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 :البحح ملخص

ىدف ىذا البحث إلى التعرف عمى كفايات التعمم التكيفي لدى معممات الحاسب اآللي 
التحميمي وتم استخدام أداة االستبانة  بمدينة الرياض. وقد اتبع البحث المنيج الوصفي

لإلجابة عمى أسئمة البحث. وقد تكون مجتمع البحث من جميع معممات الحاسب وتقنية 
معممة. أما عينة البحث فقد  787والبالغ عددىن لممرحمتين المتوسطة والثانوية  المعمومات

قد و   مع الكمي.% من المجت2..2معممة وىي تمثل  277تمثمت في عينة عشوائية حجميا 
أظير البحث عدًدا من النتائج من أىميا انخفاض في الكفايات المعرفية وكفايات األداء 
التدريسي لمتعمم التكيفي، ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين معممات الحاسب في كفايات 
د التعمم التكيفي تعزى لمدرجة العممية لصالح المعممات حممة الماجستير، وكذلك عدم وجو 

 فروق ذات داللة إحصائية بين معممات الحاسب في كفايات التعمم التكيفي تعزى لمخبرة. 

 كفايات، التعمم التكيفي، معممات الحاسبالالكممات المفتاحية: 

 

 

Abstract: 
 
 This study aims to identify adaptive learning competencies for 

computer science teachers in Riyadh. Descriptive analysis methodology 

was employed using survey tool to collect the data. The population was the 

female computer science teachers in intermediate and high schools with a 

total of 780 teachers. Randomly 207 female teachers participated among 

the population with a percentage of 26.5%. The study results show low 

level of competencies of knowledge and teaching using adaptive learning. 

Statistical differences between the participants in adaptive learning 

competencies with a favour to Master degree holders were found, and no 

statistical differences were found related to the participants experiences.  
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 املكدمة

 ،المستحدثات التكنولوجيةب تيجة تأثرهنوذلك التعميم اليوم بسرعة تغيره قطاع  يتميز
ساىمت بشكل كبير في ابتكار عدد من األدوات االلكترونية والتي يمكن استخداميا في  يوالت

 .وتطوير مخرجاتيا النيوض بالعممية التعميمية
وأصـبح البحـث المسـتمر عـن أفضل الطـرق والوسـائل لتـوفير بيئـة تعمـم تفاعميـة 

ىـو جّل اىتمام التربـويين، وأسـيم تجذب اىتمام الطمبة وتحـثيم عمـى تبـادل اآلراء والخبـرات 
فـي ظيـور أساليب جديـدة فـي عمميـة التعمــيم والــتعمم،  تعميمالتقـدم الـذي حـدث لتكنولوجيـا ال

أىميا الــتعمم االلكترونــي حيــث تعــد بيئــة الــتعمم االلكتروني وسيمة تدعم العمميـة التعميميـة 
إلـى طـور االبـداع والتفاعل وتنمية الميـارات، وتقدم أحـدث  وتحوليـا مـن الطـور التقميـدي

الطـرق التي من شأنيا أن تسيل التعمم ليالئم احتياجات المتعمم ويوفر بيئـة تفاعميـة بـين 
 (.2779المعمـم والمـتعمم أو المتعمم وأقرانو أو التفاعل مع المحتوى التعميمي )عبد العال، 

ن بيئة التعمم االلكترونية ىي البيئة التي تتجاوز الحدود ( أ2778ويرى عبد الحميد )
عدد من الدراسات وصت الجغرافية والزمنية لتقديم الخدمة التعميمية واالستفادة منيا. وقد أ

عمى ضرورة االستفادة من بيئات التعمم االلكترونية وتوظيفيا في المواقف التعميمية مثل 
 (.2777( ودراسة )رمود، 2779دراسة )زاىر،

كما ظير توجو حديث في بيئات التعمم االلكترونية وىو ما يسمى ببيئات التعمم 
دارة التعمم الخاصة الشخصية والتي ُيقصد بيا  النظم التي تساعد المتعممين عمى السيطرة وا 

دارة التعمم من  بيم، وتشمل تقديم الدعم لممتعممين في تحديد أىداف التعمم الخاصة بيم، وا 
. كما (Harmelen,2006)والتواصل مع اآلخرين خالل عممية التعمم ، وىناحية المحت

( بأنيا االستخدام الحر لمجموعة من الخدمات واألدوات والتقنيات 2777يعرفيا الشطي )
والبرمجيات االجتماعية من قبل المتعمم والتي تمكنو من إدارة عممية تعميمو وبناء معارفو في 

وسائل لمتواصل مع المساحات الشخصية األخرى لتبادل سياق اجتماعي من خالل تقديم 
  المعارف الفعالة.

( أن االتجاه نحو بيئات التعمم االلكترونية Harmelen,2006وقد بّين ىارممن )
الشخصية كان نتيجة عدة أسباب ومنيا ازدياد الحاجة إلى التعمم مدى الحياة، والذي ينشأ 

ية واالجتماعية والتغيرات في متطمبات الحياة، مما دفع من التزايد اليائل لمتطورات التكنولوج
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باألشخاص إلى المزيد من التعمم لرفع مستوى الميارات والمعرفة وحتى يبقوا عمى إطالع 
بجديد تخصصاتيم، وزيادة الوصول إلى المعمومات واألشخاص والمستحدثات التي طرأت في 

نظمة التعمم االلكتروني تحت سيطرة الطرق التربوية لمتعمم والتي ركزت عمى أن تكون أ
 المتعمم.

 لقد أتاحت الثورة التكنولوجية لمتخصصي التعميم الفرصة إلنشاء بيئة تعميمية 
تواكب احتياجات كل طالب بشكل فردي، من خالل نظام وطريقة تعميمية تعرف بالتعمم تكيفي 

اد بيئة تعميمية متميزة التكيفي، فيو إحدى الطرق التعميمية الحديثة التي نشأت بيدف إيج
تواكب احتياجات كل طالب عمى حدة، بحيث يتم تحديدىا بعد الخضوع واإلجابة عمى مجموعة 
من األسئمة والميام ُيحدد من خالليا مستواه في كل قسم من أقسام المعرفة وُتحدد جوانب 

(. ويعد 2772الضعف والقوة لديو، ومن ثم يتم بناء بيئة تعميمية تواكب احتياجاتو )حجازي،
التعمم التكيفي من الطرق التي تساىم برفع مستوى مخرجات التعميم والذي أكد عمى ذلك كاًل 

(. ويتطمب تطبيق ىذا النوع Walkington, 2013; Bower,2015) وويمنقتون من بور 
من التعميم معارف وميارات خاصة ومن ىنا دعت الحاجة إلجراء ىذا البحث حول التعمم 

اىي كفاياتو وذلك لتزويد القائمين بالعممية التعميمية بتمك الكفايات من أجل تحقيق التكيفي وم
 األىداف التربوية بفعالية وجودة أكبر.

 مشهلة البحح

ساىمت التوجيات الحديثة لتقنيات التعميم في استحداث نظم جديدة لمتعميم والتعمم 
بيا الطالب وتغيير أساليب توصيل والتي كان ليا دوٌر كبير في تطوير الطريقة التي يتعمم 

المعمومات إلييم، وأيًضا تقديم المحتوى بطرق متعددة. ومع التوجو لتحسين العممية التعميمية 
وانتقال التركيز من بيئات معتمدة عمى المعمم إلى بيئات معتمدة عمى المتعمم وحاجاتو 

المتعممين عند التخطيط  واتجاىاتو وميولو فإنو من الضروري مراعاة الفروق الفردية بين
 من وقد أكدت العديد .عناصرىا كما أشارت لذلك نظرية أنماط التعمم لمعممية التعميمية بكافة

 استقبال في عن اآلخرين بو يختمف والذي التعمم في الخاص نمطو متعمم لكل الدراسات أن
 العممية في مراعاة تمك األنماط كما أكدت عمى ضرورة واالحتفاظ ومعالجتيا المعمومات
النتائج. ولذلك فإن تكييف بيئة التعمم وفًقا ألنماط المتعممين قد  أفضل لتحقيق التعميمية

أصبح من المحاور الحديثة الذي لقي اىتمامًا بالغًا من الباحثين والميتمين بالتعميم والتقنية 
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ييف محتوى حيث ظيرت العديد من األنظمة االلكترونية التي لدييا القدرة عمى تعديل وتك
التعمم تمقائًيا وفًقا الختالف أنماط التعمم عند المتعممين وىذا ما يسمى باألنظمة القائمة عمى 
التعمم التكيفي، حيث يتيح ىذا النوع من التعميم تقديم محتوى وأنشطة وميام تعمم تتوافق مع 

سب مع أنماط مستوى المتعمم وقدراتو واحتياجاتو، إذ يتم تصميميا عمى عدة مستويات تتنا
 . (Dzuban, Moskal, Cassisi, Fawcett, 2016) وميول وقدرات ىؤالء المتعممين 

وقد الحظت الباحثة في الميدان التعميمي من خالل عمميا كمشرفة تربوية ازدحام 
الفصول التعميمية بأعداد ىائمة من الطالبات المختمفات في قدراتين وميولين، مما يشير إلى 

يئات تعمم متوافقة مع احتياجات الطالبات باختالف قدراتين، وكما بادرت وزارة أىمية توفير ب
التعميم بدمج ذوي االحتياجات الخاصة مع الطالبات السويات. فتقديم محتوى واحد لجميع 
الطالبات دون مراعاة لقدراتين وميولين، لو أثر سمبي عمى دافعيتين وبالتالي عمى مستوى 

( أنو من 2777.  كما أكد المركز الوطني لمقياس والتقويم )(2772تحصيمين )الراشد،
أىم تقنيات وأدوات وتطبيقات التقنية الحديثة القدرة عمى تحديد معايير معمم الحاسب 

( أن ىناك حاجة 2777واستخداماتيا في التعميم لتطوير مخرجاتو. وأظيرت دراسة المالكي )
استخدام وسائل وتقنيات التعمم الحديثة  لعمل دورات تدريبية لمعممات الحاسب في مجال

 Murray)واختيار المناسب منيا لمدرس لتحقيق األىداف. كما أشارت دراسة ميري وبرزي )
& Pérez, 2015  إلى أن التعمم التكيفي ييدف إلى تحسين عممية التعمم من خالل مراعاة

وكما أوصت دراسة الفروق الفردية بين الطالب وتخصيص محتوى لكل طالب وفق قدراتو. 
( أيًضا بإجراء المزيد من البحوث حول 2779( ودراسة األشقر وعقل ).277عبد المقصود )

 التعمم التكيفي وتطبيقاتو لتحسين العممية التعميمية، ومن ىنا ظيرت الحاجة إلى ىذا البحث
 لإلجابة عن السؤال التالي:

من  اسب اآللي بمدينة الرياضلدى معممات الحالتعمم التكيفي توافر كفايات  ما درجة
 وجية نظرىن، والذي يتفرع منو التساؤالت الفرعية التالية:

 ما درجة توافر الكفايات المعرفية لمتعمم التكيفي لدى معممات الحاسب بمدينة الرياض؟ 
 ما درجة توافر الكفايات التدريسية لمتعمم التكيفي لدى معممات الحاسب بمدينة الرياض؟ 
  ذات داللة إحصائية بين متوسط إجابات أفراد العينة في كفايات التعمم ىل توجد فروق

 الدرجة العممية(؟ –التكيفي تعزى الختالف )الخبرة 
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 أيمية البحح

 :فيما يمي تتمثل أىمية البحث
 األيمية الهظرية:

 التعمم التكيفي  بمجال تتعمق التي األساسية قد يسيم ىذا البحث في تحديد الكفايات
 ت الحاسب اآللي بمدينة الرياض.لدى معمما

 لمعممات الحاسب اآللي في مدينة  التدريسي األداء مستوى رفع في قد يسيم البحث
 الرياض.

  يمكن أن يساىم ىذا البحث في إثراء موضوع التعمم التكيفي وكيفية تطبيقو واالستفادة
 منو.

 المجال  قد يمفت ىذا البحث نظر الباحثين إلجراء المزيد من البحوث في ىذا
 لمتخصصات األخرى. 

 األيمية التطبيكية:

  قد يساعد ىذا البحث المشرفين التربويين والمدربين في تنفيذ دورات خاصة بالتعمم
التكيفي لمعممات الحاسب اآللي حيث يوفر ىذا البحث إطارًا عاًما لالستناد عميو في 

 مثل ىذه الدورات.
 ى مخرجات التعميم.توظيف التقنية الحديثة بما يعود بالنفع عم 
 بين الفردية بالفروق لالىتمام التعميم عمى القائمين قد يوجو ىذا البحث انتباه 

 واستعداداتيم قدراتيم تناسب واالستراتيجيات التي الطرق، باستخدام المتعممين
  .وميوليم

 البحح أيداف

 :اآلتي تحقيق إلى ييدف البحث الحالي
 مجال التعمم  ممات الحاسب وتقنية المعمومات فيلمع الالزمة بالكفايات قائمة تحديد

 التكيفي.
  التعرف عمى مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية في إجابات أفراد العينة تعزى

 الدرجة العممية(. –الختالف )الخبرة 
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 حدود البحح

 يتحدد ىذا البحث باآلتي:
 احلدود املوضوعية:

يفي من معارف وميارات تدريسية اقتصر ىذا البحث عمى معرفة كفايات التعمم التك
 بمدينة الرياض.لممرحمتين المتوسطة والثانوية لدى معممات الحاسب وتقنية المعمومات 

 احلدود البشرية واملهانية:

 اقتصر البحث عمى عينة من معممات الحاسب وتقنية المعمومات بمدينة الرياض.
 احلدود الزمانية:

ىـ/ 7777راسي الثاني من العام الدراسي تم تطبيق ىذه الدراسة خالل الفصل الد
 .ىـ7778

 مصطلحات البحح

 (:Competenciesالهفايات )

( بأنيا "القدرة عمى تحقيق األىداف والوصول إلى 22، 7722يعرفيا )زيتون،
النتائج المرغوب فييا بأقل التكاليف من جيد ومال، والكفاية في التدريس تتمثل في جميع 

ارات التي تنعكس عمى سموك المعمم المتدرب، وتظير في أنماط الخبرات والمعارف والمي
 ." مينية، خالل الدور الذي يمارسو المعمم عند تفاعمو مع جميع عناصر الموقف التعميمي

"مجموعـة المعــارف والميـارات واإلجـراءات واالتجاىــات  ( بأنيـا272، 2772وعرفيـا )األحمـد،
ــ ــو بأقــل ق ــام بعمم ــم لمقي در مــن الكمفــة والجيــد والوقــت، والتــي ال يســتطيع التــي يحتاجيــا المعم

بدونيا أن يؤدي واجبو بالشكل المطمـوب، ومـن ثـم ينبغـي أن يعـد توافرىـا لديـو شـرًطا، إلجازتـو 
 في العمل".

 وتعرفًا الباحجة إدرائًيا بأنًا:

مجموعة من المعارف والميارات التي يجب أن تتوافر لدى معممة الحاسب اآللي 
 ى أداء دورىا بإتقان في مجال التعمم التكيفي. لتصبح قادرة عم
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  (:Adaptive Learningالتعلم التهيفي )

( التعمم التكيفي بأنو "أحد أساليب التعمم التي ُيقدم فييا 77، 2777ُيعرف )المالح،
التعمم وفقا ألنماط وأساليب وخصائص المتعممين المختمفة، وفقا لطريقة تعمم كل متعمم، سواء 

، ويحدث ىذا التكيف لمبيئة الفرديةالفروق  قة تقميدية أو إلكترونية، وذلك بمراعاةأكانت طري
 التعميمية والمحتوى وطريقة عرضو والطالب والمعمم بشكل كمي وكيفي".

