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ُلخصالمُ 

مع تظؾرات تتخاكؼ عميشا، وتكشؾلؾجيات تغدونًا بذكل يؾمي، نذعخ عمى الجانب التعميسي       
، وما يججه مؽ صعاب ومعؾقات مؼ أثشاء تجريدو لمسحتؾى التعميسييججىا السع السعاناة التيب

ناتجة عؽ وجؾد العجيج مؽ الفخوؽ الفخدية بيؽ الستعمسيؽ داخل الفرل الؾاحج، مسا يعشى أف 
سحتؾى ُيقجـ وكأنو ُمقجـ لظالب واحج فقط، ولحلػ عغيؼ األثخ عمى نتائج التحريل لجى ال

الظالب، فدؾؼ تجج تفاوتات كثيخة بيشيؼ، وألف الظخؽ التقميجية تقف عاجدة أماـ حل تمػ 
تداىؼ فى  التعميؼ بالعجيج مؽ التقشيات التيالسذكالت الشاتجة عؽ الفخوؽ الفخدية، أتت تكشؾلؾجيا 

 خدية بيؽ الستعمسيؽ بذكل إلكتخونيالفخوقات الف ػ السذكالت، وقجمتيا بظخيقة تخاعيمحل ت
التعمؼ  التعمؼ الدخيع، التعمؼ السعكؾس، :دقيق، ولعل مؽ أىؼ تمػ األساليب التكشؾلؾجية

نحؽ برجده فى ىحا البحث، فيؾ نؾع  الحي "Adaptive Learningالسحؾسب، والتعمؼ التكيفي "
تقـؾ عمى جعل السحتؾى يغيخ مؽ طخيقة عخضة وفقًا  عمؼ األكثخ حجاثة والتيأساليب التمؽ 

ألسمؾب ونسط الستعمؼ فى التعمؼ بشاءًا عمى معمؾمات يدتشتجيا الشغاـ مؽ خالؿ مسارسة الستعمؼ 
 عميو، فُيقجـ لو السحتؾى بالظخيقة التى تالئؼ نسط تعمسو.

يتالئؼ معيا  لسحتؾى ولكؽ بالظخيقة التيل عمى افشجج أف كل متعمؼ فى الشياية يحر      
أف يحجث تغيخات كثيخة  دتؾعب مؽ خالليا السحتؾى التعميسي، وبالتالى مؽ الظبيعيويكتدب وي

لمسقاس الحى يتشاسب  فى نتائج التحريل لألفزل، ألف كل متعمؼ حرل عمى السحتؾى وفقاً 
 مؽ فيحا ما يقجمو التعمؼ التكيفيمؼ، معو، فحجثت عسمية تكيف لمسحتؾى وطخيقة عخضو مع الستع

 ججيخًا بأف يكؾف تعميؼ السدتقبل. تجعمو ضسؽ العجيج مؽ السيدات، والتي

فاليجؼ مؽ البحث فى مجاؿ التعمؼ التكيفي ىؾ فتح أفاقًا ججيجة لتظؾيخ الشغؼ التعميسية        
ؽ عمى إختالؼ وفقًا لتفاوت قجرات الستعمسيؽ مسا يداىؼ فى تؾصيل السعخفة إلى الستعمسي

أشكاليؼ التعمسية وىحا ما حققتو العجيج مؽ التجارب التى ُأجخيت حتى األف فى العجيج مؽ 
 وسؾؼ نتظخؽ لو بالسديج مؽ السعمؾمات مؽ خالؿ ىحا البحث. الجراسات البحثية،

 الكلمات المفتاحية:
 –تعميؼ السدتقبل  –أساليب التعمؼ  -تكيف السحتؾى  –التعمؼ السؤقمؼ  – التعمؼ التكيفي     

 .أنغسة التعمؼ التكيفي –تدخيع التعمؼ 



 مقدمة. 

ومع تقجـ التكشؾلؾجيا والخقسيات والتقشيات بذكل يؾمى، فى عل  يفى ىحا العرخ الخقس       
فكخة اإلكتفاء الدساوات السفتؾحة أصبحت  رخشية وتكشؾلؾجية واترالية، ففى عثؾرة معخفية وتق
بالغخض، وبسا أف تكشؾلؾجيا التعميؼ كسجاؿ تجعل فى مقجمة  يفقط ال تف يبالتعمؼ اإللكتخون

بجأ، عيخ ما أىجافيا مخاعاة الفخوؽ الفخدية السختمفة بيؽ الستعمسيؽ، وإنظالقًا مؽ ىحا اليجؼ والس
، والحى اعَتشى بتظؾيخ بيئات ومرادر التعمؼ الخقسية، مؽ خالؿ خمق عسمية ييدسى بالتعمؼ التكيف

 ػ البيئات والخقسيات مع خرائص وأنساط وأساليب الستعمسيؽ السختمفة.تكيف لتم

فكل متعمؼ يتستع بظخؽ فخدية فى التعمؼ وأساليب شخرية يتعمؼ مؽ خالليا، ويكتدب      
 يكس ي، ىشاؾ متعمؼ لفغيوثالث حخك يوأخخ سسع ي عخفة بذكل سخيع، فيشاؾ متعمؼ برخ الس

، فكاف البج عمى بيئات التعمؼ ومحتؾياتيا أف يوأخخ تأمم ي، ىشاؾ متعمؼ تدمدمينؾع يوأخخ كيف
 تقجـ عمى الذبكة. يجادىا لمسحتؾيات اإللكتخونية التتخاعى تمػ األنساط أثشا ترسيسيا وإع

، أكبخ رواجاً ( Adaptive learning) التكيفي ؼالتعم فكخة تمقىف       بخامج إلى وتذيخ اليـؾ
 يجخمو ما وفق وأخخى  لحغة بيؽ والسحتؾى  مسؾادل عخضيا ؿعجتُ  تفاعمية تعميسية إلكتخونية
 تحجث بالفعل يجعميا مسا ووفق ما يتفق مع صفاتو وأسمؾب تعمسو ونسظو فى التعمؼ، السدتخجـ

