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 :دراسةمستخلص ال

 ،األداء التدريسي لمعلمي بالمرحلة الثانوية في ضوء استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي الدراسة للتعرف على مستوىتهدف 

ام دمستوى األداء التدريسي لمعلمي المرحلة الثانوية في ضوء استخهو ما ساؤول الرئيسي المتمثل بعلى الت من خالل اإلجابة

تخدمها أن يس جبما تطبيقات الذكاء االصطناعي التي ي ويتفرع من هذا السؤال األسئلة اآلتية:، تطبيقات الذكاء االصطناعي

دام تطبيقات خفي ضوء استمعلمي المرحلة الثانوية ى األداء التدريسي ما مستو، معلمي المرحلة الثانوية أثناء تدريسهم لطالبهم؟

ات تم بناء قائمة تطبيق، المنهج الوصفي التحليلي، وأعتمد بمدينة حائل( معلم 08تكونت عينة الدراسة من )و .الذكاء االصطناعي"

م الذكاء االصطناعي الفرعيَّة المناسبة للتعليهدفت هذه القائمة إلى تحديد المحاور الرئيسة وتطبيقات الذكاء االصطناعي، حيث 

تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري،  ( تطبيق فرعي12( مجاالت رئيسة، و)4الثانوي بلغت التطبيقات من )

( لداللة الفروق وفقاً ONE-WAY ANOVAوالتكرارات والنسب المئوية لكل محور، تم استخدام تحليل التباين األحادي )

ضعف البنية التحتيَّة للمؤسسة التعليمية وعدم جاهزيَّة األجهزة والبرمجيات ويرجع للباحث هذه النتيجة إلى  تغير التخصصلم

 الموجودة وارتفاع التكاليف الماليَّة الالزمة وقلَّة الخبرة لدى المعلمين.

رة بينما لم توجد فروق ذات داللة إحصائية الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى للتخصص وسنوات الخي نتائج وكانت

 المعلمين عدادإ برامج تطوير في االصطناعي الذكاء تطبيقات من باالستفادة الدراسة وتوصي تعزى لمتغيى الدورات التدريبية.

 .الحكومية المدارس في التعليمية العملية في االصطناعي الذكاء تطبيقات دمج العملية، والتربية

 تطبيقات الذكاء االصطناعي ،الذكاء االصطناعي ،األداء التدريسي ،التقويم مفتاحية:الكلمات ال
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Abstract: 

The study aims to identify the level of teaching performance of secondary school teachers in light 

of the use of artificial intelligence applications, By answering the main question, what is the level 

of teaching performance of secondary school teachers in light of the use of artificial intelligence 

applications, and the following questions derive from this question: What are the applications of 

artificial intelligence that secondary school teachers should use while teaching their students?, 

What is the level of teaching performance of teachers? secondary school in light of the use of 

artificial intelligence applications. The study sample consisted of (80) teachers in the city of Hail, 

and the descriptive analytical approach was adopted. The applications consisted of (4) main fields, 

and (21) sub-applications. The arithmetic mean, standard deviation, frequencies and percentages 

for each axis were calculated. One-way analysis of variance (ONE-WAY ANOVA) was used to 

indicate differences according to the specialization variable. 

The researcher attributes this result to the weak infrastructure of the educational institution, the 

lack of readiness of the existing hardware and software, the high necessary financial costs and the 

lack of experience of teachers. 

The results of the study were that there were statistically significant differences due to 

specialization and years of experience, while there were no statistically significant differences due 

to the change of training courses. The study recommends benefiting from the applications of 

artificial intelligence in the development of teacher preparation and practical education programs, 

integrating the applications of artificial intelligence in the educational process in public schools. 

Keywords: Evaluation, Teaching performance, Artificial intelligence, Artificial intelligence 

applications 
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 :مقدمة. 1

يشهد العالم تحديات عظمي فرضتها مجموعة من التغيرات حيث تواجه مجتماعتنا في الوقت الراهن الكثير من التحديات 

التي فرضتها التغيرات المحلية والعالمية، في عالم بات التغير السريع أهم مالمحه؛ مما يستدعي مواكبة المؤسسات التعليمية هذا 

ب العملية التربويةالتغير بتطوير أنظمتها الت وهذا ما  ،ربوية والتعليمية، بإعداد المعلمين وتأهيلهم مهني ًا وتربوي ًا؛ بوصففففهم عبصفففب

تولي االرتقاء بمسففتوى أداء المعلم جلَّ اهتمامها وعنايتها؛ لمواجهة ما ينتظره من  -على اختالف فلسفففاتها وأهدافها -جعل الدول 

 تحديات في المستقبل.

تحديات، تتزايد أهمية دور المعلم في بناء المتعلمين؛ حيث إن تطوير المعلم وتنميته ضفففففرورة تفرضفففففها هذه العن وأمام 

متطلبات العصفر؛ لذا يتطل ب االنمفمام لمهنة التدريس مسفتوياتا عالية من المعارف والمهارات المتخصفصة، ودرجة عالية من 

 (. 1827، لتدريبوا التعليم تقويم هيئةااللتزام والشغف واإلخالص للمهنة )

( أن دور المعلم قد اتسفففع ليتجاوز بكثير دوره التقليدي؛ بوصففففه وسفففيطًا لنقل المعرفة، إذ 33 .ص1822ويذكر الدخيل )

مطالبب وتحديات جديدة تفرضففها التغيرات الطارئة في  -فمففاًل عن سففياسففة المدرسففة والمعني ين بإعداد المعلمين  -يواجه المعلِّم 

 المجتمع المعاصر.

أن النهوض بكففاءة المعلمين يسففففففتلزم بعي المعايير الواجب تطبيقها من قوبلهم، وهي  Elipane (2012, 365ويرى )

سفففونها، والتمك ن من الممارسفففات التدريسفففية ومهارات االتصفففال؛ لمواجهة  كاتالي: المعرفة والتمك ن بمحتوى المادة التي سفففيدر 

متعلمين واهتماماتهم، ودمج المنهج وأصفففففول التدريس، والتقويم مع محتوى التعليم المحتوى لمتعددي الثقافات، ومقابلة قدرات ال

والتعلم. ونجاح أي منظومة تعليمية في تحقيق أهدافها مرهون بكفاءة المعلمين القائمين على تنفيذ سفففياسفففاتها في الميدان؛ ومن ثمَّ 

 (.1822 يمكن إففاله أو التغاضي عنه )الخليفة ومطاوع، فإن العناية بجودة أداء المعلم ألدواره تُعد  مطلبًا ضروري ًا ال

ويعد  المعلم أهم أسفففس التطوير في أي نظام تعليمي، والمسفففؤول األول عن قيادة عملية التجديد في العملية التعليمية؛ ألن 

كبة ته العلمية والتربوية، ومواجودة التعل م مرهونة بجودة أداء المعلم، ومن هذا المنطلق، يحتاج معلم المسففففففتقبل إلى تطوير كفايا

ابتداًء بسففففياسففففات إعداده ومعاييره في مؤسففففسففففات اإلعداد،  -كل جديد ومتطور؛ حيث إن أي تطوير ال يصففففاحبه تطوير المعلم 

فآليات اختياره وتعيينه، ومروًرا بأهمية تشففريع رخصففة التعليم، وضففمان تطويره المهني بمعايير محددة، وإفففراكه في خطوات 

 (.1880يعد  تطويًرا مبتوًرا ال يمكن أن يحق ق أهدافه )الشايع،  -جميعها التطوير

بح الحاجة تص خاصة؛ التكنولوجيةووفي مجاالت المعرفة  ،المتعددة ومع التغير السريع والمستمر في مختلف مناحي الحياة

الذكاء االصطناعي من  يعتبر موضوع (، حيثArtificial Intelligence) إلى استخدام المعلم للتطبيقات الذكاء االصطناعي

 .(.Carlos et al  2018ألسباب تكنولوجية واقتصادية تم تعزيزها بظهور البيانات المخمة ) تشهد تطوراً الموضوعات التي 

ي عمن الطبيلذلك فإنه  ،ورائجا في العديد من المجاالت والتخصصات فائعاً  اً ومهاليوم مف أصبح الذكاء االصطناعيكما        

بر الزمن أخذ قرارات للتكيف مع محيطه عوبسلوك فير مبرمج مسبقا  تلقائياً  تستطيع القيامبرامج معلوماتية ذكية، واقتناء أجهزة 

 (.1820)قمورة وكروش، 

 من مجال التعليم العالي مجاالت عديدة منها في هإدخال أدى إلىكبيراً اً تطور في هذه االونه وقد فففففهد الذكاء االصففففطناعي

 .(Hinojo-Lucena, et al،. 2019التخرج )يات ومعاهد ودراسات عليا بعد كل
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 برتيث يعحالمختلفة والمتعددة واستراتيجياته المتعددة وطرق التدريس الحديثة  ويربط الذكاء االصطناعي بين مجاالت التعلم

 .(Jena، 2018يستخدم في بناء المعرفة ) اً نموذجي تحوالً 

الطالب، كما أنه يساعد  إلى أن الذكاء االصطناعي له تأثير إيجابي على نجاح .Khare et al 2018)) كل من أفاركما 

 .على زيادة مهارة المتعلم في الوصول إلى هدف البرنامج

وألهميَّة تطبيقات الذَّكاء االصطناعيِّ فقد أدركت حكومة المملكة العربيَّة السعوديَّة، دورها في إيجاد الحلول الالزمة     

ًرا أمرا ملكيٌّ يقمي بإنشاء )مركل  زلمشكالت والسلبيَّات التي تواجه العملياتو المختلفةب في إدارة البيانات الوطنيَّة، حيث صدر مؤخَّ

(، في إطار  ، وإدارة البيانات الوطنيَّة(، يتبع لـو )الهيئة السعوديَّة للبيانات والذَّكاء االصطناعيِّ وطنيٌّ للذكاء االصطناعيِّ

راتيجية الرامية إلى تمكين أجيال المستقبل من إطالق الطاقات الكامنة للبيانات بما يسهم في تحقيق الريادة في االبتكار على االست

 (.1818المستوى الدولي وتمكين اقتصاد المملكة القائم على ثروة البيانات )واس، 

 مشكلة الدراسة:  .1.1

 1838فقد قد مت الرؤية الوطنية الطموحة  ،ض بالمنظومة التعليميةنظًرا لسففففففعي المملكة العربية السففففففعودية الدائم للنهو

توصفففيات من ففففأنها أن تمفففع المملكة على قدم المسفففاواة مع الدول المتقدمة؛ إذ نادت تحت عنوان: )نتعلم لنعمل( "سفففنواصفففل 

حصل كل بلية، وسفيكون هدفنا أن ياالسفتثمار في التعليم والتدريب، وتزويد أبنائنا بالمعارف والمهارات الالزمة للواائف المسفتق

وسففففففيكون تركيزنا أكبر على مراحل التعليم المبكر،  ،على فرص التعليم الجيد وفق العديد من الخيارات -أينمفا كان -سففففففعودي 

 (.32 .ص1822وعلى تأهيل المعلمين والقيادات التربوية وتدريبهم، وتطوير المناهج الدراسية )وزارة التعليم، 

قررات لماتقليدية في تدريس  يتبعون طرقاً بالمرحلة الثانوية  نمعلميالالباحث وجد أن الكثير من  وخبرة ةظحمن خالل مالو

لتطبيقات الذكاء  المختلفةمقررات ال، األمر الذي دفع الباحث إلى إجراء هذه الدراسة، للوقوف على مدى استخدام المختلفة

 . االصطناعي

داف تحقق أهحديثة إلى تممين إستراتيجيات  تسعى المناهج المطورةى أن معظم وأفارت الدراسات والبحوث السابقة إل

تدريس تعتمد على اإللقاء والحوار والمناقشة، ووجود ضعف في تطبيق الفي  حالياً  طرق التدريس المستخدمةفي حين أن  التعلم،

  (. 1822)الرفيدي،  جديدةإستراتيجيات التدريس ال

(، والمؤتمر العلمي 1822)عن بعد مثل المؤتمر الدولي الرابع للتعليم اإللكتروني والتعليم  وأوصت العديد من المؤتمرات

( بمرورة تطوير بيئات تعلم إلكترونية تفاعلية وتوايفها، واهرت 1824الدولي العافر للجمعية العربية التكنولوجيا التربية )

 .(1822ري والعبيكان، مالشعليه ) أكدوهذا ما  لحاسوبالحاجة إلى استقصاء أثر توايف التقنيات الحديثة في تعلم ا

فاعلية منهج الشبكة العصبية للذكاء االصطناعي على التحصيل وبقاء أثر التعلم وتعديل   Jena (2018)وقد أاهرت دراسة 

في  كاء االصطناعيوهي دراسة تناولة الشبكة العصبي بوجه خاص ودورها المهم في الذ المفاهيم الخاطئة لدى الطلبة في العلوم

 العملية التعليمية.

