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 العملية يف وتطبيقاته وأسسه، مفهىمه،: احمليط الذكاء
 التعليمية

يعد مفيوم الذكاء المحيط واحداً من المفاىيم التقنية الحديثة  الممّخص_
التي ازداد االىتمام بيا في السنوات األخيرة. وقد بدأت كثير من الدول 
المتقّدمة محاوالت اإلفادة من مفاىيم الذكاء المحيط وتطبيقاتو في 
مختمف المجاالت. إال أن الدراسات واألبحاث في ىذا المجال مازالت 

 .ة نسبياً نظراً لحداثة المفيوم وتطبيقاتوقميم
تيدف الدراسة الحالية إلى إلقاء الضوء عمى مفيوم الذكاء      

المحيط وأسسو العامة، وتطوره التاريخي، وعالقتو بمجاالت أخرى 
ميمة مثل )االستشعار، التفكير، اإلجراءات، والتفاعل بين اإلنسان 

قاتو. وألىمية الوعي والحاسب( كأسس داعمو، ونماذج من تطبي
بالسياق والتعمم في كل مكان، استعرضت الدراسة خصائص ومعايير 
الوعي بالسياق والتعمم في كل مكان في إطار بيئات التعمم الذكية 
ومراعاة احتياجات المتعّمم، والمتغّيرات التقنية المحيطة بالبيئة 

 .التعميمية
سياق والتعمم في كل : الذكاء المحيط، الوعي بالالكممات المفتاحية

 .مكان، بيئة التعمم الذكية
 المقدمة. 1

يتأسُس نجاح النظم التعميمية الحديثة عمى كيفية فيميا      
لمتطّمبات العصر الحديث ومدى استجابتيا لمتطور التكنولوجّي 
المتسارع الذي يعيشو العالم، فميس ثّمة شّك في أّن الثورَة التي 
يشيدىا العالم في مجال االّتصال والتكنولوجيا جعمت كّل شيء 

ين، وأحدثت تغييراٍت جذرّية في موضَع مراجعٍة ومساءلة مستمرّ 
المفاىيم التعميمية والتعميمية الحديثة، حيث أدى التطور الكبير 
في التكنولوجيا إلى رواج استخداميا في العمميات التعميمية، 
وكان من حصيمة ذلك أن بدأت القناعات تترّسخ لدى الميتمين 

بيئة  بالشؤون التعميمية بأّن التوظيف األمثل لمتكنولوجيا ضمن
تعميمية صحّية لو تأثير إيجابي واضح في توسيع فرص التعّمم 
ألكبر فئة من المجتمع، والقدرة عمى تجاوز كّل الحواجز الزمانية 
صالح ُنظم التعميم التقميدية، وتحسين نتائج  والمكانية، وتطوير وا 

التعميم، وتعزيز الميارات األساسية لدى المعّممين والمتعممين، 
 .ة التعّمم، وتحسين إدارة المؤسسات التعميميةوضمان ديموم

وفي سياق ىذا االىتمام، ظيرت مفاىيم الذكاء      
التي مّثمت  AI (Artificial Intelligence) االصطناعي

نقطة تحّول في سياق االعتماد عمى التكنولوجيا، وتسخيرىا من 
أجل التعميم؛ إذ ظيرت الحاجة إلى توظيف مفاىيم الذكاء 

اعي من أجل استغالل المرونة التي توفرىا في عرض االصطن
المواّد التعميمية والتجاوب مع البيئة التعميمية، وفقًا لمعطيات 

من االحتياجات الحقيقية لممتعّمم. وكان من  -أساساً -تنطمق 
آخر تطبيقات مفاىيم الذكاء االصطناعي في الحياة ما اصطمح 

، أو "Ambient Intelligence" عمى تسميتو بالذكاء المحيط
، والذي لقي اىتمامًا كبيرًا من الدارسين في (AmI) اختصاراً 

[ حيث يتوّقع 1مختمف أنحاء العالم في السنوات األخيرة ]
الباحثون أن ُتسيم مفاىيمو وتطبيقاتو في إحداث تغييرات ىامة 
عمى أسموب حياة البشر، ونقميا إلى مراحل جديدة من التطّور 

 ].2والرفاىية ]
قد تم تطوير ىذه التقنيات الذكية بسرعة كبيرة لمغاية في و 

 :السنوات األخيرة نظرًا لألسباب اآلتية
أوال: قمق الناس بشأن ىذه التقنيات الجديدة أصبح أقل بسبب 
تحسين تجربة المستخدم، وتوفر تقنيات داعمة أكثر، والتي تم 

 .تطويرىا باستخدام ميزات رائعة وسيمة االستخدام
أصبحت ىذه التقنيات الجديدة أكثر شيوعا بين الشباب،  ثانيا:

وىذا يجعل األجيال األكبر سنا يرغبون في تجربة أشياء جديدة 
 .بمساعدة أحفادىم

كبار السن والمعاقين  -إلى حد كبير  -ثالثا: تشجع الحكومات  
عمى استخدام تمك التقنيات التي قد توفر قدرًا كبيرًا من الجيد 

 ].3اية الناس ]المبذول في رع
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ولذلك، فقد أصبح الذكاء المحيط ىو االتجاه السائد في الجيل 
 .القادم من التقنيات الذكية، وخالل العقود األخيرة

وتحاول تطبيقات الذكاء المحيط أن توّفر رؤية مستقبمية      
مميئة بالذكاء والتفاعل مع الحياة اليومية المتجاوبة مع أنشطة 

م واحتياجاتيم عمى نحو يتأسس عمى مكونين البشر وردود أفعالي
رئيسين ىما: أجيزة االتصال، وأجيزة االستشعار، بما يؤدي إلى 
انتشار الذكاء في البيئة المحيطة بالتوازي مع التنسيق بين ىذه 

 ].4األجيزة اإللكترونية وبين أنشطة البشر واحتياجاتيم الرئيسة ]
ذكاء المحيط، إال أنو ال وبالتالي، يتضح أنة بالرغم من أىمية ال

 -يوجد سوى عدد قميل من الدراسات األجنبية، وكذاك العربية 
حاولت البحث عن إمكانيات بيئة التعمم  -حسب عمم الباحث 

 .في كل مكان
عمى تحديد  ,Liu, & Chu [5] وقد ركز كل من     

اإلمكانيات التعميمية التي يمكن توفيرىا من خالل بيئة التعمم في 
، والذي يمكن أن EULER" مكان. واقترحا نظامًا يسمىكل 

يوفر ثمانية إمكانيات تعميمية: بناء، وتطبيق، وتوليف، وتقييم 
المعرفة والتفاعل، والتعمم التعاوني، والتعمم بمساعدة األلعاب، 
والوعي بالسياق. وعالوة عمى ذلك، فقد أكدا عمى أن التعمم في 

سياق وفرص التعمم الذاتي كل مكان يوفر معمومات الوعي بال
لمدارسين، لذلك، فيو يمكن الطالب من تحقيق أىداف التعمم في 

عمى  - أيضاً  –أي وقت وفي أي مكان، بل وزيادة قدرتيم 
استكشاف المعارف الجديدة وحل المشكالت. وينبغي النظر في 
ىذا باعتباره أحد أكثر الخصائص أىمية لمتعمم في كل مكان، 

لجعل  التقنيةبيئة التعميمية تتطمب تطبيق ىذه وىذا يؤكد أن ال
 .عمميو التعميم أكثر ثراًء وفعالية

 مشكمة الدراسة. 2
 أ. أسئمة الدراسة

 :يمكن صياغة أسئمة البحث عمى النحو اآلتي
 ما مفيوم الذكاء المحيط وأسسو العامة؟. 1
 ما التطّور التاريخي لمفاىيم الذكاء المحيط؟. 2
 الداعمة لمذكاء المحيط؟ما األسس . 3

