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 ملخص البحث:

استتتفدفا الدراستتة التعرى علق وافع ل عيب لاتيقاذ ال كاص ااعتتاياعي في التراما اة راطية للالتة الموفوبيد في مدار      

ييتع وجدة مد وجفة نظر الالتة ومي  ي التراما اة راطية، ودرجة ل عيلفا والتحدياذ التي لواجه استتتادامفا، ومقترتاذ لت عيب 

في التراما اة راطية للموفوبيد في مدار  ييتع وجدة، وعالفة ذلك بمتغيراذ الدراستتتتة نال ي ، لاتيقاذ ال كاص ااعتتتتاياعي 

المرتلة الدراستتتية، التي اذ التعلمية، اةدارة المةتتترفة علق التراما اة راطيةج مد وجفة نظر الالتة الموفوبيد ومي  ي التراما 

لة لاتيقه وفدرله علق لغاية وتداذ كثيرة مد الم تمع المدرو ، اة راطية. ألتعا الدراستتتة الميفا الوعتتتت ي المستتتحي لستتتتفو

ج مد مي تت ي التراما اة راطيتتة للموفوبيد، 29ج مد الالتتتة الموفوبيد، ون(191وطتقتتا استتتتتتتتتتانتتة الكترونيتتة علق عييتته مد 

ي ذ ال كاص ااعتتتتتتاياعي فولوعتتتتتتلتا اليتتاطا الق  أ  الالتتة الموفوبيد ومي ت ي التراما يرو  أنته نتادراي متا يتم ل عيب لاتيقا

التراما اة راطية للالتة الموفوبيد في مديية ييتع وجدة، ولوعتتتتلا ك لك نتاطا الدراستتتتة أ  درجة موافقة الالتة الموفوبيد في 

متدييتة ييتع وجتدة جتاصذ نمحتايتدةج تيتات وجود لحتديتاذ ومقترتاذ لت عيب لاتيقاذ ال كاص ااعتتتتتتاياعي في التراما اة راطية 

موفوبيد فيما جاصذ درجة موافقة مي  ي التراما اة راطية في مدنية ييتع وجدة نموافقةج علق وجود لحدياذ ومقترتاذ للالتة ال

لت عيب لاتيقاذ ال كاص ااعتتتتتتاياعي في التراما اة راطية للالتة الموفوبيد، وكةتتتتتت ا نتاطا  عد عدم وجود اءتالى بيد  راص 

ا  لحتت ديتاذ ومقترتتتاذ ل عيتب لاتيقتتاذ الت كتتاص ااعتتتتتتايتاعي في التراما اة راطيتة للالتتتة ووجفتاذ نظر الالتتتة الموفوبيد لا تت

الموفوبيد في بعض مدار  ييتع وجدة باءتالى نال ي ، المرتلة الدراستتتتتتية، التي اذ التعلمية، ال فة المةتتتتتترفة علق التراما 

 ااعاياعي في عملياذ التعليم والتعلم، التي اذ ال كية القاطمة علق ال كاص ادءاتاة راطيةج، وأوعا الدراسة بضرورة 



 
 
 

 

 

 

 

ولاوير مقرراذ التراما اة راطيتة ولويي  م تااذ الت كتاص ااعتتتتتتايتاعي بماتل  أنواعفتا، ولتيي ءاة للتاوير والتدري   

مي  ي لالمستمر لمست داذ لاتيقاذ ال كاص ااعاياعي في م ات التعليم، وعمب األدلة اةرشادية لفا، ولقديم الحوافز التة يعية 

التراما اة راطية والالتة الموفوبيد استتادامفا، واافتمام بالتيق التحتية للمسستساذ التعليمية ودعمفا بدتدا األجفزة، وافامة 

 مسلمراذ علمية علق مستوى مراكز واداراذ الموفوبيد، ودعوة الالتة ومي  ي التراما اة راطية للمةاركة والحضور.

ا اة راطية الترام، قاذ ال كاص ااعاياعي في التعليملاتي، مي  ي التراما اة راطية، لتة الموفوبيدالاالكلمات االفتتاحية: 

 للموفوبيد.

 

The reality of applying artificial intelligence applications in the enriching programs for 

talented students in Yanbu and Jeddah schools from the view view point of students and 

enriching program instructors 

Abstract: 

  The reality of applying artificial intelligence applications in the enriching programs for talented 

students in Yanbu and Jeddah schools from the point of view of students and enriching program 

instructors, the degree of initiation  and challenges facing their use, and proposals to activate 

artificial intelligence applications in the enriching programs of talented students in Yanbu and 

Jeddah schools, and its relationship to the variables of the study (i.e. gender, study stage, learning 

environments, management supervising ether programs) from the point of view of talented 

students and enriching program instructors. the study followed the descriptive survey method for 

its easy application and its ability to cover units and its ability to cover  Many of the community 

studied, and applied An electronic questionnaire was applied to a sample of (191) talented students, 

and (29) instructors of the enriching programs for talented students, and the results found that the 

talented students and program instructors indicated that the initiation of artificial intelligence 

applications in the enriching programs was (Rare)  for talented students in Jeddah and Yanbu, and 

the results of the study also found that the degree of approval of talented students in Jeddah and 

Yanbu came (neutral) about the existence of challenges in proposing  to activate artificial 

intelligence applications such programs. Furthermore, the instructors of the enriching programs in 

Jeddah and Yanbu (Agreed) to the existence of challenges and proposals to activate artificial 

intelligence applications in the enriching programs of talented students. The results revealed that 

there the opinions and views of talented students towards the challenges and proposals of 

activating artificial intelligence applications in the enriching programs for talented students in 



 
 
 

 

 

 

 

schools regarding different (gender, grade, learning environments, supervisor of enriching 

programs) were identical. The study recommended the necessity to introduce  Smart Artificial 

Intelligence based environments in teaching and learning processes, and enhancing the material of 

the enrichment programs and using areas of artificial intelligence of all kinds,  

adopting a plan for the development and continuous training of the latest applications of artificial 

intelligence in the field of education, outlining process guidelines for the program, providing 

incentives for enriching program instructors and talented students to use them, paying attention to 

the infrastructure of educational institutions and support with the latest devices, holding 

conferences at all talented centers and departments, inviting students and enriching program 

instructors to attend and participate. 

Key words: Talented students, enriching program instructors, artificial intelligence applications 

in education. Enriching programs for talented students. 

 

 مقدمة:

دءلا التكيولوجيا في شتتق نواتي الحياة، بستت  التاور السريع في م ات  ورة المعلوماذ واالصااذ، مما جعب العالم         

وفي لكيولوجيا فاطلة لحاكي  Artificial Intelligenceيت ته نحو عالم رفمي، مد أبر  ركاطز  لقيياذ ال كاص ااعتتتتتتاياعي 

 الدوت لالست ادة مد ف   الثورة المتسارعة، أل  الريادة لمد تا ذ الستق فيفا باكراي.ال كاص التةري، ليافسا فيفا أفوى 

فاما فكرة ال كاص ااعتاياعي علق انةاص أجفزة وبراما تاسوبية فادرة علق الت كير والتحليب والااذ القراراذ بالاريقة        

يقوم بدراستتة األستتالي  والتقيياذ ولاوير اليظرياذ وأنظمة ج، وفو علم لكيولوجي 2018التي يعمب بفا الدماغ التةتتري نع ام،

ج، وذكرذ 2020المحاكاة والتاتيق، وتظّيا بافتمام واستتتتتتع في التعليم، تتق استتتتتتتااعا ا  لثتا فاعليتفانال راني والح يلي،

 تمّكد مد ألمتة العمليةج في مدونتفا بد  ال كاص ااعتتتتاياعي أفتحم ستتتتاتة نظم التعلم المعتمدة علق الحاستتتتو ، لت2019الفليب ن

ج بد  م ات التعليم لحديداي 2020التعليمية ميت ةي لحستتتتتيياي ولاويراي ملموستتتتتاي يمكد فياستتتتته في العملية التعليمية، وأكدذ الري  ن

 ستكو  مسافمة ال كاص ااعاياعي فيه كتيرة، لوجود مصدر كتير للتياناذ لابع للمسسساذ التعليمية.

؛ الح يلي 2019فيتا  دراستتتتتتاذ عتديتدة ليتاولا استتتتتتتادام لاتيقاذ ال كاص ااعتتتتتتاياعي في التعليم ميفا دراستتتتتتة ندرار،    

ج أوعتتتا جميعفا بضتتترورة التوستتتع في استتتتادام لاتيقاذ ال كاص ااعتتتاياعي، والتح  عد 2019؛ اليا جي،2020وال راني،

  جديد ف   التقيياذ، ولعميمفا في المسسساذ التعليمية.

وذكرذ بعض الدراستتتتتتاذ أ  ال كاص ااعتتتتتتاياعي ا يدعم التعليم وأنماط التح  عد التعلم فقة بب يدعم ف ة الموفوبيد ك لك  

ج علق لميز التراما المعتمدة علق ال كاص ااعتتتاياعي بالحدا ة والمرونة، وبدنفا لزيد مد 2020ج. وأكدذ فالته ن2018نع ام ،

 ت علفم فاعليد في العملية التعلمية وليستوا متلقييد سلتييد، وأنفا لدعم اةبتكار واةبدا  بالعمب،فرص التعلم ال الي للموفوبيد، ل

 ولدميد مارجاذ أكثر لياسق مع األفداى المقررة، ولتسم بالدفة في لحديد المعايير،



 
 
 

 

 

 

 

  التي اذ ال كية المدعمة بال كاص ج أ2020ولحتديتد الر نتامتة المتعلقتة بدفداى التراما اة راطية للموفوبيد. وذكرذ المحمادي ن 

ج في مقالته 2020ااعتاياعي لةتكب عيصتر استقاا  للالتة الموفوبيد، كونفا أدواذ ج   مثيرة ل ضولفم، وذكر الدفةا  ن

با  ال كاص ااعتتتتاياعي فد يوفر برم ياذ لستتتتاعد في لرفية ميصتتتتاذ التعليم، لت علفا أكثر فدرة علق لعلام يتستتتتم بال اعلية، في 

  اذ لعلمية لقدم أنماط لعلم لكي ي بما يتياس  مع فدراذ الموفوبيد.بي

وعلق تد علم التاتثة ا يوجد دراستتاذ لياولا وافع ل عيب ال كاص ااعتتاياعي في التراما اة راطية للموفوبيد في مدار  ييتع 

لدراستتتتتتة. تي  ليافح التاتثة وافع ل عيب وجتدة مد وجفتة نظر الالتتة الموفوبيد ومي ت ي التراما اة راطيتة كمتا ليتاولتفتا فت   ا

 لاتيقاذ ال كاص ااعاياعي في التراما اة راطية، للحد مد مةكلة لدني ل اعب الاال  الموفوبيد مع محتوى التراما اة راطية. 
 

 :مشكلة الدراسة 

لتلاص مةكلة الدراسة في لدني ل اعب الالتة الموفوبيد مع محتوى التراما اة راطية، بالرغم مد جودة المادة العلمية، وءترة   

مقتتدميفتتا، كو  التتتاتثتتة أم لالتتتة موفوبيد، ومتتتابعتته ألبيتتاطفتتا وبعضتتتتتتتاي مد  مالطفم، وعلق اطال  بتتالتراما اة راطيتتة بماتل  

افعية نحو استتتتتمرارية تضتتتتور الالتة الموفوبيد لترام فم اة راطية، ولستتتتلب الملب اليفم مع مرور أنواعفا، فقد اتظا فلة الد

 الوفا، علق العك  مد ذلك ل اعلفم المتواعب مع لاتيقاذ وبراما األجفزة ال كية.            

باستتتتادام أداة ااستتتتتانة، فكانا  فاما التاتثة بإجراص دراستتتة استتتتاالعية علق عيية مد الالتة الموفوبيد بةتتتكب عةتتتواطي     

مد الالتة بقلة الحما  والدافعية بعد مرور فترة  ميية غير محددة،  %62اليتاطا موافقة لما لما مالتظته، تي  ال ق ما نستته 

 يتسلب اليفم الملب مع مرور الوفا، وب اذ اليستة كانا أجابتفم بـنأتيانايج. %31وما نستته

ج بوجود لستتر  فعلي بيد الالتة 2018أيضتتا علق وجود ف   المةتتكلة ميفا دراستتة القرني والصتتاط  نوفد أكدذ الدراستتاذ     

بستتتت  شتتتعورفم بالملب مد لكرار ما لمكيوا ميه، وعدم اتتواص برام فم  %20-15الموفوبيد مد برام فم ومدارستتتفم بيستتتتة 

 اشتترا فعلي مد التراما اة راطية بستتت  عدم ج ك لك علق وجود لستتر  2014علق عيصتتري التحدي والعمق، وأّكد الةتتفري ن

الالتة في التيستتتتيق الزميي المالطم للترناما، وأوعتتتتا بإدءات التقيية الحديثة في التراما اة راطية. وفي نااج التراما اة راطية 

انةغالفم بدمور أءرى علق  اةلكترونيج بعدم استت ادة الكثير مد الالتة مد التعلم 2020التي فادما عد بعد فقد أفاد عتد القادرن

 ال فا  بعيدة كب التعد عد العملية التعليمية.

أ  لقيياذ ال كاص ااعتتتتتتاياعي يمكد أ  يكو  لديفا تلواي للعديد مد  القج 2020وللحتد مد فت   المةتتتتتتكلتة أشتتتتتتار ع ام ن    

علق أ  الدما الميف ي لل كاص ااعاياعي ج 2020المةتكالذ التعليمية، لتتاةتعر الاال  بااستتمتا  ا ياص الدر ، وأكد محمود ن

ق األفداى في لحقي واةستتتتفامولاتيقاله في التعليم أعتتتتت  مد األمور المفمة، للقدرة علق التااية لممارستتتتاذ التعليم والتعلم، 

 التعليمية التعلمية الميةودة.

ج التي دعا  فيه و اراذ 2019والرفاناذ  ن وف ا ما أكدله أيضتاي لوعياذ مسلمر  ال كاص ااعاياعي والتعليم  التحدياذ     

التعليم بتاتيق ال كاص ااعتتاياعي، ولمكيد الالتة والمعلميد مد المفاراذ الرفمية ال ديدة الال مة لالستتتاداماذ التعليمية، مما 

مد كال  25عيية استتتتتدعق التاتثة لعمب دراستتتتة استتتتتاالعية أءرى، لمعرفة أراص معلمي مي  ي التراما اة راطية، تي  بلغا ال

، وما نستتتتتته %96أ  المعلميد لديفم القابلية لت عيب لاتيقاذ ال كاص ااعتتتتاياعي في التراما بيستتتتتة  القال يستتتتيد، ولوعتتتتلا 

ا لوجد لديفم أي أدلة  %80فد يواجفو  لحدياذ لت عيب لقيياذ ال كاص ااعتتتتتتاياعي في التراما اة راطية، وما نستتتتتتتته  92%

 ذ استادام لاتيقاذ ال كاص ااعاياعي في التراما اة راطية.ارشادية لتوضي   ليا



 
 
 

 

 

 

 

ج بعيوا  وافع 2020وفيا  دراستتتتاذ لحد ا بإي ابية عد استتتتتادام لاتيقاذ ال كاص ااعتتتتاياعي كدراستتتتة نافع وال راني ن     

طميد فادما مد وجفة نظر القااستتادام لقيياذ ال كاص ااعاياعي في التراما اة راطية في مراكز الموفوبيد في المملكة، والتي 

عليفا لتعاي للمتغيراذ الديموغرافية ألفراد العيية، فإ  ف   الدراستة ستتستلة الضوص علق وافع ل عيب لاتيقاذ ال كاص ااعاياعي 

 في التراما اة راطية مد وجفة نظر الالتة الموفوبيد ومي  ي ومي  اذ التراما اة راطية في مدار  جدة وييتع.
 

     لدراسةأسئلة ا

 بياص علق ما ستق انتثقا فكرة الدراسة الحالية ولحددذ في السسات الرطيسي التالي 

  ما واقع تفعيل تطبيقات الذكاء االصطططططناعي في البرامث ائيرالية للطلبة المونوفي  في مدارب  نبع ومدة م  وم ة

 نظر الطلبة ومنفذي البرامث ائيرالية؟

 ة التالية وميه ل رعا التساؤاذ ال رعي

متا درجتة ل عيتب لاتيقتاذ الت كاص ااعتتتتتتاياعي في التراما اة راطية للالتة الموفوبيد في مدار  ييتع وجدة مد وجفة نظر -1

 الالتة ومي  ي التراما اة راطية ؟

د وجفة م متافي لحتديتاذ ل عيتب لاتيقاذ ال كاص ااعتتتتتتاياعي في التراما اة راطية للالتة الموفوبيد في مدار  ييتع وجدة-2

 نظر الالتة ومي  ي التراما اة راطية ؟

ما المقترتاذ لت عيب ال كاص ااعتتتاياعي في التراما اة راطية للالتة الموفوبيد في مدار  ييتع وجدة مد وجفة نظر الالتة -3

 ومي  ي التراما اة راطية ؟

ستتتااذ اجاباذ أفراد عيية الدراستتتة نحو ل عيب ج بيد متوα=0.05فب فيا  فروج ذاذ دالة اتصتتتاطية عيد مستتتتوى الدالة ن-4

التت كتتاص ااعتتتتتتايتتاعي في التراما اة راطيتتة للالتتتة الموفوبيد في متتدار  ييتع وجتتدة مد وجفتتة نظر الالتتتة ومي تت ي التراما 

 متغيراذ الدراسة نالمرتلة الدراسية، التي اذ التعلمية، اةدارة المةرفة علق التراما اة راطية، ال ي ج ؟  القاة راطية لعزى 
 

 :أنداف الدراسة

 نقب وافع لاتيق ال كاص ااعاياعي عد طريق لحقيق ما يلي  القفدفا الدراسة 

للالتة الموفوبيد في مدار  ييتع وجدة مد وجفة نظر التعرى علق وافع ل عيتب الت كتاص ااعتتتتتتاياعي في التراما اة راطية -1

 الالتة ومي  ي التراما اة راطية.

التعرى علق درجة ل عيب ال كاص ااعتتتتتتاياعي في التراما اة راطية للالتة الموفوبيد في مدار  ييتع وجدة مد وجفة نظر -2

 الالتة ومي  ي التراما اة راطية.

اعتتتتاياعي في التراما اة راطية للالتة الموفوبيد في مدار  ييتع وجدة مد وجفة نظر الكةتتتت  عد لحدياذ ل عيب ال كاص ا-3

 الالتة ومي  ي التراما اة راطية.

