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المستخلص:
تررر ا القيررادات اإلداريررة استهرراس سرربل مسررالب تر من لهررا ابت رراء مرامهررا إال ن لررب لررم يكررن بم ر
الصدفة رسم التصورات بقدر ما يتطلب األمر االسطالق من الواقع من ثم تأشير است ضار القردرات
بشتى سواعها لما كاست القدرات التقنية المترجمة لتطبيقرات الر ذكاء االصرطناعي درد القردرات اللاعلرة
في الميردان التنظيمري عليرس اسرتلزا األمرر مرن تلرب القيرادات ن تضرع فري دسراباتها هرذع التقاسرة تعردها
المردخل لمواجهرة يرة ت رديات تعترارها األمرر الرذ ثررار اهتمراا البادارة دردا بهرا إلرى عرر مشرركلة
دراستها من خالل عدد من التساؤالت برزها -:
إلى مدى تمتلب القيادات اإلدارية إمكاسية تلعيل المتطلبات الداعمة لتطبيقات الذكاء االصطناعي فري
المنظمات عينة الدراسة.
قررد اعتمرردت الباداررة األسررتباسة كررأدام رايسررة ل مررع البياسررات بشررأن الظرراهرم قيررد الدراسررة كمررا تمررت
االسررتعاسة بعرردد مررن األسرراليب اإلدصررااية (ا لتكررراراتا النسرربة المئويررةا الوسرري ال سررابي ا االس رررا
المعيار ا الت ليل العنقود ).
استنت ت الباداة بر ز توجس فاعل اسدفاع اتي لدى القيادات اإلداريرة فري المنظمرات عينرة الدراسرة
بشأن عملية تبنري تطبيقرات الرذكاء االصرطناعي إلرى ال رد الرذ سرهم فري تلعيرل هرذع المتطلبرات عردها
المنطلقررات اللاعلررة فرري الميرردان التنظيمرري ا بنرراءا علررى تلررب االسررتنتاجات تررم عررر م موعررة مررن
المقتردات همها :
 العمل على تهيئة الظر المعززم لعملية التلاعل بين الم شررات الملسررم للظراهرم قيرد الدراسرة
علرى س ررو ي عرل مررن هرذع الظررر مردخال للتشررخيص الت ليرل بالنسرربة للقيرادات اإلداريررة فرري
ميدان عملها .

_________________________
* المعهد التقني الموصل
الكلية التقنية اإلدارية الموصل
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Abstract:
Managerial Leaderships intends to make use of certain trends which is not
accidentally made or making view as much as required relying on the facts
then selecting the abilities in all its kinds. And since the technical abilities
reflecting the idea of artificial intelligence is considered on of the effective
abilities in the organizational field.
Accordingly the leaderships are required to take this technology into its
account and considered an entrance to face any challenge. This case
stimulate the researcher to tackle through questions raised in this study
which are as follows: To what extent does the managerial leaderships have the ability to
activate the requirements needed for the idea of artificial intelligence in
the organizations selected as a sample of the study?
 The researcher has also conducted a questionnaire as a major tool for
collecting the data. Furthermore, various statistical methods have also
been implemented such as (percentages, average, means, standard
deviation and Clustering analysis). Thus , the present study has reached
certain conclusions such as : There is an effective and an automates push and interest towards
fostering the idea of the artificial intelligence in the managerial
leaderships of the organization sample of the study to the extent to take
this step as a effective step in the organizational field. Finally, the
research has forwarded certain suggestions and recommendations.
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المقدمـة :
تعترر القيرادات اإلداريرة فري المنظمرات المعاصررم ت رديات تسرهم فري عاقتهرا تخللهرا عرن الركرب
ال ضررار بالتررالي قوعهررا فرري فررا االس ررالق التقوقررع األمررر الررذ درردا بهررا إلررى مشررا رم الت ررديات
م ا لة بناء المتطلبات األساس سعيا الدتضان الواقع الميداسي للمنظمات ألجل قررار هرذع المتطلبرات
فقد ستلزا ال ال ار رم اعتماد تطبيقات الذكاء االصطناعي في ميدان العمل عدها سقطة الوثوب ت اع
ال اهزية لديها مقترسا لب بسعيها لتأمين المزا جرة الرتالقح برين مرا تنرب برس هرذع التطبيقرات (الرذكاء
االصررطناعي) مررا يررن م عنهررا مررن سررلوكيات ب يررت تكررون ال صرريلة النهاايررة ادتضرران عاالررة الررذكاء
االصطناعي من ثم العمل بمضامينها رغم ما يالزمهرا مرن ت ييرر مرا ينبارا عنهرا مرن درداث توقعرات
إلى دد النظرر إليهرا ك تميرات اجبرة ا األمرر الرذ دردا بالبادارة إلرى عرر هرذا المواروع علرى بسرا
الدراسة ا بناءا على لب فقد عمدت الباداة إلى اع منه ية لدراستها فقا للسياق اآلتي :
ال :مشكلة الدراسة:
تمالت مشكلة الدراسة في إثارم التساؤالت اآلتية :
 -1هررل تمتلررب القيررادات اإلداريررة عينررة الدراسررة م موعررة مررن المتطلبررات الداعمررة لتطبيقررات الررذكاء
االصطناعي ؟
 -2إلى مدى تمتلب القيرادات اإلداريرة القردرم علرى تلعيرل هرذع المتطلبرات مرع البيئرة علرى س رو
يمكنها من ت ا ز ية معضالت سعيا الستلهاا تطبيقات الذكاء االصطناعي ؟
 -3إلى مدى تلر العوامل البيئيرة قعهرا لردى القيرادات اإلداريرة بشرأن التعامرل مرن ثرم قبرول
تطبيقات الذكاء االصطناعي ؟
 -4هل يمكن للقيادات اإلدارية عينة الدراسة ن تست ضر اإلمكاسرات ت نرد القردرات بمرا يمكنهرا
من التعامل مع ية تقاسات في الميدان التنظيمي ؟
ثاسيا :همية الدراسة :
تنطلا همية الدراسة من ادتضاسها لمواوع ديو تنشد إليس القيادات اإلدارية على س و يمكنها
مررن خرررق ال ررواجز النلررا إلررى الواقررع علمررا إن هررـ ذا الواقررع يزخررر بكايررر مررن المعطيررات مالمررا تكتنلررس
صعوبات مما يستلزا اعتماد عدد من التطبيقات ا قد كاست عاالرة الرذكاء االصرطناعي المردخل األسراس
لذلب عليس عمدت تلب القيادات إلى ت نيدها في فضاء عملها ب ية كشف مكامن اقعها من ثم االست ابة
لمتطلبات بيئتها في ار المتاح لديها من موارد قدرات.
ثالاا  :هدا الدراسة :
تسعى الدراسة إلى ت قيا م موعة من األهدا يمكن إدراجها على الن و اآلتي :
 -1بيان ماهية الذكاء االصطناعي من ثم الوقو على مستوى تقبلس لدى تلب القيادات.
 -2الكشررف ميرررداسيا عررن مسرررتوى ال اهزيررة لررردى القيررادات اإلداريرررة بشررأن تبنررري تطبيقررات الرررذكاء
االصطناعي في المنظمات عينة الدراسة.
رابعا  :فراية الدراسة :
تكمن فراية الدراسة في اآلتـــــي :
تت رردد عمليررة تبنرري تطبيقررات الررذكاء االصررطناعي فرري المنظمررات عينررة الدراسررة تبعررا لمرردى جاهزيررة
القيادات اإلدارية المتالك المتطلبات الالزمة لها.
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خامسا  :م تمع الدراسة عينتها

