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للمتغيرات  :الجنس ،الرتبة األكاديمية ،عدد سنوات الخبرة ،نوع الكلية.

كما أشارت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين درجة توظيف الذكاء
االصطناعي والدرجة الكلية لها جودة أداء الجامعات األردنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.
الكلمات المفتاحية :الذكاء االصطناعي ،جودة أداء الجامعات ،أعضاء هيئة التدريس.
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Abstract
The current 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 correlative 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, number of years of experience. While the results showed that there were
statistically significant differences according to the type of college and in favor of the
scientific colleges. The results also showed that the degree of the quality of performance
of Jordanian universities was 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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الفصل األول:

خلفية الدراسة وأهميتها
المقدمة
أحدثت التطورات العلمية والثورة المعلوماتية واالتصاالت وتطبيقاتها المتطورة والمتجددة في
األلفية الثالثة من القرن الحادي والعشرين ،تحوالت جذرية وعميقة زادت من سرعة عملية االتصاالت
وتحسين األداء ،إذ يتجه العالم اليوم إلى توظيف الجيل الخامس ) (5Gلإلنترنت أو ما يسمى
"بإنترنت األشياء" ،من خالل ربط كل شيء يمكن أن تتعرف عليه شبكة االنترنت من خالل
بروتوكوالت االنترنت المعروفة .فلم تعد العوائق التقنية حائ ًال أمام المد التطوري لهذه الخدمة في هذا
العصر ،فأصبحت الثورة المعلوماتية بقوتها وقدرتها الهائلة تُمثل العصب الرئيس لكل التغيرات الممكنة
في مختلف نواحي الحياة؛ والكثير من المجاالت األخرى التي تدخل فيها التكنولوجيا ،التي أصبحت
سمة من سمات التقدم الحضاري والتكنولوجي واإلقتصادي ،ولعل الذكاء اإلصطناعي في اإلدارة
أبرز اإلستخدامات على اإلطالق.
وقد تحولت اتجاهات معظم المؤسسات من اإلدارات التقليدية إ لى إدارات حديثة تتميز باستخدام
التكنولوجيا ،من خالل توظيف تقنيات الذكاء االصطناعي واالستفادة منها؛ التي تعمل بدورها على
زيادة كفاءة أداء المؤسسات عامة والجامعات خاصة ( . (Luo, 1418فقد ظهرت العديد من التقنيات
الذكية المعتمدة على الذكاء االصطناعي التي فاقت الحد في براعة انتاجها وفاعلية استخدامها ،وباتت
العقول البشرية في الدأب والدراسة فيها لتطويعها في خدمة المؤسسات التعليمية وما ينفعه وما يمكن
خالله تحسين جودة أداء تلك المؤسسات (دي كاستروا وآخرون .)1414 ،وأشار قنديل ()1414
إلى أن انخفاض جودة األداء سيلحق الضرر بجودة التعليم الجامعي في األسواق العالمية ،التي تشهد
توظيفا غير مسبوق للذكاء االصطناعي الذي يحقق ميزة تنافسية عالمية .وفي هذا الصدد؛ أشارت
ً
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نادمبيال ( ،(Nadimpalli, 2017إال أن للذكاء االصطناعي العديد من المزايا في جميع المجاالت،
إذ يؤدي استخدامه إلى رفع مستوى أداء العاملين في مختلف أقسام وأفرع الجامعة ،ويمكن للعاملين
في الجامعة استخدام هذه األنظمة المطورة لتسهيل وتسريع األعمال .وتتمثل مزايا الذكاء االصطناعي
تبعا للموقف بما يحقق
في قدرته على تحليل المشكالت بدقة ومواجهتها ،وتوفير المعلومات المناسبة ً
نتائج على مستوى ٍ
عال من الكفاءة ،كما وتساهم هذه األنظمة في تسهيل عملية صنع القرار وتوفير
الوقت الالزم للحوار والنقاش بشأ ن العديد من القضايا .ويعد تحصيل الطلبة من مؤشرات جودة األداء
الجامعي لذلك تنصب األهداف الجامعية في رفع هذا التحصيل الذي يمكن تجويده باستخدام الذكاء
االصطناعي (.)Zhao, Chen, Liu, Zhang & Copland, 2019
لذلك تسعى الجامعات جاهدة لتجويد أدائها من خالل ما تحققه من نتائج إيجابية تعود على
الفرد والمجتمع ككل ،ومن خالل ما تضعه من معايير في اختيار الموارد البشرية بمختلف
سعيا للتميز في الجانب األكاديمي واإلداري ،وتوفير البيئة والمناخ التنظيمي المناسب
التخصصات؛ ً
كما أشار ( ،)Ma & Siau, 1418وبهذا الصدد؛ فإن الذكاء االصطناعي يوفر الوقت والجهد
والكلفة مما يحقق للجامعة الجودة في األداء .كما ذكر شانج ( (Chang, 1413أن مستوى أداء
أنظمة اإلدارة البيئية القائمة على الذكاء االصطناعي كانت فاعلة ومؤهلة في أداء المهام اإلدارية
المختلفة.
ونظر ألهمية موضوع الذكاء االصطناعي في ضمان جودة أداء الجامعات جاءت هذه الدراسة
ًا
لتقصي واقع توظيف الذكاء االصطناعي بجودة أداء الجامعات األردنية من وجهة نظر أعضاء هيئة
التدريس.
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مشكلة الدراسة وأسئلتها
اتجهت معظم جامعات الدول النامية إلى تحسين إداراتها وتطويرها ،في وقت لم يعد هناك بديالً
أخر لتلك الجامعات سوى التوجه إلى اإلدارة االلكترونية من خالل توظيف الذكاء االصطناعي في
طاجديداً أو ُمختلف
إداراتها (الخطايبة .)1415 ،فاإلدارة التي توظف الذكاء االصطناعي تعد نم ً
تماما عن اإلدارة التقليدية لِما تقدمه من إمكانات جديدة ومتطورة يصعب االستغناء عن استخدامها.
ً
إذ أصبحت معظم الجامعات تَعتمد على استخدام التكنولوجيا الحديثة في جميع أعمالها من تخطيط،
وتنظيم ،وتوجيه ،ورقابة إلكترونية (إبراهيم .)1414 ،وتمثلت مشكلة الدراسة في اإلجابة عن السؤال
الر ِ
ئيس التالي  :ما واقع توظيف الذكاء االصطناعي وعالقته بجودة أداء الجامعات األردنية من وجهة
نظر أعضاء هيئة التدريس؟
وإجابة السؤال الرئيس تتم من خالل اإلجابة عن األسئلة الفرعية اآلتية :
 .1ما درجة توظيف الذكاء االصطناعي في الجامعات األردنية من وجهة نظر أعضاء هيئة
التدريس؟
 .1هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ( )a=0.05في تقدير أفراد
عينة الدراسة حول درجة توظيف الذكاء االصطناعي تعزى لمتغيرات الجنس ،الرتبة األكاديمية،
عدد سنوات الخبرة ،نوع الكلية؟
 .3ما درجة جودة أداء الجامعات األردنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟
 .0هل توجد فروق ذات داللة إحصائيةعند مستوى الداللة اإلحصائية ( )a=0.05في تقدير أفراد
عينة الدراسة حول درجة جودة أداء الجامعات األردنية تعزى لمتغيرات الجنس ،الرتبة األكاديمية،
عدد سنوات الخبرة ،نوع الكلية؟
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 .5هل هناك عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ( )a=0.05بين
درجة توظيف الذكاء االصطناعي وجودة األداء في الجامعات األردنية من وجهة نظر أعضاء
هيئة التدريس؟

أهداف الدراسة
تهدف الدراسة الحالية إلى استقصاء عالقة توظيف الذكاء االصطناعي وعالقته بجودة أداء
الجامعات األردنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ،وذلك من خالل األهداف الفرعية التالية :
 .1تحديد درجة توظيف الذكاء االصطناعي في العمل اإلداري بالجامعات األردنية من وجهة نظر
أعضاء هيئة التدريس.
 .1الكشف عن فروق ذات الداللة اإلحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ( )a=0.05في تقدير
أفراد عينة الدراسة حول درجة توظيف الذكاء االصطناعي تعزى لمتغيرات الجنس ،الرتبة
األكاديمية ،عدد سنوات الخبرة ،نوع الكلية.
 .3تحديد درجة جودة أداء الجامعات األردنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.
 .0الكشف عن فروق ذات الداللة اإلحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ( )a=0.05في تقدير
أفراد عينة الدراسة حول درجة جودة أداء الجامعات األردنية تعزى لمتغيرات الجنس ،الرتبة
األكاديمية ،عدد سنوات الخبرة ،نوع الكلية.
 .5كشف العالقة االرتباطية ذات الداللة اإلحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ()a=0.05
بين درجة توظيف الذكاء االصطناعي وجودة األداء في الجامعات األردنية من وجهة نظر
أعضاء هيئة التدريس.
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أهمية الدراسة
األهمية النظرية
تبرز األهمية النظرية في أنها تتناول موضوعا 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 الدراسة في إثراء الجانب النظري للبحوث والدراسات التي
ستتناول الذكاء االصطناعي وعالقته بجودة األداء الجامعي ،وقد يساهم األدب النظري للدراسة في
إثراء المكتبة العربية عامة والمكتبة األردنية خاصة.
األهمية التطبيقية
تبرز األهمية التطبيقية في هذه الدراسة لمحاولتها في االسهام في توجيه نظر العاملين في مجال
القيادة 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
قررات لتحسين هذا الواقع.وقد تفيد المخططين ،وذلك
حول واقع توظيف الذكاء االصطناعي التخاذ ا
بتزويدهم ببعض عقبات تطبيق الذكاء االصطناعي ليتمكنوا من التخطيط لتجاوزها .كما قد تفيد
القائمين على المؤسسات التربوية،وذلك لتحسين توظيف الذكاء االصطناعي .وكذلك مقيمي جودة
األداء الجامعي األردني.

حدود الدراسة ومحدداتها
تقتصر هذه الدراسة على الحدود التالية :
الحدود البشرية :اقتصرت هذه الدراسة على أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية الحكومية
والخاصة التالية ( :األردنية ،اليرموك ،الهاشمية ،الشرق األوسط ،البترا ،الزيتونة)
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الحدود المكانية :اقتصرت هذه الدراسة على الجامعات األردنية الحكومية والخاصة التالية  ( :األردنية،
اليرموك ،الهاشمية ،الشرق األوسط ،البترا ،الزيتونة) ألنها األقرب لسكن الباحثة وعملها.
الحدود الزمانية :طبقت هذه الدراسة في الفصل الدراسي الثاني لعام (.)1411/1414

محددات الدراسة
وتتمثل محددات الدراسة في درجة دقة إستجابة أفراد عينة الدراسة على فقرات أداة الدراسة ،ومن
المحددات أيضا ظروف الحظر (كورونا) والظروف الصحية للباحثة التي حالت دون التخطيط لإلجابة
عن سؤال الصعوبات والمقترحات الذي كان مخطط لهما.

مصطلحات الدراسة
تشتمل هذه الدراسة على المصطلحات والمفاهيم اآلتية :
الذكاء االصطناعيُ " :يعرف الذكاء االصطناعي بأنه " كيفية توجيه الحاسب ألداء أشياء يؤديها
اإلنسان بطريقة أفضل" (.)Popenici & Kerr, 2017: 9
ويعرف إجرائيا  :أنه توظيف البرامج اإللكترونية الحديثة في الجامعات األردنية الحكومية والخاصة
ّ
في جميع أعمالها في المجالين اإلداري واألكاديمي .ويقاس واقع توظيفه بقياس الدرجة الكلية الستجابة
عينة الدراسة عن فقرات االستبانة.
جودة األداء الجامعي " :مقدرة األفراد العاملين على إنجاز أعمالهم بسرعة ودقة عالية ،بأقل تكلفة
وفق معايير محددة" (الخطايبة.)8 : 5102 ،
ويعرف المفهوم إجرائيا :بأنه مقدرة الجامعات األردنية في رفع مستوى إنتاجية العاملين ،وتحسين
أدائهم في جميع مجاالتها ونشاطاتها .ويقاس بقياس الدرجة الكلية الستجابة عينة الدراسة عن فقرات
االستبانة.
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ائيا بأنهم أعضاء هيئة التدريس في
أعضاء هيئة التدريس  :ويعرف مفهوم أعضاء هيئة التدريس إجر ً
ق
مؤهال
ممن يحملون ً
الجامعات األردنية (األردنية ،اليرموك ،الهاشمية ،الشر األوسط ،البترا ،الزيتونة) ّ
عاليا في أحد مجاالت العلوم األساسية التطبيقية أو اإلنسانية ،ويشغلون إحدى الدرجات العلمية
علميا ً
ً
التالية ( :أستاذ ،أستاذ مشارك ،أستاذ مساعد).
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الفصل الثاني:

األدب النظري والدراسات السابقة
يتناول هذا الفصل األدب النظري والدراسات السابقة والتعقيب عليها ومقارنة الدراسة الحالية بها.

أوال :األدب النظري
ويتضمن محورين رئيسين  :األول يتعلق بالذكاء االصطناعي من حيث مفهومه ،وأهميته،
ومميزات توظيقه ،وأنواعه ،والمحور الثاني يتعلق بجودة أداء الجامعات .وفيما يلي عرض لذلك :

المحور األول :الذكاء االصطناعي ()Artificial Intelligence
لقد شهد العالم العديد من التغييرات المتسارعة في شتى المجاالت بالتزامن مع ظهور الثورة
العلمية والصناعية ،وكان أحد هذه المجاالت هو التطور التكنولوجي والعلمي الذي انعكس بشكل
كبير على حياة األفراد والمجتمع بشكل إيجابي وسلبي ،فقد ساهمت الثورة الصناعية بإنتاج الذكاء
االصطناعي الذي أصبح جزًءا ال يتج أز من حياتنا ،وازدهرت الحياة بكافة مجاالتها ،ليس فقط العلمية
أيضا في مجاالت العلوم اإلنسانية ،واالجتماعية ،واالقتصادية .ويعد التعليم من أهم الركائز التي
بل ً
تقوم عليها المجتمعات ،والتي تسهم بدورها في تنظيم القدرة المعرفية للمجتمع ،من خالل ممارسة
أيضا من خالل تطبيق ،وإدراج الذكاء االصطناعي
نشاطاتها من تدريس ونشر وانتاج المعرفة ،و ً
واستخدامه في كل مجاالت التعليم لالنفتاح على النظام العالمي في مجال المعرفة العلمية ،لالهتمام
بجودة التعليم العالي والتركيز على فاعلية الذكاء االصطناعي في تحسين العملية التعليمية.
ويعد الذكاء االصطناعي أحد التطبيقات الذكية التكنولوجية التي تؤدي وظائف معرفية مرتبطة
بالعقول البشرية مثل التعلم ،والتفاعل ،وحل المشكالت ،كما أن أنظمة الذكاء االصطناعي في تطور
سريع ومستمر ،ففي الخمسينيات من القرن الماضي ،تنبأت العديد من الدراسات كدراسة
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( )Newell, Shaw & Simon, 1958بأن الذكاء االصطناعي سيصبح ضرورًيا في مجال اإلدارة،
بطيئا في مناقشة أنظمة الذكاء االصطناعي في مجال
ومع ذلك ،كان التقدم التكنولوجي األولي
ً
اإلدارة في الستينيات ،وتبنى العديد من العلماء بعد ذلك إجراءات طارئة  :إذ تم فصل المهام التنفيذية
الروتينية التي يمكن لآلالت التعامل معها عن المهام اإلدارية المعقدة المخصصة للموارد البشرية.
فقد تم البحث عن أنظمة الذكاء االصطناعي في علم الحاسوب ،في حين ركزت دراسات التنظيم
جدا من األفكار حول الذكاء االصطناعي
واإلدارة على الموارد البشرية ،لذلك قدم علماء اإلدارة القليل ً
أساسيا
خالل العقدين الماضيين ،في حين أدرك أهمية أنظمة الذكاء االصطناعي وأنها ستكون متطلًبا
ً
نظر ألن أنظمة الذكاء االصطناعي أصبحت شائعة بشكل متزايد من ِقبل
في مختلف المجاالتً ،ا
المدراء في مختلف المؤسسات (.)Raisch & Krakowski, 2021
مفهوم الذكاء االصطناعي Artificial Intelligence
يشير مفهوم الذكاء االصطناعي ( ،)Artificial Intelligenceإلى الطريقة التي يتم من خاللها
محاكاة قدرات الذكاء البشري ،وهو جزء من علم الحاسوب الذي يتعامل مع عملية تصميم األنظمة
الذكية التي تظهر مجموعة من الخصائص التي يتم ربطها بالذكاء المتعلق بالعديد من السلوكيات
البشرية ( .)Badaro, Ibanez & Aguero, 2013ويرى لوران والدون ( Lauren & Laudon,
 " )2010: 227أن الذكاء االصطناعي بدأ كنظريات وفلسفة ،ثم أصبح قواعد وقوانين تحكم ذكاء
اآللة ،ثم أصبح خوارزميات تعلم ،ومن ثم أصبح ثورة صناعية مثله مثل اختراع اآلالت البخارية
والكهربائية والشرائح الرقمية".
عد الذكاء االصطناعي " "Artificial Intelligenceأحد فروع علم الحاسوب ،وإحدى الركائز
ُي ّ
األساسية التي تقوم عليها صناعة التكنولوجيا في العصر الحالي ،تأسس على افتراض أن ملكة
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الذكاء يمكن وصفها بدقة بدرجة تمكن اآللة من محاكاتها .وهو مصطلح يتكون من كلمتين ،هما :
الذكاء ،واالصطناعي ،ويقصد بالذكاء القدرة على فهم الظروف أو الحاالت الجديدة والمتغيرة؛ أي
القدرة على إدراك وفهم وتعلم الحاالت أو الظروف الجديدة ،فمفاتيح الذكاء هي اإلدراك الفهم ،والتعلم،
أما كلمة االصطناعي فترتبط بالفعل "يصنع" أو "يصطنع" ،وتطلق الكلمة على كل األشياء التي تنشأ
تميز عن األشياء الموجودة
نتيجة النشاط أو الفعل الذي يتم من خالل اصطناع وتشكيل األشياء ًا
بالفعل والمولدة بصورة طبيعية من دون تدخل اإلنسان ،وعلى هذا األساس يعني الذكاء االصطناعي
بصفة عامة الذكاء الذي يصنعه أو يصطنعه اإلنسان في اآللة أو الحاسوب ،وبالتالي فإن الذكاء
االصطناعي هو علم اآلالت الحديثة (ياسين سعد.)1411 ،
والذكاء االصطناعي في أبسط تعريفاته هو قدرة اآللة على محاكاة العقل البشري من خالل برامج
حاسوبية يتم تصميمها ( ،)Joost & others, 2003حيث يشير إلى قدرة الحاسب أو أية آلة أخرى
على تنفيذ تلك األنشطة التي عادة تتطلب الذكاء ،فهو يهتم بتطوير اآلالت وإضافة هذه القدرة لها،
ويمكن تعريفه أنه الحقل الفرعي لعلوم الحاسب المعنية بمفاهيم وأساليب االستدالل الرمزي بواسطة
الحاسب ،وتمثيل المعرفة الرمزية لالستخدام في صنع االستدالالت ،كما يمكن النظر إلى الذكاء
االصطناعي على أنه محاولة لنمذجة جوانب من التفكير البشرى على أجهزة الكمبيوتر (نفين فاروق،
 .)031 ،1411وعرف جريول ( (Grewal, 2014الذكاء االصطناعي على أنه " نظام المحاكاة
الميكانيكية الذي يقوم على جمع المعرفة والمعلومات التي تتعلق بمختلف القطاعات في العالم والعمل
على معالجتها ونشرها لإلستفادة منها على شكل ذكاء عملي".
وتشير الخطايبة ( )1415إلى أن الذكاء االصطناعي يقوم على تعزيز العمل اإلداري في قلب
موشرات نجاحها أو ساسا للجودة في أدائها .فتسارع التكنولوجيا والمعرفة
الجامعة ،ويعتبر من أهم ٔ
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ُيكسب الجودة أهمية كبيرة ومتميزة ،إ ذ تسعى معظم الجامعات إ لى تحقيقها بهدف تمكنها من تحقيق
جميع أهدافها في المنافسة ،وتحسين أ دائها بشكل عام.
كما يعرف الذكاء االصطناعي أنه المجال الذي يسعى إلى فهم طبيعة الذكاء البشري عن طريق
تكوين برامج على الحواسيب التي تقلد األفعال أو األعمال أو التصرفات الذكية (رأفت عاصم،
 .)00 ،1415ويعرف بلهاريت وآخرون ( )Belharet, et al., 2020الذكاء االصطناعي بأنه أحد
الركائز األساسية التي تقوم عليها األجهزة الحاسوبية ،أو التكنولوجيا بشكل عام ،إضافة إلى أن الذكاء
االصطناعي يتميز بقدرة األجهزة التكنولوجية على القيام بالعديد من المهام المشابهة للمهام التي تقوم
بها الموارد البشرية كقيادة السيارات والتعرف على الصور باإلضافة إلى تمييز األصوات ،والروبوتات
الناطقة.
ويرى نيكيتاس وآخرون ( )Nikitas, et al., 2020أن الذكاء االصطناعي مفهوم قوي ال يزال
في مهده ولديه القدرة على التطور إذا تم استخدامه بشكل صحيح كوسيلة من أجل التغير نحو
اإليجابية ،والذي يمكن أن يعزز التحوالت المستدامة إلى نماذج للعيش أكثر كفاءة في استخدام
الموارد بمختلف أنواعها.
وأكد رحمت زاده وفاليزاده -حقي ودباغ ( & Rahmatizadeh, Valizadeh-Haghi
 )Dabbagh, 2020أن الذكاء االصطناعي يتمثل في قدرة اآللة على محاكاة العقل البشري من
خالل تفسير البيانات التي تتلقاها من بيئتها ،والتعلم منها ،واستخدام هذه البيانات ،والمعلومات إلكمال
المهام بنجاح ،حتى في أكثر السيناريوهات غير المتوقعة والجديدة.
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ويشير كابالن هانلين ( )Kaplan & Haenlein, 2019إلى الذكاء االصطناعي بأنه مفهوم
يتم تعريفه على أنه مقدرة النظام على تفسير البيانات بشكل صحيح ،والتعلم من هذه البيانات واستخدام
هذه البيانات لتحقيق أهداف ومهام محددة من خالل التكيف المرن.
كما ويعرفه اوكانا فرنادز فالنزوا وفرنادز وفرندز وكارو ابوتو ( & Ocana-Fernandez
بأنه " أحد جوانب علم الحاسوب
ُ )Valenzuela-Fernandez & Garro-Aburto, 2019, 15
الذي يعمد على توفير مجموعة متنوعة من األساليب والتقنيات واألدوات إلنشاء النماذج والحلول
للمشكالت

من

خالل

محاكاة

سلوك

األفراد".

