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 التعليم في االصطناعي الذكاء بمهارات التدريس هيئة أعضاء وعي درجة            

 خالد الملك بجامعة التدريبية والبرامج بالخبرة وعالقُتها

 

                                *نايف حممد جبليد. 
 أ. سراء سعد الدين القحطاين**

 

 الملخص
 التعليم في االصطناعي الذكاء بمهارات التدريس هيئة أعضاء وعي درجة   إلىف التعر  هذا البحث   هدف  ي    

 ةالمنهج الوصفي وأداستخدم الباحثان . وقد اخالد الملك التدريبية بجامعة والبرامج بالخبرة وعالقت ها
 الفصل في خالد الملك بجامعة التدريس هيئة اءأعض جميع  من  الحالي البحث   مجتمع  وتكوَّن  االستبانة،
عينة الدراسة بالطريقة العشوائية، حيث  اختيار   تمَّ قد و  (.هـ4114/4114) الجامعي للعام الثاني الدراسي

أنَّ درجَة إلى خلص البحث  قد و  .خالد الملك بجامعة التدريس هيئة أعضاء جميع من( 411)اختيار   تمَّ 
يس بمهارات الذكاء االصطناعي مرتفعة، كما خلصت النتائج  أيًضا إلى عدم وجود وعي أعضاء هيئة التدر 

فروٍق دالٍة إحصائًيا ألثر الخبرة والبرامج التدريبية على درجة  وعي أعضاء هيئة التدريس بمهارات الذكاء 
 االصطناعي في التعليم.

 يبية.البرامج التدر  -الخبرة  –الكلمات المفتاحية:  الذكاء االصطناعي 

 
 
 
 

 جامعة امللك خالد –كلية الرتبية  –أستاذ تقنيات التعليم املساعد  *
 جامعة امللك خالد –** ماجستري تقنيات التعليم 



 0202  - الثالثالعدد   -عشر  التاسعالمجلد .................…. مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
 

29 

 

 Exploring the Role of Saudi Universities Websites in 

Supporting and Evaluating Digital illiteracy Skills of their 

Attendees 
 

 
 
 
 
 
 

Abstract 

 
      The study aimed to identify the degree of awareness of faculty members 

of artificial intelligence skills in education and its relationship to the 

experience and training programs at King Khalid University. The study used 

the descriptive approach and the questionnaire tool, and the current study 

population consisted of all faculty members at King Khalid University in the 

second semester of the academic year (1440/1441 AH). The study sample 

was chosen randomly, as (133) were selected from all faculty members at 

King Khalid University. The study found that the degree of faculty members 

’awareness of artificial intelligence skills is high, and the results also found 

that there are no statistically significant differences of the impact of 

experience and training programs on the degree of awareness of faculty 

members of artificial intelligence skills in education. 
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البحث مقدمة  
 من املشكالت إصالح العملية التعليمية، وحل كثرير  يف اكبري    االتكنولوجيا التعليمية احلديثة دور  تؤدي 

والتعلم مدى  الذايتقدرات التعلم  وتدعيم مبادئ الرتبية والتعليم والتعلم، والرتكيز على تنمية    هبا املرتبطة  
مني ، وتنمية عقول املتعل  وتطوراته التكنولوجية العصر معارف يف واملتالحق املتنامياحلياة ملواجهة التغري 

تنمية نفسه  يف اقيادي   ر اعنص ه  وجعل   تهفردية املتعلم وشخصي وتوسيع مداركهم وقدراهتم، والتأكيد على
  سلبية عدمية النفع داخل اجملموعة. جمرد أداة   واجملتمع من حوله وليس

االهتمام بأهداف التعليم  ب  جيل لألنظمة املعرفية والتقنية لذا هو املؤسس األو   التعليم   يعد  و 
 تهاجتماعي والثقايف فقط بل توظيف املعرفة وبرجمالالتعليم ليس رفع مستوى الوعي ا ونوعيته ليصبح هدف  

 ية  الصناع ة  ور املعرفية يف ظل تطور التعليم املواكب ملبادئ الث األنظمة   وتتسم   ،على أسس تنافسية ملموسة
 اسرتاتييية تصميم األنظمة املعرفية لذا وجب تبّن   ؛الرابعة القائمة على البيانات والذكاء االصطناعي

بتكار وحتليل األفكار وحل املشكالت الاملستقبل القائم على ا اليت ختدم  األنظمة  ها، تلكوالتقنية وتنظيم
تعزيز مستوى تدريب العلوم  فإن ه جيب   التعليم ة الصناعية الرابعة يفر ولتحقيق مبادئ الثو  .واختاذ القرارات

حرتافية واملهنية يف املؤسسات التعليمية الوالرتكيز على مستوى ا ،التطبيقية والتقنيات املتقدمة واحلديثة
أوسع  افاق  آ كل ذلك سيفتح  و  ،الع املتعلمني على التيارب العامليةط  إ ىعالوة عل ،ىل مراكز حبثيةوحتويلها إ

 ا.من وأكثر تنوع  آعامل صحي و  التعليم صناعة   مستمرة لنتاجات الثروة لتصبح غاية   مواكبة  ر يوف  و 

ذات  ا ّن  فإا يف املدارس معيار  بعد  تطبيقات الذكاء االصطناعي يف التعليم مل تصبح  لرغم من أن  وبا      
 ن  أ يف أكثر من جانب منها: ذلك ويبدو  ،ات من القرن املاضييبالذكر منذ ظهورها يف الثمانين قيمةر كبرية
لتطوير العقول القادرة  وسيلة   التعليم   ستخدم  ذ ي  إ ،ا البعضمبعضه   يكم الناالصطناعي والتعليم  الذكاء  

 دقيقة وم فص لة االصطناعي أدوات لتطوير صورةر  الذكاء   ر  يف حني يوف    ،على التوسع واالستفادة من املعرفة
ا ا فرص  كما توفر الطبيعة الرقمية والديناميكية للذكاء االصطناعي أيض  . لبشريعن كيفية عمل العقل ا

ذات األربعة جدران. التقليدية بيئة الفصول الدراسية  املدرسية القدمية أو الكتب   توف رهاطالب ال الملشاركة 
 ،مامو األحن خرآلامنهما يدفع  ال  كجتعل  الذكاء االصطناعي يف التعليم  تطبيقات فإن   مبعىن أو بآخر
 .وإنشاء تقنيات مبتكرة ،كتشاف حدود تعلم جديدةا وتسرع من 

 املهم  ةاجمل  االت والتطبيق  ات  م  ن إىل تط  وير عدي  در  االص  طناعيتكنولوجي  ا ال  ذكاء  ى اس  تخدام  أد  وق  د      
الم املنط  و ، الص  وت والك   إىلف الطبيعي  ة، والتع  ر   ك  النظم اريب  رية، ومعال  ة اللغ  ات  اآليلواحليوي  ة للحاس  ب 

ال  نظم اريب  رية  د  تع  باإلض  افة إىل جم  االت أخ  رى عدي  دة. و   اآليلواإلنس  ان  والرؤي  ة باحلاس  ب، والاجم  ة اآللي  ة،
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 ،والص ناعة، والزراع ة ،الط ب وانندس ة :جم االت تتلف ة منه ا يفوأشهر هذه التطبيقات، وتس تخدم  من أهم
،  0202، طل  قوغريه  ا.   التعليم  ي واجمل  ال ،والق  انون يب،احل  ر واجمل  ال  ،وتكنولوجي  ا الفض  اء ،واإللكرتوني  ات

 (.85 .ص

اليت  ((ITSمن تطبيقات الذكاء االصطناعي يف التعليم مثل أنظمة التدريس الذكية  وجد عدد  تو        
الصطناعي اأحد املفاهيم األصلية لتطبيقات الذكاء بوصفها ، العقدين املاضينيقت أكا تقدم خالل حق  

ا نسبي   بدائيةر  ا مازالت يف مرحلةر الذكاء االصطناعي املوجودة حالي   نظم  مع األخذ يف االعتبار أن   ،ميف التعلي
 يستييب أكثر ألدوات التعليم.  جديدر  لكن وجودها بأي حال يعّن املساعدة يف تشكيل جيلر و 

الص    طناعي اتكنولوجي    ا ال    ذكاء  ( أن  071، ص.0202ولق    د خلص    ت نت    ائر دراس    ة أب    و راحي    ل       
التعل  يم وتفعي  ل دوره  ا، وا حتس  ني العملي  ة  يفاحلاس  بات اآللي  ة  زي  ادة اس  تخدام يف كب  رير   إىل ح  در  أس  همت

وم  ن أه  م أه  داف تكنولوجي  ا  .هوتفاعل   والرتكي  ز عل  ى إجيابي  ة الطال  ب ،إث  ارة وفعالي  ة التعليمي  ة وجعله  ا أكث  ر
ب   رامر الت   دريس مبس   اعدة  يف هوتقنيات   ناعي االص   طال   ذكاء  الرتبي   ة توظي   ف أس   اليب يف االص   طناعيال   ذكاء 
مما يعطيه ا إمكاني ات وق درات جدي دة عالي ة تزي د م ن فعاليته ا وق درهتا التفاعلي ة والتدريس ية اآليل؛ احلاسب 
 .ميكن من خالله وصفها بالذكاء بشكلر 

دراسة بعنوان: آليات فهم عمل الذكاء االصطناعي حبواسيب  م(Leiter،3441)ليتر وقد أجرى
ف آليات فهم عمل الذكاء االصطناعي حبواسيب شركة   سان لوسيان (. تعر   هبدف سان لوسيان(  كةشر 

دراسته  ق الباحث  واملقابلة. وقد طب   ،املالحظة املباشرة :وقد استخدم الباحث األسلوب الوصفي وأدايت
مة والية ساكسونيا يف لاجميات األلعاب مبدينة درسدن عاص بشركة   سان لوسيان (  ا( ماجم  01على  

من ماجمي الشركة على ( %57  منها : ارتفاع قدرات مهمةالدراسة إيل نتائر  خلصتشر  أملانيا. وقد 
 أضعاف ما كانوا عليه قبل استخدام الذكاء االصطناعي بشكله احلايل بالشركة. ةل ثالثالتخي  

اء االصطناعي باملرحلة الثانوية، دراسة بعنوان: تطوير الذكRongjin (3442 )رونجين كما أجرت   
إيل توجيه نظر القائمني على السياسة  الدراسة  هذه هدفت و  ،مدخل تعليمي جديد باإلحتاد األورويب

 التعليمية يف االحتاد األورويب إيل االهتمام بتطوير الذكاء االصطناعي باملرحلة الثانوية. واستخدم الباحث  
ق الدراسة يف مقياس الذكاء االصطناعي من تصميم الباحث. وقد طب   اة  لت أدومتث   ،املنهر شبه التيرييب

( من طالب املرحلة الثانوية مبدارس مدينة لوفان شر  بروكسل ببلييكا. وقد 02دراسته على   حث  البا
ة منها:  ميكن التنبؤ باملستوى الدراسي للطالب من خالل درجاته على إيل نتائر مهم   لت الدراسة  توص  
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ا بني ارتباطيه دالة إحصائي   ووجود عالقةر  اس الذكاء االصطناعي يف الدرجة الكلية وأبعاده املختلفة،مقي
ارتباطيه قوية  مهارات الذكاء االصطناعي واإلجناز التحصيلي لدى الطالب عينة الدراسة، ووجود عالقةر 

 بني الذكاء االصطناعي واالبتكارية لدى الطالب عينة الدراسة.

