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التربية الفنية بالمرحمة اإلعدادية بمحافظة المنيا لمهارات  معمميتطبيق امكانية 
 التعميم يف اإلصطناعيتوظيف الذكاء 

 د ايرين عطية إسحق 

 مستخمص البحث:
ىدف ىذا البحث إلى التعرف عمى درجة تطبيق معممي التربية الفنية بالمرحمة 

مجال يا لميارات توظيف تطبيقات الذكاء اإلصطناعي فى اإلعدادية بمحافظة المن
ولتحقق من ىذا اليدف تم تصمميم أستبانة فى مجال  .التخطيط والتنفيذ والتقييم

لمتربية  ا( معممً 08التخطيط والتنفيذ والتقييم. واختيار عينة البحث والتى تكونت من )
الفنية بمحافظة المنيا، وتم تطبيق األستبانة عمييم، وأظيرت النتائج ضعف معممي 
التربية الفنية بالمرحمة اإلعدادية بمحافظة المنيا فى ميارات توظيف تطبيقات الذكاء 

طالب كمية اإلصطناعي فى مجال التخطيط والتنفيذ والتقييم، وأوصت الدراسة بتدريب 
تطبيقات الذكاء اإلصطناعي فى العممية التعميمية مي ميارات توظيف  التربية الفنية ع

 ـأثناء الخدمة  ـمن خالل مقرر طرق التدريس وأثناء تدريبيم العممي، وتدريب المعممين 
وتقديم  تطبيقات الذكاء اإلصطناعي فى العممية التعميمية،عمي ميارات توظيف  

 طبيقات الذكاء اإلصطناعي فى التعميم.الحوافز التشجيعية لممعممين الذين يوظفن ت
الذكاء  ،ة المنيامحافظ، المرحمة اإلعدادية، التربية الفنية الكممات الرئيسة:

 ، ميارات مالتعمي ،اإلصطناعي
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 مقدمة البحث:
التطورات السريعة تعيش المدارس اليوم فى بيئة سريعة التغير بسبب 

ور ابتكارات جديدة فى والمتالحقة فى البرمجيات وأنظمة الحواسب االلكترونية مع ظي
الذى طور تعامل المنظمات مع  اإلصطناعيىو الذكاء  احداىا، ولعل ىذا المجال

 بنيتيا الداخمية والخارجية. 
من الميادين الميمة التى جذبت اىتمام عديد من  اإلصطناعييعد الذكاء 

ميمة فى مستقبل  حيث شيد ىذا الميدان تطورات مستمرة حققت آثاراً ، العمماء والباحثين
البشرية عمى جميع األصعدة لتركيزه عمى مشاركة اإلنسان ومساعدتو فى شتى الميام 

لصحية وغير ذلك اليومية التى تمس اإلنسان فى حياتو العممية واالجتماعية وا
.(Tomasik ,2019,4)   

التى وفرت اداء مختمف فى  اإلصطناعيومع الوتيرة السريعة لتطور الذكاء 
حيث أصبح محركا قويا فى التغيير لما أحدثو من  ،الموسسات فى شتى التخصصات

آثار تحويمية عمى الحياة اليومية ومنيا الحواسيب الفائقو السرعة التى يمكنيا مساعدة 
والكثير من مجاالت الحياة إلى التقدم فى األنظمة  ،طباء فى التشخيص الطبىاأل

 (Hwang,2019, 224) التعميمية المعرفية.
التى  اإلصطناعيلذا ظيرت عديد من التقنيات الذكية المعتمدة عمى الذكاء 

 فاقت الحد فى براعة إنتاجيا وفاعمية استخداميا لتطويعيا فى خدمة التعميم وما ينفعو
وظيرت أنماط جديدة لمذكاء  ،وما يمكن من خاللو النيوض والتنمية بالعممية التعميمية

فى كل من فرعية نظم التعميم الذكية، والنظم الخبيرة وشكمت ىذه األنماط  اإلصطناعي
منظومة متكاممة من خالليا يتم تطوير وتحديث العممية التعميمية واالستفادة من 

رت من خالل تطبيق منظومة التعميم االلكترونى فى العممية التقنيات الحديثة التى ظي
 (432، 4802التعميمية. )نبيل جاد عزمى وأخرون 

ومن ىذه  اإلصطناعيكما إجريت بعض الدراسات السابقة عمى الذكاء 
التى ىدفت إلى البحث فى نشأة الذكاء  (  (Popenici & Kerr ,2017الدراسات: دراسة 

والكشف عن طرق دمج  ،فى التدريس والتعميم فى التعميم العالى اإلصطناعي
 الوصفيواستخدم المنيج  ،التكنولوجيا فى تعميم الطالب فى مواقف التدريس والتعميم
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 التحميمي، وتوصل البحث إلى:
 فى توجيو البحث العممى بالتعميم العالى. اإلصطناعيأىمية الذكاء  -
م التدريس والتعميم واإلدارة فى الجامعات كما تبنى ىذه التكنولوجيا الحديثة يدع -

 تعمل عمى توجيو البحث العممى.
( التى ىدفت إلى التعرف عمى تأثير 4800ودراسة إبراىيم محمد عجام )

، الوصفيواستخدم البحث المنيج  ،عمى المنظمات عالية األداء اإلصطناعيالذكاء 
وتوصل البحث إلى وجود عالقة  ،واختار عينة البحث من وزارة العموم والتكنولوجيا

ضمن  اإلصطناعيارتباط ذات داللة معنوية ووجود تأثير معنوى لتطبيق الذكاء 
كما أوصى البحث بضرورة التوسع بتطبيقات الذكاء  ،اإلدارات المبحوثة فى الوزارة

 من أجل النيوض بواقع الوزارة إلى مستوى أفضل.   اإلصطناعي
التى ىدفت إلى التعرف عمى نواحى ( 4800دراسة عادل مجبل المطيرى )و 

كمدخل لتطوير صناعة القرار  اإلصطناعيالقصور والضعف فى تطبيق الذكاء 
وكانت أىم  الوصفي،واستخدم البحث المنيج  ،التعميمى فى وزارة التربية بدولة الكويت

