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امللخص:
هدفت الدراسة إلى الكشف عن واقع استخدام معلمات التربية الخاصة للتطبيقات التعليمية للذكاء االصطناعي واالتجاه نحوها من وجهة نظر
املعلمات في معهد النور بمحافظة جدة ،وقد استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهداف الدراسة ،وتكونت عينة الدراسة من ()27
معلمة من معلمات معهد النور بمحافظة جدة تم اختيارهن الطريقة القصدية من مجتمع الدراسة ،وتم تصميم استبانة كأداة لجمع املعلومات مكونة
من ( )40فقرة موزعة على أربعة محاور وقد أظهرت نتائج الدراسة أن محور أهمية استخدام التطبيقات التعليمية للذكاء االصطناعي حصل على درجة
(موافق بشدة) من قبل معلمات التربية الخاصة ،وحصل محور معوقات استخدام التطبيقات التعليمية للذكاء االصطناعي ،وكذلك محور االتجاه نحو
استخدام التطبيقات التعليمية للذكاء االصطناعي على درجة (موافق) ،بينما حصل محور مستوى املعرفة واملهارة املرتبطة باستخدام التطبيقات
التعليمية للذكاء االصطناعي على درجة (محايد).
الكلمات املفتاحية :التربية الخاصة؛ التطبيقات التعليمية؛ الذكاء االصطناعي.

املقدمة:

ً
يشهد العالم ثورة معرفية كبيرة وتسارع تقني هائل نحو االرتقاء بالتعليم  ،واالتجاه من الجمود والتقليد للمرونة واألصالة ،فقد أصبح لزاما على
ً
األنظمة الدفع بقوة نحو األخذ بعين االعتبار النهوض بجميع مكوناتها وفي مقدمتها املعلم ،وذلك انطالقا من كون املعلم ركيزة فيها وأهم مدخالتها
واملشرف على مخرجاتها ،وكذلك لدوره الرئيس في تغيير الحال إلى واقع أفضل .
قد أضحى التطوير في تطبيقات التعليم هو األساس في إستراتيجيات االرتقاء بعملياته ألقص ى درجات الفاعلية واملرونة ملساندة الطالب في
ً
التعلم الفردي ،بحيث يتاح له التقدم وفقا إلمكانياته واحتياجاته الخاصة (النجار.)2 ،2012 ،
ويعتد بالذكاء االصطناعي ) Artificial Intelligence (AIلتعلم رقمي تفاعلي والذي يرمي إلى فهم طبيعة الذكاء اإلنساني ،وذلك بإنتاج تطبيقات
محوسبة تحاكي سلوك اإلنسان الذكي ،سواء بحل املسائل أو اتخاذ قرار ما ،و حل املشكالت والتدريب على حلها (ido& ruth, 2016, 584) .
هذا ويغزو الذكاء االصطناعي ساحة النظام املحوسب للتعلم ليتطور بواقع ملموس يمكن قياسه وذلك من خالل تقديم تقنيات ودمج وسائط
(عبد الرازق ومهدي.)249 ،2012 ،
ً
كما يوجد العديد من االستخدامات املفيدة للذكاء االصطناعي والتي تغطي مجاالت واسعة ،وأحد أهم تلك املجاالت ،وربما أقلها بحثا هو
التعليم ،وخاصة لألطفال ،ومن أمثلتها  :التعلم الفردي ،والتفاعل اللغوي البصري مع األطفال ،وفهم مراحل تعلم الطفل ،و املدرسية الرقمية (.سعد
هللا وشتوح.)132 ،2019 ،
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وقد بينت نتائج الدراسات السابقة التأثير اإليجابي لتوظيف التطبيقات للذكاء االصطناعي في تعليم الطالب ،ومن هذه الدراسات دراسة أوشانا
فرنانديز وآخرين ( ،)Ocaña-Fernandez et al, 2019ودراسة أوالف ( ،)Olaf, et al, 2019ودراسة بنج مو ( ،)Ping Mu, 2019ودراسة أبو حسنين
( ،)Abu Hasanein, 2018مونيكا وآخرين ( ، )Monica, et. al, 2018وبابرا وآخرين ( ، )Barbara, et. al, 2018بوحصوان وآخرين ( Po-hsuan, et al,
.)2018
كما أن دخول الذكاء االصطناعي للمدارس ،ذو فائدة لتالميذ الفئة الخاصة ،إذ أسهمت تكنولوجيا التعليم بـ( ) %80بتعلمهم  ،وأزالت حواجز
حالت دون استقاللهم). (Barrett & at all, 2019
وكذلك يؤكد السيد ( )351 ،2014أن التقنيات الحديثة ومنها تطبيقات الذكاء االصطناعي قد وفرت لذوي اإلعاقة البصرية في املجال التعليمي
ً
ما كان خياال في املاض ي ،حيث مكنتهم من استخدام الحواسيب واألجهزة اللوحية والهواتف الذكية بواسطة برامج قارئات الشاشة وأجهزة التكبير ،والتي
بدورها جعلتهم قادرين على استخدام البريد اإللكتروني ،وتصفح مواقع اإلنترنت  ،وقراءة الكتب اإللكترونية ،واالستماع إلى مقاطع الفيديو والصوت،
واملشاركة في مواقع التواصل االجتماعي ،وغيرها الكثير باستقاللية تامة.
ً
ويرى جاد هللا ( )3 ،2019تزايد األهمية الستخدام تطبيق الذكاء االصطناعي  ،و أضحت تلعب ً
دورا بارزا في التدريس للطالب ،وخاصة فئة
ً
املعاقين بصريا إذ تساعدهم على تمكينهم االجتماعي وترفع من قدراتهم ومهاراتهم الحياتية .
وتوجد دراسات تحدثت عن إيجابية تأثير التقنية على تعليم طالب مكفوفين كدراسة ماكلولين و كامي-هنان (McLaughlin, R.; Kamei-
 )Hannan, C., 2018والتي استخدمت جهاز " "IPADفي تعليم طالب مكفوفين مهارات القراءة ،ودراسة بيل وروزنبلوم ()Beal and Rosenblum, 2018
والتي وظفت تطبيقا لجهاز لوحي " "IPadملساعدة الطالب املكفوفين بحل املشكالت الرياضية ، ،ودراسة جو ( )Jo, 2015مستخدمة الطابعة ذات
الثالثة أبعاد لطباعة خرائط تاريخ ،ودراسة الهاف وآخرين ( )Lahav Et Al, 2015تدرب املكفوفين للتنقل على بيئة افتراضية.
وبناء على هذه الدراسات وغيرها أصبح من الضروري على معلمي الطالب ذوي اإلعاقة البصرية دمج التقنيات الحديثة واعتبارها عنصرا رئيسا
في كافة مراحل تدريسهم.
وتسعى هذه الدراسة للبحث في واقع استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي في معهد النور للكفيفات بجدة ومعوقات استخدامهن لها من وجهة
نظرهن  ،واتجاههن نحوها.
مشكلة الدراسة:
تغييرا ً
ً
كبيرا في األدوار التي يقوم بها كال من املتعلم واملعلم والعاملين في وزارة
إن دخول ثورة تقنيات الذكاء االصطناعي ملجال التعليم يعتبر
التعليم .وال يمكن ألي شخص أن ينكر مساهمة الذكاء االصطناعي في دفع عجلة التعليم للتقدم ،وهذا الدور من املأمول أن يتسارع في النمو والتطور
بشكل كبير ،ولذا يجب مواكبة هذا التسارع املضطرد والعمل على استثمار تقنياته وتوظيفها التوظيف األمثل من أجل تعليم أبنائنا وصالح أوطاننا.
ويعد موضوع تطبيقات الذكاء االصطناعي واستخداماتها العامة وفي مجال التعليم بشكل خاص من املوضوعات الحديثة التي ّ
ّ
تعد مجاال خصبا
ً
للدراسة والبحث ،ونظرا لحداثة هذه التطبيقات والتي تمتاز بإمكانياتها الكبيرة واملتعددة عبر تطبيقاتها املختلفة ،وعلى الرغم من أهمية استخدام
ً
الذكاء االصطناعي بتطبيقاته التعليمية املختلفة واملميزات التي يتمتع بها؛ إال أن استخدامه من في بعض املؤسسات التعليمية ال يزال محدودا ،وال يمكن
ألحد إنكار أنه ما زال أمامنا الكثير من الوقت لكي توظف التطبيقات التعليمية للذكاء االصطناعي في حياة املتعلمين بشكل طبيعي ،وال زال هناك بعض
املعيقات التي تعترض تطبيقها ،والتي تتطلب من وزارة التعليم تحسينها وتطويرها وفق رؤية .2030
ً
ً
وبالرغم من الدور املهم لتقنيات الذكاء االصطناعي بتحسين األداء للتالميذ ،ومالئمته لجميع الفئات عامة ولفئة التربية الخاصة خاصة،
استطاعت الدعم بإمكانات هائلة لهم ،كما أشارت نتائج دراسة جاد هللا ( )2019ودراسة أويرا ( )OIRA, 2018ودراسة طلبة ( )2018عن دور التقنيات
للمعاق بصريا لدعم تعلمهم إال أن القصور موجود في األبحاث املتعلقة بتوظيف الذكاء االصطناعي لهذه الفئة ،لذلك نسعى في هذه الدراسة ملعرفة
واقع االستخدام عند معاهد النور للكفيفات للتطبيقات التعليمية للذكاء االصطناعي .
ويمكن صياغة مشكلة الدراسة بسؤال رئيس هو:
ما و اقع استخدام معلمات معاهد النور للتطبيقات التعليمية للذكاء االصطناعي واالتجاه نحوها؟
متفرعة منه األسئلة اآلتية :
 .1ما مستوى معرفة ومهارة معلمات معاهد النور باستخدامات التطبيقات التعليمية للذكاء االصطناعي؟
 .2ما أهمية استخدام معلمات معاهد النور للتطبيقات التعليمية للذكاء االصطناعي؟
 .3ما معوقات استخدام معلمات معاهد النور للتطبيقات التعليمية للذكاء االصطناعي؟
 .4ما اتجاه معلمات معاهد النور الستخدام التطبيقات التعليمية للذكاء االصطناعي؟

املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية -املجلد ،8العدد ،2020 -1ص76 -57 :

58

و اقع استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي في مدارس التربية الخاصة بمدينة جدة ....

الغامدي & الفراني

 .5هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند ( )0.05لواقع استخدامات معلمات معاهد النور للذكاء االصطناعي واالتجاه نحوها يعزى الستخدامهن
من وجهة نظرهن؟
أهداف الدراسة:
 .1تحديد مستوى استخدام معلمات معاهد النور للتطبيقات التعليمية للذكاء االصطناعي .
 .2معرفة استخدامات معلمات معاهد النور للتطبيقات التعليمية للذكاء االصطناعي
 .3معرفة معوقات االستخدام للتطبيقات التعليمية للذكاء االصطناعي عند معلمات معاهد النور .
 .4معرفة االتجاه للتطبيقات التعليمية للذكاء االصطناعي عند معلمات معاهد النور
 .5تحديد الفروق في استخدامات معلمات التربية الخاصة لتطبيقات الذكاء االصطناعي تعزى لالستخدام من وجهة نظرهن.
أهمية الدراسة:
 .1تقدم هذه الدراسة بيان بمعوقات استخدام التطبيقات التعليمية للذكاء االصطناعي لتكون بمثابة األساس الذي يبنى عليه استراتيجيات تحسين
خدمات التعلم الذكي ،وتوجيه أنظار املهتمين بالعملية التعليمية وأصحاب القرار ملحاولة تذليل تلك املعوقات أمام سبل توظيف الذكاء االصطناعي
وتطبيقاته في العملية التعليمية.
 .2توجيه اهتمام املختصين والخبراء وصناع القرار في وزارة التربية والتعليم إلى ضرورة تبني استخدام التطبيقات التعليمية للذكاء االصطناعي ضمن
مخططاتها ،األمر الذي يسهم في تطوير استراتيجيات التدريس املستخدمة في املدارس بشكل عام.
 .3نظرا لقلة الدراسات العربية املتعلقة بهذا املوضوع فاملأمول أن تسهم هذه الدراسة في توفير البيانات املهمة في هذا املجال وتكون نواة لبحوث أخرى.
 .4قد تفيد أداة البحث الحالي باحثين آخرين على إجراء دراسات تتكامل مع نتائج البحث الحالي.
حدود الدراسة:
الدراسة مقصورة على تقديرات العينة من معلمات معاهد النور بمحافظة جدة لواقع استخداماتهن لتطبيقات الذكاء االصطناعي واالتجاه نحوها خالل
العام 2020/2019
املصطلحات:
ً
التطبيقات التعليمية لتقنيات الذكاء االصطناعي:تعرف إجرائيا بأنها  " :استخدام أجهزة أو برامج أو آالت أو أنظمة قادرة على محاكاة الذكاء البشري
للقيام بعمليات ومهام محددة (مثل برامج املحادثة الفورية والروبوتات)".
ً
التربية الخاصة :تعرف إجرائيا بأنها  " :البرنامج الذي ييهئ فرص متكافئة للطالبات بمعهد النور بجدة باختالف مستوياتهم البدنية والعقلية  ،ليضمن
ُ
ً
ً
معرفيا ومحققا لألهداف التعليمية ،واإلنسانية وفق احتياجهن ".
لهم تطورا
ً
االعاقة البصرية :تعرف إجرائيا بأنها" :ضعف البصر أو فقد كلي يعيق القراءة العادية ".
ً
االتجاهات :تعرف إجرائيا  " :اتساق استجابات القبول أو الرفض لدى معلمات معاهد النور بمحافظة جدة نحو تطبيقات تعليمية للذكاء االصطناعي ".

