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 بجًهىسَت يصش انعشبُت   دوس انزكاء اإلصطُاعً فٍ إداسة انًىاسد انبششَت بانًؤسساث انشَاضُت 
                                                                                     

 ايٍُ يحًىد جعفش*   

    
 

:-   انًمذيت

بعد وصول البشر إلى حد الالمنطك بكم المعلومات ونوعٌتها اتجه التفكٌر إلى ابتكار طرق جدٌدة       

لحفظ هذه المعلومات ونمل المعارؾ والخبرات من اإلنسان إلى شًء ٌحاكٌه وٌستطٌع المتابعة بمسٌرة هذه 

المعلومات فكان ال بد من اللجوء إلى أنظمة حدٌثة لادرة على استٌعاب هذه المعارؾ و تطوٌرها وهنا كانت 

المشكلة فما هو الشًء الذي ٌستطٌع محاكاة العمل البشري الهائل بل وٌصبح شرٌكاً له فً التفكٌر والتعلم 

ومن هذا المنطلك انبثمت فكرة الذكاء االصطناعً لتسهل على اإلنسان حٌاته وتموم باألعمال التً ٌعجز هو 

.  نفسه المٌام بها

،  العلم لهذا تعرٌفهم إختلفوا فً االصطناعً الذكاء علماء أن ( 2006 )       وٌشٌرعادل عبد النور 

  المجاالت أحد أنه فً ٌنحصر مفهومه أن على الخبراء معظم اتفك تعرٌفه فمد فً العلماء اختالؾ ورؼم

 للمٌام استخدام ذكائهم إلى البشرعادة من تحتاج وأعمال مهام لتحمٌك الحاسبات وبرمجة بتصمٌم تهتم التً

  (44 : 9 ). بها 

 تبحث التً ،  الحدٍثة اَلً الحاسب علوم أحد بؤنه ( 2006 )      وٌوضح ثائر محمود وعطٌات صادق 

 التً األسالٍب تلن حمٍمة حدود فً ولو تشابه واستنتاجات لبؤعما للمٍام متطورة برمجٍة الٍبـأس نـع

 محاكاة مـث ومن ،أبعاده  وتحدٍد اإلنسانً الذكاء تعرٍؾ فً أوال ٍبحث علم بذلن فهو، اإلنسان  تنسب لذكاء

  (14  : 3  ). خواصه  بعض

أن الذكاء االصطناعى ٌسعى إلى فهم األسس  Barto, A. G, Sutoon (  2006 )    وٌرى بارتو ستون 

الحاسوبٌة الالزمة إلنتاج آلة تسلن على نحو ذكى ، فهو ٌهدؾ فً نهاٌة المطاؾ إلى بناء أنظمة تتسم 

 .بالذكاء والمدرة على التعلم ، وأنظمة ٌوصؾ سلوكها بالذكاء حتى إذا كان المائم بهذا السلون إنسانا 

  (                                                                                                19 : 834 )  

االصطناعً ٌسعى إلى تفهم الفكر البشرى للعمل على إعداد برامج تشكل  ٌرى الباحث أن الذكاء كما

 . وتصوغ بعض السمات الهامة لعملٌات اإلدران عند الفرد 

  برامج عمل طرٌك عن اإلنسانى الذكاء طبٌعة أنه ٌعمل على فهم (2009)    وٌشٌر معاوٌة ٌحٌى 
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 على اتخاذ الحاسوب برنامج لدرة وتعنى بالذكاء ، المتسم اإلنسانى السلون محاكاة على لادرة للحاسوب 

  ( 1 : 15 ).  مولؾ ما بناء على وصؾ لهذا المولؾ  فى لرار

أن  Jean-Louis ( 2000 )، جون لوٌس (2006) ، دمحم حجازى (2006)   وٌتفك كل السٌد نصر الدٌن 

أهمٌة الذكاء اإلصطناعى تتمثل فً المدرة على التفكٌر واإلدران ، المدرة على إكتساب المعرفة وتطبٌمها ، 

المدرة على التعلم والفهم من التجارب والخبرات السابمة ، المدرة على إستخدام الخبرات المدٌمة وتوظٌفها 

فً موالؾ جدٌدة  ، المدرة على إستخدام التجربة والخطؤ إلستكشاؾ األمور المختلفة ، المدرة على 

اإلستجابة السرٌعة للموالؾ والظروؾ الجدٌدة ، المدرة على التعامل مع الموالؾ الؽامضة مع ؼٌاب 

المعلومة  ، المدرة على التصور واإلبداع وفهم األمور المرئٌة وإدراكها ، المدرة على تمدٌم المعلومة إلسناد 

 (                 473 :22( ) 22 : 14( ) 55 :2 ). المررات اإلدارٌة

 اإلٔزبع١خ ٌٍّٕشآد اٌىفبءح ػٍٝ رؤص١ش ٌّب ٌٙب ِٓ اإلداس٠خ اٌٛظبئف أُ٘ أؽذ اٌجشش٠خ اٌّٛاسد اداسح ٚرؼذ    

 اإلثذاع اٌٝ دخٛي ػبٌُ ٚطٛال اٌّشرجطخ ٚاٌخذِبد األداء عٛدح سفغ ٚاٌؼًّ ػٍٝ أ٘ذافٙب رؾم١كاٌش٠بػ١خ ي

 اٌٛظبئف ٚرٛط١ف ػٍٝ رؾ١ًٍ ١ٌشًّ اٌجشش٠خ اٌّٛاسد اداسح َِٖٚف ارغغ األخ١شح اٌغٕٛاد فٟ ، ٚٚاٌز١ّض

 ، اٌّٛا٘ت اوزشبف ، اٌىفبءاد ٚاخز١بس أزمبء ، اٌجشش٠خ اٌّٛاسد رخط١ؾ ، اٌجشش٠خ اٌّٛاسد ثؤٔشطخ اٌّشرجطخ

 ِٓ ٚغ١ش٘ب اٌجشش٠خ اٌّٛاسد ٚرذس٠ت ر١ّٕخ ، اٌجشش٠خ اٌّٛاسد رؾف١ض ، اٌجشش٠خ اٌطبلبد ٚاعزمطبة عزة

 . الرضاي رزغذد ثبعزّشاس اٌزٟ األٔشطخ

أْ اداسح اٌّٛاسد اٌجشش٠خ ٌُ رىٓ ١ٌٚذح اٌغبػخ ٚأّب ٟ٘ ٔز١غخ  ( 2004 )   ٠ٚٛػؼ طالػ اٌذ٠ٓ ػجذاٌجبلٝ 

ٌؼذد ِٓ اٌزطٛساد ثذا٠خ ِٓ اٌضٛسح اٌظٕبػ١خ ، ٚ٘زح اٌزطٛساد عبّ٘ذ ثشىً ِجبشش أٚ غ١ش ِجبشش فٟ 

اظٙبس اٌؾبعخ اٌٟ ٚعٛد اداسح ِٛاسد ثشش٠خ ِزخظظخ رشػٟ شئْٛ اٌؼب١ٍِٓ ثبٌّئعغخ ٚرٛػؼ ع١بعبد 

اٌّٛاسد اٌجشش٠خ ػٍٟ أعظ ػ١ٍّخ ، ثبالػبفخ اٌٟ رؾف١ض اٌؼب١ٍِٓ ٚسفغ سٚؽُٙ اٌّؼ٠ٕٛخ ٚرؾم١ك اٌشػب 

 (20 : 8  ).  اٌٛظ١فٟ 

         Robert L. Mathisروبرت ٚ Griffin  ( 2016 ) ، عش٠فٓ   Denisis     وٌتفك كل من دٌنس

دراسة الوضع الحالً الدارة الموارد " أن إدارة الموارد البشرٌة تموم بالعدٌد من المهام أهمها  ( 2013) 

البشرٌة فً المإسسة واالهداؾ واالستراتٌجٌات ، دراسة رإٌة المإسسة وتوضٌحها لجمٌع العاملٌن بها ، 

دراسة الممارسات واالنشطة المختلفة للموارد البشرٌة واٌضا الهٌكل الوظٌفً والتنظٌمً لها ، تحلٌل البٌئٌة 

الداخلٌة والخارجٌة للمإسسة ، مراجعة رسالة المإسسة لتحدٌد نطاق االنطالق للعمل ، االسهام فً وضع 

االطار االساسً لتخطٌط الموارد البشرٌة واالحتٌاج منها طبما لخطة الموارد البشرٌة ، مراجعة سٌاسات 

واجراءات ادارة الموارد البشرٌة ، ادارة العملٌات التنفٌذٌة للموارد البشرٌة ، وضع نظم الحوافز والمكافؤت 
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للعاملٌن وربطها باالنجاز ، اعداد دلٌل الدارة الموارد البشرٌة فً المإسسة بما ٌحك الفاعلٌة فً العمل ، 

 ( 6 : 25 ( )49 : 20). استمرار المشاركة المستمرة  للعاملٌن بالموارد البشرٌة فً جمٌع األنشطة 

ان من أهم أهداؾ إدارة الموارد البشرٌة هو التكٌؾ لمتطلبات البٌئة  (2012)    وٌري حسن الشافعً 

المحٌطة بالمإسسة الرٌاضٌة وتحمٌك أهداؾ المإسسة الرٌاضٌة للجمهور الداخلً بها فً االنشطة 

  (12 :4 ). الرٌاضٌة المختلفة 

أن من أهم المبادئ التً تساعد علً نجاح إدارة الموارد البشرٌة ان  (2000)    وتذكر رواٌة دمحم حسن 

ٌوضع فً االعتبار أن الموارد البشرٌة تعد بمثابة استثمار طوٌل االجل اذا تم إدارته وتنمٌته وتطوٌره 

وان ٌتم تحمٌك التوازن بٌن حاجات العامٌلن وأهداؾ واستراتٌجٌات المإسة باالضافة الً , بفاعلٌة 

ضرورة توفٌر بٌئة عمل سلٌمة تساعد علً تنمٌة وتطوٌر العاملٌن لالستفادة من مهاراتهم ولدراتهم فً 

 (3 : 5).    تحمٌك أهداؾ المإسسة

  :-  يشكهت انبحث

 تحوٌل عملٌات وإجراءات طرٌك عن أتمتة الموارد البشرٌة إن من أهم ما ٌمٌز عصرنا الحدٌث هو       

 دون  والعمل ذاتٌاالخدمات اإلدارٌة والمالٌة وؼٌرها من الجهد البشري إلى عملٌات مبرمجة إلكترونٌا

االعتماد على التمنٌة اإللكترونٌة من خالل ما تمدمه من  ، و أثناء إنجازهارى البش العنصراالعتماد على

 لذلن ظهرت األهمٌة الكبٌرة ،إمكانات ٌصعب على اإلنسان تحمٌمها بنفس الدلة والسرعة التً تمدمها 

اختصار العملٌات الداخلٌة للموارد البشرٌة والتً  من للتمنٌة اإللكترونٌة فً كثٌر من االتجاهات العلمٌة

،  أرشفة بٌانات المتمدمٌن للوظائؾ الستمطاب الكفاءات الممٌزةنها تتضمن مهام كبٌرة ومرهمة م

، وال شن أن اختصار هذه  ، وإعداد الموازنات ، وجدولة رواتبهم ، وإدارة الموظفٌن وإجراءات التعٌٌن

فرصة أكبر للتركٌز على مهام ذات لٌمة استراتٌجٌة أكبر مثل   إلدارة الموارد البشرٌة المهام ٌعطً

الرضا ، وتحسٌن العمل للحصول فً نهاٌة المطاؾ على  ، وحسن التمٌٌم ، وتحفٌز الموظفٌن التخطٌط

 رةألخٌا نةوَا فًرا هتماما كبٌإ تنال لتًا تلمجاالا مهأ ــنم ناعًطالصا ءكاــذلا مجال برٌعتالوظٌفى  و

إٌجاد  لظ فً ، و ريلبشا ءكاذلا فٌها َلةا البشرٌة ، حٌث تحاكى ةطألنشا بؼلأ فً بٌمهطت مع خاصة

األندٌة  دفنج  رٌاضى طنشا يأل لٌةوألا دةلماا تماولمعلا تصبحبٌن المإسسات الرٌاضٌة أ مٌزة تنافسٌة

 صاحبه ما ذاهو تماولمعلا جٌاولوتكن رٌطولت هاططخو استراتٌجٌتها ضعول بٌنها فٌما قتتسابالرٌاضٌة 

الرٌاضٌة  تسساإلما جمٌع تحتاجها حتمٌة رورةض ثابةـبم أصبحت لتًا ٌةـَلا بسوالحا رنتشاوا ورهظ

 باإلضافة ةـمـٌـلد و ٌعةرس و مةظنـم ٌمةطرب تماومعلـلا نم هائل مك نٌزتخ و معالجة فً  ٌةولما تهازمٌـل

 نم تماولمعلا درمص نع دبع مهما ثباحـلا ـدرةمـم فً ؤصبحـف رماـأللوا التصالا زةجهأ ـطورت لىإ

 ٌةرلبشا هاواردم ءةبكفا طتبرت  ت الرٌاضٌٌةسساإلما ءةكفا ، ومن خالل ما سبك ٌتضح أن ٌهاـلإ لوصـولا

https://www.menaitech.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA/mena-hr/
https://www.menaitech.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA/mena-hr/
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لذلن إتجه فكر  لتمنٌةا نتل معدت لتًا بألسالٌوا سائلولا دامستخوا ماتٌةولمعلا بالتمنٌة تصمل أن بٌجلذا 

الباحث للتعرؾ على دور الذكاء اإلصطناعى فً إدارة الموارد البشرٌة بالمإسسات الرٌاضٌة بجمهورٌة 

 .مصر العربٌة 

 

: -  هذف انبحث 

 َهذف انبحث إنً انتعشف عهً دوس انزكاء اإلصطُاعً فٍ إداسة انًىاسد انبششَت بانًؤسساث انشَاضُت 

: -  بجًهىسَت يصش انعشبُت  ورنك يٍ خالل 

فٍغفخ ِفَٙٛ ٚأ١ّ٘خ اٌزوبء اإلططٕبػٝ ثبٌّئعغبد اٌش٠بػ١خ  – 1

ِؼٛلبد اعزخذاَ اٌزوبء االططٕبػٝ فٟ اداسح اٌّٛاسد اٌجشش٠خ ثبٌّئعغبد اٌش٠بػ١خ   – 2

ِغبّ٘خ اٌزوبء االططٕبػٝ فٟ اداسح اٌّٛاسد اٌجشش٠خ ثبٌّئعغبد اٌش٠بػ١خ   – 3

:-    تساؤل انبحث 

ِب٘ٛ دٚس دٚس اٌزوبء اإلططٕبػٝ فٟ اداسح اٌّٛاسد اٌجشش٠خ ثبٌّئعغبد اٌش٠بػ١خ ثغّٙٛس٠خ ِظش  – 1  

اٌؼشث١خ ؟   

:  يصطهحاث انبحث 

:  انزكاء اإلصطُاعً - 

٘ٛ اٌؼًّ ػٍٝ رٛع١ٗ ػٍَٛ اٌؾبعت فٟ رظ١ُّ أظّخ رو١خ رؼطٝ ٔفظ اٌخظبئض اٌزٟ ٔؼشفٙب ثبٌزوبء فٟ 

  (تعشَف إجشائً ) . ٚاداسح اٌؼٕظش اٌجششٜ ثبٌّئعغبد اٌش٠بػ١خ  اٌغٍٛن اإلٔغبٟٔ

انًؤسساث انشَاضُت  - 

ٟ٘ ع١ّغ اٌّئعغبد اٌش٠بػ١خ اٌزٟ رمَٛ ػٍٝ رمذ٠ُ اٌخذِبد ٚاالٔشطخ اٌش٠بػ١خ ٟٚ٘ ٚصاسح اٌشجبة 

