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السمخص:

ىجفت الجراسة إلى الكذف عغ تأثيخ تػضيف الحكاء االصصشاعي عمى تصػيخ العسل اإلدارؼ في ضػء مبادغ الحػكسة في

الػ ازرات الفمدصيشية في محافطات غدة ،واستخجمت الجراسة السشيج الػصفي التحميمي ،وتكػنت عيشة الجراسة مغ ( )112مػضف

مسغ ىع مكمفيغ بأعسال إدارية في الػ ازرات الفمدصيشية في محافطات غدة ،تع اختيارىع بالصخيقة العذػائية البديصة ،شبقت عمييع
أداة (االستبانة).

كذفت الشتائج َّ
أن الجرجة الكمية لستػسصات درجات تقجيخ العامميغ في الػ ازرات الفمدصيشية لتػضيف الحكاء االصصشاعي

جاءت بجرجة مشخفزة بػزن ندبي ( ،)%62.2وجاءت الجرجة الكمية لستػسصات درجات تقجيخ العامميغ لػاقع تصبيق مبادغ
الحػكسة بجرجة مختفعة بػزن ندبي ( ،)%80.56وجاء مجال السذاركة بالسختبة األولى بػزن ندبي ( )%85.4بجرجة مختفعة،

وفي السختبة الثانية مجال التسيد بػزن ندبي ( )%80.2بجرجة مختفعة ،وفي السختبة الثالثة جاء مجال رشادة صشاعة القخار بػزن

ندبي ( )%79.4بجرجة مختفعة ،وفي السختبة الخابعة جاء مجال الذفافية بػزن ندبي ( )%79.0بجرجة مختفعة وفي السختبة
األخيخة جاء مجال الفاعمية والكفاءة بػزن ندبي ( )%778.8بجرجة مختفعة

وأضيخت الشتائج عجم وجػد فخوق ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات تقجيخات أفخاد عيشة الجراسة حػل تػضيف الحكاء

االصصشاعي عمى تحقيق تصػيخ العسل اإلدارؼ في ضػء مبادغ الحػكسة في الػ ازرات الفمدصيشية مغ وجية نطخ العامميغ تعدػ
لمستغيخات (السؤىل العمسي ،الفئة العسخية ،سشػات الخجمة) .وقج قجمت الجراسة عجد مغ التػصيات والسقتخحات ،أبخزىا :ضخورة

التػسع في تػضيف تصبيقات الحكاء االصصشاعي لتصػيخ العسل اإلدارؼ والشيػض بػاقع الػ ازرة إلى مدتػػ أفزل في تقجيع
الخجمات ،تصػيخ تعديد اتجاىات العامميغ نحػ تػضيف تصبيقات الحكاء االصصشاعي مغ خالل دورات وبخامج تشسية ميشية مكثفة،

تػفيخ ال سػارد السالية واإلمكانيات المػجدتية والجعع الخاص بتصػيخ تصبيقات الحكاء االصصشاعي ،التأكيج عمى تصبيق أبعاد
الحػكسة في الػ ازرة بكافة مخاحل وخصػات العسل اإلدارؼ.

الكمسات السفتاحية :الحكاء االصطشاعي ،العسل اإلداري ،الحؽكسة ،الؽ ازرات الفمدطيشية.

Abstract:

The study aimed to reveal the impact of employing artificial intelligence on developing
administrative work in the light of the principles of governance in the Palestinian ministries in the
governorates of Gaza, and the study used the descriptive analytical approach, and the study sample
consisted of (112) employees who work in the Palestinian ministries in the governorates of Gaza,
were chosen in the way Simple stochastic, applied to them (questionnaire).
The results revealed that the total score for the average degrees of workers ’estimation in the
Palestinian ministries for the employment of artificial intelligence came at a low degree with a
relative weight (62.2%), and the total score for the average degrees of workers’ appreciation for the
reality of applying the principles of governance with a high degree of relative weight (80.56%), and
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the field of participation came first With a relative weight (85.4%) with a high degree, and in
the second place the field of excellence with a relative weight (80.2%) with a high degree, and in
the third place came the field of decision-making leadership with a relative weight (79.4%) with a
)high degree, and in the fourth place came the field of transparency with a relative weight (79.0) %
With a high degree and in the last place came the field of effectiveness and efficiency with a
relative weight (778.8%) with a high degree.
The results showed that there were no statistically significant differences between the averages of
the individuals of the study sample on the employment of artificial intelligence to achieve the
development of administrative work in the light of the principles of governance in the Palestinian
ministries from the workers' point of view due to the variables (educational qualification, age
group, years of service). The study presented a number of recommendations and proposals, the
most prominent of which are: the need to expand the use of artificial intelligence applications to
develop administrative work and advance the Ministry’s reality to a better level in providing
services, developing the strengthening of workers ’attitudes towards employing artificial
intelligence applications through intensive professional development courses and programs,
providing financial resources And the logistical capabilities and support for developing artificial
intelligence applications, emphasizing the application of governance dimensions in the ministry in
all stages and steps of administrative work.
Key words: artificial intelligence, administrative work, governance, Palestinian ministries.

السقجمة:

يذيج الحكاء االصصشاعي في عرخنا الحالي تصػ اًر كبي اًخ لتعجد استخجاماتو في مجاالت مختمفة كالخعاية الرحية ،والجفاع،
والصيخان ،وعمػم البيانات وغيخىا .ومغ الستػقع أن تشسػ استخجاماتو في مختمف القصاعات مع ارتفاع عجد الذخاكات والحكػمات
التي تدتثسخ فيو وفي ضل متصمبات عرخ التكشػلػجيا.

يصمق عمى مجسػعة مغ األساليب والصخق الججيجة في بخمجة األنطسة السحاسبية والتي يسكغ أن تدتخجم لتصػيخ أنطسة

تحاكي بعس عشاصخ ذكاء اإلندان بالحكاء االصصشاعي (عثسان ،وجسيل )56:2012 ،والتي تدسح ليا بالكيام بعسميات
استشتاجيو عغ حقائق وقػانيغ يتع تسثيميا في ذاكخة الحاسب.

ال يدال كثيخ مغ نطخيات ىحا العمع الججيج تحت بحث وتصػيخ إال أن ىشاك بعس التقشيات السعتسجة عميو بجأت تخخج لمسجال
العمسي ،وقج أثبتت فعاليتيا (غػلي ،)25:2013،وقج أُنجدت أعسال كان مغ شبو السدتحيل الكيام بيا باستعسال البخمجة التقميجية،
ومغ ىحه التقشيات الججيجة تقشية الحراع اآللية الحكية  Smart Robotوأنطسة الخبخاء (Systems Expertالختيسي،)9:2018،
وتخكد التقشية األولى عمى تدويج الحراع اآللي بالخؤية اإللكتخونية والقجرة عمى التخصيط والكيام بأعسال مخكبة ومعقجة قج تحتاج إلى

أكثخ مغ ذراع التعاون عمييا ،وتخكد تقشية أنطسة الخبخاء عمى استخالص السعخفة التي يدتخجميا الخبخاء في مجال ما وتخديشيا

واستخجاميا في الػصػل الستشتاجات تػازؼ تمظ التي يرل ليا الخبيخ(آل قاسع.)85:2016،

الحكاء االصصشاعي محاولة تجديج الحكاء البذخؼ إلنتاج آالت وبخمجيات وتصبيقات بقجرات تحاكي القجرات البذخية بل قج

تفػق عشيا ( .)Budzik,2016:123ونجح الحكاء االصصشاعي في أداء ميام وضيفية معقجة لسا يتستع بو مغ خػاص ذكية ،مثل:
التعامل مع الفخضيات بذكل متدامغ بجقة وسخعة عالية ،والقجرة عمى حل السذكالت بأسمػب مقارن لألسمػب البذخؼ

(بخيكا ،)26:2018،كسا ييجف لسحاكاة اإلندان فك اًخ وأسمػباً وابتكا اًر مسا يتػقع أن يؤدؼ لتقميز االعتساد عمى الجيج البذخؼ.

وأشار  )227:2010( Laudonأن الحكاء االصصشاعي بجأ كشطخيات وفمدفة ثع أصبح قػاعج وقػانيغ تحكع ذكاء اآللة ،ثع

أصبح خػارزميات تعمع .لكشو اليػم خخج مغ عباءتيا كميا ولع يعج مجخد عمع مغ العمػم أو خػارزميات فقط ،بل أصبح ثػرة

صشاعية مثمو مثل اختخاع اآللة البخارية والكيخباء والذخائح الخقسية.
ويذسل

الحكاء

االصصشاعي

جسيع

العسميات

الحىشية

مغ

نبػغ

وابتكار

وتحكع

في

الحخكة

والحػاس

والعػاشف( ،)Blanchard,2006:21أما في نصاق دراسة عمع الحكاء االصصشاعي لمحاسبات اآللية فيسكغ تعخيفو في نصاق قجرة
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اإلندان عمى ترػر األشياء وتحميل خػاصيا والخخوج باستشتاجات مشيا(آل سيف ،)76:2017،فيػ بحلظ يسثل قجرة
اإلندان عمى تصػيخ نسػذج ذىشي لسجال مغ مجاالت الحياة وتحجيج عشاصخه واستخالص العالقات السػجػدة بيشيا ،ومغ ثع
استحجث ردود الفعل التي تتشاسب مع أحجاث ومػاقف ىحا السجال.

ييجف الحكاء االصصشاعي إلى فيع شبيعة الحكاء اإلنداني عغ شخيق عسل بخامج لمحاسب اآللي قادرة عمى محاكاة الدمػك

اإلنداني الستدع بالحكاء( ،)YasirShafi,2014:291وتعشي قجرة بخنامج الحاسب عمى حل مدألة ما أو اتخاذ قخار في مػقف
ما .وأن البخنامج نفدو يجج الصخيقة التي يجب أن تتبع لحل السدألة أو لمتػصل إلى القخار بالخجػع إلى العجيج مغ العسميات

االستجاللية الستشػعة التي غحؼ بيا البخنامج ( .)Robert,2001:294ويخػ الباحثان أن ذلظ يعتبخ نقصة تحػل ىامة تتعجػ ما

ىػ معخوف باسع تقشية السعمػمات والتي تتع فييا العسمية االستجاللية عغ شخيق اإلندان وتشحرخ أىع أسباب استخجام الحاسب في
سخعتو الفائقة.

وتعتبخ قجرة بخامج الحكاء االصصشاعي عمى تحديغ أدائيا عغ شخيق التعمع ىػ مؤشخ جيج عمى مجػ مالءمة نطع البخمجة
السدتخجمة لسحاكاة العسميات االستجاللية لجػ اإلندان ،كسا أن فذل ىحه البخامج في التعمع يعشي عجم تشاضخ العسمية االستجاللية بيا

لمسشصق اإلنداني( .)Hofhemer,2006:28فكسا ىػ متبع في العمػم يدتسخ التدميع برحة الشطخية شالسا لع تجحزيا التجخبة
العسمية.

ويخػ حسجؼ ( )51:2017أنو ىحه البخامج البج وأن تكػن تفاعمية  Interactiveفقج ساىع ذلظ في تصػيخ لغات بخمجة ،كسا

أن الحاجة إلى كتابة بخامج قابمة لمتصػر والتغيخ مع تصػر وتغيخ األفكار كان لو تأثيخ كبيخ عمى مشيجية البخمجة بذكل عام.
وعمى الخغع مغ أن الحكاء االصصشاعي يحطى باىتسام كبيخ في األوساط الرشاعية والسؤسداتية ،إال أن ما زال ىحا العمع

غامزاً وغيخ مفيػم بالشدبة لكثيخ مغ الشاس (عخيفج)20:2016 ،؛ وبجأ الدعي نحػ االستفادة مغ تصبيقات الحكاء االصصشاعي

مغ خالل تصبيقاتو (الذبكات العربية ،الحاسبات ،الخػارزميات ،الػكالء األذكياء) في مختمف األعسال اإلدارية ،وحيث أن اإلدارة
الشاجحة تػلي اىتسام بسثل ىحا التقجم التكشػلػجي ومحاولة مػاكبة ما يدتجج مغ تصػرات تقشية لزسان اقتشاءىا واالستفادة مشيا في
تػفيخ الػقت والتكاليف ،والتػاصل واالنتذار ،والتدػيق والسبيعات ،وقياس األداء وتحديشو الالزم لتشفيح العجيج مغ السيام واقترار
الجيج البذخؼ ،في عسميات التحميل واتخاذ القخار.

إن اإلدارة الشاجحة تذخف عمى كل نذاط في السؤسدة ىادف مخن ،وتعتسج عمى عسميات التخصيط والتشطيع والتػجيو والخقابة

والتقػيع ومغ خالل خ بخات سابقة؛ بيجف الػصػل إلى تحقيق األىجاف السشذػدة بأعمى كفاءة وأقل جيج (أبػ لبغ.)36:2015 ،
وتعتسج عمى تحقيق وضائفيا وسط تصػرات متدارعة في عالع السعمػماتية واالتراالت يحقق تشطيع واضح واترال فعال ،وق اخرات

سميسة ،وتقػيع مػضػعي ،ورقابة مدتسخة ،وأسمػب وتخصيط إدارؼ ومالي سميع (الدعانيغ ،)41:2015 ،وإذا لع تعتسج ىحه األسذ
في وضائف اإلدارة في أؼ مؤسدة فإنيا ستفذل في تحقيق أىجافيا.

مغ ىشا فإن تسيد العسل اإلدارؼ في السؤسدات يعتسج عمى قجرتيا في استيعاب وتػضيف تصبيقات الحكاء االصصشاعي في

أعساليا اإلدارية عمى اختالف أنػاعيا ،ويؤكج صالحات ( )51:2012إن تصػيخ العسل اإلدارؼ يعتسج عمى تػضيف القػة اليائمة
مغ تكشػلػجيا السعمػمات والتقشيات السعاصخة مغ أجل تحقيق الفاعمية والسخونة في اتخاذ القخار بفعل تقشيات السعالجة الدخيعة

والشقل الدخيع.

ويذيخ دمشيػرؼ ( )3:2017أنو ال يسكغ لإل دارة الحجيثة أن تتحػل إلى وضائف جامجة ال تدعى نحػ التصػيخ والتحجيث ،بل

يتعيغ أن تدعى دائساً نحػ تبشي تصبيقات التقشيات في عرخ تكشػلػجيا السعمػمات واالتراالت لالرتقاء بسدتػيات أدائيا وتحقيق
التحديغ السدتسخ حتى تتججد أدوارىا وتديج مغ مدتػيات كفاءتيا الجاخمية والخارجية.

مغ ىشا فإن تصػيخ العسل اإلدارؼ يكسغ في تعطيع قجرات وإثخاء التصبيقات التكشػلػجية بذكل عام وتػضيف الحكاء

االصصشاعي بذكل خاص في نطع إدارة السؤسدات؛ لزسان استس اخرية ىحه الشطع بتقجيع خجماتيا بجرجة عالية مغ الكفاءة
والفعالية ،وتحقيق جيػد إبجاعية خالقة قج ال يدتصيع اإلندان دونيا الػصػل إلى نفذ السخخجات والشتائج (أبػ عخب،
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) 13:2017؛ لحلظ ىشاك حاجة إلى إعادة الشطخ في الصخيقة التي تجار بيا األعسال اإلدارية بتػضيف التصبيقات التكشػلػجية
وأبخزىا الحكاء االصصشاعي مغ ناحية ،وتصػيخ اإلدارة وفق مبادغ اإلدارة الخشيجة  Good Governanceالتي تفزي إلى تحقيق
األىجاف والتصمعات عبخ أداء متسيد.

واإلدارة الخشيجة ىػ ما يصمق عمييا الحػكسة (يػسف ،)42:2012 ،ومبادئيا تتعجػ تػفيخ عشاصخ اإلدارة الدميسة أو حتى

رقابة السؤسدات إلى تفعيل األدوات الخقابية واإلشخافية في السؤسدات ،وذلظ بيجف ضسان تػفيخ الذفافية في السعمػمات ورفع
كفاءة السؤسدات (عبج الفتاح.)90:2011 ،

إن أفزل شخيقة لتحديغ األداء اإلدارؼ في السؤسدات ىي المجػء إلى الحػكسة ( .)Peter ,2014:452فيي كسجخل إدارؼ

تذيخ إلى القجرة عمى الجسع بيغ السؤسدات الخسسية وغيخ الخسسية ،وإدخاليا في عسمية صشع القخار وتشفيحه (الدىخاني،
.)17:2011
وعمى اإلدارات في الػ ازرات الفمدصيشية تخسيخ مبادغ الحػكسة لسا ليا مغ أىسية في إحجاث إدارة ناجحة تحاول معالجة العجيج
مغ السذاكل اإلدارية ،كالغسػض في القػانيغ والمػائح السعسػل بيا ومحاولة إيجاد سبل لتبديط اإلجخاءات مغ أجل مكافحة الفداد

اإلدارؼ والسالي ،وىحا ما نادت بو العجيج مغ السؤتسخات والشجوات العمسية الجولية والسحمية.

