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ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى دور الذكاء االصطناعي في رفع كفاءة النظم اإلدارية

إلدارة الموارد البشرية بجامعة تبوك .وقد اعتمدت الباحثة إلجراء الدراسة المنيج التحميمي.
ولتحقيق أىداف الدراسة تم تطوير أداة الدراسة (االستبانة) كأداة لجمع البيانات من أفراد
ع ينة الدراسة التي تم اختيارىا بأسموب الطريقة العشوائية لجمع البيانات من إداري الموارد
البشرية بجامعة تبوك والبالغ عددىم ( )07موظفاً وموظفة بعد أن تم التأكد من صدقيا
وثباتيا .تكونت أداة الدراسة من ( )66فقرة لقياس فاعمية برنامج قائم عمى الذكاء

االصطناعي في رفع كفاءة النظم اإلدارية إلدارة الموارد البشرية بجامعة تبوك .أظيرت نتائج
الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ( )7.70=αفي أداة الدراسة تُعزى لمتغيرات
الدراسة (الجنس ،المستوى التعميمي ،عدد سنوات الخبرة) عند مستوى داللة ( .)7.70وعمى
ضوء النتائج التي توصمت إلييا الدراسة فقد أوصت الباحثة بالعديد من التوصيات منيا
ضرورة إجراء المزيد من الدراسات حول الذكاء االصطناعي وعبلقتو بكفاءة النظم اإلدارية
إلدارة الموارد البشرية بحيث تشمل عينات أكبر من الجامعات عمى مستوى المممكة.

الكممات المفتاحية :الذكاء االصطناعي ،كفاءة النظم اإلدارية ،الموارد البشرية ،جامعة تبوك.
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The Role of Artificial Intelligence in Raising the Efficiency of
Administrative Systems for Human Resources Management at the
University of Tabuk
Abstract
The role of artificial intelligence in raising the efficiency of
administrative systems for human resources management at the University of
Tabuk. To conduct the study, the researcher was used the descriptive and
analytical approach. In order to achieve the objectives of the study, the study
tool (questionnaire) was developed as a tool to collect data from the individuals
of the study sample that were chosen randomly of data collection from the
human resources administrators at the University of Tabuk, who numbered
(70) male and female employees, after ensuring their validity and reliability.
The study tool consisted of (36) items to measure the role of artificial
intelligence in raising the efficiency of administrative systems for human
resources management at the University of Tabuk. The results of the study
showed that there were no statistically significant differences (α = 0.05) in the
study tool due to the study variables (gender, educational level, number of
years of experience) at the level of significance (0.05). In light of these results
of the study, the researcher recommended several recommendations, including
the necessity of conducting more studies on artificial intelligence programs and
their relationship to the efficiency of administrative systems for managing
human resources to include larger samples from universities in the Kingdom.

Key words: Artificial Intelligence, Efficiency of Administrative Systems,
Human Resources, University of Tabuk.
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مكدمة
أحدثت التطورات العممية والثورة المعموماتية واالتصاالت وتطبيقاتيا المتطورة
إداريا
اقعا
ً
والمتجددة في العقد الثالث من األلفية الثالثة ،من القرن الحادي والعشرين ،و ً
عما كانت عميو في العقود السابقة ،وتتجمى مظاىر الواقع الجديد في تراجع كثير من
مختمفًا َّ

مما جعل
المفاىيم الفكرية والمنظومات التي اعتمدت عمييا الدراسات اإلدارية السابقةّ ،
تمت بصمة لِما كان عميو واقع الفكر اإلداري وتطبيقاتو في
األساليب اإلدارية الحديثة تكاد ال ُ
العقود الماضية.

وتُعد الثورة المعموماتية ىي أداة العولمة لمنظام الكوني الجديد ،فيذه التقنيات تشيد
تحوالت جذرية وعمي قة زادت من سرعة عممية االتصاالت ،بحيث لم تعد العوائق التقنية
واالعتبارات السياسية والحدود الجغرافية ،حائبلً أمام المد التطوري ليذه الخدمة .فقد أصبحت

الثورة المعموماتية بقوتيا وقدرتيا اليائمة ،تُمثل العصب الرئيسي لكل التغيرات الممكنة في
مختمف نواحي الحياة في ىذا العصر (إبراىيم .)0707 ،ونظ ارً لحاجة المنظمات المختمفة
ليا ،فمم تعد المعمومات تقتصر عمى منظمات األعمال فقط ،بل تعدت إلى المنظمات اإلدارية

التي تيدف إلى الربح مثل المنظمات التعميمية كالجامعات والمرافق الخدمية كالو ازرات
وال مستشفيات وغيرىا .وبما أن المعمومات تنتج من معالجة البيانات وىي النتاج المنطقي
لنظام المعمومات؛ فيي تكتسب أىمية ضرورية لئلدارة في تحقيق أىدافيا بكافة مستوياتيا
اإلدارية وبخاصة عمى المستوى اإلداري االستراتيجي ،وذلك عن طريق توفير المعمومات
المناسبة عن نشاطات المنظمة وعن المؤثرات البيئية التي تتعرض ليا ،التي تُمكن اإلدارة
العميا من االعتماد عمييا خبلل الطرق التحميمية واالستنتاجية ،بشكل أكبر من االعتماد عمى
الحدس التي تضطر اإلدارة إلى المجوء إلييا عند غياب المعمومات عنيا (الشوابكة،
.)0700
وتُعتبر اإلدارة من أىم متطمبات ىذا العصر بجميع مجاالتو ،ومختمف جوانبو النظرية
والعممية ،وعمى جميع األصعدة واألنشطة التي تختص بأداء المؤسسات ،من جامعات
ومدارس ومشاريع تجارية واقتصادية ،وكذلك المستويات العميا التي تخص إدارة الدولة
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والحكومات ،ووسيمة لممحافظة عمى نجاح وتقدم الدول بمختمف األنشطة واألعمال ،وزيادة
درجة نموىا وازدىارىا (الممكاوي.)0700 ،
وقد حظيت إدارة الموارد البشرية باىتمام المؤسسات والباحثين عمى حد سواء تبعاً

لآلثار اإليجابية التي تمعبيا اإلدارة الفاعمة في تحقيق العديد من المخرجات التنظيمية
المنشودة مثل تزويد المؤسسة بما تحتاجو من أفضل الموظفين ،والعمل عمى إكسابيم
الميارات المطموبة لتنفيذ ميام العمل ،وتحفيزىم بشتى الوسائل الممكنة من خبلل
التعويضات والمكافآت والحوافز والمشاركة في الربح ،باإلضافة إلى حمايتيم من خبلل
التركيز عمى الصحة والسبلمة المينية ،وتقييم أدائيم بصورة دورية من أجل تحديد جوانب
القصور وتبلفييا مستقببل .وتأتي ىذه الجيود ضمن إطار سعي المؤسسة إلى تحقيق
أىدافيا المؤسسية عمى المدى القريب ،ووضع المؤسسة في مكانة تنافسية متميزة عمى
المدى البعيد (بيعو.)0706 ،
لذا فإن التعامل مع المتغيرات التي تحدث عمى المستوى المحمي والعالمي ،يتطمب
ضرورة إحداث تغييرات جذرية في أسموب اإلدارة في منظمات األعمال ،وكيفية تقديميا
لمخدمات ،وىذا يستمزم تبني أساليب إدارية حديثة تتبلءم والتغيرات التي تمر بيا المنظمات،
فاألساليب والوسائل التقميدية لئلدارة لم تعد قادرة عمى التعامل مع التطورات الحديثة
(المبيضين.)0707 ،
وتشيد مؤسسات التعميم العالي تحديات وتيديدات نشأت عن التغيرات التي غيرت
شكل العالم وأوجدت نظاماً عالمياً جديداً يعتمد العمم والتطور التكنولوجي المتسارع أساساً،

ويستند إلى تقنيات عالية التقدم والتفوق ،األمر الذي ال يدع مجاالً لمتردد في البدء ببرامج
شاممة لتطوير وتحديث النظم والسياسات والممارسات المتعمقة بإدارة وتنمية الموارد البشرية

