
        

������� 	
�� ���������� 	
�� ���������� 	
�� ���������� 	
�� ���        
o املقدمة  
o تعريف تفريد التعليم  
o املبادئ العامة لتفريد التعليم  
o أشكال تفريد التعليم  

  التعليم املربمج  •
  التعليم باستخدام احلاسب اآليل •
  التفاعلي والفيدي •
  نظام اإلشراف السمعي •
  التعلم املوصوف للفرد •
  نظام التعليم الشخصي •
  يةاحلقائب التعليم •
  )املوديوالت التعليمية( الوحدات التعليمية املصغرة  •
  
  
  
  
  
  
 

  

  
  
  
  



  املقدمة
، إن التعليم الذي يؤول إىل تعديل سلوك الفرد أمر إىل تعزيز هلذا السلوك، أو عـدول عنـه، أ  

اكتساب لسلوك جديد، ال ميكن إال أن يكون فرديا ذاتيا، فحني تنشأ لدى املرء حاجة تسـتطيع  
تحقيقها، جنده ينشط، ويتعلم، ويتغري، سعيا وراء حتقيق ما يهدف إليه، ومن هنـا  حتريك دوافعه ل

يف ضوء ذلك . يكون التعلم نشاطا يقوم به الفرد مستمدا حركته ووجهته من دافعية وحاجة لديه
تتجه التربية إىل إثارة دافعية املرء، حنو أهداف نبيلة نافعة مبا حيقق التنمية، والتكامل لشخصـيته،  

إلسهام النافع خلري جمتمعه، لتكون هذه الدافعية قوة حركية وراء كل نشاط ذايت يقوم به الفرد، وا
لذا شهد النصف الثاين من القرن العشرين، ظهور نظام ميكن للطالب عن طريقـه، أن يتعلمـوا   
معتمدين على أنفسهم وفقا لقدرام اخلاصة، صحيح أن الطالب ميرون يف مراحل النمو والتطور 
نفسها من وجهة علم نفس النمو، إال أن قدرام ومهارام وميوهلم تنمو وتتطـور مبسـتويات   
خمتلفة ومتفاوتة يف املرحلة النمائية الواحدة، ويعود السبب يف ذلك إىل االختالف والتفـاوت يف  

ابة نوع املؤثرات البيئية اليت يتعرضون هلا ومقدارها، وإىل االختالف والتفاوت يف طريقة اسـتج 
كل منهم لتلك املؤثرات وسرعتها، وفق العامل الوراثي لكل منهم، وبالتايل، إىل مقـدار الـتعلم   
احلاصل نتيجة ذلك كله ، فبعضم يتعلم أكثر، وبطريقة أسرع وأفضل عـن طريـق اإلنصـات،    
وبعضهم عن طريق املشاهدة، أو القراءة، أو طرح األسئلة، وآخرون عن طريق العمل املباشـر،  

وما دام األمـر كـذلك   . امل مع األشياء احملسوسة، أو عن طريق البحث والتفكري والتأملوالتع
وحرصا على حتقيق النمو املتكامل السوي للمتعلم كان البد من توفري فرص التعلم حبيث تتناسب 

  .وقدرات هذا املتعلم وطرق التدريس اليت تناسبه، ومع سرعته يف االستجابة لتعلم ما خيطط له
ريد التعليم تغيري منهجي، يهدف إىل االهتمام بالفرد املتعلم، والتركيـز عليـه يف عملـييت    إن تف

التعليم والتعلم، وتصميم برامج موعات من األفراد، حبيث يترك أمـر تقـدمهم إىل قـدرام    
تقدمي تعليم يراعي ما بني املتعلمني مـن فـروق فرديـة،    "الفردية، وسرعتهم الذاتية، وهو يعين

لب توفري سلسلة من األهداف التعليمية السلوكية اليت تتصل دف ائي معـني، واقتـراح   ويتط
األنشطة التعليمية التعلمية اليت تساعد كل متعلم على بلوغ تلك األهداف بالطريقـة والسـرعة   

  "والقدر الذي يناسبه، ويتطلب كذلك توفري املواد التعليمية ومصادر التعلم اليت حيتاجها املتعلم
  
  
  
  



  تعريف تفريد التعليم
جموعة من اإلجراءات إلدارة عملية التعليم، حبيث يندمج املتعلم مبهمـات تعليميـة تتناسـب    "

