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زهور حسن ظافر العمري :أثر استخدام روبوت دردشة
االصطناعي لتنمية اجلوانب املعرفيَّة يف َّ
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ِ
االصطناعي لتنمية الجوانب المعرفيَّة في مادَّة العلوم لدى طالبات المرحلة االبتدائية
للذكاء
أثر استخدام روبوت دردشة
ِّ
زهور حسن ظافر العمري
تعليم النماص

قدم للنشر 1440/1/2هـ  -وقبل 1440/3/20هـ
التعرف على روبوتات الدردشة ) ،(Chatbotsودورها يف تنمية اجلوانب املعرفيَّة لدى طالبات الصف السادس االبتدائي
المستخلص :استهدف البحث ُّ
ِ
مستخد ًما أداة االختبار املعريف ،وبعد تقنني األداة وحساب صدقها وثباهتا ،طبقت على عينة استطالعيَّة من عشر طالبات اختريت قصديًّا،
جبدة،
واستخدمت الباحثة املنهج شبه التجرييب ،وطبِّقت التجربة على جمموعتني جتريبيَّة وضابطة ،وبعد حساب درجات الطالبات ،ومعاجلتها إحصائيًّا،
كشفت النتائج عن وجود فروق دالة إحصائيًّا عند مستوى ≤  0.05بني درجات أفراد اجملموعتني التجريبيَّة والضابطة ،لصاحل التجريبيَّة يف التطبيقني
القبلي والبعدي لالختبار املعريف ،وأظهرت النتائج وجود فروق دالة معنويًّا يف التطبيق البعدي لالختبار بني اجملموعتني عند مستويات ُّ
التذكر والفهم
والتطبيق ،لصاحل اجملموعة التجريبيَّة؛ مما يؤكد فاعليَّة روبوت الدردشة للذكاء االصطناعي يف تنمية اجلوانب املعرفيَّة لطالبات الصف السادس االبتدائي
جبدة ،كما أن النتائج اليت استخ ِرجت من ملف ( )logيف موقع روبوت احملادثة الذكي بعد معاجلتها أظهرت إقبال الطالبات يف اجملموعة التجريبية على
احملادثة مع الروبوت للسؤال عن معلومات حمددة .وبناء عليه فإن معدل استخدام الطالبات ِ
للنظام كمساعد على التعلم أسهم يف حتسني خمرجات التعلم
ً
عددا من التوصيات واملقرتحات.
لديهن يف االختبار التحصيلي .ويف ضوء هذه النتائج قدمت الباحثة ً
الكلمات المفتاحية :روبوت ،الذكاء االصطناعي ،شات بوت ،اجلوانب املعرفيَّة ،تعليم العلوم.

23

اجمللة السعودية للعلوم الرتبوية – العدد  – 64الرياض (شوال 1440هـ /يونيو 2019م)

االستدالليَّة املتنوعة اليت غ ِّذي هبا الربنامج (بونيه1993 ،؛
سليمان.)2010 ،
ويعرف الشرقاوي ( )23 ،2011الذكاء االصطناعي بأنه:
"فرع من علوم احلاسب اآليل الذي ميكن بوساطته خلق برامج
احلاسبات اليت حتاكي أسلوب الذكاء اإلنساين وتصميمها؛
بدال من
كي يتمكن احلاسب اآليل من أداء بعض املهام ً
اإلنسان ،واليت تتطلب التفكري والتفهم والسمع والتحدث
واحلركة بأسلوب منطقي ومنظم".
ويف العامني  2015و  2016قفزت تقنيات الذكاء
االصطناعي املختلفة إىل املراتب األوىل يف قائمة التقنيات
املستحدثة اليت أصبحت دارجة بشكل كبري ،ويف حتقيق
لصحيفة فوربس اإللكرتونيَّة ،توقعت أن يكون الذكاء
استخداما،
االصطناعي وروبوتات احملادثة من التقنيات األكثر
ً
جبانب تطبيقات الواقع االفرتاضي (.)Laurinavicius, 2016
الدراسات تبحث يف تطبيقات هذه التقنيَّة
وبدأت جمموعة من ِّ
يف جمال التعليم والتدريب؛ ألهنا تقوم على مبدأ حماكاة
التواصل اإلنساين الذكي؛ ولكنه تواصل حيصل بني اإلنسان
واآللة ،ويعتمد جناحه على مدى دقَّة تطبيقات الذكاء
االصطناعي (اخلالدي والدجان .)2011 ،فماذا لو تَّت
االستفادة من تطبيقات الذكاء االصطناعي ،كوسائل تعلُّم
الصفي؛ حبيث يوظَّف ذكاء اآللة يف تنمية
مساندة للتعلُّم
ِّ
معارف أو مهارات حمددة لدى الطالب ،ويف الوقت نفسه
يكون مفهوم التواصل الذكي والقابل للتطوير حمرك العمليَّة
بوجه عام.
إن ُّ
التقدم يف جمال الذكاء االصطناعي ،باإلضافة إىل توافر
املواد على اإلنرتنت مينح الوقت للتفكري يف الذكاء
االصطناعي ،كأداة للتعلُّم والتفاعل ،وهو ما ميكن أن يقوم به
روبوت الدردشة " "Chatbotالذي يعىن بتزويد املعرفة األوليَّة،
ويتيح للمعلِّمني حريَّةً أكرب يف معاجلة احلاالت املعقدة؛ بع ِّد
التصرفات مرتبطةً بثقافة
الفروقات الشخصيَّة بني الطالب و ُّ

مقدمة:
تطورا غري مسبوق يف جمال
يشهد القرن احلادي والعشرون ً
تِقنية املعلومات واالتصاالت؛ مما أدى إىل ثورة علميَّة ومعرفيَّة
هائلةَّ ،أدت إىل اهتمام املؤسسات اجملتمعيَّة بالبحث يف أفضل
الوسائل ،لالستفادة من خمرجات هذه التطورات يف جماالت،
مثل :التعليم والتدريب والصحة واألعمال .وقد توجهت
املؤسسة التعليميَّة ،سواء يف مراحل التعليم العام أو العايل إىل
حتقيق االستثمار األمثل من تقنيات التعليم ،مع ما يتناسب
وتطلعات املراحل التعليميَّة وخصائصها ،ومع ما يوفر للطالب
فرصا لتوظيف أدوات وخمرجات هذه
يف هذه املراحل مجيعها ً
الثورة املعلوماتيَّة واملعرفيَّة؛ لتحقيق التقدم األكادميي املنشود
هلم ،وليصبحوا فيما بعد أفر ًادا منتجني يف جمتمعاهتم.
ومن هذا املنطلق ،يشري العديد من الباحثني الرتبويني إىل
ضرورة التوسع يف استخدام تقنيات التعلُّم ،اليت أصبحت جزءًا
ال يتجزأ من العمليَّة التعليميَّة أو التدريبيَّة ،وضرورة البحث عن
اجلديد من هذه التقنيات ،وضرورة تعميمه يف املدارس ،وتوفري
التدريب املناسب وف ًقا لتكنولوجيا التعليم املستقبليَّة (نوفل،
2010؛ احليلة.)2014 ،
ومن التقنيات املستقبليَّة اليت أصبحت جتذب نظر
الرتبويني ،تقنيات الذكاء االصطناعي وتطبيقاته .والذكاء
مبن على أساس أنه من املمكن حماكاة الذكاء
االصطناعي ي
البشري باستخدام أنظمة وأجهزة تقنيَّة .ويهدف علم الذكاء
االصطناعي إىل فهم طبيعة الذكاء اإلنساين عن طريق عمل
برامج للحاسب اآليل ،قادرة على حماكاة السلوك اإلنساين
املتسم بالذكاء ،وتعىن قدرة برنامج احلاسب على حل مسألة
ما ،أو اختاذ قرار يف موقف ما -بناءً على وصف هلذا
املوقف -فالربنامج نفسه جيد الطريقة اليت جيب أن تتبع حلل
املسألة ،أو للتوصل إىل القرار بالرجوع إىل عدد من العمليات
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وعلى الرغم من أن روبوتات الدردشة كانت موجودة منذ
منتصف الستينات؛ فإن القليل منها كان يستخدم لألغراض
التعليميَّة ،وكانت مجيعها تتعلق مبواضيع حمددة.
مفيدا
دورا ً
وميكن أن تؤدي روبوتات احملادثة الذكيَّة ً
لألغراض التعليميَّة؛ ألهنا ذات آليَّة تفاعليَّة ،مقارنة مع نظم
التعلُّم اإللكرتونيَّة التقليديَّة؛ إذ ميكن ل ِ
لطالب باستمرار
التفاعل مع الروبوت من طرِح أسئلة متعلقة مبجال معني
))Hoffman, Kowalski, Jain, & Mumtaz, 2011؛ وهو يقوم
بدور فاعل من خالل تقدمي الدروس اخلصوصيَّة ،واحلل،
اعتمادا
والدعم ،وتقدمي املشورة والنصائح ،أو حىت التعاطف،
ً
على ما حيتاج إليه مستخدموه من مساعدة ( Liu, Liu, Wang,
 Wang, & Li, 2013؛ .)Bii, 2013
وميكن استخدام هذه الروبوتات يف سياقات اجتماعيَّة؛
ألهنا برامج حاسوبيَّة ذكيَّة تنشأ حملاكاة لغة البشر ،عن طريق
التفاعل ،من خالل النص أو اخلطاب (Heller et al., 2005؛
Wang, 2008؛ .)Hoffman et al., 2011
ففي دراسة يب ) (Bii, 2013ما يوضح أن " "Chatbotميتلك
اإلمكانيَّة لالستخدام يف السياقات االجتماعيَّة ،فهو برنامج
كمبيوتر أ ِ
نشئ حملاكاة لغة البشر ،كما ورد ساب ًقا؛ لكنه
أيضا_ ميتلك القدرة على تعزيز التفاعل االجتماعي بني
_ ً
الناس ،والتعاون واملساعدة يف أداء التعلُّم؛ حبيث تستخدم
هذه التقنيَّة للتمهيد لبناء بيئة تعلُّم وتعليم بنائيَّة ،كأساس
لتمكني الطالب على اكتساب مهارات القرن احلادي
والعشرين.
كما تشري دراسة ديل ) (Dale, 2016إىل أن اللغة
انتشارا لعام  2016هي املساعد االفرتاضي
التكنولوجيَّة األكثر
ً
الذكي ،واملساعدون الرقميون ،والواجهات احلواريَّة ،أو
روبوتات الدردشات ،فقط ختتلف التسميات؛ لكن يبقى
املفهوم األساسي ذاته ،وهو حتقيق بعض النتائج عن طريق
التحاور مع آلة باستخدام لغة طبيعيَّة ،ويظهر يف طليعة
بروزا:
التكنولوجيا املساعدون الرقميون الصوتيون األكثر ً