لتعمم التكيفي بأنو طريقة من طرق ( اAlshammeri, 2016كما يعرف الشمري )
التعميم والتي يتم فييا تقديم المعارف والميارات بناًء عمى أساليب التعمم المتنوعة وتعتمد عمى 

 نظم خاصة ليا القدرة عمى تعزيز التعمم من خالل مراعاة خصائص المتعمم المختمفة.
 وتعرفٌ الباحجة إدرائًيا بأنٌ: 

عميم والتي تقوم عمى توفير بيئة تعميمية مخصصة لكل طريقة من الطرق الحديثة لمت
طالب وفق احتياجاتو وقدراتو عبر نظم الكترونية خاصة ليا القدرة عمى تعديل مادة التعمم 
 بناًء عمى استجابات المتعمم أثناء العممية التعميمية لتصبح متالئمة مع تمك االحتياجات.

 أدبيات البحح
يد من األساليب والطرق من أجل حل المشكالت التعميمية، يقدم التعمم االلكتروني العد

وتوفر بيئات التعميم االلكترونية دعم وتحسين لعممية التعمم، كما أنيا ال تحتاج إلى متخصص 
في البرمجة من أجل التعامل معيا ولكنيا تتطمب مجموعة من الكفايات التي يمكن تنميتيا 

(. وفي أي نظام تربوي يعتمد 2777بو شقير،لدى مستخدمي ىذه النظم )عقل، وخميس، وأ
دور المعمم عمى مجموعة من الجوانب التي تمثل المرجع لمفيوم العممية التربوية، ويبقى 
المعمم وما يقوم بو من ميام من أبرز العوامل التي تؤدي إلى نجاح العممية التعميمية، فمم تعد 

ُيعتبر محورًا أساسًيا في تنمية قدرات وظيفتو متوقفة عمى نقل المعرفة إلى المتعممين بل 
وميارات المتعممين الشخصية واالجتماعية واألكاديمية. ونظًرا لتطور التربية وتزايد أىمية 
المدرسة وتغير دورىا، وتطور المتعممين في ظل مستجدات الحياة، والمتغيرات المتسارعة في 

ألكفاء المؤىمين تأىياًل عالًيا، من المجتمع، فإنو من الضروري االىتمام بتوفير المعممين ا
خالل إعدادىم وتدريبيم والعناية بنوعية الكفايات التي يمتمكونيا في جميع الجوانب الشخصية 
والعممية والفنية وذلك في سبيل تحقيق األىداف المرجوة من العممية التعميمية والرقي 

 (.2777بمخرجات التعميم )رمضان وحمزة، 
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( أن المعممين بحاجة في وقتنا الحالي إلى التدرب عمى أدوات 2777ويرى عميمات ) 
التقنية الحديثة، وكيفية تضمينيا وتوظيفيا كأداة فاعمة في التعميم، وكيف يمكن أن تخدميم 
وتسيل ليم تمبية حاجات الطالب المختمفة من أجل تحقيق أىداف المنيج. وليذا فقد باتت 

عمم والتعميم تشكل تحدًيا مستمرًا لممعممين، وبالتالي يجب عممية إدخال األدوات التقنية في الت
  إعدادىم وتدريبيم لتوظيف تمك المستحدثات التقنية بكفاءة أثناء عممية التدريس.

ومن أساليب التعمم الحديثة والتي ليا تأثير كبير عمى مخرجات التعمم أسموب التعمم التكيفي. 
ر بشكل إيجابي عمى المتعمم واندماجو وتحصيمو حيث أثبتت الدراسات أن ىذا األسموب يؤث

ألنو يقوم بناًء عمى تمبية احتياجات المتعمم وميولو وقدراتو 
(Garite,2013;zeimer,2014). 

عمى أن تطبيق ىذا النوع من التعميم بكفاءة يتطمب  (Bower,2015)ويؤكد بور 
المعمم من أجل تحقيق مجموعة من المعارف والميارات واألدوات التي يجب أن ُيمم بيا 

وحيث أن ىذا البحث موجو لمعرفة كفايات التعمم التكيفي لدى  األىداف المنشودة منو.
معممات الحاسب وتقنية المعمومات فإن الفصل الحالي سوف يناقش كفايات المعمم والتعمم 

 التكيفي.
 (Teacher Competencesنفايات املعلم )

ة التعميمية باعتباره ركًنا أساسًيا من أركان النظام يمثل المعمم أىمية كبرى في العممي 
التربوي بشكل عام، وميسرًا لتعمم الطمبة بشكل خاص، ولذلك البد من أن تتوفر فيو مجموعة 
من الكفايات المعرفية والميارية، والتي تؤدي إلى االرتقاء بالمستوى التدريسي لو والقيام 

 (.2778ر،بالميمات المناطة بو بكفاءة عالية )عسك
وفي أواخر القرن الماضي ظير اتجاه تربوي جديد في التنمية المينية لممعمم وىو ما  

يسمى بالتربية القائمة عمى الكفايات، كما قامت برامج إعداد المعممين باالىتمام بالكفايات 
ح التدريسية التي يجب عمى المعمم أن يمتمكيا. وتعتبر تمك الكفايات معياًرا لقياس مدى نجا

المعمم في أدائو لميامو في العممية التعميمية وتحقيق األىداف التربوية بكفاءة وفاعمية 
Lochrie, 1999) ونتيجة لذلك ظيرت العديد من الدراسات عن أىم الكفايات التدريسية .)

( ودراسة 2777( ودراسة الخانجي )2772) الواجب توفرىا لدى المعمم مثل دراسة درار
 (.2777فتيحة )
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 تمثل التي األداء أشكال ( الكفاية بأنيا "تمثل مختمف77، .277يعرف طعيمو )و  
 الفيم وأشكال االتجاىات عن مجموعة عبارة فيي ما، لتحقيق ىدف يمزم والذي األدنى الحد

 والوجدانية العقمية أىدافيا لتحقيق التعميمية تيسر العممية أن شأنيا من التي والميارات
 حركية". والنفس

( أنو بالرغم من تعدد التعريفات لمكفاية إال أنيا تتفق في 2777قطيط ) ويرى 
 :مفيوميا في مجال التعمم والتعميم عمى النقاط األساسية اآلتية

    تشمل المعارف والميارات واالتجاىات، حيث يمكن تجزئتيا إلى كفايات معرفية
 .وكفايات أدائية وجميعيا قابمة لالكتساب والقياس

 ت المعمم جميع قدرات المعمم المرتبطة بأداء مينة التعميم، والتي تؤدى تشمل كفايا
 حيث تشمل جميع أدواره سواء داخل الصف وخارجو. إلى مستوى مالئم من اإلتقان

 كما تشمل الكفايات المينية لممعمم كفايات التخطيط والتنفيذ وأساليب التقويم. 
 أيمية حتديد الهفايات

بوية عمى تأىيل المعمم وتدريبو لمقيام بالميام المنوطة بو لقد حرصت المؤسسات التر  
سواء قبل الخدمة من خالل البرامج التي تطرح في المعاىد والجامعات، أو أثناء الخدمة من 
خالل الدورات التدريبية بيدف تنمية العديد من الميارات لديو حتى يمتمك مجموعة من 

نقل الخبرات التعميمية التعممية، ليصبح قائًدا لمغرفة الكفايات التعميمية التي يحتاج إلييا في 
 (.2777الصفية ومنظًما لبيئة التعمم ومصمًما لمتدريس )عبيدات وحميدات،

ويعتبر موضوع كفايات المعمم من المواضيع اليامة في العممية التربوية، حيث ُتعد  
ميني، وقد قامت العديد من ىذه الكفايات دلياًل لممعمم ومرشّدا لو ألدائو لميامو ونموه ال

كميات إعداد المعممين ومراكز التدريب التربوي باالىتمام بكفايات المعمم بيدف االرتقاء 
 (.2777بمستواه الميني )رمضان، وحمزة،

إعداد المعمم وتنميتو مينًيا من منطمق مفيوم الكفايات مطمب من مطالب يعتبر و  
حرصت وأوصت المؤتمرات والمنظمات العالمية  التعميم. ولما ليذا المطمب من أىمية فقد

والعربية والمحمية السعودية بأىمية إعادة النظر في برامج اإلعداد والتنمية المينية لممعممين 
وتطويرىا وفق مستويات معيارية محددة وتخطيطيا عمى أساس الكفايات والتركيز عمى جوانب 
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، 2777ة لممناىج وطرق التدريس لعام التعمم ومن ىذه المؤتمرات مؤتمر الجمعية المصري
 (..277)الشياب،  2777ومؤتمر الجمعية السعودية لمعموم التربوية والنفسية لعام 

 مصادر اشتكام الهفايات

تتنوع مصادر اشتقاق الكفايات من باحث آلخر بحسب أىداف كل دراسة وطبيعتيا، وقد 
أن يستخدم أكثر من مصدر ويتبع ساعد عمى ىذا التعدد ما أوصى بو الباحثون والخبراء ب

أكثر من أسموب لتحديد الكفايات واشتقاقيا، ليكون االختيار أكثر دقًة وأسمم منيًجا وأشد 
( من 2777(. ومن أكثر مصادر الكفايات شيوًعا ما ذكره مرابط )7777موضوعيًة )المطيري،

 أن أىم مصادر اشتقاق الكفايات ىي:
 :ه كفايات وميارات الزمة لعمل المعمم ثم تسجيميا فالمربي يفكر فيما يرا التخمين

 ومن ثم تطبيقيا.
 :وذلك من خالل مالحظة المعممين وىم يؤدون مياميم التعميمية، وما يؤثر  المالحظة

 عمى عطائيم العممي أثناء الخدمة.
 :وجود نظرية تعميمية من شأنو أن يساىم في تحديد الكفايات  النظرية التعميمية

سس ومنطمقات تمك النظرية سواء كانت تقميدية أو حديثة وتختمف الالزمة عمى أ
 الكفايات باختالف الطريقة المعتمدة في التدريس.

 :بمعنى تحديد حاجات الطالب في المجتمع حتى يتمكن من  تقدير حاجات المتعممين
 التعامل معيا.

 :جال التربوي تساعد كثيًرا األبحاث والدراسات التي تقام في الم األبحاث والدراسات
عمى كشف معايير أو مواصفات التعميم الجيد فتساىم في تحديد الكفايات التي 

 تفترض توفرىا عند المعممين.
  قوائم الكفايات: ما تم استخالصو من قبل من أجل وضعيا في تسمسل منطقي من

 السيل أو البسيط إلى الكفايات األكثر تعقيًدا.
 أنواع الهفايات

إلى أن أنواع الكفايات التي يحتاج إلييا المعمم تتعدد بتعدد ( 2777تشير بشرى ) 
( 7722)النظرة إلييا )فمسفات التعميم، نظريات التدريس، حاجات المجتمع(. ويصنف السيد 

 الكفايات إلى أربعة أنواع وىي:
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 المعمم ألداء الضرورية العقمية والميارات المعمومات إلى وتشير :المعرفية الكفايات 
 .(التعممية -ةعممو )التعميميجاالت شتى م في

 ومعتقداتو  وقيمو واتجاىاتو وميولو استعدادات المعمم إلى وتشير :الوجدانية الكفايات
نحو  واتجاىو بنفسو المعمم وثقتو حساسية :مثل متعددة جوانب ُتغطي الكفايات وىذه

 مينة التعميم.
 الميارات  وتتضمن المعمم رىاُيظي التي األداء كفاءات إلى وتشير :األدائية الكفايات

 ما عمى يعتمد ىذه الميارات وأداء) التعميم وتكنولوجيا وسائل حركية )كتوظيف النفس
 .معرفية كفايات من سابقاً  المعمم حّصمو

 التعميمي  الميدان في السابقة المعمم لمكفايات أداء أثر إلى وتشير :اإلنتاجية الكفايات
 في أو المستقبمي تعمميم في تكيفيم ومدى مين،المتعم في المعمم كفايات أي أثر
 .مينيم

ومن الكفايات التقنية والتي يجب عمى المعمم اإللمام بيا في ىذا العصر كما يشير   
( إلى كفايات متعمقة بالثقافة الحاسوبية، وميارات استخدامو، وكفايات 2777المشرفي )

مومات ومصادرىا وطرق تناوليا. ولقد متعمقة بالثقافة المعموماتية وتشمل التعرف عمى المع
( إلى وجود مجموعة من الكفايات التي يجب عمى المعمم Loxley, 2004أشار لوكسمي )

معرفتيا عند استخدام التعمم االلكتروني مثل طرق التواصل االلكترونية مع المدرسة 
دارتيا، وأيًضا والمتعممين، واستخدام المحتويات وأساليب التقويم االلكترونية وتصميميا وا  

التعامل مع الفصول والمعامل االفتراضية، واستخدام اإلنترنت في المكتبة ومراكز مصادر التعمم 
 والتطوير الميني.

وتعتبر الكفايات المعرفية من أىم الكفايات التي يجب عمى المعمم أن يمتمكيا وذلك  
بأنيا المعمومات والميارات  (7777لمقيام بأعمالو التعميمية بإتقان حيث تعرفيا االنشاصي )

العقمية الضرورية ألداء المعمم في شتى المجاالت. فيذه الكفايات يجب أن تتضمن اإللمام 
بالمعارف والمعمومات التي تساعد المعمم عمى أداء عممو والقيام بميامو والتي تظير من 

لمامو بالجوانب التربو  ية والتكنولوجية كافة خالل تمكنو من مادتو التخصصية واتساع ثقافتو وا 
 (. 7777)المطيري،
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 الفرم بني الهفايات والهفاءات

إن الكفاية تعني ىي وصف الحد األدنى لألداء، فعندما يصل الفرد إلى حد الكفاية 
فيذا يعني أنو قد وصل إلى الحد األدنى من الميارة التي تساعد عمى أداء العمل " أي أن 

لميارات التي تصل بو إلى تحقيق الحد األدنى من األىداف المعمم الذي يمتمك من القدرات وا
 (.2777التعميمية المنشودة نقول إنو يمتمك كفايات أدائو لعممو التعميمي )محمدي،

أما الكفاءة تعني القدرة عمى استخدام األساليب والطرق المناسبة التي تساعده عمى 
أن الكفاية تحقق الحد األدنى من  تحقيق الحد األعمى من األىداف التعميمية المنشودة أي

األىداف، بينما الكفاءة تحقق الحد األعمى منيا. وبناء عميو تكون الكفايات األدائية لممعمم 
تمثل الحد األدنى من الميارات التي يجب أن يكتسبيا المعمم سواء في أثناء إعداده قبل 

التعميمية المرجوة منو وىذه  الخدمة أم في أثناء تدريبو وىو في الخدمة لكي يحقق األىداف
الكفايات ال تقاس إال بمالحظة أدائو داخل الصف الدراسي عن طريق بطاقات مالحظة أعدت 

 (.27، ص 2772ليذا الغرض )راشد ،
وقد ظيرت العديد من توصيات المؤتمرات التي تؤكد عمى أىمية امتالك  

حسين العممية التعميمية. فمن المعمم لمكفايات الالزمة حتى يؤدي دوره بطريقة فعالة لت
( حول التربية ما بعد 2772توصيات المؤتمر اإلقميمي لمدول العربية الذي عقدتو اليونسكو )

توفير تنمية مينية مستمرة وتقديم الدعم الالزم لممعممين ألن جودة التعميم ترتكز  2772
( والمقام في .277بشكل أساسي عمى كفاءة المعممين. ومن ضمن توصيات مؤتمر المعمم )

جامعة أم القرى ضرورة االىتمام وعقد دورات وبرامج تدريبية تستيدف االرتقاء بكفايات المعمم 
 المينية بما يؤمل أن ينعكس عمى طالبو )معممي المستقبل( بشكل إيجابي. 

