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 ملخصال
يهدف البحث إلى تقديم مقترح تطبيقي تنموي استتتتراتيجي لتع ا  المناعة التنظيمية في ضتتتوء تطبيقات الذكاء االصتتتطناعي في 

وتم مجال تكنولوجيا االتصتتالم ما االمتمام بخصتتائص ا عالم الرقمي كمتغير وستتيطم وقد وحث البحث المنهف الوصتتفي التحليليم 
أممها: أن مستتتتود إك ال طلبة  ؛إلى عدة  تائف( طالبًا وطالبةم وقد توصتتت  75مكو ة من )ينة م وطبق على عاالستتتتبا ة استتتتخدام

بتقدير مرتفام وأن مستتتتتود تطبيق أبعاك المناعة  لواقا تطبيقات الذكاء االصتتتتطناعي كان بجامعة غ ةكلية علوم االتصتتتتال واللغات 
وجوك عالقة ذات كاللة م و بتقدير مرتفا كان أيضاً عالم الرقمي طلبة لخصائص ا البتقدير مرتفام وأن مستود إك ال كان التنظيمية 

وجوك أثر ذوو كاللة إحصتتتتتائية لتطبيقات الذكاء و م صتتتتتطناعي وأبعاك المناعة التنظيميةإحصتتتتتائية بين مستتتتتتود تطبيقات الذكاء اال
 االصطناعي على أبعاك المناعة التنظيمية في ضوء خصائص ا عالم الرقمي.

 ا عالم الرقمي التنظيمية؛المناعة  االصطناعي؛الذكاء  :الدالة الكلمات
 

The impact of artificial intelligence in the field of communication technology on organizational 

immunity in light of the characteristics of digital media as a mediating variable in Palestinian 

universities 
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                   El Qads Open University            El Qads Open University   
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Abstract 
     The research aims to present an applied strategic development proposal to enhance organizational 

immunity in the light of artificial intelligence applications in the field of communication technology, with 

attention to the characteristics of digital media as a mediating variable. The research employed the 

descriptive analytical approach, and a questionnaire was used, and it was applied to a sample of (75) 

students. , and reached several results; The most important of them: that the level of awareness of the 

students of the Faculty of Communication Sciences and Languages at the University of Gaza of the reality 

of artificial intelligence applications was with a high rating, and that the level of application of the 

dimensions of organizational immunity was with a high rating, and there was a statistically significant 

relationship between the level of applications of artificial intelligence and the dimensions of organizational 

immunity. 

Key words: artificial intelligence; Regulatory immunity; digital media. 
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   . المقدمة1

يعد البقاء والنجاح هدف استتتتتتتراتججم لتجااعال والفتجال ام طو التاورال ال تاللقن والتنااعتتتتتتجن العال جن  ل   
نرى ال ؤسعال بشكو عام ال وم اشتدل ال نااعن ب نها  واناالقًا ان هذه الحقجقن أصبح الذكاء االصاناعم ي ثو 

يدور ب ن بعض العقول البشرين التم تبح  عن التفوق لتجنس البشري  وأصبح نظام ال ناعن تنااعًا بشريًا  أو تحد 
التنظج جتتن ألتتد اجتتاالل التنتتااس ب ن الجتتااعتتال  اتتال نتتاعتتن التنظج جتتن ت ثتتو استتتتتتتتتتتتتتتعتتار  اجتتا يتتن ان نظ  ال نتتاعتتن 

ان ا ارستتتتتتتتتتن أداءه ب تتتتتتتتتتور  الب ولوججن  كونها تع و عتى ل اين الفجان اإلداري ان أي خار يهدد بقائه أو ي نعه 
 صحجحن  اح ول ال ؤسعال األكادي جن عتى اناعن تنظج جن يدل عتى اعالجن الذكاء االصاناعم.

وبذلك بر  االهت ام بتاب ق الذكاء االصتتاناعم ام ال ؤستتعتتال ال عاصتتر  باعتبارها ألد اروم ال عتوااتجن التم 
وتر  بح   ي تتك الف ب وتر ستتتتتتتتتتتوكًا دكجًا ام أداء ال هام أو تدرس تاوير التقنجال الذكجن لتابجقها ان خالل الف ب 

ام لو ال شتتتتتتتتتتتكالل  وتت كن ان القجام باإلدار  بهدف تحاجد األةباء اإلدارين وتقدي  خدان أالتتتتتتتتتتتو وجود  عالجن 
د بالع و  ودلك ان خالل تحويو نظام اإلدار  لنظ  الفترونجن تعت د عتى الذكاء االصتتاناعم  ا ا ستتتعتته  ام ات ا

 (2019القرارال اإلدارين ال حجحن. )الجاجزي  

( إلى أن الذكاء االصتتتتتاناعم أصتتتتتبح ان ال و تتتتتوعال التم تعتتتتتتقا  أكثر 2012ولقد أشتتتتتار العتو و خرون )
تغاجن ام ج جع ال جاالل األكادي جن  ل   يشهد ال  دان انتشارًا واسعًا نظرًا ألسباب تفنولوججن اتعارعن ان جهن 

 بحتن افتعتن ان طرف الشركال ان جهن أخرى.وأسباب اقت ادين 

ك ا إن دراستتن او تتوم ال ناعن التنظج جن ام الوقر الراهن  يعد ان أه  ال و تتوعال التم نول ها عناين خاصتتن 
بالبح  والدراستتن ام اؤستتعتتاتنا التربوين  اال ناعن التنظج جن تعد ان أنظ ن اإلنتات الذاتم التم تعز  نفعتتها بنفعتتها 

اجن إلنشتتتتتتتتتتتتتاء كجانال اعتتتتتتتتتتتتتتقتن قد تفتع جهدًا واااًل  انظام ال ناعن نظام انتشتتتتتتتتتتتتتر ويع و ام أرجاء ان دون الح
 (2016ال نظ ن. )عتوان  وطال   

وت ثو ال ناعن التنظج جن أدا  هاان ول وين ام طو التنااعتتتتتتتتتجن العال جن التم تشتتتتتتتتتهدها ال ؤستتتتتتتتتعتتتتتتتتتال العااتن ام 
اجن  واالعالم الرق م ب تتتتفن خاصتتتتن  ودلك أله  تها ام أنها ا تتع ال جاالل ب تتتتفن عاان  وال ؤستتتتعتتتتال اإلعال

تقوم بوقايتها ان الف روستتتتتتتتتتتتتتتال الب  جن وتعتبر جدار ل اين ي كنها ان اواجهن األخاار والظروف وال فاج ل التم 
 (2016تواجهها ام الع و. )عبد ال ج د  

ر  ال و تتتوعال الح وين التم ار تتتر االجااعال تتع  دور رئجس ام تأستتتجس اإلعالم الرق م الذي يعد ألد أب
نفعتتتتها عتى ج جع ال جاالل وخاصتتتتن ال جال األكادي م ام كتجال وأقعتتتتام اإلعالم ام العال  العربم  ل   أصتتتتبح 

 اإلعالم الرق م واقعًا افرو ًا عتى الج جع بح   أوج  عتى ال جت ع أن يت اشى اعه ويعتف د ان خدااته.
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عالم الرق م يعد ان أه  ال  ترعال وال نجزال الذي بال ان أكثر وستتتائو ( أن اال2019ولقد أشتتتار العتتتبجعم )
االعالم وأكثر ال  ترعال أه جن لت جت ع بشتتتتتكو عام وا ن الشتتتتتباب الجااعم عتى وجه ال  تتتتتو   وب اصتتتتتن أنه 

 بفلو التفنولوججا أصبح أكثر الوسائو جذبًا وإبهارًا لتشباب الجااعم إدا اا قورن باإلعالم التقت دي. 

( أن الذكاء االصتتتتتاناعم يؤدى العديد ان الوطائع ال ه ن ام 2020ويرى اركز القرار لتدراستتتتتال اإلعالاجن )
ال جال اإلعالام  أه ها استتتتتتتتتتت رات البجانال وتحعتتتتتتتتتت ن طرق البح   واخجار ال و تتتتتتتتتتوعال  وشتتتتتتتتتت  تتتتتتتتتتنن تجربن 

بارين  واكااحن األخبار ال زيفن  ال عتتتتتتتت دم  واه  ردود الفعو البشتتتتتتترين وتعتجقال الج هور  وكتابن الن تتتتتتتو  اإلخ
وهو اا يؤهو الذكاء االصتتتتتتتتتتتتتتاناعم لتقجام بأدوار اعالن ام تاوير ال حتوى اإلداري اإلعالام  وتحعتتتتتتتتتتتتتت ن القدرال 

 اإلعالاجن.

تعد الجااعال ان ال ؤستتتتتتعتتتتتتال الهاان التم تواجه اتغ رال كث ر   وان أه  هذه ال تغ رال كجاجن تاب ق الذكاء و 
لتحق ق ال ناعن التنظج جن  وهذا يتات  ان الجااعال أن ت تتك أالتتتتتتو االاكانال واألنظ ن ال ب ر   االصتتتتتتاناعم 

والشتتتتتتتتتتتتتبكال الع تتتتتتتتتتتتتبجن  بكفاء  عالجن لتحق ق أهدااها االستتتتتتتتتتتتتتراتجججن  ولتحق ق هذا التوااق لتتغت  عتى ال تغ رال 
استتتتتراتجججال الجااعن وكتجاتها وأقعتتتتااها ال عاصتتتتر  ال بد ان استتتتت دام الذكاء االصتتتتاناعم كأدا  ان أدوال تحق ق 

 ال  تتفن.

 السابقة . البحوث2

   وانها:نالدراسهناك العديد ان الدراسال العابقن لهذه 

تناول البالثان بعض الدراسال العابقن  لتوقوف عتى أه  ال و وعال التم تناولتها  والتعرف عتى األسال   
 وصتر إل ها.واإلجراءال التم تبنتها  والنتائج التم ت

 ( التم هدار التعرف إلى أه جن الذكاء االصاناعم ام الع تجن التعتج جن  2021ك اسة العت  وآخرون  )
والتحديال التم تواجه است دااها ام التعتج  ان وجهن نظر طتبن كتجن التربجن األساسجن بدولن الفوير  ووطفر 

( طالبًا وطالبن  اتوصتر إلى اج وعن ان 229عتى )  طبقر فم التحت تم  واست دار االستباننال نهج الوص
النتائج  أه ها: أن تقنجن الذكاء االصاناعم لها أه جن ام الع تجن التعتج جن  ل   تتجح التعت  لتاتبن ام أي 

 .ا ال تتق د بشروط الزاان وال كانوقر وأي اكان ام العال  ألنه
 (  التم هدار الفشع عن ادى تأث ر ال ناعن التنظج جن ال كتعبن ام تاب ق استراتجججال 2021) ك اسة حسن

  اتوصتر ( علواً 45  طبقر عتى )دار االستباننإدار  ال عران  ووطفر ال نهج الوصفم التحت تم  واست 
 جن ال كتعبن ام تاب قإلى اج وعن ان النتائج  أه ها: وجود تأث ر إيجابم واعنوي ألبعاد ال ناعن التنظج 

 .استراتجججال إدار  ال عران
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 ( 2021ك اسة سبيط ومضحي) التم هدار التعرف إلى ادى اعت اد الجالجن العراقجن ام إسانبول عتى  
وصفم ال عحم  واست دار االعالم الرق م ام الح ول عتى ال عتواال أثناء األ اال  ووطفر ال نهج ال

  باإل اان إلى است دام ال قابتن  وتوصتر إلى عد  نتائج  أبر ها: أن حوثاً ( اب244االستبانن  طبقر عتى )
الجالجن العراقجن تعتف د كث رًا ان التعرض لوسائو االعالم الرق جن لتح ول عتى ال عتواال ال تعتقن بأ ان 

 التظاهرال التم تجرى ام العراق.
 ( م 2020ك اسة الدبيسي والخصاو ة)الجن افهوم اإلعالم الرق م  وتحديد وسائته التم هدار الفشع عن إشك

وصفم ال عحم    ووطفر ال نهج المام الدراسال اإلعالاجن  وبجان الفرق ام داللن افهوم اإلعالم الرق 
% ان 68  وخت ر نتائج الدراسن إلى أن ( أستاداً 57عتى ع نن اكونن ان )   طبقرواست دار االستبانن

 . م الرق م ام الدراسال اإلعالاجنام تحديد افهوم اإلعال أاراد الع نن يرون وجود إشكالجن
 ( م 2020ك اسة حسن) التم هدار التوصو إلى س ناريوهال اقترلن لدور الذكاء االصاناعم ام ال جاالل

البحثجن وال عتوااتجن بالجااعال ال  رين  وقد وطفر ال نهج االستشراام  وتوصتر إلى نتائج  ان أه ها: أن 
االصاناعم ي كنها أن تقوم باإلدار  بهدف ت اجد األةباء اإلدارين وتقدي  خدان أالو وجود  نظ  الذكاء 

عالجن ام الع و  ودلك ان خالل تحويو نظام اإلدار  لنظ  إلفترونجن تعت د الذكاء االصاناعم  وات اد القرارال 
 .ارين ال حجحناإلد

 ( م 2020ك اسة محموك)لذكاء االصاناعم التم ي كن اإلااد  انها ام التم هدار التعرف إلى تابجقال ا
ام ال ؤسعال التربوين  (COVID-19تاوير الع تجن التعتج جن ام طو تحديال جائحن ا روس كورونا )

( اع واًل 31  طبقر عتى ع نن اكونن ان )فم التحت تم  واست دار االستباننال  رين  ووطفر ال نهج الوص
ى اج وعن ان النتائج  أه ها: أن تاب ق الذكاء االصاناعم يعاعد ام عن الع تجن التعتج جن  اتوصتر إل

اواجهن بعض التحديال وال شكالل التم تتعتق بالع تجن التعتج جن واإلدار  التعتج جن  وال عت   وال تعت   وأولجاء 
 األاور  وتق ج  ال تعت  ن.

