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Abstract 
 This study aimed to reveal the impact of artificial intelligence applications for administrative leaders 
in the development of human capital in the Ministry of Education in the Sultanate of Oman from 
their point of view. The leaders themselves considered, and the tool consisted of (29) items 
distributed on two scales: the Artificial Intelligence Applications Scale (13) items, and the Human 
Capital Development Scale (16) items. The study sample members were chosen by stratified random 
method, where the study sample consisted of (290) leaders from the administrative leaders 
representing the directors of the departments and their assistants and the administrative and technical 
supervisors in the ministry and in all the directorates of the department. Educational governorates in 
the Sultanate of Oman. The results of the study showed that the degree of administrative leaders' 
application of artificial intelligence applications was medium for the axes of (user behavior) and 
(availability of experts), and large for the axes of (system capacity) and (training and development), 
and that the degree of administrative leaders' practice of human capital development was (medium). 
The results also showed a direct (weak) positive impact of artificial intelligence applications on the 
development of human capital among the administrative leaders of the Ministry of Education in the 
Sultanate of Oman. 
Keywords:  artificial intelligence applications, Administrative Leadership, Human Capital 
Development. 
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 صـامللخ 
للقيادات اإلدارية يف تنمية رأس املال البشري يف   تطبيقات الذكاء االصطناعيأثر  هدفت هذه الدراسة للكشف عن  

، حيث مت بناء التنبؤي ، وقد استخدم الباحث فيها املنهج الوصفيوزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان من وجهة نظرهم
يف تنمية رأس املال البشري من وجهة نظر القيادات أنفسهم، وتكونت   االصطناعياستبانة ملعرفة أثر تطبيقات الذكاء  

( فقرة، ومقياس  13)  اسني مها: مقياس تطبيقات الذكاء االصطناعي( فقرة، موزعة على مقي29من )  النهائية  األداة
ية الطبقية، حيث أتلفت عينة ئ( فقرة. وقد مت اختيار أفراد عينة الدراسة ابلطريقة العشوا16تنمية رأس املال البشري )

( قائداً من القيادات اإلدارية ميثلون مديري الدوائر ومساعديهم واملشرفني اإلداريني والفنيني ابلوزارة 290الدراسة من )
تطبيق   أن درجة  الدراسة  نتائج  أظهرت  التعليمية بسلطنة عمان. وقد  احملافظات  اإلدارية وجبميع مديرايت  القيادات 

ا االصطناعيلتطبيقات  اخلرباء(  لذكاء  )توفر  و  املستخدم(  )سلوك  حملورّي  متوسطة  )قدرة    وريّ حملوكبرية  ،  جاءت 
Nidam)ت )متوسطة( يف وأن درجة ممارسة القيادات اإلدارية لتنمية رأس املال البشري جاء،  (، و)التدريب والتطوير

على تنمية رأس ضعيف( لتطبيقات الذكاء االصطناعي  . كما أظهرت النتائج وجود أتثري إجيايب مباشر )مجيع حماورها
 املال البشري لدى القيادات اإلدارية بوزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان.

 ، القيادات اإلدارية، تنمية رأس املال البشري. تطبيقات الذكاء االصطناعي فتاحية:املكلمات ال
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 املقدمة:
تناٍم كبري لتطبيقات الذكاء االصطناعي يف خدمة البشرية، يربز يف خضم تداعيات الثورة الصناعية الرابعة وما أفرزته من   

هو متثيل للمعرفة ظمات، فالذكاء االصطناعي  مار رأس املال املادّي ابملنالستث  لنا قطاع استثمار رأس املال البشري كبديلٍ 
وإنرتنت األشياء والنظم اخلبرية وشبكات ما نشهده اليوم من ابتكارات للروبواتت  ، و بشريٍة إبداعيٍة وابتكاريةٍ   عرب طاقاتٍ 

هلي دليل على تسارع هذه التقاانت، مما يستدعي مواكبة تطورها، إال أن    وتطويعها خلدمة اإلنسان التخزين السحابية  
العدي لفقد  التعرض  اآللة حمل اإلنسان وابلتايل  من إحالل  يزال حاضراً  الوظائف احلالية.التخوف ال  الذكاء ف  د من 

االصطناعي هو شكل خاص من أشكال موارد التكنولوجيا املعلوماتية مع ميزاٍت هجينٍة ألعمال تقنية املعلومات ورأس  
ولقد خلقت تطورات الذكاء االصطناعّي ثورًة هائلًة يف طبيعة   (Plastino & Purdy, 2017).املال البشرّي  

أسهمت يف استحداث مهاراٍت حديثٍة غري معهودٍة ابلثورة الصناعية الرابعة، مما يستدعي عمل العنصر البشرّي، كما  
إكساب العاملني مهاراٍت تتناسب والتحول الرقمّي، فتكوين رأس املال البشرّي ابلثورة الصناعية حباجٍة لتنشيٍط حبثيٍّ 

ويؤمن الباحث (.  (Atiku, 2020الفنية واألكادميية  لتعزيز التوظيف احلايّل واملستقبلّي للباحثني وللقيادات اإلدارية و 
أن أبرز معوقات تقدم تطبيق الذكاء االصطناعي بسلطنة عمان بصفٍة عامٍة وبوزارة الرتبية والتعليم خاصًة هو عدم وجود  

ا القيادات  إعداد  الذكاء االصطناعّي. ويشكل ضعف  تطبيق  تتبىن رؤية  إلدارية  جهٍة رمسيٍة مركزيٍة ابلقطاع احلكومّي 
إضافة الفتقاد التوجه ،  ابملنظمات التعليمية بسلطنة عمان حتدايً ابرزاً جتاه تطور هذه املنظمات ومنها وزارة الرتبية والتعليم

امج جودة لضمان بر ابتكارية وحديثة  تطبيق أنظمٍة  احلثيث لالستفادة من الدراسات املرتبطة هبذا املوضوع، مما يستدعي  
ومما يدعم ذلك ما    (.Nabhani  ،2015بسلطنة عمان )  ملنظومة التعليم جيداً  ابلشكل الذي حيقق بناءً   التعليم
اختاذ قراراٍت لإلسهام يف  خصائص صّناع املعرفة  ميتلكون    ةبشري  كوادراستقطاب  أمهية  من  (  2012سية )احلب   به  أوصت 

( Al-Ghassini.2020)دراسة    أشارت  كما  ة عمان.مناسبٍة للتحدايت اليت تواجهها وزارة الرتبية والتعليم بسلطن
لرتبية والتعليم بسلطنة عمان بوزارة ابشقيه اهليكلي والبشري  أن تطبيق اسرتاتيجية التمكني يف تنمية رأس املال الفكري  