أما

بدزك

وهموند

( )Budzik & Hammond, 2016,123فعرف الذكاء االصطناعي على أنه "محاولة تجسيد
الذكاء البشري إلنتاج آالت وبرمجيات وتطبيقات بمقدرات تحاكي المقدرات البشرية بل قد تفوق عنها".
فالذكاء االصطناعي علم من علوم الحاسبات ،يرتبط بأنظمة الحاسوب التي تمتلك الخصائص
المرتبطة بالذكاء ،واتخاذ القرار ،ومشابهة السلوك البشري في المجاالت المختلفة ،ويوصف بأنه العلم
الذي يجعل اآلالت تحاكي العقل البشري؛ فالذكاء االصطناعي سلوكيات وخصائص معينة تتسم بها
البرامج الحاسوبية تجعلها تحاكي القدرات الذهنية البشرية وأنماط عملها ،ومن أهم هذه الخاصيات
القدرة على التعلم ،واالستنتاج ،ورد الفعل على أوضاع لم تبرمج عليها اآللة (مكاوي.)11 ،1418 ،
كما أشار قطامي ( )10 ،1418إلى أن الذكاء االصطناعي هو العلم الذي يسعى إلى تطوير نظم
حاسوبية تعمل بكفاءة عالية ،أي أنه قدرة اآللة على تقليد ومحاكاة العمليات الحركية والذهنية لإلنسان،
وطريقة عمل عقله في التفكير واالستنتاج والرد ،واالستفادة من التجارب السابقة وردود الفعل الذكية؛
فهو مضاهاة عقل اإلنسان والقيام بدوره.
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وبناء على ما سبق ،تستنتج الباحثة أن جميع التعريفات التي عرفت الذكاء االصطناعي اجتمعت
ً
على أنه مجموعة من التطبيقات التكنولوجية الذكية والتقنية التي يستخدمها اإلنسان في أداء مهامه
وتتصف بالدقة العالية والمرونة ،لذا فهي تسعى إلى تسهيل أداء مختلف المهام في الجامعات ورفع
جودتها من أجل تحقيق أعلى درجات الكفاءة في العمل.
أهمية أنظمة الذكاء االصطناعي
شائعا في جميع المجاالت وبمختلف األنواع  ،إذ
أصبحت أنظمة الذكاء االصطناعي م
صطلحا ً
ً
تم توظيفها في المجاالت التقنية ،والعلمية ،والعلوم اإلنسانية ،وتعمل أنظمة الذكاء االصطناعي على
تطوير أداء المؤسسات ،وتحسين مخرجاتها من خالل ارتباطها بالعديد من المهام ،كتقويم أداء
العاملين ،ومساعدة اإلدارة في عملية اتخاذ القرار ،باإلضافة إلى تحليل البيانات وقياسها من خالل
مؤشرات األداء والوصول إلى البيانات التي تعكس األداء الفعلي للمؤسسات بشكل أكثر دقة وواقعية
مقارنة بما يمكن أن يتوصل إليه استخدام األنظمة التقليدية المعتمدة على الموارد البشرية .فيهتم
الذكاء االصطناعي بتصميم األنظمة التي توضح الذكاء اإلنساني ( :فهم اللغة  -تعلم معلومات
جديدة  -االستدالل وحل المشاكل) ،ويقوم بالكشف عن أوجه النشاط الذهني اإلنساني التي من
أمثلتها  :الفهم ،اإلبداع ،التعليم ،اإلدراك ،حل المشكلة ،الشعور؛ وذلك بهدف تطبيقها على الحاسبات
اآللية (خوالد وآخرون.)1413 ،
كما يتميز تطبيق أنظمة الذكاء االصطناعي في الحد من األخطاء البشرية ،العتمادها على
برامج وأنظمة رقمية حديثة ،والتي يمكن أن تستخدم لتطوير أنظمة تحكي بعض عناصر ذكاء
اإلنسان ،وتسمح له بالقيام بعمليات استنتاج عن حقائق وقوانين يتم تمثيلها في ذاكرة الحاسب ،إلى
جانب دورها المهم في توفير التغذية الراجعة بصورة مباشرةـ وهو ما يساعد على تعديل الق اررات
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والخطط للتأكد من اتجاه الجهود نحو اتمام المشاريع بفاعلية وبأقل التكاليف والجهود (اليازجي،
.)1413
وتساعد العديد من تطبيقات أنظمة الذكاء االصطناعي مديري األقسام على التعامل مع
الصعوبات والمعيقات التي تتعرض لها المؤسسة في ظل المنافسة الشديدة بينها وبين المؤسسات
األخرى ،إضافة إلى ما سبق ،فإن استخدام أنظمة الذكاء االصطناعي يساعد على تسهيل العمليات
واإلجراءات اإلدارية والتنظيمية واإلنتاجية لضمان مستوى مرتفع من الكفاءة واإلنتاجية لألداء
المؤسسي؛ وبالتالي الحد من التعقيدات في اإلجراءات وتحقيق مستويات مرتفعة من الجودة (منير،
.)1413
ويذكر عبدالنور ( )1440أهمية الذكاء االصطناعي في المؤسسات؛ بأنه يسهم في المحافظة
على الخبرات البشرية المتراكمة بنقلها إلى اآلالت الذكية .كما يقوم الذكاء االصطناعي بالتخفيف
عن العامين الكثير من المخاطر والضغوطات النفسية ،وتجعلهم يركزوا على أشياء أكثر أهمية في
عملهم ،فالذكاء االصطناعي قد يكون أكثر قدرة على البحوث العلمية ،ويسهل الوصول إلى مزيد من
عامال مه ًما في زيادة تسارع النمو والتطور في الميادين العلمية كافة .كما
االكتشافات ،وبالتالي يعد
ً
قابال للتطبيق يعتمد على تقديم منظور جديد فيما يتعلق
حال ً
ويمكن اعتبار الذكاء االصطناعي ً
بديناميكية تعلم الفرد ،والناتج عن التفاعل االفتراضي الذي ينظمه الذكاء االصطناعي مما يسهل
عملية التعلم؛ وذلك ألن آليات دعم تعلم الفرد ستكون متاحة عند الضرورة بغض النظر عن وقت
الفرد ومكانه (.)Ocana-Fernandez, et al, 2019; Popenici & Kerr, 2017
ومن خالل ماسبق؛ يتضح للباحثة أن الذكاء االصطناعي قد يؤدي إلى إيجاد جو من المنافسة
بين خبراء التقنية المختصين به؛ وظهور أنظمة خبيرة لد ارسـة سـلوك وأفعـال وتوجهات شريحة كبيرة
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من العاملين وبناء أنظمة ذكية تحاكي السلوك البشري ،بل في بعض األحيان قد تتفوق األنظمة
الخبيرة بطريقة عملها الطريقة التي يقوم بها اإلنـسان .كما أن الذكاء االصطناعي يعود بالنفع على
الفرد في العديد من الجوانب والمجاالت ،من خالل قيام الحاسب اآللي بمحاكاة عمليات الذكاء التي
تتم داخل العقل البشري ،بحيث يصبح لدى الحاسوب المقدرة على حل المشكالت المعقدة ،واتخاذ
ق اررات سريعة ،بأسلوب منطقي ،وبتفكير العقل البشري نفسه.
خصائص الذكاء االصطناعي
استخدمت معظم المؤسسات الذكاء االصطناعي لما له من خصائص وسمات تمثلت بسهولة
ودقة العمل ،وتقليل الحاجة إلى الموارد البشرية ،مما يساهم في زيادة التقدم التكنولوجي والعلمي بشكل
كبير بتكلفة ،وجهد ،ووقت أقل ،فقد حول الذكاء االصطناعي العمل المؤسسي في مختلف الجوانب.
تفرض طبيعة الذكاء االصطناعي وخصائصه مجموعة من الوظائف التي لم تكن في مقدور
اإلدارة التقليدية ممارستها ،فهناك مهام جديدة وواقع مغاير يمارس فيه الذكاء االصطناعي عمله،
حيث يكسر الذكاء االصطناعي طوق العزلة الذي تدور داخله ممارسات اإلدارات التقليدية
ومعامالتها ،فيتيح الذكاء االصطناعي إمكانية االندماج في اإلنترنت بوصفة نافذة لها ،وتصبح
سهال في ظل الذكاء االصطناعي ،حيث تنتفي
الهياكل اإلدارية المحوسبة مرنة التعامل مع اإلدارة ً
هيمنة اإلدارات المركزية على حركة العمل ،وتختفي قيود البيروقراطية على المعامالت والمعلومات،
في ظل تحول اإلدارات من طور المعلومات التقليدية إلى طور المعلومات الذكية
(.)Gradiesh, 2001
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ويمكن القول أن الثورة الرقمية أدت إلى تغيرات عميقة وواسعة في بيئة األعمال وأساليبها وطريقة
تنظيمها ومصادر ميزتها التنافسية وغير ذلك الكثير .ويمكن مالحظة هذه التغيرات من خالل
الخصائص التالية :
 االنتقال من منظومة المعلومات المحوسبة المستقلة إلى منظومات المعلومات المحوسبة الشبكية :كان من نتائج ظهور المعالجة الموزعة وقواعد بياناتها الموزعة أن اتجهت تكنولوجيا المعلومات
إلى مزيد من االنتشار والالمركزية .ونتيجة انبثاق ثورة االتصاالت تحولت نظم المعلومات
المحوسبة التي كانت تعمل في صورة منظومات مستقلة إلى نظم معلومات شبكية تعمل وتستفيد
من التقنيات المتقدمة في مجال شبكات االتصاالت والتبادل اإللكتروني للبيانات (غوانمة،
.)5102
 االنتقال من القيادة المرتكزة على المهام أو على العاملين إلى القيادة المرتكزة على مزيجالتكنولوجيا والزبون  :يستطيع الذكاء االصطناعي التعامل مع مورد المعلومات التي تنتجها نظم
معلومات إدارية تحتوي على مكونات ذكية مهمة مثل (قاعدة بيانات ذكية ،وقاعدة نماذج ذكية،
وبرمجيات ذكية للتنقيب عن البيانات) وذلك لتشكيل أبعاد وعالقات جديدة فيما بينها .أي أن
بإمكان الذكاء االصطناعي استخدام منظومات وتقنيات محوسبه تتضمن القدرة على التفكير
والرؤية والتعلم والفهم واستنباط المغزى العام من سباق المعلومات المنتجة ).)Dave, 2002
 االنتقال من نظم المعالجة خالل مراحل إلى نظم المعالجة التحليلية الفورية  :تعتبر نظم المعالجةنوعيا لنظم المعالجة بالدفعات التقليدية التي لم تعد تناسب الطبيعة المتغيرة
تطوير
ًا
الفورية
ً
للمعلومات.فضالعن ذلك ،تقدم نظم المعالجة
مستمر
ًا
والسريعة لألعمال والتي تتطلب تحديثًا
ً
التحليلية الفورية فرصة إضافية للذكاء االصطناعي إلنتاج تقارير معلوماتية متعددة وتوفير قدرات
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الدخول المرن والسريع ألحجام كبيرة من بيانات مشتقة من عمليات تخضع مداخالتها لتغيير
مستمر(غوانمة.)5102 ،
 العمل من خالل شبكات اإلنترنت  :Extranet -Intranetيعمل الذكاء االصطناعي فيالمؤسسات الحديثة من خالل ربط نظم المعلومات بتقنيات االتصاالت المهمة مثل شبكات
اإلنترنت واإلكسترانت .وشبكة اإلنترنت هي شبكة المنظمة الخاصة التي تستخدم تكنولوجيا
اإلنترنت ،والمصممة لتلبية حاجات العاملين من المعلومات الداخلية .وال يستطيع غير العاملين
بالمؤسسة من استخدام هذه الشبكة أو الدخول إلى بياناتها كقاعدة عامة لكن قد تسمح المؤسسة
بإعطاء موافقة لمجموعة خاصة من المستفيدين مثل كبار العمالء الستخدام موارد الشبكة.
عيين هم الذين لديهم
وباستخدام تقنية الجدران النارية تستطيع المنظمة ضمان أن المستعملين الشر ّ
إمكانية الدخول إلى الشبكة ).)Turban, 2008
 العمل على أساس تقنية مزود الخدمة  :من ضمن األدوات الثمينة التي يستخدمها الذكاءاالصطناعي هي تقنية المزود/المضيف التي تعتبر أساس عمل شبكات اإلنترانت واإلكسترانت
واإلنترنت وتقنيات الخدمة اإللكترونية الفورية (إبراهيم.)5101 ،
 تحول المؤسسة من الهياكل المركزية إلى الهياكل المرنة  :كان من نتائج تطبيق نظم وتقنياتالذكاء االصطناعي حدوث تغيير جوهري في بيئات المؤسسات .ولقد تحولت هذه المؤسسات مع
بزوغ فجر الذكاء االصطناعي من المركزية الوظيفية إلى الالمركزية الوظيفية إلى الهياكل
التنظيمية المرنة واإليكولوجية المستندة إلى المعلومات وليس ألحكام الفريق وعمله مهما بلغ من
نبوغ وخبرة (.)Robbins, 2001
 التحول من مفهوم الميزة النسبية إلى الميزة التنافسية المؤكدة  :لقد ظل مفهوم الميزة النسبية سائدالفترة طويلة ومصاحبا للمنافسة التقليدية واألساليب القديمة والعمل اإلداري .لكن مع المزايا التي
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تُتيحها اإلدارة ،ال سيما توفير قدرات تقديم الخدمة الممتازة بصورة فورية وبالوقت الحقيقي
كافيا لحاجات اإلدارة وقواعد
للمستفيدين والفئات األخرى ذات المصلحة  ،لم يعد هذا المفهوم ً
لعبة المنافسة الجديدة (المسعودي.)1444 ،
مجاالت توظيف الذكاء االصطناعي في الجامعات
أوال :المجال اإلداري
لقد أصبحت المؤسسات المعاصرة ،ومنها الجامعات ،تواجه تحديات غير مسبوقة ،بسبب
التغييرات الناتجة عن الثورة المعلوماتية والتقنية ،حيث شهدت 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 وخوالدة.)1411 ،
وقد أخذت إدارة الجامعات حديثًا آليات متنوعة وعديدة لتحقيق أهدافها وأهداف مجتمعاتها ،ومن
تلك اآلليات (تغيير الهياكل التنظيمية ،تعديل السياسات واألساليب ،تطوير السلوكيات ،التركيز على
مراقبة جودة المخرجات ،التطوير التنظيمي ،البحث عن إطار متكامل للتطوير يحقق القدرة على
التنافسية والبقاء) ،ومن أحدث آليات تنظيم وتطوير وتحسين أداء اإلدارة الجامعية؛ توظيف الذكاء
االصطناعي ،حيث تبرز ضمن موضوعات الدراسة الهامة والحديثة في مجال اإلدارة الجامعية والذي
متكامال ألداء
شامال
مدخال
يتضمن مجموعة من المبادئ المرتبطة بعضها ببعض ،والتي تشكل
ً
ً
ً
العمل بمستوى متميز من الجودة والنوعية (ابوبكر.)1413 ،
كما وظفت إدارات الجامعات الذكاء االصطناعي بهدف تحسين المخرجات التعليمية من خالل
جودة العمليات التعليمية ،ولتحقيق هذا الهدف يتطلب إدارة واعية قادرة على زيادة التفاعل بين الجامعة
والمجتمع عبر برامج وأنشطة متنوعة ومتجددة ،فهي إدارة تتطلب قادة لديهم القدرة على مواجهة
المتغيرات والتحديات الكبيرة والذين يملكون القدرة والتصميم على النجاح (عفيفي .)1410 ،إن
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توظيف الذكاء االصطناعي وما يتطلبه من تغيرات جذرية بمفاهيم اإلدارة في الجامعات ونظم عملها
كما يراها (منير)5102،؛ تعمل على  :تحسين مستوى أداء الخدمات داخل الجامعة ،وتخفيض
التكاليف ،كما وتخفف من التعقيدات اإلدارية ،وتحقق الشفافية اإلدارية.
لذا يتوجب على الجامعات تدريب اإلداريين في جميع المستويات ليكونوا قادرين على استيعاب
الذكاء االصطناعي لتوظيفه في أعمالهم القيادية ،كي ال تضعف مقدرتهم على اإلدارة واإلشراف على
فرق العمل داخل الجامعة ،أوالقصور في التوجيه واإلشراف واإلرشاد للقوى البشرية ذات اإلتجاهات
واالحتياجات المختلفة ،فالجامعة بحاجة إلى قادة يمتلكون مهارات اإلدارة الناجحة والتفاوض وإدارة
األزمات.
وبالنظر إلى مراحل توظيف الذكاء االصطناعي داخل الجامعة ،يالحظ أنها تحتاج إلى إعداد
مسبق ،وتخطيط واع ،وتنفيذ دقيق ،باإلضافة إلى إيجاد البيئة والبنية التحتية المناسبة لضمان تحقيق
األهداف ،كما أنها تتطلب المتابعة واإلشراف ،وذلك لضمان إيجاد أفضل مستوى من الخدمات ،وهذا
يتطلب وجود الكفاءات واإلدارة الفاعلة للوصول إلى أفضل مستوى من المخرجات اإلدارية.
ومما سبق يتضح أن توظيف اإلدارات الجامعية للذكاء االصطناعي تعني تحويل كافة العمليات
اإلدارية ذات الطبيعة الورقية إلى عمليات ذات طبيعة إلكترونية باستخدام مختلف البرامج والتقنيات
اإللكترونية في اإلدارة ،فالذكاء االصطناعي سوف يغير من وظائف اإلدارة التقليدية ،من حيث ظهور
وظائف جديدة مثل ( :التخطيط اإللكتروني والتنظيم اإللكتروني والتوجيه اإللكتروني والرقابة
اإللكترونية).
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ثانيا :المجال األكاديمي
إن التطور الكبير في اإلمكانيات الهائلة التي يقدمها الذكاء االصطناعي لألغراض التعليمية من
خالل ظهور شبكة المعلومات الدولية (اإلنترنت) وما رافقها من تطورات هائلة أدت إلى امكانية
حصول الطلبة وأعضاء هيئة التدريس على الكم الهائل من المعلومات التي يحتاجونها ويرغبون
بالحصول عليها إلكمال عملية التعلم والتعليم عندهم وهم في مواقعهم الدراسية ،حيث اضافت طرًقا
عديدة للحصول على المعلومات وتبادلها مع اآلخرين بصورة لم تكن مألوفة سابًقا .ونتيجة لذلك
ط ُرق
ينبغي االستفادة من استخدام الذكاء االصطناعي لألغراض التعليمية وخاصة في تطوير ُ
التدريس والتعليم للحصول على تَ َعُّلم فعال (الطباخ.)5102 ،
ّ
وُيعتبر الذكاء االصطناعي من التقنيات اإللكترونية التي تعمل طبًقا لمجموعة تعليمات معينة
لها القدرة على استقبال المعلومات وتخزينها ومعالجتها واستخدامها من خالل إعداد البرامج التي تلبي
ٍ
وي ُس ْر ،وإن استخدام الذكاء االصطناعي كأحد أساليب تكنولوجيا التعليم يخدم
حاجة الطلبة بسهولة ُ
أهداف تعزيز التعليم الذاتي مما ي ِ
ساعد عضو هيئة التدريس في مراعاة الفروق الفردية ،وبالتالي يؤدي
ُ
إلى تحسين نوعية التعلم والتعليم ،باإلضافة إلى تقليل زمن التعلم وزيادة التحصيل ،وتثبيت وتقريب
المفاهيم العلمية للمتعلم ،وعرض المادة العلمية وتحديد نقاط ضعف الطلبة وامكانية طرح األنشطة
فضال عن المقدرة على تحقيق األهداف
العالجية التي تتفق وحاجة الطلبة (أبوزقية.)1418 ،
ً
التعليمية الخاصة بالمهارات كمهارات التعلم ومهارات استخدام الحاسب اآللي وحل المشكالت
(.)Günea, Çiftcia, & Üstündaa , et al., 2010
وتكمن أهمية الذكاء االصطناعي في مجال التعليم من خالل توفر عدد كبير من البرمجيات
الجاهزة الموجهة للتعلم الذاتي أو التعّلم بمساعدة المعلم والمعتمدة على نقل المعرفة بإستخدام اإلنترنت،
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ِ
الدراسات والكتب اإللكترونية المتوفرة على شبكة اإلنترنت والتي
وعلى األعداد الضخمة من األبحاث و ّ
يمكن للمعلمين االستفادة منها في تطوير ذاتهم وأساليب تدريسهم ومهاراتهم ،إضافة إلى إمكانية
استخدام برامج الذكاء االصطناعي للنقاش وتبادل اآلراء بين المعلمين أنفسهم ومناقشة مشكالتهم
واالطالع على األساليب التعليمية الحديثة ،وهذا ينعكس على تطوير العملية التعليمية التعّلمية ككل
(حسن.)2017 ،
يستنتج مما سبق؛ تزايد اهتمام التربويين والقائمين على التعليم الجامعي في العصر الحالي
بالمتغيرات الحديثة من خالل توظيف تقنية الذكاء االصطناعي في العملية التعليمية على نقل وتداول
مؤكدا ال يمكن إغفاله وفهم المتغيرات الحديثة لالتصال
المعرفة ،ففاعلية هذه التقنية أصبح أم ًار
ً
وتقنياته يساعد في توفير الظروف البيئية المناسبة للعملية التعليمية التي يتم توظيف تقنيات االتصال
فيها بما يتناسب والظروف البيئية المحيطة بالمتعلم خارج نطاق قاعة الدرس ،مما يزيد القدرة على
ٍ
مستقبل للمعلومات
بعيدا عن اإللقاء وسرد المعلومات ،فيتحول دور الطالب من
رفع معدل التحصيل ً
مستغال في ذلك كل إمكانياتها المتاحة.
إلى متفاعل مع البيئة التعليمية من خالل التقنية
ً
ويمكن مالحظة أن موضوع الذكاء االصطناعي يلعب دوًار في جودة األداء الجامعي إذ أشارت
بعض الدراسات كدراسة جانج ) ،(Chang, 2019ودراسة خطايبة ( ،)1415ودراسة كساب
مؤشر
ًا
( .)2011إلى أن قدرة الجامعة على تقديم خدمات متطورة باستخدام الذكاء االصطناعي يعد
لجودة األداء فيها .ومن هنا ارتأت الباحثة اعتماد المجالين /اإلداري واألكاديمي لتحديد درجة توظيف
الذكاء االصطناعي فيهما حيث أن مهام الجامعة تنصب في هذين المجاليين الرئيسين.