اإلطار النظري والدراسات السابقة:
مفهوم الذكاء االصطناعي:
منذ ظهور مصطلح الذكاء االصطناعي ألول مرة في مؤتمر  Dartmouthعام 1956م ظهرت عدة تعريفات تناولت هذا املصطلح ويمكن تصنيفها
إلى أربع تصنيفات  ،حيث هناك من يرى أنها أالت تفكر مثل اإلنسان  ،ومنهم من يرى أنها تعمل مثل اإلنسان  ،ويعرفها البعض أنها أالت تفكر بعقالنية ،
وآخرين يعرفونها بأنها آالت تعمل بعقالنية .
ويعرفه لطفي ( )2018بأنه" :أحد فروع علوم الحاسوب ،الذي يهتم بطرق ووسائل خلق وتصميم أجهزة وآالت ذكية تستطيع التفكير والتصرف
مثل البشر والقيام بمهام متعددة تتطلب ً
ذكاء مثل التعلم ،التخطيط ،تمييز الكالم ،التعرف على الوجه ،حل املشاكل ،اإلدراك ،والتفكير العقلي
واملنطقي".
وعرفه عزمي ( )38 ،2014بأنه" :قدرة نظام معين على تحليل بيانات خارجية واستنباط قواعد معرفية جديدة منها ،وتكييف هذه القواعد
واستخدامها لتحقيق أهداف ومهام جديدة".
كما عرفه أبو شمالة ( )34 ،2013بأنه "علم يبحث في محاكاة الحاسوب للذكاء البشري ،ومحاكاة خبرة املتخصصين في جميع املجاالت،
وتطوير البرامج لحل املشكالت بمعالجة البيانات واملعلومات بطرق غير خوارزمية".
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كما يعرفه ) )Kaplan and Haenlein, 2019,17بأنه قدرة النظام على تفسير البيانات الخارجية بشكل صحيح  ،والتعلم من هذه البيانات ،
واستخدام تلك الدروس لتحقيق اهداف ومهام محددة من خالل التكيف املرن.
تطبيقات الذكاء االصطناعي:
ً
مشكالت جديدة تصادفه في حياته اليومية ،وفيما يلي بعضا من
يحاول الذكاء االصطناعي استنتاج أفضل الحلول من محاولة اإلنسان حل
ٍ
أذكى تطبيقات الذكاء االصطناعي التي ذكرها الكحلوت واملقيد ( )2017ما يلي:
ّ
ً
ً
وتتمتع بصفات كالبشر  ،فهي يمكنها أن تعبر عن مشاعرها،
شرعيا لديها الجنسية السعودية.
مواطنا
• الروبوت صوفيا :أول روبوت في العالم يصبح
ً
ً
ّ
بشدة يتغير لونهما مع الضوء.
كما أن لديها حس فكاهة ،باإلضافة إلى تصميمها الكالسيكي فهي تملك أنفا نحيال وابتسامة رائعة وعينين معبرتين
ٍ
• السيارات القيادة الذاتية Tesla :واحدة من أوائل العالمات التجارية للسيارات التي أطلقت مركبة تقاد ً
ذاتيا ،تقود نفسها بدون سائق ،والتي يتم
ً
إرشادها بتقنيات ذكاء اصطناعي ،وتقوم شركات أودي وكاديالك وفولفو حاليا بتطوير طرازهم الخاص.
• الطبيب الخارق :قادر إلنقاذ حياة البشر ،إذ بإمكان األطباء تشخيص أمراض خطيرة قبل فوات األوان ،من خالل الذكاء االصطناعي والتعلم اآللي
ّ
العميق ،حيث يحلل الصور والوجوه لتشخيص ّأية عالمات مبكرة محتملة باستخدام األشعة السينية .
ّ
• ترشيد الطاقة :حيث يوجد حاليا منازل ّ
مزودة بتحكم ذو ذكاء اصطناعي قادرة على خفض استهالك الطاقة من خالل التحكم باملقابس الذكية
وأجهزة استشعار اإلضاءة اآللية .
ّ
• أمن املنزل :بخوارزميات تعرف مالمح الوجه ،املنزل بنظام الذكاء االصطناعي يقوم بإنشاء فهرس لألفراد الذين يعيشون فيهً ،
وأيضا املعروفين من
ٍ
خالل اتصاالتك والزيارات املنزلية ،ليساعده على التمييز بين أفراد األسرة والضيوف والزوار ،من خالل هذه التقنية سيكون هناك تقليص كبير
ملحاوالت السرقة والدخول للمنزل ،ومع هذه األنظمة األمنية باإلضافة إلى كاشفات الحركة وأجهزة االستشعار والكاميرات األمنية سيكون من
السهل تقييم االختراق املحتمل بل ّ
وحتى طلب خدمة الطوارئ.
• الحياة على كواكب أخرى :حيث قامت وكالة ناسا ً
أيضا باستخدام تقنيات ذكية للبحث عن حياة على كواكب أخرى ،وتتمكن األجهزة التي يرسلونها
ّ
قة أكبر.
واملعروفة باسم  Roversمن استكشاف تضاريس ومكونات كوكب املريخ
بتفاصيل ود ٍ
ٍ
تطبيقات الذكاء االصطناعي في التعليم:
توفر الطبيعة الرقمية والديناميكية للذكاء االصطناعي مجاال مختلفا ال يمكن العثور عليه في البيئة التقليدية النمطية للمدرسة في وقتنا
ّ
وتسرع إنشاء تقنيات مبتكرة .ومن بين تطبيقات الذكاء
الحالي .فتطبيقات الذكاء االصطناعي في التعليم ستمكن من اكتشاف حدود تعلم جديدة
االصطناعي في التعليم التي ذكرها سعد هللا وشتوح ( )138-136 ،2019نجد:
• املحتوى الذكي :قامت شركات بإنشاء “محتوى ذكي” بتحويل الكتاب الورقي إلى كتب ذكية متصلة بغايات التعليم ،إذ تستخدم تقنيات قائمة على
الذكاء االصطناعي لنشرها  ،وتتضمن ملخصات الفصول واختبارات املمارسة الصحيحة واالختيارات املتعددة .كما تقوم شركات أخرى أيضا
بإنشاء منصات محتوى ذكية متكاملة مع دمج املحتوى بتمارين املمارسة والتقييم مثل برنامج  Netex Learningالذي يتيح للمعلمين تصميم
مناهج رقمية ودمجها مع وسائط الصوت والصورة ،و التقييم الذاتي.
• أنظمة التعليم الذكية ) :(intelligent tutoring systemsاملعروفة اختصارا ب  ITSوهي أنظمة كمبيوتر مصممة لدعم وتحسين األداء التعليمي،
بتوفير دروس فورية دون تدخل من مدرس بشري ،مستخدمة عدد من تقنيات الحوسبة والذكاء االصطناعي.
• تقنيات الواقع االفتراض ي ) (VRوالواقع املعزز) :(ARتقنية ) (VRهي محاكاة لخوض تجارب مختلفة كاملشاركة في مباراة لكرة القدم أو زيارة أماكن
معينة وهو جالس في منزله .ويمكن للمستخدم أن يكون جزءا منها  ،كما يمكنه التنقل داخلها ،والتفاعل أيضا من خالل أجهزة خاصة تساعده في
االندماج بشكل كلي ،وهي في الغالب عبارة عن نظارات للواقع االفتراض ي أو وحدات تحكم مع استشعار للحركة .أما تقنية ) (ARفهي تختلف إذ
تنقل املشاهد بعرض ثنائي أو ثالثي األبعاد في محيط املستخدم ،وبذلك يتم دمج هذه املشاهد أمامه ،لخلق واقع عرض مركب.
أهداف استخدامات تقنيات الذكاء االصطناعي في التعليم:
زادت االستخدامات باالنتشار في عدد من القطاعات ،ومن ذلك التعليم ،بهدف أن تصل ألفضل تجربة للتعلم ،ومن أبرز أهداف استخداماتها
ما عدده النجار (: )35 ،2012
• الدرجات :وفرت بعض الشركات البرامج يتم من خاللها إجراء التدريبات واالختبارات ،وتحديد الدرجات ،وتصحيح اإلجابات ،وإعالم الطالب
بأدائهم في تلك االختبارات.
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• التخصصيةً :
وفقا ألداء ومهارات كل طالب بعض الشركات وفرت نظام مخصص بتقييم أداء ومهارات الطالبً ،
وبناء على أداء كل طالب ونقاط
القوة ونقاط الضعف ،يتم تحديد الدروس املناسبة بهدف تعزيز نقاط قوته والقضاء على نقاط ضعفه فيما يخص املنهج الدراس ي .ملساعدة
املعلمين في تحديد مستوى طالبهم بدقة ومعرفة ما يحتاجه كل طالب من املنهج حتى يمكنه زيادة معدالت نجاحه.
• جودة املناهج والتدريس :يستطيع الذكاء االصطناعي تعيين الفجوات من خالل أداء الطالب في االختبارات والتدريبات .فمثال ،إذا قام عدد من
بشكل خاطئ فإن تقنية الذكاء االصطناعي تستطيع اكتشاف السبب وراء عدم تمكن الطالب من اإلجابة ،مما يساعد
الطالب بحل سؤال
ٍ
بشكل أفضل.
املعلمين في شرح أجزاء محددة من املنهج والتركيز عليها
ٍ
• التدريب :وذلك في بناء مواقع وبرامج تدريب ذكية تستطيع قياس وتحديد أساليب وطرق تعلم الطلبة ،وتقييم ما يمتلكونه من معرفة ثم تقدي م
تدريبات مخصصة وفق تقييمه.
• التعلم التكيفي :إحراز ّ
تقدمات ملحوظة من خالل تعليم الطالب بشكل فردي ،كما يتم التعديل للمناهج  ،وتقديم تقرير تفصيلي للمعلم عن
املواد .
بشكل فوري ليساعد على تطور أدائهم الدراس ي.
• التقييم الفوري للطالب :تقوم برامج التعلم بتقييم مهارات الطالب
ٍ
• التعلم عن بعد :تقدم ً
فرصا لتقديم االختبار عن ُبعد مع فرض أنظمة رقابية ملراقبة الطالب ،والتحقق من عدم الغش ،فهي طريقة يتم بها
التحقق من مصداقية ودقة االختبار.
• مساعدة طالب االحتياجات الخاصة :إذ تلبي احتياجاتهم وتحفيزهم على التأقلم مع األجواء التعليمية ،وزيادة مهاراتهم واستيعاب املواد الدراسية.
عيوب الذكاء االصطناعي في التعليم:
من أبرز العيوب التي قد نجنيها من تطبيقات الذكاء االصطناعي في التعليم كما حددها عزمي ( )241 ،2014ما يلي:
• ارتفاع تكلفة تنفيذ العديد من تطبيقات الذكاء االصطناعي في التعليم.