االبتكارية سعياً وقدراته ومهاراته    يف استخالص معارفه الضمنيةمتكني رأس املال البشري  أبمهية  ، وأوصت  متوسطاً   جاء
فقد rishish  (2015  )دراسة  أما    اليت تعيق إبداع رأس املال البشري.  مراجعة السياسات الرتبوية وقوانينهاو   للتطوير

تمكني رأس  ، وأوصت بابملنظومة التعليمية  أن تنمية رأس املال البشري يطبق مبستوى متوسٍط يف معظم حماورهأظهرت  
  .اختاذ القرارات وعمليات التطويرمشاركة يف والتعليم  بوزارة الرتبيةاملال البشري 
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 مشكلة الدراسة:
عرضت العديد من الدراسات البحثية خالل السنوات املنصرمة قضية تطور الذكاء االصطناعّي واملعرفة التنظيمية      

االصطناعّي لعدم املساواة يف األجور  الكامنة يف رأس املال البشرّي للمنظمة كأصـٍل اقتصـادّي لـها؛ إذ قد يؤدي الذكاء 
 & AJSAMوهتميش رأس املال البشرّي الذي ال يربع يف املهارات الربجمية، مما سيؤثر نفسياً على مستقبل العمالة ) 

Nidam  ،2019 حبلول الفرص  من  واملزيد  وظيفيٍّ  توازٍن  خبلق  مطالبون  البشرية  املوارد  قيادات  أن  شك  وال   .)
يّل؛ نظراً لتغري مشهد رأس املال البشرّي وزايدة التعاون بني العنصر البشرّي واآلالت واستيعاب هذا عشرينيات القرن احلا

 . (Anderson & Lee, 2018)  ط كما أشار لذلك كل منالتعاون اجلديد، وتركز الوظائف يف اجملال التقيّن فق
استه االستطالعية للكشف عن  ( يف در Al-Ghassini  ،2016وقد خلصت نتائج حتليل املقابالت اليت قام هبا )

دور وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان يف إدارة رأس املال الفكرّي لوجود قصور يف إدارة رأس املال الفكري والذي  
يتضمن ضعف أداء القيادات اإلدارية يف مستوى مشاركة رأس املال البشرّي يف اختاذ القرارات، وضيق أفق فرص االبتكار 

احة لرأس املال البشرّي، إضافًة لضعف استغالل معطيات الثورة الصناعية الرابعة يف تنمية رأس املال البشرّي واإلبداع املت
 (1832بوزارة الرتبية والتعليم. مما حدا مبجموعة من املوظفني لتقدمي استقالتهم من الوزارة مبعدالٍت متناميٍة بلغت )

( مستقياًل العام 3189وعدد )  2019( مستقياًل ابلعام  2370(  وقفز هذا العدد إىل  2018مستقياًل خالل العام  
(. واستناداً للدراسات العمانية اليت تناولت تنمية 2020)قسم سجالت املوظفني بوزارة الرتبية والتعليم، يناير    2020

-Al( و Al- Nabhania :2015)( Al-rakshia :2015)( 2012)احلبسية كدراسة رأس املال البشري  
Ghassini   (2016و )Al-Ghassini  (2020  واليت استخلص الباحث منها أن التقدم التكنولوجّي والذكاء )

املال   تنمية رأس  أسهم يف ضعف  وحبثياً  أكادميياً  والتعليم يعاين ضعفاً  الرتبية  القيادات اإلدارية بوزارة  االصطناعّي يف 
واليت متثلت يف السؤال مشكلة هذا البحث    جتّلت  جودة القرارات غري فعالٍة أحياانً؛    البشرّي وقلة مهاراته، وابلتايل تصبح

 ؟ رة الرتبية والتعليم بسلطنة عمانتنمية رأس املال البشري بوزا يف تطبيقات الذكاء االصطناعي الرئيس التايل: ما أثر
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 أسئلة الدراسة:

 بوزارة الرتبية والتعليم؟القيادات اإلدارية لتطبيقات الذكاء االصطناعي ما درجة ممارسة  -1
 لتنمية رأس املال البشري بوزارة الرتبية والتعليم؟ ما درجة تطبيق القيادات اإلدارية -2
بوزارة الرتبية   لدى القيادات اإلداريةعلى تنمية رأس املال البشري تطبيقات الذكاء االصطناعي أثر ما  -3

 والتعليم؟ 
 أهداف الدراسة:

 .لتطبيقات الذكاء االصطناعي القيادات اإلداريةحتديد نوع درجة ممارسة  -1
 لتنمية رأس املال البشري.  القيادات اإلداريةقياس مستوى تطبيق  -2
بوزارة الرتبية    القيادات اإلداريةعلى تنمية رأس املال البشري لدى    تطبيقات الذكاء االصطناعياستكشاف أثر   -3

 والتعليم.
 فرضية الدراسة:

على تنمية رأس املال البشري لدى القيادات اإلدارية   لتطبيقات الذكاء االصطناعي  مباشر  يوجد أتثري إجيايب -
 بوزارة الرتبية والتعليم.

 اإلطار املفاهيمي للدراسة: 
 احلالية:( اإلطار املفاهيمي للدراسة 1يوضح الشكل التايل شكل رقم )

 
 
 
 
 
 

 سلوك المستخدم المعرفة 

 قدرة النظام الخبراء

 التدريب والتطوير

 

 اإلطار المفاهيمي للدراسة (1الشكل رقم )

 تطوير الكفاءات

أنظمة التقييم 
 ة والمتابع

برامج التطوير 
 والتدريب

 المتغير التابع 
تنمية رأس 
 المال البشري

 المتغير المستقل 
تطبيقات الذكاء 

 االصطناعي

 توفر الخبراء

 المعرفة الجاهزة

1H  
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 مصطلحات الدراسة:

 منوذجية    تطبيقات  أبهنا    إجرائياً   تطبيقات الذكاء االصطناعييعرف الباحث  :  تطبيقات الذكاء االصطناعي  •
وفهم طبيعته والقيام   وحماكاة السلوك اإلنساينّ   جماراة الذكاء البشريّ تتسم بقدرهتا على  واليت    ،لتمثيل املعرفة  آلية  

 . يّ ــذاتـالح الـّي واإلصـفعلـدالل الـالستـأبعماله إضافة ل
يّتسمون مبهارات قيادية متكنهم من  الذين  فراد  جمموعة من األيعرفها الباحث إجرائياً أبهنا  القيادات اإلدارية:   •

 يف سبيل حتقيق ميزة تنافسية للمنظمة. وتوجيههم إجيابياً  اختاذ القرارات ومتابعة املرؤوسنيالتخطيط و جودة 
يعرف الباحث تنمية رأس املال البشري إجرائيا أبهنا االستثمار الفعلي للسمات تنمية رأس املال البشري:   •

