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  ؟نتجه إلي تحميالت التعمم لماذا 
 عمى الرغم منبطريقو واحده جميع المتعممين يتعامل مع موذج التعميم التقميدي ن

 الخصائص والقدرات الخاصة بالمتعممين داخل الصفاالحتياجات و  اختالف 
 تحميالت التعمم ؟؟؟؟؟؟؟ لماذا

التحميالت التعميمية أحد الحمول لمشاكل التعميم وتحسين األداء، حيث تعمل عمى 
إتاحة الفرصة أمام المعممين لمتحديد السريع ألنماط سموك المتعممين والتعرف عمى 

 طبيعة مراحل تطورىم وخصائصيم .
كية التعمم؛ إذ يستطيع إمكانيو تجميع البيانات بشكل سريع، وتغير ىيكل دينامي

المعممون استخدام البيانات لتعديل أساليب تدريسيم كي تمبي احتياجات الطالب 
 بصورة أفضل. 
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 ما المقصود بتحميالت التعمم ؟؟
استخدام البيانات الذكية، والبيانات التي يخرجيا المتعمم، وكذلك نماذج التحميل 
الكتشاف معمومات حول المتعمم  والتفاعالت االجتماعية، والتنبؤ بالتعمم وتحسينو 

رشاده   وا 
قياس، وجمع، وتحميل، اإلبالع عن بيانات حول المتعممين وسياقاتيا بيدف 

  .التى يحدث فييا فيم، وتحسين التعميم والبيئات
تحميالت التعمم ىي قياس البيانات حول المتعمم والسياقات التعميمية، وتجميعيا، 

 وتحميميا، وتقريرىا، بيدف فيم التعمم والبيئة التي يحدث فييا، وتحسينيا
عممية جمع وتحميل وتفسير البيانات المتعمقة بالطالب من أجل تحسين العممية 

 التعميمية. 
 كنولوجيا تحميالت التعمم ؟؟؟مما تتكون ت

ىي أدوات تكنولوجية لتحسين اتخاذ  :Business Intelligenceاألنظمة الذكيه :
 القرار في المؤسسات، حيث يقوم النظام بجمع البيانات و تحميميا.

وىي البيانات الكثيفة في قواعد البيانات الضخمة في  :Big Dataالبيانات الكبيرة 
 عصر المعمومات.

وىي عممية اكتشاف المعرفة في قواعد  :Data Miningيب عن البيانات التنق
 البيانات

والتي  ،Educational Data Mining (EDM)التنقيب عن البيانات التربوية 
تركز تطوير تكنولوجيات الستكشاف األنواع الفريدة من البيانات التي يمكن الحصول 
عمييا من المواقف التربوية، واستخداميا في تحسين فيم المتعممين والمواقف التي 

  .يتعممون فييا
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 أهداف التحميالت التعميمية
 تقميل تسرب الطالب .1
 تحسين عممية التعمم .2
 المحتوى لممتعمم.تحديد مدى مناسبة  .3
 تحسين المواد التعميمية. .4
 تحسين فيم الطالب .5

 أنواع التحميالت التعميمية
: تقدم معمومات عن الماضي، وتسمح  Descriptiveالتحميالت الوصفية  .1

 باتخاذ القرارات لتحسين عممية التعمم في المستقبل.
المتغيرات : ىي نموذج كمي يتنبأ بالعناصر و  Predictiveالتحميالت التنبؤية  .2

 التي يمكن أن تؤثر في عممية التعمم.
 استخدامات تكنولوجيا تحميالت التعمم

تقديم الرجع المناسب لممعممين الذي يساعدىم عمى تحسين فاعمية المقررات، وعممية 
 التعميم، والتفاعالت التعميمية، بما يؤدي إلى تحسين أداء المتعممين

 التشارك المناسبةالتعمم التشاركي لتحديد استراتيجيات 
  .في نظم إدارة التعمم لمساعدة المعممين عمى تصميم تعمم مناسب لممتعممين

 في نظم التعمم التكيفي لتقديم الرجع والتحسين اآللي.
 طرق تحميالت التعمم
  Content analysis methodطريقة تحميل المحتوى 

معمومات عن تدفق والتي يتم فييا تحميل المعارف والميارات، وقد تحتوى عمى 
 العمل، والمشاركين، واألدوار، وغير ذلك.
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   Learners analysis Methodطريقة تحميل المتعممين
ُتستخدم في تحميل البيانات التي يجمعيا النظام عن المتعمم الفرد، بيدف التكيف 
مع حاجاتو، حيث أنيا تعتمد في فكرتيا عمى رصد ونمذجة تفاعالت المتعمم وتحميميا 

 لتحديد احتياجاتو أثناء عممية التعمم.
 : A Groups analysis Methodطريقة تحميل المجموعات 

تعتمد عمى تحديد مجموعة من المتعممين الذين يتشاركون في الخصائص 
والسموك وغير ذلك، وىذا المدخل الديناميكي وفق ىذه الطريقة يستخدم بشكل واسع 

ويقدم توصياتو، لذلك فيي تقدم إمكانيات كبيرة لمتعمم في فمترة المجموعات التشاركية، 
 اإللكتروني التكيفي .