وحاجاته، وقدراته اخلاصة، ومستوياته املعرفية والعقلية، ويهدف إىل تطويـع الـتعلم وتكييفـه،    
ذي يناسبه مـن حيـث،   وعرض املعلومات بأشكال خمتلفة تتيح للمتعلم حرية اختيار النشاط ال

خلفية املعرفة السابقة، وسرعة تعلمه، ومنط تعلمه، دف حتقيق األهداف املرغوب فيها إىل درجة 
  ".اإلتقان وحتت إشراف حمدود من املعلم

  املبادئ العامة لتفريد التعليم
  :هناك بعض املبادئ التربوية والنفسية اليت يقوم عليها تفريد التعليم وهذه املبادئ هي

 .تسهل األهداف التعليمية احملددة لعملية التعلم، و تزيد من إفادته .١
 .التعرف إىل اخلربة السابقة ضروري، لبناء خربات تعليمية الحقة .٢
 .حتديد نقاط القوة لدى املتعلم، لتعزيزها ونقاط الضعف ملعاجلتها، أمر يسهل التعلم .٣
 .إذا كان املتعلم نشطا، فتعلمه يكون أكثر فعالية .٤
 .ة الراجعة املتكررة ذات أثر يف تثبيت التعلمالتغذي .٥
 .التغذية الراجعة الفورية ذات أثر كبري يف فعالية التعلم .٦
اإلدارة اجليدة للظروف التعلمية التعليمية احملتملة، وتنظيم ترتيبات التعزيز للمتعلم، تؤدي إىل  .٧

 .تعلم أكثر فعالية
 .صةكل متعلم له سرعة تعلم خاصة به وفقا لقدراته اخلا .٨
 .إتقان التعلم السابق شرط ضروري للتعلم الالحق .٩

 .للمعلم يسهل عملية التعلم) مراقبني(االستعانة مبساعدين .١٠
 .خيتلف املتعلمون يف طريقة تعلم احملتوى التعليمي حسب أنواع الوسائط التعليمية .١١

  أشكال تفريد التعليم
، وعلى الرغم من وجود بعـض  فريد التعليمالتربوية عن ظهور أشكال خمتلفة لتأسفرت اجلهود 

االختالفات بني هذه األشكال، إال أا تتفق على حتقيق تعليم يؤكد استقاللية املتعلم، وإجيابيتـه،  
  :ويتناسب مع قدراته واحتياجاته، ومن هذه األشكال ما يأيت 

  
  
  



  التعليم املربمج  .١
لمية، وقد نشأ هذا األسـلوب  التعليم املربمج تطبيق املبادئ نفسية ظهرت طبقا لقواعد الطرق الع

واليت تفرض أن التعلم حيـدث عنـدما يعـزز    " سنكر"من نظريات التعلم السلوكية اليت رائدها 
استجابات الطالب منبه، أو موقف إثاري، أي أن التعلم حيدث عندما تقدم املادة التعليمية للمتعلم 

  .ستجاباتعلى شكل مثريات يئ له الفرصة ليستجيب هلا مث تعزز هذه اال

، وفيهـا تقـدم    الربجمة اخلطية هناك نوعان من التعليم املربمج ، يطلق على النوع األول
املادة التعليمية جلميع املتعلمني الذين يستخدمون التتابع ذاته يف الربنامج، أي يتقـدمون خطـوة   

ويطلق علـى  خطوة يف دراسة الربنامج، وجييبون على األسئلة ذاا، وخيتلفون يف سرعة تعلمهم، 

، وفيها تقدم يف اية كل إطار جمموعة من البـدائل  الربامج املتفرعة أو املتشـعبة الثاين
املقترحة، خيتار منها املتعلم اإلجابة اليت يعتقد أا صحيحة وحبسب اختياره، وعنـدها يعلـم إن   

ر الحق كانت إجابته صحيحة أو غري صحيحة، فإذا كانت اإلجابة صحيحة يطلب منه دراسة إطا
ومتقدم عن اإلطار السابق يف عرض املادة التعليمية، أما إذا كانت اإلجابة غري صحيحة ، فيطلب 
منه يف الغالب دراسة إطار جديد عالجي، يبني له سبب اخلطأ، مث يرشده بعد إتقان هذا اإلطـار،  

  .إىل دراسة إطار جديد ملتابعة دراسة الربنامج 

  التعليم باستخدام احلاسب اآليل .٢
التعليم مبساعدة احلاسب اآليل هو عبارة عن برامج يف جماالت التعلم كافة، ميكن خالهلـا تقـدمي   
املعلومات، وختزينها، مما يتيح الفرص أمام املتعلم ليكتشف بنفسه حلول مسألة من املسـائل، أو  

