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جامعةة تةدري   استخدام أعضاء هيئةة ال  إلى التعرف على واقع  الدراسة  تهدف  :الملخص

والتحديات العملية التعليمية،  في  التي يمكن توظيفها    ؛تط يقات الذكاء االصطناعيل  نجران

والدرجةة العلميةة  ةذل  ،   ،اسةتخدامها، وعققةة  عةل المتايةرات كةةسالجن التي تواجه  

سالمسةحي    الوصةفي  المةنهج   ، والتحليليس  الوصفي    ووظفت الدراسة لهذا الارل المنهج  

مةن   301سمةن ، وُط قت است انة علةى عينةة مكونةة ق أهدافهايحقتو  ،ط يعتها تهما  لمناس

للفصةةا الدراسةةي اموا مةةن العةةام الجةةامعي  ،أعضةةاء هيئةةة التةةدري   جامعةةة نجةةران

اسةةتخدام أعضةةاء هيئةةة التةةدري   جامعةةة نجةةران  :هةةة، وتوصةةلت النتةةائج إلةةى أن1442

ا ا، وأن هنةا  اتفاقة   درجةة منخفضةة جةد  جةاءت    لتط يقات الذكاء االصطناعي في التعلةيم 

 مةاكهةذ  التط يقةات، اسةتخدام   تحةوا دون  التحةديات التةيعلى وجود العديد من  ا  ملحوظ  

في واقع استخدام أعضاء هيئةة التةدري  لتط يقةات الةذكاء أثر  أظهرت النتائج عدم وجود  

في التحةديات ر  أثأو الدرجة العلمية، كذل  عدم وجود    ،زى لمتاير الجن عيُ االصطناعي  

وفةي  ،السةالفين عةزى للمتايةرينيُ التي تواجةه اسةتخدامهم لتط يقةات الةذكاء االصةطناعي 

عقةد دورات تدري يةة ضةرور     :مةن أ رزهةا  ، كةانمجموعة من التوصةيات  تالختام قدم

، تط يقةات الةذكاء االصةطناعيطقعهم على الجديةد فةي مجةاا  إلمعضاء هيئة التدري   

الوسائا التكنولوجية الحديثةة، وتزويةد ال يئةة التعليميةة  ةامجهز    استخدام على    هم تحفيزو

 .العملية التعليميةتط يقات في القزمة لتوظيف تل  ال

 . جامعة نجران -أعضاء هيئة التدري    -الذكاء االصطناعي  تط يقات  الكلمات المفتاحية:
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Abstract: The present study aimed to identify the reality of 

use of faculty members at Najran University of the artificial 

intelligence applications that can be employed in the 

educational process. It also aimed to determine the 

challenges facing this use and its relationship to some 

variables like, gender, and scientific degree. The descriptive 

analytical approach and the descriptive survey approach were 

used because of their fitness to the nature and aims of the 

study. The questionnaire was the main study instrument for 

data collection and was applied to a sample of (301) faculty 

members at Najran University in the first semester of the 

academic year 2020. Findings revealed that the utilization 

degree of the artificial intelligence applications by faculty 

members was very low.  Moreover, there was a noticeable 

agreement by participant members on the existence of many 
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challenges that inhibit the use of these applications. Findings 

also revealed that there was no effect in the reality of faculty 

members' use of the artificial intelligence applications due to 

gender or scientific degree. Besides, there was no effect in 

the challenges facing their use of these artificial intelligence 

applications due to the previously mentioned variables.  At the 

end, a set of recommendations were presented where the 

most prominent were the importance of holding training 

courses for faculty members to familiarize them with the latest 

in the field of artificial intelligence applications and to motivate 

them to use the means of modern technology and the 

importance of providing the educational environment with all 

devices essential for the utilization of such artificial 

intelligence applications in the educational process 

Keywords: Applications of Artificial Intelligence, Faculty 

Members, Najran university. 
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 : المقدمة

رق عالم  نحو  والعشرين  الحادي  القرن  في  اليوم  العالم  تشكا  يتجه  جديد،  مي 

االصطناعي   الذكاء  امساسية،   Artificial Intelligenceتكنولوجيا  ركائز   أ رز 

وتقوم على فكر  إنشاء أجهز  و رامج حاسو ية قادر  على التفكير  الطريقة التي يعما 

ال يانات،   وتحليا  المعلومات،  واكتساب  التعلم،  على  القدر   ولديها  ال شري،  الدماغ   ها 

ال وعليه  وإيجاد  السليم،  القرار  واتخاذ  التكنولوجيا  أعققات،  هذ   من  االستفاد   ص حت 

من   واالتصاالت  المعلومات  ثور   مجاا  في  الك ير   التطورات  لمواك ة  ملحة  ضرور  

 أجا صنع مستق ا أفضا لألجياا القادمة.

االصطناعي   الذكاء  الركائز  فرع ا    AIويعد  وأحد  اآللي،  الحاسب  علوم  من 

التي تقوم عليها صناعة التكنولوجيا في العصر الحالي، يمكن من خقله تطوير امساسية  

كي يتمكن الحاسب   ؛ على مثاله  رامج حاسو ية تحاكي أسلوب الذكاء اإلنساني وتصميمها

 ، وخاصة المهام التي 2011اآللي من أداء  عل المهام  دال من اإلنسان سالشرقاوي،  

التكلم والحركة، إذا  فالذكاء االصطناعي يتيح للحاسوب  تتطلب التفكير والتفهم والسمع و

المعلومات،   واكتساب  التعلم،  القدر  على  من حيث  اإلنسان،  مخ  محاكا   عل وظائف 

تحليا   عملية  على  قرارات  ناء  واتخاذ  فيما  ينها،  عققات  وخلق  وتحليلها  وجمعها 

ديد ، واالستجا ة السريعة المعلومات، واستخدام الخ رات القديمة وتوظيفها في مواقف ج 

المعلومة،   غياب  مع  الاامضة  المواقف  مع  والتعاما  الجديد ،  والظروف  للمواقف 

 والتطور واإل داع وفهم اممور المرئية وإدراكها.  
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ر العديد  و   إلى ظهMalik, Tayal & Vij, 2019ويشير مل  وتايا وفيج س

الذكا على  المستند   الذكية  وامنظمة  التط يقات  االصطناعيمن  ا   ء  كا مؤخر  فاقت   ،

المثمر  في دمج هذ     ،نتاجهاإالحدود في  راعة   المحاوالت  وفاعلية استخدامها، و دأت 

مساهمات  الاة امهمية للعملية التعليمية،    وقدمت   ،التط يقات وامنظمة الذكية في التعليم

س الحياري  إيمان  اآلون2018وتؤكد  في  نجمه  االصطناعي سطع  الذكاء  أن  امخير      ة 

آلي   المتعلمين  تقييم  في  تتمثا  التعليم،  في  تط يقات  من  له  أُستُحدث  ما  وتحليا    ،ا فضا 

،  درجات واخ ارهم  ما حصلوا عليه من    ، وتقديم التاذية الراجعة المناس ة لهم   ،إجا اتهم 

عليه   التدري الرسم  تُ و ناء   هذ     يةخطط  استخدام  ويمتاز  متعلم،  لكا  المناس ة  الشخصية 

ا. توقي طريقة ال  الخطأ والمحا ا  تمام 

اللهي ي س الذكاء االصطناعي أحدث ثور   2020وتتفق شوق    مع ما س ق  أن 

جذرية في مفهوم التعليم، إذ يمكن إنشاء محتوى ذكي من أدلة رقمية من الكتب الدراسية 

المرحلة   من  المستويات،  جميع  على  للتخصيص  القا لة  الرقمية  التعلم  واجهات  إلى 

إلى  يئات الشركات، عقو  على أتمتة امنشطة امساسية    ، ال تدائية إلى ما  عد الثانويةا

واالخت ارات، كما أنه يجعا تعلم   ، وتصنيف الواج ات المنزلية  ،في التعليم، مثا الدرجات 

ترهي    أقا  والخطأ  المتعلمين التجر ة  تقدم  متا عة  ويمكن  المعلمين    ، ا،  تكون   حينوتن يه 

مشكل الذكاء  هنا   على  تعتمد  التي  لل رامج  يمكن  أنه  إلى  إضافة  متعلميهم،  أداء  في  ة 

 مقحظات مفيد .   -على حد سواء-االصطناعي أن تقدم للمتعلمين والمعلمين 

س الري   أما  مجاا 2020وترى  في  ك ير   االصطناعي  الذكاء  مساهمة  أن    

التعليمية مصدر   المؤسسات  تعت ر  ك ير  التعليم، حيث  لل يا  يمكن من خقلها عما   ، اناتا 

آن   في  والمتعلمين  التعليمية  المؤسسات  إدار   يانات  على  قادر   وحفظها   أنظمة  واحد، 

تُ  ضخمة  قواعد  يانات  شكا  عص يةعلى  ش كات  تدريب  في  تن ؤ ال تستطيع    ،ستخدم 

على    وال شرية  المادية  الموارد  في  والنقص  للمتعلم،  الفردي  المستوى  على  الضعف 

ال لألنظمة مستوى  يميلون  المتعلمين  أن  عل  كما  حدوثه،  ق ا  والجامعات  مدار  



المعلم من  أكثر  امسئلة  ؛المعلوماتية  إلى حقيقة    ،لطرح  يرجع  من    كونهم وهذا  يخجلون 

زمقئهم  أمام  اقي  امسئلة  المعلم   ، طرح  إزعاج  تقييمهم    ؛ أو  على  سل ا   يؤثر  ال  كي 

 . مستق ق  

فطاني   هانية  دراسة  توصلت  ومارين  2020سكما  رتشر  زواسكي  ودراسة   ، 

س وقوفيرنر   ,Zawacki-Richer, Marin, Bond & Gouverneurو وند 

   إلى أن تط يقات الذكاء االصطناعي  Faggella, 2019 ، ودراسة فاجيق س 2019

جد   عالية  والتقييم  مستويات  القيا   القيام  مهام  إلى  يمكنها  إضافة  والكفاء ،  الدقة  من  ا 

تسا الوالدينأنها  شراكة  ين  وخلق  للمتعلمين،  امكاديمي  التميز  تحقيق  على    ، عد 

آمنة    ،والمجتمع التعليمية  ال يئة  وجعا  الم كر،  التقويم  على  والتركيز  التدري ،  ،  وهيئة 

للتوصا   هائلة  وإمكانات  معقد ،  قرارات  اتخاذ  االصطناعي  الذكاء  لتط يقات  يمكن  كما 

المسائا  اكتماا  ،لحا  عدم  مع  ال يانات    حتى  مع  التعاما  تستطيع  إنها  ال يانات،  ا 

والجهد الوقت  توفير  إلى جانب  أحيان ا،  والمتضاد   توفير واقع    ،المتناقضة  واإلسهام في 

وتستطيع   الحديثة،  التكنولوجيا  ومواك ة  المواجهة،  على  دهم  ِّ تعو  إذ  للمتعلمين،   ديا 

متعلم، واالستعدادات العقلية  اإلسهام في عرل امسئلة  طريقة تكشف نقاط الضعف لكا  

   له،  اإلضافة إلى متا عة واستكشاف أساليب المتعلمين.

  أن نظم الذكاء االصطناعي يمكنها أن تقوم  إدار   2018وترى نور  الهليا س

العملية التعليمية، وتقديم خدمة أفضا ذات جود  عالية في العما، وذل  من خقا تحويا  

تعتمد على الذكاء االصطناعي، مما يسهم في اتخاذ    ،إلكترونية  نظم اإلدار  التقليدية لنظم 

القرارات اإلدارية الصحيحة، وتوزيع المقررات والحصص الدراسية على المعلمين وفق  

وذوي   وتعزيزهم،  الموهو ين  الطقب  واكتشاف  واتجاهاتهم،  في صعو ات  ال قدراتهم 

مع التواصا الم اشر مع    ، كا متعلم التعلم وتوفير  رامج خاصة لهم، ومراق ة سير التعلم ل

رت أدوار المعلم،  دون مجهود  شري،  اإلضافة إلى أنها غي    مستمرأولياء اممور  شكا  
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للمعلومة وف عد أن كان مصدر   لها،  مجرد  ا  ا، ومشرف ا على  ملقن  ا، وموجه  أص ح ميسر 

 العملية التعليمية. 

أن الذكاء االصطناعي   على  2020وقد أكد موقع إم آي تي تكنولوجي ريفيو س

ساهم في تطوير التعليم الجامعي، من خقا العما  طريقة تش ه المدر  الخاص،  حيث  

، كما يوفر للمتعلمين مقحظات فورية على يمكنه التكيف مع مستوى كا متعلم على حد   

  لي ا لمستوياتهم في الوقت الفعلي، إضافة إلى أن  عل  رامج التعلم اآلإجا اتهم، وتقييم  

النصح حوا   تقديم  القدر  على  الدراسية لديها  المقررات  الوظيفية   ،أفضا  المسارات  أو 

المناس ة لهم، كما أن  عل أنظمة اإلنذار الم كر تمتل  قدرات تن ؤية، معتمد  على تحليا  

الفشا لخطر  يتعرضون  الذين  المتعلمين  لتحديد  الدراسة،    ، ال يانات  من  التسرب  أو 

الم تُمك ن  توفر  عل  و التالي  كما  المناسب،  الوقت  في  التدخا  من  التعليمية  ؤسسات 

وأنظمة التدري  ع ر اإلنترنت إمكانية تعلم اللاات امجن ية،  استخدام تقنيات    ،التط يقات

س الكقم  على  التلقائي  سASRالتعرف  الط يعية  اللاات  ومعالجة    NEP  ،    خقا من 

على ذل  ال يتوقف    تصحيحها، عقو     ومساعد  المستخدمين على  ،اكتشاف أخطاء اللاة

العلمية  الجوانب  عند  االصطناعي  الذكاء  لتسريع   ،استخدام  استخدامه  إلى  يتعدا    ا 

محادثة رو وت  مثا  التنظيمية،  على    ،الجوانب  للرد  اصطناعي  ذكاء  مزود  إمكانات 

الدراسة مجاالت  حوا  الجدد  المتعلمين  التسجيا  ، أسئلة  عملية   وااللتحاق  ، وخطوات 

أسرع المعلومات  شكا  على  العثور  من  وتمكينهم  واحد،    ،  الجامعة،  مصدر  ومن 

والقواعد    ،وتحرير امساتذ  والموظفين من امعماا الروتينية، مثا شرح كيفية التسجيا

للمتعلمين،  الفردية  المساعد   من  المزيد  لتقديم  أك ر  فرصة  ومنحهم  للدراسة،  التنظيمية 

  . تعليمية دون الحاجة لموظفين جدد  و التالي تحسين العملية ال

والرهانات"   التحديات  والتعليم:  االصطناعي  "الذكاء  مؤتمر  أوصى  كما 

ا 2019س التحو  لتحقيق  المستويات  مختلف  على  القزمة  والتدا ير  اإلجراءات     اتخاذ 

استخدام   من  لإلفاد   متكافئة  فرص  الرقمية، وضمان  الفجوات  من  للحد   الشاما  الرقمي 



ةالذكا وخطط تنفيذية لتعزيز توظيف    ،ء االصطناعي، والعما على وضع سياسات عام 

التعليم  في  االصطناعي  في    ، الذكاء  للعما  والمعل مين  امساتذ   وتأهيا  العلمي،  وال حث 

القزمة   الجديد   الرقمية  المهارات  من  وتمكينهم  االصطناعي،  ك ن   الذكاء  ُمم  تعليم 

امكاديمية واطقق  رامج   ، عليميةوالت  ،لقستخدامات  االصطناعي،  للذكاء  واإلدارية 

حدوثه   المتوقع  التاير  تواكب  نتيجة  في  تعليمية  الجامعات  المستق لية  الذكاء   الوظائف 

إنشاء    ،االصطناعي  تتضمن  وطنية  م ادرات  وت ني  الرا عة،  الصناعية  الثور   ضمن 