 (Adaptive Learningالتعلم التهيفي )

( الذي يتضمن Adaptive Learningظير حديثًا اىتماًما بفكرة التعمم التكيفي ) 
برامج إلكترونية تعميمية تعّدل أسموب عرض المحتوى بطرق ذكية بين لحظة وأخرى وفق ما 

. كما يدخمو المستخدم؛ ويعتبره القائمون في الميدان التعميمي ثورة التعميم في ىذا العصر
وى التعمم مقارنًة تقدم نظم التعمم التكيفية مواد وأنشطة فّعالة لمطالب والمعممين لتحسين مست

بالطرق التقميدية حيث تقدم الخبرة التعميمية الجديدة بناًء عمى المعارف السابقة لمطالب 
 (. Mavroudi, 2013; Catmints, 2013وميوليم )
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بيئة تعمم لمطالب بناًء عمى أدائو واستجاباتو قبل توفير  ويساعد التعمم التكيفي عمى 
عمى التكنولوجيا في تحميل البيانات لتكييف المحتوى والميام  البدء بعممية التعمم. حيث يعتمد

واألنشطة وتنظيم الخبرة التعميمية ووضع الطالب في المستوى المناسب لو حتى يتم تحقيق 
(. ويتطمب التعمم Waters, 2014; Hail, 2013أىداف التعمم وتوجييو نحو النجاح )

ين لدعم مجموعة متنوعة من المسارات التي التكيفي إعداًدا جيًدا لممحتوى من قبل المعمم
يحددىا المتعمم كما يتطمب وضع العديد من الميام واألنشطة والتي تتالءم مع احتياجات 

 (.Waters, 2014وقدرات الطالب )
وتؤثر نظم التعمم التكيفي إيجابًيا عمى مخرجات التعميم حيث أن الناس يختمفون في  

لعوامل التي تؤثر عمى اكتسابيم المعرفة، واالحتفاظ بيا أساليب التعمم لدييم باختالف ا
ونقميا، فدور ىذه النظم تقديم المحتوى بما يتناسب مع قدرات المتعممين وأنماط التعمم لدييم 
حيث تعتمد منصات التعمم التكيفي عمى الذكاء االصطناعي وخوارزميات خاصة تقوم بتعديل 

 (.Murray & Perez,2015استجابات )المحتوى بناًء عمى ما ُيدخل إلييا من 
 (Adaptive Learning) مفًوم التعلم التهيفي

( التعمم التكيفي بأنو طريقة من طرق Alshammeri, 2016يعرف الشمري ) 
التعميم والتي يتم فييا تقديم المعارف والميارات بناًء عمى أساليب التعمم المتنوعة وتعتمد عمى 

 يز التعمم من خالل مراعاة خصائص المتعمم المختمفة. نظم خاصة ليا القدرة عمى تعز 

( بأنو "أحد أساليب التعميم التي يقدم فييا التعمم وفًقا 77، 2777ويعرفو المالح )
ألنماط وأساليب وخصائص المتعممين المختمفة، كاًل وفًقا لطريقة تعممو سواء أكانت طريقة 

دية، ويحدث ىذا التكيف لمبيئة التعميمية تقميدية أو إلكترونية وذلك بمراعاة الفروق الفر 
 والمحتوى وطريقة عرضو والطالب والمعمم بشكل كمي وكيفي".

تجربة تعميمية شخصية  لتوفير ( بأنو طريقةWaters,2014كما يعرفو وترز )
لمطالب توظف فييا نظم الكترونية متطورة، تقوم عمى تحميل البيانات، وتفاعالت المتعمم 

من ثم تقديم أنواع المحتوى والميام واألنشطة التي يحتاجيا المتعممون في ومستوى أدائو، و 
 نقطة زمنية محددة إلحراز التقدم.

( إلى أن التعمم التكيفي طريقة من طرق التعميم والتي Kuntz,2010ويشير كونتز )
 تقوم عمى محتوى ديناميكي وتفاعمي، مع وضع الطالب في مركز العممية التعميمية الفردية.
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كما يعتمد عمى منصات خاصة لمراقبة تفاعل الطالب مع النظام واستنتاج كميات ىائمة من 
البيانات التي يتم توليدىا من خالل تفاعالت الطالب عبر اإلنترنت مع المحتوى العادي )مثل 
الكتب المدرسية( والمحتوى غير العادي )المعممين واألقران(، ومع النظام نفسو بحيث يزيد 

 كبير من إمكانية نجاح ىذا الطالب األكاديمي. إلى حد 
 الفرم بني التعلم التهيفي والتعلم الشخصي والتعليم املتمايز

يكثر الخمط بين التعمم التكيفي والتعمم الشخصي والتعميم المتمايز ومن الخطأ 
استخداميا جميعيا كمرادفات، لذلك البد من توضيح الفرق بينيم، حيث ُيعتبر التعمم 

صي المظمة التي تغطي مجموعة من الطرق الخاصة بالتعمم بما في ذلك التعمم القائم الشخ
 (. Abbot, 2014عمى القدرة والتعميم المتمايز والتعمم التكيفي )

وتعتمد طرق التعمم السابقة جميعيا عمى التخصيص ولكن التخصيص في التعمم 
 من متنوعة مجموعة بأنو لشخصيا التعمم إلى ويشارالشخصي ال يعتمد عمى عامل التكيف، 

 تمبية إلى تيدف التي التعميمية واالستراتيجيات والنيج ، التعمم وخبرات ، التعميمية البرامج
 إلى وينظر  حدة، عمى لمطالب الثقافية الخمفيات أو والمصالح، المختمفة، التعمم احتياجات

 في لجميع"ا يناسب واحد "مقاس بنيج يسمى لما بديل أنو عمى عام بشكل الشخصي التعمم
 الفصل في الطالب لجميع التعميم توفير المثال، سبيل عمى لممعممين، يمكن حيث التعميم
 (.Waters,2015) طالب إلى طالب من تعديل أو طفيف اختالف مع التقييم طرق وكذلك
 لكل األكاديمي النجاح لتسييل ييدف الشخصي التعمم بأن( Abbot,2014( أبوت ويشير
 توفير ثم ومن الفردية، الطالب وتطمعات والمصالح التعمم احتياجات دتحدي خالل من طالب

 لممدارس يمكن اليدف، ىذا ولتحقيق لو، تقريًبا تخصيصيا يتم التي التعميمية الخبرات
 من مجموعة يستخدموا أن التربويين االختصاصيين من وغيرىم والمرشدين والمعممين
 الدراسية الفصول في التعميمية واالستراتيجيات مياموال الواجبات لتعديل التعميمية، األساليب
عادة ولقد قامت مجموعة  .المدرسة في وتعميميا تجميعيا يتم التي بالكامل الطرق تصميم وا 

لمتعمم الشخصي حيث تعتبر  Educauseمن المبادرات عمى التعمم الشخصي مثل مبادرة 
ز عمى الطالب، حيث تسعى إلى كأداة لمساعدة المعممين عمى تصميم نماذج تعميمية ترك

تسريع تعمم الطالب من خالل تنظيم البيئة التعميمية وتحديد متى وكيف وأين يتعمم الطالب 
لتمبية االحتياجات الفردية والميارات وميول كل طالب، وتطوير روابط شخصية عميقة مع 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.sa&sl=en&sp=nmt4&u=http://edglossary.org/learning-experience/&usg=ALkJrhhwOuviSHFir9tnHPnd5tF5wkHDLg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.sa&sl=en&sp=nmt4&u=http://edglossary.org/learning-experience/&usg=ALkJrhhwOuviSHFir9tnHPnd5tF5wkHDLg
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ات التشخيصية الطالب بعضيم البعض، وأعضاء ىيئة التدريس ويمكن االعتماد عمى االختبار 
نشاء مسارات فردية عمى مستوى المقرر أو  من أجل تصنيف الطالب عمى حسب قدراتيم وا 

 (.Cherron & Hoppes, 4201الدرس )
وفي عصر التقنية الحديثة أصبح التعمم الشخصي يعتمد عمى بيئات خاصة تعرف 

(، حيث 2778) والتي ال يوجد ليا تعريف محدد كما ترى الخميفةبأنظمة التعمم الشخصية 
الخبير في -  )Downes,2005 (تعددت التعريفات الخاصة بيا، فقد عرف ستيف داونز

بيئات التعمم الشخصية عمى أنيا أداة تمكن المتعمم في االنخراط في  -مجال تقنيات التعميم
 البيئات ىذه مثل وتساعدد. بيئة موزعة تتكون من شبكة من األشخاص والخدمات والموار 

 أن نضمن الحاجة، وبيذه الطريقة سوف حسب التعميمية الموارد واستيالك إنتاج عمى المتعمم
تحث  الشخصية التعمم بيئات أن نجد كما لو، المخصص المحتوى عمى سيحصل متعمم كل
 إدارة أنظمة في المتعمم يفعمو ما عكس االحتفاظ بيا من بدال المحتوى ومشاركة تبادل عمى

أما  (.2778)الخميفة، متدنية المتعممين بين التشاركية مستوى حيث تكون التعمم األخرى،
التعمم المتمايز والذي يعتمد عمى توفير مسارات متعددة لمختمف الطالب  وتوجيييم لمتعمم 

( بأنو نظام تعميمي يرمي إلى تحقيق 2779فقد عرفو عطية ) بناء عمى قدراتيم واحتياجاتيم
مميات وأدوات مختمفـة وبـذلك يمتقـي مـع استراتيجية مخرجـات تعميميـة واحدة بإجراءات وع

التـدريس بالـذكاءات المتعددة التي تعد شكاًل من أشكالو أو استراتيجية من االستراتيجيات التي 
يتم بيا. أما التعمم التكيفي فيعتبر وسيمة لخمق تجربة تعمم شخصية لمطالب باستخدام التقنية 

نظم التعمم التكيفي من بيانات. كما يشار إليو أنو عممية التعمم الحديثة وبناًء عمى ما يدخل لم
التي ال تنطوي عمى تسمسل محدد مسبًقا حيث يعتمد عمى نظام خاص يقوم بتكييف المحتوى 
أو توقع نوع المحتوى والموارد المالئمة لمطالب في وقت معين ويتطمب التعمم التكيفي 

ء الطالب بالتعمم حيث يقوم بدمج نتائج االختبارات مجموعة من الخطوات والخوارزميات قبل بد
النفسية المقدمة لمطالب، وتحميل البيانات، من أجل الوصول إلى المحتوى المناسب 

(Waters, 2014). 



 درجة توافر كفايات التعلم التكيفي لدى معلمات الحاسب اآللي بالرياض من وجهة نظرهن وعالقته ببعض المتغيرات 

- 87 - 

 الهظريات الرتبوية اليت يكوم عليًا التعلم التهيفي

تعمم التي يستند التعمم التكيفي عمى عدة نظريات تربوية ومن أىميا نظرية أنماط ال
وسيمفرمان أنو يمكن تصنيف  (. حيث يرى فيمدر,Truong 2015سيمفرمان )-قدميا فيمدر

 أساليب التعمم إلى أربعة أساليب:
  التأممي –األسموب العممي)Style Reflective – Active( : 

o في مجموعات في والعمل ويتميز أصحاب ىذا األسموب بتفضيميم التجريب 
 الفردي. والعمل المجرد بالتفكير التعمم مقابل

 الحدسي  -األسموب الحسي)Style Intuitive – Sensing:) 
o نحو التوجو مع العياني أو الحسي التفكير حيث يتم التعمم من خالل 

 وما النظريات نحو والتوجو التفكير التجريدي مقابل في والمفاىيم الحقائق
 المعنى. وراء

  البصري  –األسموب المفظي)Style alVerb – Visual(: 
o مقابل بيانية ورسوم صور من لممادة حيث يميمون إلى األشكال البصرية 

 والمكتوبة. الشفيية التفسيرات
  األسموب التتابعي– ( الكميGlobal – Sequential:) 

o التفكير مقابل تتابعية دقيقة خطوات خالل يكون في ىذا األسموب من والتعمم 
 .لمموقف الشمولي أو الكمي
 ,Qing, Shaochun) وآخرونوكينغ ( ,Zhong 2007) زونغكما يشير 

Peng, Xiaozhuo, Xiaolin, 2010)  أن التعمم التكيفي يقوم عمى النظرية البنائية
ونظرية المرونة اإلدراكية من خالل توفير محتوى متناسب مع خبرات الطالب وقدراتيم، وكما 

ن المنظومات المعرفية لممتعمم بحيث يبني تعّرف النظرية البنائية التعمم بالتكيفات الناتجة م
( أنو يمكن االستفادة من النظرية 2777ويرى المالح ) المعرفة اعتماًدا عمى خبراتو السابقة.

البنائية في تصميم نموذج المتعمم من حيث تحديد قدرتو المعرفية عند الدخول لممحتوى 
يد أسموب تعممو وبالتالي تكييف التكيفي وتصميم مخطط تسمسمي لتحميل نموذج المتعمم لتحد

 المحتوى ليتالءم معو.
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 أيمية التعلم التهيفي

تنبع أىمية التعمم التكيفي من حيث كونو طريقة فّعالة في تحسين عممية التعمم، 
ويكمن اليدف األساسي منو في توفير أكبر قدر من المرونة وتعدد المسارات وذلك من أجل 

  (.2016el., et. Dzubanتسريع التعمم )
ولقد أكدت مجموعة من الدراسات أىمية التعمم التكيفي ودوره في تحسين مخرجات 

( والتي ىدفت إلى إيجاد أثر بيئة التعميم .277التعميم ومنيا ما ذكرتو دراسة عبد المقصود )
االلكترونية التكيفية القائمة عمى أساليب التعمم الحسية والنفسية عمى تنمية الجانب المعرفي 

يارات البرمجة لطالب المرحمة اإلعدادية، والتي أظيرت دور ىذه البيئات في رفع مستوى لم
التحصيل واألداء الميارى لدى الطالب، كما أوصت بزيادة االىتمام باستخدام بيئات التعمم 

( في دراستو ,Bower 2015التكيفية في مختمف المراحل ومختمف المقررات. وأكد باور )
التكيفية في مساعدة الطالب عمى المشاركة مما أدى إلى تحسن مستواىم  دور بيئات التعمم

كما يؤكد عمى ضرورة استخدام ىذا النوع من التعميم في شتى المراحل، وأن عمى المعممين 
تعديل تصميم استراتيجيات التعمم التي يمارسونيا من أجل تمبية االحتياجات المختمفة لدى 

بيئات في تحسين قدرات المعممين من حيث تشخيص المشكالت المتعممين، كما تساىم ىذه ال
التي تواجو الطالب أثناء عممية التدريس واتخاذ القرارات الصائبة لحل ىذه المشكالت. أما في 

والتي ىدفت إلى معرفة أثر بيئات التعمم التكيفية  ),Walkington 2013دراسة والنقتون )
في مقرر الرياضيات فقد أظيرت فعالية ىذه  في مساعدة الطالب الذين يواجيون صعوبة

البيئات في رفع مستوى ميارة حل المشكالت لدى الطالب وخصوًصا في مجال حل المعادالت 
إذا يشكل ىذا الموضوع صعوبًة لدى معظم الطالب. بينما يرى كاًل من كولينر وجاكوبس 

(Jacobs,2015 & Koellnerأن تطبيق التعمم التكيفي لو دوٌر كب ) ير في التطور الميني
لممعممين وتحسين ممارساتيم التدريسية حيث يقوم ىذا التعميم عمى تطوير قدرة المعمم عمى 
تحميل المناىج الدراسية وتخطيط الدرس بعناية فائقة وتحميل خصائص المتعممين. وكما 

( ,Georgiou,2013 Angeli, Mavroudi(أوضحت دراسة مافرودي وانجمي وجورجيو 
ات التعمم التكيفي ليا أثر فّعال في تنمية معرفة المعممين بإطار المحتوى التربوي أن بيئ

( من خالل تخصيص محتوى ليم أثناء تدريبيم عمى التصميم، مما TPCKالتكنولوجي )
 ساىم في رفع مستوى األداء التدريسي ليم من خالل دمج التكنولوجيا في التعميم.
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 اهلدف مو التعلم التهيفي

( في إمكانية .277يدف األساسي من التعمم التكيفي كما يرى حجازي )يكمن ال
التقميل من مقارنة أداء الطالب مع غيره من الطالب، حيث تتمحور المقارنة بمدى تطوره 
الذاتي وأىدافو الشخصية، كما يركز نظر الطالب عمى مياراتو واإليجابيات الخاصة بو دون 

ن شأنو أن يطور نفسو بنفسو مع وضع ىوية تعميمية النظر إلى ميارات اآلخرين. وىذا م
 خاصة بو ومتابعة تقدمو.

