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 الممخص
 االشتقاق التمقائي لواجهات التواصل في التعميم اإللكتروني باستعمال مخطط انتقال الحاالت

البحث الحالي اكتشؼ عالقًة بيف مخطط انتقاؿ الحاالت وحركة ذىف المتعمـ أثناء تمقيو أحداث 
)توليد( الشاشات التعميمية تعتمد عمى مخطط  يجيًة رياضيًة الشتقاؽاستخدـ من التعميـ, ومف ثـ

انتقاؿ الحاالت مشاركًة مع المستويات اإلدراكية حسب تصنيؼ بموـ المعدؿ المستعمؿ في تصميـ 
التعميـ اإللكتروني. مف أجؿ ىذا الغرض ُصمـ برنامج البياف وتـ تطبيؽ درس المفعوؿ ألجمو داخؿ 

 البرنامج في اشتقاؽ الشاشات المطموبة, وبمقارنتيا مع معايير التعميـ اإللكترونيىذا البرنامج, نجح 
Standard ISO/CEN9241   )ومعايير اخرى اتضح انطباقيا مع معيار راحة المستخدـ )المتعمـ

 .األمر الذي يؤكد فاعمية مخطط انتقاؿ الحاالت وبرنامج البياف في مساعدة المصمـ التعميمي
 التعميـ -تصنيؼ بمـو المعدؿ –مخطط انتقاؿ الحاالت -اشتقاؽ الشاشات تاحية:الكممات المف
 .اإللكتروني

Abstract: 

     In this paper, a relationship between state transition diagrams (STD) and the 

transitions of the internal states of the learner’s mind is discovered. It has been 

shown that these transitions are caused by the external events of instruction. 

Based on this, a mathematical approach for screen derivation that relies on the 

STD’s together with the cognitive levels of the enhanced Bloom’s taxonomy 

was used. For this purpose, AlBayan application, a computer program, was 

designed and implemented. The program was tested by a lesson on Arabic 

Grammar. The application successfully derived the required screens. Compared 

with the Standard ISO/CEN 9241 of instructional design, the generated screens 

were found to be in compliance with that standard especially in the ease of use 
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and user satisfaction section. This emphasizes the high impact of AlBayan 

application and the STD model in assisting the process of instructional design. 

  المقدمة:
 Human Computerبيف الحاسوب والمستخدـ )التفاعؿ( مف المعمـو أف التواصؿ     

Interaction  ُيعتبر حيزًا ميمًا في تصميـ الحاسوب في مكوناتو المادية (hardwareوالمعنوية ) 
(software(ذا أخذنا الجانب البرمجي ىذا مف ذلؾ التواصؿ فإنو يعتمد في زماننا  (software(, وا 

 عمى الشاشات وما بداخؿ الشاشات مف عناصر أخرى إذ يوليو المبرمجوف عنايًة فائقًة.
لكف لألسؼ الشديد فإف الدراسات التي تتحدث عف منيجياٍت مناسبٍة الشتقاؽ ذلؾ التواصؿ      

ي بصورة خوارزمية ُتعتبر شحيحة, والمسألة تزداد سوءًا عند بحثنا عف منيجيٍة الشتقاؽ التواصؿ ف
برامج التعميـ اإللكتروني التي تحتاج بصورٍة مكثفة إلى آليات لمعرض واإلبحار بيف الشاشات 

 المختمفة.
بيف العمميات الحادثة في ذىف المتعمـ أثناء  –َحسب عمـ اصحابو –ىذا البحث يربط ألوؿ مرة      

 .تمقيو التعميـ وتمثؿ في الشكؿ التقميدي لمخطط انتقاؿ الحاالت
 يعرؼ رياضيًا باستعماؿ دالتيف ىما:  state transition diagramقاؿ الحاالت مخطط انت

F :  S X  I               0 
:  S X  I               S δ 

 Iو  Sىي دالو انتقاؿ الحاالت وكالىما معرؼ بداللة المجموعات  δالمخرجات و  ىي دالة Fحيث 
ىي   Oىي مجموعة المدخالت الممكنة و  Iىي مجموعة الحاالت الداخمية و  Sحيث  Oو 

 مجموعو المخرجات الممكنة.
 finiteمخطط انتقاؿ الحاالت ُيستعمؿ في التصميـ المنطقي فيما يسمي بآالت الحاالت المحدود

state machine  ويستعمؿ أيضًا في عمـو الحاسوب في تصميـ المترجمات compiler خصوصًا
, لكننا نستعمؿ ىذا المخطط ابتداًء في البحث الحالي parser في مرحمة التعرؼ عمى المفردات

وألوؿ مرة حسب عمـ اصحاب ىذه الورقة لتمثيؿ الحاالت الذىنية لشخص ما وطريقة انتقاليا مف 
حالٍة إلى حالٍة ثـ نعرض بعد ذلؾ إلى تطبيؽ ىذا المخطط في عممية التعميـ والتعمـ ,األمر الذي 