الكةتتتتت  عد المقترتاذ لت عيب ال كاص ااعتتتتتاياعي في التراما اة راطية للالتة الموفوبيد في مدار  ييتع وجدة مد وجفة -4

 .نظر الالتة ومي  ي التراما اة راطية



 
 
 

 

 

 

 

ج بيد متوسااذ اجاباذ أفراد عيية الدراسة نحو α=0.05الكةت  عد وجود فروج ذاذ دالة اتصتاطية عيد مستتوى الدالة ن-5

ل عيب ال كاص ااعتتتتتتاياعي في التراما اة راطية للالتة الموفوبيد في مدار  ييتع وجدة مد وجفة نظر الالتة ومي  ي التراما 

 متغيراذ الدراسة نالمرتلة الدراسية، التي اذ التعلمية، اةدارة المةرفة علق التراما اة راطية، ال ي ج. القاة راطية لعزى 
 

 :أنمية الدراسة

 األنمية النظر ة:

فد لتيد ف   الدراستتتتة مواطد الضتتتتع  في لاتيق براما ال كاص ااعتتتتاياعي، ولستتتتاعد في مواكتة التغيير والتاور  .1

 التراما اة راطية.الحاعلة في معايير لصميم 

فد لثري ف   الدراستتتة المكتتة العربية في م ات الدراستتتتاذ الااعتتتتة بالتقيياذ التعليمية والتاتيقاذ الحديثة في ال كاص  .2

 ااعاياعي.

فد لستتتتتتاعد ف   الدراستتتتتتة في لقديم أداة بحثية مقيية لقيا  وافع استتتتتتتادام لاتيقاذ ال كاص ااعتتتتتتاياعي في التراما  .3

 حدياذ التي لواجه ل عيلفا؛ تي  يمكد أ  يست يد ميفا التاتثو  في دراساذ مةابفه.اة راطية، والت

 األنمية التطبيقية:

 فد لسافم ف   الدراسة في القاص الضوص علق أبر  لاتيقاذ ال كاص ااعاياعي التي يمكد أ  لثري التراما اة راطية.  .4

التعليمية للالتة الموفوبيد، ولقديم لقيياذ تديثة لستتافم فد لستتافم ف   الدراستتة في لتيي فراراذ لاتص بالممارستتاذ  .5

 في اة راص المعرفي المفارى بما يتياس  مع اال افاذ والمعايير العالمية.

فد لستتاعد ف   الدراستتة في لحديد ااتتيات التدريتي والدوراذ التاويرية في م ات براما ال كاص ااعتتاياعي لمي  ي  .6

 التراما اة راطية.

 الموفوبيد عد طرج  يادة ل عيب لاتيقاذ وادارةف   الدراسة افتراتاذ عملية للقاطميد علق التراما اة راطية  فد لقدم .7

 ال كاص ااعاياعي في التراما اة راطية.
 

 :المصطلحات

العقب  ج بدنه  ستتعي اةلة أو الحاستتو  لالفترا  أكثر مد فدراذ وامكانياذ23، ص2019عرفة الموميي ن الذكاء االصطططناعي:

 التةري، والت وج علية في بعض األتيا  .

ا راطية لاعقد في اةجا ة الصتي ية وما بعد المدرستة وأيام الستتا، لفيل الالتة لال دفار والتقدم في  براما فيالبرامث ائيرالية: 

مياديد اةبدا  الماتل ة تي  يتلقو  مد ءالت المةتتتتتاركة ءتراذ علمية متاصتتتتتصتتتتتة ومفاراذ نوعية متقدمة لفدى الق ليمية 

 ج.واةبدا الملك عتد العزيز ورجالة للموفتة  وااجتماعية نمسسسة اةمكانياذ العلمية والةاصية

ج ولم اعتمتتاد  مد فتتتب و ارة التربيتتة 1418لم التعري  مد فتتتب متتدييتتة الملتتك عتتتدالعزيز للعلوم والتقييتتة نالطلبططة المونوفي : 

يوجد لديفم فـتتت تي  يعرى الموفوبو  بدنفم  الاال  ال يد 6/5/1418في  877والتعليم في المملكة بموج  فرار و اري رفم 

استعداداذ وفدراذ غير عادية أو أداص متميز عد بقية أفرانفم في م ات أو أكثر مد الم ااذ التي يقدرفا الم تمع وبااعة في 

م ااذ الت وج العقلي والت كير اابتكاري والتحصيب العلمي والمفاراذ والقدراذ الااعة ويحتاجو  الق رعاية لعليمية ءاعة 

 ".كب متكامب في براما الدراسة العاديا لتوافق لفم بة



 
 
 

 

 

 

 

 نبذة ع  الذكاء االصطناعي

 John Macarthyيفر م فوم ال كاص ااعاياعي في ءمسييياذ القر  العةريد الماضي، علق يد العالم  جو  مكار ي       

سفاماله التار ة في م ة1971للترم ة، تاعب علق جاطزة لورنك في عام  Lispوفو عالم تاسو  أمريكي وماتر  لغة ليس  

م ات  ال كاص ااعاياعي  وكانا نقاة التداية ألتد أفم فرو  علوم الحاستاذ المعيية بكي ية محاكاة اةلة لسلو  األنسا ، وفي 

 ج.2021م يفر أوت اءترا  للحاسو  وانتقلا أوت رسالة عتر األنترنا، معلية لثورة لقيية عظيمة نالراستية،1969عام 

ج أ  2020والدراساذ التي لياولا لاريخ يفور ال كاص ااعاياعي، اتظا الصتحي ن األدبياذتع العديد مد مد ءالت لت   

التقيية واليظرية التي ساعدذ علق يفور ، وبد  فيا  محااذ مفمة سافما في رتلة لاور ال كاص  اةسفاماذفيا  ال اج توت 

ااعاياعي. فمي  بداياذ الامسيياذ مد القر  الماضي اكتة  عدد فليب مد العلماص أسلو  جديد لتياص  اذ ذكية، لمكيفا مد 

ل ديدة ، واليظرياذ الرياضية ااألعصا كتةافاذ الحديثة في علم محاكاة عملية الت كير اةنساني الحسابي، بااعتماد علق اا

للمعلوماذ، ويفرذ براما أدفةا العالم، مثب تب مساطب ال تر، ولحدا اللغاذ، وفي الستييياذ ماولتا األبحاا بسااص مد 

لع الستعييياذ مما جعب و ارة الدفا  األمريكية، ولوفع العلماص فدراذ كتيرة توت ال كاص ااعاياعي، لكيفا فةلا في ما

في  اانتكاساذ أوتلقوم بقاع لمويلفا لألبحاا غير الموجفة في م ات ال كاص ااعاياعي، وكانا للك مد  األمريكيةالحكومة 

م ات أبحاا ال كاص ااعاياعي، وفي الثمانيياذ عادذ الصحوة مد جديد ألبحاا ال كاص ااعاياعي مد ءالت الي اح الت اري 

تيرة  التي لحاكي المفاراذ والمعارى التحليلية، وفي التسعيياذ تقق ال كاص ااعاياعي ن اتاذ أكتر، وأعت  لليظم  الا

يستادم في اللوجستية، والتةايص العالجي، تتق وعب في القر  الواتد والعةريد أفصق درجاذ التقيية والتاصص، وانقسم 

  ااذ الحياة.لم ااذ فرعية مستقلة، وطتق علق نااج واسع في شتق م

ج ال كاص ااعاياعي بدنه م موعة لقيياذ وأسالي  وطرج ءاعة بالحوستة، لفتم بقدرة 2017نTredinnickعرى لريدني   

أجفزة الحاسو  علق الااذ فراراذ عقالنية مرنه، است ابة للظروى التي ية التي ا يمكد التيتس بفا، ولةمب معال ة اللغة الاتيعية، 

ج بدنفا لعتر عد سعي اةلة أو الحاس  اةلي لالفترا  أكثر 2019وأضاى الموميي ن والااذ القراراذ المياقية.والتعلم اةلي، 

 مد فدراذ وامكانياذ العقب التةري والت وج علية أتياناي.

ة، ولدفع ياذ ال ديدج علق أ  التكيولوجيا لد لتوف  عيد تد معيد، وغالتاي ما ستيتا الكثير مد التقي2021لقد أكدذ الراستية ن   

ج بعضاي مد 2020ج؛ والايتري ن2020بظفور المزيد مد التقيياذ وااءتراعاذ الحديثة والتاتيقاذ المتقدمة. وعددذ التةر ن

التاتيقاذ المفمة واألكثر شيوعاي في م ات ال كاص ااعاياعي، كتاتيقاذ ففم اللغاذ ولمييز الكالم، ولاتيقاذ عياعة الكالم 

أعواذ، ولاتيقاذ معال ة اللغاذ الاتيعية، وبراما ففم اللغة المكتوبة، ولاتيقاذ لمييز وفراصة الحروى لقراصة  القولحويلة 

، ولاتيقاذ الت اعب مع اليظام المرطي كالتعرى علق الوجه، ولاتيقاذ اةمالطيالحروى المكتوبة باليد او الماتوعة، والتصحي  

رة، وااستةاراذ الاتية، والروبولاذ القادرة علق الحركة باستادام أطراى وأذرعه األلعا . ولاتيقاذ لقديم اليص  والمةو

 ج.2020للعمب نالراستية،

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 الذكاء االصطناعي وتعلم اآللة:

لحب مةكالله التي لواجفه كب يوم نالغامدي،  اةنسا  بالمقارنة مع محاواذ الحلوت أفضب استيتات ااعاياعي ال كاص يحاوت    

اتة، تتق والتياناذ المت اةنترناج. وما أ  مايحا اةاذ والحواسي  القدرة علق التعلم والت كير بي سفا باستادام 2020ال راني،

 ج. 2020لمكيا مد التعلم وفق مفام لم لصيي فا ضمد عدة ف اذ وعياويد عريضة لسمق ءوار مياذ نالحر ،

لااعة بالمستادم، ويعود ست  انتةارفا لقدرلفا علق لحصيب ول ميع لستادم الاوار مياذ ل فم الت ضيالذ وااتتياجاذ ا    

  الق. ولصي  ءوار مياذ لعلم االة Colchester et al., 2017,58)المعلوماذ عتر التح  الةامب وففم اليتاطا ن

 التعلم الماراف  أو الااضع لإلشراى (Supervised learning) بحي  لكو  التياناذ المدءلة نA ومعلومة ج مسماة

ج، كد  لكو  التياناذ المدءلة م موعة عور لةيص معيد والمراد التعرى عليفا، عد طريق التياناذ Bوفق المارت ن

 .المعلومة

 التعلم غير الماراف  أو غير الااضع لإلشراى (Unsupervised learning)  عيدما لقدم التياناذ الق اةلة دو  مسمق

تلك التياناذ ومد دو  ارشاد، عيدفا ل مع اةلة التياناذ غير الماصي ة لتعاي ألنماطفا ويسم  للاوار مياذ بالعمب وفقا ل

 .وأوجه لةابففا واءتالففا دو  أي لدري  سابق مد مصادر أءرى

  التعلم المعز (Reinforcement learning)  ،ويستادم بغية اي اد السلو  أو الاريق األفضب للتعامب مع مةكلة ما

 في األلعا .ولستادم عادةي 

ج، وفو ف ة فرعية مد ال كاص Machine Learningلقد كا  لظفور ال كاص ااعاياعي داعم فوي يسمق التعلم اةلي ن      

ااعاياعي، لتكو  مد لقيياذ لساعد أجفزة الكمتيولر مد ففم األشياص، ولسم  بتاتيقاذ الترم ة األكثر دفة بد  لتيتد باليتاطا 

 لقاا بةكب عري ، وياعتمد فيفا علق ءوار مياذ يتم لغ يتفا بتياناذ ميظمة لقوم بتحليلفا ومد  م الوعوت دو  القيام بترم تف

ج، ولرجمتفا بلغة ماتل ة لمثب Aج. مثات علق ذلك لاتيقاذ الترجمة اةلية تي  لمثب اللغة المدءب ن2112اليتاطا نجراح،

بالتعلم الااضع لإلشراى، باستادام م اذ مالييد المستادميد ج، ويسمق ف ا اليو  مد ال كاص ااعاياعي Bالمارت ن

ج عتارة عد ف ة فرعية dataللوعوت اليفا علق مدار سيواذ تي  نما كمية التياناذ توت المدءب والمارت، والتياناذ ن

، ولاستادم لتياناذأءرى مد ال كاص ااعاياعي، ولةير الق أكثر الم ااذ لداءالي لإلتصاصاذ واألسالي  العلمية ولحليب ا

وستركز ف   الدراسة علق اليو  األوت وفو التعلم  ج.2021جميعفا استيتاط المعاني واألفكار مد التياناذ نموفع أوراكب،

 أغل  لاتيقاذ ال كاص ااعاياعي. أنظمةالااضع لإلشراى لعملفا وفق 

 فئات ا –أنداف ا  –نشأة البرامث ائيرالية 

 ، وكا  الدءوت المدرسة الثانويةاألمريكيةبدأ اافتمام بالموفوبيد متكراي بتعض الةتا  الموفوبيد في الواياذ المتحدة     

يعتمد علق التحصيب األكاديمي، والقدرة علق دفع الرسوم الدراسية، تتق لم اعتماد نظام الدراسة  -في ذلك الوفا-وال امعة 

فب، تتق في مدة أ األولقأ نظام التتابع ن التسريعج ال ي يسم  لتعض الاال  بإنفاص  مانية ع وى م بد1870االزامي، وفي عام 

 انتةرذ الص وى الااعة بالاال  الموفوبيد في كافة الواياذ األمريكية،



 
 
 

 

 

 

 

م 1957ام السوفيتي عوبست  الكساد والمةاكب ااجتماعية لراجع مستوى اافتمام والعياية بالموفوبيد، ومي  لحظة ن اح االحاد  

ج، يفرذ أعواذ وماال  ةنةاص مراكز متاصصه للمت وفيد أكاديمياي (Sputnikستولييك في اطالج أوت فمر عياعي لل ضاص 

م، وكانا ف   بداية 1272ودعمفم، تتق لحقق لألمريكا  بغيتفم بغزو ال ضاص، وانزات أوت راطد فضاص علق سا  القمر عام 

 ج.2010ام بالموفوبيد نعلي،التاريخ الحدي  لالفتم

أما علق المستوى المملكة العربية السعودية فقد بدأ اافتمام ب  ة الموفوبيد مي  اطالج برناما الكة  عد الموفوبيد عام      

لتكو  المحر  الرطي  لكافة  2030ج وجاصذ رؤية 2020م، في يب سياساذ غير واضحة الااة تس  رأي القرني ن2000

 الااة والتراما في و ارة التعليم وغيرفا مد القااعاذ.

 مد  راطيةاة األنةاة فإ  األمم، درجاذ لقدير فيفا يتم التي المفمة المعايير أتد أعتحا ورعايتفم بالموفوبيد العياية وة       

 لرطيسيا للميفا ومكملة معدلة مقرراذ ففي الموفوبيد، لرعاية الحديثة التراما في أساسي ودورفا الموفوبيد، رعاية أسالي  أفم

ا، العليا الت كير مفاراذ ليمية علق لركز العام،  استقاللية، رةت نةاطاذ لتضمد فعات لتعليم ءصوعاي، اةبداعي والت كير عمومي

 ج.2121األتمدي،ن أءرى معارى مع ومتداءلة ومرنة شاملة ولكو  العقلية، ومستويالفم الموفوبيد، الالتة علق لعتمد

 عالقة الذكاء االصطناعي فالمونوفي 

، ف   2030لحسيد مفارالفم بحلوت  القمليو  موي  في العالم بحاجة  375وفقاي لمعفد ماكييزي العالمي، فيا  ما يقار    

ج Alلتالصم مع مفاراذ لقيياذ كال كاص ااعاياعي نالمفاراذ لةمب لصميم الموافع علق األجفزة المحمولة وعلم التياناذ، التي 

ج التي ستالق فرص ويي ية جديدة للعقد القادم، وابد مد لدسي  ف   المفاراذ في أنظمة التعليم، والتركيز MLوالتعلم اةلي ن

صر الثورة التقيية الحديثة وااناراط في ع G5علق الفيدسة وعلوم التياناذ والوافع المعز  والوافع اافتراضي للعمب مع لقيياذ 

 ج. 2121نتايك،

ويرى كثير مد التاتثيد في ميدا  لربية الموفوبيد أ  ف   ال  ة لتميز باصاطص كثيرة عد غيرفم مد األفراد، كالقدرة علق      

ى الاال  ج، وك لك لد2019لحّس  المةكالذ والظوافر، ورعدفا في الم تمع، ومعال تفا بارج ابداعية غير مستوفة نعلوي،

الموفو  فدرة علق استادام لكيولوجيا المعلوماذ باريقة فاعلة ومفارة في التح  عد المعلوماذ وطرج الوعوت لفا؛ اءتيار 

األنس  واستادامفا في تب المةكالذ المعلومالية، ونظرة نقدية بياصة ل ا  القضايا التي لواجفه، وبياص فاعد معرفية استادام 

ج. ويتمايز الالتة الموفوبيد في ل ضيب المعلوماذ بدكثر مد طريقة، مد ءالت لاتيق تركة 2019عيدي،المعلوماذ نالتور س

الدماغ وال سد والحوا ، ولحقيقفا عتر الرؤية، والسمع، والت كير، وااستدات، والتصور، والتحليب، والحد ، وف   المداءب 

 ج.Costello, 2012, 1للتعلم يمكد لحديدفا علق شكب أنماط لعلم ماتل ة ن

ج بتحليب Machine Learningولت عيب ال كاص ااعاياعي في التراما اة راطية للموفوبيد، لقوم براما التعلم اةلي ن     

المعلوماذ المعااة للحصوت علق ااستيتاجاذ، ومد  م اعااص اافتراتاذ والااذ القراراذ المياستة، مد ءالت التياناذ 

. ولستادم في لاوير بي اذ التعلم باريقتيد؛ األولق في عيع نماذت للمتعلميد (Shute & Zapata-Rivera, 2012)المتحصلة 

يست يد ميفا مصممي التراما اة راطية في لكويد مقترتاذ للت اعب اليةة للالتة ءالت الدر ، والاريقة الثانية ةلاتة ال رعة 

 ج.2121لوكياذ الاال ، لضما  لحسد عملية التعلم نالمحمادي،لتلقي التعلم ال الي الت اعلي مع اليظام مد وافع س



 
 
 

 

 

 

 

ا  أكتر فوة لل كاص ااعاياعي في فوة وسرعة لحليب التياناذ، وا  اللمسة اةنسانية مكو  تاسم لي اتفا، وبإجراص لحليب    

  أع ال كاص ااعاياعي العاط ي ومعرفة ال رج بيد تدة الغض  واةتتاط والملب، تي  يستاي األدرا عميق يمكد لمييز 

يتعرى علق كافة األنماط، ومعرفة ما يريد  الاال  مد افتمام فردي يتكي  مع اتتياجاله التعلمية بالكامب نمركز دراساذ 

ج، وبعض الاال  يميلو  الق الل وص الق روبوذ المحاد اذ أكثر مد المعلم لارح األس لة لاوففم مد .ذ.الحكومة ال كية، د

 ج.2019، أو لقييمفم بةكب سلتي نلا ي،ا عات المعلم

 ممارسات تفعيل الذكاء االصطناعي فالبرامث ائيرالية للمونوفي 

يستادم ال كاص ااعاياعي لتعزيز واكمات فدراذ الالتة الموفوبيد، ولي  استتدات امكانالفم العقلية بالتقيية، ومد المفم أ      

ةلي للوعوت لما يحقق ل ربة لعليمية مميزة نالمعرفةج، ولد يةكب ال كاص ااعاياعي يتم معال ة مزيا ال كاص التةري والتعلم ا

ج. ويمكد اةفادة مد بعض التاتيقاذ اكتةاى تدود جديدة 2019لفديداي بقدر ما سيساعد علق لتسية مفام التدري  نلا ي،

 ج 2121تعضفا نمحمود،للتعلم، والمسافمة في انةاص لقيياذ جديدة لتاوير براما اة راطية أشار ل

 ال كي ن المحتوىSmart Contentالتعليم، بغاياذ متصلة ذكية كت  الق الورفي الكتا  محتوى ذكي بتحويب ج  انةاص 

 بتماريد المحتوى دما مع متكاملة ذكية محتوى ميصاذ ليةرفا، وانةاص ااعاياعي علق ال كاص فاطمة لقيياذ باستادام

 .ال الي والتقييم والصورة، الصوذ وساطة مع ودم فا الميافا الرفمية براما مثب والتقييم الممارسة

 أنظمة التعليم ال كية:(intelligent tutoring systems)  التعليمي األداص ولحسيد لدعم مصممة كمتيولر أنظمة وفي 

 بةري. مدر  مد لدءب دو  فورية درو  بتوفير

 اافتراضي ن الوافع لقيياذVRج والوافع المعز  نARج  لقيية نVRماتل ة ل ار  لاوض محاكاة جفيK لقيية  أما

(AR) المستادم. محية في األبعاد  ال ي أو  ياطي بعرض المةافد كلي ليقب بةكب ااندمات اذ لاتل  ففي 

 ج كالتالي 2021ومد أفضب الممارساذ لتاتيق ال كاص ااعاياعي كما ذكرلفا الي  ا  ن

عي للتسفيب تب المةكالذ التعليمية عد طريق التعلم ال الي، وبياص ااتتياجاذ ال ردية، استادام لقيياذ ال كاص ااعايا .1

 ونقاط القوة والضع ، ومي  المعلميد فراراذ ولعليقاذ م يدة عد طريق لحليب التياناذ المتعلقة بالعملية التعليمية.

