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التحديات التي و , أهمية تقنية الذكاء الاصطناعي في العملية التعليميةهدفت الدراسة إلى التعرف على : امللخص

السنة , النوع)وأثر متغيرات , بدولة الكويت ألاساسيةمن وجهة نظر طلبة كلية التربية تواجه استخدامها في التعليم 

 ( 005)وتكونت عينة الدراسة من , واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي, في ذلك( املعدل التراكميو , الدراسية
 
طالبا

عبارة ( 31)عليهم استبانة تضمنت  تطبق ألاساسيةيدرسون مقرر طرق تدريس الحاسوب بكلية التربية وطالبة 

 عند مستوى داللة وأظهرت النتائج . موزعة على محورين
 
بين متوسطات أفراد عينة ( 2.21)وجود فروق دالة إحصائيا

 ملتغير السنة الدراسيةالدراسة 
 
بينما ال توجد فروق , حول أهمية تقنية الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية وفقا

التحديات التي تواجه فروق حول وجود كما أشارت النتائج إلى  ,تواجه استخدامها في التعليمت التي التحدياحول 

 ملتغيري النوع و في التعليم  استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي
 
أهميتها بينما ال توجد فروق حول , املعدل التراكميوفقا

           .  في العملية التعليمية

        .الكويت -ألاساسيةكلية التربية  -الذكاء الاصطناعي :الكلمات املفتاةية

Abstract: The study aims at identifying the importance of artificial intelligence technology in education, 

and the challenges of using it in education from the point of view of students at the Faculty of Basic 

Education in the State of Kuwait, as well as the effect of the variables of (gender, academic year, and GPA) 

on this. This study adopts the descriptive approach. The sample of the study consisted of (229) male and 
female who study the curricula and methodology of computer at the Faculty of Basic Education, Data are 

collected through a questionnaire consisted of two axes including (31) phrases. Results show that there 
are statistically significant differences at the significance level (0.05) among the study sample means about 

The importance of artificial intelligence technology in education due to the variable of academic year, but 

there are no differences about the challenges of using it in education. Results also show that there are 
differences about the challenges of using artificial intelligence technology in education due to the 

variables of gender and GPA, but there are no differences about The importance of it in education.  

Key Words: Artificial Intelligence, Faculty of Basic Education, Kuwait.  
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             :   مقدمة

 فعععععععي كافعععععععة مجعععععععاالت املعرفعععععععة
 
حتعععععععى أطلعععععععق علعععععععى العصعععععععر الحعععععععالي مسعععععععميات , شعععععععهدت السعععععععنوات املاضعععععععية تطعععععععورا

وعصععععععععععععر حععععععععععععرب , وعصععععععععععععر الثععععععععععععورة العلميععععععععععععة املعرفيععععععععععععة, وعصععععععععععععر املعلوماتيععععععععععععة, عصععععععععععععر الانفجععععععععععععار املعرفععععععععععععي: عديععععععععععععدة منهععععععععععععا

بععععععععل , فحسععععععععب كمععععععععا أصععععععععبح تقععععععععدم الععععععععدول ال يقععععععععاس بمععععععععا تملكععععععععة مععععععععن معلومععععععععات, املعلوماتيععععععععة كقععععععععوى تععععععععتحكم بالعععععععععالم

  .    وبما تستطيع تنظيمه وتوظيفه من هذه املعلومات لخدمة أفرادها

Artificialوأصعععععععععععبح العععععععععععذكاء الاصعععععععععععطناعي   Intelligence  معععععععععععن املوضعععععععععععوعات التعععععععععععي تسعععععععععععتقطب أكثعععععععععععر تغطيعععععععععععة فعععععععععععي

 حيعععععععث يشعععععععهد امليعععععععدان , ةألاكاديميعععععععجميعععععععع املجعععععععاالت 
 
 واسعععععععع انتشعععععععارا

 
 ألسعععععععباب تكنولوجيعععععععة متسعععععععارعة معععععععن جهعععععععة ا

 
, نظعععععععرا

والتعععععععععي تعععععععععم تعزيزهعععععععععا بظهعععععععععور البيانععععععععععات , وأسعععععععععباب اقتصعععععععععادية بحتعععععععععه مفتعلعععععععععة معععععععععن طعععععععععرف الشعععععععععركات معععععععععن جهعععععععععة خعععععععععرى 

 (.  Carlos, 2018)الضخمة في السنوات ألاخيرة 

 ( AI)وأصععععععععععععععبح الععععععععععععععذكاء الاصععععععععععععععطناعي 
 
 بشععععععععععععععكل كبيععععععععععععععر اليععععععععععععععوم مفهومععععععععععععععا

 
وقععععععععععععععد اسععععععععععععععتخدم فععععععععععععععي جميععععععععععععععع , متععععععععععععععداوال

وفعععععععععي ظعععععععععل التقعععععععععدم العععععععععذي يعيشعععععععععه الععععععععععالم اليعععععععععوم أصعععععععععبح معععععععععن , االت العلميعععععععععة التقنيعععععععععة وحتعععععععععى العلعععععععععوم إلانسعععععععععانيةاملجععععععععع

 , الطبيععععععععععي اقتنعععععععععاء أجهعععععععععزة ذكيعععععععععة والتعامعععععععععل ببعععععععععرامج معلوماتيعععععععععة ذكيعععععععععة
 
 إذا قعععععععععام تلقائيعععععععععا

 
وععععععععععادة يكعععععععععون البرنعععععععععامج ذكيعععععععععا

 حيعععععععث يسعععععععتطيع معععععععن نفسعععععععه أخعععععععذ قعععععععرارات جديعععععععدة للتكيعععععععف
 
معععععععع حالتعععععععه وحالعععععععة محيطعععععععه  بسعععععععلوك غيعععععععر مبعععععععرمج مسعععععععبقا

 (.    0218, قمورة وكروي)عبر الزمن 

برامجععععععععععه أحععععععععععد العلععععععععععوم الحديثععععععععععة واملبتكععععععععععرة التععععععععععي تعتمععععععععععد علععععععععععى الحاسععععععععععوب و ( AI)ويعععععععععععد الععععععععععذكاء الاصععععععععععطناعي 

ججععععععععر ألاسععععععععاس فععععععععي جعععععععععل آلاالت املبرمجععععععععة واملحوسععععععععبة تقععععععععوم بمهععععععععام مماثلععععععععة وبشععععععععكل وهععععععععو , بشععععععععكل رئيسعععععععع ي وأسا عععععععع ي

م والاستنباط واتخاذ القرارات كبير لعمليات الذكاء ا
ُ
   (.0221, الشرقاوي )لبشري التي تتمثل في التعل

 وليععععععععد مجععععععععالين علميععععععععين
 
وعلععععععععم إلاعععععععععالم آلالععععععععي أو , علععععععععم السععععععععلوكيات والعصععععععععبيات: والععععععععذكاء الاصععععععععطناعي تقنيععععععععا

 
 
ّف الكثيعععععععععر معععععععععن املؤلفعععععععععات العععععععععذكاء (. 0218, قمعععععععععورة وكعععععععععروي. )علعععععععععم املعلوماتيعععععععععة كمعععععععععا يسعععععععععمى حعععععععععديثا

ععععععععععر 
ُ
الاصعععععععععطناعي وت

, والعميعععععععل العععععععذكي هعععععععو نظعععععععام يسعععععععتوعب بي تعععععععه ويتخعععععععذ املواقعععععععف التعععععععي تزيعععععععد "دراسعععععععة وتصعععععععميم العمعععععععالء ألاذكيعععععععاء"أنعععععععه 

 .(0217, شوقي)فرصته في النجاح في تحقيق مهمته أو مهمة فريقه 

وقعععععععععد شعععععععععهد العععععععععذكاء الاصعععععععععطناعي تطعععععععععورات كبيعععععععععرة فعععععععععي السعععععععععنوات ألاخيعععععععععرة وأصعععععععععبح تكنولوجيعععععععععا معععععععععن شعععععععععأنها أن 

وقععععععععد تعععععععم إدخععععععععال هعععععععذه التكنولوجيععععععععا فعععععععي مجععععععععال التعلعععععععيم العععععععععالي , ورة فععععععععي الطعععععععرق التععععععععي يععععععععيش بهععععععععا إلانسعععععععانتحعععععععدث ثععععععع

(Hinojo-Lucena, et al., 2019 .) م فععععععععععععععي الشععععععععععععععبكة العصععععععععععععععبية
ُ
ويععععععععععععععربط الععععععععععععععذكاء الاصععععععععععععععطناعي بععععععععععععععين مجععععععععععععععاالت الععععععععععععععتعل

  (.  Jena, 2018) ويصنفها ويميزها ويوضحها, وهو تحول نموذجي يستخدم في بناء املعرفة

,Khare, Stewart)وأشععععععععععععععععار   Khare, إلععععععععععععععععى أن الععععععععععععععععذكاء الاصععععععععععععععععطناعي لععععععععععععععععه تععععععععععععععععأثير إيجععععععععععععععععابي علععععععععععععععععى نجععععععععععععععععاح ( 2018 
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أن اسعععععععععععععتخدام العععععععععععععذكاء الاصعععععععععععععطناعي فعععععععععععععي التعععععععععععععدريس يسعععععععععععععاعد علعععععععععععععى زيعععععععععععععادة مهعععععععععععععارة ( 0214)زيعععععععععععععدان  وأوضعععععععععععععح. الطالعععععععععععععب

الطالععععععععب واملتععععععععدرب فعععععععععي الوصععععععععول إلععععععععى هعععععععععدف البرنععععععععامج التعليمععععععععي بسعععععععععرعة كبيععععععععرة حيععععععععث يمكعععععععععن إعععععععععادة ألاجععععععععزاء املهمعععععععععة 

 طبقععععععع
 
تعلعععععععيم لطالعععععععب ععععععععن طريعععععععق فعععععععي تحسعععععععين املسعععععععتوى القيعععععععادي لكمعععععععا يسعععععععهم العععععععذكاء الاصعععععععطناعي , لحاجعععععععة املتعععععععدرب ا

تبععععععععععععاع الخطععععععععععععوات التحاوريععععععععععععة والتعليميععععععععععععة الشععععععععععععارحة للمععععععععععععادة العلميععععععععععععة والتععععععععععععدرب علععععععععععععى الاختبععععععععععععارات انفسععععععععععععه وذلععععععععععععك ب

باإلضععععععععععععافة إلععععععععععععى زيععععععععععععادة القععععععععععععدرة , ومعرفععععععععععععة إلاجابععععععععععععات الصععععععععععععحيحة ممععععععععععععا يععععععععععععؤدي إلععععععععععععى تقيععععععععععععيم نفسععععععععععععه ومعرفععععععععععععة مسععععععععععععتواه

فيكيععععععععععة والتصععععععععععويرية فععععععععععي إبععععععععععراز إلابداعيععععععععععة والتخيليععععععععععة للطالععععععععععب وذلععععععععععك مععععععععععن خععععععععععالل الاسععععععععععتعانة ببععععععععععرامج الرسععععععععععوم الجرا

 .املادة العلمية

وعلععععععععععى الععععععععععرغم مععععععععععن التطععععععععععور الكبيععععععععععر الععععععععععذي أبدعتععععععععععه أبحععععععععععاث الععععععععععذكاء الاصععععععععععطناعي نحععععععععععو إضععععععععععفاء بعععععععععععض مععععععععععن 

 للقعععععععول بعععععععخصعععععععائص العععععععذكاء علعععععععى الحاسعععععععوب إال أن 
 
مكعععععععن أن تحعععععععاكي العقعععععععل ين هنعععععععاك بعععععععرامج إالوقعععععععت ال يعععععععزال مبكعععععععرا

لنجعععععععععاح الحععععععععععالي الععععععععععذي تشعععععععععهده بععععععععععرامج الععععععععععذكاء الاصعععععععععطناعي إنمععععععععععا هععععععععععو وا, البشعععععععععري فععععععععععي أسععععععععععلوبه فعععععععععي التفكيععععععععععر وإلابععععععععععداع

تطعععععععوير لبرمجيعععععععات معينعععععععة متخصصعععععععة فعععععععي مجعععععععاالت تطبيقيعععععععة محعععععععددة تتضعععععععمن فيهعععععععا آلالعععععععة حصعععععععيلة خبعععععععرة بشعععععععرية فعععععععي 

ومعرفتععععععععه وتجربتععععععععه الخاصععععععععة بشععععععععكل مقصععععععععود وغيععععععععر , مجععععععععال مععععععععن املجععععععععاالت؛ فاإلنسععععععععان يقععععععععرر الفعععععععععل مععععععععن إحساسععععععععه

 (. Yushiaka, Seij, 2007)مقصود 

اكتسععععععععاب املعلومععععععععات والقععععععععدرة علععععععععى : الععععععععذكاء إلانسععععععععاني املععععععععراد محاكاتععععععععه بوجععععععععود قععععععععدرات خاصععععععععة منهععععععععا ويتميععععععععز 

م والفهعععععععععععم معععععععععععن خعععععععععععالل املمارسعععععععععععة الفعليعععععععععععة والتطبيععععععععععق العملعععععععععععي والخبعععععععععععرة املكتسعععععععععععبة
ُ
والقعععععععععععدرة علعععععععععععى الاسعععععععععععتجابة , الععععععععععتعل

الصعععععععععحيحة  القعععععععععراراتة علعععععععععى اتخعععععععععاذ والقعععععععععدر , بمرونعععععععععة تامعععععععععة وسعععععععععرعة ملختلعععععععععف املواقعععععععععف معععععععععع ععععععععععدم الانحيعععععععععاز الخعععععععععاط 

والقععععععععععععدرة علععععععععععععى اسععععععععععععتنباط القععععععععععععوانين العامععععععععععععة مععععععععععععن ألامثلععععععععععععة , بنععععععععععععاء  علععععععععععععى إلادراك الحسعععععععععععع ي العقلععععععععععععي لجوانععععععععععععب املشععععععععععععكلة

القعععععععدرة علععععععععى اكتسعععععععاب املعرفععععععععة واسعععععععتخدامها فععععععععي حعععععععل املشععععععععكالت التعععععععي يتصععععععععدى لهعععععععا إلانسععععععععان إلعععععععى جانععععععععب , املحعععععععدودة

 علعععععععععى  والقعععععععععدرة, خبرتعععععععععه فعععععععععي الحيعععععععععاة وتقعععععععععدير املواقعععععععععف
 
تحسعععععععععين ألاداء فعععععععععي إلعععععععععى اكتشعععععععععاف ألاخطعععععععععاء وتصعععععععععحيحها وصعععععععععوال

ب سعععععععععععلو ألغامضعععععععععععة وغيعععععععععععر التقليديعععععععععععة باسعععععععععععتخدام باإلضعععععععععععافة إلعععععععععععى القعععععععععععدرة علعععععععععععى فهعععععععععععم وتحليعععععععععععل املواقعععععععععععف ا, املسعععععععععععتقبل

 (.  0220, الهادي عبد)الاستنتاج املنطقي 

أوضعععععععععح هنعععععععععاك أعمعععععععععال وبمعنعععععععععى , وهنعععععععععاك أشعععععععععياء يتميعععععععععز بهعععععععععا الحاسعععععععععوب ويتفعععععععععوق فيهعععععععععا علعععععععععى العقعععععععععل البشعععععععععري 

تخعععععععععععععععزين , إجعععععععععععععععراء الحسعععععععععععععععابات العدديعععععععععععععععة: روتينيعععععععععععععععة يسعععععععععععععععتطيع الحاسعععععععععععععععوب أن يؤديهعععععععععععععععا أفضعععععععععععععععل معععععععععععععععن إلانسعععععععععععععععان منهعععععععععععععععا

ء وعنعععععععععد محاولعععععععععة محاكعععععععععاة الحاسعععععععععوب للعععععععععذكا(. 1555, الحسعععععععععيني)العمليعععععععععات التكراريعععععععععة , واسعععععععععترجاع املعلمعععععععععات بسعععععععععرعة

تم تععععععععععحيععععععععععث , إلانسععععععععععان والحاسععععععععععوبمععععععععععن  لكععععععععععلات ومععععععععععواطن القععععععععععوة والتفععععععععععوق البشععععععععععري يجععععععععععب معرفععععععععععة ودراسععععععععععة إمكانعععععععععع

 (.   0221, السميع عبد)مقارنة النمائج الاستدالل , الحدس, املعالجات الرمزية: املقارنة في ألامور التالية