• من املتوقع ارتفاع نسبة البطالة بين صفوف الهيئات التدريسية.
• احتمالية حدوث االختراقات والنسخ الذاتي للفيروسات التي قد تغزو الروبوتات.
• غياب التفاعل االجتماعي من خالل خلو األجواء الصفية من روح التعاون والتآلف التي يقدمها املعلم للطالب.
• انعدام الرغبة في التعلم والشعور بامللل من جهة الطلبة من خالل تعاملهم الدائم مع اآللة.
• صعوبة التعامل مع الروبوتات في غالب األحيان.
• األثار السلبية على السلوك البشري نتيجة تعامله الدائم مع اآلالت.
مستقبل الذكاء االصطناعي في التعليم:
اقترح ( )Woolf, 2013مجموعة من التحديات الكبيرة التي ينبغي أن يعمل الذكاء االصطناعي على معالجتها ،بما في ذلك:
معلم افتراض ي لكل متعلم :حيث يكون هناك ٌ
ٌ
دعم كلي يجمع بين نمذجة املستخدم واملحاكاة االجتماعية وتمثيل املعرفة.
•
• مواكبة مهارات القرن الحادي والعشرين :مساعدة املتعلمين في التوجيه والتقييم الذاتي والعمل الجماعي وما إلى ذلك.
• تحليل بيانات التفاعل :تجميع كميات هائلة من البيانات حول التعلم الفردي والسياقات االجتماعية وسياقات التعلم واالهتمامات الشخصية.
• توفير الفرص للفصول الدراسية العاملية :زيادة الترابط وسهولة الوصول إلى الفصول الدراسية في جميع أنحاء العالم.
• تقنيات مدى الحياة :أخذ التعلم خارج الفصل الدراس ي والدخول إلى حياة املتعلم خارج املدرسة.
وباالطالع على عدد من الدراسات السابقة عن الذكاء االصطناعي مثل:
• دراسة أوشانا فرنانديز وآخرين ( )Ocaña-Fernandez et al, 2019والتي هدفت إلى التعرف على الذكاء االصطناعي وانعكاساته في التعليم
العالي ،واستخدم الباحثون املنهج الوصفي التحليلي منهج للدراسة ،واستخدم الباحثين االستبيان كأداة للدراسة ،واستنتج الباحثون أن األشكال
املستندة إلى الذكاء االصطناعي تؤدي إلى تحسن كبير في التعليم لكافة املستويات التعليمية ،مع تحسين نوعي غير مسبوق ،مع تزويد الطالب
ّ
بتخصص دقيق لتعلمهم ً
وفقا ملتطلباتهم ،كما أنهم تمكنوا من دمج األشكال املختلفة للتفاعل البشري مع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،ويرى
الباحثون أن التحدي األكبر الذي تواجهه الجامعة في األلفية الجديدة يكمن في الحاجة املاسة إلى تخطيط املهارات الرقمية وتصميمها وتطويرها
ً
وتنفيذها من أجل تدريب مهنيين أفضل قادرين على فهم البيئة التكنولوجية وتطويرها ً
وفقا الحتياجاتهم ،فضال عن تطبيق لغة رقمية تدعمها
برامج الذكاء االصطناعي.
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• دراسة أبو حسنين ) (Abu Hasanein, 2018وهدفت الدراسة إلى تصميم مدرس خصوص ي ذكي باستخدام أداة ( )ITSBلتطوير عملية تدريس
مساق مهارات الحاسوب وهو مساق مقر كمتطلب جامعة يدرسه طالب جامعة اإلسراء على عينات مختلفة من الطالب ،واستخدم الباحث املهج
التجريبي كمنهج دراسة ،كما استخدم الباحث االختبار كأداة للدراسة ،وبعد االنتهاء من دراسة املساق تم عمل تقيم خاص بالطالب وتقيم خاص
باملحاضرين الذين درسوا املساق واستخدموا النظام في عملية التدريس ،ووصلنا الي مجموعة من النتائج والتوصيات تؤكد ان استخدام املدرس
الخصوص ي الذكي مهم حدا في تطوير العملية التعليمة وله نتائج إيجابية على صعيد تحسين مستوى الطالب العلمي.
• دراسة الكحلوت واملقيد ( )2017وهدفت الدراسة إلى التعرف على متطلبات توظيف الذكاء االصطناعي في العملية التعليمية في الجامعات
الفلسطينية ،واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي كمنهج للدراسة ،كما استخدمت االستبيان كأداة للدراسة ،وتكونت عينة الدراسة
من ( ) 100خبير من خبراء التربية وأنظمة املعلومات الحاسوبية في كليتي التربية وأنظمة املعلومات الحاسوبية بجامعة القدس املفتوحة وجامعة
األزهر والجامعة اإلسالمية بغزة ،وتوصلت نتائج الدراسة إلى تراوح البنود املتعلقة بتدرج األبنية و األجهزة واملعدات بنسبة ( )%84وركزت املطالب
على توفر قاعات دراسية تحتوي على األجهزة الالزمة الستخدام تطبيقات التعلم الذكي ،أما متطلبات البرامج والتقنيات تراوحت بنسبة()%85
وركزت املطالب على توفير برامج االستجابة التفاعلية ،أما بالنسبة للمتطلبات الكادر البشري والتنظيمي فتراوحت بنسبة ( )%88وركزت املطالب
على توفر عضو هيئة تدريس قادر على استخدام تقنيات وتطبيقات التعلم الذكي ،وبالنسبة ملتطلبات املنهاج فتراوحت بنسبة ( )%96وركزت على
تنوع أساليب التقويم.
• دراسة آل سعود ( )2016وهدفت الدراسة إلى التعريف بمفهوم الذكاء االصطناعي ،ونشأته وظهوره ،والفرق بينه وبين الذكاء اإلنساني ،إضافة
إلى مجاالته ،وميادينه ،ومميزاته ،وأهمية الذكاء االصطناعي بشكل عام ،وفي التعليم بشكل خاص ،والسيما دوره في تطور استراتيجيات ونماذج
التدريس ،مع التركيز على تطبيقات الذكاء االصطناعي في مناهج وتعليم الدراسات االجتماعية .عالوة على التطبيقات التقنية التي تخدم الذكاء
االصطناعي ،والتحديات التي تواجه استخداماته .مصحوبة بعرض للدراسات السابقة التي تناولت الذكاء االصطناعي مع التعليق عليها ،ودراسات
مقترحة في مجال الدراسات االجتماعية.
• دراسة عزمي ( )2014والتي هدفت إلى التعرف على فاعلية بيئة تعلم إلكترونية قائمة على الذكاء االصطناعي لحل مشكالت صيانة شبكات
الحاسب لدى طالب تكنولوجيا التعليم ،واستخدمت الدراسة املنهج شبه التجريبي من خالل استخدام اختبار تحصيلي لقياس الجانب املعرفي في
مفاهيم حل مشكالت صيانة شبكات الحاسب ،وبطاقة مالحظة لقياس الجانب األدائي لحل هذه املشكالت .طبقت أدوات الدراسة على عينة من
 30طالبا من الفرقة الثالثة بقسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية بقنا .وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فرق ذي داللة إحصائية بين
املجموعة التجريبية قبليا وبعديا في درجات القياس البعدي لكل من االختبار التحصيلي وبطاقة املالحظة ،وكان هذا الفرق لصالح املجموعة
التجريبية ،مما ّيدل على فاعلية استخدام بيئة التعلم اإللكترونية القائمة على الذكاء االصطناعي في زيادة تحصيل املفاهيم في حل مشكالت
صيانة شبكات الحاسب لدى طالب شعبة تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية.
• دراسة أبو شمالة ( )2013وهدفت الدراسة إلى معرفة فاعلية برنامج قائم على الذكاء االصطناعي لتنمية التفكير االستداللي والتحصيل الدراس ي
في مبحث تكنولوجيا املعلومات لدى طالبات الحادي عشر بغزة ،ولتحقيق هذا الهدف تم تحليل محتوى وحدة أنظمة العد والترميز ،لتحديد
املهارات االستداللية واملفاهيم التكنولوجية املتضمنة فيها ،ثم تم بناء اختبار التفكير االستداللي والتحصيل الدراس ي كأدوات للدراسة ،واستخدم
املنهج التجريبي للتحقق من صحة الفروض ،وتكونت عينة الدراسة من ( )95طالبة ،تم تقسيمهم إلى مجموعتين تجريبية وضابطة ،وتوصلت
ً
نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسط درجات طالبات املجموعتين الضابط والتجريبية في التطبيق البعدي الختبار التفكير
االستداللي واالختبار التحصيلي لصالح املجموعة التجريبية ،مما يؤكد على فاعلية البرنامج القائم على الذكاء االصطناعي في تنمية التفكير
االستداللي والتحصيل الدراس ي.
• دراسة الجيار ( )2013والتي هدفت إلى التعرف على توظيف الذكاء االصطناعي لبناء مواقع اإلنترنت التعليمية كمدخل لتطوير التعليم الجامعي
اإللكتروني عن بعد ،واستخدم الباحث املنهج الوصفي لتحليل واقع منظومة التعليم اإللكتروني عن ُبعد ،وتكونت عينة الدراسة من عينة
عشوائية من طالب الفرقة الثالثة والرابعة قسم تكنولوجيا التعليم كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس ،وعينة عمدية من أعضاء هيئة
التدريس بقسم تكنولوجيا التعليم كلية التربية جامعة عين شمس ،وعينة عمدية من القائمين على منظومة التعليم اإللكتروني بجامعة عين
شمس ،وتمثلت أدوات الدراسة في استبانة موجهة لطالب تكنولوجيا التعليم ،واستبانة موجهة ألعضاء هيئة التدريس بقسم تكنولوجيا التعليم،