 اليـؾ التعميؼ مجاؿ في والذخكات السدتثسخوف  بالفعل ويعتبخىا ،السدتقبل تعميؼ في حقيقة ثؾرة
 فى كافة ربؾع العسمية التعميسية. لسا ستحجثو مؽ تعجيل نؾعي ،{ثؾرة}

عمى تغييخ طخيقة عخض فبكل بداطة، سؾؼ تكؾف بيئات تعمؼ أكثخ مخونة، وقادرة      
خرائص لشسط تعمؼ الستعمؼ، تقجمو وفقًا لسا تدتشتجو تمػ البيئة مؽ صفات و  السحتؾى التي

 تالئسة. لتيسط تعمسو وتعخضو لو بالظخيقة اتختار لو السحتؾى السشاسب لش وبالتالي

ىحا  لسخور عمى مرظمح التعمؼ التكيفي أف نبحث عؽ ماذا يعشيفسؽ الظبيعى بعج ا     
سيحجثيا فى السجاؿ التعميسى كسا تحجث  ستكؾف طبيعة الثؾرة العمسية التي السرظمح، وكيف

عميسية سؾؼ يقجميا لمسشغؾمات الت ا ججيجًا، وما نؾع التيديخات التيعشيا الكثيخيؽ، وىل سيقجـ لش
 السختمفة، كميا تداؤالت يجب أف نتعخض ليا ونبحث عشيا جيجًا.



 التعلم المؤقلم" مفههم التعلم التكيفي". 

أف السفيؾـ قابل لمتظؾر، وبالفعل مع  بالحجيث عؽ مفيؾـ التعمؼ التكيفي يجب عميشا أف نعي     
تظؾر التقشيات والتكشؾلؾجيا تظؾر السفيؾـ يؾمًا بعج األخخ، ألنو مؽ السفاىيؼ السخنو غيخ الجامجة 

و تأتى مؽ مشاسبة السحتؾى ألجياؿ كثيخة مؽ التقشيات التكشؾلؾجية تعمى اإلطالؽ، ولعل مخون
 السختمفة.

 التعمؼ عسمية: ىؾ الؾاسع بسفيؾمو السؤقمؼ التعمؼ أحياناً  عميو يظمق ما أو التكيفي ؼفالتعم     
 تعتبخو . حجه عمى طالب لكل الفخدية ستجاباتاإل إلى استشاداً  السحتؾى  عخض طخيقة تتغيخ حيث
 عمى رداً  متعمؼل بجائل ألفزل حيؾيا تغييخاً  ُتحجث عشجما تكيفية أنغسة الخقسية التعمؼ أنغسة

 الجشذ مثل مدبقا السؾجؾدة السعمؾمات أساس عمى وليذ التعمؼ خالؿ جسعيا تؼ التي السعمؾمات
 السعمؾمات تدتخجـ التي ىي التكيفية التعمؼ شغؼف. لمستعمؼ التحريمي ختباراإل ودرجة والعسخ

 يأ السدتخجـ بيا يفيؼ التي بالظخيقة التعميؼ شكل لتغيخ عمييا الستعمؼ عسل أثشاء السكتدبة
 وردود تمسيحات وطبيعة السياـ، أو سذاكلال وتدمدل ليا، وصعؾبة ،مفيؾماً  تسثل التي الظخيقة
 .السقجمة الفعل

 التفاعمي، التعميؼ كأجيدة الكسبيؾتخ أجيدة يدتخجـ الحي التعميسي األسمؾب ىؾ التكيفي التعمؼف    
 أجيدةفتتكيف . متعمؼ لكل الفخيجة حتياجاتلإل وفقاً  وتؾزيعيا البذخية السؾارد تخريصو  لتشغيؼ

 مؽ يتبيؽ كسا الظالب، لجى التعمؼ حتياجاتإل وفقاً  التعميسية السادة عخض طخيقة مع الكسبيؾتخ
 مختمف مؽ السدتسجة الجؾانب التكشؾلؾجيا وتذسل ،والخبخات والسياـ األسئمة عمى إجاباتيؼ
 ;Jason, H ) الجماغ وعمؼ الشفذ، وعمؼ والتعميؼ، الكسبيؾتخ، عمؾـ ذلػ في بسا الجراسة مجاالت

Douglas, A 2015). 

وتتزح عالقة التعمؼ التكيفي بالسؾارد البذخية مؽ خالؿ تؾزيعو لمكؼ السعخفي عمى        
الستعمسيؽ وفقًا لمقجرات البذخية والسيارات اإلندانية، وتخريرو لظخيقة عخض خاصة بكل فخد 

 وفقًا لسا يتستع بو مؽ مؾارد وقجرات بذخية وسخعة فى عسمية التعمؼ.

ألنساط  يقجـ فييا التعمؼ وفقاً  : بأنو أحج أساليب التعمؼ التيجرائيا  إ فيعرف التعلم التكيوي       
لظخيقة تعمسو، سؾاء أكانت طخيقة تقميجية أو  وفقاً  الستعمسيؽ السختمفة، كالً وأساليب وخرائص 



قة وذلػ بسخاعاة الفخوؽ الفخدية، ويحجث ىحا التكيف لمبيئة التعميسية والسحتؾى وطخي إلكتخونية،
 .لظالب والسعمؼ بذكل كسي وكيفيعخضو وا

طالب بالجراسة مؽ خالؿ  01فالتكيف يحجث فى طخيقة تقجيؼ السحتؾى لمستعمؼ، فإذا قاـ       
بتقجيؼ نفذ بيئة تعمؼ تكيفية لسحتؾى واحج ولكل طالب مشيؼ نسط مختمف سؾؼ تقؾـ بيئة التعمؼ 

 ؽ مختمفة لعخضو.طخ  01السحتؾى ولكؽ بػ

  التكيفيأهداف التعلم. 

