
 

 =3 = 

 2017 يونيو -( 9مسلسل العدد ) - األول العدد - الخامسالمجلد 

 2017عدد خاص بالمؤتمر العلمي للجمعية  – لمصرية للكمبيوتر التعليميالجمعية امجلة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لجمعية المصرية للكمبيوتر التعليميمجلة ا

 DOI: 10.21608/EAEC.2017.49347معرف البحث الرقمي 

 2017 يونيو -(9مسلسل العدد ) – األولالعدد  - خامسالالمجلد 

 2019لسنة  24388إليداع بدار الكتب رقم ا

ISSN-Print: 2682-2598    ISSN-Online: 2682-2601 

 

 http://eaec.journals.ekb.eg بنك المعرفة المصري       عبر موقع المجلة

 https://eaec-eg.com          الجمعيةموقع 

 مصر – بورسعيد 42311األمين وروس  60ص.ب  العنوان البريدي:

 
 

 

 

 

  

دعم نظم التعلم التكيفي الذكية 

 BCI بتكنولوجيا

 )نموذج مقترح(

الد محمد فرجونا.د/ خ  

استاذ تكنولوجيا التعليم بكلية التربية جامعة 

 حلوان

 

https://dx.doi.org/10.21608/eaec.2017.49347
http://eaec.journals.ekb.eg/
http://eaec.journals.ekb.eg/
https://eaec-eg.com/


 

 =4 = 

 2017 يونيو -( 9مسلسل العدد ) - األول العدد - الخامسالمجلد 

 2017عدد خاص بالمؤتمر العلمي للجمعية  – لمصرية للكمبيوتر التعليميالجمعية امجلة 

 

 

  



 

 =5 = 

 2017 يونيو -( 9مسلسل العدد ) - األول العدد - الخامسالمجلد 

 2017عدد خاص بالمؤتمر العلمي للجمعية  – لمصرية للكمبيوتر التعليميالجمعية امجلة 

 BCI دعم نظم التعلم التكيفي الذكية بتكنولوجيا

 )نموذج مقترح(

 ا.د/ خالد محمد فرجون

 استاذ تكنولوجيا التعليم بكلية التربية جامعة حلوان

 الكلمات الرئيسية:

 BCIتكنولوجيا ، كيةنظم التعلم التكيفي الذ

 

 مستخلص البحث:

الذكي وتكنولوجيا واجهة  إن ما وصل اليه النموذج المقترح هو التكامل بين التعلم التكيفي

الدماغ عبر الكمبيوتر ليعد رؤية جديدة تعيد توظيف التعلم التكيفي حتى يمكن االفادة منه بصورة 

ألنماط وأساليب وخصائص المتعلمين  تعلم وفقا  قدم فيها اليالتعلم التي  انظمةأحد افضل باعتباره 

 وفقا لطريقة تعلم كل متعلم، سواء أكانت طريقة تقليدية أو إلكترونية، وذلكوالمختلفة، 

يحدث التكيف للبيئة طريق مقنن  BCIأن يكون استخدام تكنولوجيا و الفروق الفردية، بمراعاة

وال شك ان نظام التعلم . بشكل كمي وكيفيالتعليمية والمحتوى وطريقة عرضه والطالب والمعلم 

وفقا ألداء واستجابة  قرراتالم سيسهل من خالله تعديل، التكيفي المستند على الذكاء االصطناعي

 BCI، خاصة اذا كان هناك تواصل مع واجهة المتعلم عبر تكنولوجيا المتعلم أثناء عملية التعلم

في زيادة معدل تحصيل المتعلمين في ظل تعدد  فيسهل تجهيز المحتوى وتعديله مما يساعد كثيرا

الفروق الفردية بينهم قبل تواجدهم معا في الفصل الدراسي، خاصة انه يمكن ربط هذا النظام 

التعليمي بالتعلم المعكوس القائم على إعداد المتعلم للمحتوى التعليمي بمفرده قبل تفاعله داخل الفصل 

و دراســــة ما يدور في ذهن المتعلم للكشف عن احتياجاته كما ان الجديد هذه المرة ه الدراسي.

فيسهل عليه تقبل المحتوى المعروض بطريقة جماعية سواء كان هذا النظام التعليمي التكيفي تقليدي 

 أو الكتروني مما يحقق نتائج أفضل مما عليه الوضع الحالي للنظام التعليمي.

 

 مــقــدمـــة :
ـــــــرا  عن ركب الحضارات التي تسعى دائما  في عصر أصبحت تقليدية      ـــــــه تــــاخـ ـــــــيـ التعليم فـ

لتطوير نفسها، في ظل ســــباق يتسارع فــيـه التربويون الجادون نحو النهوض والتـقـدم بالتعليم، 

في ظل قـــــــــدوم العديد من التكنولوجيات لالرتقاء بمختلف مجاالت الحياه ، كان لزاما علينا االخذ 

يم في مؤسساتنا التعليمية بمستوياتها المختلفة بُغية الوصول إلى مجتمع خــــــــــال من بما يدعم التعل

ـتــعـة، مجتمع يفرض على العاملين في المؤسسات  الجهل واألمية، مجتمع يسعي لجعل التعليم مـ
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التعليمية مواجهة التحديات التكنولوجية والتغيرات الجذرية في مواصــــفات المتعلم التي اصــــبحت 

 سرعة عالية، بل ويزداد معها الضيق من واقع النظم التعليمية الحالية.تزداد ب

من هذا المنطلق وبناء على ان طبيعتنا البشرية تجعل لكل فــــــــــــــــــرد منــــــا نمط حياة وطريقة      

ـــــــــدرات ومهارات وخلفيات ومعرفة سابقة، تختلف من شخص  خر، مما  وأسلوب وشخصية وقـ

ابة التحدي األكبر أمام التكنولوجيا، وخاصــة في مجال التعليم، وذلك يجعل هذه الفروقات دائما  بمث

 بحثا  عما يُناسبها، وما يراعي تلك االختالفات بين األفراد أثناء تعلمهم.

وبالنظر لكون النظم التقليدية في التعليم، وخاصـــــــة في الدول األكثر أمية  وجهال ، رير قادرة      

عــــــــــالــــــــــم يبحل عن المزيد من المعرفة، وال يؤمن بوجود  على مراعاة تلك الفروق، وفي ظل

شــــخص جاهل على هذا الكوكب مهما كانت الصــــعوبات التي تواجه، بات من الضــــروري إيجاد 

ـفــه مع كل متعلم وفق احتياجاته وميوله  ـيـ ـكـ حلول مبتكرة تعتمد على تفريد التعليم وموائمته وتـ

 واستعداداته.

، ذلك  Adaptive Learningـنوات ما يسمى بالـتــعلــم الــتــكــيــفــي من هنا ظهر منذ ســ    

النظام الذي يتســــــم بالمرونة والقدرة على التكيف مع اختالفات الطالب أثناء تعلمهم، نظام يراعي 

الفروق الفردية بين المتعلمين ســواء كان ذلك جوهريا  أو ظاهريا ، وهنا نتســالف كيف ســيكون حال 

ما يُــــــــقــــــــدم لهم المحتوى بالطريقة التي تناسب وتالئم نمط تعلمهم واسلوبهم  بالطبع الطالب عند

ســيحدث ذلك مزيدا  من اجيجابية في التعليم، ومزيدا  من الدافعية نحو التعلم، وبالتالي نجد أن إتمام 

 األهداف التعليمية يتم بشكل سريع وممتع، وبتوازن بين جميع الطالب.

ــــف امر       ــــقـ تحديل العملية التعليمية عند االخذ بالتعلم التكيفي فحسب بل تطرق في ا ونة ال يـ

ـــــــم تكيفي ذكي  ـــلـ ــــ ـــــــعـ  Intelligent adaptiveاالخيرة لتوظيف الذكاء االصطناعي ليصبح تـ

learning  بل أن هذه الورقة البحثية تطرق الباب ألكثر من ذلك، حيل تدعو لالســـــــتمرار في ،

والتكامل بين اكثر من نظام تعليمي، وهنا كان لزاما علينا البحل الستكمال  األخـــذ بالمســــــتحدثات

المنظومة وذلك باســـــتخدام تكنولوجيا جديدة تســـــاعد في التعرف عما يدور داخل ادمغة المتعلمين 

لذكي، ليكون  هام الســـــــتكمال منظومة التعلم التكيفي ا هذا الجانب ال نة ب عا حتي يتســـــــنى االســـــــت

بداخل دماغ الطالب بمثابة مــــــرشــــــــــد لمصمم النظم التعليمية الذكية لتحقيق اســــــــــــــتقراء ما 

 االهداف التعليمية المرجوة.

