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، ودورها يف تنمية اجلوانب املعرفيَّة لدى طالبات الصف السادس االبتدائي  (Chatbots)الدردشةاستهدف البحث التعرُّف على روبوتات المستخلص: 
ريت قصديًّا، طالبات اخت   عشر بقت على عينة استطالعيَّة منًما أداة االختبار املعريف، وبعد تقنني األداة وحساب صدقها وثباهتا، ط  جبدة، مستخدِ 

التجرييب، وط بِّقت التجربة على جمموعتني جتريبيَّة وضابطة، وبعد حساب درجات الطالبات، ومعاجلتها إحصائيًّا،  شبه  واستخدمت الباحثة املنهج  
والضابطة، لصاحل التجريبيَّة يف التطبيقني بني درجات أفراد اجملموعتني التجريبيَّة  0.05 ≥كشفت النتائج عن وجود فروق دالة إحصائيًّا عند مستوى 

ا يف التطبيق البعدي لالختبار بني اجملموعتني عند مستويات التذكُّر والفهم القبلي والبعدي لالختبار املعريف، وأظهرت النتائج وجود فروق دالة معنويًّ 
كاء االصطناعي يف تنمية اجلوانب املعرفيَّة لطالبات الصف السادس االبتدائي للذ  دردشةمما يؤكد فاعليَّة روبوت ال ؛والتطبيق، لصاحل اجملموعة التجريبيَّة

يف موقع روبوت احملادثة الذكي بعد معاجلتها أظهرت إقبال الطالبات يف اجملموعة التجريبية على  (log)من ملف  است خرِجتكما أن النتائج اليت   جبدة،
هم يف حتسني خمرجات التعلم أسعلى التعلم  الطالبات للنظاِم كمساعد   ستخدامن معدل اوبناًء عليه فإ ات حمددة.احملادثة مع الروبوت للسؤال عن معلوم

 من التوصيات واملقرتحات. ايف االختبار التحصيلي. ويف ضوء هذه النتائج قدمت الباحثة عددً  لديهن  
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  مقدمة:

ن تطورًا غري مسبوق يف جمال و والعشر  يدايشهد القرن احل
أدى إىل ثورة علميَّة ومعرفيَّة مما  ؛واالتصاالت وماتنية املعلق  تِ 

ت إىل اهتمام املؤسسات اجملتمعيَّة بالبحث يف أفضل هائلة، أدَّ 
 ،لالستفادة من خمرجات هذه التطورات يف جماالت ،الوسائل

التعليم والتدريب والصحة واألعمال. وقد توجهت  :مثل
إىل مراحل التعليم العام أو العايل  سواء يف ،املؤسسة التعليميَّة

مع ما يتناسب  ،حتقيق االستثمار األمثل من تقنيات التعليم
وتطلعات املراحل التعليميَّة وخصائصها، ومع ما يوفر للطالب 

فرًصا لتوظيف أدوات وخمرجات هذه  مجيعهايف هذه املراحل 
ق التقدم األكادميي املنشود يحقتل ؛الثورة املعلوماتيَّة واملعرفيَّة

 منتجني يف جمتمعاهتم. اوليصبحوا فيما بعد أفرادً  ،هلم
لق، يشري العديد من الباحثني الرتبويني إىل ومن هذا املنط

اليت أصبحت جزءًا  ،التعلُّمتقنيات ضرورة التوسع يف استخدام 
وضرورة البحث عن  ،ال يتجزأ من العمليَّة التعليميَّة أو التدريبيَّة

وضرورة تعميمه يف املدارس، وتوفري  ،اجلديد من هذه التقنيات
)نوفل،  التعليم املستقبليَّة فًقا لتكنولوجياالتدريب املناسب و  

 (.2014؛ احليلة، 2010
ومن التقنيات املستقبليَّة اليت أصبحت جتذب نظر 

 والذكاء ه.الذكاء االصطناعي وتطبيقات الرتبويني، تقنيات  
على أساس أنه من املمكن حماكاة الذكاء  االصطناعي مبني 

البشري باستخدام أنظمة وأجهزة تقنيَّة. ويهدف علم الذكاء 
هم طبيعة الذكاء اإلنساين عن طريق عمل االصطناعي إىل ف  

قادرة على حماكاة السلوك اإلنساين  ،برامج للحاسب اآليل
وتعىن قدرة برنامج احلاسب على حل مسألة  ،املتسم بالذكاء

على وصف هلذا  بناءً  -أو اختاذ قرار يف موقف ما ما،
فالربنامج نفسه جيد الطريقة اليت جيب أن تتبع حلل  -املوقف

من العمليات  عدداملسألة، أو للتوصل إىل القرار بالرجوع إىل 

؛ 1993الربنامج )بونيه،  هبا يذِّ االستدالليَّة املتنوعة اليت غ  
 (.2010سليمان، 

الذكاء االصطناعي بأنه:  (23، 2011) وي عرف الشرقاوي
رامج بخلق  طتهسافرع من علوم احلاسب اآليل الذي ميكن بو "

  ؛وتصميمها احلاسبات اليت حتاكي أسلوب الذكاء اإلنساين
 من اآليل من أداء بعض املهام بداًل  كي يتمكن احلاسب

واليت تتطلب التفكري والتفهم والسمع والتحدث  ،اإلنسان
 واحلركة بأسلوب منطقي ومنظم".

قفزت تقنيات الذكاء  2016و  2015 ويف العامني
االصطناعي املختلفة إىل املراتب األوىل يف قائمة التقنيات 
املستحدثة اليت أصبحت دارجة بشكل كبري، ويف حتقيق 

اإللكرتونيَّة، توقعت أن يكون الذكاء  لصحيفة فوربس
 ،االصطناعي وروبوتات احملادثة من التقنيات األكثر استخداًما

 .(Laurinavicius, 2016) فرتاضيالالواقع ا تطبيقات جبانب
حث يف تطبيقات هذه التقنيَّة تبات راس  من الدِّ  جمموعة توبدأ

ألهنا تقوم على مبدأ حماكاة  ؛يف جمال التعليم والتدريب
ولكنه تواصل حيصل بني اإلنسان  ؛التواصل اإلنساين الذكي

ة تطبيقات الذكاء واآللة، ويعتمد جناحه على مدى دقَّ 
 تفماذا لو تَّ  .(2011، ي والدجاناالصطناعي )اخلالد

م كوسائل تعلُّ   ،االستفادة من تطبيقات الذكاء االصطناعي
ف ذكاء اآللة يف تنمية حبيث يوظَّ  ؛م الصفيِّ مساندة للتعلُّ 

 هويف الوقت نفس ،معارف أو مهارات حمددة لدى الطالب
للتطوير حمرك العمليَّة يكون مفهوم التواصل الذكي والقابل 

  .عام وجهب
ىل توافر إباإلضافة  ،م يف جمال الذكاء االصطناعيإن التقدُّ 

الذكاء نرتنت مينح الوقت للتفكري يف إلاملواد على ا
وهو ما ميكن أن يقوم به  ،م والتفاعلكأداة للتعلُّ   ،االصطناعي

بتزويد املعرفة األوليَّة،  عىنالذي ي   "Chatbot" لدردشةروبوت ا
 ع دِّ ب ؛أكرب يف معاجلة احلاالت املعقدة ويتيح للمعلِّمني حريَّةً 

بثقافة  فات مرتبطةً الفروقات الشخصيَّة بني الطالب والتصرُّ 
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يف إمكانات الذكاء  احلايل بحثالينظر و  هؤالء الطالب.
دردشة اعي، وعلى وجه اخلصوص روبوتات الاالصطن

الذكيَّة، ليس فقط ملواكبة التطور احلاصل يف )احملادثة( 
ألن التواصل الذكي هو  بل ؛التقنيات اليت قد ختدم التعليم

يف أمهيته  ن ِظر  قلما  ،عنصر فاعل ومؤثر يف العمليَّة التعليميَّة
 عند دراسة توظيف التقنيات يف جمال التعليم.

ن تطبيقات م (Chatbots) الذكيَّةلدردشة روبوتات ات عد 
زة على التعلُّم من وهي تطبيقات برجميَّة حمفِّ  الذكاء االصطناعي

_ ويقصد باآللة يف هذا  خالل االخنراط يف دردشة مع اآللة
البحث أجهزة احلاسب اآليل أو األجهزة الذكية املستخدمة 

ميكنها االتصال  إذ ؛ولديها طريقة عملللتحاور مع الروبوت_ 
 Gtalkالفيس بوك والـ  :مثل ،بشبكات التواصل االجتماعي

 ة تلقائيًّا على حمادثات الدردشة، وميكن برجم والرد
(Chatbot)ث ن كان يتحدَّ خمتلفة معتمدة على م  إلجابة بطرق ل

معه، وماذا يقول الشخص، وما املوضوع الذي كانوا يتحدثون 
 .(Benotti, Martínez, & Schapachnik, 2014) فيه سابًقا، إخل

 Fichter& Wisniewski) سكينيويويز و  فيشرت فويعرِّ 

 ص مِّمبأنه تطبيق حاسويب  "Chatbot"روبوت احملادثة  (2017,
ماتلتوفري نوع من املعلومات أو اخلِ  يواجهه املستخدم  إذ ؛د 

 ا. إما عن طريق الصوت أو كتابيًّ  ،حواريًّا
فيعرفه بأنه برنامج كمبيوتر  (Bii& Too, 2016) تويب و  أما
هبدف حماكاة لغة التفاعل البشري الذكيَّة من خالل  ابت ِكر
أو اخلطاب، والغرض منه الدخول يف حمادثة أو حماكاة  النصِّ 

اتصاالت الدردشة غري الرمسيَّة بني املستخدم البشري وجهاز  
باستخدام  أن  ت بت كرميكن و  ،باستخدام اللغة الطبيعيَّة كمبيوتر

، C++ ،PHP ،XMLخمتلف لغات برجمة الكمبيوتر مبا يف ذلك 

JAVA ،وبايثون، و  .AIML  
م أو لدراسة لغة للتعلُّ  أداةً ميكن استخدامها  ِمن ث َّ و 

للوصول إىل نظام للمعلومات، ولتقدمي إجابات  وأداة   ،جديدة
 .(Shawar & Atwell, 2005) أسئلة يف جمال معني نع

كانت موجودة منذ   دردشةبوتات الو الرغم من أن ر على و 
ستخدم لألغراض القليل منها كان ي   فإن ؛منتصف الستينات

 تتعلق مبواضيع حمددة. مجيعها كانت و  ،التعليميَّة
روبوتات احملادثة الذكيَّة دورًا مفيًدا  ؤديوميكن أن ت

مقارنة مع نظم  ،ألهنا ذات آليَّة تفاعليَّة ؛لألغراض التعليميَّة
باستمرار  لطالبِ ل ميكن إذ ؛التعلُّم اإللكرتونيَّة التقليديَّة

أسئلة متعلقة مبجال معني  طرحِ من وت روبالالتفاعل مع 
Hoffman, Kowalski, Jain, & Mumtaz, 2011))يقوم  وهو ؛

احلل، و بدور فاعل من خالل تقدمي الدروس اخلصوصيَّة، 
اعتماًدا  ،فتقدمي املشورة والنصائح، أو حىت التعاط  و الدعم، و 

 ,Liu, Liu, Wang) ه من مساعدةو مستخدم إليه على ما حيتاج

Wang, & Li, 2013  ؛Bii, 2013). 
 ؛وميكن استخدام هذه الروبوتات يف سياقات اجتماعيَّة

عن طريق  ،حملاكاة لغة البشر ت نش أ  ألهنا برامج حاسوبيَّة ذكيَّة 
؛ Heller et al., 2005)من خالل النص أو اخلطاب  ،التفاعل

Wang, 2008 ؛Hoffman et al., 2011). 
ميتلك  "Chatbot"ما يوضح أن  (Bii, 2013) يب ففي دراسة

فهو برنامج   ،مكانيَّة لالستخدام يف السياقات االجتماعيَّةإلا
لكنه  ؛كما ورد سابًقا  ،حملاكاة لغة البشر أ نِشئكمبيوتر 

ميتلك القدرة على تعزيز التفاعل االجتماعي بني  _أيًضا_
حبيث تستخدم  ؛والتعاون واملساعدة يف أداء التعلُّم ،الناس

كأساس   ،م وتعليم بنائيَّةهيد لبناء بيئة تعلُّ هذه التقنيَّة للتم
 يدالتمكني الطالب على اكتساب مهارات القرن احل

 والعشرين. 
 أن اللغة إىل(Dale, 2016)  ديل كما تشري دراسة

هي املساعد االفرتاضي  2016ا لعام التكنولوجيَّة األكثر انتشارً 
أو  اجهات احلواريَّة،الو و املساعدون الرقميون، و الذكي، 

لكن يبقى  ؛، فقط ختتلف التسمياتدردشاتروبوتات ال
وهو حتقيق بعض النتائج عن طريق  ،املفهوم األساسي ذاته