ٚاٌش٠بػخ ِٚذ٠ش٠بد اٌشجبة ٚاٌش٠بػخ ٚاٌٍغٕخ اال١ٌّٚج١خ ٚاالرؾبداد اٌش٠بػ١خ ٚاالٔذ٠خ اٌش٠بػ١خ ِٚشاوض 

 .وسىف َتى تطبُك انبحث عهٍ االَذَت انشَاضُت  (    تعشَف إجشائً) . اٌشجبة 

 إداسة انًىاسد انبششَت - 

ٟ٘ اداسح رزٌٟٛ وً ِب ٠زؼٍك ثبٌؼٕظش اٌجششٞ ِٓ رخط١ؾ ٚرٕظ١ُ ٚرٛع١خ ٚسلبثخ ٚرم١١ُ ثطش٠مخ فؼبٌخ 

 (تعشَف إجشائً).ٚا٠غبث١خ ثغشع رؾ١م١ك أ٘ذاف اٌّئعغخ اٌش٠بػ١خ ٚاال٘ذاف اٌخبطخ ٌالفشاد اٌؼب١ٍِٓ ثٙب

انذساساث انسابمت  

أصش رطج١ك اٌزوبء اإلططٕبػٝ ٚاٌزوبء اٌؼبؽفٝ ػٍٝ "  ثؼٕٛاْ  (10 ( ) 2009 )فاتٍ عبذهللا صانح دساعخ 

ٚ٘ذفذ اٌذساعخ اٌٟ اٌزؼشف ػٍٟ اٌزؼشف ػٍٝ دٚس اٌزوبء اإلطططٕبػٝ ٚاٌزوبء "  عٛدح ارخبر اٌمشاساد 

، ٚاعزخذِذ اٌجبؽضخ إٌّٙظ اٌٛطفٝ " اٌؼبؽفٝ فٟ ارخبر اٌمشاساد اإلداس٠خ فٟ اٌجٕٛن اٌزغبس٠خ األسد١ٔخ 
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ثبألعٍٛة اٌّغؾٝ ، ٚوبٔذ أُ٘ إٌزبئظ ثٛعٛد ػاللخ ث١ٓ اٌذٚافغ وؤؽذ رطج١مبد اٌزوبء اٌؼبؽفٝ ٚعٛدح ارخبر 

. اٌمشاساد 

ٚ٘ذفذ " اٌشجىبد اٌؼظج١خ اإلططٕبػ١خ  "  ثؼٕٛاْ  Frank Rose   (2010( ) 21)فشاَك سوس دساعخ 

اٌذساعخ اٌٟ اٌزؼشف ػٍٝ دٚس اٌشجىبد اٌؼظج١خ وّٕٛرط رفى١ش ِجٕٝ ػٍٝ اٌؼمً اٌجششٜ ،  ٚاعزخذَ اٌجبؽش 

أْ اٌزؼٍُ ٘ٛ عّخ أعبع١خ ٚ ػشٚس٠خ ٌٍشجىبد إٌّٙظ اٌٛطفٟ ثبألعٍٛة اٌّغؾٟ ٚوبٔذ أُ٘ إٌزبئظ 

اٌؼظج١خ اٌج١ٌٛٛع١خ، ٚ لبدد خـظبئض اٌغٌٙٛخ ٚ اٌطج١ؼ١خ اٌزٟ ٠ّىٓ أْ رزؼٍُ ثٙب، اٌٝ ِؾبٚالد ٌزم١ٍذ 

  .اٌشجىخ اٌؼظج١خ ػٕذ اإلٔغبْ ٚرّض١ٍٙب فٟ اٌؾبعت

يذٌ اإلستفادة يٍ انذساساث انسابمت  

ٚعذ اٌجبؽش اْ اٌذساعبد اٌغبثمخ رٍمٟ اٌؼٛء ػٍٟ أ١ّ٘خ اٌزوبء اإلططٕبػٝ فٟ اٌّئعغبد اٌخذ١ِخ ٚرؼزجش 

ؽغش اٌضا٠ٚخ اٌزٟ ِٓ خالٌٗ رغزط١غ إٌّظّبد اٌؾفبظ ػٍٟ ٚػؼٙب اٌزٕبفغٟ فٟ اٌغٛق ٚاٌزؼشف ػٍٟ دٚس 

. اٌزوبء اإلططٕبػٝ فٟ إٌٙٛع ثؤداء اٌّئعغخ ٚرؾم١ك ا١ٌّضح اٌزٕبفغ١خ ٌٙب 

  :- جراءات البحثإ

 . اعزخذَ اٌجبؽش إٌّٙظ اٌٛطفٝ اٌّغؾٝ ٌّٕبعجزٗ ٌطج١ؼخ اٌجؾش:يُهج انبحث - 

ِٚذ٠شٜ اإلداساد  ِٚذ٠شٞ األٔذ٠خ ،   ٠شزًّ ػٍٝ أػؼبء ِغبٌظ اداسح األٔذ٠خ اٌش٠بػ١خ:يجتًع انبحث - 

 ثبألٔذ٠خ اٌش٠بػ١خ 

رُ اخز١بس ػ١ٕخ اٌجؾش ثبٌطش٠مخ اٌؼشٛائ١خ ِٓ األٔذ٠خ اٌش٠بػ١خ ، ؽ١ش رّضٍذ اٌؼ١ٕخ ِٓ  :عُُت انبحث 

، األٍ٘ٝ ٚاٌضِبٌه ٚاإلرؾبد ٚعّٛؽخ ٚاإلعّبػ١ٍٝ ٚعجٛسرٕظ ٚاأل١ٌّٚجٝ " أػؼبء ِغبٌظ اداسح أٔذ٠خ 

 ِفؾٛص ، ِٚذ٠شٜ اإلداساد ثبألٔذ٠خ اٌش٠بػ١خ ٚٚثٍغ ػذدُ٘ 55اٌش٠بػ١خ ٚثٍغ ػذدُ٘ ِٚذ٠شٞ األٔذ٠خ 

 .  ِفؾٛطب ٌٍذساعخ اإلعزطالػ١خ 22 ِفؾٛص  ، 88

 

توصٌف وتوزٌع فئات العٌنة على الدراسة االستطالعٌة والدراسة االساسٌة  ( 1 )جدول 

 األندٌة الرٌاضٌة  الفئة
 الدراسة األساسٌة الدراسة االستطالعٌة العٌنة

 % النسبة التكرار % النسبة التكرار % النسبة التكرار

مجلس ادارة االندٌة 
 والمدٌرٌن

 61.54 8 15.38 2 17.33 13األهلى  

 70 7 20 2 13.33 10 الزمالن 

 90 9 10 1 13.33 10 اإلتحاد

 87.5 7------ ------  10.67 8 سموحة

 66.67 6 11.11 1 12 9اإلسماعٌلى 

 69.23 9 23.08 3 17.33 13سبورتنج 

 75 9 --- 3 16 12 األولٌمبى

  %73.33 55  %16 12  %100 75 المجموع

 مدٌرى اإلدارات 
 90 18 10 2 20.41 20األهلى  

 89.47 17 10.53 2 19.39 19 الزمالن 
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 84.62 11 15.38 2 13.27 13 اإلتحاد

 90.90 10 9.10 1 11.22 11 سموحة

 92.86 13 7.14 1 14.29 14اإلسماعٌلى 

 90.90 10 9.10 1 11.22 11سبورتنج 

 90 9 10 1 10.20 10 األولٌمبى

  %100 98 المجموع                 
10 10.20 

88 89.80 
22 

 

: أدوات جمع البٌانات 

 -:تم استخدام استمارة استبٌان من تصمٌم الباحث واتبعت الخطوات التالٌة لتصمٌمها 

 .اعشاء ِغؼ ٌٍذساعبد إٌظش٠خ ٚاٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ ٚاٌّشاعغ اٌّشرجطخ- 

 .رؾذ٠ذ ِؾبٚس االعزج١بْ ؽغت األ٘ذاف اٌّٛػٛػخ- 

 .رؾذ٠ذ ِفشداد اٌؼجبساد اٌزٝ رؼجش ػٓ ِؾبٚس االعزج١بْ- 

اٌش٠بػ١خ ػشع االعزج١بْ ثظٛسرٗ األ١ٌٚخ ػٍٝ ِغّٛػخ ِٓ اٌخجشاء اٌّزخظظ١ٓ فٝ ِغبي اإلداسح - 

 :ٚرٌه ٌٍزؼشف ػٍٝ   (1 )يشفك  خجشاء  (10)ٚاٌجبٌغ ػذدُ٘ ٚرىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد 

 ِٕبعجخ اٌّؾبٚس ٌّٛػٛع اٌجؾش. 

 اسرجبؽ اٌؼجبساد اٌخبطخ ثىً ِؾٛس. 

 وفب٠خ ٚشّٛي ٚاسرجبؽ ِٛػٛػ١خ اٌؼجبساد. 

% 100اٌٝ % 80 ث١ٓ  (2 )يشفك  ٚأؾظشد ٔغجخ ارفبق اٌخجشاء ػٍٝ االعزج١بْ فٝ طٛسرٗ إٌٙبئ١خ

. ٚفمبً ٢ساء اٌخجشاءٚاٌغذٚي اٌزبٌٝ ٠ٛػؼ اٌؼجبساد لجً ٚثؼذ اٌزؼذ٠ً 

 عبارات استمارة االستبٌان لبل وبعد تعدٌالت السادة الخبراء ( 2)جدول             
 

 المحاور
 اسلاو

 انعباساث
 انتعذَم لبم انعباساث

 َسبت

 االتفاق
 انتعذَم َىع

 انتعذَم بعذ انعباساث

 

 :- المحور األول 

فلسفة مفهوم وأهمٌة الذكاء 

اإلصطناعى بالمؤسسات 

 الرٌاضٌة

10 
المدرة على األداء البشرى وفما 

 للمتؽٌرات الحدٌثة 
  حزف  40%

16 

المدرة على األداء بشكل 

فٟ اداسح اٌّٛاسد منطمى 

 اٌجشش٠خ

80% 
إعادة 

 صُاغت 

فٟ المدرة على التفكٌر بشكل منطمى 

 اداسح اٌّٛاسد اٌجشش٠خ

معولات :-  المحور الثانى 

إستخدام الذكاء االصطناعى 

فً إدارة الموارد البشرٌة 

بالمؤسسات الرٌاضٌة  

2 

توجد كفاءات ؼٌر واعٌة 

إلستخدام التكنولوجٌا فً 

أعمال المإسسات الرٌاضٌة 

90 %
إعادة 

صُاغت  

توجد كفاءات من العاملٌن ؼٌر مإهلة 

إلستخدام التكنولوجٌا فً أعمال 

المإسسات الرٌاضٌة 

االعزّبسح إٌٙبئ١خ ثؼذ رؼذ٠ً اٌغبدح اٌخجشاء ٚاٌزٞ رُ ثؼذ اعشاء رؼذ٠الد اٌغبدح اٌخجشاء رُ اػذاد 

   . ٚؽزف ثؼغ اٌؼجبساد ثبػبدح ط١بغخ  
 

 المعامالت العلمٌة الستمارة االستبٌان 
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تم حساب صدق االستمارة بطرٌمتٌن  : صدق االستمارة: أوالً 

 اػزّذ اٌجبؽش ػٍٝ طذق اٌّؾى١ّٓ ٚرٌه ٌٍزؼشف ػٍٝ ِذح ِٕبعجخ :صذق انًحتىي -       أ

اٌّؾبٚس ٚاٌؼجبساد ِٚذٜ ٚػٛؽٙب ، ؽ١ش رُ ؽزف ثؼغ اٌؼجبساد ٚرؼذ٠ً اٌجؼغ ا٢خش ٚفمبً 

 .٢ساء اٌخجشاء

 رُ ؽغبة طذق االرغبق اٌذاخٍٝ ػٓ ؽش٠ك ؽغبة ِؼبِالد :صذق االتساق انذاخهً -     ب

أٜ ث١ٓ دسعخ اٌؼجبسح ٚاٌّغّٛع )االسرجبؽ ث١ٓ اٌؼجبساد ٚاٌّغّٛع اٌىٍٝ ٌٍّؾٛس اٌزٜ رٕزّٝ ا١ٌٗ 

 (اٌىٍٝ ٌؼجبساد اٌّؾٛس اٌزٝ رٕزّٝ ا١ٌٗ

فهسفت لعبارات  المحور األول (  معامل ارتباط العبارة مع المحور الذى تنتمى الٌه )صدق االتساق الداخلى  ( 3 )جدول 

 22= ن                                                            يفهىو وأهًُت انزكاء اإلصطُاعً بانًؤسساث انشَاضُت

رلم 
المفردة 

 محتوى المفردة
معامل االتساق 

الداخلى 

 **0.538 دراسة لكٌفٌة توجٌه الحاسب ألداء أشٌاء ٌإدٌها اإلنسان بطرٌمة أفضل 1

 **0.734   البشرىلدرا من الذكاءآالت لادرة على المٌام بالمهام التً تتطلب بناء  2

 **0.701اٌمذسح ػٍٝ أداء ِٙبَ ٠ٛطف االٔغبء ثبٌزوبء ػٕذِب ٠ئد٠ٙب   3

 **0.665ثٕبء ثشِغ١بد لبدسح ػٍٝ أداء ِٙبَ ٠ئد٠ٙب األفشاد   4

 **0.636لذسح ػٍٝ اٌزؼذ٠ً ٚاٌّالؽظخ ٚاٌزؤلٍُ ِغ ِٙبَ اٌّئعغخ   5

 **0.598اٌمذسح ػٍٝ االعزٕزبط إٌّطمٝ ٌؾً ِشىالد اٌّئعغخ اٌش٠بػ١خ   6

 **0.776اعزخذاَ ِؼبٌغبد ِشِضح ثبٌّؼٍِٛبد ١ٌٚظ ثؤعٍٛة اٌّؼبٌغخ اٌؼذد٠خ  7

 **0.607 ِغّٛػخ ِٓ األٔظّخ رفىش ِضً اٌؼمً اٌجششٜ 8

 **0.559 اٌمذسح ػٍٝ ارخبر اٌمشاس ؽزٝ فٟ ؽبٌخ ػذَ رٛفش اٌج١بٔبد  9

 **0.721 اٌمذسح ػٍٝ اٌزم١١ُ ٌؾً اٌّشىالد ثٙذف ص٠بدح ٚعشػخ ارخبر اٌمشاس إٌّبعت  10

 **0.550اٌمذسح ػٍٝ عؼً االٌخ رفىش وبٌؼٕظش اٌجششٜ   11

 **0.614أرّزذ األٔشطخ اٌّشرجطخ ثبٌؼٕظش اٌجششٜ وبٌزفى١ش ٚارخبر اٌمشاس   12

 **0.591 فٓ ػًّ آٌخ رمَٛ ثّٙبَ رزطٍت روبء ف١ّب ارا رُ ػًّ ٘زٖ اٌّٙبَ ِٓ لجً االٔغبْ   13

 **0.761فٟ اداسح اٌّٛاسد اٌجشش٠خ  اٌمذسح ػٍٝ اٌزفى١ش ثشىً ِٕطمٝ  14

 **0.541عٍٛن رزجؼٙب اٌجشاِظ اٌؾبعٛث١خ ٌزظجؼ لبدسح ػٍٝ ِؾبوبح اٌمذساد اٌز١ٕ٘خ اٌخبطخ ثبٌؼٕظش اٌجششٜ   15

 أهًُت انزكاء االصطُاعً   

 **0.539اوزغبة اٌّؼٍِٛبد ٚاٌمذسح ػٍٝ اٌزؼٍُ ٚاٌفُٙ ِٓ خالي اٌّّبسعبد اٌفؼ١ٍخ ٚاٌزطج١مبد اٌؼ١ٍّخ   16

 **٠0.668ّزٍه اٌمذسح ػٍٝ رؾذ٠ذ أ٠ٌٛٚبد اٌؼًّ ثّب ٠زالءَ ِغ أ١ّ٘زٙب   17

 **0.669اٌمذسح ػٍٝ أداء اٌؼًّ فٟ اٌٛلذ اٌّطٍٛة ٚثذلخ ٚثبلً ِغزٜٛ ِٓ األخطبء   18

 **0.587اٌمذسح ػٍٝ اٌزخط١ؾ ٚعذٌٚخ األػّبي   19

 **0.724اٌمذسح ػٍٝ ِزبثؼخ أغبص اٌّٙبَ اٌّطٍٛثخ   20

 **٠0.668ؾبفع ػٍٝ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌشإعبء ٚاٌّشإٚع١ٓ   21

 **0.547رٛف١ش اٌغٙذ ٚاٌٛلذ ٚاٌّغبّ٘خ فٟ اػذاد رمبس٠ش دٚس٠خ   22
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 **0.589اٌمذسح ػٍٝ ااالؽزفبظ ثبٌج١بٔبد ٚاٌّؼٍِٛبد اٌخبطخ ثبداسح اٌّٛاسد اٌجشش٠خ   23

