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التفاعمية لتنمية ميارات األداء التدريسي لدى الطالب المعممين بقسم  فاعمية روبوتات الدردشة
 تكنولوجيا التعميم

 إعداد
 وفاء جمال عمى محمد العشماويد/ 

 جامعة بورسعيد –كمية التربية النوعية  – مدرس بقسم تكنولوجيا التعميم ومعمم الحاسب اآللي
  المستخمص:

روبوتات الدردشة التفاعميةة لتنميةة ميةارات األداء التدريسةي ىدف البحث الحالي لمتعرف عمى فاعمية 
وطبق البحث عمى عينو من الطالب المعممةين بقسةم تكنولوجيةا  ، لدى الطالب المعممين بقسم تكنولوجيا التعميم

التعميم، واستخدمت الباحثة التصميم التجريبي القةامم عمةى المجموعةة الواحةدة، والةذي يسةتخدم القيةاس القبمةي/ 
لبعةةدي لمسةةتوى الطةةالب المعممةةين مجموعةةة البحةةث، حيةةث تةةم تطبيةةق اختبةةار ميةةارات األداء التدريسةةى، ثةةم تةةم ا

تقديم المحتةوى مةن خةالل منصةات المسةاعدة الراميةة الفيسةبوك والتةي تعتمةد عمةى محاكةاة والةرد التمقةامي عمةى 
جةود فةرق دال ب بعةد ا عنةد مسةتوىً  النص، ثم معالجة النتةام  وتحميميةا وتفسةيرىا ، واةد تشةارت النتةام  إلةى و 

، لةةدى الختبةةار ميةةارات األداء التدريسةةى بةةين متوسةةطي درجةةات التطبيقةةان القبمةةي والبعةةدي 2.52 ≥إحصةةامي 
 مجموعة البحث لصالح التطبيق البعدي5

 الكممات المفتاحية: 
 فاعمية، روبوتات الدردشة التفاعمية، ميارات األداء التدريسي، الطالب المعممين5
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performance skills of student teachers in the Department of 

Educational Technology 
By 

Dr\ Wafaa Jamal Ali Muhammad Al-Ashmawi 
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Absract: 
The aim of the current research is to identify the effectiveness of 

interactive chatbots to develop the teaching performance skills of student 

teachers in the Department of Educational Technology, and the research was 

applied to a sample of student teachers in the Department of Educational 

Technology, and the researcher used the experimental design based on the one 

group, which uses the pre/post measurement of the level of teachers in the 

research group. Where the teaching performance skills test was applied, then the 

content was presented through the Facebook digital assistance platforms that 

depend on simulation and automatic response to the text, then the results were 

processed, analyzed and interpreted. The results indicated that there is a 

significant difference at a statistical level ≤ 05.0 Between the mean scores of the 

pre and post applications to test the teaching performance skills, the research 

group has in favor of the post application. 
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 مقدمة:
تفةةرض عمةةى المجتمعةةات  يشةةيد العةةالم فةةى الواةةت الحةةالي تطةةورات متسةةارعة فةةى كافةةة مجةةاالت الحيةةاة

السعي لمالحقتيا بالعمل عمى تطوير كافة تنظمتيا، ولعل من تىم ىذه االنظمة النظام التعميمي، فتطوير النظام 
التعميمي ضرورة الزمة من تجةل إعةداد جيةل مفكةر اةادر عمةى الةتعمم الةذاتى المسةتمر، يسةتطيت تحقيةق التنميةة 

 المستدامة5
التعميميةة فيةو األسةاس فةي نجةاح تو فشةل تي نظةام تعميمةي، فميمةا وألن المعمم ىةو عصةب العمميةة 

ادمت المؤسسةات التعميميةة مةن نظةم حديثةة مةن مبةان مناسةبة، ومنةاى  حديثةة، ووسةامل تكنولوجيةة متطةورة5 
 .فإنيا لن تحقق األىداف المرجوة منيا إال بوجود المعمم الكفء المعد إعدادا جيدا

والتعمةةيم ايصةةال رسةةالتو وتحقيةةق تىدافةةو مةةالم يةةتمكن مةةن اسةةتيعاب  لةةذا فإنةةو ال يمكةةن لحقةةل التربيةةة
ومواكبة تمك التطةو ارت والتييةرات المسةتمرة ضةمن مناىجةو وطرامةق تدريسةو بشةكل عةام، ومةدى ضةرورتيا فةى 

 (02025جميت مجاالت الحياة المختمفة )إيمان تسطة، 
تحقيق التنمية المسةتدامة يفةرض عمةى توظيف التطور التكنولوجي فى خدمة وتطوير التعميم من تجل 

التعمةةيم توظيةةف تنظمةةة تعميميةةة حديثةةة، ومةةت االنتشةةار الواسةةت لمفيةةوم الةةذكاء االصةةطناعي فةةي اآلونةةة األخيةةرة 
وبشةةكل متنةةامى خصوصةةًا عبةةر شةةبكات حيةةث بةةدت ىةةوس اسةةتخدام تقنياتةةو وتدواتةةو الراميةةة، فقةةد ظيةةر مةةؤخرا 

سةتخدمين، والتةي تعتمةد التواصل االجتماعي ، روبوتات الدردشة ع بر الكثير من المنصاتً  تكواد مبرمجةة جيةد ت
 5)020٢عمى محاكاة تو تتمتة كفيسبوك وسكايب، كمساعدات رامية تمقامية لمدردشة نصيًا)منو حمدى، 

ء اوروبوتات الدردشة عبارة عن تطبيقات مصيرة مصممة لمعمل عمى منصة فيس بةوك ماسةنجر رجةر 
المحادثةةات مةةت البشةةر بشةةكل يحةةاكي الدردشةةة بةةين شخصةةين، واةةد ظيةةرت ىةةذه الروبوتةةات منةةذ عةةدة سةةنوات 
واستخدمت بكثةرة عبةر بةرام  الدردشةة القديمةة ولكنيةا تطةورت فةي السةنوات الالحقةة بسةبب التطةور الكبيةر فةي 

ر اربةةًا مةةن ليةةة ارنسةةانً  تبحةةاث الةةذكاء االصةةطناعي وتعمةةيم اآللةةة وتصةةبحت ىةةذه التطبيقةةات تو الروبوتةةات تكثةة
 لتطور تقنيات معالجة المية الطبيعية وتصبحت تكثر ادرة عمى فيم ما يكتبو ارنسان تو ما يطمبو منيا5

وروبوتةةات الدردشةةة التفاعميةةة عبةةارة عةةن بةةرام  ذكةةاء اصةةطناعي مصةةممو لتحةةاكي طريقةةةة الحةةةوار 
ةور بقةدر ا المستطاع كبشري يتحاور بطريقة طبيعية البشرية الطبيعية ، فيةدف ىذه البرام  األساسي ىو الظةي

مةةةت الطةةةرف اآلخةةةر ، حيةةةث يتواصةةةل ىةةةذا البرنةةةام  المعمومةةةاتي مةةةت المسةةةتخدم تمقاميةةةًا مةةةن خةةةالل عةةةدد مةةةن 
السةةيناريوىات المحةةددة مسةةبقًا ، وتتسةةم بواجيةةة تفاعميةةة حواريةةة يمكةةن اسةةتخداميا لمسةةاعدة المتعممةةين عمةةى 
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ة التعمم ارلكترونية بكفاءة 5 ) إبراىيم عبد الوكيةل الفةار وياسةمين محمةد شةاىين ، إنجاز ميام معينة داخل بيم
 5) 45.، ص ،  ۹۱۰۲

 (AI) إن روبوتات الدردشة باختصةار ىةى عبةارة عةن برنةام  وتطبيقةات مصةيرة لمةذكاء االصةطناعي
بحيةث يةؤدي كةل منيةا  يمكن إضافتيا إلى تطبيقات المحادثة5 يمكنو محاكاة محادثة مت مستخدم بميةة طبيعيةة،

الةذكاء االصةطناعي، وذلةك مةن خةالل تطبيقةات المراسةمة، تو  ميمة محددة خاصة بو، وىي تعتمد عمةى تقنيةات
 https://e3arabi.com/,2020(5(مواات الويب تو تطبيقات األجيزة المحمولة تو عبر اليواتف الذكية

الدردشةة تتميةز بقةدرتيا عمةى محاكةاة سةموك الجانةب البشةري، ويعةود ىةذا االسةتخدام إلةى مةا روبوتات 
تقدمو ىذه البرام  من فرص كبيرة لتعزيز خدمة العمالء والجوانب التجارية األخرى، األىم من ذلك، تنيا متاحة 

لتسةويق االلكترونةي بشةكل لكل من الشركات ذات الحجم الكبير تو الصيير، ومثل ىةذه التطبيقةات يمكنيةا دعةم ا
 .كبير عن طريق زيادة عدد العمالء المكتسبين وتروي  المنتجات والخدمات لمشرامح المستيدفة

