
تطوير نظام ذكى إلدارة التعلم التكيفى بإستخدام الحوسبة السحابية� لتنمية مهارات تصميم" 
 "بيئات التعلم التفاعلية لدى معلمى الحاسب اآللى

المقدمة
    أدت النقالت السريعه والمتالحقة فى مج�ال تكنولوجي��ا المعلوم�ات واإلتص�االت إلى ظه�ور أنم�اط جدي�ده

Distance والتعليم� عن بع�����د E-Learningومتنوع�����ه للتعليم، مث�����ل التعليم اإللك�����ترونى   Learningوالفص�����ول 
Virtualاإلفتراض���ية   Classroom التعليم بإس���تخدام� الموباي���ل ، Mobile  Learningالش���بكات اإلجتماعي���ه ، 

وغيره���ا من أن���واع التعليم القائم���ة على تكنولوجي���ا المعلوم���ات والش���بكات. بم���ا يش���جع وي���دعم مفه���وم التعليم
الذاتى، والذى يعتمد على المتعلم وفق قدراته وإمكاناته. وكل نوع من هذه األن��واع يق��وم على نظ��ام إلدارت��ه

.Learning Management System ( LMS )يعرف بإسم نظام إدارة التعليم 

     ومن التقني��ات الجدي��ده ال��تى نتجت عن تط��ور� تكنولوجي��ا اإلتص��االت والمعلوم��ات وال��تى ت��دفع فى إتج��اه
 بإمكاناتها الكبيره ومميزاتها� الواعدهCloud Computingتطوير نظم إدارة التعلم، تقنيات الحوسبه السحابيه 

ودخوله���ا� الح���ثيث مج���ال التعليم، ل���ذا أص���بح لزام���ًا على الع���املين فى حق���ل تط���وير ب���رامج التعليم والت���دريب
اإللكترونى� اإلستفادة من اإلمكانات الواع��ده ال��تى تق��دمها. وتعت�بر� الحوس��بة الس�حابية " تكنولوجي��ا تعتم�د على
نق��ل المعالج��ة ومس��احة التخ��زين الخاص��ه ب��الكمبيوتر� إلى م��ا يس��مى الس��حابة، وهى جه��از خ��ادم يتم الوص��ول�
إليه عن طريق� اإلنترنت؛ به��ذا تتح�ول تكنولوجي��ا المعلوم�ات من منتج�ات إلى خ�دمات وتعتم��د البني�ة التحتي�ة
للحوس�به الس��حابية على مراك��ز البيان��ات المتط�وره وال�تى تق�دم مس��احات تخ�زين كب��يره للمس�تخدمين كم�ا أنه��ا
توفر بعض البرامج كخدمات للمستخدمين وهى تعتمد فى ذلك على اإلمكانيات التى توفرها� تقنيات الويب "
     وللحوس����به الس����حابية العدي����د من الفوائ����د من وجه����ة النظ����ر التعليمي����ة منه����ا " جع����ل خ����دمات المض����يفات
المش��هوره وش��بكات التواص��ل اإلجتم��اعى مث��ل الفيس ب��وك وجوج��ل س��هلة اإلس��تخدام ومت��وفرة فى ك��ل مك��ان
(فض���������اًل عن إنع���������دام التكلف���������ة تقريب���������ًا، كم���������ا يس���������هل إلى ح���������د كب���������ير التواص���������ل بين المعلمين والطالب " 

Demetrios.G.Sampson; 2013; p22 .(

     فى بيئ���ات التعلم على اإلن���ترنت لم تع���د عملي���ة التعليم مج���رد إكتس���اب للمعرف���ه بطريق���ة س���لبية بق���در م���ا
أص�����بحت عملي�����ة نش�����طة من ج�����انب المتعلمين لبن�����اء المعرف�����ة أثن�����اء المق�����رر التعليمى وذل�����ك من خالل فهم
التج���ارب الخاص���ة ب���المتعلمين فى بيئ���ة تعليمي���ة مح���دده. وأك���ثر من ه���ذا ف���إن عملي���ة الوص���ول إلى مص���ادر�
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المعلومات والتمييز� بين المعلومات المهمه والمعلومات غير المهمة أصبحت من األمور الحيوي��ه فى عص��ر
من أج���ل دعم عملي���ة التعلم ILEإقتص���اد� المعرف���ه. ل���ذا أص���بح من الض���رورى� توف���ير بيئ���ات التعلم التفاعلي���ة 

,Eugenijus Kurilovas, Svetlana Kubilinskiene(" ال��ذاتى وإض��فاء الط��ابع الشخص��ى� على عملي��ة التعلم. 

Valentina Daggiene; 2014 .(

 توف����ير الوص����ول� إلى مص����ادر� التعلم، الخ����دمات التعليمي����ة و)1(" بـ  ILE    وتتس����م بيئ����ات التعلم التفاعلي����ة 
 ديناميكي���ة تتب���ع وإدارة إحتياج���ات التعلم وعملي���ة التعلم وذل���ك)2(ف���رص التعلم من أى مك���ان وفى� أى وقت. 

تس���اعد )3(من خالل دعم وتحس���ين ق���درات المتعلمين على اإلدارة الذاتي���ة، التنظيم ال���ذاتى و التق���ييم ال���ذاتى. 
المتعلمين على دوام اإلتص���ال واإلس���تفادة من التجمع���ات والمنت���ديات� اإلجتماعي���ة س���واء للخ���براء أو لألق���ران

).Zhao Du, Lantao Hu, YangqiLiu; 2013(وذلك من خالل أدوات البرمجيات اإلجتماعية." 

على " تقني�ات التعلم التكيفى وال��تى تعم�ل على إع��داد وتق�ديم مق�ررات ILE    وتعتمد� بيئات التعلم التفاعلي�ة 
وأنشطة التعلم بشكل تلقائى كى تالئم الحال��ه والحاج��ة الفردي��ة للمتعلمين من خص��ائص وإحتياج��ات. وباألخ��ذ
فى اإلعتب���ار الف���روق الفردي���ة وس���ياقات� التعلم ف���إن نظم التعلم التفاعلي���ة تس���تطيع تحس���ين مخرج���ات ون���واتج
التعلم كم��ا أنه���ا تتطلب مجه��ود أق��ل، تقل��ل من ال��وقت الالزم لعملي��ة التعلم وت��ؤدى إلى رض���اء المتعلم بش���كل
كب�ير. ويتم�يز نظ�ام التعليم التكيفى بأن�ه " يجع�ل المحت�وى� أك�ثر ديناميكي�ة وتفاعلي�ة، يجع�ل المتعلم فى مرك�ز
عملي��ة التعلم، يجع��ل النظ��ام ي��راقب ويتتب��ع كي��ف يتفاع��ل المتعلم م��ع النظ��ام وم��ع عملي��ة التعلم، اإلس��تفادة من

).David Kuntz;2010(كميات البيانات الهائله المنتجه من قبل الطالب " 

    هذا، وتقوم الفرضية الرئيسة لهذا البحث على إمكانية إس�تخدام تكنولوجي��ا الحوس�بة الس��حابية فى تط��وير
 بيئات التعلم التفاعلية. وإنشاءلتنمية مهارات تصميم ALMSنظام ذكى إلدارة التعلم التكيفى 

مشكلة البحث
    تتمثل مشكلة البحث فى وجود قص�ور فى مه�ارات تص��ميم وإنش�اء بيئ�ات التعلم التفاعلي�ة على اإلن�ترنت
ل��دى معلمى الحاس��ب اآللى، مم��ا دع��ا الب��احث إلى محاول��ة تحدي��د أنس��ب الط��رق لمعالج��ة ه��ذا القص��ور� وذل��ك
بإس��تخدام الحوس��بة الس��حابية فى تط��وير� نظ��ام ذكى إلدارة التعلم التكيفى، حيث أك��دت العدي��د من الدراس��ات
على أهمي����ة نظم إدارة التعلم القائم����ة على الحوس����بة الس����حابية. ويمكن المس����اهمة فى ح����ل ه����ذه المش����كلة من

خالل اإلجابة على السؤال الرئيس التالى:
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ما فاعلية تصميم نظ��ام إلدارة التعلم ق��ائم على الحوس��بة الس��حابية لتنمي��ة مه��ارات تص��ميم وإنش��اء بيئ��ات
التعلم التفاعلية لدى معلمى الحاسب اآللى؟

    ويتفرع� من هذا السؤال الرئيس عدد من األسئلة الفرعية التالية:
م���ا فاعلي���ة نظ���ام إدارة التعلم الق���ائم على الحوس���بة الس���حابية فى تنمي���ة الج���وانب المعرفي���ة المرتبط���ة-1

بمهارات تصميم وإنشاء بيئات التعلم التفاعلية لدى معلمى الحاسب اآللى؟.
م����ا فاعلي����ة نظ����ام إدارة التعلم الق����ائم على الحوس����بة الس����حابية فى تنمي����ة الج����وانب األدائي����ة المرتبط����ة-2

بمهارات تصميم وإنشاء بيئات التعلم التفاعلية لدى معلمى الحاسب اآللى؟.
ما فاعلية نظام إدارة التعلم المقترح القائم على الحوسبة السحابية فى تنمية مه��ارات تص��ميم وإنش��اء-3

بيئات التعلم التفاعلية لدى معلمى الحاسب اآللى؟.
أهداف البحث

    يه����دف البحث الح����الى إلى بي����ان فاعلي����ة نظ����ام ذكى إلدارة التعلم التكيفى على مه����ارات تص����ميم وإنش����اء
بيئات التعلم التفاعلية لدى معلمى الحاسب اآللى، كما يهدف البحث إلى:

وضع تصور� مقترح لنظام إدارة التعلم ال��ذكى الق�ائم على الحوس��بة الس��حابية لتنمي��ة مه�ارات تص��ميم-1
بيئات التعلم التفاعلية لدى معلمى الحاسب اآللى.