دراس   ة بعن   وان: مس   توى ال   ذكاء االص   طناعي ل   دى التالمي   ذ ذوي  (3442راحيـــل ) أبـــوأج   رى  كم   ا      
 ه  دفت تل  ك الدراس  ة  و م يف م  دارس وكال  ة الغ  ول الدولي  ة يف غ  زة م  ن وجه  ة نظ  ر معلم  يهم. ص  عوبات ال  تعل  

. وق د م م ن وجه ة نظ ر معلم يهممستوى الذكاء االصطناعي لدى التالميذ ذوي صعوبات التعل   إىلف التعر  
( م ن معلم ي 072ت عل ى ع دد   ق  ب   االس تبانة، وط   التحليل ي، وأداة   الوص في امل نهر   :اس تخدمت الدراس ة  

إن الطلبة الذين يع انون إىل نتائر مهمة منها :  الدراسة   خلصتمدارس وكالة الغول الدولية يف غزة، ولقد 
، فليس هن ا  االطلبة، وال يتشاهبون متام   م، هم يف األساس جمموعة غري متيانسة منمن صعوبات يف التعل  

يف تق دير  هن ا  تف اوت  و لديهم.  تتلفةر  أعراض، وهذه األعراض قد تظهر بصورر  ا جمموعة  واحد، وإّن   ض  ر  ع  
ال     ذكاء الس     بل لتنمي     ة  أفض     ل   ل     دى الط     الب ذوي ص     عوبات ال     تعلم. إن  ال     ذكاء االص     طناعي مس     توى 

ا وقت   ئهمعل ى العم ل ب بطء، وإعط ا ميف تش ييعه ل  ال تعلم  تتمث  ل دى الط الب ذوي ص عوبات االصطناعي 
ك  ذلك و عل  ى اس  تعمال وس  ائل وم  واد حمسوس  ة يف العملي  ات احلس  ابية،  موتش  ييعه ،يف االختب  ارات اإض  افي  
عل  ى متيي  ز  معل  ى النظ  ر للكلم  ات بالتفص  يل ملس  اعدهت م ك  ذلكوتش  ييعه ،ل يف حال  ة إلق  اء ال  درساملس  ي  

 يت تتكون منها هذه الكلمات .أشكال األحرف ال

بعنوان: مدى ال وعي بالتقني ات التعليمي ة الرقمي ة والذكي ة ألعض اء  حبث ا (3442الشريف )أجرى كما       
م   دى ال   وعي بالتقني   ات  قي   اس   هيئ   ة الت   دريس بالامع   ات الس   عودية واجتاه   اهتم حنوه   ا. اس   تهدف البح   ث  

 ب  ع البح  ث  يس بالامع  ات الس  عودية واجتاه  اهتم حنوه  ا؛ وق  د ات  التعليمي  ة الرقمي  ة والذكي  ة ألعض  اء هيئ  ة الت  در 
وعي أعض اء هيئ ة الت دريس بالامع ات الس عودية بالتقني ات "مها: استبانة  الوصفي، واستخدم أداتني املنهر  

االجتاه    ات حن    و اس    تخدام التقني    ات التعليمي    ة الرقمي    ة والذكي    ة يف "، ومقي    اس "التعليمي    ة الرقمي    ة والذكي    ة
( م  ن أعض  اء هيئ  ة الت  دريس يف ث  الل جامع  ات س  عودية، ٥١أف  راد عين  ة البح  ث   ع  دد   ، وق  د بل     "يمالتعل  
يف درج ة وع ي أعض اء هيئ ة الت دريس  اإحص ائي   دال ةر  البح ث إىل نت ائر أمهه ا: ع دم وج ود ف رو ر  خلصوقد 

للدرج   ة العلمي   ة، أو  بالامع   ات الس   عودية بالتقني   ات التعليمي   ة الرقمي   ة والذكي   ة؛ تع   ود إىل األث   ر األساس   ي
إىل األث ر  يف اجتاهات أعضاء هيئة الت دريس بالامع ات الس عودية ترج ع   اإحصائي   دالةر  فرو ر  وجود  و النس، 

ترج ع األث ر األساس ي ا ا يف االجتاه ات أيض  إحص ائي   دال ة   مل توجد فرو    يف حنياألساسي للدرجة العلمية، 
 لعامل النس ألفراد عينة البحث.  
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 وعي يف ضوء الدراسات السابقة وما أسفرت عنه من نتائر فإن  البحث  احلايل يتناول  بالدراسة درجة       
 جبامعة التدريبية والاامر بارياة وعالقتها التعليم يف االصطناعي الذكاء مبهارات التدريس هيئة أعضاء
 خالد. امللك

 : مشكلة  البحث -4
 بشكلر  للتطور م رش ح   دور   وهو بالتعليم، اإلرتقاء يف االصطناعي كاءدور الذ  ينكر   أن   ألحدر  ال ميكن       
على الذكاء االصطناعي وتكنولوجيا  زالرتكيعملية   تفي عصرنا احلايل أصبحف. الالحقة السنوات يف كبري

ة من أمهي م  الرغبو  ،التعليم وبناء اقتصاد املعرفة مبسرية   هي اليت تدفع   فيهما التعليم احلديثة والبحث العلمي
وظائف املستقبل تعتمد على  ن  من أالرغم ة. بوحمدود ة  قليل تمنها وتوظيفها الزال ستفادة  اإل ذلك فإن  

نتاج إعلى  التعليم قادرة   ن تكون منظومة  أالبد ف ؛ لذلكاملهارات الفنية واملعارف وعلى استخدام التقنية
 .تلك التقنياتيف  لتطور انائلا تواكب   أجيالر  داد  إعتلك املهارات حىت تسهم يف 

ملح ة  ض رورة  أص بح عضو هيئة التدريس الامعي  تدريب  أن   الدراساتنتائر  عديدر من  أوضحتولقد     
ستفادة االعضو هيئة التدريس  جيب على . حيث  سريع التطور والتغيري اليوم يف جمتمع اساسي  أو  اجوهري   امر  أو 

فق  د أثبت  ت نت  ائر   .ة الص  ناعية الرابع  ة وال  ذكاء االص  طناعيور تطبيق  ات الث   م  ن التكنولوجي  ا احلديث  ة مب  ا فيه  ا
، وخباصةر يف ( أن الذكاء االصطناعي يسهم يف تطوير التعليم01، ص.Rongjin  0202 دراسة روجنني 

ط الب داخ ل الرص د درج ات لميكن توظيف تطبيقات الذكاء اإلصطناعي يف التعليم نواحي التقييم، حيث 
؛ املناس بة عليه ا تقييم الطالب من خالل حتليل إجاباته وتقدمي ردود األفعالبالروبوت  فيقومتعليمية، البيئة ال
عليه يتم رسم خطط التدريب الشخصية املناس بة لك ل طال ب، باإلض افة إىل إع الم الطلب ة مب ا حص لوا  وبناء  

 ا.تاز هذه الطريقة بالبعد عن اريطأ وااحماباة متام  متعليه من عالمات، و 
االص     طناعي، جم    ال ال    ذكاء  يفالتط    ور الكب     ري م    ن  رغم  وتتمث     ل  مش    كلة  الدراس     ة  احلالي    ة يف أن     ه ب     ال     

ص   ورة  يفاألجنبي   ة  البل   دان يفوانتش   ار اس   تخدامها وتطبيقه   ا  ،والدراس   ات املرتبط   ة ب   نظم الت   دريس الذكي   ة
املنطق ة  يفا التط ور عل ى العملي ة التعليمي ة ه ذ جم االت تتلف ة، فم ازال أث ر يفبرامر ومشاريع مجاعي ة وفردي ة 

ه ذا  يفالدراس ات واألدبي ات الرتبوي ة العربي ة . حي ث الح ا الباحث ان الن درة النس بية يف ضعي فا للغاي ة العربية
ومل  العلم  يمنه  ا مل يتع  د جم  رد البح  ث  القلي  ل   ح  ىت أن   ،م  ةاألخ  رى املتقد   ال  دول يفالعه  د ب  ه  م  د  ق    م  عاجمل  ال 
   .الفعليأسوار احلدود األكادميية إىل حيز التطبيق  نخيرج ع
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 يف االصطناعي الذكاء مبهارات التدريس هيئة أعضاء وعي وتتمث ل  مشكلة  البحث احلايل يف "معرفة درجة
 خالد". امللك جبامعة التدريبية والاامر بارياة وعالقتها التعليم

 : أسئلة البحث -3
 لسؤال الرئيس التايل:حاول البحث  احلايل اإلجابة عن ا

بارياة  ة ذلكيف التعليم وعالق وتطبيقاته ما مدى وعي أعضاء هيئة التدريس مبهارات الذكاء االصطناعي
 والاامر التدريبية؟

 :وتتفر ع منه األسئلة التالية

 يف التعليم؟وما تطبيقاته ما مهارات الذكاء االصطناعي  (0

 يف التعليم؟وتطبيقاته  الذكاء االصطناعيمبهارات وعي أعضاء هيئة التدريس مدى  ما (0

 ما معو قات استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي يف التعليم؟ (1

هارات الذكاء االصطناعي مبأعضاء هيئة التدريس  وعي ما أثر ارياة والاامر التدريبية على (2
 يف التعليم؟وتطبيقاته 

 : البحثأهداف -1
 اته يف التعليم.تعر ف مهارات الذكاء االصطناعي وتطبيق (0

 الذكاء االصطناعي يف التعليم. حتديد مدى وعي أعضاء هيئة التدريس بتطبيقات (0

 التعليم. يف االصطناعي تعر ف معوقات استخدام تطبيقات الذكاء (1

هارات الذكاء االصطناعي مبأعضاء هيئة التدريس  وعي أثر ارياة والاامر التدريبية علىتوضيح  (2
 .يف التعليموتطبيقاته 

 :البحثأهمية -1
احلايل يف دعم أعضاء هيئة التدريس مبهارات الذكاء االصطناعي من خالل  البحث ة  أمهي   تكمن   

ا مع أهداف اململكة العربية السعودية تزويدهم بالاامر التدريبية وتلقي املعرفة وارياة العلمية الكافية متاشي  
 .االصطناعي يف جمال التعليمستثمار يف تكنولوجيا الذكاء اليف ا (0212 لرؤية 
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 يف النقاط التالية: البحثوبالتايل ميكن حتديد أمهية 

 .يف التعليم توظيف الذكاء االصطناعي أمهية نظار القائمني على التعليم الامعي حنوأتوجيه  -0

اء توضيح أمهية الاامر التدريبية القائمة على تطبيقات الذكاء االصطناعي يف تطوير مهارات أعض -0
 هيئة التدريس.

 يف جمال التقنيات الذكية اليت ميكن توظيفها يف التعليم والتدريب. امرجع  يكون هذا البحث  قد  -1

 :البحث حدود  -5
 احلايل يف: البحث حدود   ل  تتمث  

درجة وعي أعضاء هيئة التدريس جبامعة امللك خالد مبهارات قياس على  البحث   اقتصر حدود موضوعية:
 صطناعي وعالقتها بارياة والاامر التدريبية.الذكاء اال

 ا.أهبعلى جامعة امللك خالد ب البحث   اقتصر حدود مكانية:

على عينة من أعضاء هيئة التدريس من النسني مبختلف الكليات جبامعة  البحث   اقتصر حدود بشرية:
 هبا.أامللك خالد ب

 .(ه0220-0222 من العام الامعي على الفصل الدراسي الثاين  البحث   اقتصر حدود زمانية:

 : البحثمصطلحات -2
 الذكاء االصطناعي:

م   ن ف   روع عل   م احلاس   بات ال   ذي يه   تم   " ف   رع  ه أن     ال   ذكاء االص   طناعي Pattersonيع   ر ف باترس   ون      
بدراس    ة و تك    وين منظوم    ات حاس    وبية تظه    ر بع    ض ص    ي  ال    ذكاء، وه    ذه  املنظوم    ات ن    ا القابلي    ة عل    ى 

كم  ا تس  تطيع ه  ذه املنظوم  ات فه  م اللغ  ات الطبيعي  ة أو   ،ا ح  ول املش  كلة املوض  وعةي  دة ج  د  اس  تنتاجات مف
 "ذت م     ن قب     ل اإلنس     ان ف      م     ىت م     ا ن    درا  احل     ي وغريه     ا م     ن اإلمكاني     ات ال     يت حتت     اج ذك     اء  إلفه     م ا

ن اآلالت م  ن تنفي  ذ األش  ياء ال  ذي ميك    العل  م   ه:"أن    Minsky منس  كي ف  هوعر  . (50، ص.0205،ش  ي  
 .(028، ص.0222، ياسني "نسانذا مت تنفيذها من قبل اإلإ اليت تتطلب ذكاء  

 مهارات الذكاء االصطناعي:
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ا: جمموع  ة م  ن الق  درات واملمارس  ات املبني  ة عل  ى تقني  ة ال  ذكاء االص  طناعي ّن   أجرائي  ا ي عر فه  ا الباحث  ان إ      
 .دريبيةخالل ارياات التعليمية والت منلعضو هيئة التدربس املكتسبة 

 البرامج التدريبية:

م  ن  جمموع ة   نم ة تتض م  نظ  خط ة تعليمي ة م  "ه الان امر الت درييب أن   .(005، ص.0221ف الب از  ع ر  ت        
ساليب التدريسية املتنوعة وضعت هبدف إح دال تغ ريات مرغوب ة يف الوان ب املعرفي ة نشطة واألارياات واأل

 واملهارية والوجدانية للمعلمني.

