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 :الملخص

تهدف هذه الدراسة بشكل رئيس إلى تحليل أثر تنوع الموارد البشرية على الذكاء االصطناعي  وذلك من خالل التعرف الى مدى 
نوع توجودية تنوع الموارد البشرية )تقبل )قبول( التنوع، فرص التقدم والتمثيل العادل، الفرص المتكافئة في التعيين واالحتفاظ، االهتمام ب

والتعرف الى االهمية النسبية للذكاء االصطناعي  بأبعاده في )تقبل )قبول(  .ة األحوال المدنية والجوازات األردنية الجنس( في دائر 
التنوع، فرص التقدم والتمثيل العادل، الفرص المتكافئة في التعيين واالحتفاظ، االهتمام بتنوع الجنس(  في دائرة األحوال المدنية 

تعرف الى أثر تنوع الموارد البشرية  )تقبل )قبول( التنوع، فرص التقدم والتمثيل العادل، الفرص المتكافئة في وال  .والجوازات األردنية 
التعيين واالحتفاظ، االهتمام بتنوع الجنس(   على للذكاء االصطناعي  بأبعاده في )التعلم عبر العمل ، األثمة ،النظم الذكية ،تعزيز 

 .لذاتي  ( في دائرة األحوال المدنية والجوازات األردنية صنع القرار التعليم والتنظيم ا

ن   الميداني الوصفي المنهج استخدام   تم   الدراسة أهداف لتحقيق الدراسة اعتمدت العاملين في دائرة  من الدراسة مجتمع   التحليلي، تكو 
 ( موظف وموظفة في الدائرة.90واقع )االحوال المدنية والجوازات في المركز الرئيسي عمان . وتم اختيار عينة الدراسة ب

توصلت الدراسة الى النتائج من أهمها  وجود أثر لتنوع الموارد البشرية بشكل عام، وعلى مستوى المتغيرات الفرعية نجد أن أربع جاءت 
لتعيين واالحتفاظ، ئة في ابدرجة موافقة متوسطة، وكانت اعلى درجات الموافقة على متغير تقبل )قبول( التنوع، ثم متغير الفرص المتكاف

فيما كانت ادنى درجات  الموافقة على متغير االهتمام بتنوع الجنس. ووجود أثر لتنوع العاملين بجلب وجهات نظر جديدة تخدم دائرة 
 األحوال المدنية والجوازات( ووجود أثر لفرص التقدم والتمثيل العادل .

أن تحرص إدارة دائرة االحوال المدنية والجوازات على توضيح استراتيجياتها في بناء على نتائج الدراسة تم وضع التوصيات منها 
التعامل مع تنوع مواردها البشرية لجميع  العاملين لديها، وذلك من خالل عقد ورشات عمل ومحاضرات توعية. ون تعمل إدارة دائرة 

ع تنوع الموارد البشرية فيها، مع توضيح تلك السياسات لجمياالحوال المدنية والجوازات على وضع سياساتها بشكل محددة للتعامل مع 
 العاملين للعلم والعمل بها. 

 .صطناعي ، تنوع الموارد البشريةالذكاء اال :المفتاحيةالكلمات 
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 الفصل االول

 االطار العام للدراسة

 المقدمة: 1.1 

تمتعها باألولوية في توزيع اإلجراءات من خالل الجهود إن أداء وظائف الموارد البشرية بصورة متميزة يقتضي تحديد مدى 
 بناًء على ذلك و األكثر أهمية وإلحاحًا لمستقبل األحوال المدنية والجوازات .

 وتتضمن الفهم الواسع  بشأن كيفية أداء وظيفة الموارد البشرية على نحو متميز، غير أن إدارات الموارد البشرية ذات األداء المتميز ال
عن تحديد أولوياتها، وال تستثمر إال في المجاالت ذات األهمية ألعمال المؤسسة، أي أنها تخصص مواردها على نحو  تتردد

استراتيجي. منها وذكرت تحت هذا المفهوم أن إدارات الموارد البشرية تعمل في الكثير من األحيان بمعزل تام عن بقية األقسام 
اء وردود فعل من داخل دائرة األحوال المدنية والجوازات ، األمر الذي يجعل من إمكانية قيام والوحدات، ومن دون الحصول على أية آر 

 قإدارة الموارد البشرية بخلق قيمة لدائرة األحوال المدنية تحظى مؤشرات األداء الرئيسية إلدارة الموارد البشرية بأهمية قصوى في تحقي
قياسه هو ما يتم الحصول عليه. والموارد البشرية ليست استثناًء من هذه القاعدة، وعالوة اإلنجازات وإحداث التأثير المطلوب. فما يتم 

رد اعلى ذلك، ت ع د مؤشرات األداء الرئيسية بمثابة أداة رائعة تتيح إلدارات الموارد البشرية التوضيح لألقسام والوحدات األخرى دور المو 
 البشرية في خلق القيمة.

لبشرية ذات األداء المتميز بقدرات عالية على التفاعل مع مختلف األقسام والوحدات ضمن دائرة األحوال المدنية تتسم إدارات الموارد ا
والجوازات ، وتتفهم موضوعات الموارد البشرية األكثر أهمية وحيوية لألحوال المدنية والجوازات ، إذ إلى جانب معرفة ما تتوقعه 

شرية. واستنادًا إلى ذلك، تقوم إدارة الموارد البشرية بتقييم إمكانياتها الحالية وتحديد التحديات ،إن مختلف الوحدات من إدارة الموارد الب
تحديد األولويات غالبية إدارات الموارد البشرية تفضل عمل القليل من كل شيء، بداًل من التركيز على بضعة أشياء وإنجازها بشكل تام 

 على النحو األمثل.

 ة :اهمية الدراس  2.1

تستمد الدراسة اهميتها من اهمية الموضوع الذي تتناوله الدراسة والمتغيرات المبحوثة، حيث يعد موضوع الموارد البشرية احد 
ي تحقيق فاهم المواضيع المثيرة لالهتمام في اآلونة االخيرة، وهو محط اهتمام العديد من الباحثين والدارسين، لما له من ارتباط وثيق 

فة لدائرة األحوال المدنية والجوازات األردنية . باإلضافة الى ندرة المواضيع التي تناولت اثر تنوع الموارد البشرية في القيمة المضا
 الذكاء االصطناعي  حسب ما توصلت اليه الباحثة في استخراج الدراسات السابقة. وعليه يمكن بيان اهمية الدراسة من خالل:

  بيئية   المبحوثة، تجاه التغييرات ال توفير قاعدة معرفية تتعلق بأهمية الذكاء االصطناعي في تطبيق نظم الموارد البشرية
 المتسارعة والمتزايدة.    

  تشجيع المؤسسات الحكومية على تطبيق الذكاء االصطناعي لتعزيز الدور واألهمية التي تقدمها من خدمات تنظيمه وتسهيالت
 نين والعاملين في القطاع الحكومي بالشراكة مع القطاع الخاصللمواط
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 أهداف الدراسة: 3.1

تهدف هذه الدراسة بشكل رئيس إلى تحليل أثر تنوع الموارد البشرية على الذكاء االصطناعي  وذلك من خالل تحقيق جملة 
 من األهداف الفرعية التالية: 

التعرف الى مدى وجودية تنوع الموارد البشرية )تقبل )قبول( التنوع، فرص التقدم والتمثيل العادل، الفرص المتكافئة في التعيين  .1
 .واالحتفاظ، االهتمام بتنوع الجنس( في دائرة األحوال المدنية والجوازات األردنية 

كافئة قبل )قبول( التنوع، فرص التقدم والتمثيل العادل، الفرص المتللذكاء االصطناعي  بأبعاده في )ت االهمية النسبيةالتعرف الى  .2
 .في التعيين واالحتفاظ، االهتمام بتنوع الجنس(  في دائرة األحوال المدنية والجوازات األردنية 

ي التعيين واالحتفاظ، فالموارد البشرية  )تقبل )قبول( التنوع، فرص التقدم والتمثيل العادل، الفرص المتكافئة  تنوعالتعرف الى أثر  .3
االهتمام بتنوع الجنس(   على للذكاء االصطناعي  بأبعاده في )التعلم عبر العمل ، األثمة ،النظم الذكية ،تعزيز صنع القرار 

 .التعليم والتنظيم الذاتي  ( في دائرة األحوال المدنية والجوازات األردنية 

 مشكلة الدراسة وتساؤالتها: 4.1

 أثر في وجود الذكاء االصطناعي؟دائرة االحوال المدنية والجوازات االردنية  د البشرية فيهل لتنوع الموار 

 ويتفرع عن التساؤل الرئيس التساؤالت الفرعية التالية:

ما مدى األهمية النسبية لتنوع الموارد البشرية )تقبل )قبول( التنوع، فرص التقدم والتمثيل العادل، الفرص المتكافئة في التعيين  .1
 واالحتفاظ، االهتمام بتنوع الجنس(  في في دائرة االحوال المدنية والجوازات االردنية ؟ 

مدنية والجوازات االردنية وفقًا ألبعادها المتمثلة في )التعلم عبر العمل ، ما مدى األهمية للذكاء االصطناعي في دائرة االحوال ال .2
 األتمته،النظم الذكية ،تعزيز صنع القرار، التعليم والتنظيم الذاتي (؟

ظ، اما هو أثر التنوع الموارد البشرية  )تقبل )قبول( التنوع، فرص التقدم والتمثيل العادل، الفرص المتكافئة في التعيين واالحتف .3
االهتمام بتنوع الجنس( على تنوع الموارد البشرية  )االدارة ، ادارة المواهب، التوظيف، الحوكمة( في دائرة االحوال المدنية 

 والجوازات االردنية ؟
متكافئة لفي اراء المبحوثين أثر لتنوع الموارد البشرية  )تقبل )قبول( التنوع، فرص التقدم والتمثيل العادل، الفرص اهل توجد فروق  .4

في التعيين واالحتفاظ، االهتمام بتنوع الجنس(  على لتنوع الموارد البشرية  )االدارة ، ادارة المواهب، التوظيف، الحوكمة ( في 
 دائرة االحوال المدنية والجوازات االردنية تعزى للمتغيرات الديموغرافية؟
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 فرضيات الدراسة: 5.1

 الفرضية الرئيسة األولى: 

Ho1 ال :( يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنويةα ≤ 0.05 )( تنوع الموارد البشرية  بداللة أبعاده مجتمعة )تقبل )قبول
بداللة  كاء االصطناعي ذال فيالتنوع، فرص التقدم والتمثيل العادل، الفرص المتكافئة في التعيين واالحتفاظ، االهتمام بتنوع الجنس(  

أبعاده مجتمعة )التعلم عبر العمل، األتمته ،النظم الذكية ،تعزيز صنع القرار، التعليم والتنظيم الذاتي( في دائرة األحوال المدنية 
 والجوازات األردنية .

 وينبثق عن هذه الفرضية الفرضيات الفرعية اآلتية:

Ho1-1( ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية :α ≤ 0.05 لتنوع الموارد البشرية في ) بداللة الذكاء االصطناعي
 أبعادها مجتمعة في دائرة األحوال المدنية والجوازات األردنية

Ho1-2( ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية :α ≤ 0.05التنوع )على الذكاء االصطناعي  بداللة   ( لتقبل )قبول
 حوال المدنية والجوازات األردنية.أبعاده مجتمعة في  دائرة األ

Ho1-3( ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية : (α ≤ 0.05في الذكاء     فرص التقدم والتمثيل العادل ل
 االصطناعي  بداللة أبعاده مجتمعة في  دائرة األحوال المدنية والجوازات األردنية.

Ho1-4 ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية :( عند مستوى معنويةα ≤ 0.05 لفرص المتكافئة في التعيين واالحتفاظ )   في الذكاء
 االصطناعي  بداللة أبعاده مجتمعة في  دائرة األحوال المدنية والجوازات األردنية.

Ho1-5( ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية :(α ≤ 0.05 اعي  بداللة في الذكاء اإلصطن  لالهتمام بتنوع الجنس
 أبعاده مجتمعة في  في دائرة األحوال المدنية والجوازات األردنية.

 أنموذج الدراسة  6.1

تنوع الموارد البشرية  (تم صياغة أنموذج الدراسة االفتراضي )المقترح(، لغرض وصف العالقة بين متغيرات الدراسة المتمثلة بـ
( 1-1وارد البشرية متغيرًا مستقاًل، والذكاء االصطناعي متغيرًا تابعًا.    والشكل )و الذكاء االصطناعي ( ، على اعتبار أن تنوع الم

 يوضح تلك العالقة بين متغيرات الدراسة.
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 (: أنموذج الدراسة1-1شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التعريفات اإلجرائية 7.1

 المتغير المستقل

مصطلح يدل على االختالفات الموجودة بين األفراد في المنظمة الواحدة، من حيث العمر أو الجنس أو العرق  تنوع الموارد البشرية:
ي تعترف دارة الفعالة والتأو األقلية أو الدين أو القدرة الجسمية أو توجهات الفرد السياسية واالجتماعية أو غيرها وتطبيق ممارسات اإل

بالتنوع البشري واالجتماعي في قوة العمل واالختالف بينهما وإدارة هذه االختالفات من حيث النوع االجتماعي واألصل والعمر والثقافة 
ع في زيادة و واللغة والديانة والتوجهات وأي خصائص أخرى تشكل آراء وتوجهات األفراد في المنظمات بهدف االستفادة من فوائد لتن
 فعالية األعمال والمنظمات وتحقيق العدالة بين جميع العاملين في المنظمات وعدم التحيز لجماعة على حساب أخرى.

وتعني االعتراف بالفروق واالختالفات الفردية والعمل على قبولها واحترامها، فكل فرد مختلف في ذاته باختالفات تقبل )قبول( التنوع: 
يلها من خالل النوع االجتماعي والعمر والديانة والحالة االجتماعية والمؤهل العلمي والتوجه والوضع االجتماعي فردية، ويمكن تحل

  واالقتصادي والقدرة العقلية والجسدية وتقبل العاملين المحليين للعاملين األجانب.

ألداء العاملين والتعامل مع األفراد على أساس ا تعني منع أو تخفيف التمييز العنصري والجنسي بينفرص التقدم والتمثيل العادل: 
ويكون على أساس تدرجهم الوظيفي والحفاظ على نظام الحوافز األجور العادل والمناسب لما يقدمه الموظف من أداء، والعمل على 

 توفير العدالة بين العاملين من حيث التعامل والمكافآت واألجور وغيرها.