ومغ الستػقع أن تكػن تػضيف الحكاء االصصشاعي أكثخ حزػ اًر وأىسية في السداعجة عمى تصبيق مبادغ الحػكسة مغ خالل
نقل الخجمات ومتصمبات العسل اإلدارؼ والتي تأتي برػرة خجمات تكفل تصبيق الذفافية ،والسذاركة ،ورشادة اتخاذ القخار ،والفعالية

والكفاءة ،والتسيد في إدارة كافة شؤون الػ ازرة؛ بيجف اتخاذ ق اخرات استخاتيجية تحقق رسالة ورؤية وأىجاف الػ ازرة .كسا يسكغ تػضيف
الحكاء االصصشاعي مغ خالل التصبيقات التي يسكغ تػفيخىا في كافة الجوائخ واألقدام في الػ ازرة ،حيث يتع تػزيع السيام
واالستعالمات عبخ تػضيف الحكاء االصصشاعي الحؼ يعسل عمى تقميل األخصاء إلى أقل درجة مغ ناحية ،والدخعة الجقيقة في

إنجاز األعسال بجػدة عالية وتحليل الرعػبات ومخاقبة سيخ العسل ( .)Hearst,2017:16كسا أن تػضيف الحكاء االصصشاعي
يداعج السػضف عمى التحخر مغ األداء بأسمػب واحج.

ومغ خالل ما سبق يتبيغ أنو مغ الزخورؼ عمى اإلدارات في كافة السؤسدات بذكل عام وإدارات الػ ازرات بذكل خاص

تحجيث أساليبيا اإلدارية وذلظ بجمج التكشػلػجية الحجيثة في األعسال اإلدارية حتى تزسغ البقاء واالستسخار والقجرة عمى تمبية

االحتياجات لكافة السدتفيجيغ مغ أفخاد الذعب الفمدصيشي ،وأن يكػن تػضيف الحكاء االصصشاعي نػاة لكل الشطع اإلدارية لكافة
الػ ازرات واالستعالم مغ كافة السؤسدات السحمية ،وعميو وجج الباحثان أىسية دراسة تأثيخ تػضيف الحكاء االصصشاعي عمى تصػيخ

العسل اإلدارؼ في الػ ازرات الفمدصيشية في ضػء مبادغ الحػكسة.

مذكمة الجراسة وتداؤالتيا:

تعير السؤسدات اليػم في بيئة سخيعة التغيخ بدبب التصػرات الدخيعة والستالحقة في البخمجيات وأنطسة الحػاسب اإللكتخونية

مع ضيػر ابتكارات ججيجة في ىحا السجال ،ولعل أحجىا ىػ الحكاء االصصشاعي الحؼ شػر تعامل السؤسدات مع بيئتيا الجاخمية
والخارجية ،فقج ساعج اعتساد السؤسدات وال سيسا السؤسدات عالية األداء عمى تصبيقات الحكاء االصصشاعي الستعجدة في سخعة
وسيػلة التعامل مع الدبائغ وتػسيع مغ قاعجة ىحا التعامل ليذسل أعجاد كبيخة مغ الستعامميغ وعمى مجار الداعة فتصبيقات الحكاء
االصصشاعي (الشطع الخبيخة والذبكات العربية والخػارزميات الجيشية والػكالء األذكياء) أضحت ذات أىسية كبيخة في نجاح العسل
في السؤسدات وفي حل الكثيخ مغ السذاكل ،وفي التػصل لخيارات متعجدة مشصكية باالستفادة مغ تخاكع الخبخات اإلندانية لمخبخاء
السخدونة ضسغ تصبيقات الحكاء االصصشاعي وتصػيخىا لمػصػل إلى نتائج مخضية ،وىحا ما تحتاجو الػ ازرات الفمدصيشية ذات
األعسال الكبيخة التي تتصمب سخعة االستجابة لخجمات الجسيػر الفمدصيشي مغ ناحية ،والقجرة عمى البقاء واالستسخار والشسػ
والتصػر في البيئة الدخيعة التغيخ ،وبالتالي زيادة اعتسادىا عمى تصبيقات الحكاء االصصشاعي برػرة كبيخة ألجل التصػر الحالي
والسدتقبمي مع التخكيد عمى االرتقاء بسجسػعة مغ السعاييخ أو األبعاد الحاكسية التي تتسثل في السذاركة والسداءلة والذفافية
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وتعديد القانػن والكفاءة والفعالية وغيخىا ،حيث إن تصبيقيا لو أىسية بالغة في تصػيخ اإلدارات الحكػمية وتحقيق تسيدىا عمى

السدتػػ السحمي بكافة خجماتيا .ومسا سبق يسكغ صياغة إشكالية الجراسة في التداؤل الخئيذ اآلتي:

ما تأثيخ تؽظيف الحكاء االصطشاعي عمى تحقيق تطؽيخ العسل اإلداري في ضؽء مبادئ الحؽكسة في الؽ ازرات

الفمدطيشية في محافعات غدة؟

ويتفخع عغ التداؤل الخئيذ األسئمة الفخعية اآلتية:

 .1ما درجات تقجيخ العامميغ لتػضيف الحكاء االصصشاعي في الػ ازرات الفمدصيشية في محافطات غدة مغ وجية نطخىع؟
 .2ما واقع تصبيق مبادغ الحػكسة في الػ ازرات الفمدصيشية في محافطات غدة مغ وجية نطخ العامميغ؟

 .3ىل يػجج تأثيخ ذو داللة إحرائية عشج مدتػػ داللة ( )α≤ 0.05بيغ تػضيف الحكاء االصصشاعي عمى تحقيق تصػيخ العسل
اإلدارؼ في ضػء مبادغ الحػكسة في الػ ازرات الفمدصيشية في محافطات غدة؟

 .4ىل تػجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ ( )α≤ 0.05بيغ متػسصات تقجيخات أفخاد عيشة الجراسة لتأثيخ تػضيف
الحكاء االصصشاعي عمى تحقيق تصػيخ العسل اإلدارؼ في ضػء مبادغ الحػكسة في الػ ازرات الفمدصيشية تعدػ لمستغيخات (السؤىل
العمسي ،الفئة العسخية ،سشػات الخجمة)؟

فخضيات الجراسة:

فخضية رئيدية  :1يػجج تأثيخ ذو داللة إحرائياً عشج مدتػػ داللة ( )α≤ 0.05لتػضيف الحكاء االصصشاعي عمى تحقيق تصػيخ
العسل اإلدارؼ في ضػء مبادغ الحػكسة في الػ ازرات الفمدصيشية في محافطات غدة.

فخضية رئيدية  :2تػجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ ( )α≤ 0.05بيغ متػسصات تقجيخات أفخاد عيشة الجراسة لتأثيخ
تػضيف الحكاء االصصشاعي عمى تحقيق تصػيخ العسل اإلدارؼ في ضػء مبادغ الحػكسة في الػ ازرات الفمدصيشية تعدػ لمستغيخات
(السؤىل العمسي ،الفئة العسخية ،سشػات الخجمة) ويتفخع مشيا:

 .1تػجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ داللة ( )α≤ 0.05بيغ متػسصات درجات تقجيخ أفخاد العيشة لتػضيف الحكاء
االصصشاعي عمى تحقيق تصػيخ العسل اإلدارؼ في ضػء مبادغ الحػكسة في الػ ازرات الفمدصيشية مغ وجية نطخ العامميغ

تعدػ لستغيخ السؤىل العمسي.

 .2تػجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ داللة ( )α≤ 0.05بيغ متػسصات درجات تقجيخ أفخاد العيشة لتػضيف
الحكاء االصصشاعي عمى تحقيق تصػيخ العسل اإلدارؼ في ضػء مبادغ الحػكسة في الػ ازرات الفمدصيشية مغ وجية نطخ

العامميغ تعدػ لستغيخ الفئة العسخية.

 .3تػجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ داللة ( )α≤ 0.05بيغ متػسصات درجات تقجيخ أفخاد العيشة لتػضيف
الحكاء االصصشاعي عمى تحقيق تصػيخ العسل اإلدارؼ في ضػء مبادغ الحػكسة في الػ ازرات الفمدصيشية مغ وجية نطخ

العامميغ تعدػ لستغيخ سشػات الخجمة.

أىجاف الجراسة:
 .1التعخف عمى واقع تػضيف الحكاء االصصشاعي في الػ ازرات الفمدصيشية ،ومجػ وضػح ذلظ لجػ العامميغ.
 .2التعخف عمى واقع تصبيق مبادغ الحػكسة في الػ ازرات الفمدصيشية في محافطات غدة.

 .3الكذف عغ العالقة واألثخ بيغ تػضيف الحكاء االصصشاعي عمى تحقيق تصػيخ العسل اإلدارؼ في ضػء مبادغ الحػكسة في
الػ ازرات الفمدصيشية في محافطات غدة.

 .4بيان الفخوق بيغ متػسصات تقجيخات استجابات أفخاد عيشة الجراسة حػل تأثيخ تػضيف الحكاء االصصشاعي عمى تحقيق تصػيخ
العسل اإلدارؼ في ضػء مبادغ الحػكسة في الػ ازرات الفمدصيشية تعدػ لمستغيخات (السؤىل العمسي ،الفئة العسخية ،سشػات

الخجمة).
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أىسية الجراسة:

 .1الحجاثة في تشاول مػضػع الحكاء االصصشاعي كأحج السػضػعات السثارة حالياً عمى ساحة البحث العمسي وعمى مدتػػ

التصبيق العسمي لمتصػرات واالبتكارات في مجال الحكاء االصصشاعي ،والخبط بيشيسا وتأثيخه عمى كفاءة مخخجات السؤسدات

باختالف أنػاعيا.

 .2تعج ىحه الجراسة مغ الجراسات األولى– عمى حج عمع الباحثان – التي تشاولت تأثيخ تػضيف الحكاء االصصشاعي عمى تحقيق
تصػيخ العسل اإلدارؼ في ضػء مبادغ الحػكسة .واإلفادة مغ مسيدات تػضيف الحكاء االصصشاعي في الػ ازرات لخفع مدتػاىا
لتجخل حيد السشافدة العالسية بخجماتيا.

 .3تعتبخ ىحه الجراسة محاولة إلثخاء مػضػع حػكسة الػ ازرات الفمدصيشية ،نط اًخ لحجاثة مفيػم الحػكسة وارتباشو بالعسل اإلدارؼ
الخشيج.
 .4تفيج السدئػليغ في الػ ازرات الفمدصيشية وأصحاب القخار في التعخف عمى نقاط الزعف في تػضيف الحكاء االصصشاعي
والعسل عمى تالفييا مغ أجل الشيػض بستصمبات تػضيف تصبيقات الحكاء االصصشاعي.

 .5يؤمل أن تديع ىحه الجراسة في زيادة اىتسام الػ ازرات الفمدصيشية باألسذ اإلدارية الحجيثة مغ خالل تصبيق مبادغ الحػكسة
في جسيع تعامالتيع مغ أجل تصػيخ العسل اإلدارؼ وتحقيق الخسالة والخؤية واألىجاف تجاه الػ ازرة.

 .6لفت نطخ السدئػليغ وصانعي القخار في الػ ازرات الفمدصيشية إلى أىسية تصػيخ العسل اإلدارؼ في ضػء الخبط بيغ تػضيف
الحكاء االصصشاعي عمى تحقيق تصػيخ العسل اإلدارؼ في ضػء مبادغ الحػكسة.

 .7يؤمل أن يدتفيج مغ ىحه الجراسة كالً مغ األكاديسييغ والباحثيغ والصمبة وذلظ مغ خالل االستفادة في إجخاء دراسات مذابية
في مجتسعات ججيجة وبستغيخات أخخػ ،وأن يفتح السجال أمام الباحثيغ لمبحث في عمع الحكاء االصصشاعي وربط ذلظ بإشار عسمي

بسبادغ الحػكسة ومجػ مسارستيا في مؤسدات أخخػ.

حجود الجراسة:

 الحج السؤسداتي :الػ ازرات الفمدصيشية. -الحج السكاني :محافطات غدة.

 -الحج البذخي :العامميغ في الػ ازرات الفمدصيشية السكمفيغ بأعسال إدارية (مجيخ ،نائب مجيخ ،رئيذ قدع ،العامميغ في األقدام

الحاسػبية ،اإلدارييغ).

 -الحج الدماني :شبقت ىحه الجراسة ميجانياً في مشترف شيخ يشايخ وأوائل شيخ فبخايخ مغ العام 2020م.

مرطمحات الجراسة اإلجخائية:

 -الحكاء االصطشاعي :البخامج الحاسػبية التي تحاكي ذكاء اإلندان كالقجرة عمى التعمع مغ خالل التجارب ،واستخجام الحل

السشصقي لحل السذاكل ،وعسل ق اخرات فاعمة ،والخقابة عمى األعسال اإلدارية ،وعسل التقييع مغ خالل تػضيف فعال لتصبيقات
الحكاء االصصشاعي (الشطع الخبيخة ،الذبكات العربية ،الخػارزميات ،الػكالء األذكياء) والتي تديج مغ فخص تصػيخ العسل

اإلدارؼ في الػ ازرات الفمدصيشية.

 -الحؽكسة :مجسػعة مغ القػانيغ واألنطسة والسبادغ التي تكفل تصبيق السذاركة والذفافية والسدألة والخقابة والسداواة وتصبيق

القانػن في إدارة كافة شؤون العسل اإلدارؼ في الػ ازرات الفمدصيشية ،بيجف تحقيق الخسالة والخؤية واألىجاف تجاه الػ ازرة.

اإلطار الشعخي:

أوالً :الحكاء االصطشاعي )Intelligence (AI
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إ ن التصػرات الستالحقة في عمػم الحاسػب وبخمجياتو خالل الدشػات العذخيغ األخيخة كانت ذات سخعة كبيخة فاقت باقي
التصػرات في العمػم األخخػ .فسغ التصػرات الكبيخة والحجيثة في البخمجيات ىػ ما يصمق عميو الحكاء االصصشاعي الحؼ يعج أحج
التقشيات الحجيثة.

والحكاء االصصشاعي تتزسغ نطام الحاسػب (الحاسػب وبخمجياتو) التي تحاول تقميج الدمػك اإلنداني .ويقػل عشيا

( )Budzik,2016:26أنيا البخامج األكثخ ذكاءاً في الحاسػب حيث تتزسغ اتجاىان ،األول :زيادة مجال معالجة السعمػمات،

والثاني :زيادة درجة فيع السعمػمات .في حيغ عجىا ( )Joost,2013:42إنيا مرسسة لخفع قابميات العامميغ وليذ الحمػل محميع
فيي تجعل روابط بيغ التصبيقات السعقجة وبيغ العامميغ ،الحػاسب ،السعخفة ،والعالع السادؼ؛ ومغ قابمياتيا تسكيغ التصبيقات خالل

عسميا مغ تػزيع البيانات واستخجاعيا ،تشقيب البيانات ،ترسيع السشتجات ،الترشيع ،والججولة .ويخػ (Laudon & , 2010:332

 ) Laudonأن انطسة الحكاء االصصشاعي تعتسج عمى خبخات اإلندان ومعخفتو وتختار الشساذج السشصكية وأن األنطسة الحالية ىي
امتجاد لمخبخات البذخية ولكشيا ال تحل محميا لكػنيا فاقجة لمذعػر اإلنداني (آل سيف .)3:2017 ،ويشطخ كل مغ (
 (Schermerhorn،2004:116إلى أن الحكاء االصصشاعي يسكغ أن يحاكي ذكاء اإلندان كالقجرة عمى التعمع مغ خالل

التجارب ،استخجام الحل السشصقي لحل السذاكل ،الخقابة عمى خصػط اإلنتاج ،وعسل الريانة اذا تصمب األمخ .وبيحا الرجد

يقػل ) (Joost al et,2013:3أن الحكاء اإلنداني تقميج الدمػك اإلنداني مغ خالل البخامج الحاسػبية ليذ باألمخ الديل ألن
بخامج الحاسػب يجب أن تكػن قادرة عمى عسل أشياء مختمفة ومتشػعة حتى ندتصيع أن نقػل أنيا ذكية.

ويخػ ) )Awad,2004:108أن الحكاء االصصشاعي جدء مغ عمػم الحاسب ييجف إلى ترسيع أنطسة ذكية تعصى نفذ

الخرائز التي نعخفيا بالحكاء في الدمػك اإلنداني ،ويبحث في حل السذكالت باستخجام معالجة الخمػز غيخ

الخػارزمية(النكدتخ ،ورنخ.)379:2007،

وتػجج عجة تعخيفات لمحكاء االصصشاعي مشيا(:آل سيف)13:2017،؛ (زيغ)302:2014،؛()Lisa,,2016:36
 .1السجيػدات الحجيثة لجعل الحػاسيب تفكخ ...آالت ذات عقػل.
 .2أتسو الشذاشات التي نخبصيا عادة بالتفكيخ االنداني ،مثل اتخاد القخار ،حل السذاكل.
 .3عمع بشاء آالت تشجد األعسال التي تتصمب ذكاء عشجما يقػم بيا االندان.

