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ُ(Introduction الفصلُ)ُمقدمة:1-1
 البحث يف الرقمية التكنولوجيا بعض تطبيقات مهارات والتفسَت بالوصف الدراسة ىذه تناولت

 الطالبات لدى االصطناعي الذكاء على القائمة البيئات التكيفية ادلستقبلي يف ادلعلومايت والوعي العلمي
 أقسام ذتان الفصل ىذا ويضمن. ادلكرمة مكة مدينة يف -ادلقررات نظام-الثانوية بادلرحلة ادلوىوبات

، يف حُت أطرت مشكلة الدراسة وأسئلتها يف القسمُت الثالث والرابع،  الدراسة خلفية: يف رئيسة، دتثلت
مهيتها يف القسم السادس ، بينما وضح القسم اخلامس وصفاً ألىداف الدراسة ، ومت توضيح أ قدم فيما

القسم السابع زلددات الدراسة، وعرفت مصطلحات الدراسة يف القسم الثامن ، وفيما يلي تفصيل 
 -ذلك:

ُ(Background of the Study)ُُخلفيةُالدراسة:1-2
 البشرية شهدت حيث احلياة؛ مناحي شىت يف واذلائل السريع بالتطور ديتاز عصراً  اليوم نعيش

 على تدل تعليمية مصطلحات ظهرت فقد، ادلعلومات وتسارع، ادلعرفة تطور يف متنامياً  سريعاً  تقدماً 
 واإلنًتنت، اآللية احلاسبات لتكنولوجيا العظيم االخًتاع بسبب وذلك البشرية؛ حياه يف التقنية تغلغل

، التعليمية العملية يف بإدخالو وذلك اآليل؛ احلاسب قدرات من االستفادة والتعليم بالًتبية ادلهتمون فبدأ
 وتبادل ادلعلومات لنقل االتصال وسائل أفضل عن والبحث بادلناداة ادلربُت أصوات تعالت أن لبث وما

 .واخلربات اآلراء
 سلمان بن عبدالعزيز ادللك الشريفُت احلرمُت خادم حكومة واىتمام رعاية ظل يف البالد وسعت

 بالتقنيات واالىتمام العناية التحوالت ىذه ومشلت، اجملاالت كافة يف عدة حتوالت -اهلل حفظو –
 بذلك لتمثل التعليم؛ تكنولوجيا رأسها على ادلختلفة بقطاعاهتا التكنولوجيا دلواكبة احلديثة؛ واالتصاالت

 سلططاهتا يف ملموسة جذرية تغَتات إدخال مث ومن، اجملتمعات طبقات كافة ختدم مشرقة صورة
 .التعليمية



 باستخدامات   الصناعي الذكاء ظهر القرن ىذا ومطلع ادلاضي القرن من األخَتة اآلونة ويف
 ىو االصطناعي الذكاء خرباء قبل من حبثاً  أقلها ورمبا أمهها من واسعة رلاالت وتغطي متنوعة مفيدة
 احلاسبات انتشار مع األربعينات إىل الصناعي بالذكاء اخلاصة البحوث جذور التعليمي، وترجع اجملال

 نشاط توجو الستينات ويف العصبية، الشبكات على اخلمسينيات بداية يف االىتمام وتركيز واستخدامها
 بداية ومع السبعينات، خالل بو العمل استمر الذي. ادلعرفة دتثيل على ادلبينة النظم حنو البحث

 يف كبَتة طفرة حدثت للحاسبات اخلامس اجليل تبٌت الذي الياباين ادلشروع إعالن وبعد الثمانينات
 علوم من جزء ىو االصطناعي الذكاء أن( 2102) ورتيل عثمان ويرى .الصناعي الذكاء حبوث

 السلوك يف بالذكاء نعرفها اليت اخلصائص نفس تعطى ذكية أنظمة تصميم إىل يهدف احلاسب
 األشياء وصف بواسطتو ديكن اليت التشكيالت مضاىاة مبدأ على متعمداً  يعمل وىو اإلنساين،

 222ص. واحلسابية ادلنطقية وعالقتها الكيفية خواصها باستخدام والعمليات واألحداث
ضمن زلور  " اقتصاد مزدىر .. فرصة مثمرة "  2101حتقيقًا لرؤية ادلملكة العربية السعودية و 

االسًتاتيجية لربنامج التحول وذلك يف توفَت تعليم يسهم يف دفع عجلة االقتصاد ودتاشيًا مع األىداف 
واليت من بينها " حتسُت البيئة التعليمية احملفزة لإلبداع واالبتكار"،  كما هتدف إىل أن  2121الوطٍت 