Ho1-2 

Ho1-3 

Ho1-4 

Ho1-5 

 

 

Ho1-1 

 الذكاء اإلصطناعي  تنوع الموارد البشرية 

 التنوع (قبول) تقبل

 دلالعا والتمثيل التقدم فرص

 يينالتع في المتكافئة الفرص

 واالحتفاظ

 الجنس بتنوع االهتمام

 التعلم عبر العمل

 تعزيز صنع القرار

 األتمته

 النظم الذكية

 التعلم والتنظيم الذاتي 

 

 التابعالمتغير  المتغير المستقل

 

Ho2 

Ho1 
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ن وتعني تطوير وتحسين بيئة العمل بتوفير عنصر التكافؤ للفرص من حيث تعيين الموظفيواالحتفاظ: الفرص المتكافئة في التعيين 
من األقليات وعمل إلدارة المنظمة على نعيين الالمدعومين اجتماعيًا واالهتمام بتعيين ذوي االحتياجات الخاصة، مع العمل على 

 االحتفاظ بهؤالء والحرص على تقدمهم وظيفيًا.

تعني أن تسعة المنظمة أن يكون هناك تنوع في نوع الجنس ذكور وإناث، وال يقتصر التعيين على الذكور فقط م بتنوع الجنس: االهتما
مع الحرص على أن تعطى المرأة حقها بالتعيين بالمساواة مع الرجل دون تمييز، واتخاذ مقاييس الكفاءة واألداء كمعايير معتمدة في 

 نس.الترقية بغض النظر عن الج

 المتغير التابع

 السلوك والخصائص التي تتسم بها البرامج الحاسوبية فتجعلها تحاكي القدرات الذهنية البشرية وأنماط عملها. الذكاء االصطناعي:

العمل هو الهدف النهائي من إدارة المعرفة ألن مؤسسات األعمال تهدف في النهاية إلى إنجاز أعمال حقيقية  التعلم عبر العمل:
 .لتحقيق أهداف إنشائها

مجموعة من العناصر المترابطة، يمكن أن تكون متصلة بالشبكة، تتعامل مع معطيات بالزمن الحقيقي، وتهدف لتحقيق  النظم الذكية:
 .هدف معين

ألهداف تحقيق امجموعـة الطـرق واإلجراءات التي يسلكها المتعلمون أثناء مواقف التعلم المختلفة من أجل  التعلم والتنظيم الذاتي:
 المنشودة

يقصد بعملية األتمته االستغناء على وجود العامل البشري في العملية التي تتم عليها النشاطات التي كانت تعتمد على  األتمته:
ارتبط و العنصر البشري، سواء كان ذلك مرتبًطا باألعمال اإلدارية، أو بالنشاط الصناعي وخطوط اإلنتاج، أو بأنظمة البث التلفزيوني، 

 .ذلك باختراع الروبوت

 حدود الدراسة: 8.1

ثيل العادل، ( بأبعاده )تقبل )قبول( التنوع، فرص التقدم والتمتنوع الموارد البشريةحيث ستتم دراسة المتغير المستقل )الحدود العلمية:  -
 الفرص المتكافئة في التعيين واالحتفاظ، االهتمام بتنوع الجنس(، والمتغير التابع )التعلم عبر العمل ، األتمته ،النظم الذكية ،تعزيز

 .صنع القرار، التعليم والتنظيم الذاتي  ( 

 دائرة األحوال المدنية والجوزات األردنية الحدود المكانية:  -

 20202019/وتتمثل بالمدة الزمنية المتوقعة إلنجاز الدراسة والمتمثلة في العام الدراسي  الحدود الزمانية: -

 مدى قدرة المستجوبين في االجابة على االسئلة الموجهة لهم بدقة ووضوحمحددات الدراسة:  -
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 الفصل الثاني

 الدراسات السابقة

 الدراسات في البيئة العربية 2-1

استطاعت الثورة الصناعية الرابعة أن تقضي على وظائف  ( الذكاء اإلصطناعي والحاجة لليد العاملة2019في دراسة الظاهر  ) .1
قطاعا  14قطاعات لن يكون عليها الطلب في المستقبل، لكنها سوف تفتح الباب لماليين الوظائف في أكثر من 4في أكثر من 

مليار دوالر في العام  77اإلنفاق العالمي على الذكاء االصطناعي قد يصل إلى أكثر من .دا لم يكن لها وجود من قبلجدي
 2015ومن متابعة حجم النمو المتسارع في هذا القطاع منذ العام    IDC Spending Guide  ، وفقا لتقرير مؤسسة 2022

وخاصة مع  .2030د اإلنفاق العالمي إلى ما يقارب من تريليون دوالر في العام أعوام من اآلن قد يتزاي 10يمكن القول أن خالل 
ضخ ك برى الشركات العالمية ماليين الدوالرات كاستثمارات في هذا المجال، ناهيك عن الحكومات التي بدأت في بناء مدن 

 –مفهوم األتمتة أو التشغيل اآللي ليس بجديد .عةالمستقبل القائمة على تقنيات الذكاء الصناعي وتكنولوجيا الثورة الصناعية الراب
فقد سبق وأن حلت اآلالت محل األيدي العاملة البشرية بمعدل تدريجي منذ الثورة الصناعية األولى والثانية والثالثة. حدث هذا من 

هام ة، في العديد من المقبل في مجاالت الزراعة والحرف الماهرة مثل حياكة اليد ثم في التصنيع الضخم، وفي العقود األخير 
حيث ت شكل العوائد الكبيرة المترتبة على تلك التقنيات التكنولوجية وأدوات «. المنتدى االقتصادي العالمي»الكتابية وفقا لتقرير 

تالي نمو لالثورة الصناعية الرابعة موردًا جديدًا يتم تدويره في االقتصاد الدولي، وهو ما يتطلب خلق فرص عمل جديدة للبشرية، وبا
وهناك جانبا آخر أكثر أهمية: حيث يعمل الذكاء االصطناعي والتقنيات ذات الصلة على تعزيز النمو .الوظائف بشكل عام

االقتصادي العالمي؛ ومن ثم خلق العديد من فرص العمل اإلضافية تماما مثلما قدمت موجات النمو التقني العالمية السابقة مثل 
ة إلى أجهزة الكمبيوتر. على وجه الخصوص، لذا من المتوقع أن تعزز أنظمة الروبوتات وحلول الذكاء اختراع المحركات البخاري

االصطناعي اإلنتاجية، وتخفض التكاليف، وتحسن جودة ونطاق المنتجات التي يمكن أن تنتجها الشركات، وفقا للمنتدى 
صادر من البنك الدولي بعنوان الطبيعة المتغيرة للعمل) أشار ال 2019االقتصادي العالمي. وفقا لتقرير حول التنمية في العالم 

إلى أن عدد الروبوتات التي تعمل في جميع أنحاء العالم يرتفع سريعا، مما يذكي المخاوف من فقدان الوظائف. لكن التكنولوجيا 
ل خاوف المحيطة باالبتكار الذي بتتيح الفرص لخلق وظائف جديدة، وزيادة اإلنتاجية، وتقديم خدمات عامة فعالة، فاألساس للم د 

العمل من أجل مستقبل أكثر إشراقا  2019» منظمة العمل الدولية أكدت في تقريرها الصادر في يناير .بالفعل مستويات المعيشة
ن يأن هناك فرصًا ال حصر لها في المستقبل لتحسين نوعية الحياة المهنية وتوسيع نطاق الخيارات ورأب الفجوة القائمة ب« 

وسوف يولد التطور .الجنسين وإصالح األضرار الناجمة عن عدم المساواة على المستوى العالمي، وأكثر من ذلك بكثير
التكنولوجي وظائف جديدة، إال أن األشخاص الذين يفقدون وظائفهم في عملية االنتقال هذه قد يكونوا أقل تأهبًا الغتنام فرص 

للتحوالت االقتصادية الرئيسية الجارية، التي تشمل التكنولوجيات الجديدة والتحوالت وأشار التقرير إلى أنه ستكون .العمل
الديمغرافية وتغير المناخ، آثار ضارة وتحويلية على السواء في اقتصاداتنا وفي العمل. وثمة حاجة إلى استثمارات كبيرة لتحديد 

لى الدول اآلنأن تولي األولوية لالستثمارات المستدامة طويلة معالم هذه التحوالت وتوجيهها الستحداث العمل الالئق. ويتعين ع
 . 2030األجل التي تشجع التنمية البشرية وتحمي هذا الكوكب، تمشيًا مع برنامج التنمية المستدامة لعام 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 العدد الرابع والعشرون

 م 2020 –تشرين األول  – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

211 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 وظائف( الذكاء االصطناعي والوظائف خطوات رئيسية يمكن أن تتخذها الحكومات للحد من فقدان ال2019في دراسة فينيش ) .2
بصورة كبيرة وسريعة هذه األيام. وبما أن أنظمة الذكاء االصطناعي   AI  تصدر األخبار حول تطورات الذكاء االصطناعي

نت فيما يخص فرز البيانات، وإيجاد األنماط، وإصدار التنبؤات، فإن هذه الخوارزميات تضطلع بمجموعة من المهام المتزايدة  تحس 
بدءًا من تصفية الرسائل االقتحامية اإللكترونية، مرورًا بتقديم الوجبات الجاهزة وصوال إلى معالجة على نحو لم ي شهد من قبل، 

ومع هذا التركيز العالمي على .المشاكل األكثر تعقيدًا مثل تقديم المشورة القانونية أو إخبارك بما إذا كانت الشرطة آتية إلى بيتك
أن يولى اهتمام متزايٌد لتأثير األتمتة التي يدعمها الذكاء االصطناعي على الوظائف الذكاء االصطناعي، قد يكونن غير المفاجئ 

والعمالة. وتمامًا مثلما أدت الثورة الصناعية إلى أتمتة العمل الجسدي الروتيني، فإن من المتوقع أن يكون لثورة الذكاء نفس التأثير 
ن تؤدي الروبوتات والحواسيب مزيدا من الوظائف .وتنبأت دراسات عديدة على عدد متزايد من المهام الفكرية، مما يعني إمكانية أ

رفيعة المستوى بفقدان الوظائف بنسب عالية نتيجة لألتمتة في االقتصادات المتقدمة. وفي اآلونة األخيرة، الحظت منظمة التعاون 
بلدًا من البلدان  32في المائة من الوظائف في  14أنه من المحتمل جدًا أتمتة نسبة  ) OECD ( والتنمية في الميدان االقتصادي

في المائة من الوظائف تغيرًا كبيرًا بسبب التكنولوجيات اآللية. وتقل هذه األرقام  32المشاركة، وأن من المرجح أن تشهد نسبة 
،  2013عام  ئيل أوزبورن فينوعًا ما عن التقديرات السابقة التي قدمها أكاديميان في أكسفورد وهما السيد كارل فراي والسيد ميكا

في أوائل هذا العام، لكن هذه األرقام تزيد عن تقديرات  ) PwC (أو التي قدمتها المؤسسة االستشارية برايس ووترهاوس كوبرز
وفي الواقع، هنا كخالف كبير بين االقتصاديين . 2016نفسها فيعام ) OECD (منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

بشأن عدد الوظائف التي من المرجح أن ت فقد بسبب األتمته التي يغديه الذكاء االصطناعي، أو بشأن ما إذا كان سيحل  سواء
محل العمل المؤتمت عمل بديل، ويشير تاريخ الثورة الصناعية إلى أن عدد فرص العمل التي سيتم توفيرها سيزيد عن عدد 

إذا أصبحت اآلالت أفضل من البشر في أداء المهام الفكرية، ماذا سي ترك لإلنسان . دائماً فالتاريخ ال يعيد نفسه   الوظائف المفقودة
من مهام وأن الشيء الوحيد الذي يتفق عليه االقتصاديون هو أن التغير قادم ال محالة وأن حجمه ونطاقه سيكون ان غير 

عي واألتمتة من أجل تشجيع الفهم األدق لمستقبل العمل، .ونتيجة لهذه الدراسة دراسة في المملكة المتحدة بشأن الذكاء االصطنا
ولزيادة المشاركة السياسية في هذا الموضوع، قمنا بتطبيق حسابات إمكانية أتمته الوظائف في مختلف القطاعات الصناعية على 

، فرغم أن النسبة وصلنا إليها مدهشةبيانات التوظيف على مستوى الدوائر االنتخابية البرلمانية في المملكة المتحدة. والنتائج التي ت
في المائة بحلول أوائل ثالثينيات هذا القرن في المملكة  30اإلجمالية للوظائف التي تنطوي على مخاطر أتمته عالية ستبلغ 

فالمائة  نالمتحدة بأكملها، فإنه عند النظر في جميع أنحاء البالد، تتفاوت نسبة الوظائف التي تنطوي على مخاطر أتمته عالية بي
في المائة. واألهم من ذلك، من المتوقع أنتكون أعلى مستويات األتمته في المستقبل في قلب المنطقة الصناعية  39و  22

السابقة في بريطانيا في ميدالندز وشمال إنكلترا. وهذه المناطق هي التي عانت بالفعل من تخفيض التصنيع والتي تشهد بالفعل 
العوامل التي تتوقع أعلى حصة من الوظائف التي تنطوي على مخاطر أتمته عالية االعتماد على  وتشمل.نسبة بطالة كبيرة

 وظائف في قطاعات التصنيع والنقل/الخدمات اللوجستية في االقتصاد المحلي.

فئة  ك البشري والتي هدفت إلى بيان أن االدراللتجارة اإللكترونية ( في تطبيقات الذكاء االصطناعي 2018في دراسة الرتيمي ) .3
مركبه من الظواهر التي تعمل أنظمة الذكاء االصطناعي على االرتباط بها بطريقتين مختلفتين: يهتم المناصرون لما ي عرف 

بالذكاء االصطناعي القوي ، ببناء انظمة لها سلوك في مستوى غير مميز عن االنسان، ويؤدي النجاح في الذكاء االصطناعي 
( أو ربما في عوالم" افتراضيه  robotاسوب   تتمركز في كائنات فيزيائية مستقله مثل الِقن اآللي )القوي الى انتاج عقول ح
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virtual   مثل فضاء المعلومات الذي يتكون بواسطة شبكة المعلومات الدولية "Internet كما أشارت نتائج الدراسة إلى أن.
إدراك االنسان والبحث عن كيفية دعمه في المواقف او الحاالت  استجابة االتجاه البديل للذكاء االصطناعي القوي هو تأمل

الصعبة أو المعقدة. فمثال، قد يحتاج قائد طائرة مقاتله إلى عون أنظمة ذكيه للمساعدة في قيادة طائرة شديدة التعقيد ال يمكنه 
االنسان في  ها شكل من التحسين االدراكي لدعمقيادتها بمفرده. هذه االساليب الهي نه ال ي قصد منها ان تكون مستقلة بذاتها ، ولكن

عدة مهام. في مجال الطب مثال، تستخدم انظمة الذكاء االصطناعي لدعم العاملين بمجال الصحة أثناء تأديتهم لواجباتهم، معينة 
الطبيب  مثال وينب هفي مهام تعتمد على مداولة البيانات والمعرفة. قد يعمل نظام الذكاء االصطناعي ضمن نظام طبي الكتروني، 

السريري عندما يكتشف مؤشرات مخالفه للخطة العالجية. قد ينب ه الطبيب ايضا عندما تكتشف أنماط في البيانات تشير الى 
حدوث تغييرات مهمه في حالة المريض. إضافة الى المهام التي تتطلب تفكير باستخدام معرفه متخصصه، يوجد ألنظمة الذكاء 

لف تلعبه في عملية البحث العلمي. بالتحديد، تمتلك األنظمة الذكية إمكانية التعلم، التي تعمل على االصطناعي دور مخت
اكتشاف ظواهر جديده وخلق معرفة متخصصه. فعلى سبيل المثال، يمكن استخدام نظام حاسوب ذكي لتحليل كميات من البيانات 

من قبل .كما يمكن أيضا في ظل وجود نموذج للمعرفة الحالية في  والبحث عن أنماط مركبة بها توحي بارتباطات لم تكن متوقعة
 تخصص ما، استخدام نظام الذكاء االصطناعي إلبراز االختالفات بين المالحظات التجريبية والنظريات القائمة.