ط ة جمموعة من اللق اءات التعليمي ة املخط  "ه الانامر التدرييب أن  فيعرف  (071، ص.0225ا نوفل  م  أ     
 من االسرتاتيييات التعليمية. سلسلة   ةنإىل مراحل التعلم، واملتضم   ةزمنيا، واملستند ةمة واملاجماملنظ  

سرتاتيييات القائمة على تقنيات ة التعليمية واإلجمموعة من األنشطا: ّن  أجرائيا ويعر ف ها الباحثان إ    
 وعي املعريف والسلوكي لعضو هيئة التدريس وتوظيفها يف التعليم.لالذكاء االصطناعي لتنمية ا

 والدرسات والبحوث السابقة. النظري اإلطار   -7

 األول : مهارات  الذكاء االصطناعي  المحور  

 .االصطناعي، وبرامر التدريس املبنية على الذكاء االصطناعي يف هذا ااحمور: الذكاء انالباحث تناول  ي

 ) أ( الذكاء االصطناعي :

 :مفهوم الذكاء االصطناعي

ح  د الرك  ائز أه أح  د ف  روع عل  م احلاس  وب، و ال  ذكاء االص  طناعي أن    .(80ص.، 0020ف ي  ونس   ع  ر       
و ق درة اآلالت واحلواس يب الرقمي ة عل ى األساسية اليت تقوم عليها صناعة التكنولوجي ا يف العص ر احل ايل، وه 

أوال تعلم م  ن  ،القي ام مبه ام معين ة حت  اكي وتش ابه تل ك ال  يت تق وم هب ا الكائن  ات الذكي ة؛ كالق درة عل  ى التفك ري
ب عملي    ات ذهني    ة، كم    ا يه    دف ال    ذكاء التي    ارب الس    ابقة أوغريه    ا م    ن العملي    ات األخ    رى ال    يت تتطل     

ف ب ه البش ر م ن حي ث ف على النح و ال ذي يتص ر  بالذكاء وتتصر   ع  ت  االصطناعي إىل الوصول إىل أنظمة تتم
ال  تعلم والفه  م، حبي  ث تق  دم تل  ك األنظم  ة ملس  تخدميها خ  دمات تتلف  ة م  ن التعل  يم واإلرش  اد والتفاع  ل وم  ا 

 إىل ذلك.
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 :اريخ الذكاء االصطناعيت

ت من القرن العشرين، وحتديدا ع ام ايتاري  ظهور مصطلح الذكاء االصطناعي إىل فرتة اريمسين يعود         
عن  دما ق  ام الع  امل آالن تورين    بتق  دمي م  ا يع  رف باختب  ار ت  ورينر ال  ذي يع  ّن بتقي  يم ال  ذكاء له  از  (0582 

واح د  ا يف حال قدرته على حماكاة العقل البشري. وبع د ظه ور اختب ار ت ورينر بع امر الكمبيوتر، وتصنيفه ذكي  
كاء االص  طناعي م  ن قب  ل كريس  توفر سرتاش  ي ال  ذي ك  ان يش  غل منص  ب مت إنش  اء أول برن  امر يس  تخدم ال  ذ 

رئيس أحبال الاجمة يف جامعة أكسفورد، إذ استطاع تش غيل لعب ة ال داما ع ا جه از احلاس وب وتطويره ا،   
قام أنتوين أوتنير من جامعة كامايدج بتصميم جتربة حماكاة م ن خ الل جه از كمبي وتر لعملي ة التس و  ال يت 

الش  خص البش  ري يف أكث  ر م  ن متي  ر، وق  د ه  دفت ه  ذه ااحماك  اة إىل قي  اس ق  درة الكمبي  وتر عل  ى يق  وم هب  ا 
إع الن مفه وم ال ذكاء االص طناعي بش كل  م، وكانت هذه أول جترب ة ناجح ة مل ا يع رف ب تعلم اآلل ة. ومت  التعل  

ا، وق د يع ود ريب  ا تقيف كلية دارمتول، ولكنه مل حيقق أي تقدم على مدى عشرين عام   (م0582 رمسي عام 
بن  اء مركب  ة  مت   (م0575 س  بب ذل  ك إىل الق  درات احلاس  وبية ااحم  دودة ال  يت كان  ت مت  وفرة آن  ذا . ويف ع  ام 

ن أول جه از حاس وب م ن متك   (م0557 ستانفورد، وهي أول مركبة مسرية عن طريق الكمبيوتر. ويف عام 
ارع يف عل  م ال  ذكاء االص  طناعي يف بداي  ة وب  دأت وت  رية التس   التغل  ب عل  ى من  افس بش  ري يف لعب  ة الش  طرنر،

ى ذل   ك األم   ر تع   د   الق   رن الواح   د والعش   رين ح   ىت أص   بحت الروبوت   ات التفاعلي   ة متاح   ة يف املت   اجر، ب   ل إن  
ليص   بح هن   ا  روب   وت يتفاع   ل م   ع املش   اعر املختلف   ة م   ن خ   الل تع   ابري الوج   ه، وغريه   ا م   ن الروبوت   ات ال   يت 

م اد  ال ذي يق وم مبهم ة البح ث واالستكش اف ع ن األم اكن النائي ة أصبحت تق وم مبه ام ص عبة ك الروبوت نو 
 (.12-05ص ص.،  0202املنطقة   الفاضل ، يف القطب النويب، وحيدد موقع النياز  يف 

 :أهمية الذكاء االصطناعي

 الذكاء االصطناعي فيما يلي: ل أمهية  تتمث      

م م ن تلق اء ا عل ى ال تعل   جبع ل احلاس وب ق ادر  هو أحد فروع الذكاء االصطناعي الذي يع ىن م اآللة:تعل   -
س ريع،  ا على التنبؤ واختاذ القرار املناس ب بش كلر مما جيعله قادر   ؛نفسه من أية خاات أو جتارب سابقة

ويكون ذلك من خ الل تط وير اريوارزمي ات ال يت تس مح مبث ل ه ذا األم ر، وجت در اإلش ارة إىل أن ه ق د مت 
 من قبل آرثر صموئيل . (م0585  العام طرح هذا املصطلح ألول مرة يف
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دة وأّن اط معين ة ض من جمموع ة كب رية م ن يقصد به البحث والتنقيب عن بيانات حم د   تنقيب البيانات: -
البيانات بواسطة برامر حاسوبية، إذ تستطيع الشركات االستفادة من تنقيب البيانات يف تط وير أدائه ا 

 ج. وزيادة مبيعاهتا وتقليص تكاليف اإلنتا 

متثي  ل املعرف  ة جم  ال ال  ذكاء االص  طناعي ال  ذي يه  تم بتمك  ني اآلالت م  ن التفك  ري  د  يع   تمثيــل المعرفــة: -
يف قاع   دة بيان   ات تس   تخدم لتب   ادل  ه   اواخت   اذ الق   رار، إذ ي   تم مج   ع املع   ارف ال   يت تكتس   بها اآلل   ة وختزين

 لة. ا الختاذ أية قرارات ذكية قد تصدر عن اآلاملعرفة وإدارهتا، وتكون مرجع  

التفك  ري املنطق  ي يف ال  ذكاء االص  طناعي أح  د األش  كال  د  ع  ي   التفكيــر المنطقــي والتفكيــر االحتمــالي: -
املختلف  ة للتفك  ري، إذ ي  تم اس  تنتاج احلق  ائق واس  تنباطها م  ن بيان  ات مت  وفرة، ويقاب  ل التفك  ري املنطق  ي م  ا 

م ن املعرف ة، وذل ك للتعام ل م ع د يعرف بالتفكري االحتمايل، الذي يأخذ مفهوم االحتمال وعدم التأك  
 دة، اليت حتتمل الشك يف حدوثها. مجيع الظروف املستقبلية غري املؤك  

يقصد باسرتجاع املعلومات إجراء عملية البحث عن البيان ات  استرجاع المعلومات والويب الداللي: -
م الوي   ب واملس   تندات أي   ا ك   ان نوعه   ا، ال   يت ق   د تك   ون موج   ودة ع   ا الوي   ب، وذل   ك م   ن خ   الل مفه   و 

الداليل الذي حي ول البيان ات املوج ودة عل ى ش بكة الوي ب العاملي ة إىل قاع دة بيان ات عاملي ة ت رتابط فيه ا 
املعلومات، حبيث تكون مفهومة من قبل اآلالت وال حيصر استخدامها على البش ر فق ط، فم ن خ الل 

املوج   ودة ع   ا ق   واميس اس   تخدام ال ه   ذا األم   ر يك   ون مبق   دور اآلل   ة حي   ز الت   ذاكر ع   ا اإلنرتن   ت، أو
،ص  0202ا إلمتامه ا   العبي دي ، ا بش ري  ب باألصل اس تخدام  الويب، أو غريها من األمور اليت تتطل  

 (.21-20ص.

 :أنواع الذكاء االصطناعي

ع ب  ه م  ن ق  درات إىل ثالث  ة أن  واع تتلف  ة عل  ى النح  و ا مل  ا يتمت   ميك  ن تص  نيف ال  ذكاء االص  طناعي تبع           
 اآليت: 

أحد أنواع الذكاء االصطناعي اليت تستطيع القيام مبه ام  هوكاء االصطناعي المحدود أو الضيق: الذ  -
ف الك الم أو الص  ور، أو لعب ة الش  طرنر دة وواض حة، كالس  يارات ذاتي ة القي  ادة، أو ح ىت ب رامر تع  ر  حم د  

ا يف وقتن ا ا وت وفر  وع  هذا النوع م ن ال ذكاء االص طناعي أكث ر األن واع ش يو املوجودة على األجهزة الذكية، 
 احلايل.
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وه  و الن  وع ال  ذي ميك  ن أن يعم  ل بق  درة تش  ابه ق  درة اإلنس  ان م  ن حي  ث  الــذكاء االصــطناعي العــام: -
مش   ابه  التفك   ري، إذ يرك   ز عل   ى جع   ل اآلل   ة ق   ادرة عل   ى التفك   ري والتخط   يط م   ن تلق   اء نفس   ها وبش   كلر 

لن  وع، فك  ل م  ا يوج  د ح  ىت اآلن جم  رد للتفك  ري البش  ري، إال أن  ه ال يوج  د أي أمثل  ة عملي  ة عل  ى ه  ذا ا
دراس   ات حبثي   ة حتت   اج للكث   ري م   ن اله   د لتطويره   ا وحتويله   ا إىل واق   ع وتع   د طريق   ة الش   بكة العص   بية 
االص  طناعية م  ن ط  ر  دراس  ة ال  ذكاء االص  طناعي الع  ام، إذ تع  ىن بإنت  اج نظ  ام ش  بكات عص  بية ل ل  ة 

 مشاهبة لتلك اليت حيتويها السم البشري. 

الن  وع ال  ذي ق  د يف  و  مس  توى ذك  اء البش  ر، وال  ذي يس  تطيع  ه  و ذل  ك صــطناعي الفــائق:الــذكاء اال -
م   ن  املعرف   ة، ون   ذا الن   وع عدي   د   يالقي   ام بامله   ام بش   كل أفض   ل مم   ا يق   وم ب   ه اإلنس   ان املتخص   ص وذ

نها؛ كالق   درة عل   ى ال   تعلم، والتخط   يط، والتواص   ل التلق   ائي، وإص   دار اريص   ائص ال   يت ال ب   د أن يتض   م  
ا ل يس ل ه أي وج ود يف عص رنا ا افرتاض ي  مفهوم   د  مفهوم الذكاء االصطناعي الف ائق يع  إال أن   األحكام،
 احلايل.

ا للوظ  ائف ال  يت يق  وم هب  ا، إذ يض  م ه  ذا التص  نيف أربع  ة ا تص  نيف ال  ذكاء االص  طناعي تبع   وميك  ن أيض         
 أنواع تتلفة كاآليت:

اص باآلالت التفاعلية أبسط أنواع الذكاء االصطناعي؛ الذكاء االصطناعي اري د  يع اآلالت التفاعلية: -
إذ يفتق  ر ه  ذا الن  وع إىل الق  درة عل  ى ال  تعلم م  ن اري  اات الس  ابقة أو التي  ارب املاض  ية لتط  وير األعم  ال 

 ممكن. املستقبلية، فهو يتفاعل مع التيارب احلالية إلخراجها بأفضل شكلر 

ال ذاكرة ااحم دودة خت زين بيان ات التي ارب الس ابقة  يستطيع الذكاء االص طناعي ذو الذاكرة المحدودة: -
حم  دودة ويع  د نظ  ام القي  ادة الذاتي  ة م  ن أفض  ل األمثل  ة عل  ى ه  ذا الن  وع؛ حي  ث ي  تم خت  زين  زمني  ةر  لف  رتةر 

الس   رعة األخ   رية للس    يارات األخ   رى، ومق    دار بع   د الس   يارة ع    ن الس   يارات األخ    رى، واحل   د األقص    ى 
 الالزمة للقيادة عا الطر . للسرعة، وغريها من البيانات األخرى

يع  ىن ه  ذا الن  وع م  ن ال  ذكاء االص  طناعي بفه  م اآلل  ة للمش  اعر اإلنس  انية، والتفاع  ل م  ع  نظريــة العقــل: -
ا عل  ى ه  ذا وج  د أي  ة تطبيق  ات عملي  ة حالي   تاألش  خاص والتواص  ل معه  م، وم  ن ال  دير بال  ذكر أن  ه ال 

 النوع من الذكاء االصطناعي.

ــــذاتي: - اإلدرا  ال    ذايت م    ن التوقع    ات املس    تقبلية ال    يت يص    بو إليه    ا عل    م ال    ذكاء  ن    وع د  يع     اإلدراك ال
 االصطناعي، حبيث يتكون لدى اآلالت وعي ذايت ومشاعر خاصة، األمر الذي سييعلها أكثر ذك اء  
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،ص  0201  طعبل   ي ،م   ن الك   ائن البش   ري، وال ي   زال ه   ذا املفه   وم غ   ري موج   ود عل   ى أرض الواق   ع 
 (.12-07ص.

 :الصطناعيأدوات الذكاء ا -

 م الذكاء االصطناعي، منها ما يأيت:من األدوات املتاحة لتعل   وجد عديد  ت     

أي أّن     ا متاح     ة للتع     ديل م     ن قب     ل أي  -مت تط    وير ه     ذه األداة مفتوح     ة املص     در :Caffeأداة  -
مها يف جامع  ة كاليفورني  ا، إذ م  ن قب  ل ي  انغكني جي  ا كبح  ث لرس  الة ال  دكتوراه ال  يت ق  د   -ش  خص

 األداة مبا يعرف بالتعلم العميق يف الذكاء االصطناعي.ختتص هذه 

ه  ي مكتب  ة برجم  ة لل  تعلم العمي  ق مكتوب  ة بلغ  ة الاف  ا، ومتت  از بق  درهتا  :Deeplearning4jأداة  -
 مفتوحة املصدر. Deeplearning4jعلى معالة البيانات الضخمة، وكسابقتها فإن أداة 

إلجاب   ة ع   ن أس   ئلتهم بق   درات مش   اهبة ه   ي أداة تت   يح ملس   تخدميها ا :IBM Watsonأداة  -
تق  دمي املش  ورة التياري  ة واخت  اذ الق  رار األمث  ل،  لا لق  درات اإلنس  ان، فق  د تك  ون ه  ذه األداة مص  در  

كم   ا تق   وم حبماي   ة بيان   ات مس   تخدميها م   ن خ   الل تش   فريها، وجت   در اإلش   ارة إىل أن ه   ذه األداة 
 متوفرة فقط باللغة اإلجنليزية.