 :عمى القجرة لجيو يفيالتك التعمؼف
 الجراسي. والخسؾب التدخب معجالت تخفيض -
 الشتائج. تحقيق في غيخه مؽ الشغؼ ؽع فاعمية أكثخ -
 .أسخع نتائج تحقيق عمى الظالب مداعجة في كفاءة أكثخ -
 السداعجة وتؾجيو السباشخ واإلشخاؼ السداعجة تقجيؼ مؽ التجريذ ىيئة أعزاء تحخيخ -

 (.5102 )ىياـ حايػ، .الظالب احتياجات وفق
 التعامل مع نؾعيات كثيخة مؽ الظالب بإختالؼ أنساط وأساليب تعمسيؼ. -
 مداعجة الظالب ذوى اإلحتياجات الخاصة. -
 صعؾبات التعمؼ. الستفؾقيؽ والسؾىؾبيؽ وكحالػ ذوي  إحتياجات الظالب يمبي -
 بظخؽ تجريذ ذكية. تقجيؼ السحتؾى التعميسي -
 عمى التأقمؼ بذكل سخيع مع البيئات التعميسية السحيظة والسختمفة.أكثخ قجرة  -
تؾفيخ الكثيخ مؽ الؾقت سؾاء فى تحجيج ىؾية نسط تعمؼ الستعمؼ، أو فى عسمية إستيعاب  -

 الستعمؼ لمسحتؾى.
 .ما الذى يتكيف فى العملية التعليمية؟ 

عؽ مفيؾـ التعمؼ التكيفى، ما يبجر إلى ذىؽ الكثيخيؽ ىحا الدؤاؿ بسجخد بجاية البحث          
سبادئ التعمؼ التكيفى، حيث البج أف لق يلكى يحجث تظب ؟الحى يتكيف فى العسمية التعميسية

يسية بالكامل، ولكؽ بذكل تداعج كل العؾامل الخارجية والجاخمية عمى تكيف العسمية التعم
 :وىسا عمى الشحؾ التاليية األىسية يتؼ التخكيد فى عسمية التكيف عمى أمخيؽ فى غا إلكتخوني



يشاسب الستعمؼ ذو األسمؾب  يتؼ إجخاء تعجيالت فى السحتؾى كي : حيثتكيف المحتهى   -0
 البديط أو السعقج. رخي والدسعي والحخكي أو الشسط التدمدمي أو الذسؾليالب

بحيث  يؼ أكثخ مؽ طخيقة لمسحتؾى التكيفي: فيتؼ تقجتكيف طريقة عرض المحتهى  -5
 .ؽ يتعمسؾف مؽ خالؿ الشغاـ التكيفيتتشاسب وأنساط الستعمسيؽ الحي

 صر األساسية لنظام التعلم التكيفيالعنا. 

 ا إال أنو فى نغاـ التعمؼ التكيفيفمكل نغاـ فى الحياة عشاصخ أساسية ومقؾمات يقـؾ عميي      
 ما بيؽ قابمية التكيف وبيؽ التفاعل، وعمى الخغؼ مؽ أف األىجاؼ دائساً  قج يحجث خمط أحياناً 

ؤقمؼ أف تختمف بذكل كبيخ في السسارسة؛ سؾاء كاف عمى مدتؾى يسكؽ لشغؼ التعمؼ السُ فمتذابية، 
ىشاؾ ثالثة عشاصخ أساسية تتسيد بيا نغؼ  ولحلػ التفاصيل أو نؾع التراميؼ لؾاجية السدتخجـ.

 :وىيتكيفي التعمؼ ال

 .content modelنمهذج المحتهى  -
 .learner modelونمهذج المتعلم  -
 .instructional modelرشادي والنمهذج الَتْدِريِسّي أو ال  -

 
 
  
 
 
 
 
 

     
لثالثة والستسثمة فى الشساذج ا صخ األساسية لشغاـ التعمؼ التكيفيوسؾؼ نتشاوؿ تمػ العشا        

 :بالتفريل عمى الشحؾ التالي
يذيخ إلى الظخيقة التي يتؼ فييا تشغيؼ مؾضؾع محجد،  :content model نمهذج المحتهى  (ٔ)

أو مجاؿ السحتؾى مع مخخجات التعمؼ السفرمة بجقة مع تعخيف السياـ التي تحتاج إلى تعمسيا. 
في ى الخغؼ مؽ أف فكخة التعمؼ التكياألولي لمسحتؾى مدبقا، عمقج يتؼ تحجيج مدتؾى التدمدل و 

 

نموذج 

 المحتوى

نموذج 

 المتعلم

النموذج 

 التدريسي



 الشغاـ يجب أف يكؾف قادراً فعمى أداء الظالب.  اً تكسؽ في التدمدل الحي يسكؽ أف يتغيخ بشاء
 عمى تحجيج السحتؾى السشاسب عمى أساس ما يعخفو الظالب والسدتؾى الحي وصل إليو.

يف، العجيج مؽ نغؼ التكيف تزع أجل التكمؽ  :learner model نمهذج المتعلم (ٕ)
يقؾـ نسؾذج الستعمؼ بالتقجيخ و ستجالالت اإلحرائية حؾؿ معخفة الظالب بشاء عمى أدائيؼ. اإل

ى الكسي لسدتؾى قجرة الظالب في مؾاضيع مختمفة، أو التتبع بجقة لقاعجة السعارؼ الحالية لج
تشتاجات حؾؿ أسمؾب التعمؼ السعخفي السؾضؾعات الفخعية التي أتقشيا. وقج يزع اسالظالب و 

ال تداؿ نساذج الستعمؼ في و لمظالب، أو أي وقت في اليـؾ يسكؽ أف يكؾف األندب لجراسة الظالب. 
 تظؾر إلضافة الحالة الؾججانية واالستجابة التحفيدية لمظالب.

اإلرشادي كيف يحجد الشسؾذج  :instructional model رشاديأو ال النمهذج الَتْدِريِسّي  (ٖ)
فإنو يزع معا  ؛يسكؽ لمشغاـ أف يختار محتؾى معيؽ لظالب معيؽ في وقت محجد. وبعبارة أخخى 

السعمؾمات مؽ نسؾذج الستعمؼ والسحتؾى كشسؾذج لحالة مثالية تقؾـ بتؾليج ردود الفعل لمتعمؼ أو 
اـ حايػ، ) طارؽ حجازى وىي الشذاط الحي سيكؾف عمى األرجح دافعًا لتقجـ تعمؼ الظالب.

