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اململكة العربية السعودية

امللخص 1

تناولت هذه الدراسة أثـر تطبيق الذكاء االصطناعي علـى جـودة اتخـاذ القرارات وقد كان الهدف األساس من هذه الدراسة 
هو التعرف على دور الذكاء االصطناعي في اتخاذ القرارات اإلداريــة في إمارة منطقة عسيـر، وتمحورت مـشكلة الدراسة حول 
تطبيق أساليب الذكاء االصطناعي وأثـره على جـودة اتخـاذ القرارات، ولتحقيق هذه األهداف تم االعتماد على املنهج الوصفي 
االرتباطي، واستخدمت االستبانة كأداة لجمع املعلومات والبيانات من أفراد العينة، تكون مجتمع الدراسة من موظفي إمارة 
الــدراســة فقد تمثلت في عينة عشوائية بلغ عددها )200(  منطقة عسيـر والبالغ عددهم )600( موظًفا وموظفة، أمــا عينة 
موظًفا. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها وجــود عالقة ذات داللــة إحصائية بيـن استخدام أساليب الذكاء االصـطناعي 
وجـودة اتخاذ القرارات اإلدارية، وهذه العالقة فسرت بقيمة معامل التحديـد Square-R، والتي تصل إلى 0.5%، كما أشارت 
النتائج  الــذكــاء االصطناعي، وأظــهــرت  العلمـي ومتغيـر  بيـن املؤهـل  ــا »مــوجــًبــا« 

ً
ارتــبــاط بيـرسون أن هناك  ارتــبــاط  نتائج اختبار 

ا »موجًبا« بيـن املؤهل العلمي ومجال اتخاذ القـرارات اإلدارية، كما تبيـن أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية بيـن قدرة 
ً
ارتباط

النظام وبيـن جودة اتخاذ القرار، وأوصت الدراسة بضرورة تنمية مهارات العامليـن بهدف التعامل مع األساليب املختلفـة مـن 
الذكاء االصطناعي، والعمل على تحديد األسـس العلميـة واملوضـوعية الواجب اعتمادها في اتخاذ القرار.

الكلمات املفتاحية: الذكاء االصـطناعي، اتخاذ القرارات، وباء كورونا كوفيد 19.

املقدمة
تعد املعلومات التي تعتمد على األساليب اإلدارية الحديثة العصب املحرك لكافة أنواع القرارات املتخذة في أية منظمه 
سواء أكانت هذه املنظمة حكومية، أم خاصة تهدف إلى الربح وتقديم الخدمات. وقد ساهم التطور الهائل في تكنولوجيا 
الحاسوب في تطويـر طرق تـوفيـر هذه املعلومات بمواصفات معينه تخدم احتياجـات اإلدارة العليـا فـي عمليـات التخطـيط 
االستـراتيجي واتخاذ القرارات وخاصة في ظل التنافس الشديد بيـن منظمات األعمال، وبما أن املعلومات هي املعرفة التي 
تنتج من معالجة البيانات وهي النـاتج املنطقـي لنظـام املعلومات، فإنها تكتسب أهمية ضرورية لــإدارة في تحقيق أهدافها 
املناسبة عن  املعلومات  توفيـر  عــن طريق  وذلــك  االستـراتيجي،  اإلداري  املستوى  بخاصة على  و  اإلداريـــة  بكافة مستوياتها 
الطرق  مـن االعتماد عليها من خــالل  العليـا  اإلدارة  تمكـن  التي  لها،  تتعرض  التي  البيئية  املؤثـرات  املنظمة و عن  نشاطات 
التحليلية و االستنتاجية، بشكل أكبـر من االعتماد على التخميـن والحدس التي تضطر اإلدارة العليا إلى اللجوء إليها عند 

غياب املعلومات عنها. )حسن، علي، والساعد رشاد، 2017(.

وبالنظر إلى أن عملية صنع واتخاذ القرارات اإلداريــة في العصر الحالي، نجـدها مـن أهـم املقومات األساسية لإدارة 
مقدار  أن  يؤكد  الــذي  الــقــول  يصح  وعليه  التنظيمية.  املـستويات  مختلف  فــي  اإلداريــــة  العملية  محور  باعتبارها  الناجحة 

 *  تم استالم البحث في يناير 2022، وقبل للنشر في فبرايـر 2022، وسيتم نشره في ديسمبـر 2023.
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هدفت الدارسة إلى التعرف على دور الذكاء االصطناعي في اتخاذ القرارات اإلدارية في إمارة منطقة عسيـر، توصلت الدراسة 
إلى عدة نتائج أهمها وجود عالقة ذات داللة إحصائية بيـن استخدام أساليب الذكاء االصـطناعي وجـودة اتخاذ القرارات اإلدارية، 
وهذه العالقة فسرت بقيمة معامل التحديـد Square-R، والتي تصل إلى 0.5%، كما أشارت نتائج اختبار ارتباط بيـرسون أن هناك 
ارتباطا« موجبا« بيـن املؤهـل العلمـي ومتغيـر الذكاء االصطناعي، وأظهرت النتائج ارتباطا« موجبا« بيـن املؤهل العلمي ومجال اتخاذ 
القـرارات اإلداريــة، كما تبيـن أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية بيـن قدرة النظام وبيـن جودة اتخاذ القرار، وأوصــت الدراسة 
بضرورة تنمية مهارات العامليـن بهدف التعامل مع األساليب املختلفـة مـن الذكاء االصطناعي، والعمل على تحديد األسـس العلميـة 

واملوضـوعية الواجب اعتمادها في اتخاذ القرار.
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النجاح الذي يحققه أي منظمة يتوقف إلى حد كبيـر على فاعلية وكفاءة القرارات التي يتخذها، ومالءمتها للهدف املحدد 
والتي تكون نتيجة استخدام أساليب إدارية حديثة ومتطورة )ياغي، 2013: 29(.

ويظهر دور الــقــائــد فــي إدارة األزمــــات وذلـــك مــن خــالل توجيه الــجــهــود والعامليـن الحــتــواء األمــــراض والــســيــطــرة عليها 
19، فتأثيـر انتشار املرض واتخاذ تدابيـر التباعد االجتماعي، واتخاذ قيود وإنشاء بـرامج  وخاصة بعد انتشار وباء كوفيد 
حماية اجتماعية واملتـرتبة على عزلة األفراد مما يستدعي إيجاد حلول مبتكرة وخالقة لتقديم مساعدات تختص بتثقيف 
األشخاص الخاضعيـن للحجر الصحي والعامليـن في مرافقه بشأن تدابيـر الوقاية من العدوى ومكافحتها، ويتعيـن تدريب 

جميع العامليـن في مرفق الحجر الصحي على مراعاة االحتياطات النموذجية قبل تطبيق تدابيـر الحجر الصحي.

في اململكة العربية السعودية اتخذت العديد من اإلجــراءات وعدد من البـروتوكوالت الصحية للحد من انتشار وباء 
كوفيد 19 من خالل إجراءات الوقاية في التجمعات في العمل سواء كان الحكومي والقطاع الخاص، وفي منطقة عسيـر تم 
تشكيل غرفة إدارة أزمة وباء كوفيد 19 داخل اإلمــارة بموجب األمر رقم 181 وتاريخ 1441/7/21هــــــ )عسكر، 2020( كما 
يضيف عسكر )2020( لتنفيذ املهام املوكلة بها بالـتأكد من متابعة حصر واستيعاب كافة توجيهات الدولة، والتأكد من 
تنفيذ  في  املستمر  والتحسيـن  تنفيذها  إتقان  والتأكد من  التوجيهات  تلك  لتنفيذ  املعنية  الجهات  بيـن  التنسيق  انسيابية 
األداء وتكون تلك التطبيقات بما ينسجم مع خطط االستجابة املعتمدة، وتطبيق اإلجراءات االحتـرازية والوقائية وفق آلية 

وتنظيم عالي الجودة ملواجهة انتشار وباء كوفيد 19.

