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 مقدمة
والخارجية لتعمم الطالب في فيم الظروف الداخمية  تحميالت التعمم استثمار يفيد

ويمكن أن تقدم عرًضا أكثر تفصياًل لمطريقة التي يتفاعل بيا الطالب مع محتوى التعمم، 
وكما ىو الحال مع ، الطالب ألىداف التعمم تحقيقوحتى كيفية  ،ووكيفية تعاممو مع

، ويعزو والتطبيقالعديد من مجاالت الدراسة الجديدة، فإن ىناك فجوة بين النظرية 
ولكي  المالئمة، لبعض ىذه الفجوة إلى عدم وضع تحميالت التعمم في نظرية التعمما

كان تطبيقات تحميالت التعمم عمى االىتمام وسيولة االستخدام بين المعممين،  تحظى
، وجاء البحث الحالي إلى التطبيق العممي يالتحول من االستخدام التقني والفن البد

 محاولًة لذلك. 
 ،لفيم عمميات التعمم من أجل تحسينيا اً جديد اً ت التعمم منظور تحميال تقدمحيث 

المرتبطة بالعمميات التعميمية، كما أنيا  وذلك من خالل تحميل وفيم وتمثيل البيانات
وتزداد كمية  م،االستفادة بشكل فعال من مواردىو  المتعممينتقدم طرقًا جديدة لفيم 

ىار األنشطة دالفرصة إلز  ياألمر الذى يعطخر عن المتعممين، البيانات يومًا تمو اآل
 والمجاالت المرتبطة بتحميالت التعمم.

ىذا وترتبط تحميالت التعمم بالمناىج اإلدارية التي تركز عمى المقاييس الكمية، 
النظرية  األطرتم استخداميا بشكل متزايد فى اآلونة األخيرة، ليس فقط بسبب والتى 

سم إ، وغالبًا ما يشار إلى ىذا بسبب قابميتيا لمتطبيقلكن أيًضا بوحسب، التي تدعميا 
والتى نتجت من زيادة كمية ومدى وحجم البيانات التي  Big Data""البيانات الضخمة 

 (CERN, 2012)يمكن جمعيا وتوسيع نطاقيا بشكل كبير 
نترنت والبرامج القائمة عمى التفاعل اإلأدى إستخدام أدوات التعمم عبر حيث 

البيانات مجال التعميم إلى زيادة حجم البيانات، وتختمف نوعية  يدة فيبصورة متزا
تعممين، ملعن ا ضخمةبيانات  كالتي يمكن جمعيا من بيئات التعمم، فيناالضخمة 

، بياجتماعية اإلت ال، وبيانات متعمقة داخل بيئات التعمم، والتفاعييموخبرات التعمم لد
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وتختمف ىذه البيانات  ،متنوعةنصوص ووسائط التعمم من  وبيانات مفصمة عن أنشطة
نواع من البيانات الضخمة في األستفادة من تحميل ىذه اإلويمكن  ،في نوعيتيا وعمقيا

من الفرص والخيارات بيدف تحسين تعمم الطالب من  متنوعة مجموعة التعميم لتوفير
عمم أفضل نتيجة م القائم عمى الكفاءة، مما ينتج عنو تالتعمم التكيفي أو التعم خالل

وتقييم  ميارات في سياق عميق،لتقييم او حتياجات التعمم إل وأكثر تعمقاً ع لتشخيص أسر 
مستيدفة لتحسين نجاح لت االضافة لتحديد التدخإلمعرفة، بالمجال وموضوع الأصيل 

مؤسسات، واستخدام البيئات القائمة لجمالية لمطالب وااإل الطالب وخفض التكاليف
ويمكن أن توفر ىذه البيانات  ،السياسات عقدة في صنع القرارات وتحديدملمعمومات الوا

أدوات حديثة وفعالة لقياس أداء الطالب لمميام التعميمية، ويمكن أن تساعد كذلك في 
محددة لمطالب، ويمكن أن تعطي  وفق إحتياجات مخصصاً  تصميم بيئات تعمم تصميماً 

 Fatima) مجموعة من القضايا التعميميةللردود الفعل الفردية والجماعية  واضحاً  الً تحمي

et al, 2017) 
عمومات توظف أدواتيا لتحميل ومعالجة البيانات مأصبحت تكنولوجيا الو 
 ,Blackboard, Desire2Learn منيافي عديد من أنظمة إدارة التعمم والتي  الضخمة

Instructure and Tribal   اتو التحميمية ومميزاتو وتكمفتو، وىناك أيضًا أدو  ملكل منيو
،  Moodle مفتوحة المصدر مثلالبرمجيات  عبربعض األنشطة المتاحة 

Schoology   التعمم التي تقوم بمتابعة آداء  يتوفر بيا بعض أدوات تحميالتوالتي
المتعمم وتحميل ىذه البيانات من خالل تقارير متابعة اآلداء حيث تعمل عمى بعض 
العمميات مثل الفرز والتصنيف والتصفيات وتقديم التغذية الراجعة وفقًا لمدى التقدم 

