
 
 

 

 التربية كمية                                     
 كمية معتمدة من الييئة القومية لضمان جودة التعميم        
 إدارة: البحوث والنشر العممي ) المجمة العممية(        

                       =======       

أثر االختالف بني روبىتات الدردشة التفاعلية وتطبيق 
Microsoft Teams   يف تنوية بعض ههارات هعاجلة الصىر

 الرقوية لدي طالب تكنىلىجيا التعلين
 
 

 داد ـــــــــــــإع
 إمياى أمحد عبداهلل أمحد 

 أستاذ مناىج وطرق تدريس التعميم الصناعي المساعد
 جامعة السويس –كمية التربية 

 
 
 

     م 0202ديسمبر -انيجزء ث –الثاني عشرالعدد –ونوالثالث السابعالمجمد 

http://www.aun.edu.eg/faculty_education/arabic 

http://www.aun.edu.eg/faculty_education/arabic
http://www.aun.edu.eg/faculty_education/arabic


 إيمان أحمد عبداهلل أحمد / د       أثر االختالف بين روبوتات الدردشة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2021  ديسورب -جزء ثاني   – الثاني عشر العدد  – 33اجمللد  44

 م2021سبتورب   – اسعالت العدد  – 33اجمللد 

 

 ممخص البحث: 
روبوتات الدرشة التفاعمية وتطبيق  البحث الحالي إلى تحديد أثر استخدام ىدف 

Microsoft Teams  لصور الرقمية، لدى طبلب تكنولوجيا التعميم، في تنمية ميارات إنتاج ا
 وكذلك الكشف عن أثر االختبلف بين نمطي التدريس في تنمية ميارات معالجة الصور الرقمية

( طالبًا وطالبة بالفرقة الثالثة شعبة تكنولوجيا التعميم بكمية 22لدى عينة البحث، المكونة من )
ي إلى مجموعتين تجريبيتين، األولي تدرس باستخدام التربية جامعة السويس، وتم تقسيميم بالتساو 

، ولمتحقق من ذلك قامت Microsoft Teamsروبوتات الدردشة التفاعمية، والثانية باستخدام 
تحصيمي لقياس الجانب المعرفي لميارات معالجة الصور الرقمية، وبطاقة  اختبار الباحثة بإعداد

 طبيقيم قبميًا وبعديًا عمى مجموعتي البحث.مبلحظة لقياس الجانب األدائي لمميارات، وت
بين متوسطى رتب درجات طبلب المجموعة  النتائج إلى وجود فرق دال إحصائياً  وتوصمت 

التجريبية األولى)التي درست باستخدام روبوتات الدردشة التفاعمية( ودرجات طبلب المجموعة 
ى التطبيق البعدي لئلختبار (، فMicrosoft Teamsالثانية ) التي درست باستخدام تطبيق 

التحصيمي وبطاقة مبلحظة ميارات معالجة الصور الرقمية، لصالح المجموعة التجريبية الثانية 
 .Microsoft Teamsوالتي درست باستخدام 

 الصور الرقميةمعالجة  -Microsoft teams -روبوتات الدردشة التفاعمية  الكممات المفتاحية:
 تكنولوجيا التعميم -



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2021  ديسورب -جزء ثاني   – الثاني عشر العدد  – 33اجمللد  44

 رررر

Abstract: 
The current research aimed to determine the impact of using 

interactive chatbots and Microsoft Teams application in developing 

digital image production skills for students of the Education Technology 

Division, as well as revealing the impact of the difference between the 

two teaching styles in developing digital image processing skills for the 

research sample, consisting of (22) students. And a student in the third 

year, the Department of Education Technology, Faculty of Education, 

Suez University, and they were divided equally into two experimental 

groups, the first studying interactive chatbots, and the second using 

Microsoft Teams. To verify this, the researcher prepared an achievement 

test to measure the cognitive aspect of digital image processing skills, 

and an observation card to measure the performance aspect. skills, and 

applying them before and after on the two research groups. The results 

showed that there was a statistically significant difference between the 

mean scores of students in the two experimental groups in the post-

measurement on the achievement test and the image processing skills 

observation card in favor of the second experimental group that studied 

with Microsoft Teams application. 

 Keywords: interactive chatbots, Microsoft teams, digital image 
processing, educational technology  
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 المقدمة:

، وما نتج عنو من تحول سريع COVID 99ظل ما يشيده العالم من جائحة كورونا  في

نحو التعميم اإللكتروني عن ُبعد، تظير أىمية التمكن من بعض الميارات التقنية، مثل القدرة 

عمى التعامل مع شبكات اإلنترنت، ونظم إدارة التعمم المختمفة، وتصميم المقررات التعميمية، 

 صميم الوسائط المتعددة المختمفة التي تحتاجيا عممية التعمم.وت

الصورة الرقمية أحد أشكال مصادر التعمم التي تدخل في التصميم التعميمي لمختمف  وتعد

ديمميرس)  ,Kazoka 9(2229بيئات التعمم اإللكترونية، وكما يرى كبًل من كازوكا، وبيمماني، وا 

Pilmane& Edelmers ر الرقمية تكمن في كونيا مصدر ثرى بالمعارف، ، أن أىمية الصو

وسيمة التخزين، وتجعل عممية التدريس جذابة وممتعة، وتساعد عمى تقديم المعرفة البلزمة 

الكتساب الميارات المختمفة، وتحقق المرونة وتعمق فيم الطبلب لممعارف والميارات واالتجاىات 

 وية.المختمفة، وتحسن ميارات االتصال البصرية والمغ

مقرر معالجة الصور الرقمية والرسوم التعميمية المقرر عمى طبلب الفرقة الثالثة شعبة  وُيعد 

تكنولوجيا التعميم بكمية التربية بالسويس، من المقررات اليامة التي تكسبيم ميارات التعرف عمى 

ألوانيا،  نظم وأساسيات معالجة الصورة الرقمية، وتقنيات تحسين جودتيا، وتقسيميا ومعالجة

 وميارات التحكم في حجم الصور وامتدادىا، تجييزًا لحفظيا أو طباعتيا. 

                                                 

ار اإلصد APA  "American Psychology Association"اتبعت الباحثة نظام توثيق جمعية عمم النفس األمريكية  *

حيث تم كتابة ) إسم العائمة، سنة النشر، أرقام الصفحات( فى الدراسات األجنبية، بينما فى ، APA Ver). 7) السابع
النشر، أرقام الصفحات( فى المتن، عمى أن يكتب توثيق المرجع  المقب، سنة و سم المؤلفاالدراسات العربية تم كتابة ) 
 .وبياناتو كاممة فى قائمة المراجع
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الرغم من أىمية ميارات معالجة الصور الرقمية، إال أن ىناك العديد من الدراسات  وعمى
التي أكدت عمى وجود قصور لدى الطبلب في كميات التربية والكميات التقنية وخاصة الطبلب 

( والتي أكدت 2299مجدي محمد )لتعميم بيا وتناولت تنميتيا، مثل دراسة بشعبة تكنولوجيا ا
عمى تدني مستوى الطبلب في ميارات معالجة الصور الرقمية، وتوصمت إلى فاعمية استخدام 

دراسة أكرم فراونة ومحمود نمط التعميم المختمط في اكتساب ميارات إنتاج الصور الرقمية، كذلك 
وصمت إلى فاعمية مواقع الفيديو اإللكترونية في تنمية ميارات معالجة والتي ت(2292) الرنتيسي

كما توصمت دراسة أسماء يسن، وسعاد شاىين، ونجوى عمى، وماىر الصور الرقمية، 
( إلى فاعمية نمط سقاالت التعمم)فيديو( في تنمية ميارات تصميم الصور الرقمية 2297صبري)

( فعالية نمط اإلبحار 2297دت دراسة صالح صالح )لدى طبلب تكنولوجيا التعميم، بينما أك
الشبكي لمتعمم المتنقل مقارنة بنظيره اليرمي في تنمية ميارات معالجة الصور الرقمية لدى 
طبلب الفرقة الثانية بكمية التربية النوعية، كذلك توصمت دراسة ميدي العمري، ومحمود 

لکفايات التکنولوجية في عممية إنتاج ( إلى فاعمية برنامج ُمقترح في تنمية ا2297جارحي)
خراج الصور الرقمية لدى طبلب کمية التربية،  بينما أكدت دراسة إسماعيل حسونة وياسر وا 

( عمى فعالية نمطي تنظيم المحتوى التعميمي )معد/ جاىز( ببيئة تعمم إلكترونية 2298رضوان)
كما بينت دراسة شيماء ية التقية، مدمجة في تنمية ميارات معالجة الصور الرقمية لدى طمبة الكم

في تنمية ميارات   Schoology( فاعمية نمط تفاعل المتعمم مع المتعمم بمنصة 2298جميل)
لدى طبلب الفرقة الرابعة تكنولوجيا التعميم، وكذلك توصمت دراسة ايمان  الرقمية الصور إنتاج

مط )الشارات( في تنمية ( إلى فاعمية نمط محفزات )لوحات المتصدرين( عمى ن2299محمد )
 قواعد تكوين الصورة الرقمية ودافعية طبلب الفرقة األولى بقسم تكنولوجيا التعميم.

العرض السابق لمدراسات السابقة، يتضح أستخدام العديد من التقنيات في تنمية  ومن
سقاالت ميارات معالجة الصور الرقمية مثل التعميم المختمط، ومواقع الفيديو اإللكترونيةـ وال

، Schoologyالتعميمية) الفيديو(، وبيئة إلكترونية قائمة عمى اإلبحار الشبكي، ومنصة 
 والمحفزات التعميمية.
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تعددت وتطورت تقنيات الذكاء االصطناعي في السنوات األخيرة، وكان من أىم نتاجيا  ولقد
طبيعية لمطالب من في التعميم روبوتات الدردشة التي أصبحت أكثر قربا من المغة البشرية ال

خبلل برنامج إلكتروني لديو القدرة عمى المحادثة البشرية الصوتية والنصية، مما يتيح لمطالب 
التفاعل مع األجيزة الرقمية كما لو كان يتواصل مع معمم حقيقي، ويعد دمجيا ببيئات التعمم من 

 (2229مستحدثات تكنولوجيا التعميم.)محمد النجار وعمرو حبيب، 

التعميم صمت العديد من الدراسات إلى فاعمية روبوتات الدردشة التفاعمية في تو  وقد
دراسة بيريرا وفيرناندز، وأوسانا، ورورا، والمزان، وبيولدون ، ومن تمك الدراسات الجامعي

(2299 )Pereira, Fernández, Osuna, Roura, Almazán, & Buldón  التي أكدت
التعمم المغوي لدى الطبلب، ودراسة سيبلكوفا، واوسنتسيف، فاعمية روبوتات الدردشة في تحسين 

والتي أكدت عمى فاعميتيا Silakova, Osintsev, &Magerramov ( 2299وماجيراموف )
 & Neto  ( 2299في مجال محو األمية المالية لدى طبلب الجامعة، ودراسة نيتو وفرناندس)

Fernandes والتي أكدت فاعميتيا في تنمية التعاون عن بعد بين الطبلب في التعميم عن بعد ،
 ,Zvereva, Deviatkov (2222وديفياتكوف، وسمينوفا، ومانياشيف) ا توصمت دراسة زفيريفاكم

Smirnova& Manyashev   ،إلى فاعميتيا في تقييم وتنمية دافعية الطبلب الجامعيين لمتعمم
والتي توصمت إلى فاعميتيا في تعمم    Shi, Zeng& Lee( 2222دراسة شي وآخرون )و 

( والتي 2222ماع في المغة اإلنجميزية، ودراسة عبد الناصر عبد البر)ميارات التحدث واالست
            بينت فاعميتيا مع  بنك المعرفة المصري في تنمية ميارات البحث التربوي وفعالية

( 2229، كما أكدت دراسة أرديمانسياه وويدينتو )الذات األكاديمية لدى طمبة الدراسات العميا
oArdimansyah& Widiant فاعمية استخدام tTelegram Chatbo دراسة البرمجة في       

 & ,Vázquez, Mengual( 2229ومنجيل، ولوبيز ) فاسكيز،دراسة لدى طبلب الجامعة، و 
López  مت إلى فاعميتيا في تنمية ميارات المغة االسبانية، لدى طبلب الجامعة.التي توص 

من الدراسات السابقة فاعمية روبوتات الدردشة التفاعمية في تنمية العديد من  ويتضح 
الميارات منيا الميارات المغوية، ميارات البرمجة، ميارات البحث التربوي، ميارات التعاون، 

 فعية لمتعمم.محو األمية المالية، الدا

https://0810op3y0-1103-y-https-www-webofscience-com.mplbci.ekb.eg/wos/author/record/3776379
https://0810op3y0-1103-y-https-www-webofscience-com.mplbci.ekb.eg/wos/author/record/41680859
https://0810op40t-1103-y-https-www-webofscience-com.mplbci.ekb.eg/wos/author/record/44399317
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التعميم اإللكتروني عن بعد باعتباره أفضل الحمول كافة مؤسسات التعميم عمى  أن اعتماد كما
، ظير العديد من التطبيقات الخاصة بإدارة عممية التعمم، COVID 99المتبقية في ظل جائحة 
 .Microfoft Teamsالتي أقرتيا وزارة التعميم العالي بمصر، تطبيق ومن أىم تمك التطبيقات 

بأنو منصة مجانية، لو القدرة عمى تحقيق التواصل  Microsoft teamsتطبيق  ويتميز
الفعال من خبلل أدوات مختمفة لمتواصل، مثل المحاضرات اإلفتراضية، ومشاركة الطبلب 

  .لمممفات والبرامج المختمفة، وحمقات الدردشة النصية والصوتية والمرئية، والرسائل الخاصة
في التدريس،  Microsoft Teamsعديد من الدراسات التي أكدت عمى فاعمية ال ويوجد

مريم العنزي االتجاىات اإليجابية لمطبلب والمعممين نحو استخدامو في التعميم، دراسة وعمى 
( 2229)، وروديجيز، وليتكتا، وكريز، وجوس، وباريديس، ورودريجيز(، ودراسة زامورا2229)

Zamora, Rodríguez, Leticia, Cruz, José, Paredes, & Rodríguez,  ودراسة ،
 .Kaskova & Demina( 2229(، ودراسة كاسكوفا وديمينا )2229محمد عويضة)

            ضوء العرض السابق تقترح الباحثة تنمية ميارات معالجة الصور الرقمية لدى وفي
الدردشة التفاعمية، ومنصة  طبلب الفرقة الثالثة شعبة تكنولوجيا التعميم باستخدام روبوتات

Microsoft teams ،في تنمية ميارات معالجة الصور الرقمية، وىو ما لم  وتحديد األفضل
 تتناولو أي دراسة سابقة في حدود عمم الباحثة.

