتمع المعاصر مشحون بالمثيرات ،  –(  1) 
 بزيادة نمو الفرد وارتباطه بالمجتمع ، ولذلك يتحتم على الفرد أن يتعلم لسببين :

الرغبة في التوافق االجتماعي والنفسي ، من خالل تحسين مركزه االجتماعي وتعديل األدوار  –أ 
 0التي يؤديها 

يشاء ، إلشباع مثيرات لديه ، وبالمستوى حرية االختيار ، حيث يترك له حرية اختيار ما  –ب 
 0الذي يطمح إليه

الدافعية ، ألنه يعتمد على مبدأ التعزيز لزيادة الدافعية ، ويوفر ما يسمى بالتعزيز الفوري  –( 2) 
 0وكذلك األنشطة االستكشافية تعزيز يزيد من دافعية المتعلم لمعرفة تفاصيل جديدة 

هو يتيح فرصة إنشاء استجابات جديدة ، معتمدًا فيها المتعلم االستجابات المتفاعلة ، ف –( 3) 
على خبراته الماضية ، وفي هذه الحالة تعتبر االستجبة ناسئة من قبل المتعلم نفسه، ألن العالقة 

 0بين اإلنسان وبيئته عالقة تفاعلية 
ية استخدام الفروق الفردية ، فهو يقدم حاًل لهذه القضية من حيث السماح للمتعلم بحر  -(4) 

ن الكتب المبرمجة تجعل كل متعلم يسير وفق سرعته الخاصة ، وال يتقيد 0الوقت المناسب له وا 
 0بسرعة اآلخرين 

 مهارات التعلم الذاتي :
ومن  البد من تزويد المتعلم بالمهارات الضرورية للتعلم الذاتي أي تعليمه كيف يتعلم

 هذه المهارات :
 0التواصل مع اآلخرين والتعايش معهم القدرة على تحقيق  –(  1)
 0االبتكار –(  2) 
 0اتخاذ القرارات المناسبة  –( 3) 
 0تحقيق النجاح –( 4)
 0تنمية شعور الفرد بقيمته الذاتية  –( 5) 
 0التكيف مع الظروف المتغيرة  –( 6) 
 0اتباع أسلوب المتعلمين عند ممارسته للسلوك في المجتمع الذي يعيش فيه  –(  7) 
 0المحافظة على صحته الشخصية وعادات التغذية السليمة  –(  8) 
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المساهمة في األمور التي تتصل بما يتعلمه الشخص في مجتمعه الذي يعيش فيه ،  –( 9) 
 ودوره في ذلك 

 ( مهارات المشاركة بالرأي .10)
 ( مهارة التقويم الذاتي .11)
 ( التقدير للتعاون .12)
 ت المتوفرة في البيئة المحلية .التسهيال( االستفادة من 13) 
 ( االستعداد للتعلم .14)

 خطوات التعلم الذاتي:
التحليل من حيث تحديد أنماط السلوك النهائية ، ثم تحديد األهداف السلوكية ومستوى –(  1) 

 0األداء والمعايير الخاصة به 
ليمية المناسبة ، وتحديد نوعيتها التركيب وهو تحليل كفايات المتعلم ، وحصر المواد التع –(  2)

 0، وا عداد التجهيزات الالزمة لعملية التعلم 
العمليات وتشمل التدريس والتقويم والتغذية الراجعة ، حيث يؤكد هذا النموذج على  –(  3) 

تحديد موقع المتعلم في برنامجه ، من حيث اختيار األهداف وطريقة التدريس ، وأسلوب التعلم 
 المناسب 

 در التعلم الذاتي :مصا
 توجد مصادر متعددة للتعلم الذاتي ، من أهمها :

مخالطة أشخاص على درجة متقدمة من  –اإلذاعة والتلفاز  –المحاضرات  –المتاحف  –القراءة 
 0المكتبة  –الرحالت  –التعلم بالمراسلة  –العلم 

 عوامل نجاح التعلم الذاتي :
 لب :على المستوى الفردي ، حيث يتط –( 1) 

 تحديد الهدف •
 تخطيط البرنامج زمنيًا  •
 تنظيم الدراسة : ) المكان المناسب ولوازم الدراسة (  •
 حوافز اإلنجاز  •
 )المتابعة(الرقابة  •

 على المستوى العام ، حيث يتطلب : –(  2) 
 البحث والتجريب •
 التشريع لتحديد األدوار •
 التنظيم ) التنسيق (  •
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 )االمكانات المادية( الميزانية •
 علم في التعلم الذاتي :المدور 

يبتعد دور المعلم في ظل إستراتيجية التعلم الذاتي عن دوره التقليدي في نقل المعرفة 
معلم في التعلم وتلقين الطلبة ، ويأخذ دور الموجه والمرشد والناصح لتالميذه ويظهر دور ال

 الذاتي كما يلي :
( التعرف على قدرات المتعلمين وميولهم واتجاهاتهم من خالل المالحظة المباشرة واالختبارات 1)

قدراته وتنمية ميوله التقويمية البنائية والختامية والتشخيصية ، وتقديم العون للمتعلم في تطوير 
 واتجاهاته .

لتعلم ، وتوظيف التقنيات ( إعداد المواد التعليمية الالزمة مثل الرزم التعليمية ، مصادر ا2)
 م ، الحاسوب في التعلم الذاتي .الحديثة كالتلفاز ، األفال

 التي حددها االختبار التشخيصي . ( توجيه الطلبة الختيار أهداف تتناسب مع نقطة البدء3)
( تدريب الطلبة على المهارات المكتبية وتشمل : مهارة الوصول إلى المعلومات والمعارف 4)

رة علم ومهارة االستخدام العلمي للمصادر ، ومهارة استخدام المعينات التربوية المتوافومصادر الت
 في مكتبة المدرسة أو خارجها .

 ت واستكمال الخبرات الالزمة له .( وضع الخطط العالجية التي تمكن الطالب من سد الثغرا5)
في التخطيط والتنفيذ  علم( القيام بدور المستشار المتعاون مع المتعلمين في كل مراحل الت6)

 والتقويم .
 وعلى المعلم االهتمام بتربية تالميذه على التعلم الذاتي من خالل :

 تشجيع المتعلمين على إثارة األسئلة المفتوحة . •
صدار األحكام . •  تشجيع التفكير الناقد وا 
تنظيمها تنمية مهارات القراءة والتدريب على التفكير فيما يقرأ واستخالص المعاني ثم  •

 وترجمتها إلى مادة مكتوبة .
 ربط التعلم بالحياة وجعل المواقف الحياتية هي السياق الذي يتم فيه التعلم . •
إيجاد الجو المشجع على التوجيه الذاتي واالستقصاء ، وتوفير المصادر والفرص  •

 لممارسة االستقصاء الذاتي
 تعلم .تشجيع المتعلم على كسب الثقة بالذات وبالقدرات على ال •
 طرح مشكالت حياتية واقعية للنقاش . •

 للمعلم دور أساسي في عملية التعلم الذاتي ، ولذلك يجب عليه :تذكر ان 
 التعرف على قدرات المتعلمين وميولهم واتجاهاتهم  .1
 مساعدة المتعلمين على اكتساب بعض المهارات األساسية لحل المشكالت التي تواجههم  .2
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 تخطيط المواقف التعليمية بما يتناسب مع قدرات المتعلمين  .3
 تشخيص حاجات كل متعلم وتقويم تقدمه في الدراسة  .4
 وضع خطط الدراسة الفردية وتطويرها  .5
 تخطيط الصف الدراسي والحصص الدراسية وتنظيمها ، بغية خلق بيئة مالئمة وفعالة للتعلم .6
 والتوجيه لهم للطالب تقديم المشورة .7
 ة التفكير وتحديه من خالل تقديم مشكلة أو إطار استنتاجي واستقرائي استثار  .8
 االستماع الجيد لمشكالت الطلبة وهمومهم الدراسية ، ووضع خطط واقعية لمعالجتها  .9

 إعطاء الحرية الكاملة للمتعلم للتعبير عن ذاته ، وباألسلوب الذي يرتئيه للحل  .10
 يتضح من خالل اآلتي :دور اإلدارة المدرسية في التعلم الذاتي ، 

 إبراز مكان للتعلم الذاتي في الخطة الدراسية  .1
 توجيه المعلم المكلف بتطبيق التعلم الذاتي وتدريبه  .2
 تطوير أساليب التعلم الذاتي  .3
تشجيع المعام على اإلقدام ، وبث الشعور بالثقة لديه ، عندما يطبق األساليب الجديدة  .4

 في عملية التعليم والتعلم 
 تطبيقية في مدارسنا : متطلبات
خزانة  –أجهزة معينة  –نقط كهربائية  –متطلبات المكان : مقاعد فردية سهلة الحركة  .1

 ملفات
 لوحات عرض –آلة كاتبة ونسخ –شفافيات وأقالم  –متطلبات إنتاجية : أدوات رسم  .2
إعداد  –إعداد ركن إلنتاج المواد التعليمية الالزمة  –المكتبة : تزويدها بالكتب الالزمة  .3

 توفير أدلة العمل للتعلم الذاتي  –البطاقات للمواد التعليمية المختلفة 
 فوائدالتعلم الذاتي :

 يؤدي التعلم الذاتي فوائد كثيرة منها :
 ج التعليم يؤدي برنامج التعلم الذاتي إلى استكمال برنام .1
 االستمرار في التعلم والنمو  .2
 استفراد متطلبات المجتمع العامة من الشخصية  .3
 يهيىء مزيدًا من التعزيز واإلنماء للجانب القوية في الشخصية  .4
مكانياتها الطيبة ، التي قد التحقق في برنامج  .5 التوظيف األمثل لطاقات الشخصية وا 

 التعليم العام 
 المتعلمين وتقليلها تذويب الفروق الفردية بين .6
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 أهمية التعلم الذاتي :

( إن التعلم الذاتي كان وما يزال يلقى اهتماما كبيرًا من علماء النفس والتربية ، باعتباره أسلوب 1)
التعلم األفضل ، ألنه يحقق لكل متعلم تعلما يتناسب مع قدراته وسرعته الذاتية في التعلم ويعتمد 

 على دافعيته للتعلم .
 يأخذ المتعلم دورا إيجابيا ونشيطاً في التعلم .( 2)
( يّمكن التعلم الذاتي المتعلم من إتقان المهارات األساسية الالزمة لمواصلة تعليم نفسه بنفسه 3)

 ويستمر معه مدى الحياة .
 ( إعداد األبناء للمستقبل وتعويدهم تحمل مسؤولية تعلمهم بأنفسهم .4)
يجاد بيئة خصبة لإلبداع .( تدريب التالميذ على حل ال5)  مشكالت ، وا 
( إن العالم يشهد انفجارا معرفيا متطورا باستمرار ال تستوعبه نظم التعلم وطرائقها مما يحتم 6)

وجود إستراتيجية تمكن المتعلم من إتقان مهارات التعلم الذاتي ليستمر التعلم معه خارج المدرسة 
 وحتى مدى الحياة .

 ذاتي متعددة أبرزها ما يأتي :اشكال وأنماط التعلم ال
 ( التعلم الذاتي المبرمج :1)

يتم بدون مساعدة من المعلم ويقوم المتعلم بنفسه باكتساب قدر من المعارف والمهارات 
واالتجاهات والقيم التي يحددها البرنامج الذي بين يديه من خالل وسائط وتقنيات التعلم ) مواد 

حاسوب أو على أشرطة صوتية أو مرئية في موضوع معين تعليمية مطبوعة أو مبرمجة على ال
أو مادة أو جزء من مادة ( ، وتتيح هذه البرامج الفرص أمام كل متعلم ألن يسير في دراسته وفقًا 
لسرعته الذاتية مع توافر تغذية راجعة مستمرة وتقديم التعزيز المناسب لزيادة الدافعية ، و ظهرت 

 -الدراسية : أكثر من طريقة لبرمجة المواد
 البرمجة الخطية : -أ 

وتقوم على تحليل المادة الدراسية إلى أجزاء تسمى كل منها إطارا وتتوالى في خط 
مستقيم وتقدم األسئلة بحيث يفكر المتعلم ويكتب إجابته ثم ينتقل إلى اإلطار التالي حيث يجد 

 جابة الصحيحة ثم يتابع وهكذا ...اإل
 البرمجة التفريعية : -ب 

وهنا اإلطارات تتصل بإطارات فرعية تضم أكثر من فكرة ، ويكون السؤال من نمط 
االختيار من متعدد ، والمتعلم يختار اإلجابة فإذا كانت صحيحة يأخذ اإلطار التالي في التتابع 
ذا كانت اإلجابة غير صحيحة يأخذ اإلطار الذي يفسر له الخطأ من بين اإلطارات  الرئيسي ، وا 
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يوجه إلطار عمل محاوالت أخرى الختيار اإلجابة الصحيحة وبعد المرور على  الفرعية ثم
 اإلطار العالجي يعود إلى اإلطار الرئيسي ويتابع .

 مآخذ على هذه الطريقة :
 اللفظية على المادة التعليمية . ( السيطرة1)
 إلغاء تفاعل الفرد مع الجماعة . (2)
 واالبتكار لدى المتعلمين .تجديد ( تقديم خبرة واحدة وعدم ال3)

 ( التعلم الذاتي بالحاسب اآللي :2)
يعد الحاسوب مثاليًا للتعلم الذاتي ، يراعي الفروق الفردية والسرعة الذاتية للمتعلم وتوجد 
برامج كثيرة متخصصة إلرشاد المتعلم واإلجابة عن أسئلته في ميدان اختصاصه وبرامج األلعاب 

 ى الثاني ( بمستويات مختلفة عندما يتقن المستوى األول ينتقل للمستو ) معلومات ومهارات عديدة 
 النقد الموجه لهذه الطريقة :

 ارتفاع تكلفة األجهزة والبرامج .( 1)
 ( إغفال الجانب اإلنساني .2)
 ( التفاعل بين المتعلم والجهاز .3)

 ( التعلم الذاتي بالحقائب والرزم التعليمية :3)
رنامج محكم التنظيم ؛ يقترح مجموعة من األنشطة والبدائل التعليمية الحقيبة التعليمية ب

التي تساعد في تحقيق أهداف محددة ، معتمدة على مبادئ التعلم الذاتي الذي يمّكن المتعلم من 
التفاعل مع المادة حسب قدرته باتباع مسار معين في التعلم ، ويحتوي هذا البرنامج على مواد 

 العناصر .بطة مطبوعة أو مصورة ، وتحتوي الحقيبة على عدد من تعليمية منظمة ومترا
 ( برامج الوحدات المصغرة :4)

تتكون هذه البرامج من وحدات محددة ومنظمة بشكل متتابع ، يترك فيها للمتعلم حرية 
التقدم والتعلم وفق سرعته الذاتية ، ولتحقيق هذا الهدف تم تقسيم المحتوى إلى وحدات صغيرة 

ة أهدافها السلوكية المحددة ، ولتحديد نقطة االنطالق المناسبة للتعلم يتم اجتياز لكل وحد
اختبارات متعددة ، وبعد إنجاز تعلم الوحدة يجتاز اختبارا تقويميا لتحديد مدى االستعداد لالنتقال 

ذا كان االختبار غير فعاال ، فإنه يعيد تعلم الوحدة مرة أخرى إلى أ  ن يتقنها .إلى الوحدة التالية وا 
 ( برامج التربية الموجهة للفرد 5)

د ( وينتقل المتعلم  -ج  -ب  -تقسم مناهج كل مادة في هذه البرامج إلى مستويات أربعة ) أ 
من مستوى إلى آخر بعد إتقان المستوى السابق لكل مادة على حدة وفق سرعته الذاتية 

مكاناته ،  ويشترك المعلم والمتعلم في تحديد وباألسلوب الذي يرغب به ويالئم خصائصه وا 
 نشطة والتقويم .األهداف واأل
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 ( أسلوب التعلم لإلتقان 6)
 تعلم وفق ثالث مراحل أساسية هي :ويتم هذا ال

( مرحلة اإلعداد : وتتضمن تقسيم المحتوى إلى وحدات صغيرة وذات أهداف سلوكية وا عداد 1)
جراء التقويم التشخيصي واالختبارات دليل للدراسة مع أكثر من نموذج لالختبارات النه ائية ، وا 

 ب ونقطة البداية في عملية التعلمالقبلية لتحديد مستوى كل طال
( مرحلة التعلم الفعلي : وتتضمن هذه المرحلة دراسة المادة العلمية لكل وحدة واستيعابها ، وال 2)

 إال بعد إتقان الوحدة السابقة . يتم االنتقال من وحدة إلى أخرى
( مرحلة التحقق من إتقان التعلم : تهدف إلى التأكد من تحقيق كل األهداف المحددة لكل 3)

وحدة دراسية أو للمقرر وبدرجة من اإلتقان ، وتتضمن إجراء التقويم الختامي لكل وحدة دراسية ، 
ذا اجتاز االختبار بنجاح ينت قل للوحدة ويتم تصحيح االختبار فوريا ويعلم المتعلم بنتائج األداء ، وا 

التالية حتى ينتهي من دراسة كل وحدات المقرر وتتضمن هذه المرحلة استخدام التعلم العالجي 
حيث يقدم للمتعلم الذي أخفق في االختبار النهائي للوحدة إما بإعادة دراسة الوحدة مرة أخرى أو 

ا يتضمن تقويما بتزويد المتعلم بمعلومات بديلة كمشاهدة أفالم تعليمية أو محاضرات معينة كم
ختاميا لجميع وحدات المقرر وا عطاء المتعلمين نتائجهم ؛ فإذا وصل المتعلم إلى المستوى 

المطلوب ينجح في المقرر. أما إذا لم يحصل على المستوى المطلوب فإنه يكّلف مرة أخرى 
 المقرر أو يكلف بأنشطة عالجية . بإعادة

 ( مراكز التعلم الصفي 7)
بالمتعلم مزودة بأدوات متعددة وأنشطة تعليمية يمكن أن تقام هذه هي بيئة خاصة 

ل أن يكون مركز التعلم مغلقا جزئيا عن طريق  المراكز في غرفة الصف أو خارج الصف ويفضَّ
وضع فواصل بين كل مقعد كي ال يرى الواحد منهم اآلخر ، وتستخدم هذه المراكز لتقديم 

مرينات لتعزيز تعلم سابق ويمكن استخدامها كمركز معلومات جديدة بشكل فردي أو إجراء ت
عالج لمساعدة المتعلمين الذين يحتاجون لتقوية في بعض المجاالت ومن أمثلة هذه المراكز ما 

 يأتي :
 ( ركن التعلم .1)

وهي زاوية في حجرة الصف تضم مجموعة متنوعة من النشاطات والمواد يقوم بها  •
 تعليمية محددة ويتصف باآلتي :اف التالميذ بشكل فردي لخدمة أهد

 فيه متدرجة في مستويات الصعوبة .النشاطات  •
يضم مجموعة من الخيارات ويحتوي على كتب دراسية ومجالت لمختلف مستويات  •

 ية ، أشرطة فيديو وكاسيت وغيرها.القراءة ، ألعاب تربو 
 قة للتوثيق لما أنجز من نشاطات .فيه طري •
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 ويم .تنفيذ النشاط و وسيلة للتقيحتوي على إرشادات حول كيفية  •
 أن يتواجد المعلم في هذا الركن .ليس من الضرورة  •

 ( مركز االهتمامات .2)
 هتمامات التالميذ وتنميتها مثل :ويهدف هذا المركز إلى اكتشاف ا 

 صور عن البيئة .¨ 
 مشكالت بحاجة لحل .¨ 
 خطوات عمل لتجارب علمية .¨ 
 ( مجموعة التعلم الذاتي .3)

مجموعة تتألف من خمسة إلى ثمانية طالب يتعاونون معا ليعلموا بعضهم بعضا بدون  هي
مساعدة المعلم ، يعطي الفريق مشكلة أو مهمة أو قضية يتداولون األمر بينهم . ولكل فريق 

 مقرر يسجل المداوالت ، ثم في نهاية التداول يعرض مقرر الفريق ما توصلوا إليه .
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 مفهوم تفريد التعليم
لقد أسهمت التطورات التي طرأت في مجال تكنولوجيا التعليم في تراجع األساليب 

والطرق التقليدية التي كانت معتمدة في التدريس لتحل بداًل منها أساليب وطرق ترتكز على 
قدراتهم وحاجاتهم ودوافعهم المتمايزة. ومن أبرز تلك الفروق الفردية بين المتعلمين وعلى 

التجديدات التربوية التي برزت في هذا المجال، اعتماد إستراتيجية تفريد التعليم كأساس في تعليم 
 وتعلم الطالب.

وتتباين آراء المربين في التعريف اإلجرائي واالصطالحي لتفريد التعليم ويعزى ذلك إلى 
 لى الجوانب المختلفة للفروق الفردية أو البيئة التعليمية الممكن تفريدها.التفاوت في التأكيد ع

 ويعرف بأنه: "نمط من التعليم يقدم فيه لكل متعلم ما يناسب قدراته وميوله من معرفة وتدريب". 
: تدريس فردي له منهجه ومحتواه وله صيغه التي تحتاج إلى أجهزة بأنه ايضا عرفيو

 وبرامج موجهة ومقومة فضاًل عن تزويدها المعرفة معتمدة على جهود الطالب نفسه بدون معلم. 
: "أسلوب تعليمي يتبع منحى النظم في تخطيط البرامج التعليمية والتدريبية بأنه ويعرف

حاجات وقدرات المتعلمين بحيث يصلون إلى مستوى إتقاني في ويقوم على التعلم الذاتي، يراعي 
( بصرف النظر عن سرعة كل واحد منهم ويكون دور المعلم %80-90التحصيل يتراوح بين )

 مشرفًا وموجهًا لألنشطة التعليمية". 
: "اللفظ الذي يستخدم ليشير إلى عدد من الخطط التي تحاول أن ويعرفه جابر بأنه

 لتعلم لتالئم نواحي قوة المتعلم الفريدة وحاجاته". تكيف التدريس وا
: أسلوب للتعليم والتعلم يقسم فيه المحتوى التعليمي إلى وحدات ويعرفه السيد بأنه

صغيرة تقدم بتتابع متسلسل ومتدرج بشكل منطقي بحيث تتناسب مع قدرات الطالب الفردية، 
 ته وأسلوبه المفضل في التعلم. وسرعته الذاتية في التعلم وتتمشى مع ميوله واهتماما

 :  ويمكن القول أن تفريد التعليم هو
سلسة اجراءات تعليمية وتعلمية تشكل في مجملها نظاما ، والتي تهدف إلى تنظيم التعليم 
وتيسيره للمتعلمين بأشكال مختلفة ، وطبقا ألولويات وابدال بحيث يتعلم ذاتيا ، وبدافعية واتقان ، 

 ته ، واهتماماته وميوله ، وخصائصه النمائية .وفقا لحاجته وقدرا
( أن المقصود منه هو تنظيم للمنهاج التعليمي،  2006: 124أو كما ذكر العطار )  

بحيث يساعد المتعلمين ، كل حسب قدرته وسرعته في التعلم ، على اكتساب خبرات تعليمية  
 جديدة ناجحة وتساعده على اتقانها .

 سابقةعلى التعريفات التعليق 
 ونالحظ من التعريفات السابقة لتفريد التعليم اشتراكها في عدة نقاط:

 أنه تعلم يعتمد على جهود المتعلم نفسه. -
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 يقتصر دور المعلم فيه على التوجيه واإلشراف. -
 أنه يراعي حاجات المتعلمين وقدراتهم وسرعاتهم الذاتية. -

 التطور التاريخي لتفريد التعليم :
تفريد التعليم هو أنه ال يوجد شخصين متشابهين فهناك فروق فردية بين االصل في 

جميع األفراد ، قد ورد ان الفروق الفردية قد تطور البحث فيها في أوائل القرن التاسع عشر حتى 
اصبح االن علما له منهاجه واصوله ، وشمل الشخصية االنسانية كلها ، وسنورد بداية التعليم 

 . العالمالفردي لبعض شعوب 
 : التعليم الفردي في التربية الصينية القديمة -

( أنها كانت السمة الغالبة في التربية الصينية القديمة 2002: 50ذكر مرعي والحيلة ) 
كونها تحدث بين المعلم  والمتعلمين فرادا بغية إعدادهم للمهام والوظائف االجتماعية ضمن ما 

 لديهم من مواهب وقدرات .
  الفردي في التربية المصرية القديمة :التعليم  -

كان هذا اسلوب التلمذة يستخدم كأحد االساليب المعتمدة في التدريس المهني ، والتي 
اعتمدت على التعليم الفردي حيث يلتحق المتعلم بأحد الحرفيين الصناعيين المهرة ليتعلم على 

جانب الراغب في دراسة العلوم يدية الحرفة  ، وكل متعلم يختار ما يناسبه من مهن ، هذا ب
االخرى ، والعلوم الدينية ليصبح كاهن ، وفي كل ذلك يشيع التعليم الفردي الذي يتناول الفرد 

 بحسب قدراته وامكانياته الخاصة .
 التعليم الفردي في التربية االغريقية : -

الحوارية في ُيعد سقراط في الحضارة االغريقية من أشهر المربين ألنه استخدم الطريقة  
التعليم والتي تولد األفكار لدى المتعلمين ، وهي أحدى طرق التعليم الفردي ، وقد وصفها 

بعضهم بأنها شكل  من أشكال التعليم الخاص ، فقد ركز سقراط على أهمية المعرفة الذاتية ، في 
 حدود قدراته ليتعلم كل فرد على الحد الذي تسمح به قدراته .

  في التربية الرومانية :التعليم الفردي  -
أكد بعض المربين في التربية الرومانية على ضرورة مراعاة الفروق الفردية بين  

المتعلمين في التعليم والتعلم باإلضافة إلى اعطاء المتعلمين نوع من االستقاللية في التفكير من 
طريق اللعب ، وقد خالل تدريبهم على المناقشة وطرح االسئلة ، وقد نادوا ايضا بالتعلم عن 

نصح المعلمين بأن ال يهملوا المتعلم الفرد ، وأن يوجهوا االسئلة إلية ، وأن يثنوا على اجاباته 
 الصحيحة ، حتى يجاهد ويثابر .
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 :  التعليم الفردي في التربية في العصور الوسطى-
وكانت كانت التربية في العصور الوسطى في أوربا تربية دينية مسيحية بوجه عام ، 

تربية تلقينيه ، ولم تكن تلقي أهمية للعلوم الدنيوية ، لذا من الصعب تصور أن تربية من هذا 
مكانياته وميولهم .  النوع كانت تهتم بالفروق الفردية ، وحاجات الفرد وا 

  التعليم الفردي في التريبة الحديثة : -
س ، وذلك نتيجة جهود لقد شهد العصر الحديث تطورات كثيرة في المناهج وطرق التدري

كال من المربين وعلماء النفس ،  الذين أخذوا بعين االعتبار امكانيات الفرد وقدراته واستعداداته ، 
( على يد سيرس الذي اقترح نظام 1894 -1888يرجع بعضهم بداية هذا التطور في عام )

تعلمة حسب سرعته  لتنظيم المناهج يقوم على أساس أن يعلم كل طالب بمفردة ، وأن يتقدم في
 الخاصة ، ووفق هذا النظام فإن المعلم يقوم بمساعدة المتعلم كلما كان بحاجة إلى مساعدته .

( قامت هيلين باركهرست بتطوير طريقة في المدارس االبتدائية 1920وفي عام )
تسمى طريقة دالتون ، تعتمد على تقسيم المادة إلى وحدات صغيرة يقوم المتعلم بدراستها 

ب سرعته الذاتية وقدراته الخاصة ، وقد كانت هذه الطريقة نقلة نوعية كبيرة في تطبيق حس
 التعلم الذاتي انطالقا من اهمية دور المتعلم في تعليم نفسه بنفسه .

اما علم النفس فقد كان له اثر كبير في استحداث طرائق التعليم الفردي حيث استطاع 
طبيق قوانين السلوك التي جاءت بها المدرسة السلوكية ، بريسي ، بتطوير ألة تعليمية تقوم بت

حيث احتوت األلة على قائمة من االسئلة ال ينتقل الطالب فيها إلى السؤال أخر حتى يجيب 
على السؤال الذي بين يدية ، واذا لم يستطع االجابة عنه عليه أن يحاول مرة أخرى ، أو يعطى 

 أداة تعليم ذاتية مبرمجة .أسئلة اضافية ، وبذلك اصبحت ألة برسي 
في الخمسينات من هذا لقرن تمكن العالم سكنر من تطوير طريقة جديدة في التعليم بناء 

على نتائجه في االشتراط اإلجرائي وسميت بالتعليم المبرمج ، حيث كان أول محاولة لتفريد 
 التربويين مثل:التعليم ، حيث احتوت هذه الطريقة على بعض المالمح التي استهوت كثير من 

 إتاحة الفرصة لكل متعلم لكي يسير في دراسة البرنامج وفق سرعته الخاصة  •
 توفير اساليب للتغذية الراجعة ، •
 تقديم أنواع من التعزيز تكفل زيادة دافعيته للتعلم . •

 في الستينيات من هذا القرن قام عدد من العلماء بتطوير البرامج التعليمية الفردية ، ومن البرامج
التي ظهرت هذه الفترة ، برنامج التربية الموجهة للفرد ، وقد طور بلوم نموذج كارول ، إلى 

طريقة عملية فعالة في التربية عرفت باسم التعلم من اجل اإلتقان ، ثم ظهر االشراف السمعي ، 
 والتعليم الخصوصي المبرمج ، والتعليم بمساعدة الحاسوب ، وحديثا الفيديو المتفاعل .
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 قان التعلمات
الدارس لموضوع تفريد التعليم البد له من دراسة موضوع اتقان التعلم الرتباط 

الموضوعان بمراعاة الفروق الفردية فى عملية التعليم والتعلم كما ان مبادئ اتقان التعلم عنصر 
هام من عناصر ومبادئ تفريد التعليم وفيما يلى شرح مفصل لخطة كلير كاحد نماذج خطط 

 التعلم والمطلوب منك استخالص الخطوات .اتقان 
 ( أو ما يعرف بنظام  التعليم الشخصي ويرمز له Keller Planخطة كيلر  )

(PSI) Personalized System Of Instruction  
 نشأة خطة كيلر وانتشارها:

( إحدى استراتيجيات PSIتعتبر خطة كيلر أو ما يطلق عليه نظام التعليم الشخصي )  
(، حيث Skinnerالتعليم التي استمدت مبادئها من النظرية السلوكية التي كان رائدها )تفريد 

( أحد طالب الدراسات العليا آنذاك، والذي Fred Kellerينسب اسم هذه الطريقة إلى فريد كيلر )
كان يعمل مع صديقه عالم النفس األمريكي سكنر. حيث تركزت معظم مناقشاتهما على العملية 

ة، وقد تعلم كيلر شيفرة مورس خالل الحرب العالمية الثانية، مستخدمًا مبدأ التعزيز التعليمي
الفوري للسلوك، وكان ينادي دائمًا بالتركيز على فردية التعلم، وعلى األهداف السلوكية الواضحة 
المحددة، والمواد المقسمة إلى خطوات متسلسلة منطقيًا، وعلى مبدأ إتقان كل وحدة دراسية قبل 
االنتقال لغيرها.وكان كيلر يحظى بصيت واسع في جامعة كولومبيا، خاصة في مجال العمل 

( من طلبة الدراسات العليا آنذاك، وقد Gilmour Shermanاإلبداعي، وكان جيلمور شيرمان )
 أضاف إلى خطة كيلر )اإلبداع في الهواء( كثيراً من الجهد. 

لى البرازيل، وتبعه بعد ذلك شيرمان، غادر كيلر جامعة كولومبيا إ 1962وفي عام 
( وكارولينا Rodolf Azziوانضم إليهما اثنان من الزمالء البرازيليين هما: رودلف إيزي )

( اللذان كانا يعمالن آنذاك في قسم علم النفس في جامعة Carolina Martuscelliمارتسلي )
تدريس مواد علم النفس المختلفة،  برازيليا، نتيجة لعدم رضاهم عن الطرق االعتيادية المتبعة في
 وما تواجهه هذه الطرق من مشكالت عملية عند التدريس. 

وأسسوا معًا إدارة جديدة في قسم علم النفس في الجامعة، وهذا المناخ الجديد، والتطور 
في مناهج الجامعة كان بيئة مثالية البتكار طريقة جديدة للتعليم، تطبق فيها عمليًا مبادئ 

السلوكية في الغرف الصفية وخارجها، ولقد طبقت هذه الطريقة أول مرة في مساق علم  المدرسة
النفس في جامعة برازيليا ولكن التغيرات الحكومية آنذاك عطلت النشاطات التعليمية. ثم عاد 

كيلر وشيرمان إلى الواليات المتحدة بعد فصل دراسي واحد، وانضما إلى جامعة والية أريزونا، 
 عليم مساقات نموذجية، متبعين خطوات تجربتهم األولى في البرازيل.وأخذا بت
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وعلى الرغم من أن هذا النظام ثمرة تعاون هؤالء المحاضرين النفسيين األربعة، إال أنه  
لم يتطور كطريقة للتدريس إال من خالل الجهود التي بذلها كيلر ومساعده شيرمان أثناء تدريسهم 

في جامعة أريزونا، وبرغم ذلك إال إن شيوع  1965-1963لمواد علم النفس ما بين عامي 
 1968خطة كيلر في الجامعات لم يتم إال بعد أن نشر كيلر مقالته المشهورة عام استخدام 

( التي وصف فيها طريقته، مبينًا نتائج Good Bye Teacherبعنوان "وداعًا أيها المعلم" )
الدراسات واألبحاث التي أجريت حول تطبيقها في تدريس مواد علم النفس التي أظهرت نجاحها 

تق انهم للمواد التعليمية لفترة طويلة، وتحسين عاداتهم الدراسية، وتنمية اتجاهات في جذب الطلبة وا 
 إيجابية نحو المواد التعليمية.

حيث قدم كيلر في مقالته "وداعًا أيها المعلم" خمس ميزات أساسية تميز خطته عن  
 الطريقة التقليدية وهي:

قدرته، ويعطى الوقت الالزم تسمح للمتعلم التقدم في الدراسة حسب سرعته الذاتية و  -1
 لتعلمه.

ال تسمح للمتعلم باالنتقال لدراسة وحدة جديدة إال بعد إثبات اإلتقان في الوحدةالتي  -2
 سبقتها.

نما من أجل تحفيز المتعلمين.  -3  المحاضرات فيها ليست من أجل إيصال المعرفة وا 
 كلمة المكتوبة. التواصل بين المعلم والمتعلم يتم بشكل رئيسي عن طريق ال -4
تستخدم مراقبين إلجراء االختبارات وتقديم المساعدة الفورية للمتعلمين والتي تعزز المواقف  -5

التعليمية.ومنذ تقديم كيلر لهذه المقالة برزت طريقته كإحدى التقنيات التربوية، وأصبحت 
امعات موضوعًا لكثير من البحوث التربوية، وطبقت على كثير من الموضوعات في الج

األمريكية بل وأصبحت ترقى إلى مستوى الحركات التربوية وأصبح لها ما يعرف باسم النظام 
، وكذلك أصبح  National System For Personalized Instructionالقومي للتعلم الذاتي 
 Journal Of Personalized، وصحيفة مهنية  Professional Pubلها منشورات احترافية 

  National Conferencesتمرات قومية ، وأخيرًا مؤ 
 وصف خطة كيلر:

يوصف هذا النظام التعليمي بأنه تكنولوجيا إدارة التعلم، وقد وضع هذا النظام نظرية 
التعزيز في إطارها العملي حتى تصبح إطارًا لمساق كامل، ويعمل المتعلمون هنا بصورة فردية 
حسب سرعاتهم الخاصة، حيث تقوم خطة كيلر على دراسة المتعلم للمادة التعليمية متى يشاء 

ن يريد وحسب قدرته وسرعته الخاصة. وتوصف أيضاً بأنها عبارة عن دراسة موجهة وفي أي مكا
تعطي الدروس على أشكال وحدات تقوم على أساس المادة الدراسية التي تتناول مجاالت 
المعرفة. وبحسب هذه الخطة يقسم الموضوع الدراسي إلى سلسلة من الوحدات الصغيرة، 



 

 

20 
 

يمية وأسئلة مساعدة للدراسة وكذلك إيضاحات للنقاط الغامضة، وتتضمن كل وحدة منها أهدافاً تعل
وبعد أن يقوم المتعلم بقراءة الوحدة ويجيب عن أسئلتها المساعدة يتقدم الختبار نهائي لقياس 

مدى استيعابه لها ومدى تحقيقه ألهدافها، ثم يصحح االختبار فورًا، وعلى ضوء نتائجه يستطيع 
ة الثانية فالثالثة وهكذا... وبعد أن ينتهي المتعلم من دراسة جميع المتعلم االنتقال إلى الوحد

الوحدات الدراسية يعطى اختبارًا ختاميًا في جميع الوحدات الدراسية. وتجدر اإلشارة إلى أنه إذا 
لم يصل المتعلم إلى مستوى اإلتقان المطلوب للوحدة فعليه أن يعيد دراستها عدة مرات حتى 

 ان المطلوبة.يصل إلى درجة اإلتق
 ( على أساس افتراضين هما:PSI) –خطة كيلر  -وتقوم هذه الطريقة 

 أن هناك تبايناً في سرعة المتعلمين تبعًا لقدراتهم وخصائصهم ومهاراتهم. •
 .أن التعلم يتطلب تقويمًا مستمرًا لتوجيه عملية التعليم والتعلم •

 خصائص خطة كيلر:
التي تتعلق بكيفية جعل التعليم فعااًل، ترتكز خطة كيلر على عدد من الخصائص 

 وتدعمها نتائج األبحاث والدراسات والنظرية، وتلخصها كاآلتي:
: يتحسن التعلم إذا أتيحت الفرصة السير في التعلم حسب السرعة الذاتية للمتعلم .1

مكاناته، وتطبيقاً لقدراته  للمتعلم ليسير في تعلمه بسرعته الخاصة به، وفقاً لظروفه وا 
 عداداته.واست

يصبح التعلم أكثر فاعلية إذا ما كان للمتعلم دور نشط في عملية  االستجابة النشطة: .2
 التعلم، بحيث يستجيب لموضوع التعلم، ويتفاعل معه بنشاط.

يصبح التعلم أكثر فاعلية إذا كان المتعلم يعرف بشكل دقيق نتائج  توضيح األهداف: .3
 التعلم المرغوب في تحقيقه، ويتم تعزيزه ذاتيًا أو عن طريق المعلم.

يصبح المحتوى أكثر فاعلية إذا تم تنظيم المادة المتعلمة بطريقة جيدة،  تنظيم المحتوى: .4
 ة صغيرة.ويتم تقويمه في تسلسل مقسم في وحدات متتابعة منتظم

يصبح التعلم أكثر فاعلية إذا كان إتقان  اإلتقان قبل التقدم في دراسة وحدات أخرى: .5
 محتوى الوحدة شرطًا للتقدم لدراسة الوحدة التالية لها.

يتحسن التعلم، ويصبح أكثر فاعلية إذا كان هناك  التناسق بين التقويم واألهداف: .6
 لم التي تم تحديدها بدقة للمتعلم.تناسق بين تقويم أداء المتعلم، وأهداف التع

يتحسن التعلم، ويصبح أكثر فاعلية إذا كان التقويم متكررًا عدة مرات  التقويم المتكرر: .7
ذا تم عقد التقويم عدة مرات خالل الفصل الدراسي  وكذلك إذا ازدادت التغذية الراجعة وا 

 الدراسي. بداًل من االقتصار على تقديم التقويم مرة واحدة في نهاية الفصل
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يتحسن التعليم إذا تم تزويد المتعلم بنتائج أدائه على شكل  التغذية الراجعة الفورية: .8
تغذية راجعة فورية، وكلما مرت فترة بين وقت األداء ووقت التغذية الراجعة قل اهتمام 
المتعلم بالنتيجة، وربما تعلم معلومات غير صحيحة ومن ثم ينبغي أن تعطى التغذية 

ورًا بمجرد االنتهاء من األداء لتبصير المتعلم بنتائج أدائه. )مرعي والحيلة، الراجعة ف
1998 ،379-378) 

 مكونات خطة كيلر:يمكن تحديد مكونات خطة كيلر في النقاط اآلتية:
يعرف منه المتعلم الطريقة التي سيدرس بها الوحدة، كما يعرف منه  دليل الدراسة: .1

 األهداف التي ينبغي أن يحققها، والموضوعات المتضمنة بالوحدة.
: وتعني تلك الوحدات الصغيرة التي يقسم إليها مقرر الوحدة، وتشتمل الوحدة التعليمية .2

 –ومصادر تعليمية  أنشطة –أهداف تعليمية سلوكية  –كل وحدة مصغرة على: مقدمة 
 أسئلة للتدريب والمراجعة

: وهي الكتّيب الذي يعد ليكون بدياًل أساسياً عن محتوى الوحدة صحيفة المعلومات .3
 (.248، 2003الدراسية. )النجدي وآخرون، 

 المبادئ األساسية لخطة كيلر:
نظام وهي تتضمن خطة كيلر مجموعة من المكونات األساسية والتي تعد بمثابة مبادئ لهذا ال

 كاآلتي:
 أساس التقدم في المقرر: Self  -  Pacingالخطو الذاتي  .1

حيث يتحرر النظام من قيود الوقت، ويسمح للطالب بالسير في عملية التعلم وفق معدله 
الخاص، واستعداده ودون التقيد بمعدل أقرانه، ويتم ذلك في حدود الفصل الدراسي، ويتم التعلم 

 لم.دون تدخل مباشر من المع
:يتم تحديده عند بداية العمل بهذا النظام ويتراوح مستوى  Level Mastery مستوى اإلتقان .2

( حيث ال ينتقل الطالب من دراسة وحدة إلى وحدة أخرى في %95 -85اإلتقان في الغالب بين )
 (.243، 2003المقرر دون الوصول إلى هذا المستوى. )سالم وسرايا، 

 : Unit Sizeحجم الوحدة  .3
تقسم المادة التعليمية في خطة كيلر لوحدات تعليمية صغيرة الحجم وكثيرة العدد، وبالتالي فإن  -

 المتعلمين يتقدمون الختبارات كثيرة العدد، وذلك لألسباب التالية:
باستخدام الوحدات صغيرة الحجم يستطيع المعلمون اختبار المتعلمين في كل هدف من أهداف  -

الكبيرة فتكون الوحدات أقل شمولية في الغالب، وباتباع الوحدات  المساق، أما في الوحدات
الصغيرة واالختبارات الكثيرة يكون وقت دراسة المتعلمين مقسمًا بانتظام على مدار الفصل، أما 

 في الوحدات واالمتحانات األقل عددًا فإن المتعلمين سيتذمرون.
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ة يمكن تصحيح أخطاء الطلبة فورًا قبل أن في الوحدات الصغيرة واالختبارات القصيرة المتكرر  -
يتقدموا في دراستهم، وبذلك فإن المتعلمين في مساقات خطة كيلر يتم تأسيسهم على مبادئ ثابتة 

 وسليمة، أما في الوحدات الكبيرة فتتراكم أخطاء المتعلمين.
مساقات  :إن المهمة الرئيسة للمراقبين في Immediate Feedbackالتغذية الراجعة الفورية  .4

كيلر توفير التغذية الراجعة الفورية ألداء المتعلم على االختبارات الذاتية القصيرة في نهاية كل وحدة 
زة له.  تعليمية مما يساعد المتعلم على تعرف أخطائه ودراستها وتصحيحها وبالتالي تكون معزِّ

 : Revision Of The Learningمراجعة الوحدات التعليمية  .5
راجعة على شكل وحدات تعلم فردي، وتكتب وحدة مراجعة لكل أربع أو خمس توضع مواد الم
 وحدات تعليمية.

:يعبر المعلم للطالب في بداية الفصل الدراسي عن ثقته بقدرة كل  The directionالتوجيه  .6
منهم على إتقان تعلمه، ويوضح لهم أن كل طالب منهم إذا احتاج إلى أية مساعدة، فستقدم له بالقدر 

ي يحتاج إليه، وفي الوقت المناسب، وأنهم سيجدون متعة في تعلمهم بهذه الطريقة التي تساعدهم الذ
على التقدم في تعلم موضوعات أخرى، وفي مستويات أعلى، ومن هنا يقوم المعلم والطلبة المتفوقون 

 )المراقبون( بمساعدة الطالب المحتاجين الذين يصادفون بعض المشكالت.
:تستدعي خطة كيلر وجود دليل مطبوع، يساعد الطالب في عملية التعلم  The Guideالدليل   .7

الفردي، حيث تحدد أهداف الوحدة التعليمية، ويشار إلى المصادر والمراجع، والوسائل التعليمية 
المختلفة، الالزمة لتحقيق األهداف وكيفية السير في الوحدات التعليمية، وكيفية تنفيذ االختبارات 

كذلك كيفية التقدم الختبار نهاية الوحدة، ومعيار اإلتقان المعتمد لتلك الوحدة، ويشير الدليل الذاتية، و 
أيضاً إلى األجهزة التعليمية الالزمة لتنفيذ الوحدة، وطرق تشغيلها، واستخدامها كما يشتمل الدليل 

 على افتراضات لنشاطات مختلفة.
:يتم االتصال بين المعلم والمتعلم من خالل النص  The Printed Wordالكلمة المطبوعة  .8

 المكتوب، ويشمل المنهج المقرر والدليل المطبوع.
المراقبون هم حجر األساس في خطة كيلر، ويتم اختيارهم من   : The Observersالمراقبون  .9

تقان كبيرين، ويتم من خاللهم  تقديم التغذية الطلبة المتفوقين الذين أنهوا مادتهم التعليمية بسرعة وا 
استالم  -الراجعة الفورية في إطار خطة تشتمل: جمع المعلومات والمالحظات عن المتعلمين 

توزيع أوراق االختبارات على المتعلمين، وتصحيحها بشكل منفرد )كل طالب على حدة(  –الشكاوي 
 ووجهًا لوجه.
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 : The Evaluationالتقويم  .10
مجموعة من االختبارات المقننة التي ثبت قياسها للهدف يشتمل التقويم في خطة كيلر على 

السلوكي وتعكس مدى فهم أو اكتساب المتعلمين الخبرات لمحتوى المادة التعليمية في صور 
 اتجاهات الطلبة نحو الخطة(. -اختبارات المتابعة  -مختلفة مثل )االختبارات النهائية 

د هذه االختبارات من قبل المعلم أو هيئة من : تع Final Examinationاالختبارات النهائية  
المعلمين، وغالبًا ما تكون هذه االختبارات على شكل اختيار من متعدد، أو إجابة قصيرة شاملة 

لجميع مستويات األهداف، وتعقد هذه االختبارات بعد االنتهاء من دراسة الوحدات التعليمية 
ية على الوحدات التعليمية التي أنجزها، و من العالمة النهائ %35مباشرة، ويعطى المتعلم 

 منها تكون لالختبار النهائي. 65%
هي تلك االختبارات التي تعقد  : Follow Examinationاختبارات المتابعة  -

بعد االنتهاء من دراسة الوحدات التعليمية بفترة زمنية قد تمتد من أسبوع إلى 
بما تعلمه، وغالبًا ما يكون  شهر، وهذه االختبارات تقيس مدى احتفاظ المتعلم

االمتحان النهائي الذي أعطي مباشرة بعد االنتهاء من الوحدات التعليمية هو 
 نفسه امتحان المتابعة.

توزع  في دراسة نهاية المساق استبانة لمعرفة اتجاهات  اتجاهات المتعلمين:  -
أثناء  المتعلمين نحو خطة كيلر كطريقة تعليمية، والصعوبات التي واجهتهم في

التعليم ويمكن أن يتم ذلك من خالل مقابلة المعلمين، ومراجعة سجالتهم التي 
  يحتفظ بها المعلم.

 خطة كيلر وتنمية مهارات التفكير: 
أصبح تعليم الطالب كيف يفكرون أمرًا مهمًا ومطلباً ملحًا من المطالب التي تفرضها 

يم التفكير يساعد الطالب على التعرف إمكاناته األلفية الثالثة على النظم التعليمية وذلك ألن تعل
العقلية وقدراته، ومن ثم تنميتها واستثمارها بشكل أفضل مما يساعده على تكوين فهم أفضل 
للحياة وأحداثها، األمر الذي يحقق له االستقاللية والثقة بالنفس واالتزان عند اتخاذ القرارات، 

الذي يعيش فيه، وتدفعه إلى التفاعل بصورة أكثر  والتي تعد من أهم أسس التكيف مع المجتمع
إيجابية في ميادين الحياة كافة، ومن ثم تحقيق النجاح الذي يصبو إليه في حياته العلمية 

والعملية.ولقد حظيت مهارات التفكير باهتمام العديد من الباحثين التربويين، وذلك لكونها األساس 
فظهر العديد من التصنيفات في هذا المجال إال أن من الذي تبنى عليه برامج تنمية التفكير، 

( في المجال المعرفي والذي تناول فيه مختلف العمليات العقلية Bloomأشهرها تصنيف بلوم )
 والمقسمة إلى ستة مستويات هي:
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 التذكر .1
 والفهم .2
 والتطبيق .3
 والتحليل .4
 والتركيب .5
 والتقويم .6

 وهذه المستويات تم ترتيبها بشكل هرمي.
 خالل مراجعة األدب التربوي نجد هناك ثالثة اتجاهات رئيسة لكيفية تعليم التفكير:ومن 
 االتجاه األول:

 ينادي بتعليم التفكير كمادة مستقلة بذاتها مثلها مثل بقية المواد الدراسية.  
 االتجاه الثاني:

ينادي بتعليم التفكير كمادة مستقلة بذاتها مثلها مثل بقية المواد الدراسية  األخرى، ويتم  
هذا عادة بتنظيم التعليم من خالل حث الطالب على استخدام مهارات العبور عند التفكير فيما 

 يتعلمونه من الدرس.
  االتجاه الثالث:

 ينادي بتعليم التفكير من خالل المنهج المدرسي.
من  جه خطة كيلر في تنمية مهارات التفكير لدى المتعلم إلى تبني االتجاه الثاني،وتت

خالل العمل التأكيد على أهمية إعادة تنظيم المحتوى وتهيئة المواقف التعليمية التعلمية التي 
تتطلب من المتعلم ممارسة مهارات التفكير أثناء تفاعله مع المحتوى التعليمي المنظم وتشجيعه 

لبحث واالكتشاف وتقديم التغذية الراجعة بعيدًا عن االنتقادات الجارحة، وا عطاء الطالب على ا
 وقتًا كافيًا للتفكير في المهام والنشاطات التعليمية. 

 خطوات إعداد برنامج خاص لخطة كيلر:
ى تتطلب عملية إعداد برنامج تعليمي خاص لخطة كيلر وقتًا كافيًا، ويعتمد نجاح هذا البرنامج عل
 مدى الدقة، والموضوعية في إعداده، وتأتي خطوات اإلعداد ضمن خمس خطوات تشمل اآلتي:

: أي ما هو متوقع من المتعلم تحقيقه بعد االنتهاء من دراسة الوحدة التعليمية، تحديد األهداف-1
 وتوضع هذه األهداف في قائمة بداية كل وحدة دراسية، وقد توضع في دليل الطالب الدراسي.

أي وضع إطار عام للمحتوى المنوي تعليمه، وتنظيمه بشكل يناسب التعليم  تحديد المحتوى: -2
جاباتها  الفردي، واإلكثار من األنشطة والتدريبات الفردية، والتعزيزات، وأسئلة التقويم الذاتي، وا 

 النموذجية.
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بحيث تغطي الوحدات كافة، وبأشكال مختلفة بمعدل ثالثة اختبارات، أو  إعداد االختبارات:-3
أكثر لكل وحدة دراسية، وذلك من أجل اجتياز الوحدة، واالنتقال إلى أخرى بمعيار إتقان محدد، 

 وتصحح هذه االختبارات وجهًا لوجه من قبل المراقبين.
سيجرى التعلم فيه، ولكن مكان  ليس المقصود المكان الذي تحديد المكان ووسائل التعلم: -4

 اللقاء أو تقديم االختبار، أو استخدام األجهزة والمواد التعليمية.
: يوضح هذا الدليل كل ما من أجله تسهيل عملية التعلم إعدادات الدليل الدراسي للطالب -5

 والتعليمات الخاصة بتنفيذ الوحدات التعليمية.
عاتق المعلم، من حيث اإلعداد الجيد، يظهر في هذا النظام العبء الملقى على 

والمتابعة المستمرة لتقدم المتعلمين، وبذلك جاءت الحاجة إلى المراقبين الذين يساعدون 
 المعلم، ويقدمون يد العون لزمالئهم حين يطلب منهم ذلك.

 خطوات تنفيذ برنامج خطة كيلر:
 لتعليمية األولى منذ البداية.يتسلم المتعلم دليل الدراسة الذي يوجه العمل في الوحدة ا -1
يتسلم المتعلم المادة التعليمية للوحدة األولى بعد تسلمه دليلها ويدرسها جيدًا حسب قدراته  -2

 العلمية وسرعته الذاتية في أي مكان وزمان شاء.
 يختبر المتعلم نفسه عن طريق االختبارات الذاتية بعد تأكده من استيعاب مفاهيم الوحدة. -3
م المتعلم لالختبار الخاص بالوحدة بعد أن يشعر المعلم برغبته بالتقدم، وبعد أن يقوم يتقد -4

المراقب بإجراء االختبار للمتعلم، وتصحيح إجاباته ومناقشته وخاصة في أخطائه. فإذا كانت 
اإلجابات أدنى من المستوى المطلوب )معيار اإلتقان( فعليه إعادة دراسة الوحدة، والتقدم الختبار 

 جديد في الوحدة نفسها.
ينتقل المتعلم للوحدة الثانية بعد إتقانه للوحدة السابقة، حيث يتسلم دليلها ومادتها التعليمية  -5

 ويدرسها جيدًا، كل حسب مستواه وسرعته الخاصة.
 خطة كيلر: اثناء تطبيق إرشادات عامة

 تطبيق خطة كيلر ومنها:هناك عدد من العوامل التي يجب أن تؤخذ بعين االعتبار أثناء 
على المعلم في بداية الفصل الدراسي أن يتعرف إلى طالبه، ليساعدهم على  •

فهم خطة كيلر وكيفية التعلم عن طريقها ومزاياها، ويقوم بتوزيع دليل الدراسة 
 الخاص بالوحدة الدراسية، بعد التأكد من أن طلبته قد أدركوا وفهموا الطريقة.

غرف الصفية وغرف االختبارات، على كراسي متحركة الحرص على أن تحتوي ال •
بشكل كاف، ألن ذلك يسهل عملية التعلم حسب خطة كيلر، بحيث يجلس 
المعلم في المقدمة، ويجلس من يحتاج إلى مساعدة في الخلف ويجلس من 

 سيتقدم لالختبار في الوسط.
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رفة يمكن وضع لوحة إعالنات بالقرب من قاعة االختبارات أو بالقرب من غ •
المعلم لتسهيل االتصال بالمتعلمين، حيث يمكن إطالعهم على أية إضافات أو 
تعديالت تتعلق بالوقت أو أية أمور جديدة، ويمكن استخدامها أيضًا من قبل 

 المعلم لبيان تقدم الصف.
يجب على المعلم أو المراقب أال يؤشر على ورقة إجابات الطالب بإشارة  بل   •

 ي إجابته عند تصحيح ورقة االختبار وجهًا لوجه.عليه مناقشة الطالب ف
 على الطالب أال يأخذ ورقة االختبار خارج الغرفة تحت أي ظرف من الظروف. •

يختلف دور المعلم في خطة كيلر عن دوره التقليدي المتمثل في تلقين المتعلمين المعلومات 
 ددها كيلر باآلتي:على عاتقه مجموعة من المسؤوليات الرئيسية حوالمعارف فقط، فتقع 

 اختيار جميع المواد المستخدمة في التعليم. -1
 تحديد التنظيم والطريقة التي يتم بها تقديم المادة التعليمية. -2
 بناء االختبارات واالمتحانات. -3
 التقييم النهائي لتقدم كل طالب.  -4
جراء مناقشات لزيادة دافعية  -5  المتعلمين.إلقاء محاضرات غير دورية، وا 
 قبول الطلبات والشكاوي، واللجوء إلى التحكيم في حال وجود خالف بين الطالب والمراقبين. -6