 : Adaptive analysis Methodطريقة التحميل التكيفيه 
وتعتمد عمى وصف وتحميل البيانات المستخدمو في تنفيذ قرارت التكيف التي 

بين  تحكم سير ووقت السموك، وكل طرائق المواصفات العامة لمعالقات المنطقية
 كائنات النظام

 برمجيات ونظم وأدوات تحميالت التعمم
أدوات لتحميل سياقات التعمم التي  ىي 

تحدث في بيئة التعمم عمى شبكة اإلنترنت، 
وبالتالي تساعد عمى تحسين المحتوى والبناء 

 التعميمي لدراستيم عمى شبكة اإلنترنت
 يمي:تزود المعممين بالتغذية الراجعة فيما يتعمق بما 

 جميع أنواع األنشطة التي نفذىا طالبيم أو شاركوا فييا أثناء عممية التعمم. .1
  (LMS)مدى االستخدام والشمولية لمحتوى التعمم الذي توفره أنظمة إدارة المحتوى  .2
يزود المعممين بالتفاعالت االجتماعية بين الطالب وسياقاتيا )مثال الشبكات  .3

 راضية.االجتماعية( في بيئة التعمم االفت
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 أمثمه لبرمجيات وأدوات تحميالت التعمم
Mzinga : 

ىى أدوات /تطبيق تستخدم فى تحديد المتعممين ذوى أعمى مشاركات فعالة 
 عمى الشبكة، وايضًا المتعممين الذين ليم ثأثير كبير عمى أنشطة أقرانيم

SNAPP  
عمى  ىى أداة /تطبيق مجانية تستخدم لتعيد تفسير ما تم نشره من مشاركات

منتديات النقاش بين المتعممين وىذا التفسير يكون فى أشكال تخطيطية شبكية تساعد 
 فى تتبع مجتمع المتعممين والتمييز بين الطالب بشكل فردى
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 تقرير عن أنظمة وأدوات تحميالت التعمم
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 وآخرون لتحميالت التعميم. Chattiنموذج شاتي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

االنفتاح، التجزئة، 
 التجانس

 

  

بيانات التعلم اإللكتروني، بيانات 
 كبيرة

 
، مقاييسمؤشرات  

  

سياقات 
متعددة 
تشخيص

قيود )أخالقية، خصوصية،  تكامل، أداء، ترقية، اتساع
 (إدارة(

 ما نوع البيانات؟

 بيانات

بيئات

 لماذا يتم تحليل البيانات؟
 توجيه/ تحليل
 تنبؤ/ تدخل

 إرشاد/ نصح
 تقدير/ رجع

 كفايات

 كيف يقوم النظام بالتحليل؟

 أساليب
)مثل: إحصائيات، عروض بصرية، تنقيب 

عن بيانات/ ويب، تحليل شبكات 
 اجتماعية(

 من المستهدف؟

 أصحاب المصلحة
متعلمون، معلمون، مساعدون، )مثل: 

 ناصحون، مؤسسات، مصممو نظم(

 تحليالت تعليمية

تصميم، قابلية 
 االستخدام
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 متعلمون 

 معلم

 تأمل
 توجيه

إدارة تعلم نظام 
بيئة تعلم 
 افتراضي

  بيانات  

 خصوصية

تحليالت/ 
تنقيب عن 

 البيانات

تحليالت 

 تسجيل

مثل: قضاء الوقت، 
مجاالت االهتمام، 
استخدام المصادر، 
معدل المشاركة، 

 العالقة بالتقديرات

رجع عن أداء 
 المجموعة

مؤشرات 
 االختيار

 :التعلم المتلقى

مالحظة، قراءة، 

 ...تنزيل، 
 :التعلم النشط  

ممارسة،             

 كتابة تشارك،...

