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 الكلمات الرئيسية:
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 مستخلص البحث:

المعايير القياسية لتصميم أنظمة التعلم الذكية  إلىكان الغرض من إجراء هذا البحث التوصل    

وحل المشكالت لدى طالب شعبة معلم  ،على مدى تأثيرها على إتقان مهارات البرمجة والتعرف

لتحديد المعايير  انةوتضمنت أدوات البحث: استب، الحاسب بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة

قائمة لمهارات البرمجة وحل  إلى القياسية التربوية والفنية لتصميم أنظمة التعلم الذكية، باإلضافة 

وحل المشكالت لدى طالب العينة  ،ت البرمجةالمشكالت، كذلك بطاقة مالحظة لتسجيل مهارا

 ً ً وبعديا عدة معايير قياسية لتصميم أنظمة التعلم الذكية، بلغت  إلىوتوصلت نتائج البحث ، قبليا

عشر معياراً للجوانب  ة؛ منها خمسة عشر معياراً للجوانب التربوية، وثمانياً وثالثين معيار ةثالث

% فأكثر من وجهة نظر 75لت على نسبة اتفاق بلغت الفنية، وتم اختيار المعايير التي حص

 ينتميتلك المعايير شروطاً أساسية للحكم على النظام اإللكتروني على أنه  د، وتع ورأيهم الخبراء

فعالية نظام التعلم الذكي المقترح  إلى كما توصلت نتائج البحث أيضاً ، فئة أنظمة التعلم الذكية إلى

تحسين مهارات البرمجة وحل ل ليهاإالقياسية التي تم التوصل  المعاييرأسس صمم على  يالذ

عند مقارنة األداء قبلياً وبعدياً، كذلك تفوق أفرد المجموعة التجريبية  المشكالت لدى أفراد العينة،

وحل المشكالت( لدى طالب نفس  ،على المجموعة الضابطة في نفس المتغيرات )البرمجة

العينة، كما توصل البحث لعدة توصيات أهمها: اعتماد المعايير القياسية التي تم التوصل إليها 

كمعايير أساسية ألى نظام تعلم إلكتروني ذكى، كذلك التوسع في استخدام منصات التعلم 

ليات التربية لدى طالب ك اإللكتروني الذكية في تدريس مقررات الحاسب وتكنولوجيا المعلومات

األصل  لكونها ؛المشكلة عند تدريس مقرر البرمجة ستراتيجية حلإتباع اإلى ، باإلضافة النوعية

مشكالت وتحليلها ثم وصفها وتحديد الحلول ثم صياغة األكواد وإنتاج  حل الذي يبني عليه

 يساعد في حل المشكلة. يالبرنامج الذ
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 مقدمة البحث:

المتعلم والنظام ، بمعنى  الذكية بأنها تتضمن قدراً كبيراً من التفاعلية بين تتميز نظم التعلم

 يجميع الحلول والردود، وجميع أنواع المساعدات والدعم للمتعلم؛ ومن ثم تتيح له تلق شملأنها ت

بالبساطة وعدم التعقيد في  النظم تتميزكما  .مستمر دون أي إعاقات أو مشكالتالتعلم بشكل 

ً  إلىاالستخدام، باإلضافة  ، وبأعداد غير أنها تتضمن القدرة على توليد األسئلة والمسائل تلقائيا

أنها تعتمد على التدرج في  وهذا يعنيمحدودة، وبدرجات صعوبة مختلفة حسب قدرة المتعلم، 

ً ساندة للمتعلم، وتقدم تعلماً مبنتقديم الدعم والم تكييف الذاتي لبيئة التعلم نفسها. وكما يشير على ال يا

أن التعلم الذكي يعنى علم وهندسة صناعة اآلالت الذكية وبرامجها  إلى  (Peart, 2017) بيرت

أن نظم التعلم الذكية  إلى (McCarthy, 2017) المبنية على علوم الكمبيوتر. ويشير ماكارثى

ونظمها من خالل األجهزة والبرامج، ويؤكد على مبنية على نظريات الذكاء البشرية في عملياتها 

أن الذكاء االصطناعي في األصل محاكاة للذكاء للبشرى من أجل إنتاج األفكار والحلول الجديدة 

 .وتنمية المعرفة بطريقة استكشافية، ومن ثم تمهيد الطريق لحل المشكلة

التي تعمل بنظام ويقع تحت تصنيف نظم التعلم الذكية مجموعة هائلة من البرمجيات 

البرامج الملحقة بوسائل التواصل االجتماعي التي تعمل على  :التحكم اآللي )من قبل النظام(؛ مثل

تصفية الرسائل من اإلعالنات والمعلومات غير المرغوب فيها، وتعتمد على تعديالت وتغييرات 

ً لمستوى وأداء المتعلم وأنماط استجابته المخ (. 2018تلفة )مكاوي، ذاتية من البرنامج، وفقا

وتعمل تلك البرمجيات والنظم بسرعات كبيرة وفائقة في عمليات التحليل والتصميم والتنفيذ 

والرقابة، كذلك صناعة القرار في زمن قياسي. ويتضمن هذه النوع من البرمجيات نماذج 

ط المعرفة، المعرفة ونماذج دالالت األلفاظ بمرادفات مختلفة، ونماذج التقاء البيانات وأنما

قواعد البيانات الخبيرة وغيرها )طاهر البدوي،  إلىوأساليب المعالجة االستفهامية، إضافة 

2019 .) 

أن التعلم الذكي مفهوم علمي قد يغير مسار العملية  إلى( 2015يشير عيسى غسان )و

والتجسيد ويبنى على نماذج المحاكاة  ،التعليمية بشكل كبير، من خالل تخزين المعرفة وإدارتها

ً لعمليات التحكم والتنظيم والتسلسل في بنائها  والترميز في تقيم المحتوى العلمي، ويخضع أيضا

وتصميمها لتقدم محتوى علمي بشكل شامل ومريح ومتاح للمتعلم. ويتفق في ذلك عادل سرايا 

في  حيث يؤكد على ارتباط نظم التعلم الذكية ببرامج التجسيد والمحاكاة واإلبحار (2007)

 Genetic المحتوى المعرفي المفتوح، كما أن نظم التعلم الذكية تعتمد على الخوارزميات الجينية

Algorithms ويؤكد  ،(2017،  في أنشطة التعلم وتقديم الحلول والبدائل لحل المشكلة )ياسين

يجب  -ية أنه لكي يتم االندماج الكامل للمتعلم في أنظمة التعلم الذك( Fulkert, 2000) فولكيرت

توفير الفرص المناسبة التي تحاكي مواقف تطبيق المعرفة المتعلمة في البيئة الواقعية، ومن هنا 

تعد المحاكاة الحاسوبية بيئة تعلم حقيقية تحتوي على خطوط إرشادية منظمة ومتفاعلة مع بعضها 
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نوع  إلى تطوير مواد تعليمية تحاكي الواقع، لتحقيق أهداف محددة وموجهة  إلى  يالبعض، وتؤد

 (. Honey & Hilton, 2010ة )ومبادئ التعلم النظري معين من المتعلمين في ضوء مفاهيم

، ودراسة (Keshar, 2018) دراسة: كيشار :ومنها ،وقد أكدت العديد من الدراسات

( على أن استخدام أنظمة التعلم الذكية 2006مر )(، ودراسة عامر سا2017رأفت عز الدين )

ن مستوى الفهم يالتي تعتمد على التوجيه المستمر للمستخدم من شأنها أن تعمل على تحس

بقاء أطول ألثر التعلم وتحسين مستوى االحتفاظ  هوالمعلومات لديه بنسبة كبيرة، مما يترتب علي

أن نظم التعلم الذكية تقوم على  إلى( Akay. A, 2003ر )بالمعلومات واستدعائها بسهولة. ويشي

التجسيد والمحاكاة وتوجيه المعرفة من خالل قوالب أو منصات للتوجيه واإلرشاد المستمر 

المواقف  فيللمستخدم، وتتيح تلك النوعية من النظم أو البرامج القيام بمهام حلول المشكالت 

النوعية من البرامج تعتمد على تفاعل المتغيرات على أن هذه ( 2016) ويؤكد الهادي .التعليمية

هذا اإلطار  يفومن ثم تكون جديرة بتطوير حلول المشكالت واكتساب المهارات األكثر تعقيداً. و

أن مهارات البرمجة من أهم المهارات األساسية التي يجب  إلى( 2009يشير محمود ذكريا )

عام. وتؤكد دراسات كل من: مروة محمد  توفرها لدى الطالب الدارسين للحاسب اآللي بشكل

 ،(2012وموسى بن محمد ) ،(2013هللا ) ومحمد عبد ،(2014الحليم محمد ) وعبد ،(2016)

( على وجود قصور لدى الطالب الدارسين في 2007وعطايا يوسف ) ،(2009ومحمود ذكريا )

الب الذين يدرسون أن تلك المهارات أساسية لدى جميع الط لكونمهارات البرمجة بشكل عام؛ 

ً هناك تدن جميع المراحل. ويؤكد الباحث صاحب الدراسة الحالية أن   يفمقررات الحاسب و  يا

ً ملحوظ لدى طالب شعبة معلم الحاسب بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة في تمكنهم من  ا

لك شكوى مهارات البرمجة، وقد اتضح ذلك من خالل نتائج االختبارات المعملية للطالب، كذ

 .التحصيليةالطالب أنفسهم من صعوبة المقرر، ناهيك عن سوء نتائج االختبارات النهائية 

وقد قامت بعض الدراسات باستخدام نظم التعلم الذكية كبيئات تعلم أساسية؛ بغرض 

ً  ،تجريبها  &Kaplan) كابالن وهانلين ات كل مندراس :ومنها ؛والتأكد من صالحيتها تجريبيا

Haenlein, 2019)( 2018، نور الدالي ،)( بيرتPeart A, 2017) أحمد عبد البديع ،

(، وعبد 2012(، ومحمد خليفة )2014(، حارص عبد الجابر )2016(، وهبه أحمد )2016)

(. وقد خلصت 2004(، ومحمد كاظم )2007) عبد الحميد وسامي ،(2011الرؤوف محمد )

البحث حول تطوير تصميم نظم التعلم  زيادة إلى ضرورةتوصيات ال فيجميع هذه الدراسات 

ً أن تلك  ذلك الذكية، وسوف يأتي ذكره تفصيالً في تحليل الدراسات السابقة، وقد لوحظ أيضا

في وضع الهيكل أو المكونات األساسية للنظام  البعض الدراسات المذكورة اختلفت عن بعضها

 موحد لبناء النظام، كذلك لم تسع ذجمعايير موحدة أو نمووضع الذكي المستخدم، ولم تتفق في 

كما أنها لم تعتمد  – يعاد تقنيبناء برنامج  إلىكل منها  ع قواعد أو معايير موحدة، بل ذهبلوض

 Processes Expert على أهم خاصية للنظام الذكي وهى استيعاب معرفة الخبير

Knowledge  لتي توجه للمتعلم أو استيعاب وتخزين الخبرة والمعرفة المتراكمة للنظام ا :أي
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كد لدى الباحث صاحب الدراسة الحالية يؤ( مما 2017ليه ياسين سعد )إالمستخدم، وهذا ما أشار 

عدم وجود معايير قياسية ثابتة تصمم في ضوئها نظم التعلم الذكية، ويؤكد هذا االستنتاج رؤية 

حثين بين البرامج وجود نوع من التداخل لدى بعض البا إلى( حيث أشار 2018نور الدالي )

لى أن النظام الذكي أو النظام الخبير ( عPeart,2017) ويؤكد بيرت الذكية والبرامج العادية،

يتسم بنمط إدارة عليا لعمليات التعلم. ومن هنا كانت الرغبة في تطوير نظام التعلم الذكي 

 .معايير بنائه وتصميمه القياسية هي النقطة المحورية النطالق البحث الحالي إلى والتوصل 

نظام ترتبط في األصل  أليأن عمليات البرمجة  إلى( 2018وآخرون ) شاديوقد أشار  

وهذا ما يجعل عمليات البرمجة ذاتها تمر بمراحل حل المشكلة. ويرى توفيق  ،بحلول مشكالت

( أن  أسلوب حل الُمشكالت يعتمد في األصل على تحليل العوامل 2013د الحيلة )ممرعى؛ ومح

ستراتيجية تدريسية معينة تعتمد على التفاعل بين إوالمتغيرات بأسلوب علمي دقيق، ويعتمد على 

المتعلم والمعلم وتجهيز البيئة الدراسية، التي بدورها تعتمد على أدوات ووسائل تناول المشكلة 

(. ومن هنا تم ربط مهارات البرمجة بمهارات حل 2009، عزاويالوفروضها وحلها )رحيم 

 .المشكالت كمهارات مرتبطة ببعضها لتعامل كمتغيرات تابعة مرتبطة

 :تتيح برامج ونظم الذكاء االصطناعي بصفة عامة تطبيقات مختلفة وعديدة؛ منهاو

للمستخدم تدريبات وتجارب وتطبيقات تتيح و؛ Problem Solvingمهارات حل المشكالت 

(. ومن المالحظ في 2016عمل بدائل وتوافق بكل سهولة لتجريب المتغيرات والعوامل )الشيخ، 

ظم الحاسب اآلونة األخيرة أنه قد تم التركيز على أنماط التفاعل المتعددة والمتنوعة في برامج ون

علم الذكية تصميم أنظمة التخاصة المحاكاة التفاعلية التي تدخل ضمن التعليمية بشكل عام، 

ً  اتعتمد على تجسيد المشهد والتعامل معه كأنه واقع أو حقيقة، وهذو دعم مبدأ حل يبدوره أيضا

 المشكلة.

 :مشكلة البحث

 نبعت مشكلة البحث من خالل ثالثة مصادر أساسية:

مستوى األداء المهارى لمادة البرمجة لدى طالب الفرقة الثالثة شعبة معلم  يمالحظة تدن - أولا 

الحاسب بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة، وقد اتضح ذلك أثناء االختبارات التطبيقية 

المعملية، كذلك انخفاض المستوى التحصيلي للمعلومات المرتبطة بها، ومن ثم البحث عن نظام 

فاعلية تساعد في تعلم وتحسين األداء المهارى لمادة البرمجة لدى طالب المجتمع أو بيئة تعليمية ت

 .إليهالمشار 

ا  نتائج بعض البحوث والدراسات التي أكدت على أهمية نظم الذكاء االصطناعي ودورها في  -ثانيا

ً تحسين المستوى المهارى والمعرفي، وقد تم ذكرها   .سابقا

ا  ن العمل على توفير معايير قياسية محددة لتصميم أنظمة التعلم توصيات بعض الخبراء بشأ -ثالثا

اً، كذلك توصيات المؤتمر العلمي الرابع عشر للجمعية المصرية آنف اإلشارة إليه تتم وقد ،الذكية
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عقد بعنوان "تكنولوجيا التعليم والتدريب اإللكتروني عن بعد وطموحات  يلتكنولوجيا التعليم الذ

 17 إلى  16التحديث في الوطن العربي" بالتعاون مع كلية التربية جامعة األزهر في الفترة من 

متزايدة لتطوير العملية التربوية من خالل التعليم والتدريب  ةلحاج ة، والذي جاء تلبي2014إبريل 

االستفادة من الخبرات المحلية واإلقليمية والدولية أحدث ما توصل إليه العلم، وإلى المستند 

الحاجة  ىستراتيجي وهو تطوير العملية التعليمية. وبهذا يتضح للباحث مدالهدف اإل إلىوصوالً 

تطبيقي قائم على معايير علمية )قياسية( في اكتساب الطالب لمهارات  ذكيتصميم نظام  إلى

 .المشكالتالبرمجة وحل 

 مشكلة البحث:تحديد 

 التالي:  شكلة البحث في ضوء السؤال الرئيسيمكن تحديد مفي ضوء ما سبق    

ر استخدام نظام ذكى مقترح قائم أثا المعايير القياسية لتصميم أنظمة التعلم الذكية؟ وما م

على تلك المعاير على إتقان مهارات البرمجة وحل المشكالت لدى طالب شعبة معلم الحاسب 

 بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة؟ 

 :األسئلة الفرعية التالية - ويتفرع عن السؤال الرئيس

 ما المعايير القياسية الالزمة لتصميم أنظمة التعلم الذكية؟ .1

ما المهارات األساسية للبرمجة وحل المشكالت التي يتضمنها محتوى مقرر الفرقة الثالثة  .2

 شعبة معلم الحاسب بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة؟

ما تأثير النظام الذكي المقترح على إتقان مهارات البرمجة لدى طالب الفرقة الثالثة شعبة  .3

 وعية جامعة المنصورة؟معلم الحاسب اآللي بكلية التربية الن

ما تأثير النظام الذكي المقترح على إتقان مهارات حل المشكالت لدى طالب الفرقة الثالثة  .4

 شعبة معلم الحاسب اآللي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة؟

ً أكثر تأثيراً  .5  على إتقان مهارات -نظام التعلم الذكي المقترح أم بيئة التعلم التقليدية  -أيهما

البرمجة لدى طالب الفرقة الثالثة شعبة معلم الحاسب اآللي بكلية التربية النوعية جامعة 

 المنصورة؟

على إتقان مهارات حل  -نظام التعلم الذكي المقترح أم بيئة التعلم التقليدية  -أيهماً أكثر تأثيراً  .6

ية النوعية جامعة المشكالت لدى طالب الفرقة الثالثة شعبة معلم الحاسب اآللي بكلية الترب

 المنصورة؟

  أهداف البحث:

  : إلى هدف البحث الحالي 

 .الذكية التعلم أنظمة لتصميم الالزمة القياسية معاييرتحديد ال .1

 الثالثة الفرقة مقرر محتوى يتضمنها وحل المشكالت التي للبرمجة األساسية المهاراتتحديد  .2

 .المنصورة جامعة النوعية التربية بكلية الحاسب معلم شعبة
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 الفرقة طالب لدى البرمجة مهارات إتقان على المقترح الذكي النظام تأثيرالتعرف على  .3

 .المنصورة جامعة النوعية التربية بكلية اآللي الحاسب معلم شعبة الثالثة

 طالب لدى المشكالت حل مهارات إتقان على المقترح الذكي النظام أثيرالتعرف على ت .4

 .المنصورة جامعة النوعية التربية بكلية اآللي الحاسب معلم شعبة الثالثة الفرقة

 إتقان علىعقد مقارنة بين تأثير كل من نظام التعلم الذكي المقترح وبيئة التعلم التقليدية  .5

 النوعية التربية بكلية اآللي الحاسب معلم شعبة الثالثة الفرقة طالب لدى البرمجة مهارات

 .المنصورة جامعة

 إتقان علىعقد مقارنة بين تأثير كل من نظام التعلم الذكي المقترح وبيئة التعلم التقليدية  .6

 التربية بكلية اآللي الحاسب معلم شعبة الثالثة الفرقة طالب لدىحل المشكالت  مهارات

 .المنصورة جامعة النوعية

 أهمية البحث: 

 ة:آلتياالنقاط  أهمية البحث الحالي في يتأت

 الذيمن خالل التصور المقترح للنظام الذكي  التخصص؛لمجال علمية  البحث إضافة ديع .1

 .ومعايير تصميمه القياسية وتجريبه،سوف يتم تصميمه 

قائمة لمهارات البرمجة وحل المشكالت يمكن االستعانة بهما في بحوث أخرى  إلىالتوصل  .2

 مستقبلية.