مشكلة الدراسة
تحاول الدراسة الكشف عن أثـر تطبيق الذكاء االصطناعي على جودة اتخاذ القرارات في ضل وباء كوفيد 19 في 
إمارة منطقة عسيـر، بعد قيام القيادة في منطقة عسيـر وعلى رأسها صاحب السمو امللكي األميـر تـركي بن طالل بن عبد 
بــإعــداد الخطط واإلجـــراءات وإنشاء   19 العزيـز، أميـر منطقة عسيـر، واملــشــرف العام على غرفة إدارة أزمــة كوباء كوفيد 
آليات أو تعزيـز آليات وإجراءات بتقديم الخدمات من املجاالت ذات األولوية للمراقبة من خالل تطبيق الذكاء االصطناعي 

على هذه الجهة الحكومية املحركة ملنطقه عسيـر بكل جهاتها الحكومية، وتظهر املشكلة بالتساؤل الرئيس التالي:

ما أثـر تطبيق الذكاء االصطناعي على جودة اتخاذ القرارات في ظل وباء كوفيد 19 في إمارة منطقة عسيـر؟

ويتفرع منه التساؤالت الفرعية التالية:

هل هناك تأثيـر لتطبيق أساليب الذكاء االصطناعي على جودة القرار اإلداري املتخذ؟- 

هل هناك تبايـن في اتخاذ القرارات اإلدارية في إمارة منطقة عسير وبيـن درجة مراعاتها وتطبيقها ألساليب الذكاء االصطناعي؟- 

منهجية الدراسة
ه  في ضوء طبيعة الدراسة وأهدافها وتساؤالتها تم استخدام املنهج الوصفي االرتباطي، وعرفه )العساف، 2012( بأنَّ
مَّ التنبؤ بمستوى معيـن من 

َ
املنهج الذي ُيستخدم في قياس العالقة بيـن متغيـريـن )متغيـر مستقل، ومتغيـر تابع(، َوِمــْن ث

مَّ 
َ
، َوِمْن ث

ً
الداللة في صورة رقمية، وتعتبـر العالقات االرتباطية بمثابة خطوة أولية تنحى بالباحث نحو دراسة أكثـر شموال

ــدرة على الوصول لنتائج أكثـر منطقية. وفي الدراسة 
ُ
عد أكثـر ق

ُ
االرتقاء في خطوات تالية نحو دراســة سببية أو تجريبية ت

الحالية فإن املتغيـر املستقل )الذكاء االصطناعي( أما املتغيـر التابع فيتمثل في )اتخاذ القرارات(.

أهداف الدراسة
تسعى الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية:

التعرف على تطبيق واستخدام أساليب الذكاء االصطناعي ودورها فـي اتخاذ القرار في ظل وباء كوفيد 19.- 

تطويـر مهارات االبتكار واإلبداع لدى املوظفيـن في كافة املستويات اإلدارية.- 

التعرف على أهم املعوقات اإلدارية والقانونية واملالية والتكنولوجية املؤثـرة سـلًبا فـي كفاءة القرارات اإلدارية املتخذة.- 

تقديم مجموعة من النتائج والتوصيات من شانها أن تساهم في تفعيل دور اتخاذ القرارات في إمارة منطقة عسيـر.- 
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أهمية الدراسة

تنبع أهمية الدراسة من أهمية الذكاء االصطناعي في حياة الفرد بشكل عام، وتـزايد أهميته في ظل ظروف خاصة ومنها 
الجائحة الصحية التي ضربت اقتصاديات أغلب الدول، لذا وجب على رواد األعمال واملستثمريـن اتخاذ القرارات الصائبة 
وفي الوقت املناسب والبحث عن األساليب املساعدة على ذلك لتقليل معدالت الخطأ والوصول إلى النتائج املرجوة بدقة، 
وفــي هــذا اإلطــار تم االعتماد على ثــورة تكنولوجيا املعلومات وباألخص على الذكاء االصطناعي من خــالل الكشف ودراســة 
العوامل التي تؤثـر في اتخاذ القرار من خالل تطبيق واستخدام أساليب الذكاء االصطناعي في إمارة منطقة عسيـر، وتأتي 
أهمية هذه الدراسة من أهميــة إمارة منطقة عسيـر في اململكة العربية السعودية، ودوره في االقتصاد الوطني، ومساهمته 
القطاع على جميع  في عمليات هــذا  الــقــرارات كعامل مهم  اتخاذ  العاملة وتوظيفها. وأهمية  القوى  في استقطاب  الرئيسة 

املستويات اإلدارية، حيث يمتاز العمل اإلداري بحساسيته وتأثـره بالتغيـرات االقتصادية واالجتماعية بشكل واضح.

حدود الدراسة

 عن الــحــدود املعروفة والتي تتعلق بأسلوب الــدراســة، فــإن املــوضــوع له من الــحــدود ما قد يحول دون تحقيق 
ً
فضال

األهداف منه، وعلى رأسها الحدود املتعلقة باملوضوع ذاته وهي الذكاء االصطناعي باعتباره من املواضيع الحديثة واملتجددة 
مع تجدد التقنية، وكذلك الحدود العلمية، فرغم كثـرة الدراسات واألبحاث عن موضوع الذكاء االصطناعي إال أن ربطها 
بالقرارات اإلدارة محدود، وهذا ما يأخذنا إلى العملية باعتبار أن الدراسة تحاول الكشف عن تطبيق واستخدام أساليب 

الذكاء االصطناعي في إمارة منطقة عسيـر األمر الذي يتطلب الحصول على بيانات دقيقة.

مصطلحات الدراسة
الذكاء االصطناعي: هو »قدرة اآللة على القيام باملهام التي تحتاج للذكاء البشري عند أدائها مثل االستنتاج املنطقي - 

والتعلم والقدرة على التعليل« )مكدا�شي، 1987(. كما يعرف بأنه »منهج للتصرف يختار من بيـن عدد من البدائل 
ليحدث أثـًرا يحقق نتيجة« )النعيمي، 2017(.

وباء كوفيد 19: هو مرض من ساللة جديدة من الفيـروسات التاجية )كورونا(، وهو فيـروس جديد يـرتبط بعائلة - 
1( وقد   :2020 بوستينـز،  )كويـن  »ســـارز«  الوخيمة  الــحــادة  التنفسية  املتالزمة  بمرض  تتسبب  التي  الفيـروسات 
انتشر املرض في معظم دول العالم، وتكمن خطورته بعد أن يصاب األفراد بالعدوى من مالمسة األسطح امللوثة 
بالفيـروس ومن ثم ملس وجوههم، وكذلك العدوى من األشخاص والتقارب غيـر املبـرر، وللحد من انتشاره تتخذ 
البالد إجـــراءات مجتمعية وإداريـــة ملنع املزيد من العدوى والحد من تأثيـر انتشار املــرض ودعــم إجـــراءات وطنية 
تتمثل التنسيق مع السلطات الصحية والتعليمية واإلدارية وااللتـزام بتوجيهاتها، مع اتخاذ التدابيـر واإلجراءات 

الوقائية اتجاه التجمعات البشرية التي تتسبب بانتقال العدوى )األمم املتحدة، 2020(.

الدراسات السابقة

بعد االطالع على عديد من الدراسات التي تناولت متغيـرات املوضوع سواء املتعلقة منها بالذكاء االصطناعي أو بجودة 
القرارات اإلدارة، فقد تم تجميع األهم منها واألقرب إلى موضوع دراستنا وهي:

 - دراسات باللغة العربية
ً

أوال

دراسة )الشراري، 2021(: بعنوان »أثـر الذكاء االصطناعي على جودة القرار اإلداري من وجهة نظر قادة مدارس  1-
املرحلة الثانوية بمنطقة الجوف التعليمية«، وهدفت إلى تحليل أثـر الذكاء االصطناعي على جودة القرار اإلداري من 
الثانوية في إدارة الجوف التعليمية باململكة العربية السعودية، استخدم الباحث  وجهة نظر قــادة مــدارس املرحلة 
املنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة من )60( قائًدا و قائدة من قيادات املدارس الثانوية بمنطقة الجوف 
للعام الــدرا�شــي 2019-2020، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها وجــود أثـر عــاٍل ذي داللــة إحصائية 
ألبعاد الذكاء االصطناعي )قدرة اإلدارة، وسلوك املستخدم، والتدريب والتطويـر، وتوفر الخبـراء( على جودة القرار 



أثر تطبيق الذكاء االصطناعي على جودة اتخاذ القرارات ...

6

إلــى متغيـر الجنس  عزى 
ُ
ت في تقديـر املبحوثيـن للذكاء االصطناعي  اإلداري، وعــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائية 

عزى إلى متغيـر الجنس 
ُ
والخبـرة، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقديـر املبحوثيـن لجودة القرار اإلداري ت

والخبـرة، وقد أوصت الدراسة بضرورة اهتمام مكاتب اإلدارة التعليمية بمفهوم الذكاء االصطناعي وبعمليتي سلوك 
املستخدم والتدريب والتطويـر، واتخاذ السياسات واإلجراءات التي تعمل على زيادة مستوى إدراك العامليـن ألهمية 
الذكاء االصطناعي من خالل عقد دورات تدريبية للعامليـن فيها، كما أوصت بضرورة تحديث وتطويـر بـرامج الذكاء 

االصطناعي املستخدمة لتمكيـن اإلدارات املختلفة من اتخاذ القرارات املناسبة في الوقت املناسب.