بحيث تضمن لممؤسسات القدرة عمى تجاوز مشكبلتيا ومعالجة نقاط الضعف فييا (أبو
عوض.)0700 ،
ُيعتبر الذكاء االصطناعي ،أحد أىم اختراعات العصر الحديث في عالم التكنولوجيا؛
حيث أثبتت بعض الدراسات التي أجريت في عدد من جامعات الواليات المتحدة األمريكية ،أن
زيادة االعتماد عمى الذكاء االصطناعي والروبوتات في كثير من األعمال التي تتعمق
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بالشركات والمؤسسات ،يؤدي إلى خفض فرص العمل البشري التي تعتمد عمى الوسائل
التقميدية وال تحتاج إلى تدريب وتطوير ،بينما أكد آخرون أن ىذه الوسيمة ستوفر الكثير من
الوظائف .وعمى الرغم من أن الذكاء الصناعي لم يحظ بالتطور الكامل حتى ىذه المحظة ،إال
يوميا في حياتنا ،بداي ًة من التطبيقات
أنو نجح في اختراق جميع المجاالت التي نعاصرىا
ً
مرور بالروبوتات التي تعمل بالذكاء
ًا
اإللكترونية التي تنفذ الميام بشكل آلي وسريع،
االصطناعي ،وحتى أجيزة الحاسوب التي تعمل بذات النظام إلدخال البيانات وحفظ الممفات

(.)Ma & Siau, 2018
متمي ًاز لما تقدمو من معرفة وعمم ،وما تحققو من نتائج
صرحا
وتعد الجامعات
ّ
ً
إيجابية تعود عمى الفرد والمجتمع ككل ،من خبلل سعييا لتحقيق األىداف المنشودة،
واتباعيا أنظمة متطورة وحديثة ،باإلضافة إلى وجود معايير خاصة في اختيار الموارد
البشرية بمختمف التخصصات ،ووجود إداريين يسعون إلى توفير البيئة والمناخ التنظيمي
المناسب ،الذي يحقق الرضا الوظيفي ،ويرفع من كفاءة األداء (المسعودي.)0707 ،
ومن ىنا جاءت فكرة ىذه الدراسة لتكشف عن دور الذكاء االصطناعي في رفع كفاءة
النظم اإلدارية إلدارة الموارد البشرية بجامعة تبوك.

مشللة الدراسة
تسعى معظم المؤسسات في الدول النامية إلى التطور والتقدم ،لعدم قدرتيا عمى
التفاعل التعامل مع معطيات ىذا العصر ومجاراتو ،في وقت لم يعد ىناك بديل آخر لتمك
ومختمف تماماً عن اإلدارة
المؤسسات سوى التوجو إلى الذكاء الصناعي ،فيو نمطاً جديداً ُ
التقميدية لِما يقدمو من إمكانات جديدة وفريده ،يصعب االستغناء عن استخداميا ،حيث
أصبحت معظم اإلدارات تَعتمد عمى استخدام التكنولوجيا الحديثة في جميع أعماليا اإلدارية
لكترونيا (خطايبة .)0700 ،فمم تَ ُعد المشكمة في اإلدارة
من تخطيط ،تنظيم ،توجيو ،ورقابة إ
ً
التقميدية المتمثمة في إدارة األفراد واألعمال اإلدارية فقط ،بل ىي مواجو القادة األ كاديميين

في مقدرتيم عمى التطور المستمر لممؤسسة واكتسابيا خبرات متزايدة في الكم اليائل من
المتغيرات الخارجية السريعة في بيئة العمل المحيطة بيا .لذا أصبح االعتماد عمى تقنية
المعمومات واالتصاالت ىي األساس التي تنطمق منيا اإلدارات الحديثة ،حين سيطرت ثورة
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المعمومات واالتصاالت عمى إدارة التغيير بشكل قاطع ،من خبلل توظيف المعمومات المتاحة
لتحقيق أىداف المؤسسة (الشوابكة .)0700 ،حيث جاءت ىذه الدراسة تحقيقاً لتوصيات

بعض الدراسات السابقة كدراسة تشانغ ( )Chang, 2019ودراسة ناديمبالي
( )Nadimpalli, 2017إلى ضرورة االىتمام بموضوع الذكاء الصناعي وأثره في رفع
كفاءة النظم اإلدارية إلدارة الموارد البشرية وفي ظل توافر ىذا التقدم التكنولوجي الكبير
وتطور نظم المعمومات ،أخذت االتجاىات اإلدارية تتحول تدريجياً من إدارات تقميدية إلى

اإللكترونية سعياً لبلستفادة من مميزات ىذه اإلدارات الحديثة بجميع مجاالتيا ،بيدف زيادة
كفاءة عمل اإلدارات والمؤسسات لتحسين أدائيا.

وفي ضوء ما سبق فإن الباحثة ترى أنو عمى الرغم من الجيود البحثية العديدة في
موضوع كفاءة النظم اإلدارية إلدارة الموارد البشرية عربيـًا وعالميـًا؛ إال أن المحاوالت العربية
بالذات ال زالت بحاجة إلى إثراء كبير ،وذلك ألىمية ىذا الموضوع وأىمية التغيرات
التكنولوجية واإلدارية المتطورة بشكل كبير والمعتمدة عمى استخدام أسموب الـذكاء
االصطناعي  ،التي تستدعي ضرورة متابعة ىذه التغيرات خاصة في مجـال النظم اإلدارية
إلدارة الموارد البشرية ،كذلك فإن منيجية النظم اإلدارية إلدارة الموارد البشرية تعتمد عمى
عوامل نفسية تحكميا عوامـل كثيرة ومتغيرة بشكل دائم ،وىذه العوامل قد يكون من السيل
السيطرة عمييا وقد ال يكـون ذلك ممكنا.
لذا جاءت ىذه الدراسة لمكشف عن دور الذكاء االصطناعي في رفع كفاءة النظم
اإلدارية إلدارة الموارد البشرية بجامعة تبوك ،وعمى وجو التحديد فإن مشكمة الدراسة تتحدد
من خبلل اإلجابة عن التساؤل الرئيسي اآلتي :ما دور الذكاء االصطناعي في رفع كفاءة
النظم اإلدارية إلدارة الموارد البشرية بجامعة تبوك؟ .ويتفرع من ىذا التساؤل األسئمة الفرعية
اآلتية:
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أسئلة الدراسة
 .0ما دور الذكاء االصطناعي في رفع كفاءة النظم اإلدارية إلدارة الموارد البشرية بجامعة
تبوك؟
 .0ىل ىناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )a=0.05في تقدير أفراد
عينة الدراسة حول دور الذكاء االصطناعي في رفع كفاءة النظم اإلدارية إلدارة الموارد
البشرية بجامعة تبوك تعزى لمتغير (الجنس ،المستوى التعميمي ،عدد سنوات الخبرة)؟

أهداف الدراسة
تيدف ىذه الدراسة إلى:
 .0التعرف عمى أثر تطبيق أساليب الذكاء االصطناعي عمى كفاءة النظم اإلدارية إلدارة
الموارد البشرية بجامعة تبوك.
 .0التعرف عمى إن كان ىناك تباين في كفاءة النظم اإلدارية إلدارة الموارد البشرية في
جامعة تبوك وبين درجة مراعاتيا وتطبيقيا ألساليب الذكاء االصطناعي.
 .6التعرف عمى إن كان ىناك عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
اإلحصائية ) (a=0.05بين درجة الذكاء االصطناعي وكفاءة النظم اإلدارية إلدارة الموارد
البشرية بجامعة تبوك.