 ( م2020ك اسة البشر) ال الذكاء االصاناعم ام تدريس التم هدار التعرف إلى اتاتبال توطجد تابجق
طالب وطالبال الجااعال الععودين  والتحديال التم تواجه تابجقه ان وجهن نظر ال براء  واعت دل ال نهج 
الوصفم ال عحم  واست دار االستبانن  طبقر عتى خبراء ال ناهج وطرق التدريس بالجااعال الععودين  

م ام بشد  عتى اتاتبال توطجد تابجقال الذكاء االصاناع وتوصتر إلى أن أاراد ع نن الدراسن اوااقون 
 .التدريس بالجااعال الععودين

 ( م 2020ك اسة السمان والدباغ) التم هدار التعرف إلى دور إدار  الرش ق األخلر ام تعزيز نظام ال ناعن
االس نر الش الجن  ووطفر ال نهج  اعاونجه-التنظج جن التم يت  تبن ها ام الشركن العاان لإلس نر العراقجن

( ش  ًا  اتوصتر إلى اج وعن 436الوصفم التحت تم  واست دار االستبانن لتحق ق أهدااها  طبقر عتى )
 اعاونجهان النتائج  أه ها: تأث ر إدار  الرش ق األخلر ال عنوي ال باشر عتى نظام ال ناعن التنظج جن ام 
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رش ق األخلر التم تركز عتى الب  ن الداختجن وال ارججن لت نظ ن االس نر الش الجن ان خالل ن ادت ال
 وتش جص الف روسال ال حجان بها وتحديد التقالال والعالجال ال ناسبن لتفادي ال شكالل التم تواجهها.

  ك اسةOcaña-Fernández et al (2019) التم هدار التعرف إلى الذكاء االصاناعم وانعكاساته  
  وتوصتر إلى أن األشكال فم التحت تم  واست دار االستبانناألل انم  ووطفر ال نهج الوص ام التعتج  العالم

عتج جن  اع تحع ن ال عتند  إلى الذكاء االصاناعم تؤدي إلى تحعن كب ر ام التعتج  لفاان ال عتويال الت
 .نوعم غ ر اعبوق 

 يتب ن ان خالل استعراض الدراسال العابقن  اا يتم:
العتتتتتتابقن إلى تو تتتتتتجح أه جن استتتتتتت دام الذكاء االصتتتتتتاناعم ك نهج لدي  واعال  ودوره ام عد   هدار الدراستتتتتتال

 اجاالل.
 أكدل الدراسال العابقن عتى  رور  تاب ق ال ناعن التنظج جن.  .أ

 وجود عالقن إيجابجن ب ن الذكاء االصاناعم واتغ رال أخرى. .ب
 وتحديد أبعاد ال ناعن التنظج جن.أو حر الدراسال العابقن عتى أه جن و رور  تعزيز ودراسن   .ت
 ب نر الدراسال العابقن عتى  رور  استغالل تابجقال الذكاء االصاناعم استغالاًل أاثاًل.  .د

 أاادل الدراسال العابقن عتى تعزيز التابجقال عتى ال ؤسعال ال تنوعن.  .ه
 التقدم التفنولوجم.أكدل الدراسال العابقن عتى أن البقاء واالست رار ارهون بقدر  ال ؤسعال عتى   .و
انفرد البالثان ام اختجاره لت تغ رال ورباها وتنوعها ب ن اعتتتتتتتقو وتابع ووستتتتتتجي  واختجار ع نن يعتبر تاب ق   . 

 الدراسن عت ها اه  جدًا  وا ن اعتف د  لالجًا واعتقباًل.

 ة البحثتتتتتتتمشكل .3

 ي كن صجاغن اشكتن البح  ام العؤال الرئجس التالم:
ما مستود إك ال طلبة كلية علوم االتصال واللغات ألثر الذكاء االصطناعي في مجال تكنولوجيا االتصال على 

  موذجًا(؟المناعة التنظيمية في ضوء خصائص ا عالم الرقمي في الجامعات الفلسطينية )جامعة غ ة 
 ويتفرم ان هذا العؤال الرئجس اج وعن ان التعاؤالل التالجن: 

لواقع تابجقال الذكاء االصاناعم ام اجال  بجااعن غز دراك طتبن كتجن عتوم االت ال والتغال اا اعتوى إ .1
 تفنولوججا االت ال؟

 ؟بجااعن غز اا اعتوى تاب ق أبعاد ال ناعن التنظج جن لفتجن عتوم االت ال والتغال  .2
 لرق م؟ل  ائص اإلعالم ا بجااعن غز اا اعتوى إدراك طتبن كتجن عتوم االت ال والتغال  .3
هو هناك عالقن ب ن اعتوى تابجقال الذكاء االصاناعم ام اجال تفنولوججا االت ال وأبعاد ال ناعن  .4

 ؟بجااعن غز التنظج جن لفتجن عتوم االت ال والتغال 
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هو هناك عالقن ب ن تابجقال الذكاء االصاناعم ام اجال تفنولوججا االت ال وخ ائص اإلعالم الرق م  .5
 ؟بجااعن غز عتوم االت ال والتغال  ك ا يدركه طتبن كتجن

بجااعن هو هناك عالقن ب ن خ ائص اإلعالم الرق م وأبعاد ال ناعن التنظج جن لفتجن عتوم االت ال والتغال  .6
 ؟غز 

اا أثر تابجقال الذكاء االصاناعم ام اجال تفنولوججا االت ال عتى ال ناعن التنظج جن لفتجن عتوم االت ال  .7
 ام  وء خ ائص اإلعالم الرق م؟ بجااعن غز والتغال 

اا ال قترح التابجقم التن وي االستراتججم الال م لتعزيز ال ناعن التنظج جن ام  وء تابجقال الذكاء  .8
 ؟االصاناعم ام اجال تفنولوججا االت ال  اع االهت ام ب  ائص اإلعالم الرق م ك تغ ر وسجي

 البحث  ةرضيتتتف .4

 تالم:ي كن بجان ار جال البح  واق ال
ب ن اعتتتتوى تابجقال  (α≤ 0.05: ال توجد عالقن دال داللن إل تتتائجن عند اعتتتتوى داللن )الفرضتتية األولى

الذكاء االصتتتتتاناعم ام اجال تفنولوججا االت تتتتتال وأبعاد ال ناعن التنظج جن ام كتجن عتوم االت تتتتتال والتغال 
 .بجااعن غز 

ب ن اعتتتتوى تابجقال  (α≤ 0.05عند اعتتتتوى داللن ): ال توجد عالقن دال داللن إل تتتائجن الفرضتتية النا ية
الذكاء االصاناعم ام اجال تفنولوججا االت ال وخ ائص اإلعالم الرق م ام كتجن عتوم االت ال والتغال 

 .بجااعن غز 

ب ن اعتتتوى خ تتائص  (α≤ 0.05: ال توجد عالقن دال داللن إل تتائجن عند اعتتتوى داللن )الفرضية النالنة
 .بجااعن غز وأبعاد ال ناعن التنظج جن ام كتجن عتوم االت ال والتغال اإلعالم الرق م 

لتابجقال الذكاء  (α≤ 0.05: ال يوجد أثر دال داللن إل تتتتتتتتتتتتتتائجن عند اعتتتتتتتتتتتتتتتوى داللن )لفرضتتتتتتتتتية الرابعةا
االصتتاناعم ام اجال تفنولوججا االت تتال عتى أبعاد ال ناعن التنظج جن ام  تتوء خ تتائص اإلعالم الرق م 

 .بجااعن غز توم االت ال والتغال ام كتجن ع

 ف البحثادتتتتتمأ. 5
 يهدف البح  إلى اا يتم:

لواقع تابجقتتال التتذكتتاء  بجتتااعتتن غز التعرف عتى اعتتتتتتتتتتتتتتتوى إدراك طتبتتن كتجتتن عتوم االت تتتتتتتتتتتتتتتتال والتغتتال  .1
 االصاناعم ام اجال تفنولوججا االت ال.

 .بجااعن غز الفشع عن اعتوى تاب ق أبعاد ال ناعن التنظج جن لفتجن عتوم االت ال والتغال  .2
 ل  ائص اإلعالم الرق م. بجااعن غز الفشع عن اعتوى إدراك طتبن كتجن عتوم االت ال والتغال  .3
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ل وأبعاد تبجان طبجعن واقدار العالقن ب ن اعتوى تابجقال الذكاء االصاناعم ام اجال تفنولوججا االت ا .4
 .بجااعن غز ال ناعن التنظج جن لفتجن عتوم االت ال والتغال 

ايلتتاح طبجعن واقدار العالقن ب ن تابجقال الذكاء االصتتاناعم ام اجال تفنولوججا االت تتال وخ تتائص  .5
 .بجااعن غز اإلعالم الرق م ك ا يدركه طتبن كتجن عتوم االت ال والتغال 

 ن خ تتتتتتتتتتتتتتتائص اإلعالم الرق م وأبعاد ال ناعن التنظج جن لفتجن عتوم الوقوف عتى طبجعن واقدار العالقن ب .6
 .بجااعن غز االت ال والتغال 

إبرا  أثر تابجقال الذكاء االصتتتتتتتاناعم ام اجال تفنولوججا االت تتتتتتتال عتى ال ناعن التنظج جن لفتجن عتوم  .7
 ام  وء خ ائص اإلعالم الرق م. بجااعن غز االت ال والتغال 

التابجقم التن وي االستتتتتتتتتتتتراتججم الال م لتعزيز ال ناعن التنظج جن ام  تتتتتتتتتتتوء تابجقال الذكاء تقدي  ال قترح  .8
 االصاناعم ام اجال تفنولوججا االت ال  اع االهت ام ب  ائص اإلعالم الرق م ك تغ ر وسجي.

 حثتتتتية البتتتأمم. 6

 ي كن بجان أه جن البح  العت جن والع تجن واق التالم:

 أه  ته ان الدور الذي تتعبه التفنولوججا بشكو عام ام ت  ز خريجم الجااعال.يعت د البح   .1
يعت د البح  أه  ته ان الدور الذي تتعبه االتجاهال اإلدارين الحديثن ام ج جع ال جاالل  وخاصن ال تغ رال  .2

 التنظج جن الحديثن.
 االل الحجا .تف ن أه جن البح  ام نجاح الذكاء االصاناعم ام تابجقاته عتى ج جع اج .3
 هناك ندر  ام األبحاث ال تعتقن ب و وم تابجقال الذكاء االصاناعم. .4
يعد هذا البح  األول لع  عت  البالثان  والذي يتناول الربي ب ن الذكاء االصاناعم ام اجال تفنولوججا  .5

 االت ال وال ناعن التنظج جن.
 سجي يت ثو ام خ ائص اإلعالم الرق م.يعد هذا البح  األول لع  عت  البالثان الذي است دم اتغ ر و  .6
يعتبر هذا البح  األول لع  عت  البالثان الذي جعو ال تغ ر الوسجي ي ثو خ ائص ب  ن التاب ق وهو  .7

 خ ائص اإلعالم الرق م  والتاب ق ت  عتى كتجن عتوم االت ال والتغال.
ظج جن عتى كتجال وطتبن جااعال  يعد هذا البح  األول لع  عت  البالثان الذي قام بتاب ق ال ناعن التن .8

 فج ا ركزل األبحاث األخرى عتى الشركال وال ؤسعال.
االستفاد  ان الدراسال العربجن واألجنبجن التم ت ر ام هذا ال جال  وبالتالم ي كن التعرف عتى واقع تتك  .9

 ال تغ رال ام ب  ال جديد .
  جال بشكو عام  ولتجااعال بشكو خا .تعتبر ا رجال هذا البح  اه ن لتبالث ن وال هت  ن بهذا ال .10
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تنبع أه جن هذا البح  ان أه جن القاام الذي طبق عتجه البح  وهو القاام التعتج م الفتعا نم  وخاصن  .11
 ام طو اا تتعرض إلجه الجااعال ان أ اال اتتالجن ام اجاالل اتنوعن.

تتعتق بالذكاء االصاناعم إلدراكها تف ن أه جن البح  ان رغبن الجااعال ام است دام التقنجال التم  .12
 بأه  تها ام تحق ق األسبقجن التنااعجن لت ريج ن.

 أ موذج البحث .7

 
 المصد : من إعداك الباحنين      

 . حدوك البحث8

لتعزيز ال ناعن التنظج جن ام  تتتوء تابجقال تقدي  اقترح تابجقم تن وي استتتتراتججم يتناول البح  او تتتوم 
الذكاء االصتتتتاناعم ام اجال تفنولوججا االت تتتتال  اع االهت ام ب  تتتتائص اإلعالم الرق م ك تغ ر وستتتتجي  ودلك 

خالل الف تتتتتتتتتتتتتتو الدراستتتتتتتتتتتتتتم األول ان العام الدراستتتتتتتتتتتتتتم  بجااعن غز بالتاب ق عتى كتجن عتوم االت تتتتتتتتتتتتتتال والتغال 
2020/2021. 

  الذكاء الصناعي. 9

يعد الذكاء االصاناعم ان ال و وعال ال ه ن التم جذبر اهت ام العديد ان العت اء والبالث ن  ل   شهد هذا 
ال  دان تاورال اعت ر  لققر أثارًا اه ن ام اعتقبو البشرين عتى ج جع األصعد  الع تجن واالجت اةجن وال حجن. 

