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ص    :امل

أن حيث التعليم، وتطبيقاتھ صطنا اء الذ تواجھ ال التحديات ع الضوء سليط إ الدراسة ذه دف

وعدم ضوري، ا التعليم يمنة و التعليمية، السياسات ضعف ا أبرز جمة اليات إش من ي عا التعليمية املنظومات

عد ظل عد، عن التعليم لتوف الدول غالبية ة ز املعتمدةجا املنا رقمنة  . م

تحقيققدو  ا أبرز التحديات، من العديد تطرح بالتعليم صطنا اء الذ ط ر أن إ الدراسة ذه توصلت

ذه استخدام انية إم توف مع ، صطنا اء الذ أجل من والتعليم التعليم أجل من صطنا اء الذ ن ب افؤ الت

ميع ل   .التكنولوجيا

لم املفتاحيةال التعليم: ات ؛ ي الذ املحتوى ؛ تمتة نظام ؛ التعليم ؛ صطنا اء   الذ

يف   L86؛JEL :O31تص
Abstract:  

This study aims to shed light on the challenges facing artificial intelligence and its 
applications in education, as educational systems suffer from many problems, most notably the 
weakness of educational policies, the dominance of face-to-face education, and the lack of readiness 
of most countries to provide distance education, in light of the lack of digitization of approved 
curricula. 

This study found that linking artificial intelligence with education poses many challenges, 
most notably achieving parity between artificial intelligence for education and education for 
artificial intelligence, while providing the possibility of using this technology for all. 
Key Words: Artificial Intelligence; Education; Automation System; Smart Content; Machine 
Learning. 
JEL Classification: O31 ؛L86 
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  مقدمة .1

ا موجة من قل ب النص الدول عض التعليم لقطاع نظملعل ا أحدث ال ائلة ال اءلتغي الذ

الق لطبيعة وذلك املاضية، القليلة السنوات العنصرصطنا ع القائمة التعلي لطاع ش شري ال

أ ع تحتم وال ن املتعلم جانب األخص و عليميةكب سياسات إتباع القرار الرغماب ع أنھ إال معينة،

السنوا دت ش ذلك التعليممن منصات ة كب طفرة ة خ يت و أكلك ا ف مت سا ال املفتوح

برنام مثل العالم اللذانأوجامعة MIT - Massachusetts Institute of Technologyجامعات وكسفورد

م علي محتوى باملحاضراتيوفران ابتداء امل، بال ي ختباراتجا ملؤسسة .وح لتقديم RoboTerra ووفقا

والرو  مجة ال نتدروس ن ع إوتات تصل ذكية واتف ون يمل الذين الطالب سبة بأن ،%80أقرت

الواقع ذا من ستفادة يمكن إضافية، إذ شروحات ع الدروس م ف مثل أمور الطالب وإتمامملساعدة

عد من الدراسية م املدرس،واجبا إ ا الفيديووإرسال ع الدراسية صص ا دة  .ومشا

الية 1.1  :ش

حة شر ع حكرا عد لم صطنا اء الذ أن فيھ شك ال متناولمما أصبح بل معينة مجتمعية

اليومية حياتنا مجاالت من للعديد فعليا سلل وقد ميع و . ا ذافاملدرسة من سلما لم ما بدور امعة ا

التكنولو سلالغزو مة م نوعية طفرة خلق بدأ الذي ع العمليةالسر ن املتدخل افة التعليمية،وكيات

ا لدرجة ديثة، ا التكنولوجيات مع م عامل قة طر اءو الذ حلول من التخوف ا مع محلزداد صطنا

الية ا املقررات محل الرقمية امج وال   . املعلم

ال طرح يكمن تقدم ما التاضوء الرئ  :ساؤل

التعليم؟ مجال صطنا اء الذ وتحديات فرص أبرز   ما

الفرعية سئلة ساؤل ال ذا عن ثق   :التالية ين

؟ - صطنا اء الذ و  ما

العميق؟ - والتعلم والتعلم التعلم و   ما

التعليم؟ - صناعة من صطنا اء الذ غ  كيف

مية 2.1    :الدراسةأ

الية الدراسة ستمد ا ا مي   :تية النقاط من أ

اء أن -1 صول  حتمية أصبحت حديثة تقنية و صطنا الذ ة لتحقيق جديدة وفرص أك كفاءة ع ل  امل

 عمال؛ منظمات من للعديد التنافسية

ديثة التطبيقات إن -2 اء قدرات استخدام نحو تتجھ املعلومات لتقنيات ا  الدعم مجاالت  صطنا الذ

والتعليم؛ ساسية  للتعلم

ف -3 مية التعر اء ونظم نماذج مختلف بأ ر  صطنا الذ  .التعليمية العملية تطو

داف 3.1   :الدراسةأ

املعر الفضول سد إ ن مع ملوضوع باحث أي تب عندف الغموض وإزالة يالزمھ عضالذي

تحقيق إ نا دراس وفق دافالقضايا من   :مجموعة



مختار                                                                                                                                                                                                                          اري ب  

 288 

 

وتطبيقاتھ؛ -1 صطنا اء الذ مصط الضوء   سليط

التعليم -2 صطنا اء الذ مية أ  ؛بيان

التعليم يمكن الذي الدور  ع الضوء إلقاء -3 مجال صطنا اء الذ يلعبھ  ؛أن

حات تقديم -4 املق ن عض اء بھ يقوم الذي الدور  وتفعيل لتحس ر  صطنا الذ  .التعليمية العملية تطو

 :الدراسة من 4.1

الية ع جابة من التمكن غية ل عتماد تم الدراسة ذه إش التحلي ع أسا ش الوصفي  املن

سب ألنھ املن سانية جتماعية املواضيع مختلف لتناول  عد ل و ذلك ش و اعتمد عام،   الباحث فقد

مجموعة دراستھ واملراجع من ع ا، الكتب، شملت املختلفة املصادر وغ ر، التقار املذكرات،  باإلضافة املجالت،

نت شبكة ستعانة إ كب الدراسة أثرت ال ن ل  .ش

ال 1.5  :دراسةتقسيمات

ال ذه تقسيم يدراسةتم فيما ا نذكر سية، رئ محاور عة أر   :إ

والفكري - النظري صطناطار اء   ؛للذ

التعليم - صطنا اء  ؛الذ

اءتطبيقات -  ؛التعليمصطناالذ

اءاستخدامفرص -    .التعليممجالصطناالذ

السابقة 1.6   :الدراسات

ن الدراسة، بموضوع الصلة ذات السابقة الدراسات إ بالرجوع ب ية الدراسات من عدد وجود ي  جن

ية اء تناولت ال والعر ، الذ و  التطبيقات  دوره وأبرزت صطنا ةالتعليمية بو م بما ال  منا توف  س

اتيجيات عالية جودة ذات   .املختلفة التفك أنماط تن عليمية واس

ة) 1991(شل دراسة تناولت فقد - اتيجيات استخدام تجر اء اس رمجة تخطيط  صطنا الذ  مقررات و

ة بجامعة املفتوح التعليم دفت مصر،  سكندر اسوب إ و ا ي للتعلم وسيطا استخدام  التعليم  الذا

ان املفتوح، م من و ن الرأي اتفاق النتائج، أ ن الباحث ب مية حول  واملحكم نامج أ ة ال  ذا  رائدة كتجر

ة ذه من ستفادة يمكن وأنھ املفتوح، التعليم لطلبة دراسيا مقررا 14 وقدمت املجال،  العام التعليم  التجر

 ؛العا والتعليم

ن - سشفر دراسة ن الطلبة عليم وفاعلية أثر معرفة إ) schaverien ,2001(دفت دمة قبل املعلم   ا

اضية الفصول  سياتيل ف كية، املتحدة بالواليات بجامعة مية إ الدراسة نتائج وتوصلت مر  تقنية تطبيق أ

اضية الفصول  امعة  ف ظلا وخاصة الناس، من الكث ورغبة ة شر وال املادية انات م توافر

ذه تقدمھ ما إ باإلضافة راقية، عليمية ات منمستو للكث العمليةحلول ض ع ال ات الصعو

 ؛التعليمية

ب ع القائم التعليم لكفاءة الطلبة تقديرات عن الكشفإ(woods ,2004) ودوز  دراسة سعت كما -   الو

ا، يد، التطبيق ئومباد التقنيات توظيف ،مجاالت  أمر اءات ومواءمة ا رت املتعددة، الذ  الدراسة نتائج وأظ
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ن إحصائيا دالة ارتباطات وجود نت ع القائم التعليم عن الطلبة رضا ب  ع القائمة للتقنيات م وتقديراتھ ن

ب، يد التطبيق ومبادئ الو اءات وأنماط ، ا  ؛املتعدد الذ

اتيجيا ع قائم برنامج فعالية ع التعرف إ )2005( اتة دراسة عمدت - اء ت اس  تنمية  صطنا الذ

ارات اري  التفك م  عن والكشف مصر،  الثانوي  ول  الصف طلبة لدى) صالة املرونة، الطالقة، (بت

اتيجيات عض فعالية اء اس اسوب برامج إنتاج  صطنا الذ  واستخدمت الوسائل، متعدد التعليمية ا

ن تصميم ذو التجر شبھ واملن التحلي الوصفي املن الدراسة و )واملقارنة الدراسة، (املجموعت ت،  أو

ر بناء عملية أن النتائج مجيات وتطو اتيجيات ع القائمة التعليمية ال اء اس  بنظم عرف وال صطنا الذ

لفة، معقدة عملية الذكية التعليم برمجيات ن إحصائيا دالة فروق وجود إ النتائج وأشارت وم ن ب  القب القياس

اري  التفك اختبار  الثانوي  ول  الصف لطلبة والبعدي  التطبيق لصا وذلك) بالطالقة يتصل فيما (بت

   ؛الدراسة ملجموعة البعدي

ونية التعليمية املواقف إدارة أثر قياس) 2012(الفقي دراسة قصدت -  التحصيل تنمية  املصممة لك

، اء مقرر  نحو تجاه ودعم املعر ة والنظم صطنا الذ ب  مصر،  التعليم تكنولوجيا طلبة لدى ا

، شبھ املن ع الدراسة واعتمدت ) α=0.05( إحصائية داللة ذو فرق  وجود عن الدراسة نتائج وأسفرت التجر

ن تجاه املعر التحصيل  الدراسة مجموع ب ية املجموعة لصا املقرر  نحو و    ؛التجر

ي التعلم توظيف متطلبات تحديد إ )2017( واملقيد الكحلوت دراسة سعت -   التعليمية العملية  الذ

امعات ية ا اء ع القائمة الفلسطي ا والالزم صطنا الذ ية  واملتمثلة. توافر زة ب ج  واملعدات و

امج ، وعناصر والتقنيات، وال ادر املن شري  وال واستخدمت ال ،  وطبقت الوصفي، املن الدراسة والتنظي

بانة اء من مستجيب )100( بلغت عينة ع س بية لية  ا لية ال ية املعلومات أنظمة و اسو  ثالث من ا

ية، جامعات ت فلسطي سبحتجاجات صدارة  جاء املن عناصر متطلب أن الدراسة نتائج وأو ةب

مية ع املطالب ركزتو . )% 96.71( م، أ اجة متطلب ثانيا التقو ادر إ ا شري  ال  ) %88.33(والتنظي ال

اجة متطلب الثالثة املرتبة  وجاء امج إ ا ديثة والتقنيات ال سبةا ا وجاء ،) %85.03(ب  متطلب أخ

اجة ية إ ا زة ب ج سبةواملعدات و ع)%84.80(ب تحتوي دراسية قاعات توف ع املطالب وركزت ،

الالزمة ديثة ا زة   ؛ج

صطنا) 2017(الشوابكةقام - اء الذ تطبيقات دور ع التعرف إ دفت ة"بدراسة ب ا " النظم

ة دار القرارات السعودية اتخاذ الوصفي. البنوك املن استخدام تم الدراسة داف أ وقام. ولتحقيق

من ونت ت بانة اس باستخدام وثبات عدفقرة) 28(الباحث ا صدق من منالتأكد ونت ت عينة ع وزعت ) 83(ا،

جميع. موظف أن الدراسة نتائج رت لتطبيقاتأظ املستقل املتغ عاد صطنا أ اء ة"الذ ب ا " النظم

مرتفعة انت ، م والنظام املستخدم ي الذ نامج وال ر والتطو ب والتدر النظام   ؛مالئمة

الند - و و غ وزا وليو ن ش او ز أجرى ن ن (Zhao, Chen, Liu, Zhang & Copland,2019) ح الص  دراسة

ولتحقيق نت، ن ع صطنا اء الذ ع القائمة س التدر أنظمة استخدام أثر عن الكشف إ دفت

تم الدراسة، تحميل دف أجل من س التدر أنظمة تحميل إ ند املس الناقد الوصفي املن استخدام

ا ال عالدراسات القائمة س التدر أنظمة أن ستخدمت إ النتائج أشارت نت، ن ع صطنا اء الذ
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نت ن ع صطنا اء الذ ع القائمة س التدر أنظمة التحصيل أثرتاستخدام درجة ع ي إيجا ل ش

للطلبة   ؛ادي

ال الدراسة مع السابقة الدراسات اتفاق سبق، مما ستخلص دف  يةا و العام ال مية ع التعرف و  أ

اء وتطبيق استخدام ، الذ اء بأساليب خذ ضرورة ع اتفقت كما التعليم  وفاعليتھ صطنا  صطنا الذ

 .التعليمية العملية 

سلط فإن ،تقدم ما ع ناءو  الية ا الدراسة اء تطبيقات تحديات ع الضوء ذه .التعليم  صطنا الذ

ديثة التقنيات توافربإال يتحقق الوالذي ز  من ،ا ب ةأج نت متصلة حواس  بإملام بل فحسب، السرعة عا إن

يئة سية ال ا التكنولوجية، املستحدثات التدر م التعليمية، النظم  بفاعلية وتوظيف ارات وامتالك  عالية م

ائل والتكنولو العل التقدم مع تتما ة، من ال تصاالت املعلومات ثورة مطالب ومع ج ة من و  أخرى، ج

أخرى  ة ج ار الرق التحول  منظومة خلق ومن بت ي نا ومن،العل و اء لالستعانة املحوري الدور  يأ  الذ

ياة، مجاالت جميع  صطنا س ا ذا .فقط التعليم  ول يئ يدعو ما و سية اتال  توظيف ضرورة إ التدر

اء تطبيقات ، التعليم  فاعلية صطنا الذ ام لقي ا م ع و   جديد و ما ل ملام مسئولية عاتق

  .التعليمية التقنيات مجال

صطنا. 2 اء للذ والفكري النظري   :طار

اء ارتبط ما غالبا شر، الذ بحاث التكنولوجية التحوالت أن إال بال ن مكنت املتواصلة العميقة و  املختص

ي وتطبيقات نماذج وضع من اء تحا شري، الذ اء" اسم تحت ال تم املحور  ذا خالل ومن ،"صطنا الذ  س

مختلف التطرق  يم إ ة املفا   .تجاه ذا املتعلقة النظر

وم1.2 اء مف   : صطنا الذ

اء قدم ف، من العديد صطنا للذ ا نورد التعار م  :ي فيما أ

يع طرق  ع شتمل عل نظام و - ندسة التص زة س ملا وال امج باألج دف الذكية، وال اء من وال  الذ

ام أداء ع قادرة مستقلة آالت إنتاج و صطنا اسية عمليات باستخدام املعقدة امل ع  لدى ال لتلك مماثلة ا

شر، تم ال اء وتطبيقات برامج تصميم و شري؟ العقل يفكر كيف دراسة خالل من صطنا الذ  يتعلم وكيف ال

قرر، سان، عمل و لة؟ حل محاولة أثناء و ر كأساس الدراسة ذه نتائج استخدام ثم مش مجيات لتطو  ال

نظمة ،(. الذكية و صفحة2019مو ،20(  

اسب علوم من فرع بأنھ الشرقاوي  عرفھ - اسبات برنامج وتصميم خلق بواسطتھ يمكن الذي  ا ال ا

ي اء أسلوب تحا ي، الذ ي سا اسب يتمكن ل ام عض أداء من  ا  تتطلب وال سان، من بدال امل

م التفك ركة والتحدث والسمع والتف صفحة2011الشرقاوي،( .ومنظم منطقي بأسلوب وا ،23(  

ود مجموعة توجد - ر املبذولة ا ة املعلومات نظم لتطو قة املحسو ا تتصرفنأ ستطيع بطر وتفكر ف

شر، مماثل بأسلوب ام وانجاز،الطبيعية اللغات تتعلم أن ستطيع النظم ذه لل سيق فعلية م امل، بت  أومت

ال صور  استخدام شيد إدراكية وأش املادي، ل ات خزن  الوقت نفس  ستطيع كما السلوك  واملعارف ا

اكم سانية اةامل صفحة2019خوالد،( .القرارات اتخاذ عملية  واستخدام ،01(  
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وارزميات وتطبيق بتصميم يتعلق نظام أنھ ع عرف كما - و البيانات، تفس من والتعلم للتحليل ا سقف ي

نظم شاف للتعلم، تقنيات عدة و ال، اك ات املنطق ش و حتمال، ونظر ر كيفية  يبحث و تكنولوجيا تطو

ب واس ا يصبح ح ا ة بتصرفات القيام بمقدور ائن ا يقوم ال بتلك شب شري،ال  للتعلم، قابلية مع ال

يائية، الواجبات إكمال اة الف ة محا ة ا شر   (S F Elleter, 2018, p. 202) .القرار واتخاذ ال

نالفرق 2.2 اءو   "Automation" تمتةنظامب  ":AI" صطناالذ

مج ع صطنا اء الذ تأث مدى توضيح البدء نقبل ب التمي من بد ال التعليم نال مصط

ما و ن   :أساسي

فاآل:تمتة - مجة، ال ا تحدد ال القواعد ع عتمد نظام املنطقيةو سلسالت امل بع ت نا املحددةلة

الرمز سلفا ون ع ما و الرمزAو إ منطقيا كذاBيف   . و

صطنا - اء لة :الذ عليم بمثابة و وتدر ف ا، بنفس تج ست أنل يجب ال وما تفعلھ أن يجب ما . تفعلھك

املناورة من ن مع بقدر لآللة سمح حيث حا صر ون ي ال نا م ال أو شف  .فال

صطنا3.2 اء الذ ارات  : م

وال صطنا اء الذ ر تطو ارات بم رتقاء ع نيرتكز تحس مة املسا و الرئ عميمدف

من ن سي الرئ ن املدر قدرات ر تطو وخاصة ب، التدر برامج صطنا اء الذ ارات الوطنية م املؤسسات

املبتكرة صطنا اء الذ تطبيقات ر تطو من الشباب ن تمك ذه .املختارة ماشمل ع سية الرئ شطة

  :ي

  اء بالذ املتعلقة ية التدر الدورات ميع؛جعل ل متاحة   صطنا

 الشباب؛ قبل من صطنا اء للذ مبتكرة حلول ر تطو يل س ل ساسية ارات امل من   التمكن

 املستدامة التنمية داف أل صطنا اء الذ تطبيقات ر تطو الشباب ارات ابت   .يع

نت ن ع رق مستودع شاء بإ و س اليو قامت مؤسفمثال مع كسون،بالشراكة إر ذابحيث  سة يحتوي

ه وغ صطنا اء بالذ مرتبطة ية تدر مواد ع ساسيةاملستودع التعليمية املوارد اراتمن بامل اصة ا

عامليا واملجانية املستود. الرقمية، ذا داف أ الدراسيةتتمثل املنا مصم دعم مجالع م ارا مل

يل س و ، صطنا اء ودوراالذ وحدات لدمج صطنام اء الذ ارات م تنمية أوت املدارس منا

املد إعداد يل س خرى، التعليمية ناملؤسسات املوارد)املاجست(ر توف ا، إل الوصول يمكن ال سقة امل

ميع ل التعليم صطنا اء الذ حول ي مجا ل   .ش

صطنا اء الذ يتطلب مجاالتكما خمسة   :التعليم

 وتقديمھ؛ التعليم إلدارة صطنا اء   الذ

 ن؛ واملعلم س التدر ن لتمك صطنا اء  الذ

 والتعليم؛ التعلم لتقييم صطنا اء   الذ

 ؛ صطنا اء الذ عصر والعمل ياة ل الالزمة ارات وامل القيم    تنمية

  فرص لتقديم صطنا اء ميعالذ ل ياة ا مدى  .التعلم
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التعليم. 3 صطنا اء   :الذ

ت ست و التعلم ع الت قدرة ع الذي صطنا اء ذلكالذ ع بناء يارات ا وتقديم ساج ل

املدرسون ستخدمھ قد إذ التعليم مجال دخول من لعيدا صية مع متوائمة الدروس ععل طالب

بيانات تحفظ أن صطنا اء بالذ عمل ال التعليمية مجية ال ستطيع حيث الطالبعنحدة، قدرات

ص وال العلمية وتفضيالتھ استجابتھ، وسرعة نية، منالذ لة يمكن مما والثقافية، الدرسية تقديم

إ ش وذلك القدرات، ذه بحسب متحانات التوإجراء ذه بدلأن س لن أبدا،كنولوجيا شري ال العنصر

سي ن ح ة، النظر الدروس الطالب لتعليم ستخصص دإذ مز ع املدرس معحصل للتواصل الوقت من

  )2020إمام،( .طالبھ

الن مراحل تزال ال التكنولوجيا ذه أن مالحظة يجب أنھ ولإال مرتفعة، ا لف وت بمقدورمو جميعس

امل بمشاركة ل ا ون ي قد لذلك ، ا ا الوقت ا تحّمل التعليمية معاملؤسسات التعليمية اتؤسسات الشر

إنت إ للوصول التكنولوجيا، من النوع ذا تج ت ال ى لفةالك الت مقبولة عليمية حلوٍل أسرع،اج وقت و

ا لد ات الشر ذه أن رغم آخر جانب البياناتالتكومن من كث ا ولد أسواقنولوجيا لدخول افز ا ا ولد

ع قد م دخول أن إال جديدة، يقالومجاالت ن ح ففي ار، حت و يمنة كال داة نت ن إن

قطاع فإن شار، ن حيث من العامليةديمقراطية الشبكة ذه جوجلعمال مثل ات شر بضع عليھ يمن

ا وغ وأمازون سبوك   .وف

اء1.3  :التقليديالتعليمقواعديحطمصطناالذ

إس  تطبيق أن ع جامعيون وأساتذة اديميون أ أجمع قطاعلقد صطنا اء الذ التعليماتيجية

ا ا مع تحطم التعلي للمسار يح ت ثورة إحداث شأنھ عمن عتمد ال التقليدية غالتلقلقوالب و ن،

العمل مستقبل ت و ، ب ا موقع إ املوظف موقع من لتنقلھ املعلم دور من وفقيةوتطور التعليمية

بـ عرف ما ور بظ صطنا اء الذ وتامل"تكنولوجيا الرو الطلبة" علم ساعد س حدالذي ع ن واملعلم

م بجانب للتعلم، الالزمة املعلومات تلقي أسواء، يمكن التكنولوجياا ذه ه غ ختباراتن صعيد ع

اديمية و الدراسية املجاالت مختلف للطلبة  .التقييمية

 :ختباراتنظم 1.1.3

خ نظم غي صطنا اء الذ تقنيات استخدام املمكن بتقييممن تقوم ال العادية تبارات

إ يؤدي ما و و واحد، اختبار وفق موحد ل ش االطالب تلكظلم ألن ، كب ل ش املبدع تركزلطالب النظم

تقلي اختبارات نموذجية إجابات ع مباشر ل امعاتش ا عض انت إذا وح غيدية، حاليا تحاول

عت و ار بت مسألة إ لتتطرق ا اختبارا أنطرق إال بداع و القدرات ع زالتماد ما التقليدية النظرة

اليسائدة، ا ا ق طر لالختبارات نظر الذاكرة،و باختبارات أشبھ ا بأ يقعة الذي الكب العبء إ باإلضافة

املدرس، عاتق منع ائل كم يح ت يتمثل ختباراتوالذي ذه انت إذا خصوصا ا سنو ختبارات

أسئ يئة اءع الذ لنظم يمكن لذا مقالية، تلة أن ختبارات،صطنا تلك من كب جزء يح بت قوم

ودراسةوذ لمات ال ترجمة ق طر عن جدالك دقيق ل ش تمأل .نماط أن صطنا اء الذ لنظم يمكن لذلك

ن ب الفردية الفروقات مسؤوليالفجوات من كب جزء من ن املدرس تحرر أن أيضا ا يمك كما ن، م،املتعلم ا

إي ينعكس الذي و عو ناكجابا ون سي مثال امعات ا ففي الوقت، بذات والبحثية التعليمية العملية



  
  

 293   

التعليم وتطبيقاتھ صطنا اء الذ    تحديات

ل لألساتذة أك كفرص ستقلل الوقت ذات و العلمية، املؤتمرات وحضور البح نتاج اءع الذ نظم ل

كب جزء ادةصطنا ز م سا مما ومية ا الذات و امعات ا ع لفة الت داخلمن املقاعد عدد

د واملعا امعات سابق( .ا مرجع   )إمام،

اء2.3   :املعلمدور تحديدإعادةو صطناالذ

شر ال من أفضل ل ش تتدخل التكنولوجيا أن علينا يخفى محالةال ال تطور وس معينة، سياقات

وذلك حياتنا حضورا وأك أك بمالتصبح املجاالت التعليم،جميع مجال أن ذلك يمكن نا نطرحو

املعلم؟: سؤال دور محل صطنا اء الذ سيحل   .ل

ال الوقت ساؤل ال ذا ع القطعية جابة الصعب أنمن يرون ن الباحث أغلب لكن ن، املعلمرا دور

العمل قيمتھ حيث من سيختلف لكنھ موجودا، دائما ون شموليةيةسي أك ليصبح ة، بو تموال س بحيث

ضھ عو من لة تتمكن ولن ال الذي جتما بالبعد والتحف  ،أك املثابرة منفأصل العديد عند املدرسة

شري  ال تصال و ي سا التفاعل و يبقى ن   .املتعلم

إليھ خلص ما ذا و  و شاب جوردن ي م اتب ال اعأيضا صطناالذي اء الذ أن تمكنت أدوات سيوفر

أقل د وج أك بفاعلية م رسال أداء من ن الاملعلم املعلومات جميع سيؤمن لتقييمألنھ املعلم ا سيحتاج

وفعالية سرعة ما وتحسي طالبھ وأداء جزردن. أدائھ قول تكنولوجياو أن و ةشاب مم أداة ل ش التعليم

س إذ ن، أك للمعلم بفاعلية بالقيام م ل حولمح ومعلومات داتا من توفره مملا ونجاح ادي الطالب أداء

م ع و،(. و   )2021شاب

العميق3.3 والتعلم والتعلم صطنا اء   : الذ

صطنا اء الذ ن ب العالقة م لف قة طر ل كماوالت (AI) أس العميق والتعلم  :يعلم

)Education،2020(ل الش مو و كما ،01. 

 صطنا التفك اء تكن الذ من امل عالم أنھ ءع أي عرض ال وسبة ا اءولوجيا الذ شبھ

عد عن شري اء . ال الذ أنظمة تتضمن أن خبيمكن نظام من بدءا ء أي لصطنا تطبيق

منطق أو معقدة قواعد ع بناء قرارات يتخذ صية if/then املشكالت عادل ما ياليةإ ا -Wallبيكسار

Eسان وعواطف رة ا رادة و اء الذ ين حاسوب و و ،. 

 ا التعلم صطنا اء الذ تطبيق من فرعية مجموعة نفسھو تلقاء من يتعلم الواقعإنھ. لذي

ألداء البيانات، من د املز يعاب باس يقوم ألنھ نفسھ، برمجة اعيد ألدا صمم ال املحددة مة أكامل بدقة

ايد م ل   .ش

 ال التعلم تطبيقات من فرعية مجموعة و العميق بدقةالتعلم محددة مة م ألداء ا نفس علم

ش العميقك والتعلم شري، تدخل دون ايد، م ف ل مجموعة الذيو التعلم تطبيق من يقومرعية

شري  تدخل بدون ايد، م ل ش أك بدقة معينة مة م لتنفيذ نفسھ  .بتعليم

  

  

  

  



مختار اري ب

من

الشبكة ون تت شري، ال للعقل فك

وزان

مختار                                                                                        اري ب

شبكة منو

الشبكة ون تت شري، ال للعقل فك

وتطبيق املدخالت ة بمعا وزانم

الثقة   .ن

                                                                                 

https://www.ibm.com/sa  

ية، العص شبكة الشبكة و

الشبكة ون تت شري، ال للعقل فك

وتطبيق املدخالت ة بمعا م

الشبكة إ البيانات تدخل حيث املدخالت، مستوى املدخالت ع دود وا ات  ؛والتح

م مختلفة بدرجات الشبكة ا ف تتمتع املختلفة تاجات ست ر تظ حيث مخرجات، الثقةطبقة ن

  

https://www.ibm.com/sa  

                                                                                 
 

العميق والتعلم والتعلم صطنا اء   الذ

  

 :الرابطمن

https://www.ibm.com/sa

ية، ع)  العص الشبكة

والت دراك عملية اة محا تحاول ال وارزمية ا سابية ا الشبكةالعمليات ون تت شري، ال للعقل فك

وتطبيق املدخالت ة بمعا م

الشبكة إ البيانات تدخل حيث املدخالت، مستوى املدخالت ع دود وا ات والتح

م مختلفة بدرجات الشبكة ا ف تتمتع املختلفة تاجات ست ر تظ حيث مخرجات، طبقة

ساسية ية العص الشبكة ع التعليم   يمثل

 :الرابطمن

https://www.ibm.com/sa

                                                                                                                                                                                                                   

العميق والتعلم والتعلم صطنا اء الذ

03/06/2020.

ar/cloud/learn/what-https://www.ibm.com/sa

التعلم نماذج أيضا ) س

والت دراك عملية اة محا تحاول ال وارزمية ا سابية ا العمليات

ل الش مو و  .02كما

خوارزميات تقوم حيث قل، ع وتطبيقالتعل  واحد املدخالت ة بمعا م

الشبكة إ البيانات تدخل حيث املدخالت، مستوى املدخالت ع دود وا ات والتح

م مختلفة بدرجات الشبكة ا ف تتمتع املختلفة تاجات ست ر تظ حيث مخرجات، طبقة

ساسية ية العص الشبكة ع التعليم يمثل

03/06/2020.

ar/cloud/learn/what-https://www.ibm.com/sa
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العميق والتعلم والتعلم صطنا اء الذ

  

Cloud IBM.  03

ar/cloud/learn/what

التعلم نماذج أيضا س

والت دراك عملية اة محا تحاول ال وارزمية ا سابية ا العمليات

ل الش مو و كما

الشبكة  ؛إ

خوارزميات تقوم حيث قل، ع واحد

الشبكة إ البيانات تدخل حيث املدخالت، مستوى املدخالت ع دود وا ات والتح

م مختلفة بدرجات الشبكة ا ف تتمتع املختلفة تاجات ست ر تظ حيث مخرجات، طبقة

ساسية ية العص الشبكة ع التعليم يمثل

  

  

Cloud IBM. 03

ar/cloud/learn/what

                                                                                                                             

ل العميق: 1الش والتعلم والتعلم صطنا اء الذ

 Education Cloud

artificial-is-ar/cloud/learn/what

العميق والتعلم التعلم ن ب   :ختالف

التعلم( نماذج أيضا س

والت دراك عملية اة محا تحاول ال وارزمية ا سابية ا العمليات

ل الش مو و كما

البيانات تدخل حيث املدخالت، الشبكةمستوى إ

خوارزميات تقوم حيث قل، ع واحد

الشبكة إ البيانات تدخل حيث املدخالت، مستوى املدخالت ع دود وا ات والتح

م مختلفة بدرجات الشبكة ا ف تتمتع املختلفة تاجات ست ر تظ حيث مخرجات، طبقة

ساسية:  ية العص الشبكة ع التعليم يمثل

Education Cloud

artificial-is-ar/cloud/learn/what

                                                                                                                             

ل الش

 : املصدر

intelligence-artificial

العميق والتعلم التعلم ن ب ختالف

التعلم تطبيقات عتمد

والت دراك عملية اة محا تحاول ال وارزمية ا سابية ا العمليات

ي مما ا صور سط أ ية ل:العص الش مو و كما

البيانات تدخل حيث املدخالت، مستوى

خوارزميات تقوم حيث قل، ع واحد

الشبكة إ البيانات تدخل حيث املدخالت، مستوى املدخالت ع دود وا ات والتح

م مختلفة بدرجات الشبكة ا ف تتمتع املختلفة تاجات ست ر تظ حيث مخرجات، طبقة

ل : 2الش

Education: املصدر

intelligence-artificial

                                                                                                                              

intelligence

العميق والتعلم التعلم ن ب ختالف

 :التعلم

التعلم تطبيقات عتمد

والت دراك عملية اة محا تحاول ال وارزمية ا سابية ا العمليات

ي مما ا صور سط أ ية العص

البيانات تدخل حيث املدخالت، مستوى

مخفي خوارزميات مستوى تقوم حيث قل، ع واحد

الشبكة إ البيانات تدخل حيث املدخالت، مستوى املدخالت ع دود وا ات والتح

م مختلفة بدرجات الشبكة ا ف تتمتع املختلفة تاجات ست ر تظ حيث مخرجات، طبقة

intelligence

 العميق والتعلم التعلم ن ب ختالف

التعلم -1

التعلم تطبيقات عتمد

والت دراك عملية اة محا تحاول ال وارزمية ا سابية ا العمليات

ي مما ا صور سط أ ية العص

 البيانات تدخل حيث املدخالت، مستوى

 مخفي مستوى

الشبكة إ البيانات تدخل حيث املدخالت، مستوى املدخالت ع دود وا ات والتح

 م مختلفة بدرجات الشبكة ا ف تتمتع املختلفة تاجات ست ر تظ حيث مخرجات، طبقة


1

والت دراك عملية اة محا تحاول ال وارزمية ا سابية ا العمليات

ي مما ا صور سط أ ية العص





الشبكة إ البيانات تدخل حيث املدخالت، مستوى املدخالت ع دود وا ات والتح





 

طبقة

ا خصائص

الذي التعلم أي

متعددة،

ع سابية ا

خطاء تحدد لفي، ا

ب تدر أو لتنقيح

غ

صائص ا

العميق التعلم

الصوت أوامرك ع تتعرف يةال

ن املستخدم من تطلبت وال الزمن، من

نماذج ولكن

ع التعرف ا يمك ال الصور ع

ئة الب عليھ العثور يمكن ال ا

شاف اك من ستمكن التعليم نا

 

ذات اصطناعية ية عص ات شب ع طبقةيق

تحدد عالمات معززة بيانات او خصائص

الذي التعلم أي

مخفية طبقات ذات ية عص ات متعددة،شب

ع  سابية ا

خطاء تحدد لفي، ا

ب تدر أو لتنقيح

البيانات مع العمل ا م للعديد غن

شاف صائص اك ا

ن ب لالختالف سيط توضيح العميقيوجد التعلم

الصوت أوامرك ع تتعرف ال

ن املستخدم من تطلبت وال الزمن، من

ستخدام قبل للنظام لمات نماذج. ال ولكن

ع التعرف ا يمك ال الصور ع

ئة الب عليھ العثور يمكن ال ا

شاف اك من ستمكن التعليم نا

نجد التعليم صطنا اء الذ تطبيقات ن ب   :ومن

 

ذات اصطناعية ية عص ات شب ع يق

تحدد عالمات معززة بيانات و

اضع ا الذي( لإلشرافالتعلم التعلم أي

مخفية طبقات ذات ية عص ات شب

العمليات حركة س ، أك ل ش السابقة الطبقة تاجات است نقيح  ب

شار خطاءن تحدد لفي، ا

السابقة بالطبقات تدر أو لتنقيح

العميقة ية العص ات   الشب

  

https://www.ibm.com/sa  

البيانات مع العمل ا م للعديد ن

لإلشراف اضع ا غ شاف  التعلم اك

ن ب لالختالف سيط توضيح يوجد

الصوت أوامرك ع تتعرف ال

ن املستخدم من تطلبت وال الزمن، من

ستخدام قبل للنظام لمات ال

ع التعرف ا يمك ال الصور ع

ئة الب عليھ العثور يمكن ال ا

شاف اك من ستمكن التعليم نا

نجد التعليم صطنا اء الذ تطبيقات ن ب ومن

 

ذات اصطناعية ية عص ات شب ع يق

تحدد عالمات معززة بيانات و

اضع ا التعلم

.  

مخفية طبقات ذات ية عص ات شب

العمليات حركة س ، أك ل ش السابقة الطبقة تاجات است نقيح ب

س أخرى، شار عملية ن

إ أخرى مرة ا وتدفع مية، أ السابقةجات الطبقات

العميقة ية العص ات الشب

 :الرابطمن

https://www.ibm.com/sa

يمك املصنفة، البيانات مع العميق التعلم نماذج عض عمل نما البياناتب مع العمل ا م للعديد ن

لإلشراف اضع ا غ التعلم

ن ب لالختالف سيط توضيح يوجد

 Amazonالصوت أوامرك ع تتعرف ال

ن املستخدم من تطلبت وال الزمن، من

ستخدام قبل للنظام لمات ال

التعرف عأنظمة التعرف ا يمك ال الصور ع

مختلف مجاال صطنا اء للذ والديناميكية الرقمية الطبيعة ئةتوفر الب عليھ العثور يمكن ال ا

شاف اك من ستمكن التعليم نا

نجد التعليم صطنا اء الذ تطبيقات ن ب ومن

 

العم التعلم نماذج ست ل ال التعلم نماذج ذاتعتمد اصطناعية ية عص ات شب ع يق

املصنفة تحدد بالبيانات عالمات معززة بيانات و

ع قادرة اضع و ا التعلم

النموذج وارزميات ل الدوري .التعديل

عميقة ية عص ات مخفية شب طبقات ذات ية عص ات شب

العمليات حركة س ، أك ل ش السابقة الطبقة تاجات است نقيح ب

س أخرى، عملية

إ أخرى مرة ا وتدفع مية، أ جات

  

العميقة ع ية العص ات الشب

03/06/2020.

ar/cloud/learn/what-https://www.ibm.com/sa

يمك املصنفة، البيانات مع العميق التعلم نماذج عض عمل نما ب

لإلشراف اضع ا غ التعلم

ن ب لالختالف سيط توضيح يوجد

 Alexa من Amazon

عقد نقبل املستخدم من تطلبت وال الزمن، من

عشرات نطق ق طر ستخدامعن قبل للنظام لمات ال

التعرف أنظمة

مختلف مجاال صطنا اء للذ والديناميكية الرقمية الطبيعة توفر

صط اء الذ شاففتطبيقات اك من ستمكن التعليم نا

نجد التعليم صطنا اء الذ تطبيقات ن ب ومن
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العم التعلم نماذج ست ل ال التعلم نماذج عتمد

املصنفة بالبيانات

البيانات م وف ف عر ع النموذج ساعد قة ع. بطر قادرة و

النموذج وارزميات ل الدوري التعديل

عميقة ية عص ات شب

العمليات حركة س ، أك ل ش السابقة الطبقة تاجات است نقيح ب

مامي، شار س باالن أخرى، عملية

إ أخرى مرة ا وتدفع مية، أ جات

ل الش مو و   .03 كما

العميق ع التعلم

  

Cloud IBM. 03

ar/cloud/learn/what

يمك املصنفة، البيانات مع العميق التعلم نماذج عض عمل نما ب

ع أيضا قادرة لإلشراف العميق اضع ا غ التعلم

شري  ال شراف من ى أد حد بأقل البيانات ن .والنماذج ب لالختالف سيط توضيح يوجد

AppleأوAlexa 

موجودة انت ال النوع إ الصوت وتطبيقات ب تدر عقددون قبل

عشرات نطق ق طر عن

ذلك بما عقيدا، أك التعرفتطبيقات أنظمة

مختلف مجاال صطنا اء للذ والديناميكية الرقمية الطبيعة توفر

صط اء الذ فتطبيقات

نجد.  التعليم صطنا اء الذ تطبيقات ن ب ومن

   

العم التعلم نماذج ست ل ال التعلم نماذج عتمد

النماذج ذه غذية املصنفة يتم بالبيانات

البيانات م وف ف عر ع النموذج ساعد قة بطر

النموذج وارزميات ل الدوري التعديل

عميقة ع  ية عص ات شب

العمليات حركة س ، أك ل ش السابقة الطبقة تاجات است نقيح ب

املخرجات طبقة إ املخفية مامي، الطبقات شار باالن

در  ا ل وتخصص سابية، ا إالعمليات أخرى مرة ا وتدفع مية، أ جات

ل الش مو و كما

ل العميقيمثل:3 الش التعلم

Education Cloud

artificial-is-ar/cloud/learn/what

يمك املصنفة، البيانات مع العميق التعلم نماذج عض عمل نما ب

ع أيضا قادرة العميق

شري  ال شراف من ى أد حد بأقل البيانات والنماذج

ن ب الفرق و و التعلم من ه Appleمن Siri وغ

موجودة انت ال النوع إ الصوت وتطبيقات ب تدر دون

عشرات)  نطق ق طر عن

ذلك بما عقيدا، أك تطبيقات

شر ال من أك ودقة سرعة اليومية   .شياء

  :التعليم

مختلف مجاال صطنا اء للذ والديناميكية الرقمية الطبيعة توفر

، ا ا وقتنا للمدرسة النمطية صطالتقليدية اء الذ فتطبيقات

مبتكرة تقنيات شاء إ سرع و جديدة علم . حدود

التعليم وتطبيقاتھ صطنا اء الذ  تحديات

العم التعلم نماذج ست ل ال التعلم نماذج عتمد

النماذج ذه غذية يتم

البيانات م وف ف عر ع النموذج ساعد قة بطر

مثل) النموذج، وارزميات ل الدوري التعديل

العميق  التعلم

العمليات حركة س ، أك ل ش السابقة الطبقة تاجات است نقيح ب

املخرجات طبقة إ املخفية الطبقات

در  ا ل وتخصص سابية، ا العمليات

ل،)2020 الش مو و كما

ل الش

Education: املصدر

intelligence-artificial

يمك املصنفة، البيانات مع العميق التعلم نماذج عض عمل نما ب

التعلم عنماذج أيضا قادرة العميق

شري  ال شراف من ى أد حد بأقل البيانات والنماذج

ن ب الفرق و و التعلم من ه وغ

موجودة انت ال النوع إ الصوت وتطبيقات ب تدر دون

البيانات ) يف

ذلك بما عقيدا، أك تطبيقات

شر ال من أك ودقة سرعة اليومية شياء

التعليمصطنا

مختلف مجاال صطنا اء للذ والديناميكية الرقمية الطبيعة توفر

، ا ا وقتنا للمدرسة النمطية التقليدية

مبتكرة تقنيات شاء إ سرع و جديدة علم حدود

التعليم وتطبيقاتھ صطنا اء الذ تحديات

العم التعلم نماذج ست ل ال التعلم نماذج عتمد

فقط واحدة النماذج. مخفية ذه غذية يتم

البيانات م وف ف عر ع النموذج ساعد قة بطر

شري  ال شراف )يتطلب

العميق   : التعلم

نماذج العميق عتمد التعلم

ا م ل تقوم العملياتوال حركة س ، أك ل ش السابقة الطبقة تاجات است نقيح ب

املخرجات طبقة إ املخفية الطبقات

در  ا ل وتخصص سابية، ا العمليات

Education،2020

intelligence

يمك املصنفة، البيانات مع العميق التعلم نماذج عض عمل نما ب

ا م والكث التعلم. املصنفة نماذج

شري  ال شراف من ى أد حد بأقل البيانات والنماذج

ن ب الفرق و و التعلم من ه وغ

موجودة انت ال النوع إ الصوت وتطبيقات ب تدر دون

نامج البياناتتص(ال يف

تدعم العميق ذلكالتعلم بما عقيدا، أك تطبيقات

شر ال من أك ودقة سرعة اليومية شياء

اء صطناالذ

مختلف مجاال صطنا اء للذ والديناميكية الرقمية الطبيعة توفر

، ا ا وقتنا للمدرسة النمطية التقليدية

مبتكرة تقنيات شاء إ سرع و جديدة علم حدود

  
التعليم وتطبيقاتھ صطنا اء الذ تحديات

العم التعلم نماذج ست ل ال التعلم نماذج عتمد

فقط واحدة مخفية

البيانات م وف ف عر ع النموذج ساعد قة بطر

شري  ال شراف يتطلب

العميق-2 التعلم

نماذج عتمد

ا م ل تقوم وال

املخرجات طبقة إ املخفية الطبقات

در  ا ل وتخصص سابية، ا العمليات

Education( .النموذج

يمك املصنفة، البيانات مع العميق التعلم نماذج عض عمل نما ب

ا م والكث املصنفة

شري  ال شراف من ى أد حد بأقل البيانات والنماذج

ن ب الفرق و و التعلم من ه وغ

موجودة انت ال النوع إ الصوت وتطبيقات ب تدر دون

ب" نامج" تدر ال

تدعم العميق التعلم

شر ال من أك ودقة سرعة اليومية شياء

تطبيقات.4

مختلف مجاال صطنا اء للذ والديناميكية الرقمية الطبيعة توفر

، ا ا وقتنا للمدرسة النمطية التقليدية

مبتكرة تقنيات شاء إ سرع و جديدة علم حدود

  
التعليم وتطبيقاتھ صطنا اء الذ تحديات

فقط واحدة مخفية

البيانات م وف ف عر ع النموذج ساعد قة بطر

شري  ال شراف يتطلب

2

ا م ل تقوم وال

املخرجات طبقة إ املخفية الطبقات

در  ا ل وتخصص سابية، ا العمليات

النموذج

ا م والكث املصنفة

شري  ال شراف من ى أد حد بأقل البيانات والنماذج

ن ب الفرق و و التعلم من ه وغ

موجودة انت ال النوع إ الصوت وتطبيقات ب تدر دون

"

تدعم العميق التعلم

شر ال من أك ودقة سرعة اليومية شياء

4

، ا ا وقتنا للمدرسة النمطية التقليدية

مبتكرة تقنيات شاء إ سرع و جديدة علم حدود
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ستاذ؟ 1.4 أو املعلم عوض أن صطنا اء للذ يمكن   ل

اء أصبح مصطناالذ أ نقل لم إن م، أ ن ب جوانب املستقبليةتالتقنيا من ا وتأث إثارة

ومالمح طبيعة رسم أساسيا عامال يجعلھ بما ياة ا نقتصر،املستقبل وقطاعات أن طأ ا من نجد لذلك

اءالتقليديالتفس  ع بالتلتعليمبرمجة بأنھ صطناللذ واس دون وا ا بمفرد تدخلللتصرف

محدود بتدخل أو مسبق   )2020املعرفة،(. شري

أن فرغم ال، اء قطعا املختلفة التعليممجالواسعةفوائدصطناللذ املجاالت خرىكما

ع عود فوائد ساتذةالطالب و أن و إال واحد اءتقنية آن ، الذ ما تكنولوجيا تبقى صطنا ة شر غ

عنصر  إ تفتقر ا أ بھع يتم والذي ما حد إ لة،الو ع حوال ل متفوقا يجعلھ ما  سان

أنو  ن الباحث من الكث اء رى مستوى و صطناالذ ن تحس من د يز لة ع التعليم علم ما و و وجودتھ

نأيضا ب ة حيو خلق تكمن ميتھ أ للعمليةأن ستاذ و ألحد البيداغوجية الطالب ضا عو س ول ما بي

ن والطرف ع مما التعليمية، أوالعملية باب اء أنمن ستاذ صطناالذ بدور ضطالع يمكنھ ال

إطالقا ضھ عو أو   .امال

ياملحتوى  -1   :الذ

شاء بإ حاليا الرقمية واملنصات ات الشر من مجموعة ي" تم ذ ل" محتوى تحو خالل من الكتبوذلك

ذا و التعليمية، بالغاية الصلة وثيقة ذكية كتب إ التقليدية ابتكرتالتعليمية فقد السياق

تطو  Inc  ,Technologies Contentشركة شركة أتمتةو متخصصة اصطنا اء ذ ةر التجار العمليات

للتعليم ي الذ املحتوى خدمات من مجموعة ي، الذ التعليم املثال،. وتصميم يل س ستخدمCram101ع

ش للمساعدة صطنا اء الذ دليلتقنيات ع املدرسية الكتب محتوى يتضمنر الذي ي الذ الدراسة

املمارس واختبارات الفصول صات املتعددةم ختيارات و يحة ال يمكن. ة إبراز  من JustTheFacts101 كما

نصية صات عدم ا أرشف يتم فصل، ل ل أمازونمحددة موقع ع ا وإتاح رقمية مجموعة إ كما. ذلك

شر محتوىتقوم منصات شاء بإ أيضا أخرى مات املة مت مثلذكية والتقييم املمارسة ن بتمار املحتوى دمج ع

يح  Learning Netex برنامج ي الصورة،الذي و الصوت وسائط مع ا ودمج رقمية منا تصميم ن للمعلم

ي الذا التقييم انية إم إ   . باإلضافة

  :الذكيةالتعليمأنظمة -2

الذكية التعليم بـــ) systems tutoring intelligent(أنظمة اختصارا كمبيوترITSاملعروفة أنظمة

مجا س والتدر التعلم عملية ن وتحس لدعم املعرفة،مصممة درو  ل بتوف تقوم اجةسو ا دون ة فور

دف و شري، مدرس من تدخل تITSإ وفعالةإ مجدية قة بطر التعلم متنوعةس مجموعة باستخدام

صطنا اء والذ وسبة ا تقنيات اف. من ي ا ف عر فالتعليم)Katie Hafner(وحسب نظام  ، و ي الذ

تحتو  عليمية برامج صطيضم اء الذ عنصر ع حيثي منا وإرشاد الطالب أعمال بع بت النظام يقوم

و مر تطلب أداءلما عن معلومات جمع خالل من القوةذلك نقاط ز ي أن يمكن كما حدة، ع طالب ل

م ل لدى لھوالضعف الالزم الدعم وتقديم املناسبتعلم، دي،( .الوقت ومن)2018 درو نظمة، ذه ن ب

املثال يل س ع    ,Tutor Auto, ZOSMAT, Tutor-CIRCSlMBayesian Knowledge Tracing  :نذكر
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التعليم وتطبيقاتھ صطنا اء الذ    تحديات

االواقعتقنية -3    :)AR( املعزز والواقع )VR(ف

تقنية االواقع عت اةعبارة  )VR( ف محا خوضعن فرصة للمستخدم يح ت تجاربتفاعلية

و  معينة أماكن ارة ز أو القدم لكرة مباراة املشاركة لھمختلفة م جالس للمستخدم. و أنيمكن إذن

و  ا، داخل التنقل يمكنھ كما ة، التجر ذه من جزءا ون خاصةي زة أج خالل من أيضا ساعدهالتفاعل

ك ل ش نظاراتندماج عن عبارة الغالب و تحكم، وحدات أو ا ف ركةللواقع ل شعار اس . مع

من قدراتھ تنمية ع املتعلم التقنية ذه ساعد اضيةو اف بجوالت القيام كسورخالل خية تار أماكن

ال  وال املعقدة العلمية البيانات عض وإدراك م وف تصور أو العظيم ن يحالص الثنائيةت عاد باأل ا دراس

مثال قرب عن الشمسية املجموعة نظام كمعاينة املطلوب م   .الف

لتقنية سبة بال ساب) AR( املعزز الواقع أما مع تختلف عرضف د املشا تنقل ا و ا أوق ي ثنا

امل ذه دمج يتم حيث املستخدم، محيط عاد ي مركبثال عرض واقع لق أمامھ، د ذه. شا يح وت

يار  ا من مجموعة أيضا أوالتقنية راحية ا العمليات معقدة عمليات اة كمحا التعليمية ح ات شر ب القيام

مثال الطب لطلبة سبة بال سان   . جسم

التعليم2.4 صطنا اء الذ تطبيق وفوائد   :مزايا

عن ديث ا اءفوائد عند ممجالصطناالذ ا التعلياملجالمثلم كث تعد ن ال عنفنحن

حول فلك ديث كيفوالتعليمالتكنولوجيا ا نلمس أن ساطة ب يمكننا حيث ثورة التكنولوجيا خلقت ،

مجرد التعليممجال عارمة ونھ من إونقلتھ املعلومات لتلقي سيط التفاعلعملية من واسع نطاق

يعاب س و والنقاش ة   .والتجر

للطالب-1 سبة بال صطنا اء الذ وفوائد   : مزايا

ي ما ا م للطالب سبة بال فوائد عدة صطنا اء  :للذ

 ن و الطالب نھ ب تتم التعليمية العملية أن حيث شاء م وقت أي التعلم انية اءبرنامج إم  الذ

وقت، صطنا أي دروسا يقدم أن طبعا يقلقھ ال اراوالذي أو   ؛ليال

 د املع أو املدرسة إ من التنقل أثناء دور امل والوقت ود املج امتقليص امل أغلب أن كما امعة، ا أو

ق طر عن تق أصبحت ونية،التطبيقات و التكنولوجيا اليومية ستخدام لك ثمار اس يمكن التا و

واقعا أمرا أصبح الذي املكثف واتفاليومي قبل الذكيةلل التعليممن لتلقي والطالب التالمذة

اء تطبيقات ع الفراغ التعليميةصطناالذ أوقات  ؛و

 قيقي ا الوقت وضع ن املعلم و ساتذة من عليقات ع صول ا للطالب  ؛ )Time-Real(يمكن

 اء يمكن احتياجات صطناللذ إ نادا اس متنوعة خيارات تتكيفتقديم حيث لول  الطالب،  ا

اءعالقائمةالتعليمية ،الذ الط صطنا لدى املعرفة مستوى تماممع لال ة املث واملوضوعات مالب لد

الطالب يخضع م، ضعف نقاط ع بناء التعليمية باملواد م تزود البدءكما قبل لالختبار استخدام طبعا

اءتطبيق يقوم التعليصطناالذ ثم نامج ومن امبتحل ال امل وتوف ختبار نتائج املناسبةيل  ؛والدورات
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 االتوجيھ توفرف حيث اءعئمةالقاالتعليميةاملنصات ، نصطناالذ ن موج اضي بع اف لت

من أن نجد ذلك و م، دراس خالل الطالب ةتقدم فور عليقات ع صول ا يد ااملعلم منا رغم ف

ن واملعلم ساتذة شر(أن للطالب) ال قيقية ا حتياجات م ف ع  .أقدر

اءعيوب3.4  )سابقمرجعإمام،( :التعليمصطناالذ

الفصل  - املعلم عمل كما ستجيب وال عاطفة ا لد س  ؛ل

املتعلم- ون ي أن ييجب و لك املدرب أو املعلم خالل من للتعلم اف ل ش ومتحمسا  ؛منضبطا

يتص- ال و ف املدرسة؛ عمل كما ضغوطا يضع ال ي اسو ا الطالباملرشد يحضر لم إذا مر بو الدروسل

القبيل ذا من وأشياء  .مثال

القد عطي التعليم صطنا اء للذ امل الدمج مو إن ع التحدياترة أك عض ة اج

تحقيق نحو التقدم ع سر املطاف اية و والتعلم، التعليم ممارسات ار وابت اليوم، ع التعليم الرا دف منال

املستدامة التنمية داف و،( .أ س مح ،)2021اليو ن إتباع ا بطبيع مجالتتطلب سان التعليموره

املحمولة زة الذ. باألج دور شمل ل التفك ل تحو إ دف عدمو أوجھ ة معا صطنا املساواةاء

ال أش وتنوع والبحث املعرفة ع صول با يتعلق فيما الية قياما عدم وضمان الثقا اءالتعب الذ

وف البلدان داخل التكنولوجية الفجوات بتوسيع اصطنا بي بـ. يما الوعد ون ي أن صطنا"يجب اء الذ

ميع الثورة" ل من فادة من ميع ا يمكن إبحيث والوصول ة ار ا حيثالتكنولوجية من سيما ال ا، ثمار

واملع ار الذ. رفةبت تكنولوجيات شر أنإن يجب التعليم صطنا ةاء شر ال القدرات ز عز إ دف

التعا أجل من سان حقوق لةوحماية و سان ن ب الفعال وللتنميةون والعمل، والتعلم ياة ا

ا. املستدامة ، جياني يفانيا س السيدة بيقالت لل املساعدة العامة حولةملديرة الدو املؤتمر و، س اليو

أيار ن بك عقد الذي والتعليم صطنا اء الثورة"،2019مايو/الذ ذه توجيھ إ حاجة نحن

يح ال عدمتجاه من د ل ش، الع سبل ن لتحس وشاملة، عادلة عوملة يع و   ".املساواة

اءاستخدامفرص.5   :التعليمالمجصطناالذ

من الرغم صط  ع اء الذ قدرات حول يج وال دهالدعاية ش الذي العام طاب ا حاليا،نا

ن الرا الوقت ا تحقيق التقنية ذه ستطيع ال ال وانب ا من العديد ناك   .لكن

م1.5 اصةاملبادراتأ اءا   :التعليممجالصطنابالذ

ااملفكر  تطبيق-1 تطب: Math Thinkster الر ونمطو اضيات الر من ن ب يمزج ،يق ال التعلم

شاشھ ع ج بالتدر تكشف وال طالب ل ل العقلية ة املعا بمراقبة التطبيق ذا قوم عرضIPadو و ،

املستخ كتابة مجرد و قدرتھ، حسب مختلفة مشكالت توصلھللمستخدم قة طر عن جدم يحللإ ابة

جزئية م ف كيف أو أخطأ ملاذا حدد و عملھ ذاالتطبيق حسن و لة، املش حل ةمحددة املعا من التطبيق

صية و ة فور راجعة غذية تقديم خالل من الطالب ل لدى  .املنطقية

الدرا: Brainly موقع-2 الفصل ألسئلة اجتما تواصل موقع و نو للمتعلم نامج ال سمح أسئلة، طرح

م زمال من مدققة تلقائية إجابات وتلقى لية امل التعاونالواجبات ع نامج ال ذا ساعد إو للتوصل

ا ا من متنوعة مجموعة نامج ال لدى و يحة، عإجابات عملون الدراسية املواد ةء شب ئة ب خلق

الدراسية  .بالفصول
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اصطنا: Inc Technologies, Content املحتوى تقنياتشركة-3 اء ذ شركة رو والتطو للبحث

العميق التعلم ستخدم املحتوى، لتطبيقات حلول وإنتاج التعلي شاء والتصميم املدرسيةإل الكتب

املقررات احتياجات تناسب ال دخل .املتخصصة محركو إ املنا توصيف املحتوىاملعلمون تكنولوجيا

ستخدم ا عد خو و املحتوى تكنولوجيا دراسيةمكينات ومواد كتب إلنتاج إ...صيةارزميات نادا اس ، ا

ا ذه س و ، للمنا ساسية يم عاملفا ن الناشر مساعدة إ تحققملبادرة فعالة مدرسية كتب شاء إ

ع طا ذي فردي علم ع صول ا متعلم ل  .ل

اموقع-4 جامعة: Mik مي املوقع ذا ميلون "يوفر ع" ارني قائمة س تدر أدوات كية اءمر الذ

الذين والطالب شغال، ي كث ن للمتعلم عصطنا الطا ذي تمام إ وتتخصصيفتقدون ، ال

ا رات ا الفجوات لسد امعية ا املرحلة لطالب س التدر ا وجھاملكتظةلدراسيةمي و بالطالب

ط ل ب اصة ا التعلم عملّية بواسطة بماالتطبيق دراية ع املتعلم وتجعل يومي،الب تقدم من يحرزون

طالب ل ب اص ا لالحتياج وفقا الدروس عدل   .و

ت: Learning Netex موقع -5 ن للمعلم املوقع ذا يح رقميةي زة أج عدة ع املن حصميم املوقع ساعد و

تفاأك  عناصر دمج ع بالتقنية ال ج ن والتقييماملدر والصورة الصوت مثل الرقعلية م تخطيط ي الذا

ال ع الطا ذو للتعلم اضية اف منصة ذا ل و موادذا .للدروس، املعلمون تكر ي أن يمكن املوقع

ر  منصة أي ع شر لل زة جا للطالب تخصيص ا تقديف أثناء الرقميةمقمية واملناقشات الفيديو ع املؤتمرات

ا ع الطا ذات الوالواجبات التعليمية والتحليالت طالبل ل ل ال للنمو مرئية عروضا   .تو

التعليم2.5 صطنا اء الذ   :استخدام

املعلومات Learning Machine التعلمبرامج تقوم عبتحليل صول ثموا ومن تاجات ست

ي التا و الالزمة احات ق و القرارات القائماتخاذ سا النظام عليم خالل )ML (التعلم عمكن من

من نا البيانات الكث ومن مختلفة، ام م نفيذ ب لھ سمح اءاستخدام يمكننا ما من صطناالذ العديد

االت أخرى،من .التعليممجال ا ة اء ستخدم ج تخصيص صطناالذ و الفرديةحتياجات تحديد

من للطالب الكث أن ذلك مثل التعليم منصات ومن ة نغارني"الكب املعرفة،( ،"Learning Carnegie لورن

سابق ثمر)مرجع س اء ، واختبارات صطناالذ عليمات شاء بإ سمح تخصيصا أك دورات لتقديم

عليقات نالطالب ساعدفرديةو م واملتعلم ودراس م معارف املوجودة الثغرات فحسب،،سد ذا س ل

ن إنبل اءمجالالباحث أ للتعليمصطناالذ حال أنھ اءعتقدون ذ أك برامجھ و تقنياتھ صبحت

ع القائمة للمنصات للطالب  AIفيمكن الوجھ عاب وتحليل بم تقوم ساأن النظام يجعل قادراما

م احتياجا وفق الدرس غي ياملساعد ع ن الصو ب من خر اءاستخدامات و مجالصطنا الذ

سمح التعليم الطالببتفاعل Home Google و Siri Apple و Alexa و Amazon مثلالصوتيةاملساعدات حيث

ودون  التعليميةاملوادمع املعلم أو ستاذ مع باستخدامالتواصل بدوره سمح ما أي التعليميةاملنصات و

ا كمثالم نجده ما و و زمان وأي زوناواليةجامعة استخدامن كيةأر يللمساعدمر الصو

املالحتي أليكسا ا رم ا ية الروتي جدو اجات إتباع أو عة الشا سئلة ع ذلكاإلجابة غ أو الطالب  ل

حيث نجد التعلياملحتوى  من اءاستخدام أنأيضا حيث املحتوى صناعةصطناالذ تمام لال مث
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ر يباملحتوى عرفما ظ منو الذ مجموع من عليميةمواد و بدأ إ الرقميةالدراسيةالكتب متنوعة

ذلك غ إ املخصصة ات حداالواج ما و اتو ر  إ ذكيةحلول  شر امجتطو الذكيةى املحتو منصات و ال

يلعالتعليمملجال   . Learning Netex شركةو Inc Technologies, Content شركةاملثال س

التعليم3.5 صطنا اء الذ تطبيق تواجھ ال   :التحديات

أنمما فيھ شك اءاستخدامات ال ل ناشئة كتقنيةصطناالذ بالش شرة من غ تزال املطلوبال

دول  تأخرا العالم جميع ي عا ال النامية الدول اوتحديثرقمنة خاصة يصبحو إدارا ذلك و ا، مؤسسا

عن )AI (استخدامھ ديث با توسعا عت التعلياملجال أقل ما و ھتحدي أك و اءيواج صطناالذ

و  للتعليم تز ، ال ال سباب تجذرمن أيضا ق الطر ذا عقبة ماال ر بل مية بأ التقليدية الفكرة

ة امعيةالدراسة علو و النظاميةواملدرسيةا ال ضور ا ع والتوجيھالقائمة التقليدية ختبارات

ا يجعل ما للدولة، والعام ومي ا ام وال التعليميةاملنصاتع تعليمال وعدعنلتعليمالبيداغو

اءعالقائمة وموثوقية صطناالذ بدقة محددة غ ا أ ع للطالب تبدو التعلي ليبقى،للمستوى

عطيل بارزا دورا يلعب والذي خر م امل شار  التحدي اء استخدامات وتوسعان مجال صطناالذ

ن التعليم املختص ندرة ر  و امجذهمثلتطو لول  املنصاتو ال حيث الذكيةوا من ةسواء شر ال املوارد

املختصة ات الشر    .املجال أو

اءآثار 4.5   :التعليمعصطناالذ

ت أرن لتوماس مؤلفThomas Arnettوفقا سن(، ست كر د اء) Christensen Instituteمع فالذ

م بقدر ديدا ل ش ال سصطنا التدر ام م سيط ت ع ساعد س مدا ومساعدة املؤسساتساسية يري

ال سية الرئ للتحديات التصدي ع املدرسةالتعليمية متطلباتتواجھ وتوقع ن، املعلم كفاءة من الرفع

املختلفة ن    (Arnett, 2016). املتعلم

ت أرن ر تقر لة(وجاء عصر س التكنولوإن" )Teaching in the Machine Age)التدر التقدم

بج رتقاء من سيمكن حيث التعلي املجال امة قفزة ل ش بودةس القر املستقبل  ,Turbot) ."التعليم

ا. (2017 عفالذ ساعد أن ستطيع صطنا كماء الطفل، ضعف نقاط إ نادا اس سئلة توجيھ

من عسيمكن والعمل ن املتعلم سلوك مدراسة مثل…مساعد التطبيق أخرى صيغة و ، ا

ام الفارقيةالبيداغوجية ملبادئ اءات  واح الدراسات. للمتعلم املتعددة الذ عض رت أظ فقد أخرى ة ج ومن

إ وء ال إ يميلون الطالب حقيقةأن إ يرجع ذا و سئلة لطرح املدرس من أك الذكية زة مج أ

كما املعلم إزعاج من شيخافون ات التفس طلب عند سلبا م تقييم احتمال يتجنبون م متكرر،أ أنل حيث

من مجردة اصلة ع املسبق كم ا أو نا  ، )Lemieux،2018( العاطفة ستحضر أن يمكن و

جاغييلالواقعة للطفل ة و Jarielالش سنوات الست ازذي ا ستخدم والدتھ ضبطتھ الذي

ي لية أليكسا  الذ امل واجباتھ   .حل

مية 5.5 اءأ   :املتقدمةالدول صطناالذ

أدوات دت صطنا وتقنياتش اء قبل الذ أنھ من الرغم و ة، خ ة الف خالل التطورات من الكث

تحولت ما سرعان ا ولك ، العل يال ا أفالم ا د شا فكرة مجرد التقنية ذه انت فقط قليلة سنوات

املجاالت من العديد ا استخدام دأ و حقيقة   .إ
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نو  لب الش نة املب صطنا اء الذ ة ز جا مؤشر درجات كية4تحليل مر املتحدة الواليات أن

نت ن مستخدمي ب صطنا اء الذ حول املناقشات من قدر أك د بفعاليات. ش املتعلقة فاألخبار

ا ات والشر ورك، ونيو و س س فرا سان صطنا اء الذ قمة مثل مثلمحددة، اص، ا القطاع لرائدة

وآبلجوج وتيوب و سبوك وف ي ل تحظىإموآي سال، تمامو نتبا ن خرى،. مستخدمي الدول عكس و

مختلف صطنا اء الذ تطبيقات حول شارات من ا كب ا عدد كية مر املتحدة الواليات تقدم

التحليل يب ن ح ات، والشر اختالفالقطاعات ع ن املستخدم أن نت ن ع شاط لل الديموغرا

ال املشاركة ع يحرصون م وم م تماما كية  ،نقاشا مر املتحدة الواليات ا تحتل ال املتقدمة املرتبة إن

املعل لتبادل فعالة شبكة وجود مية أ تؤكد بل فحسب، التكنولوجيا تب عكس ال ة ز ا ا صعيد . وماتع

إشارة، أي مع الدو التفاعل احتمال من د يز مما شر، لل سية رئ لغة ية نجل اللغة استخدام جانب فإ

او  ا شب دف س حيث املعلومات، شر العال املستوى ع و املرتبة كية مر املتحدة الواليات تحتل

ن  لك املس سية الرئ ة أنحاءخبار جميع المالعامن أخبار أجندة الدولية خبار مية أ من د يز مما ،

ونماك. اليومية السلي وادي عمالقة عدأن ملعظم نحاضنة الي ا جتما التواصل العوامل. وسائل ذه و

نت ن مستخدمي أوساط ة ز ا ا من أع مستوى استدامة ع ساعد و املعلومات توافر من د تز ا ،ل

تائج ب سرا وسو وفنلندا وسنغافورة املتحدة اململكة من ل ب ت ال كية مر املتحدة الواليات ت كما

ة ال. متقار قد صطنا اء الذ حول النقاش ألن بحذر، النتائج ذه مع التعامل ضرورة إ ھ التنو بجدر نا و

ا ب ب فقط كبيرتبط جزء ون ي ما ر بل ال لتكنولوجيا، املناقشات لفةيتممن بالت يتعلق ا رصد

ا تنظيم والرغبة للتكنولوجيا فإن. جتماعية ذلك، كبومع حد إ يتما ب ت ة، ال خ حداث مع

برنامج إطالق سنغافورة"مثل صطنا اء أغسطس" الذ املبادرات،2017أواخر وتنفيذ ن وتدش

ب بھ مؤخراكما. 2018وأغسطس2017أغسطسناملرتبطة ا أجر ية أورو دراسة مع النتائج ذه  تتوافق

مجالةمؤسس الرائدة ية ورو الدول املتحدة واململكة وفنلندا سرا سو ا ف وتصدرت غر بر وروالند أزجارد

صطنا اء ال.الذ ش ةو السنو القمة مثل سية، الرئ الفعاليات أن إ لندن،ن صطنا اء للذ

النقاش مع التفاعل إ نت ن مستخدمي دفع خالل من الدول ب ترت ع تؤثر أن   .يمكن

احت ال املتحدة ية العر مارات برزت فقد ية العر املنطقة سرا،أما سو عد السادسة املرتبة الذيلت مر

اءيتما الذ حلول خالل من العامة دمات ا لتحس ماراتية ومة ا ا تبذل ال املتناسقة ود ا مع

حدث. صطنا الدراسة ة ف خالل الحظنا مركزنوقد افتتاح ام و نت، ن ع شاط اء"بانوراما"أثارا للذ

أدنوك، مقر مة ال والبيانات سا صطنا مركزا شاء املبتكروإ مركز  لم أول عد يالذي الذا شغيل ال

املنطقة الطبية اللياقة ي،( .لفحوصات صفحة2018نما ،35(  
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ل صطنا: 4الش اء الذ ة ز جا   دولة20مؤشر

  
يةمؤسسة: املصدر العر للدول قلي واملكتب للمعرفة مكتوم آل راشد بن ي/محمد نما املتحدة مم ،2018) (،  برنامج

شرا املتحدةفاس ية العر مارات ي د شر، وال للطباعة ر الغر املعرفة،   35 .ص ،مستقبل

املستقبل، كما ارات م مجال نت ن ع شاط أكثف شي و تركيا مالت ولنداتل و فنلندا

كيةوالوال  مر املتحدة التعليم،ونالحظ. يات و املستقبل ارات م مجال شاط لل املحرك الرئ العامل أن

النقاطإجمامن8.58% يمثل ذيال أبرز انت حيث شاط، النقصساسيةال لة مش صوص با برزت ال

ا نا ناملعلم سلبباملرحلت يؤثر الذي ة، والثانو عتدائية ساسيةا املعرفية ارات امل ر تطو

املستقبل التوظيف لسوق ة ضرور ا عت ال صية ال ارات كية. وامل مر املتحدة الواليات انت وقد

ولندا و وتركيا املتحدة انيا ت ة ور وجم د والسو املتحدة القضيةأك واململكة ذه ا ف برزت ال الدول

نت ن ع املناقشات ي ك ل من. ش للتعليم العال املؤشر ا يصنف ال تركيا، ناء باست ا، ذا الدول و

املستقبل ئأفضل"فئة أجل فئة"ةب جيدة"أو ئة ل"ب الش مو و كما دول ،5، ي،(  1.وا نما

صفحة سابق،   )44مرجع

ل املستقبل : 5الش ارات م ة ز جا   دولة 20مؤشر

 
ية: املصدر العر للدول قلي واملكتب للمعرفة مكتوم آل راشد بن محمد ي/مؤسسة نما املتحدة مم ،2018) (،  برنامج

شرا املتحدةفاس ية العر مارات ي د شر، وال للطباعة ر الغر املعرفة، صمستقبل ،. 44 
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دول املستقبل  : 1ا أجل من للتعليم العال التكنولوجيا: املؤشر ة ز ا العال املؤشر املدرجة للدول لية ال   النتائج

  

Source : The Economist Intelligence Unit Limited , (2017), WorldwideEducating for the 
Future Iindex 

اتمة. 6   :ا

يد حيث التعليم، ذلك بما املجاالت، مختلف الفوائد من الكث صطنا اء الذ العديد يجلب

يرفعا أن يمكن لة علم و صطنا اء الذ أن ن الباحث التعليممن مستوى اء .من الذ قوم صطنا و

امعة ا مرحلة ح الروضة قبل ما مرحلة من للطالب واملالحظات ختبارات و التعليم م بتوف يمنح مما

مواضيع إ التوجيھ عيد و املعرفة الفجوات حدد و ا، ل استعداد ع م ال عندما التحديات جديدة

ذلك مر   .يقت

صطناو اء الذ وتحديات فرص أبرز للبحث عدةمحاولتنا إ توصلنا التعليم نتائج،مجال

ي ما ا م   :نذكر

و  - قواعد أصبح ثم وفلسفة ات كنظر صطنا اء الذ أصبحاعت ثم لة، اء ذ تحكم ن خوارزمياتقوان

عل مجرد عد ولم ا ل ا عباء من خرج اليوم لكنھ بلمعلم، فقط، خوارزميات أو العلوم ثورةمن أصبح

الرقمية والشرائح اء ر والك ة البخار لة اع اخ مثل مثلھ   ؛صناعية

مل - صطنا اء الذ تقنيات ع املعتمدة س التدر أساليب مية أ منعت الرفع متم أثر من ا ل ا

انية إم مثل ا تتم ال للفعاليات نظرا ، املعر التحصيل ومستوى املتعلم الحتياجات وفقا تقديمالتكيف

ما ا التعلم املعتمد. فرص س التدر أساليب بناء مة امل مور اءومن الذ تقنيات ع تقليلة صطنا

النظم ذه بتصميم اصة ا لفة وال   ؛الزمن

املتعساعد - صطنا اء الذ ع القائمة الذكية بأسلوبالتطبيقات التعليم من التحرر ع واحد،لم

التعل ومنصات الذكية صوصية ا الدروس تطبيقات لفمثال مع متوائمة أصبحت املتنوعة وفقايم طالب

واحتياجاتھ اتھ واتجا  ؛مليولھ

نناك - واملتعلم ن املعلم ب بتدر تمام ديثةضعف ا التقنيات استخدام   ؛ع

باإلد - تقوم أن ا يمك صطنا اء الذ نظم بأن املختصون عباءيرى تخفيف دف املدرسية ةارة دار

بالعمل عالية وجودة أفضل خدمة ت. وتقديم خالل من لنظموذلك املدرسية دارة نظام ل عتمدحو ونية إلك

مما ، صطنا اء الذ الع اتخاذ م سا عس وتوز يحة، ال ة دار صصقرارات وا املقررات

م ا واتجا م قدرا وفق ستاذة و ن املعلم ع  ؛الدراسية
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و - املعلم، عن ستغناء من يمكن قد صطنا اء الذ سلبيات ن ب من أنھ الدراسات عض  ش

داخل ن املعلم عن ستغناء يمكن ال ،اعتقادينا الدرا العواطفالصف ار إظ لآللة يمكن ال واملشاعرإذ

التعليم مة امل خالقية وإبراز أ. سانية املتوقع عنومن الروابط ليا ستغناء يتم املدرسيةن الكتب

الرقمية التعلم بوسائط ا بدال واس الورقية  . واملصادر

اء  الذ وتحديات لفرص البالغة مية لأل مجونظرا التوصياتصطنا ببعض خرجنا التعليم، ال

ي فيما ا ص  :ن

املر  - من ابتداًء التعليم منا صطنا اء الذ لإدخال مع ناسب ي ل ش و ساسية مناحل مرحلة

وإ التعليم، يجةلمستقبلية اثھ بالوظائف ولمتوقّع حدالتغير اكب اتوتمج تعليمية بالجامعاابرقطالمراحل ن

عة الرا الصناعية الثورة ضمن صطنا اء   ؛الذ

إدارة - يانات و ملعطيات وشاملة عالية جودة ذات منظومات ر وتطو و التعليم،إيجاد تمامليتطو ا ب

ن الناملسئول بإعادة ية العر الدول التعليم وكماعن ونوعا، تحصيال، واملعطيات البيانات وجودة،ظر ،

 ؛وتواترا

مثل ستفادة - التعليم مجال صطنا اء الذ إدخال عملية السابقة التجارب ة من  فنلندا، تجر

ن،  والواليات؛ وسنغافورة، والص

صطنا - اء الذ أبحاث مراكز شاء اءإ ا وإعداد ثمار وتوظيف س املتقدم؛و ب والتدر  البحث

وامل - ساتذة يل ممكنتأ عليم للعمل ن ديدةعلم ا الرقمية ارات امل من م وتمكي ، صطنا اء بالذ

لالستخدامات صطناةاديميالالزمة اء للذ ة دار و  .والتعليمية
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