ويظهر يف طليعة  ،التحاور مع آلة باستخدام لغة طبيعيَّة
التكنولوجيا املساعدون الرقميون الصوتيون األكثر بروزًا: 
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كسا من ألي "سريي من شركة آبل، كورتانا من مايكروسوفت،
الف من روبوتات آا أمازون، ومساعد جوجل". وهناك أيضً 

وظيفيَّة  اواليت تستهدف مهامً  ،احملادثة املرتكزة على النصوص
ات نصَّ واملدعومة بأدوات تتيح بناء روبوتات لعدد من مِ  ،معينة

 املراسلة املستخدمة على نطاق واسع.
من الناس تلك التكنولوجيا على أهنا تبش ر  مجاعة  ويرى 

بثورة  يف طريقة تفاعلنا مع األجهزة واملواقع والتطبيقات. وهذا 
بعض  مجعتحني ( Dale, 2016) ديل ما تظهره دراسة

إما  ،د أن التفاعل مع التكنولوجياالتصرحيات اليت تؤكِّ 
ا ة قد أصبح عمليًّ يف اللغة الطبيعيَّ  أو كالم   باستخدام نص  

التقن  MITيصن ف استطالع  إذ ؛أمهيَّة بالغة امتزايد ذ وجهوب
جناحات تقنيَّة  ةالواجهات احلواريَّة على أهنا واحدة من عشر 

  .2016يف سنة 
 (McNeal & Newyear, 2013) نيويريماكنيل و  وتذكر دراسة

بسيطة بطبيعتها للمدرسني  وسيلةً  تعدُّ  ”AIML“أن لغة 
الكثريين من  ونقطة انطالقِ  ،"Chatbot" والطالب لربجمة

 أليسون أما معاجلة اللغة الطبيعيَّة. أو ،"Chatbot"  بـــاملهتمني 
(Allison, 2012)  فيذكر أن جمموعة ملفاتAIML  هي عبارة

عت  ،)أسئلة وأجوبة(: عن ملفات نصيَّة تتضمن فئات مجِ 
مساء مرتبطة هبا، أمن حيث احملتوى إىل ملفات هلا  وص نِّفت

أمناط مدخالت املعرفة واالستجابات ضمن هذه  زَّنوخت  
 امللفات.

فائدة لألهداف  ادورًا ذ ؤدي  أن ت لدردشةميكن لروبوتات ا
باملقارنة مع  ،وذلك ألهنا ذات ميكانيكيَّة تفاعليَّة ؛التعليميَّة

 اربنرتفراير وك في دراسة لـفأنظمة التعليم اإللكرتونيَّة التقليديَّة. 
(Fryer& Carpenter,2006) تزود  لدردشةن روبوتات اإ :تقول

ومن ناحية أخرى  ،من ناحية ملعرفة بطريقة ممتعةبا املتلقني
كة املتلقني. فهنالك نسبة دورًا مساعًدا يف تفعيل مشار  ؤديت

وشعور بأرحييَّة أكرب من الطالب عندما  ،أعلى مشاركة
 يتحدثون مع كيان  حمايد. 

التجربة عند استخدام الروبوتات الصوتيَّة لتعل م وأظهرت 
تفضياًل من الطالب للروبوت عن  اللغة اإلجنليزيَّة كلغة أجنبيَّة

ا املدرسني على أن ويساعد الروبوت أيضً  %.85 املدر س بنسبة
 ،األسئلة املتكررة نمبا أنه جييب ع ،يصبحوا أكثر كفاءة

تص رهبذا و املعرفة األساسيَّة. زودهم وي  ، من العملمعنيَّ  جزء   ُي 
ويصب  املدرس تركيزه على األسئلة األكثر اختصاصيَّة 

من ذلك، ميكن للروبوت مجع  األسئلة   عنفضاًل  .اوتعقيدً 
هبذا و  ،للمدر س اطالب فض لوا عدم ذكر أمسائهم وإرساهل  

احلاجز الذي يشعر به الطالب عند طرح األسئلة  ي قلَّص  
 (. Fryer& Carpenter, 2006)  ءار آلوعرض ا

قد   (Wang& Petrina, 2013)باترينا و  وانغ وكانت دراسة
 تساعد "Chatbot" ست مزايا حمتملة لـ ذكرت أن هناك

 :، وهياملتعلمني يف اللغة ويف التعليم من خالل ست طرق
الطالب إىل الشعور باالسرتخاء أكثر يف احلديث مع مييل  -1

 الكمبيوتر أكثر من أي شخص.
على استعداد لتكرار املواد نفسها مع  دردشةروبوتات ال -2

فهي ال تشعر بامللل أو تفقد  ،الطالب إىل ما ال هناية
 الصرب.

مما يسمح  ؛من النص والكالم منها كالًّ  جمموعةتوفر  -3
 من مهارات االستماع والقراءة. للطالب ملمارسة كل  

 روبوتات احملادثة جديدة ومثرية الهتمام الطالب. -4
الطالب فرصة الستخدام جمموعة متنوعة من لدى  -5

اليت عادة لن يكون هناك و  ،اهلياكل اللغويَّة واملفردات
 .فرصة الستخدامها

ميكن أن توفر تغذية راجعة وفعَّالة للطالب يف اإلمالء  -6 
 والنحو.

  "Chatbot" لدردشةروبوتات الرغم من أن استخدام على او 
يف الرتفيه والتجارة والطب وغريها، فهي  واضح   كان له أثر  

 Bii) تويب و  ففي دراسة .أيًضا أثبتت فاعليتها يف جمال التعليم

& Too, 2016)   طالبة يف  30اليت هدفت إىل استفتاء آراء
ذكي  دردشةستفادة من روبوت المدرسة بكينيا عن مدى ا
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(Knowie) الدِّراس ة  وقد ط بِّقت ،يف موضوعات احلوسبة ص مِّم
ومن ث توزيع أداة  ،أسابيع 8على عينة جتريبيَّة خالل فرتة

أشارت النتائج يف و ن. و الباحثصمَّمها وهي استبانة  ،البحث
راء إجيابيَّة عن روبوت آجمملها إىل أن الطالبات كان لديهنَّ 

 ا جمموعة من احللول لتطويره. أيضً  تقرتحا، و دردشةال
بدراسة هدفت إىل ( Rahman, 2012)رمحان قام قد و 

ذكي ملساعدة الطالب يف جامعة براك  دردشةتصميم روبوت 
Brac على احلصول على معلومات عن القبول،  غاليةالبن

 ،روبوت احملادثة املقرتح ب نوقد  ،رات الدراسيَّةواملعلِّمني، واملقرَّ 
 ومن ث ،للردِّ على أسئلتهم على جمموعة من الطالب وع ِرض
هم عن مدى رضاهم من عدمه عن اإلجابات ؤ آرا أ ِخذت

م عن املعلومات رضاه %60 ؛ حيث سجلاليت حصلوا عليها
رضاهم عن املعلومات املتعلقة  %60 ، وأبدىاملتعلقة بالقبول
رضاهم عن املعلومات املتعلقة  اأبدو % 50باملعلِّمني، و

آخرون ليو و وهدفت الدِّراس ة اليت قام هبا  رات الدراسيَّة.باملقرَّ 
(Liu et al., 2013)  الختبار إمكانيَّة تصميمChatbot  ذكي
((PAL دة يف جمال معنيَّ أسئلة نفسيَّة غري معقَّ  نلإلجابة ع .

أو مساعدة  ،يركز هذا النظام على تقدمي اقرتاحات أوليَّة إذ
املستخدمني على ختفيف الضغط عن طريق استخراج 

واليت على أساسها  ،نرتنتإلاملعلومات من املنتديات على ا
ختبار أويل للتأكد من ا وقد أ جري. ((Chatterbotنظام  ي نش أ  

جدوى النظام يف حبث الويب عن املعلومات ذات العالقة 
 جناح التجريب األويل. إىل وأشارت النتائج  ،باألسئلة املطروحة

هدفت دراسة ( Allison, 2012) أليسون أجرى وقد         
يب الذي  (Pixel chatbot) إىل مناقشة نتائج استخدام عن جي 

أسئلة عن املكتبة ومصادرها يف جامعة لنكولن نرباسكا، ويف 
يتفاعل بشكل "شبه إنساين" مع املستخدمني،  هالوقت نفس

وحييل األسئلة اليت ال يستطيع اإلجابة عنها إىل املختصني يف 
املتاح من خالل املوقع ( Pixel)الباحثة  طوَّرت وقد ؛املكتبة

http://pixel.unl.edu / باستخدام قاعدة البياناتSQL 
 500باستخدام الذكاء االصطناعي. وأشارت نتائج حتليل 

من األسئلة املوجهة  %35إىل أن  Chat Logsملف حمادثة 
كانت عن   %16 يف حنيللروبوت كانت عن مصادر املكتبة، 

مات كانت حول أسئلة حبثيَّة ذات عالقة % 15املكتبة، و ِخد 
 %10، وreference-readyعن املصادر اجلاهزة  %11باملكتبة، و

كانت أسئلة % 6الفنيَّة يف أنظمة املكتبة، و تعن املشكال
  .كانت أسئلة شخصيَّة  %4و ،ذات إجابات بسيطة

دراسة ( Benotti  et al., 2014) آخرونو  بينويت كما أجرى
 ،(Chatbot)ذكي حتت اسم  دردشةتصميم روبوت إىل هدفت 

وحتفيز  ،واختبار مدى قدرته على جذب اهتمام الطالب
يف موضوعات ذات عالقة مبفاهيم  (Engagement)مشاركتهم 

 احلوسبة اليت تدرس يف املراحل الثانويَّة باملدارس األرجنتينيَّة. تَّ 
يف مسابقة وطنيَّة ( Alice)كبديل متاح ملنصة ( (Chatbot اختبار

ت رب وكذلك  ،يف جمال احلاسب يف بعض املدارس الثانويَّة  اخ 
)إجناز املهمة،  :وجد أن معظم مؤشرات املشاركةف ؛احلكوميَّة

واالهتمام( ازدادت عند استخدام  ةواملشاركة واحلماس
(Chatbot)،  باملقارنة مع(Alice)،  مع بعض االختالفات بني

خمرجات التطبيق يف املدارس  هاالفتيات والفتيان، وهي نفس
ر احملتوى العلمي وفَّ  (Chatbot)ذلك إىل أن يعود و  ،احلكوميَّة

 ،الراجعة يف شكل بنائي ودوري للطالبواإلرشادات والتغذية 
  ر تلك املميزات.توفِّ ( Alice)مل تكن  يف حني

 ,.Hoffman et al) نآخريو  هوفمان كشفت دراسةكما  

نتائج استخدام روبوتات احملادثة يف تدريس صف عن   (2011
وذلك حماولة ملعاجلة املشكلة اليت يواجهها املتعلمون  ،جامعي

أتيحت اخليارات للطالب  وقد ؛يتعلمونلكرتونيون فيما إلا
أو عن طريق  ،تعديلها بني العمل على صفحة ويكي تَّ 

احلديث مع أداة الذكاء االصطناعي احلواريَّة، وبعد حتليل 
لوا أداة سجالت نشاط الطالب تبني أن معظم الطالب فضَّ 

 الذكاء االصطناعي احلواريَّة على صفحة الويكي.
سات السابقة ما يتفق مع البحث الباحثة يف الدراجتد و 
 أداةً ت ستخدم  دردشةيف كوهنا هتدف إىل بناء روبوتات  ،احلايل

وتتيح التفاعل والبناء  ،تعلميَّة لتقدمي املعرفة ملستخدميها
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أن حتفز الطالبة على بناء  (Chatbot)ميكن لـ  إذ ؛واملشاركة
ة رفيق نزلفهي مب ،ل شبه اإلنسايناملعرفة يف قالب من التواص  

وهي أيًضا وسيلة تساعد طالبة املرحلة  ".Study Buddy"دراسة 
ومن  ،االبتدائيَّة يف الوصول بيسر وسهولة للمعلومات واملعارف

 ،ها باالختبار التحصيلينواتج التعلُّم اليت ميكن قياس   تتحقق   ثَّ 
   أو أي نوع من أنواع تقومي امتالك املعرفة.