  . 2019مخت رات للذكاء االصطناعي سنجقء سعدالدين، 

ال  االصطناعي  إن  المختلفة-ذكاء  وتط يقاته  تقنياته  خقا  يوفر    -من  أن  يمكن 

للتعليم عن  عد   ترقية  رمجيات ومنصات  في  تساعد  التي  أكثر ال رمجيات  يجعلها  ،  ما 

على يتسم  الفاعلية،  قدر   تعليم  مزيد    تقديم  المعلم  ويوفر  للتفاعا  ين  الفرص  من  ا 

المعاما واستخدام  العمليةوالتقني  ،ومتعلميه،  التدري ات  لتدري   االفتراضية  إضافة   ،ات 

اإللكترونية االخت ارات  تقنيات  المستمر     ،و رمجياتها   ،إلى  والمتا عة  امسئلة  و نو  

لنتائجهم ونتائج تقييمهم، وتقديم أنماط من التعليم والتعلم التكيفي الذي يتناسب مع ط يعة 

   .2020وقدرات كا متعلم سالدهشان،  

على   تقدمو ناء  يتحقق  توافر    ؛ما  ال  التعليمية،  العملية  على  التقنية  تأثير  فإن 

الحديثة السرعة فحسب،  ا  إلمام    ؛التقنيات  من أجهز  حواسيب متصلة  إنترنت عالي 

التعليمية،  النظم  في  وتوظيفها  فاعلية  التكنولوجية،  التدريسية  المستحدثات  الهيئة 

مهارات   مع    عالية    وامتقكهم  جهة  تتماشى  من  الهائا  والتكنولوجي  العلمي  ومع  ،  التقدم 

مطالب ثور  المعلومات واالتصاالت من جهة أخرى، وهو ما تذهب إليه رؤية المملكة 

الطموحة   السعودية  م اشر   2030العر ية  الرقمي،    ، شكا  التحوا  منظومة  خقا  من 

أفضا   ضمن  لتكون  توجهاتها  مع  عالمي  نموذج    20ويتوافق  التحوا ا  في    ، الرقمي  ا 

عام    العلمي  واال تكار لقستعانة  الذكاء 2030 حلوا  المحوري  الدور  يأتي  هنا  ومن   ،

   التعليم فقط.في ولي   ،االصطناعي في جميع مجاالت الحيا  
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الذكاء  تط يقات  توظيف  ضرور   إلى  التدريسية  الهيئة  يدعو  ما  وهذا 

هم مسئولية اإللمام  كا ما هو  االصطناعي  فاعلية في التعليم الجامعي، ويلقي على عاتق

وعليه والتر وية،  التعليمية  التقنيات  مجاا  في  الحالية  ومنه  جديد  الدراسة  فكر     ؛ان ثقت 

لتسليط الضوء على واقع استخدام أعضاء هيئة التدري   جامعة نجران لتط يقات الذكاء 

 االصطناعي في التعليم. 

 مشكلة الدراسة وأسئلتها: 

ا من الذي اجتاح    ؛  COVID-19س كورونا المستجد  في ظا مواجهة فايرو    كثير 

مؤخر  دوا   لو اء    ا،العالم  الطاعون  وتحوا  الوسطى،   ،يماثا  العصور  في  والجذام 

من   العالمية  ق ا  وإعقنه  الصحة  عالمي  "منظمة  إغقق  او اء   في  تس ب  الذي  اممر   ،"

المختلفة،   التعليم  من  فمؤسسات  االستفاد   إلى  الحاجة  الذكاء ازدادت  تط يقات 

التعليم   توفير  إلى  الحكومات  سعت  أن  وخاصة  عد  التعليمية،  العملية  في  االصطناعي 

، وحولت مناهجها نحو عالم  "عن  عد خارج أسوار المحاضن التعليمية "والتعلم م نائها  

انتشار عدوى    ؛افتراضي من  التقليا  معلومات  هدف  من  يحتاجونه  ما  لمتعلميها  موفر  

 . تقارب الدارسين، ووجودهم في مكان واحد مع الفيرو 

على اختقف مستوياتها  -وحيث إنه لم يعد من المق وا أن تتأخر مؤسساتنا التعليمية  

ومقحقته على المدى القريب    ،عن مواك ة التطور العالمي في العملية التعليمية  -ووظائفها

لتطوير مجتمعاتنا  في  حثيث ا  سعي ا  ثمة  وأن  سيما  ال  الجامعي   وال عيد،  التعليم  مؤسسات 

المستويات   إلى  والوصوا  االعتمادية،  م دأ  وتط يق  الجود ،  ضمان  مفهوم  لتحقيق 

والتخصصات،   ال رامج  كافة  في  العالمية  أص حالمعيارية  الذكية    فقد  التعليم  نظم  تكاما 

ي عصرية،  ضرور   التعلمية،  التعليمية  العملية  في  لجعلها    توجب ودمجها  الجاد  العما 

التعليم التقليدي ال يتناسب مع ظهور ا في التعليم، خصوص  ا أساسي  عنصر   ا  عدما أص ح 

التقنيات الذكية، وأن طرق التدري  التقليدية أص حت غير مجدية، وال تثير شاف المتعلم  

 كونها ال تنسجم مع  يئته الحياتية خارج ال يئة التعليمية. لنحو التعلم؛  



وال حو الدراسات  الذكاء االصطناعيوفي ضوء مراجعة  تط يقات  تناولت  التي    ،ث 

تناولت واقع استخدام أعضاء هيئة   -طقع ال احثةافي حدود    –ت ين عدم وجود دراسات  

التدري   جامعة نجران لتط يقات الذكاء االصطناعي في التعليم، ومن منطلق توصيات  

س وانق ويو وهو ولي  أ رزها دراسة:  والتي من  الدراسات؛   ,Wang, Yuالعديد من 

Hu, & Li, 2020  2019 ، وخديجة درار س2020، ولينا الفراني وسمر الجيلي س  ، 

س الياجزي  تط يقات  2019وفاتن  استخدام  في  التوسع  جميعها  ضرور   أوصت  التي   ، 

الذكاء االصطناعي، وال حث عن جديد هذ  التقنيات، وتعميمها في المؤسسات التعليمية،  

توظيفها مهارات  من  فع    وتمكينهم  مع  شكا  تتوافق  التعليمية  صور   العملية  أثناء  اا 

 احتياجاتهم. 

و ناء على تأكيد العديد من الدراسات على ما توفر  هذ  التط يقات من مزايا للعملية  

التعليمية/ التعلمية، وتماشي ا مع توصيات العديد من الدراسات التي أث تت فاعلية استخدام  

في   االصطناعي  الذكاء  زورقي تط يقات  دراسة:  مثا  أهدافها  لتحقيق  التعليمية  العملية 

 ، ومن منطلق  2020 ، وإيمان محمود س2020 ، وفايز  مجاهد س2020وأمير  فالتة س

الذي دعا     2019توصيات مؤتمر "الذكاء االصطناعي والتعليم: التحديات والرهانات" س

ك ن    ُمم  للعما في تعليم  الذكاء االصطناعي، وتمكينهم من إلى تأهيا امساتذ  والمعل مين 

للذكاء   ،والتعليمية  ، المهارات الرقمية الجديد  القزمة لقستخدامات امكاديمية  واإلدارية 

س فالتة  وأمير   زورقي  ودراسة  استخدام  2020االصطناعي،  ندر   إلى  توصلت  التي    

 تط يقات الذكاء االصطناعي في مؤسسات التعليم الجامعي في العالم العر ي. 

التساؤالت حوا واقع استخدام    ،ومن هذ  المنطلقات كان اإلصرار إلثار  كثير من 

و ناء   التعليم،  في  االصطناعي  الذكاء  لتط يقات  نجران  التدري   جامعة  هيئة  أعضاء 

 :على ما س ق ان ثقت مشكلة الدراسة الحالية، وتحددت في السؤاا الرئي  التالي

التدري هيئة  أعضاء  استخدام  واقع  الذكاء  ما  لتطبيقات  نجران  بجامعة  س 

 االصطناعي في التعليم؟
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 :ويتفرع من التساؤا الرئي  التساؤالت الفرعية التالية

نجران   التدري   جامعة  هيئة  أعضاء  استخدام  تواجه  التي  التحديات  ما 

 لتط يقات الذكاء االصطناعي في التعليم؟

 جامعة نجران  استخدام أعضاء هيئة التدري   اختقف الجن  في    ر ما أث 

 التعليم؟لتط يقات الذكاء االصطناعي في 

استخدام أعضاء هيئة التدري   جامعة ما أثر اختقف الدرجة العلمية في   

 ؟  نجران لتط يقات الذكاء االصطناعي في التعليم

أث  في    رما  الجن   هيئة  اختقف  أعضاء  استخدام  تواجه  التي  التحديات 

 ؟ذكاء االصطناعي في التعليمالتدري   جامعة نجران لتط يقات ال 

استخدام أعضاء    التحديات التي تواجهفي    ما أثر اختقف الدرجة العلمية 

 ؟  هيئة التدري   جامعة نجران لتط يقات الذكاء االصطناعي في التعليم

 أهداف الدراسة: 

 :هدفت الدراسة إلى تحقيق ما يلي

نج  التدري   جامعة  هيئة  أعضاء  استخدام  واقع  على  لتط يقات  التعرف  ران 

 الذكاء االصطناعي في التعليم. 

الكشف عن التحديات التي تواجه استخدام أعضاء هيئة التدري   جامعة نجران   

   لتط يقات الذكاء االصطناعي في التعليم. 

عن    الجن الكشف  اختقف  العلمية    ،أثر  هيئة  في  والدرجة  أعضاء  استخدام 

 . صطناعي في التعليم التدري   جامعة نجران لتط يقات الذكاء اال

التحديات التي تواجه استخدام  في  والدرجة العلمية    ،أثر اختقف الجن الكشف عن   

   .أعضاء هيئة التدري   جامعة نجران لتط يقات الذكاء االصطناعي في التعليم



   حدود الدراسة:

 اقتصرت الدراسة على الحدود التالية: 

 ران. ُط قت الدراسة في جامعة نج الحدود المكانية: •

 هة.1442الفصا الدراسي اموا من العام الجامعي  الحدود الزمنية:  •

   من أعضاء هيئة التدري . 301س  الحدود البشرية: •

الموضوعية: • نجران    الحدود  التدري   جامعة  هيئة  أعضاء  استخدام  واقع 

لتط يقات الذكاء االصطناعي، والتحديات التي تواجه استخدامها في العملية 

 التعليمية. 

 مية الدراسة: أه

 كونها قد تسهم  اآلتي:  منتن ثق أهمية الدراسة الحالية 

في  .1 توظيفها  يمكن  التي  االصطناعي  الذكاء  تط يقات  أ رز  على  الضوء  إلقاء 

 .العملية التعليمية

 إثراء امدب التر وي في مجاا تط يقات الذكاء االصطناعي. .2

ت الذكاء االصطناعي،  إفاد  أعضاء هيئة التدري   جامعة نجران  أ رز تط يقا .3

استخدامها نحو  اهتمامهم  التعليمية،    ،وتوجيه  العملية  تحسين  في  وتوظيفها 

 والتالب على أ رز التحديات التي تواجه استخدامها.

مقن   .4 أدا   حثية  في  تقديم  االصطناعي  الذكاء  تط يقات  استخدام  واقع  لقيا   نة 

أن يستفيد منها ال احثون    حيث يمكن  ؛التحديات التي تواجه استخدامها، و التعليم

 .في دراسات مشا هة

االصطناعي  .5 الذكاء  تط يقات  تتناوا  مستق لية  لدراسات  عديد   مجاالت  فتح 

  .كافة المراحا التعليميةفي  ،وأثرها على نواتج التعلم المختلفة
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 مصطلحات الدراسة: 

 تناولت الدراسة المصطلحات التالية:

االصطناعي   س  :Artificial Intelligenceالذكاء  المومني  ف  ، 2019عر 

"سعي اآللة أو الحاسوب لققتراب أكثر من قدرات    :هأن     الذكاء االصطناعي  349ص.  

 وإمكانيات العقا ال شري، والتفوق عليه في  عل امحيان". 

وتط يقات على الهواتف    ،أجهز  و رامج حاسو ية  : بأنَّه  وتعرفه الباحثة إجرائيًا

الل  ،الذكية التصرف   ،وحية وامجهز   على  القدر   ولديها  ال شري،  العقا  قدر     ،تمتل  

القرارات  اإلفاد     ،واتخاذ  ال شري،  هدف  العقا  يعما  ها  التي  الطريقة  والعما  نف  

 وتوظيفها في التعليم من أجا تحقيق امهداف التعليمية المنشود .  ،منها

التدريس هيئة  وامس:   Faculty Membersأعضاء  امساتذ ،  اتذ   هم 

المحاضرون ويلحق  هم  المساعدون،  وامساتذ   ومدرسو    ، والمعيدون  ،المشاركون، 

 اللاات، ومساعدو ال احثين. 

نجران   الحكومية    :Najran Universityجامعة  الجامعات  إحدى  هي 

وتقع جنوب المملكة  مدينة نجران،   ،التا عة لوزار  التعليم في المملكة العر ية السعودية 

كلية هي: كلية      م، وتضم أر ع عشر   200٧هة/  142٧سوم ملكي عام  وقد تأسست  مر

العلوم   كلية  التر ية،  كلية  المعلومات،  الحاسب ونظم  علوم  كلية  التط يقية،  الط ية  العلوم 

كلية   اإلدارية،  العلوم  كلية  امسنان،  طب  كلية  الطب،  كلية  المجتمع،  كلية  واآلداب، 

كلية العلوم واآلداب  شرور ، كلية التمريل، كلية  الصيدلة، كلية الهندسة، كلية اللاات،  

 الشريعة وأصوا الدين. 

 اإلطار النظري

 مفهوم الذكاء االصطناعي: 

 Johnمكارثي   على يد جون1956عام    AIاالصطناعي    ظهر مصطلح الذكاء

McCarthy  دارتموث ورشة ضمن جامعة  مؤتمر  في  اممريكية،   Dartmouth عما 



يُ  كاءللذ ال داية نقطة فكانت والذي   ، المعنية االصطناعي  الحاس ات  علوم  فروع  أحد  عد 

، فهو علم تصميم آالت و رامج حاسو ية تستطيع التفكير اإلنسان كيفية محاكا  اآللة لسلو  

ر كما يقرر، وتتصرف  ، تتعلم كما يتعلم، وتقر  اإلنسان نف  الطريقة التي يعما  ها عقا  

-Ocanaرات عقا االنسان ع ر أنظمة الحاسوب س كما يتصرف، أي أنه عملية محاكا  قد

Fernandez, Valenzuela-Fernández & Garro-Aburto, 2019 .  

س زايد  أ و  ف  علوم  19، ص201٧ويُعر ِّ من  "فرع  االصطناعي  أن ه:  الذكاء    

الحاسوب الذي يمكن  واسطته خلق وتصميم  رامج الحاس ات التي تحاكي أسلوب الذكاء 

يت لكي  المهام  دال  اإلنساني؛  أداء  عل  من  الحاسب  التفكيرمكن  تتطلب  اإلنسان،  من    ، 

 والحركة  أسلوب منطقي ومنظم". ،والتكلم  ،والسمع ، والتفهم 

تريديني    يصف  حين  االصطناعي  أن ه:    Tredinnick, 2017سفي  الذكاء 

الخاصة  الحوس ة التقنيات وامساليب  الكم يوتر    ؛"مجموعة من  على  تهتم  قدر  أجهز  

التن ؤ  ها في كثير    ،اتخاذ قرارات عققنية مرنة استجا ة للظروف ال يئية التي ال يمكن 

واتخاذ   امذكياء،  والوكقء  اآللي،  والتعلم  الط يعية،  اللاة  معالجة  وتشما:  امحيان،  من 

 القرارات المنطقية". 

ه:    الذكاء االصطناعي  أن  135، ص2020وترى لينا الفراني وسماهر القرني س

حتى تص ح قادر  على محاكا     ؛ "سلو  وخصائص يتم متا عتها من  رامج الحاسب اآللي

 القدرات الذهنية لإلنسان  أساليب وأنماط مختلفة". 