(Tomasik, 2019) 
 مفهوم الذكاء االصطناعي  1. 9

جون اكارثم ال تق  بأبم الذكاء االصتتتتتتتتتتتتاناعم هذا ال فهوم عتى أنه: آلعت  هندستتتتتتتتتتتتن ا الل الذكجن يعرف 
وب تتور  خاصتتن برااج الف ب وتر  ل   أنه يقوم عتى إنشتتاء أجهز  وبرااج لاستتوبجن قادر  عتى التفف ر بالاريقن 

 (2020نفعها التم يع و بها الدااغ البشري  وتحاكى ت راال البشرآل. )الدهشان  
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ويعرف أيلتتتتتتتتتتتتتتتًا بتتأنتته: آلدراستتتتتتتتتتتتتتتن طبجعتتن التتذكتتاء ان خالل أنظ تتن الف ب وتر وتاب ق هتتذه األنظ تتن ام لتتو 
 (Al-Qusi, 2010ال شكالل الواقعجنآل. )

ويرى البالثان أن الذكاء االصتتتتتتتتتتتتاناعم يعتبر عت  لدي   واتاور  واتجدد  يهدف إلى ت تتتتتتتتتتتت ج  وابتفار 
ريقن الذكاء اإلنعتتتتتانم  بح   تعتتتتتتاجع هذه األنظ ن ان أداء أنظ ن الحواستتتتت   الذكجن التم تحاكم أستتتتتتوب وط

ال هام واألع ال بداًل ان اإلنعتتتتتتتتتتتتتتتان  واحاكا  وطائفه وقدراته باستتتتتتتتتتتتتتت دام ال وا  الفجاجن وعالقتها ال ناقجن 
 والحعابجن.

 أمداف الذكاء الصناعي 2.9
 (2020؛ البشر  2021تتت ص أهداف الذكاء االصاناعم فج ا يتم: )العتو و خرون  

 الوصول إلى أن اط اعالجن الع تجال العقتجن العتجا التم تت  داخو العقو اإلنعانم. .أ
 تعه و است دام وتعظج  اوائد الحاسوب ان خالل قدرته عتى لو ال شكالل. .ب
 تاوير برااج الحاسوب بح   تعتاجع أن تتعت  ان التجارب لتى تت كن ان لو ال شكالل. .ت
 العتوك اإلنعانم ال تع  بالذكاء. احكاه و برااج لاسوب قادر  عتى اه  طبجعن الذكاء اإلنعانم لع .د

 ت  ج  أنظ ن دكجن تعاى نفس ال  ائص التم نعراها بالذكاء ام العتوك البشري. .ه
ويرى البالثان أن الذكاء االصتتتتتاناعم يعتبر ان أه  نتائج و ثار الع تتتتتر الرق م والتفنولوججا الرق جن  اهو يعد 

التفنولوجم الذي بذل فجه االنعتتتتتتتتتتان كو اإلاكانال ال عرفجن والع تجن وال ادين ان أجو تحق ق  ث ر  ان ث ار التاور
 الهدف وهو الوصول إلى إيجاد عقو اصاناعم يعتاجع التفف ر اعه واعاعدته وتقدي  اإلشارال الهاان له.

 . المناعة التنظيمية10

در  عتى تحديد وإ الن الدخالء داخو وخارت ال نظ ن تعد ال ناعن التنظج جن ب ثابن نظام التنظج  الذاتم  والق
بح   تت تع ال نظ ن بال تتتتتحن ام ب  ن خار  جدًا  وال ناعن التنظج جن وهم أيلتتتتتًا نظام اشتتتتتابه لنظام ال ناعن 

 التم تش ر إلى كفاء  القدر  الجعدين لتجعد ام ال حااظن عتجه. اإلنعانام جع  
 مفهوم المناعة التنظيمية 1.10

(  بأنها: آلاج وعن ان ال كونال والوطائع األساسجن داخو ال نظ ن والتم تتفااو فج ا 2021لعن ) يعراها
ب نهتتا لبنتتاء ل تتتتتتتتتتتتتتن انجع ل حتتاربتتن الف روس الب  م واألخاتتار التنظج جتتن التم قتتد تتعرض لهتتا ب  تتن ال نظ تتن 

 وهجكتهاآل.
 وعن اتراكبن ان اإلجراءال تهدف وتعرف أيلتتتتتتتتتتتتتتًا بأنها: آلان األنظ ن الذكجن ام ال نظ ن وال كونن ان اج

إلى ل اين ال نظ ن ان الف روستتتتتتال والعدوى الب  جن وال  اطر  وتت تع بعتتتتتت ال التفجد  واالستتتتتتتقاللجن  والقو آل. 
(Lee and Elmegy, 2011) 
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ويرى البتتتالثتتتان أن ال نتتتاعتتتن التنظج جتتتن تعتتتد نظتتتااتتتًا اتفتتتاااًل وت ثتتتو جزء ان النظتتتام األكبر أال وهو الب  تتتن 
رججن  وتتألع ان اج وعن اكونال ووطائع أستتتتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتجن تتفااو فج ا ب نها ل حاربن الف روس الب  م أو ال ا

 األخاار التنظج جن التم قد تتعرض لها ب  ن ال نظ ن وهجكتها.
 أمداف المناعة التنظيمية 2.10

 (2020؛ إس اع و  2016تتنوم أهداف ال ناعن التنظج جن  وي كن بجان أه ها ام: )عبد ال ج د  
 ل اين الفجان اإلداري ان كاان العوااو والعناصر ال ارججن التم قد تؤدي إلى إصابته بأ ان. .1
 ل اين الفجان اإلداري ان كاان العوااو والعناصر الداختجن التم قد تعب  أ ان لت نظ ن. .2
 تع و ك ي الداام األول  د ال  الفال وسوء ت رف ال رء داخو ال نظ ن.  .3
 ال نظ ن ورؤيتها واست راريتها ام الحفاظ عتى اعتوى األداء ال اتوب.ال حااظن عتى قج   .4

 أبعاد المناعة التنظيمية  3.10
 

 ( إلى أن األبعاد الرئجعن لت ناعن التنظج جن تت ثو ام: Scott. 2011 ؛Huang, 2013أشار كاًل ان )
ب ور  اردين أو ج اةجن داخو  التعتج  التنظج م: وهم ع تجن اتعدد  ال عتويال تهدف إلى اكتعاب ال عران .أ

 ال نظ ن.
الذاكر  التنظج جن: وهم ال عتواال العتتتتتتابقن عن ا ارستتتتتتال ال نظ ن التم تعتتتتتتت دم اعتتتتتتتقباًل ان قبو األاراد  .ب

وال نظ ال  تعتتتتتتاعد عتى تحف ز تفف ر األاراد  وراع اعتتتتتتتوى اهارته  ل واجهن اعوقال الع و  وتعتتتتتته  ام 
 ال عتقبتجن.صجاغن وصناعن القرارال الحالجن و 

الح ض النووي التنظج م: وهو ةبار  ستتتتت ن ا  ز  داخو ال نظ ن ال ي كن تفرارها بعتتتتتهولن  وإن إدراك واه   .ت
 واكتشاف تتك الع ن ال   ز  يكون بواسان اعران القج  األساسجن.

 

 . ا عالم الرقمي11

الرق م بشتتتتتتتتتتتتتتكتتو كب ر والاتتر لتنظر ام الوقتتر الحتتالم نتججتتن طهور التقنجتتال االلفترونجتتن  اإلعالملقتتد بر  
الحديثن ال تعتقن باالت تتتتتتتال واالعالم  وأخذ يشتتتتتتتق طريقه بقو  ب ن ال عتتتتتتتت دا ن وي ارس دوره ام نقو ال حتوى 

 االت الم بنجاح واقتدار.
 مفهوم اإلعالم الرقمي 1.11

ائو نقو ال بر الرق جن ك واقع التواصتتو االجت اعم اثو فجعتتبوك وتويتر (  بأنه: آلوستت2019عراه العتتبجعم )
 والتم تتجح سهولن االنل ام واالست دام والتفاعو لدى ال عت دمآل.

(  بأنه: آلاإلعالم الذي يعتتتتتتت دم كاان الوستتتتتتائو االت تتتتتتالجن ال تالن 2019وعراه شتتتتتتعالن  وصتتتتتتالح الدين )
 دآل. لتوصول إلى الج هور أين ا كنا وكجف ا نري



 

 

 

409 

 

www.eps.misuratau.edu.ly 

 مجلـة دراسات االقتصاد واألعمال،

 2021 ونيوي ،01، العدد 08جلد امل

Online ISSN 2521-8360 

Print ISSN 2521-8352 

ويرى البالثان أن االعالم الرق م هو االعالم الذي ستتتتتتتتتتتتجار عتى ج جع انالم الحجا  ام الفر  األر تتتتتتتتتتتتجن 
اعت دًا عتى الحاستتتتت  ا لم  وشتتتتتبكن االنترنر  بح   أصتتتتتبحر غالبجن ال ؤستتتتتعتتتتتال  واألشتتتتت ا  اعتتتتتاه  ن 

 واتفاعت ن عتى اختالف غاياته  وأهدااه .
 
 الرقميخصائص )ممي ات( ا عالم  2.11

؛ طوالبن  2019يت تع اإلعالم الرق م بالعديد ان ال  تتتتتتتتتتائص  ي كن بجان أبر ها ام التالم: )العتتتتتتتتتتبجعم  
 (2015؛ الش ايتن و خرون  2019؛ الحارثم  2020

 وس تن ات ال سريعن واؤثر . .أ
 ثراء ال حتوى اإلعالام. .ب
 ع. وس تن إعالنجن اتالن لترويج ونشر األافار والعتع وال داال والبلائ .ت
 وس تن ام الح ول عتى ال عتواال ال تنوعن  وتدةج  الففر  وااللاطن بأخبار ال جت ع. .د

 التواصو بعهولن اع ج هور واسع بأسال   وألغراض اتعدد . .ه
 التنظج  الداختم والتعاون ال ارجم وتقوين العالقال.  .و
 الحركن وال رونن. . 

 الد اسة الميدا ية  .12

ل نهج البح  ال  دانم  والع نن ال عتتتتتتتتتتتتتتت دان  وال جت ع  واألدا  يتلتتتتتتتتتتتتتت ن هذا الجزء ان البح  وصتتتتتتتتتتتتتتفًا 
 :وإجراءاتها  وفج ا يتم عرض لذلك واتغ راتها

 منهف البحث 1.12
ان أجو تحق ق أهداف البح  قام البالثان باستتتتتتت دام ال نهج الوصتتتتتتفم التحت تم  ويعرف بأنه آلألد أشتتتتتتكال 

اشتتتتتتكتن احدد   وت تتتتتتويرها ك جًا عن طريق ج ع بجانال  التحت و والتفعتتتتتت ر العت م ال نظ  لوصتتتتتتع طاهر  أو 
: 2000واعتواال اقننن عن الظاهر  أو ال شتتتكتن  وت تتتنجفها  وتحت تها  وإخلتتتاعها لتدراستتتن الدقجقنآل. )اتح   

324) 
 مجتما البحث 2.12

( طال  100  والبالغ عدده  )بجااعن غز تفونر ع نن البح  ان ج جع طتبن كتجن عتوم االت تتتال والتغال 
  وقد استتتتجاب ان هذا ال جت ع 2021-2020وطالبن  واق إل تتتائجال قعتتت  القبول والتعتتتج و لتعام الدراستتتم 

%(. ل   ت  تو يع االستتتتتتتبانن الفترونجًا  ودلك بعتتتتتتب  انتشتتتتتتار جائحن 75( طال  وطالبن أي اا نعتتتتتتبته )75)
 .https://forms.gle/kK8nthGTQ33XFfLAAكورونا ان خالل الرابي التالم: 

 أكاة البحث  3.12
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لقد استتتت دم البالثان أستتتتوب عت م إل تتتائم لتوصتتتول إلى أدا  البح   وهذا األستتتتوب هو أستتتتوب آلدلفايآل 
آل ودلك لتوصول إلى أدق النتائج  وهو األستوب الذي يعت د عتى ال براء  ويعرف روس ان وكاري طريقن آلدلفاي

 وال عتواال ان اج وعن اق تتتتتود  ان ال شتتتتتارك ن أو ال براء أو غ ره  ا ن تتواربأنها: آلوستتتتت تن لج ع ا راء 
 ام اواقعه  القدر  عتى تقدي  ال عاعد  ام ال ار ال شكتن ال ارولن  ويهدف هذا األستوب إلى التعرف عتى

تم ي ر (  وي كن تت جص ال رالتتو ال107: 2007الرأي ال تفق عتجتته ب ن ج تتاعتتن ا تتتار  بعنتتايتتنآل. )ال ريعم  
  :بها أستوب دلفاي بالتالم

( لول ال و تتتتتتتتوم ال راد تج جع اعتواال عنه  1افتولن عتى ال براء ال شتتتتتتتتارك ن) استتتتتتتتتباننتو يع  المرحلة األولى:
 وأيلا يلجد البال  بعض العبارال التم يراها اه ن بناء عتى خبرته الع تجن والنظرين )تفوين قائ ن اعاي ر(.