التع���رف على فاعلي���ة نظ���ام إدارة التعلم الق���ائم على الحوس���بة الس���حابية فى تنمي���ة الج���وانب المعرفي���ة-2
المرتبطة بمهارات تصميم�  وإنشاء بيئات التعلم التفاعلية لدى معلمى الحاسب اآللى.

التع���رف على فاعلي���ة نظ���ام إدارة التعلم الق���ائم على الحوس���بة الس���حابية فى تنمي���ة الج���وانب األدائي���ة-3
المرتبطة بمهارات تصميم� وإنشاء بيئات التعلم التفاعلية لدى معلمى الحاسب اآللى.

التع����رف على أث����ر نظ����ام إدارة التعلم ال����ذكى التكيفى المق����ترح على مه����ارات تص����ميم وإنش����اء بيئ����ات-4
التعلم التفاعلية لدى معلمى الحاسب اآللى.

أهمية� البحث
    قد يفيد البحث الحالى فى:

:بالنسبة للمعلمين
توفير� نظام ذكى إلدارة التعلم التكيفى على الويب يستخدم فى تط�وير مه�ارات تص�ميم وإنش�اء بيئ�ات

التعلم التفاعلية لدى معلمى الحاسب اآللى.
توف���ير نظ���ام ذكى إلدارة التعلم التكيفى يعم���ل كملتقى لتب���ادل األفك���ار ح���ول مه���ارات تص���ميم� وإنش���اء

بيئات التعلم التفاعلية لمعلمى الحاسب اآللى.
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توفير� نظام ذكى إلدارة التعلم التكيفى يمثل بيئة ت�دريب عالي�ة المس�توى لتص�ميم وإنش�اء بيئ�ات التعلم
التفاعلية تكيفية المحتوى تلبى إحتياجات معلمى الحاسب اآللى.

:بالنسبة للطالب
توف��ير� بيئ��ة تعلم ذات محت��وى تكيفى يالئم اإلحتياج��ات الفردي��ة للطالب فيم��ا يخص مه��ارات تص��ميم

وإنشاء بيئات التعلم التفاعلية.
توف����ير� بيئ����ة تعلم تحت����وى� أدوات للتواص����ل فيم����ا بين الطالب ومعلميهم� وفيم����ا� بين الطالب وبعض����هم

وفيما بين الطالب والمحتوى.
توف���ير بيئ���ة تعلم تش���تمل على أدوات وأس���اليب المش���اركة الفاعل���ة من ج���انب الطالب فى التعام���ل م���ع

المحتوى.
:بالنسبة للمؤسسات التعليمية

توف���ير� منص���ة ت���دريب عالي���ة الكف���اءة وتكيفي���ة المحت���وى� لت���دريب معلمى الحاس���ب اآللى على مه���ارات
تصميم وإنشاء بيئات التعلم التفاعلية.

توف����ير� منص����ة ت����دريب تعم����ل على تلقى إقتراح����ات وأعم����ال وأنش����طة المعلمين والطالب فيم����ا يخص
مهارات تصميم وإنشاء بيئات التعلم التفاعلية.

تزوي������د� الق������ائمين على الكم������بيوتر� التعليمى فى وزارة التربي������ة والتعليم بنظ������ام إدارة تعلم ق������ائم على 
الحوسبة السحابية لتنمية مهارات تصميم وإنشاء بيئات تعلم تفاعلية لدى معلمى الحاسب اآللى.

:بالنسبة للباحثين
تغطي���ة النقص فى مج���ال البح���وث العربي���ة ال���تى تتن���اول بيئ���ات التعلم التفاعلي���ة القائم���ة على الحوس���بة

السحابية.
فتح المج����ال أم����ام الب����احثين لتوظي����ف� األدوات التكنولوجي����ة الحديث����ة: الحوس����بة الس����حابية، فى ب����رامج

التعليم 
منهج البحث

     يعتمد البحث على:
منهج المسح الوص�فى: وال��ذى يس��تخدم فى وص��ف وتحلي��ل موض��وع� البحث وإع�داد اإلط��ار النظ��رى-1

وك��ذلك تحدي��د المه��ارات الالزم��ة لتص��ميم بيئ��ات التعلم التفاعلي��ة وال��تى تعم��ل فى إط��ار نظ��ام إدارة
التعلم القائم على الحوسبة السحابية.
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المنهج التجري��بى: وال��ذى يس��تخدم فى قي��اس فاعلي��ة نظ��ام إدارة التعلم المق��ترح على تنمي��ة المه��ارات-2
المعرفية واألدائية المرتبطة بتصميم بيئات التعلم التفاعلية.

عينة البحث
    يعتم����د ه����ذا البحث على عين���ة عش���وائية من معلمى الحاس����ب اآللى بالمرحل���ة اإلعدادي���ة ب���وزارة التربي���ة

، ثم تقسم أفراد العينة إلى مجموعتين مجموع�ه تجريبي�ة تق�وم بالدراس��ة من خالل نظ�ام(20)والتعليم عددهم 
إدارة التعلم المقترح بينما المجموعة الضابطه فتقوم بالدراسة بإستخدام� الطريقة التقليدية.

التصميم التجريبى� للبحث
    يس���تخدم ه��ذا البحث التص��ميم التجري��بى� المع���روف بإس��م " التص���ميم القبلى البع���دى بإس���تخدام مجموع��تين

(.2001متكافئتين أحدهما تجريبية واألخرى ضابطة ". )رجاء محمود ابو عالم؛

أدوات البحث
     لتحقيق اسئلة البحث وأهدافه يتطلب ذلك تصميم األدوات اآلتية:

:أدوات جمع البيانات
قائمة أهداف النظام الذكى إلدارة التعلم التكيفى الالزمة لتنمية مه��ارات تص��ميم وإنش��اء بيئ��ات التعلم.1

التفاعلية المطلوب توفرها� لدى معلمى الحاسب اآللى.
قائمة مهارات تصميم وإنشاء بيئات التعلم التفاعلية المطلوب توافرها� لدى معلمى الحاسب اآللى..2
قائم��ة مع��ايير النظ��ام ال��ذكى إلدارة التعلم التكيفى الالزم��ة لتص��ميم� وإنش��اء بيئ��ات تعلم تفاعلي��ة ع��بر.3

شبكة اإلنترنت.
:أدوات القياس

إختب�����ار تحص�����يلى� وذل�����ك لقي�����اس فاعلي�����ة نظ�����ام إدارة التعلم المق�����ترح على تنمي�����ة الج�����وانب.1
المعرفية المرتبطة بمهارات تصميم وإنشاء بيئات التعلم التفاعلية.

بطاق�����ة مالحظ�����ة لقي�����اس فاعلي�����ة نظ�����ام إدارة التعلم المق�����ترح على تنمي�����ة الج�����وانب األدائي�����ة.2
المرتبطة بمهارات تصميم� وإنشاء بيئات التعلم التفاعلية.

بطاقة تقييم منتج لقياس جودة تصميم وإنشاء بيئات التعلم التفاعلية بالنظام المقترح. .3
:أدوات المعالجة التجريبية

.3النظام الذكى إلدارة التعلم التكيفى القائم على الحوسبة السحابية وتطبيقات� الويب.1
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فروض البحث
     يسعى البحث إلى التأكد من صحة الفروض اآلتية:

 درج���اتى( بين متوسط�0.05عن���د مس���توي )يوج���د ف���رق� ذا دالل���ة إحص���ائية .1
 أف��راد درج��ات )التي تدرس بإستخدام نظام إدارة التعلم المقترح( ومتوسط  المجموعة التجريبيةأفراد

لإلختبار التحصيلى. في التطبيق البعدي  )التي تدرس بالطريقة التقليدية(المجموعة الضابطة
 درج���اتى( بين متوسط�0.05عن���د مس���توي )يوج���د ف���رق� ذا دالل���ة إحص���ائية .2

 أف��راد درج��ات )التي تدرس بإستخدام نظام إدارة التعلم المقترح( ومتوسط  المجموعة التجريبيةأفراد
المالحظة. في التطبيق البعدي لبطاقة  )التي تدرس بالطريقة التقليدية(المجموعة الضابطة

 درج���اتى( بين متوسط�0.05عن���د مس���توي )يوج���د ف���رق� ذا دالل���ة إحص���ائية .3
 أف��راد درج��ات )التي تدرس بإستخدام نظام إدارة التعلم المقترح( ومتوسط  المجموعة التجريبيةأفراد

تقييم المنتج. في التطبيق البعدي لبطاقة  )التي تدرس بالطريقة التقليدية(المجموعة الضابطة
مصطلحات البحث

نظام إدارة التعلم، التعلم التكيفى، الحوسبة السحابية، بيئات التعلم التفاعلية

أنظمة التعلم الذكية
     هن����اك العدي����د من التعريف����ات ألنظم����ة التعلم الذكي����ة منه����ا: " ب����رامج للكم����بيوتر� تق����وم بالنمذج����ة التربوي����ه