أداة مس   اعدة لألش   خاص املبت   دئني بلغ   ة الب   ايثون، وألولئ   ك ال   ذين  ه   ي مبثاب   ة :Pybrainأداة  -
والش   بكات العص   بية االص   طناعية ض   من ال   ذكاء االص   طناعي،  ،يهتم   ون مبواض   يع ال   تعلم العمي   ق

 م اآللة.فهذه األداة مفتوحة املصدر مبثابة مكتبة ملا يعرف بتعل  

ا م ن دع م نظ ام  ، وس تتمكن قريب  تستطيع ه ذه األداة العم ل عل ى أجه زة امل ا :Swift AIأداة  -
ملستخدميها معالة اإلشارات، وإنشاء خوارزميات لل تعلم العمي ق،  Swift AIلينكس، إذ تتيح 

 أو حىت إنشاء الشبكات العصبية يف جمال الذكاء االصطناعي.

ه       ي أداة مفتوح       ة املص       در خاص       ة بعملي       ة احلوس       بة العلمي       ة ض       من ال       ذكاء  :Torchأداة  -
تاز هذه األداة بدعمها للشبكات العص بية يف ال ذكاء االص طناعي، وق درهتا عل ى االصطناعي، ومت

 إجراء عمليات الا اريطي، ودعمها لوحدة معالة الرسومات.

تتلف  ة م  ن ّن  اذج  ه  ي أداة مفتوح  ة املص  در تت  يح ملس  تخدميها الم  ع ب  ني أن  واعر  :CNTKأداة  -
 شركة مايكروسوفت.  الذكاء االصطناعي،وقد مت تطوير هذه األداة من قبل
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اس تخدام لغ ة ب ايثون لكتاب ة ه ذه األداة، وه  ي عب ارة ع ن مكتب ة عالي ة املس  توى  مت   :Kerasأداة  -
ملا يعرف بالشبكات العصبية يف علم الذكاء االص طناعي، ومتت از بس هولة االس تخدام بالنس بة مل ن 

 ميتلك معرفة بالتعلم العميق.

واح   دة م   ن أش   هر مكتب   ات ال   تعلم اآليل يف  Scikit-Learnتع   د أداة  :Scikit-Learnأداة  -
 الذكاء االصطناعي، إذ ميكن من خالنا استخراج البيانات، وحتليلها، والتمثيل املرئي نا.

هي أداة تعمل ضمن بيئة عمل البايثون، وتتعامل مع العمليات واملهام الرياض ية  :Theanoأداة  -
األداة بس   رعتها ع   ا جه   از الكمبي   وتر الشخص   ي؛  واحلس   ابية املتنوع   ة كاملص   فوفات، ومتت   از ه   ذه

فه  ي ال تقتص  ر عل  ى اس  تخدام وح  دة املعال  ة املركزي  ة للقي  ام مبهامه  ا، إّن  ا تق  وم باس  تخدام وح  دة 
  الش  راري ، ا إىل جن  ب م  ع وح  دة املعال  ة املركزي  ة؛ لتنفي  ذ س  ريع ألوامره  ا معال  ة الرس  ومات جنب   

 (.51-50ص.،ص  0200

مش ابه  ات الذكاء االصطناعي اليت هتتم بتنفي ذ اآلالت للمه ام بش كلر من منص   عديد   كذلكوجد  ت كما     
 م، ومنها ما يلي:ملا يقوم به البشر، سواء من حيث االستيابة، أو التفاعل مع املشاكل، أو حىت التعل  

م ة م ن قد  هي منصة ذك اء اص طناعي م  : Microsoft Azure Machine Learningمنصة  -
ن مس   تخدميها م   ن وس   وفت وتس   تخدم م   ن خ   الل خدم   ة التخ   زين الس   حايب، ومتك    ش   ركة مايكر 

 م اآللة ارياص باألعمال.حتليل بيانات لتسهيل تعل  

 Googleه   ي مكتب   ة مفتوح   ة املص   در مت تطويره   ا م   ن قب   ل فري   ق  :TensorFlowمنصـــة  -
Brain   زء م ن ه ذا الرس م ج كل    ر  ، إذ يتم متثيل املعلومات فيها على شكل رسومات بيانية، ويعب

 معني من املعلومات. البياين عن جزءر 

ات الذكاء االصطناعي اليت تعتمد على املعرف ة،   أمتت ة هي إحدى منص   :Infosys Niaمنصة  -
 العمليات التيارية وإعادة صياغة نظامها من جديد. -تشغيل آيل-

س    بة م    ن خ    دمات احلو  اه    ي منص    ة ت    وفر ملس    تخدميها عدي    د   :Wipr HOLMESمنصــــة  -
 اإلدراكية؛ لتطوير اآلالت كالروبوتات والطائرات بدون طيار.

، ومنص  ة Premonition، ومنص  ة API.AIكمنص  ة   منصــات أخــرذ للــذكاء االصــطناعي: -
Rainbird ومنص ة ،Ayasdi ومنص ة ،Mind Meld ومنص ة ،Wit ومنص ة ،Vital A.I ،
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-12 ص.ص ، 0202  الفاض ل ،  Meya، ومنص ة Receptiviti، ومنصة KAIومنصة 
17.) 

 :الفرق ببن برامج الذكاء االصطناعي والبرامج التقليدية

  برامر الذكاء االصطناعي والاامر التقليدية، فيما يلي: نيب الفر    د  يتحد       

تتعام   ل نظ   م ال   ذكاء  يف ح   نيتتعام   ل ب   رامر احلاس   ب اآليل التقليدي   ة م   ع البيان   ات واملعلوم   ات،  -
 ع املعرفة.االصطناعي بالدرجة األوىل م

ح ىت يض من الان امر الوص ول  وكامل ة   كون مجيع املدخالت واضحة  تالاامر التقليدية أن  ب  تتطل   -
ميك   ن لنظ   ام ال   ذكاء االص   طناعي إجي   اد حل   ول للمش   كالت ال   يت تك   ون فيه   ا ح   ني  يفإىل ح   ل، 

 البيانات غامضة أو غري مكتملة.

واملشكالت على أسلوب اريوارزمي ات، ال يت  تعتمد برامر احلاسب اآليل التقليدية يف حل املسائل -
دة، تنق  ل حت  دد للحاس  ب اآليل بالض  بط كيفي  ة ح  ل املش  كلة م  ن خ  الل إج  راءات وخط  وات حم  د  

تعتم  د ب  رامر ال  ذكاء  ح  ني يفبع  د ذل  ك إىل برن  امر مك  ون م  ن جمموع  ة أوام  ر وتعليم  ات متتابع  ة. 
إلضافة إىل قدرات االستدالل اليت ميك ن على املعرفة املرتبطة مبيال املشكلة وأبعادها وحدودها با
ا طر  البحث االستكش ايف م ن ستخدم  للحاسب اآليل من خالنا حتديد طريقة الوصول للحل م  

 دة ثابتة.خالل ما يسمى ب حمر  االستدالل دون التقيد خبطوات أو خوارزميات حمد  

املعال    ة التقليدي    ة الرقمي    ة تعتم    د ب    رامر احلاس    ب اآليل التقليدي    ة عل    ى التكنولوجي    ات املرتبط    ة ب -
كب رية عل ى معال ة املعرف ة   تعتم د ب رامر ال ذكاء االص طناعي بدرج ةر  ح ني يفللبيانات واملعلوم ات، 

 وعلى التمثيل الرمزي نذه املعرفة.

ا للنت  ائر واحلل  ول ال  يت توص  ل إليه  ا ا وتفس  ري  يش  رتط يف ب  رامر ال  ذكاء االص  طناعي أن تعط  ى ش  رح   -
ه يص عب إمت ام ذل ك ال يشرتط ذلك يف الاامر التقليدية، كما أن   حني يفبعها وطريقة احلل اليت ات

 (.25-27ص. ،ص 0202  املاو  ، يف تلك النظم التقليدية 

 :استخدام الذكاء االصطناعي في تطوير عملية التعليم

 يستخدم الذكاء االصطناعي يف تطوير التعليم كما يلي:        

 



 0202  - الثالثالعدد   -عشر  التاسعالمجلد .................…. مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
 

019 

 المحتوذ الذكي -

ا بإنش  اء حمت  وى ذك  ي وذل  ك م  ن خ  الل حتوي  ل ات الرقمي  ة حالي   تم جمموع  ة م  ن الش  ركات واملنص   هت          
الكت   ب التعليمي   ة التقليدي   ة إىل كت   ب ذكي   ة وثيق   ة الص   لة بالغاي   ة التعليمي   ة، كم   ا يس   تخدم تقني   ات ال   ذكاء 

ص ات ض من ملخ  االصطناعي للمساعدة يف نشر حمتوى الكتب املدرس ية ع ا دلي ل الدراس ة ال ذكي ال ذي يت
ات الفصول واختبارات املمارس ة الص حيحة واالختي ارات املتع ددة. وتق وم ش ركات أخ رى أيض ا بإنش اء منص  

ال ذي  Netex Learningحمتوى ذكية متكاملة مع دمر ااحمتوى بتمارين املمارسة والتقييم مثل برنامر 
ورة، باإلض  افة إىل إمكاني  ة التقي  يم يت  يح للمعلم  ني تص  ميم من  اهر رقمي  ة ودجمه  ا م  ع وس  ائط الص  وت و الص  

 الذايت.

 أنظمة التعليم الذكي

ه  ي   (ITS)املعروف  ة اختص  ارا ب ( intelligent tutoring systems)أنظم  ة التعل  يم الذكي  ة         
مة ل دعم عملي ة ال تعلم والت دريس يف جم ال املعرف ة، وه ي تق وم بت وفري دروس فوري ة دون ص م  أنظمة كمبي وتر م  

إىل تيس  ري ال  تعلم بطريق  ة جمدي  ة وفعال  ة باس  تخدام  (ITS)إىل ت  دخل م  ن م  درس بش  ري، وهت  دف احلاج  ة 
جمموعة متنوعة م ن تقني ات احلوس بة و ال ذكاء االص طناعي. ف التعليم  ال ذكي ه و نظ ام يض م ب رامر تعليمي ة 

تطل  ب حتت  وي عل  ى عنص  ر ال  ذكاء االص  طناعي حي  ث يق  وم النظ  ام بتتب  ع أعم  ال الط  الب وإرش  ادهم كلم  ا 
األم  ر و ذل  ك م  ن خ  الل مج  ع معلوم  ات ع  ن أداء ك  ل طال  ب عل  ى ح  دة، كم  ا ميك  ن أن ي  از نق  اط الق  وة 

-21،ص ص 0200  ي  ونس ، والض  عف ل  دى ك  ل م  تعلم، وتق  دمي ال  دعم ال  الزم ل  ه يف الوق  ت املناس  ب 
22.) 

ط  الب  دراس  ة بعن  وان: ال  ذكاء االص  طناعي يس  اعد م (Grassie  ،3441)جريســي أج  رى  ق  دو          
املرحل ة الثانوي  ة مبدرس  ة ب  ول غراون  د الوطني  ة مبدين  ة دميورس ت بوالي  ة جورجي  ا األمريكي  ة عل  ى اكتس  اب مه  ارة 

ال   ذكاء االص   طناعي يف مس   اعدة ط   الب املرحل   ة  ف دور  ه   دفت الدراس   ة تع   ر  و مج   ع املعلوم   ات الغرافي   ة. 
جي  ا األمريكي  ة عل  ى اكتس  اب مه  ارة مج  ع الثانوي  ة مبدرس  ة ب  ول غراون  د الوطني  ة مبدين  ة دميورس  ت بوالي  ة جور 

( م   ن 8ه عل   ى  ق دراس   ت  املعلوم   ات الغرافية.وق   د اس   تخدم الباح   ث امل   نهر الوص   في وأداة اإلس   تبانة. وطب    
الغرافي  ا الع  املني مبدرس  ة  ب  ول غراون  د الوطني  ة ( مبدين  ة دميورس  ت بوالي  ة جورجي  ا األمريكي  ة. وق  د  معلم  ي
عل  ى حتس  ن مه  ارات الط  الب يف  ق  د أك  دوا أف  راد عين  ة الدراس  ة  أن مجي  عنه  ا إيل نت  ائر م لت الدراس  ة  توص   

 مجع املعلومات الغرافية بعد اعتمادهم على الذكاء االصطناعي.
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دراس  ة بعن  وان: ال  ذكاء االص  طناعي وعالقت  ه ب  بعض أن  واع  (3445رحــاا الشــيخ )  أج  رت كم  ا         
ه  دفت تل  ك الدراس  ة و ط  وم م  ن وجه  ة نظ  ر املعلم  ني. ال  ذكاءات ل  دى ط  الب امل  دارس ارياص  ة مبحلي  ة ارير 

مس   توى ال   ذكاء االص   طناعي وعالقت   ه ب   بعض أن   واع ال   ذكاءات ل   دى ط   الب امل   دارس ارياص   ة  إىلف التع   ر  
مبحلية اريرطوم. وقد اس تخدمت الدراس ة امل نهر الوص في املس حي، وأداة االس تبانة، وطبق ت الدراس ة عل ى 