المخطط نفسو في إنشاء التعميـ اإللكتروني خصوصًا في مرحمة التوليد يميد فيما بعد الستعماؿ ىذا 
 التمقائي لمشاشات وكيفية االنتقاؿ بينيا مف شاشٍة إلى أخرى ومف مستوى إلى آخر.
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 مشكمة البحث: 
ى حالو ما زالت مف العقبات انتقاؿ البيانات في الذىف وطريقة انتقاليا مف حالة ال عممية تمثيؿ     
جييا مستخدمي التعميـ االلكتروني, وذلؾ بسبب عدـ استخداـ المنيجية المناسبة لتوصيؿ يوا التي

و التعميـ بمساعدة الحاسوب يعتمد عمي التواصؿ بيف أف التعميـ االلكتروني أذلؾ العمـ, وحيث 
ف عمى الشاشات وما بداخؿ الشاشات مف عناصر أخرى إذ الحاسوب والمستخدـ, فإنو يعتمد األ

 لمبرمجوف عنايًة فائقًة. يوليو ا
شتقاؽ التمقائي  دبيات المتاحة في التعميـ االلكتروني وما نتج عنيا مف برامج لـ توفر االاأل     

اف تسمسؿ المعمومات إلعطائو المساحة الكافية لعممية التفاعؿ وتنظيـ العممية لضم لمصمـ التعميـ
تمقائي لمشاشات في التعميـ االلكتروني لـ تأخذ و االشتقاؽ الأ, عممية توليد الشاشات لذىف المتعمـ

, ولويات المبرمجيفأف وما زالت عممية التفاعؿ بيف المستخدـ والشاشة  مف األ ىحقيا مف البحث ال
يمكف مف خالليا وضع  واالشتقاؽ التمقائي لمشاشات يعتبر حال متميزا واضافة نوعية ليذا التفاعؿ

 ىف االبتدائية الي حالة النيائية )العمـ(.المخطط  الناجح لعممية انتقاؿ الذ
 هداف البحث: أ

تصميـ طريقٍة منيجيٍة تعتمد عمى مصطمحات عمـ تصميـ التعميـ اإللكتروني ثـ صياغُة      
ني باستعماؿ خوارزميٍة تفيد عممية اشتقاؽ الشاشات التمقائي لواجيات التواصؿ في التعميـ االلكترو 

  .مخطط انتقاؿ الحاالت
  STD))state transition diagramارزميُة المنشودُة تعتمد أيضًا عمى مخطط انتقاؿ الحاالتالخو 

الورقة الحالية تعرض طريقة منيجية مف خالؿ االشتقاؽ التمقائي لمشاشات لتمثيؿ عممية انتقاؿ 
لة المؤىمة الحاالت في ذىف المتعمـ ابتداء مف الحالة االبتدائية ومرورا بالحاالت الوسيطة وصوال لمحا

 لمدخوؿ.
, اال اننا نستخدـ مفيـو شجرة االىداؼ لعممية اشتقاؽ الشاشات التفاعميةالورقة موجو اساسًا 

 التعميمية كوسيمة لتوضيح واتماـ اليدؼ مف ىذه الورقة.
 الدراسات السابقة:

ناولوا الموضوع الدراسات المتاحة لدينا عف اشتقاؽ الشاشات عمومًا نُجد فييا أف الباحثيف لـ يت     
مباشرًة, فمنيـ مف اىتـ بدراسة عممية التصميـ وأدبيات التفاعؿ بيف المستخدـ والحاسوب كورقة 
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   وورقة )اوبرمافBachmann &others) ,2002) )( وورقة )باكماف Olsen) ,2007))اولسف 
2002,(Oppermann)سيبمي  ( وورقة(1988 ,(Sibley) وبعضيـ ركز عمى أساليب وأدو ,) ات

(,  2009,الحارث (( وورقة(Myers), 2000اشتقاؽ وتقييـ الواجيات بشكٍؿ عاـ كورقة )مايرز 
وقد تناوؿ آخروف التصميـ التعميمي في التعميـ اإللكتروني دوف الحديث عف اشتقاؽ الشاشات كورقة 

حثوف ( حيث استخدـ البا2014خريف, آيشكُؿ استثناًء مف ذلؾ ورقة )الغالي و  .(2005, )الصالح
يمكف دمجيا مع طريقة يوردف لمتحميؿ والتصميـ الييكمي  TOUIDطريقًة جديدًة تسمى منيجية  تويد

وذلؾ بيدؼ اشتقاؽ واجيات التواصؿ بيف المستخدـ والحاسوب, ىذه الدراسة وعمى أىميتيا لـ 
البحوث تتطرؽ الشتقاؽ الشاشات التمقائي لواجيات التواصؿ في التعميـ اإللكتروني. أما بخصوص 

السابقة في اشتقاؽ شاشات التواصؿ في مجاؿ التعميـ اإللكتروني فإف اصحاب الورقة الحالية لـ 
يعثروا عمى شيٍء ذي قيمٍة عاليٍة في ىذا المجاؿ, األمر الذي دفعيـ إلى محاولة إيجاد طريقٍة 

تفيد عممية  منيجيٍة تعتمد عمى مصطمحات عمـ تصميـ التعميـ اإللكتروني ثـ صياغُة خوارزميةٍ 
 اشتقاؽ الشاشات. 