سباب االختيار :

ت رردد م تمررع الدراسررة بعرردد مررن تشرركيالت هيئررة التعلرريم التقنرري ممالررة بررـ ( الكليررة التقنيررة اإلداريررةا
المعهد التقني الموصل ) .قد تم اختيار العينة عشواايا قد بل ت ( )50من د م المالك اللعلري البرال
ن سسربة تمايررل
( ) 74لتلرب القيرادات (عمرداءا معرا سو عمرداء ا رؤسرراء قسرااا مسرئولي دردات).
العينرة لم تمررع الدراسررة بلر (  ) %68تقريبررا .قررد عرردت األسررتباسة األدام الرايسررة فرري جمررع البياسررات
بخصرو الظرراهرم قيرد الدراسررة علمرا ن هررذع األسررتباسة ترم عراررها علرى عرردد مرن الم كمررين(*) ب يررة
التأكد من مدى صالديتها قد جريت التعديالت في اوء المقتردات التري شرار إليهرا السرادم الم كمرين
إلى ن استقرت على صورتها النهااية صب ت صال ة للدراسة علما إن الباداة قامت بتطويع عدد من
الملرراهيم الم شرررات الترري ردهررا عرردد مررن البرراداين كمررا م شررر فرري ال ررد ل ( )1علررى الن ررو الررذ
سعلها في بناء األستباسة بما يخدا دراستها ال اليةا قد خضعت األسرتباسة الختبرار الصردق الابرات
إ تم توزيعها على عينة عشوااية من المب وثين من ثرم جمعهرا إعرادم التوزيرع مررم خررى علرى ات
العينة قد ت بين ن النتااج في كال ال التين تعكس دالة من تطابا اإلجابات ِبشأن الظاهرم المدر سة .
سادسا  :األد ات األساليب المستخدمة في الدراسة :
عدت األستباسة األدام الرايسة فري جمرع البياسرات الخاصرة بالمواروع قيرد الدراسرة قرد غطرت عردد مرن
المت يرات التي يمكن عراها في ال د ل اآلتي :
ال د ل ( ) 1الملاهيم الم شرات المعتمدم في تصميم األستباسة للظاهرم قيد الدراسة
التسلسل

المت يرات المب وثة

1

قوم الدافعية ت اع التطورات التقنية

2

الرغبة في التميز التقني

3

توافر الدعم من قبل صناع القرار

4

من التخلف عن اآلخرين

5

الخو

الت ديات البيئية الداعية الغتناا فر
التقاسة

الملاهيم الم شرات
Brokner, J.& Wiesen feld, B.M, 1996,198208.
األستباسة(الباداة)
Gregory.Mentzos,1999,397-410.
الشرعةا 1998ا .11-31
فت ي ا2000ا .290-294
Lynch,Richard,2000,22.
األستباسة(الباداة)
Michel,Crozier,1963,220.
خالدما .4-27 ,2008
األستباسة(الباداة)
النليعيا 2000ا .121
األستباسة(الباداة)
عبد اللتاح ا2008ا .166
الصا ا 2009ا .1-14
Robert, Filttes,1983,8.
األستباسة(الباداة)

*_________________________________________________________.
ستا مساعد
 -1د.عبد الستار جبار ساصر القيسي
ستا مساعد
 -2د.سوال يوسس م مد
ستا مساعد
 -3د.سلطان دمد دليف
ستا مساعد
 -4د.سبال يوسس م مد
مدرس
 -5مصطلى م مد صديا
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قد جاء اختيار المنظمات عينة الدراسة تبعا ل ملة مسوغات منها :
 -1القناعة التامة لدى الباداة ألهمية تبني تطبيقات الذكاء االصطناعي في المنظمات التعليمية .
 -2لم تشهد المنظمات المختارم دراسات مماثلة دسب ا الع الباداة المتوااع األمر الذ دردا بهرا
إلى اختيار تلب المنظمات.
 -3توافر متطلبات تبني الذكاء االصطناعي فيها.
سابعا :دد د الدراسة :
 ال د د الزماسية للدراسة:اس صرت الزمنية للدراسة بين اللترم من  2010-12-1إلى غاية 2011-6-1
ب -ال د د المكاسية :
تمالت في الكلية التقنية اإلدارية ا المعهد التقني الموصل
ب ية ت قيرا هردا
اآلتيين:

الدراسرة اختبرار فراريتها ت ليليرا فقرد ل رأت البادارة إلرى اعتمراد اإل راريين
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ال  :اإل ار النظر  :جاهزية القيادات اإلدارية لتبني تطبيقات الذكاء االصطناعي .
سهم التطور النوعي المتسارع المضطرد في تقنية المعلومات إلى الدم تطبيقرات جديردم ات فعرل
تأثير في سشطة المنظمات قا بة على الن و الذ قاد إلى إمكاسية بلورم تسميات عردم لهرذع التقنيرات
منها ما يمس اإلدارم بشكل مباشر آخر ات ارتبا بالزباان ثالرت ات صرلة برورل العمرل فري لرب
إشارم إلى سظم مساعدم القرارات الذكية سظم دعم العمالء سظم الدعم الشبكي المتمعن لهرذع األسظمرة
ي د إسها عبارم عن تقنيات ت لت ما بعد عصر الصناعة .
بناءا على ما تقدا يمكننا القول إن سظم الردعم المعلوماتيرة قرد صرب ت مندم رة بنيويرا مرع تطبيقرات
الذكاء االصطناعي على مستوى العتاد ا البرم يات ا الشبكات ا علرى هرذا ا األسراس يمكننرا القرول إن
سظم مساعدم القرارات ال دياة سظم دعم اإلدارم هي سظم كية البد ن ت تو على مكوسات كية على
دسى دد بالتالي تخدا قواعد المعرفة ا في خضم لب يتضح لنا إن تقنية المعلومات ال دياة ال تبت ري
دلوال مبرم ة لمشاكل األعمال بل إسه ا تعمد إلى توظيف التقنيات اإلدارية مرن ثرم التلكيرر االستكشرافي
للوصول إلى فهم عميا للمشكالت مواوع الدراسة بهد إقرار فضل ال لول لتلرب المشراكل (ياسرينا
بد ن سنة سشر. )164-163:
لكرري سكررون اقرررب إلررى مررا س ررن بصررددع البررد مررن اإلشررارم إلررى إن تطبيقررات الرذكاء االصررطناعي تماررل
م ا لة جادم جهود مبذ لة في تطوير سظم م وسبة عن ريا توظيف مكوسرات هرذع الرنظم فضرال عرن
البرم يات على س و ي شر قياا هذ ع التقاسات بأعمال تصررفات تشرابس ت راكي تصررفات اإلسسران
ن تطبيقات الذكاء االصطناعي هي تأشير إلعادم تمايل الذكاء البشر عرن ريرا ال اسرب( قنرديل ي ا
ال نابي ا)360 :2005
ما تقدا يمال منطلقرا لإلشرارم عرن جاهزيرة القيرادات اإلداريرة لتبنري تطبيقرات الرذكاء االصرطناعي إ
ت دد هذ ع ال اهزية لدى تلب القيادات علرى س رو عراا بطبيعرة مسرتوى االسرتعدادات التري تمتلكهرا تلرب
الق يادات التي تلصح عن خليي القدرات الكا منة في الذات البشرية التري يسرتلزا ال رال تعلمهرا اإلفرادم
من معطياتها ب ية الوصول إلى مستوى مراي من المهارات المعار هنا اسطالقة تأكيد بأن األكار
استعدادا لتبني تطبيقات الذكاء االصطناعي من القادم اإلداريين هو من اسرتطاع ن يرتقن عملرس يسررع
اس ازع بأقل قت جهد في إ ار التقاسة ا إن تطبيقات الذكاء االصطناعي تمال ادد األ جس المعبررم عرن
التقاسة بملهومها المعاصرا لذا اقتضى ال ال تهيئة من ثم است ضار كل ما يمت بصلة لها سواء كان
لررب علررى مسررتوى الررذات البشرررية ا األسطقررة البيئيررة هنررا إشررارم إلررى القررول بررأن االسررتعدادات لتبنرري
سها ال وهر في ت ديد
تطبيقات الذكاء االصطناعي قد تتنوع مالما تتعدد تلرعاتها في الم ال التقني
إمكاسية القيادم في استلهاا تطبيقات الذكاء االصطناعي على س و يمكن المنظمرات مرن السرعي لتصرميم
آالت تنلذ إعمال سشا ات بما يواز الذكاء اإلسساسي .
من هذا المنطلرا س رد ن جاهزيرة القيرادات اإلداريرة مرن الصرعب دصررها ارمن درد د م رددم ألسهرا
تستلزا قدرا مرن التخطريي مالمرا ت تراس إلرى الت رو مرن ثرم التلكيرر فري االسلتراح علرى البيئرة علمرا ن
األخيرم مت يرم في مالم ها فضال عن سها قد تكون ثرية في عطاءاتهرا فقيررم فري عاارداتها بالرذات
عندما تتم إدارتها بشكل غير ص يح األمر الذ يضع القيرادات اإلداريرة إمراا دسرابات ال يمكرن دصررها
التكهن بها مرد لب بيعة الت ييرات الم دقة بها هنا ياار تساؤل ملادع :
هل القيادم اإلدارية قرادرم علرى ادترواء يرة زمرات سلسرية تنظيميرة دترى بيئيرة عنرد إقررار العمرل
بتطبيقات الذكاء االصطناعي لديها؟
اإلجابة ت مل كار من ادتمال تلصح عن كار من معنى اسطالقا من ن تبني هذع التطبيقرات يسرتلزا
التركيز على ملرداتها من ثرم دراسرة مقرراتهرا األكارر مرن لرب النظرر إليهرا كعاالرة ارمن الم موعرة