( إلى أن التعمم التكيفي ييدف إلى تخفيض معدالت 2772كما تشير الحايك )
التسرب والرسوب الدراسي، حيث يعتبر من أفضل الطرق في مساعدة الطالب عمى تحقيق 

مياميم عند تقديم المساعدة واالشراف  نتائج أسرع، ومساعدة أعضاء ىيئة التدريس وتسييل
 المباشر وفق احتياجات الطالب. 

كما ييدف ىذا النوع من التعميم إلى التعامل مع نوعيات كثيرة من الطالب باختالف 
أنماط وأساليب تعمميم ومساعدة الطالب ذوي االحتياجات الخاصة كما يمبي احتياجات 

التعمم وتقديم المحتوى التعميمي بطرق تدريس المتفوقين والموىوبين وكذلك ذوي صعوبات 
( أن Wong, & Oxman 2014و وونغ  ) وكسمان(. ويرى كاًل من 2777ذكية)المالح،

التعمم التكيفي لو دوٌر كبير في معالجة بعض تحديات العممية التعميمية مثل زيادة التحفيز 
 لمطالب خصوًصا في المحتويات السيمة جًدا أو الصعبة جًدا.

 ئص التعلم التهيفيخصا

 ( كما يمي:.277ويقوم التعمم التكيفي عمى ثالثة خصائص أساسية ذكرىا حجازي )    
  التخصيص: يمّكن ىذا النوع من التعميم من إدخال الطالب عمى مختمف مياراتيم

وقدراتيم إلى بيئة التعمم ومن ثم يقوم بتمبية تمك االحتياجات كل عمى حدة. إذ ييدف 
خبرات الفردية لكل طالب وقد تتطمب الصعوبة في تحقيق ىذا إلى التوسع إلى تعزيز ال

في استخدام التكنولوجيا لتمكين عممية التكّيف السريعة مع االحتياجات التعميمية 
 المختمفة وىو ما تيدف فمسفة التعمم التكيفي لتحقيقو.

 لميام في لحظة االستفادة من تعمم الطالب: يوجو التعمم التكيفي المعمم ألداء بعض ا
التعميم من خالل كمية البيانات التي تم جمعيا طوال تجربة التعمم وتساعد ىذه 
العممية المعمم أيًضا في مراقبة أفكار المتعممين وتصرفاتيم وكيفية تعامميم مع 
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المناىج الدراسية، وتمكن التكنولوجيا المستخدمة في تسييل ىذه العممية ومعرفتيا 
 لكل طالب. 

 تقنية لتطبيق النظام وتنفيذ العممية: تقدم المنصات التكيفية المحتوى أداة ال
المخصص في الوقت الحقيقي من خالل واجية تفاعمية لممستخدم. وتعد التقنية 
المستخدمة لدعم ىذه التجربة متكاممة بشكل جيد وذكي، وعادة ما تقدم لوحات 

جيو إتقان المحتوى، تدريب تفاعمية تعقب تعمم الطالب وتوفر خارطة طريق لتو 
ويمكن االستفادة من أدوات التقنية مثل الكتب االلكترونية والمحاكاة واأللعاب 
الرقمية، بحيث يتم دمجيا في منصة التعمم التكيفي بيدف توفير تجربة تعميمية 

 رقمية سمسة. 
 مميزات التعلم التهيفي

عمييا دوزبان وآخرون  يتميز التعمم التكيفي بمجموعة كبيرة من المزايا والتي أجمع
(el.,2016 et. Dzuban.)  ( والتي منيا:2777والمالح ) 

 .تحسين مخرجات التعميم 
  

تخطي مشكمة األعداد اليائمة من الطالب من حيث قدرتو عمى تخصيص التعمم لكل 
  فرد عمى حدة باستخدام التقنية.

 ختمفة.الم تسريع عممية التعميم حيث يتوافق المحتوى مع حاجات المتعمم 
 جعل المتعمم مركزًا ومحورًا لمعممية عالية وتفاعمية لدعم تعمم الطالب و توفير بيئة أكثر ف

 التعميمية. 
 تعميم " التعمم الشخصي والذاتي" ومراعاة الفروق الفردية.تحقيق مبدأ تشخيص ال 
  يقدم لممتعمم ما يناسبو وما يحتاج إليو فقط، دون الحاجة إلى عرض الكثير من

 الذي يؤدي إلى التشتت. الحشو 
  ينمي ثقة المتعممين بأنفسيم وقدراتيم، وذلك بتقديم المحتوى ليم بالطريقة التي

 تناسب كل متعمم عمى حده. 
  يساعد عمى جعل المحتوى ديناميكي وتفاعمي، ويستخدم فيو جميع الوسائط الفائقة

 التكيفية لتحقيق كافة احتياجات الطالب. 
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  لكترونية أكثر ذكاًء، وذلك ألنيا ستصبح قادرة عمى فيم أساليب يجعل بيئات التعمم اال
 وأنماط المتعممين. 

  يتوافق التعمم التكيفي مع تقنيات الجيل الثالث لمويب وذلك في كون التقنية ستصبح
 قادرة عمى فيم المستخدم واحتياجاتو. 

ايا ( باإلضافة الى المز & ay,2015Mur Perezكما يرى كاًل من بيرز وماري )
السابقة أن التعمم التكيفي يساىم في زيادة اندماج الطالب وتعزيز مشاركتو في التعمم، كما 

 يضمن ىذا النوع من التعميم جودة مخرجات التعميم. 
 عهاصر نظم التعلم التهيفي

( بأن نظم التعمم التكيفي .277وحجازي )( Alshammeri,2016يرى الشمري )
 صر أساسية تتمثل في النماذج التالية:االلكترونية تقوم عمى عدة عنا

نموذج المجال: وىو طريقة تنظيم المحتوى أو موضوع التعمم وتحديد الميام التي  
يحتاج المتعمم إلى تعمميا، مع التأكيد عمى ضرورة تحديد األىداف التعميمية بدقة. ويمكن 

طبيق التعمم التكيفي، لممعمم أن يقوم بتحديد نوعية المحتوى مسبًقا من أجل تسييل عممية ت
عمى الرغم من أن اليدف من النظم القائمة عمى ىذا النوع من التعميم ليا القدرة عمى تعديل 

قبل المتعمم. وقد اختمفت  المحتوى تمقائًيا بناًء عمى ما يتم إدخالو ليا من استجابات من
 التسميات الخاصة بيذا النموذج حيث ُيعرف كذلك بنموذج المحتوى.

المتعمم: تقوم العديد من نظم التكيف بوضع مستويات لمطالب بناء عمى نموذج 
أدائيم حيث يقوم نموذج المتعمم بالتقدير الكمي لمستوى قدرة الطالب في مواضيع مختمفة عن 
طريق متابعة قاعدة المعارف الحالية لدى الطالب والموضوعات الفرعية التي أتقنيا وقد يضع 

مم المناسب لمطالب وتحديد أي وقت في اليوم يمكن أن يكون استنتاجات حول أسموب التع
األنسب لدراسة الطالب كما يمكن أن يشمل نموذج المتعمم عمى ممف شخصي لممتعمم يحتوي 
عمى بيانات خاصة مثل المعارف واألىداف والميارات وأسموب التعمم المناسب والدوافع 

يف. والتزال نماذج المتعمم في تطور مستمر الممف مصدر لتوفير التكواالتجاه حيث يعتبر ىذا 
  .إلضافة الحالة الوجدانية واالستجابة التحفيزية لمطالب

النموذج التدريسي )التكيفي(: يحدد ىذا النموذج كيف يمكن لمنظام أن يختار محتوى 
معين لطالب معين في وقت محدد. من خالل استخدام المعمومات الصادرة من نموذج المتعمم 
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وى ووضعيا كنموذج مناسب لممتعمم وتنفيذ تغذية راجعة والتي ستكون عمى األرجح والمحت
 .دافًعا لتقدم تعمم الطالب

 التدريص باستخدام التعلم التهيفي 

( إلى أن التدريس باستخدام Kellner & Jacobs,2015يشير كولينر وجاكوبس )
د المحتوى الذي سوف يتم التعمم التكيفي يتضمن مجموعة من الميام األساسية تشمل تحدي

تغطيتو وأىداف التعمم المراد تحقيقيا وزمن التعمم والموارد وطرق التدريس المناسبة وأساليب 
التقييم. كما أن لممعممين دوٌر كبير في تطبيق التعمم التكيفي إذ يجب عمى المعمم معرفة 

قة مع المتعممين، خصائص المتعممين، وتحديد االستراتيجيات المناسبة لممحتوى والمتواف
 (.Bower, 2015والحرص عمى متابعة الطالب وتقديم الدعم ليم )

( Lowis, 2004( ولويس )Berry & Haired, 2004ويرى كاًل بيري وىيرد )
أنو يجب عمى المعمم أن يحدد األىداف التعميمية ويحمل المنيج الدراسي وأن يخطط جيًدا 

(.  أنو عمى المعمم أن ُيمم Dzuban et. el., 2016لمدرس. ويشير دوزبان وآخرون )
بمبدأ التصميم التعميمي من أجل تصميم محتوى جيد وتحقيق األىداف المنشودة من ىذا 

 النوع من التعميم.
( مبدًأ لتصميم التعمم التكيفي والذي يقصد بو العممية Bower, 2015ويقترح باور)

أثناء الدرس من أجل تمبية االحتياجات التي من خالليا يقوم المربين بتعديل تصميم التعمم 
 الناشئة لممتعممين.

 حيث يقوم ىذا التصميم عمى عدة مبادئ وىي:
  مبدأ الوسائط المتعددة: حيث يتعمم الناس بشكل أكثر فعالية من الكممات والصور

 (.Flitcher & Topeyas, 2005أكثر من الكممات وحدىا )
 أجزاء من المحتوى التعميمي بطريقة بصرية  مبدأ التنوع في الطريقة: من خالل تقديم

وأجزاء أخرى منو بطريقة سمعية حيث يمكن أن يؤدي إلى المزيد من التعمم الفعال 
 (.Low & Sweller, 2005بصورة أكبر من استخدام النصوص المكتوبة فقط )

  مبدأ التعاون بين المعممين: وذلك إلنشاء البيئة التعميمية، وتصميم ميام وأنشطة
 (.Maiyer, 2005لمطالب مما يعود بالفائدة عمى العممية التعميمية ) تنوعةم

 ( إطاًرا لتصميم التعمم التكيفي بحيث يشمل: Bower, 2015باور )ثم اقترح 
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تحديد الطرق المناسبة لتمثيل المعمومات بحيث تكون متناسبة مع المتطمبات 
تصميم مقاطع الصوت أو الرسم. و وات المحادثة أو المعرفية لممتعممين مثل استخدام أد

وضع تصوًرا وتصميم سيناريو التعمم من ًرا لفعاليتيا في تحسين التعمم. و متعددة الوسائط نظ
رسم تخطيطي لمداللة عمى المراحل المختمفة، وتوضيح التعمم التكيفي باإلضافة إلى أجل 

التعمم واستراتيجيات التعمم تطوير مواد مم واألدوات والمحتوى. و التفاعالت، واستراتيجيات التع
البدء بالتنفيذ لتصميم المحتوى لتأليف المناسبة لممحتوى والنظام، و اختيار أداة امع  التكيفية

تجربة المحتوى من قبل مجموعة تجريبية ومعرفة مواطن القوة ومن ثم  باستخدام أداة التأليف
 والضعف وتعديميا.
 التلعيبالتعلم التهيفي و

( اتجاه تعميمي ييتم بتحفيز المتعمم نحو Gamificationأو ) وُيقصد بالتمعيب
التعمم باستخدام عناصر األلعاب في بيئات التعمم، وذلك بيدف تحقيق المتعة والتفاعل 

(. ويقوم التمعيب عمى مجموعة من .277والجذب من أجل مواصمة التعمم )الخزيم والشمري،
ل في القيود والمشاعر والعالقات االجتماعية. العناصر والتي تشمل الديناميكيات والتي تتمث

أما الميكانيكيات فتشمل التحديات واالنجاز والمنافسة والتعاون والتغذية الراجعة والمكافآت. 
والعنصر الثالث فيشمل المكونات والتي تضم الصور الرمزية والشارات والمجموعات 

ل عناصر التمعيب السابقة يمكن والمستويات ولوحة المتصدرين والنقاط والميام. فمن خال 
االختيار من بينيا وتحديد أي عنصر مناسب ألي نمط من أنماط التعمم وأساليبو لدى 
المتعممين ومن ثم وضعو في بيئة التعمم لخمق نوع من التكيف في تمك البيئة وذلك حتى 

يقة التي يشعر المتعمم بالمتعة والراحة ويحصل عمى المحتوى الذي يرغب في تعممو وبالطر 
 (.2777تناسبو )المالح،

 التعلم التهيفي والرحالت املعرفية

 خالليا من حيث يتم المعمم يعدىا استكشافية تربوية يقصد بالرحالت المعرفية أنشطة
 البحث عمميات في التالميذ لمساعدة التعممية التعميمية العممية في شبكة الويب دمج

 الويب شبكة عبر معروضة مصادر خالل نم الالزمة لمطالب المعمومات عن والتقصي
 التفكير ميارات وتنمي والجيد وتوفر الوقت الجماعي العمل عمى وتشجع مسبقًا، والمحددة
 عممية إلى التعميم تحويل عممية عمى وتعمل الباحث الطالب شخصية بناء في وتساعد العممي
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وغيرىا  التعميمي لفيديوالتقديمية وا كالعروض أخرى بمصادر دمجيا ويمكن لمطالب، محببة
   (.2777)الفار،

وتعتبر الرحالت المعرفية من أدوات التعمم االلكتروني الموجية والتي تساعد 
المتعممين عمى استخدام االنترنت بطريقة صحيحة لموصول إلى المعمومات بأسرع وقت 

م أن يغير من ممكن. وبقيام المتعمم بتنفيذ الرحمة المعرفية عبر الويب بمفرده يمكن لممعم
بنيتيا مما يجعميا مالئمة ومتوافقة مع طبيعة المتعمم حيث يمكن إعداد رحالت معرفية تعتمد 
عمى المصادر البصرية أو المصادر المفظية وبالتالي يتم توجيو ىذه الرحالت حسب نوع 
مم المصادر المتاحة إلى المتعمم وفق األسموب المناسب لو مما يجعميا تقوم عمى مبدأ التع

التكيفي، فتنويع الرحالت المعرفية لمطالب عبر الويب يخمق حالة من المتعة والتشويق تجعل 
كل طالب يصل إلى المعمومة المطموبة بكل إثارة ومتعة في عممية البحث، ويدفعو إلجراء 
المزيد من عمميات البحث نظرًا لكون طريقة البحث تتكيف مع أسموبو في التعمم 

 (.2777)المالح،
 وبات تطبيل التعلم التهيفيصع

يواجو التعمم التكيفي مجموعة من التحديات والصعوبات في التطبيق وقد ذكر بعض 
 المعارضين لمتعميم التكيفي مجموعة من المبررات والتي من الممكن التغمب عمييا مثل:

  أن عممية تحديد نمط كل متعمم عمى حدة عممية معقدة لمغاية وشاقة إذا تمت بشكل
 دي في البيئة التقميدية. تقمي

  أن برمجيات التعمم التكيفي مرتفعة التكمفة جدًا ولن تستطيع العديد من الدول شراؤىا
مكانياتيا.   لمحدودية دخميا وا 

  قد يأتي التعمم التكيفي بنتائج عكسية نتيجة خطأ التقنية أو البرمجية في تحديد
 أسموب المتعمم المناسب والصحيح. 