هؤالء الطالب .وينظر البحث احلايل يف إمكانات الذكاء
االصطناعي ،وعلى وجه اخلصوص روبوتات الدردشة
(احملادثة) الذكيَّة ،ليس فقط ملواكبة التطور احلاصل يف
التقنيات اليت قد ختدم التعليم؛ بل ألن التواصل الذكي هو
عنصر فاعل ومؤثر يف العمليَّة التعليميَّة ،قلما ن ِظر يف أمهيته
عند دراسة توظيف التقنيات يف جمال التعليم.
تعد روبوتات الدردشة الذكيَّة ) (Chatbotsمن تطبيقات
الذكاء االصطناعي وهي تطبيقات برجميَّة ِّ
حمفزة على التعلُّم من
خالل االخنراط يف دردشة مع اآللة _ ويقصد باآللة يف هذا
البحث أجهزة احلاسب اآليل أو األجهزة الذكية املستخدمة
للتحاور مع الروبوت_ ولديها طريقة عمل؛ إذ ميكنها االتصال
بشبكات التواصل االجتماعي ،مثل :الفيس بوك والـ Gtalk
والرد تلقائيًّا على حمادثات الدردشة ،وميكن برجمة
)(Chatbotلإلجابة بطرق خمتلفة معتمدة على من كان َّ
يتحدث
معه ،وماذا يقول الشخص ،وما املوضوع الذي كانوا يتحدثون
فيه ساب ًقا ،إخل(Benotti, Martínez, & Schapachnik, 2014).
(Fichter& Wisniewski
ويعرف فيشرت وويزنيويسكي
ِّ
) ,2017روبوت احملادثة " "Chatbotبأنه تطبيق حاسويب ص ِّمم
لتوفري نوع من املعلومات أو اخلِدمات؛ إذ يواجهه املستخدم
حواريًّا ،إما عن طريق الصوت أو كتابيًّا.
أما يب وتو ) (Bii& Too, 2016فيعرفه بأنه برنامج كمبيوتر
ابت ِكر هبدف حماكاة لغة التفاعل البشري الذكيَّة من خالل
النص أو اخلطاب ،والغرض منه الدخول يف حمادثة أو حماكاة
ِّ
اتصاالت الدردشة غري الرمسيَّة بني املستخدم البشري وجهاز
كمبيوتر باستخدام اللغة الطبيعيَّة ،وميكن أن تبتكر باستخدام
خمتلف لغات برجمة الكمبيوتر مبا يف ذلك ،XML ،PHP،C++
 ،JAVAوبايثون ،و .AIML
وِمن ثَّ ميكن استخدامها أداةً للتعلُّم أو لدراسة لغة
جديدة ،وأداة للوصول إىل نظام للمعلومات ،ولتقدمي إجابات
عن أسئلة يف جمال معني(Shawar & Atwell, 2005).
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وأظهرت التجربة عند استخدام الروبوتات الصوتيَّة لتعلم
تفضيال من الطالب للروبوت عن
اللغة اإلجنليزيَّة كلغة أجنبيَّة
ً
أيضا املدرسني على أن
املدرس بنسبة  .%85ويساعد الروبوت ً
يصبحوا أكثر كفاءة ،مبا أنه جييب عن األسئلة املتكررة،
معني من العمل،
ويزودهم املعرفة األساسيَّة .وهبذا ُيتصر جزء َّ
ويصب املدرس تركيزه على األسئلة األكثر اختصاصيَّة
فضال عن ذلك ،ميكن للروبوت مجع األسئلة من
وتعقيداً .
ً
طالب فضلوا عدم ذكر أمسائهم وإرساهلا للمدرس ،وهبذا
يقلَّص احلاجز الذي يشعر به الطالب عند طرح األسئلة
وعرض اآلراء ( .)Fryer& Carpenter, 2006
وكانت دراسة وانغ وباترينا ) (Wang& Petrina, 2013قد
ذكرت أن هناك ست مزايا حمتملة لـ " "Chatbotتساعد
املتعلمني يف اللغة ويف التعليم من خالل ست طرق ،وهي:
 -1مييل الطالب إىل الشعور باالسرتخاء أكثر يف احلديث مع
الكمبيوتر أكثر من أي شخص.
 -2روبوتات الدردشة على استعداد لتكرار املواد نفسها مع
الطالب إىل ما ال هناية ،فهي ال تشعر بامللل أو تفقد
الصرب.
 -3توفر جمموعة منها ًّ
كال من النص والكالم؛ مما يسمح
للطالب ملمارسة كل من مهارات االستماع والقراءة.
 -4روبوتات احملادثة جديدة ومثرية الهتمام الطالب.
 -5لدى الطالب فرصة الستخدام جمموعة متنوعة من
اهلياكل اللغويَّة واملفردات ،واليت عادة لن يكون هناك
فرصة الستخدامها.
 -6ميكن أن توفر تغذية راجعة وفعَّالة للطالب يف اإلمالء
والنحو.
وعلى الرغم من أن استخدام روبوتات الدردشة ""Chatbot
كان له أثر واضح يف الرتفيه والتجارة والطب وغريها ،فهي
أيضا أثبتت فاعليتها يف جمال التعليم .ففي دراسة يب وتو (Bii
ً
) & Too, 2016اليت هدفت إىل استفتاء آراء  30طالبة يف
مدرسة بكينيا عن مدى االستفادة من روبوت دردشة ذكي

"سريي من شركة آبل ،كورتانا من مايكروسوفت ،أليكسا من
أيضا آالف من روبوتات
أمازون ،ومساعد جوجل" .وهناك ً
مهاما وظيفيَّة
احملادثة املرتكزة على النصوص ،واليت تستهدف ً
نصات
معينة ،واملدعومة بأدوات تتيح بناء روبوتات لعدد من ِم َّ
املراسلة املستخدمة على نطاق واسع.
ويرى مجاعة من الناس تلك التكنولوجيا على أهنا تبشر
بثورة يف طريقة تفاعلنا مع األجهزة واملواقع والتطبيقات .وهذا
ما تظهره دراسة ديل ( )Dale, 2016حني مجعت بعض
التصرحيات اليت تؤِّكد أن التفاعل مع التكنولوجيا ،إما
باستخدام نص أو كالم يف اللغة الطبيعيَّة قد أصبح عمليًّا
وبوجه متزايد ذا أمهيَّة بالغة؛ إذ يصنف استطالع  MITالتقن
الواجهات احلواريَّة على أهنا واحدة من عشرة جناحات تقنيَّة
يف سنة .2016
وتذكر دراسة ماكنيل ونيويري )(McNeal & Newyear, 2013
أن لغة ”ُّ “AIML
تعد وسيلةً بسيطة بطبيعتها للمدرسني
ِ
انطالق الكثريين من
والطالب لربجمة " ،"Chatbotونقطة
املهتمني بـ ـ " ،"Chatbotأو معاجلة اللغة الطبيعيَّة .أما أليسون
) (Allison, 2012فيذكر أن جمموعة ملفات  AIMLهي عبارة
عن ملفات نصيَّة تتضمن فئات( :أسئلة وأجوبة)ِ ،
مجعت
وصنِّفت من حيث احملتوى إىل ملفات هلا أمساء مرتبطة هبا،
وختَّزن أمناط مدخالت املعرفة واالستجابات ضمن هذه
امللفات.
دورا ذا فائدة لألهداف
ميكن لروبوتات الدردشة أن تؤدي ً
التعليميَّة؛ وذلك ألهنا ذات ميكانيكيَّة تفاعليَّة ،باملقارنة مع
أنظمة التعليم اإللكرتونيَّة التقليديَّة .ففي دراسة لـ فراير وكاربنرت
)(Fryer& Carpenter,2006تقول :إن روبوتات الدردشة تزود
املتلقني باملعرفة بطريقة ممتعة من ناحية ،ومن ناحية أخرى
مساعدا يف تفعيل مشاركة املتلقني .فهنالك نسبة
دورا
ً
تؤدي ً
مشاركة أعلى ،وشعور بأرحييَّة أكرب من الطالب عندما
يتحدثون مع كيان حمايد.
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ِ
مادة العلوم...
للذكاء
زهور حسن ظافر العمري :أثر استخدام روبوت دردشة
االصطناعي لتنمية اجلوانب املعرفيَّة يف َّ
ِّ

ملف حمادثة  Chat Logsإىل أن  %35من األسئلة املوجهة
للروبوت كانت عن مصادر املكتبة ،يف حني  %16كانت عن
ِخدمات املكتبة ،و %15كانت حول أسئلة حبثيَّة ذات عالقة
باملكتبة ،و %11عن املصادر اجلاهزة  ،reference-readyو%10
عن املشكالت الفنيَّة يف أنظمة املكتبة ،و %6كانت أسئلة
ذات إجابات بسيطة ،و %4كانت أسئلة شخصيَّة.
كما أجرى بينويت وآخرون ( )Benotti et al., 2014دراسة
هدفت إىل تصميم روبوت دردشة ذكي حتت اسم (،)Chatbot
واختبار مدى قدرته على جذب اهتمام الطالب ،وحتفيز
مشاركتهم ( )Engagementيف موضوعات ذات عالقة مبفاهيم
احلوسبة اليت تدرس يف املراحل الثانويَّة باملدارس األرجنتينيَّة .تَّ
اختبار ) )Chatbotكبديل متاح ملنصة ( )Aliceيف مسابقة وطنيَّة
يف جمال احلاسب ،وكذلك اختِرب يف بعض املدارس الثانويَّة
احلكوميَّة؛ فوجد أن معظم مؤشرات املشاركة( :إجناز املهمة،
واملشاركة واحلماسة واالهتمام) ازدادت عند استخدام
( ،)Chatbotباملقارنة مع ( ،)Aliceمع بعض االختالفات بني
الفتيات والفتيان ،وهي نفسها خمرجات التطبيق يف املدارس
احلكوميَّة ،ويعود ذلك إىل أن ) (Chatbotوفَّر احملتوى العلمي
واإلرشادات والتغذية الراجعة يف شكل بنائي ودوري للطالب،
يف حني مل تكن ( )Aliceتوفِّر تلك املميزات.
كما كشفت دراسة هوفمان وآخرين (Hoffman et al.,
) 2011عن نتائج استخدام روبوتات احملادثة يف تدريس صف
جامعي ،وذلك حماولة ملعاجلة املشكلة اليت يواجهها املتعلمون
اإللكرتونيون فيما يتعلمون؛ وقد أتيحت اخليارات للطالب
بني العمل على صفحة ويكي تَّ تعديلها ،أو عن طريق
احلديث مع أداة الذكاء االصطناعي احلواريَّة ،وبعد حتليل
فضلوا أداة
سجالت نشاط الطالب تبني أن معظم الطالب َّ
الذكاء االصطناعي احلواريَّة على صفحة الويكي.
وجتد الباحثة يف الدراسات السابقة ما يتفق مع البحث
احلايل ،يف كوهنا هتدف إىل بناء روبوتات دردشة تستخدم أداةً
تعلميَّة لتقدمي املعرفة ملستخدميها ،وتتيح التفاعل والبناء

الدراسة
( )Knowieص ِّمم يف موضوعات احلوسبة ،وقد طبِّقت ِّ
على عينة جتريبيَّة خالل فرتة 8أسابيع ،ومن ث توزيع أداة
صممها الباحثون .وأشارت النتائج يف
البحث ،وهي استبانة َّ
لديهن آراء إجيابيَّة عن روبوت
جمملها إىل أن الطالبات كان
َّ
أيضا جمموعة من احللول لتطويره.
الدردشة ،واقرتحت ً
وقد قام رمحان ( )Rahman, 2012بدراسة هدفت إىل
تصميم روبوت دردشة ذكي ملساعدة الطالب يف جامعة براك
 Bracالبنغالية على احلصول على معلومات عن القبول،
املقررات الدراسيَّة ،وقد بن روبوت احملادثة املقرتح،
واملعلِّمني ،و َّ
للرد على أسئلتهم ،ومن ث
وع ِرض على جمموعة من الطالب ِّ
أ ِخذت آراؤهم عن مدى رضاهم من عدمه عن اإلجابات
اليت حصلوا عليها؛ حيث سجل  %60رضاهم عن املعلومات
املتعلقة بالقبول ،وأبدى  %60رضاهم عن املعلومات املتعلقة
باملعلِّمني ،و %50أبدوا رضاهم عن املعلومات املتعلقة
الدراسة اليت قام هبا ليو وآخرون
باملقررات الدراسيَّة .وهدفت ِّ
َّ
( )Liu et al., 2013الختبار إمكانيَّة تصميم  Chatbotذكي
( (PALلإلجابة عن أسئلة نفسيَّة غري َّ
معني.
معقدة يف جمال َّ
إذ يركز هذا النظام على تقدمي اقرتاحات أوليَّة ،أو مساعدة
املستخدمني على ختفيف الضغط عن طريق استخراج
املعلومات من املنتديات على اإلنرتنت ،واليت على أساسها
ينشأ نظام ) .)Chatterbotوقد أجري اختبار أويل للتأكد من
جدوى النظام يف حبث الويب عن املعلومات ذات العالقة
باألسئلة املطروحة ،وأشارت النتائج إىل جناح التجريب األويل.
وقد أجرى أليسون ( )Allison, 2012دراسة هدفت
إىل مناقشة نتائج استخدام ( )Pixel chatbotالذي جييب عن
أسئلة عن املكتبة ومصادرها يف جامعة لنكولن نرباسكا ،ويف
الوقت نفسه يتفاعل بشكل "شبه إنساين" مع املستخدمني،
وحييل األسئلة اليت ال يستطيع اإلجابة عنها إىل املختصني يف
طورت الباحثة ( )Pixelاملتاح من خالل املوقع
املكتبة؛ وقد َّ
 /http://pixel.unl.eduباستخدام قاعدة البيانات SQL
باستخدام الذكاء االصطناعي .وأشارت نتائج حتليل 500
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اللفظي؛ إذ تشكل األهداف الرتبويَّة الغايات األساسيَّة اليت
نرغب من تالميذنا بلوغها عند مرورهم باخلربات التعليميَّة.
وهنا جند أن تصنيف اجلوانب املعرفيَّة ينبثق من تصنيف
األهداف التعليميَّة ،ويقسم اجلانب املعريف إىل مستويات هرميَّة
الرتتيب ،يشار إليها هبرميَّة بلوم ،إذ تبدأ من املستوى البسيط
الذي يستخدم قدرات ومهارات عقليَّة بسيطة ،إىل املستويات
العليا األعقد اليت تتفاعل فيها قدرات ومهارات عقليَّة مرَّكبة
َّ
ومعقدة ،كما يف الشكل (.)1

