
 

 

 

  Individualized Instructionمفهوم التعليم المفرد  
األساس الثالث الذي ترتكز علٌه منظومة تكنولوجٌا التعلٌم إلى جانب 

 أساسٌن آخرٌن هما :

 مدخل النظم .  .1

 .تعددٌة مصادر التعلم  .2

 

 

 

 

 

 

 
 

الفرديتعريف التعليم   

  ًعبارة عن نظام تعلٌمInstructional System  ٌتم تصمٌمه بطرٌقة

 . منهجٌة

 عملٌة إجرائٌة منظمه وهادئة ومقصودة ٌحاول المتعلم أن ٌكتسب بنفسه 

مستخدما أكبر قدر من المعرفة والمبادئ واالتجاهات والمهارات والقٌم 

 . التكنولوجٌه سواء كانت برامج أوسائل أو أجهزة تعلٌم التقنٌات الحدٌث

 بمراعاة الفروق الفردٌة بٌن المتعلمٌن داخل إطار جماعٌة األداء  ٌسمح

 التعلٌمً 

 
  ( إلى مستوى واحد من اإلتقان 09أن تصل نسبة كبٌرة منهم ) أو أكثر %. 

  (55 %- 05كل حسب معدله الذي ٌتن ) % اسب مع قدراته واستعداداته

 وخطوة الذاتً . 
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شهدت السنوات األخٌرة محاوالت جادة لتطوٌر التعلٌم، والتغلب على 

 المشكالت التى تواجهه والتى منها:

 

التالمٌذ مختلفٌن فٌما بٌنهم فى قدراتهم، واستعداداتهم، ومٌولهم، وأسالٌبهم المعرفٌة،   -1

 وسرعتهم فى التعلم.  وطرق تفكٌرهم،

 ان نظم التعلٌم الجمعى تعانى من إتباع األسالٌب، والطرق التقلٌدٌة فى التدرٌس.  -2

 أن أعداد الطالب تتزاٌد داخل المؤسسات التعلٌمٌة نتٌجة االنفجار السكانى. -3

ومن هذا المنطلق كان من الضرورى البحث عن أسالٌب واستراتٌجٌات جدٌدة  

التى ٌعانى منها التعلٌم الجمعى فى المؤسسات التعلٌمٌة على للتغلب على المشكالت 

مستوى كافة المراحل الدراسٌة، بما ٌحقق فى النهاٌة أكثر جودة وأكثر اتقانا، ومن 

كأحد أسالٌب التعلم التى تالفى  تفريد التعليمأو  مفهوم التعليم المفردهنا ظهر 

 ى الفروق الفردٌة. العٌوب التى تنشأ من التعلٌم الجمعى، والتغلب عل

   Skinnerجهود العالم سكٌنر 

م  إلى  1054عام     التعلٌم المفرد بكافة جوانبهالفضل فى التقدم الذى القاه ٌرجع   

حٌث قدم أفكاره عن استخدام اآلالت التعلٌمٌة فى   Skinnerجهود العالم سكٌنر 

سكٌنر انه ٌمكن تقسٌم المحتوى مٌدان التعلٌم، ولكى ٌتم تنفٌذ هذه األفكار، ٌرى 

التعلٌمى إلى خطوات تفصٌلٌة صغٌرة متسلسلة ومتدرجة )من السهل إلى الصعب، 

أو من البسٌط إلى األكثر تعقٌدا(، بحٌث ٌتبع كل خطوة من الخطوات التعلٌمٌة 

 تقدٌم تغذٌة راجعة فورٌة تعمل كتعزٌز الستجابة المتعلم الصحٌحة التى تصدر منه. 

 