( إلى فاعلية بيئة تعلم إلكترونية قائمة على الذكاء االصطناعي 1824عزمي وإسماعيل ومبارز )كل من وأفارت دراسة  

 في حل مشكالت صيانة فبكات الحاسب لدى طلبة كلية التربية النوعية.
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لى الذكاء االصطناعي لتنمية التفكير االستداللي والتحصيل فعالية برنامج قائم ع (1823فمالة ) وأاهرت دراسة أبو 

 وهي واحده من الدراسات التي تناولت هذا المنطبق واستهدفته. الدراسي في مبحث تكنولوجيا المعلومات لدى الطلبة

ية لدى التعليم( إلى فعالية برنامج تعليمي ذكي في تنمية مهارات بناء المواقع اإللكترونية 1821وتوصلت دراسة النجار )

الدراسات التي استخدمت الذكاء  قلةمطوري المواقع التعليمية في ضوء معايير الجودة الشاملة. وعلى الرفم من ذلك يالحظ 

 .دراسةال ههذاهرت الحاجة إلجراء  يهعل اً االصطناعي في تدريس المقررات الدراسية، وبناء

 

 أسئلة الدراسة:. 2.1

ام دن السؤال الرئيسى التالي:"ما مستوى األداء التدريسي لمعلمي المرحلة الثانوية في ضوء استختحاول هذه الدراسة اإلجابة ع

 ويتفرع من هذا السؤال األسئلة اآلتية:تطبيقات الذكاء االصطناعي"؟، 

 أن يستخدمها معلمي المرحلة الثانوية أثناء تدريسهم لطالبهم؟ جبما تطبيقات الذكاء االصطناعي التي ي .2

 في ضوء استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي"؟ معلمي المرحلة الثانوية ى األداء التدريسي ما مستو .1

 خصص؟لمتغير التتعزى هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مستوى جودة األداء التدريسي لمعلمي المرحلة الثانوية  .3

 رة؟لمتغير الخبتعزى مي المرحلة الثانوية هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مستوى جودة األداء التدريسي لمعل .4

 ؟تعزى لمتغير الدوراتهل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مستوى جودة األداء التدريسي لمعلمي المرحلة الثانوية  .2
 

  أهمية الدراسة:. 3.1

 تكمن أهمية الدراسة فيما يلي:

 األهمية النظرية:

 هات الحديث ة في الميدان التعليمي لتحسففين األداء؛ حيث تتناول هذه الدراسففة تقويم األداء تأتي هذه الدراسففة اسففتجابة للتوج 

 التدريسي لمعلمي المرحلة الثانوية في ضوء استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي في التدريس.

 ستقبل في لمتُسهم هذه الدراسة في توفير أدوات بحثية يمكن أن يستخدمها الباحثون؛ لمعرفة درجة توافر مواصفات معلم ا

 المراحل والتخصصات المختلفة.

  تفيد الدراسفففة الحالية الباحثين والباحثات في فتح المجال أمامهم إلجراء دراسفففات مشفففابهة، تتناول واقع األداء التدريسفففي

 لمعلمي المرحلة الثانوية في المواد المختلفة، ومتغيرات أخرى.

 طناعي في التعليم الجامعي.تقديم توصيات قد تسهم في تطبيق تقنية الذكاء االص 

  األهمية التطبيقية:

 يمكن أن يفيد من نتائج هذه الدراسة كلٌّ من:

 في الوقوف على جودة الـُمخرجات في هذه البرامج؛ ومن ثم إعادة هيكلتها، وتكثيف لقائمين على برامج إعداد المعلمبنا ،

 .ا، وتطويرها في ضوء مواصفات معلمي المرحلة الثانويةبرامجه

  مما له األثر األكبر في مسفففاعدتهم على  في الكشفففف عن مواطن المفففعف في أدائهن التدريسفففي؛معلمي المرحلة الثانوية

 األدائية، والعمل على تحسينها. االرتقاء بمستوياتهم
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  تدريبية؛  جإلى براممعلمي المرحلة الثانوية ، في إلقاء الموء على حاجة لمعلمي المرحلة الثانويةمعدي البرامج التدريبية

 .معلمي المرحلة الثانويةالتدريسي، والتدرب على مواصفات م لتحسين أدائهن

 أهداف الدراسة:. 4.1

 :للتعرف علىاسة رتهدف هذه الد  

طبيقات الذكاء تفي ضوء الثانوية  بالمرحلة (العلوم، واللغة العربية، والرياضيات)لمعلمي  مستوى األداء التدريسي لمعلمي -

 .االصطناعي

تطبيقات وء في ض بالمرحلة الثانوية (العلوم، واللغة العربية، والرياضيات)الختالف في مستوى األداء التدريسي لمعلمي ا -

  .، والدورات التدريبيةوالخبرةالتخصص، الختالف  تبعاالذكاء االصطناعي 

 ي في العملية التعليمية.الكشف عن الفروق بين متوسطات أفراد عينة الدراسة حول أهمية تقنية الذكاء االصطناع -
 

 فروض الدراسة: . 5.1

 لإلجابة عن السؤال الثالث والرابع والخامس من أسئلة الدراسة، تم فحص الفروض التالية: 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في األداء التدريسي في ضوء استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي لمعلمى المرحلة  -2

 تخصص.الثانوية تعزى لمتغير ال

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في األداء التدريسي في ضوء استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي لمعلمى المرحلة  -1

 الثانوية تعزى لمتغير الخبرة.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في األداء التدريسي في ضوء استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي لمعلمى المرحلة  -3

 زى لمتغير الدورات التدريبية.الثانوية تع

 اسة:رحدود الد. 6.1

العلوم، واللغة العربية، )لمعلمي مستوى األداء التدريسي  اسة على التعرف إلىراقتصرت الد :الحدود الموضوعية -

  .بالمرحلة الثانوية في ضوء تطبيقات الذكاء االصطناعي (والرياضيات

 الحكومية بمنطقة حائل. الثانوية مدارسعلى الالدراسة الحدود المكانية: اقتصرت هذه  -

 .)العلوم، واللغة العربية، والرياضيات( بالمرحلة الثانويةمعلمي اقتصرت على الحدود البشرية:  -

 .م1812/ 1818الفصل الثاني من العام الدراسي  في الحدود الزمانية: تم إجراء الدراسة -

 مصطلحات الدراسة: . 7.1

 التقويم Evaluation: 

مب الشفففيء: تعدَّل واسفففتوى، وتبينت قيمته. واسفففتقام الشفففيء: اعتدل واسفففتوى لغة: قوَّ  جه. وتبقبوَّ له وأزال عوب : عدَّ م المعوجَّ

 (.720)المعجم الوسيط، د.ت، 

فه إصدار حكم تجاه فيء ما أو موضوع ما، أو بمعنى آخر: هي بأنه:  (1883والجمل ) من اللقانيكل  اصفطالًحا: يعر 

 إليها المعلم؛ لمعرفة مدى نجاحه في تحقيق أهدافه، مستخدًما أنواًعا مختلفة من األدوات،  العملية التي يلجأ
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التي يتم تحديد نوعها في ضفففففوء الهدف المراد قياسفففففه كاالختبارات التحصفففففيلية، ومقاييس االتجاهات، والميول ومقاييس القيم، 

 .لمقاييس األخرى، أو فير من اوالمالحظات، والمقابالت الشخصية، وتحليل المممون

داء في األ اسفففففتخدام تطبيقات الذكاء االصفففففطناعي: عملية منظ مة، تهدف إلى تحديد درجة بأنه إجرائي ًاويعرفه الباحث 

ار ، والحكم على جودة هذا األداء، بتحديد مواطن القوة ومواطن المففففففعف؛ ومن ثم إصففففففدالثانويةالمرحلة التدريسففففففي لمعلمي 

 داءقرارات تعمل على تحسين األ

   :األداء التدريسيPerformanceTeaching 

فه الجار ) ( بأنه: "كل ما يقوم به المعلم من أنشفطة وعمليات، وإجراءات وسلوكيات تعليمية 21 ص.1822اصفطالًحا: تعر 

 تتعلق بعملية التدريس أثناء تفاعله مع الطالب؛ لتسهيل عملية تعلمهم وتحقيق أهداف التدريس".

-بأنه: جميع الممارسات التي يقوم بها معلمي المرحلة الثانوية بمدينة حائل، تخصصات )العلوم  ئي ًاإجراويعرفه الباحث  

الرياضيات( في فرفة الدراسة في ضوء تطبيقات الذكاء االصطناعي، مثل صيافة أهداف الدرس، ومحتواه،  -اللغة االنجليزية

 يم جوانب التعلم.وإجراءات تدريسه، ومصادر التعلم المستخدمة، وأساليب تقو

 :تقويم األداء التدريسي 

، بمدينة حائل معلمي المرحلة الثانويةيعرف الباحث تقويم األداء التدريسي إجرائيًا بأنه: الحكم على مستوى امتالك   

ة الدراسالمهارات، والمعلومات الالزمة ألداء مهامه التدريسية داخل حجرة  الرياضيات( -اللغة االنجليزية-تخصصات )العلوم 

 لتحقيق أهداف درس محدد.

  الذكاء االصطناعيArtificial intelligence 

فه الشففففففرقاوي ) ( بأنه: "فرع من علوم الحاسففففففب اآلليِّ الذي يمكون بواسففففففطته خلُق وتصففففففميم برامجو 13، 1822يعرَّ

؛ لكي يبتمكَّن الحاسب اآللين من أداء بع ، بداًل من اإلنسان، والتي تتطلَّبالحاسفبات التي تحاكي أسفلوبب الذكاء اإلنسفانيِّ  ي المهامِّ

 التفكير والفبْهمب والسمع والتحدنث والحركة بأسلوب منطقيٍّ ومنظَّم".

 أنه علم يبحث في محاكاة الحاسوب للذكاء البشري، ومحاكاة خبرة المتخصصين في جميع المجاالت.بإجرائياً ويعرفه الباحث 

 :قةاإلطار النظري والدراسات الساب. 2 

  :األداء التدريسيPerformanceTeaching 

القدرة على أداء عمل له عالقة بالنشاط المهني التدريسي  بأنه( األداء التدريسي 1888) وقطامي قطامييعرف كال من 

نة لها، ويمكن مالحظتها للمعلم، وتشمل هذه السلوكيا وانب ت جللمعلم، وأنه يمكن تحليل كل مهارة إلى عدد من السلوكيات المكو 

 معرفية ومهارية ووجدانية، ويمكن تقويمه بأسلوب المالحظة المنظمة.

فبينما ي سفففففلوك يتبعه المعلم عند قيامه بعملية التدريس، ويتطلب منه ربط موضفففففوع  ( بأنه22 .ص1883زيتون ) هعر 

ت وربط المادة العلمية بمشففكالالدرس بالواقع االجتماعي للطالب، واسففتخدام طرق تدريسففية متنوعة، ووسففائل تعليمية مناسففبة، 

 .كثر مما في الكتاب المدرسيالطالب اليومية، وتعميق معلومات المعلم أ
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سففففففلوك أو جهد مبذول من قوبل المعلم لتحقيق األهداف المنشففففففودة، وفقًا  ( بفأنه22 .ص1887عرفتفه العلي ) في حين

ط بذلك من بوتنفيذ الدرس، وتقويم األداء للمتعلمين، وما يرتلمجموعفة من القواعفد والقوانين المنظمفة لعملية التخطيط واإلعداد، 

 .مسؤوليات مهنية

  :تقويم األداء التدريسي 

لمنشودة وتحديد إذا ما كانت بالفعل حققت األهداف ابشكل أساسي التقويم أداة أساسيه في الحكم على نجاح العملية التعليمية  يعد      

ة وتحسين مستويات تعلم الطالب ال يمكن تحقيقه إال من خالل عملية تقويم فامله أو قصرت وأخفقت في ذلك، فممان الجود

لجميع عناصر المنظومة التعليمية، ومع أهمية التقويم في تحقيق الجودة إال أنه ليس جزا من عملية التعليم والتعلم بل هو منفصل 

 (.111 .ص1887 )مصطفىعنها حيث يأتي في الغالب بعد عملية التدريس وال يوثر فيها 

ويعد تقويم األداء التدريسي للمعلم واحًدا من أهم االستراتيجيات التربوية التي تعمل ليس فقط على تزويد المؤسسات التربوية      

على  إال أنها على الجانب األخر تعمل واإلقالة،بالدعم الكافي الذي يستخدم في قرارات التعزيز، والمكافأت، والعقاب، والتعيين، 