دراسة )موالي وآخرون، 2021(: بعنوان »تطبيق الذكاء االصطناعي والذكاء العاطفي في اتخاذ القرار«، وهدفت إلى  2-
بيان أثـر تطبيق الذكاء االصطناعي والذكاء العاطفي على اتخاذ القرار لدى البنوك تجارية، كما هدفت إلى تحليل 
أثـر الذكاء االصطناعي على اتخاذ القرار، وتحليل أثـر الذكاء العاطفي على اتخاذ القرار، ولتحقيق هدف الدراسة 
اعتمدت على املنهج الوصفي التحليلي، وتم تصميم استبيان للحصول على البيانات ليتم وتحليلها باستخدام بـرنامج 
. وتوصلت إلى مجموعة من النتائج أهم أن هناك ارتباط سالب 

ً
62 مفردة SPSS V23، وتكونت عينة الدراسة من 

بيـن الذكاء االصطناعي واتخاذ القرارات اإلدارية وهناك ارتباط سالب بيـن الذكاء العاطفي واتخاذ القرارات اإلدارية.

دراسة )الصالح وآخرون، 2018(: بعنوان »تطبيق استـراتيجيات الذكاء االصطناعي على املستوى الدولي )اإلمارات  3-
العربية املتحدة نموذًجا(«، وهدفت إلى معرفة كيفية تطبيق والتحكم في استـراتيجيات الذكاء االصطناعي، فنظًرا 
الستخدام الذكاء االصطناعي بنجاح في مجموعة واسعة من املجاالت من بينها الطب، والتعليم، واألســواق املالية، 
تبنت عديد  اإلنتـرنت، حيث  البحث على  العلمية، ومحركات  واالكتشافات  والقانون،  اآللــي،  والتحكم  والصناعة، 
في  وتوظيفها  التكنولوجيا  الســتــخــدام  املتحدة  العربية  اإلمــــارات  بينها  مــن  االصطناعي  الــذكــاء  استـراتيجيات  الـــدول 
مختلف املجاالت والقطاعات لتحقيق االستدامة ، ولتحقيق أهداف الدراسة فقد استخدم الباحث املنهج الوصفي، 
توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أنَّ دولة اإلمارات قامت بإدراج الذكاء االصطناعي كجزء استـراتيجي 
في آليات العمل الحكومي والتحول اإللكتـروني، واالستثمار في التكنولوجيا لدعم االقتصاد واالستثمار في رأس املال 
فــي مجال تطويـر  نقلة نوعية غيـر مسبوقة  إنــتــاج وتصديـر املعرفة، مما يشكل  الوطنية، ودعــم  البشري والــكــوادر 

العمل الحكومي واالرتقاء بالخدمات التي تقدمها الدولة في إطار املدن الذكية.

إلــى عــادات العقـل في تنمية حب االستطالع املعرفي  4- 2006(: بعنوان »فاعلية بـرنامج تدريبي مستند  دراســة )ثابت، 
والذكاء االجتماعي لدى أطفال الروضة«، ودعــت فيه الباحثة إلى ضــرورة البدء بتدريب األطفال منذ صغرهم على 
عادات العقل فـي سن مبكرة بأساليب واستـراتيجيات تتجاوز ما اعتادت عليه املدرسة التقليدية، واختارت عينة 
من 30 طفل تم تقسيمهم ملجموعتيـن، وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بيـن متوسط 
بأبعاده الثالثة على املجموعتيـن التجريبية والضابطة، ووجود  األداء البعدي على مقياس حب االستطالع املعرفي 
فروق ذات داللة إحصائية ما بيـن متوسطات األداء البعدي على مقيـاس الـذكاء االجتماعي املصور ألطفال الروضة 

بأبعـاده الثالثـة علـى املجمـوعتيـن التجريبيـة والضابطة.

ثانًيا - دراسات باللغة األجنبية

دراسة )Michael Negnevitsky, 2004(، بعنوان: Intelligence Systems، والتي اعتبـرت أن األنظمة الخبيـرة  1-
في املجاالت  الذكية  التطويـرات  الكبيـر من  الـذكاء االصطناعي رغــم العدد  في مجـال  بالفعل  النجاح  هي مفتاح 
املختلفة للمعرفة البـشرية، ومن الخطأ املبالغة في تقديـر إمكانيات هذه التقنية. فالصعوبات معقدة جًدا، وتقع 
في كل مـن العالم التقني والعالم االجتماعي. وقد توصلت نتائج الدراسة إلى أن األنظمة الخبيـرة محددة بنطاق 
خبـرة محددة، وهــذا النطاق يهـتم بجميـع العوامـل النفسية البشرية املرتبطة به، وبسبب النطاق الضيق، ال 
تكون األنظمة الخبيـرة متماسكة ومرنة مثلما يـريد املستخدم، فعند إعطاء النظام الخبيـر مهمة مختلفة عن 
املشاكل التقليدية يمكن أن يحاول النظام حلها ويمكـن أن يفشل في ذلك، وأنه من الصعب التحقق من صحة 

ا أسـلوب عـام لتحليل درجة كمالها واتساقها.
ً
النظم الخبيـرة وسالمتها. فال يوجد حاليـ

انــه عندما تحتاج املنظمة التــخــاذ قــرار لحل  2- إلــى  Expert System، وأشـــارت  بــعــنــوان:   ،)Craig, 2001( دراســـة
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املـشكلة،  طبيعـة  حــول  الكافية  الخبـرة  يملكون  باعتبارهم  الخبـراء،  لنصيحة  عــادة  تلجأ  فإنها  معقدة  مشكلة 
إلــى أن األنظمة  الــدراســة  البدائل املتوفرة وفــرص النجاح وتكاليف العمل املتوقعة. وتوصلت نتائج  ويــدركــون 
إلى  أن تصل  املشاكل، تستطيع  لحـل  وبـرمجيـات  أي أجهزة حاسوبية  أو  قــرار  أنظمة صنع  بالطبع هي  الخبيـرة 
مستوى معيـن في األداء تساوي أو حتى تتعـدى الخبـراء البشرييـن في بعض االختصاصات، وبخاصة في حل العقد 
املستعصية، وأن األنظمة الخبيـرة بطبيعتها هي فرع تطبيقي من الذكاء االصطناعي، ويتم تطبيقه في التشخيص 
الطبي، استكشاف املعادن، تكوينات الكمبيوتـر، كما أن األنظمة الخبيـرة تنتـشر في مجاالت تطبيقية معقدة 

كإدارة العقارات والقدرات وخطط الشركات وتحليل الخطأ.

دراسة )Fuzzy, 1995(، بعنوان: Expert Systems، وأشارت إلى أن معظم تطبيقات املنطق الضبابي في مجال  3-
للمنطق  املعرفة  تمثيـل  قـوة  من  فقط  جــزًءا صغيـًرا  تستخدم  الضبابي  التحكم  نظم  أن  إال  الـتحكم.  هندسة 
الضبابي. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن النظم الضبابية املبنية على القواعد على تحسيـن قوة الحوسبة أسرع 
من نظم الخبـرة التقليدية وتحتاج إلى قواعد أقل، فيدمج نظام الخبـرة الضبابي القواعد مما يجعلها أكثـر قوة، 
وتسمح النظم الضبابية بتحسيـن تمثيل اإلدراك، وذلك بتشفيـر املعرفة في صـورة تعكـس الطريقة التي يفكر بها 
الخبـراء في املشكلة املعقدة، كما النظم الضبابية لها املقدرة على تمثيل خبـراء متعدديـن، وتجعل عمل النظام 
معتمًدا تماًما على االختيار الصحيح للخبـراء البشرييـن، ورغم أن االستـراتيجية املعتادة هي إيجـاد أحـد الخبـراء 
ـا جيًدا، فيمكن أن تكون 

ً
البشرييـن عند بناء نظام خبـرة أكثـر تعقيًدا، أو عندما ال تكون الخبـرة معرفة تعريف

هناك حاجة إلى خبـراء متعدديـن.