واستبانة موجهة للقائمين على منظومة التعليم اإللكتروني بجامعة عين شمس ،وقائمة معايير الجودة لنظم التعليم اإللكتروني الذكية عبر
اإلنترنت ،وتوصلت نتائج الدراسة إلى تحديد أهم األدوات املستخدمة ببيئة نظم التعليم اإللكتروني الذكية عبر اإلنترنت ،وبناء قائمة معايير
الجودة لتصميم وتقويم نظم التعليم اإللكتروني الذكية ،واقتراح نموذج تصميم تعليمي وتقني لنظم التعليم اإللكتروني الذكية عبر اإلنترنت،
ً
وضع تصور مقترح لتطوير التعليم اإللكتروني عبر اإلنترنت بجامعة عين شمس.
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ومن الدراسات السابقة التي تناولت توظيف التكنولوجيا في تعليم األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية:
• دراسة جاد هللا ( )2019والتي هدفت إلى التعرف على فاعلية برنامج تدريبي قائم على تطبيقات جوجل التعليمية في تنمية مهارات التعلم
اإللكتروني لدى املعلمين ذوي اإلعاقة البصرية في مدرسة النور واألمل الثانوية املشتركة للمكفوفين في قطاع غزة ،وقد اتبع الباحث املنهج الوصفي
في تحديد قائمة مهارات التعلم اإللكتروني املراد تنميتها لدى املعلمين ذوي اإلعاقة البصرية ،وبناء البرنامج التدريبي وفق نموذج ( )VIVIDللتصميم
التعليمي .كما اتبع الباحث املنهج شبه التجريبي بتصميم املجموعة الواحدة ،وبلغ عدد عينة الدراسة (ً )11
معلما ،وقام الباحث باستخدام
ببطاقة مالحظة كأداة للدراسة ،وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات املعلمين ذوي اإلعاقة البصرية
في التطبيق القبلي والبعدي على بطاقة املالحظة املتعلقة بمهارات التعلم اإللكتروني لصالح التطبيق البعدي ،كما أظهرت النتائج اتصاف البرنامج
التدريبي بالفاعلية في تنمية مهارات التعلم اإللكتروني لدى املعلمين ذوي اإلعاقة البصرية.
• دراسة العتوم وآخرين ( )2018وهدفت الدراسة إلى الكشف عن دور التقنيات املساندة الخاصة باملكفوفين في تمكينهم االجتماعي .واستخدم
ً
الباحثون في هذه الدراسة املنهج الوصفي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )164مكفوفا تم اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية من مدرسة
األسقفية الكاثوليكية في مدينة إربد ونادي الشعلة في عمان ،وتمثلت أدوات الدراسة باستبانة استخدمت لتقدير تمكينهم االجتماعي ،وأظهرت
النتائج وجود دور هام ملختلف التقنيات املساندة التي يستخدمها املكفوفين سواء األجهزة الناطقة ،أو األدوات التعليمية واأللعاب ،وأدوات
ً
إحصائيا تعود للجنس والعمر واملستوى
التوجيه والتنقل واألدوات املنزلية في تمكينهم االجتماعي ،كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة
التعليمي للمكفوفين ،وأوص ى الباحثون بالعمل على تأهيل معلمي ومعلمات املكفوفين باستخدام التقنيات املساندة ،وتدريب طالبهم عليها
وتزويدهم بها بغض النظر عن مناطقهم.
• دراسة شحاته ( )2018وهدفت إلى التعرف على طبيعة استخدام ذوي اإلعاقة البصرية للتقنيات املساعدة في الجامعة اإلسالمية بغزة ،وكذلك
دراسة أثر استخدام التقنيات املساعدة على شعور الطالب املكفوفين بالثقة بالنفس وتحقيق استقاللية أكبر لديهم وتحسن مستواهم التعليمي.
وقد استخدم الباحث في إجراء الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ودراسة الحالة ،واستخدم أداتين لجمع البيانات األولية ،وهما :املقابالت
الشخصية؛ حيث أجريت مع العاملين في مركز التقنيات املساعدة ،كما تم إجراء مجموعة بؤرية مع عدد من الطالب والطالبات ذوي اإلعاقة
البصرية ب الجامعة اإلسالمية .واألداة الثانية هي االستبانة؛ وقد وزعت االستبانة على ( )701أشخاص ،وأظهرت النتائج أن استخدام التقنيات
املساعدة له أثر ايجابي على إنجاز الطالب ملهامهم الدراسية ومواكبتهم غيرهم من الطالب في الدراسة الجامعية ،كما حقق الرضا لديهم عن
الخدمات التي تقدمها إدارة الجامعة ومركز التقنيات املساعدة لهم .وأوصت الدراسة بزيادة اهتمام الجامعة بتطوير قدرات الطالب املعاقين
بصرًيا على استخدام التقنيات املساعدة ،وتطوير البرامج واألدوات املساعدة بشكل مستمر بما يتناسب مع االحتياجات املتجددة للطالب املعاقين
بصرًي ا ،مع مراعاة توفر مكانين مستقلين لكل من الطالب والطالبات إلتاحة وقت أكبر لالستخدام.
• دراسة طلبة ( )2018وهدفت إلى الكشف عن أثر استخدام البرمجيات التعليمية مفتوحة املصدر  OERفي تنمية الكفايات اإللكترونية األدائية
لذوي اإلعاقة البصرية .واستخدمت الدراسة املنهج التجريبي وتمثلت األداة في (برنامج نفذه  )NVDAكنموذج للبرمجيات التعليمية مفتوحة
املصدر OERلتنمية الكفايات اإللكترونية األدائية لدى عينة قوامها (ً )12
طالبا من ذوي اإلعاقة البصرية بمدرسة النور بمحافظة أسيوط ،وتم
تقسيمهم إلى مجموعتين تجريبيتين املجموعة األولى عددهم ( )6طالب تدرس باستخدام البرمجيات التعليمية مفتوحة املصدر من خالل حاسة
السمع ،واملجموعة التجريبية الثانية عددهم ( )6طالب تدرس باستخدام حاسة اللمس ،وتمثلت أدوات الدراسة في بطاقة مالحظة لقياس مدى
تمكنهم من الجانب األدائي للكفايات اإللكترونية ،وقد خلصت نتائج الدراسة إلى أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات عينة
البحث في التطبيقين القبلي والبعدي على بطاقة مالحظة لصالح التطبيق البعدي ،وأظهرت النتائج ً
أيضا وجود فروق في أداء الطالب ذوي اإلعاقة
البصرية قبل وبعد استخدام برنامج نفده لصالح التطبيق البعدي ،وأظهرت النتائج فاعلية البرمجيات التعليمية مفتوحة املصدر باستخدام
حاسة السمع.
• دراسة مايكوي ( )MAKOYE, 2018وهدفت إلى الكشف عن التحديات التي تواجه الطالب ذوي اإلعاقة البصرية في الوصول إلى التعليم
اإللكتروني في مدرسة تابورا الثانوية للبنات في تنزانيا ،كما سعت الدراسة إلى التعرف على املشكالت التي تواجه الطالب املعاقين بصريا في الوصول
إلى التعليم اإللكتروني ،ودراسة السياسة التعليمية في توفير التعليم من خالل التعليم اإللكتروني للطالب ذوي اإلعاقة البصرية وتقييم
االستراتيجيات التي يجري تنفيذها ملساعدة الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية للوصول إلى التعليم اإللكتروني ،وتمثل منهج الدراسة باملنهج الوصفي،
وتكونت عينة الدراسة من ( )50من الطالب ذوي اإلعاقة البصرية واملعلمين وموظفي املوارد .وقد تم جمع البيانات باستخدام االستبيانات
ً
بصريا في الوصول إلى
املنظمة واملقابالت .وقد كشفت نتائج الدراسة أن هناك العديد من املشاكل األكاديمية التي تواجه الطالب ذوي اإلعاقة
التعليم اإللكتروني في مدرسة تابورا الثانوية للبنات .وأشارت الدراسة إلى أن من بين املشاكل األكاديمية التي تؤثر على الطالب ذوي اإلعاقة
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البصرية ،عدم كفاية املعدات مثل( :املسجل الرقمي ،وبطاقة الذاكرة ،وطريقة "بريل" ،وجهاز قارئ الكتب اإللكترونية ،ومرافق تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت بما في ذلك :أجهزة الكمبيوتر -وأجهزة التكبير -وقارئات الشاشة).
• دراسة الشرمان وآخرين ( )2017وهدفت إلى محاولة فهم واقع األشخاص املكفوفين في املجتمع األردني من حيث قدرتهم على التكيف واالندماج
في مختلف النشاطات االجتماعية ،ومحاولة الكشف عن دور التقنيات التكيفية الحديثة الخاصة باملكفوفين في تفعيل هذا التمكين والدمج
املجتمعي ،وذلك من وجهة نظر املكفوفين أنفسهم ،واتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،وتكونت عينه الدراسة من عينة قصدية تكونت من
ً
ً
إحصائيا ملختلف التقنيات التكيفية التي يستخدمها
( )52مكفوفا ،وتمثلت أداة الدراسة باستبيان ،وقد أظهرت النتائج وجود دور مرتفع ودال
املكفوفين ،سواء األجهزة الناطقة ،واألدوات التعليمية ،واأللعاب ،وأدوات التوجيه والتنقل ،واألدوات املنزلية .كما أظهرت النتائج أن الذكور أكثر
إحساسا بأهمية هذه األدوات من اإلناث ،وأن سكان املدن ً
ً
ً
اهتماما من باقي املناطق بأهمية هذه األدوات كما هو الحال بالنسبة
أيضا هم أكثر
لفئة الحاصلين على شهادات عليا.
•