 : يمي ما أظيرت النتائج ما
 .اإلصطناعيغياب تدريب القيادات فى صنع القرار التعميمى عمى الذكاء  -
 ندرة التكنولوجيا الذكية المستخدمة فى صنع القرارات التعميمية.  -
 قمة توفير قواعد البيانات الذكية الستخداميا فى صناعة القرار التعميمى .   -
القرارات  فى المقارنة بين اإلصطناعيغياب وعى العاممين بأىمية الذكاء  -

 الختيار البديل األفضل.
إلى التعرف عمى استخدام  تىدف (:4800ودراسة فاتن حسن الياجزى )

فى دعم التعميم الجامعى بالمممكة العربية  اإلصطناعيتطبيقات الذكاء 
 وكانت أىم ما أظيرت النتائج ما يمي،التحم الوصفيواستخدم البحث المنيج ،السعودية

 :  يمي
المناىج والمقررات المدرسية بحث تتضمن تقنيات المعمومات  إعادة النظر فى -

 . اإلصطناعيالمرتبطة بالذكاء 
إعداد برامج تدريبية ألعضاء ىيئة التدريس والطالب لتنمية ميارات استخدام  -
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 .اإلصطناعيتطبيقات الذكاء 
يتضح اىتمام ىذه الدراسات  السابقةمن خالل العرض السابق لمدراسات 

كما  ،كتوجية حديث قادر عمى حل المشكالت التعميمية اإلصطناعياء باستخدام الذك
يساعد عمى زيادة المعارف والميارات العممية فى  اإلصطناعيأكدت عمى أن الذكاء 

 عممية التدريب والتعميم العممية والتربوية والتعميمية.
وفى ضوء ماسبق يتبين لنا أننا فى حاجة إلى التعرف عمى درجة تطبيق 

 فى التعميم. اإلصطناعيالتربية الفنية  لميارات توظيف الذكاء  معممي
:مشكمة البحث  

فى نجاح العممية التعميمية، وفى ىذا  اً ميم تعد التكنولوجيا الحديثة عامالً 
اإلطار برز مفيوم تكنولوجيا المعمومات واالتصال ومفيوم الذكاء اإلصطناعي والذى 

فى مجال عموم الحاسبات االلكترونية باعتبارىا أىم  يعد أحد الفروع الرئيسة والفعالة
المداخل التى تساعد فى التغمب عمى تحديات ىذا العصر وتحقيق قيمة مضافة تمكنيا 

 من المنافسة واالستمرار. 
ىامًا وال شك أن دور المعمم فى تطوير العممية التعميمية بكافة جوانبيا أصبح 

ىو جديد فى مجال التقنيات التعميمية  ل ماعاتقو مسئولية االلمام بكعمي ويمقى 
وأصبح من الواجب قيام المعمم بأدوار عديدة وميارات عالية تتماشى مع  ،والتربوية

التقدم العممى والتكنولوجى اليائل من جية ومع مطالب ثورة المعمومات واالتصاالت 
ممقررات عمى أنو مطور ل اإلصطناعيوينظر لممعمم فى عصر الذكاء  ،من جية أخرى

الدور األساسى الذى والمناىج وميسر لمعممية التعميمية وىذه الميمة الجديدة تمثل 
 . بوينبغى القيام 

ودور قيام المعمم بأدوار عديدة وميارات ،وعمى الرغم اىمية التكنولوجيا الحديثة
فأنو غالبا ما ينظر إلى أعمال  ،عالية تتماشى مع مطالب ثورة المعمومات واالتصاالت

الحاسب اآللى عمى  أنيا أعمال تقميدية روتنية أى أن الحاسبات ليس بمقدورىا القيام 
ولذلك فأننا فى حاجة إلى التعرف عمى  ،بأى عمل يتطمب ولو بدرجة قميمة من الذكاء

ه نحو عالقتو باالتجافى التعميم و  اإلصطناعيدرجة تطبيق المعممين لميارات الذكاء 
 مو . ااستخد
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 وبالتالى فقد تحددت مشكمة البحث فى اإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي:
ما درجة تطبيق معممي التربية الفنية بالمرحمة اإلعدادية لمهارات توظيف الذكاء 

    ؟اإلصطناعي فى التعميم 
 :اآلتية وينبثق من ىذا السؤال األسئمة الفرعية

ما درجة تطبيق معممي التربية الفنية بالمرحمة اإلعدادية لميارات توظيف  .0
 ؟فى مرحمة التخطيط الذكاء اإلصطناعي 

التربية الفنية بالمرحمة اإلعدادية لميارات توظيف  معمميما درجة تطبيق  .4
 ؟الذكاء اإلصطناعي فى مرحمة التنفيذ 

دادية لميارات توظيف التربية الفنية بالمرحمة اإلع معمميما درجة تطبيق  .3
 ؟التقييم  الذكاء اإلصطناعي فى مرحمة

 :أهداف البحث
 ىدف ىذا البحث إلى التعرف عمى:

التربية الفنية بالمرحمة اإلعدادية لميارات توظيف الذكاء  معمميتطبيق  .0
 اإلصطناعي فى مرحمة التخطيط.

التربية الفنية بالمرحمة اإلعدادية لميارات توظيف الذكاء  معمميتطبيق  .4
 اإلصطناعي فى مرحمة التنفيذ.

التربية الفنية بالمرحمة اإلعدادية لميارات توظيف الذكاء  معمميتطبيق  .3
 اإلصطناعي فى مرحمة التقييم.