 ما نماذج التطبيقات العامة لمذكاء المحيط؟. 4
 ىل يمكن تطبيق الذكاء المحيط في العممية التعميمية؟. 5

 ب. أهمية الدراسة
مع ظيور تقنيات جديدة بشكل مستمر في مختمف دول        

العالم، فإن الحاجة ماسة لتطبيق تمك التقنيات في المجاالت 
ويأتي مجال التعميم من بين أىم المجاالت التي يجب المختمفة، 

أن تستفيد منيا التقنيات الحديثة وتوظفيا بما يخدم المشاركين 
 ,Leonidis [6] في العممية التعميمية، حيث أكدت دراسة

Korozi, Margetis, Ntoa, Antona, and 

Stephanidis, عمى أن بيئات الذكاء المحيط (AmI)  توفر
الستغالل تقنيات الكمبيوتر المتطورة في الحياة فرصة كبيرة 

اليومية، وعمى وجو الخصوص، يمكن تعزيز البيئة التعميمية 
بشكل كبير من خالل الذكاء المحيط، حيث يمكن نقل وسائل 
التعمم الشخصي والذاتي من الورق والنماذج إلى سيناريوىات من 

ل تناوليا في واقع الحياة. وبالرغم من أىمية ىذه التقنية، مازا
البيئة العربية محدودًا جدًا، بالرغم من أن الذكاء المحيط يمعب 
دورًا ىامًا في التعميم من خالل زيادة الوصول إلى المعمومات، 
ثراء بيئة التعمم، مما يسمح لمطالب بالتعمم النشط، والتعاون،  وا 

 ].3وتعزيز دوافعيم لمتعمم ]
ا زال تناولو في وىكذا، يتضح أن الذكاء المحيط م     

الدراسات العربية قمياًل، من حيث تطبيقاتو التعميمية، األمر الذي 
يتطمب إلقاء الضوء عمى المفاىيم والمحاور ذات العالقة بالذكاء 
المحيط لتأسيس إطار نظري لمباحثين في ىذا المجال مستقباًل، 
وحث الباحثين عمى أن يكون ىذا النمط من الذكاء محور 

 .طبيقية في المجال التعميميالبحوث الت
وبالتالي، تكمن أىمية البحث الحالي في تناولو مفيوم الذكاء     

المحيط، والذي يعد أحد أكثر المفاىيم التقنية حداثة ورواجًا في 
السنوات األخيرة، باإلضافة إلى ندرة الدراسات التي تناولتو، 

ت اإلفادة بالرغم من أن كثيرًا من الدول المتقّدمة بدأت محاوال
من مفاىيم الذكاء المحيط وتطبيقاتو في مختمف المجاالت، 

 .ومنيا المجال التعميمي
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 ج. أهداف الدراسة
 :ييدف البحث الحالي التعرف عمى اآلتي

 .مفيوم الذكاء المحيط وأسسو العامة. 1
 .التطّور التاريخي لمفاىيم الذكاء المحيط. 2
 .األسس الداعمة لمذكاء المحيط. 3
 .نماذج من التطبيقات العامة لمذكاء المحيط. 4
 .تطبيق الذكاء المحيط في العممية التعميمية. 5

 اإلطار النظري والدراسات السابقة. 3
يحاول ىذا البحث استعراض المالمح العاّمة األساسية       

لمفاىيم الذكاء المحيط وأسسو، وأبرز تطبيقاتو، والكيفية التي 
ادة من تطبيقاتو في العممية التعميمية، يمكن من خالليا االستف

زاء ذلك فقد ُقّسم البحث إلى خمسة محاور أساسّية، يحاول كّل  وا 
منيا أن يغّطي جانبًا من الجوانب المتعّمقة بيذا المفيوم الحديث 

 :نسبيًا عمى النحو اآلتي
  أواًل: مفيوم الذكاء المحيط وأسسو العامة

مجال لمبحث والتطوير يسيم ىو  (AmI) الذكاء المحيط       
في إثراء البيئات التعميمية وتعزيز مفيوم "التعمم باستخدام 

ويمكن أن يمعب  (ICT) تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت
الذكاء المحيط دورًا ىامًا في التعميم من خالل زيادة الوصول إلى 
ثراء بيئة التعمم، مما يسمح لمطالب بالتعمم النشط،  المعمومات، وا 

 ].3والتعاون، وتعزيز دوافعيم لمتعمم ]
ويتعّمق مفيوم الذكاء المحيط بمجموعة من األسس التي       

تستمّد خصوصيتيا من القدرة عمى الوصول إلى بيئة معرفية 
أساسيا التكنولوجيا بما توّفره من امتيازات يمكن استغالليا عمى 

اىيم نطاق واسع لتسييل حياة البشر وتنظيميا. غير أّن مف
وتطبيقات الذكاء المحيط ال تقتصر عمى استخدام التكنولوجيا 
بوصفيا أدوات يمكن أن تسيم في زيادة رفاىية اإلنسان وتحقيق 
تحسٍن في أساليب حياتو فحسب، بل تتعدى ذلك إلى مرحمة 
تصير فييا التكنولوجيا قادرة عمى التجاوب مع البيئة المحيطة 

، ورصدىا، والعمل وفقًا ليا، عبر مالحظة التغيرات التي تطرأ
 ].7واتخاذ القرارات بناء عمييا ]

 ويعرف الذكاء المحيط بأنو "بيئة رقمية تدعم الناس في      
[، ويتفق 8حياتيم اليومية بشكل استباقي، ولكن بشكل معقول" ]

لمذكاء المحيط عمى أساس أنو Augusto [9] ذلك مع تعريف 
وتساعدىم في حياتيم اليومية من خالل "بيئة رقمية تدعم الناس 

المساعدة بطريقة معقولة". والمساعدة ىنا يتّم تحديدىا بناء عمى 
ما يكتنف مفاىيم الذكاء من معطيات تجعميا ممّمة بالبيئة 
المحيطة، بحيث يمكن عمى إثر ذلك أن تُتّخذ القرارات وفقًا ليذا 

سمية التي تقرن الفيم العميق لمبيئة المحيطة، ومن ىنا جاءت الت
الذكاء بالمحيط العام الذي تتحدد القرارات والخطوات بناء عمى 

 .تحميمو وفيمو
وعمى الرغم من أّن مفيوم الذكاء المحيط حديث النشأة،       

، .Cook, et al [3] إال أّن ىنالك العديد من التعريفات ذكرىا
طمح الذي والتي حاولت أن تقّدم إطارًا تعريفيًا جامعًا ليذا المص

راج استخدامو كثيرًا في السنوات األخيرة. وكانت معظم ىذه 
الدراسات تنطمق من أسس مشتركة، ومفاىيم محددة لتعريف 
الذكاء المحيط، حيث ينبغي أن يكون الذكاء المحيط حساسًا 
وقاباًل لالستجابة والتكيف، وشفافًا، ومنتشرًا في كل مكان، 

 .وذكياً 
واضحًا أّن الذكاء المحيط يعتمد عمى ما توّفره وىكذا، يبدو      

البيئة الرقمية من بيانات يمكن تحميميا لمتنبؤ بمجموعة من 
المعطيات المسبقة، وتكييف عالقة اإلنسان بالتقنية بناء عمييا، 
وىو ما يعني أّن الذكاء المحيط يقوم بجزء من عممياتو انطالقًا 

