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ملخص الدراسة :هدفت الدراسة احلالية إىل تعرف تطبيقات الذكاء االصطناعي التي يمكن اإلفادة
منها يف تطوير العملية التعليمية يف ظل حتديات جائحة فريوس كورونا ( ،)COVID-19وقد اعتمدت
الدراسة املنهج الوصفي ،من خالل استقراء وحتليل الدراسات واألبحاث والكتب والدوريات التي
ترتبط بموضوعها .وألغراض الدراسة تم تصميم استبانة مفتوحة للوقوف عىل أهم املشكالت
والتحديات التي تواجهها العملية التعليمية ودور تطبيقات الذكاء االصطناعي يف مواجهة تلك
التحديات ،تم عرضها عىل بعض املسئولني عن العملية التعليمية بالتعليم اجلامعي وما قبل اجلامعي
بلغ عددهم ( .)31وتوصلت الدراسة إىل أنه يوجد عدة حتديات ومشكالت تتصل بـاجلوانب التالية:
(العملية التعليمية – اإلدارة التعليمية – املعلم – املتعلم – أولياء األمور -تقييم املتعلمني) يف ظل أزمة
كورونا ،منها :حمدودية جاهزية املعلمني والبنية التحتية الرقمية يف البيئة التعليمية ،وضعف االهتامم
بتدريب املعلمني واملتعلمني عىل استخدام التقنيات التكنولوجية احلديثة ،واالعتامد بشكل كامل يف
العملية التعليمية عىل الكتب الورقية ،كام توصلت إىل أنه يمكن من خالل توظيف بعض تطبيقات
الذكاء االصطناعي يف العملية التعليمية كأنظمة التعليم الذكي ،واملحتوى الذكي ،وتقنية الواقع
االفرتايض ( )VRوالواقع املعزز ( ،)ARوتطبيقات " ،"Layerوأورازما  ،Aurasmaوتطبيقات
 ،Augmented 4وغريها ،يف مواجهة بعض تلك التحديات واملشكالت .وقدمت الدراسة عدة
توصيات وفق ما توصلت إليه من نتائج ،من أمهها رضورة اعتامد بعض تطبيقات الذكاء االصطناعي
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يف املؤسسات التعليمية ،ونرش الثقافة التكنولوجية وتوعية املؤسسات التعليمية واملجتمع باآلثار
اإلجيابية للذكاء االصطناعي ،وغريها من التوصيات.
الكلامت املفتاحية :تطبيقات الذكاء االصطناعي ،تطوير العملية التعليمية ،جائحة فريوس كورونا.
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Abstract: The present study aimed to identify artificial intelligence and its applications
that can be used to develop the educational process in light of the challenges of the
Corona Virus Pandemic (COVID-19), and the study adopted the descriptive approach,
by extrapolating and analyzing studies, researches, books and periodicals that relate to
its subject. For the purposes of the study, an open questionnaire was designed to find
out the most important problems and challenges facing the educational process and the
role of artificial intelligence applications in facing these challenges. It was presented to
some of the officials responsible for the educational process in university and preuniversity education Who numbered (31).
The study found that there are several challenges and problems related to the
following aspects: (the educational process - the educational administration - the
teacher - the learner the parents - the evaluation of the learners) in light of the Corona
crisis, including: Limited availability of teachers and digital infrastructure in the
educational environment, Weak interest in training teachers and learners to use modern
technologies, And rely completely in the educational process on paper books. It also
concluded that through the use of some applications of artificial intelligence in the
educational process, such as smart education systems, Virtual reality technology (VR)
and augmented reality (AR), Layer applications, Aurasma, and Augmented 4
applications, among others in the face of some of those challenges and problems. The
study presented some recommendations according to its findings, among the most
important: The need to adopt some applications of artificial intelligence in educational
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institutions, Spreading technological culture and educating educational institutions and
society about the positive effects of artificial intelligence, in addition to some other
recommendations.
Key words: Artificial intelligence applications, Development of the educational
process, Corona Virus Pandemic (COVID-19).
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مقدمة:
يواجه العامل أزمة من أصعب األزمات عىل مر العصور نتيجة لتفيش فريوس كورونا
( ،)COVID-19الذي بدأ يف الظهور يف مدينة "ووهان" بالصني يف ديسمرب 2019م ،وهو مرض ٍ
معد
قد يؤدي إىل الوفاة ،اجتاح العديد من دول العامل ،ونظر ًا لطبيعته وألنه فريوس مستجد ينتقل بشكل
أسايس من شخص إىل آخر طالبت معظم دول العامل مواطنيها بااللتزام بالعزل املنزيل؛ منع ًا النتشاره،
وقد أثر هذا العزل عىل مجيع جماالت احلياة.
وقد طال تأثري جائحة فريوس كورونا العملية التعليمية بشكل بالغ؛ فمنذ إعالن حالة الطوارئ
ملواجهة هذا الوضع املفاجئ بسبب انتشار فريوس كورونا الذي هدد حياة اإلنسان أجربت املؤسسات
التعليمية عىل توقف الدراسة هبا وإغالق املدارس ،ما أدى إىل تغيري نظام العملية التعليمية ،وارتباك
الطلبة والقائمني عىل التعليم أنفسهم ،سواء أكان عىل الصعيد الشخيص أو املهني.
واختذت بعض الدول جمموعة من اإلجراءات االحرتازية ،فاعتمدت نظام التعليم عن ُبعد عرب
شبكات اإلنرتنت لضامن توفري التعليم خالل فرتة إغالق املدارس ،يف ظل وجود  826مليون تلميذ
( )% 50من الذين ال يزالون خارج املدرسة بسبب أزمة تفيش فريوس كورونا ال يمكنهم الوصول إىل
كمبيوتر ،و 706مليون طفل ( )%43يفتقرون إىل اتصال باإلنرتنت و 56مليون طفل يعيشون يف مناطق
ال تغطيها شبكات املحمول (مجال عيل.)2020 ،
ووفق البيانات الصادرة عن منظمة اليونسكو ،تم إغالق املدارس واجلامعات عىل نطاق واسع
يف  16مارس 2020م يف العديد من البلدان ،فقد أعلنت احلكومات يف ( )73دولة إغالق املدارس ،بام
يف ذلك ( )65دولة أغلقت املدارس يف مجيع أنحاء البالد ومنها مرص ،و ( )17دولة أغلقت املدارس
يف نطاق حمدد ،وأثر إغالق املدارس عىل مستوى الدول يف أكثر من  421مليون متعلم عىل مستوى
العامل ،بينام عرض اإلغالق حمدود النطاق للمدارس  577مليون متعلم.
وقد أدى قرار مرص بتعليق الدراسة يف خمتلف مؤسساهتا التعليمية  -ضمن إجراءاهتا
االحرتازية ملواجهة جائحة فريوس كورونا -إىل ظهور بعض املشكالت التعليمية التي تتعلق بكيفية
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استكامل املقررات الدراسية ،ووسائل تقييم املتعلمني يف ظل حمدودية استخدام التقنيات احلديثة يف
العملية التعليمية لدى املعلمني واملتعلمني.
ومع تطور مراحل انتشار الفريوس وتأكيد العلامء أنّه ال يوجد أمل بالقضاء أو االنتهاء من أزمة
فريوس كورونا ( )COVID-19بشكل هنائي ،أصبح لزا ًما عىل املؤسسات التعليمية التعايش مع هذا
الوباء ،والبحث عن وسائل حديثة للحفاظ عىل استقرار منظومة التعليم.
فقد رصح "جني تيش" -مدير معهد األكاديمية الصينية للعلوم الطبية -أنه "من املحتمل جدً ا
ومستمرا بالتواجد داخل
أن يكون كورونا وبا ًء يتعايش معه البرش لفرتة طويلة ،ويصبح موسم ًيا
ً
األجسام البرشية" ،فعىل البرشية التعايش مع فريوس كورونا؛ الستحالة القضاء عليه هنائ ًيا (مجال عيل،
.)2020
لذا ،فقد أصبح للدمج املنهجي للذكاء االصطناعي وتطبيقاته يف التعليم حال ًيا دور مهم يف
مواجهة أثر هذه األزمة يف التعليم ،والتخطيط ملامرسات التعليم والتعلم بام يسهم يف حتقيق األهداف
التعليمية التعلمية املنشودة.
ِ
لسلوك البرش.
والذكاء االصطناعي أحد فروع علوم الكومبيوتر املعن ّية بكيفية حماكاة اآلالت
بوضع املُصط َلح (الذكاء االصطناعي) ُمعرف ًا إ ّياه بأنّه ِعلم
وقد قام جون مكارثي "ْ "John McCarthy
خاصة برامج الكومبيوتر؛ فهو ِعلم إنشاء أجهزة و َبرامج كومبيوتر
هندسة إنشاء آالت ذك ّية ،وبصورة ّ
قرر،
قرر كام ُن ِّ
قادرة عىل التفكري بالطريقة نفسها التي يعمل هبا الدماغ البرشي؛ تتع َّلم مثلام نتع َّلم ،و ُت ِّ
نترصف (نسيب شمس.)1 ،2020 ،
وتترصف كام َّ
َّ
ويوصف الذكاء االصطناعي بأنه "قدرة النظام عىل تفسري البيانات اخلارجية بشكل صحيح،
والتعلم من هذه البيانات ،واستخدام تلك املعرفة لتحقيق أهداف ومهام حمددة من خالل التكيف
املرن" (.) 17، 2019،Kaplan and Haenlein
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ويعد استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي أسلو ًبا حدي ًثا من أساليب التعلم التي ظهرت
نتيجة دخول التقنيات التكنولوجية يف جماالت احلياة ،حيث توظف فيه كل آليات التقنيات احلديثة،
باإلضافة إىل مجيع وسائل االتصال والتواصل (رشيف األتريب.)6 ،2019 ،
وتشري التوجهات احلديثة واألبحاث يف جمال التعليم بالذكاء االصطناعي إىل أنه كلام زادت
مساحة التعلم بالتطبيقات احلديثة توفرت فرص حتسني منظومة التعليم ومواكبة التطور؛ حيث إن
أدوارا مهمة متعددة يف مؤسسات التعليم وما تتضمنه من عنارص يمكنه القيام هبا.
للذكاء االصطناعي
ً
ونظرا لألزمة الصحية العاملية– جائحة فريوس كورونا -التي اقتحمت
ومن هذا املنطلق،
ً
حياتنا ،فقد أصبح توظيف الذكاء االصطناعي وتطبيقاته يف العملية التعليمية رضورة ملحة عىل مجيع
دول العامل لتحقيق أهداف عمليتي التعليم والتعلم وحتقيق أقىص إفادة منهام.
مشكلة الدراسة وأسئلتها
كان ألزمة فريوس كورونا وانتشاره أثر كبري عىل العملية التعليمية؛ فحفاظ ًا عىل حياة اإلنسان
ُعلقت الدراسة وتوقفت العملية التعليمية ،وصار ال بد من مواجهة هذه األزمة وحتدياهتا واحلد من
آثارها السلبية بأكرب قدر ممكن ،والبحث يف كيفية اإلفادة منها يف تطوير عمليتي التعليم والتعلم ،وضامن
حصول مجيع املتعلمني عىل فرص تعليم متكافئة.
فام تزال أزمة فريوس كورونا ( )COVID-19بتحدياهتا التي ترضب خمتلف املجاالت ،تعزز
جهود العقل البرشى نحو التفكري االبتكاري وترسيع االستفادة من التكنولوجيا احلديثة يف أقىص
مراحلها ،ال سيام وأن مرحلة التعايش مع الفريوس بدأت دون حتديد موعد االنتهاء ،وىف صدارة صور
تأثريا يف
االستفادة من التكنولوجيا احلديثة يأيت موضوع الذكاء االصطناعي باعتباره العامل األكثر ً
مواجهة حتديات الفريوس (حسن سالمة.)2020 ،
ويمكن أن يفتح الذكاء االصطناعي آفاق ًا جديدة يف املناهج الدراسية وإسرتاتيجيات التدريس
وتقنيات التعليم للحقول املعرفية كافة ،وهذا مدعاة للرتبويني الغتنام هذه اخلدمات واملزايا الفريدة
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التي توفرها تطبيقات الذكاء االصطناعي ألغراض التعليم ،وأن حيرصوا عىل أن ُتبني بشكل جيد؛
بحيث تستخدم بنجاح يف الربامج التعليمية (سارة بنت ثنيان.)152 ،2017 ،
وبالرغم من إجيابيات الذكاء االصطناعي التي يمكن أن تعود بالنفع عىل العملية التعليمية إال
أنه قد تفاوتت النظرة لتطبيق هذا النوع من التعليم داخل املؤسسات التعليمية ما بني أفكار شديدة
التفاؤل وأفكار سلبية ،ما سبب معاناة بعض املستخدمني هلذه النظم من عدم وجود مقرتح أو آلية أو
نموذج للجمع بني الذكاء االصطناعي والتعليم (رشيف األتريب.)8 ،2019 ،
لذا ،كان ال بد من التفكري يف أفضل اآلليات والسبل التي يمكن من خالهلا توظيف تطبيقات
الذكاء االصطناعي يف خدمة العملية التعليمية وتطويرها وحتقيق أهدافها ،وهو ما سعت إليه الدراسة
احلالية.
انطال ًقا مما تقدم ،تثري الدراسة السؤال الرئيس التايل:
ما أوجه اإلفادة من تطبيقات الذكاء االصطناعي يف تطوير العملية التعليمية ملواجهة جائحة فريوس
كورونا ()COVID-19؟
ويتفرع عن هذا السؤال الرئيس األسئلة التالية:
 .1ما خصائص الذكاء االصطناعي ،وما أمهيته؟
 .2ما تطبيقات الذكاء االصطناعي التي يمكن توظيفها يف العملية التعليمية؟
 .3كيف يمكن توظيف الذكاء االصطناعي يف تطوير العملية التعليمية يف ظل أزمة كورونا؟
أهداف الدراسة
يتمثل اهلدف الرئيس هلذه الدراسة يف حماولة تعرف ودراسة تطبيقات الذكاء االصطناعي
كمدخل لتطوير العملية التعليمية يف مواجهة جائحة فريوس كورونا ( ،)COVID-19وذلك من خالل
حتقيق األهداف التالية:


تعرف الذكاء االصطناعي من حيث مفهومه وخصائصه وأمهيته.