 أهمية البحث.
ايرة أنو استجابة موضوعية لما ينادي بو التربويون في الوقت الحاضر من مس -

والتى تؤكد عمى أىمية الذكاء اإلصطناعي فى دعم االتجاىات التربوية الحديثة 
وتطوير العممية التعميمية، ودور المعمم ومياراتو فى توظيف تطبيقات الذكاء 

 اإلصطناعي فى العممية التعميمية.
 تقديم سبل لتفعيل دور الذكاء اإلصطناعي فى دعم التعميم . -
ى الميدان التربوى وواضعى الخطط المستقبمية من مساعدة متخذى القرار ف -

المرحمة اإلعدادية لميارات  معمميخالل إلقاء الضوء عمى درجة تطبيق 
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 توظيف الذكاء اإلصطناعي فى التعميم.
توجيو أنظار الباحثين لالىتمام بالبحث فى مجال تطبيقات الذكاء اإلصطناعي  -

 فى العممية التعميمية.
التربية الفنية بالمرحمة  معمميتقديم أستبانة لمتعرف عمى درجة تطبيق  -

 اإلعدادية لميارات توظيف الذكاء اإلصطناعي فى التعميم. 
 :حدود البحث

 أقتصر البحث الحالى عمى:
التربية الفنية بالمرحمة اإلعدادية بمحافظة المنيا  معمميعينة الدراسة من  .0

 بجميورية مصر العربية.
                                                                        4848. /4800لدراسة فى الفصل الدراسى الثانى لمعام الدراسى تطبيق ا .4

 مصطمحات البحث اإلجرائية
 :الذكاء اإلصطناعي  

اسم أطمق عمى مجموعة من األساليب والطرق الجديدة فى برمجة األنظمة 
أن تستخدم لتطوير أنظمة تحاكى بعض عناصر الذكاء المحاسبية والتى يمكن 

اإلنسانى وتسمح لو بعمميات استنتاجية عن حقائق وقوانين يتم تمثيميا فى ذاكرة 
 الحاسب.
 :مهارات توظيف تطبيقات الذكاء اإلصطناعي  

تعنى الميارات التى يمتمكيا المعممين فى استخدام بعض تطبيقات الذكاء 
فى  دشة، أنظمة التعمم الذكية، الواقع المعزز، النظم الخبيرة()ربوتات الدر  اإلصطناعي

الموقف التعميمى من تخطيط وتدريس وتقييم لتحقيق تعمم أكثر كفاءة وفاعمية ورفع 
 مستوى المشاركة االيجابية لممتعمم.

:اإلطار النظرى  
، اإلصطناعينتناول بشئ من التفصيل كل من مفيوم الذكاء  يميوفيما 

 وتطبيقاتو. ومجاالتو،، وخصائصو
:مفهوم الذكاء اإلصطناعي ـ1  

النشاطات المتعمقة بالتفكير اإلنسانى  اإلصطناعي بأنو " تمكيعرف الذكاء  



 

611 

 0202 نوفمبرـ  الحادي والثالثونـ العدد  السادسالمجمد 

 النوعيةمجلة البحوث في مجاالت التربية 

 ( 72، 4802)خوالد أبو بكر  وحل المشكالت، والتعمم وغيرىا".،كصنع القرار
بمفاىيم الحقل الفرعى لعموم الحاسب والمعنى اإلصطناعي بأنو "ويعرف الذكاء 

وأساليب االستدالل الرمزى بواسطة الحاسب وتمثيل المعرفة الرمزية لالستخدام فى 
 (204، 4804)نيفين فاروق فؤاد الستدالالت".  صنع ا

بأنو " آلة أو برنامج كمبيوتر تستخدم الذكاء  اإلصطناعيويعرف الذكاء 
والتبرير وحل من خالل التخطيط والتعميم والفيم  اإلنسانى فى إكمال ميمة ما،

 (  Southgate, et.al, 2019,17المشكالت والتوقع.)
بأنو " دراسة القدرات الفكرية من خالل استخدام  اإلصطناعيويعرف الذكاء 

محمد خالد ربايعة بطريقة محاكاة تفكير اإلنسان .) النماذج الحاسوبية والذى ييتم
4880 ،2) 

سعى إلى فيم طبيعة الذكاء بأنو " المجال الذى ي اإلصطناعيويعرف الذكاء 
من خالل أنظمة الكمبيوتر عن طريق برامج الحواسيب التى تقمد األفعال أو االعمال أو 

 (22، 4807التصرفات الذكية". ) رافت عاصم االعبيدى 
 : وفى ضوء ما سبق يعرف الذكاء اإلصطناعي فى البحث  التعريف اإلجرائي

ساليب والطرق الجديدة فى برمجة الحالى بأنو اسم أطمق عمى مجموعة من األ
األنظمة المحاسبية والتى يمكن أن تستخدم لتطوير أنظمة تحاكى بعض 
عناصر الذكاء اإلنسان وتسمح لو بعمميات استنتاجية عن حقائق وقوانين يتم 

  تمثيميا فى ذاكرة الحاسب
:خصائص الذكاء اإلصطناعيـ  0    

كما أنو قادر  ،أساسا عمى فكرة االستدالل واالستقراء اإلصطناعييعتمد الذكاء 
عمى التوصل لحل المشكالت حتى فى حالة عدم توافر جميع البيانات الالزمة وقت 

وأيضا التعامل مع بيانات قد يناقض بعضيا البعض  ،الحاجة التخاذ القرار
 اإلصطناعيوتتمثل خصائص الذكاء ، (424، 4807اآلخر.)أسامة محمد  إبراىيم 

 (22 -24، 4807 ،)رافت عاصم العبيدىيمي فيما 
 تمثيل المعرفة بواسطة الرموز. -
 إمكانية تمثيل المعرفة. -
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 استخدام األسموب التجريبى المتفائل. -
 قابمية التعامل مع المعمومات الناقصة. -
 القابمية عمى التعمم. -
 تستخدم أسموب مقارن لألسموب البشرى فى حل المشكالت. -
 ع الفرضيات بشكل متزامن وبدقة وسرعة عالية.تتعامل م -
 تعمل بمستوى عممى واستشارى ثابت وال تتذبذب. -
 يتطمب بناؤىا تمثيل كميات ىائمة من المعارف الخاصة بمجال معين. -
 أنيا تيدف لمحاكاة اإلنسان فكريا وأسموبا. -
 تقميص االعتماد عمى الخبراء البشر. -

اإلصطناعي فيما يمي: )فاتن عبداهلل صالح كما تتبين أىم خصائص الذكاء 
4880 ،23) 

 القدرة عمى التفكير واالدراك. -
 القدرة عمى اكتساب المعرفة وتطبيقيا. -
 القدرة عمى التعمم والفيم من التجارب والخبرات السابقة. -
 القدرة عمى استخدام الخبرات القديمة وتوظيفيا فى مواقف جديدة . -
 والخطأ الستكشاف األمور المختمفة.القدرة عمى استخدام التجربة  -

:مجاالت  الذكاء اإلصطناعيـ  3  
:) فاتن اإلصطناعيىناك عديد من المجاالت األساسية الخاصة بالذكاء 

( 402، 4808 ،(،) عماد بديع كامل وصفاء سيد محمود34، 4880عبداهلل صالح 
 مثل:
عمى فيم أو : يختص بتطوير برامج ونظم ليا القدرة معالجة المغة الطبيعية -

أى أن مستخدم ىذه البرامج يقوم بإدخال البيانات بصورة  ،توليد المغة البشرية
 طبيعية والحاسوب يقوم بفيميا واالستخالص منيا.