 **٠0.667غبُ٘ فٟ سفغ وفبءح األداء ٌٍؼٕظش اٌجششٜ ثبٌّئعغبد اٌش٠بػ١خ   24

 **0.609  (األِٓ اٌّؼٍِٛبرٝ  )٠ؼًّ ػٍٝ دػُ اٌغبٔت األِٕٟ فٟ اٌّئعغخ  25

 **0.702اٌمذسح ػٍٝ اٌزٕجئ ثبٌّشىالد ٚاخز١بس أفؼً اٌجذائً ٌؾٌٍٛٙب   26

 **0.661 . تجنب األخطاء اإلدارية عند قيام الموارد البشرية بأداء اعمالهم  27

 **0.723 .سرعة الحصول عمى المعمومات الخاصة بالموظفين 28

 0.423 = 0.05معنوى عند مستوى           *                                    0.537 =  0.01معنوى عند مستوى **               

ارتفاع لٌم معامالت االرتباط حٌث تراوحت لٌمة معامل االتساق الداخلً ما  ( 3 )ٌتضح من جدول 

 مما ٌإكد أن جمٌع عبارات 0.01وهذه المٌم معنوٌة عند مستوى  (0.776 إلى 0538  )بٌن 

 . المحور تمٌس ما ٌمٌسه المحور ولذا فهً تتسم بالصدق وأنها تمٌس ما وضعت من أجله 

يعىلاث  الثانى لعبارات  المحور (  معامل ارتباط العبارة مع المحور الذى تنتمى الٌه )صدق االتساق الداخلى  ( 4 )جدول 

 22= ن إستخذاو انزكاء االصطُاعً فٍ إداسة انًىاسد انبششَت بانًؤسساث انشَاضُت                                 

رلم 
المفردة 

 محتوى المفردة
معامل 

االتساق 
الداخلى 

 **0.577لٍخ اٌّخظظبد اٌّب١ٌخ ٌجشاِظ رذس٠ت اٌّٛاسد اٌجشش٠خ فٟ ِغبي اٌزوبء االططٕبػٝ   1

 **0.630رٛعذ وفبءاد ِٓ اٌؼب١ٍِٓ غ١ش ِئٍ٘خ إلعزخذاَ اٌزىٌٕٛٛع١ب فٟ أػّبي اٌّئعغبد اٌش٠بػ١خ  2

 **0.621لٍخ اٌزىب١ٌف اٌّب١ٌخ اٌّخظظخ ٌزظ١ُّ ٚرط٠ٛش ثشاِظ اٌزنء االططٕبػٝ  3

 **0.598ػذَ االلزٕبع ثؤ١ّ٘خ اعزخذاَ اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌؾذ٠ضخ   4

 **0.664ػذَ ا٘زّبَ اإلداسح اٌؼ١ٍب ثؤ١ّ٘خ اعزخذاَ اٌزطٛس اٌزمٕٝ   5

 **٠0.659ٛعذ لٍك ثؼذ االعزمشاس اٌٛظ١فٝ ٔز١غخ دخٛي اٌٛعبئً اٌزىٕٛاٚع١خ اٌؾذ٠ضخ   6

 **0.590ػؼف اٌمذسح ػٍٝ ِالؽمخ اٌزطٛس اٌغش٠غ ٌٛعبئً اٌزم١ٕخ اٌؾذ٠ضخ ٠ؾذ ِٓ االعزخذاَ األِضً ٌٙب   7

8 
االػزّبد ػٍٝ اٌخجشاد اٌشخظ١خ فٟ ارخبر اٌمشاس ٚاٌؾظٛي ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد ٠ؾذ ِٓ اعزخذاَ ٚعبئً اٌزم١ٕخ 

 اٌؾذ٠ضخ 
0.701** 

 **0.689 ػذَ رٛفش اٌٛعبئً اٌزىٌٕٛٛع١خ اٌؾذ٠ضخ فٟ اٌّئعغبد اٌش٠بػ١خ  9

 **0.596 ػؼف ِغزٜٛ اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ اٌالصِخ ٌزطج١ك اٌزوبء اإلططٕبػٝ فٟ اٌّئعغبد اٌش٠بػ١خ  10

 **0.773 اإلفزمبس اٌٝ لٛاػذ ث١ٕبد دل١مخ ِٚزىبٍِخ  11

 **0.549ػؼف اٌّزبثؼخ ٚاٌزط٠ٛش ٌٍجشِغخ اٌّطجمخ   12

 **0.601رخٍٝ ثؼغ اٌششوبد ػٓ اٌذػُ اٌفٕٟ ٚاٌزمٕٝ   13

 **0.582ِمبِٚخ ثؼغ ِٛظفٟ اٌّٛاسد اٌجشش٠خ ٌٍزغ١١ش   14

 **0.609ػؼف الزٕبع ثؼغ ِٛظفٟ اٌّٛاسد اٌجشش٠خ ثغذٜٚ رطج١ك اٌزوبء االططٕبػٝ ثبٌّئعغبد اٌش٠بػ١خ   15

 **0.587ٔمض اٌٛػٝ ثؤ١ّ٘خ اٌؾّب٠خ ٚاألِٓ اٌّؼٍِٛبرٝ ٌذٜ ثؼغ ِٛظفٟ اٌّٛاسد اٌجشش٠خ ثبٌّئعغبد اٌش٠بػ١خ  16

 0.423 = 0.05معنوى عند مستوى           *                                    0.537 =  0.01معنوى عند مستوى **               
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ارتفاع لٌم معامالت االرتباط حٌث تراوحت لٌمة معامل االتساق الداخلً ما  ( 4 )ٌتضح من جدول 

 مما ٌإكد أن جمٌع عبارات 0.01وهذه المٌم معنوٌة عند مستوى  (0.773 إلى 0.549  )بٌن 

.  المحور تمٌس ما ٌمٌسه المحور ولذا فهً تتسم بالصدق وأنها تمٌس ما وضعت من أجله 

 

 

 

 الثالث لعبارات  المحور (  معامل ارتباط العبارة مع المحور الذى تنتمى الٌه )صدق االتساق الداخلى  ( 5 )جدول 

 22= ن  يساهًت انزكاء االصطُاعً فٍ إداسة انًىاسد انبششَت بانًؤسساث انشَاضُت                                    

رلم 
المفردة 

 محتوى المفردة
معامل 

االتساق 
الداخلى 

 **0.657رٛف١ش اٌغٙذ ٚاٌٛلذ فٟ اػذاد اٌزمبس٠ش اٌذٚس٠خ ثذلخ ٚٚػٛػ  1

 **0.589اٌؾفبظ ػٍٝ اٌغش٠خ ٚخظٛط١خ اٌؼًّ   2

 **0.603رٛف١ش لبػذح ٌٍج١بٔبد رشفغ ِٓ وفبءح ارخبر اٌمشاساد اإلداس٠خ   3

 **0.585سفغ وفبءح األداء فٟ اٌّئعغبد اٌش٠بػ١خ   4

 **0.662ٚع١ٍخ ٌذػُ لٕٛاد االرظبي ث١ٓ اٌّئعغبد اٌش٠بػ١خ   5

 **0.690اٌمذسح ػٍٝ اٌزٕجئ ثبٌّشبوً اإلداس٠خ ٚاخز١بس أفؼً اٌجذائً ٌؾٌٍٛٙب   6

 **0.582اِىب١ٔخ رجبدي اٌّؼٍِٛبد ث١ٓ اٌّئعغخ اٌش٠بػ١خ ٚاٌفشٚع اٌزبثؼخ ٌٙب ِّب ٠ٕغض اٌؼًّ ثغٌٙٛخ   7

 **0.660 اٌمذسح ػٍٝ أغبص اٌّٙبَ ٚاألػّبي ثغٛدح ػب١ٌخ ٚثبٌزٛل١ذ اٌّؾذد  8

 **0.601 رغبُ٘ فٟ اٌّمبسٔخ اٌّٛػٛػ١خ ثبٌّؼب١٠ش اٌّٛػٛػخ ِٓ لجً اٌّئعغخ اٌش٠بػ١خ  9

 **0.723 اٌمذسح ػٍٝ ثٕبء خطؾ رذس٠ت ٚرط٠ٛش ِفظٍخ ٌىً اٌّٛاسد اٌجشش٠خ ثبٌّئعغخ اٌش٠بػ١خ 10

 **0.678 اٌمذسح ػٍٝ رؾ١ًٍ أداء اٌؼب١ٍِٓ داخً اٌّئعغخ اٌش٠بػ١خ   11

 **0.702 .تقميل عدد المراجعين والمقيمين لألعمال التي يقوم بها العاممين باألندية الرياضية  12

 **0.557 .إنجاز وظائف االدارة من تخطيط وتنظيم ورقابة الكترونيا 13

 **0.684 . المؤسسات الرياضية تحميل مستمر لنقاط القوة والضعف فى  14

 **0.671اٌمذسح ػٍٝ فؾض ؽٍجبد اٌزٛظ١ف ٚاٌزؤوذ ِٓ ِطبثمزٙب ٌٍششٚؽ اٌؼبِخ ٌٍٛظ١فخ لجً اعزالِٙب ِٓ اٌّزمذَ   15

 **0.579اٌمذسح ػٍٝ فؾض اٌغ١شح اٌزار١خ ٌٍّزمذ١ِٓ ٚاخز١بس األفؼً   16

 0.576 = 0.05معنوى عند مستوى                    *        0.708 =  0.01معنوى عند مستوى **               

ارتفاع لٌم معامالت االرتباط حٌث تراوحت لٌمة معامل االتساق الداخلً ما  ( 5 )ٌتضح من جدول 

 مما ٌإكد أن جمٌع عبارات 0.01وهذه المٌم معنوٌة عند مستوى  (0.723 إلى 0.557  )بٌن 

.  المحور تمٌس ما ٌمٌسه المحور ولذا فهً تتسم بالصدق وأنها تمٌس ما وضعت من أجله 
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تم إٌجاد الثبات : الثبات : ثانٌاً 

لعٌنة  ( ٌوم 15 )مدة  تم إعادة تطبٌك استمارة االستبٌان بعد  : طرٌمة إعادة التطبٌك لالستمارة

 وخارج عٌنة الدراسة فرداً اختٌروا عشوائٌاً من المجتمع األصلى  (22)لوامها 

نًحاوس االستبُاٌ      (انثباث) انتطبُك ويعايم االستباط وإعادةانًتىسط انحسابٍ واالَحشاف انًعُاسٌ نهتطبُك  ( 6 )جذول 

                                                                                                                             ٌ  =22 

 المحاور
الفرق إعادة التطبٌك التطبٌك 

بٌن 
 التطبٌمٌن 

معامل 
الثبات  ع ± سع ± س

فهسفت يفهىو وأهًُت انزكاء : انًحىس األول 

 اإلصطُاعً بانًؤسساث انشَاضُت 
76.04 6.00 75.41 5.86 0.63 0.874 

يعىلاث إستخذاو انزكاء :  انثاًَانًحىس 

االصطُاعً فٍ إداسة انًىاسد انبششَت 

 بانًؤسساث انشَاضُت
44.18 2.36 44.00 2.20 0.18 0.933 

يساهًت انزكاء االصطُاعً فٍ :  انثانثانًحىس 

 إداسة انًىاسد انبششَت بانًؤسساث انشَاضُت
45.72 1.91 45.50 1.92 0.22 0.854 

 2.080 =0.05معنوى عند مستوى              *                                          2.831 =  0.01معنوى عند مستوى ** 

التطبٌك والخاص إعادة عدم وجود فروق دالة إحصائٌاً بٌن التطبٌك و ( 6 )ٌتضح من جدول 

وهذه المٌم  ( 0.933 : 0.854 ) وتراوح معامــل الثبات مابٌن حٌث  بحساب ثبات اإلستبٌان

 مما ٌشٌر إلى ثبات إستمارة اإلستبٌان  ( 0.05 )معنوٌة عند مستوى  

: -  تطبُك انبحث 

  ، وتم 2019 ٌونٌو 30 إلى 15        تم تطبٌك اإلستبٌان على عٌنة إستطالعٌة خالل الفترة من 

مفحوصا من أعضاء مجالس إدارات  ( 143 )التطبٌك على افراد العٌنة األساسٌة للبحث وعددهم 

مفحوصا ، ومدٌرى األنشطة الرٌاضٌة وبلػ عددهم       ( 55 )األندٌة ومدٌرى النادى وبلػ عددهم 

  . 2019 أؼسطس 3 ٌولٌو إلى 2مفحوصا وذلن خالل الفترة من  ( 88) 
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:-  عرض وتفسٌر النتائج 

( مجلس اإلدارة ومدٌرى األندٌة ) التكرار والنسبة المئوٌة والدالالت اإلحصائٌة الخاصة باستجابات  ( 7 )جدول 

 55= ن               فهسفت يفهىو وأهًُت انزكاء اإلصطُاعً بانًؤسساث انشَاضُت : على عبارات المحور األول  

  محتوى العبارة م

 غٌر موافك الى حد ما موافك
مربع 

 كاى

المتوسط 

 الحسابى

نسبة 

الموافمة 

% 
 التكرار

النسبة 

% 
 التكرار

النسبة 

% 
 التكرار

النسبة 

% 

1 
دراسة لكٌفٌة توجٌه الحاسب ألداء أشٌاء ٌإدٌها اإلنسان بطرٌمة 

 89.09 2.78 67.24* 7.27 4 7.27 4 85.45 47 أفضل

2 
 لدرا من الذكاءآالت لادرة على المٌام بالمهام التً تتطلب بناء 

 87.27 2.75 62.66* 9.09 5 7.27 4 83.64 46  البشرى

 78.18 2.56 31.89* 12.73 7 18.18 10 69.09 38اٌمذسح ػٍٝ أداء ِٙبَ ٠ٛطف االٔغبء ثبٌزوبء ػٕذِب ٠ئد٠ٙب   3

 75.45 2.51 28.51* 16.36 9 16.36 9 67.27 37ثٕبء ثشِغ١بد لبدسح ػٍٝ أداء ِٙبَ ٠ئد٠ٙب األفشاد   4