استخدام تقنيات التعليم لتدريس مادة العلوم  إن
أحد املوضوعات  يعدُّ  للمستويات العليا يف التعليم االبتدائي

من  عدد  غري قليل  اليت شغلت الباحثني الرتبويني يف 
الدراسات، واليت أكدت أمهيَّة استثمار تقنيات التعليم لتقدمي 

 الغامدي،و  )البيشي املعارف واملهارات املرتبطة هبذا العلم
 (. 2009، لوال ؛ العريشي2010؛ احلمياين، 2006

ويأيت اجلانب املعريف للعلم من حصيلة الرتاث الثقايف الذي 
وكذلك  ،سالفه من األجيال السابقةأيتسلمه اجليل عن 

 ،جمهودات علماء اجليل احلاضر يف البحث واالستقصاء
 ىل حمتوىإىل حقائق ومكتشفات علميَّة تضاف إوالتوصل 

أن االنفجار املعريف احلادث  الثقافة من هذا الرتاث؛ وال شكَّ 
 (.2009ل مظهرًا من مظاهر جانب العلم املعريف )قالدة، ميثِّ 

ىل أن املقصود باجلوانب املعرفيَّة: إ( 2015) وتشري احلصان
 م". أماة اليت يفرتض أن ميتلكها املتعلِّ "املهارات العقليَّة املعرفيَّ 

نبغي أن في عرِّفها بأهنا: "عبارة عن وصف ملا ي( 2014) سليمان
ويتوقع من الطالب  ،ا على أدائهرً يعرفه الطالب، ويكون قاد

 د". أو برنامج تعليمي حمدَّ  ،إجنازه يف هناية دراسته ملقرر دراسي
ن التعلُّم ال يأيت أ (2010)وعليان  (2009)ح قالدة ويوضِّ 
 ب ِن  ن البناء املعريف للفرد قد أولكنه نتاج اخلربة؛ كما  ؛بالصدفة

هبا الفرد  من حصيلة خربات التعلُّم املوجود باملواقف اليت ميرُّ 
حصيلة البناء تظهر و  ،والعامل اخلارجي احمليط به ،يف بيئته

وجتعله يستفيد منها يف تلخيص  ،املعريف يف سلوك الفرد
ن إوحيث   ؛ظاهرة املستقبلباضر، والتنبؤ املاضي، وتفسري احل

؛ فإن  أو فعاًل نسان قواًل إلالسلوك هو ما يصدر عن ا
ن السلوك اللفظي وغري األهداف السلوكيَّة )التعليميَّة( تتضمَّ 

تشكل األهداف الرتبويَّة الغايات األساسيَّة اليت  إذاللفظي؛ 
 نرغب من تالميذنا بلوغها عند مرورهم باخلربات التعليميَّة. 

املعرفيَّة ينبثق من تصنيف وهنا جند أن تصنيف اجلوانب 
ىل مستويات هرميَّة إويقسم اجلانب املعريف  ،األهداف التعليميَّة

تبدأ من املستوى البسيط  إذ ،يشار إليها هبرميَّة بلوم ،الرتتيب
ىل املستويات إالذي يستخدم قدرات ومهارات عقليَّة بسيطة، 

بة مركَّ  العليا األعقد اليت تتفاعل فيها قدرات ومهارات عقليَّة
 (.1) كما يف الشكل  ،دةومعقَّ 

 
 الترتيب الهرمي المعرفي (1)الشكل 

 (2009)قالدة و ( 2010) عطا اهللكما بني فاجلانب املعريف  
ن من ستة مستويات متدرجة من املستوى البسيط إىل يتكوَّ 

 : نستعرض هذه املستوياتأيتوفيما ي ،املستوى املعقد

 ت علِّـمتذكر أو استدعاء مـا : Knowledgeلمعرفة )التذكر( ا -
 ا.سابقً 

عــــــــاين أو ملالقــــــــدرة علــــــــى إدراك ا: Understandingالفهمممممممم   -
 وتفسريها. ،وترمجتها ،البيانات

القـــــدرة علـــــى اســـــتخدام أو تطبيـــــق : Applicationلتطبيممممم  ا -
 املعلومات والنظريات واملبادئ والقوانني يف مواقف جديدة.

تفكيـك املـادة إىل أجزائهـا القـدرة علـى : Analysisتحليل ال -
هـم أعمق لبنائها التنظيمي، والبحث عن لتحقيـق ف   ؛ومكوناهتا

 مها.يالعالقات اليت تربط هذه العناصـر وطريقة تنظ

القـــدرة علـــى جتميـــع األجـــزاء لتكـــوين   :Synthesisتركيمممب ال -
 متكامل ذي معىن. كل  

قيمـة القدرة على إصدار حكـم علـى  : Evaluationالتقوي   -
 ؛مــــا أو عمــــل أو موقــــف، ومـــــا إىل ذلــــك، طبًقــــا لفكــــرة معينــــة

 تحقيق أغراض معينة.ل
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ــاجلانــب املعــريفيركــز و  مهــا: املعرفــة  ،ني   علــى مفهــومني أساس 
Knowledge  والفهــم ،Understanding، طلــب املعرفـــة  دُّ ويعــ

 قالــب معــريف ، ولبنــاء املعرفــة املبعثــرة لــدى الفــرد يفادائًمــ اتعلًمــ
ا يف بنــــاء ظهــــر الفكــــر البنــــائي كنمــــوذج قــــوي جــــدًّ  ؛كمتماِســــ

م ا هتيئـــــة املـــــتعلِّ ب الفهـــــم أيًضـــــاملعرفـــــة لـــــدى املتعلمـــــني، ويتطلَّـــــ
 وهو جوهر   ،ل يف التدريس من أجل الفهمحيث التحوُّ  ؛للفهم

 اليت ترتكز على النظريَّة البنائيَّة هاوقلب   Constructivism البنائيَّة 

theory   Constructivism . 

ال للمعرفة لكل طالب د البنائيَّة على أمهيَّة البناء الفعَّ شدِّ وت  
طة املتعلمـــني ســاخــالل ربــط الــتعلُّم الســـابق والــتعلُّم الالحــق بو 

فهـــو  ؛واضـــع اللبنـــات األوىل للبنائيَّـــة "بياجيـــه" دُّ أنفســـهم. ويعـــ
ــ موضــوع املعرفـــة أو ن يف بنـــاء القائــل بــأن عمليَّـــة "املعرفــة" تكم 

 .ئهإعادة بنا
فقد نصح   ؛ونظرًا ألمهيَّة النظريَّة البنائيَّة يف تدريس العلوم

فلم يعد  ،كثري من خرباء الرتبية العلميَّة بتطبيقها يف التدريس
وإمنا إتاحة  ،هدف التعليم زيادة املعلومات يف عقل الطالب

الفرصة لبناء معرفته بنفسه حىت يصبح ما تعلمه ذا معىن 
رتبويون يف مناهج العلوم وتدريسها لذلك يؤكد ال ؛بالنسبة له

على أن تدريس العلوم أصبح عمليَّة هتدف إىل تنشيط 
 ،وبناء املعرفة واكتساهبا وفهمها ،املعارف السابقة للطالب

واستخدامها حىت ينمو الطالب عقليًّا  ،واالحتفاظ هبا
وتتكامل شخصيته من خمتلف جوانبها ، ووجدانيًّا ومهاريًّا

 (.2005طايبة، ؛ خ2007)زيتون، 
 ،منوذج التعلُّم البنائي يَّةكثري من الدراسات فاعل  تثبتأوقد 

انب ل وتنمية اجلو يوالنظريَّة البنائيَّة يف ارتفاع مستوى التحص
السفياين والبنا  ودراسة ،(2010) جان دراسة :منها ،املعرفيَّة

ودراسة حجازي  ،((2009الناقة والعيد  ودراسة ،(2010)
ن إف ؛عليه وبناءً  (.2005)ودراسة عوض والوهر  ،(2009)

البحث احلايل ُيترب إمكانيَّة أن تكون روبوتات الذكاء 
 ،م الصفيللتعلُّ  امساندً  امعرفيًّ  امصدرً  ((Chatbotاالصطناعي 

يدعم التواصل الذي حياكي ما حيدث يف املواقف  يف إطار  

وحتويل بيئة التعليم  ،الصفيَّة. وذلك بتكوين قاعدة معرفة
وتضمن له التفاعل  ،م حمورهاىل بيئة يكون املتعلِّ إوالتعلُّم 

وهذا ما تؤكده النظريَّة البنائيَّة اليت  ،والتواصل وبناء املعرفة
 استند عليها البحث.

وقد سعت كثري من الدراسات لرفع مستوى التحصيل 
 ،لدى الطالب ولتنمية جوانب معرفية يف جماالت متعددة

قياس أثر إىل اليت هدفت  (2010) منها: دراسة جان
سرتاتيجيات النظرية البنائية يف تنمية اجلوانب املعرفية يف ا

 ان:اختبار  وقد أ جرياألحياء لدى طالبات املرحلة الثانوية. 
قبلي وبعدي، وأظهرت نتائج الدراسة وجود أثر للربنامج 

)املعرفة املفاهيمية، املعرفة  :املقرتح يف تنمية اجلوانب املعرفية
اإلجرائية، حل املشكالت(. كما هدفت دراسة اخلطيب 

( إىل معرفة تأثري استخدام منوذج بناء املعرفة 2013واألشقر )
املشرتكة يف تنمية التفكري التوليدي واملفاهيم العلمية لدى 

 واست خدمتتالميذ الصف الرابع االبتدائي يف مادة العلوم. 
ار التفكري التوليدي واختبار املفاهيم العلمية أداة اختب

)حتصيلي(، وأظهرت النتائج أن دراسة تالميذ اجملموعة 
سهم يف زيادة قدراهتم أالتجريبية لنموذج بناء املعرفة املشرتكة 

على التفكري التوليدي، وأن حجم تأثري استخدام منوذج بناء 
فاهيم العلمية يف تنمية كل من امل ااملعرفة املشرتكة كان كبريً 

وكانت دراسة  واكتساب التالميذ ملهارات التفكري التوليدي.
( قد هدفت ِإىل تنمية املفاهيم العلمية ومهارات 2013أمحد )

ما وراء املعرفة لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي باستخدام 
اشرح". واعتمدت على املنهج شبه ، الحظ ،سرتاتيجية " تنبأا
تجرييب، واستخدمت أدايت االختبار لتحصيل املفاهيم ال

 ،العلمية ومقاييس مهارات ما وراء املعرفة )على طريقة ليكرت(
اشرح" أثبتت ، الحظ، سرتاتيجية "تنبأاوأظهرت النتائج أن 

فاعليتها يف تنمية املفاهيم العلمية ومهارات ما وراء املعرفة 
  %99ادل نسبة لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي مبا يع

اختبار حتصيل املفاهيم العلمية واختبار مقياس ما  كما يقيسه
 ،(2007) القادر ، وعبدعطايا وبريم دراسة أيبأما  وراء املعرفة.
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هدفت إىل التعرف على أثر برنامج مقرتح قائم على فقد 
التدريس جلانيب الدماغ على تنمية اجلوانب املعرفية يف العلوم 

التاسع األساسي، واعتمدت على املنهج لدى طالب الصف 
أداة االختبار التحصيلي لقياس  است خدمتو  ،التجرييب

وأثبتت نتائجها فاعلية الربنامج املقرتح يف  ،اجلوانب املعرفية
 تنمية اجلوانب املعرفية.

وتتفق هذه الدراسات مع البحث احلايل يف ضرورة تنمية 
اجلوانب املعرفية ورفع مستوى حتصيل الطالب باستخدام 

أداة االختبار يف هذه الدراسات است خدمت و وسائل متنوعة، 
هذا البحث الذي  داة املستخدمة يفاأل يوهالتحصيلي 

دراسة وهو ما يتفق مع  ،سيطبق على املرحلة االبتدائية
خرى ، وُيتلف مع الدراسات األ(2013طيب واألشقر )اخل

 على املرحلتني املتوسطة والثانوية. ط بِّقتاليت 
ف يوظِّ  دردشةاحثة تتطلع من خالل تصميم روبوت إن الب

م للطالبة اليت إىل توفري فرص تعلُّ  ،تقنيَّة الذكاء االصطناعي
ولكنها  ؛هتدرس مادة العلوم خارج الصف الدراسي وداخل

فرص تعتمد على حماكاة التواصل اإلنساين الذكي الذي ال 
وينمي اجلوانب  ،جيعل الطالبة تعزف عن استخدام التقنيَّة

 حيسن من خمرجات التعلُّم. ومن ثَّ  ،املعرفيَّة لديها

 :مشكلة البحث
هتدف ممارسات التعليم األساسي إىل تكني الفرد من 

الكتساب املعارف أو املهارات الالزمة اليت  ،مواصلة تعليمه
تكنه من االخنراط يف اجملتمع واحلياة العمليَّة يف مراحل الحقة، 

مستفيًدا من فرص التعليم غري النظامي،  ،اومتابعة التعلُّم ذاتيً 
لذلك فإن  ؛(2011)حلس،  هاكـل وضروب التعليم املستمر

وتركز على  ،ماملتعلِّ عىن بزيادة حتصيل املؤسسات الرتبويَّة ت  
ضرورة اكتسابه املعلومات واملعارف واملهارات اليت تساعد على 

 عددهناك فالرغم من ذلك على يه. و تنمية اجلوانب املعرفيَّة لد
ملحوظ يف مستوى  من الدراسات اليت أكدت وجود تدن  

وعلى  (2010العنزي،  ؛2013التعلُّم لدى الطالب )زكي، 
 وجه التحديد يف مادة العلوم يف مراحل التعليم األساسي. 