أفرا اليت ميتلكها  املؤسسة؛ كالذكاء واملهارات والقدرات وإذكاء روح االبتكار من خالل إاتحة  الشخصية  د 
 هذه املؤسسة وتطلعاهتا. تسهم يف حتقيق رؤية إبداعيةالفرص وخلق بيئة عمل 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:
وابلرغم من    اكتسب مفهوم الذكاء االصطناعي تطوراً ملحوظاً عرب مراحله التارخيية،   التطور التقين والتسارع املعريفمع  

لتوفري اجلهد والوقت   إال أن أوجه الربط بني مجيع املفاهيم ال خترج عن إطار حماكاة اآللة للسلوك البشريّ تعدد مفاهيمه  
، مع استشراف متكني  اهزة والكامنة هبذه اآلالتوالكلفة وقدرة اآللة على اختاذ قرارات تتسم ابجلودة وفق املعرفة اجل

 : ( التايل مراحل تطور الذكاء االصطناعي2ويوضح الشكل رقم ) الذكاء االصطناعّي من عمليات دعم القرار. 
 
 
 
 
 
 
 

 مفهوم الذكاء االصطناعي ور( مراحل تط2الشكل )

 املصدر: من إعداد الباحث
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االصطناعي دايت الذكاء حت  

املستقبل يؤكدون على ظهور استشراف  رباء  خ مع ازدايد رقعة التطور التقيّن وانتشاره ابلعامل أمجع بصورٍة سريعٍة، ال يزال  
 ومنها: تطبيقات الذكاء االصطناعيّ نتيجة اتساع برجميات و  وغري مباشرةٍ  مباشرةٍ  أتثرياتٍ 
 . ةٍ ـوموثوق ةٍ ـ آمن اتٍ ـوروبوت اء آالتٍ ـان إنشـة ضمـصعوب •
 . ةـة اإلنتاجيرة يف القوّ ـة والصغيـات املتوسطـة على الشركـات العمالقـرة الشركـسيط •
 . ةـم اإلنساني ـض القيـار بعـري أو اندثـة تغـقابلي •

 التوظيـف.  يف البشريّ  العنصـر حمـل االصطناعيّ  الذكاء تطبيقات إحـالل •

 العمـال. عالـم تزعـزع واليت اإللكرتونيـة واألسـواق املنصـات زيـادة •

 فقـط. واملنتـج واملبتكـر املبـدع البشـريّ  املـال رأس الستيعـاب الوظيفـيّ  التوجـه •

 .اـنفسه بني تطبيقات الذكاء االصطناعيّ  لٍ ـفاع لٍ ـق تفاعـة خلصعوبـ •

 
 (:1978يفيد برمياك وكي وودروف )د ل ـة العقـنظري

اخلرباء نظريـة العقـل ابلذكـاء االصطنـاعي، ويستندون يف ذلك لتوافقهما يف عمليات االستنتاج املعريّف والتمثيل  يربـط بعض  
السلوكيات   النظرية  تفسر هذه  واملعلومات، حيث  للبياانت  والنوعّي  الكمّي  والتحليل  الفهم  املعريّف، واستيعاب قدرة 

ليت يقررها العقل البشرّي والذكاء اإلنسايّن واليت ترتبط أيضاً ابلذكاء العاطفّي، النامجة عن األفراد أبهنا نتاج  للتخمينات ا
وقياساً عليها يف تطبيقات الذكاء االصطناعّي فهي ترتبط هبا عرب عمليات وقدرات ومهارات الفهم والتحليل وحتكيم 

( 2017الشخص وصاحل يف أسامة )(. ويف السياق نفسه يرى  Atum  ،2020املنطق الرايضّي القرتاح القرار األمثل )
أن نظرية العقل تتمثل يف القدرات اجلوهرية اليت اختصها هللا تعاىل للبشر دون غريهم من املخلوقات، واليت تتمثل يف  
سلوكياهتم وتصرفاهتم الناجتة عن تفاعلهم وأتثريهم وأتثرهم ابلبيئة احمليطة، وهي نظرية  ختتص إبظهار القدرات والتصورات 

 ية بشكٍل كامٍل، كالقدرات اللغوية والقدرات املعرفية والقدرات االجتماعية االنفعالية.الذهن
 :فقد حددا أبعاد هذه النظرية ضمنياً يف أربعة أبعاد هي ديفيد برمياك وغاي وودروفووفقاً ل
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 سلـوك الفـرد املستخـدم.  -1
 املعرفـة الكامنـة.  -2
 قـدرة الفـرد على التنبـؤ بسلـوك اآلخريـن.  -3
  .(Al-Imam & Al- Gawahda ،2010) االستـداليل. Nidamقـدرة تطويـر ال  -4

 (: 1984نظرية أمناط التعلم )ديفيد كولب 
تقر هذه النظرية تفضيـل الطلبـة ألنـماٍط وطـرق تعلّـٍم معينـٍة على طـرق أخرى؛ تبعاً لطبيعـة هـؤالء الطلبـة، فمنهم         

احلركـّي والبصـرّي والذي يفضل التعلم الذاتـّي، ومنهم من مييل للتعلـم التعاونـّي، ومنهم املاهرون ابللغـة أو املوسيقـى تبعاً 
ددة اليت يتمتعون هبا، وهناك من يشكك يف هذه النظرية نظراً لتقييدها حريـات التفكيـر اإلبداعـي يف للذكـاءات املتعـ 

عمليتـّي التعليـم والتعلـم، حبيث تصنف كّل طالـٍب لنمـٍط واحـٍد فقـط من املتعلميـن يعتمد على طريقٍة واحدٍة ونـموذٍج  
 .(Libby, & Hicks, 2015) طريقـة تعلمـه واحـٍد يف

ويتفق الباحث مع هذه النظرية يف كون كل شخٍص قد يتفرد بطريقٍة خاصٍة متيزه عن غريه يف تلقيه للمعلومات وفهمه 
هلا وحتليلها وطريقة استيعاهبا، ويف املقابل خيتلف مع أبعادها التطبيقية يف آلية تعميمها على كل األفراد؛ فاملالحظ أن 

بشكل أفضل دائماً يف حال اختيارهم لنمط تعلٍّـم معنٍي يفضلونه، وعلى النقيض األفراد بشكل عام ال نلحظهم يتعلمون  
متاماً فرمبا مل تتح هلم فرصة جتريـب أمناٍط أخرى قد تثري معلوماهتم ومداركهم. فالفطرة البشرية ُجِبلت على االستكشاف 