ث  تو يعها  بعد أن يت  تفوين القائ ن العابقن يقوم البال  بتنظج ها عتى شكو استبانن اغتقن  وان المرحلة النا ية:
: 1: اه  إلى 3عتى ال شارك ن )ال براء( إلعااء كو اعجار ال عتوى الذي يعتحقه ان األه جن بتدرت تنا لم )ان 

 غ ر اه (  ث  يحع  ال توسي الحعابم لدرجال أه جن كو اعجار.
 جن الهدف ان هذه ال رلتن قجاس اعتوى إج ام ال شارك ن )ال براء( عتى اتوساال درجال األه حلة النالنة:المر 

التم ل تتتتتتتتتتتو عت ها كو اعجار  ودلك بعرض القج ن التم ل تتتتتتتتتتتو عت ها  وان ث  طت  رأيه  ا ها إاا بال وااقن أو 
  2  2.5  3النعتتتتتتبجن لجكون خ استتتتتتم التدرت )بإعااء قج ن بديتن ام لالن عدم ال وااقن  وقد عدل اقجاس األه جن 

(  بهدف توستتتتتجع ع تجن االختجار لت شتتتتتارك ن )ال براء(  وبعد دلك يت  لعتتتتتاب ال توستتتتتي الحعتتتتتابم الجديد 1  1.5
إلج ام الدرجن أه جن كو اعجار  ث  إيجاد الفرق ب ن القج ن الجديد  والقج ن القدي ن باعتبار أن داللن الفرق عتى 

 والتم ي كن تع  تها ب عادلن دلفاي: تفون كالتالم 

 
تبن طاا اعتتتوى إدراك ولقد قام البالثان بتاب ق أستتتوب آلدلفايآل دو ال رالو العتتابقن بتاوير استتتبانن لقجاس 

وعالقته بال ناعن  ام اجال تفنولوججا االت تتتتتتتتتالكتجن عتوم االت تتتتتتتتتال والتغال لتابجقال الذكاء االصتتتتتتتتتاناعم 
 .الرق م ام الجااعال الفتعا نجن عالمالتنظج جن ام  وء خ ائص اإل

 صدق أكاة البحث  4.12
يعتبر ال تتتتتدق البنائم ألد اقايجس صتتتتتدق األدا  الذي يقجس ادى تحقق األهداف التم تريد األدا  الوصتتتتتول 

يب ن الجدول التالم . و االستتتتتتباننإل ها  ويب ن ادي ارتباط كو اجال ان اجاالل الدراستتتتتن بالدرجن الفتجن لفقرال 

                                                 
ور  أستاد جااعن األ هر؛ د.سال  الع ب. د.وائو ال  ري  أستاد اشارك ام ال ناهج بجااعن األق ى؛ د.إبراهج  عابدين  أستاد اعاعد ام إدار  األع ال  1

 عد اماعتتتتاعد ام إدار  األع ال بجااعن اتعتتتتا ن؛ د.لعتتتتن أبو ناصتتتتر  أستتتتتاد اعتتتتاعد ام إدار  األع ال بجااعن غز ؛ د.إبراهج  شتتتتجخ الع د  أستتتتتاد اعتتتتا
دس ال فتولن؛ د.انار فجاض؛ احا تتتتر لاستتتتوب ال حاستتتتبن بجااعن القدس ال فتولن؛ د.جهاد ستتتتالان  أستتتتتاد اعتتتتاعد ام الدراستتتتال الحلتتتتارين  بجااعن الق

 بجااعن القدس ال فتولن؛ د.بعام اح د عود   أستاد اعاعد ام إدار  األع ال ام الفتجن الجااعجن لتعتوم التابجقجن.
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 ( α ≤0.05عند اعتتتتتتتتتتتوي اعنوين )دالن إل تتتتتتتتتتائجًا  االستتتتتتتتتتتباننأن ج جع اعااالل االرتباط ام ج جع اجاالل 
 صادقه ل ا و ع لقجاسه. االستباننوبذلك يعتبر ج جع اجاالل 

 

 
 ثبات أكاة البحث  5.12

( 0.981قام البالثان باختبار ثبال االستتتتتتتتتتتتتتتبانن اعت دًا عتى اختبار كرونبا  الفا ل   بتغ اعااو الثبال )
 وهم ت ثو درجن ثبال عالجن لفقرال وبنود االستبانن.

 الطبيعي التوزاا اختبا  6.12
 إدا اا الختبار Kolmogorov-Smirnov Test (K-S) ستتتت رنوف - كول جوروف اختبار استتتتت دام ت 
 (  والقج ن0.756) تعتتتتتتتتتتتاوي  االختبار قج ن أن تب ن ل   عداه  ان الابجعم التو يع تتبع البجانال كانر

(  ل قايجس االستبانن الثالثن )الذكاء االصاناعم  أبعاد ال ناعن التنظج جن  0.618تعاوي ) (.Sig) االلت الجن
 التو يع يتبع البجانال تو يع اإن (  وبذلك0.05الداللن ) اعتتتتتتتوى  ان أكبر هم  الرق م(خ تتتتتتائص االعالم 

 .البح  عتى ار جال لإلجابن ال عت جن االختبارال است دام ت  ل   الابجعم
  تائف البحث  .13

 لترت بها:فج ا يتم عرض لتنتائج التم ت  التوصو إل ها ان خالل إجابن أاراد ع نن البح  عن األس تن واقًا 
ألممية وواقا  بجامعة غ ةما مستتتتتود إك ال طلبة كلية علوم االتصتتتتال واللغات ا جابة عن الستتتتاال األول:  
 في مجال تكنولوجيا االتصال؟ . تطبيقات الذكاء االصطناعي

ان أجو اإلجابن عتى هذا العتتؤال  قام البالثان بالتحت و الوصتتفم لت حور األول ان االستتتبانن  ودلك واق 
 الجدول التالم:

 
 

 المجال الرقم
 معام  سبيرمان
 لال تباط

 (.SIG)القيمة االحتمالية

 000. .922** االصاناعمال حور األول: الذكاء   .1
 000. .935** ال جال األول: التعت  التنظج م  .2
 000. .934** ال جال الثانم: الذاكر  التنظج جن  .3
 DNA **929. .000ال جال الثال : الح ض النووي التنظج م   .4
 000. .977** ال حور الثانم: ال ناعن التنظج جن  .5
 000. .893** المحو  النالث: خصائص االعالم الرقمي  .6
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 يتضح من  تائف الجدول السابق ما يلي:

 م
 

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

اال حراف 
 المعيا ي 

الوزن 
 النسبي

 ك جة المما سة الترتيب

يوجد لديك اعران بكجاجن ع و النظ  ال ب ر  ام لو ال شكالل   .1
 ال  تتفن

 ارتفع 13 71.20 1.02 3.56

يت  ن ذجن ال عران وال بر  اإلنعانجن ام ال جال االعالام ان خالل   .2
 النظ  ال ب ر 

 ارتفع 8 74.93 1.09 3.75

يت  االستعانن بالنظ  ال ب ر  ام ال جال اإلعالام لتحق ق الجود  ام   .3
 الع و ال حفم

 ارتفع 6 75.73 0.95 3.79

 ارتفع 3 77.33 0.96 3.87 تعاعد النظ  ال ب ر  عتى اكتعاب ال عران ام ال جال اإلعالام  .4
اإلعالا ن ام ع تجن التفف ر ولجس اقي تزويده  تعاعد النظ  ال ب ر    .5

 بال عتواال
 ارتفع 2 79.47 1.07 3.97

ال عقد  اإلعالاجن يت  االستعانن بالنظ  ال ب ر  ام لو ال شكالل  .6  ارتفع 5 76.00 1.05 3.80 
يوجد قبول لدى اإلعالا ن لتاب ق النظ  ال ب ر  لتقدي  الن ح   .7

 واإلرشاد اإلعالام
 ارتفع 10 74.40 1.07 3.72

تدرك بأن الشبكال الع بجن ال عت دان ام الذكاء االصاناعم   .8
 تع و عتى ات اد قرارال إعالاجن دال اعالجن ان ب ن البدائو

 ارتفع 4 76.80 1.01 3.84

ت تا  نظ  الشبكال الع بجن االصاناةجن ب اصجن التعت  ك ا ام   .9
 الحاالل اإلنعانجن

 ارتفع 11 73.87 1.04 3.69

تدرك بأن الشبكال الع بجن ام ال جال اإلعالام تع و عتى تحديد   .10
 القرارال اإلعالاجن التم تت ذها وترتبها لع  األولوين

 ارتفع 12 72.53 1.01 3.63

تقتنع بأن الشبكال الع بجن االصاناةجن هم نظ  اعتواال تحاكم   .11
 أع اب االنعان وطريقن اعالجن الدااغ

 ارتفع 7 75.47 0.99 3.77

تعد اكونال الذكاء االصاناعم أدا  ا تا   لت عاعد  ام الوصول   .12
 إلى نتائج سريعن عند وجود ادخالل كث ر 

 ارتفع 1 80.53 0.91 4.03

تعاعد ال كونال ال عت دان ام الذكاء االصاناعم عتى إيجاد   .13
 لتول إعالاجن سريعن ام الب  ن ال تغ ر 

 ارتفع 8 74.93 1.01 3.75

المحو  األول: الذكاء االصطناعيمجموع فقرات   ارتفع  75.62 0.76 3.78 
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%( وب عتتتوى ارتفع  وقد 75.62يعتتاوي ) أن الو ن النعتتبم لج جع اقرال ال حور األول: الذكاء االصتتاناعم -
ُتعزى هذه النتججن إلى أن كتجن عتوم االت تتتتتتال والتغال بجااعن غز  يهت  ب كونال الذكاء االصتتتتتتاناعم لديه  

 .قعام ال  تتفن ام ع تجن التفف راألودلك كونه يع و عتى اعاعد  
اكونال الذكاء االصاناعم وُتعزى هذه النتججن إلى اعتبار   (  ل تر عتى ال رتبن األولى12أن الفقر  رق  ) -

الع ود الفقري الذي يشتتتتتتتتتتتت و عتى نظام البجانال  والبح   وال وار اجال  ولغال البراجن  وتتفق هذه النتججن 
 (.2020اع دراسن )اح ود  

  وبالرغ  ان ل تتتتتتتتتتول هذه الفقر  عتى ال رتبن عتى ال رتبن األخ ر  ل تتتتتتتتتتتر(  1ب ن ا ل تتتتتتتتتتتر الفقر  رق  ) -
وجد اعران ودراين ان قبو طتبن كتجن عتوم االت تتتتتال والتغال  ويرجع دلك إلى نوةجن ال ناهج األخ ر  إال أنه ي

 ال قرر  عتى الاتبن  واالطالم الواسع.
بجامعة االتصتتال واللغات ا جابة عن الستتاال النا ي:  ما مستتتود تطبيق أبعاك المناعة التنظيمية لكلية علوم 

 ؟ .غ ة
العؤال  قام البالثان بالتحت و الوصفم لت حور الثانم ان االستبانن  ودلك واق ان أجو اإلجابن عتى هذا 

 الجدول التالم:
 م
 

المتوسط  المجال
 الحسابي

اال حراف 
 المعيا ي 

ك جة  الترتيب الوزن النسبي
 المما سة

يعتع ن كتجن عتوم االت ال والتغال بالتجارب العابقن لدراسن  1.
 الحا ر وال عتقبو

 ارتفع 4 80.53 0.91 4.03

 ارتفع 6 80.27 0.91 4.01 يوجد اهت ام بتدري  وتن جن  طتبن كتجن عتوم االت ال والتغال 2.

يعتع ن القع  بال براء لتدري  الاتبن عتى  االستراتجججال الحديثن  3.
 ام اعالجن األ اال اإلعالاجن 

 ارتفع 10 77.60 0.91 3.88

ل   ت زين وتاب ق وتو يع ال عران يهت  القع  بإدار  ال عران ان  4.
 عتى طتبته

 ارتفع 1 81.60 0.88 4.08

تعتف د الجااعن ان األسال   التنااعجن التم تتبعها كتجال اإلعالم  5.
 عال جًا.

 ارتفع 11 77.07 0.95 3.85

يت  اشاركن طتبن القع  ام الح ول عتى األافار والبدائو لتاوير  6.
 أدائه  ال عتقبتم

 ارتفع 9 78.13 0.98 3.91

 ارتفع 8 79.73 0.92 3.99 يحفز القع  طتبته عتى التعت  والع و الج اعم 7.

 ارتفع 2 81.33 0.92 4.07 يهت  القع  ويحفز طتبته الجدد عتى تعت  ال هارال واألافار الجديد  8.

 ارتفع 6 80.27 0.88 4.01 يتحالع ويتعاون القع  اع كتجال وأقعام أخرى ل شاركن ال عران 9.
 ارتفع 3 80.80 0.88 4.04 يععى القع  عتى تدري  وتعتج  طتبته عتى التفجد اع الب  ن ال تغ ر  10.
 ارتفع 4 80.53 0.85 4.03 يشجع القع  طتبته عتى االنفتاح اع ال حجي ال ارجم 11.