أهنية الدراسة
األهنية الهظزية
تبرز األىمية النظرية في أنيا سمطت الضوء عمى دور الذكاء االصطناعي في رفع
كفاءة النظم اإلدارية إلدارة الموارد البشرية بجامعة تبوك ،وحسب عمم الباحثة تعتبر الدراسة
الحالية من الدراسات القميمة التي تناولت دور الذكاء االصطناعي في رفع كفاءة النظم
اإلدارية إلدارة الموارد البشرية في رفع كفاءة النظم اإلدارية إلدارة الموارد البشرية بجامعة
تبوك ،ويمكن أن تُسيم ىذه الدراسة في إثراء الجانب النظري لمبحوث والدراسات التي تناولت
الذكاء االصطناعي وكفاءة النظم اإلدارية إلدارة الموارد البشرية ،وذلك من خبل ل ما تقدمو
ىذه الدراسة من إطار نظري يمكن أن يسيم في سد النقص في المكتبة العربية ،ومن المؤمل
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أن تفيد نتائج ىذه الدراسة في الكشف عن دور الذكاء االصطناعي في رفع كفاءة النظم
أيضا
اإلدارية إلدارة الموارد البشرية ،لئلفادة منيا في تقييم درجة األداء القيادي ،ومن المؤمل ً

أن تسيم الدراسة في توفير معمومات قد تساعد القائمين عمى المؤسسات التربوية في فيم

عبلقة الذكاء االصطناعي برفع كفاءة النظم اإلدارية إلدارة الموارد البشرية .وذلك بيدف
معالجة جوانب القصور مما يزيد من مستوى كفاءة النظم اإلدارية إلدارة الموارد البشرية.

األهنية التطبيكية
تبرز األىمية التطبيقية في ىذه الدراسة لمحاولتيا في االسيام في توجيو نظر
العاممين في مجال القيادة واإلدارة إلى أىمية الذكاء االصطناعي في إدارة الموارد البشرية .كما
وتبرز اىمية الد راسة الحالية من خبلل لفت نظر اإلداريين في الجامعات الحكومية والخاصة؛
من خبلل ما توفره نتائج ىذه الدراسة من اإلطار المرجعي لمخططي البرامج التدريبية؛ من
أجل إع داد البرامج التدريبية المعتمدة عمى الذكاء االصطناعي أو النظم اإلدارية إلدارة الموارد
ويؤمل من ىذه الدراسة توفير تغذية راجعة القادة األكاديميين حول مستوى
البشرية .كما ُ
كفاءة النظم اإلدارية إلدارة الموارد البشرية.

حدود الدراسة وحمدداتها
تتحدد ىذه الدراسة بالحدود االتية:
الحدود الموضوعية :اقتصرت ىذه الدراسة عمى دور الذكاء االصطناعي في رفع
كفاءة النظم اإلدارية إلدارة الموارد البشرية بجامعة تبوك .وتم تطوير مقياس لقياس مستوى
استخدام الذكاء االصطناعي ومستوى كفاءة النظم اإلدارية إلدارة الموارد البشرية ،ويتوقف
تعميم نتائج ىذه الدراسة عمى الخصائص السيكومترية ألداتيا (خصائص الصدق والثبات).
الحدود البشرية :اقتصرت ىذه الدراسة عمى عينة من العاممين في جامعة تبوك
بالمممكة العربية السعودية.
الحدود المكانية :اقتصرت ىذه الدراسة عمى جامعة تبوك في المممكة العربية
السعودية في العام الدراسي (.)0707/0704
الحدود الزمانية :أجريت ىذه الدراسة خبلل الفصل الدراسي األول لعام
(.)0707/0704
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مصطلحات الدراسة
استخدمت الباحثة عددا من المصطمحات التي ترى من الضروري تعريفيا اصطبلحاً

وتحديد المراد بيا اجرائياً وسوف تشتمل ىذه الدراسة عمى المصطمحات والمفاىيم االتية:

الذكاء الصناعيُ :يعرف الذكاء االصطناعي بأنو ىو دراسة كيفية توجيو الحاسب
ويعرف إجرائياً :عمى أنو اإلدارة التي تستخدميا
ألداء أشياء يؤدييا اإلنسان بطريقة أفضلّ .

جامعة تبوك في جميع أعماليا اإلدارية ،لتحقيق الكفاءة والفاعمية ( Popenici & Kerr,
 .)2017ويقاس في ضوء الدرجة التي يحصل عمييا المفحوص عمى مقياس الذكاء
االصطناعي المستخدم في ىذه الدراسة.
ال ُنظم اإلدارية :تُعرف ال ُنظم اإلدارية بأنيا نشاطات محددة يقوم بتنفيذىا اإلداريون
لتسييل سير العمل داخل المؤسسات ،بيدف تطور وتحسين مخرجاتيم (.)Sun, 2019
وتُعرف في ىذه الدراسة عمى أنيا إحدى انظمة تكنولوجيا المعمومات في جامعة تبوك ،وتمثل
العناصر التي تقوم بجمع البيانات ومعالجتيا لتحويميا إلى معمومات يستفيد منيا متخذي
الق اررات.

اإلطار الهظزي للدراسة
لقد شيد العالم العديد من التغييرات المتسارعة في شتى المجاالت بالتزامن مع ظيور
الثورة العممية والصناعية ،وكان أحد ىذه المجاالت ىو التطور التكنولوجي والعممي الذي
انعكس بشكل كبير عمى حياة األفراد والمجتمع بشكل إيجابي وسمبي ،فقد ساىمت الثورة
الصناعية بإنتاج الذكاء االصطناعي الذي أصبح جزءاً ال يتج أز من حياتنا ،وازدىرت الحياة

بكافة مجاالتيا ،ليس فقط العممية بل أيضاً في مجاالت العموم اإل نسانية ،واالجتماعية،
وي عد التعميم من أىم الركائز التي تقوم عمييا المجتمعات ،والتي تُس ِيم بدورىا
واالقتصاديةُ .
في تنظيم القدرة المعرفية لممجتمع ،من خبلل ممارسة نشاطاتيا من تدريس ونشر وانتاج

المعرفة ،وأيضاً من خبلل تطبيق ،وادراج الذكاء االصطناعي واستخدامو في كل مجاالت

التعميم لبلنفتاح عمى النظام العالمي في مجال المعرفة العممية ،لبلىتمام بجودة التعميم العالي

والتركيز عمى فاعمية الذكاء االصطناعي في تحسين العممية التعميمية.
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الذكاء االصطهاعي
يشير مفيوم الذكاء االصطناعي ( )AIإلى الطريقة التي يتم من خبلليا محاكاة
قدرات الذكاء البشري ،وىو جزء من عمم الحاسوب الذي يتعامل مع عممية تصميم األنظمة
الذكية ،التي تظير مجموعة من الخصائص التي يتم ربطيا بالذكاء المتعمق بالعديد من
السموكيات البشرية ( .)Badaro, Ibanez & Aguero, 2013ويعرف غريوال
( )Grewal, 2014الذكاء االصطناعي عمى أنو نظام المحاكاة الميكانيكية الذي يقوم عمى
جمع المعرفة والمعمومات التي تتعمق بمختمف القطاعات في العالم والعمل عمى معالجتيا
ونشرىا لبلستفادة منيا عمى شكل ذكاء عممي .كما ويعرفو أوكانا فيرنانديز وفالينزويبل
فيرنانديز وغارو أبورتو (Ocana-Fernandez, Valenzuela- Fernandez, Garro-
بأنو أحد جوانب عمم الحاسوب الذي يعمد عمى توفير مجموعة متنوعة
ُ )Aburto, 2019
من األساليب والتقنيات واألدوات إلنشاء النماذج والحمول لممشكبلت من خبلل محاكاة سموك
األفراد.
ويصنف الذكاء االصطناعي إلى نوعين ،النوع األول ىو الذكاء االصطناعي الضعيف
والذي يركز عمى مجموعة من الميام المحددة والضيقة كالسيارة ذاتية القيادة ،والنوع اآلخر
ىو الذكاء االصطناعي القوي ،والذي يعرف بإسم الذكاء العام االصطناعي ،ويعد ىذا النوع
قادرً عمى أداء معظم الوظائف المعرفية التي قد يمتمكيا اإلنسان ،باإلضافة إلى تطبيق الذكاء
ا
عمى أكثر من مشكمة (.)Ma & Siau, 2018

وتشير ناديمبالي ( )Nadimpalli, 2017إلى أن لمذكاء االصطناعي العديد من
المزايا ،ففي المجال الصحي يؤدي استخدامو إلى رفع مستوى أداء األطباء في مختمف
خصيصا
مرافق المستشفى ،ويمكن لمعاممين في المستشفى استخدام ىذه األ نظمة المطورة
ً