 بمخطط انتقاؿ الحاالت.و ىنا نشرح طريقة مبسطة لتمثيؿ الحاالت الذىنية وعالقت :الحاالت النفسية
ىب أف زيدًا مف الناس كاف يمر عمى عمٍرو فيحييو بابتسامة, وكاف عمٌرو بدوره يرد عمى تمؾ 

ر يوميًا لمدٍة طويمٍة, ىذا الصنيع يمكف أف االبتسامة بابتسامٍة مثميا. ىب أف ىذا السيناريو يتكر 
 نمثمو في المخطط الصندوقي اآلتي:

 
 ابتسامٌة مف عمٍرو                                                            مف زيدٍ  ابتسامةٌ     

 
 (0مخطط صندوقي رقم ) :0الشكل

 :نخرج من المخطط السابق بعدة مصطمحات
بمعناىا الكامؿ في نظرية االتصاؿ, ويطمؽ عمييا اسـ  messageى رسالة ابتسامُة زيٍد تسم

ايضا العامموف في عمـ النفس  كما ىو واضح مف اتجاه السيـ. inputالمدخالت بالنسبة لعمرو 
.ابتسامة زيٍد مرًة أخرى تسمى حدثًا خارجيًا stimulusالتجريبي يطمقوف عمى ابتسامة زيٍد اسـ المثير

 . external event بالنسبة لعمرو

 عمرو
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. مصطمُح )حدث( ىو eventإلى كممة حدث كممة الحدث الخارجي ُتختصر في العديد مف السياقاتِ 
مف الواضح أف عمرًا ليس لو عالقًة فيما ُيحدثو زيٌد مف أحداث.  الذي سنستعممو مف اآلف فصاعدًا.

 .responseٍد تسمى استجابة إذ يقـو بدور المتمقي فقط. ابتسامة عمٍرو التي نجمت عف ابتسامة زي
مخرجاٌت فقط بالنسبة لعمٍرو صاحب  وىيoutput  ابتسامة عمٍرو تسمى أيضا مخرجاتٌ 

 االستجابة.
( ال يوضح بأي صورٍة مف الصوُر ما يحدث في نفس عمٍرو عندما 1المخطط الصندوقي رقـ )

 حدث االبتسامة. يتمقى حدث االبتسامة, ولكنو يوضح تمامًا استجابة عمٍرو المترتبة عمى
 اآلف, سنصؼ سيناريو آخر:

ىب أف زيدًا في ذات صباح أرسؿ إلى عمٍرو رسالًة تختمؼ عما كاف يعيده عمرو, ولنفترض أف 
 تمؾ الرسالة كانت صفعًة عمى وجو عمرو!

تمؾ الصفعُة رسالٌة بمعنى الكممة, ذلؾ أف عمرًا تمقاىا بالخاليا العصبية المبثوثة عمى خده والتي 
 ؿ جزءًا مف حاسة الممس, وتعرؼ بحاسة البصر عمى زيٍد الذي فعؿ تمؾ الفعمة الشنعاء.تشك

 لنفترض أف عمرًا ُذىؿ مف تمؾ الرسالة المربكة ولـ تزد استجابتو عمى التأوه في تمؾ المحظة.
 بناًء عمى ما سبؽ نستطيع تصوير العالقات بيف الحدث واالستجابة كالتالي:

 ٍد / ابتسامة عمٍرو.حتى األمس: ابتسامة زي
: صفعة زيٍد / تأوه عمٍرو.  صباح اليـو

 "أ " تعطيعالمة التقسيـ " / " التي ُرسمت بيف الحدث واالستجابة في التعبير أعاله تقر 
السؤاؿ الذي يطرح نفسو: ىؿ نضمف غدًا أف استجابة عمٍرو ستكوف ابتسامًة كسابؽ عيدىا إذا حياه 

ؾ استجابًة غُير مضمونٍة , إذ ربما تكوف صفعًة مثؿ صفعِة زيٍد أو زيٌد بابتسامٍة ؟ أغمب الظف تم
ذا افترضنا أف عمرًا بارٌع في مجاؿ الركالت فإف عالقة الحدث  ركمًة أو طعنًة أو غير ذلؾ, وا 
واالستجابة ستكوف: صباح الغد: ابتسامة زيٍد / ركمة عمٍرو. إذا عدنا لممخطط الصندوقي السابؽ 

 سيكوف الحاؿ ىو:
 

 ركمًة مف عمٍرو                                                          ابتسامٌة مف زيدٍ       
 

 (6مخطط صندوقي رقم ) :6الشكل

 عمرو
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المخطط الصندوقي السابؽ لـ يساعدنا في التنبؤ باستجابة عمٍرو غدًا إذا كاف الحدث ىو ابتسامة 
كاف الحدث فيو ابتسامة زيٍد واستجابة عمٍرو وكانت زيٍد, ألننا رأينا فيما مضى مخططًا صندوقيًا 

 ابتسامًة, األمُر الذي يجعؿ الصورة ممتبسًة عمينا في أي المخططات نتبع , األوؿ أـ الثاني.
 إذف المخطط الصندوقي ال يكفي لتوضيح سموُؾ عمرٍو ألنو ُيخفي عنا تمامًا ما يحدث في )نفس(

 ستعماؿ مخطط انتقاؿ الحاالت.المخرج مف ىذه المشكمة يكوف با عمٍرو
 :الحاالت النفسية وتمثيمة مخطط انتقال

" ُود " مع ذلؾ الزيد الذي يبتسـ state نستطيع أف نفترض أف عمرًا كاف في البداية في حالة      
, وسنمثؿ تمؾ الحالة ) وغيرىا مف الحاالت ( بدائرٍة صغيرٍة داخميا اسـ الحالة كما ىو  لو كؿ يـو

 .المخطط أدناهموضح في 
 
 
 

عندما تمقى عمروًا الصفعة المشيورة صباح اليـو انتقؿ إلى حالة العداء مع زيد, المخطط يصبح 
 .كما موضح أدناه

 
 
 

( وعميو ديباجة الحدث واالستجابة التي إذف نستطيع أف نرسـ سيمًا مف )حالة الود( إلى )حالة العداء
حيث اف حدث الصفعة ىو الذي سبب االنتقاؿ تسببت في ذلؾ االنتقاؿ كما يوضحو المخطط 

transition. 
 