5102.) 
فيتزح أف التكيف ال يقترخ عمى مجخد معخفة خرائص وأنساط تعمؼ الستعمؼ فقط، بل يتؼ      

مؽ خالؿ تكيف السحتؾى فى عخضو وتدمدمو وفقا لسدتؾى الظالب لزساف تقجمو فى السحتؾى 
لمستعمؼ السحتؾى السشاسب فى الؾقت  شاءًا عميو فيختار الشغاـ التكيفيبظخيقة سمدمة وسخيعة، وب

 السشاسب ويعخضو بالظخيقة السشاسبة.

 التعلم التكيفي نمه مجاالت. 

قج ال يكؾف ليا  عجيج مؽ اإلتجاىات السختمفة والتيال الظبع سيتظؾر نغاـ التعمؼ التكيفي فيب    
الخجمية سجاالت العجيج مؽ ال ية فدؾؼ يشسؾ إطار التعمؼ التكيفي فيعالقة بالعسمية التعميس

كالتجريب والسحاكاة  دتخجـ فى مجاالت أخخى غيخ التعميؼنخى أنو قج يُ  والؾعيفية السختمفة والتي
تجريب   :تقؾـ عمى مبجأ التكيف ونحكخ مشيا والعؾالؼ االفتخاضية واإلدارة والتخظيط والتي

 السؾعفيؽ فى الذخكات، أو التعمؼ مجى الحياة، أو إختبارات التؾعيف فى السدابقات وغيخىا.

 



 يدي واللكتروني والتكيفي الذكيمقارنة بين النظام التقل. 

ي سؾؼ نقارف فى ىحا السحؾر بيؽ الشغاـ التقميجي فى السشغؾمة التعميسية والشغاـ اإللكتخون     
تداعجنا عمى الؾقؾؼ  نخخج بالعجيج مؽ اإلستشتاجات التي حكي، وذلػ لكيوالشغاـ التكيفي ال

 يعمى فاعمية كل مؽ ىحه األنغسة وأييؼ يحقق إنتاجية تعميسية أفزل، ولسداعجة الجسيع ك
 :ييخخج مؽ خالليا بتخخيجات تأممية تسكشو مؽ الحكؼ عمييا ونؾضحيا مؽ خالؿ الججوؿ التال

 يالذك يالنظام التكيف يالنظام اللكترون التقليديالنظام  وجه المقارنة
 يتدؼ بالسخونة الحكية يتدؼ بالسخونة يتدؼ بالجسؾد بما يتسم
ُيقجـ وكأنو ُمقجـ لظالب  لما ي قدم

 واحج
ُيقجـ وكأنو ُمقجـ لظالب 

 عجدييؽ
ُيقجـ لكل طالب عمى 
 حجه وفقًا لشسط تعمسو

 التمقيؽ والحفظ دور المتعلم
 "دور سمبى"

 اإلبحار والتفاعل
 "دور تفاعمى"

 التفاعل التكيفى
 "ي"دور تذاركى تكيف

 دليل لمتعمؼ مؾجو ومخشج ممقى ممقؽ  دور المعلم
 رقسية ذكية رقسية تقميجية طبيعية طبيعة البيئة
ييتؼ بالسحتؾى والظالب  ييتؼ بالسحتؾى والظالب ييتؼ بالسحتؾى  الهتمامات

 والبيئة وطبيعة التعميؼ
عرض طرق 

 المحتهى 
طخيقة عخض تقميجية 
 باإللقاء والسحاضخة

طخيقة عخض لكل طالب  طخؽ عخض متعجدة
 وفقًا ألسمؾب تعمسو

 
 التكيف

يتكيف مع جسيع 
الظالب وكأنيؼ طالب 

 واحج فقط

يتكيف مع الظالب الحيؽ 
لجييؼ ميارات تكشؾلؾجية 

 عالية

يتكيف مع جسيع الظالب 
لتعاممو مع أنساطيؼ 

 السختمفة
 

، تقميجيًا أو إلكتخونيًا أو تكيفي ذكي فسؽ ىشا ندتظيع أف نجرؾ حقيقة كل نغاـ سؾاء كاف      
 .(5102)تامخ السالح،  وندتظيع الحكؼ عمى أييؼ أكثخ تحقيقًا لألىجاؼ التخبؾية والتعميسية

 تسريع التعلم والتعلم التكيفي. 

مؽ تؾافق عشاصخه ومكؾناتو  نجج أف نجاح أي مشغؾمة أو نغاـ بذخي أو إلكتخوني يأتي      
كة الجساعية مع بعزيا البعض، فتجج أف تخوس الشغاـ تعسل بحخكة فخدية تتؾافق مع الحخ 



، ويتؼ إنتاجو بدخعو نغخًا لقمة اليجر مؽ تجج السشتج الشيائى يتدؼ بالجؾدة لمشغاـ ككل، وبالتالي
 ث الؾقت وطبيعة العسل داخل الشغاـ.حي

 سياؽ إتجاه بيئات التعمؼ السختمفة نحؾ التكيف فى التعميؼ يسكشيا أف تحقق أيزاً  ففي      
عسمية تدخيع التعمؼ أو ما يدسى "بالتعمؼ الدخيع"، فظالسا تؾافقت كل عشاصخ السشغؾمة التعميسية 

عقبات  عمؼ بذكل سخيع ودوف وجؾد أيمع بعزيا البعض ال بجيل وقتيا عؽ حجوث عسمية الت
ما يشاسبو وما يخغب  أماـ السعمؼ أو الستعمؼ، ألف الستعمؼ بكل بداطة وجج فى بيئة التعمؼ التكيفية

 وجج ما يحقق ميؾلو ويشسى إتجاىاتو، فتحقق التعمؼ بذكل سخيع. فيو وبالتالي

ت طبيعتو مشغسة لمغاية، وتؼ أسخع وقت إال وكان يؾجج نغاـ يسكشو أف يخخج مشتج في فال      
إعجاده بسؾاصفات ومعاييخ عالية، وجؾدة مختفعة ججًا، فزاًل عؽ وجؾد دراسات كافية ووافية قبل 