الذكاء االصطناعي  أنه: "قدر  اآلالت  2020أما  انا ضمراوي س   فقد عرفت 

التي تل   وتشا ه  تحاكي  معينة  القيام  مهام  على  الرقمية  الكائنات    والحواسيب  تقوم  ها 

التفكير على  كالقدر   السا قة  ، الذكية؛  التجارب  من  التعلم  العمليات    ،أو  من  غيرها  أو 

منظمة  امخرى التي تتطلب عمليات ذهنية، كما يهدف الذكاء االصطناعي إلى الوصوا

ال شر  ،تتمتع  الذكاء يتصرف  ه  الذي  النحو  التعلم   ؛وتتصرف على  والفهم،    ،من حيث 
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وما   ، والتفاعا  ،واإلرشاد  ،من التعليم   مختلفة    تقدم تل  امنظمة لمستخدميها خدمات   حيث  

 إلى ذل ". 

س تفسير  2020ويصف  اداود  على  النظام  "قدر   االصطناعي  أن ه:  الذكاء    

واستخدام تل  المعرفة لتحقيق    ، والتعلم من هذ  ال يانات  ،ال يانات الخارجية  شكا صحيح

 من خقا التكيف المرن عليها". أهداف ومهام محدد  

يُقحظ أن ه ليست    ،AIو استقراء التعريفات السا قة لمصطلح الذكاء االصطناعي  

تُ  والتط يقات  امجهز   المصطلح  كا  هذا  نطلق  فلكي  االصطناعي،  الذكاء  صنف ضمن 

 يجب أن يتصف  الخصائص اآلتية:   ،على نظام كم يوتر

 

 التعلم واكتساب المعلومات.  •

 واتخاذ القرارات  شأنها.  ،وخلق عققات فيما  ينها ،ليا المعلوماتجمع وتح •

 التفكير واإلدرا .   •

 اكتشاف المعرفة وتط يقها.  •

 التعلم والفهم من التجارب والخ رات السا قة. •

 وتوظيفها في مواقف جديد .  ،استخدام الخ رات القديمة •

 االستجا ة السريعة للمواقف والظروف الجديد .  •

 مواقف الاامضة مع غياب المعلومة.التعاما مع ال •

 وفهم اممور المرئية وإدراكها.  ،التطور واإل داع •

 ظهور الذكاء االصطناعي وتطوره:

الذكاء  ظهور  تاريخ  تناولت  التي  والدراسات  امد يات  من  العديد  تت ع  خقا  من 

والتقنية    ،االصطناعي  النظرية  اإلسهامات  حوا  ملحوظ ا  اتفاق ا  هنا   أن   التي يُقحظ 

الذكاء  ظهور  رحلة  في  المهمة  المحطات  أ رز  إجماا  ويمكن  ظهور ،  على  ساعدت 

 يلي: فيما ،االصطناعي وتطور  



استكشاف نهج جديد     دأ عدد قليا من العلماء    ات من القرن الماضي:يالخمسين  

يمكنه ذكية،  آالت  على    ال ناء  اإلنسانية،  ناء   الحسا ي  التفكير  عملية  محاكا  

للمعلومات،    االكتشافات جديد   رياضية  ونظرية  امعصاب،  علم  في  الحديثة 

وتطور علم التحكم اآللي، كما أُس  المجاا الحديث ل حوث الذكاء االصطناعي  

عام   دارتموث  مؤتمر  الذكاء  1956في  قاد   حوث  الحضور  هؤالء  وأص ح   ،

ومارفن   ،John McCarthyاالصطناعي لعد  عقود، وخاصة جون مكارثي  

وهر رتسيمون   ،Allen Newellوألين نويا    ،Marvin Minsky  مينسكاي

Herbert Simonاالصطناعي  ؛ للذكاء  مخت رات  أس   معهد    الذي  في 

للتكنولوجيا   ميلون    ، MITس ماساتشوست   كارنياي    ،   CMUسوجامعة 

يحا   اآللي  الحاسب  وكان  النا ،  معظم  أدهشت  وكت وا  رامج  وستانفورد، 

   ويتحدث اإلنجليزية. ،نظريات المنطقيةويث ت ال ،مسائا في الج ر 

ا  سخاء من وزار  الدفاع اممريكية، وقام أص حت تل  ال حوث تمو    ات:ي الستين 

االصطناعي الذكاء  قدر   حوا  ال احثون  التوقعات  أنهم   ، هؤالء  في    يد  فشلوا 

 صعو ة  عل المشاكا التي واجهتهم. حقيقة  إدرا  

ام حاث  اممر  :ناالحكومتقطعت    ات:ي السبعين  لكا  تمويلهما  وال ريطانية  يكية 

أوا   تل   وكانت  االصطناعي،  الذكاء  مجاا  في  الموجهة  غير  االستكشافية 

 انتكاسة تشهدها أ حاث الذكاء االصطناعي. 

صحو     ات: ي الثمانين  االصطناعي  الذكاء  أ حاث  النجاح    شهدت  خقا  من  جديد  

أو أكثر    هارات التحليلية لواحد  التجاري "للنظم الخ ير " التي تحاكي المعرفة والم

وصلت أ حاث الذكاء االصطناعي إلى   1985من الخ راء ال شريين، و حلوا عام 

تمويل الحكومات  و دأت  دوالر،  مليار  من  سنوات  مجدد ا   هاأكثر  و عد  قليلة،    ، 

   أخرى.  شهدت أ حاث الذكاء االصطناعي انتكاسة    198٧من عام وتحديد ا 
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الذك  ات: ي التسعين  نجاحات  حقق  االصطناعي  في    اء  يستخدم  وأص ح  أك ر، 

المجاالت   من  والعديد  الط ي،  والتشخيص  ال يانات،  واستخراج  اللوجستية، 

التكنولوجيا  صناعة  أنحاء  جميع  في  عد     ،امخرى  إلى  النجاح  ذل   ويرجع 

عواما، مثا: القو  الك ير  للحواسيب، وزياد  التركيز على حا مشاكا فرعية 

عققات جديد   ين مجاا الذكاء االصطناعي وغيرها من مجاالت محدد ، وخلق 

االلتزام  مناهج رياضية   ال احثون  مماثلة، وفوق كا ذل   دأ  العما في مشاكا 

 ومعايير علمية صارمة. ،قوية

والعشرين:   الواحد  من    القرن  عالية  درجة  على  االصطناعي  الذكاء  أص ح 

ة مستقلة، وتم تط يقه على نطاق  التخصص والتقنية، وانقسم إلى مجاالت فرعي

 واسع في شتى مجاالت الحيا . 

والعشرين:  الواحد  من    القرن  عالية  درجة  على  االصطناعي  الذكاء  أص ح 

وتم تط يقه على نطاق  التخصص والتقنية، وانقسم إلى مجاالت فرعية مستقلة،  

 واسع في شتى مجاالت الحيا . 

أ رز تلخيص  يمكن  أنه  الحالية  الدراسة  ظهور   وترى  رحلة  في  المهمة  المحطات 

 الذكاء االصطناعي وتطور  كما يلي:

 ( 1جدول )
 المحطات المهمة في رحلة ظهور الذكاء االصطناعي وتطوره 

 المرحلة التي وصل إليها ظهور الذكاء االصطناعي  التاريخ 

 ميقد الذكاء االصطناعي 1952-1956

 السنوات الذه ية للذكاء االصطناعي 1956-1974

 الشتاء اموا للذكاء االصطناعي  1974-1980

 عصر االزدهار اموا  1980-1987

 الشتاء الثاني للذكاء االصطناعي  1987-1993

 عصر االزدهار الثاني 1993-2011

 الحيا  مجاالت ىالذكاء االصطناعي في شت  اآلن  -2011

 



 أنواع الذكاء االصطناعي:  

 :  2020سيون ،  النحو التالي إلىيمكن تقسيم أنواع الذكاء االصطناعي 

الضيق    – االصطناعي  الذكاء ويُ :  Weak Alالذكاء  أنواع  من  النوع  هذا  عت ر 

م ال رمجة  على  أساسي  يعتمد  شكا   إذ  اإلطقق؛  على  ام سط  تأدية  جا  االصطناعي 

المحدد  الوظائف  من  عاد      ،مجموعة  وتقتصر  معينة،  وفي  يئة  محدد  نطاق   ضمن 

تتوفر في  يئة   ،تحت شروط  معينة  ،ر ردود أفعاا على مواقف معينةتصرفاته على إظها

رجا آلي صناعة  من    IBMما جاءت  ه شركة    :ما، ومن أ رز اممثلة على هذا النوع

العالم  الشطرنج   ُ   ، Deep Blueيعرف  اسم   الهزيمة   طا  إيقاع  من  ليتمكن  رمج 

 .   Garry Kasparovكاس اروفسغاري 

االصطناعي   – االصطناعي  :  Strong Alالقوي    الذكاء  الذكاء  من  النوع  هذا  يزداد 

في   السا ق  قدرته  النوع  وعن  ال يانات،  الخ ر     ها،تحليلاستقطاب  من  واالستفاد  

مؤهق   جعله  في  ذل   ساهم  وقد  مستقلة  المكتس ة،  الذاتية  صفة  القرارات  التخاذ  عل   

 . ورو وت المحادثة اآلنية ،القياد السيار  ذاتية  :عن التلقين، ومن أ رز اممثلة عليه

الخارق    – االصطناعي  أنموذج  يُ   :Super Alالذكاء  النوع  هذا  خارق  ع د  أن ا  يمكن  ا 

ويناف  العقا ال شري من حيث التفكير؛ إال أنه ما زاا قيد التجارب والتحديث   عيضار

ال شرية   الط يعة  يستوعب  أن  الخارق  االصطناعي  الذكاء  ويحاوا  دائم،  في   شكا  

يتسم  ه  ، التفكير ما  أ رز  ومن  أفعاا،  وردود  انفعاالت  من  يظهر   على   :وما  القدر  

 والتواصا مع اآلخرين. ،وإقامة العققات االجتماعية ،التفاعا

االصطناعي،   للذكاء  أجياال   تمثا  أنها  يُقحظ  السا قة  امنواع  و استعرال 

ا    ينتراوحت   والتفاعا  اإلدرا   إلى  ال سيط  الفعا  من  رد   االستفاد   تمت  وقد  لذاتي، 

اقتراح مجموعة من التط يقات    ، سالضيق والقوي   : لذكاء االصطناعينوعي  ا من خقا 

إيجا ية حققت  نتائج  الاالب  لها في  كان  والتي  التعليمية،  العملية  التي يمكن توظيفها في 

 العديد من الفوائد للمتعلمين وأعضاء هيئة التدري  في ال يئة التعليمية. 
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   زايا استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي في العملية التعليمية:م

تتلخص مزايا استخدام تط يقات الذكاء االصطناعي في العملية التعليمية وفق ا لما 

امد يات   العديد من  فطاني سدراسة    :مثاوالدراسات،  أوردته  والدهشان   ،  2020هانية 

و2020س س ،  اللهي ي  و 2020شوق  رتشر  ،  وقوفيرنر  زواسكي  و وند  ومارين 

فاجيق و ،  Zawacki-Richer, Marin, Bond & Gouverneur, 2019س

 فيما يلي:  Faggella, 2019س

وتقد فرصة  ةحاتإ .1 استفساراتهم،  على  والرد  المتعلمين،  مع  إجا ات  ي التفاعا  م 

 أكثر كفاء . 

   جعا تعلم التجر ة والخطأ أقا خطور   وترهي  ا. .2

 م والتعلم التكيفي الذي يتناسب مع ط يعة وقدرات كا متعلم. م أنماط من التعليي تقد  .3

ر إمكانية تعلم اللاات امجن ية،  استخدام تقنيات التعرف التلقائي على الكقم  يتوف .4

ومساعد     ، ، واكتشاف أخطاء اللاة NEPسومعالجة اللاات الط يعية     ، ASRس

 المستخدمين على تصحيحها. 

عدم   .5 مع  حتى  المسائا  لحا  ال يانات  التوصا  مع  والتعاما  ال يانات،  اكتماا 

 المتناقضة والمتضاد  أحيان ا. 

 إكساب المتعلمين عنصر التشويق، والتحدي، والخياا، والمنافسة في العملية التعليمية.  .6

ويتحل  .٧ المتعلمين،  أداء  وتقد ا رإ ا  لديهم،  والضعف  القو   نقاط  القزم  يز  الدعم  م 

 لهم في الوقت المناسب. 

 م الحلوا المناس ة للمشكقت التعليمية. ي متعلمين ذوي الخ ر  ال سيطة، وتقدر أداء اليتطو .8

في إدار   يانات المؤسسات التعليمية، وحفظها على شكا قواعد  يانات  اإلسهام   .9

تستطيع   في   تن ؤ  الضخمة  والنقص  للمتعلم،  الفردي  المستوى  على  الضعف 

 عات ق ا حدوثه.الموارد المادية وال شرية على مستوى المدار  والجام



استخدام تط يقات الذكاء االصطناعي في العملية التعليمية  وترى الدراسة الحالية أن  

 يمكن أن يوفر المزايا التالية: 

التر ية    سايرم .10 في  الحديثة  المعلم    ؛االتجاهات  من  كا    أدوار  ط يعة  حيث  من 

 والمتعلم. 

 ة.ف ش كة اإلنترنت مغرال تعليمية  كفاء  وجود  عالي يتوظ .11

المختلفة يتعز .12 الموضوعات  شرح  متعدد     ةفاضإو  ،ز  معلوماتية  أشكاا  ط قة 

 . لخ  على محتوى المقررإام عاد سنص، صوت، صور ، فيديو ...  

تُ يتوف .13 إذ  والتكلفة؛  والوقت  الجهد  المعلومات مك  ر  على  العثور  من  المتعلمين  ن 

 . وتحرر امساتذ  والموظفين من امعماا الروتينية،  شكا أسرع

 واالناما  واإل حار داخله.  ، الفرصة للمتعلمين للتفاعا في المقرر الدراسي  تتيح .14

 ص النصوص الطويلة  دقة متناهية و طريقة سهلة القراء .يتلخ  .15

 ا النصوص المكتو ة في المقرر الدراسي إلى ملفات صوتية مسموعة. يتحو .16

المط وعةيتحو .1٧ الصور  ملفات  ،ا  إلى  اليد  المكتو ة  خط  النصوص  نصية    أو 

 . هايمكن تعديل

    :التعليم الجامعياستخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي في   تحول دونالتحديات التي  

مثا دراسة    ؛الذكاء االصطناعيالتي تناولت  الدراسات  على    من خقا االطقع

س الخي ري  آراء2020ص رية  على  والوقوف  التدري      ،  هيئة  نجران أعضاء   جامعة 

التي    حوا دون  التحديات  التعليم تحوا  في  االصطناعي  الذكاء  تط يقات  استخدام 

العملية الجامعي في  توظيفها  يمكن  التي  االصطناعي  الذكاء  تط يقات  أ رز  وتحليا   ،

 Speech، وتمييز الكقم Expert Systemامنظمة الخ ير   مثا تط يقات    ؛التعليمية

Recognition  ومعالجة اللاات الط يعية ،Natural Language Processing  ،

االستفاد     وا دونتحمن العوائق التي    أن  هنا  مجموعة  ، ُوجد  Roboticsوالرو وتات  

 لعا من أ رزها:تل  التط يقات، المثلى من 



 صباح عيد رجاء الصبحي د. 

الذكاء  .1 تط يقات  استخدام  التدري   أهمية  هيئة  أعضاء  وعي  قلة 

 االصطناعي في التعليم.  

أ .2 لتأهيا  الكافية  التدري ية  ال رامج  توافر  على عدم  التدري   هيئة  عضاء 

 استخدام تط يقات الذكاء االصطناعي في التعليم.  

والتدريب على   .3 للتعلم  التدري   الكافي لدى أعضاء هيئة  الوقت  توافر  عدم 

 استخدام تط يقات الذكاء االصطناعي. 