" نظم معقدة أو. (Ma, Adesope, Nesbit, & Liu, 2014))التعليمية( والنفسية لتقديم تعليم فردى� أو شخصى 
 ، معرف��ة متعلق�ة بالط�البDomain Knowledgeتض�م ع�دة أن�واع مختلف�ة من التخصص�ات : مج�ال المعرف��ة 

Student’s Knowledge المع��ارف التربوي��ة ، pedagogical knowledge." والعدي��د� من األم��ور األخ��رى ، 
أو " نظم ت������دريس قائم������ة على الكم������بيوتر� تض������م نم������اذج المحت������وى التعليمى وال������تى تح������دد م������ا يتم تدريس������ه

.(R. A. Sottilare, 2015b)واستراتيجيات التعلم التى تحدد كيفية التعلم " 

    وينظر البحث الحالى لنظام التعلم الذكى على أنه " نظام كمبيوترى� يحل محل المعلم التقليدى فى عملية
التعلم و يس��تخدم تكنولوجي��ا� ال��ذكاء اإلص��طناعى فى تحس��ين مه��ارات تص��ميم وإنش��اء بيئ��ات التعلم التفاعلي��ة

لدى معلمى الحاسب اآللى ". 
أهمية أنظمة التعلم الذكية 
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    تتم���يز� أنظم���ة التعلم الذكي���ة بع���دد من الخص���ائص والس���مات ال���تى تس���تند على نظري���ة ع���رض المكون���ات
Component Display theoryوهى أحد نظري�ات التعلم وال�تى تح�دد الطريق�ة المثلى لعملي�ة التعلم، وتوض�ح 

(R. A. Sottilare, 2015b)أهمية استخدام هذه األنظمة فى : 
كسب اإلهتمام وزيادة التحفيز أو الدافع.-
التكيف مع المعرفه السابقة للمتعلم.-
التكيف مع نوع المعرفة المقدمة.-
التكيف مع خصائص وسمات المتعلم.-
التكيف مع قدرة المتعلم ) الذكاء، الذكاء العاطفى واالجتماعى، القدرة على التكيف (.-

كما يوجد العديد من الدراسات التى تؤكد على أهمية أنظمة التعلم الذكى منها:
Kosta Dolenc, Boris Albersek, Metka    دراسة كوستا� دولينك، بوريس� ابيرس��يك، و ميتك��ا كورديجي��ل 

Kordigel )2015(.وج��اءت نت��ائج الدراس��ة تثبت فاعلي��ة نظ��ام التعلم ال��ذكي بالمقارن��ة بنظ��ام التعلم التقلي��دى .
Angelaدراس���ة أنجيال س���توت و أنم���ارى ه���اتينغ   Stott  & Annemarie Hattingh )2015( .ج���اءت نت���ائج

الدراسة تؤكد فاعلية نظام التعلم الذكى وآثاره اإليجابي��ة على المتعلم فى العدي�د من الج��وانب منه��ا المش�اركة
فى التعلم � والدافعية � عمليات توليد المحتوى� � التنظيم� الذاتى � األنشطة المعرفية والتصميم� الفعال.

مكونات نظام التعلم الذكى 
Model    يتك����ون نظ����ام� التعلم ال����ذكى من ثالث����ة أن����واع من المعرف����ة يتم تنظيمه����ا فى ش����كل أربع����ة نم����اذج 

(Phobun & Vicheanpanya, 2010)  :(1)منفصلة كما بالشكل 
Expert Model- نموذج الخبير 1
Learner Model- نموذج المتعلم 2
Instructional Model- النموذج التعليمى 3
- نموذج واجهة اإلستخدام�4

( مكونات نظام التعلم الذكى1شكل )
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أساليب إنشاء وتطوير أنظمة التعلم الذكية
(Valdes, Ramirez, & Ramirez, 2015)ويوجد ثالثة طرق لبناء نظم التعلم الذكية: 

أس��لوب التنفي��ذ الكام��ل: وال��ذى يتطلب ق��درًا كب��يرًا من العم��ل ويس��تخدم من قب��ل الب��احثين ال��ذين ليس
ل��ديهم إمكاني��ة الوص��ول إلى أدوات الت��أليف أو إض��افة إمت��داد للنظ��ام أو تط��ويره. ) بن��اء النظ��ام� كك��ل

مره واحدة برمجيًا (.
أسلوب استخدام أدوات التأليف: مما يح�د من مرون�ه نم�وذج الط�الب. ) بن�اء النظ�ام بمس�اعدة أدوات

التأليف (.
أسلوب اإلضافة أو اإلمتداد: وذلك من أجل تحسين نظم التعلم الذكية الراهنة أو بيئات التعلم الذكي��ة

القديمة.) تطوير النظم القديمة عن طريق اإلضافات� (.
التعلم التكيفى

 منها: " وسيله فعاله لتحسين نتائج التعلم،Adaptive Learning    هناك العديد من التعريفات للتعلم التكيفى 
حيث يجب تك���ييف� إختي���ار� وع���رض المحت���وى التعليمى كى يناس���ب س���ياق التعلم، ومس���تويات التعلم والق���دره

" ن��وع من الت��دريب أو التعلم حيث يق��دم المحت��وى. أو (Bian & Xie, 2010)على التعلم بالنس��به لك��ل متعلم " 
والتغذي���ة المرت���دة وال���دعم للمتعلمين بطريق���ه شخص���يه تواف���ق اس���تعداداتهم� واس���اليب التعلم الخاص���ة بهم اثن���اء

 .(Durlach & Spain, 2014)عملية التعلم بهدف تعزيز وتحسين نواتج التعلم "
    ويع����رف البحث الح����الى التعلم التكيفى إجرائي����ًا على أن����ه " أس����لوب تعلم ق����ائم على التكنولوجي����ا� التكيفي����ة
الذكي����ة إلدارة تغي����ير المحت����وى كى يل����بى إحتياج����ات التعلم لك����ل متعلم على ح����ده وف����ق خصائص����ه وأس����لوب

وطريقة تعلمه لتنمية مهارات تصميم وإنشاء بيئات التعلم التفاعلية لدى معلمى الحاسب اآللى ".
أهمية التعلم التكيفى

      ترج��ع أهمي��ة اس��تخدام تكنولوجي��ا التعلم التكيفى إلى المزاي��ا والفوائ��د ال��تى تق��دمها لعملي��ة التعلم والتعلم
(Hicks, 2015) والتى منها:

حصول المتعلمين على استجابه فوريه على أدائهم وعملهم..1
حصول المعلمين على بيانات ورؤية معمقه عن إحتياجات المتعلم..2
تقلل من مخاطر� فشل المتعلمين وتركهم� عملية التعلم..3
تجعل التواصل والتفاعل بين أعضاء هيئة الت��دريس والمتعلم على اإلن��ترنت فى ح��دها األدنى أك��ثر.4

إنتاجية وأعلى فى العائد.
تعتمد هذه التكنولوجيا بشكل كبير على البحوث التى تركز� على كيف يتعلم الناس..5

ـ8ـ



    كما يوجد العديد من الدراسات التى أكدت على أهمي�ة التعلم التكيفى منه�ا: دراس�ة ي�ا تين�غ ك�ارولين ي�أنغ
Ya-Ting Carolyn Yang  جيفرى هيو كامبل ،Jeffery Hugh Gamble  يو� وأن هونغ ،Yu- Wan Hung

جاءت نتائج الدراسة تؤكد على األهمية الكب��يرة لبيئ�ة التعلم. حيث )Tzu- Yun Lin )2014و تزو� يون لين 
 وق�د ج�اءت نت�ائج الدراس�ة.)Claire Stuwe )2015دراس�ة كل�ير س�تو التكيفي�ة على مس�تويات� التفك�ير الناق�د. 

تؤكد على فاعلية نظام التعلم التكيفى على زيادة مستوى التحصيل لدى المتعلم.
أساليب التكييف فى التعلم التكيفى
adaptive    تس������تخدم� األنظم������ة التكيفي������ة   Systems  العدي������د من التقني������ات واألس������اليب� التكيفي������ةAdaptive

Techniques منها :(Bian & Xie, 2010)
 اإلبح���ار التكيفىAdaptive Navigation :حيث يتم تخص���يص إرتباط���ات تش���عبية تتف���ق م���ع نم���وذج

المتعلم وتشتمل على التوجيهات، وصالت التوضيح والشرح، وصالت اإلخفاء والفرز.
 التكيف الهيكلىStructural Adaptationيعطى المتعلم التمثيل المكانى للبيئة فى شكل تخيلى وذل��ك :

عن طريق� الخرائط والفالتر والفهارس.
 التكي��ف الت��اريخى�Historical Adaptationض��ع المتعلم فى زمن الس��ياق وذل��ك عن طري��ق تك��ييف: ي

تمثيالت لمسار المتعلم وذلك يتضمن المسارات والجوالت وتلمس مواضع األق��دام الخاص��ه ب��المتعلم
أو األماكن التى قام بزيارتها� و المهام التى قام بها. 