ىذه  من تطوير العممية التعميمية باإلعتماد عمى مثل لمعممينمكن االموجود، وىذا ي
 ( Economides, 2009) التكنولوجيات

التحديات والتقنيات (Philip Zhang, 2014) دراسة في ىذا اإلطار تناولت 
دارة البيانات الضخمة تحميالت المستخدمة في إلى التسارع حيث أشارت  ،التعمم وا 



 

5 

 9109 نوفمبرـ والعشرين  الخامسـ العدد الخامس المجمد 

 

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

البيانات الضخمة تحوي كثير من تحميالت في نمو المعمومات، واستنتجت أن  اليائل
تختزن الكثير من المنافع والمعارف  فيي ،والتي لم تكتشف بعد المستثمرةالكنوز غير 

في موضوع التعرف  البحث الحاليوتتفق ىذه الدراسة مع ، القيمة المحتممة والمفيدة
إلى قيمة مضافة  من خالل تحميالت التعمم عمى كيفية تحويل البيانات الضخمة

  اإلستفادة منيا في تطوير عممية التعمم.مومات يمكن ومع
( إلى استخدام Abhyanker & Ganapathy, 2014أيضًا ىدفت دراسة )

تحميالت التعمم في تطوير المحتوى التعميمي التفاعمي لألجيزة النقالة، حيث قام 
لنتائج، الباحثان بجمع البيانات من المتعممين وتحميميا وتصميم المحتوى في ضوء تمك ا

( تصور لتصميم أدوات تحميالت التعمم ببيئة تعمم Dyckhoff, 2012وقدمت دراسة )
افتراضية وتنفيذىا وتقويميا والتي تمكن المعممين من استكشاف ربط استخدام كائنات 

 التعمم وخصائص المتعمم وسموكو ونتائج التقويم عمى أساس أدلة رسومية. 
الرئيس من تحميالت التعمم زيادة فاعمية في ضوء ما سبق يتضح أن اليدف 

العممية التعميمية من خالل متابعة تقدم المتعممين وتحميل بياناتيم وتحديد نقاط القوة 
والضعف في عممية تعمميم ومن ثم إمدادىم بالدعم المناسب ليم، حيث يرى 

(Downes, 2009أن تطوير ميارات وكفاءة المتعممين ربما يحدث من خالل تقدي ) م
ليم في بيئات تعمميم، حيث ال يترك المتعمم وحده في ىذه البيئات لمواجية ىذا  الدعم

الكم الكبير من المعمومات المتاحة، إنما يقدم لو التوجيو والدعم والمساعدة المناسبة في 
 الوقت المناسب وباألسموب الذي يتناسب مع نمط تعممو.

األكاديميين و  التربويين البيانات الضخمة عمى تحميالت ال يقتصر إستخدامو 
تقوم شركات التكنولوجيا مثل جوجل والفيسبوك بإدارة مجموعات البيانات  بلفقط، 

بشكل مذىل وكبير في أعماليا األساسية، وكذلك المؤسسات سواءًا تمك  ،الضخمة
بشكل  الضخمة حيث يقومون بنشر تقنيات البيانات ،اليادفة لمربح أو الغير ىادفة لمربح

ستيعاب سموك المستيمك وفيمو ونمذجتو والتنبؤ بو والتأثير فيو، كذلك يستخدم متزايد إل
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 ,Coursera مثلعمى اإلنترنت  ومنصات التعمم االلكترونية الدورات التعميمية يمقدم

Udacity & edX  أدوات تحميالت التعمم لمعظم ممارساتيم، وييتم مجال ذكاء
المتنامي بإدارة ومعالجة البيانات لدعم ممارسة  Business intelligenceاألعمال 

 .الشركات والمؤسسات بمختمف تخصاصاتيا وتوجياتيا، بما في ذلك مقاييس األداء
 

 ماهية تحميالت التعمم
 The Society for Learning Analyticsتعرف جمعية تحميالت التعمم      

(SoLAR)  عداد التقارير من البيانات عن : عمى كونيا قياس وجمع وتحميل وا 
 ،حدث فييايفيم وتحسين التعمم والبيئات التي  بيدف، والسياقات التعميميةالمتعممين 

ويركز ىذا التعريف عمى المتعمم وتحسين عممية التعمم، كما يشير إلى االستخدام 
ع الممفات الشخصية عن المحتمل لمتقنيات المتقدمة في النمذجة، وتجمي

مكانية التعمم عمى األسس الشخصية والقابمة لمتكيف مع profilesالمتعممين ، وا 
 (Seimens, 2012)الفروقات الشخصية فيما بين المتعممين 

عمى أنيا العمميات التى تركز عمى الوصول  (Johnson, 2014)بينما عرفيا 
ت المتعمقة بالطالب أو عبر إلى األنماط أو االتجاىات عبر مجموعات البيانا

مجموعات كبيرة من البيانات التعميمية لمحفاظ عمى تطوير أنظمة التعميم العالي 
 Agudo-Peregrina)عمى غرار ىذا التعريف، أشارت دراسة و  ،التكميمية والشخصية

et al., 2014)   تركز عمى األنماط غير القابمة لمرصد والمعمومات التي عمى كونيا
 وراء عممية التعمم.تكمن 

