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العالقة بين استخدام البيانات الضخمة وتصميم بيئة تعلم تكيفية على 

التحصيل  واتجاهات طالب المعاهد العليا في مادة مقدمة في نظم 

 التشغيل

إسماعيل محمد أحمد حجاج/ د  
التعليم مدرس الحاسب اآللي وتكنولوجيا  

 معهد المدينة العالي لإلدارة والتكنولوجيا
 

 ملخص البحث

، ن المجاالت ، بما في ذلك التعليمأحدثت البيانات الضخمة ثورة في صنع القرار في العديد م       
جمع المعلومات حول عملية بيتيح لنا دمج تقنيات المعلومات واالتصاالت في التعليم القيام وقد 

ذات أهمية فهي  ذلكلالتدريس والتعلم. نظًرا ألن البيانات الضخمة يمكن أن تساعدنا في تحسينها ، 
.قصوى لدمجه في مراحل التعلم األولية والمستمرة  

العالقة بين استخدام البيانات الضخمة )وقد استهدف البحث الحالي بيان أثر   big 
data واتجاهات طالب المعاهد العليا في مادة مقدمة في  لم تكيفية على التحصيليم بيئة تع( وتصم

، وقد اعتمد البحث على أداتين هما: اختبار تحصيلي معرفي في مادة مقدمة في نظم نظم التشغيل
التشغيل لطالب المعاهد العليا، و مقياس اتجاه الطالب نحو تدريس المادة، كما اعتمد البحث على 

في مرحلة الدراسة والتحليل والتصميم، والمنهج شبه التجريبي عند قياس أثر  المنهج الوصفي
المتغيرين المستقلين على متغيراته التابعة، وتكونت عينة البحث من مجموعتين )التجريبية ، 

فرق دال إحصائيًا عند مستوى  الضابطة( وباختبار فروض البحث كانت نتائج البحث كالتالي: وجود
بين متوسط درجات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في ( 0.05داللة )

، وكذلك في مقياس االتجاه،  لصالح المجموعة التجريبية المعرفي القياس البعدي لالختبار التحصيلي
فى المجموعة التجريبية التي طالب درجات  ىبين متوسط إحصائيةتوجد فروق ذات داللة كما أنه 

فسير ، وبتلصالح التطبيق البعدي ومقياس االتجاه القبلى والبعدى لالختبار التحصيليالتطبيقين 
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النتائج أكد البحث أن هناك عالقة بين استخدام البيانات الضخمة في إعداد بيئات تعليمية تتكيف مع 
 أنماط المتعلمين.

  اسيالتحصيل الدر  –البيئات التكيفية  –البيانات الضخمة الكلمات المفتاحية : 

Abstract 
    Big data has revolutionized decision-making in many fields, including 
education, and the incorporation of information and communication 
technologies into education may allow us to collect information about the 
teaching and learning process. Since big data can help us improve it, it is of 
the utmost importance to incorporate it into the initial and ongoing learning 
stages. The current research aimed to demonstrate the effect of the 
relationship between the use of big data and the design of an adaptive 
learning environment on achievement and the attitudes of students of higher 
institutes in a course presented in operating systems, and the research relied 
on two tools: a cognitive achievement test in a course presented in the 
operating systems of institutes students The study also relied on the 
descriptive approach at the stage of study, analysis and design, and the 
quasi-experimental approach when measuring the effect of the independent 
variables on its dependent variables, and the research sample consisted of 
two groups (experimental and control) and by testing research hypotheses, 
the results of the research were As follows: There is a statistically significant 
difference at a level of significance (0.05) between the average scores of the 
experimental group and the average scores of the control group in the post-
measurement of the cognitive achievement test in favor of the experimental 
group, as well as in the trend scale, and there are statistically significant 
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differences between the mean scores of the experimental group students. In 
the pre and post applications of the achievement test and the trend scale in 
favor of the post application, and by interpreting the results, the research 
confirmed that there is a relationship between the use of big data in Preparing 
educational environments that adapt to the styles of learners. 

Keywords: big data - adaptive environments - academic achievement 

  

 مقدمة

يشهد العالم مؤخرا حراكا أدبيا ومعرفيا، وعلميا، وانفجارا في كمية البيانات الرقمية المتاحة عبر األقمار       
ون العالم، أشار إليه المختصالصناعية ومختلف قنوات التواصل من أجهزة وأنظمة متصلة باإلنترنت عبر 

 «.بالبيانات الضخمة»بطوفان بيانات سمي 

والناتج عن تزايد استخدام مواقع التواصل االجتماعي والهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وغير ذلك    
يادة كمية ي ز من الوسائل من قبل مليارات األفراد والكثير من الشركات في جميع أنحاء العالم ، والذي ساهم ف

البيانات الضخمة المتاحة، وزيادة حجم محتوى الوسائط المتعددة ، والذي كان له أكبر األثر في المساهمة في 
هذا النمو السريع في إنتاج البيانات  كما أن (Reinsel ,et al., 2017زياد قيمة االقتصاد العالمي )

م الرقمية من قبل المؤسسات من جهة، واألفراد عبر الضخمة إلى االستخدام المتصاعد السريع لوسائل االعال
وسائل التواصل االجتماعي من جهة أخرى. وأصبحت البيانات مصدر قوة رئيسي ألي مجتمع قائم على 

المعرفة، إذ أن البيانات الضخمة من شأنها، في حال إدارتها على نحو صحيح أن تسهم إسهاما مؤثرا في 
ة. األمر الذي أدى إلى اعتراف الحكومات بأهمية البيانات الضخمة، فأنشئت التنمية االقتصادية واالجتماعي

مجتمعات ممارسين، وفرق عاملة للتفكير في استغالل البيانات الضخمة، ولدراسة تأثيراتها المحتملة. لذلك، 
في  االبيانات في قلب الحديث عن التنمية، ثم تواصل التركيز عليه« األهداف االنمائية لأللفية»وضعت 

الجديدة ألنها توفر قدرة هائلة لتعميم توظيفها في شتى مجاالت التنمية، فطال « أجندة التنمية المستدامة»
تأثير البيانات شتى المجاالت. لذلك، حظيت ظاهرة البيانات الضخمة بترحيب محللي الصناعة، واستراتيجي 

 ع لالبتكار والرقي في جميع الميادين،األعمال، ومهني التسويق للحصول على تطورات وأفكار جديدة تدف
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وتدفع عجلة التقدم من خالل الرفع من مستويات، وميزات التنافس واالنتاجية. ولن يتأتى ذلك إال في حال تم 
حسن استخدام استراتيجيات البيانات الضخمة للمؤسسات للتنقيب عن البيانات القيمة التي تمنح فرص التنبؤ 

السليم، ورصد التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة لتحسن إلى حد كبير من  والقدرة على اتخاذ القرار
 .السياسات الحكومية على العموم، والعربية على وجه الخصوص

 األساسية لفكرة( إلى أن اARCHANA RAO P N, KISHORE BAGLODI ,2018ويشير )         
 مفيدة علوماتم واستخراج تحليل للبيانات الطريق لتمهيد المعلومات أدوات تطبيق هي الضخمة البيانات وراء

 من ادةلالستف التعليم مجتمع في مزدهر حماسوأن هناك  عمل أي في والحكم والتخطيط التقدير لألفضل
 . للمجتمع الشامل التحسين على تطبيقها يمكن التي القيمة الشتقاق تحليالتمن خالل   الضخمة البيانات

استخدام البيانات الضخمة إلى تغيير معظم المجاالت بشكل جذري، وُيعد التعليم من أبرز أدى وقد     
ن المدارس ابتداًء م –المجاالت التي طالها هذا التغيير، ففي السنوات األخيرة؛ تمكنت المؤسسات التعليمية 

ع واستخدام من تجمي –إلنترنت االبتدائية، والثانوية، ووصواًل إلى الجامعات، ومقدمي الخدمات التعليمية عبر ا
 .وتبادل البيانات بسهولة وبسرعة أكبر من أي وقت مضى

عكس التصور اإليجابي لتدريب المستشارين التي ت (Julio, Ernesto & others , 2020وما أكدته نتائج دراسة )   
م تصنيف الكفاءة ، حيث تاختالفات في متغير مستوى وقد وجد البيانات الضخمة في التعليم. على استخدام 

تم تقييم قد و ن لديهم مستوى كفاءة متقدًما. المستشارون الذين يشعرون أ هذه األداة بشكل أفضل من قبل هؤالء
سن في ك من تحقدرتها على تخصيص العمليات التعليمية وما يترتب على ذلمن حيث  البيانات الضخمة
 )البيانات الضخمة في يادة مستوى المعرفة حول هذه األداة مما يدل على الحاجة إلى ز  ،النتائج األكاديمية

 التعليم(.

يشير مصطلح البيانات الضخمة إلى كميات هائلة من المعلومات المختلفة، التي يصعب جمعها كما     
وتقييمها عبر التقنيات التقليدية باإلضافة إلى أنها تتميز بالحاجة للمعالجة السريعة، بحيث يمكن من خاللها 

عرض النقاط المشتركة، والتوجهات، واألنماط في سلوك المجموعة المستهدفة. وفي قطاع التعليم؛ يمكن 
لتحليل البيانات أن يكون له تأثير كبير على جميع العاملين ابتداًء بالمعلمين، والطالب، وحتى المدربين على 

 .القيادة واإلدارة التربوية

كبيًرا من المعلومات بشكل يومي، حيث تحصل على تفاصيل حول وتتلقى أي مؤسسة تعليمية قدًرا      
الحضور والمشاركة، ونتائج االختبارات، كما يقوم الطالب بتقييم األساتذة، ويقدمون تفاصيل عن وضعهم 
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االجتماعي واالقتصادي، ويشاركون مستوى رضاهم عن التعليم الذي يتلقونه، ومن خالل األساليب العملية 
 .وتحليلها، يمكن للمؤسسات التعليمية أن تبدأ في توفير تعليم أكثر تخصيًصا لجمع البيانات

عتمد صانعو ومتخذو القرار التربوي في قراراتهم على بيانات، ومؤشرات، ودراسات تحليلية موثقة تعتمد وي    
األنظمة على نظام المعلومات التربوي، والخريطة المدرسية من جهة، وبقية المعلومات التي توفرها 

المعلوماتية من جهة أخرى. وانطالقا من حرص المؤسسة التربوية على توحيد المرجعيات لمعلوماتها، وتوحيد 
مصادرها، وعدم تكرارها، تعمد إلى توفير نظام متكامل ينضوي تحته جميع األنظمة العاملة بما فيها قواعد 

لنظام إدارة المعلومات التربوية على مستوى  البيانات، وهو نظام دعم القرار التربوي إلى جانب تفعيلها
المدرسة، والذي يحتوي على البيانات التي تكون على شكل مؤشرات، خرائط رقمية، تقارير أشكال توضيحية، 

إحصاءات عن النجاح والرسوب، أو خطط تترجم إلى خطط تنفيذية تستثمر لغايات تخطيطية، وصناعة 
 .يةالقرار الرشيد في المنظومة التعليم

يؤدي االعتماد على أعداد هائلة من البيانات الضخمة إلى نتائج أكثر موثوقية. فالبيانات واالحصاءات و    
من المقومات األساسية للتخطيط في المنظومة التعليمية. إن أهم المشكالت التي يقابلها التخطيط للتعليم في 

، هي من أهم البرامج التي وجب على الدول الدول النامية هو نقص البيانات واالحصاءات الالزمة. لذلك
 .النامية االهتمام بها

أحد المجاالت التي يتعايش فيها الحجم ( إلى أن Christos Vaitsis & ohers , 2016حيث يشير )    
والتنوع والسرعة في البيانات هو التعليم العالي. يتم التقاط كميات كبيرة من البيانات التعليمية وتوليدها على 

أساس يومي من مصادر مختلفة وبأشكال مختلفة في النظام البيئي للتعليم العالي. تختلف البيانات التعليمية 
( واألنظمة األساسية ، إلى LMSعن تلك الناتجة عن استخدام الطالب وتفاعلهم مع أنظمة إدارة التعلم )
مية لم والمناهج والمواد واألنشطة التعليأنشطة التعلم ومعلومات الدورات التي تتكون من منهج مثل أهداف التع

ونتائج االختبارات وتقييم الدورات ، إلى نوع آخر من البيانات المتعلقة بعمليات وإجراءات تحسين الجودة 
اإلدارية والتعليمية. يشير االستغالل المحدود للبيانات التعليمية الضخمة وحجم ونوع هذه البيانات في سياق 

مخفية حالًيا  ديدةالحاجة إلى تقنيات خاصة ليتم تطبيقها من أجل اكتشاف معرفة مفيدة ج التعليم العالي إلى
. يمكن اشتقاق هذه التقنيات وتكييفها من مجاالت أخرى تتميز بالبيانات الضخمة واستخدامها ضمن البيانات 

فيما يتعلق وير الرؤى "بنجاح لمعالجة البيانات التعليمية الضخمة. يمكن استخدام هذه التقنيات لتمكين تط
الفعلي  مثل أداء الطالب -بأداء الطالب وأساليب التعلم" وتمثيل المجاالت ضمن البيانات التعليمية الضخمة 



http:// araedu.journals.ekb.eg        IJIE       المجلة الدولية للتعليم باإلنترنت                                    
        online 1687 -5796                                            2020ديسمبر              

 
 

 

http:// araedu.journals.ekb.eg               المجلة الدولية للتعليم باإلنترنت 

التي يمكن أن تتأثر إيجاًبا. في اآلونة األخيرة ، أظهرت البيانات الضخمة  -وفًقا للمناهج التعليمية 
 إلجراءات المختلفة في التعليم العالي. تتعلق هذه اإلجراءات بـ "اتخاذوالتحليالت مًعا نتائج واعدة في تعزيز ا

القرارات اإلدارية وتخصيص الموارد التنظيمية" ، ومنع الطالب المعرضين لخطر الفشل من خالل التعرف 
يها ف عليهم مبكًرا ، وتطوير تقنيات تعليمية فعالة وتحويل النظرة التقليدية للمناهج الدراسية إلعادة النظر

كشبكة من العالقات والروابط بين الكيانات المختلفة للبيانات التي تم جمعها وإنتاجها بانتظام من أنظمة إدارة 
التعلم والشبكات االجتماعية وأنشطة التعلم والمناهج الدراسية. وبشكل أكثر تحديًدا ، فإن أحد المجاالت 

لعالي هو ت بشكل مناسب للتحقيق والتحسين في التعليم االمحددة التي تنطبق فيها البيانات الضخمة والتحليال
 .المنهج ومحتوياته ، كجزء رئيسي من البيانات التعليمية الضخمة

لقوة بكل ا تتمتع تحليالت البيانات الضخمة في التعليم( إلى أن Nazar Kvartalnyi،2020ويشير )     
لتحديد مهارات الطالب ومطابقتها مع االتجاه المهني. ستساعد التحليالت أيًضا في تخصيص موارد الشركات 

 والجامعات لتلك األقسام والكليات والمجاالت التي تحتاج إلى تحسينات أكثر من غيرها.