 ارتفع 1 79.80 0.74 3.99 مجموع فقرات المجال األول: التعلم التنظيمي
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 م
 

المتوسط  المجال
 الحسابي

اال حراف 
 المعيا ي 

ك جة  الترتيب الوزن النسبي
 المما سة

1.  
يت  تدري  الاتبن ام القع  عتى اكتعاب ال بر  وال هار  دال 

 القدرال العالجن لت زين ال عتواال وال عران
 ارتفع 2 78.40 0.96 3.92

2.  
ال وارد البشرين  يتوار لدى القع  )األجهز   البراججال  الشبكال  

االت االل  البجانال( لبناء الذاكر  التنظج جن ال اصن بكتجن عتوم 
 .االت ال والتغال

 ارتفع 7 74.67 0.88 3.73

يع و القع  عتى االهت ام بال عران الل نجن )ال غ ور  ام عقول   .3
 الاتبن( وتحويتها إلى اعران طاهر  )وثائق وتقارير(

 ارتفع 6 75.73 0.95 3.79

4.  
يبح  القع  عن ابتفار ال عران التم ت دم طتبته واكان وجوده ان 

 .داخو الجااعن أو خارجها
 ارتفع 4 77.07 0.87 3.85

5.  
يحدد القع  طبجعن ال عران الثقافجن التم يج  أن تتوار لدى طتبته 

 .وكجاجن اه ها وتو يعها وتابجقها
 ارتفع 5 76.27 0.98 3.81

ال عتواال ام ع تجن تدري  وتأه و الاتبنيعت دم القع  تفنولوججا   .6  ارتفع 3 77.60 0.88 3.88 

7.  
يت  تدري  طتبن القع  عتى ت زين ال عتواال باريقن ي كن 

 .االستفاد  انها عند الحاجن
 ارتفع 1 80.27 0.88 4.01

 ارتفع 3 77.14 0.76 3.86 مجموع فقرات المجال النا ي: الذاكرة التنظيمية
خان وا حن ل ناهجه واقرراتهيوجد لدى القع    .1  ارتفع 1 80.53 0.80 4.03 

تعتقد بأن القع  يدرس ب  ن اإلعالم ال ارججن  ويقوم ببناء   .2
 س ناريوهال اعتقبتجن

 ارتفع 8 77.60 0.88 3.88

3.  
يدرب ويعت  القع  طتبته عتى اراقبن قراراته  اإلعالاجن وعدم 

 التعرم
 ارتفع 3 79.73 0.81 3.99

طتبن القع  عتى ا ارسال األع ال ال حفوان بال  اطريت  تدري    .4  ارتفع 9 73.33 0.96 3.67 
 ارتفع 3 79.73 0.83 3.99 يوائ  القع  ب ن ال ناهج النظرين والع تجن  .5
 ارتفع 6 78.40 0.97 3.92 يحفز القع  طتبته عتى تفع و الرقابن الذاتجن أثناء ع ته  ال حفم  .6
عتى التعتج  العريع ان الفشويهت  القع  بتدري  طتبته   .7  ارتفع 5 78.93 0.96 3.95 
 ارتفع 6 78.40 0.94 3.92 يع و القع  عتى ختق ثقاان لو ال شاكو ان قبو الج جع  .8

9.  
يدرب القع  طتبته عتى انهج تو يع العتان لتحق ق الفعالجن ام 

 الع و ال حفم
 ارتفع 2 80.27 0.91 4.01

DNA ارتفع 2 78.55 0.68 3.93 مجموع فقرات المجال النالث: الحمض النووي التنظيمي 
 ارتفع  78.70 0.69 3.93 مجموع فقرات المحو  النا ي: المناعة التنظيمية
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 يتضح من  تائف الجدول السابق ما يلي:

( وبدرجن ارتفعن  وقد %78.70أن الو ن النعتتتتتتتتبم لج جع اقرال ال حور الثانم: ال ناعن التنظج جن يعتتتتتتتتاوي ) -
ُتعزى هذه النتججن إلى اهت ام الجااعن ب حاور ال ناعن التنظج جن  والتم بدورها تع و عتى ل اين الجااعن ان 

 كاان ال  اطر الداختجن وال ارججن  وتحااظ عتى قج ها ورؤيتها واست راريتها ام أداء رسالتها  واستقرارها.
( وبدرجن %79.80آل ل تتتو عتى ال رتبن األولى ل   بتغ الو ن النعتتتبم )أن ال جال آلاألول: التعت  التنظج م -

ارتفعن  وُتعزى هذه النتججن إلى أن التعت  التنظج م ام القعتتتتتتتت  كان ات  زًا ويعتتتتتتتت ر باريقن ستتتتتتتتتج ن ان خالل 
إدارتتتته لت عراتتتن ان ل تتت  ت زين وتاب ق وتو يعهتتتا  والع تتتو عتى تحف ز الاتبتتتن الجتتتدد عتى تعت  ال هتتتارال 

 افار الجديد  ال  تتفن.واأل
آل ل تتتتتتتتتتو عتى ال رتبن الثانجن  ل   بتع الو ن النعتتتتتتتتتتبم DNAأاا ال جال آلالثال : الح ض النووي التنظج م  -

%( وبدرجن ارتفعن  وتعزى هذه النتججن إلى و تتتتتتتتتتتتتتوح خان القعتتتتتتتتتتتتتت  ام طرلها وتناولها لت ناهج 78.55)
 تو يع العتان لتحق ق الفعالجن ام الع و ال حفم. وال قررال الدراسجن  والع و عتى تدري  الاتبن عتى انهج

%( 77.14ب ن ا ل تتتتتتتتتتتتو ال جال آلالثانم: الذاكر  التنظج جنآل عتى ال رتبن األخ ر  ل   بتغ الو ن النعتتتتتتتتتتتتبم ) -
وبدرجن ارتفعن  وُتعزى هذه النتججن إلى اهت ام القعتتتتتتتتتتتتتت  بتدري  الاتبن عتى ت زين ال عتواال باريقن ي كن 

 د الحاجن  وعتى اكتعاب ال بر  وال هار  دال القدرال العالجن لت زين ال عتواال وال عران.االستفاد  انها عن
 كما واتضح أيضًا ما يلي:

 المجال األول: التعلم التنظيمي
  وُتعزى هذه النتججن إلى أن الوعم الثقاام لت عران ي تق قدر  أكبر عتى (  التتر ال رتبن األولى4الفقر  رق  ) -

 واقع ال تغ ر  وال تجدد   والوعم الثقاام يجعو ال دراء قادرين عتى ات اد القرارال بعتتتتتتتترعن ام االستتتتتتتتتجابن لت
لالن الاوارئ واأل اال  ويجعو رصتتت د لدى ال عتتتؤول ن ي كن التعت  انه أو الرجوم إلجه وقر األ اال  وتتفق 

 (.2021هذه النتججن اع دراسن )لعن  
  ويعزى دلتتتك إلى ال رونتتتن التم تتعتتتااتتتو بهتتتا الجتتتااعتتتن ام التنتتتااس ر (  التتتتتر ال رتبتتتن األخ 5الفقر  رق  ) -

 ولرصها عتى اواكبن التاورال ال تاللقن.
 المجال النا ي: الذاكرة التنظيمية

  ويعزو البالثان دلك إلى ستتتتتتتتتتتعن اطالم القعتتتتتتتتتتت  عتى ألدث الوستتتتتتتتتتتائو (  التتر ال رتبن األولى7الفقر  رق  ) -
 لت زين ال عتواال واالستفاد  انها.والارق ال عت دان والال ان 

  ويعزو البالثان دلك إلى األ ان ال الجن التم تعانم انها كاان األقعتتتتتتتتام (  التتر ال رتبن األخ ر 2الفقر  رق  ) -
والفتجال والجااعال الفتعتتا نجن  وبالرغ  ان دلك إال أن كتجن عتوم االت تتال والتغال ل تتو عتى درجن كب ر  

 ل األساسجن لذلك.ام توا ر ال عتتزاا
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 DNAالمجال النالث: الحمض النووي التنظيمي 
  وُتعزى هذه النتججن إلى وعم إدار  القعتت  بأه جن ال ناهج وال قررال ام (  التتر ال رتبن األولى1الفقر  رق  ) -

 صقو ش  جن الاال  وبناءه ال عرام  وبأه جن وجود خان شااتن تععى لتحقجقها.
  ويعزى دلتك إلى ارتفتام تفتفتن هتذا التتدريت   وبتالرغ  ان دلتك إال أنته ال رتبتن األخ ر (  التتتر 4الفقر  رق  ) -

 ل و عو درجن كب ر .
لخصائص ا عالم  بجامعة غ ةا جابة عن الساال النالث:  ما مستود إك ال طلبة كلية علوم االتصال واللغات 

 الرقمي؟ 
ت و الوصتتفم لت حور الثال  ان االستتتبانن  ودلك واق ان أجو اإلجابن عتى هذا العتتؤال  قام البالثان بالتح

 الجدول التالم:
 م
 

ال توسي  الفقر 
 الحعابم

االنحراف 
 ال عجاري 

درجن  الترت   الو ن النعبم
 ال  ارسن

يتبم كتجن عتوم االت ال والتغال التجاجال سوق الع و ام طو  1.
 التقدم التفنولوجم

 ارتفع 8 79.47 0.84 3.97

كتجن عتوم االت ال والتغال ب  ن تعتج جن دال جود  عالجن.يوار  2.  ارتفع 4 80.27 0.81 4.01 

تعتبر ا رجال القع  دال اعتوى ات  ز ام اجال اإلعالم  3.
 الرق م.

 ارتفع 7 79.73 0.73 3.99

يت  تأه و طتبن كتجن عتوم االت ال والتغال اهنجًا وانجًا لت  ج   4.
اإلعالاجن ال ت تن باإلعالم الرق موتنف ذ ج جع األنشان   

 ارتفع 4 80.27 0.83 4.01

يوجد لدى طتبن كتجن عتوم االت ال والتغال قدر  عتى تاوير  5.
 وسائو اإلعالم الرق م

 ارتفع 3 80.80 0.81 4.04

 ارتفع 12 75.20 0.98 3.76 يعتبر سوق الع و ل ريجم اإلعالم الرق م اتوار وبعهولن 6.

طتبن كتجن عتوم االت ال والتغال القدر  عتى است دام يوجد لدى  7.
 وسائو اإلنتات الرق م

 ارتفع 11 75.47 0.89 3.77

يت تع طتبن كتجن عتوم االت ال والتغال بقدر  عتى انتات وت  ج   8.
 ال واقع اإلخبارين عتى شبكن االنترنر

 ارتفع 10 77.07 1.01 3.85

اإلعالم الرق م يت  التاب ق الع تم عتى ل ت كن طتبن القع  بإدار   9.
 كو اا ت  دراسته نظرياً 

 ارتفع 1 81.87 0.79 4.09

يت تع خريجم كتجن عتوم االت ال والتغال الرق م ب هارال عالجن  10.
 ام التحرير االلفترونم وإنتات الوسائي ال تعدد .

 ارتفع 9 78.67 0.91 3.93

بقدرال عالجن عتى إدار  الح الل يت تع خريج اإلعالم الرق م  11.
 اإلعالاجن الرق جن

 ارتفع 6 80.00 0.87 4.00

يت تع خريج اإلعالم الرق م بقدرال عالجن عتى إدار  اؤسعال  12.
 اإلعالم الرق م

 ارتفع 2 81.60 0.80 4.08
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 ارتفع  79.21 0.65 3.96 مجموع فقرات المحو  النالث: خصائص االعالم الرقمي
  تائف الجدول السابق ما يلي:يتضح من 

%( وبدرجن 79.21أن الو ن النعتتتتتتتتتتتتبم لج جع اقرال ال حور الثال : خ تتتتتتتتتتتتائص االعالم الرق م يعتتتتتتتتتتتتاوي ) -
 تابجقال الذكاء االصتتتتتتتتتاناعمام تن جن ارتفعن  وقد ُتعزى هذه النتججن إلى الدور الذي يتعبه االعالم الرق م 

م الرق م بقدرال واهارال عالجن عتى إدار  اؤستتتتتتتعتتتتتتتال االعالم   وت تع خريج االعالال ناعن التنظج جنلتعزيز 
 الرق م.

  وُتعزى هذه النتججن إلى لر  كتجن عتوم االت تتتتال والتغال ل تتتتتر عتى ال رتبن األولى ( 9أن الفقر  رق  ) -
 عتى ت ريج طتبن ات  زين وقادرين عتى ال نااعن ام سوق الع و ام طو التنااعجن ال حتجن والعال جن.

  وبالرغ  ان ل تتتتتول هذه الفقر  عتى ال رتبن األخ ر  عتى ال رتبن األخ ر ل تتتتتتر (  6ب ن ا ل تتتتتتر الفقر  ) -
 إال أنها كانر االستجابن بدرجن كب ر   ودلك نتججن أن سعن  ااق وع و خريج االعالم الرق م ال ت  ز.