 .4دراسة كيفية جعل الحػاسيب تفعل أشياء يختز بيا البذخ حاليا بذكل أفزل.
 .5دراسة السمكات العقمية باستخجام نساذج رياضية.
 .6عمع يبحث في شخح ومحاكاة الدمػك الحكي مغ أجل أعسال حدابية.
 .7فخع عمع الحاسػب الحػ ييتع بأتستة الدمػك الحكي.

ويتزح لمباحثان أنو يسكغ الشطخ إلى الحكاء االصصشاعي مغ وجيتيغ ،األولى :وجية الشطخ العمسية ،والتي ىجفت إلى فيع
آليات الحكاء لجػ األندان ،واستخجام الحاسػب لسحاكاة اإلندان والتحقق مغ نطخيات لمحكاء ،ووجية الشطخ الثانية وىي ىشجسية
وىجفت إلى مشح الحاسػب قجرات عقمية مثل اإلندان .ويتبشى الباحثان وجية الشطخ الثانية التي تخمي إلى جعل قجرات الحاسػب

تزاىي ذكاء األندان بجون محاولة محاكاة شخف معالجة السعمػمات تساماً كسا ىي لجػ البذخ.

أنؽاع الحكاء االصطشاعي:

-1نعػ الخبخة ( :)Systems Expertىي بخامج حاسػبية تقمج إجخاءات الخبخاء في حل السذاكل الرعبة .فيتع تحػيل خبخات
الخبخاء إلى نطع الخبخة ليدتفيج مشيا السدتخجميغ في حل السذاكل ،ويخػ ) )Brien,2000:322أنيا نطام معمػمات مدتشج إلى
السعخفة حيث يدتخجم معخفتو حػل التصبيقات الخاصة والسعقجة ليعسل كخبيخ استذارؼ لمسدتخجميغ الشيائييغ ،إذ أن الغخض
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األساسي مغ نطع الخبخة ىػ مداعجة اإلندان في عسميات التفكيخ وليذ تدويجه بسعمػمات .وبالتالي تجعل اإلندان أكثخ
حكسة وليذ فقط السعخفة .ويشطخ) )Jone,2007:11إلى نطع الخبخة بأنيا ىشجسة لمسعخفة وذلظ مغ خالل وضع معخفة الخبخاء
في بخامج حاسػبية إلنجاز بعس السيام ،فزالً عغ كػنو عمع وىشجسة صشع مكائغ ذكية وال سيسا صشع بخامج حاسػب ذكية .وىشا

يذيخ كل مغ( ) Beer,2001:45إلى أن نطع الخبخة تدتخجم قاعجتيا السعخفية لرشع ق اخرات وتشجد ميام بصخيقة تحقق ىجف
السدتخجم.
-2الذبكات العربية ( :)Networks Neuralوتدسى أيزاً الذبكات العربية الرشاعية والتي تحاول أن تحاكي شخيقة عسل
الجماغ البذخؼ .وقج عخض كل مغ) (Awad&Ghaziri,2004:108شخيقة عسميا بأن الخمية تقييع السجخالت ،تخسغ وزنيا،

تحدب مجسػع أوزان السجخالت ،ثع تقارن السجسػع مع بجاية السجخالت ،فإذا كان السجسػع أكبخ مغ السجخالت فأن الخمية تعصي
الشتائج ،وإال فأنيا ال تعصي نتائج ،وىحا يعشي أن الخمية تعجل نذاشيا الستالم مجخالت ججيجة لحيغ انتاجيا الشتائج الرحيحة.

ويخػ ) (Kenji,2013:25أن الذبكات العربية تعتسج في عسميا عمى نطخة بديصة لألعراب ،إذ أن األعراب مختبو بذكل
مدتػيات مكػنة شبكة كبيخة ،ويحجد وضيفة الذبكة كل مغ التعمع واالتراالت .وفي نفذ اإلشار يخاىا
)(Yaris&Ahmad,2014:5بكػنيا عسمية لسعالجة السعمػمات بصخيقة تذبو نطام األعراب لجػ اإلندان وأن الذيء األساس
ىػ الييكمة السختمفة لشطام معالجة السعمػمات مغ خالل معالجة كسيات كبيخة مغ السعمػمات غيخ الستخابصة لحل مذاكل خاصة

) ) Brien,2000:315وىحا الشطام لو خاصية التعمع واشتقاق السعاني مغ البيانات السعقجة ووضع نساذج واتجاىات معقجة مغ
الرعب مالحطتيا سػاء مغ قبل اإلندان أو الحػاسب العادية وىي تدودنا بسذاريع متعجدة عغ شخيق اعصاءأجػبة ألسئمة (What
) (Schermerhorn,2004:60) .if
-3الخؽارزميات الجيشية ( :(Algorithms Geneticالخػارزمية عبارة عغ مجسػعة التعميسات التي تتكخر لحل مذكمة .وتذيخ
كمسة جيشية ( (Geneticإلى سمػك الخػارزميات التي يسكغ أن تذابو العسميات البيػلػجية لمتصػر .يعخفيا )(Brien,2000:339

بكػنيا شخق لمحل تداعج في إنذاء حمػل لسدائل خاصة باستخجام شخق متػافقة مع بيئتيا ،وىي مبخمجة لمعسل بالصخيقة التي
يحل بيا اإلندان السدائل بتغييخ واعادة تشطيع أجداء السكػنات باستخجام وسائل مثل اعادة اإلنتاج ،التحػيل ،واالختيار الصبيعي،

وبالتالي تدودنا بصخق لمبحث لكل التػليفات السسكشة لألرقام لتحجيج الستغيخات غيخ الخقسية الرحيحة التي تسثل أفزل ليكل مسكغ
لمسدألة ،وىي مفيجة في حاالت حيث االالف الحمػل تكػن مسكشة ويجب تقييسيا إلنتاج حل أمثل .وذىب

) )Goldberg,2016:444إلى أن الخػارزميات الجيشية ىي تصبيق متشامي لمحكاء الرشاعي الستخجاميا تصبيقات رياضية
لسحاكاة ا إلجخاءات الستقجمة التي تشتج حمػل افزل لمسذكمة لحا استخجمت في مختمف العمػم والتقشيات وعسميات األعسال.

ويشطخ) (Kenji,2013:31عمى أنو نطام يحاول ايجاد مديج السجخالت التي تعصي أفزل الشتائج ،وىػ مالئع التخاذ الق اخرات في
بيئات فييا مئات الحمػل السسكشة التي يججىا ويكيسيا بإمكانات متعجدة اسخع مغ اإلندان.
-4الؽكالء األذكياء ) :(Agents Intelligencesىػ نطام خبخة معتسج عمى السعخفة مدروعاً في داخل نطع معمػمات معتسجة
عمى الحاسب أو مكػناتو لجعميا أكثخ ذكاءاً ،فيػ بخنامج لمسدتخجم الشيائي أو شخيقة إلنجاز الفعاليات .يخػ

) (Brien,2000:320أن الػكيل الحكي يدتخجم قاعجة السعخفة السخدونة لجيو حػل شخز أو عسمية معيشة التخاذ ق اخرات وانجاز

السيام بصخيقة تحقق أىجاف السدتخجم .ويقػل كل مغ ) (Russell,2015:31أن الػكيل الحكي ىػ أؼ شيء يالحع بيئتو مغ
خالل الحداسات والفعل عغ شخيق االستجابة لمبيئة ،وىػ بالتالي ترسيع مع بخنامج .اما ) (Dessler,2011:46فيقػالن عشو أنو

تصبيقات بخمجية تداعج في مدظ ميام األنتخنيت في الذخكة الخاصة بعسميات البيع والذخاء ،ويححر السدتخجميغ عشج حجوث أمخ
ىام .وىشاك اليػم الكثيخ مغ تصبيقات الػكيل الحكي في أنطسة التذغيل كتصبيقات بخمجية ،انطسة البخيج اإللكتخوني ،بخامج الياتف

الخمػؼ .وتحتػؼ بخامج مايكخوسػفت اوفذ بخامج تداعج السدتخجم في انذاء السمفات ،رسع األشكال البيانية ،السداعجة عشج الحاجة
مثل بخنامج ) (wizardومشيا الخحمة ضسغ الذبكة العشكبػتية لمبحث عغ البيانات والسعمػمات.
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مسيدات الحكاء االصطشاعي:

تسيدت تصبيقات الحكاء االصصشاعي بالسيدات التالية( :الختيسي)29:2018 ،؛ ()Silmon,2014:21
حل السذاكل السعخوضة في غياب السعمػمة الكاممة ،القجرة عمى التفكيخ واإلدراك ،القجرة عمى اكتذاف السعخفة وتصبيقيا،

القجرة عمى التعمع والفيع مغ التجارب والخبخات الدابقة ،القجرة عمى استخجام الخبخات القجيسة وتػضيفيا في مػاقف ججيجة ،القجرة
عمى استخجام التجخبة والخصأ الستكذاف األمػر السختمف عمييا ،القجرة عمى االستجابة الدخيعة لمسػاقف والطخوف الججيجة ،القجرة

عمى التعامل مع الحاالت الرعبة والسعقجة ،القجرة عمى التعامل مع السػاقف الغامزة مع غياب السعمػمة ،القجرة عمى تسييد
األىسية الشدبية لعشاصخ الحاالت السعخوضة ،القجرة عمى التصػر واإلبجاع وفيع األمػر السخئية وإدراكيا ،القجرة عمى تقجيع السعمػمة
إلسشاد الق اخرات اإلدارية.

ويخى الباحثان أن الحكاء االصصشاعي يتقجم بذكل كبيخ في كافة السجاالت؛ بحيث يحقق تصػ اًر متشامياً في الػقت الخاىغ ومغ

الستػقع أن يبمغ يجمج في كافة الػضائف واألعسال كسثل السجال اليشجسي مغ حيث القجرة عمى وضع وفحز خصػات الترسيع

وأسمػب تشفيحه ،وفي السجال الصبي مغ حيث التذخيز لمحاالت السخضية ووصف الجواء ليع ،وفي السجال العدكخؼ مغ حيث

اتخاذ الق اخرات وقت نذػب السعارك وتحميل السػاقف وإعجاد الخصط واإلشخاف عمى تشفيحىا ،وفي السجال التعميسي مغ حيث الكيام

بسيام السعمع وإبجاء االستذارات في مجال التعميع ،وفي السجاالت األخخػ الستعجدة كالسرانع في مخاقبة عسميات اإلنتاج ،واإلحالل
محل العسال في الطخوف البيئية الرعبة ،وفي التجارة واألعسال كتحميل حالة الدػق والتشبؤ ودراسة األسعار ،وفي االعتساد عميو
في الكيام باألعسال اإلدارية الستعجدة التي تػفخ الدخعة والػقت والجقة والكفاءة والذسػلية واالتقان.

ثانياً :الحؽكسة:

الحػكسة نطام يػضح رؤية السؤسدة ورسالتيا ويحجد غايتيا بسا يديع في بيان الفخص والسخاشخ السحيصة بيا ونقاط القػة

والزعف السسيدة ليا بيجف اتخاذ الق اخرات اإلستخاتيجية السؤثخة عمى السجػ البعيج( )Aldehayyat,2011:45والحػكسة تعج نطام

لمخقابة والتػجيو عمى السدتػػ السؤسدي ،والحؼ يحجد السدئػليات والحقػق والعالقات مع جسيع الفئات السعشية ،ويػضح القػاعج
واإلجخاءات الالزمة لرشع الق اخرات الخشيجة الستعمقة بعسل السؤسدة الحكػمية كسا يعتبخ نطام يجعع العجالة والذفافية والسداءلة
السؤسدية ويعدز الثقة والسرجاقية في بيئة العسل.

أىسية الحؽكسة:

حجد ()Bingab,2018:612؛ (الذافعي)139:2009 ،؛ (دمحم)5:2009 ،؛ (دمحم ،وفخخؼ )142:2011،أىسية الحػكسة في

الشقاط التالية:

 .1تحقيق االنزباط السالي واإلدارؼ والدمػكي في كافة األعسال داخل السؤسدة.
 .2تخفيس مخاشخ الفداد السالي واإلدارؼ.
 .3تؤدػ الحػكسة الجيجة في السجتسع إلى تػزيع وتخريز أمثل لمسػارد وزيادة في القجرة التشافدية.
 .4بث الدمػكيات واألخالقيات الحسيجة وخمق بيئة تتػافخ فييا الذفافية.
 .5تعديد اإلشار التشطيسي والخقابي لمسشطسات والذخكات.
 .6تحقيق وضسان الشداىة والحيادية واالستقامة لكافة العامميغ.
 .7تقييع أداء اإلدارة وتعديد السدائمة ورفع درجة الثقة.

ويخى الباحثان أن أىسية الحػكسة مغ السسكغ أن تعدز القجرة التشافدية في العسل اإلدارؼ داخل الػ ازرة ،وتجشب الفداد اإلدارؼ

والسالي وتعديد الثقة بيغ األشخاف السعيشة ،وتعديد القجرة عمى تصػيخ العسل اإلدارؼ وتجػيجه ،وتفيج التكشػلػجيا السراحبة

لمحػكسة في الكذف عغ أوجو القرػر التي تتػاجج في أؼ عسل إدارؼ وبأؼ دائخة وأؼ قدع.

مبادئ الحؽكسة (أبعاد الحؽكسة):
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مغ خالل ما سبق مغ تعخيفات لمحػكسة ندتخمز أن الحػكسة مفيػم متعجد األبعاد ،ويسكغ التعبيخ عغ ىحه األبعاد
كسا يمي( :أحسج ،والقخشي )453:2012؛ (العخيشي)346:2014 ،؛ (شخف)41:2015،
 -البعج اإلشخافي :ويتعمق بتجعيع الجور اإلشخافي لسجمذ اإلدارة عمى أداء اإلدارة التشفيحية ،واألشخاف ذات السرمحة.

 -البعج الخقابي :ويتعمق بتجعيع وتفعيل الخقابة سػاء عمى السدتػػ الجاخمي أو الخارجي لمسؤسدة ،فعمى السدتػػ الجاخمي يتشاول

تفعيل نطع الخقابة الجاخمية ونطع إدارة الخصخ ،أما عمى السدتػػ الخارجي فيتشاول القػانيغ والمػائح وقػاعج التدجيل.
 -البعج األخالقي :ويتعمق بخمق وتحديغ البيئة الخقابية بسا تذسمو مغ قػاعج أخالقية ،ونداىة وأمانة.

 -االترال وحفظ التؽازن :ويتعمق بترسيع العالقات بيغ السؤسدة ،واألشخاف الخارجية  ،ويجب أن تحكع العجالة عالقة

السؤسدة بالعامميغ ،كسا يجب أن يحكع االلتدام عالقة السؤسدة بالييئات والػ ازرات الحكػمية السختمفة.

 البعج االستخاتيجي :ويتعمق برياغة استخاتيجيات األعسال والتذجيع عمى التفكيخ االستخاتيجي ،والتصمع إلى السدتقبل. -السداءلة :ويتعمق باإلفراح عغ أنذصة وأداء السؤسدة.

 -اإلفراح والذفافية :يتعمق باإلفراح والذفافية ضسغ التقاريخ العامة عغ مؤشخات الجالة عمى االلتدام بسبادغ الحػكسة.

ويخى الباحثان أن الحػكسة في الػ ازرة تعتبخ مسارسة رشيجة لدمصات اإلدارة مغ خالل االرتكاز عمى القػانيغ ،والسعاييخ

والقػاعج السشزبصة التي تحجد العالقة بيغ كافة السدتػيات اإلدارية ،وتقجيع خجمات عالية ،وزيادة فيع متصمبات السدتفيجيغ مغ
الخجمات ،وضسان اتخاذ ق اخرات فعالة بسا يؤدػ عمى كفاءة األداء ،وتداعج الحػكسة في تحديغ االتراالت الجاخمية ،مذاركة
العامميغ ،ومسارسة الخقابة الشػعية ،وتأثيخىا في تجشب حجوث أيو مخاشخ أو أزمات تعػق جػدة األداء مغ خالل ما يمدم مغ

العجالة والشداىة والذفافية في تػقعات السدتفيجيغ مع تعديد السحاسبية والسداءلة ،باإلضافة لحلظ ،فإن الحػكسة تيجف إلى وضع
اإلرشادات الكافية والستججدة ألؼ مدتججات متعمقة بالعسل.
ومسا سبق كان البج الػقػف عمى واقع تػافخ مبادغ الحػكسة في الػ ازرات الفمدصيشية لصبيعة رسالة وأىجاف كل و ازرة في تقجيع
خجماتيا لمجسيػر الفمدصيشي ،ومجػ حخص الػ ازرة عمى مػاكبة التصػر في األعسال اإلدارية مغ حيث دمج أنطسة الحاسبات
وتفيع العامميغ لتػضيف الحكاء االصصشاعي في األعسال اإلدارية ،ألجل تكامل مجاميع العسل والسداعجة في إنجاز السيام،

واالستجابة الحتياجات وشمبات أفخاد السجتسع ،فاستخجام التقانة ،والحػاسيب لمترسيع ،الخجمات ،الخقابة ،ولتكامل وضائف

األعسال ،تعج ميسة لتدويج استجابة مؤثخة لكافة الخجمات في الػقت السحجد ،وتتصمب و ازرات تغيخ تجفق السعمػمات لتكػن آنية،
بديصة ،ومتكيفة لمتغييخ.