 مالتعلي في رؤى  على لحصولتفيد في ا الضخمة البيانات( أن  David Gibson 2017وتؤكد دراسة )   
 ، البيانات علم األوسع المصطلح. والتعليم التعلم في األدلة على القائم البحث ستوى من م تمكينوال العالي
 المنهجي التغييرو  نظرًيا تلتقط ، والصغيرة الكبيرة البيانات من عديدة وأنواع أنواع على تطبيقها يمكن والتي
 .   واالجتماعية التربوية العلوم أبحاث في يحدث الذي

التي  الضخمة البيانات ( إلى أن Katrina Sin1 and Loganathan Muthu 2015وتشير دراسة  )    
 YouTube فيديو مقاطع مشاهدة مثل ، يوم كل اإلنترنت على مشاركتها يتم التي البيانات كمية تشمل

مختلفة  اتبيئ، التعلم طريق عن البيانات هذه أنتجت وقد. قعاالمو  بيانات المحمول والهاتف Twitter وتغذيات
 .معها لتعاملا مستوى  لرفع يكفي بما التزايد في أيًضاوقد  بدأت 

 MERVAT A. BAMIAH1,*, SARFRAZ N. BROHI, BABAK ) وقد استهدفت دراسة
BASHARI RAD 2018أنها تسهل على  خالل من التعليم ( بيان دور البيانات الضخمة في تحسين 

 التنبئي والتعليم التعلم التعليم تجربة جودة وتحسين والمتعلمين والمعلمين اإلدارة ، تحسين المؤسسات
 تستخدم ، ذلك ىعل عالوة. أفضل بشكل السوق  وتحليل القرار كما أنها فعالة في صنع ، التقييم واستراتيجية

ا يفيد في والنتائج م اإلخفاق وخطر ، المتعلمين بسلوكيات والتنبؤ واكتشاف البيانات الضخمة في تحليل
 . بهم الخاصة التعلم نتائج تحسين

https://inoxoft.com/author/nazar-kvartalnyi/
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وبالرغم من أن بيئات التعلم االلكترني وفرت فرص اإلتاحة والتعلم المرن ، إال أنها لم توفر التعليم      
المناسب لحاجات المتعلمين وقدراتهم ، وخصائصهم وأساليب تعلمهم ، فهي تقدم تعليما واحدا لجميع 

مين ، ولذلك جاءت بيئات التعلم االلكتروني التكيفية لتقدم تعليما مناسبا يتكيف مع حاجات كل متعلم المتعل
 (. 2019وقدراته وخصائصه )عبد الفتاح، 

أصبحت المعلومات غزيرة وسريعة مما جعل من الضروري العمل علي تنظيم تلك ونتاجا لما سبق    
الوقت والجهد. فقد عمل ظهور التعلم التكيفي على خلق اتجاه جديد، المعلومات وجعلها أكثر داللية لتوفير 

ومعايير جديدة فى تصميم بيئات التعلم ومحتوياتها، وطرق عرض المحتوى بها، مما يجعل الباب مفتوحًا أمام 
قوم تاستغالل إمكانيات الذكاء اإلصطناعي والنظم الخبيرة وتوظيفها فى العملية التعليمية، ألنها في األساس 
على فكرة التعلم التكيفي ، حيث تخُلق لكل متعلم معلمًا خصوصيًا، يتعامل معه وفق سرعته في التعلم 

 .وإمكانياته ومهاراته المختلفة

تفي على اإلطالق بالغرض، ولم تعد تحقق األهداف  مات المقدمة كأنها موجهة لمتعلم واحد لم تعديفالتعل    
لمين، مما كان أحد األسباب وراء ظهور ما يسمى بالتعلم القائم على أساليب المرجوة بشكل متكافئ بين المتع

 .تعلم المتعلمين

بين المتعلمين لتحقيق  الفروق الفردية فتكنولوجيا التعليم دائما ما تسعى لتحقيق أكبر قدر من مراعاة    
األهداف المبتغاة كٌل وفق ما يتناسب وقدراته. ومع تقدم التكنولوجيا لم نجد أكثر من البيئات القائمة على 

 .(2017)داوود ،  لتكيف مع أنماط المتعلمين لتحقيق ذلك،ا

وكما أن بيئات التعلم من أهم المستحدثات في تكنولوجيا التعليم والتي تمكن للمتعلم من خاللها أن يتفاعل     
مع أطراف عملية التعلم مميا يساعد في تحقيق أكبر در من الكفاءة المرونة والفاعلية، إال أن أتاحت الثورة 

التكنولوجية لمصممي التعليم الفرصة إلنشاء بيئة تعليمية إلكترونية شبه متكاملة وأكثر مرونة تتيح تقديم 
المحتوى بما يتناسب مع خصائص المتعلمين والفروق الفردية بينهم، وذلك من خالل تطوير نظام وأسلوب 

المحتوى  لي يمكنه تخصيص  وتكيف، الذي هو عبارة عن نظام تعلم إلكتروني تفاع للتعلم التكيفيالتعليم 
االلكتروني ونماذج التعليم والتفاعالت بين المتعلمين وفقا لحاجات المتعلمين الفردية وخصائصهم وأسلوب 

تعلمهم وتفضالتهم، بهدف تقديم التعلم المناسب لكل فرد، لتسهيل تعلمه في ضوء مدخالتهم والمعلومات التي 
 (467، 2018يحصل عليها )خميس، 

https://www.new-educ.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%a8
https://www.new-educ.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%a8
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 إلى دتستن تقييم وأنشطة دروًسا التكيفية تقدم التعلم بيئة( إلى أن aftabhussain 2016ويشير )     
 ألول ظهر ماك المنال بعيد هذا يبدو ال. المعلم عن مستقل بشكل إنشاؤها تم التي الخوارزميات أو الفرضيات

 برنامج في الطالب من ٪90 نجاح لضمان التكيفية التعلم لبيئة هدف تحديد تم إذا ، المثال سبيل على. مرة
 إن. المعلم عن املةك باستقاللية ذلك ونفعل ؛ التقييم وأنشطة الشرائح اختيار تكييف فيمكنه معين، تعليمي
 على جمعها تم لتيا البيانات ستستخدم التكيفية التعلم بيئة ألن عرضًيا ليس التقييم وأنشطة الشرائح اختيار

 رحهاط يجب التي واألسئلة المحتوى  من األنسب المجموعة تحدد أن قبل وسنوات وشهور وأسابيع أيام مدار
 .طالب كل على

وهذا يؤكد أهمية استخدام بيئات التعلم التكيفية في التحصيل لزيادة القدرة على التحصيل وقد استفاد       
لعليا في مادة مقدمة في الباحث من ذلك في معالج ضعف القدرة على التحصيل من قبل طالب المعاهد ا

نظم التشغيل والتي تستهدف التعرض للبرنامج الذي يدير عتاد الحاسب أو الهاتف الذكي ، من خالل دراسة 
البرنامج كامال ونظامه وتطوراته وتاريخه وطريقة التعامل معه، وبذلك فالطالب يتعرض في الدراسة للجزأين 

مادة العلمية وتطبيقها علميا وهذا يحتاج إلى التركيز والرغبة في العملي والنظري ، ما يؤكد أهمية إتقانه لل
 التعلم.

 اإلحساس بالمشكلة :
 نبع اإلحساس بمشكلة البحث من خالل المصادر اآلتية :            

الخبرة الذاتية للباحث من خالل تدريس الباحث لمقرر مقدمة في نظم التشغيل لطالب الفرقة األولى شعبة  -1
المعلومات اإلدارية ، وقد الحظ الباحث ضعف مستوى التحصيل للطالب مما أدى إلى ضعف القدرة نظم 

 على االتجاه نحو تعلم محتوى المقرر .
من خالل دراسة استكشافية أجراها الباحث لمعرفة القدرة على التحصيل واتجاهات الطالب نحو تدريس  -2

عينة من طالب الفرقة األولى شعبة نظم المعلومات  مادة مقدمة في نظم التشغيل، ومن خالل مقابلة مع
( طالب وطالبة بهدف التعرف على وجود المشكلة وأبعادها، 20اإلدارية بمعهد المدينة العالي ، عددهم )

واتضح من نتائج المقابلة أن عدد كبير ن الطالب لديهم مشكلة في التحصي نتيجة استخدام طريقة 
 ماط تعلمهم . التدريس التي ال تتناسب مع أن
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 ,Julioالدراسات السابقة التي تناولت البيانات الضخمة وأهمية تحليالتها في التعليم مثل دراسة ) -3
Ernesto & others , 2020( ودراسة )2020،Nazar Kvartalnyi( و دراسة )David Gibson 

       (ERVAT A. & others 2018 )      دراسة( و 2017

( 2018( ودراسة )بدران، 2016الدراسات السابقة التي تناولت البيئات التكيفية مثل دراسة  )المحمدي ،  -4
( ، ودراسة )هداية، Claire, 2015ودراسة )  (Skinner , 2016( ودراسة )2017ودراسة )داود ، 

2019  .)   

 أسئلة البحث 

( وتصميم بيئة big dataالعالقة بين استخدام البيانات الضخمة )يتمثل السؤال الرئيس في " ما      
 " ؟تعلم تكيفية على التحصيل  واتجاهات طالب المعاهد العليا في مادة مقدمة في نظم التشغيل

 من هذا التساؤل األسئلة الفرعية التالية :  ويتفرع

 مجاالت استخدامها ؟ما هي البيانات الضخمة وما  -1

ما التصور المقترح لتصميم بيئة تعلم تكيفية على تنمية التحصيل واالتجاه في مادة مقدمة  -2
 في نظم التشغيل لطالب المعاهد العليا؟

ما أثر العالقة بين البيانات الضخمة وتصميم بيئة تعلم تكيفية على تنمية التحصيل   -3
 نظم التشغيل لطالب المعاهد العليا ؟المعرفي واالتجاه نحو تعلم مادة مقدة في 

 أهداف البحث :

( وتصميم big dataالعالقة بين استخدام البيانات الضخمة )يستهدف البحث استقصاء معرفة    
 بيئة تعلم تكيفية على التحصيل  واتجاهات طالب المعاهد العليا في مادة مقدمة في نظم التشغيل

 وذلك من خالل :

 التعرف على البيانات الضخمة وما مجاالت استخدامها .   -1

https://inoxoft.com/author/nazar-kvartalnyi/
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تحديد التصور المقترح لتصميم بيئة تعلم تكيفية على تنمية التحصيل واالتجاه في مادة  -2
 مقدمة في نظم التشغيل لطالب المعاهد العليا.

تحديد أثر العالقة بين البيانات الضخمة وتصميم بيئة تعلم تكيفية على تنمية التحصيل  -3   
 المعرفي واالتجاه نحو تعلم مادة مقدمة في نظم التشغيل لطالب المعاهد العليا.

 أهمية البحث

 يكتسب البحث أهميته مما يلي :

معرفي في مادة تنمية التحصيل التقديم تصور لبيئة تعلم تكيفية باستخدام البيانات الضخمة ل -
 مقدمة في نظم التشغيل .

 تعرف العالقة بين البيانات الضخمة وتصميم بيئة التعلم التكيفية . -

يقدم البحث تصورا لالستفادة من البيانات الضخمة وتحليالتها فيما يفي في العملية التعليمية  -
. 

المساعدة في تطوير التعليم باالستفادة من وسائل جع البيانات الشبكية ووسائل التواصل  -
 االجتماعي فيما يفيد في تنمية التحصيل المعرفي وتنمية االتجاه نحو التعلم.   

 أدوات البحث :
 قام الباحث بإعداد األدوات التالية :

 طالب المعاهد العليااختبار تحصيلي معرفي في مادة مقدمة في نظم التشغيل ل -

 مقياس اتجاه نحو تدريس مادة مقدمة في نظم التشغيل لطالب المعاهد العليا. -

 حدود البحث
 اقتصر البحث الحالي على الحدود التالية :
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الجزء النظري من كتاب مقدمة في نظم التشغيل مقرر الفرقة األولى حدود موضوعية :  -
 شعبة نظم المعلومات .

( طالبا من طالب معهد المدينة العالي 60عشوائسة مكونة من ) : عينة حدود مكانية -
 لإلدارة والتكنولوجيا الفرقة األولى شعبة نظم الملومات اإلدارية.

  م.2019 – 12-15حتى  2019تم التطبيق في الفترة من أكتوبر حدود زمانية :  -

 فروض البحث
 ( بين متوسط 0.05يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى داللة ) درجات المجموعة التجريبية

جموعة (، ومتوسط درجات المبيئة التعلم التكيفية المعتمدة على البيانات الضخمةالتي تستخدم )

المتعلق  لمعرفيا لالختبار التحصيلي التقليدي( في القياس البعدي التعليمالضابطة التي تستخدم )

 لصالح المجموعة التجريبية. بمادة مقدمة في نظم التشغيل
 المجموعة التجريبية التي تستخدم طالب درجات  ىبين متوسط إحصائيةوجد فروق ذات داللة ت

ختبار فى التطبيقين القبلى والبعدى لال )بيئة التعلم التكيفية المعتمدة على البيانات الضخمة(

 التحصيلي لصالح التطبيق البعدي
 ( بين متوسط 0.05يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى داللة ) درجات المجموعة التجريبية

جموعة (، ومتوسط درجات المبيئة التعلم التكيفية المعتمدة على البيانات الضخمةالتي تستخدم )

التقليدي( في القياس البعدي لمقياس االتجاه نحو تدريس مادة  التعليمالضابطة التي تستخدم )

 مقدمة في نظم التشغيل لصالح المجموعة التجريبية
 المجموعة التجريبية التي تستخدم طالب درجات  ىبين متوسط إحصائيةت داللة توجد فروق ذا

ياس االتجاه فى التطبيقين القبلى والبعدى لمق )بيئة التعلم التكيفية المعتمدة على البيانات الضخمة(

 نحو تدريس مادة مقدمة في نظم التشغيل لصالح التطبيق البعدي
 مقياس  فيفي االختبار التحصيلي وأدائهم  عينة الدراسةء توجد عالقة ارتباطية طردية بين أداال

 االتجاه نحو تدريس مادة مقدمة في نظم التشغيل
 منهج البحث والتصميم التجريبي
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يعتمد البحث على المنهج الوصفي في مرحلة الدراسة والتحليل والتصميم ، والمنهج شبه التجريبي  
قلة : راته التابعة، على النحو التالى : المتغيرات المستعند قياس أثر المتغيرين المستقلين على متغي

البيانات الضخمة و البيئات التكيفية ، المتغيرات التابعة : التحصيل واالتجاه في مادة مقدمة في نظم 
 التشغيل.

( التصميم التجريبي للبحث1يوضح جدول )  

 التطبيق البعدي المعالجة التطبيق القبلي العينة

 االختبار التحصيلي - التجريبية

 مقياس االتجاه -

بيئة التعلم 
التكيفية 
المعتمد على 

ات نالبيا
 الضخمة

 االختبار التحصيلي -

 مقياس االتجاه -

الدراسة  الضابطة
 التقليدية

  

 : مصطلحات البحث

 :( big dataالبيانات الضخمة ) -

التي تفوق حجم  مجموعة البيانات": :يعرف معهد ماكينزي العالمي البيانات الضخمة بأنها
          ."أو قدرة أدوات قواعد البيانات التقليدية من التقاط، وتخزين، وإدارة وتحليل تلك البيانات

(Manyika James  2011) 

: " مجموعة البيانات التي يمكن تخزينها ويمكن تعريف البيانات الضخمة إجرائيا على أنها 
في قواعد اليبانات الخاصة بمواقع التواصل االجتماعي ومواقع البحث والتي تعطي معلومات 

 تفيد في بناء بيئة تعلم تكيفية لزيادة التحصيل لدى طالب المعاهد العليا" . 

 بيئات التعلم التكيية : 
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( بيئات التعلم االلكتروني التكيفي بأنها 5، 2017يعرف كل من )عزمي ، المحمدي ،    
نمط من أنماط التعلم االلكتروني يتميز بالمرونة التي تراعي الفروق الفردية بين المتعلمين، 

 وبالتالي يجعل عملية التعلم أكثر مروتة.

ويمكن تعريف بيئة التعلم االلكتروني التكيفية إجرائيا على أنها : " نظام إلكتروني تعليمي 
مد على مصادر البيانات الضخمة لتحليل شخصيات المتعلمين ، وذلك لمراعاة الفروق يعت

الفردية ، وتقديم التعلم المناسب لكل متعلم، في ضوء مدخالتهم والمعلومات التي تم 
 الحصول عليها.     

 التحصيل الدراسي :

يه الطالب من ( التحصيل الدراسي بأنه " مقدر ما يحصل عل2011ويعرفه شحاته والنجار )

رف أو مهارات معبرًا عنها بدرجات في االختبار المعد بشكل يمكن قياس المستويات امعلومات أو مع

 المحددة".