 واابتكار مد ءالت لقيياذ ال كاص ااعاياعي. واألعالةالتة يع علق التايب والت كير اةبداعي  .2

ليمية الت كير التدملي واليافد لدى الالتة الموفوبيد مد ءالت التعامب مع لقيياذ ال كاص ااعاياعي، مثب الوافع المعز ،  .3

 والوافع اافتراضي، والروبولاذ.

 الالتة الموفوبيد. استادام لقيياذ ال كاص ااعاياعي في ليمية استرالي ية تب المةكالذ لدى .4

استثمار فدراذ الالتة ال علية في عرض األفكار والحلوت الحديثة مد ءالت لقيياذ ال كاص ااعاياعي بالتعرى علق  .5

  ءر المست داذ التقيية واستادامالفا الماتل ة.



 
 
 

 

 

 

 

  الدراسات السافقة

 نتاطا الدراسة أداة الدراسة العيية الميفا عيوا  الدراسة السية والمسل 

دراسة اليافع 

وال راني 

 ج2021ن

 وافع استادام 

لقيياذ ال كاص 

ااعاياعي في 

التراما اة راطية في 

مراكز الموفوبيد 

 في المملكة 

الميفا 

الوع ي 

 المقار 

عيية الدراسة 

ج مد 104ن

الماتصيد علق 

مراكز 

الموفوبيد كال 

القااعيد التييد 

 والتياذ

ا لوعلا الدراسة الق عدة نتاط - ااستتانة

ميفا  فيا  ال اج بيد أفراد العيية 

علق أ  لقيياذ ال كاص ااعاياعي 

ا في  لستادم بةكب مرل ع جدي

التراما اة راطية للموفوبيد، 

وال قا ااست اباذ لوجود معوفاذ 

استادام لقيياذ ال كاص 

ااعاياعي في التراما اة راطية 

في مراكز الموفوبيد في المملكة ، 

عدم وجود  القوءلصا الدراسة 

فروج دالة اتصاطيا في لقديراذ 

أفراد عيية الدراسة لوافع استادام 

لقيياذ ال كاص ااعاياعي في 

التراما اة راطية في مراكز 

ا لمتغير  الموفوبيد في المملكة لتعي

نالقاا  التعليمي نبييد، بياذج، 

طتيعة العمب في مركز الموفوبيد، 

سيواذ الاترة في م ات 

عمر، المسفب العلمي، الموفوبيد، ال

المسفب األكاديمي في م ات 

 الموفتةج.

دراسة القايم 

ج 2021ن

 بعيوا 

  ااتتياجاذ

 لمعلمي التدريتية

 في العلوم ومعلماذ

 لاتيقاذ ضوص

 الصياعية الثورة

 الرابعة 

الميفا 

الوع ي 

 المسحي

 الدراسة عيية 

ج 971مد ن

ج 212معلماي، ون

 ومعلمة

الق عدة نتاطا ميفا  لوعلا الدراسة ااستتانة

 عالية بيد بدرجة فيا  موافقة أ 

 علق الدراسة عيية أفراد

 لمعلمي التدريتية ااتتياجاذ

 ضوص في العلوم، ومعلماذ

الثورة الصياعية الرابعة،  لاتيقاذ

 وااسترالي ياذ التي ي  مد تي 



 
 
 

 

 

 

 

التقويم  وم ات التقيياذ وم ات

 الدرو  الدرو  وم ات لااية

 التدريتية. ياجاذوم ااذ ااتت

دراسة 

  ج2020التةرن

 

 

 

 

 

 لويي   متالتاذ

 ال كاص لاتيقاذ

 في ااعاياعي

طال   لدري 

 ال امعاذ وطالتاذ

 وجفة مد السعودية

 الاتراص  نظر

الميفا 

الوع ي 

 المسحي

ج 42عيية مد ن

 مد ءتراص

 وطرج الميافا

 التدري 

 بال امعاذ

 السعوديَّة

أداة 

 ااستتانة

 الق عدة نتاطا  لوعلا الدراسة

 لويي  فاطمة بمتالتاذ أفمفا بياص

 في ااعاياعي ال كاص لاتيقاذ

السعودية كما  بال امعاذ التدري 

 موافقو  التح  عيية أفراد أ 

ة  لويي  متالَّتاذ علق بةدَّ

 في ال كاص ااعاياعي لاتيقاذ

السعودية،  بال امعاذ التدري 

 التحدياذ علق بةدة وموافقو 

ال كاص  لاتيق لواجه التي

 التدري  في ااعاياعي

 ولتحقيق السعودية، بال امعاذ

 ااعاياعي. ال كاص متالتاذ

دراسة فدمفا 

الستيعي 

 ج2019ن

 

 

 

 

 

 استادام  معوفاذ

 اةلكتروني التعليم

اة راطية  التراما في

 الموفوبيد للالتة

 نظر وجفة مد

 المعلميد

مد  والمةرفيد

 مياقة في ال يسيد

 المكرمة  مكة

الميفا 

الوع ي 

 المسحي

عيية الدراسة  

لكونا مد 

ج فرداي، 143ن

ج مةرى 67ن

لربوي ومةرفة 

لم اءتيارفم 

بالاريقة 

العيقودية 

 الاتقية 

 

أداة 

 ااستتانة 

  لوعلا الدراسة الق عدة نتاطا

أفمفا  أ  المتوسااذ الحسابية 

جاصذ متتايية بيد مرل ع ومتوسة 

 لل قراذ ضمد م ات معوفاذ

ي ف اةلكترونياستادام التعليم 

التراما اة راطية للالتة الموفوبيد 

مد وجفة نظر المةرفيد 

والمعلميد، وجاصذ المتوسااذ 

متتايية بيد متوسة ومرل ع ضمد 

م ات متالتاذ استادام التعليم 

في التراما اة راطية  اةلكتروني

للالتة الموفوبيد مد وجفة نظر 

فرذ المةرفيد والمعلميد، وأي

نتاطا الدراسة عدم وجود أي فروج 



 
 
 

 

 

 

 

ذاذ دااذ اتصاطية لمتغير 

ال ي  في م ات متالتاذ استادام 

في التراما  اةلكترونيالتعليم 

اة راطية للالتة الموفوبيد مد 

وجفة نظر المةرفيد والمعلميد 

بييما كا  لصال  ال كور، في م ات 

 نياةلكترومعوفاذ استادام التعليم 

في التراما اة راطية للالتة 

الموفوبيد كا  لصال  ف ة دبلوم 

وفي م ات متالتاذ استادام 

في التراما  اةلكترونيالتعليم 

اة راطية للالتة الموفوبيد مد 

وجفة نظر المةرفيد والمعلميد 

لصال  دكتورا  وأيفرذ نتاطا 

الدراسة فيما يتعلق بمتغير سيواذ 

م راى لالاترة في التدري  او ااش

لكد ذاذ دالة اتصاطية عيد 

 مستوى الدالة.

 Jeonدراسة 

& Kim 

 ج 2018ن

 لاوير ولاتيق 

نظام لعليمي ذكي 

سريع ااست ابة فاطم 

علق الوي  لتعلم 

المةرو  السيتراني 

للاال  الموفوبيد 

في م ات 

المعلومالية 

 اابتداطية 

الميفا 

 الت ريتي

 مكونه عيية

ج ٤٣(مد

 الاال 

 الموفوبيد

استادام أداة 

ااءتتاراذ 

القتلية 

 والتعدية

لوعلا الدراسة الق أ  متوسااذ 

 الت ريتية درجاذ طال  م وعة

 التعدي، في دالة بدرجة أعلق كانا

 أ  الق الدراسة انتفافا ضوؤ وفي

 يعد ال كي للتعلم المقترح اليظام

 الاال  افتمام لحسيد في فعات

 بعلوم المعلوماذ الموفوبيد

 وال افالفم نحوفا.

 

 :السافقة الدراسات م  االستفادة أومه

 :يلي فيما للك الدراساذ مد ااست ادة أوجه اجمات يمكد السابقة، ءالت استعراض الدراساذ مد



 
 
 

 

 

 

 

 .الحالية الدراسة اجراص الق والحاجة التاتثة بالمةكلة، شعور  يادة •

 ولحديد األدواذ المياستة للدراسة. التحثية ال  وة ردم في السابقة الدراساذ بيتاطا ااستعانة   •

 في اعداد اةطار اليظري للدراسة الحالية. السابقة للدراساذ اليظرية األطر مد ااست ادة   •

 الحالية. الدراسة في ولضمييفا ميفا، الميتثقة السابقة والتالعاذ المستقتلية الدراساذ األء  بتوعياذ •  

  :السافقة والدراسات الحالية الدراسة في  واالختالف االتفاق أومه

 في أفمية استادام لاتيقاذ ال كاص ااعاياعي في العملية التعليمة،  الدراساذ السابقة جميعفا مع الحالية الدراسة ال قا

 مد دراسة وال قا مع الدراسة الحالية بةكب متاشر أو غير متاشر في اافتمام بتحسيد ولاوير لعليم الموفوبيد كالي 

 ج.2021ج؛ ودراسة اليافع وال راني ن2019الستيعي ن

 مديية  في الحالية الدراسة طتقا تي  للدراسة؛ المكانية الحدود في السابقة الدراساذ واءتل ا ف   الدراسة عد جميع

 السعودية. العربية ييتع وجدة بالمملكة

 الحالية في أ  لقيياذ ال كاص ااعاياعي لستادم بةكب  ج عد الدراسة2021واءتل ا نتاطا دراسة اليافع وال راني ن

ا في التراما اة راطية للموفوبيد.  مرل ع جدي

ولميزذ ف   الدراسة بحدا ة الدراساذ السابقة، وا  ف   الدراسة في األولق مد نوعفا في م ات وافع ل عيب لاتيق ال كاص 

ممثلة بالالتة الموفوبيد ومي  ي التراما في ذاذ الوفا، وترعا  ااعاياعي في براما الموفوبيد اة راطية باءتيار عييه

 ف   الدراسة علق لقصي الحالة الوجدانية للاال  مد تي  اارلياح والحضور ال فيي وااندفا  نحو التعلم بةغ .

 :من ث الدراسة

يفا ال ي يتم فيه دراسة شاملة مستعرضة مد أجب لحقيق أفداى الدراسة الحالية لم استادام الميفا الوع ي المسحي وفو  الم    

، 2019وميظمة ل مع التياناذ ولحليب ول سير ولقرير الوضع الرافد لموضو  ما في بي ة محددة ووفا معيد  نالمحمودي،

ج. لم اءتيار الميفا الوع ي المسحي لسفولة لاتيقه وفدرله علق لغاية وتداذ كثيرة مد الم تمع المدرو ، ومحاولة 51ص

وافع استادام لاتيقاذ ال كاص ااعاياعي في التراما اة راطية، مد وجفة نظر عييه مد الالتة الموفوبيد ومي  ي التراما  ل سير

 اة راطية للموفوبيد بمدار  ييتع وجدة.

 :مجتمع الدراسة وعينت ا

يعرى م تمع الدراسة بدنه  الم تمع اةتصاطي ال ي ل ري عليه الدراسة ويةمب كب أنوا  الم رداذ مثب األشااص       

ج. ويمثب م تمع الدراسة الحالية جميع الالتة الموفوبيد ومي  ي التراما اة راطية للموفوبيد في 158، ص2019نالمحمودي،

 ستايع اةجابة علق األس لة المالوبة للدراسة مد وافع الت ربة والمعايةة.مدار  ييتع وجدة، ألنفم فم ال  ة التي ل

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 (.1442( إحصالية حجم مجتمع الدراسة )إدارة التخطيط والمعلومات،1مدول)

عدد منفذي البرامث  عدد الطلبة المونوفي  ائدارة

 ائيرالية

 11 843 إدارة تعليم مد نة  نبع

 18 1600 إدارة تعليم مد نة مدة

 

مد ءالت لعاو  مدراص أفسام الموفتة في ادارلي لعليم ييتع وجدة، ومدراص مدار  فصوت الموفوبيد مع التاتثة، لم اءتيار     

ج. 2018عيية الدراسة بالاريقة غير ااتتمالية؛ ولعيي أ  اتتمات يفور بعض أو كثير مد أفراد العيية مساوياي للص رنيون ،

الكترونياي علق عيية الدراسة األساسية باعتتارفا ممثلة للم تمع ال ي ليتمي اليه، وفي  م موعة لمثب الم تمع تي  و عا األداة 

 ج. 167، ص2018بحي  لتو   فيفا ءصاطص الم تمع بيستة فريتة مما في في م تمع الدراسة  نيون ،

 .اةجابةتياناي مكتمالي ومستوفي ج است29است ا  كافة أفراد م تمع عيية مي  ي التراما اة راطية بعدد ن

ج استتيانيا مكتمالي ومستوفي اةجابة، تي  فاٌدرذ العيية الال مة 191ولم الرد علق فقراذ ااستتانة ل  ة الالتة الموفوبيد بعددن 

 ت اباذ الواردة.ج رداي ولضيق الوفا لم ااكت اص بعدد ااس192ج فرداي بـن2443باستادام معادلة ستي د  امتسو  لم تمع يتل  ن

تغيّراذ التي تددلفا التاتثة في ال زص األوت مد األداة، في  ا للما والضحا م موعة مد الاصاطص متعلقة بعيية الدراسة، لتعي

 ال داوت التالي 

 (: عدد عينة الدراسة وفق المد نة2مدول )

 النسبة المئو ة العدد الفئة المتغيرات

 الالتة الموفوبيد

 %51.8 99 جدة

 %48.2 92 ييتع

 %100 191 المجموع

 مي  ي الترناما

 %62.1 18 جدة

 %37.9 11 ييتع

 %100 29 المجموع

 

 (: عدد عينة الدراسة وفق الجنس3مدول )

 النسبة المئو ة العدد الفئة المتغيرات

 الالتة الموفوبيد
 %70.7 135 ذكر

 %29.3 56 أنثق



 
 
 

 

 

 

 

 %100 191 المجموع

 مي  ي الترناما

 %51.7 15 ذكر

 %48.3 14 أنثق

 %100 29 المجموع

 

 (: توز ع عينة الدراسة وفق المرحلة التعليمية4مدول )

 النسبة المئو ة العدد الفئة المتغيرات

 الالتة الموفوبيد

 %46.1 88 متوسة

 %53.9 103  انوي

 %100 191 المجموع

 

 على البرامث ائيرالية(: توز ع عينة الدراسة وفق الج ة المشرفة 5مدول )

 النسبة المئو ة العدد الفئة المتغيرات

 الالتة الموفوبيد

 %24.6 47 ادارة المدرسة

 %14.7 28 ادارة التعليم 

 %56.5 108 مسسسة موفتة

 %4.2 8 أءرى

 %100 191 المجموع

 مي  ي الترناما

 %20.7 6 ادارة المدرسة

 %48.3 14 ادارة التعليم 

 %20.7 6 موفتةمسسسة 

 %10.3 3 أءرى

 %100 29 المجموع

 

 (: توز ع عينة الدراسة وفق متغير المنصة التعليمية المستخدمة في البرامث ائيرالية6مدول )

 النسبة المئو ة العدد الفئة المتغيرات

 الالتة الموفوبيد

 %46.6 89 ميصة مدرستي

 %22.0 42 ميصة كالسيرا التعليمية

 %2.6 5 بوابة التعليم الوطيية ميصة عيد

 %28.8 55 أءرى



 
 
 

 

 

 

 

 100% 191 المجموع

 مي  ي الترناما

 %58.6 17 ميصة مدرستي

 %3.4 1 ميصة كالسيرا التعليمية

 %10.3 3 ميصة عيد بوابة التعليم الوطيية

 %27.6 8 أءرى

 %100 191 المجموع

 

 التعليمية (: توز ع عينة الدراسة وفق متغير البيئة7مدول )

 النسبة المئو ة العدد الفئة المتغيرات

 الالتة الموفوبيد

 %82.2 157 لميز

 %11.5 22  وم

 %1.6 3 جوجب كال  روم

 %4.7 9 أءرى

 %100.0 191 المجموع

 مي  ي الترناما

 %93.1 27 لميز

 %3.4 1  وم

 %3.4 1 أءرى

 %100  المجموع

 

 :أداة الدراسة

لم استادام أداة ااستتانة لتحقيق أغراض الدراسة ومالطمتفا مع ميفا الدراسة الميدانية المسحية الحالية؛ للحصوت علق       

المعلوماذ مد عيية الدراسة، ولعرى ااستتانة بدنفا   بدنفا م موعة مد األس لة وااست ساراذ المتيوعة، والمرلتاة بعضفا 

فدى، أو األفداى، التي يسعق اليفا التات ، بضوص موضوعه والمةكلة التي اءتارفا لتحثة  بالتعض اةءر بةكب يحقق ال

ج. تي  لتميز أداة ااستتانة بالسفولة وال عالية في ل ميع ولتوي  المعلوماذ ولحليلفا، كما أنفا سفلة 126، ص2019نالمحمودي،

م بياطفا وفق أفداى الدراسة ومتغيرالفا، لم استادام استتيا  مغلق اةجابة وا لحتات الق ل كير معقد، وا الق جفد كتير، وفد ل

ج. نظراي لك اصله في الحصوت علق المعلوماذ المالوبة، 126، ص2019وفو  ال ي لكو  أس لته محددة اةجاباذ  نالمحمودي،

الدراسة؛  بموضو  ومتعلقة اةمرلت ودراساذ علق أدبياذ ءالت ااطال  وسفولة ل ميع ولتوي  ولحليب المعلوماذ الم معة مد

 في ااعاياعي ال كاص لاتيقاذ عد دفيق لكويد لصور بغرض ج2121؛ الصتحي،2121؛ شعتا ،2121كدراسة نالتةر،

التوعب  لم تتق ولربوييد في م الفا، أسال ة، مد الماتصيد ناتة مد أراص الق الرجو  جان  بفا، الق يتعلق ما وكافة التعليم،

ج عتارة ءاعه بمي  ي التراما اة راطية، 31ااستتانة األولق علق عدة فقراذ مكونة مد ن اشتملا تي  لعمب استتانتا ،



 
 
 

 

 

 

 

ج عتارة ءاعة بالالتة الموفوبيد، لياولا فيفا وافع ل عيب لاتيقاذ ال كاص ااعاياعي في التراما 28وااستتانة الثانية علق ن

 مو عة علق  ال ة محاور  اة راطية للالتة الموفوبيد في مدار  ييتع وجدة،

المحور األوت  درجة ل عيب لاتيقاذ ال كاص ااعاياعي في التراما اة راطية للالتة الموفوبيد في مدار  ييتع وجدة مد وجفة 

 نظر الالتة ومي  ي التراما اة راطية.