في هذا االتجاه تـقـتـرح الــورقـــة الحــالــة نموذج لتوظيف تكنولوجيا الترابط الدماري عبر       

لتحويــل اجشــــــــارات  بهــدف االفــادة منهــا  Brain Computer Interface (BCI)الكمبيوتر 

الكهربائية الناتجة عن النشـــــــاط العصـــــــبي لخاليا الدماغ إلى أوامر  يتم من خاللها التحكم في هذه 

االشـــارات وتفســـيرها من خالل الكمبيوتر، حتى يمكن تكوين ج نموذج لنظام تعليمي تكيفي ذكيج 

ية من خالل الكمبيو قة فرد ته وميوله بطري قدرا مل يجهز المتعلم وفق  كا يذهب الى مت تر بحيل 

ستخدم ضمن بيئة التعلم المعكوس او بدونه ليصبح المتعلم في النهاية متقبال  سي إذا ا الفصل الدرا

 ومتكيفا  لكل ما ياتيه من معلومات ومهارات الزمة لتعديل سلوكه فتحقق نموه وارتقائه.
 

 التـعـلـم التـكـيـفـي
ني ياتي من توافق عناصـــــــره ومكوناته مع إن نجاح أي منظومة أو نظام بشـــــــري أو إلكترو     

بعضــــها البعم، ومن خالل توائمه مع مواصــــفات المتعلم لتحقيق االهداف المرجوة ، وحيل أن 
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عناصر النظام تعمل بحركة فــــــــــــردية وفي نفو الوقت تتوافق مع الحركة الجماعية للنظام ككل، 

ســـــرعه نظرا  لقلة الهدر من حيل الوقت وبالتالي نجد المنتج النهائي يتســـــم بالجودة، ويتم إنتاجه ب

وطبيعة العمل داخل النظام، ولذا فالنظام التعليمي الذي بصـــــــدد تناوله وتطويره يقوم على اختبار 

المتعلم أوال  لمعرفة نمط تعلمه، ومن ثم يقدم له المحتوى الذي يناسب أسلوب تعلمه من خالل تتبع 

ــــــــدرته على تغيير  خطوات المتعلم لتكوين أكبر قدر من البيانات عنه، واهم ما يميز هذا النظام؛ قـ

نفســــه وشــــكله وفقا  لما يقدمه المتعلم لها من بيانات وما تســــتنتجه من معرفة ســــابقة حوله وحول 

 ( .McLaren, B. ,2013, 6طريقة تعلمه، مما يجعله قادرا  على تحقيق أفضل النتائج )

ويره أنه يُحدث تغييرا حيويا ألفضــــل بدائل التعلم ردا لذا اهم ما ياتي به هذا النظام المزمع تط     

على المعلومات التي تم جمعها خالل العملية التعليمية، وليو على أســـــــاس المعلومات الموجودة 

مســبقا مثل الجنو والعمر ودرجة االختبار التحصــيلي للمتعلم، وبالتالي إذا تغيرت طريقة عرض 

دية لكل طالب على حده ، فان هذا النظام التعليمي يســمى ج المحتوى اســتنادا إلى االســتجابات الفر

ـي  ـ ـف ـ ـي ـكـ ـ ـلم ت ـعـ ـ ج، ولذا فهو يصنف كإحدى النظم التعليمية الحديثة Adaptive Learningت

التي نشــــــات بهدف إيجاد بيئة تعليمية متميزة تواكب احتياجات كل طالب على حدة، علما بان هذه 

لى مجموعة من األســــئلة والمهام للوصــــول في النهاية إلى تكييف االحتياجات تحدد بعد اججابة ع

بيئة للتعلم وفقا  الختالف نمط كل شخص منهم، وأهم ما يميز هذا النظام تــغــيــر عرض المحتوى 

 اســـتنادا إلى االستجابات الفردية لكل طالب على حده. 

ــم ركائز تطبيق التعلم التكيفي، انها تعطي في كثير م      ـــ ن األحيان مهمة التحدي، من خالل وأهـ

تقديم المحتوى المصمم خصيصا  ألعداد متنوعة من الطالب على نطاق واسع، السيما بالنظر إلى 

القيود المفروضـــة على النهج األكثر صـــعوبة وتكلفة، لضـــمان مســـتويات أعلى من نجاح الطالب، 

شكل فريد لكل فرد منهم، كــــــــما أن الطالب يهتدون من خالل التعلم التكيفي إلى مناهج مصم مة ب

بحيل تلبي االحتياجات التي تحددها وظائف وأدوات تقنية متطورة للغاية، هذه األدوات تســـــــتنج 

بياناتها التي تم جمعها من ملفات تعريف الطالب، على أســـــــاس مبادا علوم التعلم ، عالوة على 

ق شخصية للغاية، وذلك باستخدام القياس النفسي واجدراك ، ويسلم التعلم التكيفي المحتويات بطر

البيانات التي تم جمعها من كل ملف بهدف تحسين الفاعلية الشاملة للنظام ، وكلما جمع المزيد من 

بيانات الطالب خالل تجربة التعلم، كلما قامت األنظمة باســـــــتخدام ما تعلمته من جميع الطالب؛ 

 ,Newmanردية  وأنماط التعلم  ) لتســـتجيب بشـــكل أكثر دقة على أســـاس احتياجات الطالب الف

A. ,2013, 21.) 

ية، من خالل تحديد        لدراســـــــ كما يمّكن التعلم التكيفي الطالب من الســـــــيطرة على المناهج ا

المحتويات التي ال تســـــــتند إلى األهداف والنتائج المنصـــــــوو عليها، فهو يوجه من قبل مدربين 

مراحل إتقان المحتوى؛ ألن الطالب يتعلمون  يعملون كمرشــــدين أو موجهين ويقود الطالب جميع

بطرق مختلفة ويدخلون تجربة التعلم مع أنماط التعلم المختلفة، ويوفر وســيلة واعدة لتمكين المزيد 

من الطالب لخوض تجربة التعلم، ويســتمر االلتباس ليو فقط حول ما هو التعلم التكيفي بالضــبط، 

الشــخصــي أيضــا ، وما الدور الذي تؤديه التكنولوجيا بل كيف يختلف عن ريره من أشــكال التعليم 

 في إيصاله 

من هذا المنطلق فان هذا النظام التعليمي هو ابتكار يهدف إلى تغيير القواعد التقليدية والخروج      

من اطار كونه نظام تعليمي جاء للعالج الى نظام يصلح لكافة المتعلمين وفي تخصصات متنوعة، 
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، فطالما توافقت كل عناصــر المنظومة ”التعلم الســريع“التعلم أو ما يســمى  مما يعود على تســريع

التعليمية مع بعضـــها البعم ال بديل وقتها عن حدوث عملية التعلم بشـــكل ســـريع ودون وجود أي 

عقبات أمام المعلم أو المتعلم، ألن المتعلم بكل بســــــاطة يجد في بيئة التعلم التكيفية ما يناســــــبه وما 

 نه ما يحقق ميوله وينمي اتجاهاته.يررب فيه وم

(، اظهرت ان Eduventuresوفي دراســـــة عن التعلم التكيفي من شـــــركة إديوفينتشـــــرس  )      

افراد العينة من اعضــــــاء هيئة التدريو والموظفين يؤكدون على فائدة التعلم التكيفي كاداة تربوية 

جاالتفاقج أو جالموافقة بشدةج، وأن  ٪ من الذين شملهم االستطالع61لتعزيز التعليم جاءت بنسبة 

التعلم التكيفي لديه إمكانية كبيرة من التصـــــورات الســـــيما بين أعضـــــاء هيئة التدريو، وتُعد  هذه 

النســبة عالمة إيجابية بالنظر إلى تراجع اجقبال للتعلم من خالل شــبكة المعلومات، وتكمن حواجز 

تكافئ من االهتمام باالبتكارات األخرى ذات الصــلة، تبني التعلم التكيفي ببســاطة في القدر رير الم

مثل التعلم المدمج والتعليم المعكوس وأدوات التكنولوجيا التفاعلية ، التي تقدم مســـــــتوى معين من 

ـــــة ان فائدة التعلم التكيفي ينقصـــــها عنصـــــر  ـــــارت نتائج الدراس التبني لمثل هذه القدرات، كما اش

ر المعلنة عبر حواســــــهم حتى يتســــــنى مرعاه ذلك عند التفاعلية ومراعاة خصــــــائص الطالب ري

 تصميم النظام التعليمي المزمع توفره.

في ضوء ما ســــــــــــــــــــبق يتضح ان التعلم التكيفي يُدخل الطالب إلى بيئة قادره على مراعاة       

خصائصه إذا اُحسن تجهيزه ، وهذا ال شك يتطلب التوسع في استخدام التكنولوجيا؛ لتمكين عملية 

تكيف الســـــريع مع االحتياجات التعليمية المختلفة، وهو ما تهدف لتحقيقه فلســـــفة التعلم التكيفي ، ال

حيل ان التكنولوجيا المناســـبة توفر كثير من الوقت والجهد نحو تحقيق االهداف المرجوة، إذ تقدم 

ية منصــــــات التكنولوجيا التكيفية المحتوى المخصــــــص في الوقت الحقيقي من خالل واجهة تفاعل

قان  ية وتوفر خارطة طريق لتوجيه الطالب نحو إت فاعل قدم لوحات تدريب ت للمســـــــتخدم، كما ت

 المحتوى.