 مشكمة البحث:
خبلل عمل الباحثة وتدريسيا لمقرر معالجة الصور الرقمية والرسوم التعميمية لمفرقة  من

      تكنولوجيا التعميم، وجدت الباحثة العديد من الشواىد التي أدت إلى البحثالثالثة شعبة 
 الحالي وىى:

تدني مستوى طبلب الفرقة الثالثة شعبة تكنولوجيا التعميم بكمية التربية بالسويس بمقرر  .9
معالجة الصور الرقمية والرسوم التعميمية، والتي يمكن إرجائيا إلى التدريس بالشكل التقميدي، 
والذي تأكد من المبلحظة الفعمية لمياراتيم ومن الدراسات التي أكدت ذلك وأوصت بأىمية 

دراسة و (، 2297(، ودراسة صالح صالح)2297تنميتيا مثل دراسة أسماء يسن وآخرون)
(، ودراسة ايمان 2298(، دراسة شيماء جميل)2297ميدي العمري، ومحمود جارحي)

 (.2299محمد)
التي أوصت باستخدام روبوتات الدردشة التفاعمية في مرحمة التعميم  وجود عدد من الدراسات .2

، ودراسة عبد الناصر Neto & Frnands( 2299نيتو وفرناندس)الجامعي، مثل دراسة 
 .Ardimansyah& Widianto( 2229دراسة أرديمانسياه وويدينتو )(، و 2222عبد البر)
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في التعميم، وأكدت   Microsoft Teamsوجود عدد من الدراسات التي أوصت باستخدام  .3
(، ودراسة محمد 2229االتجاىات اإليجابية نحو استخدامو، مثل دراسة مريم العنزي)

 .Kaskova & Demina( 2229(، ودراسة كاسكوفا وديمينا )2229عويضة)

في ، Microsoft Teamsعدم وجود دراسات تناولت  فاعمية روبوتات الدردشة أو تطبيق  .4
االختبلف الجة الصور الرقمية، باإلضافة إلى عدم وجود دراسة تناولت تنمية ميارات مع

 بينيما في التدريس وذلك في حدود عمم الباحثة.

 -سبق تبمورت مشكمة البحث الحالي في السؤال الرئيس اآلتي:ومما 
 وتطبيق كيف يمكن الكشف عن أثر االختبلف بين روبوتات الدردشة التفاعمية      

Microsoft Teams  في تنمية ميارات معالجة الصور الرقمية لدى طبلب تكنولوجيا التعميم؟ 

 ويتفرع من ىذا السؤال الرئيس األسئمة التالية:
 ما ميارات معالجة الصور الرقمية البلزم تنميتيا لدى طبلب تكنولوجيا التعميم؟ .9

معالجة ميارات ما صورة البرنامج القائم عمى روبوتات الدردشة التفاعمية والمصمم لتنمية  .2
 لدى طبلب تكنولوجيا التعميم؟ الصور الرقمية

والمصمم لتنمية ميارات  Microsoft Teamsما صورة البرنامج القائم عمى تطبيق  .3
 معالجة الصور الرقمية لدى طبلب تكنولوجيا التعميم؟

في تنمية  Microsoft Teamsما أثر االختبلف بين روبوتات الدردشة التفاعمية وتطبيق  .4
 لجانب المعرفي المرتبط بميارات معالجة الصور الرقمية لدى طبلب تكنولوجيا التعميم؟ا

في تنمية  Microsoft Teamsما أثر االختبلف بين روبوتات الدردشة التفاعمية وتطبيق  .5
 الجانب االدائي لميارات معالجة الصور الرقمية لدى طبلب تكنولوجيا التعميم؟

 -أىداف البحث :
حالي إلى تنمية ميارات معالجة الصور الرقمية وكذلك الكشف عن أثر البحث ال ىدف

في تنمية ميارات   Microsoft Teamsاالختبلف بين روبوتات الدردشة التفاعمية، وتطبيق 
         معالجة الصور الرقمية لدى طبلب الفرقة الثالثة شعبة تكنولوجيا التعميم بكمية التربية 

 جامعة السويس.
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 :ثفروض البح
 :حاول البحث الحالي التحقق من صحة الفروض التالية

بين متوسطى رتب درجات طبلب المجموعة التجريبية  ال يوجد فرق دال إحصائياً  .9
األولى)التي تدرس باستخدام روبوتات الدردشة التفاعمية( ودرجات طبلب المجموعة 

فى التطبيق البعدي  (،Microsoft Teamsالتجريبية الثانية) التي تدرس باستخدام تطبيق 
 لئلختبار التحصيمي لميارات معالجة الصور الرقمية.

بين متوسطى رتب درجات طبلب المجموعة التجريبية األولى  ال يوجد فرق دال إحصائياً  .2
)التي تدرس باستخدام روبوتات الدردشة التفاعمية( ودرجات طبلب المجموعة التجريبية 

( فى التطبيق البعدي لبطاقة Microsoft Teams)التي تدرس باستخدام تطبيق  الثانية
 المبلحظة المرتبطة بميارات معالجة الصور الرقمية. 

 أىمية البحث:
 يفيد البحث الحالي التربويين والمتخصصين بالتالي:

يقدم لمباحثين في مجال تكنولوجيا التعميم قائمة بميارات معالجة الصور الرقمية، يمكن  .9
 البرامج وأدوات القياس المختمفة. االستفادة منيا في إعداد

يزود أعضاء ىيئة التدريس بمجال تكنولوجيا التعميم، بنموذجين لمتدريس باستخدام   .2
 .Microsoft Teamsروبوتات الدردشة التفاعمية وتطبيق 

يفتح المجال أمام الباحثين إلجراء بحوث متعددة عمى استخدام روبوتات الدردشة التفاعمية،  .3
 في التدريس. Microsoft Teamsوتطبيق 

 حدود البحث: 
 اقتصر البحث الحالي عمى:    
محاضرات من مقرر معالجة الصور الرقمية وتتمثل  سبعوىي  حدود المحتوى: .9

الميارات األساسية  -أساسيات معالجة الصور الرقمية -في)التعريف بالصور الرقمية
يد المختمفة ببرنامج ميارات التحد -Adobe photoshop 2229لمتعامل مع برنامج 

ميارات معالجة أوضاع  -ميارات معالجة الصور الرقمية األساسية -2229الفوتوشوب 
 (.ميارات التحكم بألوان الصور الرقمية -الصورة الرقمية
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وتتمثل في عينة من طبلب الفرقة الثالثة شعبة تكنولوجيا التعميم بكمية التربية  حدود العينة: .2
( طالبًا تم تقسيميم بالتساوي إلى مجموعتين تجريبيتين، 22دىا)جامعة السويس ويبمغ عد

المجموعة التجريبية األولى تدرس بروبوتات الدردشة التفاعمية، والثانية تدرس باستخدام 
Microsoft Teams. 

 (.2222/2229الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي) حدود زمانية: .3
 منيج البحث:

 يعتمد البحث الحالي عمى:
في تحديد ميارات معالجة الصور الرقمية المراد تنميتيا وتحميل األدبيات المنيج الوصفي  .2

عداد أدوات البحث.  والدراسات السابقة المتعمقة بمتغيرات البحث إلعداد اإلطار النظري وا 
في اختبار صحة الفروض والتعرف عمى أثر المتغيرين المستقمين المنيج التجريبي  .0

             ( عمى المتغير التابعMicrosoft Teamsالتفاعمية وتطبيق )روبوتات الدردشة 
 )ميارات معالجة الصور الرقمية(، وذلك لمبلءمتو لمشكمة البحث الحالى.

 التصميم التجريبي لمبحث:
في ضوء المتغيران المستقبلن والمتغير التابع لمبحث يتضح التصميم التجريبي من 

 (.9الجدول)
 (:2جدول)

 التجريبي لمبحث التصميم

 القياس البعدي المعالجة التجريبية القياس القبمي العدد المجموعة

 اختبار تحصيمي (99) (9التجريبية )
 وبطاقة مبلحظة

 اختبار تحصيمي روبوتات الدردشة التفاعمية
 Microsoft Teams (99) (2التجريبية) وبطاقة مبلحظة

 أدوات البحث ) من إعداد الباحثة(:
 : أدوات جمع البيانات:أوالً 
معالجة الصور الرقمية البلزم تنميتيا لدى طبلب الفرقة الثالثة  مياراتاستبيان لتحديد  -

 شعبة تكنولوجيا التعميم بكمية التربية بالسويس.



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2021  ديسورب -جزء ثاني   – الثاني عشر العدد  – 33اجمللد  45

 رررر

 ثانيًا: مواد المعالجة التجريبية:
 الرقمية.برنامج قائم عمى استخدام روبوتات الدردشة التفاعمية في ميارات معالجة الصور  .9
 .في ميارات معالجة الصور الرقمية Microsoft teamsبرنامج قائم عمى استخدام  .2

 ثالثًا: أدوات القياس:
 اختبار تحصيمي لقياس الجانب المعرفي  لميارات معالجة الصور الرقمية. .9
 بطاقة مبلحظة لقياس الجانب االدائي لميارات معالجة الصور الرقمية. .2

 :مصطمحات البحث
 :البحث الحالي بالتعريفات اآلتية لمصطمحات البحث يمتزم   
 : Chatbotsروبوتات الدردشة التفاعمية  -

البحث ُتعرف روبوتات الدردشة التفاعمية إجرائيًا بأنيا: نافذه حوارية ذكية تحاكي  ليدف
المحادثات الفعمية مع المعمم تعتمد عمى استخدام عناصر الوسائط المتعددة في تنمية ميارات 

 لجة الصور الرقمية لدى طبلب شعبة تكنولوجيا التعميم.معا
 :Microsoft teamsتطبيق  -

إجرائيًا في ىذا البحث بأنو: تطبيق ألكتروني تابع  Microsoft Teamsتطبيق   ُيعرف
المعمم والطبلب بمقرر معالجة الصور الرقمية، من خبلل  يتيح التواصل بين Microsoftلشركة 

شتمل عمى العديد من أدوات التواصل التفاعمية المتزامنة وغير المتزامنة، فريق عمل وقناة تعمم ت
التي تضمن المحاضرات االفتراضية المتزامنة، وغرف الدردشة النصية والصوتية والمرئية 

 الجماعية والخاصة، وأدوات مختمفة لتقييم أداء الطبلب.
 ميارات معالجة الصور الرقمية:  -

جراء ما يمزم عمييا من إجرائيًا في ىذا ال وُتعرف بحث بأنيا: التحويل الرقمي لمصورة وا 
ميارات مثل  التعديل والتحسين والتصحيح والضغط والتقطيع والتحكم في اإلضاءة وألوان الصورة 

 .photoshop 2229باستخدام برنامج 
 اإلطار النظري مدعم بالدراسات السابقة:

ف نمطين لمتدريس باستخدام روبوتات كان البحث الحالي ييدف إلى بحث أثر اختبل لما
تنمية ميارات معالجة الصور الرقمية لدى  فيMicrosoft Teams الدردشة التفاعمية، وتطبيق 

 طبلب شعبة تكنولوجيا التعميم، تناول اإلطار النظري المحاور التالية:
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 روبوتات الدردشة التفاعمية. -
 .Microsoft Teamsتطبيق  -
 قمية.ميارات معالجة الصور الر  -
في تنمية ميارات معالجة الصور  Microsoft Teamsالفرق بين روبوتات الدردشة و -

 الرقمية.
 المحور األول: روبوتات الدردشة التفاعمية:
 أواًل: ماىية روبوتات الدردشة التفاعمية: 

" من تطبيقات الذكاء chatbotsروبوتات الدردشة التفاعمية أو ما يطمق عمييا " تعد
          التي يمكنيا تحميل رسائل المستخددم والرد عمييا بشكل فوري من خبللاالصطناعي، 

           ردود محفوظة في قاعدة بيانات خاصة بيا، بمغة تحاكي لغة اإلنسان، وتم استغبلل
ىذه الخاصية في التعميم بحيث يتم تقديم المعارف والميارات واالتجاىات، بشكل آلي لممتعمم 

 تياجاتو.وفق قدراتو واح
 تيدف إلىتطبيقات مصغرة ( بأنيا 2299كبًل من إبراىيم الفار وياسمين شاىين) وُيعرفيا

، إجراء محادثة مع المتعمم بمغة تحاكي لغتو، عن طريق وسائل متعددة )سمعية ونصية، ومرئية(
( 2299جاجديش، وجوزيف، وعبد الجبار) وُيعرفياتساعده في اإلجابة عن تساؤالتو، 

Jagdish, Joesph, Abdul Jabbar  بأنيا برامج كمبيوتر تنتحل شخصية المعمم، تقوم
بإجراء محادثات مع المتعممين باستخدام واجيات تواصل بمغتيم الطبيعية، تزوده بحل أسرع 

وآخرون  فاسكيز كانوُيعرفيا  كمالتساؤالتيم بداًل من االعتماد بشكل كبير عمى المعمم، واإلدارة، 
(2229 )Vázquez-Cano& others  بأنيا برامج كمبيوتر قادرة عمى التفاعل مع المتعمم من

إلى خبلل واجيات مستندة إلى المغة، ىدفيا الرئيسي محاكاة محادثة بشرية ذكية أقرب ما تكون 
 المحادثة مع شخص آخر، وذلك لتقديم معمومات محددة.