 أن زيـادة  التوصل إىل نتيجة من النتائج، وعلى الرغم من انتشار هذه الربامج انتشارا كبريا، إال
تكاليف إعدادها وإغفاهلا لعنصر التفاعل البشري، بني املعلم واملتعلم، كانا من أسباب التقليل من 

  .أمهيتها كأسلوب من أساليب تفريد التعليم 

  التفاعلي والفيدي .٣
بالرغم من الفوائد الكثرية للتعليم مبساعدة احلاسب اآليل، إال أن هناك بعض املواقف، واألوضاع 

يمية يكون التعليم فيها مبساعدة احلاسب اآليل غري كاف، أو غري مناسب، فمـثال احلاسـب   التعل
اآليل بشكل عام، غري قادر على تعليم بعض املشاهدات البصرية مثل، التجـارب املعمليـة، أو   
التدريب على استخدام جهاز معني، واليت تتطلب مشاهدات واقعية، هذا من جهة، ومـن جهـة   

يو يقدم تعليما واقعيا ال ميكن توافره عن طريق احلاسب اآليل، وهكـذا جنـد أن   أخرى فإن الفيد
للفيديو التعليمي تأثريا كبريا يف كثري من املواقف التعليمية، خسرها أمام التعليم باحلاسـب اآليل،  



ولكن الفيديو ليس من وسائل التفاعل، فهو ال مييز كفاية املتعلم وقدرتـه، وال يسـمح بتقـدمي    
  .ية الراجعة، أو التعزيز الفوري، كما هو احلال يف احلاسب اآليل التعليميالتغذ

وقد مشلت عمليـة  " يالفيديو التفاعل"دمج احلاسب اآليل والفيديو يف تقنية حديثة ،وأطلق عليها 
الدمج شريط الفيديو، والفيديو ذاته، ويعد الفيديو التفاعلي من أحدث أدوات الـتعلم الـذايت،   

يوجد الفيديو التفاعلي بيئة تعليمية فردية، يستخدم فيها كل من الفيديو التعليمـي  وأمهها، حيث 
واحلاسب اآليل ، حبيث يعترب أن من العوامل املساعدة يف التعليم، إنه نظام يعمل على تقدمي دروس 
تعليمية للمتعلمني، بعد أن يتم تسجيلها على شريط فيديو، ويكون جهـاز الفيـديو موصـوال    

، وباستطاعة املتعلم، باإلضافة إىل مشـاهدة  واآليل الذي يعمل على ضبط حركة الفيديباحلاسب 
الصور املصحوبة، القيام باستجابات فاعلة، ميكن أن تؤثر يف سرعة تقـدمي الـدرس التعليمـي    

  .وتسلسله
وحة التفاعلي، أنه يتطلب استجابة من املتعلم عن طريق ل وإن إحدى الفوائد املهمة، بالنسبة للفيدي

املفاتيح، ومبا أن هذا النظام يتطلب من املتعلم القيام باستجابة ما بني احلني واآلخر، فإن الفيـديو  
التفاعلي، ميكن أن يعمل على جذب انتباه املتعلم، وحيوز على اهتمامه إىل درجة قصوى، أكثـر  

يقدمه الفيـديو   إن هذا النظام يسمح للمتعلم باالشتراك بفاعلية فيما. من شريط الفيديو وحده 
من دروس تعليمية تتناسب وقدرات املتعلم، ومستواه املعريف، ومن اخلصال اجليدة اليت يتمتع ـا  
الفيديو التفاعلي، قدرته على التشعب اعتمادا على استجابة املتعلم، ومن املعروف أن احلاسـب  

لتزويد املتعلم بـدروس  اآليل أن استطاعته التفرع، والوصول إىل فصل آخر، أو برنامج الفيديو، 
عالجية، بدال من العودة إىل املعلومات األصلية، وقد يتفرع النظام إىل فصـل آخـر جديـد يف    
الفيديو؛ لتزويد املتعلم مبواد، ودروس تعليمية إضافية، وحني يتقن املتعلم اهلدف، ميكن أن يتفرع 

ويكون باسـتطاعة املـتعلم   إىل عنوان جديد، أو دروس عالجية أكثر تقدما حول املوضوع ذاته، 
  .اختيار ما يريد دراسته من قائمة حتتوي على عدد من العناوين