 .مما يمكن تسميتو بالخبرة
أن لمذكاء المحيط  .Chandrasekhar, et al [7] ويرى      

ميزة أساسية ممثمًة بمرونتو في التكيف مع احتياجات البشر 
ومتطمباتيم، فيعّرفانو بوصفو "نموذَج معمومات جديًدا يتّم فيو 
تمكين الناس من خالل بيئة رقمية تعي بوجودىم، وتتكيف 

يعد الذكاء معيم، وتستجيب الحتياجاتيم وطمباتيم"، وبالتالي 
المحيط بمثابة وجو جديد لمحياة يتكون من أجيزة االتصال، 
وأجيزة االستشعار، مما يؤدي إلى ذكاء منتشر في البيئة 
المحيطة التي تدعم أنشطة وتفاعالت المستخدمين، بيدف إجراء 
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تغيير كبير في طريقة عيش الناس لحياتيم، وذلك بفضل تطور 
واع مختمفة من األجيزة بشكل التكنولوجيا الرقمية، وتوفر أن

كبير. ومع ذلك، فإن االنتشار الواسع لألجيزة اإللكترونية ال 
يخمق الذكاء المحيط، حيث يجب عمى ىذه األجيزة التنسيق 
والتعاون مع بعضيا البعض من أجل دعم األنشطة البشرية 

 ].11وتفاعالتيم المقابمة لدعم الذكاء في البيئة المحيطة ]
ا إلى ىذه الرؤية المشتركة يمكن تعريف الذكاء واستنادً      

المحيط بأنو البيئة الرقمية القادرة عمى دعم البشر في حياتيم 
نما عمى نحو تفاعمي  اليومية، ليس عمى نحو آلي فقط، وا 
وذكي، حيث يستخدم الذكاء المحيط من أجل تسييل حياة الناس 

عطائيا طابعا أكثر راحة ورفاىية، وذلك من خالل تمبيتو  وا 
لالحتياجات والمتطمبات األساسية، مع القدرة عمى االستجابة 
لمحالة المزاجية والوضع العام لممستخِدم. ولعّل الوصول إلى مثل 

توافر بيئة إلكترونية  -عمى نحو أساسّي  -ىذه المرحمة تتطمب 
حّساسة وقادرة عمى االستجابة لوجود البشر والتفاعل معيم. لذا 

أنو إذا كانت تطبيقات الذكاء المحيط ال زالت  يؤكد البحث عمى
في بداياتيا، خاصة في البيئة العربية، فإّن الباحثين يرون أنو 
سيكون جزءًا أساسيًا من العصر القادم، إذ إنو يمّثل رؤية حول 
مستقبل اإللكترونيات االستيالكية، واالتصاالت والحوسبة، والتي 

يات. وفي عالم الذكاء في أواخر التسعين - أصالً  –ُوِضعت 
المحيط، فإن األجيزة تعمل لدعم الناس في األنشطة، والميام، 
والطقوس اليومية بطريقة سيمة وطبيعية، وذلك باستخدام 
المعمومات المخزنة في ىذه األجيزة. وألن ىذه األجيزة تتطور 
لتصبح أصغر حجمًا وأكثر ارتباطًا واندماجًا في بيئتنا، فإن 

ي محيطنا ستصبح خفّية تمامًا وال يعرفيا سوى التكنولوجيا ف
المستخدم نفسو. وحتى يتّم الوصول إلى ىذه المرحمة فإّن ىنالك 
مجموعة من األسس العامة التي يجب توافرىا لضمان تحقيق 
الفائدة الحقيقية من الذكاء المحيط، ومن أىّم ىذه األسس ىو أن 

بة والتكّيف، وشفافًا، يكون الذكاء المحيط حساسًا، وقاباًل لالستجا
 ).1ومنتشرًا في كل مكان، وذكيًا، كما ىو موضح في الشكل )

 

 1شكل 
 األسس العامة لفمسفة الذكاء المحيط

 -أساسًا  –وتنص الخصائص الرئيسة لمذكاء المحيط       
عمى أنو عندما تتغير الظروف البيئية يمكن لألجيزة المثبتة 
التقاط ىذه التغيرات، وعرضيا في صيغة بيانات معينة لتحميميا 

أن تكون قادرة عمى التعرف  -أيضًا  –في وقت الحق. وينبغي 
ومن ثم اتخاذ  عمى تمك البيانات التي تم جمعيا من البيئة،

قرارات، أو تقديم اقتراحات معقولة وفقًا لتمك التغيرات. ويجب أن 

 الذكاء املحيط

 الحساسية

قابلية 
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تكون البيانات أو الموارد متاحة دائمة، ويمكن لبعض نماذج 
الذكاء المحيط أن تتعرف عمى البيانات المدخمة، وتغير نفسيا 

 ].8لمتكّيف مع البيانات الجديدة القادمة" ]
  فاىيم الذكاء المحيطثانيًا: التطور التاريخي لم

يمتمك البشر قدرات عقمية مميزة، ومناىج متنوعة       
-لالستقصاء وحل المشاكل والتفكير، وقد تطّورت ىذه القدرات 

عبر مراحل طويمة من عمر البشرية، وعمى الرغم من  -تاريخياً 
أّن مفاىيم الذكاء المحيط، ومن قبميا مفاىيم الذكاء 

ديثة نسبيًا، إال أّن محاوالت البشر االصطناعي، ىي مفاىيم ح
لدراسة الذكاء وأنماطو وأشكالو، ودراسة البيئة المحيطة بو 

منذ  -والمؤّثرة فيو تعد قديمة، حيث حاول العمماء والفالسفة 
فيم آليات التفكير عند اإلنسان، وتقديم تصورات منطقية  -القدم 

العالم في  عن الذكاء وماىيتو، غير أّن التطّورات التي شيدىا
العقود الماضية أّدت إلى إحداث تغّيرات جذرية في ىذه 
المفاىيم، ال سيما بعد اختراع الحاسب، وما تبعو من ثورة 

 .تكنولوجية ىائمة عمى مختمف المستويات
ويرجئ معظم الباحثين ظيور مصطمح الذكاء المحيط إلى      

، (1997السنوات األخيرة من عقد التسعينيات، ففي عام )
وبمناسبة الذكرى السنوية الخمسين لجمعية الحوسبة اآللية، ُطمب 
من عمماء الحاسب من جميع أنحاء العالم إعطاء رأييم حول 

[، وكان رد 11السنوات الخمسين المقبمة في مجال الحوسبة ]
تصوروا  -جميعًا  –فعل العمماء ثابتًا بشكل الفت لمنظر، فيم 

وزعة تحيط بالناس بطريقة خفية عالًما يتكّون من أجيزة حاسب م
وغير مزعجة. والحوسبة في كل مكان ىي واحدة من النماذج 
األولى التي تقوم عمييا رؤية الذكاء المحيط، وىي مصطمح تّمت 

[ الذي اقترح بنية حوسبية تخاِلف بنية 12صياغتو من قبل ]
الحوسبة المتنقمة، وتجعل من الممكن الوصول إلى أي مصدر 

في أي زمان ومكان من قبل أي شخص. ويمكن لممعمومات 
تصّور مثل ىذا العالم من خالل شبكة موزعة ضخمة تتكون من 
آالف من النظم المترابطة التي تحيط بالمستخدم وتمبي احتياجاتو 

 .لممعمومات، واالتصاالت، والتصفح، والترفيو

 -عن كثب  -ومن الواضح أن رؤية الذكاء المحيط تتابع  
مبكرة في الحوسبة في كل مكان، وينبغي أال ُينظر التطورات ال

إلييا عمى أنيا تطّور ثوري، بل عمى اعتبارىا تطوًرا طبيعيًا 
ناجمًا عن عدد من العوامل المّتصمة بالتطورات عمى مستوى 
العالم، والتي وقعت في نياية القرن الماضي وميدت الطريق 