جمموعة من  س جِّلتويف اململكة العربيَّة السعوديَّة، 
املؤشرات الدالة على تدين مستوى الطالب يف مادة العلوم، 
ففي تقرير هليئة تقومي التعليم ظهر من حتليل نتائج االختبارات 

من طالب الصف السادس  % 41أن  2015الوطنيَّة لعام 
حققوا درجات حتت معيار احلد األدىن يف مادة العلوم )وزارة 

 (TIMSS 2015) (، وهو ما يتفق مع نتائج 2016التعليم، 
الدِّراس ة الدوليَّة لتقومي مستويات األداء يف الرياضيات والعلوم( 

 يف نياليت ظهر فيها اخنفاض معدل أداء الطالب السعودي
حصلت السعوديَّة على املركز  إذ ؛ات والعلومماديت الرياضي

 ،اخلامس واألربعني الختبار العلوم للصف الرابع االبتدائي
من الدول اخلمس  وبذلك تعدُّ  ،درجة 396مبعدل حتصيل 

 .((IEA, 2015األخرية األسوأ يف هذا االختبار 
هذه املشكلة هو عدم االهتمام بتوظيف  منومما فاقم 

كون   ؛تقنيات التعليم يف تنمية اجلوانب املعرفيَّة لدى املتعلمني
هذه التقنيات ميكن أن تستخدم لتقدمي املفاهيم العلميَّة 

وحتفز الطالب وجتذب  ،تعزز التعلُّم ،بطرق خمتلفة ،للطالب
 (. 2015 اهتمامهم )الشمري،

 :أسئلة البحث
محاور المشكلة البحثيَّة من خالل اإلجابة  ُتستَمْقصى

 : تيةالتساؤالت اآل نع
للــــــذكاء  Chatbot))دردشــــــة مــــــا أثــــــر اســــــتخدام روبــــــوت  -１

تنميـــة اجلوانـــب املعرفيَّـــة )عنـــد مســـتويات  يفاالصـــطناعي 
التـذكر، والفهـم، والتطبيـق( يف مــادة العلـوم لـدى طالبــات 

 الصف السادس االبتدائي جبدة؟
ـــــأثري تفاعـــــل -２ ـــــات مـــــع النظـــــام مـــــا مـــــدى ت  user الطالب

interaction) تنمية اجلوانب املعرفيَّة يف مادة العلوم؟ ( يف 

  :أهداف البحث
 :آلتيتتمثل أهداف البحث في ا
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  (Chatbot)دردشـة أثـر اســتخدام روبــوتالتعـرف علــى  -１
تنميــــــة اجلوانــــــب املعرفيَّــــــة )عنــــــد  يفللــــــذكاء االصــــــطناعي 

يف مادة العلوم لدى مستويات التذكر، والفهم، والتطبيق( 
 .طالبات الصف السادس االبتدائي جبدة

 دى تـــأثري تفاعـــل الطالبـــات مـــع النظـــاممـــالتعـــرف علـــى  -２
(user interactioيف )  تنميـــــة اجلوانـــــب املعرفيَّـــــة يف مـــــادة

 .العلوم

 :أهميَّة البحث
   سهم هذا البحث يف إثراء احملتوى العلمي ميكن أن ي

براز التجارب إو  الدردشةبوي فيما يتعلق بروبوتات الرت 
 الرائدة يف هذا اجملال.

  ميكـــن أن يســـهم يف مســـاعدة مطـــوري املنـــاهج لالســـتفادة
مـــن تقنيـــة الـــذكاء االصـــطناعي يف بنـــاء روبوتـــات تعليميـــة 

 ثرائية.إدراجها ضمن املناهج كمواد إو 
  نمــــــوذج قابــــــل مكانيــــــة االســــــتفادة مــــــن هــــــذا البحــــــث كإ

ملعلمـــني يف حتســـني قـــد يســـاعد اللتطبيـــق يف مـــادة العلـــوم 
 التدريس باستخدام تقنيات حديثة. 

 مكانيــــــة االســــــتفادة مــــــن إChatbot  أداة تعليميــــــة بوصــــــفه
 ا ال حدود هلا.وقد تفتح له آفاقً  ،مرافقة للطالب

  :حدود البحث
 :ةآلتيا بالحدود الحالي البحث سيلتزم

 :الكهربــــــاء  الفصــــــل الثــــــاين عشــــــر- احلــــــدود املوضــــــوعيَّة(
ر العلــوم للصــف الســادس االبتــدائي، مقــرَّ واملغنــاطيس( يف 

لتوافقـــــه يف اخلطـــــة  وقـــــد اختـــــري ،الفصـــــل الدراســـــي الثـــــاين
 وقت تطبيق البحث.مع ة الدراسي

)التـــــــذكر، الفهـــــــم،  :اجلوانـــــــب املعرفيَّـــــــة احملـــــــددة مبســـــــتويات-
كوهنـا قابلـة للتحقـق  ؛هذه املستويات وح دِّدت ،التطبيق(

 املستخدمة.مكانات التقنية إباستخدام 
 احلدود الزمانيَّة: الفصل الدراسي الثاين من العام الدراسي 

 ـ.ه1437/1438

 احلـــدود املكانيَّـــة: مـــدارس الرتبيـــة اإلســـالميَّة األهليَّـــة جبـــدة 
 .مكانات الالزمة لتطبيق البحثافر اإللتو  انظرً 

  احلــــــدود البشــــــريَّة: طالبــــــات الصــــــف الســــــادس االبتــــــدائي
 اإلسالميَّة األهليَّة.مبدارس الرتبية 

  :فرض البحث
بني متوسِّط  (0.05)يوجد فرق دال إحصائيًّا عند مستوى 

درجات أفراد اجملموعة التجريبيَّة اليت تستخدم روبوت احملادثة 
Chatbot)،)  ومتوسِّط درجات أفراد اجملموعة الضابطة اليت

تستخدم )الطريقة التقليديَّة( يف القياس البعدي لالختبار 
 لصاحل اجملموعة التجريبيَّة. ،التحصيلي املرتبط باجلوانب املعرفيَّة

 :مصطلحات البحث
: (Chatbot) لذكاء االصطناعيل دردشة روبوت - أ

 ،باستخدام اللغة الطبيعيَّةث مع البشر للتحدُّ ص مِّم آيل  ظامن
 ,Brennanدة وخمرجات متوقعة يعتمد على مدخالت حمدَّ 

2006).) 
على هيئة سؤال هو نظام آيل ذكي مربمج  جرائي:إلالتعريف ا

 ،دلتقدمي معلومات للطالب يف جمال معريف حمدَّ ؛ جوابو 
 ،خرباتهالطالب و ثراء معلومات إلرفيق دراسة( يعمل كـ )

، وميكن فات يف مواقف التواصل اإلنساينالتصرُّ وحياكي بعض 
ستخدام ه داخل الصف وخارجه ويف أي وقت باالتفاعل مع

  واألجهزة الذكية. احلواسيب املختلفة
تستخدم ُيتلف عن الطريقة التقليدية اليت  من ثفهو 

فيها هو حمور  املعلم يكونو  ،فيها طريقة التدريس االعتيادية
مباشرة  نقل املعرفة ألذهان الطالبفية؛ يالعملية التعليم

لقاء أو غريها من أسلوب احملاضرة أو اإلا على معتمدً 
دد بوقت معني يف مكان األساليب التقليدية يف بيئة تعلم  حت 

  معني.
 فهاعرِّ وي  :  (Cognitive Aspects)الجوانب المعرفيَّة - ب

بأهنا:  (2011) ، والقلين، واملر، وشرف الدينعبد النيب
 ،ل املعلومات املتاحة هلا"سلسلة من النشاطات العقليَّة اليت حتلِّ 



 (م2019يونيو  /هـ1440الرياض )شوال    – 64العدد  – اجمللة السعودية للعلوم الرتبوية

 

32 

كاالنتباه واإلدراك   :واليت تؤدي بدورها كامل الوظائف املعرفيَّة
والتذكر، ومبا تنطوي عليه من عمليات االستدالل والقدرة 

 (.492) على حل املشكالت"

هي حصيلة املعلومات واملعارف اليت  جرائي:إلالتعريف ا
والناجتة من عمليات عقليَّة منظمة  ،منت لدى املتعلِّ تكوَّ 

م ميارسها املتعلِّ  ،املشكالت وحلَّ  ،ردراك والتذكُّ إلن اتتضمَّ 
 ئ،وتشمل احلقائق واملفاهيم واملباد ،عند تلقي املعلومات

 والقواعد والقوانني والنظريات العلميَّة.

 :جراءاتالطريقة واإل
 :البحث منهج

 العالقة أساس على املنهج هذا يقوم: التجرييب شبه املنهج
 Independent املستقل املتغري أحدمها :متغريين بني السببيَّة

Variable) ) االصطناعي، للذكاء حمادثة روبوت يف املتمثل 
 يف املتمثل Dependent Variables)) التابع املتغري واآلخر

 الفهم، التذكر،: الثالثة املعرفيَّة مبستوياهتا املعرفيَّة اجلوانب
 التطبيق.
 :وعينته البحث مجتمع

طالبات  مجيع من البحث جمتمع كوَّنت :البحث مجتمع - أ
 األهليَّة اإلسالميَّة الرتبية مبدارس الصف السادس االبتدائي

 1437خالل العام الدراسي طالبة 31  والبالغ عددهن   جبدة

 هـ- 1438
 األهليَّة اإلسالميَّة الرتبية مدارسطالبات  :البحث عيِّنة -ب

 رافتو  بسبب وذلك ؛قصديَّة بطريقةوت اختيارهن  ،جبدة
 من املدرسة يف لتطبيق البحث الالزمة واإلمكانات األدوات

تري وهبذا ؛باإلنرتنت واتصال اآليل، للحاسب معمل وجود  اخ 
 العشوائي التعيني است خدم كما العشوائيَّة، بالطريقة نفصال
 وجاء والضابطة، التجريبيَّة: اجملموعتني يف الفصلني لتوزيع

 فيها الطالبات وعدد التجريبيَّة اجملموعة يف( أ)السادس  فصلال
 فصلال من الضابطة اجملموعة تكوَّنت يف حني طالبة، (16)

 طالبة.( 15) فيها الطالبات وعدد ،(ب) السادس
 :للبحث التجريبي التصمي 

 اجملموعتني ذا التجرييب التصميم الباحثة استخدمت
تريتو  ؛والضابطة التجريبيَّة  الصف طالبات من موعتانجم اخ 
 درست واليت التجريبيَّة اجملموعة تثل االبتدائي، السادس

 االصطناعي، للذكاء  "Chatbot"الدردشة روبوت باستخدام
 التقليديَّة الطريقة باستخدام الضابطة اجملموعة درست يف حني
 .التدريس يف السائدة

 /قبلي اختبار على املعتِمد البحثي التصميم واست خدم
 التصميم (1) اجلدول ويوضح  Posttest Design/Pretestبعدي 

 .للبحث التجرييب

 نموذج وف   (Chatbot)دردشةال روبوت إعداد -
 :ADDI) (التعليمي التصمي 

 التعليمي، التصميم مناذج من جمموعة على الباحثة اطلعت
 لتصميم (ADDIE)التعليمي  للتصميم العام النموذج واختارت

 :آلتيةا املراحل اتُّبعت وقد (Chatbot) دردشة روبوت

 1جدول 
 للبحثالتصمي  التجريبي  

 لقياس البعديا المعالجة التجريبيَّة القياس القبلي المجموعة

 اختبار معريف المجموعة الضابطة
 :لقياس مستويات

 التطبيق( -الفهم  -)التذكر

 التدريس
 بالطريقة التقليديَّة

 اختبار معريف
 :لقياس مستويات

 Chatbot المجموعة التجريبيَّة التطبيق( -الفهم  -)التذكر

(Pandorabots) 
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هذه املرحلة  :(Analysis) التحليل مرحلة -األولى المرحلة
عرض  أيت، وفيما يخطوات النموذج دء يفنقطة الب   يه

 :خلطوات هذه املرحلة
 االبتدائية: الطالبات للمرحلة خصائص تحديد -１

: )أعمارهن أيتالطالبات فيما ي خصائص تتحدد
واالقتصادي  املستوى االجتماعيو سنة،  13-12ترتاوح ما بني 

ىل حد كبري، إوالظروف البيئية هلن متشاهبة  ،للطالبات متقارب
تعد مادة  إذ ؛لديهن مهارات أساسية يف التعامل مع احلاسبو 

لديهن  اأيضً و احلاسب اآليل ضمن أحد مقررات املرحلة، 
على التعامل مع اإلنرتنت وشبكات التواصل  قدرةال

االجتماعي، كما أن لدى الطالبات الدافعية والرغبة الشديدة 
دراسة أي  نأنه مل يسبق هل معنرتنت يف التعلم عن طريق اإل

 مقرر دراسي عرب الويب.
 تحديد الحاجات التعليمية: -2

 ؛تتحدد احلاجات التعليمية يف تنمية اجلوانب املعرفية
موعة من جمزيادة حتصيل املتعلم واكتسابه  تشكل معاجلتها إذ

 علىاملعلومات واملعارف واملهارات واخلربات اليت تساعده 
وحماولة لدمج التقنية يف  ،التعامل مع معطيات العامل احمليط به

بد من تطبيق تقنية  لذلك كان ال؛ التعليم بشكل أكثر فاعلية
أكثر  نت بشكل جيعلهتعليمية تتناسب مع خصائص املتعلما

للذكاء  دردشةوتتمثل هذه التقنية يف روبوت  ،ا معهاجتاوبً 
يعد أحد أهم  إذ ؛لتنمية اجلوانب املعرفية Chatbotاالصطناعي 

 .2016و 2015التقنيات املستحدثة للعامني 
 تحليل المصادر واإلمكانات: -3

ت القيام مبسح شامل للموارد والوسائل واملصادر التعليمية 
 ج هِّز، وقد Chatbotاخلاصة بتدريس هذا الفصل من خالل 

أجهزة الكمبيوتر وصالحية  تحصمعمل احلاسب اآليل وف  
فر امن تو  ت ؤكِّدو  ها،كل املاوس( -)لوحة املفاتيح  :ملحقاهتا

يتطلب تنفيذ البحث  إذ ؛نرتنت قبل البدء بالتطبيقشبكة اإل
ت البيئة التعليمية اليت هلا دور املساعدة، ولقد اتوفري إمكان

، ات قدر اإلمكانمكانلباحثة االستفادة من هذه اإلحاولت ا

 اضع جدول باملواعيد اليت يكون فيها املعمل متاحً و  كما 
 لطالبات للتعلم.ل

 :(Design) التصمي  مرحلة -الثانية المرحلة
 األهداف التعليمية:صياغة  1-

وهو تنمية اجلوانب  ،العام للبحث اهلدف   الباحثة صاغت
املعرفية لدى طالبات الصف السادس االبتدائي جبدة 

 استعانتباستخدام روبوت احملادثة للذكاء االصطناعي، وقد 
الباحثة مبوقع وزارة التعليم لصياغة األهداف التعليمية للفصل 
الثاين عشر يف مادة العلوم املقرر على الصف السادس 

ل للهدف العام لروبوت احملادثة، وهو وصِّ ت   وقد ؛االبتدائي
 فرعية ف  اويتفرع من هذا اهلدف أهد ،)تنمية اجلوانب املعرفية(

لفصل )الكهرباء تتضمن األهداف العامة والتفصيلية 
 واملغناطيس(.