يقصد بيا القدرة عمى إيجاد مفسرات أو مترجمات فائقة تمكن  البرمجة اآللية: -
بتوليد برنامج ثم القيام  ،الكمبيوتر من استالم المصدر مكتوب بمغة طبيعية

 يمكن لمكمبيوتر أن يتولى تنفيذه. 
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آلة كيروميكانيكية  تتمقى األوامر من كمبيوتر تابع  اإلنسان اآللى أو الربوت: -
فى ىذا المجال يشتمل عمى  اإلصطناعيوالذكاء  ،ليا فيقوم بأعمال معينة

إعطاء الربوت القدرة عمى الحركة وفيم المحيط الخاص بو واالستجابة لعدد 
 ن العوامل الخارجية.م

المقصود بو تزويد الكمبيوتر بأجيزة استشعار  إمكانية الرؤية فى الكمبيوتر: -
ضوئية تمكنو من التعرف عمى االشخاص أو األشكال الموجودة وذلك عن 

 طريق تطوير عدة أساليب فنية لتحميل الصورة وتمييز والوجوه.
ب ورأى كيف يعمل معظمنا جرب استخدام ألعاب الحاسو  ألعاب الحاسوب: -

أصبح  اإلصطناعيفباستخدام الذكاء  ،فى تمك األلعاب اإلصطناعيالذكاء 
 الحاسوب ندا قد يصعب التغمب عميو أحيانا فى كثير من األلعاب.

 ،نظم حاسوبية معقدة تقوم عمى تجميع معمومات متخصصة النظم الخبيرة: -
مى مشكالت ووضعيا فى صورة تمكن الحاسوب من تطبيق تمك المعمومات ع

 مماثمة.
يقصد بو استخدام الكمبيوتر  لمقيام ببعض  التعميم والتعمم باستخدام الكمبيوتر: -

الوظائف الخاصة بإدارة عمميتى التعميم والتعمم لدى الطالب وتوجيو تعمميم 
دارة المعمومات واتخاذ  ،بدال من المعمم أو أن يقوم الكمبيوتر بتجميع وتخزين وا 

رشادىم وىذا ما اتجو إليو الباحثون من استخدام نظم  القرارات بشأن المتعممين وا 
التعمم الذكية حيث ستقوم بيئة التعمم اإللكترونى التعاونى الذكى بتجميع 

دارة المعمومات واتخاذ القرارات بشأن المتعمم وارشادىم وتوجييم ،ينوتخزين وا 
 فى بيئة التعمم اإللكترونية .

                                                    :تطبيقات الذكاء اإلصطناعيـ  4
تندرج جمبعيا ضمن  اإلصطناعي ىناك عديد من التطبيقات المختمفة لمذكاء 

،وىذه العائمة مفتوحة وتستقبل أفرادا جددا اإلصطناعيما يصطمح عميو بعائمة الذكاء 
 اإلصطناعيوابتكارات مالزمة الستخدامات غير معروفة سابقا لتكنولوجيا الذكاء 

وبصورة خاصة التقنيات المندمجة مع نظم المعمومات اإلدارية .) خوالد أبو بكر 
4802 ،70) 
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 إلصطناعياوىناك عدد من التطبيقات الميمة واألكثر شيوعا فى عمم الذكاء 
  (Southgate.,et al,2019,18)وىى: 
 Game Playingتطبيقات األلعاب  -
 Expert Systemتطبيقات األنظمة الخبيرة  -
  Natural Language   تطبيقات التعرف عمى الصوت -
  Machine Vision اآللةتطبيقات الرؤية عن طريق  -
  Modeling Human Performanceصياغة أداء اإلنسان -
  Planning and Robotics واألتمتةالتخطيط  -
  Machine Learningتعميم اآلالت -
 Augmented Reality  الواقع المعزز -
 Chabot ربوتات الدردشة -
 Intelligent Agent  الوكيل الذكى -
 .Smart Learning Systemنظم التعمم الذكية  -

وأن من أقرب تطبيقات الذكاء اإلصطناعي لمعممية التعميمية والتى يمكن لممعمم 
استخداميا لجعل العممية التعميمية أكثر متعة ىى النظم الخبيرة، وربوتات الدردشة، 
والوكيل الذكى ) أنظمة التعمم الذكية( ، وتقنية الواقع المعزز، وفيما يمي سوف نتناول 

  كل منيا بشئ من التفصيل.
 :النظم الخبيرة  -0

، وىى برامج حاسبوبية تقمد اإلصطناعيتعد النظم الخبيرة من تطبيقات الذكاء 
فيتم تحويل خبرات الخبراء إلى نظم الخبرة  ،إجراءات الخبراء فى حل المشاكل الصعبة
كما أنيا نظام معمومات مستند إلى المعرفة  ،ليستفيد منيا المستخدمين فى حل المشاكل

معرفتو حول التطبيقات الخاصة والمعقدة ليعمل كخبير استشارى  حيث يسنخدم
إذ أن الغرض األساسى من نظم الخبرة ىو مساعدة اإلنسان فى ،لممستخدمين النيائيين

عمميات  التفكير وليس تزويده بمعمومات وبالتالى تجعل اإلنسان أكثر حكمة )إبراىيم 
 (03، 4800محمد عجام 

لتى تتسم بيا جميع األنظمة والبرامج التى تقوم عمى عديد من المميزات اوتوجد 
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 (04، 4880النظم الخبيرة منيا:)بشرى عمى عرنوس 
 تتيح لمتالميذ الحرية فى التحكم واالختيار والتجوال والتصفح. -
 تمكن التالميذ من انياء البرنامج فى الوقت الذى يرغبو. -
امة وتخمو من التحيز جميع قرارتيا تقوم عمى المنطق وتسير وفق األىداف الع -