           ومن التعريفات السابقة نجد أن روبوتات الدردشة التفاعمية في مجال التعميم عبارة 
 عن اآلتي:

 برامج كمبيوتر مصممة ألجراء محاثات تحاكي العنصر البشري. .9
 ليا القدرة عمى التواصل بمغة الطالب. .2
 المختمفة بأي وقت ومن أي مكان.تقدم المساعدات  .3
 قائمة عمى استخدام عناصر الوسائط المتعددة في التواصل. .4
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 ثانيًا: أىمية روبوتات الدردشة التفاعمية في التعميم الجامعي:
، أصبح الستخدام مستحدثات تكنولوجيا التعميم COVID 99ظل انتشار وباء كورونا  في

في عمميتي التعميم والتعمم، ويحدد كبًل من  ومنيا روبوتات الدردشة التفاعمية أىمية
، Vázquez & others( 2229وآخرون ) فاسكيز كانو، و Thakore( 2229ثاكور)

 Windiatmoko, Rahmadi & Hidayatullah (2229وىيداياتولبله ) وويندياتموكو، وراحمادي،
 أىمية استخدام روبوتات الدردشة في التعميم الجامعي في اآلتي:

 يساعد عمى تحسين عممية التعمم داخل الجامعة، ويحقق متعتو. .9
 جذب انتباه الطبلب. .2
 رنت.يساعد عمى حل المشاكل التي تواجو الطبلب في المادة العممية، وفي التعميم عبر االنت  .3
 سرعة اتخاذ القرار تمقائيًا. .4
التخمص من الميام المتكرره مثل إرسال بريد إلكتروني لجميع الطبلب، واألسئمة المتكررة  .5

 لمطبلب.
           توفير بيئة تفاعمية، قائمة عمى تنوع المحتوى التعميمي، والتذكير بالميام المطموبة  .6

 حين موعدىا.
 ي لمطالب، وتقديم تعميمًا وفق احتياجاتو.تساعد عمى تحميل األداء األكاديم .7
           مساعدة الطالب عمى البحث وتوفير المصادر المتنوعة لمحصول عمى معمومات  .8

 صحيحة ودقيقة.
 تعزيز التواصل مع الطبلب، وتوفير التغذية الراجعة الفورية ليم.  .9

 ، ودرجات الطبلب.تقديم المعمومات اإلدارية المختمفة، مثل الجدول الزمني لممحاضرات .92
الدراسات التي أكدت أىمية روبوتات الدردشة التفاعمية في التعميم الجامعي دراسة  ومن

إلى تحديد أثر ربوتات الدردشة  والتي ىدفت Silakova & others( 2299سيبلكوفا وآخرون )
ي مجال في محو األمية المالية، وتمثمت أدوات الدراسة في نموذح قائم عمى ربوتات الدردشة ف

( عضو ىيئة تدريس، 23المالية، ومقاببلت فردية أجريت عمى عينة الدراسة التي تمثمت في )
           ( طالب بالجامعة، وتوصمت الدراسة إلى إيجابية روبوتات الدردشة في محو األمية96و)

 المالية لممتعممين.

https://0810op40t-1103-y-https-www-webofscience-com.mplbci.ekb.eg/wos/author/record/44399317


 إيمان أحمد عبداهلل أحمد / د       أثر االختالف بين روبوتات الدردشة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2021  ديسورب -جزء ثاني   – الثاني عشر العدد  – 33اجمللد  44

 م2021سبتورب   – اسعالت العدد  – 33اجمللد 

 

م عمى روبوتات ( إلى بناء برنامج قائ2222ىدفت دراسة عبد الناصر عبد البر) كما
الدردشة التفاعمية وبنك المعرفة المصري، وبيان أثره في تنمية ميارات البحث التربوي وفعالية 

( طالبًا وطالبة 29الذات األكاديمية لدى طبلب الدراسات العميا، وتكونت مجموعة البحث من)
وفية، وتوصمت بتمييدي الماجستير )تخصص المناىج وطرق التدريس( بكمية التربية جامعة المن

النتائج إلى التأثير الكبير لروبوتات الدردشة التفاعمية وبنك المعرفة المصري في تنمية ميارات 
 البحث التربوي، وفعالية الذات األكاديمية لدى الطبلب.

إلى  Ardimansyah& Widianto( 2229أكدت دراسة أرديمانسياه وويدينتو ) بينما
في تنمية ميارات البرمجة  Telegram Chatbotط مستندة عمى فاعمية بيئة تعمم متعددة الوسائ

-Vázquez( 2229وآخرون ) فاسكيز كانواألساسية لدى طبلب الجامعة، كما ىدفت دراسة 
Cano& others  تحديد فاعمية روبوتات الدردشة في تحسين تعمم المغة االسبانية التي إلى

تتمثل في ميارات الكتابة)عبلمات الترقيم( لدى طبلب الجامعة الوطنية لمتعميم عن بعد 
(UNED  وتكونت عينة الدراسة من مجموعتين من الطبلب إحدىما تجريبية تدرس ،)إسبانيا /

وتدرس من خبلل تمارين ورقية تقميدية، وأظيرت النتائج أن  بروبوتات الدردشة، والثانية ضابطة
 الطبلب في المجموعة التجريبية تحسنوا بشكل كبير مقارنة بالمجموعة الضابطة.

الدراسات السابقة تتضح أىمية روبوتات الدردشة في تنمية ميارات البرمجة األساسية،  ومن
 وفي تعمم المغة، ومحو المية المالية. وميارات البحث التربوي، وكفاءة الذات األكاديمية،
 ثالثا: مكونات روبوتات الدردشة التفاعمية:

روبوتات الدردشة التفاعمية من مجموعة من العناصر األساسية التي أشار إلييا  تتكون
 وتتمثل في:  Vázquez-Cano& others( 2229فازكيوز وآخرون )

 ستخدم، وتوليد االستجابة المناسبة.محرك الروبوت ولديو القدرة عمى تحميل رسائل الم 
 ( خبرة المستخدمUX.وىي المسؤولة عن جعل المحادثة بين الروبوت والمستخدم طبيعية ) 
 ( واجية المستخدمUI.وىو المكون الذي يتفاعل من خبللو المستخدم مع الروبوت ) 
 .لغة تصميم المحادثة والمسؤول عن توفير المنطق البشري لمذكاء االصطناعي 
 ميم الخوارزمية: وىذا يعني أن الذكاء االصطناعي لممحادثة، وواجية المستخدم، تص

           وتصميم المحادثة يجب أن تكون مرتبطة بشكل صحيح لبعضيا البعض ومحددة
 بشكل جيد. 

 .وسيمة تواصل لدمج ربوتات الدردشة بيا، مثل البريد اإللكتروني، شبكة تواصل إجتماعي 
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 ميم روبوتات الدردشة التفاعمية:رابعًا: معايير تص
، Bii, Too & Mukwa( 2298، وبي، وتوو و موكاو)Staven( 2297ستافين) يحدد

براىيم الفار، وياسمين شاىين)  (، معايير تصميم روبوتات الدردشة التفاعمية في اآلتي:2299وا 
 .االعتماد عمى الرسائل القصيرة، الواضحة 
 سن عممية التعمم ويجعميا ممتعة.استخدام الوسائط المتعددة بما ُيح  
  استخدام كل ما يضفي عمى الرسائل المتعة والفكاىة من وجوه ضاحكة أو تعبيرات تقرب

 المعنى.
 .التغذية الراجعة الفورية الستفسارات الطبلب، لتحقيق استمرارية الطالب في التعمم 
 .تجنب الرسائل المزعجة التي تبعد الطالب عن اليدف المراد تحقيقو 

 :Microsoft Teams تطبيقالمحور الثاني: 
 :Microsoft Teamsأوال: ماىية تطبيق 

وتعمل مع المؤسسات  Microsoft Office أداة لمتواصل توفرىا Microsoft Teams يعد
أو األفراد، وتحتوي عمى األداوت التي تحقق التواصل الفعال مثل االجتماعات ومؤتمرات 

 (.Abu Elnasr,2229 بفرق العمل.)الفيديو، من خبلل من ُيعرف  

بأنو عبارة عن نظام أساسي   Zamora& others( 2229زامورا وآخرون ) ويعرفو
مصمم لتحسين  Office 365لبلتصال يتم الوصول إليو من خبلل حساب مؤسسي مع 

االتصال والتعاون بين فرق العمل المختمفة، من خبلل إنشاء مساحات مخصصة تتضمن العديد 
 Nicoletti & Bernasch( 2229نيكوالتي وبيرناسشي ) ويعرفوات التواصل المختمفة، من أدو 

               ليحل محل Microsoftبأنو نظام أساسي لمتعاون والتواصل تم تطويره بواسطة 
Microsoft Skype  يتيح لممعمم التواصل مع طبلبو ومشاركتيم المعمومات باستخدام أجيزة ،

 حمولة.كمبيوتر وأجيزة م

، يقوم في األساس عمى تحقيق التواصل Micrisoft Teamsنجد أن تطبيق  وبذلك
المتزامن وغير المتزامن بين المتعممين من خبلل العديد من األدوات التي تمكن المعمم من إنشاء 
 الفصول االفتراضية، ومشاركة الممفات والبرامج المختمفة، من خبلل فرق عمل خاصة أو عامة.
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 في التعميم الجامعي:  Microsoft Teamأىمية استخدام  تطبيق  ثانيًا:
 ل، واسماعيKaskova & Demina( 2229وكاسكوفا وديمينا )كبًل من  يحدد
سماعيل) في عممية  Microsoft Teamأىمية استخدام تطبيق  Ismail, & Ismail( 2229وا 

 التعمم في اآلتي:
 لب، مما ترتب عميو سيولة التفاعل.سيولة استخدام التطبيق من قبل المعمم والطا 
 .يزيد من دافعية الطبلب وحماسيم لمتعمم 
 .ينمي استقبللية الطبلب وانضباطيم الذاتي نحو تعمميم 
 .يساعد عمى التقييم اإللكتروني لمطبلب 
 .مساعدة االنطوائين عمى طرح اسئمتيم بحرية أكثر لممعمم 
 ي مكان.توفر التواصل عمى مدار الساعة في أي وقت ومن أ 
 .مشاركة الطبلب لممفات التعميمية والبرامج المختمفة 

دراسة  في التعميم الجامعي Microsoft Teamsالدراسات التي أكدت أىمية تطبيق  ومن
الطبلب نحو استجابات  التي ىدفت إلى تحديد  Abu Elnasr( 2229أبو الناصر وآخرون )
، وتم Microsoft Teamsلتواصل االجتماعي وباستخدام شبكات ا ُقدمتالدروات التدريبية التي 

تطبيق االستبيان عمى طبلب البكالوريوس في كميات مختمفة، وتوصمت النتائج إلى أن  كبًل من 
ليما نفس القدرة العالية  في  Microsoft Teamsشبكات التواصل االجتماعي، وتطبيق 

التعبير عن األفكار و ير النقدي، الوصول إلى المعمومات وموارد التعمم، وبناء المعرفة والتفك
والشعور بالثقة في المعمومات المكتسبة من الدورة، وأكدت الدراسة االتجاه اإليجابي لمطبلب نحو 

 .Microsoft Teamsشبكات التواصل االجتماعي و تطبيق 
تحديد استجابات  .Lambert & Rennie( 2229ىدفت دراسة المبيرت ورينني ) كما

              يس والطبلب بإحدى جامعات المممكة المتحدة نحو استخدام أعضاء ىيئة التدر 
Microsoft Teams في التعميم عن بعد لوحدة في اليندسة، لعينة من الطبلب بمغ عددىا 

