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 امللخص
هدفت الدراسة التعّرف إلى واقع توظيف الذكاء االصطناعي وعالقته  

بجودة أداء الجامعات األردنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.  
م ااستخدتم ( عضو هيئة تدريس، 370دراسة من )تكونت عينة ال

أجزاء؛  ةتطوير استبانة  مكونه من ثالثو املنهج الوصفي االرتباطي، 

اني: لقياس درجة توظيف غرافية، والثو األول: ويشمل البيانات الديم
( فقرة موزعة على املجالين اإلداري 33صطناعي مكون من)الذكاء اال 

واألكاديمي، والثالث: لقياس درجة جودة أداء الجامعات األردنية مكون 

( فقرة، تم التأكد من صدقها وثباتها. وأظهرت نتائج الدراسة أّن 28من )

درجة توظيف الذكاء االصطناعي في الجامعات األردنية من وجهة نظر 
لتدريس كانت متوسطة. كما أشارت النتائج إلى عدم وجود أعضاء هيئة ا

 
ً
فروق ذات داللة إحصائية لدرجة توظيف الذكاء االصطناعي تبعا

للمتغيرات: الجنس، الرتبة األكاديمية، عدد سنوات الخبرة. في حين 
أظهرت النتائج وجود فروق تبعا ملتغير نوع الكلية ولصالح الكليات 

تائج أن درجة جودة أداء الجامعات األردنية العلمية.  كما أظهرت الن

جاءت بدرجة متوسطة، وأنه اليوجد فروق ذات داللة إحصائية بدرجة 

 للمتغيرات: الجنس،جودة أداء الجامعات األردنية 
ً
الرتبة  تبعا

األكاديمية، عدد سنوات الخبرة، نوع الكلية.  كما أشارت النتائج إلى 

حصائية بين درجة توظيف الذكاء وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إ
االصطناعي والدرجة الكلية لها جودة أداء الجامعات األردنية من وجهة 

 نظر أعضاء هيئة التدريس.
الذكاء االصطناعي، جودة أداء الجامعات، أعضاء  الكلمات املفتاحية:

 .هيئة التدريس

Abstract 
The study aimed to identify the reality of the employment of 

artificial intelligence and its relationship with the quality of 

performance of Jordanian universities from the point of view of 

the faculty members. The study sample consisted of (370) 

faculty members, and the descriptive correlational approach 

was used, and a three-part questionnaire was developed;  The 

first: includes demographic data, and the second: to measure the 

degree of artificial intelligence employment, consisting of (33) 

items distributed over the administrative and academic 

domains, and the third: to measure the degree of quality 

performance of Jordanian universities, consisting of (28) items, 

which validity and reliability were verified. The results of the 

study showed that the degree of artificial intelligence 

employment in Jordanian universities from the point of view of 

faculty members was medium. The results also indicated that 

there were no differences in the degree of artificial intelligence 

employment according to the variables: gender, academic rank, 

and years of experience. While the results showed that there 

were statistically significant differences according to the type 

of college in favor of the scientific colleges.  The results also 

showed that the degree of the quality of performance of 

Jordanian universities was in a medium degree, and that there 

are no statistically significant differences in the degree of 

quality of performance of Jordanian universities according to 

the variables: gender, academic rank, number of years of 

experience, type of college. The results also indicated that there 

was a statistically significant correlation between the degree of 

artificial intelligence employment and the total degree of 

quality performance of Jordanian universities from the point of 

view of faculty members. 

Keywords: Artificial Intelligence, Quality of University 

Performance, Faculty Members. 
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 مقدمة

أحدثت التطورات العلمية والثورة املعلوماتية واالتصاالت 

وتطبيقاتها املتطورة واملتجددة في األلفية الثالثة من القرن الحادي 

والعشرين، تحوالت جذرية وعميقة زادت من سرعة عملية 

صاالت وتحسين األداء، إذ يتجه العالم اليوم إلى توظيف االت

لإلنترنت أو ما يسمى "بإنترنت األشياء"، من  (5G)الجيل الخامس 

اإلنترنت من  خالل ربط كل ش يء يمكن أن تتعرف عليه شبكة

املعروفة. فلم تعد العوائق التقنية  خالل بروتوكوالت اإلنترنت

 أمام املد التطوري لهذه الخدمة في هذا العصر، فأصبحت 
ً

حائال

مثل العصب الرئيس لكل 
ُ
الثورة املعلوماتية بقوتها وقدرتها الهائلة ت

التغيرات املمكنة في مختلف نواحي الحياة؛ والكثير من املجاالت 

ي أصبحت سمة من األخرى التي تدخل فيها التكنولوجيا، الت

سمات التقدم الحضاري والتكنولوجي واإلقتصادي، ولعل الذكاء 

 اإلصطناعي في اإلدارة أبرز اإلستخدامات على اإلطالق.

وقد تحولت اتجاهات معظم املؤسسات من اإلدارات 

التقليدية ٕالى إدارات حديثة تتميز باستخدام التكنولوجيا، من 

االصطناعي واالستفادة منها؛ التي خالل توظيف تقنيات الذكاء 

تعمل بدورها على زيادة كفاءة أداء املؤسسات عامة والجامعات 

( إلى أن انخفاض جودة 2010وأشار قنديل ) . ,Luo) 2018خاصة )

األداء سيلحق الضرر بجودة التعليم الجامعي في األسواق العاملية، 

حقق ميزة ي يالتي تشهد توظيًفا غير مسبوق للذكاء االصطناعي الذ

 ,Nadimpalli)تنافسية عاملية. وفي هذا الصدد؛ أشارت نادمبيال )

، إال أن  للذكاء االصطناعي العديد من املزايا في جميع 2017

املجاالت، إذ يؤدي استخدامه إلى رفع مستوى أداء العاملين في 

مختلف أقسام وأفرع الجامعة، ويمكن للعاملين في الجامعة 

ظمة املطورة لتسهيل وتسريع األعمال. وتتمثل استخدام هذه األن

مزايا الذكاء االصطناعي في قدرته على تحليل املشكالت بدقة 

ومواجهتها، وتوفير املعلومات املناسبة تبًعا للموقف بما يحقق 

نتائج على مستوى عاٍل من الكفاءة، كما وتسهم هذه األنظمة في 

اش م للحوار والنقتسهيل عملية صنع القرار وتوفير الوقت الالز 

ن العديد من القضايا. ويعد تحصيل الطلبة من مؤشرات 
ٔ
بشا

جودة األداء الجامعي لذلك تنصب األهداف الجامعية في رفع هذا 

التحصيل الذي يمكن تجويده باستخدام الذكاء االصطناعي 

(Zhao, Chen, Liu, Zhang & Copland, 2019.) 

ئها من خالل ما لذلك تسعى الجامعات جاهدة لتجويد أدا

تحققه من نتائج  إيجابية تعود على الفرد واملجتمع ككل، ومن 

خالل ما تضعه من معايير في اختيار املوارد البشرية بمختلف 

التخصصات؛ سعًيا للتميز في الجانب األكاديمي واإلداري، وتوفير 

(،  Ma & Siau,2018) البيئة واملناخ التنظيمي املناسب كما أشار

صدد؛ فإن الذكاء االصطناعي يوفر الوقت والجهد والكلفة وبهذا ال

أن ,Chang)  2019مما يحقق للجامعة الجودة في األداء. كما ذكر)

مستوى أداء أنظمة اإلدارة البيئية القائمة على الذكاء االصطناعي 

 كانت فاعلة ومؤهلة في أداء املهام اإلدارية املختلفة.

طناعي في ضمان جودة ونظًرا ألهمية موضوع الذكاء االص

أداء الجامعات جاءت هذه الدراسة لتقص ي واقع توظيف الذكاء 

االصطناعي بجودة أداء الجامعات األردنية من وجهة نظر أعضاء 

 هيئة التدريس.

 مشكلة الدراسة وأسئلتها

إلى تحسين إداراتها  النامية الدول  جامعات اتجهت معظم

  هناك يعد لم وقت في وتطويرها،
ً
خر لتلك الجامعات سوى آبديال

الذكاء اإلدارة االلكترونية من خالل توظيف  التوجه إلى

(. فاإلدارة التي توظف 2015االصطناعي في إداراتها )الخطايبة، 

ا الذكاء االصطناعي
ً
 أو ُمختلف تعد نمط

ً
 جديدا

ً
عن اإلدارة  تماًما ا

ا تقدمه من جديدة ومتطورة يصعب  إمكانات التقليدية ملم

عتمد  عن االستغناء
َ
استخدامها. إذ أصبحت معظم الجامعات ت

على استخدام التكنولوجيا الحديثة في جميع أعمالها من 

. (2010)إبراهيم، تخطيط، وتنظيم، وتوجيه، ورقابة إلكترونية 

وتمثلت مشكلة الدراسة في اإلجابة عن السؤال الرئيسم التالي: ما 

أداء الجامعات واقع توظيف الذكاء االصطناعي وعالقته بجودة 

 األردنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟ 

وإجابة السؤال الرئيس تتم من خالل اإلجابة عن األسئلة الفرعية  

 اآلتية:

ما درجة توظيف الذكاء االصطناعي في الجامعات  السؤال األول:

 األردنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟

الجامعات األردنية من وجهة ما درجة جودة أداء  السؤال الثاني:

 نظر أعضاء هيئة التدريس؟

رتباطية ذات داللة إحصائية اهل هناك عالقة  السؤال الثالث:

( بين درجة توظيف a=0.05عند مستوى الداللة اإلحصائية )

الذكاء االصطناعي وجودة األداء في الجامعات األردنية من وجهة 

 نظر أعضاء هيئة التدريس؟
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 أهداف الدراسة

الحالية إلى استقصاء عالقة توظيف الذكاء  الدراسةتهدف 

االصطناعي وعالقته بجودة أداء الجامعات األردنية من وجهة نظر 

تحديد درجة توظيف أعضاء هيئة التدريس، وذلك من خالل؛ 

الذكاء االصطناعي في العمل اإلداري بالجامعات األردنية من وجهة 

ن فروق ذات الداللة نظر أعضاء هيئة التدريس. و الكشف ع

( في تقدير a=0.05اإلحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )

أفراد عينة الدراسة حول درجة توظيف الذكاء االصطناعي تعزى 

ملتغيرات الجنس، الرتبة األكاديمية، عدد سنوات الخبرة، نوع 

الكلية. و تحديد درجة جودة أداء الجامعات األردنية من وجهة نظر 

يئة التدريس. و كشف العالقة االرتباطية ذات الداللة أعضاء ه

( بين درجة a=0.05اإلحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )

توظيف الذكاء االصطناعي وجودة األداء في الجامعات األردنية من 

 وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.

 تتمثل أهمية الدراسة في:أهمية الدراسة:  

األهمية النظرية في أنها تتناول موضوعا  تبرز: النظرية األهمية

يتسم بالحداثة في الدول العربية، وتسلط الضوء على واقع 

توظيف الذكاء االصطناعي وعالقته بجودة أداء الجامعات األردنية 

من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، إذ ويمكن أن تسهم هذه 

ي الدراسة في إثراء الجانب النظري للبحوث والدراسات الت

ستتناول الذكاء االصطناعي وعالقته بجودة األداء الجامعي، وقد 

يساهم األدب النظري للدراسة في إثراء املكتبة العربية عامة 

 واملكتبة األردنية خاصة. 

سة في هذه الدرا تبرز األهمية التطبيقيةاألهمية التطبيقية: 

ة دسهام في توجيه نظر العاملين في مجال القياملحاولتها في اإل 

واإلدارة إلى أهمية توظيف الذكاء االصطناعي في الجامعات 

الحكومية والخاصة األردنية. كما يؤمل من هذه الدراسة أن تفيد 

كل من أصحاب القرار في الجامعات، وذلك بتزويدهم بمعلومات 

حول واقع توظيف الذكاء االصطناعي التخاذ قرارات لتحسين هذا 

لك بتزويدهم ببعض عقبات الواقع.وقد تفيد املخططين، وذ

تطبيق الذكاء االصطناعي ليتمكنوا من التخطيط لتجاوزها. كما 

وظيف وذلك لتحسين ت قد تفيد القائمين على املؤسسات التربوية،

 الذكاء االصطناعي. وكذلك مقيمي جودة األداء الجامعي األردني. 

 حدود الدراسة ومحدداتها

 تقتصر حدود هذه الدراسة على:

اقتصرت هذه الدراسة على أعضاء هيئة  البشرية:الحدود 

التدريس في الجامعات األردنية الحكومية والخاصة التالية: 

 )األردنية، اليرموك، الهاشمية، الشرق األوسط، البترا، الزيتونة(

اقتصرت هذه الدراسة على الجامعات األردنية  الحدود املكانية:

الحكومية والخاصة التالية: )األردنية، اليرموك، الهاشمية، الشرق 

 األوسط، البترا، الزيتونة( ألنها األقرب لسكن  الباحثان وعملها. 