  
 
 
 

مف ىنا يتضح لنا أف عمرًا كاف في حالٍة مف الود حتى وقع حدٌث خارجٌي ىو صفعة زيٍد, نجـ عنيا 
 سيـ االنتقاِؿ بيف الحاالت قد يعيدنا إلى الحالة نفسيا. فأمس كاف عمٌرو في حالة الود,  تأوٍه عمرو,

 ود

 ود عداء

 ود عداء
 تأوه عمرو/ صفعة زيد

 : الحدث واالستجابة3الشكل
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الذي يتمقاه ىو ابتسامة زيٍد ويستجيُب لو بابتسامٍة, وظؿ في حالة الود نفسيا ولـ  وكاف الحدثُ 

 يتحوؿ عنيا كما يوضحو المخطط التالي:
 

 
 
 

                   
     

 تأثر الحاالت الداخمية باألحداث الخارجية :4الشكل
 

 لو يحفزه عمى ركمو.ألف عمرًا سيرى وىو في حالة العداء لزيٍد كؿ ابتسامٍة استفزازًا 
مما سبؽ يتضح لنا: مخطط انتقاؿ الحاالت يوضح تقمب الحاالت الداخمية في نفس عمٍرو بناًء 
 عمى األحداث الخارجية التي تقع مف زيٍد, وفي الوقِت نفسو أظيرت استجاباُت عمرٍو لتمؾ األحداث.

حداث واالستجابات اسـ آلة أىؿ الرياضيات يطمقوف عمى مخطط انتقاؿ الحاالت الذي تظير فيو األ
 مورلي 

        .Miller machineاما مخطط انتقاؿ الحاالت الخالي مف االستجابات فيطمقوف اسـ الة ميمر 
 التعمـ والتعميـ عمى ضوء مخطط انتقاؿ الحاالت

 :كالتاليتعرؼ   learningعممية التعمـ : التعمـ
ـَ مف حالةٍ  "التعمـ  ,1992 ,)جانييو وبرقس"يٍة إلى حالٍة أخرىذىن ىو العممية التي تنقؿ المتعم
155,) 

ـَ عمميٌة ذىنيٌة تتـ داخؿ ذىف المتعمـ وتتضمف انتقاؿ حاالت, لكف  نستنتج مف ىذا التعريؼ أف التّعم
 االنتقاؿ مف حالٍة ذىنيٍة إلى حالٍة أخرى ال بد أف يكوَف بواسطِة حدث خارجي, 

 :لتاليكايعرؼ   instructionالتعميـ : التعميـ
 التي تحدث خارج ذىف المتعمـ وتساعد عمى التّعمـ "  eventsمجموعة األحداِث  التعميـ ىو: "

دوف أف يخوضا في وصؼ  events( حيث ذكرا مصطمح األحداث 155)جانييو وبرقس ص

 / ركلة عمٍروابتسامة زيٍد 
 

 تأوه عمرٍو/ صفعة زيدٍ 

 ابتسامة زيٍد / ابتسامة عمٍرو

 عداء ود
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العمميات الذىنية, إذف التعميـ الحدث الخارجي الذي ساعد عممية التعمـ بنقِؿ الذىِف مف حالة الجيؿ 
 بالشيء إلى حالة العمـ بو.
 العالقة بين التعمم والتعميم:

 العالقة بيف التعمـ والتعميـ يوضحيا مخطط انتقاؿ الحاالت التالي:
 
 
 
 
 
 

 أثر الحالة المؤهمة لمدخول    
االف سننظر الى جانب مف مخطط انتقاؿ الحاالت لذىف المتعمـ, ولننظر الى اثر وصوؿ معمومة 

 ميا س ونناقش اثرىا في الوصوؿ الى حالة العمـ.بعينيا, وليكف اس
 
 
 
 
  
 
 
 

 : وصول معمومة لمخطط انتقال الحاالت لذهن المتعمم6الشكل
( ووصمت إليو المعمومة س فإنو 3يظير مف المخطط تمامًا أف )ذىف المتعمـ( إذا كاف في الحالة )

( ووصمت لو المعمومة س فإنو 2ة )( أو الحال1لف ينتقؿ إلى حالة العمـ. اما إذا كاف في الحالة )
 سينتقؿ إلى حالة العمـ المطموبة.