تعرف أهم تطبيقات الذكاء االصطناعي يف حياتنا.
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حتديد تطبيقات الذكاء االصطناعي التي يمكن اإلفادة منها يف تطوير العملية التعليمية يف
مواجهة جائحة فريوس كورونا (.)COVID-19

أمهية الدراسة
تتضح أمهية الدراسة احلالية من خالل النقاط التالية:
 .1إن الذكاء االصطناعي تقنية حديثة أصبحت أداة حتمية فاعلة للحصول عىل كفاءة أكرب
للعملية التعليمية يف ظل أزمة كورونا.
 .2إن التطبيقات احلديثة لتقنيات املعلومات تتجه نحو استخدام قدرات الذكاء االصطناعي يف
جماالت الدعم األساسية إلدارة األزمات والتعامل مع الظروف الطارئة املختلفة؛ ما يدعم
التعامل معها بطرق غري تقليدية.
 .3الكشف عن الدور الذي يمكن أن تسهم به تطبيقات الذكاء االصطناعي يف تطوير العملية
التعليمية (بالتعليم اجلامعي وما قبل اجلامعي) يف ظل أزمة كورونا.
 .4حمدودية الدراسات السابقة يف تقنيات الذكاء االصطناعي يف تطوير التعليم ومواجهة
األزمات الطارئة.
 .5حداثة هذه الدراسة وإمكانية اإلفادة من نتائجها من قبل املؤسسات التعليمية؛ كوهنا بأمس
احلاجة ملثل هذه الدراسة للتعامل مع العديد من األنظمة والتطبيقات التي تدعم العملية
التعليمية بمختلف مكوناهتا ،وتطوير أدائها يف مواجهة الظروف الطارئة التي متر هبا.
 .6اعتبار هذه الدراسة توجيه ملزيد من الدراسات املستقبلية فيام يتعلق بموضوع كيفية اإلفادة
من تطبيقات الذكاء االصطناعي يف تطوير العملية التعليمية.
منهج الدراسة
اعتمدت الدراسة احلالية املنهج الوصفي ،من خالل استقراء وحتليل الدراسات واألبحاث
والكتب والدوريات التي ترتبط بمجال الدراسة؛ وذلك لتعرف األساس النظري لتطبيقات الذكاء
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االصطناعي التي يمكن اإلفادة منها يف تطوير العملية التعليمية يف مواجهة فريوس كورونا(COVID-

.)19
إطار الدراسة
بناء عىل مشكلة الدراسة وأسئلتها وأهدافها يمكن حتديد مباحث الدراسة فيام ييل:
ً
 -1املبحث األول :الذكاء االصطناعي (مفهومه -خصائصه – أمهيته).
 -2املبحث الثاين :تطبيقات الذكاء االصطناعي يف حياتنا.
 -3املبحث الثالث :تطبيقات الذكاء االصطناعي التي يمكن اإلفادة منها يف تطوير العملية
التعليمية يف مواجهة فريوس كورونا (.)COVID-19
ويف الصفحات التالية يتم تناول هذه املباحث بيشء من التفصيل.
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املبحث األول
الذكاء االصطناعي (املفهوم – اخلصائص -األمهية)
أوالً :مفهوم الذكاء االصطناعي
يعد الذكاء االصطناعي " "Artificial Intelligenceأحد فروع علم احلاسوب ،وإحدى
الركائز األساسية التي تقوم عليها صناعة التكنولوجيا يف العرص احلايل ،تأسس عىل افرتاض أن َم َلكة
الذكاء يمكن وصفها بدقة بدرجة متكن اآللة من حماكاهتا.
وهو مصطلح يتكون من كلمتني ،مها :الذكاء ،واالصطناعي ،ويقصد بالذكاء القدرة عىل فهم
الظروف أو احلاالت اجلديدة واملتغرية؛ أي القدرة عىل إدراك وفهم وتعلم احلاالت أو الظروف
اجلديدة ،فمفاتيح الذكاء هي اإلدراك ،الفهم ،والتعلم ،أما كلمة االصطناعي فرتتبط بالفعل "يصنع"
أو "يصطنع" ،وتطلق الكلمة عىل كل األشياء التي تنشأ نتيجة النشاط أو الفعل الذي يتم من خالل
اصطناع وتشكيل األشياء متييزا عن األشياء املوجودة بالفعل واملولدة بصورة طبيعية من دون تدخل
اإلنسان ،وعىل هذا األساس يعني الذكاء االصطناعي بصفة عامة الذكاء الذي يصنعه أو يصطنعه
اإلنسان يف اآللة أو احلاسوب ،وبالتايل فإن الذكاء االصطناعي هو علم اآلالت احلديثة (ياسني سعد،
.)114 ،2012
والذكاء االصطناعي يف أبسط تعريفاته هو قدرة اآللة عىل حماكاة العقل البرشي من خالل
برامج حاسوبية يتم تصميمها2003) ، .(Joost & othersحيث يشري إىل قدرة احلاسب أو أية آلة أخرى
عىل تنفيذ تلك األنشطة التي عادة تتطلب الذكاء ،فهو هيتم بتطوير اآلالت وإضافة هذه القدرة هلا،
ويمكن تعريفه أنه احلقل الفرعي لعلوم احلاسب املعنية بمفاهيم وأساليب االستدالل الرمزي بواسطة
احلاسب ،ومتثيل املعرفة الرمزية لالستخدام يف صنع االستدالالت ،كام يمكن رؤية الذكاء االصطناعي
عىل أنه حماولة لنمذجة جوانب من التفكري البرشى عىل أجهزة الكمبيوتر(نفني فاروق.)492 ،2012،
ويعرف أنه ذلك الفرع من علوم احلاسوب الذي يمكن بواسطته خلق وتصميم برامج
احلاسبات التي حتاكي أسلوب الذكاء اإلنساين ،لكي يتمكن احلاسب من أداء بعض املهام بدالً من
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اإلنسان ،والتي تتطلب التفكري والتفهم والسمع والتكلم واحلركة بأسلوب منطقي ومنظم (أمحد
كاظم.)5 ،2012 ،
كام يعرف الذكاء االصطناعي أنه املجال الذي يسعى إىل فهم طبيعة الذكاء البرشي عن طريق
تكوين برامج عىل احلواسيب التي تقلد األفعال أو األعامل أو الترصفات الذكية (رأفت عاصم،2015 ،
.)44
فالذكاء االصطناعي علم من علوم احلاسبات ،يرتبط بأنظمة احلاسوب التي متتلك اخلصائص
املرتبطة بالذكاء ،واختاذ القرار ،ومشاهبة السلوك البرشي يف املجاالت املختلفة.
ويوصف بأنه العلم الذي جيعل اآلالت تفكِّر مثل البرش ،أي حاسوب له عقل؛ فالذكاء
االصطناعي سلوكيات وخصائص معينة تتسم هبا الربامج احلاسوبية جتعلها حتاكي القدرات الذهنية
البرشية وأنامط عملها ،ومن أهم هذه اخلاصيات القدرة عىل التعلم ،واالستنتاج ،ورد الفعل عىل
أوضاع مل تربمج عليها اآللة (مرام عبدالرمحن.)22 ،2018 ،
ويرى سمري قطامي ( )14، 2018أن الذكاء االصطناعي هو العلم الذي يسعى إىل تطوير نظم
حاسوبية تعمل بكفاءة عالية تشبه كفاءة اإلنسان اخلبري ،أي أنه قدرة اآللة عىل تقليد وحماكاة العمليات
احلركية والذهنية لإلنسان ،وطريقة عمل عقله يف التفكري واالستنتاج والرد ،واالستفادة من التجارب
السابقة وردود الفعل الذكية؛ فهو مضاهاة عقل اإلنسان والقيام بدوره.
ويعرب عن قدرة اآلالت واحلواسيب الرقم ّية عىل القيام بمهام ُحتاكي و ُتشابه تلك التي تقوم هبا
الكائنات الذك ّية؛ كالقدرة عىل التفكري ،أو التع ُلم من التجارب السابقة ،أو غريها من العمليات األُخرى
التي تتطلب عمليات ذهنية (عبداهلل موسى وأمحد حبيب.)16 ،2019 ،
ويطلق الذكاء االصطناعي عىل جمموعة من األساليب والطرق اجلديدة يف برجمة األنظمة
احلاسوبية ،والتي يمكن أن تستخدم لتطوير أنظمة حتاكي بعض عنارص ذكاء اإلنسان ،وتسمح له بالقيام
بعمليات استنتاج عن حقائق وقوانني يتم متثيلها يف ذاكرة احلاسب .واملفهوم احلديث للذكاء
قدرا من الذكاء البرشي عندما يقوم هبا اإلنسان ،كام
االصطناعي يعني بناء آالت تؤدي مها ًما تتطلب ً
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أهنا برامج تتيح للحاسب حماكاة بعض الوظائف والقدرات العقلية بطريقة حمددة (فاتن حسن،2019 ،
.)266
فيهتم الذكاء االصطناعي بتصميم األنظمة التي توضح الذكاء اإلنساين( :فهم اللغة -تعلم
معلومات جديدة -االستدالل وحل املشاكل) ،ويقوم بالكشف عن أوجه النشاط الذهني اإلنساين التي
من أمثلتها  :الفهم ،اإلبداع ،التعليم ،اإلدراك ،حل املشكلة ،الشعور؛ وذلك هبدف تطبيقها عىل
احلاسبات اآللية (أبو بكر خوالد وآخرون.)11 ،2019 ،
ويضم الذكاء االصطناعي كل اخلوارزميات والطرق النظرية منها والتطبيقية ،والتي تعني بإمتام
عملية أخذ القرارات مكان اإلنسان ،سواء كان ذلك بطريقة كلية أو جزئية بمعية اإلنسان ،مع القدرة
عىل التأقلم أو التنبؤ أو االقتباس (زهور حسن.)24 ،2019 ،
مما سبق ،الذكاء االصطناعي علم حديث نسبي ًا من علوم احلاسب ،هيدف إىل ابتكار وتصميم
أنظمة احلاسبات الذكية ،التي حتاكي أسلوب الذكاء البرشي نفسه؛ لتتمكن تلك األنظمة من أداء املهام
بدالً من اإلنسان ،وحماكاة وظائفه وقدراته باستخدام خواصها الكيفية وعالقتها املنطقية واحلسابية.
ثاني ًا :خصائص الذكاء االصطناعي
يقوم الذكاء االصطناعي " "Artificial Intelligenceعىل أساس "صنع آالت ذكية تترصف
كام يترصف اإلنسان"  ،ويستخدم أسلوب مقارن لألسلوب البرشي يف حل املشكالت ،باإلضافة إىل
أنه يتعامل مع الفرضيات بشكل متزامن وبدقة ورسعة عالية.
ويتمتع الذكاء االصطناعي بالعديد من اخلصائص واملميزات منها كام ذكرت فايز مجعة
( )170 ،2010القدرة عىل:


استخدام الذكاء يف حل املشاكل املعروضة مع غياب املعلومة الكاملة.



التفكري واإلدراك.



اكتساب املعرفة وتطبيقها.



التعلم والفهم من التجارب واخلربات السابقة.
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استخدام اخلربات القديمة وتوظيفها يف مواقف جديدة.



االستجابة الرسيعة للمواقف والظروف اجلديدة.



التعامل مع احلاالت الصعبة واملعقدة.



التعامل مع املواقف الغامضة مع غياب املعلومة.



متييز األمهية النسبية لعنارص احلاالت املعروفة.



التصور واإلبداع وفهم األمور املرئية وإدراكها.