 لألىداف الشخصية.
 ال يمكن أن يخطئ النظام الخبير حسابيا ودائما ممم بكل ما يطمب منو. -

 يجيب المستخدمين عمى استفساراتيم ويصحح أخطائيم ويحل مشكالتيم .
 ربوتات الدردشة الذكية: -4

وىى تطبيقات  اإلصطناعي،تعد ربوتات الدردشة الذكية من تطبيقات الذكاء 
برمجية محفزة عمى التعمم من خالل االنخراط فى دردشة مع اآللة، إذ يمكنيا االتصال 
بشبكات التواصل االجتماعى مثل : الفيس بوك والرد تمقائيا عمى محادثات الدردشة.) 

Benotti.et al.,2014,65 ) 
ألنيا ،ويمكن أن تؤدى ربوتات الدردشة الذكية دورا مفيد لألغراض التعميمية

إذ يمكن لمتالميذ باستمرار ،ذات آلية تفاعمية مقارنة  مع نظم التعمم اإللكترونية التقميدية
وىو يقوم بدور فاعل من  ،التفاعل مع الربوتات  من طرح أسئمة متعمقة بمجال معين

اعتمادا  ،وتقديم المشورة والنصائح ،والحل، والدعم ،خالل تقديم الدروس الخصوصية
 (Liu, et al, 2013, 69)ج إليو مسخدموه من مساعدة .عمى ما يحتا

 ) الوكيل الذكي ( أنظمة التعمم الذكية:  -3
،وىى أنظمة كمبيوتر اإلصطناعيتعد أنظمة التعمم الذكية من تطبيقات الذكاء 

وتقوم بتوفير دروس  ،مصممة لدعم وتحسين عممية التعمم والتدريس فى مجال المعرفة
فورية دون الحاجة إلى تدخل من مدرس بشرى، وتيدف إلى تيسير التعمم بطريقة 

حيث  اإلصطناعيمجدية وفعالة باستخدام مجموعة متنوعة من تقنيات الحوسبة  والذكا 
 يقوم النظام بتتبع أعمال التالميذ وارشادىم كمما تطمب األمر وذلك من خالل جمع

كما يمكن أن يبرز نقاط القوة والضعف لدى  ،كل طالب عمى حدة معمومات  عن أداء
 (Swathi, 2018, 7 &وتقديم الدعم الالزم لو فى الوقت المناسب .  ،كل متعمم

(Subrahmanyam 
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ويطمق عمى الجيل الجديد من بيئات التعمم الذكية نظم التعمم بالرفيق أى 
يم الوكيل الذكى يجب مراعاة عدة وعند تصم ،بمعاونة وكيل أو معاون لمطالب المتعمم

ميام من أىميا االستقاللية بحيث يؤدى ميامة الموكمة إلية دون حفز أو مساعدة من 
باإلضافة إلى براعة االتصال بالبيئة وبالمستخدم وبالمعينات األخرى  ،المستخدم

ة وأيضا المقدرة عمى المشاركة بحيث يكون قادرا عمى أداء ميم ،الموجودة فى البيئة
جماعية مع المعينات األخرى ثم المقدرة عمى الوصول إلى االستنتاج والتحميل لمقضايا.  

Das & Shivakumar, 2016, 22) ( 
 الواقع المعزز: -4

نظام يتمثل بدمج  ، وىواإلصطناعييعد الواقع المعزز من تطبيقات الذكاء 
ومن  ،تقنيات وأساليب خاصةبيئات الواقع االفتراضى والبيئات الواقع الواقعية من خالل 

أمثمة ذلك : أن يرى الجراح معمومات افتراضية أثناء إجراء الجراحة فعمية توضح  لو 
 ( 48، 4808األماكن التى يجب استئصاليا بالفعل )خالد محمود  نوفل 

شكل من أشكال التقنية التى تعزز العالم ويعرف أيضا الواقع المعزز بانو "    
حيث تسمح تقنية الواقع المعزز  ،لمحتوى الذى ينتجو الحاسب اآللىالحقيقى من خالل ا

حيث يمكن ،بإضافة المحتوى الرقمى بساللة إلدراك تصور المستخدم لمعالم الحقيقى
وادراج ممفات الصوت والفيديو المعمومات  ،إضافة األشكال ثنائية األبعاد وثالثية األبعاد

 (Yuen,et al,2011, 120 النصية .)
 ,yuen, et  al): يميبررات استخدام تقنية الوقع المعزز فى التعميم ما ومن م

2011, 125) 
 تحفيز المتعممين الكتشاف المعمومات بأنفسيم . -
 توفير بيئة تعمم مناسبة ألساليب تعمم متعددة واعمار مختمفة . -
 تشجع المتعمم وتزيد من ابداعة وقدرتو عمى التخيل واالدراك. -

 :منهج البحث
لإلجابة عن أسئمة البحث التى تيتم بالكشف  الوصفياستخدم البحث المنيج 

التربية الفنية بالمرحمة اإلعدادية لميارات توظيف تطبيقات  معمميعن درجة تطبيق 
  .اإلصطناعيالذكاء 
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 :مجتمع البحث والعينة
التربية الفنية بالمرحمة اإلعدادية بمحاففظة  معمميتكون مجتمع البحث من 

بالمرحمة اإلعدادية بمدينة  ا تربية فنية( معممً 08أما عينة البحث فقد بمغ عددىا ) ،ياالمن
بو قرقاص ومموى وديرمواس، تم اختيارىم نى مزار ومطاى وسمالوط والمنيا وأمغاغة وب

 بطريقة عشوائية.
 :أداة البحث

ة لإلجاببعد االطالع عمى اإلطار النظرى والدراسات السابقة تم بناء االستبانة 
( ميارات فرعية لميارات 4) ،( ميارة فرعية00) عن أسئمة البحث والتى تكونت من