المية في تحديث نظم وبرامج التعلم الذكية البحث الحالي مع االتجاهات الحديثة الع وافقيت .3

 .التعلمالتي يمكن االعتماد عليها وتطبيقها في بيئات 

من نتائج البحث الحالي في التعرف على مشكالت مستقبلية جديرة ن باحثون آخروقد يستفيد  .4

 بالبحث والدراسة.

 متغيرات البحث:

 المواصفات القياسية. : النظام الذكي القائم علىالمتغير المستقل .1

 حل المشكالت. ومهارات : مهارات البرمجة ةالتابعات المتغير .2

 للبحث: التجريبي التصميم

 التصميم التجريبي للبحث  (1الجدول رقم ) يوضح

 ( التصميم التجريبي للبحث1جدول )

 قياس بعدى معالجة تجريبية قياس قبلي المجموعة

 المجموعة التجريبية
T1 

 النظام الذكي
T2 

 البيئة التقليدية المجموعة الضابطة



 

 =477 = 

 2020 يونيو -( 15مسلسل العدد ) - األول العدد - الثامنالمجلد 

 الجمعية المصرية للكمبيوتر التعليميمجلة 

 البحث: فروض

 ية:تيتضمن البحث الحالي الفروض اآل

درجات طالب متوسطي بين  و (05عند مستوى ) توجد فروق ذات داللة إحصائية  .1

لبطاقة المالحظة لمهارات البرمجة لصالح  القبلي والبعدي ينالمجموعة التجريبية في التطبيق

 التطبيق البعدي.

درجات طالب  متوسطيبين  و (05عند مستوى ) توجد فروق ذات داللة إحصائية  .2

لصالح التطبيق لمهارات حل المشكالت القبلي والبعدي  :المجموعة التجريبية في التطبيقين

 .البعدي

درجات طالب  متوسطيبين  و (05عند مستوى ) توجد فروق ذات داللة إحصائية  .3

لبطاقة مالحظة مهارات البرمجة  البعديالتطبيق  ( فيةالتجريبية والضابطتين )المجموع

 المجموعة التجريبية.لصالح أفراد 

بين متوسطات درجات طالب  و (05عند مستوى ) توجد فروق ذات داللة إحصائية  .4

لصالح لمهارات حل المشكالت  البعديالتطبيق  ( فيالتجريبية والضابطةتين )المجموع

 المجموعة التجريبية.

 البحث:حدود 

 ية:تاآل الحدود على الحالي البحث قتصرا

 طالب الفرقة الثالثة شعبة معلم الحاسب اآللي، كلية التربية النوعية جامعة : حدود بشرية

 وطالبة. ( طالب50)المنصورة، وعدد الطالب 

 قائم على المقترح ال ذكيالنظام الالتحقق من فاعلية  على: اقتصر هذا البحث حدود موضوعية

 إتقان الطالب لمهارات البرمجة ومهارات حل المشكالت. بهدفالمعايير القياسية 

 بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة فرع المنصورة.: طبق هذا البحث حدود مكانية 

  2017/2018من العام دراسي الثاني  الدراسيالفصل  خاللطبق هذا البحث  زمانية:حدود. 

 عينة البحث:

وطالبة،  طالب( 25) مجموعة كل ،مجموعتين علىاختيارها عشوائياً، وتم توزيعها  تم

 .ضابطة، بعد استبعاد الطالب غير المنتظمين والثانية ،تجريبية األولى

 هج البحث:امن

الوصفي والتجريبي، استخدم األول في جمع  المنهجين:اعتمد البحث الحالي على 

المعلومات والبيانات وتوصيف أدوات البحث والنظام المستخدم ومعاييره، ومهارات البرمجة 

تأثير المتغير المستقل مدى وحل المشكالت؛ كما تم االعتماد على المنهج التجريبي في التحقق من 
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)مهارات البرمجة  ةالتابعالمتغيرات ( على لقياسيةالمقترح والمصمم وفقاً للمعايير اذكي ال )النظام

  شعبة معلم الحاسب كلية التربية النوعية جامعة المنصورة.وحل المشكالت( لدى طالب 

  أدوات البحث:

 اعتمد البحث على أداتين هما:

 لتحديد المعايير القياسية لتصميم نظم التعلم الذكية. انةاستب .1

 حل المشكالت لدىومهارات لقياس الجوانب األدائية لمهارات البرمجة  بطاقة مالحظة .2

 طالب العينة.

 مصطلحات البحث:

 النظم الذكية: -1

أنها تقديم المعينات والمساعدات بشكل متدفق ومستمر ( مؤكدا 2019) يشير إليها لطفي  

إدارة ذكية للتعلم ( بأنها 2017، كما يعرفها ياسين سعد ) لكترونيةإللمتعلم من خالل نظم 

( أن نظم Peart, 2017، ويرى بيرت ) اإللكتروني لتحديد نقاط الضعف لدى المتعلم وعالجها

التعلم الذكية تقوم على المحاكاة وتجسيد المواقف والتعلم المعزز والتوجيه اآللي المستمر من 

من أكبر عدد ممكن خالل التوجيه الذاتي، ويعرفها الباحث بأنها برامج إلكترونية متطورة تتض

، وتقدم المحتوى بشكل مرحلي  من الردود واإلفادات وحل المشكالت أثناء التعلم وموجهة للمتعلم

ً مستمراَ  يوبسيط ومتسلسل، وتتضمن التوجيه الذاتي المتزامن الذ ً تحفيزيا يعطى المتعلم دعما

 أو المحتوى.  الهدف النهائي المرتبط بإتقان المعلومة أو الفكرةيتم تحقيق أن  إلى

 مهارات البرمجة:  -2

أنها الخبرات والقدرات األدائية التي تمكن مؤكداً ( 2012موسى محمد ) عرفهاي     

ً عبد الحميد رمجية من خالل األدوات والنظم اإلالمتعلم من تنفيذ ب لكترونية، ويعرفها أيضا

يعرفها الباحث إجرائيا لغات البرمجة. و ىحدإ( بأنها خوارزمية تنفذ من خالل 2004) بسيوني

المهارات المتقدمة التي يتمكن المتعلم بموجبها من تصميم البرنامج الكمبيوتري بأنها مجموعة 

وخوارزمياته، ويستطيع تمثيل المشكلة والحل من خالل البرامج الجاهزة المتخصصة مثل 

 .Visual Basicبرنامج 

 حل المشكالت: -3

( بأنها مهارات إبداعية ترتبط بمالحظة المشكلة، والتعرف 2013أحمد )يعرفها محمود   

يعرفها الباحث إجرائيا الحل الصحيح. و إلىعلى أسبابها المحتملة، وتجريب الحلول والتوصل 

بشكل عام، وتعتمد على تنمية تفكير المتعلم  في المستخدمةستراتيجيات أنها أحد المداخل واإلب

، واقتراح عدد من الحلول البديلة وتجريبها ودراستها، ثم واختصاربدقة تحديد وصياغة المشكلة 
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 دالبرمجة في األصل تع إنتعميم الحل األمثل، وترتبط حلول المشكالت بمهارات البرمجة، حيث 

  مشكالت تبحث عن حلول آلية من خالل معادالت برمجية كودية.

 اإلطار النظري للبحث 

 ماهية نظم التعليم الذكية -

علم الذكاء  درجيعد الذكاء االصطناعي من أهم مؤشرات التقدم التكنولوجي الراهن، وي      

االصطناعي ضمن علوم الحاسب المتطورة القائمة على محاكاة عقل اإلنسان من خالل عمليات 

(. ويترجم ذلك من خالل ابتكار برمجيات تقوم jones, 2005التشفير والترميز واالستدالل )

ة الظواهر والظروف لخلق بيئة تعليمية تفاعلية، بغرض معالجة المعلومات وتحليلها على محاكا

وتنظيمها لجعلها قابلة للفهم والتطبيق، واستثمارها في حل المشكالت واتخاذ القرارات )رضوان 

االستدالل الذاتي وإثبات وتتعدد تطبيقات الذكاء االصطناعي وخاصة في مجال  (2015الخالدة، 

)عبد الحميد بسيوني، الف العمليات السريعة من خالل الخوارزميات آ إلىالتي تحتاج  النظريات

بالنظم الخبيرة التي تقدم منصات  :ومنها ما يسمى ،(. وتتعد مسميات الذكاء االصطناعي2004

 متقدمة في تقديم المعلومات الموجهة المدعمة بقواعد بيانات ومعلومات مدعمة للتعلم.

وتُعرف برامج التعليم الذكية بأنها "أنظمة تربوية مدارة بالحاسب تعتمد على علم الذكاء       

لهذا العلم هو التربية، وتستخدم هذه البرامج المنطق  مجال التطبيق األساس دعيواالصطناعي، 

تحاكي المعلم  وهيفي التدريس للطالب،  Symbolic Logic and Rulesوالقواعد الرمزية 

ذلك  إلى ولكنها باإلضافة  ،ال تقوم بتدريس الحقائق والمعارف فقط وهيالبشرى بدرجة كبيرة، 

تعلم الطالب مهارات التفكير وحل المشكالت من خالل مواقف وأمثلة تطبيقية 

(Tekinerdogon,2015ويع ).القطاع التعليمي من أهم القطاعات التي تتطلب تعزيز دور  د

اآللية في مؤسساته المختلفة، وقد دخلت تكنولوجيا الحاسبات في البرامج التعليمية  الحاسبات

والتدريبية بالجامعات ومراكز التدريب والمدارس بشكل قوى وفعال، بل وتكاملت مع توصيفات 

عليها كوسيط تعليمي أساسي في العملية التعليمية. ويؤكد الدالي  ليعتمد ؛البرامج والمقررات

مداخل الذكاء االصطناعي قد اعتمدت بشكل كبير في البداية على استخدام الحاسبات  ( أن2015)

(، بينما أصبحت Big Dataاآللية التي تمتلك قدرة كبيرة على تخزين ومعالجة البيانات الكبيرة )

 اآلن تعتمد على البرامج الجاهزة المعالجة للبيانات وتحليلها الستخالص النتائج المطلوبة. 

وقد اكتسبت نظم الذكاء االصطناعي أهميةة بالغةة فةي السةنوات األخيةرة فةي مجةاالت أخةرى       

الصحة واالستخبارات واألرصاد والجغرافيا والحاسةوب مةن خةالل نظةم تحليةل  :غير التعليم مثل

 يالبيانات المعقدة، حيث يتمكن النظام من حلها بسرعات فائقةة، وهةذه بةدورها تفيةد المسةتخدم الةذ

ظيةةف تلةةك البيانةةات؛ وتقةةدم جميعهةةا فوائةةد وخةةدمات للعمليةةة التعليميةةة أيةةاً كةةان محتواهةةا يريةةد تو

(. ويمكةن القةول أن الةذكاء االصةطناعي قةد أثةرى المجةاالت التةي  (Khan,1998, 124ومجالهةا

تعتمةةد علةةى تطبيقةةات الحاسةةب بشةةكل ونمةةط جديةةدين ، وأدوات تفاعليةةة متعةةددة ومتنوعةةة أتاحةةت 

ً دم فرصةةللمسةةتخ ، وبإمكانيةةات ومتطلبةةات وخبةةرات فنيةةة أقةةل ؛ وهةةذا بةةدوره وسةةع دائةةرة جيةةدة ا
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المستفيدين أو المتدربين ، وزاد اإلقبال على هذه النوعيةة مةن الةنظم والبةرامج . وقةد بةدأت معظةم 

فةي خطواتهةا علةى الةنظم  للمسةتخدم تعتمةدالشركات المصنعة لألجهزة في إتاحة أدلة تشغيل ذاتي 

ي لتكةون متاحةة بشةقيها المجةاني د شيوع وانتشار نظم وبرامج الذكاء االصطناعيؤك وهذا، الذكية

 مدفوع القيمة .و

ونظةراً لهةذه األهميةة ذهبةت بعةض المؤسسةات الجامعيةة لتةدريس مقةرر الةذكاء االصةطناعي       

والبرولةوج  LISP :؛ مةن خةالل بعةض اللغةات مثةلفي المدارس والجامعات كمادة علمية للطالب

PROLOG  والكليبسCLIPS  فةي أي مجةال ، وجميعهةا تمكةن الطةالب مةن إنشةاء نظةم خبيةرة

، ومع استمرارية التقةدم العلمةي فةي قطةاع تكنولوجيةا المعلومةات أصةبح متعلق بموضوع الدراسة

، وذلةك اعتمةاداً علةى مهةارات عي  يتضمن لغات البرمجة المختلفةةتصميم برامج الذكاء االصطنا

وصةةول لمسةةتوى الةةذكاء خةةالل بنةةاء الكةةود البرمجةةي ، وقةةد اسةةتخدمت المصةةمم والمبةةرمج فةةي ال

إنشاء األكواد المطلوبةة وتصةميم واجهةات لتميزها في  (visual basic.net) الدراسة الحالية لغة

  التفاعل المناسبة للمتعلم وطبيعة المحتوى . 

 الذكاء الصطناعي وسيط جيد للتعليم والتعلم. -

معالجةة محتةوى الةتعلم بشةكل مناسةب، حسةب  علةىتساعد برامج ونظةم الةذكاء االصةطناعي       

تحقيقهةةا ، وتتميةةز كةةذلك بتحقيةةق مبةةدأ مراعةةاة الفةةروق الفرديةةة بةةين  ةطبيعةةة األهةةداف المرجةةو

المتعلمين فيما يرتبط بالتعامةل مةع المثيةرات والوسةائط المتعةددة التفاعليةة ، كةذلك سةرعة عةرض 

ادة تةةةةدويرها أو تكرارهةةةةا فةةةةي ضةةةةوء معةةةةدالت تحصةةةةيل وتفاعةةةةل المةةةةتعلم ) المعلومةةةةات، وإعةةةة

Brosilovsky, 1996) األخيرة ميزة كبيرة لتلك البرامج ؛ خاصة عندما تتضةمن خريطةة  دوتع

سةير الةتعلم التةةدرج المناسةب فةي مسةةتويات الصةعوبة ، ووضةةع مسةارات بديلةة للةةتعلم تتوافةق مةةع 

بةةرامج أن هنةةاك مةةا يسةةمى ب( 2018جةةوج )إمكانيةةات وخبةةرات المةةتعلم السةةابقة. ويةةذكر حسةةن اله

، وتتم غالباً من خةالل منصةات غنيةة بةالمثيرات التفاعليةة، التعليم المبنية على الذكاء االصطناعي

أو التعلةيم  Intelligent Tutoring System (ITS)ويطلةق عليهةا أيضةاً نظةم التةدريس الذكيةة

أي أن برامج ونظم  Intelligent Computer Aided Instruction (ICAI)الذكي بالحاسب 

الةةتعلم الةةةذاتي،  سةةةتراتيجياتإ؛ سةةتراتيجياتإلتصةةةمم وفقةةاً لنةةوعين مختلفةةةين مةةن االةةتعلم الذكيةةة 

إلةى عن األخةرى فةي معالجتهةا، حيةث تسةتند األولةى  ةستراتيجيات التدريس. وتختلف كل واحدإو

لةةى منصةةات تواصةةل وتبةةادل معرفةةة. ويشةةير إأدوات تعلةةم وإدارة ذاتيةةة، فةةي حةةين تسةةتند األخيةةرة 

 فةةيأنهةةا تسةةاعد  مؤكةداخصةةائص نظةم وبةةرامج الةةتعلم الذكيةةة  إلةةى ( 127، 1993محمةد الهةةادي )

تحليل المشكلة أو الموقف التعليمي، وتصميم الجةداول الدراسةية وإتاحتهةا للجميةع ، تنمية مهارات 

كذلك إجراء االختبارات غير التقليدية التي تعتمةد علةى أنمةاط األسةئلة واإلجابةات المتقدمةة وعلةى 

 تحديد مستواه .تحليل وتقييم أداء الطالب و

برامج التعليم المبنية على الذكاء االصطناعي على أنها نظم خبيرة في مجال  إلى ويمكن النظر    

المعرفةة الخاصةة بةالمعلم ومحاكةاة  ةجذالتعليم أو نظم تعليمية خبيرة ، تعتمد بدرجة كبيرة على نم

هةذا المعلةم هةو الخبيةر  دعسلوكه وعمليات التفكير لديه في حل مشكلة أو تدريس موضوع ما ، وي
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مرتبطةة بمجةال أو مةنهج البشرى في مجال التدريس الذي يمتلك مقداراً من الخبرات والمعةارف ال

( ، ومةن خةالل البحةث 2018، وبكيفية تدريسه لفئةة معينةة مةن الطةالب ) مكةارى ، دراسي معين

والتقصي في تلك الخبرات والعمليةات التدريسةية الخاصةة بةالمعلم يمكةن اكتسةاب معلومةات كافيةة 

(. ويشةير 47، 2004تفيد في بناء برامج التدريس المبنية على الذكاء االصطناعي )محمد كةاظم، 

تداخل علوم الحاسةب ونظريةات علةم الةنفس المعرفةي مةع التعلةيم  إلى ( 2005، 43أحمد راغب )

( مكونةات 1والتدريب لتشكل جميعها منظومة متفاعلة تكون أنظمة التعلم الذكية، ويوضةح شةكل )

 نظام التعلم الذكي من المعارف المختلفة. 