واملشاركة؛ إذ ميكن لـ ( )Chatbotأن حتفز الطالبة على بناء
املعرفة يف قالب من التواصل شبه اإلنساين ،فهي مبنزلة رفيق
أيضا وسيلة تساعد طالبة املرحلة
دراسة " ."Study Buddyوهي ً
االبتدائيَّة يف الوصول بيسر وسهولة للمعلومات واملعارف ،ومن
ثَّ تتحقق نواتج التعلُّم اليت ميكن قياسها باالختبار التحصيلي،
أو أي نوع من أنواع تقومي امتالك املعرفة.
إن استخدام تقنيات التعليم لتدريس مادة العلوم
للمستويات العليا يف التعليم االبتدائي ُّ
يعد أحد املوضوعات
اليت شغلت الباحثني الرتبويني يف عدد غري قليل من
الدراسات ،واليت أكدت أمهيَّة استثمار تقنيات التعليم لتقدمي
املعارف واملهارات املرتبطة هبذا العلم (البيشي والغامدي،
2006؛ احلمياين2010 ،؛ العريشي والل.)2009 ،
ويأيت اجلانب املعريف للعلم من حصيلة الرتاث الثقايف الذي
يتسلمه اجليل عن أسالفه من األجيال السابقة ،وكذلك
جمهودات علماء اجليل احلاضر يف البحث واالستقصاء،
والتوصل إىل حقائق ومكتشفات علميَّة تضاف إىل حمتوى
شك أن االنفجار املعريف احلادث
الثقافة من هذا الرتاث؛ وال َّ
مظهرا من مظاهر جانب العلم املعريف (قالدة.)2009 ،
ميثِّل ً
وتشري احلصان ( )2015إىل أن املقصود باجلوانب املعرفيَّة:
"املهارات العقليَّة املعرفيَّة اليت يفرتض أن ميتلكها املتعلِّم" .أما
عرفها بأهنا" :عبارة عن وصف ملا ينبغي أن
سليمان ( )2014في ِّ
يعرفه الطالب ،ويكون قاد ًرا على أدائه ،ويتوقع من الطالب
إجنازه يف هناية دراسته ملقرر دراسي ،أو برنامج تعليمي َّ
حمدد".
ويوضح قالدة ( )2009وعليان ( )2010أن التعلُّم ال يأيت
ِّ
بالصدفة؛ ولكنه نتاج اخلربة؛ كما أن البناء املعريف للفرد قد ب ِن
مير هبا الفرد
من حصيلة خربات التعلُّم املوجود باملواقف اليت ُّ
يف بيئته ،والعامل اخلارجي احمليط به ،وتظهر حصيلة البناء
املعريف يف سلوك الفرد ،وجتعله يستفيد منها يف تلخيص
املاضي ،وتفسري احلاضر ،والتنبؤ بظاهرة املستقبل؛ وحيث إن
فعال؛ فإن
قوال أو ً
السلوك هو ما يصدر عن اإلنسان ً
تتضمن السلوك اللفظي وغري
األهداف السلوكيَّة (التعليميَّة) َّ

الشكل ( )1الترتيب الهرمي المعرفي

فاجلانب املعريف كما بني عطا اهلل ( )2010وقالدة
يتكون من ستة مستويات متدرجة من املستوى البسيط إىل
َّ
املستوى املعقد ،وفيما يأيت نستعرض هذه املستويات:
 المعرفة (التذكر)  :Knowledgeتذكر أو استدعاء مـا تعلِّـم()2009

ساب ًقا.

 -الفهم م م م  :Understandingالق ـ ـ ــدرة عل ـ ـ ــى إدراك املع ـ ـ ــاين أو

البيانات ،وترمجتها ،وتفسريها.

 التطبي م م  :Applicationالقـ ــدرة علـ ــى اسـ ــتخدام أو تطبيـ ــقاملعلومات والنظريات واملبادئ والقوانني يف مواقف جديدة.

 التحليل  :Analysisالقـدرة علـى تفكيـك املـادة إىل أجزائهـاومكوناهتا؛ لتحقيـق فهـم أعمق لبنائها التنظيمي ،والبحث عن
العالقات اليت تربط هذه العناصـر وطريقة تنظيمها.
 -التركي ممب  :Synthesisالق ــدرة عل ــى جتمي ــع األج ـزاء لتك ــوين

كل متكامل ذي معىن.

 -التقوي  :Evaluationالقدرة على إصدار حكـم علـى قيمـة

م ــا أو عم ــل أو موق ــف ،ومـ ــا إىل ذل ــك ،طب ًق ــا لفك ــرة معين ــة؛
لتحقيق أغراض معينة.
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مادة العلوم...
للذكاء
زهور حسن ظافر العمري :أثر استخدام روبوت دردشة
االصطناعي لتنمية اجلوانب املعرفيَّة يف َّ
ِّ

الصفيَّة .وذلك بتكوين قاعدة معرفة ،وحتويل بيئة التعليم
والتعلُّم إىل بيئة يكون املتعلِّم حمورها ،وتضمن له التفاعل
والتواصل وبناء املعرفة ،وهذا ما تؤكده النظريَّة البنائيَّة اليت
استند عليها البحث.
وقد سعت كثري من الدراسات لرفع مستوى التحصيل
لدى الطالب ولتنمية جوانب معرفية يف جماالت متعددة،
منها :دراسة جان ( )2010اليت هدفت إىل قياس أثر
اسرتاتيجيات النظرية البنائية يف تنمية اجلوانب املعرفية يف
األحياء لدى طالبات املرحلة الثانوية .وقد أجري اختباران:
قبلي وبعدي ،وأظهرت نتائج الدراسة وجود أثر للربنامج
املقرتح يف تنمية اجلوانب املعرفية( :املعرفة املفاهيمية ،املعرفة
اإلجرائية ،حل املشكالت) .كما هدفت دراسة اخلطيب
واألشقر ( )2013إىل معرفة تأثري استخدام منوذج بناء املعرفة
املشرتكة يف تنمية التفكري التوليدي واملفاهيم العلمية لدى
تالميذ الصف الرابع االبتدائي يف مادة العلوم .واستخدمت
أداة اختبار التفكري التوليدي واختبار املفاهيم العلمية
(حتصيلي) ،وأظهرت النتائج أن دراسة تالميذ اجملموعة
التجريبية لنموذج بناء املعرفة املشرتكة أسهم يف زيادة قدراهتم
على التفكري التوليدي ،وأن حجم تأثري استخدام منوذج بناء
كبريا يف تنمية كل من املفاهيم العلمية
املعرفة املشرتكة كان ً
واكتساب التالميذ ملهارات التفكري التوليدي .وكانت دراسة
أمحد ( )2013قد هدفت إِىل تنمية املفاهيم العلمية ومهارات
ما وراء املعرفة لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي باستخدام
اسرتاتيجية " تنبأ ،الحظ ،اشرح" .واعتمدت على املنهج شبه
التجرييب ،واستخدمت أدايت االختبار لتحصيل املفاهيم
العلمية ومقاييس مهارات ما وراء املعرفة (على طريقة ليكرت)،
وأظهرت النتائج أن اسرتاتيجية "تنبأ ،الحظ ،اشرح" أثبتت
فاعليتها يف تنمية املفاهيم العلمية ومهارات ما وراء املعرفة
لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي مبا يعادل نسبة %99
كما يقيسه اختبار حتصيل املفاهيم العلمية واختبار مقياس ما
وراء املعرفة .أما دراسة أيب عطايا وبريم ،وعبد القادر (،)2007

ويركــز اجلانــب املعــريف علــى مفهــومني أساسـني ،مهــا :املعرفــة
 ،Knowledgeوالفهــم  ،Understandingويع ـ ُّد طلــب املعرفــة
دائمـا ،ولبنــاء املعرفــة املبعثــرة لــدى الفــرد يف قالــب معــريف
تعلمـا ً
ً
ِ
متماسـ ـك؛ ظه ــر الفك ــر البن ــائي كنم ــوذج ق ــوي ج ـ ًّـدا يف بن ــاء
أيض ـ ـا هتيئـ ــة املـ ــتعلِّم
املعرفـ ــة لـ ــدى املتعلمـ ــني ،ويتطلَّ ـ ـب الفهـ ــم ً
التحول يف التدريس من أجل الفهم ،وهو جوهر
للفهم؛ حيث ُّ
البنائيَّة  Constructivismوقلبها اليت ترتكز على النظريَّة البنائيَّة
. Constructivism theory

الفعال للمعرفة لكل طالب
وت ِّ
شدد البنائيَّة على أمهيَّة البناء َّ
خــالل ربــط الــتعلُّم الســابق والــتعلُّم الالحــق بوســاطة املتعلمــني
أنفســهم .ويع ـ ُّد "بياجيــه" واضــع اللبنــات األوىل للبنائيَّــة؛ فهــو
القائــل بــأن عمليَّــة "املعرفــة" تكم ـن يف بنــاء موضــوع املعرفــة أو
إعادة بنائه.
ونظرا ألمهيَّة النظريَّة البنائيَّة يف تدريس العلوم؛ فقد نصح
ً
كثري من خرباء الرتبية العلميَّة بتطبيقها يف التدريس ،فلم يعد
هدف التعليم زيادة املعلومات يف عقل الطالب ،وإمنا إتاحة
الفرصة لبناء معرفته بنفسه حىت يصبح ما تعلمه ذا معىن
بالنسبة له؛ لذلك يؤكد الرتبويون يف مناهج العلوم وتدريسها
على أن تدريس العلوم أصبح عمليَّة هتدف إىل تنشيط
املعارف السابقة للطالب ،وبناء املعرفة واكتساهبا وفهمها،
واالحتفاظ هبا ،واستخدامها حىت ينمو الطالب عقليًّا
ووجدانيًّا ومهاريًّا ،وتتكامل شخصيته من خمتلف جوانبها
(زيتون2007 ،؛ خطايبة.)2005 ،
وقد أثبتت كثري من الدراسات فاعليَّة منوذج التعلُّم البنائي،
والنظريَّة البنائيَّة يف ارتفاع مستوى التحصيل وتنمية اجلوانب
املعرفيَّة ،منها :دراسة جان ( ،)2010ودراسة السفياين والبنا
( ،)2010ودراسة الناقة والعيد ) ،)2009ودراسة حجازي
( ،)2009ودراسة عوض والوهر ( .)2005وبناءً عليه؛ فإن
البحث احلايل ُيترب إمكانيَّة أن تكون روبوتات الذكاء
مساندا للتعلُّم الصفي،
مصدرا معرفيًّا
االصطناعي ))Chatbot
ً
ً
يف إطار يدعم التواصل الذي حياكي ما حيدث يف املواقف
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فقد هدفت إىل التعرف على أثر برنامج مقرتح قائم على
التدريس جلانيب الدماغ على تنمية اجلوانب املعرفية يف العلوم
لدى طالب الصف التاسع األساسي ،واعتمدت على املنهج
التجرييب ،واستخدمت أداة االختبار التحصيلي لقياس
اجلوانب املعرفية ،وأثبتت نتائجها فاعلية الربنامج املقرتح يف
تنمية اجلوانب املعرفية.
وتتفق هذه الدراسات مع البحث احلايل يف ضرورة تنمية
اجلوانب املعرفية ورفع مستوى حتصيل الطالب باستخدام
وسائل متنوعة ،واستخدمت يف هذه الدراسات أداة االختبار
التحصيلي وهي األداة املستخدمة يف هذا البحث الذي
سيطبق على املرحلة االبتدائية ،وهو ما يتفق مع دراسة
اخلطيب واألشقر ( ،)2013وُيتلف مع الدراسات األخرى
اليت طبِّقت على املرحلتني املتوسطة والثانوية.
إن الباحثة تتطلع من خالل تصميم روبوت دردشة يوظِّف
تقنيَّة الذكاء االصطناعي ،إىل توفري فرص تعلُّم للطالبة اليت
تدرس مادة العلوم خارج الصف الدراسي وداخله؛ ولكنها
فرص تعتمد على حماكاة التواصل اإلنساين الذكي الذي ال
جيعل الطالبة تعزف عن استخدام التقنيَّة ،وينمي اجلوانب
املعرفيَّة لديها ،ومن ثَّ حيسن من خمرجات التعلُّم.