كما يتميز التعلم التكيفي بانه يُوجه من قبل المعلم في لحظة التعليم، اســـــــتنادا  على المعلومات      

ة من البيانات، التي تم التي يتم جمعها من االدوات المصاحبة، فضال  عن النظم اجيكولوجية المعقد

جمعها طوال فترة التعلم، وتساعد هذه العملية أيضا  المعلمين في مراقبة أفكار الطالب وتصرفاتهم 

وكيفية تعاملهم مع المحتوى، وتمكن التكنولوجيا المســـــــتخدمة من تســـــــهيل وتكيف كل طالب مع 

حيل يكون بمثابة دليل المحتوى وذلك بهدف تســـــــريع التعليم واختصـــــــار الوقت وتحرير المعلم ب

 (.Feldstein, M. ,2013, 6لعملية التعلم )

 

وقد استخدم التعلم التكيفي في عدد من االنظمة التعليمية العربية منها المملكة العربية السعودية      

مم لمســـاعدة طالب المرحلة الثانوية على تحقيق  التي تســـتخدم نظام شـــاطر التفاعلي ، والذي صـــُ

في اختبار القدرات، حيل يعمل هذا النظام بطريقة تفاعلية تكيفية ذكية تناســـــــب درجات متميزة 

احتياجات كل طالب على حدة، فعند تســـــــجيل الطالب في النظام تُقدم لك مجموعة من األســـــــئلة 

والمهام، من خالل إجاباتك عليها يتم تحديد جوانب الضـــــعف والقوة لديه عن طريق مؤشـــــر ذكي 

شــــر األداء، وعند تســــجيل مئة طالب على ســــبيل المثال يحصــــلون على داخل النظام يُعرف بمؤ

مجموعة متشـــــابهة من األســـــئلة في البداية، ولكن في المرحلة الثانية من االختبار التجريبي يتغير 

مســــتوى األســــئلة لكل طالب، بناء  على إجاباته الســــابقة ومؤشــــر أدائه الذي تم قياســــه عن طريق 
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النظام بإعطاء أجوبة وطرق ذكية للتعامل مع كل نوعية من األســئلة،  مؤشــر األداء، بعد ذلك يقوم

ا بالتغذية الراجعة ) ( وبعد feedbackوتمثل األجوبة الذكية التي يقدمها النظام ما يُعرف علميًّ

خوض الطالب بمجموعة متنوعة من االختبارات ، يصـل جميع الطالب لمسـتوى يجعلهم مؤهلين 

 ( .sha6er, 2017صول على درجة متميزة )لخوض اختبار القدرات والح
 

 

 عـناصر نـظـم التـعـلـم التـكـيـفـي
قــد يحــدث خلط أحيــانــا مــا بين قــابليــة التكيف وبين التفــاعــل، وعلى الررم أن األهــداف دائمــا      

متشابهة، فيمكن لنظم التعلم التكيفي أن تختلف بشكل كبير في الممارسة؛ سواء كان على مستوى 

أو نوع التصــاميم لواجهة المســتخدم، وعموما هناك ثالثة عناصــر أســاســية تتكون منها التفاصــيل 

 نظم التعلم التكيفيف نموذج المحتوى، ونموذج المتعلم، والنموذج التَدِْريِسّي أو االرشادي.

 
 

 ( نظم التعلم التكيفي 1شكل ) 

  نموذج المحتوى:
قة  content modelهذا النموذج يشـــــــير       مخرجات التعليمي وفق  المحتوىتنظيم إلى طري

المسبق،  تحديد مستوى التسلسل األولي للمحتوى مسبقا بناء على أداء الطالب ، ورالبا ما يتمالتعلم

حتى ينتقل من مستوى  ما يعرفه الطالب والمستوى الذي وصل إليه يعتمد على النظامهذا  ولذا فإن

لبحل عن انســـب التكنولوجيات الالزمة لدراســـة ما ألخر، ولذا فإن ايجابية النظام ســـوف تزداد با

مكونات نظم التعلم 
التكيفي

المحتوى

المتعلم
التدريسي أو 

االرشادي
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بداخل دماغ المتعلم حتى يتنســــــى تجهيز المحتوى التعليمي االحق، دون االقتصــــــار على ما يعبر 

 .عنه المتعلم من خالل حواسه

  نموذج المتعلم:
االســتدالالت اجحصــائية حول معرفة الطالب بوضــع  learner modelيتصــف هذا النموذج      

يقوم نموذج المتعلم بالتقدير الكمي لمســتوى قدرة الطالب في مواضــيع مختلفة، و ،على أدائهمبناء 

مع  من أجل تكيف والموضـــــــوعات الفرعية التي أتقنها يهأو التتبع بدقة لقاعدة المعارف الحالية لد

ي للطالب، أو أي وقت ف المناسباستنتاجات حول أسلوب التعلم مما يتيح للنظام وضع ، المحتوى

، وال يقف حد هذا النموذج عند ذلك، بل يشــــتمل دراســــة  تهاليوم يمكن أن يكون األنســــب لدراســــ

الجوانب الوجدانية نحو رضـــــــاه عن المحتوى، مما يتطلب توفر تكنولوجيات تدعم هذا النموذج، 

 .وال يقتصر االمر عند هذه الحدود
 

  النموذج التَْدِريِسّي أو االرشادي:
اختيار المحتوى المناســـب لكل  يةكيفبتوفير نظام ل instructional modelذج يهتم هذا النمو     

من نموذج القادمة المعلومات  ولذا فدور هذا النموذج تجيزفي وقت محدد،  طالب وكيف يجتازه

المتعلم والمحتوى كنموذج لحالة مثالية تقوم بتوليد ردود الفعل للتعلم أو النشــاط الذي ســيكون على 

، ولذا فإن ما يعيب على النظام عدم وجود التكنولوجيا المناســـــــبة ا  لتقدم تعلم الطالباألرجح دافع

والـدقيقـة لمعرفـة مـا بـداخـل دمـاغ المتعلم نحو رضــــــــاه واهتمـامـه نحو هـذا المحتوى دون ريره 

(Vander Ark, T., 2011, 6). 
 

 نــظـم التـعـلم الـذكـيــة:
وتوظيفها في النظم الخبيرة من اهم االدوار التي  اعياســــتخدام تكنولوجيا الذكاء االصــــطن يعد    

تقوم بها هذه التكنولوجيا في العملية التعليمية نظرا لما تقدمه من امكانيات جديدة يمكن وصـــــــف 

لذكية بالنظم التعليمية ا ، إذ تكمن   Intelligent Tutoring Systems (ITS)البرامج المعدة 

م تعليم فردي يشــبه لحدا كبير ســلوك المعلم البشــري مع توفر اهمية هذه النظم في قدرتها على تقدي

 االمكانيات من الوسائط المتعددة المصاحبة.

تســـــــتخدم نظم التعلم الذكية تمثيال معقدا للمعرفة المرتبطة بالمحتوى المقدم للطالب بمفرده،     

توفر بداخلها حيل تجهز له انســــب طرق التدريو واالســــتراتيجيات التدريســــية المناســــبة، ولذا ت

س، وكيف، ولمن    االجابة على اسئلة ثالثةف ماذا يُدر 

تدريو الحقائق والمعارف      مد على  لذكية من االنظمة التربوية التي ال تعت تعتبر نظم التعلم ا

االجرائية، ولكنها تُعلم الطالب مهارات التفكير وحل المشـــــــكالت، ولذا فهي تتطلب ربطها بنظم 

ى النظم الخبيرة المعتمدة على محاكاة الخبير البشـــــــري وتمثيل معرفته وخبرته، التعلم القائمة عل

حيل أن المبدأ في نظم التعلم الذكية هو محاكاة المعلم البشــــري في ســــلوكه وقراراته في المواقف 

التعليمية المختلفة، ومحاكاة عمليات التفكير لديه في معالجة المشـــــــكالت المرتبطة بموضـــــــوع 

 . (James A. Kulik . J. D. Fletcher,2016, 4) دراسي معين
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بالتكنولوجيـات المبنيـة على المعرفة      بدرجة كبيرة  لذكيـة   Knowledgeترتبط نظم التعليم ا

Based Systems  إذ يفرض هذا المفهوم شـــكال هيكليا  خاصـــا  على النظام المبرمج الذي يميز ،

 منطقي المرتبطة بهذه المعرفة.بين عرض المعرفة وعمليات التفكير واالستنتاج ال

ية تتطلب  ITSولذا فنظم التعلم الذكية       هي برامج تعليمية بالكمبيوتر تتضـــــــمن نماذج معرف

التركيز على اســتخدام أحدث االنظمة الحديثة لتدعيم نموذج ســمات المتعلم، حيل يمكن من خالله 

 ة والذكائية لديه.تحديد وتعريف الطالب وسماته وتوجهاته واالختالفات المعرفي

ولكي تقدم هذه النظم تعليما مرنا  وفعاال  يحاكي المعلم البشري ويحقق االهداف المطلوبة يجب      

ان يحتوي النظام على نماذج معرفية لثالثة عناصـــــر اســـــاســـــية هيف المحتوى التعليمي المطلوب 

را الطالب الموجه اليه تدريســـــــه، ثم اســـــــتراتيجية التدريو المفترض اتباعها عند التدريو، واخي

 البرنامج التعليمي.