تقديم املعلومة إلسناد القرارات.
وأشار عثامن حسني وعادل أمحد ( )2012إىل أن من أهم خواص تطبيقات الذكاء االصطناعي

أهنا :تعمل بمستوى علمي واستشاري ثابت دون تذبذب ،يتطلب بناؤها متثيل كميات هائلة من
املعارف اخلاصة بمجال معني ،تعالج البيانات الرمزية غري الرقمية من خالل عمليات التحليل واملقارنة
املنطقية ،هتدف ملحاكاة اإلنسان فكر ًا وأسلوب ًا ،هتتم بإثارة أفكار جديدة تؤدي إىل االبتكار ،ختلد اخلربة
البرشية ،تعمل عىل توفري أكثر من نسخة من النظام تعوض عن اخلرباء ،يغيب معها شعور اإلنسان
بالتعب وامللل.
ويضاف إىل تلك اخلصائص أن الذكاء االصطناعي خيلق آلية حلل املشكالت داخل املنظامت
تعتمد عىل احلكم املوضوعي والتقدير الدقيق للحلول ،ورفع املستوى املعريف ملسئويل املنظمة من خالل
تقديمه حلول العديد من املشاكل التي يصعب حتليلها بواسطة العنرص البرشي خالل فرتة قصرية،
ويتضمن الذكاء االصطناعي دراسة عمليات التفكري املنطقي للعنرص البرشي ،ثم حماولة تنفيذ ذلك
من خالل احلاسبات اآللية ،وبالتايل فإن أهم ما يميزه ثباته النسبي؛ حيث ال يتعرض ملا يتعرض له
العنرص البرشي من عوامل مؤثرة عىل قدراته كالنسيان (رياض زروقي.)6 ،2020 ،
وهناك جمموعة من اخلصائص التي يتسم هبا أي برنامج تعلم من برامج التدريس الذكية ،وهي:
(مصطفى جودت2015 ،؛ عبدالقادر مطاي)3 ،2012 ،
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 -1إمكانية متثيل املعرفة :إن برامج الذكاء االصطناعي عىل عكس الربامج اإلحصائية حتتوي عىل
أسلوب لتمثيل املعلومات؛ إذ تستخدم هيكلة خاصة لوصف املعرفة ،وهذه اهليكلة تتضمن احلقائق
والعالقة بني هذه احلقائق والقواعد التي تربط هذه العالقات ،وجمموعة اهلياكل املعرفية تكون فيام بينها
قاعدة املعرفة ،وهذه القاعدة توفر أكرب قدر ممكن من املعلومات عن املشكلة املراد إجياد ً
حال هلا ،بمعنى
آخر حيتوي برنامج التعلم الذكي عىل نوعني من املعرفة:
 املعرفة التي تتعلق بموضوع الربنامج الذي يدرس ،وهي متغرية تبعا لتغري الربنامج. املعرفة الرتبوية ،وهي املعرفة املتعلقة بقواعد تدريس املوضوع ،وهي ثابتة بكل جمال ختصيص. -2استخدام األسلوب التجريبي املتفائل :من الصفات املهمة يف جمال الذكاء االصطناعي أن براجمها
تقتحم املسائل التي ليس هلا طريقة حل عامة معروفة ،وهذا يعني أن الربامج التي تستخدم خطوات
متسلسلة تؤدي إىل احلل الصحيح ،ولكنها ختتار طريقة معينة للحل تبدو جيدة ،مع االحتفاظ باحتاملية
تغيري الطريقة إذا اتضح أن اخليار األول يؤدي إىل احلل رسي ًعا ،أي الرتكيز عىل احللول الوافية وعدم
تأكيد احللول املثىل والدقيقة كام هو معمول به يف الربامج التقليدية احلالية ،ومن هذا املنطلق ،فإن حل
معادالت من الدرجة الثانية ال يعد من برامج الذكاء االصطناعي ألن الطريقة معروفة.
 -3قابلية التعامل مع املعلومات الناقصة :قابلية تطبيقات الذكاء االصطناعي عىل إجياد بعض احللول
حتى لو كانت املعلومات غري متوافرة بأكملها يف الوقت الذي يتطلب فيه احلل ،وإن تبعات عدم تكامل
املعلومات يؤدي إىل استنتاجات أقل واقعية ،ولكن من جانب آخر قد تكون االستنتاجات صحيحة.
 -4القدرة عىل التعلم :من الصفات املهمة للترصف الذكي القابلية للتعلم من اخلربات واملامرسات
السابقة ،إضافة إىل قابلية حتسني األداء ،باألخذ بنظر االعتبار اخلربات اخلطأ السابقة ،هذه القابلية ترتبط
بقابلية تعميم املعلومات واستنتاج خربات مماثلة وانتقائية وإمهال بعض املعلومات الزائدة ،كذلك يعني
بالنسبة لتطبيقات التدريس عن طريق الكمبيوتر الذكي الذي له القدرة عىل تغيري سلوكه يف التدريس
وفق سلوك جمموع الطالب املتفاعلني معه ،فقد يبدو للربنامج أن الطالب يتعلم موضوع معني
بإسرتاتيجية ما أكثر من غريها ،مما يؤدي بالربنامج إىل أن جيعلها ذات أولوية ضمن إسرتاتيجياته
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التدريسية ،متام ًا كام يفعل املعلم اخلبري مع جمموعة من الطالب تعود التعامل معهم ،فهو يكون أقدر من
غريه عىل تقرير اإلسرتاتيجية املناسبة إلكساهبم املعرفة.
 -5قابلية االستدالل :وهي القدرة عىل استنباط احللول املمكنة ملشكلة معينة من واقع املعطيات املعروفة
واخلربات السابقة ،وبخاصة املشكالت التي ال يمكن معها استخدام الوسائل التقليدية املعروفة للحل،
هذه القابلية تتحقق عىل احلاسوب بتخزين مجيع احللول املمكنة ،إضافة إىل استخدام قوانني أو
إسرتاتيجيات االستدالل وقوانني املنطق.
 -6معاجلة اللغة الطبيعية :من اخلصائص املميزة لربنامج التعلم الذكي التفاعل عن طريق اللغة الطبيعية
للمستخدم ،فجودة التواصل بني الربنامج واملتعلم تتحسن بشكل ملحوظ إذا استطاع الربنامج أن يفهم
مدخالت لغة املتعلم الطبيعية سواء أكانت مكتوبة أم منطوقة ،فتنمي احلوار الفعال ،وتشخص أخطاء
املتعلم عىل التقدم يف معاجلة اللغة الطبيعية ،وتساعد عىل فهم اللغة وإنتاجها.
فيشتمل الذكاء االصطناعي عىل خصائص معينة تتسم هبا برامج احلاسوب ،جتعلها حتاكي القدرات
الذهنية لإلنسان وأنامط عملها ،ومن أهم خصائصه القدرة عىل االستدالل واالستنتاج ،وعىل التمثيل
الرمزي ،والبحث التجريبي ،فض ً
ال عن القدرة عىل متثيل املعرفة ،والتعامل مع البيانات املتضاربة
واملعلومات الناقصة ،والقدرة عىل التعلم واإلفادة من التجارب واخلربات السابقة ،وكذلك اإلدراك،
والذي يعد من أعقد صور الذكاء الطبيعي التي سعى علامء الذكاء االصطناعي إىل حتقيقها.
ثالث ًا :أهداف الذكاء االصطناعي
نشأ علم الذكاء االصطناعي كأحد علوم احلاسب اآليل التطبيقية التي هتتم بدراسة وفهم ماهية
الذكاء البرشي وحماكاته ،خللق جيل جديد من احلاسبات الذكية؛ والتي يمكن برجمتها إلنجاز الكثري
من املهام التي حتتاج إىل قدرة عالية من االستنتاج واالستنباط واإلدراك.
فالذكاء االصطناعي كعلم من العلوم اجلديدة ذو خلفيات ومرجعيات علمية متعددة ،له هدف
رئيس وإسرتاتيجية أساسية ،هي فهم ملكة الذكاء لدى اإلنسان؛ ليستطيع احلاسوب استيعاب املعرفة
واملعلومات اإلنسانية (عز الدين غازي.)49 ،2005 ،
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هيدف الذكاء االصطناعي إىل فهم طبيعة الذكاء اإلنساين عن طريق عمل برامج للحاسب اآليل
قادرة عىل حماكاة السلوك اإلنساين املتسم بالذكاء ،وتعني قدرة برنامج احلاسب عىل حل مسألة ما أو
اختاذ قرار يف موقف ما ،حيث إن الربنامج نفسه جيد الطريقة التي جيب أن تتبع حلل املسألة أو للتوصل
إىل القرار بالرجوع إىل العديد من العمليات االستداللية املتنوعة التي تم تغذية الربنامج هبا (أبو بكر
خوالد وآخرون)21 ،2019 ،
كام هيدف الذكاء االصطناعي وفق ما أشار إليه زين عبداهلادي ( )23 ،2000إىل :بناء برجميات
قادرة عىل أداء سلوكيات توصف بالذكاء عند قيام اإلنسان هبا ،قدرة اآللة عىل القيام باملهام التي حتتاج
إىل الذكاء البرشي عند أدائها مثل االستنتاج املنطقي ،بالتايل فهو جيعل اآللة أكثر ذكا ًء ،وجعل األجهزة
أكثر فائدة.
وأشارت مرام عبدالرمحن ( )22 ،2018إىل أن اهلدف من الذكاء االصطناعي هو تطوير أنظمة
حاسوبية حت ّقق مستوى من الذكاء شبيه بذكاء البرش أو أفضل ،ويرتجم ذلك يف وضع املعارف البرشية
داخل احلاسوب ،ضمن ما ُيعرف بقواعد املعرفة ،ومن ثم يستطيع احلاسوب عرب األدوات الربجمية
البحث يف هذه القواعد ،والقيام باملقارنة والتحليل؛ الستخالص واستنتاج أفضل األجوبة واحللول
للمشكالت املختلفة.
ويسعى علم الذكاء االصطناعي إىل فهم طبيعة الذكاء اإلنساين عن طريق عمل برامج
للحاسب اآليل قادرة عىل حماكاة السلوك اإلنساين املتسم بالذكاء وتعني قدرة برامج احلاسب اآليل عىل
حل مسألة ما أو اختاذ قرار يف موقف ما ،ويعترب هذا نقطة حتول مهمة تتعدى ما هو معروف باسم تقنية
املعلومات ،والتي تتم فيها العملية االستداللية عن طريق اإلنسان وتنحرص أهم أسباب استخدام
احلاسب يف رسعته الفائقة (عبدالرحيم بخيت.)46 ،2000 ،
واملبدأ األسايس الذي يقوم عليه علم الذكاء االصطناعي ال يكمن يف حل اإلشكاليات برسعة
أكرب ،أو يف معاجلة املزيد من البيانات ،أو حفظ أكرب عدد من املعلومات التي تستقى من العقل البرشي،
إنام املبدأ األصح الذي يبني عليه هذا املجال هو يف الواقع مبدأ معاجلة املعلومات مهام كانت طبيعتها

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.4.4
188

املجلة الدولية للبحوث يف العلوم الرتبوية

Prof. Dr Abdelrazek Mokhtar Mahmoud
Volume (3) No. (4) 2020

وحجمها ،بطريقة آلية أو نصف آلية ،وبشكل متوافق مع هدف معني (إيامن عبدالوهاب،2020 ،
.)266
ومن أهداف الذكاء االصطناعي( :فهد آل قاسم)6 ،2020،


تكرار الذكاء اإلنساين.



حل مشكلة املهام املكثفة للمعرفة.



عمل اتصال ذكي بني اإلدراك والفعل.



حتسني التفاعل االتصال اإلنساين اإلنساين ،اإلنساين احلاسويب ،احلاسويب احلاسويب.



ويمكن حرص أهم أهداف الذكاء االصطناعي كام ترى جهاد أمحد ( )24، 2014فيام ييل:



متكني اآلالت من معاجلة املعلومات بشكل أقرب لطريقة اإلنسان يف حل املسائل .بمعنى آخر
املعاجلة املتوازية؛ حيث يتم تنفيذ عدة أوامر يف الوقت نفسه.



فهم أفضل ملاهية الذكاء البرشي عن طريق فك أغوار الدماغ حتى يمكن حماكاته ،كام هو
معروف أن اجلهاز العصبي والدماغ البرشي أكثر األعضاء تعقيد ًا ،ومها يعمالن بشكل
مرتابط ودائم يف تعرف األشياء.

رابع ًا :أمهية الذكاء االصطناعي
للذكاء االصطناعي وتطبيقاته دور مهم وواضح يف حتسني وتطوير املجاالت احلياتية كافة،
وذلك من خالل تطوير األنظمة احلاسوبية؛ لتعمل بكفاءة فائقة تشبه كفاءة اإلنسان اخلبري.
وقد بات الذكاء االصطناعي باستخداماته وتطبيقاته املتنوعة كأحد العلوم التطبيقية عصب
احلياة اليومية ،يمس اجلنس البرشي يف حارضه ومستقبله ،فلم يصبح واقع ًا ملموس ًا فحسب ،بل واقع ًا
ال غنى عنه يف ظل التطور التقني اهلائل الذي يشهده العامل اليوم ،وما يمكن أن يمثله هذا التطور من
االعتامد الكامل يف حياة اإلنسانية عىل احلاسوب يف أدق تفاصيل احلياة اليومية ،من خالل الثورة
املعلوماتية ،واالجتاهات التقنية بام حتمله الكلمة من إشارة تضمينية للتواصل الثقايف واالتصال التقني
بني البرش يف خمتلف بقاع العامل(نارص صالح الدين.)3 ،2014 ،
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وتتمثل أمهية الذكاء االصطناعي يف النقاط التالية( :عادل عبدالنور.)9 ،2004 ،


يسهم الذكاء االصطناعي يف املحافظة عىل اخلربات البرشية املرتاكمة بنقلها إىل اآلالت
الذكية.



بسبب الذكاء االصطناعي يتمكن اإلنسان من استخدام اللغة اإلنسانية يف التعامل مع اآلالت
عوضا عن لغات الربجمة احلاسوبية ،مما جيعل اآلالت واستخدامها يف متناول كل رشائح
ً
حكرا
املجتمع ،حتى من ذوي االحتياجات اخلاصة بعد أن كان التعامل مع اآلالت املتقدمة ً
عىل ذوي اخلربات واملختصني يف جمال التكنولوجيا والربجمة.