 رواجاً بتجـدد الزمـن وتطـور العلـم.وتعلم أمنـاٍط حديثـٍة ولوال ذلك ملا تطورت األمنـاط وملـا القت قبواًل و 

 
 (:1960نظرية رأس املال البشري )شولتز 

، وحصل  على ثالثة فروض رئيسية أثناء بنائه مفهوم رأس املال البشري1960شولتز نظرية رأس املال البشري عام  اعتمد  
 :ذه الفروض كالتايلوه م، حيث ركز فيها على تعليم رأس املال البشري، 1979يف إثرها على جائزة نوبل عام 

املخزون الكمي لرأس    فرضية النمو االقتصادي وعدم إمكانية تفسريه بزايدة املدخالت املادية، وذلك بسبب تراكم -
   ي.املال البشر 

 استثمار رأس املال البشري ألفراده فإنه ميكننا تفسري مدى االختالفات يف اإليرادات. مبعرفة االختالفات يف مقدار   -
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كلما زادت نسبة رأس املال البشري مقارنة برأس املال التقليدي فإنه ميكننا حتقيق العدالة يف الدخل من خالل   -
 (. Dahan ،2010) استمرار هذه الزايدة

 
 االصطناعي وتنمية رأس املال البشري العالقة بني تطبيقات الذكاء 

ال شك أن الذكاء االصطناعي مبا حيويه من تقدم يف طرق التشغيل اآليّل وعلم الروبواتت له أثر إجيايب على اإلنتاجية،  
فهو يسعى إلعادة هندسة رأس املال البشرّي بشكل خاّلق. لكن أتثريه سيكون حباجٍة لتطوير القوانني وجاهزية رأس  

 (. Nidam ،2019غيريات سوق العمل وفقدان العديد من الوظائف وزايدة معدل البطالة )املال وت
لرتكيز على تنمية رأس املال البشري  ل  السعي  السياسة التعليمية بسلطنة عمان يف  وال جنانب احلقيقة إن أقرران بسري جناح

راسية وبناء جمتمع معريف، إال أن هذا النجاح  من خالل التدريب املستمر والتوسع يف قطاعات التعليم وتطوير املناهج الد
، السيد واملشيخي)  لم الذكّي وتقليص فرص الوظائفالتطلعات املستقبلية للتع  ال يزال يواجه حتدايت عدة يف خضم

أن إنتاجية رأس املال البشري هي من أهم املرتكزات الرئيسة للحفاظ على أي منظمة انجحة   . ويرى الباحث )2018
عطاء، فالذكاء االصطناعي وتعدد تقنياته واستشراف مستقبله هو يف األصل قائم على وجود رأس مال بشري ومستمرة ال

ومعرفة ضمنية، ويلخص الباحث عالقة تطبيقات الذكاء االصطناعي برأس املال البشري كما   ذو كفاءة ومهارة وخربة
 ( التايل:3ابلشكل رقم ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الذكاء االصطناعي برأس املال البشريتطبيقات عالقة ( 3الشكل رقم )
  

 رأس المال البشري                                        الذكاء االصطناعي   

 

 تنمية -تطوير  –استراتيجيات  –تقنيات  –أنظمة 

 

 كفاءة إدارية –مهارات  –خبرات  –قيادات تطويرية 
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 الدراسات السابقة: 
واالختالف رأس املال البشري والذكاء االصطناعي التقارب  لدراسة    Popkova, Serge (2020)دراسة  هدفت  

بروسيا االجتماعية  األعمال  تنظيم  للكشف عن مدى    يف رايدة  نفس عمليات  املتزامن خالل  )االستخدام  التقارب 
املشاريع مع الرتكيز على امليزات الفريدة بشروط املنافسة( أو االختالف )االستخدام أثناء العمليات التجارية املختلفة 

واستخدم الباحث املنهج الوصفي االستقصائي، وتوصلت الدراسة أن رايدة األعمال    ، حسب شروط تقسيم العمل(
ولكنها قد ترفض األمتتة الكاملة ابستخدام   2030االجتماعية سوف تستغل فرص الصناعة لتحسني أنشطتها حىت عام  

ثر منظورا لتطبيق الذكاء وأوصت الدراسة بتنمية االجتاهات األك  ،الذكاء البشري والذكاء االصطناعي يف نفس الوقت 
 ومنها تنمية رأس املال البشري.  االصطناعي
أتثري الذكاء االصطناعي على إدارة رأس املال البشري يف ( حول  Nidam)  Ajsam&2019دراسة  ومتحورت  

ية ومديري تكونت عينة البحث من مديري املوارد البشر و   ؟على القدرة التنافسية  وهل ميكن أن يؤثر ذلك إجيابياً   ،ماليزاي
 قيادايً   (260)واستهدف البحث    ،املنهج التفسريي واملنهج الوصفي التحليلي  ، ووظف الباحثانالتوظيف املباشر مباليزاي

وأظهرت الدراسة أن الذكاء االصطناعي ال يزال يف بداايته وأنه من خالل تطبيق الذكاء االصطناعي ستزيد كفاءة   ،منهم
س املال  أر   إدارة على  وأن التعلم عن طريق الذكاء االصطناعي يؤثر إجياابً   ،طار إدارة املعرفةإنتاجية رأس املال البشري يف إ 

وإذا مت   قدم،لدعم عملية االنتقال للت  قويس املال البشري والقدرة املعرفية تشكل عامل متكني  أ وأن مهارات ر  ،البشريّ 
وأن التنبؤ بتأثري الذكاء االصطناعي على قلة فرص   لرأس املال البشري،  لألمن الوظيفي  مهال ذلك فقد يشكل هتديداً إ

أن دعم الذكاء االصطناعي للتعلم العميق من خالل عملية املوارد   إال  ،صعب التكهن بهيالعمل ال يزال غري واضح و 
 . س املال البشريأالبشرية احملسنة وذات الكفاءة هلا أتثري مباشر على جودة توظيف ر 

تطور أحباث الذكاء االصطناعي يف املوارد    Jatooba, Santosa & Gutierriza (2019)  ةدراس  واستقصت 
لتحقيق يف تطور تطبيقات الذكاء االصطناعي يف جمال املوارد البشرية، واستخدم الباحث منهج التحليل الوصفي االبشرية  

 (32)وعددها    )2018  -2000(أحباث اجملالت يف مكتبة قاعدة املعرفة بني عامي  من  العينة    تكونت الكمي، و 
و  االصطناعي  الذكاء  تطبيق  حبوث  تناولت  الذكاء أإصداراً  أحباث  قلة  الدراسة  وأظهرت  البشرية،  املوارد  على  ثرها 