 الدراسات األجنبية: 2-2

الشركات اليوم تبحر في مجموعة من قوى جميع  2019( اعادة تعريف الموارد البشرية في عام 2019في دراسة جروسلم ) .1
السوق المتقاربة بينما في نفس الوقت في التعامل مع االبتكار الجديد المستمر التي ال تزال تعطل دورات أعمالهم. فباإلضافة إلى 

ل وطرق يدة بالكامذلك ، التقنيات الرقمية مثل السحابة واألتمتة ،لقد فتحت التعلم اآللي و الذكاء االصطناع نماذج تجارية جد
متباينة العمل. وفي الوقت نفسه ، مواليد الطفل يغادرون القوى العاملة بشكل جماعي وجيل األلفية اآلنيخطو إلى األدوار القيادية 
الهامة. الزعيم األلفي على عكس نظيره ازدهار الذين تعلموا التفوق في الهياكل الهرمية ، سوف نتطلع لتعزيز هيكل السلطة أكثر 

توازنا ،دعم أماكن العمل التي تقدر النزاهة واالنفتاح ،اإلنصاف والعمل الجماعي. في الوقت نفسه ، فإن القوى العاملة واردة 
فصاعدا ، هي خلق حاجة للشركات ال لتكيف السريع مع طرق مختلفة للتفكير ، 1995األشخاص الذين ولدوا من عام  - ،الجيل

دة للتقليدية ممارسات وسياسات التوظيف. في هذا مشهد ديناميكي للغاية ، كل احتياجات الشركة التحويلية المبادرات ، ونهج جدي
ان تكون مدعومة من الموارد البشرية رشيقة للغاية وظيفة )الموارد البشرية( التي هي مجهزة تجهيزا جيدا للتعامل مع التغيير 

يست عن التغيير والتبديل في العمليات القديمة ، بل هو حول الموارد المستمر والفوضى. هذا النوع من الموارد البشرية رشيقة ل
البشرية تحول نفسها جذريا مثل الشركات يدعم الموارد البشرية في العصر الرقمي الذي نعيش فيهفي. وفقا لدراسة من قبل أوليفر 

، سوف يتعايش ما ال يقل عن خمسة  2020( بحلول عام 2016؟ فبراير 2025-2020وايمان )ماذا دور للموارد البشرية في 
أجيال في مساحة العمل. واجهت هذا غير مسبوق الوضع ، سوف الموارد البشرية لديها إلدارة هذه مختلفة العالم من خالل 

تخصيص اقتراح قيمة الموارد البشرية ،حيث أن مقاربة "مقاس واحد يناسب الجميع" التعد قابلة للحياة. يجب أن تتعلم الموارد 
لبشرية االستماع إلى األشخاص فبطريقة أكثر تفاضال ، وتوفير الفردية الحلول مع تجنب بعناية وظيفية الصوامع أو الشقوق بين ا

األجيال. باإلضافة إلى تحديات األجيال ، على حد سواء تجربة العمالء والتحول الرقمية أسباب إضافية لتحويل ممارسات الموارد 
لمنظمات وإعادة توجيه بهم الموارد ، والتركيز ، والثقافة حول العمالء استراتيجيات مركزية. كما تحول البشرية كما العديد من ا
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الشركات إلى أصبح "مناسًبا للغرض" من أجل التغيير السريع العالم الرقمي ، وظيفة الموارد البشرية تلعب دورا حاسما دور في 
ديد والحفاظ على الثقافة ،التعلم ومشاركة الموظف. لكي معايرة الموارد البشرية دعم هذا التغيير من خالل زيادة التركيز على تح

.إعادة تعريف الموارد 2019نحو إحداث تغيير ، ليوجز عدد قليل من أهم العقلية والتطورات التكنولوجية للموارد البشرية في عام 
تي لديها المزيد حول استخدام التكنولوجيا وخاصة مع البيانات الالبشرية بشكل عام، يحتاج الموارد البشرية إلى توجيه أنفسهم كثيرا 

القدرة على جذريا تحول ممارسات الموارد البشرية والعمليات. هذا يجل بتحديات جديدة والحاجة إلى خبراء الموارد البشرية لتحسين 
ق الذي فها مع التحول السريع التنظيمية السيامحو األمية الرقمية والمهارات فيمن أجل تعظيم استخدامها للتقنيات الجديدة وتكيي

 يحيط بهم.
كان عدد متزايد  ( نظام استخبارات لسوق العمل لتصنيف الوظائف الشاغرة على شبكة اإلنترنت2017في دراسة البوسيلي )  .2

ا ا تم استردادهمن أرباب العمل والباحثين عن عمل االعتماد على موارد الويب للحصول على اتصال والعثور على وظيفة. إذ
بشكل مناسب وتحليلها ، يمكن أن توفر عدد كبير من الوظائف الشاغرة المتاحة اليوم على بوابات الوظائف على الخط معلومات 
مفصلة وقيمة عن ديناميات سوق العمل على شبكة اإلنترنت واالتجاهات. على وجه الخصوص، يمكن أن تكون هذه المعلومات 

فاعلة ، العامة والخاصة ، التي تلعب دورا في سوق العمل األوروبي، وهو نظام يهدف إلى جمع وتصنيف مفيدة لجميع الجهات ال
 Cedefopالوظائف الشاغرة متعددة اللغات تلقائًيا فيما يتعلق بالتصنيف المعياري المهن. تم تطوير النظام المقترح لـ 

Europeanني األوروبي.وكالة ، والتي تدعم تطوير التعليم والتدريب المه 
تعتمد المنظمات .( في تحديات اتخاذ القرار في مجال الموارد البشرية وفًقا للخوارزمية 2019) Leicht‑Deobaldفي دراسة  .3

بشكل متزايد على اتخاذ القرارات المتعلقة بالموارد البشرية المعتمدة على الخوارزمية لمراقبة موظفيها. يتم تعزيز هذا االتجاه من 
التكنولوجيا مدعيا أن أدوات صنع القرار لديها فعالة وموضوعية ، قلل من إمكاناتها التحيز. في مخطوطنا، نحدد  قبل صناعة

 ن تحدًيا مهًما ناشًئا عن المنطق القائم على الكفاءة للخوارزمية اتخاذ القرارات المتعلقة بالموارد البشرية ، أي أنها قد تحول التواز 
ة للموظفين واالمتثال أكثر في اتجاه االمتثال. نقترح أن محو األمية البيانات الهامة ، والوعي الدقيق بين السالمة الشخصي

األخالقي، واستخدام التصميم التشاركي األساليب واألنظمة التنظيمية الخاصة داخل المجتمع المدني يمكن أن تساعد في التغلب 
قبة مكان العمل ، دراسات البيانات الهامة ، السالمة الشخصية ، على هذه التحديات. ورقة لدينا يساهم في األدب على مرا

 واألدب عند التقاطع بين الموارد البشرية .

 ما يميز هذه الدراسة: 2-2

أن أهم ما يميز الدراسة عن الدراسات السابقة كونها تبحث في موضوع  أثر تنوع الموارد البشرية على الذكاء االصطناعي في       
دائرة االحوال المدنية والجوزات االردنيه، حيث أن أي من الدراسات السابقة لم تربط بين متغيري تنوع الموارد البشرية والذكاء 

تتميز الدراسة الحالية بكونها تتناول مجتمع الدراسة الحالي وهو موظفي دائرة االحوال المدنية والجوازات ومعظم االصطناعي ، وكذلك 
  الدراسات السابقة قد طبقت على موظفي القطاع الخاص . 
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 الفصل الثالث

 االطار النظري 

تي ختلف األنشطة المتعلقة بالنواحي البشرية الإدارة الموارد البشرية هي مجموعة من الممارسات والسياسات المطلوبة لتنفيذ م
تحتاج إليها اإلدارة لممارسة وظائفها على أكمل وجه، وإدارة األفراد بأنها النشاط اإلداري المتعلق بتحديد حاجات المنظمة من القوى 

وإدارة الموارد البشرية تمثل  .كفاءة ممكنة البشرية وتوفيرها باألعداد والكفاءات المحددة وتنسيق االستفادة من هذه الثروة البشرية بأعلى
إدارة ووظيفة أساسية في المنظمات، تعمل على تحقيق االستخدام األمثل للموارد البشرية من خالل استراتيجية تشمل على مجموعة من 

دافها، هالسياسات والممارسات المتعددة، على نحِو يتوافق وهذا االستخدام مع استراتيجية المنظمة ورسالتها ويسهم في تحقيق أ 
واألنشطة اإلدارية المرتبطة بتحديد حاجات المنظمة من الموارد البشرية، وتنمية قدراتها ورفع كفاءاتها، ومنحها التعويض والتحفيز 

 .(2014والرعاية الكاملة، بهدف االستفادة وتحقيق أهداف المنظمة )ماهر، 

على أن إدارة الموارد البشرية وتنميتها هي: "مجموعة من السياسيات ومن خالل التعاريف الواردة أعاله يظهر أن معظم الكتاب ركزوا 
واإلجراءات المرتبطة بتكوين وإدارة وتنمية وإدامة وتقويم العنصر البشري في المنظمة بما يحقق أهدافها االستراتيجية، من هنا يرى 

ى المفهوم التقليدي المتعلق بت عد نظيم اإلجراءات اإلدارية الخاصة بشؤون الموظفين إلى أبالباحث إن مفهوم إدارة الموارد البشرية تعد 
 .من ذلك، وهو الوصول إلى قوة بشرية مؤهلة قادرة على القيام بالمتطلبات والمهام الوظيفية في الوقت والزمان المناسبين

  :مفهوم تنوع الموارد البشرية 3-1

 (Daft,2010) ص والخلفيات وغيرها من األبعاد، وقد قسميبنى تنوع الموارد البشرية على أساس اختالف الصفات والخصائ
هذه األبعاد إلى: األبعاد األساسية والتي تشتمل على العمر والعرق والجنس والقدرات الجسمانية والعقلية والتوجهات الجنسية، وهي 

ي صفات يمتلكها الفرد أثناء حياته، فه األبعاد التي تولد مع الفرد وتؤثر عليه طوال حياته، واألبعاد الثانوية، وهي الصفات التي
مكتسبة وقابلة للتغيير، وهي أيضًا أقل فاعليًة وتأثيرًا من األبعاد األساسية وتشتمل على المعتقدات، والحياة االجتماعية، والمستوى 

ا األفراد، ن يختلف فيهاالقتصادي، والمستوى التعليمي، وخبرات العمل، وقد عرف التنوع بأنه كل الجوانب والصفات التي يمكن أ
 . وأوضح التنوع من خالل أبعاد عديدة

إن مفهوم إدارة التنوع ظهر واكتسب زخًما في الواليات المتحدة في الثمانينيات الميالدية؛ إذ اشترك المتخصصون بالمساواة، "
لقوى االجتماعيين للنظر إلى التنوع في اواإلجراءات اإليجابية المعينون من قبل الشركات األمريكية جنًبا إلى جنب مع المستشارين 

العاملة كميزة تنافسية وليس كقيود قانونية؛ مما جعل هذا المفهوم يحظى باهتمام متزايد في الوقت الحاضر؛ نتيجة المطالبات المتزايدة 
ة، ت والشركات من جهة ثانيبالمساواة والتسامح وتقبل اآلخر من جهة، وإدراك أهمية التنوع والخليط الثقافي لنهضة ونمو المنظما

وأهمية االستفادة منه وتوظيفه بشكل إيجابي؛ ليتحول من سبب للصراع إلى محرك لإلبداع ومعزز للقدرة التنافسية. فالعديد من 
اك ر تقوم بإجراء توسعات في عملياتها؛ لتتعدى الحدود الجغرافية المحلية مما يتطلب وجود إد-كما تؤكد الدراسات الحديثة-المؤسسات

أفضل للطرق التي ينبغي استخدامها لزيادة فوائد التنوع، فمسئولية إدارة االختالف والتنوع ال تقع على عاتق إدارة الموارد البشرية 
فحسب؛ بل تقع على عاتق جميع المدراء، فالمدير الناجح هو الذي يتمكن من التقريب بين هذه االختالفات والتعايش معها وتوليفها. 
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باين أو االختالف تحٍد يواجهه المسؤولون عندما يديرون مرؤوسيهم، وعليهم تقبله والتفاعل معه؛ ألن مسألة إدارة أفراد من فإدارة الت
 (.2004نوعيات وأعمار وثقافات وتجارب مختلفة، ليست بالمسألة السهلة أبدا" )بن حبتور، 

ظمة الواحدة، من حيث العمر أو الجنس أو العرق أو األقلية أو التنوع مصطلح يدل على االختالفات الموجودة بين األفراد في المن
الدين أو القدرة الجسمية أو توجهات الفرد السياسية واالجتماعية أو غيرها.  ويرتبط التنوع بشكل مباشر بثقافة المنظمة )الغالبي، 

 (. 2007وادريس،

 الدراسات موضوع التنوع وقيمت ميزاته وسلبياته، فإن كان التنوع يؤديالحاجة إلى إدارة التنوع في الموارد البشرية: تناولت العديد من 
إلى نتائج إيجابية كتحسين أداء المنظمات، فإن تلك المنظمات ستعمل على وضع استراتيجيات وسياسات وبرامج تشجع التنوع فيها 

ك تائج سلبية كانخفاض أداء المنظمات، فإن على تلوتعمل على االحتفاظ بالموارد البشرية المتنوعة، وأما إن كان التنوع يؤدي إلى لن
المنظمات أن تعمل على فهم كيفية إيجاد استراتيجيات وسياسات وبرامج إلدارة هذا التنوع بشكل يمكن من التعامل مع سلبياته 

وأنه يؤطر ويمزج والتنوع مصدر مهم لنجاح األعمال، خاصة    (FAULKNER,2003)ومشاكله، وهذا ما سيشكل برامج إدارة التنوع
المهارات والمعارف لعدد كبير من الناس المتمايزين في قدراتهم وقابليتهم، وبالتالي يعطي هذا المزيج المنظمة القدرة على التعامل مع 

ل منهم بأن كالتعقيد وعدم التأكد في بيئة األعمال، كما أن خلق ميزة تنافسية للمنظمة يستند مباشرة إلى احترام تنوع أعضائها والسماح ل
 .يستخدم قابليته ومهاراته إلى أقصى الحدود