مهام يف كثري من امليادين احلساسة :كاملساعدة يف تشخيص
دورا ً
يؤدي الذكاء االصطناعي ً
األمراض ووصف األدوية ،واالستشارات القانونية واملهنية ،والتعليم التفاعيل ،واملجاالت
األمنية والعسكرية ،باإلضافة إىل املجاالت احلياتية األخرى التي أصبح الذكاء االصطناعي
جز ًءا أساس ًيا فيها.



ختفف اآلالت الذكية عن اإلنسان الكثري من املخاطر والضغوطات النفسية ،وجتعله يركز عىل
أشياء أكثر أمهية وأكثر إنسانية ،ويكون ذلك بتوظيف اآلالت للقيام باألعامل الشاقة
واخلطرة ،واستكشاف األماكن املجهولة ،واملشاركة يف عمليات اإلنقاذ يف أثناء الكوارث
الطبيعية ،كام سيكون هلذه اآلالت دور فعال يف امليادين التي تتضمن تفاصيل كثرية تتسم
بالتعقيد ،والتي حتتاج إىل تركيز عقيل متعب وحضور ذهني متواصل وقرارات حساسة
ورسيعة ال حتتمل التأخري أو اخلطأ.



الذكاء االصطناعي قد يكون أكثر قدرة عىل البحوث العلمية ،ويسهل الوصول إىل مزيد من
االكتشافات ،وبالتايل يعد ً
مهام يف زيادة تسارع النمو والتطور يف امليادين العلمية كافة.
عامال ً



فيعود الذكاء االصطناعي بالنفع عىل اإلنسان يف العديد من اجلوانب واملجاالت ،من خالل
قيام احلاسب اآليل بمحاكاة عمليات الذكاء التي تتم داخل العقل البرشي ،بحيث يصبح لدى
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احلاسوب املقدرة عىل حل املشكالت املعقدة ،واختاذ قرارات رسيعة ،بأسلوب منطقي،
وبتفكري العقل البرشي نفسه.
خامس ًا :أنواع الذكاء االصطناعي
يعرب الذكاء االصطناعي عن القدرة عىل متثيل نامذج حماسبية ملجال من جماالت احلياة املتنوعة،
والوقوف عىل العالقات الرئيسة واألساسية بني عنارصه ،ثم استحداث ردود الفعل التي تتالئم مع
أحداث ومواقف هذا املجال.
ويتم ذلك عن طريق عدة عمليات يتضمنها الذكاء االصطناعي ،هي( :أصالة رقيق،2015 ،
)22


التعليم :بمعنى القدرة عىل اكتساب املعلومات والقواعد.



التعليل :استخدام القواعد السابقة للوصول إىل استنتاجات تقريبية أو ثابتة.



التصحيح التلقائي أو الذايت.



وعىل ذلك فاحلاسب الذكي حيتاج إىل:



نظام معاجلة بيانات :يستخدم لتمثيل املعلومات واملعرفة.



خوارزميات :لرسم طريقة استخدام هذه املعلومات.



لغة برجمة :لتمثيل كل من املعلومات واخلوارزميات يف برامج.
ويشري نسيب شمس ( )3 ،2020إىل أنه يمكن تقسيم أنواع الذكاء االصطناعي وفق ما يتمتع

به من قدرات إىل ثالثة أنواع رئيسة ،تبدأ من ر ّد الفعل البسيط وصوالً إىل اإلدراك والتفا ُعل الذايت،
وذلك عىل النحو التايل:
 .1الذكاء االصطناعي الضيق أو الضعيف  :Narrow AI or Weak AIهو من أبسط أشكال الذكاء
بمنزلة ردة فعل عىل
ترصفه َ
االصطناعيّ ،
وتتم َبرجمته للقيام بوظائف مع ّينة داخل بيئة حمددة ،و ُيعترب ّ
اخلاصة به ،مثالً" :الروبوت ديب بلو" ،الذي
موقف معني ،وال يمكن له العمل إال يف ظروف البيئة
ّ
ابتكرته رشكة  ،IBMوقا َم بل ْعب الشطرنج مع بطل َ
وهزَ مه.
العامل غاري كاسباروف َ
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القوي أو العام  :General AI or Strong AIويمتاز بالقدرة عىل مجع
 .2الذكاء االصطناعي
ّ
تؤهله ألن يتّخذ قرارات
املعلومات وحتليلها ،وعىل ُمراكَمة اخلربات من املواقف التي يكتسبها ،والتي ّ
مستقلة وذك ّية ،مثل روبوتات الدردشة الفور ّية ،والس ّيارات ذات ّية القيادة.
 .3الذكاء االصطناعي ِ
اخلارق  :Super AIال زالت أنواع الذكاء هذه َقيد التجارب وتسعى إىل ُحماكاة
األول حياول َفهم األفكار البرشية ،واالنفعاالت
اإلنسان ،و ُيمكن التمييز بني نم َطني أساس َّيني منهاّ :
التي تؤ ّثر يف سلوك البرش ،ويملك قدرة حمدودة عىل التفا ُعل االجتامعي .والثاين هو نموذج لنظر ّية
العقل ،حيث تستطيع هذه النامذج التعبري عن حالتها الداخل ّية ،وأن تتنبأ بمشاعر اآلخرين ومواقفهم،
وأن تتفاعل معها؛ إهنا اجليل املُقبل من اآلالت فائقة الذكاء.
ويذكر بشري عرنوس ( )9 ،2007أنه يمكن تقسيم الذكاء االصطناعي إىل نوعني من املهام والوظائف
كام ييل:
النوع األول :وظائف حياتية ذكية :وهي تعني كل تلك املهام التي يمكن أن نقوم هبا بشكل دوري لكي
تترصف وتتفاعل يف العامل ،وتتضمن:


الرؤية مع القدرة عىل فهم ما نراه.



اللغة الطبيعية :القدرة عىل االتصاالت مع اآلخرين يف اللغة الطبيعية العربية اإلنجليزية أو
غريها.



التخطيط :القدرة عىل ختطيط سلسلة من األعامل لنيل األهداف املرجوة.



احلركة :القدرة عىل الترصف والتحرك باحلياة لتنفيذ املتطلبات احلياتية.

النوع الثاين :الوظائف اخلبرية :أي أن الذكاء االصطناعي يعني باملهام التي ينفذها بعض الناس بشكل
ً
شامال ،ويمكن أن تكون مفيدة خصوصا يف إمتام هذه املهام ،بحيث يمكن
جيد ،والتي تتطلب تدري ًبا
أن يكون هناك نقص باخلرباء كمثال للتفكري اخلبري ،ومن األمثلة عليها األنظمة اخلبرية املطبقة يف:
التشخيص الطبي ،وصيانة األجهزة ،وترتيب احلاسوب ،والتخطيط املايل.
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املبحث الثاين
تطبيقات الذكاء االصطناعي يف حياتنا
تتعدد جماالت الذكاء االصطناعي بتعدد وتنوع مظاهر الذكاء البرشي؛ حيث نلمس وجوده يف
الكثري من األشياء حولنا ،فقد اجتهت أبحاث الذكاء االصطناعي إىل تصميم وبناء برامج عدة يف جماالت
خمتلفة.
ومن تلك املجاالت والتي تعد من أهم تطبيقات الذكاء االصطناعي ما ذكره

Caferra

( )238،2011وأمحد كاظم ( )11 ،2012فيام ييل:


اللغات الطبيعية :ويف هذا املجال ازدهرت فروع اللغويات احلسابية وعلم الفسيولوجي
والتعرف والتفهم وختليق األصوات والرتمجة اآللية والفلسفة.



الرؤية باحلاسب :والتي أسهمت يف تطور تقنيات تعرف البصامت ،وتطوير الوسائل
والتقنيات اإللكرتونية التي حتاكي نظم الرؤية الطبيعية يف اإلنسان.



علم الروبوتات :والذي دفع فروع اهلندسة امليكانيكية والروبوتات الصناعية والتحكم
واإللكرتونيات إىل أغوار طبيعية بعيدة عىل املدى االقتصادي والعلمي.



األلعاب واملباريات :ولقد أسهمت األلعاب يف تقدم الذكاء االصطناعي ،وذلك بإدخال ذكاء
املستخدم إىل الربامج ،كام أدت إىل تطور علم احلاسبات واملباريات اإلدارية.



إثبات النظريات :فأسهم يف تطور علم الرياضيات وعلم املنطق وبعض جوانب علم
الفلسفة.



نظرية احلساب والربجمة اآللية :والتي أسهمت يف تطور علم الرياضيات واحلاسب.



البحث اهلرمي :ويشتمل عىل آلية البحث وأنواعه املختلفة ،وكذلك تطور النظم اخلبرية.



املكونات املادية للحاسب :والتي أسهمت يف تطور املكونات املادية اإللكرتونية وتطور علوم
احلاسبات بشكل عام.
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لغات الربجمة والنظم :والتي أثرت علوم احلاسوب بلغات وعالفات تساعد عىل التخليق
لنظم مستحدثة.



النظم اخلبرية :والتي أثرت علوم كثرية مثل الكيمياء ،وعلوم اإلدارة ،وبحوث العمليات
واهلندسة امليدانية ،وصناعة البرتول.



وضع احللول للمشكالت :أدى إىل تطور علم النفس واملنطق والرياضيات.



متثيل املعارف :وأدى إىل تطور علم الفلسفة وعلوم احلاسب ونظرية النظم.



النمذجة املعرفية اإلدراك :والتي أثرت كثريا من العلوم ،منها الفلسفة ،وعلم النفس،
واملهارات اإلنسانية ،والعلوم العصبية والفسيولوجية واملوسيقى.
ويمكن حرص تطبيقات الذكاء االصطناعي يف ثالثة جماالت رئيسة هي:

‚238؛ أمنية عثامنية وآخرون16 ،2019 ،؛ أبو بكر خوالد)16 ،2019،
( )1تطبيقات العلوم اإلدراكية ،وتشمل:


النظم اخلبرية.



نظم التعلم.



املنطق الغامض.



اخلوارزميات اجلينية.

( )2تطبيقات اآلالت الذكية ،وتشمل:


اإلدراك البرصي.



حاسة اللمس.



الرباعة.



التنقل احلركي.



الشبكات العصبية.



الوكيل الذكي.

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.4.4
194

املجلة الدولية للبحوث يف العلوم الرتبوية

( Caferra ‚2011

Prof. Dr Abdelrazek Mokhtar Mahmoud
Volume (3) No. (4) 2020

( )3تطبيقات الواجهة البينية الطبيعية:


اللغات الطبيعية.



التعرف عىل الكالم.



متعدد احلواس.



الواقع االفرتايض.
ازدهارا يف الوقت احلايل؛ حيث تسعى مجيع الصناعات
فيشهد سوق الذكاء االصطناعي
ً

ومناحي احلياة إىل التوسع يف استخدام الذكاء االصطناعي ،مما أدى إىل تغري العالقات تدرجييا بني
خمتلف اجلهات الفاعلة الداخلية "املوظفني" واجلهات الفاعلة اخلارجية "العمالء واملوردين" ،فمن
استخدامات الذكاء االصطناعي( :عبداهلل موسى ،أمحد حبيب.)76 ،2019 ،


عالقات العمالء :مراعاة البعد االجتامعي يف التعامل مع العمالء ،وأصبح العميل ومقدم
اخلدمة عىل اتصال مبارش أو غري مبارش عرب شبكات التواصل االجتامعي ،وهذا يساعد عىل
بناء عالقة أكثر إنسانية وأكثر طبيعية وأكثر مبارشة مع العمالء ،حتى جعلهم يسهمون يف
إنشاء السلع أو اخلدمات التي تناسبهم بشكل أفضل ،مما يزيد من املعرفة التي لدى الرشكات
من عمالئها ودجمها يف قواعد بيانات التسويق للتفاعالت عىل شبكات التواصل االجتامعي
املختلفة.



النقل :السيارات وغريها من أشكال النقل :حيث بدأ املصنعون يزيدون من براعتهم يف دمج
التقنيات اجلديدة يف سيارات الركاب ووسائل النقل العام من أجل تسهيل احلياة اليومية،
وذلك بفضل التقنيات املتطورة بشكل متزايد ،وأصبحت مركبات النقل مثل السيارات
والطائرات والقطارات وغري ذلك أكثر موثوقية وكفاءة متصلة بأجهزة استشعار خمتلفة،
وأجهزة رادار وكامريات ،ونظام حتديد املوقع وتثبيت الرسعة ،مما يساعد يف حتسني السالمة
عىل الطريق ،وحتسني تدفق حركة املرور ،وحتسني الوقت املستغرق يف أثناء النقل.
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فنظرا لكثرة األبحاث يف جمال الطب ،ونرش الكثري منها يوم ًيا يتعثر عىل الطبيب
الطب:
ً
االطالع عىل كل هذه األبحاث ،فيأيت الذكاء االصطناعي ليساعد يف حتليل مجيع املعلومات؛
هبدف الكشف عن االرتباطات وحتليل البيانات الضحمة والتوصل إىل دواء.



أمتتة املنزل :املنزل الذكي عن طريق الذكاء االصطناعي والبيانات الكبرية :حيث يشمل
التحكم واألمتتة لإلضاءة والتدفئة ،منظامت احلرارة الذكية ،التهوية ،تكييف اهلواء ،األمن،
وكذلك األجهزة املنزلية.



وكالء ذكاء أو مساعدون :ورثة جديرون باهلواتف الذكية :هو تطبيق له وظيفة مساعدتنا يف
مهامنا اليومية ويتصف باخلصوصية القدرة عىل التعاون مع اآلخرين من مساعدي الربجميات
البرشية ،القدرة عىل التعلم ،والتي سوف حتسن باستمرار أداء املهمة.