طبقت هذه الدراسة في الفصل الدراس ي الثاني  الحدود الزمانية:

 (.2020/2021لعام )

وتتمثل محددات الدراسة في درجة دقة ة: محددات الدراس

إستجابة أفراد عينة الدراسة على فقرات أداة الدراسة، ومن 

املحددات أيضا ظروف الحظر )كورونا( والظروف الصحية 

للباحثة التي حالت دون التخطيط لإلجابة عن سؤال الصعوبات 

 واملقترحات الذي كان مخطط لهما.

دراسة على املصطلحات تشتمل هذه المصطلحات الدراسة: 

 واملفاهيم اآلتية:

"ُيعرف الذكاء االصطناعي بأنه " كيفية توجيه  الذكاء االصطناعي:

 Popenici) الحاسب ألداء أشياء يؤديها اإلنسان بطريقة أفضل"

& Kerr, 2017: 9) أنه توظيف البرامج ب ،إجرائًيا. ويّعرف

ة في مية والخاصاإللكترونية الحديثة في الجامعات األردنية الحكو 

جميع أعمالها في املجالين اإلداري واألكاديمي. ويقاس واقع توظيفه 

بقياس الدرجة الكلية الستجابة عينة الدراسة عن فقرات 

 االستبانة.

مقدرة األفراد العاملين على إنجاز أعمالهم "جودة األداء الجامعي: 

بة، يبسرعة ودقة عالية، بأقل تكلفة وفق معايير محددة" )الخطا

بأنه مقدرة الجامعات األردنية ، إجرائًيا(. ويعرف املفهوم 8: 2015

في رفع مستوى إنتاجية العاملين، وتحسين أدائهم في جميع 

مجاالتها ونشاطاتها. ويقاس بقياس الدرجة الكلية الستجابة عينة 

 الدراسة عن فقرات االستبانة.

إجرائًيا : ويعرف أعضاء هيئة التدريس أعضاء هيئة التدريس

بأنهم أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية )األردنية، 

اليرموك، الهاشمية، الشرق األوسط، البترا، الزيتونة( مّمن 

 علمًيا عالًيا في أحد مجاالت العلوم األساسية 
ً

يحملون مؤهال

التطبيقية أو اإلنسانية، ويشغلون إحدى الدرجات العلمية 

 مشارك، أستاذ مساعد(.التالية: )أستاذ، أستاذ 
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 اإلطار النظري والدراسات السابقة

: اإلطار النظري: 
ً

ويتضمن محورين رئيسين: األول يتعلق أوال

بالذكاء االصطناعي من حيث مفهومه، وأهميته، ومميزات 

توظيقه، وأنواعه، واملحور الثاني يتعلق بجودة أداء الجامعات. 

 وفيما يلي عرض لذلك:

 (Artificial Intelligenceاء االصطناعي )املحور األول: الذك 

يعد الذكاء االصطناعي أحد التطبيقات الذكية التكنولوجية 

التي تؤدي وظائف معرفية مرتبطة بالعقول البشرية مثل التعلم، 

والتفاعل، وحل املشكالت، كما أن أنظمة الذكاء االصطناعي في 

نبأت املاض ي، تتطور سريع ومستمر، ففي الخمسينيات من القرن 

( Newell, Shaw & Simon, 1958العديد من الدراسات كدراسة )

بأن الذكاء االصطناعي سيصبح ضرورًيا في مجال اإلدارة، ومع 

ذلك، كان التقدم التكنولوجي األولي بطيًئا في مناقشة أنظمة 

الذكاء االصطناعي في مجال اإلدارة في الستينيات، وتبنى العديد من 

ذلك إجراءات طارئة: إذ تم فصل املهام التنفيذية  العلماء بعد

الروتينية التي يمكن لآلالت التعامل معها عن املهام اإلدارية 

املعقدة املخصصة للموارد البشرية. فقد تم البحث عن أنظمة 

الذكاء االصطناعي في علم الحاسوب، في حين ركزت دراسات 

قدم علماء اإلدارة التنظيم واإلدارة على املوارد البشرية، لذلك 

القليل جًدا من األفكار حول الذكاء االصطناعي خالل العقدين 

املاضيين، في حين أدرك أهمية أنظمة الذكاء االصطناعي وأنها 

ستكون متطلًبا أساسًيا في مختلف املجاالت، نظًرا ألن أنظمة 

بل املدراء في  الذكاء االصطناعي أصبحت شائعة بشكل متزايد من قم

 (.Raisch & Krakowski, 2021ملؤسسات )مختلف ا

 Artificial Intelligenceمفهوم الذكاء االصطناعي 

يشير مفهوم الذكاء االصطناعي إلى الطريقة التي يتم من 

خاللها محاكاة قدرات الذكاء البشري، وهو جزء من علم 

الحاسوب الذي يتعامل مع عملية تصميم األنظمة الذكية التي 

لخصائص التي يتم ربطها بالذكاء املتعلق تظهر مجموعة من ا

 ,Badaro, Ibanez & Agueroبالعديد من السلوكيات البشرية )

(. وُيعّد الذكاء االصطناعي أحد فروع علم الحاسوب، 2013

وإحدى الركائز األساسية التي تقوم عليها صناعة التكنولوجيا في 

فها وصالعصر الحالي، تأسس على افتراض أن ملكة الذكاء يمكن 

بدقة بدرجة تمكن اآللة من محاكاتها. وهو مصطلح يعرف في 

أبسط تعريفاته هو مقدرة اآللة على محاكاة العقل البشري من 

(، Joost & others, 2003خالل برامج حاسوبية يتم تصميمها )

حيث يشير إلى قدرة الحاسب أو أية آلة أخرى على تنفيذ تلك 

فهو يهتم بتطوير اآلالت  األنشطة التي عادة تتطلب الذكاء،

وإضافة هذه القدرة لها، ويمكن تعريفه أنه الحقل الفرعي لعلوم 

الحاسب املعنية بمفاهيم وأساليب االستدالل الرمزي بواسطة 

الحاسب، وتمثيل املعرفة الرمزية لالستخدام في صنع 

االستدالالت، كما يمكن النظر إلى الذكاء االصطناعي على أنه 

جوانب من التفكير البشرى على أجهزة الكمبيوتر  محاولة لنمذجة

الذكاء Grewal, 2014) (. وعرف )492، 2012)فاروق، 

االصطناعي على أنه " نظام املحاكاة امليكانيكية الذي يقوم على 

جمع املعرفة واملعلومات التي تتعلق بمختلف القطاعات في العالم 

ى شكل ذكاء والعمل على معالجتها ونشرها لإلستفادة منها عل

 عملي". 

ويعرف الذكاء االصطناعي أنه املجال الذي يسعى إلى فهم 

طبيعة الذكاء البشري عن طريق تكوين برامج على الحواسيب التي 

، 2015تقلد األفعال أو األعمال أو التصرفات الذكية )العبيدي، 

( بأنه أحد Belharet, et  al., 2020(. ويعرفه بلهاريت وآخرون )44

ز األساسية التي تقوم عليها األجهزة الحاسوبية، أو الركائ

التكنولوجيا بشكل عام، إضافة إلى أن الذكاء االصطناعي يتميز 

بقدرة األجهزة التكنولوجية على القيام بالعديد من املهام املشابهة 

للمهام التي تقوم بها املوارد البشرية كقيادة السيارات والتعرف 

مييز األصوات، والروبوتات الناطقة. على الصور باإلضافة إلى ت

( أن الذكاء Nikitas, et al., 2020ويرى نيكيتاس وآخرون )

يزال في مهده ولديه القدرة على التطور  مااالصطناعي مفهوم قوي 

إذا تم استخدامه بشكل صحيح كوسيلة من أجل التغير نحو 

اإليجابية، والذي يمكن أن يعزز التحوالت املستدامة إلى نماذج 

للعيش أكثر كفاءة في استخدام املوارد بمختلف أنواعها. ويعرفه 

(Ocana-Fernandez & Valenzuela-Fernandez & Garro-Aburto, 

( بأنُه " أحد جوانب علم الحاسوب الذي يعمد على توفير 15 ,2019

مجموعة متنوعة من األساليب والتقنيات واألدوات إلنشاء 

النماذج والحلول للمشكالت من خالل محاكاة سلوك األفراد". أما 

(Budzik & Hammond, 2016,123 فعرف الذكاء االصطناعي )

ء البشري إلنتاج آالت وبرمجيات على أنه "محاولة تجسيد الذكا

وتطبيقات بمقدرات تحاكي املقدرات البشرية بل قد تفوق عنها". 

( بأنه علم من علوم الحاسبات، يرتبط 22، 2018وعرفه )مكاوي، 

بأنظمة الحاسوب التي تمتلك الخصائص املرتبطة بالذكاء، واتخاذ 

يسعى  ( بأنه العلم الذي14، 2018قطامي، بينما عرفه )القرار، 
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إلى تطوير نظم حاسوبية تعمل بكفاءة عالية، أي أنه قدرة اآللة 

 على تقليد ومحاكاة العمليات الحركية والذهنية لإلنسان. 

 أهمية أنظمة الذكاء االصطناعي 

الذكاء االصطناعي مصطلًحا شائًعا في جميع  أنظمةأصبحت 

املجاالت وبمختلف األنواع ، إذ تعمل أنظمة الذكاء االصطناعي 

على تطوير أداء املؤسسات، وتحسين مخرجاتها من خالل ارتباطها 

تقويم أداء العاملين، ومساعدة اإلدارة في بالعديد من املهام، ك

 البيانات وقياسها من، باإلضافة إلى تحليل عملية اتخاذ القرار

خالل مؤشرات األداء والوصول إلى البيانات التي تعكس األداء 

الفعلي للمؤسسات بشكل أكثر دقة وواقعية مقارنة بما يمكن أن 

يتوصل إليه استخدام األنظمة التقليدية املعتمدة على املوارد 

فيهتم الذكاء االصطناعي بتصميم األنظمة التي توضح  البشرية.

ل االستدال -تعلم معلومات جديدة  -اإلنساني: )فهم اللغة الذكاء 

وحل املشاكل(، ويقوم بالكشف عن أوجه النشاط الذهني 

اإلنساني التي من أمثلتها: الفهم، اإلبداع، التعليم، اإلدراك، حل 

املشكلة، الشعور؛ وذلك بهدف تطبيقها على الحاسبات اآللية 

 (.2019)خوالد وآخرون، 

( على أن تطبيق 2019)منيرو ؛ (2019)اليازجيواتفق كل من 

هم في الحد من األخطاء البشرية، يس أنظمة الذكاء االصطناعي

والتعامل مع الصعوبات واملعيقات التي تتعرض لها املؤسسة 

وبالتالي الحد من العتمادها على برامج وأنظمة رقمية حديثة، 

 دة.الجو التعقيدات في اإلجراءات وتحقيق مستويات مرتفعة من 

 للتطبيق 
ً

 قابال
ً

كما ويمكن اعتبار الذكاء االصطناعي حال

يعتمد على تقديم منظور جديد فيما يتعلق بديناميكية تعلم 

الفرد، والناتج عن التفاعل االفتراض ي الذي ينظمه الذكاء 

االصطناعي مما يسهل عملية التعلم؛ وذلك ألن آليات دعم تعلم 

بغض النظر عن وقت الفرد  الفرد ستكون متاحة عند الضرورة

 ,Ocana-Fernandez,  et al, 2019; Popenici & Kerrومكانه )

2017.) 

