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نتائج البحث 

تبار فروق بني متوسطات درجات أفراد العينة يف االخ
البعدي  يف مهارات املستقبل ولصاحل اجملموعة

التجريبية

 يف فرق بني متوسط درجات طالبات اجملموعتني
ستقبل االختبار البعدي يف كل مهارة من مهارات امل

.ولصاحل اجملموعة التجريبية

التفكري الناقد وحل املشكالت،  االبداع واالبتكار

ومات تكنولوجيا املعل
واالتصال  املعلومات واالعالم االتصال والتشارك

املهنة واحلياة
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التجريبية الضابطة 

ختبار املتوسطات احلسابية لدرجات الطالبات على اال
التحصيلي البعدي

 مقرر العلوم لدى طالبات ما فاعلية تطبيق برانمج إجرائي قائم على مدخل الذكاء االصطناعي يف تنمية مهارات املستقبل يف:من خالل اإلجابة على السؤال الرئيس التايل 
الصف الثاين املتوسط يف املدينة املنورة؟   

:أشارت النتائج  إىل وجود (  التجريبية والضابطة)وحبساب املتوسطات احلسابية ألداء جمموعيت البحث 

دخل يرجع تفوق الربانمج االجرائي القائم على م
ادة يف الذكاء االصطناعي على طريقة التعليم املعت

تنمية مهارات املستقبل  يف مقرر العلوم إىل
وجود مميزات للتعلم القائم على مدخل الذكاء 
االصطناعي والذي أكدته عدد من الدراسات 

سعادةو (2018)النافع السابقة كدراسة 
(2010)



الجانب التطبيقي 

الحدود 

األدوات 

التطبيق

األساليب 
اإلحصائية



حدود البحث 

نطقة املدينة املنورة، مقر عمل مت تطبيق إجراءات البحث احلايل يف معمل املدرسة الستون املتوسطة واثنوية رقية بنت النيب مب•
..الباحثة

احلدود املكانية

هـ 24/5/1441هـ خالل الفرتة املمتدة من 1441مت تطبيق جمرايت البحث خالل الفصل الدراسي الثاين للعام الدراسي •
.هـ1441/ 12/6إىل 

:احلدود الزمانية

.طالبة( 67)ملنورة بواقع اشتملت عينة البحث على طالبات الصف الثاين املتوسط من طالبات املتوسطة الستون ابملدينة ا•

:  احلدود البشرية



أدوات البحث 

الهيكل للبرنامج

مكان التطبيق

العنصر البشري

العنصر المادي

الوقت

البرنامج اإلجرائي

الوصف

األسس

الهدف

المحتوى

ماذا تتعلم ؟

المواد الدراسية

دليل المعلمة

دليل الطالبة

العرض التقديمي

21اختبار مهارات  القرن 

اعداد االختبار

تحديد المادة الدراسية

الهدف من االختبار

21مهارات القرن 



التطبيق 

االختبار 
القبلي 

طة تطبيق أنش
البرنامج 

االختبار 
البعدي 



األساليب اإلحصائية املستخدمة 
مت استخدام اإلحصاء الوصفي وذلك ابستخراج التكرارات والنسب املئوية لوصف عينة الدراسة
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التجريبية الضابطة 

ملشكالت  املتوسطات احلسابية لدرجات الطالبات على االختبار التحصيلي البعدي يف مهارات التفكري وحل ا



املقترحات 

.البات يف التعليم العامتضمني مناهج العلوم يف التعليم العام مناهج حتتوي على أنشطة الذكاء االصطناعي عند الطالب وط✓
ات املستقبل جيب على معلمات املرحلة املتوسطة استخدام االختبارات اليت تساعد يف الكشف عن قياس مدى مهار ✓

.لطالب وطالبات التعليم العام
.توفري البيئة احملفزة لتنمية مهارات املستقبل✓
تقبل وفق مدخل الذكاء إقامة دورات تدريبية ملعلمات ومعلمني املرحلة املتوسطة لتدريبهم على أساليب تنمية مهارات املس✓

.االصطناعي
.  إجراء دراسات أوسع وعلى عينات أكرب يف هذا اجملال✓



شكرا 
ملركز التميز البحثي في تطوير تعليم العلوم والرياضيات 

وشكرا لكم

هبه عبدهللا حسن الحازمي /د