ومن ثم توفير أنسب البرامج التدريبية، ومن ثم تحسين مستوى الفاعلية التدريسية  المعلم،وفير معيارية للحكم على أداء ت

(Yonghong & Chongde, 2006, 29) 

عملية منظمة لجمع وتحليل المعلومات لتحديد  األداء يعتبروعلى مستوى قاعة الدرس أو األداء التدريسي فإن تقويم 

األهداف التعليمية من قبل المتعلمين واتخاذ قرارات بشأنها ويشير هذا المفهوم ضمناً إلى ضرورة صيافة األهداف  مدى تحقيق

 (.13 ص .1882في عملية التعليم ألنها عملية مقصودة وهادفة )الجلبي،  كخطوة أولىالمعرفية والمهارية والوجدانية 

في تعزيز وتشجيع األداء الفعال من خالل الحصول على معلومات عن  كما أن تقويم األداء التدريسي للمعلم له األثر

 .1887،ومحمد ستويات األداء المرفوب فيه )حسينأداءاته الفنية والمهنية المرتبطة بمحاور عمله في ضوء معايير تحدد علية م

 (.212 ص

لى أنه ذلك ف تقويم األداء التدريسي عيمكن تعريالعديد من التعريفات التي وضحت تقوم األداء التعليمي او التدريسي فو

دى بقصد جمع معلومات عن م بهم،والسلوكيات الوايفية الخاص  المعلمين،النوع من التقويم الذي يستهدف تحديد مستوى أداء 

خالل أو من  األقران،أو جماعات  المشرفين،وعادة ما يتم ذلك النوع من التقويم من خالل  بالمعلم،الجودة الوايفية الخاصة 

 .(Yonghong & Chongde, 2006.p31)الطالب 

في  المطبقون الطلبة بها يقوم التي والفعاليات الممارسات كل تحقق مستوى ( بأنه322 ص .1881ه الناقة )كما يعرف

 .يالعمل والتطبيق التدريب مرحلة خالل المالحظة لبطاقة وفقاً  والقياس، للمالحظة والقابلة الصف، داخل التربية برنامج

( بأنه عملية إصدار حكم نوعي وكمي على مستوى الفعاليات واألنشطة 22 ص .1821) يعرفه قرفم وآخرونفي حين 

 التى تندرج ضمن األداء التدريسي لعمو هيئة التدريس في ضوء معايير الجودة.

، تخصصات بمدينة حائل نويةمعلمي المرحلة الثاالحكم على مستوى امتالك  ويعرف تقويم األداء في الدراسة الحالية بأنه

المهارات، والمعلومات الالزمة ألداء مهامه التدريسية داخل حجرة الدراسة لتحقيق أهداف  الرياضيات( -اللغة االنجليزية-)العلوم 

 درس محدد.
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 الذكاء االصطناعي Artificial intelligence     

تفسففففير البيانففففات  علففففىقففففدرة النظففففام بأنففففه  الففففذكاء االصففففطناعي Kaplan and Haenlein( 2019يعففففرف )  

 لتحقيق أهداف محددة من خالل التكيف. تلك الدروسواستخدام  ،بشكل صحيح

العقفففففل  صففففففات( بأنفففففه: دراسفففففة كيفيفففففة إنتفففففاج آالت تتمتفففففع بفففففبعي Cambridge) كفففففامبردج قفففففاموس هكمفففففا يعرفففففف 

 .البشري، مثل فهم اللغة، وحل المشكالت، والتعلم

  :تاريخ الذكاء االصطناعي 

، ببحفففث عفففن لعبفففة 2128شفففأت المرحلفففة األولفففي ففففور انتهفففاء الحفففرب العالميفففة الثانيفففة، بفففدأها العفففالم "ففففانون" عفففام ن

 ،، وتميففففزت هففففذه المرحلففففة بإيجففففاد حلففففول ل لعففففاب2123لففففد مففففان " عفففام في ،الشفففطرنج وانتهففففت بالعففففالم " فففففيجن بففففاووم "

نيات القففففرن العشففففرين قففففام العففففالم وفي خمسففففي،ابيةإلففففي تطففففوير النمذجففففة الحسفففف ىأدممففففا وفففففك ل لغففففاز باسففففتخدام الحاسففففب 

ثفففم وتصفففنيفه بفففذكاء إذا كفففان قفففادراً علفففي محاكفففاة العقفففل البشفففري،  ،تقيفففيم الفففذكاء علفففي جهفففاز كمبيفففوترل"باختبفففار "تورينج

فففففي  2122مفهفففوم الففففذكاء االصفففطناعي عفففام عفففن علففففن وأبرنففففامج ذكفففاء اصفففطناعي،  لأو  (1)أنشفففأ كريسفففتوفر ستراففففي

 ( .1820القدرات الحاسوبية المحدودة )السيد،  بسببوث "، ولكنه لم ياحقق أي تقدم كلية  " دار تم

  أهداف الذكاء االصطناعي(AI): 

أن  إلففففى (1820، )مكفففاويتشففففير حيفففث  فهفففم طبيعفففة الففففذكاء اإلنسفففاني إلففففىيهفففدف علفففم الففففذكاء االصفففطناعي عمومفففاً 

مسففتوي مففن الففذكاء البشففري أفمففل، ويتففرجم ذلففك فففي  الهففدف مففن الففذكاء االصففطناعي هففو تطففوير أنظمففة حاسففوبية تحقففق

 ع المعارف البشرية داخل الحاسوب ويمكن عرض هذه األهداف كالتالي:وض

  طريقة األنسان في حل المسائل.لتمكين اآلآلت من معالجة المعلومات بشكل أقرب 

  يمكن محاكاته. حتىأفوار الدماغ  سبرفهم أفمل لماهية الذكاء البشري عن طريق 

 ائص الذكاء االصطناعي:خص 

تعامفففل مفففع الفرضفففيات بشفففكل ، مثفففل الاإلنسفففان مثفففلعلفففي أسفففاس صفففنع آالت ذكيفففة تتصفففرف  يقفففوم الفففذكاء االصفففطناعي

خلففففق آليففففة مثففففل ( خصففففائص الففففذكاء االصففففطناعي 1818فاتلففففة )و يعرض زروقففففيكمففففا ،متففففزامن وبدقففففة وسففففرعة عالميففففة

ي، ورفففففع المسففففتوي المعرفففففي لمسففففئولي المنظمففففة مففففن الحكففففم الموضففففوع علففففىلحففففل المشففففكالت داخففففل المنظمففففات تعتمففففد 

 .اخالل تقديمة حلول العديد من المشاكل التي يصعب تحليله

  االصطناعي أنواع الذكاء(AI): 

 :كما يلي ثالثة أنواع أساسيةلالذكاء االصطناعي  Fjelland (2020ويقسم )     

                                                           
 من خالل الكمبيوتر . Chequersكريستوفرسترااشي : كان رئيسياً لبحوث البرمجة بجامعة أكسفورد، لعب وطور لعبة   - 1
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 (AGIالذكاء االصطناعي الميق: )   - 2

الكالم أو الصور، أو لعبة الشطرنج الموجودة  علىحددة وواضحة كالسيارات ذاتية القيادة، أو برامج التعرف يقوم بمهام ما       

 كثر فيوعاً.األ راألجهزة الذكية، ويعتب على

 ( AGIالذكاء االصطناعي العام: )  - 1

 .كير البشريفللت بشكل مشابه التفكير والتخيط من تلقاء نفسها علىيركز علي جعل اآللة قادرة         

 ( ASIالذكاء االصطناعي الفائق: )   - 3

 التعلم، والتخطيط، والتواصل التلقائي، وإصدار األحكام. علىله قدرة تفوق مستوي ذكاء البشر، كالقدرة تتوفر 

  االصطناعي: تطبيقات الذكاءArtificial Intelligence Applications  

 ي مجالت عديدة منها ما يلي:فملت تطبيقات الذكاء االصطناع      

 :   Expert Systems  األنظمة الخبيرة  -2

، عفففن طريفففق تغذيفففة الحاسفففوب محفففددة يفففتمكن مفففن تنفيفففذ مهفففام كفففيهفففي بفففرامج تقفففوم بنقفففل الخبفففرة البشفففرية للحاسفففب 

نتفففائج لبحفففث واالسفففتنتاج لتعطفففي ابالمعرففففة التفففي يمتلكهفففا الخبيفففر ومفففن ثفففم يفففتم التعامفففل مفففع هفففذه المعرففففة عبفففر ادوات 

 تماثل نتائج الخبير البشري.

 ( 1821بلعابد وفاوي، ) :وهناك مجاالت تم فيها تطبيق النظم الخبيرة بالفعل ومن أهمها 

 ( مجال الطب: نظامMYCIN.لتشخيص أمراض الدم وداء السحايا ) 

 ( مجال الكيمياء: نظامDendral( الخاص ببناء البروتين، وتحليل بناء )DNA). 

 وب.مجال نظم الحاس 

  نظام  :مجال الجيولوجيا(Prospector في مجال فحص السطوح السفلية للبناء الجيولوجي ) 

 ( مجال إدارة المعلومات: نظامMaterial Advisor Toxic ) 

  :نظاممجال التصنيع (XCON )الصناعي . 

كالمستخدم في محرك  ، (Text): هي برامج تستطيع تحويل االصوات الي كلماتspeech recognition تمييز الكالم  -1

 . googleالبحث 

: هي برمجيات تسعي الي فهم اللغات بهدف تلقين الحاسوب  Natural languages Processing معالجة اللغات الطبيعية -3

 االخطاء النحوية واالمالئية . ةعالجمثل برامج  ماالوامر مبافرة بهذه اللغة 

 الي اصوات. (Text) برامج تستطيع تحويل الكلمات: هي  Speech Synthesis صناعة الكالم  -4

 لواقع.ل أكثر مشابهةً في تطوير االلعاب وجعلها  تساهمبرامج : Gamesااللعاب -2

 . (Text)الحروف الي  تحول: برامج Recognition  Character تمييز وقراءة الحروف -2

قفففوم بأعمفففال معينفففة مثفففل االذرع التفففي تعمفففل لتسفففب حابال داروميكانيكيفففة تففف بائيفففة: هفففي الفففة كهرRobotics الربوتفففات -7

 .السيارات في مصانع
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بصففففمة بففففرامج للتعففففرف علففففى  :Patterns Recognition تمييففففز النمففففاذج واالفففففكال ومقارنتهففففا والتعففففرف عليهففففا – 0

 االصبع او العين او الوجه.

 .االفخاص واالفكال علىتعرف للأجهزة استشعار ضوئية  : مثلVision النظر – 1

 تخذ قرار من عدة بدائل.ت: برمجيات Decision Support نظم دعم القرارات – 28

 نتائج عن االمراض. إلعطاءبرامج التشخيص الطبي  مثل: Learning التعليم -22

 المكتوبة والمسموعة والمرئية. ألخبارا تلخيص News Summarizationاالخبار: تلخيص  -21

 الاالصطناعي في  استخدام الذكاء( تعليمAIED:) 

أن الفففذكاء االصفففطناعي ال يشفففكل تهديفففداً بقفففدر مفففا سيسفففاعد علفففى تبسفففيط  ىإلففف Thomas Arnett (2016يشفففير )

سيشفففكل  ذكاء االصفففطناعيالفففمعلمفففين، وتوقفففع متطلبفففات المتعلمفففين. كمفففا يشفففير أن كففففاءة ال رففففعمهفففام التفففدريس األساسفففية و

 .اء بجودة التعليمفي المجال التعليمي حيث سيمكن من االرتق مهمةقفزة 

 أوالً: التعلم من الذكاء االصطناعي: 

لفففتعلم ل عالفففةكانفففت مصفففادر ف( ITSأنظمفففة التفففدريس الذكيفففة )أن إلفففى  Ma, Adesope & Liu (2016) يشفففيرو

 .  ةأن أنظمة النقل الذكية يجب أن تكون مقيدة بتخصصات محدد إلى Craig (2018) يشيركما الطالبي. 

 يفففتم تحويلفففه إلفففى وقفففت الفففتعلم المسفففتقلواسفففتخدام أنظمفففة النقفففل الذكيفففة تكميليفففاً  أن ىإلففف Selwyn (2019) ويشفففير

 .للطالب

 ثانياً: التعلم عن الذكاء االصطناعي:

إلفففى أن قفففادة التعلفففيم يفكفففرون ففففي إدراج موضفففوعات  Gary, Joha & Xiaojuan (2020) ويشفففير كفففالً مفففن

وهفففي خطفففوة كبيفففرة وتغيفففر ملحفففوا ففففي مراحفففل  عشفففرالفففذكاء االصفففطناعي ففففي ريفففاض األطففففال حتفففى الصفففف الثفففاني 

مبففففادرة الواليففففات المتحففففدة بعنففففوان " أساسففففيات الففففذكاء االصففففطناعي  مثففففل عالميففففة مبففففادرات وتوجففففد. التعلففففيم االولففففي 

 Go AIبعنفففوان " الفففذكاء االصفففطناعي ل طففففال"، ومبفففادرة سفففنغافورة "  يوروبفففدول اإلتحفففاد األللمفففدارس " ومبفففادرة 

Scheme  ". 