 .يق وإنتاج مشتؾجات عمى مدتؾى عاليتشفيحه لزساف تحق

فى عسمية التعمؼ، وذلػ كؾنو يؾفخ لمستعمؼ ما يمدمو ويشاسب  فيحا ما يحققو التعمؼ التكيفي      
يختمف عؽ أقخانو، فيحجث لجى الستعمؼ عسمية تؾافق وتأقمؼ مع  أسمؾبو فى التعمؼ، ونسظو الحي

بيئة التعمؼ، وبالتالى يكؾف أكثخ قجرة عمى التعمؼ بذكل سخيع وسمذ، وبجؾدة عالية، فالتكيف فى 
ب كمسا التعميؼ يكؾف ليجؼ تدخيع عسمية التعمؼ، فكمسا كانت بيئة التعمؼ أكثخ تكيفًا مع الظال

 حجث التعمؼ برؾرة أسخع.

 يتعهيق ورفض التعلم التكيف. 

، ويزع الظالب فى مخكد العسمية يوتفاعم ييجعل السحتؾى ديشاميك يالتعمؼ التكيفف      
التعميسية، ولكؽ كسا تعؾدنا فى مجاؿ التكشؾلؾجيا برفة عامة والتكشؾلؾجيا التخبؾية برفة خاصة 

ورافزييؽ لتظبيق العجيج مؽ التقشيات، وفئة لؼ ترل إلى درجة أف يكؾف ليا أراء مشاقزة 
 اإلقتشاع الكاممة بحلػ.

مؽ ىحا األمخ فبالفعل لؼ يمقى إىتسامًا أو إجساعًا عميو مؽ قبل  يولؼ يدمؼ التعمؼ التكيف     
البعض بخغؼ ما يحققو مؽ مدايا ونتائج إيجابية ونجاحات عسمية، وسؾؼ ندتعخض بعض األمؾر 

 :يعمى الشحؾ التال وأتت ياإلقتشاع الكامل بالتعمؼ التكيف إتخحىا ىؤالء كسبخرات لعجـ التى



لمغاية وشاقة إذا تست بذكل أف عسمية تحجيج نسط كل متعمؼ عمى حجة عسمية معقجة  -
 فى البيئة التقميجية. يتقميج

مختفعة ججًا ولؽ تدتظيع العجيج مؽ الجوؿ شخاؤىا لسحجودية  فيأف بخمجيات التعمؼ التكي -
 دخميا وإمكانياتيا.

بشتائج عكدية نتيجة خظأ التقشية أو البخمجية فى تحجيج أسمؾب  يقج يأتى التعمؼ التكيف -
 الستعمؼ السشاسب والرحيح.

 الحاجة الساسة إلى تجريب السعمسيؽ عمى تقشياتو قبل محاولة إستخجاميا. -
معقج ججًا ولؽ نرل إلى درجة كاممة مؽ التؾافق معو مؽ حيث  ي غ البذخ أف الجما -

 السحتؾى.
فى البخنامج أو البيئة التكيفية فى تحجيج نسط الستعمؼ وأسمؾب  ي قمة ثقة السعمؼ البذخ  -

 تعمسو الرحيح.
خة ومسارسيؽ إذا كاف وفقًا لسا تؼ تؾضيحو فإنو بحاجة إلى معمسيؽ مي يأف التعمؼ التكيف -

 مؽ اإلستكذاؼ والسيارة. يؽ عمى قجر كافتخبؾيي
امل فى التع يوىؾ كيف سيكؾف حاؿ التعمؼ التكيفسؤاؿ نحؽ بحاجة إلى اإلجابة عميو  -

 .(5102؟ )تامخ السالح، اإلحتياجات الخاصة ي مع ذوى صعؾبات التعمؼ وذو 

 .بيئات التعلم التكيفية الذكية 

تقؾـ بذخرشة العسمية التعميسية مؽ خالؿ إعادة  : بيئات تعمؼويمكن تعريفها إجرائيا  بأنها      
بيئات تقـؾ عمى  يوفقًا ألسمؾب ونسط كل متعمؼ، في تعجيل وتغييخ عخض السحتؾى بجاخميا

يشاسب أسمؾب تعمسو مؽ  يسو، ومؽ ثسا تقجـ لو السحتؾى الحإختبار الستعمؼ أواًل لسعخفة نسط تعم
كشيا أف تتبع الستعمؼ وخظؾات تعمسو لتكؾيؽ أكبخ يس يشيات ومحدات عالية التقشية، والتخالؿ تق

 و.حؾؿ أكثخ طخؽ التعمؼ السشاسبة لقجر مؽ البيانات عشو، لسعخفة السديج 

فبيئات التعمؼ التكيفية الحكية قادرة عمى التغييخ مؽ نفديا وشكميا وفقًا لسا يقجمو الستعمؼ ليا       
ابقة حؾؿ الستعمؼ وطخيقة تعمسو، مسا يجعميا مؽ بيانات وما تدتشتجو تمػ البيئات مؽ معخفة س

 قادرة عمى تحقيق أفزل الشتائج.



 .مميزات بيئات التعلم التكيفية الذكية 

 :ة بالعجيج مؽ الخرائص والسيدات ىي عمى الشحؾ التاليتتسيد بيئات التعمؼ التكيفية الحكي     

 قادرة عمى تحجيج نسط وأسمؾب تعمؼ كل متعمؼ عمى حجه. أنيا بيئات -
 تجعل دور السعمؼ أكثخ ذكاءًا. -
 ية خالؿ تقجمو فى السحتؾى التكيفيتقؾـ بتتبع خظؾات تقجـ الستعمؼ بظخيقة ذك -

 السعخوض.
 .مؾحجة عمى جسيع الستعمسيؽ دوف أي تجخل بذخي  تقؾـ بتظبيق معاييخ -
ي مؾؾ الستعمؼ، فتأخح بعيؽ اإلعتبار مدتؾاه السعخفأنيا بيئات تعمؼ ذكية عمى دراية بد -

 تؾفخ لو السادة العمسية السشاسبة. وبالتالي
أنيا بيئات تعمؼ ذكية قادرة عمى القزاء عمى الحذؾ فى السحتؾيات التعميسية مؽ خالؿ  -

 تقجيؼ ما يشاسب كل متعمؼ وبالظخيقة التى تشاسبو.