 81.82 2.64 42.15* 10.91 6 14.55 8 74.55 41لذسح ػٍٝ اٌزؼذ٠ً ٚاٌّالؽظخ ٚاٌزؤلٍُ ِغ ِٙبَ اٌّئعغخ   5

 80.00 2.60 38.44* 12.73 7 14.55 8 72.73 40اٌمذسح ػٍٝ االعزٕزبط إٌّطمٝ ٌؾً ِشىالد اٌّئعغخ اٌش٠بػ١خ   6

7 
اعزخذاَ ِؼبٌغبد ِشِضح ثبٌّؼٍِٛبد ١ٌٚظ ثؤعٍٛة اٌّؼبٌغخ 

 86.36 2.73 58.18* 9.09 5 9.09 5 81.82 45اٌؼذد٠خ 

 79.09 2.58 38.44* 14.55 8 12.73 7 72.73 40 ِغّٛػخ ِٓ األٔظّخ رفىش ِضً اٌؼمً اٌجششٜ 8

 90.00 2.80 67.35* 5.45 3 9.09 5 85.45 47 اٌمذسح ػٍٝ ارخبر اٌمشاس ؽزٝ فٟ ؽبٌخ ػذَ رٛفش اٌج١بٔبد  9

10 
اٌمذسح ػٍٝ اٌزم١١ُ ٌؾً اٌّشىالد ثٙذف ص٠بدح ٚعشػخ ارخبر 

 87.27 2.75 67.67* 10.91 6 3.64 2 85.45 47 اٌمشاس إٌّبعت 

 76.36 2.53 35.38* 18.18 10 10.91 6 70.91 39اٌمذسح ػٍٝ عؼً االٌخ رفىش وبٌؼٕظش اٌجششٜ   11

 80.91 2.62 42.04* 12.73 7 12.73 7 74.55 41أرّزذ األٔشطخ اٌّشرجطخ ثبٌؼٕظش اٌجششٜ وبٌزفى١ش ٚارخبر اٌمشاس   12

13 
 فٓ ػًّ آٌخ رمَٛ ثّٙبَ رزطٍت روبء ف١ّب ارا رُ ػًّ ٘زٖ اٌّٙبَ 

 85.45 2.71 58.29* 10.91 6 7.27 4 81.82 45ِٓ لجً االٔغبْ  

 89.09 2.78 62.87* 5.45 3 10.91 6 83.64 46فٟ اداسح اٌّٛاسد اٌجشش٠خ  اٌمذسح ػٍٝ اٌزفى١ش ثشىً ِٕطمٝ  14

15 
عٍٛن رزجؼٙب اٌجشاِظ اٌؾبعٛث١خ ٌزظجؼ لبدسح ػٍٝ ِؾبوبح 

 90.91 2.82 67.67* 3.64 2 10.91 6 85.45 47اٌمذساد اٌز١ٕ٘خ اٌخبطخ ثبٌؼٕظش اٌجششٜ  

         أهًُت انزكاء اإلصطُاعً   

16 
اوزغبة اٌّؼٍِٛبد ٚاٌمذسح ػٍٝ اٌزؼٍُ ٚاٌفُٙ ِٓ خالي 

 82.73 2.65 *45.86 10.91 6 12.73 7 76.36 42اٌّّبسعبد اٌفؼ١ٍخ ٚاٌزطج١مبد اٌؼ١ٍّخ  

 86.36 2.73 *58.18 9.09 5 9.09 5 81.82 ٠45ّزٍه اٌمذسح ػٍٝ رؾذ٠ذ أ٠ٌٛٚبد اٌؼًّ ثّب ٠زالءَ ِغ أ١ّ٘زٙب   17

18 
اٌمذسح ػٍٝ أداء اٌؼًّ فٟ اٌٛلذ اٌّطٍٛة ٚثذلخ ٚثبلً ِغزٜٛ 

 84.55 2.69 *63.96 14.55 8 1.82 1 83.64 46ِٓ األخطبء  

 81.82 2.64 *45.86 12.73 7 10.91 6 76.36 42اٌمذسح ػٍٝ اٌزخط١ؾ ٚعذٌٚخ األػّبي   19

 85.45 2.71 *53.93 9.09 5 10.91 6 80.00 44اٌمذسح ػٍٝ ِزبثؼخ أغبص اٌّٙبَ اٌّطٍٛثخ   20

 84.55 2.69 *53.93 10.91 6 9.09 5 80.00 ٠44ؾبفع ػٍٝ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌشإعبء ٚاٌّشإٚع١ٓ   21

 85.45 2.71 *58.29 10.91 6 7.27 4 81.82 45رٛف١ش اٌغٙذ ٚاٌٛلذ ٚاٌّغبّ٘خ فٟ اػذاد رمبس٠ش دٚس٠خ   22
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 5.99 = 0.05معنوى عند مستوى * 

ٚاٌخبص ثبٌزىشاس ٚإٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ٚاٌذالالد اإلؽظبئ١خ اٌخبطخ ثبعزغبثبد  ( 7 ) ِٓ عذٚي سلُ ٌتضح

فٍغفخ ِفَٙٛ ٚأ١ّ٘خ اٌزوبء    :ػٍٝ ػجبساد اٌّؾٛس األٚي (أػؼبء ِغٍظ اإلداسح ٚاٌّذ٠ش اٌزٕف١زٜ)

ٚعٛد فشٚق داٌخ اؽظبئ١بً ث١ٓ اإلعبثبد ؽ١ش رشاٚؽذ ل١ُ ِشثغ وبٞ ِب  اإلططٕبػٝ ثبٌّئعغبد اٌش٠بػ١خ

  .  0.05ٚ٘زٖ اٌم١ُ ِؼ٠ٕٛخ ػٕذ ِغزٜٛ  ( 67.67  اٌٝ 28.51  )ث١ٓ 

على  (مدٌرى اإلدارات باألندٌة الرٌاضٌة   )ت التكرار والنسبة المئوٌة والدالالت اإلحصائٌة الخاصة باستجابا ( 8 )جدول 

 88= ن                                      فهسفت يفهىو وأهًُت انزكاء اإلصطُاعً بانًؤسساث انشَاضُت : عبارات المحور األول  

23 
اٌمذسح ػٍٝ ااالؽزفبظ ثبٌج١بٔبد ٚاٌّؼٍِٛبد اٌخبطخ ثبداسح اٌّٛاسد 

 85.45 2.71 *58.29 10.91 6 7.27 4 81.82 45اٌجشش٠خ  

 81.82 2.64 *39.09 9.09 5 18.18 10 72.73 ٠40غبُ٘ فٟ سفغ وفبءح األداء ٌٍؼٕظش اٌجششٜ ثبٌّئعغبد اٌش٠بػ١خ   24

 84.55 2.69 *53.93 10.91 6 9.09 5 80.00 44  (األِٓ اٌّؼٍِٛبرٝ  )٠ؼًّ ػٍٝ دػُ اٌغبٔت األِٕٟ فٟ اٌّئعغخ  25

 80.91 2.62 *38.66 10.91 6 16.36 9 72.73 40اٌمذسح ػٍٝ اٌزٕجئ ثبٌّشىالد ٚاخز١بس أفؼً اٌجذائً ٌؾٌٍٛٙب   26

 83.64 2.67 *46.07 9.09 5 14.55 8 76.36 42  رغٕت األخطبء اإلداس٠خ ػٕذ ل١بَ اٌّٛاسد اٌجشش٠خ ثؤداء اػّبٌُٙ  27

 85.45 2.71 *53.93 9.09 5 10.91 6 80.00 44 .عشػخ اٌؾظٛي ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد اٌخبطخ ثبٌّٛظف١ٓ 28

  محتوى العبارة م

 غٌر موافك الى حد ما موافك
مربع 

 كاى

المتوسط 

 الحسابى

نسبة 

الموافمة 

% 
 التكرار

النسبة 

% 
 التكرار

النسبة 

% 
 التكرار

النسبة 

% 

1 
دراسة لكٌفٌة توجٌه الحاسب ألداء أشٌاء ٌإدٌها اإلنسان بطرٌمة 

 أفضل

45 51.14 9 10.23 34 38.64 *23.21 2.13 56.25 

2 
 لدرا من الذكاءآالت لادرة على المٌام بالمهام التً تتطلب بناء 

  البشرى
48 54.55 13 14.77 27 30.68 *21.16 2.24 61.93 

 60.80 2.22* 9.71 27.27 24 23.86 21 48.86 43اٌمذسح ػٍٝ أداء ِٙبَ ٠ٛطف االٔغبء ثبٌزوبء ػٕذِب ٠ئد٠ٙب   3

 57.39 2.15 *6.43 30.68 27 23.86 21 45.45 40ثٕبء ثشِغ١بد لبدسح ػٍٝ أداء ِٙبَ ٠ئد٠ٙب األفشاد   4

 60.80 2.22 *13.93 29.55 26 19.32 17 51.14 45لذسح ػٍٝ اٌزؼذ٠ً ٚاٌّالؽظخ ٚاٌزؤلٍُ ِغ ِٙبَ اٌّئعغخ   5

 57.95 2.16 *9.91 31.82 28 20.45 18 47.73 42اٌمذسح ػٍٝ االعزٕزبط إٌّطمٝ ٌؾً ِشىالد اٌّئعغخ اٌش٠بػ١خ   6

7 
اعزخذاَ ِؼبٌغبد ِشِضح ثبٌّؼٍِٛبد ١ٌٚظ ثؤعٍٛة اٌّؼبٌغخ 

اٌؼذد٠خ 
38 43.18 16 18.18 34 38.64 9.36* 2.05 52.27 

 46.59 1.93 *15.98 46.59 41 13.64 12 39.77 35 ِغّٛػخ ِٓ األٔظّخ رفىش ِضً اٌؼمً اٌجششٜ 8

 61.93 2.24 *28.66 32.95 29 10.23 9 56.82 50 اٌمذسح ػٍٝ ارخبر اٌمشاس ؽزٝ فٟ ؽبٌخ ػذَ رٛفش اٌج١بٔبد  9

10 
اٌمذسح ػٍٝ اٌزم١١ُ ٌؾً اٌّشىالد ثٙذف ص٠بدح ٚعشػخ ارخبر 

 اٌمشاس إٌّبعت 
31 35.23 11 12.50 46 52.27 21.02* 1.83 41.48 

 37.50 1.75 *27.36 56.82 50 11.36 10 31.82 28اٌمذسح ػٍٝ عؼً االٌخ رفىش وبٌؼٕظش اٌجششٜ   11

 36.93 1.74 *44.48 61.36 54 3.41 3 35.23 31أرّزذ األٔشطخ اٌّشرجطخ ثبٌؼٕظش اٌجششٜ وبٌزفى١ش ٚارخبر اٌمشاس   12

13 
 فٓ ػًّ آٌخ رمَٛ ثّٙبَ رزطٍت روبء ف١ّب ارا رُ ػًّ ٘زٖ اٌّٙبَ 

ِٓ لجً االٔغبْ  
35 39.77 17 19.32 36 40.91 7.80* 1.99 49.43 

 35.23 1.70 *7.68 64.77 57 - 0 35.23 31فٟ اداسح اٌّٛاسد اٌجشش٠خ  اٌمذسح ػٍٝ اٌزفى١ش ثشىً ِٕطمٝ  14

15 
عٍٛن رزجؼٙب اٌجشاِظ اٌؾبعٛث١خ ٌزظجؼ لبدسح ػٍٝ ِؾبوبح 

اٌمذساد اٌز١ٕ٘خ اٌخبطخ ثبٌؼٕظش اٌجششٜ  
24 27.27 2 2.27 62 70.45 62.82* 1.57 28.41 

         أهًُت انزكاء اإلصطُاعً   

16 
اوزغبة اٌّؼٍِٛبد ٚاٌمذسح ػٍٝ اٌزؼٍُ ٚاٌفُٙ ِٓ خالي 

اٌّّبسعبد اٌفؼ١ٍخ ٚاٌزطج١مبد اٌؼ١ٍّخ  
22 25.00 0 - 66 75.00 22.00* 1.50 25.00 

 28.41 1.57 *57.43 69.32 61 4.55 4 26.14 ٠23ّزٍه اٌمذسح ػٍٝ رؾذ٠ذ أ٠ٌٛٚبد اٌؼًّ ثّب ٠زالءَ ِغ أ١ّ٘زٙب   17

18 
اٌمذسح ػٍٝ أداء اٌؼًّ فٟ اٌٛلذ اٌّطٍٛة ٚثذلخ ٚثبلً ِغزٜٛ 

ِٓ األخطبء  
19 21.59 16 18.18 53 60.23 28.80* 1.61 30.68 

 44.32 1.89 *24.98 51.14 45 9.09 8 39.77 35اٌمذسح ػٍٝ اٌزخط١ؾ ٚعذٌٚخ األػّبي   19

 43.18 1.86 *14.48 48.86 43 15.91 14 35.23 31اٌمذسح ػٍٝ ِزبثؼخ أغبص اٌّٙبَ اٌّطٍٛثخ   20

 30.11 1.60 *28.66 60.23 53 19.32 17 20.45 ٠18ؾبفع ػٍٝ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌشإعبء ٚاٌّشإٚع١ٓ   21

 36.36 1.73 *16.39 53.41 47 20.45 18 26.14 23رٛف١ش اٌغٙذ ٚاٌٛلذ ٚاٌّغبّ٘خ فٟ اػذاد رمبس٠ش دٚس٠خ   22
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 5.99 = 0.05معنوى عند مستوى * 

والخاص بالتكرار والنسبة المئوٌة والدالالت اإلحصائٌة الخاصة باستجابات  ( 8 ) من جدول رلم ٌتضح

فلسفة مفهوم وأهمٌة الذكاء    :على عبارات المحور األول (مدٌرى اإلدارات باألندٌة الرٌاضٌة )

 وجود فروق دالة احصائٌاً بٌن اإلجابات حٌث تراوحت لٌم مربع كاي اإلصطناعى بالمإسسات الرٌاضٌة

  .  0.05و هذه المٌم معنوٌة عند مستوى  (62.82  إلى 6.43  )ما بٌن 

 للموافمة على عبارات المتوسط الحسابىفى  (مدٌرى اإلدارات )و ( مجالس اإلدارات ومدٌرى األندٌة )الفروق بٌن 

  اإلستبٌان

فى المتوسط ( مدٌرى اإلدارات باألندٌة الرٌاضٌة  )و ( مجالس اإلدارات ومدٌرى األندٌة )  داللة الفروق بٌن( 9 )جدول 

 "  ِفَٙٛ ٚأ١ّ٘خ اٌزوبء اإلططٕبػٝ ثبٌّئعغبد اٌش٠بػ١خ "المحور االول على عبارات الحسابى 

رلم 

 العبارة
 محتوى العبارة

مجالس 

اإلدارات 

ومدٌرى 

 األندٌة

مدٌرى 

 اإلدارات
 مربع كاى

* 4.32 2.13 2.78 دراسة لكٌفٌة توجٌه الحاسب ألداء أشٌاء ٌإدٌها اإلنسان بطرٌمة أفضل 1

 3.59 2.24 2.75   البشرىلدرا من الذكاءآالت لادرة على المٌام بالمهام التً تتطلب بناء  2