 
 ( مكونات نظام التعلم الذكي من المعارف المختلفة1شكل )

  CAIبرامج التدريس بمساعدة الحاسب وITS ليم الذكية برامج التع -

إيجةةاد حلةةول للمشةةكالت التربويةةة المعاصةةرة مثةةل نقةةص  إلةةى تهةةدف بةةرامج التعلةةيم الذكيةةة       

هم بةةدور كبيةةر فةةي حةةل هةةذه اإلمكانيةةات وقلةةة الكفةةاءات التدريسةةية ، ولةةذلك فهةةذه البةةرامج تسةة

بةةرامج التةةدريس بمسةةاعدة و ITS، ويمكةةن توضةةيح الفةةرق بةةين بةةرامج التعلةةيم الذكيةةة المشةةكالت

  (Self,1999, 350-364)( 39، 2004محمد كاظم، ) (2من خالل الجدول )CAI  الحاسب

  برامج التدريس بمساعدة الحاسبوITS  ( أهم الفروق بين برامج التعليم الذكية 2جدول )

CAI  

 (ITSالبرامج التعليمية الذكية ) (CAIبرامـــــــــــــج ) أوجه الختالف

 القائم بالعمـل

 مصمم برامج تعليمية. -

 مبرمج. -

 خبير المادة التعليمية. -

 خبراء المجال. -

 مهندس المعرفة. -

 مصادر المادة التعليمية المختلفة. -

 علم المعرفة. نظريات التعلم السلوكية. نظـرية العمل

 متخصص الذكاء االصطناعي. تربويون ومعلمون. بالتطويرالقائم 

 تعتمد على هندسة المعرفة تعتمد على مدخل النظم عملية التطوير

المادة التعليمية 

 واستراتيجيات التــدريس

قاً بطريقة غير قابلة المحتوى معد مسب

ستراتيجية التدريس مدمجة إللتغيير، و

المادة ممثلة ومعرفة للبرنامج داخل قاعدة 

المعرفة، وبالتالي فهي متغيرة حسب 
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 (ITSالبرامج التعليمية الذكية ) (CAIبرامـــــــــــــج ) أوجه الختالف

مع إطارات المحتوى وثابتة لجميع 

 الب.الط

 متطلبات الطالب الفردية.

 أساسي وهام وضروري. غير موجود غالباً. نموذج الطالب

 مبادئ التعلم
 تعليم مبرمج. -

 المعلم هو محور الشرح. -

 مدخل استكشافي. -

 الطالب محور التعلم. -

 فردية من البرنامج للطالب والعكس. جماعية في معظم األحيان. التعلمطريقة 

 تعطى خلفية الطالب أهمية كبيرة. ال تهتم بالخلفية المعرفية للطالب. خلفية الطالب

 الفروق الفردية
غالباً ال تراعي الفروق الفردية بين 

 الطالب.

يقوم نموذج الطالب بمراعاة الفروق الفردية 

 بين الطالب.

الجةةدير بالةةذكر أن هنةةاك فةةروق جوهريةةة بةةين بةةرامج التعلةةيم الذكيةةة والمعلةةم البشةةرى ، يمكةةن و  

 ( .3اختصارها في الجدول رقم ) 

 ( الفرق بين برامج التعليم الذكية والمعلم البشرى3جدول )

 المعلم البشرى  (ITSالبرامج التعليمية الذكية ) وجه المقارنة

 عرضه للفناء.  دائم ومستمر.  الستمرارية

 فرد في مقابل مجموعة.    one – on – oneرد ففرد في مقابل  نظام التدريس

 صعب االنتقال واالنتشار. سريع االنتشار واالنتقال.   النشر والنتقال

 متقلب ومتغير. ثابت ومتوافق وموضوعي.  موضوعية الحكم

 مرتبط بمقرر واحد حسب تخصصه. قابل للتطور من خالل قاعدة المعرفة. القابلية للتطور

يراعةةى الفةةروق الفرديةةة مةةن خةةالل نمةةوذج  طريقة التدريس 

 الطالب.

 إلةى يةرتبط بتقةديم محتةوى ثابةت دون النظةر 

 قدرات المتعلمين.

 كما تتكون أنظمة التعلم الذكية من وحدات ، تمثل منظومة متكاملة لمكونات النظام ، يوضحها 

 ( 2الشكل رقم )
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 الوحدات المكونة لنظام التعلم الذكي( 2شكل )

 مصادر اشتقاق المعايير القياسية لتصميم أنظمة التعلم الذكية  -

؛ ليمكن بموجبها إعداد ألنظمة التعلم الذكية ةن المهم استعراض المكونات الرئيسقد يكون م       

أنها إلى بنظم التعلم الذكية  عنوا، ويشير الخبراء الذين معايير القياسية الخاصة بالتصميمقائمة ال

من أهم أجزاء  د اع؛ ويُ نموذج الطالب ونموذج المعلم نموذجين: ل منتبنى في األساس على ك

يتم تمثيل معارف  :( ، ففي نموذج الطالب2018النظم التعليمية الذكية والتكيفية ) نور الدالي ، 

ومتكيفة تقديم تغذية راجعة مختلفة أساسية من أجل  دالطالب الخاصة بمجال المعرفة ، والتي تع

، ويمكن أن يحتوي نموذج الطالب على معلومات مرتبطة بالمعرفة حسب كل فرد من المتعلمين

، ومدى تقدمه في تعل م المقرر، وتفضيالته، نظامالسابقة للطالب بالمجال قبل استخدامه لل

، بينما يحاكى نموذج (2010ات مرتبطة به )مصون نبهان، واهتماماته، وأهدافه، وأية معلوم

ويتطرق هذا  .طريقة مساعدته للطالب يفالمعلم سلوك المعلم في اتخاذ القرارات التربوية و

نماذج الطالب والمعلم مع ذكر بعض األنظمة كأمثلة لكل نوع  ة منمختلف أنواع إلىالجزء أيضا 

صة بالمجال  من هذه األنواع . ويبنى نموذج الطالب من خالل ما يسمى  بمعلومات خا

Domain Specific Information  loc, 2008) ويُدعى نموذج المعلومات الخاصة ،

، وهنا تعبر Student Knowledge Model – SKMبالمجال بالنموذج المعرفي للطالب 

 SKMالمعلومات عن حالة ودرجة المعرفة والمهارات التي أنجزها الطالب في مقرر ما يحتوي 

توجد معلومات تعلمها  إلىكاألهداف والمفاهيم التعليمية التي يحتاج الطالب  ة:على عناصر عد

، وسجل سلوك وتعل م السابقة للطالب خبراتال :إضافية يمكن أن تخزن في نموذج الطالب مثل
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أنه يمكن تصنيف نموذج إلى ( loc, 2008)إيويك الطالب ، كذلك سجل تقييم الطالب. ويشير 

  رية تمثيل المعلومات في النموذج.الطالب وفق مدى استمرا

 مد عليها تصميمات نظم التعلم الذكية .ت( تصنيف لنماذج الطالب التي تع3ويوضح الشكل )

 

 
 ( تصنيفات نموذج الطالب3شكل )

التي  من أبسط أنواع نماذج الطالب  stereotype Modelنماذج القوالب النمطية   دوتع       

ستوى ما، ويوجد ويمثل كل قالب م ،، حيث تقوم بتصنيف الطالبيتضمنها نظام التعلم الذكي

 Default، والقوالب االفتراضية Fixed Stereotypes: القوالب الثابتة نوعين من القوالب

Stereotypes ؛ ويقوم نموذج القوالب الثابتة.Fixed Stereotypes  بتصنيف الطالب ويستخدم

، وينتقل إلى مستويات متدرجة الصعوبةمحتوى تقسيم ال يف WPS-Tutorالنظام التعليمي 

مستوى أعلى إذا قام بحل مسألة ما ضمن نفس المستوى دون أية مساعدة  إلىالطالب من مستوى 

 إلى أن جميع الطلبة لهم نفس السلوك بالنسبة نموذج ( . يفترض هذا ال2017) ياسين سعد ، 

أخرى، فإن القوالب ال تتغير  إلى ن جلسة ير قالب الطالب ميالمجال، وعلى الرغم من أنه يتم تغ

 ؛مناسبة في تمثيل معارف الطالبالهذا النوع من النماذج من األنواع غير  دوال تتكيف معه، ويع

 إلى ألنه ال يمكن استخدامها في المجاالت المعرفية المفتوحة، حيث ال يمكن تجزئة المعارف 

 جزيئات صغيرة. 
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بإعطاء قيم افتراضية مبدئية تقوم  Default Stereotypesالقوالب االفتراضية  بيد أن        

، أي يتم تحديث مع النظام بعد تفاعلهم ألول مرة الكل قالب،  ومن ثم توزيع الطالب ضمنه

 ً ً مع حاجاتهم، مثال: يستخدم النظام  ؛اإلعدادات المبدئية لكل قالب تدريجيا ليكون أكثر تكيفا

STYLE – OLM  ن أجل تعليم المفردات العلمية، حيث تستخدم مجموعة من القواعد تمثل م

المعتقدات االفتراضية للطالب والتي تم تجميعها وبناؤها عن طريق حواره الطبيعي مع النظام 

 عن مفاهيم المجال. 

بمثابة النموذج الكالسيكي األكثر   Overlay Modelوأخيراً يعتبر النموذج الطبقي         

يقوم بقياس نسبة براعة الطالب بالنسبة  جل نمذجة السلوك التعليمي للطالب، حيثاستخداماً من أ

عناصر المجال ضمن نموذج المعرفة، أي تعد معارف الطالب مجموعة جزئية من معارف  إلى

ً لسهولة بنائه وإلمكانية تقسيم معارف المعلم  المعلم، وهو يعد من أكثر نماذج الطالب استخداما

مجال  إلى ( مثاالُ للنموذج الطبقي بالنسبة 4يبين لشكل ) ،عناصر جزئية )قواعد، حقائق( لى إ

 مهارات مختلفة. إلى  تجزئتهمعرفة بسيط، يسهل 

 
 ( مثال عن النموذج الطبقي4الشكل )

  :مهارات البرمجة -

مهارات البرمجة باختالف أنواعها من أهم متطلبةات سةوق العمةل المعاصةر خاصةة فةي  دتع       

وقةةد تقةةرر تةةدريس مقةةرر يتعلةةق بمةةادة البرمجةةة فةةي  ،مجةةال صةةناعة وإدارة وتسةةويق البرمجيةةات

الصف الثاني اإلعدادي واألول الثانوي باسةتخدام لغةة الفيجةوال بيسةك، وقةد تطةور مةنهج الصةف 

 visualاسةتخدام الفيجةوال بيسةك دوت نةت  إلةىمجة بلغة الفيجةوال بيسةك األول الثانوي من البر

basic .net 2005  ،تتعةدد (. و2007فةي تنفيةذ المشةروعات الصةغيرة )وزارة التربيةة والتعلةيم

هةي  Basicوفقا للعديد من المجاالت المختلفة، فمثال : لغةة البرمجةة اتها لغات البرمجة وتخصص

ولغةةة ، لغةةة تعليميةةة للمبتةةدئين تهةةدف إلنشةةاء بةةرامج باسةةتخدام مجموعةةة مةةن األوامةةر والتعليمةةات
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Fortran  لغة برمجة تتعلق باألغراض التعليميةة المختلفةة واألبحةاث العلميةة، ولغةةCobol  لغةة

برنةامج وتتميز هذه اللغة بإمكانية نقةل ال ،وتستخدم بشكل واسع في البنوك ،برمجة تتعلق بالتجارة

تعةد مةن لغةات  Javaكمبيوتر ألخر دون الحاجةة لعمةل تعةديالت كثيةرة عليةه، ولغةة  المعد بها من

وتسةتخدم فةي عمةل تطبيقةات االنترنةت المختلفةة، وتتميةز  High Levelالبرمجة عالية المستوى 

بسهولة االسةتخدام والتنفيةذ، وتحتةوى علةى مجموعةة مةن االختصةارات التةي تسةهل علةى الجميةع 

نشةةاء إوتسةتخدم فةي تصةميم و ،لغةة برمجةة يطلةق عليهةةا لغةة الترميةز HTMLخدامها، ولغةة اسةت

ولقةةةد أشةةةار محمةةةود أبةةةو الةةةدهب . (69-67، ص ص2013موسةةةى الشةةةيخي، (صةةةفحات الويةةةب 

همةةا:  -تين مةةرحلتين رئيسةةعلةةى  لغةةات البرمجةةة تطةةورتأن  إلةةى (371-369، ص ص2011)

نةوعين  إلةى : وتنقسةم Low Level Language األول: لغات برمجةة ذات المسةتوى المةنخفض

: تعةةد مةةن أوائةةل اللغةةات التةةي تةةم وضةةعها   Machine Languageلغةةة اآللةةة  :أساسةةين، وهمةةا

ويتعامل بها الكمبيوتر، وتعتمد فةي بنائهةا علةى رمةزين  ،اللغة الوحيدة التي يفهمها هيللكمبيوتر، 

 ه اللغة مكونة من الصفر والواحد . فجميع تعليمات البرنامج في هذ(، 0,1اثنين فقط هما )

هةي لغةات قريبةة مةن لغةات    High Level Languageوالثاني اللغةات العاليةة المسةتوى        

لغةة  إلةىاإلنسان؛ لذا سميت بلغات المستوى العالي، فبعد كتابة برامجها بالغة العادية يةتم تحويلهةا 

اآللةةة حتةةى يتسةةنى للكمبيةةوتر فهمهةةا والتعامةةل معهةةا، وتةةتم عمليةةة التحويةةل بواسةةطة مترجمةةات 

Compilers إلةى ، ولكل لغة من اللغات مترجم خاص بها، وتنقسم لغات البرمجة عالية المستوى 

وتسةةمى أحيانةةا بالبرمجةةة  وهةةى Procedural Languageلغةةة البرمجةةة اإلجرائيةةة  :قسةةمين

هذا النوع من البرمجة على قيام المستخدم بكتابة أوامر وتعليمات البرنامج بشكل  ويعتمد، التقليدية

قيامةه  إلةى إجراء بعد إجراء، وبالتالي يحدد المستخدم للكمبيوتر التعليمات التي تؤدي  :مفصل أي

 Object ولغةةةة  البرمجةةةة المرئيةةةة .المطلوبةةةة للبرنةةةامج خطةةةوة بعةةةد خطةةةوة بدقةةةة عاليةةةة بالمهةةةام

Oriented Language  وتسةةمى أحيانةةا بالبرمجةةة المسةةيرة باألحةةداثEvent – Driven 

Programming، هةذه اللغةة لغةة تطويريةة تعتمةد علةى قواعةد اللغةات التقليديةة لتةتمكن مةن  دوتع

العمل علةى أنظمةة التشةغيل ذات الوجهةات الرسةومية، وهةي لغةات ذات بيئةات تطةوير أو تصةميم 

؛ وهةةذا النةةوع مةةن البرمجةةة ال يتطلةةب كتابةةة Integrated Design Environmentمتكاملةةة 

البرنةةامج علةةى شةةكل خطةةوات محةةددة أو كتابةةة أوامةةر وتعليمةةات متتابعةةة، فعلةةى المسةةتخدم وضةةع 

تمكن المسةةتخدم مةةن إدخةةال البيانةةات وإخراجهةةا وتحديةةد ليةةالكائنةةات أو العناصةةر علةةى النمةةوذج، 

، واألوامر وتنفيذها )موسى الشيخي  إنشاء التعليماتاألحداث، وتقوم لغة البرمجة بناء على ذلك ب

 (. 66-64، ص ص2013

يوسةف ، وبرمجةة تفريعيةه كمةا أشةار إليهةا برمجةة خطيةة إلى ويمكن تقسيم أنواع البرمجة         

أجةزاء منفصةلة،  إلةىتحليةل المةادة الدراسةية علةى  البرمجةة الخطيةةحيةث تعتمةد ( 2004عيادات)

األطر في خط أفقي متتابع، وتقدم األسةئلة مباشةرة فةي  لى اويطلق على كل جزء منها إطار، وتتو

اإلجابةةة الصةةحيحة بنةةاء علةةى مةةا درسةةه فةةي  إلةةىالبرنةةامج الخطةةى بحيةةث يتةةاح للطالةةب الوصةةول 
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ضةمن اإلجابةة اإلطةار التةالي الةذي يت إلةى اإلطارات السةابقة، وبعةد تثبيةت اإلجابةة ينتقةل الطالةب 

 وهنا يحدث تعزيز االستجابة مباشرة. تقديم المعلومات، إلى الصحيحة، إضافة 

مسارات متنوعة طبقا لالستجابة التي يقوم بها، لذلك فهناك عدة على البرمجة المتفرعة وتعتمد 

أن ممرات ممكنة، والممر المتبع يعتمد على األجوبة التي يقوم بها الطالب في كل مرحلة، ويمكن 

يسير الطلبة في مسارات متباينة، ومن هنا جاءت تسميته بالمتفرع أو المتشعب، الذي يتميز بتعدد 

المسارات على النقيض من البرمجة الخطية الوحيدة التسلسل أو المسار، حيث يتبع الطالب 

 للغات مستويات عدة هناك أن إلى  (2002وآخرون ) جميعا نفس المسار . ويشير مراد شلباية