يستخدم الفيديو التفاعلي يف جماالت خمتلفة، حيث يعد أداة تعليمية قيمة لألمـور الـيت جيـب    
إظهارها، وليس جمرد التحدث عنها، وهو فاعل بالنسبة لألشياء اليت يصعب شرحها، والتحـدث  

جيد عن طريق املواد املطبوعة، فإذا كان املتعلم حباجة إىل التفاعـل مـع الـدروس     عنها بشكل
املعطاة، فإن الفيديو التفاعلي يعد أساسيا ومهما يف هذه الناحية، وميكن استعمال الفيديو التفاعلي 

سل يف إجراء االختبارات املدرسية، وميكن القول بأن مجيع املواقف التعليمية اليت حتتوي على تسل
  .حركي، ميكن أن يستخدم فيها الفيديو التفاعلي الختبار مدى إتقاا

    



  نظام اإلشراف السمعي .٤
بدأت فكرة نظام اإلشراف السمعي يف البحث عن خطة عالجية موعة من الطـالب الـذين مل   
يستطيعوا متابعة احملاضرات اليت كان يلقيها مدرسهم، فأجرى تسجيال حملاضراته علـى شـريط   

فيد منها الطالب الذين يشعرون باحتياجام إىل مزيد من الفهم والدراية، وأجريت فيما بعد ليست
بعض التعديالت على هذا النمط حبيث أصبح بإمكان املتعلم استخدام مراكز مصادر التعلم الـيت  
حتتوي على تسجيالت املادة املنوي تعلمها، حبيث تأخذ الدراسة شكل حوار ممتع، ومتسلسل مـا  

 املعلم والطالب ، ويكون املعلم موجودا يف مكان قريب؛ لتقدمي املساعدة اليت حيتـاج إليهـا   بني
وجود حلقـة دراسـية   : إن أهم ما مييز هذا النظام، هو جمموعة من املعامل الرئيسة مثل. الطالب

مستقلة، تعقد يف مركز مصادر التعلم، حبيث يترك للطالب حرية اختيار الوقت الـذي يناسـبه   
تعلم ويكون املركز مزودا باألجهزة اليت حيتاج إليها املتعلمون كافة، من مواد مسعية وبصـرية،  لل

ويتقدم الطالب يف تعلمه حبسب سرعته وقدراته، وتعرض األهداف على املتعلمني من خالل ورقة 
مكتوبة، ومثبتة على مداخل القاعة املخصصة للدراسة، وتوضع أنشطة الدراسة بشكل متسلسل، 

تبقى منسجمة ومتفاعلة مع مادة املنهج، ويوفر هذا األسلوب جماال للتوزيـع يف النشـاطات    كي
  .الدراسية

وتعد اجللسات والندوات العامة من معامل هذا النمط، وتتم من خالل االلتقاء مبجموعات كـبرية  
إىل الندوات من املتعلمني داخل املراكز، وذلك لالستماع إىل حماضرة، أو مشاهدة فيلم، باإلضافة 

طالب، حيث  ١٠ـ ٦واجللسات الصغرية اليت تقتصر على جمموعات يتراوح عدد أفرادها من 
يلتقون املعلم يف جلسة ذات هدف معني وحمدد، ويقوم الطالب فيها بإلقاء حماضرة كل حسـب  

  . اهلدف الذي يسعى لتحقيقه يف اجللسة، ويناقشه يف ذلك زمالؤه اآلخرون

  ردالتعلم املوصوف للف .٥
تبعا هلذه الربامج، فقد صممت وحدات حتتوي على عدد من املواد التعليمية، وأنشـطة التعلـيم   

م إال وهذه الربامج منتشرة ١٩٧٤والتعلم املتنوعة اليت تناب كل طالب على حدة، ومل يأت عام 
مدرسة يف والية فيالدلفيا بالواليات املتحدة األمريكية، وقد صـممت هـذه    ٢٥٠يف أكثر من 

لربامج أول األمر، للمرحلة االبتدائية من الصف األول إىل الصف السـادس يف الرياضـيات،   ا
والقراءة والعلوم، واخلط واهلجاء، وحتدد االختبارات القبلية املختلفة اليت تطبق على الطالب أول 

ـ  ه، العام الدراسي الوحدة املناسبة لكل منهم ويستمر كل طالب يف دراسة الوحدة تبعا إلمكانات
وسرعته الذاتية، وبعد االنتهاء من دراستها يتقدم الختبار مرجعي احملك، يتحدد فيه السماح لـه  