دة مد الموفوبيد في مدار  ييتع وج المحور الثاني  لحدياذ ل عيب لاتيقاذ ال كاص ااعاياعي في التراما اة راطية للالتة

 وجفة نظر الالتة ومي  ي التراما اة راطية.

المحور الثال   مقترتاذ لت عيب ال كاص ااعاياعي في التراما اة راطية للالتة الموفوبيد في مدار  ييتع وجدة مد وجفة نظر 

 الالتة ومي  ي التراما اة راطية.

أمام كب فقرة في المحور األوت  موافق  اجاباذالاماسي، تي  وضعا ءم   (Likert)ولم استادام نظام ليكرذ    

بعض  –معظم األتيا  –غير موافق جداي، ومقيا   اني يعتر عيه بـ  داطماي  –غير موافق  –محايد –موافق  –جداي 

 أبداي؛ استادامفا في فقراذ المحور الثاني والثال . –نادراي  –األتيا 

 األداةصدق ويبات 

 صدق االستبانتي : 

يةير م فوم عدج ااستتانة نأداة الدراسةج بدنه التدكد مد  أنفا لقي  ما وضعا أعالي لقياسه، وأ  لكو  أس لته ذاذ 

، 2018علة بموضوعفا، والصدج ال ي يلزم التات  ضتاه في دراسته اما عدج داءلي أو عدج ءارجي  نيون ،

نوعيد مد الصدج، وأنفما ي يا  بالغرض فما الصدج الظافري نالمحكميدج، ج. تي  افتصرذ الدراسة علق 209ص

 وعدج االساج الداءلي.

 الصدق الخارمي )صدق المحكمي (:

ج. 210، ص2018وفو ما يةير الق امكانية لعميم نتاطا التح  الق م تمع الدراسة ال ي أاء ذ ميه العيية نيون ،

ج مد المحكميد الماتصيد في الم ااذ التالية  5تيد، لم عرضفا علق نوللتدكد مد مدى الصدج الظافري لالستتان

نلقيياذ التعليم، ءتراص ميافا ا راطية، التربية ورعاية الموفوبيدج وبياص علق مالتظاذ المحكميد، لم اجراص التعديب 

ورله استتيا  في ععلق بعض ال قراذ، والتصحي  اللغوي، ومدى مالطمة ال قراذ للمحور الميتمية اليه، ليارت ا

 اليفاطية.

 صدق االتساق الداخلي: 

ج. وللتدكد مد 2019وفو لعتير عملي عد كو  اليتاطا التي لم التوعتب اليفا جاصذ بتد ير المتغير المستقب نالمحمودي،

تاتيق التاتثة بعتدج االستاج الداءلي لألداة ولعيي لوافق فقراذ األداة مع الموضو  ال ي يتوفع ميه أ  يقيسه، فاما 

ااستتتتتتتتتانتة األولق الااعتتتتتتة بت عيب لاتيقاذ ال كاص ااعتتتتتتاياعي في التراما اة راطية للالتة الموفوبيد علق عيية 

ج طال  وطالتة مد الالتة الموفوبيد في مدار  ييتع وجدة، وفاما ايضتاي بتاتيق ااستتانة 25استتاالعية مكونة مد ن

لم ومعلمة مي  ي الترناما اة راطية.  م بعد ذلك لم تستتا  معامب ارلتاط بيرستتو  ج مع19الثانية علق عيية مكونة مد ن

 ج؛ Pearson's Correlation Coefficientن



 
 
 

 

 

 

 

للتعرى علق فيمتة درجتة ارلتتاط كتب فقرة مد فقراذ ااستتتتتتتتتانتيد بتالدرجة الكلية للمحور ال ي ليتمي اليه، وفيما يلي 

 اذ كب محور مد محاور الدراسة في ااستتانتيد ال داوت الموضحة لمعامالذ اارلتاط فقر

ج معامالذ ارلتاط بيرسو  ل قراذ 8  استتانة الالتة الموفوبيد ال دوت رفم نصدق االتساق الداخلي االستبانة األولى .1

 المحور مد الدرجة الكلية للمحور  

درمة كل عبارة فالدرمة الكلية للمحور (:  وضح صدق االتساق الداخلي لالستبانة لمعامل االرتباط فيرسون في  8مدول )

 الذي تنتمي له:

 المحور األول: محور تفعيل تطبيقات الذكاء االصطناعي في البرامث ائيرالية للطلبة المونوفي 

  7 6 5 4 3 2 1 رفم ال قرة

 **855. **873. **870. **915. **876. **758. **897. معامب اارلتاط

 تفعيل تطبيقات الذكاء االصطناعي في البرامث ائيرالية للطلبة المونوفي المحور الثاني: تحد ات 

  7 6 5 4 3 2 1 رفم ال قرة

 **686. **662. **647. *459. *500. **643. **640. معامب اارلتاط

  13 12 11 10 9 8 رفم ال قرة

 **531. *463. **820. *430. **538. **537. معامب اارلتاط

 المونوفي  للطلبة ائيرالية البرامث في االصطناعي الذكاء تطبيقات تفعيل مقترحات المحور الثالث: 

 8 7 6 5 4 3 2 1 رفم ال قرة

 **584. *474. **630. **666. **743. **776. **884. **796. معامب اارلتاط

 ج0,05ج. * دات عيد مستوى دالة ن0,05** دات عيد مستوى دالة ن

ج أ  جميع فقراذ محاور استتتتتتانة الالتة الموفوبيد تققا معامالذ ارلتاط طردية وموجتة 8يتتيد مد ال دوت أعال  ن

ا عيتد مستتتتتتتوى دالتة أفب مد ن ج، تي  لراوتا معامالذ ارلتاط درجاذ فقراذ المحور األوت 0,0ج ون0,05ودالتة اتصتتتتتتاطيتيّ

ج كتدعلق فيمة ارلتاط، ولراوتا معامالذ ارلتاط فقراذ المحور 91.ر ج كتددنق فيمتة ون75.بتالتدرجتة الكليتة للمحور بيد نر 

ج كدعلق فيمة ارلتاط، فيما لراوتا معامالذ ارلتاط فقراذ 82.ج كددنق فيمة ونر 43.الثتاني بتالتدرجتة الكلية للمحور بيد نر 

لتاط. ومما يعيي لمتع جميع فقراذ ج كدعلق فيمة ار88.ج كددنق فيمة ونر 58.المحور الثتالت  بتالتدرجتة الكلية للمحور بيد نر 

محاور استتتتتانة الاال  الالتة الموفوبيد بدرجة متوستتتاة الق عالية مد الصتتتدج، وبالتالي لم ااعتماد والو وج في الحصتتتوت 

 علق نتاطا عادفة لحقق أفداى الدراسة ول ي  علق لساؤالفا مد الالتة الموفوبيد محب عيية الدراسة. 

ج معامالذ ارلتاط بيرسو  9  استتانة مي  ي التراما اة راطية ال دوت رفم ناالستبانة الثانية صدق االتساق الداخلي  .2

 ل قراذ المحور مد الدرجة الكلية للمحور  

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

(:  وضح صدق االتساق الداخلي لالستبانة لمعامل االرتباط فيرسون في  درمة كل عبارة فالدرمة الكلية للمحور 9مدول )

 الذي تنتمي له:

 المحور األول: محور تفعيل تطبيقات الذكاء االصطناعي في البرامث ائيرالية للطلبة المونوفي 

 8 7 6 5 4 3 2 1 رفم ال قرة

معامب 

 اارلتاط
.623** .518* .583** .684** 

.683** .774** .714** .745** 

 ائيرالية للطلبة المونوفي المحور الثاني: تحد ات تفعيل تطبيقات الذكاء االصطناعي في البرامث 

  7 6 5 4 3 2 1 رفم ال قرة

معامب 

 اارلتاط
.612** .653** .674** .579** .557* .643** .513* 

  13 12 11 10 9 8 رفم ال قرة

معامب 

 اارلتاط
.806** .531* .608** .542* .661** 

.758** 

 المونوفي  للطلبة ائيرالية البرامث في االصطناعي الذكاء تطبيقات تفعيل المحور الثالث: مقترحات

 8 7 6 5 4 3 2 1 رفم ال قرة

معامب 

 اارلتاط
.592** .772** .815** .910** 

.761** .886** .928** .830** 

       10 9 رفم ال قرة

معامب 

 اارلتاط
.620** .850**   

    

      

يتتيد مد ال تدوت أعال  أ  جميع فقراذ محاور استتتتتتتتانة مي  ي التراما اة راطية للالتة الموفوبيد تققا معامالذ ارلتاط      

ج، تي  لراوتا معامالذ ارلتاط درجاذ فقراذ 0,0ج ون0,05طرديتة وموجتة ودالة اتصتتتتتتاطييّا عيد مستتتتتتتوى دالة أفب مد ن

ج كدعلق فيمة ارلتاط، وباليستتتتتتتة للمحور الثاني، فقد 77.ج كددنق فيمة ونر 51.بيد نر المحور األوت بتالتدرجة الكلية للمحور 

ج كتتدعلق فيمتتة 80.ج كتتددنق فيمتتة ونر 51.لراوتتتا معتتامالذ ارلتتتاط فقراذ المحور بتتالتتدرجتتة الكليتتة للمحور ن ستتتتتتته بيد نر 

ج 92.ج كددنق فيمة ونر 59.ن سه بيد نر  للمحورارلتاط، فيما لراوتا معامالذ ارلتاط فقراذ المحور الثال  بالدرجة الكلية 

كتدعلق فيمتة ارلتتاط. ممتا يعيي لمتع جميع فقراذ محتاور استتتتتتتتتانتة مي ت ي التراما اة راطيتة للالتة الموفوبيد بدرجة عتتتتتتدج 

اؤالفا سمتوستاة الق عالية، وبالتالي لم ااعتماد والو وج في الحصتوت علق نتاطا عتادفة لحقق أفداى الدراستة ول ي  علق ل

 مد مي  ي التراما اة راطية للالتة الموفوبيد محب عيية الدراسة. 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 :األساليب ائحصالية

معا  ،الالتتة الموفوبيد، مي ت ي الترناما اة راطية في ييتع وجدةبعتد اانتفتاص مد التاتيق الميتداني لالستتتتتتتتتانتة علق  جا

وجعتا؛ للتدكد مد استتتتتتتي اص بيانالفا، لم  ا spssول ريغفا بواستتتتتتاة برناما الحزم اةتصتتتتتتاطية ن لرميزفاالتيتانتاذ ورا ج، لمفيدي

 لمعال تفا اتصاطيّيا. وفد استادما الدراسة م موعة مد األسالي  اةتصاطية اةلية 

 لتحليب نتاطا الدراسة لتساؤاذ الدراسة الوع ية  .1

  المتوسااذ الحسابية(Weighted Mean)لتحليب است ابة عيية الدراسة علق لساؤاذ الدراسة، ومعرفة متوسة است ابة  ؛

 عيية الدراسة عد كب فقرة مد فقراذ محاور ااستتانتيد، ولرلي  ال قرا  في المحاور تس  متوساالفا.

 اانحراى المعياري؛ لمعرفة لتيا  واءتالى است اباذ عييتي الدراسة ل ا  كب فقرة مد فقراذ المحاور. 

  معامب اءتتار  ذ  لعييتيد مستقلتيد(Independent-Samples T-Test) ؛ ولم استادامه لتحديد ا  كانا فيا  فروج

ذاذ دالة اتصاطية بيد متوسااذ است اباذ الالتة الموفوبيد في مديية جدة وييتع وفقاي لمتغيراذ الدراسة لعزى لمتغيراذ 

 ج.نال ي ، المرتلة الدراسيةالدراسة  

 اءتتار كروسكات نWallis Kruskal Tلمعرفة ال روج بيد متوسااذ رل  است اباذ الالتة الموفوبيد في مديية جدة  ج؛

 نالتي اذ التعلمية، اةدارة المةرفة علق التراما اة راطيةج. وييتع وفقاي لمتغيراذ الدراسة

 المحك المعتمد في تفسير النتالث في الدراسة: 

اطا ما لوعلا اليه الدراسة عد درجة موافقة الالتة الموفوبيد ومي  ي التراما اة راطية محب عيية بغرض الحكم ول سير نت

 ، فقراذ ااستتانة ومحاورفاالدراسة ل ا  

فقد استتيدذ الدراسة الحالية علق محكاذ لقديرية و نية محددة لمتوسااذ است ابة عيية الدراسة، كمعيار للحكم علق اليتاطا 

 اليفا الدراسة تس  ما وردذ ولياولته الدراساذ السابقة، تس  ال دوت التالي التي لوعلا 

 ( أوزان ائمافات حسب مقياب ليكرت الخماسي01مدول )

 مدى المتوسطات الحسافية فئات التصنيف م

 إلى م  

 1,80 1,00 أبداي، غير موافق بةدة.  ١

 2,60 1,81 نادراي، غير موافق. ٢

 3,40 2,61 محايد.بعض األتيا ،  ٤

 4,20 3,41 معظم األتيا ، موافق.  ٣

 5,00 4,21 داطماي، موافق بةدة. ٥

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 :نتالث الدراسة

الرطي  نمتتا وافع ل عيتتب لاتيقتتاذ التت كتتاص ااعتتتتتتايتتاعي في التراما اة راطيتتة للالتتتة  األوتعرض اليتتتاطا المتعلقتتة بتتالستتتتتتسات 

 الموفوبيد في مدار  ييتع وجدة مد وجفة نظر الالتة ومي  ي التراما اة راطيةج؟

ة سلإلجابة عد ستسات الدراستة الرطي  لم لحليب استت اباذ الالتة الموفوبيد ومي  ي التراما اة راطية محب عيية الدرا

علق كب محور باستتتتتتادام المتوستتتتتااذ الحستتتتتابية، واانحرافاذ المعيارية، والو   اليستتتتتتي، والرل  وجاصذ اليتاطا كما في 

 ال دوت التالي 

(: المتوسطات الحسافية واالنحرافات المعيار ة والوزن النسبي، والرتب الستجافات عينتي الدراسة لكل محور 00مدول )

 حسب متوسطات الموافقة

 نوع العينة حاورالم
 المتوسط

 الحسافي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي

 درمة

 الموافقة

 الترتيب

للطبة 

 المونوفي 

لمنفذي 

 البرامث

المحور األوت  ل عيب لاتيقاذ 

في التراما  ال كاص ااعاياعي

 اة راطية

الالتة 

 الموفوبيد
  1  نادرا   48,4% 1,055 2,42

 2  نادرا   %48.4 812. 2.42 مي  ي التراما

المحور الثاني  لحدياذ ل عيب 

ي ف لاتيقاذ ال كاص ااعاياعي

 التراما اة راطية

الالتة 

 الموفوبيد
  2 محا د 62.9% 7564. 3.15

 1  موافق 76.7% 5116. 3.83 مي  ي التراما

المحور الثال   مقترتاذ ل عيب 

ي ف لاتيقاذ ال كاص ااعاياعي

 التراما اة راطية

الالتة 

 الموفوبيد
  2 محا د 70.8% 861. 3.38

 1  موافق %82.8 6304. 4.14 مي  ي التراما

 

الحستتتابية لدرجة ل عيب لاتيقاذ ال كاص ااعتتتاياعي في التراما اة راطية للالتة يتضتتت  مد ال داوت أعال  أ  المتوستتتااذ      

ا كليّيا في استتتتتت ابة كب مد الالتة الموفوبيد ومي  ي التراما في درجة  الموفوبيد في مدار  ييتع وجدة انحصتتتتترذ انحصتتتتتاري

ج، 1,055ج وانحرافيا معياريّيا فدر  ن2,42اباله نتي  جاصذ است ابة الالتة في الترلي  األوت وبل  متوسة است موافقة ننادرايج، 

 ج. 812.ج وانحرافيا معياريّيا فدر  ن2,42وجاصذ است ابة مي  ي التراما في الترلي  الثاني وبل  متوسة است ابتفا ن

لالتة لالحستتتتتابية لدرجة لحدياذ ل عيب لاتيقاذ ال كاص ااعتتتتتاياعي في التراما اة راطية كما يتضتتتتت  أ  المتوستتتتتااذ 

ا كليّيا في استتتت ابة كب مد الالتة الموفوبيد ومي  ي التراما في درجة موافقة نمحايد وموافقج،  الموفوبيد انحصتتترذ انحصتتتاري

ج وانحرافيا معياريّيا فدر  3.83تي  جاصذ استتتتتت ابة مي  ي التراما اة راطية في الترلي  األوت وبل  متوستتتتتة استتتتتت ابالفم لفا ن

ج 3.15نموافقج، فيما جاصذ استتت ابة الالتة الموفوبيد في الترلي  الثاني وبل  متوستتة استتت ابتفم له نج بدرجة موافق 5116.ن

 ج بدرجة موافق نمحايدج.7564.وانحرافيا معياريّيا فدر  ن



 
 
 

 

 

 

 

الحستتتابية لدرجة مقترتاذ ل عيب لاتيقاذ ال كاص ااعتتتاياعي في التراما المتوستتتااذ أما عد المحور الثال ، ن د أ  

ا كليّيا في استتتتتت ابة كب مد الالتة الموفوبيد ومي  ي التراما في درجة موافقة اة ر اطية للالتة الموفوبيد انحصتتتتترذ انحصتتتتتاري

ج وانحرافيا 4.14نمحايد وموافقج، تي  جاصذ است ابة مي  ي التراما اة راطية في الترلي  األوت وبل  متوسة است ابالفم لفا ن