ويمكن تعريفه إجرائيا على أنه : " مقدار ما يحصل عليه طالب المعاهد العليا من معلومات 
 ة".المعد بدرجات معين ومعارف في مادة مقدمة في نظم التشغيل تمكنهم من اجتياز االختبار

 اإلطار النظري 

 (big dataالمحور األول : البيانات الضخمة )

 تعريف البيانات الضخمة

أي  على أنهمصطلح "البيانات الضخمة" ( إلى Katrina &  Loganathan  ،2015)يشير
ة لمعالجتها. كافي مجموعة من البيانات كبيرة أو معقدة جًدا لدرجة أن التطبيقات التقليدية ليست كذلك

 يشير المصطلح أيًضا إلى األدوات والتقنيات المستخدمة للتعامل مع "البيانات الضخمة".

مجموعة البيانات التي تفوق حجم أو قدرة “ :ويعرف معهد ماكينزي العالمي البيانات الضخمة بأنها
 James ).”لبياناتأدوات قواعد البيانات التقليدية من التقاط، وتخزين، وإدارة وتحليل تلك ا

Manyika , 2011,pp12:25) 
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البيانات الضخمة وهي عبارة عن مجموعة أو مجموعات من ( أن 2018يذكر )البار، المرحبي،    
البيانات بمختلف تصانيفها لها خصائصهاالفريدة )مثل الحجم، السرعة، 

الية باستخدام التكنولوجيا الح  بكفاءة  والتي ال يمكن ُمعالجتها التنوع،التباين،صحةالبيانات( 
  منها والتقليدية لتحقيق اإلستفادة

مجال يقوم فيه علماء ( أن البيانات الضخمة هي  Kvartalnyi Nazar, 2020ويذكر )    
ج التقليدية الضخمة التي ال تستطيع البرام ومهندسو البيانات بتحليل وتنظيم واستخدام وتعلم البيانات

التعامل معها. يساعد استخراج المعلومات الضرورية من مجموعات البيانات الكبيرة الصناعات على 
التنبؤ باالتجاهات ، وتعلم سلوك الناس ، واتخاذ قرارات عمل أفضل ، وإنشاء حلول جديدة لتلبية 

 متطلبات العالم الحديث.

 الضخمةأهداف البيانات 

للبيانات الضخمة اهمية عالية فهي تقدم ميزة تنافسية عالية للشركات اذا استطاعت االستفادة       
منها ومعالجتها ألنها تقدم فهما أعمق لعمالئها ومتطلباتهم ويساعد ذلك على اتخاذ القرارات المناسبة 

المعلومات المستخرجة من قواعد و المالئمة داخل الشركة بطريقة أكثر فعالية و ذلك بناء على 
 .بيانات العمالء وبالتالي زيادة الكفاءة والربح وتقليل الخسائر

البحث  تحسين نتائج فباستخدام تقنيات و أدوات تحليل البيانات الضخمة استطاعت وول مارت     
ل مجا وهى شركة رائدة في-بينما في تقرير لماكينزى  %15-10عن منتجاتها عبر األنترنت بنسبة 

ان القطاع الصحي بالواليات المتحدة لو كان يستخدم تقنيات تحليل البيانات  -استشارات االعمال
مليون دوالر أمريكى كفائض سنوى من ميزانيه  300الضخمة بفاعليه وكفاءه لكان قد أنتج أكثر من 

 . الصحة ثلثيها بسبب خفض تكاليف االنفاق

 Athanasios S. Drigas( و )Marie Bienkowski, others , 2012وقد اتفق كل من )    
and Panagiotis Leliopoulos, 2014( على أن أهداف استخدام البيانات الضخمة )Big 

Dataما يلي :حصر فين( ت  

 قيمة البيانات الضخمة في التعليم : والتي يمكن أن تفيد في : -1

  التعليمية.تطوير ثقافة استخدام البيانات في اتخاذ القرارات 

https://inoxoft.com/author/nazar-kvartalnyi/
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 .إشراك أقسام تكنولوجيا المعلومات في التخطيط لجمع البيانات واستخدامها 

 كن أذكياء مستهلكين للبيانات يطرحون أسئلة مهمة حول العروض التجارية وخلق الطلب ن
 على الميزات واالستخدامات األكثر فائدة.

 ، ثم توسع إلى مجاالت  ابدأ بالمجاالت المركزة حيث ستساعد البيانات ، وتظهر النجاح
 جديدة

 المناطق.

 البيانات. استخدام التواصل مع الطالب وأولياء األمور حول مصدر البيانات وكيفية 

 .المساعدة في مواءمة سياسات الدولة مع المتطلبات التقنية ألنظمة التعلم عبر اإلنترنت 

 آثار البيانات الضخمة في التعليم  -2

 البرمجيات على:يتم تشجيع الباحثين ومطوري 

 إجراء بحث حول سهولة استخدام وفعالية عرض البيانات.• 

مساعدة المدرسين على أن يكونوا أكثر فاعلية في الفصل الدراسي مع مزيد من الوقت الفعلي • 
 أدوات دعم القرار ، بما في ذلك خدمات التوصية. والقائم على البيانات

األكثر ، وإخفاء  معلومات الطالب المحددة حيث ستساعداستمر في البحث عن طرق الستخدام • 
 أنظمة مختلفة. هوية البيانات عند الحاجة ، وفهم كيفية محاذاة البيانات عبر

 فهم كيفية إعادة توظيف النماذج التنبؤية التي تم تطويرها في سياق واحد إلى آخر.• 

 

 البيانات الضخمة في التعليم فوائد 

في و هناك العديد من الفرص التي يمكن أن توفرها البيانات الضخمة للتعليم الحالي والمستقبلي.    
على تحليل الفوائد والتحديات المرتبطة بتنفيذ  االدراسات اهتمامهمن العديد  تهذا الموضوع ، ركز 

 Anshari et al. 2016; Chen et al. 2012; Cope and) البيانات الضخمة في التعليم
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Kalantzis 2016; Daniel 2014; Domínguez et al. 2016; Hilbert 2016; 
Macfadyen et al. 2014; Williamson 2017).   

البيانات ها بأن تساعدنا يكمن ط الضوء على بعض المساهمات الرئيسية والطريقة التي يسلويمكن ت 
 في العملية التعليمية: الضخمة

ات لبيانلتم الحصول عليها من تحليل التي  علوماتلممن خالل اتحسين عملية التعلم  -1
تمكننا من العثور على أنماط متكررة من الفشل أو النجاح ، مما يجعل من والتي الضخمة 

 النجاح.وتعزيز  للفشل حلالوصول إلى الممكن العمل من أجل 

 ماًدا، اعتحذفهاكار والمواد أو تعديلها أو واألدوات من خالل دمج األف الموارد تحسين اختيار -2

  .على النتائج التي تم الحصول عليها 

الذين  التعرف علىاكتشاف مجاالت التحسين من حيث المحتوى أو المهارات من خالل  -3
 يحتاجون إلى مزيد من االهتمام حيث يصعب تعلمهم ، من أولئك الذين يجدونها سهلة.

 دريب أكثر موضوعية ، خالية منعالوة على ذلك ، تسمح لنا هذه المعلومات بإجراء عمليات ت
مستمدة األنماط والتنبؤات ال الذين يتخذون اآلن قرارات أقل ، ألن هذه هي اآلن نتائجللمعلمين الذاتية 

 (.Crawford, Kate. 2016من تحليالت البيانات )

إمكانية الحصول على ردود فعل في الوقت الحقيقي والعمل على المعلومات التي تم جمعها  -4
(Franco et .2020 يتيح لنا جمع البيانات معرفة كيفية تفاعل الطالب مع .) لتعلم ابيئة

فيها على اإلنترنت ويشاهدونها،  يدخلون سجل باألماكن التي في ظل وجود ،  االفتراضي
مشاركتهم في الدردشات والمنتديات )عدد المشاركات ، الوصول ، الوقت على  وكذلك

ذلك ، في بيئات التعلم االفتراضية التي تتضمن برامج باإلضافة إلى  اإلنترنت، إلخ(.
ل والبصرية للطالب )على سبي السمعيةيتم تسجيل ردود الفعل  الكشف عن الهوية ، حتى

 Khan et؛ Bousbia and Belamri 2014اختبار أو امتحان( ) المثال ، أثناء أداء
al. 2018التسرب المحتمل من لكشف المبكر عن ا (. هذا مهم أيًضا في مجاالت مثل

المدرسة حتى يمكن اتخاذ تدابير وقائية. وهكذا ، تزودنا البيانات بتحليل مستمر يمكن أن 
 لطالب.مستوى اتطوير ل يساعدنا في تحديد خطط العمل التي يمكننا القيام بها
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بطريقة  (. نبدأ من المفهوم الذي يتعلمه كل طالبChen et al. 2014تخصيص التعليم ) -5
 لديهم ، ذلك ، إذا عرفنا ما يطلبونه ، وما الذي يبحثون عنه ، وما هي الشكوكأخرى. ل

المواعيد النهائية التي يفيون بها أو ال يلتقون بها ، تنسيق التسليم العادي ، بالطريقة التي 
 تقديم المعلومات أو أسلوب التعلم عند العمل مع المعلومات )المرئية ، السمعية،، يتبعونها
(. Ghani et al. 2018الكتابة ، أو الحركية( ، يمكن تكييف العملية لهم ) -القراءة 

يمكن طرح مسارات التعلم المخصصة ، حيث يمكن للطالب ، حسب اهتماماتهم  باالضافة،
ق طر  األولويات والنتائج ودرجات اكتساب المعرفة ، يمكن أن تتعمق في الموضوع مع ،

 (. Zapata-Ros 2015؛  Bienkowski et al. 2012تعلم أكثر صلة وفعالية )

يمكن أن تساعدنا معلومات البيانات في مجاالت مختلفة من عملية التخصيص ، من  -6
 الدخول

و بالموارد ، أ حساب الجوانب المعرفية واالجتماعية والحركية ، مثل الحالة الذهنية ورضا الطالب
هم اختيار خيارات التدريب حسب اهتمامات لىالفترات الزمنية التي يعملون فيها عادًة بأداء مثالي ، إ

 Sánchez) مع تنفيذ موارد محددة  (مجال دراستهم) الشخصية وتشجيع التخصص بداخلهم
Rivas et al. 2018) .من  الهدف هو أن تكون قادًرا على االختيار من بين مجموعة واسعةإذن ف

نتائج ال، تساب المهارات واإلنجازالموارد التي ستساعد الطالب على تحسين تعليمهم من خالل اك
 والمعايير المطلوبة ، دون إغفال مصالحهم.

مورد ك تحسين المهارات الرقمية. يتم تحقيق ذلك من خالل زيادة التفاعل مع تقنيات التعلم -7
عادي. تحقيقا لهذه الغاية ، يجب على المعلمين تحسين قدراتهم الخاصة إذا كانوا يرغبون 

 .في ذلك

 البيانات الضخمة في التعليم: أهمية تحليل

تظهر أهمية تحليل البيانات الضخمة في التعليم من (  إلى أنه Hassaneen, 2019أكدت )   
خالل جودة التعليم ، حيث تقاس جودة التعليم بتقدم الطالب وبالتالي فإن تحسين نظام التعليم 

ذي التعليم، تحليل البيانات الضخمة اوالمناهج والمعلمين مهم جدا لزيادة تقدم الطالب وتحسن نوعية 
يساهم في الكشف عن جوانب الفشل في منظومة التعليم بكل عناصرها وفي اتخاذ اإلجراءات 

 السريعة للبحث عن حلول متطورة لمعالجة جوانب الفشل سيؤدي إلى جودة التعليم.    
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األدوات والتقنيات التي تستخدم يوجد العديد من ( أنه 2011James ,  2012 Emmanuel, كما ذكر )و    
 Hadoop ،MapReduce ،GridGain ،HPCC ،Storm :لتحليل البيانات الكبيرة مثل

،Cassandr   إال أن Hadoop هو برنامج أو منصة ” هادوب“هذه األدوات، و  ر يعد من أشه
برمجية مفتوحة المصدر مكتوبة بلغة الجافا لتخزين ومعالجة البيانات الضخمة بشكل موزع مثل 

تخزين بيانات ضخمة على عدة أجهزة ومن ثم توزيع عملية المعالجة على هذه األجهزة لتسريع نتيجة 
 .المعالجة

هذه األنواع من البيانات الكبيرة في التعليم، لتوفير مجموعة متنوعة  ويمكن االستفادة من تحليل    
من الفرص والخيارات بهدف تحسين تعلم الطالب وإضفاء الطابع الشخصي على مسار الطالب إلى 

إتقان المحتوى، من خالل التعلم التكيفي أو التعليم القائم على الكفاءة، مما ينتج عنه تعلم أفضل 
رع وأكثر تعمقا الحتياجات التعلم أو المتاعب التي تواجهه أثناء عملية التعلم، بما نتيجة لتشخيص أس

في ذلك تقييم المهارات مثل التفكير المنظم، والتعاون، وحل المشاكل في سياق عميق، و تقييم أصيل 
لمجال وموضوع المعرفة، باإلضافة لتحديد التدخالت المستهدفة لتحسين نجاح الطالب وخفض 

صنع  في ليف اإلجمالية للطالب والمؤسسات، واستخدام البيئات القائمة والمعلومات المعقدة التكا
 .السياسات القرارات وتحديد

و يمكن أن توفر هذه البيانات أيضا أدوات حديثة وفعالة لقياس أداء الطالب للمهام التعليمية،     
ودقة النتائج عن كيفية تعلم الطالب، ويمكن أن كما ُيمك ِّن قياس هذه األنواع من المهام زيادة أهمية 

احتياجات محددة للطالب، ويمكن أن  تساعد كذلك في تصميم بيئات تعلم تصميما مخصصا وفق 
 .والجماعية لمجموعة من القضايا التعليمية تعطي تحليال واضحا لردود الفعل الفردية 

مية جتماعية بين األفراد داخل البيئات التعليزيادة على ذلك، نشير إلى إمكانية قياس التفاعالت اال   
التحليل واالستعراض المباشر لألداءات  لحل المشكالت والمهارات التعاونية، مما يسمح بمزيد من 

 .ذات الصلة بأدوات البحث القياسية
ن دقيقة ع بجمع بيانات نشير أيضا أنه بإمكان الباحثين االستفادة من تحليل البيانات الكبيرة     

عمل الطالب الفردي والجماعي، مما يوفر تفاصيل أكثر حول مسارات التعلم واإلجراءات المتخذة 
للوصول إليه. باإلضافة إلى أن التقييمات الكبيرة توفر معلومات عن تطوير هذه التجارب، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B4%D9%8A_%D9%87%D8%AF%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B4%D9%8A_%D9%87%D8%AF%D9%88%D8%A8
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فيها الطالب بين صفحات مجموعة من المواقع والتي لها  تسجيل عدد المرات التي يبحث  مثل 
 .قة بمحتوى الكتاب المدرسيعال
على  كما يساعد تحليل البيانات الكبيرة الباحثين في معرفة كيفية إنشاء البيانات، حيث يتعرفون    

العملية التي أنتجت في األصل تلك البيانات، وكيفية انتشار وصعود هذه البيانات، كما يساعد 
لضمان  نماذج حديثة وفعالة لعملية التعلمالمهتمين والمتخصصين في عملية التعلم على كيفية بناء 

أكثر الطرق جودة في سرعة وكمية اإلنتاجية، كما تساعد على التنبؤ بالنتائج المستقبلية مثل أنماط 
 .أخذ الدورات

 البيانات الضخمة والبيئات التكيفية   

ي مجال ة متزايدة فأدى استخدام أدوات التعليم عبر االنترنت والبرامج القائمة على التفاعل بصور    
التعليم إلى زيادة حجم البيانات ، وتختلف نوعية البيانات الكبيرة التي يمكن جمعها من بيئات التعلم ، 

فهناك كيانات كبيرة عن المتعلمين، وخبرات التعلم لدى المتعلمين، وبيانات متعمقة داخل بيئات 
 ت مفصلة عن أنشطة التعلم من نصوصالتعلم، والتفاعالت االجتماعية في بيئات التعلم، وبيانا

 ووسائط ومقاطع فيديو ، وتختلف هذه البيانات في نوعيتها وعمقها .