العععععععععذكاء الاصعععععععععطناعي أحعععععععععد العلعععععععععوم التعععععععععي تعتمعععععععععد علعععععععععى الحاسعععععععععوب وبرامجعععععععععه بشععععععععععكل يتضعععععععععح ممعععععععععا سعععععععععبق أن  
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م فعععععععععي الشعععععععععبك, رئيسععععععععع ي وأسا ععععععععع ي
ُ
ة العصعععععععععبية ويصعععععععععنفها ويميزهعععععععععا ويوضعععععععععحها, وهعععععععععو تحعععععععععول ويعععععععععربط بعععععععععين مجعععععععععاالت العععععععععتعل

 . وله تأثير بشكل إيجابي على نجاح الطالب, نموذجي يستخدم في بناء املعرفة

 :    مشكلة الدراسة

م وتحسن إضمين تسعى املناهج املطورة إلى ت
ُ
ستراتيجيات وطرق التدريس الحديثة التي تحقق أهداف التعل

الدراسات والبحوث إلى أن معظم طرق التدريس املستخدمة في تدريس الحاسوب  وأشارت, من العملية التعليمية

ستراتيجيات التدريس الحديثة إووجود ضعف في تطبيق , واملناقشة تعتمد على الطرق املباشرة كاإللقاء والحوار 

عد والتعليم عن بُ  وأوصت العديد من املؤتمرات مثل املؤتمر الدولي الرابع للتعليم إلالكتروني(. 0211, الرشيدي)

م ( 0214)واملؤتمر العلمي الدولي العاشر للجمعية العربية لتكنولوجيا التربية , (0211)
ُ
بضرورة تطوير بيئات تعل

وظهرت الحاجة إلى استقصاء أثر توظيف التقنيات , لكترونية تفاعلية وتوظيفها بشكل يناسب ألاهداف التعليميةإ

م الحاسوب 
ُ
 (.        0211, والعبيكان الشثري )الحديثة في تعل

فقد توصلت , وقد أظهرت العديد من الدراسات فاعلية استخدام الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية

م وتعديل  (Jena, 2018)دراسة 
ُ
إلى فاعلية منهج الشبكة العصبية للذكاء الاصطناعي على التحصيل وبقاء أثر التعل

إلى فاعلية بيئة تعلم ( 0214)ومبارز إسماعيل و عزمي وأشارت دراسة ؛ لعلوماملفاهيم الخاطئة لدى الطلبة في ا

 .بية النوعيةإلكترونية قائمة على الذكاء الاصطناعي في حل مشكالت صيانة شبكات الحاسب لدى طلبة كلية التر 

فعالية برنامج قائم على الذكاء الاصطناعي لتنمية التفكير الاستداللي والتحصيل ( 0210)وأظهرت دراسة أبو شمالة 

إلى فعالية برنامج تعليمي ذكي في ( 0210)دراسة النجار وتوصلت الدرا  ي في مبحث تكنولوجيا املعلومات لدى الطلبة؛ 

وعلى  .ترونية التعليمية لدى مطوري املواقع التعليمية في ضوء معايير الجودة الشاملةتنمية مهارات بناء املواقع إلالك

 ومقرر الذكاء الاصطناعي الرغم من ذلك يالحظ ندرة الدراسات التي استخدمت 
 
في تدريس املقررات الدراسية عامة

 للطلبة في دولة الكويت
 
 .   الدراسة الحاليةوبناء  على ما سبق ظهرت الحاجة إلجراء , الحاسوب خاصة

 :        التالية سئلةوتحاول الدراسة إلاجابة عن ألا 

بدولة  ألاساسيةما أهمية تقنية الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية من وجهة نظر طلبة كلية التربية  .1

 الكويت  

ما التحديات التي تواجه استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في التعليم من وجهة نظر طلبة كلية التربية  .0

 بدولة الكويت   ألاساسية

 بين هل توجد  .3
 
متوسطات أفراد عينة الدراسة حول أهمية تقنية الذكاء الاصطناعي في فروق دالة إحصائيا

املعدل , السنة الدراسية, النوع)ملتغيرات  دامه تعزى والتحديات التي تواجه استخالعملية التعليمية 

        (التراكمي
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 :             أهداف الدراسة

 ألاساسعيةالتعرف على أهمية تقنية الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية من وجهة نظر طلبة كليعة التربيعة  -

 .بدولة الكويت

الكشعف عععن التحعديات التععي تواجععه اسعتخدام تقنيععة الععذكاء الاصعطناعي فععي التعلعيم مععن وجهععة نظعر طلبععة كليععة  -

 .بدولة الكويت ألاساسيةالتربية 

متوسععطات أفععراد عينععة الدراسععة حععول أهميععة تقنيععة الععذكاء الاصععطناعي فععي العمليععة فععروق بععين الكشععف عععن ال -

 والتحديات التي تواجه استخدامه و التعليمية 
 
 (.    املعدل التراكمي, السنة الدراسية, النوع)ملتغيرات  فقا

 :       أهمية الدراسة

وهععععو الععععذكاء الاصععععطناعي ودوره فععععي تحقيععععق العديععععد مععععن , تسععععتمد الدراسععععة أهميتهععععا مععععن املوضععععوع الععععذي تتناولععععه .1

 .ألاهداف في العديد من املجاالت ومنها التعليم

تسعى هذه الدراسة إلى تقديم بعض التوصيات التي قد تسهم في تطبيق تقنية الذكاء الاصطناعي فعي التعلعيم  .0

 .      الجامعي

 .قد تكون الدراسة نقطة إنطالقة إلجراء العديد من الدراسات في موضوع الذكاء الاصطناعي .3

ممععا يسعععاعد علععى فهعععم , ء الاصععطناعيقععد تسععهم الدراسعععة فععي تزويععد املكتبعععة العربيععة بعععبعض املفععاهيم عععن العععذكا .4

 .    هذا العلم

 :   ةدود الدراسة

 بدولة  ألاساسيةمقرر طرق تدريس الحاسوب في كلية التربية  طلبةتضمنت عينة من : الحدود البشرية

 .           الكويت

 بدولة الكويت ألاساسيةاشتملت على كلية التربية : الحدود املكانية     . 

 راسة في الفصل الدرا  ي الثاني من العام الدرا  ي : الحدود الزمانية  .       م0218/0215تم تطبيق الّد 

         :مصطلحات الدراسة

 الذكاء الاصطناعي :Artificial intelligence 

هعععععععععععععو سعععععععععععععلوك وخصعععععععععععععائص معينعععععععععععععة تتسعععععععععععععم بهعععععععععععععا البعععععععععععععرامج الحاسعععععععععععععوبية تجعلهعععععععععععععا تحعععععععععععععاكي القعععععععععععععدرات الذهنيعععععععععععععة 

م والاسعععععععتنتاج ورد الفععععععععل علعععععععى أوضعععععععاع لعععععععم  الخعععععععواصومعععععععن أهعععععععم هعععععععذه , البشعععععععرية وأنمعععععععاط عملهعععععععا
ُ
القعععععععدرة علعععععععى العععععععتعل

, علعععععععععععم يبحعععععععععععث فعععععععععععي  محاكعععععععععععاة الحاسعععععععععععوب للعععععععععععذكاء البشعععععععععععري أنعععععععععععه ويعرفعععععععععععه الباحعععععععععععث  .(0217, شعععععععععععوقي)تبعععععععععععرمج فعععععععععععي آلالعععععععععععة 

 .  ومحاكاة خبرة املتخصصين في جميع املجاالت
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  : تقنية الذكاء الاصطناعي ودورها في التعليم

يعععد الععذكاء الاصعععطناعي أحععد فععروع علعععم الحاسععوب ويسععمى فعععي بعععض ألاحيععان بمصعععطلحات أخععرى منهعععا آلاالت 

نها القدرة على اكتشاف الش يء معن أالتي يشار إليها على  Heuristics programmingالذكية ومصطلح البرمجة املوجهة 

 (. 1558بسيوني, )تلقاء نفسها 

 
 
 هععو قوهععي تعبيععرات دارجععة وامل" الصععنعي الععذكاء"أو "  الععذكاء الاصععطناعي"كمععا يطلععق عليععه أحيانععا

 
صععود بهععا دائمععا

, فالعععذكاء (1555الحسعععيني, )العععذكاء الاصعععطناعي, وتشعععير كلمعععة الاصعععطناعي إلعععى آلالعععة أو الحاسعععوب علعععى وجعععه الخصعععوص 

 .  الاصطناعي يعنى به ذكاء آلالة

والذكاء الاصطناعي علم وتكنولوجيا, هو علعم يجمعع بعين العديعد معن العلعوم مثعل علعوم الحاسعوب والبيولعوجي 

م الععنفس املعرفععي والرياضععيات والهندسععة وغيرهععا كثيععر, وتكنولوجيععا ألنععه يهععدف إلععى إنتععاج نظععم تعتمععد علععى واللغععات وعلعع

املعرفععععععة فعععععععي مجععععععال مععععععععين يمكعععععععن بواسععععععطتها أن تجععععععععل الحاسععععععوب لعععععععه القعععععععدرة علععععععى التفكيعععععععر والرؤيععععععة والكعععععععالم والسعععععععمع 

ة علععى إلادراك والاسععتدالل والاسععتنتاج وتتميععز بالقععدر ,  knowledge Based Systemويطلععق علععى هععذه الععنظم ,والحركععة

م 
ُ
 القدرة على التعل

 
  (.0221سالم, )وأيضا

هذا الاختالف أن مفهومنا ملا يمكن  ويوضحويختلف علماء وباحثو الذكاء الاصطناعي في تعريفهم لهذا العلم, 

, ورغععم اخععتالف العلمععاء فععي تعريععف الععذكاء الاصعع
 
طناعي فقععد اتفععق معظععم أن يشععكل الععذكاء بصععفة عامععة مععا زال غامضععا

الخبراء أن مفهومه ينحصعر فعي أنعه أحعد مجعاالت الدراسعة التعي تهعتم بتصعميم وبرمجعة الحاسعوب لتحقيعق مهعام وأعمعال 

 (.0222طلبة, )البشر عادة إلى استخدام ذكائهم للقيام بها  منتحتاج 

الععذكاء  لععذا تعععددت تعريفععاتكثيععر مععن البععاحثين والعلمععاء, الولقععد حظيععت مفععاهيم الععذكاء الاصععطناعي باهتمععام 

أنععه علععم هندسعععة جعععل آلاالت ذكيععة, وخاصععة بععرامج الحاسعععوب, وهععو مععا يتعلععق بمهمععة اسعععتخدام فيعععرف , الاصععطناعي

 (.Mccarthy, 0227)الحاسوب في فهم الذكاء البشري 

امج أنعععه اسعععتخدام نظعععم الحاسععععوب إلالكترونيعععة فعععي عمليعععات لهعععا طبيعععععة الحعععوار معععع إلانسعععان مثعععل البععععر ويععععرف 

التعليميععة التععي يععتم تصععميمها علععى هيئععة حععوار يقععوم فيععه الحاسععوب بععدور املعلععم الخبيععر الععذي يعععرف إلاجابععة الصععحيحة 

الشعريف, )والقرار الذكي, ويعترض على إجابات املستخدم الخطأ بطريقة صحيحة تعتمد علعى تحليعل وتبويعب ألاخطعاء 

1551.) 

يقعة أفضعل الحاسعوب يعؤدي ألاعمعال التعي يؤديهعا البشعر بطر  أنعه العلعم العذي يبحعث فعي كيفيعة جععلكما يععرف 

أنه فرع معن علعم الحاسعوب يبحعث فعي فهعم وتطبيعق تكنولوجيعا تعتمعد علعى محاكعاة الحاسعوب ويعرف (. 1558بسيوني, )

 (.1551, حماد)لصفات ذكاء إلانسان 
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تحتععاج إلععى اسععتخدام أنععه علععم يعنععى بتصععميم وبرمجععة الحاسععوب لتحقيععق أعمععال ومهععام ( 0222)وعرفععه طلبععة 

أنعععه محاكعععاة لعمليعععات العععذكاء عنعععد إلانسعععان تجعععرى بواسععععطة ( 0223)وعرفعععه قنععععديلجي . امهم بهعععاذكعععاء البشعععر فعععي حالعععة قيععع

م بععالتزود باملع
ُ
املعلومععات, وتشععتمل  لومععات, والقواعععد الخاصععة باسععتخدامالحاسععوب, وهععذه العمليععة تشععتمل علععى الععتعل

 .لقواعد في الوصول إلى نتائج محددة أو تقريبيةعلى املبررات واملسببات واستخدام ا

أنه فرع من علوم الحاسوب يهتم بمحاكاة الذكاء إلانساني أو املهارة البشرية أو ( 0221)كما عرفه عبدالناصر 

وعلى ذلعك , الخبرة من خالل إعداد برامج وأجهزة يمكن لها أن تقوم بعمليات شبيهة بهذا الذكاء وهذه املهارة أو الخبرة

 .فالذكاء الاصطناعي هو نمذجة ومحاكاة السلوك البشري 

أنه أحد علوم الحاسب آلالي الحديثة التي تبحعث ععن أسعاليب متطعورة للقيعام ( 0225)املجيد  كما عرفه عبد

أنعه ( 0210)وعرفعه أبوشعمالة . إلانسعانبأعمال واستنتاجات تشابه ولو في حدود ضيقة تلك ألاسباب التي تنسعب لعذكاء 

يبحث في  محاكاة الحاسوب للعذكاء البشعري, ومحاكعاة خبعرة املتخصصعين فعي جميعع املجعاالت, وتطعوير البعرامج لحعل علم 

 .املشكالت بمعالجة البيانات واملعلومات بطرق غير خوارزمية

 :أهداف الذكاء الاصطناعي

 :تتلخص أهداف الذكاء الاصطناعي فيما يلي

 يعععة العليعععا الوصعععول إلعععى أنمعععاط معالجعععة العمليعععات العقلHigher mental processes  التعععي تعععتم داخعععل العقعععل

 (.1555الزيات, )إلانساني 

  تسععهيل اسععتخدام وتعظععيم فوائععد الحاسععوب مععن خععالل قدرتععه علععى حععل املشععكالت, وذلععك سععوف يسععهل بعععض

م بطريقة جيدة وغير مكلفة 
ُ
 (.0221سالم, )التغيرات التي تساعد على عمليات التدريب والتعل

  (.  1551حماد, )تطوير برامج الحاسوب بحيث تستطيع أن تتعلم من التجارب حتى تتمكن من حل املشكالت 

  فهم طبيعة الذكاء إلانساني لعمل برامج حاسوب قادرة على محاكعاة السعلوك إلانسعاني املتسعم بالعذكاء, وهعذا

 –بنعععاء علعععى وصعععف لهعععذا املوقعععف  –يعنعععي قعععدرة البرنعععامج علعععى معالجعععة مسعععألة معععا أو اتخعععاذ قعععرار ملوقعععف مععععين 

اتخعععاذ القعععرار بعععالرجوع إلعععى العديعععد معععن العمليعععات الاسعععتداللية الطريقعععة املتبععععة لحعععل املسعععألة أو والبرنعععامج يجعععد 

 
 
 (.1553بونيه, )املتنوعة التي تم تغذيتها للبرنامج مسبقا

  ,ويبحعععععث فعععععي حعععععل تصعععععميم أنظمعععععة ذكيعععععة تعطعععععى نفعععععس الخصعععععائص التعععععي نعرفهعععععا بالعععععذكاء فعععععي السعععععلوك البشعععععري

 (.1558بسيوني, )املشكالت باستخدام معالجة الرموز الغير خوارزمية 
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  قيعام الحاسعوب بمحاكعاة عمليعات الععذكاء التعي تعتم داخعل العقعل البشععري بحيعث تصعبح لعدى الحاسعوب القععدرة

وتمثيعععل . علعععى حعععل املشعععكالت واتخعععاذ القعععرارات بأسعععلوب منطقعععي ومرتعععب وبعععنفس طريقعععة تفكيعععر العقعععل البشعععري 

 (.0225عبد املجيد, )بين عناصره  ألاساسيةالبرامج املحاسبة ملجال من مجاالت الحياة وتحسين العالقة 

  :منهععععععععععا, أن هنععععععععععاك عععععععععععدة دوافععععععععععع السععععععععععتخدام الععععععععععذكاء الاصععععععععععطناعي ون ويعععععععععرى البععععععععععاحث
 
 وأسععععععععععلوبا

 
 ,محاكععععععععععاة إلانسععععععععععان فكععععععععععرا

باإلضعععععععافة إلعععععععى , وتعععععععوفير أكثعععععععر معععععععن نسعععععععخة معععععععن النظعععععععام تععععععععوض ععععععععن الخبعععععععراء, وإثعععععععارة أفكعععععععار جديعععععععدة تعععععععؤدي إلعععععععى الابتكعععععععار