ة وطريقة لمفيوم جديد في مجال تطوير األنظمة اإللكتروني
 .استخدام الناس ليا

( البداية الحقيقية لظيور مفيوم الذكاء 1998ويمّثل عام )     
المحيط وبداية رواجو بين األوساط الميتمة في أمور التقنية، وقد 
كان ذلك في سمسمة من ورش العمل الداخمية التي تّمت بتكميف 

، حيث كان اليدف (Philips) من مجمس إدارة شركة فيميبس
ألساسي من ورش العمل ىو البحث في عدد من السيناريوىات ا

المختمفة التي من شأنيا أن تؤدي إلى ارتفاع حجم الصناعة 
اإللكترونية االستيالكية في العالم الحالي، وىو ما يعتبر بمثابة 
إنتاج أجيزة سيمة االستخدام ومتكاممة وتدعم المعمومات، 

. وقد عممت 2121عام واالتصاالت، والترفيو في كل مكان في 
، (palo alto venture partners) شركة بالو ألتو فينتورز

وىي شركة أمريكية لالستشارات اإلدارية، كمساىم في ىذا 
[. وتم تقديم أول عرض عام لمذكاء المحيط في 13المشروع ]

 Roel)( من قبل1999مؤتمر غرفة المعيشة الرقمية في عام )

Pieper)  مجمس إدارة شركة فيميبس الذي كان عضوًا في
لإللكترونيات، والمسؤول عن األجيزة اإللكترونية االستيالكية 

 ].7في ذلك الوقت ]
( انضم مركز البحوث التابع لشركة 1999وفي عام )      

(، وىو Oxygen allianceفيميبس إلى تحالف األكسجين )
تحالف دولي من الشركاء الصناعيين الذين يتعاونون في سياق 

 (MIT)لتابع لمعيد ماساتشوستس لمتقنيةروع األكسجين امش

Massachusetts  Institute of Technology 13] .]
ومشروع األكسجين ىو جيد مشترك بين مختبر عموم الحاسب 
ومختبر الذكاء االصطناعي التابعين لمعيد ماساتشوستس 
لمتقنية، والذي كان ييدف إلى تطوير تكنولوجيا الحاسب لمقرن 



4122115
 

126 

احد والعشرين، وىو يسمح لوحدة االتصاالت المحمولة الو 
المتعددة الوسائط باالتصال من خالل وحدات بيئية مع شبكة 
االتصاالت ذات النطاق العريض، وبالتالي دعم الوصول إلى 

المعمومات واالتصاالت في كل مكان، كما ىو موضح في 
 (2الشكل )

 

 2شكل 
 مثال عمى غرفة متكاممة لمذكاء المحيط في معهد ماساتشوستس لمتقنية

 حيث تتضمن الغرفة
 .كاميرات المراقبة  •
 .شاشات العرض  •
 .ميكروفون استقبال السمكي  •
 .كاميرات تتبع  •

لى جانب ذلك، كان ىنالك مسار يتم تطويره عمى خط       وا 
يدف وضع رؤية الذكاء المحيط كمبادرة مفتوحة مواٍز، ويست

لمنيوض باالبتكار في مجال تقنية المعمومات واالتصاالت في 
أوروبا. وبعد مشورة فريق مجتمع المعمومات واالستشارات التقنية 

، وكنتيجة لمعديد من المبادرات التي قامت بيا 2111في عام 
المحيط يكتسب  المفوضية األوروبية فقد بدأ تطوير رؤية الذكاء

االىتمام األكبر، وأسفرت ىذه المبادرات عن مشاريع بحثية 
عديدة تيدف إلى تطوير وتحقيق رؤيتو عمى نحو يجعميا قابمًة 

 ].14لمتطبيق عمى نطاق واسع ]
وفي الوقت نفسو، فقد تم اعتبار ىذه الرؤية أحد المواضيع      

 الحوسبة اآلليةالرائدة في مجال عموم الحوسبة من قبل جمعية 
(ACM) Association for Computing Machinery ،

الذكاء  ,Aarts, and Wichert [15] ونتيجة لذلك فقد تناول
المحيط في كتابيما: "إلى ما يسمى بالمستقبل غير المرئي"، وقد 
نشر الكتاب بمناسبة مؤتمر جمعية الحوسبة اآللية 

1(ACM1)لكيربائية ، والذي ييدف إلى تزويد اليندسة ا
ومجتمع عموم الحاسب في العالم برؤى جديدة لمستقبل الحوسبة 

 .ككل
وبدأت العديد من المؤتمرات الكبرى تسّمط الضوء عمى       

التطورات التي تيم جميورىا في الذكاء المحيط، باإلضافة إلى 
انتشار العديد من الكتب التي تتناول الجوانب المختمفة لمذكاء 

يات التي تواجو تصميم نظم الذكاء المحيطة، المحيط. والتحد
 ].16والجوانب االجتماعية والثقافية لمذكاء المحيط ]

ومنذ ذلك الوقت بدأت مفاىيم الذكاء المحيط وتطبيقاتو      
تطرح عمى نحو جاٍد عمى طاولة النقاش في أي رؤية مستقبمية 

بما  تكون فييا التقنية محورا لمعمل، حيث استطاع ىذا المفيوم،
يتوفر عميو من مرونة وقدرة عمى مواكبة البيئة المحيطة بكامل 
متغيراتيا، أن يفرض حضوره في الدراسات واألبحاث الحديثة، 
لتصير تطبيقاتو مجااًل رحبًا يتّم االستفادة منيا في مختمف 

 .النشاطات اإلنسانية
 ثالثًا: األسس الداعمة لمذكاء المحيط

السابق أّن الذكاء المحيط ىو جزء  يبدو واضحًا من العرض     
من رؤية شاممة تقوم عمى االعتماد عمى التقنية في أكثر صورىا 
تطّورًا من أجل الوصول إلى مرحمة تستجيب فييا ىذه التقنية 
لالحتياجات األساسّية لإلنسان، ويقوم ذلك عمى نحو أساسّي 
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يئة عمى جمع البيانات من أجيزة االستشعار التي تصور حالة الب
الراىنة والتفكير في البيانات التي تم جمعيا من أجيزة 
االستشعار ىذه باستخدام تقنيات الذكاء االصطناعي، ثم العمل 
عمى البيئة باستخدام وحدات التحكم وفقًا لالقتراحات المقدمة من 
نماذج التفكير. وىكذا، فإّن الذكاء المحيط يشتمل عمى العديد 

يات عموم الحاسب، مثل الوعي من الجوانب المختمفة لتقن
بالسياق، والحواسب المخفية، وانتشار أجيزة الحاسب في كل 

بعض تقنيات التعّمم اآللي،  -أيضًا  –مكان. وىو يستخدم 

-agentواستخراج البيانات، والبرمجيات القائمة عمى الوكيل )

based software وحتى يتسّنى لمذكاء المحيط أن يعمل ،)
و المتوّقع فإنو يعتمد عمى أربعة أسس ذكرىا بكفاءة عمى النح

[8 ]XU وتعد بمثابة اإلطار المرجعي الذي يعمل فيو الذكاء ،
، والتفكير Sensingالمحيط، وىذه األسس ىي: االستشعار 

Reasoning واإلجراءات ،Acting والتفاعل بين اإلنسان ،
، والتي (Human–computer interaction) HCIوالحاسب 
 لشكل اآلتي:يوضحيا ا

 

 3شكل 
 ]8األسس الداعمة لمذكاء المحيط  ]