سبق فيجب ان تحتوي تلك النظم الذكية على جواجهة تفاعلج تتميز بالربط بين       عالوة على ما 

 ,Mendicino, M., & Heffernan)النماذج المعرفية الثالثة للنظام والطالب المســـــــتخدم له 

N., 2007,21). 

فـاعال تعليمـا ثنـائي االتجـاه بين الطـالـب والبرنـامج، كـذلـك يمكن كمـا تتيح نظم التعلم الـذكيـة ت    

للطالب أن يوجه الى النظام االســــئلة واالســــتفســــارات التي يحتاجها ويقوم النظام بإعطاء الحلول 

 والتفسيرات الالزمة عليها، مما يمكن المتعلم ان يكون أكثر تحكما في تعلمه.

 

 Knowledgeيرهـا على مـا يعرف بهنـدســــــــة المعرفـة وتعتمـد نظم التعلم الـذكيـة بعـد تطو     

Engendering  حيل تهدف الى اكتســـــــاب المعرفة من الخبراء والمصـــــــادر المختلفة المرتبطة

بمجال معين بحيل تنظم تلك المعرفة في هيكل بيانات يتم تمثيلها وتحويلها الى كود داخل قاعــــــدة 

 (. 420-415المعرفة )محمد الهادي،
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 :BCIا تـكـنـولـوجـي

 

ـة مدخالت المتعلم، لذا        ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتند أي تطوير في أي نظام او أي بيئة تعليمية على دراسـ ـ ـ يسـ

على أجهزة  العامة؛ هو المسيطربكة االتصاالت ـــــــــــــــــــــش باعتباره للمتعلم يعتبر الجهاز العصبي

ق وحدة وتكامل الجسم المختلفة، والذي يشرف على جميع الوظائف العضوية ويؤلف بينها بما يحق

جميع والتي تتصل بمجموعة المراكز المرتبطة فيما بينها، لذا فمعرفة ما يدور داخل  ،الكائن الحي

 من ما يمكن ان تصــدره هذه المراكز يعد ضــرورة لمتابعة أنحاء الجســم ســطحية كانت أو عميقة،

 (.6، 2017)خالد فرجون،  او رير ذلكتنبيهات حركية 

ـــــ      كي  ،يعتبر طريقا حيويا سريعا للمعلومات باجنترنت، إذشبه ما يكون أصبي الجهاز العلذا فـ

حيل تنتقل هذه المعلومات من  ،تنتقل من خالله بســـــرعة كبيرة جدا بالنســـــبة لنا لندركها أو نراها

من اجل  ؛عصـــاب أو النهايات العصـــبية المنتشـــرة في كافة انحاء الجســـم وبالعكوالدماغ إلى األ

عضاء الجسم المختلفة سواء االرادية )الحسية والعضلية( أنشطة ووظائف أعلى  التحكم والسيطرة

 منها.  الالإراديةاو 

ــدمــاغ عبر الكمبيوترج       ــا جواجهــة ال  brain-computer interface (BCI)تقوم تكنولوجي

( أو جرسم شكل كهرباء EEG) electroencephalogramعلى تكنولوجيا قديمة  تسمى بــــــــــــ 

ما بداخل  قراءةمن أكثر أنماط التكنولوجيا المتكاملة لعبر المراكز الحســـــــية ، والتي تعد الدماغج 

المخ من إشارات كهربائية بحيل يمكن من خاللها تسجيل العديد من العمليات التعبيرية والمعرفية 

ان واألدائية، مما يتيح الفرصــة لمصــممي نظم التعلم الذكي من دراســات اوجه الفرق بين ما يمكن 

تظهره حواس الشـــخص أو تعبيرات وجهه، وما يمكن أن تنقله لنا هذه المراكز المســـئولة عن هذه 

 االشارات عبر المراكز الحسية في الدماغ من خالل هذه التكنولوجيا.

نموذج التدريس 
Tutorial Model 

نموذج المجال
Domain Model

واجهة نموذج

Userالتفاعل
Interface Model

نموذج الطالب 
Student Model
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 BCI( تكنولوجيا واجهة الدماغ عبر الكمبيوتر  3شكل ) 

 

قطاب أ خالل شــــــارات أو األنشــــــطة القادمة من الدماغ مناال التقاط في BCIويتحدد دور جهاز 

توضــــع في نقاط محددة على الراس، حيل تتم مضــــاعفة قوة هذا النشــــاط بما يقارب المليون مرة 

ـــــــذه لكترونية إعبر منظومة  النشاطات الكهربائية على شكل امواج ذات وتيرة ، تحول فيما بعد هـ

داخل توثيق النشــــــاط الكهربائي تر بحيل يمكن من خاللها الكمبيوفي ذاكرة  ن بيناتهامتغيرة تخزي

 (Tania  Fraga & et al, 2013, 7مما ينقل صورة حقيقية لنمط التفكير داخل الدماغ  المخ ؛

( ، ولذا يختلف شـــــكل الموجة الكهربائية حســـــب طبيعة النشـــــاط المزمع إصـــــداره، ولذلك يمكن 

قبل انتقالها إلى القناه الحســية المســئولة عن التعبير  اســتقبال هذه الموجة وتفســيرها عبر الكمبيوتر

عنها،  مما يســـهل االســـتفادة منها في الحكم على ما ينوي الطالب اداءه في اللحظة المقبلة، بل في 

 طبيعة تصرفاته نحو موقف او اداء معين. 

ــــــــــوجيا منذ بدايتها عام        ت دراســــة ، حيل تناول2013وقد تناولت عدة دراســــات هذه التكنولـ

وتوصــلت النتائج  BCI( تكنولوجيا  (Tania  Fraga & et al, 2013,9جتانيافراجا وآخرونج

للـدور المهم الـذي تلعبـه هـذه التكنولوجيـا في تحليـل آراء وأفكـار المفحوصـــــــين نحو الحكم على 

ار مراقبة مس تم قياس أيضا  امكانية المفحوو على، كما اعمالهم دون الحاجة الستخدام حواسهم 

 أو الكشف   التصنيف
Classification 
(Detection)  

 

 االشارات المكتسبة

Signal Acquistion 

 واجهة التطبيق
Application 

Interface 

التجهيزات 

Preprocessing 

 التطبيقات
Applications  

 الصفات المستخرجة

Feature 

Extraction 

 االشـــارات المـكــتــســـبــة
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االتصــاالت المباشــرة بين الدماغ والجســم الموجود على شــاشــة الكمبيوتر، فمثال في حالة مراقبة 

، يتم إرســــال اجشــــارة مباشــــرة من الدماغ إلى آلية توجيه المؤشــــر، بدال من اتخاذ فارةمؤشــــر ال

الطريق الطبيعي من خالل الجهاز العصـــــبي العضـــــلي في الجســـــم من الدماغ إلى اجصـــــبع على 

مباشـــرة من الدماغ  جشـــارات المفحوو صـــدارإ تم في هذه الدراســـة قياس إمكانية ، وكذلكرةفاال

مما  ؛التحكم في مســـارات الحركة لهذا الجســـم على شـــاشـــة الكمبيوتر، مع لتحريك أي شـــكل ثابت

وحة المفاتيح أو اســــتخدام الفارة ســــتخدام لجراء الحركة دون الحاجة الإيتيح الفرصــــة للمتعلم من 

، وهذا ســـــــيســـــــاعد كثيرا في مجال تعليم المعاقين حركيا ، وذلك من خالل مســـــــار الحركة جتمام

؛ بحيل  computer chips and programsعدد من رقائق الكمبيوتر والبرامج التواصـــل مع 

تمكين شـــخص يعاني بحيل يمكن من خاللها هذه التكنولوجيا اجشـــارات القادمة من المخ  ترجمتُ 

أو أطرافهم االصـــطناعية من  ،أو الســـيطرة على كرســـي متحرك، لكتابةفي ا اجعاقة الحركيةمن 

 . هخالل الفكر وحده دون الحاجة الستخدام أي حاسة من حواس

ــــــــول      ـــــــــ في بيئة التعلم التكيفي الذكي يعد ضــرورة الســتكمال  BCIذ فإن توظيف تكنولوجيا ـ

تطور هذه التكنولوجيا لمصـــــــممي هذه منظومة التعاون بين التعلم التكيفي والنظم الذكية بحيل 

ما يدور في  نات عن المتعلمين لقراءة  يا فة الب كا الواعي دون الحاجة للحواس ذات التفكير النظم 

 ن هؤالء الطالب من التعامل مع هذه النظم التعليمية وفق ما يرربون.حتى يتمك الصلة،

ئة التعلم التكيفي من خالل تكنول     ياتي تطوير بي تالي ف على  في التعرف والتحقق BCI وجيابال

ستخدامها طبيعة البيانات المستخرجة من الدماغ، بحيل  كمؤشر للحكم على األشياء، حتى يتثنى ا

 Digital signalالرقميــة  اجشــــــــارات معــالجــة في تحليلهــا والرجوع  راء بعم الخبراء يتم

processing (DSP )وتكنولوجيا EEG ـر على مصممي البي  تحديد ئة الذكية التكيفية، مما ييسـ

المحتمل لما بداخل الدماغ عند تجهيز المعلومات والمحتوى التعليمي  لالســـــــتخدام ســـــــيناريوهات

 للمتعلم. 