 خصائص الذكاء االصطناعي 

حول الذكاء االصطناعي العمل املؤسس ي في مختلف 

تفرض طبيعة الذكاء االصطناعي وخصائصه الجوانب. حيث 

مجموعة من الوظائف التي لم تكن في مقدور اإلدارة التقليدية 

ممارستها، ويمكن القول أن الثورة الرقمية أدت إلى تغيرات عميقة 

وواسعة في بيئة األعمال وأساليبها وطريقة تنظيمها ومصادر ميزتها 

من  يتم االنتقال التنافسية، ويمكن مالحظة هذه التغيرات حيث

منظومة املعلومات املحوسبة املستقلة إلى منظومات املعلومات 

املحوسبة الشبكية نتيجة انبثاق ثورة االتصاالت تحولت نظم 

املعلومات املحوسبة التي كانت تعمل في صورة منظومات مستقلة 

إلى نظم معلومات شبكية تعمل وتستفيد من التقنيات املتقدمة 

االتصاالت والتبادل اإللكتروني للبيانات في مجال شبكات 

 (. 2013)غوانمة، 

 مجاالت توظيف الذكاء االصطناعي في الجامعات:

إن توظيف الذكاء االصطناعي في الجامعات يرتبط بمجالين  

 املؤسسات أصبحت ويتعلق باملجال اإلداري إذ املجال األول:

 ، بسببغير مسبوقة تحديات تواجه الجامعات، ومنها املعاصرة،

والتقنية، حيث شهدت  املعلوماتية الثورة عن الناتجة التغييرات

الجامعات انعطافات وتحديات عميقة وواسعة على مستوى 

الفكر اإلداري، حيث بدأت هذه الجامعات تتطور وتنضج وقد أثر 

ذلك على زيادة الفاعلية في العملية اإلدارية وكفاءتها )ثاليجة 

إدارات الجامعات الذكاء  (. كما وظفت2012وخوالدة، 

االصطناعي بهدف تحسين املخرجات التعليمية من خالل جودة 

(. إن توظيف الذكاء 2014العمليات التعليمية )عفيفي، 

االصطناعي وما يتطلبه من تغيرات جذرية بمفاهيم اإلدارة في 

؛ تعمل على: (2019الجامعات ونظم عملها كما يراها )منير،

دمات داخل الجامعة، وتخفيض تحسين مستوى أداء الخ

التكاليف، كما وتخفف من التعقيدات اإلدارية، وتحقق 

الشفافية اإلدارية. لذا يتوجب على الجامعات تدريب اإلداريين في 

جميع املستويات ليكونوا قادرين على استيعاب الذكاء االصطناعي 

لتوظيفه في أعمالهم القيادية، ومما سبق يتضح أن توظيف 

الجامعية للذكاء االصطناعي تعني تحويل كافة العمليات اإلدارات 

اإلدارية ذات الطبيعة الورقية إلى عمليات ذات طبيعة إلكترونية 

باستخدام مختلف البرامج والتقنيات اإللكترونية في اإلدارة. 

 في يرالكب التطور  واملجال الثاني: يتمثل باملجال األكاديمي ألن

 الذكاء االصطناعي لألغراض يقدمها التي الهائلة اإلمكانيات

 وما( اإلنترنت) الدولية املعلومات شبكة ظهور  خالل من التعليمية

اء وأعض الطلبة حصول  امكانية إلى أدت هائلة تطورات من رافقها

 هايحتاجون التي املعلومات من الهائل الكم على هيئة التدريس

والتعليم مما التعلم  عملية إلكمال عليها بالحصول  ويرغبون 

ا أضاف
ً
 يناآلخر  مع وتبادلها املعلومات على للحصول  عديدة طرق

 من ادةاالستف ينبغي لذلك ونتيجة. سابًقا مألوفة تكن لم بصورة

 في وخاصة التعليمية الذكاء االصطناعي لألغراض استخدام

ُرق  تطوير
ُ
م على للحصول  والتعليم التّدريس ط

ُّ
َعل

َ
ال )ال ت طباخ، فعَّ

التي  اإللكترونية الذكاء االصطناعي من التقنيات يعدو (. 2019

 الاستقب على املقدرة لها معينة تعليمات طبًقا ملجموعة تعمل

 إعداد خالل من واستخدامها ومعالجتها وتخزينها املعلومات



 من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس واقع توظيف الذكاء االصطناعي وعالقته بجودة أداء الجامعات األردنية

 ليلى محمد حسني أبو العال  سجود أحمد املقيطي 
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 تقريبو  وُيُسْر، وتثبيت بسهولٍة  الطلبة تلبي حاجة التي البرامج

 قاطن وتحديد العلمية املادة للمتعلم، وعرض العلمية املفاهيم

 حاجةو  تتفق التي العالجية األنشطة طرح مكانيةإو  الطلبة ضعف

 التعليمية الخاصة هدافاأل  (. وتحقيق2018 أبو زقية،الطلبة )

مثل مهارات استخدام الحاسب اآللي كما أشار لذلك  باملهارات

(Günea,  Çiftcia, & Üstündaa , et  al., 2010.) أهمية وتكمن 

 من ركبي عدد توفر خالل من التعليم مجال الذكاء االصطناعي في

 على ينعكس وهذا الذاتي للتعلم املوجهة الجاهزة البرمجيات

مية التعليمية العملية تطوير
ّ
ما تجدر  (.2017 حسن،)ككل  التعل

ن الذكاء االصطناعي يساعد في حل مشكالت األداء أاإلشراة إلى 

( 2015؛ الغزو، 2016الوظيفي التي أشار إليها كل من )الكردي، 

مثل: عدم وجود أهداف للجامعة، وغياب العمل الجماعي بين 

املوظف واإلدارة، والتفاوت في أداء املوظفين، ووجود مشكالت في 

ى ما تقدم في هذا عل الوظيفي، والتسيب اإلداري وبناءً الرضا 

الفصل ترى الباحثتان أن تطبيق الذكاء االصطناعي يعود على 

مستوى املؤسسة بشكل عام وكذلك على مستوى الفردي، لذا 

أهتمت الكثير من املؤسسات األردنية وخاصة الجامعات 

ا بهذا املجال، حيث أنها أصبحت إدارات 
ً
الحكومية اهتماًما بالغ

كبير على الذكاء االصطناعي في  هذه الجامعات تعتمد وبشكل

إنجاز كافة معامالتها وتقديم خدماتها؛ وذلك من أجل الوصل إلى 

 الجودة في األداء.

 ثانًيا: الدراسات السابقة ذات الصلة

قسمت الدراسات السابقة إلى دراسات تتعلق بالذكاء 

االصطناعي، وأخرى تتعلق بجودة األداء الجامعي مرتبة من األقدم 

 إلى األحدث حسب التسلسل الزمني لها. 

 الدراسات التي بحثت في الذكاء االصطناعي

( دراسة هدفت إلى تصميم وبناء نظام 2016وأجرى كامل )

تقنيات الذكاء االصطناعي، وقياس  تعليمي الكتروني قائم على

م حصائي، استخدعلى تنمية بعض مهارات التحليل اإل فاعليته 

البحث املنهج التجريبي حيث تم تطبيق النظام التعليمي 

تربية الدراسات العليا بكلية ال طلبةاإللكتروني الذكي على عينة من 

 ( طالب60النوعية بجامعة املنصورة وعددها )
ً
وطالبة، تم  ا

 ( طالب30قسيمهم إلى مجموعتين مجموعة ضابطة وعددها )ت
ً
 ا

 ( طالب30وطالبة، ومجموعة تجريبية وعددها )
ً
وطالبة، وأكدت  ا

رح في االلكتروني الذكي املقت النتائج على فاعلية النظام التعليمي

 تنمية مهارات التحليل اإلحصائي لعينة البحث.

ى دور ( بدراسة هدفت التعرف إل2017قام الشوابكة )

تطبيقات الذكاء االصطناعي "النظم الخبيرة" في اتخاذ القرارات 

اإلدارية في البنوك السعودية. ولتحقيق أهداف الدراسة تم 

استخدام املنهج الوصفي. وقام الباحث باستخدام استبانة 

( فقرة بعد التأكد من صدقها وثباتها، وزعت على 28تكونت من )

 ( موظف83عينة تكونت من )
ً
ظهرت نتائج الدراسة أن درجة . أا

"النظم  صطناعيجميع أبعاد املتغير املستقل لتطبيقات الذكاء اال 

لنظام والتدريب والتطوير والبرنامج الذكي لالخبيرة" مالئمة 

 املستخدم والنظام األمني، كانت مرتفعة.

 Prolo Java and  ( بعمل برمجيةLuo,2018اهتمت دراسة )

AI  language   دليل نظام التدريس القائم على الذكاءلتحضير 

االصطناعي، وقد اعتمد على نظرية النظام الخبير للذكاء 

 Struts + Springاالصطناعي، وفي الوقت نفسه صمم إطار

Hibernate lightweight JavaEE ،  وقد تم تخفيض درجة اقتران

 كل وحدة في النظام إلى حد كبير لتسهيل التوسع في وظائف

ناء على مبدأ تعليم النظام الخبير املعتمد على الذكاء ملستقبل ب

االصطناعي، وقد أظهرت النتائج أن النظام قابل للتطبيق ومفيد. 

ولديه أهمية  فعال وخلصت إلى أن نظام الذكاء االصطناعي

 مرجعية معينة.

إلى التعرف  ( دراسة هدفت2019وأجرى الياجزي )

 دعم التعليم الجامعياستخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي في 

 ا باململكة العربية
ً

لسعودية، وتعد هذه الدراسة استكماال

للخريطة البحثية في تكنولوجيا التعليم خاصة في ضوء توجهات 

باالهتمام  2030رؤية اململكة العربية للخريطة السعودية 

بتوظيف التكنولوجيا في التعليم، وقد اعتمدت  الباحثان على 

خالل  الوصفي التحليلي من باستخدام األسلوب املنهج االستقرائي

التحليل النظري الخاص بالذكاء االصطناعي، توصلت النتائج إلى 

أن استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي في دعم التعليم 

 الجامعي باململكة العربية السعودية كان بدرجة متوسطة.

 ,Zhao, Chen, Liu, Zhang & Coplandفي حين أجرى )

دراسة في الصين هدفت الكشف عن أثر استخدام أنظمة ( 2019

حقيق ، ولتاإلنترنتالتدريس القائمة على الذكاء االصطناعي عبر 

هدف الدراسة، تم استخدام املنهج الوصفي الناقد املستند إلى 

تحليل أنظمة التدريس من أجل تحليل الدراسات التي استخدمت 

. اإلنترنتناعي عبر أنظمة التدريس القائمة على الذكاء االصط

وأشارت النتائج إلى أن استخدام أنظمة التدريس القائمة على 



 Doi: 10.36024/1248-042-002-019  358-337، 2022-( 2( عدد)42مجلد)مجلة اتحاد الجامعات العربية، 

 

 
-343- 

 

أثرت بشكل إيجابي على درجة  اإلنترنتالذكاء االصطناعي عبر 

 التحصيل األكاديمي للطلبة. 

لتعرف إلى ا( دراسة في العراق هدفت 2020اس )أجرى عب

بالتوجه نحو االصطناعي وعالقته  الذكاء نحو الجامعةاتجاه طلبة 

( طالبا وطالبة. ولتحقيق 200املستقبل. تكونت عينة الدراسة من )

أهداف الدراسة استخدم املنهج الوصفي االرتباطي، واستخدم 

مقياس الذكاء االصطناعي ومقياس التوجه نحو املستقبل، وتم 

التأكد من صدقهما وثباتهما. أظهرت النتائج أن الطلبة لديهم 

ي، والتطور العلم منهم يؤمنون بالعلأدة و ستقبلية جيتوقعات م

وأن هناك تناغًما معرفًيا وتوازن حول طبيعة التوجهات ونظرتهم 

 حول املستقبل.

( دراسة في فلسطين 2020وأجرى العوض ي وأبو لطيفة )

هدفت الكشف عن تأثير توظيف الذكاء االصطناعي على تطوير 

 نة الدراسة منالعمل اإلداري في ضوء مبادئ الحوكمة. تكونت عي

 ( موظف112)
ً
بأعمال إدارية في الوزارات  ون ممن هم مكلف ا

الفلسطينية. ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام املنهج 

نات. أداة لجمع البيالتحليلي، وقد استخدمت االستبانة الوصفي ا

 أظهرت النتائج أن هناك أثر 
ً
لتوظيف الذكاء االصطناعي على   ا

 ي ضوء مبادئ الحوكمة.تطوير العمل اإلداري ف

جريت في Abu-Khaled, 2020دراسة أبو خالد )
ُ
( التي أ

األردن. هدفت إلى التعرف على أثر الذكاء االصطناعي على 

التوظيف في الشركات عالية التقانة في السوق األردني. تكونت 

( من املدراء واملوظفين واملشرفين العاملين 138عينة الدراسة من )

في الشركات األردنية. ولتحقيق هدف الدراسة، تم استخدام املنهج 

ملستند إلى االستبانة، بينت نتائج الدراسة وجود عالقة الكمي ا

ارتباطية بين أبعاد الذكاء االصطناعي وأبعاد التوظيف، كما وبينت 

النتائج وجود أثر ذات داللة احصائية في الذكاء االصطناعي على 

 إجمالي العاملين في الشركات األردنية. 