 لى تدريب المعممين عمى تقنياتو قبل محاولة استخداميا.الحاجة الماسة إ 
  قمة ثقة المعمم البشري في البرنامج أو البيئة التكيفية في تحديد نمط المتعمم وأسموب

 (. 2777تعممو الصحيح )المالح، 
وترى الباحثة أنو يمكن التغمب عمى ىذه التحديات حيث تعتبر تحديات 

الممكن الحصول عمييا عند تطبيق التعمم التكيفي، فمن بسيطة مقارنة بالفوائد التي من 
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خالل تدريب المعممين عمى تصميم محتوى متنوع واالستفادة من التطبيقات الخاصة بعمل 
االستبانات االلكترونية لتحديد أنماط التعمم حيث تسيل عمى المعمم تحميل خصائص 

( لتطبيق Moodleة مثل نظام )طالبو كما يمكن االستفادة من النظم االلكترونية المجاني
 (.2779ىذا النوع من التعميم كما في دراسة عقل واألشقر )

 أدوات ونظم التعلم التهيفي

 ظيرت العديد من التطبيقات التي تقوم عمى مبدأ التعمم التكيفي مثل:

  :أنظمة إدارة التعمم المتنقل 
وىي نظم من خالليا يمكن لممعمم أن يدير كل عممية التعمم ويقود تقدم المتعمم في 
أي وقت ومن أي مكان، وتعتبر ىذه النظم من تطبيقات التعمم التكيفي حيث توفر 
فرص التعمم لممتعمم وفق احتياجاتو وميولو كما يوفر لممعمم الفرصة لمتابعة تعمم 

( والذي تم تطبيقو في Moodle( ونظام )Acadoxالطالب بكل سيولة مثل نظام )
 (. 2779دراسة عقل واألشقر )

  :نظام شاطر التفاعمي 
من أبرز األنظمة التعميمية في المممكة العربية السعودية التي تستخدم التعمم 
التكيفي، حيث يختمف عن المنصات األخرى من حيث قدرتو عمى وضع ممف خاص 

تو من خالل اختبار تشخيصي سابق لتحديد لكل طالب وتقديم كل ما يالئم قدرا
مستوى ىذا الطالب. ويعتبر نظام شاطر التكيفي نظام ممتع وسوف يتطور أكثر 
وأكثر مع السنوات القادمة، ويعتبر من أقوى التجارب في التعمم التكيفي )المالح 

2777( . 
 بعض املهصات التعليمية واليت ميهو تطبيل التعلم التهيفي مو خالهلا

بر أنظمة التعمم الرقمية أنظمة تكيفية عندما تحدث تغيرًا حيويًا أوتوماتيكًيا ألفضل تعت
بدائل التعمم استجابًة عمى المعمومات التي تم جمعيا خالل التعمم، وليس عمى أساس 
المعمومات الموجودة مسبقًا مثل الجنس ودرجة االختبار التحصيمي لممتعمم ومن أمثمة نظم 

  التعمم التكيفية:
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 :Realize itمهصة 

بأنو تم  /http://realizeitlearning.comيشير الموقع الرسمي ليذه المنصة 
في دبمن، إيرلندا بالتعاون مع مجموعة من المعممين  CCKFتأسيسيا من قبل شركة 

ب عمى إدراك إمكانات التعمم الخاصة حيث كان ىدفيم مساعدة كل طال والباحثين والتقنيين.
ثبات أن كل شخص لديو القدرة عمى التعمم، وصمم ىذا النظام الذكي الذي يحاكي أفضل  بو. وا 

وىذه الفكرة لم   المدرسين، من أجل تقديم محتوى متكيف مع االحتياجات الشخصية لكل فرد.
 .تكن مجرد تحدًيا ىائاًل، ولكن أيًضا واجًبا أخالقًيا

 :SmartSparrowنظام 

بتوفير  https://www.smartsparrow.comأشار الموقع الرسمي ليذا النظام 
منصة تعميمية لمساعدة المعممين لتصميم دروس قائمة عمى التعمم التكيفي حيث تتميز ىذه 

بميارات برمجية خاصة، كما تحتوي  المنصة بالوضوح وسيولة االستخدام وال تتطمب اإللمام
ىذه المنصة عمى مقاطع فيديو داعمة لممعممين من أجل تسييل تصميم المحتويات المتعددة 

 طوير ميارات المعممين في التصميم كما يمكن االشتراك مع مجموعات عمل مختمفة لت
 التعليمية: Acadoxمهصة 

بتوفر تقنية   /http://www.acadox.comأوضح الموقع الرسمي لممنصة 
حديثة إلدارة المواقف التعميمية واألنشطة التعميمية حيث تستخدم ىذه المنصة تقنيات التواصل 
االجتماعي وتعتمد عمى مبدأ المجتمعات األكاديمية وتفاعميا وتواصميا كما تحتوي عمى 

د عمى إدارة التعمم وتنظيم المواد والتواصل مع مجموعة من األدوات التقنية التي تساع
 المعممين وتوثيق المسيرة الدراسية وتسييل الوصول إلى األىداف التعميمية. 

 Acadoxوترى الباحثة أنو يمكن لمعممات الحاسب اآللي االستفادة من منصة 
ربية ووجود تطبيق التعميمية في تطبيق التعمم التكيفي لما توفره من مزايا عدة مثل الواجية الع

عمى األجيزة الذكية مما يجعل ىذه المنصة من أنسب المنصات السابقة الذكر لطالبات 
المرحمتين المتوسطة والثانوية، ولكن يتطمب من المعممة تصميم المحتوى بأي أداة تأليف مثل 

I spring  أوArticulate storyline  بعدة مستويات لتناسب مع طالباتيا ومن ثم رفعو
فمدييا ميزة تصميم المحتوى التكيفي مباشرة عمى  SmartSparrowلممنصة. أما منصة 

النظام بكل سيولة ووضوح مما يجعميا مالئمة لممعممات، ولكن يتطمب االلمام بالمغة 

http://realizeitlearning.com/
https://www.smartsparrow.com/
http://www.acadox.com/
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اإلنجميزية عند التعامل مع ىذه المنصة وىذا يعتبر أحد العوائق الذي يمكن أن يقابل 
 الطالبات.  

 مهًج البحح

المنيج الوصفي التحميمي لمالئمتو لطبيعة البحث وأىدافو حيث يعرفو  اتباع تم
 وييتم الواقع في توجد كما الظاىرة دراسة ( بأنو المنيج الذي يعتمد2772المشوخي )

 ويوضح الظاىرة يصف الكيفي كيفًيا أو كمًيا، فالتعبير عنيا ويعبر دقيًقا وصفا بوصفيا
 أو حجميا أو الظاىرة ىذه مقدار رقمًيا يوضح وصًفا يعطيياف الكمي التعبير أما خصائصيا،

 األخرى وقد تم اختيار التعبير الكمي لمناسبتو ألىداف البحث. الظواىر مع ارتباطيا درجة
 متغريات البحح

بالخصـائص الوظيفيـة ألفـراد عينـة  متغيـرين مسـتقمين ذا عالقـةيقوم ىذا البحث عمـى 
وفــي ضــوء ىــذه المتغيــرات تــم تحديــد  .ة وســنوات الخبــرةالبحــث متمثمــة فــي: الدرجــة العمميــ

%( من إجمـالي أفـراد عينـة البحـث درجـتين  87.7خصائص عينة البحث حيث أن ما نسبتو )
%( مــن إجمــالي أفــراد  72العمميــة )بكــالوريوس حاســب آلــي(، فــي حــين ُوجــد أن مــا نســبتو )

%( مــن إجمــالي  7.7نســبتو ) عينــة البحــث درجــتين العمميــة )ماجســتير(، وأخيــرًا ُوجــد أن مــا
أفراد عينة البحث درجتين العممية )غير ذلك(، وىذه النتيجة تدل عمى أن الغالبيـة العظمـى مـن 

 أفراد البحث درجتين العممية )البكالوريوس(.
(مــن أفــراد عينــة البحــث ســنوات خبــرتين فــي مجــال تــدريس % 29.2كمــا تبــين أن )

%( مــن  ..27فــي حــين ُوجــد أن مــا نســبتو )الحاســب تتــراوح بــين )خمــس ســنوات فأقــل(، 
ســنوات إلــى أقــل مــن  .إجمــالي أفــراد عينــة البحــث خبــرتين فــي مجــال تــدريس الحاســب )مــن 

%( من إجمالي أفـراد عينـة البحـث خبـرتين فـي  72.9سنوات(، وأخيرًا ُوجد أن ما نسبتو )77
بيــة العظمــى مــن ســنوات فــأكثر( وىــذه النتيجــة تــدل عمــى أن الغال 77مجــال تــدريس الحاســب )

 سنوات. 77سنوات إلى  .أفراد البحث خبرتين تتراوح بين 
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 دلتمع البحح وعيهتٌ 

خالل  يتألف مجتمع البحث األصمي من جميع معممات الحاسب اآللي بمدينة الرياض
( معممة 787ىـ والبالغ عددىن )7778-ىـ7777الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 

 دة من وزارة التعميم ليذا العام.وفق اإلحصائية الوار 
حاسب آلي بالرياض ويمثمن تقريًبا معممات ( 277بينما تتكون عينة البحث من )

%( من مجتمع البحث األصمي. وقد تم اختيار العينة بطريقة عشوائية بسيطة وىي  2.62)
العينة  ياراخت يتم حيث األصمي، المجتمع متكافئة لجميع أفراد الفرص بيا تكون الطريقة التي

 (..277عبيدات، وعدس، وذوقان،  (الباحث قبل دون تحيز أو تدخل من
 بهاء أداة البحح

تم استخدام االستبانة كأداة لمبحث، وذلك لمناسبتيا لموضوع البحث وأىدافو، حيث 
لدى معممات الحاسب بمنطقة الرياض وقد ذكر  التعمم التكيفييسعى البحث لتحديد كفايات 

مالئمة  األكثر المعمومات جمع ( أن االستبانة ىي أحد وسائل.277) عبيدات وآخرون
لمدراسات التي تيدف إلى استكشاف ومعرفة الحقائق المرتبطة بواقع معين، وىذا يتوافق مع 

استقصاء منيجية وىي  ةأدااالستبانة  ( أن2777دعمس ) الحالي. وأوضحأىداف البحث 
التي تبدأ بتحديد البيانات المطموبة وتنتيي عبارة عن مجموعة من الخطوات المنتظمة و 

باستقبال االستمارات، ومقننة ألن تنظيميا يتم بطريقة نمطية حيث توفر الوقت والجيد عمى 
ستخدم االستبانة لإلجابة عن تساؤالت البحث، وقد تم بناؤىا في عدة خطوات م االباحث. لذا ت
 وىي كاآلتي:

 تحديد اليدف من االستبانة:  .7
لدى معممات الحاسب اآللي بمنطقة الرياض من وجية نظر  التعمم التكيفيفايات تحديد ك

 المعممات أنفسين.
 تحديد مجاالت االستبانة: .2

تضم االستبانة مجالين رئيسين وىما المجال المعرفي لمتعميم التكيفي ومجال األداء 
بطة بالتعمم التكيفي ، حيث تم اختيارىما بناًء عمى األدبيات المرتالتدريسي لمتعميم التكيفي

 .اذ تدور معظميا حول ىذين المجالين
 صياغة عبارات االستبانة: .7
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بعد تحديد مجاالت االستبانة تم صياغة عباراتيا في شكل عبارات تقريرية وذلك في ضوء 
وفي ضوء الدراسات والبحوث السابقة ذات الصمة  التعمم التكيفياألدب النظري لكفايات 

 بموضوع البحث.
 بدائل االستجابة لفقرات االستبانة:تحديد  .7

تم استخدام أسموب ليكرت خماسي التدريج حيث تجيب معممة الحاسب اآللي عن عبارات 
االستبانة عن طريق تحديد درجة موافقتيا عمى وجود تمك الكفايات أو عدم وجودىا حتى 

-تتوافر يتم تضمينيا في برامج التدريب المخصصة لين وذلك باختيار أحد البدائل )ال
-7-7-2عالية جًدا( وقد ُأعطي ليذه البدائل أوزان )-عالية  –متوسطة  –منخفضة 

( عمى الترتيب وبناء عمى ذلك تم استخدام المعيار اآلتي لمحكم عمى درجة الموافقة 2-7
-2عدد الفئات =) / درجة(أقل  –لكل عبارة، حيث أن مدى االستجابة = )أعمى درجة 

فإذا كان المتوسط الحسابي لمعبارة يتراوح  الفئة. وعميوطول  ( ، وىي7.87= ) 2  /(7
ذا كان 2( إلى )7.27بين ) ( فإن درجة الموافقة عمى ىذه العبارة ىي عالية جًدا، وا 

( فإن درجة الموافقة 7.27( إلى أقل من )7.77المتوسط الحسابي لمعبارة يتراوح بين )
ذا كان المتوسط  ( إلى 7..2الحسابي لمعبارة يتراوح بين )عمى ىذه العبارة ىي عالية، وا 

ذا كان المتوسط 7.77أقل من ) ( فإن درجة الموافقة عمى ىذه العبارة ىي متوسطة، وا 
( فإن درجة الموافقة عمى ىذه 7..2( إلى أقل من )7.87الحسابي لمعبارة يتراوح بين )

ذا كان المتوسط الحسابي لمعبارة يتراوح بين ) ( إلى أقل من 7العبارة ىي منخفضة، وا 
 ( فإن درجة الموافقة عمى ىذه العبارة ىي منخفضة جًدا.7.87)

 صياغة تعميمات االستبانة:  .2
تم صياغة تعميمات االستبانة بغرض تعريف عينة البحث باليدف من ىذه االستبانة، 
وطريقة اإلجابة عمييا، كما تم التأكيد عمى أن جميع بيانات االستبانة سرية ولن ُتستخدم 

  ألغراض البحث العممي.إال
 التحقق من صدق وثبات أداة البحث:  ..

بعد إعداد الصورة األولية لالستبانة تم عرضيا عمى محكمين إلبداء أرائيم في االستبانة 
من حيث سالمة صياغة العبارات، ومناسبتيا لممجال الذي تقيسو، ومدى مناسبة مقياس 

 %( 87ت التي حصمت عمى نسبة موافقة )االستجابة وبدائمو، وتم اإلبقاء عمى العبارا
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فأكثر من المحكمين، كما تم تعديل صياغة بعض العبارات في ضوء ما أبداه المحكمون 
 من مالحظات.

لمتحقق من صدق االتساق الداخمي تم حساب قيم معامالت االرتباط الخطي لبيرسون و 
Pearson Correlation Coefficient  ستبانة كل بعد من أبعاد االبين درجة

 والدرجة الكمية لالستبانة، وجاءت النتائج كالتالي: 
 نًدبالد االضتجبنخ وانذرخخ انكهُخ نالضتجبنخ( َىضر زطبة صذق االتطبق انذاخهٍ 1خذول )

 يؼبيم االرتجبط ثبنذرخخ انكهُخ انجؼذ

 4.8.4** انتؼهى انتكُفٍانًدبل انًؼرفٍ نكفبَبد 

 4.060** ؼهى انتكُفٍانتيدبل األداء انتذرَطٍ نكفبَبد 

 (4.41دال ػنذ ) **

بعد من أبعاد االستبانة أن قيم معامل االرتباط بين درجة كل  (7) جدولويتبين من 
(، مما يعطي داللة عمى 7.77دالة إحصائًيا عند مستوى داللة )والدرجة الكمية لالستبانة 

مما يؤكد عمى صدق  ارتفاع معامل االتساق الداخمي كما يشير إلى مؤشرات صدق مرتفعة
مكانية االعتماد عمييا في البحث الحالي.  االستبانة وا 

 ثبات أداة البحح:

تم حساب معامل الثبات ألفا كرونباخ لكل بعد من أبعاد االستبانة لمتحقق من ثبات 
 االستبانة.