 :يتحديد المحتوى التعليم -2
التعليم وجد أنه لدروس املعتمد من وزارة لتقسيم ا اووفقً 

، األنه األكثر استخدامً  ؛يراعي الرتتيب بطريقة التتابع اهلرمي
يبدأ من أعلى  إذ ؛واألفضل يف تعلم املتعلمات ملادة العلوم

باملهمات الرئيسة، ويتدرج إىل األسفل حنو املهمات الفرعية 
واليت حتقق األهداف التعليمية املرجوة من استخدام  ،املمكنة

Chatbot  . 
حدة الكهرباء واملغناطيس" واليت تشتمل على و ويف ضوء "

 ع تصور  ضِ و   ؛: املغناطيسيةخراآلو األول: الكهرباء،  .درسني
حيتوي  (Chatbot)لتنمية اجلوانب املعرفية واملتضمن روبوت 

اطة وعدم التعقيد وسهولة واجهة حوارية تتمتع بالبسعلى 
  ،املتغرياتمن  جموعةملعلومات مع دعمها مبإىل االوصول 
 :(2)الشكليف  املوضحنحو العلى واأللوان  ،كالصور
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 ة للروبوت المصم لواجهة الرئيسا( (2شكل 

ليكون على هيئة  الباحثة على احملتوى اشتغلتوقد 
جابات بالصور الثابتة واملتحركة اإل ود عِّمت ،أسئلة وأجوبة
تقيس و )سؤال/ جواب(،  :نمطبتبدو  كي ؛والفيديوهات

 :مستويات بلوم مجيعها جوانب معرفية لدى الطالبات حسب
علومة إىل املللطالبات الوصول  )تذكر، فهم، تطبيق(. وميكن

التفاعل مع  من ثو  ؛طريق طرح السؤال على الروبوتعن 
يف حني  ،طريقة السؤال بأكثر من وضع اإلجابات، وميكن

 احملتوى للمجموعة الضابطة على هيئة أسئلة فقط أ ِعد  
 .ملناقشتها

موقع  اخترين أبعد   Chatbot)روبوت احملادثة(وقد ب ن       
(Pandorabots) املوقع ملا يتمتع به من  وقد اختري ،فيه وس جِّل

 ,McNeal& Newyear) نيويريماكنيل و  يشريكما   .صخصائ

عند  سيكون هو اخليار األمثل "Pandorabots" إىل أن (2013
فهو يتيح االستضافة ؛ "Chatbot"إعداد اخلادم يف  الرغبة

 ااخلادم اجملاين مكانً  دُّ يع إذ ؛سواء اجملانيَّة واملدفوعة على حد  
 .AIMLبلغة الربجمة  للبدء والتجربة اجيدً 

 AIMLليس به  ىويستطيع املستخدم البدء مبحتو 
املؤلفة من قبل:  AIMLأو االختيار من بني عدة جمموعات 

Standard AIML  ،A.L.I.C.E. ، Annotated A.L.I.C.E. AIML، 
جمموعة ، أو  standalone German AIMLكريستيان درومسان 

Sandro Pons’s AIML يعمل موقع  و  ،اإليطاليَّة
Pandorabots”"  بشكل وثيق مع  SitePal فضاًل عن إضافة ،

عند الرغبة  اأيضً  إىل كالم بسيط هوحتويلجتسيد فكرة النص 
 .يف ختصيص وجه وصوت للبوت اخلاص باملستخدم

)اليت تتكون من عناصر  AIMILخالل ملفات  ومن
 ،صور ثابتةو حمتوى نصي،  ك وِّنوفئات وأمناط وقوالب(  

يوضح  (3)والشكل  ،روابطو مقاطع فيديو، و وأخرى متحركة، 
 . AIMLمنط احملتوى النصي بلغة

 
 . AIMLنمط المحتوى النصي بلغة( (3شكل 

 والـــس وريتشـــارد كمـــا ذكـــرAIML أجـــزاء ملـــف ن أهـــمَّ إ
(Wallace& Richard, 2017) ما يأيت: 

  هبا. وينتهي AIMLهبا ملف العالمة اليت يبدأ  <aiml> -أ 
 ىل وحدة املعرفة.إالعالمة اليت تشري  <category> -ب 
 حيتوي على منط يطابق ما يكتبه املستخدم. <pattern> -ج 
  حيتوي على الرد على مدخالت املستخدم. <template> -د 

وترى الباحثة أنه ميكن وصف سري عمليَّة احلوار اليت تتم بني 
 يف املوضـــحعلـــى النحـــو  املســـتخدم والنظـــام يف البحـــث احلـــايل

 (:(4 يتالشكل اآل

 ( يمثل سير عمليَّة الحوار بين المستخدم والنظام(4الشكل 
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عنــد إنتـــاج اآلتيـــة  راعــت الباحثـــة اجلوانــب التصــميمية وقــد
وهــــي: البســــاطة وعــــدم التعقيــــد،  ،"Chatbot"روبــــوت احملادثــــة 

صــادر هــا املختلفـة، تنــوع مئلوضـوح، إضــافة التفاعليـة بــني أجزاا
 نشطة اليت تعزز التعلم الذايت. واختالف األاحملتوى 

  :ستراتيجية التعليميةتصمي  اال3- 
باحثـــــــة تصـــــــميم مـــــــن خـــــــالل هـــــــذه اخلطـــــــوة اســـــــتهدفت ال

ـــــدِّدت والـــــيت  ،ســـــرتاتيجية التعليميـــــة املقرتحـــــةاال مـــــن خالهلـــــا ح 
اإلجــــــراءات واخلطــــــوات املختلفــــــة لتقــــــدمي احملتــــــوى التعليمــــــي، 

طرق تقدمي األنشطة والتفاعالت التعليمية. ويف ضوء  ح دِّدتو 
ــدِّدذلــك  ويتضــمن  ،منــط الــتعلم وهــو منــط الــتعلم اخلصوصــي ح 

 :اآليتسرتاتيجيات تتلخص يف ا
 سرتاتيجية التعلم الذايت املوجها.  
 سرتاتيجية املناقشة واحلوارا. 
 سرتاتيجية االستكشافا.  
أ إذ مبقدمة عن موضوع الربجميـة، ث يبـدأ عـرض احملتـوى  ي بد 

باألنشطة واالختبارات املرحلية املقدمة يف أوراق عمل مع  ابدءً 
تقدمي التغذية الراجعة املناسبة، ويف حال اإلتقان تنتقل املتعلمة 

 كافة. وهكذا حىت إتام األجزاء ،إىل اجلزء التايل
)خمتـرب العلـوم( واجلـزء م احلصص لتشمل اجلـزء العملـي قسَّ ت  

هنـــا بـــني اجملمـــوعتني التجريبيــــة  ذ ال فـــرقإ ؛النظـــري مـــن املقـــرر
ــــ إذ ؛والضــــابطة يف الــــتعلم ى التجــــارب واألنشــــطة للدرســــني ر جت 

 ، ويكــوناجملمــوعتني يف )اجلــزء العملــي( لتــالك نفســها الكيفيــةب
الخـــــتالف  ااالخــــتالف فقـــــط يف حصـــــص اجلــــزء النظـــــري تبًعـــــ

نشــطة ومناقشــة نتائجهــا والتوصــل إتــام األبعــد و بيئــات الــتعلم. 
 ،يف كتـاب النشـاط اخلـاص بالطالبـةت دوَّن  ،هانجابات عإلإىل ا

 وبذلك تنتهي طريقة التدريس املشرتكة املتبعة للمجموعتني. 
للمجموعـــــة يف احلصـــــة الـــــيت تليهـــــا املتبعـــــة  تكـــــون الطريقـــــة  

القدميــة عطــاء مقدمــة لــربط اخلــربات إب ؛الضــابطة هــي التقليديــة
سرتاتيجية احلوار واملناقشـة والسـبورة للرسـم ا وت ست خدم ،باحلالية

طــرح فيــه أســئلة متنوعــة عــن ي   ااملعلمــة نقاًشــ وتــديرتوضــيح. وال
ىل إللوصـــول إجابـــات الطالبـــات  وتتلقـــى ،موضـــوعات الـــدرس

واملفـــــاهيم العامـــــة للـــــدرس، مـــــع  والنظريـــــات ئاحلقـــــائق واملبـــــاد
تطبيـق  ي قـدَّموبعـد ذلـك  ،اخلاطئة تصحيح املفاهيم واملعلومات

 لِّم .تـ ع  هنائي وختامي ملا 
لــدرس بســابق مــع اجملموعــة التجريبيــة لــربط اى مقدمــة  ت عط ــ

ض مواقــف الســتثارة دافعيــتهن  لطــرح عــر  ت  خــربات الطالبــات، و 
جوانـــب إىل احلـــوار واملناقشـــة هبـــدف الوصـــول  مـــن ثو  ؛أســـئلة

ــــــة الوصــــــول املعــــــارف امل ــــــة إىل اتعــــــددة، وتســــــتطيع الطالب إلجاب
ومــــن املمكــــن أن تعــــرض املعلمــــة  ة،باســــتخدام روبــــوت احملادثــــ

حبيـــث  ؛ويطلـــب مــن الطالبـــة صـــياغة أســئلة عليهـــا ،مشــكالت
ـــــة حنـــــو مجـــــع املعلومـــــات والتحـــــاور مـــــع الروبـــــوت  توجـــــه الطالب

الطالبـة قـد يكـون لـدى و سـرتاتيجية الـتعلم الفـردي، اباستخدام 
 فيكــون الروبــوت رفيــق   ؛جاباهتــاإة مــن األســئلة ال تعــرف جمموعــ
ملعلومــات إىل الوصــول علــى ايســاعدها ( Study Buddy)دراســة 

وقد تكون روابط  افقد تكون نصوصً  ؛اليت ترغب السؤال عنها
توضـح  اتنقلها لعمل جتـارب تتميـز باحملاكـاة، وقـد تشـاهد صـورً 

أو فيــــديو يوضــــح هلــــا   ،معرفتهــــاإىل هلــــا مفــــاهيم كانــــت حباجــــة 
تَّـــــب وت ر مـــــا.  فكـــــرة   كيفيـــــة حـــــدوث شـــــيء مـــــا أو زيـــــادة فهـــــمِ 

استخدام خـرائط املفـاهيم للتحقـق مـن بخالل ذلك  املعلومات
 مدى فهم الطالبة.

الطالبـة بعنـوان صـفحة الروبـوت عـن طريـق الـرابط أو  وت زوَّد  
QR code readerلتستطيع التحاور مع البوت يف الوقت الذي  ؛

 وبأي نظام.  ،ويف أي مكان ،تريد
 ؛وقد اعتمدت الباحثـة علـى تقـدمي احملتـوى بطريقـة تتابعيـة 

واليت تتيح للطالبات استخدام العناصر الرئيسة اليت تكنهن من 
التقـدم لألمــام، أو الرجــوع للخلـف للمراجعــة أو اخلــروج يف أي 

 :اآلتيةمع مراعاة النقاط وقت، 
ــــــــاه الطالبــــــــات:  -１ ــــــــك بتصــــــــميم  وحتقــــــــقاســــــــتحواذ انتب ذل
(Chatbot) واملتحركة  بشكل جذاب باستخدام الصور الثابتة

واملرحلــة  ،واحملتــوى ،واأللــوان املناســبة الهتمامــات الطالبــات
 العمرية.
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تعريف الطالبـات بأهـداف الـتعلم: يوجـد صـفحة خاصـة  -２
أهـداف  وو ضِّـحت، (Chatbot)بأهداف التعلم واهلدف مـن 

ــــــتعلم بطريقــــــة مبســــــطة ومناســــــبة لل ــــــات مــــــع مراعــــــاة ال طالب
 االختصار يف تقدميها.