أن إدارة التنوع هي استجابة للتغيرات الحاصلة في تركيبة السكان في البلد الواحد، تعطي إدارة التنوع  ميزات التنوع في الموارد البشرية:
موارد على زيادة اإلبداع واالبتكار، كما يعطي تنوع الميزة اقتصادية وتنافسية للمنظمات، ونتائج ذهنية تتمثل في قدرة أفراد المنظمة 

البشرية مرونة للنظام، األمر الذي يساعد المنظمة على التعامل بفاعلية وكفاءة مع المتغيرات البيئية. أيضًا من ميزات المنظمة التي 
وع مواردها مثاًل يحتذي به وتكسب من خالل تنتضم موارد بشرية متنوعة ما يسمى باآلثار الرمزية، فهذه المنظمات تعتبر قدوة لغيرها و 

البشرية سمعًة إيجابيًة، األمر الذي ينعكس على أدائها وأرباحها. وهناك ميزات أخرى  للتنوع، كالتعددية والتكامل الهيكلي والتناغم 
 .(2002التنظيمي وغياب الحكم المسبق والتمييز والتقليل من النزاعات بين المجموعات )القطامين،

مقابل تلك الميزات للتنوع فقد تبرز بعض السلبيات، خاصًة إن لم يتم التعامل مع هذا التنوع بشكل  لبيات التنوع في الموارد البشرية:س
سليم، كازدياد كلفة ووقت حل المشكالت واتخاذ القرارات داخل المنظمة والصراعات، وظهور مشاكل في االتصال، وظهور سلبيات 

فراد في منظمات متنوعة الموارد البشرية مثل مشاكل في االلتزام التنظيمي والرضا الوظيفي، وبروز ظاهرة تتمثل في اتجاهات األ
التحيز أو التعصب في حال عدم إدارة التنوع بشكل سليم. إضافة لسلبيات أخرى  للتنوع، كزيادة التغيب عن العمل أو دوران العمل، 

وث مشاكل ثقافية بين األفراد والمجموعات، زيادة كلف التدريب والتطوير داخل المنظمة وعدم زيادة الصراعات الداخلية بين األفراد، حد
 .(2002إعطاء كافة األفراد فرصًا متساوية لتحسين األداء )السلمي،

لميزات خالله من ايمكن تعريف إدارة التنوع بأنها عملية إيجاد مناٍخ داخل المنظمة تتم اإلفادة من : إدارة التنوع في الموارد البشرية
وتتضمن إدارة التنوع  (Daft,2010) الممكنة للتنوع لتحسين أداء األفراد والمجموعات في المنظمة وتقليل السلبيات المحتملة له

عمليات توافر بيئة تسمح ألفرادها بالوصول إلى كامل طاقاتهم تحقيقًا ألهداف المنظمة فهي تركز على إيجاد مهارات محددة وخلق 
تيجيات وسياسات من أجل اإلفادة من تنوع سلوكيات وممارسات أفرادها المنظمة. وتهدف هذه اإلجراءات إلى بناء مهارات محددة استرا
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وخلق استراتيجيات وسياسات للتعامل مع التنوع، وتظهر هذه اإلجراءات من خالل تقدم المنظمة وتحقيق أهدافها، وتمكن هذه 
قاتهم من خالل جعل ثقافة المنظمة تستوعب تباين أفرادها وتفيد من ميزات هذا التباين. ويمكن اإلجراءات األفراد من استغالل طا

م( أن المنظمة تضم موارد 2005وصفها بأنها تعتبر توجهًا استراتيجيًا لتحقيق أهداف المنظمة وزيادة إنتاجيتها. ويضيف )العالق، 
ات لتعليم والبيئة والتخصص، وهذه االختالفات تحدث تباينًا في حاجات ورغببشرية تتباين من حيث العمر والجنس والثقافة ومستوى ا

وآراء واتجاهات الموارد البشرية وتفكيرها. هذه االختالفات يجب أن تؤخذ في االعتبار عند وضع االستراتيجيات والسياسات للتعامل مع 
  .الموارد البشرية

ؤولية إدارة االختالف والتنوع ال تقع على عاتق إدارة الموارد البشرية فحسب، بل تقع أن مس مسؤولية إدارة التنوع في الموارد البشرية:
على عاتق جميع المديرين، فالمدير الناجح هو الذي يتمكن من التقريب بين هذه االختالفات والتعايش معها وتوليفها، فإدارة التباين أو 

ًا، وعليهم تقبله والتفاعل معه، وهذا يتطلب منهم فهمًا وتفكيرًا وعقاًل مفتوح االختالف تحدي يواجه المديرين عندما يديرون مرؤوسيهم،
 .(2006ألن مسألة إدارة أفراد من نوعيات وأعمار وثقافات...الخ مختلفة، ليست بالمسألة السهلة البسيطة)إدريس، والمرسى، 

رسات جديدة ومعاصرة ترسم سياسة تعامل المنظمة على أن االستراتيجيات هي مما استراتيجيات إدارة التنوع في الموارد البشرية:
األجل الطويل مع العنصر البشري في العمل فيما يخص إدارة تنوع مواردها البشرية، وتتماشى هذه االستراتيجيات مع استراتيجية 

ًا في تستطيع ان تلعب دورًا مهمالمنظمة العامة، وذلك على غرار التكامل االستراتيجي. وفي اطار استراتيجيات المنظمة فإن المنظمة 
 إدارة التنوع وفهمه من خالل سياساتها وممارساتها، التي يمكن ان إجمالها في السياسات

تشمل برامج إدارة التنوع كافة العمليات اإلدارية داخل المنظمة، مثل التزام اإلدارة العليا  سياسات إدارة التنوع في الموارد البشرية:
ت تمنع التحيز وعدم العدالة وتساوي الفرص، والتوظيف، والتدريب والتطوير، وتقييم األداء والترقيات ودعمها، ووضع سياسا

والتعويضات. وعمومًا فإن إدارة التنوع يجب أن تكون شاملًة ومتكاملًة بحيث تنعكس على كافة الجوانب الفنية واإلدارية، وبشكل يشمل 
 .(2004الخفاجي، ) ظمةكافة المستويات اإلدارية والفنية في المن

وتحتاج إدارة التنوع في الموارد البشرية إلى تبني المنظمة إلى سياسات رسمية واضحة ومعمول بها في هذا المجال، وهي تهتم 
 :(2014بالمجاالت التالية )ماهر،

 خلو ممارسات إدارة الموارد البشرية من التحيزات والتمييز ذد مجموعات معينة أو األقليات. 
  ثقافة تنظيمية تقبل التنوع وترفض التمييز والتحيزبناء 
 تدريب العاملين ومسؤولي الموارد البشرية على عدم التحيز وقبول التنوع. 
 مواجهة التحيزات بشدة والتي توجه ذد اآلخرين. 
 تشجيع االتصال والتفاعل بين األنواع المختلفة للموارد البشرية. 

بالسياسات السابقة فيعني هذا أنها قادرة على التغلب على اآلثار السلبية للتنوع والحصول على مزايا وإذا استطاعت المنظمة أن تأخذ 
 .هذا التنوع في الموارد البشرية
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 مزايا التنوع في الموارد البشرية 3-1-1

م تستطع المنظمات التي لحينما تستطيع المنظمة أن تتغلب على صعوبات التنوع فهي إذًا لديها مزايا تنافسية أفضل من تلك  .1
 .التغلب على صعوبات التنوع

 .المنظمات الناجحة في إدارة التنوع تزداد قدرتها على جذب الموارد البشرية الجيدة لديها .2
 .ارتفاع سرعة المنظمة وقدرتها على العمل إنتاجيًا وتسويقياً  .3
 .التنوع في األفكار واإلبداع واالبتكار والقدرة على حل المشاكل .4
 .ة مرونة المنظمة في مواجهة المشاكل بصفة عامةزياد .5

  :ايجابيات التنوع في الموارد البشرية 3-1-2

 : حل المشاكل

في مكان العمل المتنوع، قد يكون لديك فائدة الحصول على مجموعة متنوعة من الحلول لمشكلة واحده. التنوع يجمع 
ع حل المشكلة. هذا التنوع يساعد الشركة في إيجاد الحلول ويمكن أن الموظفين ذو وجهات النظر المختلفة حول كيفية التعامل م

يساعدها ان تبدو أكثر تفهما لمختلف قضايا العمالء. ويمكن أن يساعد أيضا الشركة على تجنب االخطاء التي ارتكبت من قبل 
 .شركات أخرى أقل تنوعا

 : التنوع الثقافي

والثقافات واألفكار التي قد ال تصادفهم خالف ذلك. التنوع يمكن أن يزيد من  مكان العمل المتنوع ٌيعرف الموظفين بالخبرات
التسامح بين الموظفين لوجهات النظر المختلفة وفهم الثقافات األخرى، والتي يمكن أن تقلل من الصراع بين األفراد وزيادة إنتاجيتهم. 

 .د التعامل مع قضايا التنوع في مكان العملالتدريب على التسامح وسياسة المنشأة للتسامح هي أدوات مفيدة عن

 : االغتراب

التنوع في مكان العمل يمكن أن يكون شيء إيجابي طالما هناك تمثيل مناسب و معامله متساوية بين الجماعات. خالف 
ع العاملين لكسر جمي ذلك، يمكن ان ينمو الشعور باالغتراب وعدم الرضا بين االفراد. تطوير سياسات الشركة التي تشجع التفاعل بين

الحواجز االجتماعية والثقافية و فروق الخبرة. تشجيع الموظفين لمعرفة القيمة والمهارة لكل موظف والعمل على أنشطة بناء فريق 
 .(2000الحسني،(متكامل لكل قسم
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 : توسيع دائرة األعمال

ادة من يم المختلفة للدولة وتوسيع نطاق العمل. االستفيمكن للموظفين المتنوعين ثقافيا المساعدة في فتح األسواق في االقال
مجموعة متنوعة من الخلفيات الثقافية من موظفيك لفهم أفضل الطرق التي تقبل بها المجتمعات األخرى منتجاتك وخدماتك و ما تقوم  

 .م يسبق لها العمل فيهابه من أعمال تجارية. هذه هي ميزة للمؤسسة عند إنشاء مراكز تجارية مربحة في المناطق التي ل

 : كيفية إدارة التنوع في مكان العمل 3-1-3

التنوع ينطوي على أكثر من مجرد الثقافة والخلفية االجتماعية ونوع الجنس. فهو يشمل تفرد كل شخص، و خبرته و 
شكالت ذلك من المهم إدارة أية مشخصيته التيهي مختلفة ولكن يجب أن يتم التعامل معها في مكان العمل. يؤثر التنوع على األداء، ل

قد تنجم عن الصراعات الشخصية. يحدد التنوع أيضا كيفية تفاعل الموظف مع الموظفين اآلخرين ونوع الحافز المشترك في األداء 
 .(2000الوظيفي )الدوري، 

 : الخطوات العملية

ها والسياسات، وثقافة الشركة والممارسات الشائعة ليلتزم بوصل للموظفين القضايا التي تتعلق بالشركة، مثل األهداف والغايات  .1
 .الجميع. حدد العقوبات المفروضة على من يخالفها

إجراء أية تغييرات من شأنها أن تؤثر إيجابيا على احتياجات مختلف المجموعات المتنوعة في المنشأة. تأكد من أن كافة سياسات  .2
الوات تستند على األداء المتميز للموظف ومهارته. تجنب السماح باالنحياز ألى خلفية شؤون االفراد من التعاقد و الترقيات والع

عرقية او ثقافيه أو الجنس عند وضع سياسات الموارد البشرية . إدارة مكان العمل المتنوع يبدأ مع سياسات قوية للمساواة تضعها 
جميع العاملين في أنحاء المنشأة بأكملها. مناقشة كل الشركة. بمجرد ان وضعت هذه السياسات في المكان، يجب ابالغها ل

 .القضايا المتصلة بالسياسات والممارسة والثقافة الستخراج اإلمكانات الكاملة من كل موظف بطريقة متسقة
خلق فرق من الموظفين للعمل معا. إعطاء كل موظف الوصف الوظيفي والمهارات المطلوبة إلنجاز المهمات. اخلط المجموعات  .3

من خالل إشراك موظف من كل مجموعة يناسب الوصف الوظيفي والمهارات الالزمة. هذا سوف يوفر فرصة لكل شخص لمعرفة 
الفريق و محاوله أن يفهم بعضهم بعضا. تعيين قائد للفريق لكل مجموعة فضال عن شخص آخر لمساعدة قائد الفريق و التوسط 

 .إذا نشأت مشاكل
ام به من الموظفين في الشركة. اعطي نسخه لكل موظف لقراءته و توقيعه. التأكيد على االحترام عمل كتيب عن المطلوب االلتز  .4

والتسامح والصبر والتعاون وتوضيح أن أي شيء أقل من ذلك لن يقبل من أي موظف. معاقبة الموظفين الذين ال يتبعون المبادئ 
 .التوجيهية. قرر مسبقا ما هي عقوبة مخالفه ما ورد في الكتيب

اجعل كل شخص مسؤوال أمام قائد الفريق والمشرف والشركة. إعطاء كل شخص مسؤوليات مختلفة إلكمال و إنهاء المهمات. هذا  .5
 .(2009يعني أن كل شخص سوف يكون قادرا على المساهمة ويشعر بأنه قيمة مضافه للشركة، و للفريق ولنفسه )الصائغ، 

د البشرية: لتقييم مدى فعالية إدارة التنوع، يجب مراجعة وتحليل النتائج المترتبة على تطبيق تقييم مدى فعالية إدارة التنوع في الموار 
 برامج إدارة التنوع، فالمنظمات التي تدير التنوع بكفاءة تكون أكثر تميزًا من المنظمات التي تمارس سياسات متحيزة، تؤدى إلى التمييز
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و أن المنظمات التي تطبق إدارة التنوع بشكل جيد تكون أكثر قدرة على جذب في معاملة موظفيها. ولعل مرجع هذا التفاوت ه
الكفاءات المتميزة واالحتفاظ بها. كما أن اإلدارة الجيدة للتنوع تحتاج إلى اهتمام مستمر من جانب اإلدارة العليا، فاألمر يجب أال 

شمل كل مختلف أنشطة المنظمة. وبعض المنظمات الناجحة يقتصر على مجرد اهتمام وقتي، بل يجب أن يكون سياسة ثابتة ودائمة ت
في هذا المجال تعقد برامج تدريبية مستمرة لهذا الغرض تشمل جميع موظفيها، كما تمنح مكافآت خاصة للمديرين الذين يبذلون جهودًا 

مة من استراتيجية المنظمة المهت خاصة في هذا المجال. زد على ذلك فإن التدريب على إدارة التنوع يصبح ناجحا حينما يكون جزءاً 
   .بإحداث تغييرات في المناخ التنظيمي وعلى وضع نتائج هذا التدريب موضع التطبيق