 :وفيما يمي استعراض ىذه األسس بالتفصيل
 االستشعار -1

االستشعار ىو "الجزء األساسي والميم من التقنيات التي يعتمد 
الجسر الذي يربط بين العالم عمييا الذكاء المحيط؛ ألنو ىو 

المادي والعالم الحسابي. وبدون أجيزة االستشعار ال يمكن رصد 
التغّيرات البيئية المحيطة، ثم تحويميا إلى بيانات يمكن 

 ."عرضيا
وقد أصبح حجم أجيزة االستشعار اليوَم صغيرًا إلى الحّد      

الذي يمكن معو إخفاء ىذه األجيزة بدرجة كبيرة، مما جعميا 
شائعة االستخدام في تطبيقات حياتية مختمفة، وتشمل بعض 
التطبيقات الشائعة ألجيزة االستشعار أجيزة استشعار الحركة، 

ستشعار ىي أىم والرطوبة، والضغط، وتكون حساسية جياز اال
مكون فيو، والتي ستجعل البيانات المخرجة تتغير عند وجود 

 .حساسية مختمفة
أما استخدام مستوى أعمى من أجيزة االستشعار فيتمثل       

التي يمكن الوصول  (WSN) في أجيزة االستشعار الالسمكية
إلييا عن طريق وضع عدد كبير من أجيزة االستشعار المختمفة 

تشكيل شبكة لمكشف عن التغيرات في درجة الحرارة، في البيئة ل
والصوت، والضوء والضغط وغيرىا من متغيرات، ومن ثم نقل 
البيانات التي تم جمعيا إلى جياز كمبيوتر أو نظام مركزي 
التخاذ اإلجراءات المطموبة. واليوم، فإن أجيزة االستشعار 

 ية، مثلالالسمكية لدييا بالفعل العديد من التطبيقات الصناع

الذكاء 
 المحيط 

 االستشعار

 التفكير

 اإلجراءات
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 .رصد تموث اليواء، ومراقبة نوعية المياه
وعمى الرغم من أن تقنيات االستشعار تعتبر جيدة جدا      

لالستخدام ويمكن تثبيتيا أو دمجيا في حياتنا اليومية، إال أن 
ىناك بعض اإلشكاالت المعقدة الموجودة فييا، فعند إدخال 

مدخمة، يتم تطبيق بيانات االستشعار، ومن ثّم تحميل البيانات ال
تقنيات مثل لوغاريتمات التعمم المختمفة واستراتيجيات استخراج 
البيانات عمى نطاق واسع، وثمة مشكمة تتمّثل في حجم البيانات 
المدخمة التي تم جمعيا من البيئة، إذ يمكن تشغيل جميع أجيزة 

ساعة يوميًا من أجل الكشف  24االستشعار المثبتة تقريبا لمدة 
حاالت طوارئ، ولذلك فمن الصعب حقا تخّيل حجم عن أي 

بيانات االستشعار، فضال عن ذلك تبرز مشكمة أخرى ىنا وىي 
أّن البيانات المدخمة تحتوي في الواقع عمى كمية معينة من 
الضوضاء المربكة والمضممة عند تحميل البيانات المدخمة، وبعد 

ة، والتي ذلك تكون كيفية تصفية تمك البيانات ىي قضية كبير 
ينبغي تناوليا في موضوع التعّمم اإللكتروني أو استخراج البيانات 

[17.[ 
 التفكير -2

يقوم التفكير بربط الموغاريتمات الحسابية بالعالم الحقيقي.       
بالتعمم اإللكتروني الذي  -في الواقع  -وتتعمق تقنيات التفكير 

بناء عمى يبني نماذج أو أنظمة عن طريق التعمم واالختبار 
البيانات التي تم جمعيا من العالم الحقيقي، ووفقًا لتمك النماذج 

 .والنظم، فإن اآلالت تعرف كيفية التصرف في ظروف معينة
أساسًا  –والميزة األولى لمتفكير ىي النمذجة، وىو ما يعني      

نماذج مختمفة يتم بناؤىا لتخصيص سموك بعض األجيزة نحو  -
فة. ويمكن لمنماذج األساسية أن تجعل برامج االستخدامات المختم

الذكاء المحيط تؤدي بعض السموكيات بحسب التغيرات البيئية 
المختمفة. والنماذج المتقدمة لدييا القدرة عمى تصحيح أنفسيا، 
وىي أفضل بكثير لممستخدمين ألنيا تمتاز بإمكانية ضبط نفسيا 

يانات اإلخراج وفقًا لبيانات اإلدخال، وىو ما يضمن أن تكون ب
أكثر دقة من الناحية النظرية. وىذا يشبو التخصيص 

  –أيضًا  –لمستخدمين محددين، ولكن ىذا النوع من النماذج ىو 

 .أكثر تعقيدا وسيكون مكمفا تبعا لذلك
وتنطوي مرحمة التفكير عمى بعض التحديات التي ينبغي      

نات المفيدة تجاوزىا، وأحد ىذه التحديات ىو كيفية تطبيق البيا
فقط عمى نماذج معينة عند محاولة تصحيح النماذج. والتحدي 
اآلخر يتعمق بأداء النماذج نفسيا، وقد وجد بعض الباحثين أن 
بعض بنيات البيئات الصغيرة لدييا متوسط معقول من وقت 
التفاعل والذي يكون مقبوال من قبل معظم المستخدمين. ومع 

عل، فإن متوسط وقت التفكير يبدو ذلك، فبالمقارنة مع وقت التفا
مرة من وقت التفاعل. والحل  21طوياًل جدًا، ويبمغ أكثر من 

ليذه المشكمة يمكن أن يكون بإضافة المزيد من عوامل التفكير 
أو تقديم ما يكفي من الطاقة الحسابية. وميما كان الحل 

 ].17األخير، فينبغي أن يكون مستقال عن سيناريوىات محددة ]
يزة الثانية لمتفكير ىي معرفة اإلجراءات. وفي بعض والم

الحاالت، مثل المنازل الذكية، فإن معرفة سموك الناس ومحاولة 
التنبؤ بو يكون أمًرا ضروريًا. وميام المعرفة وأنشطة التنبؤ ىذه 
لدييا حاالت خاصة بيا وتعمل كأساسيات في السيناريوىات 

قنيات تم اكتشافيا من الخاصة بيا. وعمى الرغم من أن ىذه الت
قبل الباحثين منذ عدة سنوات، فإنيا ال تزال تشكل تحديًا كبيرًا 
لمخبراء لبناء نماذج أكثر قدرة عمى االكتشاف وأكثر دقًة في 

 .التعرف عمى النشاط
أما الميزة الثالثة لمتفكير فيي عممية صنع القرار، وفي البداية، 

جراءات التنبيو، مثل إ -فقط-فإن أنظمة الذكاء المحيط تدعم 
تحذير الفرد بالسموكيات الخطرة، أو إعادة تذكيره باألنشطة 
المقبمة. واآلن ىناك بعض تطبيقات صنع القرار المنفذة 
والمستخدمة في الذكاء المحيط، مما يعني أن الميام ال تقتصر 

عمى استكمال بعض  -أيضًا  –عمى التذكير، ولكن  -فقط  –
 .اإلجراءات المعينة

  اإلجراءات -3
عادة ما تستخدم أجيزة االستشعار لجمع البيانات ونقل       

البيانات إلى نماذج التفكير من أجل الحصول عمى اقتراحات 
بشأن اإلجراءات التالية. ويتم توفير آلية تمك اإلجراءات من قبل 



 
 

129 

األجيزة الذكية والمساعدة لنظام الذكاء المحيط. وفي بعض 
ر اآللية من خالل الروبوتات. وقد تم اكتشاف البيئات، يتم توفي