مكانية االستخدام والتطبيق لتحميالت التعمم في إللقد قدمت ىذه التعريفات رؤية 
المتعممين في تحسين تعمم الطالب والعممية و  والمعممينمساعدة المؤسسات التعميمية 

 التعميمية بشكل عام.
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 تطور تحميالت التعمم
ت التعمم كوسيمة لتقديم الدعم اآلونة األخيرة إىتمامًا كبيرًا  بتحميال تشيد

 وعمى الرغم من عدم وجود اتفاق عمى أصوللممتعمم ودفعو تجاه المزيد من التعمم، 
يكشف  تحميالت التعمم أن تطور  (Ferguson, 2012)أشار إال أنوتحميالت التعمم 

 .إلى التركيز عمى إستخدام التكنولوجيا فى التعميم يتحركات متالحقة ترمعن 
وكانت تقتصر عمى تحديد التحديات  2007بدأت بحوث تحميالت التعمم عام 

التربوية والتعميمية المرتبطة بالنواحي االقتصادية لتحسين اتخذ القرار، وُأطمق عمييا اسم 
وتم تعريفيا عمى أنيا قواعد بيانات  Academic Analyticsالتحميالت األكاديمية 

ة تصدر تقارير تنبؤية لتحسين اتخاذ القرار ضخمة يتم تحميميا بأساليب إحصائي
 ( Campbell et al. 2007) وتحسين التعمم وتحقيق نواتج التعمم

 LOCO)وقد أدى ذلك إلى ظيور تكنولوجيات وأدوات تحميالت التعمم 

Analyst)  لتقديم التغذية الراجعة المتمركزة حول جودة العممية التعميمية، وفي عام
ركزت البحوث عمى تحميل شبكات التواصل االجتماعي باستخدام أدوات تدعم  2009

ظيرت تحميالت التعمم لتحميل بيئات التعمم  2010التشارك غير المتزامن، وفي عام 
إدارة التعمم، وعقد أول مؤتمر ليا في  القائمة عمى شبكات التواصل االجتماعي ونظم

 Journal ofصدرت أول مجمة عن تحميالت التعمم  2014، وفي عام  2011كندا 

Learning Analytics (Siemens, 2014) 
 

 أسس تحميالت التعمم
( ثالثة أسس يجب أخذىا في الحسبان عند 9، 2016حدد )محمد عطية خميس، 

 استخدام تحميالت التعمم:
: وىي البيانات الكثيفة في قواعد البيانات Big Dataالبيانات الضخمة  -

 الضخمة في عصر المعمومات.
: والتي تركز Educational Data Miningالتنقيب عمى البيانات التربوية  -

عمى تطوير تكنولوجيات الستكشاف األنواع الفريدة من البيانات والتي يمكن 
التربوية واستخداميا في تحسين فيم المتعممين الحصول عمييا من المواقف 
 والمواقف التي يتعممون فييا.
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: وىي أدوات تكنولوجية Academic Analyticsالتحميالت األكاديمية  -
لتحسين اتخاذ القرار في المؤسسات حيث يقوم النظام بجمع البيانات وتحميميا 

 إلتخاذ القرار. 
 

 تحميالت التعمم النظرية وفجوة التطبيق
يفيد استخدام تحميالت التعمم في فيم الظروف الداخمية والخارجية لتعمم 

قدم عرًضا أكثر تفصياًل لمطريقة التي يتفاعل بيا الطالب مع يويمكن أن  ،الطالب
 محتوى التعّمم، وكيفية تعاممو مع التعمم، وحتى كيفية إنشاء الطالب ألىداف التعمم. 

 ;Ferguson, 2012; Gasevic et al., 2014)ووصفت دراسات كاًل من 

Seimens 2012; Seimens, 2013).  لتحميالت التعمم وىيالشروط الداخمية 
  التعمم وفقًا لذلك.وتخصيص محتوى وخصائص المتعممين التركيز عمى احتياجات 

عمى الرغم من أن الدراسات حول استخدام أدوات تحميالت التعمم تكشف عن و 
 ,Winne)عدد األدوات وكيف يتم استخداميا في تسييل التعمم  االختالفات في

، إال أن االستخدام البسيط لمثل ىذه األدوات من قبل الطالب قد صنفو  (2006
(Lust, Elen, & Clarebout, 2013)  كعممية تعمم متخصصة مبنية عمى إختيار

اف الشخصية في الطالب وباستخدام أدوات تستند إلى كل من الظروف الداخمية واألىد
 تعمميم.