 (3حالة )
 

 معلومة س

 معلومة س

 حالة العلم

 (2حالة )
 

 (1حالة )

 معلومة س

 الشكل5 :العالقة بين التعمم والتعميم 

 حالة العلم حالة اجلهل

 تعليم
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الحالُة التي يكوُف فييا ذىُف المتعمـ في وضٍع يمكنو مف االنتقاؿ إلى حالة العمـ فور وصوؿ 
المحتوى التعميمي المناسب, تسمى في ىذا البحث الحالة المؤىمة لمدخوؿ )أي الدخوؿ لعممية 

 initialوىى تعادؿ في مخططات انتقاؿ الحاالت الحالة االبتدائية  entry level stateالتعمـ(
state. 

 أثر المعمومات في عممية التعميم
( يوضُح المسار الذي نتمناه النتقاؿ حاالت ذىف المتعمـ مف حالة الجيؿ إلى حالة 7الشكؿ رقـ )

 العمـ مرورًا بالحاالت الوسيطة التي تنشأ مع وصوؿ معمومٍة جديدة.
 
 
 
 
 
 

 

 
 مسار انتقال الحاالت في ذهن المتعمم :7الشكل

المسار الذي رأيناه أعاله قمياًل ما يتحقؽ خصوصًا إذا نقمنا المعمومات التي كتبيا خبير محتوى 
subject matter expert ((SMEالمعمومات الخاـ, وما ييمنا منيا ىنا: 

مناسب لنقؿ الذىف مف حالٍة قد تكوف المعمومات مكتممة ولكف وصوليا لممتعمـ لـ يكف بالترتيب ال
 لمزيد مف اإليضاح فيما يمي التفاصيؿ. ألخرى مما يعني فشؿ عممية التعميـ,

 أثر ترتيب المعمومات
, وافترض s1(, وأف الذىف كاف في الحالة2(, ومعمومة )1نفترض أف لدينا معمومتيف: معمومة )    

فمنفترض  s2, فإذا أصبح في الحالة s2طة ( ىي الوحيدة التي تنقمو إلى الحالة الوسي1أف معمومة )
.المخطط التالي يوضح المسار s( ىي التي ستنقمو إلى حاؿ العمـ المطموبة أي الحالة2أف معمومة )

 .sإلى حالة العمـ  s1الصحيح لحاالت الذىف مف الحالة 
 

  2معلومة    
 1معلومة    

طة رقم حالة وسي
(1) 

 حالة
 اجلهل

حالة وسيطة رقم 
(2) 

 حالة
  . . العلم

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi05ZTT_OjKAhUGuRoKHZ6yAS0QFggdMAA&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FSubject-matter_expert&usg=AFQjCNFoGQ8U6Fcw68-WRs4JI0sHbKATvg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi05ZTT_OjKAhUGuRoKHZ6yAS0QFggdMAA&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FSubject-matter_expert&usg=AFQjCNFoGQ8U6Fcw68-WRs4JI0sHbKATvg
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 : ترتيب المعمومات في الذهن 8الشكل
( لكف ال يتـ التعمـ. 2(, و )1ويوصؿ المعمومتيف ) s1ة اآلف سنأخذ سيناريو آخر يبدأ مف الحال

( )أي استيمكناىا(. النتيجة ىي أف الذىف لف 2وأعطينا مف البداية معمومة ) s1افترض أننا بدأنا مف
(  النتيجة ستكوف نقؿ الذىف 1. اآلف سنعطيو معمومة )s1ويظؿ في الحالة  s2ينتقؿ إلى الحالة 

 , s2إلى الحالة 
( مرًة أخرى؛ ألننا كنا قد استيمكناىا وظننا أنيا قد آتت 2ثـ يظؿ ىناؾ, ولف نعطَي الذىَف معمومة )

ُأكميا مف قبؿ. مف الواضح أف عممية التعميـ ىنا قد فشمت, السبب أننا لـ نوصؿ المعمومات 
 بالترتيب الصحيح الذي يساعد في انتقاؿ الذىف إلى حالة العمـ.

 
 
 
 
 
 
 
 

 شاف الحاالت الذهنية لممتعممكيفية اكت
  terminal objectiveنستطيُع االستفادَة مف طريقِة جانييو في تقسيـ األىداؼ إلى أىداٍؼ نيائيةٍ 

, ثـ ترتيبيا في شكؿ شجرٍة الكتشاؼ الحاالت الذىنية لممتعمـ  enable objectiveوأىداٍؼ تمكينيةٍ 

s 

s2 

s1 
 (1معلومة )

 (2معلومة )

s 

s2 

s1 
 (1معلومة )

 (2معلومة )

:أثر ترتيب المعمومات في 9شكل
 الذهن
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كِؿ شجرٍة جذرىا )أي أعالىا( اليدؼ النيائي. أثناء عممية التعمـ بحيث ُترتب ىذه األىداؼ في ش
 (. 10كما ىو موضح في الشكؿ )

 
 
 
 
 

 
  

 :اكتشاف الحاالت الذهنية لممتعمم01الشكل                       
لمتنقؿ  ىو اليدؼ النيائي الذي احتاج الى اىداؼ تمكينية كما ىو موضح في الشكؿ التالي, 1ىدؼ

ى منو وىذا يحوؿ الشجرة إلى مخطٍط النتقاؿ الحاالت تؤثُر فيو مف ىدٍؼ إلى ىدٍؼ بمستوى أعم
   أحداُث التعميـ الخارجية.  في بعض الحاالت قد يحتاج ىدٌؼ إلى ىدفيف تمكينيف في الوقت نفسو.