دراسة )Rose, 1990(، بعنوان: Artificial Neural Networks، وأشارت إلى أن الشبكات العصبية هي نموذج  4-
تفكيـر مبني على العقل البـشري. فيتكون املخ من مجموعة كثيفة متشابكة من الخاليا العصبية، أو وحدات 
10 بليـون عصبون )خلية  تشغيل املعلومـات األساسية، تسمى خاليا عصبية. ويتكون مخ اإلنـسان مـن حـوالي 
في  املــتــعــددة  العصبونات  وباستخدام  ببعض  بعضها  عصبي(  اشتباك  )نقطة  تشابك  تـرليون  و60  عصبية(، 
نفس الوقت يمكن للمخ أن يؤدي وظائفه أسرع كثيـًرا من أسرع الحاسبات املوجودة في وقتنا الحالي، وتوصلت 
الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن التعلم هو سمة أساسية وضرورية للشبكات العصبية البيولوجية، 
عند  العصبية  الشبكة  لتقليد  مــحــاوالت  إلــى  بها  تتعلم  أن  يمكن  الــتــي  والطبيعية  السهولة  خـصائص  وقـــادت 
اإلنسان وتمثيلها في الحاسب، كما تتصل العصبونات في الخاليا العصبية بواسطة روابــط، ولكل رابط وزن 

عددي مصاحب له، وتمثل األوزان الوسيلة لذاكرة طويلة املدى.

Decision Support System & Expert System، حيث أشار الباحث  5- دراســة )AlGhamdi, 1990(، بعنوان: 
 DSS إلى أنه عند تقديم هيكل أو بناء نظام، البد من وجود مكونات خارقة وذكية تتميـز بالتكامل، مثل أنظمة
االقتصادية واملالئمة ألغراض العمليـات وصـياغة املشكالت توصل في دراسته أن نظام DSS الفعال يكون الزًما 
لتنفيذ املهام التالية: فهم الحقل أو امليدان بما فيه من مصطلحات فنية ومعطيات متوفرة، وصياغة املشكالت 

والفصل في االدعاءات وتقريـر ما هو مناسب، وربط املشكلة بالحل وتقديم النصيحة التخاذ القرار املناسب.

Artificial Intelligence، وأشــارت إلى أنه يمكن فهم القيمة الكامنة للذكاء  6- دراســة )Bonnet, 1984(، بعنوان: 
االصطناعي بشكل أفضل مـن خـالل مقارنتها مع الذكاء الطبيعي أو الذكاء البشري وتوصلت الدراسة إلى النتائج 
الــذكــاء االصطناعي  ــا، يسهل نسخ 

ً
ثــبــات الــذكــاء الطبيعي فأقل  أمــا  ــا، 

ً
ثــبــات الــذكــاء االصطناعي أكثـر  التي مفادها أن 

 للتلمذة وتدريس الصانعة، ويستحيل نسخ 
ً
وتوزيعه بينما تتطلب عملية نقل معلومة من شخص آلخر نظاًما طويال

الخبـرة من شخص آلخر بشكل كامل، كما يمكن أن يكون الذكاء االصطناعي أقل كلفة من الذكاء الطبيعي، وتوجد 
ظـروف كثيـرة يكون فيها شراء خدمات جهاز حاسوب أقل كلفة من القوى البشرية املطلوبـة علـى املـدى البعيد.

تعقيب على الدراسات السابقة:

بالنظر إلى الدراسات السابقة نجد أنها متنوعة من حيث اختيار موضوع البحث )املتغيـر التابع واملتغيـر املستقل(، 
وكذلك نالحظ أنها متنوعة من حيث سنة نشر الدراسة، فبعضها حديث يـرجع لعام 2020 و2021، وبعضها قديم يـرجع 

إلى العقد األول من األلفية الثالثة، وبالنظر إلى منهجية الدراسة نالحظها أنها جمعًيا استخدمت املنهج الوصفي.
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تتقاطع دراستنا مع الدراسات السابقة في العديد من األمور مثل الذكاء االصطناعي وجودة اتخاذ القرارات وجائحة 
كورونا، لكن تختلف دراستنا عن الدراسات السابقة في أنها تطبق على إمارة عسيـر في اململكة العربية السعودية.

اإلطار النظري للدراسة

املبحث األول - إمارة منطقة عسيـر

تعد إمارة منطقة عسيـر إحدى مناطق اململكة العربية السعودية وتقع في الجنوب الغربي منها. تبلغ مساحتها 81,000 
كم²، ويبلغ عدد السكان 2,261,618 نسمة )2018( وعاصمتها ومقر اإلمــارة فيها مدينة أبها، يتولى إمــارة املنطقة تـركي بن 
طالل بن عبد العزيـز آل سعود الذي تعيـن في 27 ديسمبـر 2018، ويبلغ عدد سكان منطقة عسيـر حسب تقديـرات عام 
2018 وحسب بيانات الهيئة العامة لإحصاء 2,261,618 نسمة منهم سعوديون بنسبة 83%. ونسبة الذكور السعوديون 
 7.5% من سكان اململكة ونمًوا سكانًيا بمعدل %3.8 

ً
49.9% بينما نسبة اإلناث 50.1%. ويشكلون سكان املنطقة إجماال

سنوًيا وذلــك بنهاية عام 1431 هجرية. وعــدد املساكن في منطقة عسيـر 452,057 مسكن، ودخلت املنطقة تحت النفوذ 
السعودي لفتـرة قصيـرة في فتـرة الدولة السعودية األولى، وبوصول حملة محمد علي في الحرب العثمانية السعودية انتهت 
العسيـري  العسيـري، وسعيد بن مسلط املغيدي  الدولة السعودية، وحكم منطقة عسيـر األميـر علي بن مجثل املغيدي 
وبعد ذلك حكمها آل عايض حتى ضمها للمملكة العربية السعودية في عشرينيات القرن املا�شي. وتمتد منطقة عسيـر من 
حــدود الــدرب والشقيق وبيش )منطقة جـــازان( في الجنوب الغربي إلــى حــدود اليمن في الجنوب الشرقي، ومــن حــدود وادي 
الــدواســر )منطقة الــريــاض( في الشمال إلــى رنيه )منطقة مكة املكرمة( إلــى غامد وزهـــران )منطقة الباحة( إلــى منطقة مكة 
املكرمة في السهل الساحلي التابع للقنفذة، كما تحدها من الشرق إمارة منطقة نجران، ومن الغرب محافظة القنفذة وجزء 

من ساحل البحر األحمر.

املبحث الثاني - الذكاء االصطناعي

تعريف الذكاء االصطناعي 1-

الذكاء االصطناعي علم معرفي حديث، بدأ رسمًيا في خمسينات القرن املا�شي. أما قبل تلك الفتـرة، فنجد أن عدًدا 
من العلوم األخرى ُعنيت بشكل أو بـآخر بالـذكاء االصـطناعي، وبطريقة غيـر مباشرة وذلك باستعراض علم الوراثة، نجد 
ما يـرتبط بالذكاء في حقل دراسـة جينات العلماء في محاولة إلعزاء ذكائهم للوراثة والبحث عن ماهية الذكاء كذلك شغلت 

الفالسفة قبل أكثـر من ألفي عام، فقد حاولوا فهم كيـف تتم رؤية األشياء، وكيف يتم التعلم، والتذكر والتعليل.

ومع حلول استخدام الحاسوب في الخمسينيات تحولت هذه البحوث إلى أنظمة تجريبية واقعية، وحالًيا، فإن للذكاء 
االصطناعي تطبيقات عديدة، سواء كانت ذات أغراض عامة مثل اإلدراك والتعليل املنطقي، أو كانت كلمات ذات غرض 
خاص مثل التشخيص الطبي. غالًبا فإن الخبـراء والعلماء يتوجهون إلى الذكاء االصطناعي فقط ملعرفة خبـراتهم وتجـاربهم 

التي قضوا بها حياتهم. فالذكاء االصطناعي مجال عالمي يصلح لجميع التوجهات )محمود وعطيات، 2006: 8(.

وقد تم تعريف الذكاء االصطناعي بأنه: »دراســة كيفية توجيه الحاسب ألداء أشياء يؤديها اإلنـسان بشكل أفضل« 
)محمود والعطيات، 2016: 12(. وكذلك فإن الذكاء االصطناعي: هو العلم القادر على بناء اآلالت التي تؤدي مهاًما تتطلب 
قـــدًرا مــن الــذكــاء الــبــشــري عندما يــقــوم بها اإلنــســان )Holland, 2012: 39(. أمــا علم الــذكــاء االصــطــنــاعــي فهو »أحـــد علوم 
الحاسب اآللي الحديثة، التي تبحث عـن أسـاليب بـرمجية متطورة للقيام بأعمال واستنتاجات تشابه ولو في حدود حقيقة 
 في تعريف الذكاء اإلنساني وتحديد أبعاده، ومن ثـم 

ً
تلك األساليب التي تنسب لذكاء اإلنسان، فهو بذلك علم يبحث أوال

محاكاة بعض خواصه )محمود وعطيات، 2016: 14(.