واد تشارت العديد من الدراسات إلى فاعمية استخدام روبوتات الدرشة فى مجال التعميم كدراسة سيني 
 &، لمةوك كةي ا فريةر ووخةرون (Sofie, Roos, 2018)(، روس وصةوفى 0204عباسةي وحميةد ااك كةازى )

(L, Fyer  other, 2017) سةتيوارت كوالسةكي ووخةرون ، (kowalski .S, & other ,2013) ود ارسةة ،
 Bii P.K& Other,20185)لةةبيي باتريك كيبتونوي ووخرون 

بيمةة تعمةةم متنقمةةة تكيفيةة ذكيةةة تعتمةةد عمةةى  االسةةتعانة بروبوتةةات الدردشةة فةةى التعمةةيم لتصةةميم مكةنوي
تسموب المحاكاة، بحيث تكون تكثر تفاعمية رجبار الطالب المعممين عمى تطبيق معرفتيم وميةارتيم المكتسةبة، 
وىةةذا مةةن شةةانو يسةةاعد فةةى خمةةق بيمةةات تسةةاعد الطةةالب المعممةةين عمةةى اسةةترجاع وتطبيةةق معةةرفتيم وميةةاراتيم 

   .بشكل تكثر فاعمية
روبوتات الدردشة التفاعمية اآلن توجيًا شامعًا في معظةم المجةاالت الصةناعية والتجاريةة وفةي تصبحت 

تقديم الخدمات التسويقية عمى منصات التواصل االجتماعي ، وكذلك مؤخرًا بدتت في الةدخول فةي مجةال التعمةيم 
طريقة التي يتعمم بيةا النةاس ، ، حيث تظيرت البحوث تن روبوتات الدردشة التفاعمية لدييا القدرة عمى تييير ال

 (Wang et al . , 2020, p4)والطريقة التي يبحثون بيا عن المعمومات 
مةن شةانو تن يتماشةى مةت المرحمةة اليامةة التةى تمةر  نظام روبوتات الدردشة التفاعميةكما تن تطبيق 

ثةةورة عمميةةة وتقنيةةة، بيةةا مصةةر اآلن نحةةو تطةةوير المنظومةةة التعميميةةة لتتماشةةى مةةت طبيعةةة العصةةر يحممةةو مةةن 
نةادت بيةا  والتةيم(، 0252وتحقيقًا الذى نعيشو اآلن ومةا ألىةداف التنميةة المسةتدامة اةى ضةوء رؤيةة مصةر )

https://e3arabi.com/,2020
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م( بعنوان "تخطيط وتنظيم وتطةوير 0202وزيرة التخطيط ىالة السعيد فى ورشة العمل التى عقدتيا فى )يناير، 
 ).0202د التواب، م" )مصطفى عب0252اطاع التعميم في ضوء رؤية مصر 
( إلةةى تن المعمةةم فةةي بيمةةة التعمةةيم والةةتعمم ارلكترونةةي فةةي حاجةةة إلةةى 0225يشةةير )جةةودة سةةعادة، 

اكتسةةاب العديةةد مةةن الميةةارات مةةن تجةةل تطةةوير و إنتةةاج واسةةتخدام البرمجيةةات التعميميةةة ارلكترونيةةة )اسةةتخدام 
 الحاسوب وارنترنت( في ميادين التربية والتعميم5 

ثات تكنولوجيةةا التعمةةيم ليةةا مكانةةو عاليةةة فةةي التنميةةة المينيةةة فةةي ىةةذا العصةةر إذ تسةةتخدم تعةةد مسةةتحد
تدوات الةةتعمم ارلكترونةةي فةةي بةةرام  التنميةةة المينيةةة عةةن بعةةد عبةةر الشةةبكة، ويمكةةن إيجةةاز دورىةةا فةةي التنميةةة 

 (5 0220المينية عمى النحو اآلتي )محمود شوق، محمود سعيد، 
تربويةةة تكثةةر فاعميةةة فةةي ااعةةة الدراسةةة مثةةل االسةةتخدامات المتعةةددة لمةةتعمم إتاحةةة تسةةاليب وتدوات  -

 بواسطة الحاسب وبرمجياتو والوسامط المتعددة وشبكات الحاسب المحمية5
إيجاد وسامط تعميميةة تكثةر كفةاءة فةي حفةظ واسةتدعاء وتحميةل المعمومةات ممةا ييسةر التعامةل مةت  - 

 الكم اليامل منيا ويسيل الحصول عمييا5
إدخةةال نظةةم جديةةدة لتنميةةة التةةدريس عةةن بعةةد مةةن خةةالل الشةةبكات مثةةل نظةةم وبرمجيةةات إدارة الةةتعمم  -
 .والفصول االفتراضية والمؤتمرات المرمية والتي تسيم في إثراء برام  تساليب التدريس ارلكتروني

اعي القاممةةةة عمةةةى تكنولوجيةةةا الةةةذكاء االصةةةطن )255اةةةد رتت الباحثةةةة تن توظيةةةف تطبيقةةةات الويةةةب )
كروبوتات الدردشة التفاعمية في التعميم من شانيا تن توفر لممتعممين بيمة تعمم متنقمة تكيفية ذكية تعتمد عمةى 

الدور اليام المامول من تجل تكييف بيمة الةتعمم وفقةًا  اادر عمى تمثيلالوسامط المتعددة في ضوء نظام تعميمي 
الياية التي يسعى ليا نظام التعمم الحديث، ومن ىذا المنطمةق ألنماط التعمم المختمفة عند المتعممين، وتمك ىي 

  فقد نما االحساس بمشكمة البحث لدى الباحثة من خالل اآلتي:
 ارحساس بمشكمة البحث:

اامت الباحثة بإجراء مقابمة مت طالب اسم تكنولوجيةا التعمةيم بالفراةة الثالثةة والةذين ألول مةرة يقومةوا 
اخةةل مدرسةةة ويحتةةاجون لبلمةام بميةةارات األداء التدريسةةي، فتبةةين وجةةود اصةةور لةةدى بةاداء التةةدريب الميةةداني د

الطالب المعممين في إلماميم بميارات األداء التدريسي، مما دفةت الباحثةة لمقيةام بدراسةة استشةكافية فةي صةورة 
كميةة التربيةة ( طالةب وطالبةة مةن طةالب الفراةة الثالثةة اسةم تكنولوجيةا التعمةيم 2.اسةتبيان عمةى عينةة شةممت )

 النوعية جامعة بورسعيد، والجدول التالي يوضح نتام  ارستبيان:
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 ( َىضؼ َزبئظ اسزجُبٌ انذراسخ االسزكشبفُخ1عذول )
 اإلسزغبثخ انعجبرح و

 ال َعى

هم انىلذ كبفٍ أصُبء انزذرَت انًُذاٍَ نطزػ أسئهزك ؽىل يهبراد األداء  1

 انزذرَسٍ وكُفُخ انزؾضُز ؟

4% 66% 

هم رغذ صعىثخ فٍ أداء انًهبو واألَشطخ انزذرَسُخ انزٍ ركهف ثهب خالل فززح  0

 انزذرَت انًُذاٍَ؟

65% 5% 

هم رزغت فٍ رُفُذ يب اكزسجزه يٍ يهبراد أداء رذرَسٍ خالل فززح انزذرَت  3

 انًُذاٍَ ثطزَمخ عذَذح ويجزكزح؟

69% 0% 

 %1 %66 انًُذاَُخ؟هم رؾزبط إنً رىعُه وإرشبد يٍ يشزف انززثُخ  4

هم رؾزبط إنً االسزفسبر وانزأكذ يٍ انًعهىيبد انزً رؾصم عهُهب عٍ يهبراد  5

 األداء انزذرَسٍ؟

95% 15% 

 %1 %66 هم رزؾذس يع أصذلبئك عجز انًبسُغز ثشكم يسزًز؟ 6

 %05 %75 عم رفضم انزعهى يٍ خالل انًبسُغز؟ 7

 %122 %2 هم سًعذ عٍ روثىربد انذردشخ انزفبعهُخ؟ 9

 %122 %2 هم سجك ودرسذ ثبسزخذاو روثىربد انذردشخ انزفبعهُخ؟ 6

 البحوث والدراسات السابقة:
، ياسمين محمةد مميجةي ن الدراسات ومنيا دراسة كال من )إبراىيم عبد الوكيل الفارواد تكدت العديد م

 Cao Smith Radziwill & Benton , (2017 ) Jafari , (2002) Greer (2004) &( ؛ 0202)

تكةةدوا عمةةى فاعميةةة روبوتةةات الدردشةةة التفاعميةةة باعتبارىةةا تفضةةل المسةةاعدين الةةذين يقةةدمون الةةدعم،   (2010)
والتوجييات ، واررشادات ، والتيذية الراجعة المناسةبة لممتعممةين تثنةةاء العمميةة التعميميةة، وتةوفير بيمةة تكيفيةة 