 لتصميم أدوات التحميالت التعميمية  Dyckhoffتصور ديكهوف 
بيدف تمكن المعممين من استكشاف ربط استخدام كائنات التعمم، وخصائص 

 المتعمم، وسموكو، ونتائج التقويم، عمى أساس أدلة رسومي.

 مميزات نظم وبرامج وأدوات تحميالت التعمم
الطالب الميددين بالفشل في البرامج  الدراسية أو الطالب سرعة تحديد أسماء  .1

 الذين سجموا أداء ضعيفاً 
تنبيو الطالب بوضعيم، وما إذا كانوا ميددين بالفشل )إشارة حمراء( أو أدائيم  .2

 ضعيف )إشارة صفراء( أو أدائيم جيد )إشارة خضراء(
  التواصل بين أعضاء ىيئة التدريس والطالب لتوفير دعم أفضل. .3
 زويد أعضاء ىيئة التدريس باألدوات الضرورية لتصحيح مسار الطالب.ت .4
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 عرض تقاريرعن أداء الطالب
تقديم نظرة شاممة لمطالب ومستويات مخاطرىم واستراتيجيات التدخل  

 واألنشطة ذات الصمة التي تم استخداميا لمتأثير عمى مستويات تمك المخاطر

 
 المبكرةالكشف المبكر عن المخاطر ، التنبيهات 

استخدم التنبييات والدرجات التي تم تكوينيا مسبًقا لبدء التأثير عمى التغيير عمى 
 الفوري
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 استراتيجيات التدخل اآللي
 أوال :إدارة استراتيجيات التدخل عمى نطاق واسع

نشاء ممارسات  .1 تعيين الميام عبر الوظائف وا 
متناسقة لمتعاون لتقميل الوقت المستغرق في 

اختراع االستراتيجيات أو تعقب إعادة 
 االتصاالت

االستفادة من أفضل الممارسات باستخدام  .2
أساليب سابقة التكوين لسيناريوىات المخاطر 

 الشائعة
مطابقة الطالب مع موارد نجاح الطالب والبرامج والمشورة المتاحة لمساعدتيم في  .3

 الوقت المناسب
 لوحات شخصية

ومستوى نجاح تقديم تقرير يستند إلى أدوار  .1
بما في ذلك التنبييات  -ومشاركة كل طالب 
لمسماح لمجميع بالعمل  -والميام واألنشطة 

 مًعا لضمان نجاح الطالب
تطوير لوحات المعمومات والنماذج الخاصة بالطالب حسب الحاجة لمستخدمي  .2

 النظام المختمفة )مثل منسقي البرامج، المستشارين ، إلخ.(
  .والفيديوىات الخاصة بكل متعمم  تحميل النصوص واألصوات .3
إنشاء المالحظات الخاصة بالفريق والمالحظات العامة والبحث عنيا تطوير  .4

  .لوحات المعمومات او عرضو
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 اتخاذ القرار بناء عمي تقارير تحميالت التعمم
تطوير مؤشرات النجاح األكثر  .1

 مالءمة لمطالب
تقييم استراتيجيات التدخل والضبط  .2

 الوقت لزيادة الفعاليةمع مرور 
قياس النجاح من خالل المجموعة  .3

النموذجية ، أو البرنامج التدريبي 
، أو الدرجة /، أو غير ذلك من 

 طرق العرض المخصصة
 عرض  التقارير عن كل طالب  بمزيد من السيولة والدقة .4

 معايير ومقاييس تحميالت التعمم
 األسموب المعرفي وأساليب التعمم .1
 والخبرة السابقةالمعرفة  .2
 األىداف التعميمية .3
 األداء المرتبط بالمعمومات .4
 الخصائص والسموك .5
 التفضيالت .6
 العمل الحالي والخطط المستقبمية .7
 االنفعاالت أو المقاصد، التي يتم قياسيا عن طريق دقات القمب وضغط الدم .8
 العمميات والخطوات .9

 المبادئ والتعميمات والنظريات والعالقات بينيا .11
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 التعمم وبحوث تكنولوجيا التعميم تحميالت
بحوث في تطوير المحتوى التعميمي التفاعمي لألجيزة النقالة، في ضوء  .1

 تحميالت التعمم 
بحوث في تطوير كائنات التعمم في أنظمة التعمم االفتراضي في ضوء  .2

  .تحميالت التعمم 
 بحوث في بناء نظم تعمم ذكيو قائمة عمي تحميالت التعمم  .3
  .بحوث تطوير بيئات التعمم التكيفية في ضوء تحميالت العمم  .4

 
  
 
 
 
 
 
 