ويمكن االستفادة من تحليل هذه األنواع من البيانات الضخمة في التعليم، لتوفير مجموعة متنوعة    
لى الكفاءة والتعلم القائم ع التعلم التكيفيمن الفرص والخيارات بهدف تحسين تعلم الطالب من خالل 

، مما ينتج عنه تعلم أفضل نتيجة لتشخيص أسرع وأكثر تعمقا الحتياجات التعلم أو المتاعب التي 
تواجهه أثناء عملية التعلم ، بما في ذلك تقييم المهارات مثل التفكير المنظم ، والتعاون وحل المشاكل 

فة ، باإلضافة لتحديد التدخالت المستهدفة في سياق عميق، وتقييم أصيل لمجال وموضوع المعر 
لتحسين نجاح الطالب وخفض التكالبف اإلجمالية للطالب والمؤسسات، واستخدام البيئات القائمة 

 على المعلومات المعقدة في صنع القرارات وتحديد السياسات.

مكن أن تعليمية ، ويويمكن أن توفر هذه البيانات أدوات حديثة وفعالة لقياس أداء الطالب للمهام ال  
تساعد كذلك في تصميم بيئات تعلم تصميما مخصصا وفق احتياجات محددة للطالب ، ويمكن أن 

تعطي تحليال واضحا لردود الفعل الفردية والجماعية لمجموعة من القضايا التعليمية.)الباز، المرحبي 
 ،2018  . ) 

 المحور الثاني : البيئات التكيفية
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 يفية تعريف البيئات التك

إلى القدرة على التغييير عند الضرورة من أجل التعامل مع  Adaptiveيشير مصطلح التكيف    
الحاالت المختلفة، كما يعتبر تصميم بيئة التعلم اإللكترونية التكيفية أمر معقد فكل متعلم له 

خصائصه الفردية سواء من الناحية الجسدية أو العقلية، والتي تختلف عن اآلخرين، فمفهوم التكيف 
قل تعقيدا، وأكثر مرونة، والتعلم التكيفي أصبح بديال عن التعلم التقليدي يعني إنشاء بيئات تعلم أ

حيث يعمل على تطوير عملية التعلم ، وجعلها عملية ديناميكية، من خالل توفير التنوع، والتفاعل، 
 Wang, Wang & Huang , 2008 , pوتخصيص المحتوى بما يتناسب مع كل متعلم )

,2449. ) 

( التعلم التكيفي على أنه " تعلم إلكتروني تفاعلي ، يمكنه 467،  2018ويعرف )خميس ،   
تخصيص وتكيف المحتوى االلكتروني، ونماذج التعلم ، والتفاعالت بين المتعلمين، وفقا لحاجات 

المتعلمين الفردية، وخصائصهم، وأسلوب تعلمهم، وتفضيالتهم بهدف تقديم التعلم المناسب لكل فرد، 
 ي ضوء مدخالتهم والعلومات التي يحصل عليها.لتسهيل تعلمه ، ف

-Adaptive E( التعليم التكيفي ,Yaghmaie & Bahreininejad , 2011ويعرف )   
Learning   ،بأنه عملية توليد خبرة تعليمية فريدة من نوعها لكل متعلم، بناًء عل شخصيته

تالي ي له ، رضا المتعلم ، وبالاهتماماته وأدائه من أجل تحقيق أهداف مثل تطوير التحصيل المعرف
 تحقيق التعلم الفعال.  

بيئات التعلم التكيفية في سياق نظام تفاعل المستخدم بأنها :  ، (2017)عبد الجيد ،  ويشير   
إجراء أو عملية ضبط شيئ ما لتلبية احتياجات السمتخدم ، فعلى سبيل المثال ، االستراتيجيات 

،  أنماط وتفضيالت المتعلم . والمصطلح تخصيص مطابق للتكيفيةالتعليمية يمكن تكييفها لتلبي 
والتخصيص يعني تصميم شيء ما لتلبية المتطلبات الفردية لشخص ما . وبيئات التعلم التي تتكيف 

وفقا لصفات المستخدم المتختلفة مثل التفضيالت والمهارات يطلق عليها بيئات التعلم التكيفية أو 
 (.Evers et al . 2010للمستخدم . )أنظمة التعلم التكيفية 

( البيئة التكيفية بأنها بيئات تعلم تقوم بشخصنة العملية التعليمية 106، 2017ويعرف )المالح،    
 من خالل إعادة تعديل وتغيير عرض المحتوى بداخلها وفقا ألسلوب ونمط كل متعلم .
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ة بانها " استخدام المعلومات الكافي من خالل ما سبق يمكن تعريف بيئة التعلم التكيفي إجرائيا   
الناتجة عن تحليالت البيانات الضخمة لتوفير بيئة تعلم تتناسب مع احتياجات وخصائص وأساليب 
تعلم طالب المعاهد العليا تمنهم من القدرة على التحصيل واالتجاه نحو تعلم مادة مقدمة في نظم 

 ".التشغيل

 التعليمأهمية البيئات التكيفية وفوائدها في  

تحقق بيئات التعلم التكيفية العديد من الفوائد ، أنها بيئات قادرة على تحديد نمط وأسلوب تعلم     
كل متعلم على حدة ، تجعل دور المعلم أكث ذكاءا، تقوم بتتبع خطوات تقدم المتعلم في المحتوى 

ي، تأخذ بعين ن تدخل بشر التكيفي بطريقة ذكية، تقوم بتطبيق معايير موحدة على جميع المتعلمين دو 
 (.107،  2017االعتبار ستوى الطالب المعري وتوفر له المادة العلمية المناسبة )المالح ، 

( أن بيئات التعلم التكيفية تهدف إلى توصيل المحتوى المناسب 468، 2018ويحدد )خميس ،    
وق الفردية في الوقت المناسب للشخص المناسب، حيث تقدم إطار عمل تربوي يدعم الفر 

واالختالفات التعليمية ، وتقدم مسارات تعلم مناسبة ألساليب واستراتيجيات التعلم المختلفة، كما أنها 
تسعى إلى توجيه عمليات التعليم، وتوليد التقارير، وتقديم التغذية الراجعة بطريقة تفاعلية، وتوجيه 

 الرجع الذكي المستمر.

م التي أكدت على أهمية وفاعلية بيئات التعلم التكيفية في التعليوتوجد العديد من الدراسات والبحوث  
 وتلبيتها الحتياجات الطالب .

( معرفة أثر بيئة تعلم تكيفية لتعليم اللغة Carolyn , et al 2014حيث استهدفت دراسة )  
ر لبيئة ياالنجليزية عبر االنترنت على تنمية التفكير الناقد لدى المتعلم، وتوصلت إلى وجود أثر كب

التعلم التكيفية في تعلم اللغة والتفاعل بشكل كبير لدى مجموعات البحث التي قامت بتطبيق التجربة 
 واستخدام البرنامج المقترح.

( التعرف على مدى رضاء المتعلمين عن استخدام نظام التعلم Claire , 2015واستهدفت دراسة )  
، وتوصلت إلى مستوى رضاء المتعلم بسبب التكيفي وقياس مستوى التحصيل لدى المتعلمين 

، وأوصت بمزيد من األبحاث حول بيئة التعلم التكيفية استخدام البيئة، وزيادة مستوى التحصيل
 ومتغيرات تصميمها.
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( قياس أثر تصميم بيئة افتراضية تكيفية قائمة على 2015كما استهدفت دراسة )عبد العزيز،   
وانب المعرفية واألدائية المرتبطة بمهارات إدارة المعرفة لدى طالبات الوسائط التشاركية في تنمية الج

، وتوصلت إلى فاعلية البيئة في تنمية تلك المهارات، وأوصت باستخدام بيئات  المرحلة الثانوية
 التعلم التكيفية.

 ( التعرف على فاعلية الدعم المالحي التكيفي في بيئاتSkinner , 2016كما استهدفت دراسة )  
المتعلمين عن الدعم التكيفي المقدم لهم ، وقد  التعلم عبر االنترنت، والتحقق من مستوى رضاء

 أظهرت النتائج أهمية وفاعلية نظام الدعم التكيفي .

( تصميم بيئة تعلم إلكترونية تكيفية وفقا ألساليب التعلم 2016كما استهدفت دراسة )المحمدي ،    
في مقرر الحاسب وأثرها في تنمية مهارات البرمجة والقابلية لالستخدام لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية 

رونية التكيفية االلكت وتوصلت إلى فاعليتها في تنمية تلك المهارات، وأوصت باستخدام بيئات التعلم
 في التدريس لتالميذ المرحلة اإلعدادية.

( التي استهدفت تصميم بيئة تكيفية باستخدام الويب الداللي لتنمية مهارات 2017ودراسة )داوود    
معلم  30إنتاج أدوات التقويم االلكتروني لدى المعلمين بمحافظة الدقهليه وتكونت عينة الدراسة من 

لهم البيئة التكيفية وفقا ألساليب تعلمهم سمعي ، بصري ، حركي ، وطبق عليهم ومعلمة، قدمت 
أدوات البحث قبليا وبعديا ، وتوصلت الدراسة إلى وجد فروق ذات داللة إحصائية بين التطبيقين 
القبلي والبعدي في أدوات البحث، وأوصت بضرورة توظيف بيئات التعلم التكيفية في التعليم وفقا 

 لتعلم للمتعلمين.ألساليب ا

( التي هدفت إلى تصميم بيئة تكفية قائمة على الوكيل الذكي لتنمية 2018ودراسة )بدران ،    
مهارات انتاج الرسومات المتحركة ثالثية األبعاد لدى طالب تكنولوجيا التعليم بالدبلوم المهني، 

لتجريبية والبعدي للمجموعة ا وتوصلت الدراسة إلى ووجود فروق دالة إحصائيا بين التطبيقين القبلي
في كل من االختبار التحصيلي وبطاقة المالحظة يرجع إلى استخدام البيئة التكيفية القائمة على 

 الوكيل الذكي .

فت إلى التعرف على أثر بيئة تدريب إلكتروني تكيفي عن بعد د( التي ه2018ودراسة )ياسين ،    
ن الكفايات األدائية لفني مصادر التعلم بمدارس مملكة البحريقائمة على مستوى العرفة السابقة لتنمية 
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، وتوصلت إلى فاعلية التدريب التكيفي في تنمية تلك الكفايات وأوصت باستخدامها وتفعيلها في 
 العملية التعليمية.   

( تصميم بيئة تعلم إلكترونية تكيفية وفقا للذكاءات المتعددة 2019كما استهدفت دراسة )هداية    
)الشخصي / االجتماعي( وقيا أثرها في تنمية الجوانب المعرفية واألدائية لمهارات انتاج االختبارات 

االلكترونية لطالب كلية التربية، وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 
الختبار ا متوسطات درجات طالب المجموعتين التجريبيتين في القياسين القبلي والبعدي لكل من

   التحصيلي وبطاقة المالحظة لصالح القياس البعدي .

 خصائص البيئات التكيفية

( كما 241، 2016يمكن تحديد خصائص بيئات التعلم االلكترني التكيفية كما ذكرها )خميس ،     
 يلي : 

: حيث يشتمل التعلم التكيفي على محتوى تعليمي متنوع، يناسب  Diversityالتنوع  -1
 ين المختلفين.المتعلم

: حيث يتطلب تفاعل المتعلم مع النظام للحصول على المساعدة   Interactivityالتفاعلية  -2
 المطلوبة.

: وتعني حساسية النظام لالستجابة لبعض المثيرات والمؤثرات  Sensitivetyالحساسية  -3
 البيئية .

: وتعني قابلية النظام لكي يكون حساسا للمثيرات والمؤثرات  Susceptibilityالقابلية  -4
 البيئية.  

 : وتعني قوة أو درجة تأثير النظام. Robustnessالقوة  -5

 .: وتعني إمكانية النظام في التكيف مع المثيرات البيئية   Capability     اإلمكانية  -6

 : وتعني قابلية النظام للتكيف. Adaptabilityالقابلية للتكيف  -7

 : وتعني استجابة النظام للمثيرات البيئية. Responsivenessاالستجابة  -8
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 : وتعني عدم القدرة على إجراء أي تعديالت في النظام . Stabilityالثبات  -9

 : وتعني القدرة على االستجابة ألفعال المتعلمين. Feedbackالرجع  -10

 : وتعني كفاءة النظام التكيفية. Fitness or Efficiencyالمناسبة أو الكفاءة  -11

: وتعني القدرة على تحديد السلوك المستقبلي  Predicatabilityالقدرة على التنبؤ  -12
 للمتعلمين. 

 هيكلة تصميم البيئات التكيفية

تتكون بيئات التعلم التكيفية من ثالث مكونات رئيسية : نموذج المجال )نموذج المحتوى( ،     
نموذج المتعلم ، نموذج التكيف ، والبد من أن تشتمل أي بيئة تكيفية على هذه المكونات ويمكن 

( ، 473- 471، 2018إضافة مكونات آخر وهو نموذج المجموعة حسب ما اتفق عليه )خميس ، 
 .(Kommers; 360, 2015 ( ، )62، 2017د ، والمحمدي، )جا

ويشمل  Model contentويطلق عليه نموذج المحتوى  Domain Modelنموذج المجال  -1
على المعارف والمهارات، والطريقة التي يتم فيها تنظيم موضوع محدد أو مجال المحتوى ع 

مخرجات التعلم المحددة بدقة مع توضيح المهام التي تحتاج إلى تعليمها، وكذلك تحديد أنواع 
مختلفة من التقييم المرتبط بالموضوعات، وبالتالي تطوير المحتوى االلكتروني ومعالجته، 

 اخل بيئة التعلم التكيفية وفقا لمعيار التكيف داخل البيئة.د

يعد نموذج المتعلم من المالمح الرئيسية لبيئات التعلم   Learner Model نموذج المتعلم  -2
التكيفية، وهو تمثيل لمعلومات يحتاج إليها النظام عن المستخدم، ويستخدمها في عملية 

انات الالزمة إلنشاء نموذج المتعلم بإحدى التكيف لحاجات المستخدم، ويتم جمع البي
 ( : Ciloglugil & Ineeoglu, 2012الطريقتين هما )

طلب اإلدخال المباشر من المتعلمين : حيث يطلب بشكل صريح من المتعلم إدخال  -أ
المعلومات عن طريق سؤال المتعلمين، وتطبيق االستبيانات والنماذج ثم تقديم التعلم 

 الناسب لهم.
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تفاعل المستخدم مع النظام وجمع المعلومات بطريقة آلية : حيث يقوم النظام مراقبة  -ب
 بجمع البيانات ضمنيا من خالل استجابات المستخدم.

: وهو المسئول عن عملية التكيف داخل البيئة ،   Adaptation Modelنموذج التكيف  -3
ومتنوعة، ومعظم  يفيةوهو يرتبط باختيار وعرض كائنات التعلم وتقديمها للمتعلمين بطريق تك

بيئات التعلم االلكترونية التكيفية تستخدم نماذج التكيف التي تولد سلوك النظام على أساس 
 خصائص نموذج المجال )المحتوى( .

: يبحث نموذج المجموعة عن خصائص مجموعة  Group Modelsنموذج المجموعة   -4
ذين تحديد مجموعة المتعلمين المن المتعلمين، ويتم تجميعها بشكل ديناميكي، وتعتمد على 

 يتشاركون في الخصائص والسلوك وغير ذلك.

وقد قام الباحث بتصميم بيئة التعلم التكيفية الناتجة عن تحليل البيانات الضخمة في ضوء تلك   
 المكونات ، والنماذج ، حيث اشتملت على نموذج المحتوى ونموذج المتعلم و نموذج التكيف.

 ( والبيئات التكيفيةBig Dataالبيانات الضخمة )العالقة بين 
تعتمد البيانات الضخمة على عملية التحليل وتستخدم البيانات الضخمة في مجال التعليم من        

كنولوجيا تخالل تحليل هذه البيانات لما يخدم العملية التعليمية لذا فمن الضروري ايجاد العالقة بين 
 لم التكيفية.تحليالت التعلم وبيئات التع

تقدم أنظمة تكيفية من  تكنولوجيا تحليالت التعلم أن (55، 2019وكما ذكرت )عبد الفتاح ،       
خالل متابعة خطوات وتفاعالت المتعلم خالل العملية التعليمية، وتقدم المحتوى المناسب الحتياجات 
وأسلوب تعلمه، وتعديل مساره التعليمي باإلضافة إلى تقديم التوصيات والتوجيه والمساعدة، كما أنها 

لدى  يؤي إلى زيادة التحصيل وتنمية المهاراتتساعد في تحديد استراتيجية التعلم المناسبة له وهذا 
 المتعلمين.