التقنية ألن إهمال ية ملردم يعني اإلساءم إلى تطبيقات التبني هذا يقودسا إلى القول بأن عاالرة الرذكاء
االصطناعي تمال سسيج تظهر قوتس بترابي خيو س اعني هنا مكوسات عاالة الذكاء االصطناعي.
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لكي تتأ ر ال اهزية لدى القيادات اإلدارية لتبني تطبيقات الرذكاء االصرطناعي فقرد اهتردت الدراسرة
ال الية إلى توظيف م موعة من الم شرات التي يمكن عدها منطلقرات مرن ثرم مرتكرزات يمكرن اإلفرادم
منها لتنشيي عملية التبني إقرار س ادها ا علما إن ت ديد هذع الم شرات جاء ستي رة جرود درجرة مرن
االتلاق بين الباداين المشار لهم في ال د ل رقم ( )1فضال عن سيادم تصور اسطباع لدى البادارة برأن
هذ ع الم شرات كار سهاما في التعبير عن الظاهرم قيد الدراسة ا قد تمالت هذع الم شرات باآلتي :
 -1قوم الدافعية ت اع التطورات التقنية .
الدافعية هي القوم التري ت ررك تايرر اللررد العامرل الس راز المهمرات علرى الوجرس األفضرل عرن ريرا
تلبية ال اجات تأمين الرغبات المادية المعنوية ) .(Hodgetts , R., 1980 : 30
في هذا الصدد يتضح لنا ن الدافعية تت لى من خالل ممارسة القااد لوظيلة التأثير في كافرة ال اجرات
الرغبرررات التمنيرررات التررري يمتلكهرررا المرؤ سرررين ب يرررة إشرررباعها علمرررا ن دالرررة اإلشرررباع تتبررراين برررين
المرؤ سين  .تتأ ر قوم الدافعية ت اع التطرورات التقنيرة مرن خرالل السرعي المتواصرل لكرل مرا تمخضرت
عنس التقاسة هنا إشارم إلى تسخير القوى الكامنة لدى القيادات اإلداريرة بمرا ي رد بهرا إلرى إقررار هرذع
القوم من ثم عدها سلوكا منه ا ي ب ممارستس التمسب بكل ما ين م عنس.
 -2الرغبة في التميز التقني :
ن هذع الرغبة هري ليردم إلسرتراتي ية تنته هرا المنظمرات المعاصررم علرى س رو ير من لهرا اللررادم
بخصااص تقنية معينة سعيا لتأمين التميرز هرذا مرا استه ترس الشرركات متعرددم ال نسريات بمرا سرهم فري
ت بب منت اتها لدى المستليدين في ظل بناء خيال فكر جذاب لديها ( ياسينا .)160 :1998
ت هد المنظمرات المعاصررم اتهرا مرن اجرل التميرز فري منت اتهرا خردماتها األمرر الرذ ي رد بهرا إلرى
ترجمة رغباتها إلى اقع عمل ديرز التطبيرا ألن الرغبرات إ ا لرم يكتنلهرا التطبيرا تبقرى عالقرة فري إ رار
الطمودررات هررذا مرراال ترتضرريس المنظمررات لررذاتها لكوسهررا تتشررا ر مررع منافسرريها تسررعى ن تكررون هرري
الراادم قياسا ب يرها.
 -3توافر الدعم من قبل صناع القرار :
تشير الدراسات إلي جراها ( )Skinner,1969إلرى ن التردعيم االي رابي ير د إلرى ت روير السرلوك
لللررد العامرل علررى الن رو الررذ ي لرزع للعمررل بالترالي رفرع مسررتوى داءع يتطلرب هررذا ت ليرل موقررف
العمررل ت ديررد األسررباب المسررببات هنررا اررر رم للقررول بررأن القيرراديين ي ررب ن يصررنعوا المعرراسي فرري
المنظمة كما يسعون إلى صنع المال على س و يدعم ية فكار جديدم (الشماع دمودا.)361 :1989
لما كاست القيادات اإلدارية تمال الر س بالنسبة للمنظومة العاملة فيهرا عليرس تت لرى هميرة فاعليرة
سررالمة هررذا العضررو ال يررو فرري تلررب المنظومررة علررى س ررو يمهررد لررس السرربيل لتبنرري التوجهررات إقرررار
التصورات صوال إلى إمكاسية اغتناا اللرر بشرأن التعامرل مرع التقاسرات لمرا كران الرذكاء االصرطناعي
ادد األ جس المعبرم عن هذع التقاسات عليس استوجب ال ال التعامل تبني هذا التوجس على س و يتيح لتلب
المنظمات اختراق السوق العالمية من ثم إقرار الرسالة التي ت ملها تلب المنظمات.
قد تتخذ جس الدعم م االت عدم منها ما يمكن ت ديردع بالردعم المعنرو االعتبرار آخرر قرد ينطلرا
من ال اسب الماد على س و يمهد السبيل لضر رم الملاعلة بين سواع الردعم سرعيا لتبنري فكررم الرذكاء
االصطناعي.
 -4الخو من التخلف عن اآلخرين:
إن جدية االت اهات التنظيمية لمواجهة ية ت ديات قد يايرر مخرا لردى اإلدارات ممرا ي رد بهرا إلرى
مواكبة المست دات ت نبا ل االت التأخر عن الركب ا علما ن هذع المخا مالما تكون مردخال لالدتيرا