 .  تقليص الاعتماد على الخبراء البشر

  :  صائص الذكاء الاصطناعي

م آلالعععععععععععي التلقعععععععععععائي 
ُ
إن خصعععععععععععائص العععععععععععذكاء الاصعععععععععععطناعي معععععععععععن التصعععععععععععرفات التلقائيعععععععععععة والتطعععععععععععور العععععععععععذاتي والعععععععععععتعل

 تععععععععو ي بفكععععععععر 
 
ة حريعععععععععة آلالععععععععة املطلقعععععععععة فععععععععي أخعععععععععذ القععععععععرارات فعععععععععي املسععععععععتقبل القريعععععععععب ومنععععععععه التخوفعععععععععات املتصععععععععاعدة حاليعععععععععا

, لكععععععععن الواقععععععععع التقنععععععععي والعوائععععععععق ألاخالقيععععععععة والتكنولوجيععععععععة تقععععععععول غيععععععععر ذلععععععععك, ةألاكاديميعععععععععلععععععععى السععععععععاحتين إلاعالميععععععععة و

وتسععععععععععتمر  ايععععععععععةطروحععععععععععة منععععععععععذ البدوإشععععععععععكالية أخالقيععععععععععة البععععععععععرامج املعلوماتيععععععععععة وآلاالت الذكيععععععععععة ليسععععععععععت بجديععععععععععدة وهععععععععععي م

 فعععععععي علعععععععم املعلوماتيععععععععة والحقعععععععوق يتخصعععععععص فعععععععي هععععععععذا 
 
 جديعععععععدا

 
فعععععععي مرافقعععععععة التطعععععععور التكنولععععععععوجي بعععععععل إنهعععععععا خلقعععععععت فرعععععععععا

   (.0218, قمورة وكروي)املجال 

  :ويرى البعض أن تقنية الذكاء إلاصطناعي تتصف بالسمات التالية

معععععععععع رمعععععععععوز تعبعععععععععر ععععععععععن املعلومعععععععععات املتعععععععععوفرة مثعععععععععل الجعععععععععو تتعامعععععععععل بعععععععععرامج العععععععععذكاء إلاصعععععععععطناعي : التم يببببببببب  الرمبببببببببزي  -أ 

وهعععععععو تمثيعععععععل يقتعععععععرب معععععععن شعععععععكل تمثيعععععععل إلانسعععععععان ملعلوماتعععععععه فعععععععي حياتعععععععه , والطععععععععام لعععععععه رائحعععععععة زكيعععععععة, اليعععععععوم حعععععععار

 .اليومية

يجادهعععععععععا إمشعععععععععاكل ال تتعععععععععوافر لهعععععععععا حلعععععععععول يمكعععععععععن  تتوجعععععععععه بعععععععععرامج العععععععععذكاء الاصعععععععععطناعي نحعععععععععو : البحببببببببب  التجري بببببببببي -ب 

 لخطععععععععوات منطقيععععععععة محععععععععددة
 
ويحتععععععععاج هععععععععذا ألاسععععععععلوب مععععععععن البحععععععععث التجريبععععععععي إلععععععععى ضععععععععرورة تععععععععوافر سعععععععععة  ,وفقععععععععا

معععععععة لفعععععععرض الاحتمعععععععاالت الكثيعععععععرة هسعععععععرعة الحاسعععععععوب معععععععن العوامعععععععل امل تععععععععدكمعععععععا , تخعععععععزين كبيعععععععرة فعععععععي الحاسعععععععوب

  . ودراستها

مععععععععععة فععععععععععي بععععععععععرامج الععععععععععذكاء الاصععععععععععطناعي اسععععععععععتخدام هامل ملععععععععععا كععععععععععان مععععععععععن الخصععععععععععائص: اةتضببببببببببان املعرتتفببببببببببة وتم يلهببببببببببا -ج 

بحعععععععععث التجريبعععععععععي فعععععععععي إيجعععععععععاد الحلعععععععععول؛ الرمعععععععععزي فعععععععععي التعبيعععععععععر ععععععععععن املعلومعععععععععات, واتبعععععععععاع طعععععععععرق الأسعععععععععلوب التمثيعععععععععل 

ن بععععععععرامج الععععععععذكاء الاصععععععععطناعي يجععععععععب أن تمتلععععععععك فععععععععي بنائهعععععععا قاعععععععععدة كبيععععععععرة مععععععععن املعرفععععععععة تحتععععععععوي علععععععععى الععععععععربط إفععععععع

 .بن الحاالت

صعععععععطناعي أن يجعععععععب علعععععععى البعععععععرامج التعععععععي تصعععععععمم فعععععععي مجعععععععال العععععععذكاء الا : البيانبببببببات غيبببببببر املؤكبببببببدة أو غيبببببببر املكتملبببببببة -د 

تعععععععتمكن معععععععن إعطعععععععاء حلعععععععول إذا كانعععععععت البيانعععععععات غيعععععععر مؤكعععععععدة أو مكتملعععععععة, ولعععععععيس معنعععععععى ذلعععععععك أن تقعععععععوم بإعطعععععععاء 
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حلععععععععول مهمععععععععا كانععععععععت الحلععععععععول خاطئععععععععة أم صععععععععحيحة, ولكععععععععن يجععععععععب لكععععععععي تقععععععععوم بأدائهععععععععا الجيععععععععد أن تكععععععععون قععععععععادرة 

ضععععععععععععت حالععععععععععععة مععععععععععععن وإال تصععععععععععععبح قاصععععععععععععرة, ففععععععععععععي البععععععععععععرامج الطبيععععععععععععة إذا مععععععععععععا عر , علععععععععععععى إعطععععععععععععاء الحلععععععععععععول املقبولععععععععععععة

الحعععععععععععاالت دون الحصعععععععععععول علعععععععععععى نتعععععععععععائج التحلعععععععععععيالت الطبيعععععععععععة فيجعععععععععععب أن يحتعععععععععععوي البرنعععععععععععامج علعععععععععععى القعععععععععععدرة علعععععععععععى 

 . إعطاء الحلول 

م -ه 
 
م إحععععععععدى مميععععععععزات السععععععععلوك الععععععععذكي تعععععععععد: القببببببببدرة علبببببببب  الببببببببتعل

ُ
م فععععععععي , القععععععععدرة علععععععععى الععععععععتعل

ُ
وسععععععععواء أكععععععععان الععععععععتعل

كاء الاصععععععععطناعي يجععععععععب فععععععععان بععععععععرامج الععععععععذ البشععععععععر يععععععععتم عععععععععن طريععععععععق املالحظععععععععة أو الاسععععععععتفادة مععععععععن أخطععععععععاء املاضعععععععع ي

 (. 0214, زيدان)ستراتيجيات لتعلم آلالة إأن تعتمد على 

 :تقنية الذكاء إلاصطناعي تتصف بالسمات التالية أن ون ويرى الباحث

 استخدام أسلوب مقارن لءسلوب البشري في حل املشكالت املعقدة. 

 التعامل مع الفرضيات بشكل متزامن وبدقة وسرعة عالية. 

 وجود حل متخصص لكل مشكلة ولكل فئة متجانسة من املشاكل. 

  تذبذب دون تعمل بمستوى علمي واستشاري ثابت. 

 يتطلب بناؤها تمثيل كميات هائلة من املعارف الخاصة بمجال معين . 

 تعالج البيانات الرمزية غير الرقمية من خالل عمليات التحليل واملقارنة املنطقية. 

 :منها ما يلي, ائص والسمات التي يجب أن تتسم بها نظم البرمجيات الذكيةوهناك العديد من الخص

  القدرة على الاستنتاجReasoning  والاستداللInference. 

  القدرة على الاستنباط وإلادراكPerception. 

  عدم الاعتماد على ألاسلوب الخوارزمي في حل املشاكلNon – Algorithmic. 

 التمثيل واملعالجة الرمزية (Processing )Symbolic Representation. 

  احتضان املعرفة وتمثيلهاKnowledge Representation. 

  القدرة على التعامل مع البيانات غير املكتملةIncomplete Data. 

  القدرة على التعامل مع البيانات غير املؤكدة واملتضاربةConflicting Data. 

  م
ُ
 .وإلاضافة إلى قاعدة املعرفة  THE Ability to Learnالقدرة على التعل

  استخدام الحدس والقدرة على الحكم على ألاحداث بالخبرة التجريبيةHeuristics ( ,1558بسيوني  .) 
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أنعععه يجعععب عنعععد تصعععميم وبرمجعععة بعععرامج العععذكاء الاصعععطناعي مراععععاة خصعععائص العععذكاء ( 0210)ويعععرى أبعععو شعععمالة  

خعععععرى وإمكانيعععععة الاسعععععتفادة معععععن مفهعععععوم وخصعععععائص العععععذكاء الاصعععععطناعي الاصعععععطناعي حتعععععى يمكعععععن تمييزهعععععا ععععععن البعععععرامج ألا 

 .  بإضافة خصائص للبرنامج املنتج لتعظيم فوائده في العملية التعليمية

 :     مدا   الذكاء الاصطناعي ومكونات 

تنعععععدرج معععععداخل العععععذكاء الاصعععععطناعي تحعععععت املعععععداخل املعرفيعععععة حيعععععث تشعععععترك معهعععععا فعععععي الكثيعععععر معععععن الخصعععععائص 

, وهدف كل منها تحديد أنماط العمليات املعرفية التي تقود إلى الاستبصارات الابتكارية, وكالهمعا يقعوم علعى ألاساليبو

 من التداعيات العشوائية البسيطة لءفكار 
 
 (. 1555الزيات, )التناول البنائي أو التركيبي لالبتكارية بدال

 : ية كالتاليويقوم علم الذكاء الاصطناعي على ثالثة مداخل رئيس

بحيث تمثل لغة ذكيعة تحعاول أن تقلعد لغعة إلانسعان فعي التراكيعب اللغويعة لوضعع : مدخل تطوير لغة الحاسوب -1

 .نظام للرموز تساعد الحاسوب على اكتساب خصائص معرفية

 فيمععا يتعلععق بكيفيععة حععل : مععدخل تطويععع البععرامج -0
 
حتععى تصععبح بععرامج ذكيععة فععي ضععوء نتععائج علععم الععنفس, خاصععة

 .ت, والذكاء في هذه الحالة هو ذكاء البرنامج الذي يضعه العقل البشري ليقوم بمحاكاتهاملشكال 

مععععدخل اتجاهععععات تعتمععععد علععععى دراسععععة طبقععععات وأجععععزاء املععععخ البشععععري, وطريقععععة تكععععوين الاتصععععاالت العصععععبية فععععي  -3

م 
ُ
 الجعععزء معععن املعععخ القابعععل للعععتعل

 
وجميعععع املحعععاوالت التعععي تبعععذل معععن أجعععل  Learnableالقشعععرة املخيعععة, خصوصعععا

بعض وظائف القشرة املخية في عمليعة  simulationعمل شبكة عصبية إلكترونية اصطناعية تقوم بمحاكاة 

 (.0220محمد, )تجهيز املعلومات 

والعععععذكاء الاصعععععطناعى لديعععععه القعععععدرة علعععععى إكتسعععععاب املعرفعععععة معععععن مصعععععادرها املختلفعععععة واسعععععتخدامها ثعععععم معالجتهعععععا  

وهعععو معععا يطلعععق , ها معععن خعععالل محاكععاة عمليعععات التفكيعععر والاسععتدالل التعععى يقعععوم بهعععا الانسععان فعععى حعععل املشععكالتواسععتخدام

 :وتتمثل مكونات الذكاء الاصطناعى فيما يلي, عليه املعرفة

 : وتتكون من, ترتيب وتنظيم املعلومات والخبرات بأسلوب يمكن للحاسوب التعامل معه :املعرتتفة قاعدة -أ 

  تحتوى على الحقائق املتخصصة فى مجال خبرة معين وال يوجد عليها خالف :ال ابتةقاعدة البيانات. 

 أو ذاكرة العمل ومعلوماتها غير دقيقة ولكنها تساعد على التخمين الجيد: قاعدة البيانات املتغيرة. 

ائق هعععععى اجعععععراءات مبرمجعععععة تقعععععود إلعععععى الحعععععل املطلعععععوب معععععن خعععععالل ربعععععط القواععععععد والحقععععع: منظومبببببة الاليبببببة الاسبببببتدالل -ب 

 . والاستنباط والاستدالل

جععععراءات التععععى تجهععععز املسععععتفيد بععععأدوات مناسععععبة للتفاعععععل مععععع النظععععام فععععى مرحلععععة التطععععوير هععععى إلا : واجهببببة املسببببتخدم -ج 

 (. 0214, زيدان)والاستخدام 
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 :   مجاالت الذكاء الاصطناعي البح ية والتطبيقية

تحعاكي وتسعلك فعي مجمعل أعمالهعا ووظائفهعا  تسعى تكنولوجيا الذكاء الاصعطناعي إلعى إنتعاج برمجيعات حاسعوبية

 :وتعتمد دراسة الذكاء الاصطناعي على فهم ألاساسيات والفروض التالية(. 0221سالم, )السلوك الذكي 

 تمثيل املعرفةknowledge representing . 

  طرق الاستدالل والتحكمinference/ control. 

  م والتكيف
ُ
 .Ability to Learn/ Adaptقابلية التعل

  ( أو الاستنتاج غير املكتمل)تمثيل عدم املصداقية والتكيفcertainly representation . 

  تقنيات البحث واملواءمةSearch& Matching. 

  التوحيد وإلاثبات التحليليUnification & Reasoning. 

  الاستنتاج املتغير الوتيرةNon monotonic Reasoning. 

  الوضعيةEmpiricism. 

  تجزئة املشاكل تفتيت أوProblem Decomposition. 

  املشاكل ذات الطبيعة الديناميكيةProblem Dynamics. 

  ألانواع املختلفة لالستنتاجTypes Of Reasoning. 

  لغات التمثيل والبرمجة املالئمة للتطبيقRepresentation& Programming Language ( ,0221الشرقاوي .) 

 :البح يةمجاالت الذكاء الاصطناعي  -أ

 : ة على املجاالت البحثية التاليةألاكاديمييحتوي علم الذكاء الاصطناعي من الناحية 

  إلادراك وأساليب ألاداءAction And Perception. 

  أساليب الاستنتاج والاستداللReasoning And Inference. 

  العلم املعرفيCognitive Science. 

  نماذج الشبكات املعرفية العصبيةConnectionist Models. 

  الذكاء الاصطناعي املوزعDistributed Al. 

  تصميم الخوارزميات الوراثيةGenetic Base Technology . 

  تكنولوجيا قواعد املعرفةKnowledge Base Technology. 

  أساليب تمثيل املعرفةKnowledge Representation. 

  م
ُ
 .Learningنماذج التعل
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  معالجة اللغات الطبيعيةNatural Language Processing. 

  أساليب التخطيط وصنع القرارPlanning & Language Processing. 

  البرمجة آلاليةAutomatic Programming ( ,0221؛ سالم, 0222طلبة.) 

 :  مجاالت الذكاء الاصطناعي التطبيقية -ب

وقععععدرات جديعععدة ألجهععععزة الحاسععععوب لكعععي يععععؤدي النععععاس خععععدمات يهعععتم بععععاحثو الععععذكاء الاصعععطناعي بإبععععداع مالمععععح 

 ال تحتععاج للمزيععد مععن ألابحععاث 
 
 مألوفععا

 
معينععة لععم تكععن موجععودة مععن قبععل, وذات يععوم سععوف تصععبح هععذه الخععدمات شععيئا

وعندئعععذ سععوف ينتقعععل اهتمععام بعععاحثي الععذكاء الاصعععطناعي إلععى آفعععاق  ومجععاالت جديعععدة ويتركععون سعععائر املجعععاالت . والتطععوير

 .مة للمهندسين والفنيينالقدي

فالذكاء الاصطناعي ال يخدم تطبيقات معينة في مجال الحاسوب ولكنه مجال متجدد املوضوعات ألنه يخدم 

 على حافة التكنولوجيا بصورة عامة وعلم الحاسوب بصفة خاصة
 
واملوضوعات التعي يهعتم , التطبيقات التي تقع دائما

لعععععن تكعععععون هعععععي ذات املوضعععععوعات بععععععد عشعععععر سعععععنوات, بعععععل سعععععتظهر فعععععي ألافعععععق  بهعععععا بعععععاحثو العععععذكاء الاصعععععطناعي هعععععذه ألايعععععام

 (.1555الحسيني, )احتياجات جديدة وأبحاث تعمل جاهدة لتحقيق هذه الاحتياجات 

وهنععععاك تنععععوع كبيععععر فععععي التطبيقععععات التععععي يسععععتخدم فيهععععا الععععذكاء الاصععععطناعي, نتيجععععة مشععععاركة فئععععات كثيععععرة مععععن  

 (.0221الهادي, )إلخ ... ات والحاسوب والطبيعة وعلم النفس واللغويات الباحثين والعلماء في علوم الرياضي

والتعععي تعمعععل فعععي إنتعععاج نظعععم ذكيعععة  Sub Field of Alومعععن املجعععاالت الفرعيعععة لتكنولوجيعععا العععذكاء الاصعععطناعي 

Intelligent Software تحقق صفات التفكير, والرؤية, والسمع, والكالم, والحركة, ما يلي: 

 الطبيعية  معالجة اللغاتNatural Language Processing. 