 الع������رض التكيفىAdaptive  Presentationإع������ادة تخص������يص محت������وى� المق������رر لكى يت������وائم� م������ع :
خص���ائص التعلم المح���ددة من قب���ل نم���وذج المس���تخدم ويتض���من إدراج وإزال���ة النص وك���ذلك الف���رز

وتمديد النص.
نظام إدارة التعلم التكيفى

هو " أحد األجيال الجديده لنظم التعلم وال�تى تؤك�د على فردي�ة المتعلم فى عملي�ة التعلم بش�كل مماث�ل لم�ا    
ويع�رض.�� (Dolenc & Aberšek, 2015)"يح�دث فى التعلم الف�ردى التقلي�دى من ط�الب واح�د م�ع معلم واح�د 

(Bansal, N, 2013) ألهم مكونات نظام إدارة التعلم التكيفى : (2)الشكل 

Designer    -  المصمم Learnerالمتعلم -
Hypermedia DB    -  قواعد بيانات الهيبرميديا  UM Generatorمولد نموذج المستخدم� -
User Modelsنماذج المستخدم -
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( مكونات نظام إدارة التعلم التكيفى2شكل )
الحوسبة السحابية

منه�ا: " برمجي�ات البني�ة الش�بكية ال�تى Cloud Computing    يوجد� العديد من التعريفات للحوسبة السحابية 
,Ibrahim, Salleh, & Misra)ل��ديها الق��درة على توف��ير الم��وارد للمس��تخدمين فى بيئ��ة م��ا بن��اًء على الطلب " 

،Networking، الش��بكات Virtualization" إتج��اه ش��ائع أو ع��ام ينط��وى� على المحاك��اة اإلفتراض��ية . أو (2015
" أشكال. أو (Zhao, Lu, & Li, 2015)الحوسبة المتوازية والموزعة، خدمات الويب والبرمجيات وغيرها " 

من الخدمات متاح�ة للعمالء عن طري��ق ش�بكة اإلتص�االت فض�اًل عن جمي��ع األدوات واألجه�زة والبرمجي�ات�
.(Marešová & Kuča, 2015)المستخدمة من قبل مراكز البيانات لتوفير� مثل هذه الخدمات " 

" تقني��ات ونظم� تش��غيل تعم��ل من خالل    ويع��رف البحث الح��الى إلى الحوس��بة الس��حابية إجرائي��ًا على أنه��ا 
ش��بكة اإلن��ترنت إلدارة الخ��دمات والتطبيق��ات� ووس��ائط التخ��زين نياب��ة عن جه��از المس��تخدم الشخص��ى أو نق��ل
مرك��ز العم��ل من جه��از المس��تخدم الشخص��ى� إلى أجه��زة الخ��وادم الس��حابية لتنمي��ة مه��ارات تص��ميم وإنش��اء

بيئات التعلم التفاعلية لدى معلمى الحاسب اآللى ".
خصائص الحوسبة السحابية

( خمس خص�����ائص أساس�����ية للحوس�����بةNIST    ح�����دد المعه�����د الوط�����نى األم�����ريكى للمع�����ايير� والتكنولوجي�����ا� )
(Lim, Grönlund, & Andersson, 2015) السحابية هى:

 : ق���درتها على الس���ماح للمس���تخدمينOn-demand Self-serviceالخدم���ة الذاتي���ة بن���اًء على الطلب .1
بطلب الخدمة كلما إقتضى� األمر ذلك دون تدخل من البشر.

Broadband networkالوص����ول� إلى ش����بكة اإلتص����ال ذات النط����اق الع����ريض .2  Accessحيث يمكن :
للمستخدمين استخدام الخدمات بغض النظر عن نوع شبكة اإلتصال أو منصة العمل.

ـ10ـ



: حيث يتم تجميع موارد مقدمى الخدمة لتحقيق أفضل الفوائد.Resource Poolingتجميع الموارد .3
: حيث ت��وفر� للمس��تخدمين المرون��ه الكافي��ةRapid Elasticityالمرون��ة الس��ريعة ) القابيل��ة للتش��كيل ( .4

لتحجيم طلبهم على الخدمة بالزيادة أو بالنقص.
: حيث تتيح إمكانية الرصد الدقيقة والتحكم� فى الموارد.Measured Serviceخدمه مقاسة .5

نماذج خدمات الحوسبة السحابية
� منصات التش��غيل SaaS    يوجد� ثالث نماذج شائعة لخدمات الحوسبة السحابية وهى: البرمجيات كخدمة 

. كم���ا ق���ام ك���ل من المعه���د الوط���نى للمع���ايير� والتكنولوجي���ا� )�IaaS و البني���ة التحتي���ة كخدم���ة  PaaSكخدم���ة 
NIST ومعايير� األيزو الخاصة بالحوسبة الس�حابية )(ISO/IEC)بتص��نيف الخ�دمات الس��حابية المختلف�ة وال��تى 

(Alsaeed & Saleh, 2015): (1)يعرضها جدول 
(1جدول )

 نماذج خدمات الخدمات السحابية
أنواع الخدمة

Service Types
الوصف

مثالتعريف
البرمجيات كخدمة 

(SaaS)
ع���روض ت���أجير األداء ال���وظيفى للتط���بيق من خالل مق���دم الخدم���ة ب���داًل من

شراء وتثبيت وتشغيل البرنامج.
Salesforce.com
Gmail, Facebook

المنصه كخدمة 
(PaaS)

ي����وفر منص����ة تش����غيل من خالل الس����حابة حيث يتم وض����ع وتط����وير وتنفي����ذ
التطبيقات.

Microsoft Azure
Google

App Engine
Amazon

Simple DB/S3

البنية التحتية كخدمة )
IaaS)

حيث يع����رض الب����ائعين أو مق����دمى الخدم����ة امكاني����ات الحوس����بة ومس����احات
التخزين حسب الطلب.

Rackspace
Go Grid

Flexiscale
اإلتصاالت كخدمة 

(CaaS)
حيث الق��درات واإلمكاني��ات� المقدم��ة لعمي��ل خدم��ة الس��حابة تك��ون من خالل

التفاعل والتعاون فى الوقت الحقيقى.
Voice over IP/)VoIP(

Videoconference
الكمبيوتر كخدمة )

Compaas)
هى امكاني�����ات� وق�����درات توفره�����ا لعمي�����ل خدم�����ة الس�����حابة من اج�����ل تجه�����يز

ومعالجة المصادر الالزمة لتنفيذ وتشغيل البرامج.
Amazon EC2

تخزين البيانات كخدمة )
DSaaS)

هى امكاني���ات� وق���درات توفره���ا لعمي���ل خدم���ة الس���حابة الس���تخدام وتخ���زين
البيانات والقدرات المرتبطة بها.

Fidelitone/ Urban
Mapping/ Signite

الشبكة كخدمة 
(NaaS)

عبارة عن امكانيات وقدرات توفره�ا لعمي�ل خدم�ة الس�حابة للرب�ط بش�بكات
النقل وامكانات الشبكة ذات الصلة.

Juniper Networks
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بيئات التعلم التفاعلية القائمة على الحوسبـة السحابية
Interactive(���� ILE)   بيئ����ة التعلم التفاعلي����ة   Learning  Environment:نظ����ام مب����نى من ال����برامج وفى هى " 

بعض األحي��ان بص��حبة أجه��زة مص��ممة خصيص��ًا ل��دعم عملي��ة التعليم والتعلم، والتفاع��ل فى النظ��ام يمكن أن
يكون بين المتعلم والنظام� أو بين المعلم والنظام أو بين المعلم والمتعلم عن طريق� النظ��ام. والتعليم� يمكن أن
يك��ون أك��اديمى أو غ��ير رس��مى أو متعل��ق بالعم��ل. وه��ذه البيئ��ة يمكن أن تك��ون أك��ثر مالئم��ة كم��ا فى البيئ��ات
الص���غيرة أو بيئ���ات الع���الم اإلفتراض���ى� أو فى نظم الت���دريس الذكي���ة. وتعم���ل بيئ���ة التعلم التفاعلي���ة ع���ادًة ع���بر

",Interactive Learning Environment)"اإلنترنت وكذلك على أجه�زة التليف��ون المحم��ول والهوات��ف الذكي�ة " 
" بيئة محاكاه كمبيوترية قائم��ة على ال��ويب تعتم��د على منهج النظم وته��دف� لتنمي��ة مه��ارات اتخ��اذ. أو (2012

.(Gibbons, Kautz, Fernando, & Spedding, 2016)القرار لدى المتعلمين " 
" بيئ����ة رقمي����ة تعتم����د على التكنولوجي����ا�    ويع����رف� البحث الح����الى بيئ����ة التعلم التفاعلي����ة إجرائي����ًا على أنه����ا 

الس��حابية الداللي��ة لتق��ديم أنش��طة التعلم بطريق��ة ت��تيح للمس��تخدم التفاع��ل معه��ا بإيجابي��ة وذل��ك لتنمي��ة مه��ارات
.تصميم وإنشاء بيئات التعلم التفاعلية لدى معلمى الحاسب اآللى"

أهمية بيئة التعلم التفاعلية
(Puchleitner & Petrovic, 2014)    تتمثل أهمية بيئات التعلم التفاعلية فى: 

 التض��مينEmbeddingحيث أدل��ة المس��اعدة لم تع��د منفص��لة عن المنتج وأص��بحت ج��زء ال يتج��زء :
من المنتج نفسه وهذا يعنى أنها تتيح وتسمح بالتعلم عند الطلب.

 التفاعلي����ةInteractivityحيث أن نظم المعلوم����ات واإلتص����االت الحديث����ة تس����مح بتط����بيق التعليم����ات :
التفاعلية والمحاكاة ونظم اإلقتراح والتوصية فضاًل عن تدفق االتصاالت ثنائية اإلتجاه.