التعلُّم لدى الطالب (زكي2013 ،؛ العنزي )2010 ،وعلى
وجه التحديد يف مادة العلوم يف مراحل التعليم األساسي.
ويف اململكة العربيَّة السعوديَّة ،س ِّجلت جمموعة من
املؤشرات الدالة على تدين مستوى الطالب يف مادة العلوم،
ففي تقرير هليئة تقومي التعليم ظهر من حتليل نتائج االختبارات
الوطنيَّة لعام  2015أن  % 41من طالب الصف السادس
حققوا درجات حتت معيار احلد األدىن يف مادة العلوم (وزارة
التعليم ،)2016 ،وهو ما يتفق مع نتائج )(TIMSS 2015
الدراسة الدوليَّة لتقومي مستويات األداء يف الرياضيات والعلوم)
ِّ
اليت ظهر فيها اخنفاض معدل أداء الطالب السعوديني يف
ماديت الرياضيات والعلوم؛ إذ حصلت السعوديَّة على املركز
اخلامس واألربعني الختبار العلوم للصف الرابع االبتدائي،
مبعدل حتصيل  396درجة ،وبذلك ُّ
تعد من الدول اخلمس
األخرية األسوأ يف هذا االختبار ).)IEA, 2015
ومما فاقم من هذه املشكلة هو عدم االهتمام بتوظيف
تقنيات التعليم يف تنمية اجلوانب املعرفيَّة لدى املتعلمني؛ كون
هذه التقنيات ميكن أن تستخدم لتقدمي املفاهيم العلميَّة
للطالب ،بطرق خمتلفة ،تعزز التعلُّم ،وحتفز الطالب وجتذب
اهتمامهم (الشمري.)2015 ،

مشكلة البحث:

أسئلة البحث:

تُستَم ْقصى محاور المشكلة البحثيَّة من خالل اإلجابة
عن التساؤالت اآلتية:
 -１م ـ ــا أثـ ـ ــر اس ـ ــتخدام روبـ ـ ــوت دردش ـ ــة ( (Chatbotللـ ـ ــذكاء
االص ــطناعي يف تنمي ــة اجلوان ــب املعرفيَّــة (عن ــد مس ــتويات
التـذكر ،والفهـم ،والتطبيـق) يف مــادة العلـوم لـدى طالبــات
الصف السادس االبتدائي جبدة؟
user
 -２م ـ ــا م ـ ــدى ت ـ ــأثري تفاع ـ ــل الطالب ـ ــات م ـ ــع النظ ـ ــام
) )interactionيف تنمية اجلوانب املعرفيَّة يف مادة العلوم؟

هتدف ممارسات التعليم األساسي إىل تكني الفرد من
مواصلة تعليمه ،الكتساب املعارف أو املهارات الالزمة اليت
تكنه من االخنراط يف اجملتمع واحلياة العمليَّة يف مراحل الحقة،
مستفيدا من فرص التعليم غري النظامي،
ومتابعة التعلُّم ذاتيًا،
ً
وضروب التعليم املستمر كـلها (حلس)2011 ،؛ لذلك فإن
املؤسسات الرتبويَّة تعىن بزيادة حتصيل املتعلِّم ،وتركز على
ضرورة اكتسابه املعلومات واملعارف واملهارات اليت تساعد على
تنمية اجلوانب املعرفيَّة لديه .وعلى الرغم من ذلك فهناك عدد
من الدراسات اليت أكدت وجود تدن ملحوظ يف مستوى

أهداف البحث:

تتمثل أهداف البحث في اآلتي:
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ِ
مادة العلوم...
للذكاء
زهور حسن ظافر العمري :أثر استخدام روبوت دردشة
االصطناعي لتنمية اجلوانب املعرفيَّة يف َّ
ِّ

 احلــدود املكانيَّــة :مــدارس الرتبيــة اإلســالميَّة األهليَّــة جبــدة
نظرا لتوافر اإلمكانات الالزمة لتطبيق البحث.
ً

 -１التعـرف علــى أثـر اســتخدام روبــوت دردشـة )(Chatbot
لل ـ ــذكاء االص ـ ــطناعي يف تنمي ـ ــة اجلوان ـ ــب املعرفيَّ ـ ــة (عن ـ ــد
مستويات التذكر ،والفهم ،والتطبيق) يف مادة العلوم لدى

 احل ـ ــدود البشـ ـ ـريَّة :طالب ـ ــات الص ـ ــف الس ـ ــادس االبت ـ ــدائي
مبدارس الرتبية اإلسالميَّة األهليَّة.

طالبات الصف السادس االبتدائي جبدة.

 -２التعــرف علــى م ـدى تــأثري تفاعــل الطالبــات مــع النظــام
( )user interactioيف تنميـ ــة اجلوانـ ــب املعرفيَّـ ــة يف مـ ــادة
العلوم.

فرض البحث:
متوسط
يوجد فرق دال إحصائيًّا عند مستوى ( )0.05بني ِّ
درجات أفراد اجملموعة التجريبيَّة اليت تستخدم روبوت احملادثة
ومتوسط درجات أفراد اجملموعة الضابطة اليت
)،)Chatbot
ِّ
تستخدم (الطريقة التقليديَّة) يف القياس البعدي لالختبار
التحصيلي املرتبط باجلوانب املعرفيَّة ،لصاحل اجملموعة التجريبيَّة.

أهميَّة البحث:








ميكن أن يسهم هذا البحث يف إثراء احملتوى العلمي
الرتبوي فيما يتعلق بروبوتات الدردشة وإبراز التجارب
الرائدة يف هذا اجملال.
ميكــن أن يســهم يف مســاعدة مطــوري املنــاهج لالســتفادة
مــن تقنيــة الــذكاء االصــطناعي يف بنــاء روبوتــات تعليميــة
وإدراجها ضمن املناهج كمواد إثرائية.
إمكاني ـ ــة االس ـ ــتفادة م ـ ــن ه ـ ــذا البح ـ ــث كنم ـ ــوذج قاب ـ ــل
للتطبي ــق يف م ــادة العل ــوم ق ــد يس ــاعد املعلم ــني يف حتس ــني
التدريس باستخدام تقنيات حديثة.
إمكاني ـ ــة االس ـ ــتفادة م ـ ــن  Chatbotبوص ـ ــفه أداة تعليمي ـ ــة
مرافقة للطالب ،وقد تفتح له آفاقًا ال حدود هلا.

مصطلحات البحث:

أ -روبوت دردشة للذكاء االصطناعي ):(Chatbot
ُّ
للتحدث مع البشر باستخدام اللغة الطبيعيَّة،
نظام آيل ص ِّمم
يعتمد على مدخالت َّ
حمددة وخمرجات متوقعة Brennan,
).)2006

التعريف اإلجرائي :هو نظام آيل ذكي مربمج على هيئة سؤال
وجواب؛ لتقدمي معلومات للطالب يف جمال معريف َّ
حمدد،

يعمل كـ (رفيق دراسة) إلثراء معلومات الطالب وخرباته،
التصرفات يف مواقف التواصل اإلنساين ،وميكن
وحياكي بعض ُّ
التفاعل معه داخل الصف وخارجه ويف أي وقت باستخدام
احلواسيب املختلفة واألجهزة الذكية.
فهو من ث ُيتلف عن الطريقة التقليدية اليت تستخدم
فيها طريقة التدريس االعتيادية ،ويكون املعلم فيها هو حمور
العملية التعليمية؛ فينقل املعرفة ألذهان الطالب مباشرة
معتمدا على أسلوب احملاضرة أو اإللقاء أو غريها من
ً
األساليب التقليدية يف بيئة تعلم حتدد بوقت معني يف مكان
معني.

حدود البحث:

سيلتزم البحث الحالي بالحدود اآلتية:

 احل ـ ــدود املوض ـ ــوعيَّة- :الفص ـ ــل الث ـ ــاين عش ـ ــر (الكهرب ـ ــاء
واملغنــاطيس) يف مقـ َّـرر العلــوم للصــف الســادس االبتــدائي،
الفصـ ــل الدراسـ ــي الثـ ــاين ،وقـ ــد اختـ ــري لتوافقـ ــه يف اخلطـ ــة
الدراسية مع وقت تطبيق البحث.
اجلوانـ ـ ــب املعرفيَّـ ـ ــة احملـ ـ ــددة مبسـ ـ ــتويات( :التـ ـ ــذكر ،الفهـ ـ ــم،التطبيق) ،وحدِّدت هذه املستويات؛ كوهنـا قابلـة للتحقـق
باستخدام إمكانات التقنية املستخدمة.
 احلدود الزمانيَّة :الفصل الدراسي الثاين من العام الدراسي
1438/1437هـ.

عرفها
ب -الجوانب المعرفيَّة ) :(Cognitive Aspectsوي ِّ
عبد النيب ،والقلين ،واملر ،وشرف الدين ( )2011بأهنا:
"سلسلة من النشاطات العقليَّة اليت حتلِّل املعلومات املتاحة هلا،
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جبدة والبالغ عددهن
1438 -هـ

واليت تؤدي بدورها كامل الوظائف املعرفيَّة :كاالنتباه واإلدراك
والتذكر ،ومبا تنطوي عليه من عمليات االستدالل والقدرة
على حل املشكالت" (.)492
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طالبة خالل العام الدراسي

1437

ب -عيِّنة البحث :طالبات مدارس الرتبية اإلسالميَّة األهليَّة
جبدة ،وت اختيارهن بطريقة قصديَّة؛ وذلك بسبب توافر
األدوات واإلمكانات الالزمة لتطبيق البحث يف املدرسة من
وجود معمل للحاسب اآليل ،واتصال باإلنرتنت؛ وهبذا اختري
فصالن بالطريقة العشوائيَّة ،كما استخدم التعيني العشوائي
لتوزيع الفصلني يف اجملموعتني :التجريبيَّة والضابطة ،وجاء
الفصل السادس (أ) يف اجملموعة التجريبيَّة وعدد الطالبات فيها
تكونت اجملموعة الضابطة من الفصل
( )16طالبة ،يف حني َّ
السادس (ب) ،وعدد الطالبات فيها ( )15طالبة.

التعريف اإلجرائي :هي حصيلة املعلومات واملعارف اليت
تكونت لدى املتعلِّم ،والناجتة من عمليات عقليَّة منظمة
َّ
تتضمن اإلدراك و ُّ
التذكر ،وحلَّ املشكالت ،ميارسها املتعلِّم
َّ

عند تلقي املعلومات ،وتشمل احلقائق واملفاهيم واملبادئ،
والقواعد والقوانني والنظريات العلميَّة.
الطريقة واإلجراءات:

منهج البحث:

املنهج شبه التجرييب :يقوم هذا املنهج على أساس العالقة
السببيَّة بني متغريين :أحدمها املتغري املستقل Independent
) )Variableاملتمثل يف روبوت حمادثة للذكاء االصطناعي،
واآلخر املتغري التابع ( (Dependent Variablesاملتمثل يف
اجلوانب املعرفيَّة مبستوياهتا املعرفيَّة الثالثة :التذكر ،الفهم،
التطبيق.

التصمي التجريبي للبحث:

استخدمت الباحثة التصميم التجرييب ذا اجملموعتني
التجريبيَّة والضابطة؛ واختريت جمموعتان من طالبات الصف
السادس االبتدائي ،تثل اجملموعة التجريبيَّة واليت درست
باستخدام روبوت الدردشة " "Chatbotللذكاء االصطناعي،
يف حني درست اجملموعة الضابطة باستخدام الطريقة التقليديَّة
السائدة يف التدريس.
واستخدم التصميم البحثي ِ
املعتمد على اختبار قبلي/
بعدي  Posttest Design/Pretestويوضح اجلدول ( )1التصميم
التجرييب للبحث.

مجتمع البحث وعينته:

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

جدول 1

التصمي التجريبي للبحث
المجموعة

القياس القبلي

المجموعة الضابطة

اختبار معريف
لقياس مستويات:
(التذكر -الفهم  -التطبيق)

المجموعة التجريبيَّة

 إعداد روبوت الدردشة ) (Chatbotوفالتصمي التعليمي) :(ADDI

نموذج

المعالجة التجريبيَّة
التدريس
بالطريقة التقليديَّة
Chatbot
)(Pandorabots

القياس البعدي
اختبار معريف
لقياس مستويات:
(التذكر -الفهم  -التطبيق)

اطلعت الباحثة على جمموعة من مناذج التصميم التعليمي،
واختارت النموذج العام للتصميم التعليمي ) (ADDIEلتصميم
روبوت دردشة ) (Chatbotوقد اتُّبعت املراحل اآلتية:
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ِ
مادة العلوم...
للذكاء
زهور حسن ظافر العمري :أثر استخدام روبوت دردشة
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المرحلة األولى -مرحلة التحليل ) :(Analysisهذه املرحلة

متاحا
كما وضع جدول باملواعيد اليت يكون فيها املعمل ً
للطالبات للتعلم.