من خالل تجهيز المتعلم قبل دمجه في الفصــل مع اقرانه من   BCIوقد يبدأ توظيف تكنولوجيا     

إيجـابيـة تطبيق الفكرة وذلـك لضـــــــمـان  المعكوسالمتعلمين، وذلـك من خالل اقتبـاس فكرة التعلم 

، حيل يتم وتوجيه من المعلم في المدرســـــــة وا باء في المنزل ، ومن خالل اشـــــــرافوتعميمها 

ثم يجهز المحتوى التعليمي الخاو  BCIتجهيز كافة المعلومات عن المتعلم من خالل تكنولوجيا 

  ه.كل طالب األداة التي توافقل بالمتعلم، فيجهز

ع على كـاهـل المعلم هنـا أن يعـد المحتوى بـاكثر من أداة وذلـك وفقـا  لنمط تعلم الطالب لـذا يق     

، ولكن ما يميز التعلم المعكوس هنا انه يجهز وفق ما يحصـل عليه من بيانات من ذهن المتعلم لديه

على أنماط تعلم وأســــاليب تعليم  ومن خالل عدد من المقاييو النفســــية المصــــاحبة يتعرف المتعلم

، وفي ضــــوء هذه النتائج يســــتخدم المعلم أكثر من نمط بجانب الفيديو االيضــــاحي، تعلمين لديهالم

ـــــعى  ـــــب مع كل أنماط المتعلمين لديه، فيتعلم كل لإلى إعداد المحتوى باكثر من أداة حيل يس تتناس

 .طالب وفقا  لألداة التكنولوجية المناسبة له

ى يتعامل بطريقة فردية مع البرنامج ووفق طبيعة وقد ال يجهز الطالب في البداية ويترك حت     

المعلومات داخل المحتوى العلمي حتى تحدد طبيعة االشـــــــارات القادمة من دماغ المتعلم نحو هذا 

 المحتوى ويجهز له انسب الطرق لتكيفه مع هذا المحتوى التعليمي.
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سي مستودعا رقميا بادوات لمقرر الدرااجعل وال شك ان نتاج ذلك سيتيح الفرصة لكل متعلم ل     

كســـــــر حالة الجمود والتقليدية الموجودة في البيئة ، بجانب متعددة يمكن الرجوع إليه في أي وقت

حد من دور  التعليمية البرنامج ألنه لم يجهز من اجله  تكيف أدوات، وتحجبه عن الالمتعلمالتي ت

 ومن اجل اهدافه.
 

 

 النموذج المـقـتـرح :
نت هناك  في ظل الطفرة       كا ية التعليمية  ها في العمل جة لتوظيف حا ثات وال حد لة للمســـــــت هائ ال

ضـــــــرورة للدمج والتكامل بين العديد من االنظمة التعليمية والتكنولوجية ؛ بهدف ان يقدم للمتعلم 

بيئة تعليمية تكيفية ذكية وفق احتياجات المتعلم وحالته المعرفية ونمطه بهدف الوصـــــــول بالمتعلم 

تى يتســنى مســاعدة المتعلمين على التعلم من خالل التزاوج بين علوم الكمبيوتر والذكاء لمبتغاه، ح

االصــطناعي وعلم النفو المعرفي ، الذي يؤدي الى تصــميم وخلق برمجيات تعليمية جديدة تتميز 

بالذكاء ويملك صفات وقدرات وصفات سلوك االنسان حيل انها تساعد المتعلم في التعلم بطريقة 

 ا سابقها من انظمة. افضل عم

وال شــك ان التكامل بين هذه االنظمة التعليمية الذكية وعلم النفو المعرفي وبالتحديد دراســة ما     

ـــدور في دماغ المتعلم من خالل تكنولوجيا  ــــ دون الحاجة لمعرفة ذلك عبر حواسه التي قد  BCIيـ

عما يعلمه او ال يعلمه المتعلم تنقل صـــورة رير صـــحيحة او ربما رير دقيقة، ولذا فإن االســـتدالل 

يعد النافذة الحقيقية لواقع ما يدور بداخله مما يجعل إعداد المحتوى التعليمي له إعدادا موفقا لدرجة 

 كبيرة.

ولذا يعد التجهيز للمتعلم وفق ما بداخل دماره هو جوهر وفلســـــــفة النظم التكيفية القائمة على      

ع واالختالف للمحتوى وفي طرق تقديمها وفق كل متعلم، كما مما يزيد من التنو  BCIتكنولوجيا 

يقصـــــــد بالنظم الذكية المقترحة تلك النظم التي تطبق وتســـــــتخدم تكنولوجيا الذكاء االصـــــــطناعي 

 بالرجوع لما يدور داخل ادمغة المتعلمين من اجل تقديم دعم اوسع وافضل لتحقيق اهدافهم.

ممثل للتكامل مع التكنولوجيا  خير Intelligent Tutoring Systemsونظم التعلم الذكية      

المقترحة إذ هي مجموعة من البرامج التطبيقية التي اُعدت ليقوم المتعلم بتشـــــــغيلها لتطبيق معين 

ويقوم الكمبيوتر بطرح االســـــــئلة عن هذا التطبيق، وعلى المتعلم ان يجيب عليها ويقوم البرنامج 

ثم يســــتطيع المتعلم معرفة مســــتوى تحصــــيله، ولكن في التطور بدوره بتقييم اجابات المتعلم ومن 

 الجديد وفق ما يدور في ادمغتهم.

وتصـــــــنف هذه البرامج الى نوعينف النوع االولف البرامج التعليمية التي تحتوي على نماذج       

 للمتعلمين، حيل تقوم البرامج بجمع المعلومات عن كل متعلم، ثم تشـــــــكل له نموذجا وفق قدراته،

ــــتخدام تكنولوجيا  ــــيكون خير عون  BCIومعلوماته وطريقة تفكيره، ولذا فإن اس في هذه الحالة س

في هذا النمط من البرامج مما ســـــــييســـــــر على المتعلم تحقيق اهدافه التعليمية، أما النوع الثانيف 

نفصلة فيستخدم ما يسمى بنظم المعرفة والخبرة، وتكون المادة العلمية موجودة في قاعدة بيانات م

عن وســـــــيلــة العرض، ويتبقى ان تحتوي هــذه القــاعــدة على نظــام خبرة في مجــال معين لجميع 

في هذا النوع هو مد النظم الخيرة  BCIالمعلومات المتعلقة بذلك المجال، ولذا فدور تكنولوجيا 

لنظم بكافة المعلومات ذات الصـلة بما يدور في اذهان المتعلمين ومن ثم تهيئة المنا  لمصـمم هذه ا
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في االختيار الجيد لتقديم النصــــائح التربوية الالزمة اثناء التعلم، ويتم ذلك من خالل التواصــــل مع 

حيل يتم تحليل مسـتوى تقديم المتعلم وفق ضـعفه وقوته، ثم التعرف على معرفته  BCIتكنولوجيا 

لنظام وما بداخله المتراكمة من خالل تفاعله مع النظام بحيل يتم توليد حوار ا ني بين المتعلم وا

من معلومات، ومن ثم يجهز المحتوى التعليمي فيتخير انســـــــب الطرق لعرض الحقائق والقواعد 

والعالقات الشــــــبكية بينهما وفق نوعين من المعرفة المتعلقة بالمقررات التي تدرس، وهي متغيرة 

 ت الخاصة بالمتعلم.تبعا لتغير البرنامج، وكذلك المعرفة التربوية وهي ذات الصلة باالستراتيجيا

ياتي النظام من معلومات من خالل تكنولوجيا       ما  ناء على  نه ب فإ ناء على ذلك  فإن  BCIوب

 النظام؛ يتغير احتياجات الطالب ووفق ذلك يتحدد مسار التعلم التكيفي.

 

كما يمكن ان يتوفر في النظام المقترح ايضـــــــا تشـــــــخيص لألخطاء التي يتعرض لها المتعلم،      

حيل يقوم النظام بتحديد ســـــبب الفهم الخاطئ للطالب نحو المحتوى، أو ســـــبب قلة المعلومات او ب

صـعوبة فهم المعلومات المبهمة او اسـباب التسـرع في االجابة، وهنا تتحدد قدرة النظام القائم على 

في التفــاعــل مع انمــاط متعــددة من المتعلمين، ررم اختالف انمــاطهم وفروقهم  BCIتكنولوجيــا 

وفق  BCIبـنـيـة النـظـم التعليمية الـذكـيـة المرتبطة بتكنولوجيا الفردية، وتوضح السطور القادمة 

 النموذج المقترح.
 