وافق نموافقج، فيما جاصذ است ابة الالتة الموفوبيد في الترلي  الثاني وبل  متوسة است ابتفم ج بدرجة م6304.معياريّيا فدر  ن

 ج بدرجة موافق نمحايدج.861.ج وانحرافيا معياريّيا فدر  ن3.38له ن

اص كومما ستتتتتتتق يتضتتتتتت  أ   راص الالتة الموفوبيد ومي  ي التراما جاصذ متوافقة في أنه نادراي ما يتم ل عيب لاتيقاذ ال 

ااعاياعي في التراما اة راطية للالتة الموفوبيد في بعض مدار  ييتع وجدة، ولعزو التاتثة ذلك الق وجود ف وة رفمية بيد 

ة مع نتاطا دراستتة اليافع ، ولاتل  اليتي اةلكترونيطرفي العملية التعليمية بستتت  اليقلة الستتريعة ما بيد التعليم التقليدي والتعليم 

ا في التراما اة راطية للموفوبيد.2121وال راني ن  ج في أ  لقيياذ ال كاص ااعاياعي لستادم بةكب مرل ع جدي
 

 عرض ومناقشة نتالث التساؤالت الفرعية:

متا درجتة ل عيتب لاتيقتاذ الت كتاص ااعتتتتتتايتاعي في التراما اة راطية للالتة   عرض اليتتاطا المتعلقتة بتالستتتتتتسات ال رعي األوت

 الموفوبيد في مدار  ييتع وجدة مد وجفة نظر الالتة ومي  ي التراما اة راطية؟

استتتتتتادما الدراستتتتتة لتحليب بياناذ ردود كب مد الالتة الموفوبيد ومي  ي في التراما اة راطية عيية الدراستتتتتة علق 

المعيارية والو   اليستتتتي لكب فقرة والمحور ككب،  واانحرافاذي ي  علق ف ا الستتتسات  المتوستتتااذ الحستتتابية،  المحور ال ي

ب يفرذ نتتتاطا التحليتتبفتتدى كةتتتتتت تتا درجتتة ل عيتتب لاتيقتتاذ التت كتتاص ااعتتتتتتايتتاعي في التراما اة راطيتتة للالتتتة الموفوبيد. و

 اةتصاطي اليتاطا المتيية في ال داوت اةلية 

 رجة ل عيب لاتيقاذ ال كاص ااعاياعي في التراما اة راطية للالتة الموفوبيد مد وجفة نظر الالتة أوا  د

(  وضح: المتوسطات واالنحرافات المعيار ة، والوزن النسبي، لعبارات محور تفعيل تطبيقات الذكاء 01مدول )

 االصطناعي في البرامث ائيرالية م  وم ة نظر الطلبة المونوفي 

 العبارات رقم
المتوسط 

 الحسافي

االنحراف 

 المعياري

 الوزن 

 النسبي

درمة  الترتيب

 االستخدام

1 
في التراما  Roboticاستتتتتتتت تيتتتد متد الروبوذ التعليمي 

 اة راطية لتسفيب العملية التعليمية.
2,67 1,501 53,4% 2 

بعض 

 األتيا 

2 
استتتتتتتادم لاتيقاذ ال كاص ااعتتتتتتاياعي ةبرا  نقاط فولي 

 أداطي التعليمي. وضع ي في
3,12 1,396 62,4% 1 

بعض 

 األتيا 

3 
في لستتت يب  Face recognitionأستتتتادم بصتتتمة الوجه  

 الحضور وأداص ااءتتاراذ
 نادراي  6 41,2% 1,431 2,06

4 
أستتتتتتتادم مع  مالطي الموفوبيد لقيية الوافع اافتراضتتتتتتي 

 .Virtual Realityلتعزيز الت اعب مع المقرر 
 نادراي  5 41,4% 1,350 2,07



 
 
 

 

 

 

 

 العبارات رقم
المتوسط 

 الحسافي

االنحراف 

 المعياري

 الوزن 

 النسبي

درمة  الترتيب

 االستخدام

5 

أتوت اليصتتتتتتوص المكتوبة في المقرر اة راطي الق مل اذ 

عتتتتتولية مستتتتتموعة مد ءالت لاتيقاذ عتتتتتياعة الصتتتتتوذ 

Audio Industry. 

 نادراي  7 40,4% 1,273 2,02

6 
للحصتتتوت  chatbotأعتمد علق لاتيقاذ الدردشتتتاذ ال كية 

 علق اجاباذ عد أس لتي المتكررة توت المقرر اة راطي.
 نادراي  3 50,6% 1,383 2,53

7 

أجد شتترح للموضتتوعاذ الماتل ة مد ءالت طتقة معلومالية 

وبتتدشتتتتتتكتتات متعتتددة األبعتتاد عتر لاتيقتتاذ الوافع المعز  

Augmented Reality. 

 نادراي  4 49,4% 1,454 2,47

 نادرا   %48,4 1,055 2,42 المحور ككل

والو   اليستي والرل  است اباذ الالتة الموفوبيد في  ج المتوستااذ واانحرافاذ المعيارية11يتضت  مد ال دوت ن

مدار  ييتع وجدة ل ا  درجة ل عيب لاتيقاذ ال كاص ااعتتتتاياعي في التراما اة راطية للالتة الموفوبيد، وجاص لمتوستتتتة العام 

ج تي  جاصذ درجة 48,4ج، بو   نستي ن%1,055وانحرافاي معياري ن ج2,42است ابة الالتة الموفوبيد للمحور األوت ككب ن

ج المقابب لل  ة الثاني للتقديراذ الو نية في الدراسة، التي لاةير الق درجة ل عيب 2,60- 1,81ف ا المتوستة في المدى المتوستة ن

 نادرا  ما  تم تفعيل تطبيقات الذكاء االصطططططناعي في البرامث ائيرالية للطلبة المونوفي  في مدارب ننادرايج. مما يةتتتتير الق أنّه

  نبع ومدة م  وم ه نظر الطلبة المونوفي  محل عينة الدراسة.

ج وجميع ف   المتوستتتااذ لقع 3,12– 2,02وفد انحصتتترذ المتوستتتااذ الحستتتابية استتتت ابة الالتة الموفوبيد بيد ن

 نادرايج، أي معظم است ابة عيية الدراسة جاصذ متتايية.-ضمد ف تي نبعض األتيا 

مد ال دوت أعال  فقرليد في لاتيقاذ ال كاص ااعتتاياعي يتم ل عيلفا في بعض األتيا  في التراما اة راطية  تي  ن د

استتتتادم لاتيقاذ ال كاص ااعتتتاياعي  ج ونصتتتفا 2ال قرة رفم ن للالتة الموفوبيد مد وجفة نظر غالتية الالتة الموفوبيد. فما 

ج 3,12ي  تا ذ المرلتة األولق بدعلق متوستتتتتة تستتتتتابي بلغا استتتتتت ابة نةبرا  نقاط فولي وضتتتتتع ي في أداطي التعليمي  ت

نبعض  المونوفي غالتية استتتتتت ابة الالتة  درجة ل عليفا لدى ج وكانا62,4%ج، بو   نستتتتتتي ن1,396وانحرافاي معياري بل  ن

 األتيا ج. 

 راطية لتستتفيب العملية التعليمية  في التراما اة Roboticاستتت يد مد الروبوذ التعليمي  ج ونصتتفا 1لليفا ال قرة رفم ن

ج وانحرافاي معياري 2,67تي  تققا المرلتة الثانية في ل عيب لاتيقاذ ال كاص ااعتتتتتاياعي بمتوستتتتتة تستتتتتابي بل  استتتتتت ابة ن

 نبعض األتيا ج. درجة ل عليفا ج وجاصذ 53,4ج، وو   نستي ن%1,501ن

فوبيد لاتراذ متراكمة بستت  استادامفم الةاصي للتقيياذ ولرجع التاتثة ستت  ف   اليتي ة الق اكتستا  الالتة المو

الحتديثتة، ممتا أدذ الق معتال تة أعمق الصتتتتتتعوبتاذ ذالياي، والتي انعكستتتتتتا بدورفا اي اباي علق ليمية ال وان  األداطية المرلتاة 

 بمفاراذ لاتيقاذ ال كاص ااعاياعي لديفم.



 
 
 

 

 

 

 

قدراذ فوج المتوستتتتتة بستتتتتت  لعرضتتتتتفم لمدى في امتال  الالتة الموفوبيد ل ولت ق ف   اليتي ة مع نظرية رييزولي 

المحمادي  ولت ق ك لك مع نتي ة دراستتتتتتةج. 2112ننيكوا ، وغا ي، واستتتتتتع مد الم ااذ واألتداا التي ا لغايفا الميافا

 تس  الميوت وااتتياجاذ.  ج بد  استادام بي اذ التعلم القاطمة علق ال كاص ااعاياعي لعز  التعلم ال الي2020ويون  ن

 يانيا : درمة تفعيل تطبيقات الذكاء االصطناعي في البرامث ائيرالية للطلبة المونوفي  م  وم ة نظر منفذي البرنامث:

(  وضح: المتوسطات واالنحرافات المعيار ة، والوزن النسبي، لعبارات محور تفعيل تطبيقات الذكاء االصطناعي 01مدول )

 ئيرالية م  وم ة نظر منفذي البرنامث ائيراليةفي البرامث ا

 رفم

 
 ال قراذ

المتوسة 

 الحسابي

اانحراى 

 المعياري

 الو   

 اليستي

درجتتتتتتتتتة  الترلي 

 الت عيب

1 
في التراما اة راطية  Roboticاستتتتتادم الروبوذ التعليمي 

 لتسفيب العملية التعليمية.
 نادراي  7 39.4% 1.32 1.97

2 
لقوة لتحليب عياعتتتتتتر ا اةلكترونياستتتتتتتادم لاتيقاذ التقييم 

 والضع  في أداص الاال  الموفو .
3.41 1.08 68.2% 1 

بتتتتتعتتتتتض 

 ااتيا 

3 
في لستتتتتت يب  Face recognitionأعتمتد بصتتتتتتمة الوجه 

 الحضور وأداص ااءتتاراذ.
 ابداي  8 33.2% 1.01 1.66

4 
أستتتتتتتاتتدم لقييتتة الوافع اافتراضتتتتتتي لتعزيز ل تتاعتتب الالتتتة 

 .Virtual Realityالموفوبيد مع المقرر واابحار داءله 
 نادراي  4 48.2% 1.35 2.41

5 

أتوت اليصتتتتتتوص المكتوبتتة في المقرر اة راطي الق مل تتاذ 

عتتتتتولية مستتتتتموعة مد ءالت لاتيقاذ عتتتتتياعة الصتتتتتوذ 

Audio Industry. 

 نادراي  6 43.4% 1.07 2.17

6 
أعتمتتتد الرد علق ااستتتتتتت ستتتتتتتتتاراذ المتكررة مد الالتتتتة 

 .chatbotالموفوبيد بتويي  الدردشاذ ال كية 
2.62 1.37 52.4% 3 

بتتتتتعتتتتتض 

 ااتيا 

7 
أستتتتادم لقيية الوافع المعز  لةتتترح الموضتتتوعاذ اة راطية 

 .Augmented Realityالماتل ة 
 نادراي  5 47.6% 1.04 2.38

8 
استتتتتتادام لاتيقاذ ال كاص ااعتتتتتاياعي في الدكد مد فعالية 

 التراما اة راطية عتر لحليب التياناذ.
2.76 1.43 55.2% 2 

بتتتتتعتتتتتض 

 ااتيا 

 نادراي  %48.4 812. 2.42 المحور ككب

لدراسة االمتوستة العام است ابة مي  ي التراما اة راطية للموفوبيد محب عيية مد اليتاطا المتيية بال دوت أعال   يتضت  أ       

ج وانحرافاي 2.42  ككب بل  ندرمة تفعيل تطبيقات الذكاء االصططططناعي في البرامث ائيرالية للطلبة المونوفي   للمحور األوت  

ج المقابب لل  ة 2,60- 1,81ج تي  جاصذ درجة ف ا المتوستتتة في المدى المتوستتتة ن%48.4ج، بو   نستتتتي ن8124.معياري ن

 الدراسة، التي لاةير الق درجة ل عيب ننادرايج.الثاني للتقديراذ الو نية في 



 
 
 

 

 

 

 

نادرا  ما  تم تفعيل تطبيقات الذكاء االصطناعي في البرامث ائيرالية للطلبة المونوفي  في مدارب بةكب عام  مما يةير الق أنّه 

  نبع ومدة م  وم ه نظر منفذي البرنامث محل عينة الدراسة.

 ي الترناما محب عيية الدراستتتة ل ا  فقراذ المحور كانا متتايية، تي  انحصتتترذ ونالتظ مد ال دوت أ  استتتت ابة معظم مي 

درجة ل عليفا مد وجفة نظر ج. تي  ن د الق أعلق فقراذ كانا 3.41– 1.66المتوستتتتااذ الحستتتتابية استتتتت ابتفم عليفا بيد ن

 غالتية است ابة مي  ي التراما بدرجة نبعض األتيا ج في 

لتحليب عياعتتتتر القوة والضتتتتع  في أداص الاال  الموفو    اةلكترونياستتتتتادم لاتيقاذ التقييم  ص ج والتي لي2ال قرة رفم ن 

ج، بو   نستتتتتي 1.08ج وانحرافاي معياري بل  ن3.41تي  تا ذ علق المرلتة األولق بدعلق متوستتتتة تستتتتابي بلغا استتتتت ابة ن

 نبعض األتيا ج.درجة ل عليفا ج وجاصذ %68.2ن

الدكد مد فعالية استتتتتتادام لاتيقاذ ال كاص ااعتتتتتاياعي في التراما اة راطية عتر لحليب التياناذ   ليص ج والتي 8ال قرة رفم ن

ج، وو   1.43ج وانحرافاي معياري ن2,76تي  تققا المرلتة الثانية في ل عيب لاتيقاذ ال كاص ااعتتتاياعي بمتوستتتة تستتتابي ن

 نبعض األتيا ج. درجة ل عليفا ج وجاصذ %55.2نستي ن

الالتة الموفوبيد، و ءر المستتتتتتت داذ  امكاناذر التاتثة ف   اليتي ة الق أ  المي  يد لديفم محاواذ ناجحة بالتزامد مع ول ستتتتتت

تاصيص الوفا اا م بالحديثة مد لقيياذ التعليم التي ألقيوفا بالتعلم ال الي، ولت ق مع نظرية رييزولي في نقاة االتزام بالمفام 

ري  علق ااستتتتتتقصتتتتتاص العملي واكتستتتتتا  مستتتتتتوى متقدم مد ففم المعرفة نالمحتوىج والميف ية اكتستتتتتا  محتوى متقدم ولد

 .ج2112نالعمليةج التي لستادم في م ااذ معييه ننيكوا ، وغا ي،

ونصتتتتتتفا  ج 3ون د مد ال دوت فقرة كانا درجة استتتتتتت ابة غالتية مي  ي التراما اة راطية نابدايج في درجة ل عيب وفي ال قرة ن

ج في لستت يب الحضتتتور وأداص ااءتتاراذ  تي  جاصذ في المرلتة الثامية واألءيرة Face recognitionتمد بصتتمة الوجه نأع

 ج بدرجة ل عيب نابدايج. 33.2ج، بو   نستي ن%1.01ج وانحرافاي معياري بل  ن1.66بددنق متوسة تسابي بلغا است ابة ن

ي  ي التراما اة راطية للتح  والتقصتتتتتتي عد مدى لوافر مثب ف   التقيياذ ولعزو التتاتثة ف   اليتي ة الق فصتتتتتتور مد جان  م

ج لحاجة المعلميد الق لدري  ءاص 2020واةفادة ميفا لألغراض التعليمية، ولتواطم ف   اليتي ة مع دراستتتتة الغامدي وال راني ن

 علق مثب ف   التاتيقاذ المفمة.

ات تفعيل تطبيقات الذكاء االصططططناعي في البرامث ائيرالية للطلبة المونوفي  عرض النتالث المتعلقة فالسططلال الثاني: ما تحد 

 في فعض مدارب  نبع ومدة م  وم ة نظر الطلبة ومنفذي البرامث ائيرالية؟

استتتادما الدراستتة لتحليب بياناذ ردود كب مد الالتة الموفوبيد ومي  ي في التراما اة راطية عيية الدراستتة علق المحور ال ي 

المعيارية والو   اليستتتتي لكب فقرة والمحور ككب، بفدى لحديد  واانحرافاذي ي  علق ف ا الستتتسات  المتوستتتااذ الحستتتابية، 

 ص ااعاياعي في التراما اة راطية للالتة الموفوبيد. أبر  لحدياذ ل عيب لاتيقاذ ال كا
 

 ويفرذ نتاطا التحليب اةتصاطي اليتاطا المتيية في ال دوت التالي 

 أوال: تحد ات تفعيل تطبيقات الذكاء االصطناعي في البرامث ائيرالية للطلبة المونوفي  م  وم ة نظر الطلبة:

 

 



 
 
 

 

 

 

 

ت المعيار ة، والوزن النسبي، لعبارات محور تحد ات تفعيل تطبيقات الذكاء (  وضح: المتوسطات واالنحرافا01مدول )

 االصطناعي في البرامث ائيرالية م  وم ة نظر الطلبة المونوفي 

 رقم

 
 الفقرات

المتوسططط 

 الحسافي

االنطحراف 

 المعياري

الططططططططوزن 

 النسبي
 الترتيب

درمطططططططة 

 الموافقة

1 
ي ااعتتتتتتايتتاعي ففلتتة وجود التح يز لت عيتتب لاتيقتتاذ التت كتتاص 

 التراما اة راطية.
 موافق 1 73.2% 1.24 3.66

2 
عتدم لدريتي علق كي ية ل عيب ال كاص ااعتتتتتتاياعي في التراما 

 اة راطية
 موافق 3 71.2% 1.30 3.56

 13 %44.2 1.07 2.21 غير مقتيع بت عيب ال كاص ااعاياعي في التراما اة راطية. 3
غتتتتتتيتتتتتتر 

 موافق

4 
الربة بيد التراما اة راطية ولاتيقاذ ال كاص أجتد عتتتتتتعوبة في 

 ااعاياعي.
 محايد 11 57.2% 1.19 2.86

5 
لم أجتتد دليتتب ارشتتتتتتادي يوضتتتتتت  كي يتتة ل عيتتب لاتيقتتاذ التت كتتاص 

 ااعاياعي
 موافق 2 72.4% 1.21 3.62

6 
عدم لوفر الدعم ال يي لمستاعدلي في لاتيق ال كاص ااعتتاياعي 

 في التراما اة راطية.
 محايد 6 67.2% 1.26 3.36

7 
فلة الوفا الكافي استتتتتادام لاتيقاذ ال كاص ااعتتتتاياعي أ ياص 

 تضور الترناما اة راطي.
 موافق 4 69% 1.13 3.45

8 
أجتد عتتتتتتعوبتة في الت تاعتب مع اليمة ال ديد مد التعلم اة راطي 

 باستادام ال كاص ااعاياعي.
 محايد 10 58.8% 1.20 2.94

9 
اانترنتتا في الميزت للقيتتام بمفتتام لاتيقتتاذ عتتدم ك تتاصة شتتتتتتتكتتة 

 ال كاص ااعاياعي.
2.49 1.30 49.8% 12 

غتتتتتتيتتتتتتر 

 موافق

10 
ا أجد ضتتتتماناذ لحماية بيانالي الااعتتتتة أ ياص استتتتتادام ال كاص 

 ااعاياعي.
 محايد 9 59.4% 1.16 2.97

11 
ا أجتتتد دعم مد مي تتت ي التراما اة راطيتتتة لت عيتتتب التتت كتتتاص 

 ااعاياعي.
 محايد 7 67.2% 1.25 3.36

12 
ا أجتتتد لاتيقتتتاذ عربيتتتة لاتتتدم التعليم في لقييتتتاذ التتت كتتتاص 

 ااعاياعي
 موافق 5 68.4% 1.21 3.42

13 
أجتتد عتتتتتتعوبتتة في اللغتتة المستتتتتتتاتتدمتتة في لاتيقتتاذ التت كتتاص 

 ااعاياعي.
 محايد 8 59.8% 1.22 2.99

 محا د %62.9 7564. 3.15 المحور ككل



 
 
 

 

 

 

 

تحد ات “المتوستة العام است ابة الالتة الموفوبيد عيية الدراسة للمحور الثاني يالتظ مد اليتاطا المتيية بال دوت أعال   أ      

ج، 7564.ج وانحرافاي معياري ن3.15  ككب بل  نتفعيطل تطبيقطات الطذكطاء االصطططططططناعي في البرامث ائيرالية للطلبة المونوفي  

ج وفو المدى ال ي يقابب ال  ة الثالثة 3,40- 2,61كانا درجة ف ا المتوستتتة في المدى المتوستتتة نج تي  62.9بو   نستتتتي ن%

ي  غالبية آراء الطلبة المونوفمد مقيا  الحكم للتقديراذ التي لاةير الق درجة موافقة نمحايدج. ولةير مضمو  ف   اليتي ة أّ  

 ات تفعيل تطبيقات الذكاء االصطططناعي في البرامث ائيرالية للطلبة محا دة نحو تحد بةتتكلفا العام في مدراب مدة و نبع ماءت

   المونوفي .