 أعضاء هيئة التدري  لألنماط التعليمية المستحدثة.   عل مقاومة  .4

ذات .5 المختصة  الجهات  دور  مهارات   قصور  تطوير  جانب  في  العققة 

في  الذكاء االصطناعي  تط يقات  استخدام  مجاا  في  التدري   هيئة  أعضاء 

 واالرتقاء  ها. ،العملية التعليمية

الدراسية الستخدام تط يقات   .6 القاعات  لتجهيز  المرافقة  العالية  المالية  التكلفة 

 . وغيرها ،والش كات ،وال رامج ،الذكاء االصطناعي من امجهز  

أعضاء هيئة التدري  أن استخدام تط يقات الذكاء االصطناعي   عل  اعتقاد   .٧

 في التعليم يحتاج إلى مجهود أك ر من التعليم  الطريقة التقليدية. 

 عدم توافر الوقت الكافي الستخدام تط يقات الذكاء االصطناعي أثناء المحاضر .  .8

 تفاعلهم معه. قلة و ،النمط الجديد من التعلمضعف استجا ة المتعلمين مع  .9

 دخاا أي تط يقات للذكاء االصطناعي. إلوعدم مناس تها  ،ضعف ال نية التحتية  .10

 عدم توافر الدعم الفني القزم  الصور  المطلو ة. .11

التقنيات   .12 يستخدمون  الذين  التدري   هيئة  معضاء  المقدمة  الحوافز  ضعف 

 التعليمية الحديثة. 

يس .13 ال  الدراسية  القاعة  في  المتعلمين  تط يقات  عدد  استخدام  في  مح  التحكم 

 الذكاء االصطناعي في التعليم. 



التدري  .14 هيئة  أعضاء  كاها  على  الملقا   امع اء  من   ؛كثر   يمنعهم   مما 

 ستخدام تط يقات الذكاء االصطناعي في التعليم. ال التفرغ

استخدام   .15 أثناء  تواجههم  التي  المشكقت  حا  على  المتعلمين  قدر   ضعف 

 صطناعي في التعليم. تط يقات الذكاء اال 

 وترى الدراسة الحالية أنه يمكن التالب على  عل تل  التحديات عن طريق اآلتي:

تط يقات   • الستخدام  والمتعلمين  التدري   هيئة  أعضاء  لدى  إيجا ي  اتجا   تهيئة 

 الذكاء االصطناعي في عمليتي التعليم والتعلم. 

التعليمية  امجهز   • ال يئة  القزمة    ،تهيئة  الذكاء وال رامج  تط يقات  الستخدام 

 االصطناعي. 

عقد الدورات التدري ية لتدريب أعضاء هيئة التدري  والمتعلمين على استخدام   •

 تط يقات الذكاء االصطناعي، وتوظيفها في ال يئة التعليمية. 

 توفير متخصصين ذوي كفاء  عالية للدعم الفني.  •

تط يقات • استخدام  على  التدري   هيئة  أعضاء  وتشجيع  الذكاء    تحفيز 

 االصطناعي، ورصد الجوائز لذل . 

 : أبرز تطبيقات الذكاء االصطناعي التي يمكن توظيفها في العملية التعليمية

العملية   في  توظيفها  يمكن  التي  االصطناعي  الذكاء  تط يقات  أ رز  إجماا  يمكن 

دراسة:    ، التعليمية مثا  والدراسات؛  امد يات  من  العديد  أوردته  لما  وسلت ع ا  هب  يوفيا 

وسيد   ص رية  و  ،  Yufeia, Salehb, Jiahuic & Syed, 2020سوجيهوي  

س2020الخي ري س الحجيلي  وسمر  الفراني  ولينا  س2020 ،  الياجزي  وفاتن   ، 2019  ، 

   كما يلي:2019و كر وطه س

هي  رامج حاسو ية مصممة لمحاكا     : Chatbotsروبوتات الدردشة الذكية   .1

شك توفر  ال شرية،  للمحادثات  المستخدم  ذكية  التفاعا  ين  أشكاا  من  ق  

أو    ،  Voiceس أو الصوت     ، Textسوال رنامج، ويتم التفاعا من خقا النص  
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مع   مثاكليهما  مختلفة  أشكاال   التط يقات  هذ   وتأخذ  المراسلة  : ا،  أو    ، تط يقات 

الويب الذكية  ، مواقع  امجهز   تط يقات  للمتعلمين    ،أو  يمكن  الهاتف،  ع ر  أو 

معها الرو وت  دور    التفاعا  يقوم  ثم  ومن  معين،  متعلقة  مجاا  أسئلة   طرح 

وتقديم   والدعم،  والحا،  التي تطرح عليه،  فاعا من خقا اإلجا ة عن امسئلة 

المستخدمون   إليه  ما يحتاج  اعتماد ا على  التعاطف،  أو حتى  والنصح،  المشور  

 من مساعد . 

المعزز  .2 تز :  Augmented Reality  الواقع  تفاعلية  تقوم  تقنية  امنية، 

فيديو... إلخ  و أشكاا متعدد     إضافة ط قة معلوماتية سنص، صور ، صوت، 

المشاهد  الحقيقي  الواقع  على  النص  ؛ام عاد،  يتحوا  الصور  ، حيث  أو    ،أو 

ين ل  الحيا    واقع  إلى  الدراسي،  المقرر  الخاصة  محتوى  الثا تة  امشكاا 

 تط يقات الواقع المعزز.  مجرد تسليط كاميرا الهاتف الذكي عليها، ع ر

االفتراضي   .3 للواقع  Virtual Realityالواقع  تفاعلية  حاسو ية  محاكا    :

تُ  داخلها،  الحقيقي،  واإل حار  والتحكم  واالناما   التفاعا  فرصة  للمتعلم  تيح 

وهو  معينة  أماكن  زيار   في  المشاركة  أو  الخطر ،  المعملية  التجارب  كإجراء 

مختلفةقاعد   معها،    ،كالمنزا  ؛في  يئة  والتفاعا  داخلها  والتنقا  الصف،  أو 

والقفازات،   الواقية،  الخوذات  مثا:  خاصة،  أدوات  استخدام  ذل   ويتطلب 

 والنظارات، مع استشعار المكان والحركة. 

الصوت   .4 تقوم  تحويا    :Audio Industryصناعة  رقمية،  هي  رامج 

مسموعة إلى  المكتو ة  المحدد  ؛  النصوص  االفتراضية  للاة  ثم  وفق ا  ومن   ،

أو مواد   الرقمية،  الكتب  أو  المحموا،  أو تط يقات  الويب،  استخدامه في مواقع 

 التعليم اإللكتروني، أو المستندات وغيرها.

 رامج حاسو ية، تحاكي سلو  االنسان    :Expert Systemsالنظم الخبيرة   .5

وتقديم   االستنتاج،  وقواعد  امحكام،  وإصدار  المعرفة،  استخدام  في  الخ ير 



صائح والحلوا المناس ة للمشكقت،  حيث يتم نقا خ ر  االنسان الخ ير إلى  الن 

 النظام الحاسو ي الخ ير عن طريق مهند  المعرفة.

التعليمية .6 القيام   آلة هي :Robotics الروبوتات  على  قادر   كهروميكانيكية 

الذاكر    في  المحفوظة  التعليمات  من  مجموعة  ات اع  طريق  عن   مهامها 

للجهاز، ويتم تصميم هذ  اموامر عن طريق  رمجيات متخصصة   اإللكترونية

في الحاسوب، ومتصلة  أجزاء الرو وت، ويمكن تصنيف أدوار الرو وت أثناء  

إنشاء   طريقة  تعلم  أو  للمعلم،  نظير  أو  تعليمية،  كوسيلة  التعليمي،  النشاط 

 الرو وت، إذ يتم التعلم عن الرو وت ومع الرو وت، ومن الرو وت.

الذكي  التعل .7 التكيفي  هو   :Intelligent Adaptive Learningم 

لكا   االصطناعي الذكاء أساليب توظيف المختلفة  التعليمية  االحتياجات  تل ية  في 

متعلم،  حيث يمكن استخدام خوارزميات الكم يوتر التي تُستمد من إجا ة المتعلم  

التعليمية المواد  عرل  تكييف  في  امسئلة  ال  ، عن  الموارد    ، مخصصةوتقديم 

امكثر التعلم  مع   تطا قا   وأنشطة 

واآلنية   الهادفة الراجعة التاذية وتقديم  للمتعلم، المعرفية االحتياجات

 المعلم.  وجود ضرور  دون

الذكية   .8 التعليمية  ألعاب    : Smart Educational Gamesاأللعاب 

تتسم  التشويق  محدد،  تعليمي  هدف  لتحقيق  الحاسوب    ،م رمجة  واسطة 

  ، ز النشاط الذهنيالخياا، والمنافسة،  حيث يتم تصميمها  طريقة تحف  والتحدي و

وتحس ِّ  التركيز،  مستوى  وحا  وتزيد  المنطقية،  القرارات  اتخاذ  على  القدر   ن 

 وتقوي العققات والصقت االجتماعية. ،المشكقت  طريقة سريعة

الذكي  يالتق  .9 تق  :Smart Evaluationيم  تستطيع  حاسو ية،  م  يي رامج 

الواج ات مهارا وتصحح  العليا،  التفكير  آلي،    ،ت  المعقد   شكا  واالخت ارات 
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المتعلمين،    وتستعرل أداء  وتحلا  ال يانات،  من  واسعة  نقاط    وت رزمجموعة 

 القو  والضعف لديهم، وتقدم الدعم القزم لهم في الوقت المناسب. 

الحروف   .10 وقراءة   رامج  :  Distinguish and Read Lettersتمييز 

إلى    حاسو ية، اليد  المكتو ة  خط  النصوص  أو  تقوم  تحويا الصور المط وعة 

ومقارنته    ،ملفات نصية يمكن التعديا عليها، ويتم ذل  من خقا تحليا المستند 

ال يانات المخزنة في قاعد   النموذجية لألحرف، كما    ، مع الخطوط  أو  السمات 

 هولة. لتخمين الكلمات المج اإمقئي    اتستخدم تل  ال رامج مدقق  

النصوص   .11 يمكنها  :  Summarize Textsتلخيص  حاسو ية،   رامج 

يمكن  القراء ،  حيث  سهلة  و طريقة  متناهية  الطويلة  دقة  النصوص  تلخيص 

قياسي،  وقت  في  معلوماته  أهم  واستخقص  التلخيص،  استيعاب  لمستخدميها 

أ حاث   امصلية  النصوص  أكانت  منشورات  سواء  أم  لمقاالت،  وسائا    ا  على 

 واصا االجتماعي. الت

 استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي في التعليم الجامعي: 

مار   رنسكي   سدرار،  Marc Prensky يرى  اليوم  2013في  أن  طقب    

قد تايروا  شكا جذري، فليسوا     Digital Nativesممن وصفهم  المواطنين الرقميين  

ن حيث  لتعليمهم،  التعليمية  مناهجنا  تصميم  تم  الذين  الحديثة،  أش هم  التقنية  ظا  في  وا 

وألعاب   الذكية،  وامجهز   للحواسيب،  ومستخدمين  محاطين  أوقاتهم  معظم  ويقضون 

الفيديو، ومشاقت الموسيقى الرقمية، وكاميرات الفيديو، وكا املعاب وامدوات امخرى  

رون ويعالجون المعلومات  طريقة مختلفة عن سا ق يهم،  الخاصة  العصر الرقمي، فهم يُفك ِّ

لاة الجيا الرقمي، كما يجب إعاد   مع  وعليه يجب أن ن تكر ونعيد ونعدا المواد لتتناسب  

ويشير   المستويات،  ولكا  المقررات  كا  تدري   في  سالتفكير  أن     2010سالم  إلى 

المراحا  جميع  في  والتعلم  التدري   يتعلق  عمليات  فيما  تايرت  الكاما  التوقعات 

الجام  ، الدراسية الذكيةوعلى امخص  التعليم  تكاما نظم  تعتمد على  إذ  اتت  منها،    ،عية 



العما الجاد   التعلمية، وأص حت ضرور  عصرية، تستلزم  التعليمية  العملية  ودمجها في 

ا  عدما أص ح التعليم التقليدي ال يتناسب مع  ا في التعليم، خصوص  ا أساسي  لجعلها عنصر  

يدية أص حت غير مجدية، وال تثير شاف  ظهور التقنيات الذكية، وأن طرق التدري  التقل 

   المتعلم نحو التعلم؛ كونها ال تنسجم مع  يئته الحياتية خارج ال يئة التعليمية.

في التعليم الجامعي يتيح إنجاز العديد من المهام    الذكاء االصطناعيإن  استخدام  

م، ومساعدتهم في  امكاديمية االعتيادية، مثا: تحديد درجات الطقب، واإلجا ة عن أسئلته

يمك   كما  المهني،  لمسارهم  تجر ة  التخطيط  تقديم  من  االفتراضية  المساعد   تط يقات  ن 

الحاسو ية  يئة   الواقع  الرؤية  مزج  ويوفر  الشخصية،  للتفضيقت  مقئمة  أكثر    تعليمية 

ز االهتمام والفهم، ويمكنها دمج الطقب في أنشطة التعليم وام حاث الجامعية،  يتعلم تعز

عن  عد   الطقب  تسمح  مشاركة  أنها  إلى  الدورات  إضافة  ع ر  يحدث  الفعا  ما  وهو   ،

اإل  المفتوحة ع ر  متنوعة من    ؛ نترنتالدراسية  تعلم مواد  أتاحت آلالف امشخاص  التي 

في تحليا    الذكاء االصطناعيعشرات الجامعات حوا العالم، كما تستفيد الجامعات من  

الن ال يانات  من  الهائا  التعليميةالقدر  العملية  عن  والتن ؤ  درجات    ،اتج  امداء،  ومتا عة 

     .201٧، 01وحاجتهم للمساعد  لتجنب تسر هم من الدراسة سحكومة  ،الطقب 

ا   تطور  العالم  حوا  الجامعي  التعليم  مؤسسات  من  العديد  شهدت  ذل   أجا  من 

تهتم  الذكا تأسي  تخصصات  في  الماضية  القليلة  السنوات  في  ء االصطناعي، ملحوظ ا 

العالمي الصعيد  المتحد ،   ؛فعلى  والمملكة  وكندا،  اممريكية،  المتحد   الواليات  جاءت 

وهولندا االصطناعي،    ؛والسويد،  الذكاء  في  علمية  درجات  تمنح  التي  الدوا  طليعة  في 

السعودية العر ية  المملكة  احتلت  العر ي  الصعيد  المتحد   ،وعلى  العر ية    ،واإلمارات 

م العر يةوجمهورية  الهاشمية  ، صر  امردنية  العر ية    ؛والمملكة  الدوا  مكانة  ارز   ين 

 التي اهتمت  الذكاء االصطناعي.