 2.49 2.22 2.56اٌمذسح ػٍٝ أداء ِٙبَ ٠ٛطف االٔغبء ثبٌزوبء ػٕذِب ٠ئد٠ٙب   3

 2.55 2.15 2.51ثٕبء ثشِغ١بد لبدسح ػٍٝ أداء ِٙبَ ٠ئد٠ٙب األفشاد   4

 2.94 2.22 2.64لذسح ػٍٝ اٌزؼذ٠ً ٚاٌّالؽظخ ٚاٌزؤلٍُ ِغ ِٙبَ اٌّئعغخ   5

 3.05 2.16 2.60اٌمذسح ػٍٝ االعزٕزبط إٌّطمٝ ٌؾً ِشىالد اٌّئعغخ اٌش٠بػ١خ   6

 *4.60 2.05 2.73اعزخذاَ ِؼبٌغبد ِشِضح ثبٌّؼٍِٛبد ١ٌٚظ ثؤعٍٛة اٌّؼبٌغخ اٌؼذد٠خ  7

 *4.11 1.93 2.58 ِغّٛػخ ِٓ األٔظّخ رفىش ِضً اٌؼمً اٌجششٜ 8

 3.80 2.24 2.80 اٌمذسح ػٍٝ ارخبر اٌمشاس ؽزٝ فٟ ؽبٌخ ػذَ رٛفش اٌج١بٔبد  9

 *5.74 1.83 2.75 اٌمذسح ػٍٝ اٌزم١١ُ ٌؾً اٌّشىالد ثٙذف ص٠بدح ٚعشػخ ارخبر اٌمشاس إٌّبعت  10

 *4.79 1.75 2.53اٌمذسح ػٍٝ عؼً االٌخ رفىش وبٌؼٕظش اٌجششٜ   11

 *5.26 1.74 2.62أرّزذ األٔشطخ اٌّشرجطخ ثبٌؼٕظش اٌجششٜ وبٌزفى١ش ٚارخبر اٌمشاس   12

 *4.83 1.99 2.71 فٓ ػًّ آٌخ رمَٛ ثّٙبَ رزطٍت روبء ف١ّب ارا رُ ػًّ ٘زٖ اٌّٙبَ ِٓ لجً االٔغبْ   13

 *6.35 1.70 2.78فٟ اداسح اٌّٛاسد اٌجشش٠خ  اٌمذسح ػٍٝ اٌزفى١ش ثشىً ِٕطمٝ  14

 *7.44 1.57 2.82عٍٛن رزجؼٙب اٌجشاِظ اٌؾبعٛث١خ ٌزظجؼ لبدسح ػٍٝ ِؾبوبح اٌمذساد اٌز١ٕ٘خ اٌخبطخ ثبٌؼٕظش اٌجششٜ   15

   أهًُت انزكاء اإلصطُاعً   

 6.91* 1.50 2.65اوزغبة اٌّؼٍِٛبد ٚاٌمذسح ػٍٝ اٌزؼٍُ ٚاٌفُٙ ِٓ خالي اٌّّبسعبد اٌفؼ١ٍخ ٚاٌزطج١مبد اٌؼ١ٍّخ   16

 6.94* 1.57 ٠2.73ّزٍه اٌمذسح ػٍٝ رؾذ٠ذ أ٠ٌٛٚبد اٌؼًّ ثّب ٠زالءَ ِغ أ١ّ٘زٙب   17

 6.68* 1.61 2.69اٌمذسح ػٍٝ أداء اٌؼًّ فٟ اٌٛلذ اٌّطٍٛة ٚثذلخ ٚثبلً ِغزٜٛ ِٓ األخطبء   18

 4.62* 1.89 2.64اٌمذسح ػٍٝ اٌزخط١ؾ ٚعذٌٚخ األػّبي   19

 5.41* 1.86 2.71اٌمذسح ػٍٝ ِزبثؼخ أغبص اٌّٙبَ اٌّطٍٛثخ   20

 6.87* 1.60 ٠2.69ؾبفع ػٍٝ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌشإعبء ٚاٌّشإٚع١ٓ   21

 6.29* 1.73 2.71رٛف١ش اٌغٙذ ٚاٌٛلذ ٚاٌّغبّ٘خ فٟ اػذاد رمبس٠ش دٚس٠خ   22

 5.95* 1.74 2.71اٌمذسح ػٍٝ ااالؽزفبظ ثبٌج١بٔبد ٚاٌّؼٍِٛبد اٌخبطخ ثبداسح اٌّٛاسد اٌجشش٠خ   23

 2.64 2.20 ٠2.64غبُ٘ فٟ سفغ وفبءح األداء ٌٍؼٕظش اٌجششٜ ثبٌّئعغبد اٌش٠بػ١خ   24

23 
اٌمذسح ػٍٝ ااالؽزفبظ ثبٌج١بٔبد ٚاٌّؼٍِٛبد اٌخبطخ ثبداسح اٌّٛاسد 

اٌجشش٠خ  
28 31.82 9 10.23 51 57.95 30.16* 1.74 36.93 

 60.23 2.20 *28.80 35.23 31 9.09 8 55.68 ٠49غبُ٘ فٟ سفغ وفبءح األداء ٌٍؼٕظش اٌجششٜ ثبٌّئعغبد اٌش٠بػ١خ   24

 59.09 2.18 *32.21 37.50 33 6.82 6 55.68 49  (األِٓ اٌّؼٍِٛبرٝ  )٠ؼًّ ػٍٝ دػُ اٌغبٔت األِٕٟ فٟ اٌّئعغخ  25

 55.11 2.10 *22.52 39.77 35 10.23 9 50.00 44اٌمذسح ػٍٝ اٌزٕجئ ثبٌّشىالد ٚاخز١بس أفؼً اٌجذائً ٌؾٌٍٛٙب   26

 56.82 2.14 *25.73 38.64 34 9.09 8 52.27 46  رغٕت األخطبء اإلداس٠خ ػٕذ ل١بَ اٌّٛاسد اٌجشش٠خ ثؤداء اػّبٌُٙ  27

 53.41 2.07 *28.46 43.18 38 6.82 6 50.00 44 .عشػخ اٌؾظٛي ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد اٌخبطخ ثبٌّٛظف١ٓ 28
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 3.23 2.18 2.69  (األِٓ اٌّؼٍِٛبرٝ  )٠ؼًّ ػٍٝ دػُ اٌغبٔت األِٕٟ فٟ اٌّئعغخ  25

 3.21 2.10 2.62اٌمذسح ػٍٝ اٌزٕجئ ثبٌّشىالد ٚاخز١بس أفؼً اٌجذائً ٌؾٌٍٛٙب   26

 3.36 2.14 2.67  رغٕت األخطبء اإلداس٠خ ػٕذ ل١بَ اٌّٛاسد اٌجشش٠خ ثؤداء اػّبٌُٙ  27

 3.98* 2.07 2.71 .عشػخ اٌؾظٛي ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد اٌخبطخ ثبٌّٛظف١ٓ 28

 3.84 = 0.05مربع كاى معنوي عند مستوى *  

مدٌرى اإلدارات باألندٌة )و ( مجالس اإلدارات ومدٌرى األندٌة  )الفروق بٌنوالخاص بداللة  ( 9 )ٌتضح من جدول 

 ِفَٙٛ ٚأ١ّ٘خ اٌزوبء اإلططٕبػٝ ثبٌّئعغبد "المحور االول على عبارات فى المتوسط الحسابى ( الرٌاضٌة 

 ، 6 ، 5 ، 4 ، 3 ، 2 )جمٌع العبارات عدا العبارات أرلام  البحث فى مجموعتىوجود فروق معنوٌة بٌن اٌش٠بػ١خ 

 .(  7.44 إلى  2.64) ما بٌن مربع كاىحٌث تراوحت لٌمة  ( 27 ، 26 ، 25 ، 24 ، 9

 

 

يُالشت َتائج انًحىس األول  

مدٌرى )ٚ ( ِغبٌظ اإلداساد ِٚذ٠شٜ األٔذ٠خ )ٚاٌخبص ثذالٌخ اٌفشٚق ث١ٓ  ( 9 )٠زؼؼ ِٓ عذٚي 

ِفَٙٛ ٚأ١ّ٘خ اٌزوبء " اٌّزٛعؾ اٌؾغبثٝ ػٍٝ ػجبساد اٌّؾٛس االٚي فٝ  (اإلدارات باألندٌة الرٌاضٌة 

اإلططٕبػٝ ثبٌّئعغبد اٌش٠بػ١خ ٚعٛد فشٚق ِؼ٠ٕٛخ ث١ٓ ِغّٛػزٝ اٌجؾش فٝ اٌؼجبساد ثٕبء 

آالد لبدسح ػٍٝ اٌم١بَ ثبٌّٙبَ اٌزٟ رزطٍت لذسا ِٓ اٌزوبء اٌجششٜ ، اٌمذسح ػٍٝ أداء ِٙبَ ٠ٛطف 

االٔغبء ثبٌزوبء ػٕذِب ٠ئد٠ٙب ، ثٕبء ثشِغ١بد لبدسح ػٍٝ أداء ِٙبَ ٠ئد٠ٙب األفشاد ، اٌمذسح ػٍٝ ارخبر 

اٌمشاس ؽزٝ فٟ ؽبٌخ ػذَ رٛفش اٌج١بٔبد ، ٠غبُ٘ فٟ سفغ وفبءح األداء ٌٍؼٕظش اٌجششٜ ثبٌّئعغبد 

 . (األِٓ اٌّؼٍِٛبرٝ  )اٌش٠بػ١خ ، ٠ؼًّ ػٍٝ دػُ اٌغبٔت األِٕٟ فٟ اٌّئعغخ 

أْ اداسح اٌزم١ٕخ اٌشل١ّخ ٟ٘ اٌّذسعخ االؽذس فٟ االداسح  (2004) ٔغُ ػجٛد     ٚفٝ ٘زا اٌظذد ٠ش١ش

ؽ١ش رمَٛ ػٍٟ اعزخذاَ االٔزشٔذ ٚشجىبد االػّبي فٟ أغبص ٚظبئف االداسح ِٓ رخط١ؾ ٚرٕظ١ُ 

 ( 173: 18).ٚسلبثخ اٌىزش١ٔٚب 

اٌٝ أْ اإلداسح االٌىزش١ٔٚخ رغُٙ فٝ ص٠بدح  russel.a ( 2004)وّب رش١ش ٔزبئظ دساعخ سٚع١ً     

االٔزبع١خ ٚرم١ًٍ اٌزىب١ٌف ٚخذِبرٙب اٌذاخ١ٍخ ٚاٌزخٍض ِٓ االػّبي اٌٛسل١خ ٚرمذ٠ُ اٌخذِبد ثشىً آٌٝ  

                                                                                                        ( 24 : 149  ) 
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ؽ١ش  onrad,k &Newman,b(2017( )23)  ٚ٘زا ِب ٠زفك ِغ ٔزبئظ دساعخ ١ِٔٛبْ، وٛٔشاد 

٠ش١شٚا اٌٝ رؾ٠ًٛ اٌؼًّ اإلداسٜ اٌؼبدٜ ِٓ إٌّؾ ا١ٌذٜٚ اٌٝ إٌّؾ االٌىزشٚٔٝ ٚرٌه ثبالػزّبد 

. ػٍٝ ٔظُ ِؼٍِٛبر١ٗ ل٠ٛخ رغبػذ فٝ ارخبر اٌمشاس االداسٜ ثؤعشع ٚلذ ٚألً اٌزىب١ٌف 

 االداسح اإلٌىزش١ٔٚخ رغؼٟ  أْفٝ (2005 )٠ٚزوش وً ِٓ ١ِٕش دمحم اٌغ١ٕٟٙ ِّٚذٚػ دمحم اٌغ١ٕٟٙ     

اٌٝ رٛف١ش اٌج١بٔبد ٚاٌّؼٍِٛبد ٌىبفخ اٌّغزف١ذ٠ٓ ِٓ خذِبد إٌّظّٗ آ١ٌب ٚثشفبف١ٗ وبٍِٗ وّب أٙب 

رئدٞ اٌٝ رٛف١ش اٌٛلذ ٚاٌغٙذ ٚاٌّبي فؼالً ػٓ رؾغ١ٓ اٌؼاللٗ ث١ٓ إٌّظّخ ٚاٌّغزف١ذ٠ٓ ِٓ 

خذِبرٙب ار ٠زُ رٕبلً اٌّؼٍِٛبد ف١ّب ث١ُٕٙ ثشىً أعشع ٚرٌه ثزخظ١ض اٌٛلذ اٌّجزٚي ٌزؤ١ِٓ 

 ( 30 :16).  اٌزٛاطً ث١ٓ اٌطشف١ٓ

 ٌزطج١مبرٗ فٝ ثبٌغخ أ١ّ٘خ اوزغت ػٍُ االططٕبػٟ اٌزوبء    ِٚٓ خالي ِب عجك ٠شٜ اٌجبؽش أْ

 .اٌّؼبطشح  اٌزىٌٕٛٛع١خ اٌضٛسح ػٓ ٔزغذ اٌزٝ اٌؼٍَٛ أؽذ فٟ وبفخ اٌّغبالد ٚ٘ٛ فٝ اٌؼذ٠ذح

  محتوى العبارة م

 غٌر موافك الى حد ما موافك
مربع 

 كاى

المتوسط 

 الحسابى

نسبة 

الموافمة 

% 
 التكرار

النسبة 

% 
 التكرار

النسبة 

% 
 التكرار

النسبة 

% 

1 
لٍخ اٌّخظظبد اٌّب١ٌخ ٌجشاِظ رذس٠ت اٌّٛاسد 

اٌجشش٠خ فٟ ِغبي اٌزوبء االططٕبػٝ  
46 83.64 5 9.09 4 7.27 *62.66 2.76 88.18 

2 
رٛعذ وفبءاد ِٓ اٌؼب١ٍِٓ غ١ش ِئٍ٘خ إلعزخذاَ 

 اٌزىٌٕٛٛع١ب فٟ أػّبي اٌّئعغبد اٌش٠بػ١خ
46 83.64 4 7.27 5 9.09 *62.66 2.75 87.27 

3 
لٍخ اٌزىب١ٌف اٌّب١ٌخ اٌّخظظخ ٌزظ١ُّ ٚرط٠ٛش 

ثشاِظ اٌزوبء االططٕبػٝ 
38 69.09 10 18.18 7 12.73 *31.89 2.56 78.18 

 75.45 2.51 28.51* 16.36 9 16.36 9 67.27 37ػذَ االلزٕبع ثؤ١ّ٘خ اعزخذاَ اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌؾذ٠ضخ   4

5 
ػذَ ا٘زّبَ اإلداسح اٌؼ١ٍب ثؤ١ّ٘خ اعزخذاَ اٌزطٛس 

اٌزمٕٝ  
41 74.55 8 14.55 6 10.91 *42.15 2.64 81.82 

6 
٠ٛعذ لٍك ثؼذ االعزمشاس اٌٛظ١فٝ ٔز١غخ دخٛي 

اٌٛعبئً اٌزىٕٛاٚع١خ اٌؾذ٠ضخ  
47 85.45 3 5.45 5 9.09 *67.35 2.76 88.18 

7 

ػؼف اٌمذسح ػٍٝ ِالؽمخ اٌزطٛس اٌغش٠غ 

ٌٛعبئً اٌزم١ٕخ اٌؾذ٠ضخ ٠ؾذ ِٓ االعزخذاَ األِضً 

ٌٙب  

46 83.64 4 7.27 5 9.09 *62.66 2.75 87.27 

8 

االػزّبد ػٍٝ اٌخجشاد اٌشخظ١خ فٟ ارخبر 

اٌمشاس ٚاٌؾظٛي ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد ٠ؾذ ِٓ 

 اعزخذاَ ٚعبئً اٌزم١ٕخ اٌؾذ٠ضخ 

45 81.82 5 9.09 5 9.09 *58.18 2.73 86.36 

9 
ػذَ رٛفش اٌٛعبئً اٌزىٌٕٛٛع١خ اٌؾذ٠ضخ فٟ 

 اٌّئعغبد اٌش٠بػ١خ 
50 90.91 3 5.45 2 3.64 *82.07 2.87 93.64 

10 
ػؼف ِغزٜٛ اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ اٌالصِخ ٌزطج١ك 

 اٌزوبء اإلططٕبػٝ فٟ اٌّئعغبد اٌش٠بػ١خ 
50 90.91 1 1.82 4 7.27 *82.29 2.84 91.82 

 84.55 2.69 49.89* 9.09 5 12.73 7 78.18 43 اإلفزمبس اٌٝ لٛاػذ ث١ٕبد دل١مخ ِٚزىبٍِخ  11

 83.64 2.67 49.78* 10.91 6 10.91 6 78.18 43ػؼف اٌّزبثؼخ ٚاٌزط٠ٛش ٌٍجشِغخ اٌّطجمخ   12
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على  (مجلس اإلدارة ومدٌرى األندٌة ) التكرار والنسبة المئوٌة والدالالت اإلحصائٌة الخاصة باستجابات  ( 10 )جدول 

 55 =ن يعىلاث إستخذاو انزكاء االصطُاعً فٍ إداسة انًىاسد انبششَت بانًؤسساث انشَاضُت        :   الثانىعبارات المحور 

 5.99 = 0.05معنوى عند مستوى *                   
 

والخاص بالتكرار والنسبة المئوٌة والدالالت اإلحصائٌة الخاصة  ( 10 ) من جدول رلم     ٌتضح

معولات إستخدام   :الثانى على عبارات المحور  (أعضاء مجلس اإلدارة والمدٌر التنفٌذى)باستجابات 

وجود فروق دالة احصائٌاً بٌن الذكاء االصطناعى فً إدارة الموارد البشرٌة بالمإسسات الرٌاضٌة 

و هذه المٌم معنوٌة عند مستوى  (87.42  إلى 28.51  )اإلجابات حٌث تراوحت لٌم مربع كاي ما بٌن 

0.05  . 