لتحديد المرضى األكثر ُعرضة لمخطر .كما وتتمثل مزايا الذكاء االطصناعي في قدرتو عمى
تحميل المشكبلت بدقة ومواجيتيا وتوفير المعمومات المناسبة تبعاً لمموقف بما يحقق نتائج
عمى مستوى ٍ
عال من الكفاءة .كما وتساىم ىذه األنظمة عمى تسييل عممية صنع القرار
وتوفير الوقت البلزم لمحوار والنقاش بشأن العديد من القضايا .كما ومن خبلل التثبيت
الصحيح أل نظمة الحاسوب يمكن العمل عمى توجيو ومراقبة حركة آالف البضائع في أنحاء
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مختمفة من العالم ،والوصول إلى الوجية المطموبة في الوقت المناسب مما يحقق ميزة
التنافسية.
فإن استخدام الذكاء االصطناعي قد يؤدي إلى نتائج مضممة
وعمى الرغم من ذلك َّ
اء
والناتجة عن تقديم بينات غير صحيحة األمر الذي قد يؤدي إلى العديد من المشاكل سو ً
في قطاع الصحة أو األعمال .كما وقد يؤدي التوسع باستخدام الذكاء االصطناعي إلى
االستغناء عن العنصر البشري مما يؤدي إلى رفع مستوى البطالة ،حيث يرى العديد من
األفراد أن الذكاء البشري وحده غير ٍ
كاف وينبغي العمل عمى استبدالو باآلالت والحواسيب
(.)Boutilier, Caragiannis, Haber, Lu, Procaccia & Sheffet, 2015
ويعمد الذكاء االصطناعي الذي يقوم عمى الربط بين اإلنسان واآللة عمى تقديم
إمكانية فورية لتغيير الطريقة التي يتم التعمم بيا ،وحفظ المعمومات والوصول إلييا ،مما
يؤدي إلى تعزيز الذاكرة البشرية .ففيما يتعمق بعممية التعميم ،يمكن اعتبار الذكاء
بل لمتطبيق يعتمد عمى تقديم منظور جديد فيما يتعمق بديناميكية تعمم
بل قاب ً
االصطناعي ح ً

الطمبة بغض النظر عن مستواىم ،والناتج عن التفاعل االفتراضي الذي ينظمو الذكاء
االصطناعي مما يسي ل عممية التعمم .وذلك ألن آليات الدعم ستكون متاحة عند الضرورة
بغض النظر عن وقت الطالب ومكانو ( Ocana-Fernandez, Valenzuela-
.)Fernandez, Garro-Aburto, 2019; Popenici & Kerr, 2017
ويتضح من خبلل السابق أنو ومن خبلل تبادل الخبرات ونقل وجيات النظر المختمفة
ما بي ن األفراد والخبراء المختصين في مجاالت الذكاء االصطناعي ،ىذا أدى بدوره إلى خمق
جو من المنافسة لمقيام ببناء أنظمة تفوق األنظمة والبرامج التي يقوم بيا الكثير من الخبراء
تدريجيا أصبح
قبل ظيور مصطمح العولمة ،ومع ظيور تمك األنظمة الخبيرة وتطورىا
ً
باإلمكان دراسـة سـموك وأفعـال وتوجيات شريحة كبيرة من الناس وبناء أنظمة ذكية شبيية
لحد ما مـن العمـل والـسموك االنساني ،بل في بعض األحيان يفوق عمميا الطريقة التي يقوم
بيا اإل نـسان.
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املوارد البشزية والعنليات اإلدارية
ُيعد رأس المال البشري من أىم العناصر المؤثرة في نجاح المؤسسات العاممة في
مختمف القطاعات االقتصادية والخدمية ،حيث إن زيادة مستوى أداء رأس المال البشري يؤدي
بالضرورة إلى ارتفاع مستوى الفاعمية المؤسسية ،وباعتبار أن الجامعات تساىم بشكل
أساسي في خدمة المجتمع واالرتقاء بو حضارياً ،إذ تعد مصدر أساسي من مصادر تنمية

ال موارد البشرية التي تقدم العموم لمطمبة مع االبتكار واإلبداع لمنيوض بيم ،ولموصول إلى
مستويات متقدمة ومزدىرة تحقق لنفسيا ميزة تنافسية.
ويشار إلى العمميات اإلدارية بأنيا النشاطات المحددة التي يقوم بتنفيذىا اإلداريون
لتسييل سير عمل المؤسسات ،أو الشركات ،أو الجامعات ،وبالتالي تحقيق أىداف المؤسسة
المتمثمة باإل زدىار والنمو والتطور وتحسين مخرجاتيم ،كما تشتمل العمميات اإلدارية عمى
التعميم ،والتخطيط ،والتوجيو ،القياس ،واالتصال ،واتخاذ القرار ،والتغذية الراجعة ( Sun,
.)2019
كما أكد غونسالفيس وديميما ألبوكيوركا ( Gonçalves & de Lima
 )Albuquerqu, 2019العمميات اإلدارية بأنيا االستراتيجيات ،والوسائل التي تقوم عمى
إحداث تغيير جذري ،من خبلل وضع مخطط مدروس ومنظم تقوم بتصميمو الييئات اإلدارية
بالتركيز عمى الكفاءات الجوىرية لممؤسسة أو الشركة أو الجية المعنية ،بيدف تحسين
وتنمية المخرجات المحددة والمطموبة ،حيث يقوم المدراء بالعديد من الوظائف الرئيسية في
العمميات اإلدارية ،مثل التخطيط والتنظيم ،والتوجيو ،والرقابة.
وفي ضوء ما سبق تبلحظ الباحثة؛ أن ال ُنظم اإلدارية إلدارة الموارد البشرية التي

تعتمد عمى األساليب اإلدارية الحديثة تعد العصب المحرك لكافة أنواع الق اررات المتخذة في
أية مؤسسة سواء أكانت ىذه المؤسسة حكومية ،أم خاصة تيدف إلى الربح وتقديم
الخدمات .وقد ساىم التطور اليائل في تكنولوجيا الحاسوب في تطوير طرق تـوفير ىذه
المعمومات بمواصفات معينو تخدم احتياجـات اإلدارة العميـا فـي عمميـات التخطـيط االستراتيجي
وخاصة في ظل التنافس الشديد بين منظمات األعمال .وبما أن المعمومات ىي المعرفة التي
تنتج من معالجة البيانات وىي النـاتج المنطقـي لنظـام المعمومات ،فإنيا تكتسب أىمية
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ضرورية لئلدارة في تحقيق أىدافيا بكافة مستوياتيا اإلدارية وبخاصة عمى المستوى اإلداري
االستراتيجي ،وذلك عن طريق توفير المعمومات المناسبة عن نشاطات المؤسسة وعن
المؤثرات البيئية التي تتعرض ليا ،التي تمكـن اإلدارة العميـا مـن االعتماد عمييا من خبلل
الطرق التحميمية واالستنتاجية ،بشكل أكبر من االعتماد عمى التخمين والحدس التي تضطر
اإلدارة العميا إلى المجوء إلييا عند غياب المعمومات عنيا.