الجراسات الدابقة:

-1الجراسات التي تشاولت الحكاء االصطشاعي:
ىجفت دراسة (مخاد )2119،إلى القاء ا لزػء عمى التصػر الحاصل في مجال تعامل الحكاء االصصشاعي مع المغة العخبية في

مجال الرػتيات ،وذلظ بيجف تعديد اآلفاق ومػاجية التحجيات عبخ تجريب الشطام عمى اآلليات العارضة في المغة العخبية.

تػصمت الجراسة إلى أن تجريب وفق الحكاء االصصشاعي الشطام عمى ألف ساعة مغ الرػت في المغة العخبية وألف ساعة مغ
الكتابة ،يجعمشا نرل إلى ندبة دقة .%10

تصػر أنطسة التكشػلػجيا واالتراالت الخقسية والذبكية وقجرتيا في َوفخٍة السعمػمات
ىجفت دراسة (اليادي )2119،إلى بيان ّ
ٍ
ِ
ومعالجتيا وتػز ِ
وسيػلة في الحرػل عميياِ ،
يعيا .أضيخت نتائج الجراسة أ ّن أنطسة الحكاء االصصشاعي تخفع مغ
جسعيا ،ترشيفيا،
ّ
الجيج لمسيارات السيشية داخل السؤسدة ،واالحتفاظ بيحه السيارات وتحديشيا ،ومػاكبة
اإلنتاجية وتحدغ مغ األداء بدبب التػزيع ّ
االبتكارات.

ىجفت دراسة ( )Abahe,2019إلى التعخف عمى العسميات التي يعتسج عمييا الحكاء االصصشاعي وتشاولت نطام بيانات

يدتخجم لتسثيل السعمػمات والسعخفة .وخػارزميات :نحتاج إلييا لخسع شخيقة استخجام ىحه السعمػمات .ولغة بخمجة :تدتخجم لتسثيل
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كالً مغ السعمػمات والخػارزميات .وأضيخت الشتائج أن تقجيع التعميع والتعمع باستخجام الحاسب وترػر لشساذج وتصبيقات عغ
التجارب العالسية السعاصخة في الحكاء االصصشاعي.

ىجفت دراسة ( )Fhdalqasem,2018إلى تقجيع مجخل مبدط في أىع مػاضيع عمع الحكاء االصصشاعي ،حل السدائل

والبحث واستخاتيجيات التحكع بتصبيقات الحكاء االصصشاعي ،وتشاولت الجراسة قزايا تسثيل السعخفة ،السشصق الخبخؼ والقػانيغ.

وتػصمت الجراسة إلى أن تصبيقات الحكاء االصصشاعي تتكػن مغ الخػارزمية في حل السدائل ،والتحكع بالسكػنات ،وحل

السذكالت السعقجة ،وأن :الخػارزمية تداوؼ السشصق زائجا التحكع.

ىجفت دراسة (اليميل )2118 ،لمتعخف عمى الحكاء االصصشاعي في السؤسدات في ضػء رؤية السسمكة العخبية الدعػدية

 ، 2030وتشاولت الجراسة بالتحميل مفيػم الحكاء االصصشاعي وخػاصو ،وأبخز تصبيقات الحكاء االصصشاعي في التعميع ،مغ أبخز

نتائج الجراسة :أىسية تذكيل السجسػعات التكيفية بسا يخمق الذعػر بالتعاون بيغ أعزاء السجسػعة يسكغ أن يكػن
كبيخ
تحجيا ًا
ً
يجعع العسل القائع عمى الحكاء االصصشاعي ،وال يدال استخجام الحكاء االصصشاعي بالسسمكة العخبية الدعػدية عمى شكل تصبيقات
وبخمجيات تعتسج في بخمجتيا عمى خرائز الحكاء االصصشاعي.
ىجفت دراسة (الحايغ )2118،إلى التعخف عمى فػائج العائجة عمى السشخخشيغ في أؼ عسمية تعمع عشج تصبيق التقشيات التي

تعتسج عمى أنطسة الحكاء االصصشاعي لسداعجة الجماغ البذخؼ عمى التعمع بذكل أكثخ فعالية .وقج تػصمت الجراسة إلى أنو يسكغ

استخجام الحكاء االصصشاعي لتحميل العجيج مغ نقاط البيانات التي ال يدتصيع السعمع وحجه قياسيا ،وأتستة األنذصة األساسية

وتكييف البخامج الحتياجات الصالب.

ىجفت (مكاوي )2118،إلى التعخف عمى تصبيقات الحكاء االصصشاعي عمى العسل اإلدارؼ وحل السذكالت وتحقيق الكفاءة في

بعس السجاالت .ومغ أبخز نتائج الجراسة :إن تقشيات الحكاء االصصشاعي في األجيدة والبخمجيات قادره عمى استشتاج السعارف
معيغ ،وأن تقشيات الحكاء االصصشاعي في األجيدة والبخمجيات قادره عمى استشتاج السعارف والسيارات
والسيارات السصمػبة في وقت ّ
معيغ.
السصمػبة في وقت ّ
ىجفت دراسة (الحياري )2118،إلى تػضيف تصبيقات الحكاء االصصشاعي في التعميع بخصج بعس األعسال اإلدارية داخل

بابا ال بج مغ شخقو ضسغ مياديغ الحياة العسمية والعمسية ،وما زالت
البيئة التعميسية ،مغ أبخز نتائج الجراسة أن الحكاء االصصشاعي ً
التػجيات نحػ دمجو أكثخ وأكثخ في مختمف اركان مشطػمة التعميع ،وتع الكذف عغ الرعػبات التي قج نجشييا
ىشاك العجيج مغ
ّ

مغ تصبيقات الحكاء االصصشاعي مشيا :ارتفاع تكمفة تشفيح تصبيقات الحكاء االصصشاعي ،احتسالية االختخاق والشدخ الحاتي
لمفيخوسات التي قج تغدو الخوبػتات ،صعػبة استخجام الخوبػتات والتعامل معيا.
ىجفت دراسة (الختيسي )2118 ،إلى التعخف عمى دور الحكاء االصصشاعي في نطع التعمع السعتسجة عمى الحاسػب في العسمية

التعميسية مشتجاً تحديشاً وتصػي اًخ ممسػساً وذلظ مغ خالل تقجيع تقشيات الحكاء االصصشاعي .ومغ أبخز نتائج الجراسة :بشاء نطع التعمع
الحكية تقميل الدمغ والكمفة الخاصة بترسيع وتصػيخ ىحه الشطع ،ومغ بيغ االستخاتيجيات السصخوحة تصػيخ واستخجام أدوات تأليف

 Authoring systemsلبشاء نطع بصخيقة الحكاء االصصشاعي.
ىجفت دراسة (خالج )2118،إلى التعخف عمى كيف يسكغ بػاسصة تقشية الحكاء االصصشاعي جسع السديج مغ البيانات عبخ

اإلنتخنت مثل السعمػمات ،وسجالت العسل الدابقة عمى اإلنتخنت ،والسؤىالت التعميسية التي ستداعج بعج ذلظ عمى تحديغ نطام
تختيب السخشحيغ لمتعييغ مغ بيشيع .مغ أبخز نتائج الجراسة :استخجام الحكاء االصصشاعي فعال مغ حيث التكمفة والسداعجة عمى

الكيام بأفزل األعسال اإلدارية بذكل عام.

ىجفت دراسة (خالج )2117،إلى تحجيج األدوات في الشطع الخبيخة السبشية عمى السعخفة مغ الخبخاء في قػاعج بيانات (بسا أن –

إذن) ،والبحث في كيف يسكغ لتػضيف الحكاء االصصشاعي في مجال إدارة السذاريع ،التخصيط والتشطيع ،إدارة السخاشخ ،التشبؤ
األداء باإلضافة إلى الخصج والسخاقبة .مغ أبخز نتائج الجراسة :نجاح تػضيف الحكاء االصصشاعي في التخصيط والتشطيع لتػفيخ
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التقجيخات لمسجة ومتصمبات السػارد ألنذصة السذخوع ،جعل تدمدل أنذصة السذخوع تعسل بآلية أوتػماتيكية مبشية عمى
الستصمبات الػضيفية .وأيزا التخصيط في ضل ضخوف غيخ مؤكجة ألنذصة السذخوع.

-2الجراسات الدابقة التي تشاولت الحؽكسة:
ىجفت دراسة (الحجابي ،والعديدي )2119،التعخف إلى مدتػػ تصبيق مبادغ الحػكسة في الجامعات اليسشية مغ وجية نطخ

أعزاء ىيئة التجريذ والكيادات االكاديسية ،واتبعت الجراسة السشيج الػصفي التحميمي ،واستخجمت االستبانة أداة لمجراسة ،وتكػنت

عيشة الجراسة مغ ( )94مبحػث ،وأضيخت الشتائج أن مدتػػ تصبيق مبادغ الحػكسة في جامعة صشعاء كانت مشخفزة ،ومدتػػ
تصبيق مبادغ الحػكسة في جامعة العمػم والتكشػلػجيا جاء بتقجيخ متػسط .كسا تػجج فخوق بيغ متػسصات درجة تقجيخ أفخاد العيشة

لرالح جامعة العمػم والتكشػلػجيا في جسيع مجاالت الحػكسة.
ىجفت دراسة (أبؽ عخب )2117،التعخف إلى دور تصبيق قػاعج الحػكسة في زيادة القجرة التشافدية لسؤسدات التعميع،

واستخجمت الجراسة السشيج الػصفي التحميمي ،معتسجة عمى أداة االستبانة ،وبمغت عيشة الجراسة ( )163عزػ ىيئة التجريذ،
أضيخت نتائج الجراسة وجػد تصبيق لقػاعج الحػكسة (الذفافية ،السذاركة ،السداءلة ،الفاعمية التشطيسية) في مؤسدات التعميع التقشي
الفمدصيشي بجرجة كبيخة.

ىجفت دراسة (حسجونة )2116 ،التعخف إلى دور الجامعات الفمدصيشية في تحديغ مدتػػ االلتدام بقػاعج الحاكسية

الجامعية .تػصمت الجراسة إلى عجم تػافخ السيارات الخئيدة في األمػر السالية والفشية والتدػيكية والتخررات السيشية السختمفة
لجػ أعزاء مجمذ الجامعات ،باإلضافة إلى عجم نذخ الجامعات لبياناتيا السالية في السػعج السحجد ،وأنو البج مغ تذكيل مجمذ

في الجامعات الفمدصيشية؛ لستابعة تصبيق معاييخ الحاكسية بالجامعة.

ىجفت دراسة (شخف )2115،التعخف إلى واقع تصبيق نطع الحػكسة في الجامعات الفمدصيشية في الزفة الغخبية ومعػقات

ذلظ مغ وجية نطخ عسجاء الكميات ،ورؤساء األقدام ،واستخجمت الجراسة السشيج الػصفي التحميمي ،معتسجة عمى أداة االستبانة،
وبمغ حجع العيشة ( )127مبحػث .تػصمت الجراسة إلى أىسية الحػكسة في تصػيخ كافة األعسال ،والى وجػد درجة استجابة كبيخة
في عيشة الجراسة فيسا يخز واقع تصبيق نطع الحػكسة.
ىجفت دراسة (العخيشي )2114،التعخف إلى واقع تصبيق الحػكسة مغ وجية نطخ أعزاء الييئتيغ اإلدارية واألكاديسية في

جامعة اإلمام دمحم بغ سعػد اإلسالمية ،تػصمت الجراسة إلى أىسية تصبيق الحػكسة في الجامعات ،وأن واقع تصبيق الحػكسة في

جامعة اإلمام دمحم بغ سعػد متحقق بجرجة متػسصة ،ووجػد فخوق ذات داللة إحرائية بيغ استجابات عيشة الجراسة في واقع تصبيق
الحػكسة تعػد إلى اختالف السؤىل العمسي وسشػات الخبخة والػضيفة الحالية.
ىجفت دراسة (بخقعان والقخشي )2112 ،التعخف إلى تحقيق زيادة السعخفة بسفيػم الحػكسة بذكل عام وحػكسة الجامعات

بذكل خاص ،والتعخف عمى دور تصبيق حػكسة الجامعات في مػاجية التحجيات الخاىشة التي تػاجييا الجامعات ،وابخاز دور

حػكسة الجامعات في تحقيق الذفافية والعجالة ،تػصمت الجراسة إلى أن الحػكسة تُيدخ اتخاذ ق اخرات تتدع بالعقالنية واالستشارة
والذفافية ،كسا أن حػكسة الجامعات تسثل عشر اًخ حيػي ًا حيث تداعج تمظ السؤسدات عمى ترسيع وتشفيح وتقييع كفاءة وفاعمية
األداء.

ىجفت دراسة (الدىخاني )2111،إلى الكذف عغ شبيعة العالقة بيغ تصبيق الحػكسة الخشيجة في الجامعات األىمية ،والخضا

الػضيفي والػالء التشطيسي ألعزاء الييئة التجريدية ،تػصمت الجراسة إلى أن الجامعات األىمية الدعػدية تسارس الحػكسة بجرجة

كبيخة ،وأن مػضفييا يتستعػن بشدبة عالية مغ الخضا الػضيفي ،كسا يتستع أعزاء ىيئة التجريذ فييا بشدبة عالية مغ الػالء
التشطيسي بدبب مسارسة الحػكسة.

ىجفت دراسة ( )Deboer & others, 2010إلى مشاقذة أوضاع مجال الحاكسية في جامعات ثالث دول ىي ىػلشجا

والشسدا والسسمكة الستحجة ،وقارنت بيغ أعسال مجالديا اإلشخافية فيسا يتعمق باحتػائيا عمى السداءلة واالستقاللية والذفافية.
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تػصمت الجراسة إلى أنو مغ العشاصخ الحجيثة لسحاولة اإلصالح في قصاع التعميع العالي في أوروبا ىػ تذكيل ليكميات
ججيجة لحاكسية الجامعات ،وقج تػصمت الشتائج إلى أن السجاالت السحتسمة لمتحديغ والتصػيخ في أعسال السجالذ ال يتع إال مغ
خالل تصبيق الحاكسية ومبادئيا بذكل متقغ.
ىجفت دراسة ( (Henard & others, 2008إلى بيان كيف سيصخت الحاجة إلى الحكع الخشيج عمى مػاضيع الشقاش في

فعالية السؤسدات ،تػصمت الجراسة إلى أن الحػكسة أصبحت أداة ضغط كبخػ لتحديغ جػدة األعسال ،وفي الػقت نفدو تدعى

السؤسدات في جسيع أنحاء العالع إلى الجػدة بيجف تحقيق التػازن بيغ الحػكسة الحاتية السسشػحة لمسؤسدات والسداءلة ،كسا أن

مبادغ الحػكسة تختكد عمى التخصيط لمعسميات وتغحية ثقافة الجػدة.

التعميق عمى الجراسات الدابقة:

بشاء عمى ما تقجم شخحو باإلضافة إلى السديج مغ الجراسات والسخاجع ذات العالقة بستغيخات الجراسة وما خمرت إليو مغ نتائج
ً
وما قجمتو مغ تػصيات ،اىتست معطع الجراسات الدابقة بإبخاز السفيػم العمسي لمحكاء االصصشاعي وبيان أىسية تػضيف الشطع
الحاسػبية السعتسجة عمى تصبيقات الحكاء االصصشاعي وضػحو لمعامميغ في اإلدارات العميا لمسؤسدات السختمفة ،كسا أضيخت

الجراسات أن مػضػع الحػكسة ُيعج مغ السػضػعات السيسة نط اًخ لصبيعة البيئة الفمدصيشية غيخ السدتقخة ،حيث تيجف إلى االلتدام
بتصبيق أبعاد الحػكسة ودورىا في تحديغ وتصػيخ األداء مسا يدتػجب تصػيخ العسل اإلدارؼ داخل الػ ازرات الفمدصيشية؛ بسا يديع
في تحقيق القجرة التشافدية لكافة أعسال وخجمات الػ ازرة في جسيع السجاالت.

مشيجية الجراسة وإجخاءاتيا:

 -مشيج الجراسة :تعتسج الجراسة عمى السشيج الػصفي التحميمي.