. وبناء على 2101جامعة دولية حبلول عام  211تصبح مخس جامعات سعودية على األقل من أفضل 
لتحضَت وتشكيل فريق عمل يشرف على تنفيذ كل ن وزارة التعليم شكلت الفرق إىذه الرؤية الطموحة ف

دارات إمبشاركة اجلامعات و  ةما يتعلق بالتعليم والنهوض بالطالب وادلعلم وادلنهج وحتسُت البيئة التعليمي
بإحراز الطلبة لنتائج متقّدمة مقارنة مبتوسط النتائج الدولية واحلصول على تصنيف متقّدم يف  التعليم

 حصيل العلمي ؛ لتحقيق اذلدف ادلنشود وحتقيق رغبة القيادة يف تنمية مستدامة . ادلؤشرات العادلية للت
يف رؤية ادلملكة  بكافة فئات الطلبة يف رتيع ادلراحل وخاصة فئة ادلوىوبُتولقد ظهر االىتمام 

باعتبارىم ثروة وطنية جيب  تعليم ادلوىوبُتيف رلال  تهاادلملكة من حتقيق رؤي تتمكنولكي ، 2101
االىتمام هبا واستثمار طاقاهتم اإلبداعية، وتقدمي الربامج الًتبوية ادلناسبة ذلم مبا يسهم يف إعداد جيل من 

 ( م2101علماء ادلستقبل. )رؤية ادلملكة العربية السعودية 
توفَت أدوات  ةادلتطلبات ويف ظل التقدم العلمي يتوجب ضرور  لتلك ويف ىذا الصدد واستجابةً 

، ويف ادلهارات واألداءات التكنولوجيةعلى اكتساب  بتدريبهمالعناية و  تعليم الطالبتقنية تساىم يف 
 .تفريد التعليم مبساعدة التكنولوجيا التعليم وتقنية ادلعلومات  تهم شلارسةالوقت احلاضر أصبح باستطاع



استخدام التقنية يف العملية  وضرورة تفعيل تكنولوجيا التعليمومن ىذا ادلنطلق البد من 
التعليمية؛ وذلك من خالل تصميم زلتوى الكًتوين تفاعلي يناسب الطالبات ادلوىوبات وفق أساليب 

من حتصيل  وأمناط التعلم ادلختلفة من خالل تصميم بيئات تعلم الكًتونية تكيفية واليت بدورىا تسهم
 .ذاتياً  التعلمة على القدر  الطالباتادلعرفة إىل تنمية ادلهارات وإكساب 

أطول لتوجيو  يوفر خدمات تعليمية أفضل، ويتيح وقتاً يف التعلم توظيف تقنيات ادلعلومات ف 
، ويزيد من قدرهتم الطالب، كما سيعمل على تنمية ادلهارات الذىنية لدى مواىبهمواكتشاف  الطالب

اكًا للكيفية اليت يفكرون هبا . )غازي در إعلى التفكَت ادلنهجي وحيثهم على التفكَت اجملرد وجيعلهم أكثر 
 ،2102  ،87. )  

، وكما أكدت نتائج العديد من الدراسات السابقة على أن لكل طالب سرعتو اخلاصة يف التعلم
وأن كل طالب خيتلف عن غَته يف قدراتو اجلسمية والعقلية واالنفعالية وأن كل طالب حيتاج اىل تعلم 

 كما أنو باإلمكانىل ضرورة تفريد التعليم ليناسب كل متعلم ،  إدى يناسب طبيعة منوه ووضعو شلا أ
تفريد التعليم باستخدام التكنولوجيا التعليمية وتقنيات ادلعلومات حيث جيلس الطالب على  شلارسة

أجهزة احلاسوب يف رلموعات أو أفراد للتعلم من خالل التقنيات ادلختلفة وهبذه الصورة يكتسب التعلم 
 ( .71-87،  2102الطابع الفردي )غازي ، 

اليت لقيت اىتماماً تكيفي من االجتاىات البحثية التعلم االلكًتوين الومن ىذا ادلنطلق أصبح 
بالغًا يف اآلونة األخَتة. وللوصول إىل التكيف جيب أن نضع بعُت االعتبار أساليب التعلم فمن خالذلا 
تكون بيئة التعلم قادرة على التكيف وفقًا الختالف أساليب التعلم عند ادلتعلمُت، وبالتايل أصبحت 

هبا ادلصممون من ادلهام اجلوىرية اليت تشتمل على كثَت من التحديات الكبَتة يف مهمة التطوير اليت يقوم 
 (.2،  2108تصميم بيئات التعلم اإللكًتونية )عزمي واحملمدي ، 