المحور الثاني  :جودة األداء الجامعي
يسهم التعليم في بناء الشخصية الوطنية وتكريس الهوية الحضارية؛ من خالل دوره في عملية
التنشئة االجتماعية والثقافية ،وهو يمثل الركيزة األساسية في خلق قوة عمل مدربة تلبي احتياجات
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التنميـة وسـوق العمل ،ومن خالله يتم خلق أجيال قادرة على التواصل مع العالم والتعامل مع مستجداته
بفاعليـة واقتـدار .ولذلك ،ومنذ سنوات خلت ،لم تتوان الدول في دق ناقوس الخطر واتخاذ خطوات
جذرية لضمان جودة األداء الجامعي فيها وضمان سالمة مخرجات هذا النظام.
مفهوم جودة األداء
تُوصف الجودة أنها شاملة ،ألنها تشمل جميع مجاالت نشاطات المؤسسات والدوائر الحكومية
وغير الحكومية ،كما أنها تشمل كافة أبعاد الخدمة .ومن خالل التطور الفكري واإلداري بما يتعلق
في إدارة الجودة ،يمكن مالحظة تتابع مداخل الجودة عبر تطورها ،والذي ال يحدث من خالل قفزات،
تابعا لسلسلة اكتشافات في القرن
إنما يكون من خالل تطور منظم مستقر وثابت .وكان هذا التطور ً
الماضي ،وتقسم هذه االكتشافات إلى أربعة عصور وهي ( :الفحص ،والمراقبة اإلحصائية للجودة،
وتأكيد الجودة ،وإدارة الجودة الشاملة) .وتعتبر إدارة الجودة بأنها األسرع واألفضل إلى التغير ،ومقياس
أساسي لألفضلية بين المؤسسات ،حيث اكتشفت الكثير من المؤسسات أهميتها االستراتيجية الكبيرة،
مما زاد في نموها وفاعليتها ،ومن قدرتها على البقاء في السوق التنافسية (قنديل.)5101 ،
مبادئ إدارة جودة األداء الجامعي
أشار عطية ( )5112بأن نظام إدارة الجودة يتمحور في مجموعة من المبادئ والقواعد المتمثلة
في (التركيز على العميل ،والتركيز على إدارة الموارد البشرية ،والتحسين المستمر في اإلبداع ،التزام
اإلدارة العليا ،الق اررات المبنية على الحقائق) .لذا فإن الجامعات التي تؤمن بفلسفة الجودة تسعى في
العمل على تهيئة مستلزماتها الضرورية ،من خالل تحقيق التطبيق الناجح والفعال ،ولكن أيضا جودة
العمل ،والسلوك االجتماعي للفرد الذي أطلق عليه في بداية الثمانينات من القرن الماضي سلوك
متميز،
ًا
المواطنة التنظيمية (قنديل .)5101 ،إذ أن هناك عدة عوامل يجب توافرها ليصبح األداء
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فالجامعة الناجحة والمتميزة ،هي التي تسعى لتحسين أدائها ،ويتضح وجودها من وضوح أهدافها
األساسية الم تمثلة في الرؤيا ،التي تلتزم بجميع مستويات القيادة من خالل سعيها للتطوير وتحقيق
أهدافها واستم ارريتها (عبيد.)5102 ،
أهمية جودة األداء
تعتبر جودة األداء ذات أهمية كبيرة ،إن كان للمؤسسة أو للزبون ،لذا تعتبر جودة األداء من أهم
العوامل التي تحدد حجم الطلب على منتجات المؤسسة ،حيث ُيقاس نجاح المؤسسة من خالل مستوى
ومهارتهم ،ومستوى
ا
جودة أدائها المكون من العالقات التي تربط المؤسسة مع الزبون ،وخبرة العاملين
الخدمات المقدمة لعمالء المؤسسة التي تلبي جميع حاجاتهم (قنديل.)5101 ،
وهنا ترى الباحثة من خالل ما سبق ذكره ،أن هذا العصر الذي يزدحم بالمعلومات والعولمة،
وتتسارع فيه التكنولوجيا والمعرفةُ ،يكسب الجودة أهمية كبيرة ومتميزة ،إذ تسعى معظم الجامعات إلى
تحقيقها بهدف تمكنها من تحقيق جميع أهدافها في المنافسة ،وتحسين أدائها بشكل عام ،فكلما
انخفض مستوى الجودة في الجامعة ،أدى ذلك إلى انخفاض أدائها ،وبالتالي إلحاق الضرر بها.
أهداف جودة األداء الجامعي
أشار نور الدين ( )5112أن هناك نوعين من أهداف الجودة النوع األول   :ويتعلق بالمعايير التي
تسعى الجامعة في الحفاض عليها ،والتي تُصاغ على مستوى أداء الجامعة ،وذلك من خالل استخدام
متطلبات ذات مستوى أدنى تتعلق بصفات مميزة مثل األمان ،وإرضاء الطلبة ،وغيرها .النوع الثاني :
كمن في تحسين الجودة للجامعة ،للحد من األخطاء وتطوير الخدمات المقدمة للطلبة بشكل افضل.
َي ُ
ويذكر العباسي ( )1440أهداف الجودة وهي :
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_األداء الخارجي للجامعة ،والذي يتضمن البيئة والمجتمع ،والخدمات المقدمة للطلبة وإشباع حاجاتهم،
وقدرة الجامعة على المنافسة ،وضبط العمليات وقدرة الجامعة على التفاعل.
_ األداء الداخلي للجامعة ،التي تكمن بمقدرة الجامعة وفاعليتها ومدى استجابتها للتغيرات المحيطة
بالعمل ،ومستوى أداء للعاملين من مهارات وقد ارت وخبرات ،والذي يتم من خالل التحفيز وتطوير
العاملين.
العوامل المؤثرة على األداء الوظيفي
يشير الكردي ( )1416إلى العوامل المؤثرة في األداء الوظيفي وهي كاآلتي :
عدم وجود أهداف للجامعة  :إن الجامعة التي ال تمتلك خطط تفصيلية لعملها وأهدافها ،ومعدالت
اإلنتاج المطلوب أدائها ،لن تستطيع قياس ما تحقق من إنجاز أو محاسبة موظفيها على مستوى
أدائهم لعدم وجود معيار محدد مسبًقا لذلك ،كما أن عدم امتالك الجامعة معايير أو مؤشرات لإلنتاج
واألداء المتميز ،يتساوى الموظف صاحب األداء الجيد مع الموظف صاحب األداء الضعيف.
إن عدم مشاركة العاملين في المستويات اإلدارية
غياب العمل الجماعي بين الموظف واإلدارة ّ :
المختلفة في التخطيط وصنع الق اررات ُيساهم في وجود فجوة بين القادة االكادميين والموظفين في
المستويات الدنيا ،وبالتالي يؤدي إلى ضعف الشعور بالمسؤولية والعمل الجماعي لتحقيق أهداف
الجامعة ،وهذا يؤدي إلى تدني مستوى األداء لدى هؤالء الموظفين لشعورهم بأنهم لم يشاركوا في
وضع األهداف المطلوب إنجازها أو في الحلول للمشاكل التي يواجهونها في األداء ،وقد يعتبرون
أنفسهم مهمشين في الجامعة.
التفاوت في أداء الموظفين  :من العوامل المؤثرة في أداء الموظفين عدم نجاح األساليب اإلدارية التي
تربط بين معدالت األداء والمردود المادي والمعنوي الذي يحصلون عليه ،فكلما أرتبط مستوى أداء
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الموظف بالترقيات والعالوات والحوافز التي يحصل عليها كانت عوامل التحفيز غير مؤثرة بالعاملين،
متميز لتقييم أداء الموظفين ليتم التمييز الفعلي بين الموظف المجتهد ذي األداء
ًا
نظاما
وهذا يتطلب
ً
العالي والموظف المجتهد ذي األداء المتوسط والموظف المهمل والموظف غير المنتج.
مشكالت في الرضا الوظيفي  :فالرضا الوظيفي من العوامل األساسية المؤثرة في مستوى أداء
الموظفين ،فعدم الرضا الوظيفي أو انخفاضه يؤدي إلى أداء ضعيف وإنتاجية أقل ،والرضا الوظيفي
يتأثر بعدد كبير من العوامل التنظيمية والشخصية للموظف ،مثل  :العوامل االجتماعية كالسن والمؤهل
التعليمي والجنس والعادات والتقاليد ،والعوامل التنظيمية  :كالمسؤوليات والواجبات ونظام الترقيات
والحوافز في الجامعة.
التسيب اإلداري  :قد ينشأ التسيب اإلداري نتيجة ألسلوب القيادة أو اإلشراف ،أو للثقافة التنظيمية
السائدة في الجامعة ،فالتسيب اإلداري في الجامعة يعني ضياع ساعات العمل في أمور غير منتجة
بل قد تكون مؤثرة بشكل سلبي على أداء جميع الموظفين (الغزو.)1415 ،
من هنا تستنتج الباحثة أن جودة األداء تعتبر من أهم العوامل التي تحدد حجم الطلب على
الخدمات المقدمة من الجامعة ،حيث ُيقاس نجاح الجامعة من خالل مستوى جودة أدائها المكون من
ومهارتهم ،ومستوى الخدمات المقدمة لطلبة
ا
العالقات التي تربط الجامعة مع الطلبة ،وخبرة العاملين
الجامعة التي تلبي جميع حاجاتهم.
معايير جودة األداء الجامعي  :قد تختلف مؤشرات ومعايير توكيد الجودة واالعتماد فى إعدادها
جميعا تتفق فى المحتوى والمضمون
وصياغتها وعمقها واتساعها بـاختالف الدول التى تطبقها ،إال أنها
ً
والتوجهـات ،ونعـرض بإيجـاز لهـذه المؤشرات والمعايير ،وهى كما يلي :
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معيار الرسالة والغايات واألهداف  :يحـب أن يكـون للجامعة رسالة تحدد غرضها فى مجال التعليم،
وتوضح لمن تقدم خدماتها ،وما الذى تنوى القيام به ،والكيفية التى تحقق بها أهدافها ،وتستخدم فى
صياغة وتشكيل برامجها وممارساتها وتقييم فعاليتها.
معيار التخطيط وتخصيص الموارد والتجديد المؤسسي :تقوم الجامعة بالتخطيط والتخصيص
المستمر لمواردها معتمدة فى ذلك على نتائج تقييمها للبيئة الداخلية والخارجية ،كما تحدد إجراءات
التنفيذ والتقييم لمدى نجاح الخطـط الموضوعة والموارد المخصصة فى إحداث التغيير المنشود،
والمحافظة على الجودة وتحسينها.
معيار الموارد المؤسسية  :تتوافر المـوارد البـشرية والماليـة والفنية والطبيعية المطلوبة لتحقيق رسالة
وأهداف الجامعة ،ويسهل الحصول عليها ،ويتم تحليـل وتقييم فعالية وكفاءة استخدام هذه الموارد كجـزء
مـن عمليـة التقيـيم المـستمر للجامعة.
معيار القيادة الجامعية  :يحـدد النظام المؤسسي للجامعة أدوار القيادة الجامعية بمستوياتها
المختلفة فـى إعـداد الـسياسات واتخـاذ الق اررات من خالل هيكلية فعالة وبدرجة عالية من االستقاللية
لتأكيد التكامل المؤسسي ،والوفاء بمـسئوليات رسم السياسات وتخصيص الموارد بما يتفق مع رسالة
الجامعة.
هيكأل إدارًيا يسهل العمليات التعليمية والبحثية ،ويدعم الجودة،
معيار اإلدارة  :يتوافر للجامعة
ً
ويساند المجالس واللجان الجامعية على مختلف مستوياتها فى القيام بمهامها وأداء أدوارها.
معيار العدالة والنزاهة والشفافية  :تظهر الجامعة فى إطار ممارساتها وأنشطتها التعليمية استجابة
للمعايير األخالقية والمهنية وسياساتها العامة بما يدعم حريتها األكاديمية.
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معيار التقييم المؤسسي  :تقوم الجامعة بوضع وتنفيذ خطة وإجراءات تقييم الفعالية الكلية للجامعة
فى تحقيق رسالتها وأهدافها ،وتنفيذ خططها وبرامجها ،وتخصيص مواردها ،وتحديد نفسها ،وممارسة
أدوارها اإلدارية والخدمية بكفاءة وفى إطار من المعايير األخالقية والمهنية فى تعاملها مع العاملين
بها والمتعاملين معها.
بناءا على ما تقدم في هذا الفصل ترى الباحثة أن تطبيق الذكاء االصطناعي يعود على مستوى
ً
المؤسسة بشكل عام ليس فقط على مستوى الفرد ،لذا أهتمت الكثير من المؤسسات األردنية وخاصة
بالغا بهذا المجال ،حيث أنها أصبحت إدارات هذه الجامعات تعتمد
الجامعات الحكومية
اهتماما ً
ً
وبشكل كبير على الذكاء االصطناعي في إنجاز كافة معامالتها وتقديم خدماتها؛ وذلك من أجل
الوصل إلى الجودة في األداء.
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ثانيا :الدراسات السابقة ذات الصلة
ارتأت الباحثة تقسيم الدراسات السابقة إلى دراسات تتعلق بالذكاء االصطناعي ،وأخرى تتعلق
بجودة األداء الجامعي مرتبة من األقدم إلى األحدث حسب التسلسل الزمني لها.
دراسات الذكاء االصطناعي
وأجرى كامل ( )1416دراسة هدفت إلى تصميم وبناء نظام تعليمي الكتروني قائم على تقنيات
الذكاء االصطناعي ،وقياس فاعليته على تنمية بعض مهارات التحليل االحصائي ،استخدم البحث
المنهج التجريبي حيث تم تطبيق النظام التعليمي اإللكتروني الذكي على عينة من طالب الدراسات
العليا بكلية التربية النوعية بجامعة المنصورة وعددها ( )64طالب وطالبة ،تم تقسيمهم إلى مجموعتين
مجموعة ضابطة وعددها ( )34طالب وطالبة ،ومجموعة تجريبية وعددها ( )34طالب وطالبة،
مهارت التحليل
ا
وأكدت النتائج على فاعلية النظام التعليمي االلكتروني الذكي المقترح في تنمية
اإلحصائي لعينة البحث.
قام الشوابكة ( )1414بدراسة هدفت التعرف إلى دور تطبيقات الذكاء االصطناعي "النظم
الخبيرة" في اتخاذ الق اررات اإلدارية في البنوك السعودية .ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج
الوصفي .وقام الباحث باستخدام استبانة تكونت من ( )18فقرة بعد التأكد من صدقها وثباتها ،وزعت
على عينة تكونت من ( )83موظف .أظهرت نتائج الدراسة أن درجة جميع أبعاد المتغير المستقل
لتطبيقات الذكاء االصطناعي "النظم الخبيرة" مالئمة النظام والتدريب والتطوير والبرنامج الذكي
المستخدم والنظام األمني ،كانت مرتفعة.
اهتمت دراسة ( )Luo,2018بعمل برمجية  Prolo Java and AI languageلتحضير دليل
نظام التدريس القائم على الذكاء االصطناعي ،وقد اعتمد على نظرية النظام الخبير للذكاء
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االصطناعي ،وفي الوقت نفسه صمم إطار Struts + Spring Hibernate lightweight
 ،JavaEEوقد تم تخفيض درجة اقتران كل وحدة في النظام إلى حد كبير لتسهيل التوسع في
وظائف لمستقبل بناء على مبدأ تعليم النظام الخبير المعتمد على الذكاء االصطناعي ،وقد أظهرت
النتائج أن النظام قابل للتطبيق ومفيد .وخلصت إلى أن نظام الذكاء االصطناعي فعاالً ولديه أهمية
مرجعية معينة.
وأجرى الياجزي ( )1413دراسة هدفت إلى التعرف على استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي
الدرسة استكما ًال للخريطة البحثية في
في دعم التعليم الجامعي بالمملكة العربية السعودية ،وتعد هذه ا
تكنولوجيا التعليم خاصة في ضوء توجهات رؤية المملكة العربية للخريطة السعودية  1434باالهتمام
بتوظيف التكنولوجيا في التعليم ،وقد اعتمدت الباحثة على المنهج االستقرائي باستخدام األسلوب
الوصفي التحليلي من خالل التحليل النظري الخاص بالذكاء االصطناعي ،توصلت النتائج إلى أن
استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي في دعم التعليم الجامعي بالمملكة العربية السعودية كان بدرجة
متوسطة.
في حين أجرى زاهو وجن وليو وزانغ وكوبلند ( Zhao, Chen, Liu, Zhang & Copland,
 ) 2019دراسة في الصين هدفت إلى الكشف عن أثر استخدام أنظمة التدريس القائمة على الذكاء
االصطناعي عبر االنترنت ،ولتحقيق هدف الدراسة ،تم استخدام المنهج الوصفي الناقد المستند إلى
تحليل أنظمة التدريس من أجل تحليل الدراسات التي استخدمت أنظمة التدريس القائمة على الذكاء
االصطناعي عبر االنترنت .وأشارت النتائج إلى أن استخدام أنظمة التدريس القائمة على الذكاء
االصطناعي عبر االنترنت أثرت بشكل إيجابي على درجة التحصيل األكاديمي للطلبة.
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أجرى عباس ( )1414دراسة في العراق هدفت للتعرف إلى التعرف على اتجاه طلبة الجامعة
نحو الذكاء االصطناعي وعالقته بالتوجه نحو المستقبل .تكونت عينة الدراسة من ( )144طالبا
وطالبة .ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم المنهج الوصفي االرتباطي ،واستخدم مقياس الذكاء
االصطناعي ومقياس التوجه نحو المستقبل ،وتم التأكد من صدقهما وثباتهما .أظهرت النتائج أن
معرفيا
تناغما
الطلبة لديهم توقعات مستقبلية جيدة وانهم يؤمنون بالعلة والتطور العلمي ،وأن هناك
ً
ً
وتوازن حول طبيعة التوجهات ونظرتهم حول المستقبل.
وأجرى العوضي وأبو لطيفة ( )1414دراسة في فلسطين هدفت إلى الكشف عن تأثير توظيف
الذكاء االصطناعي على تطوير العمل اإلداري في ضوء مبادئ الحوكمة .تكونت عينة الدراسة من
( ) 111موظف ممن هم مكلفين بأعمال إدارية في الو ازرات الفلسطينية .ولتحقيق أهداف الدراسة تم
استخدام المنهج الوصفي التحليلي ،وقد استخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات .أظهرت النتائج أن
هناك أثر لتوظيف الذكاء االصطناعي على تطوير العمل اإلداري في ضوء مبادئ الحوكمة.
دراسة أبو خالد ( )Abu-Khaled, 2020التي أُجريت في األردن .هدفت إلى التعرف على
أثر الذكاء االصطناعي على التوظيف في الشركات عالية التقانة في السوق األردني .تكونت عينة
الدراسة من ( )138من المدراء والموظفين والمشرفين العاملين في الشركات األردنية .ولتحقيق هدف
الدراسة ،تم استخدام المنهج الكمي المستند إلى االستبانة ،بينت نتائج الدراسة أن وجود عالقة ارتباطية
بين أبعاد الذكاء االصطناعي وأبعاد التوظيف ،كما وبينت النتائج وجود أثر ذات داللة احصائية في
الذكاء االصطناعي على إجمالي العاملين في الشركات األردنية.
دراسة بواه ولينانين وو وكيسي ( )Buah, Linnanen, Wu & Kesse, 2020التي أُجريت
في أُوروبا .عمدت إلى التعرف على تطبيقات الذكاء االصطناعي في أنظمة الطاقة مع التركيز على
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متطوعا ومتطوعة من
ظاهرة القبول االجتماعي لمشاريع الطاقة ،تكونت عينة الدراسة من ()138
ً
( )15دولة مختلفة ،ولتحقيق هدف الدراسة ،تم استخدام المنهجية الكمية المستندة إلى االستبانة،
والمنهجية النوعية المستندة إلى تحليل تجربة المحاكاة التي قام بها النظام لمشروع الطاقة ،بينت نتائج
الدراسة وجود اثر لتطبيق أنظمة الذكاء االصطناعي على مستوى التواصل والمشاركة في إدارة
المشاريع الهندسية ،وابتكار حلول إبداعية للتعامل مع المشكالت المرتبطة بالطاقة ،كما أظهرت
أيضا أن تطبيقات الذكاء االصطناعي تساهم في إتاحة فرصة المشاركة المجتمعية في التأثير
النتائج ً
على نتائج المشروع ومخرجاته من منازلهم باستخدام التقنيات الرقمية الذكية.
دراسة هيوداسي وآدي ( )Hudasi & Ady, 2020التي أُجريت في هينغاريا .هدفت الدراسة
إلى الكشف عن طرق إدارة البيانات في أنظمة المدينة الذكية باستخدام الذكاء االصطناعي ،ولتحقيق
هدف الدراسة ،تم استخدام المنهجية النوعية المستندة إلى توليد البيانات ،أشارت نتائج الدراسة إلى
أن المدن الذكية تعتمد على أنظمة الذكاء االصطناعي التي تتميز بحساسيتها المرتفعة ،والذي
يستدعي 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 تحقيق فاعلية األنظمة الذكية في المدن
الذكية وإمكانية تطويرها ،وبناء المدن الذكية الجديدة.
دراسات جودة األداء الجامعي
أجرى الحسيني والخيال ( )1413دراسة هدفت إلى بيان أثر تطبيق أنظمة اإلدارة اإللكترونية
على تطوير العمل اإلداري وعلـى أداء موظفـات العمادات في جامعة الملك عبدالعزيز .ولتحقيق ذلك
استخدمت الباحثة المـنهج الوصـفي التحليلـي ،وأسـلوب الدراسة الميدانية باالعتماد على أداة االستبانة
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التي تم توزيعهـا علـى عينـة عشوائية من الموظفات تتألف من ( )104موظفـة .توصلت الدراسة إلى
إلى وجود أثر إيجابي قوي لتطبيق أنظمة اإلدارة اإللكترونية على تطوير العمل اإلداري وعلـى أداء
موظفـات العمادات في جامعة الملك عبدالعزيز.
وأجرت بدرخان ( )1413دراسة هدفت إلى التعرف إلى مدى تطبيق معايير النوعية وضمان
عمان األهلية باألردن ،وذلك من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة،
الجودة في جامعة ّ
والكشف عن أثر متغيري الكّلية والخبرة في تقديرات أعضاء الهيئة التدريسية .وقد تكونت عينة الدراسة
من ( )114عضو هيئة تدريس من العاملين في الكليات اإلنسانية والعلمية في جامعة عمان األهلية
ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير استبانه ،تم التحقق من صدقها وثباتها .وقد أظهرت نتائج الدراسة
أن مدى تطبيق معايير النوعية وضمان الجودة في جامعة عمان األهلية جاء بدرجة مرتفعة ،كما
أظهرت النتائج عدم وجود أثر لمتغيري الخبرة والكّلية في تقديرات أعضاء الهيئة التدريسية لمدى
تطبيق النوعية وضمان الجودة في جامعة عمان األهلية.
أجرى طعمة ( )1410دراسة هدفت إلى التعرف على دور تطبيق معايير جودة التعليم الجامعي
في تعزيز جودة األداء األكاديمي في الجامعات األردنية  :دراسة حالة جامعة الزرقاء .ولتحقيق هذا
الغرض تم بناء وتطوير استبانة تضمنت سبعة معايير لجودة التعليم الجامعي ،ومتغير األداء
األكاديمي ،وتألفت من ( )05فقرة ،بعدها تم اختبار صدق األداة وثباتها ،وتم تطبيقها على عينة
الدراسة البالغة ( )116عضو هيئة تدريس ،التي اختيرت عشوائيا من مجتمع الدراسة البالغ ()153
عضوا وباستخدام طريقة العينة الطبقية العشوائية .وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة موجبة
(طردية) ذات داللة إحصائية عند مستوى المعنوية ( ،)α =4.45بين كل معيار من معايير جودة
التعليم الجامعي وجودة األداء األكاديمي .وعدم وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات استجابات
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أفراد عينة الدراسة حول درجة تطبيق معايير جودة التعليم ،مما يدل ذلك على تجانس استجابات أفراد
عينة الدراسة حول درجة تطبيق المعايير من وجهة نظرهم.
وأجرت الخطايبة ( )1415دراسة هدفت إلى الكشف عن درجة الرضا لدى القادة األكاديميين
عن تطبيق اإلدارة اإللكترونية وعالقتها بجودة األداء في الجامعات الحكومية األردنية في محافظات
الشمال .تكونت عينة الدراسة من ( )311من القادة األكادميين .ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام
المنهج الوصفي .وأظهرت نتائج الدراسة أن استخدام اإلدارة اإللكترونية يعمل على زيادة فاعلية
وكفاءة األداء الوظيفي بدرجة كبيرة ،وذلك من خالل العمل على سرعة اإلنجاز ،ورفع إنتاجية
العاملين ،وسرعة ودقة إيصال التعليمات ،وتوفير الوقت والجهد .كما أظهرت الدراسة عدم وجود
فروق ذات داللة إحصائية ( )α=0.05تعزى ألثر الجنس ،وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
( )α = 0.05تعزى ألثر الخبرة العملية ،وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ( )α = 0.05تعزى
ألثر الرتبة.
أجرى الشريف ( )1418دراسة هدفت التعرف إلى دور الثقافة التنظيمية في تعديل العالقة بين
إدارة الجودة الشاملة الجودة الشاملة واألداء المؤسسي في القطاع الصناعي بوالية الخرطوم .وأعتمدت
الدارسة المنهج الوصفي التحليلي كما تم إستخدام الستبيان كأداة رئيسية في جمع البيانات .تكونت
عينة الدراسة من ( )116فرداً .توصلت الدراسة إلى وجود عالقة إيجابية بين إدارة الجودة الشاملة
الموجهة واألداء المؤسسي ،وجود تأثير جزئي للثقافة التنظيمية على العالقة بين إدارة الجودة الشاملة
واألداء المؤسسي.
وقام ) )Chang, 2019بإجراء دراسة في الصين هدفت إلى تقييم أداء أنظمة اإلدارة البيئية
القائمة على الذكاء االصطناعي .تكونت عينة الدراسة من ( )36شركة .ولتحقيق أهداف الدراسة ،تم
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استخدام المنهجية الكمية المستندة إلى االستبانة والمنهجية النوعية المستمدة إلى المقابلة ،أشارت
النتائج إلى أن مستوى أداء أنظمة اإلدارة البيئية القائمة على الذكاء االصطناعي كانت فاعلة ومؤهلة
في أداء المهام اإلدارية المختلفة ،حيث توسع حجم شركاتهم وتمكنوا من تحسين كفاءاتهم.
وقام األقرع ( )1414بدراسة هدفت التعرف إلى أثر المتغيرات (الجنس ،المؤهل العلمي ,سنوات
الخبرة ,المسمى الوظيفي) نحو دور اإلدارة اإللكترونية في تحسين األداء الوظيفي لدى العاملين في
المؤسسات الحكومية العاملة في محافظة قلقيلية ،وقد استخدم الباحث المنهج التحليلي واالستبانة،
وتكونت عينة الدراسة من ( )134من العاملين في المؤسسات الحكومية في المحافظة .أظهرت
ّ
النتائج أن اإلدارة اإللكترونية لها أثر هام في أداء العاملين في المؤسسات الحكومية في محافظة
قلقيلية .ولم تكن هناك فروقات دالة إحصائية بشكل عام على استجابات المبحوثين تبعا لمجموعة
متغيرات (الجنس ،المسمى الوظيفي) ،وكانت فروقات على بعدين وهما ( :المؤهل العلمي وكانت
لصالح الدبلوم ،وسنوات الخبرة وكانت لصالح  5سنوات فأقل(.
أجرى جمال ( )1414دراسة هدفت للتعرف على العالقة بين اإلدارة االلكترونية وتحسين جودة
خدمات التعليم العالي في أبعادها المختلفة .ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي
والتحليلي .وتم استخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات ،وتم توزيعهـا علـى عينـة عشوائية من الموظفات
تتألف من ( )140موظفـة .أثبتت الدراسة أن لإلدارة اإللكترونية مساهمة فعالة في تحسين جودة
التعليم العالي في جوانبه المتعلقة بالتعليم والبحث العلمي ،األداء الوظيفي والمالي.
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ثالثا :التعقيب على الدراسات السابقة ،وموقع الدراسة الحالية منها
تشابهت الدراسة الحالية مع الدراسات التي ُذكرت من حيث المنهج والتي استخدمت في معظمها
المنهج الوصفي كدراسة الخطايبة ( )1415والشوابكة ( )1414و( Zhao, Chen, Liu, Zhang
 )& Copland, 2019التي استخدمت المنهج الوصفي.
وتشابه الد ارسة الحالية دراسة كساب من حيث أداة الدراسة وهي (االستبانة) ،بينما استخدمت
دراسة تشانغ ( )1413االستبانة والمقابلة ،كذلك فإن الدراسة الحالية تشابه دراسة الخطابة ()1415
من حيث تناولها جودة األداء في الجامعات األردنية كمتغير تابع وتشابه إلى حد كبير في المعالجة
اإلحصائية التي وردت في دراسة كساب (.)1411
ويمكن القول أن هذه الدراسة تتفرد من حيث هدفها إذ في  -حدود علم الباحثة  -تعد هذه
الدراسة األولى التي تبحث في توظيف الذكاء االصطناعي وعالقته بجودة أداء الجامعات األردنية
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.
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الفصل الثالث:

الطريقة واإلجراءات
يتناول هذا الفصل وصفاً لمنهج الدراسة المستخدم والطريقة واإلجراءات التي تم إتباعها من أجل
وصفا لمجتمع الدراسة وعينتها و
تحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن أسئلتها ،حيث تضمن الفصل
ً
أداة الدراسة وطرق التحقق من صدقها وثباتها  ،ومتغي ارت الدراسة والمعالجات اإلحصائية التي
استخدمت في اإلجابة عن أسئلة الدراسة.

منهج الدراسة
استخدمت الدراسة الحالية المنهج الوصفي االرتباطي ،إذ تم استقصاء درجة توظيف الذكاء
االصطناعي وعالقته بجودة أداء الجامعات األردنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.

مجتمع الدراسة
تكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية الحكومية والخاصة
ّ
عضوا ،منهم ( )4853في الجامعات الحكومية ،بينما بلغ أعضاء هيئة التدريس
 ،حيث بلغ ()3831
ً
عضوا ،وذلك حسب إحصائيات و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي
في الجامعات الخاصة ()1343
ً
األردنية للعام الدراسي ( .)1411/1414كما هو ُم َبين في الجدول اآلتي :
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الجدول ()1
توزيع أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية الحكومية حسب متغير الجنس
#

الجامعة

أنثى

ذكر

العدد الكلي

1

األردنية

081

1440

1085

2

جامعة اليرموك

184

835

1111

3

جامعة مؤتة

145

533

638

4

العلوم والتكنولوجيا

188

443

334

5

الهاشمية

134

548

638

6

آل البيت

81

131

340

7

البلقاء التطبيقية

044

1131

1668

8

الطفيلة التقنية

01

140

106

9

جامعة الحسين

55

341

354

10

الجامعة األلمانية

143

141

140

1143

5454

4853

1

جامعة اإلسراء

64

184

104

1

جامعة البت ار

151

138

183

3

جامعة الزيتونة

140

131

136

0

جامعة الشرق األوسط

51

111

143

5

الجامعة العربية المفتوحة

18

31

54

6

جامعة العلوم التطبيقية

48

160

101

4

كلية العلوم التربوية واآلداب /األونروا

13

11

30

8

جامعة األميرة سمية التقنية

14

143

134

3

كلية الحسين التقنية

4

13

34

14

جامعة جرش

88

141

164

11

جامعة جدا ار

63

113

1186

المجموع

661

1146

1343

المجموع العام

1684

4416

3831

المجموع
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عينة الد ارسة
تم اختيار عينة عشوائية بسيطة من ثالث جامعات حكومية رسمية وثالث جامعات خاصة وهي
(الجامعة األردنية ،جامعة اليرموك ،الجامعة الهاشمية)( ،البتراء ،الزيتونة ،الشرق األوسط).ألن هذه
الجامعات الحكومية هي األكبر من حيث أعضاء هيئة التدريس ،إضافة إلى قرب الجامعات الخاصة
الجغرافي لمكان سكن الباحثة .وتكونت عينة الدراسة من ( )344عضو هيئة تدريس ،وفًقا لجدول
تحديد حجم العينة من حجم المجتمع الذي أعده كريسي ومورجان (،)Krejcie & Morgan, 1970
وذلك بنسبة ثقة ( ،)%35وهامش خطأ ( ،)%5كما هو مبين في الجدول التالي :
الجدول ()0
توزيع أفراد عينة الدراسة تبعا لمتغير الجنس الدراسية وسنوات الخبرة والرتبة األكاديمية ونوع الكلية
الرقم

متغيرات الدراسة

2

الجنس

0

سنوات الخبرة

3

الرتبة األكاديمية

4

نوع الكلية
المجموع

الفئات

العدد

النسبة

ذكر

167

45.1

أنثى

193

54.9

 5سنوات فأقل

156

42.3

 14 – 5سنوات

109

29.4

أكثر من  14سنوات

105

28.3

أستاذ مساعد

102

27.5

أستاذ مشارك

80

21.6

أستاذ

188

52.4

إنسانية

194

57.6

علمية

176

42.4

370

100.0
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أداة الدراسة
قامت الباحثة بتطوير استبانه بعد االطالع على األدب النظري والدراسات السابقة وبشكل رئيسي
دراسة كل من (العوضي وأبو لطيفة1414 ،؛ الياجزيي1413 ،؛ الشوابكة1414 ،؛ جمال1414 ،؛
الخطايبة1415 ،؛ طعمة ،)1410 ،وتكونت أداة الدراسة بصورتها األولية من ( )65فقرة ،وأصبحت
مكونة من ( )61فقرة ،بعد التأكد من صدقها وثباتها ،وعليه تك ّونت االستبانة من
بصورتها النهائية ّ
ثالثة محاور :
األول  :ويشمل المتغيرات الديموغرافية  :الجنس  :وله فئتان ( :ذكر ،أ نثى) ،سنوات الخبرة  :وتضم
ثالث مستويات ( 5سنوات فأقل 14 – 5 ،سنوات ،أكثر من  14سنوات) ،الرتبة األكاديمية  :وتحتوي
على ثالث مستويات (أ ستاذ مساعد ،أ ستاذ مشارك ،أ ستاذ) ،نوع الكلية  :وتحتوي على فئتين (إ نسانية،
المكون
علمية) .والثاني محور توظيف الذكاء االصطناعي من وجهة نظر أعضاء ٔ
هيية التدريس و ّ
من ( )33فقرة موزعة على مجالين هما  :المجال اإلداري بواقع ( )14فقرة ،والمجال األكاديمي ،وبواقع
هيية
( )13فقرة .والثالث :ويشمل محور جودة أ داء الجامعات األردنية من وجهة نظر أ عضاء ٔ
المكون من ( )18فقرة.
التدريس ،و ّ
وقد تم استخدام سلم ليكرت خماسي ،إذ انقسمت إلى خمسة مستويات على النحو اآلتي ( :موافق
بشدة وأعطيت درجة ( ،)5موافق وأعطيت درجة ( ،)4محايد وأعطيت درجة ( ،)3غير موافق وأعطيت
درجة ( ،)2غير موافق بشدة وأعطيت درجة ( )1لإلجابة عن تلك الفقرات  :وتمثل الدرجة ( )5درجة
جدا.
جدا ،كما تمثل الدرجة ( )1درجة متدنية ً
مرتفعة ً
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صدق أداة الدراسة
وللتحقق من صدق المحتوى الظاهري ألداة الدراسة؛ قامت الباحثة بعرضها على عشر من
أعضاء هيئة التدريس من ذوي االختصاص والخبرة من المحكمين المختصين في اإلدارة التربوية
وفي المناهج ووطرق التدريس في كليات التربية في الجامعات األردنية ،ملحق ( ،)1وذلك بهدف
وصحة محتوى األداة من حيث  :وضوح الفقرات ،والصياغة اللغوية ،ومناسبتها
إبداء آرائهم عن دّقة
ّ
لقياس ما وضعت ألجله ،وانتماء الفقرات للمجال الذي تتبع له ،وإضافة أو تعديل أو حذف ما يرونه
مناسبا من الفقرات.
ً
تم األخذ بمالحظات المحكمين؛ حيث تم القيام بتعديل الصياغة اللغوية لبعض الفقرات وحذف
ّ
بعض الفقرات ،كما هي في الصورة األولية ألداة الدراسة ملحق ( ،)1حيث أصبح عدد فق ارت األداة
النهائية ( )61فقرًة ،موزعة على المجاالت التي تنتمي اليها ،ملحق (.)3
صدق البناء ألداة الدراسة
وللتحقق من صدق البناء ألداة الدراسة؛ قامت الباحثة بتطبيق أداة الدراسة على عينة استطالعية
مكونة من ( )34عضو هيئة التدريس ،من خارج عينة الدراسة المستهدفة للتحقق من مدى صدق
االتساق الداخلي لألداة ،وذلك بحساب معامل ارتباط بيرسون ()Pearson؛ وذلك كما هو ُم ّبين في
الجداول اآلتية :
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القسم األول :محور توظيف الذكاء االصطناعي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.
الجدول ()3
معامالت ارتباط فقرات محور درجة توظيف الذكاء االصطناعي ومجاالته
المجال

رقم

الفقرات

الفقرة

معامل

مستوى

االرتباط

الداللة

.2

حل المشكالت المتعلقة بدوام منتسبي الجامعة.

** 0.70

4.44

.0

عملية صنع الق اررات الجامعية الهامة.

** 0.66

4.44

.3

إتاحة المعلومات واألنظمة والقوانين الجامعية لجميع منتسبي الجامعة.

** 0.60

4.44

.4

تحديث قاعدة معلومات وبيانات الجامعة كلما دعت الحاجة لذلك.

** 0.74

4.44

** 0.83

4.44

.6

توفير قنوات متعددة لعقد االجتماعات المختلفة لمنتسبي الجامعة.

** 0.85

4.44

.7

تسجيل الطلبة لمقرراتهم الدراسية حسب خطة الكترونية محكمة .

** 0.78

4.44

** 0.74

4.44

** 0.67

4.44

** 0.77

4.44

** 0.72

4.44

** 0.73

4.44

** 0.77

4.44

** 0.66

4.44

** 0.75

4.44

** 0.62

4.44

** 0.68

4.44

** 0.76

4.44

** 0.67

4.44

* 0.47

4.41

.5

.8
.9
.22

المجال اإلداري

.22
.20
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.02

نشر جميع اإلحصائيات الجامعية لتكون متاحة لمنتسبي الجامعة في
كل وقت ومكان.