الت و فهي قرد تكرون سرببا لللوارى االسرزالق علرى الن رو الرذ ير د إلرى اإلدبرا ا عليرس يمكننرا
القول ن المنظمات الضرعيلة تت اهرل منافسريها ا بينمرا س رد ن المنظمرات القويرة هري التري تتخرو مرن
منافسيها تت سب ل ركاتهم (س ما .)204:2003
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كما يقول ( )Johnsonن المديرين ال يد ن يخلقرون ظر فرا يسرتطيعون مرن خاللهرا إشرباع ال اجرات
من خالل عملهرم ثرم العمرل علرى إزالرة النرواقص التري تعيرا عمليرة إشرباع ال اجرات ( & Johnson.G
.)Sholes.k, 1993:40-50
إ ن تسرررتلزا المسرررايرم للتطرررورات التقنيرررة األسشرررداد إلرررى ال ركرررة البيئيرررة ارررر رم الت سرررب أليرررة
اجهاارات تلراررها البيئرة هنررا إشررارم إسرذار ل لقيررادات اإلداريررة علمرا ن تلررب اإلشررارم قرد تتماررل ب رراالت
الخو من عملية التخلف عن المنافسين هنا منطلقا لت ليز المنظمات إلى ار رم التخطيي في ميدان
عملها إ ن الخو ال يعني التراجع االسس اب بالنسربة للم نظومرات بقردر مرا يعنري االسرتعداد الت رو
من ثم العمل على الدم المبتكرات.
 -5الت ديات البيئية الداعية الغتناا فر التقاسة :
ن تنوع األ سرواق اخرتال منظمرات األعمرال خلرا ت رديات عديردم األمرر الرذ اسرتلزا مرن القيرادات
اإلداريررة قرردرا فرراعال مررن إالمكاسيررات القرروم بمررا يمكنهررا مررن الوقررو مرراا تيررار المنافسررة فرري السرروق
العالمية بالتالي جذب الزباان هذا يتطلب مراعام بيعة التهديدات ترأثير قروى المنافسرة (الشركرجيا
.)79 :1999
عليس تتمارل الت رديات البيئيرة فري م موعرة التهديردات المخرا ر التري تواجرس المنظمرات األمرر الرذ
يسررتلزا إعررداد الخطرري لمواجهررة تلررب التهديرردات مررع األخرذ بنظررر االعتبررار كررل مررا هررو مترراح متيسررر مررن
اللر اعلما ن هذع التهديدات متنوعة يتعذر على البادت اع معيار م ردد لتصرنيلها لكوسهرا ليردم
سلسلة من التلاعالت فضال عن م موعة من الت ييرات التي تالزمها دداث توقعات هنا تتضح معا لم
الذكاء االصطناعي على عدها العامل المساعد لتلرب القيرادات فري م رال م ابهرة الت رديات ا صر يح ن
القدرات البشرية ال يمكن ن يستهان بها قد تلوق القدرات اآللية ألن اآللة هري صرنيعة القردرم البشررية
عليس استلزا ال ال إجراء لملاعلس بين تلب القدرات على س و يسهم في تأشير الت رديات قرد تررد هرذع
ت ت إ ار م موعة من المسميات التي ت مل مضامين ت كد دالالت فهناك الندرم سوء االسرتخداا فري
الموارد ا فضال عن غياب الوعي مقترسا كل لب ببع الم را الت الهادفرة إلرى التنصرل مرن المسر لية
البيئية األمر الذ ي عل تلب الت ديات سقا تهديد عوامل اعف ليس للبيئة ف سب إسما للقاامين على
العمرل علرى اإلفررادم مرن معطياتهررا كوسهرا ظررر
إدارتهرا ا عليرس تت لررى هميرة السررعي الغتنراا اللررر
مالامة تتيح لمن يقتنصها اإلفادم من مرد داتها فري لرب إشرارم لإلفرادم مرن مقولرة ألبرن اللرراء (استهرز
اللرصة فأسها خلسة بت عند ر س األمر ال سبرس) ا ( برن اللرراءا . )119 :1947األمرر الرذ ي شرر لنرا
ار رم قياا القيادات اإلدارية بعملية الرصد المراجعة البيئية باستمرار على س و يشخص االس رافات
يضعها في دالة المعال ات.
خالصة القول ن الم شرات المشار لها سرللا تمارل دالالت فاعلرة فري إقررار مسرتوى ال اهزيرة لردى
القيادات اإلدارية بشأن تبني تطبيقات الذكاء االصطناعي ا إ ن كل م شر ب د اتس يمارل دلقرة ملرردم
فرري عاالررة الررذكاء االصررطناعي فمررا جررد ى تبنرري ادتررواء تطبيقررات الررذكاء االصررطناعي ب يرراب الدافعيررة
تراجع الرغبة سيادم داالت الخو من الم هول عنداذ تظهر الت ديات يتعذر اع المعال ات مهما
كاست قوى الدعم لرذا يمكننرا القرول ن االسرتامار األفضرل لهرذع الم شررات جعلهرا دااررم فري إ رار د رم
األعمال المنظمية مرا يسرهم فري س راح تطبيقرات التبنري فالمسرألة ليسرت م ررد إقررار توصريات تبنري
فكار اعتمادها كمنطلقات بقدر ما يستلزا األمر التوظيرف التعبئرة ال رادم لت قيرا دراالت التلاعرل برين
تلب الم شرات.