أنواع الذكاء االصطناعي 2-

يمكن تقسيم الذكاء االصطناعي إلى نوعيـن من الوظائف أو املهام. النـوع األول: وظـائف حياتية ذكية: وتعني كل تلك 
املهام التي يمكن أن نقوم بها بشكل دوري لكي تتصرف وتتفاعل في العالم، وهذا يتضمن الرؤية مع القدرة على فهم الذي 
هو  وظائف ومهام خبيـرة:  الثاني:  9(. والنوع   :2007 )عرنـوس،  والتخطيط، والحركة  الطبيعية،  اللغة  إلــى  نـراه، إضافة 
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ً
الوظائف الخبيـرة، أي أن الذكاء االصطناعي ُيعنى باملهام التـي ينفـذها بعض الناس بشكل جيد، التي تتطلب تدريًبا شامال

ويمكن أن تكون مفيدة خصوًصا ألتمتة هذه املهام بحيث يمكن أن يكون هناك نقص بالخبـراء كمثال للتفكيـر الخبيـر. 
املالي   التشخيص الطبي، وصيانة األجهزة، وتـرتيب الحاسوب، والتخطيط  في  ومن األمثلـة عليهـا األنظمة الخبيـرة املطبقة 

)عرنوس، 2007: 9(.

تطبيقات علم الذكاء االصطناعي 3-

أشار كل من )محمود وعطيات، 2016( إلى عدد من التطبيقات املهمة واألكثـر شيوًعا فـي علم الذكاء االصطناعي وهي 
تطبيقات األلعاب، وتطبيقات مكينة التعليل وإثبات النظريـات، واألتمتة، والحوسبة الظاهرة واملعالجة املوزعة املتوازية، 

والتصنيف اإلرشادي والذكاء االصطناعي.

مالمح بـرمجة الذكاء االصطناعي 4-

التمثيل الرمزي: تتسم بـرمجيات الذكاء االصطناعي عموًما باستخدامها رموًزا غيـر رقمية وهـو مـا يـشكل نقًضا - 
ا للفكرة السائدة بأن الحاسبات ال تستطيع أن تتناول سوى األرقــام )1، 5( غيـر أن ذلك ال يمنع من أداء 

ً
صارخ

بعض العمليات الحسابية إذا لزم األمر )ملوخيـة، 2007: 275- 276(.

االجتهاد: تتسم بـرمجيات الذكاء االصطناعي عموًما بعدم وجود حل خوارزمي معروف للمشاكل التـي تتناولها، - 
لذلك البــد مــن اللجوء إلــى االجتهاد ويتمثل االجــتــهــاد، فــي اختيار طــرق الحـل التـي تبدو مالئمة مــع اإلبــقــاء على 
فــرصــة التغييـر إلــى طريقة أخـــرى فــي حــالــة عــدم توصـل الطريقـة األولـــى إلــى الــحــل املــنــشــود فــي الــوقــت املناسب 

)ملوخية، 2007: 276-275(.

أحد معاييـر السلوك املتسم بالذكاء هو القدرة على التعلم من األخطاء وهو مـا يـؤدي إلـى -  القدرة على التعلم: 
تحسيـن األداء نتيجة االستفادة من األخطاء السابقة، ولو طبقنا هذا املعيار بحذافيـره ملا وجـدنا سوى عدد قليل 
من البشر يمكن أن ُيعدوا أذكياء، وتـرتبط ملكة تعلم اإلنـسان مـن األخطـاء بقدرته على التوصل من الجزئيات إلى 

العموميات )ملوخية، 2007: 276-275(.

العالقة بيـن الذكاء اإلنساني والذكاء االصطناعي 5-

شكل مجال الذكاء االصطناعي Intelligence Artificial في منتصف الخمسينيات من القـرن املا�شي رافــًدا أساسًيا 
من روافد الثورة املعرفية. فقد كان املناخ العام بيـن الباحثيـن في علوم كعلم النفس وعلم األعصاب وفلسفة العقل وعلم 
بيـن املثيـر  القائم على مجرد الربط  إلـى تجـاوز النموذج السلوكي املبسط في دراســة العقل  الكمبيوتـر يقوم علـى الحاجـة 
واالستجابة إلـى نموذج معرفي يهدف إلى دراسة اآلليات الداخلية لعمل أي نظام ملعالجة املعلومـات، سـواء كان هذا النظام 
إنسانًيا أو آلًيا. فالذكاء االصطناعي يسعى إلى فهم األسس الحاسوبية الالزمة إلنتاج آلة تسلك على نحو ذكي، فهو يهدف 
في نهاية املطاف إلى بناء أنظمة تتسم بالذكاء والقدرة على الـتعلم. وقـد لخـص مجموعة من رواد هذا التخصص هدفهم في 
مرحلة مبكرة من تاريخ هذا العلم بأنـه »صـنع آالت يمكن أن يوصف سلوكها بالذكاء لو كان القائم بهـذا الـسلوك إنـساًنا« 

.)Barto, 2016: 834--846(

وهذا الذكاء يعد نتيجة ذلك الجهد املشتـرك بيـن العامليـن في مجال الحاسب اآللي والعـامليـن في مجال علم النفس 
املعرفي وعلم األعصاب. وهو كذلك - من ناحية أخرى - رافد أساسـي من روافد علم املعرفة Science Cognitive الذي يهدف 
إلى دراســة كيفية عمل العقل مـن ناحية أخرى عن طريق العمل املشتـرك بيـن متخصصيـن في علـم الـنفس املعرفـي وعلـم 
األعصاب واللغويات واألنثـروبولوجيا وفلسفة العقل باإلضافة إلى الذكاء االصطناعي. يمثل إسهام فهم الذكاء االصطناعي 
في فهم الــذكــاء اإلنساني هو الوجه اآلخــر من القصة. فمـن ناحية يــؤدي فهم الــذكــاء للعمليات األخــرى ـكــاإلدراك والــذاكــرة 
واللغة واالستدالل لدى اإلنـسان إلى تحسيـن قدرة الباحثيـن في الذكاء االصطناعي على الوصول إلى وسائل صـناعية )آالت( 
قادرة على القيام بهذه العمليات. ومن ناحية أخرى فإن تنمية بحوث الذكاء االصطناعي تـزيد من قدرة علماء النفس على 
فهـم عمليات التفكيـر والذكاء اإلنساني. وعلى هذا األسـاس يجـب التفرقـة فـي إطـار الـذكاء االصطناعي بيـن بحوث الذكاء 

االصطناعي بمعنـاه الـدقيق وبحـوث املحاكـاة املعرفيـة.
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أما بحوث املحاكاة فإنها تقوم على عمل نماذج تحاكي خصائص األداء اإلنساني نفسها، بكل جوانب القوة والقصور 
 إال إذا كان بإمكان 

ً
فيها حسب تصور نظري معيـن. وبالتالي فإن الوصول إلـى أفـضل مستوى ممكن من األداء ليس مرغوبا

اللذيـن  الــذكــاء االصطناعي ومحاكاة املعرفة  بيـن  الــفــروق الدقيقة  النظر عن  اإلنــســان األداء على هــذا املستوى. وبصرف 
يستخدمان بشكل متداخل، فإن خطوات منهج املحاكاة تبدأ باختيار القدرة أو املهارة املعرفية )مشكلة أو فقرة في اختبار 
( ثم دراســة األفــراد ذوي األداء املرتفع فـي مقابـل األفـراد ذوي األداء منخفض املستوى )مرتفعي أو منخف�شي 

ً
الذكاء مثال

الذكاء(، عن طريـق مالحظـة سـلوكهم أو مالحظة حركات العيـن في أثناء حل املشكالت أو مقابلتهم للحصول على بـروتوكوالت 
لفظية حول خطواتهم لحل املشكالت. وتستخدم املعلومات املستخلصة بهـذه الطـرق فـي عمـل نظريات أو نماذج لتتابع 
العمليات املعرفية الالزمة للقيام بالسلوك الذكي، وتصاغ هذه النظرية في صورة بـرنامج كمبيوتـر ثم يبدأ اختبار النظرية 
 لهذا البـرنامج. وعن طريق تحليل هذا األداء ومقارنته بـأداء مفحوصيـن 