 ميم تثناء اتخاذ القرارات 5تفاعمية ، تساعدىم عمى تحسين األداء، وتدع
كما تظيرت نتام  العديد من البحوث والدراسات مثل : روبوتات الدردشة التفاعمية كتطبيق محادثة 
فوري يستخدم لدعم التعميم ال يزال في مراحمو األولى ، ولكن مت تطور استخدام الذ الذكاء االصطناعي داخل 

 تن تقوم بدور المعمم تو مساعد المعمم بشكل تفضل 5تطبيقات روبوتات الدردشة التفاعمية ، يمكن 
تنةو يجةرى مةؤخرًا االسةتفادة مةن الخةدمات التةي )  p1 ,Farkash . Z,2018كما ذكةر زيفةك فةركش )

تقةةدميا روبوتةةات الدردشةةة فةةي مجةةال التعمةةيم واسةةتخداميا لتبسةةيط عةةرض المعمومةةات وتحويةةل المحاضةةرات إلةةى 
احةةدة تحويميةةا إلةةى مجموعةة مةةن األسةةممة التفاعميةة وتضةةمين العديةةد مةةن جمسةات ، فةةيمكن تجزمةةة المحاضةرة الو 

رسةالة  النصوص والصور والفيديوىات والتعميقات الصوتية بداًل من كتابة المحاضرة كميا دفعةة واحةدة تو إنشةاء
، بارضافة إلةى االسةتفادة منةو بشةكل كبيةر رتمةام مجموعةة متنوعةة مةن الميةام ضخمة يصعب اراءتيا وفيميا

 5رية لممؤسسات التعميمية بشكل ولياردا
منيا واد تكدت العديد من المؤتمرات العربية والعالمية بضرورة االىتمام بإعداد وتدريب المعممين و 

، ، منظمة األمم المتحدة لمتربية والثقافةور المعممين والمربين ووظامفيم "بعنوان دالمؤتمر الدولي لمتربية " )
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وفي ىذا ( ۹۱۰۱الرنتيسي، محمود، بعنوان " تكوين المعمم " ) ۹۱۱۹، والمؤتمر العممي السادس عشر جنيف
( الذي عقد ولوجيا المعمومات ومعمم المستقبل( إلى تاكيد نتام  مؤتمر )تكن022٢، الصدد تشار " )محمد نصر

وخبيرًا في نظم المعمومات وذو عمى تن المعمم سيكون ميسرًا لمتعمم  0225بجامعة ممبورن األسترالية عام 
 دور كبير في استثارة ودعم دافعية الطالب ومسموليتيم عن تعمميم 5

 مشكمة البحث:
يمكن تمخيص مشكمة البحث في وجود اصور لدى الطالب المعممين بقسم تكنولوجيا التعميم في 

ال الرميسي التالي: "ما فاعمية إكتساب ميارات األداء التدريسي ، ومن ثم سعى البحث الحالي رجابة عن السؤ 
 بقسم تكنولوجيا التعميم؟" المعممينروبوتات الدردشة التفاعمية في تنمية ميارات األداء التدريسي لدى الطالب 

  :ويتفرع من ىذا السؤال الرميسى األسممة الفرعية التالية
 ما معايير تصميم روبوتات الدردشة التفاعمية التعميمية؟ 05
 لروبوتات الدردشة التفاعمية التعميمية؟ التعميميما مراحل  التصميم  05
ما ميارات األداء التدريسي التي سوف يتم تقديميا لمطالب المعممين من خالل روبوتات  55

 الدردشة التفاعمية؟
ما فاعمية روبوتات الدردشة التفاعمية فى تنمية ميارات األداء التدريسي لدى الطالب  45

 تكنولوجيا التعميم؟ المعممين بقسم 
 تىداف البحث:

 تحديد مراحل التصميم التعميمي لروبوتات الدردشة التفاعمية التعميمية5 .1
 تحديد المعايير الالزمة لتصميم روبوتات الدردشة التفاعمية التعميمية5  .2
 تحديد ميارات األداء التدريسي المقدمة من خالل روبوتات الدردشة التفاعمية5 .3
روبوتات الدردشة التفاعمية في تنمية ميارات األداء التدريسي لدى الطالب الكشف عن فاعمية  .4

 المعممين اسم تكنولوجيا التعميم5
 تىمية البحث:

 تواًل األىمية النظرية لمبحث:
اد يسيم البحث في مسايرة التقدم العممي وتوظيف مستحدثات تكنولوجيا التعميم، ومنيا روبوتات  -

 الدردشة التفاعمية5
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البحث مت  االتجاىات الحديثة التي تنادي بضرورة تفعيل روبوتات الدردشة التفاعمية يتفق  -
 .بكونو الوسيمة التي يمكن من خالليا التيمب عمى مشكالت التعميم المختمفة

 يسعى البحث  لتقديم نموذج لبيمة تعميمية محفزة ومشواة 5 -
 يسعى البحث لتنمية ميارات األداء التدريسي5 -
حث المسمولين والقاممين عمى العممية التربوية في تطوير تمك العممية من خالل اد يساعد الب -

النتام  التي تم التوصل إلييا في ىذا البحث، واد تعمل عمى إثراء البحث التربوي في مجال 
 تكنولوجيا التعميم5

 ثانيًا األىمية التطبيقة لمبحث:
 التعميم5 عرض نموذج جيد لتطبيق روبوتات الدردشة التفاعمية في -
تطبيق إستراتيجية  تعميمية تسيم في تنمية ميارات األداء التدريسي في ظل رامنة المقررات  -

 التعميمية5
 فروض البحث:

بين متوسطي درجات الطالب المعممين في اسم  .252يوجد فرق دال إحصاميا عند مستوى > -
ق القبمي والبعدي لصالح األداء تكنولوجيا التعميم في اختبار األداء لمميارات التدريس بين التطبي

 البعدي5 
 حدود البحث:

حدود موضوعية: اياس فاعمية روبوتات الدردشة التفاعمية في تنمية ميارات األداء التدريس  -
 لطالب المعممين بقسم تكنولوجيا التعميم5

 حدود مكانية: كمية التربية النوعية جامعة بورسعيد5 -
الثالثة اسم تكنولوجيا التعميم بكمية التربية النوعية بجامعة عينة من طالب الفراة  حدود بشرية: -

 ( طالب525بورسعيد اواميا )
في  0202/0202حدود زمانية: تم تطبيق البحث في الفصل الدراسي األول لمعام الجامعي  -

 00/0202/.0إلى  4/00/0202الفترة الزمنية من 
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 مني  البحث:
 التاليين:يعتمد البحث الحالي عمي المنيجين 

 5المني  الوصفي التحميمي:1
الةةذي يقةةوم بوصةةف مةةا ىةةو كةةامن وتفسةةيره وتةةم اسةةتخدام ىةةذا المةةني  فةةي البحةةث الحةةالي لبطةةالع عمةةي الكتةةب 

 والمراجت المتخصصة والدراسات السابقة التي تتعمق بموضوع البحث5
 5المني  التجريبي:2

 مستقل عمي المتيير التابت5يستخدم في اختبار صحة الفروض ومعرفة تثر المتيير ال
 متييرات البحث:

 5المتيةةير المةستةقل: 0

 روبوتات الدردشة التفاعمية5 -
 5المتيير التابت:0

 ميارات األداء التدريسي5 -
 التصميم التجريبي لمبحث:

 (0عذول )

 انزصًُى انزغزَجٍ نهجؾش

 انزطجُك انجعذٌ انًعبنغخ انزطجُك انمجهٍ انًغًىعخ

 انزغزَجُخانًغًىعخ 
اخزجبر يهبراد األداء 

 انزذرَسٍ

روثىربد انذردشخ 

 انزفبعهُخ

اخزجبر يهبراد األداء 

 انزذرَسٍ

 ثطبلخ يالؽظخ األداء

 تدوات البةحةث:
 تواًل ة تدوات جمت البيانات:

 ااممة ميارات األداء التدريسي5 05
 التفاعمية5ااممة المعايير التعميمية والتقنية والفنية لتصميم روبوتات الدردشة  05

 ثانًيا ة مادة الةمعةالةجة التجريبية:
 تكونت تدوات المعالجة التجربية من :

 روبوتات الدردشة التفاعمية5 05
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 ثالثًا ة تدوات الةقيةاس:
 5اختبار ميارات األداء التدريسي )إعداد الباحثة(05
 5بطااة المالحظة )إعداد الباحثة(05

 إجراءات البحث:
إعداد األول عمى الدراسات السابقة والمراجت ذات الصمة بموضوع البحث الحالى لتحقيق ىدفين:  االطالع 05

 تصميم روبوتات الدردشة التفاعمية5 الثانيلمبحث،  النظريارطار 
اعداد ااممة بالمعايير الفنية والتربوية الالزمة لتصميم روبوتات الدردشة التفاعمية لتنمية ميارات األداء  05

 التدريسي لدى الطالب المعممين اسم  تكنولوجيا التعميم5 )إعداد الباحثة(5
 تصميم تدوات البحث 5 55
 التطبيق القبمى االختبار ميارات األداء التدريسي وبطااة المالحظة5 45
التدريس ألفراد العينة من خالل روبوتات الدردشة التفاعمية لتنمية ميارات األداء التدريسي لدى الطالب  5.