لغات البرمجة على  ويمكن التعبير عن مستويات ،لنوع البرمجية المطلوب تنفيذها  وفق لبرمجةا

 ( 5شكل رقم ) يوضحه هيئة شكل هرمى ، 

 
  البرمجة لغات يعبر عن مستويات( 5) شكل

،  تمستويا ةالبرمجة تمثل ثالث لغات أن مستويات إلى( 2009يشير محمود ذكريا ) كما        

 من ، وهى قريبةLow Level Languagesالمستوى  متدنية لغات :المستوى األول في يأتي

 وهي Machine Languageاآللة  ومنها لغة اإلنسان، لغة عن وبعيدة الحاسوب)اآللة( لغة

 وتعتمد تعليمات عملياته، لتنفيذ الحاسوب يستخدمها التي اللغة أي الحاسوب، لغة تمثل التي اللغة

 حين تأتى لغة يف( ، 0،1من ) اللغة هذه تعليمات تتكون حيث الثنائي العدد نظام على اللغة هذه

ً  عليها ويطلق االختصارات، على عتمدي كمستوى ثان    Assembly Languageالتجميع   أحيانا

 Mnemonicالمختصرة  الرموز من مجموعة تعليماتها من تتكون حيث االختصارات لغة

Symbols لذلك المعينة، الداللة ذات  ً  من مجموعة التجميع لغة وتستخدم .رمزية لغة تسمى أيضا

 اآللة، لغة إلى  ترجمتها يجب التجميع التي بلغة أوامر األخرى والمجموعة اآللة، بلغة األوامر

 . Subوللطرح  Mulوللضرب  Addالرمز  استخدام يتم الجمع عمليةإلى  لإلشارة فمثالً 
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وقد  High Level Languagesالمستوى  عالية المستوى الثالث اللغات يفكما يأتي        

 الحاسوب )اآللة( حيث يتم لغة عن وبعيدة اإلنسان، لغة من قريبة ألنها ؛المستوى عالية سميت

 أنه ليس أي الحاسوب، خاللها من اإلنسان ويخاطب اإلنسان، لغة من قريبة بلغة تعليماتها كتابة

 هذه جاءت مترجم، وقد وجود من بد ال لكن يخاطبه، الحاسب لكي لغة ساناإلن لتعلم داعي هناك

 كتابة كيفية التركيز على دون المشكلة حل على انتباههم بتركيز الحاسوب مبرمجي لتساعد اللغة

سي  ، لغةCobolكوبول  ، لغةBasicبيسك  لغة :اللغات كأشهر تل ومن  .اآللة وعمل البرنامج

Cباسكال  ، لغةPascal، فورتران  لغةFortranجافا  ، لغةJava لغة ،Visual Basic لغة ،

Visual basic.net لغة ،C++ ولغة ،C#ونظراً ألن مهارات  .األخرى اللغات من ، وغيرها

فسوف  Visual Basic.Netالبرمجة التي يستهدفها البحث الحالي هي مهارات البرمجة بلغة 

 يتم التحدث عنها بنوع من التفصيل .

بأنها قةدرة المةتعلم علةى تزويةد الحاسةوب بةالخطوات الدقيقةة  (2007عطايا يوسف )يعرفها        

والتفصيلية والتي توصله لحل المسائل العلمية أو مسألة معينة )األوامر والتعليمةات الخاصةة بلغةة 

( والتةي يسةتخدمها ويوظفهةا المبةرمج لبنةاء وتصةميم البةرامج visual basic.net 2010برمجة 

وتعرف البرمجة باستخدام لغة الفيجوال بيسةك دوت نةت بأنهةا   ختلفة التي تحقق أهداف معينة.الم

لتةي بواسةطتها اومجموعةة مةن األوامةر والتعليمةات،  " اللغات التي يسةتخدمها المبةرمج فةي كتابةة

، 2009يسةةتطيع المبةةرمج إخبةةار الكمبيةةوتر بالمهةةام المطلوبةةة منةةه وتنفيةةذها" )محمةةود ذكريةةا، 

كتابة مجموعة مةن األوامةر والتعليمةات ( بأنها 414، ص2017) كما عرفتها ألفت فودة (.24ص

وعرفهةةا أيضةةا  .للكمبيةةوتر وفقةةاً لخطةةة واضةةحة، بهةةدف تنفيةةذ مهمةةة أو مجموعةةة مهمةةات محةةددة

بأنهةا مجموعةة مةن الخطةوات واألوامةر البرمجيةة التةي تمكةةن ( 60، ص2011شةريف المرسةى )

مجموعة المهام التي يرغةب فةي تنفيةذها مةن خةالل لغةة الفيجةوال بيسةك  المستخدم من القيام بتنفيذ

فةةي دراسةةته علةةى أنهةا قةةدرة المبةةرمج علةةى ( 129، ص 2014) ويشةةير هةةاني وزيةري .دوت نةت

وعمةل األوامةر والةدوال وكتابةة األكةواد البرمجيةة بشةكل صةحيح، وتوظيفهةا لبنةاء  استيعاب وفهم

نسرين عةزت ) وتؤكد  .ي تعمل بكفاءة عند تشغيل البرنامجوتصميم البرامج عالية من اإلتقان؛ لك

يةتم تصةميمه ، وجميعهةا  ية ومترابطة يمةر بهةا البرنةامج الةذ( أن هناك سبع مراحل متتالي2013

  .(6ويمكن توضيحها من خالل شكل رقم ) ، تمثل مهارات أساسية البد أن يتقنها المصمم
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 Visual Basic.Net:( مراحل بناء برنامج بلغة 6شكل )

 مهارات حل المشكالت -

هةةم المهةةارات التةةي يجةةب أن يتمتةةع بهةةا الطةةالب أمةةن  ةمهةةارات حةةل المشةةكالت واحةةد دتعةة       

 أي ؛ لةه حةل إيجةاد يتطلةب ، وتعرف المشةكلة بأنهةا موقةفجميع المراحل الدراسية فيالدارسين 

محةدد )وزارة التربيةة والتعلةيم،  بترتيةب خطوات عدة تباعاخالل  من إليه الوصول مطلوب هدف

 بهةا القيةام ينبغةي التةي واألنشةطة والعمليةات الخطةوات (. وقةد تكةون عبةارة عةن 2، ص2007

أن المشةكلة  إلةى( 2015. ويشير مصطفى نةداد ) ( 2011أو ناتج وليد جابر ) هدفإلى  للوصول

 التالية :المراحل بشكل عام تعتمد على 

، وقد تكون المشكلة استشعار الفرد للموقف المتأزمهى و: واإلحساسالشعور مرحلة  -1

 تتطلب حالً .رياضية أو حسابية  ، أو مسألةأو موقف معقد ،ظاهرة

 الصةياغة تكةون قةدو ،عةدة جمةل أو جملة ضمن المشكلة صياغة  يوتعنتحديد: المرحلة  -2

 .االستفهام بأسلوب أو الشرط بأسلوب أو خبرية جملة شكل على

 المراجع، ورصد وتجميع المعلومات ديتحد يوتعن: والبيانات المعلومات جمعمرحلة  -3

 .المعلومات منها جمعت التي المؤسسات وحتى والكتب والمصادر

 .للمشكلة حال يمثل ما وتخير ،الحلول تنفيذ طريق عنوتتم :  الحلول اختبارمرحلة  -4

 من عدد إجراء خالل من ويمكن الوصول إليها :وتعميمها النتائج إلى التوصلمرحلة  -5

 .إليه التوصل تم الذي االستنتاج تدعم التي التجارب
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 من خالل تتطلب حالً ؛ وذلك رياضية  بوجود مشكلةفي األصل  عمليات البرمجة وترتبط        

ويشير  .أو المنطقية الحسابية المعالجة وعمليات المتوفرة المطلوبة والمدخالت المخرجات تحديد

  مشكلةال حل في المستخدمة األساليب أحد  Algorithmالخوارزمية أن  إلى ( 2017عمار ) 

 ويعتمد تحليل .منطقيا ترتيبا المرتبة اإلجراءات من مجموعة خالل من؛ الرياضية أو الحسابية

ى شكل سلسة تكون عل  التي الحل خطة إعدادمن خاللها  يتم ومدخالت مخرجات على المشكلة

نسبة لعالم  (algorithm)ويطلق على هذه الخطوات لفظ الخوارزمية ، من الخطوات المتتالية

خرائط ويتم تمثيل الحل على هيئة ،  الرياضيات ومؤسس علم الجبر محمد بن موسى الخوارزمي

أن المشكلة يجب أن تتصف بالوضوح ( 2004ويذكر )عدنان يوسف،  .(flowcharts)تدفق 

 أولويات حسب درجة األهمية للفرد .والعمومية واألهمية ، وترتب المشكالت في 

 

( حل المشكلة بأنها حالة يسعى 2003ويعرف كل من رافع النصير وعماد عبد الرحيم )       

هدف يصعب الوصول إليه بسبب عدم وضوح أسلوب الحل أو  إلىخاللها الفرد للوصول 

وتحول دون ، ، أو بسبب عقبات تعترض هذا الحلصعوبة تحديد وسائل وطرق تحقيق الهدف

ما يريد. وأن األداة التي يستخدمها الفرد في حل المشكلة هي عملية التفكير وما  إلىوصول الفرد 

 تعرض له.ينجاز مهمات عقلية أو الخروج من مأزق إيبذله من جهد عقلي يحاول خالله 

 خطةوات يتضةمن إنسةاني المشةكالت سةلوك حل أسلوب ( أن2009حيم العزاوي )رذكر يو       

   . مباشةرة بصةورة أمامةه موجةودا يكةن لم والذي ، للمشكلة الصحيح الحل إلى الوصولللفرد  تكفل

يةتم تنفيةذه  تعليمةي أسلوب الُمشكالت حل أسلوب أن  ( 2013ومحمد الحيلة ) ،ويرى توفيق مرعى

 المختبرات .، ويمكن تطبيقه داخل قاعات الدراسة أو معينة ستراتيجيةإمن خالل 

 الدراسات السابقة 

 أولا الدراسات المرتبطة بأنظمة التعلم الذكية .

( بغرض استخدام منصات التعلم اإللكتروني الذكية  ,Rawen 2018جاءت دراسة راون )       

، وفرط الحركة االنتباهلتنمية المفاهيم العلمية المجردة لدى التالميذ الذين يعانون من تشتت 

ن فورد بوالية نيوجرسي عينة من تالميذ المرحلة االبتدائية في مدرسة جراوطبقت الدراسة على 

مضاهاة ألشكال  إلى، وصممت منصة التعلم لتحول المعلومات النظرية المجردة األمريكية

لتعزيز درجات  ؛رجات متفاوتة من اإلضاءة الملونة، كما اعتمد النظام على دسة افتراضيةمحسو

أن منصات التعلم الذكية التي تعتمد على التوجيه الذاتي للنظام  إلى ، وتوصلت الدراسةاالنتباه

تنمية المفاهيم العلمية المجردة التي تمثل مشكلة في تعلمها للتالميذ الذين يعانون من  يفتساعد 

 االنتباه . يفتشتت 

لتنمية بناء نظام تعليمي إلكتروني ذكي ( بغرض  2016حمد عبد البديع )أوجاءت دراسة        

، التربية النوعية جامعة المنصورة مهارات التحليل اإلحصائي لدى طالب الدراسات العليا بكلية

، ايير أو أسس للتصميم، ولم تستهدف الدراسة وضع معمنت الدراسة تصميم نظام تعلم ذكىوتض

رات ، وركزت فقط على توفير عدد كبير من البدائل والمسالكنها اعتمدت على النماذج العامةو
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هو أدنى شروط  نظم التعلم الذكية، ونشر النظام على الويب، واتيح للدارسين من ، وأثناء التعلم

، وجاءت النتائج مؤكدة تفوق المجموعة التجريبية على نظيرتها المجموعة الضابطة في بعد

 مهارات التحليل اإلحصائي . 

تصميم نظام تعليمي ذكي لتنمية مهارات  هاغرض( بدراسة 2015ت هبة هللا أحمد ) وقام       

التعرف على  إلى، وهدفت تلك الدراسة اإللكترونية لدى الطالب المعلمينإدارة الفصول 

، وتحديد المستويات طالب المعلمينالمهارات الخاصة بإدارة الفصول اإللكترونية لدى ال

ستخدام النظام التعليمي الذكي ، وقياس أثر االمعيارية للنظام التعليمي الذكي، وتصميمه وبنائه

المقترح في تنمية مهارات إدارة الفصول اإللكترونية لدى الطالب المعلمين ، وكذلك المفاهيم 

فعالية النظام المقترح  إلى، وتوصلت الدراسة مالمعرفية لمهارات إدارة الفصول اإللكترونية لديه

ً ء أفراد المجموعة قبلياً وبعمن خالل مقارنة نتائج أدا ، وأيضاً لم يحدد النظام المقترح معايير ديا

، بل اكتفى فقط بوضع مواصفات دقيقة لتصميم نظم التعلم الذكية ثابتة أو مؤشرات قياسية

 للمحتوى المراد تعلمه . 

( دراسة تتعلق بقياس فعالية استخدام التعلم الذاتي 2014كما أجرى حارص عبد الجابر)        

رة الكمبيوترية في تدريس الجغرافيا على التحصيل المعرفي وتنمية التفكير القائم على النظم الخبي

 :، وتم تصميم النظام من خالل نموذجيندية لدى طالب الصف األول الثانويالناقد والقيم االقتصا

كرة النظام على اإلبحار عبر ، واعتمدت فواآلخر للمعلم، وملفات اإلنجاز ،أحدهما للطالب

تأثير إيجابي للنظام  إلى بدائل ومسارات تتاح للمتعلم ، وتوصلت الدراسة  ، من خالل عدةجوجل

 المقترح مقارنة بالنظام التقليدي المتبع في تعلم الجغرافيا . 

( مستهدفة قياس فعالية برنامج قائم على تكنولوجيا 2012كما جاءت دراسة محمد خليفة )        

المواقع االلكترونية التعليمية لدى طالب شعبة الذكاء االصطناعي في تنمية مهارات بناء 

، وقد تميزت تلك الدراسة ببناء النظام ات في ضوء معايير الجودة الشاملةتكنولوجيا المعلوم

 المقترح في ضوء معايير قياسية للجودة ، وتناولت الدراسة مدى الحاجة للتعرف على تكنولوجيا

 المختلفة المشكالت على للتغلب خاصة بصفة لذكيةا ونظم التعليم عامة بصفة االصطناعي الذكاء

 المواقع بناء مهارات لتنمية ذكي تعليمي برنامج وإنتاج ، كذلك تصميمالمجال التربوي في

ً تفوق . التعليمية المواقع مطوري لدى التعليمية اإللكترونية وجاءت نتائج البحث مؤكدة أيضا

وأوصت الدراسة بأهمية التوسع في استخدام ، التجريبية على المجموعة الضابطة المجموعة

 .برامج ونظم التعلم الذكية في التعليم والتدريب بشكل عام

( بهدف قياس تأثير برنامج قائم على نظم 2011وجاءت دراسة عبد الرؤوف محمد )        

 لدى طالب شعبة تكنولوجياالتعليم الذكية لتنمية بعض مفاهيم ومهارات صيانة الحاسب اآللي 

واستهدفت هذه الدراسة التعرف على مدى فاعلية برنامج قائم على نظم التعليم الذكية ، التعليم

 ، تملدى طالب شعبة تكنولوجيا التعليملتنمية بعض مفاهيم ومهارات صيانة الحاسب اآللي 

، واختبار مفاهيم، واختبار في ائمة مهارات لصيانة الحاسب اآللي، وقاستخدام قائمة مفاهيم

مهارات صيانة الحاسب اآللي، وبطاقة مالحظة لقياس الجانب المهارى بالبرنامج. وتوصلت 
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جود فرق ذي داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعتين التجريبية والضابطة و إلىالنتائج 

، كذلك مجموعة التجريبيةمالحظة لصالح الفي درجات القياس البعدي لكل من االختبار وبطاقة ال

داللة إحصائية بين متوسطي درجات طالب تكنولوجيا التعليم في المجموعة  يوجود فرق ذ

التجريبية والمجموعة الضابطة في القياس البعدي لبطاقة مالحظة األداء العملي لمهارات صيانة 

 الحاسب اآللي لصالح المجموعة التجريبية. 

فعالية برنامج تعليمي ذكي في تنمية "( دراسة بعنوان 2010كما أجرى عماد بديع )        

، وركزت تلك الدراسة على "التحصيل لدى طالب قسم تكنولوجيا التعليم بكليات التربية النوعية

، والتعرف على فاعلية البرنامج اإللكترونيةدور البرامج الذكية في إدارة المقررات التعرف على 

وجود  إلىجيا التعليم بكليات التربية النوعية. وتوصلت النتائج المقترح على طالب قسم تكنولو

بين متوسطات درجات عينة الدراسة في القياس القبلي لالختبار التحصيلي  ةفروق دالة إحصائي

 ومتوسطات درجاتهم في القياس البعدي لالختبار وذلك لصالح القياس البعدي. 