ً
بأن يطلب من الجهاز أداء املهمة موضع الدراسة وفقا

بشرييـن على املهمة نفسها يجري تقديـر مدى دقة النموذج أو النظريـة ومواضـع القوة والضعف فيها عن طريق حساب ما 
يعرف بجودة املواءمة Goodness بيـن أداء البـرنامج وأداء املفحوصيـن البشرييـن على االختبار نفسه أو املهمة. وعلى هذا 

.)Holland, 2012: 66( األساس يحـدد مدى إمكان قبول النظرية أو رفضها أو تعديلها

وتفيد بحوث محاكاة العمليات املعرفية بوجه عام في تحقيق هدفيـن رئيسـن:

الهدف األول: هو اختبار االتساق الداخلي بيـن االفتـراضات الضمنية داخل كل نظرية.- 

الهدف الثاني: الذي يتحقق من خالل استخدام تقنية املحاكاة فهو إمكان اختبار النمـاذج أو النظريات من خالل - 
مقارنة أداء الكمبيوتـر باألداء البشري على املهام نفسها، وبطبيعة الحـال كلما ارتفع مستوى التطابق بينهما دل 

.)Idem, 66( ذلك على صدق النظرية

الخصائص العامة للذكاء االصطناعي 6-

:)Jean, 1987( أجمع املختصون أن للذكاء االصطناعي خصائص عامة أهمها

استخدام الذكاء في حل املشاكل املعروضة.- 

القدرة على التفكيـر واإلدراك- 

القدرة على اكتساب املعرفة وتطبيقها- 

القدرة على التعلم والفهم من التجارب والخبـرات السابقة.- 

القدرة على استخدام الخبـرات القديمة وتوظيفها في مواقف جديدة.- 

القدرة على استخدام التجربة والخطأ الستكشاف األمور املختلفة- 

القدرة على االستجابة السريعة للمواقف والظروف الجديدة- 

القدرة على التعامل مع الحاالت الصعبة واملعقدة- 

القدرة على التعامل مع املواقف الغامضة مع غياب املعلومة- 

القدرة على تمييـز األهمية النسبية لعناصر الحاالت املعروضة- 

القدرة على التصور واإلبداع وفهم األمور املرئية وإدراكها.- 

القدرة على تقديم املعلومة إلسناد القرارات اإلدارية.- 

املبحث الثالث - اتخاذ القرارات اإلدارية:

تعريف اتخاذ القرار اإلداري 1-

تـــــزايــد اهــتــمــام علماء اإلدارة والــســلــوك التنظيمي بــدراســة مفهوم اتــخــاذ الـــقـــرارات، فمن خـــــالل اســتــعــراض بعض  لقد 
املفاهيم، يمكن استخالص عناصر عملية اتخاذ القرار ومقوماتها في كـل املستويات اإلدارية، أشار )جاد الرب، 2005( إلى ذلك 
بقوله: أن كل الخطوات التي تسبق لحظة اختيار البديل األمثل تعبـر عن مفهوم صنع القرار، فعمليـة تحديد املشكلة وتحليلها 
وتحديد البدائل وتقييمها هي بمثابة تجهيـز لعملية اتخاذ القرار. وصناعة أو اتخاذ القرار تعتمد بصفة أساسية على البيانات 
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املتاحـة واملعلومـات والحقـائق املوجودة. ويعرفها )Appel, 1984( بأنها »إسهام العمال واملوظفيـن في اتخاذ القرارات، وصـنع 
أهداف خاصة بالعمل وااللتـزام بتطبيق تلك القرارات لتحقيق األهداف«. ويعرفها )كنعان، 1992: 208( بأنها »دعوة الرئيس 

ملرؤوسيه وااللتقـاء بهـم ملناقـشة املشاكل اإلدارية التي تواجههم، وتحليلها ومحاولة الوصول إلى أفضل الحلول املمكنة«. 

ومن التعريفات السابقة يبدو واضًحا أن اتخاذ القرار يشيـر إلى قدرة الرئيس املنظمة وقيادتها على اختيار قرار من 
بيـن مجموعة قرارات قامت املنظمة بـرسمها، وذلك إحراز مستوى جيد من النتائج املطلوبة.

مراحل عملية اتخاذ القرارات 2-

تتمثل مراحل عملية اتخاذ القرارات )جــاد الــرب، 2005( وهــي: تشخيص املشكلة وتحديد الهدف. وتحليل املشكلة. 
وتحديد البدائل املمكنة. واختيار البديل األفضل. ومتابعة التنفيذ وتقديم النتائج.

أهمية اتخاذ القرارات 3-

ُيعد اتخاذ القرارات محور العملية اإلداريــة، ذلك أنها عملية متداخلة في جميع وظـائف اإلدارة ونشاطاتها، فعندما 
تمارس اإلدارة وظيفة التخطيط فإنها تتخذ قرارات معينة في كل مرحلة من مراحل وضع الخطة، سواء عند وضع الهدف أو 
رسم السياسات أو إعداد البـرامج أو تحديـد املوارد املالئمة أو اختيار أفضل الطرق واألساليب لتشغيلها )القريوتي، 2014(.

ا بيـن متخذ القرار وصانعه، فصانع القرار هو الذي يحدد القرارات وفق شروط 
ً
وأضاف أحمد )2003( أنَّ هناك فرق

معينة يضعها القرار وال يجوز تجاوزها، بينما يختار متخذ القرار الذي يناسبه في ضوء الشروط املقررة مسبًقا ومن ثم ينفذ 
القرار، لذا نجد أن مرحلة اتخاذ القرار هي »عمل إداري« يمثل جانًبا واحًدا في عملية صنع القرارات.

أنواع القرارات 4-

أهــم معاييـر تصنيف  يلي  ونــعــرض فيما  ثــابــتــة،  الـــقـــرارات ال تخضع ملعاييـر واعــتــبــارات  التصنيف ألنـــواع  إن عملية 
القرارات اإلدارية التي توصل إليها علماء اإلدارة:

ا للوظائف األساسية باملنظمةأ- 
ً

املعيار األول - القرارات وفق

صنف إلى قــرارات تتعلق بالعنصر البشري والتي تتضمن القرارات التي تتناول مصادر الحـصول علـى املوظفيـن، 
ُ
وت

وطـــرق االخــتــيــار والــتــعــيــيـــــن، وكــيــفــيــة تــدريــب الــعــامــلــيـــــن، وأســـس دفـــع األجــــور والــحـــــوافــز، وطـــرق الــتـــــرقــيــة، وعــالقــة املنظمة 
بالنقابات واملؤسسات ذات العالقة بالعنصر البشري، وغيـر ذلك )القريوتي، 2014(. وهي قرارات تتعلق بالوظائف اإلدارية 

ذاتها. وقرارات تتعلق باإلنتاج. وقرارات تتعلق بالتسويق.

ا ألهميتها:ب- 
ً

املعيار الثاني: القرارات وفق

صنفت القرارات وفًقا لهذا املعيار إلى ثالثة أنواع: 

النسبي ألجــل طويل،  بالثبات  وتتميـز  العليـا،  اإلدارة  تتخـذها  الــتــي  الــقــرارات  هــي  )الــحــيــويــة:  استـراتيجية  قـــرارات   -
وبأهمية اآلثار والنتائج التـي تحـدثها فـي مـستقبل املؤسسة. )كنعان، 1998(. 

- قرارات تكتيكية: وهذه القرارات يتخذها في الغالب رؤساء األقسام أو اإلدارات، أو مـا يسمى باإلدارة الوسطى. 

- قرارات روتينية: وهي القرارات التي تتعلق بمشكالت العمل اليومي وتنفيذه، والنـشاط الجاري في املنظمة، وتعد هذه 
القرارات من اختصاص اإلدارة املباشرة أو التنفيذية في معظم األحيان )كنعان، 1998(.