 ( َجُن ثجبد االضتجبنخ ثبضتخذاو يؼبيم أنفب كرونجبش2خذول )

 أنفب كرونجبش انجؼذ

 4.0.6 انتؼهى انتكُفٍانًؼرفٍ نكفبَبد  انًدبل

 4.080 انتؼهى انتكُفٍيدبل األداء انتذرَطٍ نكفبَبد 

 4.080 انذرخخ انكهُخ 

أن قيمة معامل الثبات بطريقة الفا كرونباخ لمحاور االستبانة  (2) ويتبين من جدول
عمى أن  ( وجميعيا قيم مرتفعة تدل7.989( ).7.97ودرجتيا الكمية قد تراوحت بين )

 االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات.
 األساليب اإلحصائية املشتخدمة يف البحح

وقد تم استخدام  SPSSتم ترميز البيانات وتحميميا باستخدام البرنامج االحصائي 
 األساليب اإلحصائية التالية:

 معامل االرتباط بيرسون لمتحقق من صدق االتساق الداخمي ألداة البحث. -7
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 ل ألفا كرونباخ لحساب ثبات أداة البحث.معام -2
 التكرارات والنسب المئوية الستجابات أفراد العينة. -7
 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمعرفة استجابات أفراد العينة. -7
لمعرفة الفروق التي ُتعزى لمتغير  Kruskal Wallis Testكروسكال واليس  -2

 العينة.الدرجة العممية نظرًا لعدم تجانس أفراد 
لمعرفة الفروق التي ُتعزى لمتغير الخبرة نظًرا  Anovaاختبار تحميل التباين  -.

 لتجانس أفراد العينة.
 حتليل الهتائج ومهاقشتًا

 مك النتائج:عرًضا لمنتائج التي توصل ليا البحث، ومناقشة وتفسير ت وفيما يمي
 إجابة سؤال البحث األول 
الالزم توفرىا لدى معممات الحاسب في المجال المعرفي ما الكفايات ينص السؤال األول عمى: 

 لمتعميم التكيفي؟
ولإلجابة عن ىذا السؤال قامت الباحثة بحساب التكرارات والنسب المئوية لعبارات ىذا 

 المحور.
نٍ فٍ انًدبل نًؼهًبد انسبضت اِ انتؼهى انتكُفٍ( انتكراراد واننطت انًئىَخ نًفرداد االضتجبنخ انًتؼهمخ ثكفبَبد 3خذول )

 انًؼرفٍ

انًمُب انؼجبرح و

 ش

ػبنُخ 

 خذا  

يتىضط ػبنُخ

 ح 

ال  ينخفضخ

 تتىفر

انًتى

 ضظ

االنسراف 

 انًؼُبرٌ

 انترتُت اننتُدخ

أيهك يؼرفخ  8

ثًفهىو اننًىرج 

اإلرشبدٌ فٍ 

 انتؼهى انتكُفٍ 

.1.8 02 64 38 11 2 انتكرار

4 

 1 ينخفضخ .4.05

 44.4 34.0 18.4 5.3 1.4 اننطجخ

أيهك يؼرفخ  .

ثًفهىو نًىرج 

انًتؼهى فٍ انتؼهى 

 انتكُفٍ

1.88 01 62 43 0 2 انتكرار

4 

 2 ينخفضخ 4.048

 44.4 34.4 24.8 4.3 1.4 اننطجخ

أيهك يؼرفخ  16

ثطجم انتغهت 

ػهً انصؼىثبد 

انتٍ تىاخه 

 انتؼهى انتكُفٍ

1.80 84 2. 44 14 1 انتكرار

8 

 3 ينخفضخ 4.014

 44.6 34.8 10.3 4.8 4.5 اننطجخ

أيهك يؼرفخ  14

ثأيثهخ ػهً نظى 

إدارح تؼهى خبصخ 

 ثبنتؼهى انتكُفٍ

1.80 01 62 41 14 3 انتكرار

8 

 4 ينخفضخ ..4.0

 44.4 34.4 10.8 4.8 1.4 اننطجخ

 5 ينخفضخ 1.051.446 85 .6 .3 15 3 انتكرارأيهك يؼرفخ  0
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انًمُب انؼجبرح و

 ش

ػبنُخ 

 خذا  

يتىضط ػبنُخ

 ح 

ال  ينخفضخ

 تتىفر

انًتى

 ضظ

االنسراف 

 انًؼُبرٌ

 انترتُت اننتُدخ

ثخصبئص انتؼهى 

 انتكُفٍ

 6 41.1 32.4 0..1 2.. 1.4 اننطجخ

أيهك يؼرفخ  13

ثًجبدئ انتصًُى 

انتؼهًٍُ انالزيخ 

 نهتؼهُى انتكُفٍ

1.08 81 4. 44 11 5 انتكرار

4 

 6 ينخفضخ 1.440

 30.1 33.8 10.3 5.3 2.4 اننطجخ

أيهك يؼرفخ  11

ثبنفرق ثُن 

انتؼهى انتكُفٍ 

 انًتًبَسوانتؼهُى 

2.44 4. 1. 54 14 1 انتكرار

0 

 . ينخفضخ 4.030

 ..35 34.3 24.2 4.8 1.4 اننطجخ

أيهك يؼرفخ  6

ثًفهىو نًىرج 

انًدبل فٍ انتؼهى 

 انتكُفٍ

2.41 .. .6 40 11 3 انتكرار

4 

 8 ينخفضخ ..4.0

 2..3 32.4 ..23 5.3 1.4 اننطجخ

أيهك يؼرفخ  15

ثبنصؼىثبد انتٍ 

تىاخه تطجُك 

 انتؼهى انتكُفٍ

2.43 84 63 45 15 4 انتكرار

3 

 0 ينخفضخ 1.435

 38,6 34.4 ..21 2.. 1.0 اننطجخ

أيهك يؼرفخ  12

ثتطجُمبد انتؼهى 

انتكُفٍ فٍ 

انًدبالد 

انًختهفخ يثم 

)نظى إدارح انتؼهى 

انًتنمم، 

 وانتهؼُت(

2.44 6. 68 46 11 6 انتكرار

8 

 14 ينخفضخ 1.432

 .,36 32.0 22.2 5.3 2.0 اننطجخ

يؼرفخ  أيهك 14

ثبنفرق ثُن 

انتؼهى انتكُفٍ 

وانتؼهى 

 انشخصٍ

2.12 2. 65 40 14 . انتكرار

5 

 11 ينخفضخ 1.4.2

 34,8 31.4 ..23 6.8 3.4 اننطجخ

أيهك يؼرفخ  4

ثًساَب انتؼهى 

 انتكُفٍ

 12 ينخفضخ 1.42 2.16 .6 61 50 .1 3 انتكرار

 32,4 20.5 28.5 8.2 1.4 اننطجخ

خ أيهك يؼرف 1

ثًفهىو انتؼهى 

انتكُفٍ 

(Adaptive 

learning) 

.2.1 63 68 56 .1 3 انتكرار

3 

 13 ينخفضخ 1.444

 34,4 32.0 1..2 8.2 1.4 اننطجخ

أيهك يؼرفخ  2

ثأهذاف انتؼهى 

فٍ يدبل  انتكُفٍ

 انسبضت اِنٍ

2.18 65 62 50 18 3 انتكرار

8 

 14 ينخفضخ 1.423

 31,4 34.4 28.5 ..8 1.4 اننطجخ

أيهك يؼرفخ  3

ثأهًُخ انتؼهى 

فٍ يدبل  انتكُفٍ

 انسبضت اِنٍ

.2.2 64 64 54 21 8 انتكرار

4 

 15 ينخفضخ 1.124

,14 3.0 اننطجخ

1 

26.1 20.4 34,0 
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انًمُب انؼجبرح و

 ش

ػبنُخ 

 خذا  

يتىضط ػبنُخ

 ح 

ال  ينخفضخ

 تتىفر

انًتى

 ضظ

االنسراف 

 انًؼُبرٌ

 انترتُت اننتُدخ

أيهك يؼرفخ  5

ثبننظرَبد 

انترثىَخ راد 

انصهخ ثبنتؼهى 

 انتكُفٍ

2.54 53 48 64 33 0 انتكرار

2 

 16 ينخفضخ 1.161

,15 4.3 جخاننط

0 

34.2 23.2 25,6 

 انًتىضظ انسطبثٍ انؼبو

 نهًدبل

2.46

4 

 االنسراف انًؼُبرٌ انؼبو

 نهًدبل

 ينخفضخ نتُدخ انًسىر 4.868

( انخفاض في الكفايات المعرفية لمتعمم التكيفي لدى أفراد 7يتضح من جدول )و 
إلرشادي لمتعمم التكيفي مفيوم النموذج ا :ليا وىيالعينة. وذلك ناتج عن انخفاض معرفتيم 

ونموذج المتعمم، وسبل التغمب عمى الصعوبات التي تواجو التعمم التكيفي وأمثمة عمى نظم 
إدارة تعمم خاصة بالتعمم التكيفي، والفرق بين التعمم التكيفي والتعميم المتمايز ومفيوم نموذج 

لتكيفي، ومعرفة تطبيقات المجال في التعمم التكيفي، والصعوبات التي تواجو تطبيق التعمم ا
التعمم التكيفي في المجاالت المختمفة مثل )نظم إدارة التعمم المتنقل، والتمعيب(، والفرق بين 

مجال الحاسب اآللي ومفيوم التعمم لالتعمم التكيفي والتعمم الشخصي ومزايا التعمم التكيفي في ا
مم التكيفي. حيث تراوحت درجة التكيفي وأىدفو ومعرفة النظريات التربوية ذات الصمة بالتع

( وىذا المتوسط يقع في الفئة الرابعة من 2.27( إلى )7.87متوسط ىذه العبارات ما بين )
أن معرفة معممات فئات المقياس الخماسي والتي تشير إلى درجة )منخفضة(. حيث يتبين 

 – 72 -. -77 – 77 – 9 -77 -.7 – 7 -8الحاسب اآللي منخفضة في العبارات )
 ( مرتبة بدًءا بالعبارة األقل معرفة، نسبة لمتوسطيا األقل.2 -7 -2 – 7 – 7 – 77 – 72

 (2.7.7والبالغ ) لممجال األول المتوسط الحسابي العام أن (7ويظير من جدول )
منخفضة، وقد ُيعزى ذلك نة بالمجال المعرفي لمتعمم التكيفي أفراد العي معرفة أنحيث يتضح ب

 متالك كفاياتالبالنسبة ليم، وكذلك عدم إعداد المعممات  تعمم التكيفيالإلى حداثة مفيوم 
 & Persons) موافقة لدراسة بيرسون وفونىذه النتيجة . وقد جاءت التعمم التكيفي

Vaughn,2016 التعمم ( حيث أشارت بوجود انخفاض في الكفايات المعرفية لممعممين في
برامج إعداد المعممين وكذلك البرامج التدريبية ، كما أوصت بضرورة إعادة النظر في التكيفي

كما اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة . التعمم التكيفيأثناء الخدمة تزويدىم بالمعارف الخاصة ب
والتي ىدفت إلى تحديد إطار  (Dogger, Wade, Conlan, 2004وآخرون )دوقر 

في معارف المعممين حيث أشارت إلى وجود انخفاض لتطوير التعمم التكيفي االلكتروني 
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بمتطمبات التعمم التكيفي االلكتروني وضرورة إقامة دورات تدريبية لتطوير المعممين في تطبيق 
 ىذا النوع من التعميم لتحسين ممارستيم التدريسية.

 إجابة سؤال البحث الثاني 
ال ما الكفايات الالزم توفرىا لدى معممات الحاسب في مجينص السؤال الثاني عمى:       

 األداء التدريسي لمتعميم التكيفي؟
ولإلجابة عن ىذا السؤال قامت الباحثة بحساب التكرارات والنسب المئوية لعبارات ىذا 

 المحور.
نًؼهًبد انسبضت اِنٍ فٍ يدبل األداء  انتؼهى انتكُفٍ( انتكراراد واننطت انًئىَخ نًفرداد االضتجبنخ انًتؼهمخ ثكفبَبد 4خذول )

 انتذرَطٍ.

ػبنُخ  انًمُبش نؼجبرحا و

 خذا  

ال  ينخفضخ يتىضطخ  ػبنُخ

 تتىفر

االنسراف  انًتىضظ

 انًؼُبرٌ

 انترتُت انمًُخ

نذٌ انمذرح ػهً  5

اضتخذاو نًىرج 

(VAK نًؼرفخ )

 أنًبط انًتؼهًُن

 1 ينخفضخ 1.406 2.438 68 58 54 14 8 انتكرار

 41.5 25.6 24.2 4.8 3.0 اننطجخ

 نذٌ انمذرح ػهً 24

تطجُك انتؼهى 

انتكُفٍ ثبضتخذاو 

 انتهؼُت

 2 ينخفضخ 1.481 2.183 60 64 56 15 . انتكرار

 33.3 20.4 1..2 2.. 3.4 اننطجخ

نذٌ انمذرح ػهً  .

تصنُف انًتؼهًُن 

وفك أنًبط انتؼهى 

نذَهى نىضغ خطظ 

تذرَطُخ خبصخ 

ػنذ تطجُك انتؼهى 

 انتكُفٍ

 3 ينخفضخ 1.443 2.248 1. 55 55 24 6 انتكرار

 33.0 26.6 26.6 ..0 2.0 اننطجخ

نذٌ انمذرح ػهً  0

تصًُى يستىي 

يتنىع ينبضت 

نهًتؼهًُن ػنذ 

تطجُك انتؼهى 

 انتكُفٍ

 4 ينخفضخ .1.13 .2.22 5. 45 .5 25 5 انتكرار

 36.2 ..21 5..2 12.1 2.4 اننطجخ

نذٌ انمذرح ػهً  23

تطجُك انتؼهى 

انتكُفٍ ثبضتخذاو 

 رزالد انًؼرفُخان

 5 ينخفضخ 1.158 2.246 4. 56 54 22 0 انتكرار

 33.8 1..2 24.2 14.6 4.3 اننطجخ

نذٌ انمذرح ػهً  11

تصًُى أضبنُت 

تمىَى ينبضجخ 

نهًتؼهًُن ػنذ 

تطجُك انتؼهى 

 انتكُفٍ

 6 ينخفضخ 1.158 2.265 2. 46 50 22 8 انتكرار

 34.8 22.2 28.5 14.6 3.0 اننطجخ
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ػبنُخ  انًمُبش نؼجبرحا و