 المعممين بقسم تكنولوجيا التعميم5
 التطبيق البعدى لالختبار ميارات األداء التدريسي وبطااة المالحظة5 65
 رصد النتام  ومعالجتيا إحصاميا ثم تفسيرىا5 ٢5
 تقديم التوصيات فى ضوء النتام  التى تم التوصل إلييا والمقترحات لمبحوث المستقبمية5 25

 مصطمحات البحث:
عمى التعريفات التى وردت فى عديةد مةن األدبيةات التربويةة والنفسةية ذات العالاةة فى ضوء اطالع الباحثة 

 بمتييرات البحث تم تحديد مصطمحات البحث إجرامًيا عمى النحو االتى:
الفاعمية: وتعرفيا الباحثة إجراميا بانيا مقدار التييير الذي يحدث في نوات  تعمم الطالب المعممين بقسم 

 الذي يحدثو استخدام روبوتات الدردشة التفاعمية5تكنولوجيا التعميم 
روبوتات الدردشة التفاعمية: وتعرفيا الباحثة إجراميا واجيات حوارية تفاعمية عن طريق األساليب السمعية 

والنصية تحاكي المحادثة بين شخصين ولكن من خالل ااممة خيارات تساعد المستخدم عمى التعمم وفقا 
 ي زمن مناسب5لخطوات منظمة ومرتبة وف

ميارات األداء التدريسي: وتعرفيا الباحثة إجراما بانيا تمك الميارات التي ينبيي عمى الطالب المعمم ارلمام 
بيا حتى يؤدي عممو كاخصامي تكنولوجيا التعميم بميارة وكفاءة، وىى تمك الميارات إلى التخطيط والتصميم 
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جوة من خالل مراابة تداء المتعمميين ووضت خطط عالجية وتحديد األىداف التعميمية وصوال لمنتام  المر 
 لمضعاف5

الطالب المعممين: ىو الطالب الممتحق بكمية التربية النوعية اسم تكنولوجيا التعميم والذي يتوات لو تن 
 .يعمل معمما بعد االنتياء من متطمبات البرنام  الدراسي المطروح في الكمية بما فيو برنام  التربة العممية

 ارطار النظري لمبحث:
 المحور األول: روبوتات الدردشة التفاعمية

تو "البوت" ببساطة شديدة  "روبوتات الدردشة التفاعمية تو ما تعرف بانيا "الشات بوت" تو البوتس
الرسامل التي ترسميا لو، والرد عمى تساسيا بردود محفوظة  عبارة عن ذكاء اصطناعي، فيو يستطيت تحميل

  .سمفًا في ااعدة البيانات الخاصة بو
( يمكن  (AIباختصار عبارة عن برنام  وتطبيقات مصيرة لمذكاء االصطناعي ” الشات بوت“إن 

كل منيا ميمة إضافتيا إلى تطبيقات المحادثة5 يمكنو محاكاة محادثة مت مستخدم بمية طبيعية، بحيث يؤدي 
محددة خاصة بو، وىي تعتمد عمى تقنيات الذكاء االصطناعي، وذلك من خالل تطبيقات المراسمة، تو مواات 

 الويب تو تطبيقات األجيزة المحمولة تو عبر اليواتف الذكية5
وروبوتات الدردشة التفاعمية ما ىى إال برنام  معموماتي يقوم بالتواصل مت المستخدم تمقاميًا من 

الل عدد من السيناريوىات المحددة مسبقًا، ويعتمد عمى منصات الرسامل الفورية لمقيام بعمميا مثل: خ
 (020٢5الفيسبوك )محمد عمى، 

غالبا لمروبوت عدد محدود من ارجابات التي يمكنو تن يقدميا، ويزداد تعقيده بازدياد ارجابات، 
ن، واراءة  كافة الرسامل التي يرسميا المستخدمون، يستطيت صاحب الروبوت ايقافو، و حظر تحد المستخدمي

يستطيت تيضًا إرسال رسامل جماعية لممستخدمين في نفس الوات، كما تنو يمكن إيقاف الروبوت مؤاتا )ىبة 
 (02025السيد، 

كما تشارت مجموعة من الدراسات إلى تنو يمكن استخدام وتوظيةف روبوتات الدردشة التفاعمية في 
 ٢؛  ...، ص0202تالي ) إبراىيم عبد الوكيل الفار، ياسمين محمد مميجي، ميمية عمى النحو الالعممية التع

5Smith , 2010 , p . Radziwill & Benton , 2017 , p5) 
وترى الباحثة تن روبوتات لدردشة التفاعمية تعتبر من مستحدثات تكنولوجيا التعميم التي يمكن 

منيا في التعميم، حيث يتم تقديم المحتوى التعميمي بطريقة منظمة وجذابة، حيث يمكن إرسال  االستفادة
رسالو في شكل فيديوىات اصيرة تتم  المحتوى التعميمي لمطالب تسبوعيا، حيث يتم تقسيم المحتوى التعميمي وا 
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اختيار من متعدد ، ومن مشاىدتيا بواسطة الطالب ومن ثم يتبعيا سؤال، ومن ثم يتم عرض السؤال في صورة 
ثم اذا اختار الطالب ارجابة الصحيحة يمكنو إكمال الفيديو وىكذا تما اذا تخطا فيسمح لو بعدد من المحاوالت 

 حتى يصل لبجابة الصحيحة5
 مزايا روبوتات الدردشة التفاعمية:

 .لممادة العممية استيعابيم5توفير الوات لمعمل مت التالميذ والتاكد من مدى 0
 .5 مساعدة التالميذ عمى التعمم وفقًا الحتياجاتيم وجدوليم الزمني0
 .5 اتاحة الدروس واالختبارات في تي وات وتى مكان5
 5(Farkash.,Z,2018,P1)5 تقديم الدعم لممتعممين 4

 معايير تصميم روبوتات الدردشة التفاعمية التعميمية : 
 2018,7 , Sameera.A , 2015,10 )  ،( Bii P. K & other,   ، إبراىيم الوكيل( ، 

استخدم نصوصًا اصيرة : استخدام نصوصًا اصيرة يجعل الرسالة تارب إلى محادثة إنسانية ،  05
ويسيل فيم من يقرتىا 5 فعمى المعمم تزويد تالميذه بالمعمومات الوافية المختصرة والتي يستطيت 

د عن الزيادات المطولة فال يحتاج التمميذ التمميذ الوثوق بيا بدون تن تفقده اىتمامو وتركيزه والبع
 غير اجابات جيدة مختصرة تدفعو نحو المضي ادمًا 5

االستعانة بالوسامط المتعددة : ال يجب عمى الروبوت تن يكون إنسانًا ، وعمى التالميذ ادراك ذلك ،  05
، لجعل  وعمي المعمم توظيف بعض مقاطت الفيديو القصيرة تو الرسوم الكرتونية تو التوضيحية

نسانية ووضوحا وممتعة5  المحادثة تبدو تكثر طبيعية وا 
تجنب استخدام الرسامل الرسمية : الروبوت ليس تكثر من مجرد تداة لمتواصل حول المحتوى ،  55

لكونيا محادثة فإنيا يجب تن تنشر حس والفكاىة بين التالميذ وان تبتعد عن تسموب الدراسة 
دم لية تال رسمية ، وتوظيف الوجوه الضاحكة واالحتماالت الروتيني والممل ويكون ذلك باستخ

 األخرى لمتفاعل التي يقدميا روبوت الدردشة 5
حقيق : إن تخصيص رسامل الروبوت يتيح لمتمميذ تن يكون تكثر اربًا نحو تتخصيص الرسامل 45

، األشكالالعام لموضوع باي شكل من ، فالبد وتن تكون الرسامل ىادفة وتال تخرج عن السياق اليدف
وال باس إن كانت بعض رسامل الروبوت توجو التمميذ إلى استخدام تلعاب تعميمية معينة وحتى زيارة 

 بعض المواات التعميمية التفاعمية اليادفة ذات الصمة بالمحتوى 5 
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التفاعل السريت : إن تىم مزايا الروبوت ىي سرعة ارسال الردود تو التيذية الراجعة الفورية  5.
ى استمرارية شانيا مساعدة التمميذ عمى تعديل سموكو ، فينبيي عمى المعمم الحفاظ عموالتي من 

، وعدم ترك تسممة التالميذ بدون اجابات حتى ال يؤدي إلى ممل التمميذ الحوار وبين التمميذ
 وانصرافو5