الدراس  ة إىل نت  ائر مهم  ة منه  ا  خلص  ترس ارياص  ة مبحلي  ة اريرط  وم. و ( م  ن معلم  ي امل  دا055عين  ة تبل      
إحص   ائية ب   ني متوس   طات درج   ات عين   ة الدراس   ة يف مفه   وم ال   ذكاء االص   طناعي  ذات دالل   ةر  وج   ود ف   رو ر 

إحص   ائية ب   ني متوس   طات درج   ات عين   ة الدراس   ة يف  ذات دالل   ةر  لص   اجمل اجملموع   ة التيريبي   ة. ووج   ود ف   رو ر 
 طناعي لصاجمل اجملموعة التيريبية .  مهارات الذكاء االص

 (AR( و الواقع المعزز )VRتقنية الواقع االفتراضي)

االفرتاضي عبارة عن حماكاة تفاعلية تتيح للمستخدم فرصة خوض جتارب تتلف ة كاملش اركة  الواقع   تقنية       
ا م ن م إذن أن يك ون ج زء  يف مباراة لكرة القدم أو زيارة أماكن معينة وهو ج الس يف منزل ه. ميك ن للمس تخد

ا م   ن خ   الل أجه   زة خاص   ة تس   اعده يف االن   دماج ل داخله   ا والتفاع   ل أيض    ه   ذه التيرب   ة، كم   ا ميكن   ه التنق    
م م ع استش عار للحرك ة. كلي، وهي يف الغالب عبارة عن نظارات للواق ع االفرتاض ي أو وح دات حتك    بشكلر 

الل القي  ام جب  والت افرتاض  ية يف أم  اكن تارخيي  ة كس  ور وتس  اعد ه  ذه التقني  ة امل  تعلم عل  ى تنمي  ة قدرات  ه م  ن خ  
دراستها باألبعاد الثنائي ة الفه م املطل وب  ميكنبعض البيانات العلمية املعقدة اليت ال  فهمأو  ،الصني العظيم

( فه  ي ختتل  ف م  ع ARا بالنس  بة لتقني  ة الواق  ع املع  زز . أم   كمعاين  ة نظ  ام اجملموع  ة الشمس  ية ع  ن ق  رب م  ثال  
ثن  ائي أو ثالث  ي األبع  اد يف حم  يط املس  تخدم، حي  ث ي  تم دم  ر ه  ذه  يف كوّن  ا تنق  ل املش  اهد بع  رضر س  ابقتها 

ا جمموعة م ن اريي ارات التعليمي ة كمحاك اة ب. و تتيح هذه التقنية أيض  رك  م   عرضر  املشاهد أمامه، ريلق واقع  
  طعبل ي  بة لطلب ة الط ب م ثال  أو القيام بتشريح جس م اإلنس ان بالنس  ،دة كالعمليات الراحيةعمليات معق  

 (.51-50ص.،ص  0201، 

 إيجابيات الذكاء االصطناعي

من اإلجيابيات والفوائ د ال يت ترتت ب عل ى اس تخدام ال ذكاء االص طناعي، وم ن ه ذه الفوائ د  وجد عديد  ت     
 اآليت:
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 ل لر مس تمر دون الش عور بك وذلك من خالل إمكانية قيام اآلالت بعمله ا بش كلر  العمل الدائم: -
أو مل    ل، وثب    ات ق    درهتا عل    ى اإلنت    اج عل    ى ال    دوام دون النظ    ر إىل الوق    ت أو الظ    روف ااحميط    ة 

 بالعمل.

من التطبيقات اليت أصبحت  االذكاء االصطناعي عديد   ر  يوف    التطبيقات المهمة للحياة اليومية: -
ذكية متنوعة كنظام  ذات أمهية للحياة اليومية لإلنسان، ويعد اناتف الذكي وما حيتويه من أنظمة

 حتديد املواقع، أحد أبرز األمثلة على حاجة اإلنسان لتطبيقات الذكاء االصطناعي املختلفة.

س   ات الك   اى عل   ى حي   ث اعتم   دت املؤس   اســـتخدام الـــذكاء االصـــطناعي لتقـــديم الخـــدمات: -
  من املوظف التقليدي.أنظمة الذكاء االصطناعي لتقدمي اريدمات لعمالئها بدال  

إذ ميكن استخدام أنظم ة ال ذكاء االص طناعي للقي ام باألعم ال ص من األعمال المتكررة: التخل -
يف ك  ل م  رة، كم  ا ميك  ن اس  تخدام ه  ذه األنظم  ة للقي  ام  نفس  ها االعتيادي  ة ال  يت تتطل  ب آلي  ة العم  ل

 ا على حياة اإلنسان.ل خطر  باألعمال اليت قد تشك  

ذكاء االص   طناعي ال   يت تق   دم الرعاي   ة الطبي   ة م   ن أنظم   ة ال    وج   د عدي   د  ت تقـــديم الرعايـــة الطبيـــة: -
لإلنسان، وذلك من خ الل أجه زة حماك اة الراح ة، أو تل ك التطبيق ات ال يت تس اعد عل ى كش ف 

أو تل  ك ال  يت تت  يح للم  ريض معرف  ة اآلث  ار الانبي  ة لألدوي  ة، كم  ا ال ب  د م  ن  ،االض  طرابات العص  بية
اني  ة استئص  ال األورام دون إحل  ا  أي ذك  ر تطبيق  ات الراح  ة اإلش  عاعية ال  يت س  اعدت عل  ى إمك

 أذى باألنسية السليمة ااحميطة.

 بإمك ان أنظم ة ال ذكاء االص طناعي التعام ل م ع ك مر  القدرة على معالجة كم هائل من البيانات: -
 من البيانات وختزينها ومعالتها. هائلر 

يس هم يف احل د اس تخدام اإلنس ان ألنظم ة ال ذكاء االص طناعي  إن   الدقة وتقليـل هـاما الخطـ : -
 أثناء تنفيذ املهام، عدا عن الدقة الكبرية يف تأدية هذه املهام.يف من نسبة اريطأ اليت قد حتدل 

تس  تطيع أنظم  ة ال  ذكاء االص  طناعي القي  ام باألعم  ال ال  يت ق  د يعي  ز  القيــام باألعمــال الصــعبة: -
إليه  ا كق  اع كعملي  ات التنقي  ب واستكش  اف األم  اكن ال  يت يص  عب الوص  ول    البش  ر ع  ن تأديته  ا

 ااحميط. 
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على عكس اإلنسان، ال يتأثر ال ذكاء االص طناعي بأي ة عواط ف ق د تعي ق  عدم تحكيم العاطفة: -
مم ا جيعله ا  ؛وإّنا تعمل وفق طريقة تفك ري منطقي ة ،سري العمل، فهذه األنظمة ال تتصف باملزاجية

،ص  0802  الس     بحي ، زم     ّن قص     ري  ق     ادرة عل     ى اخت     اذ الق     رارات الص     حيحة خ     الل وق     تر 
 (.008-000ص.

 برامج التدريس المبنية على الذكاء االصطناعي

 :مفهوم برامج التدريس المبنية على الذكاء االصطناعي -

ب   رامر الت   دريس املبني   ة عل   ى ال   ذكاء االص   طناعي أو نظ   م الت   دريس الذكي   ة عب   ارة ع   ن أنظم   ة تربوي   ة         
جم ال التطبي ق األساس ي ن ذا العل م.  الرتبية   د  ، وتعمدارة باحلاسب اآليل تعتمد على علم الذكاء االصطناعي

كب  رية. وال وتس  تخدم ه  ذه ال  اامر املنط  ق يف ت  دريس الط  الب وه  ى حت  اكى يف ذل  ك املعل  م البش  رى بدرج  ة ر 
تعتمد هذه األنظمة فق ط عل ى ت دريس احلق ائق واملع ارف اإلجرائي ة، لكنه ا باإلض افة إىل ه ذا تعل م الطال ب 

مما جيعلها مناسبة بدرجة كبرية ألغراض التدريس املختلفة. وميك ن النظ ر  ؛املشكالت  مهارات التفكري وحل
إىل ب   رامر الت   دريس املبني   ة عل   ى ال   ذكاء االص   طناعي عل   ى أّن   ا نظ   م خب   رية يف جم   ال التعل   يم أو نظ   م خب   رية 

املب  دأ يف نظ  م  ف  إن   تعليمي  ة. وكم  ا أن ال  نظم اريب  رية هت  دف إىل حماك  اة اريب  ري البش  رى ومتثي  ل معرفت  ه وخات  ه،
الت   دريس الذكي   ة ه   و حماك   اة املعل   م البش   رى يف س   لوكه وتص   رفاته وقرارات   ه يف املواق   ف التدريس   ية املختلف   ة، 

 دراس   ي مع   ني، وتعتم   د   وحماك   اة عملي   ات التفك   ري لدي   ه يف معال   ة املس   ائل أو املش   كالت املرتبط   ة مبوض   وعر 
املرتبط   ة بامل   ادة التدريس   ية وطريق   ة الت   دريس و ص   ة ب   املعلم أساس   ية يف ذل   ك عل   ى ّنذج   ة املعرف   ة اريا بدرج   ةر 

ه  ذا املعل  م ه  و اريب  ري البش  رى يف جم  ال الت  دريس ال  ذي ميتل  ك  د  والطال  ب املوج  ه إلي  ه عملي  ة الت  دريس. ويع  
دراس  ي مع  ني وبكيفي  ة تدريس  ه لنم  وذج أو فئ  ة معين  ة  أو م  نهرر  ا م  ن اري  اات واملع  ارف املرتبط  ة مبي  الر مق  دار  
ي يف تل  ك اري  اات والعملي  ات التدريس  ية ارياص  ة ب  املعلم ميك  ن الب، وم  ن خ  الل البح  ث والتقص   م  ن الط  

اكتساب معلومات كافي ة تفي د يف بن اء ب رامر الت دريس  املبني ة عل ى ال ذكاء االص طناعي. وي رتبط ه ذا األداء 
عل ى ال ذكاء االص طناعي ميك ن  بدرجة كبرية بالتكنولوجيا املبني ة عل ى املعرف ة، ح ىت أن ب رامر الت دريس املبني ة

ملص طلح ال نظم اريب رية، ويف رض  اا مرادف  أن يطلق عليها نظم مبنية على املعرفة ويستخدم هذا املصطلح أيض  
ا على النظام الاجمي نذه النظم، ومييز بني ع رض املعرف ة وعملي ات التفك ري ا خاص   هيكلي  هذا املفهوم شكال  

ز معظ م األحب ال والدراس ات يف ه ذا اجمل ال عل ى تط وير ب رامر ذه املعرفة. وترك  واالستنتاج املنطقي املرتبطة هب
تعليمي  ة ذكي  ة ق  ادرة عل  ى تق  دمي تعل  م ميك  ن أن يتناس  ب ويتكي  ف م  ع امل  تعلم كم  ا يق  وم ب  ه املعل  م البش  رى، 

 أ(.012-011ص.،ص  0200حسنني ،والتمييز بينها    أعلى حتديد املفاهيم اريط وتكون قادرة  
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 :برامج التدريس المبنية على الذكاء االصطناعيهداف أ -

م ن املش كالت والقص ور  يف حل كثرير  كبريةر   التدريس املبنية على الذكاء االصطناعي بدرجةر  برامر   تسهم      
ص  ني وقل  ة الكف  اءة التدريبي  ة وكث  رة ع  دد املتعلم  ني يف العملي  ة التعليمي  ة مث  ل ع  دم ت  وافر اإلمكاني  ات واملتخص  

 ذا هتدف هذه الاامر الذكية إىل ما يلي :.وا ضوء ه

 تطبيق أدوات ومبادئ تكنولوجيا الذكاء االصطناعي يف العملية التعليمية. -

 م  ن كون  ه جم  رد  ب  دال  ا فع  اال  ا ديناميكي   تفعي  ل دور احلاس  ب اآليل يف عملي  ة الت  دريس، جبعل  ه معلم    -
 للمعلومات. وعاءر 

س  ع لل  اامر التدريس  ية باحلاس  ب اآليل م  ن خ  الل تق  دمي مرون  ة وكف  اءة أعل  ى وجم  االت تطبي  ق أو  -
 تضمني تكنولوجيات الذكاء االصطناعي.

 تكيف برامر التدريس باحلاسب اآليل مع االحتياجات الفردية للمتعلمني.  -

كب   رية يف س   لوكه وأس   لوبه التدريس   ي م   ع الطال   ب، وّنذج   ة املعرف   ة   حماك   اة املعل   م البش   رى بدرج   ةر  -
ريه يف ح    ل املس    ائل واملش    كالت املرتبط    ة بامل    ادة التدريس    ية جم    ال التدريس    ية لدي    ه وطريق    ة تفك    

 ختصصه.

إم  داد الطال  ب بطريق  ة ت  دريس فردي  ة عالي  ة الكف  اءة قائم  ة عل  ى األس  لوب التدريس  ي، أي معل  م  -
واح  د يف مقاب  ل طال  ب واح  د فق  ط م  ن خ  الل حتلي  ل اإلج  راءات ال  يت يق  وم هب  ا الطال  ب، ومتابع  ة 

مم  ا  ؛اراته وس  لوكه التعلم  ي، وحتدي  د اريط  وة التدريس  ية التالي  ة ل  هتقدم  ه التعليم  ي، وتص  حيح مس  
 م أفضل بكثري من طر  التدريس األخرى.ى إىل احلصول على ترجات تعل  يؤد  

زي  ادة الق  درات التفاعلي  ة والتحاوري  ة ب  ني الطال  ب والان  امر التدريس  ي، م  ن خ  الل التح  اور باللغ  ة  -
استفساراته املختلف ة يف ااحمت وى التعليم ي، وتولي د التفس ريات الطبيعية للطالب، والرد على أسئلته و 

، ص  0200الش   راري ، ل إليه   ا   التوص     واإليض   احات الالزم   ة لش   رح احلل   ول والن   واتر ال   يت مت  
 (.010-005ص.