  .باالنتقال إىل وحدة جديدة، أو يعيد دراسة الوحدة ذاا حىت يتم إتقاا



ومن أهم املالمح املميزة هلذه الطريقة، اعتمادها على ضرورة القياس التعليمي ملستوى الطالـب  
ستوى مهاراته وخرباته قبل بدء التعلم، مث يتم تصميم حمتوى التعلم، وتتابعاته يف ضـوء  لتحديد م

نتائج القياس القبلي بشكل مناسب خلصائص الطالب ، ومستواه، واهتماماته، ومن مث فإن حتديد 
  .نتائج التعلم، وأهدافه يتم بصورة مشتركة بني املعلم والطالب

  نظام التعليم الشخصي .٦
  :لطريقة عن غريها من طرق التعلم الذايت بصفات حمددة هي تتميز هذه ا

تعتمد هذه الطريقة على مبدأ اإلتقان ، أي يطلب من املتعلم إظهار إتقانـه للوحـدة قبـل     -أ 
االنتقال إىل وحدة جديدة، وميكن التأكد من ذلك من خالل اختبار يتقدم له املتعلم مع اية 

 .كل وحدة تعليمية
 .لم الذاتيةتعتمد على سرعة التع -ب 
 .تعتمد على الكلمة املطبوعة أي أن االتصال بني املعلم واملتعلم يتم من خالل النص املكتوب -ج 
 .حتتاج إىل أدلة تدريس -د 
 .يشارك الطالب املتفوقون يف عملية التعليم كمراقبني -ه 

و تتطلب عملية إعداد برنامج دراسي خاص بنظام التعليم الشخصي وقتا كافيا، ويعتمـد جنـاح   
الربنامج على مدى الدقة واملوضوعية يف إعداده وتأيت مراحل اإلعداد ضمن مخس خطـوات  هذا 
  :هي 

 .حتديد األهداف أي ؛ ما هو متوقع من الطالب حتقيقه بعد االنتهاء من بناء وحدة ما  -أ 
 .وضع إطار عام للمحتوى الذي تعلمه : حتديد احملتوى  -ب 
 .إعداد الدليل الدراسي للمتعلم  -ج 
حبيث تغطي الوحدات كافة، وبأشكال خمتلفة مبعدل ثالثـة اختبـارات   : رات إعداد االختبا -د 

متكافئة لنهاية كل وحدة تعليمية باإلضافة إىل االختبارات الذاتية اليت حتويها كـل وحـدة   
 .تعليمية

حتديد املكان ووسائل التعلم، ليس املقصود املكان الذي سيجري التعلم فيه، ولكـن مكـان    -ه 
 .ختباراللقاء أو تقدمي اال

  
  
  
 



  احلقائب التعليمية .٧
نظام تعليمي متكامل، مصمم بطريقة منهجية منظمة، تسـاعد  "تعرف احلقائب التعليمية على أا

املتعلمني على التعلم الفعال، ويشمل جمموعة من املواد التعليمية املترابطة، ذات أهداف متعـددة  
ه، وحسب سرعته اخلاصة، وبتوجيه من وحمددة يستطيع املتعلم أن يتفاعل معها معتمدا على نفس

  ".املعلم أحيانا، أو من الدليل امللحق ا؛ ليصل إىل مستوى مقبول من اإلتقان

  :خصائص احلقائب التعليمية
  :أمجع العديد من التربويني على أن احلقائب التعليمية تتميز بعدد من اخلصائص أمهها 

 .برنامج تعليمي متكامل للتعلم الذايت -أ 
 .ول األهداف ؛ حيث تعد األهداف من أهم ركائزهاتتمركز ح -ب 
 .تراعي الفروق الفردية ؛ حبيث ميكن للمتعلم أن يبدأ وفق املفاهيم اليت يتقنها -ج 
 .تتشعب فيها املسارات؛ فلكل متعلم أن حيدد املسار الذي يناسبه -د 
 .تراعى السرعة الذاتية ؛ فلكل متعلم سرعته اخلاصة يف التعلم -ه 
 .تعددة، وهذا بالطبع سيزيد من اهتمام املتعلم ويليب حاجاتهذات أنشطة ووسائل م -و 

  : مكونات احلقيبة التعليمية 
 .، تصف حمتوى احلقيبة، والغرض منها، وأمهيتها بالنسبة للمتعلم) نظرة شاملة(مقدمة عامة  -أ 
أهداف تعليمية حمددة وواضحة الصياغة، حبيث تضع املفاهيم، واملهارات، والقيم اليت تعاجلها  -ب 