التعلم التكيفي ىو أحد تطبيقات الذكاء االصطناعي هبدف تفريد اخلربات التعليمية  فُيعد
، مها ادارة رئيسُتوث ادلتعلقة بشخصنة التعلم على رلالُت تركز البححيث حلاجات ادلتعلمُت احلقيقية. 
؛ وعملية التعلم، مع الًتكيز على ادلتعلمُت ادلنخرطُت يف األنشطة األخرىادلواد التعليمية وادلعلومات 

 .Esichaikul & Bechter,2010) ؛2108العطار،التعليمية ) 
يف تعلذيم الطذالب ادلوىذوبُت. ومذن  ديكن أن يكون لتقنيات الذذكاء االصذطناعي تطبيقذات مهمذةو 

بذذذذذُت أبذذذذذرز رلذذذذذاالت تطبيقذذذذذات الذذذذذذكاء االصذذذذذطناعي يف ىذذذذذذا الصذذذذذدد مذذذذذا أوضذذذذذحتو دراسذذذذذة "لوسذذذذذتيجوفا" 



(Lustigova, 2014, p. 132 لتحديذذد األمنذذاط السذذلوكية لذذدى الطذذالب ادلوىذذوبُت يف بيئذذات )
ات تعلذذم تكيفيذذة تسذذتند إىل خصذذائص الذذتعلم عذذرب اإلنًتنذذت ومذذن مث االسذذتفادة مذذن ىذذذه األمنذذاط لتذذوفَت بيئذذ

 .  اليت تسعى لتعليم أقوى يف بيئة شلتعة وجذابة تناسب الطالب ىؤالء الطالب
 مهماً  تشكل عنصراً  ومن ىذا ادلنطلق فإن البيئات الذكية ادلدعمة بالذكاء االصطناعي

دلا حتتويو من وسائط مؤثرة، مثَتة  للتعلم نظراً  جاذبة كوهنا أدوات الطالبات ادلوىوباتالستقطاب 
 ولذكاءاهتم.  الطالباتلفضول 

وقد تبنت ادلملكة العربية السعودية مشاريع ختتص بفئة ادلوىوبُت منها الكشف عن ادلوىوبُت 
ورعايتهم يف منطقة اخلليج العريب وىو  ما أطلق عليو ادلشروع الوطٍت للتعرف على ادلوىوبُت بالشراكة مع 

ث الرئيسة وىي: وزارة التعليم، ومؤسسة ادللك عبدالعزيز ورجالو للموىبة واإلبداع )موىبة(، اجلهات الثال
وادلركز الوطٍت للقياس والتقومي )قياس(، وتقوم كل جهة من ىذه اجلهات بدور رائد حبيث تتضافر 

يم علميًا على جهودىا يف منظومة عمل متكاملة ، وتشرف اإلدارة العامة لرعاية ادلوىوبُت بوزارة التعل
رلموعة من ادلراكز ادلنتشرة يف أحناء ادلملكة والتابعة إداريًا إلدارات التعليم ادلختلفة يف ادلناطق 
واحملافظات، وقد مت افتتاح عدد من ادلراكز بعدة مدن منها: الرياض، والطائف، وجدة، وادلدينة ادلنورة، 

 (.2100)وزارة التعليم،  ومكة، والدمام، واألحساء
تتعدد الربامج ادلقدمة يف مراكز رعاية ادلوىوبُت حيث تنظم مؤسسة ادللك عبد العزيز ورجالو و 

للموىبة واإلبداع "موىبة" بالشراكة مع وزارة الًتبية و التعليم األودلبياد الوطٍت لإلبداع العلمي االودلبياد 
صياغة عقل الباحث العلمي مسار البحث العلمي ( والذي يسعى يف رلملو ل الوطٍت لإلبداع العلمي )

توفَت و إعادة صياغة اىتمامات الطلبة دليادين التعلم وادلعرفة ، و ادلفكر و تنمية روح اإلبداع للمشارك، 
البيئة التنافسية اليت تشبع اىتمام شرحية مهمة من أبناء الوطن ادلوىوبُت وادلوىوبات، وتنمية روح اإلبداع 

ت العلمية والتقنية، واكتشاف ادلواىب وادللكات العلمية لدى لدى ناشئة وطلبة ادلملكة يف اجملاال
الطلبة، وتطوير مواىب الطلبة عن طريق حثهم على التعلم والتطوير الذايت عرب التنافس الشريف، 

 . ( 2107والتمثيل ادلشرف للمملكة يف احملافل الدولية مبشاركات مشرفة  )ادارة ادلوىوبُت ،
 على إكتساب مهارات وتشجيعهم الطالب قدرات تنمية على ةالتعليمي ادلؤسسات تعمل و