    :قصور برامج التدريس التقليدية بالحاسب اآللي -
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التقليدي  ة فق   د ظل   ت ه  ذه ال   اامر التدريس   ية  الرغم م   ن جه  ود التط   وير يف ب   رامر الت  دريس ب   الطر ب         
ال يت تواج ه  ذاهت ا من املشكالت للحاسب اآليل والعي وب انام ة، وه ى املش كالت والعي وب تعاىن من عديدر 

ى إىل مم ا أد   ؛بصفة عامة برامر احلاس ب اآليل املعتم دة عل ى الط ر  واإلمكاني ات التقليدي ة للحاس ب اآليل
ا، ب رامر ميكنه ا أن تفك ر وحت اكى املعل م البش رى يف س لوكه وتص رفه ليمية أكثر تط ور  ّنو احلاجة إىل برامر تع
لذا كان السبيل يف ذلك ه و إدخ ال تكنولوجي ا ال ذكاء االص طناعي واس تخدامها يف  ؛التدريسي مع الطالب

ملش كالت برامر التدريس باحلاسب اآليل. وميكن توضيح قصور ب رامر احلاس ب اآليل التدريس ية التقليدي ة وا
 والعيوب اليت تواجهها، فيما يلي:

ا تعتم د فق ط عل ى اللغ ات اإلجرائي ة ونظ م االعتماد على خوارزميات ثابتة جامدة غري مرنة، ذل ك أّن   -
الكافي   ة للان   امر يف التعام   ل م   ع بع   ض املش   كالت ذات الطبيع   ة  الت   أليف ال   يت ق   د ال تعط   ى املرون   ة  

 جماالت تطبيقها. مما جيعلها حمدودة ومقيدة يف ؛ارياصة

ااحمتوى مبستوياته املختلف ة ق د س بق  القصور يف فهم املعرفة املرتبطة بااحمتوى املطلوب تدريسه، ذلك أن   -
إع  داده داخ  ل إط  ارات ثابت  ة بالان  امر، ي  تم عرض  ها كم  ا ه  ي دون أن يك  ون ل  دى الان  امر أي فك  رة 

 عن املعرفة اليت يعرضها .

ن يف الان   امر، حي   ث باس   رتاتيييات ت   دريس ااحمت   وى العلم   ي املتض   م  القص   ور يف فه   م املعرف   ة ارياص   ة  -
تك ون يف الغال ب طريق ة الت دريس واح دة لمي ع الط  الب، ثابت ة حم ددة داخ ل خ وارزم ثاب ت للان  امر، 

 وبالتايل ال ميكن أن تتالءم مع االحتياجات الفردية املختلفة الطالب. 

حيث يتعام ل خ وارزم الان امر فق ط م ع  اس تيابات الطال ب عدم االهتمام باملعرفة املرتبطة بالطالب،  -
 دون مراعاة لطبيعته وخلفيته املعرفية. 

وحتلي   ل نوعي   ة األخط   اء أو األفك   ار  ،ع   دم االهتم   ام بوج   ود ّن   وذج للطال   ب لتحدي   د م   دى اس   تيعابه -
وجد ذلك النموذج لديه والتمييز بينها وبني األفكار واملفاهيم املفقودة لديه، حىت وإن  اريطأواملفاهيم 

يف  ال  فع    يف بع  ض ال  اامر فيك  ون جم  رد وس  يلة خت  زين لبيان  ات الطال  ب ودرجات  ه دون أن يك  ون ن  ا أث  ر  
 عملية التدريس.

االعتم  اد يف تقي  يم الطال  ب عل  ى ص  حة اإلجاب  ة النهائي  ة ول  يس عل  ى اريط  وات واملنهيي  ة ال  يت اخت  ذها  -
ب مثل االختيار من متعدد أو اإلجابة ب "صواب  للحل وعلى إجابات تتصرة للطالالطالب وصوال  

  عن مدى فهم الطالب.و خطأ" أو التوصيل، اليت قد ال تكشف فعال  
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وتقدمي اإلجاب ات واحلل ول التفص يلية املناس بة ن ا،  هل أسئلة الطالب واستفساراتالقصور يف إمكانية تقب   -
احل ل النه ائي فق ط دون الرتكي ز عل ى حم دود فإن ه يعتم د عل ى إعط اء  حىت يف حال ة ت وافر ذل ك بش كلر 

 اريطوات التفصيلية للحل واملارات والتفسريات الشارحة نا.

عدم التقدير الصحيح ملستوى الطالب، فقد تعتمد هذه الاامر على قوالب جاهزة للمس تويات، مث ل  -
لفرو  الفردي ة ا مع تتلف ااملستوى الضعيف واملتوسط والعايل، لكنها قد تتناسب أو ال تتناسب فعلي  

 للطالب. 

لذا يكون تفاعل الطال ب ومبادرت ه  ؛ا يف اجتاه أحادى من الانامر إىل الطالبم غالب  ه عملية التعل  وج  ت   -
ا، حي   ث تك   ون طريق   ة الت   دريس عب   ارة ع   ن ا أو يك   اد يك   ون مع   دوم  ا ج   د  يف العملي   ة التعليمي   ة ض   عيف  

ب يف ذل ك الع رض أو يتفاع ل مع ه إال يف ح دود عرض تتابعي للمادة التعليمي ة دون أن يت دخل الطال 
 ا.ضيقة جد  

ن الان امر ا عندما يتضم  كبري وخصوص    تر ووق إىل جمهودر  هاحيتاج تصميم هذه الاامر التقليدية وإنتاج -
 بعض العمليات واملشكالت املعقدة.

تيابات ال  يت م  ن م  ن االس   كب  رير   بق  درات املص  مم عل  ى توق  ع ق  درر  كب  رير   در ج  ودة الان  امر متعلق  ة إىل ح   -
   (.002-007ص.،ص  0202مشس الدين ، املمكن أن يقدمها الطالب   

 :يوالمعلم البشر  الفرق بين برامج التدريس المبنية على الذكاء االصطناعي

التفاع   ل والتواص   ل املباش   ر ب   ني الطال   ب واملعل   م م   ن أه   م وأق   وى أس   اليب ال   تعلم إذا مت  ال ش   ك أن          
 ،زي ادة ع دد الط الب :وف مناسبة، لكن يف ظل املشكالت التعليمية احلالية، اليت منه اجيد وا ظر  بشكلر 

وعدم توافر املتخصصني ونقص ارياة، قد ي تم اللي وء إىل وس ائل أخ رى معين ة أو بديل ة ع ن املعل م البش رى 
ع ن املعل م البش رى يف الاامر التدريسية الذكية من أقوى الوس ائل املعين ة أو البديل ة  د  يف بعض األحيان. وتع

عل ى ّنذج ة املعرف ة ارياص ة ب املعلم البش رى  كب ريةر   ا تعتم د بدرج ةر ألّن   ؛حال عدم توفره أو غياب اري اة لدي ه
املرتبط ة باجمل ال الدراس  ي والطال ب املوج ه إلي  ه عملي ة الت  دريس، وحماك اة س لوكه وّني  ه التدريس ي يف املواق  ف 

ه  ذا توج   د بع  ض اريص  ائص واملمي   زات يف ب  رامر الت   دريس الذكي  ة ال   يت  التدريس  ية املختلف  ة. وباإلض   افة إىل
م ن  اه ا تع اك كث ري  مم ا ال ي نقص م ن دور املعل م يف ش يء، لكن   ؛متيزها عل ى املعل م البش رى يف بع ض الوان ب

 ا لعملي  ة ال  تعلم ال جم  ردا موجه   جتعل  ه مرش  د  مهم  ة ا جدي  دة القص  ور واملش  كالت ال  يت تواجه  ه وتعطي  ه أدوار  
  نا. وتتضح هذه الفرو  فيما يلي:ناقال  
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ن ه م ن تق دمي تعل يم مناس ب وم وائم برنامر التدريس الذكي طريقة تدريس فردية للطال ب متك   م  يقد   -
يص  عب تنفي  ذ ذل  ك يف الواق  ع م  ن جان  ب املعل  م البش  رى، ح  ني  يفالحتياج  ات الطال  ب الفردي  ة، 

 من الطلبة. كاملر   املعلم الواحد يدرس لفصلر  أن   ا لقلة املعلمني وكثرة عدد الطلبة، حيث جندنظر  

حي  اول برن  امر الت  دريس ال  ذكي أن يكي  ف طريق  ة الت  دريس وأس  لوب الع  رض وكمي  ة املعلوم  ات يف  -
عل  ى ق  درات الطال  ب الفردي  ة، يف ح  ني يق  وم املعل  م  موض  وع ال  تعلم والوق  ت ال  الزم للت  دريس بن  اء  

 ،والوق ت ،ود والض وابط احلاكم ة ل ه، مث ل املك انالبشرى بعملية الت دريس خ الل جمموع ة م ن القي 
وكمي   ة املعلوم   ات ال   يت يق   وم بتدريس   ها، وق   د ال يتناس   ب ذل   ك م   ع ق   درات الطال   ب الفردي   ة م   ن 

 حيث سرعة ومعدل تعلمه.

 املعل  م البش  رى عرض  ة   تك  ون خ  اة   يف ح  نييتمي  ز برن  امر الت  دريس ال  ذكي باالس  تمرارية وال  دوام،  -
ا إىل الت   دريب واملمارس   ة والتعل   يم للحف   اة عل   ى الكف   اءة التدريس   ية دائم    للفن   اء وان   ال  وحتت   اج 

 لديه.

ا وموضوعية من املعل م البش رى يف قرارات ه وحكم ه عل ى ه أكثر ثبات  يتميز برنامر التدريس الذكي أن   -
ي ز ا أو قرارات معينة نتيية للعامل العاطفي، أو رمب ا مياملتعلم، فقد ينتر عن املعلم البشرى أحكام  

نتيية لإلجه اد أو ض غط  مهمةه من املمكن أن ينسى موضوعات ويفاضل بني الطالب، كما أن  
 الوقت.

نة ب  ه، حي  ث ال يتمي  ز برن  امر الت  دريس ال  ذكي بالق  درة عل  ى االنتش  ار وس  هولة نق  ل املعرف  ة املتض  م   -
املعرف ة م ن نق ل  يف ح نيحيتاج ذلك إال جمرد نس  ملفات الانامر عل ى وح دة التخ زين املناس بة، 

م ن الوق ت واله د  ث رير كآلخر من خالل املعلم البشرى فهو على عكس ذلك حيت اج إىل   شخصر 
 والتكلفة.

تكلف  ه إع داده وتط  ويره ألول م رة عالي  ة  الرغم م ن أن  ب  ز برن امر الت  دريس ال ذكي بقل  ة تكلفت ه يتمي   -
أرخ ص وأق ل  د  بذلك يعما لكن يعادل ذلك قلة تكلفة تشغيله ونقله يف نس  جديدة، و  إىل حدر 

،ص  0200حس  نني ، يف التكلف  ة بع  د إع  داده وتط  ويره م  ن التكلف  ة املتعلق  ة ب  املعلم البش  رى   
 (.75-72ص.

 :مميزات برامج التدريس المبنية على الذكاء االصطناعي -

 فيما يلي: برامر التدريس املبنية على الذكاء االصطناعي د مميزات  تتحد      
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مب ا يتناس ب م ع  هاوطريق ة عرض  اهاومس تو تها س رعو  تهاملادة التعليمية ومواءما فيقدرهتا على تكي -
 قدرات الطالب وخصائص الفردية. 

 ع نمص در معرف ة يس هم يف اإلجاب ة  د  دة، حيث تع د  مة يف حل مشكالت حم  تقد  تضمنها خاة م   -
ومس ارات أخط وات  ح  صة له، وتنري له أسلوب األداء، وتص ح  أسئلة املتعلم، وتنقل املعرفة املتخص  

 حلوله للمشاكل. 

لل ذكاء االص طناعي، وحيت وى برن امر  مهم ةها لتكنولوجيا متثي ل املعرف ة، وه ى تكنولوجي ا استخدام   -
الت   دريس ال   ذكي عل   ى أن   واع متع   ددة م   ن املعرف   ة ال   يت ميك   ن متثيله   ا مث   ل املعرف   ة ارياص   ة بامل   ادة 

 ي  ؤديواملعرف  ة ارياص  ة بالطال  ب، وك  ل ن  وع منه  ا  التدريس  ية واملعرف  ة ارياص  ة بإس  رتاتييية الت  دريس
اا دور   ا على مرونة النظام. ا كبري  عملية متثيل املعرفة تأثري   ر  يف النظام التدريسي الذكي، كما تؤث    مهم 

 ا من تكنولوجيا الذكاء.وهى أيض  

ل يت جي ب أن تساعد على تنفيذ عمليات استداللية الختاذ ق رارات ح ول اريط وة التعليمي ة التالي ة ا  -
 على سلوكه التعليمي.  ينتقل إليها الطالب بناء  

ا للتدريس يعتمد على عمل فروض علمية مبنية على أخطاء الطالب وتوقيتاهتا، وحتديد تضمينها ّنوذج   -
الوحدات واألجزاء غري املفهومة لديه، وتوفري النصح واإلرشاد، واستخدام اسرتاتيييات التعلم األكثر 

 (.072-025ص.، ص  0202س الدين ،مشله    مناسبة  
 إجراءات الدراسة -2

 :البحث منهج  

مدى درجة وعي أعضاء هيئة التدريس جبامعة امللك  إىلف الوصفي؛ للتعر   احلايل املنهر   البحث   استخدم  
 خالد ملهارات الذكاء االصطناعي.