( ميارات فرعية 4) فى مرحمة التخطيط لمدرس، اإلصطناعيتوظيف تطبيقات الذكاء 
( ميارات 4) فى مرحمة التنفيذ لمدرس، اإلصطناعيلميارات توظيف تطبيقات الذكاء 

وتم وضع ثالث فى مرحمة التقييم،  اإلصطناعيفرعية لميارات توظيف تطبيقات الذكاء 
بدرجة  – بدرجة متوسطة – بدرجة عاليةوىي ) ميارة فرعية اختيارات لإلجابة أمام كل 

 .إحداىا  المعمم ( لكي يختارضعيفة 
ة عالية، ودرجتان يعطى الطالب ثالث درجات فى حالة اإلجابة بدرج درجة التقدير:

 ودرجة فى حالة اإلجابة بدرجة ضعيفة. فى حالة اإلجابة بدرجة متوسطة،
تم عرض االستبانة عمى مجموعة من المحكمين فى مجال تكنولوجيا  صدق االستبانة:

وذلك لمتأكد من سالمة الصياغة ، (0التعميم بكمية التربية جامعة المنيا وبمغ عددىم )
ن وأصبحت يلييا المحكمإ، وتم إجراء التعديالت التى أشار ووضوح المعنى ،المغوية

 (.0فى صورتيا النيائية )ممحق  االستبانة
فجاء معامل  ،تم حساب معامل الثبات باستخدام معادلة الفا كرونباخ ثبات االستبانة:

، 0,85،0,87  وكل محور من المحاور الثالثة ىى   ،0.88الثبات لالستبانة ككل 
 عمى الترتيب.  0,90

 :نتائج البحث وتفسيرها
 إجابة السؤال األول لمبحث:أوال ـ 

"ما درجة تطبيق معممي التربية الفنية بالمرحمة اإلعدادية لمهارات  :الذى ينص عمى
 "؟توظيف تطبيقات الذكاء اإلصطناعي فى مرحمة التخطيط 
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لإلجابة عن السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
التربية الفنية بالمرحمة اإلعدادية لمحور ميارات توظيف تطبيقات  معمميالستجابات 

يوضح المتوسطات الحسابية ( : 0وجدول ) فى مرحمة التخطيط . اإلصطناعيالذكاء 
تربية الفنية بالمرحمة اإلعدادية لمحور ال معمميواالنحرافات المعيارية الستجابات 

 فى مرحمة التخطيط . اإلصطناعيميارات توظيف تطبيقات الذكاء 
التربية الفنية بالمرحمة  معمميالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات  (1جدول )

 اإلعدادية لمحور مهارات توظيف تطبيقات الذكاء اإلصطناعي فى مرحمة التخطيط .
 درجة
 التقدير

 االنحراف
 المعيارى

 المتوسط
 م العبارة الحسابى

 1 صياغة أهداف الدرس باستخدام تطبيقات الذكاء اإلصطناعي. 1,70 0,98 منخفضة
 0 تطبيقات الذكاء اإلصطناعي أثناء التهيئة لمدرس.اوظف  1,65 1,03 منخفضة
 3 اعمل عمى تهيئة البيئة الصفية الستخدام الذكاء اإلصطناعي. 1,35 0,88 منخفضة
 4 أوضح لمتالميذ أهمية  الذكاء اإلصطناعي فى التعميم 1,23 1,08 منخفضة

 1,38 1,06 منخفضة
الستخدام  يحتوى الدرس عمى مهارات التفكير الناقد الالزمة

 5 الذكاء اإلصطناعي.

 6 استخدم الذكاء اإلصطناعي فى رسم خطط التدريب لكل تمميذ 1,64 0,79 منخفضة
 المحور ككل 1,49 0,97 منخفضة

( يتبين أن جميع بنود المحور األول الخاص بميارات توظيف 0من جدول )
وكذلك  ،فى مرحمة التخطيط جاءت بدرجة منخفضة اإلصطناعيتطبيقات الذكاء 

 0,97وانحراف معيارى  1,49مجموع بنود المحور األول حيث بمغ متوسط  المحور 
التربية الفنية  معمميويرجع ذلك إلى اعتماد  ،وىذه الدرجة تقع ضمن التقدير المنخفض

 اإلصطناعي،عمى اإلساليب التقميدية فى اإلعداد لمدرس وعدم توظيف تطبيقات الذكاء 
 التربية الفنية حول أىمية توظيف معمميثقافة لدى غالبية  إلى عدم وجودباإلضافة 

 فى التعميم . اإلصطناعيتطبيقات الذكاء 
 : ثانيا: إجابة السؤال الثانى لمبحث

"ما درجة تطبيق معممي التربية الفنية بالمرحمة اإلعدادية لمهارات :  الذى ينص عمى
 "؟توظيف تطبيقات الذكاء اإلصطناعي فى مرحمة التنفيذ 

لإلجابة عن السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
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المرحمة اإلعدادية لمادة التربية الفنية لمحور ميارات توظيف  معمميالستجابات 
يوضح المتوسطات ( 4وجدول ) فى مرحمة التنفيذ. اإلصطناعيتطبيقات الذكاء 

التربية الفنية بالمرحمة اإلعدادية  معمميالحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات 
 فى مرحمة التنفيذ . اإلصطناعيلمحور ميارات توظيف تطبيقات الذكاء 

التربية الفنية بالمرحمة  معممي( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات 0جدول )
 اإلعدادية لمحور مهارات توظيف تطبيقات الذكاء اإلصطناعي فى مرحمة التنفيذ.