الصوت والصورة والوجه واالعرتاف :فتجمع برامج الذكاء االصطناعي بني الصوت
والصورة ملا هلا من أمهية يف الوصول إىل املعني ،وزاد انتشارها داخل مواقع التواصل
االجتامعي؛ ملا هلا من تأثري يف فهم املعنى.



أدوات التوصية :إن اهلدف من أدوات التوصية هو زيادة الكفاءة التجارية ملوقع إلكرتوين
للتجارة اإللكرتونية ،من خالل حتسني معدل التحويل ،وهو أحد املؤرشات الرئيسة لإلدارة
ملعرفة ما إذا كانت املنتجات املقدمة ملستخدمي اإلنرتنت تتوافق مع توقعاهتم.
كام يستخدم الذكاء االصطناعي يف العديد من املجاالت العسكرية والصناعية واالقتصادية

والتقنية الطبية والتعليمية واخلدمية األخرى ،ومن بني أهم التطبيقات :السيارات ذاتية القيادة
والطائرات بدون طيار ،والتحكم الالخطي كالتحكم بالسكك احلديدية ،واإلنسان اآليل (الربوت)،
وهو جهاز ميكانيكي مربمج للعمل مستق ً
ال عن السيطرة .ومصمم ألداء األعامل وإنجاز املهارات
احلركية واللفظية التي يقوم هبا اإلنسان ،فضال عن استخدامات أخرى متعددة ذات صلة باملفاعالت
النووية ،ومتديد األسالك ،وإصالح التمديدات السلكية التحت أرضية ،واكتشاف األلغام ،وصناعة
السيارات ،وغريها من املجاالت الدقيقة.
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املحاكاة املعرفية باستخدام أجهزة الكمبيوتر الختيار النظريات حول كيفية عمل العقل
البرشي يف الوظائف التي يقوم هبا ،كتعرف الوجوه املألوفة واألصوات ،أو تعرف خط اليد،
ومعاجلة الصور واستخالص البيانات واملعلومات املفيدة منها ،وتفعيل الذاكرة.

-

التطبيقات احلاسوبية يف التشخيص الطبي بالعيادات ،واملستشفيات .وإجراء العمليات
اجلراحية.
فتعددت املجاالت التي يطبق فيها الذكاء االصطناعي يف العرص احلايل ،مما أثر عىل طبيعة احلياة

فيه ،وشملت عدة أنظمة ،من أمهها :تصميم النظم اخلبرية -االستدالل املنطقي – األلعاب -متثيل
املعرفة -الروبوتات الصغرية – الصورة – التعرف عىل الكالم والكتابة– التفاعل بني الشخص واآللة
– فهم اللغات الطبيعية – نظام متعدد املواهب -التخطيط – التخلص من القيود – اللغويات احلاسوبية
– الشبكات العصبية ،والتعليم.
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املبحث الثالث
تطبيقات الذكاء االصطناعي التي يمكن اإلفادة منها يف تطوير العملية التعليمية يف مواجهة فريوس
كورونا ()COVID-19
يتم تناول هذا املبحث يف بعدين رئيسني:
البعد األول :واقع العملية التعليمية
يشهد العامل حالي ًا حدث ًا جل ً
ال قد هيدد التعليم بأزمة هائلة ربام كانت هي األخطر يف زماننا
املعارص .فحتى مارس  ،2020تسببت جائحة فريوس كورونا ( )COVID-19يف انقطاع أكثر من 1.6
مليار طفل وشاب عن التعليم يف  161بلد ًا ،أي ما يقرب من  %80من الطالب امللتحقني باملدارس
عىل مستوى العامل ،وجاء ذلك يف وقت نعاين فيه بالفعل من أزمة تعليمية عاملية ،فهناك الكثري من
الطالب يف املدارس ،لكنهم ال يتلقون فيها املهارات األساسية التي حيتاجوهنا يف احلياة العملية.
ويظهر مؤرش البنك الدويل عن "فقر التع ُّلم" – أو نسبة الطالب الذين ال يستطيعون القراءة أو
الفهم يف سن العارشة – أن نسبة هؤالء األطفال قد بلغت يف البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل قبيل
تفيش الفريوس  .%53مما ترتب عليه وجود بعض اآلثار املبارشة التي تعود عىل األطفال والشباب،
والتي تثري القلق يف هذه املرحلة من األزمة ومنها .1 :خسائر التع ّلم .2 .زيادة معدالت الترسب من
الدراسة .3 .عدم حصول األطفال عىل أهم وجبة غذائية يف اليوم .واألكثر من ذلك؛ انعدام املساواة يف
النظم التعليمية ،الذي يعاين منه معظم البلدان ،وإذا مل نبادر إىل الترصف ،فقد تفيض هذه اجلائحة إىل
ازدياد تلك النتيجة سو ًءا (خايمي سافيدرا.)2020 ،
وقد أظهرت جائحة كورونا واقع العملية التعليمية يف معظم البدان ومنها مرص ،والذي متثل
يف التايل:


حمدودية جاهزية املعلمني والبنية التحتية يف بيئة التدريس ،ومل تكن التعليامت واضحة وال
األهداف ،فالرؤية الضبابية كانت تكتنف املوضوع ،ومل يتم حتديد آلية التعليم والتقييم ووضع
اخلطط املناسبة هلذه املرحلة ،ونتيجة لتلك الضبابية وعدم وضوح الرؤية ،كانت الفوىض يف
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نرش وبث امل واد التعليمية والتي مل يتم التأكد من جودهتا أصال ،وجاءت يف أغلبها اجتهادات
شخصية متعددة.


ال متلك مجيع العائالت العدد الكايف من األجهزة التكنولوجية مقارنة مع عدد األبناء
امللتحقني يف املدارس واجلامعات.



كام أن نسبة من املعلمني غري قادرة عىل استخدام األدوات الرقمية يف التدريس.



كام يتم الرتكيز يف التدريس باستخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي عىل موضوعات حمددة
وجتاهل أخرى ،كالرتكيز عىل املواد العلمية وعدم الرتكيز عىل املواد اإلنسانية.
وللوقوف عىل واقع العملية التعليمية ،وهل لتوظيف تطبيقات الذكاء االصطناعي دور يف

مواجهة املشكالت التي تواجهها العملية التعليمية (بالتعليم اجلامعي وما قبل اجلامعي) يف ظل أزمة
كورونا قام الباحث باإلجراءات البحثية التالية:
-

تم تصميم استبانة مفتوحة حول أهم املشكالت التي تواجه املنظومة التعليمية الرتبوية يف
التعليم اجلامعي وما قبل اجلامعي مصنفة وفق اجلوانب التالية( :العملية التعليمية – اإلدارة
التعليمية – املعلم – املتعلم – أولياء األمور -تقييم املتعلمني) يف ظل أزمة كورونا ،ودور
تطبيقات الذكاء االصطناعي يف حل تلك املشكالت.

-

قام الباحث بتوزيع االستبانة عىل جمموعة متنوعة من عنارص (قيادات) العملية التعليمية عىل
مستوى التعليم اجلامعي والتعليم قبل اجلامعي ،بلغ عددهم ( ،)31تألفت هذه املجموعة من
( )3أساتذة جامعيني ،و( )6مسئولني باإلدارة اجلامعية (عميد – وكلية كلية – رئيس قسم)
وباإلدارة التعليمية ،و( )4مسئولني عن اجلودة يف املدارس واجلامعات ،و( )4من املسئولني
عن أعامل االمتحانات بالتعليم اجلامعي وما قبل اجلامعي ،و( )5أولياء أمور ملتعلمني يف
مراحل دراسية خمتلفة ،و( )4موجهني ،و( )5معلمني بالرتبية والتعليم ،وذلك بمختلف
اإلدارات التعليمية.
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وبعد مجع االستبانة تم تصنيف االستجابات وفق اجلوانب الست املعتمدة هبا( :العملية
التعليمية – اإلدارة التعليمية – املعلم – املتعلم – أولياء األمور -تقييم املتعلمني).

-

وقد توصل الباحث من خالل استجابات االستبانة إىل أن ( )%90.3من جمموعة البحث
يرون أن لتطبيقات الذكاء االصطناعي دور ًا فاع ً
ال ومه ًام يف حل املشكالت التي تواجه
العملية التعليمية بالتعليم اجلامعي وما قبل اجلامعي يف خمتلف جوانبها ،و( )%9.7يرون
صعوبة توظيف تطبيقات الذكاء االصطناعي يف حل تلك املشكالت يف ظل ظروف
وإمكانيات الوطن العريب.

وكان من أهم املشكالت التعليمية التي أشارت إليها جمموعة البحث:
-

الكثافة العددية للمتعلمني ف الفصول املدرسية بام ال يتيح التواصل الفاعل والنشط بني
املعلم واملتعلمني.

-

ضعف البنية التحتية الرقمية ،وضعف خدمة اإلنرتنت وأحيانا انعدامها.

-

االعتامد بشكل كامل يف العملية التعليمية عىل الكتب الورقية التي تتسم بالصعوبة يف التعديل
والتطوير بشكل رسيع يتواكب وطبيعة العرص احلايل.

-

ضعف االهتامم بتدريب املعلمني واملتعلمني عىل استخدام التقنيات التكنولوجية احلديثة.

-

تدين املستوى املعييش لبعض أولياء األمور ،وضعف قدرهتم عىل التعامل مع التكنولوجيا ،مما
يؤثر يف عدم تكافؤ الفرص التعليمية بني املتعلمني.

-

عدم قدرة أولياء األمور عىل مساعدة أبنائهم يف واجباهتم املدرسية يف املنزل ،وقيام بعضهم
بحل الواجبات بدالً عنهم يف بعض احلاالت.

-

صعوبة توفري تعليم بديل بسبب عدم استعداد أو قدرة اإلدارة عىل القيام بذلك ومتابعته.

-

ضعف التواصل الفعال بني املدرسة وعنارص البيئة املحيطة هبا واملجتمع املحيل.

-

تفضيل بعض املتعلمني الطرائق التقليدية يف التعليم عن الطرائق احلديثة التي تعتمد عىل
بعض التقنيات التكنولوجية.
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اعتامد املتعلم عىل املعلم بشكل كبري يف العملية التعليمية.
أما عن دور تقنيات الذكاء االصطناعي يف حل تلك املشكالت ،فقد أشارت جمموعة الدراسة

بنسبة ( )%90.3منها أنه يمكن تفعيل دور الذكاء االصطناعي يف حل تلك املشكالت عن طريق:


التخطيط اجليد الستخدام تقنيات الذكاء االصطناعي يف العملية التعليمية.



جتهيز البنية التحتية الرقمية التي تدعم وتعزز تقنيات الواقع االفرتايض.



لتقييم املتعلمني جيب توظيف التقنيات الذكية التي تستخدم للتحقق من هوية الشخص
اختبارا عرب اإلنرتنت ،كتقنيات التعرف عىل الصورة والصوت وقزحية العني،
الذي جيري
ً
من خالل امتحانات الكامريا املتزامنة.



تدريب املعلمني واملتعلمني عىل سبل التعامل مع التقنيات التكنولوجية احلديثة واإلفادة
منها بأقىص درجة ممكنة.



توعية أولياء األمور بأمهية تقنيات الذكاء االصطناعي يف تعلم أبنائهم ،وتوجيههم إىل سبل
متابعة عملية تعلم األبناء من خالل تلك التقنيات.



توظيف بعض تطبيقات الذكاء االصطناعي من خالل الواقع االفرتايض والواقع املعزز
واهلواتف الذكية يف خدمة العملية التعليمية.