البشرية املوارد  جمال  يف  البشري  االصطناعي  املال  مستقبليورأس  لدراسات  حاجة  هناك  وأن  الذكاء ،  أتثري  تتناول  ة 
 االصطناعي على تنمية املوارد البشرية، وأوصت الدراسة بتكثيف األحباث حول موضوع الدراسة.
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اسة دور الذكاء بدر أثر الذكاء االصطناعي على إدارة املوارد البشرية  بدراسة    Yawalkar (2019)دراسة  وعنيت  
يت يواجهها قياديو هذا القسم، واعتمد الباحث املنهج الوصفي، االصطناعي يف قسم املوارد البشرية وفهم التحدايت ال

واستخدم أداة االستبانة جلمع بياانت من أوراق حبثية ومواقع إلكرتونية ومدوانت، وخلصت الدراسة البحثية إىل أن دور  
الروبواتت التعامل   حيث ميكن لشركات  ،الذكاء االصطناعي أكرب يف وظائف خمتلفة يتم تنفيذها يف قسم املوارد البشرية

ستخدام أدوات يعىن ابوأوصت بعمل ملف    ،وتقليل عبء العمل يف مكان العمل  هاتوظيف وحتليل البياانت ومجعبمعها  
الرقمي التوظيف واالختيار اً  أساسي  اً دور يلعب  الذكاء االصطناعي  ، واستنتجت أن  الذكاء االصطناعي والتقنيات  يف 

 .تعلقة ابملوظفنيوحتليل األداء ومجع البياانت امل 
  منهج الدراسة:

على دراسة   يستندهو منهج  و (، ملالءمة هذا املنهج لطبيعة الدراسة احلالية،  التنبؤياعتمدت الدراسة املنهج الوصفي )
املتعلقة البياانت    عرب جتميعتنامي عدد االستقاالت مع تطور تطبيقات الذكاء االصطناعي(  ظاهرة  )إحدى الظواهر  

 واستشراف املستقبل.التنبؤ  ابلدراسة، ومن مث الوصول إىل النتائج اليت تقوم بدورها بتطوير منوذج الدراسة من خالل
 
 

 جمتمع الدراسة:
ميثلون مجيع القيادات اإلدارية ابلوزارة واملديرايت التعليمية املثبتون وممن ( قائداً  1190تكون جمتمع الدراسة الكلي من )

 ( قائداً ممثلني خلصائص اجملتمع. 290م، وبلغ حجم عينة الدراسة )2021/ 2020هم على رأس العمل للعام الدراسي  
 أداة الدراسة: 

ادات اإلدارية يف تنمية رأس املال البشري استناداً هدف الدراسة قام الباحث بتطوير استبانة أثر إدارة املعرفة للقيلتحقيق  
عة على جمايل مقياس تطبيقات ( فقرة موز 38)األدب الرتبوي والدراسات السابقة، وتكونت األداة يف صيغتها األولية    إىل

على ومقياس تنمية رأس املال البشري، وقد مت استخراج دالالت الصدق والثبات ألداة الدراسة    الذكاء االصطناعي
 النحو التايل:
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 أواًل: صدق األداة
( حمّكماً من ذوي االختصاص واخلربة 11مت التحقق من الصدق الظاهري لالستبانة وصدق احملتوى عرب عرضها على )

والكفاءة من جامعة السلطان قابوس وجامعة عني مشس وجامعة نزوى وجامعة الشرقية ومسؤولني بوزارة الرتبية والتعليم 
زعة كما  ( فقرة مو 36ليصبح جمموع فقرات االستبانة )اء على مالحظات احملكمني مت حذف فقرتني  عمان، وبنبسلطنة  
وقد مت اعتماد   ( فقرة مبقياس تنمية رأس املال البشري. 16و )( فقرة مبقياس تطبيقات الذكاء االصطناعي  20يلي: )

داً، كبرية، متوسطة، قليلة، قليلة جداً( وهي متثل مقياس ليكرت اخلماسي لتصحيح أداة الدراسة كما يلي: )كبرية ج
 ( على الرتتيب. 1و 2و3و 4و5رقمياً )

كما مت التأكد من صدق البناء لكل مقياس ابألداة، حيث استخرجت معامالت ارتباط الفقرات لكل حمور مع الدرجة  
، وقد تراوحت معامالت نة الدراسة( قائداً من خارج عي60الكلية للمحور الذي تنتمي إليه يف عينة استطالعية بلغت ) 

كما    تطبيقات الذكاء االصطناعي( يف مقياس  0,708-0,490ما بني )  البعد الذي تنتمي إليه ارتباط الفقرات مع  
 :(1رقم ) التايل ابجلدول

 تنتمي إليه ملتغري تطبيقات الذكاء االصطناعي والبعد الذيمعامالت االرتباط بني الفقرات (: 1)رقم  دولاجل
البعد األول:  

 سلوك املستخدم 
البعد الثاين: قدرة 

 Nidamال
البعد الثالث:  

 التدريب والتطوير
البعد الرابع: توفر 

 اخلرباء
البعد اخلامس: 
 املعرفة اجلاهزة

 االرتباط الفقرة  االرتباط الفقرة  االرتباط الفقرة  االرتباط الفقرة  االرتباط الفقرة 
1 .556** 5 .533** 9 .493** 13 .699** 16 .490** 
2 .708** 6 .539** 10 .506** 14 .640** 17 .575** 
3 .607** 7 .592** 11 .614** 15 .643** 18 .493** 
4 .650** 8 .637** 12 .584**   19 .609** 
        20 .556** 

 
 (.0.05(.            * دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )0.01مستوى الداللة )** دالة إحصائيا عند 

( يف مقياس تنمية رأس 0,424-0,744ما بني )  البعد الذي تنتمي إليهوقد تراوحت معامالت ارتباط الفقرات مع  
 (.2املال البشري كما ابجلدول التايل رقم )
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 تنمية رأس املال البشري ات والبعد الذي تنتمي إليه ملتغري (: معامالت االرتباط بني الفقر 2اجلدول رقم )

 البعد األول: املعرفة
البعد الثاين: تطوير 

 الكفاءات
البعد الثالث: أنظمة التقييم 

 واملتابعة
البعد الرابع: برامج  
 التطوير والتدريب

 االرتباط الفقرة  االرتباط الفقرة  االرتباط الفقرة  االرتباط الفقرة 
1 .517** 5 .511** 9 .562** 13 .642** 
2 .696** 6 .676** 10 .744** 14 .424** 
3 .714** 7 .475** 11 .458** 15 .652** 
4 .518** 8 .542** 12 .640** 16 .644** 