ويالتظ مد ال دوت أ  م مب استتتتتت ابة الالتة الموفوبيد لركزذ ما بيد  موافق، ومحايد،  وباليستتتتتتة الق فقراذ ف ا المحور. 

 ج.3.66-2.21وغير موافق  اذا لراوتا المتوسااذ الحسابية لفا بيد ن

افق  بدرجة  مو تفعيل تطبيقات الذكاء االصطططططططناعي في البرامث ائيرالية للطلبة المونوفي  صذ أبر  لحدياذ لواجهتيت  جتا

 مد وجفة نظر الالتة في 

 علق فلتة وجود التح يز لت عيتب لاتيقتاذ الت كاص ااعتتتتتتاياعي في التراما اة راطية  تي  تا ذ ج والتي ليص 1ال قرة رفم ن

ج وجاصذ بدرجة %73.2ج، بو   نستتتتتي ن1.24ج وانحرافاي معياري بل  ن3.66ق متوستتتتة تستتتتابي مقدرا  نالمرلتة األولق بدعل

 موافقة نموافقج.

لم أجد دليب ارشتتادي يوضتت  كي ية ل عيب لاتيقاذ ال كاص ااعتتاياعي  تي  تصتتلا علق المرلتة  ج والتي ليص 5ال قرة رفم ن

 نموافقج.  ج بدرجة موافقة%72.4ج، وو   نستي ن1.21فدر  نج وبانحراى معياري 3.62الثانية بمتوسة تسابي ن

ولعلتب التدراستتتتتتة الحتالية ستتتتتتت  م ي التحدياذ اةن ة ال كر في المرال  األولق كدبر  لحدياذ لواجه ل عيب لاتيقاذ ال كاص    

   ، ولوافقا فاةرشتتتتاديةدلة ااعتتتتاياعي في التراما اة راطية وفو ما يعز  الحاجة الق لاوير التراما اة راطية ودعمفا باأل

اليتي ة مع لدييد مي  ي التراما اة راطية في ااستتتانة الااعتة بفم، بدنفم يقومو  بعمب األدلة اةرشادية مد للقاص أن سفم لتح يز 

ي عدم فالالتة الموفوبيد استتادامفا في عملية التعلم ولي  علق المستوى الةاصي فقة، كما أشتر  المي  و  مع الموفوبو  

 وجود لح يز مد ال فاذ اةشرافية علق التراما اة راطية.

يتاتت بعض لحدياذ ل عيب  أيفرذبتالمقتابتب  نتتاطا التدراستتتتتتة في ال تدوت استتتتتتت اباذ غير موافقة في موافقة الالتة الموفوبيد تت

حدياذ أ  لتي لرى أنفا ا لمثب للاتيقتاذ الت كتاص ااعتتتتتتايتاعي في التراما اة راطيتة للالتة الموفوبيد، ولمثلا للك ال قراذ ا

 غالتيتفم 

في الميزت للقيام بمفام لاتيقاذ ال كاص ااعتتتتتاياعي  تي  لركز لرليتفا في  اةنترناعدم ك اصة شتتتتتتكة   اج ونصتتتتتف9ال قرة ن

رجة ج بد%49.8ج، بو   نستي ن1.30ج وبانحراىي معياري بل  ن2.49المرلتة الثاني عةتر مد بيد التحدياذ بمتوستة تسابي ن

  .موافقة نغير موافقج

غير مقتيع بت عيب ال كاص ااعتاياعي في التراما اة راطية  والتي جاصذ في المرلتة الثال  عةر واألءيرة   اج ونصتف3ال قرة ن

ج وجاصذ م مب استتت ابة %44.2ج، بو   نستتتي ن1.07ج وبانحراى معياري بل  ن2.21بددنق متوستتة تستتابي بلغا استتت ابة ن

 غير موافقة في أنفا لمثب.  أنفاعلق  عيية الدراسة



 
 
 

 

 

 

 

ي الميزلي وعدم وجود مةاكب ف اةنترناول ستر الدراستة ست  عدم موافقة الالتة الموفوبيد علق ف   اليتاطا الق جودة شتكاذ 

موفوبيد ال التيية التحتية أو الستتتتترعة، وافتمام أولياص األمور بتوفير م مب مستتتتتتلزماذ التعلم اة راطي، واجادة استتتتتتادام الالتة

 لتاتيقاذ ال كاص ااعاياعي بك اصة.

 يانيا : تحد ات تفعيل تطبيقات الذكاء االصطناعي في البرامث ائيرالية للطلبة المونوفي  م  وم ة نظر منفذي البرنامث:

 الذكاء(  وضح: المتوسطات واالنحرافات المعيار ة، والوزن النسبي، لعبارات محور تحد ات تفعيل تطبيقات 01مدول )

 االصطناعي في البرامث ائيرالية م  وم ة نظر منفذي البرنامث ائيرالية

 رفم

 
 ال قراذ

المتوستتتة 

 الحسابي

اانتتتحتتتراى 

 المعياري

التتتتتتتو   

 اليستي
 الترلي 

درجتتتتتتتة  

 الموافقة

1 
ضتتع  الحوافز لمي  ي التراما عيد ل عيب لاتيقاذ ال كاص 

 ااعاياعي.
4.21 .819 %84.2 2 

متتتوافتتتق 

 بةدة

2 
ا يوجتد لتدريت  لمي ت ي التراما علق كي يتة ل عيتب الت كاص 

 ااعاياعي في التراما اة راطية.
 موافق 3 %83.4 889. 4.17

3 
عتتتدم افتتيتتتا  مي تتت ي التراما ب تتتدوى ل عيتتتب التتت كتتتاص 

 ااعاياعي في التراما اة راطية.
 موافق 11 %67.6 979. 3.38

4 
ص ااعتتاياعي أ ياضتتيق الوفا استتتادام لاتيقاذ ال كاص 

 الترناما اة راطي.
 موافق 9 %77.2 1.06 3.86

5 
ضتتتتتتع  استتتتتتت ابة الموفوبيد مع اليمة ال ديد مد التعلم 

 اة راطي أو الت اعب معفا.
 محايد 13 %60.6 1.14 3.03

6 

ضتتتتتتع  المفارة التقيية للالتة الموفوبيد وأولياص أمورفم 

لاتيقاذ لحتب المةتتتتتتكالذ التي لواجففم أ يتاص استتتتتتتاتدام 

 ال كاص ااعاياعي في أوفاذ التعلم.

 محايد 12 %65.6 1.03 3.28

7 
عتتتدم لوفر فيييد متاصتتتتتتصتتتتتتيد في لاتيقتتتاذ التتت كتتتاص 

 ااعاياعي في التراما اة راطية.
 موافق 7 %80.6 1.05 4.03

8 
عدم وجود دليب ارشتتتتتتادي يوضتتتتتت  كي ية ل عيب لاتيقاذ 

 ال كاص ااعاياعي.
 موافق 4 %82 860. 4.10

9 
عتتدم عتتتتتتحتتة التيتتانتتاذ المتتدرجتتة في لاتيقتتاذ التت كتتاص 

 ااعاياعي المستادمة في التراما اة راطية.
 موافق 10 %69.6 871. 3.48

10 
عتتدم ك تتاصة شتتتتتتتكتتاذ اانترنتتا في التي تتة التعليميتتة للقيتتام 

 بادماذ ال كاص ااعاياعي.
4.21 .861 %84.2 1 

متتتوافتتتق 

 بةدة



 
 
 

 

 

 

 

 رفم

 
 ال قراذ

المتوستتتة 

 الحسابي

اانتتتحتتتراى 

 المعياري

التتتتتتتو   

 اليستي
 الترلي 

درجتتتتتتتة  

 الموافقة

11 
التياناذ وت ظ الاصتتتوعتتتية عدم وجود ضتتتماناذ لحماية 

 أ ياص استادام لاتيقاذ ال كاص ااعاياعي.
 موافق 8 %79.4 778. 3.97

12 
عتتدم عتتتتتتالتيتتة التيق التحتيتتة مد أجفزة وبراما لتاتيق 

 ال كاص ااعاياعي في التي ة التعليمية.
 موافق 6 %81.4 704. 4.07

13 
قييتتاذ لفلتتة لوفر التاتيقتتاذ العربيتتة التي لاتتدم التعليم في 

 ال كاص ااعاياعي.
 موافق 5 %82 817. 4.10

 موافق 76.7% 5116. 3.83 المحور ككب

المتوستة العام است ابة عيية الدراسة مد مي  ي التراما اة راطية للمحور الثاني يالتظ مد اليتاطا المتيية بال دوت أعال   أ     

ج وانحرافاي معياري 3.83  ككب بل  نائيرالية للطلبة المونوفي  تحطد طات تفعيطل تطبيقطات الطذكطاء االصطططططططنطاعي في البرامث  

ج المقابب لل  ة الرابعة مد 4,20- 3,41ج تي  كانا درجة ف ا المتوستة في المدى المتوسة ن76.7%ج، بو   نستتي ن5116.ن

ية آراء منفذي البرامث ائيرال مقيا  الحكم للتقديراذ الو نية، التي لاةتتير الق درجة نموافقج. ولةتتير مضتتمو  ف   اليتي ة أ ّ 

موافقة نحو تحد ات تفعيل تطبيقات الذكاء االصطططناعي في البرامث ائيرالية للطلبة بةتتكلفا العام في مدراب مدة و نبع ماءت 

 المونوفي .

ةتتدة،  موافق بلركزذ ما بيد ائيرالية ويالتظ مد ال دوت أ  م مب استتت ابة مي  ي التراما  وباليستتتة الق فقراذ ف ا المحور.

 ج.4.21-3.03وموافق، ومحايد  اذا لراوتا المتوسااذ الحسابية لفا بيد ن

ولعلب الدراستة الحالية ستتت  موافقة مي  ي التراما علق ف   التحدياذ وم ي فا ضتتمد أبر  التحدياذ الق عدم وجود شتتتكاذ     

ج بد  شتتكاذ االصات 2020ق ف   اليتي ة مع دراستة عت رنأنترنا فاطقة السترعة، وا بيية لحتية داعمة لألجفزة الحديثة، ولت 

المتوفرة في المسستساذ التعليمية غير مفيدة للعمب بفا، بست  كثرة األعاات والمةكالذ ال يية التي لواجه المستادميد، وبايص 

علق التراما اة راطية، ستتترعة الةتتتتكاذ وعتتتعوبة الي اذ اليفا. وعدم وجود لح يز مادي أو معيوي ي كر مد اةداراذ المةتتترفة 

 لوافقا أيضاي مع رأي الالتة الموفوبيد في عدم وجود لح يز.

النتالث المتعلقة فالسططلال الثالث: ما المقترحات لتفعيل الذكاء االصطططناعي في البرامث ائيرالية للطلبة المونوفي  في مدارب  

 ؟ نبع ومدة م  وم ة نظر الطلبة ومنفذي البرامث ائيرالية

استتتتتادما الدراستتتتة لتحليب بياناذ ردود كب مد الالتة الموفوبيد ومي  ي في التراما عيية الدراستتتتة علق المحور ال ي ي ي  

المعيارية والو   اليستتتتتي لكب فقرة والمحور ككب، بفدى لحديد أبر   واانحرافاذعلق ف ا الستتتتسات  المتوستتتتااذ الحستتتتابية، 

كتتاص ااعتتتتتتايتتاعي في التراما اة راطيتتة للالتتتة الموفوبيد. ويفرذ نتتتاطا التحليتتب المقترتتتاذ الال متتة لت عيتتب لاتيقتتاذ التت 

 اةتصاطي اليتاطا المتيية في ال دوت التالي 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 أوال: مقترحات تفعيل تطبيقات الذكاء االصطناعي في البرامث ائيرالية للطلبة المونوفي  م  وم ة نظر الطلبة:

فات المعيار ة، والوزن النسبي، لعبارات محور مقترحات تفعيل تطبيقات الذكاء (  وضح: المتوسطات واالنحرا01مدول )

 االصطناعي في البرامث ائيرالية م  وم ة نظر الطلبة المونوفي 

 ال قراذ رفم
المتوستتتة 

 الحسابي

اانحراى 

 المعياري

التتتتتتتو   

 اليستي
 الترلي 

درجتتتتتتة 

 الموافقة

1 
ااعتتتتتاياعي أشتتتتتر  عاطلتي في استتتتتتادام لاتيقاذ ال كاص 

 وأدربفم عيد الحاجة.
 محايد 5 67.2% 1.24 3.36

2 
ألتتدر  علق لاتيقتتاذ ذكتتاص اعتتتتتتايتتاعي محتتاكيتته للتقييم 

 اةلكتروني
 محايد 6 65.8% 1.23 3.29

3 
أستتتتتتتعيد بمصتتتتتتتتتادر لعلم فتتتاطمتتتة علق لاتيقتتتاذ التتت كتتتاص 

 ااعاياعي.
 موافق 3 71.6% 1.12 3.58

4 
لتعلق بتتتالتتت كتتتاص أشتتتتتتتتتار  في مسلمراذ ونتتتدواذ وور  

 ااعاياعي.
 محايد 8 59.8% 1.30 2.99

5 
أت ز أعتتتتتتدفتاطي الموفوبيد ةدءتات بيتانالفم الااعتتتتتتة في 

 لاتيقاذ ال كاص ااعاياعي للتراما اة راطية.
 محايد 7 62.8% 1.21 3.14

 موافق 1 %72.2 1.04 3.61 أستادم لقيياذ ماتل ة مستيدة الق ال كاص ااعاياعي. 6

7 
الموفوبيد والمعلميد لةتتتتتترح  أعتتتتتتدفاطيأستتتتتتعيد باتراذ 

 وللتية متالتاذ ال كاص ااعاياعي.
 موافق 2 71.8% 1.17 3.59

8 
أعتتد وستتتتتتتاطة لعليميتتة جتتاذبتتة بتتاستتتتتتتاتتدام لاتيقتتاذ التت كتتاص 

 ااعاياعي
 موافق 4 67.2% 1.11 3.54

 محايد %70.8 861. 3.38 المحور ككب

قترحات م المتوستتتة العام استتتت ابة الالتة الموفوبيد عيية الدراستتتة للمحور الثال   لةتتتير اليتاطا المتيية بال دوت أعال   أ     

ج، بو   نستتتتتتتي 8614.ج وبتتانحراى معيتتاري ن3.38  ككتتب بل  نتفعيططل تطبيقططات الططذكططاء االصطططططططنططاعي في البرامث ائيراليططة

ج وفو 3,40- 2,61في المدى تي  كانا درجة ف ا المتوستتتة في المدى المتوستتتة نج تي  كانا ف ا درجة المتوستتتة %70.8ن

المدى ال ي يقابب ال  ة الثالثة مد مقيا  الحكم للتقديراذ التي لاةتتير الق درجة موافقة نمحايدج. ولةتتير مضتتمو  ف   اليتي ة أّ  

حططا ططدة نحو مقترحططات تفعيططل تطبيقططات الططذكططاء م بةتتتتتتكلفتتا العتتام غططالبيططة آراء الطلبططة المونوفي  في مططدراب مططدة و نبع مططاءت

   االصطناعي في البرامث ائيرالية للطلبة المونوفي .

ون د مد ال دوت أعال  اءتالى م مب درجة موافقة است ابة الالتة الموفوبيد محب عيية الدراسة تيات فقراذ ف ا المحور  اذا 

 ج تي  جاصذ درجة موافقتفم بيد  موافق، ومحايد. 3.61 -2.99لراوتا المتوسااذ الحسابية لفا بيد ن

فمد أبر  ال قراذ التي مثلتا أعلق مقترتاذ لت عيب لاتيقاذ ال كاص ااعتتتتتتاياعي في التراما اة راطية للالتة الموفوبيد، في 

 المقترتاذ المتمثلة في 



 
 
 

 

 

 

 

بر  أا ذ علق المرلتة األولق لرليتاي في أستتتتادم لقيياذ ماتل ة مستتتتيدة الق ال كاص ااعتتتاياعي  تي  ت ج ونصتتتفا 6ال قرة ن

ج وفد جاصذ غالتية استتت ابة %72.2ج، بو   نستتتي ن1.04ج وبانحراىي معياري بل  ن3.61بدعلق متوستتة تستتابي ن المقترتاذ

  .عيية الدراسة عليفا بدرجة نموافقج

ق تاذ ال كاص ااعاياعي. فد تصلا علالموفوبيد والمعلميد لةرح وللتية متال أعدفاطيأستعيد باتراذ  ج ونصتفا 7ال قرة ن

دراجة الموافقة عليفا ج وجاصذ %71.8ج، بو   نستتتي ن1.17ج وبانحراى معياري بل  ن3.59المرلتة الثانية بمتوستتة تستتابي ن

 نموافقج. 