ي ( التBuah, Linnanen, Wu  & Kesse, 2020دراسة )

وروبا. عمدت التعرف 
ُ
جريت في أ

ُ
تطبيقات الذكاء االصطناعي إلى أ

في أنظمة الطاقة مع التركيز على ظاهرة القبول االجتماعي ملشاريع 

( متطوًعا ومتطوعة من 198الطاقة، تكونت عينة الدراسة من )

( دولة مختلفة، ولتحقيق هدف الدراسة، تم استخدام 15)

ى االستبانة، واملنهجية النوعية املنهجية الكمية املستندة إل

املستندة إلى تحليل تجربة املحاكاة التي قام بها النظام ملشروع 

الطاقة، بينت نتائج الدراسة وجود أثر لتطبيق أنظمة الذكاء 

االصطناعي على مستوى التواصل واملشاركة في إدارة املشاريع 

رتبطة ملالهندسية، وابتكار حلول إبداعية للتعامل مع املشكالت ا

ي أن تطبيقات الذكاء االصطناع بالطاقة، كما أظهرت النتائج أيًضا

هم في إتاحة فرصة املشاركة املجتمعية في التأثير على نتائج تس

املشروع ومخرجاته من منازلهم باستخدام التقنيات الرقمية 

 الذكية. 

جريت في هينغاريا. Hudasi & Ady, 2020دراسة )
ُ
( التي أ

الكشف عن طرق إدارة البيانات في أنظمة املدينة هدفت الدراسة 

الذكية باستخدام الذكاء االصطناعي، ولتحقيق هدف الدراسة، 

تم استخدام املنهجية النوعية املستندة إلى توليد البيانات، 

أشارت نتائج الدراسة إلى أن املدن الذكية تعتمد على أنظمة 

ي يستدعي فعة، والذالذكاء االصطناعي التي تتميز بحساسيتها املرت

البحث عن أفضل الوسائل لحماية تلك األنظمة من السرقة أو 

التعديل، أشارت الدراسة إلى دور مقترح لتطوير أنظمة الذكاء 

االصطناعي يعتمد على مراقبة تدفق البيانات عن طريق نظام 

يعتمد على معايير محددة يتم قياسها بصورة مستمرة للتأكد من 

نظمة الذكية في املدن الذكية وإمكانية تطويرها، تحقيق فاعلية األ 

 وبناء املدن الذكية الجديدة.

 الدراسات التي بحثت في جودة األداء الجامعي

( دراسة هدفت الكشف عن درجة 2015وأجرت الخطايبة )

الرضا لدى القادة األكاديميين عن تطبيق اإلدارة اإللكترونية 

الحكومية األردنية في وعالقتها بجودة األداء في الجامعات 

( من القادة 312محافظات الشمال. تكونت عينة الدراسة من )

األكادميين. ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام املنهج 

الوصفي. وأظهرت نتائج الدراسة أن استخدام اإلدارة اإللكترونية 

يعمل على زيادة فاعلية وكفاءة األداء الوظيفي بدرجة كبيرة، وذلك 

العمل على سرعة اإلنجاز، ورفع إنتاجية العاملين،  من خالل

وسرعة ودقة إيصال التعليمات، وتوفير الوقت والجهد. كما 

( α=0.05أظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية )

 = αتعزى ألثر الجنس، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية )

ق ذات داللة ( تعزى ألثر الخبرة العملية، وعدم وجود فرو 0.05

 ( تعزى ألثر الرتبة. α = 0.05إحصائية )

( دراسة هدفت التعرف إلى دور 2018أجرى الشريف )

الثقافة التنظيمية في تعديل العالقة بين إدارة الجودة الشاملة 

الجودة الشاملة واألداء املؤسس ي في القطاع الصناعي بوالية 

 لي كما تمالخرطوم. وأعتمدت الدارسة املنهج الوصفي التحلي

إستخدام الستبيان كأداة رئيسية في جمع البيانات. تكونت عينة 

. توصلت الدراسة إلى وجود عالقة 216الدراسة من )
ً
( فردا

إيجابية بين إدارة الجودة الشاملة املوجهة واألداء املؤسس ي، وجود 
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تأثير جزئي للثقافة التنظيمية على العالقة بين إدارة الجودة 

 .ء املؤسس يالشاملة واألدا

بإجراء دراسة في الصين هدفت إلى ( Chang (2019 ,وقام

تقييم أداء أنظمة اإلدارة البيئية القائمة على الذكاء االصطناعي. 

ولتحقيق أهداف الدراسة،  ( شركة.36تكونت عينة الدراسة من )

تم استخدام املنهجية الكمية املستندة إلى االستبانة واملنهجية 

النوعية املستمدة إلى املقابلة، أشارت النتائج إلى أن مستوى أداء 

أنظمة اإلدارة البيئية القائمة على الذكاء االصطناعي كانت فاعلة 

اتهم ع حجم شرك ومؤهلة في أداء املهام اإلدارية املختلفة، حيث توس

 وتمكنوا من تحسين كفاءاتهم. 

( بدراسة هدفت التعرف إلى أثر 2020وقام األقرع )

املتغيرات )الجنس، املؤهل العلمي, سنوات الخبرة, املسمى 

الوظيفي( نحو دور اإلدارة اإللكترونية في تحسين األداء الوظيفي 

لدى العاملين في املؤسسات الحكومية العاملة في محافظة 

لقيلية، وقد استخدم الباحث املنهج التحليلي واالستبانة، ق

( من العاملين في املؤسسات 190وتكّونت عينة الدراسة من )

الحكومية في املحافظة. أظهرت النتائج أن اإلدارة اإللكترونية لها 

أثر هام في أداء العاملين في املؤسسات الحكومية في محافظة 

دالة إحصائية بشكل عام على قلقيلية. ولم تكن هناك فروقات 

استجابات املبحوثين تبعا ملجموعة متغيرات )الجنس، املسمى 

الوظيفي(، وكانت فروقات على بعدين وهما: )املؤهل العلمي وكانت 

 .)سنوات فأقل 5لصالح الدبلوم، وسنوات الخبرة وكانت لصالح 

لتعرف على العالقة بين ا( دراسة هدفت 2020أجرى جمال )

االلكترونیة وتحسين جودة خدمات التعلیم العالي في اإلدارة 

أبعادها املختلفة. ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام املنهج 

نات، أداة لجمع البيالتحلیلي. وتم استخدام االستبانة الوصفي وا

( 204وتم توزيعهـا علـى عينـة عشوائية من املوظفات تتألف من )

ة اإللكترونیة مساهمة فعالة في موظفـة. أثبتت الدراسة أن لإلدار 

تحسين جودة التعلیم العالي في جوانبه املتعلقة بالتعلیم والبحث 

 .العلمي، األداء الوظیفي واملالي

دفها إذ من حيث ه تتفردأن هذه الدراسة  القول ويمكن 

تعد هذه الدراسة األولى التي تبحث  -ن  يحدود علم  الباحثت  -في 

في توظيف الذكاء االصطناعي وعالقته بجودة أداء الجامعات 

 األردنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس. 

 

 

 

 

 الطريقة واإلجراءات
الدراسة الحالية املنهج الوصفي  استخدمتمنهج الدراسة: 

االرتباطي، إذ تم استقصاء درجة توظيف الذكاء االصطناعي 
وعالقته بجودة أداء الجامعات األردنية من وجهة نظر أعضاء 

 هيئة التدريس.
تكّون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء هيئة مجتمع الدراسة : 

 حيث بلغالتدريس في الجامعات األردنية الحكومية  والخاصة، 
( في الجامعات الحكومية، بينما بلغ 7859( عضًوا، منهم )9832)

( عضًوا، 1973أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاصة )
وذلك حسب إحصائيات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

ن في الجدول 2020/2021األردنية للعام الدراس ي ) (. كما هو ُمَبيَّ
 اآلتي:  

زيع أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية (: تو 1الجدول )

 الحكومية حسب متغير الجنس

 ذكر أنثى الجامعة #
العدد 

 الكلي

 1485 1004 481 األردنيةالجامعة  1

 1122 835 287 اليرموكجامعة  2

 638     533     105 مؤتةجامعة  3

 997 709     288 العلوم والتكنولوجياجامعة  4

 698 508 190 الهاشميةجامعة ال 5

 374 292 82 آل البيتجامعة  6

 1668   1191 477 البلقاء التطبيقيةجامعة  7

 246 204 42 الطفيلة التقنيةجامعة  8

 357 302 55 جامعة الحسين 9

 274 171 103 الجامعة األملانية 10

 7859 5750 2109 املجموع

 247 187 60 جامعة اإلسراء 1

 289 138 151 البتراجامعة  2

 296 192 104 جامعة الزيتونة 3

 173 121 52 جامعة الشرق األوسط 4

 50 32 18 الجامعة العربية املفتوحة 5

 242 164 78 جامعة العلوم التطبيقية 6

7 
كلية العلوم التربوية 

 /األونرواواآلداب
13 21 34 

 130 103 27 جامعة األميرة سمية التقنية 8

 30 23 7 الحسين التقنيةكلية  9

 260 172 88 جامعة جرش 10

 1186 123 63 جامعة جدارا 11

 1973 1276 661 املجموع

 9832 7026 2680 املجموع العام
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تم اختيار عينة عشوائية بسيطة من ثالث عينة الدراسة: 

)الجامعة األردنية، جامعة اليرموك، جامعات حكومية رسمية

وثالث جامعات خاصة )البتراء، الزيتونة،  الجامعة الهاشمية(

هي األكبر من حيث  الجامعات الحكوميةو تعد   الشرق األوسط(.

، منهم (370أعضاء هيئة التدريس. وتكونت عينة الدراسة من )

 ذكر  (167)
ً
من أعضاء هيئة تدريس، وفًقا لجدول  نثىأ (193)و ا

 & Krejcieتحديد حجم العينة من حجم املجتمع الذي أعده )

Morgan, 1970( وذلك بنسبة ثقة ،)5(، وهامش خطأ )%95% .) 

قامت  الباحثان بتطوير استبانه بعد االطالع على أداة الدراسة: 

األدب النظري والدراسات السابقة وبشكل رئيس دراسة كل من 

؛ الشوابكة، 2019؛ الياجزيي، 2020)العوض ي وأبو لطيفة، 

نت أداة الدراسة 2015، ؛ الخطايبة2020جمال،  ؛2017 (، وتكوَّ

( فقرة، وأصبحت بصورتها النهائية مكّونة 65بصورتها األولية من )

( فقرة، بعد التأكد من صدقها وثباتها، وعليه تكّونت 61من )

 االستبانة من محورين:

محور توظيف الذكاء االصطناعي من وجهة نظر  املحور األول:

عضاء هئية التدريس واملكّون من 
ٔ
( فقرة موزعة على مجالين 33)ا

( فقرة، واملجال األكاديمي، وبواقع 20هما: املجال اإلداري بواقع )

  ( فقرة.13)

داء الجامعات األردنية من املحور الثاني: 
ٔ
ويشمل محور جودة ا

عضاء هئية التدريس، واملكّون من )
ٔ
 ( فقرة.28وجهة نظر ا

وقد تمَّ استخدام سلم ليكرت خماس ي، إذ انقسمت إلى 

خمسة مستويات على النحو اآلتي: )موافق بشدة وأعطيت درجة 

(، غير 3(، محايد وأعطيت درجة )4(، موافق وأعطيت درجة )5)

( 1(، غير موافق بشدة وأعطيت درجة )2موافق وأعطيت درجة )

مرتفعة جًدا،  ( درجة5لإلجابة عن تلك الفقرات: وتمثل الدرجة )

 ( درجة متدنية جًدا.1كما تمثل الدرجة )

 صدق أداة الدراسة 

وللتحقق من صدق املحتوى الظاهري ألداة الدراسة؛ قامت  

الباحثان بعرضها على عشر من أعضاء هيئة التدريس من ذوي 

االختصاص والخبرة من املحكمين املختصين في اإلدارة التربوية وفي 

يس في كليات التربية في الجامعات األردنية، املناهج ووطرق التدر 

ة وصّحة محتوى األداة من حيث: 
ّ
وذلك بهدف إبداء آرائهم عن دق

وضوح الفقرات، والصياغة اللغوية، ومناسبتها لقياس ما وضعت 

ألجله، وانتماء الفقرات للمجال الذي تتبع له، وإضافة أو تعديل 

األخذ بمالحظات  أو حذف ما يرونه مناسًبا من الفقرات. وتّم 

املحكمين؛ حيث تمَّ القيام بتعديل الصياغة اللغوية لبعض 

الفقرات وحذف بعض الفقرات، كما هي في الصورة األولية ألداة 

، 61الدراسة(، حيث أصبح عدد فقرات األداة النهائية )
ً
( فقرة

زعة على املجاالت التي تنتمي اليها.  موَّ

صدق البناء ألداة وللتحقق من صدق البناء ألداة الدراسة:  

ان بتطبيق أداة الدراسة على عينة تالباحثالدراسة؛ قامت 

( عضو هيئة التدريس، من خارج عينة 30استطالعية مكونة من )

الدراسة املستهدفة للتحقق من مدى صدق االتساق الداخلي لألداة، 

(؛ وذلك كما هو Pearsonوذلك بحساب معامل ارتباط بيرسون )

 في الجداول اآلتية: ُمبّين

 

 القسم األول: محور توظيف الذكاء االصطناعي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.
 