 -مجتسع الجراسة وعيشتيا :تألف مجتسع الجراسة وعيشتيا مغ كافة العامميغ السكمفيغ بأعسال إدارية في الػ ازرات الفمدصيشية في

محافطات غدة لمعام 2020م ،وتع تصبيق أداة الجراسة (االستبانة) عمى مجتسع الجراسة ،حيث تع تػزيع االستبانة عمى عجد ()140
مبحػث –فيسا أمكغ التػصل إليو ،-وقج استجاب مشيع ( )112مبحػث ،والججول التالي يبيغ تػزيع العيشة حدب متغيخات الجراسة
(السؤىل العمسي ،الفئة العسخية ،سشػات الخجمة).
ججول ( :)1تؽزيع عيشة الجراسة عمى متغيخات الجراسة
الستغيخ
السؤىل العمسي

الفئة العسخية

مدتؽى الستغيخ

العجد

دبمػم فأقل

43

بكالػريػس

52

دراسات عميا

17

% 15.2

أقل مغ  35عام

36

%32.2

مغ  45-35عام

54

أكثخ مغ  45عام

22

%19.6

32

%28.6

مغ  5إلى أقل مغ 10
سشػات
سشؽات الخجمة

مغ  10إلى أقل مغ 15

64

سشة
 15سشة فأكثخ

السجسؽع

الشدبة السئؽية
%38.3

112

112

112

16

السجسؽع

%46.5

%48.2

%57.2
%14.2

112

اختبارات أداة الجراسة:
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السحكسيؼ :وىػ ما يعخف ِ
ِّ
بالرجق السشصقي ،وذلظ بعخض االستبانة عمى عجد مغ السحكسيغ مغ ذوؼ الخبخة
أ .صجق
ُ
ّ
واالختراص ،وذلظ بيجف التَّأكج مغ مشاسبة االستبانة لسا أ َّ
ُعجت مغ أجمو ،وانتساء الفقخات لسجاالت االستبانة ،وسالمة صياغتيا،
وقج تست اإلفادة مغ مالحطتيع واألخح بيا في التعجيل ،وبحلظ تع التأكج مغ صجق السحكسيغ.
ب .ثبات األداة :قام الباحثان بتصبيق أداة الجراسة عمى عيشة استصالعية مكػنة مغ ( )22مبحػث مغ خارج عيشة الجراسة

األصمية ،واستخجمت الجراسة معامل كخونباخ ألفا  alpha Cronbach Coefficientلالتداق الجاخمي ،وقج بمغت قيسة كخونباخ
ألفا ( )0.84والججول رقع ( )2يػضح معامالت الثبات لستغيخات الجراسة.
ججول ( :)2قيػ معامالت الثبات (كخونباخ ألفا) لجسيع فقخات ومجاالت الجراسة واالداة ككل
عجد الفقخات

معامل الثبات

السجال

الستغيخات

16

0.86

السذاركة

7

0.85

الذفافية

6

0.81

الفاعمية والكفاءة

6

0.83

صشاعة القخار

7

0.82

التسيد

6

0.82

32

1.82

الحكاء االصطشاعي

مبادئ الحؽكسة

الجرجة الكمية

1.84

األداة ككل

يطيخ مغ الججول رقع ( )2أن قيع معامالت ثبات (كخونباخ ألفا) ألداة الجراسة (الحكاء االصصشاعي) ( ،)0.86وأن قيع
معامالت ثبات (كخونباخ ألفا) عمى أبعاد استبانة (الحػكسة) تخاوحت بيغ ( ،)0.85-0.81وىي قيع مختفعة ألغخاض التصبيق.

السحغ السعتسج في الجراسة:

لتحميل بيانات واختبار فخضيات الجارسة تع االعتساد عمى مكياس ليكخت الخساسي في اإلجابة عغ األسئمة ،وتع استخجام

السعيار االحرائي والسبيغ في الججاول رقع (:)4،3

ججول ( :)3السحغ السعتسج في الجراسة

مدتؽى السؽافقة

أوافق بذجة

أوافق

محايج

ال أوافق

ال أوافق بذجة

الجرجة

5

4

3

2

1

ويتع االعتساد عمى قيسة الستػسط الحدابي والستػسط الحدابي الشدبي بذكل أساسي لتحجيج مدتػػ مػافقة أفخاد مجتسع

الجراسة عمى فقخات ومجاالت االستبانة.

ججول ( :)4مقياس تحجيج مدتؽى السالئسة لمؽسط الحدابي

الستؽسط الحدابي

5-2.4

2.4-4.2

4.2-4.2

4.2-8.1

8.1-8

الؽزن الشدبي

%811-%12

%12-%21

%21-%54

%54-%42

%42-%41

درجة التقييػ

مختفعة ججاً

مختفعة

متؽسطة

مشخفزة

مشخفزة ججاً

السعالجة اإلحرائية:
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تع استخجام البخنامج اإلحرائي ( ،)SPSSوذلظ باألساليب التالية :الػزن الشدبي وفقاً لسكياس ليكخت الخساسي،

الستػسصات الحدابية واألوزان الشدبية ،وكحلظ استخجام اختبار ( ،)T-testوتحميل االنحجار البديط ،وقيسة ( ،)Fواختبار تحميل

التبايغ األحادؼ ) )ANOVAالختبار داللة الفخوق اإلحرائية بيغ الستػسصات الحدابية ألداء أفخاد العيشة تعدػ لستغيخات

الجراسة.

تحميل وعخض الشتائج:

نتائج اإلجابة عؼ التداؤل األول ونرو" :ما درجات تقجيخ العامميغ لتػضيف الحكاء االصصشاعي في الػ ازرات الفمدصيشية في

محافطات غدة مغ وجية نطخىع؟"

ججول ( )5الستؽسط الحدابي وقيسة االحتسال ) (Sig.لفقخات "تؽظيف الحكاء االصطشاعي"
الستؽس

تختيبي
ا

ط

الفقخات

في

األداة
3
5
8
7
1
4
9
2
6
13
10
16
12

الحداب

السعياري

3.47

0.97

69.4

3.42

0.97

68.4

12.65

3.37

1.03

67.4

9.45

مشخفزة

3.34

0.57

66.8

12.64

مشخفزة

3.21

0.68

64.2

15.07

مشخفزة

3.20

0.57

64.0

10.58

مشخفزة

3.12

0.71

62.4

16.87

مشخفزة

3.11

0.83

62.2

10.33

مشخفزة

3.08

0.83

61.6

11.70

مشخفزة

3.06

0.64

61.2

13.23

مشخفزة

3.0

0.77

60.0

9.81

مشخفزة

2.96

0.70

59.2

11.85

مشخفزة

2.91

0.65

58.2

14.29

مشخفزة

ي

تعتسج الػ ازرة عمى الشطع الحاسػبية الخبيخة في حل السذاكل
السعقجة.
تدتخجم الػ ازرة الشطع الحاسػبية الخبيخة كخبيخ استذارؼ لمعامميغ
لتداىع في اتخاذ القخار.

تدتشج الػ ازرة عمى الشطع الحاسػبية الخبيخة الكتداب السعخفة في
مجاالت خاصة تجعع بيا قجرات العامميغ.
تعتسج الػ ازرة في عسميات التفكيخ عمى الشطع الحاسػبية الخبيخة
وليذ فقط تقترخ عمى السعمػمات.
تداعج الذبكات الػ ازرة عمى تحسيل كسيات كبيخة مغ السعمػمات.
تدتخجم الػ ازرة الذبكات العربية إلنذاء مدارات عسل في العسل

اإلدارؼ يعالج مغ خالليا السعمػمات.

تعتسج الػ ازرة الذبكات في اشتقاق البيانات والسعاني ونذخىا.
تدود الذبكات الػ ازرة بخيارات متعجدة نتيجة قجراتيا العالية في
تحميل السعمػمات.
تدتخجم الػ ازرة الخػارزميات بإيجاد حمػل سخيعة في البيئة
الستغيخة.
تدتفيج الػ ازرة مغ الخػارزميات الحاسػبية في الػصػل لمخيارات

في السدائل غيخ الخقسية.

تصػر الػ ازرة الخػارزميات لتػاكب التصػرات التشطيسية واألعسال
اإلدارية.
تعج الػ ازرة الخػارزميات شخيقة مستازة لسداعجة اإلدارة في الػصػل
إلى نتائج سخيعة عشج وجػد مجخالت كثيخة ومتذعبة.
يداعج الػكيل الحكي الػ ازرة في اتخاذ ق اخرات باالستشاد إلى قاعجة

االنحخاف

الؽزن

قيسة

درجة

الشدبي االختبار

السؽافقة

14.10

مختفعة
مختفعة
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السعخفة السخدونة لجيو.
15
14
11

يقمز الػكيل الحكي الػقت السدتخجم مغ قبل العامميغ اإلدارييغ
في الػصػل عمى الغاية السشذػدة.
يداعج الػكيل الحكي الػ ازرة في اتخاذ ق اخرات بالشيابة عشيا في
حاالت معيشة محجدة سمفاً.

يسكغ استخجام الػكيل الحكي الػ ازرة كبجيل لبعس األعسال اإلدارية

مسا يقمز مغ الػقت والجيج البذخؼ.
الجرجة الكمية

2.89

0.67

57.8

9.02

مشخفزة

2.87

0.67

57.4

17.01

مشخفزة

2.79

0.81

55.8

14.51

مشخفزة

3.11

1.84

62.2

15.69

مشخفزة

ِ
الدابق رقع (َّ )5
أن الجرجة الكمية لستػسصات درجات تقجيخ العامميغ في الػ ازرات الفمدصيشية لتػضيف
يتزح مغ نتائج الججول َّ
ّ

الحكاء االصصشاعي حرمت عمى متػسط حدابي ( ،)3.11بػزن ندبي ( ،)%62.2وقيسة االختبار ( ،)15.69وأن الكيسة

االحتسالية ( )Sig.تداوؼ ()0.000؛ لحلظ تعتبخ جسيع الفقخات دالة إحرائياً عشج مدتػػ داللة ( ، )α≤ 0.05مسا يجل عمى أن
متػسط درجة االستجابة لجسيع الفقخات قج زاد عغ درجة الحياد وىي  3وىحا يعشي أن ىشاك مػافقة مغ قبل أفخاد العيشة عمى جسيع

فقخات تػضيف الحكاء االصصشاعي بجرجة مشخفزة.
وكانت أعمى الستػسصات مغ نريب الفقختيغ رقع ( )5-3المتان تشران عمى أن " تعتسج الػ ازرة عمى الشطع الحاسػبية الخبيخة

في حل السذاكل السعقجة" ،بستػسط حدابي ( )3.47بػزن ندبي ( )%69.4بجرجة مختفعة ،وأن "تدتخجم الػ ازرة الشطع الحاسػبية

الخبيخة كخبيخ استذارؼ لمعامميغ لتداىع في اتخاذ القخار" كانت بستػسط حدابي ( ،)3.42بػزن ندبي ( )%68.4بجرجة مختفعة.

ويعدى الباحثان ىحه الشتيجة إلى درجة الػعي واالىتسام والتػجو الدميع الحؼ تشتيجو الػ ازرات الفمدصيشية في تػضيف الحكاء

الرشاعي مغ خال ل مسارسات العامميغ واإلدارة العميا في تحقيق الخؤية والخسالة لخجمات الػ ازرة بأعمى درجات ما زال في بجايتو،
رغع تػافخ األىسية لتشسية وتصػيخ تصبيقات الجػدة والتسيد وىحا ال يتع بعيجاً عغ مػاكبة التصػرات التكشػلػجية وأبخزىا تػضيف

الحكاء الرشاعي باالعتساد عمى الشطع الحاسػبية والخػارزميات والػكالء في تشطيع األعسال اإلدارية ،وتدييل تمبية احتياجات

العامميغ والسدتفيجيغ ،وكحلظ تعدػ الشتيجة لألىسية الخاصة لمػزرات الفمدصيشية بستابعة كافة السدتججات العمسية والتقشية
والتصػرات التكشػلػجية خاصة وتصبيقيا لتحديغ ترػرىا السدتقبمي وتخجسة الغايات التي تدعى الػ ازرة إلى تحكيقيا إلى واقع
ممسػس متسيد.
كسا يعدو الباحثان ىحه الشتيجة السصسئشة إلى ارتفاع السؤىل العمسي لمعامميغ في اإلدارات العميا في الػ ازرة مسا يسكشيع مغ

امتالك ميارة الجمج التكشػلػجي ،واستذخاف السدتقبل وجسع البيانات السعتسجة عمى األنطسة الحاسػبية ولجييع القجرة عمى تحميل
البيئة الجاخمية والخارجية وكافة التغيخات والسدتججات التكشػلػجية العالسية السعاصخة سعياً لمتسيد بأعساليع ورغبة في مػاكبة التقجم

وتدييل أعساليع وتحقيق الخضا الػضيفي.

في حيغ ،كانت أدنى الستػسصات مغ نريب الفقخة رقع ( )14التي تشز عمى أن" يداعج الػكيل الحكي الػ ازرة في اتخاذ

ق اخرات بالشيابة عشيا في حاالت معيشة محجدة سمفاً" ،حيث حرمت عمى متػسط حدابي ( ،)2.87بػزن ندبي ( )%57.4وىي

بجرجة مشخفزة ،وفي السختبة األخيخة جاءت الفقخة رقع ( )11التي تشز عمى أن "يسكغ استخجام الػكيل الحكي الػ ازرة كبجيل
لبعس األعسال اإلدارية مسا يقمز مغ الػقت والجيج البذخؼ" بستػسط حدابي ( ،)2.79بػزن ندبي ( )%55.8بجرجة مشخفزة.

وتعدى الشتيجة إلى ضعف الػ ازرات الفمدصيشية في محافطات غدة في مػاكبة كافة التصػرات الخاصة بتػضيف الحكاء

االصصشاعي صعػبة تحجيج االحتياجات التكشػلػجية التصػيخية والتكمفة العالية والبخامج السيشية السػاكبة لمعامميغ ،ولع يتع ادراج ىحه
التصػرات ضسغ الخصط االستخاتيجية لمػزرات خاصة في مجال تػضيف تصبيق الػكالء األذكياء ( ،)IAوىحا يمدم اكتداب الخبخات
الستقجمة في ىحا السجال التكشػلػجي السيع.
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ويخى الباحثان أن تػضيف الحكاء االصصشاعي بحاجة دوماً إلى جيج كبيخ مغ السدؤوليغ في الػزرات الفمدصيشية
لمتصػيخ والتحديغ والجمج في األعسال اإلدارية ،حيث أنو مغ السالحع مغ نتائج الػاقع السيجاني السدتػػ السشخفس في مسارسة
بعس العامميغ في تػضيف تصبيقات الحكاء االصصشاعي خاصة في مجال الخػارزميات والػكالء األذكياء ،وربسا ىحا يخجع لمشسط
التقميجؼ الحؼ يفزمو البعس مغ العامميغ في أعساليع اإلدارية وصعػبة تػضيف الحكاء االصصشاعي ،وضعف السػارد السادية

والسالية،وقمة بخامج التصػيخ السيشي الحؼ يفتخض تكػن مراحبة لتػضيف في تػضيف الحكاء االصصشاعي لخفع كفاءتيع وقجراتيع
وتفادؼ األخصاء والرعػبات التي قج تػاجييع ،ومجىع بالخبخات الكافية في االستفادة مغ نقاط القػة والحج مغ نقاط الزعف.

نتائج اإلجابة عؼ التداؤل الثاني ونرو " :ما واقع تصبيق مبادغ الحػكسة في الػ ازرات الفمدصيشية في محافطات غدة مغ وجية

نطخ العامميغ؟"

ججول ( :)6الستؽسط الحدابي وقيسة االحتسال ) (Sig.ألبعاد " تطبيق مبادئ الحؽكسة "
األبعاد

الحدابي

االنحخاف
السعياري

الؽزن

الستؽسط

قيسة

درجة

القيسة

الشدبي

االختبار

السؽافقة

االحتسالية

السذاركة

4.27

0.93

85.4

43.34

مختفعة

0.000

التسيد

4.01

0.48

80.2

38.87

مختفعة

0.000

رشادة صشع القخار

3.97

1.29

79.4

27.88

مختفعة

0.000

الذفافية

3.95

1.03

79.0

39.63

مختفعة

0.000

الفاعمية والكفاءة

3.94

0.79

78.8

24.39

مختفعة

0.000

الجرجة الكمية

4.12

1.54

81.56

26.15

مختفعة

0.000

ِ
يتزح مغ نتائج الججول ( )6أن الجرجة الكمية لستػسصات درجات تقجيخ العامميغ في الػ ازرات الفمدصيشية لػاقع تصبيق مبادغ
ّ
الحػكسة حرمت عمى متػسط حدابي ( ،)4.02بػزن ندبي ( ،)%80.56وقيسة االختبار ( ،)26.15وأن الكيسة االحتسالية

( )Sig.تداوؼ ()0.000؛ لحلظ تعتبخ جسيع الفقخات دالة إحرائياً عشج مدتػػ داللة ( ، )α≤ 0.05مسا يجل عمى أن متػسط
درجة االستجابة لجسيع الفقخات قج زاد عغ درجة الحياد وىي  3وىحا يعشي أن ىشاك مػافقة مغ قبل أفخاد العيشة عمى جسيع فقخات

واقع تصبيق أبعاد الحػكسة بجرجة مختفعة.
ويعدو الباحثان ىحه الشتائج إلى وعي السدئػليغ في اإلدارية العميا في الػ ازرات الفمدصيشية نحػ تصبيق مبادغ الحػكسة

لفعاليتيا في تدييل األعسال اإلدارية وتحقيق األىجاف بجرجة عالية مغ الجقة وعمى أسذ عمسية واضحة ،ومسا يزسغ تحديغ

الجػدة بالػ ازرة مغ خالل الستابعة اإلدارية ،وحخص اإلدارة العميا عمى شيػع ثقافة الذػرػ والجيسقخاشية في صشاعة القخار عمى كافة
السدتػيات اإلدارية داخل الػ ازرة ،باإلضافة إلى تعديد التشافذ بيغ الجوائخ واألقدام وتجاعيات السدؤولية الػششية ومػاجية الطخوف

االقترادية والدياسية واالجتساعية التي يعيذيا السجتسع الفمدصيشي.