 تعريف الذكاء االصطناعي:   3-2

أحد فروع علم الحاسوب، وإحدى الركائز األساسية التي تقوم عليها صناعة التكنولوجيا في العصر الحالي، وي مكن تعريف 
الذي ي شار له باالختصاربأنه قدرة اآلالت والحواسيب الرقمي ة على القيام بمهام م عينة ت حاكي وت شابه -ذكاء االصطناعي مصطلح ال

 تلك التي تقوم بها الكائنات الذكي ة؛ كالقدرة على التفكير أو التعل م من التجارب السابقة أو غيرها من العمليات األ خرى التي تتطلب
ا يهدف الذكاء االصطناعي إلى الوصول إلى أنظمة تتمتع بالذكاء وتتصرف على النحو الذي يتصرف به البشر عمليات ذهنية، كم

 من حيث التعل م والفهم، بحيث ت قدم تلك األنظمة لم ستخدميها خدمات م ختلفة من التعليم واإلرشاد والتفاعل وما إلى ذلك، وإن اإلدارة
لومات من خالل تسهيالت وقدرات في التكنولوجيا الحديثة للمعلومات وعلى رأسها تكنولوجيا الرقمية في جوهرها عملية إدارة المع

األنترنت. لذا فإن منظمات األعمال العربية لن تكون في أحسن األحوال إال منظمات محلية تعمل بخبرة محلية من دون أن يكون لديها 
والمعلوماتي الفكري من   (Hardware)"لومات في جانبها المادي "األجهزةبرنامج لتطوير بنيتها التحتية المرتبطة بتكنولوجيا المع

وكل ذلك في إطار االستفادة القصور من االتصاالت عن بعد، وصالت التشبيك  . (Software)"قواعد البيانات وبرمجيات التطبيق
المنظمة، وهذه الشبكة الداخلية ال يمكن دخولها إال  والتي يتم توظيفها لغرض التفاعل بين أفراد  (Intranets)الفائق والشبكات الداخلية

من خالل إشراك  (Extranets) للمرخص لهم بما يسهل عملية تبادل المعلومات والتعليمات والبرامج بين أفراد المنظمة، والخارجية
ات ل المعلومات واالستجابة لطلببعض األطراف من ذوي المصلحة مثل الموردين وأحيانا الزبائن بما يسهل أعمال المنظمة وسرعة تباد

من )موردين، المؤسسات المالية، المساهمة في إرضاء األفراد العاملين والزبائن( ورصد والتنبؤ  (Stakeholders) أصحاب المصلحة
سية وتحسين األداء فبالتغيرات المحيطة بها في البيئة الداخلية والخارجية ما يمكن المنظمة من فهم االبتكار ومبرراته لكسب اليقظة التنا

 (.2002التنافسي )السلمي، 

أسهمت اإلدارة الرقمية في تحقيق منطق نماذج" إدارة التميز واإلبداع" من خالل تيسيرها لتحوالت أساسية في أنماط تنظيم العمل وتنفيذ 
 :(Mariano, 2004العمليات بالمنظمة ونذكر منها ما يلي )

تسمح بتطبيق نظم الهندسة الموازية حيث يعمل أفراد متعددون في مشروع واحد من مواقع تطوير جذري في نظم وآليات االتصال  .1
 .Instantمتباعدة ولكنهم على اتصال دائم وأني

 :إحداث تغييرات تنظيمية تتوافق تماما مع متطلبات "إدارة التميز" من أهمها ما يلي .2

 .التغييرات من خالل الربط اآلني بنظم رقابة وقياس األداءعادة تصميم نظم التخطيط بإضفاء عناصر المرونة واستشعار أ. 
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 إعادة تصميم األعمال باستبعاد األنشطة والمهام التي تم تعويضها آليا )أوتوماتيكيا(, وإدخال عناصر التكامل والتمكينب. 
Empowerment في االعتبار. 

داد العاملين حتى في المستويات اإلدارية خاصة اإلدارة الوسطى التوسع في االستخدام اآللي أو األوتوماتيكي يؤدي إلى تخفيض أعج. 
 .والوظائف اإلشراقية

 Self-managedتبسيط الهيكل التنظيمي بتقسيم المنظمة إلى مجموعة من الوحدات االستراتيجية وفرق العمل ذاتية اإلدارة .3
teams ,نقاط التنفيذ مما يجعلها أكثر مرونة واستجابة   وفي نفس الوقت تنمية الفاعلية وسرعة األداء واتخاذ القرارات عند

 للتغيرات المحيطة بها.
استثمار فرق العمل الطارئة بدال من التكوينات والتقسيمات التنظيمية الدائمة, ومن ثم يتم التحول إلى التنظيم الشبكي حيث يكون  .4

ستمر والعمل ونية تسمح بالتواصل والتفاعل والتنسيق المالربط آنيا بين الوحدات االستراتيجية وفرق العمل المختلفة بوسائط الكتر 
أن تتحول من نمط اإلدارة  -بفضل منهجية اإلدارة اإللكترونية-وبذلك تتمكن المنظمة.المشترك وتبادل المعلومات بينها جميعا

ديد لإلدارة يقوم على فكرة إلى نمط ج Build-to stock "التقليدي الذي يقوم على فكرة "اإلنتاج للتخزين ثم البيع من المخزون 
أو ما يطلق عليه"اإلنتاج النحيف. وهذا النموذج تطبقه اآلن شركات كثيرة في  Build-to-order ""اإلنتاج حسب طلب الزبون 

حيث يتم صناعة الحاسبات الشخصية بعد استالم طلبات الزبائن وليس  Dell, Compaqمجال صناعات الحاسبات اآللية ومنها
 .(2002ها)السلمي، قبلها وتخزين

تتصف بالتجزئة و االنعزالية إلى هياكل مصممة على  Functional التحول من الهياكل التنظيمية المبنية على أساس وظيفي .5
تتمتع بالتواصل واالندماجية. وينشأ بين إدارات المنظمة وتقسيماتها شبه  Information –based أساس التدفقات المعلوماتية

يز من العالقات أقرب إلى فكرة الفيدرالية السياسية بين واليات الدولة أو مجموعة الدول المنضمة التحاد المستقلة نمط متم
سياسي يحقق لكل منها استقاللية في شؤونها الداخلية بينما تمركز بعض األمور المشتركة كالدفاع والعالقات الخارجية ويطلق 

 على هذا النمط تعبير.
وجه الخصوص الشبكات، بفتح وتطوير أسواق جديدة واعتماد أساليب متطورة في العمل, يكشف عن تسمح المعلوماتية, وعلى  .6

 .إمكانية استغالل هذه التكنولوجيا في خدمة المؤسسة وإيجاد عوامل إنتاج جديدة, تمكنها من الحفاظ على نشاطها وقوتها
الل لي والتنفيذ عن طريق الروبوتات والرقابة والقياس من ختغيير أساليب اإلنتاج باستخدام نظم التصميم واإلنتاج بالحاسب اآل .7

تحول من أن ت -بفضل منهجية اإلدارة اإللكترونية-نظم مدمجة في العمليات تعتمد نظم البرامج الذكية. وبذلك تتمكن المنظمة
اإلنتاج د لإلدارة يقوم على فكرة "نمط اإلدارة التقليدي الذي يقوم على فكرة "اإلنتاج للتخزين ثم البيع من المخزون إلى نمط جدي

حسب طلب الزبون أو ما يطلق عليه "اإلنتاج النحيف" وهذا النموذج تطبقه اآلن شركات كثيرة في مجال صناعات الحاسبات 
حيث يتم صناعة الحاسبات الشخصية بعد استالم طلبات الزبائن وليس قبلها وتخزينها)بن حبتور،  Dell, Compaqاآللية ومنها

2004). 

ة مع البيئة ، والقدرة على التعامل بفاعلي”يقصد بمصطلح الذكاء األعمال القدرة على التفكير المنطقي، والقدرة على أحداث تغييرًا هادفا
المستهدفة وقد استخدمت كلمة الذكاء األعمال للداللة على مجموعة من األدوات  المتطورة , التي تقوم بتحويل البيانات المتوفرة في 

معلومات على تحليل نتائج هذه ال” د بيانات المنظمة إلى معلومات تفيد متخذي القرار واإلدارة العليا التخاذ قرارات  نوعية اعتماداقواع
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أذ يكون لهذه القرارات بعد استراتيجي فيه مصلحة العمل وتحسين األداء في المنظمة وذكاء األعمال أنه القدرة على الوصول الى 
ها وعرف ذكاء االعمال على انه منتجات   لتحليل بيانات االعمال باستخدام االدوات التحليلية التي تكون مخرجاتها المعلومات وتحليل

كما وصف ذكاء األعمال بأنها أدوات استقصاء معلومات األعمال والتكنولوجيا التي تعزز . معلومات تطبيقية كنتيجة لعملية التحليل
ا المنظمات وكانت نظرت إلى ذكاء األعمال مختلفة عن اآلخرين أذ أضح على أنه أداة استراتيجية كفاءة العملية التجارية من خالله

تهدف إلى مساعدة  عملية التخطيط، وقياس األداء مع القرارات التنفيذية. وعملية تناول كميات كبيرة من البيانات وتقديم مجموعة 
انات إلى أساس إجراءات اإلعمال، مما يمكن االدارة بجعل اإلعمال التجارية رفيعة المستوى من التقارير التي تكشف جوهر تلك البي

ذكاء األعمال أنها مجموعة من البيانات والمعلومات والمعرفة التي تركز على بيئة عمليات المنظمة و اليومية أساس صنع القرارات 
ها من على بيانات المرتبطة وأدارتها وخزنها استعدادا لتحليلالتي تقود إلى تحقيق ميزة تنافسية . وذكاء األعمال على انه نظام يحتوي 

خالل أدوات تقلل من التعقيدات وتزيد من تميز ألمعلوماتي للمخطط  ولمتخذي القرار، ويشير وذكاء األعمال تمثل المهارات 
ة مكونة من ، وذكاء األعمال بأنه عمليوالتكنولوجيات والتطبيقات والعمليات التجارية التخاذ قرارات ألعمال االستراتيجية بشكل أفضل

سلسلة منسقة من األنشطة بهدف الحصول على نتيجة من تنفيذ األعمال، وهو النظام الذي يوفر المعلومات للمستخدمين في الوقت 
 (. 2014المناسب لمساعدتهم على انجاز أهدافهم وغاياتهم من خالل معالجة المعلومات التي تقود أنشطتهم )ماهر، 

ء األعمال هو تمكين االدارة من اتخاذ المزيد من القرارات الذكية، التي يتم تفسيرها بشكل عام أو خاص ومن خالل جمع البيانات ذكا
من داخل أو خارج المنظمة وتحويلها إلى منحني معرفي .كما يشار الى ذكاء االعمال بكونه مجموعة من العمليات والتكنولوجيات 

ل البيانات الى معلومات، والمعلومات المعرفة، والمعرفة الى خطط تطبيقية التي تدفع المنظمات نحو االعمال واالدوات المطلوبة لتحوي
المربحة،  لذا يرى الباحث انه يمكن فهم ذكاء األعمال على انه)نظام متطور يحقق االستفادة من القدرات التكنولوجية والتنظيمية 

دام معلومات دقيقة، ذات قيمة نوعية عالية متعلقة بمجال العمل ذاته وبيانات ذات موثوقية للمعلومات والتطبيقات المتطورة في استخ
عالية الدقة من خالل جمعها من مصادرها بعناية فائقة، ومع تطبيق ما تم اكتسابه من خبرات بهدف تحسين العمليات والقرارات التي 

 على هذه المعلومات(.“يجب اتخاذها بناء 

 ء األعمالأهمية ذكا 3-2-1

موضوع  ذكاء األعمال ليس قديم العهد، بل هو علم حديث بدأ بنظم دعم القرار، وقد جاءت الحاجة إلى تطبيقات ذكاء 
األعمال نتيجة ضعف في تتبع التغيرات التي تطرأ على األسواق، وارتفاع تكاليف األنظمة  المعلوماتية وضعف األداء اإلداري، تسعى 

العالم لرفع قدرتها التنافسية، أو على األقل البقاء ضمن دائرة المنافسة، ومحاولة إيجاد طرق أكثر ابتكارا" لجذب معظم الشركات في 
يتطلب هذا العمل الشاق اتخاذ قرارات سريعة، . الزبائن، وذلك بتقديم خدمات جيدة وجديدة كمتطلب من متطلبات االستمرارية في العمل

تغيرات التي يكون معظمها غير متوقع وغير محسوب النتائج، وهكذا تخضع مؤسسات األعمال صحيحة وحاسمة استجابة لهذه ال
لضغوط هائلة من المنافسين، وآلية السوق، ضغوط تقديم المنتجات والخدمات الجديدة بجودة مرتفعة، يجب احتواء هذه الضغوط، 

ذي في انجاز األعمال من هذا المنطلق تأتي أهمية ذكاء األعمال الوالصفة الرئيسية لهذه البنية تتمثل باالستجابة السريعة للمتغيرات 
يساعد على استيعاب الوضع السائد لبيئة العمل التي تتصف بشدة المنافسة، والتي أصبحت أكثر تعقيدا نتيجة سرعة تغيرها الكبيرة، 

المعني مستقبال، وتحديد الفرص التي يمكن  وذلك بمراقبة لحظة مستمرة، ومحاولة توقع االتجاه الذي يمكن أن يأخذه مجال العمل
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استثمارها أو المخاطر التي ينبغي تجنبها،في السعي لمحاولة تحسين موقع مؤسسة األعمال ضمن بيئة العمل أو على األقل االستمرار 
 (.2002في المنافسة )القطامين، 

 متطلبات ذكاء األعمال 3-2-2

لبات نظام ذكاء األعمال والسبب في ذلك يعود إلى اختالف البيئة التي تختلف توجهات الباحثين والكتاب في عرض متط
يطبق فيها ذكاء األعمال لكل دولة. والمكونات األساسية  لذكاء األعمال هي  مستودع البيانات، التنقيب في البيانات، المعالجة 

نبيه ن تنقيب البيانات، األتمتة، االستشعار االستثنائي، التالتحليلية المباشرة، مخزن البيانات قاعدة البيانات، وأنظمة ذكاء األعمال   م
االستباقي، التعليم المؤتمت، أنظمة المعلومات الجغرافية، تقينه عرض البيانات، والمتطلبات األساسية لذكاء األعمال هي أدوات 

وأدوات نقل  انات وخزن بيانات العمليات  واإلنترانتاإلبالغ ) التقارير( والمعالجة التحليلية المباشرة ومناجم البيانات والتنقيب في البي
البيانات، أدوات تحليل البيانات، أدوات مراقبة البيانات. وذكاء األعمال خمسة عشر أداة هي )إنشاء التقارير، التنقيب عن البيانات، 

تخدم، ت الذكية، موثوقية البيانات، وصول المسالمعالجة التحليلية الفورية، مستودع البيانات، تفاعل النظام مع األنظمة األخرى البوابا
 تقنية عرض البيانات، أنظمة المعلومات الجغرافية، أدارة أداء األعمال، متابعة نشاط األعمال، الذكاء التنافسي، التطبيقات التحليلية،

لبات األساسية لذكاء األعمال إدارة عالقات الزبائن(   وبعد هذا االستعراض يرى الباحث أن هناك شبه اتفاق حول تسمية المتط
 : (Daft,2010)وهي

المعالجة التحليلية الفورية :تقنية تساعد على  إدارة ومعالجة وعرض البيانات في بيئة متعددة االبعاد ألغراض التحليل، باإلضافة  .1
 .الى دعم عمليات اتخاذ القرار وتوليد التقارير باالعتماد على مستودع البيانات

االعمال: تعتبر ادارة اداء االعمال االطار االساسي والجوهري المعبر عن تنظيم وتحليل منهجيات االعمال والعمليات إدارة اداء  .2
والنظم ذات العالقة إلرشاد وتوجيه االداء العام للمنظمة، وهذا بدوره يقود لترجمة االهداف وبلورتها في اطار خطط صالحة 

  .للتنفيذ
جمع اخالقي، وتحليل، ونشر لمعلومات ذكاءيه دقيقة، ومحددة، وذات صلة، وتوقيت مناسب،  الذكاء التنافسي: وهو عملية .3

 ومتبصرة، وكافية فيما يتعلق بتطبيقات بيئة االعمال والمنافسين والمؤسسة نفسها.