مـن  :عرض املثريات: تثلت يف عناصر الوسـائط املتعـددة -３
صـــور ثابتـــة ومتحركـــة، وخلفيـــات، حبيـــث تكـــون مالئمـــة يف 

 واختــريتاختيارهــا خلصــائص الطالبــات وطبيعــة األهــداف، 
حجـــــم  ر وعـــــياخللفيـــــات بـــــألوان ورســـــومات جذابـــــة، كمـــــا 

 الصفحات.  اخلطوط وألواهنا ومكاهنا يف
لقــاء تعريفــي مــع الطالبــات للتعــرف  ع ِقــدتوجيــه الــتعلم:  -４

التوجيهــــــــات  ومــــــــا ،(Chatbot)علــــــــى طريقــــــــة التعامــــــــل مــــــــع 
 رشادات الالزمة لالستخدام الصحيح.واإل
ـــــة يف ر وعيـــــت : هاوتنشـــــيط حتريـــــر اســـــتجابة املـــــتعلم -５ املرون

حبيث يتاح للطالبـة إعـادة الشاشـة عـدة  ؛(Chatbot)تصميم 
 مرات السرتجاع املعلومات واستذكارها.

يف تقـــدمي التغذيـــة الراجعـــة: متابعـــة الطالبـــات وتـــوجيههن  -６
أثنـــاء تأديـــة األنشـــطة، ومـــن يف و  ،أثنـــاء التحـــاور مـــع البـــوت

  لكرتوين.د على استفساراهتن عرب الربيد اإلخالل الر 
 وأنشطته:تحديد مهام التدريب  4 -

ــدَّد   نشــطة الــيت جيــب ه اخلطــوة مهــام التــدريب واأليف هــذ حت 
والــيت تــدعم الوحــدة الدراســية املكونــة  ،علــى الطالبــات إجنازهــا

تعـــددت تلـــك األنشـــطة مـــا بـــني أنشـــطة هتيئـــة  إذ ؛مـــن درســـني
أثنــاء الــدرس وأنشــطة تقــومي ختــامي،  ت نفَّــذ  يفوأنشــطة تكوينيــة 

وكــذلك أنشــطة واجبــات منزليــة. وقــد راعــت الباحثــة أن تكــون 
األنشــطة التدريبيــة مرتبطــة باألهــداف اإلجرائيــة لكــل درس مــن 

جابتهــــا إفعنــــد  ؛الــــدروس، وي قــــدم للطالبــــة تغذيــــة راجعــــة فوريــــة
خفاقهــــا يف إوعنـــد  ،جابـــة صـــحيحة تعـــزز بعبـــارات تشـــجيعيةإ

 ز بعبارات خمتلفة. اإلجابة تعز 
 ":المتعددة الوسائط" رعناص ختيارا -5

الوسائط التعليمية املالئمة لعرض كل موضوع مـن  اختريت
علـــى الـــدمج بـــني عناصـــر الوســـائط  اموضـــوعات املقـــرر اعتمـــادً 

لتحقيـق األهـداف املنشـودة، مـع  ؛املتعددة والتكامل فيما بينهـا
مراعـــاة خصـــائص كـــل وســـيط ومناســـبته لعـــرض احملتـــوى، وقـــد 

الصــور  -: )النصــوص تيــةمشلـت الربجميــة اســتخدام الوسـائط اآل
الفيــــديوهات  -الرســــوم املتنوعــــة  -الصــــور املتحركــــة  –الثابتــــة 

 والعروض(.
 تحديد التفاعالت: -6

التفاعـل مـا بـني تفاعـل يف هذه اخلطوة مجيع أنـواع ض مِّنت 
بــــــني الطالبــــــات، وبــــــني الطالبــــــات واملعلمــــــة، وبــــــني الطالبــــــات 

علـــــى النحـــــو ، لواحملتـــــوى، وبـــــني الطالبـــــات وواجهـــــات التفاعـــــ
 :اآليت

تفاعــــــل الطالبــــــات: يـــــــتم ذلــــــك بـــــــني الطالبــــــات بتبـــــــادل  -أ 
 أثناء النقاش.يف املعلومات واألفكار واخلربات 

لكــرتوين للتواصــل إد بريــ و فِـّرالبــة مــع املعلمــة: تفاعـل الط -ب 
 بني الطالبة واملعلمة عند حاجة الطالبة.

تفاعــــل الطالبــــة مــــع احملتــــوى: مــــن خــــالل االطــــالع علــــى  -ج 
وتشـــــــــــغيل  ،عناصــــــــــر احملتـــــــــــوى واحلـــــــــــوار مـــــــــــع الروبـــــــــــوت

واالخنـــــراط يف التجـــــارب واألنشـــــطة داخـــــل  ،الفيـــــديوهات
 عقل الروبوت.

 بناء االختبارات: -7
اختبــار لقيــاس اجلوانــب املعرفيــة لــدى طالبــات الصــف  ب ــن

يف  ات الحًقـــهـــذه اخلطـــوا ت وضَّــح  الســادس االبتـــدائي، وســـوف 
 تناول أدوات البحث. أثناء

 :(Development)التطممممممموير  مرحلمممممممة -الثالثمممممممة المرحلممممممة
 سـبق اليت التعليميَّة والوسائط املواد على املرحلة هذه يف ح ِصل

 خـــــالل مـــــن وذلــــك التصـــــميم، مرحلــــة يف واختيارهـــــا حتديــــدها
 ومـــــواد عناصـــــر بإنتـــــاج أو( فرةااملتـــــو ) جـــــاهزة عليهـــــا احلصـــــول

الباحثة هذه العناصر علـى أنتجت قد ، و (فرةااملتو  غري) جديدة
 : آليتالنحو ا
الباحثــــــة النصــــــوص اخلاصــــــة  كتبــــــتالنصــــــوص املكتوبــــــة:   -１

مـــــــــن خـــــــــالل برنـــــــــامج  جهزهتـــــــــامبحتـــــــــوى املوضـــــــــوعات و 
Microsoft Word 2007  عـــن طريـــق  حولت هـــاكحـــوار، ث
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(PandoraWriter) موقـــع  علـــى(Pandorabots ) الـــذي حيـــول
 مع حفظ األكواد. AIML امللفات النصية حلوار بلغة

الصــــور الثابتــــة واملتحركــــة: حصــــلت الباحثــــة علــــى الصــــور  -２
 ضـمنتهااإلنرتنت، وقـد  الثابتة واملتحركة من خالل شبكة
 الصور.دراج إلعقل الروبوت باستخدام أكواد 

إلضــافة الفيــديوهات ( Yotub)مــن موقــع  اســت فيدالفيــديو:  -３
لعقـــــل البـــــوت بعـــــد حتويلهـــــا ألكـــــواد باســـــتخدام صـــــفحة 

(Valid XHTML YouTube embed code generator.) 
الروابط: ت العمل على أكواد إضافة الروابط اخلاصة بلغـة  -４

HTML.إلضافة روابط خارجية داخل البوت ، 
 (Custom HTML)مـن خـالل  ص ـمِّمتالواجهـة احلواريـة:  -５

بصـــفحة  االســـتعانةكمـــا ت ،  (Pandorabots)داخـــل موقـــع 
(Online HTML Editor). 

 (:Implementation)مرحلة التنفيذ  -المرحلة الرابعة
صــورته  روبــوت احملادثــة يفهــذه املرحلــة  الباحثــة يف أنتجــت

 :تيةمرت هذه املرحلة باخلطوات اآلو  ،وليةاأل
مـــن األجهـــزة الـــيت ال  التأكـــدمـــن خـــالل جهـــزة: جتهيـــز األ -１

ــــط روبــــوت يعمــــل هبــــا اإل نرتنــــت الســــتبعادها، ووضــــع راب
جهــــزة فضــــالت متصـــفح الويــــب يف بـــاقي األاحملادثـــة يف م
 لصفحة.ل الطالبة لتسهيل فتح

اختبــار توافــق الصــفحة مــع مستعرضــات الشــبكة: للتأكــد  -２
مــن ظهــور الصــفحة بشــكل مالئــم للطالبــة عنــد التصــفح 

الباحثــة  اختــربت ؛بــأنواع خمتلفــة مــن مستعرضــات الشــبكة
التوافـــــق مـــــع أكثـــــر بـــــرامج متصـــــفحات الشـــــبكة العامليـــــة 

 وهي: ،اشيوعً 
  برنامج مستعرض الشبكة(Mozilla Firefox) 
  برنامج مستعرض الشبكة(Google Chrome) 
  برنامج مستعرض الشبكة(Opera) 
   برنامج مستعرض الشبكة(Safari) 
  مستعرض الشبكةبرنامج (internet explorer) 

روبــــــوت صــــــفحة الإىل نــــــه ميكــــــن الـــــدخول أىل إوخلصـــــت 
الباحثة بعد ذلك  عقدتكما  والعمل عليها من أي متصفح.

لتعــــــريفهن  ؛جلســـــة تعريفيـــــة مـــــع طالبــــــات اجملموعـــــة التجريبيـــــة
 .بالروبوت وكيفية التعامل معه

 : (Evaluation) التقوي  مرحلة -المرحلة الخامسة
جتـري عمليــات الروبـوت خـالل تطـوير كانـت الباحثـة      

جتريــب وتنقــيح للتأكــد مــن ســالمة الــروابط بــني أجزائــه، وعمــل 
الوســـــائط املختلفـــــة بشـــــكل صـــــحيح. وتتضـــــمن هـــــذه املرحلـــــة 

 :تيةاخلطوات اآل
ــــرِّبالتجريــــب الفــــردي:    -１ الروبــــوت بشــــكل فــــردي مــــن  ج 

وبصــفة لصــفحة بصـفة املعلمــة إىل االباحثـة  دخــولخـالل 
 جراء التعديالت.إالطالبة والتجريب و 

 الباحثـــــــة عرضـــــــتلواجهـــــــة احلواريـــــــة: املختصـــــــني لتقـــــــومي  -２
علـــــى جمموعـــــة مـــــن احملكمـــــني يف جمـــــال  الواجهـــــة احلواريـــــة

ــــــــــــيم واحلاســــــــــــب اآليل وعــــــــــــددهمتكنولوج ــــــــــــا التعل  ؛(4) ي

التعــــديالت  وأ جريــــت ،لحوظــــاهتملتحكيمهــــا وتســــجيل م
 .جاهزة لالستخداملواجهة احلوارية الالزمة لتكون ا

علــــى جمموعــــة صــــغرية مــــن  ااســــتطالعيًّ  روبــــوتجتريــــب ال  -３
بغــــــرض الكشـــــــف عـــــــن  ؛أفـــــــراد (4)مــــــن  ةاألفــــــراد مكونـــــــ

صـــعوبات االســـتخدام قبـــل البـــدء باســـتخدامها مـــع أفـــراد 
عينة البحـث، واتضـح للباحثـة عـدم وجـود أي مشـكالت 

 يف استخدام روبوت احملادثة.
 .للتطبيق اصاحلً الروبوت  أصبح اخلطوة هذه وبانتهاء

 تصمي  أدوات البحث: -
داة البحــــث، وقــــد أر قيــــاس اجلوانــــب املعرفيَّــــة: وهــــو اختبــــا

يف اخلطـوة األوىل  ح ـدِّدتيف ضوء األهداف املعرفيَّة الـيت  ب نيت
مــن مرحلــة التصــميم، وتقــيس كــل عبــارة مــن عبــارات االختبــار 

 ويشـمل ،ااالختبـار ورقيًّـ قـ دِّمهدفًا مـن األهـداف املعرفيَّـة، وقـد 

 8 و ،تـذكرللمنهـا  6) دفقـرة مـن نـوع االختيـار مـن متعـدِّ  (17)

بنــاء االختبــار املعــريف بــاخلطوات  قــد مــرَّ و  ،(طبيــقللت 3فهــم ولل
 :تيةاآل

 .حتديد اهلدف من االختبار -１
 .إعداد جدول املواصفات -２
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 .حتديد نوع االختبار وصياغة مفرداته -３
 .وضع تعليمات االختبار -４
 .مفردات االختبار نرقة اإلجابة عإعداد و  -５
  :وعرضه على احملكمني ،الصورة األوليَّة لالختبار -６

 ،أســـئلة االختبـــار يف صـــورهتا األوليَّـــة الباحثـــة صـــاغت
 ،ســـؤااًل  (17)وقـــد بلـــغ عـــدد أســـئلة االختيـــار مـــن متعـــدِّد 

