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 */ یاسمین محمد ملیجىدو  أ.د/ ابراهیم عبد الوكیل الفار 

  مستخلص البحث:
یشهد العالم فى الوقت الحالي تطورات متسارعة فى كافة مجاالت الحیاة تفرض 
على المجتمعات السعي لمالحقتها بالعمل على تطویر كافة أنظمتها، ولعل من أهم 
هذه االنظمة النظام التعلیمي، فتطویر النظام التعلیمي ضرورة الزمة من أجل إعداد 

یل مفكر قادر على التعلم الذاتى المستمر، یستطیع تحقیق التنمیة المستدامة فى ج
  ظل هذه المتغیرات المستمرة. 

لذا فإنه ال یمكن لحقل التربیة والتعلیم ایصال رسالته وتحقیق أهدافه مالم یتمكن   
من استیعاب ومواكبة تلك التطورات والتغیرات المستمرة ضمن مناهجه وطرائق تدریسه 
بشكل عام، وبشكل أكثر خصوصیة ضمن مادة الریاضیات، الرتباطها الوثیق 
بالمجاالت العلمیة اآلخرى وضرورتها فى جمیع مجاالت الحیاة المختلفة وبالتالي فإن 
هذا یحتم على النظام التعلیمي جعل عملیة تطویر تدریس مادة الریاضیات من أولیاته 

  .)٢٠١٨إیمان أسطة، (فى جمیع المراحل التعلیمیة المختلفة 
إن توظیف التطور التكنولوجي فى خدمة وتطویر التعلیم من أجل تحقیق التنمیة   

المستدامة یفرض على التعلیم توظیف أنظمة تعلیمیة حدیثة، ومع االنتشار الواسع 
لمفهوم الذكاء االصطناعي في اآلونة األخیرة وبشكل متنامى خصوصًا عبر شبكات 

یث بدأ هوس استخدام تقنیاته وأدواته الرقمیة، فقد ظهر مؤخرًا التواصل االجتماعي ح
أكواد مبرمجة جیًدا، وربما ذكیة، هي روبوتات الدردشة عبر الكثیر من المنصات 
كفیسبوك وسكایب، كمساعدات رقمیة للُمستخدمین، والتي تعتمد على محاكاة أو أتمتة 

  .)٢٠١٧(منه حمدى، تلقائیة للدردشة نصیاً 
                                                           

 ومدیر أستاذ المناهج وطرق تدریس الریاضیات والحاسوب :رأ.د/ ابراهیم عبد الوكیل الفا* 
  .طنطا جامعة التربیة بكلیةاإلنترنت  ووحدة اآللي الحاسب مركز

مدرب بمركز  دكتوراه المناهج وطرق تدریس الحاسوب: د/ یاسمین محمد ملیجى شاهین
 .طنطا جامعة التربیة بكلیة الحاسب اآللى
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عبارة عن تطبیقات مصغرة مصممة للعمل على منصة فیس  الدردشة وروبوتات  
بوك ماسنجر إلجراء المحادثات مع البشر بشكل یحاكي الدردشة بین شخصین، وقد 
ظهرت هذه الروبوتات منذ عدة سنوات واستخدمت بكثرة عبر برامج الدردشة القدیمة 

أبحاث الذكاء ولكنها تطورت في السنوات الالحقة بسبب التطور الكبیر في 
االصطناعي وتعلیم اآللة وأصبحت هذه التطبیقات أو الروبوتات أكثر قربًا من لغة 
اإلنسان نظرًا لتطور تقنیات معالجة اللغة الطبیعیة وأصبحت أكثر قدرة على فهم ما 

  .١یكتبه اإلنسان أو ما یطلبه منها
فأغلبها لروبوتات الدردشة مهام محددة، أن ) ٢٠١٧(مصطفى بدرى، ویذكر   

یعمل على تنفیذ بعض المهام التي یطلبها المستخدم، وذلك بحسب المهمة التي 
طورت من أجلها، فعلى سبیل المثال هناك روبوتات للدردشة طورت من أجل القیام 
بمهام بسیطة مثل معرفة حالة الطقس أو نتیجة مباراة فریقك المفضل أو عرض 

تعبیریة معینة ویتم ذلك من خالل  مقطع فیدیو من یوتیوب أو البحث عن رموز
الدردشة النصیة كأنك تتحدث مع شخص آخر وبلغة أقرب للبشر، هناك أیضًا 
روبوتات صممت من أجل القیام بمهام معقدة مثل طلب سیارة أجرة أو إرسال أموال 

  أو حجز تذاكر طیران أو إرسال باقة زهور لشخص ما.
یة استخدام روبوتات الدرشة فى مجال وقد أشارت العدید من الدراسات إلى فاعل  

 ،(Abbasi . S, Kazi. H, 2014) سهني عباسي وحمید اهللا كازى التعلیم كدراسة
 & ,.Fyer, Lللوك كي فرایر وآخرون  )، (Roos, Sofie, 2018 روس وصوفى

other, 2017)( ستیوارت كوالسكي وآخرون (kowalski .S, & other ,2013) ، 
دراسة حالة   )،(Bii P. K & other, 2018 یك كیبتونوي وآخرونودراسة لــبیي باتر 

ودراسة لوسیانا بینوتي  (Jia J., Ruan M. ,2017)لجیو جیا وماكسیكان روان 
  ).  (Benotti, L & other, F. 2014وآخرون
ولما كان جزء كبیر من اكساب المفاهیم الریاضیة یتحقق بفضل استخدام   

ووسائل تساعد التالمیذ على ذلك، حیث أنه من بین أهم المعلمین لألسالیب وأنشطة 
األسباب التي یعزى إلیها تدني مستوى االكساب هو استمرار المعلمین في استخدام 

) إذ أن هذه األسالیب ٢٣٨، ٢٠٠٩(رافد المعیوف،  الطرائق التقلیدیة في التدریس.
راعى الفروق الفردیة بین والطرائق التدریسیة المتبعة في تدریس المفاهیم العلمیة ال ت

  ).١، ٢٠١٠براهیم ناصر، إ(التالمیذ 
                                                           

١ http://botzdev.com/?p=464 
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فإنه یمكن االستعانة بروبوتات الدردشة فى التعلیم لتصمیم بیئة تعلم متنقلة 
تكیفیة ذكیة تعتمد على أسلوب المحاكاة، بحیث تكون أكثر تفاعلیة إلجبار التالمیذ 

یساعد فى خلق بیئات تساعد  على تطبیق معرفتهم ومهارتهم المكتسبة، وهذا من شأنه
  التلمیذ على استرجاع وتطبیق معرفتهم ومهاراتهم بشكل أكثر فاعلیة.

كما أن تطبیق مثل هذا النظام التعلیمى من شأنه أن یتماشى مع المرحلة الهامة   
التى تمر بها مصر اآلن نحو تطویر المنظومة التعلیمیة لتتماشى مع طبیعة العصر 

یحمله من ثورة علمیة وتقنیة، وتحقیقًا ألهداف التنمیة المستدامة  الذى نعیشه اآلن وما
هالة السعید فى  وزیرة التخطیطم)، والتى نادت بها ٢٠٣٠قى ضوء رؤیة مصر (

م) بعنوان "تخطیط وتنظیم وتطویر قطاع ٢٠١٨ورشة العمل التى عقدتها فى (ینایر، 
 ).٢٠١٨مصطفى عبد التواب، (م" ٢٠٣٠في ضوء رؤیة مصر التعلیم 
) القائمة على ٣.٠ومن هنا رأى الباحثان أن توظیف تطبیقات الویب (  

تكنولوجیا الذكاء االصطناعي كروبوتات الدردشة التفاعلیة  في التعلیم من شأنها أن 
في ضوء   توفر للمتعلمین بیئة تعلم متنقلة تكیفیة  ذكیة  تعتمد على الوسائط المتعددة

تكییف بیئة التعلم وفقًا    الدور الهام المأمول من أجل لنظام تعلیمي قادرًا على تمثی
ألنماط التعلم المختلفة عند المتعلمین، وتلك هي الغایة التي یسعى لها نظام التعلم 

  ، ومن هذا المنطلق فقد نما االحساس لدى الباحثان إلجراء مثل هذا البحث.الحدیث
  االحساس بمشكلة البحث:

میدانیة لتالمیذ الصف األول اإلعدادي لمالحظتهم  قام الباحثان بإجراء زیارات
أثناء عملیة تدریس مادة الریاضیات، وتم اجراء مقابالت شخصیة مع معلمى 
الریاضیات بمدارس المرحلة اإلعدادیة، فتبین وجود قصور لدى التالمیذ فى تحصیل 

قیام بدراسة الریاضیة الخاصة بالمادة، وسرعة نسیانها، مما دفع الباحثان لل المفاهیم
) تلمیذ من تالمیذ الصف األول ٥٠استكشافیة فى صورة استبیان على عینة شملت (

اإلعدادي بمدرسة سعید العریان بمحافظة الغربیة، والجدول التالى یوضح نتائج هذا 
  .االستبیان
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  نتائج استبیان الدراسة االستكشافیة )١جدول (
  االستجابة  العبــــــــــــــارة  م

  ال  نعم
  %٩٦  %٤  هل یتوفر لدیك الوقت الكافى أثناء الحصة لحل التمارین وطرح األسئلة؟  ١
هل تجد صعوبة فى أداء المهام واألنشطة التى تكلف بها وتحتاج   ٢

  للمساعدة؟
٥  %٩٥%  

  %٣٠  %٧٠  هل تواجه صعوبة فى تذكر ما تعلمته بالحصة فور انتهائها؟  ٣
  %٢  %٩٨  طة بطریقة جدیدة ومبتكرة؟هل ترغب فى أداء التمارین واألنش  ٤
  %١  %٩٩  هل تحتاج إلى توجیه وارشاد من المعلم أثناء أدائك للواجبات المنزلیة؟  ٥
هل تعانى من سرعة نسیان ما تعلمته وتحتاج إلى ما یساعدك على   ٦

  مراجعته باستمرار؟
١٥  %٨٥%  

  %١  %٩٩  هل تتحدث مع أصدقاك عبر ماسنجر بشكل دوري؟  ٧
  %٢٥  %٧٥  ل التعلم عبر ماسنجر؟هل تفض  ٨
  %١٠٠  %٠  هل سمعت عن روبوتات الدردشة التفاعلیة؟  ٩
  %١٠٠  %٠  هل سبق وأن درست بمساعدة روبوتات الدردشة التفاعلیة ؟  ١٠

جراء مثل هذا إلى وفى ضوء نتائج االستبیان السابق تبین للباحثین مدى الحاجة إ
 .نا برزت مشكلة البحثومن ه، البحث على هذه العینة من التالمیذ

   :مشكلة البحث
یمكن تلخیص مشكلة البحث في وجود قصور لدى تالمیذ الصف اإلعدادي فى   

 تحصیل المفاهیم الریاضیة واستبقائها، ومن ثم سعى البحث الحالي إلجابة عن السؤال
 الریاضیة المفاهیم ما فاعلیة روبوتات الدردشة التفاعلیة في اكساب" :الرئیِس التالي
  واستبقائها؟"

  :التالیة الفرعیة األسئلة ىالرئیس السؤال هذا ویتفرع من     
 معاییر تصمیم روبوتات الدردشة التفاعلیة التعلیمیة؟ ما .١
  ما مراحل التصمیم التعلیمى لروبوتات الدردشة التفاعلیة التعلیمیة؟ .٢
عینة من الریاضیة لدى  المفاهیم ما فاعلیة روبوتات الدردشة التفاعلیة فى اكساب .٣

 تالمیذ الصف األول اإلعدادي؟
ما فاعلیة روبوتات الدردشة التفاعلیة فى استبقاء أثر التعلم لدى عینة من تالمیذ  .٤

  الصف األول اإلعدادي؟
  فروض البحث:

) بین متوسطي درجات تالمیذ ٠.٠٥≤یوجد فرق دال احصائیًا عند مستوى (  
دي الختبار المفاهیم الریاضیة لصالح المجموعتین التجریبیة والضابطة في التطبیق البع
  المجموعة التجریبیة خالیًا من أثر التطبیق القبلي.
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   هدف البحث:
  یهدف البحث الحالي إلى:

  تحدید المعاییر الالزمة لتصمیم روبوتات الدردشة التفاعلیة التعلیمیة. .١
  تحدید أهم مراحل التصمیم التعلیمى روبوتات الدردشة التفاعلیة التعلیمیة. .٢
الكشف عن فاعلیة روبوتات الدردشة التفاعلیة فى اكساب المفاهیم الریاضیة لدى  .٣

 عینة من تالمیذ الصف األول اإلعدادي.
الكشف عن فاعلیة روبوتات الدردشة التفاعلیة فى استبقاء أثر التعلم لدى عینة   .٤

  من تالمیذ الصف األول اإلعدادي.
  أهمیة البحث:

  قد یساهم البحث الحالى فى:
اب التالمیذ المفاهیم الریاضیة المطلوبة مما ینعكس علي أدائهم وتحصیلهم اكس .١

 الدراسي وبالتالي مساعدتهم على استبقاء أثر التعلم.
تقدیم استراتیجیة تعلیمیة مبتكرة وحدیثة یمكن االستفادة منها في تنمیة واكساب  .٢

  .المفاهیم العلمیة فـي مجاالت وتخصصات أخري
 التعلیمیة، آال وهى الفروق الفردیة بین التالمیذ.معالجة أهم المشكالت  .٣
 آلیات التدریس، وتوفیر فرص أفضل للتفاعل.  كفاءة تحسین .٤

  حدود البحث:
فاعلیة روبوتات الدردشة  یتناول البحث الحالي قیاس: موضوعیة حدود  .١

الریاضیة واستبقائها فى مادة الریاضیات لدى عینة  المفاهیم التفاعلیة فى اكساب
  میذ الصف األول االعدادى.من تال

تم اجراء هذا البحث فى احدى مدارس محافظة الغربیة وهى  حدود مكانیة: .٢
مدرسة المنشاوى اإلعدادیة التابعة إلدارة شرق بطنطا على عینة مختارة من 

 تلمیذات الصف األول اإلعدادي.
الزمنیة تم تطبیق هذا البحث فى الفصل الدراسي الثاني فى الفترة  حدود زمانیة: .٣

م بواقع سته حصص متتالیة ٢٣/٤/٢٠١٨م إلى ٩/٤/٢٠١٨من  التالیة
 أسبوعیًا.

  أدوات البحث: 
استخدام الباحثان اختبار المفاهیم الریاضیة لقیاس المفاهیم الریاضیة لدى عینة 

 من تالمیذ الصف األول اإلعدادي.
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  منهج البحث: 
روبوتات الدردشة التفاعلیة لتحدید المعاییر الالزمة لتصمیم المنهج الوصفي:  §

التعلیمیة، وأیضًا وصف وتحلیل األدبیات ذات الصلة بمشكلة البحث، ووصف 
  وبناء األدوات وفى تفسیر ومناقشة النتائج.

للتعرف على فاعلیة روبوتات الدردشة التفاعلیة فى  المنهج شبه التجریبي: §
  الصف األول اإلعدادي.لدى عینة من تالمیذ  الریاضیة واستبقائها المفاهیم اكساب

  التصمیم التجریبى للبحث:
فى ضوء طبیعة البحث وقع اختیار الباحثان على التصمیم التجریبي المعروف 
باسم التصمیم القبلي/ البعدي باستخدام مجموعتین متكافئتین احداهما ضابطة 

  واألخرى تجریبیة.
  

  
    

  
  
  
  

  
  ): التصمیم التجریبى للبحث.١شكل (

  :مصطلحات البحث
بأنها "مدى تحقیق   )Barrows,2004یعرفها باروز ( ):Efficiency(الفاعلیة  §

، ویقصد بها إجرائیًا: مقدار التغیر الذي تحدثه التالمیذ لألهداف التعلیمیة"
روبوتات الدردشة التفاعلیة، ویتمثل في نواتج التعلم المعرفیة لدى تلمیذات الصف 

جة أداء الواجبات المنزلیة عبر هذه األول اإلعدادي في مادة الریاضیات نتی
  الروبوتات.

عبارة عن برنامج یجري محادثة مع  ):Chatbots( روبوتات الدردشة التفاعلیة §
المستخدم عن طریق أسالیب سمعیة أو نصیة بشكل یحاكى المحادثة بین 

. ویعرف الباحثان روبوتات الدردشة التفاعلیة اجرائیًا بأنها واجهات ٢شخصین
                                                           

٢ http://botzdev.com/?p=464  

 المجموعة

 تجریبیة

 ضابطة

اختبار 
  المفاهیم 
 الریاضیة

التدریس باستخدام  روبوت 
 الدردشة التفاعلى

  التدریس بالطریقة
 التقلیدیة

اختبار 
المفاهیم 
 الریاضیة
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واریة هادفة تتضمن بطاقات، وأزرار وقائمة خیارات یمكن استخدامها تفاعلیة ح
فى التعلیم لمساعدة التلمیذات على انجاز مهام معینة  بترتیب معین لتحقیق 

  أهداف محددة فى زمن قیاسي. 
بأنها مجموعة من  )Merril, 1977, 12(تعرفها میریل  المفاهیم الریاضیة: §

حداث التي یمكن تصنیفها مع بعضها البعض األشیاء المدركة بالحواس أو األ
على أساس خصائص مشتركة وممیزة ویمكن أن یشار إلیها باسم أو رمز خاص، 
ویعرف الباحثان إكساب المفاهیم الریاضیة اجرائیًا بأنه مقدار الدرجة التي تحصل 

  علیها التلمیذة من خالل أدائها الختبار المفاهیم الریاضیة الذى أعده الباحثان.
بأنه: "عملیة ) ١٩٨٩،٦٠(یوسف قطامى، نایفة قطامي،عرفه كل من  االستبقاء: §

االحتفاظ التي تتخلل ما بین عملیة االكتساب واالسترجاع، كما یطلق علیها 
عملیة التخزین التي تتضمن ما تم اكتسابه"، ویعرفه الباحثان اجرائیًا بأنه:" قدرة 

  مكن من الزمن".التلمیذة على االحتفاظ بالتعلم أكبر قدر م
  اجراءات البحث:

االطالع على المراجع والدراسات والبحوث العربیة واألجنبیة السابقة المرتبطة  .١
بمتغیرات البحث، وذلك بهدف إعداد االطار النظري البحث وٕاعداد مادة المعالجة 

  التجریبیة وتصمیم أدوات البحث.
ل اإلعدادي بهدف لمادة الریاضیات للصف األو كتاب المدرسة االطالع على  .٢

وعرضها تحدید األهداف التعلیمیة المطلوب تحقیقها من هذا المحتوى التعلیمي، 
على خبراء المادة إلجازتها، ثم إعداد قائمة األهداف في صورتها النهائیة بعد 

 اجراء التعدیالت المقترحة بناء على أراء الخبراء المحكمین. 
األهداف والمطلوب من التلمیذة اكتسابها  تحدید المفاهیم الریاضیة المرتبطة بهذه .٣

في نهایة هذا المقرر بهدف اعداد المحتوى التعلیمى، وبناء مكتبة من الوسائط 
 المتعددة، واألنشطة المرتبطة بهذه المفاهیم.

تجزئة المفاهیم الریاضیة إلى رسائل قصیرة وتعزیزها بالوسائط المتعددة،  .٤
حریرها على منصة اعداد روبوتات الدردشة واألنشطة ذات التغذیة الراجعة، ثم ت

  ثم ربطها بصفحة فیس بوك ماسنجر .)، Chat fuel(التفاعلیة الشات فیول 
إعداد اختبار المفاهیم الریاضیة وعرضه على خبراء مادة الریاضیات بهدف  .٥

  قیاس صدقه، ثم إعداده في صورته النهائیة.
ادي وتقسیمهن اختیار عینة البحث من تلمیذات الصف األول اإلعد .٦

  لمجموعتین:
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تدرس المفاهیم الریاضیة بمساعدة روبوتات الدردشة  :مجموعة تجریبیة §
 كما یلى:  التفاعلیة

 تدرس التلمیذات المفاهیم الریاضیة بالطریقة التقلیدیة. 
یتم توسیع المفاهیم والتدریب على المهارات واثراء التعلم خارج الفصل  

 بمساعدة روبوتات الدردشة التفاعلیة.  عن طریق أداء الواجبات المنزلیة
بالطریقة التقلیدیة، وتؤدى  تدرس المفاهیم الریاضیة مجموعة ضابطة: §

 واجباتها المنزلیة بمفردها دون تقدیم أى دعم.
اختبار المفاهیم الریاضیة) على جمیع أفراد العینة (تطبیق أدوات البحث قبلیًا  .٧

 البحثیة.
 جریبیة بمساعدة روبوتات الدردشة التفاعلیة. التدریس لتلمیذات المجموعة الت .٨
 التدریس لتلمیذات المجموعة الضابطة بالطریقة التقلیدیة. .٩

اختبار المفاهیم الریاضیة) على جمیع أفراد العینة (تطبیق أدوات البحث بعدیًا  .١٠
 البحثیة.

 إجراء المعالجة اإلحصائیة، ثم التوصل إلى النتائج وتحلیلها وتفسیرها. .١١
وصیات على ضوء النتائج التي تم التوصل إلیها، والمقترحات بالبحوث تقدیم الت .١٢

  المستقبلیة.
  اإلطار النظرى والدراسات السابقة:

  :روبوتات الدردشة التفاعلیة مفهوم
روبوتات الدردشة التفاعلیة  أو ما یطلق علیها أحیانا "الشات بوت" أو البوتس" 

ناعي، فهو یستطیع تحلیل الرسائل أو "البوت" ببساطة شدیدة عبارة عن ذكاء اصط
التي ترسلها له، والرد على أساسها بردود محفوظة سلفًا في قاعدة البیانات الخاصة 

  به.
روبوتات الدردشة ما هى إال برنامج معلوماتي یقوم بالتواصل مع المستخدم ف

ئل تلقائیًا من خالل عدد من السیناریوهات المحددة مسبقًا، ویعتمد على منصات الرسا
 )،٢٠١٧(محمد على، الفوریة للقیام بعملها مثل: الفیسبوك وسالك وتیلیجرام وغیرها 

فهى تقوم الیوم بدور المساعد الشخصي في حیاتنا الیومیة كما هو الحال مع 
Google Assistant   وSiri )٢٠١٨، محمد علي.(  

للروبوت غالبًا عدد محدود من اإلجابات التي یمكنه أن یقدمها، ویزداد تعقیده 
حظر أحد المستخدمین، و صاحب الروبوت ایقافه،  بازدیاد اإلجابات، یستطیع

الرسائل التي یرسلها المستخدمون، یستطیع أیضًا إرسال رسائل جماعیة  كافة وقراءة



  ٢٠١٩ ینایرعدد  -دراسات وبحــوث - لة تكنــــولوجیا التربیـــــةمج 

  

  

٥٥١

وقیت، وأیضًا یستطیع ایقاف الروبوت مؤقتًا في محادثة ما للمستخدمین فى نفس الت
  . )٢٠١٨(هبة السید، 

أنه یجرى مؤخرًا االستفادة من   (Farkash. Z, 2018,1)ویذكر زیفك فركش 
الخدمات التي تقدمها روبوتات الدردشة في مجال التعلیم واستخدامها لتبسیط عرض 

كن تجزئة المحاضرة الواحدة تحویلها المعلومات وتحویل المحاضرات إلى جلسات، فیم
إلى مجموعة من األسئلة التفاعلیة وتضمین العدید من النصوص والصور والفیدیوهات 
والتعلیقات الصوتیة بدًال من كتابة المحاضرة كلها دفعة واحدة أو إنشاء رسالة ضخمة 

موعة یصعب قراءتها وفهمها، باإلضافة إلى االستفادة  منه بشكل كبیر إلتمام مج
 متنوعة من المهام اإلداریة للمؤسسات التعلیمیة بشكل آلي. 

روبوتات الدردشة التفاعلیة تعتبر من الطرق العصریة  ویرى الباحثان أن
والحدیثة التي یمكن االستفادة منها فى مجال التعلیم، فیمكن استخدامها فى تقدیم 

ستطیع المعلم إرسال دروس المحتوى التعلیمى للتالمیذ بطریقة ممتعة وجذابة، بحیث ی
عدادها أسبوعیًا لجمیع التالمیذ المستهدفین، تلك الدروس لها تسمیة اجدیدة یقوم ب

، وهذه الدروس قائمة على الفیدیو كمحتوى ”الكبسوالت“خاصة داخل الروبوت، هي 
رقمي، ویتم تقدیمها على شكل مشاهد قصیرة، ویتبع كل مشهد سؤال متعلق بالمشهد، 

على األسئلة داخل الروبوت تتم عبر االختیار من متعدد، لذلك وحتى وٕان واإلجابة 
أخطأ التلمیذ في اإلجابة، یمكنه المحاولة من جدید ثم االنتقال للمشهد التالي، ومع 
كل مشهد یتعرف التلمیذ على معلومة أو مصطلح أو مفهوم جدید، حتى یصل آلخر 

عد أن یكون قد أتقن جمیع المفاهیم مرحلة لیتمكن من مشاهدة الفیدیو بالكامل  ب
  .المطلوب تعلمها والمصطلحات

  فوائد استخدام روبوتات الدردشة التفاعلیة فى التعلیم:
أن استخدام روبوتات الدردشة  (Farkash. Z, 2018,3)زیفك فركش ذكر 

یعود على العملیة التعلیمیة بالنفع الكبیر على النحو یمكن أن التفاعلیة فى التعلیم 
  تالى:ال
توفیر المزید من الوقت للعمل مع التالمیذ والتأكد من مدى استیعابهم للمادة  .١

  العلمیة.
مساعدة التالمیذ على تكییف وتیرة التعلم الخاصة بهم وفقًا الحتیاجاتهم وجدولهم  .٢

  الزمني.
 اتاحة الوصول إلى جمیع الدروس واالختبارات في أي وقت وأى مكان.  .٣
  دة بنقرة زر واحدة.یمكن للتلمیذ طلب المساع .٤
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 مساعدة المعلمین فى تصمیم منتدیاتهم المجانیة. .٥
  معاییر صناعة الروبوتات الدردشة التفاعلیة التعلیمیة:

هناك إجماع على بعض الجوانب التي یجب أخذها فى اإلعتبار عند تصمیم 
ى الجدیر بالذكر أن هذه المعاییر یمكن تطبیقها علمن روبوتات الدردشة التعلیمیة، و 

جمیع المنصات التي سیتم استخدامها لتصمیم روبوتات الدردشة التفاعلیة 
   :,other(Bii P. K   ، 2015,10) (Sameera.A & (2018,7 ,التعلیمیة

قصیرة یجعل الرسالة أقرب إلى  استخدام نصوصاً : استخدم نصوصًا قصیرة .١
محادثة إنسانیة، وُیسهل فهم َمن یقرأها. فعلى المعلم تزوید تالمیذه 
بالمعلومات الوافیة المختصرة والتي یستطیع التلمیذ الوثوق بها بدون أن تفقده 
اهتمامه وتركیزه والبعد عن الزیادات المطولة فال یحتاج التلمیذ غیر اجابات 

 .عه نحو المضي قدماً جیدة مختصرة تدف
ال یجب على الروبوت أن یكون إنسانًا،  االستعانة بالوسائط المتعددة: .٢

وعلى التالمیذ ادراك ذلك، وعلي المعلم توظیف بعض مقاطع الفیدیو القصیرة 
أو الرسوم الكرتونیة أو التوضیحیة، لجعل المحادثة تبدو أكثر طبیعیة 

 وٕانسانیة ووضوحًا وممتعة. 
الروبوت لیس أكثر من مجرد أداة  م الرسائل الرسمیة:تجنب استخدا .٣

للتواصل حول المحتوى، لكونها محادثة فإنها یجب أن تنشر حس المتعة 
والفكاهة بین التالمیذ وان تبتعد عن أسلوب الدراسة الروتینى والممل ویكون 
ذلك باستخدم لغة أقل رسمیة، وتوظیف الوجوه الضاحكة واالحتماالت 

 .عل التي یقدمها روبوت الدردشةاألخرى للتفا
إن تخصیص رسائل الروبوت یتیح للتلمیذ أن یكون  تخصیص الرسائل: .٤

تخرج عن وأال أكثر قربًا نحو تحقیق الهدف، فالبد وأن تكون الرسائل هادفة 
العام لموضوع بأى شكل من األشكال، وال بأس إن كانت بعض  السیاق

م ألعاب تعلیمیة معینة وحتى زیارة رسائل الروبوت توجه التلمیذ إلى استخدا
 بعض المواقع التعلیمیة التفاعلیة الهادفة ذات الصلة بالمحتوى. 

إن أهم مزایا الروبوت هى سرعة ارسال الردود أو التغذیة  سرعة التفاعل: .٥
الراجعة الفوریة والتى من شأنها مساعدة التلمیذ على تعدیل سلوكه. فینبغى 

مراریة الحوار بینه وبین التلمیذ، وعدم ترك أسئلة على المعلم الحفاظ على است
 التالمیذ بدون اجابات حتى ال یؤدى إلى ممل التلمیذ وانصرافه.
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أو البرید  SPAM وهو ما یطلق علیه اسم تجنب الرسائل المزعجة: .٦
المزعج، حیث أن عملّیة إرسال محتوى غیر مرغوب به شائع جدًا في هذه 

والبد  غوب فیها، أو الترویج لشراء منتج معین.األیام، كاإلعالنات الغیر مر 
أن ننوه هنا أن المعلم قد وعد تالمیذه  أن یرسل لهم محتوى یتمتع بالجودة، 
لهذا فإنه ینبغي أن یحافظ على رباط الثقة الذي منحه له التلمیذ، فإن احدى 

 عوامل نجاح الروبوت في التعلیم هي بناء الثقة مع التلمیذ.
  بوتات الدردشة التفاعلیة الجیدة:خصائص وسمات رو 

إلى ) Kerly, A & other، (2006,12 أشارت ألیس كیلي وآخرون
  خصائص وسمات روبوتات الدردشة التفاعلیة الجیدة فیما یلى:

قاعدة  للكتابة إلى ملف للقراءة/ للسماح بالوصول تعیین سمات الملف .١
  .البیانات

  كبر عدد من المستخدمین.تكامل الویب، من خالل السماح بالوصول إلى أ .٢
لمسار التعلم یساعد التلمیذ على العودة لمسار التعلم تلمیذ فى حالة مخالفة ال .٣

  المطلوب.
  .اتصال جمیع رسائل الروبوت بقاعدة البیانات .٤
سریة البیانات، الحفاظ على سریة البیانات التى تم جمها عن طریق روبوتات  .٥

  الدردشة التفاعلیة.
ثة، أى القدرة للتوصل إلى الهدف النهائى من هذه استیعاب أجزاء المحاد .٦

  المحادثة.
تقدیم محادثات فعالة، بحیث تهدف للوصول بالتلمیذ إلى التعّلم الُمتعّمق  .٧

  (Deep Learning). التعّلم العمیق  أو
 التغذیة الراجعة التلقائیة،  وذلك بضمان التحسین المستمر لعملیة التعلم. .٨

  التفاعلیة واستخداماته التعلیمیة: تطبیقات الروبوتات الدردشة
هناك العدید من األغراض التي یمكن استخدام الروبوت من أجلها لذلك فإن 
الحكم على جودته أو جودة أداءه یعتمد على جودة البیانات والمعلومات التي یتم 
اعطاءها له، وهناك العدید من اإلسهامات التى یمكن أن تقدمها روبوتات الدردشة 

یة فى مجال التعلیم، ویمكن أن تسهم بشكل إثرائي وٕایجابي فى تحسین التفاعل
 ,Radziwill،(Smith. J, 2010) (Freedman .T, 2017)مخرجات العملیة التعلیمیة

N.M. and Benton, M.C., 2017)  :(    
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لروبوتات الدردشة التفاعلیة جمع اآلراء عبر واجهة  یمكن استطالعات الرأي: §
المحادثة التفاعلیة الخاصة بها مع االحتفاظ بنفس مزایا المقابلة الحقیقیة 
وباستخدام جزء بسیط من العمل المطلوب. فالروبوت یتیح للمعلم تصمیم محادثة 

معرفة وفقَا الستجابات وشخصیة المتعلم، وطرح العدید من األسئلة متتابعة، و 
  السبب وراء اآلراء ووجهات النظر الشخصیة. 

تعتبر روبوتات الدردشة   دعم النظام اإلداري الخاص بالمؤسسة التعلیمیة: §
التفاعلیة حلقة وصل جیدة بین أولیاء األمور أو الطالب والعاملین بالهیكل 

ن أو اإلداریین فهى تستطیع االجابة على الكثیر م للمؤسسة التعلیمیة التنظیمي
ككیفیة العثور على قاعات  األسئلة الروتینیة البسیطة التى یكثر السؤال عنها:

المحاضرات المطلوبة، وكیفیة سداد الرسوم المطلوب، وكیفیة التسجیل فى 
الدورات المتاحة، وأماكن العثور على موقف السیارات، ومساكن الجامعة، وكیفیة 

تصال واتاحه الردود طوال الوقت تسلیم الواجبات...وغیرها، فهى تسهل عملیة اال
دون تأخیر أو انتظارًا للرد البشرى، لذلك فهى تمنح الطالب المحتملین والحالیین 
نقطة اتصال مجانیة وسهلة الوصول ال یمكن توفیرها عبر البرید اإللكتروني أو 

  المكالمات الهاتفیة.
فاعلیة لغة تستخدم روبوتات الدردشة الت متابعة أخر االخبار والمستجدات: §

واقعیة إلتمام المهام الموّكلة إلیها، وهذا هو سبب اقبال الكثیر على استخدامها، 
فالمتعلمون یستطیعون استخدامها إلمدادهم بآخر األخبار في مجاالتهم المفضلة 

  عبر إرسال الرسائل اإللكترونیة والتنبیهات الخاصة بذلك.
دردشة التفاعلیة وسیلة تعلم سهلة ُتعتبر الروبوتات ال :توفیر وقت وجهد المعلم §

مع التالمیذ بشكل  ورائعة، تستخدم صفحات وتطبیقات خاصة بالتعلم والتواصل
یومى. مما یساعد المعلم على توفیر  الوقت والجهد الذى یبذله فى التواصل 

غرف  المباشر مع كل تلمیذ على حدة  سواء أكان داخل الفصل الدراسى أو عبر
بكات التواصل االجتماعى. وهذا من شأنه تخفیف العبء الدردشة الخاصة بش

عن أعضاء هیئة التدریس الُمجهدة، حیث لن یضطروا بعد اآلن إلى شرح نفس 
  األشیاء مرارًا وتكرارًا لمتعلمین مختلفین.

تمكن روبوتات الدردشة التفاعلیة المعلم من  :وسیلة تعلیمیة ممتعة وجذابة §
لرسائل مما یجعلها تبدو وكأنها محادثة تحویل المحاضرة إلى سلسلة من ا

متصلة، كما یقوم الروبوت بتقییم مستوى فهم التلمیذ بشكل متكرر وتقدیم الجزء 
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التالي من المحاضرة وفقًا لذلك، مما یجعل التعلم عملیة محببة وممتعة لكل 
  التالمیذ.

ث تخبرنا عشرات األبحا): Spaced repetition( التعلم  بالتكرار المتباعد §
(أى توزیع مادة التعلم على قدر أكبر » تأثیر التباعد«النفسیة عما یعرف باسم 

(أى الفاصل الزمني بین تكرار التعلم) أنك على » تأثیر التأخر«من الوقت) و
األرجح  ستتذكر األفكار والمفاهیم التي تدرسها إذا دأبت على مراجعتها بشكل 

من الذاكرة قصیرة المدى إلى الذاكرة  منتظم. ألن هذا یساعد على انتقال المعرفة
 .طویلة المدى داخل دماغك

فالخالصة من هذه الدراسات أن تقدیم كمیة كبیرة من المعلومات في مدة 
قصیرة یقلل من كفاءة التعلم،  مقارنًة بنهج التوزیع، وهذا أیضًا ینطبق على 

  اكتساب كافة أنواع المهارات.
قدرات التالمیذ ومهارتهم في الفصل الواحد، لهذا تتفاوت  التغذیة الراجعة الذكیة: §

السبب قد یحتاج كل تلمیذ إلى معلم خصوصي لكى یقدم له محاضرة فردیة، 
ولكن مع األسف هذه الخدمة ال تستطیع أن توافرها المدراس والكلیات الخاصة 

هو البدیل  روبوتات الدردشة التفاعلیةذات التكالیف الباهظة، وهذا ما جعل 
  جدًا مقارنة بالتعلم الشخصي. ر منطقیة وبأسعار معقولةاألكث

إن التغذیة الراجعة، سواء كانت للتلمیذ أو المعلم،  تقییم أداء التلمیذ والمعلم: §
مهمة للغایة لتحسین عملیة التعلم. ویوفر التعلم عبر الروبوت التغذیة الراجعة 

دیه واألجزاء المطلوب الالزمة لكل تلمیذ والتي تساعده على تحدید نقاط الضعف ل
مراجعتها مرة أخرى إلتقان تعلمها، باإلضافة إلى أنه یتیح الفرصة للتالمیذ إلبداء 
أراءهم وتعلیقاتهم حول أداء المعلم مما یساعد المعلمین فى تحدید الفجوات 

  وتحقیق أداء أفضل. 
  :روبوتات الدردشة التفاعلیةممیزات التعلم بمساعدة 

إلى مجموعة من ممیزات استخدام  )(Debecker . A,2017 ریشیر ألكس دیبیك    
  الروبوت فى التعلم على النحو التالى:

مكافأة ممتازة  یمكن اعتبار روبوتات الدردشة التفاعلیةالتعلم الذاتى بدون قیود: . ١
المنزلیة مبكرًا، فهو یساعد فى توجیههم لهؤالء التالمیذ الذین أنهو واجباتهم 

 للبحث عن نقاط أو موضوعات محددة غیر مرتبطة بالتعلم الصفى الرسمى.
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) دقائق من نهایة الحصة ٧- ٥من األمور المهمة أن یخصص المعلم ( المراجعة:. ٢
یناقش فیها مع تالمیذه النقاط الغامضة التى تعلموها، یمكن أن یتیح الروبوت 

 علم للقیام بذلك مما یوفر علیه عناء القیام بهذا األمر.الفرصة للم
یساعد الروبوت المعلم والتالمیذ على التعرف على أخطائهم  التحلیل الذاتي:. ٣

  ونقاط ضعفهم وتقویمها.
یساعد المعلم على تتبع أداء تالمیذه عبر المحادثات  متابعة أداء التالمیذ:. ٤

وربما األهم من ذلك، ما هى الموضوعات  والحصول على فكرة عن كیفیة تقدمهم،
  والنقاط التي یرغبون في تعلمها أكثر.

بدرجات متفاوتة من  روبوتات الدردشة التفاعلیةتتمتع  . المحادثات الصوتیة:٥
  المهارة في تحویل النص إلى صوت مما یجعل تجربة التعلم أكثر متعة وٕاثارة. 

واذا كان المعلم یرغب في كواجب منزلي: . وأخیرًا، امكانیة تعیین تمارین مماثلة ٦
التحقق والتأكد من قیام التالمیذ بمهامهم، فیمكن للتالمیذ طباعتها وٕاحضارها إلى 

   الفصل أو نسخها ولصقها وٕارسالها بالبرید اإللكتروني إلیه. 
  :نماذج لروبوتات الدردشة التفاعلیة في الجامعات

في معهد جورجیا  لمعلم:مساعد ا -روبوت الدردشة التفاعلي واتسون §
واتسون للرد على استفسارات الطالب “للتكنولوجیا، تم توفیر مساعد المعلم 

 (Debecker . A,2017)بطریقة سریعة ودقیقة. 
یتم استخدامه في جامعة  والذى روبوت الدردشة التفاعلي كامبیس جني: §

في أسترالیا؛ ویتمكن من اإلجابة عن جمیع األسئلة المتعلقة بكل شيء  ”دیكینز“
یحتاجه الطالب لمعرفة الحیاة في الحرم الجامعي. كیفیة العثور على قاعة 
المحاضرات؟، وكیفیة التقدیم للفصل الدراسي التالي؟، وكیفیة تقدیم الواجبات؟، 

 (Bii P. K  & other, 2018)وأماكن العثور على موقف السیارات. 
  دراسات أوضحت فاعلیة استخدام روبوتات الدردشة التفاعلیة فى مجال التعلیم:

  (Abbasi . S, Kazi. H, 2014)لسهني عباسي وحمید اهللا كازى دراسة حالة
) ١٦٣هدفت إلى قیاس تعلم التالمیذ واستبقاءه فى الذاكرة على عینة مكونة من (

) تلمیذ، استخدمت المجموعة ٣٦كل مجموعة ( تلمیذ، تم تقسیمهم إلى مجموعتین قوام
)، بینما استخدمت الثانیة للروبوت للعثور على Googleاألولى محرك البحث جوجل(

حل لمشاكلها حیث تم تعیین مهمة لكل تلمیذ على حدة فى كل مجموعة. وتم تطبیق 
) أو Googleاختبار بعدى لقیاس مدى االحتفاظ بالردود التي تم تلقیها من(

(Chatbot) وأظهرت النتائج أن هناك اختالف كبیر في االحتفاظ بالردود الواردة من .
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Chatbot  ومحرك بحثGoogle  من حیث الجودة والكمیة تم العثور على أن نظام
  الروبوت هو أداة فعالة لیس فقط لالحتفاظ بالتعلم ولكن تعزیز تعلم الطالب. 

ت الدراسة إلى تطویر هدف)  (Roos, Sofie, 2018ودراسة روس وصوفى 
فى التعلیم حتى یتثنى تحقیق أكبر  روبوتات الدردشة التفاعلیة الخدمات التى تقدمها

قیمة التربویة فاإلستخدام الشائع لروبوتات الدردشة فى التعلیم هو كمعلم یقوم 
بالتواصل مع تالمیذه باألسئلة واألجوبة، یمكن توسیعه عن طریق إدراجه في أنظمة 

أنظمة التعلم اإللكتروني، وبیئات التعلم االفتراضیة أو نظام المكتبات (أو أخرى مثل 
غیرها من أنظمة قواعد البیانات الثقیلة) أو عن طریق إضافة تقنیة مثل تقنیة تحویل 

  النص إلى كالم، أو أدوات لغویة أو رسوم متحركة.
لتقنیات بعنوان ا )Fyer. L, & other, 2017ودراسة للوك كي فرایر وآخرون (

) كأداة لتعلیم اللغة حیث هدفت الدراسة إلى التعرف على الدور botsالحدیثة (
فى التغلب على بعض المشكالت كضیق الوقت اإلنترنت  المحتمل للدردشة عبر

للطالب وسیلة لممارسة  روبوتات الدردشة التفاعلیةوالخجل، حیث یمكن أن توفر 
) طالب، وتم تطبیق ٢١١ة البحث على (اللغة فى أى وقت وأى مكان، واشتملت عین

٪) منهم استمتعوا بالدراسة ٧٤استبیان وتسجیل المالحظات، وأظهرت النتائج أن (
وانخرطوا فى التعلم وتفاعلوا بشكل أفضل مع زمالئهم  روبوتات الدردشة التفاعلیةعبر 

  ومعلمیهم. 
عن  (Jia. J, Ruan. M ,2017)ودراسة حالة لجیو جیا وماكسیكان روان 

في  -محاكاة الحاسوب في اإلتصاالت التعلیمي -) (CSIECتكامل وظائف النظام  
تصمیم مناهج اللغة اإلنجلیزیة في المدرسة المتوسطة وفعالیتها التربویة على عینة 

) تلمیذ، وتم تطبیق اختبار تحصیلى علیها قبلیًا وبعدیًا واستطالع رآى ٥٠قدرها (
دراسة عن وجود تحسن كبیر لدى تالمیذ المجموعة ورصد النتائج، أسفرت نتائج ال

التجریبیة فى التطبیق البعدى في مهارات اللغة اإلنجلیزیة، كما أشارت نتائج 
   االستطالع إلى تفضیل الطالب لهذا النظام.

 ,Kowalski, S & other)ودراسة أجراها كًال ستیوارت كوالسكي وآخرون 
) ٤٢وائیًا إلى مجموعة تجریبیة مكونة من (حیث تم تقسیم أفراد العینة عش  (2017

) طالب، درست المجموعة التجریبیة عبر ٣٨طالب، ومجموعة ضابطة مكونة من (
 ChatBotsرسائل برید إلكتروني تحتوي على رابط ویب للتعلم اإللكتروني عبر حزمة 

ISO Alan، ة وتظهر نتائج التحلیل الكمي أنه لم یكن هناك فروق دالة بین المجموع
٪) طالب ٧٠التجریبیة والمجموعة الضابطة فیما یتعلق بالمعرفة والموقف، وأشار (
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المجموعة التجریبیة أنهم قد استفادوا من الروبوت، وكان له تأثیر إیجابي على تعلمهم 
  وأنهم یفضلون استخدامه في تعلمهم  المستقبلى. 

تهدف  )(Bii P. K & other, 2018ودراسة لــبیي باتریك كیبتونوي وآخرون 
 إلى التعرف على اتجاهات المعلمین فى غالبیة الدول النامیة بكینیا نحو استخدام

الروبوت فى التدریس الیومى، واستخدم البحث التصمیم شبه تجریبى واستمر البحث 
) بالترم الثانى استخدام خاللها المعلمین ١٠) بالترم االول و(١٠) أسبوع (٢٠لمدة (

فى أغراض التعلیم والتعلم، وتم تطبیق االستبیان على  تفاعلیةروبوتات الدردشة ال
جمیع عینة الدراسة، لتحدید اتجاهات المعلمین نحو استخدام تكنولوجیا الروبوت فى 
تدریسهم والحصول على اقتراحات بشأن استخدامها فى التعلیم، وجاءت نتائج الدراسة 

فى التعلم یناسب جمیع المواد كالتالى وافق جمیع المعلمین أن استخدام الروبوت 
أن عملیة التعلم عبر  الدراسیة، كما أشارو إلى سهولة التعلم عبر غرف الدردشة،

الروبوت أكثر اثارة ومتعة، أعرب أغلبیة المعلمین أنهم یفضلون استخدام فى 
تدریسهم، وأنهم استمتعوا بالتدریس من خالله، كما أنه یساعد فى تحسین فهم 

وقت التعلم، قلیل من المعلمین هم الذین واجهوا صعوبة فى العمل  الطالب، وتوفیر
  مع الروبوت.

) تختبر هذه  (Benotti, L & other, F. 2014ودراسة للوسیانا بینوتي وآخرون
الدراسة على المدى البعید مدى تأثیر التكنولوجیا على أداء الطالب ومتعة التعلم فى 

الیابانیة، وتم استخدام المنهج التجریبى، حیث قام دورات اللغة االنجلیزیة فى المدارس 
الطالب بأداء مهام الدورة عبر الروبوت بمساعدة المعلم، واستمرت تجربة البحث لمدة 

) أسبوع متتالیة، وأسفرت النتائج أن اإلهتمام والتحفیز المستمر الذى یقدمه ١٢(
لعبء عن المعلم الروبوت ساهم بشكل كبیر فى عملیة التعلم وأدى إلى تخفیف ا

  بشكل كبیر، وأشار الطالب أن التعلم كان أكثر فائدة تحت توجیه المعلم.
للباحثین مدى فاعلیة استخدام روبوتات الدردشة  من العرض السابق یتبین

تستطیع تقدیم نظام تعلیمي قائم على حیث  التفاعلیة لتطویر مجال  التعلیم،
محتوى التعلیمي وفقا ألداء واستجابة الحاسوب أو الویب، یمكن من خالله عرض ال

یوفر بیئات تعلم تقوم بتخصیص العملیة  الروبوتالتلمیذ أثناء عملیة التعلم، أى أن 
التعلیمیة من خالل إعادة تعدیل وتغییر عرض المحتوى بداخلها وفقا ألسلوب تعلم 

ذا ما دفع كل متعلم، مما یجعلها قادرة على مساعدة التلمیذ لتحقیق أفضل النتائج، وه
الى عدم توافر دراسات عربیة الباحثان إلى الشروع فى مثل هذا البحث، باإلضافة 

  تناولت هذه المتغیرات فى حدود علم الباحثان.



  ٢٠١٩ ینایرعدد  -دراسات وبحــوث - لة تكنــــولوجیا التربیـــــةمج 

  

  

٥٥٩

التعرف  ولقد استفاد الباحثان من الدراسات السابقة في البحث الحالى كما یلي:
واالطالع على تجارب إلى متطلبات تصمیم البیئة التعلیمیة القائمة على الروبوت، 

عدة جامعات أوصت باستخدام روبوتات الدردشة التفاعلیة في التدریس الجامعي، 
باإلضافة إلى االستفادة من أدوات تلك الدراسات والسیما الدراسات التي تناولت 
الجوانب المعرفیة، كما استفاد الباحثان من تلك الدراسات في تفسیر النتائج التي 

  البحث. سیتوصل إلیها هذا
  أدوات البحث واجراءاته: -ثالثاً 
  إعداد أدوات البحث:】أوالً 【

قام الباحثان ببناء اختبار المفاهیم إعداد اختبار المفاهیم الریاضیة: 】١【
  الریاضیة للصف األول االعدادى، وقد مر بناء االختبار بالمراحل التالیة:

المفاهیم  یهدف هذا االختبار إلى قیاس تحدید هدف االختبار:】١-١【
الریاضیة لدى عینة من تلمیذات الصف األول اإلعدادي قبلیًا 

  وبعدیًا.
 كتاب من الصحیحة األعداد وحدة اختیار تم تحلیل المحتوى:】٢-١【

 - م٢٠١٧الثانى ( اإلعدادى للفصل األول الصف الریاضیات
 وهي الوحدة من رئیسیة ریاضیة مفاهیم م)، وتحدید عشرة٢٠١٨

 العدد األعداد، مطلق خط الصحیحة على األعداد تمثیل(
األعداد الصحیحة،  الصحیحة، طرح األعداد جمع الصحیح،

 الصحیحة، التقریب األعداد قسمة الصحیحة، األعداد ضرب
 الصحیحة األعداد تحلیل  الصحیحة، لألعداد والتقدیر التقریبي

الموجب،  الصحیح للعدد الجذر، التربیعي األولیة عوامله إلى
  .)الصحیح للعدد التكعیبي الجذر

قام الباحثان بإعداد جدول مواصفات  إعداد جدول المواصفات:】٣-١【
  اختبار المفاهیم الریاضیة، كما هو موضح بالجدول التالي: 

  مواصفات اختبار المفاهیم الریاضیة ﴾٢جدول ﴿
فقرات  في المئویة النسبة  المجموع  الفقرات تسلسل  المستویات

  االختبار
  %٣٣.٤  ١٠  ٢٠،١٧،١٦،١٤،١٠،٧،٥،٤،٢،١  تذكر
  %٣٣.٣  ١٠  ١٩،١٨،١٥،١٣،١٢،١١،٩،٨،٦،٣  فهم

  %٣٣.٣  ١٠  ٣٠،٢٩،٢٨،٢٧،٢٦،٢٥،٢٤،٢٣،٢٢،٢١  تطبیق
  %١٠٠  ٣٠  الكلي المجموع
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قام الباحثان بصیاغة مفردات : االختبار مفردات صیاغة】٤-١【
) سؤاًال موزعًا على مستویات التعلم األربعة ٣٠االختبار في (

التطبیق)، وقد تم صیاغة األسئلة في نمطین  –الفهم  -تذكر(ال
  هما: نمط الصواب والخطأ، نمط اختیار من متعدد.

 صدق من : وللتأكدحساب صدق االختبار :تقنین االختبار】٦-١【
الخبراء  من مجموعة على فقراته الباحثان عرض االختبار

وقد أجمع  التدریس، طرائق في والمختصین والمحكمین
  كمون على صالحیته للغرض الذي أعد من أجله.المح

لحساب ثبات االختبار تم تطبیقه على  حساب ثبات االختبار:】٧-١【
عینة استطالعیة من تالمیذ مدرسة سعید العریان اإلعدادیة، ثم 
تم فحص معامل ثبات المقیاس باستخدام حزمة البرامج 

فتبین أن  (Spss for Windows v.17.0)اإلحصائیة 
بار یتمتع بدرجة معقوله من الثبات حیث كانت قیمة االخت

  ). ٠.٩٢معامل كور نباخ ألفا تساوى (
وتم ایجاد معامل  حساب معامل الصعوبة والتمییز للمفردات:】٨-١【

- ٠.٣٠) ومعامل التمیز وكان (٠.٧٠-٠.٢٥الصعوبة وكان (
فوق (أحمد عودة،  فما ٪ ٤٠ تكون نسبة أفضل )، حیث٠.٨٠
١٩٩٨.(  

  إجراءات البحث: 】ثانیاً 【
  مراحل اعداد مادة المعالجة التجریبیة:】١【

بعد تحدید المعاییر الخاصة بتصمیم روبوتات الدردشة التفاعلیة التعلیمیة، 
والتي ورد ذكرها سابقًا فى اإلطار النظري، تم االستعانة بها فى بناء وتصمیم بیئة 

  التفاعلي بالمراحل التالیة: الروبوت التعلیمیة، وقد مرت عملیة بناء روبوت الدردشة
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  ): مراحل بناء روبوت الدردشة التفاعلي.٢شكل (

قام الباحثان بتحلیل المحتوى، وكذلك خصائص  :التحلیل مرحلة】1- 1【
الفئة المستهدفة، ثم صیاغة األهداف فى ضوء خصائص التالمیذ المستهدفین، وقد 

الفهم، التطبیق)، ثم عرضها تمت صیاغة األهداف اإلجرائیة عند مستویات (التذكر، 
على المحكمین والمختصین في مجال المناهج وطرق تدریس الریاضیات، وذلك 
إلجازة األهداف والتحقق من صدقها وثباتها، وبناء علیه  تم تحدید األنشطة التعلیمیة 

  وتوزیعها على محتوى الدروس.
ف بعد أن انتهى الباحثان من صیاغة األهدا مرحلة اإلعداد:】٢-١【

قام الباحثان بتقسیم المادة التعلیمیة، وتحدید األهمیة النسبیة للمحتوى المعرفي، 
العلمیة إلى موضوعات أو دروس قصیرة، وتحدید األسلوب اللغوي المناسب لتقدیم 
المادة العلمیة وعرضها (أسلوب التحاور مع التلمیذ عند عرض وتقدیم المعلومة)، ثم 

وتعزیزها بالوسائط المتعددة رسائل نصیة قصیرة تم صیاغة هذه الدروس في شكل 
)، (الصور، والرسومات الثابتة، والمتحركة، ومقاطع فیدیو، والتعلیقات الصوتیة

واضافة أنشطة تؤدي بالتلمیذ إلى التفاعل اإلیجابي مع النظام التعلیمي، وتمكنه من 
المناسبة التي توفر تقویم تعلمه الذاتي، فاألنشطة هنا تم تزویدها بالتغذیة الراجعة 

  للتلمیذ الفرصة لتعزیز أو تعمیق أو توضیح التعلم.
وقد راعى الباحثان نقطة هامة أثناء التصمیم، وهى تقدیم التغذیة الراجعة 
بأشكال مختلفة ولیس نصوص فقط، كأن تكون على شكل صور متحركة أو رسوم 

ان مزج أشكال التغذیة بیانیة أو على هیئة صوت أو فیدیو توضیحي، كما راعى الباحث
  الراجعة السابقة مع النصوص لتحقیق أعلى عائد تعلیمي.
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قام الباحثان ببناء روبوت الدردشة التعلیمي  مرحلة التصمیم:】٣-١【
هي منّصة تساعد فى تصمیم  )Chat fuel( الخاص بهما بمساعدة منصة شات فیول

األكواد البرمجیة،  روبوت دردشة تفاعلي متخصص بكل سهولة؛ دون الحاجة لكتابة
  ثم ربطه بصفحة فسبوك ماسنجر.

ولضمان سیر العملیة التعلمیة بالشكل المطلوب،  تم الجمع بین التصمیم  
 الخطى والمتفرع كما یلى:

إللزام جمیع التالمیذ بالسیر في نفس  ):Linear Design( التصمیم الخطى §
البد له من المرور بكل  الخطوات التعلیمیة، فلكي یتعلم التلمیذ مفهومًا معیناً 

  اإلجراءات التي یقررها الروبوت، وبنفس ترتیب المعلومات واألمثلة والتدریبات.
وذلــك لتــوفیر محادثــة  ):Branching Design( -التفریعــى-التصــمیم المتفــرع §

مفهومة بین التلمیذ وبیئة الروبوت التعلیمیة، تم توفیر أزار لتحكم التلمیذ في سـیر 
ــــد اذا أراد الســــیر لألمــــام بعــــد انتهــــاء الجــــزء العملیــــة التعلیم ــــذى یری ــــة بالشــــكل ال ی

المدروس، أو العودة للخلف إلعادة جزء ما لم یتمكن مـن فهمـه واسـتیعابه بالشـكل 
المطلوب، أو االنتقال العشـوائي بالـذهاب إلـى نقطـة معینـة  أو تخطیهـا بنـاء علـى 

  رغبته. 
ــــة التجریــــب】٤-١【 وبــــوت الدردشــــة بعــــد االنتهــــاء مــــن تصــــمیم ر  :مرحل

التفــــاعلي، قــــام الباحثــــان بتطبیقــــه علــــى عینــــه اســــتطالعیة مــــن تالمیــــذ الصــــف األول 
اإلعـدادي الـذین یدرســون المقـرر بمدرســة سـعید العریــان اإلعدادیـة بنــین بطنطـا، وذلــك 
للتحقق من: ظهور رسائل الروبوت لجمیـع تالمیـذ العینـة المسـتهدفة، وضـوح المحتـوى 

ولة التنقــل عبــر الروبــوت، تــوافر میــزة الــرد التلقــائي لجمیــع المقــدم وتتــابع عرضــه، ســه
الرســائل أو الخیــارات التــي یطرحهــا الروبــوت، تحدیــد بعــض المشــكالت أو الصــعوبات 

 التي یمكن أن تواجه التلمیذ أثناء تعلمه عبر الروبوت.
 تنفیذ تجربة البحث: 】٢【

  مرت عملیة تطبیق البحث بعدة مراحل هي:
تم اختیار عینة البحث من تالمیذ الصف البحث: اختیار عینة 】١-٢【

) ٤٠األول اإلعدادي بمدرسة المنشاوي اإلعدادیة بنات، وقد بلغ عدد أفراد العینة (
تلمیذه، وتم تقسیمهم عشوائیًا إلى مجموعتین، أحداهما مجموعة تجریبیة واألخرى 

  ) تلمیذه. ٢٠ضابطة، قوام كل مجموعة (
تم التطبیق القبلي ألدوات البحث اختبار  یًا:تطبیق أدوات البحث قبل】٢-٢【

على العینة األساسیة للبحث (المجموعة  م٤/١/٢٠١٨ المفاهیم الریاضیة یوم
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وذلك بهدف التجریبیة، المجموعة الضابطة)، بمساعدة المعلمة األساسیة للمادة، 
  التأكد من تكافؤ المجموعتین قبل التطبیق وكذلك تحدید مستواهم.

تم تنفیذ التجربة األساسیة الخاصة بالبحث  لتجربة األساسیة:تنفیذ ا】٣-٢【
م بواقع سته حصص متتالیة أسبوعیًا ٢٣/٤/٢٠١٨م إلى ٩/٤/٢٠١٨في الفترة من 

  وقد تم تنفیذ التجربة وفق اإلجراءات التالیة:  
تم شرح موضوعات الوحدة الخاصة بالمفاهیم  بالنسبة للمجموعة الضابطة: 

تیب الذى وردت به في الكتاب المدرسي للصف األول الریاضیة وفقًا للتر 
  .اإلعدادي لمادة الریاضیات بالطریقة التقلیدیة

تم شرح موضوعات الوحدة الخاصة بالمفاهیم  :بالنسبة للمجموعة التجریبیة 
الریاضیة وفقًا للترتیب الذى وردت به في الكتاب المدرسي للصف األول 

أداء الواجب المنزلى  معولكن  ، التقلیدیة اإلعدادي لمادة الریاضیات بالطریقة
حتى یتثنى للتلمیذة مراجعة وربط خبراتها  عبر روبوتات الدردشة التفاعلیة

وتصحیح المفاهیم الخاطئة، كما یتبین من  فى المدرسة تعلمه مع ما تم المكتسبة
 النموذج التالي:
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  فاهیم الریاضیة.): شاشة توضح الكسبولة التفاعلیة الخاصة بتعلم الم٤شكل(

  
  ): شاشة توضح األسئلة التفاعلیة المقدمة للتلمیذة والتغذیة الراجعة الخاصة بها.٥شكل(
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  ): شاشة خاصة بتقییم أداء روبوت الدردشة التفاعلى.٦شكل(

تم تطبیق أدوات البحث (اختبار  تطبیق أدوات البحث بعدیًا: 】٤-٢【
المجموعتین (التجریبیة والضابطة) للتعرف المفاهیم الریاضیة) على جمیع تلمیذات في 

م، ثم تم رصد ٢٣/٤/٢٠١٨على مستواهم بعد إجراء تجربة البحث، وذلك یوم 
  درجات جمیع التلمیذات (الدرجة البعدیة في اختبار المفاهیم الریاضیة).

  تفسیر النتائج ومناقشتها: -رابعاً 
مجموعتین (التجریبیة، بعد االنتهاء من تجربة البحث األساسیة، ورصد درجات ال

الضابطة) في اختبار المفاهیم الریاضیة، قام الباحثان باختبار صحة الفرض التالى: 
) في متوسطات اختبار ٠.٠٥≤"توجد فروق ذات داللة احصائیة عند مستوى (

المفاهیم الریاضیة بین تلمیذات المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة لصالح 
  .باستخدام األسالیب االحصائیة المناسبة ى مادة الریاضیات"المجموعة التجریبیة ف

 SPSS For)  من خالل الحزمة اإلحصائیة   اختبار (ت) الباحثان واستخدام
Windows V) (17,0(  للمقارنة بین المجموعتین (الضابطة والتجریبیة) في التطبیق

(إبراهیم ینهما (الكسب)، القبلي والبعدي لدرجات اختبار المفاهیم الریاضیة وكذا الفرق ب
  والجدول التالي یوضح ذلك: )،٢٠٠٥الفار، 
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  نتائج اختبار(ت)  ﴾٣جدول﴿
للمقارنة بین متوسطي درجات اختبار المفاهیم الریاضیة قبلیًا وبعدیًا والكسب 

  ) في وحدة المفاهیم الریاضیة.٢٠=٢والتجریبیة ن ٢٠=١للمجموعتین (الضابطة ن

ین متوسطي المجموعتین (الضابطة یوضح جدول السابق أن هناك فرق دال ب
والتجریبیة) في اختبار المفاهیم الریاضیة البعدي خالیًا من أثر التحصیل القبلي 

)، بانحراف معیاري قدره ١٦.٢٠لصالح المجموعة التجریبیة، حیث كان متوسطها (
) بانحراف معیاري قدره ٧.٧٥)، بینما كان متوسط المجموعة الضابطة (١.٧٦(
ه النتیجة تشیر إلى قبول صحة هذا الفرض، وتتفق تلك النتیجة مع وهذ)، ٣.٢٤(

 ,Fyer. L, & other، ((Abbasi . S, Kazi. H, 2014)نتائج دراسة كال من 
2017،( (Jia. J, Ruan. M ,2017) ،(Kowalski, S & other, 2017) ،Bii P. 

K & other, 2018) ،(Benotti, L & other, F. 2014)   ( احثان ذلك ویعزا الب
  إلى االعتبارات التالیة:

سهولة اجراء حوار تفاعلي مع التلمیذة، حیث یوفر الروبوت نظام  لطرح أسئلة  .١
متتابعة حول محتوى التعلم شبیه بأسئلة االمتحانات مما یساعدها على اكتساب 

  المفاهیم المطلوبة.
التلمیذة  ركیزاستراتیجیة المحادثة التى یقدمها الروبوت تساعد في الحفاظ على ت .٢

  وانتباهها أثناء عملیة التعلم.
  ) ساعة طوال األسبوع.٢٤تقدیم المساعدة للتلمیذة على مدار ( .٣
توفیر محتوى من مصادر المعرفة األخرى حیث یوجه الروبوت التلمیذة إلى مواقع  .٤

  معینة للحصول على معلومات أو لالطالع على أمثلة أخرى.
ة على هیئة تعلیقات یساعدها فى تصحیح توفیر تغذیة راجعة فوریة للتلمیذ .٥

 أخطاءها  وتقویم تعلمها. 

  مستوى الداللة قیمة (ت) االنحراف المعیاري المتوسط ةمجموعات المقارن التطبیق

 ١.٣٠ ١.٣٥ تجریبیة ٠.١٩ ٢.٤٥ ١.٦٣ ٢.٥٠ ضابطة القبلي

 ١.٧٢ ١٦.٣٠ تجریبیة  ٠.٠٠ ٩.٩٠  ٣.٤١  ٧.٨٥ ضابطة البعدي

 ١.٧٦ ١٦.٢٠ تجریبیة  ٠.٠٠ ١٠.٢٤  ٣.٢٤  ٧.٧٥ ضابطة الكسب
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) یساعد على تنشیط الذاكرة Spaced repetitionتوافر امكانیة التكرار المتباعد ( .٦
   وزیادة معدل بقاء المعلومة فى الذاكرة.

 توافر المصداقیة حیث أنه بناء على اجابة التلمیذة یتم توفیر معلومات اضافیة. .٧
باستخدام روبوتات الدردشة التفاعلیة  نتائج البحث أوصى الباحثانفى ضوء 

فى تدریس المفاهیم الریاضیة فى الصف األول اإلعدادى، وتدریب معلمى الریاضیات 
  فى المرحلة اإلعدادیة على كیفیة استخدامه.

اجراء أبحاث مماثلة للبحث الحالى على مواد  استكماًال للبحث اقترح الباحثانو
 مختلفة، ومراحل دراسیة أخرى ومتغیرات أخرى لم یتناولها البحث الحالى.دراسیة 



  الریاضیة  المفاهیم فاعلیة روبوتات الدردشة التفاعلیة إلكساب 
  واستبقائها لدى تالمیذ الصف األول اإلعدادي

  

٥٦٨

  المراجـــع
  المراجع العربیة: - أوالً 

التحلیل اإلحصائى لبیانات تجارب (التطبیق ). ٢٠١٦إبراهیم عبد الوكیل الفار (
) العدد ٦٢، طنطا، المجلد (مجلة كلیة التربیة التطبیق البعدى)، -القبلى

  ).٤الثانى(ج
 تغییر المفاهیم في درایفر أنموذج استعمال أثر). ٢٠١٠ (محي ناصر إبراهیم

 جامعة ، مجلةالمتوسط األول الصف طالب الخاطئ لدى الفهم ذات العلمیة
  .)، بابل، العراق٣)، العدد (١٨( اإلنسانیة،المجلد العلوم/بابل
اربد،  االمل، دار )١( التدریسیة، ط العملیة في والتقویم ). القیاس١٩٩٨( أحمد عودة
  . ردناأل

، دراسات تكنولوجیا المعلومات واالتصال في تعلیم الریاضیات). ٢٠١٨إیمان أسطة (
  من البلدان المتقدمة والبلدان النامیة، الهیئة اللبنانیة للعلوم التربویة، متوفر على 

 http://www.laes.org/_chapters.php?lang=ar&chapter_id=49  
 اكتساب في تسكي فیجو نظریة وفق التدریس ثر) ٢٠٠٩ (أحمد المعیوف بحر رافد

 التربویة، والعلوم اآلداب في القادسیة ،مجلة الریاضیة للمفاهیم  المتوسطة طلبة
  .) العراق٢ ()العدد٨،المجلد ( ٢٠٠٩ السنة

علوم ) روبوتات الدردشة التفاعلیة: ما هي وكیف تعمل؟ ٢٠١٧( محمد أحمد بن علي
  -http://www.botsbelarabi.com/%D9%83%D9%8A%D9%81وتقنیة
) كیف ستغیر الشات بوت مستقبل التعلیم في العالم؟ مدونة ٢٠١٨(  محمد علي

  بوتس بالعربى
-http://www.botsbelarabi.com/%D9%83%D9%8A%D9%81  
  مـُقدمة في الشات بوت )٢٠١٧مصطفى بدرى (

https://io.hsoub.com/arabicbots/55053- 
) وزیرة التخطیط: التنمیة المستدامة اإلطار المنظم ٢٠١٨مصطفى عبد التواب (

 لخطط النمو خالل السنوات المقبلة، الیوم السابع
https://www.youm7.com/story/2018/7/18/%D9%88%D8%B2%D9

%8A%D8  
) كیف ستقضي روبوتات الدردشة التفاعلیة على المواقع ٢٠١٧منه حمدى (

  اإللكترونیة والتطبیقات؟ 
http://botsbelarabi.com/about-us/ 

http://www.laes.org/_chapters.php?lang=ar&chapter_id=49
http://www.botsbelarabi.com/%D9%83%D9%8A%D9%81
http://www.botsbelarabi.com/%D9%83%D9%8A%D9%81
https://io.hsoub.com/arabicbots/55053
https://www.youm7.com/story/2018/7/18/%D9%88%D8%B2%D9
http://botsbelarabi.com/about-us/
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) تطویر منصة تستخدم الذكاء االصطناعى فى محاكاة البشر ٢٠١٨هبة السید( 
  .باللغة العربیة

https://www.youm7.com/story/2018/2/1/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1- 

 الشروق دار ،٢ ط الصفي، التدریس ) نماذج١٩٩٨ ( قطامي نایفة یوسف قطامى،
  .عمان ، والتوزیع للنشر

  ؟Chatbots ماهي روبوتات الدردشة التفاعلیة
http://botzdev.com/?p=464 
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