 للدراسة األساسية ادليزة دتثل وىي ما العلمية دلستوياهتم الفكري نضجهم العلمي وتطوير البحث
 .األكادديية



ومن منطلق تعزيز قدرات الطالبات ادلوىوبات وتشجيعهن على التعلم والتطوير الذايت عرب 
حفز يف مسار البحث العلمي، والتمثيل ادلشّرف لبلدىم يف احملافل الدولية مبشاريع 

ُ
التنافس العلمي ادل

العلمي واليت من  علمية إبداعية. ومن خالل مالحظة األىداف العامة لربنامج األودلبياد الوطٍت لإلبداع
أمهها إكساب الطالبات مهارات البحث العلمي مبا يوفر تطوير مواىبهم العلمية اخلاصة.  لتكون 

أحباث و  ابتكاراتنتجن ليادلخرجات الرئيسية "طالبات مؤىالت على مهارات البحث العلمي السليم 
اىيم وادلهارات اخلاصة بتطبيقات كساب الطالبات ادلوىوبات ادلفإىل إعلمية شليزة. من ىنا تظهر احلاجة 

مكانا بارزًا يف الوقت  حيتل البحث العلميحيث أن  التكنولوجيا الرقمية اليت ختدم البحث العلمي
 .يف تقدم النهضة العلميةو الراىن، 

لذا فهناك أمهية لتنمية مهارات  العلمي البحث خلدمة تطبيقات من التكنولوجيا تنتجو دلا ونظراً 
توظيف التقنيات احلديثة يف بادلوىوبات فئة لدى الطالبات وخاصة  ختدمهاالتطبيقات التكنولوجية اليت 

الذي عرفو  االصطناعيتقنية الذكاء اليت تسهم يف تنميتها تنمية ىذه ادلهارات ومن بُت التقنيات 
م احلاسب الذي ديكن بواسطتو خلق وتصميم برامج ( على أنو:" فرع من علو  20، 2100الشرقاوي )

من  سلوب الذكاء االنساين لكي يتمكن احلاسب من أداء بعض ادلهام بدالً أاحلاسبات اليت حتاكي 
 نسان واليت تتطلب التفكَت والتفهم والسمع والتكلم واحلركة بأسلوب منطقي ومنظم ". اإل

جيا ادلتقدمة ارتبط مصطلح الوعي ادلعلومايت ومع تزايد حجم ادلعلومات واالنًتنت والتكنولو 
وتطوره إرتباطًا مباشرًا بثورة ادلعلومات واالنًتنت؛ حيث أصبحت التكنولوجيا جزء ال يتجزأ من أنشطة 
احلياة اليومية والعلمية دلا تتسم بو من توفَت يف الوقت واجلهد كما أهنا تؤدي دورًا مهماً للباحثُت 

 (010، 2108روافد ادلعرفة والتنمية . )صياد ، ومتخذي القرار كرافد من 
( إىل أمهية الوعي ادلعلومايت اليت دتكن الطلبة من بناء مهاراهتم 852، 2102وأشار العريب )

األساسية الستخدام تقنيات احلاسب والشبكات بل يتعداه اىل بناء االمكانات والقدرات بشكل فعال 
ًتنت يف التعليم من أىم مؤشرات حتول اجملتمع اىل رلتمع ، حيث يعد توظيف تقنية ادلعلومات واإلن

معلومايت؛ ألنو سيؤدي إىل زيادة كفاءة نظم التعليم ونشر الوعي ادلعلومايت بُت الطالب . حيث أشارت 
( إىل ضعف يف مستوى الوعي 010،  2108؛ صياد ،  2102دراسة )أبو النور ، عبدالفتاح ،
 لعليا بإدارة ادلراجع إلكًتونياً يف األحباث العلمية.ادلعلومايت لدى طلبة الدراسات ا



ادلختلفة  هاراتادلالدراسات اليت اثبتت فاعلية الذكاء الصناعي وتطبيقاتو يف تنمية  تعددت كما
 (.2102؛ عابدين ،  2105؛  النشار ، 2105)عزمي، كدراسة   لدى الطالب

لتنمية مهارات  السبل اد بعضاجي ومن ىذه ادلنطلقات كان السعي إلثارة التساؤالت حول
ادلعلومايت ادلستقبلي ادلرتبط بالبحث العلمي  والوعيتطبيقات التكنولوجيا الرقمية يف البحث العلمي 

وتطبيقاهتا الرقمية لدى الطالبات ادلوىوبات بادلرحلة الثانوية ؛ لذلك فإن من الضروري تبٍت طرق 
 قات البحث العلمي الرقمية يف أعلى مستوياهتا.تكنولوجية حديثة إلكساب الطالبات مهارات تطبي

 