الذكاء  تط يقات  استخدام  إلى  توجهها  الدراسات  من  العديد  أظهرت  كما 

  التي 2020االصطناعي في مؤسسات التعليم الجامعي، كدراسة زروقي وأمير  فالتة س
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استخدام   أن   االصطناعي  أكدت  الذكاء  الذاتي  النس ة  يتط يقات  التعلم  فرص  من  زيد 

ولي  فقط مجرد متلقين سل يين يعتمدون    ،للمتعلمين، وتجعلهم فاعلين في العملية التر وية

 على الشرح أو المحاضر  من ق ا امستاذ،  

ا أنها كم  ،ال رامج المعتمد  على الذكاء االصطناعي تتميز  المرونة والحداثة   خاصة وأن  

المعايير  ال رنامج  ،تتسم  الدقة في تحديد  المتعلقة  أهداف  الرزنامة  ومن شأنها   ،وتحديد 

دعم  أيض   واإل داع   المتعلمينا  اال تكار  أكثر    ،على  مخرجات  تأمين  على  وذل   العما 

امهداف   مع  عقو   المرجو تناسق ا  على    ،  المساعد   اآلليات  أهم  من  يعت ر  ذل   على 

التط فضاء  استخدام  يخلق  اآللية  هذ   واستثمار  التعليمي،  المجاا  في  التكنولوجي  ور 

الطرق   اتصاا   وامستاذ  أسها  المتعلم  دائم  ين  وقت    ،وتواصا  ممكن، وجهد  و أقا 

كما أنها   ،على الذكاء االصطناعي تتميز  المرونة والحداثة   ال رامج المعتمد    خاصة وأن  

المعايير  ال رنامجوتحدي  ،تتسم  الدقة في تحديد  المتعلقة  أهداف  الرزنامة  ومن شأنها   ،د 

دعم  أيض   واإل داع   المتعلمينا  اال تكار  أكثر    ،على  مخرجات  تأمين  على  وذل   العما 

امهداف   مع  عقو   المرجو تناسق ا  يُ   ،  ذل   على  على  المساعد   اآلليات  أهم  من  عت ر 

واستثمار التعليمي،  المجاا  في  التكنولوجي  التطور  فضاء    استخدام  يخلق  اآللية  هذ  

وهذا    ممكن،وجهد  و أقا وقت    ، وتواصا دائم  ين المتعلم وامستاذ  أسها الطرق  اتصاا  

كا   والفائد  على  تعود  النفع  التي  العديد من اإليجا ية  الجامعي يضمن  التعليم   ما يجعا 

حد    على  والمتعلم  المعلم  ال   من  ال رامج  جود   على  ذل   ينعك   و التالي  تعليمية سواء، 

خاصة الجامعي  ، صفة  التعليم  مؤسسات  عامة،  وعلى  الدراسة    صفة  أوصت  لذا 

االصطناعي  االهتمام  الذكاء  المواك ة  ل  ؛ ضرور   العصرية  التط يقات  أهم  كونه 

معلمينل وإعداد  التكنولوجية،  توظيف    ،وإداريين   ، لتطورات  على  قادرين  وتر ويين 

الذكاء  الستخدام  المناس ة  التعليمية  ال يئة  وتوفير  االصطناعي،  الذكاء  تط يقات 

االصطناعي الذكاء  على  يعتمد  نظام  وضع  على  والعما  جود     ؛االصطناعي،  لضمان 

التعليم الجامعي، وهذا ما يدعم أهمية الدراسة الحالية التي تسعى إلى التعرف على واقع  



تواجه اس التي  والتحديات  التط يقات،  لتل   نجران  التدري   جامعة  هيئة  أعضاء  تخدام 

 استخدامها في التعليم الجامعي. 

 الدراسات السابقة 

إلى سعت  و  ،  Wang, Yu, Hu, & Li, 2020س دراسة وانق ويو وهو ولي  

الصين   آنهوي  جمهورية  مقاطعة  التدري   جامعات  هيئة  أعضاء  رغ ة  عن  الكشف 

استخدام    ، يةالشع  التعليم في  في  الذكاء االصطناعي  انتشار  في ضوء    ،تط يقات  نظرية 

المتايرات  ذل الم تكرات،   كالميز  وعققة  عل  والخ ر    ،والتوافق  ،النس ية   :    ، والثقة 

ولتحقيق هذا الهدف ات عت الدراسة المنهج الوصفي سالمسحي ، واعتمدت على    ،التعقيد و

أعضاء هيئة التدري   جامعات مقاطعة لعشوائية على عينة من   قت  الطريقة ا است انة طُ 

عددهم    ، آنهوي النتائج،   1٧8س لغ  التدري  أن    : وأظهرت  هيئة  أعضاء  استخدام 

  ، أن الميز  النس ية  كما  جاءت  درجة منخفضة،  تط يقات الذكاء االصطناعي في التعليم ل

مة في تحديد رغ ة أعضاء هيئة  والخ ر  هي العواما المساه  ،والثقة المتصور   ،والتوافق 

لي  له تأثير ك ير على استعداد   التعقيدُ   التدري  في استخدام أنظمة التدري  الذكية،  ينما

الذكية التدري   أنظمة  التدري  الستخدام  هيئة  هيئة  أعضاء  أعضاء  وأوصت  تشجيع   ،

 . تط يقات الذكاء االصطناعي في التعليمالتدري  على استخدام  

الدوس للذكاء وقد     ،Aldosari, 2020سري  دراسة  المحتملة  اآلثار  ناقشت 

التعليم   العزيز  الجامعياالصطناعي على  لتحقيق هذا  ، وفي جامعة اممير سطام  ن ع د 

النوعي  الهدف ال حث  منهج  استخدام  سؤاا    ،تم  طرح  خقا  من   مفتوح    من  عينة  على 

تم اختيارهم   ،ر سطام  ن ع د العزيزامميجامعة    من  ا  أكاديمي  30 لغ عددهم س  امكاديميين

سدلفي  أسلوب  الوعي  آليات الأظهرت  و  ، استخدام  مستوى  في  ا  انخفاض  هنا   أن  نتائج 

االصطناعي   الذكاء  التعليم تط يق  حاجة  في  هنا   وأن  حوا   ،  الوعي  نشر  من  لمزيد 

في   االصطناعي  الذكاء  تط يقات  استخدام  ال إمكانيات  وأوصت  التعليمية،  دراسة العملية 
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الستخدام   ضرور    مستعدين  ليكونوا  التدري   هيئة  أعضاء  الذكاء   تط يقات إعداد 

 . والندوات ،وورش العما ،االصطناعي  شكا فعاا من خقا الدورات التدري ية

س الخي ري  ص رية  امتق  ت  هدفو  ، 2020دراسة  درجة  على  التعرف  إلى 

ظيف تط يقات الذكاء االصطناعي  الخرج لمهارات تو  معلمات المرحلة الثانوية  محافظة

التي المعوقات  أهم  التعليم، وتحديد  الذكاء االصطناعي   في  المعلمات عن استخدام  تعيق 

التعليم  من    المنهج  الدراسةاستخدمت    ، في  مكونة  است انة  على  اعتمدت  كما  الوصفي، 

المرحلة  ا   ند  34س معلمات  امتق   درجة  لمهارا  لقيا   الخرج  ت  الثانوية  محافظة 

التعليم الذكاء االصطناعي في  سال  وتكونت  ،توظيف تط يقات  معلمة  130عينة من  من     

وتوصلت   الثانوية،  المرحلة  أنال معلمات  إلى  الثانوية    :نتائج  المرحلة  معلمات  امتق  

االصطناعي في التعليم جاءت  درجة    محافظة الخرج لمهارات توظيف تط يقات الذكاء

المعوقات لتوظيف هذ  التط يقات، كما   على وجود العديد من  امنخفضة، وأن هنا  اتفاق  

من  توصلت التي  التوصيات  من  مجموعة  المعلمات    إلى  امتق   في  تسهم  أن  الممكن 

 لمهارات توظيف تط يقات الذكاء االصطناعي في التعليم. 

سعت الدراسة إلى الكشف عن  و   ،  Shin, & Shin, 2020سدراسة شن وشن  

الذكاء االصطناعي تط يقات     في جمهورية كوريااال تدائية    المرحلةالعلوم  وعي معلمي  

  المنهج  الدراسةاستخدمت  ها، وطرق تط يقفي التدري ، و  توظيفها ومعرفة كيفية    ، AIس

عينة  سالمسحي ،  الوصفي   على  العشوائية  ط قت  الطريقة  است انة  على  من  واعتمدت 

الفرعية  ،العاصمةفي    المعلمين الك رى  عددهم    ،والمدن  ومعلمة، معلم     95س لغ  ا 

في    توظيفها  التي يمكنلذكاء االصطناعي  وعي المعلمين  تط يقات ا   :وأظهرت النتائج أن

العلوم تحظى    التعليم وأن مقررات  من خقلها   نس ة يمكن أعلى  جاء  درجة منخفضة، 

ا تط يقات  االصطناعي  ين  توظيف  حيث  مقرراتلذكاء  اال تدائية،  ي ف  لات    المرحلة 

لحاالت  ٪  32.6٪ للتمرين والطاقة، و  54.٧و    ،٪  68.4مرل والفضاء  موضوعات ا



تدريب المعلمين وفي ضوء النتائج أوصت الدراسة  ضرور   ،  ٪ للحيا 2٧.4، و  الماد  

 التدري . في التي يمكن توظيفها  على تط يقات الذكاء االصطناعي

س وسيد  وجيهوي   وسلهب  يوفيا   & Yufeia, Salehb, Jiahuicدراسة 

Syed, 2020 ،  النظري  و التأصيا  إلى  الدراسة  للذكاء االصطناعي من حيث  هدفت 

وأ رز المحطات المهمة في تطور ، والجوانب التط يقية للذكاء االصطناعي في   ،تاريخه

لتط يقاته،   الس ا  وأفضا  الذي  التعليم،  الوصفي  المنهج  الارل  لهذا  الدراسة  ووظفت 

ط يعتها مع  إلى    ويحقق   ،يتناسب  وتوصلت  في أهدافها،  المهمة  المحطات  أ رز  تحديد 

للذكاء  التط يقية  الجوانب  أ رز  عن  والكشف  وتطور ،  االصطناعي  الذكاء  تاريخ 

الزمني،  والتقويم  اإللكتروني،  الدرجات  نظام  في:  والمتمثلة  التعليم  في  االصطناعي 

والواق التكيفي،  والتعلم  المخصص،  والتعلم  االفتراضي،  االفتراضيوالمعلم  والواقع    ،ع 

عن  عد   والتعلم  الس ا    ، المعزز،  من  مجموعة  الدراسة  اقترحت  كما  تط يق  لوغيرها، 

تط يقات   توظيف  الدراسة  ضرور   وأوصت  التعليم،  في  االصطناعي  للذكاء  أفضا 

 لما لها من أهمية في تحسين العملية التعليمية.  ؛الذكاء االصطناعي

س فالته  وأمير   زروقي  دور  و  ، 2020دراسة  على  الضوء  تسليط  إلى  هدفت 

الجامعي،   التعليم  جود   تحسين  في  االصطناعي  الوصفي  الذكاء  المنهج  وات عت 

وتوصلت  التحليليس أن  ،  الذاتي    :إلى  التعلم  فرص  من  يزيد  االصطناعي  الذكاء 

ج  مجرد متلقين سل يين، كما أن ال رامال  للمتعلمين، ويجعلهم فاعلين في العملية التر وية  

الذكاء االصطناعي تتميز  المرونة المعايير  ،والحداثة   ،المعتمد  على    ،والدقة في تحديد 

ال رنامج المتعلقة  أهداف  الرزنامة  اال تكار   ؛وتحديد  على  المتعلمين  دعم  شأنها  من 

الطرق   داع، عقو   واإل التعلم  أسها  المتعلم على  تساعد  أنها  و أقا وقت وجهد    ، على 

جعا التعليم الجامعي يضمن العديد من النتائج اإليجا ية التي تعود  النفع  ممكن، وهذا ما ي

وعلى    ، و التالي ينعك  على جود  ال رامج التعليمية  صفة خاصة  ،على المعلم والمتعلم

االهتمام  الذكاء   الدراسة  ضرور   وأوصت  عامة،  العالي  صفة  التعليم  مؤسسات 
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العصري  ؛االصطناعي  التط يقات  أهم  وكونه  التكنولوجية،  للتطورات  المواك ة  عداد  إة 

 كوادر تر وية قادر  على توظيف تط يقات الذكاء االصطناعي. 

س وطه    وتط يقات   و رامج  سياسات   رصد  إلىت  هدفو  ،  2019دراسة  كر 

ووظفت الدراسة لهذا الارل منظور دولي،    من  الجامعي  التعليم  في  االصطناعي  الذكاء

الوصفي   ط يعتها   التحليليس المنهج  مع  يتناسب  أهدافها  ،الذي  إلى،  ويحقق   : وتوصلت 

تاريخ  ،والمصطلح  م سطة،  وصفية   صور    االصطناعي  الذكاء  وتطور  تحديد 

ومن   ؛االصطناعي  الذكاء  المعاصر ، وأ رز تط يقات  العلوم   في  واستخداماته  ،ومرادفاته

الكقم  Expert Systemالخ ير     امنظمة  :أهمها وتمييز   ،Speech 

Recognition  ومعالجة اللاات الط يعية ،Natural Language Processing  ،

 . Roboticsوالرو وتات  

س الياجزي  فاتن  تط يقات    ت هدفو  ، 2019دراسة  استخدام  على  التعرف  إلى 

المنهج  الجامعي  المملكة العر ية السعودية، وات عت  التعليم  الذكاء االصطناعي في دعم 

إ  التحليليسالوصفي   وتوصلت  االصطناعي    لى،  الذكاء  لمفهوم  النظري  التأصيا 

و  أ رز  إوخصائصه،  على  الضوء  االصطناعي لقاء  الذكاء  دور  تط يقات  وتحديد   ،

وفي ضوء النتائج أوصت الدراسة  ،  الذكاء االصطناعي في دعم التعليم الجامعيتط يقات  

التعليمية،   العملية  في  االصطناعي  الذكاء  تط يقات  استخدام   رامج    وإعداد  ضرور  

التدري    هيئة  معضاء  الذكاء    ؛والمتعلمينتدري ية  تط يقات  استخدام  مهارات  لتنمية 

 االصطناعي. 

 أوجه االستفادة من الدراسات السابقة: 

السا قة الدراسات  استعرال  خقا  تل     ، من  من  االستفاد   أوجه  إجماا  يمكن 

 الدراسات فيما يلي:

 الدراسة الحالية. دعم الشعور  المشكلة، والحاجة إلى إجراء  •

 االستفاد  من نتائج الدراسات السا قة في ردم الفجو  ال حثية من خقا الدراسة الحالية.  •



 االستفاد  من امطر النظرية للدراسات السا قة في اإلجا ة عن أسئلة الدراسة الحالية. •

 ة.امخذ  توصيات الدراسات المستق لية المن ثقة منها، وتضمينها في الدراسة الحالي •

 :الدراسةإجراءات  

 تم استخدام المنهجين التاليين: من أجل تحقيق أهداف الدراسة  :الدراسةمنهج 

الوصفي   .1 اإلطار   (: التحليلي)المنهج  لمحور  الكافية  المعلومات  لجمع  وذل  

 وأداتها، واإلجا ة عن تساؤالتها.النظري للدراسة 

الوصفي   .2 هيالمنهج  أعضاء  من  كبيرة  عينة  لمسح  التدريس  )المسحي(:  ئة 

في   االصطناعي  الذكاء  لتطبيقات  استخدامهم  واقع  ووصف  نجران،  بجامعة 

 العملية التعليمية، والتحديات التي تواجههم. 