تو البريد المزع  ، حيث تن عممية  SPAMتجنب الرسامل المزعجة : وىو ما يطمق عميو اسم  65
سال محتوى غير مرغوب بو شامت جدًا في ىذه األيام ، كارعالنات اليير مرغوب فييا ، تو إر 

التروي  لشراء منت  معين 5 والبد تن ننوه ىنا تن المعمم اد وعد تالميذه تن يرسل ليم محتوى 
 يتمتت بالجودة ، ليذا فإنو ينبيي تن يحافظ عمى رباط الثقة الذي منحو لو التمميذ ، فإن احدى

 5 لتعميم ىي بناء الثقة مت التمميذعوامل نجاح الروبوت في ا
 خصامص روبوتات الدردشة التفاعمية الجيدة : 

إلى خصامص روبوتات الدردشة التفاعمية  (Kerly,A.&Other,2006,11)توضحت تليس كيمي ووخرون 
 الجيدة فيما يمى: 

 ممف ااعدة البيانات 55تحديد سمات الممف لمسماح بالوصول لمقراءة لمكتابة إلى 0
 في الويب  من خالل السماح بالوصول إلى تكبر عدد من المستخدمين55 التكامل ۹
5 تحديد المسار التعميمي في حالة مخالفة التمميذ لمسار التعمم يساعد التمميذ عمى العودة لمسار التعمم 5

 المطموب 5 
 5اتصال جميت رسامل الروبوت بقاعدة البيانات 45

 الحفاظ عمى سرية البيانات التي تم جميا عن طريق روبوتات الدردشة التفاعمية 55  .
 5 القدرة لمتوصل إلى اليدف النيامي من ىذه المحادثة 5 6 
 5 تقديم محادثات فعالة ، بحيث تيدف لموصول بالتمميد إلى التعمم المعمق تو التعمم العميق ٢5

 عميمية:تطبيقات الروبوتات الدردشة التفاعمية الت
ىناك العديد من األغراض التي يمكن استخدام الروبوت من تجميا لذلك فإن الحكم عمى جودتو تو  

جودة تداءه يعتمد عمى جودة البيانات والمعمومات التي يتم اعطاءىا لو ، وىناك العديد من ارسيامات التي 
يجابي في يمكن تن تقدميا روبوتات الدردشة التفاعمية في مجال التعميم ، ويم كن تن تسيم بشكل إثرامي وا 

 ) . Radziwill , ( Freedman .T , 2017 ) ( Smith , 0202تحسين مخرجات العممية التعميمية ) 
N.M . and Benton , M.C. , 2017 ) 
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تعميمي المقدم لممتعمم : فروبوتات الدردشة التفاعمية تجعل المحتوى التعميمية شيقة وممتعةتداة 
حيث تجزء المحتوى في شكل فقرات متتابعة من الرسامل تقدم في شكل محادثة، وىي بذلك ، شيق وممتت

تحاكي المعمم البشري في الشرح ، وال تقدم ىذه الرسامل في شكل نصي فقط ولكن تستخدم مختمف تنواع 
ء تقدم الوسامط من نصوص وصور ورسوم ومقاطت صوتية ، وبعد كل جزء تقوم بتقييم فيم المتعمم ليذا الجز 

الجزء الذي يميو وىكذا  الدعم الذكي لكل متعمم: روبوت الدردشة التفاعمية يمكنو تقديم الدعم المناسب لكل 
متعمم عمى حدة وطوال اليوم دون كمل تو تاخير، كما تنو يقدم الردود المناسبة لكل متعمم طبقًا الستفساراتو 

 5 لكل متعمم عمى حدة في نفس الوات م توفيرهوطبقًا رمكاناتو وادراتو، كل ذلك ال يستطيت المعم
: تساعد روبوتات الدردشة التفاعمية المعمم كثيرًا نظرًا ألنيا تقوم بالكثير تخفيف العبء عمى المعمم

من واجباتةو عبةر بيمات التعمم ارلكترونية من القيام بشرح المحتةوى لمطالب والرد عمى تسممة واستفسارات عدد 
ك من شانو توفير وات وجيد طوال تيام األسبوع وبشكل فوري دون كمل تو انقطاع ، وذلكبير من الطالب 

 5المعمم
: روبوتات الدردشة التفاعمية ال يمكنيا فقط القيام بدور المعمم ، مكانية القيام باألعمال ارداريةإ

، البيانات لممؤسسة التعميميةواعد ولكنيا تيضًا يمكنيا القيام ببعض األعمال اردارية ، حيث يمكةن توصيميا بق
ومةن ثةم يمكن استرجاع البيانات وتقديميا لممعمم تو المتعمم كإجابات عن تسممتيم واستفساراتيم ، تو بيدف 
عرض معمومات كما يمكن لروبوتات الدردشة التفاعمية االحتفاظ بالبيانات المدخمة إلييا من ابل المعممين تو 

 لمؤسسة 5 المتعممين عمى ااعدة بيانات ا
تزويد المتعممين بآخر األخبار: يمكن استخدام روبوتات الدردشة التفاعمية في تقديم األخبار 
والتنبييات لممتعممين توال باول ، ويتم ذلك بالرسامل األوتوماتيكية التي تظير لممتعمم من تن آلخر ، تو حسب 

تخدميا وبدت الدردشة ما تحممو محبب سى ت، والمية الوااعية التمب المتعمم حينما يطمب ذلك بنفسوط
 االستخدام في ىذا األمر5

جر  : حيث تستطيت روبوتات الدردشة التفاعميةة طةرح اء االستبيانات واستطالعات الرتيطرح األسممة وا 
األسممة والحصول عمى جميت االستجابات المطموبةة بةنفس كفةاءة االستبيانات والمقابالت التي تجرى عمى 

، وذلك لما تتمتت بو من إمكانات المحادثة التفاعمية ، والتي ال يمكن تن يمل منيا المتعمم ، حيث  ترض الواات
 يتم تصميميا بشكل شيق وجذاب 5

: يمكن لروبوتات وتقديم التيذية الراجعة المناسبةإجراء االختبارات وتقييم تداء المعمم والمتعمم 
ا بانواعيا المختمفة وذلك من خالل تيذية ااعدة البيانات الخاصة بيالدردشة التفاعمية إجراء وتقديم االختبارات 
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باستخالص األسممة المناسبة وعرضيا عمى المتعمم سةواء بيدف  ، فتقةومببنوك لألسممة مصممو بشكل صحيح
التيذية اجراء اختبار تو استطالع رتي ، ثم تقوم بتخزين استجابات المتعمم وتعرض الدرجة المناسبة لو وتقدم 

الراجعة المناسبة لو ، وتحدد نقاط القوة والضعف حتى يستطيت تحسين نفسو باستمرار، والتيذية الراجعة ال 
، اء المتعممين في استطالعات الرتيتقتصر عمى الطالب فحسب وانما يمكن تقديميا تيضًا لممعمم ، بناء عمى تر 

 لممساعدة في تحسين تداميم 5 
اف المنظومة التعميمية : فروبوتات الدردشة التفاعمية تعد نظام تواصل نظام تواصل جيد بين تطر 

عاممين بييكةل وربط جيد بين جميت تطراف المؤسسة التعميمية من متعممين ومعممين وتولياء األمور وجميت ال
يت األسممة ، فمةن ضةمن إمكانةات روبوتات الدردشة تنيا تقدم إجابات عمى جمالمؤسسة التعميمية

خاصة تمك األسممة المتكررة، مثل: تماكن ااعات ، و لة في ااعدة البيانات الخاصة بيا: ستفسارات المسجمةواال
ي ، واألماكن المتاحةة لةركن السيارات، والسكن الجامعصروفات، ومواعيد الجدول الدراسي، وتسديد المالدراسة

 بشكل فوري وتسيل من عممية التواصل ، لذا فيي تقدم المعمومات والردودلممتعممين، وغيرىا من األسممة
، وتقدم طريقة تواصل فعالة لمطالب تعد بديمة لطرق التواصل التقميدية األخرى مقارنة بالتواصل البشري المعتاد

 مثل البريد ارلكتروني تو االتصال عبر الياتف5
 المحور الثاني: ميارات األداء التدريسي

كبرى وخاصة في القرن الحادي والعشرين الذي لم يعد دور  إعداد المعمم لمينة التدريس ليا تىمية
نما تجاوزه إلى تدوار حيوية ومياري رعداد جيل اادر عمى قتصر عمى نقل المعمومات والمعارفالمعمم فيو ي ، وا 

تقانيا وتطبيقياالتعمم والتفكير والبحث وام  5 كما يعتبر التدريس فعااًل إذا كان ىناك تفاعلتالك الميارات وا 
متبادل بين المعمم والمتعمم بقصد تحقيق تىداف ومطالب تعميمية وتربوية وال تتواف مخرجات التدريس الفعال 