  تكنولوجيا الرؤيا للحاسوب Computer Vision. 

  تكنولوجيا التعرف على الكالم وألاصواتSpeech Recognition Or Voice. 

  تكنولوجيا النظم الخبيرةExpert System. 

  م الذكي باستخدام الحاسوب
ُ
 .Intelligent Touring Systemالتعليم والتعل

 لروبوتات اRobotics . 

  
 
 .Automated theorem Provingإثبات النظريات آليا

  
 
 .Automated Knowledge Representationتمثيل املعارف آليا

  الوسائط املتعددةMultimedia ( ,0221سالم.) 

  التعرف على الكالمSpeech Recognition. 
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  فهم اللغات الطبيعيةUnderstanding Natural Language. 

  ألالعابGames 

  حل املشكالتProblem Solving 

  الترجمة آلاليةMachine Learning ) ,؛  1555, ؛ الحسيني1558الخوريMcCarthy, 2004  .) 

  :   برامج التدريس القائمة عل  الذكاء الاصطناعي

                                       يطلععععععععععععععععق علععععععععععععععععى بععععععععععععععععرامج التععععععععععععععععدريس القائمععععععععععععععععة علععععععععععععععععى الععععععععععععععععذكاء الاصععععععععععععععععطناعي اسععععععععععععععععم نظععععععععععععععععم التععععععععععععععععدريس الذكيععععععععععععععععة

Intelligent  Touring System , واسعتمدت نظعم التعدريس الذكيعة تسعميتها معن كونهعا نظعم تعدريس مبنيعة علعى الكمبيعوتر

؛ وبعععععدأت علعععععى أسععععععاس الاهتمعععععام بمفعععععاهيم نظريعععععة املعرفععععععة (1555جعععععودت, )مسعععععتخدمة تكنولوجيعععععا العععععذكاء الاصععععععطناعي 

وقعععععد توجهعععععت البحعععععوث التطبيقيعععععة ملجعععععال تصعععععميم وبنعععععاء نظعععععم التعلعععععيم الذكيعععععة التعععععي , ول التربيعععععةواملجعععععال املعرفعععععي وأصععععع

 (.   1555يونس, )تستخدم نظريات الذكاء الاصطناعي املستخدمة بهدف رفع كفاءة العملية التعليمية والتدريبية 

 علععععى الطععععالب, وتعععععد نظععععم التععععدريس الذكيععععة أحععععد املشععععاريع الناخحععععة للععععذكاء الاصععععطناعي وتععععم اختبارهعععع
 
ا كثيععععرا

م, وقععد تطععورت العديععد مععن أنظمععة التععدريس الذكيععة خععالل العشععرين سععنة ألاخيععرة, 
ُ
وأثبتععت أنهععا تععؤدي إلععى تسععهيل الععتعل

 في مجاالت الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا ولغعات الكمبيعوتر 
 
 خصوصا

 
 هائال

 
 ,Arthur, Kurt, Carolyn)وأثبتت نجاحا

Pamela, 2007)وتمثععععل نظعععع , 
 
 فععععي اكتسععععاب املهععععارات همم التععععدريس الذكيعععة أحععععد التقنيععععات التربويععععة التععععي تلععععب دورا

 
مععععا

 فعي حقعل املعرفعة الخعاص   Tourالضرورية للنجاح, حيث تععد أحعد أشعكال أنظمعة الخبيعر, حيعث كعل معلعم 
 
يكعون خبيعرا

 (.Gilbert, 2000)به, ويملك أسلوب تعليم مختلف 

أنهععععا نظععععام تعليمععععي معتمععععد علععععى الكمبيععععوتر, فقععععد عرفععععت , يس الذكيععععةلععععنظم التععععدر  وهنععععاك تعريفععععات متعععععددة

نظععم عععرف وت(. 0222طلبععة, )ويسععتخدم تقنيععات الععذكاء الاصععطناعي فععي تمثيععل املعرفععة التععي نحتاجهععا لتعلععيم موضععوع مععا 

عبارة عن برامج قادرة على تعديل نفسها أثناء الاستخدام من أجل استحداث نظم اتصاالت على أنها التدريس الذكية 

نحعععو أكثعععر دقعععة وسعععرعة معععن خعععالل اسعععتخدام القعععدرة علعععى الاسعععتجابة ملجموععععة معععن إلاجابعععات, وفهعععم مفعععردات وأسعععاليب 

 (.   0222, السيد)الطلبة في استجاباتهم 

م يحتعوي علععى بععض الععذكاء, وهعو نمععوذج للتعدريس بمسععاعدة  أنهعا برنععامج كمبيعوتري يسععتخدم فعيوتععرف 
ُ
الععتعل

أنها برمجيات جاهزة لنظم خبيرة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي تستخدم في التعليم كما تعرف (. Reva, 2000)الكمبيوتر 

ووحعععدة للمشعععاركة فعععي املعرفعععة وإععععادة اسعععتخدامها, حيعععث تحعععاكي املعلعععم البشعععري, وتملعععك نمعععوذج خبيعععر, نمعععوذج طالعععب, 

 (.Abdel Badeeh, 2000)تعليمية وواجهة 
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م إلععى أن يصعععل لحعععد العععتمكن, ( 0227)وعرفهععا شعععاكر 
ُ
أنهعععا بععرامج تقعععدم للطالعععب عينعععات ومسععاعدات أثنعععاء العععتعل

 
 
ات الطالعب ت وإمكانعلتسلسعل مععين, وتكتشعف قعدرا وتتميز بقدرتها على توليد التعدريبات واملسعائل بشعكل ال نهعائي وفقعا

 .لضعف لديه وتقوم بعالجهاوتكشف مواطن ا

ي معععن خعععالل معالجتعععه لقعععدرات أنهعععا نظعععام تعععدريس بعععالكمبيوتر يحعععاكي املعلعععم البشعععر ( 0210)وعرفهعععا أبعععو شعععمالة 

ات الطلبععععة عععععن طريععععق تحديععععد السععععلوك املععععدخلي, وتشععععخيص نقععععاط القصععععور ومعالجتهععععا, والتوجيععععه فععععي الععععدرس, وإمكانعععع

املعرفعي للطالعب, والتنعوع فعي أسعاليب التفاععل معع الطالعب, ومعالجعة حعل والتنويع في أساليب التدريس, وتتبع املسعتوى 

 .املشكالت بطرق غير خوارزمية في الحل بما يتناسب مع الفروق الفردية للطالب

  :الفروق بين برامج التدريس الذكية والبرامج التقليدية

ليديععععة النمطيععععة والبرمجيععععات يعععععد العصععععر الحععععالي عصععععر صععععناعة املعرفععععة, وتكمععععن الفععععروق بععععين البرمجيععععات التق

فقعععععط جمعععععع  هعععععي املبنيعععععة علعععععى املعرفعععععة فعععععي املحتعععععوى وطريقعععععة إلاععععععداد وأسعععععلوب املعالجعععععة والاسعععععتخدام, فاملعرفعععععة ليسعععععت

املعلومعععععات وفحصعععععها واشعععععتقاق العالقعععععات بينهعععععا والعععععربط بعععععين عناصعععععرها بعععععل وتلخيصعععععها واسعععععتبعاد الزائعععععف منهعععععا وربطهعععععا 

 ونظا
 
 يمكن الاستفادة به واستخدامه بالخبرات املتاحة لتأخذ شكال

 
 (.  0222طلبة, )ما

 :ومن املالحظ أن البرمجيات النمطية تبنى على املعادلة التالية

 Programبرنامج التطبيق =  Algorithmخوارزمية +  Dataبيانات 

 :بينما تبنى نظم الذكاء الاصطناعي املبنية على املعرفة على املعادلة التالية

 (.0221عبد الهادي, )نظام ذكي مبني على املعرفة =  Inference استدالل +  Knowledge معرفة 

ويرى البعض أنه يجب وضع تصور ملعمارية نظام التدريس الذكي قبل تصميمه وإنتاجعه ألنعه سعيكون لعه دور  

فعي التصعميم واختيعار أدوات التعأليف ولغعات وأسعلوب البرمجعة, وإن اختلفعت معماريعة النظعام فعي بععض الدراسعات فإنهعا 

, املعلعععم وخبرتعععه التربويعععة, موضعععوعات املجعععال والتعععي تتمثعععل فعععي الطالعععب وخصائصعععه ألاساسعععيةكلهعععا تعععدور حعععول النمعععاذج 

ات وخصععائص الععذكاء الاصععطناعي, ف التعليميععة ولكععن مععع إضععافة إمكانعع, وهععذه عناصععر تصععميم املواقعع(الرسععالة)نفسععه 

باإلضافة إلى الاستفادة من خبرة الخبراء في املجال, وتقييم تشخيص ي, وواجهة استخدام تفاعلية وتزداد كفعاءة بعرامج 

 :ذكية كلما كانالتدريس ال

 .التحليل الدقيق ملعرفة املجال وتمثيلها باألسلوب املناسب -أ 

إدراك أهميععععة نمعععععوذج الطالعععععب محعععععور العمليعععععة التعليميعععععة, وتوضععععيح جميعععععع البيانعععععات والتفصعععععيالت التعععععي تفيعععععد  -ب 

 .البرنامج في التوجيه والتدريس
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 .عيةزيادة التفاعل وسهولته ومرونته بين الطالب والبرنامج وباللغة الطبي -ج 

, أبعععو شععععمالة)جميعععع التصعععورات لسعععلوك واسعععتجابات الطالعععب فعععي حععععل املشعععكالت وتمثيلهعععا باألسعععلوب املناسعععب  -د 

0210.) 

منهععا مععا , الاصععطناعى يجععب توافرهععا ببرنععامج التععدريس القععائم علععى الععذكاء أن هنععاك عععدة معععايير ون ويععرى البععاحث 

 :يلي

  قدرات الطالب العلمية أن يتمكن البرنامج من توليد املسائل أخذ فى الاعتبار. 

  علععى مععا يدخلععه 
 
 اعتمععادا

 
 علععى التكيععف مععع بيئععة الطالععب مععن خععالل تعععديل نفسععة ذاتيععا

 
أن يكععون البرنععامج قععادرا

 .الطالب من معارف حقيقية أثناء التعلم

  
 
 النقاط الصعبة وعارضا

 
 على إعطاء إجابات تفصيلية مرتبة موضحا

 
 . خطوات الحل أن يكون البرنامج قادرا

  البرنعععامج علععى أنعععواع متععععددة مععن املعرفعععة التعععى يمكععن تمثيلهعععا مثععل املعرفعععة التعععى يمكععن تمثيلهعععا مثعععل  ي أن يحتععو

 . املعرفة الخاصة باملادة التدريسية واملعرفة الخاصة بإستراتيجية التدريس واملعرفة الخاصة بالطالب

  خطاءلب قد تنشأ عن هذه ألا فهم الطا  ىأي ثغرات ف خطاء الشائعة واكتشافالقدرة على أكتشاف ألا. 

  أن يسععتخدم البرنععامج واجهععة تفاعععل مرنععة يتفاعععل مععن خاللهععا املسععتخدم مععع الحاسععوب باالعتمععاد علععى الحععوار

 . املتبادل

 :مكونات نظم التدريس الذكية في العناصر التالية( 0214)وقد حدد زيدان 

  :وةدة الخبير -أ 

, واملعلومات املرغوب تدريسها للطالب ألاساسيةالتعليمات ستراتيجيات التدريس و إ تحتوي هذه الوحدة على 

متضعععمنة املفعععاهيم واملواضعععيع والحقعععائق واملعرفعععة إلاجرائيعععة التعععي يعععراد أن يتعلمهعععا الطالعععب, وهعععي أكثعععر معععن مجعععرد تمثيعععل 

 .للبيانات, فهي نموذج أو صياغة للطريقة التي يمثل بها شخص خبير املعرفة التخصصية

  :وةدة الطالي -ب 

وتهعععععتم هعععععذه الوحعععععدة بمتابععععععة مسعععععتوى أداء , ل وحعععععدة الطالعععععب علعععععى تعععععدوين معلومعععععات تتعلعععععق بكعععععل طالعععععبتعمععععع 

 :وتعكس وحدة الطالب. الطالب في املادة العلمية املقدمة

 الوضع الحالي للمعرفة لدى الطالب. 

 م درس معين
ّ
 .مستوى تقدم الطالب في تعل

  لخإ.... املختلفة وطلب العون والشرحزمن وتكرار محاوالت تنفيذ التمارين. 
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  ر دروس سابقة أسئلة عنأداء الطالب فيما يتعلق باإلجابة
ّ
 .النظام وحل املسائل والقدرة على تذك

  (.عدد املرات التي يتبع فيها املسارات الصحيحة لتعلم مفهوم ما)السلوك التعليمي للطالب 

 :وةده أصول التعليم -ج 

عمليعععععة العععععتعلم, مثعععععل تحديعععععد املعلومعععععات الضعععععرورية عنعععععد الحاجعععععة للمراجععععععة أو تقعععععّدم هعععععذه الوحعععععدة أسعععععلوب  

الحاجة لعرض موضوع جديد, وبناء على املعلومات العواردة معن وحعدة الطالعب تعمعل وحعدة أصعول التعلعيم علعى اتخعاذ 

فهعععذه , اجععععةواملر   التعععدريس والامتحعععان: قعععرارات تعليميعععة تعكعععس الحاجعععات املختلفعععة لكعععل طالعععب, فيمعععا يتعلعععق بكعععل معععن

 .وتحديد الزمن املالئم ألاساليبهذه  ولة عن تنفيذؤ الوحدة هي املس

  :وةدة الشرح -د 

محتويععات الععدروس وألاهععداف )تسععتغل هععذه الوحععدة كافععة املعلومععات املتاحععة مععن قاعععدة املعرفععة التخصصععية  

الطالعععب وتقعععديم الشعععرح  ةأسععئلوكعععذلك معلومععات معععن وحعععدة الطالعععب حتععى يتسعععنى إلاجابعععة ععععن ( واملواضععيع والامتحانعععات

 :ويمكن لهذه الوحدة القيام باألعباء التالية. املالئم

 تحديد محتويات إلاجابة أو الشرح. 

  لى مفاهيم ذات عالقة وغيرهاإارة مثل املالحظات, التوضيحات, ألامثلة, إلاش)تحديد نمط تقديم الشرح. 

 تجميع املعلومات وترتيب الجمل حتى يمكن استيعابها. 