•

•

•

دراسة مصطفى ( )Mostafa, 2017وهدفت إلى التعرف على أثر تصميمين مختلفين من برامج قارئات الشاشة في تنمية مهارات استخدام
اإلنترنت لدى الطالب املكفوفين في املدارس املتوسطة ،وتكونت عينة الدراسة من ( )8طالب من مدرسة النور للمرحلة املتوسطة في جدة ،وقد تم
تقسيم الطالب إلى مجموعتين تجريبيتين بحيث تتكون كل من املجموعتين من ( )4طالب ،وقد اتبعت الدراسة املنهج شبه التجريبي بتصميم
املجموعتين التجريبيتين حيث تم تطبيق برنامج قارئ الشاشة نفسه على املجموعتين التجريبيتين ،مع تصميم مختلف لكل منهما (السماع -
اللمس) .وقد تمثلت أداة الدراسة ببطاقة مالحظة ،وأظهرت نتائج الدراسة أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات املجموعتين
التجريبيتين في األداء املهاري لصالح املجموعة التجريبية التي درست بتصميم قارئ الشاشة املعتمد على السماع.
دراسة أورا ( )OIRA, 2016وهدفت إلى تحليل اإلمكانات الحديثة للتكنولوجيا املساعدة في مجال التحصيل العلمي للطالب ذوي اإلعاقة البصرية
في املدرسة الثانوية الخاصة كيبوس ،وقد اتبعت الدراسة منهج دراسة الحالة حيث أن البيانات الكمية والنوعية التي تم جمعها وتحليلها خالل
الدراسة هي من إحدى املدارس الخاصة ،واتبعت الدراسة طريقة العينة القصدية لتحديد عينة من (ً )40
طالبا و( )10معلمين وأمين مكتبة واحد
وناسخ واحد .وتمثلت أدوات الدراسة باالستبيان واملقابلة وبطاقة املالحظة ،وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن الطالب ذوي اإلعاقة البصرية في كينيا
يستخدمون األدوات التكنولوجية التي تشمل( :دليل  ،brailersولوحة القلم ،ومعداد تايلور ،ولوحة الخانات) ببطء وبطريقة غير فعالة وغير
مواكبة للعصر الرقمي ،وأظهرت الدراسة ً
أيضا أن استخدام التكنولوجيا املساعدة الحديثة له مساهمة هائلة في تغطية املنهج واالنتهاء ً
مبكرا من
ً
ً
وتحديدا في
استخداما في املدرسة الثانوية الخاصة كيبوس،
األعمال الصفية والواجبات ،وأظهرت كذلك أن التكنولوجيا املساعدة األكثر
مختبرات الحاسوب حيث تجرى دروس الكمبيوتر ،هي آالت برايل ثم تليها أجهزة الكمبيوتر ثم  I padsثم  .tabletsوكذلك أظهرت الدراسة أن
الرؤية الوظيفية من أهم العوامل املعتبرة عند اختيار أي نوع من أنواع التكنولوجيا املساعدة ،وأن العدد املحدود من أجهزة الكمبيوتر كان أكبر
التحديات ،وذلك ألن مشاركة األجهزة بين الطالب ذوي اإلعاقة البصرية غير مفيد وليس ً
ممكنا ،ألنه سيتم فقد الجانب الحس ي لدى الطالب ذوي
اإلعاقة البصرية.
دراسة املغاربة والحميدان ( )2016وهدفت إلى التعرف على االحتياجات التدريبية ملعلمي الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية في محافظتي عمان
والزرقاء ،واتبعت الدراسة املنهج الوصفي ،وتمثلت أدوات الدراسة باستبانة مكونة من ( )31فقرة .أما عينة الدراسة فقد تكونت من (ً )60
معلما
ومعلمة ،من املؤسسات الحكومية التي تم تطبيق أداة الدراسة فيها والبالغ عددهم (ً )100
معلما ومعلمة ،وقد خلصت نتائج الدراسة إلى تصدر
الفقرة السابعة من االستبانة وهي" :أحتاج ملعرفة برامج التدخل املبكر للمعاقين بصرًيا مثل برنامج “ AVISIالترتيب األول من االحتياجات
التدريبية من وجهة نظر معلمي الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية ،بينما احتلت الفقرة العاشرة من االستبانة وهي" :أحتاج التدرب على القراءة
والكتابة بطريقة برايل" املرتبة األخيرة .كما أشارت النتائج إلى أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تبعا للمتغيرات (الجنس واملؤهل العلمي
ً
تبعا ملتغير خصائص املعلم .وأشارت نتائج الدراسة ً
والخبرة واملرحلة التعليمية) ،كما أنه توجد فروق ذات داللة ً
ختالفاً ،
كما
أيضا إلى أن هنالك ا
ً
ونوعا ،في تحديد االحتياجات التدريبية ً
تبعا لخصائص املعلم ،وبينت أن هنالك فروق ذات داللة بين املعلم الكفيف واملعلم املبصر ،بحيث أن
داللة الفروق كانت لصالح املعلم املبصر ،كما أن هنالك فروق ذات داللة بين املعلم الكفيف وضعيف البصر ،بحيث أن داللة الفروق كانت
لصالح املعلم ضعيف البصر.
دراسة زيدان ( )2015وهدفت إلى الكشف عن أثر استخدام برنامجي  JAWSو NVDAعلى تنمية التحصيل لدى الطالبات ذوي اإلعاقة البصرية
في الجامعة اإلسالمية بغزة ،كما هدفت إلى معرفة اتجاهات ومدى تقبل هؤالء الطالبات لهذه البرامج .حيث طبقت هذه الدراسة على عينة مكونة
من ( ) 10طالبات من الطالبات ذوات اإلعاقة البصرية بالجامعة اإلسالمية بغزة ،واتبعت الباحثة التصميم شبه التجريبي ذا املجموعة الواحدة،
كما طبقت الباحثة اختبار تحصيلي ومقياس اتجاه نحو البرنامجين وذلك قبل وبعد تدريس املساق ،وقد توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات
داللة إحصائية بين التطبيق القبلي والبعدي في اختبار التحصيل التابع لبرنامج  JAWSوذلك لصالح التطبيق البعدي حيث أظهر تحسن في
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مستوى أداء أفراد العينة التجريبية في التطبيق البعدي ،وكذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية بين التطبيقين القبلي والبعدي في مقياس
ً
تحسنا في مستوى أداء أفراد العينة التجريبية في التطبيق البعدي وكان حجم
االتجاه التابع لبرنامج  JAWSلصالح التطبيق البعدي حيث أظهر
ً ً
كبيرا جدا.
األثر
التعقيب على الدراسات السابقة:
تتفق العديد من الدراسات السابقة الواردة في هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في استخدام املنهج الوصفي التحليلي ومن هذه الدراسات
دراسة أوشانا فرنانديز وآخرين ( ،)Ocaña-Fernandez et al, 2019ودراسة العتوم وآخرين ( ،)2018ودراسة شحاته ( ،)2018ودراسة مايكوي
( ،)MAKOYE, 2018ودراسة الشرمان وآخرين ( ،)2017ودراسة الكحلوت واملقيد ( ،)2017ودراسة الجيار ( ،)2013ودراسة القطان (.)2012
بينما اختلفت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات األخرى في استخدمها للمنهج التجريبي وشبه التجريبي ومن هذه الدراسات دراسة جاد هللا
( ،)2019ودراسة طلبة ( ،)2018ودراسة أبو حسنين ( ،)Abu Hasanein, 2018ودراسة مصطفى ( ،)Mostafa, 2017ودراسة زيدان ( ،)2015ودراسة
عزمي ( ،)2014ودراسة أبو شمالة ( ،)2013ودراسة النجار (.)2012
كذلك اتفقت العديد من الدراسات السابقة الواردة في هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في استخدام االستبانة كأداة للدراسة ومن هذه
الدراسة دراسة أوشانا فرنانديز وآخرين ( ،)Ocaña-Fernandez et al, 2019ودراسة العتوم وآخرين ( ،)2018ودراسة شحاته ( ،)2018ودراسة
مايكوي ( ،)MAKOYE, 2018ودراسة الشرمان وآخرين ( ،)2017ودراسة الكحلوت واملقيد ( ،)2017ودراسة املغاربة والحميدان ( ،)2016ودراسة
الجيار ( ،)2013ودراسة القطان (.)2012
وتختلف الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة الواردة في هذه الدراسة في استخدامهم لالختبار كأداة للدراسة ومن هذه الدراسات
دراسة أبو حسنين ( ،)Abu Hasanein, 2018ودراسة أبو شمالة ( ،)2013وكذلك اختلفت مع دراسة كل من جاد هللا ( ،)2019ودراسة طلبة (،)2018
ودراسة مصطفى ( )Mostafa, 2017في استخدامهم لبطاقة املالحظة كأداة للدراسة.
بينما استخدمت بعض تلك الدراسات أكثر من أداة مثل دراسة أورا ( )OIRA, 2016والتي استخدمت االستبانة وبطاقة مالحظة كأدوات
للدراسة ،ودراسة زيدان ( )2015والتي استخدمت االختبار ومقياس اتجاه كأدوات للدراسة ،أما دراسة عزمي ( ،)2014ودراسة النجار ( )2012فقد
استخدمت االختبار وبطاقة مالحظة كأدوات للدراسة.
كما اتفقت العديد من الدراسات السابقة الواردة في هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في اختيار عينة الدراسة من معلمي طلبة ذوي
االحتياجات الخاصة (املكفوفين) ومن هذه الدراسات دراسة جاد هللا ( ،)2019ودراسة املغاربة والحميدان (.)2016
بينما اختلفت الدراسة الحالية عن العديد من الدراسات السابقة الواردة في هذه الدراسة والتي اختارت عينتها من الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية
ومن هذه الدراسات دراسة مايكوي ( ،)MAKOYE, 2018ودراسة طلبة ( ،)2018ودراسة شحاته ( ،)2018ودراسة العتوم وآخرين ( ،)2018ودراسة
مصطفى ( ،)Mostafa, 2017ودراسة الشرمان وآخرين ( ،)2017ودراسة أورا ( ،)OIRA, 2016ودراسة زيدان (.)2015
وكذلك اختلفت الدراسة الحالية عن العديد من الدراسات السابقة الواردة في هذه الدراسة والتي اختارت عينتها من طلبة الجامعات ومن هذه
الدراسات دراسة أوشانا فرنانديز وآخرين ( ،)Ocaña-Fernandez et al, 2019ودراسة أبو حسنين ( ،)Abu Hasanein, 2018ودراسة عزمي (،)2014
ودراسة الجيار ( ،)2013ودراسة النجار (.)2012
أما دراسة القطان ( )2012فقد اختارت عينتها من القيادات اإلدارية في املنظمات التعليمية ،واختارت دراسة الكحلوت واملقيد ( )2017عينتها
من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

اإلجراءات:
 .1منهج الدراسة:
باالعتماد على التحليل الوصفي ،بهدف تحديد وضع قائم لظاهرة ،ونقاط قوتها وضعفها ،من أجل معرفة مدى صالحيتها ،والخروج بتعميمات
بشأنها.
 .2العينة واملجتمع:
تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمات التربية الخاصة في معهد النور بمحافظة جدة ،والبالغ عددهن ( )33معلمة ،وقد تم توزيع االستبانة
إلكترو ًنيا على جميع املعلمات فاستجابت منهن ( )27معلمة وهن عينة الدراسة ،وبذلك تجاوزت عينة الدراسة ما نسبته  %80من مجتمع الدراسة ،
وجدول ( )1يبين توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي في التدريس.
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و اقع استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي في مدارس التربية الخاصة بمدينة جدة ....
جدول ( :)1توزيع أفراد العينة من معلمات معاهد النور بحسب االستخدام
املتغير
درجة استخدام تطبيقات الذكاء

املستوى

تكرارات

النسب املئوية

استخدم

15

%55.4

ال استخدم

12

%44.5

املجموع

27

%100

 .3أداة الدراسة:
ً
لكي تحقق الدراسة أهدافها املنشودة التي تسعى إليها فقد استخدمت الباحثة االستبانة كأداة لجمع املعلومات ،نظرا لكونها األكثر مالئمة
لطبيعة املوضوع ،واألكثر مناسبة لطبيعة مجتمع الدراسة وخصائص العينة ،وذلك بعد االطالع على عدد من الدراسات السابقة واملرتبطة بموضوع
الدراسة ،واالستفادة من أدوات الدراسة املستخدمة فيها ،وقد مر إعداد االستبانة بالخطوات العلمية ،إذ أعدت في ضوء أهداف الدراسة ومن خالل
اإلطار النظري والدراسات السابقة وآراء املحكمين.
وقد قامت الباحثة بعد مراجعة البحوث والدراسات السابقة بإعداد استبانة لجمع البيانات من معلمات التربية الخاصة في معهد النور
بمحافظة جدة للتعرف على واقع استخدامهن لتطبيقات الذكاء االصطناعي واتجاهاتهن نحوه من وجهة نظرهن؛ وذلك لتحقيق أهداف الدراسة .وقد
تكونت أداة الدراسة من جزءين:
الجزء األول :تضمن بيانات شخصية حول املعلمات عينة الدراسة ،وتضم أسئلة حول :التخصص ،وسنوات الخدمة ،ودرجة استخدام تطبيقات
الذكاء االصطناعي في التدريس.
الجزء الثاني :وتضمن ( )40فقرة موزعة على أربعة محاور كالتالي:
• املحوراألول :تضمن ( )8فقرة تناولت مستوى املعرفة بتطبيقات الذكاء االصطناعي.
• املحورالثاني :تضمن ( )10فقرة تناولت أهمية استخدام التطبيقات التعليمية لتقنيات الذكاء االصطناعي.
• املحورالثالث :تضمن ( )15فقرة تناولت معوقات استخدام التطبيقات التعليمية لتقنيات الذكاء االصطناعي.
• املحورالرابع :تضمن ( )7فقرات تناولت االتجاه نحو استخدام التطبيقات التعليمية لتقنيات الذكاء االصطناعي.
وللتعرف على واقع استخدام معلمات مدارس التربية الخاصة لتطبيقات الذكاء االصطناعي واالتجاه نحوها ،فقد تم وضع خمس اختيارات
ً
مقابل كل فقرة وفقا ملقياس ليكرت الخماس ي وهي كالتالي :أوافق بشدة ،أوافق ،محايد ،غير موافق ،غير موافق بشدة ،وزعت عليها الدرجات (،3 ،4 ،5
 )1 ،2بالترتيب.
صدق االستبانة:
تتصف األداة بأنها صادقة إذا ثبتت قدرتها على قياس ما وضعت لقياسه ،وقد تم التحقق من صدق االستبانة على النحو التالي:
الصدق الظاهري :للتأكد من الصدق الظاهري لالستبانة تم عرضها على مجموعة من املحكمين الخبراء ممن لديهم خبرة كافية في تقنيات التعليم
وتكنولوجيا التعليم وبلغ عددهم أربعة محكمين من أعضاء هيئة التدريس بجامعة امللك عبدالعزيز تخصص تقنيات التعليم ،لبيان رأيهم في وضوح
الفقرات ،ودقة صياغتها ،ومدى شمولها ،ومناسبة وارتباط الفقرات للمحور الذي تتبعه ،وأي اقتراحات أو إضافات للفقرات أو للمحاور ،وبعد األخذ
بمقترحات ومالحظات السادة املحكمين سواء بالحذف أو اإلضافة ،أو بالتعديالت ،أصبحت االستبانة بشكلها النهائي مكونة من ( )40فقرة موزعة على
أربعة محاور هي( :مستوى املعرفة بتطبيقات الذكاء االصطناعي ،أهمية استخدام التطبيقات التعليمية لتقنيات الذكاء االصطناعي ،معوقات استخدام
التطبيقات التعليمية لتقنيات الذكاء االصطناعي ،االتجاه نحو استخدام التطبيقات التعليمية لتقنيات الذكاء االصطناعي).
صدق املحتوى :استمدت االستبانة صدق محتواها من خالل اإلجراءات التي تمت في بنائها ،بحيث أنها تقيس ما صممت ألجله ،وذلك بتغطيتها ملحاور
االستبانة األربعة.
ً
صدق االتساق الداخلي :قامت الباحثة بتطبيق االستبانة ميدانيا على عينة استطالعية قوامها ( )5معلمات من مجتمع الدراسة وغير مشموالت بعينة
الدراسة من مدارس التربية الخاصة ،وذلك للتحقق من صدق االتساق الداخلي من خالل حساب معامل االرتباط لبيرسون )(Pearson Correlation
بين كل فقرة من فقرات االستبيان مع محورها كما في جدول (، )2وكل محور من محاور أداة الدراسة واملحاور األخرى ،وكذلك بين كل محور والدرجة
الكلية لالستبانة ،وكانت كما في الجدول ()3
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و اقع استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي في مدارس التربية الخاصة بمدينة جدة ....
جدول ( :)2معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات االستبيان
معامل ارتباطها للبعد املنتمية له
رقم الفقرة
املحور األول :مستوى املعرفة بالتطبيقات

الداللة اإلحصائية

** 0.78
1
**0.87
2
**0.77
3
**0.81
4
**0.80
5
**0.79
6
**0.78
7
**0.67
8
املحور الثاني :أهمية تطبيقات الذكاء
**0.81
1
**0.72
2
**0.71
3
**0.84
4
**0.78
5
**0.76
6
**0.75
7
**0.88
8
**0.79
9
**0.85
10
1