يد مد وفوبولعلب الدراستتتتتتة الحالية ستتتتتتت  م ي المقترتاذ اةن ة ال كر كدبر  مقترتاذ موافق عليفا الق ما يمتلكه الالتة الم

شتغ  بتقيياذ التعلم الحديثة، كتاتيقاذ ال كاص ااعتاياعي التي لستاعد في ممارستة التعلم بحرية، ولت ق ف   اليتي ة مع دراسة 

ج التعلم ال متاعي  اد مد دافعية الاال  للتعلم وكو  لديفم ال افاذ وميوت اي ابية مد ءالت بي ة 2019عتتد الم يتد والعمري ن

 متوفرة في كب  ما  ومكا .  لةاركية لعاونية

 يانيا : مقترحات تفعيل تطبيقات الذكاء االصطناعي في البرامث ائيرالية للطلبة المونوفي  م  وم ة نظر منفذي البرنامث:

(  وضح: المتوسطات واالنحرافات المعيار ة، والوزن النسبي، لعبارات محور مقترحات تفعيل تطبيقات 01مدول )

 في البرامث ائيرالية م  وم ة نظر منفذي البرنامث ائيراليةالذكاء االصطناعي 

 العتاراذ رفم
المتوسة 

 الحسابي

اانحراى 

 المعياري

الو   

 اليستي
 الترلي 

درجة 

 الموافقة

1 
أشتتر  أولياص األمور في المستتتسولية لدعم أبياطفم الموفوبيد 

 استادام لاتيقاذ ال كاص ااعاياعي في التراما اة راطية.
4.24 .830 84.8% 2 

موافق 

 بةدة

2 

أبيي أدواذ لقويم رفميتتتة فتتتاطمتتتة علق لاتيقتتتاذ التتت كتتتاص 

ااعتتتتتتايتاعي لقيتتا  المعتتارى ومفتاراذ الت كير الماتل تتة 

 والقيم واألءالفياذ.

 موافق 7 81.4% 651. 4.07

3 
أستتتتتتتاتتتدم مصتتتتتتتتادر لعلم فتتتاطمتتتة علق لاتيقتتتاذ التتت كتتتاص 

 ااعاياعي.
 موافق 8 80.6% 731. 4.03

4 
أوفر أدلة ارشتتتادية للالتة الموفوبيد مد أجب العمب بتقيياذ 

 ال كاص ااعاياعي.
 موافق 10 79.4% 865. 3.97

5 
أت ز الالتة الموفوبيد لعمب بياناذ ءاعة بفم في لاتيقاذ 

 ال كاص ااعاياعي في التراما اة راطية.
 موافق 5 83.4% 711. 4.17

6 
لتعلق بتتتالتتت كتتتاص أشتتتتتتتتار  في مسلمراذ ونتتتدواذ وور  

 ااعاياعي.
 موافق 9 80.6% 1.05 4.03

7 
أستتعيد باتراذ الالتة الموفوبيد في شرح وللتية متالتاذ 

 ال كاص ااعاياعي لزمالطفم.
4.34 .769 86.8% 1 

موافق 

 بةدة



 
 
 

 

 

 

 

 العتاراذ رفم
المتوسة 

 الحسابي

اانحراى 

 المعياري

الو   

 اليستي
 الترلي 

درجة 

 الموافقة

8 
أعتتد وستتتتتتتاطة لعليميتتة جتتاذبتتة بتتاستتتتتتتاتتدام لاتيقتتاذ التت كتتاص 

 ااعاياعي.
 موافق 4 83.4% 805. 4.17

9 
مستتتتتتتقتاي لالستتتتتتت تادة القصتتتتتتوى مد لاتيقتاذ ال كاص أءاة 

 ااعاياعي.
4.24 .689 84.8% 3 

موافق 

 بةدة

10 
وضتتتتتتع أفداى لعليمية واضتتتتتتحة لستتتتتتتثمر لاتيقاذ ال كاص 

 ااعاياعي بصورة مثلق.
 موافق 6 82.7% 742. 4.13

 موافق %82.8 6304. 4.14 المحور ككب

المتوستتتتة العام استتتتت ابة مي  ي التراما اة راطية عيية الدراستتتتة للمحور يتتيد مد اليتاطا الموضتتتتحة بال دوت أعال   أ  

ج وانحرافاي 4.14  ككب بل  نمقترحطات تفعيطل تطبيقطات الطذكاء االصطططططططناعي في البرامث ائيرالية للطلبة المونوفي   الثتالت   

ج المقابب لل  ة الرابعة 4,20- 3,41وجاصذ درجة ف ا المتوسة في المدى المتوسة ن ج%82.8ج، بو   نستي ن6304.معياري ن

مد مقيا  الحكم للتقديراذ الو نية، التي لاةتتتير الق درجة نموافقج. ولستتتتيا التاتثة مد مضتتتمو  ف   اليتي ة بةتتتكلفا العام أّ  

موافق  ل ا  جميع المقترتاذ الال مة لت عيب لاتيقاذ   بتدرجةغتالتيتة مي ت ي التراما اة راطيتة في متدرا  جتدة وييتع موافقتة 

 ال كاص ااعاياعي في التراما اة راطية للالتة الموفوبيد.

ونالتظ مد ال دوت أعال  اءتالى م مب درجة نموافقةج استتت ابة مي  ي التراما محب عيية الدراستتة تيات فقراذ ف ا 

 ج تي  جاصذ درجة موافقتفم بيد  موافق بةدة، وموافق. 4.34 -3.97المحور  اذا لراوتا المتوسااذ الحسابية لفا بيد ن

أعلق مقترتاذ لت عيب لاتيقاذ ال كاص ااعتتتتتتاياعي في التراما اة راطية للالتة أبر  وفقراذ مثلا تي  ن د أ  فيا  

 الموفوبيد، في المقترتاذ المتمثلة في 

شتتتترح وللتية متالتاذ ال كاص ااعتتتتاياعي لزمالطفم  تي  تققا أستتتتتعيد باتراذ الالتة الموفوبيد في  ج ونصتتتتفا 7ال قرة ن

ج %86.8ج، بو   نستتتتتي ن769.ج وانحراىي معياري فدر  ن4.34المرلتة األولق مد بيد المقترتاذ بدعلق متوستتتتة تستتتتابي ن

 وجاصذ درجة الموافقة علق ف ا المقترح لدى غالتية الالتة بدرجة نموافق بةدةج.

أولياص األمور في المستتتتسولية لدعم أبياطفم الموفوبيد استتتتتادام لاتيقاذ ال كاص ااعتتتتاياعي في أشتتتتر   ج ونصتتتتفا 1ال قرة ن

ج، بو   830.ج وبانحراى معياري بل  ن4.24في المرلتة الثانية بمتوستتة تستتابي ن ف ا المقترح التراما اة راطية.  وفد لمركز

 ف ا المقترح بدرجة نموافق بةدةج.ج وجاصذ م مب موافقة غالتية عيية الدراسة علق %84.8نستي ن

ولرجع الدراستتة الحالية ستتت  م ي المقترتاذ اةن ة ال كر بدرجة موافق بةتتدة كدبر  مقترتاذ يرافا مي  ي التراما اة راطية 

في ااستتتتتت ادة مد ءتراذ الالتة الموفوبيد في م ات لاتيقاذ ال كاص ااعتتتتتاياعي يعود الق الاترة المكتستتتتتتة مي  الصتتتتتغر، 

لم مي  ي التراما اة راطية وا لقانفم المتكر للكثير مد التاتيقاذ بستتتتت  التكرار والموايتة في استتتتتعمات األجفزة ال كية، ك لك عت

 المستق بدفمية لعاو  أولياص األمور، لتحسيد وانضتاط العملية التعليمية.

 



 
 
 

 

 

 

 

 ج(α=0.05ذ دالة اتصاطية عيد مستوى الدالة   فب فيا  فروج ذاالنتالث المتعلقة فالسطلال الرافع والذي  نص على 1.1.1

بيد متوستتتتااذ اجاباذ أفراد عيية الدراستتتتة نحو ل عيب ال كاص ااعتتتتاياعي في التراما اة راطية للالتة الموفوبيد في مدار  

متغيراذ الدراستتتتتتة نال ي ، المرتلة الدراستتتتتتية، التي اذ  القييتع وجدة مد وجفة نظر الالتة ومي  ي التراما اة راطية لعزى 

 التعلمية، اةدارة المةرفة علق التراما اة راطيةج؟

  (Independent-Samples.T-Test)الدراستة الرابع لم استتادام اءتتار  ذ  لعييتيد مستقلتيد ولإلجابة عد ستسات 

ا  كانا فيا  فروج ذاذ دالة اتصاطية بيد متوسااذ اجاباذ  ج لمعايية ما اذاWallis Kruskal Tواءتتار كروسكات ويلز ن

نحو ل عيب ال كاص ااعتتاياعي في التراما اة راطية للالتة الموفوبيد المتضتتمية في الالتة الموفوبيد ومي  ي التراما اة راطية 

ا لمتغير ق التي اذ التعلمية، اةدارة المةتتتترفة عللمتغيراذ الدراستتتتة نال ي ، المرتلة الدراستتتتية،  محاور ااستتتتتتانة الثال ة؛ لتعي

 التراما اة راطيةج؟  

  وفيما يلي عرض ل صيلي ليتاطا لحليب ال روج ول سيرفا وميافةتفا في علق اليحو اةلي  

 أوال : الفروق في  استجافات الطلبة المونوفي  وفق ا للتبا   فيما فين م متغير الجنس:   

( للمقارنة في  متوسطات Independent-Samples T Testلعينتي  مستقلتي  )اختبار ت (: نتالث 01مدول )

 تعزى لمتغير الجنس. إمافات أفراد الدراسة )الطلبة المونوفي ( تجاه محاور االستبانة

 المحاور
المرحلة 

 التعليمية
 العدد

 المتوسط

 الحسافي

االنحراف 

 المعياري

درمة 

 الحر ة

قيمة 

 ت

T 

القيمة 

 المعنو ة

 القرار

 الفرق

التتمتتحتتور األوت  لتت تتعتتيتتتب 

لتتتتاتتتتتتتتتيتتتتقتتتتاذ التتتت كتتتتاص 

 ااعاياعي 

 1.217 2.28 135 ذكر

189 2.608 .011 

دات 

 اتصاطيا
 1.774 2.96 56 أنثق

المحور الثتتاني  لحتتديثتتاذ 

ل عيتتتب لاتيقتتتاذ التتت كتتتاص 

 ااعاياعي 

 1.353 3.26 135 ذكر

189 .684 .495 

غير دات 

 اتصاطيا
 1.586 3.11 56 أنثق

المحور الثتالت   متقرتتاذ 

ل عيتتتب لاتيقتتتاذ التتت كتتتاص 

 ااعاياعي 

 1.359 3.30 135 ذكر

189 1.411 .160 

غير دات 

 اتصاطيا
 1.222 3.59 56 أنثق

ج الق نتاطا اءتتار  ذ  لل روج بيد استتتت اباذ الالتة الموفوبيد علق محاور ااستتتتتيا  وفقيا للتتايد في 18يةتتتير ال دوت ن

ا بيد استتتتتتت اباذ الالتة الموفوبيد علق بعض محاور  متغير ال ي ، تيت  كةتتتتتت تا فيمتة  ذ  عد وجود فرج دات اتصتتتتتتاطيتي

 ااستتيا  وفقيا للتتايد في متغير ال ي ، وكانا كما يدلي  

جد فروج ذاذ دالة اتصتاطية بيد متوسااذ اجاباذ الالتة الموفوبيد ل ا  المحور األوت المتمثب بت عيب ال كاص ااعاياعي لو

ج لصتتتتال  اةناا، 0.05ج أي دالة عيد مستتتتتوى دالة عيد مستتتتتوى الدالة ن2.608في التراما اة راطية تي  بلغا فيمة  ذ  ن



 
 
 

 

 

 

 

ج؛ متا يعيي أ  اةنتاا يريد أ  درجة ل عيب لاتيقاذ ال كاص 0.05وفي فيمتة أفتب مد نج 011.تيت  بلغتا فيمتة  ذ  المعيويتة ن

 ااعاياعي في التراما اة راطية للالتة الموفوبيد في مدار  ييتع وجدة أكثر مد ال كور.

  المعيوية يم  ذلم لوجد فروج ذاذ دالة اتصتتتتاطية لمتغير ال ي  في بقية المحاور نلحدياذ الت عيب ومقترتالهج، تي  جاصذ ف

المحددة  ج(α=0.05غير دالة اتصتتتتاطييا ألنفا أكتر مد مستتتتتوى الدالة ال ا ج وجميعفا فيم 160.ج والثال  ن495.للمحور الثانين

 .بالدراسة

أكثر رغتة في المةتتتتتتاركة وءوض الت ار  لالطال  علق أتدا التاتيقاذ،  اةنااول ستتتتتتر التتاتثة ف   اليتاطا الق أ  الالتة 

بد  اةناا  ج2020يقوموا بت عيب أمور أكثر مد ال كور، ولت ق ف   اليتي ة مع دراستتتتتتة عتتتتتت ر ن اةناامي  ي التراما  وك لك

 يمتلكد اليية واةرادة والحما  والةغ  مقارنة مع أفرانفم ال يد يتمتعو  بالقدراذ المعرفية. 

 فيما فين م متغير المرحلة التعليمية:يانيا : الفروق في  استجافات الطلبة المونوفي  وفق ا للتبا   

( للمقارنة في  متوسطات إمافات أفراد Independent-Samples T Test(: نتالث اختبار ت لعينتي  مستقلتي  )19مدول )

 تعزى لمتغير المرحلة التعليمية. الدراسة )الطلبة المونوفي ( تجاه محاور االستبانة

 المحاور
المرحلة 

 التعليمية
 العدد

 المتوسط

 الحسافي

االنحراف 

 المعياري

درمة 

 الحر ة

 قيمة ت

T 

القيمة 

 المعنو ة

 القرار

 الفرق

التمتحور األوت  ل عيتتتب لاتيقتتتتاذ 

 ال كاص ااعاياعي 

 1.568 2.92 88 متوسة
189 4.112 .000 

دات 

 1.187 2.10 103  انوي اتصاطيا

المحور الثتتتاني  لحتتتديثتتتاذ ل عيتتتب 

 لاتيقاذ ال كاص ااعاياعي 

 1.515 3.10 88 متوسة
189 1.070 .286 

غير دات 

 1.339 3.32 103  انوي اتصاطيا

 ل عيتتبالمحور الثتتالتت   متقرتتتاذ 

 لاتيقاذ ال كاص ااعاياعي 

 1.399 3.55 88 متوسة
189 1.643 .102 

غير دات 

 1.245 3.24 103  انوي اتصاطيا

ج المتيد اءتتار  ذ  لل روج بيد استتتت اباذ الالتة الموفوبيد علق محاور ااستتتتتيا  وفقيا للتتايد 19يتضتتت  مد ال دوت ن 

في متغير المرتلة التعليمية، أ  فيمة  ذ  كةتتتتت ا عد وجود فرج دات اتصتتتتتاطييا بيد استتتتتت اباذ الالتة الموفوبيد علق بعض 

 وكانا كما يدلي   محاور ااستتيا  وفقيا للتتايد في متغير المرتلة التعليمية،

لوجد فروج ذاذ دالة اتصتاطية بيد متوسااذ اجاباذ الالتة الموفوبيد ل ا  المحور األوت المتمثب بت عيب ال كاص ااعاياعي 

ج؛ أي فرج دات عيتد مستتتتتتتوى التدالة 0.05ج وفي فيمتة أفتب مد ن011.في التراما اة راطيتة تيت  بلغتا فيمتة  ذ  المعيويتة ن

 رتلة التعليمية المتوساة.ج لصال  الم0.05ن

لم لوجتد فروج ذاذ دالتة اتصتتتتتتاطيتة لمتغير المرتلتة التعليميتة في بقيتة المحتاور نلحدياذ الت عيب ومقترتالهج، تي  جاصذ فيم 

غير دالة اتصتتتتتتاطييا ألنفا أكتر مد مستتتتتتتوى الدالة ال ا   ج وجميعفا فيم 102.ج والثال  ن286. ذ  المعيويتة للمحور الثتاني ن

α=0.05)المحددة بالدراسة ج. 

 يالثا : الفروق في  استجافات الطلبة المونوفي  وفق ا للتبا   فيما البيئة التعليمية:

فروج ذاذ داله اتصتتتتتتاطية في رل  استتتتتتت اباذ الالتة الموفوبيد ل ا  درجة ل عيب لاتيقاذ  فيا لمعايية ما اذا كانا 

الت كتاص ااعتتتتتتايتاعي في التراما اة راطيتة في بعض مدار  ييتع وجدة مد وجفة نظر الالتة ومي  ي التراما اة راطية لعزى 



 
 
 

 

 

 

 

جاصذ اليتاطا اافتراضتتي المستتتادم في التي ة التعليميةج و لمتغير التي ة التعليمية المتمثب في نالميصتتة التعليمية وبرناما الصتت 

 كما يلي 

 :أوال: الفروق وفق المنصة التعليمية المستخدمة في البرامث ائيرالية

( للمقارنة في  متوسطات رتب إمافات أفراد الدراسة )الطلبة Wallis Kruskal T(: نتالث اختبار كروسكال و لز )20مدول )

 تعزى لمتغير المنصة التعليمية المستخدمة في البرامث ائيرالية. محاور االستبانةالمونوفي ( تجاه 

 الفئات المجال
حجم 

 العينة

متوسط 

 الرتبة

 قيمة

 كاي ترفيع

درمة 

 الحر ة

القيمة 

 المعنو ة

 القرار

 )الفرق(

المحور األول: تفعيل تطبيقات 

 الذكاء االصطناعي

 98.76 89 مدرستي ميصة

2.813 3 .421 
دات  غير

 اتصاطياي 

 103.60 42 التعليمية كالسيرا ميصة

 التعليمية عيد ميصة

 الوطيية

5 
91.80 

 86.11 55 أءرى

المحور الثاني: تحد ثات تفعيل 

 تطبيقات الذكاء االصطناعي

 93.24 89 مدرستي ميصة

4.527 3 .210 
غير دات 

 اتصاطياي 

 90.60 42 التعليمية كالسيرا ميصة

 التعليمية عيد ميصة

 الوطيية

5 
142.60 

 100.36 55 أءرى

المحور الثالث: متقرحات 

تفعيل تطبيقات الذكاء 

 االصطناعي

 101.65 89 مدرستي ميصة

2.692 3 .442 
غير دات 

 اتصاطياي 

 96.01 42 التعليمية كالسيرا ميصة

 التعليمية عيد ميصة

 الوطيية

5 
102.00 

 86.30 55 أءرى

 

 يانيا : الفروق وفق فرنامث الصف االفتراضي:

( للمقارنة في  متوسطات رتب إمافات أفراد الدراسة Wallis Kruskal Tكروسكال و لز ) (: نتالث اختبار21مدول )

 تعزى لمتغير الصف االفتراضي.)المعلمات( تجاه مجاالت االستبانة 

 الفئات المحور
حجم 

 العينة

متوسط 

 الرتبة

 قيمة

 كاي ترفيع

درمة 

 الحر ة

القيمة 

 المعنو ة

 القرار

 )الفرق(

 95.61 157 ليمز
3.960 3 .266 

غير دات 

 111.20 22  ووم اتصاطياي 



 
 
 

 

 