9

ثاسيا  :اإل ار الميداسي للب ت ____________________________________:
شرررت المعطيررات الررواردم فرري ال ررد ل ( )2ن هنرراك اتلرراق بررين المب رروثين بشررأن داجررة منظمرراتهم
الدتضان التقاسات المعاصرم ا من ثم سدرع اعتمادهرا فري المنظمرات المب وثرة ا هرذا مرا فصر ت عنرس
إجابررات ( )% 100مررن المب رروثين ا ممررا يعنرري ن هنرراك درجررة مراررية جرردا مررن الرروعي لرردى العينررة
همية التقاسة ار رم تبنيها عدها كمطلب ال يمكنها التراجع عنس ا من هنا بد ت
المدر سة بخصو
المشا رم اسشداد القيادات التنظيمية ت اع العامرل التقنري عدترس ال روهر برل مرن الضرر رات األساسرية
في ال يام.
مما الشب فيس ن مال هذع ال اجة إلى التقاسة تستلزا تخصيص جزءا يسيرا من الوقت لمتابعرة يرة
مست دات تد ر في الم ال التقنري هرذا مرا عبررت عنرس إجابرات ( )%94مرن المب روثين بوسري دسرابي
( )4.3اس را معيار ( )1.120هنا شار إلى اسرتامار المروارد المنظميرة خدمرة للتوجهرات التقنيرة
علما ن هذا االستامار يستلزا تضرافر ال هرود اعتمراد قريم مبراد مقترسرا لرب بالردعم المراد هرذا مرا
فص ت عنس إجابات ( )%82من المب وثين بوسي دسابي ( )4.1اس را معيار (.)0.958
ما تقدا يتطلب درجة عالية من االستعداد لدى القيادات على س و يمكنها من إمكاسية التعامرل مرع يرة
جرود توجرس
فكار تصورات بشأن تلب التقاسات هذا ما جسدتس إجابات ( )%80من عينرة الدراسرةا
فاعل لكل ما هو جديد في ميدان التقاسة مال هذا التوجس ينذر القيادات اإلدارية بضرر رم المراهنرة علرى
اللرروز الت لررب علررى الخصرروا عررد التقاسررة ادررد األسررل ة اللاعلررة الترري يمكررن مررن خاللهررا اقت رراا القرروم
التنافسررية المضررادم ألن المنافسررة صررلت إلررى مردلررة تسررمى بالمنافسررة الذاب ررة ( Cut thought
 )competitiveا في ظل ما تقدا يتضح لنا ن م شر الدافعية ت اع التطورات التقنية قد اش ل ديرزا
فاعال في اتية العينة المدر سة إلى دد عدع جزءا ساسيا من كياسها بناء شخصيتها.
في ما يخص الرغبة في التميز التقنري كم شرر مرن م شررات ال اهزيرة لردى القيرادات اإلداريرة فقرد
ا ت إجابات( )%56من المب وثين بوسي دسابي ( )3.5اس را معيرار ( )0.635عرن سرعيهم
لطرح فكار خارس سطاق السياقات التقليدية لدى العاملين هذا يعني سرعي العينرة إلرى استرزاع المبرادرات
التقنية من ص ابها هذا ما عبرت عنس إجابات ( )%42من العينة المدر سة الزا لب جود ت اع لدى
القيا دات المب وثة إلقامة جسور التواصل مع صياد العقول في البيئة الم يطة بالمنظمة عينة الدراسة.
ما تقدا كان سببا لتمهيد السبل للقيادم عينة الدراسة الغتناا خبرات المنافسين عردها مردخال لترأمين
التلرررروق هررررذا مررررا فسرررررتس إجابررررات ( )%70مررررن المب رررروثين بوسرررري دسررررابي ( )%3.9اس رررررا
معيار (.)0.766
فيما يخص م شر توافر الردعم مرن قبرل صرناع القررار فقرد تبرين برأن هنراك توجهرا اي ابيرا سرواء مرا
تعلا األمر بقبول تطبيقات التقاسة في ظل است ضار القدرات الذاتية ت نيد اإلمكاسيات إلى درجة ادتواء
المشكالت من ثم السعي إلى اختراق يرة م هروالت تعترر تطبيقرات اقتنراء التقاسرة ا علمرا ن إجابرات
المب وثين اس صرت مدياتها بين ( )%96إلى ( )% 62تكاد تلب النسب معبرم تلسر ات اهرا مرغوبرا
لدى العينة بشأن التعامرل مرع التقاسرة عردها ادرد السربل لديمومرة س راح المنظمراتا ممرا ال ي يرب عرن
الذهن ن مسرألة التعامرل مرع االلكتر سيرات قرد تواجرس مخرا ر يترترب عليهرا خسراار إلرى درد التردخل برل
اقت اا داارم العالقات اإلسساسية يصبح العاملين كأسهم يعيشون في مناخ م لرا ت ررك هواجسرس زرار
تستبيح إسساسيتس رساال الكتر سية ي يب االتصال جهرا لوجرس كرل لرب يشركل إسرذارا برل عامرل خرو
مالما يشد العاملين إ لى ار رم امتالكها ت نبا للتخلف عن اآلخرين فهو بذات الوقت يشكل خرو اتري
من هنا بد ت ال اجة قاامة إلى توظيف اإلمكاسيات بقصد الل اق بالمتلوقين تقنيا هذا مرا جسردتس إجابرات
( )%94بوسي دسابي ( )%4.4اس را معيار ( . )1.224كما ن عملية الل اق بالمتلوقين يعنري
م ا لررة كسررب ال ولررة مررع الخصرروا فرري ظررل اعتمرراد م موعررة مررن اآلليررات المترجمررة لهررذع الم ا لررة
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الداعمررة لقبررول يررة ت يرررات تطررر فرري الم ررال التقنرري ا هررذا مررا عبرررت عنررس إجابررات ( )%80بوسرري
دسابي ( )4.2اس را معيار (. )0.900
يقابل لب جود م موعة من الت ديات البيئية علما ن جرود هرذع الت رديات يعنري إي راد درجرة مرن
الدافعية لدى القيادات على س و يمكنها من اقتنرا اللرر مرع األخرذ بنظرر االعتبرار درجرة المخرا رم
القاامرة إلرى درد ن القيررادم المب وثرة عردت الصررراعات السرلبية مرع المنافسرين فرري شرتى الم راالت قرروى
معززم لنيل التقاسة تتبع ثارها اإلفادم من ستاا ها هذا ما عبرت عنس إجابات المب وثين.
جد ل ( )2يمال الت ليل اإلدصااي لمت يرات الب ت