 (: معامالت ارتباط فقرات محور درجة توظيف الذكاء االصطناعي ومجاالته 2الجدول )
ال

ملج
ا

 

 رقم

 الفقرة
 الفقرات

معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة

ي  ر
دا
اإل

ل 
جا

امل
 

 0.00 ** 0.70 حل املشكالت املتعلقة بدوام منتسبي الجامعة.  .1

 0.00 ** 0.66 عملية صنع القرارات الجامعية الهامة.  .2

 0.00 ** 0.60 إتاحة املعلومات واألنظمة والقوانين الجامعية لجميع منتسبي الجامعة.   .3

 0.00 ** 0.74 الحاجة لذلك.تحديث قاعدة معلومات وبيانات الجامعة كلما دعت   .4

 0.00 ** 0.83 نشر جميع اإلحصائيات الجامعية لتكون متاحة ملنتسبي الجامعة في كل وقت ومكان.   .5

 0.00 ** 0.85 توفير قنوات متعددة لعقد االجتماعات املختلفة ملنتسبي الجامعة.  .6

 0.00 ** 0.78 تسجيل الطلبة ملقرراتهم الدراسية حسب خطة الكترونية محكمة .  .7

 0.00 ** 0.74 توفير نظام مالي ومرن ييسر دفع رسوم الطلبة املترتبة عليهم.  .8

 0.00 ** 0.67 منتسبين خارج نطاق الدوام الرسميالحرص على تقليل نفقات استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي لل  .9
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ال
ملج

ا
 

 رقم

 الفقرة
 الفقرات

معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة

 0.00 ** 0.77 تبني التطبيقات الذكية األكثر حداثة لتطوير العمل الجامعي.  .10

 0.00 ** 0.72 توفير النماذج التي يحتاجها الطالب خالل حياته الجامعية بسهولة ويسر.  .11

 0.00 ** 0.73 إعداد قاعدة بيانات باألثاث الجامعي لتسهيل متابعة صيانته بشكل منظم.  .12

 0.00 ** 0.77 توفير شبكة حاسوبية ذات سرعة معقولة متاحة لكل منتسبي الجامعة   .13

 0.00 ** 0.66 اتر مشاركة في املعلومات والبيانتوفير أنظمة وبرامج تساعد على ربط الوحدات الجامعية املختلفة معا بما يوف  .14

 0.00 ** 0.75 إنشاء موقع إلكتروني للجامعة إلبراز تميز أنشطتها وإنجازاتها.  .15

 0.00 ** 0.62 .لجميع منتسبي الجامعةتوفير نظام بريد الكتروني بما يتناغم مع آخر التطبيقات الذكية   .16

 0.00 ** 0.68 توفير أحدث برامج التدريب املختصة بتطبيقات الذكاء االصطناعي لجميع منتسبي الجامعة.  .17

 0.00 ** 0.76 توفير خبراء ومختصين لتطوير الذكاء االصطناعي املستخدم بجامعة.  .18

 0.00 ** 0.67 توظيف الذكاء االصطناعي. اجتذاب الجامعة أعضاء هيئة التدريس ممن يتقنون   .19

 0.02 * 0.47 الحث على تفعيل الذكاء االصطناعي من قبل األعضاء والطلبة.  .20

ال
ملج

ا
 

 رقم

 الفقرة
 الفقرات

معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة

مي
دي
كا
األ

ب 
جان

ال
 

 0.00 ** 0.77 تمكين أعضاء هيئة التدريس في تصميم بيئة تعليمية محفزة.  .21

 0.00 ** 0.75 تنفيذ الطلبة واجباتهم املنزلية من خالل تطبيقات ذكية عديدة.  .22

 0.00 ** 0.75 .تلقي الطالب تغذية راجعة عن أدائه بشكل مستمر من خالل قنوات متاحة  .23

 0.00 ** 0.77 توفير نظاما تقييمي مستمر ألداء عضو هيئة التدريس والطالب األكاديمي.   .24

 0.00 ** 0.80 مع أعضاء هيئة التدريس مثل املؤتمرات. عقد لقاءات علمية  .25

 0.00 ** 0.73 دعم مقدرات منتسبي الجامعة في اكتساب املعرفة كل في مجال تخصصه.  .26

 0.00 ** 0.74 املشاركة في الندوات والدورات التدريبية واملؤتمرات األكاديمية التابعة لجامعات أخرى.  .27

 0.00 ** 0.79 الستحداث أحدث التخصصات الجامعية ملواكبة حاجات العصر.عقد شراكات عاملية    .28

 0.00 ** 0.82 عمل اجتماعات دورية للطلبة لبحث مشكالتهم األكاديمية.  .29

 0.00 ** 0.73 توفير نظام اتصال مرنا يسمح بتواصل جميع أطراف املعنيين بالعملية األكاديمية.  .30

 0.00 ** 0.79 تساهم في حل مشكالت املجتمع.إجراء األبحاث العلمية التي   .31

 0.00 ** 0.87 إتاحة اإلنتاج العلمي للجامعة لجميع املنتفعين عامليا.  .32

 0.00 ** 0.78 إبراز املبدعين من أعضاء هيئة التدريس في مجاالت البحث العلمي.  .33

 عند مستوى 
ً
 .(= 0.01)** دالة إحصائيا

( أنَّ قيم معامالت ارتباط الفقرات للمجال 2يبّين الجدول )

محور درجة توظيف الذكاء االصطناعي في اإلداري مع محور 

( مع املجال، وقد 0.850 –0.470الجامعات األردنية تراوحت بين )

 عند مستوى الداللة 
ً
كانت جميع القيم مرتفعة ودالة إحصائيا

(0.05 =αوهذا يعني وجود درجة عا .) لية من صدق االتساق

 الداخلي في فقرات املجال على املحور.

وكما يبّين من الجدول أّن قيم معامالت ارتباط فقرات 

ي فمحور توظيف الذكاء االصطناعي املجال األكاديمي مع  درجة 

( مع املجال، وقد 0.870 –0.730الجامعات األردنية تراوحت بين )

 عند مستوى الداللة كانت جميع القيم مرتفعة ودالة إحصائي
ً
ا

(0.05 =α وهذا يشير إلى وجود درجة عالية من صدق االتساق .)

 الداخلي في فقرات املجال على املحور.

كما تم استخراج معامالت االرتباط بين املجاالت والدرجة 

الكلية مع محور الذكاء االصطناعي من وجهة نظر أعضاء هيئة 

 (.3التدريس، كما في الجدول )
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(: مصفوفة معامالت االرتباط بين املجاالت والدرجة 3) الجدول 
الكلية مع محور درجة توظيف الذكاء االصطناعي من وجهة نظر 

 أعضاء هيئة التدريس

 املجاالت
املجال 
 اإلداري 

املجال 
 األكاديمي

 املحور ككل

 0.924** 0.642** 1 املجال اإلداري 

 0.886** 1  املجال األكاديمي

 1   املحور ككل

 عند مستوى ) 
ً
 عند مستوى α= 0.01** دالة إحصائيا

ً
 (= 0.05)(      * دالة إحصائيا

( وجود معامالت ارتباط مرتفعة ودالة 3يبّين الجدول )

 عند
ً
(. بين املجاالت مع الدرجة الكلية ملحور α= 0.05) إحصائيا

في الجامعات األردنية، حيث تراوحت  توظيف الذكاء االصطناعي

( وهذا يعني وجود درجة عالية من صدق 0.924 – 0.642بين )

االتساق الداخلي في فقرات مجاالت املقياس والدرجة الكلية على 

 املحور.

 

 

 التدريس.القسم الثاني: محور جودة أداء الجامعات األردنية من وجهة نظر أعضاء هيئة 

 (: معامالت ارتباط فقرات محور  جودة أداء الجامعات األردنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بالدرجة الكلية للمحور 4الجدول )

 رقم

 الفقرة 
 الفقرات

معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة

 0.00 ** 0.77 املزيد لجودة األداء الجامعي.يوجد رؤيا ورسالة للجامعة تحث على  1

 0.00 ** 0.71 د من التغذية الراجعة لتطوير األداء الجامعي باستمرار.ييستف 2

 0.00 ** 0.55 تستمر الجامعة في رفع طاقاتها االستيعابية بطريقة ممنهجة. 3

 0.00 ** 0.59 يدير منتسبو الجامعة وقتهم بفاعلية. 4

 0.00 ** 0.78 فريقا مختصا للتغلب على العقبات التي قد تعيق األداء الجامعي.توفر الجامعة  5

 0.00 ** 0.69 يوجد تحديد واضح للوصف الوظيفي لجميع منتسبي الجامعة. 6

 0.00 ** 0.75 توجد خطط بديلة لتفادي وقوع األخطاء قبل وقوعها. 7

 0.00 ** 0.78 يحرص منتسبو الجامعة على تالفي األخطاء قبل وقوعها.  8

 0.00 ** 0.71 تصل التعليمات واملستجدات التربوية للمعنين في وقتها. 9

 0.00 ** 0.66 تساهم االنظمة والقوانين املعتمدة بالجامع في تطوير جودة االداء بكفاءة. 10

 0.00 ** 0.77 الذي يقدم أفكارا تساعد في تنمية وتطوير إجراءات ونظم العمل.تمنح الجامعة حوافز للموظف املبدع  11

ال حسب اختصاصه. 12
ُ
 0.00 ** 0.66 يتواصل منتسبو الجامعة مع الطلبة باستمرار ك

 0.00 ** 0.73 تتواجد في الجامعة لجان مختلفة ملراقبة جودة األداء. 13

 0.00 ** 0.74 املشكالت أثناء العمل اليومي.يمارس منتسبو الجامعة أسلوب حل  14

 0.00 ** 0.62 يحدد موعد نهائي إلنجاز املهام الجامعية. 15

 0.00 ** 0.65 تلبي التخصصات الجامعية احتياجات السوق املحلي.   16

 0.01 ** 0.49 يعمل منتسبو الجامعة بروح الفريق الواحد. 17

 0.00 ** 0.71 العمل الجامعية.تلتزم جميع كليات الجامعة بقيم  18

 0.00 ** 0.56 يتسم األداء الجامعي بالدقة وفق معايير الجودة. 19

 0.00 ** 0.71 يترجم منتسبو الجامعة والءهم من خالل سلوكياتهم اليومية في العمل. 20

 0.00 ** 0.77 تؤرشف املعلومات والبيانات الجامعية لسهولة الوصول اليها مستقبال. 21

 0.00 ** 0.74 يشارك منتسبو الجامعة في وضع الخطط التطويرية لرفع إنتاجيتهم. 22

 0.00 ** 0.74 يشارك املعنيون في صناعة القرارات التي تخصهم. 23

 0.01 ** 0.45 يتواصل منتسبو الجامعة مع إدارتها بسهولة ويسر. 24

 0.02 * 0.43 الجامعية.تسود العالقات اإلنسانية بين جميع أفراد األسرة  25

 0.00 ** 0.50 ينظر لخطأ األداء الجامعي في حالة وقوعه أنه فرصة للتطور. 26

 0.00 ** 0.75 يعمل جميع منتسبي الجامعة بروح الفريق الواحد. 27

 0.00 ** 0.77 يتبادل منتسبو الجامعة خبراتهم االدائية بشكل سلس. 28
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( أنَّ قيم معامالت ارتباط الفقرات على 4الجدول )يبّين 

 – 0.043محور  جودة أداء الجامعات األردنية تراوحت بين )

 عند 0.780
ً
(، وقد كانت جميع هذه القيم مرتفعة ودالة إحصائيا

(. وهذا يعني وجود درجة عالية من  α= 0.05مستوى الداللة )

 صدق االتساق الداخلي في الفقرات على املحور.

 ثبات أداة الدراسة

للتأكد من ثبات أداة الدراسة، تمَّ إيجاد معامل الثبات من 

خالل طريقة التجزئة النصفية، وحساب معامل االتساق الداخلي 

 (Cronbach–Alpha)للفقرات باستخدام معادلة كرونباخ ألفا 

حيث تم تطبيق أداة الدراسة على مجموعة من خارج عينة 

( عضو هيئة تدريس في الجامعات األردنية، 30الدراسة مكّونة من )

( كل من معامل االتساق 5للتأكد من ثباتها، ويبين الجدول )

الداخلي وفق معادلة كرونباخ ومعامل ثبات التجزئة النصفية ألفا 

 ملجاالت أداة الدراسة وملجمل الفقرات.