 إلمكانية بـرمجتها أو جدولتها:ج- 
ً
املعيار الثالث: القرارات وفقا

 لهذا املعيار إلى نوعيـن:
ً
تصنف القرارات وفقا

القرارات املبـرمجة )املجدولة أو املعدة(: وهي تتخذ ملواجهة املشكالت اليومية التي ال يحتاج اتخاذها إلى تفكيـر - 
 
ً
وإجــــراءات وسياسات مرسومة مسبقا قــواعــد  وفــق  وتتخذ  الفنية.  الكتابية وغيـر  العمليات  أو جهد ذهني مثل 

ومــحــددة مــن قبل اإلدارة العليا. ومــن أمثلة هــذه الــقــرارات: الــقــرارات الــصــادرة بالتـرقية باألقدمية، ومنح إجــازة 
اعتيادية، وتوزيع املكاتب )كنعان، 1998(.
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الــقـــــرارات التـي تعـالج قضايا أو مسائل ال تحدث -  الــقــرارات غيـر املبـرمجة )غيـر املجدولة أو غيـر املــعــدة(: وهــي 
، كما أنها تتناول مشاكل غيـر معروفة بصورة مسبقة، ومشاكل جديدة وملا كانت الــقــرارات غيـر املبـرمجة 

ً
يوميا

تحتاج إلى تفكيـر وإبداع فقد أطلـق عليهـا أجـور بالقرارات اإلبداعية )ياغي، 1994(.

 لظروف اتخاذها:د- 
ً
املعيار الرابع: القرارات وفقا

 لهذا املعيار إلى: القرارات التي تتخذ تحت ظروف التأكد. والقرارات 
ً
يصنف بعض كتاب اإلدارة القرارات اإلدارية وفقا

التي تتخذ تحت ظروف عدم التأكد. والقرارات التي يتم اتخاذها تحت تأثيـر املخاطرة.

 للنمط القيادي في املنظمة: - 
ً
املعيار الخامس: القرارات وفقا

تصنف القرارات وفًقا لهذا املعيار إلى نوعيـن:

القرارات األوتوقراطية  )االنفرادية أو الفردية(: وهي تلك القرارات التي يتم اتخاذها من قبل املديـر دون مشاركة - 
املرؤوسيـن، سواء بمناقشة املعلومات، أو تقديم االقتـراحـات واآلراء، أو تقويمها )أيوب، 2000(.

القرارات الديمقراطية )الجماعية أو القرارات باملشاركة(: وهي القـرارات التـي تمـنح ملجموعة )لجنة أو مركز( - 
سلطة أو صالحية التخاذها، أو هي اختيار بواسطة مجموعة مـن األفــراد بشكل مشتـرك لحل من بيـن حلول أو 

بدائل واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ ذلك الحل )بدر، 1985: 76-50(.

خصائص عملية اتخاذ القرار 5-

هناك عدة خصائص تتميـز بها عملية اتخاذ القرار وهذه الخـصائص أشـار إليهـا )حـسن والساعد، 2001: 21( باآلتي: 
الواقعية أي تقبل بالوصول إلى الحد املعقـول ولـيس للحد األق�شى. والتأثـر بالعوامل اإلنسانية املنبثقة عن سلوك متخذ 

القرار. ويعتبـر القرار اإلداري امتداًدا من الحاضر إلى املستقبل، واتخاذ القرار عامة وشاملة.

العوامل املؤثـرة في عملية اتخاذ القرار:

التكويـن النف�شي واالجتماعي ملتخذ القرار أي الصفات الشخصية. واإلطار االجتماعي للبيئة التي ُيتخذ فيها القرار. وتـردد 
متخذ القرار في اختيار البديل األمثل لحل املشكلة. وظهور بدائل جديدة لم تتح دراستها أثناء عملية صنع القرار. والعادات 
والتقاليد التي تحكم تصرفات األفراد والجماعات في املجتمع. وعدم وضوح األهداف املراد تحقيقها في أذهان متخذي القرار.

الدراسة امليدانية
دور الذكاء االصطناعي في اتخاذ القرارات اإلدارية 1-

إن عملية اتخاذ القرارات اإلدارية تتطلب العديد من التطبيقات سواء أكانت في مجال الـذكاء االصطناعي أو العاطفي، 
حيث نجد أنه في بداية الخمسينات من القرن العشريـن املـيالدي، تطورت تقنية )AI( بسبب فضول قلة من الباحثيـن الذيـن 

ساهموا في دعم البشر في اتخـاذ القرارات )سرور، 2005: 67(.

 Dendral, أولـــــى نظـم الخبـرة مثل  التاريخية لعلم )AI( منذ عصر األفــكــار الكبيـرة، ومــع تطور  الـــدورات  وقــد عملت 
Mycin, Prospector في السبعينيات من القرن العشريـن املـيالدي وأنتج تطويـر نظم الخبـرة هندسة املعرفة، وهي عملية 

ال تتعامل اآلن مع نظم الخبـرة فقـط، وإنما تتعامل مع الشبكات العصبية، واملنطق الضبابي أيًضا )سرور، 2005: 67(.

مجتمع وعينة الدراسة 2-

تكّون مجتمع الدراسة من جميع موظفي إمارة منطقة عسيـر وعددهم )600( خالل فتـرة إجراء الدراسة خالل العام 
1442/1441هـ، أما عينة الدراسة فهي عينة عشوائية بسيطة بلغ عددها )200( موظف من موظفي إمارة منطقة عسيـر، 

والجدول رقم )1( يوضح وصف عينة الدراسة:

راعى الباحث في بناء االستبانة السهولة والبساطة، وقد اعتمد على مقياس ليكرت الخما�شي؛ لتحديد اإلجابة على 
فقرات االستبانة، حيث يقابل كل فقرة من فقرات االستبانة قائمة تحمل العبارات التالية )عالية جًدا، عالية، متوسطة، 
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دة كــمــا يــلــي: )عــالــيــة  ــًدا(، بــقــّيــم مـــحـــدَّ ــ مــنــخــفــضــة، مــنــخــفــضــة جــ
ــــًدا( 5 درجـــــات، )عــالــيــة( 4 درجـــــات، )مــتــوســطــة( 3 درجــــات،  جـ

)منخفضة( درجتان، )منخفضة جًدا( درجة واحدة.

صدق األداة 3-

ق من الصدق من خالل اآلتي: تم التحقُّ

صـــــدق املــحــكــمــيـــــن: لــلــتــحــقــق مــــن الــــصــــدق الـــظـــاهـــري أ- 
لــــــــــأداة قـــــــام الــــبــــاحــــث بـــعـــرضـــهـــا عــــلــــى مـــجـــمـــوعـــة مــن 
املــحــكــمــيـــــن، لــلــتــحــقــق مـــن فـــقـــرات االســتــبــانــة، ومـــدى 

مناسبتها لتحقيق أهداف الدراسة.

الصدق الداخلي: تم حساب صدق االتساق الداخلي ب- 
ــًقــــا الســـتـــجـــابـــات الـــعـــيـــنـــة، وذلــــــك بـــحـــســـاب مــعــامــل  وفــ
ارتــبــاط بيـرسون بيـن درجــات كل فقرة من االستبانة 
والـــدرجـــة الــكــلــيــة لــلــمــحــور أو الــبــعــد الــــذي تنتمي إليه 

الفقرة.

التحليل اإلحصائي للمعطيات 4-

افات املعيارية لفقرات الدراسة  - األوساط الحسابية واالنحر
ً
أوال

في هذا الجزء من الدراسة تم عرض األوساط الحسابية 
واالنـــحـــرافـــات املــعــيــاريــة حــســب اإلجـــابـــة املــرفــقــة فــي االســتــبــانــات 
ــهـــم الــــــدراســــــة  ــتـ ــلـ ــــن شـــمـ ــــ ــ ــــذيـ ــنـــــوك الـ ــ ــبـ ــ ــى مــــوظــــفــــي الـ ــلــ املـــــــوزعـــــــة عــ
ــتـــخـــدام أســـالـــيـــب الــــذكــــاء االصــطــنــاعــي  ــــــر اسـ االســتــكــشــافــيــة ألثـ

والعاطفي باتخاذ القرارات وكما يلي:

افات املعيارية لفقرات -  األوساط الحسابية واالنحر
ــتـــوســـطـــات  ــاعــــي: حــــيــــث أظـــــهـــــرت املـ ــنــ الـــــذـكــــاء االصــــطــ
ــاء  ــــذـكــ ــيـــــب الـ ــ ــالـ ــ ــــقـــــرات اســـــتـــــخـــــدام أسـ ــــفـ الــــحــــســــابــــيــــة لـ
ــام فـــي إمــــارة  ــابــــات مـــديـــــــري األقــــســ االصـــطـــنـــاعـــي أن إجــ
منطقة عسيـر كانت إيجابية وكانت أغلبية اإلجابات 
بــــدرجــــات عــالــيــة نـــســـبـــًيـــا«، وهـــــذا يــعــطــي مــــؤشــــًرا قــوًيــا 
على أن هناك توجه كبيـر من قبل مــدراء األقسام في 

اإلمارة نحو تطبيقات الذكاء االصطناعي بشكل كبيـر في عملية اتخاذ القرارات اإلدارية.