معامل ارتباطها للبعد املنتمية له
رقم الفقرة
**0.81
2
**0.80
3
**0.78
4
**0.81
5
**0.87
6
**0.78
7
**0.79
8
**0.83
9
**0.78
10
**0.82
11
**0.76
12
**0.71
13
**0.73
14
**0.84
15
املحور الرابع :االتجاه نحو التطبيقات
**0.70
1
**0.84
2
**0.69
3
**0.85
4
**0.79
5

دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة

املحور الثالث :معوقات استخدام التطبيقات
**0.83

6
7

دالة

**0.81
**0.86

الداللة اإلحصائية
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة

* * دالة عند مستوى داللة ()0.01

يتبين من جدول ( )2أن كل فقرة من فقرات االستبيان أظهرت معامل ارتباط لها مع املحور املنتمية إليه ،وأن قيم معامالت االرتباط بين درجة
كل فقرة مع املجموع الكلي للمحور الذي تنتمي له جاءت محصورة بين ( )0.88-0.67في جميع املحاور وهذا االرتباط له داللة إحصائية عند مستوى
( )**( )0.01مما يشير إلى ارتباط كل فقرة من فقرات االستبيان باملحور الذي تنتمي إليه ،وإلى اتساق فقرات كل محور من محاور االستبيان.
جدول( :)3صدق االتساق الداخلي بين محاور االستبانة ،وبين كل محوروالدرجة الكلية
املحور

مستوى املعرفة
بالتطبيقات

مستوى املعرفة
بالتطبيقات
أهمية تطبيقات الذكاء

1

**0.713

**0.713

1

**0.782

**0.838

**0.782

1

**0.795

**0.876
**0.891

**0.811
**0.944

**0.795
**0.937

1
**0.914

معوقات استخدام
التطبيقات
االتجاه نحو التطبيقات
الدرجة الكلية

أهمية تطبيقات
الذكاء

االتجاه نحو
التطبيقات

الدرجة الكلية

معوقات استخدام
التطبيقات
**0.838

**0.876

**0.891

**0.811

**0.944
**0.937
**0.914
1

* * دالة عند مستوى داللة ()0.01

يتبين من الجدول رقم ( )3أن معامالت االرتباط لبيرسون بين كل محور واآلخر دالة إحصائيا عند مستوى) ،) α≤0.01ويالحظ كذلك وجود
داللة إحصائية بين كل محور على حدة والدرجة الكلية لالستبيان عند مستوى ( ،)α≤0.01وبذلك يمكن اعتبار أن االستبانة صادقة ،األمر الذي يبرر
استخدامها ألغراض هذه الدراسة ،ويزيد الثقة الباحثة بها.
ثبات االستبانة:
تم حساب ثبات أداة الدراسة (االستبانة) بطريقتين:
الطريقة األولى :التجزئة النصفية :حيث قامت الباحثة بحساب معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية من خالل برنامج  SPSSحيث كشف التحليل
أن معامل االرتباط سبيرمان براون قدره ( )0.864وهو معامل مرتفع لثبات االستبانة.
الطريقة الثانية :معامل ألفا كرونباخ :قامت الباحثة باستخدام نتائج تطبيق االستبانة على العينة االستطالعية السابق ذكرها وقوامها ( )5معلمات
من مجتمع الدراسة وغير مشمولين بعينة الدراسة ،لحساب الثبات الكلي لالستبيان باستخدام معامل ألفا كرونباخ وكان معامل الثبات مقداره ()0.90
ً
وهو معامل ثبات مرتفع واعتبرته الباحثة كافيا ألغراض هذه الدراسة.
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و اقع استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي في مدارس التربية الخاصة بمدينة جدة ....
جدول ( :)4حساب الثبات باستخدام معامل ألفا لكرونباخ والتجزئة النصفية لسبيرمان براون
املحور

معامل ألفا لكرونباخ

معامل التجزئة النصفية
(سبيرمان براون)

عدد الفقرات

مستوى املعرفة واملهارة املرتبطة باستخدام الذكاء االصطناعي

8

0.549

0.834

أهمية استخدام التطبيقات التعليمية لتقنيات الذكاء االصطناعي

10

0.752

0.773

معوقات استخدام التطبيقات التعليمية لتقنيات الذكاء االصطناعي

15

0.834

0.843

االتجاه نحو استخدام التطبيقات التعليمية لتقنيات الذكاء االصطناعي

7

0.852

0.871

الثبات العام لالستبيان

 40فقرة

0.90

0.854

إجراءات تطبيق أداة الدراسة:
ً
• تم توزيع االستبانة على عينة الدراسة لإلجابة عليها في شهر ربيع أول من العام 1441هـ ،ونظرا لرغبة الباحثة في الخروج بنتائج تخدم موضوع
ً
الدراسة قدر املستطاع ،فقد قامت الباحثة بتوزيع االستبانة إلكترونيا على جميع معلمات التربية الخاصة في معهد النور بمحافظة جدة.
•

قامت الباحثة بجمع استجابات املعلمات اإللكترونية ثم قامت الباحثة بتفريغها إلجراء التحليالت الالزمة.

نتائج البحث ومناقشتها:
قامت الباحثة في هذا الفصل باإلجابة على السؤال الرئيس للبحث واملتمثل في " ما واقع استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي في مدارس التربية
الخاصة بمدينة جدة من وجهة نظر املعلمات واالتجاه نحوها؟" ،وذلك من خالل اإلجابة على أسئلة الدراسة املتفرعة عنه ،ومن ثم الوصول إلى نتائج
البحث وعرضها ومناقشتها ومحاولة تفسير تلك النتائج ،وفيما يلي عرض لنتائج البحث ومناقشتها ومحاولة تفسيرها:
السؤال األول :ما مستوى املعرفة واملهارة املرتبطة باستخدام التطبيقات التعليمية لتقنيات الذكاء االصطناعي لدى معلمات مدارس التربية
الخاصة من وجهة نظرهن؟
لإلجابة عن سؤال البحث األول تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات أفراد العينة على استبانة واقع استخدام
معلمات مدارس التربية الخاصة لتطبيقات الذكاء االصطناعي واالتجاه نحوها في محور (مستوى املعرفة واملهارة املرتبطة باستخدام التطبيقات
التعليمية لتقنيات الذكاء االصطناعي) ،والجدول رقم (  )5يوضح هذه النتائج.
جدول(  :)5املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية لفقرات و اقع استخدام معلمات مدارس التربية الخاصة لتطبيقات الذكاء االصطناعي
واالتجاه نحوها في محور(مستوى املعرفة واملهارة املرتبطة باستخدام التطبيقات التعليمية لتقنيات الذكاء االصطناعي) من وجهه نظرمعلمات مدارس التربية
الخاصة
الرتبة

الرقم

3
2

1
2

1

3

4

4

7
5
6
8

5
6
7
8

الفقرة
أعرف املفاهيم واملصطلحات املتعلقة بتقنيات الذكاء االصطناعي .
أثق في قدراتي على التعرف على تطبيقات الذكاء االصطناعي وتوظيفها لطالبات التربية
الخاصة .
أثق في قدرتي على تحديد مجموعة من تطبيقات الذكاء االصطناعي التي يمكن استخدامها
مع طالبات التربية الخاصة .
أعرف كيفية استخدام العديد من تطبيقات الذكاء االصطناعي ملساعدة طالبات التربية
الخاصة .
اتبع خطة منهجية للتأكد من فعالية استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي .
لدي القدرة على إيجاد مصادرالتطويراملتعلقة بتقنيات الذكاء االصطناعي .
أستطيع حل املشكالت التقنية التي تواجنهي عند استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي .
ً
تدريبا ً
كافيا على استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي أثناء العمل
تلقيت
املتوسط الحسابي للمجال ككل

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

درجة املو افقة

3.33
3.37

1.038
1.043

محايد
مو افق

3.48

0.893

مو افق

3.11

1.188

محايد

2.56
2.74
2.59
2.07
2.91

1.121
0.764
0.971
1.141
0.758

غيرمو افق
محايد
غيرمو افق
غيرمو افق
محايد

أشارت نتائج الجدول رقم (  )5أن املتوسط الحسابي العام الستجابات عينة البحث يساوي ( ،)2.91وهو مؤشر على أن هناك موافقة بدرجة
(محايد) على فقرات واقع استخدام معلمات مدارس التربية الخاصة لتطبيقات الذكاء االصطناعي واالتجاه نحوها في محور (مستوى املعرفة واملهارة
املرتبطة باستخدام التطبيقات التعليمية لتقنيات الذكاء االصطناعي) من وجهه نظر معلمات مدارس التربية الخاصة ،وقيمة االنحراف املعياري
للمتوسط الحسابي العام للمجال يساوي ( ،)0.758وهي قيمة ومؤشر على التجانس الكبير بين استجابات عينة البحث حول واقع استخدام معلمات
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و اقع استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي في مدارس التربية الخاصة بمدينة جدة ....

مدارس التربية الخاصة لتطبيقات الذكاء االصطناعي واالتجاه نحوها في محور (مستوى املعرفة واملهارة املرتبطة باستخدام التطبيقات التعليمية
لتقنيات الذكاء االصطناعي) من وجهه نظر معلمات مدارس التربية الخاصة.
ويالحظ في الجدول ( ) 5أن املتوسطات الحسابية لفقرات هذا املحور قد تراوحت ما بين ( ،) 2.07-3.84حيث جاءت الفقرة " أثق في قدرتي على
تحديد مجموعة من تطبيقات الذكاء االصطناعي التي يمكن استخدامها مع طالبات التربية الخاصة " ،بأعلى متوسط حسابي بلغ ( ،)3.84ودرجة
موافقة (موافق) ،وجاءت الفقرة " أثق في قدراتي على التعرف على تطبيقات الذكاء االصطناعي وتوظيفها لطالبات التربية الخاصة" بمتوسط حسابي بلغ
ً
يبا ً
كافيا على استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي أثناء العمل"
( ،)3.37في املرتبة الثانية بدرجة املوافقة (موافق) ،في حين جاءت الفقرة " تلقيت تدر
بأدنى متوسط حسابي بلغ ( ،)2.07ودرجة املوافقة (غير موافق) ،كما تشير النتائج إلى أن بقية الفقرات لهذا املحور قد تراوحت بين درجة (موافق -غير
موافق).
السؤال الثاني :ما أهمية استخدام معلمات مدارس التربية الخاصة للتطبيقات التعليمية لتقنيات الذكاء االصطناعي من وجهة نظرهن؟
لإلجابة عن سؤال البحث الثاني تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات أفراد العينة على استبانة واقع استخدام
معلمات مدارس التربية الخاصة لتطبيقات الذكاء االصطناعي واالتجاه نحوها في محور (أهمية استخدام معلمات مدارس التربية الخاصة للتطبيقات
التعليمية لتقنيات الذكاء االصطناعي) ،والجدول رقم (  )6يوضح هذه النتائج.
جدول (  :)6املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية لفقرات و اقع استخدام معلمات مدارس التربية الخاصة لتطبيقات الذكاء االصطناعي
واالتجاه نحوها في محور(أهمية استخدام معلمات مدارس التربية الخاصة للتطبيقات التعليمية لتقنيات الذكاء االصطناعي) من وجهه نظرهن
الرتبة