  :التواص وةدة  -ه 

تععععتحكم فععععي عمليععععات التفاعععععل مععععع الطالععععب مثععععل إجععععراء الحععععوار وتصععععميم الشاشععععات وكيفيععععة عععععرض املععععادة العلميععععة علععععى 

الطالععععععب بأفضععععععل أسععععععلوب مععععععن خععععععالل تقععععععديم متصععععععفحات للمعرفععععععة وأدوات لإلبحععععععار لعععععععرض الععععععدروس حسععععععب  

حعععدة علعععى أدوات إضعععافية للطالعععب ويمكعععن أن تحتعععوي هعععذه الو . التسلسعععل وتصعععفح العععدرس السعععابق أو الالحعععق وألاهعععداف

   .مثل دفتر املالحظات أو إشارات صوتية أو ضوئية وكذلك ساعة زمنية أو مساعدة مباشرة

 :  أدوات تأليف نظم التدريس الذكية

يتحععدد الهععدف مععن نظععم التععأليف الذكيععة فععي قععدرتها علععى إنتععاج نظععم تععدريس ذكيععة فععي مجععاالت محععددة بتععوفير 

, وأدوات تععععأليف نظععععم التععععدريس الذكيععععة (0221عبععععد الهععععادي, ) Leap ,Casperأدوات إنتععععاج قواعععععد املعرفععععة مثععععل نظععععام 

وتسعععمح , لتعليمععي يختلععف مععن أداة ألخععرى تسععمح للمطععورين مععن عمععل قاعععدة املعرفععة, وصععي  تمثيعععل املعرفععة واملععدخل ا

أدوات تأليف نظم التدريس الذكية للمطورين بتطوير واجهة تسليم التعليم الذي يقدم املعلومات معن قاععدة املعرفعة 

 (.Patricia, sheng, 2001)للطالب 

 :  وقد صنف البعض أدوات التأليف إلى سبع فئات كالتالي
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         .           التخطيط وتسلسل املنهج .1

 .إستراتيجيات التدريس .0

 .                           نظام خبير املجال .3

 . أنواع املعرفة .4

 .                الهدف أو الغرض الخاص .1

 .الوسائط الفائقة التكيفية الذكية .1

 (.Linton, 2003)املحاكاة والتدريب على ألادوات وألاجهزة  .7

تكنولوجيعععا, هععو علععم يجمعععع بععين العديععد معععن العلععوم مثععل علعععوم يتضععح ممععا سععبق أن العععذكاء الاصععطناعي علععم و  

كثيععر, وتكنولوجيععا ألنععه يهععدف إلععى الالحاسععوب والبيولععوجي واللغععات وعلععم الععنفس املعرفععي والرياضععيات والهندسععة وغيرهععا 

ؤيعععة إنتعععاج نظعععم تعتمعععد علعععى املعرفعععة فعععي مجعععال مععععين يمكعععن بواسعععطتها أن تجععععل الحاسعععوب لعععه القعععدرة علعععى التفكيعععر والر 

ويسععى العذكاء الاصعطناعي إلعى تحقيعق العديعد معن ألاهعداف مثعل الوصعول إلعى أنمعاط معالجعة . والكعالم والسعمع والحركعة

وتطععععوير بععععرامج الحاسععععوب بحيععععث تسععععتطيع أن تععععتعلم مععععن , العمليععععات العقليععععة العليععععا التععععي تععععتم داخععععل العقععععل إلانسععععاني

فهم طبيعة الذكاء إلانساني لعمل برامج حاسوب قادرة على محاكعاة السعلوك  ,تجارب حتى تتمكن من حل املشكالتال

, البحعث التجريبعي, التمثيل الرمعزي : تقنية الذكاء إلاصطناعي بالعديد من السمات منهاوتتسم . إلانساني املتسم بالذكاء

مالقعدرة علعى العتع, البيانات غير املؤكدة أو غير املكتملة, احتضان املعرفة وتمثيلها
ُ
وعلعى العرغم معن ذلعك هنعاك بععض . ل

الجانعععب )د مععن العععذكاء الانسععاني التركيعععز الشععديد علععى الجانعععب الرشععي: جوانععب القصععور فعععي تقنيععة الععذكاء الاصعععطناعي منهععا

ذات نطاق أوسع في معالجة املعلومات, ومع ذلك فإنهعا ععادة  تعدأنظمة الذكاء الصناعي , (نسانييمن من الدماغ إلاألا 

  معا تتعامعل مععع
 
  يتميععز العذكاء الاصععطناعى, (وهعذا مععا تمثلعه القواعععد والنمعاذج فعي هععذه الانظمعة)معلومعات محععددة مسعبقا

الذكاء الاصطناعى جامد ال  ,بالتفكير الاستناجى الاستداللى فقط بينما الذكاء الطبيعى يتميز باالقتباس والتميز والابداع

 .  أن الذكاء الاصطناعى يتسبب فى خلق روتين باإلضافة إلى, روح فيه بينما الذكاء الطبيعى خالق

 :الدرسات السابقة

           : فيما يلي عرض لبعض الدراسات السابقة املرتبطة بموضوع الدراسة الحالية

Hinojo-Lucena, etأجعععععععععععععععرى هينجولوسعععععععععععععععينا وأخعععععععععععععععرون   al. (0215 ) دراسعععععععععععععععة هعععععععععععععععدفت إلعععععععععععععععى تحليعععععععععععععععل إلانتعععععععععععععععاج

العلمععععععععععي حععععععععععول الععععععععععذكاء الاصععععععععععطناعي فععععععععععي التعلععععععععععيم العععععععععععالي املفهرسععععععععععة فععععععععععي قواعععععععععععد بيانععععععععععات الويععععععععععب للعلععععععععععوم وسععععععععععكوبوس 

ولتحقيععععععععععععق أهععععععععععععداف الدراسععععععععععععة تععععععععععععم اسععععععععععععتخدام مععععععععععععنهج الوصععععععععععععفي املسععععععععععععحي مععععععععععععن خععععععععععععالل , (0217-0227)خعععععععععععالل الفتععععععععععععرة 

( 130)حيعععععععععععث تعععععععععععم تحليعععععععععععل , كثعععععععععععر صعععععععععععلة فعععععععععععي العلعععععععععععوم الاجتماعيعععععععععععةالدراسعععععععععععات الببليوجرافيعععععععععععة فعععععععععععي قواععععععععععععد البيانعععععععععععات ألا

 وأظهعععععععععععرت النتعععععععععععائج أن هنعععععععععععاك اهتمامععععععععععع. دراسعععععععععععة
 
 عامليععععععععععع ا

 
بموضعععععععععععوع العععععععععععذكاء الاصعععععععععععطناعي وأن ألادبيعععععععععععات املتعلقعععععععععععة بهعععععععععععذا  ا
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نسعععععععععععتنتج أنعععععععععععه علعععععععععععى الععععععععععرغم معععععععععععن أن العععععععععععذكاء الاصعععععععععععطناعي هعععععععععععو حقيقعععععععععععة واقععععععععععععة, إال أن . املوضععععععععععوع فعععععععععععي مرحلعععععععععععة مبكعععععععععععرة

 . ول تطبيقه في التعليم العالي لم يتم توحيدهإلانتاج العلمي ح

إلعععععععععععععععى الكشععععععععععععععععف عععععععععععععععععن فاعليععععععععععععععععة معععععععععععععععنهج الشععععععععععععععععبكة العصععععععععععععععععبية للععععععععععععععععذكاء Jena (0218 ) وسععععععععععععععععت دراسععععععععععععععععة جينععععععععععععععععا

 
 
م وتععععععععععععديل املفعععععععععععاهيم الخاطئعععععععععععة لعععععععععععدى الطلبعععععععععععة فعععععععععععي العلعععععععععععوم خاصعععععععععععة

ُ
الاصعععععععععععطناعي علعععععععععععى التحصعععععععععععيل وبقعععععععععععاء أثعععععععععععر العععععععععععتعل

وتألفعععععععت عينعععععععة الدراسعععععععة معععععععن , وتعععععععم اسعععععععتخدام املعععععععنهج شعععععععبه التجريبعععععععي, مفعععععععاهيم التمثيعععععععل الضعععععععوئي والععععععععرق والانتقعععععععال

 وط( 42)
 
مفععععععععععععععاهيم خاطئععععععععععععععة قبععععععععععععععل التععععععععععععععدريس لهععععععععععععععم %( 82-%12)البععععععععععععععة كمجموعععععععععععععععة تجريبيععععععععععععععة واحععععععععععععععدة لععععععععععععععديهم طالبععععععععععععععا

وأشعععععععععارت النتعععععععععائج . وقعععععععععد طبعععععععععق علعععععععععيهم اختبعععععععععار تحصعععععععععيلي واختبعععععععععار املفعععععععععاهيم البديلعععععععععة, باسعععععععععتخدام العععععععععذكاء الاصعععععععععطناعي

ار إلعععععععععى وجعععععععععود فعععععععععروق ذات داللعععععععععة إحصعععععععععائية بعععععععععين متوسعععععععععطي درجعععععععععات الطعععععععععالب فعععععععععي التطبيعععععععععق القبلعععععععععي والبععععععععععدي لالختبععععععععع

ممععععععععا يشععععععععير إلععععععععى فاعليععععععععة الععععععععذكاء الاصععععععععطناعي علععععععععى , التحصععععععععيلي واختبععععععععار املفععععععععاهيم البديلععععععععة لصععععععععالح التطبيععععععععق البعععععععععدي

م وتعديل املفاهيم الخاطئة في العلوم
ُ
 .    التحصيل وبقاء أثر التعل

إلععععععععععى التعععععععععععرف علععععععععععى أثععععععععععر اسععععععععععتخدام برنععععععععععامج  (Castro-Santos, 2017)سععععععععععانتوس -وهععععععععععدفت دراسععععععععععة كارسععععععععععترو

م إلالكترونععععععععي لتحسععععععععين صععععععععنع القععععععععرار لععععععععدى الطععععععععالب فععععععععي مجععععععععال الععععععععذكاء الاصععععععععطناعي وتحسععععععععين تعلععععععععم  قععععععععائم علععععععععى
ُ
الععععععععتعل

 حيععععععععث يقععععععععوم نظععععععععام التعلععععععععيم إلالكترونععععععععي بتفريعععععععع  الطععععععععالب مععععععععن القيععععععععام بعمععععععععل ال يععععععععرتبط ارتباطعععععععع. الحاسععععععععوب
 
 مباشععععععععر  ا

 
 ا

طعععععععععويرهم وتقيعععععععععيم ذاتعععععععععي بهعععععععععذه الطريقعععععععععة يمكعععععععععن للطعععععععععالب تجربعععععععععة ت. بمشعععععععععكالت العععععععععذكاء الاصعععععععععطناعي وهندسعععععععععة املعرفعععععععععة

 . ملستوى تقدمهم
 
     .في نتائج تعلم الطالب وأظهرت النتائج تحسنا كبيرا

الكشععععععععععف عععععععععععن مععععععععععدى فاعليععععععععععة بيئععععععععععة تعلععععععععععم إلكترونيععععععععععة ( 0214)ومبععععععععععارز إسععععععععععماعيل و عزمععععععععععي وتناولعععععععععت دراسععععععععععة 

, اقائمعععععععة علعععععععى العععععععذكاء الاصعععععععطناعي لحعععععععل مشعععععععكالت صعععععععيانة شعععععععبكات الحاسعععععععب لعععععععدى طلبعععععععة كليعععععععة التربيعععععععة النوعيعععععععة بقنععععععع

 معععععععععععن الفرقعععععععععععة الثالثعععععععععععة بقسعععععععععععم ( 32)وتألفعععععععععععت عينعععععععععععة الدراسعععععععععععة معععععععععععن , وتعععععععععععم اسعععععععععععتخدام املعععععععععععنهج شعععععععععععبه التجريبعععععععععععي
 
طالبعععععععععععا

تكنولوجيعععععععععععا التعلعععععععععععيم بكليعععععععععععة التربيعععععععععععة النوعيعععععععععععة بقنعععععععععععا طيعععععععععععق علعععععععععععيهم اختبعععععععععععار تحصعععععععععععيلي لقيعععععععععععاس الجانعععععععععععب املعرفعععععععععععي فعععععععععععي 

ئعععععععععععععي لحعععععععععععععل هعععععععععععععذه مفعععععععععععععاهيم حعععععععععععععل مشعععععععععععععكالت صعععععععععععععيانة شعععععععععععععبكات الحاسعععععععععععععب, وبطاقعععععععععععععة مالحظعععععععععععععة لقيعععععععععععععاس الجانعععععععععععععب ألادا

وقعععععععععععد أشعععععععععععارت نتعععععععععععائج الدراسعععععععععععة إلعععععععععععى وجعععععععععععود فعععععععععععرق ذي داللعععععععععععة إحصعععععععععععائية بعععععععععععين متوسعععععععععععطات أفعععععععععععراد عينععععععععععععة . املشعععععععععععكالت

الدراسععععععععععة فععععععععععي التطبيععععععععععق القبلععععععععععي والبعععععععععععدي لالختبععععععععععار التحصععععععععععيلي وبطاقععععععععععة املالحظععععععععععة لصععععععععععالح القيععععععععععاس البعععععععععععدي, ممععععععععععا 

م إلالكترونيعععععععععععة القائمعععععععععععة علعععععععععععى العععععععععععذك
ُ
اء الاصعععععععععععطناعي فعععععععععععي زيعععععععععععادة تحصعععععععععععيل يعععععععععععّدل علعععععععععععى فاعليعععععععععععة اسعععععععععععتخدام بيئعععععععععععة العععععععععععتعل

املفععععععععععاهيم فععععععععععي حععععععععععل مشععععععععععكالت صععععععععععيانة شععععععععععبكات الحاسععععععععععب لععععععععععدى طععععععععععالب شعععععععععععبة تكنولوجيععععععععععا التعلععععععععععيم بكليععععععععععة التربيععععععععععة 

 .النوعية

إلععععععععععى التعععععععععععرف علععععععععععى فعاليععععععععععة برنععععععععععامج قععععععععععائم علععععععععععى الععععععععععذكاء الاصععععععععععطناعي ( 0210)وسعععععععععععت دراسععععععععععة أبععععععععععو شععععععععععمالة 

ث تكنولوجيعععععععععا املعلومعععععععععات لعععععععععدى طالبعععععععععات الحعععععععععادي عشعععععععععر لتنميععععععععة التفكيعععععععععر الاسعععععععععتداللي والتحصعععععععععيل الدرا ععععععععع ي فعععععععععي مبحععععععععع
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( 30= ن)طالبععععععععة وضعععععععععابطة ( 07= ن)طالبععععععععة تعععععععععم تقسععععععععيمهم إلععععععععى مجموععععععععععة تجريبيععععععععة ( 15)وتكونععععععععت العينعععععععععة مععععععععن , بغععععععععزة

طالبععععععععععععععة, وتععععععععععععععم اتبععععععععععععععاع املععععععععععععععنهج شععععععععععععععبه التجريبععععععععععععععي, وتضععععععععععععععمنت أدوات الدراسععععععععععععععة اختبععععععععععععععار تحصععععععععععععععيلي واختبععععععععععععععار التفكيعععععععععععععععر 

د فعععععععععرق ذي داللعععععععععة إحصعععععععععائية بعععععععععين متوسعععععععععطي درجعععععععععات املجموععععععععععة التجريبيعععععععععة فعععععععععي وأظهعععععععععرت النتعععععععععائج وجعععععععععو . الاسعععععععععتداللي

, القيعععععععععاس القبلعععععععععي والبععععععععععدي لكعععععععععل معععععععععن الاختبعععععععععار التحصعععععععععيلي واختبعععععععععار التفكيعععععععععر الاسعععععععععتداللي لصعععععععععالح القيعععععععععاس البععععععععععدي

كمعععععععا أظهعععععععرت النتعععععععائج وجعععععععود فعععععععرق ذي داللعععععععة إحصعععععععائية بعععععععين متوسعععععععطي درجعععععععات املجموععععععععة التجريبيعععععععة والضعععععععابطة فعععععععي 

 .  البعدي لالختبار التحصيلي واختبار التفكير الاستداللي لصالح املجموعة التجريبيةالقياس 

إلععععععععى تعععععععععرف فعاليععععععععة برنعععععععععامج تعليمععععععععي ذكععععععععي فععععععععي تنميععععععععة مهععععععععارات بنععععععععاء املواقعععععععععع ( 0210)وسعععععععععت دراسععععععععة النجععععععععار 

لعينععععععععة مععععععععن وتكونععععععععت ا, إلالكترونيععععععععة التعليميععععععععة لععععععععدى مطععععععععوري املواقععععععععع التعليميععععععععة فععععععععي ضععععععععوء معععععععععايير الجععععععععودة الشععععععععاملة

(02 ) 
 
بكليععععععععععة تكنولوجيععععععععععا املعلومععععععععععات فععععععععععي جامعععععععععععة سععععععععععيناء تععععععععععم تقسععععععععععيمهم بالتسععععععععععاوي إلععععععععععى مجمععععععععععوعتين تجريبيععععععععععة  طالبععععععععععا

وضعععععععابطة, وتعععععععم اتبعععععععاع املعععععععنهج شعععععععبه التجريبعععععععي, واسعععععععتخدم برنعععععععامج تعليمعععععععي ذكعععععععي, واختبعععععععار لقيعععععععاس مهعععععععارة بنعععععععاء املواقعععععععع 

وأظهعععععععععععععععرت النتعععععععععععععععائج وجعععععععععععععععود فعععععععععععععععرق ذي داللعععععععععععععععة . إلالكترونيعععععععععععععععة التعليميعععععععععععععععة, وبطاقعععععععععععععععة مالحظعععععععععععععععة لقيعععععععععععععععاس أداء الطعععععععععععععععالب