 

 90.00 2.80 72.04* 7.27 4 5.45 3 87.27 48رخٍٝ ثؼغ اٌششوبد ػٓ اٌذػُ اٌفٕٟ ٚاٌزمٕٝ   13

 92.73 2.85 77.06* 3.64 2 7.27 4 89.09 49ِمبِٚخ ثؼغ ِٛظفٟ اٌّٛاسد اٌجشش٠خ ٌٍزغ١١ش   14

15 

ػؼف الزٕبع ثؼغ ِٛظفٟ اٌّٛاسد اٌجشش٠خ 

ثغذٜٚ رطج١ك اٌزوبء االططٕبػٝ ثبٌّئعغبد 

اٌش٠بػ١خ  

50 90.91 4 7.27 1 1.82 *82.29 2.89 94.55 

16 

ٔمض اٌٛػٝ ثؤ١ّ٘خ اٌؾّب٠خ ٚاألِٓ اٌّؼٍِٛبرٝ 

ٌذٜ ثؼغ ِٛظفٟ اٌّٛاسد اٌجشش٠خ ثبٌّئعغبد 

اٌش٠بػ١خ 

51 92.73 3 5.45 1 1.82 *87.42 2.91 95.45 

  محتوى العبارة م

 غٌر موافك الى حد ما موافك
مربع 

 كاى

المتوسط 

 الحسابى

نسبة 

الموافمة 

% 
 التكرار

النسبة 

% 
 التكرار

النسبة 

% 
 التكرار

النسبة 

% 

1 
لٍخ اٌّخظظبد اٌّب١ٌخ ٌجشاِظ رذس٠ت اٌّٛاسد 

اٌجشش٠خ فٟ ِغبي اٌزوبء االططٕبػٝ  
67 76.14 11 12.50 10 11.36 72.57* 2.65 82.39 

2 
رٛعذ وفبءاد ِٓ اٌؼب١ٍِٓ غ١ش ِئٍ٘خ إلعزخذاَ 

 اٌزىٌٕٛٛع١ب فٟ أػّبي اٌّئعغبد اٌش٠بػ١خ
66 75.00 10 11.36 12 13.64 68.82* 2.61 80.68 

3 
لٍخ اٌزىب١ٌف اٌّب١ٌخ اٌّخظظخ ٌزظ١ُّ ٚرط٠ٛش 

ثشاِظ اٌزوبء االططٕبػٝ 
56 63.64 18 20.45 14 15.91 36.64* 2.48 73.86 

 71.02 2.42 *28.80 18.18 16 21.59 19 60.23 53ػذَ االلزٕبع ثؤ١ّ٘خ اعزخذاَ اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌؾذ٠ضخ   4

5 
ػذَ ا٘زّبَ اإلداسح اٌؼ١ٍب ثؤ١ّ٘خ اعزخذاَ اٌزطٛس 

اٌزمٕٝ  
63 71.59 13 14.77 12 13.64 57.98* 2.58 78.98 

6 
٠ٛعذ لٍك ثؼذ االعزمشاس اٌٛظ١فٝ ٔز١غخ دخٛي 

اٌٛعبئً اٌزىٕٛاٚع١خ اٌؾذ٠ضخ  
71 80.68 8 9.09 9 10.23 88.80* 2.70 85.23 

7 

ػؼف اٌمذسح ػٍٝ ِالؽمخ اٌزطٛس اٌغش٠غ 

ٌٛعبئً اٌزم١ٕخ اٌؾذ٠ضخ ٠ؾذ ِٓ االعزخذاَ األِضً 

ٌٙب  

70 79.55 9 10.23 9 10.23 84.57* 2.69 84.66 

8 

االػزّبد ػٍٝ اٌخجشاد اٌشخظ١خ فٟ ارخبر 

اٌمشاس ٚاٌؾظٛي ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد ٠ؾذ ِٓ 

 اعزخذاَ ٚعبئً اٌزم١ٕخ اٌؾذ٠ضخ 

66 75.00 11 12.50 11 12.50 68.75* 2.63 81.25 

9 
ػذَ رٛفش اٌٛعبئً اٌزىٌٕٛٛع١خ اٌؾذ٠ضخ فٟ 

 اٌّئعغبد اٌش٠بػ١خ 
73 82.95 8 9.09 7 7.95 97.52* 2.75 87.50 
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على  (مدٌرى اإلدارات باألندٌة الرٌاضٌة )التكرار والنسبة المئوٌة والدالالت اإلحصائٌة الخاصة باستجابات  ( 11 )جدول 

   88= ن يعىلاث إستخذاو انزكاء االصطُاعً فٍ إداسة انًىاسد انبششَت بانًؤسساث انشَاضُت     :   الثانىعبارات المحور 

 5.99 = 0.05معنوى عند مستوى *            

والخاص بالتكرار والنسبة المئوٌة والدالالت اإلحصائٌة الخاصة  ( 11 ) من جدول رلم ٌتضح             

معولات إستخدام الذكاء   :الثانى على عبارات المحور  (مدٌرى اإلدارات باألندٌة الرٌاضٌة )باستجابات 

وجود فروق دالة احصائٌاً بٌن اإلجابات حٌث االصطناعى فً إدارة الموارد البشرٌة بالمإسسات الرٌاضٌة 

 .   0.05و هذه المٌم معنوٌة عند مستوى  (97.52  إلى 28.80  )تراوحت لٌم مربع كاي ما بٌن 

  

 للموافمة على المتوسط الحسابىفى ( مدٌرى اإلدارات باألندٌة الرٌاضٌة )و ( مجالس اإلدارات ومدٌرى األندٌة )الفروق بٌن 

  عبارات اإلستبٌان

فى المتوسط ( مدٌرى اإلدارات باألندٌة الرٌاضٌة )و ( مجالس اإلدارات ومدٌرى األندٌة )  داللة الفروق بٌن( 12 )جدول 

يعىلاث إستخذاو انزكاء االصطُاعً فٍ إداسة انًىاسد انبششَت بانًؤسساث  "المحور الثانى على عبارات الحسابى 

  " انشَاضُت

رلم 

 العبارة
 محتوى العبارة

مجالس 

اإلدارات 

ومدٌرى 

 األندٌة

مدٌرى 

 اإلدارات

مربع 

 كاى

 1.08 2.65 2.76لٍخ اٌّخظظبد اٌّب١ٌخ ٌجشاِظ رذس٠ت اٌّٛاسد اٌجشش٠خ فٟ ِغبي اٌزوبء االططٕبػٝ   1

 1.20 2.61 2.75 رٛعذ وفبءاد ِٓ اٌؼب١ٍِٓ غ١ش ِئٍ٘خ إلعزخذاَ اٌزىٌٕٛٛع١ب فٟ أػّبي اٌّئعغبد اٌش٠بػ١خ 2

 0.69 2.48 2.56لٍخ اٌزىب١ٌف اٌّب١ٌخ اٌّخظظخ ٌزظ١ُّ ٚرط٠ٛش ثشاِظ اٌزوبء االططٕبػٝ  3

 0.76 2.42 2.51ػذَ االلزٕبع ثؤ١ّ٘خ اعزخذاَ اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌؾذ٠ضخ   4

 0.43 2.58 2.64ػذَ ا٘زّبَ اإلداسح اٌؼ١ٍب ثؤ١ّ٘خ اعزخذاَ اٌزطٛس اٌزمٕٝ   5

 0.68 2.70 ٠2.76ٛعذ لٍك ثؼذ االعزمشاس اٌٛظ١فٝ ٔز١غخ دخٛي اٌٛعبئً اٌزىٕٛاٚع١خ اٌؾذ٠ضخ   6

 0.58 2.69 2.75ػؼف اٌمذسح ػٍٝ ِالؽمخ اٌزطٛس اٌغش٠غ ٌٛعبئً اٌزم١ٕخ اٌؾذ٠ضخ ٠ؾذ ِٓ االعزخذاَ األِضً ٌٙب   7

8 
االػزّبد ػٍٝ اٌخجشاد اٌشخظ١خ فٟ ارخبر اٌمشاس ٚاٌؾظٛي ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد ٠ؾذ ِٓ اعزخذاَ 

 ٚعبئً اٌزم١ٕخ اٌؾذ٠ضخ 
2.73 2.63 0.94 

 1.34 2.75 2.87 ػذَ رٛفش اٌٛعبئً اٌزىٌٕٛٛع١خ اٌؾذ٠ضخ فٟ اٌّئعغبد اٌش٠بػ١خ  9

10 
ػؼف ِغزٜٛ اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ اٌالصِخ ٌزطج١ك 

 اٌزوبء اإلططٕبػٝ فٟ اٌّئعغبد اٌش٠بػ١خ 
66 75.00 11 12.50 11 12.50 68.75* 2.63 81.25 

 80.11 2.60 *61.52 12.50 11 14.77 13 72.73 64 اإلفزمبس اٌٝ لٛاػذ ث١ٕبد دل١مخ ِٚزىبٍِخ  11

 80.68 2.61 *61.73 11.36 10 15.91 14 72.73 64ػؼف اٌّزبثؼخ ٚاٌزط٠ٛش ٌٍجشِغخ اٌّطجمخ   12

 81.25 2.63 *77.07 14.77 13 7.95 7 77.27 68رخٍٝ ثؼغ اٌششوبد ػٓ اٌذػُ اٌفٕٟ ٚاٌزمٕٝ   13

 82.95 2.66 *76.46 11.36 10 11.36 10 77.27 68ِمبِٚخ ثؼغ ِٛظفٟ اٌّٛاسد اٌجشش٠خ ٌٍزغ١١ش   14

15 

ػؼف الزٕبع ثؼغ ِٛظفٟ اٌّٛاسد اٌجشش٠خ 

ثغذٜٚ رطج١ك اٌزوبء االططٕبػٝ ثبٌّئعغبد 

اٌش٠بػ١خ  

66 75.00 9 10.23 13 14.77 69.02* 2.60 80.11 

16 

ٔمض اٌٛػٝ ثؤ١ّ٘خ اٌؾّب٠خ ٚاألِٓ اٌّؼٍِٛبرٝ 

ٌذٜ ثؼغ ِٛظفٟ اٌّٛاسد اٌجشش٠خ ثبٌّئعغبد 

اٌش٠بػ١خ 

72 81.82 9 10.23 7 7.95 93.16* 2.74 86.93 
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 2.24 2.63 2.84 ػؼف ِغزٜٛ اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ اٌالصِخ ٌزطج١ك اٌزوبء اإلططٕبػٝ فٟ اٌّئعغبد اٌش٠بػ١خ  10

 0.75 2.60 2.69 اإلفزمبس اٌٝ لٛاػذ ث١ٕبد دل١مخ ِٚزىبٍِخ  11

 0.66 2.61 2.67ػؼف اٌّزبثؼخ ٚاٌزط٠ٛش ٌٍجشِغخ اٌّطجمخ   12

 1.51 2.63 2.80رخٍٝ ثؼغ اٌششوبد ػٓ اٌذػُ اٌفٕٟ ٚاٌزمٕٝ   13

 1.83 2.66 2.85ِمبِٚخ ثؼغ ِٛظفٟ اٌّٛاسد اٌجشش٠خ ٌٍزغ١١ش   14

15 
ػؼف الزٕبع ثؼغ ِٛظفٟ اٌّٛاسد اٌجشش٠خ ثغذٜٚ رطج١ك اٌزوبء االططٕبػٝ ثبٌّئعغبد 

اٌش٠بػ١خ  
2.89 2.60 2.47 

16 
ٔمض اٌٛػٝ ثؤ١ّ٘خ اٌؾّب٠خ ٚاألِٓ اٌّؼٍِٛبرٝ ٌذٜ ثؼغ ِٛظفٟ اٌّٛاسد اٌجشش٠خ ثبٌّئعغبد 

اٌش٠بػ١خ 
2.91 2.74 1.86 

 3.84 = 0.05مربع كاى معنوي عند مستوى *  

مدٌرى اإلدارات )و ( مجالس اإلدارات ومدٌرى األندٌة  )الفروق بٌنوالخاص بداللة  ( 12 )ٌتضح من جدول 

يعىلاث إستخذاو انزكاء االصطُاعً فٍ  "المحور الثانى على عبارات فى المتوسط الحسابى ( باألندٌة الرٌاضٌة 

جمٌع العبارات  البحث فى مجموعتىوجود فروق معنوٌة بٌن   ػذَ إداسة انًىاسد انبششَت بانًؤسساث انشَاضُت

 .  0.05 وهذه المٌم ؼٌر معنوٌة عند ( 2.47 إلى  0.43) ما بٌن مربع كاىحٌث تراوحت لٌمة 

 

 

 

 

 

يُالشت َتائج انًحىس انثاًَ  

ِذ٠شٜ )ٚ ( ِغبٌظ اإلداساد ِٚذ٠شٜ األٔذ٠خ )ٚاٌخبص ثذالٌخ اٌفشٚق ث١ٓ  ( 12 )٠زؼؼ ِٓ عذٚي 

ِؼٛلبد اعزخذاَ  " اٌضبٔٝفٝ اٌّزٛعؾ اٌؾغبثٝ ػٍٝ ػجبساد اٌّؾٛس  (اإلداساد ثبألٔذ٠خ اٌش٠بػ١خ 

ٚعٛد فشٚق ِؼ٠ٕٛخ ث١ٓ اٌزوبء االططٕبػٝ فٟ اداسح اٌّٛاسد اٌجشش٠خ ثبٌّئعغبد اٌش٠بػ١خ  ػذَ 

ع١ّغ اٌؼجبساد ٚاٌزٟ رش١ش اٌٝ لٍخ اٌّخظظبد اٌّب١ٌخ ٌجشاِظ رذس٠ت اٌّٛاسد  اٌجؾش فٝ ِغّٛػزٝ