 تتب��ع المس��ارTraceabilityبإس��تخدام� فض��اءات التعلم التف��اعلى يمكن إعط��اء المس��تخدمين معلوم��ات :
وأفكار� تفصيلية حول سلوكهم فى استخدام المنتج.

 إض���فاء الط���ابع الشخص���ىPersonalizationحيث أن تتب���ع المس����ار يمكن من تص����ميم بيئ����ات التعلم :
التفاعلي�ة ذات الط�ابع الشخص�ى� فض�ال عن تص�ميم خص�ائص وس�مات المنتج نفس�ه. ويتم تخص�يص

بيئة التعلم على حسب اللغة أو إعدادات المنتج الموجودة.
 ذك��اء األعم��الBusiness Intelligenceيس��مح تتب��ع المس��ار أيض��ًا بتتب��ع الس��لوك الف��ردى للمس��تخدم� :

أثن��اء التعام��ل م��ع المنتج بالمقارن��ة م��ع المس��تخدمين اآلخ��رين وذل��ك ح��تى يمكن التخلص من عي��وب
تصميم المنتج التعليمى.
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 تق���اطع قن���وات االتص���الCross Channel Communicationيمكن للمعلوم���ات الشخص���ية المتعلق���ة :
ب���المنتج التعليمى أن تنتق���ل ع���بر قن���وات االتص���ال المفض���لة للمس���تخدمين مث���ل الكم���بيوتر� الل���وحى أو

الهاتف الذكى أو المنتج نفسه أو الملفات التفاعلية. كما يمكن تنفيذ التعليمات عبر قنوات متعددة.
بيئة التعلم التفاعلية السحابية

 هو " أحد ف��روع الحوس��بةCloud-Based E-Learning    التعليم اإللكترونى� القائم على الحوسبة السحابية 
الس����حابية، يمث����ل مس����تقبل التعليم اإللك����ترونى والبني����ة التحتي����ه ل����ه. حيث يش����تمل على ك����ل المس����تلزمات� من

,Nguyen)األجه���زة والبرمجي���ات الالزم���ة لتعزي���ز� بني���ة التعليم اإلك���ترونى� التقليدي���ة "   Nguyen,  Pham, &

Misra, 2014). أو هو " توظيف واستخدام� تكنولوجيا الحوسبة السحابية فى مج�ال التعليم اإللك�ترونى� وال�تى
تمث�����ل البني�����ة المس�����تقبلية للتعليم اإللك�����ترونى� وتتض�����من جمي�����ع األجه�����زة والبرمجي�����ات المس�����تخدمة فى التعليم

.(Riahi, 2015)اإللكترونى� " 

خصائص بيئة التعليم اإللكترونى التفاعلى السحابية
,Pireva)    تتم����يز� بيئ����ة التعليم اإللك����ترونى� الس����حابى بالعدي����د من الخص����ائص منه����ا:  Kefalas,  Dranidis,

Hatziapostolou, & Cowling, 2014)
اإلنش���اء الجم���اعى للمنهج: حيث تعم���ل الحوس���بة الس���حابية على إيج���اد بيئ���ة تمكن المتعلمين من تحدي���د

ن����واتج التعلم بش����كل تع����اونى. حيث يتمكن المتعلم����ون من إنش����اء المن����اهج ال����تى تنبث����ق من تفض����يالتهم
الفردية والتى تدفع بدورها� طرق تقييم عملية التعلم نحو تحقيق أهداف التعلم.

،جم�����ع الم�����واد من مص�����ادر� متنوع�����ة: ونظ�����راً� إلختالف مص�����ادر� التعلم وتنوعه�����ا� على ال�����ويب ) كتب
م���ذكرات، في���ديو، ص���وت(، وك���ذلك الش���روحات الداللي���ة ال���تى يمكن أن تش���كل الس���حابة المعرفي���ة ال���تى

يستطيع المتعلمين اإلختيار� من بينها. 
إختي������ار المعلمين والمتعلمين ومق������دمى الخدم������ة : فى س������حابة المعلمين ومق������دمى الخدم������ة ال������تى يمكن

الوصول إليها عالميًا تكون عملية المطابقة واإلختيار بين المعلمين والمتعلمين ممكنة مما يتيح ف��رص
أفضل لخبرات تعليمية غنية. ونفس الشيىء يمكن ان يتم بين المتعلمين ومقدمى الخدمة.

مس�������ارات التعلم المرن�������ة: حيث تك�������ون مس�������ارات التعلم شخص�������ية من حيث المحت�������وى� واإلنتق�������ال بين
الخطوات والسرعه التى تستغرقها� كل خطوة.

عملي��ة التق��ييم ذات الط��ابع الشخص��ى: حيث أن مخرج��ات التعلم المرج��وه تتطلب وج��ود ط��رق مختلف��ة
ومتنوعة للتقييم يستطيع المتعلم اإلختيار من بينها بمساعدة ومعاونة المعلمين.
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بيئ����ة تعلم إفتراض����ية قابل����ة للتخص����يص: حيث يس����تطيع المس����تخدم إختي����ار أدوات التعلم فى بيئ����ة التعلم
اإلفتراضية بداًل من فرض مجموعة من األدوات عليه.

بنية بيئة التعليم اإللكترونى التفاعلى السحابية
& ,Duggal, Ali):�� (3)    تتك��ون بني��ة بيئ��ة التعليم اإللك��ترونى الس��حابية من خمس��ة طبق��ات يعرض��ها� ش��كل 

Sharma, 2015)

( بنية بيئة التعليم اإللكترونى السحابية3شكل )
 طبقة البنية التحتيةInfrastructure Layerتتكون من الموارد الحيويه والقابلة للتطوير� مثل ال��ذاكرة :

و وحدة المعالجة المركزية .... وغيرها.
 طبق�����ة مص�����ادر� البرمجي�����ات�Software  Resource  Layerتتك�����ون من نظم التش�����غيل والبرمجي�����ات� :

الوسيطه والتى توفر واجهة االستخدام� للمستخدم� النهائى.
 طبقة إدارة المواردResource Management Layerوهى الطبقة التى تعمل على تكام��ل مص��ادر :

األجهزة والبرمجيات من أجل توفير الخدمة عند الطلب.
 طبق��ة الخدم��ةService Layer تتك��ون من ثالث مس��تويات هى البرمجي��ات كخدم��ة :SaaS والمنص��ه

.IaaSوالبنية التحتية كخدمة  PaaSكخدمة 
 طبق�ة التطبيق�اتApplication Layer وه��ذه الطبق�ة تض��م تطبيق��ات مح�ددة ل��دمج المص�ادر� التعليمي��ة :

مع نموذج الحوسبة السحابية.
تطبيقات الحوسبة السحابية التعليمية
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IBM، و أى بى إم  Amazon، وأم��ازون  Google، وجوج��ل�  Microsoft    ق��دمت ش��ركات الميكروس��وفت� 

 بعض(2)وغيره���ا العدي���د من أدوات التعليم ال���تى تعتم���د على خ���دمات الحوس���بة الس���حابية. يع���رض الج���دول 
(Alharthi, Yahya, Walters, & Wills, 2015)أدوات التعليم اإللكترونى� السحابى: 

(2جدول )
بعض تطبيقات الحوسبة السحابية التعليمية

السماتتطبيقات الحوسبة التعليمة االسم التجارى للمنتج

السحابة التعليمة لميكروسوفت
Microsoft Education

Cloud

Microsoft Live@edu

إنشاء مواقع الويب.-
مشاركة الملفات.-
معالجة النصوص.-
مشاركة سطح المكتب.-

السحابة التعليمة لجوجل
Google Education Cloud

Google Apps Education
(GAE)

بريد جوجل.-
مواقع جوجل.-
مستندات جوجل.-
فيديو جوجل.-
تقويم جوجل.-
محادثة جوجل.-

متصفح األرض
Earth BrowserEarth Browser

توفير بيانات الطقس فى الوقت الحقيقى.-
تقديم البيانات الجولوجية وغيرها.-

سوكراتيكا
SocraticaSocratica

فص��ول دراس��ية للعل��وم حيث تمكن ال��دخول-
وإنشاء ودراسة الوحدات التعليمية.�

فى ام وير
VMWareVirtual Desktop

توفر الحواسب اإلفتراضية.-

اكاديمية اى بى ام السحابية
IBM Cloud AcademyVirtual computing lab

يوفر انظمة التحليل الذكية.-

خطوات وجراءات البحث
    يع���رض ه���ذا الج���زء لإلج���راءات ال���تى ق���ام به���ا الب���احث فى س���بيل الوص���ول إلى نت���ائج وإجاب���ات ألس���ئلة

البحث وتمثلت هذه اإلجراءات فى:
إشتقاق قائمة المعايير المتعلقة بتصميم النظام الذكى إلدارة التعلم التكيفى:( 1)

وقد مرت عملية إعداد قائمة معايير نظام إدارة التعلم الذكى بالخطوات اآلتية:
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تحدي��د اله��دف الع��ام من بن��اء قائم��ة المع��ايير: تمث��ل اله��دف الع��ام من بن��اء القائم��ة فى: التوص��ل إلى(1
معايير التصميم� التى يستند إليها نظام إدارة التعلم التكيفى الذكى الخاص بالبحث الحالى.