____________________
استخداا سظاا Spss
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دعما لما تقدا فقد شرت معطيات الت ليرل العنقرود كمرا فري الشركل ( )2إن عمليرة عنقردم المت يررات
المدر سة قد خذت عدم تسل سالت إ س د ن م شر قوم الدافعية ت اع التطورات التقنية قد شركل عنقرودا
مع م شر الخو من التخلف عرن اآلخررين ( )x1-x4فري لرب إفصراح للقرول برأن الخرو مرن التخلرف
عن اآلخرين يستلزا است ضار قدرا من الدافعية ال افز على الن و الذ يتطلب التلاعل مع التطورات
داالت توجس ( ن التقاسرة تمارل الررادع أليرة تخوفرات )
ية مخا
التقنية عد ها سبيال إلجها
ن هذع التقاسات توظف بمدياتها الص ي ة هنا تأكيد ألهمية الد ر الرذ يمارسرس صرناع
على افترا
ن القاارد
القرار في عملية التلعيل بين التقاسة معطياتها بين الموقف منها مماال ب االت التخو ا
اإلدار ي ب ن يكون لس ال ضرور فري مسرألة التلعيرل ا علمرا ن هرذا ال ضرور لرس موجباترس التري ترسرم
األد ار ت دد المنطلقات هذا ما ت سرد فري تشركيلة العنقرود الاراسي ( ) x1-x4-x3الرذ عبرر عرن د ر
صررناع القرررار فرري تررأمين عمليررة الملاعررل بررين الدافعيررة ت رراع التطررورات التقنيررة بررين دالررة الخررو مررن
التخلف اقترست هذع ال الة (التخو ) بوجود رغبة عارمة في التميز التقني لدى القيادات اإلداريرة فري
المنظمررات عينررة الدراسررة هررذا مررا ت لررى فرري العنقرردم ( )x4-x2ا عمليررة التميررز الناجمررة عررن استررزاع
المبادرات من مخالبهرا بالترالي إجهراد الرذات فري م رال التلاعرل مرع صرياد العقرول فري تلرب المنظمرات
عردها بماابرة الخلرس التري ي رب علرى المنظمرات ن ت تنمهرا
قادت تلرب القيرادات إلرى اغتنراا يرة فرر
عررردها سررررارا ال يمكرررن البررروح بهرررا سرررعيا لديمومرررة األسشرررطة تأكيرررد دالرررة التبنررري لتطبيقرررات الرررذكاء
االصطناعي هذا ما ت لى في العنقدم (.)x2-x5
التحليل العنقودي الشجري لعينة البحث المدروسة وعلى مستوى المتغيرات
* H I E R A R C H I C A L C L U S T E R
* * * * * A N A L Y S I S
*
)Dendrogram using Average Linkage (Between Groups
Rescaled Distance Cluster Combine
تسلسل البعد المجمع للعناقيد
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الشكل ( )2يمال التش ر لعنقدم المت يرات المدر سة
___________________
استخداا سظاا Spss
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االستنتاجات التوصيات:
ال -االستنتاجات:
تمخضت ستااج الدراسة الميداسية عن جملة استنتاجات برزها :
 -1جود درجرة مرن االتلراق برين المب روثين فري المنظمرات عينرة الدراسرة بشرأن ال اجرة الدتضران
تطبيقرات الرذكاء االصررطناعي علمرا ن هرذا االتلرراق كران مقر سررا بوجرود سردرم فرري اعتماديرة هرذع
التطبيقات في المنظمات المدر سة.
 -2هنرراك دالررة مررن التلاعررل بررين م شرررات الظرراهرم قيررد الدراسررة ممررا سررهم فرري قرررار دالررة مررن
التداؤبيرة بينهررا ب يررت إن كررل م شررر ير ثر يترأثر بالم شرررات األخرررى ا فقرروم الدافعيررة اقترسررت
بالرغبة الموقف اللاعرل لصرناع القررار ا هرذ ا مرا شررتس عمليرة الت ليرل العنقرود فيمرا تقردا
إشارم إلى اقت اا الت ديات ا بالتالي الت سب ت اع ية مخيلات عدها منطلقرات إلقررار دراالت
الوثوب بشأن تطبيقات الذكاء االصطناعي.
 -3سيادم دالة من الوعي لدى القيادات اإلدارية في المنظمات عينة الدراسة بشأن تطبيقرات الرذكاء
االصطناعي إلى دد عدها هدفا منشودا مقصدا مطلوبا ال يمكن لها ن ت يد عنرس سرعيا لتلوقهرا
إقرار الن اح في م ال عملها.

ثاسيا – التوصيات:
بناءا على ما رد من استنتاجات فقد خلصت الدراسة إلى تقديم عدد من التوصيات منها:
 .1العمرل علررى تلعيرل ا لقرردرات العقليررة التقنيرة فرري ظررل رؤيرة اسررتباقية لرردى القيرادات اإلداريررة فرري
المنظمات عينة الدراسة على س و يمكنها من متابعة ادتواء ية ت ييرات في إ ار مالدظة بل
رصد المستقبلياتا دالة المزا جة التالقح بين القدرات العقلية بين القدرات التقنية معبرا
عنهررا فرري هررذع الدراسررة بتطبيقررات الررذكاء االصررطناعي مرردعما كررل لررب بالعمررل علررى ادتضرران
الموهوبررون المتميررز ن فرري م رررال المعرفررة بمررا ي كررد مسرررعاهم فرري قيررادم تطبيقررات الرررذكاء
االصطناعي.
 .2العمررل علررى توظيررف م شرررات خرررى ترردعم تطبيقررات فكرررم الرذكاء االصررطناعي لررب مررن خررالل
تعميا القدرم األستباقية ل دى القيادات ميدان الدراسة بما يمكنها من التنب ب ركة المستقبليات
ا علما إن هذ ع (المستقبليات ) قد تالزمها الضمنيات في بع المواقف كار من اليقينيات األمر
الذ يستلزا من تلب القيادات استنلار كل مرا لرديها سرواء كران لرب علرى مسرتوى الرذات دترى
البيئة.
 .3قرار النظر م االي ابية لدى القيادات اإلدارية بشأن التطورات التقنية عدها األساس أليرة دركرة
مستقبلية اسطالقا من إن التقاسة تمال جوهر ال يام بالتالي هي الليصرل ال راكم لكرل الم ريرات
هرذ ا يتطلرب مررن تلرب القيرادات االهتررداء بالنمرا س اللريردم المتميررزم فري هرذا الصرردد فضرال عررن
األسش داد الى ت ارب اآلخرين م ا لة استامارها لصالح د رم األعمرال المنظميرة مقترسرا كرل مرا
تقدا بنشر دراالت الردعم إشراعتها فري الوسري البيئري فري ظرل إ رار تشرريع خرا يرنظم عمليرة
استامار القيادات ميدان الدراسة لتطبيقات الذكاء االصطناعي مرع االستبراع الرى الدقرة الشرمولية
في هذا الصدد.
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املصادر:

Resources

ال  :المصادر العربية :
 -1الرساال األ اريح ال امعية :
 .1خالردا كررين مصرطلى ()2008ا األثرر لتترابعي للسرلوك السياسري االسردماس الروظيلي فري سرلوك
الموا نة التنظيمية ا رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية اإلدارم االقتصاد ا جامعة دهوك ا .4-2