توفير نظام مالي ومرن ييسر دفع رسوم الطلبة المترتبة عليهم.

الحرص على تقليل نفقات استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي
للمنتسبين خارج نطاق الدوام الرسمي.
تبني التطبيقات الذكية األكثر حداثة لتطوير العمل الجامعي.
توفير النماذج التي يحتاجها الطالب خالل حياته الجامعية بسهولة
ويسر.
إعداد قاعدة بيانات باألثاث الجامعي لتسهيل متابعة صيانته بشكل
منظم.
توفير شبكة حاسوبية ذات سرعة معقولة متاحة لكل منتسبي الجامعة
توفير أنظمة وبرامج تساعد على ربط الوحدات الجامعية المختلفة معا
بما يوفر مشاركة في المعلومات والبيانات.
إنشاء موقع إلكتروني للجامعة إلبراز تميز أنشطتها وإنجازاتها.
توفير نظام بريد الكتروني بما يتناغم مع آخر التطبيقات الذكية لجميع
منتسبي الجامعة.
توفير أحدث برامج التدريب المختصة بتطبيقات الذكاء االصطناعي
لجميع منتسبي الجامعة.
توفير خبراء ومختصين لتطوير الذكاء االصطناعي المستخدم بجامعة.

اجتذاب الجامعة أعضاء هيئة التدريس ممن يتقنون توظيف الذكاء
االصطناعي.
الحث على تفعيل الذكاء االصطناعي من قبل األعضاء والطلبة.
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المجال

رقم

الفقرات

الفقرة

معامل

مستوى

االرتباط

الداللة

.02

تمكين أعضاء هيئة التدريس في تصميم بيئة تعليمية محفزة.

** 0.77

4.44

.00

تنفيذ الطلبة واجباتهم المنزلية من خالل تطبيقات ذكية عديدة.

** 0.75

4.44

** 0.75

4.44

** 0.77

4.44

** 0.80

4.44

** 0.73

4.44

** 0.74

4.44

** 0.79

4.44

** 0.82

4.44

** 0.73

4.44

.32

إجراء األبحاث العلمية التي تساهم في حل مشكالت المجتمع.

** 0.79

4.44

.30

إتاحة اإلنتاج العلمي للجامعة لجميع المنتفعين عالميا.

** 0.87

4.44

.33

إبراز المبدعين من أعضاء هيئة التدريس في مجاالت البحث العلمي.

** 0.78

4.44

.03
.04
.05

الجانب األكاديمي

.06
.07
.08
.09
.32

تلقي الطالب تغذية راجعة عن أدائه بشكل مستمر من خالل قنوات

متاحة.

توفير نظاما تقييمي مستمر ألداء عضو هيئة التدريس والطالب
األكاديمي.
عقد لقاءات علمية مع أعضاء هيئة التدريس مثل المؤتمرات.
دعم مقدرات منتسبي الجامعة في اكتساب المعرفة كل في مجال
تخصصه.
المشاركة في الندوات والدورات التدريبية والمؤتمرات األكاديمية التابعة
لجامعات أخرى.
عقد شراكات عالمية الستحداث أحدث التخصصات الجامعية لمواكبة
حاجات العصر.
عمل اجتماعات دورية للطلبة لبحث مشكالتهم األكاديمية.
توفير نظام اتصال مرنا يسمح بتواصل جميع أطراف المعنيين بالعملية

األكاديمية.

** دالة إحصائيا عند مستوى ).(= 0.01

يبين الجدول ( )3أن قيم معامالت ارتباط الفقرات للمجال اإلداري مع محور محور درجة توظيف
ّ
الذكاء االصطناعي في الجامعات األردنية تراوحت بين ( )4.854 –4.044مع المجال ،وقد كانت
جميع القيم مرتفعة ودالة إحصائياً عند مستوى الداللة ( .)α= 0.05وهذا يعني وجود درجة عالية
من صدق االتساق الداخلي في فقرات المجال على المحور.
أن قيم معامالت ارتباط فقرات المجال األكاديمي مع درجة محور توظيف
يبين من الجدول ّ
وكما ّ

الذكاء االصطناعي في الجامعات األردنية تراوحت بين ( )4.844 –4.434مع المجال ،وقد كانت
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جميع القيم مرتفعة ودالة إحصائياً عند مستوى الداللة ( .)α= 0.05وهذا يشير إلى وجود درجة
عالية من صدق االتساق الداخلي في فقرات المجال على المحور.
كما تم استخراج معامالت االرتباط بين المجاالت والدرجة الكلية مع محور الذكاء االصطناعي
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ،كما في الجدول (.)0
الجدول ()4
مصفوفة معامالت االرتباط بين المجاالت والدرجة الكلية مع محور درجة توظيف الذكاء االصطناعي من
وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
المجاالت

المجال اإلداري

المجال األكاديمي

المحور ككل

المجال اإلداري

1

**4.601

**4.310

1

**4.886

المجال األكاديمي
المحور ككل

1

** دالة إحصائيا عند مستوى ()α =0.01
* دالة إحصائيا عند مستوى )(= 0.05

يبين الجدول ( )0وجود معامالت ارتباط مرتفعة ودالة إحصائياً عند ( .)α= 0.05بين المجاالت
ّ
مع الدرجة الكلية لمحور توظيف الذكاء االصطناعي في الجامعات األردنية ،حيث تراوحت بين
( )4.310 – 4.601وهذا يعني وجود درجة عالية من صدق االتساق الداخلي في فقرات مجاالت
المقياس والدرجة الكلية على المحور.

00

القسم الثاني :محور جودة أداء الجامعات األردنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.
الجدول ()5

معامالت ارتباط فقرات محور جودة أداء الجامعات األردنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بالدرجة الكلية للمحور
رقم

الفقرات

الفقرة

معامل

مستوى

االرتباط

الداللة

1

يوجد رؤيا ورسالة للجامعة تحث على المزيد لجودة األداء الجامعي.

** 0.77

4.44

0

يستفاد من التغذية الراجعة لتطوير األداء الجامعي باستمرار.

** 0.71

4.44

3

تستمر الجامعة في رفع طاقاتها االستيعابية بطريقة ممنهجة.

** 0.55

4.44

4

يدير منتسبو الجامعة وقتهم بفاعلية.

** 0.59

4.44

5

توفر الجامعة فريقا مختصا للتغلب على العقبات التي قد تعيق األداء الجامعي.

** 0.78

4.44

6

يوجد تحديد واضح للوصف الوظيفي لجميع منتسبي الجامعة.

** 0.69

4.44

7

توجد خطط بديلة لتفادي وقوع األخطاء قبل وقوعها.

** 0.75

4.44

** 0.78

4.44

9

تصل التعليمات والمستجدات التربوية للمعنين في وقتها.

** 0.71

4.44

22

تساهم االنظمة والقوانين المعتمدة بالجامع في تطوير جودة االداء بكفاءة.

** 0.66

4.44

** 0.77

4.44

** 0.66

4.44
4.44
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22

يحرص منتسبو الجامعة على تالفي األخطاء قبل وقوعها.

تمنح الجامعة حوافز للموظف المبدع الذي يقدم أفكا ار تساعد في تنمية وتطوير إجراءات ونظم

العمل.

20

يتواصل منتسبو الجامعة مع الطلبة باستمرار ُكال حسب اختصاصه.
تتواجد في الجامعة لجان مختلفة لمراقبة جودة األداء.

** 0.73

24

يمارس منتسبو الجامعة أسلوب حل المشكالت أثناء العمل اليومي.

** 0.74

4.44

25

يحدد موعد نهائي إلنجاز المهام الجامعية.

** 0.62

4.44

26

تلبي التخصصات الجامعية احتياجات السوق المحلي.

** 0.65

4.44

27

يعمل منتسبو الجامعة بروح الفريق الواحد.

** 0.49

4.41

28

تلتزم جميع كليات الجامعة بقيم العمل الجامعية.

** 0.71

4.44

29

يتسم األداء الجامعي بالدقة وفق معايير الجودة.

** 0.56

4.44

02

يترجم منتسبو الجامعة والءهم من خالل سلوكياتهم اليومية في العمل.

** 0.71

4.44

02

تؤرشف المعلومات والبيانات الجامعية لسهولة الوصول اليها مستقبال.

** 0.77

4.44

00

يشارك منتسبو الجامعة في وضع الخطط التطويرية لرفع إنتاجيتهم.

** 0.74

4.44

03

يشارك المعنيون في صناعة الق اررات التي تخصهم.

** 0.74

4.44

04

يتواصل منتسبو الجامعة مع إدارتها بسهولة ويسر.

** 0.45

4.41

05

تسود العالقات اإلنسانية بين جميع أفراد األسرة الجامعية.

* 0.43

4.41

06

ينظر لخطأ األداء الجامعي في حالة وقوعه أنه فرصة للتطور.

** 0.50

4.44

07

يعمل جميع منتسبي الجامعة بروح الفريق الواحد.

** 0.75

4.44

08

يتبادل منتسبو الجامعة خبراتهم االدائية بشكل سلس.

** 0.77

4.44
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** دالة إحصائيا عند مستوى (.)α= 0.01
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يبين الجدول ( )5أن قيم معامالت ارتباط الفقرات على محور جودة أداء الجامعات األردنية
ّ

تراوحت بين ( ،)4.484 – 4.403وقد كانت جميع هذه القيم مرتفعة ودالة إحصائياً عند مستوى
الداللة ( .)α = 0.05وهذا يعني وجود درجة عالية من صدق االتساق الداخلي في الفقرات على
المحور.

ثبات أداة الدراسة
للتأكد من ثبات أداة الدراسة ،تم إيجاد معامل الثبات من خالل طريقة التجزئة النصفية ،وحساب
معامل االتساق الداخلي للفقرات باستخدام معادلة كرونباخ ألفا ) (Cronbach–Alphaحيث تم
مكونة من ( )34عضو هيئة تدريس في
تطبيق أداة الدراسة على مجموعة من خارج عينة الدراسة ّ
الجامعات األردنية ،للتأكد من ثباتها ،ويبين الجدول ( )6كل من معامل االتساق الداخلي وفق معادلة
كرونباخ ومعامل ثبات التجزئة النصفية ألفا لمجاالت أداة الدراسة ولمجمل الفقرات.
الجدول ()6
معامل االتساق الداخلي باستخدام كرونباخ ألفا ومعامل ثبات التجزئة النصفية ألداة الدراسة
المحور

مجاالت

كرونباخ ألفا

التجزئة النصفية

عدد الفقرات

محور توظيف الذكاء

المجال اإلداري

4.31

4.33

14

االصطناعي في

المجال األكاديمي

4.84

4.83

13

الجامعات األردنية

المحور ككل

4.83

4.31

33

4.34

4.31

18

محور جودة أداء الجامعات األردنية في
الجامعات األردنية

يبين الجدول ( )6قيم معامالت الثبات وفق طريقتي ألفا كرونباخ  ،والتجزئة النصفية لفقرات
ّ
األداة ،حيث تراوحت قيم معامالت الثبات على مجاالت محور الذكاء االصطناعي باستخدام ألفا
كرونباخ ( ،)4.31 –4.84في حين بلغ معامل ألفا كرونباخ على الفقرات ككل ( ،)4.83وتراوحت
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قيم معامالت الثبات على مجاالت محور توظيف الذكاء االصطناعي باستخدام طريقة التجزئة
النصفية ( ،)4.33 –4.83في حين بلغ معامل ثبات التجزئة النصفية على المحور ككل (.)4.31
يبين الجدول قيم معامالت الثبات وفق طريقتي ألفا كرونباخ  ،والتجزئة النصفية للفقرات
وكما ّ
في محور جودة أداء الجامعات األردنية في الجامعات األردنية ،حيث بلغت قيم معامل الثبات على
الدرجة الكلية للمحور باستخدام ألفا كرونباخ ( ،)4.34وبلغت قيمة معامل الثبات على الدرجة الكلية
لمحور درجة ممارسة جودة أداء الجامعات األردنية باستخدام طريقة التجزئة النصفية (.)4.31
إجراءات تطبيق االستبانة
تم التواصل مع أفراد عينة الدراسة من خالل كتاب رسمي عن طريق رئاسة الجامعات  ،حيث
وزعت الباحثة االستبانة من خالل البريد اإللكتروني على المستجيبين بشكل فردي لكل منهم ،عن
طريق الرابط الكتروني :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLPMHlqK2Pd_OC7QnHm6GG8gZBxD

 .)Dj6n1HcSYCElGHllULNg/viewform?usp=sf_linkعن طريق النماذج االلكترونية
) (Googleformsيقوم المستجيبون من أعضاء هيئة التدريس بتعبئته وتصل استجاباتهم إلى
الباحثة مباشرة ،كما أكدت الباحثة على المستجيبين أن يأخذوا الوقت المالئم لتعبئة االستبانة،
بالشكل المناسب وبالطريقة المالئمة ،وأن استجابتهم سوف تستخدم فقط ألغراض البحث العلمي
وستعامل بسرية تامة.
طرق استخراج الدرجات على االستبانة
في ضوء سلم اإلجابة على فقرات االستبانة ،وبما أن تدريج سلم االستجابة خماسي تتراوح اإلجابة
على جميع فقرات االستبانة ما بين (موافق بشدة ،موافق ،محايد ،غير موافق ،غير موافق بشدة)
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وتقابلها الدرجات التالية على التوالي ( )1 - 1 – 3 – 0 – 5لجميع الفقرات حيث إن جميعها
فقرات إيجابية.
وللحكم على آراء المستجيبين على االستبانة بعد استخراج متوسطاتهم الحسابية فقد تم إجراء
معادلة حسابية لذلك ،من خالل إيجاد مدى االستجابة على سلم االستجابة الخماسي ،وكان المدى
لتلك االستجابات يساوي أربعة ،وتمت قسمتها على عدد الق اررات التي تنفصل عندها االستجابات
وهي  3ق اررات (بدرجة مرتفعة ،بدرجة متوسطة ،بدرجة منخفضة) ثم الحكم على القيمة الناتجة ،وقد
كانت نقاط الحكم (نقطة القطع) ( )1.33وقد تم تحديدها كمعيار للفصل بين الدرجات كما يلي :
الجدول ()7
المدى المعدل لدرجات أداة الدراسة
الرقم

المعيار

المدى المعدل الذي يتبعه

.1

درجة مرتفعة

( )3,68 - 5

.1

درجة متوسطة

()1,30 - 3,64

.3

درجة منخفضة

() 1 - 1,33

حيث أشارت الباحثة إلى متوسط كل سلم من االستجابات مع أفراد عينة الدراسة لإلشارة إلى
درجة توظيف الذكاء االصطناعي ودرجة جودة أداء الجامعات األردنية من وجهة نظر أعضاء هيئة
التدريس حسب االستبانة المعدة لتحقيق أهداف الدراسة.

إجراءات الدراسة
لتحقيق أهداف الدراسة تم إتباع الخطوات واإلجراءات التالية :
 .1تحديد مشكلة الدراسة وأسئلتها وأهدافها.
 .1تطوير أداة محور درجة توظيف الذكاء االصطناعي.
 .3تطوير أداة محور درجة جودة أداء الجامعات األردنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.
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 .0توزيع أداة الدراسة على عينة الدراسة لغايات جمع البيانات.
 .5تفريغ نتائج االستبيانات في برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ) (SPSSثم معالجتها
واستخراج النتائج.
 .6عرض النتائج التي توصلت لها الدراسة.
 .4الخروج بالمقترحات والتوصيات.

المعالجة اإلحصائية
تمت المعالجات اإلحصائية لبيانات الدراسة تم إدخال النتائج إلى برنامج الرزم اإلحصائية
) (Spss V.23باستخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( ،)SPSSوذلك على النحو اآلتي :
تم اسـ ــتخراج المتوسـ ــطات الحسـ ــابية واالنحرافات المعيارية
 لإلجابة عن الس ـ ـؤال األولّ ،
والرتـب لفقرات درجـة توظيف الـذكـاء االصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطنــاعي من وجهـة نظر أعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء الهيئــة
التدريسية.
تم فحص الفروق التي تعزى لمتغير الجنس ونوع الكلي ــة فقــد تم
 لإلجــابــة عن الثــانيّ ،
اسـ ـ ـ ــتخدام اختبار ت للعينات المسـ ـ ـ ــتقلة ،ولفحص الفروق التي تعزى لمتغير س ـ ـ ـ ـنوات
الخبرة والرتبة االكاديمية فقد تم اس ـ ـ ــتخدام اختبار تحليل التباين األحادي (One Way
) ANOVAوتحليل التباين المتعدد ).(One Way MANOVA
تم اسـ ــتخراج المتوسـ ــطات الحسـ ــابية واالنحرافات المعيارية
 لإلجابة عن الس ـ ـؤال الثالثّ ،
والرتــب لفقرات درجــة جودة أداء الجــامعــات األردنيــة من وجهــة نظر أعض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة
التدريس.
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تم اس ـ ــتخراج المتوس ـ ــطات الحس ـ ــابية واالنحرافات المعيارية
لإلجابة عن السـ ـ ـؤال الرابعّ ،
وذلك إليجاد درجة جودة أداء الجامعات األردنية في الجامعات األردنية من وجهة نظر
أعضـاء الهيئة التدريسية .ولفحص الفروق التي تعزى لمتغير الجنس ونوع الكلية فقد تم
اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخـدام اختبار ت للعينات المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتقلة ،ولفحص الفروق التي تعزى لمتغير والخبرة
والرتبــة األكــاديميــة فقــد تم اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخــدام اختبــار تحليــل التبــاين األحــادي (One Way
) ANOVAوتحليل التباين المتعدد .(One Way MANOVA

 لإلجابة عن الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـؤال الخامس ،ولفحص العالقة االرتباطية بين كل من درجة توظيف
الذكاء االص ــطناعي ودرجة جودة أداء الجامعات األردنية من وجهة نظر أعض ــاء هيئة
التدريس تم استخدام معامل ارتباط بيرسون ).(Pearson correlation
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الفصل الرابع:
نتائج الدراسة

هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن توظيف الذكاء االصطناعي وعالقته بجودة أداء الجامعات
األردنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ،وقد تمت اإلجابة عن األسئلة الموضوعة لها بما
يأتي -:
النتائج المتعلقة بالسؤال األول

النتائج المتعلقة بالسؤال األول والذي نص على :ما درجة توظيف الذكاء االصطناعي في الجامعات
األردنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟

ولإلجابة عن هذا السؤال ،تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات
أفراد عينة الدراسة للمجالين وعلى محور الذكاء االصطناعي ككل ،كما يوضح في الجدول (: )8
الجدول ()8
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على مجالي محور توظيف
الذكاء االصطناعي وعلى المحور ككل
رقم البعد

المجال

المتوس الحسابي

االنحراف المعياري

الدرجة

1

المجال اإلداري

3.09

0.92

متوسطة

1

المجال األكاديمي

2.85

1.10

متوسطة

الدرجة الكلية للمحور ككل

2.99

0.94

متوسطة

يالحظ من الجدول ( )8أن المجال اإلداري جاء في المرتبة األولى ،قد حصل على أعلى استجابة
بمتوسط حسابي وقدره ( )3.43وانحراف معياري وقدره ( ،)4.31ويشير إلى درجة متوسطة في درجة
توظيف الذكاء االصطناعي ،في حين تاله المجال األكاديمي وحصل على المرتبة الثانية بمتوسط
حسابي وقدره ( ،)1.85وانحراف معياري وقدره ( ،)1.14ويشير إلى درجة متوسطة أيضاً وقد أشار
متوسط االستجابة ألفراد عينة الدراسة على المحور ككل إلى متوسط وقدره ( )1.33وبانحراف معياري
وقدره ( .)4.30ويشير إلى درجة متوسطة.
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كما تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على
فقرات كل مجال من مجالي محور الذكاء االصطناعي كما يلي :
 .2المجال األول :المجال اإلداري
تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على
فقرات المجال اإلداري كما يظهر في الجدول (: )3
الجدول ()9
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات المجال اإلداري
الفقرة

الرقم

المتوس

االنحراف

الدرجة

الحسابي

المعياري

3.22

1.16

متوسطة

3.16

1.21

متوسطة

توفير نظام مالي ومرن ييسر دفع رسوم الطلبة المترتبة عليهم.

3.15

1.24

متوسطة

3.14

1.09

متوسطة

13

توفير شبكة حاسوبية ذات سرعة معقولة متاحة لكل منتسبي الجامعة

3.14

1.18

متوسطة

6

إتاحة المعلومات واألنظمة والقوانين الجامعية لجميع منتسبي الجامعة.

3.13

1.12

متوسطة

1

عملية صنع الق اررات الجامعية الهامة.

3.12

1.19

متوسطة

10

توفير أنظمة وبرامج تساعد على ربط الوحدات الجامعية المختلفة معا

3.12

1.14

متوسطة

3.10

1.18

متوسطة

3.09

1.05

متوسطة

3.07

1.16

متوسطة

3.07

1.15

متوسطة

3.06

1.18

متوسطة

3.06

1.18

متوسطة

0

تحديث قاعدة معلومات وبيانات الجامعة كلما دعت الحاجة لذلك.