 

 

 الفئات المحور
حجم 

 العينة

متوسط 

 الرتبة

 قيمة

 كاي ترفيع

درمة 

 الحر ة

القيمة 

 المعنو ة

 القرار

 )الفرق(

المحور األوت  ل عيب 

لاتيقاذ ال كاص 

 ااعاياعي

 86.67 3 روم كال  جوجب

 68.72 9 أءرى

المحور الثاني  لحديثاذ 

لاتيقاذ ال كاص ل عيب 

 ااعاياعي

 95.82 157 ليمز

1.743 3 .628 
غير دات 

 اتصاطياي 

 101.86 22  ووم

 57.17 3 روم كال  جوجب

 97.83 9 أءرى

المحور الثال   متقرتاذ 

ل عيب لاتيقاذ ال كاص 

 ااعاياعي

 95.29 157 ليمز

4.561 3 .207 
غير دات 

 اتصاطياي 

 111.98 22  ووم

 105.00 3 روم كال  جوجب

 66.28 9 أءرى

 

 : الفروق في  استجافات الطلبة المونوفي  وفق ا للتبا   فيما فين م متغير المد نة:رافعا  

 ( نتالث اختبار "ت" للفروق في االستجافات وفق ا للتبا   في المد نة22مدول )  

 المحاور
البيئة 

 التعليمية
 العدد

 المتوسط

 الحسافي

االنحراف 

 المعياري

درمة 

 الحر ة
 قيمة ت

مستوى 

 الداللة

 القرار

 الفرق

التتتمتتتحتتتور األوت  لتتت تتتعتتتيتتتب 

 لاتيقاذ ال كاص ااعاياعي 

 1.412 2.58 99 جدة
189 .959 .339 

غير دات 

 1.454 2.38 92 ييتع اتصاطيا

المحور الثتتتاني  لحتتتديثتتتاذ 

لت تعتيتتتب لاتيقتتتتاذ التتتت كتتتتاص 

 ااعاياعي 

 1.461 3.14 99 جدة

189 .794 .428 

غير دات 

 اتصاطيا
 ييتع

92 3.30 1.384 

المحور الثتتتالتتت   متقرتتتتاذ 

لت تعتيتتتب لاتيقتتتتاذ التتتت كتتتتاص 

 ااعاياعي 

 1.446 3.52 99 جدة

189 1.501 .135 

غير دات 

 اتصاطيا
 ييتع

92 3.24 1.168 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 للتبا   فيما في  الج ة المشرفة على البرامث ائيرالية:خامسا : الفروق في  استجافات الطلبة المونوفي  وفق ا 

للمقارنة في  متوسطات رتب إمافات أفراد الدراسة )الطلبة ( Wallis Kruskal Tكروسكال و لز ) (: نتالث اختبار23مدول )

 تعزى لمتغير الج ة المشرفة على البرامث ائيرالية. المونوفي ( تجاه محاور االستبانة

 الفئات المجال
حجم 

 العينة

متوسط 

 الرتبة

 قيمة

 كاي ترفيع

درمة 

 الحر ة

القيمة 

 المعنو ة

 القرار

 )الفرق(

المحور األوت  

ل عيب لاتيقاذ 

ال كاص 

 ااعاياعي

 90.36 47 ادارة المدرسة

1.604 3 .659 
غير دات 

 اتصاطياي 

 106.54 28 ادارة التعليم 

 96.16 108 مسسسة موفتة

 90.06 8 أءرى

المحور الثاني  

لحديثاذ ل عيب 

لاتيقاذ ال كاص 

 ااعاياعي

 93.56 47 ادارة المدرسة

3.911 3 .271 
غير دات 

 اتصاطياي 

 102.30 28 ادارة التعليم 

 98.06 108 مسسسة موفتة

 60.50 8 أءرى

المحور الثال   

ل عيب متقرتاذ 

لاتيقاذ ال كاص 

 ااعاياعي

 87.84 47 المدرسة ادارة

10.041 3 .018 
دات 

 اتصاطياي 

 98.77 28 ادارة التعليم 

 102.75 108 مسسسة موفتة

 43.19 8 أءرى

أ  فيمة  ذ  كةتتت ا عد وجود فروج ذاذ دالة اتصتتتاطية ج 23يتتيد مد نتاطا لحليب اءتتار كروستتتكات ويلز في ال دوت ن     

الالتة الموفوبيد ل ا  المحور الثال  المتمثب مقترتاذ ل عيب ال كاص ااعتتتتتتاياعي في التراما بيد متوستتتتتتاتاذ رلت  اجاباذ 

ج؛ أي فرج دات 0.05ج وفي فيمة أفب مد ن018.اة راطية لعزى لل فة المةتتترفة علق الترناما، تي  بلغا فيمة  كا  المعيوية ن

وفوبيد ممد لةتترى مسستتستتة موفتة علق التراما اة راطية ج لصتتال  مسستتستتة موفتة؛ ما يعيي أ  الالتة الم0.05عيد مستتتوى ن

 موافق علق مقترتاذ ل عيب لاتيقاذ ال كاص ااعاياعي. 

  :توصياتال

في ضوص اليتاطا فقد جاصذ الدراسة بعدد مد التوعياذ التي يمكد أ  لسفم ل عيب لاتيقاذ ال كاص ااعاياعي في التراما     

 اة راطية ولتمثب في التالي 

التي اذ ال كية القاطمة علق ال كاص ااعاياعي في عملياذ التعليم والتعلم ضمد الااة التاويرية للتراما  ادءات. ضرورة 1

 اة راطية للالتة الموفوبيد.

. ضرورة لاوير مقرراذ التراما اة راطية ولويي  م ااذ ال كاص ااعاياعي بماتل  أنواعفا واستادامفا كتوجه تدي  2

 م الالتة الموفوبيد.في لعلي



 
 
 

 

 

 

 

 . ضرورة لتيي ءاة للتاوير والتدري  المستمر لمست داذ لاتيقاذ ال كاص ااعاياعي في م ات التعليم.3

. ضرورة لقديم الحوافز التة يعية لمي  ي التراما اة راطية والالتة الموفوبيد ال يد يستادمو  لاتيقاذ ال كاص ااعاياعي 4

 م.أ ياص عملية التعليم والتعل

 . ضرورة عمب أدلة ارشادية لت عيب لاتيقاذ ال كاص ااعاياعي في التراما اة راطية.5

. ضرورة اافتمام بتدري  أولياص األمور علق تب مةاكب لاتيقاذ ال كاص ااعاياعي المستادمة في التراما اة راطية 6

 لتوفير الدعم ال يي في المواف  الحرجة.  

علمية علق مستوى مراكز واداراذ الموفوبيد ودعوة الالتة الموفوبيد ومي  ي التراما اة راطية افامة مسلمراذ ضرورة  .7

 للمةاركة والحضور.

. ضرورة اافتمام بالتيق التحتية للمسسساذ التعليمية ودعمفا بدتدا األجفزة لت عيب لاتيقاذ ال كاص ااعاياعي في التراما 8

 اة راطية.

 :المقترحات

دراستاذ بحثية مةتابفه توت ل عيب ال كاص ااعتاياعي في التراما اة راطية المتاصصة في م ااذ معيية وأ ر ذلك . اجراص 1

 في ليمية مفاراذ الالتة الموفوبيد.

. اجراص دراستتتتاذ بحثية اجراطية توت فاعلية التراما اة راطية المصتتتتممة وفق أدواذ ال كاص ااعتتتتاياعي في لحستتتتيد جودة 2

 التعلم.

 عاو  شركاذ االصااذ لتقديم التافاذ والادماذ المياستة للمسسساذ التعليمية التي لرعق الموفوبيد.ل .3

.عمب شراكاذ م تمعية مع فااعاذ غير ربحية لتقديم دوراذ وأنةاة لح يزية ألولياص أمور الالتة الموفوبيد لضما  4

 استمرارية العااص والرعاية ألبياطفم.

 :المرامع

  . الحكومة.ستتمترج. أنظمة ذكاص اعاياعي ناجحة  عيدما للتقي التكيولوجيا المتاورة مع الموفوبيد2018،13أولا، نور. ن

https://bit.ly/34b6AyY  

https://www.al-جريدة ال زيرة. أفمية األنةاة اة راطية للموفوبيد. ج. 11، ستتمتر2020األتمدي، ايما . ن

jazirah.com/2020/20200911/rj1.htm 

ج. أ ر لاتيق نموذت المفاراذ السا الكترى في 2019عتد الم يد عال . ن وبوعزة، سعيد، بد محمد بيا نادية التوسعيدي،

حسيد مفاراذ الوعي المعلومالي لدى طالتاذ الص  التاسع في مدرسة عاطةة لدري  مادة الدراساذ ااجتماعية علق ل

-311، ج25م لة مكتتة الملك ففد الوطيية، نبمحافظة مسقة  دراسة ل ريتية.  5-9بيا عتداهللا الراستية للتعليم األساسي 

358. 

  https://bit.ly/3vtvd56علق الرابة  1442]/2/ [30ج. ما فو ال كاص ااعاياعي؟. العربية.2020باداود، ابرافيم. ن

https://bit.ly/34b6AyY
https://www.al-jazirah.com/2020/20200911/rj1.htm
https://www.al-jazirah.com/2020/20200911/rj1.htm
https://www.al-jazirah.com/2020/20200911/rj1.htm
https://bit.ly/3vtvd56


 
 
 

 

 

 

 

ج. متالتاذ لويي  لاتيقاذ ال كاص ااعاياعي في لدري  طال  وطالتاذ ال امعاذ السعودية مد وجفة 2020التةر، ميق. ن-

 92-27.ج2ن20نظر الاتراص. م لة كلية التربية.

 https://ksatalent.org/?p=8865 مدونة الموفوبيد.ج. نظرية رنزولي. 9ابريب، 2016ال غيما ، عتد هللا، ن-

   مدونة نسيا.. 4.1يونيوج. متالتاذ الثورة الصياعية الرابعة  دعوة للعمب مد أجب التعليم 2021،29تايك، فيام. ن

https://bit.ly/3vB18k2  

 ج. ما ال رج بيد ال كاص ااعاياعي، لعلم اةلة والتعلم العميق. أنا أعدج العلم.17، ستتمتر2019الحر ، رامي. ن

https://www.ibelieveinsci.com/?p=72967 

في ليمية عملياذ العلم التكاملية والت كير اةبداعي ج. أ ر استادام أنةاة علمية ا راطية مقترتة 2009الحموري، ءالد عتد هللا. ن

 .جامعة القصيم. المملكة العربية السعودية.(17) م لة ال امعة اةسالمية. لدى التالمي  الموفوبيد في المرتلة اابتداطية.

لمفاراذ لويي  لاتيقاذ ج. درجة امتال  معلماذ المرتلة الثانوية بمحافظة الارت 2020الايتري، عترية محمد عثما ، ن

 .153-121، ج114التربية وعلم الي  ، ن ال كاص ااعاياعي في التعليم.

ج. دور لاتيقاذ ال كاص ااعاياعي في مواجفة فايرو  كورونا  الصيد نموذجاي. لعليم جديد. لم 2020الدفةا ، جمات. ن

      https://bit.ly/3HAzKoD . علق الرابة1442]/12/[28استرجاعه في

الم لة الدولية لعلوم المكتتاذ والمعلوماذ  ج، أءالفياذ ال كاص ااعاياعي والروبوذ  دراسة لحليلية. 2019درار، ءدي ة. ن

 .271- 237ج. 3ن6.ال معية المصرية للمكتتاذ والمعلوماذ واألرشي 

عحي ة نوفمتر.  8نوفمترج. المسلمر العالمي األوت للموفتة واةبدا  يستةرى مستقتب العالم في 1، 2020الراجحي، عتدهللا. ن

 https://sabq.org/d3GfmKستق. 

علق 1441/12] [28/. لم استرجاعه في. ال كاص ااعاياعي في التعليم. شركة الوطد للصحافة واليةر ج2020الري ، أمب. ن

  https://cutt.us/FMKoAالرابة 

ة  الم لة العربية للتربية اليوعيج. دور ال كاص ااعاياعي في لحسيد جودة التعليم العالي. 2020 روفي، رياض. وفالته، أميرة. ن

 .12-1. ج12ن المسسسة العربية للتربية والعلوم واةدا .

 تدي  كتوجه ااعاياعي ال كاص لاتيقاذ .التعليم لاوير في ااعاياعي ال كاص ج. أفمية2019سعد هللا، عمار، وشتوح، وليد. ن

 للدراساذ اةسترالي ية والسياسية واافتصادية. العربي الديمقراطي األعمات. المركز ليافسية ميظماذ لتعزيز

معوفاذ استادام التعليم اةلكتروني في التراما اة راطية للالتة الموفوبيد مد وجفة ج. 2112الستيعي، فاط  بد محم بد فاط . ن

 .354-372ج. 3ن1نظر المعلميد والمةرفيد مد ال يسيد في مياقة مكة المكرمة. الم لة التربوية لتعليم الكتار. 

https://bit.ly/3vB18k2
https://www.ibelieveinsci.com/?p=72967
https://bit.ly/3HAzKoD
https://sabq.org/d3GfmK
https://cutt.us/FMKoA


 
 
 

 

 

 

 

رسالة ماجستير،  [.التراما اة راطية عوامب لسر  الموفوبيد مد ج.2014الةفري، لركي علي أتمد، وشافيد، عوني محمود. ن

 .] كلية التربية ب امعة التاتة

ج واشكالياذ التعليم عد بعد  لحدياذ 19، مار ج. أ مة جاطحة كورونا نكوفيد2021عتد القادر، محمود فالت عتد التاسة. ن

 .1-17،ج38ن، الم لة التربوية ومتالتاذ.

نعكساله علق الميظماذ عالية األداص  دراسة استاالعية في و ارة العلوم ج. ال كاص ااعاياعي وا2018ع ام، ابرافيم. ن

  88-102.ج.119ن 21والتكيولوجيا. م لة اةدارة واافتصاد. جامعة المستيصرية.

أنموذت رييزولي اة راطي المدرسي الةامب في ليمية لدفق األفكار  الق. فاعلية برناما لدريتي مستيد ج2010علي، عابر. ن

األبداعية ومستوى ال كاص اان عالي في مواف  عملية لدى الالتة الموفوبيد في الص  الثامد األساسي في مدار  الغوا 

 .]رسالة دكتوراة، ال امعة األردنية[. الدولية في األرد 

 األيام.نوفمترج. الموفوبو  وال كاص ااعاياعي.  2019،23علوي، سيد عالح. ن

article/414604/Index.html-https://www.alayam.com/Article/alayam 

ج. العوامب المس رة علق فتوت المعلم استادام ال كاص ااعاياعي في التعليم في ضوص 2020ال راني، لييا، والح يلي، سمر. ن

الم لة العربية للعلوم التربوية والي سية  المسسسة العربية للتربية .  UTAUTاستادام التكيولوجيا اليظرية الموتدة لقتوت

 .252-14.215والعلوم واةدا .

علق  [1441/12/28]ج. لحدياذ ال كاص ااعاياعي ولويي اله في التعليم. لعليم جديد. لم استرجاعه في 2020فااني، فانية. ن

  https://bit.ly/3C8czAQالرابة 

لسر  طال  مدار  الموفتة  دراسة تالة لمدرسة ال يصلية للتييد والمدرسة الثامية ج. 2018القرني، فدى، والصاط ، ن اة. ن

 .]رسالة ماجستير، م لة التح  العلمي في التربية [.والعةريد بعد الماطة للتياذ 

نعال  ومحمود أبو جادو، مترجمج. اعداراذ  المرجع في لربية الموفوبيد. ج.2012لو، نيكوا ، ودي يز، غا ي. نكوان ي

 موفتة العلمية.

  https://bit.ly/3tltoV1. لعليم جديدمايوج. كي  يستايع ال كاص ااعاياعي التد ير علق التعليم.  2019،11لا ي، ءدي ة. ن

 /science-data-is-science/what-ar/data-https://www.oracle.com/sa. أوراكبج. في 2021ما فو علم التياناذ. ن

الم لة الدولية  .COVI 19عي  مدءب لتاوير التعليم في يب جاطحة ج. لاتيقاذ ال كاص ااعايا2020محمود، عتد الر اج. ن

  http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=267527.224-171ج،4ن 3للتحوا في العلوم التربوية.

   https://bit.ly/3tjifnTمدونة المعرفة.ج. لاتيقاذ ال كاص ااعاياعي في التعليم. 27، يوليو2020مستقتب المعرفة. ن

https://www.alayam.com/Article/alayam-article/414604/Index.html
https://bit.ly/3C8czAQ
https://bit.ly/3tltoV1
https://www.oracle.com/sa-ar/data-science/what-is-data-science/
http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=267527
https://bit.ly/3tjifnT


 
 
 

 

 

 

 

  . ما أبر  التحدياذ الحالية التي لواجه ال كاص ااعاياعي؟ج. 2021ميظمة الم تمع العلمي العربي. ن

open-5-1847-detail-https://arsco.org/article 

. يوليو .  ]فيديو [لويي  ال كاص ااعاياعي لتاوير براما الموفوبيد-1فواني  موفتة مايوج. 5، 2021موفتة. ن

https://youtu.be/JEuMpdO3_qk 

ة م لج. درجة لوافر مفاراذ لكيولوجيا التعليم لدى أعضاص الفي ة التعليمية في جامعة دمةق. 2019المحاميد، وفاص محمود. ن 

 .82-39ج،21ن41جامعة التح ،

 ج. دار الكتا .3. نميفا التح  العلمي ج.2019المحمودي، محمد. ن

أوراج عمب وأ ر ال كاص ااعاياعي في مستقتب العمب الةرطي  التياناذ الكترى نموذجاي.  ج. أفمية2019الموميي، تسد. ن

المسلمر السيوي الاام  والعةرو  ل معية المكتتاذ المتاصصة فر  الاليا العربي  انترنا األشياص  مستقتب م تمعاذ 

لاليا جمعية المكتتاذ المتاصصة فر  ا  تيأبو ي اانترنا المتراباة  جمعية المكتتاذ المتاصصة فر  الاليا العربي،

 .373-348العربي وداطرة الثقافة والسياتة. 

 .الةتكاذ العصتية والتعلم العميقنا، أندرو، وبيسودة موري، يون . ند.ذ.ج. 

Cuf2f-ar/mrhban-learning-deep-networks-https://www.coursera.org/lecture/neural 

ج. وافع استادام لقيياذ ال كاص ااعاياعي في التراما اة راطية في مراكز الموفوبيد في 2121اليافع، سفام، ال راني، لييا. ن

 .45-32ج.22واةدارية. ن العلوم اةنسانية -المملكة. الم لة العلمية ل امعة الملك فيصب 

. [1441/12/28]ج. ال كاص ااعاياعي في التعليم. موفع نورة بيا عتد الرتمد الفليب. لم استرجاعه في2018الفليب، نورة. ن

  https://cutt.us/ktmU0علق الرابة  

 . ادارة التااية والمعلوماذ.لموفوبيد ومي  ي التراما اة راطيةاتصاطية بدعداد الالتة اج. 2121و ارة والتعليم. ن
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