لكل سؤال أربعة بدائل، واحد منهـا صـحيح، وبعـد كتابـة 
يف صورهتا األوليَّـة علـى جمموعـة  ع ِرضت ،فقرات االختبار

وذلك  ؛(4) وعددهم ،من احملكمني من ذوي االختصاص
الســــتطالع آرائهــــم حــــول )ارتبــــاط الســــؤال باهلــــدف ـ 

 وضوح الصياغة اللغويَّة(.و 
 االختبــار ع ــِرض :لالختبممار المعرفممي المحكمممينصممدا ا -７

 عـن آرائهـم إلبـداء وذلـك ؛ختصـنيملوا اخلـرباء من جمموعة على
 التغيــري أو بالتعــديل يتعلَّــق فيمــا ،مناســبة يروهنــا مالحظــات أي
 .احلذف أو
 التجربة االستطالعيَّة لالختبار:  -８
 بلـــغ كرنبـــا ، ألفـــا معادلـــة باســـتخدام ثبمممات االختبمممار: -أ 

 الـــــيت بالنتـــــائج الوثـــــوق ميكـــــن وهبـــــذا ؛(0.876) الثبـــــات معامـــــل
ص ل  .البحث عينة على االختبار تطبيق بعد عليها حي 

 معــامالت: كانــت معامممل السممهولة والصممعوبة حسمماب -ب 
 (،0.60 – 0.30) بــــني تــــرتاوح االختبــــار لفقــــرات الصـــعوبة

 أن يعـن وهـذا (،0.70 - 0.40) بني ترتاوح السهولة ومعامالت
 احلــد يف يقــع االختبــار فقــرات مــن فقــرة لكــل الصــعوبة معامــل

 االختبار. فقرات مجيع الباحثة بقيت   النتائج وهبذه ،املناسب

 االختبار: سؤال من أسئلة  معامل التمييز لكلِّ  -ج 
 0.33) ترتاوح بني االختبار لفقرات التمييز كانت معامالت

 فقرات من فقرة لكل التمييز معامل أن يعن وهذا (،0.67 –
 فقرات مجيع ق ِبلت ؛وعليه ،املناسب احلدِّ  يف يقع االختبار
 .االختبار

 الزمن أن الباحثة وجدت :االختبار زمن حساب -د 
 متوسِّط ألن وذلك دقيقة؛ (35) هو االختبار لتطبيق املناسب

 (35) تساوي االستطالعيَّة العينة أفراد جلميع الزمنيَّة املدة

 دقيقة.
 ،وثباته االختبار املعريف صدق من الباحثة تأكدت وبذلك
 فقرة،( 17) من مكونًا النهائيَّة صورته يف االختبار وأصبح

 .للتطبيق وقاباًل 
  :خطوات تطبي  البحث -

  :اآلتيةفق اإلجراءات التطبيق و   ب ِدئ
 .التمهيد وهتيئة مكان جتربة البحث -1
  .دوات قبليًّا )االختبار املعريف(ألتطبيق ا -2
 .جتربة البحث تنفيذ -3
 ات.التطبيق البعدي لألدو  -4

 الباحثة يف البداية اختربتالبيانات:  توزيع طبيعة اختبار
 االختبارين يف الطالبات درجات) :البيانات توزيع طبيعيَّة
 شابريو اختبار باستخدام( اجملموعتني لكلتا والبعدي القبلي

 حتت البيانات تكونبذلك و  2))ويلك كما يف اجلدول 
 قيمة البعدي االختبار يف لكنها ،اطبيعيً  توزيًعا موزعة الدِّراس ة

p طبيعي غري توزيًعا موزعة وهبذا تكون 0.05  من أقل.  

  2 جدول
 اختبار شابيرو ويلك للتطبيقين القبلي والبعدي للمجموعتين

 
Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. 

 038. 31 928.  قبلي
 160. 31 950.  بعدي
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 Mann-Whitney Uلذلك استخدمت الباحثة اختبار 
ملعاجلة البيانات، والتحقق من أن هناك فرقًا بني متوسِّط ر تب 
درجات طالبات اجملموعة التجريبيَّة والضابطة يف القياسني 

 القبلي والبعدي.

 لطرا واألساليب اإلحصائيَّة:ا -
تَّت املعاجلة اإلحصائيَّة للبيانات اليت حصلت عليها 

 اإلحصائيَّة للعلوم االجتماعيَّة الباحثة باستخدام حزمة الربامج
SPSS) الختبار صحة فروض البحث، وقد است خدمت )

 األساليب اإلحصائيَّة اآلتية:
 حساب معامل ارتباط بريسون. -１
 حساب معامل ثبات ألفا كرونبا . -２
 ( الختبار طبيعة توزيع البيانات.Blackمعادلة بليك ) -３
ط حلساب الفرق بني متوسِّ  Mann-Whitney Uاختبار  -４

درجات اجملموعتني التجريبيَّة والضابطة لالختبارين القبلي 
  والبعدي اخلاصني باجلوانب املعرفيَّة.

５- QDA Miner  لتحليل البيانات النوعيَّة املستخرجة من
 النظام.

 .one-way Anova  اختبار  -６

 :النتائج وتفسيرها
 لنتائج البحث حول أسئلته اآلتية: اتتضمن عرض  

للذكاء  chatbot)) دردشةما أثر استخدام روبوت  -１
التذكر،  :تنمية اجلوانب املعرفيَّة )عند مستويات يفاالصطناعي 

والفهم، والتطبيق( يف مادة العلوم لدى طالبات الصف 
 السادس االبتدائي جبدة؟

 user ما مدى تأثري تفاعل الطالبات مع النظام -２

interaction) تنمية اجلوانب املعرفيَّة يف مادة العلوم؟ ( يف 
ما أثر استخدام األول: وينص السؤال على: " جابة السؤالإ

تنمية  يفللذكاء االصطناعي  chatbot)) دردشةروبوت 
التذكر، والفهم، والتطبيق(  :اجلوانب املعرفيَّة )عند مستويات

يف مادة العلوم لدى طالبات الصف السادس االبتدائي 
 ."جبدة؟

الباحثة الفرضية  اختارتهذا السؤال  نولإلجابة ع
بني  (0.05)يوجد فرق دال إحصائيًّا عند مستوى اآلتية: "

تستخدم روبوت  أفراد اجملموعة التجريبيَّة اليتمتوسِّط درجات 
، ومتوسِّط درجات أفراد اجملموعة الضابطة (Chatbot) الدردشة

القياس البعدي لالختبار اليت تستخدم الطريقة التقليديَّة يف 
 ".التحصيلي املرتبط باجلوانب املعرفيَّة لصاحل اجملموعة التجريبيَّة

-Mann والختبار هذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار

Whitney U بني  فرقًا هناك أن من والتحقق البيانات، ملعاجلة
 يف والضابطة التجريبيَّة اجملموعة طالبات درجات متوسِّط ر تب

ختبار على  نـ فِّذ االوىل أوكخطوة . والبعدي القبلي القياسني
الضابطة )درجات طالبات اجملموعتني  :كامل البيانات

القبلي والبعدي دون تفنيد مستويات  والتجريبية يف االختبارين
أنه  (5)والشكل  (3)كما نالحظ بداية يف اجلدول  .التعلم(

توجد فروق بني ر تب متوسِّط درجات اجملموعتني الضابطة 
والتجريبيَّة يف كل  من القياسني القبلي والبعدي، ويظهر 
التفاوت جليًّا يف التطبيق البعدي لالختبار مع اجملموعة 

 .التجريبيَّة
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متوسط رتب درجات المجموعتين في القياس القبلي  :5شكل

 لي.يوالبعدي لالختبار التحص

ا ختبار مل يسجل فرقً الدناه نالحظ أن اأ (4)يف اجلدول 
ذا داللة إحصائيَّة بني التطبيق القبلي لالختبار بني اجملموعتني 

 (0.05)كرب من أ  Pكانت قيمة ال   فقد ؛والتجريبيَّةالضابطة 
نالحظ داللة معنويَّة ظاهرة بني متوسِّط  يف حني ،(6) شكل

 ،درجات اجملموعة التجريبيَّة والضابطة يف التطبيق البعدي
وهي   p = 0.000كانت قيمة   إذ ؛لصاحل اجملموعة التجريبيَّة

أدناه.( 7)كما يف الشكل ( 0.05)قل من أقيمة 

 

 .وجود داللة في االختبار البعدي بين المجموعتين: 7شكل         .  عدم وجود داللة في االختبار القبلي بين المجموعتين: 6شكل      

 3 جدول
المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس القبلي والبعدي لالختبار التحصيلي المرتبط بالجوانب اختبار مان وتني لمعرفة الفروا بين 

 المعرفية
Mean Ranks 

 مجموع الرتب متوسط الرتب العدد المجموعة 
 قبلي
 

 257.00 17.13 15 الضابطة
 239.00 14.94 16 التجريبية

 150.50 10.03 15 الضابطة بعدي
 345.50 21.59 16 التجريبية

  4لجدو 
 .داللة الفروا بين متوسِّط الدرجات في القياسين القبلي والبعدي لالختبار التحصيلي المرتبط بالجوانب المعرفيَّة للمجموعتين 

Mann-Whitney U Test Statistics 

 بعدي قبلي 
Mann-Whitney U 103.000 30.500 

Wilcoxon W 239.000 150.500 
Z -.687 -3.563 

Asymp. Sig. (2-tailed) .492 .000 
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 Mann-Whitney الباحثــــة اختبــــار أجــــرتكخطــــوة ثانيــــة 

U  علىعلى التطبيق البعدي لالختبار 
مــــــــــــع  ،والتجريبيَّــــــــــــة اجملمــــــــــــوعتني الضــــــــــــابطةمــــــــــــن   كــــــــــــل  

ــــــــــــــتعلُّ  يف  علــــــــــــــى النحــــــــــــــو املوضــــــــــــــحم تفنيــــــــــــــد مســــــــــــــتويات ال
 .(5)اجلدول 

  5 :لجدو 
 في االختبار البعدي. طالبات المجموعتين الضابطة والتجريبية داللة الفروا بين 

الجانب 
 مستوى الداللة الداللة uقيمة  مجموع الرتب متوسط الرتب العدد المجموعة المعرفي

 التذكر
 158.50 10.57 15 الضابطة

 001. دالة 38.5
 337.50 21.09 16 التجريبية

 الفه 
 167.50 11.17 15 الضابطة

 328.50 20.53 16 التجريبية 003. دالة 47.5

 التطبي 
 167.00 11.13 15 الضابطة

 003. دالة 47.000
 329.00 20.56 16 التجريبية

الجوانب 
 لي االمعرفية ك

 150.50 10.03 15 الضابطة
 001. دالة 47.000

 345.50 21.59 16 التجريبية

 درجات رتب متوسط أن يتضح من اجلدول السابق
البعدي بلغ عند  التطبيق يف التجريبية اجملموعة طالبات

( املعرفية كلًياالتذكر والفهم والتطبيق واجلوانب : )مستويات
وهي  ،(21.59) ،(20.56)، (20.53)، (21.09)على الرتتيب 
 يف الضابطة اجملموعة طالبات درجات متوسط قيم أكرب من

 ،(11.13)، (11.77)، 10.57)  (بلغ والذي البعدي التطبيق

داللة الفروق بني اجملموعتني يف  وعند حساب . (10.03)
 اماًل اليت تضمنها االختبار ويف االختبار ك ةاملستويات الثالث

عند مستوى  (0.001)بقيمة  احصائيً إدالة  (U)يتضح أن 
 ،من مستوى الفهم والتطبيق كل   عند (0.003)و ،التذكر

وهي قيم ال تتجاوز  ،لًياللجوانب املعرفية ك (0.001)و
 متوسط بني داللة ذات وجود فروق على يدل مما ؛(0.05)

 البعدي التطبيق يف التجريبية والضابطة اجملموعة درجات رتب
 ةاجلوانب املعرفي ويف، (التطبيق -الفهم -)التذكر :عند مستوى

اجملموعة  طالبات تفوقمما يعن  ؛التجريبية اجملموعة لصاحل لًياك
ي التطبيق البعداجملموعة الضابطة يف  طالبات التجريبية على

يدل على  وجود أثر  وهو ماالختبار اجلوانب املعرفية، 

يف تنمية اجلوانب  (Chatbot)الستخدام روبوت الدردشة 
 لطالبات املرحلة االبتدائية.املعرفية 

"ما مدى تأثري تفاعل  :سؤال البحث نولإلجابة ع 
تنمية اجلوانب  يف( user interactionالطالبات مع النظام )

  املعرفيَّة يف مادة العلوم؟".
من موقع روبوت احملادثة  log الباحثة ملف استخرجت

(. تقصد الباحثة بـ QDA Minerباستخدام برنامج ) الذكي
الروبوت  ي ستخد م"التفاعل" يف هذه احلالة هو الغرض الذي 

وعلى وجه التحديد يف هذه الدِّراس ة عدد املرات اليت  ،فيه
ت وظَّف . فيتفاعل فيها املستخدم مع الروبوت يف موضوع معنيَّ 

معدالت االستخدام يف احلكم على مدى االستفادة من نظام 
السابقة  املعاجلة  ميكن أن ت عضِّد لتحقيق هدف معني. و  ؛ما

تفاعل الطالبات مع  معدالتِ  دراسة   ةالبحث الرئيس لفرضيات
 الروبوت.