 -１تحديد خصائص الطالبات للمرحلة االبتدائية:

 -1صياغة األهداف التعليمية:

هي نقطة البدء يف خطوات النموذج ،وفيما يأيت عرض
خلطوات هذه املرحلة:

المرحلة الثانية -مرحلة التصمي ):(Design

تتحدد خصائص الطالبات فيما يأيت( :أعمارهن
ترتاوح ما بني  12-13سنة ،واملستوى االجتماعي واالقتصادي
للطالبات متقارب ،والظروف البيئية هلن متشاهبة إىل حد كبري،
ولديهن مهارات أساسية يف التعامل مع احلاسب؛ إذ تعد مادة
أيضا لديهن
احلاسب اآليل ضمن أحد مقررات املرحلة ،و ً
القدرة على التعامل مع اإلنرتنت وشبكات التواصل
االجتماعي ،كما أن لدى الطالبات الدافعية والرغبة الشديدة
يف التعلم عن طريق اإلنرتنت مع أنه مل يسبق هلن دراسة أي
مقرر دراسي عرب الويب.

صاغت الباحثة اهلدف العام للبحث ،وهو تنمية اجلوانب
املعرفية لدى طالبات الصف السادس االبتدائي جبدة
باستخدام روبوت احملادثة للذكاء االصطناعي ،وقد استعانت
الباحثة مبوقع وزارة التعليم لصياغة األهداف التعليمية للفصل
الثاين عشر يف مادة العلوم املقرر على الصف السادس
وصل للهدف العام لروبوت احملادثة ،وهو
االبتدائي؛ وقد ت ِّ
(تنمية اجلوانب املعرفية) ،ويتفرع من هذا اهلدف أهداف فرعية
تتضمن األهداف العامة والتفصيلية لفصل (الكهرباء
واملغناطيس).

 -2تحديد المحتوى التعليمي:
ووف ًقا لتقسيم الدروس املعتمد من وزارة التعليم وجد أنه
استخداما،
يراعي الرتتيب بطريقة التتابع اهلرمي؛ ألنه األكثر
ً
واألفضل يف تعلم املتعلمات ملادة العلوم؛ إذ يبدأ من أعلى
باملهمات الرئيسة ،ويتدرج إىل األسفل حنو املهمات الفرعية
املمكنة ،واليت حتقق األهداف التعليمية املرجوة من استخدام
.Chatbot
ويف ضوء "وحدة الكهرباء واملغناطيس" واليت تشتمل على
درسني .األول :الكهرباء ،واآلخر :املغناطيسية؛ و ِضع تصور
لتنمية اجلوانب املعرفية واملتضمن روبوت ( )Chatbotحيتوي
على واجهة حوارية تتمتع بالبساطة وعدم التعقيد وسهولة
الوصول إىل املعلومات مع دعمها مبجموعة من املتغريات،
كالصور ،واأللوان على النحو املوضح يف الشكل(:)2

 -2تحديد الحاجات التعليمية:
تتحدد احلاجات التعليمية يف تنمية اجلوانب املعرفية؛
إذ تشكل معاجلتها زيادة حتصيل املتعلم واكتسابه جمموعة من
املعلومات واملعارف واملهارات واخلربات اليت تساعده على
التعامل مع معطيات العامل احمليط به ،وحماولة لدمج التقنية يف
التعليم بشكل أكثر فاعلية؛ لذلك كان ال بد من تطبيق تقنية
تعليمية تتناسب مع خصائص املتعلمات بشكل جيعلهن أكثر
جتاوبًا معها ،وتتمثل هذه التقنية يف روبوت دردشة للذكاء
االصطناعي  Chatbotلتنمية اجلوانب املعرفية؛ إذ يعد أحد أهم
التقنيات املستحدثة للعامني  2015و.2016
 -3تحليل المصادر واإلمكانات:

ت القيام مبسح شامل للموارد والوسائل واملصادر التعليمية
اخلاصة بتدريس هذا الفصل من خالل  ،Chatbotوقد ج ِّهز
معمل احلاسب اآليل وفحصت أجهزة الكمبيوتر وصالحية
ملحقاهتا( :لوحة املفاتيح  -املاوس) كلها ،وتؤِّكد من توافر
شبكة اإلنرتنت قبل البدء بالتطبيق؛ إذ يتطلب تنفيذ البحث
توفري إمكانات البيئة التعليمية اليت هلا دور املساعدة ،ولقد
حاولت الباحثة االستفادة من هذه اإلمكانات قدر اإلمكان،
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أيضا عند الرغبة
جتسيد فكرة النص وحتويله إىل كالم بسيط ً
يف ختصيص وجه وصوت للبوت اخلاص باملستخدم.
ومن خالل ملفات ( AIMILاليت تتكون من عناصر
وفئات وأمناط وقوالب) ك ِّون حمتوى نصي ،وصور ثابتة،
وأخرى متحركة ،ومقاطع فيديو ،وروابط ،والشكل ( )3يوضح
منط احملتوى النصي بلغة .AIML
شكل ) )2الواجهة الرئيسة للروبوت المصم

وقد اشتغلت الباحثة على احملتوى ليكون على هيئة
أسئلة وأجوبة ،ود ِّعمت اإلجابات بالصور الثابتة واملتحركة
والفيديوهات؛ كي تبدو بنمط( :سؤال /جواب) ،وتقيس
مجيعها جوانب معرفية لدى الطالبات حسب مستويات بلوم:
(تذكر ،فهم ،تطبيق) .وميكن للطالبات الوصول إىل املعلومة
عن طريق طرح السؤال على الروبوت؛ ومن ث التفاعل مع
اإلجابات ،وميكن وضع السؤال بأكثر من طريقة ،يف حني
أ ِعد احملتوى للمجموعة الضابطة على هيئة أسئلة فقط
ملناقشتها.
وقد بن )روبوت احملادثة  (Chatbotبعد أن اختري موقع
( )Pandorabotsوس ِّجل فيه ،وقد اختري املوقع ملا يتمتع به من
خصائص .كما يشري ماكنيل ونيويري (McNeal& Newyear,
) 2013إىل أن " "Pandorabotsسيكون هو اخليار األمثل عند
الرغبة يف إعداد اخلادم ""Chatbot؛ فهو يتيح االستضافة
اجملانيَّة واملدفوعة على حد سواء؛ إذ يع ُّد اخلادم اجملاين مكانًا
جيدا للبدء والتجربة بلغة الربجمة .AIML
ً
ويستطيع املستخدم البدء مبحتوى ليس به AIML
أو االختيار من بني عدة جمموعات  AIMLاملؤلفة من قبل:

شكل ) )3نمط المحتوى النصي بلغة .AIML

إن أهـ َّـم أج ـزاء مل ــف AIMLكم ــا ذك ــر وال ــس وريتش ــارد
) (Wallace& Richard, 2017ما يأيت:
أ <aiml> -العالمة اليت يبدأ هبا ملف  AIMLوينتهي هبا.
ب <category> -العالمة اليت تشري إىل وحدة املعرفة.
ج <pattern>-حيتوي على منط يطابق ما يكتبه املستخدم.
د <template> -حيتوي على الرد على مدخالت املستخدم.
وترى الباحثة أنه ميكن وصف سري عمليَّة احلوار اليت تتم بني
املس ــتخدم والنظ ــام يف البح ــث احل ــايل عل ــى النح ــو املوض ــح يف
الشكل اآليت ):)4

،Annotated A.L.I.C.E. AIML ، A.L.I.C.E. ، Standard AIML

كريستيان درومسان  ، standalone German AIMLأو جمموعة
 AIML Sandro Pons’sاإليطاليَّة ،ويعمل موقع
فضال عن إضافة
” "Pandorabotsبشكل وثيق مع ً ،SitePal

الشكل ) )4يمثل سير عمليَّة الحوار بين المستخدم والنظام
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احلقـ ــائق واملبـ ــادئ والنظري ـ ــات واملفـ ــاهيم العام ـ ــة للـ ــدرس ،م ـ ــع
تصحيح املفاهيم واملعلومات اخلاطئة ،وبعـد ذلـك يقـدَّم تطبيـق
هنائي وختامي ملا تـعلِّم.
تعط ـى مقدمــة مــع اجملموعــة التجريبيــة ل ـربط الــدرس بســابق
خ ـربات الطالبــات ،وتعــرض مواقــف الســتثارة دافعيــتهن لطــرح
أس ــئلة؛ وم ــن ث احلـ ـوار واملناقش ــة هب ــدف الوص ــول إىل جوان ــب
املع ـ ــارف املتع ـ ــددة ،وتس ـ ــتطيع الطالب ـ ــة الوص ـ ــول إىل اإلجاب ـ ــة
باس ــتخدام روب ــوت احملادثـ ـة ،وم ــن املمك ــن أن تع ــرض املعلم ــة
مشــكالت ،ويطلــب مــن الطالبــة صــياغة أســئلة عليهــا؛ حبيــث
توج ـ ــه الطالب ـ ــة حن ـ ــو مج ـ ــع املعلوم ـ ــات والتح ـ ــاور م ـ ــع الروب ـ ــوت
باستخدام اسـرتاتيجية الـتعلم الفـردي ،وقـد يكـون لـدى الطالبـة
جمموعـة مــن األســئلة ال تعــرف إجاباهتــا؛ فيكــون الروبــوت رفيــق
دراســة ( )Study Buddyيســاعدها علــى الوصــول إىل املعلومــات
نصوصا وقد تكون روابط
اليت ترغب السؤال عنها؛ فقد تكون
ً
ـورا توضـح
تنقلها لعمل جتـارب تتميـز باحملاكـاة ،وقـد تشـاهد ص ً
هل ــا مف ــاهيم كان ــت حباج ــة إىل معرفته ــا ،أو في ــديو يوض ــح هل ــا
كيفيـ ــة حـ ــدوث شـ ــيء مـ ــا أو زيـ ــادة فه ـ ـ ِم فكـ ــرة مـ ــا .وترتَّـ ــب
املعلومات خالل ذلك باستخدام خـرائط املفـاهيم للتحقـق مـن
مدى فهم الطالبة.
وت َّزود الطالبـة بعنـوان صـفحة الروبـوت عـن طريـق الـرابط أو
QR code reader؛ لتستطيع التحاور مع البوت يف الوقت الذي
تريد ،ويف أي مكان ،وبأي نظام.
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
وقت ،مع مراعاة النقاط اآلتية:
 -１اس ـ ـ ــتحواذ انتب ـ ـ ــاه الطالب ـ ـ ــات :وحتق ـ ـ ــق ذل ـ ـ ــك بتص ـ ـ ــميم
( )Chatbotبشكل جذاب باستخدام الصور الثابتة واملتحركة
واألل ـوان املناســبة الهتمامــات الطالبــات ،واحملتــوى ،واملرحلــة
العمرية.

وقــد راعــت الباحثــة اجلوانــب التصــميمية اآلتيــة عنــد إنتــاج
روب ــوت احملادثـ ــة " ،"Chatbotوهـ ــي :البسـ ــاطة وعـ ــدم التعقيـ ــد،
الوضـوح ،إضــافة التفاعليـة بــني أجزائهــا املختلفـة ،تنــوع مصــادر
احملتوى واختالف األنشطة اليت تعزز التعلم الذايت.
 -3تصمي االستراتيجية التعليمية:

مـ ـ ــن خـ ـ ــالل هـ ـ ــذه اخلطـ ـ ــوة اسـ ـ ــتهدفت الباحثـ ـ ــة تصـ ـ ــميم
االس ـ ـرتاتيجية التعليميـ ــة املقرتحـ ــة ،والـ ــيت حـ ــدِّدت مـ ــن خالهلـ ــا
اإلج ـ ـ ـراءات واخلط ـ ـ ـوات املختلفـ ـ ــة لتقـ ـ ــدمي احملتـ ـ ــوى التعليمـ ـ ــي،
وحدِّدت طرق تقدمي األنشطة والتفاعالت التعليمية .ويف ضوء
ذلــك حــدِّد منــط الــتعلم وهــو منــط الــتعلم اخلصوصــي ،ويتضــمن
اسرتاتيجيات تتلخص يف اآليت:
 اسرتاتيجية التعلم الذايت املوجه.


اسرتاتيجية املناقشة واحلوار.