 . اختبا  الفرضيات14

في مجال تكنولوجيا  ستتتتتتود تطبيقات الذكاء االصتتتتتطناعيا جابة عن الستتتتتاال الرابا:  م  منال عالقة بين م
 ؟ .بجامعة غ ةوأبعاك المناعة التنظيمية لكلية علوم االتصال واللغات  االتصال

 ولإلجابن عتى هذا التعاؤل قام البالثان ب جاغن الفر جن األولى  ودلك واق الجدول التالم:
 الفرض

 معامل بيرسون

 لالرتباط

القيمة 

 (.SIG)االحتمالية

الفر جن األولى: ال توجد عالقن دال داللن إل ائجن عند اعتوى 
( ب ن اعتوى تابجقال الذكاء االصاناعم ام اجال α≤0.05داللن )

تفنولوججا االت ال وأبعاد ال ناعن التنظج جن ام كتجن عتوم االت ال 
 .بجااعن غز والتغال 

.849** 0.000 

.( Sig(  وأن القج تتتن االلت تتتالجتتتن )849.االرتبتتتاط يعتتتتتتتتتتتتتتتتتاوي )يتلتتتتتتتتتتتتتتح ان الجتتتدول العتتتتتتتتتتتتتتتتتابق أن اعتتتااتتتو 
( وهذا يدل عتى وجود عالقن قوين دال داللن إل ائجن α≤ 0.05( وهم أقو ان اعتوي الداللن )(0.000تعاوي 

وأبعاد  ام اجال تفنولوججا االت تتتتتال( ب ن اعتتتتتتوى تابجقال الذكاء االصتتتتتاناعم α≤ 0.05عند اعتتتتتتوى داللن )
  وقد يعزو البالثان دلك إلى أه جن تابجقال بجااعن غز ال ناعن التنظج جن ام كتجن عتوم االت تتتتتتتتتتتتتتتال والتغال 

الذكاء االصتتتتتتتاناعم ام تعزيز ال ناعن التنظج جن  وهذا اا يعتتتتتتتعى البالثان إلى بجانه وتو تتتتتتتجحه لفم يت  إيجاد 
 ج جن.سبو لتابجقال الذكاء االصاناعم لتعزيز ال ناعن التنظ

في مجال تكنولوجيا ا جابة عن الستتتتتتتتتاال الخاما:  م  منال عالقة بين تطبيقات الذكاء االصتتتتتتتتتطناعي 
 ؟ .بجامعة غ ةوخصائص ا عالم الرقمي كما يد كه طلبة كلية علوم االتصال واللغات  االتصال

 التالم: ولإلجابن عتى هذا التعاؤل قام البالثان ب جاغن الفر جن الثانجن  ودلك واق الجدول
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 الفرض

اعااو 
 ب رسون 
 لالرتباط

القج ن 
 (.SIG)االلت الجن

( ب ن Α≤0.05الفر جن الثانجن: ال توجد عالقن دال داللن إل ائجن عند اعتوى داللن )
اعتوى تابجقال الذكاء االصاناعم ام اجال تفنولوججا االت ال وخ ائص اإلعالم 

 .غز  بجااعنالرق م ام كتجن عتوم االت ال والتغال 
.753** 0.000 

  
.( Sig(  وأن القج تتن االلت تتالجتتن )753.يتلتتتتتتتتتتتتتتح ان الجتتدول العتتتتتتتتتتتتتتتتابق أن اعتتااتتو االرتبتتاط يعتتتتتتتتتتتتتتتتاوي ) 

( وهذا يدل عتى وجود عالقن قوين دال داللن إل ائجن α≤ 0.05( وهم أقو ان اعتوي الداللن )(0.000تعاوي 
 ام اجال تفنولوججا االت تتتتتتتتتتتتال( ب ن اعتتتتتتتتتتتتتوى تابجقال الذكاء االصتتتتتتتتتتتتاناعم α≤ 0.05عند اعتتتتتتتتتتتتتوى داللن )

  وقد يعزو البالثان دلك إلى أه جن بجااعن غز وخ تتتتتتتتتتتتتائص اإلعالم الرق م ام كتجن عتوم االت تتتتتتتتتتتتتال والتغال 
تابجقال الذكاء االصتتتتتتتتتتتتاناعم ام  ياد  اعالجن خ تتتتتتتتتتتتائص االعالم الرق م  هذا اا يعتتتتتتتتتتتتعى البالثان إلى بجانه 

 جحه لفم يت  إيجاد سبو لتابجقال الذكاء االصاناعم لزياد  اعالجن خ ائص االعالم الرق موتو 
ا جابة عن الستتتتتاال الستتتتتاكك:  م  منال عالقة بين خصتتتتتائص ا عالم الرقمي وأبعاك المناعة التنظيمية لكلية 

 ؟ .بجامعة غ ةعلوم االتصال واللغات 
 ب جاغن الفر جن الثالثن  ودلك واق الجدول التالم:ولإلجابن عتى هذا التعاؤل قام البالثان 

 
 الفرض

 اعااو ب رسون 
 لالرتباط

القج ن 
 (.SIG)االلت الجن

( ب ن اعتتتوى Α≤0.05الفر تتجن الثالثن: ال توجد عالقن دال داللن إل تتائجن عند اعتتتوى داللن )
 .بجااعن غز خ ائص اإلعالم الرق م وأبعاد ال ناعن التنظج جن ام كتجن عتوم االت ال والتغال 

.825** 0.000 

 
.( Sig(  وأن القج تتتن االلت تتتالجتتتن )825.يتلتتتتتتتتتتتتتتح ان الجتتتدول العتتتتتتتتتتتتتتتتتابق أن اعتتتااتتتو االرتبتتتاط يعتتتتتتتتتتتتتتتتتاوي )

عتى وجود عالقن قوين دال داللن إل ائجن ( وهذا يدل α≤ 0.05( وهم أقو ان اعتوي الداللن )(0.000تعاوي 
( ب ن اعتتتتتتتوى خ تتتتتتائص اإلعالم الرق م وأبعاد ال ناعن التنظج جن ام كتجن عتوم α≤ 0.05عند اعتتتتتتتوى داللن )

  وقد يعزو البالثان دلك إلى أه جن خ ائص االعالم الرق م ام التعت  التنظج م  بجااعن غز االت ال والتغال 
والح ض النووي التنظج م  وبالتالم ال بد ان االهت ام ب  تتتتتتائص االعالم الرق م لتوصتتتتتتول والذاكر  التنظج جن  

 إلى اناعن تنظج جن ااعتن.
 والخص الباحنان العالقة بين متغيرات البحث وفق اآلتي:

الرقمي  ا عالم إن تطبيق الذكاء االصطناعي في مجال تكنولوجيا االتصال ياكي إلى االمتمام بخصائص 
 الفلسطينية  ا عالمبدو ه ياكي إلى تع ا  المناعة التنظيمية في كليات والذي 
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على المناعة  في مجال تكنولوجيا االتصتتتتالا جابة عن الستتتتاال الستتتتابا:  ما أثر تطبيقات الذكاء االصتتتتطناعي 
 في ضوء خصائص ا عالم الرقمي؟ . بجامعة غ ةالتنظيمية لكلية علوم االتصال واللغات 

هذا التعتتتتتتتاؤل قام البالثان ب تتتتتتتجاغن الفر تتتتتتتجن الرابعن: ال يوجد أثر دال داللن إل تتتتتتتائجن عند  ولإلجابن عتى
عتى أبعاد ال ناعن  ام اجال تفنولوججا االت تتتتتتتتتتتال( لتابجقال الذكاء االصتتتتتتتتتتتاناعم α≤ 0.05اعتتتتتتتتتتتتوى داللن )

 .بجااعن غز التنظج جن ام  وء خ ائص اإلعالم الرق م ام كتجن عتوم االت ال والتغال 
( Amos Ver.21( باست دام برنااج )Path Analysisالختبار هذه الفر جن ت  االستعانن بتحت و ال عار )و 

األثر ال باشتتتتتتتر وغ ر  (  ودلك لتتحقق ان وجودSPSSال دعوم ببرنااج الر ان اإلل تتتتتتتائجن لتعتوم االجت اةجن )
خ تتتتتائص  ودلك ان خالل الدور الوستتتتتجي لتابجقال الذكاء االصتتتتتاناعم عتى أبعاد ال ناعن التنظج جنال باشتتتتتر 

 ك ا هو او ح بالجدول التالم:اإلعالم الرق م 

   2021ال  در: إعداد البالثان  باالعت اد عتى بجانال البح  ال  دانم. 
: GFIاؤشر االئ ن الجود  وان ال فترض أن يقترب ان الوالد ال حجح : 
:CFI .اؤشر ال وائ ن ال قارن وان ال فترض أن يقترب ان الوالد ال حجح 

IFI.اؤشر ال الئ ن التزايدي وان ال فترض أن يقترب ان الوالد ال حجح : 
NFI.اؤشر ال الئ ن الالاعجاري وان ال فترض أن يقترب ان الوالد ال حجح : 

 وقد تبين من الجدول السابق أن:
 Goodness of Fit   ك ا بتغر قج ن اؤشتتتتتتتتتتر االئ ن الجود Chi-Square  =0.000بتغر قج ن كاي  -

Index GFI ( وقد بتغر اؤشتتر ال الئ ن 1وقج ته تعتتاوي  )ال قارن ( )ال الئ ن التاانComparative Fit 
Index CFI (1 وب ن ا بتغر قج ن اؤشتتتتتتتتتتتتر ال الئ ن الالاعجاري  )NFI =1 وأخ رًا بتغر اؤشتتتتتتتتتتتتر ال الئ ن  
 ااابقن الن ودت لتبجانال االئ ن تاان. -  وهذا يدل عتى االئ نIFI =1التزايدي

تب ن وجود تأث ر دا دالله إل تتتتتتائجن لتابجقال الذكاء االصتتتتتتاناعم ام خ تتتتتتائص اإلعالم الرق م  وهذا يدل  -
عتى أن لتابجقال الذكاء االصتتتتتتتاناعم ام اجال تفنولوججا االت تتتتتتتال لديها القدر  عتى ال عتتتتتتتاه ن ام  ياد  

 ال تغ ر ال تأثر ال تغ ر ال ؤثر
اعاار التأث ر غ ر  اعااو التأث ر ال باشر

 التأث ر االج الم ال باشر

 ال عنوين قو  التأث ر ال عنوين قو  التأث ر ال عنوين قو  التأث ر
 0.000 64. - - 0.000 64. خ ائص اإلعالم الرق م االصاناعمتابجقال الذكاء 

 0.000 46. - - 0.000 46. أبعاد ال ناعن التنظج جن خ ائص اإلعالم الرق م
 0.000 1.05 0.000 57 0.000 48. أبعاد ال ناعن التنظج جن تابجقال الذكاء االصاناعم

 

 اؤشرال الجود  لتن ودت
2Chi  ال عجاري Sig * 

  GFI CFI NFI IFI الداللناعتوى 

0.000 0.000 1.000 1.000 1.ooo 1.000  
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( وهم أقو ان اعتتتتتتتتتتتتتتوي 0.000عزيز خ تتتتتتتتتتتتتائص اإلعالم الرق م  ل   تب ن أن القج ن االلت الجن )درجن ت
 (α≤ 0.05)الداللن 

تب ن وجود تأث ر دا دالله إل ائجن ل  ائص اإلعالم الرق م ام أبعاد ال ناعن التنظج جن  وهذا يدل عتى أن  -
درجن تعزيز أبعاد ال ناعن التنظج جن  ل   ل  تتتتتتتائص اإلعالم الرق م لديها القدر  عتى ال عتتتتتتتاه ن ام  ياد  

 (.α≤ 0.05)وهم أقو ان اعتوي الداللن  (0.000ن )تب ن أن القج ن االلت الج
تب ن وجود تأث ر دا دالله إل تتتتتتتتائجن لتابجقال الذكاء االصتتتتتتتتاناعم ام اجال تفنولوججا االت تتتتتتتتال ام أبعاد  -

الصتتتتتتتتتتتتتاناعم لديها القدر  عتى ال عتتتتتتتتتتتتتاه ن ام  ياد  ال ناعن التنظج جن  وهذا يدل عتى أن لتابجقال الذكاء ا
وهم أقو ان اعتتتتتتوي الداللن ( 0.000درجن تعزيز أبعاد ال ناعن التنظج جن  ل   تب ن أن القج ن االلت الجن )

(α≤ 0.05.) 
تب ن وجد تأثر جزئم لتابجقال الذكاء االصتتتاناعم ام اجال تفنولوججا االت تتتال ام أبعاد ال ناعن التنظج جن  -

 الل خ ائص اإلعالم الرق م ك تغ ر وسجيآل ام الفتجن احو البح .ان خ
  (1986)ت  اختبار ار تتتتتجال الوستتتتتاطن ام الدراستتتتتن ان خالل تاب ق تحت و االنحدار باريقن بارون وك نم

التم است دار عتى نااق واسع ام بحوث واقا لهذه الاريقن   يج  أن تعتوام ثالثن شروط إدا كانر الوساطن 
 اوجود : 

 أن يرتبي ال تغ ر ال عتقو تابجقال الذكاء االصاناعم بشكو كب ر بالوسجي خ ائص اإلعالم الرق م. -أوالً 
يج  أن تفون العالقن ال باشتتتتر  ب ن تابجقال الذكاء االصتتتتاناعم ام اجال تفنولوججا االت تتتتال )ال تغ ر  -ثانجاً 

ال عتتتتتتتتتتتقو( وال تغ ر التابع أبعاد ال ناعن التنظج جن اه ه  وإدا كانر العالقن اه ن ام ال اوت ن العتتتتتتتتتتابقت ن اإن 
ر  وام ال ان الثالثن بعد دخول ال تغ ر ال تغ ر الوستتتتتتتتتجي )خ تتتتتتتتتائص اإلعالم الرق م( دخو ام ن ودت االنحدا

الوستتجي قتر العالقن  لذلك تعتبر اتغ ر خ تتائص اإلعالم الرق م وستتجاًا جزئجًا ام العالقن ب ن تابجقال الذكاء 
 .ً جااعن غز  ن ودجا –االصاناعم ام أبعاد ال ناعن التنظج جن ام كتجال اإلعالم الفتعا نجن 

( لتابجقال الذكاء α≤ 0.05داللن إل تتتتتتتتتتتتتتتائجن عند اعتتتتتتتتتتتتتتتوى داللن )وبذلك نعتتتتتتتتتتتتتتتنتج أنه يوجد أثر دال 
 .مئص اإلعالم الرق االصاناعم ام اجال تفنولوججا االت ال عتى أبعاد ال ناعن التنظج جن ام  وء خ ا

ا جابة عن الستتتتتتاال النامن:  ما المقترح التطبيقي التنموي االستتتتتتتراتيجي الالزم لتع ا  المناعة التنظيمية في 
م ما االمتمام بخصتتتتتائص ا عالم الرقمي في مجال تكنولوجيا االتصتتتتتال تطبيقات الذكاء االصتتتتتطناعيضتتتتتوء 

 كمتغير وسيط؟ 
لإلجابن عتى هذا العتتتتتتتتتتتؤال ت  طرح ال قترح التابجقم التن وي االستتتتتتتتتتتتراتججم التالم  وقد ت  اختباره  تتتتتتتتتتت ن 

ن لتعزيز ال ناعن التنظج جن ام  تتتتتتوء تابجقال الدراستتتتتتن ال  دانجن  وخالل هذا ال قترح ب نا الارق الوستتتتتتائو الال ا
  اع االهت ام ب  ائص اإلعالم الرق م ك تغ ر وسجي  وش و ام اجال تفنولوججا االت ال الذكاء االصاناعم

 هذا ال قترح اج وعن ان ال اوال والتم يوصم البالثان بإتباعه.
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 لمراح  التالية:وامكن إجمال مراح  المقترح التطبيقي التنموي االستراتيجي في ا
 المرحلة األولى: المدخالت 

 المتطلبات النظراة: .أ
  رغ  تغ ر الظروف اهوالقرارال اإلبداةجن واالبتفارين والجوهرين  الذكاء االصتتتتتتاناعم هو الذي يلتتتتتت نإن 

يتحقق بشتتكو أكبر أستتاس راعن ونجاح أي تنظج   االتنااس وتجاو  التحديال والت  ز والنجاح االستتتراتججم 
 خالل الذكاء االصاناعم.ان 

   دراستتتن قدر  كتجال اإلعالم عتى تحق ق الت  ز واالنفراد ام تأه و وتدري  طتبتها وتفوين داكر  تنظج جن له
 يحقق األسبقجن التنااعجن.

   يعتبر اه  واستتتتتجعاب طتبن كتجن اإلعالم لتذكاء االصتتتتاناعم دال تأث ر جوهري عتى ابداعه  واستتتتت دااه
 ججا ام ال عتقبو.الفعال لتتفنولو 

 .دراسن خ ائص اإلعالم الرق م ان ال ؤثرال اإليجابجن عتى ال  رجال سواء خريج ن أو أبحاث 
 لذكاء االصاناعم يل ن ن ذجن ستوك ال براء وال بدع ن ان خالل النظ  ال ب ر .إن ا 

رؤين تتك الفتجال  نعنى بها تحديد اا تعتتتت و إلجه كتجال اإلعالم الفتعتتتتا نجن اتذلك يج  أن تفون  الرؤاة: .ب
است دام التقنجال والتفنولوججا والذكاء االصاناعم ب ا يل ن هم آلالوصول إلى النجاح االستراتججم ام 

 .آلت  ز ال ناعن التنظج جن
ان خالل اتغ رال البح   وبالتالم  نعنم بها الوطجفن األستتتتتتتاستتتتتتتجن لفتجال اإلعالم الفتعتتتتتتتا نجن الرستتتتالة: .ت

  كتجال اإلعالم عتى الح تول عتى اعران ا زنن وتج جعها ام داكر  الفتجن رستالن هذا ال قترح هم : قدر 
وبراجتها  تتتتتت ن أنظ ن خب ر  قادر  عتى التنبؤ وإيجاد البدائو الال ان لحو ال شتتتتتتكالل  والت  ز ام تقدي  
 ال نتجال وال داال ب ا يل ن ال نااعن ان خالل اا يت  التوصو إلجه ان قرارال وبرااج تت ذ ان خالل

الذكاء االصتتتتتتتتتتتتاناعم  اع لفاظ الفتجن عتى اا ي  زها عن غ رها ان كفاء  طتبن وخريج ن أو قرارال أو 
ستتتتتت عن وشتتتتتتهر  ودلك ان خالل الح ض النووي التنظج م  وإن كتجال اإلعالم تلتتتتتت ن لها داكر  تنظج جن 

عال  وتعتتتتتف د تعتتتتت دم خبراتها وتجاربها ام تتك الذاكر  ل عتتتتاعدتها ام  تتتت ان وجود دكاء اصتتتتاناعم ا
 الفتجن  ام تعتج  طتبتها الجدد والحال  ن ان خبراء احت  ن دول  ن.

هم النتائج النهائجن التم تعتتتتتعى كتجال اإلعالم إلى تحقجقها  ولتوصتتتتتول إلى تتك النتائج اال بد  األمداف: .د
الام والتم ان تحتتديتتد ال حتتا تتتتتتتتتتتتتترين دال الففتتاء  العتتالجتتن  وال بر  التتدولجتتن ام ال جتتال التفنولوجم واإلع

بالنظ  ال ب ر  والذكاء تعتتتتتتتتتتتتتتاجع استتتتتتتتتتتتتتث ار ال وارد والقدرال ال توار  والع و عتى تاويرها  ولديها اعران 
اناعن تنظج جن ام التعااو لتوصتتتتتتول إلى الهدف النهائم وهو االصتتتتتتاناعم واستتتتتتت دام تابجقاته ال  تتفن 

 اناعم.اعالن  اع  رور  االستعانن بال براء لتفع و دور الذكاء االص
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هم وستتتائو تحق ق األهداف طويتن األجو  والختجار االستتتتراتجججال بشتتتكو اعال يج  أن  االستتتراتيجيات: .ه
للتت ان  اع االستتتعانن ب برال ان خارت الجااعن والثقااالاتنوعن ال  تتائص تفون إدار  كتجال اإلعالم 

 تفنولوججن وتقنجند اع شتتركال واثال لالستتتراتجججال آلتوقجع عقو  وجود تابجقال اعالن لتذكاء االصتتاناعم
 لتدري  طتبن الفتجن عتى أه جن الذكاء االصاناعم وكجاجن االستفاد  انهاآل.

 بتابجقال الذكاء االصاناعم وتدري  الاتبن عتى است دااها وأه  تها. االمتمام .و
ب ا يلتتتتتتتت ن دع  واعتتتتتتتتاند  االهت ام بوجود  يج  تن جن اهارال إدار  كتجال اإلعالم إكا ة كليات ا عالم: . 

ب ا يتالءم اع الحاجن الال ان لإلبدام واالبتفار والن و أي تحق ق ثالوث التاوير اع  الذكاء االصتتتتتتاناعم
  ل    تتتتتترور  قجام اإلدار  باالهت ام بأصتتتتتتحاب ال وهبن ان الاتبن وإعاائه  الفرصتتتتتتن لت بادر  ال عتتتتتتت ر 

  ويجتتت  عتى اإلدار  ام كتجتتتال اتتتن ال توار  وال برال التم يت  تج جعهتتتاتعت تتتد النظ  ال ب ر  عتى ال عر 
التعت  والتدري  والتن جن وتفوين الذاكر  لتحق ق اإلبدام ام طرق ووسائو الذكاء االصاناعم اإلعالم تبنم 

 جديد . وأافار واشاريعل تق ابادرال اإللفترونجن وتحق ق الت  ز عن الفتجال األخرى 
  الع و عتى إيجاد ب  ن اناستتتتتتتتتتتتتتبن داخو الجااعال الفتعتتتتتتتتتتتتتتا نجن ت كن اإلدار  ام كتجال يج التجهي ات: .ح

ا ا يفتح الاريق لتح تتتتتتول عتى ا تتتتتتادر  تابجقال الذكاء االصتتتتتتاناعم  اعت اداإلعالم وتعتتتتتتهو عت ها 
ا ان ان األافار أو ال شتتتتتتتتتاريع  وبالتالم الشتتتتتتتتتبكال واألجهز  والبرااج والنظ  ال ب ر  وغ رهجديد  وابتفر  

 اللرورال لتوا ر التجه زال الال ان لتذكاء االصاناعم.
ال وارد ال الجن تدع  وتعاند تابجقال الذكاء االصاناعم بتوا ر عتى اإلدار  كتجال اإلعالم التم  األموال: .ط

الال ان الستتتتتتقااب اإلاكانجال البشتتتتترين ال ت  ز  ان خالل تاويره  والحفاظ عت ه  داخو الفتجن  وبالتالم 
ج ع أكبر قدر ان ال عران وال بر  لتفع و دور الذكاء االصتتتتتتتتتتتتتاناعم  كن االستتتتتتتتتتتتتتفاد  انه  ان خالل ي 

 وكذلك توا ر األاوال الال ان لتتحل ر لتتجه زال الال ان.
: لفم تع و األنظ ن ال ب ر  والذكاء االصتتتتتتتتتتتتاناعم تحديد فجوة الخبرات والمها ات البشتتتتتتتتراة كمًا و وعاً  .ي

ال اإلعالم الفتعتتتتتتتا نجن توا ر ال برال وال هارال البشتتتتتتترين القادر  عتى توا ر بشتتتتتتتكو اعال يج  عتى كتج
الب  ن اإلدارين والتفنولوججن ال الئ ن لتذكاء االصتتتتتتتتاناعم  وهذا يتات  ان الشتتتتتتتتركال دراستتتتتتتتن الواقع ان 

 ال برال وال هارال وو ع الت ور ال عتقبتم لها وتحديد الفجو  البشرين الال ان.
ى إدار  الفتجن توا ر كو اا يتزم إلى أصتتتتتتتتتتتتتتحاب الففاءال ب نحه  القدر  عتى تحق ق يج  عت التوجيه: .ك

 الذكاء االصاناعم.ثالوث التاوير ال عت ر  وهو اإلبدام واالبتفار والن و لجكونوا ا درًا ولاازا لتاب ق 
لفم تقوم كتجال اإلعالم الفتعتتا نجن بتحق ق أهدااها اال بد ان و تتع نظام عادل وكدء لتحف ز  التحفي : .ل

أصتتتتتتحاب ال واه  ان الاتبن وان ال حا تتتتتترين  وو تتتتتتع قانون وستتتتتتجاستتتتتتال داخو الفتجن ت نح ال بدع ن 
إللفترونجن لقواعد البجانال اوال بتفرين عالوال وترقجال اتعتتتتتتتتتتتتتت ح بت  زه  وبالتالم يكونوا ا تتتتتتتتتتتتتتدرًا اه ًا 

 واألنظ ن ال ب ر .
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  اتحق ق الفعالجن ام تابجقال الذكاء االصتتتتتتتتتتتتتتاناعميج  أن تهت  إدار  كتجال اإلعالم بتحق ق  الفعالية: .م
بتحق ق أهدااها بأقو تفتفن وجهد  وأالتتتتتتتتتو جود    الشتتتتتتتتتركالاألهداف بكفاء  ال يكفم  بو يج  أن تهت  

  م تابجقال الذكاء االصاناعم.ال يتحقق إال ان خالل االبدام اوهذا بالابع 
يتات  تاوير اعتتتت ر  الذكاء االصتتتاناعم داخو كتجال اإلعالم الفتعتتتا نجنإن تاب ق  التطوار والتنمية: .ن

لفو اا هو بشتتتري  افري  هجكتم  عالئقم داخو الجااعال  االجااعال يج  أن تاور العاات ن ا ها ام 
يعتتتتتتتتتتتتتتتاجع األاراد ان خالله اإلبدام  وال بادر    ج جع ال جاالل وتاور هجكتها التنظج م لج تتتتتتتتتتتتتتبح ارن 

وتاوير عالقال ا ا يعاعد عتى تناقو ال برال واالستفاد   وبالتالم تتحقق وتنتشر ال وهبن  والتم تعتبر 
 هااًا لبقاء واست رار الذكاء االصاناعم داخو كتجاتهاا درًا 

استتتتتتراتجججن لتحفاظ عتى ال وهوب ن يج  و تتتتتع  الذكاء االصتتتتتاناعم داخو الجااعاللتاب ق  المكافآت: .س
لديها  وانعه  ان الهجر  والتعتتتتتتترب  وكذلك و تتتتتتتع استتتتتتتتراتجججن لجذب أصتتتتتتتحاب ال واه   ولتحق ق تتك 
االستتتتتتراتجججال يج  و تتتتتع ازيج تعويلتتتتتم يناستتتتت  ال وهوب ن ام الجااعال  اال كاا ل يج  أن تفون 

ال وطع  رات  الثابر  ويج  ربي ال كاا ل بقدر عتى أساس االنجا  واإلبدام واالبتفار  وال يعت د عتى ال
 عتى توا ر الب  ن ال الئ ن لتابجقال الذكاء االصاناعم.

احفز  لبقاء ال وهوب ن وجعو األاراد  يج  أن تفون بنجن الشتتركال الذكاء االصتتاناعملتاب ق  االستقرا : .م
 يحت ون ام االنل ام إل ها.

 المرحلة النا ية: العمليات
بتابجقال الذكاء االصتتاناعم ستت ؤدي إلى بناء قدرال اتنوعن داخو كتجال اإلعالم الفتعتتا نجن  إن االهت ام 

ودلك ان خالل الوصتتتتتتتتتتتتتتول إلى قرارال أكثر اعتالجتن  بح ت  تفون قادر  عتى توججته الاتاقال نحو استتتتتتتتتتتتتتت رارين 
 الصتتتتتتتتتتتاناعم  بح  التابجقال الذكجن وتاويرها  وي كن و تتتتتتتتتتتع إطار اقترح لتفع و ع تجال وتابجقال الذكاء ا

ل نتج عنها ال كونال الرئجعتتتن لهذا التفااو  وتتفاعو ال كونال الرئجعتتتن اعًا  تتفااو تابجقال الذكاء االصتتتاناعم
لن و إلى النتائج األولجن  ولفن ل ت  تشغ و هذا التفااو بشكو اعال واق اكوناتها الرئجعن يج  و ع سجاسال 

 ت كن ان الوصول إلى النتائج األولجن وهم:
 .الداج ب ن التفنولوججا واناهج اإلعالم الرق م .أ

 البح  عن كفاء  إعالاجن الفترونجن لتدري  وتأه و طتبن كتجال اإلعالم ام اجال اإلعالم الرق م .ب
 التفنولوججن ام الجااعال الفتعا نجن.و ع خاي اناسبن لجذب أصحاب ال وهبن اإلعالاجن  .ت
الذكاء    لل ان اعالجن تابجقالتوا ر ب  ن اناسبن لإلعالا  ن ال وهوب ن داخو الجااعال الفتعا نجن .د

 االصاناعم  ب ا يل ن اعالجن خ ائص اإلعالم الرق م
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االستفاد  الق وى ان ا رجال ب ا يحقق  التنويع ام ال وهوب ن عتى ج جع األنشان داخو كتجال اإلعالم .ه
 الذكاء االصاناعم.