اٌجشش٠خ فٟ ِغبي اٌزوبء االططٕبػٝ ، رٛعذ وفبءاد ِٓ اٌؼب١ٍِٓ غ١ش ِئٍ٘خ إلعزخذاَ اٌزٌٕٛٛع١ب 

فٟ أػّبي اٌّئعغبد اٌش٠بػ١خ ، لٍخ اٌزىب١ٌف اٌّب١ٌخ اٌّخظظخ ٌزظ١ُّ ٚرط٠ٛش ثشاِظ اٌزوبء 

 اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌؾذ٠ضخ ، ِمبِٚخ ثؼغ ِٛظفٟ اٌّٛاسد االططٕبػٝ ، ػذَ االلزٕبع ثؤ١ّ٘خ اعزخذاَ

اٌجشش٠خ ٌٍزغ١١ش ، ٔمض اٌٛػٝ ثؤ١ّ٘خ اٌؾّب٠خ ٚاألِٓ اٌّؼٍِٛبرٝ ٌذٜ ثؼغ ِٛظفٟ اٌّٛاسد اٌجشش٠خ 

من الضروري لتلن اإلدارات والعاملٌن ومن خالل ما سبك ٌرى الباحث أنه  ثبٌّئعغبد اٌش٠بػ١خ

 واالستفادة من الذكاء اإلصطناعىفٌها البحث عن المعولات التً تحول دون تمكٌنهم من تطبٌك 

 إلٌجاد أبرز الحلول لتلن المعولات من أجل التخفٌؾ من أثارها أو ،تؤثٌراته الهائلة وبذل الجهود 

  .إزالتها ما أمكن
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أن التؽٌٌر أصبح سمة من السمات الحضارٌة للعالم  ( 2002 )وفى هذا الصدد ٌرى موسى اللوزى 

وٌستدعً ذلن ضرورة العمل على رصٌد كل ماٌحدث من تؽٌٌرات فً البٌئة المحٌطة , المتمدم 

  (223: 17  )وذلن رؼبة فً مواجهة اثار هذا التؽٌر ومواكبة المستجدات 

  ،  ٌعد أمرا ملحا فً التمنٌات الحدٌثةمعلوماتٌةولذا فإن تطوٌر هذا العنصر وخاصة بعد الثورة ال

إلى اعتبار أن العنصر البشري هو المحرن المصدر األساسً  (2006 )دمحم شعبانحٌث ٌشٌر 

  . لذلن البد من االهتمام بتدرٌبه وإعادة تؤهٌله لٌكون لادرا على التعامل مع تمنٌات العصر،للتنمٌة 

 (                                                                                             13: 696 )    

ٚعٛد ث١ٕٗ رٕظ١ّ١خ ؽذ٠ضخ ِٚشٔٗ أفم١خ ٚػّٛد٠خ ثبرظبالرٙب ػشٚسح  (2006) عؼذ غبٌت ٠ٚٛػؼ

ٚلجً رٌه ث١ٕٗ شجى١خ رغزٕذ اٌٝ لبػذٖ رم١ٕٗ ِٚؼٍِٛبر١خ ِزطٛسح ٚصمبف١خ رٕظ١ّ١خ رزّؾٛس ؽٛي ل١ّٗ 

 (54 : 6 ) . ٚأغبص االػّبي ثىفبءح ػب١ٌخحاإلثزىبس ٚاٌّجبدسح ٚاٌش٠بدح فٝ االداس

 فٝ ػشٚسح رط٠ٛش اٌؼًّ اإلداسٞ ٚرٌه ِٓ خالي (1 ) (2006 )ٔزبئظ دساعخ أؽّذ ثٓ ػٍٟ رئوذ وّب 

 .   اٌزؼشف ػٍٟ ِمزشؽبد اٌّذ٠ش٠ٓ ٌزفؼ١ً اعٙبِبد االداسح االٌىزش١ٔٚخ فٝ رط٠ٛش اٌؼًّ اإلداسٞ 
 

  اٌّئعغبد اٌش٠بػ١خِٓ اٌؼشٚسٞ اٌجؾش ػٓ اٌّؼٛلبد اٌزٟ رؾٛي دْٚ رّى٠ٓ١شٜ اٌجبؽش أٔٗ ٚ

 إل٠غبد أثشص اٌؾٍٛي ٌزٍه ، ٚاالعزفبدح ِٓ رؤص١شارٗ اٌٙبئٍخ ٚثزي اٌغٙٛد اٌزوبء اإلططٕبػِٝٓ رطج١ك 

  . ِٓ أعً اٌزخف١ف ِٓ أصبس٘ب أٚ اصاٌزٙب ِب أِىٓ،اٌّؼٛلبد 

 

  محتوى العبارة م

 غٌر موافك الى حد ما موافك
مربع 

 كاى

المتوسط 

 الحسابى

نسبة 

الموافمة 

% 
 التكرار

النسبة 

% 
 التكرار

النسبة 

% 
 التكرار

النسبة 

% 

رٛف١ش اٌغٙذ ٚاٌٛلذ فٟ اػذاد اٌزمبس٠ش اٌذٚس٠خ ثذلخ  1

ٚٚػٛػ 
48 87.27 4 7.27 3 5.45 

72.04* 
2.82 90.91 

 90.00 2.80 *72.04 7.27 4 5.45 3 87.27 48اٌؾفبظ ػٍٝ اٌغش٠خ ٚخظٛط١خ اٌؼًّ   2

3 
رٛف١ش لبػذح ٌٍج١بٔبد رشفغ ِٓ وفبءح ارخبر اٌمشاساد 

اإلداس٠خ  
45 81.82 6 10.91 4 7.27 58.29* 2.75 87.27 

 86.36 2.73 *58.18 9.09 5 9.09 5 81.82 45سفغ وفبءح األداء فٟ اٌّئعغبد اٌش٠بػ١خ   4

 85.45 2.71 *50.22 7.27 4 14.55 8 78.18 43ٚع١ٍخ ٌذػُ لٕٛاد االرظبي ث١ٓ اٌّئعغبد اٌش٠بػ١خ   5

6 
اٌمذسح ػٍٝ اٌزٕجئ ثبٌّشبوً اإلداس٠خ ٚاخز١بس أفؼً اٌجذائً 

ٌؾٌٍٛٙب  
49 89.09 2 3.64 4 7.27 77.06* 2.82 90.91 

7 
اِىب١ٔخ رجبدي اٌّؼٍِٛبد ث١ٓ اٌّئعغخ اٌش٠بػ١خ ٚاٌفشٚع 

اٌزبثؼخ ٌٙب ِّب ٠ٕغض اٌؼًّ ثغٌٙٛخ  
48 87.27 3 5.45 4 7.27 72.04* 2.80 90.00 

8 
اٌمذسح ػٍٝ أغبص اٌّٙبَ ٚاألػّبي ثغٛدح ػب١ٌخ ٚثبٌزٛل١ذ 

 اٌّؾذد 
49 89.09 3 5.45 3 5.45 76.95* 2.84 91.82 
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على  (مجلس اإلدارة ومدٌرى األندٌة ) التكرار والنسبة المئوٌة والدالالت اإلحصائٌة الخاصة باستجابات  ( 13 )جدول 

 55= ن  يساهًت انزكاء االصطُاعً فٍ إداسة انًىاسد انبششَت بانًؤسساث انشَاضُت:   الثالثعبارات المحور 

 5.99 = 0.05معنوى عند مستوى * 

والخاص بالتكرار والنسبة المئوٌة والدالالت اإلحصائٌة الخاصة باستجابات  ( 12 ) من جدول رلم ٌتضح

مساهمة الذكاء االصطناعى فً   :الثالث على عبارات المحور  (أعضاء مجلس اإلدارة والمدٌر التنفٌذى)

 وجود فروق دالة احصائٌاً بٌن اإلجابات حٌث تراوحت لٌم إدارة الموارد البشرٌة بالمإسسات الرٌاضٌة

 . 0.05و هذه المٌم معنوٌة عند مستوى  (92.76  إلى 43.66)   مربع كاي ما بٌن

 

   

 

 

 

9 
رغبُ٘ فٟ اٌّمبسٔخ اٌّٛػٛػ١خ ثبٌّؼب١٠ش اٌّٛػٛػخ ِٓ 

 لجً اٌّئعغخ اٌش٠بػ١خ 
52 94.55 2 3.64 1 1.82 92.76* 2.93 96.36 

10 
اٌمذسح ػٍٝ ثٕبء خطؾ رذس٠ت ٚرط٠ٛش ِفظٍخ ٌىً اٌّٛاسد 

 اٌجشش٠خ ثبٌّئعغخ اٌش٠بػ١خ
52 94.55 1 1.82 2 3.64 92.76* 2.91 95.45 

 89.09 2.78 *67.24 7.27 4 7.27 4 85.45 47 اٌمذسح ػٍٝ رؾ١ًٍ أداء اٌؼب١ٍِٓ داخً اٌّئعغخ اٌش٠بػ١خ   11

12 
رم١ًٍ ػذد اٌّشاعؼ١ٓ ٚاٌّم١ّ١ٓ ٌألػّبي اٌزٟ ٠مَٛ ثٙب 

 .اٌؼب١ٍِٓ ثبألٔذ٠خ اٌش٠بػ١خ 
46 83.64 5 9.09 4 7.27 62.66* 2.76 88.18 

 92.73 2.85 *82.07 5.45 3 3.64 2 90.91 50 .أغبص ٚظبئف االداسح ِٓ رخط١ؾ ٚرٕظ١ُ ٚسلبثخ اٌىزش١ٔٚب 13

14 
اٌّئعغبد رؾ١ًٍ ِغزّش ٌٕمبؽ اٌمٛح ٚاٌؼؼف فٝ 

 .اٌش٠بػ١خ 
49 89.09 5 9.09 1 1.82 77.38* 2.87 93.64 

15 
اٌمذسح ػٍٝ فؾض ؽٍجبد اٌزٛظ١ف ٚاٌزؤوذ ِٓ ِطبثمزٙب 

ٌٍششٚؽ اٌؼبِخ ٌٍٛظ١فخ لجً اعزالِٙب ِٓ اٌّزمذَ  
52 94.55 3 5.45 0 0 43.66* 2.95 97.27 

 96.36 2.93 *92.76 1.82 1 3.64 2 94.55 52   اٌمذسح ػٍٝ فؾض اٌغ١شح اٌزار١خ ٌٍّزمذ١ِٓ ٚاخز١بس األفؼً 16

  محتوى العبارة م

 غٌر موافك الى حد ما موافك

 مربع كاى
المتوسط 

 الحسابى

نسبة 

الموافمة 

% 
 التكرار

النسبة 

% 
 التكرار

النسبة 

% 
 التكرار

النسبة 

% 

رٛف١ش اٌغٙذ ٚاٌٛلذ فٟ اػذاد اٌزمبس٠ش اٌذٚس٠خ ثذلخ  1

ٚٚػٛػ 
75 85.23 7 7.95 6 6.82 *106.66 2.78 89.20 

 86.93 2.74* 97.52 9.09 8 7.95 7 82.95 73اٌؾفبظ ػٍٝ اٌغش٠خ ٚخظٛط١خ اٌؼًّ   2

3 
رٛف١ش لبػذح ٌٍج١بٔبد رشفغ ِٓ وفبءح ارخبر اٌمشاساد 

اإلداس٠خ  
65 73.86 14 15.91 9 10.23 65.48* 2.64 81.82 

 81.82 2.64 *72.57 12.50 11 11.36 10 76.14 67سفغ وفبءح األداء فٟ اٌّئعغبد اٌش٠بػ١خ   4

 81.82 2.64 *65.48 10.23 9 15.91 14 73.86 65ٚع١ٍخ ٌذػُ لٕٛاد االرظبي ث١ٓ اٌّئعغبد اٌش٠بػ١خ   5

6 
اٌمذسح ػٍٝ اٌزٕجئ ثبٌّشبوً اإلداس٠خ ٚاخز١بس أفؼً اٌجذائً 

ٌؾٌٍٛٙب  
74 84.09 5 5.68 9 10.23 *102.30 2.74 86.93 

 86.36 2.73* 85.18 6.82 6 13.64 12 79.55 70اِىب١ٔخ رجبدي اٌّؼٍِٛبد ث١ٓ اٌّئعغخ اٌش٠بػ١خ ٚاٌفشٚع  7
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على  (مدٌرى اإلدارات باألندٌة الرٌاضٌة )التكرار والنسبة المئوٌة والدالالت اإلحصائٌة الخاصة باستجابات  ( 14 )جدول 

 88= ن  يساهًت انزكاء االصطُاعً فٍ إداسة انًىاسد انبششَت بانًؤسساث انشَاضُت:   الثالثعبارات المحور 

 5.99 = 0.05معنوى عند مستوى * 

والخاص بالتكرار والنسبة المئوٌة والدالالت اإلحصائٌة الخاصة باستجابات  ( 14 ) من جدول رلم ٌتضح

مساهمة الذكاء االصطناعى فً إدارة   :الثالث على عبارات المحور  (مدٌرى اإلدارات باألندٌة الرٌاضٌة )

 وجود فروق دالة احصائٌاً بٌن اإلجابات حٌث تراوحت لٌم مربع الموارد البشرٌة بالمإسسات الرٌاضٌة

 . 0.05و هذه المٌم معنوٌة عند مستوى  (111.36  إلى 65.48 )   كاي ما بٌن

 

 

 

 

 للموافمة على المتوسط الحسابىفى ( مدٌرى اإلدارات باألندٌة الرٌاضٌة )و ( مجالس اإلدارات ومدٌرى األندٌة )الفروق بٌن 

  عبارات اإلستبٌان

فى المتوسط ( مدٌرى اإلدارات باألندٌة الرٌاضٌة )و ( مجالس اإلدارات ومدٌرى األندٌة )  داللة الفروق بٌن( 15 )جدول 

يساهًت انزكاء االصطُاعً فٍ إداسة انًىاسد انبششَت بانًؤسساث   :انثانث انًحىس المحور على عبارات الحسابى 

 "   انشَاضُت

رلم 

 العبارة
 محتوى العبارة

مجالس 

اإلدارات 

ومدٌرى 

 األندٌة

مدٌرى 

 اإلدارات

مربع 

 كاى

اٌزبثؼخ ٌٙب ِّب ٠ٕغض اٌؼًّ ثغٌٙٛخ  

8 
اٌمذسح ػٍٝ أغبص اٌّٙبَ ٚاألػّبي ثغٛدح ػب١ٌخ ٚثبٌزٛل١ذ 

 اٌّؾذد 
72 81.82 10 11.36 6 6.82 93.36* 2.75 87.50 

9 
رغبُ٘ فٟ اٌّمبسٔخ اٌّٛػٛػ١خ ثبٌّؼب١٠ش اٌّٛػٛػخ ِٓ 

 لجً اٌّئعغخ اٌش٠بػ١خ 
75 85.23 7 7.95 6 6.82 *106.66 2.78 89.20 

10 
اٌمذسح ػٍٝ ثٕبء خطؾ رذس٠ت ٚرط٠ٛش ِفظٍخ ٌىً اٌّٛاسد 

 اٌجشش٠خ ثبٌّئعغخ اٌش٠بػ١خ
76 86.36 6 6.82 6 6.82 *111.36 2.80 89.77 

 82.95 2.66* 72.71 10.23 9 13.64 12 76.14 67 اٌمذسح ػٍٝ رؾ١ًٍ أداء اٌؼب١ٍِٓ داخً اٌّئعغخ اٌش٠بػ١خ   11