 اسرتاتيجية االستكشاف.
إذ يبدأ مبقدمة عن موضوع الربجميـة ،ث يبـدأ عـرض احملتـوى
بدءًا باألنشطة واالختبارات املرحلية املقدمة يف أوراق عمل مع
تقدمي التغذية الراجعة املناسبة ،ويف حال اإلتقان تنتقل املتعلمة
إىل اجلزء التايل ،وهكذا حىت إتام األجزاء كافة.
قسم احلصص لتشمل اجلـزء العملـي (خمتـرب العلـوم) واجلـزء
ت َّ
النظ ــري م ــن املق ــرر؛ إذ ال ف ــرق هن ــا ب ــني اجملم ــوعتني التجريبي ــة
والض ــابطة يف ال ــتعلم؛ إذ جتـ ـرى التج ــارب واألنش ــطة للدرس ــني
بالكيفيــة نفســها لكلتــا اجملمــوعتني يف (اجلــزء العملــي) ،ويكــون
تبع ـ ـا الخـ ــتالف
االخـ ــتالف فقـ ــط يف حصـ ــص اجلـ ــزء النظـ ــري ً
بيئــات الــتعلم .وبعــد إتــام األنشــطة ومناقشــة نتائجهــا والتوصــل
دون يف كتـاب النشـاط اخلـاص بالطالبـة،
إىل اإلجابات عنها ،ت َّ
وبذلك تنتهي طريقة التدريس املشرتكة املتبعة للمجموعتني.
تكـ ــون الطريقـ ــة املتبعـ ــة يف احلصـ ــة الـ ــيت تليهـ ــا للمجموعـ ــة
الضــابطة هــي التقليديــة؛ بإعطــاء مقدمــة ل ـربط اخل ـربات القدميــة
باحلالية ،وتستخدم اسرتاتيجية احلوار واملناقشـة والسـبورة للرسـم
نقاش ـا يطــرح فيــه أســئلة متنوعــة عــن
والتوضــيح .وتــدير املعلمــة ً
موض ــوعات ال ــدرس ،وتتلق ــى إجاب ــات الطالب ــات للوص ــول إىل

35

اجمللة السعودية للعلوم الرتبوية – العدد  – 64الرياض (شوال 1440هـ /يونيو 2019م)

املتعددة والتكامل فيما بينهـا؛ لتحقيـق األهـداف املنشـودة ،مـع
مراع ــاة خص ــائص ك ــل وس ــيط ومناس ــبته لع ــرض احملت ــوى ،وق ــد
مشلـت الربجميــة اســتخدام الوسـائط اآلتيــة( :النصــوص  -الصــور
الثابت ــة – الص ــور املتحرك ــة  -الرس ــوم املتنوع ــة  -الفي ــديوهات
والعروض).

 -２تعريف الطالبـات بأهـداف الـتعلم :يوجـد صـفحة خاصـة
ضـحت أهـداف
بأهداف التعلم واهلدف مـن ( ،)Chatbotوو ِّ
ال ـ ــتعلم بطريق ـ ــة مبس ـ ــطة ومناس ـ ــبة للطالب ـ ــات م ـ ــع مراع ـ ــاة
االختصار يف تقدميها.
 -３عرض املثريات :تثلت يف عناصر الوسـائط املتعـددة :مـن
صــور ثابتــة ومتحركــة ،وخلفيــات ،حبيــث تكــون مالئمــة يف
اختيارهــا خلصــائص الطالبــات وطبيعــة األهــداف ،واختــريت
اخللفيـ ــات بـ ــألوان ورس ـ ــومات جذابـ ــة ،كم ـ ــا روعـ ــي حج ـ ــم
اخلطوط وألواهنا ومكاهنا يف الصفحات.
 -４توجيــه الــتعلم :ع ِقــد لقــاء تعريفــي مــع الطالبــات للتعــرف
عل ـ ـ ــى طريق ـ ـ ــة التعام ـ ـ ــل م ـ ـ ــع ( ،)Chatbotوم ـ ـ ــا التوجيه ـ ـ ــات
واإلرشادات الالزمة لالستخدام الصحيح.
 -５حتري ـ ــر اس ـ ــتجابة امل ـ ــتعلم وتنش ـ ــيطها :روعي ـ ــت املرون ـ ــة يف
تصميم ()Chatbot؛ حبيث يتاح للطالبـة إعـادة الشاشـة عـدة
مرات السرتجاع املعلومات واستذكارها.
 -６تقــدمي التغذيــة الراجعــة :متابعــة الطالبــات وتــوجيههن يف
أثنــاء التحــاور مــع البــوت ،ويف أثنــاء تأديــة األنشــطة ،ومــن
خالل الرد على استفساراهتن عرب الربيد اإللكرتوين.

 -6تحديد التفاعالت:
ض ِّمنت يف هذه اخلطوة مجيع أنـواع التفاعـل مـا بـني تفاعـل
ب ـ ــني الطالب ـ ــات ،وب ـ ــني الطالب ـ ــات واملعلم ـ ــة ،وب ـ ــني الطالب ـ ــات
واحملتـ ــوى ،وبـ ــني الطالبـ ــات وواجهـ ــات التفاع ـ ـل ،علـ ــى النحـ ــو
اآليت:
أ -تفاعـ ـ ــل الطالبـ ـ ــات :يـ ـ ــتم ذلـ ـ ــك بـ ـ ــني الطالبـ ـ ــات بتبـ ـ ــادل
املعلومات واألفكار واخلربات يف أثناء النقاش.
ب -تفاعـل الطالبــة مــع املعلمــة :وفِّـر بريـد إلكــرتوين للتواصــل
بني الطالبة واملعلمة عند حاجة الطالبة.
ج-تفاع ــل الطالب ــة م ــع احملت ــوى :م ــن خ ــالل االط ــالع عل ــى
عناصـ ـ ـ ـ ــر احملتـ ـ ـ ـ ــوى واحل ـ ـ ـ ـ ـوار مـ ـ ـ ـ ــع الروبـ ـ ـ ـ ــوت ،وتشـ ـ ـ ـ ــغيل
الفيـ ــديوهات ،واالخن ـ ـراط يف التجـ ــارب واألنشـ ــطة داخـ ــل
عقل الروبوت.

 - 4تحديد مهام التدريب وأنشطته:
حتــدَّد يف هــذه اخلطــوة مهــام التــدريب واألنشــطة الــيت جيــب
علــى الطالبــات إجنازهــا ،والــيت تــدعم الوحــدة الدراســية املكونــة
مــن درســني؛ إذ تعــددت تلــك األنشــطة مــا بــني أنشــطة هتيئــة
وأنشــطة تكوينيــة ت َّنفــذ يف أثنــاء الــدرس وأنشــطة تقــومي ختــامي،
وكــذلك أنشــطة واجبــات منزليــة .وقــد راعــت الباحثــة أن تكــون
األنشــطة التدريبيــة مرتبطــة باألهــداف اإلجرائيــة لكــل درس مــن
ال ــدروس ،ويق ــدم للطالب ــة تغذي ــة راجع ــة فوري ــة؛ فعن ــد إجابته ــا
إجاب ــة ص ــحيحة تع ــزز بعب ــارات تش ــجيعية ،وعن ــد إخفاقه ــا يف
اإلجابة تعزز بعبارات خمتلفة.

 -7بناء االختبارات:

بــن اختبــار لقيــاس اجلوانــب املعرفيــة لــدى طالبــات الصــف
وضــح هــذه اخلط ـوات الح ًق ـا يف
الســادس االبتــدائي ،وســوف ت َّ
أثناء تناول أدوات البحث.
المرحلم م ممة الثالثم م ممة -مرحلم م ممة التطم م مموير ):(Development

حِ
صل يف هذه املرحلة على املواد والوسائط التعليميَّة اليت سـبق
حتديـ ــدها واختيارهـ ــا يف مرحلـ ــة التصـ ــميم ،وذلـ ــك مـ ــن خـ ــالل
احلص ـ ــول عليه ـ ــا ج ـ ــاهزة (املت ـ ــوافرة) أو بإنت ـ ــاج عناص ـ ــر ومـ ـ ـواد
جديدة (غري املتوافرة) ،وقد أنتجت الباحثة هذه العناصر علـى
النحو اآليت:
-１النص ـ ــوص املكتوب ـ ــة :كتب ـ ــت الباحث ـ ــة النص ـ ــوص اخلاص ـ ــة
مبحتـ ـ ـ ــوى املوضـ ـ ـ ــوعات وجهزهتـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ــالل برنـ ـ ـ ــامج
 Microsoft Word 2007كح ـوار ،ث حولتهــا عــن طريــق

 -5اختيار عناصر "الوسائط المتعددة":

اختريت الوسائط التعليمية املالئمة لعرض كل موضوع مـن
ـادا علــى الــدمج بــني عناصــر الوســائط
موضــوعات املقــرر اعتمـ ً
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مادة العلوم...
للذكاء
زهور حسن ظافر العمري :أثر استخدام روبوت دردشة
االصطناعي لتنمية اجلوانب املعرفيَّة يف َّ
ِّ

جلس ـ ــة تعريفي ـ ــة م ـ ــع طالب ـ ــات اجملموع ـ ــة التجريبي ـ ــة؛ لتعـ ـ ـريفهن
بالروبوت وكيفية التعامل معه.

( )PandoraWriterعلــى موقــع ( )Pandorabotsالــذي حيــول
امللفات النصية حلوار بلغة  AIMLمع حفظ األكواد.
 -２الص ــور الثابت ــة واملتحرك ــة :حص ــلت الباحث ــة عل ــى الص ــور
الثابتة واملتحركة من خالل شبكة اإلنرتنت ،وقـد ضـمنتها
لعقل الروبوت باستخدام أكواد إدراج الصور.
-３الفيــديو :اســتفيد مــن موقــع ( )Yotubإلضــافة الفيــديوهات
لعقـ ــل البـ ــوت بعـ ــد حتويله ـ ــا ألك ـ ـواد باسـ ــتخدام ص ـ ــفحة

المرحلة الخامسة -مرحلة التقوي ):(Evaluation
كانـت الباحثـة خـالل تطـوير الروبـوت جتـري عمليــات
جتريــب وتنقــيح للتأكــد مــن ســالمة الــروابط بــني أجزائــه ،وعمــل
الوسـ ــائط املختلفـ ــة بش ـ ــكل صـ ــحيح .وتتض ـ ــمن هـ ــذه املرحل ـ ــة
اخلطوات اآلتية:
 -１التجري ــب الف ــردي :ج ـ ِّـرب الروب ــوت بش ــكل ف ــردي م ــن
خـالل دخــول الباحثـة إىل الصــفحة بصـفة املعلمــة وبصــفة
الطالبة والتجريب وإجراء التعديالت.
 -２تقـ ـ ــومي املختصـ ـ ــني للواجهـ ـ ــة احلواريـ ـ ــة :عرضـ ـ ــت الباحثـ ـ ــة
الواجهـ ــة احلواريـ ــة علـ ــى جمموعـ ــة مـ ــن احملكمـ ــني يف جمـ ــال
تكنولوجي ـ ـ ـ ـ ــا التعل ـ ـ ـ ـ ــيم واحلاس ـ ـ ـ ـ ــب اآليل وع ـ ـ ـ ـ ــددهم ()4؛
لتحكيمه ــا وتس ــجيل ملحوظ ــاهتم ،وأجري ــت التع ــديالت
الالزمة لتكون الواجهة احلوارية جاهزة لالستخدام.
 -３جتري ــب الروب ــوت اس ــتطالعيًّا عل ــى جمموع ــة ص ــغرية م ــن
األف ـ ـ ـراد مكون ـ ـ ـة مـ ـ ــن ( )4أف ـ ـ ـراد؛ بغـ ـ ــرض الكشـ ـ ــف عـ ـ ــن
ص ــعوبات االس ــتخدام قب ــل الب ــدء باس ــتخدامها م ــع أف ـراد
عينة البحـث ،واتضـح للباحثـة عـدم وجـود أي مشـكالت
يف استخدام روبوت احملادثة.
وبانتهاء هذه اخلطوة أصبح الروبوت صاحلًا للتطبيق.

(.)Valid XHTML YouTube embed code generator

 -４الروابط :ت العمل على أكواد إضافة الروابط اخلاصة بلغـة
 ،HTMLإلضافة روابط خارجية داخل البوت.
ـممت مـن خـالل ()Custom HTML
 -５الواجهـة احلواريـة :ص ِّ
داخــل موق ــع ( ،)Pandorabotsكمــا ت االس ــتعانة بص ــفحة
(.)Online HTML Editor

المرحلة الرابعة -مرحلة التنفيذ (:)Implementation
أنتجــت الباحثــة يف هــذه املرحلــة روبــوت احملادثــة يف صــورته
األولية ،ومرت هذه املرحلة باخلطوات اآلتية:
 -１جتهيــز األجهــزة :مــن خــالل التأكــد مــن األجهــزة الــيت ال
يعم ــل هب ــا اإلنرتن ــت الس ــتبعادها ،ووض ــع راب ــط روب ــوت
احملادث ــة يف مفض ــالت متص ــفح الوي ــب يف ب ــاقي األجه ــزة
لتسهيل فتح الطالبة للصفحة.
 -２اختبــار توافــق الصــفحة مــع مستعرضــات الشــبكة :للتأكــد
مــن ظهــور الصــفحة بشــكل مالئــم للطالبــة عنــد التصــفح
بــأنواع خمتلفــة مــن مستعرضــات الشــبكة؛ اختــربت الباحثــة
التواف ـ ــق م ـ ــع أكث ـ ــر بـ ـ ـرامج متص ـ ــفحات الش ـ ــبكة العاملي ـ ــة
شيوعا ،وهي:
ً
 برنامج مستعرض الشبكة ()Mozilla Firefox
 برنامج مستعرض الشبكة

 -تصمي أدوات البحث:

اختب ــار قي ــاس اجلوان ــب املعرفيَّ ــة :وه ــو أداة البح ــث ،وق ــد
بنيت يف ضوء األهداف املعرفيَّة الـيت حـدِّدت يف اخلطـوة األوىل
مــن مرحلــة التصــميم ،وتقــيس كــل عبــارة مــن عبــارات االختبــار
هدفًا مـن األهـداف املعرفيَّـة ،وقـد قـدِّم االختبـار ورقيًّـا ،ويشـمل
( )17فقـرة مـن نـوع االختيـار مـن متع ِّـدد ( 6منهـا للتـذكر ،و 8
للفهــم و 3للتطبيــق) ،وقــد مـ َّـر بنــاء االختبــار املعــريف بــاخلطوات
اآلتية:
 -１حتديد اهلدف من االختبار.
 -２إعداد جدول املواصفات.