باإلضافة إىل االهتامم بتوفري التقنيات املختلفة التي تيرس عملية التواصل بني املعلم واملتعلم
بشكل متزامن وغري متزامن ،وغريها من التطبيقات التي يمكن اإلفادة منها يف تطوير
العملية التعليمية والتي يتم تناوهلا يف البعد التايل من هذا املبحث بيشء من التفصيل.
والواقع أنه مهام حدث ،فال غنى عن دور املدرسة واجلامعة الواقعي بشكل أسايس وعىل مدار

العصور مهام كان التقدم ،إال أن أزمة فريوس كورونا كشفت حقيقة الواقع التعليمي والعلمي يف
بلداننا ،وحقيقة اإلتاحة التكنولوجية الضعيفة عىل اجلانب التعليمي ،وهو ما جيب أن يوضع له حل بعد
انتهاء األزمة ،وأن عىل كل دولة أن تنشئ هلا نظام ًا تعليمي ًا إلكرتوني ًا بدي ً
ال تتم إتاحته يف األوقات العادية
كأداة مساعدة يف العملية التعليمية ،وكأداة أساسية يف أوقات األزمات والكوارث ،وعدم ترك األمور
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لكل فرد يستخدم األدوات التي يريدها بشكل عشوائي ،وهذا ما يؤدي إىل تشتت وتشتيت اجلميع،
لتضيع اجلهود بني العديد من املنصات واألدوات ،مع وضع اخلطط الالزمة لتوفري نظام تنمية مهنية
إلكرتونية حقيقية ومستمرة لتطوير قدرات املعلمني وأعضاء هيئة التدريس يف اجلانب التقني (مجال
عيل.)2020 ،
البعد الثاين :تطبيقات الذكاء االصطناعي التي يمكن اإلفادة منها يف تطوير العملية التعليمية يف مواجهة
فريوس كورونا
إذا كان للذكاء االصطناعي دور مهم يف كثري من امليادين واملجاالت ،فإن له دور ًا أكثر أمهية يف
العملية التعليمية والرتبوية احلديثة ،فيمثل رضورة ملحة ال يمكن االستغناء عن تطبيقاته ،حيث أكدت
نتائج العديد من الدراسات واألبحاث أمهية تلك التطبيقات يف العملية الرتبوية ،والتي يمكن من
خالهلا حتقيق عدة مزايا ،أمهها :حتسن عملية اختاذ القرار ،وحتسني جودة التعليم ،وتنمية املهارات
احلياتية ،وتنمية التحصيل املعريف لدى املتعلمني ،وغريها من املزايا التي تسهم بشكل كبري يف تعزيز
تنافسية العملية الرتبوية ،وإنتاج أجيال قادرة عىل مواجهة حتديات العرص الذي يعيشون به.
وتشهد املنطقة حالي ًا زيادة يف تطبيق التكنولوجيا يف جمال التعليم ،ومن املتوقع أن تنتقل الفصول
الدراسية يف منطقة الرشق األوسط قري ًبا من اإلطار التقليدي للتعلم إىل التعليم الذكي الذي يعد الذكاء
عنرصا حمور ًيا فيه ،حيث سيتم استخدام مزيج من الروبوتات والذكاء االصطناعي املصمم
االصطناعي
ً
حسب احلاجة واملعلمني .ووفقا للخرباء ،ستستفيد النسبة الكبرية واملتزايدة من الشباب يف املنطقة من
الروبوتات التي تتسم بالصرب واملرونة ،كام سيتحرر معلمو الصفوف من األمور اإلدارية وسيتفرغون
للرتكيز عىل الطالب.
فتساعد الوسائل التكنولوجية الرقمية املتاحة من خالل الذكاء االصطناعي يف التغلب عىل
العديد من احلواجز اهليكلية التي جتعل من الصعب ضامن وصول املعلم الفعال إىل كل متعلم ،حيث
تواجه النظم املدرسية عدد ًا من التحديات ،منها نقص املعلمني ،واالفتقار إىل طرق واضحة لتطوير
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معلمني ذوي جودة عالية ،فيوفر الذكاء االصطناعي اخلربة املعلمني من خالل تبسيط وأمتتة مهام
التدريس األساسية ،وله آثار إجيابية عدة يف العملية التعليمية (مرام عبدالرمحن.)24 ،2018 ،
ومن أهم اآلثار اإلجيابية الستخدام الذكاء االصطناعي يف العملية التعليمية ،ما ييل:
(عبدالستار العيل وآخرون )198 ،2009


يمكن لنظم الذكاء االصطناعي أن تقوم باإلدارة املدرسية؛ هبدف ختفيف األعباء اإلدارية،
وذلك من خالل حتويل نظم اإلدارة إىل نظم إلكرتونية ،بام يسهم يف احتاذ القرارات اإلدارية
الصحيحة ،وتوزيع املقررات واحلصص الدراسية عىل املعلمني وفق قدراهتم واجتاهاهتم،
واكتشاف الطالب املوهوبني وتعزيزهم ،وكذلك ذوي صعوبات التعلم ،وتوفري براجمهم
اخلاصة.



تساعد التطبيقات الذكية املتعلم عىل التحرر من التعليم بأسلوب واحد ،فمثالً تطبيقات
الدروس الذكية ومنصات التعليم املتنوعة أصبحت متوائمة مع كل طالب وفقا ًمليوله
واجتاهاته واحتياجاته.



هناك إمكانية لتعليم وتطوير الذات من خالل برامج الذكاء االصطناعي ،كآالت التعليم
واملنطق ،والتصحيح الذايت ،والربجمة الذاتية.



نظام التعليم سيتغري كمفهوم وكنتيجة لتطبيق مبادئ الثورة الصناعية الرابعة ،حيث سريكز
عىل التعليم احليس ليلبي متطلبات قطاع الصناعة والذكاء االصطناعي.



إنشاء قاعدة بيانات معرفية منظمة ،حيث يتم ختزين املعلومات بشكل فعال حتى يتمكن
العاملون يف املؤسسة وخاصة العاملون منهم يف اإلدارات املعرفية من احلصول عىل املعرفة،
وتعلم القواعد التجريبية التي ال تتوفر يف الكتب أو مصادر املعلومات األخرى.



ختزين املعلومات واملعرفة املرتبطة بالذكاء االصطناعي ،حيث يمكن املؤسسة من محاية املعرفة
اخلاصة من الترسب والضياع ،بسبب ترسب العاملني باالستقالة أو االنتقال من املؤسسة أو
الوفاة.
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إنشاء آلية ال تكون خاضعة للمشاعر البرشية كالقلق أو التعب أو اإلرهاق.



توليد وإجياد احللول للمشاكل املعقدة ،وحتليل هذه املشاكل ومعاجلتها يف وقت مناسب.
ويضاف إىل ما سبق ،أنه يمكن للذكاء االصطناعي أن يساعد األشخاص ذوي االحتياجات

اخلاصة بأساليب متعددة ،خاصة ترمجة النص من الكتابة إىل الصوت ،ومن الصوت إىل الكتابة ،وبذلك
يمكن أن ي ساعد األشخاص ذوي اإلعاقة البرصية أو ذوي اإلعاقة السمعية ،يف استعامل تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت.
كام يوفر الذكاء االصطناعي املجسد خلربة املعلمني من خالل تبسيط وأمتتة مهام التدريس
األساسية لقادة املدارس خيارات جديدة ملعاجلة ظروف صعبة ،كام ييل( :مرام عبدالرمحن،2018 ،
)24-23
-

عند افتقار املدارس إىل املعلمني اخلرباء ،يمكن للذكاء الصناعي املجسد خلربة املعلمني أن
يقطع شوطا طويال نحو زيادة فعالية املعلمني احلاليني.

-

عندما يكون املعلمون اخلرباء يف حاجة ملعاجلة احتياجات الطالب ،حتى املدرسون ذوي
الكفاءة العالية أحيانًا ما جيدون صعوبة يف تلبية االحتياجات التعليمية املتنوعة لطالهبم.
أمرا صع ًبا ،يمكن للذكاء
فتنفيذ تعليامت متباينة بإخالص عىل أساس يومي يمكن أن يكون ً
االصطناعي توفري العديد من جوانب املحتوى األسايس ومهارات التدريس ،وإعطاء
املعلمني بيانات تقييم أفضل ،وتقديم توصيات حول مصادر التعلم ،ومنح املعلمني مزيدً ا
من الوقت والطاقة للعمل بشكل فردي ويف جمموعات صغرية مع الطالب

-

تعد أجهزة الكمبيوتر مثالية الستهداف املحتوى األسايس للطالب ،والفجوات يف املهارات،
وتزويد املعلمني ببيانات تقييم يف الوقت املناسب ،ويوفر للمعلمني غري اخلرباء مثل
املساعدين التقنيني واملعلمني املبتدئني اللمسة اإلنسانية الالزمة لإلرشاف عىل الطالب
وحتفيزهم ،واستكشاف صعوبات التعلم غري األكاديمية.
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-

مع تبسيط االبتكارات وأمتتة جوانب مميزة من التدريس عن طريق الذكاء االصطناعي ،سريى
املعلمون الفعالون وغري الفعالني عىل حد سواء قدراهتم معززة بواسطة أجهزة الكمبيوتر.
يوفر هذا النمط نظرة ثاقبة للمامرسني وصانعي السياسات الذين يعملون لضامن حصول
مجيع الطالب عىل تعليم عايل اجلودة.

-

من املتوقع أن تنتقل الفصول الدراسية من اإلطار التقليدي للتعلم إىل استخدام مزيج من
الروبوتات والذكاء االصطناعي املصمم حسب احلاجة .وستستفيد نسبة كبرية ومتزايدة من
يتحرر معلمو الصفوف من
الطلبة من الروبوتات التي تتسم باالستمرارية واملرونة ،كام
َّ
األمور اإلدارية ،وسيتفرغون للرتكيز عىل الطالب.

-

وبالنسبة للصف الدرايس نفسه ،فإن خيارات “اخلدمات املتخصصة وفق االحتياجات” التي
توفرها تقنيات الذكاء االصطناعي من شأهنا أن تساعد عىل حتسني استمتاع الطالب خالل
املدربة عىل نحو جيد يمكنها
احلصص ،وحتسني درجاهتم يف الوقت نفسه ،كام أن الروبوتات ّ
استكامل دور املعلمني ذوي اخلربة يف تقديم الدروس اخلصوصية واحلصص اإلضافية لتنمية
مهارات الطالب.

-

ومن املشكالت التي يمكن أن تسهم تقنيات وتطبيقات الذكاء االصطناعي يف احلد من آثارها
والتطور التقني واملعريف املضطرد ،لدرجة أنه من املتوقع أن تقترص
االنفجار املعلومايت
ّ
صالحية املعارف التي يتعلمها املرء يف املستقبل عىل مخس سنوات! وإذا كان تطوير املناهج
وطباعة الكتب املدرسية عبارة عن عملية طويلة ومع ّقدة قد تستغرق بدورها مخس سنوات،
فإنه مع الذكاء االصطناعي يف األجهزة والربجميات التعليمية ستكون قادرة عىل استنتاج
معني ،وبالتايل حتديث الدروس وتقديمها للطالب بشكل
املعارف واملهارات املطلوبة يف وقت ّ
يناسب احتياجاته وقدراته تلقائ ًيا.

-

وحتى خارج الصف املدريس ،يمكن لتقنيات الذكاء االصطناعي أن تقدّ م الدعم املطلوب
للطالب ،فالطلبة الذين يتعلمون عىل الرشح من معلميهم املبادئ األساسية يف القراءة
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والعلوم والرياضيات وغريها من العلوم يعتمدون أساس ًا عىل أهاليهم لفهم هذه األسس
والقواعد.
ويف هذا اإلطار أوىص املؤمتر السابع عرش للوزراء املسئولني عن التعليم العايل والبحث العلمي
يف الوطن العريب ،والذى عقد يف ديسمرب  2019بالقاهرة ،والذى جاء حتت عنوان "الذكاء االصطناعي
والتعليم :التحديات والرهانات" برضورة العمل عىل وضع خطط تنفيذية ،لتعزيز توظيف الذكاء
االصطناعي يف اللغة والثقافة من خالل تعظيم االستفادة من التقنيات احلديثة يف الرتمجة ،حتى يتاح
لألفراد من خمتلف بلدان العامل االطالع واملعرفة ،إنتاج برامج ذكية ،تتعامل مع اجلنسيات املختلفة،
للرتمجة الفورية ملختلف اللغات ،بجانب ختصيص برجميات خاصة باللغة العربية ،مع رضورة عمل
الربجميات بواسطة أهل اللغة أنفسهم ،لكوهنم عىل دراية هبا أكثر من غريهم ،مؤكدا أن الشعور
بالصعوبة يف التعلم ،سيختفي تدرجييا مع الذكاء االصطناعي ،وذلك من خالل ما يسمى بالربجميات
الصوتية (مجال عيل.)8 ،2020 ،
ويف سبيل مواجهة فريوس كورونا املستجد اجتهت احلكومة املرصية إىل االستعانة ببعض
تطبيقات الذكاء االصطناعي؛ فوفق ما ذكر تقرير "اليونسكو" أن انتشار الفريوس سجل رق ًام قياسي ًا
لألطفال والشباب الذين انقطعوا عن الذهاب إىل املدرسة أو اجلامعة؛ سارعت وزارة الرتبية والتعليم
يف مرص بالتوجه للتعليم عن بعد واستخدام التقنيات احلديثة والذكية من خالل بنك املعرفة املرصي
كوسيلة للتغلب عىل تعليق الدراسة ،وكذلك منصة " "edmodoوهي منصة اجتامعية جمانية توفر
للمعلمني والطالب بيئة آمنة لالتصال والتعاون وتبادل املحتوى التعليمي وتطبيقات رقمية ،إضافة إىل
الواجبات املنزلية والدرجات واملناقشات ،وتطبيق إدراك املعنى بتعليم اللغة العربية عرب اإلنرتنت،
وتطبيق " "Google classroomالذي يسهل التواصل بني املعلمني والطالب سواء داخل املدرسة أو
خارجها ،وتطبيق " "seesawوهو تطبيق رقمي يساعد الطالب عىل توثيق ما يتعلمونه يف املدرسة،
وتطبيق  minds parkالذي يعتمد عىل نظام تعليمي تكيفي عرب اإلنرتنت يساعد الطالب عىل ممارسة
الرياضيات وتعلمها.
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ويمكن لتطبيقات الذكاء االصطناعي أن تسهم يف اكتشاف حدود جديدة للتعلم ،وأن ترسع
يف إنشاء تقنيات مبتكرة .ومن بني تطبيقات الذكاء االصطناعي التي يمكن اإلفادة منها يف تطوير العملية
التعليمية ،ما ييل:


املحتوى الذكي( :مرام عبدالرمحن.)23 ،2018 ،
هتتم جمموعة من الرشكات واملنصات الرقمية حالي ًا بإنشاء حمتوى ذكي ،وذلك من خالل حتويل