تيا التطبيقية سارممااألبحاث الخاصة بتحميالت التعمم وفي رزة لباوة الفجاإن 
 ،النتائج البحثية بطريقة مناسبة لتفعيميا فى المجال التطبيقىجمة رتالقدرة عمى  يھ

أن الكثير من األبحاث فى مجال تحميالت   (Siemens, 2012) كذلك فقد وصف
داخل معامل الجامعات وشركات البرمجيات، وتمت مشاركتيا ونشرىا التعمم قد حدثت 

وأشار إلى أن الممارسين يستخدمون األدوات والتقنيات  ،من خالل مجالت عممية
ويكتسبون المعارف من خالل تطوير منتجات الشركات وتطبيقيا في مؤسساتتيم 

نتيجة لوجود مجموعة كبيرة التعميمية، والتي غالبًا ما تنطوي عمى مستوى من المخاطرة 
 من الفروق.
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عمى الرغم من األبحاث التي أجريت، فإن ىناك أيًضا نقص في الدراسات 
 Dawson)التحويل والتأثير في المجاالت األخرى و  التطبيق قابمية تقدمالتجريبية التي 

et al., 2014). وأضاف  (Gasevic et al. 2015)  أن الندرة في األدبيات واألبحاث
شفت عن قضايا ميمة ال يتم فييا تطوير األدوات الخاصة بتحميالت التعمم ضمن ك

 .النظريةاالستراتيجيات التعميمية 
و أىذا النشاط المتزايد من تطبيقات تحميالت التعمم لو العديد من الدوافع 

 األسباب أىميا:
 .إرتفاع مستوى الضغوط نحو إدارة األداء والقياس الكمي 
  صًا مع وخصم، لتعلن والمتعلميول احت لبيانان ام ديزامتم حجوجود

م لتعلت ابيئام ولتعلإدارة امة ظنأفي ت نرإلنتر اعبم لتعلإنتشار ا
راضية، حيث يمكن تسجيل كل صفحة تمت زيارتيا، وكل تفاعل، فتاإل

 ومن ثم تخزينو.
  أصبحت األدوات اإلحصائية والحسابية إلدارة مجموعات البيانات الضخمة

  .الضخمةالتفسير متاحة كنتيجة لنشاط البيانات  تيسيرلوالكبيرة 
بيانات واقعية  ن مجال تحميالت التعمم بحاجة إلىاستخالصًا مما سبق يتضح أ

عداد التقارير المناسبة وتفسيرىا في إطار األبحاث  يتم تجميعيا، وقياسيا، وتحميميا، وا 
عمى تأثيرات  ت التعمموتصف األبحاث السابقة مدى تركيز تحميال، الخاصة بالتعمم

العمميات التعميمية المنجزة باستخدام بيانات التتبع التمثيمية دون التركيز عمى العناصر 
 و بالحالة التعميمية.أالمرتبطة بالظروف 

 

 تحميالت التعمم ونظم إدارة التعمم
تجعل نظم إدارة التعمم في ظل البيانات الضخمة المتعممين يقومون بمياميم 
بصورة أسيل من خالل الروابط المتاحة عبر ىذه النظم حيث ُتمكن المتعمم من 
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 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

الحصول عمى مجموعة متنوعة من الكتب والمجالت والتقارير والمواقع ذات الصمة 
قصيرة، باإلضافة إلى تحديث  بموضوع معين، ويتم جمع المعمومات في فترة زمنية

 (Algahtani, 2011)المعمومات الخاصة بالمتعمم بصورة يومية 
إن من صالحيات نظم إدارة التعمم أنيا تتطمب في معظم التجارب الرسمية 
بعض البيانات من األشخاص لتسجيل الدخول قبل أن يتمكنوا من استخداميا أو 

وذلك لحفظ حقوق كل مستخدم والحفاظ عمييا وتتبع أنشطة الوصول إلى المواد، 
المستخدم التي يتم فرزىا وفقًا إلسم المستخدم، ويتطمب ىذا اإلجراء مساحة لتخزين 
المعمومات عن كل مستخدم، وىنا يتم ظيور البيانات الخاصة بالمتعممين مثل درجاتيم 

لميام مما يساعد عمى عمل وأوقات إطالعيم عمى المواد وأوقات تسميميم لألنشطة وا
 ,Holmes)تحميالت التعمم لكل متعمم مما يمكن من تحديد التغذية الراجعة المناسبة 

2006, 103) 
وىنا تظير العالقة بين تحميالت التعمم ونظم إدارة بيئات التعمم من خالل 

ظم البيانات الضخمة التي يتم تخزينيا لكل مستخدم في قاعدة بيانات خاصة بو، لذا فن
إدارة التعمم تثبت أنيا آداة أساسية لممتعممين والمعممين عمى حد سواء ألنيا قادرة عمى 
مراعاة مياميم وامتالكيا ألدوات استكمال الميام من خالل التقييمات المختمفة، وتحميل 
جميع البيانات وتقديم التغذية الراجعة المناسبة وفقًا لمستوى كل متعمم سواء باإلخبارات 

 نشطة الالزمة الستكمال تحقيق نواتج التعمم بصورة فعالة.أو األ
 

 العائد التربوي لتكنولوجيا تحميالت التعمم
تحمل تحميالت التعمم توقعات بتحسين كفاءة التعمم وفعاليتو في المراحل التعميمية 

ويتم توجيو تحميالت التعمم نحو تزويد المعممين والمتعممين وصانعي القرار  ،المختمفة
 Dongsheng؛ Siemens, 2011 ؛Chatti et al, 2012)وحدد  ،ؤية قابمة لمتنفيذبر 