أما القدرة عمى الربط بين ىذه المعمومات وأساليب اسـتخدام الـذكاء االصـطناعي

ُيعد ركيزة أساسية في تطور األنظمة اإلدارية في المؤسسات التعميمية ،حيث إن ىناك
إدراكـا "متناميا" بأىمية وجود نظام معمومات فعال لتوفير المعمومات الدقيقة والمناسبة

زمنيـا لخدمـة احتياجات اإلدارة العميا من المعمومات ،ومن المشاكل الرئيسية التي تواجو
ً
اإلدارة العميا اليوم ىو مشكمة حجم المعمومات اليائل الذي يمرر إلييا (صالح،
.)0774

الدراسات الشابكة
عمــى الــرغم مــن وجــود اإلســناد النظــري لممتغي ـرات المســتقمة فــي ىــذه الدراســة ،إال أن
الباحث ـة مــن خــبلل بحثي ـا المكثــف فــي المكتبــات والمواقــع اإللكترونيــة ،لــم ت ـتمكن مــن إيجــاد
دراســات مباشــرة تناولــت العبلقــة بــين متغي ـرات الدراســة الحاليــة ،األمــر الــذي يعــزز مــن آصــالو
وحداثـة الدراسـة .والتــي تـم تقســيميا وتصـنيفيا حســب تسمسـميا الزمنــي وىـو مــن األحـدث إلــى
األقدم:

أوالً :الدراسات العزبية
قام الشوابكة ( ) 0700بدراسة ىدفت إلى التعرف عمى دور تطبيقات الذكاء
االصطناعي "النظم الخبيرة" في اتخاذ الق اررات اإلدارية في البنوك السعودية .ولتحقيق أىداف
الدراسة تم استخدام المنيج الوصفي .وقام الباحث باستخدام استبانة تكونت من ( )04فقرة
بعد التأكد من صدقيا وثباتيا ،وزعت عمى عينة تكونت من ( )46موظف .أظيرت نتائج
الدراسة أن جميع أبعاد المتغير المستقل لتطبيقات الذكاء االصطناعي "النظم الخبيرة" مبلئمة
النظام والتدريب والتطوير والبرنامج الذكي المستخدم والنظام األمني ،كانت مرتفعة.
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كما وقد أجرت فاتن صالح ( )0774دراسة ىدفت إلى التعرف عمى دور الذكاء
االصطناعي والذكاء العاطفي في اتخاذ الق اررات اإلدارية في البنوك التجارية األردنية ،تكونت
عينة الدراسة من ( )44مدي ارً من مديري فروع البنوك التجارية ،ومن أجل تحقيق ىدف

ال دراسة عممت الباحثة عمـى تـصميم أداة مكونـة مـن المجاالت الثبلثة :الذكاء االصطناعي
والذكاء العاطفي ومجال اتخاذ الق اررات .أشارت النتائج إلى أن ىناك عبلقة ذات داللة
إحصائية بين استخدام أساليب الذكاء االصـطناعي وجـودة اتخاذ الق اررات اإلدارية ،وىذه
العبلقة فسرت بقيمة معامل التحديـد  Square-Rوالتـي تعادل .% 0.5

ثانياً :الدراسات األجهبية
أجرى بارغاري وعبد العزيز وترياكي وزيباري ( Bargarai, Abdulazeez,
 )Tiryaki & Zeebaree, 2020دراسة في العراق ىدفت إلى التعرف إلى أثر إدارة أنظمة
االتصاالت البلسمكية باستخدام الراديو المحدد بالبرمجيات القائم عمى الذكاء االصطناعي عمى
العمميات اإلدارية ،استخدمت الدراسة المنيجية الوصفية الناقدة المستندة إلى مراجعة عدد من
قواعد البيانات مثل ( )Emeraldو ( )Science Directمن أجل تحميل الدراسات التي
تناولت استخدام نماذج الذكاء االصطناعي وقياس أثرىا عمى مختمف العمميات اإلدارية في
الشركات ،أشارت النتائج إلى أن توظيف التقنيات المختمفة المستندة إلى استخدام الذكاء
االصطناعي يؤثر إيجابياً عمى قدرة الشركات في أداء الميام اإلدارية المختمفة.

وقام تشانغ ( )Chang, 2019بإجراء دراسة في الصين ىدفت إلى تقييم أداء أنظمة

اإلدارة البيئية القائمة عمى الذكاء االصطناعي .تكونت عينة الدراسة من ( )66شركة.
ولتحقيق أىداف الدراسة ،تم استخدام المنيجية الكمية المستندة إلى االستبانة والمنيجية
النوعية المستمدة إلى المقابمة ،أشارت النتائج إلى أن مستوى أداء أنظمة اإلدارة البيئية
القائمة عمى الذكاء االصطناعي كانت فاعمة ومؤىمة في أداء الميام اإلدارية المختمفة ،حيث
توسع حجم شركاتيم وتمكنوا من تحسين كفاءاتيم.
في حين أجرى زىاو شين وليو وزانغ وكوببلند ( & Zhao, Chen, Liu, Zhang
 )Copland, 2019دراسة في الصين ىدفت إلى الكشف عن أثر استخدام أنظمة التدريس
القائمة عمى الذكاء االصطناعي عبر االنترنت ،ولتحقيق ىدف الدراسة ،تم استخدام المنيج
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الوصفي الناقد المستند إلى تحميل أنظمة التدريس من أجل تحميل الدراسات التي استخدمت
أنظمة التدريس القائمة عمى الذكاء االصطناعي عبر االنترنت ،أشارت النتائج إلى أن
استخدام أنظمة التدريس القائمة عمى الذكاء االصطناعي عبر االنترنت أثرت بشكل إيجابي
عمى درجة التحصيل األكاديمي لمطمبة.
كما وىدفت دراسة كيو وىيوانغ ( )Kuo & Huang, 2018التي تم إجرائيا في
تاينان إلى الكشف عن مدى تطبيق برنامج الطاقة الخضراء في أنظمة إدارة الطاقة من خبلل
نموذج التنبؤ باإلشعاع الشمسي القائم عمى الذكاء االصطناعي .ولتحقيق أىداف الدراسة،
تم استخدام المنيج التجريبي ،أشارت النتائج إلى أن مستوى تطبيق برنامج الطاقة الخضراء
في أنظمة إدارة الطاقة من خبلل نموذج التنبؤ باإلشعاع الشمسي القائم عمى الذكاء
االصطناعي كان مرتفعاً ،كما أشارت النتائج إلى أن تطبيق برنامج الطاقة الخضراء في
أنظمة إدارة الطاقة من خبلل نموذج التنبؤ باإلشعاع الشمسي القائم عمى الذكاء االصطناعي

يؤثر ايجابياً عمى قدرة المؤسسات في اداء الميام اإلدارية المختمفة وتحسين مخرجاتيم.

واعتمدت دراسة نابافي-بيميساري وعابدي ورافيي وشامشيرباند ويوسفنجاد-

اوستادكيبليو ( & Nabavi-Pelesaraei, Abdi, Rafiee, Shamshirband
 )Yousefinejad-Ostadkelayeh, 2016في إيران إلى استخدام إدارة الطاقة والحد من
االحتباس الحراري في النظام الزراعي القائم عمى الذكاء االصطناعي ،استخدمت الدراسة
المنيجية الوصفية المستندة إلى مراجعة عدد من قواعد البيانات من أجل تحميل الدراسات
التي تناولت استخدام إدارة الطاقة والحد من االحتباس الحراري في النظام الزراعي وقياس
أثرىا عمى مختمف العمميات اإلدارية في الشركات ،أشارت النتائج إلى أن توظيف إدارة الطاقة
والحد من االحتباس الحراري في النظام الزراعي المستندة إلى استخدام الذكاء االصطناعي
يؤثر إيجابياً عمى قدرة الشركات في أداء الميام اإلدارية المختمفة.
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التعكيب على الدراسات الشابكة
مـــن خـــبلل اســـتعراض الدراســـات الســـابقة عربيـــة وأجنبيـــة ،الحظـــت الباحثـــة أن ىـــذه
الدراسات قد تناولت بعض محاور الدراسة الحالية ،إال إن تمـك الدراسات لم تتطرق إلـى العبلقـة
المباشــرة بــين دور الــذكاء االصــطناعي فــي رفــع كفــاءة الــنظم اإلداريــة إلدارة الم ـوارد البشــرية
بجامعة تبوك مجتمعة.
الدراسة عن بعض ال ِّدراسات األخرى فتناولت ِّدراسة
عيهة الدِّراسة :اختمفت عينة ِّ
صالح ( )0774مديري البنوك التجارية ،ودراسة تشانغ ( )Chang, 2019الشركات.
الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في تناوليا اإلدارات العميا من إدارة الموارد
وتختمف ِّ
البشرية بجامعة تبوك.
مههج الدِّراسة :استحوذت معظم الدراسات السابقة عمى المنيج الوصفي ،ومنيا
استخدام االستبانة والمنيجية النوعية المستمدة إلى المقابمة تشانغ كدراسة ( Chang,
الدراسة الحالية مع معظم الدراسات السابقة في تناول المنيج الوصفي
 .)2019وتتفق ِّ
الدراسة وموضوعيا .وركزت بعض الدراسات السابقة عمى دراسة أثر
لمبلءمتو لطبيعة ِّ
استخدام أنظمة التدريس القائمة عمى الذكاء االصطناعي كدراسة زىاو شين وليو وزانغ
وكوببلند ( ،)Zhao, Chen, Liu, Zhang & Copland, 2019وركز البعض منيا
عمى دراسة دور الذكاء االصطناعي والذكاء العاطفي في اتخاذ الق اررات اإلدارية كدراسة
صالح (.)0774
وتميزت ا لدراسة الحالية عن غيرىا من الدراسات السابقة في تناوليا فاعمية برنامج
قائم عمى الذكاء االصطناعي في رفع كفاءة النظم اإلدارية إلدارة الموارد البشرية بجامعة
تبوك.