 -بالفعل  –تقنية الروبوت منذ عقود من الزمن، وقد تطورت 
إلى مستوى معين بحيث يمكن استخداميا في حياتنا اليومية 

 ].11وتوجيييا بسيولة من قبل المستخدمين ]
  التفاعل بين اإلنسان والحاسب -4

يط ىو مدى القدرة عمى إّن إحدى أبرز سمات الذكاء المح     
التأسيس لحالة من التفاعل بين اإلنسان والحاسب، وىو أمر 
يتطّمب مقدارا كبيرا من الوعي بالسياق )يعني الوعي بالسياق 
بشكل عام القدرة عمى استيعاب السياق المحيط بالنشاط البشري، 
وفي تطبيقات الذكاء المحيط فإّن الوعي بالسياق يمّثل مفيوما 

ن أجل ضمان أن يكون التفاعل بين الحاسب والنشاط أساسيا م
البشري مبنيا عمى فيم دقيق وموضوعي لالحتياجات البشرية(. 
من أجل الوصول إلى نتائج وقرارات دقيقة. وينبغي أن تكون 
واجيات نظم الذكاء المحيط طبيعية، وسيمة االستخدام. وبالنسبة 

السياق ليس صعب لتقنيات القرن الحادي والعشرين، فإن الوعي ب
المنال كما كان من قبل، ويمكن أن تكون المعمومات السياقية 
حول البيئات ىي معمومات الموقع، أو الضوء، أو الطقس، أو 
درجة الحرارة. وباستخدام أجيزة مختمفة، مثل أجيزة الحاسب 

الحصول عمى درجة حرارة الجسم  -بسيولة  –المحمول، يمكننا 
كن استخدام لوغاريتمات مختمفة لمتفكير أو نبضات القمب، أو يم

حول المعمومات السياقية، مثل التفكير القائم عمى الحكم، أو 
التفكير القائم عمى الحالة )التفكير القائم عمى الحالة ىو نمط 
من التفكير القائم عمى مقارنة الحالة بمئات أو آالف الحاالت 

ة التخاذ الشبيية بما يضمن االستفادة من التجارب السابق
القرارات المناسبة(. ونظرا لتحّول وتنوع سياق مستخدمين 
معينين، فيجب أن تكون ىناك أنطولوجيات مختمفة يمكن أن 
تصف سياقات معينة بشكل صحيح، وثمة جزء ميم آخر 

 ].18ألنظمة الذكاء المحيط، أال وىو التفاعل ]
 لحاسبوقد تم تطوير اتجاه تصميم التفاعل بين اإلنسان وا      

(HCI)  عمى نحو تفاعالت أبسط وأقل عددا، وأصبحت تمك

اآلالت أو األنظمة أكثر ذكاء، حتى يمكنيا تخزين بيانات 
المستخدمين والتفكير في تفضيالت المستخدمين، ومن ثم توفير 
خيارات ذكية لممستخدمين، ومع ذلك، فإن عددا معينا من الناس 

رارات نيابة عنيم، بل ىم ال يريدون أن تقوم اآلالت باتخاذ الق
يريدون أن تعطييم اآللة خيارات، واحتياجات، وأوامر معينة في 
ظروف معينة. وقد تم تطوير ىذه التقنيات بسرعة كبيرة، مع 
ظيور التقنيات الذكية، مثل التعرف عمى تعبيرات الوجو، 
 -والتعرف عمى اإليماءات والتعرف عمى الكالم، وىي تستخدم 

في حياتنا اليومية، مثل تثبيت وظيفة التعرف  -إلى حد كبير 
[. لذلك، يجب أن تكون 3119عمى الكالم في ىواتفنا النقالة ]

ىذه التقنيات بسيطة وسيمة االستخدام جدا، وىذا ىو ما يتعمق 
 .بواجيات االتصاالت

  رابعًا: نماذج من التطبيقات العامة لمذكاء المحيط
حديثًا نسبيًا، ويمّثل ثورة في  ال يزال الذكاء المحيط مجاالً      

عالم التكنولوجيا، حيث يتوقع أن يكون االعتماد عميو أكبر 
وأكثر وضوحًا في األعوام القادمة. وقد بدأت التوجيات تشير 
إلى ضرورة استخدام تطبيقات الذكاء المحيط في مختمف ميادين 
 الحياة وعمى نطاق واسع، ابتداًء من المنزل، وصوال إلى بيئات
أكثر تعقيدا، كالمصانع، والشركات، والمستشفيات، وأماكن 
التعميم، وغيرىا. فعمى سبيل المثال بدأت تطبيقات الذكاء 
المحيط ُتستخدم في المنازل، وذلك من أجل مراقبة سموك الناس، 
ومن ثّم اتخاذ قرارات ذكية، من أجل توفير حياة أسيل وأكثر 

 ].8تياجات الخاصة ]رفاىية خصوصا لكبار السّن وذوي االح
ويستعرض البحث أنموذجين من نماذج تطبيقات الذكاء       

المحيط، التي تّم تصميميا من أجل الوصول إلى بيئات أكثر 
، ومشروع الحياة Mav Home أمنًا ورفاىية، وىما مشروع

وبيان ذلك  New Easy living Project The الجديدة السيمة
 :بالتفصيل في اآلتي

  MavHome مشروع -1
بتطوير بيئة منزلية ذكية في جامعة  "MavHome قام "مشروع

 امـفي أرلينجتون. ويعمل نظ University of Texas تكساس
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MavHome  كعامل ذكي مستقل يستوعب بيئتو من خالل
استخدام أجيزة االستشعار، ويمكن أن يعمل عمى البيئة بمساعدة 

خالل أجيزة استشعار  وسائل التحكم. ويتم التحكم في النظام من
الضوء، والرطوبة، ودرجة الحرارة، والدخان، والغاز، والحركة 
باألشعة تحت الحمراء الموزعة في ىذه البيئة. وتكون وسائل 
التحكم الرئيسة ىي وسائل السيطرة عمى البرق، والستائر، 
وسخانات المياه، وشاشات عرض الفيديو المختمفة، ومطفآت 

ل الفيديو. ويتم توفير التحكم في الموقع الحريق، وأجيزة تسجي
وتتّبعو من خالل الوسائط أيضًا. وكان اليدف ىو إدارة المنزل 
آليًا بطريقة تزيد من إنتاجية وراحة المقيمين فيو، وتقميل تكاليف 
تشغيل المنزل، وضمان أقصى قدر من األمن في المنزل 

 ].21والبيانات الشخصية التي تم جمعيا ]
 لحياة الجديدة السيمةمشروع ا -2

انطالقًا من تطبيقات الذكاء المحيط قام فريق من ميندسي      
البحوث بشركة مايكروسوفت بتصميم أنموذج أطمق عميو اسم 

 The New Easy living-"مشروع الحياة الجديدة السيمة

Project" وكان اليدف ىو الوصول إلى تصميم ىندسي معقد ،
تفاعل بين اإلنسان والحاسب بشكل لبناء بيئات ذكية تسيل ال

خاص، ومع األجيزة بشكل عام. وقد ركز القائمون عمى 
المشروع عمى تطبيقات الذكاء المحيط، بحيث تكون أجيزة 
الحاسب أسيل استخداما وتؤدي المزيد من الميام أكثر من 
أجيزة الحاسب المكتبية التقميدية. وىي تحافظ عمى وعي 

قبة بالحاسب، واالستجابة لمتعبيرات مستخدمييا من خالل المرا
واألوامر الحركية والصوتية، ومعرفة ىندستيا وقدراتيا، وزيادة 

[. وبالتالي، سوف تتيح التقنية 21حجم التخزين بيا بسيولة ]
لممقيمين في المنزل بإجراء مكالمات ىاتفية بسيولة عن طريق 