 وسوف يتم عرض ماهية تحليالت التعليم في النقاط التالية :     

 ماهية تحليالت التعليم: -1
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( إلى أن تحليالت Siemens , & Long , 2011 , 34تعددت تعريفات تحليالت التعلم فيشير )
ية والبيانات التي ينتجها المتعلم، ونماذج تحليل التعلم ، التعلم : عبارة عن استخدام البيانات الذك

الكتشاف المعلومات، والروابط االجتماعية ، والعمل على التنبؤ وتقديم النصح بشأن العملية 
 التعليمية.

( تحليالت التعلم بأنها : تحليالت لسجل االتصال ومصادر التعلم، 659،  2018ويعرف )خميس ، 
لتعلم ، وتصميم التعلم ، واألنشطة التي تحدث خارج نظام إدارة التعلم ، بهدف وسجالت نظام إدارة ا

تحسين إنشاء النماذج التنبؤية ، والتوصيات ، والتأمالت ، وتستخدم الخوارزميات ، والمعادالت 
 واألساليب لتحويل البيانات إلى معلومات ذات معنى.

 أهمية تحليالت التعلم :

(  Siemens , 2013, 1383( و ) Greller  & Drachsler , 2012 , 45أشار كل من )    
( إلى أن أهمية تحليالت 32،  2017( و )فخري ،  Divjak  & Vondra , 2016 , 1384و )

 التعلم تتمثل في :

شخصة التعلم وتفريده من خالل تقديم المحتوى الذي يتناسب مع كل متدرب، والذي يعالج  -
ف بما يساعد في تركيز مبدأ الشخصية في العلية التعليمية، وتكيالفجوة المعرفية للمتعلمين ، 

 بيئات التعلم.

زيادة الدافعية للمتعلمين ، وذلك لتوفير معلومات مناسبة للمتعلمين ، حول أدائهم وأداءات  -
 زمالئهم في العملية التعليمية .

م ، لتعديل المالئالتنبؤ بالسلوك التعليمي المستقبلي للمتعلم ، ومن ثم التدخل في الوقت  -
 مسارات التعلم وتقديم المساعدة لمن يحتاجها.

 تقديم الدعم والمساعدة ، في الوقت المناسب للمتعلمين. -

تخطيط التعلم المناسب للمتعلمين ، وتحسين جودة تصميم التعلم ، وتطوير المقررات  -
 لفعلي .مية بالشكل االتعليمية، وذلك من خالل استخدام البيانات الناتجة خالل العملية التعلي
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تنظيم وقت المعلمين ، وذلك من خالل تقديم معلومات تساعدهم في التعرف على  -
 المتعلمين، الذين في حاجة إلى المساعدة .

 توليد بيانات ثرية عن سلوك المتعلم والعملية التعليمية. -

 تقديم نظام الموصى بناء على اتجاهات المتعلمين. -

 تكيفي ، لتساعد على تصميم تعلم مناسب للمتعلمين.استخدامها في نظم التعلم ال -

 استخدامها في التعلم التشاركي التكيفي ، لتحديد استراتيجيات التشارك المناسبة. -

 استخدامها في أنظمة التعلم التكيفي ، لتقديم الرجع والتحسين اآللي . -

لى المتعلمين ركز عتساعد تحليالت التعليم على دمج المتعلمين في العملية التعليمية، حيث ت -
 وعلى العمليات التعلمية ونتائج التعلم ، بحيث يكون المتعلمين محور نشاط التعلم.

 تقديم التغذية الراجعة التكيفية والفورية بشكل فعال ، لتحسين عملية التعلم. -

توفر تحليالت التعلم تمثيل شامل عن مستوى تحصيل المتعلمين في العملية التعليمية ،  -
حيث أن عملية التقييم المتكاملة تتطلب النظر على نطاق واسع لفهم المتعلمين وتفاعالتهم 

 بالبرامج التعلمية . 

 إجراءات البحث وأدواته
ه، ومتغيرات البحثوضيح منهج ، من خالل تالبحثاستعراضًا إلجراءت  الجزءيتناول هذا 
يفية كلبيئات التل التعليمي التصميمكما تم استعراض والتصميم التجريبي للبحث،  ومجتمعه، وعينته،

ثم  ،وتقنينها البحث واتإعداد أد خطوات، إضافة إلى (Big Dataباستخدام البيانات الضخمة )
 .ةلحاليا البحثفي  المستخدمة اإلحصائيةعرض األساليب ، ومن ثم البحثإجراءات تطبيق تجربة 

 :(Big Dataبيئة التعلم االلكترونية التكيفية المعتمدة على البيانات الضخمة )تصميم  -أوالا 

قام الباحث باالطالع على مجموعة من نماذج التصميم التعليمي المالئمة لبيئات التعلم 
(، ونماذج تصميم بيئات التعلم 2014( ونموذج )الجزار  ، 2007االلكتروني كنموذج )خميس 



http:// araedu.journals.ekb.eg        IJIE       المجلة الدولية للتعليم باإلنترنت                                    
        online 1687 -5796                                            2020ديسمبر              

 
 

 

http:// araedu.journals.ekb.eg               المجلة الدولية للتعليم باإلنترنت 

وهو   ADDLE(، ونموذج Matar ,2014( ونموذج )2017التكيفية كنموذج )جاد ، المحمدي ، 
مل على جميع عمليات التصميم التعليمي ، ومنها قام الباحث باتباع الخطوات نموذج تعليمي يشت

 التالية : 

 المرحلة األولى: مرحلة الدراسة و التحليل:

تتضمن هذه المرحلة تحديد خصائص المتعلمين، وتحديد الحاجة التعليمية للموضوع، ودراسة 
 واقع الموارد والمصادر التعليمية التعلمية وقد تناول الباحث خطوات هذه المرحلة كالتالي: 

 اشتلمت هذه المرحلة على االجراءات التالية:أوال : مرحلة التحليل :  

 : تحليل المشكلة وتحديدها  -1

تمثلت مشكلة البحث في وجود ضعف في التحصيل لدى طالب المعاهد العليا ، ويرى 
( ذلك ما يمكن Big Dataالباحث أن تصميم بيئة تعلم تكيفية باالعتماد على البيانات الضخمة )
  الطالب من تحقيق األهداف التعليمية المرجوة والقدرة على التحصيل.

وفي هذه الخطوة قام الباحث بتحديد األهداف العامة لبيئة التعلم  تحديد األهداف التعليمية:  -2
والتي يرجى تحقيقها من خالل   (Big Dataالتكيفية المعتمدة على البيانات الضخمة )

الدراسة باستخدام البيئة إلكساب طالب المعاهد العليا القدرة على التحصيل واالتجاه نحو 
 التعلم .

وقد قام الباحث بتحديد المادة العلمية ووضعها حسب األهداف  تحديد المهام التعليمية : -3
المراد تحقيقها وهي القدرة على فهم واستيعاب مادة مقدمة في نظم التشغيل لدى طالب 

 الفرقة األولى بشعبة نظم المعلومات اإلدارية بالمعاهد العليا .

عهد المدينة العالي لإلدارة مالفرق األولى بوهم طالب ل خصائص المتعلمين : يتحل -4
لديه خبرة باستخدام الكمبيوتر ، ومنهم من يستخدم الكمبيوتر  نوالتكنولوجيا، منهم من لم يك
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دون التفريق بين أنواع البرامج، والهدف من تحليل خصائص المتعلمين المستهدفين تحديد 
ذلك ستراتيجيات التعليم المناسبة له وكمستوى الخبرات التعليمية ، واختيار نوع األنشطة وا

قدراتهم اسب حاجاتهم وميولهم، و نمعالجة المحتوى التعليمي وتتابعه وصياغته وتنظيمه بما ي
 والفروق الفردية بينهم.

تم إجراء تحليل الموارد والقيود لمعرفة اإلمكانات التسهيالت، حيث  تحليل بيئة التعلم  :  -5
لة باالنترنت ومن لم يتوافر لديه يمكنه الدخول إلى معامل يتوافر لدى الطالب أجهزة متص

المعهد المجهزة والمتصلة بشبكة االنترنت، ولكي يتيسر للطالب الدخول إلى البيئة والتفاعل 
     معها لكي يتعلم في أي وقت وفي أي مكان.   

 تصميم:الالمرحلة الثانية: مرحلة 

 :اإلجراءات التاليةتضمنت مرحلة التصميم مجموعة من الخطوات الفرعية تم اتباعها في 

  ويتم ذلك من خالل الخطوات التالية : :تصميم نموذج المجال )المحتوى( -1

تم تحديد األهداف التعليمية السلوكية لبيئة التعلم التكيفية  تحديد األهداف التعليمية :  (أ)

( في ضوء األهداف العامة، حيث قام الباحث Big ataالمعتمدة على البيانات الضخمة )

بإعداد قائئمة باألهداف في صورتها المبدئية وعرضها على مجموعة من الخبراء 

يالت في ضوء آرائهم والتوصل والمحكمين في مجال تكنولوجيا التعليم، وإجراء التعد

 للصورة النهائية .

تم تحديد عناصر المحتوى ووضعها في تسلسل حسب اختيار المحتوى وتنظيمه :  (ب)

ترتيب األهداف، وتم تنظيمه في الموديوالت وكل موديول يشمل عدد من الدروس داخل 

درس بية التعلم التكيفية حتى يسهل تعلمها واشتمل كل درس على الهدف العام لل

واألهداف التعليمية السلوكية والتمهيدية للدرس ، ومهام الدرس ومحتواه وأنشطة الدرس 

والتقويم الذاتي وقد اعتمد الباحث على استراتيجية التنظيم التتابعي، حيث تم تنظيم 

موضوعات المحتوى بشكل تتابعي وكذلك األنشطة والتدريبات بعد كل عنصر بحيث 

خطوات إجرائية تساعد المتعلمين على تذكرها بما يساعد  تكون مرتبطة ، ومرتبة في

الطالب على التحصيل واالتجاه نحو التعلم ، وتم إعداد المحتوى في صورته المبدئية 

وعرضه على المحكمين وإجراء التعديالت المطلوبة ووضعه في صورته النهائية للتأكد 

 من صحته اللغوية والعلمية ومدى تغطيته لألهداف .
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 تم تحديد استراتيجية التعليم للمحتوى من خاللتصميم استراتيجيات التعليم والتعلم : )ج( 

وضع خطة عامة منظمة مفصلة باإلجراءات التعليمية المحددة وذلك بهدف تحقيق األهداف 

 التعليمية داخل بيئة التعلم االلكترونية التكيفية وقد اشتملت على ما يلي : 

عداد للتعلم من خالل توضيح األهداف اإلجرائية المطلوب من استثارة الدافعية واالست -

 المتعلم تحقيقها .

تقديم التعلم الجيد، وقد اشتمل على عرض وشرح المهمة المطلوب تعلمها، مع مراعاة  -

خصائص المتعلم واستراتيجيات التعلم المختلفة من خالل المعلومات المعروضة له في 

 في الشبكات االجتماعية. مراكز قواعد البيانات الموجودة

تشجيع مشاركة المتعلمين وتنشيط استجاباتهم والحصول على التغذية الراجعة الفورية بعد  -

كل نشاط : باستخدام أدوات المساعدة والتوجيه داخل البيئة والتي توفر التعزيز والرجع من 

 خالل المعلم أو األقران طبقا لخصائص كل مجموعة تكيفية.

ء من خالل تطبيق االختبار البعدي بعد كل موديول وأيضا الحصول على تغذية قياس األدا -

 راجعة مباشرة بعد كل إجابة على أسئلة التقويم الذاتي .

ممارسة التعليم وتطبيقه في مواقف جديدة، ومتنوعة من خالل تفاعل الطالب مع عناصر  -

والمهارات التي يتضمنها محتوى محتوى التعلم مما أدى إلى تمكنهم من اكتساب المعارف 

 التعلم ، وبالتالي بقاء أثر التعلم واالحتفاظ به.

عليمية تم تصميم األنشطة الت تحديد األنشطة والتكليفات في ضوء استراتيجيات التعلم :   -)د(         

حتوى مالتي تحقق كل استراتيجية، وتم توظيف تلك األنشطة لخدمة مواقف تعليمية محددة مرتبطة بال

 المقدم من خالل بيئة التعلم التكيفية القائمة عل استخدام البيانات الضخمة.     

 

 ويتضمن  :تصميم نموذج المتعلم  -2
 –الفرقة  –البريد اللكتروني  –السن  –تحديد بيانات المتعلم األساسية : االسم  (أ)

 الميول. -التخصص
المعارف، والمعلومات  والمهارات تحديد السلوك المدخلي للمتعلم : ويتضمن تحديد  (ب)

 التي يمتلكها المتعلم بالفعل للبدء في تعلم المهام الجديدة.
 )ج( تحديد نمط التعلم : ويتضمن تحديد أسلوب التعلم المناسب لصفات المتعلم وخصائه.

)د( تصميم نموذج واجهة التفاعل وتحديد أنماط التفاعالت التعليمية داخل البيئة تم في هذه 
طوة تحديد التفاعالت التعليمية داخل بيئة التعلم التكيفية، وتم مراعاة تلك التفاعالت عتد الخ

 تصميم واجهات التفاعل الخاصة بالبيئة أنماط التفاعل هي : 



http:// araedu.journals.ekb.eg        IJIE       المجلة الدولية للتعليم باإلنترنت                                    
        online 1687 -5796                                            2020ديسمبر              

 
 

 

http:// araedu.journals.ekb.eg               المجلة الدولية للتعليم باإلنترنت 

التفاعل مع البيئة من خالل واجهة االستخدام : وهي التي يتفاعل من خاللها  -1
م تسجيل الدخول، والتعامل مع الرموز، واستجاباتهالمتعلمون مع الواجهة الرئيسية البيئية ، و 

 إلى المثيرات التعليمية الموجودة على واجهة المستخدم .
تفاعل المتعلم مع المحتوى : وذلك من خالل تجول المتعلم مع صفحات البيئة وتم  -2

ذلك من خالل النقر على األيقونات التي توفرها البييئة والمرتبطة تشعبيا بصفحات البيئة 
لتكيفية، وأيضا القوائم المنسدلة التي تسمح للمتعلم بالنقر على المحتوى وإنجاز األنشطة ا

 التعليمية والمهام المطلوبة اإلجابة على أسئلة التقويم الذاتي .
تفاعل المتعلم مع المعلم والزمالء : حيث وفرت البيئة أدوات التفاعل التي تسمح  -3

مالء طبقا لخصائص كل مجموعة تكيفية مثل نظام الرسائل للمتعلمين بالتفاعل مع المعلم أو الز 
 والمحادثات )غرفة النقاش( داخل البيئة، البريد االلكتروني ، شبكات التواصل االجتماعي .

 وتتضمن ما يلي : :تصميم نموذج التكيف -3

وتضمن إدراج وحذف أنشطة من المحتوى وتغييرها في ضوء أنماط تعلم : المحتوى التكيفي  -1
 متعلم بحيث يتعلم كل طالب وفقا لنمط تعلمه وباستراتيجيات التعلم التي تالئمه.كل 

ويتضمن ترتيب الروابط وتنظيمها والتوجيه المتعلم مباشرة إلى بيئة التعلم االبحار التكيفي :  -2
  التي تناسب خصائص وتراعي احتياجاته التعليمية .

 :استخدام البيانات الضخمةتصميم بيئة التعلم التكيفية القائمة على  -4

اعتمدت هذه الخطوة على إعداد سيناريو بيئة التعلم التكيفية القائمة على استخدام البيانات      
الضخمة لوصف ما تحتويه كل شاشة من نصوص ورسوم وصوت وفيديو ووسائل جمع البيانات من 

 ة أعمدة على النحو التالي:قاعدة بيانات شبكات التواصل االجتماعي ، وتكون السيناريو من خمس

 تم تحديد رقم لكل شاشة داخل بيئة التعلم، بحيث تأخذ كل شاشة رقم وحيد.رقم اإلطار :  -1
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تم عرض كل ما يظهر في اإلطار من نص أو صورة أو رسم أو تغذية الجانب المرئي :  -2
 راجعة أو تعليمات .