 :البحث مجتمع  

جبامعة امللك خالد يف الفصل الدراسي الثاين من مجيع أعضاء هيئة التدريس  البحث ن جمتمع  تكو       
 .(0515وي قد ر بل  تقريب ا   ه (0222/0220للعام الامعي  

 :البحثعينة 
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هيئ  ة الت  دريس جبامع  ة املل  ك خال  د يف الفص  ل الدراس  ي الث  اين  عش  وائية م  ن أعض  اء   عين  ةر  اختي  ار   مت          
 :(0 (. وفق الدول 011العينة حوايل   عدد أفراد بل  ه (، إذ0222/0220للعام الامعي  

 ( عينة البحث 0جدول  

 المجموع الكلي النسبة التكرار المشاركين المتغير

 النوع
 12.52 25 أنثى

011 
 21,02 52 ذكر

 ارياة

 12,85 22 سنوات1-0من 

011 
 02,05 05 سنوات 2-2من 

 05,52 08 سنوات02-7من

 10,11 21 سنوات 02أكثر من 

الدورات 
 التدريبية

 00,52 05 دورة 1-0من 

011 
 5.77 01 دورة 2-2من 

 1.20 2 دورات 7أكثر من 

 28,20 57 ال يوجد

 

 :دراسةإعداد أداة ال

ف درج    ة وع    ي أعض    اء هيئ    ة اس    تبانة خاص    ة مبه    ارات ال    ذكاء االص    طناعي لتع    ر   البح    ث  اس    تخدم        
 الذكاء االصطناعي، فيما يلي خطوات إعدادها:  التدريس جبامعة امللك خالد ملهارات
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 إعداد االستبانة: -0

 حتديد اندف من االستبانة: -أ

درج   ة وع   ي أعض   اء هيئ   ة الت   دريس جبامع   ة املل   ك خال   د مله   ارات ال   ذكاء  إىلف ه   دفت االس   تبانة التع   ر  
 االصطناعي وعالقته بارياة والدورات التدريبية.

 بناء االستبانة: -ب

 الثالثي وقد تضمنت ثالثة أقسام: Likert Scaleج مقياس ليكرت الستبانة وفق تدر  مت بناء ا

 .القسم األول: معلومات عن االستبانة 

 .القسم الثاين: معلومات عن عينة الدراسة 

   0القسم الثالث: حماور االستبانة وهي موضحة وفق جدول   .) 

 ( حماور االستبانة يف صورهتا األولية0جدول  

 عدد العبارات الالمج م

 7 ماهية الذكاء االصطناعي 0

 7 تطبيقات الذكاء االصطناعي 0

 5 معوقات الذكاء االصطناعي 1

 00 1 اجملموع

 ضبط االستبانة من خالل: -ج  

 مني:عرض الصورة األولية لالستبانة على جمموعة من ااحمك   -

ص  ني يف جم  ال واملن  اهر عل  ى جمموع  ة م  ن املتخص  عرض ها  بع د االنته  اء م  ن ص  ياغة مف  ردات االس  تبانة مت     
( حمكمني. واتفقت آراؤه م عل ى مناس بة االس تبانة لله دف ال ذي وض عت م ن 5وتقنيات التعليم وعددهم  

 أجله.
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 :طريقة تصحيح عبارات االستبانة 

"، ودرجت   ان مواف   ق( درج   ات الس   تيابة "1حس   ب مقي   اس ليك   رت الثالث   ي، فق   د أعط   ي ث   الل  
( الس تيابة "غ ري مواف ق" وق د مت حس اب امل دى وف ق 0"أحيانا "، ودرج ة واح دة  ( الستيابة 0 

 اريطوات التالية:

 0= 0-1املدى=  -

 2.22( = 1÷  0طول كل فئة من فئات االستبانة =   -

 ( حتديد طول حماور االستبانة1جدول  

 درجة الممارسة المدذ الدرجة االستجابة م

 مرتفعة 1 -0.12 1 أوفق 0

 متوسطة 0.11-0.27 0 حمايد 0

 ضعيفة 0.22-0 0 ال أوافق 1

 التطبيق االستطالعي لالستبانة:

( 20تطبي  ق االس  تبانة عل  ى عين  ة اس  تطالعية ع  ددها   ف آراء الس  ادة ااحمكم  ني، مت  بع  د تع  ر  
من طالب جامعة امللك خال د، لتع رف م دى مناس بة العب ارات م ن الناحي ة اللغوي ة والعلمي ة. 

م موضحة مناس بة عب ارات االس تبانة دون أي غم وض م ن الناحي ة اللغوي ة وجاءت استياباهت
 أو العلمية.

 :)االتسا  الداخلي لالستبانة  الصد  اإلحصائي 

( ب   ني أبع   اد االس   تبانة والدرج   ة الكلي   ة وف   ق Pearsonمت إجي   اد مص   فوفة معام   ل االرتب   اط  بريس   ون 
 الدول اآليت:

 ( بني أبعاد االستبانة والدرجة الكليةPearsonمعامل االرتباط  بريسون ( 2جدول  
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ماهية الذكاء  البعد
 االصطناعي

تطبيقات الذكاء 
 االصطناعي

معوقات الذكاء 
 االصطناعي

 *2.50 *2.85 *2.22 االستبانة ككل

ومعامل  ،(2.22معامل ارتباط البعد األول لالستبانة ككل يساوى   ا سبق أن  ضح مم  يت      
ا معامل ارتباط البعد الثالث باالستبانة  أم   ،(2.85 باالستبانة ككل يساوى  ارتباط البعد الثاين
أبعاد االستبانة  . ويشري هذا إىل أن  ا(. وكلها قيم دالة ومقبولة إحصائي  2.50ككل يساوى  
 مما يدل على صد  االستبانة وأبعادها.    ؛الذي تقيسه االستبانة ككل نفسه تقيس الشيء

 بانة:حساب ثبات االست 

( وهو 2.78ه يساوى   مت حساب معامل ثبات االستبانة باستخدام معادلة  ألفا كرونباخ(، ووجد أن  
 معامل ثبات مناسب.

 الصورة النهائية لالستبانة: -د

 (.1ا أصبحت صاحلة للتطبيق النهائي  ملحق إحصائي   ابعد القيام بصياغة االستبانة وضبطها ضبط  

 اقشتهاعرض نتائج الدراسة ومن -9
 البيانات األولية:عرض نتائج أواًل: 

 :حسب النس-0

 .( توزيع عينة الدراسة حسب النس8جدول  

 أنثى ذكر

 النسبة التكرار النسبة التكرار

81 22% 52 22% 
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 أعل   ى نس   بة يف توزي    ع عين   ة الدراس   ة حس   ب ال    نس ه   ي لإلن   ال بنس    بة ض   ح م   ن ال   دول الس    ابق أن  يت  
 .(%22 الذكور تبل  نسبة  ، وأن   (22% 

 :حسب العمر-0

 :( توزيع عينة الدراسة حسب العمر2جدول  

 سنة فأكثر88 سنة     88-28من  سنة      22-18من سنة      12-01من

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

02 08% 22 12% 71 88%                    

ع ام( 88-28أعلى نسبة يف توزيع عينة الدراسة حس ب العم ر ه ي م ابني    لسابق أن  من الدول ا ضح  يت  
 . (%88 بنسبة 

 :حسب الدرجة العلمية-1

 :( توزيع عينة الدراسة حسب الدرجة العلمية7جدول  

 حماضر  أستاذ مساعد    أستاذ مشار               أستاذ

التكرا النسبة التكرار
 ر

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة

27 18%  22   28%  02   08% 2  8% 

أعلى نسبة يف توزيع عينة الدراسة حسب الدرجة العلمية هي لصاجمل األستاذ  ضح من الدول السابق أن  يت  
 .(%28  املشار  بنسبة 

 
 
 .عدد سنوات ارياة يف العمل كعضو هيئة التدريس يف جامعة امللك خالد -2
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ينة الدراسة حسب عدد سنوات ارياة يف العمل كعضو هيئة التدريس يف جامعة ( توزيع ع5جدول  
 امللك خالد

سنوات( 2-2  سنوات( 1- سنة  

 

 سنوات 02أكثر من  سنوات(7-02  

التكرا
 ر

التكرا النسبة
 ر

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة

2 1% 11 08% 25 17% 27 18% 

س   نوات(  02-7أعل   ى نس   بة يف توزي   ع عين   ة الدراس   ة حس   ب اري   اة ه   ي   ض   ح م   ن ال   دول الس   ابق أن  يت  
 . %17بنسبة 

 حسب الدورات التدريبية:-8

 :( توزيع عينة الدراسة حسب عدد الدورات التدريبية5جدول  

 دورات  2أكثر من    2-2              1-0 اليوجد

التكرا النسبة التكرار
 ر

التكرا النسبة
 ر

 بةالنس التكرار النسبة

1 0% 07 02 % 72 85% 07 02% 

( 2-2أعلى نسبة يف توزيع عينة الدراسة حسب الدورات التدريبية هي   يتضح من الدول السابق أن  
 .%85دورات تدريبية ، بنسبة 

 :دراسة ومناقشتهاال محاورنتائج ا: ثانيً 

نة الوعي مبهارات الذكاء بعد رصد استيابات أعضاء هيئة التدريس جبامعة امللك خالد على استبا     
 على النحو اآليت: دراسةاالصطناعي، متت اإلجابة عن أسئلة ال
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 يف التعليم؟ تطبيقاتهما مهارات الذكاء االصطناعي و الذذ نصَّ على:  إجابة السؤال األول   

 عليم.ه يف التوتطبيقات هذا السؤال يف الزء النظري ارياص مبهارات الذكاء االصطناعي عنمتت اإلجابة 

مبهارات ما درجة وعي أعضاء هيئة التدريس جبامعة امللك خالد الثاني الذذ نصَّ على: إجابة السؤال 
 يف التعليم؟ وتطبيقاته الذكاء االصطناعي

ولإلجابة عن هذا السؤال، مت حساب املتوسط احلسايب، واالحنراف املعياري لكل فقرة من فقرات االستبانة  
 (.02كما هو موضح جبدول  

 .الذكاء االصطناعي ماهية( املتوسط احلسايب، واالحنراف املعياري لفقرات االستبانة احمور 02جدول  

 املتوسط الفقرة م
االحنراف 
 الرتتيب الدرجة املعياري

اندف الرئيسي من الذكاء االصطناعي هو تطوير  0
 اآلت تتصرف مثل اإلنسان.

 7 مرتفعة 2.25 0.82

ة السحابية يف ظهور تطبيقات احلوسب أسهمت 0
 الذكاء االصطناعي. 

 2 مرتفعة 2.20 0.20

يرتبط الذكاء االصطناعي بعلوم احلاسب اآليل  1
 وعلوم أخرى.

 0 مرتفعة 2.11 0.55

ا يف حتليل ا مهم  يؤدي الذكاء االصطناعي دور   2
 البيانات الضخمة. 

 1 مرتفعة 2.27 0.52

 8 مرتفعة 2.87 0.22 ب.يساعد الذكاء االصطناعي يف تقييم الطال 8

ا يف جناح التعلم ا مهم  يؤدي الذكاء االصطناعي دور   2
 عن بعد.

 2 مرتفعة 2.80 0.72
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االحنراف  املتوسط الفقرة م
 املعياري

 الرتتيب الدرجة

الاجمة املتقدمة يف تطوير الذكاء  لغات   أسهمت 7
 االصطناعي.

 0 مرتفعة 2.15 0.55

 مرتفعة 2.80 0.17 البعد ككل

مرتفعة. وهذا يدل على الوعي  ألول جاءت بدرجةر مجيع فقرات ااحمور ا ( أن  02ضح من جدول  يت      
الكبري لدى أعضاء هيئة التدريس جبامعة امللك خالد مباهية الذكاء االصطناعي، وقد يرجع ذلك إىل وعي 
أعضاء هيئة التدريس جبامعة امللك خالد بأمهية الذكاء االصطناعي يف جمال التعليم وا تقييم الطالب 

 ة ارياصة مبيال الذكاء االصطناعي.وتعليمهم لبعض لغات الاجم

ما درجة وعي أعضاء هيئة التدريس جبامعة امللك خالد بتطبيقات لث الذذ نصَّ على: إجابة السؤال الثا
 الذكاء االصطناعي يف التعليم؟

ولإلجابة عن هذا السؤال، مت حساب املتوسط احلسايب، واالحنراف املعياري لكل فقرة من فقرات ااحمور 
 (.00تطبيقات الذكاء االصطناعي، كما هو موضح جبدول  ارياص ب

 ( املتوسط احلسايب، واالحنراف املعياري لفقرات االستبانة احمور تطبيقات الذكاء االصطناعي00جدول  
 يف التعليم.