افات املعيارية لفقرات اتخاذ القرارات: حيث أظهرت نتائج املتوسطات الحسابية -  األوساط الحسابية واالنحر
إن  العالية حيث  باإليجابية  تتسم  الفقرات  الــقـــــرارات اإلداريـــة أن غالبية  اتخـاذ  لفقـرات  املعيارية  واالنــحــرافــات 

 بشكل كبيـر.
ً
املتوسطات كانت أعلى مـن 5.3 وهذا ما يشيـر إلى أن توجه أفراد العينة كان إيجابيا

ــــذـكــــاء  ــــل الـــعـــلـــمـــي والـ ــــؤهـ لـــلـــتـــعـــرف عـــلـــى الــــعــــالقــــة املـ
ــاء كــوفــيــد 19 وتطبيقاتها فــي إمـــارة  االصــطــنــاعــي فــي ظــل وبـ
منطقة عسيـر، فقد تم حسابها من خــالل الــجــدول رقم 

:)2(

ا هناك ارتباط موجبا بيـن املتغيـريـن في الجدول )2(.
ً
إذ

جدول رقم )1(
ا للبيانات األولية

ً
َراَسة وفق

توزيع عينة الِدّ
النسبةالتكرار

الوظيفة

115,5مديـر
199,5رئيس قسم

14773,5موظف
أخرى )يشمل املوظفيـن على بند 

األجور، واملتعاقديـن )سعودييـن على 
شركات( ومستشاريـن خارجييـن(

2311,5

100%200املجموع

الجنس
18793,5ذكر
136,5أنثى

100%200املجموع

املستوى 
التعليمي

94,5أقل من ثانوي
2512,5ثانوي
3216,0دبلوم

9849,0بكالوريوس
3618,0دراسات عليا

100%200املجموع

العمر

2412,0أقل من 25 سنة
4020,0من 25 إلى أقل من 35 سنة
6633,0من 35 إلى أقل من 45 سنة
3718,5من 45 إلى قل من 50 سنة

3316,5من 50 سنة فأكثـر
100%200املجموع

عدد 
سنوات 
الخبـرة

136,5أقل من 5 سنوات
5829,0من 5 إلى أقل من 15 سنوات

7135,5من 15 إلى أقل من 25 سنوات
3015,0من 25 سنوات إلى أقل من 35 سنة

2814,0من 35 سنة فأكثـر
100%200املجموع

املصدر: من إعداد الباحث.

جدول رقم )2( 
نتائج معادلة بيـرسون القيادة التحويلية وإدارة األزمة

وتطبيق اإلجراءات الصحية

اتخاذ 
القرار

الذكاء 
االصطناعي

معنوية/غيـر معنويمستوى املعنويةمعامل االرتباط
معنوية0.8100.001**

 ** دالة عند مستوى الداللة 0.01 فأقل.
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ثانًيا - دراسة العالقة بيـن تطبيقات الذكاء االصطناعي وجودة اتخاذ القرارات

بواسطة اختبار Test Sample Paired: تشيـر البيانات الواردة في الجدول )2( أن هناك عالقة بيـن قدرة النظام وجودة 
اتخاذ القـرار وهذا ما يبيـن أنه كلما كانت قدرة النظام عالية على اتخاذ القرارات وبشكل كبيـر، يكون هنـاك جودة عالية في 
اتخاذ القرار، وهذا من شأنه أن يساعد في تطويـر عمليـة اتخـاذ القـرارات وبشكل يعظم أهميتها. وقد أشارت النتائج السابقة 
إلى أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية بيـن نوع البـرنامج الـذكي املستخدم وجــودة اتخاذ القرارات، حيث إن هذه العالقة 

كانت تشيـر إلى أن البـرنـامج الـذكي سيولد قرارات إدارية عالية الجودة أكثـر من أي بـرنامج تقليدي آخر.

النتائـــــج:
وجـــود ارتــبــاط مــوجــب طـــردي بيـن تطبيق أســلــوب الــذـكـاء االصــطــنــاعــي وجــــودة الـــقـــرارات اإلداريـــــة، حــيــث أشـــارت - 

نتيجة تحليل االنحدار البسيط من خالل قيمة F والتي تفسر وجود مثـل هذه العالقة. وُيعزى ذلك إلى أن املديـر 
اإلداري ال يستطيع أن يتخذ القرار اإلداري بمعـزل عـن استخدام أدوات الذكاء االصطناعي وأساليبه في ظل تعـدد 

املـستويات والوظـائف اإلدارية.

هناك ارتباط موجب طردي بيـن املؤهل العلمـي ومتغيـر الذكاء االصطناعي.- 

هناك عالقة ذات داللــة إحصائية موجبة بيـن نوع البـرنامج الذكي املستخدم وجــودة اتخاذ الــقــرارات، حيث أن - 
العالقـة أظهـرت أن البـرنامج الذكي سيولد قرارات إدارية عالية الجودة بخالف األنظمة التقليدية األخرى.

التوصيــــات:
الــقــرارات اإلداريـــة إمــارة -  العمل بشكل أكبـر على استخدام أساليب الــذكــاء االصطناعي وخاصة في عملية اتخـاذ 

منطقة عسيـر، ملا لذلك من أهمية كبيـرة في الوصول إلى قرارات إدارية صحيحة.

تنمية مهارات املوظفيـن باإلمارة بهدف التعامل مع أساليب الذكاء االصطناعي بشكل كبيـر، وهــذا من شأنه أن - 
يعمل على بـرمجة أعمال املوظفيـن بصورة تكنولوجية تؤهلهم للتعامل مع األساليب الحديثة بصورة أكثـر فعالية.

الربط بيـن عملية تطبيق أساليب الذكاء االصطناعي واتخاذ القرارات اإلداريـة فـي اإلمارة، بصورة تعزز املستويات - 
اإلدارية املختلفة في املنشآت، والعمل على اتبـاع أسلوب التسلسل الهرمي في اإلدارة، بحيث يكون هناك اعتماًدا 

خـط إداري واحـد وشامل وعدم االكتفاء باتباع سياسة الخطوط اإلدارية الكثيـرة وغيـر الفعالة.

االهــتــمــام بــصــورة أكثـر فــي إعــطــاء قــيــادي اإلمــــارة فــرص كثيـرة مــن أجــل تطويـر ومــمــارســة تطبيق أســالــيــب الــذكــاء - 
االصطناعي في مجـال اتخـاذ القـرارات اإلدارية.

الــتـــــركــيـــــز عــلــى إمــكــانــيــة اتــخــاذ الـــقـــرار الــفــعــال عــلــى مــســتــوى املــنــظــمــة، وبــالــتــالــي إحــــداث تغييـر فــي أهــــداف مــحــدده - 
وباالعتماد على تشخيص مجال مشكلة ما ومن ثم اتخـاذ القـرار املناسب لحلها.

زيادة آفاق التعاون ومشاركة جميع املوظفيـن في جميع املـستويات اإلدارية في اإلمارة.- 

العمل على تحديد األسس العلمية واملوضوعية الواجب اعتمادها في اتخاذ القرار.- 
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 ABSTRACT

This study dealt with the impact of the application of artificial intelligence on the quality of deci-
sion-making, and the main objective of this study was to identify the role of artificial intelligence in making 
administrative decisions in the Emirate of Asir region, and the problem of the study centered on the applica-
tion of artificial intelligence methods and its impact on the quality of decision-making, and to achieve these 
goals The descriptive approach was relied upon, and the questionnaire was used as a tool for collecting 
information and data from the sample members. The study community consisted of the employees of the 
Emirate of Asir region, which numbered )600( male and female employees, and the study sample consist-
ed of a random sample of )200( employees. The study reached the following results, there is a statistically 
significant relationship between the use of artificial intelligence methods and the quality of administrative 
decision-making, and this relationship was explained by the value of the determination factor Square-R, 
which reaches 0.5%. The results of the Pearson correlation test indicated that there is a “positive” correla-
tion between the academic qualification and the artificial intelligence variable. The results also showed a 
“positive” correlation between the academic qualification and the field of administrative decision-making. 
It was found that there is a statistically significant relationship between the capacity of the system and the 
quality of decision-making. The study recommended the need to develop the skills of workers in order to 
deal with the different methods of artificial intelligence, and work on defining the scientific and objective 
foundations to be adopted in decision-making.

Keywords: Artificial Intelligence, Decision-Making, Covid-19 Epidemic.