 : التعلم باستخدام الذكاء االصطناعي:ثالثاُ 

لفففوس أنجلفففوس  مدينفففة لوحفففات معلومفففات والكليفففات بتجربفففةبالمفففدارس والمعاهفففد  قامفففت المؤسسفففات التعليميفففةحيفففث 

 ,Chen. )يمكففففن للمدرسففففين تقففففديم مففففن الففففدعم فففففي الوقففففت المناسففففب للطففففالب ممففففاالتففففي تعففففرض أنمففففاط سففففلوك الففففتعلم 

Wang& Hsu, 2021). 

الهدف  تحقيق مما يسفهللذكاء االصففطناعي في التعليم ادمج  أهمية ى( إلUnesco, 2019ظمة اليونسففكو )ويشفير تقرير من

تعلم مدي الحياة وهو" ضففففمان التعليم الجيد والمنصففففف والشففففامل للجميع وتعزيز فرص ال الرابع من أهداف التنمية المسففففتدامة

 .للجميع"

 

http://www.ajrsp.com/
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656_ara
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656_ara
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656_ara


 م 2022-9-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناالواحد والمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        85 

 ISSN: 2706-6495 

 
  :تطبيقات الذكاء االصطناعي في التعليم 

تطبيقات الذكاء االصفففطناعي من اكتشفففاف حدود تعلم جديدة وإنشفففاء تقنيات مبتكرة تسفففاعد في عمليتي اسفففتخدام  قد أسفففهمو

 التعليم والتعلم ومن هذه التطبيقات ما يلي:

 :  Smart Contentالمحتوي الذكي  – 2

منصة  ثلمتطبيقات الذكاء االصفطناعي المسفاعدة في رقمنة الكتب المدرسفية وإنشفاء واجهات رقمية للتعلم،  حيث تسفتطيع

 (.1820مكاوي، ) ( للتواصل االجتماعيBrainly( في الرياضيات، ومنصة )Thinkster Mathنظام )

 : Intelligent tutoring systemsأنظمة التدريس الخصوصي الذكي  – 1

قوم بتتبع أعمال الطالب وإرفادهم، وذلك من خالل جمع معلومات عن أداء كل طالب علي حدة كما يمكن أن توهي أنظمة 

 .(1821)لطفي،  له وتقدم الدعم الالزم للطالبيبرز نقاط القوة والمعف 

 (:VRالواقع االفتراضي الذكي ) – 3

 لحواسلالحقيقي، مدعمه بتغذية راجعة صناعية  للعالم مشفابهإنشفاء تصفور يظهر لحواسفنا  ىتمثيل حاسفوبي يعمل عل وهو

 (. 1820 ،)آل سرور

 (:ARتقنية الواقع المعزز ) – 4

ة مع العناصفففرالحقيقي تدمج المشفففاهد التي أمامه لخلق واقع عرض مركب يظهر لبيئة الطالب الحقيقيةعرض ثالثي األبعاد       

 .(1820حسن، ) حيطةالم العناصروتبرز او تعليقات أو صور توضح  بعي توضيحات

تذكار واالسفف والدراسففية تطبيقات الذكاء االصففطناعي لتنمية التواصففل اللغوي واالجتماعي والمهارات الشففخصففية وتسففتخدم

 : مثل الجيد وإدارة الوقت،

   تطبيق أورازماAurasma :لمشاركة النشطة. على احفز المتعلم ي 

  تطبيقLayer  :باستخدام نظام العالمات. للمواد المطبوعة  اً ضوئي اً مسح بعمل 

  تطبيقاتAugmented جميع. ل: مفتوحة المصدر مما يجعلها متاحة ل 

 توصيف المتعلمين والتنبؤ بأدائهم: – 2

ويشففففففمفل قرارات االلتحاق وجدولة المقررات وتحديد معدالت التسففففففرب والمواابة في الدراسففففففة وتحديد نماذج الطالب 

 والتحصيل الدراسي.

 : Roboticsتعليمية الذكية الروبوتات ال – 2

توايف ودمج المعرفة اإلنسففانية في فففتي المجاالت  علىاداء المهام التعليمية بشففكل يفوق اإلنسففان، فهي قادرة  ىتعمل عل

 له.والتخصصات عبر تعلم اآل

 : valuationEAssessment andالتقييم والتقويم  –7

 ندماج الدراسي وتقويم التدريس.واالم فهم الطالب، لدرجات، والتغذية الراجعة، وتقييايشمل تصحيح ورصد 

 : يالجدولة الديناميكية والتحليل التنبئ – 0

 التنبئية يمكن تعلم عادات المتعلمين واقتراح الجدول الدراسي األكثر كفاءة بالنسبة لهم.الخوارزميات باستخدام حوسبة 

 أتمتة المهام اإلدارية:  – 1
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 تمته وتسريع المهام اإلدارية للمؤسسات التعليمية.الذكاء االصطناعي أ عبر يتم

  :استخدام الذكاء االصطناعي في المرحلة الثانوية 

االصطناعي من مرحلة رياض األطفال حتى الصف  إمكانية توسيع تعليم الذكاء Lívia et al. (2020)من كل  وقد اقترح

وحدة تعليمية قائمة تستهدف تدريس مفاهيم التعلم اآللي في  38 الثاني عشر من مناهج تكنولوجيا المعلومات، فقد قام بمراجعة

 إاهار تطبيقات التعلم اآللي من خالل أنشطة مثل مهام تصنيف البيانات. تركز فاعلية التعليم علىت ، حيثالمدارس

 :الذكاء االصطناعي ودوره في تطوير التعليم 

 تطوير المناهج العلمية وتحديث الدروس تلقائياً. .2

 تنمية مهارات الطالب.في ر المعلمين دو دعم .1

 مساعدة.لتقديم الدعم المطلوب للمتعلم ومعرفة نقاط قوته وضعفه والموضوعات التي يحتاج فيها ل .3

 وقت الخاص باألعمال اإلدارية والروتينية، وتصحيح االختبارات وتقييم الواجيات.التوفير  .4
 

 الدراسات السابقة: . 2.2  

ف  إلفففففى التفففففي هفففففدفت (1818) دراسفففففة البشفففففر التحفففففد يات التفففففي تواجفففففه تطبيفففففق الفففففذكاء االصفففففطناعي،  علفففففىالتعفففففرا

ففففي تفففدريس طفففالب الجامعفففات السفففعودية، ولتحقيفففق متطلبفففات الفففذكاء االصفففطناعي، ومواجهفففة تحفففديات  ومتطلبفففات توايففففه

سفففعودية بمفففا تطبيقففه ففففي التففدريس؛ قفففدم البحففث عفففددا مفففن المقترحففات، مفففن أهمهففا: تطفففوير البيئفففة التعليميففة ففففي الجامعففات ال

 يساعد على تطبيق الذكاء االصطناعي في عملية التدريس، ويسهل عملية تفاعل بقية عناصر العملية التعليمية.

اسفففففتخدام تطبيقفففففات الفففففذكاء االصفففففطناعي ففففففي التعلفففففيم  علفففففىلتعفففففرف ل التفففففي أجريفففففت (1821) ودراسفففففة اليفففففاجزي 

نتائجهفففففا  تاألسفففففلوب الوصففففففي التحليلفففففي، وكانفففففالمفففففنهج االسفففففتقرائي باسفففففتخدام  علفففففىالجفففففامعي، واعتمفففففدت الدراسفففففة 

 مقررات الهندسة والرياضيات والعلوم.  في المناهج الدراسية مثلن تقنيات المعلومات يوتوصياتها تمم

ف  إلفففى( 1821) هفففدفت دراسفففة عبفففد الجفففوادكمفففا  المقدمفففة مفففن خفففالل  علفففى أثفففر اخفففتالف أنمفففاط التغذيفففة الراجعفففةالتعفففرا

 Visual) بلغففةصففطناعي فففي تنميففة الجانففب المعرفففي واألدائففي المهففاري لمهففارات البرمجففة برنففامج قففائم علففى الففذكاء اال

Basic.NET) .لدى طالب الصف الثالث من التعليم األساسي 

دراسة هدفت إلى تحليل اإلنتاج العلمي حول الذكاء االصطناعي في التعليم Hinojo-Lucena, et al  (2019)أجرى و

( دراسة. وأاهرت النتائج أن هناك اهتماما عالميا بموضوع 231الوصفي المسحي، حيث تم تحليل ) العالي، وتم استخدام منهج

 الذكاء االصطناعي.

الكشف عن فاعلية منهج الشبكة العصبية للذكاء االصطناعي على التحصيل وبقاء  هدفت إلى إلى Jena (2018)ودراسة 

( طالبا وأفارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة 48لفت عينة الدراسة من )أثر التعلم، وتم استخدام المنهج فبه التجريبي، وتأ

 إحصائية بين متوسطي درجات الطالب في التطبيق القبلي والبعدي لالختبار التحصيلي.
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فاعليفففة برنفففامج قفففائم علفففي نظفففم الفففذكاء االصفففطناعي ففففي تفففدريس  إلفففىأففففارت التفففي ( 1820) دراسفففة عبفففد العزيفففزو

جتماعيفففة ففففي تنميفففة بعفففي مهفففارات التفكيفففر المنفففتج واالتجفففاه نحفففو الفففتعلم الفففذاتي لفففدي تالميفففذ المرحلفففة مفففادة الدراسفففات اال

 االعدادية.

إلفففى التعفففرف علفففى أثفففر اسفففتخدام برنفففامج قفففائم علفففى الفففتعلم اإللكترونفففي هفففدفت  Castro-Santos (2017ودراسفففة )

 الطالب. وأاهرت النتائج تحسنا في نتائج تعلم، لتحسين صنع القرار للطالب

التفففي هفففدفت إلفففى بنفففاء نظفففام خبيفففر علفففى الموقفففع اإللكترونفففي لحفففل مشفففاكل التعلفففيم العملفففي  (1822) ودراسفففة إبفففراهيم

وتشفففير نتفففائج الدراسفففة إلفففى فاعليفففة النظفففام الخبيفففر ففففي تطفففوير مهفففارات  ،(TSالمختلففففة التفففي تواجفففه الطفففالب المدرسفففين )

 ب.القدرة على اتخاذ القرار لدي الطالوحل المشكالت 

الكشففففف عففففن مففففدى فاعليففففة بيئففففة تعلففففم هففففدفت إلففففى التففففي ( 1824وإسففففماعيل ومبففففارز ) مففففن عزمففففيكففففل  ودراسففففة

إلكترونيفففة قائمفففة علفففى الفففذكاء االصفففطناعي لحفففل مشفففكالت صفففيانة ففففبكات الحاسفففب، وتفففم اسفففتخدام المفففنهج ففففبه التجريبفففي، 

ففففرق ذي داللفففة إحصفففائية بفففين متوسفففطات  ( طالبفففا وقفففد أففففارت نتفففائج الدراسفففة إلفففى وجفففود38وتألففففت عينفففة الدراسفففة مفففن )

 أفراد عينة الدراسة في التطبيق القبلي والبعدي لالختبار التحصيلي وبطاقة المالحظة لصالح القياس البعدي.

