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وفاعليتها في تنمية مهارات تطبيقات التكنولوجيا تصميم بيئة تعلم تكيفية قائمة على الذكاء االصطناعي 
 الرقمية في البحث العلمي والوعي المعلوماتي المستقبلي لدى الطالبات الموهوبات بالمرحلة الثانوية.
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 كلية التربية جامعة أم القرى
استهدفت الدراسة تصميم بيئة تعلم تكيفية قائمة على الذكاء االصطناعي وفاعليتها يف تنمية مهارات تطبيقات 
التكنولوجيا الرقمية يف البحث العلمي والوعي املعلومايت املستقبلي لدى الطالبات املوهوبات باملرحلة الثانوية، وذلك من 

املعريف  اجلانبنييف تنمية فاعليتها ية قائمة على الذكاء االصطناعي، وقياس خالل بناء معايري تصميم بيئة إلكرتونية تكيف
واألدائي ملهارات تطبيقات التكنولوجيا الرقمية يف البحث العلمي والوعي املعلومايت املستقبلي لدى الطالبات املوهوبات 

اجلمع بني املنهجني الكمي والنوعي، ولتحقيق أهداف الدراسة اتبع املنهج املختلط القائم على  ؛باملرحلة الثانوية
واستخدمت األدوات الكمية املتمثلة يف اختبار التحصيل املعريف، وبطاقة املالحظة، واختبار املواقف، كما استخدمت 
األدوات النوعية املتمثلة يف أسئلة املقابلة شبه املقننة، ومذكرات الطالبات، والتأمالت الصفية، وتكونت العينة اليت 

( طالبة من الطالبات املوهوبات مبدينة مكة، وتوصلت نتائج الدراسة إىل وجود فروق 45عليها الدراسة من )طبقت 
( بني متوسطي درجات طالبات عينة الدراسة يف التطبيق القبلي 0.4.ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

ت تطبيقات التكنولوجيا الرقمية يف البحث العلمي والبعدي لالختبار التحصيلي يف اجلوانب املعرفية املرتبطة مبهارا
وكانت مجيع الفروق لصاحل التطبيق البعدي، كما أشارت النتائج اىل وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

( بني متوسطي درجات طالبات عينة الدراسة يف التطبيق القبلي والبعدي لبطاقة مالحظة اجلوانب 0.4.الداللة )
ملرتبطة مبهارات تطبيقات التكنولوجيا الرقمية يف البحث العلمي وكانت مجيع الفروق لصاحل التطبيق البعدي،  األدائية ا

( بني متوسطي درجات طالبات 0.4.كما أكدت النتائج على وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
ومايت املستقبلي وكانت مجيع الفروق لصاحل التطبيق عينة الدراسة يف التطبيق القبلي والبعدي الختبار الوعي املعل

تضمني مفاهيم ومهارات تطبيقات البحث العلمي الرقمية يف مقررات املرحلة الثانوية  البعدي، وأوصت الدراسة بضرورة
والتطوير  يف اململكة العربية السعودية ملا هلا من أمهية تالزم مستقبل الطالبات البحثي واالكادميي، تبين خطة للتدريب

املستمر لتوظيف تطبيقات الذكاء االصطناعي يف التعلم وتدريس مقررات الطالبات املوهوبات باملرحلة الثانوية يف التعليم 
  السعودي مما له فاعلية على أداء الطالبات املوهوبات على املستويات املعرفية واألدائية والوعي املعلومايت املستقبلي0

الوعي املعلومايت  -تطبيقات البحث العلمي الرقمية -الذكاء االصطناعي -البيئات التكيفية الكلمات المفتاحية:
 املرحلة الثانوية0 -املوهوبات -املستقبلي

 

 
 