 خذا  

ال  ينخفضخ يتىضطخ  ػبنُخ

 تتىفر

االنسراف  انًتىضظ

 انًؼُبرٌ

 انترتُت انمًُخ

نذٌ انمذرح ػهً  12

انطًبذ نهًتؼهًُن 

ثبختُبر األنشطخ 

انتٍ تنبضجهى ػنذ 

تطجُك انتؼهى 

 انتكُفٍ

 6 ينخفضخ 1.1.4 2.265 1. 54 45 34 . انتكرار

 34.3 26.1 ..21 14.5 3.4 اننطجخ

نذٌ انمذرح ػهً  15

انتؼبيم يغ 

انًشبكم انتٍ 

تىاخه انًتؼهًُن 

ثشكم فردٌ ػنذ 

ى تطجُك انتؼه

 انتكُفٍ

 6 ينخفضخ 1.124 2.265 60 48 63 24 . انتكرار

 33.3 23.2 34.4 ..0 3.4 اننطجخ

ندددذٌ انمدددذرح ػهدددً  13

تمدددددددذَى يدًىػدددددددخ 

كجُدددرح يدددن انًهدددبو 

تتنبضدددددددددددت يدددددددددددغ 

يطدددددتىي يهدددددبراد 

انًتؼهًدددددددُن ػندددددددذ 

تطجُدددددددددك انددددددددددتؼهى 

 انتكُفٍ

 0 ينخفضخ 1.184 2.2.4 1. 53 .4 28 8 انتكرار

 34.3 25.6 ..22 13.5 3.0 اننطجخ

نذٌ انمذرح ػهً  8

ثنبء أضئهخ نتسذَذ 

لذراد انًتؼهًُن 

ػنذ تطجُك انتؼهى 

 انتكُفٍ

 14 ينخفضخ 1.168 2.2.5 3. 44 .5 26 . انتكرار

 35.3 21.3 5..2 12.6 3.4 اننطجخ

نذٌ انمذرح ػهً  14

تصًُى أنشطخ 

ينبضجخ نهًتؼهًُن 

ػنذ تطجُك انتؼهى 

 انتكُفٍ

 14 ينخفضخ 1.164 2.2.5 2. 44 61 22 8 كرارانت

 34.8 21.3 20.5 14.6 3.0 اننطجخ

نذٌ انمذرح ػهً  14

تمذَى يدًىػخ 

كجُرح ين انًهبو 

تنبضت ازتُبخبد 

انًتؼهًُن ػنذ 

تطجُك انتؼهى 

 انتكُفٍ

 14 ينخفضخ 1.181 2.2.5 4. 51 54 31 5 انتكرار

 33.8 24.6 24.2 15.4 2.4 اننطجخ

نذٌ انمذرح ػهً  6

تصنُف انًتؼهًُن 

وفك لذراتهى 

نىضغ خطظ 

تذرَطُخ خبصخ 

ػنذ تطجُك انتؼهى 

 انتكُفٍ

 13 ينخفضخ 1.406 2.284 65 51 65 24 6 انتكرار

 31.4 24.6 31.4 ..0 2.0 اننطجخ

نذٌ انمذرح ػهً  4

تسهُم خصبئص 

انًتؼهًُن نهتذرَص 

ثبضتخذاو انتؼهى 

 انتكُفٍ

 14 ينخفضخ 1.158 2.280 4. .4 .5 26 . انتكرار

 33.8 ..22 5..2 12.6 3.4 اننطجخ

نذٌ انمذرح ػهً  3

تسذَذ اإلخراءاد 

انًنبضجخ نتسمُك 

 15 ينخفضخ 1.126 2.200 68 46 64 20 4 انتكرار

 32.0 22.2 20.4 14.4 1.0 اننطجخ
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ػبنُخ  انًمُبش نؼجبرحا و

 خذا  

ال  ينخفضخ يتىضطخ  ػبنُخ

 تتىفر

االنسراف  انًتىضظ

 انًؼُبرٌ

 انترتُت انمًُخ

األهذاف انتؼهًُُخ 

نهتذرَص ثبضتخذاو 

 انتؼهى انتكُفٍ

نذٌ انمذرح ػهً  21

يتبثؼخ تؼهى انطالة 

ػجر نظى انتؼهى 

انتكُفٍ ثشكم 

 فردٌ

 16 ينخفضخ 1.186 2.344 66 50 45 .2 14 انتكرار

 31.0 28.5 ..21 13.4 4.8 اننطجخ

نذٌ انمذرح ػهً  2

تسذَذ األهذاف 

انتؼهًُُخ انخبصخ 

ثبنتذرَص ػنذ 

تطجُك انتؼهى 

 انتكُفٍ.

 .1 ينخفضخ 1.154 2.314 68 46 50 28 6 انتكرار

 32.0 22.2 28.5 13.5 2.0 اننطجخ

نذٌ انمذرح ػهً  1

تسهُم انًنهح ػنذ 

تطجُك انتؼهى 

 انتكُفٍ

 18 ينخفضخ 2,124 2.338 64 .4 63 28 5 انتكرار

 34.0 ..22 34.4 13.5 2.4 اننطجخ

نذٌ انمذرح ػهً  22

تمذَى انذػى 

انًنبضت نهًتؼهًُن 

نظى انتؼهى ػجر 

 انتكُفٍ

 10 ينخفضخ 1.186 2.343 63 58 40 26 11 انتكرار

 34.4 28.4 ..23 12.6 5.3 اننطجخ

نذٌ انمذرح ػهً  10

اضتخذاو أدواد 

زبضىثُخ نتصًُى 

أضبنُت انتمىَى 

ينبضجخ نهًتؼهًُن 

ػنذ تطجُك انتؼهى 

 انتكُفٍ

 24 ينخفضخ 1.284 2.454 61 40 55 26 16 انتكرار

 20.5 ..23 26.6 12.6 ... ننطجخا

نذٌ انمذرح ػهً  24

اضتخذاو أدواد 

نتصًُى انىضبئظ 

انًتؼذدح انًالئًخ 

نهًتؼهًُن ػنذ 

تطجُك انتؼهى 

 انتكُفٍ

 21 ينخفضخ 1.253 2.4.8 .5 55 52 25 18 انتكرار

 5..2 26.6 25.1 12.1 ..8 اننطجخ

نذٌ انمذرح ػهً  .1

اضتخذاو أدواد 

ُخ نتصًُى زبضىث

يستىي يتنىع 

يالئى نهًتؼهًُن 

ػنذ تطجُك انتؼهى 

 انتكُفٍ

 22 ينخفضخ 1.265 2.521 56 51 55 26 10 انتكرار

 1..2 24.6 26.6 12.6 0.2 اننطجخ

نذٌ انمذرح ػهً  18

اضتخذاو أدواد 

زبضىثُخ نتصًُى 

األنشطخ انًنبضجخ 

نهًتؼهًُن ػنذ 

تطجُك انتؼهى 

 انتكُفٍ

 23 ينخفضخ 1.264 2.531 .5 48 54 31 .1 انتكرار

 20.5 ..23 26.1 15.4 8.2 اننطجخ
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ػبنُخ  انًمُبش نؼجبرحا و

 خذا  

ال  ينخفضخ يتىضطخ  ػبنُخ

 تتىفر

االنسراف  انًتىضظ

 انًؼُبرٌ

 انترتُت انمًُخ

نذٌ انمذرح ػهً  16

انتؼبيم يغ 

انًنصبد انتؼهًُُخ 

انتكُفُخ )انتطدُم 

إضبفخ انفصىل -

 وانطالة....(

 24 يتىضطخ 1.205 2.642 55 41 51 43 .1 انتكرار

 26.6 10.8 24.6 24.8 8.2 اننطجخ

ظ انسطبثٍ انؼبو انًتىض

 نهًدبل

 ينخفضخ نتُدخ انًدبل 1.448 االنسراف انًؼُبرٌ نهًدبل 2.31

( أن كفاية األداء التدريسي لميارة التعامل مع المنصات 7ويتضح من جدول )
ضافة الفصول والطالب ....( متوسطة نظًرا لمعرفتيم  التعميمية التكيفية )التسجيل وا 

(، وىذا المتوسط يقع في 72..2لمتوسط ليذه العبارة )المتوسطة بيا، حيث بمغت درجة ا
الفئة الثالثة من فئات المقياس الخماسي والتي تشير إلى درجة )متوسط( حيث يتبين أن 

 متوسطة. معرفة معممات الحاسب اآللي ليذه العبارة
( أن كفايات األداء التدريسي منخفضة لدى أفراد العينة في 7كما أشار جدول )

الميارات الخاصة بالتعمم التكيفي، وذلك ناتج عن انخفاض في معرفتو بيا وىي: مجموعة من 
( لمعرفة أنماط المتعممين وتطبيق التعمم التكيفي باستخدام التمعيب، VAKاستخدام نموذج )

وتصنيف المتعممين وفق أنماط التعمم لدييم لوضع خطط تدريسية مناسبة ليم، وتصميم 
ين عند تطبيق التعمم التكيفي، وتطبيق التعمم التكيفي باستخدام محتوى متنوع مناسب لممتعمم

والتعامل مع المشاكل التي تواجو  ،الرحالت المعرفية، وتصميم أساليب تقييم مناسبة لممتعممين
مستوى  مجموعة كبيرة من الميام تتناسب معالمتعممين عند تطبيق التعمم التكيفي، وتقديم 

 ،مة لتحديد قدرات المتعممين، وتصميم أنشطة مناسبة لممتعممينوبناء أسئ ،ميارات المتعممين
وتقديم مجموعة كبيرة من الميام تتناسب مع احتياجات المتعممين، وتصنيف المتعممين وفق 
 ،قدراتيم لوضع خطط تدريسية خاصة عند تطبيق التعمم التكيفي، وتحميل خصائص المتعممين

داف الخاصة لمتدريس باستخدام التعمم التكيفي، وتحديد اإلجراءات المناسبة لتحقيق األى
وتحميل المنيج وتقديم الدعم المناسب  ،ومتابعة تعمم الطالب عبر نظم التعمم التكيفي

، واستخدام أدوات حاسوبية خاصة لتصميم الوسائط المتعددة لمتعممين عبر نظم التعمم التكيفي
د تراوحت درجة المتوسط ليذه العبارات ما والمحتوى المالئم واالنشطة المناسبة لممتعممين. وق

(، وىذا المتوسط يقع في الفئة الرابعة من فئات المقياس 26277( إلى )2.778بين )
الخماسي والي تشير إلى درجة )منخفضة( حيث يتبين أن معرفة معممات الحاسب اآللي 
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 – 77 – 8 -77- 72 -72 -77 – 27 – 9 – 7 – 27 -2منخفضة بالعبارات رقم )
( مرتبة بدءًا بالعبارة .7 -78 -77 -27 -79 -22 -7 -2 -27 -7 – 7 – . -77

 األقل متوسط.
( أن أفراد العينة يرون أن درجة 2.77ويتضح من المتوسط الحسابي العام والبالغ )

 وآخرونمع دراسة سيمين  ىذه النتيجة  تتوافقالموافقة عمى عبارات ىذا المحور منخفضة و 
Celleen, Eerald, Beverly, Faired, 2009) والتي أكدت عمى وجود انخفاض في )

، وقد ُيعزى ذلك إلى قمة الدروات التدريبية التعمم التكيفيقدرات المعممين عمى تصميم أدوات 
التي تختص بتبني طرق وأدوات تقنية مبتكرة من شأنيا أن تنمي الميارات التدريسية لدى 

ركيز اىتمامين نحو مراعاة قدرات وأنماط المتعممين معممات الحاسب اآللي ومساعدتين في ت
 Bower, 2015))بور توافق مع دراسة كما أن ىذه النتيجة ت .التعمم التكيفيمثل أدوات 

نظًرا لحاجتيم إلى  والتي اشارت بوجود انخفاض في استخدام المعممين لمنصات التعمم التكيفي
ة لممعممين لتوضيح المبادئ الخاصة التدريب في ذلك، كما أكدت عمى ضرورة توفير أدل

أن كما يمكن تنمية ميارات المعممين في التصميم. بتصميم عناصر التعمم التكيفي من أجل 
مة النظم التكيفية العربية وصعوبة استخداميا من قبل المعممات ق ُتعزى ىذه النتيجة إلى

 والطالبات دون إعداد وتدريب مسبق.
 إجابة سؤال البحث الثالث 

 الخبرة(؟ -عزى لممتغيرات )الدرجة العمميةت 
 ولإلجابة عن ىذا السؤال قامت الباحثة باستخدام األساليب اإلحصائية التالية:

 اليت تعزى ملتغري الدردة العلمية: التعلم التهيفيأواًل: الفروم يف نفايات 

بسبب عدم تجانس أفراد  Kruskal Wallis Testتم استخدام كروسكال واليس 
 ة، وقد جاءت النتائج كما في الجدول التالي:العين
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ػهً اضتجبنخ كفبَبد  نهفروق فٍ اضتدبثبد ػُنخ انجسث ( َجُن نتبئح اختجبر كروضكبل وانُص5خذول )

 نذي يؼهًبد انسبضت انتٍ تؼسي نًتغُر انذرخخ انؼهًُخ انتؼهى انتكُفٍ

يتىضظ  انؼذد انذرخخ انؼهًُخ انجؼذ

 انرتت

كبٌ 

 ترثُغ

درخبد 

 رَخانس

يطتىي 

 انذالنخ

انًدبل 

 انًؼرفٍ

ثكبنىرَىش 

 زبضت

16. 00.55 ...24 2 4.421 

 131.20 31 يبخطتُر

 02.56 0 غُر رنك

  .24 انًدًىع

يدبل 

األداء 

 انتذرَطٍ

ثكبنىرَىش 

 زبضت

16. 144.12 8.484 2 4.418 

 134.02 31 يبخطتُر

 83.33 0 غُر رنك

  .24 انًدًىع

انذرخخ 

 انكهُخ

ثكبنىرَىش 

 زبضت

16. 00.4. 0..46 2 4.448 

 134.48 31 يبخطتُر

 84.30 0 غُر رنك

  .24 انًدًىع

ويتبين من الجدول السابق أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
التدريسي، بينما  في كاًل من المجال المعرفي ومجال األداء التعمم التكيفي( في كفايات 7.72)

( في الدرجة الكمية لالستبانة تعزى إلى 7.77توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )
الدرجة العممية، ويتضح من متوسط الرتب أن األعمى في درجة ىذا البعد مجموعة 

المعممات من )الماجستير( مما يعني أن الفروق في اتجاه ىذه المجموعة، وىذا يدل عمى أن 
قد تطويًرا معرفًيا وميارًيا في طرق التدريس والتقنيات الحديثة مما  الماجستير  قد تمقوا حممة

 .وممارساتين التدريسيةينعكس ايجابًيا عمى العممية التعميمية 
 اليت تعزى ملتغري اخلربة: التعلم التهيفيثانًيا: الفروم يف نفايات 

اعدد العينة وقد جاءت  لوجود تجانس بين Anovaتم استخدام تحميل التباين 
 النتائج كما في الجدول التالي:
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( َجُن نتبئح اختجبر تسهُم انتجبَن انىفب نهفروق فٍ اضتدبثبد ػُنخ انذراضخ ػهً اضتجبنخ 6خذول )

 نذي يؼهًبد انسبضت انتٍ تؼسي نًتغُر انخجرح انتؼهى انتكُفٍكفبَبد 

يدًىع  انًمبرنخ انجؼذ

 انًرثؼبد

يتىضظ 

 انًرثؼبد

بد انسرَخ درخ

df 

 Fلًُخ 

 انًسطىثخ

 يطتىي انذالنخ

انًدبل 

انًؼرفٍ 

انتؼهى نكفبَبد 

 انتكُفٍ

ثُن 

 انًدًىػبد

1.451 4.526 2 4.604 4.541 

داخم 

 انًدًىػبد

154.458 4..5. 244 

 246  .155.54 انًدًىع

يدبل األداء 

انتذرَطٍ 

انتؼهى نكفبَبد 

 انتكُفٍ

ثُن 

 انًدًىػبد

1.333 4.666 2 4.644 4.548 

داخم 

 انًدًىػبد

225.456 1.143 244 

 246  226.380 انًدًىع

ثُن  انذرخخ انكهُخ

 انًدًىػبد

1.244 4.642 2 4..40 4.403 

داخم 

 انًدًىػبد

1.3.181 4.840 244 

 246  1.4.386 انًدًىع

التعمم ت ويتبين من الجدول السابق أنو ال توجد فروق دالة إحصائًيا في كفايا
المجال المعرفي ومجال األداء التدريسي والدرجة الكمية  كل منلعينة البحث في  التكيفي

لالستبانة ُتعزى إلى الخبرة. وقد يرجع ذلك إلى وجود اتفاق في اتجاه المعممات نحو ضرورة 
دواتيا أنظًرا لتطور التقنية والحاجة إلى التجديد في تطبيق  التعمم التكيفيالتمكن من كفايات 
أن التدريب أثناء الخدمة في طرق التدريس  قد تشير النتيجة إلى. كما في العممية التعميمية

والتقنيات الحديثة لم يكن لو مساىمًة في تنمية معارف وميارات المعممات التدريسية لتوظيف 
( Persons & Vaughn,2016دراسة بيرسون وفون )ما أكدتو ىذا النوع من التعميم وىذا 

ضرورة إعداد برامج تدريبية مكثفة لممعممين أثناء الخدمة وتضمين ميارات التدريس  ووى
باستخدام التعمم التكيفي في تمك البرامج. كما تتوافق ىذه النتيجة مع ما أشارت إليو وزارة 

( إلى أن أىم التحديات التي تواجو تدريس الحاسب في التعميم العام التفاوت 2777التعميم )
 معممات الحاسب وتأىيمين وضعف التدريب المقدم لين أثناء الخدمة. في إعداد
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 ملخص نتائج البحح:

 توصل البحث إلى النتائج التالية:   
  لدى معممات الحاسب اآللي في المجال المعرفي بصورة  التعمم التكيفيتتوافر كفايات

 منخفضة.
  مجال األداء التدريسي  لدى معممات الحاسب اآللي في التعمم التكيفيتتوافر كفايات

 بصورة منخفضة.
 ( 7.72وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة≥ α  )ى أفراد العينة لد

 الماجستير. المعممات  حممةُتعزى لمتغير الدرجة العممية، لصالح 
 ( 7.72عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة≥ α  )أفراد لدى 

 .الخبرة متغيرل ُتعزى العينة
في أثبت البحث الحالي انخفاض كفايات التعمم التكيفي لدى معممات الحاسب وبذلك 

ريبية تخصصية لمعممات وأىمية إقامة دورات تدالمجال المعرفي ومجال األداء التدريسي، 
 الحاسب من أجل تنمية المعارف والميارات الالزمة لتطبيقو.