(: معامل االتساق الداخلي باستخدام كرونباخ ألفا 5الجدول )

 ات التجزئة النصفية ألداة الدراسةومعامل ثب

 مجاالت املحور 
كرونباخ 

 ألفا

التجزئة 

 النصفية

عدد 

 الفقرات

محور توظيف 

الذكاء 

االصطناعي في 

الجامعات 

 األردنية

املجال 

 اإلداري 
0.92 0.93 20 

املجال 

 األكاديمي
0.87 0.89 13 

 33 0.91 0.89 املحور ككل

محور جودة أداء الجامعات 

 األردنية في الجامعات األردنية
0.90 0.91 28 

( قيم معامالت الثبات وفق طريقتي ألفا 5يبّين الجدول )

كرونباخ ، والتجزئة النصفية لفقرات األداة، حيث تراوحت قيم 

معامالت الثبات على مجاالت محور الذكاء االصطناعي باستخدام 

ألفا كرونباخ على (، في حين بلغ معامل 0.92 –0.87ألفا كرونباخ )

(، وتراوحت قيم معامالت الثبات على مجاالت 0.89الفقرات ككل )

محور توظيف الذكاء االصطناعي باستخدام طريقة التجزئة 

(، في حين بلغ معامل ثبات التجزئة 0.93 –0.89النصفية )

 .(0.91النصفية على املحور ككل )

وكما يبّين الجدول قيم معامالت الثبات وفق طريقتي ألفا 

كرونباخ، والتجزئة النصفية للفقرات في محور جودة أداء 

الجامعات األردنية في الجامعات األردنية، حيث بلغت قيم معامل 

الثبات على الدرجة الكلية للمحور باستخدام ألفا كرونباخ 

درجة الكلية ملحور (، وبلغت قيمة معامل الثبات على ال0.90)

درجة ممارسة جودة أداء الجامعات األردنية باستخدام طريقة 

 (.0.91التجزئة النصفية )

 طرق استخراج الدرجات على االستبانة

في ضوء سلم اإلجابة على فقرات االستبانة، وبما أن تدريج 

سلم االستجابة خماس ي تتراوح اإلجابة على جميع فقرات االستبانة 

فق بشدة، موافق، محايد، غير موافق، غير موافق ما بين )موا

( 1 - 2 – 3 – 4  – 5( وتقابلها الدرجات التالية على التوالي )بشدة

 . لجميع الفقرات حيث إن جميعها فقرات إيجابية

وللحكم على آراء املستجيبين على االستبانة بعد استخراج 

ن م متوسطاتهم الحسابية فقد تم إجراء معادلة حسابية لذلك،

خالل إيجاد مدى االستجابة على سلم االستجابة الخماس ي، وكان 

املدى لتلك االستجابات يساوي أربعة، وتمت قسمتها على عدد 

قرارات )بدرجة  3القرارات التي تنفصل عندها االستجابات وهي 

مرتفعة، بدرجة متوسطة، بدرجة منخفضة( ثم الحكم على 

( 1.33م )نقطة القطع( )القيمة الناتجة، وقد كانت نقاط الحك

 وقد تم تحديدها كمعيار للفصل بين الدرجات كما يلي:

 (: املدى املعدل لدرجات  أداة الدراسة6الجدول )

 املدى املعدل الذي يتبعه املعيار الرقم

 (3,68  -  5)  درجة مرتفعة .1

 (2,34  -  3,67) درجة متوسطة .2

 ( 1  -  2,33) درجة منخفضة .3

الباحثتان إلى متوسط كل سلم من االستجابات مع أشارت 

أفراد عينة الدراسة لإلشارة إلى درجة توظيف الذكاء االصطناعي 

ودرجة جودة أداء الجامعات األردنية من وجهة نظر أعضاء هيئة 

 التدريس حسب االستبانة املعدة لتحقيق أهداف الدراسة.
 

 األونتائج اإلجابة عن أسئلة الدراسة ومناقشته

النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال األول ومناقشتها، والذي 

نص على: ما درجة توظيف الذكاء االصطناعي في الجامعات 

 األردنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟

لإلجابة عن هذا السؤال، تم استخراج املتوسطات و 

 دراسةالالحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات أفراد عينة 

، كما يوضح في ككلللمجالين وعلى محور الذكاء االصطناعي 

 (:7الجدول )
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افات املعيارية 7الجدول ) (: املتوسطات الحسابية واالنحر

الستجابات أفراد عينة الدراسة على مجالي محور توظيف الذكاء 

 االصطناعي وعلى املحور ككل

 املجال رقم البعد
املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 
 الدرجة

املجال  1

 اإلداري 
 متوسطة 0.92 3.09

املجال  2

 األكاديمي
 متوسطة 1.10 2.85

الدرجة 

الكلية 

 للمحور ككل

 متوسطة 0.94 2.99 

أن املجال اإلداري جاء في املرتبة ( 7يالحظ من الجدول )

األولى، قد حصل على أعلى استجابة بمتوسط حسابي وقدره 

(، ويشير إلى درجة متوسطة 0.92)( وانحراف معياري وقدره 3.09)

في درجة توظيف الذكاء االصطناعي، في حين تاله املجال األكاديمي  

(، 2.85وحصل على املرتبة الثانية بمتوسط حسابي وقدره )

 1.10وانحراف معياري وقدره )
ً
(، ويشير إلى درجة متوسطة أيضا

 وقد أشار متوسط االستجابة ألفراد عينة الدراسة على املحور 

(. 0.94( وبانحراف معياري وقدره )2.99ككل إلى متوسط وقدره )

 .ويشير إلى درجة متوسطة

كما تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات 

املعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات كل مجال من 

 مجالي محور الذكاء االصطناعي كما يلي:

 املجال األول: املجال اإلداري  .1

استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية تم 

الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات املجال اإلداري كما 

 (:8يظهر في الجدول )

افات املعيارية 8الجدول ) (: املتوسطات الحسابية واالنحر

 الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات املجال اإلداري 

 الفقرة الرقم
املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 
 الدرجة

تحديث قاعدة  4
معلومات وبيانات 
الجامعة كلما دعت 

 الحاجة لذلك.

 متوسطة 1.16 3.22

توفير خبراء ومختصين  18
لتطوير الذكاء 

االصطناعي املستخدم 
 بجامعة.

 متوسطة 1.21 3.16

 الفقرة الرقم
املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 
 الدرجة

إنشاء موقع إلكتروني  15
للجامعة إلبراز تميز 
 أنشطتها وإنجازاتها.

 متوسطة 1.24 3.15

توفير نظام مالي ومرن  8
ييسر دفع رسوم 

 الطلبة املترتبة عليهم.
 متوسطة 1.09 3.14

توفير شبكة حاسوبية  13
ذات سرعة معقولة 
متاحة لكل منتسبي 

 الجامعة 

 متوسطة 1.18 3.14

إتاحة املعلومات  6
واألنظمة والقوانين 
الجامعية لجميع 
 منتسبي الجامعة. 

 متوسطة 1.12 3.13

عملية صنع القرارات  2
 الجامعية الهامة.

 متوسطة 1.19 3.12

توفير أنظمة وبرامج  14
تساعد على ربط 

الوحدات الجامعية 
املختلفة معا بما يوفر 
مشاركة في املعلومات 

 والبيانات.

 متوسطة 1.20 3.12

الحث على تفعيل  20
الذكاء االصطناعي من 
 قبل األعضاء والطلبة.

 متوسطة 1.18 3.10

نشر جميع  5
اإلحصائيات الجامعية 
لتكون متاحة ملنتسبي 
الجامعة في كل وقت 

 ومكان. 

 متوسطة 1.05 3.09

الحرص على تقليل  9
نفقات استخدام 
تطبيقات الذكاء 

االصطناعي للمنتسبين 
خارج نطاق الدوام 

 الرسمي.

 متوسطة 1.16 3.07

تبني التطبيقات الذكية  10
لتطوير  األكثر حداثة

 العمل الجامعي.
 متوسطة 1.15 3.07

توفير النماذج التي  11
يحتاجها الطالب خالل 

حياته الجامعية 
 بسهولة ويسر.

 متوسطة 1.18 3.06

توفير نظام بريد  16
الكتروني بما يتناغم مع 
آخر التطبيقات الذكية 

لجميع منتسبي 
 الجامعة.

 متوسطة 1.18 3.06

توفير أحدث برامج  17
التدريب املختصة 
بتطبيقات الذكاء 

 متوسطة 1.13 3.05



 من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس واقع توظيف الذكاء االصطناعي وعالقته بجودة أداء الجامعات األردنية

 ليلى محمد حسني أبو العال  سجود أحمد املقيطي 
 

 

 

-350- 

 

 الفقرة الرقم
املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 
 الدرجة

االصطناعي لجميع 
 منتسبي الجامعة.

حل املشكالت املتعلقة  1
بدوام منتسبي 

 الجامعة.
 متوسطة 1.15 3.05

توفير قنوات متعددة  6
لعقد االجتماعات 
املختلفة ملنتسبي 

 الجامعة.

 متوسطة 1.14 3.04

الطلبة تسجيل  7
دراسية ملقرراتهم ال

حسب خطة الكترونية 
 .محكمة

 متوسطة 1.14 3.02

اجتذاب الجامعة  19
أعضاء هيئة التدريس 
ممن يتقنون توظيف 
 الذكاء االصطناعي.

 متوسطة 1.21 3.01

إعداد قاعدة بيانات  12
باألثاث الجامعي 

لتسهيل متابعة صيانته 
 بشكل منظم.

 متوسطة 1.15 3.00

 متوسطة 0.92 3.09 الكلية للمجالالدرجة  

في املجال  الرابعة( أن الفقرة 8يالحظ من الجدول )

اإلداري والتي تنص على" تحديث قاعدة معلومات وبيانات 

الجامعة كلما دعت الحاجة لذلك" قد حصلت على أعلى درجة 

(، 1.16( وانحراف معياري وقدره )3.22بمتوسط حسابي وقدره )

في حين حصلت الفقرة الثانية عشر، والتي تنص على" إعداد 

 ل متابعة صيانته بشكلقاعدة بيانات باألثاث الجامعي لتسهي

( وانحراف 3.00منظم" على أقل درجة بمتوسط حسابي وقدره )

 (.1.15معياري وقدره )

 املجال الثاني: املجال األكاديمي: .2

حيث تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات 

املعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات املجال 

 (:9الجدول )األكاديمي كما يظهر في 

افات املعيارية 9جدول )ال (: املتوسطات الحسابية واالنحر

 الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات املجال األكاديمي

 الفقرة الرقم
املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 
 الدرجة

تمكين أعضاء هيئة  21
التدريس الذكاء 

االصطناعي في تصميم 
 بيئة تعليمية محفزة.

 متوسطة 1.15 3.08

تلقي الطالب تغذية  23
راجعة عن أدائه بشكل 

مستمر من خالل 
 قنوات متاحة.

 متوسطة 1.15 3.08

توفير نظاما تقييمي  24
مستمر ألداء عضو 

هيئة التدريس 
 والطالب األكاديمي. 

 متوسطة 1.12 3.07

عقد لقاءات علمية مع  25
أعضاء هيئة التدريس 

 مثل املؤتمرات.
 متوسطة 1.13 3.06

تنفيذ الطلبة واجباتهم  22
املنزلية من خالل 

 تطبيقات ذكية عديدة.
 متوسطة 1.12 3.03

إتاحة اإلنتاج العلمي  32
للجامعة لجميع 
 املنتفعين عامليا.

 متوسطة 1.38 2.87

إبراز املبدعين من  33
أعضاء هيئة التدريس 
في مجاالت البحث 

 العلمي.

 متوسطة 1.27 2.73

مقدرات منتسبي دعم  26
الجامعة في اكتساب 
املعرفة كل في مجال 

 تخصصه.

 متوسطة 1.40 2.72

إجراء األبحاث العلمية  31
التي تساهم في حل 
 مشكالت املجتمع.

 متوسطة 1.29 2.72

توفير نظام اتصال مرنا  30
يسمح بتواصل جميع 

أطراف املعنيين 
 بالعملية األكاديمية.