نما يرتبط بطبيعة المقرر الذي يتم تعميمو من حيث السيولة  عمى حدود التعامل بين المعمم والمتعمم وا 
 5 توافرىاة من حيث توافرىا تو عدم والصعوبة وعمى نوعية التقنيات التعميمي

وال يقتصر ميمام المعمم داخل غرفة الصف وال يعني ذلك تن عمل المعمم يقتصر عمى التدريس ولكنو 
ذا تراد المعمم تن يكون ناجحًا في عممو البد من إتقان  يعني تن التدريس يعتبر من تبرز واجباب المعمم وا 

يق الوراثة ولكن يمكن الحصول عمييا ميارات التدريس 5 فميارات التدريس ال يمكن الحصول عمييا عن طر 
  (02205عن طريق تدريب وتاىيل المعممين عمى اكتساب تمك الميارات ) زيد اليويدي، 

 :(0226)فايز مينا،  واات برام  تنمية ميارات التدريس تثناء الخدمة
 الناحية ر منفي الوطن العربي الكثير من القصو تعاني برام  تنمية ميارات التدريس  -
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 القصور طوير التعميم5 وتن تحد تىم جوانبالكمية والفنية، فيبدوا تن إسياميا محدود في ت -
الكيفية فيي  برام  وندرتيا، تما نواحي القصورالكمية يتمثل في تباعد الفترات الزمنية ليذه ال -

 عديدة5 
راتو وادرتو عمى ميا وترى الباحثة  تنو من الميم  تنمية ميارات التدريس الحديثة لدى المعمم ودعم

 اتخاذ القرار وحل المشكالت التي يتعرض ليا داخل البيمة التدريبية5
 إجراءات البحث:

 تواًل التصميم التعميمي لروبوتات الدردشة التفاعمية التعميمية:
استيدف البحث الحالي التعرف عمى فاعمية روبوتات الدردشة التفاعمية في تنمية ميارات األداء 

ينتمي ىذا البحث إلى فمة البحوث التي التدريسي لدى الطالب المعممين بقسم  تكنولوجيا التعميم ، وبالتالي 
ي المتييرات التابعة، لذلك يتعد تستيدف دراسة واختبار العالاات السببية بين المتييرات المستقمة وتثرىا ف

 "المني  التجريبي "ىو المني  المالمم5
( طالب وطالبة من طالب الفراة الثالثة تكنولوجيا التعميم لمعام الجامعي 42تكونت عينة البحث من )

 جامعة بورسعيد 5 –بكمية التربية النوعية 0202/0202
 مية:تواًل: التصميم التعميمي لروبوتات الدردشة التفاع

ومن خالل إطالع الباحثة عمى نماذج التصميم التعميمي، فقد اختارت الباحثة نموذج )عبدالمطيف 
( ألنو ييدف إلى تحديد السموك المدخمي والخبرات السابقة لممتعممين، وتحديد األىداف 0222الجزار، 

جراءات منيجية لموصول إلى تحقيقيا بما يت ناسب مت الخصامص العقمية التعميمية المنشودة وفقا لخطوات وا 
 والجسمية لطالب الفراة الثالثة تكتولوجيا التعميم5

 5مرحمة التحميل:0
تتضمن ىذه المرحمة عدة خطوات تربوية تشمل: تحميل المشكمة، تحميل الميمات التعميمية، تحميل المحتوى 

 التعميمي لتحديد ميارات األداء التدريسي5
 (55التدريسي كما ىو موضح بجدول )وتم تحديد ااممة بميارات األداء 
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 ( ميارات األداء التدريسي5جدول )
 انًهبراد انفزعُخ انًهبراد انزئُسُخ انًغبل و

 يهبرح انزخطُظ. - يهبراد األداء انزذرَسٍ انززثىَخ 1

 يهبرح رُفُذ انذرس. -

 يهبرح انزمىَى. -

12 

9 

10 

 يهبرح فزعُخ 32 يهبراد رئُسُخ 3 إعًبنٍ 

 مرحمة التصميم:5 0
تتعمق ىذه المرحمة بوصف المبادئ النظرية وارجراءات العممية المتعمقة بكيفية تصميم روبوتات 
الدردشة التفاعمية بشكل يكفل تحقيق األىداف التعميمية المرجوة بنجاح، وتتضمن ىذه المرحمة الخطوات 

المستخدمة، تحديد  تحديد األشكال والرموزالتعميمي، التالية: صياغة األىداف السموكية، تقسيم المحتوى 
األلوان المناسبة في التصميم، بحيث تنقسم مرحمة التصميم إلى مرحة تصميم تعميمى تتضمن )تحديد وصياغة 

 األىداف السموكية، تحديد وتقسيم المحتوى التعميمي(، والتصميم الفنى لروبوتات الدردشة التفاعمية 5
 تحديد األىداف التعميمية5 -
 ديد محتوى البرنام 5تح -
 تنظيم محتوى البرنام 5 -

 الميمة األولى :التخطيط لمتدريس5
 الميمة الثانية: تنفيذ لمتدريس 5

 الميمة الثالثة: تقويم 5
 تصميم األنشطة التعميمية المستخدمة في روبوتات الدردشة التفاعمية التعميمية5 -
 يةتصميم استراتيجيات التعميم والتعمم والتفاعالت التعميم -
 تساليب التقويم المستخدمة في روبوتات الدردشة التفاعمية التعميمية5 -
 تصميم خريطة روبوتات الدردشة التفاعمية التعميمية5 -
 كتابة محتوى روبوتات الدردشة التفاعمية التعميمية5 -
 كتابة سيناريو الخاص بمسار التعمم من خالل روبوتات الدردشة التفاعمية التعميمية5 -

 ارنتاج:5 مرحمة 5
وتم في ىذه العممية تحضير المواد الالزمة لعممية إنتاج المعالجات التجريبية وتجميعيا تمييدًا لتنفيذ 

 الخطوات وارجراءات المحددة مسبقًا في مرحمة التصميم5
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 5مرحمة التجريب4
روبوتات الدردشة التفاعمية التعميمية عمى المتيير  نظرًا ألن البحث الحالي يسعى إلى الكشف عنفاعمية

 المستقل:
 5تنمية ميارات األداء التدريسي 

 5االختبار التحصيمي:0
عمى ضوء األىداف التعميمية وتحميل ميام التعمم وتحديد المحتوى التعميمي الذي سوف يتم تقديمو 

نب المرتبطة بالميارة التى تقيسيا تسممة من خالل روبوتات الدردشة التفاعمية، وبناءًا عمى تحديد الجوا
االختبار، اامت الباحثة بتصميم اختبار تحصيمي واحد تم تطبيقو ابميًا وبعديًا، وتم بنامو وتم اختبار صدق 

 وثبات االختبار
( مفردة غطت الجوانب 02اامت الباحثة بإعداد اختبار موضوعي يتكون من تربعة تجزاء ويتكون من )

لميارات األداء التدريسي لطالب الفراة الثالثة تكنولوجيا التعميم، وتم تقسيم االختبار إلى األجزاء المعرفية 
 التالية:

 ( مفردات )تسممة لفظية تكمل العبارات التالية(5.الجزء األول: ضم ) -
 ( مفردات )تسممة لفظية تخير ارجابات الصحيحة(65الجزء الثاني: ضم ) -

 ردات )صح تم خطا(5( مف6الجزء الثالث: ضم ) -
 ( مفردات ) تسممة لفظية اارن بين(55الجزء الرابت: ضم ) -

 واد روعي عند صياغة تسممة االختبار االعتبارات التالية:
 5تن تكون كل مفردة واضحة دايقة، ومختصرة، ومصاغة باسموب سيل وواضح 
 5تن تخمو كل مفردة من تي إشارة تو تمميح يدل عمى ارجابة الصحيحة 
 قيس كل مفردة ىدف تعميمي معين5تن ت 
 5يجب تن تتناول المفردات الموضوعات واألىداف التي سبق تحديدىا بجدول المواصفات 
 5تجنب استخدام صيية النفي تو النفي المزدوج في صياغة السؤال 
 5تجنب المفردات التي تحمل في طياتيا ارجابة عن مفردات تخرى في نفس االختبار 

 باختبار صدق وثبات االختبار التحصيمي:واد اامت الباحثة 
 5فى ميارات األداء التدريسي لمفراة الثالثة تكنولوجيا التعميم التحصيميالختبار ا

 تواًل : صدق االختبار:
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 صدق المحكمين: -ت
فى صورتو المبدمية عمى عةدد مةن تعضةاء ىيمةة التةدريس المتخصصةين فةى  االختباراامت الباحثة بعرض 

األسممة لقياس التحصيل وميارات األداء التدريسةي لطةالب الفراةة الثالثةة لتحديد مدى مناسبة تكنولوجيا التعميم 
عةادة ضةافة وا  صةياغة  تكنولوجيا التعميم، وتم إجراء التعةديالت المقترحةة لمسةادة المحكمةين مةن حةذف وتعةديل وا 