()Google Chrome

 برنامج مستعرض الشبكة
 برنامج مستعرض الشبكة ()Safari
()Opera

 برنامج مستعرض
وخلص ـ ــت إىل أن ـ ــه ميك ـ ــن ال ـ ــدخول إىل ص ـ ــفحة الروب ـ ــوت
والعمل عليها من أي متصفح .كما عقدت الباحثة بعد ذلك
الشبكة ()internet explorer

37

اجمللة السعودية للعلوم الرتبوية – العدد  – 64الرياض (شوال 1440هـ /يونيو 2019م)

لكل سؤال من أسئلة االختبار:
ج -معامل التمييز ِّ

 -３حتديد نوع االختبار وصياغة مفرداته.
 -４وضع تعليمات االختبار.
 -５إعداد ورقة اإلجابة عن مفردات االختبار.
 -６الصورة األوليَّة لالختبار ،وعرضه على احملكمني:
صــاغت الباحثــة أســئلة االختبــار يف صــورهتا األوليَّــة،
وقــد بلــغ عــدد أســئلة االختيــار مــن متعــدِّد ( )17س ـؤ ًاال،
لكل سؤال أربعة بدائل ،واحد منهـا صـحيح ،وبعـد كتابـة
فقرات االختبار ،ع ِرضت يف صورهتا األوليَّـة علـى جمموعـة
من احملكمني من ذوي االختصاص ،وعددهم ()4؛ وذلك
الس ــتطالع آرائه ــم ح ــول (ارتب ــاط السـ ـؤال باهل ــدف ـ
ووضوح الصياغة اللغويَّة).
 -７صممدا االمحكمممين لالختبممار المعرفممي :ع ـ ِرض االختبــار

بني ( 0.33

كانت معامالت التمييز لفقرات االختبار ترتاوح
 ،)– 0.67وهذا يعن أن معامل التمييز لكل فقرة من فقرات
احلد املناسب ،وعليه؛ قبِلت مجيع فقرات
االختبار يقع يف ِّ
االختبار.
د -حساب زمن االختبار :وجدت الباحثة أن الزمن

متوسط
املناسب لتطبيق االختبار هو ( )35دقيقة؛ وذلك ألن ِّ
املدة الزمنيَّة جلميع أفراد العينة االستطالعيَّة تساوي ()35
دقيقة.
وبذلك تأكدت الباحثة من صدق االختبار املعريف وثباته،
وأصبح االختبار يف صورته النهائيَّة مكونًا من ( )17فقرة،
وقابال للتطبيق.
ً

على جمموعة من اخلـرباء واملختصـني؛ وذلـك إلبـداء آرائهـم عـن
أي مالحظــات يروهنــا مناســبة ،فيمــا يتعلَّــق بالتعــديل أو التغيــري
أو احلذف.

 خطوات تطبي البحث:ب ِدئ التطبيق وفق اإلجراءات اآلتية:

 -1التمهيد وهتيئة مكان جتربة البحث.
 -2تطبيق األدوات قبليًّا (االختبار املعريف).
 -3تنفيذ جتربة البحث.
 -4التطبيق البعدي لألدوات.

 -８التجربة االستطالعيَّة لالختبار:

أ -ثب ممات االختب ممار :باس ــتخدام معادل ــة ألف ــا كرنب ــا  ،بل ــغ
معامـ ــل الثبـ ــات ()0.876؛ وهبـ ــذا ميكـ ــن الوثـ ــوق بالنتـ ــائج الـ ــيت
حيصل عليها بعد تطبيق االختبار على عينة البحث.

اختبار طبيعة توزيع البيانات :يف البداية اختربت الباحثة

ب -حسمماب معامممل السممهولة والصممعوبة :كانــت معــامالت

طبيعيَّة توزيع البيانات( :درجات الطالبات يف االختبارين
القبلي والبعدي لكلتا اجملموعتني) باستخدام اختبار شابريو
ويلك كما يف اجلدول ( (2وبذلك تكون البيانات حتت
الدراسة موزعة توز ًيعا طبيعيًا ،لكنها يف االختبار البعدي قيمة
ِّ
 pأقل من  0.05وهبذا تكون موزعة توز ًيعا غري طبيعي.

الص ــعوبة لفقـ ـرات االختب ــار تـ ـرتاوح ب ــني
ومعامالت السهولة ترتاوح بني ( ،)0.40 - 0.70وهـذا يعـن أن
معامــل الصــعوبة لكــل فقــرة مــن فق ـرات االختبــار يقــع يف احلــد
املناسب ،وهبذه النتائج تبقي الباحثة مجيع فقرات االختبار.
(،)0.30 – 0.60

جدول 2
اختبار شابيرو ويلك للتطبيقين القبلي والبعدي للمجموعتين
Shapiro-Wilk
df

Statistic

Sig.

قبلي

.928

31

.038

بعدي

.950

31

.160
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ِ
مادة العلوم...
للذكاء
زهور حسن ظافر العمري :أثر استخدام روبوت دردشة
االصطناعي لتنمية اجلوانب املعرفيَّة يف َّ
ِّ

 -２ما مدى تأثري تفاعل الطالبات مع النظام
) )interactionيف تنمية اجلوانب املعرفيَّة يف مادة العلوم؟
إجابة السؤال األول :وينص السؤال على" :ما أثر استخدام
روبوت دردشة ( (chatbotللذكاء االصطناعي يف تنمية
اجلوانب املعرفيَّة (عند مستويات :التذكر ،والفهم ،والتطبيق)
يف مادة العلوم لدى طالبات الصف السادس االبتدائي
جبدة؟".
ولإلجابة عن هذا السؤال اختارت الباحثة الفرضية
اآلتية" :يوجد فرق دال إحصائيًّا عند مستوى ( )0.05بني
متوسط درجات أفراد اجملموعة التجريبيَّة اليت تستخدم روبوت
ِّ
ومتوسط درجات أفراد اجملموعة الضابطة
الدردشة )،(Chatbot
ِّ
اليت تستخدم الطريقة التقليديَّة يف القياس البعدي لالختبار
التحصيلي املرتبط باجلوانب املعرفيَّة لصاحل اجملموعة التجريبيَّة".
والختبار هذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار Mann-
 Whitney Uملعاجلة البيانات ،والتحقق من أن هناك فرقًا بني
متوسط رتب درجات طالبات اجملموعة التجريبيَّة والضابطة يف
ِّ
القياسني القبلي والبعدي .وكخطوة أوىل نـفِّذ االختبار على
كامل البيانات( :درجات طالبات اجملموعتني الضابطة
والتجريبية يف االختبارين القبلي والبعدي دون تفنيد مستويات
التعلم) .كما نالحظ بداية يف اجلدول ( )3والشكل ( )5أنه
متوسط درجات اجملموعتني الضابطة
توجد فروق بني رتب ِّ
والتجريبيَّة يف كل من القياسني القبلي والبعدي ،ويظهر
التفاوت جليًّا يف التطبيق البعدي لالختبار مع اجملموعة
التجريبيَّة.

لذلك استخدمت الباحثة اختبار
متوسط رتب
ملعاجلة البيانات ،والتحقق من أن هناك فرقًا بني ِّ
درجات طالبات اجملموعة التجريبيَّة والضابطة يف القياسني
القبلي والبعدي.

user

Mann-Whitney U

 الطرا واألساليب اإلحصائيَّة:تَّت املعاجلة اإلحصائيَّة للبيانات اليت حصلت عليها
الباحثة باستخدام حزمة الربامج اإلحصائيَّة للعلوم االجتماعيَّة
) )SPSSالختبار صحة فروض البحث ،وقد استخدمت
األساليب اإلحصائيَّة اآلتية:
 -１حساب معامل ارتباط بريسون.
 -２حساب معامل ثبات ألفا كرونبا .
 -３معادلة بليك ( )Blackالختبار طبيعة توزيع البيانات.
متوسط
 -４اختبار  Mann-Whitney Uحلساب الفرق بني ِّ
درجات اجملموعتني التجريبيَّة والضابطة لالختبارين القبلي
والبعدي اخلاصني باجلوانب املعرفيَّة.
 QDA Miner -５لتحليل البيانات النوعيَّة املستخرجة من
النظام.
 -６اختبار . one-way Anova
النتائج وتفسيرها:

تتضمن عرضا لنتائج البحث حول أسئلته اآلتية:
 -１ما أثر استخدام روبوت دردشة ( (chatbotللذكاء
االصطناعي يف تنمية اجلوانب املعرفيَّة (عند مستويات :التذكر،
والفهم ،والتطبيق) يف مادة العلوم لدى طالبات الصف
السادس االبتدائي جبدة؟
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جدول 3
اختبار مان وتني لمعرفة الفروا بين المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس القبلي والبعدي لالختبار التحصيلي المرتبط بالجوانب
المعرفية
Mean Ranks

قبلي
بعدي

المجموعة

العدد

متوسط الرتب

مجموع الرتب

الضابطة

15

17.13

257.00

التجريبية

16

14.94

239.00

الضابطة

15

10.03

150.50

16

21.59

345.50

التجريبية

يف اجلدول ( )4أدناه نالحظ أن االختبار مل يسجل فرقًا
ذا داللة إحصائيَّة بني التطبيق القبلي لالختبار بني اجملموعتني
الضابطة والتجريبيَّة؛ فقد كانت قيمة ال  Pأكرب من ()0.05
متوسط
شكل ( ،)6يف حني نالحظ داللة معنويَّة ظاهرة بني ِّ
درجات اجملموعة التجريبيَّة والضابطة يف التطبيق البعدي،
لصاحل اجملموعة التجريبيَّة؛ إذ كانت قيمة  p = 0.000وهي
قيمة أقل من ( )0.05كما يف الشكل ( )7أدناه.

شكل :5متوسط رتب درجات المجموعتين في القياس القبلي
والبعدي لالختبار التحصيلي.