 متوسطة 1.44 2.69

املشاركة في الندوات  27
والدورات التدريبية 

األكاديمية واملؤتمرات 
 التابعة لجامعات أخرى 

 متوسطة 1.34 2.67

عمل اجتماعات دورية  29
للطلبة لبحث 

 مشكالتهم األكاديمية.
 متوسطة 1.51 2.67

عقد شراكات عاملية   28
الستحداث أحدث 

ات الجامعية التخصص
 ملواكبة حاجات العصر

 متوسطة 1.41 2.64

 متوسطة 1.10 2.85 الدرجة الكلية للمجال 

( أن الفقرة الحادية والعشرين في 9يالحظ من الجدول )

 تمكين أعضاء هيئة التدريس األكاديمي، والتي تنص على"املجال 

الذكاء االصطناعي في تصميم بيئة تعليمية محفزة" قد حصلت 

( وانحراف معياري 3.08على أعلى درجة بمتوسط حسابي وقدره )

(، في حين حصلت الفقرة الثامنة والعشرين والتي 1.15وقدره )
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تنص على" عقد شراكات عاملية الستحداث أحدث التخصصات 

ة حاجات العصر" على أقل درجة بمتوسط الجامعية ملواكب

 (. 1.41( وانحراف معياري وقدره )2.64حسابي وقدره )

  مناقشة نتائج اإلجابة عن السؤال األول؛

أشارت النتائج إلى أن درجة توظيف الذكاء االصطناعي في 

الجامعات األردنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جاءت 

ب في ذلك إلى أن مفهوم الذكاء بدرجة متوسطة، وقد يعود السب

االصطناعي ال يزال في مهده من حيث توظيفه في الجامعات 

األردنية.  وبينت النتائج أن  توظيف الذكاء االصطناعي في املجال 

اإلداري جاء في املرتبة األولى وبدرجة متوسطة، في حين تاله املجال 

ا. وقد يضً األكاديمي وحصل على املرتبة الثانية بدرجة متوسطة أ

هم في تحسين في ذلك إلى أن املجال اإلداري يسيعود السبب 

مستوى أداء الخدمات داخل الجامعة، من حيث توفير الوقت 

 والجهد، وتخفيف التعقيدات اإلدارية. 

وجاءت "فقرة حل املشكالت املتعلقة بدوام منتسبي 

قرة ف الجامعة " في املرتبة األولى في املجال اإلداري، في حين جاءت

"الحث على تفعيل الذكاء االصطناعي من قبل األعضاء  والطلبة " 

في املرتبة األخيرة وربما يكون السبب يعود لحرص الجامعات 

األردنية على تذليل مشكالت دوام منتسبي الجامعة لتنفيذ املهام 

بشكل سلس دون عقبات، وقد يكون هناك خططا مستقبلية لدى 

الذكاء االصطناعي من قبل الطلبة  الجامعات على زيادة توظيف

وأعضاء هيئة التدريس. بينما احتلت فقرة". تمكين أعضاء هيئة 

التدريس في تصميم بيئة تعليمية محفزة" املرتبة األولى باملجال 

األكاديمي، جاءت فقرة " إبراز املبدعين من أعضاء هيئة التدريس 

أن  ل السببفي مجاالت البحث العلمي" في املرتبة األخيرة  ولع

الجامعات األردنية قد يكون لديها خططا مستقبلية لتوظيف 

 الذكاء االصطناعي في مجال البحث العلمي مستقبال.

واتفقت نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة الياجزي 

(، التي أشارت إلى أن استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي 2019)

ة ة السعودية كان بدرجفي دعم التعليم الجامعي باململكة العربي

(، التي 2018) LUO متوسطة. كما اتفقت مع ما ورد في دراسة

أشارت إلى أن نظام التدريس القائم على الذكاء االصطناعي قابل 

 ولديه أهمية مرجعية معينة. كما اتفقت ضمنيا 
ً
للتطبيق وفعاال

(، التي أكدت نتائجها على فاعلية 2016مع نتيجة دراسة كامل )

التعليمي االلكتروني الذكي املقترح في تنمية مهارات التحليل النظام 

اإلحصائي لعينة الدراسة، ومع نتيجة دراسة العوض ي وأبو لطيفة 

 ( التي أشارت إلى  أن هناك  أثر 2020)
ً
لتوظيف الذكاء االصطناعي  ا

على  تطوير العمل اإلداري. كما واتفقت ضمنيا مع نتيجة دراسة 

أشارت إلى قصور في اهتمام الجامعات بكل ( التي 2011كساب )

من إصدار التشريعات الضرورية، وتطوير التنظيم اإلداري، 

وتدريب العاملين على تطبيقات اإلدارة اإللكترونية. ودراسة بواه 

( التي Buah, Linnanen, Wu  & Kesse, 2020ولينانين وو وكيس ي )

لى صطناعي عبينت نتائجها وجود أثر لتطبيق أنظمة الذكاء اال 

مستوى التواصل واملشاركة في إدارة املشاريع الهندسية، وابتكار 

حلول إبداعية للتعامل مع املشكالت املرتبطة بالطاقة، وأن 

تطبيقات الذكاء االصطناعي تساهم في إتاحة فرصة املشاركة 

املجتمعية في التأثير على نتائج املشروع ومخرجاته من منازلهم 

الرقمية الذكية. ومع دراسة  زاهو وشن وليو  باستخدام التقنيات

( التي أشارت إلى أن استخدام Zhao,et al.2019وزانج وكوبالند)

أثرت  اإلنترنتأنظمة التدريس القائمة على الذكاء االصطناعي عبر 

لفت واختبشكل إيجابي على درجة التحصيل األكاديمي للطلبة. 

(، التي 2017ة )نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة الشوابك

أظهرت أن تطبيقات الذكاء االصطناعي بكافة أبعاده كانت 

 مرتفعة.

الذي و النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني ومناقشتها ، 

نص على: ما درجة جودة أداء الجامعات األردنية من وجهة نظر 

 أعضاء هيئة التدريس؟

 لإلجابة عن هذا السؤال، تم استخراج املتوسطاتو 

الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة 

، ككلجودة الجامعات األردنية وعلى املحور  أداء على فقرات محور 

 (:10كما يوضح في الجدول )

افات املعيارية 10الجدول ) (: املتوسطات الحسابية واالنحر

الجامعات الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات محور جودة 

 األردنية وعلى املحور ككل

 الفقرة الرقم
املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 
 الدرجة

تستمر الجامعة في رفع  3
قاتها االستيعابية طا

 بطريقة ممنهجة
 متوسطة 1.44 2.91

يتبادل منتسبو  28
جامعة خبراتهم ال

 االدائية بشكل سلس
 متوسطة 1.32 2.80

يوجد رؤيا ورسالة  1
للجامعة تحث على 
املزيد لجودة األداء 

 الجامعي

 متوسطة 1.27 2.74
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 الفقرة الرقم
املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 
 الدرجة

توفر الجامعة فريقا  5
مختصا للتغلب على 
العقبات التي قد تعيق 

 األداء الجامعي.

 متوسطة 1.29 2.74

يتسم األداء الجامعي  19
بالدقة وفق معايير 

 الجودة.
 متوسطة 1.39 2.74

تصل التعليمات  9
واملستجدات التربوية 

 للمعنين في وقتها.
 متوسطة 1.33 2.73

تمنح الجامعة حوافز  11
للموظف املبدع الذي 
يقدم أفكارا تساعد في 
تنمية وتطوير إجراءات 

 ونظم العمل.

 متوسطة 1.29 2.73

يوجد تحديد واضح  6
صف الوظيفي للو 

لجميع منتسبي 
 الجامعة

 متوسطة 1.27 2.71

الجامعة تتواجد في  13
لجان مختلفة ملراقبة 

 جودة األداء.
 متوسطة 1.20 2.71

يمارس منتسبو  14
حل  الجامعة أسلوب

املشكالت أثناء العمل 
 اليومي

 متوسطة 1.21 2.71

يتواصل منتسبو  24
الجامعة مع إدارتها 

 بسهولة ويسر.
 متوسطة 1.35 2.71

يستفاد من التغذية  2
الراجعة لتطوير األداء 

 باستمرار.الجامعي 
2.69 

1.21 
 متوسطة

توجد خطط بديلة  7
لتفادي وقوع األخطاء 

 قبل وقوعها.
 متوسطة 1.22 2.69

يدير منتسبو الجامعة  4
 متوسطة 1.29 2.68 وقتهم بفاعلية.

تسود العالقات  25
اإلنسانية بين جميع 
 أفراد األسرة الجامعية.

 متوسطة 1.35 2.68

يحرص منتسبو   8
الجامعة على تالفي 
 األخطاء قبل وقوعها.

 متوسطة 1.25 2.67

تلتزم جميع كليات  18
الجامعة بقيم العمل 

 الجامعية.
 متوسطة 1.29 2.67

تؤرشف املعلومات  21
 متوسطة 1.40 2.67والبيانات الجامعية 

 الفقرة الرقم
املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 
 الدرجة

لسهولة الوصول اليها 
 مستقبال.

تسبي يعمل جميع من 27
الفريق الجامعة بروح 
 الواحد

 متوسطة 1.30 2.66

تساهم االنظمة  10
والقوانين املعتمدة 
بالجامع في تطوير 
 جودة االداء بكفاءة.

 متوسطة 1.22 2.65

يتواصل منتسبو  12
لطلبة الجامعة مع ا

ال حسب 
ُ
باستمرار ك

 اختصاصه

 متوسطة 1.20 2.65

يعمل منتسبو الجامعة  17
 بروح الفريق الواحد.

 متوسطة 1.31 2.65

ينظر لخطأ األداء  26
ي في حالة الجامع

وقوعه أنه فرصة 
 للتطور 

 متوسطة 1.27 2.65

يحدد موعد نهائي  15
 متوسطة 1.26 2.64 إلنجاز املهام الجامعية.

يترجم منتسبو  20
الجامعة والءهم من 
خالل سلوكياتهم 
 اليومية في العمل.

 متوسطة 1.38 2.64

يشارك منتسبو  22
وضع  الجامعة في

الخطط التطويرية 
 لرفع إنتاجيتهم.

 متوسطة 1.32 2.64

تلبي التخصصات  16
الجامعية احتياجات 

 السوق املحلي.  
 متوسطة 1.28 2.62

يشارك املعنيون في  23
صناعة القرارات التي 

 تخصهم.
 متوسطة 1.28 2.61

 متوسطة 1.14 2.69 الدرجة الكلية للمجال 

( أن الفقرة الثالثة في محور  10يالحظ من الجدول )

جودة أداء الجامعات األردنية ، والتي تنص على " تستمر الجامعة 

في رفع طاقاتها االستيعابية بطريقة ممنهجة." قد حصلت على أعلى 

( وانحراف معياري وقدره 2.91درجة بمتوسط حسابي وقدره )

العشرون والتي تنص (، في حين حصلت الفقرة الثالثة و 1.44)

على" يشارك املعنيون في صناعة القرارات التي تخصهم." على أقل 

( وانحراف معياري وقدره 2.61درجة بمتوسط حسابي وقدره )

(، وقد بلغ متوسط استجابة أفراد عينة الدراسة على 1.28)

الدرجة الكلية ملحور درجة جودة الجامعات األردنية متوسط 
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( وهو متوسط يشير 1.14معياري وقدره ) ( وانحراف2.69وقدره )

 إلى درجة متوسطة.

أشارت مناقشة نتائج اإلجابة عن السؤال الثاني:  النتا

النتائج إلى أن درجة جودة أداء الجامعات األردنية من وجهة نظر 

أعضاء هيئة التدريس جاءت بدرجة متوسطة.وقد، إلى تعزى هذه 

قعون من الجامعات النتيجة إلى أن أفراد عينة الدراسة يتو 

األردنية مزيدا من التميز في األداء الذي قد يواجه بعض التحديات 

اختلفت هذه النتيجة  .والصعوبات في ظل التنافسية العاملية

( التي أظهرت نتائجها أن 2013ضمنيا مع ما ورد في دراسة بدرخان )

مدى تطبيق معايير النوعية وضمان الجودة في جامعة عمان 

اء بدرجة مرتفعة. كما اختلفت مع نتيجة دراسة األهلية ج

(، التي أشارت إلى أن استخدام اإلدارة 2015الخطايبة )

اإللكترونية يعمل على زيادة فاعلية وكفاءة األداء الوظيفي بدرجة 

 بالسؤال الخامج املتعلقة كبيرة.

ى: والذي نص علالنتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث، 

عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى هل هناك 

( بين درجة توظيف الذكاء α=0.05الداللة اإلحصائية )

االصطناعي وجودة األداء في الجامعات األردنية من وجهة نظر 

 أعضاء هيئة التدريس؟

لإلجابة عن هذا السؤال، تم حساب معامل ارتباط بيرسون و 

ي والدرجة الكلية بين مجالي محور توظيف الذكاء االصطناع

للمحور ومحور جودة أداء الجامعات األردنية في الجامعات األردنية 

 ( ذلك:11ويوضح في الجدول )

(: معامالت ارتباط بيرسون مجالي محور توظيف الذكاء 11الجدول )

ومحور جودة أداء الجامعات  االصطناعي والدرجة الكلية للمحور 

 األردنية 

 رقم

 املجال

مجاالت محور 

توظيف الذكاء 

 االصطناعي

الدرجة الكلية ملحور جودة األداء 

 في الجامعات األردنية

معامل 

 بيرسون 

الداللة 

 اإلحصائية

 0.00 0.664 املجال اإلداري  1

 0.00 0.857 املجال األكاديمي 2

 
توظيف الذكاء محور 

 ككلاالصطناعي 
0.795 0.00 

( أن معامالت ارتباط بيرسون بين 11) الجدول يالحظ من 

مجالي محور درجة توظيف الذكاء االصطناعي وبين الدرجة الكلية 

ملحور جودة أداء الجامعات األردنية في الجامعات األردنية قد بلغا 

( وهي معامالت ارتباط قوية وذات 0.857، 0.664على التوالي )

 ط بيرسون بينداللة إحصائية، كما يالحظ أيضا أن معامل ارتبا

الدرجة الكلية ملحور توظيف الذكاء االصطناعي ككل والدرجة 

( 0.795الكلية ملحور جودة األداء في الجامعات األردنية قد بلغ )

قة النتائج املتعلقشة  وهو معامل ارتباط قوي وذو داللة إحصائية.