 .عيهب بيئات التعلم التكيفية الذكية 

 :عيب تمػ البيئات التعميسية ما يميولكؽ ي      

 أف تكمفة بخمجيات وتقشيات تمػ البيئات الحكية مختفعة ججًا. -
أنيا بحاجة إلى تظؾيخ نفديا بإستسخار ألجل تحجيج أنساط التعمؼ بكل دقة، مسا يجعميا  -

 بحاجة إلى صيانة وتعجيل مدتسخ وبالظبع فيؾ مكمف ججًا.
 ستعمؼ برؾرة مبجئية.تحتاج إلى تجريب السعمؼ وال -
بعجه مؽ محتؾيات  سيتختب عميو الخظأ فى كل ما يأتي أف الخظأ فى تحجيج نسط الستعمؼ -

 أو نتائج.
 بعزيا قج يكؾف غيخ قادر عمى تحجيج بعض أنساط التعمؼ لمستعمسيؽ. -

 .الهسائط التكيفية 

فإنشا يجب أف نعتسج عمى الؾسائط  مؽ الظبيعي عشجما نقؾـ بإعجاد محتؾى إلكتخوني تكيفي      
بعج الجخؾؿ فى عرخ التعمؼ التكيفي أنو لؼ الستعجدة والتفاعمية والفائقة، ولكؽ األمخ السدتحجث 



إعجاد وإختيار تمػ الؾسائط يجب أف يكؾف  تعج أي وسائط متعجدة تفي بالغخض، فحتى في
 بظخيقة تتشاسب مع طخؽ تعمؼ الستعمسيؽ.

ب مع ، وأخخى تتشاسستعمؼ صاحب األسمؾب البرخي برخية تتشاسب مع الفيشاؾ وسائط        
حا ، وىكب مع الستعمؼ صاحب األسمؾب الحخكي، وثالثة تتشاسالستعمؼ صاحب األسمؾب الدسعي

الحخكة تجعؼ فكخة تتكؾف مؽ الرؾت والرؾرة والفيجيؾ والخسؾـ و  تجج أف الؾسائط الستعجدة والتي
 .السحتؾى التكيفي

بظخيقة  يتشؾع فى مكؾنات تمػ الؾسائط ساعج عمى إمكانية جعل السحتؾى محتؾى تكيففال      
عمى تمػ الؾسائط أصبح يؾجج ما  لػ وبتظبيق معاييخ التعمؼ التكيفيسيمت مؽ عسمية إعجاده، لح
تتشاسب  أنساط التعمؼ السختمفة، بل والتي تتشاسب مع كل نسط مؽ ييدسى بالؾسائط التكيفية، والت

 دتؾيات السعخفية السختمفة.مع الس

ف فى فمؼ يعج يؾجج التكيف فى بيئة التعمؼ فقط، أو فى السحتؾى فقط، بل يجب أف يكؾ       
 يتكيف ييتؼ دمجيا مع السحتؾى ألجل إعجاد وترسيؼ محتؾى إلكتخون وسائط السيجيا السختمفة التي

 ؼ مؽ نسط لمتعمؼ.يسكؽ أف يتؼ تقجيسو لكل متعمؼ وفقًا لسا تحجده بيئة التعم يذك

مؽ خالؿ دمجيا مع السحتؾى  ؛ويسكؽ عخض تمػ الؾسائط بظخيقتيؽ ىسا: الظخيقة األولى      
داخل بيئة التعمؼ وذلػ لتجعيؼ السحتؾى السعخوض بسديج مؽ التؾضيح والتفديخ لمستعمؼ،  يالتكيف

وف دمجيا مع السحتؾى أنو يسكؽ إستخجاـ تمػ الؾسائط بظخيقة فخدية د يوى ؛أما الظخيقة الثانية
وذلػ ألجل نفذ اليجؼ الدابق، لتجعيؼ السحتؾى بأنذظة تعميسية تكيفية مؽ شأنيا أف ُتبقى أثخ 

 التعمؼ فى ذىؽ الستعمؼ أطؾؿ فتخة مسكشو.

 .المقررات التكيفية 

السؾاقف  يوُمعج يتكشؾلؾجيا التعميؼ والترسيؼ التعميس يإذا كاف بإستظاعتشا كستخرر      
التعميسية أف نجعل السحتؾى تكيفيًا، فإنشا قادروف عمى أف نخمق مقخرات كاممة تكيفية أيزًا، فبجاًل 

 يأو التعميس يمؽ أف يتؼ إنذاء بيئة تعمؼ ألجل عخض وحجة أو درس مؽ محتؾى السقخر الجراس



تحقيق  ، وبالظبع سيكؾف لحلػ بالغ األثخ فىيكامل بذكل تكيف يفيسكؽ عخض مقخر دراس
 أفزل الشتائج.

يتزسؽ بجاخمو محتؾى ُيعخض بظخيقة تكيفية يسكشو أف يحقق نتائج  يالح يفالسقخر التكيف       
مبيخة فى العسمية التعميسية، وبجاًل مؽ أف تربح تجخبة بحثية عمى إحجى الجروس يتؼ تعسيسيا 

تعمؼ تكيفية تجعؼ وجؾد فكخة  عمى السقخر كاماًل، بل وتتبشى السجارس والسؤسدات التعميسية أنغسة
 يتشاسب مع جسيع أنساط الستعمسيؽ السختمفة. يمحتؾى ومقخر تكيف

مؾجؾدة مشح عرؾر ليدت بالقميمة وذلػ مؽ خالؿ مقخرات بمغة  يولعل فكخة السقخر التكيف      
اإلشارة لمفئات ضعاؼ الدسع والرؼ والبكؼ، ومقخرات أخخى بمغة بخايل لمسكفؾفيؽ وضعاؼ 

رخ، فشجج أف كل مقخر يتكيف مع الفئة السقجـ ليا، مسا يعشى أنو يؾجج مقخرات تكيفية مع الب
القجرات  ي تظبيق تمػ األفكار مع األصحاء أيزًا وليذ ذو   ي أنساط الستعمسيؽ، لحا مؽ الزخور 

 الخاصة.