 أنواع ذكاء األعمال 3-2-3

بالذكاء وقد استخدم الذكاء في عدة  يستعرض الباحث أنواع الذكاء، بشكل عام حسب ورودها في األدبيات النظرية الخاصة
 (:2002)السلمي،مجاالت منها

  الذكاء الصناعي: حقل الذكاء الصناعي يدرس طرق محاكاة وظائف اإلدراك في الدماغ البشري من قبل الكومبيوتر، فالذكاء
لمة " ب دائما تذكر كالصناعي هو جعل اآلالت تمثل وتحاكي التفكير والسلوك البشري. وعند استعراض مجال الصناعي، يج

اصطناعي" ال الذكاء فحسب، وعلى الرغم من حقيقة أن من نظم الذكاء الصناعي يمكن أن تقلد وتضاهي عملية الحدس والفكر، 
وانه يجب برمجتها ألداء ذلك. إال إن الحاسبات اآللية تعد غير قادرة على التفكير والبرهنة في حد ذاتها،على ذلك فإن ذكاءها 

 عيا.يعد اصطنا
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  الذكاء االقتصادي: ويعني بالدرجة األولى بعملية جمع المعلومات المتعلقة باالقتصاد على مستوى الدولة، وتحديد الفرص
 والتهديدات االقتصادية المحيطة بها

 .الذكاء العسكري: الذي وظف بغرض التركيز على زيادة احتماالت نتائج النجاح في القتال والحرب 
 و الذكاء المختص بتحليل المعلومات التسويقية للمنظمة والمتضمنة، معلومات عن الزبائن المنظمة والزبائن الذكاء التسويقي: وه

المحتملين، وأرقام المبيعات الحالية  والسابقة والمستقبلية، وأن التحليل الذي يجريه الذكاء التسويقي إنما هو تحليل يمتد للمدى 
ف التشغيلية، ولتتمكن المنظمة من تحقيق أرباحا عالية فإن عليها أن تجمع وتشارك القصير اآلجل، ويهدف إلى تحقيق األهدا

 في المعلومات عبر أقسامها المختلفة، والقيام بعملية المسح السوقي وجمع البيانات عن المنافسين الرئيسين في السوق 
  ضيون المتميزون، ومن أمثلة ذلك كرستيانوالحركي :هو أمكانية استعمال الجسم لحل مشكالت معينة، الريا -الذكاء الجسدي. 
  الذكاء التكتيكي: وهو احد أركان الذكاء المهمة في حدود المنظمة، وال يرتكز على الحدس أو التنبؤ، ويمكن مديري المبيعات

ات السعرية, سوالمشتريات والتسويق من تحقيق الفائدة منة ألنه يوظف الكثير من القضايا التكتيكية مثل) شروط البيع، والسيا
 وخطط لتنشيط المبيعات، وخطط للحمالت اإلعالنية(

  الذكاء اللغوي: ويمثل اإلبداع في الكتابة والحديث والخطابة، والذكي لغويا" سيكون أكثر قدرة على تعلم اللغات واستخدام اللغة في
 . الوصول ألهداف معينة، مثل نجيب محفوظ

  من التعرف على أنماط وإشكال مختلفة، أي يعطيه القدرة، على فهم المدخالت البصرية الذكاء  الفراغي: الذي يمكن من يمتلكه
 وحلها / ومن أمثلة ذلك بيكاسو.

  الرابع الفصل

 منهجية الدراسة

 :الدراسة منهج 4-1

 البحث في طريقةٌ  بأنه يعر ف والذي التحليلي، الميداني الوصفي المنهج استخدام   تم   الدراسة أهداف لتحقيق الدراسة اعتمدت
 معها يتفاعل   أن   الباحث ويستطيع مجرياتها في الباحث تدخل دون  هي كما والقياس للدراسة، متاحةً  موجودةً  وممارساتٍ  ظواهر   ت در س  

 من فها،وأهدا الدراسة لطبيعة مالئمةً  المناهج أكثر   لكونه الدراسة، موضوع معالجة في الوصفي التحليل أسلوبِ  استخدام   وتم فيصفها،
 منهجٌ  هو الدراسة منهج   فإن   وبالتالي .فرضي اتها واختبار اإلحصائي للتحليل وإخضاعها الدراسة بيانات تحليل عمليات إجراء حيث  

 . تحليلي  

 :وحجمها والعينة الدراسة مجتمع 4-2

ن   الرئيسي عمان . وتم اختيار عينة الدراسة بواقع العاملين في دائرة االحوال المدنية والجوازات في المركز  من الدراسة مجتمع   تكو 
 ( موظف وموظفة في الدائرة.90)
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 خصائص افراد الدراسة: 4-2-1

 .والعمر توزيع أفراد الدراسة تبعا  لمتغيرات: الجنس،( 1-4جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار فئات المتغير المتغيرات

 الجنس
 53.3 48 ذكور 
 46.7 42 اناث
 100.0 90 المجموع

 العمر

سنة 30اقل من   28 31.1 
سنة 40أقل من  -31  19 21.1 
سنة 51أقل من   -40  29 32.2 

سنة فاكثر  51  14 15.6 
 100.0 90 المجموع

 المؤهل العلمي

 24.4 22 الدراسة الثانوية
 18.9 17 دبلوم كلية مجتمع
 44.4 40 بكالوريوس
 12.2 11 دراسات عليا
 100.0 90 المجموع

 المستوى اإلداري 

إدارة    مدير  10 11.1 
 11.1 10 مدير وحدة إدارية
 24.4 22 رئيس قسم
 53.4 48 رئيس شعبة / وحدة
 100.0 90 المجموع

 عدد سنوات الخبرة في الدائرة

سنوات 5اقل من   29 32.2 
سنوات 9أقل من  – 5  14 15.5 

سنة 14أقل من  – 9  10 11.2 
سنة 19أقل من  -14  7 7.8 
سنة 24أقل من  – 19  20 22.2 

سنة فأكثر 24  10 11.1 
 100.0 90 المجموع

عدد سنوات الخبرة في المنصب اإلداري 
 الحالي

سنوات   5اقل من   65 72.2 
 27.8 25 أكثر من ذلك
 100.0 90 المجموع

( أن نسبة تمثيل الذكور من افراد عينة الدراسة اعلى بقليل من نسبة تمثيل اإلناث وبلغت بنسبة 1يتضح من بيانات الجدول رقم )
أقل  -40( نسبة تمثيل االناث. وفيما يتعلق بالعمر نجد أن النسبة االعلى من ذوي العمر %46.7(  مقابل )%53.3تمثيل الذكور )
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 51(، فيما كانت ادنى نسبة لذوي العمر %31.1سنة بنسبة ) 40أقل من  -31(، ثم ذوي العمر %32.3سنة والبالغة ) 51من  
 (. %15.6سنة فاكثر والبالغة )

كما توضح بيانات الجدول توزيع افراد الدراسة من حيث المؤهل العلمي فيالحظ أن الغالبية من حملة درجة البكالوريوس بنسبة 
(. ومن حيث %12.2(، فيما كانت نسبة تمثيل الدراسات العليا )%24.4الدراسة الثانوية والبالغة ) (، ثم جاءت نسبة تمثيل44.4%)

 (. %53.4المستوى اإلداري تشير النتائج الى ان غالبيتهم من رئيس شعبة / وحدة وبنسبة تمثيل بلغت )

 19( وحصلت الفئة  %32.2على نسبة وبلغت )كان أ  سنوات 5وفيما يتعلق بعدد سنوات الخبرة في الدائرة نالحظ الفئة اقل من 
(. وأخيرا %7.8سنة حيث بلغت ) 19أقل من  -14( في حسن كانت أدنى الدرجات الفئة %22.2سنة على نسة ) 24أقل من  –

سنوات  تشكل اغلب عينة الدراسة حيث  5كانت الفئة اقل من  فيما يتعلق بعدد سنوات الخبرة في المنصب اإلداري الحالي
 (.%27.8األقل تمثيل بنسبة بلغت ) ( في حين كانت الفئة أكثر من ذلك%72.2) بلغت

 :الدراسة أدوات 4-2-2

 :هما البيانات، مصادر من نوَعْين على االعتماد تم

  :خالل من عليها الحصول   تم   التي البيانات وهي األولية: المصادر

  لقياس كأداة االستبانة

 ،3 ،2 ،1) األوزان وأعطيت )بشدة موافق غير موافق، غير محايد، موافق، بشدة، موافق(التدرج  المقياس فقرات على اإلجابات تأخذ
 :التالية الخطوات وفق متساوية، فئات ثالث الى المقياس مدى تقسيم تم الموافقة مستويات ولتحديد .التوالي على (5 ،4

 4=1-5 =المقياس مدى. 
 مرتفعة(. متوسطة، )ضعيفة، المستويات وهي (3) على المقياس مدى قسمة 
 االجابات متوسطات على بناء الموافقة مستويات تصبح عليه وبناء: 

 4÷3=1.33، الفئة طول وهي. 

 2.34-3.67: متوسطة 

 1-2.33 :ضعيفة 

 3.68-5.00: مرتفعة 
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 المتعلقة االدبيات ومراجعة ,المنشورة واالبحاث ,والمكتبية الرسمية البيانات عليها الحصول يتم   التي البيانات هي: الثانوية المصادر.
دائرة األحوال المدنية  عن الرسمية والبيانات ,واالنترنت االلكترونية والمواقع ,العلمي ة والمصادر كالمراجع الحالية الدراسة بموضوع

 .والجوازات األردنية.

 :ااستخدامه المتوقع البيانات تحليل طرق  /الدراسة إجراءات خطوات 4-2-3

 الميدانية الدراسة بهذه للقيام الالزمة الموافقات جميع أخذ. 
 لدائرة األحوال المدنية والجوازات األردنية بناء مسبقة استطالعية بدراسة القيام خالل من الدراسة وعينة مجتمع على التعرف 

 .الدراسة أدوات
 المناسب البرنامج على الدراسة بيانات ادخال. 
 االجتماعية للعلوم االحصائية الحزمة باستخدام البيانات تحليل (spss). 
 الالزمة التوصيات اصدار ثم ,ومناقشتها النتائج كتابة. 

 :ومعالجتها المعلومات تحليل طريقة 4-3

 :المستخدمة اإلحصائية األساليب 4-3-1

 في (SPSS) االجتماعية بالعلوم الخاصة اإلحصائية الرزمة استخدام   تم   فرضياتها، واختبار الدراسة تساؤالت على اإلجابة بغرض
 :اآلتية اإلحصائية األساليب استخدام وسيتم البيانات، وتحليل وادخال ترميز عملية

 المعياري  واالنحراف الحسابي والوسط الدراسة، عينة خصائص عرض بغية وذلك والتكرارات المئوية النسب :الوصفي اإلحصاء -
 وسطها عن اإلجابات تشتُّتِ  مدى لمعرفة المعياري  االنحراف وكذلك الدراسة، متغيِ رات حول الدراسة نةعي ِ  افراد آراء وصف بهدف

 .البيانات لتشتت مقياس أنه أي الحسابي،

 تتناولها التي الدراسة متغيرات من متغير كل فقرات بين الداخلي االت ساق لقياس وذلك:(Cronbach Alpha) ألفا كرونباخ اختبار -
 .الحالية الدراسة

 .متوسطين بين الفروق  اختبار في ويستخدم :(T-test) اختبار -

 الدراسة.  متغيرات من متغير كل تأثير الختبار ويستخدم :(Simple Regression) البسيط االنحدار تحليل -

 :الداخلي االتساق 4-3-2

 معامل قيمة بلغت حيث الدراسة، اداة  ثبات الختبار المقياس فقرات بين الداخلي لالتساق ألفا كرونباخ معامالت استخراج تم
الذكاء  متغير فقرات وبين ،(0.958) تنوع الموارد البشرية متغير فقرات وبين ،(0.972) المقياس فقرات جميع بين ألفا كرونباخ
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 الذي االدنى الحد وهي (0.7)القيمة من اعلى والتابع المستقل للمتغيرين الفرعية االبعاد لجميع وكانت كما .(0.944) االصطناعي
  .الحالية الدراسة لغايات بالثبات تتصف الدراسة أداة  أن يعني مما المقياس، فقرات بين داخلي اتساق وجود إلى يشير

  الخامس الفصل

 تحليل البيانات واختبار الفرضيات

 متغيرات بين العالقات اختبار نتائج سيتناول الوصفي( كما العينة )التحليل بخصائص الخاصة النتائج الفصل هذا سيتناول       
 .الدراسة فرضيات اختبار نتائج سيتناول أيضا) االستداللي االحصاء (الدراسة

 التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة: 5-1

 تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات افراد عينة الدراسة على متغيرات الدراسة:

 تنوع الموارد البشرية  5-2

(: المتوسطات الحسابية, واالنحرافات المعيارية, والرتبة, ودرجة الموافقة الستجابات أفراد عينة الدراسة على متغير 1-5جدول رقم )
 تنوع الموارد البشرية

من الموافقة على متغير تنوع الموارد البشرية بشكل عام، فقد بلغ ( وجود درجة متوسطة 1-5يالحظ من بيانات الجدول رقم )
(. وعلى مستوى المتغيرات الفرعية نجد أن أربع جاءت بدرجة موافقة 0.41( وانحراف معياري )3.43متوسط االجابات الكلي )

(. ثم متغير 0.51انحراف معياري )( و 3.60متوسطة، وكانت اعلى درجات الموافقة على متغير تقبل )قبول( التنوع بمتوسط اجابات )
(. فيما كانت ادنى درجات  الموافقة على 0.51( وانحراف معياري )3.53الفرص المتكافئة في التعيين واالحتفاظ بمتوسط اجابات )