 توصيات البحح:

 البحث، تم التوصل إلى مجموعة من التوصيات، من أىميا:بناًء عمى نتائج    
  لممعممات  واألدوار التي ينبغيومتطمباتو  التعمم التكيفيإقامة دورات تدريبية حول

 لياتو من أجل تطبيقو في العممية التعميمية.آالقيام بيا وفق 
 ث تشمل إعادة النظر في برامج إعداد المعممات والتنمية المينية أثناء الخدمة بحي

التوظيف األمثل لممستحدثات التقنية بما يعود بالنفع عمى أداء المعممات التدريسي 
 ومخرجات التعميم.

  االستفادة من نتائج الدراسة الحالية كأساس لتحديد االحتياجات التدريبية لمعممات
 ونظمو. التعمم التكيفيالحاسب اآللي في مجال 
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 مكرتحات ألحباخ مشتكبلية:

 عمى ما تم التوصل لو من نتائج، يمكن طرح بعض البحوث المقترحة كما يمي: واستناًدا
 .إعادة تطبيق ىذه الدراسة عمى التخصصات األخرى 
  دراسة لفاعمية برنامج تدريبي مقترح لتنمية المعارف والميارات الخاصة باستخدام

 نظم التعمم التكيفي لدى عينة من معممات الحاسب ومعرفة اتجاىين نحوه. 
  لدى مشرفات  التعمم التكيفيدراسة لتقييم مستوى المعرفة بالتوظيف التربوي لنظم

 الحاسب اآللي.
  في المممكة العربية السعودية.معممات لدى ال استخدام التعمم التكيفيدراسة معوقات 
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 املرادع

 املرادع العربية

ألساليب التعمم لدى طالب  (. اليدف البنائي لنموذج فمدر وسيمفرمان2777). أبو الياشم، السيد
 ..777-7289(، 7) 27واإلسالمية، سعود لمعموم التربوية مجمة جامعة الممك الجامعة. 
 دار الكتاب الجامعي: (. تكوين المعممين من اإلعداد إلى التدريب. العين2772). األحمد، خالد طو

برنامج إدارة المحتوى التعميمي (. تطوير األداء التكيفي ل2779األشقر، عبد الكريم ، وعقل، مجدي. )
Moodle .الجامعة االسالمية. 

(. أثر تطوير بيئات التعمم االفتراضية في ضوء معايير تصميميا 2777الحسين، احمد عبد المطيف. )
جامعة كمية التربية.  في اكساب الطالب ميارات التصميم التعميمي لممقررات االلكترونية.

 عين شمس.
(. االحتياجات التدريبية لمعممات الحاسب اآللي بمدينة .277ري، أمل. )الخزيم، خالد، والشم

يب عالرياض في مجال تطبيقات التعميم المتنقل لألجيزة الذكية القائمة عمى التم
Gamification .7،الفرص والتحديات -المعمم وعصر المعرفة  -المؤتمر الدولي مجمة ،

(7)، 977-988 . 
كمية (. من نظم إدارة التعمم االلكتروني إلى بيئات التعمم الشخصية. 2778، 2 28الخميفة، ىند. )

 .http://cutt.us/Nf9nsتم االسترداد من  .عموم الحاسب والمعمومات
(. فاعمية تدريس مقرر الحاسب اآللي باستخدام استرايجية الرحالت المعرفية 2772الراشد، ىند. )

اه نحو المادة لدى طالبات الصف األول عبر الويب في تنمية التحصيل الدراسي واالتج
 .278-7، جامعة القصيم .كمية التربيةالثانوي. 

(. تنمية الكفاية المينية لممعممات في كيفية إعداد الخطط العالجية 7722السيد، يسرى مصطفى. )
  .جامعة االمارات العربية المتحدةلتحسين المستوى التحصيمي لمتمميذات الضعيفات. 

(. تم االسترداد من نحو إطار لبيئة تعمم شخصية: 2777، 7 77أمين. ) الشطي، محمد
http://mohamedaminechatti.blogspot.com/2007/03/lms-vs-

ple.htm 
(. تصور مقترح لمجاالت تطويرية إلعداد معمم العمومفي ضوء اتجاىات .277الشياب، معن. )

(، 7، )7،لمعرفة، الفرص والتحدياتالمعمم وعصر امجمة التنمية المينية في عصر المعرفة.
727- 77. . 
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(. فعالية برنامج تدريبي مقترح لتطوير الكفايات المينية لطمبة 2778العجرمي، باسم صالح. )
 .جامعة األزىرمعممي التعميم االساسي بجامعة األزىر في ضوء استراتيجية اعداد المعممين. 

مجمة . ضوء معايير الجودة في التعميم العام (. تطوير كفايات المعمم في2777العنزي، بشرى. )
 ..77-727(، 7،)77، الجمعية السعودية لمعموم التربوية والنفسية جستن

( في web quest(. مدى فاعمية استخدام الرحالت المعرفية عبر الويب )2777الفار، زياد. )
الثامن تدريس الجغرافيا عمى مستوى التفكير التأممي والتحصيل لدى تالميذ الصف 

 فمسطين.ر،جامعة االزىرسالة ماجستير غير منشورة، االساسي. 
(. الحاجات التدريبية لمعممات الحاسب اآللي في المرحمة المتوسطة بمدينة 2777المالكي، شروق. )

جامعة االمام محمد بن  ،كمية العموم االجتماعية، الرياض. رسالة ماجستير غير منشورة
 .سعود االسالمية

(. تصميم بيئة تعمم الكترونية تكيفية وفًقا ألساليب التعمم في مقرر الحاسب .277مروة. )المحمدي، 
كمية وأثرىا في تنمية ميارات البرمجة والقابمية لالستخدام لدى تالميذ المرحمة االعدادية . 

 .جامعة القاىرة ،الدراسات العميا لمتربية
الرياض: مشروع الممك  معممو الحاسب اآللي . معايير(. 2777المركز الوطني لمقياس والتقويم . )
 عبد اهلل لتطوير التعميم.

(. فاعمية برنامج مقترح لتنمية كفايات تعميم التفكير االبداعي لدى 2777المشرفي، انشراح محمد. )
كمية التربية، جامعة ، الطالبات المعممات بكمية رياض االطفال. رسالة دكتوراة غير منشورة

 اإلسكندرية.
 القاىرة: دار الفكر العربي. تقنيات ومناىج البحث العممي.(. 2772مشوخي، حمد سميمان. )ال

(. الكفايات الالزمة لمعممي الحاسب اآللي في المرحمة المتوسطة بالمدينة 7777المطيري، محمد. )
 .277-7، اإلسالميةالجامعة المنورة. 
 السحاب لمنشر والتوزيع. القاىرة: دار التعمم التكيفي.(. 2777المالح، تامر. )

تطوير مناىج التعميم في ضوء معايير . ر(. المؤتمر العممي التاسع عش2777المؤتمر العممي. )
 جامعة عين شمس: دار الضيافة. الجودة.

، تم شرم الشيخ المؤتمر اإلقميمي لمدول العربية .. 2772(. التربية ما بعد 2772اليونسكو. )
 /.http://www.unesco.org/new/ar/unesco/about-us االسترداد من 

، تم االسترداد (. اتجاىات التطوير في بيئات التعمم االلكتروني2772، 7 2جودت صالح مصطفى. )
 http://drgawdat.edutech-portal.net/archives/13578من 
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الجميع": التعميم المؤقمم يعمن نياية مبدأ "مقاس واحد يناسب  .نسيج(. 2772، 7 2حايك، ىيام. )
 http://cutt.us/mLIf، تم االسترداد من دراسة حالة

، تم االسترداد من (. بوابة تكنولوجيا التعميم2772حجازي، طارق. )
http://drgawdat.edutech-portal.net/archives/14620 . 

. االردن: دار منيجية البحث العممي في التربية والعموم االجتماعية(. 7728دعمس، مصطفى. )
 يداء لمنشر والتوزيعغ

 . القاىرة: دار الفكر العربي.كفايات األداء التدريسي(. 2772راشد، عمي. )
(. الكفايات التدريسية الالزم توافرىا لمعممي المغة االنجميزية بمرحمة 2772درار، سيام حمزة الخير. )
 .279-7جيا، لمعموم والتكنولو  جامعة السودانمجمة العموم اإلنسانية. التعميم االساسي. 

(. رؤية مستقبمية إلعداد المعمم في ظل التدريس 2777رمضان، عمومن، وحمزة، معمري. )
 .287-277(، 7، )2، ة واالجتماعيةيمجمة العموم االنسانبالكفايات. 

(. التفاعل بين نمط بيئة التعمم االلكتروني الشخصية )التشاركية، الفردية( 2777رمود، ربيع. )
ي )المستقبل، المتعمد( وأثره في تنمية التحصيل المعرفي والدافعية نحو التعمم واألسموب المعرف

 .99-77(، 7، )777، مجمة كمية التربية، جامعة األزىرلدى طالب الدبموم التربوي.  االلكتروني
 . القاىرة: عمم الكتب.التعميم االلكتروني من التطبيق إلى االحتراف والجودة(. 2779زاىر، الغريب. )

 .عالم الكتب ،2 .ميارات التدريس " رؤية في تنفيذ التدريس " (.7722)حسن حسين.  ،يتونز 
 القاىرة

(. برنامج تدريبي مقترح لتطوير الكفايات التدريسية 2777سعيد، عمي، والخانجي، عبد الرحمن. )
 .نيةمجمة العموم االنسااالساسي.  مالالزم توافرىا في معممي المغة العربية بمرحمة التعمي

 .7.-79(، 2، )77جامعة السودان لمعموم والتكنولوجيا، 
(. الكفايات التدريبية المتوافرة لدى طمبة دبموم التأىيل التربوي/ تخصص 2777سميمان، جمال. )

تاريخ في ضوء المعايير الوطنية لمناىج التعمم العام ما قبل الجامعي من وجية نظرىم. 
 .777-722(، 7، )27، مجمة جامعة دمشق

 القاىرة: دار الفكر. المعمم كفاياتو إعداده وتدريبو.(. .277طعيمو، رشدي. )
 عالم الكتب لمطباعة والنشر. فمسفة التعميم عبر الشبكات.(. 2772عبد الحميد، محمد. )

(. فاعمية استراتيجية مقترحة لتقويم األقران ببيئات التعمم 2777عبد العظيم، حمدي احمد. )
مية التحصيل المعرفي والمياري لدى طالب تكنولوجيا التعميم واتجاىاتيم االلكتروني في تن
 ..77-777(، 7، )27 ،معيد الدراسات والبحوث التربوينحو االستراتيجية. 
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البحث العممي مفيومو وأدواتو (. .277عبيدات، ذوقان، وعدس، عبد الرحمن، وعبدالحق، كايد. )
 القاىرة: دار الفكر. وأساليبو.

دارة بيئة التعمم االلكتروني في ضوء المتطمبات 2779ال، عبد اهلل السيد. )عبد الع (. تصميم وا 
 ، جامعة المنصورة، مصر.رسالة ماجستير غير منشورةالتربوية والتكنولوجية. 

مجمة جامعة (. الكفايات التعميمية ودورىا في تطوير أداء معممي المستقبل . 2778عسكر، عالء. )
 .792-777(، 2، )7نسانية، كركوك لمدراسات اإل 

عمان: دار صفاء لمنشر  الجودة الشاممة والجديدة في التدريس.(. 2779عطية، محسن عمي. )
 والتوزيع.

(. أنماط تعمم المغة االنجميزية لدى طمبة جامعة النجاح .277عقل، فواز، ومحمود، سامر. )
 .27.-297( ، 2، )27 ،مجمة جامعة النجاح لمعموم االنسانيةالوطنية. 

(. تصميم بيئة تعميمية الكترونية لتنمية 2777عقل، مجدي، وخميس، محمد، و ابوشقير محمد. )
، تم االسترداد من الجامعة االسالمية بغزةميارات تصميم عناصر التعمم. 

http://site.iugaza.edu.ps/msaqel/wp-
content/uploads/web%20Environment.pdf. 

تدريسيم  ياقع استخدام معممي العموم لممستحدثات التكنولوجية ف(. و 2777عميمات، عمي. )
  .798-7.2(، 7، )27لمبحوث والدراسات، رة لمنامجمة ابمحافظة المفرق. 

(. درجة توظيف الكفايات الحاسوبية المكتسبة من 2777عيادات، يوسف، وحميدات، محمود. )
ت التربية الميدانية ومعوقات مساق برامج االطفال المحوسبة في التدريس من قبل معمما

 .778-777(، 7، )79، لمبحوث والدراسات مجمة المنارةتوظيفيا. 
مجمة العموم (. تكوين المعممين بالكفايات: ماذا عن البرامج التدريبية؟ 2777فتيحة، ميدي. )

 .777-287(، 7، )7، االنسانية واالجتماعية
  الثقافة لمنشر والتوزيع. عمان: دار حوسبة التدريس.(. 2777قطيط، غسان. )

كوجك، كوثر، والسيد، ماجدة، وفرماوي، فرماوي، وخضر، صالح الدين، وأحمد، عمية، وفايد، بشرى. 
بيروت:  دليل المعمم لتحسين طرق التعميم والتعمم في مدارس الوطن العربي.(. 2778)

 مكتب اليونسكو اإلقميمي .
جمة الباحث في العموم اإلنسانية مئية لممعمم. ات االداي(. أىم الكفا2777محمدي، فوزية. )

 .272-227(، 2، )7واالجتماعية، 
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(. توافر كفايات التعمم االلكتروني لدى معممي ومعممات التربية الخاصة 2772محمد، مجاىد. )
-7828(، 72، )7، واإلنسانيةمجمة الجزيرة لمعموم التربوية بمدارس والية الجزيرة. 

2777. 
جدة: دار الخوارزم العممية لمنشر  كفايات التعميم االلكتروني.(. 2777ين. )محمود، زين الد
 والتوزيع.

مجمة العموم االنسانية (. التكوين المستمر لمكفايات لمعممي المرحمة االبتدائية. 2777احالم. )مرابط، 
 .277-.22، 77، واالجتماعية

 الرياض. ساسية لمعممو الحاسب.الكفايات األ(. 2777مكتب التربية العربي لدول الخميج. )
إعداد وتدريب المعمم في ضوء (. المؤتمر الخامس إلعداد المعمم. .277مؤتمر المعمم الخامس. )

 مكة المكرمة: جامعة أم القرى. مطالب التنمية ومستجدات العصر.
وير الرياض: شركة تط وثيقة منيج الحاسب وتقنية المعمومات.(. 2777وزاة التربية والتعميم. )

 لمخدمات التعميمية.
Ania ،Camintes( .27 7 ،2777 .)تم  التعمم التكيفي .. ثورة في المعرفة .الجريدة الكويتية

االسترداد من 
http://www.aljarida.com/articles/1462281762664010200/ 
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