 صوتية .سواء كان لغة لفظية أو موسيقى أو مؤثرات الجانب المسموع :  -3

 وفيه تم وصف عمليات التفاعل من شاشة لشاشة أخرى بالبيئة.وصف اإلطار :  -4

وفيه يتم عرض مصادر جمع البيانات التي تم تكوين البيئة من خاللها  وصف البيانات : -5
 وشكل البيانات وصفاتها .

 : وتضمنت الخطوات التالية :التطوير : مرحلة ثالثا 

التعلم التكيفية تم فيها تحديد كل الوسائط المطلوبة إلنتاج بيئة تحديد عناصر ومكونات بيئة   -1

التعلم التكيفية المعتمدة على البيانات الضخمة سواء كانت نصوص ، وصور ، ورسوم ، لقطات 

 فيديو، ملفات صوتية .

 تحديد البرامج ونظم التأليف المستخدمة بالبحث ومن أهم البرامج التي استخدمها الباحث : -3

 وهو برنامج يستخدم لتحرير صفحات الويب . Adobe Muzeبرنامج أدوب ميوز  -

 Adobe Photoshopبرنامج معالج الصور والرسوم  -

    After_Effectsبرنامج  -

 My SQLبرنامج إنتاج وتصميم قواعد البيانات  -

 office word  Microsoftبرنامج معالجة التصوص -

 CSS, JAVA Scriptوالمستخدمة في برمجة صفحات الويب   PHPلغة البرمجة  -
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يث قام حإنتاج بيئة التعلم التكيفية المعتمدة على البيانات الضخمة في صورتها األولية:   -4

الباحث بإنتاج النصوص والصور ولقطات الفيديو ومقاطع الفيديو الخاصة بالبيئة والتي تم 

يمي بكل موديول من موديوالت بيئة التعلم تحديدها سابقا الخاصة بعرض المحتوى التعل

التكيفية مع مراعاة معايير إنتاج تلك الوسائط  ومعايير تصميم بيئة التعلم التكيفية، وفي 

 ضوء تنفيذ السيناري المعد مسبقا .

حيث حجز الباحث مساحة رفع بيئة التعلم التكيفية المعتمدة على البيانات الضخمة :  -5

البيئة عليها وبذلك أصبحت متاحة للوصول إليها في أي وقت  على شبكة االنترنت ورفع

 ومن أي مكان.

 : وشملت هذه المرحلة ما يلي : : مرحلة التقويمرابعا

من خالل عرض البيئة في صورتها األولية على المحكمين المتخصصين  :التقويم البنائي (أ
مجتمع وتمثلت عينة ممثلة للفي مجال تكنولوجيا التعليم، ثم تجريب بئة التعلم التكيفية على 

طالب وطالبة من طالب الفرقة األولى شعبة نظم المعلومات اإلدارية خارج عينة  30في 
البحث للتعرف على الصعوبات التي قد تقابل المتعلمين ومحاولة معالجتها والتحقق من 

ف يسالمة تصميم أساليب اإلبحار وتجريب األيقونات والتأكد من سالمتها، وسالمة تصن
 المتعلمين وتوجيههم لبيئة التعلم التكيفية المالئمة لهم.

ية حيث التوصل للصورة النهائ إجراء التعديالت المطلب في ضوء نتائج التقوي البنائي : (ب
 لبيئة التعلم التكيفية العتمدة على البيانات الضخمة ومناسبتها إلجراء تجربة البحث.

 خامساا: أدوات البحــــــــــث:
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 داد االختبــار التحصيلــي:إعــ -1

ي نظم مقدمة فالمرتبطة بمادة المعارف المفاهيم و قام الباحث ببناء اختبار تحصيلي الخاص ب

 ة:، وقد مر بناء االختبار بالمراحل اآلتيالتشغيل لطالب الفرقة األولى شعبة نظم المعلومات اإلدارية

 تحديد هدف االختبار:  1/1

طالب الفرقة األولى شعبة نظم المعلومات يهدف االختبار إلى قياس تحصيل عينة من 

لمعرفية ، وفقًا لمستويات بلوم امقدمة في نظم التشغيلالمرتبطة بمادة المعارف المفاهيم و في  اإلدارية

 التطبيق(، قبل وبعد التجربة الميدانية للبحث. –الفهم  –الثالث وهي: )التذكر 

 صياغة مفردات االختبار:تحديد و  1/2

تم تحديد نوعين من أشكال االختبارات الموضوعية ليستخدم في إعداد االختبار وهو 

 )االختيار من متعدد والصواب والخطأ(، وقام الباحث بمراعاة ما يلي:

 .أن تكون بدائل االختبار متساوية في الطول قدر اإلمكان 

  ًإلى اإلجابات الصحيحة. أال تكون من بدائل اإلجابات ما يشير صراحة 

 .أن تكون المفردة مصاغة في عبارات واضحة وقصيرة بحيث تسهل على المتعلم فهمها 

 .أن تحتوي كل مفردة على فكرة واحدة ومحددة 

 .أن تكون صياغة األسئلة بسيطة ومفهومه 

 .أال توضع في رأس السؤال أي كلمة سوف تتكرر في بداية البدائل 

  على بعضها البعض.تجنب األسئلة المعتمدة 
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  أن تكون البدائل مستقلة عن بعضها البعض قدر اإلمكان؛ وذلك ألن البدائل المرتبطة يسهل

 حذفها.

 .)أن تكون األسئلة لها إجابة واحدة )موضوعية 

 إعداد جدول المواصفات:  1/3

بين و قام الباحث بإعداد جدول المواصفات لالختبار، وذلك للربط بين األهداف التعليمية، 

المحتوى، ولتحديد عدد المفردات الالزمة لكل هدف في مستويات )التذكر، الفهم، التطبيق( حيث بلغ عدد 

 ( مفردة كما هو موضع في الجدول اآلتي:48مفردات االختبار في صورته النهائية )

 ( مواصفات اختبار التحصيل المعرفي2جدول )

 عناصر المحتوى  م
عدد المفردات في المستويات 

 المعرفية
العدد 

اإلجمالي 
 للمفردات

الوزن 
 النسبي

 تطبيق فهم تذكر
%17 8 2 4 2 المكونات المادية للحاسب 1  
%21 10 3 4 3 مهام نظام التشغيل 2  
%33 16 8 5 3 أنواع نظم التشغيل 3  
%21 10 5 3 2 الملفات والمجلدات 4  
%8 4 1 1 2 الفيروسات 5  

21 المجمــــــــــوع  17 19 48 100%  
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 وضع تعليمات االختبار: 1/4

بعد صياغة مفردات االختبار وضع الباحث تعليمات االختبار، وقد روعي عند صياغتها ما 

 يلي:

 .أن يحدد الهدف من االختبار 

 .أن تكون التعليمات سهلة وواضحة ومباشرة 

 .أن توضح التعليمات طريقة تسجيل اإلجابة ومكانها 

  كل سؤال بعناية ودقة قبل اإلجابة. الطالبأن يقرأ 

  من رقم السؤال في كراسة األسئلة قبل اإلجابة عليه. الطالبأن يتأكد 

 .توضيح عدد األسئلة التي يشملها االختبار وزمنه 

 التحقق من صدق االختبار:  1/5

االختبار الصادق هو الذي يقيس ما وضع لقياسه؛ ولذلك تهدف هذه الخطوة إلى التحقق 

ثيل االختبار لألهداف المحددة له، وذلك عن طريق عرض االختبار في صورته األولية على من تم

 التعليم ، وذلك بهدف استطالع رأيهم فيما يلي: تكنولوجياعدد من المحكمين المتخصصين في 

 .دقة الصياغة اللغوية لكل مفردة 

  الطالبمدى مالئمة العبارات لمستوى فهم. 

  المهمة، وحذف الغير مهمة.إضافة بعض األسئلة 
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 .مدى مناسبة األسئلة لعناصر المحتوى 

 .مدى صالحية االختبار للتطبيق 

 التجربة االستطالعية لالختبار التحصيلي:  1/6

بعد التحقق من صدق االختبار التحصيلي، أجريت التجربة االستطالعية على مجموعة من 

، وكان الهدف من طالب( 20) م، بلغ عددهطالب الفرقة األولى شعبة نظم المعلومات اإلدارية

 ستطالعية ما يلي:إلالتجربة ا

 ثبات االختبار. التأكد من 

  لمفردات االختباروالتميز حساب معامل السهولة والصعوبة 

 : التأكد من ثبات االختبار 1

قام الباحث بدراسة استطالعية لالختبار إذ تم تجريب االختبار على عينة عشوائية من 

 .عليهم ، و تم تطبيق اختبار  التالميذ

في حساب معامل ثبات االختبار الحالي على معـادلة كودرريتشاردسـون  اعتمد الباحث

( . والجدول التالى يوضح معامل ثبات االختبار )حيث إن الدرجة KR21( ) 21)ك ر  21رقـم 

 (48النهائية لالختبار هى 

 (3جدول )

 يختبار التحصيلالمعامل ثبات ا
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الدرجة النهائية 
 )ن( لالختبار

متوسط 
 الدرجات )م(

االنحراف 
 (ع) المعياري 

تباين الدرجات 
 (2)ع

معامل 
 (1.1الثبات)ر

48 27.55 8.31 69.06 0.85 

( مما 0.85بتطبيق المعادلة السابقة على نتائج االختبار وجد أن معامل ثبات االختبار هو )

يدل علي أن االختبار ذو ثبات عال ، مما يدعو إلى االطمئنان عند استخدام االختبار مع أفراد عينة 

د األدنى يعطي الح بهذه الطريقة البحث . هذا فضاًل على أن معامل الثبات الذي يتم الحصول عليه 

حد األدنى لمعامل ثبات ( . وبذلك يكون ال537،  1979لمعامل ثبات االختبار )فؤاد البهي السيد : 

( وهذا يعني أن االختبار ثابت إلى حد كبير ويمكن االعتماد عليه 0.85االختبار الحالي هو )

 استخدامه بدرجة عالية من الثقة .و 

 : معامالت السهولة والصعوبة والتمييز لمفردات االختبار التحصيلي

مفردة من مفردات االختبار من تم حساب معامل السهولة والصعوبة و معامل التمييز لكل  

خالل نتائج تطبيق االختبار على أفراد العينة االستطالعية . و تم أخذ متوسط معامالت السهولة 

والصعوبة ، و معامل التمييز لحساب معامل السهولة والصعوبة لالختبار ككل وهو : معامل السهولة 

 . مقبولة ( نسب0.24( ، و معامل التمييز )0.49( ، ومعامل الصعوبة )0.51)

 (4جدول )

 معامل السهولة والصعوبة والتميز لمفردات االختبار
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 السؤال
عدد من أجابوا 

 صواب

عدد من 

 أجابو خطأ
 معامل التمييز معامل الصعوبة معامل السهولة المجموع

1 19 11 30 0.58 0.43 0.24 

2 22 8 30 0.70 0.30 0.21 

3 15 15 30 0.41 0.59 0.24 

4 20 10 30 0.62 0.38 0.24 

5 16 14 30 0.45 0.55 0.25 

6 18 12 30 0.53 0.47 0.25 

7 18 12 30 0.53 0.47 0.25 

8 17 13 30 0.49 0.51 0.25 

9 17 13 30 0.49 0.51 0.25 

10 16 14 30 0.45 0.55 0.25 

11 19 11 30 0.58 0.43 0.24 

12 17 13 30 0.49 0.51 0.25 

13 16 14 30 0.45 0.55 0.25 

14 16 14 30 0.45 0.55 0.25 

15 17 13 30 0.49 0.51 0.25 

16 17 13 30 0.49 0.51 0.25 

17 15 15 30 0.41 0.59 0.24 

18 19 11 30 0.58 0.43 0.24 

19 15 15 30 0.41 0.59 0.24 
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 السؤال
عدد من أجابوا 

 صواب

عدد من 

 أجابو خطأ
 معامل التمييز معامل الصعوبة معامل السهولة المجموع

20 17 13 30 0.49 0.51 0.25 

21 17 13 30 0.49 0.51 0.25 

22 17 13 30 0.49 0.51 0.25 

23 16 14 30 0.45 0.55 0.25 

24 23 7 30 0.74 0.26 0.19 

25 19 11 30 0.58 0.43 0.24 

26 17 13 30 0.49 0.51 0.25 

27 14 16 30 0.37 0.63 0.23 

28 17 13 30 0.49 0.51 0.25 

29 20 10 30 0.62 0.38 0.24 

30 15 15 30 0.41 0.59 0.24 

31 16 14 30 0.45 0.55 0.25 

32 17 13 30 0.49 0.51 0.25 

33 15 15 30 0.41 0.59 0.24 

34 19 11 30 0.58 0.43 0.24 

35 15 15 30 0.41 0.59 0.24 

36 14 16 30 0.37 0.63 0.23 

37 17 13 30 0.49 0.51 0.25 

38 19 11 30 0.58 0.43 0.24 



http:// araedu.journals.ekb.eg        IJIE       المجلة الدولية للتعليم باإلنترنت                                    
        online 1687 -5796                                            2020ديسمبر              

 
 

 

http:// araedu.journals.ekb.eg               المجلة الدولية للتعليم باإلنترنت 

 السؤال
عدد من أجابوا 

 صواب

عدد من 

 أجابو خطأ
 معامل التمييز معامل الصعوبة معامل السهولة المجموع

39 20 10 30 0.62 0.38 0.24 

40 19 11 30 0.58 0.43 0.24 

41 18 12 30 0.53 0.47 0.25 

42 19 11 30 0.58 0.43 0.24 

43 18 12 30 0.53 0.47 0.25 

44 23 7 30 0.74 0.26 0.19 

45 17 13 30 0.49 0.51 0.25 

46 20 10 30 0.62 0.38 0.24 

47 15 15 30 0.41 0.59 0.24 

48 16 14 30 0.45 0.55 0.25 

 

 في التعليم: البيئات التكيفية استخدامإعداد مقياس االتجاهات نحو  -2

 الهدف من مقياس االتجاهات 2-1

حو ن طالب الفرقة األولى شعبة نظم المعلومات اإلداريةيهدف المقياس إلى تعرف اتجاهات 

 .في التعليم البيئات التكيفيةاستخدام 

 طريقة بناء مقياس االتجاهات 2-2

" خماسى البعد فى إعداد المقياس، وهى تعتمد على تقييم Likertتم إتباع طريقة "ليكرت" "

بالتعبير عن اتجاهاته نحوها، وتم بناء المقياس من عبارات تقريريه  الطالبمفردات محايدة يقوم 

 وإخباريه مصاغة كالتالى:
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 عبارات موجبة: تعكس استحسان المفحوص لموضوع اإلتجاهات. -

 لموضوع اإلتجاهات. عبارات سالبة: تعكس عدم استحسان المفحوص -

ى التعليم(، ف البيئات التكيفيةوهذه العبارات مرتبطة بالموضوع الذي يجرس تقويمه )استخدام 

ويجيب التالميذ باختيار العبارة المالئمة من البدائل التالية: )موافق بشدة، موافق، محايد، غير 

 موافق، غير موافق بشدة(.