الكتب التعليمية التقليدية إىل كتب ذكية وثيقة الصلة بالغاية التعليمية ،ومثال عىل ذلك منصة نظام
( )iTalk2Learnلتعليم الكسور ،وتطبيق ( )Thinkster Mathيف الرياضيات ،ومنصة ()Brainly
للتواصل االجتامعي وطرح األسئلة.
وجيري يف الوقت احلايل إنشاء “املحتوى الذكي” من األدلة الرقمية إىل الكتب املدرسية إىل
واجهات التعلم الرقمية القابلة للتخصيص عىل مجيع املستويات ،من املرحلة االبتدائية إىل مرحلة ما
بعد الثانوية إىل بيئات الرشكات .كام ابتكرت رشكة  ،Content Technologies Incوهي رشكة تطوير
ذكاء اصطناعي متخصصة يف أمتتة العمليات التجارية وتصميم التعليم الذكي جمموعة من خدمات
املحتوى الذكي للتعليم الثانوي وما بعده  Cram101عىل سبيل املثال ،تستخدم تقنيات الذكاء
االصطناعي للمساعدة يف نرش حمتوى الكتب املدرسية عرب دليل الدراسة الذكي الذي يتضمن
ملخصات الفصول واختبارات املامرسة الصحيحة واالختيارات املتعددة .كام متتلك
 JustTheFacts101غرض مماثل ،وإن كان أكثر بساطة؛ حيث يتم إبراز ملخصات نصية حمددة لكل
فصل ،ويتم أرشفتها بعد ذلك إىل جمموعة رقمية وإتاحتها عىل موقع أمازون .وتقوم رشكات أخرى
بإنشاء منصات حمتوى ذكية كاملة مع تقديم املحتوى ،ومتارين املامرسة ،والتقييم يف الوقت الفعيل ،عىل
سبيل املثال ،يتيح برنامج  Netex Learningللمعلمني تصميم املناهج الرقمية واملحتوى عرب األجهزة
ودمج الوسائط املتعددة مثل الفيديو والصوت ،باإلضافة إىل التقييم الذايت أو عرب اإلنرتنت .كام توفر
 Netexمنصة سحابية تعليمية خمصصة ومصممة ألماكن العمل احلديثة ،حيث يمكن ألصحاب العمل
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تصميم أنظمة تعليمية قابلة للتخصيص مع وجود التطبيقات ،واملحاكاة ،والدورات االفرتاضية،
والتقييامت الذاتية ،ومؤمترات الفيديو وغريها من األدوات.


أنظمة التعليم الذكي
تعرف "كايت هافنر" أنظمة التعليم الذكية املعروفة اختصار ًا بـ " "ITSأهنا أنظمة تضم برامج

تعليمية حتتوي عىل عنرص الذكاء االصطناعي ،حيث يقوم النظام بتتبع أعامل الطالب وإرشادهم،
وذلك من خالل مجع معلومات عن أداء كل طالب عىل حدة ،كام يمكن أن يربز نقاط القوة والضعف
لدى كل متعلم ،وتقديم الدعم الالزم له يف الوقت املناسب (خدجية لطفي.)2019 ،
وتتكون نظم التعلم الذكية املستخدمة لتقنية الذكاء االصطناعي من املكونات التالية :معرفة
خاصة باملجال التعليمي (املنهج التخصيص املراد تقديمه أو تعلمه) ،معرفة عن املتعلم ،معرفة تتعلق
بإسرتاتيجيات التعليم.
وتشري أمل حممد ( )349 ،2017إىل أن نظم التعلم الذكية املستخدمة لتقنية الذكاء
االصطناعي تتكون من النامذج األربعة األساسية التالية:
 -1نموذج املجال :ومن خصائصه أنه مصدر توليد حمتوى التعلم والرشح واألمثلة املتعلقة
باملوضوع ،أو املنهج الدرايس الذي يقوم النظام الذكي بتدريسه ،وكذلك االختبارات،
وتوليد اإلجابات النموذجية هلا ،كام يعد معيار ًا يمكن من خالله تقييم املتعلم.
 -2نموذج التدريس :ومن خصائصه اختاذ القرارات التدريسية للمتعلم ،مثل حتديد إسرتاتيجية
التدريس املناسبة ،ووقت التعلم املناسب ،واخلطوة التدريسية التالية ،وذلك بنا ًء عىل قدرات
املتعلم الفردية.
 -3نموذج الطالب :ومن خصائصه حتديد احلالة املعرفية الراهنة للمتعلم ومستوى تقدمه يف تعلم
موضوع ما ،حفظ وتسجيل التقدم التعليمي للمتعلم يف النظام ،إعطاء مقاييس ومؤرشات
حول سلوك التعلم لدى املتعلم بشكل مستمر ،التعرف والتمييز بني املفاهيم اخلاطئة
واملفاهيم املفقودة لدى املتعلم.

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.4.4
208

املجلة الدولية للبحوث يف العلوم الرتبوية

Prof. Dr Abdelrazek Mokhtar Mahmoud
Volume (3) No. (4) 2020

 -4نموذج واجهة التفاعل :ومن خصائصه الربط بني املتعلم والنظام التعليمي الذكي من جهة
وبني األجزاء واملكونات املختلفة من جهة أخرى ،دمج وتضمني املتعلم يف عملية التعلم من
خالل أساليب ووسائل العرض اجلذابة ،ومرونة وتنوع عرض املادة التعليمية بام يتناسب مع
فردية املتعلم ومتطلباته.


تقنية الواقع االفرتايض ( )VRوالواقع املعزز (( :)ARنور هادي.)2018 ،
يشري الواقع االفرتايض إىل متثيل حاسويب يعمل عىل إنشاء تصور للعامل يظهر حلواسنا بشكل

مشابه للعامل احلقيقي ،فعن طريق الواقع االفرتايض يمكن نقل املعلومات واخلربات إىل األذهان بشكل
جذاب وأكثر فاعلية باستخدام احلاسب اآليل تشعر املستخدم باملكان واألفعال ،وهذه العمليات
مدعمة بتغذية راجعة صناعية لواحدة أو أكثر من احلواس تشعر املستخدم باملشهد.
وتساعد هذه التقنية املتعلم عىل تنمية قدراته من خالل القيام بجوالت افرتاضية يف أماكن
تارخيية كسور الصني العظيم ،أو تصور وفهم وإدراك بعض البيانات العلمية املعقدة ،والتي ال تتيح
دراستها باألبعاد الثنائية الفهم املطلوب ،كمعاينة نظام املجموعة الشمسية عن قرب مثال ،وهي تتوافر
عىل ثالثة أنواع من أنظمة إدارة التعلم ،وهي :أنظمة إدارة املحتوى ،وأنظمة إدارة التعلم ،وأنظمة إدارة
املحتوى التعليمي
فتختلف تقنية الواقع املعزز ( )ARمع سابقتها يف كوهنا تنقل املشاهد بعرض ثنائي أو ثالثي
األبعاد يف حميط املستخدم ،حيث يتم دمج تلك املشاهد أمامه ،خللق واقع عرض مركب .وتتيح هذه
التقنية أيضا جمموعة من اخليارات التعليمية ،كمحاكاة عمليات معقدة كالعمليات اجلراحية أو القيام
بترشيح جسم اإلنسان بالنسبة لطلبة الطب مثال ،وتشمل تطبيقات الواقع املعزز يف التعليم (احلسن
أوباري:)2015 ،


تطبيقات الفصول الدراسية.



الواجبات املنزلية املدعمة بالرشح.



معرض الصور احلية.

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.4.4
209
International Journal of Research in Educational Sciences

أ.د/عبدالرازق خمتار حممود
املجلد ( )3العدد (2020 )4م



عرض حول الكتاب وتشجيعات الوالدين.



بطاقات تعليمية للصم وضعاف السمع.
كام يمكن االستفادة من تطبيقات الذكاء االصطناعي لتنمية املهارات املختلفة لدى املتعلمني

كمهارة التواصل اللغوي ،ومهارة التواصل االجتامعي ،واملهارات الشخصية ،ومهارات الدراسة،
ومهارات االستذكار اجليد ،ومهارات إدارة الوقت ،ومهارات استخدام التكنولوجيا ،وذلك من خالل
برامج التعليم الذكية باستخدام معاجلات الذكاء االصطناعي .ويوجد العديد من الربامج والتطبيقات
الذكية ،منها:
 تطبيق  :Layerالذي يتيح إجراء مسح ضوئي للمواد املطبوعة وإضافة االفرتاضات املطلوبة
لتحويلها إىل صفحات تفاعلية باستخدام نظام العالمات.
 تطبيق أورازما  :Aurasmaوهو تطبيق يساعد عىل حتفيز املتعلم للمشاركة النشطة.
 تطبيقات  :Augmented 4وهي تطبيقات سهلة االستخدام ومفتوحة املصدر مما جيعلها
متاحة جلميع املتعلمني.
وكذلك برامج سريي ( )Appleعىل اهلاتف الذكي ،وبرامج التعرف عىل الكالم والتخليق،
وتقدم رؤية للمستقبل حتاكي التفاعل اللغوي التلقائي مع شخص حقيقي.
كام تعد منصة ميكا للتعليم من تطبيقات الذكاء االصطناعي يف التعليم :تشري

""Pearson

بالتعاون مع " "University College London Knowledge Labإىل أن األنظمة التكيفية القائمة عىل
النامذج اليوم ضمن تطبيقات الذكاء االصطناعي يف التعليم ،تتسم أيض ًا بالشفافية بشكل متزايد ،مما
يسمح للمعلمني بفهم كيف توصل النظام إىل قرار اخلطوة التالية ،و ُيظهر هلم املزيد من األدوات الفعالة
للتدريس يف الفصل الدرايس.
عىل سبيل املثال ،تطبيق " "iTalk2Learn system16وهو نظام تم اختباره وجتربته من قبل
جامعة كارينجي ميلون لتقييم تأثريه عىل الطالب يف تعلم الكسور ،و ُيعترب أحد تطبيقات الذكاء
االصطناعي يف التعليم ،وقد قام بتطبيق نموذج املتعلم الذي تضمن رصاح ًة معلومات حول معرفة
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الفرد للرياضيات ،واالحتياجات املعرفية ،واحلالة العاطفية ،باإلضافة إىل التغذية املرتدة وردود
الطالب.
واجلدير بالذكر أن تطبيقات الذكاء االصطناعي بأشكاله املختلفة ومراحله املتعددة تستمر يف
التطور والدخول يف تطبيقات حياتنا اليومية شيئا فشيئ ًا ،ويمكننا رؤية ذلك يف طريقة تعامل هواتفنا مع
الصور أو يف برجميات الذكاء االصطناعي به ،مثل تطبيق " "Siriاخلاص برشكة  Appleأو تطبيق
" "Bixbyاخلاص برشكة سامسونج أو " "Alexaأو حتى " "Google Search Voiceوغريها الكثري،
وأيضا احلواسيب اخلاصة بالسيارات احلديثة التي تستخدم تطبيقات الذكاء االصطناعي ملعرفة اجلو أو
اكتشاف الطرق أو كمية الوقود املتبقية ،أو حتى تطبيقات الذكاء االصطناعي يف ألعاب الفيديو ،كل
هذه التطبيقات وغريها الكثري والكثري تعد أمثلة للتقدم العاملي يف جمال الذكاء االصطناعي.
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خامتة:
يعد استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي يف حاالت الطوارئ والتي فرضتها جائحة كوفيد-
( 19فريوس كورونا) بشكل خمطط له ،واعتبارها جزءا مهام لقيام املؤسسات الرتبوية بدورها رضورة
حتمية تعمل عىل احلصول عىل كفاءة أكرب وفرص جديدة لتطوير العملية التعليمية ،فمع الذكاء
االصطناعي يمكن للمؤسسات التعليمية إنجاز املزيد من األهداف يف وقت أقل من خالل دعم
تطبيقاته احلديثة املختلفة لنظام التعليم وتطوير املنهج بعنارصه املتعددة ،عندها ستتم عمليتا التعليم
والتعلم بشكل أكثر فعالية يف بيئة التدريس اجلديدة ،والتي ستستمر إىل ما بعد انزياح الوباء.
املؤسسات التعليمية يف مرص أمامها ٍ
حتد يف غاية األمهية ،أال وهو التغلب عىل أزمة التع ُّلم التي
نشهدها حالي ًا ،والتصدي للجائحة التي تواجهها .والتحدي املاثل اليوم يتلخص يف احلد من اآلثار
السلبية هلذه اجلائحة عىل التع ُّلم والتعليم املدريس ما أمكن ،واالستفادة من هذه التجربة يف تطوير
عمليتي التعليم والتعلم .وأن تفكر أيض ًا يف كيفية اخلروج منها وهي أقوى ،وبشعور متجدد باملسئولية
من جانب مجيع األطراف الفاعلة فيها ،وبإدراك واضح للحاجة امللحة إىل سد الفجوات يف فرص
استخدام التقنيات احلديثة يف عمليتي التعليم والتعلم ،وضامن حصول مجيع املتعلمني عىل فرص تعليم
جيد متساوية.
ولتحقيق أقىص إفادة من تقنيات الذكاء االصطناعي يف التعليم حتتاج املؤسسات التعليمية إىل
اخلربة يف كيفية إنشاء من ظومة الذكاء االصطناعي وإدارهتا عىل نطاق واسع ،وكذا توفري البنية التحتية
الالزمة للتنفيذ واألدوات والعمليات وإسرتاتيجيات اإلدارة لضامن نجاح تقنية الذكاء االصطناعي،
وكذا وضع قواعد واضحة حتدد مدة وكيفية متابعة الدروس إلكرتوني ًا ،حتى يمكن أن تؤدي تطبيقات
الذكاء االصطناعي وظائفها املنوطة هبا ،ومن أمهها ما ييل:
 .1إنشاء “املحتوى الذكي” من األدلة الرقمية إىل الكتب املدرسية إىل واجهات التعلم الرقمية
القابلة للتخصيص عىل مجيع املستويات ،من املرحلة االبتدائية إىل مرحلة ما بعد الثانوية.