 (.0.76( وانحراف معياري )3.13متغير االهتمام بتنوع الجنس بمتوسط اجابات )

 

 

 المتغيرات الرتبة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الموافقة

 متوسطة 0.51 3.60 التنوعتقبل )قبول(  1  .1
 متوسطة 0.57 3.42 فرص التقدم والتمثيل العادل 3  .2
 متوسطة 0.51 3.53 الفرص المتكافئة في التعيين واالحتفاظ 2  .3
 متوسطة 0.76 3.13 االهتمام بتنوع الجنس 4  .4

 متوسطة 0.41 3.43 الدرجة الكلية
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 متغير تقبل )قبول( التنوع 5-2-1

 يلي عرض الستجابات افراد الدراسة على فقرات متغير تقبل )قبول( التنوع: وفيما

(: المتوسطات الحسابية, واالنحرافات المعيارية, والرتبة, ودرجة الموافقة الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات 2-5جدول رقم )
 متغير تقبل )قبول( التنوع

فقرتين بدرجة موافقة مرتفعة ستة فقرات بدرجة موافقة متوسطة، وكانت اعلى درجات ( وجود 2-5يالحظ من بيانات الجدول رقم )
تنوع العاملين يجلب وجهات نظر جديدة ( وتنص على )0.92( وانحراف معياري )3.90( بمتوسط اجابات )1الموافقة على الفقرة رقم )

( 0.74( وانحراف معياري )3.89( بمتوسط اجابات )4فقرة رقم )( وبدرجة موافقة مرتفعة. ثم التخدم دائرة األحوال المدنية والجوازات
ا كانت ( وبدرجة موافقة مرتفعة. فيمتعتبر المعلومات الواردة حول تحقيق كفاءة العمل في بيئة عمل متنوعة مرحبًا بهوتنص على )

يقوم اإلداريون بإيصال وتنص على ) (0.97( وانحراف معياري )3.31( بمتوسط اجابات )8ادنى درجات  الموافقة على الفقرة رقم )
 ( وبدرجة موافقة متوسطة.رؤيتهم نحو أهمية التنوع بوضوح

 

رقم 
 العبارة الرتبة الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الموافقة

1.  1 
تنوع العــاملين يجلــب وجهــات نظر جــديــدة تخــدم 

 مرتفعة 0.92 3.90 دائرة األحوال المدنية والجوازات.

2.  3 
يعمل التنوع على جني اإلســـــــــهامات اإليجابية من 

 متوسطة 0.78 3.44 جميع العاملين.
 متوسطة 0.68 3.37 وجودة.الميستفيد جميع الموظفين من حالة التنوع  7  .3

4.  2 
تعتبر المعلومات الواردة حول تحقيق كفاءة العمل 

 مرتفعة 0.74 3.89 في بيئة عمل متنوعة مرحبًا به.

5.  5 
تســـــــــــعى دائرة األحوال المدنية والجوازات إلى عدم 

 متوسطة 0.75 3.40 التمييز بين العاملين.

6.  6 
 أســـــــــــتطيع التعامل مع موظفين مختلفين عني بغض

 متوسطة 0.72 3.40 النظر عن أصولهم ومنابتهم ودياناتهم.

7.  4 
تقع مســــــــــــؤولية االهتمام بتنوع القوى العاملة على 

 متوسطة 0.83 3.41 عاتق اإلدارة العليا.

8.  
8 

يقوم اإلداريون بإيصـــــــــال رؤيتهم نحو أهمية التنوع 
 متوسطة 0.97 3.31 بوضوح.
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 فرص التقدم والتمثيل العادل  5-2-2

(: المتوسطات الحسابية, واالنحرافات المعيارية, والرتبة, ودرجة الموافقة الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات 3-5جدول رقم )
 التقدم والتمثيل العادلمتغير فرص 

من  يالحظ 
بيانات 

( 3.82موافقة مرتفعة على متغير فرص التقدم والتمثيل العادل فقد بلغ متوسط االجابات الكلي )( وجود درجة 3-5الجدول رقم )
(. وعلى مستوى فقرات المتغير نجد أن جميع الفقرات والبالغ عددها خمس فقرات جاءت بدرجة موافقة 0.49وبانحراف معياري )

هناك ( وتنص على )0.70( وانحراف معياري )3.83ط اجابات )( بمتوس5مرتفعة، وكانت اعلى درجات الموافقة على الفقرة رقم )
( وتنص 0.71( وانحراف معياري )3.83( بمتوسط اجابات )1( وبدرجة موافقة مرتفعة. ثم الفقرة رقم )تزايد في نسبة تمثيل األقليات

( 2قم )رجات  الموافقة على الفقرة ر ( وبدرجة موافقة مرتفعة. فيما كانت ادنى ديحظى الموظفين بفرص عادلة بالتقدم الوظيفيعلى )
 (يحظى الموظفين من األقليات بفرص عادلة في التقدم الوظيفي( وتنص على )0.67( وانحراف معياري )3.80بمتوسط اجابات )

 وبدرجة موافقة مرتفعة.

 الفرص المتكافئة في التعيين واالحتفاظ  5-2-3

المعيارية, والرتبة, ودرجة الموافقة الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات  (: المتوسطات الحسابية, واالنحرافات4-5جدول رقم )
 متغير الفرص المتكافئة في التعيين واالحتفاظ

رقم 
 الفقرة

المتوسط  العبارة الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الموافقة

1.  
2 

يحظى الموظفين بفرص عــــادلــــة بــــالتقــــدم 
 مرتفعة 0.71 3.83 الوظيفي.

2.  5 
يحظى الموظفين من األقليــــــات بفرص 

 مرتفعة 0.67 3.80 عادلة في التقدم الوظيفي.

3.  4 
الفرص المعطـــاة للموظفين يوجـــد تزايـــد في 

 مرتفعة 0.69 3.81 غير المدعومين مجتمعيًا.
 مرتفعة 0.70 3.82 تعطى فرص في التقدم الوظيفي للموظفات. 3  .4
 مرتفعة 0.70 3.83 هناك تزايد في نسبة تمثيل األقليات. 1  .5

 مرتفعة 0.49 3.82 الدرجة الكلية  

رقم 
 العبارة الرتبة الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الموافقة

1.  1 
تهتم دائرة األحوال المدنية والجوازات بتعيين 

 مرتفعة 0.71 3.83 األقليات وتحتفظ بهم.الموظفين من 
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( وجود درجة موافقة مرتفعة على الفرص المتكافئة في التعيين واالحتفاظ فقد بلغ متوسط 4-5يالحظ من بيانات الجدول رقم )
ت فقرا(. وعلى مستوى فقرات المتغير نجد أن جميع الفقرات والبالغ عددها ثالث 0.49( وبانحراف معياري )3.82االجابات الكلي )

( 0.71( وانحراف معياري )3.83( بمتوسط اجابات )1جاءت بدرجة موافقة مرتفعة، وكانت اعلى درجات الموافقة على الفقرة رقم )
( 3الفقرة رقم ) ( وبدرجة موافقة مرتفعة. ثمتهتم دائرة األحوال المدنية والجوازات بتعيين الموظفين من األقليات وتحتفظ بهموتنص على )

تهتم دائرة األحوال المدنية والجوازات بتعيين البعض من ذوي ( وتنص على )0.69( وانحراف معياري )3.81ابات )بمتوسط اج
( بمتوسط اجابات 2( وبدرجة موافقة مرتفعة. فيما كانت ادنى درجات  الموافقة على الفقرة رقم )االحتياجات الخاصة وتحتفظ بهم

تهتم دائرة األحوال المدنية والجوازات بتعيين البعض من الالمدعومين مجتمعيًا ( وتنص على )0.67( وانحراف معياري )3.80)
 ( وبدرجة موافقة مرتفعة.وتحتفظ بهم

 

  

2.  
3 

تهتم دائرة األحوال المدنية والجوازات بتعيين 
البعض من الالمــدعومين مجتمعيــًا وتحتفظ 

 مرتفعة 0.67 3.80 بهم.

3.  
2 

تهتم دائرة األحوال المدنية والجوازات بتعيين 
ــاجــات الخــاصــــــــــــــة  البعض من ذوي االحتي

 مرتفعة 0.69 3.81 وتحتفظ بهم.
 مرتفعة 0.49 3.82 الدرجة الكلية  
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 االهتمام بتنوع الجنس  5-2-4

قرات ف(: المتوسطات الحسابية, واالنحرافات المعيارية, والرتبة, ودرجة الموافقة الستجابات أفراد عينة الدراسة على 5-5جدول رقم )
 متغير االهتمام بتنوع الجنس

وجود درجة موافقة مرتفعة على متغير االهتمام بتنوع الجنس فقد بلغ متوسط االجابات ( 5-5يالحظ من بيانات الجدول رقم )
(. وعلى مستوى فقرات المتغير نجد أن جميع الفقرات والبالغ عددها أربع فقرات جاءت بدرجة 0.53( وبانحراف معياري )3.85الكلي )

( وتنص على 0.73( وانحراف معياري )3.69بمتوسط اجابات )( 1موافقة مرتفعة، وكانت اعلى درجات الموافقة على الفقرة رقم )
( بمتوسط 4( وبدرجة موافقة مرتفعة. ثم الفقرة رقم )تعطي دائرة األحوال المدنية والجوازات المرأة حقها بالتعيين مساواة مع الرجل)

والجوازات بالمرأة العاملة لضمان استمراريتها في تهتم دائرة األحوال المدنية ( وتنص على )0.71( وانحراف معياري )3.66اجابات )
( وانحراف معياري 3.55( بمتوسط اجابات )2( وبدرجة موافقة مرتفعة. فيما كانت ادنى درجات  الموافقة على الفقرة رقم )العمل

 ( وبدرجة موافقة مرتفعة.تنوع الجنس له أهمية واضحة في العمل( وتنص على )0.75)

  

رقم 
 الفقرة

المتوسط  العبارة الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الموافقة

1.  
1 

ـــــة والجوازات المرأة  تعطي دائرة األحوال المـــــدني
 مرتفعة 0.73 3.69 حقها بالتعيين مساواة مع الرجل.

 مرتفعة 0.75 3.55 تنوع الجنس له أهمية واضحة في العمل. 4  .2

3.  
3 

تحظى المرأة بفرص التقــــــدم الوظيفي وإحزاز 
 مرتفعة 0.79 3.58 مراكز إدارية عليا.

4.  2 
ـــــالمرأة  ـــــة والجوازات ب تهتم دائرة األحوال المـــــدني

 مرتفعة 0.71 3.66 العاملة لضمان استمراريتها في العمل.
 مرتفعة 0.53 3.85 الدرجة الكلية  
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 الذكاء االصطناعي  5-3

 تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات افراد عينة الدراسة على متغير الذكاء االصطناعي:

(: المتوسطات الحسابية, واالنحرافات المعيارية, والرتبة, ودرجة الموافقة الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات 6-5جدول رقم )
 الذكاء االصطناعي متغير

رقم 
 الفقرة

المتوسط  العبارة الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الموافقة

1.  
6 

تعتمد األنظمة الذكية في عملها أحد فروع الذكاء 
 متوسطة 0.81 3.47 الصنعي

2.  4 
تســـتخدم األنظمة الذكية بيانات في الزمن الحقيقي 

 متوسطة 0.71 3.51 كمدخالت من اآلالت

3.  2 
وظيف التقنية في تلبية متطلبات وحاجات ورغبات 

 متوسطة 0.73 3.60 .االنسان بأفضل الطرق وأسرعها
 مرتفعة 0.70 3.73 تلبية متطلبات الحفاظ على البيئة والطاقة وتوفيرها 1  .4
 متوسطة 0.73 3.39 .توفير األمان والسالمة وتحقيق قيم االستدامة 7  .5
 متوسطة 0.79 3.37 اتخاذ القرارات والعملتقليل من دور االنسان في  8  .6

7.  
3 

ــــــبة   ــــــول المناسـ التنظيم الذاتي للتعلم يعد أحد الحلـ
 متوسطة 0.69 3.57 لتحقيق جودة  االداء.

8.  
14 

تســـــاعد اســـــتراتيجيات التنظيم الذاتي على توســـــيع 
 متوسطة 1.16 3.07 .قدرات الموظف في تخزين واسترجاع البيانات

9.  9 
التنظيم الذاتي مهارات االســــــــــــتماع تنمي مهارات 

 متوسطة 0.84 3.34 والتلخيص والترتيب.

10.  15 
تســـــــــــــاعد مهارات التنظيم الذاتي على إحســـــــــــــاس 

 متوسطة 1.27 2.86 الموظف بالثقة بالنفس.

11.  12 
يســـــــــــــاعد التنظيم الذاتي للتعلم على تنمية قدرات 

 متوسطة 0.82 3.29 الموظف األدائية.
 متوسطة 1.12 3.08 العامل البشري في العمليةاالستغناء على وجود  13  .12
 متوسطة 0.86 3.50 تعتمد االدارة على التكنولوجيا في صناعة القرار 5  .13

14.  10 
تـعـتـمــــــد االدارة عـلـى الـتـكـنـولـوجـيــــــا فـي انـجــــــاز 

 متوسطة 0.96 3.32 المعامالت
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( وجود درجة موافقة متوسطة على متغير الذكاء االصطناعي فقد بلغ متوسط االجابات الكلي 5يالحظ من بيانات الجدول رقم )
(. وعلى مستوى فقرات المتغير نجد أن جميع الفقرات والبالغ عددها خمس عشر فقرة جاءت بدرجة 0.77( وبانحراف معياري )3.57)

 انت موافقة متوسطة ماعد فقرة واحدة ك

( وتنص على 0.70( وانحراف معياري )3.73( بمتوسط اجابات )4بدرجة مرتفعة، وكانت اعلى درجات الموافقة على الفقرة رقم )
( وانحراف 3.60( بمتوسط اجابات )3( وبدرجة موافقة مرتفعة. ثم الفقرة رقم )تلبية متطلبات الحفاظ على البيئة والطاقة وتوفيرها)

وافقة ( وبدرجة موظيف التقنية في تلبية متطلبات وحاجات ورغبات االنسان بأفضل الطرق وأسرعهالى )( وتنص ع0.73معياري )
( وتنص على 1.27( وانحراف معياري )2.86( بمتوسط اجابات )10متوسطة. فيما كانت ادنى درجات  الموافقة على الفقرة رقم )

 ( وبدرجة موافقة متوسطة.النفس.تساعد مهارات التنظيم الذاتي على إحساس الموظف بالثقة ب)

 اختبار الفرضيات: 5-4

 الفرضية الرئيسية:

 الفرضية الرئيسة األولى:  

Ho1( ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية :α ≤ 0.05 )( تنوع الموارد البشرية  بداللة أبعاده مجتمعة)تقبل )قبول
بداللة  كاء االصطناعي ذال فيالتنوع، فرص التقدم والتمثيل العادل، الفرص المتكافئة في التعيين واالحتفاظ، االهتمام بتنوع الجنس(  

ية التعليم والتنظيم الذاتي( في دائرة األحوال المدن أبعاده مجتمعة )التعلم عبر العمل ، األتمته ،النظم الذكية ،تعزيز صنع القرار،
 والجوازات األردنية .