منزل التحدث عن نواياىم من أي مكان يتواجدون بو، وسيقوم ال
 .كذلك بمراقبة األطفال تمقائياً 

 خامسا: تطبيق الذكاء المحيط في العممية التعميمية
يمّثل التعميم واحدًا من أكثر المجاالت حاجة لالستفادة من      

التطورات التكنولوجية المتقّدمة، وقد بدا واضحًا أّن الستخدام 

ت التعميمية، التكنولوجيا أثرًا واضحًا في االرتقاء بمستوى العمميا
عمى نحو جاّد  -وتحسين الجودة فييا. وقد بدأت الدراسات تتجو 

إلى ضرورة اإلفادة من الذكاء المحيط في العممية التعميمية  -
التعميمية، وبرزت مفاىيم الوعي بالسياق والتعميم في كّل مكان 

 [22] كجزء من المفيوم التعميمي لمذكاء المحيط، حيث أشار 
Winters, Walker, and Rousos  إلى أن انتشار أجيزة

الحاسب في كل مكان لديو إمكانيات ىائمة لييكمة عميمة التعّمم، 
وخاصة في سياقات غير رسمية واجتماعية. ولموصول إلى ىذه 
اإلمكانيات يكون من الضروري تركيز التطور التكنولوجي 

اذج الحالي عمى التعميم من خالل تصميم، وتطوير واختبار النم
 Yang, [23]األولية الجديدة لمتعمم. واستنادًا إلى ما أوضحو

Okamoto, and Tseng  فإن الوعي بالسياق والتعّمم في كل
مكان ىو نموذج تعّمم بمساعدة الحاسب لتحديد السياق المحيط 
لمدارسين ووضعيم االجتماعي لتوفير خبرات تعّمم متكاممة، 

وسمسة. واليدف من الوعي وقابمة لمتطبيق، وواسعة االنتشار، 
بالسياق والتعمم في كل مكان ىو تعزيز التعمم اإللكتروني في أي 
وقت، وفي أي مكان، واختيار الوقت المناسب والمكان المناسب 
باستخدام الموارد المناسبة، وبداًل من ذلك، ووفقًا لما أوضحو 

[24] Hwang, Yang, Tsai, and Yang فإن الوعي ،
م في كل مكان ىو نيج مبتكر يدمج تقنيات الوعي بالسياق والتعم

بالسياق الالسمكية والمتنقمة لمكشف عن وضع الطالب في العالم 
الحقيقي، وتقديم الدعم أو التوجيو وفقًا لذلك. ومن ناحية أخرى، 
ومن ناحية أخرى، فإّن التعّمم في كل مكان ىو الخطوة التالية 

عض الخبراء أنو سيؤدي إلى في أداء التعّمم اإللكتروني، وتوقع ب
 ].25نقمة نوعية في التعميم، أو إلى طرق جديدة لمتعميم ]

وتنتج إمكانات التعّمم في كل مكان من االحتماالت المعززة      
بالوصول إلى محتوى التعمم وبيئات التعمم التعاوني بمساعدة 
الحاسب في الوقت المناسب، وفي المكان المناسب، وفي شكل 

وعالوة عمى ذلك، فإن ىذا الرأي يعد قريبا من أفكار صحيح، 
الذكاء المحيط التي وضعتيا الندوة الدولية حول التكنولوجيا 

بين  - بسالسة –حيث يمكن الجمع "ISTAG" [26]  والتحميل
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البيئات االفتراضية والمساحات المادية. وانتشار أجيزة الحاسب 
والذي يسمح في كل مكان يؤدي إلى التعمم في كل مكان، 

بإدراج أنشطة التعمم الفردية في الحياة اليومية. وكما تم التأكيد 
عمى ذلك بالفعل، فإن القضية األساسية في بيئة التعمم في كل 
مكان ىي كيفية توفير المواد المناسبة لمطالب في الوقت 
المناسب وبالطريقة المناسبة، وبالتالي فإن تكييف الوعي بالسياق 

و لجميع أنواع أنشطة التعمم في بيئات التعمم في ىو ال غنى عن
 .كل مكان

فإن الباحثين لدييم وجيات  [24] ىوانج وزمالؤه وكما ذكر     
نظر مختمفة لمصطمح "التعمم في كل مكان" حتى اآلن. ووجية 

، وىو 403 (P)"النظر الشائعة ىي "التعمم في أي مكان وزمان
كل مكان. ومع ىذا تعريف ذو معنى واسع جدا لمتعّمم في 

التعريف، فإن أي بيئة تعمم تسمح لمطالب بالتعّمم يمكن أن 
تسمى بيئة تعمم في كل مكان، بصرف النظر عما إذا كانت 
االتصاالت الالسمكية أو األجيزة النقالة تستخدم فييا أم ال. ومن 
وجية النظر ىذه، فإن البيئة التعميمية المتنقمة التي تسمح 

إلى محتوى التعّمم عبر األجيزة النقالة مع لمطالب بالوصول 
االتصاالت الالسمكية ىي حالة خاصة لمتعريف ذي المعنى 

[، والذي يمكن أن يكون بمثابة 26الواسع لمتعمم في كل مكان ]
التعريف األمثل لبيئة التعّمم الذكية، والذي ىو بال شك الوعي 

ينبغي بالسياق، وكذلك التعمم في كل مكان في نفس الوقت، ف
اعتبار وجية النظر الشائعة "التعمم في أي مكان وزمان" بأنيا 

 ,ElBishouty, Ogataواسعة وغير عممية. ووفقًا لما أوضحو

Rahman, and Yano  [27] فإن التحدي الذي يواجو العالم

الغني بالمعمومات ىو عدم تقديم المعمومات في أي وقت وفي 
ي الوقت المناسب أي مكان، ولكن تقديم الشيء الصحيح ف

 .وبالطريقة المناسبة لمشخص المناسب
ووفقًا ليذا التحديد تكون مفاىيم التعّمم في كّل وقت وفي      

كّل مكان خاضعة العتباراٍت خاّصة، تضمن تحقيق معادلة 
التعّمم بشقييا، الكّمي والنوعي، إذ يكون االعتماد عمى التقنية 

أي وقت وأي مكان  ليس من أجل إتاحة المجال لمتعّمم في
فحسب، بل الوصول إلى ذلك مع التركيز عمى المحتوى 
التعميمي وأساليب التعميم ومراعاة االحتياجات الحقيقية 

 .لممتعممين
وألىمية الوعي بالسياق والتعمم في كل مكان، تستعرض الدراسة 
خصائص ومعايير الوعي بالسياق والتعمم في كل مكان، وبيان 

 :ذلك في اآلتي
 خصائص الوعي بالسياق والتعمم في كل مكان -1

بناًء عمى المعطيات السابقة فإّن مفيوم الوعي بالسياق      
يتطمب فيما دقيقًا لعدد من المحاور التي ترتبط عمى نحو 
أساسّي بالعممية التعميمية بمختمف محاورىا، فالسياق ىنا يعني 
البيئة المحيطة بكل ما فييا من متغيراًت، وأي محاوالت لتوظيف 

عي بيذا السياق لن تكون ذات التكنولوجيا في التعميم دون و 
نتائج مؤّثرة عمى نحو إيجابي في العممية التعميمية، وبناًء عمى 

، بتمخيص خصائص الوعي Yang, et al [23]ذلك قام 
بالسياق والتعّمم في كل مكان في ثمانية جوانب أساسية عمى 

 النحو اآلتي:
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القابمية لمتنقل: وتعني استمرارية عمميات الحوسبة أثناء . 1
 .تحرك الطالب من مكان إلى آخر