على جمموعة من  ا الروبوت  الباحثة مسبقً درَّبت لقد  
)التذكر،  :تنتمي إىل مستويات سؤااًل  (90)وهي  ،األسئلة

لطالبات من اجملموعة ا حتاورتومن ث  ،الفهم، والتطبيق(
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 ،منها سؤااًل ( 64)وسألنه  ،مع روبوت احملادثة الذكي التجريبيَّة
من نظام  log ــحسب مدخالت ال% 71.1ما نسبته  أي  

  اأدنامه (6)واجلدول  (.8) شكل ، ويوضحالروبوت

اليت استخدمتها الطالبات للتحاور مع  اوتصنيفاهتعدد األسئلة 
 الروبوت.

 

 تكرار األسئلة المدخلة في النظام (8) شكل
الطالبات يف إقبال  نيوالشكل السابق نالحظ من اجلدول

اجملموعة التجريبيَّة على احملادثة مع الروبوت للسؤال عن 
ر )التذكُّ : املعلومات اليت تندرج حتت مستويات التعليم

مستوى التطبيق. وهذا  دواهتمام حمدود باألسئلة عن ،والفهم(
يَّة نقأن الطالبة تفضل استخدام هذه التعلى  عام   وجه  ب يدلُّ 

وقد  ،هايلإدة يف املستويات املشار للحصول على إجابات حمدَّ 
 ،يكون لذلك عالقة برغبتها يف اسرتجاع حمتوى علمي معني

عمليَّة تتم يف حني د يف الدروس. أو حماولة فهم موضوع حمدَّ 
 ،عرض األمثلةاملعلِّمة اليت ت مع ا يف البيئة الصفيَّةالتطبيق غالبً 

 خالل ذلك كله. ،املمارسة التطبيقيَّة والتوجيه ومن ثَّ 

للكشف عن داللة االختالف من عدمها بني متوسِّطات و 
 )تذكر، فهم، :فة حسب مستوى التعلُّمتكرارات األسئلة مصنَّ 

بعد معاجلة  one-way Anovaالباحثة اختبار  طبَّقت تطبيق(
 سوف تدلُّ  0.05 فقيمة داللة تفوق. طبيعيَّة التوزيع للبيانات

وأنه خاضع  ،داللة تعلى أن الفروق بني املتوسِّطات غري ذا
 ،الروبوت فيها حتاورنيت لواسئلة الطالبات الأن إأي  ،للصدفة

ذي  وتوزيع متوسِّطات تكرارها على مستويات التعلُّم غري  
قيمة داللة أقل من  يف حنيا للصدفة. وأنه كان خاضعً  ،داللة
عىن لتكرار األسئلة سوف تكون دالة على أن هناك م 0.05

 ومن ثَّ  ،ها يف ضوء توزيعها على مستويات التعلُّميلإاملشار 

 6 جدول
 .وتصنيفاتها عدد األسئلة المستخدمة للتحاور مع الروبوت

 لألسئلة النسبة المئويَّة مجموع التكرارات لألسئلة في كل مستوى عدد األسئلة تصنيف األسئلة حسب مستويات التعلُّ 

 48.4375 90.00 31 التذكر

 43.75 81.00 28 الفه 

 7.812 17.00 5 التطبي 

 100 % 188 64 المجموع
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الروبوت كن يفضلن  إثبات أن الطالبات يف حتاورهنَّ مع
اجلدول يوضح و  غريها. االستفسار عن موضوعات معينة دون

 .دناه نتائج تطبيق االختبارأ (7)

 :7جدول 
 نتائج اختبار انوفا لبيان تكرار األسئلة حسب مستوياتها

 مستوى الداللة درجة الحرية المتوسط الوسيط العدد المستوى
 3.10- 4.00- 31 تذكر

2 
0.000 

 دالة
 3.11- 3.50- 28 فه 
 1.40 1.00 5 تطبي 

 2.75- 3.00- 64 المجموع
  إذ ؛(Allison, 2012) دراسة نتائج النتائج معهذه تتفق و 

كان هناك تنوع يف أسئلة الطالبات )أسئلة عن مستويات 
  .جابات قصرية، وأسئلة شخصية وغريها(إمعينة، وأسئلة ذات 

نتائج دراسات أظهرت مع  جاءت هذه النتائج متوافقة وقد
 دراســــــةومنهــــــا يف تعلــــــيم الطـــــالب،  (Chatbot)أثـــــر اســــــتخدام 

 الــيت اســتخدمت ((Hoffman et al., 2011 وآخــرون هوفمــان
يف تـــدريس صـــف جـــامعي ملعاجلـــة املشـــكلة  دردشـــةروبوتـــات ال

 ةدراسو  نيون وأثبتت ارتياحهم هلا.لكرتو املتعلمون اإل تواجهاليت 
يف  Chatbotثبتـت فاعليـة أالـيت  (Benotti  et al., 2014 ( بينـويت

يف  (Engagement)الطـــالب وحتفيـــز مشـــاركتهم  اهتمـــامجـــذب 
فرايــر  كــذلك دراســةو علميــة. موضــوعات ذات عالقــة مبفــاهيم 

ــــل   (Fryer& Carpenter, 2006) ربنــــتوكا وشــــاور وأتوي
(Shawar& Atwwell, 2005)  يبو( Bii, 2013) ليـــو  دراسةةة و؛

الـــيت أثبتـــت فاعليـــة هـــذه التقنيـــة يف  Liu et., 2014)) نآخـــريو 
املســــاعدة والــــدعم والتفاعليــــة وبنــــاء خــــربات الطــــالب معتمــــدة 

 يف على النحو املوضحعلى النظرية البنائية 
مــن نتــائج  جمموعــةمــع  االبحــث احلــايل. وهــو مــا يتفــق أيًضــ

الدراســات الــيت تثبــت فاعليــة النظريــة البنائيــة يف تنميــة اجلوانــب 
( 2010)السـفياين والبنـا و  (2010) جـان اسةاملعرفية كما يف در 

 (.2005)عوض والوهرو  (2009)الناقة والعيد و 
املعتمدة على االختبار  ةالبحث الرئيس ةفرضيأثبتت 

يف التطبيق البعدي بني اجملموعتني  التحصيلي أن هناك داللةً 
لصاحل التجريبيَّة. وتفاعل الطالبات   ،الضابطة والتجريبيَّة

م ا على احتياجات تعلُّ مع الروبوت كان معتمدً  ماتخدكمست
دة، وكانت هناك داللة ملتوسِّطات تكرار األسئلة حمدَّ 

ن معدالت إواملستويات اليت تقع ضمنها. وعليه ميكن القول 
سهم يف ألنظام كمساعد على التعلُّم الطالبات لاستخدام 

 يف االختبار التحصيلي. وأن داللة نَّ مهحتسني خمرجات تعلُّ 
جة من بيانات املستخر   الفروق بني متوسِّطات تكرار األسئلة

دة لدى الطالبة مرتبطة م حمدَّ تشري إىل احتياجات تعلُّ  ،النظام
 مبستوى التعلُّم. 

على ضوء ما ائج وترى الباحثة أنه ميكن تفسري هذه النت
 :أيتي

  القدرة( روبوتChatbotعلى ) سرعة ومواءمة تكيف 
 مع يتناسب مبا ،التعليميَّة املادة عرض وطريقة ومستوى

ساعدها على تنمية  ؛الفرديَّة هاوخصائص الطالبة قدرات
 .اجلوانب املعرفيَّة يف مادة العلوم املستهدفة

  دردشةروبوت  استخدام  ساعد (Chatbot للذكاء )
 والتفاعل احلوار على تعتمد ليةتفاع االصطناعي لواجهة

الطبيعيَّة على  بةالطال بلغةنظام وال ةالطالب بني املتبادل
هم يف أسمما  ؛والسؤال يها للبحثتكوين دافعيَّة لد

 اكتساب اجلوانب املعرفيَّة املطلوبة يف مادة العلوم.
 استخدام روبوت حمادثة (Chatbotللذكاء االصطناعي ) 

 التكنولوجيات إحدى يوه املعرفة، تثيل لتكنولوجيا
عرضها على ياملعرفة و  ميث ل إذي؛ للذكاء االصطناع همةامل

وباستخدام وسائط متنوعة  ،الطالبات يف صورة مناسبة
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الطالبات على اكتساب اجلوانب املعرفيَّة  تساعد
  .املطلوبة

  على التعلم بطريقة  الطالباتِ  روبوتات الدردشةساعدت
 ،ممتعة، وعملت على جذب انتباههن حنو عملية التعلم

وهذا ساعدهن على تعلم اجلوانب املعرفية املستهدفة،  
يف ضوء خصائص  روبوتات الدردشةكما أن تصميم 

 ،الفروق الفردية بني الطالبات ةمراعا إىل ىأد ؛الطالبات
ذا كان هلو  ،وعمل على زيادة دافعيتهن للتعلم من خالله
 دور فعال يف تعلم الطالبات للجوانب املعرفية.

 :قترحاتهوم توصيات البحث
يف ضوء نتائج البحث ومناقشتها وتفسريها؛ توصي  

  :أيتالباحثة مبا ي
  إجراء مزيد من الدراسات تتعلق بفاعلية روبوتات

الدردشة يف تنمية اجلوانب املعرفية لدى الطلبة يف مراحل 
 دراسية خمتلفة وكذلك مقررات دراسية أخرى.

 إجراء مزيد من الدراسات تتعلق بفاعلية روبوتات 
 الدردشة يف تدريس الطلبة تتعلق مبتغريات أخرى.

 جراء دراسة لتقصي أثر إ(Chatbot)  على اجتاهات الطلبة
 والدافعية حنو التعلم.

  دردشةروبوت استخدام (Chatbot)  يف ص مِّم الذي
املعرفيَّة يف مادَّة  اجلوانبلتنمية وأ نِتج البحث احلايل 

لثبوت  ا، نظرً االبتدائيِّ طالبات الصَّفِّ السادس لالعلوم 
 فاعليته يف تنمية املعارف يف مادة العلوم.

  دردشة اتروبوتتدريب املعلمني واملعلمات على تصميم 
(Chatbots )لتنمية معارف  للذكاء االصطناعي وإنتاجها

أو تقدمي دعم أو مشورة أو  ،معينة أو مفاهيم علمية
"رفيق دراسة" للطالب يف بيئة  نزلةمساعدة لتكون مب

 ن.تساب مهارات القرن احلادي والعشرياكتساعد على 

  اتروبوتالستفادة من على اتشجيع العاملني يف التعليم 
للوصول إىل نظام  أداةً واستخدامها  (Chatbots) الدردشة

 للمعلومات.

 المراجع
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107.  
جهات مدى حتقق متطلبات مشروع التو (. 2015احلصان، أماين بنت حممد. )
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 An Analytic Study of the Inclusion of theحتليلية= 

Trends in International Mathematics and Science 

Study (TIMSS-2015) Requirements 1st-4th Grades 

Science Textbook in Saudi Arabia. Zarqa Journal for 

Research and Studies in Humanities, 15(1), 111-132.  
-أهدافه-األساس مفهومه (. فلسفة التعليم2011حلس، داوود درويش. )

 مسرتجع  اجتاهاته.
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فاعلية برجمية تعليمية مقرتحة على التحصيل (. 2010علياء. )احلمياين، 
)رسالة  الدراسي يف مادة العلوم لدى تلميذات املرحلة االبتدائية

 العزيز، جدة.  ماجستري غري منشورة(. جامعة امللك عبد
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 دراسات يفواملفاهيم العلمية لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي. 

  .109 - 61(، 192)، املناهج وطرق التدريس
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Abstact: This research aims to identify chatbots and their role in developing cognitive aspects for elementary female 

students – Grade 6 – in Jeddah, using the tool of cognitive test. After validating (or:rating) the tool, and checking its validity 

and reliability (constancy), it is applied to an exploratory sample of 10 students selected on purpose. The researcher used the 

quasi-experimental method and it was applied to two groups: experimental and control groups. After calculating the students' 

grades and processing them statistically, the results show statistically function differences at ≥ 0.05 in the grades of the 

members of the two groups in favor of the experimental group in both before-after applications of the cognitive test. Results 

also indicate the existence of significant function differences in the after-application of the test between the two groups at the 

levels of remembering, understanding and applying in favor of the experimental group. This emphasizes the efficiency of AI 

Chatbot in developing cognitive aspects in  six-grade-students in Jeddah. Besides, the results taken from (Log) at the site of 

smart chatbot after their processing show the students' attraction towards engaging in chatting with the robot, in the 

experimental group, to ask about specific information. Therefore, the rate of using the system by the students as a supporting 

tool of learning contributed to improving  the students' learning outputs in the achievement test. In the light of these results, 

the researcher provided a number of recommendations and proposals. 
 

Key words: Robot – Artificial Intelligence (AI) – Chatbot – Cognitive aspects – Teaching Science. 

 
 

 

 

 

 