 درجة
 التقدير

 االنحراف
 المعيارى

 المتوسط
 م العبارة الحسابى

 1 أوظف تقنية الواقع المعزز فى تقديم امثمة واقعية لمحتوى الدرس 1,68 0,99 منخفضة
اقدم لمتالميذ تدريبات عممية  باستخدام تطبيقات الذكاء  1,58 0,89 منخفضة

 اإلصطناعي 
0 

 3 أوظف تطبيقات الذكاء اإلصطناعي فى العصف الذهنى   1,45 0,87 منخفضة
استخدم تطبيقات الذكاء اإلصطناعي فى مساعدة ذوى  1,66 1,06 منخفضة

 االحتياجات الخاصة. 
4 

 5 الكترونية بين الربوت والتالميذ.اجرى حوارات  1,52 1,08 منخفضة
اقدم االستشارات االلكترونية لمتالميذ من خالل الدردشات  1,45 98, 0 منخفضة

 االلكترونية.
6 

 المحور ككل 1,56 0,98 منخفضة

( يتبين أن جميع بنود المحور األول الخاص بميارات توظيف 3من جدول )
وكذلك مجموع  ،فى مرحمة التنفيذ جاءت بدرجة منخفضة اإلصطناعيتطبيقات الذكاء 

وىذه  0,98وانحراف معيارى  1,56بنود المحور األول حيث بمغ متوسط  المحور 
التربية الفنية عمى  معمميويرجع ذلك إلى اعتماد  ،الدرجة تقع ضمن التقدير المنخفض

 اإلصطناعي،كاء اإلساليب التقميدية فى التنفيذ  لمدرس وعدم توظيف تطبيقات الذ
 التربية الفنية حول أىمية توظيف معمميإلى عدم وجود ثقافة لدى غالبية باإلضافة 

 فى التعميم . اإلصطناعيتطبيقات الذكاء 
 إجابة السؤال الثالث لمبحث: ـ ثالثا

"ما درجة تطبيق معممي التربية الفنية بالمرحمة اإلعدادية لمهارات : الذى ينص عمى 
 "؟توظيف تطبيقات الذكاء اإلصطناعي فى مرحمة التقييم 
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لإلجابة عن السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
المرحمة اإلعدادية لمادة التربية الفنية لمحور ميارات توظيف  معمميالستجابات 

يوضح المتوسطات ( 3وجدول ) فى مرحمة التقييم. اإلصطناعيطبيقات الذكاء ت
التربية الفنية بالمرحمة اإلعدادية  معمميالحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات 

 فى مرحمة التقييم . اإلصطناعيلمحور ميارات توظيف تطبيقات الذكاء 
التربية الفنية بالمرحمة  معمميرية الستجابات (المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيا3جدول )

 اإلعدادية لمحور مهارات توظيف تطبيقات الذكاء اإلصطناعي فى مرحمة التقييم.
 درجة
 التقدير

 االنحراف
 المعيارى

 المتوسط
 الحسابى

 م العبارة

استخدم تطبيقات الذكاء اإلصطناعي فى تحديد نقاط ضعف  1,86 0,98 منخفضة
 التالميذ.

1 

استخدم تطبيقات الذكاء اإلصطناعي فى تقديم التغذية  1,64 0,96 منخفضة
 الراجعة لمتالميذ 

0 

 3 استخدم النظم الخبيرة فى توليد أسئمة حسب قدرات التالميذ 1,53 1,04 منخفضة
استخدم ربوتات الدرشة فى تقديم حمول لمتالميذ حول نقاط  1,68 1,08 منخفضة

 ضعفهم 
4 

 5 أوظف الذكاء اإلصطناعي فى تحميل إجابات التالميذ  1,65 1,02 منخفضة
استخدم تطبيقات الذكاء اإلصطناعي فى التنبؤ بمستوى  1,45 0,87 منخفضة

 التالميذ. 
6 

 المحور ككل 1,64 0,99 منخفضة

( يتبين أن جميع بنود المحور األول الخاص بميارات توظيف 2من جدول )
وكذلك مجموع  ،فى مرحمة التقييم جاءت بدرجة منخفضة اإلصطناعيتطبيقات الذكاء 

وىذه  0,99وانحراف معيارى  1,64بنود المحور األول حيث بمغ متوسط  المحور 
التربية الفنية عمى  معمميويرجع ذلك إلى اعتماد  ،الدرجة تقع ضمن التقدير المنخفض

إلى باإلضافة  صطناعي،اإلاإلساليب التقميدية فى التقييم وعدم توظيف تطبيقات الذكاء 
تطبيقات الذكاء  التربية الفنية حول أىمية توظيف معمميعدم وجود ثقافة لدى غالبية 

 . فى التعميم اإلصطناعي
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 توصيات البحث:
 اآلتية: في ضوء نتائج البحث الحالي يمكن تقديم التوصيات 

ات الذكاء اإلصطناعي تطبيق ير كل االحتياجات الالزمة لتوظيفضرورة توف .0
 فى التعميم. 

عقد الدورات والمؤتمرات وورش عمل حول موضوع الذكاء اإلصطناعي فى  .4
 التعميم. 

الثانوية  -اإلعدادية -تشجيع المعممين فى جميع المراحل التعميمية ) االبتدائية .3
 ( عمى التعامل مع اإلساليب التقنية الحديثة.

ي ميارات توظيف  تطبيقات الذكاء تدريب طالب كمية التربية الفنية عم .2
اإلصطناعي فى العممية التعميمية من خالل مقرر طرق التدريس وأثناء تدريبيم 

 العممي.
عمي ميارات توظيف  تطبيقات الذكاء  -أثناء الخدمة  –تدريب المعممين  .7

 اإلصطناعي فى العممية التعميمية.
قات الذكاء اإلصطناعي تقديم الحوافز التشجيعية لممعممين الذين يوظفن تطبي .4

 فى التعميم.  
 البحوث المقترحة:

 في ضوء نتائج البحث يمكن اقتراح البحوث التالية:
 إجراء دراسة مماثمة لمداسة الحالية عمي تالميذ المراحل التعميمية المختمفة.     .0
إجراء دراسة لمكشف عن فاعمية توظيف  تطبيقات الذكاء اإلصطناعي عمى  .4

  وتفكيرىم الناقد.تحصيل التالميذ 
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 :المراجع
 ـ المراجع العربية:أوال 

وانعكاساتو عمى المنظمات  اإلصطناعي(: "الذكاء 4800إبراىيم محمد عجام ) .0
عالية األداء : دراسة استطالعية فى وزارة العموم والتكنولوجيا "، مجمة اإلدارة 

 .40، ع 007جامعة المستنصرية، مج  ،واالقتصاد
(: "أثر بناء نظام خبير عمى شبكة الويب لمطالب 4807) أسامة محمد إبراىيم .4

الجمعية ،المعممين لتنمية ميارات حل المشكالت والقدرةعمى اتخاذ القرار"
 .0، ع 47مج  ،المصرية لتكنولوجيا التعميم

، القاىرة: دار السحاب اإلصطناعي(: الذكاء 4880بشرى عمى عرنوس ) .3
 لمنشر والتوزيع.