%( 022إلةى 25بعض األسممة وتراوحت نسب االتفاق بين السادة المحكمين عمى مدى صالحية األسممة بين )
 الجانب المعرفي لميارات األداء التدريسي5( سؤال لقياس 02االختبار مكون من ) ، وتصبح

 االتساق الداخمى: -ب
( 50عمى عينة استطالعية من طالب الفراةة الثالثةة تكنولوجيةا التعمةيم)ن    االختباراامت الباحثة بتطبيق 

وذلةةك لحسةةاب االتسةةاق الةةداخمى عةةن طريةةق حسةةاب معةةامالت االرتبةةاط بةةين درجةةة كةةل سةةؤال والدرجةةة الكميةةة 
فكانةةت اةةةيم  Spss V.22لالختبةةار بواسةةطة الحزمةةة ارحصةةةامية لمعمةةوم االجتماعيةةة والمعروفةةةة اختصةةارًا ب

 ( 4االرتباط كما ىو موضح بجدول ) معامالت
 (4عذول )

 لُى يعبيالد اررجبط أسئهخ االخزجبر ثبنذرعخ انكهُخ

رلى 

 انسؤال

لًُخ 

يعبيم 

 االررجبط

رلى 

 انسؤال

لًُخ 

يعبيم 

 االررجبط

رلى 

 انسؤال

لًُخ 

يعبيم 

 االررجبط

رلى 

 انسؤال

لًُخ 

يعبيم 

 االررجبط

1 2.716**  6 2.765**  11 2.700**  16 2.769**  

0 2.792**  7 2.736**  10 2.712**  17 2.735**  

3 2.715**  9 2.596*  13 2.436*  19 2.766**  

4 2.705**  6 2.765**  14 2.716**  16 2.743**  

5 2.705**  12 2.701**  15 2.529*  02 2.767**  

                                2.21)**( دال عُذ يسزىي     2.25)*( دال عُذ يسزىي       

يتضح من الجدول السابق تن ايم معامالت ارتباط األسممة بالدرجة الكمية لالختبار دالة إحصاميًا عند 
ن تسممة االختبار تنو يوجد اتساق ما بي تى  .252والبعض اآلخر دال إحصاميًا عند مستوى  2520مستوى 

 مما يشير إلى تن االختبار عمى درجة مناسبة من الصدق5؛ والدرجة الكمية
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 ثانيًا: ثبات االختبار:
 طريقة معامل تلفا لكرونباخ: -ت

 Cronbach's Alpha  Coefficientاستخدمت الباحثة لحساب ثبات االختبار معامل تلفا لكرونباخ  

( 25٢2٢حالة حذف درجة السؤال من الدرجة الكمية لالختبار فبميت ايمة معامل تلفا العام لالختبار ككل ) فى
 ( .كما تم حساب معامل ثبات كل سؤال فكانت ايم معامالت ثبات األسممة كما ىو موضح بجدول )

 (5جدول )

 قيم معبمالت ألفب ألسئلة االختببر
رلى 

 انسؤال

لًُخ 

يعبيم 

 أنفب

رلى 

 انسؤال

لًُخ 

يعبيم 

 أنفب

رلى 

 انسؤال

لًُخ 

يعبيم 

 أنفب

رلى 

 انسؤال

لًُخ 

يعبيم 

 أنفب

1 387.3 6 38776 11 387.1 16 38770 

2 38733 7 387.5 12 38757 17 38741 

3 38736 . 38727 13 38771 1. 38741 

4 38776 0 387.2 14 38757 10 38720 

5 3877. 13 387.1 15 38742 23 38763 

يتضح من الجدول السابق تن جميت ايم معامالت ثبات األسممة تال من معامل ثبات االختبار ككل 
 مما يشير إلى تن تسممة االختبار عمى درجة مناسبة من الثبات5

 طريقة التجزمة النصفية: -ب 
وبميت ايمة معامل  Split half لمتحقق من ثبات االختبار ككل تم استخدام طريقة التجزمة النصفية

-Spearman ( وبعد تصحيح تثر التجزمة بمعادلة سبيرمان وبراون 25٢٢٢االرتباط بين نصفى االختبار )

Brown ( ويتضح مما سبق تن االختبار يتسم بدرجة مناسبة من الثبات5 252٢4بميت ايمة معامل الثبات ) 

 ( سؤال لقياس02و النيامية مكون من )ومن إجراءات الصدق والثبات السابقة تصبح االختبار فى صورت
واالختبار بيذه الجانب المعرفي المرتبط بميارات األداء التدريسي لطالب الفراة الثالثة تكنولوجيا التعميم، 

 الصورة النيامية صالح لمتطبيق عمى عينة البحث األساسية5
 5بطااة مالحظة األداء:0

بطريقة التقييم الكمي بالدرجات حتى يمكن  الميارى بإعداد بطااة مالحظة األداءاامت الباحثة 
مفردة مقسمة  05التعرف عمى مستوى الطالب في كل ميارة بطريقة موضوعية، وتكونت مفردات البطااة من 
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تصفيات متدرجة لمميارات المستيدفة لممقرر وتيطي الميارات التي  ترغب الباحثة بمالحظتيا  02في 
 درجة حيث: .00انت الدرجة الكمية ومستويات التقييم الخماسي وك

 0راسب                           –لم يستطيت تداء تي جزء من الميارة  -
 0مقبول                      –استطاع ممارسة بعض متطمبات الميارة  -
 5جيد                        –استطاع ممارسة معظم متطمبات الميارة  -
  4جيد جدا                      –يارة استطاع ممارسة كل متطمبات الم -
  .ممتاز                 –استطاع ممارسة كل متطمبات الميارة بإتقان  -

عمى ذلك تم بناء بطااة المالحظة بحيث تضمنت كل الميام الرميسية والفرعية الالزمة ألداء  اً وبناء
ميارات األداء التدريسي واد اشتممت بطااة مالحظة األداء عمى ثالث ميام رميسية وعشرة ميمة فرعية 

 طوات األداء5تمت صياغتيا في عبارات تصف األفعال المطموب من المتعمم القيام بيا في كل خطوة من خ
 حظة األداء االعتبارات التالية:الواد راعت الباحثة عند تصميم بطااة م

 صياغة كل ميمة في صورة إجرامية5 -
 تن تكون الميمة دايقة ومحددة5 -
 تن تصف الميمة خطوة واحدة فقط في خطوات األداء5 -
 الترتيب المنطقي لمميام الفرعية5 -
 ة5وضت تعميمات بطااة المالحظة بطريقة واضح -

 صدق بطااة مالحظة األداء:
لتقدير صدق البطااة تم استخدام طريقة صدق محتوى البطااة الظاىري، وذلك بعرض البطااة عمى 

 مجموعة من خبراء المادة المتخصصين في مجال طرق التدريس، بيدف استطالع وراميم في اآلتي:
 مدى ارتباط مفردات البطااة باألىداف التعميمية المحددة5 -
 اة الصياغة الميوية لكل من الميام الرميسية والفرعية5مدى د -
 مدى مناسبة األداءات التى تتضمنيا البطااة لقياس مستوى تداء المتعممين5 -
 مدى منطقية ترتيب الميام الفرعية المندرجة تسفل كل ميمة رميسية5 -

 ثبات بطااة مالحظة األداء:
تم حساب ثبات بطااة مالحظة األداء باسموب تعدد المالحظين عمى تداء الطالب الواحد، حيث اام  

ثالثة مالحظين كل منيم مستقل عن اآلخر بمالحظة تداء الطالب تثناء إجراءاتو لمميارات في نفس الوات، تي 
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ت كل االتفاق واالختالف فيما يبدت المالحظون عممية المالحظة معا وينيون معا، وبعد ذلك يتم حساب عدد مرا
جامعة بورسعيد وتوجيييم وتدريبيم  –بينيم واد استعانت الباحثة بإثنين من المعيدين بكمية التربية النوعية 

 عمى كيفية استخدام بطااة المالحظة وطريقة تدوين نتيجة مالحظتيم ألداء الطالب5
لمالحظين اآلخرين، وذلك بعد تعرض ىؤالء الطالب وتم مالحظة تداء عشرون طالبًا بواسطة كل من الباحثة وا

 رحدى معالجات البحث التجريبية الثالث موضت البحث الحالي5
 x  022)عدد مرات االتفاق + عدد مرات االختالف( ÷ نسبة ارتفاق   عدد مرات االتفاق 

 %.x 022  2(02÷)0٢نسبة االتفاق  
مرات فقط5 وىكذا يتضح تن  5مرة مت الزمالء المعاونين وعدد مرات االختالف  0٢واد كان عدد مرات االتفاق 

%( مما يدل عمى ارتفاع معد ثبات .2متوسط نسبة االتفاق بين المالحظين عمى تداء العشرون طالبا بميت )
 5البطااة، وبالتالي فيى صالحة لمتطبيق عمى تفراد عينة البحث الحالي