أشارت  مناقشة نتائج اإلجابة عن السؤال الثالث:بالسؤال

النتائج إلى وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين درجة 

توظيف الذكاء االصطناعي ومجاليه )املجال اإلداري، املجال 

األكاديمي( وجودة األداء في الجامعات األردنية من وجهة نظر 

أعضاء هيئة التدريس. وهذا يعني وجود عالقة ارتباطية دالة 

 بين  مجالي محو 
ً
ر الذكاء االصطناعي والدرجة الكلية له إحصائيا

ومحور وجودة األداء في الجامعات األردنية، ويستدل من هذه 

النتيجة أن درجة توظيف الذكاء االصطناعي تؤثر بدرجة جودة 

األداء في الجامعات األردنية. إذ أن هذه العالقة اإليجابية تشير الى 

دة ارتفعت وجو  أنه كلما ارتفعت درجة توظيف الذكاء االصطناعي

األداء في الجامعات األردنية والعكس صحيح. وربما يعود السبب في 

ذلك إلى بأّن أفراد عينة الدراسة لديهم قناعة بأن توظيف الذكاء 

 االصطناعي يعمل على تعزيز وجودة األداء في الجامعات.

واتفقت نتيجة هذا السؤال ضمنيا مع ما ورد في دراسة 

(Abu-Khaled, 2020ا ) لتي أشارت إلى وجود عالقة ارتباطية بين

أبعاد الذكاء االصطناعي وأبعاد التوظيف في الشركات، كما تتفق 

 مع ما جاء قي دراسة كساب )
ً
( التي توصلت إلى وجود 2011ضمنيا

عالقة ارتباط موجبه بين الثقافة التنظيمية وأنماط القيادة 

إلدارة جامعات لاإلدارية في الجامعات الفلسطينية وتطبيق تلك ال

اإللكترونية، ووجدت الدراسة قصورا في اهتمام الجامعات بكل 

من إصدار التشريعات الضرورية، وتطوير التنظيم اإلداري، 

وتدريب العاملين على تطبيقات اإلدارة اإللكترونية. كما اتفقت مع 

( التي أثبتت أن لإلدارة اإللكترونیة 2020نتيجة دراسة جمال )

في تحسين جودة التعلیم العالي في جوانبه املتعلقة  مساهمة فعالة

ومع دراسة  .بالتعلیم والبحث العلمي، واألداء الوظیفي واملالي

( التي توصلت إلى وجود عالقة إيجابية بين إدارة 2018الشريف )

الجودة الشاملة املوجهة واألداء املؤسس ي، وجود تأثير جزئي 

اء إدارة الجودة الشاملة واألدللثقافة التنظيمية على العالقة بين 

( التي  (Chang, 2019كما واتفقت مع نتيجة دراسة كانغ  .املؤسس ي

أداء أنظمة اإلدارة البيئية القائمة أشارت نتائجها إلى أن مستوى 

على الذكاء االصطناعي كانت فاعلة ومؤهلة في أداء املهام اإلدارية 

 املختلفة. 



 من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس واقع توظيف الذكاء االصطناعي وعالقته بجودة أداء الجامعات األردنية

 ليلى محمد حسني أبو العال  سجود أحمد املقيطي 
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، توصلت له الدراسة من نتائجفي ضوء ما التوصيات واملقترحات: 

 فإن الدراسة توص ي بما يلي:

أن تتبنى الجامعات األردنية خططا لزيادة توظيف الذكاء  -

 االصطناعي في املجالين اإلداري واألكاديمي.

أن تتبنى الجامعات األردنية استراتيجيات لحث الطلبة  -

وأعضاء هيئة التدريس على توظيف الذكاء االصطناعي في 

 علم والتعليم.عملية الت

وضع محفزات ألعضاء هيئة التدريس لتوظيف الذكاء  -

 .االصطناعي في مجال البحث العلمي

إجراء مزيد من الدراسات لتطوير جودة أداء الجامعات  -

الصعوبات التي تواجه توظيف الذكاء  :األردنية مثل

االصطناعي في الجامعات األردنية من وجهة نظر أعضاء 

 هيئة التدريس

 املراجعقائمة 

 أوال: املراجع العربية

. الطبعة األولى، اإلدارة اإللكترونية(. 2010إبراهيم، خالد )

 اإلسكندرية: الدار الجامعية للنشر والتوزيع.

أثر الذكاء االصطناعي على (. 2020أبو خالد، نور خليل )

التوظيف في الشركات عالية التقانة في السوق األردني. 

ورة(، كلية األعمال، قسم إدارة )رسالة ماجستير غير منش

 األعمال. جامعة الشرق األوسط، األردن.

(. أنظمة الخبرة في الذكاء االصطناعي 2018أبو زقية، خديجة )

 ،مجلة كليات التربيةوتوظيفها في التعليم والتربية، 

12(23،)111-126. 

(. دور اإلدارة اإللكترونية في تحسين 2020األقرع، نور طاهر )

األداء الوظيفي لدى العاملين في املؤسسات الحكومية 

مجلة الجامعة اإلساملية العاملة في محافظة قلقيلية. 

 .164-133(، 2) 28، للدراسات االقتصادية واإلدارية

اء (. ستوى جودة األداء التدريس ي ألعض2018بدرخان، سوسن )

 ملتطلبات الجودة 
ً
هيئة التدريس بجامعة عمان األهلية وفقا

-40(، 2) 21،مجلة البلقاء للبحوث والدراساتالشاملة. 

69. 

أنظمة املعلومات املعتمدة (. 2012ثاليجة، نوة وخوالد، أبو بكر )

على الذكاء االصطناعي بين املفاهيم النظرية والتطبيقات 

ر امللتقى الوطني العاش :العلمية في املؤسسة االقتصادية

حول أنظمة املعلومات املعتمدة على الذكاء االصطناعي 

ودورها في صنع قرارات املؤسسة االقتصادية، جامعة 

 سكيكدة، الجزائر.

(. مساهمة اإلدارة األلكترونية في تحسين 2020جمال، خنشور )

جودة خدمات التعليم العالي في الجزائر بين الواقع واملأمول، 

 .377-357(،2)12، الجزائر، آفاق علميةمجلة 

(. التوافق املنهي وعالقته بحل املشكالت لدى 2017حسن، علي )

 .276-242(، 5) 11، مجلة نسقاملرشدين. 

درجة الرضا لدى القادة (. 2015الخطايبة، نور عبدالحليم )

األكاديميين عن تطبيق اإلدارة اإللكترونية وعالقتها 

ات الحكومية األردنية في بجودة األداء في الجامع

)أطروحة دكتوراه غير منشورة(، جامعة  محافظات الشمال

 اليرموك، إربد، األردن.

تطبيقات الذكاء االصطناعي (. 2019خوالد، أبو بكر وآخرون )

ز . املرككتوجه حديث لتعزيز تنافسية منظمات األعمال

الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية 

 أملانيا.-تصادي، برلين واالق

إدارة الجودة الشاملة املوجهة (. 2018الشریف، عبد الرحمن )

الدور املعدل للثقافة  –وأثرها على األداء املؤسس ي 

التنظيمية : دراسة على عینة من املصانع العاملة بوالیة 

. )رسالة دكتوراة غير منشورة( جامعة السودان الخرطوم

 الدرسات التجارية.  للعلوم والتكنولوجيا، كلية

(. دور تطبيقات الذكاء االصطناعي 2017الشوابكة، عدنان )

"النظم الخبيرة" في اتخاذ القرارات اإلدارية في البنوك 

السعودية العاملة في محافظة الطائف، جامعة الطائف. 

-14، 4(15، )مجلة العلوم اإلنسانية )اإلدارة واالقتصاد(

58. 

(. تصميم بيئة تعلم إلکترونية 2019) الطباخ، حسناء عبد العاطي

قائمة على نمط اإلختبارات التکيفية البنائية وأثرها على 

تنمية التحصيل املعرفى بمقرر الحاسب وأمن البيانات 

ومهارات الفعالية الذاتية لدى طالب معلم الحاسب اآللي. 

املجلة العلمية املحکمة للجمعية املصرية للکمبيوتر 

 نولوجيا التعليم، کلية التربية النوعية،، قسم تکالتعليمي

 .64-1(،2)7جامعة طنطا، 
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االتجاه نحو الذكاء االصطناعي وعالقته (. 2020عباس، رياض )

د جامعة بغدابالتوجه نحو املستقبل لدى طلبة الجامعة. 

 .406-367(، 135) 1كلية اآلداب، 

اج ت(. دور الذكاء االصطناعي في تحقيق األن2015العبيدي، رأفت )

األخضر، دراسة استطالعية ألداء املديرين في عينة من 

مجلة جامعة كركوك للعلوم الشركات االصناعية العاملة، 

-37(، 1)5، جامعة كركوك، العراق، اإلدارية واالقتصادية

62. 

(. دور الذكاء االصطناعي في تحقيق األنتاج 2015العبيدي، رأفت )

األخضر، دراسة استطالعية ألداء املديرين في عينة من 

مجلة جامعة كركوك للعلوم الشركات االصناعية العاملة، 

-37(، 1)5، جامعة كركوك، العراق، اإلدارية واالقتصادية

62. 

يئة التدريس في درجة ممارسة أعضاء ه(. 2015العزو، أشرف )

الجامعات األردنية في شمال األردن للكفايات 

 التكنولوجية وعالقتها بأدائهم  الوظيفي من وجهة نظرهم

)أطروحة دكتوراة غير منشورة(، قسم اإلدارة وأصول 

 التربية، كلية التربية، جامعة اليرموك.

الذكاء االصطناعي واألنظمة (. 2014عفيفي، جهاد أحمد )

 ان: دار أمجد للنشر والتوزيع، عمان.. عمالخبيرة

تأثير توظيف الذكاء (. 2020العوض ي، رأفت وأبو لطيفة، ديمة )

االصطناعي على تطوير العمل اإلداري في ضوء مبادئ 

الحوكمة )دراسة ميدانية على الوزارات الفلسطينية في 

املؤتمر الدولي األول لتكنولوجيا  محافظات غزة(.

 املعلومات واألعمال. 

أساسيات نظم املعلومات اإلدارية (. 2012غالب، ياسين )

. عمان: دار املناهج للنشر وتكنولوجيا املعلومات

 والتوزيع.

درجة تطبيق اإلدارة اإللكترونية في (. 2013غوانمة، فادي )

مدارس مديرية تربية لواء  املزار الشمالي واملشكالت التي 

اقتراحات للتطوير )أطروحة دكتوراة غير  تواجهها و

 منشورة(، جامعة اليرموك، إربد.

(. األلة بين الذكاء الطبيعي والذكاء 2012فاروق، نفين )

 ، كلية البناتمجلة البحث العلمي في اآلداباالصطناعي. 

(، 11لآلداب والعلوم التربوية، جامعي عين شمس، ع)

 .504-418، 3الجزء

وأثره على البشرية.  (. الذكاء االصطناعي2018قطامي، سمير )

، وزارة الثقافة، اململكة األردنية الهاشمية، نحو مجلة أفكار

 .40-13(،357ثقافة مدنية،ع)

. الجودة الشاملة في العمليات اإلدارية(. 2010قنديل، محمد )

 الطبعة األولى، القاهرة: مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع.

ذكي  لتنمية  (. بناء نظام تعليمي إلكتروني2016كامل، أحمد )

لة مجمهارات التحليل االحصائي: رابطة التربوين العرب، 

 .371-342(، 2) 8، جامعة املنصورة كلية التربية النوعية

استراتيجية مقترحة لتطوير (. 2016الكردي، زهير محمود )

قيادة التغيير في مؤسسات التعليم العالي بمحافظات غزة 

سالة ماجستير غير ، )ر في ضوء مبادئ التنمية املستدامة

 منشورة(، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين.

(. العالقة بين املتغيرات التنظيمية وتطبيق 2011كساب، رؤى )
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