  
 
 
 
 

بمقتضى ذاؾ تـ تحويَؿ شجرِة جانييو إلى مخطٍط النتقاؿ الحاالت. الحظ أف عممية التعميـ والتعمـ 
ىي الحاالت المؤىمة  leavesأدنى مستويات شجرة جانييو بحيُث نستطيع اعتبار أوراقيا  تنطمؽ مف
 لمدخوؿ, 

 االستفادة من شجرة جانييه في التوليد التمقائي لمشاشات
 نفترض بكؿ سيولة أف كؿ ىدٍؼ مف األىداؼ سواًء التمكينية أو النيائية يمكف أف ُيمثؿ بشاشة.

 ي اليدؼ الذي تمثمو, ومحتوياتيا العمـ الذي نريُد توصيَمو لممتعمـ, ىذه الشاشات ُعنوانيا الرئيس

 

  
 2هدف 

 
 3هدف 

 

 1هدف 
 

 1اهلدف 

 2اهلدف 

 3اهلدف

 4اهلدف 

اف في شجرة تسمسل األهد :00الشكل
 جانييه
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اليدؼ مف البحث الحالي ىو التوليد التمقائي لمشاشات فقط, الذي نريد توصيمو مف الشرح السابؽ 
ىو أف شجرَة األىداِؼ تتحوؿ مباشرة إلى ترتيٍب ىرمٍي لمشاشات, وعمى سبيؿ المثاؿ, الشجرة 

 ( تتحوؿ إلى شاشاٍت مرتبٍة كالتالي: 10الموجودة في شكؿ )
 
 

 
 
 

 : تحويل شجرة األهداف الخطية لترتيٍب هرمٍي لمشاشات06الشكل
 

إذا احتجنا إلى ىدفيف تمكينييف لالنتقاؿ إلى ىدٍؼ في مستوى أعمى فإف ىذا أيضا ُيمثُؿ بشجرِة 
 (13الشاشات كما ىو موضح في الشكؿ )

 
 
 

 
 
 

إللكتروني أشبو بتحميِؿ وتصميـ النظـ إال أنو وحتى اآلف حسب عمـ وبالرغـ مف أف التعميـ ا
 الباحثيف ال توجُد طريقًة معينًة الشتقاؽ شاشات التواصؿ مع المتعمميف.

ـُ برنامج البياف لمتعميـ اإللكتروني لمساعدة المعمـ في التفاعؿ مع عممية تصميـ  لذا فقد تـ تصمي
ع الشاشات المولدة مف البرنامج, حيث أف منتجاِت البرنامج التعميـ مف خالؿ استخدامو وتفاعمو م
أو مشتقٍة تعتمُد اعتمادًا تامًا عمى قائمة األىداؼ التعميمية.  ىي عبارٌة عف شاشاٍت تفاعميٍة مولدةٍ 
وتسمـ مباشرًة لمصمـ التعميـ ليمارَس مف خالليا تنفيذ  HTMLالبرنامج ُينتج شاشاٍت مصممٍة بمغة

يـ التعميـ اإللكتروني مف خالؿ إدخاؿ أحداٍث قد تكوف عبارًة عف وسيٍط مف باقي مراحؿ تصم
نما يرجُع اختيارىا مباشرًة لممعمـ.  الوسائط التعميمية وليس ليا عالقٌة ببرنامج البياف وا 

 1 شاشة

 2شاشة 

 3شاشة 

 1شاشة 

 2شاشة  3شاشة 

 : شجرة الشاشات المتفرعة03الشكل
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برنامج البياف يساعد عمى إنشاء ىذه الشاشات فقط ليقـو مصمـ التعميـ بعد ذلؾ بتعبئتيا بأحداٍث 
عينٍة وكذلؾ فإنو يعطي القدرة لممتعمـ لمتنقؿ بيف الشاشات المولدة بحريٍة بما يتناسُب مع تعميميٍة م

 طبيعة المحتوى التعميمي. 
 :البنية الداخمية و خوارزمية برنامج البيان

,  Htmlو ممفات    JavaScriptوممفات  Pythonعممية بناء الشجرة عممية تكاممية بيف ممفات 
المرتبطة بتصنيؼ بموـ  -حة الرئيسية لتكويف الشجرة يتـ طمب جميع األفعاؿعند الدخوؿ الى الصف

في ممؼ  index function(, الموجودة في قاعدة البيانات عف طريؽ دالة 2004مينا, )-المعدؿ
view.py وىو مف ممفاتPython   ووضع األفعاؿ داخؿ كائف يسمىwordعمى شكؿarray  

ىي الطريقة المتبعة في التعامؿ مع قواعد البيانات ويتـ و  Pythonوىي تسمى قاموس في لغة 
و   JavaScriptوىو مف ممفات الػ site.jsاستخداـ ىذا الػكائف في عممية توليد االفعاؿ في ممؼ 

كما ىو  index.htmlفي ممؼ  Htmlاظيارىـ لممستخدـ عمى الصفحة لالختيار منيا كصفحة 
 (.14موضح في الشكؿ )