 (.0.05(.            * دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )0.01** دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )
أن مجيع قيم معامالت ارتباط الفقرات مع الُبعد الذي تنتمي إليه كانت   (2( واجلدول رقم )1رقم )  اجلدوليتضح من  

ذات درجات متفاوتة بني املتوسطة والعالية، ومجيعها دالة إحصائيا، وال توجد فقرة ذات ارتباط سالب أو يقل ارتباطها 
 . نياملقياس ( وعليه فقد اعتمد الباحث مجيع فقرات0.15عن القيمة )

 اثنياً: ثبات أداة الدراسة 
طبيق االستبانة، وإعادة بت  (test-retest)أداة الدراسة، مت التحقق بطريقة االختبار وإعادة االختبار  للتأكد من ثبات  

معامل الثبات ( قائداً، ومن مث مت حساب  60ة من خارج عينة الدراسة تكونت من ) تطبيقها بعد أسبوعني على عين
 ، واعتربت هذه القيم مالئمة لغاايت هذه الدراسة. (SPSS)بواسطة برانمج  لكل مقياس حسب معادلة كرونباخ ألفا

 معامالت الثبات مبعادلة كرونباخ ألفا والدرجة الكلية ملقاييس الدراسة (: 3اجلدول رقم )
 معامل الثبات بعد إعادة االختبار املقياس 

 0,730 تطبيقات الذكاء االصناعي
 0,849 تنمية رأس املال البشري 
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 املعاجلات اإلحصائية:
استخدام  مت  وحتليل البياانت اليت سيتم مجعها،    هاواختبار صحة فـََرِضّياهتا ولتحقيق أهداف  دراسةلإلجابة عن أسئلة ال 

احلسابية  )املتوسطات  الوصفية  اإلحصاء  مقاييس  على  واملعتمدة  املناسبة  والتحليلي  الوصفي  اإلحصاء  أساليب 
  (، إضافة إىل حتليل منذجة املعادلة SPSSواالحنرافات املعيارية( ابستخدام برانمج احلزمة اإلحصائّية للعلوم االجتماعية )

 .(AMOS( وحتليل املسار عرب برانمج )SEMاهليكلية )
العام للتحليل  اللجوء  الذكاء االصطناعي مت  تطبيقات  أمنوذج  وثبات هذا  التوكيدي.  وللتأكد من صدق  ويوضح لي 

( التحليل العاملي التوكيدي األويل والنهائي ألمنوذج تطبيقات الذكاء االصطناعي ما قبل التعديل وما بعد  4الشكل )
 أي ما بعد إخضاعه للمراجعة. -لتعديلا

 
 
 

 أمنوذج التحليل العاملي التوكيدي قبل وبعد التعديل لتطبيقات الذكاء االصطناعي( 4رقم ) شكلال

 التعديــلبعـــد  قبـــل التعديــل
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( أنه بعد إخضاع أمنوذج تطبيقات الذكاء االصطناعي أببعاده اخلمسة للتحليل العاملي التوكيدي  4ويتضح من الشكل )
؛ ونظراً ألن مؤشرات حسن املطابقة أظهرت أن (Modification Index)للمراجعة؛ ومن خالل مؤشر التعديل  

)املعرفة    بُعد( واليت متثل  20إىل    16)  من  والعبارات(  12و    2البياانت غري مطابقة للنموذج، فقد مت حذف العبارتني )
وذلك لضعف ارتباطها ابملقياس، ويظهر الشكل األمين النموذج بعد التعديل أي بعد حذف العبارات، ويظهر اجلاهزة(،  

 فقرة يف صورته النهائية.  13فيه مطابقة البياانت لألمنوذج، وابلتايل أصبح املقياس مكوانً من 
 الدراسة: نتائج 

 أواًل: النتائج املتعلقة ابلسؤال األول: 
  بوزارة الرتبية والتعليم؟ لتطبيقات الذكاء االصطناعي القيادات اإلداريةما درجة ممارسة 

السؤال لتقديرات عينة    لإلجابة على هذا  املعيارية  املتوسطات احلسابية واالحنرافات  الدراسة حول درجة مت استخراج 
اإلدارية   القيادات  االصطناعي ممارسة  الذكاء  والتعليم  لتطبيقات  الرتبية  عمان  بوزارة  كما   (SPSS)بربانمج    بسلطنة 

 (:4ابجلدول رقم )
 تطبيقات الذكاء االصطناعيألبعاد عيارية املتوسطات احلسابية واالحنرافات امل(: 4اجلدول رقم )

املتوسط   حجم العينة احملاور
 احلسايب

االحنراف   درجة املوافقة
 املعياري 

 0.58 متوسطة 3.27 290 سلوك املستخدم 
قدرة 

 Nidamال
 0.65 كبيرة  3.78 290

 0.68 كبيرة  3.75 290 التدريب والتطوير

 0.81 متوسطة 2.74 290 توفر اخلرباء
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تطبيقات ألبعاد    القيادات اإلدارية  ممارسةدرجة  أن    (4)رقم    اجلدولقيم املتوسطات احلسابية املوضحة يف    كشفتو 
(  Nidamوكبريًة يف حمورّي )قدرة ال   ،جاءت متوسطة يف حمورّي )سلوك املستخدم( و )توفر اخلرباء(  الذكاء االصطناعي

   و )التدريب والتطوير(.
لتطبيقات الذكاء االصطناعي بدرجة متوسطة يف القيادات اإلدارية  ليت أظهرت توظيف  وا  ويعزو الباحث هذه النتيجة

وجود قصور يف  ل  إضافةوعدم التوسع فيها،  احلالية  حملدودية اخلدمات اإللكرتونية    حموري سلوك املستخدم وتوفر اخلرباء
ويرى الباحث أن عملية التقييم املستمر للتطبيقات املستخدمة وتشخيص احتياجات املستخدمني واألخذ مبالحظاهتم،  

هذه النتيجة تزيد من مسؤولية الوزارة جتاه ضرورة بناء قاعدة بشرية مهيأة ملواكبة تطورات وتقنيات الذكاء االصطناعي 
القادة اإلداريون من ضعف استقطاب خربات حملية وخارجية يف الذكاء االصطناعي ومما يدلل على ذلك ما أكد عليه  

وقلة الفرص املتاحة واملمنوحة للموظفني للمشاركة يف ملتقيات الذكاء االصطناعي لغرض إكساهبم اخلربة وفق ما أظهره  
لدن القيادات اإلدارية فهو والذي جاء بدرجة تطبيق كبرية من    Nidamأما حمور قدرة ال   حتليل نتائج املستجيبني.