(: تكنولوجيا الواقع االفتراضى واستخداماتيا 4808خالد محمود نوفل ) .2
 عمان: دار المناىج لمنشر التوزيع.  ،التعميمية

فى خدمة المصارف  اإلصطناعي(:"تطبيقات الذكاء 4802خوالد أبوبكر ) .7
المعيد العربى لمدراسات المالية  ،العربية "، مجمة الدراسات المالية والمصرفية

 .4، ع 47مج  ،االردن ،والمصرفية
فى تحقيق اإلنتاج  اإلصطناعي(:"دور الذكاء 4807رأفت عاصم العبيدى ) .4

جامعة كركوك،  ،األخضر "،مجمة جامعة كركوك لمعموم اإلدارية واالقتصادية
 . 0، ع 7مج 

مدخال لتطوير صناعة  اإلصطناعي(: "الذكاء 4800عادل مجبل المطيرى ) .2
مجمة البحث العممى فى القرار التعميمى فى وزارة التربية بدولة الكويت "،

 .00، ج 48ع  ،جامعة عين شمس ،كمية البنات ،التربية
كمتغير  اإلصطناعي(: "الذكاء 4808صفاء سيد محمود ) ،عماد بديع كامل .0

تصميمى بالتعمم اإللكترونى التعاونى وأثره فى تنمية التحصيل المعرفى لتصميم 
كمية التربية، جامعة  ،المواقف التعميمية"، مجمة البحوث النفسية والتربوية

 .4، ع 47مج  ،المنوفية
فى دعم  اإلصطناعي(: "استخدام تطبيقات الذكاء 4800فاتن حسن الياجزى ) .0
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التعميم الجامعى بالمممكة العربية السعودية"،دراسات عربية فى التربية وعمم 
 ، سبتمبر.003ع ،رابطة التربويين العرب،النفس

والذكاء  اإلصطناعيتطبيق الذكاء (:" أثر 4880فاتن عبداهلل صالح ) .08
 جامعة الشرق األوسط،العاطفى عمى جودة اتخاذ القرارات "، رسالة ماجستير

الرياض: آفاق المستقبل  اإلصطناعي،(: الذكاء 4880محمد خالد ربايعة ) .00
 القريب.

نبيل جاد عزمى وعبد الرؤوف محمد إسماعيل ومنال عبدالعال مبارز )  .04
لحل  اإلصطناعي(:"فاعمية بيئة تعمم الكترونية قائمة عمى الذكاء 4802

مشكالت صيانة شبكات الحاسب لدى طالب تكنولوجيا التعميم" المجمة العربية 
 . 3، ع 04مج  ،الجمعية العربية لتكنولوجيا التربية،لتكنولوجيا التربية

) اإلصطناعي(: "اآللة بين الذكاء الطبيعى والذكاء 4804نيفين فاروق فؤاد ) .03
جامعة عين  ،دراسة مقارنة(، مجمة البحث العممى فى اآلداب "، كمية اآلداب

 . 3، ع 03مج ،شمس
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 أستبانة 
الفنية بالمرحمة اإلعدادية بمحافظة المنياحول درجة تطبيق معممي التربية   

.لمهارات توظيف تطبيقات الذكاء اإلصطناعي فى مجال التعميم   
 

ييدف ىذا األستبانة إلى التعرف عمى درجة تطبيق معممي التربية الفنية 
بالمرحمة اإلعدادية بمحافظة المنيا لميارات توظيف تطبيقات الذكاء اإلصطناعي فى 

 والتنفيذ والتقييم.مجال التخطيط 
( امام العبارة  والمطموب منك أن تقرأ كل عبارة جيدا وتضع عالمة )  

  ( .ضعيفةـ متوسطة ـ )عالية وأسفل ما تتبعة بالنسبة لمعبارة بدرجة 
 ونشكركم لحسن تعاونكم
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 المحور م العبارة بدرجة
 عالية متوسطة ضعيفة

 التخطيط 1 صياغة أهداف الدرس باستخدام تطبيقات الذكاء اإلصطناعي.    
 0 اوظف تطبيقات الذكاء اإلصطناعي أثناء التهيئة لمدرس.     لمتدريس

 3 اعمل عمى تهيئة البيئة الصفية الستخدام الذكاء اإلصطناعي.    
 4 أوضح لمتالميذ أهمية  الذكاء اإلصطناعي فى التعميم    
 5 يحتوى الدرس عمى مهارات التفكير الناقد الالزمة الستخدام الذكاء اإلصطناعي   
 6 استخدم الذكاء اإلصطناعي فى رسم خطط التدريب لكل تمميذ    
تنفيذ  1 أوظف تقنية الواقع المعزز فى تقديم امثمة واقعية لمحتوى الدرس   

 0 اقدم لمتالميذ تدريبات عممية  باستخدام تطبيقات الذكاء اإلصطناعي     الدرس
 3 أوظف تطبيقات الذكاء اإلصطناعي فى العصف الذهنى     
 4 استخدم تطبيقات الذكاء اإلصطناعي فى مساعدة ذوى االحتياجات الخاصة.    
 5 اجرى حوارات الكترونية بين الربوت والتالميذ.   

االستشارات االلكترونية لمتالميذ من خالل الدردشات االلكترونية.اقدم      6 
التقييم  1 استخدم تطبيقات الذكاء اإلصطناعي فى تحديد نقاط ضعف التالميذ.   

 0 استخدم تطبيقات الذكاء اإلصطناعي فى تقديم التغذية الراجعة لمتالميذ     لمدرس
أسئمة حسب قدرات التالميذاستخدم النظم الخبيرة فى توليد      3 
 4 استخدم ربوتات الدرشة فى تقديم حمول لمتالميذ حول نقاط ضعفهم    
 5 أوظف الذكاء اإلصطناعي فى تحميل إجابات التالميذ    
 6 استخدم تطبيقات الذكاء اإلصطناعي فى التنبؤ بمستوى التالميذ.    

 