ؼ يسكؽ أف يحجث فى العسمية التعميسية عشجما يتعخض كل متعم يفمشا أف نتخيل ما الح      
تشاسبو وتالئسة ويتأقمؼ معيا بذكل سخيع، بالظبع  يلشفذ محتؾى السقخر ولكؽ بالظخيقة الت

سيتحؾؿ األمخ بالشدبة لمستعمؼ مؽ مجخد التعميؼ إلى عسمية إستستاع وتذؾيق تجفعو لمتعمؼ بكل 
 مخح ومتعة، مسا يكؾف لو بالغ األثخ فى تحقيق نتائج إيجابية.

 .ثهرة التعليم فى المستقبل 

فسؽ الظبيعى وعمى مجار العجيج مؽ القخوف أف يكؾف ىجفشا ىؾ مخاعاة الفخوؽ الفخدية         
تؾاجو تكشؾلؾجيا التعميؼ يؾمًا ما، ولكؽ األف  يبيؽ الستعمسيؽ، ولعل ىحا كاف مؽ أىؼ التحجيات الت

يتكيف مع نسط وأسمؾب تعمؼ كل متعمؼ عمى حجه يسكؽ أف نقؾؿ  يومع عيؾر أسمؾب التعمؼ الح
 بأف تكشؾلؾجيا التعميؼ إستظاعت أف تؾاجو تمػ التحجيات بحمؾؿ تكشؾلؾجية ومشظقية جيجة.

فجائسا ما تزع التكشؾلؾجيا السديج مؽ التحجيات أماـ الشغؼ التعميسية إليجاد الظخؽ السختمفة       
 يميسية، ويعتبخ ذلػ ركيدة العسل داخل مجاؿ ومظبخ تكشؾلؾجيا التعميؼ فلتؾعيفيا فى العسمية التع



أف تتخؾ تكشؾلؾجيا التعميؼ ركب التقجـ يتقجـ كل يـؾ دوف أف  يكل مكاف وزماف، فميذ مؽ الظبيع
 يكؾف ليا برسة عمى كل تمػ التقجمات.

لسؤقمؼ والحى أصبح بسثابة أو ا يوإستظاعت تكشؾلؾجيا التعميؼ أف تزعشا أماـ التعمؼ التكيف      
 ييشادى بيا التعمؼ التكيف يثؾرة فى التعميؼ، تجعؾا إلنذاء مجارسشا ومقخراتشا عمى تمػ السبادئ الت

 مشح نذأتو، فيحا ىؾ السدتقبل، وىحا ما ندعى إليو فى قادـ التكشؾلؾجيا واألزمشة.

 إعظنى تعليما  يناسب" "، وأصبحشا فى عيجنهج واحد يناسب الجميعفإنتيى زمؽ وعيج "     
تسيده عؽ  ي، فأصبح لكل متعمؼ ما يشاسبو مؽ طخؽ وأنساط وأساليب التعمؼ السختمفة والت"يمقاس

 غيخه مؽ الظالب.
 .مصر والتعلم التكيفى 

لعمشا تأخخنا كثيخًا فى ركب ومراؼ الجوؿ الستقجمة فى التعميؼ، وخاصة فى إستخجاـ       
يفتح لشا مجااًل ججيجًا فى مرخ  يالتقشيات والتكشؾلؾجيا فى التعميؼ، ولعل عيؾر التعمؼ التكيف

نخخج أحدؽ ما بيؼ، فسا يشقرشا ىؾ  يندعى مؽ خاللو إلى فيؼ أبشاءنا، وتفيؼ قجراتيؼ لك
 يعامل مع قجرات كل طالب عمى حجه بجاًل مؽ األسمؾب السقجـ لمظالب الؾاحج والحى ساىؼ فالت

تدتثسخ فى مجاؿ  ي، فيجب أف نخغب الذخكات التي نفؾر وتدخب الكثيخيؽ مؽ التعميؼ السرخ 
، ونذخىا داخل مرخ والسداىسة بذكل كبيخ فى يبخمجيات التعمؼ التكيف ءالتعميؼ عمى إقتشا

مة التعميسية السرخية مؽ خالليا، فشحتاج إلى دعائؼ قؾية نبشى عمييا، فات الكثيخ تظؾيخ السشغؾ 
 ولؼ يعج ىشاؾ الخفاىية مؽ الؾقت.

تتعمق  يوعمى الباحثيؽ فى مجاالت التعميؼ السختمفة أف يكثفؾا مؽ أبحاثيؼ ودراساتيؼ الت     
فى قظاع التعميؼ، ومؽ السسكؽ اإلعتساد  ي كؾنو أحج أىؼ أساليب التظؾيخ الجؾىخ  يبالتعمؼ التكيف

 .(5102)تامخ السالح،  إلى مخاتب ودرجات متقجمة ي عميو فى نقل التعميؼ السرخ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 



 "المراجع "أساسية وإثرائية. 
 .مراجع عربية 
 مهارات تبنً فً ودورها التنظٌمً التعلم أدوات(. 9002) العبٌدى عزٌز أزهار -

 لإلسمنت العامة الشركة مدراء من عٌنة آلراء دراسة استطالعٌة) االبتكاري التسوٌك

 جامعة – وااللتصاد اإلدارة كلٌة – واإلدارٌة االلتصادٌة للعلوم الغري مجلة(  الجنوبٌة

 .31 ع,  العراق – الكوفة

 (. التعلم التكٌفً, دار السحاب للنشر والتوزٌع, الماهرة.9032تامر المغاورى المالح ) -