أعضاء هيئة التدريس    تمثل مجتمع الدراسة الحالية في جميع   مجتمع الدراسة وعينته: 

)معيد   نجران  العمل    –محاضر    –بجامعة  رأس  هم على  ممن  الدراسي للفصل  دكتور( 

الجامعي    األول العام  )1442من  عددهم  والبالغ  المباشرة (  1537هـ،  للمعلومات  وفقًا 

نجران، أما عينة الدراسة في جامعة    عمادة الموارد البشرية التي تم الحصول عليها من  

تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة من أعضاء هيئة التدريس،  (  308فقد بلغت )

   ألداة الدراسة. وااستجابالذين  منهم( 301بجامعة نجران، ولكن )  من جميع الكليات

 ( 2جدول )
 توزيع عينة الدراسة حسب )الجنس والدرجة العلمية( ونسبة العينة إلى مجتمع الدراسة الكلي

 :الدراسة  أداة

 :ا للخطوات التاليةها وفق  ؤتم استخدام االست انة لتحقيق أغرال الدراسة، وتم  نا

االستبيانتحديد   -أ من  ومتايراته  : الهدف  الدراسة  أهداف  تحديد    ، افي ضوء  تم 

التدري     ،الهدف من االست يان التعرف على واقع استخدام أعضاء هيئة  وهو 

  الدرجة العلمية الدرجة العلمية 
  الجنس الجنس 

  المجموع الكلي المجموع الكلي 
  أنثى أنثى   ذكر ذكر 

  %%  تت  %%  تت  %%  تت

  2.23 2.23   79 79   0.51 0.51   54 54   3.71 3.71   25 25   معيد معيد 
  2.13 2.13   49 49   3.61 3.61   94 94   0.51 0.51   54 54   محاضر محاضر 

  5.63 5.63   011 011   6.81 6.81   65 65   9.71 9.71   45 45   دكتور دكتور 

  0.001 0.001   103 103   8.94 8.94   051 051   2.05 2.05   151 151   المجموع الكلي المجموع الكلي 
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التحديات    والكشف عن جامعة نجران لتط يقات الذكاء االصطناعي في التعليم،  

استخدام تواجه  االست يان  ها،  التي  نمط  اختيار  تم  الهدف  هذا  ضوء  وعلى 

ا منه أكثر كفاء     ؛المالق ،  للدراسةالمطلو ة    في الحصوا على المعلومات  نظر 

 . اإلضافة إلى سهولة تجميع وت ويب وتحليا المعلومات المجمعة من خقله

االستبيان -ب بناء  مصادر  خقا    :تحديد  من  االست يان  على  تم  ناء  االطقع 

الدراسة والمتعلقة  موضوع  المرت طة  والدراسات  تكوين    ؛امد يات   ارل 

وكافة ما يتعلق  ها،    ، ي التعليم تصور دقيق عن تط يقات الذكاء االصطناعي ف

أساتذ  من  المختصين  من  نخ ة  أراء  إلى  الرجوع  جانب  في    ،وتر ويين   ،إلى 

تم استطقعها ع ر استفتاءات ومقا قت مفتوحة، حتى تم التوصا    ، هذا الصدد

هيئة  أعضاء  استخدام  واقع  تمثا  التي  والع ارات  الفقرات  من  إلعداد  ن  

  والكشف عن يقات الذكاء االصطناعي في التعليم،  التدري   جامعة نجران لتط

 ها.التحديات التي تواجه استخدام

األولية   -ت الصورة  إلى    لالستبيان:إعداد  التوصا  تم  السا قة  المصادر  من خقا 

أولية   تحتها  صور   اندرج  رئيسين،  محورين  على  اشتملت  حيث  لقست يان، 

   فقر . 25س

االستبيان -ث الصو  :صدق  من  االنتهاء  امولية   عد  من    لقست يانر   التحقق  تم 

في   المختصين  المحكمين  من  مجموعة  على  وذل   عرضه  الظاهري  صدقه 

وطرق   المناهج  التعليم،  تكنولوجيا  التعليمي،  سالتصميم  التالية:  المجاالت 

و ناء على مقحظات المحكمين تم إجراء التعديقت على االست يان  التدري  ،  

 . ليخرج  صورته النهائية

تم حساب معامقت االتساق الداخلي    ،للتأكد من ث ات االست يان  :بات االستبيانث -ج

كرون اخ  ألفا  معادلة  س  ؛ استخدام  الدراسة  أدا   ث ات  معاما     0.88حيث  لغ 

مما    ،وتؤكد على أن امدا  تتسم  معاما ث ات مرتفع  ، وتعت ر هذ  النس ة عالية  



  اويعت ر هذا مؤشر    ، لي  ين فقراتهايعني تمتعها  درجة عالية من االتساق الداخ

 .مقئمة امدا  إلى حد ك ير في تط يقهاعلى 

االستبيان:   -ح تصحيح  أسلوب  ليكرت  تحديد  نظام  استخدام  الخماسي،    Likrtتم 

متوسطة   –عالية    –حيث ُوضعت خم  استجا ات أمام كا فقر : سعالية جد ا  

كانت عالية جد ا،  منخفضة جد ا ؛ حيث تحسب خم  درجات إذا  –منخفضة  –

متوسطة، ودرجتان   كانت  إذا  كانت عالية، وثقث درجات  إذا  وأر ع درجات 

 . إذا كانت منخفضة، ودرجة إذا كانت منخفضة جد ا

التأكد من صدق االست يان  االستبيان في صورته النهائية: -خ أص ح    ، وث اته  ، عد 

 فقر .   23محورين رئيسين، اندرج تحتها ستكون من ي في صورته النهائية 

الدراسة أداة  تطبيق  هيئة   :إجراءات  أعضاء  أعداد  عن  إحصائيات  على  الحصوا   عد 

اختيار   تم  ال شرية،  الموارد  عماد   من  نجران  الدراسة  التدري   جامعة   الطريقة عينة 

ال سيطة  لغ   را ط    ، 308سعددها  العشوائية  ال ريد  االست يان  وإرساا  ع ر  اإللكتروني 

ثم جرى  عد    فقط استجاب مدا  الدراسة،  301ا عضو، ولكن ساإللكتروني الخاص  ك

 ا.واستخقص النتائج منه ،وتحليلها إحصائي ا ها،وتفرياها، ذل  جمع

اإلحصائية:   واألساليب  الدراسةالمعالجات  أسئلة  عن  المتوسطات    ،لإلجا ة  استخدام  تم 

المعيارية لكا فقر  من فقرات االست يان،  ،الحسا ية للعينات اخت ار ست   و  واالنحرافات 

 .  One- way ANOVAاخت ار تحليا الت اين أحادي االتجا  سوالمستقلة، 

 : ومناقشتهاتحليل النتائج 

الدراسة،   إليها لإلجا ة عن أسئلة  التوصا  التي تم  النتائج  يستعرل هذا الجزء 

 :ومناقشتها في ضوء أهدافها وأد يات المجاا، وذل  على النحو التالي

السؤ  "ال  إجابة  على:  ينص  والذي  التدريس  الرئيس  هيئة  أعضاء  استخدام  واقع  ما 

 "؟بجامعة نجران لتطبيقات الذكاء االصطناعي في التعليم 
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 ( 3جدول )

واقع استخدام أعضاء هيئة التدريس بجامعة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل

 نجران لتطبيقات الذكاء االصطناعي في التعليم 

واقع استخدام أعضاء  الخاص  محور    ،  3النتائج الوارد  في جدوا س  يقحظ من

التعليم  في  االصطناعي  الذكاء  لتط يقات  نجران  التدري   جامعة  على   هيئة  والمشتملة 

س من  عددها  11-1الفقرات  ي لغ  والتي  جاءت  درجة   أن    :فقر     11س   الفقرات  جميع 

 ول: المحور األ 
واقع استخدام أعضاء هيئة التدريس بجامعة نجران لتطبيقات  

 الذكاء االصطناعي في التعليم 

 متوسط ال
 الحسابي 

 نسبة 
 متوسط ال

 االنحراف 
 المعياري

 ترتيب البند
 في المحور 

درجة  
 االستخدام 

كوسيلة تعليمية من   Roboticالتعليمي  ستخدم الرو وت  . أ6
 . التعليمي لدى المتعلمينتسهيا التعليم وتطوير امداء أجا 

1.09 21.8 0.281 1 
منخفضة  

 جدا  

أ رز9 والضعف    .  القو   خقا  نقاط  من  المتعلمين  أداء  في 
 . Smart Evaluation الذكي تط يقات التقييم

1.0٧ 21.4 0.261 2 
منخفضة  

 جدا  

أوفر  ٧ الذكي.  التكيفي   Intelligent Adaptive    التعلم 
Learning التعليمية المختلفة لكا متعلم  تل ية االحتياجاتل . 

1.06 21.2 0.251 3 
منخفضة  

 جدا  

المناس ة .  5 الحلوا  ال سيطةل  أقدم  الخ ر   ذوي  من    لمتعلمين 
 .Expert Systemsخقا  رامج النظم الخ ير   

1.05 21.0 0.211 4 
منخفضة  

 جدا  

واالناما   في المقرر الدراسي  للمتعلم فرصة التفاعا  . أتيح  3
    الواقع االفتراضيه  استخدام تقنيات  اإل حار داخلوالتحكم و

Virtual Reality . 
1.05 21.0 0.225 5 

منخفضة  
 جدا  

توظيف  1 خقا  من  المتعلمين  استفسارات  على  الرد  أعتمد   .
 . Chatbotsرو وتات الدردشة الذكية 

1.04 20.8 0.188 6 
منخفضة  

 جدا  

أحوا4 المكتو ة    .  الدراسي  النصوص  المقرر  ملفات  لى  إفي 
 Audioصوتية مسموعة من خقا تط يقات صناعة الصوت  

Industry . 
1.03 20.6 0.161 ٧ 

منخفضة  
 جدا  

ألخص 11 سهلة    .  و طريقة  متناهية  الطويلة  دقة  النصوص 
 Summarize استخدام تط يقات تلخيص النصوص   القراء  

Texts. 
1.03 20.6 0.1٧1 8 

منخفضة  
 جدا  

المكتو ة  خط اليد  النصوص  أو    الصور المط وعة  . أحوا10
تمييز   استخدام تط يقات    إلى ملفات نصية يمكن التعديا عليها

 .Distinguish and Read Letters وقراء  الحروف 
1.03 20.6 0.189 9 

منخفضة  
 جدا  

 Smart Educational الذكية ستخدم املعاب التعليمية . ا8
Games   ،والخياا والتحدي  التشويق  على  والمنافسة    القائمة 

 . في العملية التعليمية 
1.03 20.6 0.198 10 

منخفضة  
 جدا  

 إضافة ط قة معلوماتية  . أعزز شرح الموضوعات المختلفة  2
ام عاد،  متعدد   المحتوى    و أشكاا  من    الرقميعلى  للمقرر 

 . Augmented Realityتط يقات الواقع المعززخقا 
1.02 20.4 0.151 11 

منخفضة  
 جدا  

 - 0.153 20.9 1.045 كل المحور ك
منخفضة  

 جدا  



جد  م احتا  نخفضة  إذ  االستخدام،  من  التعليمي  ا  الرو وت  كوسيلة    Roboticاستخدم 

المتعلمين لدى  التعليمي  امداء  وتطوير  التعليم  تسهيا  أجا  من  درجة    صدار     تعليمية 

الع ار  1،09ا و متوسط ي لغ ساالستخدام المنخفل جد   القو   أ   : ،  ينما جاءت   رز نقاط 

م المتعلمين  أداء  في  الذكي  والضعف  التقييم  تط يقات  خقا   Smart ن 

Evaluationالتعلم التكيفي الذكير  أوف    : ، أما1،0٧و متوسط ي لغ س  ،المرت ة الثانية  في  

 Intelligent Adaptive Learning  لكا ل المختلفة  التعليمية  االحتياجات  تل ية 

س فجاء    ، متعلم  ي لغ  وجاءت  و   1،06 متوسط  الثالثة،  المرت ة  احتلت  المرت ة  قد  في 

المناس ة  :الرا عة الحلوا  ال سيطةل  أقدم  الخ ر   ذوي  النظم    لمتعلمين  خقا  رامج  من 

الخامسة1،05و متوسط ي لغ س   Expert Systems الخ ير     : ، وحلت في المرت ة 

التفاعا  أتيح   فرصة  الدراسي  للمتعلم  المقرر  داخلفي  واإل حار  والتحكم  ه واالناما  

تقنيات   االفتراضيال استخدام  ي لغ  ،Virtual Reality   واقع    ،1،05س  و متوسط 

السادسةو المرت ة  في  توظيف    :تقها  خقا  من  المتعلمين  استفسارات  على  الرد  أعتمد 

الذكية   الدردشة  س Chatbots رو وتات  ي لغ  أما1،04و متوسط   أحوا   ع ار :   ، 

من خقا تط يقات    ملفات صوتية مسموعةإلى  في المقرر الدراسي  النصوص المكتو ة  

س Audio Industry صناعة الصوت   ي لغ  المرت ة   ، 1،03و متوسط  فقد جاءت في 

 استخدام    النصوص الطويلة  دقة متناهية و طريقة سهلة القراء   وع ار : ألخصالسا عة،  

النصوص   تلخيص  س    Summarize Textsتط يقات  ي لغ  في 1،03و متوسط    

المرت ة وفي  الثامنة،  أو    أحوا  :التاسعة  المرت ة  المط وعة  المكتو ة  النصوص  الصور 

  تمييز وقراء  الحروف  استخدام تط يقات     خط اليد إلى ملفات نصية يمكن التعديا عليها

Distinguish and Read Letters،  س ي لغ  المرت ة  1،03و متوسط  في  وجاء   ، 

  Smart Educational Games الذكية  ستخدم املعاب التعليمية  ا  ع ار :   العاشر 

التشويق على  التعليمية  ، القائمة  العملية  في  والمنافسة  والخياا،  ي لغ    والتحدي  و متوسط 

 إضافة ط قة معلوماتية و أشكاا ع ار : أعزز شرح الموضوعات المختلفة     ، أما1،03س



 صباح عيد رجاء الصبحي د. 

ام عاد، المحتوى    متعدد   خقا  للمقرر    الرقميعلى  المعززمن  الواقع     تط يقات 

Augmented Reality،  1،02و متوسط ي لغ س  ،فقد كانت في المرت ة امخير .  

استخدام أعضاء هيئة التدري   أن    :و شكا عام توصلت نتائج هذا المحور إلى

 ا. جاء  درجة منخفضة جد     جامعة نجران لتط يقات الذكاء االصطناعي في التعليم 

ي تواجه استخدام أعضاء  ما التحديات الت ا: إجابة السؤال األول والذي ينص على: "ثانيً 
 "؟هيئة التدريس بجامعة نجران لتطبيقات الذكاء االصطناعي في التعليم

واالنحرافا الحسا ية  المتوسطات  حساب  تم  السؤاا  عن  المعيارية    تلإلجا ة 
نجران  الستجا ات   التدري   جامعة  هيئة  محور  أعضاء  تواجه  على  التي  التحديات 

 ، والجدوا التالي يوضح ذل : ناعي في التعليملتط يقات الذكاء االصطهم استخدام
 (4جدول )

الستجابات أعضاء هيئة التدريس بجامعة نجران على محور  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 التحديات التي تواجه استخدامهم لتطبيقات الذكاء االصطناعي في التعليم 

 المحور الثاني:
ء هيئة التدريس بجامعة نجران  استخدام أعضاالتحديات التي توجه  

 لتطبيقات الذكاء االصطناعي في التعليم

 متوسط ال
 الحسابي 

 نسبة 
 المتوسط 

 االنحراف 
 المعياري 

 ترتيب البند 
 في المحور 

 درجة 
 التحديات  

التعليم يحتاج   استخدامأن     . االعتقاد16 تط يقات الذكاء االصطناعي في 
 . ليدية إلى مجهود أك ر من التعليم  الطريقة التق

 عالية جد ا 1 0.22٧ 99.2 4.96

 عالية جد ا 2 0.240 99.0 4.95 .عدم توافر الدعم الفني القزم  الصور  المطلو ة. 14

 عالية جد ا 3 0.293 98.8 4.94 . تط يقات الذكاء االصطناعي في التعليم استخدام وعي  أهمية القلة . 12

 أثناء تواجههمي  الت المشكقت حا على المتعلمين قدر  ضعف .  13
 . تط يقات الذكاء االصطناعي في التعليم استخدام 

 عالية جد ا 4 0.326 98.8 4.94

الدراسية عدد.  19 القاعة  في  استخدام   في  التحكم يسمح ال  المتعلمين 
 . تط يقات الذكاء االصطناعي في التعليم

 عالية جد ا 5 0.333 98.4 4.92

 عالية جد ا 6 0.366 98.4 4.92 .الجديد من التعلم وتفاعلهم معه ضعف استجا ة المتعلمين مع النمط. 18

يستخدمون  .  22 الذين  التدري   هيئة  معضاء  المقدمة  الحوافز  ضعف 
 . التقنيات التعليمية الحديثة

 عالية جد ا ٧ 0.391 98.0 4.90

 من مما يمنعهم  أعضاء هيئة التدري  كاها على الملقا   امع اء كثر .  20
 .  يقات الذكاء االصطناعي في التعليمتط استخدام 

 عالية جد ا 8 0.445 96.0 4.80

الستخدام  .  15 الدراسية  القاعات  لتجهيز  المرافقة  العالية  المالية  التكلفة 
 .تط يقات الذكاء االصطناعي

 عالية جد ا 9 0.454 85.8 ٧9.4

التدري ية.  23 ال رامج  توافر  الذكاء    الستخدام   الكافية  عدم  تط يقات 
 . الصطناعي في التعليما