إعداد وبناء قائمة المعايير: تم بناء قائمة المعايير من خالل تحليل البحوث والدراسات ذات الصلة(2
معيارًا، وإشتمل كل معيار( 17)بمعايير نظم إدارة التعلم، وتضمنت� القائمة فى صورتها المبدئية 

على مجموعة من مؤشرات األداء.
التحقق من صدق قائمة المعايير: بعد أن تم اإلنتهاء من القائمة فى صورتها المبدئية أصبحت(3

جاهزة للتحكيم، والتأكد من صدق� هذه المعايير وذلك من أجل التوصل إلى الصورة النهائية
للقائمة، لذا قام الباحث بإستطالع� رأى السادة المحكمين من خبراء تكنولوجا� التعليم.

 مؤشر أداء.(102) معيارًا و (17)توصل الباحث إلى الصورة النهائية للقائمة والتى تضمنت (4
تص��ميم النظ��ام ال��ذكى إلدارة التعلم التكيفى بإس��تخدام الحوس��بة الس��حابية بإس��تخدام نم��وذج الج��زار )( 2)

( للتصميم التعليمى:2014
    وفيما� يلى وصف� لإلجراءات التى أتبعت فى كل مرحلة من مراحل تصميم وإنشاء النظام:

وتضمنت� تلك المرحلة اإلجراءات التالية:مرحلة الدراسة والتحليل: .1
إشتقاق معايير إدارة نظام التعلم الذكى عبر اإلنترنت-
تحديد خصائص أفراد� العينة-
تحدي���د إحتياج���ات أف���راد العين���ة من نظ���ام إدارة التعلم ال���ذكى التكيفى الق���ائم على الحوس���بة الس���حابية-

ومعايير� نظم إدارة التعلم عبر اإلنترنت.
 كم����بيوتر� متص����ل ب����اإلنترنت فى أح����دتم تجه����يز معملدراس����ة واق����ع الم����وارد والمص����ادر� التعليمي����ة: -

 النظ��ام وال��تى يمكناإلمكاني��ات الالزم��ة إلس��تخدامم��دارس إدارة ميت غم��ر التعليمي��ة، مت��وفر� ب��ه ك��ل 
حصرها فى:

 أجه���زة كم���بيوتر شخص���ى بملحقات���ة(10)المكون���ات المادي���ة المت���وفرة: يحت���وى� المعم���ل على ع���دد 
Data ع���ارض بيان���ات (1)( الب ت���وب، ع���دد 2متص���لة جميعه���ا بمص���در ث���ابت لإلن���ترنت، ع���دد )

Show طابع������ة (������� 1) س������بورة بيض������اء، ع������دد (1)، ع������ددSamsung فالش نت كمص������در�(1)، ع������دد 
إحتياطى لإلنترنت.

المص��ادر� التعليمي��ة ال��تى يعتم��د عليه��ا المعلم: يمكن للمعلم الرج��وع للمص��ادر اإللكتروني��ة المرتبط��ة
بأس���س تص���ميم وإنش���اء بيئ���ات التعلم التفاعلي���ة من خالل اإلن���ترنت، وك���ذلك المص���ادر ال���تى يوفره���ا�

النظام.

ـ16ـ



�:البرمجي�������ات المت�������وفرة: تت�������وافر العدي�������د من البرمجي�������ات ال�������تى يمكن اإلس�������تعانة به�������ا كإحتي�������اطى
Mozillaمستعرض����ات� ال����ويب )  Firefox  –  Google  chrome  -  Opera( مح����ررات األوام����ر� ،)

Notepad - Notepad++ - Komodo محرر الصوت ،)Audacity مح�رر� الفي�ديو ،Open Shot،
Gimpمحرر الصور� 

المعوق����ات: ق����د واجهت الب����احث بعض الموعوق����ات أثن����اء اإلع����داد لتط����بيق نظ����ام� إدارة التعلم ال����ذكى-
التكيفى وال��تى يمكن تلخيص��ها فى: توف��ير معم��ل مجه��ز للكم��بيوتر، تجمي��ع المعلمين المش��تركين فى

تطبيق البحث.
وتضمنت� اإلجراءات التالية:. مرحلة التصميم: 2

تحديد األهداف العامة لنظام إدارة التعلم الذكى التكيفى.-
تحديد المحتوى� الخاص بنظام� إدارة التعلم الذكى التكيفى-
تحديد األهداف اإلجرائية لنظام� إدارة التعلم التكيفى.-
تص���ميم� أدوات القي���اس: وهى عب���ارة عن األدوات ال���تى تم من خالله���ا قي���اس م���دى تحق���ق األه���داف،-

وقد تم إتباع الخطوات التالية فى تصميمها:�
تحدي��د ن��وع األدوات المطلوب��ة ) إختب��ار تحص��يلى لقي��اس الج��وانب المعرفي��ة لتص��ميم وإنش��اء بيئ��ات

التعلم التفاعلي���ة ����� بطاق���ة مالحظ���ة لقي���اس الج���وانب األدائي���ة لتص���ميم� وإنش���اء بيئ���ات التعلم التفاعلي���ة ��
بطاق������ة تق������ييم منتج لقي������اس ج������ودة تص������ميم وإنش������اء بيئ������ات التعلم التفاعلي������ة من خالل نظ������ام اإلدارة

المقترح (.
تحديد محكات األداء وظروف� تطبيق� األداة ) عدد األسئلة أو البنود �� زمن التط��بيق ���� ع��دد المعلمين

�� نظام التصحيح (.
تحديد صالحية األدوات للتطبيق� بحس�اب الص�دق والثب�ات وإج��راء التع��ديالت الالزم�ة للوص�ول� إلى

الصورة النهائية لألدوات.
إختيار خبرات التعلم.-
إختيار المواد والوسائط� التعليمية.-
إعداد الخريطة اإلنسيابية لنظام إدارة التعلم الذكى التكيفى.-
تصميم سيناريو نظام إدارة التعلم التكيفى.-
تصميم التفاعل والتكيف داخل النظام.-
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وحج��ز Moodle Cloudلت��أليف النظ��ام تم ذل��ك عن طري��ق اإلنتق��ال إلى الموق��ع الس��حابى� . مرحلة اإلنتاج: 3
مس��احة تخزيني��ة مناس��بة لحجم الموق��ع وتنفي��ذ الس��يناريو� المع��د س��ابقا، كم��ا تم فيه��ا اس��تخدام العدي��د من أدوات

التكنولوجيا:
html5 – CSS3 – JavaScriptلغات تطوير مواقع� الويب: -
JS Binالمحرر السحابى� -
Online Image Editor ، ومحرر الصور السحابى Gimp 2.10.6محرر الصور� -
Open Shot 2.4.3 محرر الفيديو-

تم التق����ويم. مرحل��ة التق��ويم البن��ائى وص��الحية النظ��ام ال��ذكى إلدارة التعلم التكيفى� فى ض��وء المع��ايير: 4
البنائى وفق� المراحل التالية:

المرحل��ة األولى: التأك��د من ص��الحية النظ��ام حيث تم ع��رض النظ��ام  ال��ذكى إلدارة التعلم على مجموع��ة من
المحكمين المتخصصين فى مجال تكنولوجيا التعليم واجراء التعديالت عليه.

المرحل�ة الثاني�ة: التج�ريب الفعلى للنظ�ام، والتأك�د من س�المة عمل�ه، وإج�راء التع�ديالت الض�رورية والنهائي�ة
حتى يكون النظام صالح إلجراء التجربة النهائية.

. النشر واإلستخدام: تم فيها:5
اإلستخدام الميدانى والتطبيق� واسع النطاق للنظام الذكى إلدارة التعلم التكيفى.-
الدعم الفنى للنظام.-

أدوات قياس البحث:( 3)
    فى هذه المرحلة قام الباحث بإعداد أدوات قياس البحث التالية:

اإلختب��ار التحص��يلى لقي��اس الج��وانب المعرفي��ة لتص��ميم وإنش��اء بيئ��ات التعلم التفاعلي��ة ل��دى.1
وقد� تم إعداد اإلختبار� وفق اإلجراءات التالية:معلمى الحاسب اآللى: 

تحديد الهدف من اإلختبار.-
تحديد األهداف اإلجرائية التى يقيسها اإلختبار.-
إعداد جدول مواصفات اإلختبار.-
تحديد نوع مفردات اإلختبار� وصياغتها.-
صياغة تعليمات اإلختبار.-
تقدير الدرجة وطريقة التصحيح.-
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تجريب اإلختبار وضبطه: من خالل اإلجراءات التالية:-
أ. تحديد صدق اإلختبار: وقد استخدم الباحث " صدق المحكمين " لتحديد صدق� اإلختبار، حيث ق��ام الب��احث
بع������رض الص������ورة المدئي������ة لإلختب������ار التحص������يلى� متض������منة ج������دول المواص������فات على ع������دد من المحكمين

المتخصصين فى مجال تكنولوجيا� التعليم والمناهج وطرق� التدريس.
ب. ثبات اإلختبار: قام الباحث بالتأكد من الثبات الداخلى لإلختب��ار التحص��يلى بحس��اب معام��ل الثب��ات )ألف��ا-

α( كرونب��اخ، وذل��ك بإس��تخدام� برن��امج )SPSS 22 للمعالج��ة اإلحص��ائية. ويتض��ح ذل��ك من خالل الج��دول )(
3).