جدول 4
متوسط الدرجات في القياسين القبلي والبعدي لالختبار التحصيلي المرتبط بالجوانب المعرفيَّة للمجموعتين.
داللة الفروا بين ِّ
Mann-Whitney U Test Statistics

قبلي

بعدي

Mann-Whitney U

103.000

30.500

Wilcoxon W

239.000

150.500

Z

-.687

-3.563

)Asymp. Sig. (2-tailed

.492

.000

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

ِ
مادة العلوم...
للذكاء
زهور حسن ظافر العمري :أثر استخدام روبوت دردشة
االصطناعي لتنمية اجلوانب املعرفيَّة يف َّ
ِّ

كخط ــوة ثاني ــة أج ــرت الباحث ــة اختب ــار
 Uعلى التطبيق البعدي لالختبار على

ك ـ ـ ـ ـ ــل م ـ ـ ـ ـ ــن اجملم ـ ـ ـ ـ ــوعتني الض ـ ـ ـ ـ ــابطة والتجريبيَّ ـ ـ ـ ـ ــة ،م ـ ـ ـ ـ ــع
تفني ـ ـ ـ ـ ـ ــد مس ـ ـ ـ ـ ـ ــتويات ال ـ ـ ـ ـ ـ ــتعلُّم عل ـ ـ ـ ـ ـ ــى النح ـ ـ ـ ـ ـ ــو املوض ـ ـ ـ ـ ـ ــح يف
اجلدول (.)5

Mann-Whitney

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

المعرفي
التذكر
الفه
التطبي
الجوانب

المعرفية كليا

المجموعة

العدد

متوسط الرتب

مجموع الرتب

الضابطة

15

10.57

158.50

التجريبية

16

21.09

337.50

الضابطة

15

11.17

167.50

التجريبية

16

20.53

328.50

الضابطة

15

11.13

167.00

التجريبية

16

20.56

329.00

الضابطة

15

10.03

150.50

التجريبية

16

21.59

345.50

يتضح من اجلدول السابق أن متوسط رتب درجات
طالبات اجملموعة التجريبية يف التطبيق البعدي بلغ عند
مستويات( :التذكر والفهم والتطبيق واجلوانب املعرفية كليًا)
على الرتتيب ) ،(21.59) ،(20.56) ،(20.53) ،(21.09وهي
قيم أكرب من متوسط درجات طالبات اجملموعة الضابطة يف
التطبيق البعدي والذي بلغ ) ،(11.13) ،(11.77) ،(10.57
) .(10.03وعند حساب داللة الفروق بني اجملموعتني يف
امال
املستويات الثالثة اليت تضمنها االختبار ويف االختبار ك ً
يتضح أن ) (Uدالة إحصائيًا بقيمة ) (0.001عند مستوى
التذكر ،و) (0.003عند كل من مستوى الفهم والتطبيق،
و) (0.001للجوانب املعرفية كليًا ،وهي قيم ال تتجاوز
)(0.05؛ مما يدل على وجود فروق ذات داللة بني متوسط
رتب درجات اجملموعة التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي
عند مستوى( :التذكر -الفهم -التطبيق) ،ويف اجلوانب املعرفية
كليًا لصاحل اجملموعة التجريبية؛ مما يعن تفوق طالبات اجملموعة
التجريبية على طالبات اجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي
الختبار اجلوانب املعرفية ،وهو ما يدل على وجود أثر

قيمة u

الداللة

مستوى الداللة

38.5

دالة

.001

47.5

دالة

.003

47.000

دالة

.003

47.000

دالة

.001

الستخدام روبوت الدردشة
املعرفية لطالبات املرحلة االبتدائية.
ولإلجابة عن سؤال البحث" :ما مدى تأثري تفاعل
الطالبات مع النظام ( )user interactionيف تنمية اجلوانب
املعرفيَّة يف مادة العلوم؟".
استخرجت الباحثة ملف  logمن موقع روبوت احملادثة
الذكي باستخدام برنامج ( .)QDA Minerتقصد الباحثة بـ
"التفاعل" يف هذه احلالة هو الغرض الذي يستخدم الروبوت
الدراسة عدد املرات اليت
فيه ،وعلى وجه التحديد يف هذه ِّ
معني .فتوظَّف
يتفاعل فيها املستخدم مع الروبوت يف موضوع َّ
معدالت االستخدام يف احلكم على مدى االستفادة من نظام
عضد املعاجلة السابقة
ما؛ لتحقيق هدف معني .وميكن أن ت ِّ
ِ
معدالت تفاعل الطالبات مع
لفرضيات البحث الرئيسة دراسة
الروبوت.
دربت الباحثة مسب ًقا الروبوت على جمموعة من
لقد َّ
األسئلة ،وهي ( )90سؤ ًاال تنتمي إىل مستويات( :التذكر،
الفهم ،والتطبيق) ،ومن ث حتاورت الطالبات من اجملموعة
)(Chatbot
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عدد األسئلة وتصنيفاهتا اليت استخدمتها الطالبات للتحاور مع
الروبوت.

التجريبيَّة مع روبوت احملادثة الذكي ،وسألنه ( )64سؤ ًاال منها،
أي ما نسبته  %71.1حسب مدخالت ال ـ  logمن نظام
الروبوت ،ويوضح شكل ( .)8واجلدول ( )6أدنامها
جدول 6
عدد األسئلة المستخدمة للتحاور مع الروبوت وتصنيفاتها.
تصنيف األسئلة حسب مستويات التعلُّ

عدد األسئلة

مجموع التكرارات لألسئلة في كل مستوى

النسبة المئويَّة لألسئلة

التذكر

31

90.00

48.4375

الفه

28

81.00

43.75

التطبي

5

17.00

7.812

المجموع

64

188

% 100

شكل ( )8تكرار األسئلة المدخلة في النظام

متوسطات
وللكشف عن داللة االختالف من عدمها بني ِّ
تكرارات األسئلة مصنَّفة حسب مستوى التعلُّم( :تذكر ،فهم،
تطبيق) طبَّقت الباحثة اختبار  one-way Anovaبعد معاجلة
طبيعيَّة التوزيع للبيانات .فقيمة داللة تفوق  0.05سوف ُّ
تدل
املتوسطات غري ذات داللة ،وأنه خاضع
على أن الفروق بني ِّ
للصدفة ،أي إن أسئلة الطالبات اللوايت حتاورن الروبوت فيها،
متوسطات تكرارها على مستويات التعلُّم غري ذي
وتوزيع ِّ
خاضعا للصدفة .يف حني قيمة داللة أقل من
داللة ،وأنه كان
ً
 0.05سوف تكون دالة على أن هناك معىن لتكرار األسئلة
املشار إليها يف ضوء توزيعها على مستويات التعلُّم ،ومن ثَّ

نالحظ من اجلدول والشكل السابقني إقبال الطالبات يف
اجملموعة التجريبيَّة على احملادثة مع الروبوت للسؤال عن
ُّ
(التذكر
املعلومات اليت تندرج حتت مستويات التعليم:
والفهم) ،واهتمام حمدود باألسئلة عند مستوى التطبيق .وهذا
ُّ
يدل بوجه عام على أن الطالبة تفضل استخدام هذه التقنيَّة
للحصول على إجابات َّ
حمددة يف املستويات املشار إليها ،وقد
يكون لذلك عالقة برغبتها يف اسرتجاع حمتوى علمي معني،
أو حماولة فهم موضوع َّ
حمدد يف الدروس .يف حني تتم عمليَّة
التطبيق غالبًا يف البيئة الصفيَّة مع املعلِّمة اليت تعرض األمثلة،
ومن ثَّ املمارسة التطبيقيَّة والتوجيه ،خالل ذلك كله.
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ِ
مادة العلوم...
للذكاء
زهور حسن ظافر العمري :أثر استخدام روبوت دردشة
االصطناعي لتنمية اجلوانب املعرفيَّة يف َّ
ِّ

( )7أدناه نتائج تطبيق االختبار.

حتاورهن مع الروبوت كن يفضلن
إثبات أن الطالبات يف
َّ
االستفسار عن موضوعات معينة دون غريها .ويوضح اجلدول

جدول :7
نتائج اختبار انوفا لبيان تكرار األسئلة حسب مستوياتها
المستوى

العدد

الوسيط

المتوسط

تذكر

31

-4.00

-3.10

فه

28

-3.50

-3.11

تطبي

5

1.00

1.40

المجموع

64

-3.00

-2.75

درجة الحرية
2

مستوى الداللة
0.000
دالة

معتمدا على احتياجات تعلُّم
كمستخدمات مع الروبوت كان
ً
َّ
ملتوسطات تكرار األسئلة
حمددة ،وكانت هناك داللة
ِّ
واملستويات اليت تقع ضمنها .وعليه ميكن القول إن معدالت
استخدام الطالبات للنظام كمساعد على التعلُّم أسهم يف
حتسني خمرجات تعلُّمه َّن يف االختبار التحصيلي .وأن داللة
متوسطات تكرار األسئلة املستخرجة من بيانات
الفروق بني ِّ
النظام ،تشري إىل احتياجات تعلُّم َّ
حمددة لدى الطالبة مرتبطة
مبستوى التعلُّم.
وترى الباحثة أنه ميكن تفسري هذه النتائج على ضوء ما
يأيت:
 قدرة الروبوت ( )Chatbotعلى تكيف ومواءمة سرعة
ومستوى وطريقة عرض املادة التعليميَّة ،مبا يتناسب مع
قدرات الطالبة وخصائصها الفرديَّة؛ ساعدها على تنمية
اجلوانب املعرفيَّة يف مادة العلوم املستهدفة.
 ساعد استخدام روبوت دردشة ( )Chatbotللذكاء
االصطناعي لواجهة تفاعلية تعتمد على احلوار والتفاعل
املتبادل بني الطالبة والنظام بلغة الطالبة الطبيعيَّة على
تكوين دافعيَّة لديها للبحث والسؤال؛ مما أسهم يف
اكتساب اجلوانب املعرفيَّة املطلوبة يف مادة العلوم.
 استخدام روبوت حمادثة ( )Chatbotللذكاء االصطناعي
لتكنولوجيا تثيل املعرفة ،وهي إحدى التكنولوجيات
املهمة للذكاء االصطناعي؛ إذ ميثل املعرفة ويعرضها على
الطالبات يف صورة مناسبة ،وباستخدام وسائط متنوعة

وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة ()Allison, 2012؛ إذ
كان هناك تنوع يف أسئلة الطالبات (أسئلة عن مستويات
معينة ،وأسئلة ذات إجابات قصرية ،وأسئلة شخصية وغريها).
وقد جاءت هذه النتائج متوافقة مع نتائج دراسات أظهرت
أث ـ ــر اس ـ ــتخدام ( )Chatbotيف تعل ـ ــيم الط ـ ــالب ،ومنه ـ ــا دراس ـ ــة
هوفمــان وآخــرون ) )Hoffman et al., 2011الــيت اســتخدمت
روبوتــات الدردشــة يف تــدريس صــف جــامعي ملعاجلــة املش ــكلة
اليت تواجه املتعلمون اإللكرتونيون وأثبتت ارتياحهم هلا .ودراسة
بينـويت )  )Benotti et al., 2014الـيت أثبتـت فاعليـة  Chatbotيف
ج ــذب اهتم ــام الط ــالب وحتفي ــز مش ــاركتهم ( )Engagementيف
موضــوعات ذات عالقــة مبفــاهيم علميــة .وكــذلك دراســة فرايــر
وش ــاور وأتوي ــل
وكاربن ــت)(Fryer& Carpenter, 2006
) (Shawar& Atwwell, 2005ويب)( Bii, 2013؛ ودراسةةة ليــو
وآخ ـرين ( (Liu et., 2014الــيت أثبتــت فاعليــة هــذه التقنيــة يف
املس ــاعدة وال ــدعم والتفاعلي ــة وبن ــاء خـ ـربات الط ــالب معتم ــدة
على النظرية البنائية على النحو املوضح يف
أيضـا مــع جمموعــة مــن نتــائج
البحــث احلــايل .وهــو مــا يتفــق ً
الدراســات الــيت تثبــت فاعليــة النظريــة البنائيــة يف تنميــة اجلوانــب
املعرفية كما يف دراسة جـان ( )2010والسـفياين والبنـا ()2010
والناقة والعيد ( )2009وعوض والوهر(.)2005
أثبتت فرضية البحث الرئيسة املعتمدة على االختبار
التحصيلي أن هناك داللةً يف التطبيق البعدي بني اجملموعتني
الضابطة والتجريبيَّة ،لصاحل التجريبيَّة .وتفاعل الطالبات
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 تشجيع العاملني يف التعليم على االستفادة من روبوتات
الدردشة ( )Chatbotsواستخدامها أداةً للوصول إىل نظام
للمعلومات.

ساعدت الطالبات على اكتساب اجلوانب املعرفيَّة
املطلوبة.
ِ
الطالبات على التعلم بطريقة
 ساعدت روبوتات الدردشة
ممتعة ،وعملت على جذب انتباههن حنو عملية التعلم،
وهذا ساعدهن على تعلم اجلوانب املعرفية املستهدفة،
كما أن تصميم روبوتات الدردشة يف ضوء خصائص
الطالبات؛ أدى إىل مراعاة الفروق الفردية بني الطالبات،
وعمل على زيادة دافعيتهن للتعلم من خالله ،وكان هلذا
دور فعال يف تعلم الطالبات للجوانب املعرفية.

المراجع
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توصيات البحث ومقترحاته:
يف ضوء نتائج البحث ومناقشتها وتفسريها؛ توصي
الباحثة مبا يأيت:
 إجراء مزيد من الدراسات تتعلق بفاعلية روبوتات
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 استخدام روبوت دردشة ( )Chatbotالذي ص ِّمم يف
مادة
البحث احلايل وأنتِج لتنمية اجلوانب املعرفيَّة يف َّ
نظرا لثبوت
ف السادس
الص ِّ
العلوم لطالبات َّ
ِّ
االبتدائيً ،
فاعليته يف تنمية املعارف يف مادة العلوم.
 تدريب املعلمني واملعلمات على تصميم روبوتات دردشة
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مساعدة لتكون مبنزلة "رفيق دراسة" للطالب يف بيئة
تساعد على اكتساب مهارات القرن احلادي والعشرين.
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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.
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