مههجية الدراسة واجزاءاتها
مههج الدراسة
اعتمدت الباحثة ليذه الدراسة المنيج الوصفي التحميمي؛ وىو المنيج الذي يعتمد
عمى وصف الظواىر ذات العبلقة بمتغيرات الدراسة وتحميميا ،لمكشف عن دور الذكاء
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االصطناعي في رفع كفاءة النظم اإلدارية إلدارة الموارد البشرية بجامعة تبوك .إذ تم وصف
الظاىرة المستيدفة بالدراسة لدى أفراد الدراسة كما ىي دون تغيير أو تعديل (عفانو،
.)0777

جمتنع الدراسة
تكون مجتمع الدراسة من جميع موظفي إدارة الموارد البشرية بجامعة تبوك ،والبالغ
عددىم ( )077موظفاً وموظفة ،لمعام 0707-0704م.

أفزاد الدراسة
تكونت أفراد عينة الدراسة من ( )07موظفاً وموظفة تم اختيارىم بالطريقة العشوائية،

وفقاً لمجتمع الدراسة .وجدول ( )0يبين توزيع أفراد الدراسة حسب متغيرات الدراسة.
انجذول (:)1
حوصٍغ أفشاد انؼَنت حبؼب ً نهمخغَشاث انشخصَت وانوظَفَت
انخكشاس اننسبت انمئوٍت
انفئت
انمخغَشاث
%6556
46
ركش
%3453
24
أنثي
انجنس
%177
67
انمجموع
%46
اقم من  5سنواث 33
%53
36
ػذد سنواث انخبشة  5سنواث فبكثش
%177
67
انمجموع
%5556
33
بكبنوسٍوس
%4453
31
دساسبث ػهَب
انمسخوى انخؼهَمٌ
%177
67
انمجموع

أداة الدراسة
من أجل الحصول عمى البيانات األولية وتحقيق أىداف الدراسة قامت الباحثة بتصميم
استبانة خاصة بالدراسة الحالية مكونة من جزأين لمكشف عن دور الذكاء االصطناعي في رفع
كفاءة النظم اإلدارية إلدارة الموارد البشرية بجامعة تبوك ،وفيما يمي وصفاً ليذه األداة:

بيدف الكشف عن فاعمية برنامج قائم عمى الذكاء االصطناعي في رفع كفاءة النظم

تم تطوير مقياس خاص بيذه الدراسة (استبانة)
اإلدارية إلدارة الموارد البشرية بجامعة تبوكّ ،
من جزأين األول :لقياس دور الذكاء االصطناعي ،والثاني لقياس كفاءة النظم اإلدارية إلدارة الموارد
البشرية ،وذلك بعد االطبلع عمى بعض الدراسات السابقة كدراسة صالح ( ،)2773ودراسة
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صبلح ( ،)2018وأخذ بعض الفقرات وصياغتيا بما يتناسب مع ىذه الدراسة ،ويتكون المقياس
في صورتو األولية ( )87فقرة .ولئلجابة عن فقرات االستبانة طُمب من أفراد الدراسة أن

ي حددوا درجة الموافقة وفق التدرج الخماسي (موافق بشدة ،موافق ،غير موافق بشدة ،غير
موافق ،محايد).

صدق احملتوى ألداة الدراسة
تم التحقق من صدق المحتوى ألداة الدراسة ،بعرضيا عمى مجموعة مؤلفة من ( )00عضو
ّ
ىيئة تدريس من ذوي الخبرة واالختصاص من أعضاء ىيئة التدريس في تخصصات اإلدارة
التربوية ،وأصول التربية ،وعمم النفس ،واإلرشاد النفسي ،في الجامعات السعودية ،وذلك بيدف إبداء
آرائيم حول دقة وصحة محتوى األداة من حيث :وضوح الفقرات ،والصياغة المغوية ،ومناسبتيا
لقياس ما وضعت ألجمو ،وانتماءىا لممجال الذي تتبع لو ،واضافة أو تعديل أو حذف ما يرونو
مناسبا عمى الفقرات .وتم األخذ بالتعديبلت المقترحة التي تم االتفاق عمييا بنسبة ( )%47من
ً
المحكمين ،حيث يتكون المقياس بصورتو النيائية من ( )66فقرة.

صدق البهاء ألداة الدراسة
تم تطبيق أداة الدراسة عمى عينة استطبلعية مؤلفة من ( )67موظفاً وموظفة من
ّ
مجتمع الدراسة ومن خارج عينتيا .ولمتحقق من مؤشرات صدق البناء تم حساب معامبلت
االرتباط البينية ( )INTER-CORRELATIONألبعاد المقياس ،وذلك باستخدام معامل
ارتباط بيرسون ،وذلك كما في الجدول ( ،)0حيث بمغ معامل االرتباط بين ابعاد المقياس
(.)7.44
جذول (:)2
مؼبمالث االسحببط انبَنَت ( )INTER-CORRELATIONألبؼبد انمقَبس
كفبءة اننظم اإلداسٍت
بشنبمج انزكبء االصطنبػٌ
انبؼذ
1
بشنبمج انزكبء االصطنبػٌ
1
75.3
كفبءة اننظم اإلداسٍت

ثبات أداة الدراسة
قامت الباحثة بإجراء اختبار مدى االتساق الداخمي ،لفقرات أداة الدراسة ،من خبلل
حساب معامل كرونباخ ألفا ( ،)Cronbach alpha Coefficientحيث أن أسموب
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كرونباخ ألفا ،يعتمد عمى اتساق أداء الفرد من فقرة إلى أخرى ،وىو يشير إلى قوة االرتباط
والتماسك بين فقرات األداة ،إضافة لذلك فإن معامل ألفا يزود بتقدير جيد لمثبات .وعمى الرغم
من عدم وجود قواعد قياسية بخصوص القيم المناسبة لمعامل كرونباخ ألفا لكن من الناحية
التطبيقية يعد ( )7567=> Alphaمقبوالً في البحوث المتعمقة في اإلدارة والعموم اإل نسانية،
والجدول ( )6يوضح ذلك.

انجذول (:)3
مؼبمالث االحسبق انذاخهٌ البؼبد انمقَبس
مؼبمم كشونببخ
ػذد انفقشاث
انبؼذ
انفب
23
0.80
بشنبمج انزكبء االصطنبػٌ
13
0.88
كفبءة اننظم اإلداسٍت
36
0.91
انمقَبس انكهٌ

يظير من الجدول ( )6أن معامبلت كرونباخ ألفا لمجاالت الدراسة تراوحت بين
( )7.44- 7.47كان أعبلىا لِ ُبعد كفاءة النظم اإلدارية ،وأدناىا لٌِبعد برنامج الذكاء
االصطناعي ،وبمغ معامل كرونباخ ألفا لؤلداة ككل ()7.40؛ وجميع معامبلت الثبات مرتفعة
ومقبولة ألغراض الدراسة ،حيث يعتبر معامل الثبات (كرونباخ الفا) مقبول إذا زاد عن
(.)7.67

املعيار اإلحصائي
سمم ليكرت الخماسي كمقياس لتصحيح أداة الدراسة ،بإعطاء كل
اعتمدت الباحثة ُ
فقرة من فقراتو درجة واحدة من بين درجاتو الخمس (موافق بشدة ،موافق ،محايد ،معارض،
معارض بشدة) وىي تمثل رقمياً ( )1 ،2 ،3 ،4 ،5عمى الترتيب ،وسيتم اعتماد المقياس
التالي ألغراض تحميل النتائج:
من 0.4 -0

قميمة جدا

من  0.6 -0.40قميمة
من6.8 -0.60

متوسطة

من8.0 -6.80

كبيرة

من0 -8.00

كبيرة جدا
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وسيتم احتساب المقياس من خبلل استخدام المعادلة اآلتية:
الحد األعمى لممقياس ( - )0الحد األدنى لممقياس ()0
عدد الفئات المطموبة ()0
= 7.47

0-0

ومن ثم إضافة الجواب ) (0.80إلى نياية كل فئة.