 – الدولً الراصد التكٌفً, التعلم فً ستثماراإل توسٌع(. 9032) دٌوفٌنتشرس -

 .22ع, السعودٌة

  .التعلم التكٌفى. ممالة, بوابة تكنولوجٌا التعلٌم (.9033) طارق عبد المنعم حجازى -

(. التعلٌم المؤللم ٌعلن نهاٌة مماس واحد ال ٌناسب الجمٌع. دراسة 9033هٌام حاٌن ) -

 .حالة, مدونة نسٌج

التعلم التكٌفى. ممالة, شبكة  (. توسٌع اإلستثمار فى9032) دـد عبد الحمٌد محمـمحم -

 التطوٌر.فالسفة 

 .مراجع أجنبية 
- Abdul Hamid M. Ragab (2011). Adaptive ELearning: “Web Based VR Lab 

Tool”, Symposium on University Education in the Era of Information 
Technology: Prospects and Challenges, AlMadinah AlMonawwrah .Taibah 
University, May 2011 

- Mark S. Reed, Evan D.G. Fraser, Andrew J. Dougill (2006). An adaptive 
learning process for developing and .applying, sustainability indicators with 
local communities, Ecological Economics 59, 406 – 418 

- Martin Riedmiller (1994). Advanced supervised learning in multilayer 
perceptrons From backpropagation to .adaptive learning algorithms, 
Computer Standards & Interfaces 16, 265 278 

- Paul Milgrom, John Roberts (1991). Adaptive and Sophisticated Learning in 
Normal Form Games*, Games  .And Economic Behavior 3, 82100 Bjørndal 
B og Lieberg S : Nye veier i didaktikken? En innføring i didaktiske emner og 
begreper, Aschehoug, Oslo, 1978.- 

- Dale, Erling og Wærnes, Ingrid : Utdanning nr 3, 2004- 
- European Agency: Inclusive education and effective classroom practice, 

2001- 
- Gundem,B.: Skolens oppgave og innhold. Universitetsforlaget 1991- 



- Lysberg, Julie og Uthus Marit, Spes. ped nr 9, 2004.- 
- Ogden, Terje, Bedre Skole nr 4, 2004- 
- Werner, Sidsel, Spes.ped nr 8, 1998.- 
- Jason, H; Douglas, A (2015). "Are the conditions right for a 21st-century 

medical school?". The Lancet 385: 672–3. doi:10.1016/s0140-
6736(14)62480-6. 

- Brusilovsky, Peter (2003). "Adaptive and Intelligent Web-based Educational 
Systems".International Journal of Artificial Intelligence in Education 13 (2–4): 
159–172. 

- "Bridging the gap". UCI News. July 1, 2013. Retrieved 2014-11-29. 
- "Learning to Adapt". Inside Higher Ed. July 13, 2014. Retrieved 2014-11-

29. 
- Empson, Rip (December 19, 2013). "Powering Smart Content For Publishing 

Giants, Knewton Lands $51M To Take Personalized Learning Global". 
Techcrunch. Retrieved2014-04-05. 

- Webley, Kayla (June 6, 2013). "The Adaptive Learning Revolution". TIME. 
Retrieved2014-04-05. 

- Kimerling, Dan (2007-09-01). "Starts-Ups Change How Students Study for 
Tests". TechCrunch. 

- Miller, Claire Cain (2009-07-16). "A Virtual Game to Teach Children 
Languages". New York Times. Archived from the original on 9 February 
2010. Retrieved 2010-03-16. 

- Sharma M. (August 9, 2012). "Virtual patient gets funding injection". Sydney 
Morning Herald. Retrieved March 21, 2013. 

 إضافية مهاقع إلكترونية. 

 .للطالب تعلم لنمط وفما   التكٌفً المتنمل التعلم إدارة نظام وتطوٌر تصمٌم -

- https://docs.google.com/document/d/1_SphYf6RoHTwLWfgFZuaogcGj2xTn1n976xx
DUAWrM/edit?pli=1 

 المعرفة.                             فً ثورة التكٌّفً التعلّم -

-   www.aljarida.com/categories 

- http://www.aljarida.com/news/index/2012614328/%C2%AB%D8%A7%D9%8
4%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%91%D9%85%C2%AD%D8%A7%D9%84%D8
%25%E2%80%A6 

- http://kenanaonline.com/amanyelshafey#http://kenanaonline.com/users/a
manyelshafey/posts/790898 

http://www.aljarida.com/news/index/2012614328/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%91%D9%85%C2%AD%D8%A7%D9%84%D8%25%E2%80%A6
http://www.aljarida.com/news/index/2012614328/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%91%D9%85%C2%AD%D8%A7%D9%84%D8%25%E2%80%A6
http://www.aljarida.com/news/index/2012614328/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%91%D9%85%C2%AD%D8%A7%D9%84%D8%25%E2%80%A6
http://kenanaonline.com/amanyelshafey#http://kenanaonline.com/users/amanyelshafey/posts/790898
http://kenanaonline.com/amanyelshafey#http://kenanaonline.com/users/amanyelshafey/posts/790898


- http://www.desire2learn.com/news/2013/Desire2Learn-Acquires-
Knowillage-Systems-Inc/ 

- http://www.prnewswire.com/news-releases/mcgraw-hill-education-agrees-
to-acquire-aleks-corporation-developer-of-adaptive-learning-technology-for-
k-12-and-higher-education-212301011.html 

- http://www.mheducation.com/about/news-room/mcgraw-hill-education-
acquires-equity-stake-area9-longtime-partner-development 

- http://edgrowthadvisors.com/gatesfoundation/ 

- http://edgrowthadvisors.com/gatesfoundation/ 

- http://edcetera.rafter.com/an-introduction-to-adaptive-learning-products/ 

- http://www.programmableweb.com/news/intelligent-learning-cckfs-
realizeit-api/2012/09/04 

- https://en.wikipedia.org/wiki/Adaptive_learning#cite_note-1 

- http://www.dreambox.com/adaptive-learning 

- https://www.smartsparrow.com/adaptivity/ 

- https://thejournal.com/articles/2014/05/14/adaptive-learning-are-we-there-
yet.aspx 

 

 