 .حلقيبة بشكل أمناط سلوكية قابلة للقياسا
 .نشاطات ومواد تعليمية متعددة تتناسب مع خصائص املتعلم، وتساعده على حتقيق األهداف -ج 
 .نشاطات إضافية واختيارية للتقومي واإلثراء، أو العالج لضعيفي التحصيل -د 
ليميـة  التع، تساعد املتعلم على معرفة مـدى حتقيقـه لألهـداف    )اختبارات(أدوات قياس -ه 

 .)قبلية،وذاتية،وبعدية(
دليل للمتعلم، يوضح له أسلوب دراسة الربنامج التعليمي، أو التدريس، وقد يكون الـدليل   -و 

 .مسجال على شريط كاسيت مسعي، باإلضافة إىل الدليل التعليمي املطبوع
 .قائمة باملصادر واملراجع اليت ميكن للمتعلم الرجوع إليها -ز 
 .شاد املتعلم حنو حتقيق األهدافدليل املعلم يوضح كيفية إر -ح 

، من حيـث أسـلوب   )الوحدات التعليمية املصغرة(تشبه احلقائب التعليمية املوديوالت التعليمية 
تصميمها، ومعاجلتها لتحقيق األهداف، والفرق بينهما قد يكون يف مقدار املادة التعليمية، والزمن 



ة كبرية تتضمن عدة أفكار ثانويـة، يف حـني   الالزم لدراستها، وعليه فاحلقيبة تتناول فكرة رئيس
تتناول املوديوالت التعليمية فكرة ثانوية واحدة بسيطة، أو أكثر وقد تأخذ املوديوالت التعليميـة  
عدة أشكال ، يتراوح حجمها من صفحة واحدة إىل حقيبة تعليمية متكاملة يتراوح حجمها مـن  

  .مخس صفحات إىل مخسني

  )املوديوالت التعليمية( ة الوحدات التعليمية املصغر .٨
إن الفلسفة الكامنة وراء املوديوالت التعليمية مبنية، على احلقيقة املتعارف عليها، وهي أن كـل  
طالب فرد فريد يف خلفيته وسرعته يف التعلم وعاداته، وأساليبه التعليمية، وما دام الطالب كذلك 

د الذي تسمح به قدراته، وحيصل بالتـايل  ، فال بد أن يعمل على تنمية نفسه ، وتطويرها إىل احل
  .على حتقيق ذاته

        ::::تعريف املوديول التعليمي تعريف املوديول التعليمي تعريف املوديول التعليمي تعريف املوديول التعليمي 
وحدة تعليمية صغرية حمددة ضمن جمموعة متتابعة ومتكاملة من الوحدات التعليمية الصغرية اليت "

ة و هذه الوحدة تضم جمموعة متنوعة من األنشطة التعليمي".تكون يف جمموعها برناجما تعليميا معينا
اليت تساعد املتعلم على حتقيق أهداف تعليمية حمددة مسبقا جبهده الذايت، وحسب قدرته وسرعته 
وحتت إشراف و توجيه املعلم، ويتفاوت الوقت الالزم إلتقان تعلم الوحدة وفقا لطول ونوعيـة  

فـاءة  أهدافها وحمتواها، وهو جمموعة من اخلربات اليت تعمل على تيسري مهمة املتعلم إلظهار الك
  .املطلوبة

        : : : : طبيعة وأهمية دراسة الربنامج التدريبي املوديويل طبيعة وأهمية دراسة الربنامج التدريبي املوديويل طبيعة وأهمية دراسة الربنامج التدريبي املوديويل طبيعة وأهمية دراسة الربنامج التدريبي املوديويل 
يتميز الربنامج و تتنوع الوسائل واخلربات بشكل يتيح للمتدرب االختيار من بينها ما يناسب منط 

  .تعليمـه وقدراته وسرعته يف التعلم مما حيقق اهلدف األساسي من احلقيبة التدريبية 

        ::::الفوائد الرتبوية اآلتية الفوائد الرتبوية اآلتية الفوائد الرتبوية اآلتية الفوائد الرتبوية اآلتية وكل موديول تعليمي حيقق وكل موديول تعليمي حيقق وكل موديول تعليمي حيقق وكل موديول تعليمي حيقق 
  يساعد علي حتقيق أهداف حمددة مسبقاً وخمططاً هلا بعنايـة  -أ 