كسا يتزح مغ الججول نفدو أن بعج السذاركة جاء بالسختبة األولى بستػسط حدابي ( ،)4.27بػزن ندبي ( )%85.4بجرجة

مختفعة ،وفي السختبة الثانية جاء بعج التسيد بستػسط ( ،)4.01بػزن ندبي ( )%80.2بجرجة مختفعة ،وفي السختبة الثالثة جاء بعج

رشادة صشاعة القخار بستػسط حدابي بمغ ( ،)3.97بشدبة ( )%79.4بجرجة مختفعة ،وفي السختبة الخابعة جاء بعج الذفافية

بستػسط ( ،)3.95بشدبة مئػية قجرىا ( )%79.0بجرجة مختفعة وفي السختبة األخيخة جاء بعج الفاعمية والكفاءة بستػسط (،)3.94
بشدبة ( )%778.8بجرجة مختفعة.
وفيسا يمي عخضاً مفرالً لمشتائج حدب أبعاد تطبيق الحؽكسة.
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نتائج البعج األول :الذفافية:
ججول ( :)7الستؽسط الحدابي وقيسة االحتسال ( )Sig.لبعج" الذفافية"

#

الفقخات

1

تػفخ إدارة الػ ازرة نطاماً لإلعالم بالمػائح
والقػانيغ السشطسة لمعسل.

الستؽس

االنح اخ

ط

الحداب

السعيار

الشدبي

االختبار

4.22

1.1

84.4

28.13

ي

2
3
4
5
6

تعمغ الػ ازرة عغ السعاييخ السصمػبة لذغل
الػضائف اإلدارية.
تػضح الػ ازرة مبخرات الق اخرات اإلدارية
الستخحة.
تػضح الػ ازرة سياسات التخقية بذكل معمغ.
تتيح الػ ازرة تبادل السعمػمات عمى كافة
السدتػيات اإلدارية.
تفرح إدارة ا الػ ازرة عغ سياسة السكافآت
والحػافد.
الجرجة الكمية لمبعج

ف

الؽزن

قيسة

ي

درجة

السؽافقة
مختفعة
ججاً

القيسة

االحتسال
ية

0.000

4.18

1.08

83.6

24.19

مختفعة

0.000

3.94

1.06

78.8

28.54

مختفعة

0.000

3.86

0.93

77.2

21.40

مختفعة

0.000

3.82

1.26

74.4

20.51

مختفعة

0.000

3.71

1.17

74.2

22.18

مختفعة

0.000

3.95

1.13

79.1

مختفعة

0.000

39.6
3

ِ
يتزح مغ نتائج الججول رقع ( )7ما يمي:
ّ
 َّأن الجرجة الكمية لستػسصات بعج الذفافية في واقع تصبيق مبادغ الحػكسة في الػ ازرات الفمدصيشية حرل عمى متػسط

حدابي( ،)3.92بػزن ندبي ( )%79.4أؼ بجرجة مختفعة.

 كانت أعمى الستػسصات مغ نريب الفقخة التي تشز عمى" تؽفخ إدارة الؽزارة نعاماً لإلعالم بالمؽائح والقؽانيؼ السشعسة لمعسل "بستػسط حدابي ( ،)4.22بػزن ندبي ( )%84.4بجرجة مختفعة ججاً.

 -وجاءت في السختبة الثانية الفقخة التي تشز عمى" تعمؼ الؽزارة عؼ السعاييخ السطمؽبة لذغل الؽظائف اإلدارية" بستػسط حدابي

( ،)4.18وبػزن ندبي ( )%83.6بجرجة مختفعة.

 -وكانت أدنى الستػسصات في السختبة قبل األخيخة الفقخة التي تشز عمى" تتيح الؽزارة تبادل السعمؽمات عمى كافة السدتؽيات

اإلدارية" ،بستػسط حدابي ( ،)3.82بػزن ندبي ( )%74.4بجرجة مختفعة.

 -وفي السختبة األخيخة جاءت الفقخة التي تشز عمى " تفرح إدارة ا الؽزارة عؼ سياسة السكافآت والحؽافد" ،بستػسط حدابي

( ،)3.71بػزن ندبي ( )%74.2بجرجة مختفعة.

وتتفق ىحه الشتيجة مع دراسة (الحجابي ،والعديدؼ ،)2019،ودراسة (حسجونة ،)2016 ،ودراسة (حساد ،)2010،ودراسة نحػ

أىسية دور السؤسدات في وضع آليات لسكافحة الفداد السالي واإلدارؼ وتعديد قيع الشداىة والذفافية.

ويعدو الباحثان ىحه الشتائج إلى إعالن وإفراح إدارة الػ ازرات الفمدصيشية في محافطات غدة عغ التذخيعات والمػائح واألنطسة

داخل الػ ازرة ،حيث يتع اإلعالن عشيا عمى مػقع الػ ازرة اإللكتخوني؛ لتدييل الػصػل إلييا مغ قبل العامميغ ،كسا يتع تحجيث تمظ
بشاء عمى السدتججات ،كسا تقجم الػ ازرة تػصيفاً وضيفياً واضحاً لذغل السشاصب الكيادية واإلدارية ،األمخ الحؼ
المػائح واألنطسة ً
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يؤدؼ إلى زيادة الذفافية تجاه العسل ،والذعػر بالعجالة والسداواة بيغ كافة العامميغ ،وبسا أن ىشاك شخيحة قميمة كانت

استجاباتيا مغ كبيخة ًّ
الكيفية التي تتع
ججا إلى كبيخة عمى مجال الذفافية لجليل عمى وجػد تمظ السعاييخّ ،إال أن ىشاك غسػض في
ّ
فييا عسمية التّصبيق خاصة فيسا يتعمق بتبادل السعمػمات وسياسة السكافآت.

نتائج البعج الثاني :السذاركة:

ججول ( :)8الستؽسط الحدابي وقيسة االحتسال ( )Sig.لبعج " السذاركة"
الستؽس

#

ط

الفقخات

الحداب

االنحخاف
السعياري

ي
1
2
3
4

تدسح اإلدارة العميا في الػ ازرة بسشاقذة الق اخرات
وتعجيميا.
ُيدسح لكافة العامميغ في الػ ازرة بالتعبيخ عغ
آرائيع.
تدتخجم إدارة الػ ازرة أسمػب الحػار الجيسقخاشي
عشج اتخاذ الق اخرات.
تػفخ فخص التجويخ في شغل السشاصب والسػاقع
اإلدارية في كافة األقدام.

الؽزن
الشدب
ي

قيسة

االختبار

4.52

1.02

90.4

43.34

4.48

1.10

89.6

39.63

4.34

0.98

86.8

40.01

4.21

1.04

84.2

35.31

تتيح الػ ازرة لكافة األشخاف السعشية (العامميغ-
5

6
7

السدتفيجيغ-السجتسع

بأنذصتيا.

السحمي)

مذاركتيا

تذجع الػ ازرة كافة العامميغ عمى السذاركة
البشاءة واإليجابية.
تجعع اإلدارة العميا في الػ ازرة إنجاز األعسال
بخوح الفخيق.
الجرجة الكمية لمبعج

درجة

السؽافقة
مختفعة
ججاً

مختفعة
ججاً

مختفعة
ججاً

مختفعة
ججاً

القيسة

االحتسال
ية

0.000
0.000
0.000
0.000

4.16

1.26

83.2

27.88

مختفعة

0.000

4.13

0.82

82.6

19.56

مختفعة

0.000

3.97

1.02

79.4

19.92

مختفعة

0.000

4.27

1.93

85.4

43.34

مختفعة
ججاً

0.000

ِ
يتزح مغ الججول رقع ( )8ما يمي:
ّ
 َّأن الجرجة الكمية لستػسصات بعج السذاركة في واقع تصبيق مبادغ الحػكسة في الػ ازرات الفمدصيشية في محافطات غدة حرل

عمى متػسط حدابي( ،)4.27بػزن ندبي ( )%85.4أؼ بجرجة مختفعة ججاً.

 -كانت أعمى الستػسصات مغ نريب الفقخة التي تشز عمى" تدسح اإلدارة العميا في الؽزارة بسشاقذة الق اخرات وتعجيميا" بستػسط

حدابي ( ،)4.52بػزن ندبي ( )%90.4بجرجة مختفعة ججاً.

 وجاءت في السختبة الثانية الفقخة التي تشز عمى" ُيدسح لكافة العامميؼ في الؽزارة بالتعبيخ عؼ آرائيػ" بستػسط حدابي( ،)4.48بػزن ندبي ( )%89.6بجرجة مختفعة ججاً.
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 -وكانت أدنى الستػسصات في السختبة قبل األخيخة الفقخة التي تشز عمى" تذجع الؽزارة كافة العامميؼ عمى السذاركة

البشاءة واإليجابية" ،بستػسط حدابي ( ،)4.13بػزن ندبي ( )%82.6بجرجة مختفعة.

 -وفي السختبة األخيخة جاءت الفقخة التي تشز عمى " تجعػ اإلدارة العميا في الؽزارة إنجاز األعسال بخوح الفخيق" ،بستػسط

حدابي ( ،)3.97بػزن ندبي ( )%79.4بجرجة مختفعة.

وتتفق ىحه الشتيجة مع دراسة (شخف ،)2015 ،ودراسة ( ،)Azoury& Salloum,2009ودراسة (األستاذ ،)2010،ولع

تختمف مع أؼ نتيجة مغ الجراسات الدابقة نحػ تػجو السؤسدات في اتاحة فخص السذاركة لمعامميغ.

ويعدو الباحثان ىحه الشتائج إ لى حخص إدارة الػ ازرات الفمدصيشية في محافطات غدة عمى أن تحقق مبجأ السذاركة بيغ كافة

السدتػيات اإلدارية والعامميغ فييا بذكل كبيخ ،حيث يخػ العامميغ أن اإلدارة العميا في الػ ازرة تتيح فخص مذاركتيع في كافة

األنذصة والفعاليات وعشج اتخاذ القخار ،كسا أنيا تعتسج التجويخ اإلدارؼ بكافة الجوائخ واألقدام الييئات في التعييغ أو التخشح

لمكيادات اإلدارية لجييا ،وتخػ شخيحة كبيخة مغ عيشة الجراسة أن اإلدارة العميا تدتخجم أسمػب الحػار الجيسقخاشي؛ وذلظ لثقتيا
العالية بالعامميغ في الػ ازرة بغس الشطخ عغ السشاصب اإلدارية والكياديات أو سشػات الخجمة واألقجمية في العسل.
نتائج البعج الثالث :رشادة صشع القخار:
ججول ( :)9الستؽسط الحدابي وقيسة االحتسال ( )Sig.لبعج "رشادة صشع القخار"
#

1
2
3
4
5
6
7

الفقخات
تػفخ اإلدارة العميا في الػ ازرة السعمػمات
الكافية قبل اتخاذ أؼ قخار.
تذخك الػ ازرة الخبخاء وأصحاب االختراص
في صشع القخار.
تيتع الػ ازرة بااللتدام بالقػاعج والقػانيغ التي
تحكع اتخاذ أؼ قخار.
تتيح اإلدارة العميا السعمػمات الخاصة بأؼ
قخار قبل السػافقة عميو.
تُتخح إدارة الػ ازرة الق اخرات وفق أولػيات
العسل واحتياجاتيا.
تصبق إدارة الػ ازرة الق اخرات في السجة الدمشية
السحجدة.

تذجع اإلدارة العميا في الػ ازرة عمى إبجاء
الخأؼ وتقجيع السقتخحات.
الجرجة الكمية لمبعج

الحدابي

االنحخاف
السعياري

الؽزن

الستؽسط

قيسة

درجة

القيسة

االحتسال

الشدبي

االختبار

السؽافقة

4.12

0.94

82.4

21.57

مختفعة

0.000

4.05

0.99

81.0

19.80

مختفعة

0.000

3.98

0.86

79.6

22.22

مختفعة

0.000

3.96

0.96

79.2

18.88

مختفعة

0.000

23.9

0.87

78.4

20.66

مختفعة

0.000

3.90

0.90

78.0

18.22

مختفعة

0.000

3.88

0.85

77.6

18.69

مختفعة

0.000

3.97

1.29

79.4

27.88

مختفعة

0.000

ية

ِ
يتزح مغ الججول رقع ( )9ما يمي:
ّ
 َّأن الجرجة الكمية لستػسصات رشادة صشع القخار في واقع تصبيق مبادغ الحػكسة في الػ ازرات الفمدصيشية في محافطات غدة

حرل عمى متػسط حدابي( ،)3.97بػزن ندبي ( )%79.4أؼ بجرجة مختفعة.
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 -كانت أعمى الستػسصات مغ نريب الفقخة التي تشز عمى" تؽفخ اإلدارة العميا في الؽزارة السعمؽمات الكافية قبل اتخاذ أي

قخار" بستػسط حدابي ( ،)4.12بػزن ندبي ( )%82.4بجرجة مختفعة.

 -وجاءت في السختبة الثانية الفقخة التي تشز عمى" تذخك الؽزارة الخبخاء وأصحاب االختراص في صشع القخار" بستػسط حدابي

( ،)4.05بػزن ندبي ( )%81.0بجرجة مختفعة.

 -وكانت أدنى الستػسصات في السختبة قبل األخيخة الفقخة التي تشز عمى" تطبق إدارة الؽزارة الق اخرات في السجة الدمشية

السحجدة" ،بستػسط حدابي ( ،)3.90بػزن ندبي ( )%78.0بجرجة مختفعة.

 -وفي السختبة األخيخة جاءت الفقخة التي تشز عمى " تذجع اإلدارة العميا في الؽزارة عمى إبجاء الخأي وتقجيػ السقتخحات"،

بستػسط حدابي ( ،)3.88بػزن ندبي ( )%77.6بجرجة مختفعة.

وتتفق ىحه الشتيجة مع دراسات(العخيشي( ،)2013،بخقعان والقخشي،)Azoury& Salloum,2009( ،)2012،
( ،)Karam&Azzl,2009تأكيجاً عمى أىسية مجال رشادة صشع القخار في إدارة السؤسدات الستػسصة والكبيخة.

ويعدو الباحثان ىحه الشتائج إلى فمدفة اإلدارة العميا في الػ از ارت الفمدصيشية في محافطات غدة لسذاركة بكافة العامميغ مغ ذوؼ

الخبخة عشج اتخاذ ق اخراتيا وتػفيخ كافة السعمػمات الستعمقة بحلظ ،إال أنيا ما زالت بحاجة إلى تحقيق مدتػػ مذاركة أعمى في مجال
رشادة صشع القخار ،وىحا عائج إلى عجم االستقخار االجتساعي والدياسي واالقترادؼ في السجتسع الفمدصيشي مغ ناحية ،ومشغرات
االحتالل اإلسخائيمي وعجوانو الستكخر عمى الػ ازرات الفمدصيشية مسا أضعف وجػد استخاتيجيات واضحة إلدارات الػ ازرات بذكل عام

نحػ ما يسكغ اتخاذه مغ ق اخرات رشيجة في ضل بيئة غيخ مدتقخة.

نتائج البعج الخابع :الفاعمية والكفاءة:

ججول ( :)11الستؽسط الحدابي وقيسة االحتسال ( )Sig.لبعج "الفاعمية والكفاءة"
الستؽس

االنح اخ

ط

ف

الؽزن

قيسة

درجة

القيسة

#

الفقخات

1

تػفخ اإلدارة العميا في الػ ازرة خصصاً بعيجة
السجػ لتصػيخ مدتػػ األداء.

4.16

2

تُشطع إدارة الػ ازرة استخجام مػاردىا السالية
الستاحة بعشاية.