 

 :   Domain Knowledgeنموذج المعرفة الخبيرة  -1
يتصـــــف هذا النموذج بتخزين كافة المعلومات الخاصـــــة بالمحتوى التعليمي المزمع تدريســـــه      

، ويؤدي هذا  BCIلمعلومات المكتســـبة من واجهة دماغ المتعلم عبر تكنولوجيا بغم النظر عن ا

النموذج، الوظيفة االولى كمصـــــدر للمعارف، حيل يعمم هذا المحتوى على كافة المتعلمين بغم 

النظر عن نمط المتعلم، ويســــــتحوذ هذا النموذج على النصــــــيب االكبر من الوقت والجهد ، حيل 

ف للمادة العلمية ليســهل اســتخدامها بكفاءة في النظام، ولذا يمكن التعامل يتطلب دقة عالية وتوصــي

ـــــانه يشتمل  ـــــه مستودع لهيكلة وتخزين المعرفة، ويتميز هذا النموذج بـ ــــــ مع هذا النموذج على انـ

بجـــانـــب المعرفـــة المتعلقـــة الى ثالث انواع اضـــــــــافيـــة من المعـــارف وهي المعرفـــة البيـــانيـــة 

Declarative Knowlede   حيل تخزن المفاهيم االساسية والعالقات بينهم والتي قد تسهم في ف

ية  تاتي المعرفة االجرائ لة، ثم  خاصــــــــة  Procedural Knowledgeحل اي مشـــــــك ف وهي ال

باالستراتيجيات والخطوات الالزمة والمناسبة للتجهيز الحلول المتصلة بالمشكلة، ثم تاتي المعرفة 

ذات صــــــلة باألفعال والقواعد المنتجة من التجارب وهي  Heuristic Knowledgeالحدســــــية 

 بهدف حل المشكالت .

اما الوظيفة الثانية لهذا النموذج لكونه وســـــــيلة لقياس اداء الطالب، وهنا تختلف المهام وفق      

عداده عن هذا الطالب دون ريره من خالل الربط  ما ســـــــبق إ طبيعة كل طالب عن اخر ووفق 

، حيل تتحدد االختبارات االولية لمعرفة مســـــــتوى الطالب ومدى  BCIبتكنولوجيا واجهة الدماغ 

إعداده حتى يتهيآ للســـير ضـــمن ركب الطالب، بحيل إذا واجه اي مشـــكلة يعاد تهيئته وتكيفه مرة 

 اخرى بحيل يصبح المحتوى التعليمي مالئم لمواصفاته ووفق سرعته الذاتية.
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ــائم       ــذا فــإن نموذج المعرفــة الخبيرة الق ــا ول يحتوي على  BCIعلى التعلم التكيفي وتكنولوجي

ــــــرح وفق نتائج واجهة دماغ كل متعلم حتى  محتوى التعلم بصــــــفة عامة ولكن تختلف طبيعته للش

 يتحقق مفهوم التعلم التكيفي،   

كما يجب ان تتسم االمثلة المدرجة ميول كل طالب، وهذا يرتبط كثيرا بالنتائج المتعلقة بالنظام      

 وتكامله مع ما تم إحرازه من واجهة الدماغ ومواصفات التعلم التكيفي. الخبير

كما يجب ان يحتوي هذا النموذج المقترح على عدد من الحلول للمشـــــــكالت واالســـــــئلة التي      

يوفرها النظام للطالب من تمارين واختبارات، بحيل يتيح لكل طالب الفرصـــــة وفق خطوه الذاتي 

وع التعلم لالنتقال لخطوة الحقة او االنتظار جعادة تجهيزه في في الســـــــير والتكيف مع موضـــــــ

 الخطوة السابقة.

كما ينبغي في هذا الجانب ان تتوفر االجابات والحلول للمشكالت المطروحة وايضا المسارات      

المتنوعة التي تتيح للطالب التنقل وفق ررباته دون التقيد بمسار محدد يفرض عليه، بحيل يصبح 

ب في تفاعل مســتمر مع النظام كما لوكان هذا النظام هو معلم بشــري خصــوصــي له في اي الطال

لحظة، وباي مسـتوى تعليمي لهذا الطالب، وبالتالي يصـبح هذا النظام في حالة تفاعل مسـتمر ليقيم 

الطالب بصـــفة مســـتمرة لكل خطوة من خطواته، وال يقتصـــر دوره على التقييم النهائي في اجابته 

 ة محددة، فيركز على سؤالين هامين في نظامه وهما لماذا، وكيف .على مشكل

 :  Instruction Modelالنموذج التدريسي  -2
يكلف هذا النموذج بنمذجة الحالة المعرفية للمتعلم من خالل النظام المقترح، ثم مســـــاعدته في      

من حالة معرفية  او ريرها لدعم االنتقال BCIضـــــــوء ما ياتي من معلومات ســـــــواء تكنولوجيا 

ــادل بين مرحلتي التشـــــــخيص  ــــــــانــدة على  Diagnosisألخرى، ويتم هــذا من خالل التب والمس

ــــــاد  ــــــتدالل لحالة المعرفة للمتعلم، ومرحلة االرش والمرتبطة بطريقة نقل مظاهر  Didacticاالس

 التعلم الى المتعلم.

ت التعليمية المســتخدمة من ويشــتمل هذا النموذج على كل يتصــل باختيار انســب االســتراتيجيا     

خالل نموذج المعرفة الخبيرة والمرتبطة بموضــــوع التعلم، لذا فهذا النموذج يركز على عناصــــر 

التحكم في النماذج االخرى، اي ان هذا النموذج هو الجزء النشــــــط اثناء تعلم الطالب، بحيل يوفر 

بل يرشح له انسب االستراتيجيات للطالب اكثر من استراتيجية وعلى الطالب ان يختار ما يناسبه ، 

بناء على المعلومات المتوفرة لديه من نظام الخبير القائمة على المعلومات المكتســـــــبة من خالل 

، ممــا يزيــد من قوة  BCIاالســـــــتبيــانــات والمعلومــات القــادمــة من واجهــة ادمــاغ عبر الكمبيوتر 

 ومصداقية االستراتيجية التدريسية المناسبة لكل متعلم .

وال يقف دور هذا النموذج عند هذا الحد بل يســـــــتند على النظام الخبير القائم على المعلومات      

، حتى يتثنى   BCIالمكتسبة من خالل اراء الخبراء ونتائج اختبارات وكذلك بالرجوع لتكنولوجيا 

لب اختيار وترتيب انســـب ســـيناريو لكل طالب اثناء الســـير في عملية التعلم، مما يســـهل على الطا

 السير واتخاذ القرار للتقدم او التراجع قبل الخطو في عملية التعلم.

ونخرج مما ســــبق ان هذا النموذج في ضــــوء تكامله مع خصــــائص التعلم التكيفي وتكنولوجيا      

BCI  يتحكم في النمــاذج االخرى المكونــة للنظــام التعليمي الــذكي وفق هــذا التكــامــل وليو وفق

كان يحدث قبل التكامل مع التكنولوجيا المقترح تكاملها معه، وكذلك فإن نماذج معلبة جاهزة كما 

اتخاذ الطالب لتحديد انســـــــب اســـــــلوب لتعلمه ال يتم فقط وفق اراءه، دون االســـــــتناد على النظام 
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، باجضـــــــافة لعدد من المقاييو النفســـــــية المرتبطة BCIومواصـــــــفات التعلم التكيفي وتكنولوجيا 

 لب.بقدرات واستعدادات الطا

ســـيســـاعد في تقليل الفجوة  BCIوال شـــك ان هذا النظام التعليمي الذكي القائم على تكنولوجيا      

 بين نظام الخبير والنظام الذكي الذي كان يعتمد عليها من قبل.

 : Student Modelنموذج الطالب  -3
علومات شــخصــية يتحدد دور هذا النموذج في تخزين كافة المعلومات المتصــلة بالطالب من م      

حيل يتصل هذا الجهاز المعني بدماغ المتعلم لقراءة   BCIوعلمية، وهنا ياتي دور تكنولوجيا الــ 

بداخله وما ينوي اداءه في موقف معين مما يهيئ الفرصــــــــة لتجهيز المحتوى التعليمي وفق  ما 

سهم في تحديد مسار تنقله وتفاعله مع النظام، وما  هي اهم االجزاء التي احتياجاته، كما يمكن ان ي

، وبذلك تهيء الفرصة للمتعلم للوصول لما  Bواخرى تصلح مع المتعلمين  Aقد تصلح مع التعلم 

 يحتاجه حتى يتم تعلمه.