 -1الد ريات :
.1
.2
.3
.4
.5

الشرررعةا دسررينا()1998ا عالقررة الطمرروح ال ررنس بالنضررج المهنرري لرردى لبررة الصررف الارراسي
الااسو ا م لة م تمر للب وث الدراسات ا الم لد الاالت عشرا العدد الخامسا ا.31-11
الشكرجياسعمة جواد( ) 1999مدير القمة الت ديات المعاصرمام لة كلية الترراث ال امعةاالعردد
األ لاب دادا .79
الصا اعلي ( )2009ا ماهية المساءلة الشلافية د رها في تعزيز التنمية اإلسساسية ا الم تمر
الاالت لل معية االقتصادية العماسيةا  22-21مارس.
عبد اللتاح اإيمان صالح دسن ا(  )2008ا البيئة التنظيميرة متطلبرات تطبيرا اإلدارم االلكتر سيرة
بيعة المنظمات المستويات التنظيمية لهاا الم لرة العربيرة لرإلدارما الم لرد 28ا
في ظل اختال
العدد (.166 )1
النليعياايف هللا عبد هللا ا( )2000اسلا الصافرم استراتي يات التعامل معها ا م لة اإلدار ا
العدد ( )82ا .121

 -2الكتب العربية :
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

بن اللراءاال سين بن م مد( ) 1947كتاب رسل الملوك من يصلح للرسالة السلارم ا مطبعة
. 119
ل نة التأليف الترجمةا القاهرما
الشماع اخليل م مد دسن دمود اخضير كاظم (")1989سظريرة المنظمرة "ا الطبعرة األ لرىا
ب دادا . 361
فت يام مررررررد( ) 2000ا ب رررررررديات التلررررررروق اإلدار ا دار النشرررررررر التوزيرررررررع اإلسرررررررالميةا
السعوديةا.294-290
قنديل ي ا عامر إبرراهيم عرالء الردين عبرد القرادر ال نرابي ( )2005ا سظرم المعلومرات اإلداريرة
ادارم المسيرما األردن ا .360
س م اعبود س م()2003ا"إدارم االبتكار"ادار اال ااألردنا .204
ياسرررررررين اسرررررررعد غالرررررررب( )1998اإلدارم الد ليرررررررة مررررررردخل اسرررررررتراتي ي " دار اليررررررراز رااألردنا . 160
ياسيناسررعد غالررب (بررد ن سررنة سشررر) ا سظررم مسرراسدم القرررارات ادار المنرراهج للنشرررا األردن
ا 164-163
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المصادر األجنبية

Foreign Resources

3- Brockner ,J.,& Wiesen Feld,B.M.,(1996), An Integrative Framework for
Explaining Relations to Decisions, Interactive, Effects of outcomes and
procedures psychological Bulletin,120,188-208.
4- Gregory , Mentzos, (1999), Towards Intelligent Organizational
Information Systems, International Journal of Information Managerial,
Vol .14,No.6. 397-410.
5- Hodgetts , R,(1980) "Modern Human Relation " ,Dryden Press ,NewYork,p30 .
6- Johnson.G&Sholes.k.(1993)Exploring-CorporateStrategy,Texas,3th.ed.,New-York,pp40-50.
7- Lynch,Richard,(2000),Corporate-Strategy,2nd,ed.,Prentic-Hall,Inc.,P.22.
8- Michel Crozier,(1963),le Phenomena Bearueratique, Edition, du seuil,
p220.
9- Robert,Filttes,(1983),Crisis-Managerial,Ateam-Approach,FirstEdition,AMA, New york,P8.
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األستبانة :
سضع بين يديكم األستباسة الخاصة للب ت الموسوا (مدى جاهزية القيادم األقدار لتبني تطبيقات الرذكاء
االصطناعي ):راجين اإلجابة على اللقرات الواردم فيها  :خدمة ألغرا الب ت العلمي :
تلا
بشدم

ت

اللقرات

1

تمال داجات منظمتب مدخال فاعال الدتضان التقاسات المعاصرم
تخصص جزءا من قت العمل في منظمتب لمتابعة المست دات
التقنية
تعمد إلى استامار الموارد المتادة في منظمتب لخدمة توجهاتها
التقنية
تمتلب االستعداد اللاعل لتعامل مع األفكار الخاصة بالتقاسات
تواكب كل ما هو جديد في ميدان التقاسة
تطرح فكار خارس سطاق السياقات لدى العاملين في منظمتب بشأن
التقاسة
تعمد إلى استزاع المبادرات التقنية من ص ابها في منظمتب
ت هد اتب في التلاعل مع صياد العقول في البيئة الم يطة
بمنظمتب
ت ند خبرات المنافسين لمنظمتب تقنيا تعدها سبيال فاعال للتلوق
توفر الدعم للعاملين في منظمتب لقبول تطبيقات التقاسة
تست ضر قدراتب الذاتية للتعامل مع ية تطورات في م ال التقاسة
ت ند إمكاسيات العاملين في منظمتب الدتواء ية ت ديت في ميدان
التقاسة
تعمد إلى معال ة بل ادتواء ية مشكالت تعتراب في ميدان التقاسة
تعمل على اختراق ية م هوالت في سبيل ادتواء تطبيقات التقاسة
المعاصرم
تعد الخطي تست ضر المقومات لمواصلة التطورات التقنية د ن
تراجع
ت شد كل ما هو لديب من إمكاسيات بقصد الل اق بالمتلوقين في
م ال التقاسة
تنشد إلى كل ما هو جديد في م ال التقاسة سعيا لكسب ال ولة مع
الخصوا
تل أ إلى اعتماد م موعة من اآلليات التي ت من لب تطبيقات قبول
التقاسة د ن تردد
تعد الت ييرات التي تشهدها منظمتب مدخال لقبول تطبيقات التقاسة
المعاصرم
تمال التهديدات التي تعتر منظمتب في العمل سبيال الغتناا
فر التقاسة المعاصرم
تواجس منظمتب مخا ر تعد ادد بوابات الولوس إلى اقت اا التقاسة
من ثم التعامل معها
ما تواجهس من صراعات سلبية مع المنافسين يعد دام فاعلة في
ادتضاسب لف كرم التقاسة المعاصرم

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

اتلا

غير
متأكد

ال
تلا

ال
تلا
بشدم

الباداة

16