بعنوان " تصميم وتنفيذ برنامج تعليمي ذكي ( دراسة 2009منى عصمت ) كما قدمت        

لتنمية المفاهيم األساسية للبرمجة موجهة األهداف " وتم تصميم البرنامج التعليمي الذكي لتنمية 

معلم  المفاهيم األساسية للبرمجة لدى طالب الفرقة الرابعة بكلية التربية النوعية شعبة إعداد

ع المشكالت وتقديم معينات ، وتوقيوالت المهامدوالنظام على أساس م، وتم بناء حاسب آلي

ودلت النتائج على تفوق النظام الذكي مقارنة بالبرامج الحاسوبية العادية التي ال تعدو  .الحلول

  .كونها عروض تعلم غير تفاعلية 

كما ، بيئات التعليم والتعلم يفتؤكد الدراسات التي تم عرضها على أهمية نظم التعلم الذكية و       

المعايير القياسية التي تبنى عليها نظم مزيد من  إلىأكدت تلك الدراسات على أهمية التوصل 

 .. بغرض رفع كقائتها  وبرامج التعلم الذكية

ا دراسات   : بمهارات البرمجة ومنهااهتمت ثانيا

 التعلم ألساليبوفقاً  تكيفية إلكترونية تعلم بيئة استهدفت تصميم( 2016محمد ) دراسة مروة       

 تالميذ لدى لالستخدام البرمجة والقابلية مهارات تنمية ، وقياس أثرها فيالحاسب مقرر في

ً  بيئة ت بيئة التعلم التكيفية على أنها، ووصفاإلعدادية المرحلة  التعلم ألساليب تعلم تصمم وفقا

وتوصلت ( ، Tactile-kinesthetic، الحركي Visualالبصري ، Auditoryالحسية )السمعي 

 متوسطي بين( (a ≤0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة وجود  إلى نتائج الدراسة 

ً ألساليب البحث مجموعات درجات  البعدي القياس في  )والكلي التحليلي( النفسية التعلم وفقا

لدى تالميذ المرحلة  Visual Basic.netبلغة  البرمجة  لمهارات المعرفي التحصيل الختبار

ً  دال تفاعل يوجد الاإلعدادية ، كذلك   التعلم أساليب بين(  (a ≤0.05داللة  مستوى عند إحصائيا

 وأساليب Tactile-kinesthetic) الحركي ، Visual البصري ، auditoryالسمعي ( الحسية

 اإللكترونية التعلم يئةب داخل Holistic  )أو Global الكلي ، analyticالتحليلي ( النفسية التعلم

 تالميذ لدى Visual Basic.NET بلغة البرمجة لمهارات المعرفي التحصيل على يؤثر التكيفية

  .اإلعدادية المرحلة
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 تنمية في المدمج التعليم فاعلية ( دراسة بعنوان "2014عبدالحليم محمد ) كما أجرى        

 تنمية" وكان الغرض من تلك الدراسة الثانوي األول الصف طالب لدى البرمجةمهارات 

 مناسبة المهارة ، كذلك معرفة تطوير نموذج باستخدام المدمج التعليم خالل من مهارات البرمجة

مهارات البرمجة. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على  تنمية في المستخدمة المدمج التعليم عناصر

كتساب مهارات كتروني بيئة جيدة لتعلم واأن فكرة التعلم المدمج التي تجمع بن التقليدي واإلل

في التدريب على واجهات البرنامج ، في  اإللكترونية. حيث تستخدم البيئة البرمجة لدى الطالب

حين وجود المعلم وشرحه وتفاعله مع الطالب يزيد من درجة التفاعل واالستفادة . وأوصت 

رمجة لدى المتعلمين .واستمرارا لتجريب الدراسة بالتوسع في بيئات التعلم التي تنمى مهارات الب

  .فكرة التعلم المدمج كوسيط لتنمية مهرات البرمجة 

( التي استهدفت قياس فاعلية التعلم المدمج القائم على 2013محمد عبد هللا ) جاءت دراسة        

، واستخدمت ة لدى طالب الصف الثالث اإلعداديالمشروعات في تنمية بعض مهارات البرمج

أن التعلم المدمج القائم على  إلىالدراسة التعلم المدمج القائم على المشروعات وتوصلت 

الكتساب الطالب يخلو من استراتيجية المشروعات بالنسبة  يالذالمشروعات أفضل من نظيره 

 كتل د، وتعردى مكثف يخضع للمالحظة والتحليلنها تعتمد على نشاط فإحيث  لمهارات البرمجة 

 ستراتيجية تنفيذ المشروعات . إ؛ حيث تم االعتماد على الدراسة مهمة جداً للبحث الحالي

( التي استخدمت  برنامج حاسوبي تعليمي بغرض 2012وتطالعنا دراسة موسى محمد )        

إكساب طالب المرحلة الثانوية مهارات البرمجة بلغة الفيجوال بيسك دوت نت ، واعتمدت على 

مة بمهارات الفيجوال بيسك ، وقدمت الدراسة قائواألخرى ضابطة ،أحدهما تجريبية :مجموعتين

، ودلت النتائج على فعالية البرنامج راسة الحالية، استفاد منها الباحث صاحب الددوت نت

 ، وقد أكدت الدراسات التي تمارات البرمجة بلغة الفيجوال بيسكالمقترح في إكساب الطالب مه

، كذلك إمكانية تعلمها للطالب من خالل أنظمة التعلم مهارات البرمجة عرضها مدى أهمية

 اإللكتروني بشكل عام .

ا    :دراسات اهتمت بمهارات حل المشكالت ومنها -ثالثا

معية ( التي اهتمت بتقييم مدى حاجات طالب المرحلة الجا2017دراسة العبودي )        

من حلول المشكالت التي مهارات حياة تمكن صاحبها لوصفها ، الكتساب مهارات حل المشكالت

مهارات ، وخاصة أنها تدرس ضمن مقررات السنة التحضيرية ضمن مقرر يسمى قد تواجهه

ومن ثم ضرورة  ،ضعف تلك المهارات لدى طالب الجامعة ي، وأكدت النتائج تدنالبحث العلمي

 . العمل على تنميتها من خالل برامج ومداخل تدريسية مناسبة 

 حل مهارات مستوى إلى التعرف، بغرض (2016مهرية )  وجاءت دراسة خليدة       

لبيئات تعلم إلتقانها لدى ، ومدى الحاجة الثانوي من التعليم الثانية السنة تالميذ لدى المشكالت

، وتضمنت نتائج الدراسة أهمية هذه المهارات وحاجتها لبيئات تعلم وتدريس الكترونية . الطالب

 حل ستراتيجيةإب وعالقتها العقل (: بعنوان" عادات2014دراسة محمد كامل ) كما جاءت 

غزة " وتناولت  – األزهر بجامعة والعاديين المتفوقين الطلبة مقارنة " بين دراسة المشكالت
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 المتفوقين لدى الطلبة المشكالت حل واستراتيجية العقل عادات بين العالقةالدراسة بحث 

الطلبة  لدى العقل عادات تحديد، كذلك هدفت الدراسة نفسها ل األزهر جامعة في والعاديين

 المتفوقين والعاديين. الطلبة لدى المشكالت حل ستراتيجيةإعلى و التعرف والعاديين  المتفوقين

 للطلبة العقل درجات عادات متوسط إحصائية بين داللة ذات فروق وجود  إلىوتوصلت الدراسة 

   إحصائية داللة ذات فروق، كذلك وجود العاديين للطلبة العقل عادات متوسط وبين المتفوقين

 الطلبة لدى المشكالت حل ستراتيجيةإ على ودرجاتهم العقل عادات العينة على أفراد درجات بين

 .المتفوقين

 حل في التحليلي التفكير ( بعنوان " مستوى2013عقيل )  أبو إبراهيموجاءت دراسة        

البحث عن المتغيرات" استهدفت هذه الدراسة  ببعض الخليل وعالقته جامعة طلبة لدى المشكالت

، وقدرتهم على حل المشكالت، واستقصاء التحليلي لدى طلبة جامعة الخليل تباين مستوى التفكير

، وبيان الفروق بين بعض المتغيرات لتحليلي والقدرة على حل المشكالتالعالقة بين التفكير ا

عدم  إلىوتوصلت نتائج تلك الدراسة ، الطالب، والكلية، ومستوى الطالب(والتي تضم )جنس 

أسلوب حل المشكالت  وجود عالقة ارتباطية بين التفكير التحليلي لدى طلبة جامعة الخليل وبين

. كذلك وجود فروق دالة إحصائية عند (0.06)، حيث كانت الداللة اإلحصائية تواجههم التي

امتالك طلبة جامعة الخليل للتفكير التحليلي  بين متوسطات درجات (a> 0.05)مستوى الداللة 

 في أسلوب حل المشكالت باختالف الجنس. 

 جامعة طلبة لدى المشكالت حل (: بعنوان " مهارات2013أحمد )  محمدوأتت دراسة        

 طلبة لدى المشكالت مهارات حل تقصيفلسطين " واستهدفت هذه الدراسة  في المفتوحة القدس

بعض  بحسب المهارات هذه في االختالف تحديدفلسطين، و في المفتوحة القدس جامعة

وتوصلت  .الدراسي للطالب والمستوى ،)التخصص ( والكلية كالجنس، النوعية خصائصهم

 المتوسط ، كذلك توجد فروق دون هي الجامعة طلبة لدى المشكالت مهارات حلأن  إلىالنتائج 

وتشير  .اإلناث ولصالح الجنس، لمتغير تبعا كافة المشكالت حل مهارة مجاالت فية إحصائي دالة

كذلك ، إلى أهمية مهارات حل المشكالتهذا المحور  يفالدراسات السابقة التي تم عرضها 

 .ضعفها لدى طالب المرحلة الجامعية 

 تم ذكرها  التيللمحاور الثالثة تحليل نتائج الدراسات السابقة 

 : اآلتي نتائج الدراسات السابقة في يمكن تلخيص

استخدمت معظم الدراسات السابقة المنهج التجريبي للتعرف على فاعلية برامج التعليم        

التحصيل الدراسي، تنمية مهارات التفكير، تنمية  :التابعة مثل الذكية على عدد من المتغيرات

مهارات البرمجة، تنمية بعض مهارات عمليات العلم، تأهيل الطالب المعلمين. وتضمنت 

أهميتها داخل الدراسات السابقة العديد من تقنيات وأساليب الذكاء االصطناعي والتي تؤكد على 

 :كواجهات مفيدة للدراسة الحالية  –ة آلتيعلى النقاط االمؤسسات التعليمية، ويمكن الوقوف 

الدراسات السابقة على أن أنظمة التعلم الذكية بمثابة نسخ متطورة من برامج  معظم اتفقت -
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 التطوير والتحسين والتجريب .مزيد من  إلىمدى حاجتها ، والتعلم التقليدية

الذكية قد تكون فعالة ومؤثرة في إتقان اتفقت بعض الدراسات السابقة على أن أنظمة التعلم  -

 المتعلمين للمهارات التي تتطلب ممارسات تطبيقية .

كذلك ، لمهارات البرمجة وحل المشكالت ياتفقت معظم الدراسات السابقة على أن هناك تدن -

 ستراتيجيات جديدة لتعلمها . إالبحث عن مصادر تعلم وضرورة 

دقيقة لتصميم التربوية الفنية أو المواصفات ال ث عنإلى الحديلم تتطرق الدراسات السابقة  -

 نظم التعلم الذكية 

ستراتيجية المشروعات كمدخل تدريسي لتعلم مهارات البرمجة وحل إتباع ايفضل  -

 المشكالت لدى الطالب . 

مكن االستفادة من قوائم مهارات البرمجة وحل المشكالت التي تضمنتها الدراسات السابقة ي -

 البحث الحالي . الستخدامها في

مكن االستفادة من خرائط التدفق التي بنيت عليها أنظمة التعلم الذكية التي استخدمتها بعض ي -

 الدراسات السابقة .  

 ومراحل تطبيقه إجراءات البحث 

 أولا : تحديد قائمة المعايير القياسية لنظم التعلم الذكية . 

؛ قام الباحث لنظم التعلم الذكية ةتضمن المكونات الرئيس يالذفي ضوء اإلطار النظري        

مراجعة الدراسات بإعداد قائمة المعايير القياسية من خالل وضع الصورة األولية للمعايير بعد 

، كذلك االطالع على نظريات تصميمها من قبل الدراسات السابقة، والنظم التي والبحوث السابقة

، وقد تضمنت قائمة المعايير عدة مجاالت الذكية بناء وتصميم أنظمة التعلمونظم 

"DOMAINS" تتضمن مجموعة من المعايير ،"STANDARDS"،  يندرج تحتها

ة المكونات الرئيس إلىك القائمة ل. تطرقت ت"INDECATORS"مجموعة من المؤشرات 

ً ليها عع التعرفالتي تم ، وللنظام الذكي . وتم إعداد الصورة ند استعراض اإلطار النظري سابقا

المبدئية لقائمة المعايير القياسية في ضوء مقياس ثالثي لدرجة األهمية )غير مهم ، مهم ، مهم 

، وتم االعتماد على مجموعة من الخبراء الذين تفضلوا بالتحكيم على تلك القائمة وبلغ (جداً 

هم أياي التعرف على رتهدف استطالع الر، وقد اس(1( خبيراً ومحكماً ) ملحق رقم 12عددهم )

 حول أهمية كل من هذه المعايير، ومؤشراتها بالنسبة لتصميم النظام الذكي بشكل عام . 

، أو حذف بعض نها :  تعديل صياغة بعض العباراتوقد أعطى المحكمون عدة خيارات م       

المجال األخر. وقام الباحث بأخذ هذه  إلى أو نقل بعض المعايير  ،المعايير المتشابه والمكررة

ضوء اآلراء  يفالتعديل ، و مالحذف أ م، سواء باإلضافة أوتنفيذها عنايةالتعديالت بعين ال

والمالحظات تم تعديل قائمة المعايير. وتمت معالجة استجابات الخبراء والمحكمين على قائمة 
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وبعد  .طالع الرأي حول بنود تلك القائمةاستالمعايير القياسية لتصميم أنظمة التعلم الذكية ، وتم 

ً تربويمعياراً ( 33، أمكن التوصل لعدد ) المعالجات اإلحصائية ً وفني ا . وقد وصلت قائمة المعايير ا

ً ، شملت ) ( معياراً رئيس50النهائية لعدد )في صورتها  ( معيار يخص الجوانب الفنية ، 25ا

على مجموعة من مؤشرات  واشتمل كل معيار رئيسالتربوية ، ( معيار يخص الجوانب 25و)

 ( قائمة المعايير التربوية والفنية .4األداء المرتبطة بالمعيار بشكل مباشر، ويوضح جدول رقم )

 ( ملخص المعايير القياسية ) التربوية والفنية ( لتصميم نظم التعلم الذكية4جدول رقم ) 

 عددها                               م            المعايير التربوية           

 6 .الفئة المستهدفة 1

 8 .األهداف التعليمية 2

 11 .تقديم المحتوى التعليمي 3

 المعايير الفنية والتقنية             

 5 .الكفاءة البرمجية 1

 12 تصميم واجهة المستخدمين. 2

 8 معايير اختيار الوسائط المتعددة  7

( ملخص نتائج التحليل اإلحصائي للمعايير القياسية التربوية  7ويوضح الشكل رقم )        

لتصميم نظم التعلم الذكية بداية من المعيار األول حتى الخامس والعشرين ، وسوف يعتد بالمعايير 

، %  كمعايير قياسية أساسية75ى من أعل أي:فيما فوق (  3حصلت على متوسط )  التياألساسية 

 يتم توضيحها عند عرض نتائج البحث .وسوف 

 
 ( لملخص نتائج تحليل المعايير القياسية التربوية لتصميم أنظمة التعلم الذكية7شكل رقم )

( ملخص نتائج التحليل اإلحصائي للمعايير القياسية الفنية لتصميم  8ويوضح الشكل رقم )        

، وسوف يعتد بالمعايير الخامس والعشرينمعيار األول حتى نظم التعلم الذكية بداية من ال
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، %  كمعايير قياسية أساسية75ى من أعل أي:فيما فوق (  3حصلت على متوسط )  التياألساسية 

 وسوف يتم توضيحها أيضاً عند عرض نتائج البحث .

 
 ( لملخص نتائج تحليل المعايير القياسية الفنية لتصميم أنظمة التعلم الذكية8شكل رقم )

سوف  يالذوقد تم اعتماد تلك المعايير ليصمم على أسسها النظام المقترح للتعلم الذكي        

إكساب طالب الفرقة شعبة معلم الحاسب كية التربية النوعية جامعة المنصورة  يفيوظف 

 مهارات البرمجة وحل المشكالت والتي سوف يتم وصف إجراءات إعدادها وتجهيزها .

ا  محتوى نظام التعلم  هذه القائمة سوف تمثل المشكالت قائمة مهارات البرمجة وحلتحديد  -ثانيا

تم اختبار فعالية النظام ضوئها سوف ي علىالتي  هي المتغيرات التابعة األساسية دالذكي والتي تع

 ، ومرت هذه المرحلة بعدة خطوات يمكن توضيحها كما يلى :المقترح

مهارات ) البرمجة وحل ائمة التي تتضمن كال النوعين من التحديد الهدف العام من إعداد الق -1

: اشتقاقها أوالً من وات لتجهيز تلك القائمة تمثلت في؛ حيث قام الباحث بعدة خطالمشكالت (

توصيف مقرر المادة الدراسية التي يدرسها طالب الفرقة الثالثة شعبة من خالل مقرر البرمجة 

ويتبع كل  ةإلى مهارات رئيستم تقسيمها ثم ، التربية النوعية جامعة المنصورة معلم الحاسب بكلية

، حيث تم تقديم المهارات على هيئة مشكالت مجموعة من المهارات الفرعية ةمهارة رئيس

، ومن ثم يقوم بالعمل على حلها من خالل التي يدرسهايستكشفها الطالب في مجال البرمجيات 

المشكلة بداية من تحديد الخوارزميات واألكواد البرمجية الالزمة منتهياً الخطوات المتبعة في حل 

؛ بمعنى أنه تم إتباع أسلوب المشروعات ، بصورة فعلية وتجريبيةيحل المشكلة يالذبالبرنامج 

مهارة  (22( مهارة ما )70صورتها المبدئية ) يفستراتيجية تدريسية ، وقد تضمنت القائمة إك

 ( مهارة تخص البرمجة نفسها من الناحية الفنية  .  48، و)تخص حل المشكالت البرمجية

عرض تلك  ؛ وذلك من خالل المهارات التي تم تحليلها ورصدهاالتحقق من صدق قائمة   -2

القائمة على نفس مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال تكنولوجيا التعليم والتصميم 

حول   آرائهمبهدف التعرف على وذلك ، (1( خبيراً ومحكماً ) ملحق12م )لبالغ عددهالتعليمي، ا
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ليها ، ومدى ارتباطها بالمحتوى الدراسي إمهارات البرمجة وحل المشكالت التي تم التوصل 

( في الخانة التي تعبر عن درجة األهمية )غير √المقدم . وطلب من كل محكم وضع عالمة )

ة )غير مرتبطة ، المهارة الفرعية بالمهارة الرئيسجداً ( ومدى ارتباط مهمة ، مهمة ، مهمة 

شمولية : إلى التعرف على آراء المحكمين حولمرتبطة ، مرتبطة جداً( وقد هدف االستبيان 

كل مهارة وقابليتها  ، ومدى وضوحبالبرمجة وحل المشكالت وتكاملهماالقائمة للمهارات الخاصة 

للغوية والدقة العلمية ، كذلك سالمة الصياغة اارتباط المهارة بالمحتوى المقدم ، ومدىللقياس بدقة

إمكانية حذف أو إضافة بعض المهارات و إعادة ترتيب قائمة المهارات  إلى، باإلضافة لكل مهارة

 وفقاً لألولوية . 

ميةة كةل مةن راء السادة المحكمةين تبةين للباحةث مةدى اتفةاق المحكمةين علةى أهآوبعد دراسة        

، حيث يتضح من الجةدول السةابق أن نسةبة تباطها بالمحتوى لدى طالب العينةالمهارات ومدى ار

  حةوالى إلةى اتفاق السادة المحكمين على بنود قائمةة المهةارات عاليةة حيةث وصةلت نسةبة االتفةاق 

عليهةا،  وتم تعديل بعض المهارات التي اتفق معظم المحكمين%( وهي نسبة اتفاق مناسبة ،  95)

 (.5) رقم من خالل استعراض أراء المحكمين وتحليلها كما يتضح ذلك من الجدول

 ( مقترحات المحكمين لتعديل بعض مهارات البرمجة وحل المشكالت5جدول )

 الصياغة بعد التعديل  صياغة المهارة قبل التعديل 

 .(form)النموذج  يحدد نافذة  (form). النموذج إلى نافذة يذهب 

 (.Toolboxيحدد صندوق األدوات )  (.Toolboxإلى  صندوق األدوات ) يذهب 

 
 إدخالهما يتم عددين لجمع تدفق كتابة خريطة

 الناتج وإظهار
 

 إدخالهما يتم عددين لجمع تدفق رسم خريطة

 الناتج وإظهار

 Buttonاألمر  ضبط خصائص أداة التحكم زر  Buttonاألمر  تغير خصائص أداة التحكم زر 

 تحليل المشكلة المطلوب حلها  وصف المشكلة المطلوب حلها 

في ضوء أراء السادة المحكمين تم إجراء التعديالت الالزمة على قائمة المهارات، وبذلك تم        

(، 3الخروج بقائمة مهارات البرمجة وحل المشكالت لدى طالب العينة بصورتها النهائية ملحق )

( مهارة 48( مهارة لحل المشكالت البرمجية ، و)22حيث بلغ عدد المهارات الرئيسية النهائية )

 عمليات البرمجة الفنية ل

 ثالثا: تصميم النظام المقترح :

نموذج  :ومن هذه النماذج ،قام الباحث باالطالع على العديد من نماذج التصميم التعليمي       

(؛ نموذج عبداللطيف الجزار 2009(؛ نموذج الغريب زاهر )2007محمد عطيه خميس )

 خالل للتصميم التعليمي، ومن ADDIE(؛ نموذج 2015(؛ نموذج محمد عطيه خميس )2013)

 يالعام، فجميع النماذج تحتو إطارها في كبير حد إلى تتشابه فإنها النماذج هذه وتحليل دراسة

 والتطوير.  والتقويم، واإلنتاج، والتصميم، ة: التحليل،تيساسية اآلعلى المراحل األ
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لبناء وتطوير  ADDIE (Grafinger,1988)استخدم الباحث نموذج التصميم العام وقد        

أنه يتضمن المراحل  :ليها ، ومن أهم خصائصهإتم التوصل  التينظام ذكى مقترح وفقاً للمعايير 

، كذلك يتسم بالسهولة والوضوح والشمول التعليمي بطريقة متسلسلة نظامية األساسية للتصميم

مناسب جداً  للتطبيق  ADDIE، كما يعتبر نموذج التي تسمح بمالئمته للبحث الحاليوالمرونة 

على جميع المستويات من حيث البيئات التعليمية والنظم التعليمية المختلفة وتطوير المقررات 

  .اإللكترونية

يحتوى على مراحل تصميم النظام  ADDIE(  يوضح مخطط لنموذج 9شكل )  يأتيوفيما 

 الذكى المقترح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 =500 = 

 2020 يونيو -( 15مسلسل العدد ) - األول العدد - الثامنالمجلد 

 الجمعية المصرية للكمبيوتر التعليميمجلة 

 

 ADDIE (Grafinger,1988)( نموذج 9شكل )

  :لى: التحليل وتتضمنوالمرحلة األ

 معايير التصميم   -1

الةةذكي وفةةق  بةةدأت تلةةك المرحلةةة بتحديةةد قائمةةة المعةةايير القياسةةية لتصةةميم النظةةام التعليمةةي       

تضةمنت فةي صةورتها و ،، والتةي  تةم الوصةول إليهةا كمةا سةبق توضةيحهالخطوات السابق ذكرها

ً قياسي اً معيار( 33النهائية )  ( .2نظر ملحق )ا،  ا
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 تحليل خصائص المتعلمين المستهدفين:  -2

مراعةةةاة البرنةةةامج أو النظةةةام التعليمةةةي للخصةةةائص األكاديميةةةة والعقليةةةة واالجتماعيةةةة  دتعةةة       

تحديد : من خالل ذا الجانب أهمية خاصةلذلك تم إعطاء ه ؛لنجاحهمن الشروط األساسية والنفسية 

، مثلةة التةي تناسةب طبيعةة المتعلمةينواأل ،مستوى الخبرات التعليمية ، واختيةار مسةتوى األنشةطة

كذلك معالجة المحتوى التعليمي، وتتابعه، وصةياغته، وتنظيمةه بمةا يناسةب المتعلمةين ، باإلضةافة 

لعامةةة للطةةالب فهةةم    سةةتراتيجيات التعلةةيم والةةتعلم المناسةةبة. فيمةةا يخةةص الخصةةائص اإاختيةةار  إلةةى

، وهنةاك التربيةة النوعيةة جامعةة المنصةورة وهم طةالب الفرقةة الثالثةة شةعبة معلةم الحاسةب بكليةة

تجانس بين أفراد العينة من حيث العمر الزمنةى والعقلةي والبيئةة المحيطةة ممةا يسةهل وضةع أطةر 

 وخصائص عامة للنظام تتوافق مع عدد كبير من الطالب .

أن جميةةع أفةةراد العينةةة يمتلكةةون الحةةد األدنةةى مةةن مهةةارات التعامةةل مةةع مةةن كمةةا تةةم التأكةةد        

الكمبيوتر من خةالل دراسةتهم السةابقة لمقةررات الكمبيةوتر وتكنولوجيةا المعلومةات واالتصةاالت، 

كمةا تةم تةدريب الطةالب علةةى التعامةل مةع النظةام الةذكي المقتةةرح وطريقةة التنقةل والتسةجيل ، أمةةا 

 لمهارات البرمجة وحل المشكلة قد توجد لدى بعض الطالب بعض مبادئ تلك المهارات .  بالنسبة

 تحديد الحتياجات التعليمية من النظام الذكي: -3

تحديد المشكالت والحاجةات التعليميةة وصةياغتها علةى شةكل أهةداف  إلى تهدف هذه العملية        

وتكمةن فةي احتيةاج الطةالب لتنميةة  ،البحةثحساس الباحةث بمشةكلة إوتتضمن هذه الخطوة  عامة،

لةةم يسةةبق لهةةم التةةدرب علةةى مهةةارات البرمجةةة وحةةل  مهةةارات البرمجةةة وحةةل المشةةكالت، كمةةا

( مهةةارة لحةةل 22وقةةد تضةةمنت القائمةةة السةةابق ذكرهةةا فةةي صةةورتها النهائيةةة علةةى ) .المشةةكالت

 (.3نظر ملحق )ا( مهارة للبرمجة الفنية .48المشكالت و )

 لبات واإلمكانيات الواجب توافرها:تحليل المتط  -4

قام الباحث بتحليل ودراسة واقع الموارد المتاحة ثم تحديد المتطلبات واإلمكانيات الالزمة        

، وذلك بتحديد وتجهيز البرامج واألجهزة (33)ـ ذكي القائم على المعايير الإلنتاج النظام ال

الخاصة بذلك وتحديد التسهيالت والقيود والمحددات التعليمية واإلدارية إلنتاج عناصر النظام 

 اإللكتروني الذكي 

 : Designالمرحلة الثانية: مرحلة التصميم

أي نموذج تعليمي، وتهةدف هةذه المرحلةة  عدادإل تعد مرحلة التصميم من المراحل األساسية       

وضةةع الشةةروط والمواصةةفات الخاصةةة بمصةةادر الةةتعلم المختلفةةة، وفيهةةا يةةتم تصةةميم جميةةع  إلةةى

العمليةةات التةةي يحتاجهةةا المصةةمم لتنفيةةذ النظةةام الةةذكي، وتشةةمل صةةياغة األهةةداف التعليميةةة وبنةةاء 

وتصةةميم واجهةةة التفاعةةل للمةةتعلم  االختبةةارات المحكيةةة المرجةةع القبليةةة والبعديةةة، وأدوات البحةةث

 ووسائل التنقل واإلبحار، واختيار مصادر التعلم واألنشطة والوسائط المتعددة وتحديد مواصفاتها. 

 التي تتضمنها مرحلة التصميم بالتفصيل: التطبيقية وفيما يلي شرح للخطوات 



 

 =502 = 

 2020 يونيو -( 15مسلسل العدد ) - األول العدد - الثامنالمجلد 

 الجمعية المصرية للكمبيوتر التعليميمجلة 

 :صياغة األهداف التعليمية للمحتوى التعليمي  -1

حث بترجمة المهمات التعليمية ا، وقد قام البخطوات مرحلة التصميم وهى أول خطوة من       

ولتحديد  ،التي تم التوصل إليها في مرحلة الدراسة والتحليل وصياغتها في صورة أهداف تعليمية

دبيات والمراجع والدراسات السابقة الباحث باالطالع على األبحاث واألقام  ؛األهداف التعليمية

؛ 2016محمد،  ومنها: دراسة )مروة هارات البرمجة وحل المشكالت ومنها:التي اهتمت بتنمية م

؛ 2013أحمد، ؛ محمد2013عقيل،  أبو ؛ إبراهيم2014؛ محمد كامل، 2016مهرية،  خليدة

(، وقد 2006؛ عماد محمد، 2007؛ عطايا يوسف، 2009كريا، ز؛ محمود 2012رسول عباس،

ومناسبتها  ،ابلية للتحقيق والقياس والمالحظةالق ،الواقعيةروعي في تحديد األهداف التعليمية: 

 يفاألهداف العامة والفرعية للنظام الذكي القائم كما ، ويمكن استعراض لخصائص الطالب

 ( 6جدول رقم ) 

 العامة للنظام الذكي المقترح األهداف( 6جدول )

  الهداف العامة للنظام الذكي الرقم

  .Problem Solvingاكتساب مهارات أسلوب حل المشكالت  1

2 
 Introduction toالتعرف على بيئة التطوير فيجوال بيسك دوت نت 

Visual Basic.NET. 
 

  .Formضبط خصائص النموذج  3

  .Buttonمر ضبط خصائص أداة التحكم زر األ 4

  Label. العنوان  ضبط خصائص أداة التحكم 5

  Text Box. الكتابة  أداة التحكم صندوق ضبط خصائص 6

  .List Box القائمة  صندوق ضبط خصائص أداة التحكم 7

  .Combo Box والسرد  التحرير صندوق ضبط  خصائص أداة التحكم 8

  .Group Box المجموعة  صندوق ضبط خصائص أداة التحكم 9

   Radio Button. واحد بديل اختيار زر ضبط خصائص أداة التحكم  10

  Check Box. االختيار  صندوق ضبط خصائص أداة التحكم 11
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 تحديد عناصر المحتوى التعليمي: -2

ووضعها في تسلسل لتحديد المحتوى التعليمي للنظةام  ،قام الباحث  بتحديد عناصر المحتوى       

يدرس لطةالب الفرقةة  يالذلمقرر البرمجة  الدراسيالذكي المقترح وفقاً لتوصيف محتوى المقرر 

 الثالثة شعبة معلم الحاسب بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة 

 تصميم أدوات القياس والختبارات:  -3

وهةى بطاقةة  ،التي تم اإلشارة إليها من قبةل اء وتصميم أدوات القياس المناسبةببن الباحث قام       

 ،المالحظةةة التةةي يمكةةن مةةن خاللهةةا رصةةد مهةةارات البرمجةةة وحةةل المشةةكالت لةةدى أفةةراد العينةةة

 :  فيما يأتيوجاءت مراحل إعدادها 

 الهدف العام لبطاقة المالحظة:  -3/1

قياس الجانب األدائي  إلىتهدف بطاقة مالحظات مهارات البرمجة وحل المشكالت        

 لمهارات البرمجة وحل المشكالت لدى طالب العينة .

 صياغة محتوى بطاقة المالحظة:  -3/2

مالحظات على مهارات البرمجة ال، واشتملت بطاقة تم صياغة محتوى بطاقة المالحظة       

رصد نتائج ، واعتمد ( مهارة للبرمجة48حل المشكالت و)( مهارة ل22)وحل المشكالت تضمنت 

 .لمكلف به كل طالب من طالب العينةاألداء على المالحظة المباشرة أثناء إجراء المشروع ا

 تعليمات بطاقة المالحظة :  -3/3

قراءة  إلى، وقد اشتمل على توجيه المالحظ هيز دليل استخدام بطاقة المالحظةتم تج       

 ،اء ومستويات التقدير الكمي لكل مستوىالمحتويات لبطاقة المالحظة والتعرف على خيارات األد

وكيفية التصرف عند حدوث أي من هذه االحتماالت،  ،مع وصف جميع احتماالت أداء المهارة

وعند وضع التعليمات للبطاقة كانت واضحة وسهلة االستخدام وشاملة لكل المهارات األساسية 

 والفرعية التي يجب على عينة البحث مراعاتها.

 بطاقة المالحظة :ضبط  -3/2

مين، وقد قام الباحث كتم عرض بطاقة المالحظة في صورتها المبدئية على السادة المح       

ثبات بطاقة ، وتم ذلك من خالل حساب مدى حظة للتأكد من صالحيتها للتطبيقبضبط بطاقة المال

المالحظين، وذلك  تم حساب معامل ثبات البطاقة باستخدام الثبات بمعامل االتفاق بين، المالحظة

بمساعدة اثنين من الزمالء تخصص الحاسب اآللي، وقاموا بمالحظة مجموعة التجربة 

 ( طالب .7االستطالعية و بلغ عددهم )

، حيث يقوم كل مالحظ م استخدام أسلوب اتفاق المالحظينولحساب ثبات بطاقة المالحظة ت       

بعد  -، ثم تحسب هفي الوقت نفس المالحظة احث باستخدام نفس بطاقةبشكل مستقل بمالحظة الب
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، ثم حساب ثبات بطاقات المالحظة من خالل وعدد مرات االختالفعدد مرات االتفاق  -ذلك

 تطبيق معادلة كوبر لحساب نسبة االتفاق، وتم حسابها من المعادلة التالية:

عدد مرات االتفاق

عدد مرات االختالف + عدد مرات االتفاق
=  نسبة االتفاق

، 98.62االتفاق بين المالحظين الثالث، قد بلغ  ىوتم حساب معامل الثبات من خالل مد       

، والتعديل حظة من خالل العرض على المحكمينالتأكد من صدق محتوى بطاقة المالكما تم 

ا آلرائهم    .جرى الباحث التعديالت في ضوء المقترحاتأواألخذ بمقترحاتهم ، وقد وفقا

 :النهائية لبطاقة المالحظةالصورة  -3/3

ويمكن  ،، أصبحت البطاقة قابلة لالستخدامد حساب صدق وثبات بطاقة المالحظةبع       

 (.3نسختها األخيرة ملحق رقم ) يفاالطالع عليها كاملةً 

 :أسلوب التقدير -4

 ،جزئيين؛ جزء ناحية اليمين يكتب فيه العبارات إلىأمكن تقسيم البطاقة من الناحية الشكلية        

حالة  يفدرجة  :يتضمن مستويين لالستجابةو ،المهارةأداء  ىوالجزء األيسر يكتب فيه مستو

 ، وصفر في حالة األداء الخطأ . األداء الصحيح

 : اختيار خبرات التعلم -5

بتقديم خبرات تعليمية متنوعة داخل النظةام الةذكي المقتةرح تمثلةت  عناية كبيرة الباحث ُعنِي       

يليهةةا الفةةروض  ،أوالً بمشةةكلة أتبةةد ، حيةةثأنشةةطة التطبيقيةةة لعمليةةات البرمجةةةفةةي مجموعةةة مةةن 

إعةةداد قائمةةة ببةةدائل مصةةادر الةةتعلم والوسةةائل سةةواء ، كةةذلك كيةةدأثةةم عمليةةات الت ،والمقترحةةات

بصةةرية متحركةةة( التةةي تتفةةق مةةع طبيعةةة المهمةةة  مبصةةرية ثابتةةة، أ مكانت)نصةةوص مكتوبةةة، أ

 ستراتيجيات التعلم والتعليم .إوالهدف التعليمي وطبيعة الخبرة ونوعية المثيرات التعليمية و

 تصميم أساليب اإلبحار وواجهة التفاعل:  -6

وسةيلة عةرض ، حيث تعد خريطة اإلبحار رحلة من أهم المراحل على اإلطالقهذه الم عدوت       

تحقيةةق األهةةداف  إلةةىالمةةتعلم للوصةةول  خاللهةةابصةةري لتوضةةيح المسةةارات التةةي سةةوف يسةةير 

لةذا قةام الباحةث فةي هةذه الخطةوة بتصةميم الخريطةة  ؛التعليمية الموضوعة من قبل النظام المقتةرح

االنسيابية للبيئةة االفتراضةية علةى شةكل رسةم تخطيطةي متكامةل مةن األشةكال الهندسةية والرمةوز 

باالعتمةاد علةى المعةايير التةي تةم التوصةل إليهةا  ، وذلةكلتوضح أسةلوب اإلبحةار والتفاعةل داخلهةا

ة في الشاشات الرئيسة هذه العناصر تتمثل، وتلفةلتصميم النظام الذكي بما تتضمنه من عناصر مخ

ة اعتمد الباحث على الشاشات الرئيسوالفرعية والنصوص والرسوم الصور والصوت والفيديو، و

والتعليمةةات،  ،والمحتةوى ،واألهةداف ،ةام التةي تتمثةل في:)الشاشةة الرئيسةةللتنقةل بةين أجةزاء النظةة

ني( وكذلك اعتمد الباحث علةى الشاشةات الفرعيةة والبريد اإللكترو ،وأدوات التواصل، والمساعدة
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للتنقل بين الموضةوعات التعليميةة والعناصةر المكونةة لهةا، وكةذلك التنقةل بةين االختبةارات القبليةة 

واأليقونةات للمسةاعدة  مفةاتيحنظةام الةذكي علةى مجموعةة مةن الوالبعدية ومفرداتها، كما يحتةوى ال

 على االنتقال السريع بين أجزاء النظام. 

 ( خريطة السير في النظام الذكي المقترح .10ويوضح الشكل)

 
 ( خريطة السير في النظام الذكي المقترح10) شكل
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  :التطبيق القبلي ألدوات القياس

إعطاء كل منهم رقم دخول ورقم  ثم، الطالب الذين يمثلون عينة البحث تم استدعاء جميع       

لتأكد من قدرة الطالب على الدخول، دون وجود أي ا ، وتمسرى على النظام داخل معمل الحاسب

من حل المشكلة  ، بحيث يمكن قياس مدى تمكنهم تم تكليف كل طالب بتنفيذ مشروع، ثمشاكل

ين ، وتم تسليم المساعده على تنفيذ برنامج لهذا المشروع، كذلك قدرتالبرمجية للمشروع

 ؛تطبيقي بطاقات مالحظة لكل طالبالمعيدين ( الذين يشرفون على الطالب في التدريس ال)

، وذلك ألفراد المجموعة ظة لمهارات حل المشكالت والبرمجةليمكن تسجيل درجات المالح

 التجريبية والمجموعة الضابطة .

، المجموعة التجريبية عات دليل توجيهي لكال المجموعتينللسادة مشرفي المجمو يعطأُ        

من خالل      حين تدرس المجموعة الضابطة  يف، المقترحرر من خالل النظام الذكي تدرس المق

درجات بطاقة المالحظة لمهارات  يالتدريبات المعتادة، وجاءت نتائج الفروق بين متوسط

 (  7جدول رقم )  يفالبرمجة بين المجموعتين التجريبية والضابطة قبلياً كما هو مبين 

( يوضح نتائج التحليل اإلحصائي بين متوسطي درجات طالب المجموعة 7جدول رقم )

 التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق القبلي لبطاقة مالحظة مهارات البرمجة 

 المتوسط المجموعة
 

 النحراف المعياري
 مستوي الدللة

 3.135 4.92 التجريبية

 غير دالة 

 2.833 4.76 الضابطة

ة لمهارات حل المشكالت درجات بطاقة المالحظ ينتائج الفروق بين متوسطاءت وج       

 (8جدول رقم ) يفدرجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة قبلياً كما هو مبين  يمتوسطو

( يوضح نتائج التحليل اإلحصائي بين متوسطي درجات طالب المجموعة 8جدول رقم )

 التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق القبلي لمهارات حل المشكالت 

 المتوسط المجموعة
 

 النحراف المعياري
 مستوي الدللة

 2.141 4.40 التجريبية

 غير دالة 

 2.123 4.40 الضابطة
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، تم إعادة تطبيق بطاقات المالحظة على الطالب من فترة تدريس قدرها ثمانية أسابيع وبعد        

لب لها الحلول البرمجية المناسبة، ثم تنفيذ خالل تكليفهم بتنفيذ مشاريع تبدأ بمشكلة ليضع الطا

 الدرجات.، وتم تجميع بطاقات المالحظة وتحليل المعالجات الفنية

 

 :نتائج البحث وتوصياته 

 ما المعايير القياسية الالزمةة لتصةميم أنظمةة الذي نص على " ابة عن السؤال األول اإلج

عرض قائمة المعايير القياسية  خالل" وأمكن اإلجابة على هذا السؤال من  التعلم الذكية ؟

( معيةاراً رئيسةياً  33، والتةي شةملت ) صل اليها مةن خةالل إجةراءات البحةث التي تم التو

 (  9ويوضحها الجدول التالي رقم ) 

 ( المعايير القياسية ألنظمة التعلم الذكية  9جدول رقم )  

 أولا المعايير التربوية م

 يتضمن النظام األهداف اإلجرائية لكل جزئية في المحتوى محددة بدقة . 1-1

 وحدات تعليمية صغيرة  قدر اإلمكان . إلىيقسم المحتوى  2\-1

 يتضمن النظام التوجيهات واإلرشادات الكافية للتعلم . 1-3

 تتنوع المقدمات التمهيدية للتعلم ليختار من بينها الطالب . 1-4

 يعقب كل أداء أنشطة تعلم ذاتي على هيئة مشروعات فردية . 1-5

 التعلم .يتضمن النظام مؤشر زمنى لتقدير سرعة  1-6

 يجب أن تكون أنشطة التعلم قابلة للقياس . 1-7

 يحتوى النظام على أدوات ووسائل ذاتية لقياس التعلم . 1-8

1-9 
يتضمن النظام معلومات إضافية يمكن أن تدخل ضمن المحتوى بناء على 

 خبرات المتعلم السابقة .

 البداية .يتضمن النظام فهارس وقوائم تبين محتوى التعلم في  1-10

 يجب أن تكون كل وحدة دراسية قائمة بذاتها . 1-11

 تتعدد مسارات التعلم للدروس داخل الوحدة الدراسية الواحدة . 1-12

 يتضمن النظام آليات لضبط زمن عرض المعلومات أوتوماتيكياً  1-13

 بالمحتوى.يتضمن النظام ألعاب تعليمية مرتبطة  1-14

 ت نوعية تراكمية ألنشطة الطالب . يتضمن النظام سجال 1-15

ا المعايير الفنية  ثانيا

 .  اإللكترونية مة النظام ليعمل مع سائر األجهزة واألنظمة اللوحية ءموا 2-1

 سهولة تشغيل النظام والتعامل معه . 2-2

 وجود محرك بحث يتيح البحث عن المعلومات والبيانات . 2-3

 وارتباطها بدقة بكل جزئية للمحتوى .تنوع الوسائط المتعددة  2-4

 استخدام الفيديو التفاعلي كأولوية في العروض التعليمية .   2-5

 يتيح النظام للمتعلم اختيار الوسيلة المناسبة لعرض المعلومات . 2-6

 يتضمن النظام آلية ذاتية لعالج المشكالت والعوائق الفنية . 2-7
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ا اإلجابة عن السؤال الثاني " ما المهارات األساسةية لحةل المشةكالت والبرمجةة  وهو ثانيا

التةةي يتضةةمنها محتةةوى مقةةرر الفرقةةة الثالثةةة شةةعبة معلةةم الحاسةةب بكليةةة التربيةةة النوعيةةة جامعةةة 

( مهةارة لحةل المشةكالت 22عةدد ) إلىالمنصورة ؟ " وقد أمكن اإلجابة عن هذا السؤال بالتوصل 

 يالةذ( 4، ويوضةح ذلةك ملحةق رقةم )رة للبرمجةة( مها48رمجة ، كذلك ) التي يتضمنها مقرر الب

، وقةةد اسةةتخدمت تلةةك المهةةارات عةةد التحكةةيم والمعالجةةات اإلحصةةائيةيتضةةمن القائمةةة النهائيةةة ب

 كمحتوى لبطاقة المالحظة بعد إضافة التعليمات وآليات المالحظة والتقدير  . 

، ويمكةن بفةروض الدراسةة رتبطةوجاءت أسئلة البحث الثالث والرابع والخامس والسادس م       

 التحقق من صحة كل فرض كما يلى : 

بين  (0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى أولا اختبار صحة الفرض األول " 

متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي والبعدي لبطاقة المالحظة 

وجاءت  ،"t- test"استخدام اختبار )ت( " وقد تم ات البرمجة لصالح التطبيق البعديلمهار

 (10نتائج فروق المتوسطات وداللتها كما في جدول رقم ) 

 ( يوضح نتائج اختبار "ت" للمقارنة بين المتوسطين القبلي والبعدي لدرجات   10جدول )  

 طالب المجموعة التجريبية في مهارات البرمجة                  

 المتوسط التطبيق

 

 مستوي الدللة النحراف المعيارى
 حجم التأثير

2 

 3.135 4.92 القبلي
دالة عند 

 0.05مستوي 
0.99 

 2.557 20.04 البعدي

 مع هيئة الدعم الفني بشكل مباشر .يتضمن النظام وسائل اتصال  2-8

 يراعى النظام استخدام الصيغ القياسية لعروض الوسائط المتعددة .  2-9

 يحظر استخدام المرشحات اللونية مع عروض الفيديو . 2-10

 مراعاة التوازن في عروض الوسائط المتعددة الداعمة لجزئيات المحتوى . 2-11

 لتوضيح المعلومات المصورة . ؛يتزامن الصوت مع الصور 2-12

 تستخدم الرسومات المتحركة لتوضيح المفاهيم والظواهر المجردة . 2-13

 يوفر النظام أدوات تفاعل متزامنة مع عروض المعلومات .   2-14

 لعرض تقارير التعلم لتوضيح ما تم تعلمه . ؛يتضمن النظام واجهة خاصة 2-15

 آلياً لمراحل التعلم وتقديم توصيات مستمرة للمتعلم .يتضمن النظام تقييماً  2-16

 يتضمن النظام جدول زمنى للصيانة الدورية لملفات المحتوى ونظام التشغيل  2-17

 يتضمن النظام وسائل اتصال مختلفة عبر وسائل التواصل االجتماعي .  2-18
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( ممةا يؤكةد 0.05)يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مسةتوى        

علةى المعةايير القياسةية  ينةبُ  يالةذ، ومن ثم فعالية النظام اإللكتروني الةذكي لمقترحقبول الفرض ا

كمةا تةةم تقةدير قيمةة معامةل التةأثير لقيمةة مربةع إيتةةا فةي إكسةاب طةالب العينةة مهةارات البرمجةة . 

 لحساب حجم تأثير المتغير المستقل على المتغير التابع، والذي تم حسابه من المعادلة : 

= 
 2Eta  

 

ا   (0.05)التحقق من صحة الفرض الثاني " توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  :ثانيا

ل بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي لمهارات ح

جدول رقم  يفويمكن توضيح نتائج التحليل اإلحصائي كما  المشكالت لصالح التطبيق البعدي"

(11) 

 

 القبلي والبعدي لدرجات    :للمقارنة بين المتوسطين  ( يوضح نتائج اختبار "ت"11جدول )   

 طالب المجموعة التجريبية في مهارات حل المشكالت                 

 

 المتوسط التطبيق

 

النحراف 

 المعيارى

مستوي 

 الدللة

 حجم التأثير

2 

 دالة 2.141 4.40 القبلي

عند مستوي 

0.05 

0.64 

 3.267 21.44 البعدي

( ممةا يؤكةد 0.05يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مسةتوى )       

قبول الفرض المقترح ، ومن ثم فعالية النظام اإللكتروني الذكي المقترح في إكساب طةالب العينةة 

 مهارات حل المشكالت .

ا اختبار صحة الفرض الثالث "  بين  (0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ثالثا

متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لبطاقة 

التحليل  ، ويمكن توضيح نتائجلصالح أفراد المجموعة التجريبية مالحظة مهارات البرمجة "

 (  12اإلحصائي كما في جدول رقم )

( نتائج التحليل اإلحصائي بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية 12جدول رقم )

 والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لبطاقة مالحظة مهارات البرمجة

 

)1(2

2

 Nt

t
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 المتوسط المجموعة
 

 النحراف المعياري
 مستوي الدللة

 حجم التأثير

2 

 2.557 20.04 التجريبية
دالة عند 

 0.05مستوي 
0.79 

 4.562 7.68 الضابطة

( ممةا يؤكةد 0.05)يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مسةتوى        

، ومن ثم تفوق النظام اإللكتروني الذكي المقتةرح فةي إكسةاب طةالب العينةة قبول الفرض المقترح

 مهارات البرمجة مقارنة بالنظام التقليدي. 

ا  د فروق ذات داللة إحصائية عند ووجينص على "  يالذاختبار صحة الفرض الرابع  :رابعا

الضابطة في بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية والمجموعة  (0.05)مستوى 

لصالح أفراد المجموعة التجريبية "  بطاقة مالحظة مهارات حل المشكالتالتطبيق البعدي ل

 (  12ويمكن توضيح نتائج التحليل اإلحصائي كما في جدول رقم )

( نتائج التحليل اإلحصائي بين متوسطي درجات طالب المجموعة 12جدول رقم ) 

 التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لبطاقة مهارات حل المشكلة 

 المتوسط المجموعة

 

 مستوي الدللة النحراف المعياري

 حجم التأثير

2 
 

 3.267 21.44 التجريبية
دالة عند مستوي 

0.05 
0.82 

 3.075 7.04 الضابطة

( ممةا يؤكةد 0.05)يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مسةتوى        

قبول الفرض المقترح، ومن ثم تفوق النظام اإللكتروني الذكي المقتةرح فةي إكسةاب طةالب العينةة 

 مقارنة بالنظام التقليدي .  حل المشكالتمهارات 

 تفسير نتائج البحث 

 نتائجل وافقة، وجاءت النتائج م تهوكفاء فعالية نظام التعلم الذكي المقترح البحثأثبتت نتائج        

دراسة هبة هللا أحمد و(، 2016حمد عبد البديع )أو ،( ,Rawen 2018راون )  دراسة كل من

(، ودراسة عبد 2012(، ودراسة محمد خليفة )2014) (، ودراسة حارص عبد الجابر2015)

(، ويمكن 2009)(، ودراسة منى عصمت 2010(، ودراسة عماد بديع )2011الرؤوف محمد )
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تفسير نتائج تلك الدراسة بالنسبة لفعالية النظام الذكي المقترح في إكساب الطالب مهارات حل 

 ضوء ما يلى:   فيالمشكالت والبرمجة 

التدريب، وتنفيذ  يتلقلذكي منصة تفاعلية تتيح التعلم والتواصل الفردي، ويمتلك النظام ا .1

، وتلقينه المساعدات الالزمة أثناء تحليل المهمة ، كذلك توجيه الطالب وإرشادهالمشروعات

 يبإعداده وتنفيذه ، فالطالب سوف يقوم  يالذوتوصيف المشكلة التي يقوم بحللها البرنامج 

، ويقوم اكمبيوتري البداية يقدم النظام المشكلة للطالب على هيئة موقف معقد يتطلب حال

الطالب بتحليل الموقف وإتباع جميع خطوات حل المشكلة، ثم يستكمل الحلول من خالل 

وتنفيذ البرنامج بشكل فعلى، ثم تجريبه، وهذه المهام جميعها  ،تصميم المعادالت الكودية

  .ذكي المصمميدعمها النظام ال

، وهذا ما التعلم بناء على استجابة الطالب اعتماد النظام المقترح على ما يسمى بتعديل مسار .2

ضرورة مراعاة الفروق الفردية عند تصميم  إلى ، حيث أشار (2017ي ) أكده أحمد المسير

وافق مع يت؛ بما وتنوعهابرامج التعلم الذكية والنظم الخبيرة التي تعتمد على تعدد المثيرات 

 ، وقد تحقق هذا الشرط  عند تصميم النظام  المقترح .  األسلوب المعرفي للمتعلم

تقديم الفيديوهات التعليمية التفاعلية داخل النظام الذكي في تقديم مهارات البرمجة وحل  .3

، visual basic.net لمكونات نظام البرمجة كأمثلة، كذلك تقديم شرح عملي واف المشكالت

خالل سلسلة من الخطوات المنظمة والمتتابعة والتي تراعى التدرج في شرح وذلك من 

المعلومات المقدمة، والمصحوبة بالتعليق الصوتي وإضافة التلميحات المناسبة لمهارات 

 البرمجة وحل المشكالت.

فروض نظرية معالجة المعلومات، التي تتضمن عمليات تجهيز وتكويد المعلومات )عبد  .4

(، كما يتضمنها النظام الذكي المقترح كمرحلة أساسية تلعب دوراً كبيراً 2002الوهاب كامل، 

 تعلم المهارة فيمن شأنها المساهمة  التيتعزيز التعلم وتقوية الذاكرة البصرية  في

 .  تهاوممارس

 توصيات البحث:

 يلي:يوصى البحث الحالي بما 

نظام تعلم إلكتروني  ألياعتماد المعايير القياسية التي تم التوصل إليها كمعايير أساسية  .1

 .يصمم مستقبالً  ذكي

التوسع في استخدام منصات التعلم اإللكتروني الذكية في تدريس مقررات الحاسب  .2

 الجامعة بشكل عام . وتكنولوجيا المعلومات لدى طالب

في البرمجة  لكونوذلك  تدريس مقرر البرمجة، ستراتيجية حل المشكلة عندإإتباع  .3

 .على مشكالت ومواقف يتم تحليلها مبنية األصل 

لم الذكية وفقاً نظمة التعأتدريب المعلمين والمتخصصين على مهارات استخدام وتوظيف  .4

 ستراتيجيات أكثر حداثة وتقدماً.إل
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ً لمتطلبات وأهداف  في االستمرار .5 المقررات  باقيتطوير أنظمة التعلم الذكية وفقا

 والمناهج الدراسية.

تشجيع استخدام نظم التعلم الذكية من خالل الدعم المعنوي والمادي بالمؤسسات الجامعية  .6

 والمدرسية. 

 البحوث المقترحة:

 يقترح البحث الحالي الموضوعات التالية كبحوث مستقبلية:

استخدام نظم التعلم الذكية على إتقان مهارات اإلبداع واالبتكار لدى دراسة أثر   -1

 طالب المراحل الدراسية المختلفة.

دراسة أثر استخدام نظم التعلم الذكية على التحصيل العلمي وبعض المهارات لدى  -2

 صعوبات التعلم وضعف االنتباه ومفرطي الحركة. ذويالطالب 

خالل  كانلتعلم الذكية وبقاء أثر التعلم سواء دراسة العالقة بين استخدام نظم ا  -3

 البصرية. مالذاكرة السمعية أ

دراسة تأثير بعض المتغيرات والمعالجات الفنية المكونة لنظم التعلم الذكية على  -4

 كفاءتها وعائدها التعليمي.

 ضوء معايير الجودة.  فيتطوير نظم التعلم الذكية  -5
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 المراجع

 العربيةقائمة المراجع  -أول

 جامعةة طلبةة لةدى المشةكالت حل في التحليلي التفكير مستوى (.2013عقيل ) أبو إبراهيم  -

(، 1(، العةدد )8) المجلةد للبحةوث، الخليةل جامعةة ، مجلةةالمتغيةرات بةبعض الخليل وعالقته

 (.28 -1ص ص )

فاعليةةة برنةةامج قةةائم علةةى نظةةم التعلةةيم الذكيةةة لتنميةةة  (.2005أحمةةد راغةةب محمةةد سةةالمان ) -

ماجسةةتير غيةةر  مهةةارات إنتةةاج بةةرامج الفيةةديو التعليميةةة وتشةةخيص أعطةةال كةةاميرا الفيةةديو،

 منشورة، جامعة القاهرة: معهد الدراسات التربوية. 

 نظام تعليمي إلكتروني ذكي لتنمية مهةارات التحليةل اإلحصةائي،(. 2016أحمد عبد البديع ) -

المؤتمر والمعرض الدولي العاشر للةتعلم اإللكترونةي والتكنولوجيةا "الحوسةبة السةحابية فةي 

 .، جمعية التنمية التكنولوجية والبشرية، مصرالتعليم لبناء مجتمع المعرفة"

استخدام تقنية إخفاء البيانات لمساعدة متخذي القةرار فةي (. 2010أحمد عبد البديع عبد هللا ) -

، رسةةةالة ماجسةةةتير غيةةةر منشةةةورة، كليةةةة التربيةةةة النوعيةةةة، جامعةةةة يةةةةالمؤسسةةةات التعليم

 المنصورة.

 ، دار الصفوة ، عمان تكنولوجيا التعليم ونظريات التعلم( 2018)  يأحمد مصطفى المسير -

نجلةةو ، القةةاهرة، مكتبةةة األعلةةم الةةنفس التربةةوي(. 2000آمةةال صةةادق، فةةؤاد أبةةو حطةةب ) -

 (.6المصرية، ط )

مةدخل الةذكاء االصةطناعي لقيةاس أثةر برنةامج تعليمةي (. 2009إيمان عبةد العظةيم محمةد. ) -

، رسالة ماجسةتير غيةر منشةورة، الكرتوني على مستوى االنتباه للمتعلم في الفصل الدراسي

 كلية التربية النوعية، جامعة المنصورة.

الت فةةي التحصةةيل سةةتراتيجية حةةل المشةةكإ فاعليةةة اسةةتخدام(. 2007تيسةةير خليةةل القيسةةي. ) -

، مجلةة العلةوم التربويةة، جامعةة ردنوالتفكير الرياضي لدى طلبة المرحلة األساسةية فةي األ

 .12قطر، العدد 

فعاليةةة اسةةتخدام الةةتعلم الةةذاتي القةةائم علةةى الةةنظم الخبيةةرة (. 2014حةةارص عبةةد الجةةابر ) -

الناقةةد والقةةيم الكمبيوتريةةة فةةي تةةدريس الجغرافيةةا علةةى التحصةةيل المعرفةةي وتنميةةة التفكيةةر 

، رسالة دكتةوراه غيةر منشةورة، كليةة التربيةة، االقتصادية لدى طالب الصف األول الثانوي

 جامعة سوهاج.

تنميةةة  يفةةفاعليةةة برنةةامج محوسةةب قةةائم علةةى أسةةلوب المحاكةةاة (. 2010حسةةن نصةةرهللا ) -

لة ، رسةةامهةةارات التعامةةل مةةع الشةةبكات لةةدى طةةالب كليةةة مجتمةةع العلةةوم التطبيقيةةة والمهنيةةة

 سالمية، فلسطين.نشورة، كلية التربية، الجامعة اإلماجستير م
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 المحاكةاة علةى قائمةة إلكترونيةة تعلةم بيئةة تصةميم(. 2013حمةدي أحمةد عبةد العزيةز ) -

 الةتعلم عمةق مهةارات وتحسين المكتبية األعمال مهارات تنمية بعض في وأثرها الحاسوبية

، عةدد 9، مجلةد العلةوم والتربيةة يفةالمجلة األردنيةة  ،التجارية الثانوية طالب المدارس لدى

 ، عمان، األردن.3

 عبةد بثانويةة ميدانيةة التالميةذ دراسةة لةدى المشةكالت حةل مهةارات .(2016مهريةة ) خليدة -

 .عشر الثاني علمية، العدد آفاق مجلة، تمنراست بمدينة رستم ابن الرحمان

، دار الوفةاء للنشةر الخبيةرة، المنصةورةالبرمجة العصبية والنظم ( 2017رأفت عز الدين )  -

 والتوزيع . 

 دجلة. دار(، عمان: 1)ط التدريس وطرائق المنهاج(. 2009رحيم يونس العزاوي ) -

 حل المشكالت واتخاذ القرارات  يف( . استخدام النظم الذكية 2015رضوان كمال الخالدة )  -

فةةي تنميةةة مهةةارات حةةل  يفعاليةةة برنةةامج تعليمةةي ذكةة(. 2007سةةامى عبدالحميةةد محمةةد ) -

، رسةالة دكتةوراه غيةر منشةوره، معهةد الدراسةات التربويةة المشكالت لةدى المعةوقين سةمعيا

 والبحوث، جامعة القاهرة.

فعاليةةة برنةةامج تعليمةةي ذكةةى فةةي تنميةةة مهةةارات حةةل (. 2007سةةامى عبدالحميةةد محمةةد ) -

دراسةات التربويةة ، رسةالة دكتةوراه غيةر منشةوره، معهةد الالمشكالت لةدى المعةوقين سةمعيا

 والبحوث، جامعة القاهرة.

 الةذكاء وتهديةدات فةرص ( 2018 ) يحةي إبةراهيم  سةارة الغيطةاني  و الوهةابشةادي عبةد  -

 المسةتقبل مركةز ،( 27 ) العةدد المسةتقبل، تقريةر القادمةة، العشر السنوات في االصطناعي

 .العربية اإلمارات ظبي، أبو المستقبلية، والدراسات لألبحاث

، الريةةاض ، المؤسسةةة العامةةة  والتنميةةة البشةةرية الخبيةةرةالةةنظم ( . 2019طةةاهر البةةدوي )  -

  والمهني التقنيللتدريب 

، عمةان، دار تكنولوجيا التعليم المفرد وتنميةة االبتكةار رويةة تطبيقيةة(. 2007عادل سرايا.) -

 وائل.

 حةل مهةارة تنميةة فةي الحاسةوب بمسةاعدة المحاكةاة أثةر(. 2006المصةطفى ) سةامر عةامر -

 ، رسةالةنحةوه واتجاهةاتهم األساسةي السةابع الصةف لطةالب الجغرافيةة بحةث المشكالت في

 .ماجستير غير مشورة ،جامعة اليرموك ، األردن

(. فاعليةةة برنةةامج قةةائم علةةى نظةةم التعلةةيم الذكيةةة لتنميةةة بعةةض 2011عبةةد الةةرؤوف محمةةد ) -

، رسالة ماجسةتير ولوجيا التعليممفاهيم ومهارات صيانة الحاسب اآللي لدى طالب شعبة تكن

 غير منشورة، معهد الدراسات التربوية والبحوث، جامعة القاهرة.
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، مقدمةة فةي تكنولوجيةا التعلةيم" النظريةة والعمليةة"(. 2003عبد اللطيف بن صفى الجزار ) -

 (.111 -107جامعة عين شمس، القاهرة، ص ص )

، الطبعةةة الثانيةةة ، المكتبةةة  الفسةةيولوجىعلةةم الةةنفس ( 2002عبةةد الوهةةاب محمةةد كامةةل )  -

 األكاديمية ، القاهرة  

 لةدى البرمجةةمهةارات  تنمية في المدمج التعليم فاعلية (.2014عبدالحليم محمد عبدالحليم ) -

 رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة دمياط.، الثانوي االول الصف طالب

، الطبعةة األولةى: القةاهرة،  االصطناعي والوكيل الةذكيالذكاء (.2004عبدالحميد بسيوني ) -

 .16ص

. مةدى حاجةات طةالب الجامعةة الكتسةاب مهةارات حةل ( 2017العبودي محمةد مصةطفى  ) -

 ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية ، جامعة األزهر . المشكالت

جةة لةةدى معلمةةي فاعليةةة برنةامج مقتةةرح لتنميةة مهةةارة البرم(. 2007عطايةا يوسةةف عطايةا ) -

 .ةسالمية بغزنشورة، كلية التربية، الجامعة اإل، رسالة ماجستير غير مالتكنولوجيا بغزة

فعاليةةة برنةةامج تعليمةةي ذكةةي فةةي تنميةةة التحصةةيل لةةدى طةةالب قسةةم (. 2010عمةةاد بةةديع ) -

، رسةالة ماجسةتير غيةر منشةورة، معهةد الدراسةات تكنولوجيا التعليم بكليات التربية النوعيةة

 التربوية والبحوث، جامعة القاهرة.

بنةةةاء  يفةةةدارة المعرفةةةة إدور تكنولوجيةةةا المعلومةةةات و ( .2015العمةةةرى غسةةةان عيسةةةى )  -

( 15، العدد )  الثانيمنية والتدريب ، المجلد ، المجلة العلمية للدراسات األ الذاكرة التنظيمية

 جامعة نايف للعلوم االمنية ، المملكة العربية السعودية . 

،  مهارات حل المشكلة لةدى طةالب جامعةة القةدس المفتوحةة فلسةطين( 2013محمد أحمد )  -

 كلية الدراسات اإلنسانية ، جامعة القدس المفتوحة .

فعاليةةة برنةةامج قةةائم علةةى تكنولوجيةةا الةةذكاء االصةةطناعي فةةي تنميةةة (. 2012محمةةد خليفةةة ) -

ة تكنولوجيا المعلومات في ضةوء التعليمية لدى طالب شعب اإللكترونيةمهارات بناء المواقع 

، رسالة ماجستير غير منشورة، معهد الدراسةات التربويةة والبحةوث، معايير الجودة الشاملة

 جامعة القاهرة.

فاعلية التعلم المدمج القائم على المشروعات فةي تنميةة بعةض ( ..2013محمد عبدهللا تونى ) -

الة ماجستير غير منشةورة، كليةة ، رس مهارات البرمجة لدى طالب الصف الثالث اإلعدادي

 التربية النوعية، جامعة عين شمس.

مقترح إلنتاج برامج التعليم اإللكترونةي  يفعالية نظام تأليف ذك(. 2012محمد كاظم خليل ) -

، رسةالة دكتةوراه غيةر منشةورة ، كليةة التربيةة  واتجاهات أخصائي تكنولوجيا التعلةيم نحةوه

 جامعة حلوان.



 

 =516 = 

 2020 يونيو -( 15مسلسل العدد ) - األول العدد - الثامنالمجلد 

 الجمعية المصرية للكمبيوتر التعليميمجلة 

، (. التطورات الحديثةة لةنظم المعلومةات المبنيةة علةى الكمبيةوتر2016)محمد محمد الهادي  -

 ، القاهرة: دار الشروق. 1ط

(، عمان: دار 5، )طالتعلمية التعليمية الوسائل نتاجإو (. تصميم2013الحيلة ) محمود محمد -

 .والتوزيعللنشر  المسيرة

طلبة  إلكساب افتراضي حاسوبي لصف محاكاة برنامج فاعلية( . 2012) 9محمد وفا شفيق -

التربيةة العمليةة تخصةص جغرافيةا  مةادة  فةي مهارات التدريس بعض التربوي التأهيل دبلوم

، رسةةالة دكتةةوراه غيةةر منشةةوره، كليةةة التربيةةة، جامعةةة  وتةةاريخ وأثةةره فةةي تحصةةيل طلبةةتهم

 دمشق .

 يفةت إثراء وحدة البرمجة في مقرر تكنولوجيةا المعلومةا .(2009) 9محمود ذكريا األسطل -

ضةةوء المعةةايير األدائيةةة للبرمجةةة وأثةةره علةةى مهةةارة البرمجةةة لةةدى طةةالب الصةةف الحةةادي 

 ، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، الجامعة االسالمية، غزه.عشر

 الوسةائط متعةدد كمبيةوتري تةدريبي برنامج فاعلية(. 2011) أبو الدهب أحمد محمد محمود -

 بكليةة التعلةيم تكنولوجيةا لطةالب Visual Basic.Net بلغةة البرمجةة مهةارات في اكتساب

 .421-359(، ص ص 146)4، األزهر جامعة التربية، كلية مجلة، األزهر التربية جامعة

 في التعلم بيوفقاً ألسال تكيفية إلكترونية بيئة تعلم تصميم (.2016الدين ) جمال محمد مروة -

 المرحلةة تالميةذ لةدى لالسةتخدام والقابليةةالبرمجة  مهارات تنمية وأثرها في الحاسب مقرر

 ، جامعة القاهرة.للتربية العليا الدراسات رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية، اإلعدادية

، من أجل التعليم على الشةبكة العنكبوتيةة ينظام تفاعلي ذك(. 2010مصون نبهان حمصي ) -

 رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية العلوم، جامعة حلب.

 القافلة، مجلة ،التعليم أبواب على االصطناعي الذكاء .(2018 الرحمان )  عبد مرام مكاوي -

 ، أرامكو السعودية 60  العدد ،(67) المجلد

تصميم وتنفيذ برنامج تعليمي ذكي لتنمية المفاهيم األساسية للبرمجة (. 2009منى عصمت ) -

 النوعية، جامعة المنصورة.، كلية التربية موجهة األهداف، رسالة ماجستير غير منشورة

فاعلية برنامج حاسوبي تعليمي مقترح إلكساب طالب  (.2012موسى بن محمد بن هادى )  -

، كليةة التربيةة، ، رسالة ماجستير المرحلة الثانوية مهارات البرمجة بلغة الفيجوال بيسك.نت

 جامعة أم القرى.

 إلكساب مقترح تعليمي حاسوبي برنامج فاعلية(. 2013) الشيخ هادي بن محمد بن موسى -

، رسةالة ماجسةتير، نةت دوت بيسةك الفيجةوال بلغة الثانوية مهارات البرمجة طالب المرحلة

 كلية التربية، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية.
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 مقتةرح تعليمةي حاسةوبي برنةامج فاعليةة(. 2013) الشةيخي هةادي بةن محمةد بةن موسةى -

، رسةالة نةت دوت بيسةك الفيجةوال بلغةة الثانويةة مهةارات البرمجةة طةالب المرحلةة إلكساب

 ماجستير، كلية التربية، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية.

( ، دار المسةةةيرة للنشةةةر 2، عمةةةان ، ط)  منصةةةات الةةةتعلم الذكيةةةة( . 2018نةةةور الةةةدالي )  -

 . عوالتوزي

فاعلية برنامج وسةائط متعةددة تفاعليةة باسةتخدام  (.2014) هاني صبري عبدالمجيد وزيري -

مجلةةة  .برمجيةات فةةالي فةي تنميةةة بعةض مهةةارات البرمجةة لةةدى طةالب المرحلةةة اإلعداديةة

 (، جمهورية مصر العربية.149، )القراءة والمعرفة

عةن بعةد لةدى الطالةب  اإللكترونيةة الفصول إلدارةنظام ذكى فاعلية ( 2015هللا أحمد )  هبة -

   ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية ، جامعة طنطا .  المعلم

دارة الكمبيةوتر إ، للصةف الثالةث اإلعةدادي  اآللةيالحاسب (. 2007وزارة التربية والتعليم ) -

 التعليمي، مصر.

، توزيع ، عمةان( . نظم مساندة القرارات ، دار المناهج للنشر وال2017ياسين سعد غالب )  -

 األردن .
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The effect of using smart learning systems based on standard criteria on 
mastering programming and problem-solving skills among students of 
the Computer Teacher Division at the Faculty of Specific Education 

Dr. Saleh Ahmed Shaker 
 

Abstract: 
The purpose of this research was to reach the standard 

criteria for designing smart learning systems and to identify the 

extent of their impact on mastering programming and problem-

solving skills among students of the Computer Teacher Division at 

the Faculty of Specific Education Mansoura University skills. The 

research tools included: a questionnaire to define educational and 

technical standards for designing smart learning systems, in 

addition to a list of programming and problem-solving skills .  

The results of the research reached several standards for the 

design of smart learning systems, which reached thirty-three 

criteria, including fifteen criteria for educational aspects, and 

eighteen criteria for technical aspects, and criteria were selected 

that obtained an agreement rate of 75% or more from the point of 

view and saw number (12) Expert and arbitrator, and these 

standards are essential conditions for judging the electronic 

system as belonging to the category of smart learning systems. 

The results of the research also reached the effectiveness of the 

proposed smart learning system. 
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