 املتوسط الفقرة م
االحنراف 
 الرتتيب الدرجة املعياري

هم تطبيقات الذكاء االصطناعي النظم أمن  0
 .اريبرية

 2 مرتفعة 2.80 0.22

تساعد تطبيقات الذكاء االصطناعي يف حل  0
مشكلة ازدياد أعداد الطالب يف القاعات 

 7 مرتفعة 2.22 0.85
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 املتوسط الفقرة م
االحنراف 
 الرتتيب الدرجة املعياري

 .الدراسية

تكمن أمهية النظم اريبرية يف حل مشكالت تفريد  1
 5 مرتفعة 2.87 0.25 .التعليم

اا تؤدي تطبيقات النظم اريبرية دور   2 يف جمال  مهم 
 8 مرتفعة 2.82 0.28 .القرارات التعليميةاختاذ 

يساعد تطبيق متييز األصوات يف تنفيذ احلاسب  8
  .لألوامر الصوتية

 1 مرتفعة 2.28 0.77

يسهم تطبيق معالة اللغات الطبيعية يف عمليات  2
  .الرتمجة والتدقيق النحوي واإلمالئي

 0 مرتفعة 2.15 0.52

اب اإللكرتونية يف الذكاء االصطناعي األلع ف  يوظ   7
 0 مرتفعة 2.22 0.75 .عملية التعلم

ميتلك الروبوت القدرة على التعرف على النظم  5
 2 مرتفعة 2.80 0.72  .واالستدالل

 مرتفعة 2.80 0.25 البعد ككل

مجيع فقرات البعد الثاين ارياص مبدى وعى أعضاء هيئة التدريس جبامعة  ( أن  00من جدول   ضح  يت     
( ارياصة باستخدام الذكاء االصطناعي يف 2خالد جاءت مرتفعة وجاءت يف املرتبة األوىل الفقرة   امللك

( يف املرتبة األخرية وارياصة 1عمليات الرتمجة والتدقيق النحوي واإلمالئي. يف حني جاءت الفقرة  
التدريس مبفهوم تفريد بتطبيقات النظم اريبرية يف جمال تفريد التعليم، وقد يرجع ذلك لوعى أعضاء هيئة 
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عامة جاء وعي أعضاء هيئة التدريس بتطبيقات  التعليم ولغات الاجمة ارياصة بالنظم اريبرية. وبصفةر 
 .   الذكاء االصطناعي يف جمال التعليم مرتفعة

 ؟ما معوقات استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي يف التعليمرابع الذذ نصَّ على: إجابة السؤال ال

عن هذا السؤال، مت حساب املتوسط احلسايب، واالحنراف املعياري لكل فقرة من فقرات االستبانة   ولإلجابة
 (.00كما هو موضح جبدول  

( املتوسط احلسايب، واالحنراف املعياري لفقرات االستبانة احمور معوقات تطبيق الذكاء 00جدول  
 االصطناعي يف جمال التعليم:

االحنراف  املتوسط الفقرة م
 عياريامل

 الرتتيب الدرجة

قلة نشر ثقافة الذكاء االصطناعي يف اجملتمع  0
 التعليمي

 0 مرتفعة 2.85 0.25

ضعف الرؤية والتخطيط للتحول إىل تطبيقات  0
 0 مرتفعة 2.88 0.28 الذكاء االصطناعي يف التعليم 

استقدام الامعة ريااء يف جمال الذكاء  1
 1 مرتفعة 2.25 0.21 همهتم ودعمااالصطناعي  لتقدمي خا 

ال حترص جامعيت على اكتسايب ملهارات الذكاء  2
 8 متوسطة 2.72 0.57 االصطناعي

ال توفر الامعة برامر تدريبية وندوات يف جمال  8
 الذكاء االصطناعي 

 2 متوسطة 2.77 0.27

ال هتتم جامعيت جبانب الدعم والتشييع يف جمال  2
 الذكاء االصطناعي 

 2 متوسطة 2.75 0.50
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 املتوسط الفقرة م
االحنراف 

 الرتتيب الدرجة عياريامل

حدى لغات الاجمة ألمتكن إاحلاجة إىل دراسة  7
 1 مرتفعة 2.78 0.21 من العمل التدريسي 

 متوسطة 2.72 0.11 البعد ككل

( 1( فقرات يف هذا ااحمور جاءت بدرجة مرتفعة، يف حني جاءت  2  ( أن  00من جدول   ضح  يت       
ضعيفة. وقد جاءت الفقرة األوىل يف الرتتيب األول  فقرات بدرجة متوسطة، وأن فقرة واحدة جاءت بدرجة

وارياصة بقلة نشر ثقافة الذكاء االصطناعي يف اجملتمع الامعي، يف حني جاءت الفقرة الثامنة يف الرتتيب 
عامة  ريس بالامعة جملال الذكاء االصطناعي. وبصفةر داألخري وارياصة بضعف اهتمامات أعضاء هيئة الت

 متوسطة.  عد بدرجةر جاء ترتيب هذا الب

  ( املتوسط واالحنراف املعياري احماالت الذكاء االصطناعي ككل. 01ويوضح جدول  

 .(املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري جملاالت الذكاء االصطناعي ككل01جدول  

االحنراف  املتوسط حمتوى البعد ااحمور
 الرتتيب الدرجة املعياري

 0 مرتفعة 2.80 0.17 يماهية الذكاء االصطناع األول

 0 مرتفعة 2.80 0.25 تطبيقات الذكاء االصطناعي الثاين

معوقات تطبيقات الذكاء االصطناعي يف  الثالث
 1 متوسطة 2.72 0.05 التعليم

 مرتفعة 2.87 0.20 االستبانة ككل
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هارات الذكاء درجة وعي أعضاء هيئة التدريس جبامعة امللك خالد مل ( أن  01من جدول   ضح  يت        
االصطناعي مرتفعة؛ حيث جاء يف الرتتيب األول ااحمور ارياص بتطبيقات الذكاء االصطناعي، كما جاء يف 
الرتتيب الثاين ااحمور ارياص مباهية الذكاء االصطناعي، أما ااحمور ارياص مبعوقات تطبيقات الذكاء 

 .االصطناعي يف التعليم فقد جاء يف الرتتيب الثالث

ما أثر ارياة والاامر التدريبية على وعي أعضاء هيئة لخامس الذذ نصَّ على: ابة السؤال اإج      
 التدريس حنو مهارات الذكاء االصطناعي يف التعليم؟

 بالنسبة للخبرة: -4

بني متوسطي درجات الفئة األوىل  ( = 0.05)ال يوجد فر  ذو داللة إحصائية عند مستوى        
سنوات  7سنوات(، والفئة الثالثة  من  2سنوات إىل  2نوات(، والفئة الثانية  من س 1سنة إىل  0 من 
 سنوات( يف الوعي بتطبيقات الذكاء االصطناعي. 02سنوات(، والفئة الرابعة  أكثر من  02إىل 

ارنة اإلحصائية باستخدام "حتليل التباين أحادي" االجتاه وذلك ملق ت املعالة  والختبار صحة هذا الفرض مت  
( نتائر تطبيق حتليل التباين 02يف االستبانة املعدة لذلك. ويوضح جدول   ةدرجات الفئات األربع

 أحادي االجتاه.

 لالستبانة حسب متغري ارياةنتائر حتليل التباين ذي االجتاه الواحد يف التطبيق البعدي ( 02 جدول  

جمموع  مصدر التباين األداة
 املربعات

درجة 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

قيمة  ف( 
 ااحمسوبة

مستوى 
 الداللة

 االستبانة

 2.202 2.852 07.250 1 81.227 بني اجملموعات

داخل 
   12.082 005 1520.720 اجملموعات

    010 1588.755 اجملموع

( وداللة 2.28(، وذلك عند مستوى داللة  2.852( أن قيمة  ف( ااحمسوبة،  02يوضح جدول  
عدم وجود  ح  ( للتباين األصغر وهو ما يوض  005( للتباين األكا، ودرجة حرية  1حرية  الطرفني، ودرجة 
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فرو  ذات داللةر إحصائية بني درجة وعي أعضاء هيئة التدريس جبامعة امللك خالد تعزي ملتغري ارياة  من 
 سنوات(.  02سنوات، أكثر من 02-7سنوات،  2-2سنوات،  0-1

 ية:بالنسبة لدورات التدريب -3

 ما أثر ارياة والاامر التدريبية على وعي أعضاء هيئة التدريس حنو مهارات الذكاء االصطناعي يف التعليم؟

بني متوسطي درجات الفئة األوىل  ( = 0.05)ال يوجد فر  ذو داللة إحصائية عند مستوى        
دورات(، والفئة الرابعة  2إىل  2ة  من دورات(، والفئة الثالث 1إىل  0 ال يوجد دورات(، والفئة الثانية  من 

 دورات( يف الوعي بتطبيقات الذكاء االصطناعي. 7 أكثر من 

اإلحصائية باستخدام "حتليل التباين أحادي" االجتاه وذلك ملقارنة  ت املعالة  والختبار صحة هذا الفرض مت  
( نتائر تطبيق حتليل التباين 08درجات اجملموعات األربعة يف االستبانة املعدة لذلك. ويوضح جدول  

 أحادي االجتاه.

لالستبانة حسب متغري نتائر حتليل التباين ذي االجتاه الواحد يف التطبيق البعدي  (08 جدول      
 الدورات التدريبية

مصدر  األداة
 التباين

جمموع 
 املربعات

درجة 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

قيمة  ف( 
 ااحمسوبة

مستوى 
 الداللة

 االستبانة

بني 
 2.021 0.520 82.250 0 025.558 اجملموعات

داخل 
 اجملموعات

1522.528 012 05.850   

    010 1588.755 اجملموع

( 2.28(، وذلك عند مستوى داللة  0.520 ف( ااحمسوبة،   قيمة   ( أن  08  جدول   ح  يوض       
 ح  ( للتباين األصغر وهو ما يوض  012( للتباين األكا، ودرجة حرية  0وداللة الطرفني، ودرجة حرية  

ى ملتغري عز  عدم وجود فرو  ذات داللةر إحصائية بني درجة وعي أعضاء هيئة التدريس جبامعة امللك خالد ت  
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الزمة ألداء ال دورات، وال يوجد دورات(7دورات، أكثر من  2 -2دورات،  1-0الدورات التدريبية  من 
 .أعمالة بنياح

 مقترحات الدراسة: -44

 القيام بالدراسات اآلتية: يقرتح الباحثان

 دراسة ضعف متثيل النساء يف أحبال الذكاء االصطناعي وعالقتها بارياة والدورات التدريبية. -

 دور تقنيات الذكاء االصطناعي يف التصدي لألزمات اليت تواجهه التعليم الامعي. -

 تطبيقات الذكاء االصطناعي. أثر االبتكار يف التعليم االلكرتوين القائم على تقنيات و  -

 دراسة دور تطبيقات الذكاء االصطناعي يف تنمية مهارات القرن احلادي والعشرين. -
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 المراجع
 :: المراجع العربيةأواًل 

مستوى الذكاء االصطناعي لدى التالميذ ذوي ص عوبات ال تعلم يف ( . 0202أبو راحيل، فؤاد حممد  
.كلية رس  الة ماجس  تري منش  ورةم  ن وجه  ة نظ  ر معلم  يهم. وكال  ة الغ  ول الدولي  ة يف غ  زة م  دارس

 الرتبية . غزة : الامعة اإلسالمية.
يف تنمي   ة مه   ارات  2.0 . فعالي   ة برن   امر ت   درييب ق   ائم عل   ى تقني   ات الوي   ب (2013الب   از ، م   روة  

ي  ة الت  دريس اإللك  رتوين واالجت  اه حن  و                 ل  دى معلم  ي العل  وم أثن  اء اريدم  ة. جمل  ة الرتب
 113-160.، ص  2، ع 16مصر ، مر  -العلمية

مكتب    ة الكوي    ت الوطني    ة للنش    ر . الكوي    ت: طرائ    ق الت    دريس (.0200حس    نني ، حس    ني حمم    د    
 والتوزيع.

 . مكتبة وائل: عمان.طر  التدريس واسرتاتييياته(. 0208السبحي ، عبد احلي أمحد  
. الري   اض: ر املعلوم   ات و االتص   االتتكنولوجي   ا التعل   يم يف عص    .(0200الش   راري، خال   د ج   وي   
 مكتبة دار القلم.
. الق اهرة: الوسائل التعليمية املطورة املف اهيم، الوس ائل امللموس ة(. 0202  مشس الدين ، فيصل هاشم
 دار مرييت للنشر.

دارة عالق   ة الزب   ون االلك   رتوين للق   رض الش   عب 0205ش   ي  هي   رية،   (، دور ال   ذكاء االص   طناعي يف اع
، 20،الع دد 02، جملة األكادميية للدراسات االجتماعية واإلنسانية، اجمللد  (CPA)الزأيري 

  .جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، الزأير
 مطبعة انالل. . بريوت:تكنولوجيا التعلم وحوسبة التعليم(.  0201طعبلي، حممد الطاهر  

 لقاهرة: مكتبة مدبويل.  . امهارات املديرين وآليات اكتساهبا(. 0202  عبد العزيز طلق،
. الكوي  ت: مكتب  ة  اإلب  داع والتفك  ري اإلبتك  اري وتنميت  ه يف الرتبي  ة والتعل  يم(. 0202  العبي  دي ، حمم  د

 الكويت الوطنية .
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