 صياغة عبارات المقياس 3-2

اور الستة السابقة تم صياغة عبارات المقياس، كما تم صياغة تعليمات فى ضوء المح

 ( أرقام المفردات اإليجابية والسلبية للمقياس.8المقياس، ويوضح جدول )
 (5جدول )

 في التعليم البيئات التكيفيةيوضح مواصفات مقياس االتجاهات نحو استخدام 

 العبارات اإليجابية العبارات السلبية
اإلجمالى العدد 

 للعبارات

11-12-13-14-15-16-17-18-

19-20 

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 – 

21-22-23-24-25-26-27-28-

29-30 

30 

 حساب صدق المقياس 4-2

تم عرض الصورة األولية للمقياس على المتخصصين فى مجال تكنولوجيا التعليم بهدف 

 االسترشاد برأيهم فيما يلى:

 .مدى انتماء العبارات للمحور 

 .مدى أهمية كل عبارة 



http:// araedu.journals.ekb.eg        IJIE       المجلة الدولية للتعليم باإلنترنت                                    
        online 1687 -5796                                            2020ديسمبر              

 
 

 

http:// araedu.journals.ekb.eg               المجلة الدولية للتعليم باإلنترنت 

 .إعادة الصياغة اللغوية ألى عبارة تستدعى ذلك 

 .مدى مالئمة الصياغة اللغوية للعبارات مع مستوى فهم التالميذ 

 .حذف العبارات التى ال ترتبط بالهدف من المقياس 

 .إضافة العبارات التى يراها المحكمون مناسبة للهدف من المقياس 

 أخر. ترحيل أى عبارة من محور إلى 

 .مدى مالئمة محاور المقياس 

وتم إجراء التعديالت التي إقترحها المحكمون مثل تعديل الصياغة اللغوية لبعض الكلمات، 

ولم يسفر  %90وعدم احتواء العبارة الواحدة على فكرتين، وقد أخذ الباحث بنسبة اتفاق أعلى من 

 ذلك عن حذف أى مفردة. 

 حساب ثبات القياس: 5-2

قد تم التحقق من ثبات مقياس االتجاه نحو تدريس مادة مقدمة في نظم التشغيل من خالل 

ن ع الطالبعلى عينة عشوائية من بطاقة مالحظة إذ تم تجريب التجربة االستطالعية ، 

( وهي قيمة تشير إلي تمتع المقياس 0.87كرونباخ" ، وبلغت ) -طريق حساب " معادلة ألفا 

 ات .بدرجة عالية من الثب

 طريقة تصحيح المقياس 6-2

 تم تصحيح مقياس اإلتجاهات كالتالى:
 

(6جدول )  
 يوضح طريقة تصحيح مقياس اإلتجاهات
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 العبارة

 االستجابة
 غير موافق محايد موافق موافق بشدة

غير موافق 

 بشدة

 1 2 3 4 5 موجبة

 5 4 3 2 1 سالبة

درجة، وبالتالى يصبح  30درجة، والصغرى  110وبذلك تكون النهاية العظمى للمقياس 

 .صورته النهائية القابلة للتطبيق المقياس فى 

 :سادساا: تنفــيذ تجــــربــة البحــث 

 مرت مرحلة تنفيذ تجربة البحث بالخطوات اآلتية:

 اختيــــار عينــــة البحــــــــث:   -1

نت ، وتكو شعبة نظم المعلومات طالب الفرقة األولى باختيار عينة البحث من ثقام الباح

 إلى مجموعتين: م، تم تقسيمهطالب( 60عينة البحث من )

 :البيئات التكيفيةباستخدام  وايدرس طالب( 30) موعدده األولى المجموعة التجريبية. 

 :بالطريقة التقليدية.   وايدرس طالب( 30) موعدده والثانية المجموعة الضابطة 

 :  يالقبـــــــــــلالتطبيــــــــق  -2

المجموعة التجريبية، والمجموعة الضابطة، وذلك  طالبعلى تم تطبيق االختبار التحصيلي 

أما بالنسبة  ،وشرح طريقة اإلجابة عليه لقراءة التعليمات الخاصة باإلختبار التحصيلي مبعد توجيهه
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ار التحصيلي، تصحيح اإلختب تملمقياس اإلتجاه فقد تم تطبيقه فقط على المجموعة التجريبية، حيث 

 في كشوف خاصة تمهيدًا لمعالجتها إحصائيًا. ومقياس اإلتجاه

التأكد من تجانس المجموعتين التجريبية والضابطة بالنسبة لالختبار التحصيلي حيث تم 

 وذلك على النحو اآلتي: 

لمعتمدة ا التكافؤ بين طالب المجموعة التجريبية التي تستخدم )بيئة التعلم التكيفية -1

على البيانات الضخمة( والمجموعة الضابطة التي تستخدم )التعليم التقليدي( فى التطبيق القبلي 

 لالختبار التحصيلي :

 

 (7جدول )

متوسطى درجات طالب المجموعة التجريبية التي تستخدم )بيئة التعلم التكيفية قيمة )ت( وداللتها اإلحصائية للفرق بين 

البيانات الضخمة( والمجموعة الضابطة التي تستخدم )التعليم التقليدي( فى التطبيق القبلي لالختبار المعتمدة على 

 التحصيلي

 المتوسط العدد المجموعة
االنحراف 

 المعياري 
 قيمة )ت(

مستوى 

 الداللة

 غير دالة 0.12 3.57 21.00 30 التجريبية
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 المتوسط العدد المجموعة
االنحراف 

 المعياري 
 قيمة )ت(

مستوى 

 الداللة

 2.76 20.90 30 الضابطة

يتضح من الجدول السابق أن قيمة )ت( المحسوبة أقل من قيمة )ت( الجدولية . مما يدل 

متوسطى درجات طالب المجموعة التجريبية التي على عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية بين 

تستخدم )بيئة التعلم التكيفية المعتمدة على البيانات الضخمة( والمجموعة الضابطة التي تستخدم 

 بليًا .، مما يدل على تكافؤ المجموعتين قالتقليدي( فى التطبيق القبلي لالختبار التحصيلي )التعليم 
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التكافؤ بين طالب المجموعة التجريبية التي تستخدم )بيئة التعلم التكيفية المعتمدة على  -2

 البيانات الضخمة( والمجموعة الضابطة التي تستخدم )التعليم التقليدي( فى التطبيق القبلي

 لمقياس االتجاه:

 (8جدول )

متوسطى درجات طالب المجموعة التجريبية التي تستخدم )بيئة قيمة )ت( وداللتها اإلحصائية للفرق بين 
التعلم التكيفية المعتمدة على البيانات الضخمة( والمجموعة الضابطة التي تستخدم )التعليم التقليدي( فى 

 التطبيق القبلي لمقياس االتجاه

 المتوسط العدد المجموعة
االنحراف 

 المعياري 
 قيمة )ت(

مستوى 

 الداللة

 3.73 83.03 30 التجريبية
 غير دالة 0.76

 4.23 87.97 30 الضابطة

يتضح من الجدول السابق أن قيمة )ت( المحسوبة أقل من قيمة )ت( الجدولية . مما يدل 

متوسطى درجات طالب المجموعة التجريبية التي على عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية بين 

تستخدم )بيئة التعلم التكيفية المعتمدة على البيانات الضخمة( والمجموعة الضابطة التي تستخدم 

 ، مما يدل على تكافؤ المجموعتين قبليًا .)التعليم التقليدي( فى التطبيق القبلي لمقياس االتجاه 
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 ـحـث ــــــائــج البـــــــنت 

إلي عرض النتائج التى أسفر عنها البحث ، و التحقق من صحة فروض  الجزءيهدف هذا 
 البحث وتفسيرها ، وتقديم التوصيات والبحوث المقترحة .

 اختبار صحة  فروض البحث  :

 أواِل : اختبار صحة الفرض األول  :

دال " يوجد فرق  بالنسبة للفرض األول من فروض البحث والذي ينص على ما يلي :

( بين متوسط درجات المجموعة التجريبية التي تستخدم )بيئة 0.05إحصائياا عند مستوى داللة )

التعلم التكيفية المعتمدة على البيانات الضخمة(، ومتوسط درجات المجموعة الضابطة التي 

مة دتستخدم )التعليم التقليدي( في القياس البعدي لالختبار التحصيلي المعرفي المتعلق بمادة مق

 في نظم التشغيل لصالح المجموعة التجريبية "

متوسط درجات للتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث بحساب قيمة )ت( للمقارنة بين 

المجموعة التجريبية التي تستخدم )بيئة التعلم التكيفية المعتمدة على البيانات الضخمة(، ومتوسط 

التقليدي( في القياس البعدي لالختبار درجات المجموعة الضابطة التي تستخدم )التعليم 

 ، ويتضح ذلك من الجدول التالي :التحصيلي المعرفي المتعلق بمادة مقدمة في نظم التشغيل 
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 (9جدول )

قيمة )ت( وداللتها اإلحصائية للفرق بين متوسط درجات المجموعة التجريبية التي تستخدم )بيئة 
ات الضخمة(، ومتوسط درجات المجموعة الضابطة التي تستخدم التعلم التكيفية المعتمدة على البيان

)التعليم التقليدي( في القياس البعدي لالختبار التحصيلي المعرفي المتعلق بمادة مقدمة في نظم 
 التشغيل

البيانات     
 اإلحصائية

 

 المجموعة

 العدد

 )ن(

المتوسط 
الحسابي 

 )م(

االنحراف 
المعياري 

 )ع(

درجة 
 الحرية

 قيمة )ت(
 قيمة)ت( الجدولية

 المحسوبة 

مستوى 
الداللة 

 اإلحصائية

حجم 
 التأثير

(d) 0.05 0.01 

 2.37 35.30 30 التجريبية
68 2.00 2.66 20.98 0.01 5.09 

 3.28 19.80 30 الضابطة

( وقيمة )ت( الجدولية تساوي 20.98يتضح من الجدول السابق أن قيمة )ت( المحسوبة )

( ، 68عند درجة حرية ) 0.01( عند مستوى ثقة 2.66وتساوي ) 0.05ثقة (عند مستوى 2.00)

 ( .5.09وهو يساوي ) 0.8وكذلك يتضح أن حجم التأثير كبير حيث أنه أكبر من 

مما سبق يتضح أن قيمة )ت( المحسوبة أكبر من قيمة )ت( الجدولية مما يدل على وجود 

على  التي تستخدم )بيئة التعلم التكيفية المعتمدةفرق ذو داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية 

 البيانات الضخمة( . 
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مما سبق يتضح أن قيمة )ت( المحسوبة أكبر من قيمة )ت( الجدولية مما يدل على وجود 
فرق ذو داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية التي تستخدم )بيئة التعلم التكيفية المعتمدة على 

 وبذلك تم التحقق من قبول صحة الفرض األول .البيانات الضخمة( . 

 والشكل التالى يوضح ذلك  :

 

(1شكل )  

 
 ثانياا : اختبار صحة الفرض الثانى  : 

 " توجد فروق ذات داللة بالنسبة للفرض األول من فروض البحث والذي ينص على ما يلي :
إحصائية بين متوسطى درجات طالب المجموعة التجريبية التي تستخدم )بيئة التعلم التكيفية 
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المعتمدة على البيانات الضخمة( فى التطبيقين القبلى والبعدى لالختبار التحصيلي لصالح التطبيق 
 البعدي "

 متوسطى درجاتمقارنة بين للتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث بحساب قيمة )ت( لل
طالب المجموعة التجريبية التي تستخدم )بيئة التعلم التكيفية المعتمدة على البيانات الضخمة( فى 

 ، ويتضح ذلك من الجدول التالي :التطبيقين القبلى والبعدى لالختبار التحصيلي 

 (10جدول )

المجموعة التجريبية التي تستخدم قيمة )ت( وداللتها اإلحصائية للفرق بين متوسطى درجات طالب 
)بيئة التعلم التكيفية المعتمدة على البيانات الضخمة( فى التطبيقين القبلى والبعدى لالختبار التحصيلي 

 ككل

البيانات     
 اإلحصائية

 

 التطبيق

 العدد

 )ن(

المتوسط 
الحسابي 
 )م(

االنحراف 
المعياري 
 )ع(

درجة 
 الحرية

قيمة )ت( 
 قيمة)ت( الجدولية

 المحسوبة 

مستوى 
الداللة 
 اإلحصائية

حجم 
 التأثير

(d) 0.05 0.01 

 3.57 21.00 30 القبلي
29 2.05 2.76 19.05 0.01 7.07 

 2.37 35.30 30 البعدي

( وقيمة )ت( الجدولية تساوي 19.05يتضح من الجدول السابق أن قيمة )ت( المحسوبة )
( ، 29عند درجة حرية ) 0.01( عند مستوى ثقة 2.76وتساوي ) 0.05(عند مستوى ثقة 2.05)

 ( .7.07وهو يساوي ) 0.8التأثير كبير حيث أنه أكبر من وكذلك يتضح أن حجم 

مما سبق يتضح أن قيمة )ت( المحسوبة أكبر من قيمة )ت( الجدولية مما يدل على وجود فرق 
 ذو داللة إحصائية لصالح التطبيق البعدي . وبذلك تم التحقق من قبول صحة الفرض الثانى .
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 والشكل التالى يوضح ذلك :

(2شكل )  
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 اا : اختبار صحة الفرض الثالث  :ثالث

ائياا " يوجد فرق دال إحص بالنسبة للفرض الثالث من فروض البحث والذي ينص على ما يلي :
( بين متوسط درجات المجموعة التجريبية التي تستخدم )بيئة التعلم 0.05عند مستوى داللة )

المجموعة الضابطة التي تستخدم التكيفية المعتمدة على البيانات الضخمة(، ومتوسط درجات 
)التعليم التقليدي( في القياس البعدي لمقياس االتجاه نحو تدريس مادة مقدمة في نظم التشغيل 

 لصالح المجموعة التجريبية "

متوسط درجات للتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث بحساب قيمة )ت( للمقارنة بين 
لتعلم التكيفية المعتمدة على البيانات الضخمة(، ومتوسط المجموعة التجريبية التي تستخدم )بيئة ا

درجات المجموعة الضابطة التي تستخدم )التعليم التقليدي( في القياس البعدي لمقياس االتجاه 
 ، ويتضح ذلك من الجدول التالي :نحو تدريس مادة مقدمة في نظم التشغيل 

 (11جدول )

متوسط درجات المجموعة التجريبية التي تستخدم )بيئة قيمة )ت( وداللتها اإلحصائية للفرق بين 
التعلم التكيفية المعتمدة على البيانات الضخمة(، ومتوسط درجات المجموعة الضابطة التي تستخدم 

 )التعليم التقليدي( في القياس البعدي لمقياس االتجاه نحو تدريس مادة مقدمة في نظم التشغيل

البيانات     
 اإلحصائية

 

 المجموعة

 العدد

 )ن(

المتوسط 
الحسابي 
 )م(

االنحراف 
المعياري 
 )ع(

درجة 
 الحرية

قيمة )ت( 
 قيمة)ت( الجدولية

 المحسوبة 

مستوى 
الداللة 
 اإلحصائية

حجم 
 التأثير

(d) 0.05 0.01 

 4.03 103.90 30 التجريبية
68 2.00 2.66 4.78 0.01 1.16 

 21.42 84.87 30 الضابطة



http:// araedu.journals.ekb.eg        IJIE       المجلة الدولية للتعليم باإلنترنت                                    
        online 1687 -5796                                            2020ديسمبر              

 
 

 

http:// araedu.journals.ekb.eg               المجلة الدولية للتعليم باإلنترنت 

( وقيمة )ت( الجدولية تساوي 4.78يتضح من الجدول السابق أن قيمة )ت( المحسوبة )

( ، 68عند درجة حرية ) 0.01( عند مستوى ثقة 2.66وتساوي ) 0.05(عند مستوى ثقة 2.00)

 ( .1.16وهو يساوي ) 0.8يتضح أن حجم التأثير كبير حيث أنه أكبر من  وكذلك

مما سبق يتضح أن قيمة )ت( المحسوبة أكبر من قيمة )ت( الجدولية مما يدل على وجود 

فرق ذو داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية التي تستخدم )بيئة التعلم التكيفية المعتمدة على 

 البيانات الضخمة( . 

ما سبق يتضح أن قيمة )ت( المحسوبة أكبر من قيمة )ت( الجدولية مما يدل على وجود م
فرق ذو داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية التي تستخدم )بيئة التعلم التكيفية المعتمدة على 

 البيانات الضخمة( . وبذلك تم التحقق من قبول صحة الفرض الثالث .