عزض الهتائج ومهاقشتها
تضمن عرض النتائج وذلك من خبلل اإلجابة عمى أسئمة الدراسة ،عمى النحو اآلتي:
الهتائج املتعلكة باإلجابة عو الشؤال األول :ما دور الذكاء االصطناعي في رفع كفاءة النظم
اإلدارية إلدارة الموارد البشرية بجامعة تبوك؟
لئلجابة عمى ىذا السؤال قامت الباحثة باستخدام تحميل االنحدار البسيط لمعرفة
فاعمية برنامج قائم عمى الذكاء االصطناعي في رفع كفاءة النظم اإلدارية إلدارة الموارد
البشرية بجامعة تبوك ،والجدول ( )8يبين ذلك.
جذول (:)4
ححهَم االنحذاس انبسَط نمؼشفت دوس انزكبء االصطنبػٌ فٌ سفغ كفبءة اننظم اإلداسٍت إلداسة انمواسد
انبششٍت بجبمؼت حبوك
انمخغَش
انمسخقم

مؼبمم
االنحذاس
Β

بشنبمج
انزكبء
االصطنبػٌ

0.769

T

21.14

مسخوى
انذالنت
Sig.*t
0.000

مؼبمم
االسحببط
R
0.796

مؼبمم
انخحذٍذ
R2
0.634

F

135.7

انحذ
انثببج

F
*Sig

0.000

1.75

يوضح الجدول ( )8دور الذكاء االصطناعي في رفع كفاءة النظم اإلدارية إلدارة
الموارد البشرية بجامعة تبوك .إذ أظيرت نتائج التحميل اإلحصائي وجود تأثير ذو داللة
إحصائية لمبرنامج القائم عمى الذكاء االصطناعي في رفع كفاءة النظم اإلدارية إلدارة الموارد
البشرية بجامعة تبوك ،إذ بمغ معامل االرتباط  )7.046( Rعند مستوى داللة (.)7.70≤α

أما معامل التحديد  R2فقد بمغ ( ،)7.668أي أن البرنامج القائم عمى الذكاء االصطناعي
يفسر ما نسبتو  %66.8من التغيرات في كفاءة النظم اإلدارية إلدارة الموارد البشرية
بجامعة تبوك ،ويؤكد معنوية ىذا التأثير قيمة  Fوالتي بمغت ( )060.0وىي دالة عند
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مستوى داللة ( )7.70≤αوىذا يؤكد صحة دور الذكاء االصطناعي في رفع كفاءة النظم
اإلدارية إلدارة الموارد البشرية بجامعة تبوك ،حيث بمغت قيمة تأثير فاعمية البرنامج القائم
عمى الذكاء اإلصطناعي في رفع كفاءة النظم اإلدارية إلدارة الموارد البشرية بجامعة تبوك
( )7.064أي أنو كمما ارتفع مستوى دور الذكاء اإلصطناعي بقيمة درجة واحدة يؤدي ذلك
إلى زيادة في رفع كفاءة النظم اإلدارية إلدارة الموارد البشرية بجامعة تبوك بقيمة
(.)7.064
وقد تُعزى ىذه النتيجة إلى أنو كمما اتجيت الجامعات إلى الذكاء الصناعي كمما زاد
كفاءة األداء وبالتالي زادت كفاءة النظم اإلدارية ،وىذا ُيظير إيجابيات برنامج الذكاء

الصناعي ومدى توفيره الخدمات األفضل واألسرع في الجامعات .كما وقد تَعزو الباحثة ىذه
النتيجة بأن برنامج الذكاء االصطناعي يعتمد عمى شبكات اإلنترنت الذي يمكن حصول
الموظف عمى المعمومات والبيانات من أي مكان متصل بالشبكة وأي قسم بالجامعة ،مما
يؤدي إلى زيادة الكفاءة .وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج دراسة تشانغ (،)Chang, 2019
التي أشارت إلى أن مستوى أداء أنظمة اإلدارة القائمة عمى الذكاء االصطناعي كانت فاعمة
ومؤىمة في أداء الميام اإلدارية المختمفة ،حيث توسع حجم عمميم وتمكنوا من تحسين
كفاءاتيم.
كما أن ىذه النتيجة تعكس زيادة كفاءة النظم اإلدارية إلدارة الموارد البشرية عند
تطبيق برنامج قائم عمى الذكاء االصطناعي في جامعة تبوك ،وان القادة اإلداريين بشكل عام
يطبقون برامج الذكاء االصطناعي من خبلل وجود شبكة حاسوب تربط بين المركز الرئيسي
لمجامعة والفروع األخرى عن طريق شبكات الحاسب اآللي ،واستخدام البرامج وطرق الحماية
الفعالة لمنع التعدي عمى البيانات والمعمومات عند تطبيق الذكاء االصطناعي .وقيام اإلدارة
معنويا عمى استخدام برنامج الذكاء االصطناعي ،وتوافر الكوادر البشرية
بتييئة الموظفين
ً
البلزمة لتطبيق برنامج الذكاء االصطناعي ،وغير ذلك من الخدمات اإللكترونية ومتطمباتيا
التي تتضمنيا فقرات األداة ،وىذه األمور جميعيا تعكس بدورىا إدراك اإلداريين ووعييم
بأىمية الذكاء االصطناعي في نجاح إلدارة الموارد البشرية بجامعة تبوك وتطورىا وتحقيق
األىداف المرجوة منيا.
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حيث أظيرت النتائج بأنو تتوفر اإلمكانات المالية البلزمة لتطبيق برنامج الذكاء
االصطناعي في الجامعة ،حيث يتوفر الدعم المالي البلزم لشراء وصيانة األجيزة والبرامج
اإللكترونية ،كما يتوفر الدعم المالي البلزم لبلستعانة بمدربين مؤىمين لتدريب العاممين عمى
تطبيق برنامج الذكاء االصطناعي .وقد تًعزو الباحثة ىذه النتيجة بأنو ىناك وعي من
الجامعات ألىمية وجود أجيزة حديثة ومتطورة تخدم نظام إدارة الموارد البشرية ،وتساعد
عمى تحسين كفاءتيا لتحقيق األىداف المراد تحقيقيا .واتفقت ىذه النتائج مع دراسة
بارغاري وعبد العزيز وترياكي وزيباري ( & Bargarai, Abdulazeez, Tiryaki
 ،)Zeebaree, 2020والتي أشارت إلى أن توظيف التقنيات المختمفة المستندة إلى
استخدام الذكاء االصطناعي يؤثر إيجابياً عمى قدرة الشركات في أداء الميام اإلدارية

المختمفة.