الرقم

الفقرة

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

درجة املو افقة

8
8

1
2

6

3

4.15

0.602

مو افق

2

4

4.52

0.580

مو افق بشدة

5
4

5
6

4.19
4.30

0.736
0.542

مو افق
مو افق بشدة

7

7

4.11

0.751

مو افق

5

8

4.19

0.786

مو افق

1

9

4.70

0.542

مو افق بشدة

3

10

تسهل تطبيقات الذكاء االصطناعي إنجاز األعمال بأقل وقت وجهد ممكن.
تساهم تقنيات الذكاء االصطناعي في تغيير دورالطالب من متلق للمعرفة إلى باحث عن
املعرفة.
يزيد توظيف تقنيات الذكاء االصطناعي في التعلم من التواصل بين الطالبات
واملعلمات
تقلل التطبيقات التعليمية لتقنيات الذكاء االصطناعي من الحاجزالنفس ي تجاه
ً
عملية التعلم (الخجل مثال).
تساهم تقنيات الذكاء االصطناعي في تنمية املهارات البحثية لدى الطالبات.
تساهم التطبيقات التعليمية لتقنيات الذكاء االصطناعي في تنمية مهارات التفكيرلدى
الطالبات.
تساعد التطبيقات التعليمية لتقنيات الذكاء االصطناعي على مراعاة الفروق الفردية
بين الطالبات.
تشجع التطبيقات التعليمية لتقنيات الذكاء االصطناعي الطالبات على التعاون من
خالل تفعيل التعلم التشاركي والتعلم النشط.
تضفي تقنيات الذكاء االصطناعي نوع من الحيوية والجاذبية على عرض املادة
التعليمية.
تحفز التطبيقات التعليمية لتقنيات الذكاء االصطناعي الطالبات على زيادة مستوى
الدافعية نحو عملية التعليم والتعلم.
املتوسط الحسابي للمجال ككل

3.89
3.89

0.892
0.934

مو افق
مو افق

4.48

0.643

مو افق بشدة

4.42

0.462

مو افق بشدة

أشارت نتائج الجدول رقم (  )6أن املتوسط الحسابي العام الستجابات عينة البحث يساوي ( ،)4.24وهو مؤشر على أن هناك موافقة بدرجة
(موافق بشدة) على فقرات واقع استخدام معلمات مدارس التربية الخاصة لتطبيقات الذكاء االصطناعي واالتجاه نحوها في محور (أهمية استخدام
معلمات مدارس التربية الخاصة للتطبيقات التعليمية لتقنيات الذكاء االصطناعي) من وجهه نظرهن ،وقيمة االنحراف املعياري للمتوسط الحسابي
العام للمجال يساوي ( ،)0.462وهي قيمة ومؤشر على التجانس الكبير بين استجابات عينة البحث حول واقع استخدام معلمات مدارس التربية
الخاصة لتطبيقات الذكاء االصطناعي واالتجاه نحوها في محور (أهمية استخدام معلمات مدارس التربية الخاصة للتطبيقات التعليمية لتقنيات الذكاء
االصطناعي) من وجهه نظرهن.
ويالحظ في الجدول (  )6أن املتوسطات الحسابية لفقرات هذا املحور قد تراوحت ما بين ( ،)3.89-4.70حيث جاءت الفقرة "تضفي تقنيات
الذكاء االصطناعي نوع من الحيوية والجاذبية على عرض املادة التعليمية " ،بأعلى متوسط حسابي بلغ ( ،)4.70ودرجة موافقة (موافق بشدة) ،وجاءت
ً
الفقرة " تقلل التطبيقات التعليمية لتقنيات الذكاء االصطناعي من الحاجز النفس ي تجاه عملية التعلم (الخجل مثال)" بمتوسط حسابي بلغ ( ،)4.52في
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و اقع استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي في مدارس التربية الخاصة بمدينة جدة ....

املرتبة الثانية بدرجة املوافقة (موافق بشدة) ،في حين جاءت الفقرة "تتسهل تطبيقات الذكاء االصطناعي إنجاز األعمال بأقل وقت وجهد ممكن " بأدنى
متوسط حسابي بلغ ( ،)3.89ودرجة املوافقة (موافق) ،كما تشير النتائج إلى أن بقية الفقرات لهذا املحور قد تراوحت بين درجة (موافق بشدة -موافق).
السؤال الثالث :ما معوقات استخدام التطبيقات التعليمية لتقنيات الذكاء االصطناعي لدى معلمات مدارس التربية الخاصة من وجهة نظرهن؟
لإلجابة عن سؤال البحث الثالث تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات أفراد العينة على استبانة واقع استخدام
معلمات مدارس التربية الخاصة لتطبيقات الذكاء االصطناعي واالتجاه نحوها في محور (معوقات استخدام التطبيقات التعليمية لتقنيات الذكاء
االصطناعي) ،والجدول رقم (  )7يوضح هذه النتائج.
جدول ( :)7املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية لفقرات و اقع استخدام معلمات مدارس التربية الخاصة لتطبيقات الذكاء االصطناعي
واالتجاه نحوها في محور(معوقات استخدام التطبيقات التعليمية لتقنيات الذكاء االصطناعي) من وجهه نظرمعلمات مدارس التربية الخاصة
الرتبة

الرقم

الفقرة

14
1
8
6

1
2
3
4

9
7
13
11
12

5
6
7
8
9

5
2
4
10
3
15

10
11
12
13
14
15

مقاومة استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي من قبل املعلمات في املدرسة .
قلة الوعي لدى بعض أصحاب القرار في املدارس بأهمية تقنيات الذكاء االصطناعي .
التطبيقات العربية التي تخدم التعليم غيركافية في تقنيات الذكاء االصطناعي .
عدم تناسب التطبيقات التعليمية لتقنيات الذكاء االصطناعي املتوفرة مع خصائص الفئة
املستهدفة من ذوي االحتياجات الخاصة.
عدم وجود الخبرة الكافية للتعامل مع تقنيات الذكاء االصطناعي من قبل املعلمات.
الحاجة لتدريب املعلمات على استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي .
صعوبة التعامل مع تقنيات الذكاء االصطناعي في العملية التعليمية .
تقنيات الذكاء االصطناعي غيرمناسبة لطرق التدريس الحالية املستخدمة باملدارس.
استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي داخل القاعة الدراسية سيكون عامال مشتتا ألذهان
الطالبات .
ضعف البنية التكنولوجية األساسية في بعض املدارس .
الدعم الفني املقدم ال يتناسب مع أهمية استخدام املعلمات لتقنيات الذكاء االصطناعي.
ال يوجد حو افزمادية أو معنوية ملن يستخدم تقنيات الذكاء االصطناعي في التعليم .
ال امتلك الوقت الكافي الستخدام تقنيات الذكاء االصطناعي في التعليم .
ارتفاع أسعار تقنيات الذكاء االصطناعي يحول دون قدرة املدارس على شرائها.
أشعربالقلق من استخدام تطبيقات تعتمد على تقنيات الذكاء االصطناعي في التدريس .
املتوسط الحسابي للمجال ككل

املتوسط
الحسابي
3.22
4.15
3.78
3.89

االنحراف
املعياري

درجة املو افقة

1.396
0.864
1.050
1.121

محايد
مو افق
مو افق
مو افق

3.74
3.81
3.26
3.33
3.30

0.859
1.001
0.903
1.144
1.325

مو افق
مو افق
محايد
محايد
محايد

3.93
4.07
3.96
3.44
4.00
3.04
3.66

1.412
0.958
1.126
1.340
0.877
1.315
0.820

مو افق
مو افق
مو افق
مو افق
مو افق
محايد
مو افق

أشارت نتائج الجدول رقم ( )7أن املتوسط الحسابي العام الستجابات عينة البحث يساوي ( ،)3.66وهو مؤشر على أن هناك موافقة بدرجة
(موافق) على فقرات واقع استخدام معلمات مدارس التربية الخاصة لتطبيقات الذكاء االصطناعي واالتجاه نحوها في محور (معوقات استخدام
التطبيقات التعليمية لتقنيات الذكاء االصطناعي) من وجهه نظر معلمات مدارس التربية الخاصة ،وقيمة االنحراف املعياري للمتوسط الحسابي العام
للمجال يساوي ( ،)0.820وهي قيمة ومؤشر على التجانس الكبير بين استجابات عينة البحث حول واقع استخدام معلمات مدارس التربية الخاصة
لتطبيقات الذكاء االصطناعي واالتجاه نحوها في محور (معوقات استخدام التطبيقات التعليمية لتقنيات الذكاء االصطناعي) من وجهه نظر معلمات
مدارس التربية الخاصة.
ويالحظ في الجدول ( )7أن املتوسطات الحسابية لفقرات هذا املحور قد تراوحت ما بين ( ،)3.04-4.15حيث جاءت الفقرة " قلة الوعي لدى
بعض أصحاب القرار في املدارس بأهمية تقنيات الذكاء االصطناعي " ،بأعلى متوسط حسابي بلغ ( ،)4.15ودرجة موافقة (موافق) ،وجاءت الفقرة "
الدعم الفني املقدم ال يتناسب مع أهمية استخدام املعلمات لتقنيات الذكاء االصطناعي" بمتوسط حسابي بلغ ( ،)4.07في املرتبة الثانية بدرجة املوافقة
(موافق) ،في حين جاءت الفقرة " أشعر بالقلق من استخدام تطبيقات تعتمد على تقنيات الذكاء االصطناعي في التدريس" بأدنى متوسط حسابي بلغ
( ،)3.04ودرجة املوافقة (محايد) ،كما تشير النتائج إلى أن بقية الفقرات لهذا املحور قد تراوحت بين درجة (موافق -محايد).
السؤال الرابع :ما االتجاه نحو استخدام التطبيقات التعليمية لتقنيات الذكاء االصطناعي لدى معلمات مدارس التربية الخاصة من وجهة
نظرهن؟
لإلجابة عن سؤال البحث الرابع تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات أفراد العينة على استبانة واقع استخدام
معلمات مدارس التربية الخاصة لتطبيقات الذكاء االصطناعي واالتجاه نحوها في محور (االتجاه نحو استخدام التطبيقات التعليمية لتقنيات الذكاء
االصطناعي) ،والجدول رقم ( )8يوضح هذه النتائج.
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جدول ( :)8املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية لفقرات و اقع استخدام معلمات مدارس التربية الخاصة لتطبيقات الذكاء االصطناعي
واالتجاه نحوها في محور(االتجاه نحو استخدام التطبيقات التعليمية لتقنيات الذكاء االصطناعي) من وجهه نظرمعلمات مدارس التربية الخاصة
الرتبة

الرقم

الفقرة

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

درجة املوافقة

1
2
1
3
1
5
4

1
2
3
4
5
6
7

أعتقد أن تقنيات الذكاء االصطناعي ستساعدني على متابعة أداء الطالبات وانجازهم.
أعتقد أن تقنيات الذكاء االصطناعي ستكون أداة تواصل واتصال بيني وبين طالباتي.
أرى أن استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي سيجعل من عملية التدريس أكثر فاعلية وتفاعلية.

3.81
3.78
3.81
3.74
3.81
2.78
3.67

1.178
1.086
0.962
0.859
1.178
1.219
0.784

موافق
موافق
موافق
موافق
موافق
محايد
موافق

3.63

0.853

موافق

أحب التدريس باستخدام تطبيقات تعتمد على تقنيات الذكاء االصطناعي.
أرى أن استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي في التعليم سيساعد في زيادة دافعية الطالبات.
أرى أن املقررات الحالية التي أدرسها معدة لتوظيف تقنيات الذكاء االصطناعي في التدريس .
أنصح زميالتي املعلمات باستخدام تقنيات الذكاء االصطناعي في التعليم ألنها أكثر من مجرد
أداة تعلم.
املتوسط الحسابي للمجال ككل