( 3جدول )
( لإلختبار التحصيلىαنتائج حساب معامل الثبات )

القيمةمفردات اإلختبارعدد العينةمعامل الثبات

10500.81معامل الفا كرونباخ

 ارتف��اع معام��ل ثب��ات اإلختب��ار التحص��يلى� حيث بلغت لمس��تويات الت��ذكر والفهم(3)    ويتض��ح من الج��دول 
 مم�ا ي�دل على(0,81)والتطبيق� والتحليل والتركيب� والتقويم فى اإلختبار ككل حيث ج�اءت قيم�ة معام�ل ألف�ا 

دق����ة اإلختب����ار� فى القي����اس وإتس����اقه فيم����ا ينتج عن����ه من معلوم����ات عن تحص����يل أف����راد عين����ة البحث ) معلمى
الحاسب اآللى ( للجانب المعرفى لتصميم� وإنشاء بيئات التعلم التفاعلية.

ج�. معامل الصعوبة والس��هولة والتمي��يز لإلختب�ار التحص�يلى: حيث ق��ام الب��احث بحس��اب معام��ل الس�هولة
(.SPSS 22والصعوبة والتمييز لكل أسئلة اإلختبار� بإستخدام� برنامج )

" Testإنتاج اإلختبار اإللكترونى: قام الباحث بإنتاج اإلختبار� عن طريق استخدام أداة " إختبار -
وهى أحد أدوات النظام الذكى إلدارة التعلم التكيفى والتى تتسم بسهولة اإلستخدام.

بطاقة مالحظة األداء لتصميم وإنشاء بيئات التعلم التفاعلية لدى معلمى الحاسب اآللى:. 2
    وإعتمد الباحث على اإلجراءات التالية فى إعداد بطاقة المالحظة:

تحديد الهدف من بطاقة المالحظة.-
تحديد األداءات التى تضمنتها� قائمة المهارات.-
الصورة األولية لبطاقة المالحظة: قام الباحث بإعداد بطاق�ة المالحظ�ة فى ص��ورتها� األولي�ة وال��تى تك��ونت-

 من األداءات.(82) مهارة فرعية، تمثل (82) مهارة رئيسة، تضم (19)من 
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نظام تقدير الدرجات لبطاقة المالحظة.-

إعداد تعليمات بطاقة المالحظة.-

تحديد أسلوب تسجيل المالحظة.-
ضبط بطاقة المالحظة: قام الباحث بضبط بطاقة مالحظة األداء للتأكد من صالحيتها للتطبيق من خالل:-

أ. حساب صدق بطاقة المالحظة: إعتمد الباحث فى ذلك على صدق المحكمين.
ب. حس��اب ثب��ات بطاق��ة مالحظ��ة األداء لمه��ارات تص��ميم وإنش��اء بيئ��ات التعلم التفاعلي��ة: ق��ام الب��احث بالتأك��د

( كرونب���اخ، وذل���ك عن طري���ق�αمن الثب���ات ال���داخلى لبطاق���ة المالحظ���ة وذل���ك بحس���اب معام���ل الثب���ات )ألف���ا-
.(4)(، كما هو واضح من الجدول SPSS 22إستخدام برنامج المعالجة اإلحصائية )

( 4جدول )
( لبطاقة المالحظةαنتائج حساب معامل الثبات )

القيمةاآلداءاتعدد العينةمعامل الثبات

10820.85معامل الفا كرونباخ

 يالح��ظ إرتف��اع معام��ل ثب��ات بطاق��ة المالحظ��ة، حيث بل��غ معام��ل الثب��ات(4)ومن إس��تقراء نت��ائج الج��دول 
  مم��ا ي��دل على دق��ة البطاق��ة فى القي��اس وإتس��اقها فيم��ا تزودن��ا� ب��ه من معلوم��ات عن(0,85)للبطاق��ة كك��ل 

مستوى أداء أفراد عينة البحث ) معلمى الحاسب اآللى ( للمهارات التى تتضمنها� موديوالت النظام.
بطاقة تقييم المنتج� ) بيئة� التعلم التفاعلية (. 3

    فيما يلى اإلجراءات التى قام بها الباحث فى سبيل إعداد بطاقة تقييم المنتج:
تحديد الهدف من بطاقة تقييم المنتج.-
بن�اء بطاق�ة تق�ييم المنتج فى ص�ورتها األولي�ة: ق�ام الب�احث ب�اإلطالع على األدبي��ات والدراس��ات ال��تى-

تن���اولت تق���ييم مواق���ع ال���ويب بش���كل ع���ام وبيئ���ات التعلم اإللكتروني���ة بش���كل خ���اص، من ثم تم إع���داد
 مح�����اور رئيس�����ة تمث�����ل ) مع�����ايير� التق�����ييم(4)البطاق�����ة فى ص�����ورتها المبدئي�����ة وال�����تى إش�����تملت على 

 بندًا.(43) معيار فرعى، ممثلة فى (20)الرئيسة(، و تضم 
التقدير الكمى لعناصر التقييم لبطاقة تقييم المنتج.-
ضبط بطاقة تقييم المنتج: للتأكد من صالحية البطاقة للتطبيق من خالل:-
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أ. حساب صدق بطاقة تقييم المنتج النهائى لتصميم وإنشاء بيئات التعلم التفاعلية: إعتمد الباحث على صدق
المحكمين.

التصميم التجريبى� للبحث:( 4)
    يس��تخدم� ه��ذا البحث التص��ميم التجري��بى� المع��روف� بإس��م: " التص��ميم القبلى البع��دى باس��تخدام مجموع��تين

(. وق����د تم توظي����ف ه����ذا2001متك����افئتين أح����دهما تجريبي����ة واألخ����رى ض����ابطة ".)رج����اء محم����ود� اب����و عالم؛
التصميم التجريبى فى البحث الحالى كالتالى:

تحديد عينة البحث..1
تطبيق أدوات البحث ) اإلختبار التحصيلى �� بطاقة المالحظة ( قبليًا على عينة البحث..2
تتع��رض المجموع��ة التجريبي��ة للمتغ��ير المس��تقل ) النظ��ام ال��ذكى إلدارة التعلم التكيفى (. بينم��ا ت��درس.3

المجموعة الضابطة بالطريقة التقليدية.
تط����بيق� أدوات البحث بع����ديًا على عين����ة البحث ) إختب����ار تحص����يلى� ������ بطاق����ة مالحظ����ة ������ بطاق����ة تق����ييم.4

منتج (.

أواًل: تحديد عينة البحث:
    يعتم��د البحث الح��الى على عين��ة عش��وائية من معلمى الحاس��ب اآللى بالمرحل��ة اإلعدادي��ة ب��وزارة التربي��ة والتعليم

(، تم تقس���م أف���راد العين���ة الى مجموع���تين مجموع���ه تجريبي���ة تق���وم بالدراس���ة من خالل نظ���ام إدارة التعلم20ع���ددهم )
المقترح بينما المجموعة الضابطه فتقوم بالدراسة باستخدام الطريقة التقليدية.

تطبيق أدوات البحث قبليًا على عينة البحث قبل التجربة: ثانيا":
حيث اتبع الباحث اإلجراءات التالية:    
المجموعة الضابطة: قام الباحث بأخذ موافقة إدارة مدرسة سرنجا اإلعدادية المشتركة على إستخدام معم��ل

الكم���بيوتر بالمدرس���ة فى تط���بيق اإلختب���ار التحص���يلى وبطاق���ة المالحظ���ة على أف���راد العين���ة، ثم ق���ام الب���احث
بتجهيز المعمل وعمل الصيانة الالزمة لألجهزة وتزويدها باإلنترنت.

بالنسبة للمجموعة التجريبية: إتف�ق الب�احث م�ع أف�راد المجموع�ة ليتم التط�بيق على أجه�زة الحاس��ب المنزلي�ة
أو المحمولة أو األى باد الخاص بهم، مع مراعاة أن يتم التطبيق فى نفس التوقيت لجميع أفراد العينة بقدر

الممكن.
ثالثًا: التجربة األساسية للبحث

   وذل��ك من خالل الس��ماح ألعض��اء المجموع��ة التجريبي��ة بإس��تخدام النظ��ام ال��ذكى إلدارة التعلم التكيفى، حيث ق��ام 
الباحث بتوزيع عنوان الموقع ) النظام ال�ذكى إلدارة التعلم التكيفى ���� وكلم�ة الم�رور الخاص��ة بك�ل معلم ( على أف�راد

المجموعة.

ـ21ـ



التطبيق البعدى ألدوات البحث:رابعًا: 
    تم تط�����بيق أدوات القي�����اس البع�����دى للبحث على عين�����ة البحث بع�����د اإلنته�����اء من ف�����ترة إس�����تخدام� النظ�����ام،

وتضمنت هذه األدوات:
اإلختب�����ار التحص�����يلى� المع�����رفى: لقي�����اس الج�����انب المع�����رفى� لمه�����ارات تص�����ميم� وإنش�����اء بيئ�����ات التعلم

التفاعلية لدى معلمى الحاسب اآللى، حيث تم ذلك بطريقة إلكترونية ورصدت نتائجه.
بطاقة مالحظة األداء العملى: لقياس الجانب األدائى لمهارات تص��ميم وإنش��اء بيئ��ات التعلم التفاعلي�ة

لدى معلمى الحاسب اآللى.
بطاق����ة تق����ييم المنتج النه����ائى: حيث ق����ام الب����احث بتط����بيق� البطاق����ة من خالل الحكم على م����دى ت����وافر

معايير تصميم� وإنشاء بيئات التعلم التفاعلية فيما يق��وم المعلم بإنتاج��ه ) بيئ��ة التعلم التفاعلي��ة (، ثم تم
رصد درجات البطاقة.