( طالب بالفرقة الثانية، وتوصمت النتائج إلى تفضيل أعضاء ىيئة التدريس والطبلب 977)
اصل متزامنة وغير متزامنة، حققت استمتاع الطبلب بو كوسيمة تو  Microsoft Teamsلتطبيق 

في عممية التعمم، كما أنو ينمي التعاون بين الطبلب، ويتيح مشاركة الممفات والبرامج، وتقديرم 
  اإلشعارات، والدردشة التي اتاحت الفرصة لطرح األسئمة أثناء المحاضرات المتزامنة.
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 Thakker, Parab& Kaisare (2229)ي، وباراب، وكاسار ىدفت دراسة ثاككير بينما
إلى الكشف عن تصورات طبلب اليندسة لمنصات التعمم اإللكتروني المختمفة المتاحة مثل 

Zoom K google calssو ،Microsoft Teams( طالب 365، وتكونت عينة الدراسة من )
ء لمطبلب األكثر إرضا  Microsoft Teamsبكميات اليندسة، وتوصمت الدراسة إلى أن تطبيق 

 في عممية التعمم. 
إلى تحديد تصورات طبلب كمية  Kuki Wea &( 2229ىدفت دراسة ويي وكوكي ) كما

،  Microsoft Teams( نحو التعمم باستخدام UNIPAإعداد المعممين بجامعة نوسا نيبا )
( طالب في برامج) فيزياء، وكيمياء، وبيولوجي، ومعممي 976وتكونت عينة الدراسة من)

 Microsoftارس االبتدائية(، وتوصمت الدراسة إلى إيجابية اتجاىات الطبلب نحو استخدام المد
Teams  لى رغبتيم في استمرار التعمم من خبللو ويرى الطبلب أن التطبيق ساعدىم عمى وا 

، وأنو يقوم عمى التفاعل بين المعمم والطبلب، ويجعل الطبلب مواكبة الدراسة في ظل  الوباء
 في حضور المحاضرات. أكثر حماساً 
يتضح من الدراسات السابقة االتجاىات اإليجابية لمطبلب وأعضاء ىيئة التدريس  وبذلك

 ، مما دعم االعتماد عميو في البحث الحالي.Microsoft Teamsنحو تطبيق 
 في التعميم الجامعي:  Microsoft Teamثالثًا: معوقات استخدام  تطبيق 

،  والمبيرت ورينني Kaskova & Demina( 2229ينا )كبل من وكاسكوفا وديم يحدد 
(2229 )Lambert & Rennie. معوقات استخدام ،Microsoft Teams   في عممية التعميم

 في اآلتي:
 أنيا أداة غير فعالة في تدريس الميارات العممية. .9
 . تحتاج إلى شبكة إنترنت وبنية تحتية قوية وجيدة لمتواصل .2
 نت يمثل مشكمة لمطبلب منخفضي المستوى االقتصادي.اعتماده عمى شبكة االنتر  .3
عدم التفاعل االجتماعي بين الطبلب أنفسيم، مما يؤدي إلى العزلة االجتماعية، والكثير  .4

 من المشكبلت العقمية والنفسية مثل اإلنطوائية، واألفكار السمبية، وقمة الدافع الذاتي.
 :Microsoft Teamرابعًا: أدوات تطبيق 

عمى فكرة التواصل من خبلل فرق العمل،  التي تتضمن األدوات  Microsoft Team يقوم
 األتية:

(: ويتم من خبلليا عرض أي مبلحظات أو Class Notbookممحوظات الصف ) .9
 تنبييات من المعمم لطبلبو بشكل دوري.
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(: ومن خبلليا يقوم المعمم بتقييم الطبلب من خبلل مدى Assignmentالواجبات ) .2
 ميام واألنشطة المطموبة.إنجازىم لم

 (: ومن خبلليا يظير لمطبلب التقدير الفوري لمميام واالختبارات.Gradsالتقدير)  .3

 (: وىى نافذة لمتواصل مع الطبلب وتتضمن التوبيبات اآلتية:Channelالقناة ) .4

  تبوبيب (posts.ويتضمن تعميقات أو المحادثات المتداولة بين المعمم وطبلبو :) 

 ( الممفاتFiles.وتظير بيا جميع الممفات المرفقة :) 

 ( المقابمةMeet ومن خبلليا بتمكن المعمم من التواصل المتزامن مع الطبلب، سواء كان :)
تواصل مرئي أو صوتي ويدعم كبلىما بالتواصل الكتابي، وتتضمن غرفة التواصل العديد 

أو سطح المكتب أو  من األدوات مثل تسجيل أسماء طبلبو، وأداة مشاركة الطبلب الممفات
البرامج، وكذلك أداة تمكن المعمم من اسخدام سبورة بيضاء في حال رغبة المعمم توضيح 
بعض النقاط بالرسم مثبًل، وىذه األدوات مكنت الباحثة من شرح المحاضرات بشكل متزامن 

( لمشاركة الطبلب البرنامج Shareواستخدام خاصية المشاركة ) Meetمن خبلل أداة 
دة التطبيق الفعمي لمميارات، ومشاركتيم أيضًا برنامج العروض التقديمية لشرح ومشاى

 األجزاء النظرية بكل محاضرة.

 المحور الثالث: ميارات معالجة الصور الرقمية:
 أواًل: ماىية ميارات معالجة الصور الرقمية:

قمية في مختمف ظل التطور التكنولوجي لمكاميرات الرقمية،  وانتشار إستخدام الصور الر  في
المجاالتـ ظيرت العديد من البرامج والتطبيقات التي تمكن المستخدم من إجراء التعديبلت، 

 والتحسينات، والعميات المختمفة عمى الصورة وىي ما تعرف بميارات معالجة الصور الرقمية.

بأنيا: عممية تحقيق  جودة الصورة من خبلل إدخال صورة   Pan (2225بان ) ويعرفيا 
بأنيا عممية  Ma( 2299ما ) ويعرفيامنخفضة الجودة  والحصول عمى صورة عالية الجودة، 

جيانج  ويعرفياتصحيح لمصورة الرقمية من خبلل التحكم في خصائص البكسل المكونو ليا، 
(2222 )Jiang  بأنيا: تحويل محتوى الصورة إلى إشارات رقمية محددة، بواسطة الكمبيوتر

ات، كل إشارة تسمي بالبكسل، وتتمثل تمك الميارات في، التعرف عمى وتكنولوجيا البرمجي
ضائتيا، وألوانيا، ووضعيتيا.   الصورة، وضغط الصورة، وتقطيع الصورة، وتحسين جودتيا وا 
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نجد أن ميارات معالجة الصور الرقمية، تتمثل في عممية  التحسين والتعديل  وبذلك
ستخدام الحاسب عمى الصورة الممتقطة رقميًا لتحقيق والتصحيح والتقطيع والضغط، التي تجرى با

 أىداف محددة.

 تنمية ميارات معالجة الصور الرقمية لدى طالب الجامعة:أىمية  ثانيًا:
أىمية تنمية ميارات معالجة الصور الرقمية لدى طبلب شعبة تكنولوجيا التعميم،  تكمن

صميم مختمف بيئات التعمم لكونيا من أىم عناصر الوسائط المتعددة التي تدخل في ت
اإللكترونية، فمن خبلل تمك الميارات يمكن التغمب عمى عيوب الصورة، والتحكم في ألوانيا 
وسطوعيا وتباينيا، وحجميا، حتى تتمكن من أداء وظائفيا التعميمية التي صممت من أجميا، 

 بما يزيد من فاعميتيا في عممية التعمم.

تنمية ميارات معالجة الصور الرقمية لدى طبلب الدراسات التي أكدت أىمية  ومن
( التي ىدفت إلى تنمية 2297تكنولوجيا التعميم والحاسب اآللي دراسة أسماء يسن واخرون)

ميارات تصميم الصور الرقمة لدي طبلب تكنولوجيا التعميم باستخدام برنامج معالج الصور 
التعمم )صور، فيديو( في المواقع  الفوتوشوب، من خبلل قياس أثر اختبلف نمط تقديم سقاالت

النتائج إلى تفوق المجموعة التي درست باستخدام السقاالت  تاإللكترونية في تنميتيا، وتوصم
  التعميمية القائمة عمى القيديو في تنمية الجانب المعرفي والجانب األدائي لميارات تصميم

 الصور الرقمية.

حقق من تأثير اإلبحار اليرمي مقارنة ( إلى الت2297ىدفت دراسة صالح صالح ) كما
باإلبحار الشبكي لمحتوى بالتعمم المتنقل عمى ميارات معالجة الصور الرقمية لدى طبلب الفرقة 
الثانية شعبة معمم الحاسب بكمية التربية النوعية جامعة المنصورة، وتكونت عينة الدراسة من 

وتوصمت النتائج إلى فاعمية التعمم  ( طالب مقسمة بالتساوي إلى مجموعتين تجريبيتين،62)
 المتنقل باإلبحار الشبكي.

( إلى التحقق من فعالية نمطي 2298ىدفت دراسة إسماعيل حسونة وياسر رضوان) بينما
تنظيم المحتوى التعميمي)معد/جاىز( في تنمية ميارات معالجة الصور الرقمية لدى طبلب الكمية 

الب وطالبة المسجمين لمقرر معالجة الصور الرقمية، ( ط52التقنية، وتكونت عينة البحث من )
 وتوصمت النتائج إلى فعالية النمطين في تنمية ميارات معالجة الصور الرقمية.
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                ( إلى الكشف عن نمطي التفاعل2298ىدفت دراسة شيماء جميل) بينما
مية ميارات في تن Schoology)المتعمم مع المتعمم، المتعمم مع المعمم( بمنصة 

( طالبا وطالبة بالفرقة الرابعة شعبة تكنولوجيا التعميم، 44لدى عينة قواميا ) الرقمية الصور إنتاج
كمية التربية النوعية، جامعة المنيا تم توزيعيم عشوائيًا بالتساوي لمجموعتين تجريببيتين، وأظيرت 

المتعمم في تنمية ميارات  القائمة عمى تفاعل المتعمم مع Schoologyالنتائج فاعمية منصة 
 الرقمية. الصور إنتاج

تتضح أىمية تنمية ميارات معالجة الصور الرقمية لدى طبلب تكنولوجيا، من خبلل  وبذلك
تناول العديد من األدوات لتنميتيا مثل مواقع الفيديو اإللكترونية والسقاالت التعميمية القائمة عمى 

،  والتعمم المتنقل من خبلل أنماط مختمفة Schology اسخدام الفيديو، وأنماط التفاعل بمنصة
 Microsoft Teamsلئلبحار، وال توجد راسة في حدود عمم الباحثة تناولت روبوتات الدردشة و 

 في تنميتيا.
في تنمية  Microsoft Teamsالفرق بين روبوتات الدردشة و  المحور الرابع:

 :ميارات معالجة الصور الرقمية
من خبلل  Microsoft Teamsرق بين روبوتات الدردشة التفاعمية، و توضيح الف يمكن
 ( اآلتي:2الجدول)

 (:0جدول)
 Microsoft Teamsمقارنة بين روبوتات الدردشة التفاعمية وتطبيق 

 Microsoft Teamsتطبيق  روبوتات الدردشة التفاعمية وجو المقارنة
 م مع معمم/ متعمم مع متعمممتعم متعمم مع روبوت) برنامج كمبيوتر( نمط التفاعل
 متزامن و غير متزامن متزامن نمط التواصل

 جميع عناصر الوسائط المتعددة جميع عناصر الوسائط المتعددة وسائط  التواصل
 متوفر متوفر مشاركة الممفات

 متوفر غير متوفر مشاركة سطح المكتب والبرامج
 فورية ومؤجمة فورية التغذية الراجعة

 بو أداوت تقييم ألكترونية استخدام أداوت خارجية قييم االلكترونيأداوت الت
 تتوفر ال تتوفر ارسال اشعارات آلية

 ال تتوفر تتوفر ارسال رسائل لجميع الطبلب
 ال تتوفر تتوفر إجابة آلية لؤلسئمة المكررة
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رقمية الدراسة ىنا لتجيب عن أييما أفضل في تنمية ميارات معالجة الصور ال وتاتي     
          بشقييا)المعرفي، األدائي(ـ روبوت دردشة تفاعمي معتمد عمى الوسائط المتعددة في التفاعل، 
              أم تطبيق يتيح التفاعل والتواصل مع المعمم بشكل متزامن وغير متزامن من خبلل

Microsoft Teams . 
 :اإلجراءات المنيجية لمبحث
 طوات اآلتية:تمثمت إجراءات البحث في الخ

أواًل: االطالع عمى الدراسات السابقة واألدبيات المرتبطة بموضوع 
عداد االطار النظري لمدراسة.  الدراسة، وا 

 ثانيًا: بناء آداة جمع البيانات:
 قائمة ميارات معالجة الصور الرقمية: 

رقة الثالثة إلى قائمة بميارات معالجة الصور الرقمية البلزم توافرىا لدى طبلب الف لمتوصل 
 شعبة تكنولوجيا التعميم بكمية التربية جامعة السويس،  قامت الباحثة بالخطوات األتية:

، Jiang( 2222مراجعة بعض األدبيات والدراسات السابقة ذات الصمة مثل: دراسة جيانج ) .9
 (.2298إسماعيل حسونة وياسر رضوان)(، 2297صالح صالح )