4.12

1.01

3.97

0.87

79.4

3.85

0.80

77.0

18.88

3.82

0.86

76.4

22.24

مختفعة

3.75

0.91

75.0

19.46

مختفعة

0.000

3.94

1.79

78.8

مختفعة

0.000

الحداب

السعيار

الشدبي

االختبار

السؽافقة

1.06

83.2

16.96

مختفعة

0.000

82.4

19.45

مختفعة

0.000

20.77

مختفعة

0.000

مختفعة

0.000
0.000

ي

3
4
5
6

تػضع اإلدارة العميا في الػ ازرة األىجاف وفق
اإلمكانات الستاحة.
تػجج اإلدارة العميا في الػ ازرة خصط لتصػيخ
مػارد السالية.
تحدغ إدارة الػ ازرة التخصيط لمسػارد البذخية

واستثسارىا.

تػفخ اإلدارة العميا في الػ ازرة نطاماً لمتعخف
عمى االحتياجات التجريبية لمعامميغ.
الجرجة الكمية لمبعج

االحتسال

ي

24.3
9
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ِ
يتزح مغ الججول رقع ( )10ما يمي:
ّ

 َّأن الجرجة الكمية لستػسصات الفاعمية والكفاءة في واقع تصبيق مبادغ الحػكسة في الػ ازرات الفمدصيشية حرل عمى متػسط

حدابي( ،)3.94بػزن ندبي ( )%78.8أؼ بجرجة مختفعة.

 كانت أعمى الستػسصات مغ نريب الفقخة التي تشز عمى" تؽفخ اإلدارة العميا في الؽزارة خططاً بعيجة السجى لتطؽيخ مدتؽىاألداء" بستػسط حدابي ( ،)4.16بػزن ندبي ( )%83.2بجرجة مختفعة.

 وجاءت في السختبة الثانية الفقخة التي تشز عمى" ُتشعػ إدارة الؽزارة استخجام مؽاردىا السالية الستاحة بعشاية" بستػسط حدابي( ،)4.12بػزن ندبي ( )%82.4بجرجة مختفعة.
 -وكانت أدنى الستػسصات في السختبة قبل األخيخة الفقخة التي تشز عمى" تحدؼ إدارة الؽزارة التخطيط لمسؽارد البذخية

واستثسارىا" ،بستػسط حدابي ( ،)3.82بػزن ندبي ( )%76.4بجرجة مختفعة.

 وفي السختبة األخيخة جاءت الفقخة التي تشز عمى "تؽفخ اإلدارة العميا في الؽزارة نعاماً لمتعخف عمى االحتياجات التجريبيةلمعامميؼ" ،بستػسط حدابي ( ،)3.75بػزن ندبي ( )%75.0بجرجة مختفعة.
وتتفق ىحه الشتيجة مع دراسات (الحجابي ،والعديدؼ ،)2019،ودراسة (حسجونة ،)2016 ،ودراسة (،(Shah& other,2012

و( ،)Charles,2010والتي اضيخت أىسية مجال الفعالية والكفاءة في حػكسة إدارة السؤسدات.
ويعدو الباحثان ىحه الشتائج بأن اإلدارة العميا في الػزرات الفمدصيشية في محافطات غدة تبحل كل السحاوالت لتصػيخ العسل

واألداء الستسيد عمى كافة السدتػيات وذلظ فيسا تػفخه مغ خصط واستغالل لمسػارد الستاحة بقجر اإلمكان ،وإشخاك العامميغ في تشفيح

رسالة ورؤية وأىجاف الػ ازرةمغ خالل مذاركتيع في وضع الترػر السدتقبمي لخجمات الػ ازرة ،أدػ ذلظ لتعديد األداء وبالتالي رفع

مدتػػ الفاعمية والكفاءة التشطيسية في كافة األعسال اإلدارية في الػ ازرة.

نتائج البعج الخامذ :التسيد:
ججول ( :)11الستؽسط الحدابي وقيسة االحتسال ( )Sig.لبعج "التسيد"
#

1
2
3

الفقخات
تعقج الػ ازرة االتفاقيات مع السؤسدات
الخائجة إقميسياً وعالسياً.

تُذجع اإلدارة العميا في الػ ازرة األبحاث
السػجية لخجمة السجتسع.
تجعع إدارة الػ ازرة استخجام السدتحجثات
التكشػلػجيا الحجيثة.

الستؽسط

الحدابي

االنح اخ
ف

الؽزن

قيسة

درجة

القيسة

الشدبي

االختبار

السؽافقة

االحتسالية

4.09

0.71

81.71

33.20

مختفعة

0.000

4.08

0.80

81.66

29.21

مختفعة

0.000

4.04

0.77

80.72

29.20

مختفعة

0.000

السعياري

تحخص اإلدارة العميا في الػ ازرة عمى

4

استقصاب الكفاءات العمسية مغ ذوؼ

4.02

0.74

80.47

30.04

مختفعة

0.000

التخررات السختمفة.
5
6

تتبشي اإلدارة العميا في الػ ازرة معاييخ

الجػدة في نطاميا اإلدارؼ.

تدعى اإلدارة العميا في الػ ازرة لتصبيق
أنطسة االعتساد العالسية.

3.97

0.75

79.32

27.88

مختفعة

0.000

3.89

0.74

77.87

26.23

مختفعة

0.000
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4.11

الجرجة الكمية لمبعج

1.48

38.87

81.2

مختفعة

0.000

ِ
يتزح مغ الججول رقع ( )11ما يمي:
ّ
 َّأن الجرجة الكمية لستػسصات التسيد في واقع تصبيق مبادغ الحػكسة في الػ ازرات الفمدصيشية حرل عمى متػسط

حدابي( ،)4.01بػزن ندبي ( )%80.2أؼ بجرجة مختفعة.

 كانت أعمى الستػسصات مغ نريب الفقخة التي تشز عمى" تعقج الؽزارة االتفاقيات مع السؤسدات الخائجة إقميسياً وعالسيا"بستػسط حدابي ( ،)4.09بػزن ندبي ( )%81.71بجرجة مختفعة.
 وجاءت في السختبة الثانية الفقخة التي تشز عمى" ُتذجع اإلدارة العميا في الؽزارة األبحاث السؽجية لخجمة السجتسع" بستػسطحدابي ( ،)4.08بػزن ندبي ( )%81.66بجرجة مختفعة.
 -وكانت أدنى الستػسصات في السختبة قبل األخيخة الفقخة التي تشز عمى" تتبشي اإلدارة العميا في الؽزارة معاييخ الجؽدة في

نعاميا اإلداري" ،بستػسط حدابي ( ،)3.97بػزن ندبي ( )%79.32بجرجة مختفعة.

 -وفي السختبة األخيخة جاءت الفقخة التي تشز عمى " تدعى اإلدارة العميا في الؽزارة لتطبيق أنعسة االعتساد العالسية " ،بستػسط

حدابي ( ،)3.89بػزن ندبي ( )%77.87بجرجة مختفعة.

وتتفق ىحه الشتيجة مع دراسات (( ،)Wang,2010( ،(Shah& other,2012الدىخاني )2011،نحػ مجال التشافدية في
إدارة التعميع الجامعي في تصػيخ مشطػمة التشافذ في الكميات الستػسصة ،بيشسا اختمفت مع دراسات (بيػمي ،)2009،ودراسة (عبج
الفتاح )2010 ،التي لع تتشاول مجال التشافدية في مجاالت الحكػمة بالسؤسدات محػر دراستيع.
ويعدو الباحثان ىحه الشتائج أن الػ ازرات الفمدصيشية في محافطات غدة تدعى نحػ رفع مكاناتيا محمياً وإقميسياً وعالسياً وتبحل
إدارتيا جيجاً كبي اًخ بحلظ مغ خالل التسيد بسدتػػ اىتسام الػ ازرة بسؤشخات الجػدة ومعاييخ التسيد كأحج وضائفيا األساسية في رفع
الفاعمية والكفاءة ،وكأحج أىع مجاالت التشافذ بيشيا وبيغ الػزرات األخخػ ،وبالتالي تحخص الػ ازرات إلى عقج اتفاقات مع

السؤسدات الستقجمة واستقصاب الكفاءات العمسية مغ ذوؼ التخررات السختمفة ،فيشاك عالقة إيجابية بيغ تصبيق الػ ازرات لسبادغ
الحػكسة وتحقيق مؤشخات التسيد العالسية.

نتائج اإلجابة عؼ التداؤل الثالث ونرو " :ىل يػجج عالقة ارتباط دالة إحرائياً عشج مدتػػ داللة ( )α 0.05بيغ تأثيخ تػضيف
الحكاء االصصشاعي عمى تحقيق تصػيخ العسل اإلدارؼ في ضػء مبادغ الحػكسة في الػ ازرات الفمدصيشية في محافطات غدة؟"
ولإلجابة عغ ىحا التداؤل تع استخجام االنحجار الخصي الستعجد والججول التالي يػضح ذلظ:
ججول ( :)12تحميل االنحجار البديط
الستغيخ السدتقل

معامالت االنحجار

قيسة اختبار T

القيسة االحتسالية Sig.

السقجار الثابت

2.116

14.858

0.000

تطبيق مبادئ الحؽكسة

0.489

13.350

0.000

(الحكاء االصطشاعي)

معامل االرتباط = 1.526

معامل التحجيج = 1.276

قيسة االختبار 178.211 = F

القيسة االحتسالية = 1.111

مغ الشتائج السػضحة في ججول ( )12يسكغ استشتاج ما يمي:
 -معامل االرتباط =  ،0.526ومعامل التحجيج =  0.276وىحا يعشي أن ( )%27.6مغ التغيخ في تصبيق مبادغ الحػكسة

في الػ ازرات الفمدصيشية في محافطات غد تع تفديخه مغ خالل العالقة الخصية والشدبة الستبكية قج تخجع إلى عػامل أخخػ تؤثخ في
تصبيق مبادغ الحػكسة في الػ ازرات الفمدصيشية.
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 قيسة االختبار Fالسحدػبة بمغت  ،178.210كسا أن الكيسة االحتسالية تداوؼ  0.000مسا يعشي وجػد عالقة ذاتداللة إحرائية بيغ تػضيف الحكاء االصصشاعي وتصبيق مبادغ الحػكسة في الػ ازرات الفمدصيشية.
 تبيغ أن متغيخ تػضيف الحكاء االصصشاعي تؤثخ في فاعمية تصبيق مبادغ الحػكسة في الػ ازرات الفمدصيشية.ويعدو الباحثان ذلظ إلى أن السدؤوليغ القائسيغ عمى الػ ازرات الفمدصيشية مسغ ىع مغ حسمة السؤىالت العمسية العميا والخبخات

السحمية والجولية أؼ أنيع مغ ذوؼ القجرات والكفاءة والتسيد في دعع استخجامات التقشيات والسدتحجثات التكشػلػجية والسسارسة في
تصػيخ اإلعسال اإلدارية مغ خالل األداء السختفع في االستفادة مغ الحاسبات والخػارزميات والػكيل الحكي في تشفيح األعسال

اإلدارية وما تتيحو الذبكات العربية مغ تػحيج ومذاركة لمسيام اإلدارية وكل العامميغ عمى نفذ السدتػػ يؤدؼ ىحا يذكل كبيخ

في تحقيق الذفافية والسذاركة والخشادة في صشع القخار وتحقيق التسيد السؤسدي ،وأن اإلدارة العميا في الػ ازرات تدعى لالستفادة
مغ كفاءة العامميغ وفقاً لصبيعة مؤىالتيع في الػضيفة السشاسبة ووفقاً باألدوار السدتقبمية ليع؛ ومػاكبتيع لمتصػرات التكشػلػجية ودمج
وتػضيف الحكاء االصصشاعي في األعسال اإلدارية؛ بسا يداعج عمى تزسيغ مبادغ الحػكسة في استخاتيجيتيا تحكيقاً لخسالتيا
ورؤيتيا وأىجافيا.

ويخى الباحثان أن الحكاء االصصشاعي يداعج العامميغ عمى فيع مذكالت السدتفيجيغ بذكل أسخع وتقجيع إجابات أكثخ كفاءة

مغ البيانات والسعمػمات الكبيخة التي تتيحيا نطع الحكاء االصصشاعي ،وتشسية السجال السعخفي لكافة العامميغ ،ويػفخ الحكاء

الرشاعي مخدون كبيخ مغ خالل تحميل السعمػمات اليامة مغ مجسػعة كبيخة مغ البيانات التي تػفخىا الشطع الخبيخة في عسميات
التفكيخ ،كسا أن الحكاء االصصشاعي يداعج عمى تقجيع خبخات عالية مػحجة لكافة العامميغ فيديل الػصػل إلى الخيارات واتخاذ
ق اخرات باالستشاد إلى قاعجة معخفية مذتخكة ،مسا يػفخ الػقت والجيج واألخصاء السحتسمة ،ويداعج عمى تحديغ مػاجية السػاقف

والسذكالت غيخ الستػقعة ،باإلضافة إلى مداعجة العامميغ مغ الػصػل إلى نتائج سخيعة عبخ ما تػفخه الذبكات العربية مغ
البيانات السعتسجة عمى مجخالت كثيخة تداىع في سخعة السعالجة ،والتقشيات التحميمية مسا يصػر أداء العامميغ في حل السذكالت

جسعة يتع تحميميا تمقائيا ،وال يتػقف األمخ عشج ذلظ،
السعقجة .أؼ أن الحكاء الرشاعي ُي َعّج بسشدلة آلية تحػيل واتخاذ قخار ،مػاد ُم َّ
بل يتع انتياج أو اتخاذ أو صشاعة قخار بشاء عمى التحميل الشاتج عغ ىحا التحميل وىحا كمو يحقق مبادغ الحػكسة وتصبيقاتيا في

كافة مجاالت العسل.

نتائج اإلجابة عؼ التداؤل الخابع ونرو " :ىل تؽجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتؽى ( )α≤ 0.05بيؼ متؽسطات

تقجيخات أفخاد عيشة الجراسة لتأثيخ تؽظيف الحكاء االصطشاعي عمى تحقيق تطؽيخ العسل اإلداري في ضؽء مبادئ الحؽكسة في

الؽ ازرات الفمدطيشية تعدى لمستغيخات (السؤىل العمسي ،الفئة العسخية ،سشؽات الخجمة)؟"

ولإلجابة عغ التداؤل الدابق قام الباحثان باالختبارات اإلحرائية لمفخض الخئيذ التالي:

 -تؽجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتؽى داللة) (α≤ 0.05بيؼ متؽسطات درجات تقجيخ أفخاد العيشة حؽل تؽظيف

الحكاء االصطشاعي عمى تحقيق تطؽيخ العسل اإلداري في ضؽء مبادئ الحؽكسة في الؽ ازرات الفمدطيشية مؼ وجية نعخ

العامميؼ تعدى لستغيخ السؤىل العمسي.

ججول ( :)13نتائج اختبار التبايؼ األحادي وفقاً لستغيخ السؤىل العمسي
الستؽسطات

السحؽر

دبمؽم فأقل

بكالؽريؽس

دراسات
عميا

قيسة

االختبار

القيسة
االحتسالية
()Sig

الحكاء االصطشاعي

3.87

3.83

3.84

0.193

0.825

جسيع مبادئ الحؽكسة معاً

4.01

3.99

3.96

0.359

0.699
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لمتحقق مغ ىحه الفخضية تع استخجام اختبار التبايغ األحادؼ مغ الشتائج السػضحة في ججول ( )13تبيغ أن قيسة

احتسالية ( )Sigالسقابمة الختبار (التبايغ األحادؼ) أكبخ مغ مدتػػ الجاللة  ،0.05وبحلظ يسكغ استشتاج أنو ال تػجج فخوق ذات
داللة إحرائية بيغ متػسصات استجابات السبحػثيغ حػل " تأثيخ تػضيف الحكاء االصصشاعي عمى تحقيق تصػيخ العسل اإلدارؼ
في ضػء مبادغ الحػكسة في الػ ازرات الفمدصيشية " تعدػ لستغيخ السؤىل العمسي.

ويعدو الباحثان ذلظ إلى أن امتالك الشجاح في تػضيف الحكاء االصصشاعي ال يذكل تأثي اًخ وفق السؤىل العمسي ،إذ نجج
السيارات التكشػلػجية غيخ مختبصة بالسؤىل العمسي فسغ السسكغ السػضف الحاصل عمى البكالػريػس أكثخ كفاءة بالتكشػلػجيا أكثخ
مسغ يحسل شيادة أعمى ،وىػ ما يجل عمى استقاللية الذيادات والسؤىالت العمسية فيسا يتعمق بسسارسات نجاح تشفيح ما خصط لو.