 عالية 10 0.152 80.4 4.02

للتعلم  .  1٧ الكافي  الوقت  توافر  تط يقات    استخدامعلى    والتدرب عدم 
 . في التعليم ي الذكاء االصطناع

 عالية 11 0.223 80.2 4.01

الذكاء االصطناعي أثناء    تط يقات  عدم توافر الوقت الكافي الستخدام .  21
 . المحاضر 

 عالية 12 0.601 ٧9.2 3.96

 عالية جًدا  - 0.104 93.5 4.676 المحور ككل 



  والخاص  محور التحديات التي توجه 4يقحظ من النتائج الوارد  في جدوا س

التعليم في  االصطناعي  الذكاء  لتط يقات  نجران  التدري   جامعة  هيئة  أعضاء   استخدام 

س من  الفقرات  على  عددها  23-12والمشتملة  ي لغ  والتي  ،  16سالفقرات    أن    :فقر    12  

ا من التحديات،  ينما جاءت  درجة عالية جد     15،  20،  22،  18،  19،  13،  12،  14

س االعتقاد21،  1٧،  23الفقرات  احتا  إذ  فقط،  عالية  جاءت  درجة    استخدامأن       

التعليم  الطريقة  من  أك ر  مجهود  إلى  يحتاج  التعليم  في  االصطناعي  الذكاء  تط يقات 

  ت ع ار :  ، وفي المرت ة الثانية جاء4.96 متوسط ي لغ س  ،تل  التحديات   صدار     التقليدية

المرت ة     ، واحتا  4.95 متوسط ي لغ س  عدم توافر الدعم الفني القزم  الصور  المطلو ة

التعليم   استخدام وعي  أهمية  القلة    :الثالثة الذكاء االصطناعي في  ي لغ   تط يقات   متوسط 

أما4.94س  أثناء تواجههم التي   المشكقت حا على المتعلمين ر  قد ضعف  ع ار :   ، 

و متوسط    ،فقد جاء في المرت ة الرا عة  ،تط يقات الذكاء االصطناعي في التعليم   استخدام 

س واحتا  4.94ي لغ  الخامسة   ،  الدراسية عدد  :المرت ة  القاعة  في   يسمح ال  المتعلمين 

 ، وحا  4.92 متوسط ي لغ س  تعليم استخدام تط يقات الذكاء االصطناعي في ال في  التحكم 

 ضعف استجا ة المتعلمين مع النمط الجديد من التعلم وتفاعلهم معه   :في المرت ة السادسة

ضعف الحوافز المقدمة معضاء هيئة   : ، تقها في المرت ة السا عة4.92 متوسط ي لغ س

 ،  ينما جاء في  4.90 متوسط ي لغ س  التدري  الذين يستخدمون التقنيات التعليمية الحديثة

الثامنة التدري  كاها على الملقا   امع اء كثر    :المرت ة  هيئة  يمنعهم   أعضاء   من مما 

التكلفة المالية   ، أما  4.80 متوسط ي لغ س  تط يقات الذكاء االصطناعي في التعليم   استخدام

م االصطناعي  الذكاء  تط يقات  الستخدام  الدراسية  القاعات  لتجهيز  المرافقة  ن العالية 

التاسعة  ؛ وغيرها  ،والش كات  ،وال رامج   ،امجهز  المرت ة  في  ي لغ   ، فكانت  و متوسط 

العاشر  4.٧9س التدري ية  : ، وفي المرت ة  ال رامج  تط يقات    الستخدام   الكافية  عدم توافر 

التعليم   :  ، وجاء في المرت ة الحادية عشر  4.02 متوسط ي لغ س  الذكاء االصطناعي في 

في  ي  تط يقات الذكاء االصطناع  استخدام كافي للتعلم والتدريب على  عدم توافر الوقت ال
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س  التعليم ي لغ  أما  4.01 متوسط  الستخدام  ،  الكافي  الوقت  توافر  الذكاء   تط يقات  عدم 

  . 3.96و متوسط ي لغ س  ،فقد كان في المرت ة امخير   ،االصطناعي أثناء المحاضر 

جه  االتحديات التي تولعديد من  و شكا عام كان هنا  اتفاق ملحوظ على وجود ا 

التدري   جامعة نجران لتط يقات الذكاء االصطناعي في التعليم  ،استخدام أعضاء هيئة 

 ا. و درجة عالية جد  

اسـتخدام  فـيما أثـر اخـتالف الجـنس الثاني والذي ينص على: "إجابة السؤال  

 ؟ "لتعليمأعضاء هيئة التدريس بجامعة نجران لتطبيقات الذكاء االصطناعي في ا

 Independent)ست  للعينات المسةتقلة لإلجا ة عن السؤاا تم حساب اخت ار 

– Samples T Test)  للفرق  ةين المتوسةطات الحسةا ية الكليةة حةوا واقةع اسةتخدام

أعضاء هيئة التدري   جامعةة نجةران لتط يقةات الةذكاء االصةطناعي فةي التعلةيم تُعةزى 

 ذل :، والجدوا التالي يوضح  لمتاير الجن 

 ( 5جدول )
للفرق  (Independent – Samples T Test)  للعينات المستقلة)ت(  اختبار  نتيجة

أثر اختالف الجنس في استخدام أعضاء هيئة التدريس  بين المتوسطات الحسابية الكلية حول 
 بجامعة نجران لتطبيقات الذكاء االصطناعي في التعليم 

 المحور  
 الجنس  

 
 ن

 المتوسط 
 الحسابي 

نسبة  
 لمتوسط ا

 درجة 
 المحور 

 االنحراف 
 المعياري 

 Levene’sاختبار  
 لتجانس التباين 

 قيمة
 اختبار 
 )ت(

 درجة 
 الحرية 

 مستوى 
 الداللة 

 متوسط 
 االختالف 
 ونسبته

 قيمة
 االختبار 

 مستوى 
 داللته 

واقع 
استخدام  
أعضاء  
هيئة 

 التدريس 
بجامعة  
  نجران

لتطبيقات  
الذكاء  

االصطناعي  
 في التعليم 

 21.0 1.051 151 رذك
منخفضة  

 جداً 
0.161 

1.518 
0.219 
 غ . د 

11..   866.0 866.0  299 
0.504 
 غ . د 

22..   210.0 210.0  
0.24  % 

 20.8 1.039 150 أنثى
منخفضة  

 جداً 
0.124 

  السةةا ق: أنةةه ال توجةةد فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية عنةةد 5يتضةةح مةةن جةةدوا س

ئةةة التةةدري  حةةوا أثةةر اخةةتقف الجةةن  فةةي اسةةتخدام أعضةةاء هي  α ≥ 0.05مسةةتوى س

، حيةث  لاةت قيمةة اخت ةار ست   جامعة نجران لتط يقات الذكاء االصطناعي فةي التعلةيم 



  وهةي قيمةة غيةر دالةة إحصةائي ا؛  سة ب تقةارب 0.668للعينات المستقلة  ين الجنسةين س

% ,  21.0 نسةة ة  1.051متوسةةط درجةةة االسةةتخدام لكةةا جةةن  منهمةةا، وال الاةةة س

 1.039خدام أعضةةاء هيئةةة التةةدري  الةةذكور مقا ةةا س  السةةت0.161وانحةةراف معيةةاري 

  الستخدام عضوات هيئةة التةدري  اإلنةاث، لةذا 0.144وانحراف معياري    20.8 نس ة  

حسةب الجةن  صةاير جةد ا   -كمؤشةر علةى الداللةة العمليةة    -فمتوسط االخةتقف  ينهمةا  

ا في درجة االستخدام؛ حيث  لغ ذلة  المتوسة ط لقخةتقف وضعيف، وال يعك  فرق ا ك ير 

 % . 0.024نقاط استخدام  نس ة مئوية   5.00من أصا   0.012س

اسـتخدام   فـيما أثـر اخـتالف الدرجـة العلميـة  الثالث والذي ينص على: "إجابة السؤال  

 ؟ "أعضاء هيئة التدريس بجامعة نجران لتطبيقات الذكاء االصطناعي في التعليم
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 (  6جدول )

أثر اختالف الدرجة العلمية في استخدام أعضاء هيئة  لى الفروق اإلحصائية بين استجابات عينة الدراسة حول اختبار التباين األحادي للتعرف ع

 التدريس بجامعة نجران لتطبيقات الذكاء االصطناعي في التعليم 

حةوا أثةر اخةتقف ات الحسةا ية   السا ق: أن قيمة اخت ار سف  لتحليةا الت ةاين امحةادي للفةروق  ةين المتوسةط6يتضح من جدوا س

غيةر دالةة إحصةائي ا عنةد مسةتوى  الدرجة العلمية في استخدام أعضاء هيئة التدري   جامعة نجران لتط يقات الةذكاء االصةطناعي فةي التعلةيم 

واقةع اسةتخدام   وهي قيمةة غيةر دالةة إحصةائي ا، وعليةه فةق تةأثير للدرجةة العلميةة فةي 0.800  حيث  لات قيمة اخت ار سف  سα  ≥  0.05س

أعضاء هيئة التدري   جامعة نجران لتط يقات الذكاء االصطناعي في التعليم، وما يؤكد ذل  تقةارب متوسةطات االسةتخدام للةدرجات العلميةة 

%  26.6 نسة ة  1.330  للمعيدين مقا ا س0.125%  انحراف معياري  26.8 نس ة  1.338دكتور  وال الاة س  –محاضر    –الثقث سمعيد  

س  0.109راف معياري   انح   لحملة الدكتورا ، فجميةع تلة  القةيم ونسة ها 0.155%  انحراف معياري    2٧.1 نس ة    1.353  للمحاضرين و 

 المئوية جاءت  درجة استخدام منخفضة جد ا.

 المحور 
 مصدر 
 التباين 

 مجموع 
 المربعات 

 درجة 
 الحرية 

 متوسط 
 المربعات 

 قيمة
 ) ف ( 

 الداللة 
 اإلحصائية 

 فين اختبار لي
الدرجة   لتجانس التباين 

 العلمية 
 متوسط ال ن

نسبة  
 المتوسط 

االنحرا 
 ف

المعيار 
 ي

 درجة 
 المحور 

 داللته  قيمته

 أعضاء هيئة التدريس واقع استخدام 
لتطبيقات الذكاء   بجامعة نجران 

 االصطناعي في التعليم 

 0.014 2 0.028 بين المجموعات 

0.800 
0.450 
 غ . د 

3.427 0.05 

 0.125 26.8 1.338 97  يديدمعمع
منخفضة  

 جداً 

 23 5.228 مع المجموعات 

0.018 
 0.109 26.6 1.330 94  محاضر محاضر 

منخفضة  
 جداً 

 0.155 27.1 1.353 110  دكتوردكتور 25 5.256 المجموع 
منخفضة  

 جداً 



دريس بجامعـة التحديات التي تواجه استخدام أعضاء هيئة التـ  فيما أثر اختالف الجنس  والذي ينص على: "  الرابعإجابة السؤال   

 ؟ "نجران لتطبيقات الذكاء االصطناعي في التعليم

للفةرق  ةين المتوسةطات  (Independent – Samples T Test)ست  للعينةات المسةتقلة لإلجا ة عن السؤاا تم حساب اخت ار 

نجران لتط يقات الذكاء االصةطناعي أثر اختقف الجن  في التحديات التي تواجه استخدام أعضاء هيئة التدري   جامعة الحسا ية الكلية حوا  

 ، والجدوا التالي يوضح ذل :في التعليم 

 ( 7جدول )
أثر اختالف الجنس  حول بين المتوسطات الحسابية الكليةللفرق Independent – Samples T Test) ) للعينات المستقلة)ت(  اختبار  نتيجة

 ة نجران لتطبيقات الذكاء االصطناعي في التعليم في التحديات التي تواجه استخدام أعضاء هيئة التدريس بجامع

 ن الجنس  المحور 
 المتوسط 
 الحسابي 

 نسبة 
 متوسط ال

 درجة المحور 
 االنحراف 
 المعياري 

 Levene’sاختبار  
 لتجانس التباين 

 قيمة
 اختبار 
 )ت(

 درجة 
 الحرية 

 مستوى 
 الداللة 

 متوسط 
 االختالف 
 ونسبته

 قيمة
 االختبار 

 مستوى 
 داللته 

 أعضاء هيئة التدريس تحديات التي تواجه استخدام ال
 لتطبيقات الذكاء االصطناعي في التعليم بجامعة نجران

 
 ذكر
 

 0.099 عالية جداً  92.9 4.644 151
0.007 

0.932 
 غ . د 

 105.5 105.5  299 0.001 
--  360.0360.0  

- 1.3 % 
 0.100 عالية جداً  94.1 4.707 150 أنثى

حوا أثر اختقف الجن  في التحديات التي تواجه اسةتخدام أعضةاء هيئةة التةدري  ود فروق ذات داللة إحصائية   السا ق: وج٧يتضح من جدوا س
  وهي قيمةة 5.501، حيث  لات قيمة اخت ار ست  للعينات المستقلة  ين متوسطي الجنسين س جامعة نجران لتط يقات الذكاء االصطناعي في التعليم 

  تدا ظاهري ا على أن اإلناث من أعضاء هيئة التدري  أكثر مواجهة للتحةديات مةن الةذكور؛ حيةث  لةغ   α=    0.001دالة إحصائي ا عند مستوى س  
%  ةانحراف معيةاري  94.1 نسة ة  4.٧0٧  مقا ةا س 0.099%  ةانحراف معيةاري  92.9 نسة ة    4.644معدا عةام تلة  التحةديات للةذكور س  

نقاط  نس ة مئويةة  5.00من أصا  0.063 -غ متوسط االختقف  ين الجنسين في درجة التحديات س  لكنها قيم فاقد  للداللة العملية؛ حيث  ل0.100
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ا  ةين الجنسةين  درجةة عاليةة جةد ا حسةب   1.3  - %  لصالح اإلناث، وهو متوسط اختقف  ضعيف  تتساوى فيه قو  درجة تحديات االسةتخدام عملية 
 سة.القاعد  التي اُعتمدت في تفسير متوسطات أدا  الدرا

التحديات التي تواجه اسـتخدام أعضـاء هيئـة التـدريس بجامعـة  فيما أثر اختالف الدرجة العلمية الخامس والذي ينص على: "إجابة السؤال  
 ؟  "نجران لتطبيقات الذكاء االصطناعي في التعليم
جا ات عينة الدراسة حةةوا أثةةر اخةةتقف الدرجةةة الت اين امحادي للتعرف على الفروق اإلحصائية  ين استلإلجا ة عن السؤاا تم حساب اخت ار  

 ، والجدوا التالي يوضح ذل :العلمية على التحديات التي تواجه استخدام أعضاء هيئة التدري   جامعة نجران لتط يقات الذكاء االصطناعي في التعليم
 ( 8جدول )

التحديات التي تواجه استخدام أعضاء هيئة التدريس   فيأثر اختالف الدرجة العلمية دراسة حول اختبار التباين األحادي للتعرف على الفروق اإلحصائية بين استجابات عينة ال 
 بجامعة نجران لتطبيقات الذكاء االصطناعي في التعليم 

 المحور 
 مصدر 
 التباين 

 مجموع 
 المربعات 

 درجة 
 الحرية

 متوسط 
 المربعات 

 قيمة
 )ف(

 الداللة 
 اإلحصائية

 اختبار ليفين 
 متوسط ال ن رجة العلمية الد لتجانس التباين 

نسبة  
 المتوسط 

 االنحراف 
 المعياري 

 درجة 
 المحور 

 داللته  قيمته

 التحديات التي تواجه استخدام 
بجامعة   هيئة التدريس  أعضاء 

 نجران 
لتطبيقات الذكاء االصطناعي  

 في التعليم 

 0.016 2 0.032 بين المجموعات 

1.49
5 

0.226 
 غ . د 

0.332 
0.718 
 غ . د 

 عالية جداً  0.103 93.6 4.680 97  يديدمعمع

 23 3.236 مع المجموعات 

0.011 

 عالية جداً  0.106 93.2 4.660 94  محاضر محاضر 

 25 3.268 المجموع 

دد  ..33

كك

تت

وو

  رر

 عالية جداً  0.104 93.7 4.685 110

التحديات التي    فيحوا أثر اختقف الدرجة العلمية  الحسا ية  اخت ار سف  لتحليا الت اين امحادي للفروق  ين المتوسطات    قيمة أن    :  السا ق8يتضح من جدوا س
 لات قيمة    حيث  ؛ α  ≥   0.05ا عند مستوى سير دالة إحصائي  غ  تواجه استخدام أعضاء هيئة التدري   جامعة نجران لتط يقات الذكاء االصطناعي في التعليم