وال شـك ان هذا النموذج يعد من اهم العناصـر التي يسـتند عليها النظام التعليمي التكيفي الذكي      

ستراتيجيات للطالب دون ريره من الطالب باعتباره بعد تطويره، حيل سيجهز انسب الطرق واال

محور العملية التعليمية، فيصـــــــل من خالل معطيات النماذج االخرى التابعة للنظام لتكيف طريقة 

التدريو وما يصــاحبها من تكنولوجيات تعليمية جديدة لتناســب طالب في وقت محدد ووفق خطوه 

او الحركية من خالل  ةليل الحالة المعرفية أو الوجدانيد هذا النموذج على تحالذاتي، حيل يســـــتن

ما يدور في دماغ الطالب نحو موضـــــوع التعلم، وذلك للحكم على مدى ترحيبه ورضـــــاه عن هذا 

المحتوى، مما يســـــــهل توظيف االســـــــتدالالت االزمة لتحديد درجة التكيف المتوقعة بين المتعلم 

 يق االهداف المرجوة.والمحتوى التعليمي المزمع الوصول اليه لتحق

 

كما يوظف هذا النموذج ايضـــا في التقويم المســـتمر للطالب لتســـجيل خطوه الذي يســـاعده في      

االنتقال الى خطوة الحقة او العودة لخطوة سابقة للحكم على مدى تقدمه في موضوع التعلم، وذلك 

ة تاريخيا  ومتواصـــــــلة من من خالل نموذج التتابع للطالب الذي يحتوي بداخله على ذاكرة متدرج

المحتوى التعليمي واالستراتيجيات التعليمية للحكم على مدى مالئمة كل استراتيجية لكل جزء في 

المحتوى التعليمي، حيل ان هناك استراتيجيات قد تصلح لجزء من المحتوى وال تصلح مع الجزء 

بغم النظر عن اختيار  االخر ، مما يســـــاعد ذلك كثيرا في ســـــرعة الســـــير لتحقيق اهداف التعلم

 استراتيجية او اكثر.
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BCI تكنولوجيا نظام ( 4)  شكل

 

من خالل ما ســــبق يمكن الخروج بان نموذج الطالب يجب ان تتوفر فيه عدة مهام من اهمهاف       

ناء على نواتج  ية والحركية للطالب لكي تتحدد مهامه الالحقة ب حالة المعرفية والوجدان تحديد ال

، واســـتنادا على نظام التعلم  BCIالصـــادرة من نفاعل نظام الخبير مع بيانات تكنولوجيا  العمليات

التكيفي الذكي حتى يتســنى الوصــول ألفضــل النتائج المتصــلة بالطالب للحكم على مدى تقدمه في 

تحقيق اهداف المحتوى التعليمي والنظام ككل، وكذلك تحديد مواطن القوة والضـــــــعف واالخطاء 

فيها ومدى موائمة المحتوى الحتياجاته، وكذلك تحديد المؤشــرات الحاكمة لخطوه الذاتي التي وقع 

مع هذا المحتوى، ثم الوقوف على مدى ما اكتســـــــبه من مفاهيم من خالل هذا النظام، حتي يتثنى 

تحديد مســـتوى اداء الطالب على االســـئلة المطروحة والوقت المســـتغرق في االجابة عليها، وعدد 

لكل طالب ومدى احتياجه للمســـــاعدة ونمط هذه المســـــاعدات، ولذا فإن نموذج الطالب  المحاوالت

 يستخدم العديد من االشكال منهاف

 :Overlay Student Modelنموذج الطالب الشمولي  -1
رالبا ما يســـتخدم هذا الشـــكل عندما يمثل المحتوى التعليمي في هيئة تدرجية هرمية، حيل يتم      

ب لب  طا لب تمثل جزء او اكثر من معرفة مقارنة ال طا اداء الخبير ، بحيل يفترض أن معرفة ال

الخبير، وان هدف عملية التدريو هو زياده هذه االجزاء لحد يصـــل بالطالب لمعرفة الخبير، ومع 

ما يحتوه نظام الخبير عن  ند على ان معرفة الطالب ب تدريو يســـــــت فإن النظام المتبع في ال ذلك 

ية عن نواقص المحتوى ال تزيد عن  بدا صـــــــفرث ، بحيل يتمثل دور النموذج في البحل في ال

المعرفة لدى الطالب، كي يســتند عليها في عملية البناء الســتكمالها، ومع ذلك فإن هذا النموذج قبل 

كان ال يتطرق لعالج المفاهيم الخاطئة، إال ان هذا الدمج ســـــــيســـــــاعده  BCIدمجه مع تكنولوجيا 

ـــــة ما يدور ف ي دماغ المتعلم لحل هذا الجانب، كما كان يعاب على هذا النموذج ؛ عدم كثيرا لدراس
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وجود تكنولوجيا مناســـبة للتمييز بين المعرفة التي لم يفهمها الطالب والتي لم يتعرض لها فيما بعد 

 داخل المحتوى التعليمي .

 :   Differential Student Modelنموذج الطالب التمييزي  -2
وذج على اوجه االختالف بين معرفة الطالب ومعرفة الخبير وفيها تقســـــــم هذه يركز هذا النم     

المعرفة الى قســـــــمينف معرفة تعرض لها الطالب، واخرى لم يتعرض لها، ولذا فإن هذا النموذج 

 محدود في مهامه بجانب انه لم يتعرض كسابقه للمفاهيم الخاطئة.

   :Perturbation or Buggy Studentنموذج الطالب القائم على االخطاء  -3

يتعامل هذا النموذج مع المفاهيم الخاطئة لدى الطالب على انها اشـــياء ومعلومات مختلفة عما       

بداخل نموذج الخبير، ولذا يعتمد هذا النموذج على تضمين كافة المعرفة الخاطئة في إطار واحد ، 

توقع وقوع المتعلم فيها ، وان كان حيل يوفر هذا النموذج مكتبة كبيرة تحتوي على االخطاء الم

ـــتفاد من تكنولوجيا  في معرفة هذه المفاهيم قبل ان يســـعى الطالب للســـعي  BCIمن الممكن ان يس

اليها بحيل توجه له امثلة إيجابية لتعديلها قبل اكتســــــابها، وان كان هذا يتطلب العديد من التجارب 

خالل نظام الخبير بين ما تاتي به تكنولوجيا لتصحيح هذه المفاهيم، ويمكن ان يكون هناك ربط من 

BCI   قة ما بطري قد يتم جمعها إ قائمة  نات واالدوات االخرى التي توفر  يا وريرها من االســـــــتب

حيل تعتمد الطريقة الســـــــردية على  Generativeاو توليدية منتجة  Enumerativeســـــــردية 

با تعد من خالل تحليل مجال المشــكلة تجهيز قائمة باألخطاء المحتمل وقوع الطالب فيها والتي رال

قد ان  ية على نظرية وما يعت يد قة التول مد الطري بل الطالب، في حين تعت ها اخطاء من ق ينتج عن

االدراك المعرفية، حيل تحدد االخطاء المتوقعة من خالل اكتســـــــاب الطالب للخبرة اثناء المرور 

ــإن دو ــذا ف ــاعــل مع األخرى، ول ــاء التف ــة واثن ر النظــام الخبير تجهيز وحفه هــذه بخبرات واقعي

 الخبرات الستخدامها في معالجة االخطاء المحتمل وقوع الطالب فيها.
 

 ( النموذج المقترح لبنية النظم التعليمية 5شكل ) 

 BCIالتكيفية الذكية المتكاملة مع تكنولوجيا  
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  :  User Interface Model واجهات تفاعل المستخدم -4

نوافذ التي تتيح للطالب االتصــــــال والتواصــــــل بينه وبين النظام وبين الطالب وهي مجموعة من ال

 والمعلم، وبين المعلم والنظام. 

ويتيح هــذا النموذج للطــالــب التفــاعــل مع النمــاذج االخرى للنظــام التعليمي )نموذج المجــال ،      

على انماط الحوار  نموذج التعليم، نموذج الطالب(، ولذا فإن واجهة التفاعل تعتمد بشـــــــكل كبير

التفاعلية من اصـــوات ونصـــوو وقوائم ورســـومات وصـــور وريرها، كما تزداد قوتها بالتفاعل 

حيل يمكن ان يوفر للطالب المعلومات   Agentالثنائي بين النظام والطالب، او ممثل الطالب 

ردود بل واالســـــــئلة والردود عليها في شـــــــكل تكيفي يختلف من طالب ألخر، كما انه ال يكتفي بال

يســـــتقبلها ويحللها ثم يقيمها ويعطي التغذية الراجعة بناء على ما ســـــبق االشـــــارة اليه من قبل في 

النماذج االخرى المكملة للنظام والمســـــــتندة على تحليل المعلومات من واجهة الدماغ بالكمبيوتر 

فســـــــيرات وريرها من االدوات المســـــــاعدة االخرى، بحيل يقدم النظام الت BCIوفق تكنولوجيا 

 Abilityالخاصــــــة بكل اجابة او حل، وهو ما يمكن تعريفه بالقدرة على مبادرة الحوار المختلط 

for Mixed Initiative Dialogue .والقائم رالبا بين الطالب والنظام التكيفي الذكي 

ــــــبق أن هذا النموذج يميز النظام التكيفي الذكي والذي يتكامل معه تكنولوجيا       ويتضــــــح مما س

BCI  لذكي من جهة وبين االجزاء في الربط والتفاعل المســـــــتمر بين الطالب والنظام التكيفي ا

المختلفة المكونة للنظام ذاته، بل ويتيح الفرصــــة للتحاور المختلط والترابط بين الطالب واســــاليب 

جات يا ظام التكيفي، وفق احت بة الن خل مكت مدمجة دا عددة ال لة المتنوعة والوســــــــائط المت  االســـــــئ

 واستعدادات وميول كل متعلم.