عند اختيار األفعاؿ وتكويف جممة ثـ الضغط عمى إضافة يتـ إنشاء شجرة ويتـ  انو(14يظير الشكؿ)
 Attributeويتـ إضافة األفعاؿ في شكؿ وسـ  Htmlالتعامؿ معيا ككائف مستقؿ مكوف مف صفحة 

يتـ التفريؽ بيف األب  .treeNodeAction.jsليذا الكائف حسب موضعيا وذلؾ عف طريؽ ممؼ 
 . ilوعناصر القائمة  ulيؽ تكويف وسـ عمى شكؿ قوائـ غير متسمسمة واالبناء واألخوة عف طر 

يكوف لألب ويعطى وسـ خاص بو قيمتو صفر  ul( انو عند بداية الصفحة يتكوف 15)يوضح الشكؿ
جديد  list itemليتـ توليد ) افة ابف لألب يتـ طمب تحديد األبوىو يكوف األب الرئيسي وعند إض

  ul )داخؿ 
ح انو عند بدء عرض شاشة البياف التفاعمية وذلؾ عف طريؽ استدعاء دالة ( يوض17)الشكؿ

openInteractiveDialog  يتـ تكويف وسـ خاص بكؿ عنصر عمى حده عند البدء يتـ فحص ىؿ
 وجود أب أو أخ أو ابف لتفعيؿ أزرار التنقؿ بيف العناصر.

ي عمى الشجرة كاممة كصفحة يحتو  textىكذا يتـ تكويف الشجرة, وعند حفظيا يتـ تكويف ممؼ  
Html  عمى شكؿtags  ووضع جميع الػوسـ واسـ المشروع والتفاصيؿ كاممة السترجاعو الحقًا, ويتـ
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موجود بو كامؿ   textالتعامؿ معيا ككائف منفصؿ وعند حفظ الشجرة  يتـ حفظيا عمى شكؿ 
 الشجرة مف أوسمة مرتبة ليتـ استرجاعيا الحقًا بكؿ سيولة.

 node="0"-parent-dataلممؼ المحفوظ يتـ البحث عف القائمة التي ليا الوسـ التالي عند رفع ا
 (.16وىو الذي يكوف األب الرئيسي كما يوضح الشكؿ )

الخوارزمية التالية توضح الخطوات البرمجية والبنية الداخمية لمبرنامج الذي تـ انشاؤه خصيصا  
 مـ التعميـ في اداء ميمتو.الشتقاؽ الشاشات التفاعمية مف اجؿ مساعدة مص

 

 
 

 : تكوين شجرة االهداف وحفظها04الشكل 
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 بناء شجرة االهداف :05الشكل 

 
 : استرجاع الشجرة06الشكل 
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 : عرض شاشة البيان التفاعمية07الشكل 
 

انشاء المخطط االنسيابي لبرنامج البياف والذي يوضح  تـ enterprise architectتطبيؽ  باستخداـ
و المبرمج االلماـ بكؿ أ برنامج البياف, يستطيع المصمـ ة في تسمسؿ العمميات البرمجة داخؿالبني

 (. 18مكونات البرنامج مف خالؿ االطالع عمي المخطط في الشكؿ )
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: المخطط االنسيابي لبرنامج البيان08الشكل   
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Albyan Activity Diagram  

طة التي يتضمنيا البرنامج   حيث يظير المخطط ( يظير مخططًا  الىـ  االنش19الشكؿ رقـ )
 تسمسؿ العالقة بيف انشطة  البرنامج المختمفة.

 act Use Case Model

start

enter user name 

enter password

enter project name

regester

sign up

begin bulding tree

enter target enter sub targetenter root target

other sub target

Done with sub

target

enter other target

save project

crate new project

open project

select target

open dailog screen

enter the nine ev ents

move btween target

reach terminal objective

end

modfiy target delete target

enter event

noyes

modfiy delete

valid

not valid

create

no

open

yes

no

yes

no

yes

 
 : مخطط انشطة البرنامج09الشكل 
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 دراسة حالة : تطبيق درس المفعول الجمة
 الحصول عمى شجرة األهداف التعميمية -0

 
 : شجرة األهداف التعميمية61الشكل

 

ميـ عمى شجرة األىداؼ التعميمية لدرس المفعوؿ ألجمو بعد ( ُيظير حصوَؿ مصمـ التع20)الشكؿ
 قيامو بعممية بناء األىداؼ السموكية باستخداـ برنامج البياف.

 
 إظهار جدول إحصاء األهداف. -6

 
 : جدول احصاء األهداف60الشكل

( يبيف جدوؿ إلحصاء عدد األىداؼ مع إظيار التصنيؼ والنسبة المئوية ومجموع 21)الشكؿ     
ىداؼ, حيث أف العممية التعميمية النموذجية تسير وفؽ خطٍة وحساٍب ممنيٍج, عممًا أف األ

 اإلحصائيات تتغير تمقائيًا عند اإلضافة أو الحذؼ. 
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 قدرة مصمم التعميم عمى اشتقاق الشاشات التفاعمية من األهداف والتنقل بينها. -3

 
 

 : التنقل بين الشاشات66الشكل
 النتائج والمخرجات:

 ات البرنامج ُتظير اشتقاقًا تمقائيًا لواجية التواصؿ في التعميـ اإللكتروني مخرج .1
مخرجات البرنامج ُتظير االعتماد عمى الرموز والنقر بزر الفأرة, لتنفيذ ميمة أو عند التنقِؿ بيف  .2