& wenjing, 2009 ) ما يميفيتحميالت التعمم ل القيمة والعائد التربوي: 
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 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

  ثقتيم من خالل زيادة توسيع وتعزيز إنجازات المتعممين وتحفيزىم و
معمومات في الوقت المناسب عن بالتغذية الراجعة المتضمنة ل ىمتزويد

دائيم وأقرانيم، باإلضافة إلى تقديم اقتراحات حول األنشطة والمحتوى آ
 .الذي يعالج الفجوات المعرفية المحددة

  تخصيص وتطويع عممية التعمم والمحتوى، وضمان حصول كل متعمم
وتتماشى  يةمعرفالة تعمى الموارد وطريقة التدريس التي تعكس حال

 .وخصائصو
  وجيده من خالل توفير  المعمماالستفادة بشكل أفضل من وقت

معمومات حول الطالب الذين يحتاجون إلى مساعدة إضافية، أو توجيو 
 .مختمف، وأي الممارسات التعميمية تحدث التأثير األكبر

  تصميم تعميم عالي الجودة وتحسين عمميات تطوير المناىج الدراسية
ي يتم توليدىا أثناء التدريب المباشر من خالل استخدام البيانات الت

 .وأنشطة التعمم
  سوف تعطي التصورات التفاعمية لممعمومات المعقدة لممتعممين

مجموعات البيانات، لوالمعممين القدرة عمى "التكبير" أو "التصغير" 
 .أو تعمم معين ياعتماًدا عمى احتياجات سياق تعميم

 ل منح المتعممين إمكانية تحقيق أىداف التعمم عمى نحو أسرع من خال
الوصول إلى األدوات التي تساعدىم عمى تقييم تقدميم وتحديد 

 .األنشطة التي تحقق أفضل النتائج
 ةدلى مساعإ نويحتاج نيذلا بالطلا نع تماوبمعم ملمعمتزويد ا 

 تزيد من مستويات كفاءة العممية التعميمية. لتي ، واضافيةإ
  المبكر عن الطالب المعرضين تقميل التناقص من خالل الكشف

 .بذلك لتحديات بالعممية التعميمية وتوليد تنبييات لممتعممين والمعممين
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 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

  تتبع المتعمم: يتم تحميل ابحار جميع المتعممين مما يعطي مجموعة
 من المؤشرات المتعمقة بآداء األنشطة وأنماط سموك المتعمم.

 جي لمعممية التعميمية إدارة استبيانات المتعمم: إن التخطيط االستراتي
 يبنى عمى أساس احتياجات المتعممين.

  التنبؤ بالتسجيل: يقدم تقارير إلى الجيات اإلدارية بالبرامج التي يتوقع
 اإللتحاق بيا في المستقبل وفقًا لمصمحة المتعمم.

  إدارة المتعممين المتسربين: يقدم النظام الدعم عمى المستوى المؤسسي
شرات لرصد النشاط األكاديمي لممتعمم ويحدد مجموعة من المؤ 

 المتسرب بعد أن تحدده تحميالت التعمم.
  .إدارة التعمم: وتستخدم البيانات لتقديم تقارير عن عممية التعمم كاممًة

ولكل األسباب السابقة مجتمعة استخدم البحث تحميالت التعمم لما لو 
 من مردود تربوي ىام لمعممية التعميمية.

 

 ام تحميالت التعممتحديات استخد
ن تحميالت التعمم أىناك عدد من األسباب التي قد تجعل البعض ال يرون 

طريقة محتممة لفيم كيفية تعمم الطالب ، فعمى الرغم من أنو يمكن تجميع التقييمات 
والنتائج وقياسيا، بل وقد يتم جمع سموكيات الطالب الخاصة بالتسجيل والحضور، فإن 

لمطالب ال تركز عمى كيفية تفاعل  عبر االنترنت م اإللكترونيالتعممحتويات العديد من 
الطالب مع المناىج الدراسية، فإن فيم الظروف الداخمية والخارجية الختيار الطالب 

العوامل  (1) ويوضح جدول ،يوفر نظرة ثاقبة لعممية التعمم وربطيا بالتصميم التعميمي
ستخدام تحميالت التعمم كطريقة لفيم تعمم التي تمنع المعممين أو االكاديميين من ا

 الطالب
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 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

 استخدام تحميالت التعمم تحديات( 0جدول )
 التحدي الوصف

كيفية جمع البيانات/ وما الذي يجب جمعو ومعالجتو 
 واستخدامو

 نقص التدريب

الخوف من التعرض أو المواجية أو  الكشف عن الضعف /المقارنة مع آخرين
 المقارنة

 كثرة البيانات ييتم تحويميا لمعان نتيجة لوجود بيانات كبيرةات بالصعو 
 قمة البيانات وجود صعوبات أو تحديات فى مناطق معينة لتحويميا لمعانى