  يساعد كل متعلم علي السري يف تعلمه بالسرعة اليت تناسب قدراته ومستوي حتصيله  -ب 

  ال يعمد إيل مقارنة مستوي املتعلم التحصيلي مبستوي أي متعلم آخر  -ج 

للمتعلم من أجل التعـرف علـى احتياجاتـه    يتطلب استعمال أساليب التشخيص الفردي  -د 
  .واهتماماته قبل تقدمي النشاطات التدريبية



ال يصنف املتعلمني وبالتايل يقضي على الشعور من اخلوف من اإلخفاق، املعلم  يتعاون مـع   -ه 
  .املتعلم لتحقيق أعلى مستوى مرغوب و هو اإلتقان 

يف الوقت نفسه يقـدم املسـاعدات   يساعد املوديول التعليمي على حتمل مسئولية التعلم و  -و 
للتوجيه ، واالختبار الذايت الذي حيتوي عليه املوديول التعليمي ليساعد املتعلم علـى حتديـد   

 .مكانه وإذا ما كان يسري حنو حتقيق األهداف أم ال

  مكونات املوديول التعليمي
وسيلة من وسـائل   توجد مكونات أساسية للموديول ال بد من العناية ا ، ذلك أن املوديوالت

التعلم الذايت اليت تعتمد على مدى قابلية كل موديول على إثـارة و تشـويق املـتعلم و إثـارة     
اهتماماته لإلقبال على دراسته، ويتفق كثريا من التربويني على وجود مخسة مكونات أساسية ، و 

  :ه املكونات فيما يلي ميكن إجياز هذ.  إن كانوا خيتلفون فيما يتعلق بترتيب أمهية هذه املكونات

غالبا ما يكون هناك غالف للموديول ويكون واضحا ومعـربا عـن مضـمن    : العنـوان  .١
املوديول ، حبيث يستطيع املتعلم منذ البداية أن يصل إىل فكرة عامة ومـوجزة عـن هـذا    
املضمن، ويرتبط ذا األمر أن يكون العنوان والشكل متكاملني ويعطيان معا فكرة عن جمال 

كمـا جيـب أن   . وديول وما حيتويه من معارف ومعلومات، وأن يكون مناسبا لسن املتعلمامل
يراعي الزمن، مع أن الزمن يف التعليم الذايت ال حيدد، مراعاة للفروق الفردية بني املتعلمني يف 
اإلجناز، إال أنه يؤخذ عادة الزمن الذي يستغرقه املتعلم املتوسط يف الدراسة حـىت ال يتـرك   

  .علمون بدون ضوابط تتعارض مع اخلطة الزمنيةاملت

تعتين املقدمة بأن يعلم املتعلم منـذ بدايـة اتصـاله    : ) التمهيـد(مقدمة املوديول  .٢
باملوديول ما سيتعلمه، ويتعرف على موضوع املوديول وأمهيته بشكل عام واألساليب الـيت  

األهـداف اإلجرائيـة   تدعو إىل دراسته ، وما ميكن أن يعود عليه مـن فوائـد متمثلـة يف    
للموديول، ويف كثري من املوديوالت جيد املتعلم بعض اإلرشادات اخلاصـة بكيفيـة دراسـة    
املوديول واخلطوات اليت جيب إتباعها، وذلك تيسريا للدراسة والتقدم يف املوديـول بشـكل   

  .مناسب، وكيفية اختيار األنشطة اليت تساعده على حتقيق أهداف املوديول

يتعرف املتعلم منذ بداية الدراسة بأسلوب املوديوالت : يول التعليميـة أهداف املود .٣
التعليمية على األهداف وجيتهد يف فهمها ومتطلبات إجنازها، ولذا فإن األهداف تكون مصاغة 
يف عبارات واضحة وحمددة ودقيقة ال حتتمل أكثر من معىن، حبيث حتدد األداء الذي يفتـرض  

  . تهاء من الدراسة أن حيققه املتعلم عند االن



يعرض حمتوى املوديول يف أجزاء متتالية :  احملتوى واألنشطة التعليمية املسـاعدة .٤
يعتمد كل منها على اآلخر، وتعتمد هذه األجزاء على األهداف احملددة للموديول، واملـواد  

على التعليمية املتاحة، ويعترب كل جزء من هذه األجزاء متكامال، وهو يف نفس الوقت يعتمد 
ودف األنشطة التعليمية اليت حيتوي عليها املوديـول إىل  .اجلزء السابق وميهد للجزء التايل 