إحصععععععععععععائية بععععععععععععين متوسععععععععععععطي درجععععععععععععات املجموعععععععععععععة التجريبيععععععععععععة والضععععععععععععابطة فععععععععععععي القيععععععععععععاس البعععععععععععععدي لكععععععععععععل مععععععععععععن الاختبععععععععععععار 

وتبعععععععععين أن البرنعععععععععامج املقتعععععععععرح يتصعععععععععف بالفاعليعععععععععة فعععععععععي تنميعععععععععة بععععععععععض , وبطاقعععععععععة املالحظعععععععععة لصعععععععععالح املجموععععععععععة التجريبيعععععععععة

لععععععععععععععدى طععععععععععععععالب شعععععععععععععععبة تكنولوجيععععععععععععععا املعلومععععععععععععععات بكليععععععععععععععة تكنولوجيععععععععععععععا  مفععععععععععععععاهيم ومهععععععععععععععارات بنععععععععععععععاء املواقععععععععععععععع إلالكترونيععععععععععععععة

 .  املعلومات وعلوم الحاسب جامعة سيناء

         :      التعليق عل  الدراسات السابقة

 :   من خالل العرض السابق للدراسات السابقة يالحظ ما يلي

-  
 
واتبعت , لطبيعتها وأهدافها ملالءمتهاتبعت معظم الدراسات السابقة املنهج التجريبي وشبه التجريبي نظرا

 .(Hinojo-Lucena, et al., 2019)بعض الدراسات املنهج الوصفي مثل دراسة 

فقد تناولت بعض الدراسات مدى فاعلية استخدام تقنية , تنوعت ألاهداف التي تناولتها الدراسات السابقة -

ومبارز إسماعيل و عزمي ؛ دراسة Castro-Santos, 2017؛ Jena, 2018: الذكاء الاصطناعي مثل دراسة كل  من

تحليل إلانتاج العلمي حول الذكاء وهدفت بعض الدراسات إلى (. 0210)النجار , (0210)أبو شمالة , (0214)

 (.    Hinojo-Lucena, et al., 2019)مثل دراسة عالي الاصطناعي في التعليم ال

التحصيل وبقاء : منها, توصلت الدراسات السابقة إلى فعالية الذكاء الاصطناعي في تحقيق العديد من ألاهداف -

م وتعديل املفاهيم الخاطئة لدى الطلبة في العلوم
ُ
حل مشكالت صيانة شبكات ؛ (Jena, 2018) أثر التعل

تنمية التفكير الاستداللي  (.0214, ومبارز إسماعيل و عزمي (ة كلية التربية النوعية الحاسب لدى طلب
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ناء املواقع إلالكترونية ؛ تنمية مهارات ب(0210, أبو شمالة)والتحصيل الدرا  ي في مبحث تكنولوجيا املعلومات 

  (.0210, النجار)التعليمية لدى مطوري املواقع التعليمية في ضوء معايير الجودة الشاملة 

-Hinojo)تتفق الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في استخدام املنهج الوصفي مثل دراسة  -

Lucena, et al., 2019) , وتختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في املنهج املستخدم والبيئة

في التعليم من ( AI)دور الذكاء الاصطناعي وتسعى الدراسة الحالية إلى الكشف عن , والعينة واملادة الدراسية

 .بدولة الكويت ألاساسيةوجهة نظر طلبة  كلية التربية 

 تناولت التي وألاجنبية العربية املصادر بعض إلى الاهتداء في سابقةال الدراسات من الباحث استفاد وقد -

راسة, و موضوع راسة, وصياغة مشكلة ومنهجية الّد   وتصميم, النظري  ألادب أركان بعض بناء في إلاسهامالّد 

راسة,  أداة راسة  التي النتائج باإلضافة إلى مناقشةالّد   الاتفاق مدى حيث من الحاليةتوصلت إليها الّد 

راسة  نتيجة بين والاختالف       .السابقة الدراسات ونتائج الحاليةالّد 

 : وإجراءاتها الدراسة منهجية   

 :    منهج الدراسة

 مل, اتبعععت الدراسععة الحاليععة املععنهج الوصععفي
 
ويمكععن مععن خاللععه وصععف الظععاهرة , الدراسععةلطبيعععه  الءمتععهنظععرا

موضوع الدراسة وتحليل بياناتها وبيان العالقات بين مكوناتها, وآلاراء التي تطرح حولها والعمليات التي تتضمنها وآلاثار 

    .  التي تحدثها

 : مجتمع وعينة الدراسة

 ( 005)مععععن  وتكونععععت عينععععة الدراسععععة, ألاساسععععيةيتكععععون مجتمععععع الدراسععععة مععععن جميععععع طععععالب كليععععة التربيععععة 
 
طالبععععا

ويوضح الجدول التالي توزع أفراد عينة الدراسة  ألاساسيةوطالبة يدرسون مقرر طرق تدريس الحاسوب بكلية التربية 

 .  حسب املتغيرات الديموجرافية

 (1)جدول 

 توزع أتتفراد عينة الدراسة ةسي املتغيرات الديموجراتتفية

 النسبة املئوية العدد الفئات املتغيرات

 %40.4 57 ذكر النوع

 %17.1 130 أنثى

 

 السنة الدراسية

 %04.2 11 ألاولى

 %18.8 43 الثانية

 %11.0 37 الثالثة

 %41.2 54 الرابعة
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 املعدل التراكمي

 %12.2 03                       0أقل من 

 %45.3 113                                  3أقل من  -0

 %42.1 53 فأكثر 3

 :       أداة الدراسة

: عبارة موزعة على محورين كالتالي( 34)اشتملت أداة الدراسة على استبانة تكونت في صورتها املبدئية من 

التحديات التي : واملحور الثاني, عبارة( 04)ويضم , أهمية تقنية الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية: املحور ألاول 

 , عبارات( 12)ويضم , تواجه استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في التعليم
 
ولكل عبارة خمسة مستويات لإلجابة وفقا

, (درجتان)ال أوافق , (درجات 3)محايد , (درجات 4)أوافق , (درجات 1)أوافق بشدة : ملقياس ليكرت الخما  ي كالتالي

        (. درجة واحدة)ال أوافق بشدة 

    : تم التحقق من صدق الاستبانة باستخدام كل  من: صدق الاستبانة

 (:   صدق املحكمين)الصدق الظاهري  -أ

املحكمين املتخصصين في تقنيات التعليم واملناهج وطرق التدريس تم عرض الاستبانة على مجموعة من 

 ملقترحاتهموعلم النفس التربوي 
 
ألاول وإعادة الصياغة  عبارات من املحور  حيث تم حذف ثالث, , وتم تعديلها وفقا

 لصدق  ويعد, عبارة( 31)وتكونت الاستبانة في صورتها النهائية من , اللغوية لبعض العبارات
 
اتفععاق املحكمين بيانا

     .محتوى الاستبانة

 :  صدق الاتساق الدا لي -ب

محور والدرجة  تم التأكد من صدق الاتساق الداخلي لالستبانة عن طريق حساب معامالت الارتباط بين كل

 وطالبة من طلبة ( 11)حيث تم تطبيقها على , الكلية لالستبانة التي تم الحصول عليها من الدراسة الاستطالعية
 
طالبا

لحساب  SPSS  إلاحصائيةالرزمة وقد استخدم الباحث , يدرسون مقرر طرق تدريس الحاسوب ألاساسيةكلية التربية 

 .  ورصدت النتائج في الجدول التالي, الارتباطمعامالت 

 (0)جدول 

 معامالت الارتباط بين ك  محور والدرجة الكلية لالستبانة 

 معام  الارتباط املحور 

 2.877**  أهمية تقنية الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية: املحور ألاول 

 2.101**  الذكاء الاصطناعي في التعليمالتحديات التي تواجه استخدام تقنية : املحور الثاني

 (2.21)دال عند مستوى داللة )**( 
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يتضح من الجدول السابق أن معامالت الارتباط بين كل محور والدرجة الكلية لالستبانة مرتفعة ودالة 

 عند مستوى داللة 
 
وهذا يدل على الاتساق الداخلي ومن ثم , (2.877 -2.101)بين ما وتراوحت , (2.21)إحصائيا

   .                           صدق البناء

 :    ثبات الاستبانة

إيجاد معامل ثبات ألفا كرونبا  لالستبانة من خالل الرزمة  تم حساب معامل ثبات الاستبانة عن طريق

 . ويوضحها الجدول التالي, تطبيقها على العينة الاستطالعيةبعد  SPSS إلاحصائية

 (3)جدول 

 معامالت ال بات ملحاور الاستبانة 

 معام  ال بات عدد العبارات املحور 

 0.85 01 أهمية تقنية الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية: املحور ألاول 

 0.89 12 الذكاء الاصطناعي في التعليمالتحديات التي تواجه استخدام تقنية : املحور الثاني

 0.84 31 الاستبانة ككل

 
 
وتراوحت معامالت الثبات , يتضح من الجدول السابق أن محاور الاستبانة تتسم بدرجة ثبات دالة إحصائيا

ومن ثم يمكن تعميم الاستبانة على عينة الدراسة , (2.84)وبل  معامل ثبات الاستبانة ككل , (2.85 -2.81)بين ما 

                .ألاساسية

   :      إلاةصائيةاملعالجة 

وأجريت ( SPSS)للعلوم الاجتماعية  إلاحصائيةتم إدخال البيانات بالحاسب آلالي من خالل الرزمة 

  :     الدراسة أسئلة نوذلك لإلجابة ع, التالية إلاحصائيةاملعالجات 

  Frequencyالتكرارات  -

  Percentageالنسبة املئوية  -

  Meanاملتوسط الحسابي  -

  Standard Deviationالانحراف املعياري  -

 t- Testاختبار ت  -

   One Way ANOVAتحليل التباين أحادى الاتجاه  -

   LSD Testاختبار إلع إس دي  -

 



 
                                                                       ويةـــات والبحـوث الرتبــــلة الدراسـجم

                                             ISNN: 2709-5231                                                                                                       م            0201 يناير -(1)العدد  -(1)اجمللد 

 

 52            www.jser-kw.com  

 :نتائج الدراسة ومناقشتها

 نولإلجابعععة عععع, يتنعععاول هعععذا الجعععزء ععععرض النتعععائج التعععي توصعععلت إليهعععا الدراسعععة بععععد التحليعععل إلاحصعععائي للبيانعععات

 باسعععتخدام الرزمعععة  أسعععئلة
 
( (SPSS إلاحصعععائيةالدراسعععة تعععم حصعععر اسعععتجابات أفعععراد عينعععة الدراسعععة ومعالجتهعععا إحصعععائيا

واسعععععتخراج املتوسعععععطات الحسعععععابية والانحرافعععععات املعياريعععععة لكعععععل عبعععععارة معععععن عبعععععارات الاسعععععتبانة ومعرفعععععة داللعععععة الفعععععروق 

 ملتغيرات النعوع والسعنة الدراسعة واملععدل التراكمعي إلاحصائية
 
, بين استجابات أفراد عينة الدراسة حول الاستبانة وفقا

  :وفيما يلي عرض لهذه النتائج

 :         بالسؤال ألاول النتائج الخاصة 

بدولة  ألاساسيةما أهمية تقنية الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية من وجهة نظر طلبة كلية التربية 

 الكويت؟ 

تم حساب النسب املئوية واملتوسطات  للتعرف على أهمية تقنية الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية 

ويوضحها الجدول , الحسابية والانحرافات املعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة حول املحور ألاول لالستبانة

 :     التالي

 (4)جدول 

ية الذكاء املتوسطات الحسابية والانحراتتفات املعيارية والنسي املئوية الستجابات أتتفراد عينة الدراسة ةول أهمية تقن

 الاصطناعي في العملية التعليمية

أواتتفق  العبارة م

 بشدة

 ال أواتتفق ال أواتتفق محايد أواتتفق

 بشدة

املتوسط 

 الحسا ي

الانحراف 

 املعياري 

الترتيي 

 
ا
وتتفقا

 للمتوسط

 15 1.01 3.97 1.31 8.30 19.65 33.62 37.12 .تراعي الفروق الفردية بين الطلبة 1

 5 0.83 4.14 0.87 3.49 12.66 46.29 36.68 .      تقدم تغذية راجعة للمعلمين والطلبة 0

 2 0.85 4.17 0.88 2.19 13.16 44.74 39.04 .توفر مرونة في عرض املادة العلمية 3

 19 0.95 3.91 0.88 7.46 18.42 44.74 28.51 .قدرتها على عرض معلومات عن شخصية الطالب 4

 12 1.08 4.01 1.76 7.05 17.62 31.72 41.85 .الطلبة على التحرر من التعليم بأسلوب واحدتساعد  1

م 1
ُ
 13 1.01 3.99 0.44 8.33 19.30 34.21 37.72 .تقلل من التوتر الناتج عن املحاولة والخطأ في التعل

 6 1.00 4.10 1.32 6.58 13.16 37.28 41.67 .تقلل من الاعتماد على الكتب الدراسية 7

 3 0.96 4.17 0.88 2.64 17.18 33.04 46.26 . تلبي احتياجات الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة 8

 أصبح املعلم ميسر  5
 
 وموجها

 
 21 1.26 3.44 5.33 16.44 26.67 26.22 25.33 .   للعملية التعليمية فقط ا

 11 0.97 4.01 0.88 6.58 17.54 39.04 35.96 .تساعد الطلبة على اتخاذ القرارات التعليمية املناسبة 12
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 17 1.06 3.94 2.63 7.02 17.98 36.84 35.53 . تسهم في التغلب على مشكلة نقص أعداد املعلمين 11

 مليوله واتجاهاته  10
 
توفر نمط تعليم لكل طالب وفقا

 .واحتياجاته
39.65 37.00 17.62 3.96 1.76 4.05 1.01 7 

النظم مع ي تحديد مستوى الطالب باملقارنة أكثر دقة ف 13

 . التقليدية
36.44 36.89 16.89 8.89 0.89 3.92 1.11 18 

 علمية في املشاركة تعمل على زيادة دافعية الطلبة على 14

م
ُ
 .التعل

39.21 33.48 21.15 5.73 0.44 4.02 1.00 9 

يمكن من خاللها أن يتعلم الطلبة فى أي وقت وأي مكان في  11

 .العالم
56.58 31.58 7.02 3.07 1.75 4.36 0.92 1 

تقدم قرارات تربوية تعليمية عن الكيفية التي تمر بها عملية  11

م
ُ
 .التعل

31.72 41.41 21.59 3.96 1.32 3.95 0.97 16 

 من  17
 
تدفع الطالب للتفكير في كيفية استخدام املعلومات بدال

 .    البحث عنها فقط
33.77 42.54 17.11 5.70 0.88 4.01 0.94 10 

يمكنها من خالل إجابات الطلبة تحديد أجزاء املنهج التي  18

 .  يواجهون صعوبه فيها
36.24 41.05 14.85 6.55 1.31 4.04 0.94 8 

تساعد الكليات على انتقاء الطلبة بشكل دقيق من خالل  15

 .   البيانات التي توفرها عن الطلبة
35.81 35.37 21.40 5.68 1.75 3.98 0.98 14 

م املقررات الدراسية  02
ُ
تعمل على تقليل عدد ساعات تعل

 .     املختلفة
28.82 39.30 23.14 7.42 1.31 3.87 0.96 20 

تساعد البرامج التي تدعمها تقنية الذكاء الاصطناعي على  01

م الطلبة املهارات 
ُ
 .    ألاساسيةتعل

42.36 37.55 14.41 5.24 0.44 4.16 0.89 4 

يالحظ من بيانات الجدول السابق أن املحور ألاول الخاص بأهمية تقنية الذكاء الاصطناعي في العملية 

فقد جاء في , وقد تباينت استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه العبارات, عبارة( 01)التعليمية يحتوي على 

بمتوسط حسابي " الطلبة فى أي وقت وأي مكان في العالم يمكن من خاللها أن يتعلم( "11)الترتيب ألاول العبارة رقم 

" توفر مرونة في عرض املادة العلمية( "3)وجاء في الترتيب الثاني العبارة رقم (. 2.50), وانحراف معياري (4.36)بل  

ت الطلبة تلبي احتياجا( "8)وجاء في الترتيب الثالث العبارة رقم (. 2.81), وانحراف معياري (4.17)بمتوسط حسابي 