أشارت نتائج الجدول رقم ( )8أن املتوسط الحسابي العام الستجابات عينة البحث يساوي ( ،)3.63وهو مؤشر على أن هناك موافقة بدرجة
(موافق) على فقرات واقع استخدام معلمات مدارس التربية الخاصة لتطبيقات الذكاء االصطناعي واالتجاه نحوها في محور (االتجاه نحو استخدام
التطبيقات التعليمية لتقنيات الذكاء االصطناعي) من وجهه نظر معلمات مدارس التربية الخاصة ،وقيمة االنحراف املعياري للمتوسط الحسابي العام
للمجال يساوي ( ،)0.853وهي قيمة ومؤشر على التجانس الكبير بين استجابات عينة البحث حول واقع استخدام معلمات مدارس التربية الخاصة
لتطبيقات الذكاء االصطناعي واالتجاه نحوها في محور (االتجاه نحو استخدام التطبيقات التعليمية لتقنيات الذكاء االصطناعي) من وجهه نظر معلمات
مدارس التربية الخاصة.
ويالحظ في الجدول ( )8أن املتوسطات الحسابية لفقرات هذا املحور قد تراوحت ما بين ( ،)2.78-3.81حيث جاءت الفقرة " أرى أن استخدام
تقنيات الذكاء االصطناعي في التعليم سيساعد في زيادة دافعية الطالبات " ،بأعلى متوسط حسابي بلغ ( ،)3.81ودرجة موافقة (موافق) ،وجاءت الفقرة
" أرى أن استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي سيجعل من عملية التدريس أكثر فاعلية وتفاعلية " بمتوسط حسابي بلغ ( ،)3.81في املرتبة الثانية بدرجة
املوافقة (موافق) ،في حين جاءت الفقرة " أرى أن املقررات الحالية التي أدرسها معدة لتوظيف تقنيات الذكاء االصطناعي في التدريس " بأدنى متوسط
حسابي بلغ ( ،)2.78ودرجة املوافقة (محايد) ،كما تشير النتائج إلى أن بقية الفقرات لهذا املحور قد تراوحت بين درجة (موافق -محايد).
السؤال الخامس :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05في و اقع استخدام معلمات مدارس التربية الخاصة
التطبيقات التعليمية للذكاء االصطناعي واالتجاه نحوها تعزى إلى درجة االستخدام من وجهة نظرهن؟
قامت الباحثة باستخدام اختبار مان ويتني ملعرفة الفروق بين استجابات عينة البحث على استبانة واقع استخدام معلمات مدارس التربية
ً
ً
ً
الخاصة التطبيقات التعليمية للذكاء االصطناعي واالتجاه نحوها وفقا لدرجة االستخدام ،ويعد اختبار مان وينتي ويعد بديـال ال بارامتريا الختبار T
لعينيتين مستقلتين ،ويوضح جدول ( )9النتائج.
جدول ( :)9اختبارمان وينتي ملعرفة الفروق بين استجابات عينة البحث على استبانة و اقع استخدام معلمات مدارس التربية الخاصة التطبيقات
ً
التعليمية للذكاء االصطناعي واالتجاه نحوها وفقا لدرجة االستخدام
املحور
املحور األول

املحور الثاني

املحور الثالث

املحور الرابع

املجموعة

العدد

متوسط الرتب

مجموع الرتب

استخدام
عدم
االستخدام
استخدام
عدم
االستخدام
استخدام
عدم
االستخدام
استخدام
عدم
االستخدام

15
12

18.47
8.42

277
101

15
12

14.21
13.83

207.50
170.50

15
12

9.67
19.42

145.00
233.00

15
12

18.03
8.96

270.50
107.50
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قيمة u
23.000

87.500

25.000

29.500

قيمية w
101.00

207.500

145.000

107.500

قيمة z
3.289

الداللة
0.001
دالة عند مستوى ()0.05

0.124

0.902
غير دالة عند مستوى
()0.05

3.178

0.001
دالة عند مستوى ()0.05

2.974

0.003
دالة عند مستوى ()0.05
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املحوراألول :مستوى املعرفة واملهارة املرتبطة باستخدام التطبيقات التعليمية لتقنيات الذكاء االصطناعي:
ويتضح من الجدول السابق أن قيمة  uبلغت ( ،)23.00وقيمة  wبلغت ( ،)101.00وقيمة  zبلغت ( ،)3.289وهي قيم دالة عند مستوى
( ،)0.05حيث بلغ متوسط الرتب ملجموعة االستخدام ( ،)18.47في حين بلغ متوسط الرتب بالنسبة ملجموعة عدم االستخدام ( ،)8.42وهذا يعني
وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05في استجابة معلمات مدارس التربية الخاصة على فقرات واقع استخدام معلمات مدارس
التربية الخاصة لتطبيقات الذكاء االصطناعي واالتجاه نحوها في محور (مستوى املعرفة واملهارة املرتبطة باستخدام التطبيقات التعليمية لتقنيات الذكاء
االصطناعي) لصالح مجموعة استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي.
وهذا يتشابه مع دراسة بنج مو ) (Ping Mu, 2019إذ وجدت أن املهارة في االستخدام ال تزال محدودة وفي بداياتها  ،ويمكن أن نفسر ذلك لكونها
تقنيات حديثة في التعليم باملدارس وتحتاج ً
مزيدا من التدريب .
املحورالثاني :أهمية استخدام معلمات مدارس التربية الخاصة للتطبيقات التعليمية لتقنيات الذكاء االصطناعي:
ويتضح من الجدول السابق أن قيمة  uبلغت ( ،)87.500وقيمة  wبلغت ( ،)207.500وقيمة  zبلغت ( ،)0.124وهي قيم غير دالة عند مستوى
( ،)0.05حيث بلغ متوسط الرتب ملجموعة االستخدام ( ،)14.21في حين بلغ متوسط الرتب بالنسبة ملجموعة عدم االستخدام ( ،)13.83وهذا يدل
على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05في استجابة معلمات مدارس التربية الخاصة على فقرات واقع استخدام
معلمات مدارس التربية الخاصة لتطبيقات الذكاء االصطناعي واالتجاه نحوها في محور (أهمية استخدام معلمات مدارس التربية الخاصة للتطبيقات
التعليمية لتقنيات الذكاء االصطناعي).
وهذا يوافق دراسة مونيكا وآخرين ) (Monica, et. al, 2018ودراسة بوحصوان وآخرين ) (PO-HSUAN, et. al, 2018للدور الفعال للتقنيات في
تحسين أداء املتعلمين إلمكاناتها املتميزة.
كما جاءت الدراسة موافقة لدراسة العتوم وآخرين ( )2019إذ ال وجود للفرق الدال في آراء العينة بسبب درجة االستخدام .ويمكن أن نعلل
ذلك بأن التطبيقات التعليمية للذكاء االصطناعي متوفرة في املعهد  ،فأصبح استخدامهن لها أمر واقعي؛ كون هذه األجهزة تقدم خدمات للمعلم
والطالب ،وكذلك السماح للمعلمات بالقيام بمهماتهم بشكل أفضل ،ولذلك قلت االختالفات في االستجابات بسبب درجة استخدامهن.
املحورالثالث :معوقات استخدام التطبيقات التعليمية لتقنيات الذكاء االصطناعي:
ويتضح من الجدول السابق أن قيمة  uبلغت ( ،)25.000وقيمة  wبلغت ( ،)145.000وقيمة  zبلغت ( ،)3.178وهي قيم دالة عند مستوى
( ،)0.05حيث بلغ متوسط الرتب ملجموعة االستخدام ( ،)9.67في حين بلغ متوسط الرتب بالنسبة ملجموعة عدم االستخدام ( ،)19.42وهذا يدل على
وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05في استجابة معلمات مدارس التربية الخاصة على فقرات واقع استخدام معلمات مدارس
التربية الخاصة لتطبيقات الذكاء االصطناعي واالتجاه نحوها في محور (معوقات استخدام التطبيقات التعليمية لتقنيات الذكاء االصطناعي) لصالح
مجموعة عدم استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي.
وقد أظهرت دراسات مثل دراسة مايكوي ( )Makoye, 2018و دراسة سعيد ) (Said, 2018عن وجود عوائق كبيرة لالستخدام منها التكلفة
وصعوبة توفيرها ،وهذا موافق للدراسة إذ تتطلب ميزانية عالية وتدريب خاص.
املحورالرابع :االتجاه نحو استخدام التطبيقات التعليمية لتقنيات الذكاء االصطناعي:
ويتضح من الجدول السابق أن قيمة " "uبلغت ( ،)29.500وقيمة  wبلغت ( ،)107.500وقيمة  zبلغت ( ،)2.974وهي قيم دالة عند مستوى
( ،)0.05حيث بلغ متوسط الرتب ملجموعة االستخدام ( ،)18.03في حين بلغ متوسط الرتب بالنسبة ملجموعة عدم االستخدام ( ،)8.96وهذا يدل على
وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05في استجابة معلمات مدارس التربية الخاصة على فقرات واقع استخدام معلمات مدارس
التربية الخاصة لتطبيقات الذكاء االصطناعي واالتجاه نحوها في محور (االتجاه نحو استخدام التطبيقات التعليمية لتقنيات الذكاء االصطناعي) لصالح
مجموعة استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي.
ً
وهذا االتجاه اإليجابي جاء موافقا لدراسة أوشانا فرنانديز وآخرين ( )Ocaña-Fernandez et al, 2019و دراسة العتوم وآخرين (، )2019
ً
إيجابيا.
ويمكن أن نفسر ذلك ملعرفة األثر الفعال لتوظيف التقنيات لتعلم الطالب تجعل االتجاه نحوها
ومما سبق فإنه ومن خالل قيام الب احثة باإلجابة عن أسئلة البحث فإنه قد أجابت على السؤال الرئيس للبحث وهو " و اقع استخدام تطبيقات الذكاء
االصطناعي في مدارس التربية الخاصة بمدينة جدة من وجهة نظراملعلمات واالتجاه نحوها؟"
التوصيات واملقترحات:
 .1االهتمام بعمل أدلة لتوضيح آلية التدريس بتطبيق تقنيات قائمة على الذكاء االصطناعي.
 .2تزويد أهل االختصاص بوزارة التعليم بنتائج البحوث عن معوقات تطبيقات الذكاء االصطناعي لتطوير مؤسساتها.
 .3تنظيم برامج عن الذكاء االصطناعي معلمي التربية الخاصة قبل وأثناء خدمتهم وكيفية توظيفها بفاعلية .
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 .4تضمين تطبيقات الذكاء االصطناعي بكافة أشكالها في املناهج الدراسية الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة باملراحل التعليمية املختلفة وبخاصة
في املراحل الدنيا.
 .5إجراء الدراسات لتطبيقات الذكاء االصطناعي حول فئات أخرى للتربية الخاصة .

املراجع:

ً
أوال :املراجع العربية:
 .1جاد هللا ،أحمد (" .)2019فاعلية برنامج تدريبي قائم على تطبيقات جوجل التعليمية في تنمية مهارات التعلم اإللكتروني لدى املعلمين ذوي اإلعاقة
البصرية" .رسالة ماجستير .كلية التربية :مناهج وطرق تدريس .الجامعة اإلسالمية .غزة /فلسطين.
 .2الخطيب ،جمال والحديدي ،منى .)2011( .املدخل إلى التربية الخاصة .عمان :مطبعة دار الفكر.
 .3سعد هللا ،عمار وشتوح ،وليد" .)2019( .أهمية الذكاء االصطناعي في تطوير التعليم .تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيز تنافسية
منظمات األعمال" ،برلين :املركز الديمقراطي العربي.
 .4آل سعود ،سارة" .)2016( .التطبيقات التربوية للذكاء االصطناعي في الدراسات االجتماعية" .مجلة سلوك.163-133 :)4(3 :
 .5السيد ،هويدا" .)2014( .فاعلية برنامج تدريبي إلكتروني في إكساب بعض مهارات استخدام مواقع التواصل االجتماعي والثقة بالنفس واالتجاه
نحو استخدامها لدى املكفوفين" .مجلة كلية التربية،جامعة األزهر  -كلية التربية.393 -349 :
 .6شحاتة ،حازم" .)2018( .استخدام التقنيات املساعدة في الجامعات الفلسطينية وأثرها على الطالب ذوي اإلعاقة البصرية :دراسة حالة الجامعة
اإلسالمية بغزة" .مجلة الدراسات العليا.204-187 :)44(11 :
 .7أبو شمالة ،رشا" .)2013( .فاعلية برنامج قائم على الذكاء االصطناعي لتنمية التفكير االستداللي والتحصيل الدراس ي في مبحث تكنولوجيا
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Abstract:
This study aimed at identifying the reality of using female teachers at the special education schools the to the
educational applications of artificial intelligence (AI) and their attitude towards it, from the perspective of female
teachers at Al-Nur institute in Jeddah governorate. The researcher used the descriptive methodology to achieve these
objectives. The sample of the study consisted of (27) female teachers at Al-Nur institute. They were chosen on purpose.
The researcher prepared a questionnaire, it was consisted of (40) items divided into four fields. The results of the study
showed that the importance of using educational application of AI obtained a degree (strongly agree), the obstacles of
using educational application of AI and he attitudes towards using educational application of AI obtained a degree
(agree), while the knowledge level and the skills related to using AI, the importance of using educational application of
AI obtained a degree (neutral). The results also showed that there were no statistically significant differences at level (α
= 0.05) according to all the variables of the study.
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