متكني املتعلم من متابعة عملية تعلمه للمحتوى، وهذه األنشطة تتفق مع األهداف وتسعى إىل 
حتقيقها، وتكون هذه األنشطة متضمنة داخل املوديول أو خارجه وتكـون مكتفيـة بـذاا    

وعة أي تشمل مواد مطبوعة وتسجيالت صوتية ومرئية، و برامج حاسب آيل، وغريهـا  ومتن
من األنشطة األخرى حبيث خيتار املتعلم ما يناسبه، كما تتضمن هـذه األنشـطة توجيهـات    

  .  وإرشادات مناسبة للمتعلم حول كيفية ممارستها

�:و����ل�א����و�����א��وאد�א��	������א����� �

املتعلم مبشاهدا يف األنشطة املتعلقة ـا كالصـور واألفـالم والشـرائح      مواد مرئية يقوم -أ 
  .والشفافيات واألسطوانات املدجمة

  .مواد مسعية كاالسطوانات والتسجيالت الصوتية -ب 

  .مواد جتريبية أو معملية مثل التجارب، فحص العينات، الشرائح  -ج 

  .مواد مطبوعة مثل القيام ببعض البحوث، القراءات املكتبية  -د 

�.وא���ط��א��د�������و�ن� �

مثل قراءة كتب، االستماع إىل حماضرة، دراسة مشكالت، صور، أحباث : أنشطة معينـة -أ 
.  

مثل كتابة حبوث، عمل لوحة، صنع منوذج معني، تلخيص موضوع، .  أنشطة تطبيقيـةأنشطة تطبيقيـةأنشطة تطبيقيـةأنشطة تطبيقيـة -ب 
  . إجابة أسئلة، طرح مقترحات

  .ن خيتار حسب ما يناسبهفهناك تنوع يف األنشطة والوسائل واخلربات يتم للمتدرب أ

  :وتشتمل هذه االختبارات على :  االختبارات .٥

����� -أ ����������يعطى قبل دراسة املوديول ، و يهدف إىل الكشف عن الصعوبات  :א
اليت قد يواجهها املتعلم ، وهو يساعد املتعلم على تشخيص ذاته وتعرف ما ينبغي أن 

وعادة تـرتبط الفكـرة األساسـية     يهتم به ويويل اهتمامه به أثناء دراسة املوديول،
للموديول ارتباطا واضحا باألهداف احملددة، وإذا اجتاز املتعلم هذا االختبار مبستوى 



أما إذا أخفق . إتقان معني يسمح له بتخطي هذا املوديول واالنتقال إىل املوديول التايل
 .  فعليه مواصلة دراسة املوديول

���א ��������� - ب ���سة املتعلم للموديول ملراقبة مدى تقدمه، وتستخدم أثناء درا:  א
وهي اختبارات قصرية متكررة ترتبط بأهداف الوحدة بطريقـة مباشـرة و تعتـرب    
اختبارات للتقومي الذايت، حيث يقوم املتعلم بتصحيحها بنفسه، وتقدم له تغذية راجعة 

   .فورية توضح مدى تعلمه

�د!� -ج 	�������املتعلم بعد االنتـهاء مـن    وهو اختبار حتصيلي ختامي جييب عنه:  א
دراسة املوديول، وقد يكون هو ذاته االختبار القبلي، وعندئـذ تقـارن النتـائج أو    

 . الدراسات اليت حصل عليها املتعلم قبل دراسة املوديول بدرجاته يف النهاية

يتيح الربنامج للمتعلم فرصة املتابعة مثل قيامه بالكتابة يف موضوع يتعلق :  أنشطة إضافية .٦
  .بأحد موضوعات الربنامج 

اليت ميكن للمتعلم االستعانة ا للمزيـد مـن   : قائمة باملصادر واملراجـع العلميـة  .٧
 .املعلومات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



الحظ أن الدرس الواحد قد يشتمل طرقا خمتلفة من التـدريس ضـمن   ... عزيزي الطالب املعلم
التدريس يف احلصة الواحدة يقلـل  إستراتيجية خاصة يف نسق متكامل ، وال شك أن تعدد طرق 

من مشكالت النظام يف الفصل، كما يتيح فرصا متعددة ملشاركة الطالب يف األنشطة، ومـن مث  
������ ا���� أ���
، ������     "وتذكر دائما املثل الذي يقول. شعورهم دائما بالنجاح واإلجناز

  "أ��� وأرى أ��آ�، ����� أ��� وأرى وأ��� أ���


