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 كلمة شكر

  
  :أتوجه بالشكر

إلى اهللا الحي القيوم، رب العالمين، الساكن في قلبي وعقلي في كل لحظة وظرف من                •
  . أعطاني فرصة الحياة لتحقيق هذا الهدفحياتي والذي

 .نهر العطاء وبحر الحنان وشط األمان، أمي الحنونة حفظها اهللا وأدامهاإلى  •

إلى الذي ترك في الروح فجوة وجرحاً، إلى الذي كان يرافقني دون ملل أو تذمر إلـى      •
ر سـؤال  ساعات متأخرة في الليل في بالد االغتراب لكي أنهي دراستي، إلى الذي كان آخ        

، وها أنا أنهيها ولكن أين أنت؟ أنـت بعيـد   "إلى متى ح تنتهي هذه الرسالة؟"قد طرحه لي  
  .في جسدك قريب في روحك، أبي رحمك اهللا وأسكنك فسيح جنانه

إلى الروح الطاهرة الحنونة أخي الكبير مهنا، الذي كان صاحب أصفى وأنقـى قلـب                •
  . عرفته

 باقة أزهـاري أرشـف      ملكونه)  مهنا، ونايروبي  عبد الرحيم، (وعائلته  إلى أخي ماهر     •
  .منها بسمتي وافتخاري

 ت قـسم الرياضـيا  -جامعة حلب وباألخص كليـة العلـوم   العالي والتَّعليموزارة  إلى   •
 . لكونهم الحضن الدافئ الذي ضمني خالل سنوات البحثلغاتلوالمعهد العالي 

محاضرة عـن نتـائج البحـث       لقاء  إلإلى جامعة مدريد المستقلة في إسبانيا، لدعوتها         •
، ممـا أدت إلـى       والباحثين في نفس المجال    ضمن دورة تعليمية موجهة لطالب الدكتوراه     

  . بشكل كبيرإثراء هذا البحثإغناء و
 رمـزاً  يمثل الذي غياث بركاتأرفع أسمى آيات الشكر واالمتنان إلى األستاذ الدكتور          •

 لي من خالصـة أفكـاره   هم؛ ولما قدةوب األجيال القادم  بي ودر تضيء در للعطاء ومنارةً   
  .شرفت بإشرافه على هذه الرسالةتوفقد من اهللا علي . ونتاج خبرته

 لطفي والـدكتورة روزا ماريـا   رانيا ةالدكتورونجيب عبد الواحد    ستاذ الدكتور   األإلى   •
ـ      م لنصائحه كاررو ساالس من جامعة مدريد      بهـا   وني القيمة والرفيعة والخبرات التي أغن

 يوماً علي بها، والتي لها أثر واضح على صفحات هذا البحـث،             والمعارف التي لم يبخل   وا
  .أحبهم كل الحب



يق العمل فـي الحـرم      روفالدكتور محمد هيثم إبراهيم     إلى  كما أتوجه بالشكر العميق      •
 . قدموه من مساعدات حكيمة وعالية ساهمت في إتمام هذا العمللماالجامعي الفرانكفوني 

 :دة دموعيإلى وسا •

 لمدة تسعة أشـهر     وسبت جمعة حضنتني سراً في بيتها كل يوم        التي" وفاء مصري " ♥
مع فنجـان   وفية  وبعد وفاة والدي وسفر والدتي، والتي كانت تستقبلني بابتسامة صادقة           

تجعلنـي  روحية ومعنوية لـيس فقـط    لبدء اليوم بطاقة بيدها الخلطة السحرية والعسل
ـ     . صلة دون توقف وإنَّما كل الوقت     أعمل اثنتا عشر ساعة متوا      ةفي بيتها شـهدت ثالث

" الـتَّعلُّم دليل نمـط    "انات  بى صبرها في كتابة نتائج االست     لأبحاث النور، كما أشكرها ع    
 .الموزعة على الطالب

وينـك،  " والتي كانت تتصل بي وتقـول        أيضاً،وعائلتها التي حضنتني    " مرام طيبي " ♥
 .  حفظهم اهللا،لة األطباق الشهية صنع والدتهاأو تدق جرس الباب حام" قومي تعي

إلى كل الذين أحببتهم وكانوا أصحاب دربي وشاركوا أفراحي وأحزاني وقضيت معهم             •
، إيمـان حمـصي  ، وأمباروا مـارتينز  ، و ألين فستقجيان ، و ابتسام مجني : أجمل أيام حياتي  

، ديما مفتي الشوافعة   .د، و ديما أودو وخالد بنود،   .ودجوسلينس سوارز،   أورالندوا بايسدن،   
ريـم  ، و روعة حمـصي  ، و وعائلتهاروث فيلوريا إتشاباريا    ، و رنا حياني ، و رزان مجني و

، لبنـى عثمـان   وعهد قباني،   ، و شادن جحا . دوسيرين سيرجيه،   . ود،  ريم حياني ، و جعفر
أم (نعميـة المـال     السيدة  ، و منية عويدان محمد يوسف محي الدين، و    و،  مارتينزماريسال  و

 .هنادي موصللي. د، وهنادي قباني، ونورا لبنيةوعائلتها، و) تيني مارزهير

فـؤاد  .نبيل عـدس، ود .د: ى العمل بطريقة ما أو بأخر إلى كل من ساهم في إتمام هذا       •
لجمعيـة العلميـة الـسورية      فـي ا   العمـل    فريقشكري كردي، وليالس وخالد العلي، و     

 .نيروزوزة مجلس الجامعة لجامعة حلب وعلى رأسهم عزيوللمعلوماتية 

  .إلى كل من زرع زهرةً في دربي وأرادها أن تمد جذور الخير واألمل في حياتي •
   …إلى كل من يحمل رسالة العلم والفكر •

  … واإلخالص والتضحيةالحب الصادقوكل من يحمل رسالة 

  .وكل ذي خُلق حميد
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 )Introduction(المقدمة 
 تقدماً هائالً في مجال التكنولوجيـا عامـةً وتكنولوجيـا           العالم خالل األعوام األخيرة    دِهشَ

، حيث ظهر العديد من التقانات الجديـدة         خاص بشكل واالتصاالت   واسيبالمعلومات والح 
نية صغيرة،  العالم قرية كو  من  في تصنيع المعرفة ووسائل التكنولوجيا الحديثة التي جعلت         

م موجودون في بيت واحد أو يقطنون في نفـس          أنَّه وك ،سكانها مع بعضهم البعض   يتفاعل  
وسائله، فظهرت االسـتفادة    شتى  وازية في   ت هذا التقدم بطريقة م    التَّعليموقد استثمر   . الحي

  .التَّعليميةمنها في طرق االتصال والتفاعل بين المعلمين والمتعلمين والمؤسسات 
 اإللكترونية التقليدية محتوى المنهاج في مجموعة روابط ضمن التَّعليميةم تسرد النظ

 المعرفية تهخلفي الطالب وتَعلُّمنمط دون األخذ بعين االعتبار من صفحات تشعبية مختلفة، 
ا يؤدي إلى مم،  التعليميالمقرر أو التي قد اكتسبها خالل إبحاره بين صفحات ،السابقة

من هذا المنطلق . دون الوصول إلى أهدافه المرجوةمن المنهاج ضياع الطالب في فضاء 
هندسة المعرفة :  مفاهيم رئيسيةخمسةعملية التزاوج مابين   إلىنشأت الحاجة

)Knowledge Engineering(، وتفاعل إنسان آلة  )Man Human Interaction(، 
 Artificial( والذكاء الصنعي ،)Cognitive Science(وعلم النفس المعرفي 

Intelligence(ي، وعلم النفس التربو) Psychology Educational( ،خلق بهدف 
تتميز بالذكاء ولها صفات وقدرات قريبة ،  صحيحةوفق منهجية تربويةمقررات تعليمية 

 وفقم للطالب بيئة عمل تكيفية مفصلة دقَأي تُ، )طالب، معلم (من سلوك اإلنسان البشري
 بطريقة أفضل وأحسن التََّعلُّممن أجل مساعدته في ونمط تَعلُّمه  ةفي المعروحالتهاحتياجاته 

  . التقليديةالتَّعليميةوأسرع من األجيال السابقة للبرمجيات 
بق هندسة المعرفة مجموعة من التقنيات المنظمة في نمذجة وإدارة واستخدام معارف طَتُ

. هاتَعلُّمقليدية، بهدف تسهيل عملية المنهاج التعليمي بأسلوب يختلف عن الكتب الدراسية الت
يم العمليات اإلدراكية الداخلية في دماغ الطالب يالمعرفي على نمذجة وتق علم النفس ويعمل

والمعلم محاوالً أن يقوم بعمليات االستدالل عما يعلمه أو اليعلمه الطالب من المقرر 
عليمي وإرشادات الزمة، كما التعليمي، وعم يجب أن يقدمه المعلم للطالب من محتوى ت

 يسمح علم تفاعل إنسان آلة بتقديم واجهات سهلة االستخدام وجذابة بالنسبة إلى الطالب
علم الذكاء الصنعي من أحد المهام يعد و. والمعلم، كما تؤمن االتصال والتواصل مابينهم

ر على أداء يستخدم هنا في بناء نظام تعليمي قادلعلم النفسي المعرفي، فهو األساسية 



 

 يويختص علم النفس التربو. سلوكيات توصف بالذكاء عند قيام الطالب أو المعلم بها
 والمفاهيم بالمعلومات يزودنا الذي العلم هو، فالتربوية المواقف في اإلنساني بدراسة السلوك

 تزيد والتي والتَّعليم التََّعلُّم عملية فهم في تساعد التي والنظرية التجريبية والطرق والمبادئ

  .]170 [كفاءاته من
قصد بالنظم التكيفية، تلك النظم التي تحاول أن تكون مختلفة باختالف الطالب آخذةً وي
قصد بالنظم  تجميعها خالل تصفحهم للمنهاج، بينما يين االعتبار المعلومات التي يتمبع

تقديم دعم أوسع الذكية تلك النظم التي تُطبق وتستخدم تقانات الذكاء الصنعي من أجل 
المالحة تقانة : ، منها]28 [ على تقانات مختلفة التكيفيةيعتمد بناء النظم. وأفضل لهم

التي تهدف إلى مساعدة الطالب في إيجاد أفضل ) Adaptive Navigation (التكيفية
ها ئ، أوبإخفا)Link Sorting( وذلك بترتيب الروابط المقرر التعليميمسار ضمن فضاء 

)Hiding( ، أو بإغناء الطالب بتعليقات أو بألوان مختلفة تساعده على معرفة محتوى
عليه  أفضل رابط تاٍل، أو باقتراح )Annotation(لهاالرابط وحالته المعرفية قبل اختياره 

، أو بعرض خريطة تسمح له بفهم البنية الكاملة )Direct Guidance (فيهيجب الدخول 
العرض تهدف تقانة ). Mapping(هذا الفضاء لفضاء المنهاج، ومعرفة وضعه ضمن 

 المقرر التعليمي) عقد( إلى تكييف محتوى صفحات (Adaptive Presentation) التكيفي
 المنهاج تتبعبينما تقوم تقانة تكييف  الطالب ومستواه المعرفي،  أهداف وصفاتوفق

)Curriculum Sequencing ( التعليميالمقرر بتزويد الطالب بأفضل تسلسل لمفاهيم 
 المرتبطة بها لتتبعها وتعلمها، وتهتم تقانة التحليل الذكي للحل التَّعليميةوالوحدات 

)Intelligent Solution Analysis ( لتمارين، حيث تحدد له لبحل الطالب للمسائل أو
 Problem(تقوم تقانة دعم حل المسائل . المعارف الالزمة إلكمال حله بشكل صحيح

Solving Support(خالل حله للمسائل وذلك عن  من بتزويد الطالب بنظام مساعدة 
  .]28 [تشرح له الخطوة التالية للحل) Hints(طريق إعطائه تلميحات 

، فهو يقوم بتخزين صفات الطالب الشخصية التَّعليميةنموذج الطالب نواة النظم  يعد
، ولكن األكثر استخداماً توجد أنواع كثيرة من نموذج الطالب. والمعرفية المتعلقة بالمنهاج

 وهو ،]69[وهو المستخدم ضمن هذا البحث) Overlay Model (الطبقيهو النموذج 
 ا مجموعة جزئية من معارف خبير المجال، فالطالب يجبأنَّهبيعرف معارف الطالب 

، حتى يقوم المقرر التعليمي معرفياً مطلوباً لكل جزء من أجزاء  أن يكتسب مستوىعليه
  التعليميالمقررأن ع معارف الخبير المتبقية، أي أن هذا النموذج يفترض بتغطية جمي



 

وأبسط نموذج هو ذلك الذي يستخدم المنطق .  إلى أجزاء منفصلة من العناصرمقسم
قيد  المقررلعنصر من عناصر ) 0(أو عدم معرفة الطالب ) 1(البولي للداللة على معرفة 

الذي يزود بمعلومات إضافية تشير الى الحالة وأعقد نموذج هو ذلك ]. 69 [الدراسة
  . ]87، 69 [للطالب المرتبطة بجزء من أجزاء المنهاج )Knowledge Status(المعرفية

 بامتالك خاصية حاسوب اآللي بتصميم وتطوير خوارزميات وتقنيات تسمح للالتَّعلُّميهتم 
 وتعد. طائه وتجاربه السابقةوذلك بهدف تحسين أدائه مستفيداً من أخ] 158" [التَّعلُّم"

.  اآلليالتَّعلُّمالشبكات العصبونية ونماذج ماركوف المخفية إحدى أنواع خوارزميات 
والنظام العصبي ) Brain( من دراسة المخ الصنعيةتنبثق الشبكات العصبونية و
)Nervous System ( لإلنسان، حيثاستخدامها في كثير من التطبيقات الحاسوبية تَم 

ويعتمد نجاح هذه التطبيقات على . لتعرف على النماذج والصور واألشكال واألصواتكا
 المطبقة والتوابع التَّعلُّمختيار المناسب لبنية الشبكة العصبونية وبارمتراتها وخوارزمية اال

الرياضية المستخدمة في حساب فعاليات خالياها، مما أدى إلى وجود عدد كبير من أنواع 
بكة ذاكرة الترابط  كشالتَّعليمبونية باإلضافة إلى خوارزميات مختلفة في الشبكات العص

ونظرية الرنين ) Bidirectional Associative Memory-BAM( االتجاه ثنائية
من إحدى  BAMتصنف الـ و). Adaptive Resonance Theory-ART2(التكيفي 

 n تتكون من X دخل طبقة: تتألف من طبقتينتحت اإلشراف فهي الشبكات العصبونية 
ترتبط جميع الخاليا . عصبونية خلية m تتكون من Y وطبقة خرج ،عصبونيةخلية 

 الموجودة في طبقة العصبونية الموجودة في طبقة الدخل مع جميع الخاليا العصبونية
شبكة مدخالت ثنائية أو ثنائية هذه التستخدم و. الخرج من خالل وصالت ثنائية االتجاه

 دون إشراف وتتألف من  منالتَّعليم ART، بينما تستخدم شبكة الـ تمرةالقطبية أو مس
 الدخل وتقوم بالمعالجة األولية ألشعة الدخل تيثالث طبقات، تشكل األولى والثانية طبق

 تعليمها في طبقة الخرج وبين النماذج المدخلة تَمبين النماذج التي بالمقارنة تقوم أيضاً و
نما تمثل الطبقة الثالثة طبقة الخرج وفيها يتم تصنيف وحفظ ، بي)من بيانات الطالب(

وترتبط الطبقة الثانية مع الثالثة بمرشحات تكيفية تشكالن ذاكرة . صفات أشعة الدخل
والذي يسمح بقياس " جملة إعادة الوضع"طويلة األمد للشبكة، كما أنَّها مزودة بنظام يدعى 

 -العلوية (وبين اإلشارة الهابطة )  العلوية-لية السف(درجة التطابق بين اإلشارة الصاعدة 
  . طبقة الخرج فيشعاع الدخلصفات مت لَّتعمن الخلية التي ) السفلية



 

ن، قيمة ي على المنطق الثنائي الذي يأخذ قيمت)Fuzzy Logic (يعتمد منطق الغموض
ذ تأخالذي ) Crisp(منطق المتموج ، وعلى )False(أو غير حقيقية ) True(حقيقية 

يطبق منطق الغموض مفهوم االجتماع . الواحد والصفرتتراوح مابين  اًمتحوالته قيم
والذي يدل على القيمة العظمى مابين قيمتين، ومفهوم التقاطع والذي يدل على القيمة 

تستخدم . ، بينما يدل مفهوم المتمم على الفرق مابين قيمة ما والواحدقيمتينالصغرى مابين 
  .منطق الغموضمفهوم  Fuzzy-ART2 و FBAM ينالشبكت

 أداة إحصائية )Hidden Markov Models - HMM ( نماذج ماركوف المخفيةتعد
قوية لنمذجة متتالية من العمليات التي تتغير في الزمن، فهي عبارة عن عملية عشوائية 

تحتوي على عملية  )A doubly embedded stochastic process(مغمورة مضاعفة 
والتي يمكن مالحظتها من خالل ) Not observable process(حظتها غير ممكن مال

والتي تولد مجموعة من  )Observable Process(استخدام عملية مالحظة أخرى 
  ].108، 50[المالحظات خالل زمن ما 

على الشبكة العنكبوتيـة التَّعليمذكي من أجل التفاعلي النظام البنى ي ) Intelligent WEb-

Based Interactive System for Education - IWEBISE(  علـى  في هذا البحث
 ذاتياً من أجـل الحـصول       التَّعليمية بناء مقرراتهم    للمعلمينأساس خوارزميات ذكية تتيح     

 World ( الولوج واالستخدام على الشبكة العنكبوتيـة  تكيفية سهلةعلى نظم تعليمية ذكية

Wide Web(  من هذا النظاممان، فالمعلم بإمكانه استخدام دون التقيد بالمكان أو بالزمن 
مكتبه في الجامعة إلضافة تمارين جديدة إلى المقرر، ومن بيته في تغيير وتحديث مادتـه               

سة محاضرة ما فـي مكـان مـا،         راباإلضافة إلى أن الطالب يمكنه البدء في د       . التَّعليمية
 مـابين  )Iالشكل   (تزاوجعملية ال  فهو يعد أيضاً ناتج    .ومتابعتها واستكمالها من مكان آخر    

هندسة المعرفة، وعلم النفس المعرفي عن طريق استخدام بعـض خوارزميـات الـذكاء              
  .وعلم النفس التربويالصنعي، وتفاعل إنسان آلة، 

وذلك من خالل ) Adaptive Navigation (المالحة التكيفيةتقانة  IWEBISE يطبق
 وتقانة العرض التكيفي )Link Hiding(ها أو إخفاؤ) Link Sorting(ترتيب الروابط 

 من محتوى تعليمي، وتمارين، وأمثلة، وملخص، التَّعليميةفي تكييف أجزاء الصفحة 
، الطالب وامتحان بعدي، وفي تقديم أصناف متعددة من محتوى وفق النوع المفضل لدى

فضل المفاهيم تزود الطالب بأقتراحات اقائمة تتبع المنهاج في تقديم كما يستخدم تقانة 
 ، وبذلك يتم تمثيل نموذج المعلم الموجه التي يجب اتباعها والعمل معها التاليةالتَّعليمية



 

)Coach(. نموذج للطالب، ويوظف الطبقي ويستخدم النموذجFelder and 

Silverman،  والخوارزميةFuzzy-ART2 ، والخوارزميةHMM  نمط نمذجة فيلُّمتَع 
  .على التوالي لهوقائمة المقترحات المقدمة  ،همعارف و،الطالب
على بارامترات الطالب من أجل تصنيف  اآللي المذكورة سابقاً التَّعلُّمخوارزميات  تدرب

 ، وضعيف، ووسط، وجيد، وجيد جداً،ممتاز:  مستوياتةالحاالت المعرفية لهم إلى ست
  علىإليهم بهدف معرفة قدرتهمجديدة و قديمة تبعدئٍذ يتم تقديم مدخال. وضعيف جداً

أشعة الدخل القديمة والجديدة وتحديد األمثل منها بهدف االستخدام  استدعاء وتصنيف
 في توليد مقررات تعليمية ذكية وتكيفية على IWEBISE  الجديدالالحق لها ضمن النظام

  . الشبكة العنكبوتية
  :ينقسم البحث إلى ثالثة عشر فصالً

الج هذا الفصل المنهجية المتبعة في البحث من أجل عي): منهجية البحث( األول الفصل
ذكي وناجح وذي أداء عال في عملية توليد مقررات تعليمية وتقديم نظام الحصول على 

ه، وفي عملية توجيه لُّمتعمحتواها بشكل تكيفي ومفصل حسب حاجة كل طالب ونمط 
ديم معارف المقرر له بشكل متكرر، وذلك عن الطالب من أجل تفادي ضياعه وعدم تق

 التَّعليمطريق تحديد أوجه الخلل والمشكالت التي يواجهها التربويين والطلبة في عمليتي 
 في هذا الفصل عرض الهدف الرئيسي واألهداف الفرعية للبحث تَم، كما التَّعلُّمو

 المستخدمة في عمليات بنائه  من جديد والمكونات المادية والبرمجيةهما يقدمو وتساؤالته
  .وتطويره وتنفيذه

  هندسة
  المعرفة

تفاعل 
 ان آلةإنس
 

الذكاء 
 الصنعي

 

علم النفس 
 التربوي

علم النفس 
 المعرفي

  . خمسة مفاهيم أساسيةتزاوج ناتج IWEBISE، النظام )I(الشكل 

النظام التفاعلي الذكي 
 على التَّعليممن أجل 

  الشبكة العنكبوتية
IWEBISE 



 

البنية العامة للبحث وترتيب ) II( الشكل يبين. تتوزع بقية الفصول على ثالثة أجزاء
  . فيه الفصول

هو مؤلف و هذا الجزء على الدراسة النظرية للبحث، يركِّز: )اإلطار النظري (الجزء األول
  :من أربعة فصول

سلط هذا الفصل الضوء على تعريف ي): س والتدريملُّعاء الصنعي والتَّالذك(الفصل الثاني 
 وكيفية استخدامهم مع ،ه ونظرياتسوالتدري ،هونظريات التَّعلُّم و،والتَّعليمالذكاء الصنعي 

بعضهم البعض من أجل توليد برمجيات تعليمية تتصف بالذكاء عند تقديم المحتوى 
 التَّعلُّميات رس نظرتد .التغذية الراجعة المناسبة لهالتعليمي وتوجيه الطالب وتقديم 

شرح ت التي تحدث في سلوك والبنية المعرفية للطالب في اكتساب معارفه، كما تالتغيرا
األساليب المختلفة والمستخدمة في عرض المحتوى التعليمي، كاألسلوب اللولبي، 

راتيجيات التدريس المستخدمة شرح نظريات التدريس أهم است، بينما ت، والهرمييوالتسلسل
من خالل استخدام الخرائط في هذا البحث  البنائية ة تطبيق النظريتَم .من قبل المعلم

 لبياجيه التَّعلُّم دورة سستراتيجية التدرياتقديم المحتوى وتفصيل والمفاهيمية ألوزبل في 
  . المتكيفم الذاتيلُّعداعمة للتعلم المستمر والتَّاستكشافية  بيئة بهدف تقديم

 ونماذجه من أجل مراعاة الفروق الفردية التَّعلُّمنمط  تعريف إلى  أيضاًيتطرق هذا الفصل
 Felder and التركيز على نموذج  تَمولقد . مابين الطالب في تقديم المحتوى التعليمي

Silvermanملي  مابين عالطالب ثنائية قطبية تسمح بتصنيف  والمؤلف من أربعة أبعاد
تأملي يحب التفكير المجرد والعمل  وأ ،يحب مناقشة أجزاء المقرر وحل األمثلة والتمارين

 على يركِّزحدسي  وأ ،حسي يحاول البحث وتفسير المفاهيم المتعلقة بالمقررالفردي، و
و بصري يفضل أ ،لفظي يستخدم المعلومات المكتوبة لغوياًوالنظريات وماوراء المعنى، 

وتسلسلي يحب دراسة أجزاء  المعلومات باستخدام الوسائل المرئية،  عليهأن تعرض
. ي باستخدام قفزات واسعة فيما بين هذه األجزاءشمول وأ ، األخرىتلوالمقرر خطوة 

-SCORM اإللكتروني ومعاييره وأهمها المعيارالتَّعليميشرح هذا الفصل أيضاً 

Sharable Content Object Reference Model ية وأنماطها ومستوياتها والتفاعل
  .السبع



 

 لقي هذا الفصل نظرة عامة علىي): التَّعليميةالوسائط الترابطية والنظم (الفصل الثالث 
مفهوم نظم الوسائط الترابطية وتقاناتها كالعرض التكيفي والمالحة التكيفية، كذلك يعرض 

  . فيه، البنية العامة للبحث وترتيب الفصول)II(الشكل 

  الفصل العاشر
واجهات 
  المستخدم

 

  على الشبكة العنكبوتيةالتَّعليمنظام تفاعلي ذكي من أجل 
Intelligent WEb-Based Interactive System for Education 

( IWEBISE)  

  
 المقدمة العامة

  ل األولالفص
 منهجية البحث

  الجزء الثالث
 تنفيذ النظام

 الجزء الثاني
النظام 

IWEBISE 

  الجزء األول
  اإلطار النظري

 

 الفصل الثاني

الذكاء الصنعي 
والتَّعلُّم 

  سوالتدري

  الفصل الثالث
الوسائط 
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 التَّعليمية
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 ونموذج المعلم

  الخامسالفصل 
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  الفصل السادس
 نموذج المعرفة
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 نموذج الطالب

  الفصل الثامن
 نموذج المعلم
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 محرك التكيف

الفصل الحادي 
  عشر

  البرمجة

الفصل الثاني 
  عشر

 اختبار النظام

الفصل الثالث 
  عشر

 تقويم النظام

 والنتائج اتمةالخ
 العامة

  
 المراجع

  الملحق األول
دليل "استبانة 

 "نمط التَّعلُّم

  الملحق الثاني
إجابات الطالب 

دليل "استبانة على 
 " الطالبتَعلُّمنمط 

  الملحق الثالث
 مقرر خريطة

 في المستخدم
 البحث

  ابعالرالملحق 
انات بنتائج است

 تقويم النظام

  الخامسالملحق 
رسائل القبول 

لمجالت 
 تومؤتمرا



 

ال التي مرت بها، كالنظم  والتقانات التي ظهرت مع كل نوع واألجيالتَّعليميةأنواع النظم 
والتي تستخدم تقانة تتبع المنهاج ) Intelligent Tutoring System(التوجيهية الذكية 

)Curriculum Sequencing( ودعم حل المسائل ،)Problem Solving Support( ،
 التكيفية التَّعليمية، والنظم )Intelligent Solution Analysis(والتحليل الذكي للحل 

 Adaptive(كية على الشبكة العنكبوتية والتي تستخدم تقانة تصفية المعلومات التكيفية والذ

information filtering (التعاوني الذكي والتَّعليم )Intelligent Collaborative 

Learning ( ومراقبة الصف الذكي)Intelligent Class Monitoring .( ونظم إدارة
 التَّعلُّموالتي تدعم جميع أنشطة ) Learning Management System-LMS (التَّعلُّم

وفي نهاية الفصل يتم التركيز على عدد من األمثلة .  باستخدام الشبكة العنكبوتيةوالتَّعليم
  . والمستخدمة دولياً أو محلياً في سوريا المذكورة سابقاًالتَّعليميةللنظم 

 هذا الفصل التعاريف النظرية المتعلقة دميقَ):  ونموذج المعلمنموذج الطالب(الفصل الرابع 
،  ونموذج المعلم من أجزاء أي نظام تعليمي ذكي وتكيفي وهو نموذج الطالبنجزئييبأهم 

، كالمعلومات المرتبطة  نموذج الطالبفهو يعرض أنواع المعلومات الممكن استخدامها في
 مع ذكر بعض  والمعلمالبيشرح مختلف أنواع نموذج الطوأخيراً . بالمقرر والمستقلة عنه

  . لكل نوع من هذه األنواعاألنظمة كأمثلة
 التَّعلُّم هذا الفصل شرحاً تفصيلياً عن خوارزميات يقَدم):  اآلليالتَّعلُّم(الفصل الخامس 

 ضمن النظام الجديد الـ  ومعارف المعلماآللي المستخدمة في نمذجة معارف الطالب
IWEBISEذاكرة الترابط ركوف المخفية والشبكات العصبونية ، كخوارزمية نماذج ما
 التي تستخدم Fuzzy-ART2 و ART2بنسختيها  ونظرية الرنين التكيفي ثنائية االتجاه

  .منطق الغموض
، بحيث كل IWEBISEيشرح هذا الجزء مختلف أجزاء النظام الجديد الـ : الثانيالجزء 
  . شرحه في فصل منفصلتَمجزء 

يسلط هذا الفصل الضوء على ثالثة طرق استخدمت ): وذج المعرفةنم(الفصل السادس 
، ففي الطريقة األولى يتم  منهافي نمذجة معارف المقرر التعليمي بهدف اختيار األمثل

هيكلة والمؤلفة من ثالث م الاالتجاه ذاكرة الترابط ثنائيةتمثيلها باستخدام الشبكة العصبونية 
 على التوالي؛ أما التَّعليمية والوحدات التَّعليمية والمفاهيم يةالتَّعليمطبقات لتمثيل األهداف 

هي طريقة قواعد البيانات العالئقية والتي تستخدم إحدى عشر جدوالً فالطريقة الثانية 
مفاهيم ، والتَّعليميةاألهداف ، والتَّعليميةالمقررات الفرعية، والفئات ، والفئات األساسية(



 

  األساسيالمتطلبمفاهيم ، المفاهيم األساسية، ولتَّعليميةا لألهداف  األساسيالمتطلب
محتوى ، والمفاهيم األساسية، ربط المفاهيم الفرعية بالمفاهيم الفرعيةللمفاهيم األساسية، و

 عن XML؛ بينما تستخدم الطريقة الثالثة لغة الـ )بنود األسئلة، والمفاهيم أألساسية
وحدات الفرعية والساسية واألمفاهيم ال  مختلفيلتمثلجذر أساسي وعقد ثانوية بناء  طريق

وفي نهاية الفصل يتم شرح المراحل المستخدمة في تصدير .  الخاصة بالمقررالتَّعليمية
ضمن نظم  والتعامل معه تحميله بهدف إمكانية SCORMوتحزيم المقرر وفق المعيار 

  .MOODLE المختلفة كـ التَّعلُّمإدارة 
يعرض هذا الفصل بنية نموذج الطالب والجداول ): لطالبنموذج ا(الفصل السابع 

 الطالب وفق نموذج تَعلُّمالمستخدمة فيه ومراحل بنائه، كما يشرح آلية نمذجة نمط 
Felder and Silvermanًوالتمارين المقدمة ، على بارمترات عديدة كعدد األمثلة معتمدا 

 هذا الفصل الطرق يفصل أيضاًَ. ضعهم على صفحة المحتوى ومكان تو،للطالب
 وطريقة HMMكالطريقة التقليدية وطريقة الـ المستخدمة في نمذجة معارف الطالب 

والخوارزمية الهجينة ، Fuzzy-ART2 و ART2 و FBAM الشبكات العصبونية
Fuzzy-ART2-HMM ، وذلك باستخدام بارمترات يتم تجميعها خالل تصفح الطالب

زمن  و،زمن حل األسئلة البعدي، ومتحاناطئة لال والخعدد األجوبة الصحيحةللمقرر ك
رمترات في تصنيف تساعد هذه البا.  وعدد المحاوالت في حل سؤال ما، ماقراءة مفهوم

، وضعيف، ووسط، وجيد، ضعيف جداً:  مختلفة ستة مستوياتفي وتقييمهأشعة الطالب 
تقويم جودة وستخدمة  المتالخوارزميامقارنة  تَموفي نهاية الفصل . وجيد جداً، وممتاز

 تحديد األمثل واستخدامها الحقاً ضمن بغية ، وذلكF-measure باستخدام معيار ئهاأدا
  .IWEBISE النظام الجديد

 عن كيفية نمذجة مختلف  تفصيليبشكليشرح هذا الفصل ): نموذج المعلم(الفصل الثامن 
لمحددة من قبل المعلمين، في تقديم المقرر التعليمي واالمستخدمة  التَّعليماستراتيجيات 

عدة حقول تسمح بتخزين من وذلك عن طريق تخزين القواعد التربوية في جدول مؤلف 
 المقرر حسب الحالة المعرفية لكل طالب في كل مقرر خريطةاللون المستخدم في عرض 

يشرح هذا الفصل كيفية تطبيق . وتحديد إمكانية عرض أو إخفاء مفهوم تعليمي ما
ذج ماركوف المخفية من أجل التنبؤ بالمفاهيم التالية التي يمكن زيارتها من خوارزمية نما

 والتنبؤ، ففي مرحلة ،التهيئة، والضبط: تتألف عملية التنبؤ من ثالثة مراحل. قبل الطالب
 لكل HMM للمقرر التعليمي وبناء نموذج التَّعليميةالتهيئة يتم ترميز مختلف المفاهيم 



 

 أما في مرحلة ، التي زارها خالل تفاعله مع النظامالتَّعليميةيم  تسلسل المفاهطالب وفق
 زيارتها تَم التَّعليمية باستخدام سلسلة جديدة من المفاهيم HMMالضبط يتم تحديث كل 

يتم تطبيق خوارزمية األمام ، وBaum-Welchمجدداً من قبل الطالب وخوارزمية 
)Forward ( التوزيع االحتمالي لكل مفهوم تعليمي في من أجل تحديد مرحلة التنبؤخالل 

وفي نهاية هذا . وتمثل أعلى قيمة المفهوم التالي الذي سيتوقع الطالب زيارته. المقرر
  . الفصل يتم دراسة معيار الحساسية والضبط من أجل قياس أداء خوارزمية التنبؤ

 ضمن تينيف المستخدم التكيتَيتطرق هذا الفصل إلى آِلي): لتكيف امحرك(الفصل التاسع  
، حيث تفصل األولى IWEBISE إنشاؤها باستخدام النظام الجديد الـ تَمالمقررات التي 

 الطالب، أما الثانية تَعلُّم نمط وفقالخطوات المتبعة من أجل تقديم صفحة محتوى متكيفية 
 إلى كل  مقرر تكيفية حسب الحالة المعرفية للطالب بالنسبةخريطةتشرح خطوات تفصيل ف

 التدريس المستخدمة من ستراتيجيةاكما يشرح هذا الفصل . التَّعليميةمفاهيم المفهوم من 
 ة الرباعيالتَّعلُّمقبل المعلم الذكي للنظام، والقائمة على النظرية البنائية من خالل دورة 

مالحة لتكيفي وتقانة التقانات التكيف المطبقة كتقانة العرض اولنظرية بياجيه المعرفية، 
    .التكيفية وتقانة تتبع المنهاج

 ةيشرح هذا الفصل الواجهات التطبيقية المستخدم): واجهات المستخدم(الفصل العاشر 
وتنقسم إلى أربعة . IWEBISEمستخدمي النظام مختلف كأداة اتصال وتواصل مابين 

يسية  واجهات مسؤول النظام والتي يمكن من خاللها إدارة التصنيفات الرئ:مستويات
والفرعية للمقررات وإدارة المستخدمين، وتسجيل الطالب في المقررات وإلغاء تسجيلهم 

وواجهات مصمم المقرر والتي تسمح بإدارة المقررات من خالل إضافة أهداف . أيضاً
 بكل مفهوم تعليمي أساسي أو فرعي، ةمستويات مختلفة خاصبتعليمية ومحتوى تعليمي 

ضمن منصات تعليمية واستخدامه تحميله إمكانية حزيمه بهدف تصدير المقرر وتكما تتيح 
للتعليم ) Interoperability ( وبذلك يتم تطبيق خاصية قابلية التشغيل البيني أخرى

  .  ياإللكترون
ومراقبة تصفح الطالب للمقرر تُستخدم واجهات المعلم في إدارة القواعد التربوية وتتبع 

يدة إذا لزم األمر، بينما تسمح واجهات الطالب للطالب ح المفائالتعليمي وإعطائهم النص
بتقديم االمتحان القبلي والبعدي ودراسة المقرر واستخدام قاموس المفردات والتفاعل مع 

 وتغيير في نموذجه المعرفي بهدف تسريع خطواته زمالئه عن طريق المحادثة والمنتدى
  . التَّعليمية



 

 حياة النظام هو التنفيذ الناجح لمختلف أجزاء النظام في دورةالطور الحاسم : الجزء الثالث
من أجل تحقيق األهداف المرجوة منه بنجاح، وذلك من خالل برمجة حزمة من 

يمها من أجل معرفة ما إذا كان يحتاج إلى واإلجراءات والداالت الالزمة واختبارها وتق
  :فصوليتألف هذا الجزء من ثالثة .  موجودةتإجراءات جديدة أو تعديال

 البرمجية للنظام الجديد الشجرةيشرح هذا الفصل ): البرمجة(الفصل الحادي عشر
اإلجراءات الخاصة بالخوارزميات التي تُستخدم في نمذجة معارف المقرر والطالب وفي و

  .HMM  وFuzzy-ART2 وART2 و FBAMالتنبؤ بأفعاله المستقبلية، كخوارزمية  
يعرض هذا الفصل االختبارات التي طبقت على ): اختبار النظام(الفصل الثاني عشر 

، عن طريق إنشاء مثال تطبيقي لمقرر تعليمي لتعليم قواعد اللغة IWEBISEالنظام 
تصدير أداة يتم اختبار  وكيفية متابعة دراسته من قبل طالب واحد أو أكثر، كما ،اإلنكليزية

 تَعلُّمه ضمن نظم إدارة  وإمكانية تحميلSCORMتحزيم المحتوى وفق المعيار الدولي و
  .أخرى

 IWEBISE هذا الفصل على تقويم النظام يركِّز): تقويم النظام(الفصل الثالث عشر 
ب تعتمد على معايير عديدة تحدد ال المقررات والطي توزع على مصمماستباناتباستخدام 

 المبنية من ميةالتَّعليفعاليته وسهولة استخدامه وفهمه وإمكانية إعادة استخدام المقررات 
، وذلك بهدف الحصول على نظام ذي ثقة عالية ومزود  أخرىتَعلُّمخالله ضمن نظم إدارة 

  .باإلرشادات الالزمة لمساعدة مستخدميه على التعامل معه بمرونة وتفادي تجاهله
 الحصول عليها والتي ساعدت في بناء نظام تَم للبحث النتائج العامة التي الخاتمةقدم ت

 وسهل االستخدام في إدارة لشبكة العنكبوتية يتسم بأداء عاٍل ذكي وتفاعلي على اجديد
  .التَّعلُّم والتَّعليمعمليتي 

 ، والمراجع المستخدمة ضمنه،وفي نهاية البحث يتم تقديم قائمة المقترحات المستقبلية
 ، الطالب له وأمثلة على إجابات،"التَّعلُّمدليل نمط  "ستبانةباال المرتبطة ملحقاتوال

 تقويم النظام استبانات و نتائج ،"تعليم قواعد اللغة اإلنكليزية كلغة أجنبية" المقرر خريطةو
 ء، ووثيقة إلقا، ورسائل قبول األبحاث في مؤتمرات ومجالت محلية ودوليةالجديد

 Escuela ( العليايةكالبوليتكني المدرسة طالب الدراسات العليا في لةمحاضر

Politécnica Superior ( -جامعة مدريد المستقلة ) Universidad Autónoma de 

Madrid( التطبيقات التكيفية من خالل استخدام االنترنت" ضمن نطاق دورة".  
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  )Introduction(المقدمة 
 عمليتـي   أثنـاء والطلبة  ن  وا التربوي هيصف هذا الفصل الصعوبات والمشاكل التي يواجه      

، عارضاً حلوالً تستخدم تكنولوجيا الحواسـيب المتقدمـة لمـساعدتهم فـي             علُّمتَّ وال التَّعليم
تظهر هذه الصعوبات للمعلمين عند قيامهم في إنتاج مقرراتهم التعليمية أو عنـد             . تخطيها

توجيه الطالب وتقديم محتوى تعليمي يناسبهم، أو التي يواجهها الطالب عند ضياعهم فـي         
 وما الجديـد الـذي   ،يسرد هذا الفصل أيضاً أسئلة البحث . فضاء المقرر خالل دراستهم له    

قَيالجديـد  ستخدمة، كما يعرض األهداف المرجـوة مـن النظـام          والمصطلحات الم  ،مهد  
IWEBISE،والمكونات المادية والبرمجية المستخدمة في عمليتي بنائه وتطويره .  

   
  )Problem Definition (ف المشكلةيتعر -1-1

يبحث التربويون باستمرار عن أفضل الطرق والوسائل لتوفير بيئة تعليمية تفاعلية لجـذب             
 تقنية المعلومـات ممثلـة فـي        تعدو. ادل اآلراء والخبرات   وحثهم على تب   بالطالاهتمام  

. ]157[الحاسوب اآللي واإلنترنت من أنجح الوسائل لتوفير هذه البيئـة التعليميـة الثريـة           
يفتقر المعلمون في الوطن العربي إلى أدوات عربية برمجية ذكية تـساعدهم فـي بنـاء                

ية أو العملية على الـشبكة العنكبوتيـة فـي مختلـف            حقائبهم التعليمية اإللكترونية النظر   
 المجاالت كالطب والرياضيات والعلوم الهندسية وغيرها، من أجل تقديم نظم تعليمية ذاتية           
 تكيفية تساعد المتعلمين على تحقيق أهدافهم التربوية وفق قدراتهم وحاجاتهم واهتمامـاتهم           

 Artificial Intelligence ( الـصنعي هنا تبرز أهمية تقانات الذكاء. ومستواهم المعرفي

Techniques(والنـــصوص الترابطيـــة ) Hypertexts(  والوســـائط الترابطيـــة
)Hypermedia (       من أجل مساعدة هؤالء المعلمين في تقليد ونمذجة عملهـم فـي كيفيـة

تسليم المقررات للطالب وإرشادهم خالل العملية التعليمية، يأتي في مقدمة هـذه التقانـات             
ونماذج مـاركوف  ) Neural Netwroks(الشبكات العصبونية  اآللي كالتَّعلُّميات خوارزم
 الطالـب المعلم والتي تساعد بدورها على محاكاة ) Hidden Markov Model(المخفية 

)Tutor and Student Modeling(وخلق فضاء تعليمي حقيقي .  
اج إلى وقت وجهـد كبيـرين       عملية معقدة وتحت   وتكيفية   عملية بناء نظم تعليمية ذكية     تعد

وعدد من المبرمجين والمدرسين والخبراء في مجال محدد، باإلضافة إلى ذلك، عند بنـاء              
هذه النظم في مجال ما، اليمكن إعادة استخدامها واستثمارها ومـشاركتها فـي مجـاالت               
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 علـى الـشبكة العنكبوتيـة يمكـن         ذكـي  نظامومن هنا نشأت الحاجة إلى إنشاء       . أخرى
ه من قبل عدد أكبر من المعلمين دون اللجوء إلى أشخاص مختصين في عمليـات        استخدام

  . التعليمي وعمليات الصيانة للمقررات المقدمةالمقررإنشاء وتحديث 
تسرد النظم التعليمية اإللكترونية التقليدية محتوى المنهاج في مجموعـة روابـط ضـمن              

خلفية الطالب المعرفية الـسابقة أو      ن األخذ بعين االعتبار     من دو صفحات تشعبية مختلفة،    
، مما يؤدي إلى ضياع الطالـب  المقرر التعليميالتي قد اكتسبها خالل إبحاره بين صفحات    

من هذا المنطلق نشأت الحاجة أيضاً      . في فضاء المنهاج دون الوصول إلى أهدافه المرجوة       
ث تتكيـف مـع   في تطوير محتوى المقررات التعليمية، بحي   خوارزميات ذكية   إلى توظيف   

، كما أنَّها تساعد علـى      معارف الطالب ومستواه بشكل خاص ومع كل الطالب بشكل عام         
فـي الوقـت المناسـب      له  تقديم المساعدة   توجيهه و تنبؤ بأفعال الطالب المستقبلية بهدف      ال

  .  الصحيحتَعلُّمهسلوك مسار والتأكد من 
مـج الطـالب لفروقـاتهم الفرديـة        الشامل من خالل د    التَّعليم مختلف الدول سياسة     تبنىت

 يحـدث   إنأي تجاهل هذه الفروقات يمكن      . االفتراضيالمختلفة داخل الصف التقليدي أو      
 يؤخـذ  فلـذلك .  الطالب على الصعيد النفسي واالجتماعي واألكاديمي      تَعلُّمخلالًً في عملية    

 مابين الطالب بهـدف     هذه الفروقات الفردية المتنوعة   عند بناء هذا النظام،      االعتباربعين  
تجعل  كل طالب، مما     تَعلُّم وفق نمط    تكيفيهها  اتوليد مقررات تعليمية أجزاء صفحات محتو     

 النظـام الـذكي   ، ومن خاللهـا يـستطيع        ويسراً وديمومةً  أكثر فاعليةً   الذاتي التَّعلُّمعملية  
  .همل  المناسبةخبرات المعلم تقديم المقترح

   
  )Research Objectives(أهداف البحث  -1-2

q  الهدف الرئيسي)Main Objective(  
  . تكيفيةعلى الشبكة العنكبوتية لبناء نظم تعليمية ذكيةنظام تفاعلي ذكي  بناء
q  األهداف الفرعية)Secondary Objectives(  

تزويد المعلمين بأداة برمجية ذكية سهلة االستخدام تساعدهم في بناء نظم تعليمية ذكية              -
  .في مجاالت مختلفةخاصة بهم وتكيفية 

  . الذكيIWEBISEالـ  النظام في بناء  اآلليالتَّعلُّم خوارزمياتاستخدام  -
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توفير نظم تعليمية ذكية تقدم للطالب فرص تعليم مختلفة، من أجل نقل المعرفة إلـيهم               -
  .وتطوير قدراتهم ومهاراتهم بما يتفق مع حاجاتهم وظروفهم المهنية

في تقديم مواد تعليمية وبـرامج تربويـة ال          التكيفية   ةيتقانات الوسائط الترابط  توظيف   -
 .تعتمد على التواصل التعليمي التقليدي اليومي

اإلنكليزيـة   (األجنبيةبجامعة حلب للغات    لغات  لمعهد العالي   ال طالب   تَعلُّمتحديد نمط    -
 .)والفرنسية واأللمانية

لطالـب ومـستواه المعرفـي،       ا تَعلُّم مع نمط    اًتقديم محتوى المقررات التعليمية متكيف     -
 .وتجنب سرده وعرضه كالكتاب المدرسي

 ام التعليمي النظبناء  في  بهدف الوصول إلى بنية أمثل       س والتدري التَّعلُّمتطبيق نظريات    -
 .بفعالية أكبر يتعلم إنساعد الطالب على  الجديد بحيث يالذكي

  
  )Research Importance(أهمية البحث  -1-3

، حيث يمثل تجديداً تربوياً ملحاً لكثير مـن    اإللكتروني التَّعليمحث من أهمية    تنبثق أهمية الب  
 هذا  إنأي  . سوريا بل في جميع البلدان العربية والعالم      إلى   ليس فقط بالنسبة     التَّعليمأنظمة  

 من حيث مركباتـه ومميزاتـه       IWEBISEالنظام  تسليط الضوء على    البحث يسعى إلى    
، باإلضافة إلى التعرف على التوقعات المستقبلية له كأداة          تحقيقها سعى إلى يواألهداف التي   

جديدة تدخل في النظام التعليمي في المنطقة العربية والعالم وتأتي في ظل متغيرات كثيـرة    
 النظام اومع وجود هذ  . التَّعلُّمتجتاح العالم العربي وتؤثر بشكل مباشر على مختلف أنظمة          

 :سيتم تحقيق مايلي

 على ة ذكية وتكيفيةإلكتروني من خالل تقديم نظم تعليمية التَّعلُّمالدافعية للتعليم وزيادة  -
تقديم ، وذلك من خالل لطالب العرب مبنية على الحاجات الحقيقية الشبكة العنكبوتية

  .لهم  المناسبةخبرات المعلم
تتيحه من فرص ، وبما التَّعليمتطور المجتمع تقنياً من خالل توظيف التقانة الحديثة في  -

 .التدريب عليها وإنتاجها وليس فقط استهالكها

 .ر للباحثين أداة جديدة عربية للبحث العلمييتوف -
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  )Research Limitations(حدود البحث  -1-4
 IWEBISEالنظـام الـذكي      مختلف أجزاء     وتقويم يتضمن البحث تصميم وتطوير وتنفيذ    

 من  ،من قبل المعلمين   االستخدام   ةم وسيلة سهل  باستخدام الحاسوب والشبكة العنكبوتية لتقدي    
 كـل طالـب     تَعلُّم الذكية والتكيفية وفق نمط      أجل بناء وتحديث وصيانة مقرراتهم التعليمية     

 ، والطالـب  ،المعلم و ،مصمم المقررات التعليمية   حيث يتم نمذجة عمل      ،ومستواه المعرفي 
يتم التركيز فـي هـذا   . الطالب بين  وتوفير بيئة تعليمية تفاعلية وتعاونية     ،ومسؤول النظام 

البحث بشكل أساسي على نمذجة معارف الطالب ومحاكاة عمل المعلم في تقديم النـصائح              
لـشبكات العـصبونية     اآللي كا  التَّعلُّم تخوارزميا وذلك من خالل توظيف      الذكية للطالب، 

  .ونماذج ماركوف المخفية
  
  )Research Feasibility(جدوى البحث  -1-5
 )(Economic Feasibilityالجدوى االقتصادية  -1-5-1

q ةالكلف) Costs(  
 رخيصة بـسبب تـوفر المكونـات        IWEBISEالنظام  كلفة تحليل وتصميم وتطوير      تعد

  .المادية والبرمجية المساعدة على تحقيق األهداف المرجوة منه
q  الفوائد)Benefits(  

  .الذكيةتوفير أداة للبحث العلمي في مجال األساليب التعليمية  -
 من قبـل المعلمـين      التعليمية في عملية تصميم المقررات       الالزم االختصار في الوقت   -

  .دون الحاجة لخبرات برمجية
  . التعاوني بين الطلبة من خالل بناء نظم تعليمية ذكيةملُّالتَّعتطبيق مفهوم  -
التـي   اإللكتروني في الجامعات التقليديـة لتغطيـة المقـررات           التَّعليمتسهيل وإدخال    -

  .اليتوفر لها مدرسين مختصين
 من أجـل إدخـالهم الحيـاة        والطالبنشر الوعي العلمي والمعلوماتي لدى المعلمين        -

  .العملية بإسهام أكبر وإنتاجية أعلى تنعكس على مسيرة التنمية الشاملة
  . التعليميالمقررتحقيق المرونة في تصميم المقررات دون االعتماد على نوعية  -
 النوع من التدريس والتعلـيم       هذا يعد وارتباطها األسري،    العربيةالمرأة   لطبيعة   اًنظر -

  .واعداً لعمل وتثقيف ربات البيوت، ومن يتولين رعاية المنازل وتربية أبنائهن
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  )Operational Feasibility(الجدوى التشغيلية  -1-5-2
ل النظـام    المعلمون والطالب الموارد البـشرية األساسـية الالزمـة لتنفيـذ وتـشغي             يعد

IWEBISE               الذي يشكل لبنة أساسية في تصميم مقررات تعليمية ذكيـة وتكيفيـة علـى 
  .الشبكة العنكبوتية

  
  )Research Design(التصميم البحثي  -1-6
  )Research Methods( البحث طرق -1-6-1

  :الدراسة هي دراسة وصفية تحليلية عملية تستمد مادتها األساسية من مصدرين أساسين
q ـ ى المقابلة والمالحظة للعملية التعليمية      لرات الميدانية التي تعتمد ع    الزيا  ةوالتقويمي

، بهـدف تحديـد      والجامعات الخاصـة   االفتراضيةللطالب في جامعة حلب والجامعة      
  . العامة والمنهجية التربوية للتعليم اإللكترونيالفلسفة

q  ستخدمة في عمليـة جمـع   والم اإللكترونية العلمية الكتابية ومراجعدراسة وثائقية لل
 التكيفية ونظـم    الترابطية، كدراسة مفهوم الذكاء الصنعي والوسائط       المعلومات الالزمة 

 .إدارة المقررات التعليمية والشبكات العصبونية ونماذج ماركوف المخفية

  
   )Study Space( الدراسة فضاء -1-6-2
علـى   التَّعلـيم ذكي من أجل    اللي  تفاع الدراسة المستخدم لتطوير وتنفيذ النظام ال      فضاء إن 

غـات فـي    للمعهد العالي   ال جامعة حلب بشكل عام و     هو) IWEBISE (الشبكة العنكبوتية 
  . وبعض المدارس الخاصة بشكل خاصجامعة حلب

  
 Data and Information Collection(طرق جمع البيانات والمعلومات  -1-6-3

Methods(  
  :لبيانات والمعلومات، منها استخدام عدة طرق في عملية جمع ايتم
  .المالحظة المباشرة للطالب والمعلمين في صفوفهم في المعهد -
المقابلة الشخصية للمعلمين بهدف تحديد االستراتيجيات المستخدمة في تقديم المحتـوى      -

  .التعليمي للطالب
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 النظـام الجديـد     أداءيم  و للطالب وللمعلمين بهدف تق    استبانات توزيع   يتم: االستبانات -
IWEBISE            في توليد مقررات تعليمية ذكية وتكيفية على الشبكة العنكبوتية، وتحديـد 

  . اللغة األجنبية لطالب جامعة حلبتَعلُّمأيضاً نمط 
 .البحث والتفتيش في الوثائق المرجعية واإللكترونية -

  
  )Research Questions(أسئلة البحث  -1-7

 حول تحديـد اإلجـراءات الواجـب        يسعى البحث إلى اإلجابة عن سؤال رئيسي يتمحور       
. التَّعلـيم  لضمان تطبيقاته في مؤسـسات       IWEBISE  المقترح النظام في تطوير    تباعهاا

  :يتفرع من هذا السؤال الرئيسي عدة أسئلة فرعية هي على النحو التالي
 ؟والتدريسوالتَّعلُّم  مفهوم الذكاء الصنعي والتعليما م -1

  يف تستخدم في بناء النظام الجديد؟ والتدريس وكالتَّعلُّمما نظريات  -2

  ؟ ومعاييره اإللكتروني وصفاتهالتَّعليممفهوم  ما -3
 التعليميـة الممكنـة مـن أجـل         لنظم إدارة المقـررات   النماذج النظرية والعملية     ما -4

  االسترشاد بها؟ 
كة النظم التعليمية التكيفية والذكيـة علـى الـشب        المراحل واألجيال التي مرت بها       ما -5

 ؟العنكبوتية

 ما بنية النظم التعليمية الذكية والتكيفية على الشبكة العنكبوتية؟ -6

 ؟ونموذج المعلم وتصنيفاتهمما نموذج الطالب  -7

 كيف يمكن تقسيم مقرر تعليمي إلى أجزائه وتحميله على الشبكة العنكبوتية؟ -8

 شبكة العنكبوتية؟كيف يتم بناء نموذج المعرفة للنظم التعليمية الذكية والتكيفية على ال -9

 المقـرر ة للطالب خالل تفاعله مع يكيف يمكن لنموذج الطالب اقتفاء الحالة المعرف      -10
 التعليمي؟

  الطالب وكيف يتم تحديدها؟تَعلُّمما أنماط  -11

  افتراضي ضمن النظام؟تَعلُّمنمط  طالب جامعة حلب من أجل تحديد تَعلُّمما نمط  -12

 القـرار  اتخاذ من أجل   بلحالة المعرفية للطال   يزود با  إنهل يمكن لنموذج الطالب      -13
  التربوي الصحيح؟

 كيف يتم تمثيل معارف الطالب ضمن نموذج الطالب؟ -14
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   للطالب؟ة المعرفيالحالةالمستخدمة في تحديد الذكية الخوارزميات  ما -15
هل عملية تتبع خطوات الطالب وحالته المعرفية مفيدة ألخـذ القـرار التربـوي               -16

 المناسب؟

 الطالب والحالـة    تَعلُّمالمحتوى التعليمي حسب نمط     أجزاء صفحة   ييف  كيف يتم تك   -17
 المعرفية له؟

 المستخدمة في تحديد الحالـة المعرفيـة        تكيف يمكن تقويم جودة أداء خوارزميا      -18
 للطالب؟

 ؟ ومانوع نموذج المعلم المستخدمكيف يتم نمذجة استراتيجيات المعلم -19

 الب؟هل يمكن التنبؤ باألفعال المستقبلية للط -20

 التصميم التعاوني وإمكانية تطبيقه؟ما  -21

 التقانات المستخدمة في عمليات تكيف المقرر؟ ما -22

  لتصدير وتحزيم المحتوى التعليمي؟SCORMما بنية ملف الـ  -23

 .ما المعايير المتبعة في عمليات تقويم النظم التعليمية وكيفية تطبيقها؟ -24

 كيف يمكن تطبيق أنماط ومستويات التفاعلية؟ -25
 
  )Research New Approaches (الجديد في البحث -1-8
ذاكرة التـرابط ثنائيـة      الشبكة العصبونية    ية جديدة باستخدام  ونإدخال بنية شبكة عصب    -1

 . معارف المقرر التعليميبهدف نمذجة االتجاه

 باستخدام منطق الغموض فـي      ذاكرة الترابط ثنائية االتجاه   الشبكة العصبونية   استخدام   -2
  .لبنمذجة معارف الطا

والتكيفية علـى الـشبكة    ضمن النظم التعليمية الذكية     استخدام نماذج ماركوف المخفية      -3
 :العنكبوتية بهدف

a.  الطالبمعارف  نمذجة.  
b . التنبؤ بأفعال الطالب المستقبلية. 

 .الطالبمعارف نمذجة لART2 استخدام الشبكة العصبونية نظرية الرنين التكيفي  -4

 .الطالبمعارف نمذجة ل Fuzzy-ART2استخدام الشبكة العصبونية  -5
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باستخدام نماذج ماركوف المخفيـة والـشبكة        إجراء المقارنة بين نتائج نمذجة الطالب      -6
 و  ART2 ونظرية الرنين التكيفـي بنـسختيها        ذاكرة الترابط ثنائية االتجاه   العصبونية  

Fuzzy-ART2. 

بهـدف  فـي   نماذج ماركوف المخفية ونظرية الرنين التكي      :نالتهجين مابين خوارزميتي   -7
 .في نمذجة معارف الطالبتقليص زمن التعرف 

بناء نظام جديد ذكي قادر على توليد وتصدير وتحزيم نظم تعليمية ذكية وتكيفية علـى         -8
ــة ــشبكة العنكبوتي ــم ،ال ــت اس  IWEBISE) Intelligent WEb-Based تح

Interactive System for Education ( باستخدام المعيار الدوليSCORM. 

 Felder and اللغات باسـتخدام نمـوذج   تَعلُّم طالب جامعة حلب في تَعلُّمط نمتحديد  -9

Silverman  . 

 .ذكية أخرىتكيفية و تعليمية أنظمةلنظام الجديد مع امقارنة مزايا  -10

 من أجل تعليم IWEBISE تعليمي ذكي وتكيفي باستخدام النظام الجديد مقرربناء  -11
 ) Teaching English as a Foreign Language-EFL(اإلنكليزية كلغة أجنبية 

  .مستوى أول
  
  )Research Requirements (البحثمتطلبات  -1-9

q  المكونات المادية)Hardware(  
  .Megabytes 512 وذاكرة التقل عن متطور ذو أداء عاٍلحاسوب  -
  .Gigabytes 100مساحة تخرينية على مخدم ما على الشبكة العنكبوتية التقل عن  -
طابعة ليزرية، سواقة لألقراص ليزرية، كاميرا      ،  فأرة،  لوحة مفاتيح (ة  ملحقات حاسوبي  -

 ). مكبرات صوتية، ميكرفون،رقمية

  .االتصال باالنترنت -
  

q  المكونات البرمجية)Software(  
  .Linux أو Windows XP Professional نظام تشغيل  -
 ).Mozilla FireFox أو Internet Explorer(متصفحات اإلنترنت  -

- PHP  و  MySQL وCSS] 109 ،134 ،162 ،163 ،167 ،168 ،169.[ 
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- Microsoft Word. 

- Photoshop. 
 
 ]Research Glossary] (153 ،166 ،177( مصطلحات البحث -1-10

هي برامج متاحة لجميع ): Open Source Software(برمجيات مفتوحة المصدر 
يل والتطوير من تعدلة للالمستخدمين بلغة برمجتها األصلية وترميزها المصدري، وهي قاب

  .قبل أي مبرمج
  

كـصفحات الـشبكة    (هي عمليـة تفـصيل األشـياء        ): Personalization(التشخيص  
  .هوفق صفات المستخدم وتفضيالت) العنكبوتية

  
  )Self Learning ( الذاتيالتَّعلُّم

 الطالـب شاط األسلوب الذي يعتمد على ن" الذاتي على أنه التَّعلُّم] 184[يعرف أحمد اللقاني  
 مـن  أو مـستفيداً ماً الذي يتوافق مع سرعته وقدراته الخاصـة مـستخد   بمجهوده الذاتي

تعليميـة وأشـرطة فيـديو وبـرامج      كالمواد المبرمجة ووسـائل  ،ةالتكنولوجي التطبيقات
ر الـذي  وتحديد المـسا   استخدام الوقت بحريةالطالب، حيث يستطيع  تليفزيونية ومسجالت 

 بنفـسه بـالمرور فـي    الطالبهو قيام أي ، "قيق األهداف الموضوعةلتح يناسبه في سعيه
 .المطلوبة المتنوعة الكتساب المعلومات والمهارات المواقف التعليمية

  
  )Collaborative Learning ( التعاونيالتَّعلُّم
  طالب6 إلى 2يترواح عددها من  ضمن مجموعات صغيرة من الطالب التَّعلُّمهو 

 وتحقيق رفع مستوى كل فرد منهم بغية بعضهم البعض ويساعدون بفاعليةسوياً ويعملون 
  .]62 [الهدف التعليمي المشترك

  
 من التَّعليمكل ما يستخدم في مجال  ):Educational Technology (التَّعليمتكنولوجيا 

وذلك بهدف تخزين   ،   اآللي وشبكاته المحلية والعالمية    حاسوبتقنية معلوماتية، كاستخدام ال   
وعلـى هـذا تكـون تكنولوجيـا     . ومعالجة واسترجاع المعلومات كل وقت وفي أي وقت       

 للعمليـة    كامالً ، وتقويماً ، وتنفيذاً ، وتطويراً ، وإعداداً المعلومات في أوسع معانيها تخطيطاً    
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التعليمية من مختلف جوانبها، ومن خالل وسائل تقنية متنوعة تعمل جميعها بشكل منسجم             
  .]175 [التَّعليم لتحقيق أهداف مع العناصر البشرية

  
هـي بنـاء متكامـل لمجموعـة مـن      ):Educational Briefcase(الحقيبة التعليمية 

المكونات الالزمة لتقديم وحدة تعليمية، حيث تحتوي على مجموعة من الوسائل التعليميـة             
رنـامج محكـم    الفردي، أو هـي ب التَّعلُّم الذاتي وإتاحة فرص التَّعلُّممحاولة تحقيق أهداف    

التنظيم يقترح مجموعة من األنشطة والبدائل التعليمية التي تساعد علـى تحقيـق أهـداف     
  ].152، 149[تعليمية محددة 

 
هي طريقة في تنظيم البيانات في : )Relational Database(قواعد البيانات العالئقية 

منها كل صف ) سجالت(وحدات تخزين تدعى بالجداول وهي مكونة من عدة صفوف 
  ].166) [حقول(يحتوي على عدة أعمدة 

  
يتم تقسيم المحتوى التعليمي للمقرر إلى ): Learning Object- LO (تَعلُّمكائن 

  : مستقلة تدعى بالكائنات التعليمية لتحقيق هدف تعليمي ما وتتميز بمايليتَعلُّمجزيئات 
 .لفةالقابلية إلعادة استخدامها بطرق مختلفة ضمن بيئات تعليم مخت •

 .أصغر وحدة تعليمية ذات محتوى تعليمي مستقل تعد •

إمكانية جمعها في مجموعات أكبر لتشمل بنية المنهاج من فصول ودروس وتمارين  •
 ].173، 172، 149[والخ 

  
هي عبارة ): Sharable Content Object - SCO(كائن محتوى قابل للمشاركة 

ات المراد إيصالها للطالب والتي عن مجموعة الموجودات التي تمثل مجموعة المعلوم
  ].173، 172، 149[ اإللكتروني التَّعلُّميمكن استعمالها من قبل أنظمة إدارة 

  
هي عبارة عن ): Extensible Markup Language-XML(لغة الترميز الموسعة 

داللية تقوم بتعريف وتقسيم المستند إلى ) Tags( واسماتمجموعة من الشروط لتعريف 
تلفة، أي هي لغة توصيف تقوم بتعريف صيغ قواعدية تستخدم لتعريف لغات أجزاء مخ
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، 109، 40 [داللية وبنى توصيفية أخرى، أي تستخدم في وصف وتخزين وتنظيم البيانات
160 ،163[.  

  
هي لغة ): Hypertext Markup Language -HTML (النصوص الترابطيةلغة 

 العنكبوتية وتتكون من سلسلة أو مجموعة تستخدم في عملية تصميم المواقع على الشبكة
 ويتم تنفيذها مباشرة من htm. أو html.من الواسمات تكتب في ملف نصي ذو امتداد 

  ].162[قبل متصفحات اإلنترنت 
 

)  يكون طفالًإنيمكن (هو شخص المتعلم ): Learner - Student( طالب -متعلم 
شخص أو من  من البيئة المحيطة به ت والمهارات والمعلومات والخبرافيكتسب المعار

 بمتدر، )Student (، طالب)Pupil(تلميذ :  المفاهيم التالية المتعلميشمل مفهوم، ورآخ
)Trainee(،مبتدئ ) Apprentice .( إلى واالنتسابالطالب هو شخص قام بالتسجيل 

   .س لتقديم امتحان نهائيرمؤسسة تعليمية ما، وهو يد
  

تكون المحتوى التعليمي من جزيئات أساسية تكون متداخلة ي): Assets(الموجودات 
كالنصوص المكتوبة، وملفات الرسوم التوضيحية : وقابلة للتشعب والتوزيع والمشاركة

، وملفات الفيديو والرسوم المتحركة وملفات الصوت، HTMLالـ والصور، وصفحات 
  ].JavaScript( ]149 ،172 ،173 (وبريمجات من جافا سكريبت

 
  )Authoring System(ام التأليف نظ

دة تعدتطبيق برمجي يساعد المستخدم على إنشاء محتوى تعليمي باستخدام الوسائط الم          هو  
  :]166، 94[وتهدف عادةً هذه النظم إلى مايلي . وتقديمه للطالب

تزود المعلم ببيئة تطوير سهلة اإلستخدام تساعدهم على بناء نظم تعليميـة بـشكل       -1
  .أسرع

  .لفة والجهد الالزمين في بناء نظم تعليميةتوفر التك -2
 . تتيح الفرصة لغير المبرمجين في بناء نظم تعليمية -3

  .التَّعليمتساعد على التطبيق الجيد لمبادىء نظريات  -4
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  )Conclusion(الخالصة 
وأهدافـه ومنهجيتيـه    مـشكلة البحـث     عدة نقاط متعلقة ب    تحديد   تَم من خالل هذا الفصل   

ها ن أسئلة البحث بهدف اإلجابة ع     سرد مجموعة من   كما    الذي يقدمه؟  دجديوما ال ومتطلباته  
بمثابـة حجـر   هذه النقاط  تعد  .)تَم اإلجابة عنها في الخالصة     (من خالل الفصول القادمة   

  علـى الـشبكة العنكبوتيـة   التَّعلـيم ذكي من أجل التفاعلي النظام الالزاوية في عملية بناء   
)IWEBISE.(  
، حيث تزود المعلم بوسيلة تساعده فـي   التَّعلُّم و التَّعليمم أداة حديثة في مجال       هذا النظا  يعد 

دون الحاجـة  مـن   على الشبكة العنكبوتية،  الذكية والتكيفية التعليميةمقرراتهوتطوير  بناء  
   لخبرات برمجية، كما يلُّم سبل   طالبرت لكل   سفي عقـر داره، أو فـي محـل    الذاتي  التَّع

  .أماكن قضاء وقت فراغهعمله، أو في 
 



  
  
   األولالجزء
   النظرياإلطار

Part I  
Theoretical Framework 
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  )Introduction(المقدمة 
 القاعدة األساسية ونقطة تعد على الدراسة النظرية للبحث، والتي الجزء هذا يركِّز
ذكي من أجل التعليم على التفاعلي النظام النطالق من أجل نجاح باقي مراحل بناء اال

 Intelligent Web-Based Interactive System for (الشبكة العنكبوتية

Education - IWEBISE( . إلى أربعة فصولالجزءينقسم هذا :  
  ونظرياته وأنواعهالتََّعلُّمووالتعليم مفهوم الذكاء الصنعي  هذا الفصل مدقَي: الفصل الثاني

ني، كما يشرح نماذج وأهم المعايير المستخدمة في التعليم اإللكترو، ه ونظرياتسوالتدري
  .   والتفاعلية ومستوياتهاالتََّعلُّم الطالب وعالقة مفهومي تَعلُّمأنماط 

هذا الفصل نبذة تاريخية عن نظم الوسائط الترابطية التكيفية يقَدم : الفصل الثالث
)Adaptive Hypermedia Systems ( وميزات ومساوئ استخدامهم ضمن إطار

تم تقديم البنية األساسية لهم وأهم التقانات المستخدمة في ذلك، كما  يثُمالتعليم، ومن 
ب و بمعونة الحاسة النظم التعليمية ابتداء من النظم التعليمأجياليفحص تطور

)Computer Assisted Instruction ( وصوالً إلى النظم التعليمية التكيفية والذكية على
 Adaptive and Intelligent Web-based Educational(الشبكة العنكبوتية 

Systems( لُّم ونظم إدارةالنظم التعليمة المستخدمة أهم ، كما يقدم أمثلة عديدة عن التََّع
  .عالمياً ومحلياً في سوريا

 مع   ونماذج المعلم وأنواعهم   نظرة عامة عن نماذج الطالب    هذا الفصل   يقَدم  : الفصل الرابع 
  .أمثلة لكل نوعذكر 

 الحالـة ط هذا الفصل الضوء على الخوارزميات المستخدمة في تحديد  لِّسي: الفصل الخامس 
، كخوارزميـة نمـاذج      ومحاكاة دور المعلم في تقديم اإلرشادات للطالب        للطالب ةالمعرفي

 ART2 بنـسختيها    ماركوف المخفية وخوارزمية الشبكة العصبونية نظرية الرنين التكيفي       
  .Fuzzy-ART2و 
  



  

  الفصل الثاني
م لُّعالذكاء الصنعي والتَّ

  سوالتدري
  

Chapter II 
Artificial 

Intelligence, 
Learning and 

Instruction 
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  )Introduction (المقدمة
ميم وبرمجة الحواسـيب لتحقيـق      أحد مجاالت الدراسة التي تهتم بتص     الصنعي   الذكاء   يعد
أي يعتبر محاولة لفهم كيف يفكر اإلنسان من        . وأعمال تتطلب ذكاء اإلنسان للقيام بها     م  مها

 .أجل إعداد البرامج التي تشكل وتصوغ بعض السمات الهامة لعمليات اإلدراك عند البشر            
 من تقانات الذكاء الصنعي من أجل الحصول على برمجيات ذكيـة تتكيـف              التَّعليماستفاد  

مـه اعتمـاداً    لُُّع تَ نمطاجاته و  التقليدية مع الطالب وح    التَّعليميةبشكل أفضل من البرمجيات     
 وليس فقط على إجابة محددة له، كمـا تعمـل    ،على كل من خلفيته العلمية ومسار تصفحه      

أيضاً على تشخيص متى وكيف أخطأ الطالب في حل المسائل المقدمة له من أجـل تقـديم     
  .التغذية الراجعة المناسبة له

وأهم ياته  ر ونظ سوالتدري ونظرياته وأنواعه    علُّمالتَّ هذا الفصل مفهوم الذكاء الصنعي و      يقَدم
 الطالب وعالقـة    تَعلُّم اإللكتروني، كما يشرح نماذج أنماط       التَّعليمالمعايير المستخدمة في    

ـ       تعد . والتفاعلية ومستوياتها  التَّعلُّممفهومي   كيفيـة   ة هذه المفاهيم اللبنة األساسية في معرف
 بغية الصنعي، وذلك    ء والجوانب التطبيقية لعلم الذكا    ةبويالتر للعلوم   ةالنظريربط الجوانب   

  .تكيفيةو  وتقديم نظم حاسوبية تعليمية ذكيةءبنا
   
  )Artificial Intelligence (الصنعي الذكاء -2-1

 Marvin( فـاعتبر مـارفن مينـسكي    الصنعياختلف العلماء على تعريف محدد للذكاء 

Minsky (  الت تؤدي مهاماً تتطلب قدراً من الـذكاء البـشري        العلم القادر على بناء آ    "أنَّه
دراسة كيفيـة  ) "Elaine Rich(، بينما يعتبره إيلين ريتش ]156" [عندما يقوم بها اإلنسان

 Martin(وذهب مارتن ويك ".  ألداء أشياء يؤديها اإلنسان بطريقة أفضلحاسوبالتوجيه 

Weik (  إلىيام بالمهام التـي تحتـاج للـذكاء        قدرة اآللة على الق   " هو   الصنعي الذكاء   أن
  ].158، 156[ "يلتعد والقدرة على الالتَّعلُّمالبشري عند أدائها مثل االستنتاج المنطقي و

) Edward Feigenbaum( يقدمه ادوارد فايجن بـاوم  الصنعيوفي تعريف آخر للذكاء 
تعطـى    يهدف إلى تصميم أنظمة ذكيـة      حاسوبال هو جزء من علوم      الصنعيالذكاء   "أن 

  ].154، 150" [نفس الخصائص التي نعرفها بالذكاء في السلوك اإلنساني
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، الـصنعي دة لم يتم الوصول إلى تعريف حاسم للذكاء         تعدعلى الرغم من هذه المفاهيم الم     
 هو محاكاة القدرات العقليـة لإلنـسان باسـتخدام          الصنعي الذكاء   أنوالمفهوم الغالب هو    

  .]158 [ تلك القدرات بعضاً من صفاتبحاسوالبرامج حسابية إلعطاء 
  
ــتَّعلُّم -2-2 ــيم ال ــدري والتَّعل  Learning, Teaching and( سوالت

Instruction(  
 أو الخبرات أو الدراسة من خالل والمهارات والقيم، المعرفةتلقي  عملية أنَّهب التَّعلُّم يعرف
 مما قد يؤدي إلى تغير دائم في سلوك الفرد اإلنساني، بحيث يعيد توجيهه وتشكيل التَّعليم

 شخص آخر لمساعدةمجرد مجهود شخصي "بأنَّه  لتَّعليما عرفيبينما  بنية تفكيره العقلية،
 العقلية ونشاطه الذاتي وتهيئة متعلم لقوى الةاستثار وزيحفت عملية والتَّعليم. "التَّعلُّمعلى 

  الجيد يكفل انتقال أثرالتَّعليم أن كما ،التَّعلُّم من المتعلمالتي تمكن  الظروف المناسبة

مجاالت أخرى ومواقف   علىمتعلمبيق المبادئ العامة التي يكتسبها ال وتطالتَّعلُّمالتدريب و
  .]164 ["مشابهة
 غيـر  أو ةالفرد نتيجة مـروره بخبـرات مقـصود     في سلوك نسبياًمتغيير دائهو  التَّعلُّم

  :التَّعليميتم االنتقال إلى مفهوم  ينت التاليطتيننقال  إضافةتَتَم إذا اأم ،ةمقصود
 وتهيئـة   الـتَّعلُّم  ه وتحديد الشروط التي يتم فيهـا هـذا        تَعلُّملذي يجب   تحديد السلوك ا   •

  .الظروف لذلك
بحيث يـصبح هـذا الـسلوك تحـت      التَّعلُّمالتحكم في الظروف التي تؤثر في سلوك  •

  ].170 [ وكيفاًجل تحسينه كماًأسيطرتنا من 
تنظـيم  " بأنـه  سالتـدري ] Heinick & Molenda (]164(هانيـك ومولينـدا    ويعرف

. يس فرع من فروع التـدر التَّعليموعليه فإن ، "التَّعليمالمعلومات والبيئة بشكل يسهل عملية   
شـد لعمليـة    ر وجود م  التَّعليموط  ر وش التَّعلُّموط  ر يتطلب إضافة إلى ش    )توجيه (سفالتدري
 .و الحاسـوب شد قد يكون معلماً، أو آلة تدريب مثل التلفزيـون أ ر، وهذا الم  والتَّعليم التَّعلُّم

ـ )Instructional Design Science (سويربط علم تصميم التدري  ة بين الجوانب النظري
 خاصةً، وعلم الـنفس بـشكل       التَّعلُّميات  ر يتعلق بنظ  ي، فالجانب النظر  سوالتطبيقية للتدري 
 وتحديـد   التَّعلـيم  واسـتراتيجيات    التَّعليمية يتعلق بوصف البرامج     التطبيقيعام، والجانب   

 ولـد مـن     س علم تصميم التدري   أنيعني هذا   و. ]164 [ األساسية للتعليم  التَّعليميةقنيات  الت
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 تونظريـا  الـتَّعلُّم ، فلذلك يوجد فرقاً بين هدف كل مـن نظريـات            التَّعليم تحم نظريا ر
تهتم ، بينما   متعلم التي تحدث في سلوك ال     تالتغيرااسة  ر تبحث د  التَّعلُّم تفنظريايس،  التدر

كيف يجب أن يكون المعلم وما هي األساليب التـي يجـب أن              سالتدري تنظريا تتناولو
، إضـافة   الطالبيسلكها من أجل تحقيق مستوى أعلى وأسرع في إيصال المعلومات إلى            

 يات التدريس فيهتم بها التربويون    بينما نظر  ، النفس ءعلما يهتم بها    التَّعلُّمفنظريات  إلى ذلك   
]164[.  
  
  ) Knowledge and Teaching (تَّعليموالالمعرفة  -2-3

 على سبيل المثال الئحة أسعار للبضائع في أي جريدة بيانات فقط والتعني شيئاً لمـن                تعد
لقارئ ألنَّها مجرد بيانـات     إلى ا يقرؤها ألول مرة، فهي ليست معلومات والمعرفة بالنسبة         

بطها بمعلومات سابقة ينتقـل     إخبارية، ولكن عندما تتم مراجعة هذه البيانات ذهنياً أو يتم ر          
هذا الخبر إلى معلومة جديدة، أي تتحول البيانات إلى معلومات عندما يعالجهـا اإلنـسان               

 المتلقي االسـتفادة  استطاع ة في حالوتتحول هذه المعلومات إلى معرف   . ويضيف معنى لها  
 تَـم  ه قـد  ألنمنها، أي عندما تتم عملية الشراء بناء على هذه المعلومة تتحول إلى معرفة              

  :، ويمكن تلخيص ما تقدم]158، 156[االنتفاع منها 
  .المعنى+البيانات=المعلومات

  .القدرة على استعمال المعلومات+المعلومات المختزنة=المعرفة
، بينما توجد المعلومات في الفكـر الجمـاعي   حاسوبالتوجد البيانات على األوراق أو في    
 أهمية المعرفـة    تبرزومن هنا   . ي الفكر الفردي لإلنسان   للمجتمع، وأخيراًً توجد المعرفة ف    

وتـشكل المعرفـة   . ألنَّها شخصية، بينما البيانات والمعلومات متوفرة خـارج الشخـصية     
  ). Wisdom(المتطورة والدقيقة أعلى درجات المعرفة ويطلق عليها حكمة 
  :وتتم عملية انتاج المعرفة اإلنسانية بواسطة أسلوبين أساسيين

يستطيع اإلنسان استنتاج المعرفة اعتماداً على مفردات منطقية مسبقة، فمثالً          : نباطاالست •
زيـد  "، وبعد ذلك إذا قلنا   "اليمكن الوصول إلى تلك الجزيرة إال عبر البحر        "نَّهإإذا قلنا   

 ذهـب عبـر     اً زيـد  نأب"، فيمكن القول عن طريق االستدالل       "ذهب إلى تلك الجزيرة   
  .وضح معنى االستنباط وطريقته في إنتاج المعرفةهذا المثال ي". البحر
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يعتمد على التجربة الملموسة وعلى استقراء النتيجة من عـدد كبيـر مـن           : االستقراء •
سـتقراء  ن قياسها ودراستها وإحـصائها، فاال     المشاهدات المحسوسة التي يمكن لإلنسا    

 .تجارب اإلنسانية في مختلف العلوماليتطور مع تطور 

إدارة واستغالل المعلومـات التـي    و االسترشاد   اضمنه يئة يستطيع الطالب  بالمدرسة  توفر  
لرغبـة   ا تعدو. ووظائفهنساني  إلفهم طبيعة الذكاء ا   إلى  هدف علم النفس المعرفي      ي .تلقاهاي

 كما هو الحال فـي    ،المهم في دراسات علم النفس المعرفي      األول و  في المعرفة هي الحافز   
 ال يوجـد   . المعرفـة الحـافز الثـاني      لهذه العملية   طبيقاتتشكل الت  بينما ،أخرى علومة  أي
 فهـم اللغـة  و، الـتَّعلُّم و، والتفكيرتذكر الحقائق، وقادر على حل المشاكل،     "  ذكي حاسوب"
الـذكاء   كيف يتم تنظـيم       لم يتم تحديد      اآلن ألنَّه حتى . التي يقوم بها البشر   سهولة   ال نفسب

 ، إلـى  عود الى اليونان القديمـة    ما ي ، وإنَّ اًة ليس جديد  المعرفة البشري ب  االهتمام إن. البشري
 الـذاكرة  هم عـن  ؤالت طبيعة ومنشأ المعرفة، وتـسا     عن في مناقشاتهم    ،أفالطون وأرسطو 

  المـصطلح  James Frederick Ferrierسكتلنديإلولقد  صاغ الفيلسوف ا .والتفكير
، ]180 [يـة المعرفـة   نكليزية للداللة على نظر   إل باللغة ا  Epistemologyبستمولوجيا  إلا

 ،حديث:  بمعنى   logos بمعنى علم و     episteme: وهو يتألف من جمع كلمتين يونانيتين     
تدور حول تحليل طبيعـة المعرفـة         وهي  هذه النظرية أحد فروع الفلسفة     تعد و . نقد ،علم

 والمصطلحات مثل الحقيقة، واالعتقاد، والتعليل، كمـا تـدرس أيـضاً            موزربالوارتباطها  
دعاءات المعرفة المختلفة، أي أنها تجيب على       انتاج المعرفة وتهتم بالشكوك حول      وسائل إ 

 رفونيعكيف   و  الناس؟ فماذا يعر  و كيف يتم الحصول عليها؟    و ماالمعرفة؟ :سئلة التالية ألا
  ؟ونعرفيما

 مـن  المعرفـة تـأتي   هم  إليبالنسبة  : ونالتجريبي: من مدارس الفكر    مدرستين  حالياً  توجد  
 ].83[تتولد بالفطرة فإنَّها  نيلعقالنيإلى االنسبة  بأما، الخبرة

 أو  التقليـدي  التَّعليم فيالمشكلة األساسية   قبل الطالب هي    طريقة اكتساب المعرفة من      تعد
  :، فالمعلم يجد نفسه أمام تساؤالت عديدة، منهافتراضياال

 مراقبة الطالب؟ في ماالزمن الذي يحتاجه -
 ؟ماالمحتوى الواجب تقديمه للطالب -
 مـن أجـل     الالزمة الطالب وما االستراتيجيات     تَعلُّمكيف تتطور وتنمذج عملية      -

 إرشاده؟
  ما الوقت المناسب إلعطاء الطالب لمحة عن اإلجابة؟ -
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 إلى أي مدى يمكن السماح للطالب باالستمرار في الخطأ؟ -
ة تلـو   على شكل نوافذ تسلـسلية الواحـد      المحتوى  ات  ن في الثماني  التَّعليمية البرامج   قدمت

احتياجات كل طالب   التساؤالت السابقة من أجل تلبية      عتبار  ين اال  تأخذ بع  أناألخرى دون   
يقوم المعلم بتقديم تغذية راجعة للطالب حـسب إجاباتـه المتعلقـة            . تقديم تعليم تكيفي له   و

بمفهوم تعليمي ما، فهو يحدد األجزاء التي عليه إعادتها والتركيز عليها من أجل المتابعـة               
لحـاالت  افهم  يي  أ للطالب،   فيرمع يطور نموذج    أنالمعلم يستطيع    ف .التَّعليميةالعملية  في  

 يستخدم مجموعـة مـن      أنالمرتبطة بالمقرر قيد الدراسة، كما يمكن للمعلم        والمعرفية له   
  . لهعرضهاالواجب ستراتيجيات مع مراعاة التغذية الراجعة للطالب وطبيعة المعلومات اال

  :ثالثة أنواع من المعرفة عليمالتَّبرامج  تُخزن
 مـن   التَّعليميةتدل على المعرفة المخزنة في المناهج       األول هو مجال المعرفة،     النوع   •

  .قبل خبير فيها
سـتراتيجيات  االتنفيذ مجموعـة متنوعـة مـن        على  المعلمين   قدرةهي  لنوع الثاني   ا •

  .  وللمحتوى التعليميطالبلالمناسبة ل ةالتربوي
  . الطالبمجموعةولب، ال للطيةحالة المعرفالالمعرفة هي النوع الثالث من  •

يعرف المعلم الجيد كيفية ربط هذه األنواع الثالثة من المعارف من أجل الحـصول علـى             
 وتقـديم محتـوى متكيـف مـع الطالـب باسـتخدام             ،))1-2(انظر الشكل   (تعليم فعال   

  ].83[االستراتيجية المناسبة 

  

معارف متعلقة 
 بالمقرر

معارف 
 الطالب

معارف متعلقة 
تراتيجيات ساالب

  ةالتربوي

 .اللحصول على تعليم فعل الثالثة الرئيسية المعارف، )1-2(الشكل 
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  )Learning Theories( التَّعلُّم نظريات -2-4
  )Behaviorism( السلوكية -2-4-1

 يكـون للتفكيـر     أن يحدث نتيجة مثير ما دون       التَّعلُّم أن السلوكية على    التَّعلُّمتعتمد نظرية   
 عبارة عن آلة تـستجيب  أنَّه على المتعلما ترى أنَّه، أي التَّعلُّمالواعي أثر كبير في حصول      

ـ      .عندما تتعرض إلى مثير    وبـافلوف  ) Thorandik( ثورانـديك    ة أسـس هـذه النظري
)Pavlov ( وسكنر)Skinner( ت رجيلب و)Gilbert (]164 ،170[ .  
  
  )Cognitivism (المعرفية -2-4-2
 عمليـة ترميـز ذهنـي       أنَّهب التَّعلُّم على النظرية السلوكية وتصف      فيةرالمعبنى النظرية   تُ

 داخلي مباشرة، بل يمكن االستدالل عليـه        ثحدأي   ة ال يمكن معاين   يثلمجال المعرفة، ح  
و يـتم تمثيـل     .  للطالب حركيال-السلوك الخارجي اللفظي أو الحس     خالل واستنباطه من 

تتغير أو تتحد أو تتوسع لكي تناسب المعلومات الجديـدة،  أن المعرفة في مخططات يمكنها    
وتفرض هذه النظريـة    . ]170 [د وطويلة األمد  وهنا تنقسم الذاكرة إلى قسمين قصيرة األم      

 تحـت هـذه   ج وتندر.التَّعلُّمتساعد على زيادة فعالية  ) effects(بوجود عدد من التأثيرات     
ـ  أوزبــل  ة، ونظريــ)Bruner(رونــرب ةونظريــ) Gagné (جانييــه ةنظريــ: ةالنظري

)Ausubel(بياجيه  ونظرية النمو المعرفي ل)Piaget.(  
  
 )Robert Gagné Theory(انييه جبت ور ة نظري-2-4-2-1

ـ   التَّعلُّم أن جانييه   ىير  ة سـريع ة هو عملية تسمح للكائن الحي تغيير فـي سـلوكه بطريق
 القديم مـع سـلوكه       سلوكه ةوثابتة، ويمكن مالحظة هذا التغيير أو االستدالل عليه بمقارن        

إلى شروط داخلية وهـي     : نوعين إلى   التَّعلُّمقسم جانييه شروط    .  ما تَعلُّم بعد موقف    الجديد
، الـتَّعلُّم ه، ومهاراته، ومستوى دافعيته، ورغبته في       ت نفسه مثل قدرا   بالمتعلمتكون خاصة   

 التَّعليمية تجياي الخارجية التي تتعلق باالسترات    التَّعليميةوإلى شروط خارجية خاصة بالبيئة      
 وتقديم التغذيـة الراجعـة      كطريقة عرض المقرر التعليمي، واستخدام المساعدة المناسبة،      

 إلى ثمانية أنماط، خمسة منها تابعة       التَّعلُّم أنواعف جانيية    صنَّ ، إلى ذلك  إضافةً. الصحيحة
 Signal( اإلشـاري  الـتَّعلُّم : ]170، 164 [للنظرية السلوكية وأضاف ثالثة أخرى إليهـا 

Learning(لُّم، والعالقة مابين المثير واالستجابة تع )Stimulus - response( ، لُّم والـتَّع 
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، )verbal Association (اللفظـي االرتبـاط  ، و)Chaining (التسلسل غيـر اللفظـي  
ــز المو ــدالتميي ــم، و)Multiple Discrimination(د تع ــاهيم تعلُّ  Concept( المف

Learning(لُّم، والمبادئ تع) Rule Learning(لُّـم ، وحـل المـشكالت   تع )Problem 

Solving(] 164 ،170[. 

 من المستوى التعليمـي البـسيط       ءمي ابتدا رفي نسق ه   التَّعلُّممن  نواع  هذه األ رتب جانييه   
 حـل   تَعلُّـم (ألكثر تعقيـداً     بالمستوى التعليمي ا   ءفي قاعدة الهرم وانتها   )  اإلشاري التَّعلُّم(

 )2-2الـشكل  ( هرمـي في ترتيب  محتوى المقرر يتم تنظيمه أنيفترض ، حيث )المشاكل
. يتألف من مستويات تبدأ بأكثرها تركيباً في قمة الهرم وتنتهي في قاعدة الهـرم بأبـسطها      

 الموجـودة فـي     ءلتعلم األجزا ) Prerequisite(طي  ر كل مستوى متطلب قبلي أو ش      ويعد
كيز وتحديـد   ر يجب الت  ررمية، فلذلك عند تخطيط المق    رفية اله رالمستويات العليا للبنية المع   

 داخل المقرر الدراسـي، إضـافة إلـى ذلـك           ءقبلية الالزمة لتعلم كل جزي    المتطلبات ال 
 ).Task Analysis(يدعى بتحليل المهام   المقرر وهذا ماتَعلُّمالمتطلبات التي تلزم 

  
  )Bruner Theory (رونر بةنظري -2-4-2-2

 ءيركز على تفاعل المـتعلم مـع األشـيا         باالكتشاف، فهو    التَّعلُّم ي برونر من مناصر   يعد
 والمعلومات التي يحتاجهـا  ف بهدف التوصل بنفسه للمعارالتَّعلُّمالموجودة حوله في عملية    

  : باالكتشاف وهيالتَّعلُّموحدد برونر شروط . بمساعدة وتوجيه المعلم
 .التَّعلُّم اهتمام المتعلم بموضوع ةاستثار •

  المهمة الرئيسية

  )1(المهمة   )2(المهمة 

  )1.1(المهمة   )1.2(المهمة   )2.1(المهمة   )2.2(المهمة 

المهمة 
)2.1.2(  

المهمة 
)2.1.1(  

المهمة 
)2.2.2(  

المهمة 
)2.2.1(  

المهمة 
)1.1.2(  

المهمة 
)1.1.1(  

المهمة 
)1.2.2(  

المهمة 
)1.2.1(  

 . جانييهة تنظيم المحتوى وفق نظري،)2-2(الشكل 
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 .ت العقلية للمتعلمين المستوياراألخذ بعين االعتبا •

 .تحديد كيفية تنظيم وتسلسل المعلومات للمتعلم •

 بهدف تعزيز معارفـه أو      التَّعلُّم المتعلم في كل مرحلة من مراحل        ءمعرفة مستوى أدا   •
  .يل مسار تعلمه للمنهج، وهذا ما يسمى بالتغذية الراجعةتعد

ثير من الموضـوعات فـي      يعتمد برونر على التنظيم اللولبي للمنهج، حيث يمكن إعادة ك         
المراحل الدراسية المختلفة، ولكن بشكل موسع وباستخدام أنماط تعليمية مختلفـة، أي يـتم     

. الـتَّعلُّم  خالل مختلف مراحل     وتعقيداًتقديم الموضوع الواحد بمستويات أوسع أكثر تشعباً        
  :وتتلخص خطوات المنهج اللولبي على الشكل التالي

 . البسيطةر األفكاستدري •

 .تفصيل هذه األفكار •

  . القديم بالجديدالتَّعليم من خالل ربط لالربط بين المراح •
فة وتوصـيلها للمتعلمـين،     رض المنهج بهدف نقل المع    ر بين ثالثة أساليب لع    رونريميز ب 

  :وذلك وفق خصائص النمو العقلي لهم
يق ر فيه المعلومات عن طرضتع): Inactive Mode(التمثيل العياني الملموس  •

 . والنشاط الحسيءفعال واألشيااأل

الـصور  يـق  ر فيه المعلومات عـن ط رضتع: )Iconic Mode (يرالتمثيل التصوي •
 .والرسوم والنماذج أو خرائط

ـ : )Symbolic and Logical Mode(  والمنطقـي مـزي رالتمثيل ال •  فيـه  رضتع
  .رقام بدالً من الصورالمعلومات من خالل الكلمات واأل

  . التعليميررالمق إحدى هذه المراحل أو جميعها عند تقديم  ويمكن للمعلم أن يختار
 
 ) Ausubel Theory( أوزبل ة نظري-2-4-2-3

 وتؤكد التفاعـل  ،)Meaningful Learning(  ذي المعنىالتَّعلُّمية على رتكز هذه النظرت
قبل  المـتعلم يـست    أن  أوزبل حيث يرى ،   لدى المتعلم  فة الجديدة والمعرفة السابقة   ربين المع 

هذه الطريقة تأخذ المعرفـة      وب ، بالمعرفة والخبرات السابقة له    اويربطهالمعلومات اللفظية   
 هنـاك   أنويرى أيضاً    .]148 [لمعلومات السابقة معنى خاص لديه     إلى ا  الجديدة باإلضافة 
 المعرفية والبنية المعرفية للمقرر التعليمي مـن حيـث المحتـوى            المتعلمتشابهاً بين بنية    

  . التنظيموطريقة
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 : أربعة أنماط على أساس بعدينب التَّعلُّم" أوزوبل  " صنَّف

   .االكتشافطريقة تقديم المعلومات باالستقبال أو : البعد األول  - أ
  .طريقة المتعلم في ربط المعرفة الجديدة ببنيته المعرفية: البعد الثاني -  ب
وفيها : )Meaningful Perception Learning( باالستقبال قائم على المعنى تَعلُّم •

 .بطريقة منظمة  ببنيته المعرفيةبطهاريقوم بوفيحفظها فة كاملة للمتعلم ريتم تقديم المع

 وفيها يتم تقديم :)Rote Perceptional Learning ( باالستقبال قائم على الحفظتَعلُّم •
 . ببنيته المعرفيةبطهارأن يقوم بفيحفظها دون فة كاملة للمتعلم رالمع

يحدث : )Meaningful Discovery Learning( باالكتشاف قائم على المعنى تَعلُّم •
 بنيته المعرفية ها معربطويقوم بعندما يصل المتعلم بنفسه  التَّعلُّمهذا النوع من 
 .بطريقة منظمة

هذا النوع يحدث ): Rote Discovery Learning ( باالكتشاف قائم على الحفظتَعلُّم •
ربطها ببنيته وإنما ب يقوم ولكن ال،بنفسهمعرفة إلى الصل المتعلم عندما ي التَّعلُّممن 

 . فقطيحفظها

 لتشكل ما يـدعى  العقلية الفرد بنية في المعارف لتنظيم ةيرئيس خطوات ثالث أوزوبل حراقت
  :]148 [وهي ائط المفاهيمية،ربالخ

 أنل يعتبر أوزوب: )Hierarchically Organized: ( تنظيم هرمي للبنية المعرفية •
هي عبارة عن إطار يتضمن الحقائق والمفاهيم والتعليمات  ررللمقالبنية المعرفية 

، وتندرج في والقضايا المنظمة في بنية هرمية، قمتها المفاهيم األكثر شموالً وعموميةً
  .  باتجاه قاعدة الهرم حتى تصل إلى األمثلة النوعيةمستويات نحو األقل عموميةً

 لتعد وت المفاهيمتَعلُّم يتم ):(Progressive Differentiation( المتعاقب التميز •
 تعليمي موقف في إلى الفرد بالنسبة شمولية األقل فالمفاهيمة رومستم يجيةرتد  بصورة

 .المعرفي التسلسل في أعلى موقع وتحتل تالي تعليمي موقف في شمولية أكثر تصبح ما

تتكامل وتتوافق  يحدث عندما ):Integrative Reconciliation (التوفيق التكاملي •
في البنية المعرفية المعرفة الجديدة من محتوى معين مع المعرفة السابقة الموجودة 

  .لعقل المتعلم
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 )Jean Piaget Theory (بياجيهجان  ةنظري -2-4-2-4

 المختلفة التي تساعدهم علـى  التَّعليميةركز جان بياجيه على أهمية إكساب الطفل الخبرات   
 علـى النمـو العقلـي       ربعة عوامل تؤث  رتوجد أ . المفاهيم المختلفة خالل طفولتهم   كتساب  ا

  : للطفل وهي
  . في المخ والجهاز العصبيالنفسي إلى النمو روهو يشي: النضج البيولوجي •
ـ    رد مع المحيط الخـا    رعندما يتفاعل الف  : التوازن • ات جديـدة يفقـد    رجي يكتـسب خب

ه، ويعود إلى توازنه من خالل عمليتي االستيعاب        راربواسطتها التركيب العقلي له استق    
 . العقليةبوالتسكين، فمن خالل نتيجة هذه العملية تنمو وتنضج التراكي

 .د مع اآلخرينرتدل على تفاعل وتعاون الف:  االجتماعية بالناستالخبرا •

 . في بيئتهءد مع األشيارتدل على تفاعل الف:  الطبيعية باألشياءتالخبرا •

حلـة اإلحـساس   رم :]170 [احلربعة م ر الذهني عند الطفل إلى أ     ر بياجيه التطو  لقد قسم و
ــة روالح ــارم، و)Sensory Motor Stage(ك ــل العملي ــا قب ــة م ) الحــدس (تحل

)Preoperational Stage(حلة العمليات المحـسوسة  رم، و)Concert Operational 

Stage(حلة العمليات الشكلية رم، و)Formal Operational Stage.( 

 فـي   للمتعلم حيث يقترح تنظيم محتوى المنهج       ،تهتم نظرية بياجيه بالتنظيم الرأسي للمنهج     
و العقلي والمعرفـي لـه فـي هـذه           خصائص النم  علىء  بناكل مرحلة من مراحل النمو      

 احـل رمن هذه الم   مرحلة   كل في   المتعلم تفكير   وفقالمنهج   وتنظيم   ء أي يتم بنا   ،المراحل
]170[.  
  
  )Constructivism (بنائيةال -2-4-3

 عنـد   التَّعلُّم، حيث يحدث    التَّعلُّمية في   ر إليها كنظ  ريفات البنائية، فمنهم من ينظ    ردت تع تعد
ية فـي   راها كنظ ر مخططات عقلية للمتعلم بواسطة عمليات عقلية معينة، ومنهم من ي          ءبنا

 خـالل مـروره     يبني معرفته بنفسه مـن    د  رى كل ف  رها ت رباعتبا)) 3-2(فقرة  (فة  رالمع
يعتمد على ذاته مـن   المتعلم أنبخبرات كثيرة تؤدي إلى بناء المعرفة الذاتية في عقله، أي   

 المعلومـات المتـوفرة فـي المـصادر         منيستفيد   أن يستطيع   الو. أجل اكتساب المعرفة  
   .]170[ معالجة لهاال بعد قيامه بعمليات إالَّ) المواد الخام (المختلفة

  : بشكل عام بمايليوتتميز البنائية
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ظهرت كنظرية بارزة للتعلم نتيجة ألعمال      فية، فهي   ر المع ةتؤسس على مبادئ النظري     - أ
 الـذين قـدموا     ،]Vygotsky] 185 وفيجوتسكي   ،Bruner وبرونر   ،Piagetبياجيه  
 على النظرية الـسلوكية إلـى       يعتمد الذي التَّعلُّممن   التحويل ساعد على جديداً   اًنموذج
 .   البنائية النظرية المعرفيةإلىستند الذي ي التَّعلُّم

ـ     رية في المع  رتجمع البنائية بين كونها نظ     -  ب يقـة فـي   ر، وطرفة، ومنهجـاً فـي التفكي
 . يسرالتد

 . محدودةر وغيةر عملية مستمالتَّعلُّمعملية  ىتر -  ت

 ). Social(أو اجتماعية ) Individual(دية ريمكن أن تكون البنائية ف -  ث

  :اضات التاليةراالفتتقوم البنائية على  - ج
ريقة نشيطة من خالل الفرد الواعي، وليس عـن طريـق نقلهـا             فة بط ر المع ءيتم بنا  •

 الـتَّعلُّم بطريقة سلبية عن اآلخرين، حيث يتحمل المتعلم دور المسؤولية فـي عمليـة              
 .واكتساب معارفه بحيث تنسجم مع إمكانياته وخبراته

 .يبي وخدمتهر مع تنظيم العالم التجفيةر عملية التكيف وظيفة العملية المعتعد •

ر البنائية جميع أنواع المعرفة الجديدة يتم بناؤها انطالقاً مـن المعرفـة الـسابقة               عتبتَ •
 . المعنىي ذالتَّعلُّم ءط أساسي لبنارللمتعلم، فهي ش

ين بـل   رين، أي ليس بمعزل عن اآلخ     رفه من خالل تفاعله مع اآلخ     ر المتعلم معا  يبني •
 . التعاونيالتَّعلُّمرتكز على  تأنَّهاتفاوض معهم، أي من خالل عملية 

  :يصعب تطبيق المحتوى البنائي لألسباب التالية
ية ال يمكن بناؤها وتنميتها بواسـطة       ريرفة التق رف كالمع رتوجد بعض أنواع من المعا     •

  .المتعلمين
ما تكون  عنديستخدم المتعلم أسلوب المحاولة والخطأ في حل المشاكل أو يقوم بتجاهلها             •

في ر وهذا مما يؤدي إلى التعقيد المع      ، موجودة ر منظمة أو غي   رفية له غي  رالخلفية المع 
 .التَّعلُّم ءأثنا

 .التَّعليمقبول االجتماعي للمنهج البنائي في العدم  •

 .بويةريم يطابق مبادئه التي المنهج البنائي صيغة مقبولة عن التقيقَدملم  •

 .ف للمتعلمينرتقليدي في تقديم المعاتعود المعلمين على المنهج ال •

ته وتفاعلـه مـع     رخبوه   من خالل نشاط   المتعلمف  ر معا ءيتم بنا  البنائية   من خالل  هأنَّبما  
المـنهج   كون ي ماغالباً   لذلك   ين،روتكيفه معها أو من خالل عملية تفاوضه مع اآلخ        البيئة  
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تعلم، على عكس المناهج    الم صورة مهام أو مشكالت حقيقية، ذات صلة بحياة           في التعليمي
وحدات تعليمية متسلسلة، ومتدرجـة فـي الـصعوبة         التقليدية التي تكون غالباً على شكل       

  .رر المقتغطي كافة عناصرل
 الحقائق بنفـسه    ء بنا علىأن المنهج النشط هو األفضل لكونه يساعد المتعلم         بياجيه   ىريو

 التعليمي مـن    ررلتسلسل المنظم للمق   أنه البد من ا    رونرى ب ر ي فه بذاته، بينما  روتكوين معا 
  .التَّعلُّمأجل 

      
  )Instruction Theories (س التدريتنظريا -2-5
 )Behaviorism(السلوكية  -2-5-1

مج والذي يقوم على األسـس      ر المب التَّعلُّم على مفهوم    ر التي قام بها سكن    تكزت الدراسا ر
  ]:164[التالية 

  .ات جزئية قابلة للمالحظةرة متتالية ومثيري إلى خطوات صغالتَّعلُّمتقسيم  •
 سابقتها، ويلـي  يستجيب المتعلم لكل خطوة، حيث الينتقل إلى خطوة جديدة إال إذا أتقن     •

 .يركل استجابة تعزيز ذاتي فو

اجعة لكل استجابة قام بها، للتأكد مـن مـدى صـحة أو خطـأ               ريتلقى المتعلم تغذية     •
 .استجابته لكل خطوة

تـه  رعة المتعلم وقدردة، ويعتمد على ستعد مء عند وقوع المتعلم في أخطاالتَّعلُّميحدث   •
  .ديةرالف
اجعـة  ريس وهـي السلـسلة ال     راتيجية فـي التـد    راست) Gilbert(ت  ر العالم جيلب  روطو

)Backword Chaining (164 [والتي تعتمد على الخطوات التالية[: 

  . بالنتيجة النهائية للموضوعءيتم البد  •
 .ريجياً إلى المقدمةجوع تدريتم ال •

  
 )Cognitivism(فية ر المع-2-5-2

  )Robert Gagné Theory(جانييه ت روبرية رنظ -2-5-2-1
ـ ءكيبي، أي البد  رس استخدام األسلوب الت   ريجب على المعلم عند تنفيذ الد      م أي ر بقاعدة اله

أسـي  رقـال ال  ينتقل للمستوى األعلى وهذا ما يسميه جانييـه االنت     ثُمبالمهام البسيطة ومن    
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كـز  ري بينما يجب على المعلم استخدام األسلوب التحليلي في تنظيم المحتوى، حيث             ،للتعلم
 Nineيس سميت بــ  ريقة تدرقدم جانييه ط.  البسيطإلىكب وينتهي ر من المء البدعلى

Events of Instructionوهي تتألف من الخطوات التالية :  
  .سرشد انتباه المتعلمين إلى موضوع الد  - أ

 .ض أهداف الموضوعرع -  ب

 .س الحاليربطها مع موضوع الدراالستفادة من المعلومات السابقة للمتعلمين و -  ت

 .سرح موضوع الدرش -  ث

 . الالزمة وتزويدها للمتعلمالتَّعليمية الوسائل راختيا - ج

 .تنفيذ التقويم التكويني لفحص المتعلمين والتأكد من تعلمهم - ح

 .اجعةرتقديم التغذية ال - خ

 .لمين المتعءتقويم أدا  - د

 . والتأكيد على أنه مستدامالتَّعلُّمتعزيز   - ذ

  
  )Bruner Theory (رونرب ةنظري -2-5-2-2

وطريقة االكتشاف فيهـا عـدة طـرق         .على طريقة االكتشاف في التدريس    المعلم  يعتمد  
  :فرعية، منها 

يقوم المعلم بتزويد : )Oriented Exploratory Method (طريقة االكتشاف الموجه •
 .ات الالزمةروجيهات تضمن له الحصول على الخبالمتعلم بت

ية ريعطي المعلم المتعلم ح: )Free Exploratory Method (طريقة االكتشاف الحر •
 . ب وتنفيذهاروض لها وتصميم التجارحل مشكلة محددة وصياغة الف

يقـوم  :  )Semi-oriented Exploratory Method( الموجهشبه طريقة االكتشاف  •
 .المسألة للمتعلم مع بعض التوجيهات العامة الالزمة لحلهاالمعلم بتقديم 

 المتعلم اإلجابـة المناسـبة      ء االكتشاف وليس إعطا   ر المعلم في تصحيح سي    رويتلخص دو 
  . عملية االكتشافرللمسألة واختصا

  
 ) Ausubel Theory( أوزبل ة نظري-2-5-2-3

 ة عـن ري عباوه) Advanced Organizers( المنظمات المتقدمة استراتيجيهأوزبل قدم 
شـامل   المعرفة الجديدة وتكون على مـستوى        تَعلُّممقدمة شاملة تمهيدية تقدم للمتعلم قبل       
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ربط بـين األفكـار     وهذا يساعد على    . ]148،  164[ وبعبارات مألوفة لدى المتعلم   وبسيط  
المنظمات تتألف  و .الجديدة المراد تعلمها وبين األفكار الموجودة في البنية المعرفية للمتعلم         

  :  نمطينمنالمتقدمة 
يـتم   ):Explanative Advanced Organizers( المنظمـات المتقدمـة الـشارحة    •

 المراد تعلمها جديدة تماماً وغير مألوفة       رراستخدام هذا النمط عندما يكون مفاهيم المق      
 ذلك   ربطه بتفاصيل  بهدف التَّعلُّم عن موضوع     عام رتصوب حيث تزود المتعلم     ،للمتعلم

  . ]164 [الموضوع
يـتم   :)Comparative Advanced Organizers( المنظمات المتقدمـة المقارنـة   •

وهـذا   ،مألوفـة للمـتعلم   رر المراد تعلمها    كون مفاهيم المق  تعندما   هذا النمط    استخدام
 هيم الموجودة في بنيته المعرفيـة      على إيجاد تكامل بين المفاهيم الجديدة والمفا       يساعده

  .]164 [ينهماوالتمييز ب
  
 )Jean Piaget Theory (بياجيهجان  ةنظري -2-5-2-4

للمتعلم وخصائصه النفسية، وذلك فيمـا يتعلـق        تقترح نظرية بياجيه مراعاة النمو العقلي       
  : التاليةمفاهيمبال
 البنـى  الخبرات الجديدة بما يتناسب مـع         في رالتغيي  تشمل :)Assimilation (التمثل •

 الخبرات لتـصبح    على هذه  أرات التي تط  رالتغيفهي  . المتعلم المعرفية الموجودة لدى  
  . الموجودة لدى المتعلمف مع المعارمألوفة

لتتوافـق مـع     للمتعلمهي التغيير في البنيات العقليةو): Accommodation(التالؤم  •
فهـي  . ةجديد لتفكير في الحصول على حلول الجديد بهدف االموقف البيئي أو التعليمي

 .كسة لعملية التمثل ومكملة لهاعاعملية م

 عمليات الجمع والترتيب وإعادة التشكيل من المتعلم تمكين): Organization(التنظيم  •
  . لديه متكامالً معرفياً نظاماًتحول إلى لت الجديدةواإلنتاج لألفكار والخبرات

 تمثـل    أساسيتين من عملية التكيف والتـي      ن كل من عمليات التمثل والتالؤم ركيزتي      تعدو
تب بياجيه  ري . المحيطة له   التأقلم والتعايش مع البيئة    من المتعلم التي تمكن فطرية  النزعة  ال

 . إلى تمثل، تالؤم، تنظيمالتَّعلُّمعملية 
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 )Constructivism( البنائية -2-5-3

  : البنائية كما يلية المعلم وفق النظريريتمثل دو
 للمتعلم ولـيس نـاقالً      رراألنشطة الخاصة بالمق   مجموعة المفاهيم و   يقَدم: المعلم مقدم  •

 . فةرللمع

ـ  ره بط راقبة الطالب بهدف توضيح أفكا    ريقوم بم : المعلم مالحظ  • ـ   ريقة مباش  رة أو غي
 .ةرمباش

 . ح أسئلة ويقدم المسائلرالمعلم يط •

 .التَّعليمالمعلم منظم لبيئة  •

 .المعلم مشجع على حدوث عالقات تعاون مابين الطالب •

 .المتعلمينيد من راته لمن يرتقديم خبمن خالل  مهم تعليمي جعرالمعلم م •

  .همروابط بين أفكارفي عمل للمتعلم المعلم مساعد  •
  : المستخدمة من قبل المعلم والقائمة على البنائية هيس التدريتومن أهم استراتجيا

  
 )Learning Cycle (التَّعلُّمة ردو -2-5-3-1

   هي نموذج دائري يبلُّمالن مراحل   يالتفكير والمهارات العلمية لدى     ت وتهتم بتنمية مهارا   تَّع 
 تطبيقه فـي    ثُم مراحل هي اكتشاف المفهوم وتقديمه ومن         وتتكون عملياً من ثالث    ،المتعلم

  .   هذه الدورة من التطبيقات التربوية لنظرية بياجيه المعرفيةتعدو. مواقف تعليمية جديدة
والخبرة  المتعلموتبدأ بالتفاعل المباشر بين : )Discovery Phase (مرحلة االكتشاف •

الجديدة والتي تثير لديه تساؤالت تدفعه للبحث عن إيجاد إجابات لها، وقـد يكتـشف                
  . أو أفكار جديدة لم تكن معروفة لديه من قبلءأشيا

 المتعلمتزويد بيقوم المعلم : )Concept Presentation Phase (مرحلة تقديم المفهوم •
 ثُـم  أو فردية، ومن     تعريفه بطريقة تعاونية   أو صياغته من جديد  م ويطلب منه    بالمفهو

 وتقـديمها  لقة بهذا المفهوم وتنظيمها عقليـاً  في معالجة المعلومات المتعيقوم بمساعدته 
  .بطريقة مناسبة

فـي هـذه    المـتعلم  يعد: )Concept Application Phase (مرحلة تطبيق المفهوم •
على التنظيم العقلي للخبـرات وترتيبهـا       تهدف إلى مساعدته    حلة محورها، حيث    المر

ويكون ذلك بإيجاد العالقات بين الخبرات الـسابقة والجديـدة      ،   التعاوني التَّعلُّموتشجيع  
  .بهدف استكشاف تطبيقات جديدة لما قد تعلمه
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لُّم تطوير دورة    تَمومن  ) يماالكتشاف، التفسير، التوسع، التقو   ( إلى دورة رباعية     التَّعإلى  ثُم 
وأخيـراً سـباعية والمؤلفـة مـن        ) التهيئة، االكتشاف، التفسير، التوسع، التقويم    (خماسية  

  :المراحل التالية
  .وإثارة فضوله المتعلمتحفيز : )Stimulation (اإلثارة •

 .المتعلم الفضول وحب االستطالع لدى ءإرضا: )Discovery (شافكتاال •

 .المتعلمح وتوضيح المفهوم المراد تعلمه من قبل شر: )Interpretation(التفسير •

 .المتعلمقبل من اكتشاف تطبيقات جديدة للمفهوم : )Amplification (التوسع •

 أخـرى  تعليميةتمديد المفهوم إلى موضوعات جديدة في مواد      : )Expansion (التمديد •
 .المتعلممن قبل 

 بحوثه بشكل فردي أو بشكل      ثمرة جهوده، ونتائج   المتعلمينشر  : )Exchange (التبادل •
 .جماعي

  .للمفاهيم والمهارات المتعلم راختبا: )Evaluation( يميالتق •
  
  )Scaffolding Learning (التَّعليميةالسنادات  -2-5-3-2

 المـتعلم  رائد البنائية االجتماعية، ويرى أنه توجد فجـوة بـين معرفـة              Vygotsky يعد
ل مؤقـت    التي يستخدمها المعلم بشك    ج المساعدة برامومعرفة المعلم ويتم ردمها من خالل       

 اإلسـتراتيجية   ويستخدم المعلم هـذه   .  الربط مابين هاتين المعرفتين    على المتعلملمساعدة  
علـى الفهـم     المـتعلم  من خاللها مجموعة من األنشطة والبرامج التي تساعد          يقَدم ،مؤقتاً

  :حل التاليةوتتألف من المرا.   ذاتياًالتَّعلُّمومواصلة عملية 
 . المعلم فكرة عامة عن الدرسيقَدم: مرحلة التقديم •

في بعض األفكار طارحاً عليهم     المتعلمين  يشارك المعلم   : مرحلة الممارسة االجتماعية   •
 .بعض األسئلة بهدف اإلجابة عليها، كما يشجعهم على العمل في مجموعات صغيرة

 بمفـرده وذلـك تحـت إشـرافه         التَّعلُّم متعلميترك المعلم كل    :  الفردي التَّعليممرحلة   •
 .وتوجيهه

بإعطائـه التغذيـة الراجعـة       المـتعلم  ءيصحح المعلم أخطا  : مرحلة التغذية الراجعة   •
 .المناسبة

مع مراجعته بشكل دوري لـه       للمتعلميلغي المعلم دعمه المقدم     : للمتعلمنقل المسؤولية    •
 . إليهالتَّعليمية هوذلك بهدف نقل جميع مسؤوليات
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  .ليتعلم بمفرده دون تدخل المعلم المتعلمترك ي: المتعلم على ءادة العبزي •
  
  )Concepts Maps(الخرائط المفاهيمية  -2-5-3-3

فيها يتم تقديم و ذي المعنى التَّعلُّمهذه اإلستراتيجية تطبيقاً على نظرية أوزربل في  تعد
  .)3-2-4-2ة رقف(مقررلل يهرمالتنظيم ضمن الالمتسلسل  االمحتوى وفق ترتيبه

  
 )Vee) Vee Diagram مخطط -2-5-3-4

، وقد قام ذي المعنى التَّعلُّم تطبيقاً أيضاً على نظرية أوزربل في ة هذه اإلستراتيجيتعد
 بناء"أنها بيطة  هذه الخرGurleyلي رف جورويع). Bob Gowin(بتقديمها بوب جوين 

 التي واإلجرائية المفاهيمية، صروالعنا واألشياء، األحداث، بين العالقة يوضح تخطيطي

تتكون ]. 148" [المعرفة فروع من لفرع واألشياء األحداث في التناسقات فهم إلى تؤدي
  : من جانبينVeeيطة رخ
ويشتمل على المفاهيم والمبـادئ     . ير ويمثل الجانب المفاهيمي أو النظ     رالجانب األيس  •

ـ   ريات الموجودة في د   روالنظ ج مـن  رمـي يتـد  رسل هس ما، فيكون تنظيمه في تسل
ية لكونها تمثل مفهوماً عاماً، إلى المبادئ بوصفها عالقات بين المفاهيم، والتـي             رالنظ
ها أيضاً إلى مفاهيم أقل عمومية، وهكذا تـصل إلـى المفـاهيم التحتيـة               رج بدو رتند
 ].148[يطة رللخ

 ر تـشي  ويشتمل على الوقائع والتـي    . ائي التطبيقي رالجانب األيمن ويمثل الجانب اإلج     •
ـ ر الحدث، وصورات ظهور واألحداث الملموسة، وعدد م    ءإلى جميع األشيا   ائط راً وش

نـة  رسم البياني، وجداول المقا   رتيبها وصياغتها بشكل له معنى، مثل ال      رمسجلة، يتم ت  
ات القيميـة  ءدعاحة،  واالرفية وهي إجابات لألسئلة المقت رات المع ءدعاواال. ائطروالخ

 . بالسلب باإليجاب أوروهي الشعو

 Focus (الرئيس السؤال خالل من للخريطة واأليسر األيمن الجانبين بين تفاعل يحدث

Question (يعالج والذي. واإلجرائي المفاهيمي جانبيها بين الخريطة أعلى يقع الذي 

 األشياء، تحديد عليه اإلجابة وتتطلب الدراسة، موضع العملية التجربة أو النشاط، موضوع

ويتم تقديم . الجديدة المعرفة لبناء الضرورية والنظريات والمبادئ، لمفاهيم،وا واألحداث،
  ]:148[وفق الخطوات التالية  للمتعلميطة رهذه الخ

 ".واألحداثاألشياء "، و "المفاهيم"ابدأ بتقديم  •
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 ".الرئيسةاألسئلة "و " التسجيالت"قدم فكرة  •

 ".التسجيالتتحويل "انتقل إلى  •

 ".المعرفيةلبات المتط"يلي ذلك تقديم  •

• والنظرياتالمبادئ تقدم ثُم . 

  ".المتطلبات القيمية" تقدم وأخيراً •

  
 )Problem Centered Learning( على المشكلة ز المرتكالتَّعلُّم -2-5-3-5

يسون ر تصميمها من قبل جياضيات، وتمريس العلوم والراتيجية في تدرستتستخدم هذه اال
 معنى من ذييقوم بصنع مفهوم  المتعلم أنى ر وهي ت،)Grayson Wheatley(ويتلي 

وتتألف . خالل المشكالت التي تقدم له، ويقوم مع زمالئه على إيجاد الحلول المناسبة لها
  :هذه اإلستراتيجية من ثالث مراحل

يشمل مشكلة أو  للمتعلميقوم المعلم تقديم موقف ): Learning Tasks (التَّعلُّممهام  •
 يطلب منهم حلها، ويشجعهم على ثُمن لها عدة حلول ممكنة، ومن عدة مشاكل يكو

 .صنع القرارات والمناقشة والحوار

في مجموعات  المتعلمينيعمل ): Cooperative Groups(المجموعات المتعاونة  •
صغيرة بهدف المناقشة والمشاركة وتبادل المعلومات، وذلك بهدف إنجاز المهام 

 .المكلفين بها

كل مجموعة حلولهم والطرق المستخدمة من  أفرادهنا يعرض ): Sharing(المشاركة  •
تمثل هذه المناقشات . قبلهم، وهنا تدور مناقشات بهدف الوصول إلى اتفاق فيما بينهم

  . واستدالالتهم العقليةممنتدى فكري يعمقون من خالله تفسيراته
 
 Artificial (يــسر والتــدوالتَّعلــيمم لُّعالــتَّ الــذكاء الــصنعي و-2-6

Intelligence, Learning, Teaching and Instruction(  
 إلـى خلـق    والتـدريس والتَّعلـيم م لُّعالتَّتهدف عملية التزاوج مابين علم الذكاء الصنعي و   

ة تتصف بالذكاء ولها القدرة على محاكاة الطالب أوالمعلم من أجل تحسين            يبرمجيات تعليم 
 كيفيـة تمثيـل المعرفـة        من خالل الفهم العميق لكل من       التقليدية التَّعليميةوتطوير النظم   

ستنتاج والوصف الدقيق للطرق المعرفية في حل المسائل وتتبع ونقد أخطـاء            وأساليب اال 
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 الذكية بمـايلي    التَّعليميةبشكل عام تتصف البرمجيات     و.  أو إرشاده  هتوجيهبهدف  الطالب  
]156:[  
 .لبالطاالتشخيص الذكي لنقاط القوة والضعف عند  •

 . وحاجاتهطالبتنوع التغذية الراجعة التي تتفق مع كل   •

 .باستخدام اللغة الطبيعية والطالب حاسوبالتنوع الحوار الذكي بين   •

  .تحتوي على الحقائق والقواعد والعالقات بينهماوالتي معارف المقرر التعليمي لتمثيل  •

  :لتالية االتَّعليميةهذا التزاوج التصنيف التالي لألنظمة ونتج عن 
-Intelligent Computer Assisted ( حاسوبال الذكية بمساعدة التَّعليمنظم  •

Instruction- ICAI( فقرة )2-4-3.( 

  ).3-4-3( فقرة )Intelligent Tutoring system(النظم التوجيهية الذكية  •

 Adaptive and Intelligent( التكيفية والذكية على الشبكة العنكبوتية التَّعليميةالنظم  •

Web-Based Educational System- AIWBES( فقرة )4-4-3.(  

  
  )Learning Styles( التَّعلُّمأنماط  -2-7

  :]151 ،147 ،63 [ منهاالتَّعلُّمط انمتوجد تعريفات عدة أل
ا مجموعـة الـصفات والخـصائص    أنَّهب التَّعليمأنماط ) Dunn $ Dunn( دن ودن عرف

 نفسه فعاالً لبعض الطالب وغير فعـال      التَّعلُّم التي تجعل    الشخصية البيولوجية والتطورية،  
  .آخرينطالب ل

 مجموعة من األداءات المميزة للطالب التـي  ه بأنَّالتَّعلُّمنمط ) Gregore(وعرف غريغور   
تمثل الدليل على طريقة تعلمه واستقباله للمعلومات الواردة إليه من البيئـة المحيطـة بـه               

  . بهدف التكيف معها
أنَّها الطريقة المفضلة لدى الفـرد إلدراك المعلومـة         ب التَّعلُّمأنماط  ) Kolob(رف كولب   ع

  .ومعالجتها
الطرق التي يتعلم بهـا كـل       "أنَّها  ب التَّعلُّمأنماط  وتعرف إدارة اتحادات المدارس األمريكية      

  ".طالب بشكل أفضل
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مجموعـة مـن   " بأنَّهـا  لُّمالتَّعأنماط  Felder and Silvermanعرف فلدار وسيلفرمان يو
 والتي تعمل معاً كمؤشرات ثابتة نـسبياً لكيفيـة          ،السلوكيات المعرفية والوجدانية والنفسية   
  ".التَّعلُّمإدراك وتفاعل واستجابة الطالب مع بيئة 

 على أنَّها مجموعة من الصفات والسلوكيات التي تختلف من          التَّعلُّمأي يمكن تعريف أنماط     
، وتختص هذه السلوكيات في معالجة المعلومات واسترجاعها والتـي تـؤثر            فرد إلى آخر  

  :]151 [ أشهرهاتَعلُّمللأنماط  توجد عدة .التَّعلُّمبدورها على طرق 
  .(Dunn & Dunn) نموذج دن ودن •

  ).Kolob(كولب نموذج  •

 . Felder and Silverman, 1988نموذج فلدار وسيلفرمان •

  
  ) Dunn & Dunn Model(دن ودننموذج  -2-7-1

 الفرد له مجموعـة  مـن الـصفات والخـصائص            أنيبنى نموذج دن ودن على مفهوم       
الشخصية البيولوجية والتطورية التي ينفرد بها عن غيره، والتي تؤثر على كيفيـة تعلمـه          

كـاديمي  ألداء ا أل استخدام هذا النموذج بهدف تحـسين ا       تَم. للمعلومات والمهارات الجديدة  
 فـي   اً عنـصراً مـصنف    20صة ذوي التحصيل المنخفص، حيث يعتمد على        للطالب وخا 

  :أبعادخمسة 
  . والتصميم،مل على عنصر الصوت، والضوء، ودرجة الحرارةتوتش: بعاد البيئيةألا •

  .وتركز على الدافعية، والمثابرة، والمسؤولية، والبنية: بعاد الوجدانيةألا •

  . والمجموعة، والنضج، والتنويعزواج،ألمل على النفس، واتجتماعية وتشالبعاد األا •

  .مل على الحس وتناول الطعام والشراب، والوقت، والحركةتوتش: بعاد الجسديةألا •

-االنـدفاعي  التحليلـي، والعنـصر  -مل على العنصر الشموليتوتش: بعاد النفسيةألا •
  . األيسر للدماغ–التأملي، والعنصر األيمن 

ت الطالب وفق نموذج دن ودن، منها تطوير استبانات عديدة بهدف تشخيص تفضيالتَم:  
 مع ا استخدامهتَمLearning Style Inventory- LSI( ،" (التَّعلُّمجرد أنماط  "استبانة •

 ثالثة نسخ مختلفة، لألطفال حتى الصف الثاني، وأطفال الـصف           اطفال وتوجد منه  ألا
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ـ  سـؤاالً  104تألف مـن  ت. الثالث والرابع، وأطفال الصف الخامس والسادس   ستخدم ت
  .Likertثالثة أو خمسة خيارات وفق مقياس 

 سـؤاالً  118تـألف مـن   تللكبـار و ) Building Excellence Inventory (استبانة •
  . ]Likert] 64ستخدم خمسة خيارات وفق مقياس تو

عناصر ال فقط قيمتين عالية أو منخفضة لتمثل كل عنصر من االستباناتوتكون نتيجة هذه 
  .اًالمذكورة سابق

 
  )Kolb Model(نموذج كولب  -2-7-2
، بموجبها تحويل الخبرة اإلنسانية إلى معرفة  يتم هو عمليةالتَّعلُّمن أ  هذا النموذجرىي

  :)3-2( وفق الشكل  وفق كولب أربعة مراحلالتَّعلُّموتشمل دورة 
يتم إدراك ومعالجـة المعلومـات عـن    ) Concrete Experience ( التجربة الملموسة-

 مثلـة حل كثير مـن األ     بشكل أفضل من خالل      األفراد يتعلم، حيث   لخبرة الحسية طريق ا 
  . النظير منالراجعة الخارجيةالتغذية ستفادة من  واالزمالئهمالعمل مع و

يتم إدراك ومعالجة المعلومـات مـن   ) Reflective Observation(المالحظة التأملية  -
حيث يفضل األفراد   ،  التَّعلُّمة المتأنية في تحليل موقف      موضوعية والمالحظ خالل التأمل وال  

وتفـاعلهم أقـل فـي      .  انطوائيين يميلون إلى أن يكونوا   ، فهم   محاضرات من خالل    التَّعلُّم
   .أنشطة المجموعات

  . كولبتَعلُّم، نموذج أنماط )3-2(الشكل 

  التقاربي
 )كيف؟(

  االستيعابي
 )ماذا(

  التكيفي

 )لو؟(

  التباعدي
 )لماذا(

 التجربة الملموسة

المالحظة 

 المفاهيم المجردة

التجريب الفعال
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يتم إدراك ومعالجة المعلومـات   )Abstract Conceptualization (المفاهيم المجردة -
األفراد الذين  تفكير المجرد والتقويم المنطقي، حيث يفضل        وال التَّعلُّمليل موقف    تح من خالل 
نحو األشياء والرمـوز،      غالباً  النظريات والتحليل المنظم والتوجه    ى عل التركيزإلى  يميلون  

  .وأقل نحو الناس واآلخرين
ت مـن  يتم إدراك ومعالجة المعلومـا  Active Experimentation):(  التجريب الفعال-

أفضل  األفراد   تَعلُّمحيث يكون   ،   الممارسة والفعل  وذلك عن طريق  خالل التجربة المباشرة    
 الـتَّعلُّم ، كما يكرهون    حينما يكونون مرتبطين بنشاط أو واجب منزلي أو مجموعات نقاش         

 .السلبي، كالمحاضرات

 وفـق نمـوذج   لُّمالتَّعيتكون أربع أرباع تمثل أنماط ف) 3-2(ويتقاطع المحورين في الشكل     
  :كولب

حل  الذين يبحثون عن األفرادأولئك يشمل : Converging Style)(  التقاربيالنمط -
الممارسة والتطبيق العملي للمعلومات، فهو يجيب على التساؤل والمواقف والمشكالت 

  ."؟كيف "الفردالداخلي لدى 
لذين يستخدمون الخبرات  األفراد ايشمل أولئك Diverging Style) : ( التباعدي النمط-

الحسية والمالحظة التأملية وإمكانية رؤية المواقف من زوايا عديدة، فهو يجيب على 
  ".؟لماذا "الفردالتساؤل الداخلي لدى 

يشمل أولئك األفراد الذين يستخدمون ): Assimilating Style(  االستيعابيالنمط-
في استيعاب المالحظات والمعلومات  ونالمفاهيم المجردة والمالحظة التأملية، فهم يستطيع

  ".؟ماذا"هو يجيب على التساؤل الداخلي لدى الفرد و، وحدة متكاملة
يشمل أولئك األفراد الذين يستخدمون : (Accommodating Style) التكيفي النمط -

 حل المشكالت عن طريق المحاولة إلىيميلون  فهم ،الخبرات الحسية والتجريب الفعال
، وهو يجيب على التساؤل الداخلي لدى الفرد عتماد على معلومات اآلخرينوالخطأ باال

  ".؟لو"
 )Learning Style Inventory- LSI" (التَّعلُّمجرد أنماط  "ةاستبانيستخدم نموذج كولب 

ه  يطلب من، نهايات4 باستخداميقوم الفرد باستكمالها ، بحيث جملةً 12 من ةوالمؤلف
    .التَّعلُّموفقاً ألفضل مايصف طريقته في )  تعني األقل 1  تعني األفضل،4(ترتيبها 
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  )Felder and Silverman Model( نموذج فلدار وسيلفرمان-2-7-3
  ]:156، 63، 54[يجيب هذا النموذج على األسئلة التالية 

ماديـة، أو   أو أصوات أو      بصرية –حسية   : المفضلة لدى الطالب  ما نوع المعلومات     •
 ريات وأفكار ورؤى؟ذك بديهية بين

 المعلومات الحـسية  بأكبر قدر من الفعاليةمن خالل أي طريقة يمكن للطالب أن يدرك     •
الصور والرسوم البيانية والعروض التقديمة والكلمات المكتوبة واللفظية والصيغ         : كـ

 الرياضية؟

معالجـة المعلومـات مـن خـالل         في) Active(هل يفضل الطالب أن يكون عملياً        •
من خالل مالحظة وتحليـل     ) Reflective(ت الفيزيائية والمناقشات، أم تأملياً      النشاطا

 الوعي لذاته بهدف الوصول إلى معرفة بشأن أحواله؟

تسلسلياً خطوة خطوة، أم شمولياً      كيف يمكن للطالب أن يتقدم في فهم المقرر التعليمي؟         •
 باستخدام قفزات واسعة مابين مختلف أجزاء المقرر؟

  نظيم للمعلومات يشعر الطالب أكثر راحةً معها؟بأي طريقة ت •

  : وهي  (Bipolar)يشتمل هذا النموذج على أربعة أبعاد ثنائية القطب و  
  
يتعلم العمليون من خالل استرجاع  :Active – Reflective)(  التأملي–العملي ) أ(

خرين، و المعلومات وفهمها بشكل أفضل عن طريق مناقشتها أو تطبيقها أو تفسيرها لآل
  : المفضلة لديهم هيالتَّعلُّمتكون استراتيجيات 

  .لمشكالتل اًًمناقشة أجزاء المقرر والبحث عن األسئلة والتمارين التي تتطلب حلَّ •
الدراسة ضمن فريق، بحيث كل عضو من األعضاء يأخذ وقتاً كافيـاً لتفـسير أحـد                 •

  .  المخصصة لهعالمواضي
  .ك عن طريق تفعيلها واستخدامهااسترجاع المعلومات بشكل أفضل وذل •

. وفي المقابل يتعلم أصحاب النمط التأملي من خالل التفكيـر المجـرد والعمـل الفـردي               
  : فعالتَعلُّمويتبعون االستراتيجيات التالية لتحقيق 

  .إعطاء وقت للتفكير بالمعلومات أثناء الدراسة •
 .لتطبيقاتقراءته للتفكير باألسئلة المتوقعة وبا تَممراجعة ما  •

 .كتابة ملخصات قصيرة للقراءات أو المالحظات الصفية •
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يتعلم الحسيون من خـالل التفكيـر    :(Sensing – Intuitive)  الحدسي–الحسي ) ب(
الحسي أو العياني مع التوجه نحو الحقائق والمفاهيم وحل المسائل باستخدام طرق معرفـة              

  :لديهم بشكل عام يتبعون االستراتيجيات التالية فعال تَعلُّمومحددة مسبقاً، و من أجل تحقيق 
سؤال معلم المقرر عن أمثلة محددة مرتبطة بمفاهيم وإجراءات ما من أجـل معرفـة                •

  .كيفية تطبيقها في الحياة العملية
محاولة البحث وتفسير المفاهيم المتعلقة بالمقرر التعليمي والتي لم تـشرح مـن قبـل                •

   .المعلم
حدسي يتعلمون باستخدام التفكير التجريدي والتوجه نحو النظريـات         ا أصحاب النمط ال    أم

  : لديهم فعال عند استخدامهم لالستراتيجيات التاليةالتَّعلُّمويكون  .وما وراء المعني
  .سؤال المعلم عن توضيحات أو نظريات متعلقة بالحقائق •
  .أو محاولة إيجاد روابط مابين مختلف أجزاء المقرر •
  
 بـشكل  البـصري  التَّعلُّميتعلم أصحاب ): Visual – Verbal( للفظيا – البصري) ج(

، فهم يستفيدون بشكل كبير من       أو تكتب لغوياً   مرئياًأفضل عندما تعرض عليهم المعلومات      
  : الفعال لديهم كمايليالتَّعلُّمويتحقق . المعلومات المكتوبة و المالحظات الصفية

   .تلخيص الدرس باستخدام كلمات مكتوبة •
عندما تمثل لهم المعلومات بواسطة مخططات أو رسومات يفضلون استخدام كلمـات             •

   .مكتوبة لشرحها
 يتعلمون بشكل أفضل عندما تعرض علـيهم المعلومـات مـن      البصريأما أصحاب البعد    

خالل صور أو مخططات، أي يستفيدون من المعلومات التي تعـرض علـيهم باسـتخدام              
وعند تذكرهم لمعلومة معينـة     .  والخرائط والمخططات البيانية   م، كاألفال البصريةالوسائل  

 فعـال عنـد   تَعلُّـم ويحققون  . تكون عادة على شكل صورة مرسومة في ذهنهم ترتبط بها         
  :تباعهم لالستراتيجيات التاليةا

  .البحث عن التمثيل المرئي لمحتوى المقرر التعليمي •
وذلـك باسـتخدام رسـومات هندسـية     رسم خريطة للمفاهيم تسرد الكلمات المفتاحية        •

  .كالدائرة والمربع
استخدام الترميز اللوني للمعلومات وذلك باستخدام ألوان مختلفة للمعلومات المختلفة أو            •

  .فسفوريةاستخدام ألوان 
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 التسلـسلي يتعلم أصـحاب الـنمط   ) : Sequential – Global (الكلي – التسلسلي) د(
مسار منطقي لمختلف أجزاء المقرر من أجل إيجـاد          دقيقة، بحيث يتبعون     تتبعيةبخطوات  

 لـديهم فعـال عنـد       التَّعلُّمويكون  . المعلومة المناسبة والحل المناسب لألسئلة المقدمة لهم      
  :تباعهم لالستراتجيات التاليةا

  .تخطيط المقرر التعليمي بطريقة منطقية •
  .اء قد درست من قبلتقوية مهارات التفكير الكلية بربط أجزاء جديدة من المقرر بأشي •

 يتعلمون بشكل أفضل عندما يبدؤون الدرس بمقدمة عامة وشاملة          الكليأما أصحاب النمط    
من خالل عرض المقرر على شكل مقتطفات يمكن أن تكون عشوائية، دون الحاجة إلـى               

 من خالل مجموعات استكشافية وحل المـشكالت        التَّعلُّمتباع تسلسل معين، كما يفضلون      ا
 الفعال  التَّعلُّمويتحقق  .  بسرعة دون إمكانية توضيح الطريقة التي توصلوا فيها للحل         المعقدة

  :لديهم كمايلي
  .رؤية الصورة الكلية للمقرر قبل البدء بدراسة التفاصيل •
 .ربط الموضوع قيد الدراسة بمواضيع قد درست سابقاً •

 .توياتهتصفح جميع أجزاء المقرر التعليمي من أجل أخذ صورة كاملة عن مح •

-Index of Learning Styles (الـتَّعلُّم دعى بفهرس أنماط ت انةًيستخدم هذا النموذج استب

ILS (باختيار إحدى اإلجابتين     ا سؤاالًً، يتم تعبئته   44 من   ة مؤلف يوه )ملحـق   ()ب(أو  ) أ
اً، ألبعاد األربعة المذكورة سابق    ضمن ا  الطالب تَعلُّم، وتستخدم هذه األداة لتشخيص نمط       )أ

 الفروق الفرديـة   معرفةهذا النموذج في تحديد طريقة       التركيز في هذا البحث على       تَمقد  ول
طالـب  كـل    تَعلُّم تقديم مختلف أجزاء المحتوى التعليمي وفق أنماط         من أجل  الطالببين  

  :وذلك لألسباب التالية) 4-7 فقرة(
 .Kolbكنموذج : ى أخرتَعلُّم نماذج أنماط ألهم  ناتج مزيجيعد •

 مزجها ة طريقتعدأن األبعاد التي يستخدمها ليست بجديدة، وإنما من على الرغم  •
 .ى مع النماذج األخرةومعالجتها هي الجديدة مقارن

 11- و 11+ مابين حكل بعد باستخدام قيم تتراوإلى  الطالب بالنسبة تَعلُّميقاس نمط  •
 وهذا على عكس ، هذا يسمح بتوصيف تفضيالت الطالب بدقة أكبر،2±بخطوات 

 . التي تستخدم مجاالت أقل في توصيف تفضيالت الطالبىالنماذج األخر

  .دةتعدسهل االستخدام والتوزيع على الطالب، ومناسب أيضاً للتعامل مع الوسائط الم •
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  )E-Learning (لكتروني اإلالتَّعليم -2-8
المعلومات   عملية نقل وإيصال باستخدام الوسائط اإللكترونية فيالتَّعلُّمو التَّعليمطريقة هي 

 مثل الحواسيب والشبكات والوسائط مثل الصوت والصورة، والطالببين المعلم 
استخدام التقنية بجميع أنواعها  ، أياإللكترونية، واإلنترنت وغيرها ورسومات، والمكتبات

 ترونيلك ويمكن للتعليم اإل. بأقصر وقت وأقل جهد وأكبر فائدةللطالب المعلومة إيصالفي 
-Asynchronous E(وغير متزامن ) Synchronous E-learning(أن يكون متزامن 

learning( التفاعل والنقاش و توصيل وتبادل الدروسب، فالمتزامن يسمح للطالب وللمعلم
 .العنكبوتية على الشبكة الحديثة التَّعليمأسلوب وتقنيات باستخدام وقت ال في نفس هم بينفيما

عن وذلك  ناسبهي زمنيمخطط وفق  الدارسةالطالب  يستطيعوفيه امن أما غير المتز
والمنتديات مثل البريد اإللكتروني   اإللكترونيالتَّعليمطريق توظيف بعض أساليب 

  .]177 ،175 ،171 ،161، 152، 149 [وأشرطة الفيديو
  
  )E-Learning Standards( اإللكتروني التَّعليم معايير -2-8-1

 عـن طريـق   التَّعليميـة  إلى تقليل كلفة إنتاج مقرراتها       التَّعليميةؤسسات  تسعى مختلف الم  
ـ باالسـتعمال و إعـادة االسـتعمال    وضع مواصفات قياسـية موحـدة تـسمح         اتللكائن

كذلك من أجل تـسهيل  و ،من طرف جميع المتعاملين   Learning Object- LOةالتعليمي
المؤسسات التي تعمل     ومن أهم  .لكتروني اإل مالتَّعلي إدارةبين مختلف أنظمة    تبادلها وتنقلها   

   ] :149، 133[ هي  اإللكترونيوالتَّعليم التَّعلُّمعلى وضع معايير ومواصفات تقنيات 
  

 على صـناعة    اآللي حاسوبالجمعية التدريب من خالل      -2-8-1-1
  )Aviation Insdustry CBT Committee- AICC (الطيران

 على توفير المعلومات ومعايير تنفيذ org.aicc.wwwمهمة هذه الجمعية اقتصرت 
والتدريب المعتمد ) Computer Based Training (حاسوبالتدريب المعتمد على ال

  ).Web Based Training(على الشبكة العنكبوتية 
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 Institute of(جمعية مهندسي الكهرباء واإللكترونيات -2-8-1-2

Electrical & Electronics Engineers - IEEE(  
تطوير وتوزيع وصيانة وتنفيذ مكونات برامج      ب) org.ieeeltsc.www(تهتم هذه الجمعية    

 وأدوات وأساليب تكنولوجيا التصميم التي تسهل تطوير وتوزيع وصيانة وتنفيـذ            حاسوبال
  .حاسوب والتدريب من خالل الالتَّعليمنات وأنظمة مكو

 IMS Global(الـتَّعلُّم الئتالف العالمي لنظـام إدارة  ا-2-8-1-3

Learning Consortium ( 

 عبر  التَّعلُّممواصفات مفتوحة لتسهيل أنشطة     ) org.imsglobal.www(وضع هذا النظام    
اإلنترنت مثل تحديد موقع المحتوى التعليمي واستعماله، ومتابعـة تقـدم الطالـب،             شبكة  

  .وتوزيع نتائج الطالب، وتبادل سجالتهم بين األنظمة اإلدارية المختلفة

 Advanced Distributed ( الموزع المتقدمالتَّعلُّممبادرة  -2-8-1-4

Learning -ADL(  

 و  1997  مـن عـام    أكتوبرشهر   في   مريكيةدة األ لمتحفي الواليات ا   قامت وزارة الدفاع  
 بهـدف  ADL المتقدم التَّعلُّمبيض للعلوم التكنولوجية بإطالق مبادرة توزيع مكتب البيت األ 

الطالـب   يمكن توفيرها بسهولة لحاجات تعليمية بأدوات ونوعي وجيد بتعليم  الطالبتزويد  
 المتقدم دور القيـادة فـي       التَّعليم أي وقت ومكان يريده، واتخذت مبادرة توزيع      الواحد في   

 ووضعها في نمـوذج عـام صـالح         التَّعليميةتحويل المعايير المتباينة لبرامج المؤسسات      
، أي هـو نـاتج   )SCORM( المحتوى المـشترك  والستخدام، وقد عرف هذا النموذج ذ     ل

  ).AICC+IEEE+IMS+ADL(مزيج العديد من المعايير الوارد ذكرها سابقاً 

 SCORM) Sharable Content Objectالمعيار -2-8-1-5

Reference Model-SCORM(  
هي مجموعة من المعايير التي تحاول تقليل الجهد والوقت والمال المبذولين في عمليـات              

 للتواصل بين مؤلفي المحتوى من جهة ومبرمجـي     التَّعليميةتطوير ودمج ونشر المقررات     
 إلـى النمـوذج المرجعـي       SCORMرمز كلمة   وت.  من جهة أخرى   التَّعليمأنظمة إدارة   

، 173،  172 ،165،  149[أو نمـوذج المحتـوى المـشترك        لمكونات محتوى المشاركة    
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 لما يحققه مـن األهـداف       )5-6فقرة   (هذا المعيار في هذا البحث      استخدام تَمولقد  ]. 182
  : مع بقية المعايير مقارنةًالتالية

  

  )SCORM) SCORM Objectives أهداف -2-8-1-5-1

هي إمكانية الحـصول علـى محتـوى المقـرر         ): Accessibility(سهولة الوصول     -أ 
التعليمي في أي مكان وفي أي وقت عن طريق عمليات البحث البسيطة ألحد قواعـد               

 . اإللكتروني، ويتحقق ذلك عند وجود مخزن كائنات تعليميةالتَّعليمبيانات 

 احتياجـات   من أجل مقابلة  ف  لى التكي  ع القدرةوهي    :)Adaptability(قابلية التكيف    -ب  
 . التَّعليميةالمؤسسات واألفراد 

هي إمكانية إعادة تأليف محتـوى مقـررات        ): Reusability(قابلية إعادة االستخدام     -ج 
تعليمية جديدة انطالقاً من محتويات لمقررات أخرى معدة مسبقاً دون جهـد إضـافي              

 .يذكر

هي إمكانية استخدام المحتـوى التعليمـي       ):Interoperability(قابلية التشغيل البيني      -د 
 . اإللكترونيالتَّعليممنصات ألنظمة إدارة الضمن مختلف 

إمكانية استخدام المحتوى حتى لو تغيـرت التقنيـة         هي  ): Durability( االستمرارية    -ه 
 .تقديمهه وئإنشاالمستخدمة في 

 عن طريق تقليـل نتاجية  زيادة الفعالية واإل إمكانيةوهي   : (Affordability)اإلنتاجية    -و 
 . يالمحتوى التعليمتوصيل  لنالالزميالزمن والتكلفة 

  

  )SCORM) SCORM Componentsمكونات  -2-8-1-5-2

 على ثالث مجموعات من المعايير المجمعة من مختلف الجهات SCORMيشمل المعيار 
المقتبس من ) 4-2( المحتوى التعليمي، يوضح الشكل ي لتكون مرجعاً لمؤلفالتَّعليمية
  ].182، 173، 172، 149[مكونات هذا المعيار  ،]182[الموقع 

  )Overview(نظرة عامة . أ

  . ومكوناته والعالقة فيما بينهمSCORMهي عبارة عن مقدمة وشرح عام للمعيار الـ 
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  )Content Aggregation Model - CAM(نموذج تجميع المحتوى . ب

  :مل نموذج تجميع المحتوى على النقاط التاليةتيش

 Content( مـن كائنـات المحتـوى    التَّعلـيم وصف العناصر المستخدمة في نظام  •

Objects ( والموجودات وحزمة المحتوى وملف الـmanifest . 

 .التَّعليمكيفية تحزيم هذه العناصر بهدف إمكانية تبادلها بين أنظمة  •

 . عمليات البحث واالستكشافوصف هذه العناصر من أجل •

تحديد قواعد تسلسل عرض هذه العناصر من أجل توجيـه الطالـب خـالل العمليـة              •
  . والوصول إلى الهدف المطلوبالتَّعليمية

 )Run-Time Environment – RTE(بيئة وقت التشغيل . ج

ف  بهدSCORMوالـ ) LMS (التَّعليمالتشغيل االتصال بين نظام إدارة -تؤمن بيئة وقت
  :تأمين المحتوى المناسب والمطلوب من المستخدم، وتشمل العناصر التالية

  .يقوم بتحديد المحتوى المناسب والمطلوب من قبل الطالب: )Launch(التحميل  •

هي : (Application Program Interface- API)مجة التطبيقات رواجهة ب •
  .SCOs و الـ LMSين مجموعة اإلجراءات التي يتم تنفيذها من تأمين االتصال ماب

  

  ].SCORM ] 172 ،173، مكونات المعيار)4-2(الشكل 

 نموذج تجميع المحتوى

 نظرة عامة

 بيئة وقت التشغيل

 التتبع والمالحة
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 )Sequencing and Navigation-RN(التتبع والمالحة . د

فيرسلوك ونموذج البيانات الموصف تحت معيار الـ بأنَّه  التتبع عSCORM 
والمستخدم من قبل بيئة وقت التشغيل من أجل تحديد كيفية وتسلسل توصيل حزمة 

كيفية البدء بأنَّها  المالحة تُعرفإلى الطالب، بينما ) Content Package(المحتوى 
 من أجل تقديم المفاهيم والنشاطات الالزمة التَّعلُّم المقرر التعليمي وعملية خريطةبتصفح 

 ].173، 172، 149[ فعال تَعلُّمللطالب وتلبية طلباته بهدف تحقيق 

 
  )Learning and Interactivity( والتفاعلية التَّعلُّم -2-9

توجد تعاريف .  على الشبكة العنكبوتيةالتَّعليم المفاهيم المهمة في بيئة هي إحدى التفاعلية
 التبادلي عن التَّعلُّم"، و"االتصال ثنائي االتجاه"، " النشطالتَّعلُّم" مثل يةدة لمفهوم التفاعلتعدم

 النشط الذي يحوي مالتَّعلُّ "أنَّه عن بعد بالتَّعلُّم في بيئة ية ولذلك يمكن تعريف التفاعل،"بعد
  ".التَّعليميةد االتجاه بين عناصر العملية تعد م وتفاعالًاتصاالً

  
  )Interactivity Styles( التفاعلية أنماط -2-9-1

  : ]165، 110[ توجد أنماط عديدة من التفاعل 
هي العملية التي يقوم من خاللها الطالب باختبار ومعالجة : المحتوى-طالبال •

، أي هو الذي يقود إلى التغير في قدرة التَّعليميةة له أثناء العملية المعلومات المقدم
  .المتلقي على الفهم

هو عملية االتصال بين المعلم والطالب أثناء دراسة المقرر والذي : المعلم-طالبال •
 .يعترضه من مشكالت  و حل ماطالبيم أداء اليو تق التَّعلُّمدعم عملية يهدف الى 

 التواصل بين اثنين أو أكثر من الطالب المشتركين في نفس هو: طالبال-طالبال •
 .ةيحاسوبالوهذا االتصال يحدث عادة عبر وسائط االتصال . المقرر الدراسي

ية لكي حاسوبال التَّعليم مع أداة طالبهو تواصل وتأقلم ال:  واجهة المستخدم- طالبال •
 . ه على تنفيذ األوامر أو التعليمات المطلوبة منيصبح قادراً

هو الفعل التبادلي، أو التأثير المشترك بين المتلقي وبين الظروف : البيئة-طالبال •
 .التَّعليميةق العملية يالمحيطة به والتي قد تساعد أو تع
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يشير إلى التواصل بين معلم وآخر من أجل تعزيز القدرات التدريسية، : المعلم-المعلم •
مرات أو عبر وسائل االتصال قد تحدث أثناء المؤتالتي مثل هذه التفاعالت 

 اإللكتروني

يشير إلى إمكانية المعلم تحديث أو تغيير أو إضافة أو حذف في : المحتوى-المعلم •
 محتوى التعليمي باستخدام التقنيات الحديثة ال

هو إمكانية مشاركة وتبادل المحتوى التعليمي مابين المقررات : المحتوى-المحتوى •
  . التَّعليمية

 
  )Interactivity Levels(ات التفاعلية  مستوي-2-9-2
 بمستوى التَّعليمية جودة مخرجات العملية ترتبط، حيث يةالتفاعلمن ستة مستويات وجد ي

  أيضاًالتفاعلية المستخدم، فكلما كان مستوى التفاعلية عالياً تكون جودة المخرجات عاليةً
  :)1-1(تتلخص هذه المستويات ضمن الجدول التالي . ]165، 110[

  .التَّعليمية، مستويات التفاعلية في النظم )1-1(الجدول 
  الوصف  اسم التفاعلية  المستوى

  التفاعلية السلبية  األول
Passive 

Interactivity 
  

 باستخدام مسار خطـي     المقرر التعليمي  ضمن   طالبيتنقل ال 
محدد مسبقاً وبشكل خطي إلى األمام أو إلى الخلف واليتلقى          

  . تغذية راجعةأي 

  ةالتفاعلية الهيكلي  الثاني
Hierarchical 
Interactivity 

 المقرر التعليمي  اختيار مسار تصفحه ضمن      طالبيستطيع ال 
من خالل استخدم خيار من مجموعـة الخيـارات المحـددة     

  .مسبقاً
  تحديث التفاعلية  الثالث

Update 
Interactivity 

م  والنظـا  طالبيتم تحديث التفاعل عن طريق حوار مابين ال       
التعليمي والذي يقوم بتزويده بتغذية راجعة متعلقة بإجاباتـه،       
ويستخدم النظام أسئلة بسيطة أو معقدة وعادةً يـتم اإلجابـة           

  . عليها باستخدام تقانات الذكاء الصنعي
   البنائيةالتفاعلية  الرابع

Construct 
Interactivity 

 علـيم التَّ المتوفرة ضمن بيئـة      التَّعليم كائنات   طالبيستخدم ال 
  .لبناء إجاباته وتحقيق هدف معين

 التحكم بخياراته الشخصية التي تحدد كيفيـة        طالبيستطيع ال   يةمحاكاة التفاعل  الخامس
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Simulation 
Interactivity 

  .المقرر التعليميتسلسل 

  التفاعلية الحرة  السادس
Free 

Interactivity 

عبية  بعدد مـن الـروابط التـش       اًيكون النظام التعليمي مزود   
ـ المقرر  خالل محتوى   من  اإلبحار  ب طالبتسمح لل   يالتَّعليم

  من أجل اكتساب معارف جديدة أو حل مسألة ما
التفاعلية   السابع

  االفتراضية
Virtual 

Interactivity  

  .  عالم افتراضي كاملطالب النظام التعليمي لليقَدم
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  )Conclusion(الخالصة 
 الـذكي،  التَّعلـيم  وثيقاً بميدان تكنولوجيـا  تبطة ارتباطاًاستعرض هذا الفصل المفاهيم المر  

 الـتَّعلُّم دة مـابين    موجـو  والعالقة ال   والمعرفة سوالتدري التَّعلُّم و والتَّعليمكالذكاء الصنعي   
 تنظريـا أهم    وشرح الفرق مابين   در س تَم ثُم ومن    والمعرفة، والتَّعليم ،سوالتدري والتَّعليم
مختلـف   فمـن خـالل      .فية والبنائية رالسلوكية والمع : سر وفق ثالثة مدا   سيوالتدر التَّعلُّم
 فـي   لطالـب  والبنية المعرفية ل    التي تحدث في سلوك    تالتغيرادراسة   متتَ التَّعلُّم تنظريا

ـ     المختلفة والمـستخدمة   األساليب حرش تَم، كما   فهراكتساب معا  محتـوى  الرض   فـي ع
من خـالل    ، شرح تَم إضافةً إلى ذلك  .  والهرمي ،يسلسلالتو ، كاألسلوب اللولبي  ،تعليميال

: ها أهم رواد  ومن. المستخدمة من قبل المعلم    أهم استراتيجيات التدريس     ،نظريات التدريس 
ـ  ، في هذا البحـث    ،تطبيق تَمولقد  . بياجيه وأوزبل، و  ،رونر وب انييه،ج فيـة  رالمع ة النظري

المحتـوى  تنظيم وتقديم معارف     ألوزبل في    المفاهيميةائط  رالخاستخدام  من خالل    البنائية
م لُّع بيئة داعمة للتَّ   تقديمبهدف   ،لبياجيه ةالرباعي التَّعلُّمة  ردول سالتدري اتيجيةروإستالتعليمي  

 وفـق  منهجيةو نظم تعليمية تكيفية     ءبنا يقرعن ط  المتكيف، وذلك    م الذاتي لُّعالمستمر والتَّ 
      .س والتدريالتَّعلُّميات رنظعتبار  صحيحة، تأخذ بعين االةمنهجية تربوي

وكولـب،  ، دن ودن، كنمـوذج    الطالـب  تَعلُّم أنماط    مختلف نماذج   هذا الفصل أيضاً   شرح
 مقارنةً  تفضيالت الطالب بدقة أكبر   ل هتوصيفل والمستخدم في هذا البحث      ر وسيلفرمان فلداو

تقـديم محتـوى    خـالل    ض التكيفي مـن   راستخدام تقانة الع  مع بقية النماذج وذلك بهدف      
  . كل طالبتَعلُّم وفق نمط ة تكيفيةتعليميصفحات 

كبـات  ر أهم م ء في بنا  س ونظريات التدري   الطالب تَعلُّم ونماذج أنماط    التَّعلُّميات  رتساهم نظ 
نمـوذج   و ،نموذج الطالب فة، و رنموذج المع :  هم و  في هذا البحث   ح والمقتر النظام الجديد 

 .المعلم

سـتخدم المعيـار سـكورم       ولقد اُ  . اإللكتروني ومعاييره  التَّعليمإلى   فصل هذا ال  تطرقكما  
)SCORM (    احتياجـات  ررات تعليمية تتكيف مع      الحصول على مق   بهدففي هذا البحث

ضمن منـصات   وتحميلها   وإمكانية إعادة استخدامها  ،  التَّعليميةالمؤسسات واألفراد   مختلف  
  .رىتعليمية أخ

ذكي يفـي   تكيفي  قبل الشروع في بناء أي نظام تعليمي        جداً   مةً معرفة هذه المفاهيم مه    تعد
  .بحاجة مستخدميه من معلمين وطلبة



  
 الفصل الثالث

الوسائط الترابطية والنظم 
  التَّعليمية

Chapter III 
Hypermedia and 

Educational 
Systems 
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  ) Introduction(المقدمة  
 والذي يعمل التَّعليمُأدخل مفهوم الوسائط الترابطية كمفهوم جديد على مفاهيم تكنولوجيا 

ة حاسوبية في نصوص أو رساالت دة في برامج تعليميتعدعلى دمج عناصر الوسائط الم
تعليمية فعالة، أي أن من خاللها يمكن تزويد الطالب بمناخ تربوي تعليمي تتوفر فيه 

 في وحدة متكاملة ألشكال البيانات والمعلومات المستقطعة والمنتقاة من التَّعليميةالوسائل 
  .مصادر عدة لتكون في نسق نظامي واحد ومرتب

 التقليدية التي تستخدم الوسائط الترابطية لكل الطالب نفس المحتوى ميةالتَّعلي النظم تقدم
 وعدم معرفة أين هضياعيحتوي على نفس الروابط، مما يؤدي أحياناً إلى الذي ي التَّعليم

خطوة التالية التي يجب أن يتخذها، إضافةً  وماهي ال ما،وجد ضمن صفحةي ولماذا ،هو
ظهرت النظم الوسائط . ودراسة المنهاج بشكل كاملإلى ذلك إلى عدم إمكانيته تغطية 

 لتحل هذه المشاكل عن طريق تقديم محتوى متكيف مع أهداف تكيفيةالترابطية ال
  . لكل طالبالحالة المعرفيةوتفضيالت و

رتكيفيةز هذا الفصل على المفاهيم النظرية المتعلقة بنظم الوسائط الترابطية الكِّلذا ي 
نظم  ابتداء من التَّعليمية معها، كما يسلط الضوء على أنواع النظم والتقانات المستخدمة

 والذكية تكيفية الالتَّعليمية مروراً بالنظم التوجيهية الذكية والنظم  بمعونة الحاسوبالتَّعليم
على الشبكة العنكبوتية مع أهم التقانات المستخدمة واألجيال التي مروا بها، وصوالً بذلك 

ي، بينما التَّعليم بتكييف المحتوى التكيفيتقانة العرض تهتم . التَّعليم والتَّعلُّمإلى نظم إدارة 
وتهدف تقانة تتبع المنهاج . روابط على تغيير وتكييف شكل التكيفيةتركز تقانة المالحة ال

وتزود .  للمقرر لتتبعها وتعلمهاالتَّعليميةإلى تزويد الطالب بأفضل تسلسل لمختلف المفاهيم 
ة دعم حل المسائل الطالب بتغذية راجعة عن أخطائه، أو بتلميحات تساعده على تقان

وتساعد تقانة تحليل الذكي للحل على تشخيص الحل غير الكامل بهدف . تحديدها
 ثالث تقانات  والذكية على الشبكة العنكبوتيةتكيفية الالتَّعليميةالنظم وتضيف . استكماله

 والتي تهدف إلى إيجاد معلومات تتكيف وفق تكيفيةت التقانة تصفية المعلوما: أخرى وهي
 في مجموعات التَّعلُّم التعاوني الذكي الطالب على التَّعليماهتمام المستخدم، وتساعد تقانة 

وتهتم تقانة الصف الذكي في تحديد الطالب المقصرين والمتفوقين . ذات صفات مشتركة
 . لزرع روح المنافسة بينهم
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عرض قائمة تحتوي على أمثلة عديدة عن أهم النظم هذا الفصل بعد ذلك إلى  اً أخيروينتقل
 بعضها حجرة أساس لعمليات يعدوالتي  عالمياً ومحلياً في سوريا المستخدمة التَّعليمية

   .IWEBISEالمقارنة مع النظام الجديد الـ 
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ــة  -3-1 ــصوص الترابطي ــة  ) Hypertext( الن ــائط الترابطي والوس
)Hypermedia( 
ها نصوص مرتبطة مع بعضها البعض بطريقة غير خطية أنَّبف النصوص الترابطية رعتُ

يتألف هذا .  بطريقة أسرعوالوصول إليهاالمعلومات تشبه نسيج العنكبوت تستخدم لتمثيل 
، بحيث عندما )Links (روابطالنسيج من مجموعة عقد متصلة مع بعضها عن طريق 

يكون  قفزة إلى جزء آخر من النص أو إلى مستند آخر، قد يتم اختيار رابط ما، يتم تنشيط
 إدخال هذا تَم . مختلف بعيد آالف الكيلومتراتمخدم أو في المخدمفي نفس  موجوداً

 قام بوصف المستندات المحفوظة في ماعند Ted Nelson المفهوم من قبل العالم
بة، هذا على عكس  والوصول إلى محتواها بمرونة كبيرة دون أن تكون مرتحاسوبال

  . ]120، 33 [حالة الكتب واألفالم التي تقرأ وتشاهد بطريقة تسلسلية
لربط مواد ليست روابط مفهوم استخدام  Hypermedia يضيف مفهوم الوسائط الترابطية

أو مرئي، كالرسوم التصويرية، /في نصوص مقروءة، أي التي تكون على شكل سمعي و
  :  تتميز الوسائط الترابطية بمايلي.وم المتحركة، والرسوالفيديو، وملفات الصوت

  .تقديم محتوى تعليمي جذاب يزيد اهتمام الطالب في متابعة وإنهاء المنهاج •
ي بطريقة بنيوية غير التَّعليمها تقوم بتقديم معارف المقرر نَّ، ألالتَّعليمزيادة جودة  •

ق إنشاء روابط خطية تساعد الطالب على بناء معارفه بطريقة أفضل وذلك عن طري
 ].120[منطقية مابين مختلف جزيئات المنهاج 

  : مساوئ استخدامهاومن 
 تدفع يالتَّعليمالمقرر مابين مختلف صفحات المتاحة  حرية التنقل إن: ضياع الطالب •

 وماهي  ما، ولماذا يوجد ضمن صفحة،الطالب إلى الضياع وعدم معرفة أين هو
  .االخطوة التالية التي يجب أن يتخذه

 عدة مرات للطالب، يؤدي إلى احتفاظه يالتَّعليمالمقرر تقديم معارف : تكرار معرفي •
  . وعدم تغطية بقية المنهاج كما يجب أحياناًالحالة المعرفيةبنفس 

   
  )Adaptive Hypermedia (تكيفية الوسائط الترابطية ال-3-2

ها الوسائط الترابطية التقليدية تحاول األبحاث الحديثة تقليل المظاهر السلبية التي تعاني من
 Peter(يعرف العالم بيتر بروسيلوفسكي .  عليهاتكيفيةذلك بإدخال مفهوم الو
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Brusilovsky (كل نظام يعكس بعض صفات المستخدم "ها أنَّب تكيفيةالوسائط الترابطية ال 
، ويتم استخدام هذا النموذج من أجل تكييف )User Model(ضمن نموذج المستخدم 

تهدف هذه النظم إلى تكييف طريقة ". وانب المرئية والمختلفة للنظام حسب كل مستخدمالج
 ضمن الفضاء الترابطي، أي يتم تغيير محتوى الطالبعرض المعارف ومساعدة وتوجيه 

مجال : وتتألف من مركبتين. طالب الموجودة فيما بينها حسب كل روابطالصفحات وال
 ].Student Model] (10 ،11(موذج الطالب ، و ن)Domain Knowledge(المعرفة 

  : بمايليتكيفيةتتميز الوسائط الترابطية ال
 .التوجيه الصحيح للطالب ضمن فضاء المنهاج •

ي على تحديد عمل المعلم التَّعليميساعد التمثيل الصحيح البنيوي لمعارف المقرر  •
 .بشكل أدق

 من أجل توجيه روابطية تكييف ال في عملتكيفيةتكمن مساوئ استخدام الوسائط الترابطية ال
ها التحافظ على مظهر جمالي واحد منتظم ومنسق بالنسبة نَّالطالب ضمن مسار مالحته أل

عالوةً على ذلك عدم إمكانية المعلم إضافة معارف جديدة إلى المقرر . الطالبإلى كل 
  .ييرها معرفة مسبقاً وثابتة اليمكن تغروابط محتوى الصفحات والني ألالتَّعليم

 والديناميكية من أجل تحسين جودة عملية التكيف تكيفيةظهرت الوسائط الترابطية ال
ي التَّعليمتسمح هذه النظم بتوليد صفحات المقرر . وإمكانية إضافة معارف جديدة للمنهاج

مجال المعرفة، و نموذج الطالب، قاعدة بيانات :  مركباتبشكل ديناميكي وتتألف من أربع
ها أنَّبوتتميز هذه النظم ). Course Generator( التربوية و مولد للمنهاج تخزن المواد

ي دون أن يلجأ المعلم إلى التَّعليملمقرر إلى اتأخذ بعين االعتبار المواد الجديدة المضافة 
ما عليه فقط تحديد البنية العامة للمنهاج إنَّكيفية تنظيمها وترتيبها من جديد، وفي التفكير 

  .  المرتبطة بكل جزء من أجزائه التَّعليميةدات وتعيين الوح
الية نظم الوسائط الترابطية، حيث توجد  عملية التكيف أداة قوية من أجل زيادة فعتعد

  ]: 145، 70[مركبتين أساسيتين لهذه العملية وهما 
تؤثر على طريقة عرض المعلومات في : تكيف المعلومات الموجودة في العقد •

- 3(ة ر فق)Adaptive Presentation (التكيفيدعى بـ العرض الصفحات وهذا ماي
3-1(. 

تؤثر بشكل أساسي على طريقة المالحة، وهذا مايدعى بـ المالحة : روابطتكيف ال •
  .)2-3-3(ة ر فق)Adaptive Navigation (تكيفيةال
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 Adaptive Hypermedia (تكيفية تقانات نظم الوسائط الترابطية ال-3-3
Technologies(  

  )Adaptive Presentation (التكيفيالعرض  -3-3-1
يهدف إلى تكييف محتوى صفحة ما عن طريق تكييف طريقة عرض النصوص 

)Adaptive Text Presentation  (دة تعدأو طريقة عرض الوسائط م)Adaptive 

Multimedia Presentation ( بعض إخفاءعند تقديمها للطالب، وذلك عن طريق 
 توجد عدة تقانات تساعد على تحقيق . الحاليةماتهتمااهت من ضمن ليسالتي التفاصيل 
  ]:145، 120، 11، 10، 9[ذلك وهي 

يتم تقسيم مفهوم ما من مفاهيم المقرر ): Conditional Text(النص الشرطي  •
 مع شرط يدل على اًكل جزء يكون مرتبط أني إلى أجزاء من نصوص، حيث التَّعليم

 ).1-3(، كما هو موضح في الشكل )دئ، متوسط، خبيرمبت(نوع الطالب ومستواه 

  
تستخدم إلعطاء الطالب توضيحات إضافية مرتبطة  ):Stretch text(النص المرن  •

 روابطأو ) Hot words(بموضوع ما، وذلك عن طريق النقر على الكلمات الساخنة 
فية ظهور نافذة تزود الطالب كي) 2-3(، يظهر الشكل )Active Link(نشيطة 

 ].120، 10، 9[بمعلومات إضافية 

  

 طريقة عرض المفهوم س

يتم تقديم هذا 
النص للطالب 

 الخبير

يتم تقديم هذا 
لنص للطالب ا

 الوسط

يتم تقديم هذا 
النص للطالب 

 المبتدئ

 .، مثال عن النص الشرطي)1-3(الشكل 
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يتم ربط مجموعة مختلفة من الصفحات مع ): Page Variants(الصفحات المتنوعة  •

ي، بحيث يتم عرض كل مجموعة حسب نوع التَّعليممفهوم ما من مفاهيم المقرر 
مثال عن هذه ) 3-3(يعرض الشكل . تَعلُّمهلوب الطالب أو مستواه المعرفي أو أس

 .التقانة

  
يتم تقسيم كل صفحة إلى عدد من ): Fragment Variants( المقاطع المتنوعة  •

المقاطع المتنوعة ويتم تحضير عدة محتويات مختلفة لكل مقطع، بحيث يتم اختيار 
مثال عن المقاطع ) 4-3( يعرض الشكل .المحتوى المناسب حسب صفات كل طالب

 ].120، 33، 10[المتنوعة 

 طريقة عرض المفهوم س

يتم تقديم 
  Aالمجموعة 

يتم تقديم 
 Bالمجموعة 

 .، مثال عن الصفحات المتنوعة)3-3(الشكل 

 
 
The verb "to be" can be used as the main 
verb tense or as the auxiliary verb 

Auxiliary verbs 
are verbs that are 
used to assist the 
verb. 

 .، مثال عن النص المطاطي)2-3(الشكل 
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ي على شكل التَّعليميتم عرض مفهوم ما من مفاهيم المقرر ):Frame Based(األطر  •

بنية إطار، بحيث كل فتحة تكون مرتبطة بمحتويات مختلفة لنفس المفهوم أو بأطر 
 .وعرض الفتحة المناسبة حسب صفات كل طالببحيث يتم اختيار . أخرى

  
  )Adaptive Navigation (تكيفيةالمالحة ال -3-3-2

ي التَّعليم إلى دعم الطالب خالل إبحاره ضمن فضاء المقرر تكيفيةتهدف تقانة المالحة ال
، 19، 10، 9[ حسب أهدافه ومستواه المعرفي روابطوذلك بواسطة تغيير وتكييف شكل ال

  : المفاهيم التالية على األقلأحد عن طريق إضافة تكيفيةم المالحة التت]. 120، 33
 بتعليقات إضافية أو تلميحات مرئية روابطيتم إغناء ال): Annotation(التعليقات  •

)Visual Cues ( قبل بهدف تزويد الطالب بمعلومات تسمح بمعرفة محتواها
و أيقونات، أو نصوص ويمكن أن تكون هذه التعليقات على شكل نص، أ. ااختياره

توجد ثالثة أنماط من . ملونة، أو نصوص بأنواع مختلفة وأحجام مختلفة من الخطوط
 :]17 [التعليقات

o  تعليقات على أساس المحفوظات)History-Based Annotation :( للداللة
 . زيارتها أم التَمفيما إذا كانت الوصلة 

o  تعليقات على أساس المعرفة)Knowledge-Based Annotation :(
 . للطالب حسب الموضوع المرتبط بالعقدةالحالة المعرفيةتستخدم للداللة على 

 
 A المقطع 

 B المقطع

 C المقطع

 محتويات ةثالث
 A لمقطعمختلفة ل

محتويين مختلفين 
 B لمقطعل

أربعة محتويات 
 C لمقطعمختلفة ل

 . عن المقاطع المتنوعة، مثال)4-3(الشكل 
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o  تعليقات على أساس المتطلب األساسي)Prerequisite-Based 

Annotation :(لكل التَّعليميةألساسية تستخدم لتحديد مفاهيم المتطلبات ا 
ام هذا النوع من ويتم استخد.  لكل طالبالحالة المعرفية صفحة وذلك وفق

طالع  يضغط عليه الطالب فيما إذا أراد اال"مساعدة"التعليقات على شكل زر 
  .على الخلفية المعرفية الالزمة للمفهوم قيد الدراسة

 وفق في الصفحات روابطيتم ترتيب وإعادة ترتيب ال): Sorting (روابطترتيب ال •
ع وصلة في بداية  بعض صفات الطالب المهمة من أجل وضووفقنموذج الطالب 

 استخدام هذه التقانة محدود وتستخدم يعد.  على سبيل المثالالقائمة يدل على أهميتها
، بحيث تجعل ترتيب )non -Contextual Links( غير السياقية روابطفقط مع ال

، وتستخدم عادةً مع نظم استرجاع )non- Stable Link( غير مستقر روابطال
، فهي تختصر الوقت من أجل )Information Retrieval Systems(المعلومات 

، 10[الوصول إلى الهدف عن طريق وضع أفضل نتيجة في بداية قائمة نتائج البحث 
19 ،33 ،120.[ 

 على حد والتحكم في حجم روابطتساعد تقانة إخفاء ال): Hiding (روابطإخفاء ال •
 .رفي للطالبالمعلومات ضمن فضاء المالحة من أجل تقليل الحمل الزائد المع

 روابطو) Index( الفهارس روابط غير السياقية، ووتستخدم مع كل أنواع الروابط
 وذلك عن طريق إخفاء أزرار أو بعض عناصر القائمة و تحويل ،)Maps(الخرائط 

، 24، 19، 10[ السياقية من كلمات حارة قابلة للنقر والولوج إلى نص عادي روابطال
33 ،120.[ 

 أبسط الطرق لتقديم وتزويد الطالب تعد): Direct Guidance(التوجيه المباشر  •
، فهي تدل على أفضل عقدة تالية يجب زيارتها، وال تعطي له تكيفيةبالمالحة ال

 التي تطبق التَّعليميةالمرونة في تجاهل مقترحات النظام، وتستخدم عادةً في النظم 
 ).Curriculum Sequencing(تقانة تتبع المنهاج 

يتم عرض خريطة للطالب تعكس البنية العامة للفضاء ): Mapping (الخرائط •
تستخدم تقانة إخفاء . الترابطي للمقرر التَّعليمي وتحديد وضعه ضمن هذا الفضاء

 . الروابط والتعليقات والتوجيه المباشر لدعم طريقة عرض خريطة المنهاج

  . لتقانات نظم الوسائط الترابطيةاًتصنيف) 5-3(يعرض الشكل 
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  .تكيفية، تصنيف تقانات الوسائط الترابطية ال)5-3(الشكل 

 
  )Learning System Types (التَّعليمية أنواع النظم -3-4
  (Computer Assisted Instruction )  الحاسوببمساعدة التَّعليمنظم  -3-4-1

ت ألغراض تعليمية، حيث حولـت  هي عبارة عن مجموعة من البرامج التطبيقية التي أعد       
 لهذه النظم هي أن يقـوم الطالـب         الصور إلى أداة تعليمية مبرمجة، ومن أبسط        حاسوبال

بتشغيل البرنامج لتطبيق معين ويقوم الحاسوب بطرح األسئلة عن هـذا التطبيـق وعلـى            
طيع  يـست  ثُـم مـن   الطالب أن يجيب عليها، ويقوم البرنامج بدوره بتقييم إجابات الطالب و          

  .]165 [الطالب معرفة مستوى تحصيله

 تقانات الوسائط الترابطية 

التكيفيالعرض  تكيفيةالمالحة ال   

 النص

دةتعدالوسائط الم  
 

 النص الشرطي

 النص المطاطي

 الصفحات المتنوعة

 المقاطع المتنوعة

 األطر

 التعليقات

روابطترتيب ال  

روابطإخفاء ال  

 التوجيه المباشر

 الخرائط
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 Intelligent Computer( ب و الذكية بمساعدة الحاسالتَّعليمنظم  -3-4-2

Assisted-Instruction- ICAI(  
، فهي نـاتج  التَّعليملتساعد األشخاص في  الصنعي ت الذكاءاناالبرامج التى تستخدم تقهي 

وعلم النفس  التربوي، علم النفسو ،بولحاسا علوم و،االصطناعي الذكاء علوم بين التزاوج
 وتملـك    تتميـز بالـذكاء  جديدةتصميم وخلق برمجيات تعليمية  يؤدي إلى الذي ،فيرالمع

 التَّعلـيم ها تساعد الطالب فـي  أنَّتقترب من سلوك اإلنسان البشري حيث  وقدرات صفات
 )CAI ( التقليديـة يـة التَّعليموأسرع من األجيال السابقة للبرمجيات  وأحسن بطريقة أفضل

 التفكير واالستنتاج واالستدالل فـي حـل أي   والقدرة على من اإلدراك تميز بهت لما نظراً
 : إلى نوعين هما  هذه البرامجوتُصنَّف  .]165، 29 [ كان مشكلة في أي مجال

بجمـع   ، حيث تقوم البرامجللطالبعلى نماذج   التي تحتوىالتَّعليميةالبرامج  :األول النوع
 .  وطريقة تفكيـره ، ومعلوماته،وفق قدراته  تشكل له نموذجاًثُم ،طالبعلومات عن كل م

 . المناسبة وبناء على هذا النموذج يتم اختيار االستراتيجية

 Expert  بـنظم المعرفـة والخبـرة    يستخدم فى هذه البرامج مـا يـسمى   :الثاني النوع

systems، بيانـات  ةالمادة العلمية موجودة فى قاعد وتكون Data Base    منفـصلة عـن
مجـال معـين    قاعدة البيانات الخاصة بنظام الخبرة فى وسيلة العرض، وينبغى أن تحتوى

   .مبذلك العل على جميع المعلومات المتعلقة
  
  )Intelligent Tutoring system(النظم التوجيهية الذكية  -3-4-3

ح ائي من أجل تقديم النصهي عبارة عن نظم حاسوبية تستخدم تقانات الذكاء الصنع
 الطالب ونقاط ضعفه تقدم عن طريق تحليل مستوى التَّعلُّمالتربوية الالزمة أثناء عملية 

وقوته، واستخدام معرفته المتراكمة من خالل تفاعله مع النظام وذلك من أجل تقديم 
ز هذه النظم تتمي]. 165، 76 ،59 ،8، 3 [ة المعرفيحالته احتياجاته ووفق يالتَّعليم المقرر
  :بمايلي

القدرة على توليد الحوار اآلني مابين النظام والطالب أو بالعكس، فيقوم الطالب أو  •
  .النظام بطرح سؤال ما أو مشكلة ما، ويستجيب الطرف الثاني لما يملى عليه

ي على شكل شبكة معرفة مكونة من الحقائق والقواعد التَّعليميبنى محتوى المقرر  •
ا، على عكس البرنامج التقليدي الذي يقسم محتواه إلى نوافذ أو والعالقات بينهم

 ثُميقوم النظام بتعريف القواعد التربوية . صفحات تنظم في شكل تسلسلي أو تفرعي
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 المعرفة، وبعد ذلك يقوم برسم مسار الطالب بناء على نموذجدمجها ضمن يقوم ب
 :أسئلته، أي تخزن هذه النظم نوعين من المعرفة

 .درس، وهي متغيرة تبعاً لتغير البرنامجتُي التي التَّعليمرفة المتعلقة بالمقرر المع -

ستراتيجيات التي يتبعها المعلم خالل عملية االالمعرفة التربوية وهي المتعلقة ب -
 . كل مجال تخصصيإلى ، وهي ثابتة بالنسبة التَّعليم

  بدقةتحديد مايعرفه الطالب مسار النظام يتغير بتغير الطالب، فال بد أن يتم أنبما  •
ويتم ذلك عن طريق بناء نموذج الطالب الذي يعكس البناء .  بالفعلتَعلُّمه قد وتحديد ما

 .المعرفي الحالي له

وجود نظام تشخيص لألخطاء التي يقترفها الطالب، ويقوم النظام بتحديد أيها عائد  •
ميم المبالغ فيه أو بسبب بعض الفتقار إلى المعلومة أو التعللفهم الخاطئ وأيها يعود ل

األخطاء المستقلة عن المحتوى والتي قد تنشأ عن عدم االكتراث أو التسرع في 
 .اإلجابة

 .التفاعل مع النظام عن طريق استخدام اللغة الطبيعية •

 وفقاً لسلوك التَّعليمه يقدر أن يغير في سلوكه في أنَّ، أي التَّعلُّمقدرة النظام على  •
 .وعة من الطالب المتفاعلين معهالطالب أو مجم

  
 Intelligent Tutoring(بنية النظم التوجيهية الذكية  -3-4-3-1

Architecture(  
  ]:165، 51، 57، 8[التالية مركبات التتألف النظم التوجيهية الذكية من 

يخزن المعرفة المتعلقة بمحتوى ): Domain Knowledge: ( الخبير نموذج المعرفة-1
  .ي المراد تدريسه من قبل المعلمعليمالتَّالمقرر 

يشابه نموذج الخبير نموذج المعرفة، فهو اليخزن ): Expert Model( نموذج الخبير -2
  :ما يشمل ثالثة أنواع إضافية من المعارفإنَّي، والتَّعليمفقط المعرفة المتعلقة بالمقرر 

ألساسية تشمل المفاهيم ا): Declarative Knowledge(المعرفة اإلعالنية  •
  .والعالقات فيما بينها والالزمة لحل المسائل

وهي تعبر عن مجموعة ):  Procedural Knowledge(المعرفة اإلجرائية  •
  .حل المسائلكيفية والمناسبة والتي تضمن  االستراتيجيات والخطوات الالزمة
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وهي مجموعة األفعال والقواعد التي ): Heuristic Knowledge(المعرفة الحدسية  •
  . الحصول عليها من التجارب من أجل حل المسائلمتَ

  :نييعمل نموذج الخبير بشكل مستقل عن النظام وهو يؤدي وظيفت
يعمل كمصدر للمعارف، فهو يقوم بتوليد توضيحات وتقديم اإلجابات المناسبة ألسئلة  •

تزويد ال يخزن المعارف الالزمة حول موضوع محدد من أجل حيثالطالب، 
  .تصحيح الحالي للحل خطوة بخطوةالمثالية لألسئلة المطروحة، وباإلجابات ال

يقيس أداء الطالب، فهو قادر على تقديم حل للمسائل في نفس السياق الذي يقوم به  •
  . الطالب من أجل مقارنة أجوبته

يخزن نموذج الطالب المعلومات الشخصية ): Student Model( نموذج الطالب -3
ي التي قد التَّعليمقله وتفاعله مع النظام وماهي أجزاء المقرر والعلمية للطالب ومسار تن

  .تعلمها أو لم يتعلمها بعد
 عبارة عن تحوالت هو التَّعليم أنبما ): Pedagogical Model(النموذج التربوي  -4

 في فضاء عبور الطالب هو تسهيل التَّعليممتتالية بين الحاالت المختلفة للمعرفة، وهدف 
 أن تقوم بنمذجة الحالة المعرفية الحالية للطالب ITSت المعرفية، لذا البد للنظم الحاالهذه 

ودعم االنتقال إلى حالة معرفية جديدة، وهذا يتطلب التبدل مابين مرحلتي التشخيص 
)Diagnosis ( داإلرشاحلة رموفية للطالب، رالحالة المععلى والتي تعتمد على االستدالل 
)Didactic (إلى الطالبالتَّعليملى طريقة نقل مظاهر والتي تدل ع .  

  

 قاعدة المعرفة
)Knowledge 

Base( 

 النموذج التربوي
)Pedagogical 

Module( 

 نموذج الطالب
)Student Module(

 واجهات المستخدم
)Users 

Interfaces( 

 الطالب

 .، البنية األساسية للنظم التوجيهية الذكية)6-3(الشكل 
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وهي مجموعة من النوافذ التي تؤمن ): User Interfaces( واجهات المستخدم -5
يوضح . االتصال والتواصل مابين الطالب والنظام، والطالب والمعلم، والمعلم والنظام

 ].68[جيهية الذكية ، البنية العامة للنظم التو)6-3(الشكل 

  ]:102[ويتم تصنيف النظم التوجيهية الذكية إلى ثالثة أنواع وذلك وفق بنيتها 
فة، ونموذج رنموذج المع: والمؤلفة من) Siemer & Angelides(البنية الثالثية وفق  •

اقب عام للنظام ركبات بمربط مابين هذه المرالمعلم، ونموذج الطالب، ويتم ال
)Overall system control (هذه فرمن أجل تأمين التفاعل مابين مختلف معا 

 .كباترالم

 Knowledge(قاعدة المعرفة : والمؤلفة من] Dede] 102باعية وفق رالبنية ال •

Base (وواجهات يوهي تمثل نموذج المعرفة، ونموذج الطالب، والنموذج التربو ،
 .المستخدم

 : ]New Generation Architectures(] 102 ( الجيل الجديدبنى •

o  دة تعد المالوكالءبنية)Multi-agent Architecture( : وتدعى بـ
MATHEMAوالتي تتألف من : 

يمثل المعلم الذي يحث الطالب ): External motivator(جي رالمسبب الخا §
 .على العمل

 ).Learner(المتعلم  §

): Micro-society of tutoring agent( المرشدينءمجتمع صغير للوكال §
 .ن بتقسيم نموذج المعرفة إلى مجاالت صغيرة لتغطية مقرر مايقومو

 ).Expert Society(راء مجتمع الخب §

مابين المتعلم ومجتمع الوكالء ) Interface Agent(وكيل الواجهة  §
 .رشدينالم

يؤمن التفاعل مابين   وهو)Communication Agent(وكيل التواصل  §
 .عناصر النظام المذكورة سابقاً

o  بنيةSelf )Self’s Architecture ( والمؤلفة من نموذج الحالة)Situation 

Model ( وهو يمثل نموذج المعرفة، ونموذج التفاعل)Interaction Model (
ويمثل ) Affordance Model( )المانح(المقدم ويمثل نموذج الطالب، ونموذج 

 .نموذج المعلم
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 Intelligent Tutoring System(تقانات النظم التوجيهية الذكية  -3-4-3-2

Technologies(  
 )Curriculum Sequencing( تتبع المنهاج -3-4-3-2-1

 والوحدات ي التَّعليمالمقررتزويد الطالب بأفضل تسلسل لمفاهيم  تهدف هذه التقانة إلى 
ها تساعد الطالب على إيجاد أنَّ والعمل معها، أي  المرتبطة بها لتتبعها وتعلمهاالتَّعليمية

 المنهاج؛ عتوجد طريقتين مختلفتين لتتب. ضمن فضاء المنهاج) Best Path(ار أفضل مس
 اًالطريقة الفعالة هدف تتضمن ،)Passive(والطريقة غير فعالة ) Active(الطريقة الفعالة 

 والنظام يقوم برسم أفضل مسار من أجل تحقيق هذا الهدف، بينما تنشط الطريقة اًتعليمي
تطيع الطالب أن يكون قادراً على حل مسألة ما أو اإلجابة على فعالة عندما ال يسالغير 

سؤال ما بشكل صحيح، أي تهدف هذه الطريقة إلى عرض وتزويد الطالب بمجموعة 
 ]. 70، 28[ من أجل سد ثغرات معارفه ونقاط عدم فهمه لها التَّعليميةإضافية من الوحدات 

  :مستويين مختلفيين من التتبعبين يمكن التمييز 

يدعى أيضاً بالتتبع المعرفي ): High Level Sequencing (عاٍلتبع ذو المستوى ت •
)Knowledge Sequencing( الفرعية التاليةالتَّعليمية، وهو يحدد ماهي األهداف  :

المفهوم التالي، أو مجموعة المفاهيم التالية، أو المواضيع أو الدروس التالية من أجل 
  ].28[تعليمها 

ويدعى أيضاً بالتتبع للمهام ): Low Level Sequencing(وى أدنى  تتبع ذو المست •
)Task Sequencing( المهمة التالية ما، وهو يحدد) حل تمرين، قراءة مثال، تقديم

 ].28[ي الحالي التَّعليمضمن الهدف ) امتحان

 
 )Problem Solving Support(دعم حل المسائل  -3-4-3-2-2

ويلة الهدف األساسي والتقانة الوحيدة التي تستخدم لبناء اعتبرت هذه التقانة ولسنوات ط
  : تقانات أخرىتنقسم بدورها إلى ثالث. ة الذكيةالنظم التوجيهي

): Intelligent Analysis of Student Solutions(التحليل الذكي لحل الطالب  •
ان من أجل تحديد فيما إذا ك) Solution Analyzer( بمحلل للحل اًيكون النظام مزود

الحل صحيحاً أم ال، والتحقق ماهو صحيح وماهو خطأ أو غير كامل وتحديد 
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يقوم محلل الحل بتزويد الطالب بتغذية . ماالمعارف الناقصة المسؤولة عن هذا الخطأ
  ].28[راجعة كاملة عن األخطاء وتحديث نموذج الطالب 

تهدف : )Interactive Problem Solving Support(دعم حل المسائل التفاعلي  •
هذه التقانة إلى تزويد الطالب بنظام مساعدة ذكي يساعده في كل خطوة من خطوات 

وهذه المساعدة يمكن أن تكون على شكل تلميحات، أو تحديد الخطوة الخاطئة، . الحل
 النظام الذي يستخدم هذه التقانة، يقوم أنأو القفز إلى الخطوة التالية أتوماتيكياً، أي 

 فهمها من أجل مساعدته وتحديث نموذج الطالب ثُملطالب كمعلم، ومن بمراقبة أفعال ا
]28.[ 

): Example-Based Problem Solving(االعتماد على األمثلة في حل المسائل  •
تساعد الطالب في حل المسائل الجديدة باستخدام أمثلة محلولة من ِقبِلِه مسبقاً، أي 

   ].28[ والتعتمد على تحديد الخطأ تستفيد من تجارب الطالب السابقة في الحل
 
  )Intelligent Solution Analysis( تحليل الذكي للحل -3-4-3-2-3

مع إمكانية تحديد فيما إذا كان الحل لتمارين، لبحل الطالب للمسائل أو تهتم هذه التقانة 
صحيحاً أم ال، وتستطيع تشخيص الحل غير الكامل أو مكان الخطأ بهدف تحديد المعارف 

  ].28[لالزمة الستكماله أو لتصحيحه ا
 تكيفيةالتقانات التقليدية المستخدمة في نظم الوسائط الترابطية ال) 7-3(يعرض الشكل 

 ].28[ة والنظم التوجيهية الذكي
 
 Adaptive and( والذكية على الشبكة العنكبوتية تكيفية الالتَّعليميةالنظم  -3-4-4

Intelligent Web-Based Educational System- AIWBES(  
 Adaptive and Intelligent( والذكية على الشبكة العنكبوتية تكيفية الالتَّعليمية النظم تعد

Web-Based Educational Systems-AIWBES ( ناتج اندماج أبحاث النظم
مع أبحاث نظم الوسائط ) Intelligent Tutoring System - ITS(التوجيهية الذكية 

النظم هذه  تعد، أي )Adaptive Hypermedia System- AHA (يةتكيفالترابطية ال
ها تحاول أن تكون أكثر تكيفاً مع احتياجات إنَّ التقليدية، حيث التَّعليمية للنظم  بديالًحالً

 ومعرفته العلمية المتعلقة هالطالب وذلك عن طريق بناء نموذج يمثل أهدافه وتفضيالت
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ء عن طريق إدخال وتنفيذ بعض النشاطات التقليدية  أكثر ذكا أيضاًأن تكونو. بالمنهاج
أو تشخيص وتحديد نقاط ضعفه  تدريس وتدريب الطالب:التي يقوم بها أستاذ المقرر مثل

  .]28 [كل جزء من أجزاء المنهاجإلى بالنسبة 
  

  
الشبكة العنكبوتية طريق ها برامج حاسوبية يمكن الولوج إليها عن أنَّب AIWBESتعرف 

، فهي تقوم بتعليم الطالب بطريقة ذكية مستخدمةً تقانات الذكاء الصنعي WWWالعريضة 
  .]28 [ حسب الحاجات الشخصية له ومستواه المعرفيالتَّعليميةمن أجل تكييف العملية 
  :تتميز هذه النظم بمايلي

 فقط AIWBESالتحاكي النظم ): Classroom independent(استقاللية الصف  •
 عام في على نحٍوما تعكس مايجري إنَّ التي تجري في صف واحد، والتَّعليميةالعملية 

  .كل صفوف العالم

  .، التقانات التقليدية)7-3(الشكل 

Intelligent Solution Analysis  
  تحليل الذكي للحل

Adaptive Presentation  
  التكيفيالعرض 

AIWBES 

Adaptive Navigation 
  تكيفيةالمالحة ال

Adaptive Hypermedia 
system 

تكیفیةنظم الوسائط الترابطیة ال  

Intelligent Tutoring 
System 

 النظم التوجیھیة الذكیة
 

Adaptive 
Hypermedia 

الوسائط الترابطیة 
تكیفیةال  

 

Intelligent 
Tutoring 

 التوجیھ الذكي

Curriculum Sequencing 
 تتبع المنهاج

Problem Solving Support 
 دعم حل المسائل
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 الفردي التَّعليميمكن تحقيق ): Individualized Adaptation(التكييف الفردي  •
 والمعلومات الفردية الخاصة بكل يالتَّعليمالمقرر  اعتماداً على معارف مجال التكيفي

 .التَّعليمب أو بكل مجموعة من الطالب وطريقة طال

يتم توليد وتنظيم ): Adaptive Hypermedia (تكيفيةالالوسائط الترابطية استخدام  •
 .دةتعدوالوسائط المالوسائط الترابطية باستخدام تقانات   بشكل ديناميكيالتَّعليميةالمواد 

نة النظام من طرف يتم صيا): Centralized Maintenance(الصيانة المركزية  •
 .دين في كل أنحاء العالموالموج) للطالب( للزبائن التَّعليميةالمخدم ويتم تقديم المواد 

 يمكن إعادة استخدامها مرات عديدة أخرى إذ): Cost Effective(منخفضة الكلفة  •
 .من قبل عدد كبير من المستخدمين

يمكن ): Interoperability(قابلية التوزيع والعمل على منصات عمل مختلفة  •
 .]28 [ للنظام وإعادة استخدامها من قبل بيئات مختلفةالتَّعليميةمشاركة المواد 

  
  والذكية على الشبكة العنكبوتيةتكيفية الالتَّعليميةالنظم  تقانات -3-4-4-1
)Adaptive and Intelligent Web-Based Educational System 

Technologies( 

 تكيفيةعلى التقانات التقليدية المستخدمة في بناء النظم الترابطية اليعتمد بناء هذه النظم 
. )2-3-4-3( و )3-3 (تين ذكرها سابقاً في الفقرتَموالنظم التوجيهية الذكية والتي 

  .)8-3(وتعتمد أيضاً على ثالث تقانات جديدة كما هو موضح بالشكل 
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  )Adaptive information filtering (تكيفيةلمعلومات ال تصفية ا-3-4-4-1-1
 Information(إلى حقل أبحاث استرجاع المعلومات هذه التقانة ترجع جذور 

Retrieve( ،اهتمامات حسب تهدف إلى إيجاد جزيئات من المعلومات الهامة هيو 
 مع النظم م استخدام هذه التقانةوتَ.  النصيةالمستخدم من حوض كبير من المستندات

 على الشبكة العنكبوتية من أجل تكييف وتصفية وترتيب نتائج البحث وتقديم بعد التَّعليمية
قرر المستندات المختلفة للمروابط متعلقة بتوليد ح المناسبة للطالب عن طريق ائذلك النص

 )Content-Based Filtering(تندرج تحت هذه التقانة، تقانة تصفية المحتوى . يالتَّعليم
، حيث تعتمد األولى على تصفية )Collaborative Filtering(وتقانة التصفية التعاونية 

الصفحات حسب محتواها، بينما تركز الثانية على إيجاد الطالب الذين يهتمون في نفس 
  .]28[ي التَّعليمالمحتوى 

  
 

  .AIWBESتقانات الحديثة لـ ال، )8-3(الشكل 

Adaptive 
Hypermedia system 

نظم الوسائط الترابطیة 
تكیفیةال  

 

Intelligent 
Tutoring System  

النظم التوجیھیة 
 الذكیة

 

Information 
Retrieval 

 استرجاع المعلومات
 

Machine Learning, 
Data Mining 

 اآللي والتنقیب عن التََّعلُّم
 البیانات

CSCL 
 الحاسوبي التَّعلیم

 التعاوني

Adaptive 
Hypermedia 

 
الوسائط الترابطیة 

تكیفیةال  
 
 

Intelligent 
Tutoring 

 
 التوجیھ الذكي

Adaptive 
Information 

Filtering 
 

مات تصفیة المعلو
تكیفیةال  

Intelligent 
Class 

Monitoring 
 

مراقبة الصف 
 الذكي

Intelligent 
Collaborative 

Learning 
 
 التعاوني التَّعلیم

 الذكي
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  )Intelligent Collaborative Learning( التعاوني الذكي التَّعليم -3-4-4-1-2
 إيجادها على مفترق الطرق لألبحاث المتعلقة بالنظم تَميمثل مجموعة من التقانات التي 

 Computer Supported ( الحاسوبي التعاونيالتَّعليمالتوجيهية الذكية و

Collaborative Learning-CSCL (]28[. تندرج تحت هذه التقانة ثالث تقانات 
  :أخرى

 Adaptive group formation and(زميل  ومساعدة التكيفيةتشكيل مجموعات  •

peer help :( تحاول إيجاد مجموعات من الطالب ذات صفات مشتركة تساعد
 أو تحاول إيجاد أفضل طالب يقدم المساعدة في حل المسائل أو شرح بعضاًبعضها 

 .مفهوم تعليمي ما

م تحاول تزويد دع): Adaptive Collaboration Support (التكيفيدعم التعاون  •
تفاعلي للعملية التعاونية مثل النظم التفاعلية لدعم حل المسائل والتي تساعد الطالب 

 . خالل عملية الحل

تحاول هذه التقانة إدخال مختلف أنواع من ): Virtual Student(فتراضي الطالب اال •
 بصفة زميل صف أو مرشد أو زميل التَّعليميةالطالب االفتراضيين ضمن البيئة 

 ).Troublemaker( لآلخرين مسبب مشاكل

  
  )Intelligent Class Monitoring(مراقبة الصف الذكي  -3-4-4-1-3

تساعد هذه التقانة المعلم في معرفة وتحديد الطالب المقصرون في تعليمهم والذين 
يحتاجون إلى اهتمام أكبر من أجل تالفي هذا التقصير، كما تساعد على معرفة الطالب 

  .]28[رع روح المنافسة فيما بينهم ن من أجل زيالمتفوق
 ونموذج AIWBESالتقانات المستخدمة في النظم ) 2-3(و ) 1-3(يعكس الجدوالن 

 على التوالي، مع ذكر أسماء تكيفية ال الذكيةالتَّعليميةمقارنة مابين مختلف أنواع النظم 
  .]28[بعض النظم كأمثلة لها 
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  .AIWBES، تقانات نظم )1-3(جدول 
ر تقانات لـ مصد

AIWBES 
  أمثلة  اسم التقانة

  تكيفيةالمالحة ال
)Adaptive navigation(  
  

AHA [42] 
InterBook [24] 
KBS-Hyperbook [74] 
MetaLinks [95] 
ELM-ART [142] 
INSPIRE [104] 
MLTutor [119, 120] 
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  التكیفيالعرض 
)Adaptive presentation(  

ActiveMath [88] 
ELM-ART [142] 

 تصفية على أساس المحتوى

) Content-based filtering(  
  

MLTutor [119, 120] 
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 Collaborative(التصفية التعاونية 

filtering(  
WebCOBALT [91] 
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g    HyperClassroom [101] 

 ومساعدة تكيفيةال المجموعة تشكيل
  الزميل

) Adaptive group formation 

and peer help(  

PhelpS [65] 
HabiPro [138] 
 

 Adaptive (التكيفيلتعاون دعم ا

collaboration support(  
COLER [39] 
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 Virtual (الطالب االفتراضي 

student(  
EPSILON [121] 
 

  تتبع المنهاج
)Curriculum sequencing(  

  تحليل الذكي للحل
)Intelligent solution analysis(  
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  دعم حل المسائل
)Problem solving support(  

VC-Prolog-Tutor [9] 
SQL-Tutor [90] 
German Tutor [71] 
ActiveMath [88] 
ELM-ART [142] 
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 .ة الذكيةالتَّعليمجدول مقارنة مابين مختلف أنواع النظم ، )2-3(جدول 

  CAI-AI ITS AIWBES 

عوام الثمانينات وبداية أ  .السبعينيات  الفترة
   .التسعينيات

.نهاية التسعينيات إلى اآلن

يتم استبدال النظم البدائية   الهدف
 عن طريق نقل CAIلـ 

  .المعارف

  .دعم مفهوم اإلدراك  .دعم حل المسائل

التَّعليميةالمواد 
  المستخدمة

عروض تقديمية وتمارين 
  .ومسائل للحل

 على التَّعليميةغني بالمواد   .مسائل للحل
نكبوتية الشبكة الع

عروض تقديمية، (
  .)وتمارين، ومسائل للحل

صف مع معلم دوره   .صف دون معلم  البيئة
مرشداً وموجهاً للعملية 

  . الذاتيةالتَّعليمية

   . ذاتيتَعلُّم

  تتبع المنهاج  التقانات
  .تحليل الذكي للحل

 التستخدم الوسائط -
الترابطية وال تقانة تتبع 

  .المنهاج
 استخدام تقانة دعم-

  .حل المسائل التفاعلي

 استخدام واسع للوسائط -
  :الترابطية

  . تتبع المنهاج-
  .تحليل الذكي للحلال -
 إدخالها تَم تقانات جديدة -

مع استخدام الشبكة 
  .العنكبوتية

حواسيب رئيسية أو كبيرة   منصة العمل
)Mainframes (

.وحواسيب صغيرة
)Mini-computers(  

حواسيب شخصية 
)Personal 

computers(.  

الشبكة العنكبوتية 
)WWW(.  

كل النظم تركز على تقانة   ملحقات النظام 
  .ذكية واحدة

معظم النظم تركز على 
  .تقانة ذكية واحدة

معظم النظم تركز على 
  .دةتعدتقانات ذكية م
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  )Learning Management System-LMS (التَّعلُّمنظم إدارة  -3-4-5

 باستخدام التَّعليم والتَّعلُّمدارة ومتابعة وتقييم جميع أنشطة  إلةمج مصمما عبارة عن برهي
 التَّعليمية أي هي مجموعة برمجيات تقوم بتخزين محتوى المقررات ،الشبكة العنكبوتية

  .]149 [يم وغيرهايوإدارته، وبالتفاعل مابين المعلم والمتعلم، وبالتدريبات والتمارين والتق
 اإللكتروني، لكنها تختلف عن بعضها التَّعليم لنظم إدارة دة ومتشابهةتعدتوجد مسميات م
  :بعض االختالفات

 - Learning Content Management System (التَّعلـيم أنطمة إدارة محتويـات   •

LCMS.(  

  ).Course Management System- CMC (التَّعليميةأنظمة إدارة المناهج  •

  ).E-Learning Platform( اإللكتروني التَّعليممنصة  •

  ).Portal of Education (التَّعليميةالبوابة  •

  )Virtual Learning Environment VLE( االفتراضية التَّعلُّمبيئة  •

  )Learning Management Tools (التَّعلُّمأدوات إدارة  •

  )Online Frameworks( الفوري المباشر التَّعلُّمأنظمة أطر  •

  )Collaborative Learning Environments( التعاوني التَّعلُّمبيئات  •

  )Online Learning Environments( الفوري المباشر التَّعلُّمبيئات  •

وصف برنامج موجود في مخـدم مـن أجـل تنظـيم وإدارة             إلى  تشير كل هذه المفاهيم     
 ومتابعـة الطـالب،     التَّعليميـة  تقديم المقررات    :العمليات المختلفة للتعلم اإللكتروني مثل    

ـ  ونظـم إدارة المحتـوى       التَّعليمالتسجيل وغيرها من وظائف إدارة      والتصحيح و  ي التَّعليم
  : الوظائف التاليةالتَّعليم نظم إدارة تقدم ].149[

 .ة والفصول والبرامجالتَّعليمإدارة المقررات  •

 ).معلم، طالب، مشرف، مسؤول النظام(إدارة تسجيل واتصال المستخدمين  •

 .نتائج االمتحانات واالختبارات والواجبات الدراسيةمتابعة دخول الطالب وأنشطتهم و •

 :وتكون هذه النظم مزودة باألدوات التالية
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 .أدوات تأليف المحتوى •

 .أدوات إضافة وإدارة األنشطة والموارد •

 . ، وغيرهاالمحادثة، منتديات، لكترونيأدوات اتصال مثل البريد اإل •

 ).Open Source Software-OSS(قد تكون هذه األنظمة تجارية أو مفتوحة المـصدر 
  .أمثلة عن بعض هذه النظم) 3-3(يعرض الجدول التالي 

  .التَّعلُّم، أمثلة عن نظم إدارة )3-3(جدول 
 ةي تجارنظم  مفتوحة المصدرنظم

• MOODLE 
moodle.org 

• ILIAS 
www.ilias.de/ios/index-e.html 

• Claroline 
 www.claroline.net 

• Ghanesha 
www.anemalab.org/commun/e
nglish.htm 

• WebCT [183] 
 www.WebCT.com 

• eCollege 
www.ecollege.com 

• LearningSpace 
www.lotus.com 

• Blackboard [174]  
www.blackboard.com 

  
وبين نظام إدارة المحتوى ) LMS (التَّعلُّمالفرق مابين نظام إدارة  -3-4-5-1

  )LCMS() Differences Between LMS & LCMS(ي التَّعليم
ى المحتوى من حيث تكوينه أو إعادة استخدامه أو تطـويره،    كثيراً عل  LMSاليركز نظام   

ي من خـالل    التَّعليم بهذا، حيث يسلط الضوء على إدارة المحتوى         LCMSويختلف نظام   
 ومختصي المنـاهج قـدرة إنـشاء        التَّعليميةمنح المؤلفين ومصممي البرامج والمقررات      

تحتـوي  ) Repository(عات  ي عن طريق إنشاء مستود    التَّعليميل المحتوى   تعدوتطوير و 
لجميع المحتوى، بحيث يـسهل الـتحكم فيهـا    ) Learning Object(على كائنات تعليمية 

ة مـن معلـم وطالـب       التَّعليموتجميعها وتوزيعها وإعادة استخدامها بما يناسب العناصر        
ـ        . يالتَّعليمومصمم تعليم وخبير المقرر      ام يتكامل كال النظامين لكي يختصر أحياناً إلى نظ

الفرق ) 10-3(و  ) 9-3(وكل من الشكلين    ) 4-3(يعكس الجدول   . CMSإدارة المحتوى   
  ].149[بينهما 

  
  

http://www.ilias.de/ios/index-e.html
http://www.claroline.net
http://www.anemalab.org/commun/e
http://www.WebCT.com
http://www.ecollege.com
http://www.lotus.com
http://www.blackboard.com


 85 

  .LCMSو  LMS، مقارنة مابين )4-3(جدول 

  LCMS  LMS  الوظيفة

  نعم  نعم   اإللكترونيالتَّعليمإدارة 

  نعم  ال  التَّعليمإدارة نماذج 

  نعم  نعم  متابعة النتائج

  نعم  نعم  الطالبدعم تعاون ومشاركة 

  نعم  ال  ملف للمتعلم

  نعم  ال  ن الطالب أو الموظفينؤومشاركة البيانات لش

  نعم  ال  التَّعليمجدولة أحداث 

  نعم  نعم  إنشاء أسئلة وإدارة اختبارات

  ال  نعم  دعم إنشاء المحتوى

  نعم  نعم  تنظيم إعادة استخدام المحتوى

  ال  نعم  أدوات تتبع مراحل إنشاء المحتوى

 .إدراج وإدارة بيانات المستخدمين): Registration(تسجيل ال •

 .التَّعليمجدولة المنهج الدراسي ووضع خطة ): Scheduling(الجدولة  •

 .ي إلى المتعلمالتَّعليمتوصيل المحتوى ): delivery(التوصيل  •

 .متابعة أداء المتعلم وعمل التقارير عن تقدمه): Tracking(اللتبع  •

 والطالب ،االتصال بين الطالب والمعلم): Communication(تصاالت اال •
 . عن طريق البريد اإللكتروني والدردشة ومنتديات النقاش بعضاًببعضهم 

 .اختبار الطالب وتقييمهم): Testing(ختبار اال •
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أدوات تسمح بإنشاء وتطوير وإدارة واستيراد ونشر ): Content(المحتوى  •
  .يالتَّعليمومشاركة المحتوى 

 

  

  
 Generations of (تكيفية أجيال نظم الوسائط الترابطبة ال-3-5

Adaptive Hypermedia Systems (] 12[  
  )First Generation) (1996 - 1990(الجيل األول  -3-5-1

  : بـالمتعلقة  المشاكل تحديدتَمفي هذا الجيل 
 أو  الكافيـة  غيـر    بالمالحـة لمتعلقة  مثل تلك ا   (الترابطية ضمن الوسائط    المالحة -

 .) المعلومات كبير من كمضمنمشكلة الضياع 

.التَّعلُّم، نظام إدارة )9-3(الشكل   

LMS 
 

 التسجیل
Registration 

 الجدولة
Scheduling 

 التوصیل
Delivery 

 االختبارات
Testing 

 االتصاالت
Communication 

 التتبع
Tracking 

 .يالتَّعليم، نظام إدارة المحتوى )10-3(شكل ال

LCMS 
 

 التسجیل
Registration 

 الجدولة
Scheduling 

 التوصیل
Delivery 

 االختبارات
Testing 

 االتصاالت
Communication 

 التتبع
Tracking 

 المحتوى
Content 
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معلومـات مختلفـة   صفحات ترابطية ذات مثل الحاجة إلى تقديم     (التكيفيالعرض   -
 .)إلى مستخدمين مختلفين

 ].2 [التكيفـي والعرض  ،  تكيفيةلمالحة ال من التقانات الجديدة الخاصة با    عدد   اقتراح   تَملذا  
تـستخدم هـذه التقانـات       تكيفيـة ال التَّعليمية الترابطية الوسائط   النظم من   د تطوير عد  وتم 

  : ويمكن تقسيمها إلى1996 و 1990 بين األعوام رائدة تعدهذه النظم  و،الجديدة
 مكونـات   باسـتخدام   التقليديـة  لطـالب  ا نماذجتطوير  حاول  ت نظم توجيهية ذكية   -

  .]106، 61، 2 [الوسائط الترابطية
  . ]81، 44[ كل طالبوفق  تحاول التكيفنظم  -

ـ     Peter Brusilovskyاستخدم الباحث  يره لرسـالة  ضمن جامعـة موسـكو خـالل تح
 وبإمكـان . التَّعليمية للوحدات) adaptive sequencing" (التكيفيالتتابع "الدكتوراة مفهوم 

 لطالـب مـا   مناسبة )مسائل وأأمثلة  وأ محتوى(ل وحدة تعليمية ضأف اختيار هذه الوحدات 
  "التكيفـي  التتبع" مستخدماً تقانة دةتعدمجديدة وخوارزميات  وقد طور. المناسبوقت الفي  

 حـول    أبحاثه مـع طالبـه     تركزت،  ذلكوبعد  ]. 7[ ITEM\IP نظم التي دمجها في     ]6[
واثنـان  .  من الهندسة وحتى الجغرافيـا  ضمن موضوعات مختلفة ابتداء    هذه التقانة  تطبيق

مـن  وحـاول  . ]18[ ISIS-Tutor، وأما الثاني]ITEM/PG ]23: كانا يعالمشارمن هذه 
اقتراح عندئٍذ مايـدعى    و: األصلية  الوصول لما وراء فكرة التتابع     ناهذان المشروع خالل  

 التكيفـي التتـابع   تقانة  إضافة بعض المرونة إلى     بهدف  ،  تكيفية ال الترابطيةالوسائط   : بـ
 وتـم . ة األكثر مالءمة لهـم التَّعليم عختيار المواضي للطالب بالمشاركة في ا  وذلك بالسماح 

جديدة كإضـافة تعليقـات      مفاهيم عدة عن طريق استخدام   تكيفية مفهوم المالحة ال   استخدام
ـ       ) ITEM/PG و   ISIS-Tutor(وتلوين الروابط     روابطوالتوجيـه المباشـر وإخفـاء ال

  .)6-3(ة  فقر)ISIS-Tutor(ي غير الجاهز التَّعليمتوى حالمتعلقة بالم

  

  )Second Generation) (2002 - 1996( الجيل الثاني -3-5-2

الوسـائط  نظـم    على الشبكة العنكبوتية هو العامل المحرض الرئيـسي وراء           التَّعليمكان  
وكان من الواضح للعديـد مـن البـاحثين    .  التابعة للجيل الثاني تكيفية ال التَّعليميةالترابطية  

لمخاطبة احتياجات الجمهور المختلف الشرائح عـن طريـق          هناك حاجة    أنوالممارسين  
وقد قدمت بـضعة    . مستخدملكل  ومخصصة  موجهة  الشبكة العنكبوتية   جعل المناهج على    
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، ]27[ InterBook، و   ]ELM-ART ]26 :مثل هذا الموضوع    1996نظم بحلول العام    
في عدد مـن    ابقاً   ذكرها س  تَمكل النظم التي    وأثرت  . ]42[ 2L670 ، وأخيراً ]PT ]80و  

 المطورة منـذ    تكيفية ال التَّعليمية النظم الوسائط الترابطية     أغلبية تعدو. النظم التالية الحديثة  
 Medtech: منهـا وبعـض األمثلـة     .  على الشبكة العنكبوتية   تعتمد هي نظم    1996العام  

  و  ،]107 [AHM، و  ]82[ Hy-SOMو،   ]114 [ADIو،   ]126[ ASTو،   ]53[
MetaLinks]96[   و ،CHEOPS] 89[،   و  RATH] 75[    ،وACE] 125[، 

-KBSو،  ]83  ،84 [CAMELEON، و ]60 [Arthur و ،]TANGOW] 34  ،93و

Hyperbook] 72[ ،AHA!] 42[ ،SKILL] 100[ وأخيرا ،Multibook] 127[.  
 األولى على الشبكة العنكبوتية والمطورة      تكيفية ال التَّعليميةما تزال النظم الوسائط الترابطية      

 مـستخدمة حتـى اآلن      2L670، و   InterBook، و   ELM-ART مثل   1996عام  قبل ال 
وبعد . ]142،  43،  42،  24 [ عدد من التقانات الجديدة    ة تطويرها وتحديثها بإضاف   تَموالتي  

والتـي  ،  ]141 ،139 ،52،  42،  28،  24 [، كانت هذه النظم مستخدمة كحقل تجارب      ذلك
  .ساعدت على تطور ملحوظ في هذا المجال

 في الجيل الثاني بـشكل رئيـسي        تكيفية ال التَّعليميةح أعمال نظم الوسائط الترابطية      وتتراو
  : محاورةويمكن تقسيمها إلى ثالث. 2002 و 1996مابين األعوام 

 على خلق نظم    ت ركز :التَّعليم أعمال ناتجة لباحثين يعتمدون على الشبكة العنكبوتية في          -أ
. تكيفية التقانات الخاصة بالوسائط الترابطية ال     تستخدمكبوتية   على الشبكة العن   تكيفيةتعليمية  

 ولـيس علـى     التَّعلـيم وكان التركيز الرئيسي على إنتاج نظم يمكن استخدامها في عملية           
  .تطوير تقانات جديدة

 ونظم الوسـائط الترابطيـة    التَّعليميةأعمال ناتجة لباحثين يستخدمون النظم التوجيهية        -ب
ـّز :التَّعليميسي في    بشكل رئ  تكيفيةال  على إنتاج تقانات جديدة للوسـائط الترابطيـة         ت رك
 باستكشاف تقانة إخفـاء الـروابط،       ]AHA ]42فعلى سبيل المثال، قام مشروع      . تكيفيةال

 الطالب) Learning Style (تَعلُّم نمط وفق عملية التكيف INSPIREبينما طبق مشروع 
 أن يستكشف الطرق اإلبداعية المتعلقة      ،]129 [MANIC، وحاول مشروع    ]105،  104[

  .التكيفيبنمذجة الطالب وتطبيق تقانة العرض 
الوسـائط  إلنتـاج نظـم   ) Authoring Tools (التـأليف على تطـوير أدوات   ركز -ج

ــة ــة الالترابطيـ ــل. تكيفيـ ، ]100 [SKILL، و]KBS-Hyperbook ]72 ،73: مثـ
 MediBookو،  ]83  ،97[ CAMELEON و ،]125[ ACEو،  ]Multibook ]127و
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 ART-Web/NetCoachو،   ]24[ InterBook و  ،]111[ ECSAIWeb، و  ]128[
  .]95[ MetaLinks ، وأخيراً]125[ ACEو، ]43[ !AHAو، ]144[

 رئيس لفريـق األبحـاث المتعلقـة    Gerhard Weberمع  Brusilovskyوعمل الباحث 
، ]ELM-PE ]21  ،142  ،143 نظـام علـى تطـوير ال    نظم التوجيهية الذكية األلمانية     الب

 وذلك بدمج وإدخـال أكبـر       ،ELM-ARTالحصول على نظام جديد تحت عنوان       بهدف  
 جـائزة   وربح هذا النظام الحقاً   . تكيفية ال الترابطيةئط  جديدة للوسا التقانات  العدد ممكن من    

مـن    واحداً researchindex.com لموقع   ، وبقي وفقاً  "النظام األوربي لبرامج الحاسوب   "
  . شعبيةAH / ITSً أكثر النظم
 ART-Web/NetCoachو،  ]InterBook ]27 تطوير نظـم جديـدة كــ         تَمبعد ذلك   

 Carnegie " مؤسسة  قبلنالمطور م InterBookم  نظايعدو]. 125 [ACE، و ]143[
Mellon’s Human-Computer Interacti) "  مؤسسة جورج ميلون لتفاعـل إنـسان-

فـي    المـستخدمة  التَّعليميـة  تكيفيةدعم المالحة ال  محاولة لصقل مفاهيم وتقانات     ) حاسوب
  .]ELM-ART ]24 و ISIS-Tutorالنظامين 

 إلجراء عدة دراسات تجريبية واسعة النطـاق للوسـائط          InterBookوقد استخدم النظام    
 دلّت على أهميتها فـي تقـديم مـواد تعليميـة            هذه الوسائط و،  تكيفية ال التَّعليميةالترابطية  

 علـى   تكيفيـة  حيث استخدم أيضاً في تطوير عدة مناهج تعليميـة           مخصصة لكل طالب،  
 John "رالبروفيـسو مع  Brusilovsky والذي طوره ACT-R: الشبكة العنكبوتية مثل

Anderson " ]14.[  
  
  )Third Generation ()الوقت الحاضر -2002( الجيل الثالث -3-5-3

-Learning Management System (مالـتَّعلُّ  إدارة نظمعلى  داعتم االتَمفي هذا الجيل 

LMS (    مثل منظومـةBlackboard] 174[  ،  أوWebCT ]183[ . إيجـاد نظـم    وتَـم  
AWBES )Adaptive Web-Based Educational System  (  تستطيع القيام بـنفس

 خلقهـا  تَم التي   تكيفيةالنصوص ال  واستطاعت. ولكن بشكل أفضل   التَّعلُّم إدارة نظم وظائف
 الـتَّعلُّم أن تساعد الطالب علـى  ، NetCoach، أو   AHA  ،InterBookمعينة مثل    ملنظ

 الطالب بشكل أكثر دقة مع أقل قـدر ممكـن مـن             يم معارف يوتق. بشكل أسرع وأفضل  
 .]122[ QuizGuide و ]SIETTE ]36 ، مثـل نظـام    تكيفية امتحاناتباستخدام  األسئلة  

لمعلمين فـرص أفـضل بكثيـر       ل] 101[ تقدم والتي   تكيفيةظهرت نظم مراقبة الصف ال    و
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 تكيفيـة  دعـم التعـاون ال     لـنظم ويمكـن   . الـتَّعلُّم الطالب المتأخرين في    وتحديد   لمعرفة
)Adaptive Collaboration Support Systems] (39[ لُّم ميزة أن تقويالتعاونيالتَّع  

مـا فـي    إنَّو بأدائها،    الحديثة تكيفية ال النظمال تكمن مشكلة    أنَّه   من الواضح . مابين الطالب 
 التحدي  حدد . الشبكة العنكبوتية  على العملي   التَّعليمعدم قدرتها على االستجابة الحتياجات      

ـ  مع العملية    تكيفية ال الترابطية الوسائط   تقانات الكامن وراء دمج   ة العاديـة الجيـل     التَّعليم
  .تكيفية الالتَّعليمية الترابطية الوسائط ألبحاث  الحاليالثالث

هي تقديم في     محاولة التَّعلُّم إدارة   نظمد استخدامات   تعد على   الفرق البحثية  ىحدإركزت  و
 المحتـوى  والطالـب، كتـأليف  دعم المعلم  اإلضافية لخصائص مجموعة من ال    واحد نظام

 واحـدة   ىخرفرق بحثية أ   وركزت . وتكييف المستخدم   إلى منتديات المناقشة   واالمتحانات
 محتـوى مفتـوح    تقـديم  القدرة علىي وهالتَّعلُّم إدارة لنظمرى من الخصائص العليا األخ   

)Open Corpus (هـذا المحـور بعـدة    النظمواستكشفت بعض . على الشبكة العنكبوتية 
 الترابطيـة  الوسـائط    نظم في   على الشبكة العنكبوتبة  طرق لدمج المحتوى المفتوح الكامل      

التتنـافس   ،]74، 25[ لهذا المحتوى تكيفي هتوجي بينما تقوم في الوقت ذاته بتقديم       ،تكيفيةال
 مـن ذلـك تركـز علـى          في يومنا هذا، ولكن بدالً     التَّعلُّم إدارة   نظم مع   األبحاث الحديثة 

. الـشبكة العنكبوتيـة    المعتمدة على    التَّعليمية النظم لألجيال القادمة من     تكيفيةالخصائص ال 
علـى قابليـة     الحديثة سيكون مبنيـاً      علُّمالتَّ إدارة   نظموالجيل الجديد القادم الذي سيستبدل      

 لكي يتم دعمها بواسـطة  يالتَّعليم لمحتوىاستخدام ا  و القابلية إلعادة     للنظامالتشغيل البيني   
 األبحـاث وتحـاول   . ]SCORM ]172  ،173 التي من ضمنها     البارزةعدد من المعايير    

ار القابليـة إلعـادة االسـتخدام     الحالية مع أفكتكيفية الالترابطية الوسائط تقاناتاآلن دمج   
وذلك رغم مجادلة فرق    ،  ]123،  79،  55،  49،  46،  45،  38،  37،  5[ي  التَّعليمالمحتوى  
. ]92[ التكيفـي  الـتَّعلُّم  الجيل الحالي من المعايير غير قادر على دعم أفكـار            أنأخرى ب 

 المعايير حتـى    وركزت الفرق األخرى على القضايا المتصلة التي لم يتم تغطيتها بواسطة          
، Resource discovery architecture (]86(اآلن مثل معمارية اكتـشاف المـصادر   

 أفكار الشبكة العنكبوتية الداللية     يعتمد اتجاه آخر للعمل     يوجدومع ذلك   . ]124،  118،  99
)Semantic Web ( على المعايير اإلعتمادلمحتوى واكتشاف المصادر و تقديم امن أجل 

  ].Topic Maps( ]27 ،49 ،77 ،99 (ائط الموضوعات و خرRDFمثل 
 علـى ثـالث   تكيفية الالترابطيةالجيل الثالث من الوسائط في   Brusilovskyركز الباحث   

  :موضوعات
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  طرق فهرسة المحتوى المتقدمة    أنوتوقع  .  الفهرسة المتقدمة  تقاناتاستكشاف   بدأ أوالً ب   -أ
)Advanced indexing techniques( التعامل مع األحجام الضخمة مـن  لىع ستساعد 

فـي   تطيبـق هـذه التقانـة        تَموقد  . من أجل التوجيه األفضل للطالب    ي  التَّعليمالمحتوى  
، ومنظومة دعم األداء من أجل تقنيي CoCoA. ADAPTS و ADAPTS: مشروعين 

  فكـرة   مع اتلطائرالتشخيص الذكي ل   والتي دمجت فكرة  . ]16،  15 [ات الطيران إلكتروني
وقـد بـرهن   .  الخاص بكل طالبتكيفية الالترابطية الوسائط   باستخداموصول للمعلومات   ال

ADAPTS جـل العـرض    أ الطريقة المفصلة لفهرسة المحتوى يمكن أن تستخدم من          إن
الوسـائط   ضمن كميـات ضـخمة مـن محتـوى        تكيفية المتقدم، ودعم المالحة ال    التكيفي

  .الترابطية
هو تطوير منصة إبداعية مـن أجـل    ،CoCoAاً لمشروع  وكان الحافز الرئيسي ثاني    -ب

 تَعلُّم تسليم المحتوى عبر نظم إدارة       إلى للحاجة   ه تبعاً أنَّإال  .  على الشبكة العنكبوتية   التَّعليم
و برهنت  . ]22[ ه على االستخدام العملي لفهرسة المحتوى و فحص        التركيز تَم،  تكيفيةغير  

 الكاملـة الكالسـيكية   تكيفيـة  الالترابطيةالوسائط  أنعنكبوتية   على الشبكة ال   التَّعليمواقعية  
 التَّعلـيم المغلقة المعتمدة على فهرسة المحتوى يدوياً تملك تطبيقات محدودة فـي سـياق              

 التَّعليميـة الحديث على الشبكة العنكبوتية والذي يتعامل مع كميات ضخمة مـن المـواد               
مثل صيانة الطـائرات    ( بعض مجاالت األخرى     وبينما في . المتنوعة المفهرسة بشكل فقير   

 من السهل امتالك فريق من الخبـراء لتـشفير محتـوى            يعد) ADAPTSالمستكشفة في   
  .المعرفة حول آالف وآالف المصادر المتوفرة

 تكيفيةال ةالترابطي الوسائط   على استخدام  ،ثالثاً Brusilovskyذلك ركزت أبحاث    بعد   -ج
  :على هدفين اثنين

، وتطـوير هندسـة     " المفتوحة   تكيفيةال ةالترابطيالوسائط  " من أجل    اناتتقتطوير   -
فـي  . الشبكة العنكبوتية  على   تكيفية ال التَّعليمية نظممعتمدة على الحاسوب لتجميع     

 Knowledge Seaو] Knowledge Sea ]20 ،21 نظم  تطويرتَممجال، هذا ال

II ]13 [       باسـتعمال    العنكبونية من أجل عرض محتوى تعليمي مفتوح على الشبكة
 Knowledge Seaوقد استكـشفت  .  ذاتية التنظيمKohonenالشبكة العصبونية 

ي المفتـوح المـصدر وتقـديم      التَّعليمعدة طرق كانت قادرة على تنظيم المحتوى        
 . دون فهرسة المحتوى يدوياً تكيفية الالمالحةدعم أجل صيغة معينة من 
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- تطوير نظام  تَم  KnowledgeTree التي تسمح بتجميـع    و] 13[ البنية المفتوحة  ذو
مطورة مـن  ودة االستخدامات من مكونات معاد استعمالها       تعد م تكيفية تعليمية   نظم
  .مستخدمين مختلفينقبل 

  
 )Educational Systems Examples (التَّعليميةأمثلة عن النظم  -3-6

  .  األكثر شيوعاًيفيةتك اإللكترونية الذكية والالتَّعليميةتسرد هذه الفقرة النظم 
  
 Adaptive and Intelligent( الذكية تكيفية الالتَّعليميةالنظم  أمثلة عن -3-6-1

Educational System Examples(  
  
استخدم لتدريس علم التشريح في  ذكي توجيهيهو نظام : ANATOM-TUTOR  -أ 

 SUNة عمل  وهو يعمل على محطLISPت برمجته باستخدام لغة مبداية التسعينات، وتَ
  : يحتوى على ثالثة أنماط للعمل].2[

يعتمد على نموذج الطالب فهو يحاكي حالة  ):Question Mode (نمط األسئلة •
جوبة عن طريق تزويد الطالب باال) Examination Situation(امتحانية 

   .الصحيحة والمفصلة حسب أخطائه
لطالب هنا، فلذلك اليتم استخدام نموذج ا): Browsing Mode(نمط االستعراض  •

  . الستكشافها من قبل الطالبيالتَّعليم المقرريتم عرض كل عناصر 
يستخدم لعرض محتوى المقرر ): Hypertext mode (الترابطيةنمط النصوص  •

  . للطالبالحالة المعرفيةي حسب التَّعليم
 وتقانة روابط عن طريق إخفاء التكيفيةتقانة المالحة ال ANATOM-TUTORيطبق 

 عن طريق استخدام نمطين من الصفحات خاصين بالطالب المبتدئين التكيفي العرض
  . النص المرنويستخدم أيضاً.  حسب مستوى الطالبوالمتقدمين، ويتم اختيار النمط

نظام توجيهي ذكي علـى   :)ELM-ART) ELM Adaptive Remote Tutor -ب  
 بني على أسـاس النظـام    للمبتدئين، وقد  Lispالشبكة العنكبوتية من أجل تعليم لغة ليسب        

من أجل تقديم أمثلة برمجية في لغـة الليـسب          ] ELM-PE] 142  ،143ي الذكي   التَّعليم
وقـد اسـتخدم    . باستخدام الحل الذكي لحل المسائل وفحص البرنامج وتحديد األخطاء فيه         
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 علـى شـكل   ELM-ARTوبني النظام . University of Trierلعدة سنوات في جامعة 
  :ي ضمن فضاء ترابطي مؤلف من جزئينالتَّعليميقدم محتوى المقرر  إلكترونيكتاب 
فـصول و مقـاطع     (مقسم بشكل بنيوي إلى وحدات مختلفة المستويات        : المحتوى •

للطالب على شكل صفحة ترابطية تحتـوي        تقدم، بحيث كل وحدة     )ومقاطع فرعية 
ـ         تقدم، بينما   روابطنصوص وصور و   كل  أيضاً األمثلة والتمارين للحـل علـى ش

  .نماذج تفاعلية
، يالتَّعليمالمقرر  يحتوي على توضيحات مختصرة لمختلف مفاهيم       : دليل مرجعي  •

 .أي يلعب دور قائمة لشرح المفردات

 عن طريق إضافة تعليقات وترتيب تكيفية تقانة المالحة الELM-ARTيستخدم النظام 
ب وهو من النوع موذج الطالن ضمن يالتَّعليمالمقرر ويقوم بتصنيف صفحات . روابطال

 تعلمها، وصفحة جاهزة لتقديمها، وصفحة تَمصفحة قد : إلى) Overlay Model (الطبقي
 . للطالبالحالة المعرفية وفق روابطليست جاهزة بعد، ويتم تغيير لون ال

 إعـادة  تَم وقد ELM-ARTنسخة محسنة للنظام  هذا النظام يعد: II ELM-ART -ج 
، وهو يقوم بتقسيم مجال المعرفـة إلـى أجـزاء،           InterBookبنائه عن طريق استخدام     

دروس ومقاطع ومقاطع فرعية وصفحات، بحيث تُخزن معلومات كل جـزء فـي إطـار             
يحتوي على عدد من الفتحات الثابتة والمرتبطة مع بعضها البعض ومع فتحات ديناميكـة              

خـالل تفاعـل    ويتم تحيدث هذه الفتحات الديناميكية من       . تمثل نموذج كل طالب على حدا     
ـ   ELM-ART IIويستخدم النظام . الطالب مع النظام  روابط أيضاً تقانـة التعليقـات وال

، كما  يالتَّعليممقرر  الملونة من أجل تزويد الطالب بأفضل مسار ضمن الفضاء الترابطي لل          
، يقوم النظـام    "التالي"يستخدم تقانة تتبع المنهاج، بحيث إذا قام الطالب بالضغط على الزر            

  .تيار واقتراح أفضل خطوة تالية حسب صفاته ومستواه المعرفي الخاصين بهباخ
 هـذا  يعـد ): ALFANET) Active Learning for Adaptive Internet  -د 

النظام من أكبر المشاريع المشتركة مابين الجامعات وبعض الشركات الخاصة والمدعومة           
 الديناميكي، حيث يتم تحديثـه      يستخدم هذا النظام نموذج الطالب    . من قبل االتحاد األوربي   

 األذكيـاء العديـدة     الـوكالء خالل تفاعل الطالب مع النظـام، ويـستخدم أيـضاً تقانـة             
)Intelligent Multi Agent( يعالج معلومات مختلفة باستخدام تقانـات  وكيل، بحيث كل 

  .مختلفة وفي حاالت مختلفة
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، عن طريـق  )Adaptive Collaboration( تقانة التكيف التعاوني ALFANETيطبق 
تقديم اقتراحات لطالب ما عن أسماء طالب آخرين يمكن التواصل معهم من أجل اإلجابـة           
على أسئلته، أو عن طريق توجيه وإخبار المعلم عن الطالب الـذين يحتـاجون مـساعدة             

]112.[  
 بيئة تعليمية ذكية ترابطية من أجـل تعلـيم اللغـة    يقَدم هذا النظام:  ISIS-Tutor  -ه 

ضمن نظام اسـترجاع  ) Print Formatting Language ("لغة تنسيق الطباعة"رمجية الب
 ومـستخدم بـشكل     UNESCO، وهو نظام يوزع من قبـل        CDS/ISIS/Mالمعلومات  

 :مؤلف من ثالثة مركبات]. 19[واسع في مراكز المعلومات في العالم 
  :تقوم هذه المركبة بمهمتين): Tutor Component (المعلممركبة  •

o بتطبيق تقانة تتبع المنهاج، أي تقوم بإرشاد الطالب الختيار أفضل :ولىاأل 
  .خطوة تالية عن طريق تحليل حالته المعرفية الحالية

o مااً تعليمياًزءنموذج الطالب عندما يكمل الطالب جتحديث : الثانية .    
تسمح بقيادة الطالـب  ): Hypertext Component(مركبة النصوص الترابطية  •

ضاء الترابطي من أجل اكتساب معارفه وذلك عن طريق تطبيـق تقانـة         ضمن الف 
ـ تمثل العقد الموجودة ضمن هذا الفضاء وحدات المقرر     . تكيفيةالمالحة ال  ي التَّعليم

  .تقديم المفهوم، مسائل للحل، و أمثلة للتحليل: وهي توجد على ثالثة أنواع
الب بتجريب أوامر اللغـة  تسمح للط): Learning Environment(ة التَّعليمالبيئة  •

مرئـي  ) Interpreter(البرمجية، فهي تزوده بمحرر نصوص ومفسر برمجـي         
  .يسمح بتحديد الخطأ خطوة بخطوة

يمثل مختلف المعارف المرتبطة هو النموذج الذي يتألف هذا النظام من نموذج المعرفة و
 الذي الطبقيالنوع  من المفاهيم، ومن نموذج الطالب وهو من يطةرخباللغة البرمجية في 

ويقوم بربط عدد صحيح .  معارف الطالب الحالية مجموعة جزئية من نموذج المعرفةيعد
 Evaluation(مع كل مفهوم من مفاهيم المنهاج، يحدث عن طريق جزء التقييم 

Module (أربعة مستويات مختلفة لتمييز  يقدم يحلل قدرة الطالب على الحل، وهوو
 ثُم قيد الدراسة أو  آخر، أو مستوى جاهز للتقديم، أوهزمستوى ليس جا: روابطال

 عن طريق تكيفيةتقانة المالحة ال ISIS-Tutorيطبق . تَعلُّمه تَمالمستوى الذي 
  .روابط، وإخفاء التكيفيةالتوجيه المباشر، والتعليقات ال:استخدام
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، تتم SQLهو نظام توجيهي ذكي يستخدم لتعليم اللغة البرمجية : SQL- Tutor -و 
تكييف مستوى درجة التعقيد للمسائل وتوليد رسائل تمثل :  فيه بطريقتينالتَّعليمعملية 

 Constraint-Based(يستخدم هذا النظام نموذج االعتماد على قيود . تغذية راجعة للنظام

Modeling - CBM ( قيد مرتبطبتين مع بعضهم على 406لنمذجة الطالب، حيث يوجد 
مفاهيم المقرر  إلى  للطالب بالنسبةالحالة المعرفية أجل محاكاة  منRETEهيئة شبكة 

ويحتوي على قواعد بيانات وأمثلة ومسائل . ي وتسريع عملية التطابق والتحققالتَّعليم
  ].90[للحل وحلولها المناسبة من أجل تشخيص وتحليل أجوبة الطالب 

ء نموذج خاص به، حيث يقدم عندما يقوم الطالب بالدخول ألول مرة إلى النظام، يتم إنشا
يقوم بعد ذلك النظام بتحليل . النظام له حرية اختيار قاعدة البيانات والمسائل للعمل معهم

  :حله لتزويده برسائل راجعة مقسمة إلى عدة مستويات
  . حله صحيح أم الأنلتخبر الطالب ب: إيجابية/ سلبية •
 .توي على خطأتح SELECT العبارة أنلتخبر الطالب ب: إشارة خظأ •

 .تزود الطالب بوصف عام عن الخطأ: تلميحات •

 .SQLتعطي الطالب الحل الصحيح لعبارة : حل جزئي •

 . للطالب الحل األمثل للمسألةقَدميُ: الحل الكامل •

واآلن يوجد ثالث نسخ1996م  البدء في بناء هذا النظام في عاتَم ) Solaris, 

Windows, On Web .(ها تدعم مفهوم نموذج الطالب أنَّخيرة بوتتميز النسخة األ
  . الذاتييميتقفي مهارات ال) Open Student Model(المفتوح 

  
 EFL) Intelligent Educational Systems forفي   ذكيةنظم تعليمية -3-6-2

EFL( 

صيغة المبني هو نظام توجيهي ذكي يستخدم لتعليم : Passive Voice Tutor  -أ 
  :ويتألف من أربعة مركبات  يزية، وهوللمجهول في اللغة اإلنكل

 إلـى   فعلية  يتألف من القواعد واإلجراءات الالزمة لتحويل جملة      : نموذج المعرفة  •
جملة مبنية للمجهول وبالعكس، وقائمة من المفردات الالزمـة أيـضاً فـي بنـاء          

  . مابين المفردات والقواعد واإلجراءاتالتمارين، والعالقات الداللية



 96 

يقوم بإخبار الطالب ماهي األخطاء التـي  ): Advice Generator(مولد النصائح  •
 األخطـاء،    بتلك ة الخاص القواعد عرضارتكبها وكيف يمكن معالجتها عن طريق       
  .كما أنه المسؤول عن بناء التمارين للطالب

  .جذب اهتمام الطالبلهي عبارة عن واجهة متعددة الوسائط : واجهة المستخدم •
 من النموذج الطبقي والنموذج القوالـب النمطيـة،         زيجيستخدم م : نموذج الطالب  •

خطأ، يقوم بتفحص ومقارنة إجابة الطالب مع إجابة الخبير، ففي حالة وجود            حيث  
 نمـوذج الطالـب     ميقو. جدول خاص باألخطاء  يقوم النظام بتشخيص الخطأ وفق      

وبتـصنيف   أخطاء خاصة بالقواعد وأخطاء كتابية    : بتصنيف األخطاء وفق قالبين   
مبتدئ أول، مبتدئ ثـاني،     : لطالب وفق أربعة قوالب قبل اكتسابهم للغة الجديدة         ا

 .]137[متوسط، وخبير 

 ويستخدم Web PVTدعى بـ ت وعلى الشبكة العنكبوتية مطورة توجد لهذا النظام نسخة 
 . ]136 [ والتحليل الذكي للحلتكيفيةتقنتي المالحة ال

 I-PETER) Intelligent Personalised English Tutoringالنظام  -ب 

EnviRonment( :منهذا النظام  يتألف: 

 Linguistic (تـشمل علـى النمـوذج اللغـوي    :  مجموعة من نماذج للمعرفة •

Model(  ويتألف من)M1 & M2(التعليمـي ج والنموذ ) Didactic Model( 
 ).M3 & M4 (ويتألف من

o M1 : وى اللغوي  وعالقتهم مع المستالتَّعليميةيشمل مجموعة المفاهيم
 Grammatical, Lexical and: (والذي ينقسم إلى ثالث بنود

Textual(  لتقدم الطالب بالنسبة لكل بندويتم تحديد النسبة المئوية. 

o M2 : والمؤلف من المفاهيم األساسية والفرعية يدل على المعرفة اللغوية
مبتدئ، ومتوسط منخفض، ومتوسط : بالنسبة لكل قالب من قوالب الطالب

 .مرتفع، ومتقدم

o M3 : التَّعليميمثل استراتيجيات ويدل على النموذج التتابعي للغة األم وهو 
، والتمارين التَّعليمية، والمواد سلسلة من الوحدات المفاهيميةعلى شكل 

 .المناسبة وفق لغة األم للطالب

o M4 :تمارين، وت من توضيحايدل على المحتوى التربوي. 
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لغتـه  ( يخزن المعلومات الخاصة بكل طالب :)Student Model (نموذج الطالب •
 .، ومعارفه التي اكتسبها خالل تفاعله مع النظام...)، التَّعليميةاألم، وأهدافه 

 يهدف إلى تقيـيم معـارف الطالـب    :)Diagnostic Model (التشخيصنموذج  •
   .) Bayesain Network ( ويستخدم الشبكة البايزيةاللغوية

يقوم الطالب . اللغةيهتم هذا النظام في تعليم مفردات : ]Follow You] 35النظام  -ج 
 تخص مفردات بتزويد النظام بنص ما، ويقوم النظام بتزويد الطالب بمواد تعليمية

 الجديدة، اتتعريفات، ومرادفات، وجمل تستخدم هذه الكلم:  مثلالموجودة في النص
يستخدم النظام المنهج . النظاموذلك وفق مقدرته اللغوية التي اكتسبها خالل تفاعله مع 

 والتي تحدد مستواه  في نمذجة معارف الطالبi+1 ونظرية ،برونرالحلزوني وفق 
لمفردات التالية ا ما له، بغية تحديد تقدممن خالل التمارين واالمتحانات التي المعرفي 

 عند قراءته للنصوص من هذا النظام كزميل ذكي يرافق الطالب يعد .الواجب دراستها
 .أجل تعزيز فهمه في اكتسابه للغة

 
  )Authoring Systems Examples (التأليفأمثلة عن نظم  -3-6-3
-Task-based Adaptive LearNer Guidance on the WWW(نظام   -أ 

TANGOW ( :  بحيث الشبكة العنكبوتية على مقرراتأداة لتطوير عن هو عبارة ،
) Teaching Tasks (التَّعليميةم  بواسطة مجموعة من المهامقرراتتهيكل هذه ال

 في توجيه TANGOWتكون مخزنة في قاعدة بيانات تمثل أساس ) Rules(وقواعد 
في كل مرة يقوم ) Student Process(يتم تحميل عملية الطالب ]. 34، 33[الطالب 

وحدة مدير المهام : ني رئيسيتتينالطالب الولوج إلى النظام، وهي تتألف من وحد
)Task Manager (لُّمهالذي يقوم بتوجيه الطالب خالل عملية هو وووحدة مولد تَع ،

ويقوم أيضاً بحفظ جميع خطوات . HTMLالـ ) Page Generator(صفحات 
يتم استخدام هذه المعلومات من أجل تكييف محتوى . الطالب خالل تفاعله مع النظام

 .المنهاج حسب مستوى الطالب

 عن طريق استخدام المقاطع المتنوعة، وأيضاً لتكيفيايزود هذا النظام تقانة العرض 
، 33[ عن طريق تزويد الروابط بتعليقات والتوجيه المباشر التكيفييدعم تقانة اإلبحار 

34.[  
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 INSPIRE–An Intelligent System for Personalized Instruction( -ب 

in a Remote Environment( : اً هذا النظام تكيفييعد) Adaptive (قابالًو 
 التَّعلُّمي حسب أسلوب التَّعليم، حيث يتم تقديم محتوى المقرر )Adaptable( للتكيف

)learning Style (الحالة المعرفيةو) Knowledge Status (ويتم . لكل طالب
 دخوله للنظام، مع إمكانية د لكل طالب عنتقدم استبانة عن طريق التَّعلُّمتحديد أسلوب 

، 104 [تكيفيةه مع النظام، ويسمح النظام للطالب بالتحكم بالعملية ال خالل تفاعلاتحديثه
105.[  

 والمفاهيم والوحدات التَّعليميةاألهداف :  مستوياتةينقسم نموذج المعرفة إلى ثالث
يرتبط كل هدف تعليمي بمجموعة من المفاهيم والتي تنقسم بدورها إلى . التَّعليمية

 المتطلب األساسي مومفاهي) Outcome Concepts(مفاهيم النتيجة :  أنواعةثالث
)Prerequisite Concepts ( ومفاهيم ذات الصلة)Related Concepts .( وتكون

  .أسئلة، أو أمثلة، أو تمارين أو نشاطات، الخ:  على شكلالتَّعليميةالوحدات 
 وإغنائها بتعليقات   روابط عن طريق ترتيب ال    تكيفية تقانة المالحة ال   INSPIREيطبق  

  ].105، 104[ وتتبع المنهاج التكيفيإضافية، كما يطبق تقانة العرض 
تسمح بإنشاء مناهج ) Authoring Tool( عبارة عن أداة تأليف هو: NetCoach -ج 

 التَّعليميةيستطيع المعلم بتحميل ملفاته . وتفاعلية على الشبكة العنكبوتية تكيفيةتعليمية 
وتحديد العالقات فيما بينهم، كما يستطيع إدراج ي التَّعليموإنشاء خريطة مفاهيم المقرر 

  ].144[د أو إمالء الفراغات أو األسئلة المفتوحة تعدتمارين ذات االختيار المال
من مجموعة من المفاهيم تعكس التمثيل ) Knowledge Base(تتألف قاعدة المعرفة 

: من العالقاتترتبط هذه المفاهيم بنوعين .  للطالبتقدمالداخلي للصفحات التي سوف 
  ).Inference(عالقة شرط أساسي وعالقة االستدالل 

يتألف نموذج الطالب من أربعة طبقات، تصف الطبقة األولى فيما إذا قام الطالب 
بزيارة الصفحة أم ال، وتخزن الطبقة الثانية حصيلة الطالب المتعلقة بمفهوم ما، وتحدد 

ب، بينما تصف الطبقة الرابعة فيما إذا قد الطبقة الثالثة إمكانية تقديم مفهوم ما للطال
تي ي تقنNetCoachيطبق . ه قد انتهى منه أم الأنَّقام الطالب بتحديد المفهوم على 

  .تكيفية بتلميحات روابطتتبع المنهاج وإغناء ال
تستخدم من أجل بناء وتقديم نظم ) Authoring Tool(هو أداة تأليف : InterBook  -د 

) Adaptive Electronic Textbook (تكيفيةة كترونيإلتعليمية على شكل كتب 
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ها تزود تقانة تحويل النصوص العادية إلى عدة صفحات أنَّعلى الشبكة العنكبوتية، أي 
تشمل صفحة فهرس، وصفحة شرح المفردات وأداة بحث، بحيث ) HTML(ترابطية 

قد تمثل ي ضمن شبكة مؤلفة من مجموعة عالتَّعليميتم تمثيل جميع معارف المقرر 
 صفحة شرح روابطي وهي تمثل وصلة من التَّعليممختلف أنواع مفاهيم المقرر 

 تكون مرتبطة مع كل روابطالمفردات، أي كل وصلة من هذه الصفحة تزود الطالب ب
ما يتم إنَّ غير ثابتة، وروابطهذه ال. وحدات الكتاب التي تغطي وتشرح هذا المفهوم

  ].24[طالب المخزنة في نموذجه الخاص توليدها حسب الحالة المعرفية لل
 في ات الثالث عن طريق استخدام التقانتكيفيةتستخدم هذه األداة تقانة المالحة ال

تعليقات على أساس المحفوظات، وتعليقات على المعرفة، وتعليقات (استخدام التعليقات 
لكرة يستخدم أربعة ألوان لتغيير األلوان لرمز ا). على أساس المتطلب األساسي

  : وثالثة أحجام للخطوط )Bullets(الصغيرة 
o    مفهوم جاهز لتقديمه وتعلمه، ولكـن الينـصح      : كرة خضراء وخط غامق

  .البدء به لوجود مواد تعليمية إضافية
o مفهوم غير جاهز للتعلم: كرة حمراء وخط مائل. 

o تدل على : كرة بيضاءلطالب إلى ا المفهوم واضح ومعروف بالنسبةأن. 

o ه لم يتم إضافة تعليقات من قبل مؤلف النظامأنَّتدل على : يةكرة بنفسج. 

o التي روابطيتم إضافة إشارة صح للمفاهيم أو ال زيارتهاتَتَم .   
لنمذجة الطالب ) Stereotype Model (القوالب النمطيةتستخدم هذه األداة نموذج 

ا النموذج في ويتم تغير نمطه عند تحركه وتنقله ضمن فضاء المنهاج، ويتم تخزين هذ
  .LISPملف على المخدم بتنسيق 

  
  )LMS Examples (التَّعلُّم إدارة النظمأمثلة عن  -3-6-4
  )Commercial LMS (التجارية التَّعلُّم نظم إدارة -3-6-4-1
 هذا النظام شائع االستخدام ضمن العديد يعد: )WebCT) WebCT Systemنظام   -أ 

 حيث يقدم بيئة تعليمية إلكترونية سهلة االستخدام ،ة اإللكترونيالتَّعليميةمن المؤسسات 
  ]:149، 183[يتميز هذا النظام بمايلي . من قبل المعلم والطالب

 .يالتَّعليم مختلفة تتعلق بالمقرر تمنتدى يسمح للمعلم والطالب طرح موضوعا •

 .أداة تحميل ملفات تسمح للمعلم والطالب تبادلها فيما بينهم •
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 .كترونيلاستخدام البريد اإل •

 .يالتَّعليم مالحظات حول المقرر ة الطالب إضافعيستطي •

يتيح للطالب والمعلمين إقامة محادثات فورية ومباشرة فيما بينهم، ويقوم النظـام             •
بتسجيل كل النص المكتوب خالل المحادثات من أجل قراءتها فيما بعد مـن قبـل              

 .المعلم أو الطالب نفسهم

 . المتوفرةالتَّعليميةالبحث من المقررات  •

ي إلى ملفات ونسخها على أقراص مدمجـة، بحيـث   التَّعليمتحميل محتوى المقرر    •
 .يستطيع الطالب متابعة الدراسة دون اتصال

تقسيم الطالب إلى مجموعات مع إمكانية إنشاء منتدى لكـل مجموعـة وإمكانيـة        •
 .اختيار الطالب للمجموعات من أجل االنتساب إليها

 .للطالب ذاتية امتحاناتإنشاء  •

 .تصحيح وتسجيل درجات االختبارات تلقائياً •

د الخيارات أو صح وخطأ أو مـلء        تعدم: اختبارات مع أنواع مختلفة من األسئلة      •
 .الفراغ أو أسئلة حسابية أو أسئلة المقال

 .يستطيع المعلم وضع تعليقات وشرح على اإلجابات وإضافة روابط ذات صلة •

ختلفة ويقوم النظام عشوائياً باختيارها من أجل       يستطيع المعلم وضع أسئلة بأنواع م      •
 .كل طالب

يستطيع مسؤول النظام منح ميزات لكل طالب ولكل مجموعة، كما يتـيح النظـام               •
 .تسجيل الطالب أو يقوموا بالتسجيل بأنفسهم

 .ي وعلى مستوى الفصولالتَّعليم عامة للمقرر امتحاناتإنشاء  •

ي، ويتم عرضـها حـسب      التَّعليم المقرر   إمكانية إظهار وإخفاء أجزاء مختلفة من      •
 . الوقت أو التاريخ أو المجموعة أو حسب الفصل الدراسي

 ).Frequent Asked Question( باستخدام األسئلة المتكررة التَّعلُّم •

 .تصحيح األسئلة من قبل المعلم •

 .يستطيع المعلم إعطاء فرصة تصحيح الطالب ألنفسهم •

 .لنظام حتى خروجهمإلى اتتبع الطالب من بداية دخولهم  •

 .يستطيع مصمم المقرر استخدام قوالب جاهزة لوضع محتوى مقرر تعليمي •

 .إمكانية استخدام سمات وواجهات جاهزة •



 101 

 .SCORM ومنها ،نظام متوافق مع معظم المعايير العالمية لتأليف المقرر •

يـة   من أجل استخدامها في تأليف مقـررات تعليم        التَّعليميةمستودع من الوحدات     •
 .أخرى

 .التَّعليمية ةتعتمد كلفة النظام على الرخصة الممنوحة للمؤسس •

 .يتوفر النظام بأربعة لغات منها اإلنكليزية والعربية •

 .Blackboard) www.blackboardنظام من إنتاج شركة :  Blackboard -ب 

com] (174 ،149 .[ ويتميز بنفس الميزات المذكورة سابقاً للنظامWebCT مع 
  :اإلضافية التاليةالميزات 

يمكن للمعلم وضع إعالنات أو واجب وعرضها حـسب تـاريخ بدايـة ونهايـة                •
 .عرضها

 .نظام لوحة إعالنات تدعم الرموز الرياضية •

  ).Pocket PC( الجيب حاسوبي عبر التَّعليممراجعة المقرر  •
 .يتوفر النظام باللغة اإلنكليزية والعربية واإلسبانية واإليطالية والفرنسية •

  .م وجود أداة األسئلة المتكررةعد •
 نظام من : )Arabic Harf Company System(نظام شركة حرف العربية  -ج 

، فهو يوفر جميع وظائف )com.harf.www(إنتاج شركة حرف لتقنية المعلومات 
يتميز نظام حرف ]. 149[ اإللكتروني المذكورة سابقاً التَّعليموإمكانات نظم إدارة 

  :باآلتي
 واألسـئلة المتوافقـة مـع       التَّعليميـة إمكانية تصدير واستيراد محتوى المقررات       •

 .المعايير العالمية

 .إمكانية تركيب النظام بالكامل أو وحدات منه حسب الحاجة •

وعدة قواعد   إمكانية استخدام النظام مع عدة أنظمة تشغيل مثل وويندوز ولينوكس          •
 .MS-SQL أو ORACLE أو MySQLبيانات 

 .إمكانية استخدامه عبر الشبكة العنكبوتية أو من خالل شبكة داخلية داخل مؤسسة •

 .إمكانية إضافة لغات أخرى، ويتم التنقل بين اللغات دون الخروج من النظام •
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 نظام من إنتاج شركة مجد للتطوير : )Maged System(نظام مجد   -د 
)com.emgd.www ( اإللكتروني التَّعليموهو يوفر جميع ميزات نظم إدارة 

  ]:149[المذكورة سابقاً مع اإلضافات التالية 
 .إمكانية ولي األمر متابعة أداء ومستوى الطالب •

 .مكتبة موارد •

  .مفكرة شخصية وجماعية وساحات األخبار •
  
 Examples of Open Source (مفتوحة مصدر التَّعلُّمنظم إدارة  -3-6-4-2

LMS(  
 مفتوح المصدر ويوزع التَّعليمية نظام مودل نظام إدارة المناهج يعد: MOODLE  -أ 

 من أجل التَّعليممم باستخدام المبادئ التربوية في  العامة، صGNUتحت رخصة 
. ]161، 149 [ على الشبكة العنكبوتيةالتَّعليميةمساعدة المعلمين في إنشاء مقرراتهم 

 Modular Object-Oriented Dynamic (   تأتي من Moodleوكلمة 

Learning(   ويمتاز النظام بمايلي :  
   .يعمل مع عدة أنظمة تشغيل كـالويندوز واللينوكس •
• تصميمه باستخدام لغة الـ     تَم PHP     ويدعم العديد مـن أنـواع قواعـد البيانـات 

  .MySQLخصوصاً 
  . طالب40000إمكانية تخديم  •
  . للواجبات بدالً من إرسالها عن طريق البريد اإللكترونيتسليم المعلم •
  .منتدى للنقاش •
 .يتيح اإلمكانية للطالب والمعلمين إقامة محادثات فورية ومباشرة فيما بينهم •

ي مـن قبـل المعلـم أو بـشكل          التَّعليمإنشاء مجموعات حسب المهام والمستوى       •
  .عشوائي

  .ت أو دون تحديد للوقت ذاتية للطالب إما بتحديد وقامتحاناتإنشاء  •
  . المعايير التي يحددها المعلموفق أوتوماتيكياً االمتحاناتتسجيل  •
الخيارات أو اختبـارات الـصحة         دتعدم: إمكانية اضافة أنواع مختلفة من األسئلة      •

  .والخطأ واألسئلة ذات اإلجابة القصيرة
  .إضافة تعليقات على إجابات الطالب •
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  . شخصيةيمكن للمعلم إنشاء صفحات ويب •
إمكانية الطالب تسجيلهم أنفسهم في النظام ويتم تسجيلهم عـن طريـق مـسؤول               •

  .النظام
  . قوالب افتراضية تسمح بتغيير الواجهةةمزود بعشر •
  .SCORMيدعم معايير  •
  . لغة منها اللغة العربية45يدعم  •
ي التَّعليم في إنشاء المحتوى     المقرر قوالب افتراضية يستخدمها مصمم      ةوجود ثالث  •

  .أو التمارين
  .إمكانية متابعة الطالب بدًأ من لحظة دخولهم حتى خروجهم من النظام •

 Consortium of(هو من إنتاج اتحاد كليات الجامعات الفرنسية :  Claroline -ب 

French University faculties ( والتي كانت مهتمة في تطوير نظام مفتوح
يمتاز هذا النظام ]. Blackborad] 149ظام بديالً للن التَّعليميةمناهج الدارة المصدر إل

  :بمايلي
 إلى أجزاء صغيرة ونشرها في مناطق متفرقـة         التَّعليميةإمكانية تقسيم المقررات     •

 .لوحات اإلعالن، التمارين، غرف المحادثة، روابط: ومختلفة من النظام كـ

 .يالتَّعليمإمكانية تعامل الطالب بمرونة مع مختلف أجزاء المقرر  •

 . وتخزين ملفات المحتوىإدارة •

 .يالتَّعليموضع روابط خارجية للمقرر  •

 . لغة منها العربية34يدعم  •

ي على مراحل وينتقل الطالب من مرحلة إلـى أخـرى         التَّعليمتقديم أجزاء المقرر     •
 .بعد انتهائه من مرحلة سابقة

 .يستطيع المعلم نشر إعالنات لمجموعة أو لعدة مجموعات •

 .الب من الطإنشاء مجموعات •

 .يستطيع المعلم إنشاء اختبارات وتحديد زمن انتهاءها •

 . عن إرسالها بالبريد اإللكترونياًإدارة واجبات الطالب عوض •

 .SCORMمتوافق مع معايير  •

ة من إنتاج جامعة تورنتو في كندا التَّعليمنظام إدارة المقررات :  ATutor -ج 
University of Toronto] 149 .[يزات التاليةيمتاز هذا النظام بالم:  
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 .إمكانية التحديث والتغيير السريع للواجهات •

 . وغيرها أيضاSCORMً متوافق مع معايير  •

 .تخزين وإدارة من قبل المعلم وتبادلها مع الطالب •

 .إمكانية إنشاء مجلدات خاصة وعامة ومشاركتها مع اآلخرين •

 .مزود بمحرك بحث عن المقررات في النظام •

 .خدمة البريد اإللكتروني •

 .المحادثة الحية بين طالب مجموعة واحدة وبين طالب مجموعتين •

 .ي من أجل دراسته دون اتصالالتَّعليميستطيع الطالب تحميل المقرر  •

 . ذاتية واستخدامها حسب الحاجةامتحاناتيستطيع الطالب إنشاء  •

يزود النظام مسؤول النظام بعدد كبير مـن أدوات تـسمح لـه مـنح مميـزات                  •
 .ب والمعلمينوصالحيات للطال

 .يستطيع الطالب التسجيل ذاتياً أو يتم تسجيله من قبل المعلم •

 .إمكانية إنشاء قوالب بناء محتوى •

 مـع إمكانيـة تثبيـت قوالـب          بتغيير الواجهة  نيسمحو ينافتراضيبقالبين  مزود   •
 .إضافية

 .ي بشكل هرميالتَّعليمتنظيم المحتوى  •

 .SCORMوافقة مع يساعد على نقل المحتوى بين أنظمة مختلفة مت •

 . لغة منها العربية30يدعم  •
  

  )E-Learning in Syria( في سوريا ونير اإللكتالتَّعليم -3-7
 )Saras System(ساراس  التَّعلُّمة رإدا نظام يةرستخدم الجامعة االفتراضية السوت  -أ 

  :ويمتاز بمايلي
ـ       : كتلة بنية المحتوى     •  ومـواد   ات تعليميـة  رريتم من خالل هذه الكتلة إضافة مق

  .التَّعليميةية للمناهج رمية الشجرتعليمية على اله
 21ة األسئلة االمتحانية والتي تـصنف إلـى         رتسمح هذه الكتلة بإدا   : كتلة األسئلة  •

  .يقة اإلجابةرنمطاً من حيث ط
  :تسمح بتأليف ثالثة أنماط من االمتحانات: كتلة االمتحانات •

o لة يدوياً األسئريقوم المعلم باختيا: يرالنمط االختيا. 
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o  األسـئلة   ريحدد المعلم مجموعة قيود على عملية اختيـا       : النمط العشوائي 
 .فيقوم النظام بتوليد األسئلة عشوائياً

o   يقوم النظام بتقديم السؤال األول للطالـب مـن المـستوى           : التكيفيالنمط
السهل، فإذا قام الطالب باإلجابة عليه، يتم انتقاله إلى المستوى األصـعب،       

 .يبقى الطالب ضمن نفس المستوىوإالَّ 

ة الجداول الزمنيـة  رتؤمن هذه الكتلة عمليات إدا  : كتلة الجدولة الزمنية لالمتحانات    •
ه، وتخصيص مـصححين، وتحديـد      رلالمتحانات، والبحث عن امتحان معين ونش     

  .مجموعات الطالب التي يحق لها التقدم لالمتحان
 إحصائية وتحليلية، حيث يمكن تحديد      رير النظام عدة أنواع تقا    ريوف: ريركتلة التقا  •

  . ض ومواصفات الطباعةريقة العرط
 النظام من طالب ومعلمين ومـصممين       ة مستخدمي رتسمح بإدا : ة النظام ركتلة إدا  •

، وأنماط األسـئلة واالمتحانـات، والتغذيـة        اتررت، والصالحيات، والمق  اررللمق
  .اجعةرال

، ريرة ملفات االمتحانـات، والتقـا  ر بإدا تسمح: ة الملفات وقواعد البيانات   ركتلة إدا  •
  .وقواعد البيانات وذلك وفق الصالحيات المتاحة

تؤمن االتصاالت مابين مختلف مستخدمي النظام، وذلـك        : كتلة تنظيم االتصاالت   •
 .ةروني أو المالحظات المباشريد اإللكتريق البرعن ط

نية لالمتحانـات   تسمح في البحث عن أسئلة أو امتحان أو جداول زم         : كتلة البحث  •
 .معينة

 التَّعليم لدعم اإللكتروني التَّعلُّم مسيرة والتكنولوجيا التطبيقية للعلوم العالي المعهد بدأ -ب 

 ، إذMOODLE  المصدر المفتوحة التَّعليم منصة مع وذلك ،2004 العام في التقليدي

 2008 مالعا ، وفيeclassمنصة اسم تحت لالستثمار ووضعها المعهد في تعريبها جرى

 والتطبيقات الملفات وتشارك بالصوت المتزامن التواصل إمكانات المنصة إلى أضيف

  ].Dimdim] 146المصدر المفتوحة المنصة مع

 في سورية بجهود حثيثة لنشر المعلوماتية في المدارس التَّعليمتقوم وزارة التربية و -ج 
المطلوب وبناء المحتوى ي التَّعليموقد شكلت إدارة خاصة لذلك وتقوم بتدريب الكادر 

،  األساسيالتَّعليملكتروني في مرحلة  اإلالتَّعليمتبني  إنجاحوهذا يساعد في . المناسب
الذي  (Blended Learning الهجين التَّعليمكما قامت الوزارة بتجربة رائدة في 
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لدراسي الفصل الثاني من العام ا (مؤخراً)  عن بعدالتَّعليم الِوجاهي والتَّعليميجمع بين 
 MOODLEواعتُِمد نظام  . بدمشق"عبد الرؤوف سعيد"، في ثانوية )2009 -2008

 يمثل خيار أغلب المؤسسات التربوية في العالمو لتميِزه بخصائص مرغوبة عديدة
]155[. 
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  )Conclusion(الخالصة 
بطريقة  لتََّعلُّما والتَّعليم للمعلمين والطالب عمليتي تكيفيةة الذكية والالتَّعليمتُسهل النظم 
وقد .  المرجوةالتَّعليمية احتياجاتهم، بحيث تساعدهم على تحقيق أهدافهم وفقفعالة مفصلة 

عن طريق التَّعليميةعرض عالقة الوسائط الترابطية والنظم من خالل هذا الفصل  تَم 
توجيهية  والنظم التكيفيةشرح مختلف التقانات المستخدمة في نظم الوسائط الترابطية ال

بهدف استخدامها الحقاً ،  والذكية على الشبكة العنكبوتيةتكيفية الالتَّعليميةالذكية والنظم 
حسب نوعه لمحتوى صفحات المقرر وذلك  التكيفيالعرض ح كتقانة رضمن النظام المقت

تتبع ، وتقانة  أو تلوينها أو ترتيبهاروابطإخفاء الريق  عن طتكيفية والمالحة ال،ومستواه
تزود الطالب بأفضل المفاهيم تقديم قائمة اقتراحات  بهدف  مستوى عاٍلمنهاج ذيال

   .مها والعمل معها تتبعها وتعلُّيفضل التالية التَّعليمية
 عن طريق عرض تطور أجيالها التَّعليميةإلى تطور النظم أيضاً تَطرقَ هذا الفصل 

 راألكثأليف  وأدوات التالتَّعلُّم ونظم إدارة ةالتَّعليميإضافةً إلى ذلك إلى أنواع النظم . ةالثالث
 و  MOODLE: كـ لكل نوع عديدة مع ذكر أمثلةيا رعالمياً ومحلياً في سواستخداماً 
SARAS و WebCT و TANGOW ،عض نة بر مقا إلى هذه األنظمةاسةرتهدف د

  .IWEBISEمنها مع النظام الجديد 
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  )Introduction (مقدمةال
 الذكية والتكيفيـة    التَّعليمية من أهم أجزاء النظم       ونموذج المعلم  نموذج الطالب كل من    يعد

خاصـة بمجـال     ال الطالـب  معارف تمثيل    يتم الطالبي نموذج   ففعلى الشبكة العنكبوتية،    
ومتكيفة حسب كل واحـد   والتي تعتبر أساسية من أجل تقديم تغذية راجعة مختلفة   المعرفة،

يمكن أن يحتوي نموذج الطالب على معلومات مرتبطة بالمعرفة الـسابقة للطالـب             . منهم
هتماماتـه،  ا المقـرر، وتفـضيالته، و     تَعلُّمبالمجال قبل استخدامه للنظام، ومدى تقدمه في        

سلوك المعلـم فـي     نموذج المعلم يحاكي  ، بينما   ]103 [ه، وأية معلومات مرتبطة به    وأهداف
 إلـى ق هذا الفـصل أيـضاً       ريتط.  مساعدته للطالب  ةطريق وفي   التربوية تاتخاذ القرارا 

 كأمثلة لكل نـوع مـن هـذه          مع ذكر بعض األنظمة     والمعلم ذج الطالب انمأنواع  مختلف  
  .األنواع

  
  )Student Model( نموذج الطالب -4-1
 Student Model Information(معلومات نموذج الطالب تصنيف  -4-1-1

Classification(  
 ]:85[تصنف معلومات نموذج الطالب إلى صنفيين 

  
  )Domain Specific Information(معلومات خاصة بالمجال  -4-1-1-1

• لـب  دعى نموذج المعلومات الخاصة بالمجال أيـضاً بـالنموذج المعرفـي للطا           ي
)Student Knowledge Model-SKM(    وهنا تعبر المعلومـات عـن حالـة ،

 SKMيحتـوي   . ودرجة المعرفة والمهارات التي أنجزها الطالب في مقرر مـا         
 .هـا تعلُّم التي يحتاج الطالب إلى      التَّعليميةعلى عناصر عديدة كاألهداف والمفاهيم      

  :هيتوجد معلومات إضافية يمكن أن تخزن في نموذج الطالب و
  .المعرفة السابقة للطالب بمجال المعرفة •
 التـي قـام   التَّعليميةعلى سبيل المثال عدد المفاهيم   :  الطالب تَعلُّمسجل عن سلوك     •

بدرستها، عدد المرات التي طلب فيها مساعدة أو عدد المرات التي ارتكـب فيهـا      
  ....)أخطاء خالل حله للمسائل، أو الزمن الذي استغرقه في حل المسائل،

 .يم الطالبيسجل عن نتائج تق •
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 Domain Independent(معلومات مستقلة عن المجال  -4-1-1-2

Information.(  
 ولكن ليس لها     نفسه  من معلومات مرتبطة بالطالب    اً كبير اًيخزن نموذج الطالب أيضاً حجم    

   : ]85 [تشملولمقرر الخاص با المعرفة بنموذجأي عالقة 
األسباب التي دفعت الطالـب إلـى دراسـة المقـرر           هي تحدد   و: )Goals(األهداف   •

  :وماالذي يريد إنجازه، فهي تصنف إلى
التي يمكن أن تتغير مـن مـسألة      تشمل أهداف حل المسائل     : أهداف قصيرة األمد   -

 .إلى أخرى ضمن الوحدة الدرسية الواحدة

 . التتغيرثابتة هيو التَّعلُّمأهداف تكون مرتبطة ب: أهداف طويلة األمد -

هي القدرات العقلية مـن أجـل   : )Cognitive Aptitudes (المعرفيةادات تعداالس •
القدرة علـى   :  اإلدراكية، على سبيل المثال    األداءاتمعرفة الفرق مابين مختلف أنواع      

 .والرياضيات، والقراءة، الموسيقى تَعلُّم

لكـي   الطالـب وهي القوة التـي تقـود   : )Motivational States(حاالت الدافعية  •
، وهي تقاس باستخدام مجموعة من البارمترات طويلـة         التَّعليميةتسب إلى النشاطات    ين

. الحافز والجهد واالهتمام والمصلحة وعدم االنتباه واالسـتمرارية    : وقصيرة األمد مثل  
، ودرجـة   الحالة المعرفيـة  : هذه البارمترات تكون مرتبطة أيضاً بعوامل أخرى مثل       

  . الطالبجاهزية ومدى لُّمالتَّعتعقيد الموضوع، ومخرجات 
هــي المعلومــات : )Background and Experiences (والخبــراتالخلفيــة  •

  :المستخدمة من أجل اشتقاق بارمترات نموذج الطالب
 السابقة للطالب والتـي يمكـن أن         والمهارات وهي التي تعكس الخبرات   : الخلفية -

االختـصاص  : ، مثـل  يـة التَّعليمتكون لها أثر على إنجازه العلمي خالل العملية         
  .خبرات المكتسبة في عملهالو

 جديد أم لـه معرفـة       هو هل   محتوى المقرر وهي مدى تآلف الطالب مع      : الخبرة -
  .على عملية التكيف بتقديم محتوى تعليمي متقدم لهيؤثر ما  وهذا سابقة به

ـ وهي المعلومات التي اليمكـن للنظـام         : )Preferences(التفضيالت   • ي أن  التَّعليم
 بطريقـة   ما يجب على الطالب أن يخبر النظام عنها       إنَّ و  بشكل أتوماتيكي،  تدل عليها يس

 :تقسم تفضيالت الطالب إلى قسمين. مباشرة أو غير مباشرة
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o لُّممط نالتَّع) Learning Style :(أهم التفضيالت المـستخدمة ضـمن    منيعد 
 .)7-2( فقرة  التكيفيةالتَّعليميةالنظم 

o د تعدالذكاء الم)Multiple Intelligence:( د تعـد  تحديد نظرية الذكاء المتَم
 هنـاك  ، وهي تؤكد بـأن 1983 في عام Howard Gardnerمن قبل العالم 

 :ثمانية أنواع من الذكاء

يدل على حـساسية الطالـب للغـة المنطوقـة          ): Linguistics(اللغوي   §
 في نفسه بشكل     اللغات واستخدام اللغة للتعبير عما يدور      تَعلُّموقدرته على   

 .بالغي أو شاعري

ة على تحليـل    رهو القد ): Logical/Mathematical(المنطقي الرياضي    §
المشكالت منطقياً وتنفيذ العمليات الرياضية وكذلك على اكتشاف األنمـاط      

 .واالستنتاج والتفكير المنطقي

هو القـدرة علـى التركيـب وتـذوق األنمـاط           ): Musical(الموسيقي   §
 .الموسيقية

هو إمكانية التعرف واستخدام األماكن والمـساحات       ): Spatial(كاني  الم §
 .المفتوحة أو المغلقة عن طريق تخزين صور مرئية حية في الذاكرة

هو القدرة على التحكم فـي حركـات       ): Kinesthetic(الجسمي الحركي    §
 .الجسم باستخدام القدرات العقلية من أجل حل المشكالت

هو القدرة على فهم اآلخرين مـن       ): Interpersonal (االجتماعيالذكاء    §
 .أجل العمل بفاعلية معهم

 .هو القدرة على فهم الذات): Intrapersonal(الذكاء الشخصي  §

هو القدرة على التعرف وتصنيف الكائنات الحية       ): Naturalist(الطبيعي   §
  .من نباتات وحيوانات

 البيانـات هـي  ): Factual and Historic Data(البيانات الواقعية والتاريخيـة   •
تستخدم هـذه البيانـات     .  الخ ، وعمر إلكترونيوبريد  الشخصية للطالب من اسم وكنية      

  .من أجل تهيئة نموذج الطالب
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  )Student Model Classification( نموذج الطالب تصنيفات -4-1-2
ـ :  مدى استمرارية تمثيل المعلومات في النموذج  وفقيمكن تصنيف نموذج الطالب      ل أي ه

تـصنيف لنمـاذج    ) 1-4(يوضح الشكل     قصيرة؟ أمزن معلومات الطالب لفترة طويلة      تَخْتُ
  .]87، 85، 58 [الطالب

 
  )Stereotype Model(نموذج القوالب النمطية  -4-1-2-1

صنيف  يقوم بتثُم ومن ، من أبسط أنواع نماذج الطالب وهو يقوم بتحضير قوالب مسبقاًيعد
يوجد نوعين من  .]87، 85 [الطالب ضمن هذه القوالب بحيث كل قالب يمثل مستوى ما

 Default(والقوالب االفتراضية ) Fixed Stereotypes( القوالب، القوالب الثابتة

Stereotypes.(  
يقوم بتصنيف الطالب ضمن قالب ): Fixed Stereotypes(نموذج القوالب الثابتة  •

 الجبر مقرر من أجل تعليم WPS-Tutorي التَّعليمم النظام يستخد. معرف مسبقاً
لألطفال هذا النوع من نماذج الطالب، فهو يقوم بتقسيم المسائل إلى مستويات متدرجة 
الصعوبة، ينتقل الطالب من مستوى إلى مستوى أعلى فيما إذا قام بحل مسألة أو 

النموذج بأن جميع اثنتان ضمن نفس المستوى دون أية مساعدة، أي يفترض هذا 
 يتم أنَّهعالوة على ذلك وعلى الرغم من . لمجالإلى االطلبة لهم نفس السلوك بالنسبة 

يعتبر  .ن القوالب التتغير والتتكيف معهإتغير قالب الطالب من جلسة إلى أخرى، ف
 هنَّهذا النوع من النماذج من األنواع غير مناسبة جداً في تمثيل معارف الطالب أل

  .نماذج الطالبتصنيف ل، )1-4(الشكل 

 نماذج الطالب

  قصيرة المدى
Short-Term 

 طويلة المدى
Long-Term 

  النمطيةالقوالب 
Stereotype 

  لطبقيا
Overlay 

  المضطرب
Perturbation 

  التتبعنموذج 
Model-
Tracing 

االعتماد على 
  القيود

CBM   
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 المفتوحة، حيث اليمكن تجزئة المعارف إلى يةمكن استخدامها في المجاالت المعرفالي
 .جزيئات صغيرة

يتم إعطاء قيم افتراضية مبدئية لكل : )Default Stereotypes(القوالب االفتراضية  •
 يتم توزيع الطالب ضمنهم بعد تفاعلهم ألول مرة مع النظام، أي يتم ثُمقالب، ومن 

:  مثال. المبدئية لكل قالب تدريجياً ليكون أكثر تكيفاً مع حاجاتهمتتحديث اإلعدادا
ستخدم تمن أجل تعليم المفردات العلمية، حيث ] STyLE-OLM] 48يستخدم النظام 
 تجميعها وبناؤها تَمقواعد تمثل المعتقدات االفتراضية للطالب والتي المجموعة من 

  .  المجالعن طريق حواره الطبيعي مع النظام عن مفاهيم
  
  )Overlay Model(النموذج الطبقي  -4-1-2-2

 النموذج الطبقي النموذج الكالسيكي األكثر استخداماً من أجل نمذجة الطالب، فهو يقوم يعد
 تعدعناصر المجال ضمن نموذج المعرفة، أي  إلى بقياس نسبة براعة الطالب بالنسبة

 من أكثر نماذج الطالب يعد وهو. المعلممجموعة جزئية من معارف  معارف الطالب
قواعد، حقائق، (جزئية   إلى عناصرالمعلم لسهولة بنائه وإلمكانية تقسيم معارف استخداماً

 ،مجال معرفة بسيطإلى  عن النموذج الطبقي بالنسبة مثاالً) 2-4(يعرض الشكل ...). 
  .]87، 85 [ مهارات مختلفة10سهل التجزئة إلى 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
الطالب

0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9

1

درجة االتقان 

عناصر المادة

ب الطال
المعلم

  
، تدل قيمة الصفر على مستوى 1 إلى 0تترواح درجة إتقان كل عنصر في المثال من 

طالب مبتدئ، بينما تدل قيمة الواحد على مستوى خبير للطالب، أي يتم ترميز معارف 

 .، مثال عن النموذج الطبقي)2-4(الشكل 
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 ةقيمال يتم ترميز معارف الطالب بطبقة الخبير بطبقة من الواحدات لكل عنصر، بينما
  .العظمى لعناصرها هي الواحد

  : بعدة طرقالمقررأي يمكن قياس درجة إتقان الطالب لعنصر من عناصر 
  . على اتقان العنصر أو عدم اتقانهللداللة) 1 أو 0(استخدم القيم الثنائية  -
 مستوى أن تدل على 0.5 فمثالً القيمة ،1 و 0استخدام قيم احتمالية تتراوح مابين  -

 .الطالب متوسط

بشكل صحيح أو  المقرر لعنصر من عناصر حساب عدد مرات استخدام الطالب -
 .غير صحيح

إحدى متغيرات النموذج الطبقي والذي ) Differential Model( النموذج التبايني يعدو
 في لحظة ما خالل )Expected Knowledge(يعتمد على المعارف المتوقعة للطالب 

 هي 7 و 5طالب للعنصرين  درجة إتقان ال ففي الشكل يمكن مالحظة بأن،التَّعليميةالعملية 
ي تسليط الضوء عليهما وتقديم النصح التَّعليمأقل من المتوقع، أي يجب على النظام 

  . ]87، 85[ الخاصة بهماووالتوجيهات الالزمة 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

الطالب

المعل م 
0

0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9

1

تقان درجة اال

عناصر المادة

ب الطال
المتوقع
المعلم

 لبيأخذ النموذج التبايني بعين االعتبار فقط الفراغات الموجودة في المعرفة المتوقعة للطا
 الموجودة  درجة إتقان الطالب لعناصر المقرر، أي اليتم االستدالل على))3-4(الشكل (

الطالب العنصر يتقن  أن اًخارج مجال المعرفة المتوقعة، فعلى سبيل المثال إذا كان متوقع
A، وغير متوقع أن يتقن العنصر B،  عندئذ ه ال يتقن كال العنصرينالطالب أنَّوأظهر ،

 A الطالب اليعرف أي شيء عن أن التبايني باالستدالل فقط على يقوم النموذج

 .التبايني، مثال عن النموذج )3-4(الشكل 
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كأمثلة ) 6-3( ذكر بعض النظم في الفقرة تَمB .استدالل عن أن يقدم أي واليستطيع 
  ].ISIS-Tutor]19، 26 ،142  وELM-ART: للنموذج الطبقي كـ

   
  )Perturbation Model(النموذج المضطرب  -4-1-2-3

 ومن المعلمضطرب معارف الطالب كمجموعة جزئية من معارف يمثل النموذج الم
 التي تستخدم التَّعليميةالممكنة، أي تقوم النظم  )Mal-Knowledge(المعارف غير الجيدة 

المعارف ( المقررهذا النوع من نموذج الطالب بنمذجة نقاط ضعف الطالب لعناصر 
هذا ) 4-4(يوضح الشكل . ]86، 85 [عن طريق تقديم الحلول المناسبة لها) الخاطئة
  .النموذج

  
  :ينقسم النموذج المضطرب إلى ثالثة أنواع 

 التي تستخدم هذا النوع التَّعليميةيخزن مجال المعرفة للنظم ): Enumerative(السردي 
. معلمال من معارف اً جزءتعدمن نموذج الطالب مكتبة من أخطاء الطالب المحتملة والتي 

 في تحديد هذه األخطاء التي  طويالًاً عملية بناء هذه المكتبة عملية شاقة وتستغرق وقتتعد
 في تعليم DEBUGGYيستخدم النظام :  مثال. إلى آخرمعلميمكن أن تختلف من 

عمليات الطرح لطالب المرحلة االبتدائية، فهو يشخص المعرفة الصحيحة والخاطئة 
 على مكتبة من األخطاء PROUSTويحتوي النظام . المتحانيةللطالب عن طريق نتائجه ا

  ].PASCAL] 87 اللغة البرمجية تَعلُّمالمحتملة في 
 التي تستخدم هذا النوع التَّعليميةال يخزن مجال المعرفة للنظم ): Generative(التوليدي 

 Cognitive(ما يستخدم نموذج إدراكي إنَّمن نموذج الطالب مكتبة من األخطاء، و

  مجال المعرفة الصحيحة والخاطئة
  
  
  
  
  
  
  

  المعرفة الخاطئة

  معارف الطالب
  
  
  

 عرفة الصحيحةالم

  .، النموذج المضطرب)4-4(الشكل 
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Model ( قادر على استقراء نقاط ضعف وأخطاء الطالب ومنشرحها وتوضيحها لهثُم . 
  ]. 87[ في حل مسائل الحسابية REPAIRالنظام : مثال

يفترض . يقوم على إعادة استقراء وبناء أخطاء الطالب): Reconstructive(إعادة البناء 
) Set of Operators(المعامالت  مجال المعرفة مؤلف من مجموعة من أنهذا النموذج ب

الصغيرة بحيث يستطيع الطالب مهما كان مستواه المعرفي أن يطبقها بشكل صحيح خالل 
ويتألف أي إجراء في مجال المعرفة من مجموعة من المعامالت . عملية حل مسألة ما

. امالتالمتتالية وتتشكل المعرفة الخاطئة عندما يتعلم الطالب متتالية غير صحيحة من المع
باستنتاج متتالية المعامالت ) Machine Learning( اآللي التَّعلُّمتقوم خوارزميات 

أي هذا . المناسبة التي تتطابق بشكل أفضل مع أخطاء طالب ما أو مجموعة من الطالب
 فقط على INSTRUCTال يعتمد النظام :  مثال.النموذج يشرح ويوضح األخطاء

ما يقوم بتتبع خطواته خالل حله الجديد لها، إنَّحل المسائل واألخطاء المبدئية للطالب في 
فلذلك يتم الحصول على معلومات إضافية عنه تساعد في تشخيص معارفه بسرعة أكبر 

]87.[  
  
  )Tracing-Model(نموذج التتبع  -4-1-2-4

جة يقوم هذا النموذج بإعطاء الطالب تغذية راجعة خالل حله للمسائل، فهو اليقوم فقط بنمذ
ما المعرفة اإلجرائية إنِّو) Declarative Knowledge(المعرفة التصريحية 

)Procedural Knowledge (ًويصنف نموذج التتبع من ضمن النماذج قصيرة . أيضا
ه يعتبر معارف الطالب المتعلقة بحل المسألة قيد الدراسة مهمة خالل وقت قصير نَّاألمد أل

 . من معارف طويلة األمداًتحول وتشكل بعد ذلك جزءوال يهم االحتفاظ بها ويمكن أن ت
 و الهندسة LISPمن أجل تعليم لغة الـ ) Cognitive Tutor(المعلم اإلدراكي : مثال

  ].87، 85[ومدخل إلى اإلحصاء  الفراغية
  
- Constraint- Based Modeling( نموذج االعتماد على القيود -4-1-2-5

CBM(  
تبع هو  إحدى سلبيات نموذج التإنالطالب يتبع مسار وحيد في حل المسائل، ولقد دلَّت أن 

 الطالب ينتقل مابين استراتيجيات مختلفة خالل حله للمسائل، أن بتعدد من الدراسا
 وبعضها اآلخر غير صحيح، وهذا مايعرف بظاهرة اًبعضها يمكن أن يكون صحيح
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فإذا كانت هذه ). Rradical Strategy Variability( الجذرية المتقلبة ستراتيجيةاإل
  . الطالب يتبع مسار وحيد في الحلأناهرة غير مفعلة، عندئذ يمكن أن يفترض بظال

يتميز الطالب أيضاً بقدرته على التقاط وتصحيح األخطاء قبل أو بعد حدوثها، تزداد هذه 
تسابه الظاهرة عندما يكتسب الطالب القدرة على تمييز الحل الصحيح أو الخاطئ قبل اك

 Evaluative (ةللمهارات الالزمة للحل، وتدعى المعرفة السابقة بالمعرفة التقويمي

Knowledge ( والالحقة بالمعرفة التوليدية)Generative Knowledge  .( ويقترح
عندما يكتسب الطالب المعرفة التقويمية يكون لديه المهارات ] Ohlsson] (87(العالم 

  . المعرفة التوليدية، ربما يحدث ذلك عن طريق المحاولة والخطأملُّعتَاإلدراكية الكافية ل
 بتمثيل المعارف باستخدام المعرفة التقويمية، ويتألف القيد CBMيعرف نموذج الطالب 

 تعرف بالجزء وثيق الصلة Cr، بحيث <Cr, Cs>بشكل عام من زوج من النماذج 
، هذه النماذج )Satisfaction( بالجزء التنفيذي للقيد Csو ) Relevance(بالموضوع 

 تعريفه لمطابقة سلسلة نصية من تَمCr  أنلنفترض ب. تطابق حاالت حلول الطالب للمسألة
 يمكن أن يمثل أي رقم أو سلسلة * هو رقم صحيح موجب و n بحيث *=n+nالشكل 

 أو" 11=7+4: " يمكن أن يقبل أي من السالسل النصية التالية Crنصية أخرى، عندئٍذ 
ولنفترض أيضاً .  تعرف حل الطالبCrأي " ABCDEFِ=232+102"أو " 3=1+1"

 يقبل فقط الحالة التالية اً، وهي تمثل تابعn+n=sum(n1, n2) تعرف بـ Cs أناآلن ب
 تحدد تماسك Cs، أي "ABCDEFِ=232+102"أو " 3=1+1"واليقبل أو " 11=4+7"

ي على القيد، يوضح تعده عندئِذ يتم ال اليطابقCs يطابق الحل و Crفعندما . وصحة الحل
  .]Matching Process( ]85 ،87( عملية المطابقة) 5-4(الشكل 

If Matches (Student-Solution, Cr) then 
 If No Matches (Student-Solution, Cs) then 
  Constraint-is- violated 
 Else 
   Constraint-is satisfied 

  .يود عملية المطابقة، مثال عن ق)5-4(الشكل 
 ال يحتاج إلى زمن حسابي كبير في عملية مطابقة القيود وكما هأنَّب يتميز هذا النموذج 

يمكن إعادة استخدامها أيضاً ضمن نظم تعليمية أخرى، ولكنها تحتاج إلى وقت طويل في 
  )6-3فقرة  (SQL-Tutor: مثال .تحديدها حسب مجال المعرفة المستخدموعملية بنائها 
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 )Tutor Model( نموذج المعلم -4-2
 نموذج المعلم المسؤول عن تحديد األهداف التربوية ورسم الخطط الالزمة من أجـل              يعد

 تقديم  ي على التَّعليمالتي تساعد النظام     النشاطات التربوية    مجموعة تحقيقها، أي هو يخزن   
 يحـاكي سـلوك   ذج المعلـم فنمو،  للمقررالتَّعليمية خالل العملية  للطالبالمساعدة الالزمة   
المتعلقة بتدخالته التربوية والتي هي تمثل عادة الفـرق مـابين            تالقراراالمعلم في اتخاذ    

  :  األسئلة التاليةعنيسعى نموذج المعلم إلى اإلجابة . نموذج المعرفة ونموذج الطالب
  يحدد نموذج المعلم متى يكون تدخل النظام مرغوب؟ وهل يجب عليـه           :متى يتدخل؟  •

إيقاف الطالب أو تركه يتابع دراسة مفهوم تعليمي ما أو مثال مـا؟، ويكـون تـدخل                 
نموذج المعلم على شكل تتبع أخطاء الطالب وتحليل األسـئلة التـي يطرحهـا عليـه             

ح الالزمة له وتفادي ضـياعه ضـمن فـضاء          ائومراقبته بهدف إرشاده وتقديم النص    
  .تواه المعرفي مقرر تناسب مسيطةرخالمقرر أو على شكل تفصيل 

 يحدد نموذج المعلم سبب تدخله عن طريق تـدقيق وفحـص المعرفـة           :لماذا يتدخل؟  •
المكتسبة من قبل الطالب خالل دراسته لمقرر، ويكون تدخل نموذج المعلم عن طريق             
تطبيق استراتيجيات تربوية تساعد على تحديد الحالـة المعرفيـة للطالـب أو علـى               

 .توجيهه

ذج المعلم طبيعة مساعدته للطالب عن طريق تغيير بيئة مقرر           يحدد نمو  :كيف يتدخل؟  •
أو تقديم تمارين مختلفة أو عرض معلومات إضافية له، لـذلك يجـب األخـذ بعـين                 

 . صفات الطالب وطبيعة بيئة المقرر التي يتفاعل معهمااالعتبار

  
  )Tutor Model Functionality( وظائف نموذج المعلم -4-2-1

  :بـالمعلم تتلخص وظائف نموذج 
يقوم نموذج المعلم بهيكلة المقرر اعتماداً على معلومـات         ): Planning(التخطيط   •

الطالب المخزنة في نموذج الطالب وعلى معارف المقرر المخزنة فـي نمـوذج             
 . المعرفة

يقوم نمـوذج  ): Instruction Strategy selection (س التدرياستراتيجيهاختيار  •
المقـرر  بهدف تقديم    التالية للطالب    التَّعليميةالمعارف   تدريسكيفية  تحديد  بالمعلم  
 .مهئتال ةبطريق
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  )Tutor Model Classification(تصنيفات نموذج المعلم  -4-2-2
 :ويكون تدخل نموذج المعلم على شكل ثالثة طرق

يقوم النظام بطرح مجموعة من األسئلة ): Socratic Method(الطريقة السقراطية  •
لسلة على الطالب من أجل تشجيعه وتحليل أخطائه بنفسه وإيجاد نقاط المنطقية والمتس

  قد يتعلمبهذا األسلوب بنفسه، و الطالب يكون مشاركاً في تعليم نفسهأنضعفه، أي 
ه يسير خطوة خطوة نحو فهم الموضوع بدالً من نَّالطالب غير المتفوق بشكل أفضل أل

هذه .  ممتعاً وغير ممالًالتَّعليمويكون هنا  دفعة واحدة، الحقائق أن يلقي عليه المعلم
 .WHY وSCHOLAR التَّعليميةالطريقة مستخدمة ضمن األنظمة 

يترك النظام هنا للطالب حرية التصرف ): Coaching Method( طريقة التدريب •
تستخدم . ويراقبه وينتظره حتى يطلب منه مساعدة من أجل تقديم المشورة الالزمة له

 . هذه الطريقةWEST و WHY وSCHOLARاألنظمة 

يكون النظام هنا ): Learning by doing Method( عن طريق العمل التَّعلُّمطريقة  •
دائماً نشيطاً وذلك عن طريق تشجيع الطالب على اختيار المعلومات واستخالص 

 . المفاهيم الالزمة من نموذج المعرفة من أجل تحقيق أهدافه التي يريد الوصول إليها

يقوم النظام فقط ): Learning while doing Method( خالل العمل التَّعلُّمة  طريق •
 .ح الالزمة للطالب في الوقت الذي يراه مناسباًائبتقديم النص
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 )Conclusion (الخالصة

ونموذج المعلم دراسة نظرية عن مفهوم نموذج الطالب،هذا الفصل من خالل ، تقديمتَم  
 استخدام تَمو . كأمثلة لكل صنف من هذه األصنافالتَّعليميةظم  وبعض النموتصنيفاته

 بهدف توليد مقررات تعليمية IWEBISE الطبقي الحقاً ضمن النظام  الطالبنموذج
 معارف الطالب أن تعتمد على هي، وتَعلُّمه للطالب ونموذج ة المعرفيالحالةتتكيف حسب 

 تَمكما خريطة المعرفية الدماغية للطالب، وبذلك يتم رسم ال ،هي جزء من معارف المعلم
ح الالزمة للطالب ائفي تقديم النص )Coach ( أو الموجهدربنموذج المعلم الم استخدام
  .أفضل بطريقة  متابعة دراسة المقررإلىتدفعه والتي 



  
  

  الفصل الخامس
   اآلليالتَّعلُّم

  

Chapter V 
Machine Learning 
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  )Introduction(المقدمة 
 يـشرح القـسم النظـري      ثُم اآللي ومن    علُّمتَّ هذا الفصل بعض التعاريف األساسية لل      يقَدم

 علـى   التَّعلـيم ذكي من أجل    التفاعلي  النظام  ال المستخدمة في بناء     ات بالخوارزمي المتعلق
ذاكـرة   الشبكة العـصبونية  شرح   إلى   ، حيث يتطرق بدايةً   IWEBISE شبكة العنكبوتية ال

 )BAM )Bidirectional Associative Memoryبنسختيها الـ  الترابط ثنائية االتجاه
ــرنين و) FBAM) Fuzzy Bidirectional Associative Memoryو  ــة ال نظري

ــسخأيــضاً ) Adaptive Resonance Theory(التكيفــي  -Fuzzy و ART2تيها بن

ART2، ومن نماذج ماركوف المخفيةيتم االنتقال إلى  ثُم) Hidden Markov Model-

HMM( نطالقـاً مـن    ا أداة إحصائية قوية قادرة على استكشاف حاالت مخفية          تعد هي و
تقـديم بعـض األمثلـة لـنظم     يتم الفصل هذا وفي نهاية . مقدمة لهاسلسلة من مالحظات  

  .HMMخوارزمية الـ الشبكات العصبونية وتعليمية تستخدم 
  
  )Machine Learning( اآللي التَّعلُّم -5-1
عرف التَّي166، 154، 67 [م اآللي كمايليلُّع[:  

م من اكتساب   لُّع يتعلم كيفية حل المشاكل بنفسه وذلك يتم إما بالتَّ         حاسوبهو جعل ال   •
استنباط طريقة الحل منها    الخبرات السابقة أو من خالل تحليل الحلول الصحيحة و        

 . من خالل األمثلةالتَّعلُّمأو حتى من 

تقنيات التي  الخوارزميات و الأحد فروع الذكاء الصنعي الذي يهتم بتصميم وتطوير          •
 ".التَّعلُّم" بامتالك خاصية حاسوبتسمح لل

 .هي دراسة لخوارزميات الحاسوب والتي تتحسن تلقائياً خالل التجربة •

  : اآللي عدداً كبيراً من حقول التطبيقات التاليةمالتَّعلُّيتضمن 
 .معالجة اللغات الطبيعية •

 .تمييز األنماط •

 .محركات البحث •

 .التشخيص الطبي •

 .المعلوماتية الحيوية •

 .الرؤية الحاسوبيةتمييز الكالم والكتابة و •
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 Bidirectional Associative(شبكة ذاكرة الترابط ثنائية االتجاه  -5-2
Memory Neural Network- BAM(  

]. 154،  135[ية تحـت اإلشـراف      ون شبكة ذاكرة الترابط ثنائية االتجاه، شبكة عصب       تعد
 Y وطبقـة خـرج   ،يةون خلية عـصب n تتكون من   Xطبقة دخل   : تتألف من طبقتين  وهي  

ية الموجودة في طبقة الـدخل      ونترتبط جميع الخاليا العصب   . يةون خلية عصب  mتتكون من   
.  ثنائيـة االتجـاه    روابطية الموجودة في طبقة الخرج من خالل        ونالعصبمع جميع الخاليا    

 ألن مـصفوفة األوزان  ،تستجيب الشبكة ألي شعاع دخل مقدم لها مـن أجـل أي طبقـة           
 مدخالت ثنائية أو ثنائية القطبية      BAMتستخدم شبكة   . المستخدمة هي ثنائية االتجاه أيضاً    

  .BAMالبنية الهندسية لشبكة ) 1-5( الشكل يبين ].164، 156[أو مستمرة 
ـ  وهما   ،الذاكرة طويلة األمد للشبكة    WTو   W األوزان   تانمصفوفتشكل    طبقـة   انتربط

بواسـطة مجمـوع   همـا   ويتم إيجاد.باتجاهين متعاكسين على التواليالدخل بطبقة الخرج    
ـ لَّخالل عملية التدريب، تقوم الشبكة بتعف ،الجداءات ألزواج أشعة التدريب   زوج kط م ورب

 Yk(O)ويتم الحصول علـى شـعاع الخـرج         .  في كال االتجاهين   Yk و   Xkمن النماذج   
  .1+أو  1– والذي يحد قيمة الخرج إلى θالنهائي من خالل تمريره بتابع التحويل 

  

  .BAM، البنية الهندسية لشبكة )1-5(الشكل 

 طبقة الخرج

 طبقة الدخل

 

θ θ θ 

θ θ θ 

y2 Ym y1 

xn x2 x1 
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  )BAM) BAM NN Algorithmخوارزمية شبكة  -5-2-1
  )Training Phase (لتدريبامرحلة  -5-2-1-1
  .Y وطبقة الخرج X وفعاليات الخاليا في طبقة الدخل Wتهيئة مصفوفة األوزان  .1
تقديم زوج تدريب واحد من مجموعة أزواج التدريب المؤلفة من  .2

Y=(y1,y2,…,ym) و X=(x1,x2,…,xn)وتطبيق شعاع الدخل على الشبكة .  
  : كمايليWحساب مصفوفة األوزان  .3

∑
=

=
m

k
k

T
k YXW

0
  )5-1(  

  .2إذ لم تنتِه أزواج التدريب اذهب إلى  .4
 .النهاية .5

  
  )Recall Phase(مرحلة االستدعاء  -5-2-1-2
  .تقديم شعاع الدخل إلى الشبكة .1
  : حسب مايليθkحساب شعاع  .2

∑∑
= =

=
n

j

m

i

T
ijkik wx

0 0
,θ  )5-2(  

  . θk اعتماداً على Ykحساب شعاع  .3







<−

≥
=

01

01

k

k

k
if

if
y

θ

θ
  )5-3(  

 .ايةالنه .4

  
  )BAM) BAM NN Flowchartsلشبكة ة  الصندوقياتالمخطط -5-2-2
  ) Training Phase( التدريبمرحلة  -5-2-2-1 

  لشبكة ذاكرة الترابط ثنائية االتجاهالتدريبالمخطط الصندوقي لمرحلة ) 2-5( الشكل يبين
]154[.  
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  ) Recall Phase(مرحلة االستدعاء  -5-2-2-2

المخطط الصندوقي لمرحلة االستدعاء لشبكة ذاكـرة التـرابط ثنائيـة         ) 3-5( الشكل   يبين
  .االتجاه

  

  ال

  البداية

 وشعاع X وشعاع الدخل Wتهيئة مصفوفة األوزان 
  الخرج

  Y و Xتقديم زوج التدريب 

  Wحساب مصفوفة األوزان 

انتهت 
أزواج 

  ايةالنه
  نعم

  .BAM لشبكة يبرالتد، المخطط الصندوقي لمرحلة )2-5(الشكل 

  البداية

  Xتقديم شعاع الدخل 

  θkحساب شعاع 

  النهاية

  Yتطبيق تابع التحويل لحساب شعاع الخرج 

 وشعاع Wقراءة مصفوفة األوزان 

  .BAM، المخطط الصندوقي لمرحلة االستدعاء لشبكة )3-5(الشكل 
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 Fuzzy Logic and( ومنطق الغموض شبكة ذاكرة الترابط ثنائية االتجاه -5-2-3

BAM(  
 )Fuzzy Logic( منطق الغموض -5-2-3-1

م لطفي زاده  وضع نظرية منطق الغموض من قبل العال      تَم)Zadeh Lotfi (   فـي جامعـة
، وكانت هي عبـارة عـن   1965في عام ) California - Berkeley(بيركلي كاليفورنيا 

يعتمد منطق الغموض على المنطق الثنـائي       . محاولة لتعميم النظرية التقليدية للمجموعات    
يلهما بـاألبيض  ، يمكن تمث)False(أو غير حقيقية    ) True(ن، قيمة حقيقية    يالذي يأخذ قيمت  

) Crisp(وفي نفس الوقت يعتمد على منطـق المتمـوج          . و األسود، أو بالصفر و الواحد     
سـيخرج  "أو  " سـتمطر اليـوم   " متموجة، فمثالً عند القول بأنها       اًتأخذ متحوالته قيم  الذي  

 عندئـذ   ،0 أو   1، يالحظ وجود جزء من الثقة يمكن أن يمثل بـ           "األوالد إلى النزهة اليوم   
 "أظن بأنها ستمطر اليوم"ولكن عند القول ). Crisp(لقول بأن هذه الجمل متموجة يمكن ا

، يالحظ بأنه ليس هناك تأكيد على تنفيذ        "أعتقد بأن األوالد سيخرجون إلى النزهة اليوم      "أو  
هذه العبارات، وإنما يوجد درجة محددة من الثقة تتراوح ما بين الحقيقية و غير حقيقية أي                

والواحد، أي عملية القرار ليست دائماً أبيض وأسود ولكنها تحتـوي دائمـاً            ما بين الصفر    
على مناطق وسط أو رمادية، لذلك يظهر منطق الغموض الذي يساند عمليات االسـتنتاج              

  ].154، 135[دة وأكثر حرية تعدبمرونة وبخيارات م
ة من والمؤلف) Set Membership(يعتمد منطق الغموض على مفهوم مجموعة العضوية 

 Candidate for(، األول يسمى بمرشَّـح االحتـواء   )Ordered Pair(زوجين مرتبين 

Inclusion (  والثاني يسمى بدرجة العـضوية)Degree of Membership .(  فمـثالً إذا
 هي Todayلتمثيل مجموعة األيام الممطرة، تكون ) Today: 0.8(كانت لدينا المجموعة 

  .ثقة لليوم الحالي ضمن المجموعة درجة ال0.8مرشح االحتواء و 
  :يمكن تطبيق ثالث عمليات على مجموعات الغموض وهي

  )Union(االجتماع  •
]. 140[هما  ليناتج اجتماع مجموعتين هو القيمة العظمى لدرجات العضوية الموجودة في ك          

  :فمثالً، إذا كانت لدينا المجموعات التالية
  

)8.0,3.0,6.0,7.0(
)0,5.0,4.0,9.0(

=
=

B
A  



 127

  :هويكون اجتماعهما 
)8.0,5.0,6.0,9.0(=∪ BA  

  )Intersection(التقاطع  •
]. 135[هما  ليناتج تقاطع مجموعتين هو القيمة الصغرى لدرجات العضوية الموجودة في ك          

  :فيكون
)0,3.0,4.0,7.0(=∩ BA.  

  )Complement(المتمم  •
بـين  يتم الحصول على متمم المجموعة اعتماداً على الفرق بين قيمة درجـة العـضوية و        

  : هوAيكون متمم المجموعة و ،الواحد
)1,5.0,6.0,1.0(' =A  

  : هوBويكون متمم المجموعة 
)2.0,7.0,4.0,3.0('=B  

  
  1,7.0,6.0,3.0(: يمكن مالحظة أن('' =∪ BA       هي مجموعة متممة بدورها لعملية التقاطع 

BA∩.  
ات التجارية والعلمية، مثل التحكم بحركة  تطبيق منطق الغموض في كثير من التطبيقتَم

 وغساالت األطباق، Nissanالقطار األرضي في اليابان، والتحكم بنظام المكابح لسيارات 
 .والتحكم في الجودة في الصناعة وغيرها

 
 FBAMشبكة الـ  -5-2-3-2

المـشروحة فـي     BAM واالستدعاء لشبكة الــ      التدريب تخوارزميانفس  استخدام  يتم  
  :]135 [تعريف كل من ، ولكن يتم )1-2-5 (ةالفقر

)*()min( :),min(عملية الضرب بتابع  • yxyx ≡. 

)()max(: ),max(عملية الجمع بتابع  • yxyx ≡+. 
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 – Adaptive Resonance Theory (نظرية الـرنين التكيفـي   -5-3
ART2(  

 لى مشكلة االستقرار والمرونـة      تصميم شبكة نظرية الرنين التكيفي من أجل التغلب ع         تَم
)Stability-Plasticity (      ـ التي تعـاني منهـا تحـت اإلشـراف     العـصبونية  شبكاتال
)Unsupervised(    فهي تـستطيع أن     ،]154،  32،  31[ واالستدعاء   التدريبفي عمليتي 

تعلمته من قبـل، محافظـةً بـذلك علـى          قد  تتعلم مدخالت جديدة بمرونة دون أن تفقد ما       
وتتميز هذه الشبكة بظاهرة الـرنين     . ]32،  31 [ التنافسي التَّعليماستخدام مفهوم   استقرارها ب 

 وبـين أشـعة الـذاكرة       )Bottom-Up ( العلوية -التي تحدث بين أشعة الذاكرة السفلية       
ـ  )Top-Down ( السفلية-العلوية  Output Layer( F2 ( الخـرج ة الموجودة بـين طبق

 يلعــب بــارامتر الحــساسية. ]Input Layer( F1]31 ،32(الــدخل الثانيــة وطبقــة 
)Vigilance Parameter( ًفي تحديد نسبة التشابه أو عدم التشابه بينهما قبـل  هاماً  دورا

البنيـة  ) 4-5( الـشكل    يبـين . ]32،  31 [التـدريب أن تصل إلى حالة االستقرار لعملية       
  :النموذجية لشبكة الرنين التكيفية والتي تتكون من

  . أشعة الدخلبتدائية وتسوية تقوم بالمعالجة اال: F0 طبقة الدخل -1
 تعليمهـا فـي طبقـة       تَم طبقة المقارنة مابين النماذج التي       تعدوهي  : F1 طبقة الدخل    -2

  . النماذج المدخلة من بيانات أشعة الدخلالخرج وبين 
  .أشعة الدخلوحفظ وفيها يتم تصنيف : F2 طبقة الخرج -3

 .ART2، البنية النموذجية لـ )4-5(الشكل   

  السفلية-الذاكرة العلوية

  F0طبقة الدخل 
 

  F2طبقة الخرج 
 

 

  F1طبقة الدخل 
 

 
ρ 

  العلوية-الذاكرة السفلية

بارامتر 
  الحساسية

  إشارة الدخل
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  : بواسطةF2 وطبقة الخرج F1ترتبط طبقة الدخل 
 ويعمل F2 إلى F1علوية من -ل ذاكرة سفليةشكِّيAdaptive Filter(  (مرشح تكيفي -4

 ).Long Term Memory(كذاكرة طويلة األمد 

 .F1 إلـى  F2 سـفلية مـن   -ذاكرة علوية لشكِّيAdaptive Filter(  (مرشح تكيفي -5
  ).Long Term Memory(ألمد ويعمل كذاكرة طويلة ا

تقيس درجـة التطـابق بـين اإلشـارة     : )Reset Subsystem (جملة إعادة الوضع -6
من الخليـة التـي     )  السفلية -العلوية  (وبين اإلشارة الهابطة    )  العلوية -السفلية  (الصاعدة  

 تقوم باتخاذ القرار على إعـادة الوضـع         كما.  طبقة الخرج   في أشعة الدخل صفات  تعلمت  
علمهـا الخـصائص    ذه الخلية والبحث عن خلية أخرى تحقق نسبة تشابه محـددة، أو تُ            له

  .المدخلةلألشعة البارزة 

  
  :، حيثالبنية التفصيلية لشبكة الرنين التكيفية) 5-5( الشكل يبين

- I : شعاع الدخل  
- p,q,u,v,x,w: ل ية لطبقتي الدخونفعاليات الخاليا العصبF0 و F1. 

 .ART2،البنية التفصيلية لـ )5-5(الشكل 

0q

0v

0x

f(xi)  

bf(qi)  

1I

ijz jiz

1q

1w

1u
aui  

jy

F0 

F1 

F2 

r 

 ρ 

0u

0w

aui  

ui  

bf(qi)  1P

0I

1x

f(xi)  
1v

ui  
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- y : ية الموجودة في طبقة الخرجونيمثل دور فعاليات الخاليا العصب. 

- Zij:   العلوية-الذاكرة السفلية . 

-  Zji : السفلية-الذاكرة العلوية . 

- f(x):                تابع التفعيل وهو تابع رياضي الخطي يحدد العالقة بين دخـل وخـرج الخليـة
 .يةونالعصب

- θ:  32 ،31[ عتبة التابع الالخطيتمثل[.  
  
  )ART2 )ART2 Training Algorithmلـ  لتدريب ا خوارزمية -5-3-1
 .]a,b,c, d,e,θ,ρ,α] 154  الشبكةتهيئة بارمترات . 1

 تمهيـداً إلدخـال     F1 و F0 بقيم صفرية لطبقتي الدخل      p,q,u,v,x,w,yتهيئة األشعة    . 2
 .أشعة الدخل

  . )5-5(و ) 4-5( العالقات وفق Zij و Zji ةراكشعة الذتهيئة أ . 3
0)0( =jiz  )5-4(  

Md
zij )1(

1)0(
−

≤  )5-5(  

  .لبارمترات الطالب تمثل عدد خاليا الدخل Mحيث 
 أشـعة الـدخل  وتسوية  F1 وF0 وحساب فعاليات طبقتي الدخل     I  الدخل  شعاع إدخال . 4

 :وفق العالقات الرياضية التالية

iii auIw +=  )5-6(  

|||| w+
=

e
wx i

i )5-7(  

)()( iii qbfxfv += )5-8(  

|||| v+
=

e
vu i

i  )5-9(  

∑+=
j

ijjii zygup )( )5-10(  

|||| p+
=

e
pq i

i )5-11(  

  :حيث
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)5-13(  

 . القيمة المطلقة للشعاع||.||تمثل حيث 

  .طبقة الخرجفي  Tية ونيات الخاليا العصبحساب فعال . 5
∑=

j
ijij zpT  )5-14(  

حيـث   التنافسي في طبقة الخرج من أجل تحديد أكبر فعالية خلية،  التَّعليمتطبيق مفهوم    . 6
Nتمثل العدد الكلي لخاليا الدخل والخرج .  

{ }NMjTT jJ ...1:max +==  )5-15(  
  :إلى) 10-5(فتصبح العالقة 

}                    F2في الطبقة يكن هناك خلية رابحة إذا لم  }ii up =  )5-16(  
}             F2في حالة وجود خلية رابحة في الطبقة  }jiii dzup +=  )5-17(  

 :فحص شرط المطابقة . 7

1
||||

>
+ re

ρ  )5-18(  

  :حيث

||||||||
10

10 pp ++
+

=
e

cppr ii
i  )5-19(  

تحقق شرط المطابقة تدخل الشبكة في حالة الرنين ويتم االنتقال إلى الخطوة رقـم              إذا   . 8
وفي الحالة المغايرة تبحث الشبكة عن خلية أخرى في طبقة الخرج تحقق شـرط              ) 9(

المطابقة، فإذا لم تجد هذا يدل بأن ال يمكن تعليم شعاع الـدخل ويـتم االنتقـال إلـى               
 .]154 [)10(الخطوة رقم 

 المرتبطـة  Zji و Zijيتم تحديث األشـعة  عندما لها  المقدمة أشعة الدخلشبكة  تتعلم ال  . 9
  :باستخدام العالقات التاليةوذلك بالخلية الرابحة 
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])[(

])[(

iJiJiJ

JiiJJi

zpygz
dt
d

zpygz
dt
d

−=

−=

  
)5-20(  

  
)5-21(  

  : إلى مايلي)21-5( و )20-5(وفي حالة اختيار خلية رابحة تتحول العالقات 
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)1(][

  

)5-22(  
  

)5-23(  

 من المرتبة الرابعة وفق Rung- Kuttaوتحل هذه المعادالت التفاضلية باستخدام طريقة 
  :]159 [المعادالت التالية

1,.......2,1,0;
6

22 3210
1 −=

+++
+=+ ni

kkkk
yy ii  )5-24(  

  :حيث

),(

)
2
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2

(

)
2
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1
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ii
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  . عند هذه الخليةZji أو Zijقيمة  yiتمثل رقم الخلية الرابحة و  xi حيث

)5-25(  
)5-26(  
)5-27(  
)5-28(  

  

 ،32 ،31[ )4 ( الخطـوة  إلـى القفزلتدريبها يتم  إذا كانت هناك أشعة دخل أخرى . 10
154[ . 

  .النهاية . 11
  
  )ART2) ART2 NN Flowchartالمخطط الصندوقي لشبكة  -5-3-2

  ].ART2] 154 المخطط الصندوقي لشبكة) 6-5( الشكل يبين
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   Fuzzy( لنظرية الرنين التكيفي باستخدام منطق الغموض لتَّعليماخوارزمية  -5-3-3
  
 Fuzzy( لنظرية الرنين التكيفي باستخدام منطق الغموضالتدريب ةخوارزمي -5-3-3

Adaptive Resonance Theory Training algorithm (  
 .]a,b,c, d,e,θ, ρ∈ [0, 1]., α>0, β∈ [0, 1]] 30 ،154  الشبكةتهيئة بارمترات . 1

انتهت أشعة 
 الدخل؟

Nsteps < قيمة 
 محددة

  البداية

بارامترات تهيئة ال
M,N,θ,ρ,a,b,c, 

,d,h,Nsteps 

  تهيئة
zij,zji 

Ii 

 F2 و F1حساب خرج 

  حساب شعاع
||r|| 

1 

  حساب
Tj 

-حساب الذاكرة السفلية
 العلوية

LTM 

ρ>||r|| 

1 

 -حساب الذاكرة العلوية 
 السفلية

LTM 

2 

2 

  النهاية

  .ART2، المخطط الصندوقي لشبكة )6-5(الشكل 

  ال

  نعم
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 تمهيـداً إلدخـال     F1 و F0 بقيم صفرية لطبقتي الدخل      p,q,u,v,x,w,yهيئة األشعة   ت . 2
 .أشعة الدخل

 .1بقيم  Zij و Zji ةراكشعة الذتهيئة أ . 3
1)0()0( == ijji zz  )5-29(  

 .Iتقديم شعاع الدخل  . 4

لـه  ) Complement Coding(تسوية شعاع الدخل بتطبيق عملية الترميز التكـاملي   . 5
 )30-5( العالقة وفق

),( caaI =  )5-30(  
 :التالية وفق العالقات F1 وF0حساب فعاليات طبقتي الدخل  . 6

iii auIw +=  )5-31( 

|||| w+
=

e
wx i

i )5-32( 

)()( iii qbfxfv += )5-33( 

|||| v+
=

e
vu i

i  )5-34( 

∑+=
j

ijjii zygup )( )5-35( 

|||| p+
=

e
pq i

i )5-36( 

 .طبقة الخرجفي  T عصبونيةحساب فعاليات الخاليا ال . 7

||
||

)(
j

j
j w

wI
IT

+

∧
=

α
  )5-37( 

)()min,(  ف بـريع^ حيث المعامل  iii yxyx ≡∧   

حيـث   التنافسي في طبقة الخرج من أجل تحديد أكبر فعالية خلية،  التَّعليمتطبيق مفهوم    . 8
N لخاليا الدخل والخرجالعدد الكلي  تمثل.  

}...1:max{ NjTT jj ==  )5-38(  
  .فحص شرط المطابقة . 9

ρ≥
∧

||
||

I
wI j

  
)5-39(  



 135

 المرتبطة  Zji و   Zijيتم تحديث األشعة    لها عندما    المقدمة أشعة الدخل تتعلم الشبكة    . 10
  :العالقة التاليةباستخدام بالخلية الرابحة 

old
J

old
j

new
j wwIw )1()( ββ −+∧=  )5-40(  

 ).4(لتدريبها يتم الذهاب إلى  ذا كانت هناك أشعة دخل أخرىإ . 12

  .]154، 32، 31، 30[النهاية  . 13
 
  )Hidden Markov Models(نماذج ماركوف المخفية  -5-4

 أداة إحصائية قوية تستخدم لنمذجة العمليات التي تتغير مع مرور الزمن، فهي تـساعد          تعد
د احتمـال وقوعهـا، اعتمـاداً علـى         على مالحظة مجموعة من األحداث المخفية وإيجا      

ولقد استخدمت نماذج ماركوف في     ]. 50،  4[مجموعة من األحداث تمت مالحظتها مسبقاً       
العديد من المجاالت كالتعرف على النماذج كالصوت والصورة وفي مجـال المعلوماتيـة             

  . DNAالحيوية كالتنبؤ بنوع الصبغيات ضمن متتالية
  : المخفية باستخدام العناصر التالية التعبير عن نماذج ماركوف يتم

- N : عدد حاالت)States ( النموذجS={1, 2, 3, …, N} 

- M : عدد رموز المالحظات)V (V={v1, v2, … , vM} 

- π :يمثل شعاع التوزيع المبدئي للحاالت ويعطى بـ: 

)5-41(  NiiqPi ≤≤=== 1],[},{ 1πππ  
- A : مصفوفة االنتقال االحتمالية)Transition Matrix( وهي تمثل احتمال 

). خطوة واحدة( خالل وحدة زمنية واحدة j إلى الحالة  iاالنتقال من الحالة
 :وتعطى بـ

)5-42(  NjiiqjqPaaA ttiji ≤≤==== + ,1],|[},{ 1  
  tخالل الزمن i  تمثل الحالةqt=i: حيث

- B : مصفوفة التوزيع االحتمالي لرموز المالحظات)Observation 

Symbol Probability Distribution (هي تمثل احتمال مشاهدة الرمز و
vk في الحالة j.  

)5-43(  NjMkjqvoPkbkbB tktjj ≤≤≤≤==== 1,1],|[)()},({  
  tخالل الزمن i تمثل مالحظة رمزot: حيث
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 The Three Problems of( المعضالت الثالثة لنماذج ماركوف المخفيـة  -5-4-1

HMM(  
  :]108، 50، 41، 4 [ معضالت أساسيةتستخدم نماذج ماركوف لحل ثالث

 
 لة األولىالمعض •

 ومتتالية من المالحظات λ=(A, B, π)بإعطاء نموذج ماركوف التالي 
O=O1,O2,…,OT، كيف يتم حساب P(O|λ) ؟ من أجل تحديد االحتمال األعظمي

)Likelihood ( لـO. 

  Backward  أوالـForwardاستخدام خوارزمية الـ : الحل
 

 المعضلة الثانية •

كيف يمكـن اختيـار متتاليـة الحـاالت      λ=(A, B, π) بإعطاء نموذج ماركوف التالي 
I=i1,i2,…iT     بحيث يتم تعظيم P(O,I|λ)         االحتمـال الترابطـي لمتتاليـة المالحظـات 

O=O1,O2,…,OTومتتالية الحاالت .  
  . Viterbiاستخدام خوارزمية : الحل

  
 المعضلة الثالثة •

 B وAت ، كيف يمكن تسوية البارمتراλ=(A, B, π)بإعطاء نموذج ماركوف التالي 
هذه المعضلة تمثل مرحلة . P(O,I|λ) و P(O|λ) للنموذج، بحيث يتم تعظيم πو

  .HMM لـ التَّعليم
   Baum-Welsh خوارزميةأو / وk-means العنقدة استخدام خوارزمية: الحل

  
  )Forward Algorithm(خوارزمية األمام  -5-4-2

 Forward(األمامية وتعطى المتحوالت . α-pass تدعى هذه الخوارزمية أيضاً بـ

Variables ( بـ:  
)5-44(  )|,,...,,()( 21 λα iiOOOPi ttt ==  

 خالل i االحتمال الجزئي لسلسلة من المالحظات الحالية في الحالة αt(i)يمثل الشعاع 
  ].λ] 4 ،50 ،108 وباستخدام نموذج ماركوف المخفي tالزمن 
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  : باستخدام الخطوات التاليةP(O|λ)ويتم حساب 
1-   

2-  

3-  

  
  )Backward Algorithm(خوارزمية الخلف  -5-4-3

 Backward( وتعطـى المتحـوالت الخلفيـة    β-pass تدعى هذه الخوارزمية أيضاً بـ

Variables (  بـβt(i) أنها احتمال متتالية المالحظات مـن       بتعرف   وt+1    إلـى T   فـي 
  ].λ] 4 ،50 ،108لنموذج إلى ا بالنسبة t وفي الزمن iالحالة 
)5-48(  ),|,...,,()( 21 λβ iiOOOPi tTttt == ++  

  : باستخدام الخطوات التاليةP(O|λ)ويتم حساب 
1-  

2-  

3-   

  
  Viterbiخوارزمية  -5-4-4

   البرمجة الديناميكية وتستخدم من أجل إيجـاد       ت هذه الخوارزمية من إحدى خوارزميا     تعد
  

)5-45(  NiObi ii ≤≤= 1),()( 11 πα  

)5-46(  for t=1,2, …,T-1,   1≤ j ≤ N 

)()()( 1
1

1 +
=

+ 







= ∑ tj

N

i
ijtt Obaij αα  

)5-47(  ∑
=

=
N

i
T iOP

1
)()|( αλ  

)5-49(  NiiT ≤≤= 1,1)(β  

)5-50(  for t=T-1, T-2,…,1,   1≤ i ≤ N 

)()()( 1
1

1 +
=

+∑= tj

N

j
ijtt Obaji ββ  

)5-51(  )()()|( 1
1

1 ObiOP i

N

i
i∑

=

= βπλ  
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وتحـدد  ] HMM  ،]4  ،50  ،108أفضل متتالية من الحاالت موجـودة ضـمن نمـوذج           
  :بالخطوات التالية

1-   

 Cost Function (U( حساب تابع التكلفة -2

)5-53(  








+−= ∑

=
−

T

t
titiiT ObiaObiiiU

tt
2

1121 )(ln()(ln(),...,,(
111

π  

  :يمكن أن يحسب كمايلي P(O, I|λ)  أي

  : فتحسب أفضل متتالية من الحاالت حسب المعادلة التالية-3
)5-55(  ),...,,(min 21 TiiiU  

  
 HMM Training (نمـاذج مـاركوف المخفيـة   تـدريب  خوارزميـات   -5-4-5

Algorithm(  
-The Segmented K( المتقطعــة K-meansخوارزميــة العنقــدة  -5-4-5-1

means Algorithm(  
دون مـن   ) Clustering( من أبـسط خوارزميـات العنقـدة         K-Means خوارزمية   تعد

 تحديده مسبقاً من قبل      مجموعات عددها يتم   اإلشراف، حيث أنها تقوم بتصنيف البيانات في      
  ].108، 50، 4[ المستخدم

تَكْمن الفكرة األساسية لهذه الخوارزمية في االختيار األمثلي لنقاط المركز لكل مجموعة 
، ألنها تؤثر على النتيجة النهائية لعملية التصنيف، ففي البداية يتم Kوالتي عددها 

موجودة في ) شعاع دخل( يتم تخصيص كل نقطة مثُ ومن ،اختيارها بشكل عشوائي
 ذلك يتم حساب مرة أخرى نقاط المراكز يعدمجموعة البيانات إلى أقرب مركز لها، 

  الجديدة لكل مجموعة ويتم أيضاً إعادة تخصيص كل نقطة موجودة في مجموعة البيانات 
 وال تتغيـر نقـاط      يتم تكرار هذه العملية عدة مرات إلى أن تـستقر         . إلى أقرب مركز لها   

تهدف هذه الخوارزمية   . المركز لكل مجموعة، وبهذا يتم الوصول إلى نقاط المركز المثلى         

)5-52(  
)(...)()(

)|(),|()|,(

1222,1111 TiTiTiiiii ObaObaOb
IPIOPIOP

−=
=

π
λλλ

 

)5-54(  )),...,,(exp()|,( 21 TiiiUIOP −=λ  
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إلى إيجاد أصغر مسافة   
2)( |||| j

j
i cx  بهـدف  ومركز أي مجموعة  مابين نقطة ما  −

  :]108، 50، 4[ اعتبارها من ضمن المجموعة وذلك باستخدام التابع التالي
)5-56(  ∑∑

= =

−=
k

j

x

i
j

j
i cxJ

1 1

2)( ||||
 

يـتم إنـشاء     و .K-Meansالمخطط المنهجي لخوارزمية التجميـع      ) 7-5(يعكس الشكل   
  ).8-5(نموذج ماركوف مخفي لكل مجموعة كما هو مبين في الشكل 

 البداية

  شوائياً مجموعة عKاختيار مراكز لـ 

   لكل مجموعةحساب نقاط المركز الجديدة بالنسبة

J<=threshelod 

 النهاية

   Jحساب 

 كال

  نعم

تصنيف أشعة الدخل ضمن مجموعات عن طريق 
  تحديد أصغر مسافة مابين المركز وشعاع الدخل 

K  

 K-meansلـ ، المخطط المنهجي)7-5(الشكل 
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 )Baum-Welsh Algorithm (خوارزمية باوم ويلش  -5-4-5-2

 والتـي تعطـى     Baum-Welsh تدريب نماذج ماركوف المخفية باستخدام خوارزمية        يتم
  :بالخطوات التالية

   λ=(A, B, π)هيئة النموذج ت -1
 .αt(i)حساب  -2

 .βt(i)حساب  -3

 واالنتقـال  t خالل الزمن i والتي تمثل احتمال الوجود في الحالة ξt(i, j)حساب  -4
 ولنمـوذج   O=O1,O2,…,OT لمتتالية المالحظات    t+1 خالل الزمن    jمن الحالة   

λ=(A, B, π). 

)5-57(  
)|(

)()()(
),|,(),( 11

1 λ
βα

λξ
OP

jObai
OjiiiPji ttjijt

ttt
++

+ ====  

 لمتتاليـة  t خالل الـزمن  iتمثل احتمال الوجود في الحالة  والتي γt(i, j)حساب  -5
 .λ=(A, B, π) ولنموذج O=O1,O2,…,OTالمالحظات 

)5-58(  
)|(
)()(),|()(

λ
βα

λγ
OP

iiOiiPi tt
tt ===  

) 60-5(و ) 59-5(لكل نموذج حسب المعـادالت  ) A, B, π(تحديث بارمترات  -6
  ). 61-5(و

)5-59(  Niiti ≤≤= 1),(ˆ γπ  

)5-60(  

∑

∑
−
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  يببيانات للتدر
Training Date 

K-means 
 

HMM لكل مجموعة   
 

 .K-means، تدريب نماذج ماركوف باستخدام خوارزمية العنقدة )8-5(الشكل 
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∑حيث تمثل    -7
−

=

1

1
)(

T

t
t iγ

∑ بينمـا تمثـل   ،i العدد المتوقع لالنتقال من الحالة      
−

=

1

1
),(

T

t
t jiξ

 
  .j إلى الحالة iالعدد المتوقع لالنتقال من الحالة 

λλ  وP(O|λ) إذا ازدادت قيمة -8   .10ب إلى الخطوة ذهاعندئٍذ  ˆ=
P(O)ˆ|P(O|( عندما يكون  -9 λλ  وفـي الحالـة    تحسين النموذج تَم يدل على أنه     <

 .8 إلى 1يتم تكرار الخطوات من المغايرة 

 .النهاية -10

  . ]108، 50، 4[عملية تدريب نماذج ماركوف المخفية ) 9-5(يعكس الشكل 

  
  
 Educational Systems(الشبكات العـصبونية  و ليميةالتَّعنظم ال -5-5

and NN(  
  : منهاالتَّعليميةالعديد من النظم ساعدت الشبكات العصبونية في بناء 

فـي النظـام   ) Multi Layered Perceptron-MLP(استخدمت الشبكة العصبونية  -
 من أجل إيجاد أفضل وحدة تعليميـة تناسـب الحالـة            KnowledgeClassالتعليمي  

  .]117، 116[معرفية للطالب وتقديمها له ال
من أجل التنبؤ باألفعال     )Backpropagation(استخدمت شبكة ذات االنتشار الخلفي       -

  ].89[واالستجابات المستقبلية للطالب 
سـلوك  ) Neural associative memory(وتحاكي الشبكة العصبونية ذاكرة الترابط  -

المحتـوى  دول الضرب عن طريق اختيار وتقديم        ج تَعلُّمبتدائية في   طالب المرحلة اال  
  ].132[عليمة  العملية التَّ المناسب من أجل توجيههم بأفضل طريقة خاللالتعليمي

  
  

نموذج مبدئي لـ 
HMM 

 
 

Baum-Welsh  نموذج ماركوف مخفي
لسلة جديدة من س  مدرب

  المالحظات

 .Baum-Welsh، تدريب نماذج ماركوف باستخدام خوارزمية )9-5(الشكل 
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  :يتم استخدام الشبكات العصبونية  في هذا البحث كما يلي
ثالث شبكة مؤلفة من    على   بشكل هيكلي للحصول     االتجاه ذاكرة الترابط ثنائية  تستخدم   -

للمقرر  التَّعليمية والوحدات   التَّعليمية والمفاهيم   التَّعليميةتمثيل األهداف   أجل  من  طبقات  
  .على التواليالتعليمي 

 باستخدام منطق الغمـوض،     االتجاه ذاكرة الترابط ثنائية  : تستخدم الشبكات العصبونية   -
 من أجل نمذجة معارف     Fuzzy-ART2 و   ART2ونظرية الرنين التكيفي بنسختيها     

  .الطالب
  
 Educational systems(ماذج ماركوف المخفية ن والتَّعليمية النظم -5-6

and HMM(  
  : منهاالتَّعليميةالعديد من النظم أيضاً  نماذج ماركوف المخفية في بناء ساهمت

ستخدمت ضمن نظام تعليم اللغة اإلنكليزية على الشبكة العنكبوتية لطـالب المرحلـة           ا -
مـن أجـل   ) Web-Based English Learning System- WELS(بتدائيـة  اال

بغية الحصول على تعلـيم تكيفـي لكـل         ) ضعيفة ومتقدمة (تصنيفهم إلى مجموعتين    
  ].56[مجموعة 

) Interactive Multi Media Exercises- IMMEX(استخدمت أيضاً في النظام  -
 Learning( للطالـب  الـتَّعلُّم لحل المسائل في الكيمياء بهـدف نمذجـة مـسارات    

Trajectories] (130 ،131.[  
 من أجل تحسين University of Massachusetts استخدامها من قبل جامعة تَمكما  -

 عن طريق التنبؤ بأفعال الطالب المستقبلية و معرفـة          MANICأداء النظام التعليمي    
 التـي  )التالية، أو السابقة، أو األولى، أو األخيرة، أو المحتوى         (ماهي الصفحات التالية  

 ]. 78[يقوم بزيارتها سوف 

  
  :يتم استخدام نماذج ماركوف المخفية  في هذا البحث كما يلي

  .نمذجة معارف الطالب -
بالمفاهيم التعليمة المستقبلية التالية التي سوف يقوم بزيارتهـا الطالـب بهـدف             التنبؤ   -

  .ح واإلرشادات الالزمة لهائتقديم النصتوجيهه و
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  )Conclusion(الخالصة 
 اآللي المستخدمة الحقاً    التَّعلُّم العديد من خوارزميات     ، من خالل هذا الفصل    ،عرض تَملقد  
 كاستخدام الشبكة العصبونية ذاكـرة التـرابط         المقرر التعليمي  نمذجة مختلف معارف  في  

 تقـويم الطالـب  وفـي   ؛ثنائية اإلتجاه المهيكلة وهي ذات بنية جديدة مقدمة في هذا البحث          
 المبنيـة باسـتخدام النظـام الجديـد      التَّعليميـة ه مـع المقـررات       خالل تفاعل  أيضاً، من 

IWEBISE  ،  تقديم محتوى تعليمي يتناسب مع حالته المعرفية المرتبطـة مـع       بغية  وذلك
 نمـاذج مـاركوف     اسـتخدام يتم تحقيق ذلك من خالل       . للمنهاج التَّعليميةتلف المفاهيم   مخ

 منطـق   التـي تطبـق مفهـوم     ئية االتجاه    ذاكرة الترابط ثنا   :الشبكات العصبونية المخفية و 
فـي  أيـضاً    نماذج ماركوف المخفية     تساعد اكم ،Fuzzy-ART2 و   ART2الغموض، و 

خـالل  وإرشـاده   توجيهه  بهدف  المستقبلية   أخذ دور المعلم من خالل التنبؤ بأفعال الطالب       
  .للمقرر التعليميمه لُّععملية تَ

  
  



  
  
  الثاني الجزء

  
  

 Part II  
 

 IWEBISEالنظام 
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  )Introduction(المقدمة 
على الشبكة العنكبوتية التَّعليملنظام التفاعلي الذكي من أجل هدف اي )IWEBISE( إلى 

هذا النظام  يتألف  .وإدارتها تصميم مقررات تعليمية ذكية وتكيفية على الشبكة العنكبوتية
 المستخدم  وواجهات،ونموذج المعلم ، ونموذج الطالب،فةنموذج المعر:  وحداتخمسمن 

  : تخصيص فصل لكل وحدةتَم وقد ، التكيفومحرك
المعرفـة المتعلقـة بمحتـوى        كيفية تمثيل  ء على لضولط هذا الفصل ا   سي: الفصل السادس 

و فرعيـة أ  الساسية أو   األ يةالتَّعليممجموعة من األهداف     الذي يتألف من     ،يالتَّعليمالمقرر  
 تَـم .   أو صورةً  اً أو ملف  اًيرتبط كل مفهوم بوحدة تعليمية، تمثل نص      . سابقالشرط  مفاهيم ال 
 ية بثالث طرق من أجل اختيار الطريقة األنسب       التَّعليم اتلمقرر التعليمي ل  محتوىالتمذجة  

   :IWEBISE ضمن النظام  بشكل نهائيوالمستخدمة واألفضل
  )2-6  الفقرة. (ثنائية االتجاه الشبكة العصبونية ذاكرة الترابط -
  )3-6الفقرة  ( العالئقية قواعد البيانات-
  )4-6الفقرة  (XML استخدام لغة -

 الحـصول   بغية  الطالب ونمذجة معارفه   يميتق  كيفية ز هذا الفصل على   كِّري: الفصل السابع 
اسـتخدام   تَم. هلُّمعتَمستواه المعرفي ونمط    مع   التي تتفق     المتنوعة التغذية الراجعة وتقديم  

  والشبكات العـصبونية )HMM ( اآللي كنماذج ماركوف المخفية    التََّعلُّمبعض خوارزميات   
)FBAMو ،ART2و ،Fuzzy-ART2  .(الطبقــيالنمــوذج الجديــد  النظــام يطبــق 
)Overlay (   يعتمـد  ، كمـا   الخاصة بالمقررلطالبالخريطة المعرفية الدماغية ل في نمذجة

نمـوذج  و للطالب،   ة المعرفي مختلف الحاالت في تحديد    Fuzzy-ART2الخوارزمية   على
Felder and Silverman    تَفي تحديد نمطلُّمهع.  

يشرح هذا الفصل كيفية بناء نموذج المعلم وكيفية نمذجة القواعد التربويـة            : الفصل الثامن 
بلية خـالل   المستخدمة من قبله، كما يشرح خوارزمية ونتائج التنبؤ بأفعال الطالب المـستق           

 للمعلم بتوجيه الطالب فـي الوقـت        السماحبهدف   ، ضمن األجزاء المختلفة للمقرر    إبحاره
زميـة نمـاذج    راسـتخدمت خوا  . معلُّالمناسب في حالة انحيازهم عن المسار الصحيح للتَّ       

  .ماركوف المخفية في عملية التنبؤ
 IWEBISE  خوارزمتي التكيـف المـستخدمة ضـمن       يشرح هذا الفصل  : الفصل التاسع 

 ية وفـق الحالـة    التَّعليموتفصيل محتوى صفحة المفاهيم      إلى توليد خطة المنهاج      والهادفة
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خدمة ضـمن   تعمليات التكيـف المـس    يعرض تقانات   كما   .لُّمهعتَونمط  ة للطالب   المعرفي
تقـديم صـفحات    والمحتوى  صفحة  أجزاء  يف  يتكالعرض التكيفي من خالل     تقانة  : النظام

ترتيـب الـروابط    المالحة التكيفية من خالل     تقانة  و ،مرئي أو نصي  ذات محتوى   متنوعة  
)Link Sorting (ها ئأو إخفا)Link Hiding (  أو بتلوينها حسب الحالة المعرفية للطالـب
)Annotation(، تتبع المنهاج عن طريـق      تقانة للمقرر و  باستخدام الخرائط المفاهيمية    أو

ا لُّمهعتَية التالية من أجل تتبعها و     التَّعليم المفاهيم   تزود الطالب بأفضل  تقديم قائمة اقتراحات    
  .والعمل معها

يعرض مجموعة من الواجهات التطبيقية المستخدمة مـن قبـل مـسؤول            : الفصل العاشر 
  .والمعلم والطالبية التَّعليمالنظام ومصمم المقررات 

يوضح ، كما IWEBISE أهم الصفات التي يتسم بها النظام )II -1( الجدول يلخص
  . األجزاء الرئيسية له)II-1(الشكل 

  
  .IWEBISEميزات النظام ): II-1(الجدول 

   على الشبكة العنكبوتيةالتَّعليم ذكي من أجل نظام تفاعلي  االسم
Intelligent WEb-Based Interactive System for 
Education 

 http://www.iwebise.org  الموقع

ــستخدمة  األدوات الم
  في بنائه

 .XML و MySQL  و PHPلغة الـ  •

 .CSS و HTMLالـ  •

 .قواعد البيانات العالئقية  نموذج المعرفة

  . مفتوح–) Overlay (الطبقي  نموذج الطالبنوع 
 ة المعرفي الحالةتحديد  
  للطالب

  .Fuzzy-ART2الخوارزمية 

تحديــد نمــط تعلــم 
  الطالب

  .  Felder and Silvermanنموذجتطبيق 

  .HMMخوارزمية   آلية التنبؤ
  .SCORM  المعيار

  : أربعة مستويات للمستخدميين  واجهات العرض

http://www.iwebise.org
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  مسؤول النظام •
  مصمم المقرر •
  المعلم •
  الطالب •

 .التكيفي حسب نوعه ومستواه) المحتوى(العرض  •  تقانات التكيف

مباشر  والتوجيه ال  إخفاء الوصالت التعليقات و (المالحة التكيفية    •
 ).والخرائط

  .يعالالمستوى ال يتتبع المنهاج ذ •

  نمط

   معلم–طالب  •
   طالب–طالب  •
  محتوى–معلم  •
   محتوى –محتوى  •

  التفاعلية

  المستوى

 . للمقررخريطةم ااستخد: )التفاعلية الهيكلية (الثاني •

يتبع النظام خطوات الطالـب مـن       : )تحديث التفاعلية  (الثالث •
 .ديم محتوى تكييفيأجل تحديث نموذج الطالب لتق

يستطيع الطالب تغيير المعلومـات    : )محاكاة التفاعلية  (الخامس •
 .المخزنة في نموذج الطالب من أجل تغيير العملية التكيفية

أعطى نمـوذج الطالـب المفتـوح     : )التفاعلية الحرة  (السادس •
  .حرية أكبر في تصفح المقرر

 . مابين الطالبالمحادثة النصية •  ملحقات إضافية

 .منتدىة الخدم •

 .خدمة البريد اإللكتروني •

العربيـة  ( لغـات مختلفـة لواجهـات العـرض          دعم ألربع  •
مع إمكانيـة إضـافة لغـة       ) واإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية  

 .جديدة

فيـديو، ملفـات   صور، أو (وتخزينها  ية  التَّعليمإدارة الوحدات    •
 ).، الخPDFنصية، ملف فالش، أوملفات 
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 ا من أجل إمكانية استخدامه    ةيالتَّعليم اتإمكانية تصدير المقرر   •
 .MOODLEضمن منصات عمل أخرى كـ 

 .لطالبالمعلم لإمكانية متابعة  •

 .ية إلى فئات رئيسية وفرعيةالتَّعليمتصنيف المقررات  •

 .أسئلة امتحانية متنوعةإنشاء  •

  .إدارة الطالب ومجموعات الطالب •
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 .IWEBISE  البنية العامة للنظام،)II-1(الشكل   
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Fuzzy-ART2 

 المعرفةنموذج 
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PHP + CSS 
 

  
  
  

   التكيفمحرك
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 واجهة المستخدم

  مسؤول النظام
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تية
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ة ا
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  المعلم  يالتَّعليم المقررمصمم 

  الطالب

  نموذج المعلم
  ؤبوحدة التن

  

  ةالقواعد التربوي
  



  
  

  الفصل السادس
  نموذج المعرفة

  

Chapter VI 
Domain Model 
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  )Introduction(المقدمة 
عند بناء أي نظـام  وأصعبها  من أهم العمليات تعليمي أي مقرر عملية نمذجة معارف تعد

      نجاح هذه الخطوة يـؤمن نجـاح بـاقي          تعليمي تكيفي وذكي على الشبكة العنكبوتية، ألن 
طريقة الـشبكة العـصبونية     :  مختلفة ارن هذا الجزء ثالث طرق    يشرح ويق . أجزاء النظام 

BAM،   وطريقة   ، العالئقية  وطريقة القواعد البيانات XML،    اسـتخدامها فـي هيكلـة   تَم
 مقـررات  من أجل الحصول على أفضل طريقة تستخدم الحقاًُ في تصميم            التَّعليميالمقرر  

  .تعليمية أخرى
  
  )Domain Model(نموذج المعرفة  -6-1
 التكيف لتوليد مقررات تعليمية تكيفية على الشبكة العنكبوتية على مفهوم مفهومعتمد ي

 الذي سيقدم للطالب، حيث )Content ( المقرر عن المحتوى)Structure (بنية استقاللية
 واختيار المحتوى ،تسمح في كل لحظة باختيار المفاهيم المناسبة لكل طالب بشكل خاص

  .بشكل منفصل عن البنية لهي ستقدم المالئم للصفحات الت
، حيث )3-2-4-2( فقرة  الخرائط المفاهيمية ألوزبلباستخدامالمقرر يتم تمثيل معارف 

مثل محتوى مقرر ما بمفهوم مركب أساسي ي)Principal Composite Concept( 
  األهداف من المفاهيم المركبة التي تمثل تمثل مجموعةأخرىتجزئته إلى أجزاء ويمكن 
يمكن  والتي بدورها تنقسم إلى أجزاء أخرى ،)Learning Objectives-LO (التَّعليمية
يتم تقسيم المقرر حتى الوصول إلى مفاهيم ، وهكذا مركبة أو بسيطة مفاهيم أن تكون

  . اليمكن تقسيمها)جزيئات (بسيطة
 النهائية تمثل البنية  مفاهيميطةرخترتبط هذه المفاهيم مع بعضها البعض من أجل تشكيل 

لكل مفهوم ) Educational Unit- EU(يتم تخصيص وحدة تعليمية .  المعرفةنموذجل
 يطةرخ باستخدام المقرر، أي يتم تمثيل معارف ةالخريطمن المفاهيم الموجودة ضمن 

  : أساسية مستوياتةأربع من ةمؤلف
 .التَّعليمي  أو المقررالمفهوم المركب األساسي -

يمكن أن تحتوي على مستويات جزئية  (التَّعليميةهداف األ  أوالمفاهيم المركبة -
  ).أخرى
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  أو فرعية)Main concept (أساسيةالتي يمكن أن تكون  العامة المفاهيم -
)Sub- concept (ضمن المقررمستخدمةالمصطلحات تمثل قاموس الهي و . 

  : كمايليالتَّعليميةتُصنف الوحدات : التَّعليميةالوحدات  -
  .أمثلة -
 .مع فيديو وصورمحتوى نصي  -

 .محتوى نصي -

 .تمارين -

 .أسئلة امتحان ذاتي قبلي -

 .أسئلة امتحان ذاتي بعدي -

 .الملخص -

  .ةالخريطالبنية العامة لهذه ) 1-6( الشكل يبين

 - Concept(عالقــة -اســتخدام مــدلول مفهــوم) 1(يعتمـد مبــدأ التكيــف علــى  

relationships(ظيمها ضمن مقرر   تنتها و الذي يسمح بوصف المفاهيم وطريقة هيكل     هو  و

  جزء من
  متطلب أساسي

… 

… 

… 

 )2(مفهوم مركب 
 

)2(مفهوم أساسي 
  

  )2(مفهوم فرعي 
  

 التَّعليميالمقرر 

 )1(مفهوم مركب 

)2(مفهوم أساسي 
  

)1(مفهوم أساسي 
 

  )1(مفهوم فرعي 
  

وحدة 
  تعلیمیة

5 

وحدة 
  تعلیمیة

4 
 

وحدة 
  تعلیمیة

3 
 

وحدة 
  تعلیمیة

2 
  

وحدة 
  تعلیمیة

1 
 

  .التَّعليمية  المفاهيميطةرخ، البنية العامة ل)1-6(الشكل 

المستوى 
 األول

المستوى 
 الثاني

المستوى 
 الثالث

المستوى 
 الرابع
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هـذا  . التَّعليمـي إيجاد العالقات المختلفة مابين مختلف مفاهيم المقـرر         ) 2(تعليمي ما، و    
  .معهتقديم المحتوى األكثر تناسباً مع مايسمح بتوليد الصفحات المقدمة للطالب ديناميكياً 

  .هو كل جزء يجب أن يتعلمه الطالب:  المفهوم
، يتألف جزؤها األيمـن مـن مفهـوم    )Educational Rule ( قاعدة تربويةهي: لعالقةا

لهذا المفهوم المركب والتي يمكن أن تكـون        األيسر من المفاهيم الفرعية     جزؤها  ومركب،  
  :، أي يوجد نوعين من العالقاتأيضاً مركبة أو بسيطة

األساسـية أو  هي عالقة مفهوم مركـب مـع مفاهيمـه    ): Part of(عالقة جزء من  -
  .الفرعية

 اً أساسـي  اًهي المفاهيم التـي تعتبـر شـرط       ): Prerequisite( أساسي   متطلبقة  عال -
 .لدراسة مفهوم آخر

مختلفة بثالث طرقالتَّعليمي نمذجة المقرر تَم :  
  .)5 قم رة رمقالة منشو( )BAM( الشبكة العصبونية ذاكرة الترابط ثنائية االتجاه -
 .MySqlقواعد البيانات العالئقية باستخدام  -

- XML) 6 و 1ة رقاالت منشوم(.   
  
طريقة الشبكة العصبونية ذاكرة الترابط ثنائيـة االتجـاه المهيكلـة            -6-2
)Hierarchical BAM Neural Network-HBAM Method(  
من  باستخدام شبكتينالتَّعليميالمقرر  نمذجة تَم BAM:   

BAM-1 :  مع مختلف المفاهيم األساسيةالتَّعليميةتستخدم لربط األهداف .  
BAM-2:  التَّعليميةتستخدم لربط المفاهيم األساسية مع الوحدات.  

بعض لتشكل شبكة عصبونية هيكلية واحدة مؤلفـة مـن   بترتبط كلتا الشبكتين مع بعضهما     
 يبـين . BAM-2 نفس طبقة الدخل لـ BAM-1ثالث طبقات، أي تكون طبقة الخرج لـ   

  :مخطط نموذج المعرفة ) 2-6(الشكل 
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 ، تسلـسلياً التَّعليميـة  والمفاهيم والوحدات التَّعليمية األهداف لترميز يستخدم الترميز الثنائي  

 بعد الترميز، أي بعدد خانـات       التَّعليميةويتحدد عدد العقد في الطبقة األولى بعدد األهداف         
، فيكـون   13 التَّعليميـة اف   فمثالً إذا كان عدد األهد     ،الرقم الثنائي الذي يتم الحصول عليه     

ـ وبتحد.  في الطبقة األولى   4 فتكون عدد الخاليا العصبونية      1101الرمز الثنائي له هو      د ي
 قبل الترميز، فمـثالً     التَّعليميةعدد العقد في الطبقة الثانية والثالثة بعدد المفاهيم والوحدات          

، فيكـون عـدد الخاليـا    70 يـة التَّعليم وعدد الوحدات 41 التَّعليميةإذا كان عدد المفاهيم  
بعد ذلك يتم حـساب مـصفوفتي       .  في الطبقة الثالثة   70و في الطبقة الثانية     41العصبونية  

  .العالقات مابين الطبقات تمثيل من أجل W2(m * u) و W1(n * m) األوزان
 عندئـٍذ يقـوم   ،2 الـرقم  ي ذالتَّعليمي السابق باختيار الهدف المثالفإذا قام الطالب حسب     

، لحـساب المفـاهيم     HBAMالخاص بهذا الهدف للـشبكة      ] 0010[نظام بتقديم الشعاع    ال
، فنحصل على   )3-5(و  ) 2-5( والمعادالت   W1المرتبطة به باستخدام مصفوفة األوزان      

  :الشعاع 
[0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 

0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]. 
، 5:، أي هو مرتبط بالمفاهيم التالية       التَّعليمييدل الواحد على رقم المفهوم المرتبط بالهدف        

 HBAM  شعاع الخرج النهـائي لـشبكة      بنفس الطريقة   يتم تحديد  ثُم، ومن   22،  8،  7،  6

التَّعلیمیةاألھداف   
Learning 

Objectives 
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 .BAM، مخطط نموذج المعرفة باستخدام )2-6(الشكل 
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 تلـك مرتبطـة ب  الالتَّعليمية من أجل تحديد جميع الوحدات W2باستخدام مصفوفة األوزان  
  .المفاهيم

  
   HBAM مزايا طريقة -6-2-1

 .التَّعليمية طريقة جديدة في نمذجة معارف المقررات تعد -

 تفتح آفاقاً جديدة في البحث العلمي ضمن      يمكن أن    جديدة   عصبونيةشبكة   بنية   تعد -
 . كالتعرف على األشكال والنماذج والصوت، الخمجاالت أخرى

 
  HBAMطريقة سلبيات  -6-2-2

تحديـد  فـي   إلى زمن كبيـر  HBAM للشبكة المهيكلة ءحتاج عمليات االستدعا  ت -
 تَعلُّـم ، وهذا يمكن أن يعيق ويـؤخر   المناسبة لعرضهاالتَّعليميةالمفهوم أو الوحدة   

 .العنكبوتيةالطالب على الشبكة 

 اً تعليمي اً فكل مرة يضيف المعلم هدف     ألن،بنية ثابتة قياسية   HBAMالشبكة  التوفر   -
 ما، يجب على النظام إعـادة تـدريب الـشبكة            تعليميةً حدةًو ما أو    اًأو مفهوم ما  

 ئهوإنـشا   تعليمـي  مقـرر في معالجـة أي      اًمعقدمما يجعل استخدامها    ،  لنمذجته
 .هيلتعدو

  إذا أراد المعلـم    ه فصل بنية المقرر عن المحتوى، ألنَّ      HBAMلم يتم من خالل      -
مختلفين يجب عليه إعادة تدريب الشبكة       لمفهومين   التَّعليمية تخصيص نفس الوحدة  

 .مرة ثانية

ذكيـة  سهل عملية بناء مقررات تعليميـة       ت البحث عن طرق أخرى      تَمم،   تقد خالل ما من  
  . طريقة قاعدة البيانات العالئقيةمنها ،على الشبكة العنكبوتية

  
 Relational Database(طريقـة قواعـد البيانـات العالئقيـة      -6-3

Method( 
اي سوف يتم إنـشاؤه    ت ال التَّعليمير  مقرللمفاهيم  ال لنمذجة مختلف     جدوالً  عشر أحد بناء تَم 

 :، وهي كاآلتيIWEBISEمن قبل النظام 
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 ’Maincategories()  Main Categories(الفئـات األساسـية   جدول  -6-3-1

Table(  
  :يلي ويعرف كماالتَّعليميةيخزن هذا الجدول التصنيفات الرئيسية للمقررات 

 Auto(هـو حقـل مفتـاح تـرقيم تلقـائي      ): catid(معرف الفئة األساسـية   -

increment (            يدل على رقم الفئة الرئيسية، يقوم النظام أوتوماتيكياً بتوليـد رقـم
 .لكل فئة يتم إضافتها للجدول

الفئـة   يخزن اسـم     اً حرف 50بطول  ) varchar(حقل نصي   ): catname(االسم   -
 .األساسية

 يخزن اسـم الفئـة     اً حرف 50بطول  ) varchar(حقل نصي   ): 1catname(االسم   -
 .األساسية باللغة األجنبية

 
  )Subcategories( )Sub-Categories’ Table (الفرعيةالفئات جدول  -6-3-2

  :ويعرف كمايلي التَّعليميةمقررات  الثانوية للتصنيفاتاليخزن هذا الجدول 
 Auto(فتـاح تـرقيم تلقـائي    هو حقـل م ): subcatid(معرف الفئة األساسية  -

increment (     يقوم النظام أوتوماتيكياً بتوليد رقم لكل       الفرعيةيدل على رقم الفئة ،
 .فئة يتم إضافتها للجدول

 يخزن اسم الفئة    اً حرف 50بطول  ) varchar(حقل نصي   ): subcatname(االسم   -
 .الفرعية باللغة العربية

 يخـزن اسـم     اً حرف 50بطول  ) varchar(حقل نصي   ): 1subcatname(االسم   -
 .األجنبيةالفرعية باللغة الفئة 

يخـزن رقـم الفئـة      ) int(حقل عدد صحيح طويل     ):subcatcat(الفئة الرئيسية    -
 .الرئيسية األب

 
ـ  اتالمقـرر (المفهـوم المركـب األساسـي       جدول   -6-3-3  )Subjects ()ةالتَّعليمي
)Subjects’ Table(  

  : كما يلييةالتَّعليميتم تعريف جدول المقررات 
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 )Auto increment ( تـرقيم تلقـائي   مفتاح حقلهو: ) SubID (معرف المقرر -
، يقوم النظام أوتوماتيكياً بتوليد رقم لكل مقرر يـتم          التَّعليمي المقرر    رقم يدل على 

  .إضافته للجدول
 يخزن اسم المقـرر     اً حرف 50بطول  ) varchar(حقل نصي    ):subname(سم  اال -

   .التَّعليمي
 ملخص عن محتوى المقرر      يخزن )text (حقل نصي طويل  : )subdes(وصف  ال -

  .وأهدافه
  .يدل على تاريخ إنشاء المقرر )date (حقل من نوع تاريخ): subdate(التاريخ  -
 حروف يخزن اسـم مـسار       10بطول  ) varchar(حقل نصي   ): subdir (المجلد -

 . من ملفات صور وفيديو وصوتالتَّعليميةتخزين الوحدات 

يخزن شـروط دراسـة المقـرر       ) text(طويل  حقل نصي    ):subpre (الشروط -
 .التَّعليمي

 التَّعليميـة يخزن األهداف   ) text(حقل نصي طويل     ):subobjectivs(األهداف   -
 .التَّعليميللمقرر 

يخزن المخطط الزمني لدراسـة     ) text(حقل نصي طويل     ):subprog(البرنامج   -
 .التَّعليميللمقرر 

يخـزن لغـة المقـرر      ) 30(بطـول   ) varchar(حقل نصي   ): sublang(اللغة   -
 .التَّعليمي

يخزن رقم التـصنيف    ) int(حقل عدد صحيح طويل     ):subsubcat(الفئة الفرعية    -
 .التَّعليميةالفرعي للمقررات 

الواحـد أو الـصفر     : يأخذ قيمتين ) tinyint(حقل رقمي   ):subpublicate(نشر   -
 ودراسـته مجانـاً علـى    التَّعليمي للمقرر  المعلم يسمح بنشر أو الأنليدالن على   

 . التوالي

الواحد أو الـصفر    : يأخذ قيمتين ) tinyint(حقل رقمي   ):subsharable(مشاركة   -
 أم ال   التَّعليميـة  يسمح بمشاركة الكائنـات      التَّعليمي مصمم المقرر    أنليدالن على   
 .على التوالي

دنى لعـدد األمثلـة أو      يخزن الحد األ  ) tinyint(حقل رقمي   ):sublow(منخفض   -
 . التمارين التي سيتم تقديمها للطالب
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يخزن متوسط عدد األمثلـة أو      ) tinyint(حقل رقمي   ):submoderate(متوسط   -
 .التمارين التي سيتم تقديمها للطالب

يخزن الحد األعلـى لعـدد األمثلـة أو         ) tinyint(حقل رقمي   ):subhigh (عال -
 .التمارين التي سيتم تقديمها للطالب

 
 'Learning Objectives ()التَّعليميـة  األهـداف (المفاهيم المركبة جدول  -6-3-4

Table- lo(  
  : كما يليالتَّعليميةيتم تعريف جدول األهداف 

 )Auto increment( تـرقيم تلقـائي    مفتاحهو حقل):loid (التَّعليميرقم الهدف  -
 بتوليد رقـم لكـل هـدف        ، يقوم النظام أوتوماتيكياً   التَّعليمييدل على رقم الهدف     

 .تعليمي يتم إضافته للجدول

حروف يـستخدم   ) 10(هو حقل نصي بطول     ): loorder (التَّعليميترتيب الهدف    -
  . المقرريطةرخ ضمن التَّعليميةلترتيب مفاهيم المادة 

 يخـزن رقـم المقـرر       )int (هو حقل عدد صحيح طويل    ): losub(رقم المقرر    -
 .التَّعليمي

يخـزن   حرفاً 50بطول  ) varchar(حقل نصي   ): loname (يميالتَّعلاسم الهدف    -
 .التَّعليمياسم الهدف 

الـصفر أو  :  يأخذ قيمتـين )tinyint (حقل رقمي): lotype (التَّعليمينوع الهدف    -
 . بسيط أو مركب على التواليالتَّعليميالواحد ليدالن على أن الهدف 

 . األبالتَّعليمي مفهومال رقميخزن ) int(حقل رقمي ): lopartof(جزء من  -

  
ــدول  -6-3-5 ــاهيم ج ــبمف ــيالمتطل ــداف  ( األساس ــةاأله  )lopre ()التَّعليمي
)Perquisites of Learning Objectives’ Table(  

   .التَّعليميةلألهداف  األساسي المتطلبيستخدم هذا الجدول لتحديد مفاهيم 
 Auto(م تلقـائي  هو حقل مفتاح ترقي):lopreid(معرف مفاهيم الشرط األساسي  -

increment (     يقوم النظـام أوتوماتيكيـاً      ، األساسي المتطلبيدل على رقم مفهوم 
 .بتوليد رقم لكل مقرر يتم إضافته للجدول
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يخـزن رقـم    ) int(حقل عدد صحيح طويـل      ):lopreloid (التَّعليميرقم الهدف    -
 .التَّعليميالهدف 

يخزن رقـم   ) int(ويل  حقل عدد صحيح ط   ):loprelopre(رقم المتطلب األساسي     -
 . األساسيالتَّعليمي لدراسة الهدف اً أساسياً مطلبيعدالهدف الذي 

  
  )concepts() Concepts’ Table(المفاهيم األساسية جدول  -6-3-6
عـرف  التَّعليمـي  للمقـرر  خزن هذا الجدول مواصفات المفاهيم األساسية والبـسيطة      يوي ،

  :كمايلي
يـدل  ) Auto increment(فتاح ترقيم تلقـائي  هو حقل م):conid(رقم المفهوم  -

على رقم المفهوم البسيط، يقوم النظام أوتوماتيكياً بتوليد رقم لكل مفهوم تعليمـي              
 .يتم إضافته للجدول

يخزن اسـم   حرفاً   100بطول  ) varchar(حقل نصي   ):conname(اسم المفهوم    -
 .التَّعليميالمفهوم 

يخزن رقم الهـدف    ) int( صحيح طويل    حقل عدد  ):conlo (التَّعليميرقم الهدف    -
 . األبالتَّعليمي

  
ــاهيم جــدول  -6-3-7 ــبمف ــاهيم األساســية ( األساســيالمتطل  )conpre ()المف
)Perquisite Concepts’ Table (  

 .  األساسي للمفاهيم األساسيةالمتطلبيستخدم هذا الجدول لتحديد مفاهيم 

 Auto(مفتاح ترقيم تلقائي هو حقل ):conpreid(معرف مفاهيم الشرط األساسي  -

increment (     يقوم النظـام أوتوماتيكيـاً      ، األساسي المتطلبيدل على رقم مفهوم 
 . يتم إضافته للجدولمتطلببتوليد رقم لكل 

يخزن رقم  ) int(حقل عدد صحيح طويل     ):conpreconid (المفهوم األساسي رقم   -
 .األساسيمفهوم ال

يخـزن  ) int(قل عدد صحيح طويل     ح):conpreconpre(رقم المتطلب األساسي     -
 . لدراسة المفهوم األساسياً أساسياً متطلبيعدرقم المفهوم الذي 
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  )subconcept() Sub-Concepts’ Table(المفاهيم الفرعية جدول  -6-3-8
  :، ويعرف كمايليالتَّعليمي من المصطلحات الخاص بالمقرر اًيخزن هذا الجدول قاموس 

 Auto(هو حقل مفتـاح تـرقيم تلقـائي    ): subconid(معرف المفهوم الفرعي  -

increment (    يقوم النظام أوتوماتيكياً بتوليد رقـم       ،المفهوم الفرعي يدل على رقم 
 . يتم إضافته للجدولمصطلحلكل 

حرفـاً   30بطول  ) varchar(حقل نصي   ):subconname(اسم المفهوم الفرعي     -
 .التَّعليمييخزن اسم المصطلح 

يخـزن محتـوى    ) text(حقـل نـصي طويـل       ):subconcontenu(المحتوى   -
 .المصطلح

المقـرر  يخـزن رقـم     ) int(حقل عدد صحيح طويل     ): subcon_sub(المقرر   -
 .التَّعليمي

  
 ( )attach_con_subcon( المفاهيم األساسـية  والمصطلحات ربط جدول  -6-3-9

Attach Concepts with Sub-Concepts Table(  
دة مابين المفاهيم الفرعية واألساسية ضـمن المقـرر         ولموجيخزن هذا الجدول العالقات ا    

  :التَّعليمي
هو حقـل مفتـاح تـرقيم تلقـائي          ): con_subconid(معرف المفهوم الفرعي     -

)Auto increment (    يدل على رقم العالقة الموجودة مـابين المفهـوم الفرعـي
ة يـتم إضـافتها      يقوم النظام أوتوماتيكياً بتوليد رقم لكل عالق       ،والمفهوم األساسي 

 .للجدول

يخـزن رقـم    ) int(حقل عدد صحيح طويـل      ): con_id(رقم المفهوم األساسي     -
 .المفهوم األساسي

يخزن رقـم   ) int(حقل عدد صحيح طويل     ): subcon_id(رقم المفهوم الفرعي     -
 .المفهوم الفرعي

الصفر أو الواحد ليدالن    : يأخذ قيمتين ) tinyint( حقل رقمي    ):pre (شرط أساسي  -
 . المفهوم األساسيتَعلُّم ل أم اللى أن المفهوم الفرعي هو شرط أساسيع
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 concept_contenu() Concept(ألساسـية  امحتوى المفـاهيم  جدول  -6-3-10

Content Table(  
  :، ويعرف كمايليالتَّعليمي لمختلف مفاهيم المقرر التَّعليمييخزن هذا الجدول المحتوى 

يـدل  ) Auto increment(قل مفتاح ترقيم تلقائي هو ح):ccid(معرف المحتوى  -
 يقوم النظام أوتوماتيكياً بتوليد رقم لكل محتوى تعليمـي يـتم            ،على رقم المحتوى  

 .إضافته للجدول

يخزن رقـم المفهـوم     ) int(حقل عدد صحيح طويل     ): cconcept(رقم المفهوم    -
 . األبالتَّعليمي

يمكـن للمـصمم المقـرر أن    ، )int(حقل عدد صحيح   ): cctype(نوع المحتوى    -
ه، تَعلُّم يتم عرضها للطالب حسب أسلوب       التَّعليمييخزن ثالثة أنواع من المحتوى      

 :وهي

 .نص -

 .نص وفيديو وصوت -

يخزن مقدمة عن محتوى المفهـوم      ) text(حقل نصي طويل    ): ccinto(المقدمة   -
  .HTML على شكل واسمات للغة التَّعليمي

يخـزن محتـوى المفهـوم      ) text(طويـل   حقل نصي   ): cccontenu(المحتوى   -
 .HTML على شكل واسمات للغة التَّعليمي

يخزن أمثلة مرتبطة مع المفهـوم  ) text(حقل نصي طويل    ): ccexample(أمثلة   -
 .HTML على شكل واسمات للغة التَّعليمي

يخزن ملخص عن محتـوى     ) text(حقل نصي طويل    ):ccconclusion(الخاتمة   -
  .HTMLى شكل واسمات للغة  علالتَّعليميالمفهوم 

  
  )test_items() Tests Items’ Table(بنود األسئلة جدول  -6-3-11
 من تمارين وأسئلة االمتحان القبلي والبعدي المتعلقة        التَّعليميةيخزن هذا الجدول الوحدات      

  :التَّعليميبمختلف مفاهيم المقرر 
يـدل  ) Auto increment(هو حقل مفتاح ترقيم تلقـائي  ):ti_id(معرف السؤال  -

 يقوم النظام أوتوماتيكياً بتوليد رقم لكـل سـؤال يـتم إضـافته          ،على رقم السؤال  
 .للجدول
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 قيم للداللة على نوع     يخزن خمس ) tinyint(حقل رقمي   ): ti_type(نوع السؤال    -
 :السؤال

 .د الخياراتتعدم: 1 -

 .جواب قصير: 2 -

 .د االختياراتتعدم: 3 -

 .صح أو خطأ: 4 -

 .غاتإمالء الفرا: 5 -

 .يخزن نص السؤال) text(حقل نصي طويل ): ti_text(السؤال  -

يخزن احتمال الجـواب األول     ) text(حقل نصي طويل    ) : ti_ans1 (1الجواب   -
 .للسؤال

يخزن احتمال الجواب الثـاني     ) text(حقل نصي طويل    ) : ti_ans2 (2الجواب   -
 .للسؤال

تمال الجواب الثالـث    يخزن اح ) text(حقل نصي طويل    ) : ti_ans3 (3الجواب   -
 .للسؤال

يخزن احتمال الجواب الرابـع     ) text(حقل نصي طويل    ) : ti_ans4 (4الجواب   -
 .للسؤال

يخزن تلمـيح للجـواب     ) text(حقل نصي طويل    ) : ti_feed1 (1تغذية راجعة    -
 .األول

يخزن تلمـيح للجـواب     ) text(حقل نصي طويل    ) : ti_feed2 (2تغذية راجعة    -
 .الثاني

يخزن تلمـيح للجـواب     ) text(حقل نصي طويل    ) : ti_feed3 (3عة  تغذية راج  -
 .الثالث

يخزن تلمـيح للجـواب     ) text(حقل نصي طويل    ) : ti_feed4 (4تغذية راجعة    -
 .الرابع

 فيمـا إذا    تكون قيمته الواحـد   ) tinyint(حقل رقمي   ): ti_correct1 (1صحيح   -
 . أوالصفر في الحالة المغايرةكان الجواب األول صحيحاً

يمـا إذا   تكون قيمته الواحـد ف    ) tinyint(حقل رقمي   ): ti_correct2 (2صحيح   -
 . أوالصفر في الحالة المغايرةكان الجواب الثاني صحيحاً
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تكون قيمته الواحـد فيمـا إذا       ) tinyint(حقل رقمي   ): ti_correct3 (3صحيح   -
 . أوالصفر في الحالة المغايرةن الجواب الثالث صحيحاًكا

يمـا إذا   تكون قيمته الواحـد ف    ) tinyint(حقل رقمي   ): ti_correct4 (4صحيح   -
 . أوالصفر في الحالة المغايرةكان الجواب الرابع صحيحاً

يخزن رقم المفهـوم    ) int(حقل عدد صحيح طويل     ): ti_con(المفهوم األساسي    -
 .األساسي

يخـزن رقـم    ) int(حقل عدد صـحيح طويـل       ): ti_subcon(المفهوم الفرعي    -
 .ساسيالمفهوم األ

يخـزن رقـم الهـدف      ) int(حقل عدد صحيح طويـل      ):ti_lo (التَّعليميالهدف   -
 .التَّعليمي

 .يخزن رقم المقرر) int(حقل عدد صحيح طويل ):ti_sub(المقرر  -

يحدد هذا الحقل فيما إذا كـان       ) tinyint(حقل رقمي   ):ti_pretest(امتحان قبلي    -
 .لمفهوم تعليمي ماي ضمن االمتحان القبلأو ال يستخدم  يستخدم السؤال

يحدد هذا الحقل فيمـا إذا كـان الـسؤال         ) tinyint(حقل رقمي   ):ti_exe (تمرين -
 .مفهوم تعليمي مايستخدم أو ال يستخدم ضمن تمارين 

يحدد هذا الحقل فيما إذا كان      ) tinyint(حقل رقمي   ):ti_posttest(امتحان بعدي    -
 .لمفهوم تعليمي ما البعديالسؤال يستخدم أو ال يستخدم ضمن االمتحان 

ف صل  ی، حی ث    )∞ -1(هـي عالقـة     المذكورة سابقاً    الجداولكل  وتكون العالقات مابين    

كل جـداول  ) 3-6(لشكل ا یعك س و لك ل واح دة منھ ا،    مثالھذه العالقات مع ) 1-6(الجدول  
  .نموذج المعرفة والعالقات الموجودة فيما بينها

  .ول نموذج المعرفةعالقات الموجودة مابين جداال، )1-6(الجدول 
  )1(اسم الجدول 
  )1(اسم الحقل 

  )2(اسم الجدول 
  الشرح  )2(اسم الحقل 

  الفئات األساسية
catid  

  الفئات الفرعية
subcatcat  

كل سجل من جدول الفئات األساسية يمكن أن يكـون     
.  مع عدة سجالت من الجدول الفئات الفرعية       اًمربوط

 فئـات    عـدة  فئة اللغات يمكن أن تحتوي على     : مثال
  .فرعية كاللغة اإلنكليزية واإلسبانية والفرنسية
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  الفئات الفرعية
subcatid  

المقــــررات  
  التَّعليمية

subsubcat 

 يمكن أن يكـون     الفرعيةكل سجل من جدول الفئات      
المقـررات   مع عدة سجالت مـن جـدول         اًمربوط

يمكن اللغة اإلنكليزية   :  الفرعية فئةال: مثال. التَّعليمية
تعليم قواعـد    ك عدة مقررات تعليمية  أن تحتوي على    

  .2  مستوى و1اللغة اإلنكليزية مستوى 
  التَّعليميةالمقررات 

SubID  
  

  التَّعليميةاألهداف 
losub  

 يمكـن أن    التَّعليميـة المقررات  كل سجل من جدول     
األهـداف   مع عدة سجالت من جدول       اًيكون مربوط 

تعليم قواعد اللغـة    : عليميالتَّالمقرر  : مثال. التَّعليمية
عدة أهداف تعليميـة  حتوي على  ييمكن أن   اإلنكليزية  

  .الحاضر البسيط والحاضر المستمر: كـ
  التَّعليميةالمقررات 

SubID  
  

  بنود األسئلة
ti_sub  

. أسـئلة  عدة   على يحتوي يمكن أن    مقرر تعليمي كل  
تعليم قواعد اللغة اإلنكليزيـة     : التَّعليميالمقرر  : مثال

عدة أسئلة امتحانية تستخدم في     حتوي على   ييمكن أن   
اإلمتحانات البعدبة أو القبلية أو تمارين تستخدم خالل        

  .دراسة الطالب للمقرر
  التَّعليميةاألهداف 

loid 
  

  بنود األسئلة
ti_lo 

. أسـئلة  عدة   على يحتوي يمكن أن    هدف تعليمي كل  
الفعل المـضارع المـستمر     : التَّعليميالهدف  : مثال

عدة أسئلة امتحانية تستخدم في     حتوي على   يمكن أن   ي
يقوم بحلهـا  اإلمتحانات البعدبة أو القبلية أو تمارين       

  .خالل دراسته لهالطالب 
  التَّعليميةاألهداف 

loid 
  

 المتطلب   أهداف
  األساسي

lopreloid  

 مـع عـدة     اً يمكن أن يكون مربوط    هدف تعليمي كل  
ـ  اً متطلب تعد تعليمية أخرى    أهداف .  لدراسـته  اًي أساس
 الفعل المضارع   التَّعليمياليمكن دراسة الهدف    : مثال

المستمر إذا لم يحقق الطالب مستوى محدد في الفعل         
  .الحاضر البسيط

  التَّعليميةاألهداف 
loid 

  

  المفاهيم األساسية
conlo 

.  كل هدف تعليمي إلى عدة مفـاهيم تعليميـة         أيتجز
ر يحتوي على    الحاضر المستم  التَّعليميالهدف  : مثال
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 ,Positive form: منهاأربعة مفاهيم تعليمية أساسية 
Negative form, question form…     

  المفاهيم األساسية
conlo 

مفاهيم المتطلـب   
  األساسي

conpreconid 
 

 مع عـدة    اً يمكن أن يكون مربوط     تعليمي مفهومكل  
.  لدراسـته  اً أساسـي  اً متطلب تعد تعليمية أخرى    مفاهيم
 Question التَّعليمـي  المفهوميمكن دراسة ال: مثال

Form لفعل المضارع المستمر إذا لم يحقق الطالب  ل
 Positive and التَّعليميةم يهاالمفمستوى محدد في 

Negative Form.  
  المفاهيم األساسية

conlo  
  بنود األسئلة

ti_con  
 عـدة   على يحتوي يمكن أن يكون     مفهوم تعليمي كل  
 Positive Form: التَّعليمـي م المفهو: مثال. أسئلة

عـدة  حتوي على   ييمكن أن   للفعل المضارع المستمر    
ـ أسئلة امتحانية تستخدم في اإلمتحانـات البعد       ة أو  ي

  .القبلية أو تمارين تستخدم خالل دراسة الطالب له
  المفاهيم األساسية

conlo  
محتوى المفاهيم  

  أألساسية
ccid 

عليمـي التَّيمكن إضافة عـدة مـستويات للمحتـوى         
يمكن : الخاص بكل مفهوم أساسي، فعلى سبيل المثال      

 Positive التَّعليمـي للمصمم أن يضيف للمفهـوم  

Form  محتـوى   باستخدام الفيـديو أو      اً محتوى مرئي
  . بهدف شرحه للطالباًنصي

  التَّعليميةالمقررات 
SubID  

  المفاهيم الفرعية
Subcon_sub 

قائمـة مــن  يحتــوي علـى  كـل مقـرر تعليمـي    
لمقـرر  ل" فعل مساعد "المصطلح  : ، مثال صطلحاتمال

  .تعليم قواعد اللغة اإلنكليزية
  المفاهيم الفرعية

Subcon_id  
ربط المصطلحات و 

  المفاهيم األساسية
Subcon_id  

كل مفهوم تعليمي أساسي يتم ربطه بعدة مصطلحات        
  .داعمة للطالب خالل دراسته له

  المفاهيم الفرعية
Subcon_id  

  بنود األسئلة
ti_subcon  

: مثال. أسئلة عدة   على يحتوي يمكن أن    مصطلحكل  
عـدة  حتـوي علـى   ي Auxiliary verb: المصطلح

ـ أسئلة امتحانية تستخدم في اإلمتحانـات البعد       ة أو  ي
  .القبلية أو تمارين تستخدم خالل دراسة الطالب له
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Subjects 
 
SubID 
subname 
subdes 
subdate 
subdir 
subpre 
subobjectivs 
subprog 
sublang 
subsubcat 
subpublicate 
subsharable 
sublow 
submoderate 
subhigh 
 

Subcategories 
subcatid 
subcatname 
subcatname1 
subcatcat 
 

lopre 
 

lopreid 
lopreloid 
loprelopre 
 

lo 
 

loid 
loorder 
losub 
loname 
lotype 
lopartof 

concepts 
 
conid 
conname 
conlo 

Maincategories 
catid 
catname 
catname1 
 
 

  .المعرفة، بنية جداول نموذج )3-6(الشكل 

conpro 
 
conpreid 
conpreconid 
conpreconpre 

subconcept 
 

subconid  
subconname 
subconcontenu 
subcon_sub  
 
 

Attach_con_su
bcon 

 
con_subconid 
con_id 
subcon_id 
pre 
 

Concept_conte
nu 

 
ccid 
cconcept 
cctype 
ccinto 
cccontenu 
ccexample 
ccconclusion 

Test_items 
 
ti_id 
ti_type 
ti_text 
ti_ans1 
ti_ans2 
ti_ans3 
ti_ans4 
ti_feed1 
ti_feed2 
ti_feed3 
ti_feed4 
ti_correct1 
ti_correct2 
ti_correct3 
ti_correct4 
ti_con 
ti_subcon 
ti_lo 
ti_sub 
ti_pretest 
ti_exe 
ti_posttest 

 

1 

∞ 

1 

1 

1 1 

1 

1 

1 1 

1 

∞ 

∞ 

∞ 

∞ 

∞ 

∞ 

∞ 

∞ 
∞ 

∞ 
∞ 
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  )Results and Discussions (النتائج والمناقشة -6-3-12
تناسب قواعد البيانات تخزين واسترداد بنى البيانات الخطية التي يمكن تمثيلها في تنـسيق              

 أسرع عند كتابة واسترداد البيانات، فالطبيعة المركبة للبيانات         تعد، فهي   "جدول"من النوع   
  . تحسن األداء، وإنَّما يكون على حساب المرونة

  
  )XML) XML Method طريقة الـ -6-4
الـ  بناء المستند تَمDTD (Document Type Definition)  من أجل تحديد مجموعـة 

 XML ضمن مستند     أي مقرر  رفامن القواعد العامة لتعريف وتوصيف طريقة تنظيم مع       
  .مخطط هذا المستند) 4-6(، يعرض الشكل ]40[

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!ELEMENT iwebise (category+)> 
<!ELEMENT category (catname, catnameeng, catlang, subcategory+)> 
<!ATTLIST category 
     catid CDATA #REQUIRED> 
<!ELEMENT catname (#PCDATA)> 
<!ELEMENT catnameeng (#PCDATA)> 
<!ELEMENT catlang (#PCDATA)> 
<!ELEMENT subcategory (subcatname, subcatnameeng, subject+)> 
<!ATTLIST subcategory 
     subcatid CDATA #REQUIRED> 
<!ELEMENT subcatname (#PCDATA)> 
<!ELEMENT subcatnameeng (#PCDATA)> 
<!ELEMENT subject (subname, subdes, subteach, subdate, subdir, subpre, subobjective, 
subprog, sublang, subpublicate, subsharable, sub_exe_low, sub_exe_moderate, 
sub_exe_high, lo+)> 
<!ATTLIST subject 
     subid CDATA #REQUIRED> 
<!ELEMENT subname (#PCDATA)> 
<!ELEMENT subdes (#PCDATA)> 
<!ELEMENT subteach (#PCDATA)> 
<!ELEMENT subdate (#PCDATA)> 
<!ELEMENT subdir (#PCDATA)> 
<!ELEMENT subpre (#PCDATA)> 
<!ELEMENT subobjective (#PCDATA)> 
<!ELEMENT subprog (#PCDATA)> 
<!ELEMENT sublang (#PCDATA)> 
<!ELEMENT subpublicate (#PCDATA)> 
<!ELEMENT subsharable (#PCDATA)> 
<!ELEMENT sub_exe_low (#PCDATA)> 
<!ELEMENT sub_exe_moderate (#PCDATA)> 
<!ELEMENT sub_exe_high (#PCDATA)> 
<!ELEMENT lo (loname, lotype, lopartof, loorder, concepts, test_items+)> 
<!ATTLIST lo 
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     loid CDATA #REQUIRED 
     depno1 CDATA #IMPLIED 
     depno2 CDATA #IMPLIED 
     depno3 CDATA #IMPLIED 
     depno4 CDATA #IMPLIED 
     depno5 CDATA #IMPLIED 
     depno6 CDATA #IMPLIED 
     depno7 CDATA #IMPLIED 
     depno8 CDATA #IMPLIED 
     depno9 CDATA #IMPLIED 
     depno10 CDATA #IMPLIED> 
<!ELEMENT loname (#PCDATA)> 
<!ELEMENT lotype (#PCDATA)> 
<!ELEMENT lopartof (#PCDATA)> 
<!ELEMENT loorder (#PCDATA)> 
<!ELEMENT concepts (conname, conlo, concepts_contenu+, subconcept+, test_items+)> 
<!ATTLIST concepts 
     conid CDATA #REQUIRED 
     connodep1 CDATA #REQUIRED 
     connodep3 CDATA #IMPLIED 
     connodep4 CDATA #IMPLIED 
     connodep5 CDATA #IMPLIED 
     connodep6 CDATA #IMPLIED 
     connodep7 CDATA #IMPLIED 
     connodep8 CDATA #IMPLIED 
     connodep9 CDATA #IMPLIED 
     connodep10 CDATA #IMPLIED> 
<!ELEMENT conname (#PCDATA)> 
<!ELEMENT conlo (#PCDATA)> 
<!ELEMENT concepts_contenu (cclevel, cccontenu, ccintro, ccconclusion, cctype)> 
<!ATTLIST concepts_contenu 
     ccid CDATA #REQUIRED> 
<!ELEMENT cclevel (#PCDATA)> 
<!ELEMENT cccontenu (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ccintro (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ccconclusion (#PCDATA)> 
<!ELEMENT cctype (#PCDATA)> 
<!ELEMENT subconcept (subconname, subconcontenu, test_items+)> 
<!ATTLIST subconcept 
     subconid CDATA #REQUIRED> 
<!ELEMENT subconname (#PCDATA)> 
<!ELEMENT subconcontenu (#PCDATA)> 
<!ELEMENT test_items (ti_type, ti_text, ti_ans1, ti_correct1, ti_correct2, ti_correct3, 
ti_correct4, ti_pretest, ti_exe, ti_posttest)> 
<!ATTLIST test_items 
     ti_id CDATA #REQUIRED> 
<!ELEMENT ti_type (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ti_text (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ti_ans1 (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ti_correct1 (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ti_correct2 (#PCDATA)> 
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<!ELEMENT ti_correct3 (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ti_correct4 (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ti_pretest (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ti_exe (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ti_posttest (#PCDATA)> 

 .لتوصيف نوع البيانات IWEBISE_SCHEMA.DTD محتوى الملف ،)4-6(الشكل 

 األساسي وتخزينه علـى  XML كتابة مستند تَمبق،  الساDTDوبناء على تنسيق المستند    
  .جزءاً من هذا المستند) 5-6(المخدم، يعكس الشكل 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<iwebise> 
  <category catid=""> 
    <catname> </catname> 
    <catnameeng> </catnameeng> 
    <catlang> </catlang> 
    <subcategory subcatid=" "> 
      <subcatname> </subcatname> 
      <subcatnameeng> </subcatnameeng> 
      <subject subid=" "> 
        <subname> </subname> 
        <subdes> </subdes> 
        <subteach> </subteach> 
        <subdate> </subdate> 
        <subdir </subdir> 
        <subpre> </subpre> 
        <subobjective> </subobjective> 
        <subprog> </subprog> 
        <sublang> </sublang> 
        <subpublicate> </subpublicate> 
        <subsharable> </subsharable> 
        <sub_exe_low> </sub_exe_low> 
        <sub_exe_moderate> </sub_exe_moderate> 
        <sub_exe_high> </sub_exe_high> 
        <lo loid="1" depno1="0" depno2="0" depno3="0" depno4="0" depno5="0" 
depno6="0" depno7="0" depno8="0" depno9="0" depno10="0"> 
          <loname> </loname> 
          <lotype> </lotype> 
          <lopartof> </lopartof> 
          <loorder> </loorder> 
          <concepts conid="" connodep1="0" connodep3="0" connodep4="0" 
connodep5="0" connodep6="0" connodep7="0" connodep8="0" connodep9="0" 
connodep10="0"> 
               <conname>Verb to be: Positive Form</conname> 
               <conlo> </conlo> 
               <concepts_contenu ccid="2"> 
                 <cclevel> </cclevel> 
                 <cccontenu> </cccontenu> 
                 <ccintro> </ccintro> 
                 <ccconclusion> </ccconclusion> 
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                 <cctype> </cctype> 
               </concepts_contenu> 
               <subconcept subconid="2"> 
                 <subconname> </subconname> 
                 <subconcontenu> </subconcontenu> 
                  
                   
                 <test_items ti_id="5"> 
                   <ti_type> </ti_type> 
                   <ti_text> </ti_text> 
                   <ti_ans1> </ti_ans1> 
                   <ti_correct1> </ti_correct1> 
                   <ti_correct2></ti_correct2> 
                   <ti_correct3> </ti_correct3> 
                   <ti_correct4> </ti_correct4> 
                   <ti_pretest> </ti_pretest> 
                   <ti_exe> </ti_exe> 
                   <ti_posttest></ti_posttest> 
                 </test_items> 
               </subconcept> 
               <test_items ti_id=""> 
                … 
               </test_items> 
           <test_items ti_id="21"> 
                   <ti_type> </ti_type> 
                   <ti_text> </ti_text> 
                   <ti_ans1> </ti_ans1> 
                   <ti_correct1> </ti_correct1> 
                   <ti_correct2> </ti_correct2> 
                   <ti_correct3> </ti_correct3> 
                   <ti_correct4> </ti_correct4> 
                   <ti_pretest> </ti_pretest> 
                   <ti_exe> </ti_exe> 
                   <ti_posttest> </ti_posttest> 
          </test_items> 
          <test_items ti_id=""> 
                … 
          </test_items>    ..... 
          </concepts> 
          <concepts> 
           ….. 
           </concepts> 
         <test_items ti_id=""> 
                … 
          </test_items>     
        </lo> 
        <lo> 
          … 
        </lo> 
      </subject> 
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      <subject> 
      …. 
      </subject> 
    </subcategory> 
    <subcategory> 
     ……… 
    </subcategory> 
   
  </category> 
  <category> 
   ……… 
  </category> 
</iwebise> 

  .XML باستخدام لغة الـ تمثيل نموذج المعرفة، )5-6(الشكل 
 
  )Results and Discussions (النتائج والمناقشة -6-4-1
ا  بديالً عن قواعد البيانات، وإنما تكمـن قيمـة اسـتخدامه           XMLالـ   طريقة تعد ال •

 . التي تتمتع بهاللمعارف المقررتحويل والتوصيف الكطريقة في 

ناتجة عن استعالم يجري على قاعدة البيانات،       السجالت  اللمجموعة   XMLتشبه الـ    •
 المختلفة أسماء الحقول في الجداول، فيما توافق القـيم          )Tags (بحيث تمثل الواسمات  

   .اسماتوهذه الفي الجدول معارف المقرر التي تتواجد بين 
ـ  يسمح استخدام  •  بـشكل هيكلـي     التَّعليميفي توصيف محتوى المقرر      XML  لغة ال

 من  بالمقرر  الخاصة معارفالباستخدام جذر أساسي وعقد ثانوية بهدف تمثيل مختلف         
مفاهيم أساسية وفرعية ووحدات تعليمية، كما تستخدم لفصل محتوى الـصفحات عـن     

ختلفة من حيث المحتوى العلمي والـروابط       تنسيقها وإمكانية الحصول على صفحات م     
التي تربطها مع الصفحات األخرى، باإلضافة إلى ذلك، تسمح بإعادة توزيع واستخدام            

  . نظم أخرىضمن في أماكن أخرى والتَّعليمي المقرر
 التَّعليمية ملفاً ذا بنية عامة لتمثيل المعارف والوحدات         IWEBISE.DTD الملف   يعد •

 بناؤه لتوليد نظـم تعليميـة   تَم بشكل عام، أي ليس فقط أي مقرريم  المتعلقة بمناهج تعل  
مختلفة ضمن مجـاالت     مقرراتما من أجل تعليم      بشكل خاص، وإنِّ   مقرر واحد لتعليم  
 .مختلفة

طريقـة   مـن    األفضل في تبادل ونقل البيانات     تعد XMLالـ  طريقة   أنمن  على الرغم   
 عند بناء خريطـة     IWEBISEضمن النظام الـ      لم يتم استخدامها   ولكن،  قواعد البيانات 

  :XMLعلى الـ أن تتفوق لألسباب التالية والتي تجعل قواعد البيانات وذلك ، المقررات
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لكـي   ،تفضيل مصممين المقررات االحتفاظ بخصوصية بيانـات مقـرراتهم         •
 .لسرقة أو اإلطالع غير المعتمد أو غير المرخص بهلعرضة التكون 

نواع البيانات غير النصية مثل  وأامل مع البيانات الكبيرةالتععدم إمكانيتها  •
 .والفيديالصور و 

في نقل مقرراتهم  ة مصممين المقررات    نموذج المعرفة في حال رغب    تحزيم   إضافة أداة    تَم 
  .)5-6فقرة  ( منصات تعليمية أخرىواستخدامها ضمن

  
  )Domain Model Packaging (لمعرفةتحزيم نموذج ا -6-5
النظام   مستخدي IWEBISE   ًوإنـشاء   كأداة تساعد على تحزيم محتـوى المقـررات       أيضا 

  إمكانيـة   وذلـك بهـدف    ،SCORM  العالمي المعيار مع   لتتوافقجميع الملفات المطلوبة    
كــ   المختلفـة  الـتَّعلُّم  ضـمن نظـم إدارة       التَّعليميةهذه المقررات     والتعامل مع  تحميل

MOODLE. 6-6( مراحل كما هو موضح في الشكل وتتم عملية التحزيم على عدة.(  

   
 SCORM) Domain معيـار  باسـتخدام مراحل تحزيم نموذج المعرفـة   -6-5-1

Knowledge Packaging Using SCORM Standard ( 
 
  HTML تصدير نموذج المعرفة إلى ملفات -أ

  : لكل من HTMLيتم بناء صفحة 
  .التَّعليمية والتي تحتوي على األهداف لمقرر الرئيسية لةخريطال •

تصدير المقرر 
 إلى ملفات التَّعليمي

HTML 

  التَّعليميمصمم المقرر 

  
بناء ملفات 
SCORM 

  
  ضغط الملفات 

 .نموذج المعرفة لمقرر تعليميتحزيم  مراحل خطوات، )6-6(الشكل 

ملف حزمة  قاعدة البیانات
المحتوى
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 .ساسيةاألمفاهيم المفهوم من  •

 .كل مفهوم األساسيالتمارين الخاصة ب •

 .االمتحان البعدي الخاص بكل مفهوم األساسي •

 .مفهوم من المفاهيم الفرعية •

 .التمارين الخاصة بكل مفهوم فرعي •

 .االمتحان البعدي الخاص بكل مفهوم فرعي •

  
  SCORMات بناء ملف -ب

الذي يحتـوي علـى     ،  SCORMالالزم لمعيار    imsmanifest.xmlالـ   ملفيتم إنشاء   
 الـتَّعلُّم  وكيفية تعامل نظـام إدارة       التَّعليميةوصف المقرر وطريقة ترتيب مختلف المفاهيم       

 .معه

  
   ضغط الملفات-ج
ت  وملفـا HTMLيحتوي على جميع ملفـات  ) zip.( امتداد ييتم إنشاء ملف مضغوط ذ    

الـصور، والفالشـات،    ملفـات   ك الخاصة بالمقرر    التَّعليمية وملفات الكائنات    XMLالـ  
  .وفيديو، والخ
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  )Conclusion(الخالصة 
 ألنَّـه يحتـوي علـى كـل        IWEBISE القلب النابض للنظام     بمنزلة نموذج المعرفة    يعد
خبـرة المكتـسبة     المتعلقة بالمقرر باإلضافة إلـى حـصيلة ال        التَّعليميةهداف والمفاهيم   األ

فـي نمذجـة    طـرق مختلفـة      ثالثاستخدام   الفصل من خالل هذا     تَم .والمتاحة للمعلمين 
  :التَّعليمية ات معارف المقرريطةرخ

 يمكن أن تفتح آفاقاً جديدة في البحث التي HBAMالجديدة الشبكة العصبونية  -1
 كن ول، كالتعرف على األشكال والنماذج والصوت مجاالت أخرىالعلمي ضمن

فكل مرة يضيف المعلم هدف تعليمي ها تحتاج إلى تدريب  استخدامها معقد ألنَّيعد
تحتاج إلى زمن كبير في  إلى مقرره، كما حدة تعليمية ماوما أو مفهوم ما أو 

   .على الطالب عرض خريطة المقرر
 .أحد عشر جدوالًالقواعد البيانات العالئقية باستخدام  -2

 .XMLالـ  -3

 عن تنسيقه   التَّعليمي هي المثلى ألنه يتم من خاللها فصل المحتوى          XML طريقة الـ    تعد
 ضمن النظام  االعتمادتَمولكن  أخرى،أنظمة ضمن وتوزيعه  ه إعادة استخدامبحيث يمكن

تمتـاز بالخـصوصية    ألنَّهـا   العالئقيـة    على طريقة قواعد البيانات      IWEBISEالجديد  
  .والفيديات غير النصية مثل الصور و  البيانأنواعو ،التعامل مع بيانات كبيرةو

تحزيم نموذج المعرفة ليتوافق مع المعيـار     تصدير و مراحل  في هذا الفصل    عرض   تَمكما  
 و بنـاء ملفـات      HTMLتصدير نموذج المعرفة إلى ملفـات        وهي   SCORMالعالمي  

SCORM من   وضغطها للحصول على ملف      ثُم )zip (       متوافق مـع منـصات تعليميـة
  .أخرى



   
 

  الفصل السابع
  نموذج الطالب

  
Chapter VII 
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  )Introduction (المقدمة
ـ  نمـوذج الطالـب المـستخدمة ضـمن النظـام         لاألساسية  بنية  ال هذا الفصل    يشرح   الـ

IWEBISE          ،يعرض كيفيـة  حيث   في توليد مقررات ذكية وتكيفية على الشبكة العنكبوتية 
 Felder andباستخدام نمـوذج   جامعة حلب-هد العالي للغاتالمعطالب  تَعلُّمنمذجة نمط 

Silverman  ،      ي بالنسبة لكـل    التَّعليمالمحتوى  صفحات  وذلك بهدف تحديد طريقة عرض
 هـدف أو     المرتبطـة بكـل     للطالب حاالت المعرفية الكيفية نمذجة   ويعرض أيضاً   . طالب

لطالب ت تصنيف أشعة ا    طرق مختلفة في عمليا    ستة باستخدام مفهوم تعليمي ضمن المقرر   
هذه الطرق  . وسط، وجيد، وجيد جداً، وممتاز     ضعيف جداً، وضعيف، و    :إلى ستة أصناف  

 ART2 والــ    FBAMالطريقة التقليدية وطريقـة الـشبكات العـصبونية الــ           : هي
– Fuzzy-ART2 وأخيـراً الطريقـة الهجينـة    HMM وطريقة الـ Fuzzy-ART2و

HMM. بيـنهم  جدول مقارنة   يعرض  وكل طريقة    ءأداوجودة   نتائجعلى   الفصل   ويركز
  .IWEBISEالجديد  نهائي ضمن النظام واستخدامها بشكل األنسب اختياربهدف 

  
  )Student Model Architecture (بنية نموذج الطالب -7-1
ـ  نوع نموذج الطالب المستخدم ضمن النظام      إن  الطبقـي النمـوذج    هـو    IWEBISE  ال
)Overlay Model(الدماغية للطالـب والتـي   ه يتم نمذجة الخريطة المعرفية ، فمن خالل

وهو ذات بنية مفتوحـة  ، )نموذج المعرفة(المعرفية الدماغية للمعلم   جزئية من خريطة     تعد
)Open Architecture ( بتغيير حالته المعرفيـة بالنـسبة   نفسه بنفسه ألنَّه يسمح للطالب

عدم الـشعور بقيـود       يساعده على  اهذ  موجود ضمن المقرر،   لكل هدف أو مفهوم تعليمي    
نمـوذج  يتـألف    .تتيح له الدراسة بخطوات واسـعة إن أراد       ما  إنَّيفرضها النظام عليه، و   

  :من جزئينالطالب 
والذي يحفظ المعلومات الشخصية والعلميـة والمهنيـة   ) Static Part(الجزء الثابت  •

ـ  للطالب، باإلضافة إلى اسم الدخول وكلمة مروره      ق بتـسجيله فـي    ومعلومـات تتعل
من أجل   " التَّعلُّمدليل نمط     "ةستبان كما يخزن الجزء الثابت إجابات الطالب لال       .المقرر

تحديد أسلوب تعلمه عن طريق تحديد درجات األفضلية لكل بعد مـن أبعـاد نمـوذج         
Felder and Silverman. 
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(، جدول المستخدمين    )2-7فقرة   (جداولأربعة  ى هذا الجزء على     بنَيUsers(   وجـدول ،
جدول دليل   و) Inscription( وجدول التسجيل    ،  )students_group(مجموعة الطالب   

  ).ils (التَّعلُّمنمط 
وهو يخزن معلومات تـشير إلـى مـدى فهـم     ) Dynamic Part(الجزء الديناميكي  •

هـذه المعلومـات    . التَّعليميـة  ألجزاء المنهاج خالل العملية       ومستواه المعرفي  الطالب
 الحصول عليها خالل إبحـار الطالـب ضـمن فـضاء           تَم عن عدة بارامترات     عبارة
  :المقرر
  .عدد األجوبة الصحيح-1
  . عدد األجوبة الخاطئة-2
   . الزمن الذي استغرقه الطالب في حل األسئلة-3
   . الزمن الذي استغرقه الطالب في قراءة مفهوم محدد-4
  . عدد محاوالت الطالب لإلجابة على سؤال ما-5

ـ الحالة تحديد لمختلف الخوارزميات المستخدمة في  هذه البارمترات مدخالت     تعد  ة المعرفي
ممتاز وجيد جداً وجيد ووسط وضـعيف وضـعيف         : طبقاتي تنقسم إلى ست     تللطالب وال 

  .جداً
  مـع المقـرر  الطالب تفاعل ، جدول)2-7فقرة  ( جداول   ثالثةى الجزء الديناميكي على     يبنَ
)students_interaction(، جدول إجابات الطالب     و)test_items_stu (  لمختلف األسئلة

ــارين،  ــة والتم ــة والبعدي ــات القبلي ــدولالمتحان ــةلخل اج ــبريط ــة للطال   المعرفي
)students_map(.   
  
  )Student Model Tables (جداول نموذج الطالب -7-2

  :الجداول التالية بناء تَملبناء نموذج الطالب 
  
  )Users Table (خدمينجدول المست -7-2-1

 والمعلمين  التَّعليميةالمعلومات الشخصية للطالب ومصممين المقررات      الجدول  يخزن هذا   
  :، ويتألف من الحقول التالية النظامومسئولين
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) Auto increment(هو حقل مفتاح تـرقيم تلقـائي   : )UserID (المستخدم معرف -
 يتم إضـافته    مستخدم بتوليد رقم لكل      يقوم النظام أوتوماتيكياً   ،المستخدميدل على رقم    

 .للجدول

 حروف يخـزن اسـم دخـول    6بطول ) varchar(حقل نصي  ):User(اسم الدخول    -
 .المستخدم للنظام، وهو حقل مفهرس أساسي، بحيث تكون قيمته فريدة ودون تكرار

 حروف يخزن كلمـة     10بطول  ) varchar(حقل نصي   ):UserPass(كلمة المرور    -
 .ى النظامدخول المستخدم إل

 اء يخزن اسـم اً حرف15بطول ) varchar(حقل نصي ):UserName(اسم المستخدم    -
 .لنظاما يمستخدم

ـ  15بطول  ) varchar(حقل نصي   ):Usersurname(كنية المستخدم    -  يخـزن   اً حرف
 .االسم الثاني لمستخدمي النظام

ـ   " 2"أو  " 1" قيمتين   يخزن) tinyint (رقميحقل  ):UserSex(الجنس   - ى للداللـة عل
  . على التواليذكر أو أنثىمن جنس المستخدم 

، يخـزن  اً حرف30 بطول  ) varchar(نصي  حقل  ): UserEmail (االلكترونيالبريد   -
 . للمستخدمينااللكترونيالبريد 

 . مستخدمعنوان اليخزن ) text(طوبل حقل نصي ):UserAddress(العنوان  -

ـ  حر 20بطول  ) varchar(حقل نصي   ):UserPhone(الهاتف    -  هـاتف ، يخـزن    اًف
 .المستخدمين

، يخـزن تـاريخ مـيالد       )date(حقل من نوع تاريخ     ): UserBirth(تاريخ الميالد    -
 .المستخدم

، يخزن آخر مؤهـل     اً حرف 30بطول  ) varchar(حقل نصي   ): UserQua(المؤهل   -
 .علمي للمستخدم

، ، يخزن رقم للداللة على نوع المـستخدم   )tinyint(حقل رقمي   ): UserType(النوع -
 . من مستخدمين النظاممستويات 4توجد 

o 1 :مسؤول النظام. 

o 2 :المعلم. 

o 3 : التَّعليميةمصمم المقررات. 
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o 4 :طالب. 

 تاريخ تـسجيل  يخزن) date(حقل من توع تاريخ  ): UserInsDate(تاريخ التسجيل    -
  .المستخدم في النظام

  
  )Students’ Group Table-students_group(جدول مجموعة الطالب  -7-2-2

  : من الحقول التالية ويتألفمجموعات الطالبيستخدم هذا الجدول من أجل إدارة 
يـدل  ) Auto increment(هو حقل مفتاح ترقيم تلقـائي  ): sgid(معرف التسجيل   -

على رقم سجل تسجيالت المجموعات، يقوم النظام أوتوماتيكياً بتوليد رقم في كل مرة             
 .يتم إنشاء مجموعة ما لمقرر ما

ـ  40بطول  ) varchar(حقل نصي    ):sgname(المجموعة  اسم   -  يخـزن اسـم    اً حرف
 .المجموعة

 إنـشاء يخزن تاريخ   ) date(حقل من توع تاريخ     ): sgdate(تاريخ إنشاء المجموعة     -
 . في النظامالمجموعة

شـرح مختـصر عـن      يخزن  ) text(حقل نصي طويل    ):sgdes (صفات المجموعة  -
 .المجموعة

  
  )Inscription Table-inscription(ب جدول تسجيل الطال -7-2-3

اليستطيع الطالب أن يقوم بدراسة أي مقرر تعليمي مستفيداً من كل ميزات النظام الـذكي،            
ي يقوم هذا الجدول بربط سجالت الطـالب والمعلمـين  مـع جـدول               أ،  هفيإالّ بتسجيله   
  : ويتألف من الحقول التاليةالتَّعليميةالمقررات 

يـدل  ) Auto increment(هو حقل مفتاح ترقيم تلقائي ): ins_id(معرف التسجيل  -
 يقوم النظام أوتوماتيكياً بتوليد رقم في كـل مـرة           ،على رقم سجل تسجيالت الطالب    

 .يقوم تسجيل طالب ما على مقرر ما

، يخزن رقم الطالب الـذي      )int(هو حقل عدد صحيح طويل      ):ins_stu(رقم الطالب    -
 .يليمالتَّعقام بالتسجيل على المقرر 

، يخزن رقم المقـرر     )int(هو حقل عدد صحيح طويل      ):ins_subject(رقم المقرر    -
 .ي الذي يريد الطالب التسجيل عليهالتَّعليم
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يخـزن تـاريخ تـسجيل      ) date(حقل من نوع تاريخ     ): ins_date(تاريخ التسجيل    -
 .يالتَّعليمالطالب على المقرر 

زن مالحظات تسجيل الطالـب     يخ) text(حقل نصي طويل    ): ins_note(مالحظات   -
 .على المقرر إن وجدت

، يخـزن  حروف 10بطول ) varchar(حقل نصي   ):ins_stusubject(مقرر  -طالب -
ي معاً، وذلك من أجل التأكد من أن نفس الطالب ال يقـوم     التَّعليمرقم الطالب والمقرر    

 .بالتسجيل على نفس المقرر مرتين

مقـرر  ال، يخزن رقم معلم    )int(يح طويل   هو حقل عدد صح   ): ins_teacher(المعلم   -
 .يالتَّعليم

، يخـزن رقـم   )int(هو حقل عدد صـحيح طويـل      ): ins_group(رقم المجموعة    -
 .المجموعة لتسجيل الطالب فيها

  
  ) Index Learning Style Table-ils (التَّعلُّم نمطجدول دليل  -7-2-4

من أجـل تحديـد أسـلوب       "  علُّمتَّال نمطدليل   "ستبانةيخزن هذا الجدول إجابات الطالب ال     
  : حقل وهم50، يتألف من تعلمه

يـدل  ) Auto increment(هو حقل مفتاح ترقيم تلقـائي  ): ilsid (ستبانةمعرف اال -
 ا يـتم إضـافته  اسـتبانة  يقوم النظام أوتوماتيكياً بتوليد رقم لكـل  ،ستبانةعلى رقم اال  

 .للجدول

، يخزن رقم الطالب الـذي قـام        )int (هو حقل عدد صحيح طويل    ): ilsstu(الطالب   -
 .ستبانةباإلجابة على اال

- كالتـالي ةسـتبان  لكل سـؤال مـن أسـئلة اال    حقال44ً تعريف تَم ) :ilsq1, ilsq2, 

ilsq3,…,ilsq44 .(    وهي حقول نصية)char (      بطول حرف واحد وتأخذ قيمتين"a "
 .للداللة على الجواب األول أو الثاني على التوالي" b"أو 

 سـتبانة يخزن نتيجـة الطالـب لال     ) tinyint(حقل رقمي   ): ilsact_ref(بعد األول   ال -
 .)4-7فقرة  ( التأملي–بالنسبة للبعد العملي 

 سـتبانه يخزن نتيجة الطالب لال   ) tinyint(حقل رقمي   ): ilssen_intui(البعد الثاني    -
 .)4-7فقرة  (الحدسي-الحسيبالنسبة للبعد 
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 سـتبانه يخزن نتيجة الطالـب لال ) tinyint( حقل رقمي ):ilsvis_verb(البعد الثالث    -
 .)4-7فقرة  ( المرئي–اللفظي بالنسبة للبعد 

 سـتبانه يخزن نتيجة الطالب لال   ) tinyint(حقل رقمي   ): ilsseq_glob(البعد الرابع    -
 .)4-7فقرة (  الكلي–التسلسلي بالنسبة للبعد 

  
  )Student Responses Table -test_items_stu(طالب الإجابات جدول  -7-2-5

يخزن هذا الجدول أجوبة األسئلة التي أجاب عليها الطالب خالل تقدمه إلى االمتحان القبلي              
  : يتألف من الحقول التالية.أو البعدي أو حله للتمارين

يدل على ) Auto increment(هو حقل مفتاح ترقيم تلقائي ):tis_id(معرف السؤال  -
 .وماتيكياً بتوليد رقم لكل سؤال يقوم باإلجابة عليه الطالب يقوم النظام أوت،رقم السؤال

يخزن رقم السؤال المخـزن    ) int(حقل عدد صحيح طويل      ):tis_ti_id(رقم السؤال    -
 .ضمن نموذج المعرفة) test_items(في جدول 

يخزن رقم الطالب الذي يقـوم  ) int(حقل عدد صحيح طويل  ): tis_stu(رقم الطالب    -
 .ؤالباإلجابة على الس

 على الـسؤال    إجابة الطالب يخزن  ) varchar (نصيحقل  ) : tis_ans1 (1الجواب   -
 .)5، 4، 2، 1(إذا كان السؤال من النوع في حالة 

 كان نـوع الـسؤال      افيما إذ يستخدم  ) tinyint(حقل رقمي   ) : tis_ans2 (2الجواب   -
 الجـواب   للداللة على أن قد قام الطالـب باختيـار       أو صفر  ، ويخزن رقم واحد   )3(

 . أو ال على التواليالثاني للسؤال

 كان نـوع الـسؤال      افيما إذ يستخدم  ) tinyint(حقل رقمي   ) : tis_ans3 (3الجواب   -
باختيـار الجـواب   قد قـام  ، ويخزن رقم واحد أو صفر  للداللة على أن الطالب         )3(

 .الثالث للسؤال أو ال على التوالي

 كان نـوع الـسؤال      افيما إذ يستخدم  ) tinyint(حقل رقمي   ) : tis_ans4 (4الجواب   -
، ويخزن رقم واحد أو صفر  للداللة على أن قد قام الطالـب باختيـار الجـواب            )3(

 .الرابع للسؤال أو ال على التوالي

تكون قيمته الواحـد فيمـا إذا كـان    ) tinyint(حقل رقمي ): tis_correct(صحيح     -
 .غايرة صحيحاُ أوالصفر في الحالة المعلى السؤالالجواب 
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عدد الثواني التـي اسـتغرقها    يخزن   ) time( وع وقت نمن  حقل  ): tis_time(زمن   -
 .الطالب في اإلجابة على السؤال

يخزن عدد المـرات التـي      ) tinyint(حقل رقمي   ):tis_attempts(عدد المحاوالت    -
 . الطالب اإلجابة على السؤال فيهاحاول

  
ــدول  -7-2-6 ــل ج ــفات(تفاع ــالب)ص  - Student’s Interaction ( الط

students_interaction(  
 تجميعها خالل تفاعلهم مع     تَميسمح جدول صفات الطالب بتخزين معلومات الطالب التي         

 :ويتألف من الحقول التاليةالنظام، 

) Auto increment(حقل مفتاح ترقيم تلقـائي  ):is_id(معرف سجل صفات الطالب  -
ظام أوتوماتيكياً بتوليد سجل في كل مـرة     يقوم الن  ،يدل على رقم سجل صفات الطالب     

 .يتفاعل الطالب مع النظام

يخـزن رقـم المفهـوم      ) int( حقل عدد صحيح طويل      ):is_concept (رقم المفهوم  -
 .يالتَّعليم

يخزن رقـم نـوع المفهـوم       ) int(حقل عدد صحيح طويل     ):is_type(نوع المفهوم    -
 .يالتَّعليم

، يخزن رقم الطالب الذي يقـوم       )int(يل  حقل عدد صحيح طو   ):is_stu (رقم الطالب  -
 .  يالتَّعليممفهوم ما من مفاهيم المقرر بالتفاعل مع 

، يخزن تاريخ تفاعل الطالـب      )date( حقل تاريخ    ):is_accessdate (تاريخ الدخول  -
 .يالتَّعليممع مفهوم ما من مفاهيم المقرر 

، يخـزن   )tinyint (صـغير  حقل عدد صحيح     ):is_NCA (عدد األجوبة الصحيحة   -
 .عدد األسئلة التي أجاب الطالب عليها بشكل صحيح

،يخزن عدد  )tinyint( حقل عدد صحيح صغير      ):is_NICA (عدد األجوبة الخاطئة   -
 .األسئلة التي أجاب الطالب عليها بشكل خاطئ

، يخزن متوسـط    )tinyint(حقل عدد صحيح طويل     : )is_TSSQ (زمن حل األسئلة   -
مفهوم ما من مفاهيم المقـرر      طة ب تبالمر  في حل األسئلة   الزمن الذي استغرقه الطالب   

   .يالتَّعليم
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، يخزن متوسـط   )tinyint(حقل عدد صحيح طويل      ):is_TSR (زمن قراءة المفهوم   -
 .  يالتَّعليممفهوم ما من مفاهيم المقرر  قراءة الزمن الذي استغرقه الطالب في

، يخزن متوسـط    )tinyint(عدد صحيح طويل     حقل ):is_NAAQ (عدد المحاوالت  -
عدد المرات التي حاول فيها الطالب اإلجابة على األسئلة المرتبطة بمفهوم مـا مـن               

 .   خالل الجلسة الواحدةيالتَّعليممفاهيم المقرر 

  
 Student’s Knowledge Map Table (للطالب المعرفية ريطةخالجدول  -7-2-7

-student_map(  
رر التعليمي الخاصة والمفصلة حـسب المـستوى         المق ريطةخيتم تخزين في هذا الجدول      

يتـألف  . ريطـة التعليمي لكل طالب، حيث كل سجل يمثل عقدة من العقد الموجودة في الخ         
  :هذا الجدول من الحقول التالية

يـدل  ) Auto increment(حقل مفتاح تـرقيم تلقـائي   ):map_id (ريطةمعرف الخ -
 أوتوماتيكياً بتوليد سجل في كـل       ، يقوم النظام  ريطةعلى رقم سجل عقدة من عقد الخ      

 .مرة يتفاعل الطالب مع النظام

يخزن رقم المفهوم   ) int(حقل عدد صحيح طويل     ):map_itemid (ريطةرقم بند الخ   -
 .التعليمي األساسي أو الفرعي

يخـزن نـوع    ) int(حقل عدد صحيح طويـل      ):1map_itemid (ريطةنوع بند الخ   -
 .عيالمفهوم التعليمي إن كان أساسي أو فر

، يخزن رقم الطالـب الـذي       )int(حقل عدد صحيح طويل     ):map_stu (رقم الطالب  -
 .  يقوم بالتفاعل مع مفهوم ما من مفاهيم المقرر التعليمي

يخـزن مـستوى الطالـب بالنـسبة        ) tinyint(حقل رقمي   ):map_level(المستوى   -
 .ريطةلمفهوم تعليمي ضمن الخ

يخزن تاريخ ووقت   )  datetime (حقل من نوع  ): map_datetime(تاريخ ووقت      -
تفاعل الطالب مع المقرر التعليمي من أجل تحديد مستواه الجديد بالنسبة لكل مفهـوم              

 .من المفاهيم
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، حی ث یف صل   )∞ -1(وتكون العالقات مابين كل الجداول المذكورة سـابقاً هـي عالقـة      

بنيـة  ) 1-7(ل يوضـح الـشك  ھذه العالقات مع مثال لكل واحدة منھ ا، كم ا       ) 1-7(الجدول  
  .جداول نموذج الطالب والعالقات الموجودة فيما بينهم

 .الطالبعالقات الموجودة مابين جداول نموذج ال، )1-7(الجدول 

  )1(اسم الجدول 
  )1(اسم الحقل 

  )2(اسم الجدول 
  )2(اسم الحقل 

  الشرح

  مستخدمينال
UserID 

  تفاعل الطالب
is-stu 

مكـن أن    ي المـستخدمين من جدول   طالب  كل سجل   
تفاعـل   مع عدة سجالت من جـدول        اًيكون مربوط 

مع النظام يتم   الطالب  يتفاعل  ة  رمكل  : مثال. الطالب
سجل يحتوي على عدد األجوبـة الـصحيحة        تخزين  
ـ     ،والخاطئة ،ة مفهـوم مـا  ءار وزمن حل األسئلة وق

   .وعدد المحاوالت التي قام بها خالل الحل
  المستخدمين

UserID 
  مالتَّعلُّدليل نمط 

ilsstu  
 لـه سـجل     المستخدمين جدول   منطالب  سجل  كل  

 الذي يخزن إجاباتـه     التَّعلُّمواحد في جدول دليل نمط      
  ".لُّمعتَّالدليل نمط  "استبانةعلى 

  المستخدمين
UserID 

جدول إجابـات   
  الطالب

tis-stu 

مـع  تبط  ركل سجل طالب من جدول المستخدمين م      
  .عدة سجالت مع جدول إجابات الطالب

  المستخدمين
UserID 

جــدول تــسجيل 
  الطالب

ins-stu  
 

مـع  تبط  ركل سجل طالب من جدول المستخدمين م      
يمكن : مثال. جدول تسجيل الطالب  من  عدة سجالت   

  .تاررمقلطالب واحد أن يسجل على عدة 

  المستخدمين
UserID  

جــدول تــسجيل 
  الطالب

ins-teacher  

تبط مع عدة   ركل سجل معلم من جدول المستخدمين م      
يمكـن  : مثـال . سجالت من جدول تسجيل الطالب     

  .تارر عدة مقرسلمعلم واحد أن يد
  المستخدمين

UserID 
يطـة  رجدول الخ 

  فية للطالبرالمع
map_stu 

تبط مـع   ركل سجل طالب من جدول المستخدمين م      
فية للطـالب   ريطة المع رالخعدة سجالت من جدول     

ن بالنسبة لكل مفهوم م     له فيةرالتي تخزن الحالة المع   
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  .ررمفاهيم المق
  مجموعات الطالب

sgid  
جــدول تــسجيل 

  الطالب
ins-group 

كل مجموعة من الطالب تحتوي على عدة سـجالت         
  .ما ررلطالب مسجلين في مق

  .، بنية جداول نموذج الطالب)1-7(الشكل   

Users 
 
UserID 
UserStu 
UserPass 
UserName 
Usersurname 
UserSex 
UserEmail 
UserAddress 
UserPhone 
UserBirth 
UserQua 
UserType 
UserInsDate 

inscriptions 
 
ins_id 
ins_stu 
ins_subject 
ins_date 
ins_note 
ins_stusubje
c 
ins_teacher 
ins_group 
 

ils 
 

ilsid 
ilsstu 
ilsq1, ilsq2, 
…, ilsq44 
ilsact_ref 
ilssen_intui 
ilsvis_verb 
ilsseq_glob 

students_int
eraction 

is_id 
is_concept 
is_type 
is_stu 
is_accessdate 
is_NCA 
is_NICA 
is_TSSQ 
is_TSR 
is_NAAQ 

student_map 
 
map_id 
map_itemid 
map_itemid1 
map_stu 
map_level 
map_datetime 

Subjects 
 
SubID 
subname 
subdes 
subdate 
… 

test_items_s
tu 
 

tis_id 
tis_ti_id 
tis_stu 
tis_ans1 
tis_ans2 
tis_ans3 
tis_ans4 
tis_correct 
tis_time 
tis_attempts 
 

Groups 
 
sgid 
sgname 
sgdate 
sgdes 

1 

1 

1 

1 

∞ 

∞ 

∞ 

∞ 

1 

∞ 

1 

∞ 
lo 
 

loid 
… 
 

concepts 
 
conid 
… 

1 

1 

∞ 
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 Student Modeling Building ( الطالـب بناء نمـوذج مراحل  -7-3
Phases(  

  )Initialization Phase(تهيئة المرحلة  -7-3-1
  :ئة نموذج طالب جديد من خالل ثالث خطواتيتم تهي

استمارة التسجيل من معلومات شخصية وعلمية وتحديد اسـم الـدخول وكلمـة             تعبئة   •
  ."المستخدمين"جدول  معلومات هذه االستمارة ضمن تتخزن .للطالبالمرور 

 الطالـب حـسب     تَعلُّـم   من أجل تحديد أسلوب    "التَّعلُّمدليل نمط    "استبانةاإلجابة على    •
 تتخزن معلومات هذه االسـتمارة فـي جـدول    .Felder and Silvermanنموذج 

 ."التَّعلُّمدليل نمط "

 بالنسبة  للطالبالمبدئية  من أجل تحديد الحالة المعرفية      ) Pre-test(تقديم امتحان قبلي     •
 .لخاصـة بالطالـب    المفاهيم ا  خريطةال وتحديد عقد    يالتَّعليم للمقررللمفاهيم المختلفة   

) عقـد (سـجالت    ويتم توليد    "إجابات الطالب "في جدول   تتخزن نتائج االمتحان القبلي     
تخزن الحاالت المعرفية للطالب بالنسبة لكـل       ضمن جدول الخريطة المعرفية للطالب      

 .مفهوم من مفاهيم المقرر
  
  )Update Phase ( تحديث المرحلة  -7-3-2

  :الخطوات التاليةالب من خالل  للطة المعرفيالحالةيتم تحديث 
  . في كل مرة يتفاعل الطالب فيها مع النظام"تفاعل الطالب" سجالت في جدول توليد •
المقـرر  مفـاهيم  أهـداف و حساب حالته المعرفية الحالية الجديدة المرتبطة بمختلـف    •

 .يالتَّعليم

جزء من   لكل    الحالة المعرفية الجديدة للطالب بالنسبة     وفق"  المعرفية خريطةال"تحديث   •
  . المقررأجزاء

  
 Mechanism of Student ( الطالـب تَعلُّـم  نمـط نمذجـة  آلية  -7-4

Learning Style Modeling (  
ـ ي لمختلف مفاهيم المقرر التَّعليم المحتوى عرضيتم   حـسب صـفات الطالـب    ي التَّعليم

 اسـتبانة ريق   عن ط  إجاباته على األسئلة المقدمة له    وتفضيالته التي يتم تحديدها من خالل       
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يتم تطبيق عمليـة تكيـف   . Felder and Silverman حسب نموذج "التَّعلُّمدليل نمط "
   :البارمترات التالية الطالب مستخدماً تَعلُّم نمط وفقالمحتوى 
 .عدد األمثلة المقدمة -

 .عدد التمارين المقدمة -

 . األمثلة قبل أو بعد المحتوىتقديم -

 .توىتوضع التمارين قبل أو بعد المح -

 . الذاتي قبل أو بعد المحتوىمتحانتوضع اال -

 .ي المركب قبل أو بعد المحتوىالتَّعليمتقديم مخطط تمهيدي للهدف  -

 .توضع الملخص قبل أو بعد المحتوى -

، يمكن تلخيص عملية تكيف المحتوى باستخدام البارمترات        )3-7-2(ومما تقدم في الفقرة     
  ).2-7(هو موضح في الجدول السابقة كما 

   Felder and Silvermanنموذج أبعاد ، ترتيب بارمترات التكيف وفق )2-7(الجدول 
  األسلوب العملي

 .امتحان بعدي قبل وبعد المحتوى -

 .تمارين كثيرة -

 .أمثلة قليلة قبل المحتوى -

المخطط التمهيدي في بداية المقـرر       -
 .فقط

  .يالتَّعليمالملخص في نهاية الهدف  -
  

  األسلوب التأملي
 .دي بعد المحتوىامتحان بع -

 .تمارين قليلة -

 .أمثلة كثيرة وبعد المحتوى -

المخطط التمهيـدي مـابين مختلـف      -
 .التَّعليميةالمفاهيم 

  .الملخص في نهاية المحتوى -
  

  األسلوب الحسي
  .امتحان بعدي بعد المحتوى -
 .تمارين كثيرة وبعد المحتوى -

 .أمثلة كثيرة وقبل المحتوى -

  

  األسلوب الحدسي
  . المحتوىامتحان بعدي قبل -
 .تمارين قليلة وقبل المحتوى -

  .أمثلة قليلة وبعد المحتوى -
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  األسلوب التسلسلي
  .امتحان بعدي بعد المحتوى -
 .تمارين بعد المحتوى -

 .أمثلة بعد المحتوى -

 .المخطط التمهيدي في بداية المحتوى -

  .الملخص في نهاية المحتوى -

  األسلوب الكلي
  . المحتوىقبلامتحان بعدي  -
 .محتوى القبلتمارين  -

 . المحتوىقبلأمثلة  -

المخطط التمهيدي في بداية ومـابين       -
  .وفي نهاية المحتوى

  .المحتوىقبل الملخص  -

مـا  إنَّ محـدد، و تَعلُّمنمط  الينتمي الطالب إلى Felder and Silvermanفبالنسبة لنموذج 
ـ      ،التَّعلُّم أنماطيمكن أن يتعلم مستخدماً مزيج من        ـ  اً أي يمكن أن يكون عملي ب القيـام    يح

 يركز على دراسة البيانات والحقائق التـي        اًحسي وأبالتجارب واليهتم باألمثلة المقدمة له،      
 تطوير آليـة    تَمتحتاج إلى دراسة الكثير من األمثلة في نفس الوقت، ولحل هذا االلتباس،             

لتحديد تفضيالت الطالب بالضبط من أجل التحكم بطريقة عـرض محتـوى الـصفحات              
  :ةالتَّعليمي

1 . لُّم  أنماطعالقة البارمترات المستخدمة في عملية التكيف مع         تحديد   تَميلخـص  . الـتَّع
  :]63 [هذه العالقة مستخدماً ثالثة أنواع من العالقات) 3-7(الجدول 

  .التَّعلُّماستخدام البارمتر مع نمط على ) 1+(قم ر اليدل •
  . علُّمالتَّ تجنب استخدام البارمتر مع نمط على) 1-(قم ر اليدل •
  . التَّعلُّمعلى أن البارمتر ليس له أي تأثير على نمط ) 0(قم ر اليدل •

 Felder and  وفق نموذجالتَّعلُّمعالقة بارمترات التكيف مع أنماط ، )3-7(الجدول 

Silverman.  
  بارمترات تكيف المحتوى

ملي
الع

ملي  
التأ

سي  
الح

سي  
حد
ال

سلي  
تسل
ال

  
كلي

ال
  

  1+  0  1-  1+  0  1-  عدد كبير من األمثلة
  0  0  1-  1+  1-  1+  عدد كبير من التمارين
  0  1-  1-  1+  1-  0  األمثلة قبل المحتوى
  1+  1-  1+  1-  1-  0  التمارين قبل المحتوى

  1+  1-  1+  1-  1-  1+   الذاتي قبل المحتوىمتحانتوضع اال
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  1+  1-  1-  0  1+  1-  التَّعليميةتقديم مخطط تمهيدي مابين المفاهيم 
  1-  1+  0  0  1+  1-  خص بعد المحتوىتوضع المل

  1-  1+  0  0  1-  1+  توضع الملخص بعد نهاية المفهوم المركب
ـ وال) ILS( الـ   استبانةعلى  إجاباته   طريق تحليل  الطالب عن    تَعلُّم أنماطتحديد   . 2  ةمؤلف

 )ب(و) أ(ين كل سؤال ذو خيـار  و، سؤال خاص ببعد ما11 كل    سؤال، بحيث  44من  
 بقـيم تتـراوح   الـتَّعلُّم  نمطر عن يعب. األول والملحق )3-7-2(والموضح في الفقرة  

للحصول على ثالث درجات مـن       2- أو   2+ لكل بعد، تتدرج بـ      11- و 11+مابين  
 .هذه الدرجات ) 2-7(الشكل  يبين. القوية والمتوسطة والمتوازنة: األفضلية

  
  
 :يكمايل لكل مجالتخصيص وزن  . 3

o قوي) Strong (  بقيمة)11+ و 9+بـين    لقيم التي تتراوح ما   للداللة على ا  ) 2 
  .9- و11-بين  وماأ

                      
                      

 

 تأملي عملي

+11 -11 +9 +7 +5 +3 +1 -1 -3 -5 -7 -9 

                      
                      

 

 حدسي حسي

+11 -11 +9 +7 +5 +3 +1 -1 -3 -5 -7 -9 

                      
                      

 

 كلي تسلسلي

+11 -11 +9 +7 +5 +3 +1 -1 -3 -5 -7 -9 

                      
                      

 

 لفظي يربص

+11 -11 +9 +7 +5 +3 +1 -1 -3 -5 -7 -9 

ي 
قو

سط 
متو

سط 
متو

  

وي
ق

زن 
توا
م

 

 الطالب حسب نموذج تعلُّم، مقياس تدرج األفضلية لتحديد أسلوب )2-7(الشكل 
Felder and Silverman 
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o   معتدل)Moderate (  بقيمة)7+بـين    لقيم التي تتراوح مـا    للداللة على ا  ) 1 
  .7- و5-بين  وماأ 5+و
o متوازن) Balanced (  بقيمة)3+بـين  لقيم التي تتراوح مـا    للداللة على ا  ) 0   

 .3-و

 ، المحدد التَّعلُّم نمطحسب  ) 3-7(دة في الجدول    وب الوزن بنوع العالقة الموج    يتم ضر  . 4
 جمع كل القيم  للحصول على كيفية تطبيق بارمتر ما من البارمترات التكيـف             ثُمومن  

 : الحصول عليهاتَمفإذا كانت القيمة النهائية التي . المذكورة سابقاً

o شدة درجة التف: موجبة ضيل قوية جداًهذا يعني بأن. 

o شدة درجة التفضيل متوسطة      : الصفر اليهم كيفية تطبيق النمط،    ( هذا يعني بأن
 .)قبل أو بعد، أو كثير أو قليل

o شدة درجة التفضيل ضعيفة جداً: سالبة هذا يعني بأن. 

  : لطالب ما هي كمايلياالستبانةإذا كانت نتيجة فعلى سبيل المثال 
 .9: +التأملي-البعد العملي §

 .7: +الحدسي-البعد الحسي §

 .3-: الكلي-البعد التسلسلي §

 فـي نفـس   كلـي عملي وحـسي و : أنماط الطالب هو مزيج من ثالثة      تَعلُّمفيكون أسلوب   
  :الوقت، فلحساب عدد التمارين المناسب له على سبيل المثال يكون على الشكل التالي

 ).2=2*1: (+عملي §

 ).1=1*1: (+حسي §

 ).0=0*0: (كلي §

  . وهذه قيمة موجبة تدل على أن يجب تقديم عدد كبير من التمارين3موع هو فيكون المج
  
  )Results and Discussion(النتائج والمناقشة  -7-4-1
المعهد العـالي    لطالب اللغات اإلنكليزية والفرنسية واأللمانية في        استبانة 1000 توزيع   تَم

جامعة حلب للغـة      لتعلم طالب  يالقياسنمط  ال من أجل تحديد    حلب، وذلك   في جامعة  للغات
  ."الـتَّعلُّم دليل نمـط   "ستبانههذا النمط القياسي في حالة تخطي الطالب ال      يستخدم. األجنبية
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يعرض  ، كما  الثاني من الملحق ) 1(الطالب رقم     عينة عن إجابات   )4-7 (يعرض الجدول 
  . الموزعةاالستباناتنتائج المخطط البياني ل )3-7( الشكل

  .لطالب ما" التَّعلُّمدليل نمط  "استبانة، نتائج )4-7(الجدول  
   كلي-تسلسلي    لفظي-بصري    حدسي-حسي    تأملي-عملي
  ب-1
  أ-5
  أ-9

  أ-13
  ب-17

  أ-21
  أ-25
  أ-29
  ب-33

  أ-37
  ب-41

  ب-2
  أ-6

  أ-10
  أ-14
  أ-18
  ب-22
  ب-26
  ب-30

  أ-34
  أ-38
  أ-42

  أ-3
  أ-7

  أ-11
  أ-15
  أ-19
  ب-23

  أ-27
  ب-31
  ب-35

  أ-39
  أ-43

  ب-4
  ب-8
  ب-12
  ب-16
  ب-20

  أ-24
  ب-28
  ب-32
  ب-36
  ب-40

  أ-44
  ب  أ  ب  أ  ب  أ  ب  أ
7  4  7  4  8  3  2  9  

+3  +3  +5  -7  
  : لهذا الطالب هي كمايلياالستبانةوتكون نتيجة 

  . مابين عملي وتأملياً الطالب متوازنيعد، 3+: التأملي -البعد العملي •
 . مابين حسي وحدسياًزن الطالب متوايعد، 3+: الحدسي -البعد الحسي •

ي باسـتخدام  التَّعليم في دراسة المحتوى   الطالب معتدالً  يعد،  5+:  لفظي -البعد بصري  •
 .ةالوسائل المرئي

ي بطريقـة  التَّعليم في دراسة المحتوى    الطالب معتدالً  يعد،  7-: الكلي -البعد التسلسلي  •
  .شمولية
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0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000

a
b

a 625 878 743 660
b 375 122 257 340

act/ref sns/int vis/vrb seq/glo

  
  ".التَّعلُّمل نمط دلي "استبانة، المخطط البياني لنتائج )3-7(الشكل 

  %62.5  بأن طالب جامعة حلب هم عمليـون بنـسبة         )3-7 (يمكن مالحظة من الشكل   
محتوى المقرر عليهم باسـتخدام الوسـائل        يفضلون أن يعرض   و %87.8 وحسيون بنسبة 
كما يفـضلون    ،  %74.3  والخرائط والمخططات البيانية والصور بنسبة     مالمرئية، كاألفال 

  .%66 بنسبة بطريقة تسلسلية اء المقرردراسة أجزأيضاً 
 من أجـل    ستبانةنسبة إجابات الطالب على كل سؤال من أسئلة اال        ) 4-7 (الشكليعرض  
  .)5-7 (الجدول في ةالمعروضو ةستبان لالاالفتراضيالشكل  استنتاج

  
رقم 

 السؤال
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 65% 94% 85% 69% 56% 91% 51% 60% 74% 57% 66% أ
 35% 6% 15% 31% 44% 9% 49% 40% 26% 43% 34% ب

  
رقم 

 السؤال
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

 61% 47% 50% 80% 91% 18% 62% 73% 64% 67% 82% أ
 39% 53% 50% 20% 9% 82% 38% 27% 36% 33% 18% ب

  



 193

رقم 
 السؤال

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

 58% 44% 53% 38% 80% 27% 40% 30% 38% 57% 45% أ
 42% 56% 47% 62% 20% 73% 60% 70% 62% 43% 55% ب

  
رقم 

 السؤال
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

 70% 84% 60% 40% 33% 64% 93% 65% 70% 44% 67% أ
   30% 16% 40% 60% 67% 36% 7% 35% 30% 56% 33% ب

  . حسب كل سؤال)ILS (ةاستباننسبة إجابات الطالب على ، جداول )4-7(الشكل 
  

  ".التَّعلُّمدليل نمط  "ستبانه، األجوبة االفتراضية ال)5-7(الجدول 
   كلي-تسلسلي    لفظي-بصري    حدسي-حسي   تأملي-عملي

  أ-1
  أ-5
  أ-9
  أ-13
  ب-17
  ب-21
  ب-25

  أ-29
  أ-33
  أ-37
  ب-41

  أ-2
  أ-6

  أ-10
  أ-14
  أ-18
  أ-22
  ب-26
  ب-30

  أ-34
  أ-38
  أ-42

  أ-3
  أ-7
  أ-11
  أ-15
  أ-19
  ب-23
  ب-27

  أ-31
  ب-35

  أ-39
  أ-43

  أ-4
  أ-8
  أ-12
  أ-16
  ب-20

  أ-24
  ب-28
  ب-32

  أ-36
  ب-40

  أ-44
  ب  أ  ب  أ  ب  أ  ب  أ
7  4  8  2  8  3  7  4  

+3  +6  +5  +3  
  : هي كمايليةاالفتراضي االستبانةوتكون نتيجة 

 .اً عملياً متوازن الطالبيعد، 3+: التأملي -البعد العملي •
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 .اًحسي معتدالً  الطالبيعد، 6+: دسيالح -البعد الحسي •

  .اً مرئيمعتدالً  الطالبيعد، 5+:  اللفظي-البعد البصري •
  .اً تسلسلياًمتوازن  الطالبيعد، 3+: الكلي -البعد التسلسلي •

حساب درجات التفضيل بالنسبة لكل بارمتر من  تَم) 3-7(الجدول واعتماداً على 
 ).6-7(لمحتوى كما هو موضح في الجدول اصفحة بارمترات المعتمد عليها في تكيف 

  .، درجات التفضيل النهائية والمستخدمة في عملية تكييف المحتوى)6-7(جدول ال
بارمترات تكيف 

  المحتوى
  درجة التفضيل  المجموع  تسلسلي  حسي  عملي

  قوية  1  0=0*0  1=1*1+  0=0*1-  عدد األمثلة
  قوية  1  0=0*0  1=1*1+  0=0*1+  عدد التمارين

  قوية  1  0=0*1-  1=1*1+  0=0*0  ة قبل المحتوىاألمثل
 ضعيفة  1-  0=0*1-  1-=1*1-  0=0*0  التمارين قبل المحتوى

توضع االمتحان 
  البعدي قبل المحتوى

 ضعيفة  1-  0=0*1-  1-=1*1-  0=0*1+

تقديم مخطط تمهيدي 
  التَّعليميةمابين المفاهيم 

  متوسطة  0  0=0*1-  0=1*0  0=0*1-

توضع الملخص بعد 
 متوسطة  0  0=0*1+  0=1*0  0=0*1-  ىالمحتو

توضع الملخص بعد 
  نهاية المفهوم المركب

 متوسطة  0  0=0*1+  0=1*0  0=0*1+

  
  الجديـد  من الجدول السابق يمكن استنتاج الـنمط القياسـي المـستخدم ضـمن النظـام              

IWEBISE     لُّمدليل نمط    "ستبانهفي حالة تخطي الطالب اللُّمن خالل نمط    ، وذلك   "التَّعمتَع 
  :غات في جامعة حلبلطالب معهد العالي ل

  .ة عدد كبير من األمثلةءارق •
  . من التمارينعدد كبيرحل  •
  . التَّعليمي المحتوىقبلاألمثلة ة ءارق •
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 .يالتَّعليم بعد المحتوى توضع التمارين •

  .يالتَّعليم  المحتوىبعداالمتحان البعدي توضع  •
 .التَّعليمية المفاهيم  بعد، أو مابينقبل، أوتقديم المخطط التمهيدي ال يهم متى يتم  •

 .يالتَّعليم بعد مفهوم المحتوىقبل أو الملخص ة ءارال يهم ق •

 .كبرة الملخص قبل أو بعد كل مفهوم مءارق •

 .مرئينوع المحتوى  •

  
 Mechanism of Student(  الحالة المعرفية للطالـب نمذجةآلية  -7-5

Knowledge Status Modeling (  
من أجل  استخدموا  ) شعاع( سجل   2000 الحصول على    تَمب مع النظام    خالل تفاعل الطال  

أمثلـة علـى    ) 7-7( الجـدول    يبين  الطالب وتحديد حالته المعرفية في كل لحظة،         تقييم
  . الطالبتفاعلسجالت جدول 

 
  ." الطالبتفاعل" سجالت جدول عن، أمثلة )7-7(الجدول 

 رقم السجل
عدد األجوبة 
 الصحيحة

عدد 
وبة األج

 الخاطئة

زمن حل 
 األسئلة

زمن قراءة 
 المفهوم

 عدد المحاوالت

1 3 4 546 10 9 
2 7 1 479 413 2 
3 3 3 170 1712 9 
4 5 10 600 1324 2 
5 2 4 274 296 4 

… … … … … … 
… … … … … … 

  
أنَّه من الصعب جداً استنتاج قوانين عامة من        ) 7-7(يمكن المالحظة من الجدول السابق       
 بغيـة تحديـد     لتـصنيفهم مختلفة    طرق ستة استخدام   تَمجل تصنيف هذه األشعة، فلذلك      أ
  :IWEBISE  الجديد بشكل دائم ضمن النظامالستخدامهافضل األ

 .)1  المنشورة رقمالمقالة (الطريقة التقليدية •
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 Fuzzy Bidirectional Associative Memory-FBM  الشبكة العصبونيةطريقة •
  .)5المقالة (
 .)9، 1 ةر المنشوالمقاالت (ART2الـ يقة طر •

  .)7، 6ة رالمنشوالمقاالت  (Fuzzy-ARTطريقة الـ  •
 ).9، 3ة رالمنشو المقاالت (طريقة نماذج ماركوف المخفية •

 .)7ة رالمنشوالمقالة  (Fuzzy-ART2/HMMالطريقة الهجينة  •
  
  )Traditional Method (الطريقة التقليدية -7-5-1

 استخدام معدلين جديدين، معدل اإلجابة على األسـئلة ومعـدل           تَمة  من خالل هذه الطريق   
) 2-7(و  ) 1-7( العالقات التالية    وفقالزمن من أجل حساب معدل الطالب النهائي، وذلك         

  ).8-7(أعطت التجارب القيم الموضحة في الجدول ). 3-7(و
عـدد اإلجابـات    -عدد اإلجابـات الـصحيحة    = (معدل اإلجابة على األسئلة    •
  عدد األسئلة)/خاطئةال

)7-1 (  

الـزمن القياسـي    ) /زمن قراءة مفهوم ما   +زمن حل األسئلة  = (معدل الزمن  •
  ) المحدد من قبل المعلم(

)7-2(  

  )3-7(  معدل الزمن* معدل اإلجابة على األسئلة= معدل الطالب النهائي •
  .، نتائج الطريقة التقليدية)8-7(الجدول 

# 
معدل اإلجابة على 

  األسئلة
  الحالة المعرفية  معدل الطالب ل الزمنمعد

 ضعيف 0.08825- 0.617778 0.14286- 1

 جيد جداً 0.743333 0.991111 0.75 2

 وسط 0 2.091111 0 3

 ضعيف 0.71259- 2.137778 0.33333- 4

 ضعيف 0.21111- 0.633333 0.33333- 5
… … … …  

 ضعيف 0.56389- 1.127778 0.5- 1499

 جيد 0.288222 1.441111 0.2 1500
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  )Results and Discussions(النتائج والمناقشة  -7-5-1-1
وأعطت التجارب التـصنيف    ،  )7-7جدول  (من صفات الطالب     شعاع   2000 استخدام   تَم

  :التالي
  ).0.8-(إذا كان معدل الطالب أصغر أو يساوي : ضعيف جداً -
ــس) 0.8-(إذا كــان معــدل الطالــب أكبــر مــن : ضــعيف -   اوي وأصــغر أو ي

)-0.060.( 

 ).0.2(و أصغر أو يساوي ) 0.060-(إذا كان معدل الطالب أكبر من : وسط -

 ).0.6(وأصغر أو يساوي ) 0.2(إذا كان معدل الطالب أكبر من : جيد -

 ).1.3(وأصغر أو يساوي ) 0.6(إذا كان معدل الطالب أكبر من : جيد جداً -

  ). 1.3(إذا كان معدل الطالب أكبر من : ممتاز -
  .نتيجة هذا التصنيف) 8-7(لعمود األخير من الجدول يعكس ا

- القواعد التي    إن استخدمها في الطريقة التقليدية من أجل تصنيف الحاالت المعرفية          تَم 
 تقييمللطالب، يمكن أن تكون مختلفة من معلم إلى معلم آخر، وهذا ما يؤدي إلى عدم                

خريطـة  تم تخطـيط وعـرض    فبالتالي يتم أو الي   ،الطالب بشكل صحيح وبشكل عام    
 اللجوء إلى استخدام طريقـة  تَملذا المنهاج بشكل دقيق وصحيح حسب حاجة الطالب،   

الشبكة العـصبونية تحـت      تستخدم    لبارمترات الطالب  جديدة في التعرف والتصنيف   
  .FBAMاإلشراف 

  
  )Input Normalization( تسوية أشعة الدخل -7-5-2

تكون قيمها مـا بـين الـصفر        لى الحصول على أشعة     تهدف مرحلة تسوية أشعة الدخل إ     
  ).4-7(والواحد، ويتم ذلك بتطبيق المعادلة التالية 

)7-4(  ∑
=

= n

j
j

i
i

x

xx

0

  

  :وهي x وتتمثل بـ ات بارمتر5 هنا عدد بارمترات الطالب وهي nتمثل 
  .ة الصحيحةعدد األجوب •
  .وعدد األجوبة الخاطئة •
  .زمن حل األسئلة •
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  .فهوم محددزمن قراءة م •
 .عدد المحاوالت لإلجابة على سؤال ما •

  محدد زمن قراءة مفهوم  عتبة ل و ثانية   600سئلة بـ   األزمن حل   عتبة ل  تحديد   وتَم: مالحظة
 الـذاتي   الـتَّعلُّم الل عمليـة    خرنت   اتصال االنت  ء، وذلك بهدف تجنب بط     ثانية 1200بـ  

   .للطالب
  ، )9-7(إلى الجدول ) 7-7(فعند تسوية أشعة الدخل تحول الجدول 

  .، نتائج عملية التسوية ألشعة الدخل)9-7(الجدول 

عدد األجوبة   #
 الصحيحة

عدد األجوبة 
 الخاطئة

زمن حل 
 األسئلة

زمن قراءة 
 المفهوم

 عدد المحاوالت

1 0.005245 0.006993 0.954545 0.017483 0.015734 
2 0.007761 0.001109 0.531042 0.457871 0.002217 
3 0.001581 0.001581 0.089615 0.902478 0.004744 
4 0.002576 0.005152 0.309119 0.682123 0.00103 
5 0.003448 0.006897 0.472414 0.510345 0.006897 
… … … … … … 

  
  )FBAM) FBM NN Method  الشبكة العصبونيةطريقة -7-5-3
  )Training Phase( التدريبمرحلة  -7-5-3-1
خاليـا لتمـثال    ) 6(و  ) 5 (بـ  والخرج ديد عدد الخاليا العصبونية في طبقتي الدخل       تح تَم

 .على التوالي له الحاالت المعرفية عدد بارمترات الطالب وعدد

7( يدوياً لتمثيل الحاالت المعرفية الست، كما في الجـدول التـالي   تحديد أشعة الخرج تَم-
10(:  

 
  .FBAM، أشعة الخرج لـ )10-7(الجدول 

  الترمیز  الحالة المعرفیة  رقم شعاع الخرج
 0.9,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1  ممتاز  5
 0.1,0.9,0.1,0.1,0.1,0.1  جید جدًا  4
 0.1,0.1,0.9,0.1,0.1,0.1  جید  3
 0.1,0.1,0.1,0.9,0.1,0.1 وسط  2
 0.1,0.1,0.1,0.1,0.9,0.1  ضعیف  1
 0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.9 ضعیف جدًا  0
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 إلى   جداً  المعرفية الستة من الصفر إلى خمسة، ابتداء من ضعيف         ترميز الحاالت  §
 .ممتاز

§ التاليةالعتبات تصنيف أشعة الدخل باستخدام تَم : 

o األسئلة كما يليعتبة : 

 5 /)عدد األجوبة+ عدد األجوبة الصحيحة (=  األسئلةعتبة •

أو يساوي  أكبر  إذا كان عدد األجوبة الصحيحة أو الخاطئة        =ممتاز   §
 ).5*تبة األسئلة ع (من

إذا كان عدد األجوبة الـصحيحة أو الخاطئـة مـابين            = جيد جداً    §
 ).4*عتبة األسئلة (و ) 5*عتبة األسئلة (

عتبـة  (إذا كان عدد األجوبة الصحيحة أو الخاطئة مـابين           =جيد   §
 ).3*عتبة األسئلة (و ) 4*األسئلة 

تبـة  ع(إذا كان عدد األجوبة الصحيحة أو الخاطئة مـابين       =وسط   §
 ).2*عتبة األسئلة (و ) 3*األسئلة 

عتبة (إذا كان عدد األجوبة الصحيحة أو الخاطئة مابين          =ضعيف   §
 ).1*عتبة األسئلة (و ) 2*األسئلة 

إذا كان عدد األجوبة الصحيحة أو الخاطئة مـابين          =ضعيف جداً    §
 ).0*عتبة األسئلة (و ) 1*عتبة األسئلة (

o عتبة الزمن كما يلي: 

 زمـن قـراءة المفهـوم      أو    القياسـي  زمن حل األسئلة   (=عتبة الزمن    •
 5/)القياسي

مـابين  زمن حل األسئلة أو زمن قراءة المفهـوم         إذا كان   =ممتاز   §
 ).1 *الزمن عتبة(و الصفر 

إذا كان زمن حل األسئلة أو زمن قراءة المفهوم مابين           = جيد جداً    §
 ).2* الزمن عتبة(و ).1*عتبة الزمن (

 األسئلة أو زمن قـراءة المفهـوم مـابين          إذا كان زمن حل    =جيد   §
 ).3*عتبة الزمن (و ).2*عتبة الزمن (
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إذا كان زمن حل األسئلة أو زمن قراءة المفهـوم مـابين             =وسط   §
 ).4*عتبة الزمن (و ).3*عتبة الزمن (

إذا كان زمن حل األسئلة أو زمن قراءة المفهوم مـابين            =ضعيف   §
 ).5*عتبة الزمن (و ).4*عتبة الزمن (

إذا كان زمن حل األسئلة أو زمن قـراءة المفهـوم            =يف جداً   ضع §
 ).5*عتبة الزمن (أكبر من 

o  المحاوالتتقييم عدد: 

 . محاولة واحدة=ممتاز  §

 .محاولتين = جيد جداً  §

 .ثالث محاوالت =جيد  §

 . محاوالتأربع =وسط  §

 .خمس محاوالت =ضعيف  §

 . محاوالت أو أكثرست =ضعيف جداً  §

 من أجل ربطها مع أشـعة    ة معرفي حالة أشعة دخل من كل      10 ار اختي تَم ثُمومن   §
 . وحساب مصفوفة األوزانFBAM وتشكيل أزواج تدريب لشبكة الخرج

§ ألشعة الدخل المختارة  ) 2-5-7( تطبيق المعالجة األولية المذكورة في الفقرة        تَم .
  .)11-7(إلى الجدول التالي ) 7-7(مما تقدم، يتحول الجدول 

  
  .المعالجة األولية ألشعة الدخل، نتائج )11-7(جدول 

# 
عدد األجوبة 
 الصحيحة

عدد األجوبة 
 الخاطئة

زمن حل 
 األسئلة

زمن قراءة 
 المفهوم

عدد 
 المحاوالت

الحالة  المتوسط المجموع
 المعرفية

رقم شعاع (
)الخرج  

1 2 3 1 5 0 11  2.2  2 
2 5 0 2  4 4 15 3 3  
3 2 2 4 0 0 8  1.6 2 
4 1 3 0 0 4 8  1.6 2 
5 1 3 3 4 3 14  2.8 3 

… … … … … … … …  
… … … … … … … …  
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  )Recall Phase (مرحلة االستدعاء -7-5-3-2
إجراء العديد من التجارب من أجل تحديد أداء الشبكة العصبونية        تَم FBAM  حيـث ، تَـم 

   . فاستطاعت الشبكة تصنيفهم بنجاح دخل جديداً شعاع50تقديم 
  
  )Results and Discussion (والمناقشةنتائج ال -7-5-3-3
جميع أزواج الدخل المقدمة لهـا بنجـاح     وتصنيف  تدريب   FBAMاستطاعت الشبكة    •
 دقيقة، أي استطاعت محاكاة عمل المعلم فـي تقيـيم الطالـب             30قدره   يزمنمتوسط  وب

 .وتحديد حالته المعرفية

القديمـة والجديـدة     جميع أشعة الدخل      وتصنيف استدعاء FBAMاستطاعت الشبكة    •
 . ثانية95 وبزمن متوسط لكل شعاع قدره %100 نجاحنسبة ب

ومعقدة وغيـر دقيقـة أيـضاً،     عملية طويلة FBAM عملية تحديد أزواج تدريب  تعد •
 .استخدام عتبات مختلفة غير قياسية ممكن أن تختلف من معلم إلى آخر بسبب

 الذكية والتكيفيـة علـى      التَّعليمية  في النظم  التَّعليمية سرعة تقديم مختلف الوحدات      تعد •
 سوف يشعر بالملل     الطالب إلى متابعة دراسته وإالَّ      يجذب اً هام اًالشبكة العنكبوتية عنصر  

 هذا يعنـي بـأن    .  بشكل كامل  االستفادة منه يؤدي إلى إهماله للنظام وعدم      مما   ،والضجر
اللجـوء   تَـم لكترونية، لذلك    اإل التَّعليمية في النظم    اًمناسب يعد ال FBAMاستخدام الشبكة   

 بغيـة   Fuzzy-ART2 و   ART2 إلى استخدام طريقة الشبكات العصبونية دون إشراف      
 مختلف أجزاء المقرر    المعالجة األولية الطويلة ألشعة الدخل المذكورة سابقاً وتقديم       تقليص  
    .   على نفس األداءمحافظةًأكبر بسرعة 

  
 )ART2 )ART2 Methodالـ  ةطريق -7-5-4

  )Training and Recall Phases ( واالستدعاءالتدريبمرحلتي  -7-5-4-1
• بعدد بـارامترات الطالـب      ، الدخل في طبقة  للشبكة تحديد عدد الخاليا العصبونية      تَم 

أما عدد الخاليا العصبونية في طبقة الخرج فيتحدد بعدد الحـاالت           . بارمترات) 5(وهي  
تغييـر بـارامترات     إجراء العديد من التجارب و     تَم ثُمحاالت،  ) 6(المعرفية للطالب أي    

بغية الحصول علـى أفـضل نتيجـة فـي التعـرف والتـصنيف             a,b,c,d,e,ρالشبكة  
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 الخـرج  نتـائج  )12-7( الجدول   يبين. F2في طبقة الخرج     لصفات الطالب واالستدعاء  
 . واالستدعاءالتدريب خالل عمليتي للشبكة

  . الطالبألشعة ART2 تدريب  تجارب على،)12-7(الجدول 
تجارب على بارمترات  ART2شبكة 

التدريبنتائج  الطالب نتائج االستدعاء 

# a b c d e ρ 
عدد خاليا 
 الخرج

)1500(  

 نجاح
 نجاح

)1500(  
 نجاح

)500(
1 10 10 0.3 0.7 0.001 0.9976 1500 1500 410 
2 7 3 0.3 0.7 0.001 0.9976 1500 1500 350 
3 7 3 0.3 0.7 0.001 0.999Exhausted Exhausted - - 
4 2 2 0.3 0.7 0.01 0.9976 1500 1250 428 
5 8 8 0.8 0.2 0.001 0.9996 1500 1178 361 
6 9 9 0.2 0.8 0.001 0.9976 1500 800 266 
7 8 8 0.5 0.5 0.001 0.9986 1500 1500 490 
8 8 8 0.5 0.5 0.001 0.999Exhausted Exhausted - - 
9 9 10 0.7 0.3 0.0001 0.9996 1150 - - 
10 9 10 0.3 0.7 0.001 0.95 6 1200 - - 
11 8 8 0.8 0.2 0.001 0.999Exhausted Exhausted - - 
12 8 8 0.8 0.2 0.001 0.9976 1500 1500 417 
13 10 5 0.4 0.6 0.001 0.9886 1500 1500 482 
14 10 10 0.3 0.7 0.001 0.9976 30 28 1400 
15 7 3 0.3 0.7 0.001 0.9976 30 29 1410 

  
 )Results and Discussion (النتائج والمناقشة -7-5-4-2

  التـي   األفضل من عدد كبير من التجـارب       )13،  12،  7،  2،  1( التجارب    نتائج تعد •
جميع لى   التعرف ع  تَمه  أنَّ، حيث يالحظ    أجريت على الشبكة حتى بلغت استجابتها األمثلية      

 خاليا فـي طبقـة الخـرج        6 على    توزيعها وتَمأشعة الدخل التي تمثل صفات الطالب،       
بينما خالل عملية التعرف، استطاعت الشبكة أن تـستدعي         . التدريبللشبكة خالل عملية    

وبـشكل  % 85,80بنسبة  ) 500(والجديدة  ) 1500(جميع أشعة الدخل القديمة أو المدربة       
 .مستقر

 ثانية لكل شعاع مقدم لها، بينمـا        20.8ة أن تتعلم بمتوسط زمن قدره       استطاعت الشبك  •
 . ثانية19استطاعت أن تتعرف عليهم بمتوسط زمن قدره 
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، يمكن مالحظة    مرتفعة قيمة بارامتر الحساسية   إذا كانت    تتدربال تستطيع الشبكة أن      •
  ).11، 8، 3(ذلك من خالل التجارب 

أشعة الدخل التي قد تعلمتها من قبل، وذلك فـي          أحياناً ال تستطيع الشبكة أن تستدعي        •
  .هذه المشكلة) 6، 5، 4( التجارب تعكس. حالة استخدام بارمترات غير مناسبة

 للشبكة وتلعب دوراً هاماً وحيوياً في تسريع        التدريب معدل   فيتؤثر بارمترات الشبكة     •
التجارب  ما بين    من خالل المقارنة   ذلك   يالحظ،  عملية التعرف والتصنيف واالستدعاء لها    

  ).13، 12، 7، 2، 1(والتجارب  )10، 9(

 أشـعة الـدخل    أن تتعلم وتـستدعي جميـع        )12(استطاعت الشبكة في التجربة رقم       •
 1500 الشبكة استطاعت أن تـتعلم     أنمالحظة ب ال يمكن   )5(المطبقة، أما في التجربة رقم      

 الشبكة تستخدم نفس    أن  ولكن لم تستطيع أن تستدعي جميعها على الرغم من         ،شعاع دخل 
 ولكن يوجد انخفـاض فـي قيمـة عامـل       )12(البارامترات المستخدمة في التجربة رقم      

أي تكون الشبكة أقل حذراً في عملية التصنيف عندما يكـون قيمـة             . الحساسية المستخدم 
 حالة معرفية (تستطيع الشبكة قدح خلية جديدة في طبقة الخرج          .اًعامل الحساسية منخفض  

 أشعة الـدخل   مختلفاً تماماً عن جميع      لصفات الطالب  الدخل الممثل    كان شعاع إذا  ) ةجديد
 . تعليمها وذلك عند ارتفاع قيمة عامل الحساسيةتَمالتي 

لـشبكة، فعلـى الـرغم فـي     ل التعـرف  في عملية    اً هام اًيلعب عدد أشعة الدخل دور     •
ـ   استخدامتَم 15 و 14التجربتين   ، لـم  2 و1ي التجـربتين   نفس بارمترات المـستخدمة ف

 .التعرف على جميع أشعة الدخل المقدمة لهاتستطيع الشبكة 

 خـالل   )0(في الخلية   ) 1( شعاع الدخل    تَعلُّم تَم ه، أنَّ )5-7(يمكن مالحظة من الشكل      •
  إلـى قيمـة    تصل تقريباً تستقر و  تبدأ من الصفر وتتزايد حتى       Zji دورة، وأن قيمة     400

 بعد عملية التسوية التي طرأت عليـه        وهي تمثل شعاع الدخل الجديد     Pالخلية  تعادل قيم   
 .F2 و F1في الطبقات 
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 الحصول على تعميم أفضل في عملية التعرف على أشعة دخل جديدة ومـن              فمن أجل  •

ـ      تَـمART2   والتعرف للشبكة    التدريبتقليل زمني   أجل   -Fuzzy اسـتخدام شـبكة الـ

ART2. 

  
 )Fuzzy-ART2 )Fuzzy-ART2 Methodالـ  طريقة -7-5-5

  )Training and Recall Phases(  واالستدعاءالتدريبمرحلتي  -7-5-5-1
• عـدد بـارامترات    ضعف   ب ، الدخل في طبقة  للشبكة تحديد عدد الخاليا العصبونية      تَم

عمليـة الترميـز    من أجـل تطبيـق      وذلك   خاليا   10، أي   بارمترات) 5(الطالب وهي   
عدد الحاالت  أيضاً بضعف   أما عدد الخاليا العصبونية في طبقة الخرج فيتحدد         . التكاملي

 تَم ثُم،  لكي تمثل كل خليتين حالة معرفية واحدة       12=)2*6حاالت  (المعرفية للطالب أي    
بغية الحصول  α,β   a,b,c,d,e,ρ,تغيير بارامترات الشبكة إجراء العديد من التجارب و

في طبقة الخـرج     لصفات الطالب واالستدعاء  ة في التعرف والتصنيف     على أفضل نتيج  
F2 .نيبلنفس   واالستدعاء التدريب خالل عمليتي     للشبكة الخرج نتائج) 13-7( الجدول   ي 

 .ART2أشعة الدخل المستخدمة سابقاً في 
 

  .)1(الشعاع الدخل ) 0(تعلم الخلية  لكي تZjiلقيم  البياني، المخطط )5-7(الشكل 

 Pقيمة 
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  .Fuzzy- ART2 نتائج الشبكة ،)13-7(الجدول 
 التدریبنتائج عملیتي  Fuzzy- ART2بارمترات  

  واالستدعاء

# N-M a b c d ρ β α recognized recall 
new 

input-
data 

1 6 8 8 0.3 0.7 0.95 1 0.2 22 - - 
2 6 8 8 0.3 0.7 0.94 1 0.2 23 - - 
3 6 8 8 0.3 0.7 0.87 1 0.2 29 - - 
4 6 8 8 0.3 0.7 0.82 1 0.2 30 28/30 - 
5 12 8 8 0.3 0.7 0.96 0.99 0.01 30 29/30 - 
6 12 8 8 0.3 0.7 0.98 0.99 0.01 26 - - 
7 12 8 8 0.3 0.7 0.96 1 0 26 - - 

8 12 8 8 0.3 0.7 0.96 1 0,2 30 30/30 1970/
1934 

9 12 8 8 0.3 0.7 0.96 0,7 0.01 30 18/30 - 
10 12 5 5 0.3 0.7 0.96 1 0,2 30 27/30 - 
11 12 8 8 0,8 0,2 0.96 1 0,2 30 27/30 - 

12 12 7 7 0.8 0.2 0.96 1 0.2 30 30/30 1970/
1830 

  
  )Result and Discussion (النتائج والمناقشة -7-5-5-2
 الشبكة لم تستطع أن تتعلم بسبب ارتفاع قيمة عامـل           أنب) 3،  2،  1(تظهر التجارب    •

 باستخدام عامل حساسية مـنخفض      4، بينما استطاعت أن تتعلم في التجربة        ρالحساسية  
هذا يعنـي   . القديمة أو المدربة   أشعة الدخل    كلولكن لم تستطع أن تتعرف على        )0.82(
، هذا ماتظهره أيضاً التجارب     التدريب خالل عملية     البارمترات  لم يتم استخدام أفضل    هأنَّب
)5 ،6 ،7 ،9 ،10 ،11.(  

  (0.2 ,1 ,0.96 ,0.7 ,0.3 ,8 ,8) أفضل البارمترات  )12( و)8 (التجاربتستخدم  •
 وتتعرف تتدربألنَّها استطاعت أن  على التوالي،  (0.2 ,1 ,0.96 ,0.2 ,0.8 ,7 ,7)و 

يمكـن  ، كما   %98.17 بنسبة متوسطة مقدارها     على جميع أشعة الدخل القديمة والجديدة     
باستخدام عملية الترميز التكاملي،     )2*6(عملية مضاعفة عدد خاليا الخرج       أنمالحظة ب 
 علـى  ، ساعدواβ=1عندما تكون قيمة للشبكة ) Fast Learning ( السريعالتَّعلُّموتطبيق 

 .تعميم أفضل لألشعة الجديدة المقدمة لها
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ـ يكـون    قريبة من الـصفر،      α واختيار   β=1 السريع باستخدام    التَّعلُّمعندما يطبق    وزن ال
، يتم تقديمه للـشبكة في طبقة الخرج ألول شعاع دخل        هاقدحلخلية األولى التي يتم     الجديد ل 
أعلى قيمة موجودة في أشعة الدخل، أي التدخل الشبكة في حلقات بحث عن الخلية              يساوي  

يـتم  ففي هذه الحالـة      .األنسب واليتم تغيير في مصفوفة األوزان بالنسبة لكل شعاع دخل         
خاليا جديدة  ختار  يأن   يمكن بعضها   أن، على الرغم ب   مرة واحدة للشبكة  أشعة الدخل   تقديم  

 .دريبالتخالل عملية 

تـصل إلـى اسـتجابتها      أن  ) 8( خالل التجربـة     Fuzzy-ART2استطاعت الشبكة    •
  العدد المـستخدم مـع     مقارنةً مع ) 30(عدد أقل من أشعة الدخل وهو        األمثلية باستخدام 

 ).1500( وهو ART2الشبكة 

 متوسـط زمـن     انخفاض تَم،  يع للشبكة وعملية الترميز التكاملي    ر الس التَّعلُّم وبتطبيق •
 .ART2 مقارنةً مع الشبكة ) ثانية19.2(إلى )  ثانية20.8( من تدريبال

 أن تتعرف على أشعة الدخل القديمـة والجديـدة          Fuzzy-ART2استطاعت الشبكة    •
 متوسط زمـن    انخفاض أيضاً  تَمثانية لكل شعاع مقدم لها، أي        18.6بمتوسط زمن قدره    
 .ART2الشبكة التعرف مقارنةً مع 

  
  )HMM) HMM Method الـطريقة  -7-5-6
لنماذج ماركوف المخفيـة    ) 3(و  ) 1(بتطبيق المعضالت   أيضاً  الطالب  معارف   نمذجة   تَم

  .  واالستدعاءالتدريبوذلك من خالل عمليتي 
  
  )HMM) HMM Initialization Phaseالـ  مرحلة تهيئة -7-5-6-1
تهيئة عدة نماذج     تَم HMM     نب،   لنمذجة مختلف الحاالت المعرفية للطاليب6-7( الشكل   ي (

  .λخطوات مراحل الحصول على مختلف 
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  )Inputs Symbolization( الدخلأشعة  ترميز -

 من أجل تعظـيم االحتمـال       K-Meansيتم ترميز بارمترات الطالب باستخدام خوارزمية       
P(O,I|λ)       والحصول على متتالية من المالحظات O=O1,O2,…,OT      تتـألف مـنT 

 يعكس الجـدول    .D≥1 بعد   ا ذ اً يمكن أن يمثل شعاع    Oiرمز من المالحظات وبحيث كل      
  : نتائج هذه المرحلة) 7-14(

  .، نتائج عملية ترميز بارمترات الطالب)14-7(الجدول 
 رقم المجموعة متتالية المالحظات رقم شعاع الدخل

1 2 1 5 0 0  0 
2 1 4 3 3 2 2 
3 4 4 0 5 2 5 
4 2 2 3 5 4 4 
5 2 1 3 3 1 1 
...  ...  ...  
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  )Inputs Clustering (أشعة الدخل تجميع -
استخدام خوارزمية التجميع     تَم K-Means    من أجـل تقـسيم أشـعة الـدخل         مرة أخرى

:  مجموعات تمثل الحاالت المعرفية المختلفة للطـالب وهـي         تصنيفها إلى ست  والمرمزة  
نتـائج  ) 15-7( الجـدول    يبـين . ضعيف وضعيف جـداً   ممتاز وجيد جداً وجيد ووسط و     

  .K-Meansخوارزمية 
  .، نسبة توزيع أشعة الدخل على المجموعات)15-7(الجدول 

  عدد األشعة  رقم المجموعة
  )المتتاليات(

  النسبة المئوية

0  78  5,2%  
1  215  14,3%  
2  127  8,4%  
3  411  27,4%  
4  321  21,4%  
5  348  23,2%  

  
  ) B) Calculate π, A and Bو A  وπ حساب -

وفـق   وذلك  B و A و πيتم إنشاء نموذج ماركوف مخفي لكل مجموعة عن طريق حساب           
  .)4-5 (الفقرة

 
  )Training and Recall Phases(  واالستدعاءالتدريب مرحلتي -7-5-6-2
  )Training Phase( التدريبمرحلة  §

شـعاع جديـد مـن       (O=O1,O2,…,OTعندما يتم تقديم متتالية جديدة من المالحظات        
ــب  ــارمترات الطال ــة    ) ب ــة االبتدائي ــاركوف المخفي ــاذج م ــف نم ــى مختل   إل

)λ1, λ2, … , λk( يتم أوالً ترميز هذه المتتالية باستخدام ،K-Means  وبعد ذلك يـتم ،
 بهدف تحـسين هـذه النمـاذج االبتدائيـة وتعظـيم       Baum Welshتطبيق خوارزمية 

P(O|λ1), P(O|λ2), … , P(O|λk)   والحصول على نمـاذج جديـدة )kλλλ ˆ,...,ˆ,ˆ
21 .(

 : الخطوات التاليةوفقوذلك 
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و  )57-5(و )56-5(لكل نموذج حـسب المعـادالت   ) A, B, π(تحديث بارمترات  -1
)5-58.(  
λλ، فيما إذا كان P(O|λ) يتم تعظيم -2   .4ذهب إلى الخطوة ا، عندئٍذ ˆ=
P(O)ˆ|P(O|(، فيما إذا لـم يتحقـق        3 إلى   1الخطوات من    يتم تكرار    -3 λλ ، وفـي   <

  . تحسين النموذجتَمه أنَّالحالة المغايرة هذا يدل على 
  . النهاية-4
  
  )Recall Phase (مرحلة االستدعاء §

من أجل تحديد الحالة المعرفيـة  ) Forward Algorithm(يتم استخدام خوارزمية األمام 
تتمثل مخرجاتها بقيم عـشرية     حيث  . التَّعليميةلب لكل مفهوم من مفاهيم المادة       النهائية للطا 

وتعبر . λ1, λ2, … , λk بوجود O لتمثيل احتمال الحصول على 1 و 0تتراوح ما بين 
 هي الحالة المعرفية الحالية للطالب والذي يعطى        λ لكل نموذج    P(O|λ)أكبر قيمة احتمال    

 واالستدعاء للحـاالت المعرفيـة      التدريبمرحلتي  ) 7-7(الشكل   يبين،  )44-5(بالمعادلة  
  .للطالب

  
إجراء  تَم ثُمومن  الدخل،   باستخدام متتاليات    Baum-Welch تطبيق خوارزمية    تَم ثُمومن  

ى تغيير عدد حاالت نماذج ماركوف المخفية الست بغية الحصول عل         العديد من التجارب و   

  

النماذج 
 األولية لـ 
HMMs 

(1,2,…,k) 

 

جديدة متتالية 
من 

  المالحظات 

يعبر 
االحتمال 
األكبر 
ى عل

الحالة 
المعرفية 
الحالية  
 للطالب

 

تطبيق 
خوارزمية 

Baum-
Welsh 

Algorithm 
 من أجل

HMMs(1,
2, …, k)  

 λ1تحديث

 λ2تحديث

 λkتحديث
 

Forward 
Algorithm 

Forward 
Algorithm 

 

Forward 
Algorithm 

 

.  

.  

. 

.  

.  

. 

 .HMM باستخدام  واالستدعاء للحاالت المعرفية للطالبالتدريب، مرحلتي )7- 7(الشكل
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إعـادة تقـديم     تَم ثُمومن  ،  تهذه المتتاليا لواالستدعاء  أفضل نتيجة في التعرف والتصنيف      
سـتدعاء   من أجل تحديد نسبة نجاح عملية اال       Forwardخوارزمية  إلى   أشعة الدخل نفس  

  ).16-7(كما هو موضح في الجدول 
  .HMM لطريقة الـ ، نتائج عملية االستدعاء)16-7(الجدول 

ت عدد الحاال
  المخفية

2  3  4  5  6  

  %28  %10  %20  %10  %10  نسبة التعرف
  

 هو الذي أعطى أعلـى نـسبة تعـرف    6 عدد الحاالت المخفية  أنيعكس الجدول السابق ب   
 قليلة وغير مناسـبة لتحديـد الحالـة    تعدوهي النتيجة األمثل هنا، ولكن هذه النسبة  % 28

 لـه،   محتوى تعليمي غير مناسب    أحياناً   المعرفية للطالب بشكل دقيق، مما يؤدي إلى تقديم       
-7( تطبيق المعادلة    تَم، فلذلك   يالتَّعليمالمقرر  فبالتالي زيادة إمكانية ضياعه ضمن فضاء       

 تقـديمها إلـى   ثُـم  ومن ،لمعالجة متتاليات المالحظات والحصول على متتاليات جديدة ) 5
هـو مبـين فـي       من أجل الحصول على مجموعات جديدة كمـا          K-Meansخوارزمية  
  ).18-7(و) 17-7(الجدولين 

)7-5(  xi = عدد التكرارات لـxi في المتتالية، بحيث N  < 0≤ i 

Nتمثل عدد الحاالت المعرفية للطالب .  
، نسبة توزيع )17-7(الجدول 

  .أشعة الدخل على المجموعات
، نتائج عملية ترميز )18-7(الجدول   

  .بارمترات الطالب
رقم 

  المجموعة
النسبة   عدد األشعة

  المئوية
رقم شعاع 
 الدخل

متتالية 
 رقم المجموعة المالحظات

0 427 21% 1 2 1 1 0 0 1 4 
1 387 19% 2 0 1 1 2 1 0 1 
2 552 28% 3 1 0 1 0 2 1 0 
3 166 8% 4 0 0 2 1 1 1 2 
4 193 10% 5 0 2 1 2 0 0 1 
5 275 14% 

  

...  ...  ... 

  .نتائج استخدام الترميز الجديد في عملية االستدعاء) 19-7(س الجدول التالي يعك
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  .HMM في طريقة الـ ، نتائج عملية االستدعاء باستخدام الترميز الجديد)19-7(الجدول 
  6  5  4  3  2  عدد الحاالت المخفية

  %63.0  %63.0  %63.2  %66.4  %63.1  نسبة التعرف
  
  )Results and Discussion (النتائج والمناقشة -7-5-6-3

  :يمكن استنتاج مايلي) 19-7(و ) 18-7(من الجدولين 
 هو العدد 3، فعدد الحاالت HMM عدد الحاالت المخفية يؤئر على نسبة أداء أن ب-

  %.66.40ه أعطى أعلى نسبة تعرف نَّاألمثل أل
- بة المئوية لعملية  الحصول على توزيع جديد ألشعة الدخل، مما أدى إلى ارتفاع النستَم

  .االستدعاء
 أيضاً ارتفاع طول شعاع متتالية المالحظات أحد أسباب ارتفاع نسبة التعرف لعملية يعد -

 بينما بعد تطبيق عملية الترميز الجديدة 5  طول المتتالية هواالستدعاء، ففي البداية كان
  . لتمثل عدد الحاالت المعرفية للطالب6طوله أصبح 

صنف كل شعاع دخل بمتوسط زمني قدره  تُج ماركوف المخفية أن نماذ استطاعت -
 ثانية لكل شعاع 17.6 الدخل بمتوسط زمن قدره متتالياتتتعرف على  ثانية، وأن 19.1

  .مقدم لها
 أيضاً تعدمنخفضة مقارنةً مع نتائج الشبكات العصبونية، و% 66.40 نسبة التعرف تعد -

 اللجوء إلى مزج تَم نمذجة معارف الطالب، لذلك عتماد عليها فيغير كافية من أجل اال
 من نماذج ماركوف المخفية مع نتائج Fuzzy-ART2الشبكة العصبونية نتائج خوارزمية 

 في عمليات  أصغرفي عملية التعرف خالل متوسط زمنأجل الحصول على نتائج أفضل 
  .)7-5-7فقرة  ( والتعرفالتدريب

  
ــة -7-5-7 ــ طريق ــة الهجين  HMM) Hybrid و Fuzzy-ART2ة الخوارزمي

Algorithm – Fuzzy-AHH(  
يقتـي الـشبكة العـصبونية       ربمـزج ط    أيضاً الطالبف  رمعا نمذجة   تَمFuzzy-ART2 
بغية الحصول على نتائج أفـضل فـي عمليـات           وذلك   ،نماذج ماركوف المخفية  يقة  روط
 والتـدريب  فـي عمليـات التهيئـة      استخدام نفس الخطوات المـذكورة       تَم، حيث   فرالتع
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، ولكـن   )2-6-5-7 و   1-6-5-7(روحة في الفقرات    ميز الجديد المش  ر والت ءواالستدعا
) 20-7( الجدول   رظهيFuzzy-ART2 . ـ ب K-means التجميع   ةمع استبدال خوارزمي  

  . الهجينةةللخوارزميالنتائج الجديدة 
  .الهجينة لطريقةل، نتائج عملية االستدعاء )20-7(الجدول 

  6  5  4  3  2   المخفيةعدد الحاالت
  %92.66  85.45%  88.70%  %81.00  %82.11  نسبة التعرف

  
  )Results and Discussion (النتائج والمناقشة -7-5-7-1
ه أعطى أعلى نسبة نَّ أل في تصنيف أشعة الطالب، هو العدد األمثل6عدد الحاالت  يعد -

  %.92.66وهي تعرف 
متتالية من العمليات التي داً في نمذجة أشعة  جقويةأداة  نماذج ماركوف المخفية تعد -

عمليات التصنيف، لذلك  الشبكات العصبونية أداة قوية في تعد، بينما تتغير في الزمن
من  من هاتين الميزتين في تحسين نسبة التعرف االستفادةاستطاعت الخوارزمية الهجينة 

  .HMMمقارنةً مع طريقة الـ % 92.66 إلى% 66.40
قديمة ال  الدخلالتعرف على أشعةزمن  اختصارأيضاً ينة جخوارزمية الهال استطاعت -
 متوسط زمن ازدياد تَم، ولكن على العكس  ثانية17.1جديدة بمتوسط زمن قدره الو

  .) ثانية30.6(إلى  التدريب
  
 HMM و Fuzzy-ART و ART2 قياس جودة أداء خوارزميات الـ -7-5-8
-Fuzzy-ART2-HMM) ART2, Fuzzy-ART2, HMM and Fuzzyو

ART2-HMM Algorithms Quality Performance Measures (  
 ART2 :تبالنسبة للخوارزميادون إشراف  التصنيف من أجل قياس جودة عمليات

 استخدام تَمFuzzy-ART2-HMM ،الخوارزمية الهجينة  وHMMو Fuzzy-ART2و
  ):6-7 (ةوفق المعادل] F-measure ]97 ،113معيار

]/[)1( 22 rpprF ++= βββ )7-6(  
  :حيث

• P) Precision :(معيار الضبط ويعطى بالمعادلة التالية: 
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P=TP / (TP + FP) )7-7(  
•  r) Recall:(أو الحساسية معيار االستدعاء )Sensitivity(ويعطى بالمعادلة التالية : 

r=TP / (TP + FN) )7-8(  
• β=1113 [)0.5(ن بقيمة  وز،االستدعاء والضبط، المعيارين ، إلعطاء لكال[. 

• TP) True Positive  :( تمثل عدد أشعة الدخل التي يتم تصنيفها)في خلية ) التعرف
 .ما بشكل صحيح

• FP) False Positive :( تمثل عدد أشعة الدخل التي يتم تصنيفها)في خلية ) التعرف
 .ما بشكل خاطئ

• FN) False Negative :( عدد أشعة الدخل التي ال يجب تصنيفها)في ) التعرف
 .في هذه الخلية) التعرف(خلية ما وبالفعل لم يتم تصنيفها 

  : بمايلي هلتميز F-measureولقد تَم استخدام 
 عن طريق ألنه يمكن أن يقوم بتغيير أهمية كل من معيار الضبط ومعيار االستدعاء •

، هميةاأل من أجل إعطائهم نفس 0.5بقيمة وزن  ئه تَم إعطافهنا،  βتغيير في قيمة 
 . متوسط المعيارينF-measureأي هنا يمثل 

عندما تكون قيمته عالية تكون قيمة كل من المعياريين الضبط واالستدعاء عالية  •
 .أيضاً

  
  )Results and Discussion(النتائج والمناقشة  -7-5-8-1

 F-measure عيارنتائج الم) 24-7(و ) 23-7(و ) 22-7(و ) 21-7(تُبين الجداول 
  : في نمذجة معارف الطالبنسبة للخوارزميات المستخدمةبال

  .ART2 الـشبكة أداء ، نتائج جودة )21-7(الجدول 

رقم 
  الصنف

توزيع أشعة 
الدخل 
 يدوياً

TP FP FN P r F-
measure 

0 84 80 6 414 0.930 0.162 0.276 

1 84 70 13 417 0.843 0.144 0.246 

2 83 69 14 417 0.831 0.142 0.243 
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3 83 75 10 415 0.882 0.153 0.261 

4 83 68 10 422 0.872 0.139 0.239 

5 83 67 8 425 0.893 0.136 0.236 
 500 490  0.875 0.146 0.250 

  
 

  .Fuzzy-ART2 الـشبكة أداء نتائج جودة ، )22-7(الجدول 

رقم 
 الصنف

توزيع أشعة 
الدخل 
 يدوياً

TP FP FN P r F-
measure 

0 300 301 5 1664 0.984 0.153 0.265 

1 400 390 3 1577 0.992 0.198 0.331 

2 340 321 8 1641 0.976 0.164 0.280 

3 340 337 3 1630 0.991 0.171 0.292 

4 320 293 11 1666 0.964 0.150 0.259 

5 270 292 6 1672 0.980 0.149 0.258 

 1970 1970  0.981 0.164 0.281 

  
  .k-means باستخدام HMM الـأداء  جودة نتائج، )23-7(الجدول 

رقم 
 الصنف

توزيع أشعة 
الدخل 
 يدوياً

TP FP FN P r F-
measure 

0 110 48 30 1422 0.615 0.033 0.062 

1 240 159 56 1285 0.740 0.110 0.192 

2 150 94 33 1373 0.740 0.064 0.118 

3 430 272 139 1089 0.662 0.200 0.307 

4 360 192 129 1179 0.598 0.140 0.227 
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5 210 231 117 1152 0.664 0.167 0.267 

 1500 1500  0.670 0.119 0.195 
  

  .خوارزمية الهجينةالأداء نتائج جودة  ،)24-7(الجدول 

رقم 
 الصنف

توزيع أشعة 
الدخل 
 يدوياً

TP FP FN P r F-
measure 

0 110 82 16 1402 0.837 0.055 0.104 

1 240 233 20 1247 0.921 0.157 0.269 

2 150 113 15 1372 0.883 0.076 0.140 

3 430 408 30 1062 0.932 0.278 0.428 

4 360 352 12 1136 0.967 0.237 0.380 

5 210 201 18 1281 0.918 0.136 0.236 

 1500 1500  0.909 0.156 0.259 

  
  )General Results( النتائج العامة -7-5-9

  .مختلف الطرق المستخدمة في نمذجة معارف الطالب) 25-7(جدول  اليقارنيلخص و
مقارنة مابين مختلف الخوارزميات المستخدمة في نمذجة أشعة ، )25-7(الجدول 

  .الطالب
متوسط زمن   الطريقة

  التدريب
متوسط زمن 

  التعرف
نسبة 
  التعرف

F-measure 

ART2 20.80.250  %85.80   ثانية19   ثانية  

Fuzzy-ART2 19.20.281  %98.17   ثانية18.6   ثانية  

HMM 19.10.195  %66.40   ثانية17.6   ثانية  
Fuzzy-ART2-

HMM 30.60.259  %92.66   ثانية17.1   ثانية  
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 Fuzzy-ART2 االعتماد على خوارزمية الـ تَمه أنَّيمكن القول ب ،)25-7(الجدول  من
ل مقارنةً مع بقية  األمثتعد ها نتائجنأل، IWEBISEضمن النظام الجديد الـ 

  :لألسباب التاليةوذلك  ،الخوارزميات
 .%98.17وهي نسبة تعرف أعلى الحصول على  .1

 التصنيف مقارنةً مع بقية عمليةر جودة أداء ا لمعيةقيمأعلى ى الحصول عل .2
 .0.281: يوهالخوارزميات 

-Fuzzyخوارزمية الـ ل F-measures  الـرامعيقيمة  أنعلى الرغم من   .3

ART2 على حساب هذا ولكن كان بالنسبة لبقية الخوارزميات، على األ هي
 في النظم  لمعارف الطالبجودة التصنيف تعد، و لها التعرفزمنمتوسط 
 تعليمي وتقديم خريطة مقرر تأمين في هاماً  على الشبكة العنكبوتية عامالًالتَّعليمية
ابعة وإنهاء المنهاج ، مما يزيد اهتمامه في مت مع حالته المعرفيةة ومتكيفمناسبة
 .ذاتياً

 
  
 
  



 217

  )Conclusion(الخالصة 
لُّمتحديد نمط    من خالل هذا الفصل      تَمجامعة حلـب - طالب معهد العالي لتعليم اللغات    تَع ،

  :يفضلون دراسة اللغة األجنبية كمايليهم أنَّحيث 
  .ة عدد كبير من األمثلةءارق •
  . من التمارينعدد كبيرحل  •
  . المحتوىقبلاألمثلة ة ءارق •
 .يالتَّعليم بعد المحتوى توضع التمارين •

  .يالتَّعليم  المحتوىبعداالمتحان البعدي توضع  •
 المفـاهيم   قبل، أو بعـد، أو مـابين      تقديم المخطط التمهيدي    ال يهم متى يتم      •

 .التَّعليمية

 .يالتَّعليم بعد مفهوم المحتوىقبل أو الملخص ة ءارال يهم ق •

 .كبرل مفهوم مة الملخص قبل أو بعد كءارق •

 .مرئينوع المحتوى  •

فـي توليـد    IWEBISE ضمن النظام الـ   وقياسي  استخدامها كنموذج عام   تَمهذه النتائج   
 م اللغات وإنَّما في أي مجال آخـر،       مقررات تعليمية ذكية وتكيفية ليس فقط في مجال تعلي        

  . صفحة المحتوى ونوعوهي تساعد على تحديد طريقة عرض
أشعة صفات الطالب إلى     الحصول عليها عند تقديم      تَمناقشة النتائج التي     عرض وم  تَمكما  
ـ      الطريقة التقلي  : طرق مختلفة  ست  والــ   FBAM دية وطريقة الشبكات العـصبونية الـ

ART2   و Fuzzy-ART2    وطريقة الـ HMM        وأخيـراً الطريقـة الهجينـة Fuzzy-

ART2 / HMM المختلفـة  المعرفيـة مستويات تمثل الحـاالت ستة  بهدف تصنيفها إلى  
 هي األفضل بـسبب الحـصول       Fuzzy-ART2الـ   طريقة   أنأظهرت النتائج   . للطالب
 صـفات ر جودة أداء تصنيف أشعة      ا لمعي ةقيممع أعلى   % 98.17نسبة تعرف   أعلى  على  

الحيـة  الذاتية   التَّعليميةخالل زمن يناسب العمليات     وذلك  ) F-measure=0.281(الطالب  
 ت الحـاال  وفـق  المقرر   خريطةساعدت هذه النتائج على تفصيل       . كبوتيةعلى الشبكة العن  

  . للطالب بالنسبة لكل مفهوم من مفاهيم المقرر المختلفةالمعرفية
  في العمليـة     ةأدوار مختلف  ثالثة   يلعب IWEBISEفي النظام الـ     نموذج الطالب  أنأي  

  :التكيفية
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- خطط لصفحة المحتوى باستخدام نموذج مFelder and Silverman.  
- باستخدام خوارزمية للطالبالدماغية المعرفية  خريطةللخطط م Fuzzy-ART2.  
- خالل تسجيل خطوات الطالب والزمن الذي يستغرقه في قـراءة           راقب للعملية التعلمية  م 

 مخزنة فـي الجـزء الـديناميكي   المحتوى أو في حل تمرين ما، وذلك باستخدام جداول    
  .لنموذج الطالب

  



  
  

  الفصل الثامن
  نموذج المعلم

 
Chapter VIII 
Tutor Model 
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  )Introduction( المقدمة
 التكيفية عند إضافة وحدة تنبؤ تستطيع تحديد أفعـال الطالـب         التَّعليمية النظم   مرونةتزداد  

 التي قد زارهـا ومـاهو المفهـوم     التَّعليميةالمستقبلية اعتماداً على معرفة تسلسل المفاهيم       
تقديم المساعدة المناسبة له في الوقـت       توجيهه و ي الحالي قيد الدراسة، وذلك بهدف       يمالتَّعل

 بنية الجداول المـستخدمة فـي   يشرح هذا الفصل .  للمنهاج التَّعليميةالمناسب خالل العملية    
  .نتائج نماذج ماركوف المخفية المستخدمة في عملية التنبؤبناء نموذج المعلم و

  
  )Pedagogical Rules Modeling(تربوبة القواعد النمذجة  -8-1
بع المعلم بشكل عام مجموعة من االستراتيجيات من أجل توجيه الطالب خالل العمليـة              تَّي

 تخزينهـا فـي     تَـم  ترجمة هذه االستراتيجيات على شكل قواعد        تَم للمنهاج، لقد    التَّعليمية
 عملية تفصيل وتوليد الـدروس       للنظام، من أجل االستخدام الالحق لها خالل       المعلم نموذج

وتقديمها للطالب وذلك حسب الحالة المعرفية لكل واحد منهم بالنسبة لكل هدف أو مفهـوم      
 القياسـية  مجموعة من القواعد التربوية) 1-8(يعرض الشكل   . موجود في نموذج المعرفة   

  .المستخدمة في النظامو
  
  )Pedagogical Rules Table (جدول القواعد التربوية -8-1-1
ولكـل مقـرر تعليمـي      معلم كل   زن هذا الجدول القواعد التربوية المستخدمة من قبل       خَي ، 

  :ويتألف من الحقول التالية 
) Auto increment(هو حقل مفتاح ترقيم تلقـائي  ): prid(معرف القاعدة التربوية  -

 يـتم   عـدة قا يقوم النظام أوتوماتيكياً بتوليد رقم لكـل         ،القاعدة التربوية يدل على رقم    
 . للجدولاإضافته

 الـصفر  قيم تتراوح مـابين      يخزن ست ) tinyint(حقل رقمي   ): prlevel(المستوى   -
ضعيف جداً، أو ضعيف أو متوسـط أو        :  وذلك للداللة على مستوى الطالب     الخمسةو

 .جيد أو جيد جداً أو ممتاز على التوالي

  علـى  لداللـة يخزن الواحد أو الـصفر ل     ) tinyint(حقل رقمي   ): prshow (عرض -
 . ي حسب مستوى الطالبالتَّعليمسماحية المعلم في عرض أو إخفاء المحتوى 
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 دراسـة كـل المفـاهيم       تَميتم اختيار وعرض مفهوم ما، في حالة إذا         : 1قاعدة  
  . لهاًالسابقة التي تعتبر شرطاً مسبق

يفاً  فيما إذا كان مستوى الطالب ضعيفاً أو ضع        ،ال يتم عرض مفهوم ما     : 2قاعدة  
  .جداً بالنسبة لهذا المفهوم

يتم اختيار وعرض مفهوم ما، حالما وصـل الطالـب إلـى مـستوى               : 3قاعدة  
  . على األقلبالنسبة لهذا المفهوم متوسط
، فيماإذا كـان    )المفاهيم الفرعية (يتم اقتراح استخدام قاموس المفردات       : 4قاعدة  

  .مستوى الطالب وسطاً بالنسبة لمفهوم ما
 إذا كان مستوى الطالب وسطاً بالنسبة لمفهوم ما، يتم عرضـه بلـون               :5قاعدة  
  .أخضر
إذا كان مستوى الطالب جيداً بالنسبة لمفهوم ما، يـتم عرضـه بلـون              : 6قاعدة  
  .أزرق

إذا كان مستوى الطالب جيداً جداً بالنسبة لمفهوم ما، يتم عرضه بلـون             : 7قاعدة  
  .بنفسجي
تازاً بالنسبة لمفهوم ما، يتم عرضـه بلـون         إذا كان مستوى الطالب مم    : 8قاعدة  
  .أسود

   .، القواعد التربوية القياسية المستخدمة في النظام)1-8(الشكل 

  
 رقـم اللـون     يخـزن حـروف    7بطول  ) varchar(نصي  حقل  ): prcolor(اللون   -

  .المختار من قبل المعلم للداللة على مستوى الطالب

ي التَّعليميخزن رقم المقرر    ) int( طويل   حقل عدد صحيح  ): prsubject (المقرررقم   -
 قاعـدة   ما هي إنِّة غير مرتبطة بأي مقرر و     د هذه القاع  أن  للداللة على  0وتكون قيمته   
 .تربوية قياسية

يخزن رقم معلـم المقـرر      ) int(حقل عدد صحيح طويل     ): prteacher(رقم المعلم    -
 .اسية للداللة على قاعدة تربوية قي0ي، وتكون قيمته التَّعليم

يخزن الـصفر أو الواحـد للداللـة علـى     ) tinyint(حقل رقمي   ):prstatus(الحالة   -
 .يالتَّعليماستخدام أو عدم استخدام هذه القاعدة التربوية عند عرض المقرر 
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، كيفية تخزين القواعد التربوية القياسـية فـي الجـدول الـسابق           ) 1-8(يعرض الجدول   
  .EFLي التَّعليمد التربوية للمقرر  عن القواعمثاالً) 2-8(يعرض الجدول و

 .القواعد التربوية القياسية، )1-8(الجدول 
prid  prlevel  prshow  prcolor  prsubject  prteacher  prstatus  

ــعيف   1 ض
  جداً

  1 0  0  -  كال

  1 0  0  -  كال  ضعيف  2
009601#  نعم  وسط  3  0 0 1  
  3012FF  0 0 1#  نعم  جيد  4
  75008C  0 0 1#  نعم  جيد جداً  5
  1 0 0  000000#  نعم  ممتاز  6
  

 .EFL، القواعد التربوية للمقرر )2-8(الجدول 
prid  prlevel  prshow  prcolor  prsubject  prteacher  prstatus  

ــعيف   7 ض
  جداً

  1 0  0  -  كال

  00D0CB  0  0 1#  نعم  ضعيف  8
  00928E  0 0 1#  نعم  وسط  9

  0E49FF  0 0 1#  نعم  جيد  10
  00094E  0 0 1#  نعم  جيد جداً  11
  00000C  0 0 1#  نعم  ممتاز  12
 
  )Results and Discussions(النتائج والمناقشة  -8-1-2
 تختلـف   EFLي  التَّعليم تحديدها من قبل معلم المقرر       تَم القواعد التربوية التي     أنالحظ ب نُ

 ي ألي مفهـوم مـستوى     التَّعليمعن القواعد التربوية القياسية، فهو سمح بعرض المحتوى         
  . واستخدم أيضاً تدرج لون األزرق في عرض المقرر"ضعيف"الطالب فيه 
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 Prediction Using( نماذج مـاركوف المخفيـة   باستخدامالتنبؤ  -8-2
HMM( 

، مرحلة التهيئة ومرحلة الـضبط       من ثالث مراحل   HMM ياستخدام   تتألف عملية التنبؤ   
  . التنبؤلعمليةالمخطط العام ) 2-8(يعرض الشكل . ومرحلة التنبؤ

  
  )Initialization Phase(مرحلة التهيئة  -8-2-1

   :يتم تنفيذ مرحلة التهيئة باستخدام الخطوتين التالتين
 ترقيمهم باألرقـام الرومانيـة، وواحـد        تَم اً تعليمي اًثالثة عشر هدف  يتألف المقرر من     -1

 مع رقم عشري تسلسلي مؤلف من خانتين،        Cف   ترميزهم بحر  تَموأربعون مفهوم أساسي    
 مع رقم عشري تسلسلي مؤلـف مـن خـانتين    S ترميزهم بـ تَموعشرون مفهوم فرعي   

  . مخطط كامل لشجرة المقررالثالثالملحق يعرض . أيضاً 
 التـي  التَّعليميةلكل طالب حسب تسلسل المفاهيم   ) HMM )λوذج  بناء نم يتم بعد ذلك     -2

 )عدد الحـاالت المخفيـة     (التَّعليميةالمفاهيم  هنا   Nوتمثل  ،  ه مع النظام   خالل تفاعل  زارها
  .تفاصيل مرحلة التهيئة) 3-8(يعرض الشكل  .ضمن نموذج المعرفة

مرحلة التهيئة
ضبط  

مرحلة ال
مرحلة التنبؤ  
 

سلسلة المفاهيم 
التعليمية

 التي 
زارها الطالب

  

H
M

M
 π, A

, B
 

 

H
M

M
 π,    A

,   B  
  

 

 سلسلة جديدة من المفاهيم
 

التَّعليمالمفهوم 
ي التالي

  
 

 .HMMم لعملية التنبؤ باستخدام ، المخطط العا)2-8(الشكل 
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  )Adjustment Phase(مرحلة الضبط  -8-2-2

 الخـاص بكـل   )HMM )λنمـوذج  ضبط  من أجل Baum-Welchتستخدم خوارزمية  
 سلسلة جديـدة مـن المفـاهيم        م وذلك باستخدا  ، مع النظام  فيها في كل مرة يتفاعل      الب،ط

  .تفاصيل مرحلة الضبط) 4-8(يوضح الشكل .  الجديدة التي قام بزيارتهاالتَّعليمية

  :يمكن تلخيص مرحلتي التهيئة والضبط بالخطوات التالية 
  .لكل طالبHMM λ=(A, B, π) يتم تهيئة نموذج  -1

 αt(i), βt(i), ξt(i, j), γt(i), t=1…,T, i-0,…,N-1, j=0,…,N-1ب حسا -2

 .التَّعليميةسلسلة جديدة من المفاهيم  باستخدام λ=(A, B, π)ضبط نموذج  -3

  .2 إذهب إلى الخطوة                     ،إذا كان -4
  
   )Prediction Phase(مرحلة التنبؤ  -8-2-3

 .HMM، مرحلة ضبط نموذج )4-8(الشكل 

HMM (
−

λ ) 
  

HMM 
(λ) 

 
 

 حساب
α 

 حساب

β 
 حساب

BA,,π  

 

C05, C011,…,C03 
سلسلة جديدة من المفاهيم 

 التَّعليمية
 

النظام 
التَّعليم

  ي
  حساب  

π, A, B 
 

HMM (λ) 

 الطالب

C01, C05, C11, 
… 

التَّعليميةلة المفاهيم سلس  
 

.، مرحلة التهيئة)3-8(الشكل   

)|P(O)ˆ|P(O λλ >
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من أجـل تحديـد التوزيـع       ) Forward( األمام   هذه المرحلة خوارزمية  يتم تطبيق خالل    
وتمثل أعلى قيمة المفهوم التـالي الـذي        . في المنهاج ) حالة(االحتمالي لكل مفهوم تعليمي     

  . خطوات مرحلة التنبؤ) 5-8(يعرض الشكل .  الطالب زيارتهيتوقعس

 
الـ باستخدام لغة     تحاكي عمل وحدة التنبؤ    أداة تصميم   تَمPHP    خـالل نافـذة    ، بحيث من

 فـي  طالب مـا   من قبل     زيارتها تتَمالتي   التَّعليمية لصق سلسلة المفاهيم     لمستخدمتسمح ل 
 واحـد أو  التنبؤ بمفهوم تـالٍ أيضاً  تسمحو.  خارجي نصيمن ملف امربع نص أو تحميله 

يعـرض  . كصورة أو كملف نـصي     النتائج   طباعةكن  ، كما يم  بسلسلة من المفاهيم التالية   
  .نافذة هذه األداة) 6-8(الشكل 

.، مرحلة التنبؤ)5-8(الشكل   

 المفاهيم

HMM (
−

λ ) 
  

C01 

C02 

CN 

.  

.  

.  

HMM (
−

λ ) 
  

HMM (
−

λ ) 
  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

 خوارزمية 
F

orw
ard  

  

االحتمال األعلى يمثل المفهوم  
التَّعليم

 الطالب زيارتهي التالي الذي سوف يقوم 

C05, C011,…,C03 
التَّعليميةسلسلة جديدة من المفاهيم   

 

C05, C011,…,C03,C01 
 

C05, C011,…,C03,C02 
 

C05, C011,…,C03,CN 
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  )Results and Discussions (النتائج والمناقشة -8-2-4
المفـاهيم   بـين ن   التصفح م  سالسلمجموعة من    خوارزمية التنبؤ باستخدام     قياس أداء  تَم 

 اسـتخدام نـوعين    ي، وتم التَّعليملنظام  مع ا  الطالب   تفاعل تجميعها خالل    تَم  التي التَّعليمية
)  مفهوم 150( استخدمت في عملية التدريب، وسالسل       )مفهوم 150(سالسل  : من السالسل 

  بعض األمثلة عن سالسـل     )3-8( التالي   يعرض الجدول . استخدمت في عملية االستدعاء   
  .التصفح

. المستخدمة في عملية التنبؤالتصفحسالسل  أمثلة عن ،)3-8(الجدول    
 السلسلة رقم الطالب

)1(طالب   C05 C06 C07 C08 C01 C02 C03 C04 C09 C10 … 
)2(طالب   C05 C06 C08 C07 C13 C15 C14 C16 C01 C02 … 
)3(طالب   C05 C08 C06 C07 C01 C02 C03 C09 C10 C04 … 

  
  : التاليةالتَّعليميةول قام بزيارة المفاهيم وفق الجدول السابق يمكن القول بأن الطالب األ

" Numbers -1- 10"è "Numbers -11- 20"è" Numbers -21-1000"è " 
Ordinal numbers"è "Verb to be-Positive Form"è" Verb to be-
Negative Form "è"Verb to be-Question Form"è "Verb to be-Short 

 .ستخدمة خالل عملية التجاربأداة التنبؤ المنافذة ، )6-8(الشكل 
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and Long answers"è "Simple Present Tense -Positive Form"è " 
Simple Present Tense -Negative Form ". 

 )عقـدة (حالـة    41 من أجل كل طالب مؤلف من        )HMM)  λ إنشاء نموذج    تَم ثُمومن  
 )7-8( الـشكل    ضيعـر . نموذج المعرفـة  ضمن   الموجودة   التَّعليميةالمفاهيم   عددلتمثيل  

 C01  :لثالثـة مفـاهيم   )ض فقط ثالثة عقد عرتَمضيح للتو (HMM من نموذج اًجزء

 تنقل الطالب من مفهوم تعليمي      احتمالدة على الروابط تمثل     ووالقيم الموج  C03 و C02و 
  .إلى آخر

  
، )Precision(الـضبط  :  معيـارين م التنبؤ باستخدا خوارزميةجودة   أداء قياس تَم ثُممن  و
) 8-7(و  ) 7-7(بحيث يعرف األول والثـاني بالمعـادالت         ،)Sensitivity(الحساسية  و

  .]176 [)4-8(الموضحة في الجدوللعملية التنبؤ و وباستخدام مصفوفة الشك على التوالي
  

  .، مصفوفة الشك المستخدمة في حساب أداء عملية التنبؤ)4-8(الجدول 
  ) Predicted Concept(المفهوم المتنبأ به     
  ال  نعم    

  إيجابي حقيقي  نعم
)True Positive-TP(  

  سلبي كاذب
 (False Negative- FN)  فهوم الحالي الم

)Actual Concept(  إيجابي كاذب  ال  
)False Positive - FP(  

  سلبي حقيقي
)True Negative- TN(  

  
  :حيث

C01 C02 

C03 

0.4 

0.6 

1 

0 0.3 

0.7 

  .حيمستخدماً ثالثة مفاهيم فقط للتوض  HMM، جزء من نموذج )7-8(الشكل 
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 وبالفعـل يقـوم    )تـالي (يتم تحديد مفهوم ما كمفهوم إيجابي        عندما): TP(إيجابي حقيقي   
  .لب بزيارتهالطا

ولكـن  ) تالي(عندما يتم تحديد بشكل خاطئ مفهوم ما كمفهوم إيجابي          ):FP(إيجابي كاذب   
  .يقوم الطالب بزيارة مفهوم آخربالحقيقة 

سـوف اليـتم    (عندما يتم تحديد بشكل خاطئ مفهوم ما كمفهوم سلبي          ):TN(سلبي حقيقي   
  .يقوم الطالب بزيارتهالوبالفعل ) زيارته كمفهوم تالي

سـوف اليـتم    (عندما يتم تحديد بشكل خاطئ مفهوم ما كمفهوم سلبي          ):FN(بي كاذب   سل
 .زيارتهبيقوم الطالب وبالفعل ) زيارته كمفهوم تالي

  .تصنيفات لتنبؤات صحيحة" سلبي حقيقي"و " إيجابي حقيقي"وتعد 
  

النتـائج العامـة لخوارزميـة      ) 9-8(و  ) 8-8(والشكالن  ) 5-8(يوضح كل من الجدول     
  :ؤالتنب

  
  

  . التنبؤة خوارزمي تجارب، نتائج)5-8(الجدول 

رقم 
 التجربة

طول 
عدد (السلسلة

 )المفاهيم

النسبة المئوية 
طول (

 )السلسلة

TP FP FN الحساسية الضبط 

1 30 20% 6 4 20 0.60 0.23 

2 75 50% 17 8 50 0.68 0.25 

3 90 60% 24 10 56 0.71 0.30 

4 120 80% 38 11 71 0.78 0.35 

5 135 90% 73 12 50 0.86 0.59 

6 149 99% 105 11 33 0.91 0.76 

 تكلمـا اسـتخدم   التنبؤ تكون أعلى    عملية  وجودة  دقة   أن )8-8( الشكل  في   يالحظحيث  
% 20 مـابين     نـسبتها  ، وتتـراوح  التدريب في عملية    التَّعليميةسلسلة أطول من المفاهيم     
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المفاهيم التي تمت زيارتها مـن      ن  م% 99نسبة   باستخدام% 91 تصل إلى    حيث ،%99و
  .قبل الطالب

  
، فكلما كان معيار  بين المعيارين المستخدمينالموجودةالعالقة  )9-8( ويظهر الشكل 

 تَمفلذلك .  دقة أعلىوذ، أي يكون التنبؤ  أيضاًاً يكون معيار الحساسية عالياًالضبط عالي
  .IWEBISE في النظام الجديد )6 (بةنتائج التجراعتماد 

 نسبة استخدام سالسل التدريب

بط
ض

ال
  

  .الضبط مع طول سالسل التدريب، عالقة معيار )8-8(الشكل 
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وذلك ) Coach( استخدام نموذج المعلم المدرب أو الموجه تَمخالل عملية التنبؤ، من 

ح الالزمة للطالب والتي تدفعه في متابعة دراسة المقرر بطريقة ائمن خالل تقديم النص
  .أفضل

  

 الحساسية

بط
ض

ال
 

  . الضبط والحساسيةمعياري، عالقة )9-8(الشكل 
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  )Conclusion(الخالصة 
المستخدمة  بنية الجداول المستخدمة في نمذجة استراتيجيات المعلم شرحفي هذا الفصل  تَم

 نماذج ماركوف أنعلى البرهان  تَمكما ، يالتَّعليمخالل عملية تفصيل وتوليد المقرر 
الذكية  التَّعليمية أداة مناسبة للتنبؤ بأفعال الطالب المستقبلية ضمن النظم تُعدالمخفية 

ها تستطيع محاكاة عمل المعلم في أنَّ، حيث أثبتت التجارب ب على الشبكة العنكبوتيةيةكيفالت
 بدقةإيجاد المعلومات توجيهه في ح واإلرشادات الالزمة من أجل ائإعطاء الطالب النص

وفي الوقت المناسببر أكيةالوفع .   



 
 
 

  الفصل التاسع 
   التكيفمحرك

  
Chapter IX 

Adaptation Engine 
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  )Introduction(المقدمة 
 المعلومات المخزنـة فـي       مختلف باستخداميشرح هذا الفصل كيفية تطبيق عملية التكيف        

مقـررات  توليـد   ، أي يشرح كيفيـة       معاً نموذج المعرفة ونموذج الطالب ونموذج المعلم     
الخريطة المعرفية الدماغيـة    ( حالة المعرفية ال وفقن مهيكلة ومفصلة     تكو  ديناميكياً تعليمية
نظـام الجديـد   ال أشكال التكيف المـستخدمة فـي    مدقَكما ي  ،طالبكل   تَعلُّمونمط  ) للطالب

IWEBISE. التَّعليميـة الوظـائف  يحاكي ألنه  من نموذج المعلم ءك التكيف جزر محيعد 
 واختيـار    فـي تخطـيط خريطـة المقـرر        ها المعلم  التي يقوم ب   )2-4 فقرة( ةوالتدريسي

تـسليط    منفـصل بهـدف     وضعه في فصل   تَمكن قد   ل و ، لكل طالب   المناسبة اإلستراتيجية
        .بحد ذاتها  على عملية التكيفالضوء

  
  )Adaptation Engine(محرك التكيف أهمية  -9-1
المـشروحة  (ه األخرى   أجزائ ألنه يربط مختلف      النظام من أهم أجزاء    محرك التكيف  يعد

  : عن توليد بشكل رئيسيمسؤولال هو وألنه ، مع بعضها)في الفصول السابقة
 بالنـسبة   حالته المعرفيـة   و تَعلُّمهنمط   وفق  للطالب ا وتقديمه التَّعليمي المقررصفحات   •

 .لكل جزء من أجزاء المقرر

   .)لمقررخريطة ا ( مع بعضها البعضصفحات المقررمختلف  لربط الالزمة الروابط •
  
   )Adaptation Engine Mechanisms(   محرك التكيفآليات -9-2
 Adaptation Mechanism ( للطالبلحالة المعرفيةتكيف حسب اال آلية -9-2-1

According to Student Learning Style(  

يقوم النظام بمراقبة الطالب وتسجيل جميع خطواته خالل عملية إبحـاره ضـمن المقـرر         
) Post-tests(واالمتحانات البعديـة    ) Pre-test( وخالل تقديمه لالمتحان القبلي      يالتَّعليم

  . المرتبطة بكل هدف تعليمي
هـدف  ب لـه  رض امتحان قبليع بيقوم النظام إذا كان الطالب يدخل المقرر ألول مرة،         . 1

 يرة،في الحالة المغـا   . التَّعليميلمقرر  بابالنسبة لكل األهداف والمفاهيم المتعلقة      تقييمه  
، أما إذا تخطى    6 إذهب إلى الخطوة      المقرر سابقاً،    بدأ بدراسة  إذا كان الطالب قد      أي

 .4 يتم عرض خريطة المقرر االفتراضية، اذهب إلى االمتحان البعدي
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 وذلك من   التَّعليمي بالمقرر لكل األهداف والمفاهيم المتعلقة      حالة المعرفية اليتم حساب    . 2
 .Fuzzy-ART2تطبيق خوارزمية خالل 

 :اعتماداً على ثالث نقاط خريطة المقرريتم تفصيل وتوليد  . 3

 والمخزنة فـي نمـوذج      التَّعليمي مابين أهداف ومفاهيم المقرر      الموجودةالعالقات   •
 .المعرفة

  لكـل مفهـوم   بالنسبة) المعرفية للطالب الخريطة (للطالب] ةالجديد [لحالة المعرفية ا •
 .تعليمي

 . نموذج المعلمالقواعد التربوية المخزنة في •

 حالـة  من أجـل تحديـد       بعديتقديم امتحان   يقوم الطالب باكتشاف ودراسة المقرر و      . 4
 . لهة جديدةمعرفي

واعتمـاداً علـى    األخيـرة    حالته المعرفية  وفقللطالب    جديدة خريطة مقرر  يتم توليد  . 5
 PHPباسـتخدام لغـة   يتم ذلك ب، و" للطالبالخريطة المعرفية"نموذج المعرفة وجدول   

 .HTML والـ

 بـشكل   التَّعليمـي المقرر   إذا لم ينتِه الطالب من دراسة محتوى         3 إلى الخطوة    اذهب . 6
 في كل هدف تعليمي موجـود ضـمن         )الممتاز (كامل أو لم يحقق المستوى المطلوب     

 .الخريطة

 .النهاية . 7

  
 Adaptation Mechanism( الطالب تَعلُّمتكيف حسب نمط ال آلية -9-2-2

According to Student Knowledge Status(  

ـ ، يقوم النظام    لدراسة المقرر   مرة إذا كان الطالب يقوم بالدخول ألول      . 1  اسـتبانة يم  دبتق
 .3، إذهب إلى الخطوة ا له من أجل اإلجابة عليه"التَّعلُّمدليل نمط "

 )القياسـي  (فتراضـي  اال الـتَّعلُّم واستخدام نمط    ستبانةاال ههذالطالب  تخطي   في حالة  . 2
 .4  الخطوةإذهب إلىبل النظام، المخصص من ق

  .Felder and Silverman درجات األفضلية لكل بعد من أبعاد نموذج حساب . 3
 حـسب درجـات     )4-7(حساب بارمترات تكيف المحتوى المـذكورة فـي الفقـرة            . 4

 .األفضلية
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 والمفـصلة   التَّعليمـي  خريطة المقرر  فيعند اختيار الطالب ألي مفهوم من المفاهيم         . 5
 نتائج  وفق  بهذا المفهوم  تفصيل صفحة المحتوى الخاصة    له، يتم    معرفيةلحالة ال حسب ا 

 .بارمترات تكيف المحتوى

 .النهاية . 6

  
توليـد   تهـدف إلـى      هـي و  التكيف محرك آلية عمل    )2-9( و   )1-9 (نيعرض الشكال 

حالـة  الحـسب   و خريطة المقـرر  و  كل طالب  تَعلُّمنمط  حسب   التَّعليميةصفحات المفاهيم   
  .لتواليعلى ا المعرفية

  
 خطوات تمثل إستراتيجية التدريس ة سابقاً بأربعةيمكن تلخيص آليات التكيف المشروح

المستخدمة من قبل المعلم الذكي للنظام، والقائمة على النظرية البنائية من خالل دورة 
  ):3-5-2فقرة ( لنظرية بياجيه المعرفية ة الرباعيالتَّعلُّم

دخول إلى المقرر فيتم التفاعل معه عن طريق يقوم الطالب بال: مرحلة االكتشاف .1
 مع راالمتحان القبلي بهدف االستفادة من خبراته السابقة وعن طريق اتصاله المباش

الخبرة الجديدة الممثلة في مختلف مفاهيم المقرر، والتي تثير تساؤالت تدفعه للبحث 
  .عن إيجاد إجابات لها

ها من قبل الطالب وشرحها وتوضيحها تعلُّم يتم تقديم المفاهيم المراد: التفسيرمرحلة  .2
  طريق بعد االستفادة من خبراته القديمة عنتَعلُّمهوفق حالته المعرفية وأسلوب نمط 

 .االمتحان القبلي

 مفهوم ما بهدف استخدامه وتطبيقه تَعلُّميكتشف الطالب مدى أهمية : التوسعمرحلة  .3
 . مفاهيم أخرىتَعلُّمالحقاً في 

يتم ذلك عن طريق االمتحان البعدي وأثر تفاعل الطالب مع النظام : ييمالتقمرحلة  .4
   .   فق الحاالت المعرفية للطالببهدف تقديم خريطة مقرر متكيفة و
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  .لطالب اتَعلُّمنمط تكيف حسب ال، خوارزمية )1-9(الشكل 
 

 نموذج المعرفة

 الطالب

 استبانة
دليل نمط "

 "التَّعلُّم

أول 
 مرة؟

حساب درجات 
 لكل األفضلية
عدب 

  :حساب
بارمترات 
 تكيف المحتوى

الجزء الثابت 
 لنموذج الطالب

  
توليد صفحة 
 المحتوى

  نعم

  
اختيار مفهوم 
لدراسته من 

  المقررخريطة

  كال

 يجيب؟
 

  

استخدام نمط 
 التَّعلُّم

 االفتراضي

  نعم

  كال

نموذج الطالب 
 الديناميكي

 المعلم

مصمم 
 المقرر

  
 نموذج المعلم
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 الطالب 

صفات الطالب 
 الجديدة

ض 
عر

المقرر
  
 التعليمي

  

تقديم االمتحان 
 البعدي

الجزء الثابت 
  لنموذج الطالب

  أوراق األنماط
+ PHP  
صية للطالب

المعلومات الشخ
  

نموذج المعلم 
  )القواعد التربوية(

  
  
  حساب

  حالة المعرفية ال
   للطالب

باستخدام 
الخوارزمية 

Fuzzy-ART2  
   

 أول مرة

عرض : التسجيل
  نموذج

إلدخال المعلومات 
 شخصية للطالبال

تقديم االمتحان 
 القبلي

الجزء 
الديناميكي 
 لنموذج الطالب

خريطة  توليد
 بكل ةخاصالالمقرر

  طالب

  نموذج المعرفة
  

  كال  نعم

  صفات الطالب

صفات الطالب 
  الجديدة

عملية التحويل إلى 
HTML 

صفات الطالب
 

 

 المعلم

  . للطالبة المعرفيةحالتكيف حسب الالخوارزمية ، )2-9(الشكل 
 

مصمم 
 المقرر

 مسؤول النظام

تسجيل 
 الطالب

تسجيل 
 المعلم

مصمم تسجيل 
 المقرر
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 IWEBISE) Adaptation التكيف المستخدمة ضمن نظام تقانات -9-3
Technologies Used in IWEBISE System(  

  : من أشكال التكيف وهماثالثة أشكال IWEBISEيستخدم النظام 
  
  )Adaptive Presentation(العرض التكيفي  -9-3-1

  :العرض التكيفي ضمن النظام كمايلييتحقق 
ومحتوى، وتمـارين،   ( التَّعليميالمحتوى  أجزاءاليتم عرض   :  أجزاء المحتوى  تكييف -1

 وفـق وتترتـب   ما تتكيف   إنَّ بشكل ثابت لكل الطالب و     )، وامتحان بعدي  وأمثلة، وملخص 
-9(يعرض الـشكل  . تَعلُّمه أي حسب نمط     "التَّعلُّمدليل نمط    "استبانةطالب على   إجابة كل   

-7فقرة  (القياسي   االفتراضي التَّعلُّمصفحة المحتوى حسب نمط     أجزاء  طريقة عرض    )3
، سـتبانة اال ههـذ الطالب باإلجابة على    فيها   يقوم   لتي ال احالة  ال، ويتم استخدامه في     )4-1

) 19(و   )1(الطالـب    إجابات   وفق المحتوىنافذة  ) 5-9(و  ) 4-9( نبينما يعرض الشكال  
  ).بالملحق (

  .االفتراضيةصفحة المحتوى   بنية،)3-9(الشكل   
 

رر
لمق
رة ا
شج

 

 المقدمة

 األمثلة

  المحتوى
  مرئي-نوع

 الملخص

 امتحان بعدي مارينت

روابط تسمح 
الوصول إلى 

التمارين نوافذ 
واالمتحان 
 البعدي

 متطلبات

تعرض شجرة المقرر 
على يمين أو يسار 
لغة النافذة وذلك حسب 

 .المقرر

 الملخص

 متطلبات

يتم تقديم 
ملخص قبل و 
 بعد المحتوى
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 تقـدم لكـل    ونوعها ثـابتتين هاؤتوى ليست صفحة أجزا نالحظ مما سبق بأن صفحة المح     

 كل واحد منهم على     تَعلُّم بعين االعتبار نمط     يؤخذما  إنَّنَّهم شريحة واحدة، و   إالطالب على   
 الـتَّعلُّم  فـي عمليـة   مبطريقة جذَّابة تؤكد استمرار يتهمحتوى المقرر   عرضي، لكي   دىح

  .الذاتي للمقرر

  ).19 ( رقم، صفحة المحتوى للطالب)5-9(الشكل 
 

التمارين يتم تقديم 
 قبل األمثلةو

 .المحتوى
 

رر
لمق
رة ا
شج

 

 المقدمة

 األمثلة

  المحتوى
  مرئي-نوع 

 األمثلة

 متطلبات تمارين

 الملخص

  بعديامتحان تمارين متطلبات

يتم تقديم 
الملخص 
واالمتحان 
البعدي قبل 

 توىالمح

  ).1(  رقملطالبلصفحة المحتوى  ،)4-9(الشكل 
 

 قبل األمثلة يتم تقديم 
 .المحتوى وبعده

وتقديم الملخص قبل 
 المحتوى

 

رر
لمق
رة ا
شج

 

 المقدمة

 األمثلة

  المحتوى
  مرئي-نوع

 متطلبات

 الملخص

 األمثلة

 متطلبات حان بعديامت تمارين
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حات مـن صـف    ستة أصـناف فيستطيع مصمم المقرر أن يضي    : الصفحات المتنوعة  -2
 المفضل لـدى  نوع المحتوى وذلك حسب  لكل مفهوم من مفاهيم المقرر،  التَّعليميالمحتوى  
ويمكـن أن    للطالب   حالة المعرفية ، وأيضاً حسب ال   اً أو مرئي  اً نصي  يكون  ويمكن أن  الطالب

 حالة المعرفية  ال ت إذا كان  ةيستخدم المنخفض في حال   . اً أو مرتفع  متوسطاً أو   اًكون منخفض ي
ـ    في   المتوسط، ويستخدم    جداً اً أو ضعيف  اًللطالب ضعيف   حالـة المعرفيـة    ال تحالة إذا كان

 للطالب جيد   حالة المعرفية ، وأخيراً يستخدم المرتفع في حالة إذا ال       ة أو جيد  متوسطة للطالب
  :مايلي مصنفة كمحتوى الصفحات تكون ثُمومن  .اًجداً أو ممتاز

  .منخفض+  نص -1  
  .وسط+  نص -2  
  .مرتفع+  نص -3  
  .ضفمنخ+  مرئي -4  
  .وسط+  مرئي -5  
  .مرتفع+  مرئي -6  

 المحتوىبإضافة جميع أصناف الصفحات، يقوم النظام بعرض فإذا لم يقم مصمم المقرر 
يعرض  . لهالمعرفيةحالة  الطالب والتَعلُّموالمناسب لنمط  المستوى األدنى بدرجة يذ

 – Simple Present Tense" التَّعليميلمفهوم نفس اذتين لافن )7-9(و) 6-9(ن الشكال

Negative Form" مرئي باستخدام الفالشال ةنصي والثانيال،األولى تعرض المحتوى.  
  

منخفض -، محتوى نصي)6-9(الشكل 
 – Simple Present Tense "للمفهوم 

Negative Form"   

منخفض -، محتوى مرئي)7-9(شكل ال  
 – Simple Present Tense "للمفهوم 

Negative Form"   
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  )Navigation Adaptation(المالحة التكيفية  -9-3-2
  :تتحقق المالحة التكيفية ضمن النظام عن طريق

 بمربعات ملونة حسب خريطة المقرريتم تزويد ): Annotation(التعليقات  •
 حالة المعرفية إدخالها من قبل المعلم، لكي تعبر عن التَمالقواعد التربوية التي 

 مساعدة يساعد رابطللطالب، وتتحقق المالحة التكيفية أيضاً عن طريق إضافة 
، كما هو مبين معرفة مفاهيم المتطلب األساسي للمفهوم قيد الدراسةعلى الطالب 

 ).8-9(في الشكل 

  التي لم يحققالتَّعليميةلمفاهيم يتم إخفاء ا): Link Hiding (الروابطإخفاء  •
 على األقل للمفاهيم المتطلب األساسي لها، وذلك اًسطمتو مستوى الطالب فيها

 . القواعد التربوية المدخلة والمستخدمة من قبل المعلموفقأيضاً 

تدل الطالب على أفضل عقدة تالية يجب ): Direct Guidance(التوجيه المباشر  •
 .زيارتها

 خريطة أو بواسطة للمقرر التَّعليميةيتم عرض األهداف ): Mapping(الخرائط  •
عن طريق استخدام التعليقات وإخفاء  وذلك ، للطالبحالة المعرفيةشجرة تعكس ال

  .الروابط والتوجيه المباشر
  

  .مثال عن شجرة مقرر تكيفية لطالب ما، )8-9(الشكل 
  

مربعات ملونة لتدل 
على الحالة المعرفية 

  للطالب

التَّعليمية إخفاء بقية المفاهيم تَم 
بسبب عدم وصول الطالب إلى 

  المستوى المناسب

 معنى ة إيضاح للداللة علىوسيل
 الحالة األلوان المستخدمة لتمثيل
 المعرفية للطالب
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 Curriculum Sequencing- High( تتبع المنهـاج ذو مـستوى عـال    -9-3-3

Level(  
تزود الطالب بأفـضل  قتراحات اتتحقق تقانة التتبع المعرفي للمنهاج عن طريق تقديم قائمة    

هـذه   )9-9( الـشكل    يبين. ها والعمل معها  لُّمتعتتبعها و  من أجل     التالية التَّعليميةمفاهيم  ال
  .القائمة

  

  . التاليةالتَّعليميةاهيم قتراحات للمفنافذة قائمة اال، )9-9(الشكل 

عند الضغط على هذا 
الزر، يتم عرض قائمة 

  المقترحات

  قائمة المقترحات
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  )Conclusion(الخالصة 
خوارزميتي  من خالل شرح كيفآلية عمل محرك الت من خالل هذا الفصل شرح تَم

مفهوم من مفاهيم  ووفق حالته المعرفية المرتبطة بكل  كل طالبتَعلُّمالتكيف وفق نمط 
دريس المستخدمة من قبل المعلم ستراتيجية التاتمثل هاتين الخوارزميتين . المقرر التعليمي

 لنظرية بياجيه ةالذكي للنظام، والقائمة على النظرية البنائية من خالل دورة التَّعلُّم الرباعي
  .المعرفية

ضمن المقررات المبنية تقانات التكيف المستخدمة  التركيز على تَمفي نهاية الفصل و
عن طريق " العرض التكيفي"نة تقاستخدم ي، حيث IWEBISEباستخدام النظام الجديد 

تكييف أجزاء المحتوى وتقديم أصناف متنوعة من المحتوى وذلك وفق إجابات الطالب 
من خالل تزويد خريطة المقرر بألوان " المالحة التكيفية"وتقانة ، "علُّمتَّالدليل نمط  "ستبانةال

 تساعد الطالب  روابطأو) مفاهيم(عقد إخفاء أو إظهار تشير عن الحالة المعرفية للطالب و
التي تقدم " تتبع المنهاج"للمفهوم قيد الدراسة، وتقانة معرفة مفاهيم المتطلب األساسي 

  . وتتبعهامفاهيم تالية من أجل دراستهاأفضل كمقترحة الللطالب قائمة من المفاهيم 



 
 
 
 

  الفصل العاشر 
  واجهات المستخدم

  
Chapter X 

User's Interfaces 
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  )Introduction (المقدمة
المـستخدمين مـع النظـام        وتواصل هي واجهات العرض التطبيقية المستخدمة كأدوات اتصال      

IWEBISE  ،حيث سـواء كـان    ، المـستخدم   ومهمـة   تقسيمها إلى أربعة أقسام وفقاً لطبيعة      تَم 
 ولالستفادة من ميزات النظام أو طالباً، معلماًأومسؤوالً عن النظام   أوالتَّعليميةقررات مصمماً للم

 تسجيل دخوله وتحديد لغة واجهة العـرض المفـضلة لديـه         بالشكل األمثل يجب على المستخدم      
يـستطيع    كمـا  ، عن طريق النافذة الرئيـسية     )الفرنسيةأو  اإلسبانية،  أو  اإلنكليزية،  أو  العربية،  (
 نشره بشكل مجاني من قبـل مـصممه، وذلـك دون            تَمي مقرر تعليمي    أمستخدم الولوج إلى    ال

يوضـح الـشكل    . ة المعرفي حالته و  الطالب تَعلُّمنمط  االستفادة من ميزات عمليات التكيف حسب       
  . IWEBISEالنافذة الرئيسية لـ ) 10-1(

 

 .IWEBISEيسية للنظام ، النافذة الرئ)1-10(الشكل 

  
  )Administrator Interfaces(مسؤول النظام واجهات  -10-1

  :تقع على عاتق مسؤول النظام المهام التالية
   ).إضافتهم أو تعديل بياناتهم الشخصية أو حذفهم(إدارة مستخدمين النظام  -1
 .التَّعليميةإدارة التصنيفات الرئيسية والفرعية للمقررات  -2

الدخول إلى 
مقررات تعليمية 

 مجانية

الدخول إلى مقررات 
تكيفية وذكية ية تعليم

عن طريق كتابة اسم 
الدخول وكلمة المرور
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 .التَّعليميةأو إلغاء تسجيلهم في المقررات تسجيل الطالب  -3

 .إدارة مجموعات من الطالب -4

 .التَّعليميةتخصيص معلمين للمقررات  -5

 .إضافة لغة واجهة جديدة للنظام -6

قائمة المستخدمين التـي    لوحة تحكم مسؤول النظام ونافذة      ) 3-10(و  ) 2-10 (نيوضح الشكال 
  .تسمح بتحديث بيانات مستخدم ما أو حذفه

  
  .التَّعليمية التصنيفات الرئيسية للمقررات )إضافة، تعديل، حذف (إدارة 

  .التَّعليميةالتصنيفات الفرعية للمقررات ) إضافة، تعديل، حذف(إدارة  

 
  .إضافة مستخدم جديد

 
  .عرض قائمة المستخدمين وإمكانية تعديل بياناتهم أوحذفهم

 
  .ة الطالبإدارة مجموع

 
  .تسجيل الطالب في مقرر ما وتخصيص معلم لمتابعتهم

 
  .إلغاء تسجيل الطالب في مقرر ما

 
  .اجهة المستخدمإدارة لغات و

 
  .خروج من النظام والرجوع إلى النافذة الرئيسية

  .، لوحة تحكم مسؤول النظام)2-10(الشكل 
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  .ت المستخدمينتحديث بيانا  

 
  .حذف مستخدم

  .، نافذة قائمة المستخدمين)3-10(الشكل 
  

  )Designer's Interfaces(واجهات المصمم  -10-2
  : بالقيام بالمهام التاليةالتَّعليميةتتيح نوافذ مصمم المقررات 

 . من إضافة وتحديث وحذفالتَّعليميةإدارة المقررات  -1

 . الزمني الدراسي لالنتهاء منهوالبرنامجل عليه تحديد أهداف المقرر وشروط التسجي -2

  .فرعيةومفاهيم أساسية أهداف تعليمية وإدارة أجزاء المقرر التعليمي من  -3
 .تحديد إمكانية نشر المقرر التعليمي لكي يكون متاح مجاناً لغير مستخدمي النظام -4

 . ضمن النظامالتَّعليميةات ما مع بقية المقرر للمقرر التَّعليميةتحديد إمكانية مشاركة الكائنات  -5

 .تصدير المقرر التعليمي الستخدامه ضمن منصات تعليمية أخرى -6

 الصحة والخطـأ واألسـئلة ذات       أسئلةالخيارات أو      ةمتعدد:  أنواع مختلفة من األسئلة    إدارة -7
 .، وإمالء الفراغاتاإلجابة القصيرة

 . لمختلف أجزاء المقرر التعليميامتحانيهإضافة أسئلة  -8

 .)البريد اإللكتروني، المحادثة النصية، منتديات(د األدوات المستخدمة من قبل الطالب تحدي -9

 . ميغا بايت3 اليزيد حجمها عن التَّعليميةإدارة الملفات  -10

 .إضافة مستويات مختلفة للمحتوى التعليمي خاص بكل مفهوم تعليمي أساسي أو فرعي -11

هل االستخدام، يسمح بإضـافة     إنشاء محتوى تعليمي تفاعلي باستخدام محرر نصوص س        -12
 .صور وروابط وألوان وجداول وقوائم

يستطيع المصمم االستفادة من كائنات تعليمية موجودة من مقررات تعليمية وإضافتها إلى             -13
 .مقرره

 .ضمن منصات تعليمية أخرىواستخدامه المقرر وتحزيمه بهدف تحميله تصدير  -14

ية المستخدمة من قبـل مـصمم المقـررات         النافذة الرئيس ) 5-10(و  ) 4-10 (نيوضح الشكال 
  : والتي تنقسم إلى قسمينالتَّعليمية

ـ     تَميعرض لوحة تجكم خاصة بكل مقرر تعليمي        : القسم األول  • ل  إنشاؤه مـن قب
 . والشجرة العامة للمقرر التعليميالتَّعليميةمصمم المقررات 
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ـ         : القسم الثاني  • ل مـن   يعرض األدوات الالزمة والمستخدمة من أجـل إدارة ك
 والمفاهيم األساسية والفرعية واألسئلة اإلمتحانيـة والمحتـوى   التَّعليميةاألهداف  

 .التعليمي بكل مستوياته والخاص بكل جزء من أجزاء المقرر التعليمي

  
  .إضافة مقرر تعليمي جديد  

 
  .خروج من النظام والرجوع إلى النافذة الرئيسية

 
  .ث بيانات مقرر تعليميتحدي

 
  ) تسجيل طالب فيهتَمال يمكن حذف مقرر ما، إذا . (حذف مقرر تعليمي

 
  .مشاهدة المقرر التعليمي دون تطبيق عملية التكيف

 
  .تحميل ملفات خاصة بالمقرر التعليمي

من مقـررات   )مفاهيم أو أسئلة إمتحانية    أهداف تعليمية أو  (إضافة كائنات تعليمية     
  .وجودة ضمن النظامم

  .SCORMتحزيم نموذج المعرفة وفق معيار  

 
  عرض دليل مصمم المقررات

  .التَّعليمية، لوحة تحكم مصمم المقررات )4-10(الشكل 

لوحة التحكم 
لمصمم 

المقررات 

 خريطة
 المقرر 
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 هدف تعليمي مع مفاهيمه األساسية ة التي تسمح بإضافالتَّعليمية إدارة األهداف والمفاهيمونافذة 

  .ي لهم وتخصيص محتوى تعليموالفرعية

  

  . مفهوم تعليمي للهدف التعليميإضافة  

 
  . ولكل مفهوم خاص به للهدف التعليميإدارة األسئلة اإلمتحانية

 
  . أساسي بيانات مفهوم تعليميتحديث

 
  . أساسي المفهوم التعليميحذف

 
  .سية األساالتَّعليمية للمفاهيم إدارة المحتوى التعليمي

 
 .إدارة المفاهيم الفرعية

  .التَّعليميةإدارة األهداف والمفاهيم ، نافذة )5-10(الشكل 
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  ) Tutor’s Interfaces(معلم واجهات ال -10-3
  :تسمح نوافذ المعلم بالقيام بالمهام التالية

  .شاهدة القواعد التربوية القياسيةم -1
 .وبكل مقررإضافة قواعد تربوية جديدة خاصة به  -2

 .قبة تصفح الطالب للمقرر التعليميتتبع ومرا -3

والقواعـد التربويـة    المعلـم   األدوات المستخدمة من قبل      )7-10(و  ) 6-10 (الشكالنيعرض  
  . على التواليالخاصة بمعلم ما ومقرر ما

  

 
  .مشاهدة القواعد التربوية القياسية أو اإلفتراضية

 
  .التربوية الخاصة بالمعلم وبمقرر ماإدارة القواعد 

 
  . عرض سير تقدم الطالب في المقرر

 
  .خروج من لوحة تحكم المعلم

  .، لوحة تحكم المعلم)6-10(الشكل 
 

  
  .اللغة اإلنكليزية كلغة أجنبيةقواعد ، القواعد التربوية الخاصة بالمقرر تعليم )7-10(الشكل
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  )Student's Interfaces(واجهات الطالب  -10-4
اختيـاره لمقـرر مـا      كل المقررات المسجل عليها، فعند     تعرض البداية تظهر نافذة للطالب   ي  فف
دليـل  "تباع االمتحان القبلي وإمالء اسـتمارة       با تسمح له  تظهر له نافذة     إليه، ألول مرة    هدخولو

 خريطـة  تظهـر    ، االمتحان القبلـي    الطالب فإذا تجاهل  .تَعلُّمه من أجل تحديد نمط      "التَّعلُّم أنماط
والمفـاهيم  ف اهـد األ تعرض لهفي الحالة المغايرة ا أم،  )1-2-1-12فقرة   (االفتراضيةالمقرر  
 يـتم عـرض المحتـوى    ،االسـتمارة  الطالب أيضاً يمألإذا لم و. ة المعرفيحالته حسب  التَّعليمية
يعـرض  . المحدد مـن قبـل النظـام      ) 1-4-7رة  فق( اضياالفتر التَّعلُّم نمط مستخدماً   التعليمي
  . على التوالي"التَّعلُّمدليل أنماط "نافذتي االمتحان القبلي واستمارة ) 9-10( و )8-10 (الشكالن

  
  .، نافذة االمتحان القبلي)8-10(الشكل 

  
  ".التَّعلُّمدليل أنماط  "استبانة، نافذة )9-10(الشكل 
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 كما هو مبين فـي الـشكل        مناطق ست إلى   مقرر تعليمي ما  دراسة  بتنقسم نافذة الطالب الخاصة     
)10-10(:  

 :ة تنقسم هذه المنطقة إلى األقسام التالي:الفهرسمنطقة  •

 :تسمح له بالقيام بالوظائف التالية: شريط أدوات الطالب . 1

 .ب آخرينطالإجراء محادثة نصية مع  §

 .المشاركة في منتدى النظام §

 .الولوج إلى بريده اإللكتروني §

تغيير كلمة المرور وبياناته الشخـصية، وإدارة حالتـه المعرفيـة            §
بالنسبة لكل مفهوم من مفاهيم المقرر، أي يسمح النظام بتغيير فـي            

 .))11-10(الشكل ( صفات نموذج الطالب

 . في كيفية استخدام النظامطلب مساعدة §

 مؤلفة من مجموعة من الـروابط المتعلقـة         خريطةعرض  :  المقرر يطةخر . 2
 تـسمح  وهي القائمة الرئيسية للطالب، تعد هي والتَّعليميةوالمفاهيم  باألهداف  

 وحـسب   حالته المعرفيـة   وفقله باإلبحار ضمن مختلف الدروس المفصلة       
 .القواعد التربوية المخصصة للمقرر

وان المستخدمة من قبل المعلم للداللـة  يتم عرض شرح األل : وسيلة إيضاحية  . 3
 .على الحالة المعرفية للطالب

 تساعد الطالـب    "المقترحات"قائمة  ظهار  يستخدم إل : "الخطوة التالية  ما"زر   . 4
 .زيارتهـا عليـه   ومعرفة ما المفاهيم التالية التي يجب        هفي توجيهه وإرشاد  

 ).2-8فقرة (عناصر هذه القائمة هي ناتج خوارزمية التنبؤ 

 لمفـاهيم والـدروس   لالتعليمـي  محتوىالعرض يتم ضمن هذه المنطقة   : نطقة اإلبحار م •
، ويـتم   مقدمة ومحتوى وأمثلة وملخـص    : من هذه المنطقة    تحتوي،   الطالب تَعلُّمحسب نمط   

 ).4-7فقرة ( كل طالب تَعلُّمترتيبها حسب نمط 

ـ      ضمن هذه المنطقة    يتم  : منطقة التمارين  • ى التمـارين   عرض رابط يسمح بالـدخول إل
أو نهايـة منطقـة   نطقة ديناميكية تعرض في بدايـة  الخاصة بالمفهوم قيد الدراسة، وهذه الم   

 . الطالبتَعلُّماإلبحار وذلك حسب نمط 

ابط يسمح بعرض نافذة تحتوي     عرض ر ضمن هذه المنطقة    يتم  : البعديمنطقة االمتحان    •
هـدف أو   للرفي الجديد للطالب    تحديد المستوى المع  بالتي تسمح   و مجموعة من األسئلة     على
  . الطالبتَعلُّم، وهذه المنطقة أيضاً ديناميكية تتكيف مع نمط التعليمي قيد الدراسةمفهوم لل
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يتم عرض ضمن هذه المنطقة مجموعة من المفردات للطالـب        : منطقة قاموس المفردات   •
 . لهالتَّعليميةمن أجل دعم وتسريع العملية المرتبطة بكل مفهوم تعليمي وذلك 

 منطقة اإلبحار، وفيها يـتم عـرض        تعرض في بداية  : منطقة مفاهيم المتطلب األساسي    •
قائمة بمفاهيم المتطلب األساسي للمفهوم الحـالي       نافذة تحتوي على    رابط يوصل الطالب إلى     

  .قيد الدراسةو

  
  .المحادثة النصيةخدمة 

  .منتدى النظام  

  . البريد اإللكترونيخدمة 

 
  . )تَعلُّمهإدارة سجله وسجل  (أدوات الطالب

 
  دليل الطالب في استخدام المقرر التعليمي 

  .المقررخروج من  
  .لطالبا واجهة ،)10-10(الشكل 

 منطقة اإلبحار

منطقة ديناميكية لالمتحان 
 والتي الالحق والتمارين

 يمكن أن تظهر في األعلى
 وفق أو في األسفل وذلك

  الطالبتَعلُّمط نم

 منطقة الفهرس

منطقة قاموس 
 المفردات

وسيلة إيضاح للداللة على 
الحالة المعرفية للطالب وفق 

 قواعد المعلم التربوية 

 لوحة التحكم

لم يتم عرض منطقة المتطلب األساسي 
 .بسبب المفهوم قيد الدراسة اليتطلب ذلك

إلظهار زر 
 ائمة المقترحاتق
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 . للطالب الدماغية، واجهة إدارة سجل الخريطة المعرفية)11-10(الشكل 

 بتغيير  للطالب تسمح هذه القائمة
  حالته المعرفية
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 )Conclusion( الخالصة
الجديد   المستخدمة في النظام      عرض من خالل هذا الفصل الواجهات      تَمIWEBISE     مـن قبـل

 أداة هامة تسهل اتصال وتواصـل       تعد ألنهاوالمعلم والطالب،   مسؤول النظام ومصمم المقررات     
     .ملُّع والتَّالتَّعليم بهدف إدارة عمليات  وفيما بينهم، وذلك  النظاممعالمستخدمين 

مقـررات  رعية للتصنيفات الرئيسية والفاليسمح النظام الجديد لمسؤول النظام بإدارة مستخدميه، و      
 وإضافة لغة واجهة جديدة،     م، كما تسمح له بإدارة الطالب ومجموعاته      ا من خالله  ئهالتي يتم إنشا  
  وأجزائهـا بـشكل كامـل      التَّعليميـة إدارة المقررات    المقررات على    النظام مصمم بينما يساعد   
اع مختلفـة  على إدارة أنـو  وتساعده أيضاً. الستخدامها ضمن منصات تعليمية أخرى    وتصديرها  

  . وإنشاء محتوى تعليمي تفاعلي متنوع وذي مستويات مختلفةمن األسئلة االمتحانية
القواعد التربوية الخاصـة بـه وبكـل        يستطيع المعلم من خالل الواجهات التي تخصه أن يدير          

 في دراسة المقرر، بينما من خالل واجهات الطالـب،        مقرر، وأن يتبع ويراقب مدى تقدم الطالب      
 الطالب أن يقوم بتصفح ودراسة المقرر وتقديم االمتحان القبلي والبعدي وإدارة نموذجـه             يستطيع

  ."دليل نمط التَّعلُّم"المعرفي وسجل معلوماته الشخصية، واإلجابة على استبانة 
  
  
 



 
 

  الجزء الثالث
  تنفيذ النظام

  
  

 Part III 
System 

Implementation 
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 )Introduction(المقدمة 

  إلى حيز الوجود،IWEBISE مرحلة التنفيذ المرحلة التي تشهد خروج النظام الجديد تعد
 م يتم اختبارهاوهي تبدأ ببناء اإلجراءات والداالت الالزمة لمختلف أجزاء النظام، ثُ

يمها من أجل الحصول على النتائج المطلوبة والتي تحقق األهداف المرجوة ووتقوتحسينها 
  :يتضمن هذا الجزء من الفصول التالية. له

 عن اإلجراءات والداالت المستخدمة  مفصالًاًم هذا الفصل شرحدقَي: الفصل الحادي عشر
  وART2 وBAM العصبونية الشبكاتفي تنفيذ خوارزمية نماذج ماركوف المخفية و

Fuzzy-ART2نبيمكونات الشجرة البرمجية للنظام الجديد  ويشرح، كما ي 
IWEBISE.  

يقدم هذا الفصل سلسلة من االختبارات التي طبقت على النظام :  عشرالثانيالفصل 
IWEBISEوذلك على مستوى مصمم المقرر والطالب .  

لكي بهدف تحسينه ظام النتقويم ز هذا الفصل على مرحلة كِّري: الفصل الثالث عشر
    .  المرجوة التعليميةيستجيب لكل متطلبات المستخدمين في تحقيق أهدافهم



  
  

  الفصل الحادي عشر
  البرمجة

  
Chapter XI 

Programming 
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 )Introduction(مقدمة ال
  اآلليالتََّعلُّم في برمجة خوارزميات الالزمةهذا الفصل بنية األصناف والداالت  يشرح

 نمذجة معارف الطالب ضمن نموذج  وخاصةً فيIWEBISEضمن النظام المستخدمة 
 ، كما يعرضةيالتَّعليم ات المقررضمنلية خالل مالحته الطالب والتنبؤ بخطواته المستقب

مجموعة  وهي عبارة عن شجرة مؤلفة من  البرمجية للنظام الجديدالبنية هذا الفصل
 بأداء مختلف مهام لتقوم، javascript والـ PHPمجلدات وملفات برمجية بلغة الـ 

 تقديم مقررات تعليمية مسؤول النظام، ومصمم المقررات، والطالب، والمعلم، وذلك بهدف
  .وفق حاجات الطالب ومستواه المعرفيذكية وتكيفية 

    
 Bidirectional (ذاكرة الترابط ثنائية االتجاهبرمجة  -11-1

Associative Memory-BAM Programming(  
 )BAM) BAM Classصنف شبكة  -11-1-1

   :ت والداالت التالية من البياناف والمؤلBAMبرمجة صنف شبكة ) 1-11( الشكل يبين
<?php 
class BAM 
} 
 var $x;// input vector 
 var $nx;//nodes of inputs 
 var $w;// weight matrix 
 var $w1;// recall weight matrix 
 var $y;// output vector 
 var $ny;// nodes of outputs 
 var $ni;// number of inputs  
 //*********Function Initilize Weight matrix ************************** 
function init_w() 
{ 
} 
//********** Function Generating Weight matrix *********************** 
function gen_weights() 
{ 
} 
//*************** Activation Function ***************************** 
function activation() 
{ 
} 
//****************** Saving Weight matrix ************************ 
function saveweights() 
{ 
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} 
//*************** Loading Weight matrix ************************* 
function loadweights() 
{ 
} 
?> 

 .BAM  الـصنف شبكة ،)1-11(الشكل 

  )Data Division( قسم البيانات -11-1-2
• $x:شعاع الدخل .  
• $y:شعاع الخرج .  
• $nx:طول شعاع الدخل .  
• $ny:طول شعاع الخرج  .  
• $w:مصفوفة األوزان .  
• $w1: مصفوفة يتم الحصول عليها خالل عملية االستدعاء.  
• $ni: عدد أشعة الدخل.  
  

 )Functions Division(ت  قسم الداال-11-1-3

  w_initالدالة  •
  .الشيء: التمرير
  .wتهيئة مصفوفة األوزان : التنفيذ

  .الشيء: اإلرجاع
 الموجودة مابين طبقة wيتم استخدام هذه الدالة من أجل تهيئة مصفوفة األوزان : الشرح
  .بنية هذه الدالة) 2-11( الشكل يبين. BAM للشبكة y وطبقة الخرج xالدخل 

function init_w() 
{ 
         for ($i=0; $i<$this->ny; $i++) 
        { 
                for ($j=0; $j<$this->nx; $j++) 
                {     
                                $this->w[$j][$i]=0.0; 
                } 
        }  
} 

  .()init_w، الدالة )2-11(الشكل 
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  weights_genالدالة  •
  .ءالشي: التمرير
  .BAMالحصول على مصفوفة األوزان لـ : التنفيذ

  .الشيء: اإلرجاع
  .بنية هذه الدالة) 3-11( الشكل يبين، wتستخدم لتوليد مصفوفة األوزان : الشرح

function gen_weights() 
{ 
  for ($i=0; $i<$this->ny; $i++) 
        { 
                for ($j=0; $j<$this->nx; $j++) 
                {           
                                $this->w[$j][$i]+=$this->y[$i]*$this->x[$j]; 
                } 
        } } 

  .gen_weights، الدالة )3-11(الشكل 
 
  activationالدالة  •

  .الشيء: التمرير
  . في عملية االستدعاءBAMعلى مصفوفة األوزان لـ الحصول : التنفيذ

  .الشيء: اإلرجاع
بين شعاع الدخل افعالية الجديدة الموجودة مالمن خالل هذه الدالة يتم حساب : الشرح

  .بنية هذه الدالة) 4-11( الشكل يبين .ومصفوفة األوزان خالل عملية االستدعاء
function activation() 
{ 
       for ($i=0; $i<$this->ny; $i++) 
        { 
                for ($j=0; $j<$this->nx; $j++) 
                {         
                                $this->w1[$i][$j]=$this->w[$i][$j]*$this->x[$j]; 
                } 
        } 
} 

 .activation، الدالة )4-11(الشكل 
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  saveweightsالدالة  •
  .اسم ملف التخزين: التمرير
  .في ملف نصي BAM مصفوفة األوزان لـ حفظ: التنفيذ

  .الشيء: اإلرجاع
 الشكل يبين . في ملف نصيwتخزين مصفوفة األوزان من خالل هذه الدالة يتم : الشرح

  .بنية هذه الدالة) 11-5(
function saveweights($f) 
{ 
        $weight=fopen($f,"w"); 
        for ($i=0; $i<$this->ny; $i++) 
        { 
                for ($j=0; $j<$this->nx; $j++) 
                { 
  fputs($weight,$this->w[$j][$i]); 
  fputs($weight,"\n"); 
                } 
        } 
   fclose($weight); } 

 .saveweightsلة ، الدا)5-11(الشكل 

 
  weightsloadالدالة  •

  .اسم ملف التخزين: التمرير
  . إلى الذاكرة ملف نصيمن BAM مصفوفة األوزان لـ تحميل: التنفيذ

  .الشيء: اإلرجاع
لتحميل مصفوفة األوزان المخزنة على القرص الصلب إلى الذاكرة  يستخدم :الشرح

  .loadweights بنية الدالة) 6-11(الشكل  يبين .بهدف استخدامها في عملية اإلستدعاء
function loadweights($f) 
{ 
        $weight=fopen($f,"r"); 
        for ($i=0; $i<$this->ny; $i++)         { 
                for ($j=0; $j<$this->nx; $j++) 
                { 
     $this->w[$j][$i]=fgets($weight); 
     //print $this->w[$j][$i]; 
     //print "<br>"; 
                }         } 
  fclose($weight); 
} 

 .loadweights، الدالة )6-11(الشكل 
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 ART2) Adaptive Resonance Theory الـبرمجة  -11-2
Programming(  

  )ART2 ) ART2 Class صنف شبكة الـ -11-2-1
 : من البيانات والداالت التاليةف والمؤلART2جة صنف شبكة برم) 7-11( الشكل يبين

class CNet  
{ 
//**** Defining Net ************************** 
        var $Winner; 
        var $zeta; 
        var $a; 
        var $b; 
        var $c; 
        var $d; 
        var $h; 
        var $e; 
        var $vp; 
        var $r; 
        var $ac_diff; 
        var $zd_diff; 
        var $NO_WINNER; 
        var $winner; 
        //********** F0 *************************** 
        var $F0_Units; 
        var $F0_w; 
        var $F0_x; 
        var $F0_v; 
        var $F0_u; 
        var $F0_p; 
        var $F0_q; 
        //*********** F1 **************************** 
        var $F1_Units; 
        var $F1_Ii; 
        var $F1_w; 
        var $F1_x; 
        var $F1_v; 
        var $F1_u; 
        var $F1_p; 
        var $F1_q; 
        var $F1_zij; 
        //*********** F2 **************************** 
        var $F2_Units; 
        var $F2_T; 
        var $F2_y; 
        var $F2_zji; 
//***************************** Initilise STM0 ************* 
function INIT_STM0() 
{ 



 263

} 
//***************************** Initilise STM1 ************* 
function INIT_STM1() 
{ 
} 
//**************************** Initilise STM2 ************** 
function INIT_STM2() 
{ 
} 
//******************************* Initialize y **************************  
function INIT_Y_VECTOR() 
{ 
} 
//**************************** L2_Norm ****************************** 
function L2_Norm($aux) 
{ 
} 
//**************************** f1  ************************************ 
function f1($xq) 
{ 
} 
//**************************** vec_diff  ****************************** 
function vec_diff($v1,$v2) 
{ 
} 
//**************************** Set_Stm_F0***************************** 
function Set_Stm_F0($I) 
{ 
} 
//**************************** Set_Stm_F1***************************** 
function Set_Stm_F1($I) 
{ 
} 
//**************************** Initialize Net ***************************** 
 
function InitializeNet1($m,$n,$m_z, $m_a, $m_b, $m_c, $m_d, 
$m_e,$m_h,$m_vp,$m_diff,$m_zdiff) 
{ 
} 
//************************* Initialize Bottom- up ************************** 
function INI_BU() 
{ 
} 
//************************* Initialize Top- Bottom ************************* 
function INI_TD() 
{ 
} 
//*************************** Initilise Weights **************************** 
function InitializeWeights() 
{ 
} 
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//***************************** Initilise Net2 ***************************** 
function InitializeNet2() 
{ 
} 
//*************************** Compute Reset node ************************* 
function calc_resetnodes() 
{ 
} 
//****************************** Propagate to F1 ************************** 
function Propagate_to_F1() 
{ 
} 
//********************** Propagate to F1 ********************************* 
function RW_Propagate_to_F1() 
{ 
} 
//**************************** Save Weights ***************************** 
function saveweights() 
{ 
} 
//**************************** load Weights ***************************** 
function loadweights() 
{ 
} 
//*****************************Rung –Kutta **************************** 
function rung_kutta($i,$zz) 
{ 
} 
//***************************** update_ltm  **************************** 
function update_ltm() 
{ 
} 
//*********************** Simulate Net ********************************** 
function RW_SimulateNet($I) 
{ 
} 
} 
?> 

 .ART2صنف شبكة الـ ، )7-11(الشكل 
 

 )Data Division(قسم البيانات  -11-2-2

• $Winner : متحول يدل على رقم الخلية الرابحة في طبقة الـF2.  
• $zeta, $a, $b, $c, $d, $h, $e :بارمترات الشبكة.  
• $vp :عامل الحساسية للشبكة.  
• $r : متحول يدل على قيمة خلية جملة إعادة الوضعr.  
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• $ac_diff, $zd_diff : التدريبمتحوالت مساعدة في عملية.  
•  $NO_WINNER : متحول من النوع الصحيح ويدل على عدد خاليا الخرج

 خلية مناسبة لشعاع الدخل من أجل إيجادويستخدم للداللة على ان الشبكة لم تستطيع 
  .التدريبالدخول في عملية 

• $F0_Units:  لطبقة  إلى عدد خاليا الدخل يشيرمتحولF0.  
• $F0_w : شعاع يخزن قيم خاليا الدخلw في طبقة F0.  
• $F0_x : شعاع يخزن قيم خاليا الدخلx في طبقة F0.  
• $F0_v : شعاع يخزن قيم خاليا الدخلv في طبقة F0.  
• $F0_u : شعاع يخزن قيم خاليا الدخلu  في طبقةF0.  
• $F0_p : شعاع يخزن قيم خاليا الدخلp  في طبقةF0.  
• $F0_q :يخزن قيم خاليا الدخل شعاع q  في طبقةF0.  
• $F1_Units : متحول يشير إلى عدد خاليا الدخل لطبقةF1.  
• $F1_w : شعاع يخزن قيم خاليا الدخلw في طبقة F1.  
• $F1_x : شعاع يخزن قيم خاليا الدخلx في طبقة F1.  
• $F1_v : شعاع يخزن قيم خاليا الدخلv في طبقة F1.  
• $F1_u : الدخل شعاع يخزن قيم خالياu في طبقة F1.  
• $F1_p : شعاع يخزن قيم خاليا الدخلp في طبقة F1.  
• $F1_q : شعاع يخزن قيم خاليا الدخلq في طبقة F1.  
• $F1_zij : العلوية-السفلية (مصفوفة األوزان التي تمثل الذاكرة طويلة األمد ( 

  .F2 وF1للشبكة والموجودة مابين 
• $F2_Units :لدخل لطبقة متحول يشير إلى عدد خاليا اF2.  
• $F2_T : متحول يخزن قيم خاليا الخج الموجودة في طبقةF2.  
• $F2_y :متحول يخزن حالة الخلية الخرج.  
• $F2_zji : السفلية - العلوية(مصفوفة األوزان التي تمثل الذاكرة طويلة األمد (

 .F1 وF2للشبكة والموجودة مابين 

  
  )Functions Division( قسم الداالت -11-2-3
للشبكة ] 154[ة في المرجع  المستخدمت استخدام الداالتَمART2وهي مايلي :  
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• INI_BU : السفلية (تستخدم هذه الدالة لتهيئة مصفوفة األوزان للذاكرة طويلة األمد -
 ).العلوية

• INI_TD : العلوية(تستخدم هذه الدالة لتهيئة مصفوفة األوزان للذاكرة طويلة األمد -
 ).السفلية

• INIT_STM0 :هيئة خاليا الذاكرة قصيرة األمد في طبقة الدخل تF0 إلى قيم 
 .صفرية

• INIT_STM1 : تهيئة خاليا الذاكرة قصيرة األمد في طبقة الدخلF1 إلى قيم 
 .rصفرية وتهيئة جملة إعادة الوضع أي شعاع 

• INIT_STM2 : الخرجتهيئة خاليا الذاكرة قصيرة األمد في طبقة F2 إلى قيم 
 .صفرية

• INI_Y_VECTOR : تهيئة الشعاعyإلى قيم صفرية . 

• InitializeNet1 : تهيئة بارمترات الشبكة وعدد خاليا الدخل والخرج وبارمترات
 .التدريب

• InitializeNet2 : تستدعي اإلجراءات التاليةINIT_STM0 و INIT_STM1و  

INIT_STM2 بهدف تهيئة خاليا الدخل والخرج دفعة واحدة. 

• Set_Stm_F0 :ب الذاكرة قصيرة األمد لطبقة الدخل تستخدم لحساF0. 

• Set_Stm_F1 : تستخدم لحساب الذاكرة قصيرة األمد لطبقة الدخلF1.  
• Set_Stm_F2 : تستخدم لحساب فعاليات خاليا الخرجF2. 

• L2_Norm :تستخدم لحساب القيمة المطلقة لألشعة.  
• Winner_Take_All : لتحديد الخلية الرابحة في طبقة الخرجF2. 

• Calc_resetnodes : حساب شعاعr. 

• Rung_kutta : تستخدم لحساب المعادلة التفاضلية للتعليم باستخدام طريقة رانج– 
 .من المرتبة الرابعة) Rung-Kutta(كوتا 

• f1 : لحساب خرج التابع المستخدم في حساب فعالية خلية الدخلv. 

• Propogate_to_F1 : حساب قيمةp في F1. 

• Update_ltm : طويلة األمدحساب الذاكرة. 

• SimulateNet : تستخدم لمحاكاة عمل شبكة الـART2. 

• saveweights : لحفظ مصفوفتي األوزانzij و zjiفي ملفين نصيين . 
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• Loadweights : لتحميل مصفوفتي األوزانzij و zjiإلى الذاكرة .  
  

 Fuzzy-ART2) Fuzzy-Adaptiveالـ شبكة رمجة  ب-11-3
Resonance Theory Programming( 

  : التالية الدالة إضافة تَمFuzzy-ARt2 من أجل برمجة الشبكة 
  
   value_ min:الدالة •

  .y و x  :التمرير
  .لمتحولينحساب قيمة األصغر : التنفيذ

  .قيمة األصغر: اإلرجاع
تفاصيل هذه  ) 8-11( الشكل   يبين . بينهما رجاع األصغ ر إل متحولينتقارن مابين    :الشرح
  .الدالة

Function min_value($x, $y) 
{ 
 if ($x<$y) return($x); 
 else return ($y); 
} 

  .متحولين، دالة حساب قيمة األصغر مابين )8-11(الشكل 
  كما هو مبين في األشكال التاليةART2 الخاصة بـ  الداالتتعديل بعض أيضاً تَمكما 

  .)11-11(و ) 10-11(و  )11-9(
  
  2F_stm_Setالدالة  •

  .شيءال: التمرير
  .F2حساب فعاليات خاليا الخرج في : التنفيذ

  .الشيء: اإلرجاع
  .)28-5(بحساب فعاليات خاليا الخرج وفق المعادلة يقوم : الشرح

function Set_Stm_F2() 
{  
 for ($jj=0;$jj<$this->F2_Units;$jj++) 
 { 
  for ($ii=0;$ii<$this->F1_Units;$ii++) 
  { 
   $tji[$ii]=min_value($this->F1_p[$i],$this->F1_zij[$ii][$jj]); 
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   $this->F1_w[$ii]=$this->F1_zij[$ii][$jj]; 
  } 
  $this->F2_TJI[$jj]=$this->L2_Norm($tji,$this->F1_Units)/($this-
>Alpha+$this->L2_Norm($this->F1_w,$this->F1_Units)); 
 } 
} 

  .Set_stm_F2دالة ، )9-11(الشكل 
  
  sresetnodeالدالة  •

  .الشيء: التمرير
  .rحساب شعاع : التنفيذ

  .الشيء: اإلرجاع
 Fuzzy-ART2 الذي يمثل جملة إعادة الوضع للشبكة rيقوم بحساب الشعاع : الشرح

  .بنية هذه الدالة) 10-11( الشكل يبين  ).30-5(وفق المعادلة 
function resetnodes () 
{ 
   for ($ii=0;$ii<$this->F1_Units;$ii++) 
  { 
         $tji[$ii]=$this->min_value($this->F1_p[$ii], $this->F1_zij[ii][$this->Winner]); 
   } 
  $this->r=$this->L2_Norm($tji,$this->F1_Units)/$this->L2_Norm($this->F1_p,$this-
>F1_Units); 
} 

  . resetnodes، دالة)10-11(الشكل 
  
  ltm_updateالدالة  •

  .الشيء: التمرير
  .LTMالذاكرة طويلة األمد حساب : التنفيذ

ة الهابطة والصاعدة للخلية رقيمة الفرق بين الوزن السابق والوزن الحالي لإلشا: اإلرجاع
  .الرابحة
 للخلية الرابحة Zji و Zijمن خالل هذه الدالة يتم حساب مصفوفتي األوزان : الشرح
  .هذه الدالة) 11-11( الشكل نيبي ).31-5(وفق المعادلة وذلك 

function Fuzzy_update_ltm() 
{ 
$bu_diff_sum=0.0; 
$td_diff_sum=0.0; 
for($i=0;$i<$this->F1_Units;$i++) 
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{ 
 $old_zij[$i]=$this->F1_zij[$i][$this->Net->Winner]; 
            $old_zji[$i]=$this->F2_zji[$this->Net->Winner][$i]; 
 $this->F1_zij[$i][$this->Winner]=$this->Beta*$this->min_value($this-
>F1_p[$i],$this->F1_zij[$i][$this->Winner])+(1-$this->Beta)*$this->F1_zij[$i][$this-
>Winner]; 
 $this->F2_zji[$this->Winner][$i]=$this->Beta*$this->min_value($this-
>F1_p[$i],$this->F2_zji[$this->Winner][$i])+(1-$this->Beta)*$this->F2_zji[$this-
>Winner][$i]; 
 $bu_diff_sum+=fabs(*($old_zij+$i)-$this->F1_zij[$i][$this->Winner]); 
 $td_diff_sum+=fabs(*($old_zji+$i)-$this->F2_zji[$this->Winner][$i]); 
 
} 
 $bu_diff=$bu_diff_sum/$this->F1_Units; 
 $td_diff=$td_diff_sum/$this->F2_Units; 
 return (bu_diff+td_diff); 
} 

  .update_ltm ، دالة)11-11(الشكل 
  

 Hidden Markov Model(برمجة نماذج ماركوف المخفية  -11-4
Programming(  

   CHMMالصنف -11-4-1
برمجة صنف نموذج ماركوف المخفي والمؤلـف مـن البيانـات           ) 12-11( الشكل   يبين
  :االت التاليةوالد

class CHMM 
{ 
   var $numStates; 
   var $M; 
   var $v; 
   var $pi; 
   var $a; 
   var $b; 
 var $newprob; 

// **************** Functions of Backward Algorithm***************** 
function beta($o, $hmm) 
{ 

…  
} 
function  backward($o, $hmm) 
{ 
 …  
 
} 
// **************** Functions of Forward Algorithm****************** 
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function alpha($o, $hmm) 
{ 

…  
} 
function  forward($o, $hmm) 
{ 

…   
} 
// ***************** Functions of Viterbi Algorithm ****************** 
function viterbi($o, $T) 
{ 

…  
} 
// ****************** Functions of K-means ****************** 
function euclidDistance($O, $V, $dim) 
{ 

…   
} 
function kmean($filename, $numOfState,$w, $hmm, $c) 
{ 

…   
} 
// ****************** Functions of Baum Welsh ****************** 
function gamma($i, $t, $alphatable, $betatable, $numOfState) 
{ 

…   
} 
function XI($i, $j, $t, $alphatable, $betatable, $o, $hmm) 
{ 

…    
} 
function baumwelsh($o, $hmm) 
{ 

…   
} 
function save_A_B($aname,$hmm) 
{ 

…  
} 
// *************** Functions of Loading input vectors***************** 
function load($filename, $hmm) 
{ 

…  
} 

} 
  .، البنية العامة للصنف نموذج ماركوف المخفي)12-11(الشكل 

 )Data Division(قسم البيانات  -11-4-2

• $numStates :عدد الحاالت في النموذج. 
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• $M :عدد رموز المالحظات. 

• $v :شعاع الرموز المحتملة. 

• $b:لمتتالية المالحظات  مصفوفة االحتمالية. 

• $a :مصفوفة االنتقال للحاالت. 

• $pi :التوزيع المبدئي للحاالت. 

  
  )Functions Division(قسم الداالت  -11-4-3

  Beta : دالةال •
 λ، صنف نموذج ماركوف المخفي Oسلسلة المالحظات شعاع : التمرير

 βمصفوفة االحتماالت : اإلرجاع

عن طريق إنشاء مصفوفة احتمال متتاليـة المالحظـات   β حساب المتحول الخلفي :الشرح
) 13-11( الـشكل  يبـين . λ بالنسبة للنموذج t وفي الزمن   i في الحالة    T إلى   t+1خالل  

  .تفاصيل هذه الدالة
function beta($o, $hmm) 
{ 
$T=sizeof($o); 
 for($i = 0; $i<$hmm->numStates; $i++) 
 $betatable[$i]= array_fill(0, $T, 0); 
  
    // initialization (time 0) 
    for($i = 0; $i<$hmm->numStates; $i++) 
      $betatable[$i][$T-1] = 1; 
    // induction 
    for($t = $T-2; $t >=0; $t--) { 
      for($i = 0; $i < $hmm->numStates; $i++) { 
  $fromprob = 0; 
  for($j = 0; $j < $hmm->numStates; $j++) 
    { 
   $fromprob += ($betatable[$j][$t+1] * $hmm->a[$i][$j]* $hmm-
>b[$j][$o[$t+1]]); 
    } 
  $betatable[$i][$t] =$fromprob; 
                       } 
    } 
 $hmm->printtable($betatable,$T, $hmm->numStates); 
    return $betatable; 
} 

  .β الخلفي المتحول، دالة حساب )13-11(الشكل 
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  Backward : دالةال •
 λ، صنف نموذج ماركوف المخفي Oسلسلة المالحظات شعاع : التمرير

  1 و 0قيمة احتمالية مابين : اإلرجاع

 بوجـود   Oالدالة بحساب االحتمال األعظمي لسلسة مـن المالحظـات           هذه تقوم: الشرح
  تفاصيل هذه الدالة) 14-11(الشكل  يبين. λنموذج ماركوف 

function  backward($o, $hmm) 
{ 
 $T=sizeof($o); 
 if($T<1) return(0); 
 for($i = 0; $i<$hmm->numStates; $i++) 
  $betatable[$i]= array_fill(0, $T, 0); 
 $betatable=beta($o, $hmm); 
 for($i = 0; $i<$hmm->numStates; $i++) 
  $prob+=$hmm->pi[$i]*$hmm->b[$i][$o[0]]*$betatable[$i][$T]; 
 return $prob; 
} 

، دالة التمرير الخلفي)14-11(الشكل   
 
 

   forward: الدالة •
 λنموذج ماركوف المخفي صنف ، Oسلسلة المالحظات شعاع : التمرير

  1 و 0قيمة احتمالية مابين : اإلرجاع

األعظمي لسلسة من المالحظات بوجود نمـوذج       ل  االحتما بحساب   الدالة هذه تقوم: الشرح
  دالةال هذهتفاصيل ) 15-11( الشكل يبين .ماركوف 

function  forward($o, $hmm) 
{ 
 $prob=0;  
 $T=sizeof($o); 
 if($T<1) return(0); 
 for($i = 0; $i<$hmm->numStates; $i++) 
  $alphatable[$i]= array_fill(0, $T, 0); 
 
 $alphatable=$hmm->alpha($o, $hmm); 
  
 for($i = 0; $i<$hmm->numStates; $i++) 
  $prob+=$alphatable[$i][$T-1]; 
 return $prob; 
} 

. التمرير األماميدالة، )15-11(الشكل   
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   Alpha: دالةال •
 λ نموذج ماركوف المخفيصنف ، Oسلسلة المالحظات شعاع : التمرير

 .αاالت  االحتممصفوفة: اإلرجاع

تمثـل   )i, j(عن طريق إنشاء مصفوفة من المدخالت α حساب المتحول األمامي :الشرح
 فـي  الحالية O باستخدام سلسلة من المالحظات j خالل الزمن    iالتواجد في الحالة    احتمال  
  الدالة هذهتفاصيل ) 16-11( الشكل يبين λ. وباستخدام نموذج ماركوف المخفي Tالزمن 

function alpha($o, $hmm) 
{ 
$T=sizeof($o);  
 for($i = 0; $i<$hmm->numStates; $i++) 
 $alphatable[$i]= array_fill(0, $T, 0);  
    // initialization (time 0) 
    for($i = 0; $i<$hmm->numStates; $i++) 
      { 
  $alphatable[0][$i] = $hmm->pi[$i] * $hmm->b[$i][$o[0]]; 
   } 
    // induction 
    for($t = 1; $t < $T; $t++) { 
      for($j = 0; $j < $hmm->numStates; $j++) { 
  $uptoprob = 0; 
  for($i = 0; $i < $hmm->numStates; $i++) 
  { 
   $uptoprob += ($alphatable[$i][$t-1] * $hmm->a[$i][$j]); 
  } 
  $alphatable[$j][$t] =$uptoprob* $hmm->b[$j][$o[$t]]; 
      } 
    } 
    return $alphatable; 
} 

  .α  التمرير األماميمصفوفة حساب دالة، )16-11(الشكل 
 

  gamma : الدالةاسم  •
  .t خالل الزمن i الحالة -: التمرير

- t :الزمن  
 αمصفوفة  -

 βمصفوفة  -

   المخفيعدد حاالت نموذج ماركوف -
 وباستخدام نموذج ماركوف المخفـي      t خالل الزمن    iحالة   في ال  الوجوداحتمال  : اإلرجاع
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λ وسلسلة المالحظات O . 

 وباسـتخدام  t خـالل الـزمن     iفي الحالة   الوجود  بحساب احتمال   الدالة   هذه تقوم: الشرح
تفاصيل هـذه   ) 17-11( الشكل   يبين .O وسلسلة المالحظات    λنموذج ماركوف المخفي    

  .الدالة
function gamma($i, $t, $alphatable, $betatable, $numOfState) 
{ 
  $denom=0; 
  $num=$alphatable[$i][$t]*$betatable[$i][$t]; 
  for($j=0; $j<$numOfState; $j++) 
  { 
   $denom+=$alphatable[$j][$t]*$betatable[$j][$t]; 
  }  
  return ($num/$denom); 
} 

 باستخدام HMMخالل عملية التدريب لـ  تستخدم gamma، دالة )17-11(الشكل 
Baum-Welsh. 

 
  XI : الدالة •

  .t خالل الزمن i الحالة -: التمرير
 t+1 خالل الزمن j الحالة -

- t :الزمن  
 αمصفوفة  -

 βمصفوفة  -

 Oسلسلة المالحظات  -

  .λنموذج ماركوف المخفي  -
 خـالل الـزمن    jوالتواجد في الحالة     t خالل الزمن    iفي الحالة   الوجود  احتمال  : اإلرجاع

t+1  وباستخدام نموذج ماركوف المخفيλ وسلسلة المالحظات O . 

 j في الحالـة     و الوجود  t خالل الزمن    iفي الحالة   الوجود  احتمال  الدالة   هذه تقوم: الشرح
 يبـين . . O وسلسلة المالحظات    λ وباستخدام نموذج ماركوف المخفي      t+1خالل الزمن   

  .الدالةتفاصيل هذه ) 18-11(الشكل 
function XI($i, $j, $t, $alphatable, $betatable, $o, $hmm) 
{ 

$denom=0; 
$num=$alphatable[$i][$t]*$hmm->a[$i][$j]*$hmm-
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>b[$j][$o[$t+1]]*$betatable[$j][$t+1]; 
 for($j=0; $j<$hmm->numStates; $j++) 
  { 
   $denom+=$alphatable[$j][$t]*$betatable[$j][$t]; 
  } 
  return ($num/$denom); 
} 

-Baum باستخدام HMM تستخدم خالل عملية التدريب لـ XI، دالة )18-11(الشكل 

Welch. 

 
  aumWelchB : دالةاسم ال •

 .λ، صنف نموذج ماركوف المخفي Oسلسلة المالحظات شعاع : التمرير

  λ̂نموذج ماركوف مخفي جديد : اإلرجاع
تقوم هذه الدالة بتدريب نماذج ماركوف المخفية باسـتخدام سلـسلة جديـدة مـن               :الشرح

  .تفاصيل هذه الدالة) 19-11( الشكل يبين. المالحظات
function baumwelsh($o, $hmm) 
{ 
 $T=count($o); 
 for($i = 0; $i < $hmm->numStates; $i++) 
 { 
  $alphatable[$i] = array_fill(0, $T, 0); 
  $betatable[$i] = array_fill(0, $T, 0); 
  $newpi[$i]=0.0; 
  $newa[$i] = array_fill(0, $hmm->numStates, 0); 
  $newb[$i] = array_fill(0, $hmm->sigmaSize, 0); 
 } 
 $done=false; 
while (!$done) 
{ 
 $alphatable=$hmm->alpha($o, $hmm);  
 $betatable=$hmm->beta($o, $hmm);  
 for($i=0; $i<$hmm->numStates; $i++) 
 {    
  $newpi[$i]=$hmm->gamma($i, 0, $alphatable, $betatable, $hmm-
>numStates);  
 } 
 for($i=0; $i<$hmm->numStates; $i++) 
 { 
  for($j=0; $j<$hmm->numStates; $j++) 
  { 
   $sum_xi=0; 
   $sum_gamma=0; 
   for($t=0; $t<$T-1; $t++) 
   { 
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   $sum_xi+=$hmm->XI($i, $j, $t, $alphatable, $betatable, $o, 
$hmm); 
   $sum_gamma+=$hmm->gamma($i, $t, $alphatable, $betatable, 
$hmm->numStates); 
   } 
   $newa[$i][$j]=$sum_xi/$sum_gamma; 
  } 
 } 
 for($j=0; $j<$hmm->numStates; $j++) 
 { 
  for($k=0; $k<$hmm->sigmaSize; $k++) 
  { 
   $num=0; 
   $denom=0; 
   for($t=0; $t<$T; $t++) 
    { 
    $interdenom=$hmm->gamma($j, $t, $alphatable, 
$betatable, $hmm->numStates); 
    if ($hmm->v[$k]==$o[$t]) 
     $num+=$interdenom; 
    $denom+=$interdenom; 
    } 
   $newb[$j][$k]=$num/$denom;    
   } 
 } 
 $oldprob=0; 
 $newprob=0; 
 for ($i=0; $i<$hmm->numStates; $i++) 
 { 
  $oldprob+=$alphatable[$i][$T-1]; 
 } 
 $newHmm = new CHMM; 
 $newHmm->numStates=$hmm->numStates; 
 $newHmm->M=$hmm->M; 
 $newHmm->pi=$newpi; 
 $newHmm->a=$newa; 
 $newHmm->b=$newb; 
 $newprob=$hmm->forward($o,$newHmm); 
 if ($newprob>$oldprob) 
 { 
  $hmm=$newHmm;  
 }  
 else 
 { 
  $done=true; 
 } 
}  
return $hmm; 
} 

 .Baum-Welchخوارزمية التدريب ، )19-11(الشكل 
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  means-K : الدالة •
كـل سـطر سلـسلة مـن        يمثـل   أشعة التدريب، بحيث    ملف الذي يخزن    الاسم  : التمرير

  .نموذج ماركوفعدد حاالت : Nالمالحظات، 
W : سطور ملف التدريبعدد.  
T :لتمثل عدد بارمترات الطالب5 تكونو ،طول سلسلة المالحظات .  
λ :صنف نموذج ماركوف المخفي.   

  .λنموذج ماركوف المخفي : اإلرجاع
تـدريب  ل أيـضاً بتصنيف أو ترميز قيم أشعة الدخل وأشعة الدخل         الدالة   هذه تقوم: الشرح

  .تفاصيل هذه الدالة) 20-11( الشكل يبين ،HMMالـ 
function kmean($filename, $numOfState,$w, $T, $hmm) 
{ 
  
 $in=fopen($filename,"r"); 
 if($in)  
 { 
  //read data from the file 
  for($i = 0; $i < $w; $i++) 
  { 
   $linea=fgets($in);echo $linea; 
   $trainingdata[$i]=explode("|", $linea); 
   echo "<br>"; 
  } 
  //select means randomnly 
   
  for ($i=0; $i<$numOfState; $i++) 
  { 
   $r=rand(0,$w-1);echo $r; 
   $means[$i]=$trainingdata[$r][1];echo " =".$means[$i]." <br>"; 
  } 
  $done=false; 
  $co=0; 
  while (!$done) 
  {   
   // Classify training data 
   for($i=0; $i<$w; $i++) 
   { 
    for($j=0; $j<$T; $j++) 
    { 
     $current=$trainingdata[$i][$j]; 
     $min_dist=sqrt(($current-$means[0])*($current-
$means[0]));  
     $class=0; 
     for($k=1; $k<$numOfState; $k++) 
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     { 
      $dis=sqrt(($current-
$means[$k])*($current-$means[$k])); 
      //echo"dist=$dis ooooooo 
min_dist=$min_dist<br>"; 
      if($dis<$min_dist) 
      { 
       $min_dist=$dis; 
       $class=$k; 
      } 
     } 
     $classification[$i][$j]=$class;echo 
$classification[$i][$j]."\t"; 
     $aux[$co]=$classification[$i][$j];$co+=1; 
    } 
    echo "<br>"; 
   } 
   // Calculate the new means 
   $new_means = array_fill(0, 6, 0); 
   $count = array_fill(0, 6, 0); 
   for($i=0; $i<$w; $i++) 
   { 
    for($j=0; $j<$T; $j++) 
    { 
    
 $new_means[$classification[$i][$j]]+=$trainingdata[$i][$j];  
     $count[$classification[$i][$j]]++; 
    } 
   } 
   print_r($new_means);echo "<br>"; 
   echo "<br>****************New count";print_r($count); 
   for($k=0; $k<$numOfState; $k++) 
   { 
    $new_means[$k]=$new_means[$k]/$count[$k]; 
   } 
   echo "<br>****************New 
means";print_r($new_means); 
   // Calculate RMS error 
   $rmeans=0;$rnew_means=0; 
   for($k=1; $k <$numOfState; $k++) 
    { 
     $rmeans+=$means[$k]*$means[$k]; 
    
 $rnew_means+=$new_means[$k]*$new_means[$k]; 
    } 
   $rmeans=sqrt($rmeans/$numOfState); 
   $rnew_means=sqrt($rnew_means/$numOfState); 
   $error=abs($rmeans-$rnew_means);echo "errr=".$error; 
   if($error<0.1) $done=true; 
   else 
   { 
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    $means = array_fill(0, 6, 0); 
    $means=$new_means; 
    for($i=0; $i<$w; $i++) 
    { 
     $classification[$i]= array_fill(0, 5, 0);echo 
"zerooossss"; 
    } 
     
   }//end of if 
  } 
  echo "<br>**** calculate p values <br>"; 
//************* Create new hmm called hmm with N states, M distinct symbols and 
array of symbols V ************************************************* 
  for ($i=0; $i<$numOfState; $i++) 
  { 
   $count=0; 
   for($j=0; $j<$w; $j++) 
   { 
    
    if ($classification[$j][0]==$i) {$count++; echo 
$classification[$j][0]."\n";} 
     
   } 
   //echo $count; 
   $p[$i]=$count/$w;echo "$count//$w=p[$i]=".$p[$i]."<br>"; 
  }//end of for -Initials 
   
  echo "<br>**** calculate A values <br>"; 
//***************************** Calculate Transations Matrix 
******************************************************************* 
  for($i=0; $i<$numOfState; $i++) 
   { 
     $a[$i]= array_fill(0, 6, 0); 
   } 
  for ($i=0; $i<$numOfState; $i++) 
  { 
   for($j=0; $j<$numOfState; $j++) 
   { 
    $count=$total_count=0; 
    for($k=0; $k<$w; $k++) 
    { 
     for($t=0; $t<$T-1; $t++) 
     { 
      if ($classification[$k][$t]==$i && 
$classification[$k][$t+1]==$j) $count++; 
      if ($classification[$k][$t]==$i) 
$total_count++;   
     } 
      
     if ($classification[$k][$T-1]==$i) 
$total_count++;  
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    } 
    $a[$i][$j]=$count/$total_count; echo 
"i=$i,j=$j,$count//$total_count=".$a[$i][$j]."\t<br>"; 
   } 
    
  } 
  $hmm->printtable($a, $hmm->numStates, $hmm->numStates); 
//******************************* Calculate Biases Matrixes 
********************************************************************* 
  $v=array(0,1,2,3,4,5);$M=6;$found=false;$done=false; 
  $hmm->v=$v; 
  //$v=array_count_values($aux); print_r($v); echo count($v); 
  $count = array_fill(0, 6, 0); 
  for ($i=0; $i<$numOfState; $i++) 
  {  
    $total_count=0; 
    for($j=0; $j<$w; $j++) 
    { 
     for($t=0; $t<$T; $t++) 
     { 
      if ($classification[$j][$t]==$i) 
      { 
       $o=$classification[$j][$t];echo 
$classification[$j][$t]; 
       if (in_array($o, $v)) { 
        $key = array_search($o, 
$v); 
        $count[$key]++; 
        echo "key=".$key."-
>".$count[$key]."<br>"; 
       } 
       $total_count++; 
      }  
     }  
    } 
    //echo "total_count=".$total_count; 
    //print_r($count)."<br>"; 
    for($k=0; $k<$M; $k++) 
     $b[$i][$k]=$count[$k]/$total_count; 
  } 
echo "<br>*********** Biases Matrix ***************<br>"; 
   
  for ($i=0; $i<$numOfState; $i++) 
  { 
   $sum=0; 
   for($j=0; $j<$M; $j++) 
   { 
    $sum+=$b[$i][$j]; 
   } 
   for($j=0; $j<$M; $j++) 
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    $b[$i][$j] /= $sum; 
  } 
  $hmm->printtable($b, $hmm->numStates,$M); 
  $this->save_A_B("A.txt", "B.txt", $p,$a, $b,$numOfState, $M ); 
  $hmm->numStates=$numOfState;  
  $hmm->sigmaSize=$M;//echo "this->sigmaSize=$this->sigmaSize";  
  $hmm->pi=$p; //echo "<br>this->pi=";print_r($hmm->pi); 
  $hmm->a=$a;//echo "<br>this->a=";print_r($hmm->a); 
  $hmm->b=$b;//echo "<br>this->b=";print_r($hmm->b); 
 } 
 return ($hmm); 
} 

  .K-meansخوارزمية ، دالة )20-11(الشكل 
  
  B_A_Save : الدالة •

، صـنف نمـوذج     λملف الذي يخزن بارمترات نموذج ماركوف المخفي        الاسم  : التمرير
 .λماركوف المخفي 

  .الشي: اإلرجاع

ها بعد عمليـة   الحصول عليتَمالتي  π, A, B المصفوفات بتخزينالدالة  هذه تقوم: الشرح
  .تفاصيل هذه الدالة) 21-11( الشكل يبين. λنموذج ماركوف المخفي التدريب ل

function save_A_B($aname,$hmm) 
{//************* Create files for A and B************** 

$Avector=fopen($aname,"w"); 
if (!file_exists($aname))  

  { 
   fwrite($Avector); 
   fclose($Avector);   } 
 //************* Save A and B ********************* 

$Avector=fopen($aname,"a"); 
fwrite($Avector,$hmm->numStates."\n"); 
fwrite($Avector,$hmm->M."\n"); 
for ($i=0; $i<$hmm->numStates; $i++) 

fwrite($Avector,$hmm->pi[$i]."\n");    
for ($i=0; $i<$hmm->numStates; $i++) 

for($j=0; $j<$hmm->numStates; $j++) 
fwrite($Avector,$hmm->a[$i][$j]."\n"); 

for ($i=0; $i<$hmm->numStates; $i++) 
for($j=0; $j<$hmm->M; $j++) 

fwrite($Bvector,$hmm->b[$i][$j]."\n"); 
fclose($Avector); fclose($Bvector); 

} 

  . بعد عملية التدريبHMM، دالة حفظ البارمترات الجديدة لنموذج )21-11(الشكل 
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  Load : الدالةاسم  •
صـنف نمـوذج   و، λنموذج ماركوف المخفي    بارمترات  ملف الذي يخزن    الاسم  : التمرير

 λماركوف المخفي 

  .λنموذج ماركوف المخفي : اإلرجاع
اصة بنموذج ماركوف المخفـي   الخπ, A, Bالدالة بتحميل المصفوفات  هذه تقوم: الشرح

λ .نيبتفاصيل هذه الدالة) 22-11( الشكل ي.  
function load($filename, $hmm) 
{ 
 $in=fopen($filename,"r"); 
 if($in) { 
  //************ read the number of states, M size *********** 
  $hmm->numStates=fgets($in); 
  $hmm->sigmaSize=fgets($in); 
  // read the initial probabilities 
  for($i = 0; $i < $hmm->numStates; $i++) 
   $hmm->pi[$i]=fgets($in); 
  //*********** read the transition probabilities ************** 
  for($i = 0; $i < $hmm->numStates; $i++) 
   for($j = 0; $j < $hmm->numStates; $j++) 
    $hmm->a[$i][$j]=fgets($in);  
  // *********** read the bias probabilities ****************** 
  for($i = 0; $i < $hmm->numStates; $i++) 
   for($j = 0; $j < $hmm->sigmaSize; $j++) 
    $hmm->b[$i][$j]=fgets($in); 
  $v=array(0,1,2,3,4,5); 
  $hmm->v=$v; 
  fclose($in); //***** close file******* 
 } 
 else 
  echo "can not find file"; 
 return $hmm; 
} 

  .HMM، دالة تحميل مصفوفات الـ )22-11(الشكل 
  

 IWEBISE) IWEBISE Tree الشجرة البرمجية للنظام -11-5
Programming( 

برمجة النظام تَم IWEBISE بلغة الـ PHPستعانة ببعض السكريبتات في لغة  مع اال
 مجلداً لكي تشكل في النهاية 17، وتم توزيع الملفات البرمجية على javascriptالـ 

  ). 23-11(الشجرة البرمجية الموضحة في الشكل 
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  )Administrator System Folder( مجلد مسؤول النظام -11-5-1

 يشرح.  ملفاً برمجياً تسمح بأداء وظائف مسؤول النظام21 على )admin(يحوي المجلد 
  .مهام هذه الملفات البرمجية) 1-11( الجدول

  .)admin (ملفات مجلد مسؤول النظام، )1-11(جدول 
  الشرح  اسم الملف
addcategory.php   ية وإظهار قائمة التَّعليمإضافة صنف جديد من المقررات

  .األصناف
addgroup.php افة مجموعة جديدة من الطالب، وإظهار قائمة إض

  .مجموعات الطالب
addsubcategory.php  ية وإظهار التَّعليمإضافة صنف فرعي جديد من المقررات

  .قائمة األصناف الفرعية
adduser.php  ،إضافة مستخدم جديد للنظام  

IWEBISE 

admin 

Desingning 

students 

teacher 

connections 

images 

languages 

wysiwyg 

tree 

chatty 

help 

 .IWEBISE، الشجرة البرمجية للنظام )23-11(الشكل 

index 

header_lang 

error 

Freecourses 

tests 

HMM 

NN 

acp 

forum 

  .سكريبتات جاهزة -  
 مجلدات تحوي ملفات -

 برمجتها لهذا تَمجديدة 
  .البحث

  . ملفات برمجية جديدة -
  

 

 CSS 

CreatZi
pFile 
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admincadre.php إطار الواجهة الرئيسية.  
adminmenu.php مسؤول النظامقائمة أدوات  

deletecategory.php  يةالتَّعليمحذف صنف من أصناف المقررات.  
deletegroup.php حذف مجموعة من الطالب.  

deletelanguages.php حذف لغة واجهة.  
deletesubcategory.php  حذف صنف فرعي من األصناف الفرعية للمقررات

  .يةالتَّعليم
deleteuser.php حذف مستخدم.  
inscription.php تسجيل طالب إلى مقرر ما وتحديد مجموعته.  
languages.php  إضافة لغة واجهة جديدة للنظام، وإظهار قائمة اللغات

  .الموجودة
unsuscribe.php إلغاء تسجيل طالب ما من مقرر ما.  

updatecategory.php  يةالتَّعليمتحديث معلومات صنف من أصناف المقررات.  
updategroup.php تحديث معلومات خاصة بمجموعة ما من الطالب.  

updatelanguages.php تحديث لغة واجهة ما.  
updatesubcategory.php  تحديث معلومات صنف فرعي من األصناف الفرعية

  .يةالتَّعليمللمقررات 
updateuser.php تحديث مستخدم .  

viewsuscribedstudents.php ع مقرراتهم المسجلين عليهاإظهار قائمة من الطالب م.  
viewusers.php إظهار قائمة المستخدمين.  

  
  )Designer Folder (المقررات مصمم مجلد -11-5-2

 ملفاً برمجياً تسمح بأداء وظائف مصمم النظام 31على ) designing(يحوي المجلد 
 تسمح بتصميم  ملفات برمجية9يحتوي على ) test(، ومجلداً يدعى )2-11جدول (

  ).3-11جدول (حانية األسئلة االمت
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  ).designing (المقرراتملفات مجلد مصمم ، )2-11(جدول 
  الشرح  اسم الملف

addattach_con_subcon1.php ربط المفاهيم الفرعية مع المفاهيم األساسية.  
addconceptcontenu.php  إضافة محتوى تعليمي، وإظهار قائمة المحتويات

 إضافتها لمختلف المفاهيم تَملفة التي ية المختالتَّعليم
 . ية األساسية أو الفرعيةالتَّعليم

addconcepts1.php إظهار أدوات إدارة المفاهيم األساسية لهدف تعليمي ما .  
Addconcepts2.php إضافة مفهوم تعليمي أساسي.  

addlo1.php  إضافة هدف تعليمي جديد إلى خريطة المقرر، وعرض
 .يةالتَّعليمداف قائمة باأله

addsubconcept2.php  إضافة مفهوم تعليمي فرعي جديد، وعرض قائمة
 .بالمفاهيم الفرعية وإدارتها

addsubject.php إضافة مقرر تعليمي جديد. 
deleteattach_con_subcon.php إلغاء ربط مفهوم فرعي بمفهوم أساسي. 

deleteconcept.php حذف مفهوم أساسي. 
deletecontenu.php حذف محتوى تعليمي لمفهوم ما. 

deletelo.php حذف هدف تعليمي. 
deletelo_areyousure.php رسالة تأكيد لحذف هدف تعليمي. 

deletesub.php حذف مقرر تعليمي. 
deletesub_areyousure.php رسالة تأكيد لحذف مقرر تعليمي. 

deletesubconcept.php حذف مفهوم فرعي. 
designer_tree.php  ية لمصمم ما، وخريطة كل التَّعليمإظهار المقررات

 .مقرر
learning_objectivs.php  ية لمقرر ما وإدارتهاالتَّعليمإظهار قائمة باألهداف. 
loadlearningunits.php  يةالتَّعليمتحميل وإدارة الوحدات. 

sharinglo.php  مع ية موجودة في مقرر ماالتَّعليممشاركة الكائنات 
 .مقررات أخرى
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tree_contenu.php  ي الخاصة بمصمم ماالتَّعليمإطار إلدارة المقررات. 
tree_frame.php اإلطار الرئيسي لواجهة المصمم. 

updateconcept.php تحديث معلومات مفهوم تعليمي أساسي. 
updatecontenu.php تحديث معلومات محتوى تعليمي خاص بمفهوم ما. 

updatelo.php تحديث معلومات هدف تعليمي. 
updatesub.php تحديث معلومات مقرر تعليمي ما. 

Updatesubconcepts2.php تحديث معلومات مفهوم تعليمي فرعي. 
viewcontenu.php عرض صفحة المحتوى. 

viewsubject_descriptions.php  يةالتَّعليمعرض مواصفات المقررات. 
CreateZipFile.php  

)http://www.phpclasses.org( 
سكريبت جاهز من الموقع يستخدم لضغط ملفات المقرر 

  .عند تصديره
zipscript.php  تصدير المقرر وضغطه في ملفzip.  

exportfunctions.php  داالت لتصدير المقرر وفق معيارSCORM.  
  ).test(ملفات مجلد تصميم األسئلة االمتحانية ، )3-11(جدول 
  حالشر  اسم الملف

delete_exe_con.php حذف سؤال خاص بمفهوم تعليمي أساسي ما.  
delete_exe_lo.php حذف سؤال خاص بهدف تعليمي ما.  

delete_exe_subcon.php حذف سؤال خاص بمفهوم تعليمي فرعي ما.  
exce-con.php  إضافة سؤال لمفهوم تعليمي أساسي وعرض قائمة

 .باألسئلة الخاصة به من أجل إدارتها
exce-lo.php  إضافة سؤال لهدف تعليمي وعرض قائمة باألسئلة

 .الخاصة به من أجل إدارتها
exce_subcon.php  إضافة سؤال لمفهوم تعليمي فرعي وعرض قائمة

 .باألسئلة الخاصة به من أجل إدارتها
update_exe_con.php تحديث سؤال خاص بمفهوم تعليمي أساسي ما. 

update_exe_lo.php ديث سؤال خاص بهدف تعليمي ماتح. 
update_exe_subcon.php تحديث سؤال خاص بمفهوم تعليمي فرعي ما. 

http://www.phpclasses.org
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  )Student Folder (الطالب مجلد -11-5-3
 ملفاً برمجياً تسمح للطالب بتصفح ودراسة المقررات 26على ) student(يحوي المجلد 

  .ل هذه الملفاتتفاصي) 4-11( المسجل عليها، يعرض الجدول  يةالتَّعليم
  ).student (الطالبملفات مجلد ، )4-11(جدول 

  الشرح  اسم الملف
adaptiveconceptcontenu.ph

p 
 .ي تكيفياً لمفهوم تعليمي أساسي ماالتَّعليمإظهار المحتوى 

adaptive-frame.php إطار رئيسي إلظهار المقرر بطريقة تكيفية.  
adaptivetree.php  تكيفياًإظهار خريطة المقرر. 

conceptcontenu.php  ي لمفهوم أساسي ما بطريقة غير التَّعليمعرض المحتوى
 .تكيفية

conceptcontenu_pre.php  ي لمفهوم متطلب أساسيالتَّعليمإظهار المحتوى. 
excercising.php  حل التمارين الخاصة بمفهوم تعليمي أساسي في النمط

 .التكيفي
exelo.php اصة بهدف تعليمي ما في النمط غير حل التمارين الخ

 .التكيفي
exercisinglo.php حل التمارين الخاصة بهدف تعليمي ما في النمط التكيفي.  

exercisingsucon.php  حل التمارين الخاصة بمفهوم تعليمي فرعي ما في النمط
 .التكيفي

exesubcon.php  حل التمارين الخاصة بمفهوم تعليمي فرعي ما في النمط
 .غير التكيفي

firstpage.php  ية المسجل عليها التَّعليمصفحة تحوي جميع المقررات
الطالب، وهو يستطيع متابعة الدراسة بطريقة تكيفية أو 

 .عادية
firsttimepage.php  تظهر هذه الصفحة عندما يريد الطالب متابعة دراسة

: المقرر بطريقة تكيفية، وهي تحوي على الخيارات التالية
، االمتحان القبلي، الدخول إلى "تَعلُّمدليل نمط "تبانة اس

 .المقرر
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LearningStylesQuestionnair
e.php 

 ".تَعلُّمدليل نمط "إضافة سجل خاص باستبانة 

lo.php  ية الفرعية الخاصة بهدف تعليمي التَّعليمعرض المفاهيم
 .ما

noadaptive-frame.php يفيةإطار لعرض المقرر بطريقة غير تك. 
noadaptivetree.php إظهار خريطة المقرر غير تكيفية. 

posttest.php  تقديم االمتحان البعدي الخاص بمفهوم ما في النمط غير
 .التكيفي

posttesting.php  تقديم االمتحان البعدي الخاص بمفهوم ما في النمط
 .التكيفي

prerequi.php وم تعليمي ماعرض قائمة بمفاهيم المتطلب األساسي لمفه. 
pretesting.php تقديم االمتحان القبلي في النمط التكيفي. 

pretesting_results.php حساب نتيجة االمتحان القبلي. 
pretesting1.php تقديم االمتحان القبلي في النمط غير التكيفي. 

subcon_contenu.php  ي لمفهوم فرعيالتَّعليمعرض محتوى. 
updateLearningStylesQuesti

onnaire.php 
 ".تَعلُّمدليل نمط "تحديث سجل استبانة 

updatestudentmodel.php  الحاالت المعرفية الخاصة بكل (تحديث نموذج الطالب
 .)جزء من أجزاء المقرر

  
  )Teacher Folder (المعلم مجلد -11-5-4

قواعد التربوية تسمح للمعلم بإدارة ال  ملفات برمجية10ًعلى ) teacher(يحوي المجلد 
وهو عبارة سكريبت ) acp(لمقرراته وتتبع سير دراسة الطالب، ويحتوي على مجلد 

، وهو يظهر للمعلم Javascriptبلغة ) http://www.codetale.com(جاهز من الموقع 
لوح من األلوان يسمح له باختيار ألوان مختلفة لقواعده التربوية المختلفة والخاصة بكل 

  .هذه الملفات) 5-11(جدول  يشرح ال.مقرر
  
  

http://www.codetale.com
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  ).teacher(ملفات مجلد المعلم ، )5-11(جدول 
  الشرح  اسم الملف

addrules.php إضافة قواعد تربوية.  
deleterules.php حذف  قواعد تربوية.  
prediction.php عرض قائمة االقتراحات للطالب.  
teachcadre.php إطار رئيسي لواجهة المعلم.  
teachmenu.php قائمة أدوات المعلم.  

traces.php تقرير عن سير تصفح الطالب للمقرر.  
updaterules.php تحديث القواعد التربوية.  

viewrulesbyteacher.php عرض قائمة القواعد التربوية وفق كل معلم وكل مقرر.  
viewstandards.php عرض القواعد التربوية االفتراضية للنظام.  

viewsubjects.php  ية الخاصة بكل معلمالتَّعليمعرض المقررات.  
  

 )CSS) CSS Folder مجلد الـ -11-5-5

 الخاصة بالنظام والتي تخزن تنسيقات )Style.css(هذا المجلد على ورقة األنماط يحوي 
  .IWEBISEصفحات النظام الجديد 

  
  )HMM) HMM Folder مجلد الـ -11-5-6

الذي يحوي جميع الداالت الخاصة ) hmm.php(على ملف ) HMM(يحوي المجلد 
  ).4-11( المشروحة في الفقرة HMM الـ ةبخوارزمي

 
  )NN) NN Folder مجلد الـ -11-5-7

الذي يحوي جميع الداالت الخاصة ) fuzzyART2.php(على ملف ) NN(يحوي المجلد 
  ).3-11 و 2-11( والمشروحة في الفقرات Fuzzy-ART2 الـ ةبخوارزمي

  
  )Connection Folder ( االتصال  مجلد-11-5-8

  يستخدم لتحديد اسم مخدم) conn.php(على ملف واحد ) connections(يحوي المجلد 
  االتصال، وقاعدة البيانات، واسم المستخدم، وكلمة مروره، وذلك بهدف االتصال بقاعدة 
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  .البيانات
  

  )Images Folder( مجلد الصور -11-5-9
 .يع الملفات الخاصة بأيقونات ورموز وصور النظامعلى جم) images(يحوي المجلد 

 
 )Languages Folder( مجلد اللغات -11-5-10

 وهي العربية ، إضافتهاتَمعلى ملفات لغات النظام التي ) languages(يحوي المجلد 
)Arabic.php( واإلنكليزية ،)English.php( واإلسبانية ،)Spanish.php( والفرنسية ،
)French.php .( 
 

  )Help Folder( مجلد المساعدة -11-5-11
  . على ملف مساعدة للطالب، وملف مساعدة لمصمم النظام) help(يحوي المجلد 

 
  )Editor Folder( مجلد المحرر -11-5-12

بلغة ) http://koivi.com(على سكريبت جاهز من الموقع ) wysiwyg(يحوي المجلد 
، ويسمح لمصمم HTMLص وصفحات ، ويستخدم إلظهار مربع تحرير نصوPHPالـ 

ية لمقرراته واألسئلة التَّعليمالمقررات بتصميم الصفحات الخاصة بكل مفهوم من المفاهيم 
  .االمتحانية أيضاً

 
 )Tree Folder( مجلد الشجرة -11-5-13

على سكريبت جاهز من الموقع ) tree(يحوي المجلد 
)http://www.destroydrop.com ( بلغة الـJavascript ويستخدم إلظهار خريطة ،

 .يةالتَّعليمالمقررات 

  
  )Chat Folder( مجلد المحادثة -11-5-14

 at(على سكريبت جاهز من الموقع ) chatting(يحوي المجلد 

http://www.olivo.net/software/chatty ( بلغة الـPHP ويستخدم إلظهار حوار ،
 .المحادثة النصية

  

http://koivi.com
http://www.destroydrop.com
http://www.olivo.net/software/chatty
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  )Forum Folder( مجلد المنتدى -11-5-15
 at(على سكريبت جاهز من الموقع ) forum(يحوي المجلد 

http://www.phpbb.com ( بلغة الـPHP منتدى النظاملتوفير خدمة، ويستخدم .  
  

 )index) Index File ملف الـ -11-5-16
إدخال اسم الدخول وكلمة المرور بملف يمثل صفحة البدء للنظام وهي تسمح للمستخدم 

  . جهةوتحديد لغة الوا
  

  )error) Error File ملف الـ -11-5-17
  .صفحة تعرض رسالة خطأ عن إدخال المستخدم اسم دخول أو كلمة مرور خاطئة

 
 )header_lang) Header Language Language ملف الـ -11-5-17

ملف يستخدم كترويسة لجميع الملفات البرمجية بهدف حفظ صفات المستخدم الحالي ولغة 
  .ليةالواجهة الحا

  
 )freecourses) Free courses File ملف الـ -11-5-18

  .صفحة تعرض قائمة بالمقررات المسموح تصفحها من قبل الطالب بشكل مجاني

http://www.phpbb.com
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 )Conclusion(الخالصة 
مجموعة من األصناف والداالت المستخدمة في برمجة الـ  عن تفصيلي تقديم شرح تَم

BAM و ART2 و Fuzzy-ART2و HMMم لغة الـ  باستخداPHP والمستخدمة 
 تَم، كما في نمذجة معارف الطالب والتنبؤ بخطواته المستقبلية خالل عملية تَعلُّمه للمقرر

وأكثر من   مجلدا17ً والمؤلفة من IWEBISEشرح الشجرة البرمجية للنظام الجديد 
النظام، مستخدميه من مسؤول احتياجات  برمجتهم بهدف تغطية تَم،  برمجي ملٍف100

  .ومصمم مقررات، وطالب، ومعلم



  
  
  
  
  
  

   عشر الثانيالفصل 
 IWEBISEاختبار 

  

Chapter XII 
IWEBISE Test 
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  )Introduction(المقدمة 
قَيطُاالختباراتسلسلة من فصل م هذا الد ت على النظام قَبIWEBISE تقويمأجل  من 

 اختباره على مستوى تَم، حيث  المرجوة له في تحقيق األهدافونجاحهه ومدى فاعليته ئأدا
مستوى الطالب عن  وعلى ، وتصديرهاعن طريق إنتاج مقررات تعليمية المقرر مصمم
 .تكيفيه تقليدية و هذه المقررات بطريقة استخدام طريق

 التعليمي لتعليم قواعد اللغة اإلنكليزية كلغة أجزاء المقررهذا الفصل يعرض ففي البداية، 
ه من قبل ئعملية إنشا حاسنيصف مساوئ وم ثُمومن ،  كمثال تطبيقي]115، 1 [أجنبية

تتبع عمليات التكيف مع طالب واحد  كيفية يصف، كما مصمم واحد أو عدة مصممين
 التَّعلُّمت مختلفة وسلوك مختلف في بشكل خاص ومع عدة طالب بخصائص وتفضيال

 بهدف استخدامه SCORMة تصديره وفق المعيار زر ميتم اختبا ي وأخيراً.بشكل عام
    . أخرىعلُّمتَضمن نظم إدارة 

  
 لتعليم قواعد اللغة اإلنكليزية كلغـة  المقرر التعليمي : تطبيقي مثال -12-1

 Example Application: Teaching English Grammar( أجنبية
as Foreign Language Course(  

  البنية التفصيلية للمقرر التعليمي لتعليم قواعد اللغة اإلنكليزية كلغـة          الثالثيعرض الملحق   
ـ   اً تعليمي اًيتألف هذا المقرر من ثالثة عشر هدف      . ]179،  178،  1 [أجنبية ن ي وواحد وأربع
 مـن  همبينفيما دة والعالقات الموج  تحديد   تَم، بحيث   اً فرعي اًن مفهوم ي وعشر اً أساسي اًمفهوم

سـؤاالً  ) 135( سؤاالً يـستخدم منهـا   278 إنشاء تَمكما . خالل مفاهيم المتطلب األساسي  
لالمتحـان البعـدي، بحيـث    ) 110(خالل حل التمارين و ) 134(االمتحان القبلي و خالل  
 سؤاالً) 29( مابين أسئلة االمتحان القبلي والتمارين و        )اًمتكرر (اً مشترك سؤاالً) 28(يوجد  
 اً مشترك سؤاالً) 29( مابين أسئلة االمتحان القبلي واالمتحان البعدي، ويوجد أيضاً          اًمشترك

  .متحانيةن واألسئلة االمابين التماري
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 Educational Course Production ( المقرر التعليمـي إنتاج اختبار -12-1-1

Test(  
ومن    وضع مسودة خطة المنهاج للمقرر التعليمي،      تَم ثُم أوالً إلى مصمم واحد     إعطاؤها تَم 

  .IWEBISE إلى ثالثة مصممين من أجل إدخالها باستخدام النظام ثُمومن 
  

  )Results and Discussions (النتائج والمناقشة -12-1-1-1
 مساوئ ومحاسن بنـاء      تعبر عن  هي و )1-12(لجدول  تي تتلخص في ا   لوحظت النتائج ال  

  . أو أكثر واحدمقرر تعليمي من قبل مصمم
، مقارنة مابين نتائج تصميم المقرر من قبل مصمم واحد أو عدة )1-12(الجدول 

  .مصممين
  عدة مصممين  م واحدمصم  المعيار

 دور
ــصمم  مـ

  المقرر

 المصمم جميع األدوار من أجل      لعب
خبير المقرر، مصمم   (إنتاج المقرر   

حركة، مـصمم تعليمـي، مـصمم       
، مبـرمج   رسوم، مهندس صـوت   

  ).دة، مدقق الجودةتعدوسائط م

فيما بيـنهم    السابقة  المهام  توزيع تَم  ،
 من مردوهم في عملية النتاج      زادمما  

  . للمقرر

 تحميل المقرر خالل فترة زمنيـة       تَم  الزمن
  . أشهر5 و4طويلة تتراوح مابين 

  

تحميل المقرر خالل فترة زمنيـة       تَم 
ــشهر   ــابين ال ــراوح م ــصر تت أق

  .والشهرين
محتـــوى 

  تعليمي
اليناسـب   تحميل محتوى تعليمي     تَم

  .كل شرائح الطالب
بعين االعتبـار خـصائص      األخذ   تَم

رائح  شــتناســب كــلوتفــضيالت 
، وذلك بسبب تفاعـل عـدة       الطالب

  .مصممين مع بعضهم البعض
ــاهيم  مفـ

  المقرر
إدخال مفـاهيم المقـرر بـشكل        تَم 

ــك ــرابط ومتماس ــرر مت  دون تك
  .لفقرات واألفكارل

مفردات عديـدة    وتكرار استخدام تَم  
 أحيانـاً إلـى     أدى مما   لنفس المفهوم، 
 وجود تالحم وتـرابط     االلتباس وعدم 

  .ت والمفردات المستخدمةمابين الفقرا
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ــجرة  شـ
  المقرر

إنتاج بنية هيكليـة  في صعوبة  وجدت    .بنية هيكلية للمقرر ثابتة إدخال تَم
ــة،  خــتالف ال نتيجــةًللمقــرر ثابت

  . فيما بينهم أحياناًالمصممين
       الجديد  النظام  من الجدول السابق يمكن استنتاج بأنIWBEISE     يطبق مفهـوم التـصميم 

تـسمح   التَّعليمية والذي يسمح ببناء مكتبة للكائنات )Collaborative Design (التعاوني
إنتـاج   في  والجهد الالزمين مما يوفر لهم الوقت    وتصديرها، للمصممين تبادلها ومشاركتها  

 . المستقبليةالتَّعليمية مقرراتهم

  
  كلغـة أجنبيـة    اللغـة اإلنكليزيـة   قواعد  تعليم  مقرر  متابعة دراسة   اختبار   -12-1-2

)Teaching English as a Foreign Language course(  
  : التاليتينطريقتينبإحدى التسجيله  عندما يتم مقرر أي يستطيع الطالب البدء بدراسة

 اسـتمارة التـسجيل بالمعلومـات     الطالب عن طريق ملـئ    مسؤول النظام   يسجل   -
  .الشخصية والعلمية وتحديد اسم دخول وكلمة مرور له

طيع البـدء فـي     ت ولكن اليس   بنفسه، ء استمارة التسجيل  بمليام  القيستطيع الطالب    -
 . وإرسال كلمة مـرور لـه  دراسة المقرر حتى يقوم مسؤول النظام بتفعيل تسجيله   

  . له التسجيل المقدمةةاستمار) 1-12(الشكل يعرض 

  
  .، استمارة تسجيل طالب جديد)1-12(الشكل
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 Following-up Student A( )أ(لمعلم مع ا )أ(الطالب األول ة متابع -12-1-2-1

with Tutor A (  
  جلسة بمعدل جلستين تقريباً يومياً،     35 أسابيع خالل    3دراسة المقرر في    ) أ(أنهى الطالب   
يستخدم و .عشرينوال والواحد األولى   : فقط جلستين نتائج تفاعله خالل     فيمايليسيتم عرض   

  ).2-8 (الجدولتربوية الموضحة في القواعد ال) أ(المعلم 
  :الجلسة األولى

، فلـذلك  "الـتَّعلُّم دليل نمط "تخطى االمتحان القبلي واستمارة      ألول مرة    عند دخول الطالب  
 و  verb to be( مـن هـدفين تعليمـين    مؤلفة  )2-12 الشكل(مقرر   شجرة  لهعرضت

Numbers (   ومفهـومين أساسـيين)Verb to be-Positive form   وNumbers 1-

 المعطيات الموضحة فـي     وفقالطالب بدراستهم وتقديم االمتحانات البعدية      هذا  يقوم  ). 10
  .)2-12(الجدول 

  
.خالل تفاعله في الجلسة األولى) أ(، سجالت الطالب )2-12(الجدول  
رقـــــم 

  المفهوم
عدد 

األجوبة 
 الصحيحة

عدد 
األجوبة 
 الخاطئة

زمن حل 
 األسئلة

زمن قراءة 
 المفهوم

عدد 
 المحاوالت

1 4 0 484 364 5 
5  2 1 221 823 1 

  

EFL 

I II 

1 5 

S02 S01 S04 S03 S05 

 .)أ(طالب لل، شجرة المقرر االفتراضية )2-12(الشكل
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 ثانية وأجاب على جميع أسئلة      364خالل  ) 1(أي أن الطالب قام بدراسة المفهوم التعليمي        
  . محاوالت)5( بـثانية و) 484( البعدي بشكل صحيح بزمن قدره االمتحان

) 2-5-7(  وفـق الفقـرة     المعالجة األولية للجـدول الـسابق      بتطبيق  بعد ذلك  يقوم النظام 
االنتقال للخوارزميـة    لمصفوفات   األشعة هذه   ويقوم بتقديم ) 3-12(للحصول على الجدول    

Fuzzy-ART2   التي الحالـة  تحديـد    الحصول عليها خالل عملية التدريب لها بهدف         تَم
عرض شجرة مقرر جديدة له بتطبيـق       تذلك  بعد  . )4-12جدول   (المعرفية الجديدة للطالب  

 ).3-12(، كما هو مبين في الشكل )2-8 (جدول  من قبل المعلمالمحددةد التربوية القواع

  
.، أشعة صفات الطالب بعد المعالجة األولية)3-12(الجدول   

ــم  رقــ
  المفهوم

عدد 
األجوبة 
 الصحيحة

عدد 
األجوبة 
 الخاطئة

زمن حل 
 األسئلة

زمن 
قراءة 
 المفهوم

عدد 
 المحاوالت

 الترميز

1 0.004667 0 0.564761 0.424737 0.005834 2 4 3 3 2 
5  0.001908 0.000954 0.210878 0.785305 0.000954 4 4 0 5 4 

  
 لتحديد الحالة Fuzzy-ART2، مخرجات عملية االستدعاء للخوارزمية )4-12(الجدول 

  .المعرفية الجديدة للطالب
رقم 
  المفهوم

ضعيف 
  جداً

الحالة   ممتاز  جيد جداً  جيد  وسط  ضعيف
  ةالمعرفي

جيد) 3(  0.00171  0.000134  0.025410  0.000230  0.00450  0.000120  1  
وسط) 2( 0.000015 0.000987 0.000450 0.004325 0.003450 0.000980 5  

 

I II 

EFL 

1 5 2 6 

 .بعد تطبيق نتائج الجلسة األولى) أ(، شجرة المقرر للطالب )3-12(الشكل

  ضعيف
  متوسط

 جيد
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  :عشرونال والحاديةالجلسة 
حاالتـه   والعشرين يكون    الحاديةبمتابعة الدراسة للمقرر في الجلسة      ) أ(عندما يبدأ الطالب    

شجرة المقرر  وفي  ) 5-12(كماهو مبين في الجدول      التَّعليميةف والمفاهيم   ألهدال المعرفية
  ).4-12(الشكل في 

  
الجلسة قبل البدء ب التَّعليميةللمفاهيم ) أ (لطالبالحالة المعرفية ل، )5-12(الجدول 

  .العشرين والحادية
رقم 

الهدف 
  التعليمي

رقم المفهوم 
  التعليمي

الحالة 
  المعرفية

رقم   
الهدف 

  عليميالت

رقم 
المفهوم 
  التعليمي

الحالة 
  المعرفية

I 01  ةممتاز    V  15  جداًةجيد   
I  02  ممتازة   V  16  جداًةجيد   
I  03  ممتازة   VI  17  ةجيد  
I  04  ممتازة   VI  18  ةضعيف  
II  05  ممتازة   VII 19  جداًةجيد   
II  06  ممتازة   VII  20  ةمتوسط  
II  07  ممتازة   VII  21  ةضعيف  
II  08  ممتازة   VII  22  اليعرض  
III 09  ممتازة   VIII 23  ةجيد  
III  10  جداًةجيد     VIII  24  ةجيد  
III  11  ةضعيف    VIII  25  ةجيد  
III  12  اليعرض    IX 26  ةضعيف  
IV 13  ةممتاز    IX  27  اليعرض  
V  14  جداًةجيد           
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قيقة من أجل دراسة بعـض المفـاهيم    د90 والعشرين   الحاديةيستغرق الطالب في الجلسة     

سـجالت  ) 6-12(يعكـس الجـدول     .  المتبقية وتقديم االمتحانات البعدية الالزمة     التَّعليمية
نتائج عملية التسوية لهذه    ) 7-12(تفاعل هذا الطالب خالل هذه الجلسة كما يظهر الجدول          

  .السجالت
  

. والعشرينالحاديةخالل تفاعله في الجلسة ) أ(، سجالت الطالب )6-12(الجدول  
رقـــــم 

  المفهوم
عدد 

األجوبة 
 الصحيحة

عدد 
األجوبة 
 الخاطئة

زمن حل 
 األسئلة

زمن قراءة 
 المفهوم

عدد 
 المحاوالت

10 3 3 170 1712 9 
11  1 6 151 877 1 
12  0 5 466 381 8 
14  6 1 190 1266 0 
15  1 5 75 1386 3 
16  8 6 94 1598 1 
17  4 0 352 719 5 
18  0 3 283 1167 3 
19  2 2 62 1354 8 
20  5 1 379 1647 0 
21  4 5 276 885 5 

EFL 

I 

01 

02 

03

04 

II 

05 

06 

07 

08

III 

09 

10 

11 

12 

IV 

13

V 

14 

15 

16 

VI 

17 

18 

VII 

19 

20 

21

22 

VIII 

23 

24 

25 

IX 

26 

27 

  مخفي
  ضعيف
  متوسط

  جيد
  جيد جداً

  ممتاز
  

 . والعشرينالحادية الجلسة قبل) أ(، شجرة المقرر للطالب )4-12(الشكل
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22  2 13 392 222 6 
23  10 0 141 1006 1 
24  1 2 9 383 5 
25  9 6 361 842 8 
26  7 5 275 1605 5 
27  6 3 180 291 8 
28  4 8 316 211 3 
29  6 6 494 401 3 
30  10 5 387 83 3 
32 8 3 164 212 9 
35 6 1 583 913 9 
38 7 2 543 1462 5 
39 15 0 116 586 4 
40 5 4 486 673 8 

     
، سجالت الطالب بعد تطبيق عملية التسوية عليهم على )7-12(الجدول 

).6-12(الجدول   
ــم  رقــ

  المفهوم
عدد 

األجوبة 
 الصحيحة

عدد 
األجوبة 
 الخاطئة

زمن حل 
 األسئلة

زمن 
قراءة 
 المفهوم

عدد 
 المحاوالت

10 0.001581 0.001581 0.089615 0.902478 0.004744 
11  0.000965 0.005792 0.145753 0.846525 0.000965 
12  0 0.005814 0.54186 0.443023 0.009302 
14  0.004101 0.000684 0.12987 0.865345 0 
15  0.00068 0.003401 0.05102 0.942857 0.002041 
16  0.004687 0.003515 0.055067 0.936145 0.000586 
17  0.003704 0 0.325926 0.665741 0.00463 
18  0 0.00206 0.194368 0.801511 0.00206 
19  0.001401 0.001401 0.043417 0.948179 0.005602 
20  0.002461 0.000492 0.186516 0.810531 0 
21  0.003404 0.004255 0.234894 0.753191 0.004255 
22  0.00315 0.020472 0.617323 0.349606 0.009449 
23  0.008636 0 0.121762 0.868739 0.000864 
24  0.0025 0.005 0.0225 0.9575 0.0125 
25  0.007341 0.004894 0.294454 0.686786 0.006525 
26  0.00369 0.002636 0.144966 0.846073 0.002636 
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27  0.012295 0.006148 0.368852 0.596311 0.016393 
28  0.00738 0.01476 0.583026 0.389299 0.005535 
29  0.006593 0.006593 0.542857 0.440659 0.003297 
30  0.020492 0.010246 0.793033 0.170082 0.006148 
32 0.020202 0.007576 0.414141 0.535354 0.022727 
35 0.003968 0.000661 0.385582 0.603836 0.005952 
38 0.003467 0.000991 0.268945 0.724121 0.002476 
39 0.020804 0 0.160888 0.81276 0.005548 
40 0.004252 0.003401 0.413265 0.572279 0.006803 

 لتحديد الحاالت Fuzzy-ART2 باستخدام خوارزمية  السابقةشعةاألويتم تصنيف 
 )8-12(هو موضح في الجدول  كما ، المقررخريطة ضمن )أ (المعرفية الجديدة للطالب

  ).5-12(والشكل 
    

الجلسة انتهاء  بعد التَّعليميةللمفاهيم ) أ(، الحالة المعرفية للطالب )8-12(الجدول 
  . والعشرينالحادية

رقم 
الهدف 
  التعليمي

رقم المفهوم 
  التعليمي

الحالة 
  المعرفية

رقم   
الهدف 
  التعليمي

رقم 
المفهوم 
  التعليمي

الحالة 
  المعرفية

I 01  ةممتاز    VII 19  ةممتاز  
I  02  ةممتاز    VII  20  ةجيد  
I  03  ةممتاز    VII  21  ةجيد  
I  04  ةممتاز    VII  22  متوسطة  
II  05  ةممتاز    VIII 23  ةممتاز  
II  06  ةممتاز    VIII  24  ةممتاز  
II  07  ةممتاز    VIII  25  ة جداًجيد  
II  08  ةممتاز    IX 26  ةجيد  
III 09  ةممتاز    IX  27  ضعيفة  
III  10  ةممتاز    X 28  متوسطة  
III  11  ةجيد    X  29  متوسطة  
III  12  ةمتوسط    X 30  ًضعيفة جدا  
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IV 13  ةممتاز    XI  32  ضعيفة  
V  14  ةممتاز    XII 35  ضعيفة  
V  15  ةممتاز    XIII 38  جداًةجيد   
V  16  ةممتاز    XIII  39  ةجيد  
VI  17  جداًةجيد     XIII  40  ضعيفة  
VI  18  ةجيد          

  

  
  

 Following-up Student ()ب(لمعلـم  امع ) ج(و) ب(الطالب  متابعة-12-1-2-2

B & D with Tutor B(  
 جلسة أو جلـستين   لسة بمعدل    ج 23في أسبوعيين خالل    دراسة المقرر   ) ب(ينهي الطالب   

 جلـسة   45دراسة المقرر في أسبوعيين أيضاً ولكن خـالل         ) ج(، كما ينهي الطالب     يومياً
الخاصـة  شجرة المقرر   ) 7-12(و  ) 6-12(يعرض الشكالن   . بمعدل ثالث جلسات يومياً   

 يـستخدم  . علـى التـوالي  التاسعة والعشرين عشرين والجلسةالالطالبين في الجلسة    هذين  ب
  ).1-8(الموضحة في الجدول القياسية القواعد التربوية ) ب(المعلم 

  

  ضعيف
  

 . والعشرينالحاديةبعد الجلسة ) أ( المقرر للطالب خريطة، )5-12(الشكل

  مخفي
  

EFL 

I 

01 

02 

03 

04 

II 

05 

06 

07 

08 

III 

09 

10 

11 

12 

VI 

13 

V 

14 

15 

16 

VI 

17 

18 

VI

19 

20 

21 

22 

VI

23 

24 

25 

IX 

26 

27 

X 

28 

29 

30 

31 

XI 

32 

33 

34 

XII 

35 

36 

37 

XIII 

38 

39 

40 

41 

  متوسط
  

  جيد
  

  جيد جداً
  

  ممتاز
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  )Results and Discussion(النتائج والمناقشة  -12-1-2-3

  :مكن استنتاج مايليمما تقدم ي
 IWEBISE النظـام  تـصميمها مـن قبـل        تَم المقرر للمناهج التي     خريطة تعد •

فهوم من مفـاهيم    لطالب بالنسبة لكل م   كل  ديناميكية تتغيير بتغير الحالة المعرفية ل     

  مخفي
 .التاسعة والعشرينبعد ) ج( المقرر للطالب خريطة، )7-12(الشكل  

  فيمخ
  

EFL 

I 

01 

02 

03 

04 

II 

05 

06 

07 

08 

III 

09 

10 

11 

12 

VI 

13 

V 

14 

15 

16 

VI 

17 

18 

VI

19 

20 

21 

22 

VI

23 

24 

25 

IX 

26 

27 

X 

28 

29 

30 

31 

XI 

32 

33 

34 

XII 

35 

36 

37 

XIII 

38 

39 

40 

41 

  متوسط
  

  جيد
  

  جيد جداً
  

  ممتاز
  

ضعيف
 .العشرينبعد الجلسة ) ب( المقرر للطالب خريطة، )6-12(الشكل  

  مخفي
  

EFL 

I 

01 

02 

03 

04 

II 

05 

06 

07 

08 

III 

09 

10 

11 

12 

VI 

13 

V 

14 

15 

16 

VI 

17 

18 

VI

19 

20 

21 

22 

VI

23 

24 

25 

IX 

26 

27 

X 

28 

29 

30 

31 

XI 

32 

33 

34 

XII 

35 

36 

37 

XIII 

38 

39 

40 

41 

  متوسط
  

  جيد
  

  جيد جداً
  

ممتاز  
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 وتعكـس الخريطـة   نية المقرر تختلف باختالف الطالـب  المحتوى التعليمي، أي ب   
 .المعرفية الدماغية للطالب

المفـاهيم  (بتطبيق تقانة المالحة التكيفية عن طريق إخفاء الـروابط          يسمح النظام    •
 مقرر تكيفية مزودة بأيقونات مختلفة األلوان تـدل علـى           خريطةوتقديم  ) التَّعليمية

 القواعد التربوية المستخدمة مـن قبـل        وفقالحالة المعرفية الحالية للطالب وذلك      
تـدرج األزرق    باستخدام    له  شجرة المقرر  نات أيقو تم عرض ي) أ(طالب  للالمعلم، ف 

يتم عرضـها باسـتخدام األلـوان       ) ج(و) ب(، بينما للطالبين    )أ(الخاصة بالمعلم   
   ).  ب(المخصصة بالقواعد التربوية القياسية والمستخدمة من قبل المعلم 

  
 SCORM) Exporting المعيـار  وفقتصدير المقرر التعليميي اختبار  -12-1-3

Educational Course according to SCORM Standard( 

 باسـتخدام النظـام     هاء من تحميل المحتوى التعليمـي للمقـرر بـشكل كامـل           تنبعد اال 
IWEBISE  ،تصديره   تَم على ملف مضغوط يحمـل اسـم المقـرر ذاتـه        الحصول   وتَم

EFL.zip . عناصر أساسيةعلى ثالثهذا الملف يحتوي :  
 الخاصة به مـن ملفـات     التَّعليميةى جميع الكائنات    مجلد المقرر والذي يحتوي عل     •

وفي هذه الحالة   . صورة، أو فيديو، أو عروض تقديمية، الخ       صوت، أو  نصية، أو 
اً ملف278 الحصول على تَم. 

 الخاصـة   HTMLوالذي يخزن جميع صفحات الــ       ) pages(مجلد الصفحات    •
فهوم تعليمي موجود فـي      توليد ثالثة صفحات لكل م     تَمبالمحتوى التعليمي، حيث    

ضمن المقرر، صفحة خاصة بالمحتوى، وصفحة خاصة بالتمارين وأخيراً صفحة          
 مفهـوم  61( صـفحة  183 الحصول علـى    تَموفي هذه الحالة    . لالمتحان البعدي 

   ).183 =3) * أساسي وفرعي(تعليمي 
يحتوي على كل ما يتعلـق بـالمقرر كالفهرسـة           الذي   imsmanifest.xmlملف   •

يربط فيما بـين الـصفحات والكائنـات        ، أي هو الذي     التَّعليميةرتيب للمفاهيم   والت
  . وطريقة عرضهمالتَّعليمية

  .بنية هذا الملف) 8-12( يعرض الشكل 
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 بهـدف  MOODLE الـتَّعلُّم  تحميل الملف المضغوط إلى نظـام إدارة        تَم ،ومن بعد ذلك  
  .))9-12(الشكل انظر  ( استخدامه ضمن منصات عمل أخرىإمكانيةالتحقق من 

 

  
  

  ملف مضغوط
EFL.zip 

مجلد الكائنات  Pagesمجلد 
  التَّعليمية

imsmanifest.
xml  

 .EFL.zip، بنية ملف المضغوط )8-12(الشكل 

  .MOODLE ضمن نظام EFL، نافذة المقرر التعليمي )9-12(الشكل 

  ا إنشاؤهتَمقرر الذي شجرة الم
  من قبل النظاماهوتصدير

IWEBISE ومن ثُم 
 من قبل ااستيراده

MOODLE 

  تعليميالمفهوم المحتوى 

 التمارين
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  )Results and Discussion(النتائج والمناقشة  -12-1-3-1
 يمكـن القـول   MOODLE النظام إلى  EFL.zipالملف المضغوط وتحميل  تصديربعد 

  :نبأ
ذكيـة وتكيفيـة    ات تعليمية   إنشاء مقرر  في   قويةأداة  يعد   IWEBISEالنظام الـ    -

 .SCORMاعتماداً على المعيار  هاوتحزيم

 .سهلة جداً IWEBISE عملية إنتاج حزمة المحتوى باستخدام النظام تعد -

- تحزيم المحتوى التعليمي للمقررتَم EFL مع المعيار اً متوافق SCORMبنجاح .  
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 )Conclusion(الخالصة 
إنتاج مقـررات تعليميـة ومتابعـة    ي هذا الفصل في  عرضها ف  تَمومن خالل األمثلة التي     

 IWEBISE النظام الــ     بأن من قبل عدد من الطالب، يمكن القول         EFLدراسة المقرر   
تستخدم تقانات الذكاء الصنعي في إنتاج منـاهج تعليميـة تكيفيـة وذكيـة                أداة جديدة  يعد

إمكانية إعادة اسـتخدامها  مع  صحيحة ةتربويوفق منهجية على الشبكة العنكبوتية  وتفاعلية  
  . وفق المعايير الدوليةو  بسهولة أخرىتَعلُّموتحميلها ضمن نظم إدارة 



 
   عشر الثالثالفصل 
 م النظامتقوي

IWEBISE 
 

Chapter XIII 
IWEBISE System 

Evaluation 
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 )Introduction(المقدمة 
جز خالل عملية تطوير أي نظام نْ من إحدى أهم النشاطات التي تُالتقويم مرحلة تعد

ات  ألنها تسمح للمطورين بالتحقق فيما إذا كان يستجيب هذا النظام لكل متطلب،تعليمي
 هذا الفصل الخطوات يشرح.   المرجوة منهيةالتَّعليمالمستخدمين في تحقيق أهدافهم 

 من وجهة نظر مصمم المقررات IWEBISE للنظام التقويمالمستخدمة في تطبيق عملية 
 يتم تحديد من خاللها فعاليته وسهولة استخدامه وفهمه باستخدام معايير مختلفة والطالب
  . أخرىتَعلُّمضمن نظم إدارة ية المبنية من خالله التَّعليمم المقررات إعادة استخداوإمكانية 

  
 IWEBISE) IWEBISE Evaluation النظام تقويممراحل  -13-1

Phases(  
 الخطواتاعتماداً على  على عدة مراحل IWEBISEالجديد  النظام تقويمنجزت عملية ُأ

  .هذه المراحل) 1-13( يلخص الشكل ،]47[ في Paloma Díaz المشروحة من قبل

 
  

 تحديد األهداف

 التخطيط

 اختیار األشخاص

 تحدید المھام

 االستباناتتصمیم 

  التقويمالقيام بعملية 

 تحليل النتائج والمناقشة

 .التقويم، مراحل عملية )1-13(الشكل 
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 )Defining Evaluation Objectives (التقويمتحديد أهداف  -13-1-1

  : إلى مايليIWEBISE النظام الجديد تقويمتهدف عملية 
  . مدى فائدة استخدام النظام من قبل مصمم المقررات والطالبتقويم -1
 .م المقرر والطالب واجهات مصممدى قابلية استخدامتقويم  -2

  
 )Planning(التخطيط  -13-1-2

  :ضمن مرحلة التخطيط الخطوات التاليةتت
   وطالبمقرراتمصممي  من التقويماألشخاص التي ستقوم بعملية  شريحة اختيار -1

)Selecting Evaluators ( :على بعض أعضاء الهيئة التدريسية في االعتماد تَم 
، كما بشكل خاص سيين في معهد العالي للغاتجامعة حلب بشكل عام وبعض المدر

نفس المعهد على طالب اللغة اإلنكليزية في االعتماد تَم. 

يجب على التي  تحديد مجموعة من المهام تَمTasks Definition :((تحديد المهام  -2
 إنشاء مقرر جديد، وإضافة أهداف ومفاهيم تعليمية: مصمم المقرر إنجازها وهي

، )ملفات صوت أو صورة أو عرض تقديمي( تحميل كائنات تعليمية ،أساسية وفرعية
، وتصدير المقرر تحت معيار امتحانيه تعليمي، وإضافة أسئلة إضافة محتوىو

SCORM لُّم، تحميل المقرر إلى نظام إدارةالتَّع MOODLE كما ،تحديد المهام تَم 
، دراسة هدفين قررالدخول إلى الم: التي يجب على الطالب إنجازها أيضاً وهي

تعليم قواعد اللغة "ي التَّعليمتعليمين واإلجابة على التمارين واألسئلة اإلمتحانية للمقرر 
 ".اإلنكليزية لطالب العرب

 المستخدمة االستبانات تصميم تَمQuestionnaire Design(: ( االستباناتتصميم  -3
 Paloma ةالباحث عدة معايير موضوعة ومحددة من قبل وفق التقويمفي مرحلة 

Díaz ]47[،   ودليل قابلية االستخدام)Usability Guidelines ( لـMIT] 181[ .
لطالب، كما  الموزعة على مصمم المقرر وااالستباناتأسئلة ) 1-13 (يوضح الجدول

في مرحلة  عالقة األسئلة مع مختلف المعايير المستخدمة) 2-13(يوضح الجدول 
 . التقويم

  
اً على  مغلقسؤاالً 30و  37 من  والطالبيةالتَّعليممصمم المقررات  استباناتتألف ت

 رضا تقويم والمستخدم بشكل واسع في مراحل Likertمقياس  بناؤهم وفق تَم التوالي،
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غير موافق :  فقط استخدام أربعة مقاييستَم، وقد ]User Satisfaction(] 64(المستخدم 
هدف تحديد وذلك ب 4 إلى 1 من م ترميزهم تَ، وموافق بشدة، موافق، غير موافق ،بشدة

   .الوسطىواالبتعاد عن القيم سلبي أو إيجابي قرار 
 

 المقررات  الموزعة على مصممياالستبانات، األسئلة المستخدمة ضمن )1-13(الجدول 
  .والطالب

  الطالب  المصمم          السؤال  

  √  √ 4 3 2 1   ثابتة ومترابطةالمستخدمواجهات   1

قونات والروابط والنصوص المستخدمة مناسبة وداللية أي  2
  لعملية التصميم

1 2 3 4 √  
√ 

 √ √ 4 3 2 1  داللة األلوان المستخدمة  3

  √ √ 4 3 2 1   تلبي توقعاتك دائماً)التَّعلُّم أو التصميم(مخرجات خطوات   4

  √ √ 4 3 2 1  التَّعلُّم أو النظام مزود بأدوات كافية لعملية التصميم  5
  √ √ 4 3 2 1   بمساعدة عند الطلبالمستخدميزود النظام   6
  √ √ 4 3 2 1  النظام مزود بدليل مستخدم مناسب  7
  √ √ 4 3 2 1  عملية الدخول إلى النظامعلى رضائك   8
  √ √ 4 3 2 1  ظهور رسائل الخطأ مناسبة عند الحاجة  9
  √ √ 4 3 2 1  االتصال والتواصل مابين المستخدمين  10

  √ √ 4 3 2 1  اسب النظام احتياجاتك األكاديميةين  11
  √ √ 4 3 2 1  سهل االستخدام والفهم  12
 √ √  4  3  2  1  بنية وهيكلية قوائم المستخدمة واضحة ومرتبة  13

 √ √  4  3  2  1   جذابةالمستخدمطريقة تقديم روابط أدوات   14

 √ √  4  3  2  1  صفحات باستقالليةالهل يمكنك اجتياز والتنقل مابين   15

 - √  4  3  2  1  يةالتَّعليمخدمة تحميل ملفات   16

 √ √  4  3  2  1  اشعر بالثقة عند استخدام النظام  17

 √ √  4  3  2  1   عاليةدرجة تعقيد وغموض النظام  18

 √ √  4  3  2  1   مقرر تعليمي)دراسة)/ (إنشاء وتحديث(سهولة   19

 - √  4  3  2  1األهداف والمفاهيم (سهولة إنشاء وتحديث شجرة المقرر   20
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  )ية والروابط الموجودة فيما بينهمعليمالتَّ

 التمارين )اإلجابة على)/ (إنشاء وتحديث(سهولة   21
  واالمتحان القبلي والبعدي

1  2  3  4  √ √ 

 - √  4  3  2  1  سهولة تحديث صفحات المحتوى  22

سهولة إنشاء وتحديث المقـرر ضـمن المعيـار الـدولي             23
SCORM  

1  2  3  4  √ - 

 √ √  4  3  2  1   إلى دورة تدريبية قبل الدخول إلى النظامالمستخدميحتاج   24

 √ √  4  3  2  1  معظم األشخاص سوف يتعلمون استخدام النظام بسرعة  25

 √ √  4  3  2  1   بشكل عامبالمستخدمصفحة البدء الخاصة   26

 √ √  4  3  2  1  محتويات صفحة البدء مناسبة  27

 √ √  4  3  2  1  مرأيك بشكل عام عن جمالية أدوات النظا  28

 √ √  4  3  2  1  خريناآلإمكانية التعاون مع   29

 االستفادة من كائنات تعليمية لمقررات متواجدة ةإمكاني  30
  ضمن النظام

1  2  3  4  √ - 

 √ √  4  3  2  1  اإلطالع على عمل اآلخرين مفيد  31

 - √  4  3  2  1  ية مع اآلخرينالتَّعليمتحب مشاركة كائناتك   32

 √ √  4  3  2  1  تفاعلي؟  33

ية والمفاهيم األساسية التَّعليمالفرق بين مفهوم األهداف   34
  واضح

1  2  3  4  √ - 

 √ √  4  3  2  1  النظام بطيء  35

 √ √  4  3  2  1   النظام إبداعييعد  36

 √ √  4  3  2  1  راضي عن النظام بشكل عام  37
  
  

  . المستخدمةالتقويم، توزع األسئلة حسب معايير )2-13(الجدول 
  رقم السؤال  المعيار  
  Consistency(  1(التماسك   1
  Self-Evidence(  2 ،3(الوضوح الذاتي   2
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  Predictability(  4(التوقعية   3
  Richness(  5 ،6 ،7(الثراء   4
  Completeness(  8 ،9 ،10(الكمال  5
  Motivation(  11 ،12(الدافعية   6
  Hypertext Structure(  13 ،14(بنية النصوص الترابطية   7
  Autonomy(  15(االستقاللية   8
، Easy of use(  16 ،17 ،18 ،19 ،20 ،21(سهولة االستخدام   9

22 ،23،24 ،25  
  Aesthetic(  26 ،27 ،28(الجمالية   10
  Collaborative(  29 ،30 ،31 ،32(تعاوني   11
  Interactive(  33 ،34 ،35 ،36 ،37(تفاعلي   12
  

  )Evaluation Conducting (التقويمعملية ب القيام -13-1-3
• من خاللها بشكل متفرق المقررات  من مصممي10 تدريب تَم ،تحميل بعض تَم 

  .المقررات إلى النظام
تعليم قواعد اللغة اإلنكليزية "دراسة المقرر بشرين طالب القيام  السماح لعتَمكما  •

 .خالل عدة جلسات" لطالب العرب

 . المقررات والطالبيعلى مصمم اناتباالست توزيع تَم ثُمومن  •

اإلجابات في نتائج  لق الالحستخداماال بهدف االستباناتهذه  تجميع تَموأخيراً  •
  .عملية التحليل

   
  ) Results Analysis & Discussion( تحليل النتائج والمناقشة -13-2

لطالب  المقررات وا الموزعة على مصممياالستباناتنتائج إجابات  الرابع الملحقيوضح 
  .على التوالي
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 )Consistency( التماسك -13-2-1

من المصممين يوافق بشدة، % 70بأن ) 3-13( و )2-13 (ينمن الشكليمكن المالحظة 
يوافق، % 45من الطالب يوافق بشدة، و% 40اليوافق، بينما % 10يوافق، و% 20و
زرار والرسائل وبنود اليوافق على أن األلوان وشكل الواجهات واأليقونات واأل% 15و

القوائم ثابتة والتتغير، هذا يسمح لهم تذكرها بشكل أسهل والتركيز على مهامهم األساسية 
 واجهات المصمم والطالب تعدفبالتالي فقط، وهي التصميم أو دراسة المقرر على التوالي، 

  . ثابتة ومترابطةIWEBISEالمستخدمة في النظام 

  

  

  
لمئوية إلجابات لنسبة اا، )2-13(الشكل

 )1( السؤال  المقررات علىمصممي

النسبة المئوية إلجابات ، )3-13(الشكل  
 )1( السؤال  علىالطالب

 
  )Self-Evidence( الوضوح الذاتي -13-2-2

 : مايلي)5-13( و )4-13(من الشكلين مالحظة اليمكن 

ن الطالب م% 45يوافق، بينما % 20و ،من االمصممين بشدة% 80فق ايو): 2(السؤال 
أن أيقونات والروابط والنصوص على اليوافق % 5يوافق، و% 50يوافق بشدة، و

  .المستخدمة مناسبة وداللية بالنسبة لهم
من % 55اليوافق، بينما % 20بشدة، و% 20من المصممين و% 60يوافق ): 3(السؤال 

 األلوان اليوافق بشدة على أن% 5ال يوافق، و% 5يوافق، و% 35الطالب يوافق بشدة، 
  .المستخدمة ذات معنى ويمكن أن تدل على محتواها
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مما سبق يمكن القول بأن المصممين والطالب يمكنهم بسهولة فهم معنى وهدف األشياء 
 التصميم تي، هذا مما يدفع عجلة عملي)األيقونات، والنصوص، واأللوان(المقدمة لهم 

  .ودراسة المقرر إلى األمام بسرعة أكبر وبنجاح

  

  

  
، النسبة المئوية إلجابات )4-13(الشكل 
 .)3( و )2 (ين المقررات على السؤالمصممي

، النسبة المئوية إلجابات )5-13(الشكل   
 .)3( و )2 (ين على السؤالالطالب

   
 )Predictability(التوقعية  -13-2-3

، شدةبيوافق من المصممين % 60بأن ) 7-13( و)6-13 (ينمالحظة من الشكلاليمكن 
% 5يوافق، % 35من الطالب يوافق بشدة، و% 60اليوافق، بينما % 10يوافق، و% 30و

ألحداث التي قاموا بها خالل واتائج المهام لنتوقعاتهم كل أن النظام استجاب لعلى  اليوافق
  . ودراسة المقرر على التواليعملية التصميم
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، النسبة المئوية إلجابات )6-13(الشكل 

  ).4(لمقررات على السؤال  امصممي
، النسبة المئوية إلجابات )7-13(الشكل   

  ).4( على السؤال الطالب
  

  )Richness( الثراء -13-2-4
  : مايلي)9-13( و )8-13(من الشكلين مالحظة اليمكن 

من الطالب % 35، بينما يوافق% 20 و،من المصممين يوافق بشدة% 80): 5(السؤال 
 على أن النظام مزود اليوافق بشدة% 5اليوافق، و% 15 ويوافق،% 45يوافق بشدة، و

  . ودراسة المقرر التصميمتيبأدوات كافية ومناسبة لعملي
من الطالب % 40يوافق، بينما % 50من المصممين اليوافق، و% 50): 6(السؤال 
اليوافق بشدة  على أن النظام مزود بالمساعدة الالزمة % 10اليوافق، و% 50يوافق، و

  .مناسبة عند حاجتهم لهاوال
يوافق بشدة، % 10يوافق، بينما % 30من المصممين يوافق بشدة، و% 70): 7(السؤال 

اليوافق بشدة على ان النظام مزود بدليل مستخدم % 5اليوافق، و% 25يوافق، و% 60
  .مناسب الستخدام النظام
، ملُّع والتَّعملية التصميمن النظام ثري بأدوات وأدلة تساعد على إمما تقدم، يمكن القول 

لكي تكون عند متناول المصممين   بعض الشيء،ولكن يجب تحسين خاصية المساعدة
  .والطالب في أي وقت وألي أداة موجودة ضمن النظام



 318 

  

  

  
، النسبة المئوية إلجابات )8-13(الشكل 
 ).7، 6، 5 (األسئلة المقررات على مصممي

إلجابات ، النسبة المئوية )9-13(الشكل   
 ).7، 6، 5 (األسئلة على الطالب

  
  )Completeness(الكمال  -13-2-5

  :مالحظة مايلي) 11-13(و ) 10-13(يمكن من الشكلين 
من الطالب % 70راضي، بينما % 20من المصممين راضي بشدة، و% 80): 8(السؤال 

  .راضي على عملية الدخول إلى النظام% 30راضي بشدة، و
من الطالب % 45اليوافق، بينما % 20من المصممين يوافق، و% 80): 9(السؤال 
اليوافق بشدة على أن رسائل الخطأ تظهر بشكل مناسب % 15اليوافق، و% 40يوافق، و

  .وعند الحاجة
% 10اليوافق، و% 20يوافق، و% 30من المصممين يوافق بشدة، و% 40): 10(السؤال 

اليوافق، % 20يوافق، و% 40 الطالب يوافق بشدة، ومن% 30اليوافق بشدة، بينما 
اليوافق بشدة على أن النظام مزود بأدوات تساعد على االتصال والتواصل مابين % 10و

  .مختلف مستخدمين النظام
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، النسبة المئوية إلجابات )10-13(الشكل 
 ).10، 9، 8 (األسئلة المقررات على مصممي

لمئوية إلجابات ، النسبة ا)11-13(الشكل   
  ).10، 9، 8 (األسئلة على الطالب

 تصميم المحتوى واالتصالالدخول والنظام يحتوي على آليات ن إمما سبق، يمكن القول 
مختلف المستخدمين، ولكن يجب إضافة أدوات اتصال  كافية تغطي جميع أهداف ملُّعوالتَّ

  . كأداة المؤتمرات المرئيةتزامنية أخرى
  

  )Motivation (افعيةالد -13-2-6
  :مالحظة مايلي) 13-13(و ) 12-13(يمكن من الشكلين 

من الطـالب  % 65يوافق، بينما % 20من المصممين يوافق بشدة، و    % 80): 11(السؤال  
 يناسـب   IWEBISEاليوافـق علـى أن النظـام        % 5يوافـق، و  % 30يوافق بشدة، و  

 مقررات جديدة وأهداف ومفاهيم     االحتياجات األكاديمية للمصمم والطالب، من حيث إضافة      
  .م الذاتي بشكل فعاللُّعتعليمية وأسئلة امتحانية تساعد الطالب على التَّ

من الطـالب  % 75يوافق، بينما % 40من المصممين يوافق بشدة، و    % 60): 12(السؤال  
  .يوافق على أن النظام سهل االستخدام والفهم% 25يوافق بشدة، و

النظام مزود بأدوات كافية لكل من المصمم والطالـب، بحيـث           ن  إمما تقدم، يمكن القول     
  .تدفعهم إلى استخدامه بشكل متكرر وعدم إهماله
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، النسبة المئوية إلجابات )12-13(الشكل 
 .)12، 11 (األسئلة المقررات على مصممي

 

، النسبة المئوية إلجابات )13-13(الشكل   
 .)12، 11 (األسئلة على الطالب

 
 )Hypertext Structure(بنية النصوص الترابطية  -13-2-7

  :مالحظة مايلي) 14-13(و ) 13-13(يمكن من الشكلين السابقين 
يوافق على أن بنية    % 30كل من المصممين والطالب يوافق بشدة، و      % 70): 13(السؤال  

  .وهيكلية النصوص والقوائم الترابطية واضحة ومرتبة ترتيب منطقي
من الطـالب  % 45يوافق، بينما % 40من المصممين يوافق بشدة، و    % 60 ):14(السؤال  

  .يوافق على أن طريقة تقديم روابط أدوات المصمم والطالب جذَّابة% 45يوافق بشدة، و
يجب تحسين بعض الشيء في بنيـة روابـط أدوات المـصمم             هنَّإمما تقدم، يمكن القول     

  . أفضلبشكلع بعضها البعض والطالب من أجل الحصول على صفحات مترابطة م
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، النسبة المئوية إلجابات )14-13(الشكل 
 .)14، 13 (األسئلة المقررات على مصممي

 

، النسبة المئوية إلجابات )15-13(الشكل   
 .)14، 13 (األسئلة على الطالب

 
  

  )Autonomy (االستقاللية -13-2-8

  

  

  
، النسبة المئوية إلجابات )16-13(الشكل 
 .)15 (السؤال المقررات على مميمص

، النسبة المئوية إلجابات )17-13(الشكل   
 .)15 (السؤال على الطالب
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  :يمكن مالحظة مايلي) 17-13(و ) 16-13(من الشكلين 
من الطالب % 75، بينما يوافق% 10من المصممين يوافق بشدة، و% 90): 15(السؤال 

الشعور بإستقاللية بزود بأدوات تسمح لهم  على أن النظام ميوافق% 25يوافق بشدة، و
إنشاء صفحات عن طريق ية، التَّعليم خالل عمليات بناء المقررات  والتصميمالتحرك

HTML متنوعةأو امتحانية ، إدارة ملفات، إدارة أسئلة تعليمية.  
  

  )Easy of use(سهولة االستخدام  -13-2-9
  :لييمكن مالحظة ماي) 19-13(و ) 18-13(من الشكلين 

 إلى 16من  (األسئلة المقررات على مصممي، النسبة المئوية إلجابات )18-13(الشكل 
25(.  
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، 21، 19، 18، 17 (األسئلة على الطالب، النسبة المئوية إلجابات )19-13(الشكل 
24، 25(.  

 
يوافق على أن خدمة تحميل % 30من المصممين يوافق بشدة، و% 70): 16(السؤال 
  .ية واضحة وسهلة اإلستخدامالتَّعليم الملفات
من الطالب يوافق % 65، يوافق% 20من المصممين يوافق بشدة، و% 80): 17(السؤال 
  .على أنَّهم يشعرون بالثقة عند استخدامهم للنظاميوافق % 35بشدة، و
من الطالب % 35، ويوافقال% 30يوافق بشدة، المن المصممين % 70): 18(السؤال 

 غير وعالية النظامأدوات درجة تعقيد  على أن يوافق%5اليوافق، و% 45، واليوافق بشدة
  .واضحة
إنشاء يوافق على أن عملية % 10من المصممين يوافق بشدة، و% 90): 19(السؤال 

يوافق على % 35من الطالب يوافق بشدة، و % 65مقررات وتحديثها سهلة جداً، بينما 
  .ستخدام النظام الجديد سهلة جداًية باالتَّعليمأن دراسة المقرر 

غير موافق على % 10يوافق، و% 10من المصممين يوافق بشدة، و% 80): 20(السؤال 
  .سهلة جداًية التَّعليمأن عملية إنشاء وتحديث األهداف والمفاهيم 
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يوافق على أن عملية إنشاء % 30من المصممين يوافق بشدة، و % 70): 21(السؤال 
فق يوا% 15من الطالب يوافق بشدة، و% 85ة اإلمتحانية سهلة جداً، بينما يث األسئلوتحد

  .متحانات القبلية والبعدية بسهولةعلى أنَّهم استطاعوا اتباع اال
يوافق على أن عملية تحديث % 20من المصممين يوافق بشدة، و% 80): 22(السؤال 

  .ي الخاص بكل مفهوم سهلة جداًالتَّعليمصفحات المحتوى 
إنشاء مقررات تعليمية من المصممين يوافق بشدة على أن عملية % 100): 23(سؤال ال

  . سهلة ووواضحةSCORMوتصديرها وتحزيمها وفق المعيار 
، موافق% 10غير موافق، و% 20من المصممين غير موافق بشدة، % 70): 24(السؤال 

 على أنَّهم فقيوا% 10غير موافق، % 25ومن الطالب غير موافق بشدة، % 65بينما 
   . دورة تدريبية قبل الشروع بالعمل مع أدوات النظاميحتاجون إلى

يوافق على أن % 30 يوافق بشدة، و والطالبمن المصممين% 70): 25(السؤال 
  .مها بسرعة يمكن تعلُّملُّع والتَّالتصميمالمستخدمة في عمليتي دوات األ

واضحة وسهلة اإلستخدام واليحتاج  النظامجميع أدوات ن إمما سبق يمكن القول 
 إكتشاف م، وإنَّما يمكنها على إتقانهم تساعده مسبقة لكي إلى دورات تدربييةالمستخدميين
  .مبنفسه منفسهبيئة العمل 

  
  )Aesthetic(الجمالية  -13-2-10

  :يمكن مالحظة مايلي) 21-13(و ) 20-13(من الشكلين 
 الطالب بأن صفحة البدء للنظام تحتوي من% 90 يرى جميع المصممين و):26(السؤال 

  .على ألوان وأيقونات منسجمة مع بعضها البعض
من الطالب % 75يوافق، بينما % 30من المصممين يوافق بشدة، و% 70): 27(السؤال 

يوافق على أن صفحة األدوات  مناسبة من حيث النصوص % 25يوافق بشدة، و
  .المستخدمة وطريقة توزيعها ضمن الصفحة

من الطالب يوافق % 95يوافق، % 10من المصممين يوافق بشدة، و% 90): 28(السؤال 
  .يوافق على أن أدوات النظام تُقدم بطريقة جميلة وسلسة% 5بشدة، و

مما تقدم، يمكن القول بأن أدوات النظام منسجمة مع بعضها البعض وهذا مايعزز سهولة 
  .فهمها واستخدامها
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، النسبة المئوية إلجابات )20-13(الشكل 
، 26،27 (األسئلة المقررات على مصممي

28(. 

، النسبة المئوية إلجابات )21-13(الشكل   
 .)28، 27، 26 (األسئلة على الطالب

  
  )Collaborative(تعاوني  -13-2-11

يوافق علـى أنَّهـم يـستطيعون    % 10من المصممين يوافق بشدة، و    % 90): 29(السؤال  
مـن الطـالب يوافـق بـشدة،     % 85ا بينهم في إنشاء مقررات تعليمية، بينما        التعاون فيم 

يوافق على أن النظام مزود بأدوات تساعد الطالب على تبادل معـارفهم العلميـة              % 15و
  .والخاصة بالمقرر

ية بـسهولة   التَّعليميرى جميع المصممين بأنَّهم يستطيعون مشاركة كائناتهم        ): 30(السؤال  
  .إعادة بنائها وتوفير الجهد والوقت الالزمين لذلكمن أجل تفادي 
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، النسبة المئويـة إلجابـات      )22-13(الشكل  

  .)32-29 (األسئلة المقررات على مصممي
، النسبة المئوية إلجابات )23-13(الشكل   

  .)31 و 29 (األسئلة على الطالب
 

من الطـالب  % 90ما ، بينيوافق% 20من المصممين يوافق بشدة، و    % 80): 31(السؤال  
  .خريناآل زمالئهم اإلستفادة من عمل  علىيوافق% 10يوافق بشدة، و

% 10اليوافق، و % 10يوافق، و % 20من المصممين يوافق بشدة، و    % 60): 32(السؤال  
  . ية ومشاركتهاالتَّعليماليوافق بشدة على إعطاء اآلخرين سماحية باإلطالع على كائناته 

 بأدوات تعاونية تتيح للمصممين تبادل      مزود IWEBISEالنظام   نإمما سبق، يمكن القول     
، كما   عدة شاء مقررات تعليمية من قبل مصممي     ية فيما بينهم، وإن   التَّعليمومشاركة الكائنات   

  . التعاونيالتَّعليمتسمح للطالب تطبيق مفهوم 
  

  )Interactive(تفاعلي  -13-2-12
  :حظة مايلييمكن المال) 25-13(و ) 24-13(من الشكلين 

من الطالب % 90يوافق، بينما % 10من المصممين يوافق بشدة، و% 90): 33(السؤال 
يوافق على أن أدوات النظام تفاعلية تسمح للمصممين بتفاعل محتوى % 10يوافق بشدة، 

  .مع محتوى وللطالب بالتفاعل مع زمالئهم
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 أنَّهم استطاعوا يوافق على% 20من المصممين يوافق بشدة، و% 80): 34(السؤال 
ية والمفاهيم األساسية والفرعية عند بنائهم لشجرة التَّعليمالتمييز مابين مفهوم األهداف 

  .مقرراتهم
يوافق، بينما %10اليوافق، و% 20من المصممين اليوافق بشدة، و% 70): 35(السؤال 

  .يءيوافق على أن النظام بط% 5اليوافق، و% 35من الطالب اليوافق بشدة، و% 60
من الطالب % 80يوافق، بينما % 30من المصممين يوافق بشدة، و% 70): 36(السؤال 

  .إبداعييوافق على أن النظام % 20يوافق بشدة، و
من الطالب % 75، بينما راٍض% 30تماماً،  من المصممين راٍض% 70): 37(لسؤال ا

  . عن النظام بشكل عامغير راض% 5 و،راض% 20تماماً، و راٍض
 مصمميواجهات النظام تفاعلية وتلبي متطلبات كل من ن إ سبق، يمكن القول مما

  .ية والطالب بالسرعة والمكان والزمان المناسبين لهمالتَّعليمالمقررات 

  

  

، النسبة المئوية إلجابات )24-13(الشكل 
، 36، 35، 34، 33 (األسئلة على المصممين

37(.  

إلجابات ، النسبة المئوية )25-13(الشكل   
، 36، 35، 33 (األسئلة على الطالب

37(.  
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 )Conclusion(الخالصة 
تقويم النظام   عرض من خالل هذا الفصل نتائج عملية         تَمIWEBISE      من وجهـة نظـر 

 تحسين أداء هـذا النظـام   فيأسهمت هذه المرحلة . ية والطالبالتَّعليم المقررات   مصممي
سـهولة  :  أهمهااًمعيار ثني عشراعتماد على  االتَمم، حيث   لُّع والتَّ التَّعليم في عمليتي    الجديد

على التأكد مـن نجـاح هـذا         ساعدت   قدقاللية، والتفاعلية، والتعاونية و   ستستخدام، واال اال
  .على الشبكة العنكبوتيةوتفاعلية النظام في تقديم نظم تعليمية ذكية وتكيفية 

هات المصمم والطالـب المـستخدمة فـي    واج إلى أن كل من      أسفرت نتائج مرحلة التقويم   
واضـحة  وأدلـة   أدوات  ومزودة ب وتفاعلية ومنسجمة     ثابتة ومترابطة  IWEBISEالنظام  
  بـذلك   ملبيةً ، أكبر  ودراسة المقرر إلى األمام بسرعة وبنجاح       التصميم تيعجلة عملي تدفع  

 .ة والمكان والزمان المناسبين لهم بالسرعهممتطلبات
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  )Conclusion( الخالصة
  

  :مايليمن خالل هذا البحث ُأنجز لقد 
• الذكية، كالـذكاء    التَّعليم وثيقاً بميدان تكنولوجيا     استعرض المفاهيم المرتبطة ارتباطاً    تَم 

 فيما بينهم، كما    الموجودة وأنماطه والعالقة    التَّعلُّم و  والتدريس  وأنواعه التَّعليمالصنعي و 
لُّميات مختلف نظرعرض   تَملكترونـي  اإلالتَّعلـيم   مفهـوم شـرح ، وس والتـدري التَّع 

 األسـئلة  ت اإلجابة على  تَمهكذا  ب، و اومستوياته ومعاييره وعالقته مع مفهوم التفاعلية    
 .)8-1فقرة  ( من أسئلة البحث)25، 11 3 ،2 ،ا(

• يمية ألوزبل   البنائية من خالل استخدام الخرائط المفاه      ة تطبيق في هذا البحث النظري     تَم
 لـدورة الـتَّعلُّم     سسـتراتيجية التـدري   افي تنظيم وتقديم معارف المحتوى التعليمي و      

، وبهذا   المتكيف م الذاتي علُّم المستمر والتَّ  علُّ بيئة داعمة للتَّ    لبياجيه، بهدف تقديم   ةالرباعي
 .من أسئلة البحث) 8، 2(تَمت اإلجابة على السؤال 

• ية عن طريق شرح مختلف التقانات      التَّعليملترابطية والنظم    عرض عالقة الوسائط ا    تَم
ية التَّعليمالمستخدمة في نظم الوسائط الترابطية التكيفية والنظم التوجيهية الذكية والنظم           

ة عن طريـق    التَّعليم تطور النظم     شرح تَمالتكيفية والذكية على الشبكة العنكبوتية، كما       
يـة ونظـم إدارة     التَّعليم إلى ذلك إلى أنواع النظم       ةًإضاف. ةعرض تطور أجيالها الثالث   

ت اإلجابة على األسـئلة  تَم وبهذا مع ذكر أمثلة عديدة لكل نوع،        وأدوات التأليف  التَّعلُّم
 .من أسئلة البحث) 6، 5، 4(

• والمعلومات الالزمة لبنائه، كما      شرح مفهوم نموذج الطالب      تَممع  ه عرض تصنيفات  تَم
شرح مفهوم  أيضاً  تَم  و،  ية كأمثلة لكل صنف من هذه األصناف      التَّعليمنظم  ذكر بعض ال  

مـن أسـئلة   ) 7(الـسؤال  مت اإلجابة على     تَ هذاوب. نموذج المعلم ووظائفه وتصنيفاته   
 .البحث

 :المعرفةنموذج 

• الخـرائط المفاهيميـة ألوزبـل     ( خريطة باستخدام   يالتَّعليم ثيل معارف المقرر  تم تَم (
  :)8السؤال  ( أربعة مستويات أساسية منةمؤلف

o  يالتَّعليمالمفهوم المركب األساسي أو المقرر. 
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o      يمكن أن تحتوي علـى مـستويات     (ية  التَّعليمالمفاهيم المركبة أو األهداف
  ).جزئية أخرى

o  يمكن أن تكون أساسية وهيالمفاهيم العامة )Main concept ( أو فرعية
)Sub- concept ( لمصطلحات المـستخدمة ضـمن   ثل قاموس اتموالتي

 .المقرر

o   محتوى نصي مع فيديو وصـور، ومحتـوى        وأمثلة،  ( :يةالتَّعليمالوحدات
ارين، وأسئلة امتحان ذاتي قبلي، وأسئلة امتحان ذاتي بعـدي،          تمنصي، و 
 .)والملخص

• من  )9(السؤال  من أجل اإلجابة على      (ي بثالث طرق مختلفة   التَّعليم نمذجة المقرر    تَم 
 : بهدف تحديد الطريقة األمثل)بحثأسئلة ال

o  الشبكة العصبونية ذاكرة الترابط ثنائية االتجاه)BAM:( 

§ من  باستخدام شبكتينالمقرر التَّعليمي نمذجة تَم BAM  لكي
   :HBAMتؤلفا شبكة جديدة تدعى بـ 

• BAM-1 :  تستخدم لربط األهداف التَّعليمية مع مختلف
  .المفاهيم األساسية

• BAM-2 : لربط المفاهيم األساسية مع الوحدات تستخدم
  .التَّعليمية

بعض لتشكل شبكة عصبونية هيكلية بترتبط كلتا الشبكتين مع بعضهما 
 BAM-1واحدة مؤلفة من ثالث طبقات، أي تكون طبقة الخرج لـ 

 .BAM-2نفس طبقة الدخل لـ 

جديدة في نمذجة معارف المقررات طريقة  HBAM  طريقةتعد §
 .يةالتَّعليم

 شبكة عصبية جديدة يمكن أن تفتح آفاقاً HBAM الـ بنية تعد §
 كالتعرف على  مجاالت أخرىجديدة في البحث العلمي ضمن
 .األشكال والنماذج والصوت، الخ

إلى زمن  HBAM للشبكة المهيكلة ءتحتاج عمليات االستدعا §
ية المناسبة لعرضها، التَّعليمكبير في تحديد المفهوم أو الوحدة 

 . الطالب على الشبكة العنكبوتيةتَعلُّم يعيق ويؤخر وهذا يمكن أن
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 فكل مرة يضيف هألنَّ،بنية ثابتة قياسية HBAMالشبكة التوفر  §
حدة تعليمية ما، يجب والمعلم هدف تعليمي ما أو مفهوم ما أو 

مما يجعل استخدامها على النظام إعادة تدريب الشبكة لنمذجته، 
 . مقرر تعليمييل أيتعد في معالجة وإنشاء واًمعقد

  فصل بنية المقرر عن المحتوى، ألنHBAM من خالل تملم ي §
ية لمفهومين مختلفين التَّعليمإذا أراد المعلم تخصيص نفس الوحدة 

 .يجب عليه إعادة تدريب الشبكة مرة ثانية

o  قواعد البيانات العالئقية باستخدامMySql: 

§ ي التَّعليمالمقرر  عشر جدوالً لنمذجة مختلف مفاهيم أحد بناء تَم
جدول : IWEBISE من قبل النظام ا إنشاؤهتمالذي سوف ي

 جدول الفئات الفرعية ، و)Maincategories(الفئات األساسية 
)Subcategories( و جدول المفهوم المركب األساسي ،
)Subjects(جدول المفاهيم المركبة، و ) lo(جدول مفاهيم ، و 

 المفاهيم األساسية  وجدول،)lopre(المتطلب األساسي 
)concepts(جدول مفاهيم المتطلب األساسي ، و) المفاهيم

، )subconcept(جدول المفاهيم الفرعية ، و)conpre) (األساسية
المفاهيم األساسية بجدول ربط المصطلحات و
)attach_con_subcon(ألساسية اجدول محتوى المفاهيم ، و
)concept_contenu(جدول بنود األسئلة ، و)test_items(. 

o XML: 

§ الـ  بناء المستند تَمIWEBISE.DTD من أجل تحديد مجموعة 
 أي من القواعد العامة لتعريف وتوصيف طريقة تنظيم معرفة

 بناؤه تَم، وهو ذو بنية عامة XML ضمن مستند مقرر
 .مختلفة في مجاالت مختلفةتعليمية  الستخدامه ضمن مقررات

عن قواعد البيانات، وإنما تكمن  بديالً XML طريقة الـ تعدال §
قيمة استخدامها كطريقة في التحويل والتوصيف للمعارف المقرر 

 .تع بهاتمالتي ت
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§ الـ  استخدام تَمXML فصل محتوى الصفحات عن تنسيقها  في
وإمكانية الحصول على صفحات مختلفة من حيث المحتوى 

 من صفحات األخرى، كذلكالعلمي والروابط التي تربطها مع ال
 في أماكن أخرى يالتَّعليم المقررإعادة توزيع واستخدام أجل 

 تعد XMLعلى الرغم أن طريقة الـ  . نظم أخرىضمنو
األفضل في تبادل ونقل البيانات من طريقة قواعد البيانات، ولكن 
لم يتم استخدامها  في توصيف معارف المقرر التعليمي ضمن 

لتالية والتي تجعل وذلك لألسباب ا، IWEBISEالنظام الـ 
  :XMLقواعد البيانات أن تتفوق على الـ 

تفضيل مصممين المقررات االحتفاظ بخصوصية بيانـات        •
لسرقة أو اإلطالع غيـر     لعرضة  لكي التكون   مقرراتهم،  

 .المعتمد أو غير المرخص به

نواع البيانات  وأالتعامل مع البيانات الكبيرةعدم إمكانيتها  •
 .والفيديغير النصية مثل الصور و 

o نموذج الطالب: 

• نموذج الطالب الطبقي المفتوح  استخدام تَم)Open Student Model ( ـ والذي  سمحي
للطالب نفسه بنفسه بتغيير حالته المعرفية بالنسبة لكل هدف أو مفهوم تعليمي موجـود              

 أتاحت على عدم الشعور بقيود يفرضها النظام عليه، وإنَّما          ساعدهمما ي ضمن المقرر،   
 . إن أرادأوسعالدراسة بخطوات له 

• 10السؤال  ( بناء نموذج الطالب مؤلف من جزئينتَم(: 

 المعلومـات الشخـصية    حفـظ تَـم في هذا الجزء  ):Static Part(الجزء الثابت  •
 ومعلومـات   والعلمية والمهنية للطالب، باإلضافة إلى اسم الدخول وكلمة مـروره         

دليـل نمـط      "ستبانة إجابات الطالب لال   خزين ت تَمكما  . تتعلق بتسجيله في المقرر   
 جـدول   : علـى أربعـة جـداول       بنـاؤه  تَم  و .تَعلُّمه نمطمن أجل تحديد     " التَّعلُّم

،  وجدول   )students_group(، وجدول مجموعة الطالب     )Users(المستخدمين  
  ).ils (التَّعلُّمجدول دليل نمط  و) Inscription(التسجيل 

 معلومـات تـشير    تخزينتَمفي هذا الجزء  :)Dynamic Part (الجزء الديناميكي
 تَم. يةالتَّعليم ألجزاء المنهاج خالل العملية       ومستواه المعرفي  إلى مدى فهم الطالب   
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 جـدول تفاعـل الطالـب مـع المقـرر       :علـى ثالثـة جـداول     هذا الجزء   بناء  
)students_interaction (  وجدول إجابات الطالب)test_items_stu(  لمختلـف 

 المعرفيـة للطالـب   الخريطةارين، جدول  تماألسئلة لالمتحانات القبلية والبعدية وال    
)students_map.( 

• لُّم تحديد نمط    تَمباسـتخدام نمـوذج     جامعة حلب -للغات   معهد العالي ال طالب   تَع 
Felder and Silverman، يفضلون دراسة اللغة أثبتت التجارب على أنَّهم حيث 

  : مايلياألجنبية ك
o ة عدد كبير من األمثلةءارق.  
o  ارينتم من العدد كبيرحل.  
o المحتوىقبلاألمثلة ة ءارق .  
o يالتَّعليم بعد المحتوى ارينمتتوضع ال. 

o  يالتَّعليم  المحتوىبعداالمتحان البعدي توضع.  
o    المفـاهيم   قبل، أو بعد، أو مـابين     هيدي  تمتقديم المخطط ال   تمال يهم متى ي 

 .يةالتَّعليم

o يالتَّعليم بعد مفهوم المحتوىقبل أو الملخص ة ءارم قال يه. 

o كبرة الملخص قبل أو بعد كل مفهوم مءارق. 

o  مرئينوع المحتوى.  
 في توليد IWEBISE استخدامها كنموذج عام ضمن النظام الـ تَمهذه النتائج 

مقررات تعليمية ذكية وتكيفية ليس فقط في مجال تعليم اللغات وإنَّما في أي مجال 
 تتَم بهذا، وصفحة المحتوىأجزاء آخر، وهي تساعد على تحديد طريقة عرض 

 .)17، 12 (األسئلةاإلجابة على 

% 87.8وحـسيون بنـسبة    % 62.5طالب جامعة حلـب عمليـون بنـسبة      يعد •
 مويفضلون أن يعرض محتوى المقرر عليهم باستخدام الوسائل المرئيـة، كـاألفال          

، كما يفضلون أيضاً دراسة     %74.3لصور بنسبة   والخرائط والمخططات البيانية وا   
ـ  بهذاو،  %66أجزاء المقرر بطريقة تسلسلية بنسبة       علـى  أيـضاً    اإلجابـة    تَتَم

 ).17، 12(األسئلة



 334 

• ثـل الحـاالت المعرفيـة      تممـستويات   ستة  إلى  أشعة صفات الطالب    تصنيف   تَم
 اإلجابة على   تموبهذا تَ  (وذلك باستخدام ست طرق مختلفة وهي     المختلفة للطالب،   

   :) من أسئلة البحث17، 16، 15، 14، 13األسئلة 
o الطريقة التقليدية: 

 استخدام معدلين جديدين، معدل اإلجابة تَممن خالل هذه الطريقة  §
 .على األسئلة ومعدل الزمن من أجل حساب معدل الطالب النهائي

ل  استخدمها في الطريقة التقليدية من أجتَمإن القواعد التي  §
تصنيف الحاالت المعرفية للطالب، يمكن أن تكون مختلفة من 

 الطالب بشكل تقييممعلم إلى معلم آخر، وهذا ما يؤدي إلى عدم 
 تخطيط وعرض تمي  أو التم فبالتالي ي،صحيح وبشكل عام

تَم اللجوء لذا ، المنهاج بشكل دقيق وصحيح حسب حاجة الطالب
 لبارمترات لتصنيف جديدة في التعرف واقإلى استخدام طر

  . تستخدم خوارزميات التَّعلُّم اآلليالطالب
o  طريقة الـFBAM: 

 تدريب وتصنيف جميع أزواج الدخل FBAMاستطاعت الشبكة  §
 . دقيقة30بمتوسط زمني قدره المقدمة لها بنجاح و

 استدعاء وتصنيف جميع أشعة الدخل FBAMاستطاعت الشبكة  §
وبزمن متوسط لكل شعاع % 100القديمة والجديدة بنسبة نجاح 

 . ثانية95قدره 

 عملية طويلة ومعقدة FBAM عملية تحديد أزواج تدريب تعد §
وغير دقيقة أيضاً، بسبب استخدام عتبات مختلفة غير قياسية 

  .ممكن أن تختلف من معلم إلى آخر
o  2طريقة الـART: 

استطاعت الشبكة أن تستدعي جميع أشعة الدخل القديمة أو  §
وبشكل % 85,80بنسبة ) 500( والجديدة )1500(المدربة 

 .مستقر
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 ثانية لكل 20.80استطاعت الشبكة أن تتعلم بمتوسط زمن قدره  §
شعاع مقدم لها، بينما استطاعت أن تتعرف عليهم بمتوسط زمن 

 . ثانية19قدره 

قيمة بارامتر  إذا كانت تتدربأن أحياناً ال تستطيع الشبكة  §
 . مرتفعةالحساسية

ة أحياناً أن تستدعي أشعة الدخل التي قد تعلمتها ال تستطيع الشبك §
أنَّها ، أي من قبل، وذلك في حالة استخدام بارمترات غير مناسبة

 للشبكة وتلعب دوراً هاماً وحيوياً في التَّعليمتؤثر على معدل 
 .تسريع عملية التعرف والتصنيف واالستدعاء لها

 .رف للشبكة في عملية التعاً هاماًيلعب عدد أشعة الدخل دور §

o  2الـ طريقةART-Fuzzy: 

 وتتعرف على جميع أشعة الدخل تتدرباستطاعت الشبكة أن  §
 %.98.17دة بنسبة متوسطة مقدارها القديمة والجدي

 Fast(وتطبيق التَّعلُّم السريع ساعد استخدام الترميز التكاملي  §

Learning ( للشبكة عندما تكون قيمةβ=1الحصول على لى ع
  .شعة الجديدة المقدمة للشبكةأفضل لألتعميم 

استطاعت الشبكة أن تصل إلى استجابتها األمثلية باستخدام عدد  §
مقارنةً مع العدد المستخدم مع ) 30(أقل من أشعة الدخل وهو 

 ).1500( وهو ART2الشبكة 

وتطبيق  السريع للشبكة وعملية الترميز التكاملي، التَّعلُّموبتطبيق  §
 20.8( انخفاض متوسط زمن التدريب من متَالتَّعلُّم السريع، 

ألن الشبكة  .ART2مقارنةً مع الشبكة )  ثانية19.2(إلى ) ثانية
 تغيير في تمالتدخل في حلقات بحث عن الخلية األنسب والي

 تمففي هذه الحالة ي. مصفوفة األوزان بالنسبة لكل شعاع دخل
ن تقديم أشعة الدخل مرة واحدة للشبكة، وبذلك ينخفض زم

 .التدريب

 أن تتعرف على أشعة الدخل Fuzzy-ART2استطاعت الشبكة  §
 ثانية لكل شعاع مقدم 18.6القديمة والجديدة بمتوسط زمن قدره 
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 انخفاض أيضاً متوسط زمن التعرف مقارنةً مع الشبكة تَملها، أي 
ART2. 

o  طريقة الـHMM: 

ت ، فعدد الحاالHMMعدد الحاالت المخفية يؤئر على نسبة أداء  §
  %.66.40 هو العدد األمثل ألنه أعطى أعلى نسبة تعرف 3
§ الحصول على توزيع جديد ألشعة الدخل، مما أدى إلى ارتفاع تَم 

  .النسبة المئوية لعملية االستدعاء
 أيضاً ارتفاع طول شعاع متتالية المالحظات أحد أسباب يعد §

 5ة كان ارتفاع نسبة المئوية التعرف لعملية االستدعاء، ففي البداي
 عدد لتمثل 6بينما بعد تطبيق عملية الترميز الجديدة أصبح 

  .الحاالت المعرفية للطالب
استطاعت نماذج ماركوف المخفية أن تصنف كل شعاع دخل  §

 ثانية، وأن تتعرف على أشعة الدخل 19.1بمتوسط زمني قدره  
 ثانية لكل شعاع مقدم 17.6القديمة والجديدة بمتوسط زمن قدره 

 .لها

منخفضة مقارنةً مع نتائج الشبكات % 66.40 نسبة التعرف عدت §
 أيضاً غير كافية من أجل االعتماد عليها في وتعدالعصبونية، 

 اللجوء إلى مزج نتائج خوارزمية تَمنمذجة معارف الطالب، لذلك 
نماذج ماركوف  مع نتائج Fuzzy-ART2الشبكة العصبونية 

ضل في عملية التعرف  من أجل الحصول على نتائج أفالمخفية
  .خالل متوسط زمن أصغر في عمليات التدريب والتعرف

o  الـ طريقةFuzzy-ART2/HMM: 

  في تصنيف أشعة الطالب، هو العدد األمثل6عدد الحاالت  يعد §
  %.92.66وهي ألنه أعطى أعلى نسبة تعرف 

متتالية  نماذج ماركوف المخفية أداة قوية جداً في نمذجة أشعة تعد §
 الشبكات العصبونية تعد، بينما ات التي تتغير في الزمنمن العملي

أداة قوية في عمليات التصنيف، لذلك استطاعت الخوارزمية 
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الهجينة اإلستفادة من هاتين الميزتين في تحسين نسبة التعرف من 
  .HMMمقارنةً مع طريقة الـ % 92.66إلى % 66.40

تعرف على  ال ختصار زمنا استطاعت الخوارزمية الهجينة أيضاً §
 ثانية، 17.1توسط زمن قدره أشعة الدخل القديمة والجديدة بم

 30.6(ولكن على العكس تَم ازدياد متوسط زمن التدريب إلى 
  ).ثانية

• استخدام المعيار    تَم F-measurs )  قيـاس  من أجـل    )  من أسئلة البحث   18السؤال
-Fuzzyو   ART2 :تجودة عمليات التصنيف دون إشراف بالنسبة للخوارزميـا       

ART2 و HMM     والخوارزمية الهجينـة Fuzzy-ART2-HMM   وأظهـرت ،
 ضـمن النظـام     Fuzzy-ART2بأنَّه يجب االعتماد على خوارزمية الـ       النتائج  

 األمثل مقارنةً مع بقية الخوارزميـات،       تعد، ألن نتائجها    IWEBISEالجديد الـ   
  :وذلك لألسباب التالية

o  98.17الحصول على أعلى نسبة تعرف وهي.% 

o  الحصول على أعلى قيمة لمعيار جودة أداء عملية التصنيف مقارنةً مع
 .0.281: بقية الخوارزميات وهي

o  قيمة معيار الـ على الرغم من أن F-measures لخوارزمية الـ 
Fuzzy-ART2 هي األعلى بالنسبة لبقية الخوارزميات، ولكن كان هذا 

دة التصنيف لمعارف  جووتعدعلى حساب متوسط زمن التعرف لها، 
الطالب في النظم التَّعليمية على الشبكة العنكبوتية عامالً هاماً في تأمين 

،  لكل طالب المعرفية مع حالةوتقديم خريطة مقرر تعليمي جذابة ومتكيفة
 .مما يزيد اهتمامه في متابعة وإنهاء المنهاج ذاتياً

رمختلفة  في العمليـة      ثالثة أدوا  IWEBISEنموذج الطالب في النظام الـ      يلعب   •
  :التكيفية
o  مخطط لصفحة المحتوى باستخدام نموذجFelder and Silverman.  
o  مخطط لشجرة المقرر باستخدام الخوارزميةFuzzy-ART2.  
o    ية خالل تسجيل خطوات الطالـب والـزمن الـذي          التَّعليممراقب للعملية

جداول  ما، وذلك باستخدام     تمرينيستغرقه في قراءة المحتوى أو في حل        
 .)10 السؤال (مخزنة في الجزء الديناميكي
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 :المعلمنموذج 

• مـن أجـل توجيـه     المتبعة من قبل المعلـم  التَّعليم مجموعة االستراتيجيات  نمذجة   تَم 
 تَـم ، كمـا  "القواعد التربوية" باستخدام جدول لمقرر ما،ية التَّعليمالطالب خالل العملية    

اج أية قواعد جديدة     إدر يتم في حالة لم     IWEBISEتحديد قواعد تربوية قياسية للنظام      
 ).19( اإلجابة على السؤال تتَم بهذاو،  مامقررتخص 

•  التنبؤ بأفعال الطالب المستقبلية باستخدام خوارزمية        تَم HMM و ،تقـويم أداءهـا     تَم
وأظهرت النتـائج   ) Precision(والدقة  ) Sensitivity(الحساسية  :  معيارين مباستخدا
 :)20السؤال  (مايلي

o     ـ    اًفكلما كان معيار الضبط عالي اً أيـضاً، أي   يكون معيار الحـساسية عالي
 . دقة أعلىيكون التنبؤ ذا

o ن دقة وجودة عملية التنبؤ أعلى كلما استخدمت سلـسلة أطـول مـن            وتك
و % 20المفاهيم التَّعليمية في عملية التدريب، وتتـراوح نـسبتها مـابين         

ت ممن المفاهيم التي تَ   % 99باستخدام نسبة   % 91، حيث تصل إلى     99%
  .زيارتها من قبل الطالب

 اسـتخدام نمـوذج المعلـم المـدرب أو الموجـه        تَممن خالل استخدام عملية التنبؤ،       •
)Coach (    ح الالزمة للطالب والتي تدفعـه فـي متابعـة          ائوذلك من خالل تقديم النص

 ).19( اإلجابة على السؤال تتَم بهذاو ،دراسة المقرر بطريقة أفضل

   التكيفمحرك
نمـوذج  ( محرك التكيف من أهم أجزاء النظام ألنه يربط مختلف أجزائه األخرى             يعد •

، وألنه هو المـسؤول بـشكل       بعضب  بعضها )المعرفة، نموذج الطالب، نموذج المعلم    
  :) من أسئلة البحث17السؤال إجابة  (رئيسي عن توليد

o    لُّمه نمط وفقالتَّعليمي وتقديمها للطالب   صفحات المقرروحالتـه المعرفيـة   تَع 
 .بالنسبة لكل جزء من أجزاء المقرر

o       ـ الروابط الالزمة لربط مختلف صفحات المقـرر بعـضها خريطـة  (بعض ب
 ).المقرر

• آليـة  الحالة المعرفية للطالـب، و   وفقالتكيف  آلية  : آليتين تقسيم محرك التكيف إلى      تَم 
    . الطالبتَعلُّمط  نموفقالتكيف 
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 تمثل إستراتيجية التدريس المستخدمة مـن قبـل         مراحل ةتلخص آليات التكيف بأربع    •
ـ        ةالمعلم الذكي للنظام، والقائمة على النظرية البنائية من خـالل دورة الـتَّعلُّم الرباعي

جابـة  وبهذا تَمت اإل  . التقييموالتوسع،  والتفسير،  واالكتشاف،  : لنظرية بياجيه المعرفية  
 .من أسئلة البحث) 2(سؤال على ال

 :واجهات المستخدم

• تقسيم الواجهات التطبيقية للنظام الـ       تَم IWEBISE      إلى أربعة مستويات وفق طبيعة 
أو  ، أومعلمـاً  ،مسؤوالً عن النظام    أو ،يةالتَّعليمسواء كان مصمماً للمقررات      المستخدم

 .طالباً

إدارة مستخدميه، والتصنيفات الرئيسية والفرعيـة  يسمح النظام الجديد لمسؤول النظام ب    •
للمقررات التي يتم إنشائها من خالله، كما تسمح له بـإدارة الطـالب ومجموعـاتهم               

  .وإضافة لغة واجهة جديدة
يستطيع مصمم المقررات إدارة المقررات التعليمية وأجزائها بشكل كامل وتـصديرها            •

ده أيضاً على إدارة أنواع مختلفة من       وتساع. الستخدامها ضمن منصات تعليمية أخرى    
  .وع وذي مستويات مختلفةتناألسئلة االمتحانية وإنشاء محتوى تعليمي تفاعلي م

يستطيع المعلم من خالل الواجهات التي تخصه أن يدير القواعد التربوية الخاصة بـه               •
  . في دراسة المقرروبكل مقرر، وأن يتبع ويراقب مدى تقدم الطالب

 واجهات الطالب، يستطيع الطالب أن يقوم بتـصفح ودراسـة المقـرر     بينما من خالل   •
وتقديم االمتحان القبلي والبعدي وإدارة نموذجه المعرفي وسجل معلوماته الشخـصية،           

  ".دليل نمط التَّعلُّم"واإلجابة على استبانة 
 :البرمجة

• الخوارزميات الذكية والنظام الجديد      برمجة   تَمIWEBISE      باسـتخدام الــ PHP  و 
Javascriptو CSS وMySql. 

 )اً مجلد 17 (شجرة مؤلفة من مجموعة مجلدات    في   البنية البرمجية للنظام الجديد      تتمثل •
لتقوم بأداء مختلف مهـام مـسؤول النظـام، ومـصمم     )  ملف100أكثر من   (وملفات  

 تقديم مقررات تعليمية ذكية وتكيفيـة وفـق         بغيةالمقررات، والطالب، والمعلم، وذلك     
 .ت الطالب ومستواه المعرفيحاجا
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 :اختبار النظام

• النظـام الــ         ، المقـررات  مـصمم ختبار النظام من وجهة نظر      ا تَم ولـوحظ بـأن 
IWEBISE  يطبق مفهوم التصميم التعاوني)Collaborative Design (يسمح هوو 

ا، ممـا    وتصديره ، ومشاركتها ، تسمح للمصممين تبادلها   ،يةالتَّعليمببناء مكتبة للكائنات    
ت تَمذا  كهب و ية المستقبلية، التَّعليمج مقرراتهم   يوفر لهم الوقت والجهد الالزمين في إنتا      

 ).21(اإلجابة على السؤال 

• اللغـة  قواعـد  تعلـيم  مقرر من خالل دراسة ختبار النظام من وجهة نظر الطالب     ا تَم
 :)22السؤال  (مايلي استنتاج تَم و كلغة أجنبيةاإلنكليزية

o تطبيق تقانة العرض التكيفي كمايليتَم : 

§ تكييف وترتيب أجزاء محتوى صفحة مفهوم ما وفق إجابة كل           تَم 
 يـتم  أو ،تَعلُّمه نمط   وفقأي  " التَّعلُّمدليل نمط    "استبانةطالب على   

 . القياسيالتَّعلُّمعرضها باستخدام نمط 

§ ـ  استخدام ستة أصناف من صفحات المحتـوى         تَم كـل  ي ل التَّعليم
مفهوم من مفاهيم المقرر، وذلك حسب نوع المحتـوى المفـضل           

، وأيضاً  اً أو مرئي  اً نصي  هذا المحتوى  لدى الطالب ويمكن أن يكون    
 أو  متوسطة أو   ة تكون منخفض  التيحسب الحالة المعرفية للطالب     

 .ةمرتفع

o تطبيق تقانة المالحة التكيفية كمايليتَم : 

§ القواعد التربوية التي    وفقملونة   تزويد شجرة المقرر بمربعات      تَم 
الحاليـة   إدخالها من قبل المعلم، لكي تعبر عن الحالة المعرفية         تَم  

 .للطالب

§ لطالب معرفـة مفـاهيم المتطلـب       أتاح ل  مساعدة   رابط إضافة   تَم
 .األساسي للمفهوم قيد الدراسة

§ ية التي لم يحقق الطالـب فيهـا مـستوى    التَّعليم إخفاء المفاهيم    تَم
 وفـق  يتمسط على األقل للمفاهيم المتطلب األساسي لها، وذلك         و

 .القواعد التربوية المدخلة والمستخدمة من قبل المعلم

§ المقرر بطريقة تكيفية حسب الحالة المعرفيـة        خريطة عرض   تَم 
 .يالتَّعليمللطالب بالنسبة لمختلف مفاهيم المقرر 
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o تزود الطالب   قائمة إقتراحات    عن طريق تقديم   تطبيق تقانة تتبع المنهاج      تَم
 .ية التالية من أجل تتبعها وتعلمها والعمل معهاالتَّعليمبأفضل المفاهيم 

• يـي التَّعليمتصدير المقرر   عملية  اختبار   تَم) EFL(      وفـق المعيـار SCORM  فَـتَم 
مجلد لصفحات المقرر، ومجلـد للوحـدات       ملف مضغوط يحتوي على     الحصول على   

  ).23( اإلجابة على السؤال تتَم بهذا، وimsmanifest.xmlالـ ية وملف التَّعليم
• النظامالملف المضغوط إلى    وتحميل  استيراد   تَم MOODLE    بنجاح، أيتحـزيم   تَم 

  . بنجاحSCORM متوافق مع المعيار  EFLي للمقررالتَّعليمالمحتوى 
 مـاداً تاعيمهـا   أداة قوية في إنشاء مقررات تعليمية وتحز  IWEBISE النظام الـ    يعد •

 وإعـادة  قابليـة التـشغيل البينـي    تـي  وبذلك تَم تطبيق ميز    SCORMعلى المعيار   
 . ياالستخدام للتعليم اإللكترون

 . سهلة جداIWEBISEً عملية إنتاج حزمة المحتوى باستخدام النظام تعد •

 :النظام تقويم

• تطبيق عملية تقويم على النظام تَم IWEBISE المقررات  من وجهة نظر مصممين
، التَّعلُّم والتَّعليمبهدف تحسين أداء هذا النظام الجديد في عمليتي . ية والطالبالتَّعليم

 ).24( اإلجابة على السؤال تَمت بهذاو

• التماسك:  وهيفي مرحلة تقويم النظام الجديدي عشر معياراً نى اث علاالعتماد تَم 
)Consistency(، الوضوح الذاتي و)Self-Evidence(التوقعية ، و
)Predictability( ،الثراء و)Richness(الكمال ، و)Completeness(الدافعية ، و
)Motivation(بنية النصوص الترابطية ، و)Hypertext Structure(االستقاللية ، و
)Autonomy(سهولة االستخدام ، و)Easy of use(الجمالية ، و)Aesthetic( ،
وأسفرت نتائج . )24السؤال  ()Interactive(علي تفا، و)Collaborative(تعاوني و

 :هذه المرحلة إلى مايلي

o واجهات المصمم والطالب المستخدمة في النظام تعد IWEBISE ثابتة 
 .ومترابطة

o المستخدمين،واضحة النظام  أدواتتعد فهم معنى األشياء يستطيعون   ألن
ذا مما يدفع ، ه وهدفها)األيقونات، والنصوص، واأللوان (مالمقدمة له

 .عجلة عملية التصميم ودراسة المقرر إلى األمام بسرعة أكبر وبنجاح
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o  ألحداث التي واتائج المهام لن توقعات المستخدمينكل النظام لاستجاب
  .   ودراسة المقرر على التوالي التصميمقاموا بها خالل عمليتي

o لُّمال التصميم وات بأدوات وأدلة تساعد على عملياً النظام ثرييعدتَّع 
، ولكن يجب تحسين خاصية المساعدة بعض الشيء، لكي تكون والتَّعليم

عند متناول المصممين والطالب في أي وقت وألي أداة موجودة ضمن 
  .النظام

o لُّميحتوي النظام على آليات الدخول وتصميم المحتوى واالتصال والتَّع 
ضافة أدوات كافية تغطي جميع أهداف مختلف المستخدمين، ولكن يجب إ

 . المرئيةالمؤتمراتاتصال تزامنية أخرى كأداة 

o بأدوات كافية لكل من المصمم والطالب، بحيث تدفعهم اً النظام مزوديعد 
 .إلى استخدامه بشكل متكرر وعدم إهماله

o  يجب تحسين بنية روابط أدوات المصمم والطالب من أجل الحصول على
 .ضلصفحات مترابطة مع بعضها البعض بطريقة أف

o ستقاللية التحرك والتصميم با بأدوات تسمح لهم بالشعور اً النظام مزوديعد
ية، عن طريق إنشاء صفحات التَّعليمخالل عمليات بناء المقررات 

HTML،إدارة ملفات، إدارة أسئلة تعليمية متنوعة ،... 

o ن وجميع أدوات النظام واضحة وسهلة اإلستخدام واليحتاج المستخدم تعد
تدربيية مسبقة لكي تساعدهم على إتقانها، وإنَّما يمكنهم إلى دورات 

 .كتشاف بيئة العمل نفسهم بنفسهما

o  بعض وهذا مايعزز سهولة فهمها ببعض مع أدوات النظام منسجمة
 .واستخدامها

o الـ  النظام يعدIWEBISEبأدوات تعاونية تتيح للمصممين تبادل اً مزود 
هم، وإنشاء مقررات تعليمية من قبل ية فيما بينالتَّعليمومشاركة الكائنات 

 عن  التعاونيالتَّعليممصممين عدة، كما تسمح للطالب تطبيق مفهوم 
  . النصيةالمحادثةخدمة  و،طريق استخدام المنتدى

o ة  بالسرعالمستخدمين واجهات النظام تفاعلية وتلبي متطلبات كل تعد
 .والمكان والزمان المناسبين لهم

  



 343 

  :عامةنتائج 
•  25السؤال  (يق أنماط التفاعلية التالية تطبتَم(: 

o   والمحادثة ، والمنتدى،   لكترونيباستخدام خدمات البريد اإل   :   معلم –طالب
 .النصية

o   والمنتدى، والمحادثة  ،  لكترونيباستخدام خدمات البريد اإل   :  طالب –طالب
 .النصية

o  يةالتَّعليمباستخدام أدوات تسمح بإدارة المقررات :  محتوى–معلم. 

o ية لمقررات  التَّعليمباستخدام خاصية مشاركة الكائنات     :  محتوى –توى  مح
 .IWEBISEالــ    تـصميمها عـن طريـق النظـام          تَمتعليمية أخرى   

ـ تحـزيم المحتـوى   تصدير و وباستخدام خاصية    وفـق معيـار   ي التَّعليم
SCORM لُّمإدارة  إلستخدامه ضمن نظمأخرىتَع . 

• 25السؤال  (ية التالية أيضاً تطبيق مستويات التفاعلوتَم(:  
o  ضمن المقرر   التصفحيستطيع الطالب   : )التفاعلية الهيكلية  (المستوى الثاني 

خريطة مؤلفة من عدة مستويات لتمثل مختلف       ي من خالل استخدم     التَّعليم
  .أجزاء المقرر

o   يتبع النظام خطوات الطالب من أجـل       : )تحديث التفاعلية  (الثالثالمستوى
 . لتقديم محتوى تكيفيتحديث نموذج الطالب

o   يستطيع الطالب تغييـر المعلومـات      : )محاكاة التفاعلية  (الخامسالمستوى
 .المخزنة في نموذج الطالب من أجل تغيير العملية التكيفية

o    من خالل تطبيـق مفهـوم نمـوذج        ): التفاعلية الحرة (المستوى السادس
 .الطالب المفتوح، أعطى النظام حرية أكبر في تصفح المحتوى

• أخرى للنظام الـ إضافيةأدوات  إضافة تَم IWEBISEٍ: 

o  العربية واإلنكليزية والفرنسية   (العرض   لغات مختلفة لواجهات     دعم ألربع
 .مع إمكانية إضافة لغة جديدة) واإلسبانية

o     صور، أو فيديو، ملفات نـصية، ملـف   (ية  التَّعليمإدارة وتخزين الوحدات
 )....، PDFفالش، أوملفات 

o   من أجل إمكانيـة اسـتخدامها ضـمن        ةيالتَّعليمتصدير المقررات   إمكانية 
 .MOODLEمنصات عمل أخرى كـ 
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o إمكانية متابعة المعلم للطالب. 

o  ية إلى فئات رئيسية وفرعيةالتَّعليمتصنيف المقررات. 

o إنشاء أسئلة امتحانية متنوعة. 

o إدارة الطالب ومجموعات الطالب. 

 IWEBISEة التي يستخدمها النظـام الجديـد        يعكس الجدول التالي الميزات اإلضافي     •
على بشكل جزئي   الثالث اعتماداً   ية المذكورة في الفصل     التَّعليممقارنةً مع بعض النظم     

 ].93، 70[ في ةول الموجوداالجد

  .ىرمع أنظمة تعليمية ذكية وتكيفية أخ IWEBISE النظام الجديد ةمقارنجدول 
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 نموذج الطالب

يخزن نموذج 
  الطالب

  نعم  كال نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم

 نعم كال كال  كال  نعم  كال  كال  كال  كال  مفتوح

  المحتوىأدوات 
  نعم  نعم  نعم  نعم  كال  كال نعم نعم نعم  إدارة المحتوى

استيراد 
 المحتوى

  كال نعم نعم  كال نعم نعم نعم نعم  كال

  أدوات تعاونية
  نعم  نعم  نعم كال كال كال كال  نعم  كال  منتدى
  نعم  نعم كال كال كال كال كال  نعم  كال  محادثة

  كال كال كال كال كال كال كال كال كال  محادثة مرئية
 كال كال كال كال كال كال كال كال كال  لوح أبيض

مشاركة سطح 
 كال كال كال كال كال كال كال كال كال  المكتب

  نعم  نعم كال كال كال كال كال  نعم  كال  بريد الكتروني
  نعم  نعم  نعم كال كال كال  نعم  نعم  كال  إدارة الملفات

  كال  نعم كال كال كال كال كال  نعم  كال  أخبار
  كال  نعم  نعم كال كال كال كال كال كال  تقويم

  عملية التَّعلُّم
  كال نعم عمن نعم نعم نعم نعم نعم  نعم  وظائف

  نعم  نعم  كال  كال  نعم  نعم كال كال  نعم  مصطلحات
إشارات 
  مرجعية

  كال كال كال كال كال كال كال كال كال

  كال  نعم  كال  كال  كال  نعم  كال  نعم  نعم  محرك بحث
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 :مما تقدم يمكن القول بأنَّه

• حت اسـم   تبنجاح لشبكة العنكبوتيةعلى امن أجل التَّعليم نظام تفاعلي ذكي تطوير   تَم
IWEBISE .      مقررات تعليمية ذكية وتكيفية علـى الـشبكة   يعد هذا النظام نظام إدارة

  .العنكبوتية
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  )Recommendations(المقترحات 
  

:  كـالتَّعلُّم والتَّعليم تساعد في عمليتي IWEBISEإدراج أدوات إضافية للنظام  •
 . الخإدارة األخبار،و ،، والتقويمخاصة بالواجهةالقوالب الاإلمتحانات، وكإدارة 

 بأدوات تساعد المعلم في تصميم مقررات تعليمية IWEBISEتزويد النظام الـ  •
، قراءة النصوص المكتوبة للمكفوفين:  الخاصة كـاالحتياجاتلذوي موجهة 

 واستخدام أزرار خاصة تجعله قابل واستخدام قوالب خاصة لضعيفي البصر،
 .اً أيض حركياًالمعاقين من قبل االستخدام

 يساعد المستخدم في الوصول إلى IWEBISEإضافة محرك بحث ذكي للنظام  •
ذلك عن طريق استخدام الشبكة العصبونية يمكن أن يكون ، وربأهدافه بسرعة أك
Fuzzy-ART2. 

هذه . بهدف الوصول إلى نموذج طالب أمثل له  للطالب بارمترات إضافيةاستخدام •
 نظام التشغيل نوعتصال، والاعرض حزمة : البارمترات يمكن أن تكون

ودقة الشاشة المستخدمة، ونوع الجهاز هل هو المستخدم، نوع متصفح االنترنت، 
وحجم ، ونوع لوحة المفاتيح، المعالجوسرعة ونوع  حاسوب أم هاتف محمول،

 .النص المستخدم

، باستخدام خوارزمية  خاصية التكيفية في انتقاء األسئلة االمتحانية للطالبتطبيق •
 .Fuzzy-ART2 الـ

في عمليات التنبؤ  باستخدام منطق الغموض HMMخوارزمية الـ  أداء تحسين •
 .ومقارنة النتائجبأفعال الطالب 

 التَّعليم بهدف تطبيق مفهوم) Group Model(إضافة نموذج مجموعة الطالب  •
، وذلك عن طريق تجميع الطالب وفق مستواهم المعرفي الخاص بالمقرر تعاوني

، بغية مساعدة الطالب على إيجاد خاص بكل هدف تعليمي بشكل بشكل عام أو
أن يتم ذلك باستخدام خوارزمية الـ  يمكن .خالل عملية التَّعلُّم الذاتيزمالء لهم 

Fuzzy-ART2. 

مقارنة نتائج الخوارزميات المستخدمة في نموذج الطالب مع خوارزمية  •
Bayesianبهدف تحديد األمثل ،. 
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 أخطاء الطالب من أجل تقديم مساعدة مناسبة وذكية عند حله راالعتبااألخذ بعين  •
 .للتمارين

 . أخرىتَعلُّمإضافة أداة استيراد مقررات تعليمية من نظم إدارة  •

 ضمن مؤسسات تعليمية من أجل تحسينه والوصول إلى IWEBISEتنفيذ النظام  •
 .أداء أفضل له
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  "دليل نمط التعلُّم "ة استبان:األولالملحق 
Annex I: “Index Learning Style” Questionnaire 

  ..............المستوى......... اللغة ............ العمر ..................القسم.......................  الكلية 
 عدتستطيع فهم االشياء بشكل أفضل ب -1
  تجربتها) أ

  التفكير فيها) ب
 
   تعتبر نفسك-2
  واقعي) أ

  متجدد) ب
 
 عندما تحاول التفكير باألشياء التي قمت بها البارحة، تحاول -3

 :استرجاعها كـ
  صورة) أ

  كلمات) ب
 
  إنك تميل الى-4
  فهم تفاصيل الموضوع بغض النظر عن الهيكل العام  ) أ

  لتفاصيلفهم الهيكل العام بغض النظر عن ا) ب
 
  األشياء الجديدة التي تتعلمها، تساعدك على-5
  التحدث عنها) أ

  التفكير بها) ب
 
  لوكنت مدرس، تفضل تدريس  مناهج -6
  تعالج حقائق وحاالت مرتبطة بالحياة الواقعية) أ

  تعالج أفكار ونظريات) ب
 
  هل تفضل الحصول على معلومات جديدة من خالل-7
  طصور ومخططات بيانية وخرائ) أ

  معلومات مكتوبة) ب
 
  عندما تفهم-8
  كل أجزاء الموضوع، عندئذ تفهم الموضوع بالكامل) أ

   مركبةأجزاءالموضوع بالكامل، عندئذ تفهم كيف تكون ) ب
 
 :عند العمل ضمن فريق عمل هل تحاول-9
  المشاركة باألفكار) أ

  الجلوس واإلصغاء) ب
 

  هل تجد من األسهل بالنسبة لك-10
  تعلم حقائق) أ

  تعلم تعاريف) ب
 

  هل على االرجح مع كتاب مليء  بالصور والرسوم البيانيه-11
  . إلى الصور والخرائطأكثرتنظر  بعناية ) أ
  .تركز على النص المكتوب) ب 

  عندما تقوم بحل مسألة رياضيات-12

  عادةً تحل خطوة خطوة لتصل إلى الحل) أ
وتكتشف الخطوات غالباً، ترى النتيجة أوالً، وبعد ذلك تتخيل ) ب

  للوصول إلى الحل الصحيح
 

  هل في صفك-13
  عادةً تتعرف على الكثير من الطالب) أ

  نادراً تتعرف على الكثير من الطالب) ب
 

  هل تفضل قراءة-14
  أشياء تعلمك حقائق جديدة أو أشياء تدلك على القيام بعمل ما) أ

 .أشياء تعطيك أفكار جديدة للتفكير فيها) ب
 

  علمين الذينتفضل الم-15
يضعون ويستخدمون الكثير من الخطوط والمخططات البيانية على ) أ

  اللوح
  يقضون الوقت في الشرح) ب
 

  عند تحليلك لقصة ما تحاول أن-16
تفكر باألحداث وتحاول أن تضعها مع بعضها البعض للتخيل ) أ 

  الموضوع العام
  داثتعرف الموضوع العام وبعد ذلك تحاول التفتيش عن األح ) ب
 

  هل على األرجح عندما تقوم بحل وظائفك المنزلية تحاول أن-17
  تبدأ بالحل مباشرةً) أ

  تحاول أوالً أن تفهم المسألة بشكل كامل) ب
 

  هل تفضل التعامل مع-18
  أفكار يقينية) أ

  أفكار نظرية) ب
 

  هل تتذكر أكثر-19
  ماترى) أ

  ماتسمع) ب
 

  هل تفضل أن يقوم المعلم بـ-20
  وى المادة التعليمية بشكل تسلسليوضع محت) أ
إعطاء صورة عامة عن المحتوى ومن ثم ربط التفاصيل ) ب 

  بمواضيع أخرى
 

  هل تفضل الدراسة-21
  ضمن فريق عمل) أ

  لوحدك) ب
 
  

  هل تعتبر نفسك على األرجح-22



  دقيق بتفاصيل عملك) أ
  مبدع في ما تعمل) ب
  

  عندما تريد الذهاب إلى مكان جديد، هل تفضل-23
  استخدام خريطة) أ

  استخدام معلومات مكتوبة) ب
 

  هل تتعلم بـ-24
بوتيرة وخطوات منتظمة، معتمداً مبدأ، إذا درست بجد سوف ) أ

  أصل
بصورة متقطعة، بداية تشعر األمور غير مرتبة وفجأة تكون ) ب

 .واضحة ومرتبة
 

  هل انت إلى حد ما- 25
  تجرب األشياء) أ

  ءتفكر كيف ستقوم بعمل األشيا) ب
 

  عندما تقرأ للمتعة، هل تفضل الكُتَّاب الذين -26
  يقولون األشياء بوضوح) أ

  يقولون األشياء بطريقة إبداعية وممتعة) ب
 

  هل عندما تشاهد رسم بياني في الصف تتذكر-27
  صورة الرسم البياني) أ

  ماذا قد شرح المعلم عنه) ب
 

  عندما تكون أمام نص من المعلومات، هل-28
  ى التفاصيل ناسياً الصورة العامةتركز عل) أ

تحاول ان تفهم الصورة العامة قبل وضع التفاصيل مع بعضها ) ب
  البعض

 
  هل تتذكر-29

  أشياء قمت بنفسك بعملها) أ
  أشياء قد فكرت بها كثيراً) ب
 

  عند قيامك بمهمة ما، هل تفضل-30
  إتباع طريقة واحدة تعرفها إلكمالها) أ

    إلكمالهامحاولة إيجاد طرق جديدة) ب
 

  هل تفضل رؤية البيانات عل شكل-31
  مخططات بيانية) أ

  عن النتائجنصي ملخص ) ب
 

  ماهي الطريقة التي تتبعها لكتابتك لمقالة-32
  الكتابة من البداية حتى النهاية) أ

  كتابة أجزاء مختلفة من المقالة وبعد ذلك ترتيبها) ب
 

  تحب أوالً أنعندما يجب عليك أن تعمل بمشروع جماعي، هل -33
  الجميع يساعد بأفكاره مع بعضكم البعض) أ

  ناآلخريالعمل منفرداً وبعد ذلك طرح أفكارك لمقارنتها مع ) ب
 

   أحد بـكصفييمكنك أن تعتبره مديح عندما -34
  حساس) أ

  خيالي) ب
 

  عندما تقابل أشخاص جدد في حفلة ما، هل على األرجح تتذكر-35
  مظهرهم الخارجي) أ

  حديثهم ) ب
 

  عند تعلمك مادة جديدة، هل تفضل-36
  التركيز عليها والتعلم أكبر قدر ممكن من المعلومات الخاصة بها) أ

  المحاولة أن تجد روابط بينها وبين المواد األخرى) ب
 

  هل تعتبر نفسك-37
  منفتح وتحب الخروج) أ

  محافظ) ب
 

  هل تحب المواد التعليمية التي تسلط الضوء على-38
  لملموس كالحقائق والبياناتالمحتوى ا) أ

  المحتوى المجرد كالنظريات والتعاريف) ب
 

  ماذا تفضل من أجل التسلية-39
  مشاهدة التلفاز) أ

  قراءة كتاب) ب
 

هل تعتبر مخطط المحاضرة التي يضعها المعلم في بداية -40
  الدرس

  بعض الشيء مفيدة) أ
  مفيدة جداً) ب
 

   الفريقهل فكرة إعطاء عالمة موحدة ألعضاء-41
  تناسبك) أ

  التناسبك) ب
 

  عند قيامك بحسابات طويلة هل-42
  تعيد وتفحص جميع خطوات الحل بعناية كبيرة) أ 

  تجد أن عملية التدقيق صعبة جداً ولكن تجبر نفسك عليها) ب
 

  هل يمكن أن تتصور أماكن قد زرتها-43
  بسهولة وتقريباً بدقة) أ

  بصعوبة دون أية تفاصيل) ب
 

  ركتك لفريق العمل بحل أي مسألة، هلعند مشا-44
  تفكر في خطوات حل هذه المسألة) أ

 التطبيقات من الحل في مجموعة أوتفكر في العواقب المحتملة ) ب
  .واسعة من المجاالت

 
 

 
  



  "دليل نمط التعلم"على استبيان طالب معهد تعليم اللغات  إجاباتعينة عن : الثانيالملحق 
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 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 اللغة العمر الكلیة 

 أ أ أ ب ب أ أ أ ب أ ب ب ب ب ب أ ب أ ب أ أ ب ب أ ب أ أ ب ب أ أ أ ب أ أ أ ب أ أ أ ب أ ب ب انكلیزي 23 الطب البشري 1

 أ أ ب أ ب أ أ ب ب ب أ ب أ أ ب أ أ ب ب ب ب ب ب ب ب ب أ ب ب أ ب أ ب ب أ ب ب أ ب أ أ أ أ ب انكلیزي 24 اقتصاد و تجارة 2

 ب ب ب ب ب أ ب ب أ ب ب أ ب أ ب أ ب ب ب أ ب أ ب أ ب أ ب أ ب أ ب أ ب أ أ أ ب أ ب أ ب أ ب أ انكلیزي 25 ھندسة حاسبات 3

 أ أ أ ب أ أ أ أ أ ب ب أ ب أ أ ب ب ب ب أ أ أ ب أ أ أ أ ب ب ب ب أ أ أ أ أ أ ب أ ب أ أ ب أ انكلیزي 23 ھندسة معلوماتیة 4

 أ ب ب ب ب أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ ب أ ب أ أ أ ب أ ب أ أ ب ب أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ ب أ أ ب أ انكلیزي 25 الطب البشري 5

 أ أ ب ب أ أ ب  ب أ أ أ ب ب ب ب أ ب ب أ ب ب أ أ ب أ ب ب أ أ ب ب أ ب أ ب ب ب ب ب أ أ أ ب فرنسي 23 العلوم 6

 ب أ ب أ ب أ أ أ أ ب أ أ أ أ أ أ ب ب أ أ أ ب أ أ ب أ أ ب أ ب أ أ أ أ أ أ أ أ أ ب أ أ أ أ فرنسي 22 العلوم 7

 أ أ أ أ ب أ أ أ أ ب  ب ب ب ب أ ب أ ب ب أ أ أ أ أ أ أ ب أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ یزيانكل 30 صیدلة 8

 ب ب ب ب ب ب أ أ أ ب أ ب أ أ أ أ ب ب أ ب ب أ أ ب أ أ أ ب ب أ ب أ أ أ أ أ ب أ أ أ ب أ أ ب انكلیزي 32 البشري الطب 9

 أ أ أ أ أ ب أ أ أ أ ب أ أ أ ب أ ب ب أ أ ب ب أ ب أ أ أ أ ب أ أ ب أ أ أ ب أ أ أ ب أ أ أ أ انكلیزي 22 اآلداب 10

 أ أ أ ب أ ب ب أ أ ب أ أ أ ب ب أ أ ب ب أ ب ب أ أ أ أ ب أ ب ب ب أ  أ ب أ أ أ ب أ أ أ ب ب أ انكلیزي 24 اآلداب 11

 أ ب أ أ ب أ ب أ أ ب أ أ ب ب أ أ أ ب أ أ أ ب ب ب أ أ ب أ أ أ أ أ ب ب ب ب أ ب أ ب أ أ ب أ فرنسي 18 الطب البشري 12

 أ ب ب أ ب أ أ أ ب ب أ أ أ ب أ أ أ ب أ ب أ ب ب ب ب أ أ ب أ أ أ أ أ أ أ أ أ ب أ أ أ أ أ ب انكلیزي 28 أدب انكلیزي 13

 أ أ أ ب أ أ أ أ ب أ ب أ ب أ ب أ ب أ ب أ أ أ ب ب ب أ ب ب أ أ أ أ أ أ أ أ أ ب أ أ ب أ ب أ انكلیزي 17 بكالوریا 14

 أ أ أ ب ب ب أ أ أ ب أ أ أ أ ب أ أ ب ب أ ب أ أ أ أ أ أ ب أ أ أ أ ب أ أ أ أ أ أ أ أ أ ب ب فرنسي 27 ھندسة مدنیة 15

 أ أ أ ب ب أ أ أ أ ب  ب ب أ أ أ ب أ ب ب أ أ أ أ أ أ أ ب أ أ أ أ أ أ أ أ ب أ أ ب أ أ ب أ فرنسي 31 الطب البشري 16

 أ أ أ ب ب ب أ أ أ ب أ ب أ أ ب ب ب أ ب ب أ أ ب ب ب أ أ أ ب أ ب أ أ أ أ أ ب أ أ أ ب أ أ ب انكلیزي 23 ھندسة عمارة 17

 أ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب أ أ ب ب ب أ ب ب ب أ ب أ ب ب ب ب ب أ ب أ أ أ ب ب أ ب ب ب ب ب أ ب انكلیزي 22 ھندسة كھربائیة 18

 ب أ ب أ أ أ أ أ ب ب أ أ أ ب ب أ ب ب ب ب أ أ أ أ ب أ أ ب أ ب ب أ أ أ أ أ أ ب أ ب أ أ أ أ فرنسي 26 الطب البشري 19

 أ أ أ ب ب أ أ أ أ أ أ أ ب أ ب ب ب ب ب أ ب أ ب أ أ أ أ ب ب أ أ ب أ أ أ ب ب أ أ ب ب أ أ أ فرنسي 38 العلوم 20

 ب أ أ ب أ أ أ أ أ أ أ أ ب ب أ أ ب أ ب ب أ أ أ أ أ أ أ ب ب أ أ أ أ ب أ أ ب  أ ب ب أ أ ب فرنسي 26 الطب البشري 21

 أ أ أ ب أ ب ب أ ب ب ب ب ب ب أ ب أ ب ب ب أ ب أ ب ب أ ب أ أ ب ب أ أ ب أ أ أ ب ب ب أ أ ب ب انكلیزي 20 اآلداب 22

 أ أ ب ب ب أ أ أ أ أ أ أ أ أ ب أ ب أ أ ب ب أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ ب أ ب أ أ ب أ فرنسي 22 ھندسة اتصاالت 23

 ب أ ب ب ب أ أ أ ب ب ب أ ب أ ب ب ب ب ب ب ب أ ب ب ب ب أ ب أ ب ب أ ب أ أ أ ب أ ب ب أ أ ب ب فرنسي 23 قنیةھندسة ت 24

 أ أ أ ب أ أ أ ب أ ب أ ب أ أ أ ب ب ب ب أ أ أ أ ب ب أ أ ب ب أ أ ب أ أ أ أ ب ب أ أ ب أ أ ب فرنسي 20 الطب البشري 25

 أ أ أ ب ب ب أ ب ب ب أ أ ب أ ب أ ب أ أ ب أ أ ب أ ب أ أ ب أ أ ب أ ب أ أ أ ب أ أ ب ب أ ب أ  إنكلیزي 40  معلوماتیة  26



  لتعليم قواعد اللغة اإلنكليزية كلغة أجنبيةشجرة المقرر : الثالثالملحق 
Annex III: “Teach English Grammar as Foreign Language” Course 

Tree  
متطلب  اسم المفهوم #

 أساسي
 المفاهيم الفرعية

 
EFL 

    

I 
Verb to be 

  

S01 
S02 
S03 

C01 Verb to be: Positive Form  Auxiliary verbs    
Main verb tense 
Personal Pronouns-
Subject 
Adverbs of frequency S04 

C02 Verb to be - Negative Form C01 S01, S02, S03, S04 

C03 Verb to be - Question Form C01 
C02 

S01, S02, S03, S04 

C04 Verb to be - Short and Long answer C03 S01, S02, S03, S04 

II 
Numbers 

  

C05 Numbers : 1- 10  Interesting numbers S05 

C06 Numbers : 11-20 C05 S05 

C07 Numbers : 21-1000 C06 S05 

C08 Numbers : Ordinal numbers C07 Fractions S06 

III 
Simple Present Tense 

I  

C09 Simple Present Tense: Positive I The verb To Do 
Regular verbs 

S07 
S08 

C10 Simple Present Tense: Negative C09 S07 

C11 Simple Present Tense: Question C09 
C10 

S07 

C12 Simple Present Tense : Short and Long 
answers 

C11  

IV 
Colors 

I  

C13 Basics colors I  

V 
Time 

I  

C14 Hours I  

C15 Days of the week I  

C16 Months of the year I  

VI 
Introductions, greetings and Farewells 

I  

C17 Everyday greetings I  

C18 Parting C17  

VII 
Continuous present tense 

I  

Gerund S09 

Verbs of Actions S10 
Verbs of state S11 
Time expressions S12 

C19 Continuous present tense :Positive Form I 
 

Present participial S13 



C20 Continuous present tense: Negative form C19 S09, S10, S11, S12, S13 

C21 Continuous present tense: Question form C19 
C20 

S09, S10, S11, S12, S13 

C22 Continuous present tense: Short and 
Long answers 

C21 S09, S10, S11, S12, S13 

VIII 
Appearance 

I  

C23 Height and build I Adjectives S15 

C24 Type of Hair I Verb To have S16 

C25 Type of complexion I S16 

IX 
Possessive Adjective 

I  

C26 Uses of possessive adjective  S15 

C27 Whose question C26  

X 
Simple Past tense 

I-III  

C28 Simple Past tense : Positive form III 
Past 

Participl
e 

S12 

C29 Simple Past tense : Negative form C28 S12 

C30 Simple Past tense :Question Form C28 
C29 

S12 

C31 Simple Past tense: Short & long answers C30 S12 

XI 
Offering, accepting and refusing 

III  

C32 Offering  Verbs of likes and 
dislikes 

S17 

C33 Accepting C32 S17 

C34 Refusing C32 S17 

XII 
Countable and uncountable nouns 

I-III  

C35 Use of and how much and how Many I Some, any, a little of, a 
few 

S18 

Uncountable noun S19 C36 Countable & Uncountable :Positive 
answer 

C35 
Countable noun S20 

C37 Countable & uncountable: Negative 
answer 

C35  

XIII 
Simple Future tense 

  

C38 Simple Future tense : Positive form III 
Past 

Participl
e 

S12 

C39 Simple Future tense : Negative form C38 

C40 Simple Future tense : Question form 
 

C38 
C39 

C41 Simple Future tense : Short and Long 
answers 

C40 

تم اإلستعانة بالمراجع التاليـة مـن       
، 1[هذا المقرر التعليمـي     أجل بناء   

178 ،179.[  

  



  )Annex IV: Evaluation Questionnaire Results ( استبانات التقويمنتائج: الملحق الرابع
  

  التقويمةناإجابات مصممين المقررات التعليمية على استب
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 
1 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
2 4 4 2 4 3 2 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 1 3 4 4 4 4 1 4 4 3 4 4 4 4 1 3 3 2 3 4 
3 4 4 3 3 4 2 3 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 2 4 3 
4 4 4 2 2 4 3 4 4 3 1 4 3 4 3 4 3 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 1 3 3 
5 4 4 3 4 4 2 3 4 2 2 4 4 4 4 3 4 4 1 4 4 4 3 4 1 3 4 3 4 4 4 4 2 4 4 1 4 4 
6 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 1 4 4 4 4 4 1 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 1 4 4 
7 3 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 1 4 4 3 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 3 
8 2 3 3 4 4 3 4 3 2 4 3 4 4 3 4 3 3 1 4 2 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 1 3 4 
9 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 3 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 

10 4 4 3 4 4 2 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4 4 
  

التقويمانة  على استبالبالطإجابات   
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 

1 4 4 3 4 4 3 3 3 2 2 3 4 4 4 3 - 4 2 4 - 3 - - 1 4 4 4 4 4 - 4 - 4 - 1 3 4 
2 2 3 1 4 4 2 3 4 2 1 4 4 4 4 3 - 4 1 3 - 4 - - 3 3 4 4 4 4 - 4 - 3 - 1 4 4 
3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 1 3 3 3 4 4 - 4 2 4 - 4 - - 1 4 4 3 4 4 - 4 - 4 - 2 4 4 
4 4 3 4 4 3 2 2 4 3 2 4 4 4 3 4 - 3 1 4 - 4 - - 2 4 4 4 4 4 - 4 - 4 - 1 4 4 
5 4 3 4 3 3 1 2 3 1 3 3 4 4 3 4 - 3 2 4 - 4 - - 1 4 4 4 4 4 - 4 - 4 - 1 4 3 
6 4 4 4 3 3 1 2 4 3 3 4 3 4 4 4 - 4 3 4 - 4 - - 2 3 4 4 4 4 - 4 - 4 - 1 3 4 
7 3 3 4 4 4 2 1 4 2 4 4 4 3 3 4 - 3 2 4 - 4 - - 2 4 4 3 4 3 - 4 - 4 - 2 4 4 
8 3 2 3 3 3 2 2 3 2 4 2 3 4 4 3 - 4 1 4 - 4 - - 2 4 4 4 4 4 - 4 - 4 - 1 4 4 
9 2 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 - 3 1 4 - 4 - - 1 3 4 4 4 3 - 4 - 4 - 2 4 2 
10 3 4 4 4 3 2 3 3 1 3 4 4 4 4 4 - 3 2 4 - 4 - - 1 4 3 4 4 4 - 3 - 4 - 3 3 4 
11 3 3 3 4 2 2 3 4 2 2 3 4 4 3 4 - 4 1 4 - 4 - - 3 4 3 4 4 4 - 4 - 4 - 1 4 4 
12 4 3 4 4 4 2 3 3 2 4 4 4 3 3 4 - 4 1 3 - 4 - - 1 4 4 4 4 3 - 4 - 4 - 2 4 3 
13 3 4 4 3 4 3 3 4 2 4 3 3 4 3 3 - 4 1 3 - 4 - - 1 3 4 4 4 4 - 3 - 4 - 1 4 3 
14 3 4 2 2 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 - 4 2 3 - 4 - - 1 4 4 3 4 4 - 4 - 3 - 1 4 4 
15 4 4 4 3 1 2 3 4 2 3 3 4 4 4 4 - 4 1 4 - 3 - - 1 3 4 3 4 4 - 4 - 4 - 1 4 3 
16 2 3 3 4 2 2 4 4 3 2 4 4 3 4 4 - 3 2 3 - 3 - - 1 4 4 4 4 4 - 4 - 3 - 1 4 4 
17 3 4 3 3 2 3 2 4 3 3 4 3 3 3 4 - 4 1 4 - 4 - - 2 4 4 3 3 4 - 4 - 3 - 2 3 4 
18 4 3 4 3 3 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 - 3 2 3 - 4 - - 1 3 4 4 4 4 - 4 - 4 - 2 4 4 
19 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 - 4 1 4 - 4 - - 1 4 4 4 4 4 - 4 - 4 - 1 4 4 
20 4 4 4 4 4 3 3 4 1 4 4 4 4 4 4 - 4 2 3 - 4 - - 1 4 4 4 4 4 - 4 - 4 - 2 4 4 
  



  

 
 
 
 
 

Summary 



The last two decades have testified the massive and considerable 
development of information, computer and communication 
technologies.  New techniques have emerged to convert the world in a 
small town, where its habitants in the east and the west can easily 
communicate with each others, as if they were living in the same 
neighborhood.  Education has exploited these developments with the 
objectives to improve the way students, teachers and organizations 
exchange information and knowledge. 
Traditional educational systems (just-put-it-on-the-web) make the 
course content available from a set of links that lead to different web 
pages, ignoring the student's background and knowledge acquired 
during his/her navigation within the course.  This sometimes leads to 
students getting lost in the course hyperspace without achieving the 
learning objectives.  Adaptive and intelligent web-based educational 
systems (AIWBES) are considered a good solution to this problem. 
Adaptive systems provide personalization of contents and links for 
different types of students and groups, while intelligent systems refers 
to the application of artificial intelligence (AI) techniques to provide 
broader and better support to the users of web based educational 
systems.  AIWBESs are the result of the intersection of the Adaptive 
Hypermedia System (AHS) and Intelligent and Tutoring Systems 
(ITS).  Some of their features are: Navigation Adaptation: It helps the 
student in hyperspace orientation and navigation by changing the 
appearance of visible links.  This is done by link sorting, link hiding, 
direct guidance, annotation or mapping.  Examples: ActiveMath, 
ELM-ART, KBS-Hyperbook, MLTutor and TANGOW.  Presentation 
Adaptation: It adapts the content presented in each hypermedia page 
to student goals, knowledge and other information stored in the 
student model. Examples: ActiveMath, ELM-ART and TANGOW.  
Curriculum Sequencing: It helps the student to find the optimal path 
through the learning materials; ELM-ART, SQL-TUTOR and 
TANGOW are good examples of this method.  Intelligent Solution 
Analysis: It tells the student his/her missing or incorrect piece of 
knowledge. Examples: ELM-ART, SQL-TUTOR, TANGOW and 
WITS.  Problem Solving Support: It provides the student with 
intelligent help on each step of problem solving from giving a hint to 
executing the next step.  Examples: ADIS and AlgeBrain. 
Student models are considered the core of any AIWBES.  They 
represent system's beliefs about the student's knowledge, interests and 
goals and they are constantly updated in accordance with the student 



knowledge acquisition process. They can be classified according to a 
number of factors, ranging from how they are generated to their 
content, and also to their application.  Overlays are considered the 
most common type of student models.  They focus on modeling the 
student's domain knowledge as a subset of a teacher's domain 
knowledge.  This means that the domain is decomposed into a set of 
elements and the overly is simply a set of masteries over these 
elements.  
Machine learning is the subfield of artificial intelligence that is 
concerned with the design and development of algorithms that allow 
computers to improve their performance over time based on data.  
Theses algorithms are used widely in education at a distance with 
objective to incorporate the concept of "adaptation" in current domain 
knowledge level of the student, content presentation, problem solving 
and in tutoring and communication with the student.  The diversity of 
student's profile, background, preferences and skills about learning 
content are stored and updated constantly in student model. Neural 
networks (NN) and hidden Markov Model (HMM) are good examples 
of such algorithms and which are used in this research. 
Artificial neural networks are considered as information processing 
systems that have certain performance characteristics in common with 
biological neural network.  They consist of many interconnected 
neurons with familiar characteristics, such as inputs, synapses, 
weights, activation and outputs.  Artificial neural network training 
methods can be identified as supervised and unsupervised learning; a 
target output pattern is associated with each training input pattern.  On 
the other hand, during unsupervised learning the input pattern is only 
presented to the network.  Bidirectional Associative Memory (BAM) 
is used and it is considered as a good example for supervised training, 
while Adaptive Resonance Theory (ART) and Fuzzy-ART2 are 
admirable models for unsupervised training. 
Bidirectional associative memory (BAM) is a supervised neural 
network which is able to memorize binary, bipolar or continuous 
patterns with two-way retrieval capabilities.  It is essentially used in 
the field of patterns recognition.   
It consists of two layers of neurons arranged in X layer and Y layer, 
connected by bidirectional weighted connection paths. Its essential 
function is to store and retrieve pattern pairs. m and n denote number 
of  neurons in X layer and  Y layer respectively. Both layers serve as 
both input and output units depending on the direction of propagation. 



Adaptive Resonance Theory (ART2) neural network is introduced as a 
theory of human cognitive information processing.  It is an 
unsupervised neural network that based on competitive learning finds 
categories autonomously and learns new categories if needed.  It is 
developed to overcome the problems of instability of feedforward 
systems, particularly the stability-plasticity dilemma. 
The heart of ART2 network consists of two parts; the attentional 
subsystem and the orienting subsystem.  
Where I is the input vector.  p,  q,  u,  v,  w and x represent STM 
activities of F0 and F1 nodes. y is the STM activity of F2 node.  Zij 
and Zji denote the bottom-up and top-down LTM adaptive filter 
respectively, and f(x) is a nonlinear function.  The attentional 
subsystem is composed of three fields; two feature representation 
fields F0 and F1 that include several processing levels and a category 
representation field F2 where competitive learning takes place. The 
combination of contrast enhancement, noise suppression, 
normalisation, and pattern matching is produced in F0 and F1.  The 
two fields F1 and F2 are linked by bottom-up and top-down 
connections called adaptive filters or Long Term Memory (LTM).  
The orienting subsystem measures the degree of match between the 
bottom-up input pattern and top-down template pattern.  It also helps 
guide the attentional subsystem in its search for a new category.  
Fuzzy Adaptive Resonance Theory (Fuzzy-ART2) is a self-organizing 
neural network topology with dynamics based on Adaptive Resonance 
Theory (ART). 
Neural networks are widely used in constructing AIWBES; Multi 
Layered Perceptron (MLP) is used within the KnowledgeClass system 
to find the best educational units which match the student's knowledge 
status, while Backpropagation neural network can predict future 
students' actions and reactions.  
HMM is a probabilistic model used to align and analyze sequence 
datasets by generalization from a sequence profile.  It is commonly 
used in speech recognition and its applications have been spreading 
steadily to other fields that include, e.g. communications, 
computational biology and e-learning systems. 
Many educational systems use HMM.  It is implemented In WELS 
(Web-Based English Learning System) to classify students in two 
groups (novice and advanced) with the objective to offer adaptive 
course for each group. IMMEX (Interactive Multi-Media Exercises) 



utilizes HMM to model students' learning trajectories and to predict 
their future strategies.  
HMM is extensively applied in predication applications.  It is 
implemented in MANIC (Multimedia Asynchrously Networked 
Individualized Courseware) to prefetch lecture notes by predicting 
future browsing actions of specific users.   
IWEBISE (Intelligent Web-Based Interactive System for 
Education) 
IWEBISE is a new system introduced in this research for building 
Adaptive and Intelligent Web-Based Educational Systems (AIWBES).  
These educational systems apply: 

- Navigation Adaptation technique by sorting or hiding links in a 
page. 

- Presentation Adaptation by applying page variants concept 
which links different types (Low, medium and high) of an 
educational content page according to students' knowledge 
status. It is also applied by ordering different parts (content, 
examples, exercises, post-test and conclusion) of a content page 
depending on students' learning styles.  

- Curriculum sequencing by predicting next students' actions, this 
means the next future concepts will be visited by the student. 

IWEBISE also uses a relational database for representing any course 
knowledge.  An opened and overlay student model is utilized to store 
students' personal information and their knowledge level regarding 
course content.   
The originality of this thesis is based on: 

1. The discover and the use of a new neural network 
architecture called hierarchical HBAM for modeling domain 
knowledge of a course. This new network can be employed 
in many other fields such as: pattern recognition. 

2. The use of a new hybrid algorithm using a neural network 
(Fuzzy-ART2) and a statistical method (HMM) in modeling 
student's knowledge. 

3. The comparison of many machine learning algorithms such 
as: FBAM, ART2, Fuzzy-ART2 and a hybrid structure 
Fuzzy-ART2/HMM, which are used for categorizing 
students' thinking and reasoning into six levels; very weak, 
weak, fair, good, very good and excellent. 



4. The use of HMM to predict the next concept, based on the 
history of concepts, visited by a certain student navigating 
within the course;  

5. Discovering Higher Institute of Languages (University of 
Aleppo) students' learning styles in learning a language.  
This is done by using Felder and Silverman model.  

6. The comparison of the new system IWEBISE with others 
adaptive and intelligent educational systems. 

7. The ability of the new system IWEBISE to export and 
package courses according to SCORM standard with the 
objective to reuse them within others educational platforms 
such as: MOODLE.  

8. The construction and implementation of a new intelligent 
and adaptive web-based educational system for teaching 
English grammar.  

 
This thesis is organized into thirteen chapters as follows: 
Chapter I: This chapter explains the methodology employed in this 
research to obtain an intelligent and adaptive system with high 
performance in creating on-line courses with content adapted and 
tailored to students' learning style and knowledge status.  It also 
details the main and secondary objectives, the feasibility study, 
research questions, requirements, limitations and importance. 
The other twelve chapters are distributed in three parts; 
Part I (Theoretical Framework): This part exhibits the research 
theoretical framework and it consists of four chapters: 
Chapter II (Artificial Intelligence, Learning, Teaching and 
Instruction): This chapter focuses on the definition of artificial 
intelligence, teaching, learning, instruction, learning/instruction 
theories and how they are used together to produce intelligent 
educational systems.   
Learning theories focuses on how knowledge is organized in learner 
mind and it could be sequential, spiral or pyramid.  Instructional 
theories explain different strategies used by teachers to display course 
content.  There are three main categories or philosophical frameworks 
under which learning and instructional theories fall: behaviorism, 
cognitivism, and constructivism.  Constructivism is used in our new 
system IWEBISE for building adaptive and intelligent web-based 
educational courses.  Ausubel’s concepts Maps are utilized for 
tailoring course content and Piageat’s learning cycle is also employed 



with the objective to provide students an exploratory environment 
which supports intelligent self learning. 
This chapter also focuses on students' learning style models and 
presents some kind of them, but it concentrates on Felder and 
Silverman model.  As well E-learning standards are explained, 
especially SCORM and its components.  At the end of this chapter 
different levels and styles of interactivity are detailed and how they 
could be utilized within educational systems. 
Chapter III (Hypermedia and Educational Systems): It begins with 
the concept of hypermedia systems and their techniques(Navigation 
and Presentation Adaptation), then it reviews the development of 
educational systems covering Computer Assisted Instruction (CAI), 
Intelligent Computer Assisted-Instruction (ICAI), Intelligent Tutoring 
system (ITS), Adaptive and Intelligent Web-Based Educational 
System (AIWBES) and Learning Management system (LMS).  ITSs 
use Curriculum Sequencing, Problem Solving Support and Intelligent 
Solution Analysis techniques, while AIWBESs use Adaptive 
information filtering, Intelligent Collaborative Learning and 
Intelligent Class Monitoring techniques.  This chapter also details the 
three generation of Adaptive Hypermedia Systems from the beginning 
of nineties till our days.  At the end, some educational systems are 
presented as examples of all the above mentioned systems.       
Chapter IV (Student Model and Tutor Model): It provides the 
theoretical concepts related to the heart of any intelligent and adaptive 
educational system which is presented by "Student Model" and "Tutor 
Model",  as well it presents the kind of information that could be 
employed in the student model.  Finally, the chapter reviews some 
kind of student and tutor models with some examples for each one. 
Student model could be: Stereotype Model, overlay Model, 
perturbation Model, Tracing-Model or constraint based modeling, 
while Tutor model could be: Socratic, Coach, Learning by doing or 
Learning while doing. 
Chapter V (Machine Learning): It gives a high review of some 
machine learning algorithms such as: Neural Networks (BAM, ART2 
and Fuzzy-ART2) and Hidden Markov Model.  These algorithms are 
used within student and tutor models to represent students' knowledge 
and tutor decisions in giving their students appropriate assistance 
during the learning process in a timely manner respectively.  



Part II (IWEBISE): IWEBISE consists of five modules: Domain 
Model, Student Model, Tutor Model, Adaptation engine and Users’ 
interfaces, where each module is detailed in a separate chapter: 
Chapter VI (Domain Model): The course content is organized into a 
concept network to represent learning objectives.  A learning objective 
(LO) concerns several concepts which are classified in: main concepts 
(MC), prerequisite concepts (PC) and sub-Concepts (SC). Each 
internal node in the network represents a concept, and external nodes 
in the lowest level symbolize several types of educational units (EU), 
which are in the form of interactive flash multimedia files, images, 
videos, texts, exercises, examples and tests. 
Three methods are used to model course content with the objective to 
choose later the best one of them: 
In the first method the domain knowledge is conceived and modeled 
using a hierarchical BAM neural network.  The first BAM-1 is to 
associate learning objectives with concepts and while the second 
BAM-2 is utilized to assign educational units to each concept.  The 
output layer of BAM-1 is the same input layer of BAM-2 which can 
be seen as an intermediate layer of the whole architecture.  Number of 
nodes of the input, middle and output layers represent number of 
learning objectives, concepts and educational units. 
In the second method a relational database is used to represent domain 
knowledge.  It consist of eleven tables (Main Category, Subcategories, 
subjects, Learning objectives, Prerequisite-learning objectives, 
concepts, Prerequisite-concepts, attach a sub-concepts with  concepts, 
concept content and test items). 
A Document Type Definition (DTD) file is constructed in the third 
method to determine a set of rules to define and describe the 
organization of knowledge within an XML file. 
At the end of the chapter course packaging algorithm using SCORM 
standard is detailed with the objective to reuse them within other LMS 
systems. 
Chapter VII (Student Model): This chapter details how students' 
learning style is modeled according to Felder and Silverman model 
which depends on many parameters such as: Number of examples, 
number of exercises, examples before or after content and exercises 
before or after content.    
Students knowledge is expressed in the system by using the overlay 
model which considers it a part of the knowledge domain.  The 
IWEBISE also uses an opened student model, which allows students 



to change by themselves their knowledge status related to each 
concept in domain knowledge; this permits them to study with wide 
steps without feeling blocked during their learning process.  The 
student model is composed of two parts: 
- Static part:  It keeps student's personal information. 
- Dynamic part: It maintains the record of the students' 
understanding as the course progresses on the basis of their responses. 
The personalization of navigation through the course content depends 
on several parameters taken from the interaction of student with the 
system.  These parameters are: number of correct answers (NCA), 
number of incorrect answers (NICA), time spent to solve a question 
(TSSQ), time spent to reading or interacting with a specific concept 
(TSR) and number of attempts to answer a question (NAAQ).  Once a 
student passes a pre-test session, the dynamic part is initiated using 
these parameters.  Using these parameters six methods are employed 
to symbolize student's knowledge status in six levels (Excellent, very 
good, good, rather good, weak and very weak) with the objective to 
determine the best one to be used later within IWEBISE.  These 
methods are: FBAM, ART2, Fuzzy-ART2, HMM and NN/HMM. 
At the end of this chapter, all previous algorithms performance is 
evaluated by employing F-measure metric to determine the best one to 
be used later in our new system.  
Chapter VIII (Tutor Module): This chapter explains in details how 
to model different teachers’ strategies in presenting course content to 
students.  This is done by having them in a table consisted of nine 
fields which allow to store colors utilized to represent students’ 
knowledge status in the course map and the possibility of showing or 
hiding a learning concept.  Chapter VIII also focuses on a prediction 
algorithm to foresee the next concepts might be visited by students.   
The prediction process is achieved by following three phases: 

• Initialization phase: For each student a HMM (λ) is built based 
on his/her previous concept access sequences. 

• Adjustment phase: Given a new observed sequence and a HMM 
(λ), the Baum-Welch algorithm is used to adjust the initialized 
HMM and to maximize the new observed sequence. 

• Prediction phase: The Forward Algorithm is applied to 
determine the probability distribution of each concept (state) in 
the course.  The highest value represents the next concept will 
be visited by the student. 



Finally, the students' actions prediction accuracy is measured with the 
recall (sensitivity) and precision measures.  The sensitivity is defined 
as the number of correctly predicted concepts (true positives) divided 
by the number of annotated concepts (actual positives).  The precision 
is the percentage of positive predictions that are correct.  
Chapter IX (Adaptation Engine): This chapter details the two 
adaptation algorithms used in tailoring the two following points to 
student: 

• Concept content concerning students’ learning style depending 
on Felder and Silverman model. 

• Learning concept map according to students’ knowledge status. 
In addition chapter IX shows: 

• How different adaptation technologies are used in 
IWEBISE such as: Adaptive Presentation, Adaptive 
Navigation and curriculum sequencing. 

• How constructive theory is applied and used by the 
intelligent tutor.     

Chapter X (Users Interfaces): This chapter exhibits some windows 
used to facilitate the interaction among different users of IWEBISE. 
These windows are classified in four levels: 

• Administrator Interface: It permits administrators to create 
course category, subcategory, users management and 
subscription process. 

• Designer Interface: It permits course designers to manage 
learning objectives, learning concepts, subconcepts, concept 
content and tests questions.  It also permits them to package the 
whole course under SCORM standard. 

• Tutor Interface: Teachers can mange their teaching strategies 
rules and trace students and give them the appropriate advises 
when they deviate from the final goal of the course. 

• Student Interface: Students can complete their learning process 
by using pretest, post-test, “Index Learning Style” 
questionnaire, glossary, chat and forum windows. 

 
Part III (Implementation Phase): The critical phase of any life 
system cycle is the successful execution of the different parts of the 
system for reaching its objectives and requirements.  This is done by 
putting all those parts in practice with the intention to detect any 
inconsistencies could be existed between them and then to optimize 
them.  Part III consists of three chapters as follows: 



Chapter XI (Programming): This chapter details scripts tree of the 
new system, additionally all the functions employed to model 
students’ knowledge and to predict their future actions within the 
course.  These algorithms are : BAM, ART2, Fuzzy-ART2 and HMM. 
Chapter XII (IWEBISE Testing):  Testing step is performed on the 
entire tool units.  “Teaching English Grammar as Foreign Language” 
course is taken as an application example for carrying out this step. 
This course is uploaded first by one designer and then by many 
designers just to verify the ability of IWEBISE to apply collaborative 
design.  It is also monitored many students during their learning 
process to test the two adaptation mechanisms related to students 
‘knowledge status and their learning style.  Finally, course packaging 
under SCORM standard unit is also tested. 
Chapter XIII (IWEBISE Evaluation): This chapter concentrates on 
the evaluation phase of IWEBISE which consists of many steps: 

• Defining Evaluation Objectives: Evaluation phase aims at 
measuring system impact on its users and how easy of use and 
understand.   

• Planning: This step consists of many points:   
o Selecting Evaluators: Teachers and students from 

University of Aleppo are selected to evaluate IWEBISE. 
o Tasks Definition: Tasks for teachers and students are 

defined as follows: 
§ Teachers' tasks: (Create new course, Add learning 

objectives and concepts, test items, upload files 
and course packaging). 

§ Students' tasks: (Course access, presenting pre-test, 
navigating 2 to 10 concepts and presenting post-
tests). 

o Questionnaire Design: Teacher's and student's 
questionnaires consist of 37 and 30 closed questions 
respectively, according to Likert scale which is widely 
employed to measure users' satisfaction.  Only four scales 
(strong disagree, disagree, agree and strong agree) are 
used to avoid intermediate decisions. 

• Evaluation Conducting: The evaluation phase is carried out by 
giving a workshop separately for 10 teachers and another one of 
3 hours for 20 students.  At the end of each workshop, 
questionnaires are distributed to collect their opinions. 



• Evaluation results analysis: Results are analyzed to highlight 
how IWEBISE is easy of use and understand. 

 
Final conclusions summarize the general results of our research which 
have facilitated the construction of a new intelligent web-based 
interactive system for education.  This system is effective, consistent, 
easy of use and understand in managing both learning and teaching 
processes. 
This research ends with a table of future recommendations, references 
and many annexes.  Annex I refers to "Index Learning Style" 
questionnaire, while Annex II illustrates some examples of students' 
responses to ILS, Annex III depicts the course map used as an 
application example for testing our new system, Annex IV presents 
results collected by evaluation questionnaires from course designers 
and students and finally Annex V presents different acceptance letters 
or e-mails of papers submitted to many international conferences and 
journals. 
 
Conclusions 
IWEBISE is a novel approach described in this thesis.  It is used to 
build adaptive and intelligent web-based educational system utilizing 
Fuzzy-ART2 algorithm, with the objective to determine and draw 
students' paths through their navigation in the hyperspace of the 
course, avoiding them to become overwhelmed with too much text, 
links and images.  Additionally it offers a potentially attractive way to 
classify their knowledge status in six different levels.  Courses built 
using the new system are also adapted to student learning style using 
Felder and Silverman model. 
The work in this thesis carries out the following points: 
 
Domain Knowledge 
• The course knowledge is organized into a concept map as 

following: 
o Principal composite concept which represent the same 

course. 
o Learning objectives (LO) concern several concepts which 

are classified in: main concepts (MC), prerequisite concepts 
(PC) and sub-Concepts (SC). Each internal node in the 
network represents a concept, and external nodes in the 
lowest level symbolize several types of educational units 



(EU), which are in the form of interactive flash multimedia 
files, images, videos, texts, exercises, examples and tests. 

• The course knowledge is modeled using three different methods: 
o Bidirectional Associative Memory neural network: 

§ HBAM is considered a new method for knowledge 
representation. 

§ HBAM is a new neural network architecture which 
could be used in many other fields such as: pattern 
recognition. 

§ Recall time of HBAM is very huge and it is 
considered a time consuming for determining any kind 
of concept to be displayed, this sometimes leads the 
student to be very slow during his/her learning 
process. 

§ HBAM does not offer a standard and a fixed 
architecture to be considered ideal to represent any 
course knowledge within any intelligent educational 
systems, due to the necessity to be retrained every 
time the teacher wants to add any concept to the 
domain model. 

§ HBAM is not able to separate the course content from 
its architecture, due to the necessity to be retrained 
every time the teacher wants to link the same learning 
unit with two different concepts. 

o Relational database using MySql 
§ Eleven tables are built to model different concepts 

encountered within the domain knowledge :  
◦ Main categories table to represent main classification 

of the course. 
◦ Subcategories table to represent sub-classification of 

the course. 
◦ Subject table to store course characteristics. 
◦ Learning objectives table to represent learning 

objectives features. 
◦ Perquisites of Learning Objectives table to determine 

the perquisites of each learning objective. 
◦ Concepts table to store main concepts. 
◦ Perquisites of concepts table to determine the 

perquisites of each learning main concept. 
◦ Sub-Concepts table to store the course glossary. 



◦ A table to link sub-concepts to a concept. 
◦ Concept contents table to store the content of any 

concept in many levels. 
◦ Test items to store questions used in pre-tests and 

post-tests. 
§ Relational databases are considered very fast for data 

retrieval and manipulation due to their architecture 
which optimize their performance, but at the expense 
of the flexibility.  

§ Relational databases have an excellent security in 
giving permissions and privileges to access the data. 

o XML  
§  A Document Type Definition (DTD) file is 

constructed to determine a set of rules to define and 
describe the organization of knowledge within an 
XML file with the objective to represent the domain 
knowledge semantically.  The obtained 
“IWEBISE.DTD” file has a general structure and it 
could be within other courses in different domains. 

§ XML could not be considered as an alternative of 
relational databases, but its importance comes from its 
ability way to convert and describe the course 
knowledge. 

§  XML separates the course content from its format. 
§ Using XML makes course content reusable and 

interoperable within other educational systems. 
o Relational database is selected to be used within our new 

system IWEBISE due to the following reasons: 
§ Some course designers prefer to have their course 

contents confidential and protected. 
§ XML could not treat huge course contents and all kind 

of data such as images and video.   
 
Student Model 
• The ability of the students to change their knowledge status allows 

them to finish the course with wide steps and without feeling 
blocked and limited to the system suggestions and curriculum 
planning, this was done thanks to the use of open student model 
technique. 

• The static part of the student model is constructed employing four 



tables: 
o Users' table stores information related to users' personal and 

system access data. 
o  Students' group table relates students with each others to 

grant the teacher the ability to manage them during chat 
sessions, e-mails messages, assignments, etc more easily. 

o Inscription table relates students' and teachers' records with 
courses' records. 

o Index learning style table stores students' responses to the 
ILS questionnaire to determine their learning styles. 

• The dynamic part of the student model is built employing three 
tables: 

o Students' interactions table traces students' movements 
during their navigation within the course content. 

o Students' responses table guards all students' responses to 
pre-tests and post-tests. 

o Students' knowledge map table stores students' knowledge 
status related to each node encountered within the course 
map. 

• Students' learning styles at Higher Institute of Languages 
(University of Aleppo) are defined using Felder and Silverman 
model, this is done by distributing questionnaires to one thousands 
students of English, French, German courses.  Results showed that: 

o  Students prefer to study a foreign language utilizing the 
following parameters: 
§ Reading a huge number of examples. 
§ Doing a lot of exercises. 
§ Preferring to read examples before content 
§ Preferring to have exercises after content. 
§ Preferring to have post-tests after content. 
§ Displaying map course before, after or between 

learning objectives. 
§ Displaying conclusion before or after concept content 

or composite concept. 
§ Content type is visual. 

These parameters are used when a student skips the ILS 
questionnaire, this means they are considered and defined as 
default standards within IWEBISE system to generate 
intelligent and adaptive courses not only in learning languages 
domain, but also in any other domains.  



o 62.5% of students at Higher Institute of languages are active, 
87.8% are sensitive, 74.3% are visual and 66% are 
sequential. 

• Students' vectors are categorized into six levels to represent their 
knowledge status.  This is done by applying six different methods: 

o Traditional method:  
§ Two rates are utilized which are dependent on the 

time spent (T) on a concept and the answered 
questions (Q). 

§ The extracted rules used in this method might be 
different from teacher to teacher, this leads sometimes 
to students' misevaluation, and then the course plan 
could not be suitable for their needs and levels. 

o FBAM method: 
§ FBAM is set to have 5 nodes in the input layer and 6 

nodes in the output layer. 
§ FBAM could learn and categorize all students' vectors 

successfully with average 30 minutes. 
§ FBAM could recall and categorize all trained students' 

vectors and new ones too successfully with 100% 
percentage. 

§ Defining training pairs' process for FBAM is very 
complicated, time consuming and inaccurate too, this 
is due to the different thresholds might be employed 
by teachers and vary from one to another. 

o ART2 method: 
§  ART2 is configured to consist of 5 nodes in F0 and 

F1 for each processing level and 6 nodes in F2 
representing different knowledge status. 

§ ART2 could recall 1500 trained students' vectors and 
500 new ones with 85.80% successfully and stably. 

§ ART2 could be trained with a time average 20.80 
seconds for each vector and it could recall them with a 
time average 19 seconds. 

§ ART2 could not learn if the vigilance parameter is 
high. 

§ ART2 could not sometimes learn all students' vectors 
due to the bad choice of network parameters which 
play an important role in pushing ahead the training 
and recall phases.  



§ Numbers of input vectors also play an important role 
in recall phase. 

o Fuzzy-ART2 method: 
§ Fuzzy-ART2 is configured to consist of 10 (5x2 for 

complement coding) nodes in F0 and F1 for each 
processing level and 6 or 12 (6x2) nodes in F2 
representing different knowledge status. 

§ Fuzzy-ART2 network could learn stably and 
generalize well with only 30 vectors which are 
selected randomly for training phase, while the others 
1970 are employed to test its performance. 

§ ART2 could recall 1934 new students' vectors with 
98.17% successfully and stably. 

§ Fuzzy-ART2 could train and recall trained students' 
vectors with a time average 19.2 and 18.6 seconds for 
each vector respectively.  Fuzzy-ART2 takes less time 
than ART2 to train or recall a vector; this is due to the 
use of fast learning. 

o HMM method: 
§ The number of hidden states of HMMs affects their 

performance, e.g. No. 3 is considered the optimal to 
get the highest recall performance percentage 66.40%. 

§ The length of the input vector (observation sequence) 
which is 6, is also affects recall performance. 

§ HMM could classify students' vectors with a time 
average 19.1 seconds for each vector. 

§ HMM could recall trained students' vectors and new 
ones with a time average 17.6 seconds for each vector.  

o Fuzzy-ART2/HMM method: 
§ The optimal number of states for classify students' 

vectors is 6 because recall success is 92.66%. 
§ The new hybrid algorithm took advantage of the two 

algorithms in improving recall performance from 
66.40% to 92.66% in comparison with HMM. 

§  The new hybrid algorithm could also shorten the 
categorization time to 17.1 seconds. 

• F-measure metric is employed to measure all the above mentioned 
algorithms performance.  Results show that Fuzzy-ART2 gives 
best categorization quality (0.281 as it is depicted in the following 
table), which is considered a very important factor to assure that an 



appropriate course map is displayed to the student according to 
his/her knowledge status.  This pushes him/her to finish the course 
completely without feeling boring and lost in it.  

 

Algorithm  
Time 

average 
training 

(Seconds)  

Time 
average 
recall 

(Seconds)  

Percentage 
of 

Recognition  
F-measure 

ART2 20.8  19   85.80%  0.250  
Fuzzy-ART2 19.2   18.6   98.17%  0.281  
HMM 19.1   17.6   66.40%  0.195  
Fuzzy-ART2-
HMM 

30.6  17.1   92.66%  0.259  

 
• Student model plays three vital roles during adaptation process 

within IWEBISE system: 
o As a planner of page content using Felder and Silverman 

model. 
o As a planner of course map using the hybrid algorithm 

Fuzzy-ART2/HMM. 
o As a student learning process observer using tables stored in 

the dynamic part of student model. 
 
Tutor Model 
• Teachers' strategies are modeled employing a table called 

Pedagogical rules.  Standards rules were also defined and used if 
the teachers do not insert any new rules related to their courses. 

• HMM algorithm is also employed to predict future students' 
actions. 

• Sensitivity (Recall) and Precision measures are employed to 
evaluate the performance of prediction algorithm and the following 
results were obtained : 

o HMM generates a higher precision with higher sizes of 
training sets which vary from 20% to 99%.   

o The prediction precision reaches to 91% using 99% of 
training set. 

o When precision is high the sensitivity is high too. 
• Tutor coach method is applied in tutor model through displaying a 

suggested next concepts list to students.  



Adaptation Engine 
• Adaptation engine is considered the most important module of the 

new system IWEBISE because it joins all others modules (Domain 
Knowledge, Student Model, Tutor Model and User Interfaces) with 
each others and it is responsible of producing :  

o Course pages adapted to student’s learning styles and 
knowledge status. 

o Links to associate course pages together (Course map). 
• Adaptation engine consists of two mechanisms: 

o Adaptation according to student’s learning styles 
o Adaptation according to student’s knowledge status. 

• Adaptation process is summarized in four steps to present 
instruction strategy employed by the intelligent tutor.  These steps 
represent Piaget’s learning Cycle:  Discovering, explanation, 
extending and evaluation. 

 
User Interfaces 
• User interfaces are categorized into four levels regarding users' 

profile: Administrators, Designers, Teachers and Students. 
• Course designer interface permits to upload, manage, share and 

export course content under SCORM standards to be used later 
within others platforms such as Moodle. 

• Tutor interface allows each teacher to add pedagogical rules and to 
follow the student's steps and progress during his/her learning 
process. 

• Administrators interface allows them to manage system’s users, 
course’ categories, subscribe or unsubscribe students to a course, 
assign tutors to a course and manage language interface.  

• Student interface permits the student interacts with the different 
learning objectives and concepts of the course. It consists of a 
window partitioned into 6 areas: 

o Index area: Where a map of course content is displayed to 
give the student the freedom of surfing among different 
learning objectives.  It also contains a legend of colors to 
refer students’ knowledge status related to each concept.  

o Navigation area: Where concept content is illustrated.  It 
consists of : introduction, examples, content and conclusion 
ordered and displayed according to student’s learning styles. 

o Post-Test area is exhibited dynamically at the top or at the 
bottom of the content page depending on each student’s 



learning style. It has a link which displays a window 
containing post-test questions. 

o Exercises area: It has a link to depict a window with 
exercises related to the current concept. It is also adapted to 
each student’s learning style. 

o Prerequisite area shows a link related to all prerequisite 
concepts related the current concept.   

o Glossary area:  where sub-concepts presented to support and 
accelerate student's learning process.  It is displayed at the 
right top of the content page. 

 
Programming 
• IWEBISE is constructed using PHP, JavaScript, CSS and MySql. 
• IWEBISE scripts tree consist of 17 folders which contains more 

than 100 files to perform system administrators, designers, tutors 
and students tasks, with the objective to build adaptive and 
intelligent web-based courses. 

 
IWEBISE Test 
• IWEBISE system is tested by designers and experiments showed 

that it applies collaborative design which permits to build a 
learning objects library.   

• Learning objects library allows designers to interchange, share and 
export their learning objects.  This feature saves designer's time in 
building their future courses. 

• IWEBISE is also tested by students and experiments exhibited the 
following results: 

o Presentation adaptation is applied as follows: 
§ Page content is adapted and organized according to 

students' responses to ILS questionnaire which 
determine their learning styles. 

§ Six levels of concept content could be displayed to 
students (text-low), (text-medium), (text-high), 
(visual-low), (visual -medium) or (visual -high). 

o Navigation adaptation is applied as follows: 
§ Course map uses colored boxes according to 

pedagogical rules used by the teacher to express 
students' knowledge status. 

§ A help link is used to allow students know 
prerequisite concepts related to the actual one. 



§ Some learning objectives or concepts are hidden if 
students do not achieve an appropriate level of their 
prerequisite concepts; this is also depending to 
teacher's pedagogical rules. 

§ Course map is displayed adaptively depending on 
students' knowledge status. 

o Curriculum sequencing technique is also applied through 
displaying a suggestions list to students which recommend 
them the best next concepts should be followed by them. 

• Course packaging using SCORM standard is tested and a 
compressed file is obtained which consists of:  

o A folder stores course pages. 
o A folder contains objects learning. 
o immanifest.xml file. 

• The compressed file is imported by MOODLE system 
successfully, this means that IWEBISE is a powerful tool to create 
reusable and interoperable courses with other LMS systems using 
SCORM standard. 

• Packaging courses using the new system IWEBISE is easy and 
very fast. 

 
IWEBISE Evaluation 
• IWEBISE is evaluated concerning course designer and students 

point of views, with the purpose to optimize its performance during 
teaching and learning processes. 

• Twelve criteria are used to evaluate the new system IWEBISE : 
Consistency, Self-Evidence, Predictability, Richness, 
Completeness, Motivation, Hypertext Structure,  Autonomy, Easy 
of use, Aesthetic, Collaborative, and Interactive.  Evaluation phase 
results are: 

o Designers and students' interfaces are steady and reliable, 
this means that IWEBISE provides consistency concerning 
its layout and many other aspects like edit, create and 
navigate. 

o System tools are unambiguous because users could 
understand easily the objectives of objects (icons, texts, 
buttons, colors) displayed to them, this feature pushes the 
design and learning processes ahead rapidly. 

o Most of the time users get the expected output. 
o The new system is rich in terms of tools and helps to 



facilitate the design and learning process, but some helps’ 
features should be optimized to be at users' reach at any 
time. 

o IWEBISE provides users with sufficient and plenty tools to 
cover all their objectives during design and learning process, 
but other asynchronized tools should be add such as: video – 
conference. 

o Links existed among designers or students' tools need more 
refinement and improvement to obtain a better and 
organized structure. 

o IWEBISE comprises abundance tools and controls which 
allow users to feel independent and autonomous during their 
interactions with the system.     

o IWEBISE tools are clear and easy of use because users do 
not need any training course and they can explore the work 
and learning environments by themselves. 

o IWEBISE tools are designed harmoniously with each others 
and this characteristic enforces the system to be self-evident 
and make users to focus on their primary goals. 

o IWEBISE comprises collaborative tools which allow: 
§ Designers to share their learning objects with each 

others and create courses in groups. 
§ Students to apply collaborative learning using forum, 

chat, etc. 
o Users' interfaces are interactive and respond to their 

necessities rapidly at suitable time and place. 
• IWEBISE applies interactivity as follows: 

o Student – Teacher: Using e-mail, forum, chat, 
announcements and homework. 

o Student – Student: Employing e-mail, forum and chat. 
o Teacher – Content: Using course management tools. 
o Content – Content: Utilizing sharing learning objects option 

and using course packaging under SCORM standard. 
• IWEBISE uses different levels of interactivity as follows: 

o Second level (Hierarchical Interactivity): Students can 
navigate the course content by using a hierarchical map, 
which consists of many levels to represent course structure. 

o Third level (Update Interactivity): The new system traces 
students' steps by updating their model in order to present 
adaptive content. 



o  Fifth level (Simulation Interactivity): Students can change 
their data stored in their model to modify the adaptation 
process. 

o Sixth level (Free Interactivity): Courses created by 
IWEBISE are supplied by links which permit students 
navigate freely while they acquire their knowledge 

• IWEBISE utilizes additional tools such as: 
o It supports four languages interface (Arabic, English, 

Spanish and French) with the possibility to add a new 
language. 

o File management tool to administrate learning objects. 
o Course packaging. 
o Students' traces. 
o Course categorization and sub-categorization. 
o Quiz items management tool. 
o Users' management tool. 
o Students' management tool. 

• IWEBISE is compared with other adaptive and intelligent 
educational systems as it is illustrated in the following table: 
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Fragment 
variants  yes no  no  Limited no no no no yes  

Page 
variants  no  no  yes  Limited yes  yes yes no  yes  

Direct guide  yes yes  yes  yes  yes  yes yes no  yes  
Hiding link  no  no  no  no  yes  yes yes no  yes  

Maps  no  no  no  no  yes  yes no  no  yes  
Annotations  yes yes  yes  yes  yes  yes yes no  yes  
Curriculum 
sequencing  no  no no no no no no no yes  



Learning Style 

 no no honey no no no no no 
Felder 

and 
Silverman

Standards 

       
IMS 

SCORM
IEEE 

IMS 
SCORM

IEEE 
SCORM  

Student Model 
Store 

student 
model 

yes yes yes yes yes yes yes no yes 

Open no no no no yes no no no yes 

Content Tools 

Content 
management yes yes yes no no yes yes yes yes 

Import 
content no yes yes yes yes no yes yes no 

 
According to the above results, it could conclude that: 
 
• A new Intelligent WEb-Based Interactive System for Education 

(IWEBISE) is developed, tested and evaluated successfully and 
effectively.  

 



Recommendations 
• Add new tools to the new system IWEBISE which help to improve 

the both teaching and learning processes such as: Tests (quizzes) 
management tool, Templates management tool, calendar, news, 
etc. 

• Add new tools to help designers to build courses for handicap 
people such as: course reader for blind people, special templates 
for visually impaired people, and using access keys for movement 
impaired people too.  

• Add an intelligent search engine to help users achieve their goals 
rapidly; this could be done by clustering algorithm such as Fuzzy-
ART2. 

• Take in consideration more students’ parameters with the objective 
to get an optimal student model.  These parameters could be: 
Bandwidth, operating system, Internet Navigator, screen 
resolution, microprocessor, keyboard, text size and  type of devise 
(mobile or normal computer). 

• Apply adaptations techniques in selection tests items. 
• Optimize HMM algorithm using fuzzy logic in predicting future 

students' actions and comparing results with the actual ones. 
• Add group model to apply collaborative learning. 
• Add intelligent collaborative learning technique by including 

Group model. 
• Compare the obtained results with Bayesian algorithm to detect the 

best. 
• Take in consideration students' errors to give them suitable and 

intelligent feedback while they doing or resolving problems. 
• Add an import tool to make the new system able to upload courses 

constructed using other LMS systems. 
• Implement the new system IWEBISE in real educational 

institutions and virtual universities with the purpose to improve it 
and get a better performance. 
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