كسا أن كافة العامميغ في الػ ازرة عمى درجة عالية مغ الجيشاميكية والحيػية والسخونة الستدسة باالنجفاع واالنصالق لمعسل اإلدارؼ

التكشػلػجي الجاد ميسا اختمفت مؤىالتيع العمسية ،كسا أن كافة العامميغ يذعخون بالخضا واالستقخار ما يجعل نطختيع لمسسارسات
اإلدارية الخشيجة (الذفافية والسذاركة وصشع القخار والكفاءة والتسيد) أكثخ ايجابية ،كسا أن أصحاب السؤىل العمسي األقل يكتدبػن

ميػليع واتجاىاتيع بالتتابع مغ زمالئيع مسا لع يحجث فخوق بالشطخ إلى درجة تصبيق أبعاد الحػكسة تعدػ لستغيخ السؤىل العمسي.

 -تؽجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتؽى داللة) (α≤ 0.05بيؼ متؽسطات درجات تقجيخ أفخاد العيشة لتؽظيف الحكاء

االصطشاعي عمى تحقيق تطؽيخ العسل اإلداري في ضؽء مبادئ الحؽكسة في الؽ ازرات الفمدطيشية مؼ وجية نعخ العامميؼ تعدى

لستغيخ الفئة العسخية.

ججول ( :)14نتائج اختبار التبايؼ األحادي وفقاً لستغيخ الفئة العسخية
الستؽسطات

القيسة

السحؽر

أقل مؼ 35

مؼ  35إلى أقل

 45سشة

سشة

مؼ  45سشة

قيسة االختبار

فأكثخ

االحتسالية
()Sig

الحكاء االصطشاعي

4.04

3.76

3.70

3.789

13*0.0

جسيع مبادئ الحؽكسة معاً

4.03

3.72

3.70

3.763

111*0.

لمتحقق مغ ىحه الفخضية تع استخجام اختبار التبايغ األحادؼ مغ الشتائج السػضحة في ججول ( )14تبيغ أن قيسة احتسالية

( )Sigالسقابمة الختبار (التبايغ األحادؼ) أكبخ مغ مدتػػ الجاللة  ،0.05وبحلظ يسكغ استشتاج أنو ال تػجج فخوق ذات داللة
إحرائية بيغ متػسصات استجابات السبحػثيغ حػل " تأثيخ تػضيف الحكاء االصصشاعي عمى تحقيق تصػيخ العسل اإلدارؼ في

ضػء مبادغ الحػكسة في الػ ازرات الفمدصيشية " تعدػ لستغيخ الفئة العسخية.

ويعدو الباحثان ذلظ إلى أن تفيع تػضيف الحكاء االصصشاعي في تصػيخ األعسال اإلدارية كشطام يتيح لكافة العامميغ إضيار

كفاءتيع وميارتيع وابخاز قجرتيع عمى مػاكبة التصػرات التكشػلػجية وعمى استذخاف السدتقبل وتحقيق رسالة وغايات وأىجاف الػ ازرة
بغس الشطخ عغ العسخ ،فكافة العامميغ بحاجة إلضيار حاجات التقجيخ والتخقية ويدعى كل مػضف جاىج إلتسام العسل السكمف بو

ويداعجه في ذلظ قجرتو عمى استيعاب التصبيقات التكشػلػجية بذكل عام وخاصة تصبيقات الحكاء االصصشاعي بكل كفاءة وميارة،

فالعامميغ يخوا أن مدتقبميع متخبط بتصػيخ أدوارىع في العسل الػزارؼ واإليفاء في كافة أبعاد الحػكسة ومبادئيا باإلضافة ذلظ إلى
الجراية الكاممة لمعامميغ بصبيعة السذاركة واتخاذ القخار والتسيد وتحقيق الفاعمية والكفاءة في كافة السيام واألعسال والتػجيات
السدتقبمية في رؤية وسياسية الػ ازرة.

 -تؽجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتؽى داللة) (α≤ 0.05بيؼ متؽسطات درجات تقجيخ أفخاد العيشة لتؽظيف الحكاء

االصطشاعي عمى تحقيق تطؽيخ العسل اإلداري في ضؽء مبادئ الحؽكسة في الؽ ازرات الفمدطيشية مؼ وجية نعخ العامميؼ تعدى
لستغيخ سشؽات الخجمة.

ججول ( :)15نتائج اختبار التبايؼ األحادي وفقاً لستغيخ سشؽات الخجمة
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الستؽسطات
السحؽر

مؼ  5إلى أقل

مؼ  11سشؽات

مؼ  15سشة

مؼ  11إلى أقل

 15سشة فأكثخ

قيسة االختبار

القيسة

االحتسالية
()Sig

الحكاء االصطشاعي

4.04

3.76

3.70

3.789

0.125

جسيع مبادئ الحؽكسة معاً

4.03

3.72

3.70

3.763

0.225

لمتحقق مغ ىحه الفخضية تع استخجام اختبار التبايغ األحادؼ مغ الشتائج السػضحة في ججول ( )15تبيغ أن قيسة احتسالية

( )Sigالسقابمة الختبار (التبايغ األحادؼ) أكبخ مغ مدتػػ الجاللة  ،0.05وبحلظ يسكغ استشتاج أنو ال تػجج فخوق ذات داللة
إحرائية بيغ متػسصات استجابات السبحػثيغ حػل " تأثيخ تػضيف الحكاء االصصشاعي عمى تحقيق تصػيخ العسل اإلدارؼ في

ضػء مبادغ الحػكسة في الػ ازرات الفمدصيشية " تعدػ لستغيخ سشػات الخجمة.

ويعدو الباحثان ىحه الشتيجة إلى أن الػ ازرات الفمدصيشية تعمغ خصتيا االستخاتيجية إلى حج ما-وإن انخفس التصبيق في بعس

الجػانب وارتفع في بعزيا اآلخخ-ولكغ دون أن تتحيد لفئة عسخية .فكافة العامميغ وبأؼ مشرب عمى نفذ السدتػػ مغ االشالع

عمى التحجيثات الستعمقة بالعسل والتصػرات التكشػلػجية السجمجة في العسل وآليات كسا أن كافة العامميغ في الػ ازرة عمى درجة عالية
مغ الجيشاميكية والحيػية والسخونة الستدسة باالنجفاع واالنصالق لمعسل الجاد ميسا اختمفت سشػات الخجمة .كسا ان كافة العامميغ ليع
آراء مذتخكة في كافة أبعاد الحػكسة ومبادئيا ،وىع عمى دراية كاممة بأىسية (الذفافية والسذاركة والفاعمية والخشادة في اتخاذ القخار
والتسيد) ضسغ استخاتيجية ورؤية الػ ازرة ورسالتيا وتػجياتيا السدتقبمية.

التؽصيات والسقتخحات:

في ضػء الشتائج التي تػصمت إلييا ىحه الجراسة ،خمز الباحثان إلى مجسػعة مغ التػصيات والسقتخحات ،بسا يمي:

 .1ضخورة التػسع في تػضيف تصبيقات الحكاء االصصشاعي لتصػيخ العسل اإلدارؼ والشيػض بػاقع الػ ازرة إلى مدتػػ
أفزل في تقجيع الخجمات.

 .2تصػيخ تعديد اتجاىات العامميغ نحػ تػضيف تصبيقات الحكاء االصصشاعي مغ خالل دورات وبخامج تشسية ميشية
مكثفة لسػاكبة أحجث التصػرات العالسية في ىحا السجال ولخفع كفاءة العامميغ.

 .3تعديد دور الشطع الخبيخة والذبكات العربية والػكيل الحكية في اقدام الػ ازرة لسا ليسا دو اًر فعاالُ وكبي اًخ في تعديد

تصبيقات الحكاء االصصشاعي.

 .4تػفيخ السػارد السالية واإلمكانيات المػجدتية والجعع الخاص بتصػيخ تصبيقات الحكاء االصصشاعي والتي تداىع بذكل
مباشخ في تحديغ أداء الػ ازرة.

 .5التأكيج عمى تصبيق أبعاد الحػكسة في الػ ازرة بكافة مخاحل وخصػات العسل اإلدارؼ لتحقيق الكفاءة والفاعمية وضسان
الػصػل إلى متصمبات تصػيخ العسل اإلدارؼ وتحقيق الجػدة والتشافذ بالعسل خاصة أن الػ ازرات الفمدصيشية تعير في
بيئات مزصخبة ال تخمػ مغ السذاكل بيغ اإلدارات.

 .6تفعيل مبجأ السذاركة بيغ الكيادات والسشاصب اإلدارية العميا في الػ ازرة ،وبيغ الػضائف التشفيحية في عسميات صشع

الق اخرات ووفقاً لسدتػػ تػضيف تصبيقات الحكاء االصصشاعي.

 .7اعتساد مبادغ الحػكسة وتصبيقات الحكاء االصصشاعي في جسيع العسميات اإلدارية في الػ ازرات الفمدصيشية.

السخاجع:
أوالً :السخاجع العخبية:
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 .1أبػ عخب ،لبة حسادة ( .)2017دور تصبيق قػاعج الحػكسة في زيادة القجرة التشافدية لسؤسدات التعميع العالي دراسة
تصبيكية عمى الكميات التقشية بسحافطات غدة ،السؤتسخ العمسي الثاني :االستجامة وتعديد البيئة اإلبجاعية لمقصاع التقشي ،كمية
فمدصيغ التقشية ،ديخ البمح ،فمدصيغ.

 .2أبػ لبغ ،إيشاس مػسى ( .)2015تصػيخ إدارة التعميع الجامعي بالجامعات الفمدصيشية في ضػء مبادغ الحػكسة ،رسالة
دكتػراه غيخ مشذػرة ،جامعة القاىخة ،مرخ.
 .3آل سيف ،عبج هللا ( .) 2017تػضيف األنطسة الخبيخة في خجمة العمػم الذخعية والتخبػية والجعػية والخيخية ،شبكة األلػكة،
كمية الذخيعة بالخياضwww.alukah.net ،

 .4آل

قاسع،

فيج

(.)2016

الحكاء

قزايا

االصصشاعي،

عمع

الحكاء

االصصشاعي،

السػقع

اإللكتخوني:

www.myreaders.info/html/artificial_intelligence.html
 .5بخقعان ،أحسج والقخشي ،عبج هللا ( .)2012حػكسة الجامعات ودورىا في مػاجية التحجيات ،السؤتسخ العمسي الجولي ،عػلسة
اإلدارة في عرخ السعخفة 17-15 ،ديدسبخ ،جامعة الجشان ،شخابمذ-لبشان.

 .6بيػمي ،عبج هللا ( .)2014حػكسة التعميع السجتسعي في ضػء أىجاف داكار ،السؤتسخ الدشػؼ الدابع لسخكد التعميع .مرخ.
 .7الحايظ،

مشى

(.)2018

أدوار

لمحكاء

االصصشاعي

ستغيخ

مدتقبل

التعميع،

السػقع

اإللكتخوني:

https://player.fm/series/mhwr

 .8الحجابي ،داود عبج هللا ،والعديدؼ ،محسػد عبجه ( .)2019مدتػػ تصبيق مبادغ الحػكسة في الجامعات اليسشية :دراسة
مقارنة بيغ الجامعات الخاصة والحكػمية ،السجمة العخبية لزسان جػدة التعميع الجامعي ،السجمج الثاني عذخ ،العجد (،)39

62-31

 .9حسجونة ،حدام الجيغ حدغ عصية( .)2016مسارسة الجامعات الفمدصيشية لمحاكسية الجامعية لتحديغ جػدة التعميع العالي
الجامعي ،السؤتسخ العخبي الجولي الدادس لزسان جػدة التعميع العالي ،الجامعة اإلسالمية ،غدة ،فمدصيغ.
 .10حسجؼ ،خالج ( .)2017األدوات في الشطع الخبيخة السبشية الحكاء االصصشاعي في إدارة السذاريع ،السػقع اإللكتخوني:
https://www.officena.net/ib/topic/D8%B7

 .11خالج ،بخيكا ( .)2018استحجاث الحكاء االصصشاعي في عسمية إدارة السػارد البذخية ،السػقع اإللكتخوني:
https://jisrlabs.com/%D9%83%D9%8A%D9%81
 .12الخصيب ،أحسج محسػد ( .)2016اإلدارة اإلبجاعية لمجامعات :نساذج حجيثة ،ججا ار لمكتاب العالسي لمشذخ والتػزيع.

 .13دمشيػرؼ ،زىيخ عبج هللا ( .)2017تػجيات التصػيخ إلعادة ليكمية وتشطيع وكالة الجامعة لمتصػيخ عمى ضػء الخصة
االستخاتيجية لمجامعة واالتجاىات العالسية لتصػيخ التعميع العالي ،السسمكة العخبية الدعػدية ،جامعة السمظ عبج العديد.
 .14الختيسي ،دمحم أبػ القاسع ( .) 2018تصبيقات الحكاء الرشاعي ،جامعة الدابع مغ أبخيل /الداوية ،الجسعية الميبية لمحكاء
االصصشاعي ،الجساىيخية العطسى ،شخابمذ ،ليبيا.
 .15الدعانيغ ،أمجج ( .)2015دور نطع السعل ومات اإلدارية في تعديد الحػكسة اإلدارية في و ازرة التخبية التعميع العالي بغدة،
رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ،جامعة األقرى ،غدة

 .16الدىيخؼ ،شالل ناضع خزيخ والقخيذي ،فاضل عبج عمي خخميط ( .)2017التخصيط االستخاتيجي ودوره في تػشيغ الحػكسة
االلكتخونية في الجامعات ،واسط لمعمػم اإلندانية ،جامعة واسط.39-9 ،)41( 14 ،
 .17زيغ ،عبجاليادؼ ( .) 2014الحكاء االصصشاعي والشطع الخبيخة في السكتبات مجخل تجخيبي لمشطع الخبيخة في مجال السخاجع،
الشاشخ :السكتبة األكاديسية.

 .18الذافعي ،حدغ أحسج ( .)2009الحػكسة في التخبية البجنية والخياضية ،دار الػفاء لمصباعة والشذخ ،اإلسكشجرية :مرخ.
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 .19شخف ىشاء سسيخ ( .)2015واقع تصبيق نطع الحػكسة ومعػقات ذلظ في الجامعات الفمدصيشية مغ وجية نطخ عسجاء
الكميات ورؤساء األقدام في الزفة الغخبية ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ،جامعة الشجاح الػششية ،فمدصيغ.
 .20صالحات ،رافع يػسف ( .)2012واقع بيئة الشداىة والذفافية والسداءلة في الجامعات الفمدصيشية (الجامعات العامة
والحكػمية) ،إشخاف عدمي الذعيبي ،االئتالف مغ أجل الشداىة والسداءلة أمان ،سمدمة تقاريخ (.)52

 .21عبج الفتاح ،دمحم .)2011( ،تصػيخ دور الجامعات في إشار نذخ ثقافة حػكسة السؤسدات ،نجوة بعشػان" دور الجامعات في
نذخ ثقافة الحػكسة ووضع آليات لسكافحة الفداد السالي واإلدارؼ" السشعقجة في كمية التجارة ،جامعة عيغ شسذ.
 .22عبج الشػر ،عادل ( .)2005الحكاء االصصشاعي ،السسمكة العخبية الدعػدية ،مجيشة السمظ عبج العديد لمعمػم والتقشية.

 .23عثسان ،حديغ عثسان ،وجسيل ،أحسج عادل ( .)2012إمكانية استخجام تقشيات الحكاء الرشاعي في ضبط جػدة التجقيق
الجاخمي ،السؤتسخ العمسي الدشػؼ الحادؼ عذخ ،جامعة الديتػنة ،األردن.

 .24عجام ،إبخاليع دمحم حدغ ( .)2018الحكاء االصصشاعي وانعكاساتو عمى السشطسات عالية االداء –دراسة استصالعية في و ازرة
العمػم والتكشػلػجيا ،مجمة الغجارة واالقتراد ،الدشة الحادية واالربعػن ،العجد مئة وخسدة عذخ ،ص 102 -88

 .25عخيفج ،سامي سمصي ( .)2016اإلدارة التخبػية السعاصخة ،دار الفكخ لمصباعة والشذخ ،عسان.

 .26العخيشي ،مشال بشت العديد بغ عمي ( .)2014واقع تصبيق الحػكسة مغ وجية نطخ أعزاء الييئتيغ اإلدارية واألكاديسية
العامميغ في جامعة اإلمام دمحم بغ سعػد اإلسالمية ،السجمة الجولية التخبػية الستخررة ،السجمج ( ،)3العجد .12

 .27غػلي ،عامخة حقي ( .)2013خدن السعمػمات واستخجاعيا ،صشعاء ،مخكد عبادؼ لمجراسات والشذخ.

 .28غػلي ،عفاف سامي ( .)2018الشطع الخبيخة في الحكاء االصصشاعي وإمكانية استخجاميا في السكتبات ومخاكد السعمػمات،
السػقع اإللكتخوني.WWW.C4ARAB.COM :

 .29النكدتخ ،أ.ج.وورنخ ( .)2007تخجسة حذست قاسع ،أساسيات استخجاع السعمػمات (نطع استخجاع السعمػمات) ،ط،3
الخياض ،مصبػعات مكتبة السمظ فيج.
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الجديخة نت ،السػقع اإللكتخونيhttps://player.fm/series/mhwr:
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