وجاء في الترتيب الرابع العبارة رقم (. 2.51), وانحراف معياري (4.17)بمتوسط حسابي " من ذوي الاحتياجات الخاصة

م الطلبة املهارات ( "01)
ُ
بمتوسط حسابي " ألاساسيةتساعد البرامج التي تدعمها تقنية الذكاء الاصطناعي على تعل

" تقدم تغذية راجعة للمعلمين والطلبة( "0)الترتيب الخامس العبارة رقم  وجاء في(. 2.85), وانحراف معياري (4.11)

تقلل من الاعتماد على ( "7)وجاء في الترتيب السادس العبارة رقم (. 2.83), وانحراف معياري (4.14)بمتوسط حسابي 

ل ألاخير العبارة رقم بينما جاء في الترتيب قب(. 1.21), وانحراف معياري (4.21)بمتوسط حسابي " الكتب الدراسية

م املقررات الدراسية املختلفة( "02)
ُ
, وانحراف معياري (3.87)بمتوسط حسابي " تعمل على تقليل عدد ساعات تعل
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 أصبح املعلم ميسر ( "5)وجاء في الترتيب ألاخير العبارة رقم (. 2.51)
 
 وموجه ا

 
بمتوسط حسابي " للعملية التعليمية فقط ا

 (. 1.01), وانحراف معياري (3.44)

م , وتشير العبارات السابقة إلى أن تقنية الذكاء الاصطناعي لها أهمية في العملية التعليمية 
ُ
حيث تتيح التعل

بما  توفر مرونة في عرض املادة العلميةو , ألنها ال تتقيد بشروط الزمان واملكان وقت وأي مكان في العالمللطلبة في أي 

 في تلبية, ية بينهميناسب قدرات الطلبة ويساعد على مراعاة الفروق الفرد
 
احتياجات الطلبة من ذوي  وتلعب دورا

التي تدعمها تقنية الذكاء الاصطناعي على  وتركز البرامج. مج املناسبة لهممن خالل توفير البرا الاحتياجات الخاصة

باإلضافة إلى أن تقنية الذكاء , طلبة واملعلمين على حد  سواء بتغذية راجعةوتزويد ال, ألاساسيةتعليم الطلبة املهارات 

فقد , تقنية الذكاء الاصطناعي على ذلك فقطوال تقتصر أهمية . تقلل من الاعتماد على الكتب الدراسيةالاصطناعي 

لتحصيل وبقاء أثر ا: منها, توصلت بعض الدراسات إلى فعالية الذكاء الاصطناعي في تحقيق العديد من ألاهداف

م وتعديل املفاهيم الخاطئة لدى الطلبة في العلوم
ُ
حل مشكالت صيانة شبكات الحاسب لدى ؛ (Jena, 2018) التعل

تنمية التفكير الاستداللي والتحصيل الدرا  ي في مبحث  (.0214, ومبارز ل إسماعيو عزمي (طلبة كلية التربية النوعية 

؛ تنمية مهارات بناء املواقع إلالكترونية التعليمية لدى مطوري املواقع (0210, أبو شمالة)تكنولوجيا املعلومات 

   (.0210, النجار)التعليمية في ضوء معايير الجودة الشاملة 

 :  النتائج الخاصة بالسؤال ال اني

 ألاساسيةما التحديات التي تواج  استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في التعليم من وجهة نظر طلبة كلية التربية 

 بدولة الكويت؟ 

تم استخدام املتوسطات  التحديات التي تواجه استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في التعليمللتعرف على 

, الحسابية والانحرافات املعيارية والنسب املئوية الستجابات أفراد عينة الدراسة حول املحور الثاني لالستبانة

 :   ويوضحها الجدول التالي

 (5)جدول 

التحديات التي تواج  املتوسطات الحسابية والانحراتتفات املعيارية والنسي املئوية الستجابات أتتفراد عينة الدراسة ةول 

 استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في التعليم

أواتتفق  العبارة م

 بشدة

 ال أواتتفق ال أواتتفق محايد أواتتفق

 بشدة

املتوسط 

 الحسا ي

الانحراف 

 املعياري 

الترتيي 

 
ا
وتتفقا

 للمتوسط

 6 1.03 3.87 0.88 8.77 24.56 32.46 33.33 .  ستخدام الروبوتات والتعامل معهااصعوبة  00

 1 0.97 4.14 1.32 4.39 15.35 35.53 43.42 .قلة توافر املتخصصين والخبراء بتقنية الذكاء الاصطناعي 03

قد تؤدي إلى البطالة بين صفوف الهيئات التدريسية نتيجة  04

 .  الاستغناء عنهم
37.44 29.07 20.26 10.13 3.08 3.84 1.17 8 
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صعوبة استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي من قبل بعض  01

 .   الطلبة
34.36 40.09 17.62 7.49 0.44 3.97 1.00 4 

 3 1.18 3.99 1.79 5.38 18.39 30.04 44.39 .صطناعي في التعليمالذكاء الا رتفاع تكلفة تنفيذ تطبيقات ا 01

تغزو ختراق والنسخ الذاتي للفيروسات التي قد حتمالية الا ا 07

 .الروبوتات
39.11 34.22 18.22 7.56 0.89 3.96 1.11 5 

م من جهة الطلبة من خالل في نعدام الرغبة اامللل و  08
ُ
التعل

 . تعاملهم مع آلة
28.51 26.75 22.81 17.11 4.82 3.55 1.23 9 

نحصار تعامله مع االسلوك البشري نتيجة بإلحاق ألاثر السلبي  05

 .آلالة
24.67 30.84 26.87 12.33 5.29 3.54 1.19 10 

 7 1.20 3.85 3.95 10.96 19.74 25.44 39.91 . خلو ألاجواء الصفية من روح التعاون والتآلف واملشاركة 32

ستراتيجية واضحة لتطبيق الذكاء الاصطناعي في إوجود  عدم 31

 .              التعليم
41.23 32.02 18.86 4.82 3.07 4.02 1.07 2 

التحديات التي تواجه استخدام تقنية الذكاء من بيانات الجدول السابق أن املحور الثاني الخاص بيالحظ 

فقد , وقد تباينت استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه العبارات, عبارات( 12)في التعليم يحتوي على  الاصطناعي

بمتوسط حسابي " خبراء بتقنية الذكاء الاصطناعيقلة توافر املتخصصين وال( "03)جاء في الترتيب ألاول العبارة رقم 

ستراتيجية واضحة إعدم وجود ( "31)وجاء في الترتيب الثاني العبارة رقم (. 2.57), وانحراف معياري (4.14)بل  

وجاء في الترتيب الثالث (. 1.27), وانحراف معياري (4.20)بمتوسط حسابي " لتطبيق الذكاء الاصطناعي في التعليم

, وانحراف (3.55)بمتوسط حسابي " صطناعي في التعليمع تكلفة تنفيذ تطبيقات الذكاء الا رتفاا( "01)رقم  العبارة

صعوبة استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي من قبل بعض ( "01)وجاء في الترتيب الرابع العبارة رقم (. 1.18)معياري 

امللل ( "08)ا جاء في الترتيب قبل ألاخير العبارة رقم بينم(. 1.22), وانحراف معياري (3.57)بمتوسط حسابي " الطلبة

م من جهة الطلبة من خالل تعاملهم مع آلةاو 
ُ
, وانحراف معياري (3.11)بمتوسط حسابي " نعدام الرغبة بالتعل

مع نحصار تعامله االسلبي على السلوك البشري نتيجة إلحاق ألاثر ( "05)وجاء في الترتيب ألاخير العبارة رقم (. 1.03)

 (. 1.15), وانحراف معياري (3.14)بمتوسط حسابي " آلالة

في  التي تواجه استخدام تقنية الذكاء الاصطناعيتشير العبارات السابقة إلى أن هناك بعض التحديات  

 لحداث: التعليم منها
 
ة قلة توافر املتخصصين والخبراء بتقنية الذكاء الاصطناعي وتوظيفها في العملية التعليمية نظرا

 لعدم انتشار إوعدم وجود , استخدمها في التعليم
 
ستراتيجية واضحة لتطبيق الذكاء الاصطناعي في التعليم نظرا

صطناعي في التعليم كما أن تنفيذ تطبيقات الذكاء الا  ,تطبيق هذه التقنينة وعدم تعميم تطبيقها في العملية التعلمية

 في البيئة العربيةيتطلب توفير بعض املتطلبات املالية ألنه مكلف خ
 
باإلضافة أن بعض الطلبة قد يواجهون , اصة

في أن بعض ( Castro-Santos, 2017)ويتفق ذلك مع ما أشار إليه . صعوبة في استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي

 .    الطالب الذين يدرسون املقررات باستخدام الذكاء الاصطناعي قد يواجهون بعض املشكالت
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 :  النتائج الخاصة بالسؤال ال ال 

 بين ه  توجد 
ا
متوسطات أتتفراد عينة الدراسة ةول أهمية تقنية الذكاء الاصطناعي في تتفروق دالة إةصائيا

 ؟      (املعدل التراكمي، السنة الدراسية، النوع)ملتغيرات  والتحديات التي تواج  استخدام  تعزى العملية التعليمية 

 تم استخدام تحليل التباين  متوسطات أفراد عينة الدراسة حول الذكاء الاصطناعي بين للكشف عن الفروق

        :      الجداول التالية وتوضحها, (LSD)واختبار إل إس دي , (t-Test)واختبار ت , (ANOVA)حادي الاتجاه أ

 

 (6)جدول 

 ملتغير النوع ( t)نتائج ا تبار 
ا
 للعينات املستقلة ال تبار الفروق بين متوسطات أتتفراد عينة الدراسة ةول الذكاء الاصطناعي وتتفقا

املتوسط  العدد النوع املحور 

 الحسا ي

الانحراف 

 املعياري 

 قيمة 

 (ت)

درجات 

 الحرية 

df 

 مستوى الداللة

أهمية  تقنية الذكاء الاصطناعي في 

 العملية التعليمية

  11.15 84.11 57 ذكور 

2.401 
 

007 

 

 12.14 83.54 130 إناث 2.172

التحديات التي تواجه استخدام 

 تقنية الذكاء الاصطناعي

  7.11 37.83 57 ذكور 

3.741 
 

007 

 

 1.07 35.38 130 إناث 2.240

يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات أفراد عينة الدراسة حول 

 ملتغير النوع  تقنية الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية أهمية
 
( 2.401" )ت"حيث بلغت قيمة , (إناث -ذكور )وفقا

تقنية  أهميةد عينة الدراسة مع اختالف الجنس حول وقد يرجع ذلك إلى اتفاق أفرا(. 2.21)ومستوى داللتها أكبر من 

م للطلبة في أي الذكاء الاصطناعي في التعليم مثل 
ُ
, توفير مرونة في عرض املادة العلميةو , وقت وأي مكانإتاحة التعل

م وتزويده ألاساسيةتعليم الطلبة املهارات باإلضافة إلى , احتياجات الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصةوتلبية 

 .  بتغذية راجعة

كما يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات أفراد عينة الدراسة حول  

 ملتغير النوع  التحديات التي تواجه استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي
 
حيث بلغت , لصالح إلاناث( إناث -ذكور )وفقا

 من الذكور فيما يتعلق , (2.21)ومستوى داللتها أصغر من ( 3.741" )ت"قيمة 
 
وقد يرجع ذلك إلى أن إلاناث أكثر وعيا

وعدم , نيةلخبراء بهذه التققلة توافر املتخصصين وا بالتحديات التي تواجه استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي مثل

 .   ستراتيجية واضحة لتطبيق هذه التقنية في التعليمإوجود 
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 (7) جدول 

الستجابات أتتفراد بين املتوسطات الحسابية والانحراتتفات املعيارية للمقارنة ( ANOVA)نتائج ا تبار تحلي  التباين أةادي الاتجاه 

 ملتغير 
ا
 السنة الدراسية عينة الدراسة ةول الذكاء الاصطناعي وتتفقا

 

 املحور 

السنة 

 الدراسية
 ن

املتوسط 

 الحسا ي

الانحراف 

 املعياري 
 مجموع املر عات مصدر التباين

 درجات الحرية

Df 
 متوسط املر عات

 قيمة

(F  (  

مستوى 

 الداللة

 

أهمية  تقنية الذكاء 

الاصطناعي في 

 العملية التعليمية

  5.47 80.10 11 ألاولى

 بين املجموعات

 املجموعاتداخل 

 املجموع

848.122 

01217.835 

01521.535 

3 

001 

008 

080.722 

111.813 

 

3.441 

 

2.241 

 10.88 81.11 43 الثانية

 7.40 84.37 37 الثالثة

 11.48 81.05 54 الرابعة

 12.81 84.02 005 مجموع

 

التي تواج  التحديات 

استخدام تقنية 

 الذكاء الاصطناعي

  1.13 37.12 11 ألاولى

 بين املجموعات

 داخل املجموعات

 املجموع

211.967 

9947.247 

10159.214 

 

3 

001 

008 

72.111 

44.012 

 

 

1.158 

 

 

2.151 

 7.07 37.71 43 الثانية

 1.41 35.41 37 الثالثة

 1.40 35.15 54 الرابعة

 1.17 38.70 005 مجموع

بين متوسطات أفراد ( 2.21)جدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى يتضح من ال

 ملتغير السنة الدراسية
 
حيث بلغت , عينة الدراسة حول التحديات التي تواجه استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي وفقا

وقد يرجع ذلك إلى اتفاق أفراد عينة الدراسة مع (. 2.21)ومستوى داللتها أكبر من ( 1.158)املحسوبة ( F)قيمة 

اختالف السنة الدراسية حول التحديات التي تواجه استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي مثل عدم توافر املتطلبات 

 .          استخدامها وأن بعض الطلبة قد يواجهون صعوبة في, املالية الالزمة لتطبيقها

  
 
كما يتضح من الجدول السابق وجود فروق حول أهمية تقنية الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية وفقا

وللتعرف على , (2.21)ومستوى داللتها أصغر من ( 3.441)املحسوبة ( F)حيث بلغت قيمة , ملتغير السنة الدراسية

                  .   ورصدت النتائج فى الجدول التالي, LSD تم استخدام اختبار إلاحصائيةالدالالت 

 (8) جدول 

 ملتغير السنة ( LSD)نتائج ا تبار 
ا
للكشف عن الفروق بين متوسطات أتتفراد عينة الدراسة ةول أهمية تقنية الذكاء الاصطناعي وتتفقا

 الدراسية

 الرابعة ال ال ة ال انية ألاو   السنة الدراسية

- 3.77**- 1.85 0.876  ألاو  

- **4.64 2.72   ال انية
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- 1.91    ال ال ة

     الرابعة

 .((0.05دال عند مستوى داللة )*( 

تقنية الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية بين طلبة  جدول السابق وجود فروق حول أهميةيتضح من ال

الثانية لصالح طلبة السنة و ووجود فروق بين طلبة السنة الرابعة , ألاولى لصالح طلبة السنة الرابعةوالسنة الرابعة 

 بأهمية  تقنية الذكاء الاصطناعي 
 
في العملية الرابعة ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن طلبة السنة الرابعة أكثر وعيا

حول الذكاء طلبة السنة الرابعة لديهم معلومات ومعارف  إنحيث , طلبة السنة ألاولى والثانيةمع التعليمية باملقارنة 

 على استجاباتهم حول هذا املحور , طلبة السنة ألاولى والثانيةمع الاصطناعي باملقارنة 
 
وقد . وقد انعكس ذلك إيجابا

عملية أكدت بعض الدراسات على أهمية تقنية الذكاء الاصطناعي ودورها في تحقيق العديد من ألاهداف في ال

م( (Jena 2018 فقد أكدت دراسة جينا, التعليمية
ُ
وأكدت دراسة , على فعاليتها في تحسين التحصيل وبقاء أثر التعل

وأكدت دراسة أبو شمالة , كالت صيانة شبكات الحاسبعلى دورها في حل مش( 0214)ومبارز إسماعيل و عزمي 

كما أشارت , على نجاحها في تنمية التفكير الاستداللي والتحصيل الدرا  ي في مبحث تكنولوجيا املعلومات( 0210)

 .      ةإلى دورها في تنمية مهارات بناء املواقع إلالكترونية التعليمية لدى مطوري املواقع التعليمي( 0210)دراسة النجار 

 (9) جدول 

الستجابات أتتفراد بين املتوسطات الحسابية والانحراتتفات املعيارية للمقارنة ( ANOVA)نتائج ا تبار تحلي  التباين أةادي الاتجاه 

