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تصور مقترح لبيئة تعلم ذكي قائمه على الحوسبة السحابية
تعريف بيئة التعلم الذكي:
بيئة تتميز باستخدام عناصر وتقنيات مبتكرة تسمم بقمدر كبمر ممم المرونمة والفاعليمة والتكيم
والمشاركة والدافعية والتغذية الراجعة للمتعلم
الهد

)Spector, 2014).

مم التعلم الذكي هو تحسيم جودة تعلم للمتعلم مدى الحياة .ويركمز علما المتعلم السميايي

والشخصي والغير المرئي  seamless learningلتعزيز الذكاء الناشئ للمتعلمميم ويسمهل

مم يدرتهم علا حل المشكالت في البيئات

الذكية“)(Zhu et al. 2016p.15

تصور مقترح لبيئة تعلم ذكي قائمه على الحوسبة السحابية

مقارنة بين بيئات التعلم الرقمية وبيئات التعلم الذكي
بيئة التعلم الرقمية
› here

بيئة التعلم الذكي
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مصادر ريمية يائمة علا وسائل إعالم غنية
الوصول إليها عبر اإلنترنت أصب التيار الرئيسي؛
يختار المستخدموم المصادر
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الموارد الريمية تعتمد علا أجهزة؛
التوصيل الغير مرئي أو المزامنة التلقائية أصبحت مألوفة؛ و
تسليم الموارد عم الطلب.
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مجتمع افتراضي يركز علا التواصل عبر اإلنترنت؛
مجتمع ذاتي االختيار؛
مقيد بمهارات المعلومات.

(1

جمع بيم المجتمع الحقيقي المترابط المحول والتواصل في أي ويت وفي أي
مكام؛
مجتمعات متطابقة تلقائيًا؛ و
يعتمد علا معرفة وسائل اإلعالم.
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صعب تشكيل مجتمع يعتمد بشكل كبير علا الخبرة؛ و
يجعل المجتمع اإليليمي ممكم.
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يشكل المجتمع تلقائيًا معني بشكل كبير بخيرة المستخدميم؛ و
يجعل المجتمع عبر اإليليمي مألو .

طرق التعلم

(1
(2
(3
(4

يركز علا بناء المعرفة الفردية؛
تركز علا األهدا المعرفية منخفضة المستوى؛
توحد متطلبات التقييم؛ و
أصبحت المصلحة العامل الرئيسي لتنوع طرق التعلم
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تسلط الضوء علا بناء المعرفة بالتعاوم المجتمعي؛
التركيز علا األهدا المعرفية عالية المستوى.
شروط التقييم المتعددة؛ و
أصب التفكير العامل الرئيسي لتنوع طرق لتعلم.

طرق التدريس

(1
(2
(3

(1
تركز علا تصميم المصادر وتفسيرها؛
تقييم تلخيصي لنتائج التعلم القائمة علا سلوكيات المتعلميم؛ و (2
(3
مرايبة سلوكيات التعلم

مصادر التعلم

أدوات التعلم

مجتمع التدريس
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تركز علا تصميم النشاط والتوجيه؛
تقييم تكيفي لنتائج التعلم القائمة علا الخصائص المعرفية للمتعلميم؛ و
التدخل في أنشطة التعلم
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Huang et al. (2013 )

▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

المعرفة :القدرة علا الوصول إلا المعرفة وإضافتها وتعديلها.
دعم المهمة :تزويد المتعلميم باألدوات والمعرفة والمهارات الالزمة لتنفيذ مهمة.
إدراك المتعلم :االستفادة مم معلومات المتعلم بما يتناسب مع يدراته.
إدراك النص :إدراك موايم معينمة خاصمة الموايم التمي يكموم فيهما الممتعلم بحاجمة
إلا مساعدة.
االنعكمماو والتغذيممة الراجعممة :تقممديم تغذيممة راجعممة لهمما مغممزى وفممي الويممت المناس مب
للمتعلم استنا ًدا إلا تقدم المتعلم وملفه والمهمة التعليمية التي هو بصددها.
المحادثممة :مشمماركة المممتعلم فممي حمموار أو تيسممير الحمموار الجممماعي عممم موضمموع أو
مشكلة ذات صلة.
التأمل :إنتاج تقييم ذاتي للمتعلم وايتراح أنشطة لتحسيم الفعالية العامة.
االبتكار :استخدام تقنيات ابتكارية جديدة وناشئة بطرق مبتكرة لدعم التعلم.
التنظيم الذاتي :تحسينات ذاتية لبيئة التعلم مع تفاعالت المتعلمSpector (2014) .

معايير لبيئة تعلم ذكي
المعيار
معرفة الموقع
معرفة السياق
المعرفة االجتماعية

الوصف /التفسير
في التعلم الذكي يشكل المويع الحقيقي بيانات هامة تحتاجها النظم لتهيئة المحتوى والموي
للمتعلم.
استكشا معلومات وسيناريوهات نشاط مختلفة.

قابلية التشغيل المتبادل

اإلحساو بالعاليات االجتماعية وتوفير البرامج لتبادل األفكار والمعرفة والخبرة الفنية ...
الخ
وضع معايير لمختل المصادر والخدمات والبرامج.

توصيل

توفير خدمة مستمرة عند توصيل اي جهاز

السلكى

Seamless

قابلية التكييف
االنتشار

التسجيل الكامل

دفع مصادر التعلم مم أجل الوصول أو التفضيل أو الطلب.
إلا مصادر

تويع مطالب المتعلم حتا التعبير عنها بوضوح وتوفير وصول مرئي وشفا
التعلم والخدمات.
تسجيل بيانات مسار التعلم لي والتحليل بعمق ثم تقديم تقييم معقول وايتراحات وتقديم
النصيحة عند الطلب.

إطار عام لبيئة تعلم ذكي