18

توفير خبراء ومختصين لتطوير الذكاء االصطناعي المستخدم
بجامعة.

15
8

إنشاء موقع إلكتروني للجامعة إلبراز تميز أنشطتها وإنجازاتها.

بما يوفر مشاركة في المعلومات والبيانات.
14
5
3

الحث على تفعيل الذكاء االصطناعي من قبل األعضاء والطلبة.

نشر جميع اإلحصائيات الجامعية لتكون متاحة لمنتسبي الجامعة في
كل وقت ومكان.

الحرص على تقليل نفقات استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي
للمنتسبين خارج نطاق الدوام الرسمي.

14

تبني التطبيقات الذكية األكثر حداثة لتطوير العمل الجامعي.

11

توفير النماذج التي يحتاجها الطالب خالل حياته الجامعية بسهولة
ويسر.

16

توفير نظام بريد الكتروني بما يتناغم مع آخر التطبيقات الذكية لجميع

منتسبي الجامعة.
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المتوس

االنحراف

الرقم

الفقرة

14

توفير أحدث برامج التدريب المختصة بتطبيقات الذكاء االصطناعي

1

حل المشكالت المتعلقة بدوام منتسبي الجامعة.

3.05

6

توفير قنوات متعددة لعقد االجتماعات المختلفة لمنتسبي الجامعة.

3.04

1.14

4

تسجيل الطلبة لمقرراتهم الدراسية حسب خطة الكترونية محكمة .

3.02

1.14

متوسطة

3.01

1.21

متوسطة

3.00

1.15

متوسطة

3.09

0.92

متوسطة

13

لجميع منتسبي الجامعة.

اجتذاب الجامعة أعضاء هيئة التدريس ممن يتقنون توظيف الذكاء
االصطناعي.

11

إعداد قاعدة بيانات باألثاث الجامعي لتسهيل متابعة صيانته بشكل
منظم.
الدرجة الكلية للمجال

الدرجة

الحسابي

المعياري

3.05

1.13

متوسطة

1.15

متوسطة
متوسطة

يالحظ من الجدول ( )3أن الفقرة الرابعة في المجال اإلداري والتي تنص على" تحديث قاعدة
معلومات وبيانات الجامعة كلما دعت الحاجة لذلك" قد حصلت على أعلى درجة بمتوسط حسابي
وقدره ( )3.11وانحراف معياري وقدره ( ،)1.16في حين حصلت الفقرة الثانية عشر ،والتي تنص
على" إعداد قاعدة بيانات باألثاث الجامعي لتسهيل متابعة صيانته بشكل منظم" على أقل درجة
بمتوسط حسابي وقدره ( )3.44وانحراف معياري وقدره (.)1.15
 .0المجال الثاني :المجال األكاديمي:
حيث تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على
فقرات المجال األكاديمي كما يظهر في الجدول (: )14
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الجدول ()22
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات المجال األكاديمي
الرقم

الفقرة

11

تمكين أعضاء هيئة التدريس الذكاء االصطناعي في تصميم بيئة

المتوس

االنحراف

الدرجة

الحسابي

المعياري

3.08

1.15

متوسطة

3.08

1.15

متوسطة

3.07

1.12

متوسطة

15

عقد لقاءات علمية مع أعضاء هيئة التدريس مثل المؤتمرات.

3.06

1.13

متوسطة

11

تنفيذ الطلبة واجباتهم المنزلية من خالل تطبيقات ذكية عديدة.

3.03

1.12

متوسطة

31

إتاحة اإلنتاج العلمي للجامعة لجميع المنتفعين عالميا.

2.87

1.38

متوسطة

33

إبراز المبدعين من أعضاء هيئة التدريس في مجاالت البحث العلمي.

2.73

1.27

متوسطة

16

دعم مقدرات منتسبي الجامعة في اكتساب المعرفة كل في مجال

2.72

1.40

متوسطة

2.72

1.29

متوسطة

2.69

1.44

متوسطة

2.67

1.34

متوسطة

2.67

1.51

متوسطة

2.64

1.41

متوسطة

2.85

1.10

متوسطة

تعليمية محفزة.
13

تلقي الطالب تغذية راجعة عن أدائه بشكل مستمر من خالل قنوات

10

توفير نظاما تقييمي مستمر ألداء عضو هيئة التدريس والطالب

متاحة.

األكاديمي.

تخصصه.
31

إجراء األبحاث العلمية التي تساهم في حل مشكالت المجتمع.

34

توفير نظام اتصال مرنا يسمح بتواصل جميع أطراف المعنيين بالعملية
األكاديمية.

14

المشاركة في الندوات والدورات التدريبية والمؤتمرات األكاديمية التابعة
لجامعات أخرى.

13
18

عمل اجتماعات دورية للطلبة لبحث مشكالتهم األكاديمية.
عقد شراكات عالمية الستحداث أحدث التخصصات الجامعية لمواكبة
حاجات العصر.
الدرجة الكلية للمجال

يالحظ من الجدول ( )14أن الفقرة الحادية والعشرين في المجال األكاديمي ،والتي تنص
على" تمكين أعضاء هيئة التدريس الذكاء االصطناعي في تصميم بيئة تعليمية محفزة" قد حصلت
على أعلى درجة بمتوسط حسابي وقدره ( )3.48وانحراف معياري وقدره ( ،)1.15في حين حصلت
الفقرة الثامنة والعشرين والتي تنص على" عقد شراكات عالمية الستحداث أحدث التخصصات الجامعية
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لمواكبة حاجات العصر" على أقل درجة بمتوسط حسابي وقدره ( )1.60وانحراف معياري وقدره
(.)1.01
النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث

النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني والذي نص على :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية – إن وجدت
 -عند مستوى الداللة اإلحصائية ( )a=0.05في تقدير أفراد عينة الدراسة حول درجة توظيف

الذكاء االصطناعي تعزى لمتغيرات الدراسة (الجنس ،الرتبة األكاديمية ،عدد سنوات الخبرة ،نوع

الكلية (إنسانية ،علمية)؟

ولإلجابة عن هذا السؤال فقد تم فحص أثر كل متغير من المتغيرات على حدة :
أوال :متغير الجنس
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على محور
تبعا لمتغير الجنس ،كما تم حساب الفروق
درجة توظيف الذكاء االصطناعي في الجامعات األردنية ً
بينهما باستخدام اختبار (ت) للعينات المستقلة ،والجدول ( )11يظهر ذلك.
الجدول ()22

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار (ت) للعينات المستقلة لبيان الفروق التي
تعزى لمتغير الجنس في درجة توظيف الذكاء االصطناعي في الجامعات األردنية
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
المجال

المتوس

االنحراف

الفئة

العدد

ذكور

167

3.09

إناث

184

3.09

0.89

ذكور

167

2.93

1.12

إناث

184

2.77

1.09

الدرجة الكلية

ذكور

167

3.03

0.98

للمحور

إناث

184

2.96

0.90

المجال اإلداري
المجال األكاديمي

الحسابي

المعياري
0.96

* ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (.)2.25 = α

نتائج

درجات

الداللة

اختبار ت

الحرية

اإلحصائية

4.043

368

4.94

1.383

368

4.17

4.668

368

4.50
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تشير نتائج الجدول ( )11إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
( )4.45 = αفي أي من مجالي محور درجة توظيف الذكاء االصطناعي من وجهة نظر أعضاء
هيئة التدريس أو الدرجة الكلية للمحور تبعاً لمتغير الجنس حيث تراوحت قيم اختبار (ت) للعينات
المستقلة بين ( )1.383 – 4.403وهي قيم غير دالة إحصائياً كما يظهر من الداللة اإلحصائية.
ثانيا :متغير سنوات الخبرة
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على محور
تبعا لمتغير سنوات الخبرة ،والجدول ()11
درجة توظيف الذكاء االصطناعي في الجامعات األردنية ً
يوضح ذلك.
الجدول ()20
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحور درجة توظيف الذكاء االصطناعي في الجامعات
األردنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس تبعا لمتغير سنوات الخبرة
المجال
المجال اإلداري

المجال األكاديمي

الدرجة الكلية لمحور
توظيف الذكاء
االصطناعي

الفئة

المتوس الحسابي

االنحراف المعياري

أقل من  5سنوات

3.18

0.98

من  14 – 5سنوات

3.12

0.97

أكثر من  14سنوات

2.92

0.74

أقل من  5سنوات

2.95

1.15

من  14 – 5سنوات

2.83

1.12

أكثر من  14سنوات

2.71

1.00

أقل من  5سنوات

3.09

1.00

من  14 – 5سنوات

3.00

0.97

أكثر من  14سنوات

2.84

0.76

يالحظ من الجدول ( )11اختالف المتوسطات الحسابية لمجاالت محور درجة توظيف الذكاء
تبعا لمتغير سنوات الخبرة.
االصطناعي في الجامعات األردنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ً
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ولحساب الفروق اإلحصائية على الدرجة الكلية لمحور درجة توظيف الذكاء االصطناعي ،تم
إجراء اختبار تحليل التباين األحادي الستجابات أفراد عينة الدراسة على المحور ككل ،والجدول ()13
يوضح ذلك :
الجدول ()23
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لحساب الفروق على الدرجة الكلية لمحور درجة توظيف الذكاء
االصطناعي تبعا لمتغير سنوات الخبرة
مجموع

درجات

متوسطات

قيمة اختبار

الداللة

المربعات

الحرية

المربعات

ف

اإلحصائية

سنوات الخبرة

3.684

2

1.842

2.117

4.12

الخطأ

302.823

368

.870

الكلي المصحح

306.507

369

المصدر

تشير نتائج الجدول ( )13إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
( )4.45 = αفي الدرجة الكلية لمحور درجة توظيف الذكاء االصطناعي في الجامعات األردنية من
تبعا لمتغير سنوات الخبرة حيث بلغت قيمة اختبار ف ()1.114
وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ً
وهي قيمة غير دالة إحصائية كما يظهر من الداللة اإلحصائية.
تبعا لمتغير سنوات
كما تم حساب الفروق على مجالي محور درجة توظيف الذكاء االصطناعي ً
الخبرة ،وللكشف عن أثره في مجالي المحور بشكل تفصيلي ،فقد تم إجراء اختبار تحليل التباين
األحادي المتعدد ،كما يظهر في الجدول (: )10
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الجدول ()24
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي المتعدد ألثر متغير سنوات الخبرة في مجاالت محور درجة توظيف
الذكاء االصطناعي
المصدر

مجموع

درجات متوسطات

المربعات

الحرية

المربعات

ف

2

2.016

2.388

4.09

1.666

1.371

4.26

ر

المتغيرات التابعة

2

المجال اإلداري

4.031

0

المجال األكاديمي

3.331

2

2

المجال اإلداري

293.741

367

4.844

0

المجال األكاديمي

422.853

367

1.215

الكلي

2

المجال اإلداري

297.773

369

المصحح

0

المجال األكاديمي

426.185

369

سنوات الخبرة
الخطأ

اختبار

الداللة
االحصائية

تشير نتائج الجدول ( )10إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
تبعا لمتغير سنوات الخبرة حيث
( )4.45 = αفي مجالي محور درجة توظيف الذكاء االصطناعي ً
تراوحت قيم اختبار (ف) بين ( )1.388 – 1.341وهي جميعها قيم غير دالة إحصائية كما يظهر
من الداللة اإلحصائية.
ثالثا :متغير الرتبة األكاديمية
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحور تطبيق درجة توظيف الذكاء
تبعا لمتغير الرتبة األكاديمية والجدول
االصطناعي في الجامعات األردنية لفحص الفروق التي تعزى ً
( )15يوضح ذلك.
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الجدول ()25
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحور درجة توظيف الذكاء االصطناعي في الجامعات
األردنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس تبعا لمتغير الرتبة األكاديمية
الفئة

المتوس الحسابي

االنحراف المعياري

أستاذ مساعد

3.10

0.94

أستاذ مشارك

3.25

1.00

أستاذ

3.02

0.88

أستاذ مساعد

2.94

1.13

أستاذ مشارك

2.96

1.18

أستاذ

2.75

1.06

أستاذ مساعد

3.04

0.96

أستاذ مشارك

3.13

1.03

أستاذ

2.92

0.88

المجال
المجال اإلداري

المجال األكاديمي
الدرجة الكلية لمحور
توظيف الذكاء
االصطناعي

يالحظ من الجدول ( )15اختالف في المتوسطات الحسابية لمجاالت محور تطبيق درجة
توظيف الذكاء االصطناعي في الجامعات األردنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والدرجة
الكلية للمحور تبعاً لمتغير الرتبة األكاديمية.
ولحساب الفروق اإلحصائية على الدرجة الكلية لمحور درجة توظيف الذكاء االصطناعي ،فقد
تم إجراء اختبار تحليل التباين األحادي الستجابات أفراد عينة الدراسة على المحور ككل ،والجدول
( )16يوضح ذلك.

الجدول ()26
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لحساب الفروق على الدرجة الكلية لمحور درجة توظيف الذكاء
االصطناعي تبعا لمتغير الرتبة األ كاديمية
درجات

متوسطات

قيمة اختبار

الداللة

الحرية

المربعات

ف

اإلحصائية

1.340

1.534

4.21

.873

المصدر

مجموع المربعات

الرتبة األكاديمية

2.679

2

الخطأ

303.827

368

الكلي المصحح

306.507

369
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تشير نتائج الجدول ( )16إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
( )4.45 = αفي الدرجة الكلية لمحور تطبيق درجة توظيف الذكاء االصطناعي في الجامعات
األردنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس تبعاً لمتغير الرتبة األكاديمية حيث بلغت قيمة اختبار
ف ( )1.530وهي قيمة غير دالة إحصائية كما يظهر من الداللة اإلحصائية.
كما تم حساب الفروق على مجالي محور درجة توظيف الذكاء االصطناعي تبعاً لمتغير الرتبة
األكاديمية ،وللكشف عن أثره في مجالي محور درجة توظيف الذكاء االصطناعي بشكل تفصيلي فقد
تم إجراء اختبار تحليل التباين األحادي المتعدد كما يظهر في الجدول (: )14
الجدول ()27
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي المتعدد ألثر متغير الرتبة األكاديمية في مجالي محور الذكاء اإلصطناعي
المصدر
سنوات الخبرة
الخطأ
الكلي المصحح

مجموع

درجات متوسطات

ر

المتغيرات التابعة

2

المجال اإلداري

2.558

0

المجال األكاديمي

3.465

2

2

المجال اإلداري

295.215

367

4.848

0

المجال األكاديمي

422.720

367

1.215

2

المجال اإلداري

297.773

369

0

المجال األكاديمي

426.185

369

اختبار

الداللة
4.22
4.24

ف

المربعات

الحرية

المربعات

2

1.279

1.508

1.732

1.426

االحصائية

تشير نتائج الجدول ( )14إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (α
تبعا لمتغير الرتبة األكاديمية حيث تراوحت قيم اختبار (ف) بين
=  )4.45في مجالي أداة الدراسة ً
( )1.548 – 1.016وهي جميعها قيم غير دالة إحصائية كما يظهر من الداللة اإلحصائية.
رابعا :متغير نوع الكلية
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على على
تبعا لمتغير نوع الكلية ،كما تم
محور درجة توظيف الذكاء االصطناعي في الجامعات األردنية ً
حساب الفروق بينهما باستخدام اختبار (ت) للعينات المستقلة ،والجدول ( )18يظهر ذلك.
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الجدول ()28

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار (ت) للعينات المستقلة لبيان الفروق التي
تعزى لمتغير نوع الكلية في درجة توظيف الذكاء االصطناعي في الجامعات األردنية من وجهة نظر
أعضاء هيئة التدريس
المجال

المتوس

االنحراف

الفئة

العدد

إنسانية

184

2.99

علمية

167

3.20

0.98

إنسانية

184

2.77

1.04

علمية

167

2.94

1.17

الدرجة الكلية

إنسانية

184

2.90

0.87

للمحور

علمية

167

3.10

1.00

المجال اإلداري
المجال األكاديمي

الحسابي

المعياري
0.86

نتائج

درجات

الداللة

اختبار ت

الحرية

اإلحصائية

* 2.086

368

4.03

1.502

368

4.13

* 1.941

368

4.00

* ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (.)2.25 = α

تشير نتائج الجدول ( )18إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
( )4.45 = αفي المجال األول (المجال اإلداري) من مجاالت محور درجة توظيف الذكاء
تبعا لمتغير نوع الكلية حيث
االصطناعي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس أو الدرجة الكلية ً
بلغت قيمة اختبار (ت) للعينات المستقلة له ما قيمته ( )1.486وهي قيمة دالة إحصائياً كما يظهر
من الداللة اإلحصائية ،وبالنظر إلى المتوسطات الحسابية يالحظ أنها كانت لصالح أعضاء الهيئة
التدريسية من الكليات العلمية ( )3.14مقارنة بالكليات االنسانية (.)1.33
كما تشير نتائج الجدول ( )184إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
( )4.45 = αفي الدرجة الكلية لمحور درجة توظيف الذكاء االصطناعي من وجهة نظر أعضاء
تبعا لمتغير نوع الكلية حيث بلغت قيمة اختبار (ت) للعينات المستقلة
هيئة التدريس أو الدرجة الكلية ً
له ما قيمته ( )1.301وهي قيمة دالة إحصائياً كما يظهر من الداللة اإلحصائية ،وبالنظر إلى
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المتوسطات الحسابية يالحظ أنها كانت لصالح أعضاء الهيئة التدريسية من الكليات العلمية ()3.14
مقارنة بالكليات االنسانية (.)1.34
النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث

النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث والذي نص على :ما درجة جودة أداء الجامعات األردنية من وجهة
نظر أعضاء هيئة التدريس؟

ولإلجابة عن هذا السؤال ،تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات
أفراد عينة الدراسة على فقرات محور أداء جودة الجامعات األردنية وعلى المحور ككل ،كما يوضح
في الجدول (: )11
الجدول ()19
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات محور جودة
الجامعات األردنية وعلى المحور ككل
الفقرة

الرقم

المتوس

االنحراف

الدرجة

الحسابي

المعياري

3

تستمر الجامعة في رفع طاقاتها االستيعابية بطريقة ممنهجة.

2.91

1.44

متوسطة

18

يتبادل منتسبو الجامعة خبراتهم االدائية بشكل سلس.

2.80

1.32

متوسطة

1

يوجد رؤيا ورسالة للجامعة تحث على المزيد لجودة األداء الجامعي.

2.74

1.27

متوسطة

5

توفر الجامعة فريقا مختصا للتغلب على العقبات التي قد تعيق

2.74

1.29

متوسطة

13

يتسم األداء الجامعي بالدقة وفق معايير الجودة.

2.74

1.39

متوسطة

3

تصل التعليمات والمستجدات التربوية للمعنين في وقتها.

2.73

1.33

متوسطة

11

تمنح الجامعة حوافز للموظف المبدع الذي يقدم أفكا ار تساعد في

2.73

1.29

متوسطة

6

يوجد تحديد واضح للوصف الوظيفي لجميع منتسبي الجامعة.

2.71

1.27

متوسطة

13

تتواجد في الجامعة لجان مختلفة لمراقبة جودة األداء.

2.71

1.20

متوسطة

10

يمارس منتسبو الجامعة أسلوب حل المشكالت أثناء العمل اليومي.

2.71

1.21

متوسطة

10

يتواصل منتسبو الجامعة مع إدارتها بسهولة ويسر.

2.71

1.35

متوسطة

1

يستفاد من التغذية الراجعة لتطوير األداء الجامعي باستمرار.

2.69

األداء الجامعي.

تنمية وتطوير إجراءات ونظم العمل.

متوسطة

4

توجد خطط بديلة لتفادي وقوع األخطاء قبل وقوعها.

2.69

1.22

متوسطة

0

يدير منتسبو الجامعة وقتهم بفاعلية.

2.68

1.29

متوسطة

15

تسود العالقات اإلنسانية بين جميع أفراد األسرة الجامعية.

2.68

1.35

متوسطة
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الرقم
8

الفقرة
يحرص منتسبو الجامعة على تالفي األخطاء قبل وقوعها.

18

تلتزم جميع كليات الجامعة بقيم العمل الجامعية.

11

تؤرشف المعلومات والبيانات الجامعية لسهولة الوصول اليها

14

يعمل جميع منتسبي الجامعة بروح الفريق الواحد.

14

تساهم االنظمة والقوانين المعتمدة بالجامع في تطوير جودة االداء

مستقبال.

بكفاءة.

المتوس

االنحراف

الدرجة

الحسابي

المعياري

2.67

1.25

متوسطة

2.67

1.29

متوسطة

2.67

1.40

متوسطة

2.66

1.30

متوسطة

2.65

1.22

متوسطة

2.65

1.20

متوسطة

1.31

متوسطة
متوسطة

11

يتواصل منتسبو الجامعة مع الطلبة باستمرار ُكال حسب اختصاصه.
يعمل منتسبو الجامعة بروح الفريق الواحد.

2.65

16

ينظر لخطأ األداء الجامعي في حالة وقوعه أنه فرصة للتطور.

2.65

1.27

15

يحدد موعد نهائي إلنجاز المهام الجامعية.