 والشكل التالى يوضح ذلك  :

 (3شكل )
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 رابعاا : اختبار صحة الفرض الرابع  :

لة " توجد فروق ذات دال  بالنسبة للفرض الرابع من فروض البحث والذي ينص على ما يلي :
إحصائية بين متوسطى درجات طالب المجموعة التجريبية التي تستخدم )بيئة التعلم التكيفية 

القبلى والبعدى لمقياس االتجاه نحو تدريس مادة المعتمدة على البيانات الضخمة( فى التطبيقين 
 مقدمة في نظم التشغيل لصالح التطبيق البعدي "

 متوسطى درجاتللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث بحساب قيمة )ت( للمقارنة بين 
طالب المجموعة التجريبية التي تستخدم )بيئة التعلم التكيفية المعتمدة على البيانات الضخمة( فى 

يتضح ، و التطبيقين القبلى والبعدى لمقياس االتجاه نحو تدريس مادة مقدمة في نظم التشغيل 
 ذلك من الجدول التالي :

 (12جدول )

قيمة )ت( وداللتها اإلحصائية للفرق بين متوسطى درجات طالب المجموعة التجريبية التي تستخدم 
ه فى التطبيقين القبلى والبعدى لمقياس االتجا)بيئة التعلم التكيفية المعتمدة على البيانات الضخمة( 

 نحو تدريس مادة مقدمة في نظم التشغيل

البيانات     
 اإلحصائية

 

 التطبيق

 العدد

 )ن(

المتوسط 
الحسابي 

 )م(

االنحراف 
المعياري 

 )ع(

درجة 
 الحرية

قيمة )ت( 
 قيمة)ت( الجدولية

 المحسوبة 

مستوى 
الداللة 

 اإلحصائية

حجم 
 التأثير

(d) 0.05 0.01 

 3.73 83.03 30 القبلي
29 2.05 2.76 47.56 0.01 17.66 

 4.03 103.90 30 البعدي
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( وقيمة )ت( الجدولية تساوي 47.56يتضح من الجدول السابق أن قيمة )ت( المحسوبة )
( ، 29عند درجة حرية ) 0.01( عند مستوى ثقة 2.76وتساوي ) 0.05(عند مستوى ثقة 2.05)

 ( .17.66وهو يساوي ) 0.8يتضح أن حجم التأثير كبير حيث أنه أكبر من وكذلك 

مما سبق يتضح أن قيمة )ت( المحسوبة أكبر من قيمة )ت( الجدولية مما يدل على وجود 
 فرق ذو داللة إحصائية لصالح التطبيق البعدي . وبذلك تم التحقق من قبول صحة الفرض الرابع .

 والشكل التالى يوضح ذلك :

 (4ل )شك

 
 : اختبار صحة الفرض الخامس  : خامساا 
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 التوجد عالقةبالنسبة للفرض الخامس من فروض الدراسة و الذي نص على ما يلي : " 

ارتباطية طردية بين أداء عينة الدراسة في االختبار التحصيلي وأدائهم في مقياس االتجاه نحو 

 . " .تدريس مادة مقدمة في نظم التشغيل

 الدراسة عينة درجاتللتحقق من صحة الفرض قام الباحث بحساب معامل االرتباط بين 

ي ف االختبار التحصيلي  وأدائهم فى مقياس االتجاه نحو تدريس مادة مقدمة في نظم التشغيلفى 

( ، مما سبق يتضح أنه توجد 0.60التطبيق البعدي ، وبلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون بينهما )

االختبار التحصيلي وأدائهم على مقياس االتجاه نحو  في الدراسة عينة درجاتعــالقة طردية بين 

يتضح من ( . 0.01عالقة ارتباطية طردية دالة عند مستوى ) تدريس مادة مقدمة في نظم التشغيل

االتجاه  مقياستحسن أدائهم في الجدول السابق : أن تحسن مستوى االختبار التحصيلي يؤدى الى 

 والعكس.   نحو تدريس مادة مقدمة في نظم التشغيل

 مناقشة النتائج المرتبطة بالجانب المعرفي في التحصيل -1

من العرض السابق لنتائج التحليل اإلحصائي الختبار صحة فروض البحث الخاصة بالجانب      

ة في نظم التشغيل، ويتضح من هذه الفروض المعرفي لتحصيل طالب المعاهد العليا في مادة مقدم

أن المتوسط الحسابي لدرجات المجموعة التجريبية التي استخدمت البيئات التكيفية القائمة على 

استخدام البيانات الضخمة أعلى من المتوسط الحسابي لدرجات المجموعة الضابطة التي درست 

خمة، ويمكن ت التكيفية المعتمدة على البيانات الضبالطريقة التقليدية ، وبفارق يؤكد حجم تأثير البيئا

تفسير هذه النتيجة على أن البيئة التكيفية وفرت بيئة تعلم مرنة مالئمة ، تمكنه من التحصيل 
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بفاعلية، كما تساعد المتعلمين على بناء معارفهم بأنفسهم وتكوين مسارات التعلم الفردية الخاصة بكل 

التكيفية على جذب المتعلم للتعلم من خاللها وزيادة الدافعية لعملية طالب، كما ساعدت بيئة التعلم 

التعلم مما ساعدهم على التحصيل المعرفي، وذلك بسبب طبيعة التعلم التي تتوافق مع نمط تعلمهم 

 واحتياجاتهم واهتماماتهم، مما أدى إلى زيادة التفاعل مع بيئة التعلم التكيفية.       

النتيجة في ضوء النظرية البنائية والتي تقوم على أن التكيف هو عملية سعي الفرد ويمكن تفسير هذه 
إليجاد التوازن بين ما يعرفه وبين الظواهر واألحداث التي يتفاعل معها في البيئة ويتكون التكيف من 

ة ئعمليتين أساسيتين هما: التمثيل والموائمة، فعندما يواجه الفرد عناصر مثيرات جديدة في البي
الخارجية خالل تفاعله مع الموقف التعليمي تحدث له حالة من اختالف التوازن بين بيئته المعرفية 
وهذه العناصر الجديدة، فيسعى نحو تحقيق إعادة التوازن وذلك عن طريق التمثل والموائمة واللتان 

لم التكيفية ة التعتحدثان بشكل متفاعل ومتكامل ، وتؤديان إلى التكيف وهذا ما حدث عند تصميم بيئ
باستخدام أدوات البيانات الضخمة ، حيث وجد كل متعلم في البيئة ما يتناسب مع احتياجاته وميوله 

ورغباته بهدف التنسيق والتكامل بين الخبرات الجديدة وبين بيئة الطالب المعرفية، مما أدى إلى 
 التأثير على تحصيل الطالب وإكسابهم المعارف المختلفة.

يمكن تفسير تلك النتائج بما يتفق مع نظرية الحمل المعرفي  بأن ساعدت بيئة التعلم  كما    
التكيفية على عرض المحتوى بطريقة تكيفية ، تتالئم مع شخصية المتعلم وميوله ، وبالتالي تزويد 

التعلم بمخطط معرفي لبيئة المحتوى، مما ساهم في تخزينها في شكل مخططات بذاكرة األمد الطويل 
وبالتالي ساعد على تقليل الحمل المعرفي وبالتالي سرعة تذكر المعلومات مما أدى إلى زيادة 

 التحصيل في الجانب المعرفي لمادة مقدمة في نظم التشغيل.

( والتي أثبتت فاعلية نظم التعلم التكيفية في Serce , 2008تتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة )   
ها تقدم محتوى تعليمي وأنشطة تناسب خصائص المتعلمين وقدراتهم، تنمية التحصيل المعرفي ألن

 حيث توفر المساعدة لعدد كبير من المتعلمين في تحقيق أهداف التعلم .

( والتي أكدت على أهمية بيئات التعلم التكيفية في تنمية الجوانب Magnolias , 2003ودراسة ) 
المعرفية لدى المتعلمين وأنها تعطي نتائج إيجابية في تحسين المستوى المعرفي للمتعلمين وتنمية 
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المهارات با تقدمه من خيارات وخدمات مختلفة وتكيف للمحتوى بما يناسب خصائص كل متعلم 
( 2016( ، و )المحدمدي ، 2015( و )عبد العزيز ، 2015يل ، على حده ، ودراسة )إسماع

والتي توصلت إلى فاعلية التعليم   ( Dietrich and Cord, 2008وتتفق تلك النتيجة مع دراسة )
 االلكتروني التكيفي في تصميم محتوى تعليمي يناسب خصائص المتعلمين ونمط تعلم كل متعلم.     

 .نحو تدريس مادة مقدمة في نظم التشغيلاالتجاه  تفسير النتائج الخاصة بمقياس -2

اس االتجاه بمقيمن العرض السابق لنتائج التحليل اإلحصائي الختبار صحة فروض البحث الخاصة 
ذو داللة إحصائية لصالح المجموعة تبين وجود فروق  نحو تدريس مادة مقدمة في نظم التشغيل

 .التكيفية المعتمدة على البيانات الضخمة(التجريبية التي تستخدم )بيئة التعلم 

االختبار التحصيلي وأدائهم  في الدراسة عينة درجاتتضح أنه توجد عــالقة طردية بين كما أنه ا  

عالقة ارتباطية طردية دالة عند  على مقياس االتجاه نحو تدريس مادة مقدمة في نظم التشغيل

: أن تحسن مستوى االختبار التحصيلي يؤدى الى تحسن أدائهم  ذلك( . يتضح من 0.01مستوى )

نحو ، ويمكن تفسير ذلك على الوالعكس مقياس االتجاه نحو تدريس مادة مقدمة في نظم التشغيلفي 

التالي : توفير البيانات الضخمة لمعلومات تبنى من خاللها بيئة التعلم التكيفية طبقا لرغبات المتعلم 

ه االتجاه نحو التعلم ، كما أن هذه البيئة لها أثر كبير في تقديم التغذية الراجعة وميوله ، تنمى لدي

بعد كل نشاط تعليمي وبعد كل مهمة كان له أكبر األثر في زيادة التحصيل والقدرة على المعرفة مما 

 نمى لديهم حب الدراسة واالتجاه نحو التعلم .

الب فرص التعليم االلكتروني التكيفية التي تتيح للطويمكن تفسير النتائج السابقة في ضوء نظم     

التفاعل مع المحتوى، وتقديم الدعم والمساعدة للمتعلمين عند تعثرهم في أداء مهمة تعليمية معينة 

سواء أكانت مساعدة من المعلم أو مساعدة األقران في الوصول إلى تحقيق األهداف التعليمية ، 
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( ، و )بدران ، 2015( ، )إسماعيل ، Serce , 2008سة )مع نتائج دراوتتفق تلك النتيجة 

 (.2019( ، )هداية ، 2018

 التوصيات:

توعية مصممي البيئات التكيفية بضرورة استخدام البيانات الضخمة وتحليالتها في إعداد  -1

 بيئات تتماشى مع احتياجات ورغبات وميول المتعلمين.

ات المعتمدة على البيانات الضخمة في تنمية المهار تصميم العديد من بيئات التعلم التكيفية  -2

 التعليمية.

ضرورة تدريب أعضاء هيئة التدريس على تصميم بيئات التعلم التكيفية باستخدام البيانات  -3

 الضخمة الستخدامها في مقرراتهم.

 

 

 

 المقترحات

يانات البإجراء مزيد من البحوث والدراسات حول استخدام بيئات التعلم التكيفية القائمة  -1

الضخمة وقياس فاعليتها في تنمية العديد من نواتج التعلم، ومتغيرات تابعة لفئات مختلفة من 

 المعلمين والمتعلمين.
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استخدام البيئات التكيفية القائمة على البيانات الضخمة في األنشط التعليمية والتدريبية لدى  -2

 المتعليمن.

استخدام البيانات الضخمة في تنمية مهارات  دراسة فاعلية البيئات التكيفية المبنية على -3

 التفكير وحل المشكالت.

 

 المراجع

 أوال المراجع العربية
 ( بيئات التعلم التكيفية تطوير التعلي بعلم التعلم ،  2017داوود ، تسنيم اإلمام" : ) 

 ( بيئات التعلم االلكترونية " ج2018خميس ، محمد عطية  : )القاهرة ، دا  1ط 1 ،
 السحاب للنشر.

 ( تطوير بيئات التعلم االلكتروني التكيفية في ضوء 2019عبد الفتاح، وفاء محمود " : )
 . 1، ع 7تكنولوجيا تحليالت التعلم " الجمعية المصرية للكمبيوتر التعليمي ، ج

 ( 2011شحاته حسن؛ النجار، زينب .)الدار معجم المصطلحات التربوية والنفسية .
 انية: القاهرة.المصرية واللبن

 ( نمط التقييم األصيل ببيئات التعلم التكيفية عبر 2017عبد الجيد ، أحمد محمد حافظ : )
الويب وأثره في تنمية مهارات التنظيم الذاتي للتعلم االلكتروني لدى تالميذ المرحلة 

 .     17، مج  2اإلعدادية، مجلة كلية التربية ، جامعة كفر الشيخ، ع 

  البار ، عدنان مصطفى ، المرحبي، خالد على:" البيانات الضخمة ومجاالت تطبيقها
2018-https://www.awforum.org/index.php/ar  تمت الزيارة في

2/10/2020            

https://www.awforum.org/index.php/ar%20-2018تمت%20الزيارة%20في%202/10/2020
https://www.awforum.org/index.php/ar%20-2018تمت%20الزيارة%20في%202/10/2020
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 ( التعلم التكيفي . بيئات التعلم التكيفية . القاهرة : دار 2017المالح ، تامر المغاوري : )
 السحاب للنشر والتوزيع. 

  العطار ، احمد سعيد : فاعلية نظام تعلم إلكتروني تكيفي قائم على أسلوب التعلم
لة لدى طالب تكنولوجيا التعليم . مجوالتفضيالت التعليمية على تنمية مهارات البرمجة 

 (.18) 6البحث العلمي في التربية 

 ( تصميم بيئة تكيفية باستخدام الويب الداللي لتنمية 2017داوود ، تسنيم محمد : )
مهارات إنتاج أدوات التقيم االلكتروني لدى المتعلمين بمحافظة الدقهلية . رسالة ماجستير 

 معة المنصورة.غير منشورة ، كلية التربية، جا

 ( تصميم بيئة تكيفية قائمة على الوكيل الذكي لتنمية 2018بدران، إسراء عب الحميد : )
مهارات إنتاج الرسومات المتحكة ثالثية األبعاد لدى طالب تكنولوجيا التعليم . رسالة 

 ماجستير. كلية التربية ، جامعة المنصورة. 

 ( 2017عزمي ، نبيل جاد ، المحمدي ، مروة) القاهرة ،  1: بيئات التعلم التكيفية . ط
 ( .1دار الفكر العربي ، موسوعة تكنولوجيا التعليم )ج

 ( 2017فخري ، أحمد محمود) :  نمط التغذية الراجعة القائمة على التحليالت التعليمة
 ذببيئة تعلم إلكترونية لتنمية مهارات إنتاج المواقع االلكترونية والتنظيم الذاتي لدى تالمي

 ( .33الحلقة االبتدائية . مجلة تكنولوجيا التربية دراسات وبحوث ، مصر ع )

 ( تصميم بيئة تعلم إلكترونية تكيفية وفقا للذكاءات 2019هداية، رشا حمدي حسن : )
المتعددة أثرها في تنمية مهارات إنتاج االختبارات االلكترونية لطالب كلية التربية، مجلة 

 .38لتكنولوجيا، ع الجمعية العربية 

 ( نمطان لعرض المحتوى التكيفي القائم على النص 2015إسماعيل، حنان أحمد : )
الممتد والمهتم بيئة تعلم إلكتروني وفقا ألسلوب التفكير التحليلي والكلي وأثرها على تنمية 

بعض مهارات البرمجة والتنظيم الذاتي، مجلة تكنولوجيا التعليم، الجمعية المصرية 
 .  237 -99(،ص ص 3) 25نولوجيا التعليم ع لتك
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 ( تصميم بيئة تكيفية قائمة على الويل الذكي لتنمية 2018بدران، إسراء عبد الحميد :)
مهارات إنتاج الرسومات المتحركة ثالثية األبعاد لدى طالب تكنولوجيا. رسالة ماجستير . 

 جامعة المنصورة.   .كلية التربية 
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