"التفاعل  تفعيل التغييرات عمى أساس البيانات والمعرفة
 بطريقة مناسبة

 عدم القدرة

األمور المرتبطة بالثقافة مقابل  عممبيانات من المعايير الثقافية، والميكانيكا أو سموك الم
 اإلجراءات

 القصد الممارسات التجريبية الجيدة، والبيانات المرتبطة بسؤال البحث
 قمة الموارد محدودية الدراسات السابقة واألمثمة والموارد والوقت

 

أن العديد من المجاالت  (Seimens, 2013) أكدت دراسةوفي سياق متصل 
النجاحات المرتبطة بزيادة اإلنتاجية وتحسن أدائيا اإلقتصادى  قد حققت العديد من

باستخدام التحميالت، بينما لم يستغل قطاع التعميم ىذه الفرصة عن طريق إستخدام 
  .البيانات المتاحة بسيولة والتي من المحتمل أن تحسن التعميم والتعمم

 

 

 نماذج وعمميات تحميالت التعمم
 

( نموذج 18، 2016(؛ )محمد عطية خميس، (Chatti et al. 2012حدد 
 ( 1مرجعي لتحميالت التعمم يوضحيا شكل )
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 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

 
 

 
 
    
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 (.201( ترجمة )محمد عطية خميس، Chatti et al. 2012( النموذج المرجعي لتحليالت التعلم )1شكل )

 

ت يادلتحا ديدتحد وبعاأبعة س أرساـتحميالت التعمم عمى أجعًيا لرًجا موذنمف نُص
كما ىو مبين في ، دبعل کل تحميالت التعمم حسب لبحثية في مجارص الفددة والمتعا

 ، واألبعاد األربعة لمنموذج المرجعي المقترح لتحميالت التعمم ىي:1الشكل 
 ماذا؟ ما نوع البيانات التي يجمعيا النظام ويديرىا ويستخدميا لمتحميل؟ 
 من؟ من الذي يستيدفو التحميل؟ 
 لماذا؟ لماذا يقوم النظام بتحميل البيانات التي تم جمعيا؟ 
 كيف؟ كيف يقوم النظام بتحميل البيانات التي تم جمعيا؟ 

خمس   (Campbell, DeBlois and Oblinger, 2007)كما حدد 
خطوات تعبر عن الفكرة األساسية في عمميات تحميالت التعمم المقترحة منيما الخاصة 

 (2) بو يوضحيا شكل
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 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Campbell, DeBlois and) ــ( الفكرة الرئيسية في دورة تحميالت التعمم وفقا ل9شكل )

Oblinger, 2007) 

 ( 3)شكل يية فى دورة تحميالت التعمم كما فالفكرة الرئيس (Clow, 2012) وضعبينما 

 
 (Clow, 2012) لــ ( يوضح الفكرة الرئيسية في دورة تحميالت التعمم وفقا3شكل )

مع المتعممين، الذين يولدون البيانات، والتي تتم وتبدأ دورة تحميالت التعمم 
معالجتيا في المقاييس أو من خالل مصفوفة من المقاييس، والتي تستخدم لمتدخالت، 

 والتي بدورىا تؤثر عمى المتعممين.
دورة  التعميمية  غالبًا ما تكون عمميات التحميالت( 4) وكما ىو موضح بشكل

 ةرئيسويتم تنفيذىا عادة في ثالث خطوات  متكررة 
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 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 متعمال دورة عمميات تحميالت (4شكل )
 

 البيانات التعميمية ىي األساس لعمميات جمع البيانات والمعالجة المسبقة :
الخطوة األولى في أي جيد مرتبط بيا حيث يتم جمع البيانات م و تحميالت التعم

وتعتبر ىذه الخطوة ضرورية الكتشاف  ،تعميمية مختمفة من بيئات وأنظمة
النمط الناجح والمفيد من البيانات، وقد تكون البيانات التي تم جمعيا كبيرة جدا 
أو تنطوي عمى العديد من السمات أو الخصائص غير ذات الصمة، ومن ثم 

لبيانات أيضا بتجييز ا إليوفقد تتطمب المعالجة المسبقة لمبيانات، وىو ما يشار 
(Liu, 2006)   كما تتيح المعالجة المسبقة لمبيانات تحويل البيانات إلى صيغ

مناسبة يمكن استخداميا كمدخل لطريقة معينة من التحميالت التعميمية، ويمكن 
المجوء إلى العديد من ميام المعالجة المسبقة لمبيانات وفقًا لمحاجة فى ىذه 

وتكامل البيانات،  Data Cleaningالخطوة والتى منيا  تنقية البيانات 
ختزال بعض البيانات أو اإلستغناء عنيا، ونمذجة البيانات، وتحديد ىوية  وا 

 ,Han and Kamber, 2006)  يوالدورة أو المساق التعميمالمستخدمين 

Liu, 2006; Romero & Ventura, 2007). 
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 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

 استناًدا إلى البيانات التي تمت معالجتيا مسبقًا واليدف  :التحميالت واإلجراءات
و التى سيتم إجرائيا، يمكن تطبيق أالمرتبط بالتحميالت التعميمية المطموبة 