( 24( محاور تضمنت المحاور عمى)5تقسيميا إلى )بناء القائمة في صورتيا األولية و  .2
( ميارة فرعية، وتم عرضيا عمى بعض السادة المحكمين 942ميارة رئيسة، و)

 .(، وتم إجراء بعض التعديبلت عمييا9المتخصصين المحمق)
( ميارات رئيسة، 24( محاور تضمنت )5بناء القائمة في صورتيا النيائية، حيث تضمنت ) .3

 عية، كآلتي:( ميارة فر 938و)
 :( ميارات أساسية، 3أساسيات التعامل مع الصورة الرقمية واشتمل عمى) المحور األول

 ( ميارة فرعية.26و)
 :( ميارة 29( ميارات رئيسية، و)6ميارات التحديد المختمفة، واشتمل عمى ) المحور الثاني

 .فرعية
 ( 2تر، واشتمل عمى )ميارات المعالجة لمصورة الرقمية باستخدام الفبل :المحور الثالث

 ( ميارة فرعية.9أساسية، و)  ميارة
 :( ميارات 5واشتمل عمى )  ميارات معالجة أوضاع الصورة الرقمية، المحور الرابع

 ( ميارة فرعية.38أساسية، و)
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 :( ميارات أساسية، 8ميارات معالجة أوان الصورة،  واشتمل عمى ) المحور الخامس
 (.2القائمة بصورتيا النيائية كما ب المحمق) ( ميارة فرعية، وبذلك تكون44و)

 ثانيًا: أداوت المعالجة :
 وتتمثل أداوت المعالجة في:

 روبوتات الدردشة التفاعمية:البرنامج التدريسي القائم عمى  .2
"  لتدريسيا باستخدام روبوتات معالجة الصور الرقميةالباحثة بتصميم محاضرات "  قامت

 اآلتية: والذي يتناول المراحل ADDIEوذج الدردشة التفاعمية وفقًا لنم
 تحديد مشكمة البحث المتمثمة في تدنى مستوى وتم في ىذه المرحمة  :مرحمة التحميل  

طبلب شعبة تكنولوجيا التعميم في ميارات معالجة الصور الرقمية، وتحديد خصائص 
الطبلب والتي في ضوءىا تم تحديد اليدف العام من البحث المتمثل في تنمية ميارات 
 معالجة الصور الرقمية واكتشاف أي تقنية أفضل في تنميتيا )روبوتات الدردشة/ تطبيق

Microsoft Teams ىذه المرحمة تحديد المتطمبات القبمية والتي تمثمت في (، كما تضمنت
قدرة الطبلب عمى التعامل  مع االنترنت وشبكات التواصل اإلجتماعي والتمكن من الميارات 

 األساسية لمحاسب اآللي.
 وتضمنت ىذه المرحمة صياغة األىداف اإلجرائية لممحاضرات السبع، مرحمة التصميم :

موكي قابل لممبلحظة والقياس، ومن ثم تم تحديد وتنظيم والتي تم صياغتيا في شكل س
المحتوى التعميمي لممحاضرات المحددة مسبقًا، وتضمنت ىذه المرحمة إعداد السيناريو 
التعميمي لمبرنامج القائم عمى الرسائل النصية المدعمة بالوسائط المتعددة، ومن ثم عرض 

ال تكنولوجيا التعميم، وتم التعديل في السيناريو عمى مجموعة من السادة المحكمين في مج
 ضوء آرائيم.

 :وتم في ىذه المرحمة تحويل السيناريو التعميمي من الصورة الرقمية إلى   مرحمة التطوير
 photoshopالتطبيق، حيث تم إنتاج المواد التعميمية البلزمة، حيث اعتمدت الباحثة عمى 

في   Camtasia 2222م برنامج في تصميم الصور الثابتة المطموبة واستخدا 2229
في  MS Wordتصميم لقطات الفيديو لمميارات، واستخدام برنامج معالجة النصوص 

صفحة  جديدة  قامت الباحثة بإنشاء  تجييز النصوص البلزمة لمبرنامج التدريسي، من ثم 
( لربطيا بروبوت الدردشة روبوت معالجة  الصور الرقميةبعنوان ) Facebookعمى 
 روبوت الدردشة التعميمي باستخدام منصة شات فيولمي، ثم قامت الباحثة ببناء التفاع
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(Chatfuel.com)  وتضمن الروبوت التفاعمي) رسالة الترحيب بالطالب، ورسالة تظير ،
          في حال عدم فيم رسالة الطالب، وقائمة بالموضوعات المتاحة، وتصميم مخطط 

الب واإلجابات عمييا باستخدام الوسائط المتعددة المختمفة، لمرسائل النصية المتوقعة من الط
وراوبط ألنشطة وميام يطمب من الطالب إنجازىا، وكذلك رابط بعد كل محاضرة لبلختبار 
التكويني لمتأكد من تحقق األىداف المحددة من المحاضرة( وأصبح الروبوت التفاعمي عمى 

 الرابط اآلتي:
answer:22?ref=Default925988689993993https://m.me/ 

 :وتضمنت ىذه المرحمة إتاحة روبوت الدردشة التفاعمية في شكمو النيائي    مرحمة التنفيذ
   وذلك لمتحقق من : ظيور رسائل الروبوت( طالب، 95لمعينة االستطبلعية وعددىا)

دود المختمفة لمطالب، وضوح المحتوى المقدم بمختمف الوسائط التعميمية، واضحة في الر 
            سيولة التنقل عبر الروبوت، توافر ميزة الرد التمقائي لجميع الرسائل أو الخيارات 

            وكذلك  لمعينة التجريبية األولى لمبدء في تجربة البحث، وتنفيذالتي يطرحيا الروبوت، 
وحتى   3/2229/ 95يجية المقترحة لدراسة عمى المجموعة التجريبية في الفترة من االسترات

 م.2229/ 3/5
 :وتم في ىذه المرحمة تقويم كل مراحل العمل من خبلل عرض األىداف   مرحمة التقويم

ونموذج السياناريو التعميمي، والروبوت في شكمو النيائي عمى مجموعة من السادة 
جراء الت عديبلت في ضوء أرائيم ونتائج التجربة االستطبلعية، ويظير البرنامج المحكمين، وا 

 (.3التدريسي بصورتو النيائية بالمحمق)
 :Microsoft Teamsتطبيق البرنامج التدريسي القائم عمى  .0

نموذج  اتبعت الباحثة   Microsoft Teams البيئية التعميمية وفق تطبيق ولتصميم 
ADDIE :وفق المراحل األتية 

  تم االستعانة بيذه المرحمة بكل ما تم فييا بالبرنامج التدريسي باستخدام   :حمة التحميلمر
 روبوت الدردشة التفاعمية.

 :وتم االستعانة بما تم صياغتو من أىداف وموضوعات بمرحمة التصميم  مرحمة التصميم
           السابقة،  وبما تم تصميمو من أنشطة تعميمية، واختبارات تكوينية، وتضمنت ىذه
المرحمة أيضًا تصميم السيناريو التعميمي لمبرنامج التدريسي المقدم من خبلل تطبيق 

Microsoft Teams. 

https://m.me/105188681993993?ref=Default%20answer
https://m.me/105188681993993?ref=Default%20answer
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 وتم في ىذه المرحمة  إنشاء فريق عمى تطبيق  :مرحمة التطويرMicrosoft Teams  تحت
رسال الرابط لمطبلب لمتسجيل في الفريق، 0202معالجة الصور الرقمية عنوان) نتاج(، وا   وا 

، والتي تمثمت في Microsoft Teamsالمواد التعميمية البلزمة لبلستخداميا عمى تطبيق 
نشاء االحتبارات اإللكترونية المستخدمة تجييز العروض التقديمية لممحاضرات المحددة ،  وا 
، لمشرح المباشر عميو photoshop 2229في التقويم النيائي والتكويني، وتثبيت برنامج 

 .Microsoft Teamsتخدام الفصول االفتراضية المتزامنة بتطبيق أنثاء اس
 :وتضمنت ىذه المرحمة إتاحة المقرر عمى تطبيق   مرحمة التنفيذMicrosoft Teams  في

( طالب،ومن ثم  95شكمو النيائي وتجريب مواده التعميمية عمى مجموعة استطبلعية قواميا)
            ى المجموعة التجريبية في الفترة منالبدء في تجربة البحث،  وتنفيذ التطبيق عم

 م.2229/ 3/5وحتى   3/2229/ 95
 صفحة المقرر عمى تطبيق :  وتم في ىذه المرحمة عرض مرحمة التقويمMicrosoft 

Teams   ،عمى مجموعة من وما تم تجييزة من عروض تقديمية وأنشطة وميام تعميمية
جراء التعديبلت وفق أرائيم القيمة، ووفق السادة المحكمين في مجال تكنولوجيا التع ميم وا 

نتائج التجربة االستطبلعية، وبذلك يكون البرنامج التدريسي في صورتو بالنيائية 
 (.4بالممحق)

 ثالثًا: بناء أدوات القياس :
 وتتمل أداوت القياس في:

 االختبار التحصيمي اإللكتروني لميارات معالجة الصور الرقمية: .2
 ر المتطمبات المعرفية لبعض ميارات معالجة الصور وفًقا لمخطوات اآلتية:ختبااعداد إ تم

حيث ىدف  أ. تحديد اليدف من اختبار الجوانب المعرفية لميارات معالجة الصور الرقمية:
االختبار إلى قياس مدى اكتساب طبلب الفرقة الثالثة شعبة تكنولوجيا التعميم لممتطمبات 

ت معالجة الصور الرقمية باستخدام برنامج المعرفية الخاصة ببعض ميارا
Adopephotoshop 2229. 
تحميل محتوى المحاضرات المحددة، وتحديد أىداف كل  تم  ب. إعداد جدول المواصفات:

األىمية النسبية تطبيق(، وتحديد  - فيم – )معرفةبموممحاضرة فى ضوء تصنيف 
 لموضوعات المحاضرات، وأىدافيا.
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 تقام حيثر الجوانب المعرفية لميارات معالجة الصور الرقمية: ج. صياغة أسئمة اختبا
            ( سؤااًل من نوع االختيار42بصياغة مفردات االختبار، والتي تكونت من ) ةالباحث

 من متعدد.

 تم وضع تعميمات االختبار، والتي منيا طريقة اإلجابة عمى االختبار.د. تعميمات االختبار: 
رض االختبار عمى عقامت الباحثة بولية لالختبارعمى السادة المحكمين: ه. عرض الصورة األ 
رائيم فى مدى مناسبة اختبار الجانب المعرفي لميارات معالجة آبداء إل ؛السادة المحكمين
 . وىداف السموكية المحددة، والتأكد من سبلمة مفرداتالصور الرقمية لؤل

قامت الباحثة اض آراء السادة المحكمين، خبلل استعر  و. الصورة النيائية لالختبار:من 
ليكون في صورتو النيائية  ؛بالتعديبلت المقترحة من قبل السادة المحكمين فى بنود االختبار

 ( مفردة.42من)

تطبيق االختبار عمى عينة استطبلعية من طبلب الفرقة  تمز. التجربة االستطالعية لالختبار:
بغرض تحديد الزمن المناسب  ؛طالبًا وطالبة( 95)غ عددىاالثالثة شعبة تكنولوجيا التعميم، وبم

لتطبيق االختبار، وحساب مدى صدقو وثباتو، وكذا معامل سيولة وصعوبة مفرداتو وقدرتيا 
 عمى التمييز، كما يمى:

 وحساب زمن االختبار عن طريق حساب متوسط الزمن الذى استغرقتم :* حساب زمن االختبار
بلعية في اإلجابة عمى االختبار، ووجد أن الزمن المناسب جميع طبلب العينة األستط

 دقيقة. (38)لتطبيق االختبار بناًء عمى ذلك

رض االختبار عمن خبلل الظاىري،  صدقالالبحث الحالي  استخدم* حساب صدق اإلختبار: 
عمى السادة المحكمين، وقد تم  حساب الصدق الذاتي، من خبلل حساب الجذر التربيعي 

( وىى نسبة مطمئنو لثبات 2.99)الصدق ات االختبار، وقد بمغت قيمة معامللمعامل ثب
 اإلختبار.