الهتائج املتعلكة باإلجابة عو الشؤال الجاني :ىل ىناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
الداللة ( )a=0.05في تقدير أفراد عينة الدراسة حول دور الذكاء االصطناعي في رفع كفاءة
النظم اإلدارية إلدارة الموارد البشرية بجامعة تبوك تعزى لمتغير (الجنس ،المستوى التعميمي،
عدد سنوات الخبرة)؟
لئلجابة عمى ىذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
لتقدير أفراد عينة الدراسة حول دور الذكاء االصطناعي في رفع كفاءة النظم اإلدارية إلدارة
الموارد البشرية بجامعة تبوك تبعا لمتغير (الجنس ،المستوى التعميمي ،عدد سنوات الخبرة)،
كما تم تطبيق اختبار ت لمعينات المستقمة لتحديد الفروقات بين المتوسطات الحسابية،
والجدول ( )0يبين ذلك.
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جذول (:)5
اخخببس ث نهؼَنبث انمسخقهت واخخببس ححهَم انخببٍن االحبدً إلٍجبد انفشوقبث حول دوس انزكبء االصطنبػٌ فٌ
سفغ كفبءة اننظم اإلداسٍت إلداسة انمواسد انبششٍت بجبمؼت حبوك حب ًؼب نمخغَش (انجنس ،انمسخوى انخؼهَمٌ ،ػذد
سنواث انخبشة)
انذالنت
قَمت
االنحشاف
انوسط
انؼذد
انخصنَف
انمخغَش
االحصبئَت
االخخببس
انمؼَبسً
انحسببٌ
ركش

46

3.54

0.18

أنثي

24

3.50

0.23

ث=
0.80

ػذد سنواث
انخبشة

اقم من  5سنواث

33

3.49

0.23

 5سنواث فبكثش

36

3.54

0.17

ث=-
1.04

انمسخوى
انخؼهَمٌ

بكبنوسٍوس
دساسبث ػهَب

33
31

3.43
3.42

0.27
0.20

ف=
0.17

انجنس

0.423

0.301
0.864

يظير الجدول ( )0اختبار ت لمعينات المستقمة واختبار تحميل التباين األحادي إليجاد
الفروقات حول دور الذكاء االصطناعي في رفع كفاءة النظم اإلدارية إلدارة الموارد البشرية
تبعا لمتغير (الجنس ،المستوى التعميمي ،عدد سنوات الخبرة) ،حيث أظيرت
بجامعة تبوك ً
النتائج عدم وجود فروقات ذات داللة احصائية حول دور الذكاء االصطناعي في رفع كفاءة
تبعا لمتغير (الجنس ،المستوى التعميمي،
النظم اإلدارية إلدارة الموارد البشرية بجامعة تبوك ً
عدد سنوات الخبرة).
وقد تَعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى معرفة جميع العاممين في إدارة الموارد البشرية،

إلى أىمية ومزايا برنامج الذكاء االصطناعي .أي أن جميع أفراد الدراسة لدييم الرغبة في
تطبيق الذكاء االصطناعي في الجامعة ،لما ليا من أثر إيجابي وفعال في تحسين كفاءة النظم

اإلدارية إلدارة الموارد البشرية والجامعة ككل ،بحكم أن جميعيم يعمل في الجامعة ،فميما
اختمف جنسيم ،واختمفت المستوى التعميمي ،وعدد سنوات الخبرة لدييم .فجميعيم لدييم
أىداف واحدة يسعون لتحقيقيا ،لضمان كفاءة األداء.
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التوصيات
في ضوء ىذه النتائج أوصت الدراسة إلى اآلتي:
 .0التركيز عمى اختيار االشخاص الذي يتم تعيينيم في إدارة الموارد البشرية بجامعة تبوك،
عمى توفر خبرات عممية وعممية لدييم في مجال النظم اإلدارية بشكل عام وفي الذكاء
االصطناعي بشكل خاص.
 .0تدريب العاممين عمى تطبيقات الذكاء االصطناعي وخاصة إدارة الموارد البشرية من أجل
رفع كفاءة النظم اإلدارية إلدارة الموارد البشرية بجامعة تبوك.
 .6وضع نظام حوافز جيد لممتميزين بمجال العمل في برنامج الذكاء االصطناعي.
 .8إجراء المزيد من الدراسات حول دور الذكاء االصطناعي وعبلقتيا بكفاءة النظم اإلدارية
إلدارة الموارد البشرية بحيث تشمل عينات أكبر من الجامعات عمى مستوى المممكة.
 .0متابعة البنية التحتية من أجيزة وبرامج وشبكات باستمرار لضمان صبلحيتيا أثناء تطبيق
برامج الذكاء االصطناعي وخصوصاً في ظل التطور والتغير السريع لتكنولوجيا المعمومات
واالتصاالت في الوقت الحاضر.

 .6ضرورة إعداد خطط فعالة لتدريب وتأىيل جميع العاممين عمى تطبيق الذكاء االصطناعي.
 .0زيادة التزام اإلدارة العميا بتطبيق ودعم الذكاء االصطناعي من خبلل نشر ثقافة العمل
اإللكتروني ونشر المزايا والفوائد الناتجة عن تطبيق الذكاء االصطناعي بين الموظفين.
 .4االطبلع عمى تجارب مؤسسات ناجحة في تطبيق برامج الذكاء االصطناعي.
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املزاجع
أوالً :املزاجع العزبية

 .1إبراىيم ،خالد .)0212( .اإلدارة اإللكترونية .الطبعة األولى ،اإلسكندرية :الدار الجامعية لمنشر
والتوزيع.

 .0أبو عوض ،رانيا .)0215( .واقع تطبيق ىندرة الموارد البشرية وعالقتيا بتطوير األداء الوظيفي
في ديوان الموظفين العام بقطاع غزة .رسالة ماجستير ،أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا:

غزة.

 .3بيعو ،آالء نعيم .)0216( .أثر ممارسات إدارة الموارد البشرية عمى إنتاجية العاممين في البنوك
التجارية األردنية :االلتزام التنظيمي كمتغير وسيط .رسالة ماجستير غير منشورة ،عمادة الدراسات
العميا ،جامعة آل البيت :األردن.

 .4خطايبة ،نور عبدالحميم .)0215( .درجة الرضا لدى القادة األكاديميين عن تطبيق اإلدارة
اإللكترونية وعالقتيا بجودة األداء في الجامعات الحكومية األردنية في محافظات الشمال.
أطروحة دكتوراه غير منشورة ،جامعة اليرموك :إربد.

 .5الشوابكة ،عدنان .)0217( .دور تطبيقات الذكاء االصطناعي "النظم الخبيرة" في اتخاذ الق اررات

اإلدارية في البنوك السعودية العاممة في محافظة الطائف .جامعة الطائف ،مجمة العموم اإلنسانية

(اإلدارة واالقتصاد).58-14 ،4)15( ،

 .6صالح ،فاتن عبداهلل إبراىيم .)0229( .أثر تطبيق الذكاء االصطناعي والذكاء العاطفي عمى
جودة اتخاذ الق اررات .رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الشرق األوسط :عمان-األردن.

 .7صالح ،أحمد عارف .)0218( .دور نظم المعمومات اإلدارية في تحسين األداء الوظيفي في

و ازرة التربية والتعميم في األردن .مجمة جامعة النجاح لألبحاث :العموم اإلنسانية-017 ،3)30( ،
.544

 .8عصـر ،رضـا .)0223( .حجـم األثر :أسـاليب إحصائيـة لقيـاس األىمية العمميـة لنتائـج البحـوث
التربويـة .المؤتمـر العممـي الخامـس عشـر لمجمعيـة المصريـة لممناىـج وطـرق التدريـس ،مناىـج
التعميـم واإلعداد لمحيـاة المعاصـرة ،المجمـد الثانـي ،القاىـرة 01-00 :يوليـو 0223م.673-645 ،

 .9العوالمة ،نائل عبد الحافظ .)0223( .نوعية اإلدارة والحكومة اإللكترونية في العالم الرقمي دراسة
استطالعية .مجمة الممك سعود.081-049 ،)15(75 ،
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.) التدريب اإلداري الموجو باألداء0212( . أسامة محمد، عقمة محمد وجرادات، المبيضين.12
. القاىرة:منشورات المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية

 معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في إدارة الموارد البشرية.)0212( . سميرة مطر، المسعودي.11
.بالقطاع الصحي الخاص بمدينة مكة المكرمة من وجية نظر مديري وموظفي الموارد البشرية

." الجامعة اإلفتراضية الدولية "المممكة المتحدة،رسالة ماجستير غير منشورة

 بنك فيصل اإلسالمي: جامعة المنصورة. اإلدارة اإللكترونية.)0211( . محمد، الممكاوي.10
.المصري عضو الجمعية العربية لمتنمية اإلدارية

 مستوى تطبيق اإلدارة اإللكترونية في جامعة اليرموك من وجية نظر.)0213( . ديانا، النمري.13
. األردن: إربد، جامعة اليرموك، رسالة ماجستير منشورة.الييئة التدريس والقادة األكاديميين
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