، حيل يقدم D2L LeaP الذكي مثل نظام  التكيفوقد ظهرت منذ عدت سنوات بعم انظمة      

ساعد في تحسين أداء D2L LeaP تطبق التعلم التكيفي  Brightspaceمنصة هذا النظام  ، بما ي

الثغرات فيما يمتلكه الطالب  الطالب باســـــــتخدام تقنية المعالجة اللغوية والتحليالت التنبؤية لتحديد

 المقترحة في الورقة الحالية. BCI، وأن كان لم يدمج معها تكنولوجيا من مهارات

التعليم عن طريق تخصـــــــيص  بهـدف تفريدلتعلم التكيفيـة ل كاداه D2L LeaP نظـام طبقوي     

ــل شـــــــخص ــا يتالءم وك ــذا النظــاممحتوى التعلم بم ــد ه ــد اُع ــل من منصــــــــة  ، وق ــام كجزء متك

Brightspace بــالتعليم خــارج محتوى البرنــامج التــدريبي التقليــدي وهيكــل المنــاهج  للخروج

الدراســية لتقديم مســارات التعلم الشــخصــية وقيادة وتوجيه المتعلمين نحو النجاح األكاديمي بغم 

إضـــفاء الطابع الشـــخصـــي على ، والنظر عن الســـرعة ، واألســـلوب، أو احتياجات التعلم الفريدة

ـــاليب التعلم  حيل يوفر علمتجربة الت مســـارات تعليمية فريدة تســـتجيب بشـــكل حدســـي لمختلف أس

اجشــــراك ، كما جاء ايضــــا بهدف واســــتراتيجيات التعلم المؤســــســــي في كل نقطة في رحلة التعلم

الســـــيطرة على تعلمهم واالختيار بين أشـــــكال المحتوى التعليمي  ليســـــاعد الطالب على والتمكين

تحســين ، رربة في اركين ومتابعين يوما بيوم لتقدمهم وإنجازهم األكاديميالخاو بهم للبقاء كمشــ

التكيف مع مســــارات التعلم لتمكين المتعلمين من تطوير معرفتهم والتقدم نحو تحقيق ونتائج التعلم 

التركيز على تقديم  لكل طالب معمحتوى التعلم ، كما جاء ايضا لتسخير األهداف التعليمية الفردية

، علم ذي العالقــة والــذي يوفر البيئــة الــداعمــة التي يحتــاجهــا المتعلمون من أجــل التقــدممحتوى الت

إنجاز أهداف التعلم والتي تظل  بهدفمراقبة تطور المتعلم وإنجازاته بتوليد أسو دينامية واخيرا ل

 المستمر .والمعلمين للتطور  للطالبتلك التي ينبغي تحقيقها، وتوفير منافذ ثابتة 
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لعالج بعم  جــاء في البــدايــة التعلم التكيفيممــا ســـــــبق أنــه على الررم من أن نظــام نخرج     

المشكالت التعليمية التي قـــــد تعوق المتعلم عن الوصول ألهدافه التعليمية ، وان هذا النظام ضمن 

ما ت با  لذكية التي رال لة للتوائم والتكامل مع انظمة تعليمية اخرى كاألنظمة ا قاب حدث االنظمة ال

ـــــــــــــال تتكيف مع االحتياجات التعليمية للطالب فقط، بل مع أه جيدة رات تعلم فرديةمســـــــا دافهم ـ

، وما دام هـدف المتخصصون التربويون ان يصبح التعليم ممتع ومشوق للجميع، فوجب التعليمية 

البحل عن انســب االنماط التعليمية وما بداخلها من محتوى تعليمي ليتناســب مع موصــفات المتعلم 

فة ومتطل كا بات التعلم التكيفي هو توظيف  حد اهم متطل كان ا بات عصـــــــره، وإذا  بل ومتطل ته  با

الطرق واالساليب التقليدية او التكنولوجية من اجل موائمة المحتوى التعليمي مع احتياجات المتعلم 

في ارلب  عومدى ما يدور داخل عقله وخاصة عندما يصعب عليه تحقيق اهدافه ، لكونه ال يستطي

حيان نقل احتياجاته من خالل حواســـــه، فإنه يجب توظيف انســـــب التكنولوجيات لتحقيق فاعلية اال

عالية لهذا التعلم وخاصــة المتصــلة بمعرفة ما يدور داخل ادمغة المتعلمين للكشــف عن احتياجاتهم 

وعدم ترك االمر لنقلها عبر حواســـــهم حتى ال يضـــــلل المتعلم ، ومن ثم نختار له انســـــب محتوى 

 ي يحتاجه من اجل رقيه االمثل لذاته وداخل مجتمعه.تعليم

يه النموذج المقترح هو التكامل بين التعلم التكيفي      فإن ما وصـــــــل ال لذكي  من هذا المدخل  ا

ــاغ عبر الكمبيوتر  ــدم ــة ال ــا واجه  Brain Computer Intterface  intelligentوتكنولوجي

adaptive learning Systems using technology يعد رؤية جديدة تعيد توظيف التعلم ل

 قدم فيها التعلم وفقا  يالتعلم التي  انظمةأحد التكيفي حتى يمكن االفادة منه بصـــورة افضـــل باعتباره 

وفقا لطريقة تعلم كل متعلم، سواء أكانت طريقة وألنماط وأساليب وخصائص المتعلمين المختلفة، 

طريق  BCIأن يكون اســـــــتخدام تكنولوجيا و الفردية،الفروق  بمراعاة تقليدية أو إلكترونية، وذلك

يحدث التكيف للبيئة التعليمية والمحتوى وطريقة عرضـــــــه والطالب والمعلم بشـــــــكل كمي مقنن 

 .وكيفي 

 ســـيســـهل من خالله تعديل، وال شـــك ان نظام التعلم التكيفي المســـتند على الذكاء االصـــطناعي    

ستجابة المتعلم أ قرراتالم ، خاصة اذا كان هناك تواصل مع واجهة ثناء عملية التعلموفقا ألداء وا

فيســــــهل تجهيز المحتوى وتعديله مما يســــــاعد كثيرا في زيادة معدل  BCIالمتعلم عبر تكنولوجيا 

تحصــــــيل المتعلمين في ظل تعدد الفروق الفردية بينهم قبل تواجدهم معا في الفصــــــل الدراســــــي، 

قائم على إعداد المتعلم للمحتوى خاصـــــــة انه يمكن ربط هذا النظام التعليمي  بالتعلم المعكوس ال

 التعليمي بمفرده قبل تفاعله داخل الفصل الدراسي.

فة والتكنولوجيات      لذكية والطرق التعليمية المختل ـــــــك أن هذا التوائم بين هذه االنظمة ا وال ش

فق كل متعلم يختلف الحديثة يعد نواه لبزوغ اســتراتيجية تعليمية ذكية تتنوع مصــادرها المعرفية و

عن ريره في خصــــــائصــــــه وميوله واســــــتعداداته، بحيل يجهز له المحتوى التعليمي المناســــــب 

واالســلوب االفضــل في طريقة تدريســه قبل الذهاب للمدرســة حتى يصــبح في وضــع افضــل يرى 

 بنفسة وبمجتمعه.

عن احتياجاته فيسهل  كما ان الجديد هذه المرة هو دراســــــــــــة ما يدور في ذهن المتعلم للكشف     

عليه تقبل المحتوى المعروض بطريقة جماعية ســــــواء كان هذا النظام التعليمي التكيفي تقليدي أو 

الكتروني مما يحقق نتائج أفضل مما عليه الوضع الحالي للنظام التعليمي.
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Abstract: 

The proposed model is the integration of intelligent adaptive learning and 

brain-computer interface technology to create a new vision that re-employs 

adaptive learning so that it can be better utilized as one of the learning systems 

in which learning is presented according to different types, methods and 

characteristics of learners, and according to the way each learner learns. The use 

of BCI technology, whether traditional or electronic, takes into account 

individual differences. 

There is no doubt that the adaptive learning system based on artificial 

intelligence, which will facilitate the adjustment of courses according to the 

performance and response of the learner during the learning process, especially 

if there is communication with the learner interface through technology BCI 

facilitates the processing and modification of content, which greatly helps in 

increasing the rate of achievement of learners in light of multiple Individual 

differences between them before they are together in the classroom, especially 

that this educational system can be linked to reverse learning based on the 

preparation of the learner of educational content on its own before interacting 

within the classroom. 

 

 

 