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.4.4
212

املجلة الدولية للبحوث يف العلوم الرتبوية

Prof. Dr Abdelrazek Mokhtar Mahmoud
Volume (3) No. (4) 2020

 .2توفر نظم التعلم الذكية املستخدمة لتقنية الذكاء االصطناعي معرفة خاصة باملجال التعليمي
(املنهج التخصيص املراد تقديمه أو تعلمه) ،معرفة عن املتعلم ،معرفة تتعلق بإسرتاتيجيات
التعليم.
 .3إتاحة بعض التطبيقات إجراء مسح ضوئي للمواد املطبوعة ،وإضافة االفرتاضات املطلوبة
لتحويلها إىل صفحات تفاعلية باستخدام نظام العالمات ،وحتفيز املتعلم للمشاركة النشطة.
 .4العمل عىل اكتساب املعرفة وحتديثها واملحافظة عليها ،وبالتايل استثامرها يف حل كثري من
املشكالت التعليمية.
 .5تيسري الربط بني املعرفة واخلربات العلمية وبني النواحي التطبيقية.
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التوصيات:
لتتجه املؤسسات التعليمية نحو استخدام قدرات الذكاء االصطناعي يف جماالهتا املختلفة،
واحلصول عىل االستفادة املنشودة ،نويص بمراعاة النقاط اآلتية:


رضورة توظيف تطبيقات الذكاء االصطناعي يف املؤسسات التعليمية واستخدامها يف جماالت
العملية التعليمية املختلفة.



العمل عىل حتسني مستوى املعنيني بالعملية التعليمية (إدارة – معلمني – متعلمني) وتدريبهم
عىل استعامل التكنولوجيا والنظم الذكية من خالل التطلع ومواكبة التطورات احلاصلة يف ظل
الذكاء االصطناعي.



إنشاء حمتوى رقمي تفاعيل متجاوب يقدمه املعلمون املؤهلون تربوي ًا وتكنولوجي ًا وبصيغ
خمتلفة؛ لضامن وصول املحتوى إىل مجيع الطالب بمراحل التعليم كافة ،للعمل عىل تنشئة
جيل من املتعلمني يمكنهم التعامل مع املستحدثات املختلفة.



إنشاء قسم خاص بالذكاء االصطناعي يف اجلامعات للعمل عىل تكوين متخصصني يف جمال
الذكاء االصطناعي.



وضع قواعد واضحة حتدد زمن وكيفية متابعة املتعلمني للدروس عرب تقنيات الذكاء
االصطناعي.



نرش الثقافة التكنولوجية وتوعية املؤسسات التعليمية واملجتمع املحيل باآلثار اإلجيابية للذكاء
االصطناعي ،واستخدام االجتامعات االفرتاضية لتبسيط املفاهيم ،وتوعية أولياء األمور
ملعرفة كيفية الوصول إىل املواقع التعليمية الرقمية يف حال توفرت لدهيم التكنولوجيا املناسبة.
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 .1أمحد عبداهلل األمحد ،ماجدة أمحد عمر ،أجمد أمحد هديب :األخالقيات الرقمية واحلداثة يف
التواصل اإلنساين –املجلة االردنية للعلوم االجتامعية ،املج ّلد ، 10العدد 2017 – 2

 .2األتريب ،رشيف ،)2019( .التعليم بالتخيل ،العريب للنرش والتوزيع ،القاهرة.
 .3آل رسو ،نور هادي :)2018( .تقنية الواقع االفرتايض يف التعليم ،موقع تعليم جديد .متاح عىل:
https://www.new-edu.com/category/ideas 10/06/20

 .4آل سعود ،سارة بنت ثنيان بن حممد ،)2017( .التطبيقات الرتبوية للذكاء االصطناعي يف
الدراسات االجتامعية ،جملد سـلوك ،خمرب حتليل املعطيات الكمية والكيفية للسلوكيات
النفسية واالجتامعية ،كلية العلوم االجتامعية ،جامعة عبد احلميد بن باديس ،اجلزائر ،مج،3
ع ،3ص.163 -133
 .5آل قاسم ،فهد.

( ،)2020مدخل إىل الذكاء االصطناعي ،متاح عىل:

www.myreaders.info/html/artificial_intelligence.html

 .6أوباري ،احلسن ،)2015( .ما هي تقنية الواقع املعزز؟ وما هي تطبيقاهتا يف التعليم؟ موقع تعليم
جديد .متاح عىلhttps://www.new-educ.com/ category/ idea 10/06/2020 :

 .7البدو ،أمل حممد ،)2017( .التعلم الذكي وعالقته بالتفكري اإلبداعي وأدواته األكثر استخداما
من قبل معلمي الرياضيات يف مدارس التعلم الذكي ،جملة اجلامعة اإلسالمية للدراسات
الرتبوية والنفسية ،مج  ،25ع  ،2اجلامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطني .متاح عىل:
http://journals.iugaza.edu.ps/index.php/IUGJEPS/article/download/1888/184
7(6/05/2020

 .8جودت ،مصطفى ،)2015( .نظم التدريس الذكية ،بوابة تكنولوجيا التعليم ،مقال متاح عىل:
https://drgawdat.edutech-portal.net/archives/13886 10/06/2020

 .9حسن ،زهور ،)2019( .أثر استخدام ربوت دردشة للذكاء االصطناعي لتنمية اجلوانب
املعرفية يف مادة العلوم لدى طالبات املرحلة االبتدائية ،املجلة السعودية للعلوم الرتبوية،
جامعة امللك سعود ،ع ،64ص ص .48 -23
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 .10خوالد ،أبو بكر ،وآخرون ( .)2019تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيز تنافسية
منظامت األعامل ،املركز الديمقراطي العريب للدراسات االسرتاتيجية والسياسية
واالقتصادي ،برلني -أملانيا.
 .11الدهشان ،مجال عيل خليل :)2020( .اللغة العربية والذكاء االصطناعي كيف يمكن االستفادة
من تقنيات الذكاء االصطناعي يف تعزيز اللغة العربية؟ املجلة الرتبوية ،كلية الرتبية ،جامعة
سوهاج ،مايو ،مج  ،73ص ص .9-1
 .12الدهشان ،مجال عيل خليل :)2020( .حتديات تواجه التعليم العريب ما بعد أزمة كورونا ،جريدة
نرس العروبة ،متاح عىل 2020/06/10
https://nesral3roba.com/%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%a7%d8%aa

 .13رقيق ،أصالة ،)2015( .استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي يف إجارة أنشطة املؤسسة
(دراسة حالة جمموعة من املؤسسات االقتصادية) ،رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية العلوم
االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيريـ ،جامعة أم البواقي ،اجلمهورية اجلزائرية
الديمقراطية الشعبية.
 .14زروقي ،رياض .)2020( .دور الذكاء االصطناعي يف حتسني جودة التعليم العايل ،املجلة
العربية للرتبية النوعية ،املؤسسة العربية للرتبية والعلوم واآلداب ،أكاديمية البحث العلمي،
مرص ،ع ،12ص ص .12-1
 .15سافيدرا ،خايمي :)2020( .التعليم يف زمن فريوس كورونا :التحديات والفرص ،مدونة البنك
الدويل،

متاح

عىل:

https://blogs.worldbank.org/ar/education/educational-

challenges-and-opportunities-covid-19

 .16سالمة ،حسن :)2020( .أزمة فريوس كورونا وتطبيقات الذكاء االصطناعي ،متاح عىل:
https://www.mobtada.com/ details/ 935147

 .17شمس ،نسيب .)2020( .الذكاء االصطناعي وتداعياته املستقبل ّية عىل اإلنسان ،متاح عىل:
https://www.arabthought.org/ar/researchcenter/ofoqelectronic-articledetails?id=1006
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 .18عبد الوهاب ،إيامن ،)2020( .أثر تفاعل بعض نظم الذكاء االصطناعي واملستوى الدرايس
عىل الوعي الذايت وجودة احلياة لدى عينة من طالب املرحلة العمرية  17- 16سنة ،دراسات
عربية يف الرتبية وعلم النفس ،رابطة الرتبويني العرب ،ع  ،119ص ص.298 -259
 .19عبدالرحيم ،عبدالرحيم بخيت ،)2000( .سيكولوجية الذكاء االصطناعي ،املجلة املرصية
للدراسات النفسية ،اجلمعية املرصية للدراسات النفسية ،كلية الرتبية ،جامعة عني شمس،
مج ،10ع ،26ص ص .54 -35
 .20عبدالنور ،عادل ،)2004( .مدخل ايل الذكاء االصطناعي ،الرياض ،دار الفيصل الثقافية.
 .21عبداهلادي ،زين ،)2000( .الذكاء االصطناعي والنظم اخلبرية يف املكتبات مدخل جتريبي
للنظم اخلبرية يف جمال املراجع ،املكتبة األكاديمية ،القاهرة.
 .22العبيدي ،رأفت عاصم ،)2015( .دور الذكاء االصطناعي يف حتقيق اإلنتاج األخرض ،دراسة
استطالعية ألداء املديرين يف عينة من الرشكات الصناعية العاملة ،جملة جامعة كركوك للعلوم
اإلدارية واالقتصادية ،جامعة كركوك ،العراق ،مج ،5ع ،1ص ص .62 -37
 .23عثامن ،عثامن حسني؛ ومجيل ،أمحد عادل .)2012( .إمكانية استخدام تقنيات الذكاء الصناعي
يف ضبط جودة التدقيق الداخيل ،املؤمتر العلمي السنوي احلادي عرش من ( )26 -23نيسان-
أبريل ،جامعة الزيتونة ،األردن ،ص ص .251 -239
 .24عرنوس ،بشري ،)2007( .الذكاء الصناعي ،دار السحاب للنرش والتوزيع ،القاهرة.
 .25عفيفي ،جهاد أمحد .)2014( .الذكاء االصطناعي واألنظمة اخلبرية ،دار أجمد للنرش والتوزيع،
عامن.
 .26العيل ،عبد الستار ،وآخرون ( ،)2009املدخل إىل إدارة املعرفة ،الطبعة الثانية ،دار املسري ،عامن-
األردن.
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 .27غازي ،عز الدين ،)2005( .الذكاء االصطناعي :هل هو تكنولوجيا رمزية ،جملة فكر للعلوم
اإلنسانية واالجتامعية ،كلية الرتبية ،جامعة أم القرى ،اململكة العربية السعودية ،العدد (.)6
ص.81-43
 .28غالب ،ياسني سعد ،)2012( .أساسيات نظم املعلومات اإلدارية وتكنولوجيا املعلومات ،دار
املناهج للنرش والتوزيع ،عامن ،األردن.
 .29فاروق ،نفني ،)2012( .اآللة بني الذكاء الطبيعي والذكاء االصطناعي ،جملة البحث العلمي يف
اآلداب ،كلية البنات لآلداب والعلوم الرتبوية ،جامعي عني شمس ،العدد ،11اجلزء ،3ص
ص .504 -481
 .30قطامي ،سمري ،)2018( .الذكاء االصطناعي وأثره عىل البرشية ،جملة أفكار ،وزارة الثقافة،
اململكة األردنية اهلاشمية ،نحو ثقافة مدن ّية ،ع  ،357ص.40 -13
 .31كاظم ،أمحد ،)2012( .الذكاء االصطناعي ،منشورات كلية تكنولوجيات املعلومات ،جامعة
اإلمام جعفر الصادق ،العراق.
 .32لطفي ،خدجية ،)2019( .كيف يستطيع الذكاء االصطناعي التأثري عىل التعليم؟ موقع تعليم
جديد ،متاح عىلhttps://www.new edu.com/category/studies 06/05/2020 :

 .33حممد ،نارص صالح الدين ،)2014( .تطبيق الدافعية يف الذكاء االصطناعي ،رسالة ماجستري
غري منشورة ،كلية اآلداب ،جامعة النيلني ،السودان.
 .34مطاي ،عبد القادر ،)2012( .حتديات ومتطلبات استخدام الذكاء االصطناعي يف التطبيقات
احلديثة لعمليات إدارة املعرفة يف منظامت األعامل ،امللتقى الوطني العارش حول أنظمة
املعلومات املعتمدة عىل الذكاء االصطناعي ودورها يف صنع قرارات املؤسسات االقتصادية،
جامعة سكيكدة ،اجلزائر.
 .35مكاوي ،مرام عبد الرمحن ،)2018( .الذكاء االصطناعي عىل أبواب التعليم ،جملة القافلة،
أرامكو اململكة العربية السعودية ،مج  ،67ع ،6ص ص .25 :22
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 .36موسى ،عبداهلل؛ بالل ،أمحد حبيب ( ،)2019الذكاء االصطناعي ثورة يف تقنيات العرص ،مرص:
املجموعة العربية للتدريب والنرش.
 .37النجار ،فايز مجعة ،)2010( .نظم املعلومات اإلدارية منظور إداري ،ط ،2عامن ،األردن :دار
احلامد للنرش والتوزيع.
 .38الياجزي ،فاتن حسن ،)2019( .استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي يف دعم التعليم
اجلامعي باململكة العربية السعودية ،دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس ،رابطة الرتبويني
العرب ،ع  ،11ص ص .282 -257
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