 .الوعي بالموقع: تحديد مواقع الطالب عمى نحو دقيق. 2
بين مصادر  القابمية لمتشغيل: أن تكون العممية قابمة لمتشغيل. 3

 .وخدمات ومنصات التعمم المختمفة
االستمرارية: توفير جمسات خدمة دائمة خالل االتصال مع . 4

 .أي جياز
الوعي بالوضع: الكشف عن مختمف سيناريوىات الطالب، . 5

 .والمعارف التي يتعمميا الطالب في أي وقت ومكان
الوعي االجتماعي: الوعي بالعالقات االجتماعية بين . 6
طالب، بما في ذلك ما الذي يعرفونو؟ ماذا يفعمون في لحظة ال

 ما؟ ما كفاءة معارفيم وألفتيم االجتماعية؟
القدرة عمى التكّيف: تعديل المواد والخدمات التعميمية اعتمادا . 7

 .عمى وصول، وتفضيالت، واحتياجات الطالب في لحظة ما
المواد  االنتشار: توفير طريقة بدييية وشفافة لمحصول عمى. 8

والخدمات التعميمية، وتوقع ما يحتاجو الطالب قبل أن يعبرون 
 .عنو صراحة

 معايير الوعي بالسياق والتعمم في كل مكان -2

فضال عن الخصائص التي أشار إلييا البحث سابقا، فإّن لموعي 
بالسياق معايير خاّصة ينبغي المحافظة عمييا لضمان أن تحقق 

المرجّوة منيا في العممية التعميمية،  فكرة الذكاء المحيط الغاية
 .Hwang, et al [24] ، وكذلكYang, et al [23] وقد قام

بوضع المعايير المحتممة لبيئة الوعي بالسياق والتعمم في كل 
 :مكان عمى النحو اآلتي

شعور الطالب بالبيئة الحقيقية التي يتواجد فييا، مما يعني   -
 .التعمم في العالم الحقيقي أن النظام قادر عمى إجراء أنشطة

تقديم الدعم لمطالب من خالل مراعاة سموكيات وسياقات   -
 .التعمم لدييم في العالم االفتراضي والعالم الحقيقي عمى حد سواء

تقديم الدعم أو النصائح المخصصة لمطالب بطريقة   -
صحيحة، وفي المكان والوقت المناسبين، استنادا إلى السياقات 

والبيئية في العالم الحقيقي، وكذلك الممف الشخصي الشخصية 
 .ومحفظة أدوات التعمم الخاصة بالطالب

إمكانية التعّمم السمس من مكان إلى آخر داخل منطقة   -
 .محددة سمفاً 

القدرة عمى التكيف مع محتوى الموضوع لتمبية وظائف  -
 األجيزة النقالة المختمفة.

 

 5شكل 
 معايير الوعي بالسياق والتعّمم في كّل مكان

 ىي اإلطار العام الذي يمكن من خاللو تطبيق مفاىيم الذكاء إّن المفاىيم المتعّمقة بالوعي بالسياق والتعّمم في كّل مكان       

إدراك البيئة 
 الحقيقية

مراعاة 
سلوكيات 
وسياقات 

 التعليم

تقديم الدعم 
بطريقة 
 صحيحة

التعلم السلس 
من مكان إلى 

 آخر

التكّيف مع 
محتوى 
 الموضوع
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المحيط عمى نحو عممي في البيئات التعميمية، حيث يمتمك 
الذكاء المحيط الخصائص المثالية التي تجعل تطبيقاتو ذات أثر 
فاعل في إثراء البيئات التعميمية وتعزيز مفيوم "التعمم باستخدام 

ويمكن أن  [28] "(ICT) تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت
يمعب الذكاء المحيط دورًا ىامًا في التعميم من خالل زيادة 

ثراء بيئة التعّمم، مما يسمح لمطالب  الوصول إلى المعمومات، وا 
بالتعمم النشط والتعاون وتعزيز دوافعيم لمتعمم. وفي السنوات 
األخيرة بدأت تطبيقات الذكاء المحيط تظير عمى نحو فعمي في 
كثير من بيئات التعميم في الدول المتطّورة، وبدأت كبرى شركات 

ّدمة من أجل تحقيق طموح الدول المتق -جاىدة  –التقنية تعمل 
في تعزيز فرص االستفادة من الذكاء المحيط عبر مشاريع رائدة 

 .في ىذا المجال
وفي ضوء ما قدمتو الدراسة من محاور ذات عالقة بالذكاء 
المحيط، يقدم مجموعة من المالمح العامة، وذلك لإلفادة منيا 

 :في العممية التعميمية، وبيانيا كاآلتي
يدة جدًا وواعدة جدا تستخدم الذكاء المحيط ىو تكنولوجيا جد. 1
أجيزة االستشعار، وشبكات االستشعار، والتقنيات  -أساسًا  –

الذكية لبناء بيئة حساسة وذكية لمناس في حياتيم اليومية، 
ويحمل تطبيق لمذكاء المحيط أفكارًا ونيجًا جديدًا لمعممية 
التعميمية في كل مستوى من مستويات التعميم، األمر الذي يؤكد 

لبيئة التعميمية ىي بالتأكيد مكان عمل يستحق اىتمامًا أن ا
 .وتركيزًا خاصاً 

إن تحقيق الذكاء المحيط يفترض وجود تحول كاف في . 2
بالعمل  -أيضًا  –التفكير، ويتعمق ىذا التحول في التفكير 

اإلداري، باإلضافة إلى قدرة تقنيات الذكاء المحيط في تعزيز 
 .راسيةتجربة التعميم في الفصول الد

إن الذكاء المحيط يتطور بسرعة كبيرة، ولكنو ال يزال يواجو . 3
العديد من المشاكل والتحديات التقنية، واالجتماعية، واالقتصادية 

 .واألخالقية، والتي يجب التعامل معيا
إن السنوات المقبمة تعد بأن تصبح مميمة جدا لتطوير الذكاء . 4

عبة الجديدة التي تحمل المحيط مع العديد من المبادرات الص

الوعد بالمساىمة بشكل كبير في تحقيق رؤية الذكاء المحيط 
 .بشكل مثمر

إن الذكاء المحيط يشكل عبئًا عمى أولئك الذين يريدون جعل . 5
كل ىذا يحدث مع متطمبات كثيرة، ألنو يتطمب التعاون بين 
الفروع البحثية المتعددة والنظر في احتياجات وخصائص 

ذا تم  الثقافات المختمفة، وكذلك قابمية التشغيل البيني )التقني(. وا 
تمبية جميع متطمبات تقنيات الذكاء المحيط فسيتم قبولو في 
نياية المطاف من قبل الغالبية العظمى من المستخدمين ويؤدي 

 .إلى نجاح عممي واقتصادي عمى حد سواء
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AMBIENT INTELLIGENCE: ITS CONCEPT, 

BASICS, AND APPLICATIONS IN THE 

EDUCATIONAL PROCESS 

Mohammad A. Alharthi 

ABSTRACT_ The concept of ambient intelligence has been one of the most prevalent 

technological concepts in recent years. The research on this area is still in its early 

stages due to the modernity of the concept and its implementations.  

      This study aims to shed light on the concept of ambient intelligence, its principles, 

historical development, relationship to other areas (e.g., sensors, thinking, and human-

computer interaction), some models of ambient intelligence applications as well as its 

implementations in the educational fields. Because of the importance of the context 

awareness and learning everywhere, the researcher reviewed the characteristics and 

criteria of context awareness and learning everywhere in smart learning environments  

KEY WORDS: Ambient intelligence, Awareness of context and learning everywhere, 

Smart learning environment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