يدلل على القابلية اجلاهزة الستيعاب اجلديد من التطبيقات الرقمية والذكية وشغف التعامل معها واستشراف أتثريها  
واليت أظهرت احلاجة لتنمية االجتاهات   Popkova, Serge (2020) دارسة  اإلجيايب، واتفقت هذه النتيجة مع  

 ء االصطناعي ومنها رأس املال البشري. األكثر منظوراً لتطبيق الذكا
 اثنياً: النتائج املتعلقة ابلسؤال الثاين: 

 لتنمية رأس املال البشري بوزارة الرتبية والتعليم؟ ما درجة تطبيق القيادات اإلدارية
ولإلجابة على هذا السؤال مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات عينة الدراسة حول درجة 

كما ابجلدول   (SPSS)برانمج    عربرأس املال البشري بوزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان    القيادات اإلدارية لتنمية تطبيق  
 :(5رقم )

 احلسابية واالحنرافات املعيارية ملقياس تنمية رأس املال البشري  املتوسطات :(5)رقم  اجلدول
 

املتوسط   حجم العينة  احملاور
 احلسايب 

االحنراف   درجة املوافقة 
 املعياري 

 0.68 متوسطة 3.16 290 املعرفة
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 0.79 متوسطة 2.79 290 تطوير الكفاءات 
 0.78 متوسطة 2.82 290 التقييم واملتابعة 

 0.70 متوسطة 2.93 290 التطوير والتدريببرامج 
حملاور تنمية رأس  درجة تطبيق قيادات املوارد البشرية  أن    (17-4)  اجلدولتشري قيم املتوسطات احلسابية املوضحة يف  و 

درجة (، وأقل  3.16ة يف مجيع احملاور، وجاءت أعلى درجة تطبيق حملور )املعرفة( مبتوسط )ـــجاءت متوسط  املال البشري
ويعزو الباحث هذه النتيجة لقلة إشاعة مصطلح تنمية رأس املال   (.2.79تطبيق حملور )تطوير الكفاءات( مبتوسط )

التقدم السريع ابلثورة الصناعية الرابعة   يوازيالبشري ابلوزارة، وأن موظفي الوزارة حباجة لتحديث املعرفة بشكل ديناميكي  
والثورة املعلوماتية املتسارعة، وقد أبرزت هذه النتيجة أمهية السعي حنو االهتمام ابلكوادر اإلدارية والفنية وما متتلكه من  

ادرات خربات ومهارات وضرورة تعزيزها وحتفيزها، األمر الذي يستدعي من الوزارة االهتمام بشكل أكرب أبصحاب املب
واألفكار التطويرية والتنموية، وإاتحة الفرصة هلم ابلتدرج لتويل مناصب قيادية، واالهتمام بتشخيص مستوى املهارات  
التقنية للمقبلني على هذه الوظائف ومنهم املوظفني اجلدد، وتوظيف أكرب لألنظمة اخلبرية وتطبيقات الذكاء االصطناعي  

 البشري. يف جوانب التدريب وتنمية رأس املال
النتيجة مع دراسة واليت أظهرت أن هنالك    Jatooba, Santosa & Gutierriza (2019)  واتفقت هذه 

 حاجة لدراسات مستقبلية تتناول أتثري تطبيقات الذكاء االصطناعي على تنمية املوارد البشرية.
 اثلثاً: النتائج املتعلقة ابلسؤال الثالث: 

 بوزارة الرتبية والتعليم؟  لدى القيادات اإلداريةعلى تنمية رأس املال البشري  تطبيقات الذكاء االصطناعيأثر ما 
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وحتديد  لقيادات املوارد البشرية    تطبيقات الذكاء االصطناعي على تنمية رأس املال البشريطبيعة أتثري    وللكشف عن
النموذج يف إجياد    AMOSالباحث حتليل املسار عرب منذجة املعادلة اهليكلية بربانمج  استخدم    نوع التأثري إن وجد؛

كما ابلشكل   االصطناعي كمتغري مستقل وتنمية رأس املال البشري كمتغري اتبعالبنائي للعالقات بني تطبيقات الذكاء  
(5:) 

 
 

كمتغري  تطبيقات الذكاء االصطناعي  مؤشرات حسن مطابقة النموذج البنائي للعالقات بني ( 6)رقم  اجلدول
 كمتغري اتبع   تنمية رأس املال البشريمستقل و 

 تنميةكمتغري مستقل وتطبيقات الذكاء االصطناعي النموذج البنائي للعالقات بني  (5رقم ) شكلال
 كمتغري اتبع رأس املال البشري 
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مؤشر حسن 
 املطابقة 

 القيمة  املثايل للمؤشراملدى  االسم

𝜒2 مربع كاي p-value>0.05 Chi-square = 67.559 
p-value=0.000<0.05 

CMINDF مربع كاي املعياري CMINDF < 5 3.556 
RMSEA  مؤشر رمسي RMSEA < 0.08 0.094 

GFI مؤشر حسن املطابقة GFI ≥ 0.95 0.947 
AGFI مؤشر حسن املطابقة املصحح AGFI ≥ 0.95 0.905 

NFI مؤشر املطابقة املعياري NFI ≥ 0.95 0.945 
CFI  مؤشر املطابقة املقارن CFI ≥ 90 0.952 
TLI  لويس        –مؤشر توكر TLI ≥ 0.95 0.929 

 
إىل حتقيق النموذج البنائي للعالقات بني تطبيقات الذكاء االصطناعي كمتغري مستقل وتنمية رأس    (6)  اجلدول يشري  و 

عند   ( وهي دالة إحصائياً 67.559املال البشري كمتغري اتبع ملؤشرات حسن املطابقة، حيث جاءت قيمة مربع كاي )
اعتمد الباحث على نتيجة مربع وذلك بسبب حساسية مربع كاي حلجم العينة، لذلك    ؛α=(0.05مستوى داللة )
(، وهذه النتيجة أقل من احلد األعلى للمحك 3.556(، وقد جاءت قيمته مساوية )CMINDFكاي املعياري )

(، كما أن مؤشرات 0.08(، وهي أعلى قليال من )0.094الذي اعتمده خرباء اإلحصاء، كما أن قيمة مؤشر رمسي )
عالية لويس جاءت مجيعها  -شر توكرؤ عياري ومؤشر املطابقة املقارن ومبقة املمن: مؤشر حسن املطابقة ومؤشر املطالٍّ  ك
 حمققة حلسن املطابقة كما هو موضح يف اجلدول أعاله.  و 

الباحث حبساب   قام  الذكاء كما  لتطبيقات  املعيارية  وغري  املعيارية  ابلقيم  السببية  للمسارات  االحندار  معامالت  قيم 
 ( يوضح ذلك كما يلي:7واجلدول )  املال البشريصطناعي وتنمية رأس اال
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معامالت االحندار للمسارات السببية ابلقيم املعيارية وغري املعيارية لتطبيقات الذكاء  قيم( 7)رقم  اجلدول