 نتام  البحث وتفسيرىا:
 (6عذول )

 َىضؼ َزبئظ اخزجبر يهبراد األداء انزذرَسٍ
 األداء

انزطجُ

 ق

عذد 

 انعُُخ

انًزىسظ 

 انؾسبثٍ

االَؾزاف 

 انًعُبرٌ

انفزق ثٍُ 

 انًزىسطٍُ

 لًُخ )د(

 انًؾسىثخ

يزثع 

 إَزب

درعخ 

 انؾزَخ

انذالنخ 

 اإلؽصبئُخ

ؽغى 

 انزأصُز

اخزجبر 

يهبراد 

األداء 

 انزذرَسٍ

 انمجهٍ

42 

01.79 4.95 

 كجُز دال 06 2.66 03.56 03.50

 0.54 42.47 انجعذٌ

ت" الجدوليةة "( وىةي تكبةر مةن ايمةة 055.0( تن  ايمة "ت" تساوي )6ويتضح من الجدول السابق )
( ممةا يةدل عمةى وجةود فةرق دال إحصةامبيا 2520) ( ومسةتوى دااللةة02( عند درجة حرية )0524التي تساوي)

بين متوسطي درجات التطبيقين القبمي والبعةدي لةدى مجموعةة البحةث فةي اختبةار  2.52 ≥عند مستوى دااللة 
ن متوسةةةط اتجةةةاه الفةةةرق يةةةتم المقارنةةةة بةةةين متوسةةةطي درجةةةات  ميةةةارات األداء التدريسةةةي ، ولتحديةةةد الخطةةةا ت ا

العينة( في التطبيق البعدي تكبةر مةن متوسةط درجةات في درجات الطالب المعممين )دي، و التطبيقين القبمي والبع
في التطبيق القبمي، مما يدل عمى تن روبوتات الدردشة التفاعمية التعميميةة فةي تنميةة  الطالب المعممين)العينة(

 .ميارات األداء التدريسي لدى مجموعة البحث
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 (7عذول )

 انزفبعهُخ فٍ رًُُخ يهبراد األداء انزذرَسٍ نذي انطالة انًعهًٍُؽغى آصز روثىربد انذردشخ 
 ؽغى انزأصُز Dلًُخ  يزثع إَزب األداح

 كجُز 9.70 2.66 االخزجبر

( ممةا يةدل عمةى تن روبوتةات الدرشةة التفاعميةة فةي 25٢0ازد عةن ) ( تن ايمة حجم اآلثةر٢يتضح من جدول )
تنمية ميا ارت األداء التدريسي لدى طال تكنولوجيا التعميم وتم ثةم ابةول الفرضةاألول مةن الدراسةة وجةود فةروق 
ذات دااللة إحصامية بين متوسطي درجات مجمةوعتي البحةث فةي اختبةار األداء القبمةي والبعةدي لميةارات األداء 

 .لتدريسي لصالح األداء البعديا
 (9عذول )

 َسجخ انكست انًعذل نجهُك ال خزجبر األداء انزذرَسٍ

 انذالنخ َسجخ انكست انًعذل انُهبَخ انعظًٍ انًزىسظ األداح

 االخزجبر
 ثعذٌ لجهٍ

 فبعهُخ كجُزح 1.30 57
01.97 55.42 

م فةإن روبوتةات 0550( تن  نسبة الكسب المعةدل بميةت )2يتضح من جدول ) ( وىةي ايمةة تكبةر مةن ا
الدردشة التفاعمية لو درجة عالية من الفاعمية التربوية في تنمية مياراتاألداء التدريسي لةدى الطةالب المعممةين 

حث، ومن ثم التاكد من مةدى فاعميةة وبذلك يكون تم ارجابة تسممة الب .بقسم تكنولوجيا التعميم مجموعة البحث
 روبوتات الدردشة التفاعمية في تنمية ميارات األداء التدريسي5

 توصيات البحث:
 توعية القاممين عمى العممية التعميمية باىمية روبوتات الدردشة التفاعمية5 -
 ضرورة االىتمام بتنمية ميارات األداء التدريسي لطالب كميات التربية والتربية النوعية5  -
 تشجيت تعضاء ىيمة التدريس عمى توظيف روبوتات الدردشة التفاعمية في المقررات المختمفة5 -
 تدريب المتعممين عمى كيفية استخدام روبوتات الدردشة التفاعمية5 -

 مقترحات البحث:
 استخادام روبوتات الدردشة التفاعمية عمى المخرجات التعميمية5دراسة فاعمية  -
 توظيف روبوتات الدردشة التفاعمية في مقررات مختمفة5 -

  



 فبعهُخ روثىربد انذردشخ انزفبعهُخ نزًُُخ يهبراد األداء انزذرَسٍ نذي انطالة انًعهًٍُ ثمسى ركُىنىعُب

 انزعهُى
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 المراجت:
 التطبيق البعدي ( -التحميل ارحصامي لبيانات تجارب ) التطبيق القبمي(. 2١1٢إبراىيم عبد الوكيل الفار )

 ( .4( العدد الثاني )ج ٢2)كمية التربية، طنطا، المجمد ، مجمة 
تثر استعمال تنموذج درايفر في تييير المفاىيم العممية ذات الفيم الخاطئ  .(۰۲۰۲إبراىيم محي ناصر )

، (۳، العدد )(۰۱ل / العموم اإلنسانية ، المجمد )، مجمة جامعة بابلدى طالب الصف األول المتوسط
 ، العراق .لباب

يبى مقترح لتنمية الميارات التخصصية والتربوية لدى معممى المواد برنام  تدر (.2١١2أمل عباس محمد )
، توراه غير منشورة، كمية التربية، رسالة دكالتجارية بمدارس اردارة والخدمات فى ضوء إحتياجاتيم

 .جامعة عين شمس
المتقدمة بمدان ، دراسات من ال5 تكنولوجيا المعمومات واالتصال في تعميم الرياضيات( 2١1٢إيمان أسطة )

 ، الييئة المبنانية لمعموم التربوية، متوفر عمىوالبمدان النامية
 http://www.laes.org/_chapters.php?lang=ar&chapter_id=49 

 .األردن -والتوزيع، عمان ، دار الشرق لمنشرتدريس ميا ارت التفكير(.2١١٢جودة سعادة )
برنام  تدريبى مقترح لتنمية ميارات معممى المدرسة الثانوية التجارية لتدريس المواد (.2١١2حنان سالم )

، جامعة بية، كمية التر ، رسالة دكتوراه غير منشورةالحاسب اآللي تثناء الخدمة باستخدامالتجارية 
 .عين شمس

 .الجامعيدار الكتاب : العين .الفعالميارات التدريس (.2١١2) اليويديزيد 
 .المصرية القاىرة، مكتبة األنجمو .اضايا فى تعميم وتعمم الرياضيات(.2١١٢فايزمينا)

، رؤية مستقبمية مقترحة نحو تطوير إعداد المعمم في ضوء معايير الجودة(.2١١2محمد عمي نصر )
ايير الجودة، الجمعية المصرية تطوير مناىج التعميم في ضوء مع -المؤتمر العممي التاسع عشر

 .1142لممناىج وطرق التدريس، القاىرة ، ص
اختياره، إعداده، تنميتو،  :معمم القرن الحادى والعشرين (.2١١1محمود أحمد شوق، ومحمد مالك سعيد )

 .الفكر العربى دار ، القاىرة:ارسالمية فى ضوء التوجييات
فاعمية وحدة تدريبية مقترحة ااممة عمى التعمم الخميط في تنمية اتلداء (. 2١11ماجدة راغب بالل )

، مجمة الجمعية التدريسي ويعض الميارات ارجتماعية لدى معممي المواد الفمسفية بالمرحمة الثانوية
 .التربوية لمدراسات االجتماعية، العدد الرابع والثالثين، أغسطس

http://www.laes.org/_chapters.php?lang=ar&chapter_id=49
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 روبوتات الدردشة التفاعمية : ما ىي وكيف تعمل؟  (۰۲۰۲محمد أحمد بن عمي ) 
http://www.botsbelarabi.com/%D9%83%D9%8A%D9 

  كيف ستيير الشات بوت مستقبل التعميم في العالم؟ مدونة بوتس بالعربي( 2١1٢محمد عمي )
http://www.botsbelarabi.com/%D9%83%D9%8A%D9%81 

 مقدمة في الشات بوت(. 2١12مصطفى بدرى )
https://io.hsoub.com/arabicbots/55053- 

 كيف ستقضي روبوتات الدردشة التفاعمية عمى المواات ارلكترونية والتطبيقات؟ 5(2١12منو حمدى )
http://botsbelarabi.com/about-us/ 

 ؟Chatbots  ماىي روبوتات الدردشة التفاعمية
 http://botzdev.com/?p=464 
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