كتشاف األنماط التي يمكن  تقنيات تحميمية مختمفة بيدف إستكشاف البيانات وا 
يالت ال تتضمن خطوة التحم ،أن تساعد في توفير تجربة تعمم أكثر فاعمية

تحميل المعمومات وعرضيا فقط، بل تتضمن أيضًا تنفيذ اإلجراءات والتطويرات 
إن إتخاذ اإلجراءات المرتبطة بالتطوير  ،المناسبة بناءًا عمى ىذه المعمومات

اليدف األساسي لعممية التحميالت بأكمميا وتشمل ىذه اإلجراءات المراقبة  يى
 كيف والتخصيص والتوصية والتفكير.والتحميل والتنبؤ والتدخل والتقييم والت

 يعد التحسين المستمر لمتحميالت التعميمية أمر أساسي، : المعالجة الالحقة
ويمكن أن تتضمن عمميات التحسين المستمر لمتحميالت التعميمية، تجميع 
بيانات جديدة من مصادر بيانات إضافية، وتنقيح مجموعة البيانات، وتحديد 

ة لمتكرار الجديد، وتحديد المؤشرات / المقاييس السمات الجديدة المطموب
وىذا ما  الجديدة، وتعديل متغيرات التحميل، أو اختيار طريقة تحميمية جديدة.

 تبناه البحث الحالي.
سبعة فإن نموذج تحميالت التعمم يتضمن  (Siemens, 2013)بينما وفقًا لدراسة 

التكامل، التحميل، التمثيل  تجميع البيانات، التخزين، تنظيف البيانات،)مكونات 
تخاذ اإلجراءات التصحيحية   (5) شكل ويوضح (والعرض، وا 
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 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

 

 
 مكونات نموذج تحليالت التعلم (5شكل )

نجاًحا محتماًل عمى وجود  (Baker & Seimens,2014)وأكدت دراسة 
من خالل خمق نماذج تنبؤية لمنجاح  لتحميالت التعمم في مساعدة عممية التعمم

األكاديمي وزيادة مستويات الدافعية لدى المتعممين والحفاظ عمييم وعمى شغفيم تجاه 
 (Seimens, Dawson, & Lynch, 2014)التعمم 
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 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

 يالتعمم فى تطوير التعميم الجامع عمى إستخدام  تحميالت تطبقيمثال 
 

والبحث  يحمواًل رقمية لمتعميم العالتقدم أحد المنظمات التى   (Jisc)تعمل 
جامعة في المممكة المتحدة إلنشاء خدمة  50في المممكة المتحدة حالًيا مع  يالعمم

المرة األولى التي يتم فييا  وتعد ىذه ي،العالي بشكل مبدئتحميمية تعميمية وطنية لمتعميم 
مما يخمق فرصة نشر تحميالت التعمم عمى المستوى الوطني في أي مكان في العالم، 

وكممخص ألبعاد  ،لقيادة العالم في تطوير تحميالت التعمم وأدواتيا فريدة لممممكة المتحدة
 :فيما يميىذه المبادرة فإنو يمكن وصفيا 

  توفير فرص جديدة لجمع واستخدام البيانات حول الطالب وتعمميم
ة وتسعى أنظم ،لممؤسسات لدعم المتعممين وتعزيز العمميات التعميمية

تحميالت التعمم إلى تقديم تصورات لنشاط تعمم الطالب وتوقعات 
وسيتم استخدام ىذه البيانات في المؤسسات  ،العممي يمتحصيم

التعميمية لمساعدة الطالب الحاليين في تحقيق أىدافيم الدراسية، 
 ولممساعدة عمى تحسين توفير التعميم العام لدينا.

  مساعدة في تحقيق األىداف لم متعمالستستخدم المؤسسة تحميالت
لمطالب، وتحسين  يالعممزيادة االحتفاظ والتقدم ) اإلستراتيجية التالية

 وكذلك دعم العناصر األساسية لمتعمم والتى منيا( التحصيل
 (م والتعمم / االستراتيجيات األخرى ذات الصمةياستراتيجية التعم)

 نشر تحميالت التعمم لصالح الطالب، مع  (الجامعة/ الكمية) ستضمن
 ،شفافية كاممة حول البيانات التي يتم التقاطيا ومعالجتيا واستخداميا

وستمتزم جميع األنشطة في ىذا المجال بسياسة حماية البيانات 
مع مراعاة االمتثال لقانون حماية البيانات لعام ) الخاصة بالمؤسسة

من الممكن أن  يتوى القومم فإن التطبيق عمى المسومن ث( 1998
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 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

يعتبر تجربة الجامعات االنجميزية ليتم تعميميا عمى المستوى القومى 
، التعمم وكافة العمميات التعميميةلخدمة األىداف المتبطة بتطوير 

 Jisc( البنية الخاصة بنظام تحميالت التعمم 6ويوضح شكل )
 

 

 

 

 

 

    
   
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Jiscلخاصة بنظام تحميالت التعمم لمنظمة ا ( البنية6شكل )
 
 
 
 