2.64

1.26

متوسطة

14

يترجم منتسبو الجامعة والءهم من خالل سلوكياتهم اليومية في

2.64

1.38

متوسطة

11

يشارك منتسبو الجامعة في وضع الخطط التطويرية لرفع إنتاجيتهم.

2.64

1.32

متوسطة

يشارك المعنيون في صناعة الق اررات التي تخصهم.

2.62

1.28

متوسطة

2.61

1.28

متوسطة

الدرجة الكلية للمجال

2.69

1.14

متوسطة

14

16
13

العمل.

تلبي التخصصات الجامعية احتياجات السوق المحلي.

يالحظ من الجدول ( )13أن الفقرة الثالثة في محور جودة أداء الجامعات األردنية  ،والتي
تنص على " تستمر الجامعة في رفع طاقاتها االستيعابية بطريقة ممنهجة ".قد حصلت على أعلى
درجة بمتوسط حسابي وقدره ( )1.31وانحراف معياري وقدره ( ،)1.00في حين حصلت الفقرة الثالثة
والعشرون والتي تنص على" يشارك المعنيون في صناعة الق اررات التي تخصهم ".على أقل درجة
بمتوسط حسابي وقدره ( )1.61وانحراف معياري وقدره ( ،)1.18وقد بلغ متوسط استجابة أفراد عينة
الدراسة على الدرجة الكلية لمحور درجة جودة الجامعات األردنية متوسط وقدره ( )1.63وانحراف
معياري وقدره ( )1.10وهو متوسط يشير إلى درجة متوسطة.
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النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع

النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع والذي نص على :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

الدال لة اإلحصائية ( )α=0.05في تقدير أفراد عينة الدراسة حول درجة جودة أداء الجامعات
األردنية تعزى لمتغيرات الدراسة (الجنس ،الرتبة األكاديمية ،عدد سنوات الخبرة ،نوع الكلية

(إنسانية ،علمية)؟

ولإلجابة عن هذا السؤال فقد تم فحص أثر كل متغير من المتغيرات على حدة :
أوال :متغير الجنس
حيث تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على
تبعا لمتغير الجنس ،كما تم حساب الفروق بينهما باستخدام
محور جودة أداء الجامعات األردنيةً ،
اختبار (ت) للعينات المستقلة ،والجدول ( )14يظهر ذلك.
الجدول ()02

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار (ت) للعينات المستقلة لبيان الفروق التي
تعزى لمتغير الجنس في محور جودة أداء الجامعات األردنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
المتوس

الفئة

العدد

ذكور

167

2.76

إناث

184

2.63

االنحراف

الحسابي

المعياري
1.18
1.10

نتائج اختبار

درجات

الدال لة

ت

الحرية

اإلحصائية

4.996

368

4.32

* ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (.)2.25 = α

تشير نتائج الجدول ( )14إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
( )4.45 = αفي الدرجة الكلية لمحور جودة أداء الجامعات األردنية في الجامعات األردنية من
تبعا لمتغير الجنس حيث بلغت قيمة اختبار (ت)
وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس أو الدرجة الكلية ً
للعينات المستقلة له ( )4.336وهي قيمة غير دالة إحصائياً كما يظهر من الداللة اإلحصائية.
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ثانيا :متغير سنوات الخبرة
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحور جودة أداء الجامعات األردنية
لفحص الفروق التي تعزى تبعاً لمتغير سنوات الخبرة والجدول ( )11يوضح ذلك.
الجدول ()02
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحور جودة أداء الجامعات األردنية من وجهة نظر أعضاء
هيئة التدريس تبعا لمتغير الخبرة
الرقم

الفئة

المتوس الحسابي

االنحراف المعياري

1

أقل من  5سنوات

2.76

1.19

1

من  14 – 5سنوات

2.68

1.17

3

أكثر من  14سنوات

2.59

1.02

0

المجموع

2.69

1.14

يالحظ من الجدول ( )11اختالف المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية لمحور جودة أداء
الجامعات األردنية في الجامعات األردنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس تبعاً لمتغير سنوات
الخبرة  ،ولحساب الفروق اإلحصائية على الدرجة الكلية لمحور جودة أداء الجامعات األردنية تم
إجراء اختبار تحليل التباين األحادي الستجابات أفراد عينة الدراسة على المحور ككل ،والجدول ()11
يوضح ذلك
الجدول ()00

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لحساب الفروق على الدرجة الكلية لمحور جودة أداء الجامعات
األردنية تبعا لمتغير سنوات الخبرة
مجموع

درجات

متوسطات

قيمة اختبار

الداللة

المربعات

الحرية

المربعات

ف

اإلحصائية

سنوات الخبرة

1.845

2

4.922

4.709

4.49

الخطأ

452.507

368

1.300

الكلي المصحح

454.352

369

المصدر
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تشير نتائج الجدول ( )11إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
( )4.45 = αفي الدرجة الكلية لدرجة جودة أداء الجامعات األردنية في الجامعات األردنية من وجهة
نظر أعضاء هيئة التدريس تبعاً لمتغير الخبرة حيث بلغت قيمة اختبار ف ( )4.443وهي قيمة غير
دالة إحصائية كما يظهر من الداللة اإلحصائية.
ثالثا :متغير الرتبة األكاديمية
ولفحص الفروق التي تعزى لمتغير الرتبة األكاديمية فقد تم حساب المتوسطات الحسابية
واالنحرافات المعيارية في محور جودة أداء الجامعات األردنية في الجامعات األردنية تبعاً لمتغير
الرتبة األكاديمية والجدول ( )13يوضح ذلك.
الجدول ()03
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية محور جودة أداء الجامعات األردنية من وجهة نظر أعضاء
هيئة التدريس تبعا لمتغير الرتبة األكاديمية
الرقم

الفئة

المتوس الحسابي

االنحراف المعياري

1

أستاذ مساعد

2.74

1.18

1

أستاذ مشارك

2.81

1.22

3

أستاذ

2.62

1.08

المجموع

2.69

1.14

يالحظ من الجدول ( )13اختالف المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية لمحور جودة أداء
الجامعات األردنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس تبعاً لمتغير الرتبة األكاديمية ولحساب
الفروق اإلحصائية على الدرجة الكلية لمحور جودة أداء الجامعات األردنية ،تم إجراء اختبار تحليل
التباين األحادي الستجابات أفراد عينة الدراسة على المحور ككل ،والجدول ( )10يوضح ذلك.
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الجدول ()04

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لحساب الفروق على الدرجة الكلية لمحور جودة أداء الجامعات
األردنية تبعا لمتغير الرتبة األكاديمية
مجموع

درجات

متوسطات

قيمة اختبار

الداللة

المربعات

الحرية

المربعات

ف

اإلحصائية

الرتبة األكاديمية

2.181

2

1.090

1.839

1.43

الخطأ

452.171
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1.299

الكلي المصحح

454.352
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المصدر

تشير نتائج الجدول ( )10إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
( )4.45 = αفي الدرجة الكلية لمحور جودة أداء الجامعات األردنية من وجهة نظر أعضاء هيئة
التدريس تبعاً لمتغير الرتبة األكاديمية حيث بلغت قيمة اختبار ف ( )4.833وهي قيمة غير دالة
إحصائية كما يظهر من الداللة اإلحصائية.
رابعا :متغير نوع الكلية
حيث تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على
تبعا لمتغير نوع الكلية ،كما تم حساب الفروق بينهما باستخدام
محور جودة أداء الجامعات األردنيةً ،
اختبار (ت) للعينات المستقلة ،والجدول ( )15يظهر ذلك.
الجدول ()05

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار (ت) للعينات المستقلة لبيان الفروق التي

تعزى لمتغير نوع الكلية في محور جودة أداء الجامعات األردنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
المتوس

الفئة

العدد

إنسانية

184

2.62

علمية

167

2.78

االنحراف

الحسابي

المعياري
1.08
1.20

* ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (.)2.25 = α

نتائج اختبار

درجات

الداللة

ت

الحرية

اإلحصائية

1.322

368

4.13
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تشير نتائج الجدول ( )15إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
( )4.45 = αفي الدرجة الكلية محور جودة أداء الجامعات األردنية من وجهة نظر أعضاء هيئة
التدريس تبعاً لمتغير نوع الكلية حيث بلغت قيمة اختبار (ت) للعينات المستقلة له ( )1.311وهي
قيم غير دالة إحصائياً كما يظهر من الداللة اإلحصائية.
النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس

النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس والذي نص على :هل هناك عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية

عند مستوى الداللة اإلحصائية ( )α=0.05بين درجة توظيف الذكاء االصطناعي وجودة األداء
في الجامعات األردنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟

ولإلجابة عن هذا السؤال ،تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين مجالي محور توظيف الذكاء
االصطناعي والدرجة الكلية للمحور ومحور جودة أداء الجامعات األردنية في الجامعات األردنية
ويوضح في الجدول ( )62ذلك :
الجدول ()06

معامالت ارتباط بيرسون مجالي محور توظيف الذكاء االصطناعي والدرجة الكلية للمحور
ومحور جودة أداء الجامعات األردنية
رقم

مجاالت محور توظيف الذكاء

المجال

االصطناعي

الدرجة الكلية لمحور جودة األداء في الجامعات األردنية
معامل بيرسون

الداللة اإلحصائية

1

المجال اإلداري

4.660

4.44

1

المجال األكاديمي

4.854

4.44

محور توظيف الذكاء االصطناعي ككل

2.795

2.22

يالحظ من الجدول ( )16أن معامالت ارتباط بيرسون بين مجالي محور درجة توظيف الذكاء

االصطناعي وبين الدرجة الكلية لمحور جودة أداء الجامعات األردنية في الجامعات األردنية قد بلغا
على التوالي ( )4.854 ،4.660وهي معامالت ارتباط قوية وذات داللة إحصائية ،كما يالحظ أيضا
أن معامل ارتباط بيرسون بين الدرجة الكلية لمحور توظيف الذكاء االصطناعي ككل والدرجة الكلية
لمحور جودة األداء في الجامعات األردنية قد بلغ ( )4.435وهو معامل ارتباط قوي وذو داللة
إحصائية.
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الفصل الخامس:

مناقشة النتائج والتوصيات
يتضمن هذا الفصل مناقشة النتائج التي توصلت إليها الدراسة في ضوء أسئلتها ،وربطها
بالدراسات السابقة من حيث االتفاق واالختالف ،ويتضمن أبرز التوصيات التي توصلت إليها في
ضوء النتائج ،وفيما يلي عرض ذلك.
مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول

مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول والذي نص على :ما درجة توظيف الذكاء االصطناعي في

الجامعات األردنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟

أشارت نتائج هذا السؤال؛ إلى أن درجة توظيف الذكاء االصطناعي في الجامعات األردنية من
وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جاءت بدرجة متوسطة ،وقد يعود السبب في ذلك إلى أن مفهوم
الذكاء االصطناعي ال يزال في مهده من حيث توظيفه في الجامعات األردنية.
وأظهرت النتائج أن توظيف الذكاء االصطناعي في المجال اإلداري جاء في المرتبة األولى
أيضا.
وبدرجة متوسطة ،في حين تاله المجال األكاديمي وحصل على المرتبة الثانية بدرجة متوسطة ً
وقد يعود السبب في ذلك إلى أن المجال اإلداري يساهم في تحسين مستوى أداء الخدمات داخل
الجامعة ،من حيث توفير الوقت والجهد ،وتخفيف التعقيدات اإلدارية.
وجاءت "فقرة حل المشكالت المتعلقة بدوام منتسبي الجامعة " في المرتبة األولى في المجال
اإلداري ،في حين جاءت فقرة "الحث على تفعيل الذكاء االصطناعي من قبل األعضاء والطلبة "
في المرتبة األخيرة وربما يكون السبب يعود لحرص الجامعات األردنية على تذليل مشكالت دوام
منتسبي الجامعة لتنفيذ المهام بشكل سلس دون عقبات ،وقد يكون هناك خططا مستقبلية لدى
الجامعات على زيادة توظيف الذكاء االصطناعي من قبل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس.
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وبينما احتلت فقرة" .تمكين أعضاء هيئة التدريس في تصميم بيئة تعليمية محفزة" المرتبة األولى
بالمجال األكاديمي ،جاءت فقرة " إبراز المبدعين من أعضاء هيئة التدريس في مجاالت البحث
العلمي" في المرتبة األخيرة ولعل السبب أن الجامعات األردنية قد يكون لديها خططا مستقبلية
لتوظيف الذكاء االصطناعي في مجال البحث العلمي مستقبال.
واتفقت نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة الياجزي ( ،)1413التي أشارت إلى أن استخدام
تطبيقات الذكاء االصطناعي في دعم التعليم الجامعي بالمملكة العربية السعودية كان بدرجة متوسطة.
كما اتفقت مع ما ورد في دراسة  ،)1418( LUOالتي أشارت إلى أن نظام التدريس القائم على
الذكاء االصطناعي قابل للتطبيق وفعاالً ولديه أهمية مرجعية معينة .كما اتفقت ضمنيا مع نتيجة
دراسة كامل ( ،)1416التي أكدت نتائجها على فاعلية النظام التعليمي االلكتروني الذكي المقترح في
تنمية مهارات التحليل اإلحصائي لعينة الدراسة ،ومع نتيجة دراسة العوضي وأبو لطيفة ()1414
التي أشارت إلى أن هناك أثر لتوظيف الذكاء االصطناعي على تطوير العمل اإلداري.
كما اتفقت ضمنيا مع نتيجة دراسة كساب ( )2011التي أشارت إلى قصور في اهتمام الجامعات
بكل من إصدار التشريعات الضرورية ،وتطوير التنظيم اإلداري ،وتدريب العاملين على تطبيقات
اإلدارة اإللكترونية .ودراسة بواه ولينانين وو وكيسي ()Buah, Linnanen, Wu & Kesse, 2020

التي بينت نتائجها وجود أثر لتطبيق أنظمة الذكاء االصطناعي على مستوى التواصل والمشاركة في
إدارة المشاريع الهندسية ،وابتكار حلول إبداعية للتعامل مع المشكالت المرتبطة بالطاقة ،وأن تطبيقات
الذكاء االصطناعي تساهم في إتاحة فرصة المشاركة المجتمعية في التأثير على نتائج المشروع
ومخرجاته من منازلهم باستخدا م التقنيات الرقمية الذكية .ومع دراسة

زاهو وشن وليو وزانج
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وكوبالند( )Zhao,et al.2019التي أشارت إلى أن استخدام أنظمة التدريس القائمة على الذكاء
االصطناعي عبر االنترنت أثرت بشكل إيجابي على درجة التحصيل األكاديمي للطلبة.
واختلفت نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة الشوابكة ( ،)1414التي أظهرت أن تطبيقات الذكاء
االصطناعي بكافة أبعاده كانت مرتفعة.
مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني والذي نص على :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية –

إن وجدت  -عند مستوى الداللة اإلحصائية ( )a=0.05في تقدير أفراد عينة الدراسة حول درجة

توظيف الذكاء االصطناعي تعزى لمتغيرات الدراسة (الجنس ،الرتبة األكاديمية ،عدد سنوات الخبرة،

نوع الكلية (إنسانية ،علمية)؟

أشارت نتائج هذا السؤال إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة توظيف الذكاء
االصطناعي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس تبعاً لمتغيرات  :الجنس ،وسنوات الخبرة ،والرتبة
األكاديمية.
أي أن أفراد عينة الدراسة من الذكور واإلناث وبغض النظر عن عدد سنوات الخبرة لديهم ،أو
رتبهم األكاديمية متفقون على تقديراتهم لدرجة توظيف الذكاء االصطناعي في الجامعات األردنية وقد
يعلل ذلك أنه اليوجد فرق بين الذكر واألنثى في هذا الصدد وكذلك الحال لمتغير سنوات الخبرة
والرتبة األكاديمية ألن توظيف الذكاء االصطناعي يتم دون تميييز لهذه المتغيرات ،فالكل سواسية
في هذا الشأن.
كما كما أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة توظيف الذكاء
االصطناعي لمحور توظيف الذكاء االصطناعي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس أو الدرجة
الكلية تبعاً لمتغير نوع الكلية لصالح أعضاء الهيئة التدريسية من الكليات العلمية مقارنة بالكليات
االنسانية.
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ويمكن أن تعزى هذه النتيجة ،وهي اختالف وجهات نظر أفراد عينة الدراسة سواء ذوي
التخصصات العلمية أو اإلنسانية في تقديراتهم لدرجة توظيف الذكاء االصطناعي من وجهة نظر
أعضاء هيئة التدريس إلى أن أفراد عينة الدراسة أعضاء الهيئة التدريسية من الكليات العلمية قد
يهتمون بشكل أكبر بموضوع الذكاء االصطناعي.
مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث

مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث والذي نص على :ما درجة جودة أداء الجامعات األردنية
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟

أشارت نتائج هذا السؤال ،إلى أن درجة جودة أداء الجامعات األردنية من وجهة نظر أعضاء
هيئة التدريس جاءت بدرجة متوسطة.وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن أفراد عينة الدراسة يتوقعون من
الجامعات األردنية مزيدا من التميز في األداء الذي قد يواجه بعض التحديات والصعوبات في ظل
التنافسية العالمية.
واختلفت نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة الحسيني والخيال ( ،)1413التي توصلت إلى إلى
وجود أثر إيجابي قوي لتطبيق أنظمة اإلدارة اإللكترونية على تطوير العمل اإلداري وعلـى أداء
موظفـات العمادات في جامعة الملك عبدالعزيز .كما اختلفت ضمنيا مع ما ورد في دراسة بدرخان
( )1413التي أظهرت نتائجها أن مدى تطبيق معايير النوعية وضمان الجودة في جامعة عمان
األهلية جاء بدرجة مرتفعة.
كما اختلفت مع نتيجة دراسة الخطايبة ( ،)1415التي أشارت إلى أن استخدام اإلدارة اإللكترونية
يعمل على زيادة فاعلية وكفاءة األداء الوظيفي بدرجة كبيرة ،من خالل العمل على سرعة اإلنجاز،
ورفع إنتاجية العاملين ،وسرعة ودقة إيصال التعليمات ،وتوفير الوقت والجهد.
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مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع

مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع والذي نص على :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند

مستوى الداللة اإلحصائية ( )α=0.05في تقدير أفراد عينة الدراسة حول درجة جودة أداء

الجامعات األردنية تعزى لمتغيرات الدراسة (الجنس ،الرتبة األكاديمية ،عدد سنوات الخبرة  ،نوع
الكلية (إنسانية ،علمية)؟

أشارت نتائج هذا السؤال ،إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لمحور جودة أداء الجامعات
األردنية في الجامعات األردنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس تبعاً لمتغيرات  :الجنس ،وسنوات
الخبرة ،والرتبة األكاديمية ،ونوع الكلية.
وأي أن أفراد العينة متفقون في تقديرهم لجودة أداء الجامعات األردنية بغض النظر عن المتغيرات
الدرسة متساوون في واجباتهم المطلوبة منهم ،وأداء
السابقة ،وقد يعزى ذلك إلى أن جميع أفراد عينة ا
مهامهم الموكلة إليهم حسب ما تتطلبه مصلحة الجامعات بغض النظر عن الجنس ،وسنوات الخبرة،
والرتبة األكاديمية ،ونوع الكلية.واتفقت نتيجة هذا السؤال مع نتيجة دراسة الخطايبة ( )1415التي
أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة تعزى ألثر الخبرة العملية.
واختلفت نتيجة هذا السؤال مع نتيجة دراسة األقرع ( )1414التي أشارت وجود فروقات تعزى
إلى متغير سنوات الخبرة وكانت لصالح  5سنوات فأقل .كما اتفقت مع نتيجة دراسة بدرخان ()1413
التي أظهرت نتائجها عدم وجود أثر لمتغير سنوات الخبرة في تقديرات أعضاء الهيئة التدريسية لمدى
تطبيق النوعية وضمان الجودة في جامعة عمان األهلية.
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مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس

مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس والذي نص على :هل هناك عالقة إرتباطية ذات داللة

إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ( )α=0.05بين درجة توظيف الذكاء االصطناعي وجودة
األداء في الجامعات األردنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟

أشارت نتائج هذا السؤال ،إلى وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين درجة توظيف
الذكاء االصطناعي ومجاليه (المجال اإلداري ،المجال األكاديمي) وجودة األداء في الجامعات األردنية
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.
وهذا يعني وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائياً بين مجالي محور الذكاء االصطناعي والدرجة
الكلية له 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 أنه كلما ارتفعت درجة توظيف الذكاء االصطناعي ارتفعت وجودة األداء في الجامعات
األردنية والعكس صحيح.
بأن أفراد عينة الدراسة لديهم قناعة بأن توظيف الذكاء
وربما يعود السبب في ذلك إلى ّ
االصطناعي يعمل على تعزيز وجودة األداء في الجامعات.
واتفقت نتيجة هذا السؤال ضمنيا مع ما ورد في دراسة أبو خالد ( )Abu-Khaled, 2020التي
أشارت إلى وجود عالقة ارتباطية بين أبعاد الذكاء االصطناعي وأبعاد التوظيف في الشركات ،كما
تتفق ضمنياً مع ما جاء قي دراسة كساب ( )2011التي توصلت إلى وجود عالقة ارتباط موجبه بين
الثقافة التنظيمية وأنماط القيادة اإلدارية في الجامعات الفلسطينية وتطبيق تلك الجامعات لإلدارة
اإللكترونية ،ووجدت الدراسة قصو ار في اهتمام الجامعات بكل من إصدار التشريعات الضرورية،
وتطوير التنظيم اإلداري ،وتدريب العاملين على تطبيقات اإلدارة اإللكترونية .كما اتفقت مع نتيجة
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دراسة طعمة ( )1410التي توصلت نتائجها إلى وجود عالقة موجبة (طردية) ذات داللة إحصائية
بين كل معيار من معايير جودة التعليم الجامعي وجودة األداء األكاديمي.
كما اتفقت مع نتيجة دراسة جمال ( )1414التي أثبتت أن لإلدارة اإللكترونية مساهمة فعالة في
تحسين جودة التعليم العالي في جوانبه المتعلقة بالتعليم والبحث العلمي ،واألداء الوظيفي والمالي.
ومع دراسة الشريف ( )1418التي توصلت إلى وجود عالقة إيجابية بين إدارة الجودة الشاملة الموجهة
واألداء المؤسسي ،وجود تأثير جزئي للثقافة التنظيمية على العالقة بين إدارة الجودة الشاملة واألداء
المؤسسي .كما واتفقت مع نتيجة دراسة كانغ ) )Chang, 2019التي أشارت نتائجها إلى أن مستوى
أداء أنظمة اإلدارة البيئية القائمة على الذكاء االصطناعي كانت فاعلة ومؤهلة في أداء المهام اإلدارية
المختلفة ،حيث توسع حجم شركاتهم وتمكنوا من تحسين كفاءاتهم.
التوصيات والمقترحات
في ضوء ما توصلت له الدراسة من نتائج ،فإن االلدراسة توصي بما يلي :
 أن تتبنى الجامعات األردنية خططا لزيادة توظيف الذكاء االصطناعي في المجالين اإلداريواألكاديمي.
 أن تتبنى الجامعات األردنية استراتيجيات لحث الطلبة وأعضاء هيئة التدريس على توظيفالذكاء االصطناعي في عملية التعلم والتعليم.
 وضع محفزات ألعضاء هيئة التدريس لتوظيف الذكاء االصطناعي في مجال البحث العلمي. إجراء مزيد من الدراسات لتطوير جودة أداء الجامعات األردنية مثل :الصعوبات التي تواجهتوظيف الذكاء االصطناعي في الجامعات األردنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس،
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الصعوبات التي تواجه تطوير جودة أداء الجامعات األردنية من وجهة نظر أعضاء هيئة
التدريس.
 ال ضرورة توظيف الذكاء االصطناعي لدى أعضاء الهيئة التدريسية من الكلياتاإلنسانية.
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الملحق ()2

أداة الدراسة بصورتها األولية

مقياس الذكاء االصطناعي وجودة األداء
األستاذ الدكتور...................................................................حفظه الله
فتقوم الباحثة بدراسة بعنوان " واقع توظيف الذكاء االصطناعي وعالقته بجودة أداء الجامعات
األردنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس" .استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير
في تخصص اإلدارة والقيادة التربوية في جامعة الشرق األوسط ،ولتحقيق أهداف الدراسة ،تم تطوير
استبانة الستقصاء عالقة توظيف الذكاء االصطناعي بجودة أداء الجامعات األردنية مكون من ()22
فقرة .وتتم اإلجابة على فقرات المقياس ،وفقاً لتدرج "ليكرت" الخماسي (بدرجة كبيرة جداً ،بدرجة كبيرة،
بدرجة متوسطة ،بدرجة قليلة ،بدرجة قليلة جداً).
ولما تتمتعون به من الخبرة أرجو التكرم بتحكيم هذه األداة وإبداء الرأي من حيث :
 سالمة الصياغة اللغوية للفقرات.
 وضوح الفقرة من حيث المعنى.

 أية مالحظات أو تعديالت أو إضافات ترونها مناسبة.
شاكرة لكم حسن التعاون
الباحثة

86

البيانات الشخصية
راجية منكم قراءة فقرات هذه االستبانة ووضع إشارة (√) في المكان الدائرة المناسبة:
 الجنس  :ذكر-

أنثى

سنوات الخبرة   :أقل من 14سنوات

 الرتبة األكاديمية  :أستاذ مساعد -نوع الكلية  :إنسانية

 14سنوات فأكثر
أستاذ مشارك
علمية

أستاذ

84

المحور األول :توظيف الذكاء االصطناعي:
سالمة الصياغة
الفقرة

الرقم

اللغوية

سليمة
المجال األول :اإلداري :توظف الجامعة الذكاء االصطناعي فيما يلي :
1

حل المشكالت المتعلقة بدوام منتسبي الجامعة.

6

في عملية صنع الق اررات الجامعية الهامة.

3

إتاحة المعلومات واألنظمة والقوانين الجامعية لجميع
منتسبي الجامعة.

4

تحديث قاعدة معلومات وبيانات الجامعة كلما دعت الحاجة
لذلك.

5

نشر جميع اإلحصائيات الجامعية لتكون متاحة لمنتسبي
الجامعة في كل وقت ومكان.

2

توفير قنوات متعددة لعقد االجتماعات المختلفة لمنتسبي
الجامعة.

7

تسجيل الطلبة لمقرراتهم الدراسية حسب خطة محكمة
الكترونية.

8

توفير نظام مالي ومرن ييسر دفع رسوم الطلبة المترتبة
عليهم.

1

الحرص على تقليل نفقات استخدام تطبيقات الذكاء
االصطناعي للمنتسبين خارج نطاق الدوام الرسمي.

11

تبني التطبيق ـ ــات ال ـ ــذكي ـ ــة األكثر ح ـ ــداث ـ ــة لتطوير العم ـ ــل
الجامعي.

11

توفير النماذج التي يحتاجها الطالب خالل حياته الجامعية
بسهولة ويسر.

غير
سليمة

وضوح الفقرة

واضحة

غير
واضحة

مالحظات

88
إعداد قاعدة بيانات باألثاث الجامعي لتسـهيل متابعة صيانته

16

بشكل منظم.
توفير شبكة حاسوبية ذات سرعة معقولة متاحة لكل منتسبي

13

الجامعة
توفير أنظمة وبرامج تساعد على ربط الوحدات الجامعية

14

المختلفة معا بما يوفر مشاركة في المعلومات والبيانات.
إنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء موقع إلكتروني للج ــامع ــة إلبراز تميز أنش ـ ـ ـ ـ ـ ــطته ــا

15

وإنجازاتها.
توفير نظ ــام بري ــد الكتروني بم ــا يتن ــاغم مع آخر التطبيق ــات

12

الذكية لجميع منتسبي الجامعة.
توفير أحدث برامج التدريب المختصة بتطبيقات الذكاء

17

االصطناعي لجميع منتسبي الجامعة .
توفير خبراء ومختص ـ ـ ـ ـ ـ ــين لتطوير ال ــذك ــاء االص ـ ـ ـ ـ ـ ــطن ــاعي

18

المستخدم بجامعة.
اجتذاب الجامعة أعضـ ــاء هيئة التدريس ممن يتقنون توظيف

11

الذكاء االصطناعي.
تحث الجامعة تفعيل الذكاء االص ــطناعي من قبل األعض ــاء

61

والطلبة
المجال الثاني :األكاديمي  :توظف الجامعة الذكاء االصطناعي فيما يلي:

12

تمكين أعضاء هيئة التدريس الذكاء االصطناعي في
تصميم بيئة تعليمية محفزة.

66

تنفيذ الطلبة واجباتهم المنزلية من خالل تطبيقات ذكية
عديدة.

63

تلقي الطالب تغذية راجعة عن أدائه بشكل مستمر من
خالل قنوات متاحة.

83
64

توفير نظاما تقييميا ألداء عضو هيئة التدريس والطالب
األكاديمي.

65

عقد لقاءات علمية مع أعضاء هيئة التدريس مثل
المؤتمرات.

62

دعم مقدرات منتسبي الجامعة في اكتساب المعرفة كل
في مجال تخصصه.

67

المشاركة في الندوات والدورات التدريبية والمؤتمرات
األكاديمية التابعة لجامعات أخرى.

68

عقد شراكات عالمية الستحداث أحدث التخصصات
الجامعية لمواكبة حاجات العصر.

61

عمل اجتماعات دورية للطلبة لبحث مشكالتهم
األكاديمية.

31

توفير نظام اتصال مرنا يسمح بتواصل جميع أطراف
المعنيين بالعملية األكاديمية.

20

إجراء األبحاث العلمية التي تساهم في حل مشكالت
المجتمع.

25

إتاحة اإلنتاج العلمي للجامعة لجميع المنتفعين عالميا.

22

إبراز المبدعين من أعضاء هيئة التدريس في مجاالت
البحث العلمي.

34

المحور الثاني :جودة األداء :تحرص إدارة الجامعة على ما يلي لتحسين جودة األداء

الفقرات

الرقم

سالمة الصياغة
اللغوية

سليمة

0

زيادة السرعة إلنجاز العمل الجامعي من قبل منتسبي
الجامعة.

5

رفع إنتاجية منتسبي الجامعة بشكل مستمر.

2

التغلب على العقبات التي تخفض من مستوى األداء.

4

تنظيم أعباء العمل اليومي للموظفين.

2

تقليل وقت وجهد الموظفين في الجامعة.

6

تحديد الوصف الوظيفي لجميع منتسبي الجامعة.

2

التحسين المستمر لمستوى أداء العاملين في الجامعة.

8

تحسين سرعة إيصال التعليمات للموظفين.

2

وضع الخطط الالزمة لتفادي وقوع األخطاء قبل وقوعها.

01

أرشفة فعالة للمعلومات والبيانات.

00

إمكانية تأدية العمل من وجهات متعددة.

05

تأدية الموظفين المهام الوظيفية طبقاً لمعايير الجودة

02
04
02
06

المطلوبة.

يبذل الموظفين الجهد الكافي إلنجاز األداء الوظيفي في
الوقت المحدد.
مساهمة االنظمة والقوانين المعتمدة بالجامعة في تطوير
االداءبكفاءة وفاعلية.
تبني االتجاهات الحديثة للجامعة في تنمية وتطوير االداء
المؤسسي.
تمنح الجامعة حوافز للموظف المبدع الذي يقدم أفكار
تساعد في تنمية وتطوير إجراءات ونظم العمل.

02

تواصل موظفو الجامعة مع الطلبة باستمرار.

08

تتواجد في الجامعة لجنة لمراقبة الجودة.

02

يمتلك موظفو الجامعة مهارات حل مشكالت العمل
اليومية.

غير

سليمة

وضوح الفقرة
واضحة

غير

واضحة

مالحظات

31
51

يلم موظفو الجامعة بالمهام الموكلة إليهم.

50

يراعي موظفو الجامعة سرعة االستجابة لرغبات الطلبة.

55

يقوم الموظفين بتأدية االعمال بالشكل المطلوب منهم.

52

يعمل الموظفين داخل الجامعة بروح الفريق الواحد.

54

التزام الموظفين بقيم العمل المعتمدة في الشركة.

31

الملحق ()0

قائمة بأسماء السادة المحكمين
التسلسل

االسم

التخصص

الجامعة

1

أ.د.وليد العناتي

إدارة تربوية

االونوروا

1

د.أمجد درادكة

إدارة تربوية

3

د.سيف الحبيس

إدارة تربوية

0

أ.د.محمد حمزة

عجلون
االسراء

مناهج وطرق تدريس

الشرق االوسط

5

أ.د.أحمد الخطيب

إدارة تربوية

البت ار

6

أ.د .خالد الجبر

إدارة تربوية

خارج األردن

4

د .خولة عليوة

إدارة تربوية

الشرق األوسط

8

د .فواز شحادة

مناهج وطرق تدريس

3

د.أفنان المومني

إدارة تربوية

الشرق األوسط (سابًقأ)
و ازرة التربية والتعليم

14

د .روان أبو شقرة

إدارة تربوية

الهاشمية

33

الملحق ()3

أداة الدراسة بصورتها النهائية

األستاذ الدكتور ..........................................................................حفظه الله

ستقوم الباحثة بدراسة تهدف إلى استقصاء " توظيف الذكاء االصطناعي وعالقته بجودة أداء
الجامعات األردنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس" .استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة
الماجستير في تخصص اإلدارة والقيادة التربوية في جامعة الشرق األوسط ،ولتحقيق هداف الدراسة،
تم تطوير استبيان مكون من جزئين :
األول  :يتضمن البيانات الديمغرافية.
الثاني  :محوري االستبانة وتشمل :
المحور األول  :محور توظيف الذكاء االصطناعي في الجامعات األردنية يتضمن  22فقرة ،وله
بعدان  :المجال اإلداري والمجال األكاديمي.
المحور اثاني  :محور جودة األداء في الجامعات األردنية :  .يتضمن  58فقرة لقياس
وتتم اإلجابة على فقرات االستبانة وفقاً لتدرج "ليكرت" الخماسي (موافق بشدة ،موافق ،محايد ،غير
موافق ،غير موافق بشدة).
فأرجو التكرم بوضع اإلشارة في المكان المخصص على االستجابة المالئمة من وجهة نظركم
علما بأن المعلومات ستعامل بكامل السرية ،وستستخدم ألغراض البحث والدراسة العلمية ،شاكرين
لكم تعاونكم لخدمة البحث العلمي.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير.
الباحثة

30

الجزء األول :البيانات الديمغرافية:
راجية منكم وضع إشارة (√) في مكان الدائرة المناسبة:
 الجنس  :ذكر-

أنثى

سنوات الخبرة  :أقل من  5سنوات

 الرتبة األكاديمية  :أستاذ مساعد -نوع الكلية  :إنسانية

من 5سنوات إلى 14
أستاذ مشارك

 14سنوات فأكثر
أستاذ

علمية

الجزء الثاني:
المحور األول :محور توظيف الذكاء االصطناعي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس:
12

تمكين أعضاء هيئة التدريس الذكاء االصطناعي في تصميم بيئة

66

تنفيذ الطلبة واجباتهم المنزلية من خالل تطبيقات ذكية عديدة.

63

تلقي الطالب تغذية راجعة عن أدائه بشكل مستمر من خالل

64

توفير نظاما تقييمي مستمر ألداء عضو هيئة التدريس والطالب

65

عقد لقاءات علمية مع أعضاء هيئة التدريس مثل المؤتمرات.

62

دعم مقدرات منتسبي الجامعة في اكتساب المعرفة كل في مجال

67

المشاركة في الندوات والدورات التدريبية والمؤتمرات األكاديمية

تعليمية محفزة.

قنوات متاحة.

األكاديمي.

تخصصه.

التابعة لجامعات أخرى.

35

درجة الموافقة
الفقرة

الرقم

موافق
بشدة

البعد األول :الجانب :اإلداري :توظف الجامعة الذكاء االصطناعي في:
1

حل المشكالت المتعلقة بدوام منتسبي الجامعة.

6

عملية صنع الق اررات الجامعية الهامة.

3

إتاحة المعلومات واألنظمة والقوانين الجامعية لجميع منتسبي
الجامعة.

4

تحديث قاعدة معلومات وبيانات الجامعة كلما دعت الحاجة
لذلك.

5

نشر جميع اإلحصائيات الجامعية لتكون متاحة لمنتسبي
الجامعة في كل وقت ومكان.

2

توفير قنوات متعددة لعقد االجتماعات المختلفة لمنتسبي
الجامعة.

7

تسجيل الطلبة لمقرراتهم الدراسية حسب خطة الكترونية
محكمة .

8

توفير نظام مالي ومرن ييسر دفع رسوم الطلبة المترتبة
عليهم.

1

الحرص على تقليل نفقات استخدام تطبيقات الذكاء
االصطناعي للمنتسبين خارج نطاق الدوام الرسمي.

11

تبني التطبيقات الذكية األكثر حداثة لتطوير العمل الجامعي.

11

توفير النماذج التي يحتاجها الطالب خالل حياته الجامعية
بسهولة ويسر.

16

إعداد قاعدة بيانات باألثاث الجامعي لتسـ ـ ــهيل متابعة صـ ـ ــيانته
بشكل منظم.

موافق

محايد

غيرموا
فق

غيرموافق
بشدة

36
توفير ش ــبكة حاس ــوبية ذات س ــرعة معقولة متاحة لكل منتس ــبي

13

الجامعة
توفير أنظمة وبرامج تساعد على ربط الوحدات الجامعية

14

المختلفة معا بما يوفر مشاركة في المعلومات والبيانات.
15

إنشاء موقع إلكتروني للجامعة إلبراز تميز أنشطتها وإنجازاتها.

12

توفير نظام بريد الكتروني بما يتناغم مع آخر التطبيقات الذكية
لجميع منتسبي الجامعة.
توفير أحدث برامج التدريب المختصة بتطبيقات الذكاء

17

االصطناعي لجميع منتسبي الجامعة.
توفير خبراء ومختصــين لتطوير الذكاء االصــطناعي المســتخدم

18

بجامعة.
اجتذاب الجامعة أعض ـ ـ ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس ممن يتقنون توظيف

11

الذكاء االصطناعي.
الحث على تفعيل الذكاء االص ـ ـ ـ ـ ـ ــطناعي من قبل األعض ـ ـ ـ ـ ـ ــاء

61

والطلبة.
البعد الثاني :المجال األكاديمي :توظف الجامعة الذكاء االصطناعي في:
68

عقد شراكات عالمية الستحداث أحدث التخصصات الجامعية

61

عمل اجتماعات دورية للطلبة لبحث مشكالتهم األكاديمية.

31

توفير نظام اتصال مرنا يسمح بتواصل جميع أطراف المعنيين

31

إجراء األبحاث العلمية التي تساهم في حل مشكالت المجتمع.

36

إتاحة اإلنتاج العلمي للجامعة لجميع المنتفعين عالميا.

33

إبراز المبدعين من أعضاء هيئة التدريس في مجاالت البحث

لمواكبة حاجات العصر.

بالعملية األكاديمية.

العلمي.

34

المحور الثاني :درجة جودة أداء الجامعات األردنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس:

الرقم

الفقرات

0

يوجد رؤيا ورسالة للجامعة تحث على المزيد لجودة األداء الجامعي.

5

يستفاد من التغذية الراجعة لتطوير األداء الجامعي باستمرار.

2

تستمر الجامعة في رفع طاقاتها االستيعابية بطريقة ممنهجة.

4

يدير منتسبو الجامعة وقتهم بفاعلية.

درجة الموافقة
موافق
بشدة

2

توفر الجامعة فريقا مختصا للتغلب على العقبات التي قد تعيق
األداء الجامعي.

6

يوجد تحديد واضح للوصف الوظيفي لجميع منتسبي الجامعة.

2

توجد خطط بديلة لتفادي وقوع األخطاء قبل وقوعها.

8

يحرص منتسبو الجامعة على تالفي األخطاء قبل وقوعها.

2

تصل التعليمات والمستجدات التربوية للمعنين في وقتها.

01
00
05

تساهم االنظمة والقوانين المعتمدة بالجامع في تطوير جودة االداء
بكفاءة.
تمنح الجامعة حوافز للموظف المبدع الذي يقدم أفكا ار تساعد في
تنمية وتطوير إجراءات ونظم العمل.
يتواصل منتسبو الجامعة مع الطلبة باستمرار ُكال حسب اختصاصه.

02

تتواجد في الجامعة لجان مختلفة لمراقبة جودة األداء.

04

يمارس منتسبو الجامعة أسلوب حل المشكالت أثناء العمل اليومي.

02

يحدد موعد نهائي إلنجاز المهام الجامعية.

06

تلبي التخصصات الجامعية احتياجات السوق المحلي.

02

يعمل منتسبو الجامعة بروح الفريق الواحد.

08

تلتزم جميع كليات الجامعة بقيم العمل الجامعية.

02

يتسم األداء الجامعي بالدقة وفق معايير الجودة.

51
50

يترجم منتسبو الجامعة والءهم من خالل سلوكياتهم اليومية في
العمل.

تؤرشف المعلومات والبيانات الجامعية لسهولة الوصول اليها

مستقبال.

موافق

محايد

غيرموافق غيرموافق
بشدة

38
55

يشارك منتسبو الجامعة في وضع الخطط التطويرية لرفع إنتاجيتهم.

52

يشارك المعنيون في صناعة الق اررات التي تخصهم.

54

يتواصل منتسبو الجامعة مع إدارتها بسهولة ويسر.

52

تسود العالقات اإلنسانية بين جميع أفراد األسرة الجامعية.

56

ينظر لخطأ األداء الجامعي في حالة وقوعه أنه فرصة للتطور.

52

يعمل جميع منتسبي الجامعة بروح الفريق الواحد.

58

خبرتهم االدائية بشكل سلس.
يتبادل منتسبو الجامعة ا
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الملحق ()4
كتاب تسهيل مهمة من رئيس جامعة الشرق األوس موجه إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