(: نتائج اختبار تحليل االنحدار المتعدد الختبار تنوع الموارد البشرية  بداللة أبعاده مجتمعة)تقبل )قبول( التنوع، 7-5جدول رقم )
فاظ، االهتمام بتنوع الجنس(  في الذكاء االصطناعي  بداللة فرص التقدم والتمثيل العادل، الفرص المتكافئة في التعيين واالحت

أبعاده مجتمعة )التعلم عبر العمل ، األتمته ،النظم الذكية ،تعزيز صنع القرار، التعليم والتنظيم الذاتي( في دائرة األحوال المدنية 
 والجوازات األردنية

 متوسطة 0.77 3.29 تعتمد االدارة على التكنولوجيا في جمع المعلومات 11  .15
 متوسطة 0.77 3.57 الدرجة الكلية  

المتغير 
 المستقل

 معامل االرتباط
R 

 معامل التحديد
2R 

معامل 
 االنحدار

B 

( Fقيمة )
 المحسوبة

 
( Fقيمة )

 الجدولية

الداللة 
 االحصائية

نتيجة 
 الفرضية

تنوع 
الموارد 
 البشرية

 قبول 0.001 2.065 1.056 0.0.75 0.0441 0.210
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 (.α ≤ 0.05* الفروق دالة احصائيا عند مستوى الداللة)

تنوع الموارد البشرية  بداللة ( لα ≤ 0.05تشير نتائج اختبار تحليل االنحدار البسيط الى وجود أثر دال احصائيا عند مستوى الداللة)
 أبعاده مجتمعة)تقبل )قبول( التنوع، فرص التقدم والتمثيل العادل، الفرص المتكافئة في التعيين واالحتفاظ، االهتمام بتنوع الجنس(  في

االصطناعي  بداللة أبعاده مجتمعة )التعلم عبر العمل ، األتمته ،النظم الذكية ،تعزيز صنع القرار، التعليم والتنظيم الذاتي( في الذكاء 
( وكانت قيمة 0.001( والداللة االحصائية لها )1.056، فقد بلغت قيمة )ف( المحسوبة )دائرة األحوال المدنية والجوازات األردنية 

 ( .0.05( عند مستوى داللة )1.056نى من قيمة )ت( الجدولية المحسوبة ))ت( المحسوبة اد

 اختبار الفرضيات الفرعية:

 الفرضية الفرعية األولى:

Ho1-1( ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية :α ≤ 0.05 لتنوع الموارد البشرية في ) بداللة الذكاء االصطناعي
 األحوال المدنية والجوازات األردنيةأبعادها مجتمعة في دائرة 

(: نتائج اختبار تحليل االنحدار البسيط الختبار لتنوع الموارد البشرية في الذكاء االصطناعي بداللة 8-5جدول رقم )
 أبعادها مجتمعة في دائرة األحوال المدنية والجوازات األردنية

 (.α ≤ 0.05* الفروق دالة احصائيا عند مستوى الداللة)

لتنوع الموارد البشرية ( α ≤ 0.05تشير نتائج اختبار تحليل االنحدار البسيط الى عدم وجود أثر دال احصائيا عند مستوى الداللة )
( 1.046، فقد بلغت قيمة )ت( المحسوبة )في الذكاء االصطناعي بداللة أبعادها مجتمعة في دائرة األحوال المدنية والجوازات األردنية 

( عند مستوى داللة 2.065( وكانت قيمة )ت( المحسوبة ادنى من قيمة )ت( الجدولية المحسوبة )0.298االحصائية لها )والداللة 
(0.05. ) 

 الفرضية الفرعية الثانية:

Ho1-2( ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية :α ≤ 0.05التنوع )على الذكاء االصطناعي  بداللة   ( لتقبل )قبول
 أبعاده مجتمعة في  دائرة األحوال المدنية والجوازات األردنية.

المتغير 
 المستقل

 معامل االرتباط
R 

 معامل التحديد
2R 

معامل 
 االنحدار

B 

قيمة )ت( 
 المحسوبة

 
قيمة )ت( 

 الجدولية

الداللة 
 االحصائية

نتيجة 
 الفرضية

تنوع 
المارد 
 البشرية

 قبول 0.298 2.065 1.046 0.071 0.012 0.111
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(: نتائج اختبار تحليل االنحدار البسيط الختبار لتقبل )قبول( التنوع  على الذكاء االصطناعي  بداللة 9-5جدول رقم )
 ةأبعاده مجتمعة في  دائرة األحوال المدنية والجوازات األردني

 (.α≤  0.05* الفروق دالة احصائيا عند مستوى الداللة)

لتقبل )قبول( ( α ≤ 0.05تشير نتائج اختبار تحليل االنحدار البسيط الى عدم وجود أثر دال احصائيا عند مستوى الداللة) 
وبة ، فقد بلغت قيمة )ت( المحسالتنوع  على الذكاء االصطناعي  بداللة أبعاده مجتمعة في  دائرة األحوال المدنية والجوازات األردنية 

( عند 2.065( وكانت قيمة )ت( المحسوبة ادنى من قيمة )ت( الجدولية المحسوبة )0.091االحصائية لها ) ( والداللة1.706)
 (.0.05مستوى داللة )

 الفرعية الثالثة:الفرضية 

Ho1-3( ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية :  (α ≤ 0.05في الذكاء     فرص التقدم والتمثيل العادلل
 االصطناعي  بداللة أبعاده مجتمعة في  دائرة األحوال المدنية والجوازات األردنية.

(: نتائج اختبار تحليل االنحدار البسيط الختبار فرص التقدم والتمثيل العادل    في الذكاء االصطناعي  بداللة 10-5جدول رقم )
 األردنية أبعاده مجتمعة في  دائرة األحوال المدنية والجوازات

 (.α ≤ 0.05* الفروق دالة احصائيا عند مستوى الداللة)

المتغير 
 المستقل

 معامل االرتباط
R 

 معامل التحديد
2R 

معامل 
 االنحدار

B 

قيمة )ت( 
 المحسوبة

 
قيمة )ت( 

 الجدولية

الداللة 
 االحصائية

نتيجة 
 الفرضية

قبول 
التنوع 
للموارد 
 البشرية

 قبول 0.091 2.065 1.706 0.172 0.032 0.179

المتغير 
 المستقل

 معامل االرتباط
R 

 معامل التحديد
2R 

معامل 
 االنحدار

B 

قيمة )ت( 
 المحسوبة

قيمة )ت( 
الداللة  الجدولية

 االحصائية
نتيجة 
 الفرضية

فرص 
التقدم 
 والتمثيل

 العادل    

 رفض *0.029 2.065 2.219 0.197 0.053 0.230
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لفرص التقدم والتمثيل 05( α ≤ 0.05تشير نتائج اختبار تحليل االنحدار البسيط الى وجود أثر دال احصائيا عند مستوى الداللة)
وبة ، فقد بلغت قيمة )ت( المحسالعادل    في الذكاء االصطناعي  بداللة أبعاده مجتمعة في  دائرة األحوال المدنية والجوازات األردنية 

عند (  2.065( وكانت قيمة )ت( المحسوبة اعلى من قيمة )ت( الجدولية المحسوبة )0.029( والداللة االحصائية لها )2.219)
 ( ودرجات.0.05مستوى داللة )

 الفرعية الرابعة: الفرضية

Ho1-4( ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية :α ≤ 0.05 لفرص المتكافئة في التعيين واالحتفاظ )   في الذكاء
 االصطناعي  بداللة أبعاده مجتمعة في  دائرة األحوال المدنية والجوازات األردنية.

(: نتائج اختبار تحليل االنحدار البسيط الختبار لفرص المتكافئة في التعيين واالحتفاظ   في الذكاء االصطناعي  11-5)جدول رقم 
 بداللة أبعاده مجتمعة في  دائرة األحوال المدنية والجوازات األردنية.

 (.α ≤ 0.05* الفروق دالة احصائيا عند مستوى الداللة)

لفرص المتكافئة في ( α ≤ 0.05تشير نتائج اختبار تحليل االنحدار البسيط الى عدم وجود أثر دال احصائيا عند مستوى الداللة)
ت قيمة )ت( ، فقد بلغالتعيين واالحتفاظ   في الذكاء االصطناعي  بداللة أبعاده مجتمعة في  دائرة األحوال المدنية والجوازات األردنية.

( 2.065( وكانت قيمة )ت( المحسوبة ادنى من قيمة )ت( الجدولية المحسوبة )0.909( والداللة االحصائية لها )0.115)المحسوبة 
 (.2.165( والبالغة )88( ودرجات حرية )0.05عند مستوى داللة )

 الفرعية الخامسة:الفرضية 

Ho1-5( ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية :(α ≤ 0.05 في الذكاء اإلصطناعي  بداللة   لالهتمام بتنوع الجنس
 أبعاده مجتمعة في  دائرة األحوال المدنية والجوازات األردنية.

 

 

 

المتغير 

 المستقل

معامل 

 االرتباط

R 

 معامل التحديد
2R 

 معامل االنحدار

B 

قيمة )ت( 

 المحسوبة

قيمة )ت( 

 الجدولية 
الداللة 

 االحصائية

نتيجة 

 الفرضية

لفرص 

المتكافئة في 

التعيين 

 واالحتفاظ

 قبول 0.909 2.065 0.115 0.011 0.000 0.012
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(: نتائج اختبار تحليل االنحدار البسيط الختبار أثر النمط القيادي التسلطي على اإلبداع التكنولوجي في 12-5جدول رقم )
 الشركات الصناعية الدوائية

 (.α≤  0.05* الفروق دالة احصائيا عند مستوى الداللة)

لالهتمام بتنوع الجنس  في ( α ≤ 0.05تشير نتائج اختبار تحليل االنحدار البسيط الى عدم وجود أثر دال احصائيا عند مستوى الداللة)
( 1.257، فقد بلغت قيمة )ت( المحسوبة )الذكاء اإلصطناعي  بداللة أبعاده مجتمعة في  دائرة األحوال المدنية والجوازات األردنية 

( عند مستوى داللة 2.065( وكانت قيمة )ت( المحسوبة ادنى من قيمة )ت( الجدولية المحسوبة )0.212صائية لها )والداللة االح
(0.05.) 

 الفصل السادس

 النتائج والتوصيات 

  النتائج 6-1

 توصلت الدراسة الى النتائج التالية:

  المتغيرات الفرعية نجد أن أربع جاءت بدرجة موافقة بينت الدراسة وجود أثر لتنوع الموارد البشرية بشكل عام، وعلى مستوى
متوسطة، وكانت اعلى درجات الموافقة على متغير تقبل )قبول( التنوع، ثم متغير الفرص المتكافئة في التعيين واالحتفاظ، فيما 

 كانت ادنى درجات  الموافقة على متغير االهتمام بتنوع الجنس.
 ين بجلب وجهات نظر جديدة تخدم دائرة األحوال المدنية والجوازاتبينت الدراسة وجود أثر لتنوع العامل ) 
 . بينت الدراسة وجود أثر لفرص التقدم والتمثيل العادل 
 ( 3.82بينت الدراسة وجود أثر لفرص المتكافئة في التعيين واالحتفاظ فقد بلغ متوسط االجابات الكلي ) 
 ( .3.85بلغ متوسط االجابات الكلي ) بينت الدراسة وجود أثر لالهتمام بتنوع الجنس فقد 
  بينت الدراسة وجود أثر لدى العاملين في دائرة االحوال المدنية والجوازات على متغير الذكاء االصطناعي 
  بينت الدراسة وجود أثر لتنوع الموارد البشرية  بداللة أبعاده مجتمعة )تقبل )قبول( التنوع، فرص التقدم والتمثيل العادل، الفرص

ل ، بداللة أبعاده مجتمعة )التعلم عبر العم ذكاء االصطناعي ال فيمتكافئة في التعيين واالحتفاظ، االهتمام بتنوع الجنس(  ال
 األتمته ،النظم الذكية ،تعزيز صنع القرار، التعليم والتنظيم الذاتي( في دائرة األحوال المدنية والجوازات األردنية .

المتغير 

 المستقل

معامل 

 االرتباط

R 

 معامل التحديد
2R 

معامل 

 االنحدار

B 

قيمة )ت( 

 المحسوبة

قيمة )ت( 

 الجدولية
الداللة 

 االحصائية

نتيجة 

 الفرضية

االهتمام 

بتنوع 

 الجنس  

 قبول 0.212 2.065 1.257 0.127 0.018 0.133
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 بداللة أبعادها مجتمعة في دائرة األحوال المدنية والجوازات الذكاء االصطناعي لموارد البشرية في بينت الدراسة وجود أثر لتنوع ا
 األردنية

 على الذكاء االصطناعي  بداللة أبعاده مجتمعة في  دائرة األحوال المدنية   بينت الدراسة وجود أثر لتقبل )قبول( التنوع
 والجوازات األردنية.

 بينت الدراسة وجود أثر (α ≤ 0.05في الذكاء االصطناعي  بداللة أبعاده مجتمعة في  دائرة  فرص التقدم والتمثيل العادل ل
 األحوال المدنية والجوازات األردنية.

  في الذكاء االصطناعي  بداللة أبعاده مجتمعة في  دائرة   بينت الدراسة وجود أثر لفرص المتكافئة في التعيين واالحتفاظ
 جوازات األردنية.األحوال المدنية وال

 في الذكاء االصطناعي  بداللة أبعاده مجتمعة في  دائرة األحوال المدنية   بينت الدراسة وجود أثر لالهتمام بتنوع الجنس
 والجوازات األردنية.

 التوصيات: 6-2

 بناء على نتائج الدراسة تم وضع التوصيات التالية:

 جميع     لتوضيح استراتيجياتها في التعامل مع تنوع مواردها البشرية  على أن تحرص إدارة دائرة االحوال المدنية والجوازات
 العاملين لديها، وذلك من خالل عقد ورشات عمل ومحاضرات توعية.

  وضع سياساتها بشكل محددة للتعامل مع تنوع الموارد البشرية فيها، مع  على دائرة االحوال المدنية والجوازاتأن تعمل إدارة
 . سياسات لجميع العاملين للعلم والعمل بهاتلك ال توضيح

  تطوير وتطبيق استراتيجياتها سياستها، تجاه المساواة والعدالة وعدم التمييز في التعامل مع العاملين، بالشكل الذي يمكنها أن يتم
 من جني العديد من الثمار وتكتسب اللحمة والثقة بينها وبين العاملين لديها.

 دائرة االحوال المدنية والجوازات.مام بتطوير قدرات العاملين على التعامل مع الذكاء االصطناعي في العمل على زيادة االهت 
 . العمل على اجراء مزيد من الدراسات واالبحاث حول موضوع الدراسة 
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