 مستودع / مخزن

التعلم سجالت  

معالج 

تحليالت 

 منصة القيادة الذاتية

 التنبيه نظام

 موافقة خدمة

 تطبيق الطالب

البيانات الذاتية  نظم معلومات 
 المكتبة بيئة التعلم اإلفتراضية
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 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

 (  Jisc( لوحة تحميالت التعمم لممتعمم في نظام )7يوضح شكل )و 

 " / الطالب( إستخدام أدوات تحميالت التعمم " لوحة المتعمم7) شكل

 (  Jiscفي نظام )( لوحة تحميالت التعمم لممعمم 8ويوضح شكل )

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 المدرس -المحاضر  –( إستخدام أدوات تحميالت التعمم " لوحة المعمم 8) شكل
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 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

دارة المعمومـــات في جامعـــة : نظام إتقان بجامعة الممك سعود ىو نظام لمتخطيط وا 
ويسعى النظام إلى توفير مصدر موحد لبيانات الجامعة يساعد عمى  الممـــك سعـــود

نظام ) قسامأليشتمل عمى اتوفير المعمومات المناسبة في الوقت المناسب بجودة عالية 
 (نماذج إلكترونية، لوحات القيادة القياسية، كترونيةاإللإدارة الجودة 

 أهداف نظام إتقان
 واآلداءلقرار ومراقبة الجودة ييدف النظام إلى تحسين عممية اتخاذ ا 
 إدارة جودة إلكترونية لضبط الجودة وأتمتة العديد من عممياتيا 
  عداد والتخطيط اإلعتماد عمييا في عممية اإلتوفير بيانات دقيقة وموثوقة يمكن

 والتطوير وصناعة واتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب
  تسييل عممية الوصول لمبيانات المراد تحميميا وتقميل الزمن المستغرق

 سترجاع البياناتال
 ستخدام بما يتوافق مع الإمداد المستخدمين بيياكل بيانات محممة جاىزة ل

 .احتياجاتيم
 ل نظام إدارة تفاعميةالأتمتو أعداد كبيرة من التقارير الدورية من خ 

ستراتيجية، اإلوتوفير تقارير تسيل من اتخاذ القرارات : إدارة المخرجات رسالة النظام
عضاء ىيئة التدريس، مقاييس ألالرئيسية مثل الممف الشخصي  تشمل جميع الوظائف

ىم خطوات عمل ألوفيما يمي عرض موجز  ،المعمومات والوثائق، حصاءاتإلا ،داءاآل
 :مانظام اتقان كما جاء في الدليل المتاح عمى موقع النظ

نظام ، نظام مداروىي ) مصادر البيانات في الجامعة التي يستقبل منيا النظام :الا أو  
نظام ، بحاث، األبيانات المكتبات، نظام القبول والتسجيل، نظام المشاريع، المكتبات

 (بيانات أخرى،تطوير الميارات
لك ل منطقة استخراج البيانات ويقوم بذال: استقبال وتحميل وتييئة البيانات من خثانياا 

 .نظام التقييم



 

23 

 9109 نوفمبرـ والعشرين  الخامسـ العدد الخامس المجمد 

 

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

: إيداع البيانات في مستودع البيانات في اتقان وينقسم إلى قسمين قواعد بيانات ثالثاا 
 ة.وقواعد البيانات التحميميالتقارير 

عتماد عمى قاعدة بيانات التقارير وقواعد البيانات إل: انتاج البيانات الخاصة بارابعاا  
( قياس، تقارير خاصة، تقارير ومؤشرات أداءتقارير، لوحة ) التحميمية وتظير عمى ىيئة

 (2018، عمي بن ديب األكمبي) الشكل التالي يوضح خطوات عمل النظامو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نظام اتقان ( 9) شكل
( تحميالت اآلداء عبر الويب في 2018)زينب أمين،  اختصرتواستخالصًا مما سبق 
 الرسم المعموماتي التالي
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 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

 
 الويبتحميالت اآلداء عبر ( 01) شكل
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 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

 تأسيساا عمى ما سبق يتم التوصية بالتالي:
  تطوير المقررات الدراسية وجعل التفاعل بين تحميالت التعمم في البيئات التعميمية

 أحد األىداف الرئيسة التي تمكن المتعممين من تنفيذ أنشطتيم المختمفة.

  المختمفة ضرورة عقد ورش عمل ودورات تدريبية لممعممين عمى االستراتيجيات
لتقديم التغذية الراجعة الفعالة القائمة عمى تحميالت التعمم لما ليا من تأثير إيجابي 

 في زيادة تحصيل المتعممين وزيادة دافعيتيم لمتعمم.

 .تطوير نماذج التصميم التعميمي في ضوء تحميالت التعمم 

 مم.اجراء بحوث في إدارة بيئات التعمم االلكترونية في ضوء تحميالت التع 
  محاولة التركيز عمى استراتيجيات االستفادة من البيانات الضخمة وتحميالت التعمم

 في عالم انترنت األشياء.
  اجراء بحوث لتطوير النماذج التعميمية لتتالئم مع طبيعة التغذية الراجعة القائمة

 عمى تحميالت التعمم.
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