ختبار التحصيمي لميارات معالجة ألفا لبل حساب معامل ثبات تم* حساب ثبات االختبار:
وىى نسبة مرتفعة، يمكن  (2.83)وكانت ( SPSS23برنامج)الصور الرقمية باستخدام 
 .عادلة تعطي الحد األدنى لمثباتالوثوق بيا نظًرا ألن تمك الم
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تطبيق اختبار الجانب المعرفي  * تحديد معامل السيولة والصعوبة ومعامل التمييز: بعد
 بستطبلعية، تم رصد الدرجات وحسالميارت معالجة الصور الرقمية عمى طبلب العينة اال

   سيولة بينمعامل السيولة والصعوبة والتمييز لمفردات االختبار، وقد تراوح معامل ال
(252-792(بينما تراوح معامل الصعوبة بين ،)292-752 وكان معامل التمييز ،)

 (.5(، وبذلك يكون االختبار بصورتو النيائية بالممحق)52 -43بين)
 .Microsoftح. تصميم االختبار األلكتروني عمى نمائج 

 المحددة. ط. ضبط إعدادات االختبار االلكتروني ونشره في مواعيد التطبيق
 بطاقة مالحظة ميارات معالجة الصور الرقمية: .0

الباحثة باعداد بطاقة مبلحظة لقياس الجانب االدائي لبعض ميارات معالجة الصور  قامت
 ، في ضوء الخطوات التالي:Adopephotoshope 2229الرقمية باستخدام برنامج 

لبعض ميارات الطبلب تحدد اليدف من البطاقة وىو تقييم أداء  :تحديد ىدف البطاقة -
 .Adopephotoshop 2229معالجة الصور الرقمية باستخدام برنامج 

لتحقيق اليدف من البطاقة تم تحديد الميارات الفرعية التي ترتبط  :صياغة بنود البطاقة -
بالميارات الرئيسة، وتم صياغة ىذه الميارات في عبارات تصف األداء المتوقع من الطالب، 

( ميارة فرعية، وتم 938( ميارة رئيسية، و)24ر أساسية، تتضمن)( محاو 5وقد بمغت)
مراعاة أن تبدأ كل عبارة من ىذه العبارات بفعل سموكي وتكون قابمة لممبلحظة والقياس 

 .وتصف أداء واحدًا فقط
تم االعتماد عمى المقياس الثبلثي المتدرج في تصميم بطاقة : تصميم بطاقة المالحظة -

ر األداء الكامل والدقيق لمميارة بثبلث درجات، ودرجتان لؤلداء المبلحظة، وتم  تقدي
بجوار المستوى  (√) المتوسط، ودرجة واحدة لؤلداء الضعيف، بحيث يتم وضع عبلمة

 المناسب آلداء الطالب لمميارة.
تم استخدام صدق المحكمين والمتمثل في استطالع آراء  :صدق بطاقة المالحظة -

نولوجيا التعميم، في مدى مناسبة بنود بطاقة مالحظة ميارات المتخصصين والخبراء في تك
وبمغت نسبة اتفاق المحكمين معالجة الصور الرقمية، ومدى صالحية نظام تقدير األداء، 

%(، وىناك بعض التعديبلت التي اتفق عمييا 92عمى صبلحية بطاقة المبلحظة أكثر من )
( ميارة 24( ميارة فرعية، و)938ديل )أكثر من محكم، وبمغ عدد بنود البطاقة بعد التع

 أساسية، وبذلك ًأصبحت بطاقة المبلحظة في صورتيا النيائية وصالحة لمتطبيق.
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تم حسابو بأسموب تعدد المبلحظات عمى أداء الطالب، وحساب  ثبات بطاقة المالحظة: -
مطبلب في نسبة االتفاق واالختبلف بينيم، وقامت الباحثة وزميميا بمبلحظة األداء العممي ل

 .(3كما بالجدول)طبلب  أربعالتجربة االستطبلعية، وتم مبلحظة 

 (:3جدول)

 معامل اتفاق المالحظين في حاالت الطالب األربع

 متوسط االتفاق الطالب الرابع الطالب الثالث الطالب الثاني الطالب األول

2.89 2.93 2.88 2.83 2.88 

لمبلحظة عالية بين المبلحظتين، ويشير ىذا ( أن نسبة االتفاق في ا3ويتضح من الجدول)
%(، وىذا يدل عمى ثباتيا 88إلى صبلحية البطاقة لمتطبيق، حيث بمغ متوسط نسبة االتفاق )
 (.6بنسبة كبيرة، وتكون بطاقة المبلحظة بصورتيا النيائية بالممحق)

 :رابعًا: إعداد مكان تنفيذ التجربة
ل الدراسي الثاني من العام الدراسي التجربة األساسية لمبحث خبلل الفص بدأت
، أثناء تدريس مقرر معالجة الصور الرقمية والرسوم التعميمية المقرر عمى طبلب 2222/2229

الفرقة الثالثة شعبة تكنولوجيا التعميم بكمية التربية جامعة السويس؛ خبلل الفترة التدريسية من 
 موعتين التجريبيتين.م لتكون فترة التطبيق عمى المج2229/ 3/5وحتى  95/3

 :خامسًا: التطبيق القبمي ألدوات البحث
التجريبيتين،  نالمجموعتي تكافؤ التأكد من الباحثة بتطبيق األدوات قبميًا، بيدف قامت

 وتمثمت في:

 االختبار التحصيمي اإللكتروني: تطبيق  .9
م اختبار مان استخدا إحصائيًا، ثم القبمي اإلختبار التحصيمي نتائج بتحميل الباحثة قامت

لمتعرف   (spss 23)لممجموعات المستقمة، وذلك بواسطة  Mann – Whitney Test ويتنى
عمى مدئ تكافؤ المجموعتين التجريبيتين باإلضافة إلى معرفة داللو الفروق بين المجموعتين فيما 

 .( التالي يوضح ذلك4والجدول)يتعمق بدرجات االختبار التحصيمي القبمي 
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 (:4جدول )
 ىالتحصيم لإلختبار فى التطبيق القبمي Mann – Whitney Test ائج إختبار مان ويتنينت

أكبر من  وىى، Sig.(p.value)  =(.6922) الداللة قيمة ( أن4جدول ) من يالحظ     
 التحصيل اختبار مستوي فى التجريبيتين تكافؤ بين المجموعتينال (، ويشير ذلك إلى25,2)

 فى التجربة بعد تظير فروق أى أن بمعنى إجراء التجربة، قبل الجانب المعرفي لقياس القبمي
المتغيران المستقبلن لمبحث)روبوتات الدردشة التفاعمية/ تطبيق  إلى عودت المعرفي، الجانب

Microsoft Teams.). 
 بطاقة المالحظة: تطبيق .2

قبميًا، لمتعرف عمى مدئ تكافؤ المجموعتين بطاقة المبلحظة  نتائج بتحميل الباحثة قامت     
قة المبلحظة لميارات معالجة ببطاباإلضافة إلى معرفة داللو الفروق بين المجموعتين فيما يتعمق 

 .( يوضح ذلك5الصور الرقمية والجدول)
 (:5جدول )

 لبطاقة المالحظة فى التطبيق القبمي Mann – Whitney Test نتائج إختبار مان ويتني 

، (2025) الداللة مستوي من أكبر ىى(،و 2.794)قيمة الداللة أن (5من جدول) يالحظ     
 الجانب األدائي لقياسبطاقة المبلحظة  فى التجريبيتين التكافؤ بين المجموعتين ويشير ذلك إلى

 إلى تعود ،األدائي الجانب فى التجربة بعد تظير فروق أى أن بمعنى ة،إجراء التجرب قبل
 المتغيران المستقبلن.

المجموعات 
 التجريبية

متوسط  مجموع الرتب العدد
 الرتب

 احصائي االختبار
(Z) 

 قيمة الداللة
Sig.(p.value) 

 القرار

غير  2.692 2.396 92.25 932.52 99 األولي
 92.95 922.52 99 الثانية دال

المجموعات 
 التجريبية

 احصائي االختبار  متوسط الرتب مجموع الرتب العدد
 (Z) 

 قيمة الداللة
Sig.(p.value) 

 القرار

غير  2.794 2.366 99.22 929.22 99 األولي
 92.22 932.22 99 الثانية دال



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2021  ديسورب -جزء ثاني   – الثاني عشر العدد  – 33اجمللد  45

 رررر

 سادسًا: تجربة البحث:
( 22م عمى )2222/2229تطبيق البرنامج خبلل الفصل الدراسي الثاني من العام  تم

يس والمقرر طالب من طبلب الفرقة الثالثة شعبة تكنولوجيا التعميم بكمية التربية بجامعة السو 
 عمييم مقرر معالجة الصور الرقمية والرسوم التعميمية.

 سابعًا: نتائج البحث:
اجراء تجربة البحث والتطبيق البعدي لبلختبار التحصيمي وبطاقة مبلحظة الجانب  بعد

 Adopephotoshop 2229األدائي لبعض ميارات معالجة الصور الرقمية باستخدام برنامج 
) روبوتات الدردشة التدريس معالجة النتائج، لتحديد أي من نمطي و عمى مجموعتي البحث 

تنمية ميارات معالجة الصور الرقمية، ( أفضل في Microsoft Teamsالتفاعمية/ تطبيق 
 يتضح ذلك من الخطوات اآلتية:

 األساليب اإلحصائية المستخدمة: -
البيانات  استخدم البحث الحالي األساليب االحصائية اآلتية في معالجة      

 ، إلختبار صحة فروض البحث:(Spss23باستخدام)
 لممجموعات المستقمة.  Mann – Whitney Test اختبار مان ويتني  -
 (.2ηمعادلة حجم التأثير لبلختبارات البلباراميترية مربع إيتا) -

 :اإلجابة عن أسئمة البحث واختبار الفروض -
 ى:حيث تم اإلجابة عن أسئمة البحث التى تنص عم     
 ما ميارات معالجة الصور الرقمية الالزم تنميتيا لدى طالب تكنولوجيا التعميم؟ .2

الباحثة بالتوصل إلى قائمة لبعض ميارات معالجة الصور الرقمية وتوضيح  قامت
وعمى ذلك فقد تمت (، 2إجراءات ذلك سابقًا، لتكون القائمة في شكميا النيائي بالممحق)

 حث.اإلجابة عمى السؤال األول لمب
ما صورة البرنامج القائم عمى روبوتات الدردشة التفاعمية والمصمم لتنمية ميارات  .0

 لدى طالب تكنولوجيا التعميم؟ معالجة الصور الرقمية
في تصميم بيئة التعمم القائمة عمى  ADDIEاعتمد البحث الحالي عمى نموذج  وقد     

ت ذلك سابقًا، ويتضح التصميم استخدام روبوتات الدردشة التفاعمية وتم توضيح إجراءا
 وعمى ذلك فقد تمت اإلجابة عمى السؤال الثاني لمبحث.(، 3التعميمي لمبيئة في المحمق )



 إيمان أحمد عبداهلل أحمد / د       أثر االختالف بين روبوتات الدردشة
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والمصمم لتنمية ميارات  Microsoft Teamsما صورة البرنامج القائم عمى تطبيق  .3
 معالجة الصور الرقمية لدى طالب تكنولوجيا التعميم؟

في تصميم بيئة التعمم القائمة عمى استخدام  ADDIEعمى نموذج اعتمد البحث الحالي  وقد   
وتم توضيح إجراءات ذلك سابقًا، ويتضح التصميم التعميمي  Microsoft Teamsتطبيق 

 وعمى ذلك فقد تمت اإلجابة عمى السؤال الثالث لمبحث.(، 4لمبيئة في المحمق )
            Microsoft Teams ما أثر االختالف بين روبوتات الدردشة التفاعمية وتطبيق .4

           في تنمية الجانب المعرفي المرتبط بميارات معالجة الصور الرقمية لدى طالب
 تكنولوجيا التعميم؟

بإختبار الفرض األول من فروض البحث؛ والذى  ولئلجابة عمى ىذا السؤال قامت الباحثة     
وسطى رتب درجات طالب المجموعة بين مت ال يوجد فرق دال إحصائياً ينص عمى أنو: " 

التجريبية األولى)التي درست باستخدام روبوتات الدردشة التفاعمية( ودرجات طالب المجموعة 
(، فى التطبيق البعدي لإلختبار Microsoft Teamsالثانية ) التي درست باستخدام تطبيق 

ض استخدمت الباحثة ولمتحقق من صحة ىذا الفر التحصيمي لميارات معالجة الصور الرقمية"، 
لمجموعتين مستقمتين بيدف قياس داللة  Mann-Whitney Test ويتني  –اختبار مان 

التجريبية األولى والثانية فى التطبيق  الفروق بين متوسطي رتب درجات طبلب فى المجموعتين
  :( اآلتي6البعدي لبلختبار التحصيمي، وكانت النتائج كما يوضحيا جدول)

 :(6جدول)
 لمفروق بين متوسطات رتب درجات Mann – Whitney Test إختبار مان ويتني  نتائج

طالب المجموعة التجريبي األولى، والمجموعة التجريبية الثانية فى القياس البعدي لإلختبار 
 التحصيمي

مجموع  العدد  المجموعة
 الرتب

متوسط 
 الرتب

احصائي 
 االختبار

(Z) 

 قيمة الداللة
Sig.(p.value) 

حجم  القرار
 التأثير
η2 

 6.86 75.52 99  األولى
3.363 2.229 

دالة عند 
 مستوى
2.29 

9.29 
 96.94 977.52 99  الثانية
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( وىى قيمة ذات داللة إحصائية، حيث كان 229,2 (الداللةقيمة أن ) 6مـن جـدول ) يالحظ
ـائيًا لممجموعة التجريبية متوسـط الرتـب لممجموعـة التجريبيـة الثانية أكبـر مـن متوسـط الرتـب إحص

( بـين متوسطى رتب 29,2األولى، مما يشير إلى وجود فرق دال عنـد مسـتوى داللـة )
المجموعتين التجريبية األولى والثانية، وذلك لصالح المجموعة التجريبية الثانية التي درست 

لموجو والذي وقبل الفرض البديل ا، لـذلك رفض الفرض األول؛ Microsoft Teamsباستخدام 
بين متوسطى رتب درجات طالب المجموعة التجريبية  وجود فرق دال إحصائياً  ينص عمى

األولى، ودرجات طالب المجموعة الثانية، فى التطبيق البعدي لإلختبار التحصيمي لميارات 
معالجة الصور الرقمية، لصالح المجموعة التجريبية الثانية والتي درست باستخدام 

Microsoft Teams. 