المعالجات اإلحصائية المستخدمة فى البحث
وقد استخدم� الباحث فى التحقق من فروض البحث المعالجات اإلحصائية التالية:

.لبحث داللة الفروق بين متوسطي� رتب درجات المجموعات "Mann-Whitneyإختبار مان و تني"-
Wilcoxon Signed Rankإختب���ار ويلكس���ون� -  Test ال���ذي يس���مي إختب���ار ال���رتب اإلش���اري وه���و من

"t- test"اإلختب��ارات الالبارامتري��ة أيض��ًا للمجموع��ات المرتبط��ة، ويس��تخدمان كب��ديل إلختب��ار )ت( 
وذلك لعدم تحقق شروط� استخدام� إختبار )ت( للقيم المستقلة والمرتبطة.

إختبار صحة الفروض البحثية�
- إجابة السؤال األول وإختبار صحة الفرض األول:1

م���ا فاعلي���ة نظ���ام إدارة التعلم الق���ائم على الحوس���بة الس���حابيةلإلجاب���ة عن الس���ؤال األول وال���ذى ينص على " 
 فى تنمية الجوانب المعرفية المرتبطة بمهارات تصميم وإنشاء بيئات التعلم التفاعلية لدى3وتطبيقات الويب

قام الباحث بإختبار� صحة الفرض األول من ف��روض� البحث وال��ذى نص على أن�همعلمى الحاسب اآللى؟ ". 
( بين متوس�����طي رتب درج�����ات أف�����راد المجموع�����ة0.05" يوج�����د� ف�����رق دال إحص�����ائياً� عن�����د مس�����توى� دالل�����ة )

الض��ابطة )ال��تي ت��درس بالطريق��ة التقليدي��ة( وأف��راد� المجموع��ة التجريبي��ة )ال��تي ت��درس باس��تخدام نظ��ام� إدارة
ثم ق�ام الب�احث بتط�بيق� التعلم المقترح( في التطبيق البع�دي لإلختب�ار التحص�يلي ل�دى معلمي الحاس�ب اآللي".

لمعرف��ة دالل��ة الف��رق بين متوس��ط� رتب درج��ات أف��راد المجموع��ةوذل��ك " Mann-Whitneyم��ان و ت��ني " إختب��ار
الض�����ابطة، ومتوس�����ط� رتب درج�����ات أف�����راد المجموع�����ة التجريبي�����ة في التط�����بيق� البع�����دي لإلختب�����ار التحص�����يل

، والجدول التالي يوضح ذلك:"SPSSالمعرفي، وذلك باستخدام حزمة البرامج اإلحصائية "
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 (5جدول ) 
"، وداللتها اإلحصائية للفرق بين متوسط رتب درجات المجموعة الضابطة ومتوسط رتبMann-Whitneyإختبار مان و تني "

درجات المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي لإلختبار التحصيلي المعرفي.

متوسط الرتبنالمجموعات
مجموع
الرتب

مستوى الداللة(Zقيمة )(Uقيمة )

107.0070.00المجموعة الضابطة

15.002.65

دالة عند

0.01 1014.00140.00المجموعة التجريبية

20المجموع

- إجابة السؤال الثانى وإختبار� صحة الفرض الثانى:2
ما فاعلية نظام إدارة التعلم الق�ائم على الحوس�بة الس�حابية    لإلجابة عن السؤال الثانى والذى ينص على " 

 فى تنمية الجوانب األدائية المرتبط��ة بمه��ارات تص�ميم� وإنش��اء بيئ�ات التعلم التفاعلي�ة ل�دى3وتطبيقات الويب
 ق��ام الب��احث بإختب��ار� ص��حة الف��رض الس��ادس من ف��روض� البحث وال��ذى نص علىمعلمى الحاس��ب اآللى؟ ".

( بين متوس���طي رتب درج���ات أف���راد المجموع���ة0.05أن���ه " يوج���د ف���رق دال إحص���ائياً� عن���د مس���توى دالل���ة )
الض��ابطة )ال��تي ت��درس بالطريق��ة التقليدي��ة( وأف��راد� المجموع��ة التجريبي��ة )ال��تي ت��درس باس��تخدام نظ��ام� إدارة
التعلم المقترح( في التطبيق البع�دي لبطاق�ة المالحظ�ة المرتبط�ة بمه�ارات تص�ميم بيئ�ات التعلم التفاعلي�ة ل�دي

 وذل��ك لمعرف��ة دالل�ة الف��رق"Mann-Whitney"معلمي الحاسب اآللي". ق�ام الب�احث بتط�بيق� إختب��ار م��ان و ت��ني 
بين متوس���ط� رتب درج���ات المجموع���ة الض���ابطة، ومتوس���ط� رتب درج���ات المجموع���ة التجريبي���ة في التط���بيق

"،SPSSل���دى معلمي الحاس���ب اآللي، وذل���ك باس���تخدام حزم���ة ال���برامج اإلحص���ائية " البع���دي لبطاق���ة المالحظة
والجدول التالي يوضح ذلك:

 (6جدول )  
"، وداللتها اإلحصائية للفرق بين متوسط رتب المجموعة الضابطة ومتوسطMann-Whitneyمان و تني " ( الخاصة بإختبارUيوضح قيمة )

لدى معلمي الحاسب اآللي رتب المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي لبطاقة مالحظة

مستوى الداللة(Zقيمة )(Uقيمة )مجموع الرتبمتوسط الرتبنالمجموعات

106.7067.00المجموعة الضابطة

122.87

دالة عند

0.01 1014.30143.00المجموعة التجريبية

20المجموع
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- اجابة السؤال الثالث وصحة الفرض الثالث:3  
ما فاعلية نظ�ام إدارة التعلم المق��ترح الق�ائم على الحوس��بة    لإلجابة على السؤال الثالث والذى نص على " 

 فى تنمي��ة مه��ارات تص��ميم� وإنش��اء بيئ��ات التعلم التفاعلي��ة ل��دى معلمى الحاس��ب3الس��حابية وتطبيق��ات ال��ويب
 ". ق��ام الب��احث بإختب��ار ص��حة الف��رض الث��الث من ف��روض البحث وال��ذى نص على أن��ه " يوج��د ف��رقاآللى؟

( بين متوس����طي رتب درج����ات أف����راد المجموع����ة الض����ابطة )ال����تي0.05دال إحص����ائياً� عن����د مس����توى دالل����ة )
تدرس بالطريقة التقليدية( وأفراد� المجموعة التجريبية )التي تدرس باستخدام نظ��ام إدارة التعلم المق��ترح( في
التط��بيق� البع���دي لبطاق��ة تق���ييم منتج المرتبط���ة بمه���ارات تص���ميم بيئ���ات التعلم التفاعلي���ة ل���دي معلمي الحاس��ب

 وذل���ك لمعرف���ة دالل���ة الف���رق بين متوس���ط�"Mann-Whitney"اآللي ". ق���ام الب���احث بتط���بيق� إختب���ار م���ان و ت���ني 
رتب درجات المجموعة الضابطة، ومتوس��ط� رتب درج��ات المجموع�ة التجريبي�ة في التط�بيق� البع�دي لبطاق�ة

"، والج�دول الت�اليSPSSتقييم المنتج ل�دى معلمي الحاس�ب اآللي، وذل�ك باس�تخدام� حزم�ة ال�برامج اإلحص�ائية "
يوضح ذلك:

 (7جدول ) 
"، وداللتها اإلحصائية للفرق بين متوسط رتب المجموعة الضابطة ومتوسطMann-Whitneyمان و تني " ( الخاصة بإختبارUيوضح قيمة )

رتب المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي لبطاقة تقييم المنتج لدى معلمي الحاسب اآللي

مستوى الداللة(Zقيمة )(Uقيمة )مجموع الرتبمتوسط الرتبنالمجموعات

107.0570.50المجموعة الضابطة

15.502.61

دالة عند

0.01
1013.95139.5المجموعة التجريبية

المجموع
2
0

نتائج البحث
 فى3    يتضح من النتائج السابقة فاعلية النظام الذكى إلدارة التعلم التكيفى القائم على الحوسبة السحابية

تنمية مهارات تصميم وإنشاء بيئات التعلم التفاعلية لدى معلمى الحاسب اآللى. 
المراجع

المراجع العربية 
(. الحوسبة السحابية بين الفهم والتطبيق؛ مجلة التعليم اإللكترونى؛ 2014محمد شوقى شلتوت ) مارس؛-

Retrievedfrom:  http://emag.mans.edu.eg/index.php?
sessionID=33&page=news&task=show&id=365
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(. نحو تصميم نموذج تمهي��دى لتط�بيق الحوس��بة الس�حابية فى المؤسس�ات التعليمي��ة؛ مجل��ة التعليم2014محمد محمد الهادى )-
اإللكترونى؛ جامعة المنصورة؛ متاح فى:

Retrieved From: http://emag.mans.edu.eg/index.php?
page=news&task=show&id=449&sessionID=36

(. نظم الحوس����بة الس����حابية مفتوح����ة المص����در: دراس����ه تحليلي����ة مقارن����ه؛ المجل����ة العراقي����ة2013رح����اب ف����ايز احم����د س����يد )-
.2013لتكنولوجيا المعلومات؛ المجلد الخامس؛ العدد الثانى؛ 

(. تط��وير نظ��ام تعليم إلك��ترونى ق��ائم على بعض تطبيق��ات الس��حب الحاس��وبية لتنمي��ة التفك��ير2012م��روه زكى توفي��ق زكى )-
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