س سف   إحصائي    ،  1.495اخت ار  دالة  غير  قيمة  تأثير،  اوهي  فق  العلمية  وعليه  االستخدامفي    للدرجة  متوسطات    ،تحديات  تقارب  ذل   يؤكد  االستخدام وما 
سمعيد   الثقث  العلمية  وال الاة    –محاضر    –للدرجات  للمعيدين0.103%  انحراف معياري    93.6 نس ة    4.680سدكتور   س  ،   %   93.2 نس ة    4.660و 

معياري   للمحاضرين0.106 انحراف  س  ،   معياري    93.٧ نس ة    4.685و  الدكتورا 0.104%  انحراف  لحملة  المئوية  ف  ،   ونس ها  القيم  تل    جاءت جميع 
 . في تفسير متوسطات أدا  الدراسة اُعتمدتوذل  في ضوء القاعد  التي   ،ا درجة تحديات استخدام عالية جد  



 ملخص نتائج الدراسة: 

 :النتائج التاليةإلى  الحالية توصلت الدراسة 

التدري   جامعة نجران لتط يقات الذكاء االصطناعي في   استخدام أعضاء هيئة 

 ا. جاء  درجة منخفضة جد    ،التعليم

اتفاق    من    املحوظ    اهنا   العديد  وجود  التي  على  دون التحديات  استخدام    تحوا 

 . أعضاء هيئة التدري   جامعة نجران لتط يقات الذكاء االصطناعي في التعليم

أث  وجود  هيفي    رعدم  أعضاء  لتط يقات  استخدام  نجران  التدري   جامعة  ئة 

 لمتاير الجن . عزى يُ التعليم  الذكاء االصطناعي في 

أث  وجود  لتط يقات  في    رعدم  نجران  التدري   جامعة  هيئة  أعضاء  استخدام 

 .الدرجة العلميةلمتاير  عزى يُ التعليم  الذكاء االصطناعي في 

أث  وجود  التي  في    رعدم  دونالتحديات  أعضاء    تحوا  التدري   استخدام  هيئة 

 لمتاير الجن . عزى يُ    جامعة نجران لتط يقات الذكاء االصطناعي في التعليم 

أث  وجود  التي  في    رعدم  دونالتحديات  التدري     تحوا  هيئة  أعضاء  استخدام 

التعليم  في  االصطناعي  الذكاء  لتط يقات  نجران  الدرجة لمتاير  عزى  يُ    جامعة 

 .  العلمية

 :الدراسةتوصيات  

  وصي  اآلتي:ت افإنه ،إليه الدراسة من نتائج ت وصلفي ضوء ما ت

التدري    .1 هيئة  تدري ية معضاء  الجديد  والمتعلمين إلعقد دورات  طقعهم على 

مجاا   االصطناعيفي  الذكاء  و تط يقات  توظيفها  إ،  مهارات  ال يئة  كسا هم  في 

 . التعليمية

استخدام   .2 إلى  التدري   هيئة  أعضاء  أنظار  اتوجيه  الذكية  في امساليب  لحديثة 

  لما لها من أهمية في توفير الجهد والوقت والتكلفة.  ؛تقنيات التعليم 
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معضاء   .3 التشجيعية  الحوافز  التدري   تقديم  يستخدمون  هيئة  تط يقات  الذين 

 في العملية التعليمية.  الذكاء االصطناعي

لدى   .4 إيجا ي  اتجا   التدري   تهيئة  هيئة  الذكاء الستخدام  أعضاء  تط يقات 

 في عمليتي التعليم والتعلم.  ي االصطناع

تط يقات الذكاء االصطناعي في  تزويد ال يئة التعليمية  امجهز  القزمة لتوظيف   .5

 . العملية التعليمية

التدري  والمتعلمين .6 الفني المستمر معضاء هيئة  وذل     ؛االهتمام  توفير الدعم 

ء االصطناعي  من أجا حا المشكقت التي تواجههم أثناء استخدام تط يقات الذكا

 في التعليم. 

 :الدراسةمقترحات 

من   مزيد ا  تتطلب  التي  الموضوعات  اقتراح  عل  يمكن  الدراسة  نتائج  في ضوء 

 :الدراسات المستق لية وفق ا لآلتي

 مشا هة للدراسة الحالية في مؤسسات تعليمية مختلفة.     إجراء دراسات  .1

فاعلية    إجراء .2 تجري ية حوا  ال توظيف  دراسات  في ذكاء االصطناعتط يقات  ي 

 لدى المتعلمين. عديد   مهاراتوأثرها في تنمية المقررات المختلفة، 

 . تط يقات الذكاء االصطناعيإثراء امدب العر ي في مجاا   .3

دراسات   .4 االصطناعأ رز    حوا مسحية  إجراء  الذكاء  يمكن تط يقات  التي  ي 

 توظيفها في ال يئة التعليمية.

التحديات .5 عن  للكشف  دراسات  استخدام    إجراء  تواجه  الذكاء التي  تط يقات 

 ، واقتراح الحلوا المناس ة لها. في مراحا التعليم المختلفة ي االصطناع

حوا .6 دراسات  الدوليةأ رز    إجراء  والخ رات  العالمية    الستخدام   التجارب 

   ي في العملية التعليمية.تط يقات الذكاء االصطناع

تحسين جود  التعليم    فيي  اعتط يقات الذكاء االصطن  إجراء دراسات حوا دور .٧

 الجامعي.



 المراجع 

دور النظم الخ ير  في جود  اتخاذ قرارات اإلدار  العليا في وزار    .  201٧أ و زايد، علي. س

 . رسالة ماجستير. جامعة امقصى  از ، فلسطين. الصحة الفلسطينية

  . ؟ يالتعليم العال  يف ساهم الذكاء االصطناعي في تطويرك   2020. سإم آي تي تكنولوجي ريفيو

  :[ على الرا ط 28/12/1441] فيم استرجاعه . تإم آي تي تكنولوجي ريفيو  موقع مجلة

https://cutt.us/Skwhw 

س  إ راهيم.  االصطناعي؟.  .  2020 اداود،  الذكاء  هو  استرجاعه  العر ية.    ما   في تم 

 https://cutt.us/4bkLb :[ على الرا ط 2/1442/ 30]

الذكاء  2019كر، ع دالجواد، وطه، محمود. س  سياساته و رامجه وتط يقاته في   االصطناعي . 

،  3, ج184كلية التر ية، ع  -مجلة التر ية: جامعة امزهر   ي.التعليم العالي: منظور دول

383-432 . 

لم من خقا اللعب في العصر الرقمي: تحديات تعليم المواطن  . التع2013مار . س  ، يرنسكي

اآلداب  ،الرقمي كلية  مجلة  درار .  ع دهللا  درمان  سترجمة  أم  امصلي   جامعة  سالعما   .

  . 2011نشر في عام  

س01حكومة   تطور  201٧.  على  الجامعات  تؤثر  كيف  االصطناعي .  تم وتتأثر  ه.    الذكاء 

 https://cutt.us/Sy6EG :الرا ط[ على  30/2/1442] فياسترجاعه 

س إيمان.  الذكاء   .  2018الحياري،  التعليم  االصطناعيتط يقات  محطات.  في  مجلة  موقع  تم  . 

 https://cutt.us/NcbTn  :[ على الرا ط 28/12/1441] فياسترجاعه 

معلمات المرحلة الثانوية  محافظة الخرج لمهارات    امتق  . درجة  2020ص رية. سالخي ري،  

الذكاء   النف : را طة  في التعليم.    االصطناعيتوظيف  دراسات عر ية في التر ية وعلم 

 .  152 - 119، 119التر ويين العرب، ع

س خديجة.  تحليلية.2019درار،  دراسة  والرو وت:  االصطناعي  الذكاء  أخققيات  المجلة     . 

الدولية لعلوم المكت ات والمعلومات: الجمعية المصرية للمكت ات والمعلومات وامرشيف، 

 .  2٧1  - 23٧،  3، س6

https://cutt.us/Skwhw
https://cutt.us/4bkLb
https://cutt.us/Sy6EG
https://cutt.us/NcbTn


 صباح عيد رجاء الصبحي د. 

مجلة  ميثاق أخققي لتط يقات الذكاء االصطناعي.  ى . حاجة ال شرية إل2019الدهشان، جماا. س

 . 23–10،10 ،إ داعات تر وية

س  جماا.  تط يقات   .  2020الدهشان،  االصطناعي ادور  كورونا:   لذكاء  فيرو   مواجهة  في 

ا نموذج  جديد.  الصين  تعليم  استرجاعه  .  الرا ط 1441/ 12/ 28]   فيتم  على   ]:  

https://cutt.us/9nQHD 

س أما.  التعليما .  2020الري ،  في  االصطناعي"  والنشر.  لذكاء  للصحافة  الوطن  تم .  شركة 

 https://cutt.us/FMKoA  :[ على الرا ط 28/12/1441] في استرجاعه

سيزروق أمير .  وفالتة،  ريال،  التعليم 2020،  جود   تحسين  في  االصطناعي  الذكاء  دور   . 

،  12المجلة العر ية للتر ية النوعية: المؤسسة العر ية للتر ية والعلوم واآلداب،  العالي.  

1 - 12  . 

 الريال: مكت ة الرشد.  . 3  سط1س وسائا وتكنولوجيا التعليم . 2010أحمد. س ،سالم

مؤتمر وزراء التعليم العالي العرب يوصي  خطط لتعزيز توظيف   .  2019سعدالدين، نجقء. س

العلمي. التعليم وال حث  الجورناا االقتصادي. تم استرجاعه في    الذكاء االصطناعي في 

 https://cutt.us/60kgh  :على الرا ط [  1441/ 12/ 28]

س محمد.  العص ية .  2011الشرقاوي،  والش كات  االصطناعي  سطالذكاء  مركز  .   1.  القاهر : 

  الذكاء االصطناعي للحاس ات.

س االصطناعي  .  2020ضمراوي،  انا.  الذكاء  موضوع.  تعريف  استرجاعه  .    في تم 

 https://cutt.us/LgsFL :[ على الرا ط 2/2144/ 30]

س سمر.  والحجيلي،  لينا،  الذكاء 2020الفرانى،  المعلم الستخدام  ق وا  على  المؤثر   العواما   . 

ف  ي ف  ياالصطناع التكنولوجيا    ي التعليم  واستخدام  لق وا  الموحد   النظرية  ضوء 

UTAUT  .ل العر ية  والعلوم  المجلة  للتر ية  العر ية  المؤسسة  والنفسية:  التر وية  لعلوم 

 .  252 - 215،  14واآلداب، 

س هانية.  التعليم .  2020فطاني،  في  وتوظيفاته  االصطناعي  الذكاء  جديد.  تحديات  تعليم  تم . 

 /B7SMohttps://cutt.us  :[ على الرا ط 28/12/1441] فياسترجاعه 

https://cutt.us/9nQHD
https://cutt.us/FMKoA
https://cutt.us/60kgh
https://cutt.us/LgsFL
https://cutt.us/B7SMo


. صحيفة مكة.  إنفوجرافي : كيف نفعا الذكاء االصطناعي في التعليم؟ .  2020اللهي ي، شوق. س

 https://cutt.us/VP9q4 :[ على الرا ط 28/12/1441] فيتم استرجاعه 

س فايز .  ا2020مجاهد،  المهارات  وتنمية  االصطناعي  الذكاء  تط يقات  لذوي   .  لحياتية 

مستق لية.   نظر   الخاصة:  التر وية: االحتياجات  العلوم  في  لل حوث  الدولية  المجلة 

 .  193 - 1٧5،  1س ،3المؤسسة الدولية آلفاق المستق ا، 

س إيمان.  االصطناع2020محمود،  الذكاء  نظم  تفاعا  عل  أثر  على    ي .  الدراسي  والمستوى 

من عينة  لدى  الحيا   وجود   الذاتي  العمرية    الوعي  المرحلة  سنة.    1٧  -  16طقب 

 .  298 - 259، 119دراسات عر ية في التر ية وعلم النف : را طة التر ويين العرب، 

 . أهمية وأثر الذكاء االصطناعي في مستق ا العما الشرطي: ال يانات  2019المومني، حسن. س

نموذجا .   المؤتمرالك رى  عما  لجمعي  أوراق  والعشرون  الخام   المكت ات  السنوي  ة 

المتخصصة فرع الخليج العر ي: إنترنت امشياء: مستق ا مجتمعات اإلنترنت المترا طة: 

العر ي، الخليج  فرع  المتخصصة  المكت ات  المكت ات    جمعية  جمعية  ظ ي:  أ و 

 . 3٧3  - 348المتخصصة فرع الخليج العر ي ودائر  الثقافة والسياحة، 

تم . موقع نور   نت ع دالرحمن الهليا.  عي في التعليمالذكاء االصطنا .  2018الهليا، نور . س

 https://cutt.us/ktmU0  :[ على الرا ط 28/12/1441] فياسترجاعه 

س فاتن.  استخدام  2019الياجزى،  االصطناع  تط يقات .    ي الجامع  التعليمدعم    يف  يالذكاء 

التر ويين در.  السعودية  العر ية المملكة   را طة  النف :  وعلم  التر ية  في  عر ية  اسات 

 .  282  - 25٧، 113العرب، 

س مجدي.  امخققية   .  2020يون ،  ومخاطر   االصطناعي  المواجهة  –الذكاء  وس ا  . الواقع 

جديد.   استرجاعه  تعليم  الرا ط 1441/ 12/ 28]   فيتم  على   ]:  

us/7L0Ibhttps://cutt. 

Aldosari, S. (2020). The Future of Higher Education in the Light of 

Artificial Intelligence Transformations. International Journal of 

Higher Education, 9(3), 145-151. 

https://cutt.us/VP9q4
https://cutt.us/ktmU0
https://cutt.us/7L0Ib


 صباح عيد رجاء الصبحي د. 

Faggella, D. (2019). Artificial Intelligence in the Classroom. 

Interface Magazine, Available at: /https://interface 

online.co.nz 

Malik, G., Tayal, D. K., & Vij, S. (2019). An analysis of the role of 

artificial intelligence in education and teaching. In Recent 

Findings in Intelligent Computing Techniques (pp. 407-417). 

Springer, Singapore. 

Ocaña-Fernández, Y., Valenzuela-Fernández, L. A., & Garro-

Aburto, L. L. (2019). Artificial Intelligence and Its Implications 

in Higher Education. Journal of Educational Psychology-

Propositos y Representaciones, 7(2), 553-568. 

Shin, W. S., & Shin, D. H. (2020). A study on the application of 

artificial intelligence in elementary science education. Journal 

of Korean Elementary Science Education, 39(1), 117-132. 

Tredinnick, L. (2017). Artificial Intelligence and Professional Roles. 

Business Information Review, 34(1), 37-41. 

Wang, S., Yu, H., Hu, X., & Li, J. (2020). Participant or spectator? 

Comprehending the willingness of faculty to use intelligent 

tutoring systems in the artificial intelligence era. British 

Journal of Educational Technology, 51(5), 1657-1673. 

Yufeia, L., Salehb, S., Jiahuic, H., & Syed, S. M. (2020). Review of 

the Application of Artificial Intelligence in 

Education. integration, 12(8). 

Zawacki-Richter, O., Marín, V. I., Bond, M., & Gouverneur, F. 

(2019). Systematic review of research on artificial intelligence 



applications in higher education–where are the 

educators?. International Journal of Educational Technology 

in Higher Education, 16(1), 39. 

 