( وىي توضح حجم 9.29(  تساوي )2η( أن قيمة حجم التأثير)6ُيبلحظ بالجدول) كما
         في تنمية الجانب المعرفي لميارات معالجة Microsoft Teamsالتأثير الكبير لتطبيق 

 الصور الرقمية.

 Microsoftما أثر االختالف بين روبوتات الدردشة التفاعمية وتطبيق  .5
Teams  الجانب االدائي لميارات معالجة الصور الرقمية لدى في تنمية

 طالب تكنولوجيا التعميم؟
               :بإختبار الفرض الثاني الذى ينص عمى أنو ولئلجابة عمى ىذا السؤال قامت الباحثة

          بين متوسطى رتب درجات طالب المجموعة التجريبية األولى  ال يوجد فرق دال إحصائياً 
درست باستخدام روبوتات الدردشة التفاعمية( ودرجات طالب المجموعة التجريبية ) التي 

( فى التطبيق البعدي لبطاقة Microsoft Teamsالثانية ) التي درست باستخدام تطبيق 
ولمتحقق من صحة ىذا الفرض استخدمت ، المالحظة المرتبطة بميارات معالجة الصور الرقمية

لمجموعتين مستقمتين بيدف قياس  Mann – Whitney Test ويتني  –إختبار مانالباحثة 
التجريبية األولى والثانية، فى  داللة الفروق بين متوسطي رتب درجات طبلب فى المجموعتين

، وكانت النتائج كما التطبيق البعدي لبطاقة المبلحظة المرتبطة بميارات معالجة الصور الرقمية
 ( اآلتي:7يوضحيا جدول)



 إيمان أحمد عبداهلل أحمد / د       أثر االختالف بين روبوتات الدردشة
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 (:7جدول)

درجات  لمفروق بين متوسطات رتب Mann – Whitney Testج إختبار مان ويتني نتائ
طالب المجموعة التجريبية األولى، والمجموعة التجريبية الثانية فى القياس البعدي لبطاقة 

 المالحظة

مجموع  العدد المجموعة
 الرتب

متوسط 
 الرتب

احصائي 
 االختبار

(z) 

 قيمة الداللة
Sig.(p.valu) 

     
 رالقرا

 حجم التأثير
η2 

 7.49 89.52 99 األولى
2.957 2.223 

دالة عند 
مستوي 

29,2 

2.892 
 95.59 979.52 99 الثانية

وىى قيمة ذات داللة إحصائية، حيث   (2.223)أن قيمة الداللة) 7مـن جـدول ) يالحظ
صـائيًا لممجموعة أكبـر مـن متوسـط الرتـب إح الثانيةكان متوسـط الرتـب لممجموعـة التجريبيـة 

( بـين متوسطى رتب 29,2، مما يشير إلى وجود فرق دال عنـد مسـتوى داللـة )األولىالتجريبية 
المجموعتين التجريبية األولى والثانية، وذلك لصالح المجموعة التجريبية الثانية والتي درست 

ض البديل الموجو وُقبل الفر ، لـذلك رفض الفرض الثاني؛ Microsoft Teamsباستخدام تطبيق 
بين متوسطى رتب درجات طالب المجموعة  وجود فرق دال إحصائياً والذي ينص عمى 

التجريبية األولى، ودرجات طالب المجموعة التجريبية الثانية فى التطبيق البعدي لبطاقة 
المالحظة المرتبطة بميارات معالجة الصور الرقمية لصالح المجموعة التجريبية الثانية التي 

 .Microsoft Teamsست باستخدام در 

  (، وىي توضح2.892( والتي تساوي )2η( قيمة حجم التأثير )7يبلحظ بالجدول) كما
في تنمية الجانب األدائي لميارات معالجة  Microsoft Teamsحجم التأثير الكبير لتطبيق 

 الصور الرقمية.

 ثامنًا: مناقشة نتائج البحث وتفسيرىا:
 ى عممية مناقشة النتائج وتفسيرىا كما باآلتي:بعد عرض النتائج، تأت
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أواًل: تفسير ومناقشة النتائج المرتبطة باإلختبار التحصيمي المرتبط  بميارات 
 معالجة الصور الرقمية:

النتائج المرتبطة بتطبيق اإلختبار التحصيمي عمى المجموعتين التجريبيتين لمبحث،  تشير
كانوا أكثر إيجابية فى تحصيميم  Microsoft Teams إلى أن الطبلب الذين  درسوا باستخدام

المعرفي لميارات معالجة الصور الرقمية مقارنة بنتائج الطبلب الذين درسوا باستخدام روبوتات 
 Microsoft Teamsالدردشة التفاعمية، وترى الباحثة أن تفوق الطبلب الذين درسوا باستخدام 

 مكن الطبلب فى النياية من تحقيق أىداف التعمم.يدل عمى التأثير الفعال لمتطبيق فى بما 
 وُترجع الباحثة ىذه النتائج إلى:

، حيث يتسم التطبيق بسيولة استخدامو Microsoft Teamsاالستخدام السيل لتطبيق  -
سواء من خبلل الجوال أو الحاسوب الشخصي، باإلضافة إلى تمرس الطبلب عمى 

 استخدامو في مقررات أخرى.
امن والغير متزامن بالمعمم والذي يسمح لمطبلب بالتفاعل اإليجابي، التواصل المتز  -

 والحصول عمى إجابات فورية حول استفساراتيم، في أي وقت ومن أي مكان.
  Microsoft Teamsخاصية التسجيل التمقائي لممحاضرات اإللكترونية باستخدام تطبيق  -

  مما يتيح لمطبلب االطبلع عمييا في أي وقت.
من  Microsoft Teamsتطبيق ر التعمم داخل بيئة التعمم القائمة عمى تنوع عناص -

والتوضيح المباشر لمميارات من خبلل مشاركة وصور وفيديوىات، عروض تقديمية 
 الطبلب لمبرنامج والشرح المباشر عميو.

قائمة ىذه النتائج التى توصل إلييا البحث الحالي من التأثير الممحوظ لبيئة التعمم ال وتتفق     
عمى تنمية التحصيل المعرفي مع دراسة كبًل من دراسة محمد  Microsoft Teamsتطبيق عمى 

، دراسة المبيرت Kaskova & Demina( 2229(، دراسة كاسكوفا وديمينا )2229عويضة)
 .Kuki Wea &( 2229، دراسة ويي وكوكي )Lambert & Rennie( 2229ورينني )

المرتبطة ببطاقة مالحظة ميارات معالجة الصور  ثانيًا: تفسير ومناقشة النتائج
 الرقمية:
النتائج المرتبطة ببطاقة المبلحظة عمى المجموعتين التجريبيتين لمبحث إلى أن  تشير
          ، كانوا أكثر إيجابية وتفاعل فىMicrosoft Teamsالذين درسوا بإستخدام  الطبلب

         نتائج الطبلب الذين درسوا بإستخدام روبوتات، مقارنة بمعالجة الصور الرقميةأداء ميارات 
 الدردشة التفاعمية.
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 وُترجع الباحثة ىذه النتائج إلى:
، وذلك Microsoft Teamsتطبيق المشاركة الفعمية لممعمم لمبرنامج أثناء استخدام  -

، مما يسيم في سيولة photoshop 2229آلداء الميارات بشكل مباشر عمى برنامج 
ارات معالجة الصور الرقمية، وأدائيا بالسرعة المناسبة لمطبلب، واالجابة الفورية اكتساب مي

 عمى استفسارتيم المرتبطة بخطوات أداء الميارات.
، مما يتيح المشاىدة Microsoft Teamsالتسجيل الفوري لممحاضرات باستخدام  -

 ريب عمييا.المتكررة لميارات معالجة الصور الرقمية مما ساعد في اكتسابيا والتد
نجاز الميام واألنشطة التعميمية  فى  - تتميز سيولة  Microsoft Teamsطريقة عرض وا 

 األستخدام.
 التنظيم المنطقي لعرض الميارات سيل استرجاعيا واستخداميا فيما بعد. -

(، دراسة كاسكوفا وديمينا 2229محمد عويضة) ىذا النتائج مع دراسة كبًل من تتفقو      
(2229 )Kaskova & Demina( 2229، دراسة المبيرت ورينني )Lambert & Rennie ،

 .Kuki Wea &( 2229دراسة ويي وكوكي )
 تاسعًا: توصيات البحث:

 ترى الباحثة أن ىناك عددًا من التوصيات الناتجة من ىذا البحث والتي تتمثل في:
في تدريس  Microsoft Teamsالتوسع في استخدام روبوتات الدردشة التفاعمية، وتطبيق  .9

 مقررات تربوية مختمفة.
 تدريب أعضاء ىيئة التدريس عمى استخدام روبوتات الدردشة التفاعمية في التدريس. .2
 في التدريس. Microsoft Teamsتدريب اعضاء ىيئة التدريس عمى استخدام تطبيق  .3

 عاشرًا: مقترحات البحث:
 تقترح الباحثة القيام بالدراسات اآلتية: 
في تنمية ميارات تصميم المقررات   Microsoft Teamsتطبيق فاعمية استخدام  .9

 اإللكترونية.
) متزامن/ غير متزامن( في  Microsoft Teamsأثر اختبلف نمط التواصل باستخدام  .2

 تنمية التفكير اإليجابي وميارات تصميم المواقف التعميمية.
 اج الفيديو التفاعمي.فاعمية استخدام روبوتات الدردشة التفاعمية في تنمية ميارات إنت .3
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 مراجع البحث:
 أواًل: المراجع العربية:

أسماء مسعد يسن، سعاد أحمد شاىين، نجوى أنور عمي، وماىر إسماعيل صبري.  -
الفيديو "  -(. أثر اختبلف نمط تقديم سقاالت التعميم " الصور 2297)

في المواقع اإللكترونية عمى تنمية ميارات تصميم الصور الرقمية لدى 
مجمة بحوث عربية في مجاالت التربية النوعية:  .ب تكنولوجيا التعميمطبل

 مسترجع من .942 - 923،  7رابطة التربويين العرب، ع
827425http://search.mandumah.com/Record/ 

فعالية استخدام مواقع الفيديو  .(2292) .أكرم عبدالقادر فراونة، ومحمود محمد الرنتيسي -
اإللكترونية في اكتاسب ميارات تصميم الصور الرقمية لدى طالبات كمية 

)رسالة ماجستير غير منشورة(.  التربية في الجامعة االسبلمية بغزة
 الجامعة اإلسبلمية )غزة(، غزة. مسترجع من

695454http://search.mandumah.com/Record/ 
(. فاعمية روبوتات الدردشة 2299إبراىيم عبدالوكيل الفار، وياسمين محمد شاىين. ) -

التفاعمية إلكساب المفاىيم الرياضية واستبقائيا لدى تبلميذ الصف األول 
دراسات وبحوث: الجمعية العربية  -تكنولوجيا التربية  .اإلعدادي

 مسترجع من .579 - 549،  38لوجيا التربية، علتكنو 
972883http://search.mandumah.com/Record/ 

(. فعالية نمطى تنظيم المحتوى 2298إسماعيل عمر حسونة، وياسر ىديب رضوان.) -
ميارات معالجة الصور  التعميمى فى بيئة تعمم إلكترونية مدمجة فى تنمية

جسر: المعيد الدولي  -مجمة المعيد الدولي لمدراسة والبحث  .الرقمية
 مسترجع من .38 - 96،  3، ع4لمدراسة والبحث، مج

923297http://search.mandumah.com/Record/ 
أثر التفاعل بين نمط محفزات األلعاب الرقمية  (.2299إيمان زکى موسى محمد. ) -

)الشارات/ لوحات المتصدرين( واإلسموب المعرفي )المخاطر/ الحذر( 
عمى تنمية قواعد تکوين الصورة الرقمية ودافعية التعمم لدى طبلب 

-938(، 9)38تکنولوجيا التربية دراسات وبحوث،  تکنولوجيا التعميم.
262 . 

http://search.mandumah.com/Record/827425
http://search.mandumah.com/Record/695454
http://search.mandumah.com/Record/970883
http://search.mandumah.com/Record/903017
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في  Schoology. أثر نمط التفاعل بمنصة التعمم اإللکترونية (2298شيماء ربيع جميل.) -
مجمة  تنمية ميارات إنتاج الصورة الرقمية لدى طبلب تکنولوجيا التعميم.