 
ا
 ملتغير املعدل عينة الدراسة ةول الذكاء الاصطناعي وتتفقا

 

 املحور 
 ن املعدل

املتوسط 

 الحسا ي

الانحراف 

 املعياري 
 مجموع املر عات مصدر التباين

 درجات الحرية

df 
 متوسط املر عات

 قيمة

(F  (  

مستوى 

 الداللة

 

أهمية تقنية 

الذكاء 

 الاصطناعي

 5.11 84.51 03 0أقل من 
 

 بين املجموعات

 داخل املجموعات

 املجموع

41.018 

01812.701 

01521.535 

0 

001 

008 

00.125 

118.813 

 

2.152 

 

 12.42 84.47 113 3أقل من  -0 2.117

 11.71 83.15 53 فأكثر 3

 12.81 84.02 005 مجموع

التحديات التي 

تواج  

استخدام 

تقنية الذكاء 

 الاصطناعي

 1.23 31.28 03 0أقل من 
 

 بين املجموعات

 داخل املجموعات

 املجموع

345.040 

5825.570 

12115.014 

0 

001 

008 

174.101 

43.427 

 

4.203 

 

 1.45 35.33 113 3أقل من  -0 2.215

 1.81 38.85 53 فأكثر 3

 1.17 38.70 005 مجموع

ات أفراد بين متوسط( 2.21)يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 تقنية الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية  عينة الدراسة حول أهمية
 
حيث بلغت , ملتغير املعدل التراكميوفقا
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وقد يرجع ذلك إلى أن أفراد عينة الدراسة مع اختالف (. 2.21)ومستوى داللتها أكبر من ( 2.152)املحسوبة ( F)قيمة 

تقنية الذكاء الاصطناعي في التعليم مثل تركيزها على تعليم  لديهم بدرجات متقاربة حول أهمية املعدل التراكمي

 .     وتقليل الاعتماد على الكتب الدراسية, ألاساسيةت الطلبة املهارا

 ملتغير التحديات التي تواجه استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي كما يتضح من الجدول السابق وجود فروق حول 
 
وفقا

الت الدالوللتعرف على (. 2.21)ومستوى داللتها أصغر من ( 4.203)املحسوبة ( F)حيث بلغت قيمة , املعدل التراكمي

                     :ورصدت النتائج فى الجدول التالي, LSDتم استخدام اختبار  إلاحصائية

 (12) جدول 

للكشف عن الفروق بين متوسطات أتتفراد عينة الدراسة ةول التحديات التي توج  استخدام تقنية الذكاء ( LSD)نتائج ا تبار 

 ملتغير املعدل التراكمي
ا
 الاصطناعي وتتفقا

 تتفأكثر 3 3أق  من  -0 0أق  من  الدراسيةالسنة 

- **3.80- **4.24  0أق  من 

 0.443   3أق  من  -0

    تتفأكثر 3

 .((0.05دال عند مستوى داللة )*( 

يتضح من الجدول السابق وجود فروق حول التحديات التي توجه استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي بين 

ووجود فروق بين الطلبة , (3أقل من  -0)لصالح الطلبة ذوي املعدل ( 0أقل من )و( 3أقل من  -0)الطلبة ذوي املعدل 

ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن الطلبة (. أكثرف 3)لصالح الطلبة ذوي املعدل ( 0أقل من )و( فأكثر 3)ذوي املعدل 

 بالتحديات التي تواجه استخدام تقنية الذكاء ( 3أقل من  -0)و( فأكثر 3)ذوي املعدل 
 
الاصطناعي في التعليم أكثر وعيا

ية ستراتيجإوعدم وجود , لخبراء بهذه التقنيةمثل قلة توافر املتخصصين وا( 0أقل من )ذوي املعدل مع باملقارنة 

 .واضحة لتطبيقها في التعليم

 :                  التوصيات

 :   من خالل النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية, يوص ي الباحث بما يلي

ودوره في , تقنية الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية ضاء هيئة التدريس والطلبة بأهميةتوعية أع -

 .    تحقيق العديد من ألاهداف بكفاءة وفاعلية

استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في العملية  على ألاساسيةتدريب أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية  -

 . التعليمية لتوفير املتخصصين والخبراء في هذا املجال
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الذين يدرسون مقرر مناهج وطرق تدريس الحاسوب على استخدام  ألاساسيةتدريب طلبة كلية التربية  -

 .تقنية الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية

مع التركيز على , ذلكل الالزمة الخطط والسياسات وعمل الجامعي التعليم تقنية الذكاء الاصطناعي في توظيف -

 .حة للتطبيقستراتيجية واضإأهمية وجود 

توفير إلامكانات املادية الالزمة لتطبيق تقنية الذكاء الاصطناعي في جامعة الكويت بصفة عامة وكلية التربية  -

 . بصفة خاصة ألاساسية

 :             البحوث املقترةة

 امتداد
 
 :ليه الدراسة الحالية يقترح الباحث إمكانية إجراء الدراسات التاليةإملا توصلت  ا

م لدى طلبة الجامعة  -
ُ
إجراء دراسات وبحوث حول أثر تقنية الذكاء الاصطناعي على التحصيل وبقاء أثر التعل

 .  في املقررات الدراسية املختلفة

 .   إجراء دراسات وبحوث حول دور تقنية الذكاء الاصطناعي في تنمية إلابتكار لدى طلبة الجامعة -

طلبة تصميم وإنتاج الدروس إلالكترونية لدى  صطناعي علىإجراء دراسات وبحوث حول أثر الذكاء الا  -

 .  الجامعة

في التعليم مع عينات أخرى تختلف عن الدراسة ( AI)إجراء دراسات وبحوث حول دور الذكاء الاصطناعي  -

 . الحالية

 قائمة املراجع

 
ا
 :              املراجع العربية: أوال

فاعليعععععععععة برنععععععععامج قععععععععائم علععععععععى الععععععععذكاء الاصععععععععطناعي لتنميعععععععععة (. 0213) .املجيععععععععد سععععععععليمان رشععععععععا عبععععععععد, أبععععععععو شععععععععمالة .1

الصععععععععععععف  التفكيععععععععععععر الاسععععععععععععتداللي والتحصععععععععععععيل الدرا عععععععععععع ي فععععععععععععي مبحععععععععععععث تكنولوجيععععععععععععا املعلومععععععععععععات لععععععععععععدى طالبععععععععععععات 

 .غزة, جامعة ألازهر, كلية التربية, رسالة ماجستير غير منشورة, الحادي عشر بغزة

دار النشععععععععععر : القععععععععععاهرة. مقدمععععععععععة البرولععععععععععوج: الاصععععععععععطناعي مقدمععععععععععة فععععععععععي الععععععععععذكاء(. 1558. )الحميععععععععععد عبععععععععععد, بسععععععععععيوني .0

 .للجامعات املصرية

عععععععععالم : القععععععععاهرة, ترجمععععععععة علععععععععي صععععععععبري فرغلععععععععي. واقعععععععععة ومسععععععععتقبلة -الععععععععذكاء الاصععععععععطناعي(. 1553. )آالن, بونيععععععععه .3

 .املعرفة

تحديععععععععععععععد املععععععععععععععععايير التربويعععععععععععععععة واملتطلبععععععععععععععات الفنيعععععععععععععععة إلنتععععععععععععععاج بعععععععععععععععرامج الكمبيعععععععععععععععوتر (. 1555. )مصعععععععععععععععطفى, جععععععععععععععودت .4

 . جامعة حلوان: مصر, رسالة ماجستير غير منشورة, يمية في املدرسة الثانويةالتعل

 . دار الراتب: بيروت. الذكاء الاصطناعي ومدخل إلى لغة لسيب(. 1555. )أسامة, الحسيني .1
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النشععععععععر العععععععععالمي : أمريكععععععععا. إنجليععععععععزي , عربععععععععي -موسععععععععوعة مصععععععععطلحات الكمبيععععععععوتر(. 1551. )علععععععععم الهععععععععدى, حمععععععععاد .1

 .ألامريكي

سلسعععععععععععععععلة , تكنولوجيعععععععععععععععا املعلومعععععععععععععععات علعععععععععععععععى أعتعععععععععععععععاب القعععععععععععععععرن الحعععععععععععععععادي والعشعععععععععععععععرين(. 1558. )هعععععععععععععععاني, الخعععععععععععععععوري .7

 . مركز رضا للكمبيوتر: دمشق. ملعلوماتا

مجلعععععععععععة , الواقعععععععععععع واملعععععععععععأمول : طعععععععععععرق تعععععععععععدريس الحاسعععععععععععب وتقنيعععععععععععة املعلومعععععععععععات(. 0211. )محمعععععععععععد علعععععععععععي, الرشعععععععععععيدي .8

 . فبراير, (41), اململكة العربية السعودية, وزارة التعليم, املعرفة

دار النشععععععععععععر : القعععععععععععاهرة. ألاسعععععععععععس البيولوجيعععععععععععة والنفسعععععععععععية للنشعععععععععععاط العقلعععععععععععي املعرفعععععععععععي(. 1555. )فتحعععععععععععي, الزيعععععععععععات .5

 . للجامعات

: متعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععاح علعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععى العععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععرابط التععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععالي, العععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععذكاء الاصعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععطناعي(. 0214)إسعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععراء , زيعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععدان .12

http://kenanaonline.com/users/esraakhamies/posts/630603 

مطعععععععععابع املؤسسعععععععععة ألاهليعععععععععة : القعععععععععاهرة. تكنولوجيعععععععععا العععععععععذكاء الاصعععععععععطناعي(. 0221. )البعععععععععديع محمعععععععععد عبعععععععععد, سعععععععععالم .11

 .لءجهزة العلمية ومهمات املكاتب

تكنولوجيععععععععععا التعلععععععععععيم واملعلومععععععععععات واسععععععععععتخدام الكمبيععععععععععوتر والفيععععععععععديو فععععععععععي التعلععععععععععيم (. 0222. )عععععععععععاطف, السععععععععععيد .10

م
ُ

 .مطبعة رمضان: القاهرة. والتعل

تصععععععععععميم بععععععععععرامج الحاسععععععععععب الذكيععععععععععة لععععععععععذوي صعععععععععععوبات  أسععععععععععس ومواصععععععععععفات(. 0227. )صععععععععععالح أحمععععععععععد, شععععععععععاكر .13

م فعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععي الرياضعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععيات
ُ

: متعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععاح علعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععى العععععععععععععععععععععععععععععععععععععععرابط التعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععالي, الباحعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععة: السععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععودية, العععععععععععععععععععععععععععععععععععععععتعل

http://www.gulfkids.com/pdf/Shaker.pdf        

أثععععععععر التععععععععدريس باسععععععععتخدام تقنيععععععععة الواقععععععععع (. 0211. )املحسععععععععن ريععععععععم عبععععععععد, الشععععععععثري, وداد عبععععععععد هللا والعبيكععععععععان .14

, يل الدرا ععععععععععع ي لطالبعععععععععععات املرحلعععععععععععة الثانويعععععععععععة فعععععععععععي مقعععععععععععرر الحاسعععععععععععب وتقنيعععععععععععة املعلومعععععععععععاتاملععععععععععععزز علعععععععععععى التحصععععععععععع

 .    173-137, (1)1, مجلة العلوم التربوية

املكتعععععععععععععب املصعععععععععععععري : القعععععععععععععاهرة. العععععععععععععذكاء الصعععععععععععععناعي والشعععععععععععععبكات العصعععععععععععععبية(. 0221. )محمعععععععععععععد علعععععععععععععي, الشعععععععععععععرقاوي  .11

 .الحديث

 .ةألاكاديمياملكتبة : لقاهرةا, 0ط. موسوعة مصطلحات الكمبيوتر(. 1551. )محمود, الشريف .11

-https://www.politics: متاح على الرابط التالي, الذكاء الاصطناعي(. 0217. )إيهاب, شوقي .17

dz.com/community/threads/aldhka-alastnayi.9177/ 

مطععععععععععععععععابع املكتععععععععععععععععب املصععععععععععععععععري : القععععععععععععععععاهرة. الحاسععععععععععععععععب والععععععععععععععععذكاء الاصععععععععععععععععطناعي(. 0222. )محمععععععععععععععععد فهمععععععععععععععععي, طلبععععععععععععععععة .18

 .الحديث

 .مركز الكتاب للنشر: القاهرة. نظم التعليم بواسطة الحاسب(. 0221. )مصطفى, السميع عبد .15
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رسعععععععععالة , اسعععععععععتخدام العععععععععذكاء الاصعععععععععطناعي فعععععععععي تطبيقعععععععععات الهندسعععععععععة الكهربائيعععععععععة(. 0225. )قتيبعععععععععة, املجيعععععععععد عبعععععععععد .02

 .ة العربيةألاكاديمي: الدنمارك, ماجستير غير منشورة

سععععععععععععععتراتيجيات الععععععععععععععذكاء الاصععععععععععععععطناعي فععععععععععععععي إنتععععععععععععععاج بععععععععععععععرامج إفعاليععععععععععععععة بعععععععععععععععض  (.0221. )جمععععععععععععععال, الناصععععععععععععععر عبععععععععععععععد .01

, كليععععععععععععة التربيععععععععععععة, رسععععععععععععالة دكتععععععععععععوراة غيععععععععععععر منشععععععععععععورة, الكمبيععععععععععععوتر التعليميععععععععععععة علععععععععععععى تنميععععععععععععة التفكيععععععععععععر الابتكععععععععععععاري 

 .مصر, جامعة عين شمس

 .دار الفكر: عمان. استخدام الحاسوب في تنمية التفكير الابتكاري (. 0220. )محمد, الهادي عبد .00

. علععععععععععععى مجتمععععععععععععع املكتبععععععععععععات واملعلومععععععععععععات هالنشععععععععععععر إلالكترونععععععععععععي وتععععععععععععأثير (. 0221. )فتحععععععععععععيمحمععععععععععععد , الهععععععععععععادي عبععععععععععععد .03

 .ةألاكاديمياملكتبة : القاهرة

رؤيعععععععععععععة لتنميعععععععععععععة املجتمعععععععععععععع العربعععععععععععععي  -آفعععععععععععععاق التعلعععععععععععععيم الجيعععععععععععععد فعععععععععععععي مجتمعععععععععععععع املعرفعععععععععععععة(. 0221. )صعععععععععععععالح, عرفعععععععععععععة .04

 .عالم الكتب: القاهرة. وتقدمه

فاعلية بيئة تعلم (. 0214) .ومبارز, منال عبد العال وف محمد محمدءإسماعيل, عبد الرو  عزمي, نبيل جاد .01

ناعي لحل مشكالت صيانة شبكات الحاسب لدى طالب تكنولوجيا إلكترونية قائمة على الذكاء الاصط

 .  075-031, (1)00, مصر, دراسات وبحوث: تكنولوجيا التعليم, التعليم

دراسععععععععة تقنيععععععععة : الععععععععذكاء الاصععععععععطناعي بععععععععين الواقععععععععع واملععععععععأمول (. 0218. )حيزيععععععععة, سععععععععامية شععععععععهي وكععععععععروي, قمععععععععورة .01

 07-01الجزائعععععععععععر, خععععععععععالل الفتعععععععععععرة " ديععععععععععد للقععععععععععانون ج تحعععععععععععد  : الععععععععععذكاء الاصععععععععععطناعي"ملتقععععععععععى العععععععععععدولي , وميدانيععععععععععة

 .  نوفمبر

دار املسعععععععععععععععيرة : عمععععععععععععععان .إلانترنععععععععععععععتاملعجععععععععععععععم املوسععععععععععععععوعي لتكنولوجيععععععععععععععا املعلومععععععععععععععات و(. 0223. )عععععععععععععععامر, قنععععععععععععععديلجي .07

 .للنشر والتوزيع والطباعة

 .مكتبة ألانجلو املصرية: القاهرة .تجاهات معاصرة في علم النفسا(. 0220. )الوهاب عبد, محمد .08

فعاليععععععععععة برنععععععععععامج قععععععععععائم علععععععععععى تكنولوجيععععععععععا الععععععععععذكاء الاصععععععععععطناعي فععععععععععي (. 0210. )محمععععععععععد خليفععععععععععة السععععععععععيد, النجععععععععععار .05

تنميععععععععة مهععععععععارات بنععععععععاء املواقععععععععع إلالكترونيععععععععة التعليميععععععععة لععععععععدى طععععععععالب شعععععععععبة تكنولوجيععععععععا املعلومععععععععات فععععععععي ضععععععععوء 
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