 صطناعي وتنمية رأس املال البشري اال
 

 املسار السبيب
معامالت 

حندار غري اال
 املعيارية

معامالت 
حندار  اال

 املعيارية

خطأ 
 القياس 

القيم 
 احلرجة

قيمة  
 االحتمال

مربع 
االرتباط 

 املتعدد
تنمية   ⬅صطناعيتطبيقات الذكاء اال

 رأس املال البشري 
0.241 0.226 0.076 3.152 *0.002 0.051 

سلوك   ⬅صطناعيتطبيقات الذكاء اال
 املستخدم

0.866 0.604 0.105 8.265 **0.000 0.365 

قدرة  ⬅صطناعي الذكاء االتطبيقات 
 Nidamال

1 0.786    0.619 

صطناعي تطبيقات الذكاء اال
 التدريب والتطوير⬅

0.814 0.669 0.084 9.656 **0.000 0.447 

توفر  ⬅صطناعي تطبيقات الذكاء اال
 اخلرباء

0.766 0.574 0.097 7.887 **0.000 0.329 

التطوير  ⬅تنمية رأس املال البشري 
 والتدريب 

0.929 0.895 0.049 18.784 **0.000 0.801 

التقييم  ⬅تنمية رأس املال البشري
 واملتابعة

0.92 0.791 0.058 15.904 **0.000 0.625 
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 املسار السبيب
معامالت 

حندار غري اال
 املعيارية

معامالت 
حندار  اال

 املعيارية

خطأ 
 القياس 

القيم 
 احلرجة

قيمة  
 االحتمال

مربع 
االرتباط 

 املتعدد
تطوير  ⬅تنمية رأس املال البشري

 الكفاءات 
1 0.853    0.728 

 0.592 0.000** 15.27 0.051 0.769 0.775 املعرفة⬅تنمية رأس املال البشري 
 ( α=0.01دال عند مستوى داللة )(                  ** α=0.05* دال عند مستوى داللة ) 

معامالت االحندار املعيارية وغري املعيارية والقيم  احلرجة مع القيمة االحتمالية لالختبارات )الداللة   (7)  اجلدوليوضح  
صطناعي جاءت معنوية من الناحية اإلحصائية )عند مستوى ن تطبيقات الذكاء االأاإلحصائية(، من اجلدول نستنتج  

صطناعي على تنمية ( لتطبيقات الذكاء اال0.226(، وهي تشري إىل وجود أتثري إجيايب مباشر )P ≤ 0.05معنوية  
درجة تشبع احملاور )سلوك املستخدم،   -  حندار املعياريةكما تظهر النتائج أيضا أن معامالت اال  رأس املال البشري،

قد تراوحت بني   -صطناعي(  ، التدريب والتطوير، توفر اخلرباء( ابملتغري املستقل )تطبيقات الذكاء االNidamقدرة ال
درجة تشبع احملاور )التطوير والتدريب، التقييم واملتابعة،   -حندار املعياريةمعامالت اال(، كما أن  0.786 -  0.574)

(، وتشري 0.895  -  0.769قد تراوحت بني )  -  تطوير الكفاءات، املعرفة( ابملتغري التابع )تنمية رأس املال البشري(
( أن  املتعدد  االرتباط  مربع  التباي5.1قيم  من  الذكاء %(  تطبيقات  تفسره  البشري  املال  رأس  تنمية  يف  احلاصل  ن 

 صطناعي، والنسبة املتبقية من التباين تفسره عوامل أخرى.اال
لتطبيقات الذكاء االصطناعي على تنمية رأس املال   ( التأثري املباشر وغري املباشر والكلي8كما يوضح اجلدول رقم )

 كما يلي:  البشري
 لتطبيقات الذكاء االصطناعي على تنمية رأس املال البشري  التأثري املباشر وغري املباشر والكلي (8) اجلدول

 حماور تنمية رأس املال البشري
 تطبيقات الذكاء االصطناعي

 قيمة االحتمال  التأثري الكلي )غري مباشر(
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 0.008** 0.174 املعرفة

 0.009** 0.193 تطوير الكفاءات

 0.011* 0.178 واملتابعةالتقييم 

 0.009** 0.202 التطوير والتدريب 
 ( α=0.01دال عند مستوى داللة )(              ** α=0.05* دال عند مستوى داللة )    

صطناعي على  لتطبيقات الذكاء اال  وغري مباشر دال إحصائياً   أتثري إجيايب ضعيف جداً وجود  (  8اجلدول )  من يتضحو 
ثري لتطبيقات املال البشري )املعرفة، تطوير الكفاءات، التقييم واملتابعة، التطوير والتدريب(، وجاء أعلى أتحماور تنمية رأس  

واتفقت هذه النتيجة مع دراسة كل من   ثري على حمور املعرفة.ناعي على حمور التدريب والتطوير، وأقل أتطصالذكاء اال
Nidam   &Ajsam  (2019  و )Yawalkar (2019)   واللتان أظهرات أن التعلم عن طريق تطبيقات الذكاء

االصطناعي يؤثر إجياابً على إدارة رأس املال البشري وأن التخوف من فقدان الوظائف املستقبلية بسبب إحالل تطبيقات  
ى وروبواتت الذكاء االصطناعي ال يزال غامضاً وغري واضح، وأن هنالك دور كبري لتطبيقات الذكاء االصطناعي عل

 وظائف القيادات اإلدارية يف عمليات التوظيف والفرز وحتليل أداء املوظفني. 
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 :التوصيات
 نشر الثقافة اإللكرتونية ابلتعامالت اإلدارية واملهام اإلشرافية واملناهج التعليمية وقطاع التدريب الذكي. -
م واليت أولت  2040االصطناعي مبا يتماشى ورؤية عمان  هتيئة البنية التحتية الرقمية لتفعيل أكرب لتطبيقات الذكاء   -

 هذا اجلانب أولوية كربى.
التعليم يف   إعادة التفكري يفإنشاء مدارس مستقبلية منوذجية وفق متطلبات تقنيات الذكاء االصطناعي من حيث   -

 املزمع إنشاؤها.  ملدارسابالثورة الرقمية ومتدين  عصر التكنولوجيا
 .بني اإلنسان واآللة يف احلياة والتعلم والعمل تفاعل املعريفمن أجل ال املال البشري ابلوزارةقدرات رأس تعزيز   -
 متكني رأس املال البشري من توليد األفكار اإلبداعية عرب العصف الذهين ومشاركتهم قرارات الوزارة. -
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