)تکنولوجيا التعميم(  97)العدد 4البحوث في مجاالت التربية النوعية، 
 .83-35الجزء الثالث(، 

لشبكي لمحتوى التدريب المتنقل عمى (. تأثير اإلبحار اليرمي وا2297صالح أحمد صالح.) -
تحصيل معمومات وميارات معالجة الصور الرقمية لدى طبلب معمم 

دراسات عربية في التربية  .الحاسب بكمية التربية النوعية جامعة المنصورة
مسترجع  .482 - 429،  99وعمم النفس: رابطة التربويين العرب، ع

  /9229899http://search.mandumah.com/Recordمن
(. برنامج قائم عمى روبوتات الدردشة التفاعمية ورحبلت 2222عبدالناصر محمد عبدالبر.) -

بنك المعرفة المصري لتنمية بعض ميارات البحث التربوي وفعالية الذات 
مجمة كمية التربية:  .بيةاألكاديمية لدى طمبة الدراسات العميا بكمية التر 

مسترجع  .496 - 347،  929، ع39كمية التربية، مج -جامعة بنيا 
  /9282799http://search.mandumah.com/Recordمن

ية نحو (. اتجاىات معممي المغة العربية لممرحمة اإلبتدائ2229مريم حمدان العنزي. ) -
في التعمم عن بعد في المدارس  "Microsoft Teams" استخدام برنامج

كمية  -مجمة كمية التربية: جامعة كفر الشيخ  .الحكومية في دولة الكويت
  -634 . 599،  922التربية، ع

(. فاعمية استخدام نمط التعميم المخمط في إكساب ميارات 2299مجدي عبدالبديع محمد. ) -
فوتوغرافية الرقمية لطبلب كمية التربية: جامعة إنتاج الصور ال

 698،  44مجمة كمية التربية: جامعة طنطا  كمية التربية، ع .الطائف
669. . 

(. استخدام تطبيق مايكروسوفت تيمز لمتعمم عن بعد في تنمية 2229محمد إبراىيم عويضة.) -
 ميارات التواصل المغوي لدى تبلميذ الصف الثاني اإلعدادي من وجية

دراسات عربية في التربية وعمم النفس: رابطة  .نظر معممي المغة العربية
  -295 . 983،  934التربويين العرب، ع

http://search.mandumah.com/Record/1009819
http://search.mandumah.com/Record/1080791
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(. برنامج ذكاء اصطناعي قائم عمى 2229محمد السيد النجار، وعمرو محمود وحبيب.) -
روبوتات الدردشة وأسموب التعمم ببيئة تدريب إلكتروني وأثره عمى تنمية 

دام نظم إدارة التعمم اإللكتروني لدى معممي الحمقة ميارات استخ
تكنولوجيا التعميم: الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعميم،  .اإلعدادية

 .229-99،  2، ع39مج
(. "فاعمية برنامج مقترح لتنمية 2297ميدي محمد العمري، ومحمود مرسي جارحي.) -

تربية بجامعة الممک الکفايات التکنولوجية لمعممي ما قبل الخدمة بکمية ال
خراج الصورة التعميمية الرقمية". مجمة البحث في  فيصل في إنتاج وا 

 . 963-925(، 9)32التربية وعمم النفس، 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 إيمان أحمد عبداهلل أحمد / د       أثر االختالف بين روبوتات الدردشة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2021  ديسورب -جزء ثاني   – الثاني عشر العدد  – 33اجمللد  45

 م2021سبتورب   – اسعالت العدد  – 33اجمللد 

 

  المراجع األجنبية:

- Abu Elnasr, E. S., Salem, A. E., Hasanein, A. M., & Abu Elnasr, 
A.,E. (2229). Responses to COVID-99 in higher 
education: Students’ learning experience using 
microsoft teams versus social network 
sites. Sustainability, 93(98), 92236. 
doi:http://dx.doi.org/92.3392/su939892236 

- Ardimansyah, M. I., & Widianto, M. H. (2229, July). Development of 
online learning media based on Telegram Chatbot 
(Case studies: Programming courses). In Journal of 
Physics: Conference Series (Vol. 9987, No. 9, p. 
292226). IOP Publishing  

- Bii P., Too, J. & Mukwa, C. (2298). Teacher Attitude towards Use of 
Chatbots in Routine Teaching. Universal Journal of 
Educational Research, 6, 9586-9597. 
doi:92.93989/ujer.2298.262799. 

- Ismail, S., & Ismail, S. (2229, May). Teaching Approach using 
Microsoft Teams: Case Study on Satisfaction versus 
Barriers in Online Learning Environment. In Journal of 
Physics: Conference Series (Vol. 9874, No. 9, p. 
292222). IOP Publishing.   



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2021  ديسورب -جزء ثاني   – الثاني عشر العدد  – 33اجمللد  45

 رررر

- Jagdish S,  Joesp,m and  Abdul Jabbar,K.(2298). Published under 
licence by IOP Publishing Ltd.(2298), Journal of 
Physics: Conference Series, Volume 
9228, International conference on computer vision and 
machine learning 27–28 December 2298, Andhra 
Pradesh, India. 

- Jiang, N. (2222, April). Application of Computer Image Processing 
Technology in Ethnic Digital Imaging. In Journal of 
Physics: Conference Series (Vol. 9533, No. 2, p. 
222294). IOP Publishing.  

- Kaskova, M., & Demina, O. (2229). Texts rendering into a foreign 
language. distant learning experience. Les Ulis: EDP 
Sciences. 
doi:http://dx.doi.org/92.9259/e3sconf/222929525294 

- Kazoka, D., Pilmane, M., & Edelmers, E. (2229). Facilitating Student 
Understanding through Incorporating Digital Images 
and 3D-Printed Models in a Human Anatomy 
Course. Education Sciences, 99(8), 382.   

- Lambert, C. G., & Rennie, A. E. W. (2229). Experiences from 
COVID-99 and emergency remote teaching for 
entrepreneurship education in engineering 
programmes. Education Sciences, 99(6), 282. 
doi:http://dx.doi.org/92.3392/educsci99262282 

https://08122p0be-1103-y-https-iopscience-iop-org.mplbci.ekb.eg/journal/1742-6596
https://08122p0be-1103-y-https-iopscience-iop-org.mplbci.ekb.eg/journal/1742-6596
https://08122p0be-1103-y-https-iopscience-iop-org.mplbci.ekb.eg/volume/1742-6596/1228
https://08122p0be-1103-y-https-iopscience-iop-org.mplbci.ekb.eg/volume/1742-6596/1228
https://08122p0be-1103-y-https-iopscience-iop-org.mplbci.ekb.eg/issue/1742-6596/1228/1
https://08122p0be-1103-y-https-iopscience-iop-org.mplbci.ekb.eg/issue/1742-6596/1228/1
https://08122p0be-1103-y-https-iopscience-iop-org.mplbci.ekb.eg/issue/1742-6596/1228/1


 إيمان أحمد عبداهلل أحمد / د       أثر االختالف بين روبوتات الدردشة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2021  ديسورب -جزء ثاني   – الثاني عشر العدد  – 33اجمللد  45

 م2021سبتورب   – اسعالت العدد  – 33اجمللد 

 

- Ma, L. (2299). Research on distance education image correction 
based on digital image processing 
technology. EURASIP Journal on Image and Video 
Processing, 2299(9), 9-9. 
http://dx.doi.org/92.9986/s93642-299-2496-9 

- Neto, A. J. M., & Fernandes, M. A. (2299, July). Chatbot and 
conversational analysis to promote collaborative 
learning in distance education. In 2299 IEEE 99th 
International Conference on Advanced Learning 
Technologies (ICALT) (Vol. 2969, pp. 324-326). 
IEEE.   

- Nicoletti, M., & Bernaschi, M. (2229). Forensics for Microsoft Teams. 
Cornell University Library, arXiv.org. 

- Pan, K. (. (2225). Research on Digital Image Processing Technology 
in Vehicle Business Management System (Order No. 
H499944). Available from ProQuest Dissertations & 
Theses Global. (9227239969). 
https://www.proquest.com/dissertations-
theses/research-on-digital-image-processing-
technology/docview/9227239969/se-
2?accountid=978282 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2021  ديسورب -جزء ثاني   – الثاني عشر العدد  – 33اجمللد  45

 رررر

- Pereira, J., Fernández-Raga, M., Osuna-Acedo, S., Roura-
Redondo, M., Almazán-López, O., & Buldón-Olalla, 
A. (2299). Promoting learners’ voice productions using 
chatbots as a tool for improving the learning process in 
a MOOC. Technology, Knowledge and 
Learning, 24(4), 545-565.   

- Shi, N., Zeng, Q., & Lee, R. (2222). The design and implementation 
of Language Learning Chatbot with XAI using Ontology 
and Transfer Learning. Cornell University Library, 
arXiv.org.  

- Silakova, LV 9Osintsev, DV&Magerramov, P .(2299). A Model for the 
Development of Modern Education Technologies 
Taking Into Account the Characteristics of the Z 
Generation, 34th International-Business-Information-
Management-Association (IBIMA) Conference,pp 
92598-92629, NOV 93-94, 2299, Madrid, SPAIN. 

- Staven, T. (2297). What Makes a Good Bot (or Not)? Unit4 
Newsletter. Retrieved on May 22, 2299 
from http://www.unit4.com/blog/2297/23/what-
makes-a-good-bot-or-not 

https://0810op3y0-1103-y-https-www-webofscience-com.mplbci.ekb.eg/wos/author/record/41674016
https://0810op3y0-1103-y-https-www-webofscience-com.mplbci.ekb.eg/wos/author/record/3776379
https://0810op3y0-1103-y-https-www-webofscience-com.mplbci.ekb.eg/wos/author/record/41680859
https://0810op3y0-1103-y-https-www-webofscience-com.mplbci.ekb.eg/wos/woscc/general-summary?queryJson=%5B%7B%22rowBoolean%22:null,%22rowField%22:%22CF%22,%22rowText%22:%2234th%20International-Business-Information-Management-Association%20(IBIMA)%20Conference%22%7D%5D&eventMode=oneClickSearch
https://0810op3y0-1103-y-https-www-webofscience-com.mplbci.ekb.eg/wos/woscc/general-summary?queryJson=%5B%7B%22rowBoolean%22:null,%22rowField%22:%22CF%22,%22rowText%22:%2234th%20International-Business-Information-Management-Association%20(IBIMA)%20Conference%22%7D%5D&eventMode=oneClickSearch
http://www.unit4.com/blog/2017/03/what-makes-a-good-bot-or-not
http://www.unit4.com/blog/2017/03/what-makes-a-good-bot-or-not


 إيمان أحمد عبداهلل أحمد / د       أثر االختالف بين روبوتات الدردشة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2021  ديسورب -جزء ثاني   – الثاني عشر العدد  – 33اجمللد  44

 م2021سبتورب   – اسعالت العدد  – 33اجمللد 

 

- Thakker, S. V., Parab, J., & Kaisare, S. (2229). Systematic research 
of e-learning platforms for solving challenges faced by 
indian engineering students. Asian Association of 
Open Universities Journal, 96(9), 9-99. 
doi:http://dx.doi.org/92.9928/AAOUJ-29-2222-2278 

- Thakore, A. (2229). AI solution with interactive communication: AI-
enhanced chat for big data in education (Order No. 
28542228). Available from ProQuest Dissertations & 
Theses Global. (2549634962). Retrieved from 
https://www.proquest.com/dissertations-theses/ai-
solution-with-interactive-
communication/docview/2549634962/se-
2?accountid=978282. 

- Vázquez-Cano, E., Mengual-Andrés, S., & López-Meneses, E. 
(2229). Chatbot to improve learning punctuation in 
Spanish and to enhance open and flexible learning 
environments. International Journal of Educational 
Technology in Higher Education, 98(9), 9-22.   

- Wea, K. N., & Kuki, A. D. (2229, March). Students’ Perceptions of 
Using Microsoft Teams Application in Online Learning 
During the Covid-99 Pandemic. In Journal of Physics: 
Conference Series (Vol. 9842, No. 9, p. 292296). IOP 
Publishing.  

https://www.proquest.com/dissertations-theses/ai-solution-with-interactive-communication/docview/2549634162/se-2?accountid=178282
https://www.proquest.com/dissertations-theses/ai-solution-with-interactive-communication/docview/2549634162/se-2?accountid=178282
https://www.proquest.com/dissertations-theses/ai-solution-with-interactive-communication/docview/2549634162/se-2?accountid=178282
https://www.proquest.com/dissertations-theses/ai-solution-with-interactive-communication/docview/2549634162/se-2?accountid=178282


 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2021  ديسورب -جزء ثاني   – الثاني عشر العدد  – 33اجمللد  44

 رررر

- Zamora-Antuñano, M. A., Rodríguez-Reséndiz, J., Leticia, R. S., 
Cruz Pérez, M. Á., José Antonio, A. C., Paredes-
Garcia, W., & Rodríguez-Reséndiz, H. (2229). 
Analysis of emergency remote education in COVID-99 
crisis focused on the perception of the 
teachers. Sustainability, 93(7), 3822. 
doi:http://dx.doi.org/92.3392/su93273822 

- Zvereva, K., Deviatkov, V., Smirnova, E., & Manyashev, E. (2222). 
Method Of The Student’s Motivation Assessment 
Using Smart Chatbot. In INTED2222 Proceedings (pp. 
627-633). IATED.   

- Windiatmoko, Y., Rahmadi, R., & Hidayatullah, A. F. (2229, 
February). Developing Facebook Chatbot Based on 
Deep Learning Using RASA Framework for University 
Enquiries. In IOP Conference Series: Materials 
Science and Engineering (Vol. 9277, No. 9, p. 
292262). IOP Publishing.   

 