12 
رم١ًٍ ػذد اٌّشاعؼ١ٓ ٚاٌّم١ّ١ٓ ٌألػّبي اٌزٟ ٠مَٛ ثٙب 

 .اٌؼب١ٍِٓ ثبألٔذ٠خ اٌش٠بػ١خ 
68 77.27 10 11.36 10 11.36 76.46* 2.66 82.95 

 86.36 2.73 *88.93 7.95 7 11.36 10 80.68 71 .أغبص ٚظبئف االداسح ِٓ رخط١ؾ ٚرٕظ١ُ ٚسلبثخ اٌىزش١ٔٚب 13

14 
اٌّئعغبد رؾ١ًٍ ِغزّش ٌٕمبؽ اٌمٛح ٚاٌؼؼف فٝ 

 .اٌش٠بػ١خ 
73 82.95 9 10.23 6 6.82 97.66* 2.76 88.07 

15 
اٌمذسح ػٍٝ فؾض ؽٍجبد اٌزٛظ١ف ٚاٌزؤوذ ِٓ ِطبثمزٙب 

ٌٍششٚؽ اٌؼبِخ ٌٍٛظ١فخ لجً اعزالِٙب ِٓ اٌّزمذَ  
74 84.09 9 10.23 5 5.68 *102.30 2.78 89.20 

 89.20 2.78 102.30* 5.68 5 10.23 9 84.09 74   اٌمذسح ػٍٝ فؾض اٌغ١شح اٌزار١خ ٌٍّزمذ١ِٓ ٚاخز١بس األفؼً 16
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 0.35 2.78 2.82رٛف١ش اٌغٙذ ٚاٌٛلذ فٟ اػذاد اٌزمبس٠ش اٌذٚس٠خ ثذلخ ٚٚػٛػ  1

 0.68 2.74 2.80اٌؾفبظ ػٍٝ اٌغش٠خ ٚخظٛط١خ اٌؼًّ   2

 1.08 2.64 2.75رٛف١ش لبػذح ٌٍج١بٔبد رشفغ ِٓ وفبءح ارخبر اٌمشاساد اإلداس٠خ   3

 0.81 2.64 2.73سفغ وفبءح األداء فٟ اٌّئعغبد اٌش٠بػ١خ   4

 0.62 2.64 2.71ٚع١ٍخ ٌذػُ لٕٛاد االرظبي ث١ٓ اٌّئعغبد اٌش٠بػ١خ   5

 0.83 2.74 2.82اٌمذسح ػٍٝ اٌزٕجئ ثبٌّشبوً اإلداس٠خ ٚاخز١بس أفؼً اٌجذائً ٌؾٌٍٛٙب   6

 1.08 2.73 2.80اِىب١ٔخ رجبدي اٌّؼٍِٛبد ث١ٓ اٌّئعغخ اٌش٠بػ١خ ٚاٌفشٚع اٌزبثؼخ ٌٙب ِّب ٠ٕغض اٌؼًّ ثغٌٙٛخ   7

 1.12 2.75 2.84 اٌمذسح ػٍٝ أغبص اٌّٙبَ ٚاألػّبي ثغٛدح ػب١ٌخ ٚثبٌزٛل١ذ اٌّؾذد  8

 1.73 2.78 2.93 رغبُ٘ فٟ اٌّمبسٔخ اٌّٛػٛػ١خ ثبٌّؼب١٠ش اٌّٛػٛػخ ِٓ لجً اٌّئعغخ اٌش٠بػ١خ  9

 1.52 2.80 2.91 اٌمذسح ػٍٝ ثٕبء خطؾ رذس٠ت ٚرط٠ٛش ِفظٍخ ٌىً اٌّٛاسد اٌجشش٠خ ثبٌّئعغخ اٌش٠بػ١خ 10

 1.30 2.66 2.78 اٌمذسح ػٍٝ رؾ١ًٍ أداء اٌؼب١ٍِٓ داخً اٌّئعغخ اٌش٠بػ١خ   11

 0.94 2.66 2.76 .رم١ًٍ ػذد اٌّشاعؼ١ٓ ٚاٌّم١ّ١ٓ ٌألػّبي اٌزٟ ٠مَٛ ثٙب اٌؼب١ٍِٓ ثبألٔذ٠خ اٌش٠بػ١خ  12

 1.58 2.73 2.85 .أغبص ٚظبئف االداسح ِٓ رخط١ؾ ٚرٕظ١ُ ٚسلبثخ اٌىزش١ٔٚب 13

 1.07 2.76 2.87 .اٌّئعغبد اٌش٠بػ١خ رؾ١ًٍ ِغزّش ٌٕمبؽ اٌمٛح ٚاٌؼؼف فٝ  14

15 
اٌمذسح ػٍٝ فؾض ؽٍجبد اٌزٛظ١ف ٚاٌزؤوذ ِٓ ِطبثمزٙب ٌٍششٚؽ اٌؼبِخ ٌٍٛظ١فخ لجً اعزالِٙب 

ِٓ اٌّزمذَ  
2.95 2.78 1.92 

 1.87 2.78 2.93   اٌمذسح ػٍٝ فؾض اٌغ١شح اٌزار١خ ٌٍّزمذ١ِٓ ٚاخز١بس األفؼً 16

 3.84 = 0.05مربع كاى معنوي عند مستوى *  

مدٌرى اإلدارات )و ( مجالس اإلدارات ومدٌرى األندٌة  )الفروق بٌنوالخاص بداللة  ( 15 )ٌتضح من جدول 

يساهًت انزكاء االصطُاعً فٍ إداسة   :انثانث انًحىس على عبارات فى المتوسط الحسابى ( باألندٌة الرٌاضٌة 

حٌث جمٌع العبارات  البحث فى مجموعتىوجود فروق معنوٌة بٌن ػذَ  انًىاسد انبششَت بانًؤسساث انشَاضُت

 .  0.05 وهذه المٌم ؼٌر معنوٌة عند ( 1.92 إلى  0.35) ما بٌن مربع كاىتراوحت لٌمة 

 

 

 

 

 

يُالشت َتائج انًحىس انثانث  

مدٌرى )ٚ ( ِغبٌظ اإلداساد ِٚذ٠شٜ األٔذ٠خ )ٚاٌخبص ثذالٌخ اٌفشٚق ث١ٓ  ( 15 )٠زؼؼ ِٓ عذٚي 

يساهًت انزكاء  " اٌضبٌشاٌّزٛعؾ اٌؾغبثٝ ػٍٝ ػجبساد اٌّؾٛس فٝ  (اإلدارات باألندٌة الرٌاضٌة 

وجود فروق معنوٌة بٌن ػذَ االصطُاعً فٍ إداسة انًىاسد انبششَت بانًؤسساث انشَاضُت ، 

 رٛف١ش اٌغٙذ ٚاٌٛلذ فٟ اػذاد اٌزمبس٠ش اٌذٚس٠خ ٚاٌزٟ رش١ش اٌٝجمٌع العبارات  البحث فى مجموعتى

ثذلخ ٚٚػٛػ ، اٌؾفبظ ػٍٝ اٌغش٠خ ٚخظٛط١خ اٌؼًّ ، اٌمذسح ػٍٝ اٌزٕجئ ثبٌّشبوً اإلداس٠خ 



- 23 - 

 

 فً مجال البشرٌة الموارد ومن خالل ما سبك ٌرى الباحث أهمٌةٚاخز١بس أفؼً اٌجذائً ٌؾٌٍٛٙب ، 

 تعتبر البشرٌة فتنمٌة الموارد  ، والؽاٌة فً نفس الولت الوسٌلةالعنصر البشري هو التنمٌة ألن 

 .أهداؾ المإسسة الرٌاضٌة  لتحمٌك وأساسً سابكشرط 

ٚ٘ٝ ػشٚسح ٚعٛد ٔظُ ( 7)( 2007 )ؽ١ش رزفك ٘زٖ إٌزبئظ ِغ ٔزبئظ دساعخ ع١ًٙ ؽشؽبسح 

ِؼٍِٛبر١ٗ اداس٠خ ِٚؾٛس٠خ فٟ ٚظبئف اداسح اٌّٛاسد اٌجشش٠خ ِٓ اعزمطبة ٚرؼ١١ٓ ٚرذس٠ت ٚرم١١ُ 

 .  فٝ اٌّئعغبد ءاألدا

 أن نظام االدارة االلكترونٌة للموارد البشرٌة ذا  ( 2006 )جٌمس ، براٌان هوبكنز وٌذكر ماركهام 

 ومع تطور ،مما ٌعطً وذلن لمدرته على تسهٌل الوصول الى المعلومات مإسسة أهمٌة كبرى ألٌة 

 ستكون المزاٌا والمكاسب  ،هذا النظام وامتداده للربط بٌن عدد كبٌر من لواعد البٌانات المنفصلة

  (22 : 12 . )  اكثر بكثٌر من تكالٌؾ تنفٌذهالمإسسةالتى ستعود على 

ة ، بحث عن وظائؾ بدٌلالتكنولوجٌا لل إلستخدامزادت الحاجة أنه  (  2008 )وٌوضح فرٌد النجار 

ربط لواعد البٌانات المختلفة داخل إدارة الموارد  ، و مركزها التنافسًٌزٌد لها واستخدام المإسسات

البشرٌة مع بعضها مثال برمجٌات االجور وبرمجٌات االداء واتاحتها على المولع على االنترنت 

  (248 : 11)  .لكل من العاملٌن والمدٌرٌن

 من المٌادٌن الحدٌثة التً تستمطب اهتمام العلماء والتً تشهد اإلصطناعىالذكاء وٌرى الباحث أن 

 فهو علم ٌركز على  ،دورا مهما فً مستمبل البشرٌةله ومن المتولع أن ٌكون ، تطورات مستمرة 

 .تصمٌم آالت تشارن اإلنسان فً سلوكٌات توصؾ بؤنها ذكٌة

 

 :  اإلستُتاجاث

 يفهىو وأهًُت انزكاء اإلصطُاعً بانًؤسساث انشَاضُت : - بانُسبت نهًحىس األول  : - أوال 

    اخزٍفذ أساء ػ١ٕخ اٌذساعخ فٟ ِفَٙٛ ٚأ١ّ٘خ اٌزوبء اإلططٕبػٝ ؽ١ش وبْ ٚاػؾب ِٚفِٙٛب  

ٚرٚ أ١ّ٘خ ٌذٜ أػؼبء ِغبٌظ اداساد األٔذ٠خ ث١ّٕب ٌُ ٠ىٓ ٚاػؾب ِٚفِٙٛب ٌذٜ ِذ٠شٜ اإلداساد 

 .ثبألٔذ٠خ اٌش٠بػ١خ 
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يعىلاث إستخذاو انزكاء االصطُاعً فٍ إداسة انًىاسد انبششَت : - بانُسبت نهًحىس انثاٍَ  : - ثاَُا 

 بانًؤسساث انشَاضُت                       

اعزخذاَ اٌزوبء االططٕبػٝ فٟ اداسح  اٌّؼٛلبد اٌزٟ رؾذ ِٓ ارفمذ أساء ػ١ٕخ اٌجؾش ػٍٟ     

لٍخ اٌّخظظبد اٌّب١ٌخ ٌجشاِظ رذس٠ت اٌّٛاسد اٌّٛاسد اٌجشش٠خ ثبٌّئعغبد اٌش٠بػ١خ ِٕٚٙب 

اٌجشش٠خ فٟ ِغبي اٌزوبء االططٕبػٝ ، وفبءاد غ١ش ِئٍ٘خ ٌٍؼب١ٍِٓ إلعزخذاَ اٌزٌٕٛٛع١ب فٟ أػّبي 

اٌّئعغبد اٌش٠بػ١خ ، ػؼف ِغزٜٛ اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ اٌالصِخ ٌزطج١ك اٌزوبء اإلططٕبػٝ فٟ 

                       . اٌّئعغبد اٌش٠بػ١خ ، اإلفزمبس اٌٝ لٛاػذ ث١ٕبد دل١مخ ِٚزىبٍِخ 

 يساهًت انزكاء االصطُاعً فٍ إداسة انًىاسد انبششَت بانًؤسساث انشَاضُت: انًحىس انثانث

ِذٜ ِغبّ٘خ اٌزوبء االططٕبػٝ فٟ اداسح اٌّٛاسد اٌجشش٠خ  ارفمذ أساء ػ١ٕخ اٌجؾش ػٍٟ    

ثبٌّئعغبد اٌش٠بػ١خ ِٓ خالي رٛف١ش اٌغٙذ ٚاٌٛلذ فٟ اػذاد اٌزمبس٠ش اٌذٚس٠خ ثذلخ ٚٚػٛػ ، 

اٌمذسح ػٍٝ اٌزٕجئ ثبٌّشبوً اإلداس٠خ ٚاخز١بس أفؼً اٌجذائً ٌؾٌٍٛٙب ، اٌّمبسٔخ اٌّٛػٛػ١خ ثبٌّؼب١٠ش 

اٌّٛػٛػخ ِٓ لجً اٌّئعغخ اٌش٠بػ١خ ، اٌمذسح ػٍٝ رؾ١ًٍ أداء اٌؼب١ٍِٓ داخً اٌّئعغخ اٌش٠بػ١خ   

، اٌمذسح ػٍٝ فؾض ؽٍجبد اٌزٛظ١ف ٚاٌزؤوذ ِٓ ِطبثمزٙب ٌٍششٚؽ اٌؼبِخ ٌٍٛظ١فخ لجً اعزالِٙب ِٓ 

 .اٌّزمذَ 

التوصٌات  

 :- فً ضوء النتائج السابمة فإنه ٌمكن تمدٌم بعض التوصٌات التالٌة 

إلناع اإلدارة العلٌا بؤهمٌة الدور الذى تموم به إدارة الموارد البشرٌة والفوائد المرجوة من دعم - 

 وظائفها بالتمنٌات الحدٌثة 

إعادة تشكٌل لٌادة وأعضاء إدارة الموارد البشرٌة من افراد تتوافر فٌهم المدرات التمنٌة فضال عن - 

 . اإلدارٌة المناسبة لمتطلبات النظم التمنٌة إلدارة الموارد البشرٌة 

توعٌة المستوٌات اإلدارٌة والفنٌة المختلفة بؤهمٌة دور وسائل التمنٌة المتعددة فً رفع مستوى أداء - 

 .الموارد البشرٌة 

وضع التشرٌعات والموانٌن واألطر التنظٌمٌة األساسٌة فً المإسسات الرٌاضٌة من أجل حوكمة - 

 . تمنٌات الذكاء اإلصطناعى 
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توعٌة وتثمٌؾ العاملٌن بالمإسسات الرٌاضٌة بمفهوم وأهمٌة الذكاء اإلصطناعى من خالل ورش - 

 . عمل ودورات تدرٌبٌة لخلك المواطن الرلمى المادر على التعامل مع هذه التمنٌات 

العمل على إنشاء شبكة إتصاالت بإستخدام الحاسب االلى ٌربط بٌن اإلدارات داخل المإسسات - 

 . الرٌاضٌة ودعم سبل اإلتصال والتنسٌك بٌنهما لرفع مستوى األداء 

تكوٌن فرق عمل لإلبتكار بالمإسسات الرٌاضٌة لدراسة الفرص والتحدٌات التً تواجهها فً - 

تطوٌر خدماتها وأنظمتها اإللكترونٌة باإلعتماد على تمنٌات الذكاء اإلصطناعى وعمل خطط 

.  لتطبٌمها وإٌجاد حلول للتحدٌات التً تواجهها 

 .التحلٌل المستمر لنماط الموة والضعؾ فً تكنولوجٌا المإسسات الرٌاضٌة - 
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