 الشاشات.
 احتياج المصمـ. مخرجات البرنامج تالمس بشكٍؿ كبيرٍ  .3
رة عمى إمكانية إدخاؿ األحداث التعميمية باستعماِؿ مخرجات البرنامج تعطي المصمـ القد .4

 الوسائطِ  الغنية.
 مخرجات البرنامج تعطي القدرة لممصمـ لترتيِب أفكارِه وتدوينيا مسبقًا في الشاشة التفاعمية. .5
 مخرجات البرنامج تتفؽ تمامًا مع أدبيات التعميـ  والتعمـ. .6
 عد في عممية التصميـ نفسيا.البرنامج يتيح التحكـ في ألواف الشاشات بما يسا .7
 البرنامج يعرض إحصائيًة لمجموع األىداؼ ذات الصمة بكؿ مستًوى إدراكٍي عمى حده,  .8
 منتجات البرنامج مستقمة عف برنامج البياف إذ يمكف لممتعمـِ التعامُؿ معيا مف أي متصفح. .9
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 :مقارنة النتائج والمخرجات مع معايير التعميم اإللكتروني المعروفة
 :تطبيؽ برنامج البياف, نقارنيا معقشة النتائج السابقة التي حصمنا عمييا عند لمنا

لمتوحيد القياسي, يتعمؽ ىذا المعيار براحة المستخدـ أثناء تفاعمو   ISO/CEN 9241 اواًل: معيار 
 .(Oppermann ,2002مع العناصر المرئية في شاشة الكمبيوتر)

 
 ISO/CEN 9241: تركيب معيار 63الشكل

مختص بما ينبغي توفره في التعميـ اإللكتروني إال أننا  ISO/CEN 9241بالرغـ مف أف المعيار
 نركز عمى ذلؾ الجزء مف المعيار الخاص براحة المستخدـ.

 ثانيًا: مجموعات معايير وردت في كتاب منظومة تكنولوجيا التعمـ
لبرنامج االلتزاـ بالمعايير اظيرت مقارنة النتائج التي حصمنا عمييا عند تطبيؽ الدرس عمى ا

 الموضحة اعاله .
لحاقًا بالحاجِة لتوفير تجربٍة أفضؿ, وأكثر شموليًة لممستخدـ, ىناؾ طمٌب متزايٌد عمى إعطاء المزيد  وا 
مف السيطرة لممستخدميف النيائييف, والذيف يتجيوف إلى شخصنة التعميـ وجعمو تعممًا عمى مدار 

 الحياة.
ت الذي ينضج فيو المتعمموف كمستخدميف ومبدعيف لممنتجات الرقمية, تتزايد مف الواضح أنو في الوق

المطالبة بقدٍر أكبٍر مف التفاعؿ مع بيئات التعمـ التي تمبي حاجتيـ لمتحكـ الذاتي والسيطرة, 
 باإلضافة إلى تحقيؽ رؤية لمنظـ التكنولوجية التي يمكف تعديميا الحتياجات المتعمميف المستقبمية.
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 :مةالخات
ساىمت ىذه الورقة في تسميط الضوء عمي مشكمة انتقاؿ المعمومات في الذىف وكيفية انتقالو      

, وتوصؿ أصحاب ىذه الورقة الى طريقٍة المصاحبة مف حالٍة الي حالة واالخفاقات وعوامؿ النجاح
 java script و htmlو  pythonبايثوف  اتمنيجية تؤدي الي نتائج ميمة, تـ استخداـ لغ

والتي بموجبيا تـ تصميـ برنامج محوسب يستخدمو مصمـ التعميـ في اشتقاؽ شاشات   STDواداة
تمقائية تفاعمية ترصد الفرؽ بيف الحالة السابقة والحالة التالية, والفرؽ بيف الحالتيف ىو مقدار أو كـ 

حالة وأخرى في  المعرفة التي يتوقع أف يحصؿ عمييا المتعمـ, والمعنى مف ذلؾ أف كؿ انتقاؿ بيف
 مخطط انتقاؿ الحاالت تـ تمثيمو بشاشة تفاعمية.

شجرَة األىداِؼ التي تحصمنا عمييا مف البرنامج تتحوؿ مباشرة إلى ترتيٍب ىرمٍي لمشاشات, ىذه 
الشاشات ُعنوانيا الرئيسي اليدؼ الذي تمثمو, ومحتوياتيا العمـ الذي نريُد توصيَمو لممتعمـ مستعينيف 

 -حسب عمـ أصحاب ىذه الورقة-وحيث انو ولممرة االولي  لوسائط التعميمية المتاحة,في ذلؾ بكؿ ا
يتـ استخداـ مفيـو مخطط انتقاؿ الحاالت في اشتقاؽ شاشات ىندسية تفاعمية في التعميـ االلكتروني 
وبتطبيؽ درٍس مف دروس المغة العربية وبمقارنو ومطابقة النتائج مع بعض المعايير العالمية فقد 

المطروحة, لذا فإف الورقة الحالية سوؼ تساىـ بشكٍؿ كبيٍر في  ةنجحت الورقة في حؿ المشكم
 احداث نقمٍة نوعيٍة في التعميـ االلكتروني. 
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