التعفففرف علفففى فعاليفففة برنفففامج قفففائم علفففى الفففذكاء االصفففطناعي التنميفففة هفففدفت إلفففى التفففي ( 1823دراسفففة أبفففو ففففمالة )و

( طالبفففة، وتفففم اتبفففاع 21يل الدراسفففي ففففي مبحفففث تكنولوجيفففا المعلومفففات وتكونفففت العينفففة مفففن )التفكيفففر االسفففتداللي والتحصففف

وأاهفففرت النتفففائج وجفففود ففففرق ذي داللفففة إحصفففائية بفففين متوسفففطي درجفففات المجموعفففة التجريبيفففة  ي،بفففالمفففنهج ففففبه التجري

 .لح القياس البعديفي القياس القبلي والبعدي لكل من االختبار التحصيلي واختبار التفكير االستداللي لصا

 الدراسات السابقة:  ىتعليق علال

  إيجابي بشكل دائم. هم جعل دوري مماتتسم تطبيقات الذكاء االصطناعي بالتفاعل المبافر مع المتعلمين 

  تخفيفففففف األعبفففففاء اإلداريفففففة عفففففن كيمكفففففن لتطبيقفففففات الفففففذكاء االصفففففطناعي أن تقفففففوم بفففففبعي الجوانفففففب اإلداريفففففة

 ية. المدرسين واإلدارة التعليم
 

 . منهجية الدراسة3

 نهج الدراسة: م. 1.3

 . اتم إتباع المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة لكونه مالئماً لطبيعة الدراسة وتحقيق أهدافه    

 مجتمع الدراسة وعينتها:. 2.3

 -اللغة االنجليزية -، تخصصات )العلوم بمدينة حائل مجتمع الدراسة من جميع معلمي المرحلة الثانويةت عينة وتكون      

( توزيع أفراد العينة 2ويبين الجدول )، م1812/ 1818( معلم، في الفصل الثاني من العام الدراسي 08ضيات( بإجمالي )الريا

 حسب متغير التخصص والخبرة والدورات.
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 ( توزيع أفراد العينة على متغيرات الدراسة1جدول )

 النسبة المئوية العدد المستوى المتغير

 

 حسب التخصص

 %37.2 38 العلوم

 %37.2 38 اللغة االنجليزية

 %12 18 الرياضيات

%288 08 المجموع   

 

 حسب الخبرة

 %37.2 38 سنوات 2أقل من 

 %37.2 38 سنوات 28أقل من 

 %12 18 سنوات 28أكثر من 

%288 08 المجموع   

 

 حسب الدورات

 %48 31 حصل على دورات

 %28 40 لم يحصل على دورات

%100 00 المجموع   

    

 

   :الدراسة ةأدا. 3.3

في ضوء استخدام تطبيقات بمدينة حائل  لمعلمي المرحلة الثانوية لما كان الهدف من الدراسة هو تقويم األداء التدريسي

 :ما يلي تطلب ذلكفقد ، لمعلمى المرحلة الثانوية الذكاء االصطناعي

 وية:إعداد قائمة تطبيقات الدكاء اإلصطناعي الالزمة لمعلمي المرحلة الثان

 اعتمد الباحث في بنائه لهذه القائمة على ما يلي:

؛ 1821؛ فقور، 1822)خريشة، دراسة كل من  التي ترتبط بالذكاء االصطناعي، مثل والدراسات السابقة األدبيات مراجعة -أ

 (.1821؛ محمود، 1821، ؛ العمري1821الخبيري، 

نت  -ب  ( تطبيق فرعي.32مجاالت رئيسة، و) (7من )وضع قائمة تطبيقات الذكاء االصطناعي والتي تكوَّ

الحاسففففففب اآللي ومجموعة من الخبراء في مجالي المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم  ها علىقام الباحث بعرضفففففف

وأصفففبحت قائمة التطبيقات بصفففورتها النهائية تتكون من ، صفففيافة في ضفففوء آرائهمالوإعادة  جراء التعديالتوقد تم إ، لتحكيمها

 :يليكما  ( تطبيق فرعي.12ت رئيسة، و)( مجاال4)

 : تطبيقات الذكاء االصطناعي المناسبة للتعليم الثانوي2جدول

 تطبيقات الذكاء االصطناعي المجاالت الرئيسة م

 0 الواقع المعزز   2

http://www.ajrsp.com/
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 4 األوامر الصوتية والترجمة الفورية 1

 2 المحتوي الذكي  3

 3 تطبيقات التقييم والتقويم  4

 21 4 عالمجمـو

 

 األساليب اإلحصائية:. 4.3

حصائية اإللبرنامج الحزم  لإلجابة على تسفاؤالت الدراسفة وإعداد أدواتها اسفتخدم الباحث األساليب اإلحصائية المناسبة وفقا     

 (، وهي:SPSSللعلوم االجتماعية )

 التكرارات والنسب المئوية لوصف عينة الدراسة. -1

 للمعلمين.جودة األداء  معرفةل المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري -2

 لتحديد الفروق التى تعزى لمتغير التخصص.  (One-way ANOVA)االتجاه  تحليل التباين أحادي -3

 لتحديد الفروق التى تعزى لمتغير الخبرة. (One-way ANOVA)االتجاه  تحليل التباين أحادي -4

 ديد الفروق التى تعزى لمتغير الدورات. ( لتحIndependent Samples T-Testاختبار)ت( لعينتين مستقلتين ) -5

 

 عرض نتائج الدراسة:. 4 

 لنتائج المتعلقة بالسؤال األول: ا 

 ما تطبيقات الذكاء االصطناعي التي يمكن أن يستخدمها معلمي المرحلة الثانوية أثناء تدريسهم لطالبهم؟ 

دفت هذه القائمة إلى تحديد المجاالت الرئيسففففة هلإلجابة عن هذا السففففؤال، تم بناء قائمة تطبيقات الذكاء االصففففطناعي، حيث 

   .( تطبيق فرعي12( مجاالت رئيسة، و)4بلغت التطبيقات من ) وتطبيقات الذكاء االصطناعي الفرعيَّة المناسبة للتعليم الثانوي

  :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني 

 خدام تطبيقات الذكاء االصطناعي؟ما مستوى األداء التدريسي معلمي المرحلة الثانوية في ضوء است    

والتكرارات والنسب المئوية لكل محور، وما  ،لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري   

 (، توضح هذه النتائج كما يلي: 2)و (،2(، و)4(، و)3يحتويه من تطبيقات، والجداول أرقام )

 يسي في ضوء استخدام تطبيقات الواقع المعزز:المجال األول: مستوى األداء التدر

للتعرف على مستوي األداء التدريسي لمعلمي المرحلة الثانوية في ضوء استخدام تطبيقات الواقع المعزز تم حساب     

 (: 3)المتوسطات الحسابية واالنحرافات لتقدير أداء أفراد العينة على استخدام تطبيقات الواقع المعزز كما يبينها الجدول 
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 المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للمتوسطات واالنحرافات المعيارية :3جدول

االنحراف  المتوسط تطبيقات الواقع المعزز م

 المعياري

مستوي 

 األداء

 الترتيب

2 layer 1.82 .424 6 متوسط 

1 Aurasma 1.84 .597 4 متوسط 

3 Augment 4   2.20 .582 3 متوسط 

4 ARLOOPA 2.69 .466 1 جيد 

2 Elements 4D 2.68 .466 2 جيد 

2 Star walk 1.61 .606 8 ضعيف 

7 Googleg Gogles 1.83 .424 5 متوسط 

0 field trip 1.79 .741 7 متوسط 

 متوسط 0.538 2.057 جال األولالمتوسط العام للم

يتبين من الجدول السابق أن مستوى األداء التدريسي لدى عينة الدراسة في ضوء تطبيقات المجال األول للذكاء االصطناعي       

( وانحراف معياري 15827" تطبيقات الواقع المعزز" جاءت بدرجة )متوسطة(، حيث كان المتوسط الحسابي للمجموع الكلي )

(230,8.) 

بينما كان هناك تفاوت في التقديرات التفصيلية ل داءات التدريسية في ضوء تطبيقات المجال األول، حيث تراوح       

" بمتوسط ARLOOPA (، حيث جاء تطبيقان بمستوى )جيد(، وهما"2522-1521المتوسطات الحسابية للتطبيقات ما بين )

بمستوى )متوسط(، في  خمسة تطبيقات ت(، بينما كان1520" بمتوسط حسابي )Elements   4D(، والتطبيق" 1521حسابي )

 ( بمستوي )ضعيف(.2522" في الترتيب األخير، بمتوسط حسابي )Star walkحين جاء التطبيق" 

 المجال الثاني: مستوى األداء التدريسي في ضوء استخدام تطبيقات األوامر الصوتية والترجمة الفورية:

لى مستوي األداء التدريسي لمعلمي المرحلة الثانوية في ضوء استخدام تطبيقات األوامر الصوتية والترجمة للتعرف ع       

الفورية تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات لتقدير أداء أفراد العينة على استخدام تطبيقات األوامر الصوتية والترجمة 

 (: 4الفورية، كما يبينها الجدول )

 لمتوسطات الحسابية والنسب المئوية للمتوسطات واالنحرافات المعيارية: ا4جدول 

 الترتيب مستوي األداء االنحراف المعياري المتوسط تطبيقات األوامر الصوتية والترجمة الفورية م  

 1 متوسط Siri  2.21 .741تطبيق سيري  1

http://www.ajrsp.com/
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 2 متوسط 424. 1.80 تطبيق رفيق  2

3 Dragon Anywhere 1.66 .597 4 ضعيف 

4 Alexa 1.77 .741 3 متوسط 

 متوسط 0.625 1.86 المتوسط العام للمجال الثاني

اء الثاني للذكيتبين من الجدول السابق أن مستوى األداء التدريسي لدى عينة الدراسة في ضوء تطبيقات المجال 

االصطناعي "تطبيقات األوامر الصوتية والترجمة الفورية" جاءت بدرجة )متوسطة(، حيث كان المتوسط الحسابي للمجموع 

 (.212,8( وانحراف معياري )2502الكلي )

يث تراوح ح بينما كان هناك تفاوت في التقديرات التفصيلية ل داءات التدريسية في ضوء تطبيقات المجال الثاني،       

)متوسط( وهي  (، بمستوى4(، و)1(، و)2(، وجاءت التطبيقات أرقام )1512-2522المتوسطات الحسابية للتطبيقات ما بين )

 ( بمستوي )ضعيف(.3مرتبة وفقاً ألعلى المتوسطات الحسابية، في حين كان تطبيق رقم )

 :يقات المحتوي الذكيالمجال الثالث: مستوى األداء التدريسي في ضوء استخدام تطب     

للتعرف على مستوي األداء التدريسي لمعلمي المرحلة الثانوية في ضوء استخدام تطبيقات المحتوي الذكي تم حساب     

 (: 2المتوسطات الحسابية واالنحرافات لتقدير أداء أفراد العينة على استخدام تطبيقات المحتوي الذكي كما يبي نها الجدول )

 ت الحسابية والنسب المئوية للمتوسطات واالنحرافات المعيارية: المتوسطا5جدول

االنحراف  المتوسط تطبيقات المحتوي الذكي م 

 المعياري

 الترتيب مستوي األداء

2 Cram101 1.80 .424 4 متوسط 

1 JustTheFacts101 1.82 .597 1 متوسط 

3 iTalk2Learn  1.59 .741 2 ضعيف 

4 Thinkster Math  1.81 .597 3 متوسط 

2 MATHia 1.62 .606 2 ضعيف 

 2 متوسط  Brainly  2.20 .582منصة  2

 متوسط 0.591 1.80  المتوسط العام للمجال الثالث

يتبين من الجدول السابق أن مستوى األداء التدريسي لدى عينة الدراسة في ضوء تطبيقات المجال الثالث للذكاء    

( 2508االصطناعي " تطبيقات المحتوي الذكي" جاءت بدرجة )متوسطة(، حيث كان المتوسط الحسابي للمجموع الكلي )

 (.212,8نحراف معياري )وا

http://www.ajrsp.com/
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بينما كان هناك تفاوت في التقديرات التفصيلية ل داءات التدريسية في ضوء تطبيقات المجال الثالث، حيث تراوحت          

" بمستوي أداء )جيد( ومتوسط  Brainly( " منصة 2(، وجاء التطبيق رقم )1518-2521) المتوسطات الحسابية للعبارات ما بين

)متوسط( وهي مرتبة وفقاً ألعلى  (، بمستوى2(، و)4(، و)1( في المرتبة األولي، بينما جاءت التطبيقات أرقام )1518حسابي )

 ( بمستوى )ضعيف(.3(، و)2المتوسطات الحسابية، في حين كان تطبيقين أرقام )

 :المجال الرابع: مستوى األداء التدريسي في ضوء استخدام تطبيقات التقييم والتقويم

للتعرف على مستوي األداء التدريسي لمعلمي المرحلة الثانوية في ضوء استخدام تطبيقات التقييم والتقويم، تم حساب     

 (: 2المتوسطات الحسابية واالنحرافات لتقدير أداء أفراد العينة على استخدام تطبيقات التقييم والتقويم كما يبينها الجدول )

 ب المئوية للمتوسطات واالنحرافات المعيارية: المتوسطات الحسابية والنس6جدول 

مستوي جودة  االنحراف المعياري المتوسط تطبيقات التقييم والتقويم م 

 األداء

 الترتيب

2 PLEDDOR   1.81 .424 2 متوسط 

 3 ضعيف 1.61 .597 ( Topprنظام ) 1

محرك توصية المسار  3

 ( GMAcلذكي )الوايفي ا

 1 متوسط 582. 2.20

 متوسط 0.495 1.73 المتوسط العام للمجال الرابع

يتبين من الجدول السابق أن مستوى األداء التدريسي لدى عينة الدراسة في ضوء تطبيقات المجال الرابع للذكاء 

 .(.,412انحراف معياري )( و2573جاءت بدرجة )متوسطة(، حيث كان المتوسط الحسابي للمجموع الكلي ) االصطناعي

)متوسط(  ( بمستوى2(، و)3(، وجاءت التطبيقات أرقام )1518-2522وتراوحت المتوسطات الحسابية للتطبيقات ما بين )     

 ( بمستوي )ضعيف(.1وهي مرتبة وفقاً ألعلى المتوسطات الحسابية، في حين كان تطبيق رقم )
 

  :النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث 

ل توجد فروق ذات داللة إحصففائية بين مسففتوي جودة األداء التدريسففي لمعلمي المرحلة الثانوية تعزى لمتغير التخصففص "ه     

 ؟"الرياضيات( -اللغة االنجليزية -)العلوم 

( لففداللفة الفروق وفقففاً لمتغير ONE-WAY ANOVAلإلجفابففة على هففذا السففففففؤال تم اسففففففتخففدام تحليففل التبففاين األحففادي )   

 :التاليالتخصص، ك

: قيم تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في مستوى جودة األداء التدريسي لمعلمي المرحلة الثانوية طبقاً لمتغير 7جدول 

 (00 =التخصص )ن

درجات  مصدر التباين المجال

 الحرية

مجموع 

 المربعات

متوسط 

 المربعات

قيمة" 

 ف"

مستوى 

 الداللة

 003. 6.172 28.02 56.03 2 بين المجموعات الواقع المعزز  

http://www.ajrsp.com/
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   4.54 349.52 77 داخل المجموعات 

  

  

   405.55 79 المجموع  

األوامر الصوتية 

 والترجمة الفورية

 4.458 24.88 49.77 2 بين المجموعات

  

  

.015 

  

  

 5.58 429.78 77 داخل المجموعات

   479.55 79 المجموع

 المحتوي الذكي 

 

 2.485 12.68 25.35 2 وعاتبين المجم

  

  

.090 

  

  

 5.10 392.83 77 داخل المجموعات

   418.19 79 المجموع

 م تطبيقات التقييم والتقوي

 

 6.172 28.02 56.03 2 بين المجموعات

  

  

.003 

  

  

 4.54 349.52 77 داخل المجموعات

   405.55 79 المجموع

 2.46 189.12 77 داخل المجموعات

   237.20 79 المجموع

يتمح وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوي جودة األداء التدريسي لمعلمي المرحلة الثانوية تعزى لمتغير           

 التخصص، ويوضح الجدول التالي مصادر هذه الفروق:

ول مستوي جودة األداء التدريسي لمعلمي : مصادر الفروق بين استجابات أفراد العينة تبعاً لمتغير التخصص ح0جدول 

 المرحلة الثانوية.

اللغة  علوم التخصص المتوسط المجال

 االنجليزية

 الرياضيات

 68333. 1.36667 - العلوم 20.7667 الواقع المعزز  

 *-2.05000- - 1.36667- اللغة االنجليزية 19.4000

 - *-05000.- 68333. الرياضيات 21.4500

لصوتية والترجمة األوامر ا

 الفورية

 98333.- 1.03333 - العلوم 19.4667

 *-2.01667- - 1.03333 اللغة االنجليزية 18.4333

 -  98333.- الرياضيات 20.4500

 المحتوي الذكي 

 

 66667.- 76667. - العلوم 19.9333

 1.43333- - 76667. اللغة االنجليزية 19.1667

 - 1.43333- 66667.- الرياضيات 20.6000

 68333.- 1.36667 - العلوم 20.7667 تطبيقات التقييم والتقويم 
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 *-2.05000 - 1.36667- اللغة االنجليزية 19.4000 

 - *2.05000 68333. الرياضيات 21.4500

 .8.82** دالة عند   .8.82* دالة عند              

مين تخصص اللغة االنجليزية، وتخصص الرياضيات لصالح الرياضيات يتمح من الجدول السابق وجود فروق بين المعل     

وتخصص  في جميع المجاالت. أيماب يتمح عدم وجود فروق بين المعلمين تخصص العلوم وتخصص اللغة االنجليزية،

 .الرياضيات

 

   :النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع 

ء التدريسي لمعلمي المرحلة الثانوية تعزى لمتغير الخبرة )أقل ا"هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مستوى جودة األدا

 ؟"سنوات( 28أكثر من  -سنوات  28أقل من  -سنوات  2من 

( لداللة الفروق وفقاً لمتغير الخبرة، ONE-WAY ANOVAلإلجابة على هذا السففؤال تم اسففتخدام تحليل التباين األحادي )   

 كما يعرضها الجدول التالي:

يم تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في مستوى جودة األداء التدريسي لمعلمي المرحلة الثانوية طبقاً لمتغير : ق9جدول 

 (00الخبرة )ن 

درجات  مصدر التباين المجال

 الحرية

مجموع 

 المربعات

متوسط 

 المربعات

قيمة" 

 ف"

مستوى 

 الداللة

 الواقع المعزز  

 

 6.172 28.02 56.03 2 بين المجموعات

  

  

.003 

  

  

 4.54 349.52 77 داخل المجموعات

   405.55 79 المجموع

األوامر الصوتية 

 والترجمة الفورية

 4.458 24.88 49.77 2 بين المجموعات

  

  

.015 

  

 5.58 429.78 77 داخل المجموعات  

   479.55 79 المجموع

 المحتوي الذكي 

 

 2.485 12.68 25.35 2 بين المجموعات

  

  

.090 

  

  

 5.10 392.83 77 داخل المجموعات

   418.19 79 المجموع

تطبيقات التقييم 

 والتقويم 

 

 9.789 24.04 48.08 2 بين المجموعات

  

  

.000 

  

  

 2.46 189.12 77 داخل المجموعات

   237.20 79 المجموع

إحصائية في مستوي جودة األداء التدريسي لمعلمي المرحلة الثانوية يتمح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة   

 تعزى لمتغير الخبرة، ويوضح الجدول التالي مصادر هذه الفروق:
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: مصادر الفروق بين استجابات أفراد العينة تبعاً لمتغير الخبرة حول مستوي جودة األداء التدريسي لمعلمي 10جدول 

 المرحلة الثانوية.

 5أقل من  التخصص توسطالم المجال

 سنوات

 10أقل من 

 سنوات

 10أكثر من 

 سنوات

 68333.- 1.36667 - سنوات 2أقل من  20.7667 الواقع المعزز  

 *-2.05000- - 1.36667- سنوات 28أقل من  19.4000

 28أكثر من  21.4500

 سنوات

.68333 2.05000* - 

األوامر الصوتية والترجمة 

 الفورية

 98333.- 1.03333 - سنوات 2من  أقل 19.4667

 *-01667.- - 1.03333- سنوات 28أقل من  18.4333

 28أكثر من  20.4500

 سنوات

.98333 2.01667* - 

 المحتوي الذكي 

 

 66667.- 76667. - سنوات 2أقل من  19.9333

 1.43333- - 76667.- سنوات 28أقل من  19.1667

 28أكثر من  20.6000

 سنوات

.66667 1.43333 - 

 تطبيقات التقييم والتقويم 

 

 08333. *1.63333 - سنوات 2أقل من  21.0333

 *-1.55000- - *-63333.- سنوات 28أقل من  19.4000

 28أكثر من  20.9500

 سنوات

-.08333 1.55000* - 

 .8.82** دالة عند   .8.82* دالة عند              

سنوات، ومعلمي المرحلة الثانوية  28ق بين معلمي المرحلة الثانوية ذو خبرة أقل من يتمح من الجدول السابق وجود فرو

سنوات في جميع المجاالت. أيماب يتمح عدم  28سنوات لصالح معلمي المرحلة الثانوية ذو خبرة أكثر من  28ذو خبرة أكثر من 

 سنوات، 28ي المرحلة الثانوية ذو خبرة أقل من سنوات، ومعلم 2وجود فروق بين معلمي المرحلة الثانوية ذو خبرة أقل من 

 سنوات في جميع مجاالت الذكاء االصطناعي. 28ومعلمي المرحلة الثانوية ذو خبرة أكثر من 

  :النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس 

متغير "هفل توجد فروق ذات داللة إحصففففففائية بين مسففففففتوى جودة األداء التدريسففففففي لمعلمي المرحلة الثانوية تعزى ل   

 ؟ "لم يحصل على دورات( –الدورات )حصل على دورات 
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في إجابات أفرد  (Independent Samples T-Test)لإلجابة على هذا السففؤال تم اسففتخدام اختبار)ت( لعينتين مسففتقلتين       

 الدراسة طبقاً الختالف متغير الدورات، على النحو التالي: 

تقلتين لداللة الفروق في مستوى جودة األداء التدريسي لمعلمي المرحلة الثانوية : نتائج اختبار" ت" لعينتين مس11جدول 

 (00طبقاً لمتغير الدورات )ن 

االنحراف  المتوسط العدد الخبرة المجال

 المعياري

 قيمة

 " ت"

درجات 

 الحرية

الداللة 

 اإلحصائية

 الواقع المعزز  

 

 فير دالة 78 332. 2.78 19.44 32 حصل على دورات

 2.26 19.25 48 م يحصل على دوراتل

األوامر الصوتية 

 والترجمة الفورية

 فير دالة 78 395. 2.44 19.94 32 حصل على دورات

 2.23 1973 48 لم يحصل على دورات

 المحتوي الذكي 

 

 فير دالة 78 642. 2.49 20.53 32 حصل على دورات

 2.12 20.27 48 لم يحصل على دورات

م التقيي تطبيقات

 والتقويم 

 فير دالة 78 395. 2.44 19.93 32 حصل على دورات

 2.11 19.7 48 لم يحصل على دورات

.(  82( أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة عند مستوى معنوية )22تبين نتائج الجدول رقم )

األداء التدريسي لمعلمي المرحلة الثانوية، حيث ال توجد فروق بين معلمي المرحلة  وفقاً لمتغير الدورات فيما يتعلق بمستوى جودة

 الثانوية الحاصلين على دورات وبين معلمي المرحلة الثانوية الذين لم يحصلوا على دورات. 

ء لتدريسي في ضووعليه يمكن قبول الفرض األول من فروض الدراسة وهو" ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في األداء ا    

 ."استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي لمعلمي المرحلة الثانوية تعزى لمتغير الدورات

  تفسير نتائج الدراسة:  .5

مستوي األداء التدريسي لمعلمي المرحلة الثانوية في ضوء استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي بدرجة )متوسطة(،  اءج

مرحلة الثانوية في المجال األول "الواقع المعزز" في الترتيب األول بمتوسط حسابي حيث جاء األداء التدريسي لمعلمي ال

(، في حين جاء األداء التدريس للمجال "العالقات األوامر الصوتية والترجمة الفورية" في الترتيب الثاني بمتوسط حسابي 15827)

(، ثم مجال " تطبيقات التقييم والتقويم" 2508ط حسابي )(، بينما كان في الترتيب الثالث مجال "المحتوي الذكي" بمتوس2502)

، ا(، وتعد هذه النتيجة مقبولة إال أنها ليست عالية وال تحقق الهدف المرجو منه2573في الترتيب الرابع واالخير بمتوسط حسابي )

 ويرجع للباحث هذه النتيجة إلى:
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 ضعف البنية التحتيَّة للمؤسسة التعليمية. -2

 ألجهزة والبرمجيات الموجودة.عدم جاهزيَّة ا -1

 ارتفاع التكاليف الماليَّة الالزمة. -3

 قلَّة الخبرة لدى المعلمين. -4

؛ محمود، 1821العمري، ؛ 1821؛ الخبيري، 1821؛ فقور، 1822)خريشة،  وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسات كل من

1821                .) 

 نمعلميال( في مستوى األداء التدريسي بين 8.82داللة إحصائية عند مستوى ) كما تبيًن من النتائج أنه ال توجد فروق ذات

الذين لم يحصلوا على دورات، وهذا االتفاق على مستوى األداء بين المجموعتين يؤكد  نمعلميالالحاصلين على دورات وبين 

 (. 1827الكحلوت والمقيد )االلتزام ببرنامج اإلعداد الموحد بجميع عناصره، وتتفق هذه النتيجة نتيجة دراسة 

كما يتمففح من النتائج أيمفففاً وجود فروق بين معلمي المرحلة الثانوية تخصففص اللغة االنجليزية، وتخصفففص الرياضفففيات 

لصفالح الرياضيات في جميع المجاالت، كما توضح النتائج عدم وجود فروق بين معلمي المرحلة الثانوية تخصص العلوم تعزى 

، فاتلةوزروقي جميع اسففتخدام تطبيقات الذكاء االصففطناعي، وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسففة ) والتخصففصففات األخرى، في

1818.) 
 

 توصيات الدراسة:. 1.5

 الستفادة من تطبيقات الذكاء االصطناعي في تطوير برامج إعداد المعلمين والتربية العملية.ا -2

 رس الحكومية.دمج تطبيقات الذكاء االصطناعي في العملية التعليمية في المدا -1
 

 :مقترحات الدراسة. 2.5

 المعلمين. اقع استخدام معلمى المرحلة الثانوية لتطبيقات الذكاء االصطناعي في التدريس من وجهة نظرو -2

 طالب في ضوء تطبيقات الذكاء االصطناعي.لبرنامج تدريبي مقترح لتطوير األداء التدريسي ل -1

 

 قائمــــة المراجــــع. 6

 المراجع العربية .1.6

أثر بناء نظام خبير على فففففففبكة الويب للطالب المعلمين لتنمية مهارات حل (. 1822) السففففففالم،إبراهيم، أسففففففامفة محمفد عبفد 

 .117 – 142(، 2) 12. الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم، المشكالت والقدرة على اتخاذ القرار

م على الذكاء االصطناعي لتنمية التفكير االستداللي والتحصيل (. فاعلية برنامج قائ1823أبو ففمالة، رففا عبد المجيد سليمان، )

. رسفالة ماجستير فير منشورة. كلية الدراسفي في مبحث تكنولوجيا المعلومات لدى طالبات الصفف الحادي عشفر بغزة

 التربية، جامعة األزهر، فزة.  

 .تقنية الواقع االفتراضي في التعليم(. 1820آل سرور، نورة هادي. )
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متطلبفات توايف تطبيقفات الفذكفاء االصففففففطنفاعى فى تدريس طالب وطالبات (. 1818بن محمفد. ) عبفد ه، منى بنفت البشففففففر

 .11 – 17(، 1) 18. مجلة كلية التربية، الجامعات السعودية من وجهة نظر الخبراء

صفففففادية. تأليف أبو بكر خوالد، دور األنظمة الخبيرة في تقييم أداء المؤسفففففسفففففات االقت(. 1821، حنان. )وففففففاوي ،بلعابد، فايزة

ألمانيا: المركز الديمقراطي  برلين:. تطبيقفات الفذكفاء االصففففففطنفاعي كتوجه حديث لتعزيز تنافسففففففية منظمات األعمال

 العربي للدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية.

رسفالة دكتوراه )فير منشورة(.  .التدريسفي ائهنأد في الثانوية المرحلة لمعلمات المعرفية المعتقدات دور (.1822الجار، ثريا. )

 كلية التربية، جامعة الملك سعود، الرياض.

. دمشفق، سفوريا: مؤسفسففة عالء الدين أسفاسففيات بناء االختبارات والمقاييس النفسفية والتربوية(. 1882الجلبي، سفوسفن ففاكر. )

 للطباعة والتوزيع.

 رمؤتم ،ةالفلسفففطينيالجامعات  التعليمية فيتوايف التعلم الذكي في العملية  متطلبات(. 1827). ، سفففامروالمقيدالكحلوت، احمد 

م الذكي ودوره في خدمة المجتمع  .138-122، 1827-مارس-18 ،التعل 

 ، الخمائل: المركز األكاديمي العربي.تكنولوجيا العالم االفتراضي والواقع المعزز في التعليم(. 1820حسن، هيثم. )

تقويم أداء معلمي الصففففحة المهنية واإلسففففعافات األولية بقسففففم الكيمياء والفيزياء (. 1887). فادة زكيحسففففين، عباس، محمد، 

ومعلمي أسفففاسفففيات الصفففحة العامة بالتعليم الثانوي الفني في ضفففوء بعي مؤففففرات الجودة الشفففاملة للعمل الصفففحي 

الجمعية المصففففرية للمناهج  الجودة"،المؤتمر العلمي التاسففففع عشففففر"تطوير مناهج التعليم في ضففففوء معايير  ،المهني

 .272-412يوليو،  12-12، 1، جامعة عين فمس، وطرق التدريس

 تطبيقات توايف لمهارات الخرج بمحافظة الثانوية المرحلة معلمات امتالك درجة(. 1821عثمان. ) محمد صفففبرية ،الخبيري

 .1888 ( مارس281) ،النفس وعلم التربية في عربية دراسات .التعليم في االصطناعي الذكاء

، دمشق جامعة مجلة .واألنترنت للحاسوب األردن في االجتماعية الدراسات معلمي اسفتخدام واقع(. 1822. )كايد على، خريشفة

17(1.) 

 . الدمام: مكتبة المتنبي.الفعال التدريس استراتيجيات (.1822الخليفة، حسن جعفر ومطاوع، ضياء الدين محمد. )

 في ستالي مسففح وعبر والتعليمية التربوية العملية في المعلم دور أهمية في لمحات المعلم: مع (.1822حمد. )الدخي ل، عزام بن م

 (. بيروت: الدار العربية للعلوم نافرون.1. )ط.التعليم في العالم دول أهم من عدد

، وزارة التعليم، جلة المعرفةم، طرق تدريس الحاسففففففب وتقنية المعلومات: الواقع والمأمول(. 1822) .الرفففففففيدي، محمد علي

 ( فبراير.42المملكة العربية السعودية، )

  . المجلة العربية للتربية النوعية.دور الذكاء االصطناعي في تحسين جودة التعليم العالي(. 1818زروقي، راض وفاتلة، أميرة. )

 .1818(، أبريل 21)4

 . القاهرة: عالم الكتب.اتهومهار نماذجه التدريس (.1883زيتون، كمال عبد الحميد. )
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م من 12/1/1812اسفففترجع في تاريخ : االنطالقة الحقيقية للذكاء االصفففطناعي2122مؤتمر دارتموث (. 1820السفففيد، أحمد. )

-for-breakthrough-real-the-1956-conference-dartmouth-//www.ida2at.com/thehttps:

intelligence-artificial   ./ 

 (. 221، )المعرفة مجلة .(. تطوير تعليم العلوم والرياضيات: خطوة أولى في بناء مجتمع المعرفة1880الشايع، فهد سليمان. )

 . بغداد: إصدارات جامعة اإلمام جعفر الصادق.والشبكات العصبية الذكاء االصطناعي(. 1822الشرقاوي، محمد. )

 وجهه من فزة وقطاع الغربية المفة مدارس في ذلك ومعوقات التكنولوجية المسفتحدثات توايف واقع (.1821. )على، ففقور

  (.1)17، اإلنسانية العلوم ل بحاث النجاح جامعة مجلة .المعلمين نظر

أثر التدريس باسفففففتخدام تقنية الواقع المعزز على التحصفففففيل (. 1822لعبيكان، ريم عبد المحسفففففن. )الشفففففمري، وداد عبد ه وا

 .273-237(، 2)2، مجلة العلوم التربوية. الدراسي لطالبات المرحلة الثانوية في مقرر الحاسب وتقنية المعلومات

ناعي لتنمية مهارات البرمجة لدى طالب الصففف تصففميم برنامج قائم على الذكاء االصففط(. 1821عبد الجواد، سففيد نوح سففيد. )

 الفيوم.. كلية التربية، جامعة الثالث من الحلقة الثانية من التعليم األساسي

ففاعليفة برنفامج قفائم علي نظم الفذكفاء االصففففففطنفاعي في تدريس مادة الدراسففففففات (. 1820عبفد العزيز، أميرة عزت محمود. )

كليففة  .ر المنتج واالتجففاه نحو التعلم الففذاتي لففدي تالميففذ المرحلففة االعففداديففةاالجتمففاعيففة في تنميففة بعي مهففارات التفكي

 جامعة المنصورة. - التربية

فاعلية بيئة تعلم إلكترونية قائمة (. 1824عزمي، نبيفل جفاد وإسففففففمفاعيفل، عبفد الرءوف محمد محمد ومبارز، منال عبد العال. )

سففففب لدى طالب تكنولوجيا التعليم. تكنولوجيا التعليم: على الذكاء االصففففطناعي لحل مشففففةالت صففففيانة فففففبكات الحا

 .  171-132(، 2) 11، مصر، دراسات وبحوث

 لجودة المقترحة المعايير ضفففففوء في المتوسفففففطة المرحلة في الشفففففرعية العلوم معلمات تقويم (.1887العلي، ريم عبد العزيز. )

 جامعة الملك سعود، الرياض. . رسالة ماجستير )فير منشورة(. كلية التربية،التدريسي األداء

أثر اسففتخدام روبوت دردفففة للذكاء االصففطناعي لتنمية الجوانب المعرفية في مادة العلوم لدى (. 1821العمري، زهور حسففن. )

 ، جامعه الملك سعود.طالبات المرحلة االبتدائية. المجلة السعودية للعلوم التربوية

تقويم األداء التدريسي لدى أعماء هيئة التدريس (. 1821ثقفى، أحمد بن سفالم. )قرففم، أحمد عفت؛ العراقى، السفعيد محمود؛ ال

 .18 –47(، 17السعودية، ) – دراسات عربية في التربية وعلم النفس .بجامعة الطائف فى ضوء معايير جودة الداء

 . عمان: دار الشروق.التدريس سيكولوجية (.1888قطامي، يوسف وقطامي، نايفة. )

(، الذكاء االصففطناعي بين الواقع والمأمول: دراسففة تقنية وميدانية. ملتقى الدولي 1820قمورة، سففامية فففهي وكروش، حيزية. )

 نوفمبر. 17-12الجزائر، خالل الفترة  الذكاء االصطناعي، تحد جديد للقانون؟"

، من 12/1/1812اسففففففترجع في تففاريخ ؟التعليم علىكيف يسففففففتطيع الففذكففاء االصففففففطنففاعي التففأثير (. 1821لطفي، خففديجففة. )

https://www.newedu.com/category/studies. 
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(. 2. )ط.التدريس وطرق المناهج في المعرفة التربوية المصفففطلحات ممعج (.1883اللقاني، أحمد حسففين والجمل، علي أحمد. )

 القاهرة: عالم الكتاب.

وجودة  الذاتي الوعي على الدراسففية والمسففتوى االصففطناعي الذكاء نظم بعي تفاعل أثر (.1821. )الوهاب عبد إيمانمحمود، 

 .1888 مارس (281) ،النفس وعلم ةالتربي في عربية دراسات .سنه (27-22المراهقين ) من عينه لدى الحياة

(. معايير تقويم أداء معلمي المدارس الحكومية في محافظة الكرك من وجهة نظر المعلمين. 1887مصفففففطفي، محمود حسفففففن. )

 .122-118(، يونيو، 233)2، مجلة كلية التربية، جامعة األزهر

 أرامكو.: مجلة القافلة عليم. الممكلة العربية السعوديةأبواب الت علىالذكاء االصطناعي (. 1820مكاوي، مرام عبد الرحمن. )

فزة.  جنوب ةاإلسالمية، بمحافظ الجامعة في التربية بكلية المعلمين للطلبة التدريسي األداء تقويم(. 1881الناقة، صالح أحمد. )

  .304 -341 يونيو، (،1)27 ،اإلنسانية الدراسات سلسلة (اإلسالمية الجامعة مجلة

 (. فعالية برنامج قائم على تكنولوجيا الذكاء االصففففففطناعي في تنمية مهارات بناء المواقع1821حمفد خليففة السففففففيد. )النجفار، م

اإللكترونية التعليمية لدى طالب فففففعبة تكنولوجيا المعلومات في ضففففوء معايير الجودة الشففففاملة. رسففففالة دكتوراه فير 

 قاهرة المصري، القاهرة: المكتبة األكاديمية.. معهد الدراسات والبحوث التربوية، جامعة المنشورة

 الملك مكتبة فهرسة .السعودية العربية المملكة في للمعلمين المهنية والمسارات المعايير  (.1827والتدريب. ) التعليم تقويم هيئة

 النشر. أثناء الوطنية فهد

 .ها ورؤية قطاعاتها اإلسففتراتيجية في يوم الرؤيةالهيئة السففعودية للبيانات والذكاء االصففطناعي تسففتعرض رؤيت. )1818. (واس

 ،https://www.spa.gov.sa/2021491 هـ، من1/0/2442استرجع في تاريخ 

. الريففاض: وكففالففة التخطيط والتطوير، اإلدارة العففامففة 1838 المملكففة رؤيففة تحقيق في التعليم دور (.1822وزارة التعليم. )

 للتخطيط.

بية دراسات عر. ستخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي في دعم التعليم الجامعي بالمملكة العربيةا(. 1821الياجزي، فاتن حسفن. )

 .في التربية وعلم النفس

   Arabic references English المراجع العربية المترجمة: .2.6

Abdel Aziz, Amira, Ezzat Mahmoud. (2018). The effectiveness of a program based on artificial 

intelligence systems in teaching social studies in developing some productive thinking 

skills and the attitude towards self-learning among middle school students. Faculty of 

Education - Mansoura University. 

Abdel-Gawad, Syed Noah Syed. (2019). Designing a program based on artificial intelligence to 

develop programming skills for third-grade students from the second stage of basic 

education. Faculty of Education, Fayoum University. 

Abu Shamala, Rasha Abdel Majid Suleiman, (2013), The Effectiveness of an Artificial 

Intelligence-based Program for Developing Deductive Thinking and Academic 

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-9-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناالواحد والمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        101 

 ISSN: 2706-6495 

 
Achievement in Information Technology for Eleventh Grade Female Students in Gaza, 

Unpublished Master’s Thesis, College of Education, Al-Azhar University, Gaza. for 

Egyptian universities. 

Al-Ali, Reem Abdel-Aziz. (2007). Evaluating forensic science teachers at the intermediate stage 

in light of the proposed standards for the quality of teaching performance. (An unpublished 

master’s Thesis, College of Education, King Saud University, Riyadh). 

Albashar, Mona bint Abdullah bin Mohammed. (2020). Requirements for employing artificial 

intelligence applications in teaching Saudi university students from the point of view of 

experts. Journal of the College of Education, 20 (2), 27-92 

Al-Dakhil, Azzam bin Muhammad. (2016). With the teacher: Glimpses of the importance of the 

role of the teacher in the educational process and through Thales survey in a number of 

the most important countries in the world in education. (2nd Edition). Beirut: Arab House 

for Science Publishers. 

Aljari, Soraya. (2011). The role of secondary school teachers' cognitive beliefs in their teaching 

performance. (An unpublished doctoral dissertation, College of Education, King Saud 

University, Riyadh). 

Al-Khubari, Sabriya Muhammad Othman. (2019). The degree to which secondary school teachers 

in Al-Kharj Governorate possess the skills to employ artificial intelligence applications in 

education. Arab Studies in Education and Psychology, (109) March 2000. 

Al-Laqani, Ahmed Hussein and Al-Jamal, Ali Ahmed. (2003). A dictionary of cognitive 

educational terms in curricula and teaching methods. Cairo: Alam El-Kotub. 

Alnaaqa, Salah Ahmed. (2009). Evaluating the teaching performance of student teachers at the 

Faculty of Education at the Islamic University, South Gaza Governorate. The Journal of 

the Islamic University-Humanitarian Studies Series, 17(2), 349-384. 

Al-Najjar, Muhammad Khalifa Al-Sayed. (2012). The effectiveness of a program based on 

artificial intelligence technology in developing the skills of building educational websites 

among students of the Information Technology Division in the light of comprehensive 

quality standards. (An unpublished doctoral dissertation, Institute of Educational Studies 

and Research, Cairo University, Egypt, Cairo: Academic Library). 

Al-Omari, Zohour Hassan. (2019). The effect of using an artificial intelligence chat robot to 

develop cognitive domain in science for primary school students. The Saudi Journal of 

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-9-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناالواحد والمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        102 

 ISSN: 2706-6495 

 
Educational Sciences, King Saud University. 

Alsayid, Ahmed. (2018). Dartmouth Conference 1956: The Real Breakthrough of Artificial 

Intelligence Retrieved on 9/21/2021 from https://www.ida2at.com/the-dartmouth-

conference-1956-the-real-breakthrough-for-artificial-intelligence/. 

Al-Sharqawi, Muhammad. (2011). Artificial intelligence and neural networks. Baghdad: 

Publications of Imam Jaafar Al-Sadiq University. 

Al-Shaya, Fahad Suleiman. (2008). Developing science and mathematics education: a first step in 

building a knowledge society. Knowledge Journal, (169). 

Al-Yajzi, Faten Hassan. (2019). The use of artificial intelligence applications to support university 

education in the Kingdom of Saudi Arabia. Arab Studies in Education and Psychology. 

Azmy, Nabil Gad and Ismail, Abdel Raouf Mohamed Mohamed and Mubariz, Manal Abdel Aal. 

(2014). The effectiveness of an e-learning environment based on artificial intelligence to 

solve the problems of maintaining computer networks for students of educational 

technology. Educational Technology: Studies and Research, Egypt, 22 (1), 235-279. 

Belabed, Fayza, and Shawi, Hanan. (2019). The role of expert systems in evaluating the 

performance of economic institutions. In Abu Bakr Khawald, Artificial intelligence 

applications as a modern trend to enhance the competitiveness of business organizations 

(Eds). Berlin: Germany: The Arab Democratic Center for Strategic, Political and Economic 

Studies. 

Caliph, Hassan Jaafar and Mutawa, Zia al-Din Muhammad. (2015). Effective teaching strategies. 

Dammam: Al Mutanabbi Library. 

Chalabi, Sawsan Shaker. (2005). The basics of constructing psychological and educational tests 

and measures. Damascus, Syria: Aladdin Foundation for Printing and Distribution. 

Education and Training Evaluation Authority. (2017). Standards and professional paths for 

teachers in the Kingdom of Saudi Arabia. Indexing of King Fahd National Library during 

publication. 

Hassan, Haitham. (2018). Virtual World Technology and Augmented Reality in Education, Al-

Khamayel: The Arab Academic Center. 

Hussein, Abbas, Muhammad, Ghada Zaki. (2007). Evaluating the performance of teachers of 

occupational health and first aid in the Department of Chemistry and Physics and teachers 

of the basics of public health in technical secondary education in the light of some 

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-9-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناالواحد والمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        103 

 ISSN: 2706-6495 

 
indicators of comprehensive quality for professional health work, the nineteenth scientific 

conference “Developing educational curricula in light of quality standards”, the Egyptian 

Association for Curricula and Teaching Methods, Ain Shams University , 2, July 25-26, 

491-571. 

Ibrahim, Osama Mohamed Abdel Salam, (2015). The impact of building an expert system on the 

web for student teachers to develop problem-solving skills and decision-making ability. 

Egyptian Association for Educational Technology, 25(1), 241-297 

Khreisheh, on Kayed. (2011). The reality of social studies teachers' use of computers and the 

Internet in Jordan. Damascus University Journal, 27(2). 

Lotfi, Khadija. (2019). How can artificial intelligence affect education? Retrieved on 9/21/2021, 

from https://www.newedu.com/category/studies. 

Mahmoud, Iman Abdel-Wahhab. (2019). The effect of the interaction of some artificial 

intelligence systems and the academic level on self-awareness and quality of life for a 

sample of adolescents (16-17) years. Arab Studies in Education and Psychology, (109) 

March 2000. 

Makkawi, Maram Abdel Rahman. (2018). Artificial intelligence at the gates of education. The 

Kingdom of Saudi Arabia: Aramco Caravan Magazine. 

Ministry of education. (2016 AD). The role of education in achieving the Kingdom’s vision 2030. 

Riyadh: Agency for Planning and Development, General Directorate of Planning. 

Mostafa, Mahmoud Hassan. (2007). Standards for evaluating the performance of public school 

teachers in the Karak governorate from the teachers' point of view. Journal of the College 

of Education, Al-Azhar University, 1 (133), June, 220-251. 

Mustafa, Ibrahim and Al-Zayyat, Ahmed and Abdel-Qader, Hamed and Al-Najjar, Muhammad. 

(D.T). Intermediate Dictionary. Cairo: The Arabic Language Academy, Dar al-Da`wah. 

Qammoura, Samia Shahi and Karush, Hizia. (2018), Artificial intelligence between reality and 

hope: a technical and field study. The International Forum on Artificial Intelligence, a new 

challenge to the law?” Algeria, November 26-27. 

Qatami, Youssef and Qatami, Nayfeh. (2000). Teaching psychology. Amman: Dar Al-Shorouk. 

Qursham, Ahmed Effat; Al-Iraqi, Al-Saeed Mahmoud; Al-Thaqafi, Ahmed bin Salem. (2012). 

Evaluating the teaching performance of the faculty members at Taif University in the light 

of performance quality standards. Arab Studies in Education and Psychology - Saudi 

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-9-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناالواحد والمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        104 

 ISSN: 2706-6495 

 
Arabia, (27), 47-90. 

Rashidi, Muhammad Ali. (2016). Methods of Teaching Computer and Information Technology: 

Reality and Hope, Knowledge Magazine, Ministry of Education, Kingdom of Saudi Arabia, 

(45) February. 

Shakur, Ali. (2012). The reality of employing technological innovations and its obstacles in 

schools in the West Bank and Gaza Strip from the point of view of teachers. An-Najah 

University Journal for Research in Humanities, 27(2). 

Shammari, Wedad Abdullah & Obeikan, Reem Abdel Mohsen. (2016). The effect of teaching 

using augmented reality technology on the academic achievement of secondary school 

students in the computer and information technology course. Journal of Educational 

Sciences, 6(1), 137-173. 

Wass, 2020 AD. The Saudi Data and Artificial Intelligence Authority reviews its vision and that 

of its strategic sectors on Vision Day. Retrieved on 2/8/1441 AH, from 

https://www.spa.gov.sa/2021491, 

Zeitoun, Kamal Abdel Hamid. (2003). Teaching models and skills. Cairo: Alam El-Kotub. 

Zerrougui, satisfied and fatla, princess. (2020). The role of artificial intelligence in improving the 

quality of higher education. The Arab Journal of Specific Education. 4(12), April 2020. 

 المراجع االجنبية: .3.6

Andreas Kaplan, Michael Haenlein .)2019) .Siri, Siri, in my hand: Who’s the fairest in the land? 

On the interpretations, illustrations, and implications of artificial intelligence .

sciencedirect،15-20. autodeskhttps://www.autodesk.com/education/home. 

Carlos, R. C., Kahn, C. E., & Halabi, S. (2018). Data science: big data, machine learning, and 

artificial intelligence, Journal of the American College of Radiology, 15(3), 497-498. 

Chih-Ming Chen , Jung-Ying Wang & Li-Chieh Hsu .(2021) .An interactive test dashboard with 

diagnosis and feedback mechanisms to facilitate learning performance .Computers and 

Education: Artifcial Intelligence. 

Dictionary cambridge .https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/artificial-

intelligence .، dictionary cambridge. 

Gary Wang, Joha Huan   & Xiaojuan Ma .)2020) .Broadening artifcial intelligence education in K-

12: Where to start? s .ACM Inroad. 

 

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-9-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناالواحد والمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        105 

 ISSN: 2706-6495 

 
Hinojo-Lucena, F.J.; Aznar-Díaz, I.; Cáceres-Reche, M.P.; Romero-Rodríguez, J.M. (2019). 

Journal of Kuda and Educational marches ISNN: 2709-5231  p202176 (1) Artificial 

intelligence in higher education: a ibliometric study on its impact in the scientific literature, 

Education Sciences, 9. 

Jena, A.K. (2018). Predicting learning outputs and retention through neural network artificial 

intelligence in photosynthesis, transpiration and translocation, Asia-Pacific forum on 

science learning and teaching, 19(1). 

Neil Selwyn .)2019) .Should robots replace teachers?: AI and the future of education . .cambridge 

UK. 

Scotty Craig .)2018) .Tutoring and intelligent tutoring systems. Nova Science Publishers. . 

Thomas Arnett .)2016) .Teaching in The Machine Age .christensen institute. 

unesco .(2019) https://ar.unesco.org/themes/ict-education/action/ai-in-education . 

Wenting Ma ،Olusola Adesope و ،Qing Liu .(2016) Intelligen tutoring systems and learning 

outcomes: A meta-analysis .Journal of Educational  .  

Castro-Santos, A.; Fajardo, W.; Molina-Solana, M. (2017). A game based e-learning system to 

teach artificial intelligence in the computer sciences degree, International 

Khare, K.; Stewart, B.; Khare, A. (2018). Artificial intelligence and the student experience: an 

institutional perspective, IAFOR Journal of Education, 6(3),  3-78  

Yonghong, Cai & Chongde, Lin. (2006). Theory and Practice on Teacher Performance 

Evaluation. Front. Education. 1: 29–39 . 

Elipane, L. (2012). Towards the Embodiment of Competency Standards: Incorporating the 

Elements of Lesson Study in the Pre-Service Mathematics Teacher Education in the 

Philippines. The Asia-Pacific Education Researcher. 21(2) . 

Silva Marques, Lívia & Gresse von Wangenheim, Christiane & Hauck, Jean. (2020). Teaching 

Machine Learning in School: A Systematic Mapping of the State of the Art. Informatics in 

Education. 19. 283-321. 10.15388/infedu.2020.14. 

 

 .العلمي والنشر ل بحاث األكاديمية المجلة ،الشمري سويلم فرحان بن فهد/ الدكتور ،1811©  محفواة الحقوق جميع

(CC BY NC) 

 

http://www.ajrsp.com/