ين لتحق ق الكتشاف ال وهوب ن وال ت  ز  العاات ن ام كتجال اإلعالمو ع نظام اعال لتتدري  والتن جن لج جع  .و
 ت دم ع و تابجقال الذكاء االصاناعم.اوائد 

ب ا يل ن التاب ق الفعال لتذكاء   كتجال اإلعالم الفتعا نجنو ع خاي لدع  أصحاب ال بادرال داخو  . 
  االصاناعم  لتوصول إلى إعالم رق م اعال.

 التفنولوججن داخو كتجال اإلعالم الفتعا نم.و ع خاي لتن جن القجاد   .ح
 (فعالية المناعة التنظيميةلنالنة: المخرجات )المرحلة ا

اجال التعت  : تت ثو الرؤين ام الوصتتتتتول إلى أالتتتتتو ال راكز ال ت  ز  ام  ؤاة كليات ا عالم الفلستتتطينية .أ
 والذاكر  التنظج جن  واالنفراد ام خ ائ ها  ان خالل الذكاء االصاناعم واإلعالم الرق م.

قادرين عتى تحق ق  الفتجال عاات ن: تت ثو الرستتتتتتالن ام أن يكون لدى كليات ا عالم الفلستتتتطينية ستتتتالة  .ب
االبدام ام تج جع ال عران وت زينها وتابجقها ب ا يلتتتتتتتتتت ن الوصتتتتتتتتتتول إلى داكر  تنظج جن ي كن ان الت  ز و 

خاللها الوصتتتتتتتول لت عران الال ان ام الوقر ال ناستتتتتتت   وستتتتتتتهولن ودقن ال عتواال ال  زنن  وتحق ق التعت  
م ان خبراء داخو وخارت الفتجن  ودلك لتوصول إلى الح ض النووي التنظج م  ودلك ب ا تت  ز به التنظج 

الشتتركن عن غ رها ستتواء ام النوالم التفنولوججن أو اإلدارين أو اإلنتاججن أو ال الجن  ب ا يلتت ن قدر  كب ر  
 عتى ال نااعن.

 :كليات ا عالم الفلسطينيةأمداف  .ج
  الفتجال ب ا ي  زها عن غ رها.الفشع عن الففاءال ال وجود  داخو 
 .إيجاد ج و ان ال ريج ن قادر عتى است دام تابجقال الذكاء االصاناعم 
 .إيجاد ج و ان ال ريج ن قادر عتى ا ارسن اإلعالم الرق م بفعالجن عالجن 
  إعالاجًا.إيجاد ج و ان ال ريج ن قادر عتى ال نااعن ال حتجن والدولجن 
  العاات ن ب فهوم ال ناعن التنظج جن وأبعادها وأه جن تعزيزها.تعريد 
  أبعاد ال ناعن التنظج جن.تعظج  االستفاد  ان 
  لفتجال اإلعالم ان خالل الح ض النووي التنظج م.تحق ق قدر  تنااعجن 
 بناء داكر  بتجن ام ل  كتجال اإلعالم عتى جذب واستتتتتتقااب الففاءال ال بدعن لفعتتتتت  االستتتتتتفاد  ال عتتتتتتق

 .تنظج جن
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 المناعة التنظيمية وتحقيق فعاليتهاعناصر  .أ

 أواًل: التعلم التنظيمي
أن تعتتتتتتتتتتتتتتتع ن كتجال اإلعالم بال براء خارت الفتجن لتزويد العاات ن ا ها بال عران واألافار الجديد   وأن  -

 يحدث تنوم ام ال عران لدى العاات ن.
 تاان بأبعاد إدار  ال عران ان تول د ال عران وت زينها وتابجقها.أن يكون لدى العاات ن اعران  -
 أن ت  ص الفتجن لوااز اادين واعنوين لتعاات ن ال بدع ن ام اجال التعت  التنظج م. -
 أن تبح  الفتجن عن أي أافار ان التجارب العابقن. -
 أن تهت  كتجال اإلعالم بت راال وأنشان ال نااع ن. -

 يميةثا يًا: الذاكرة التنظ
 أن توار الجااعال الفوادر الفنجن القادر  عتى بناء داكر  تنظج جن تفنولوججن لفتجال اإلعالم. -
 أن تقوم كتجال اإلعالم الفتعا نجن بت زين البجانال ال نتشر  لتحفاظ عت ها  وسهولن است دااها. -
 وتتعاون اعها.أن تهت  كتجال اإلعالم الفتعا نجن بدائر  تفنولوججا ال عتواال  وتشبك  -
 أن توار الجااعال ال وارد ال الجن الال ان لتوا ر الشبكال واألجهز  والتقنجال الحديثن. -

 ثالنًا: الحمض النووي التنظيمي
 أن تقوم كتجال اإلعالم بتحت و الب  ن الداختجن وال ارججن لتحديد اا تت  ز به ان قو  وار . -
ال ريج ن ودلتتك بتتاستتتتتتتتتتتتتتت تتدااه  الواستتتتتتتتتتتتتتع لتفنولوججتتا أن يت  ز خريجم كتجتتال اإلعالم عن غ ره  ان  -

 ال عتواال.
 أن يت  ز خريجم كتجال اإلعالم بقدرته  عتى صناعن اإلعالم الجديد وتأث ره . -
 أن تهت  كتجال اإلعالم بات اد القرارال الفعالن. -
 أن تقدم كتجال اإلعالم الفتعا نجن كو اا هو جديد وابتفر لتت  ز عن غ رها. -

 والتوصياتالنتائف . 15

 النتائف 1.15
 واق ا تم: أطهرل الدراسن عدد ان النتائج    

ام اجال تفنولوججا  ام كتجن عتوم االت ال والتغال بجااعن غز يتواار اعتوى تاب ق الذكاء االصاناعم  .1
 االت ال بدرجن كب ر .

 .بدرجن كب ر  بجااعن غز ام كتجن عتوم االت ال والتغال يتواار اعتوى تاب ق أبعاد ال ناعن التنظج جن  .2
 بدرجن كب ر . ام كتجن عتوم االت ال والتغال بجااعن غز يتواار اعتوى خ ائص اإلعالم الرق م  .3
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وجود عالقن دال داللن إل ائجن ب ن اعتوى تابجقال الذكاء االصاناعم ام اجال تفنولوججا االت ال  .4
 جااعن غز .بم وأبعاد ال ناعن التنظج جن ام كتجن عتوم االت ال والتغال ا

وجود عالقن دال داللن إل ائجن ب ن اعتوى تابجقال الذكاء االصاناعم ام اجال تفنولوججا االت ال  .5
 .بجااعن غز وخ ائص اإلعالم الرق م ام كتجن عتوم االت ال والتغال 

وجود عالقن دال داللن إل ائجن ب ن اعتوى خ ائص اإلعالم الرق م وأبعاد ال ناعن التنظج جن ام كتجن  .6
 بجااعن غز عتوم االت ال والتغال 

وجود أثر دال داللن إل ائجن لتابجقال الذكاء االصاناعم ام اجال تفنولوججا االت ال عتى أبعاد  .7
 .بجااعن غز ال ناعن التنظج جن ام  وء خ ائص اإلعالم الرق م ام كتجن عتوم االت ال والتغال 

 التوصيات 1.15
اجن ع و النظ  ال ب ر  ام لو الع و عتى تن جن ثقاان واعران الاتبن بتابجقال الذكاء االصاناعم  وكج .1

 .ال  تتفن  وو ع خان اتفااتن لتاب ق الذكاء االصاناعم ام ا تتع ال جاالل وكاال ش
 ياد  االهت ام بالذاكر  التنظج جن ان خالل توا ر األجهز  والبراججال والشبكال وال وارد البشرين  .2

 .والتغالواالت االل  لبناء داكر  تنظج جن خاصن بكتجن عتوم االت ال 
الرق م  وإيجاد ار  ع و  اإلعالمالتواصو اع الجهال ال  تتفن ال حتجن والدولجن لنشر ثقاان أه جن  .3

 .لت ريج ن  و ياد  قدرته  عتى است دام الوسائو ال  تتفن ال اصن باإلعالم الرق م
ان تحق ق تحدي  وتاوير ت  ص اإلعالم الرق م باست رار خاصن اع التقدم التفنولوجم العريع لل  .4

 .الت  ز واالنفراد
االهت ام ب  ائص اإلعالم الرق م ان ل   ال قواال وال دخالل والع تجال لتوصول إلى خريج قادر  .5

 .عتى ال نااعن
أن تدع  اإلدار  العتجا وال ؤسعال ال  تتفن تاب ق الذكاء االصاناعم  وتعزيز ال ناعن التنظج جن  واالهت ام  .6

 .وا ر اتاتبال الن ودت ال قترح  وو ع  لجال لتق ج  واتابعن الن ودت ال قترحالرق م  وت اإلعالمب  ائص 

 مقترحات ك اسات مستقبلية. 16

 أثر الذكاء االصاناعم عتى تحع ن جود  الحجا  األكادي جن ام الجااعال. .أ
 دور الذكاء االصاناعم ام تحق ق الت  ز البحثم ام الجااعال. .ب
 رأس ال ال العاطفم.عالقن الذكاء االصاناعم بتن جن  .ت
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 المراجا 
(  دور الذكاء االستراتججم ك تغ ر وسجي ام العالقن ب ن ال ناعن التنظج جن والت  ز ال ؤسعم: 2020إس اع و  ع ار اتحم اوسى )

ا ر  دراسن تابجقجن عتى أعلاء ه  ن التدريس بجااعن ادينن العادال  ال جتن العت جن لتبحوث التجارين  جااعن ال نوفجن  
 .221-151(    1العدد )

(  اتاتبال توطجد الذكاء االصاناعم ام تدريس طالب وطالبال الجااعال الععودين 2020البشر  انى بنر عبد هللا بن اح د )
 .92-27(    2(  العدد )20ان وجهن نظر ال براء  اجتن كتجن التربجن  جااعن كفر الشجخ  ا ر  ال جتد )

(  دور االعالم الرق م ام الجااعال الععودين ام تعزيز افهوم اقت اديال ال عران ام 2019اح د ) الحارثم  اهد بن سعود بن
  ال ؤت ر الدولم العنوي الثال  لقاام الدراسال العتجا والبحوث: البحوث التفااتجن طريق التن جن  جااعن ع ن 2030 وء 

 .582-566(    2ش س  ا ر  ال جتد )

(  الع ناريوهال ال قترلن لدور الذكاء االصاناعم ام دع  ال جاالل البحثجن وال عتوااتجن 2020لعن  أس اء أل د ختع )
(  125(  العدد )27بالجااعال ال  رين  اجتن اعتقبو التربجن العربجن  ال ركز العربم لتتعتج  والتن جن  ا ر  ال جتد )

  203-264. 

بن وتأث رها ام تاب ق استراتجججال إدار  ال عران: دراسن تحت تجن  راء (  ال ناعن التنظج جن ال كتع2021لعن  اا و ةباس )
ع نن ان التدريع  ن ام الفتجن التقنجن الهندسجن وال عهد التقنم الع ار   اجتن العتوم االقت ادين واإلدارين  جااعن بغداد  

 .350-327(    125(  العدد )27العراق  ال جتد )

(  اإلعالم الرق م: إشكالجن ال فهوم وتحديد الوسائو اإلعالاجن  اجتن 2020ال  اونن  إبراهج  اؤاد )الدبجعم  عبد الفري  عتم  و 
 .961-944(    1(  العدد )47دراسال العتوم اإلنعانجن واالجت اةجن  الجااعن األردنجن  ع ان  ال جتد )

ن كورونا ام اواجهن التعايش اعها  ال جتن (  دور الذكاء االصاناعم ام اواجهن جائح2020الدهشان  ج ال عتم خت و )
 .1387-1361(    76التربوين  جااعن سوهات  ا ر  الجزء )

(  اعت اد الجالجن العراقجن ام إسانبول عتى االعالم الرق م ام الح ول 2021سبجي  رهام لب    والحم  ج ال ععكر )
(  44(  العدد )13راه دي  جااعن تفرير  العراق  ال جتد )عتى ال عتواال أثناء األ اال: دراسن ا دانجن  اجتن  داب الف

  224-242. 

(  اتجاهال الشباب الجااعم نحو االعالم الرق م ام احااظن لفر الباطن بال  تفن العربجن 2019العبجعم  ست ان ااتق عبد هللا )
 .204-187(    58الععودين  اجتن االرشاد النفع ن جااعن ع ن ش س  ا ر  العدد )
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(  إدار  الرش ق األخلر ادخو لتعزيز نظام ال ناعن التنظج جن: دراسن استاالةجن 2020الع ان  ثائر أل د  والدباغ   هراء غا ي )
اعاونجن الع نر الش الجن  اجتن تن جن الراادين  جااعن -لآلراء ع نن ان العاات ن ام الشركن العاان لتع نر العراقجن

 .86-63(    125العدد ) ( 39ال وصو  العراق  ال جتد )

(  س ناريوهال لتوةجن الشباب وطتبن الجااعال بالتحديال وا اطر الب  ن 2019شعالن  الع د اح د إبراهج   وصالح الدين  والء )
 .337-313(    58االاترا جن واالعالم الرق م  اجتن االرشاد النفعم  جااعن ع ن ش س  ا ر  العدد )

 (  االعالم الرق م الجديد  دار االع ار العت م لتنشر والتو يع  ع ان.2015د  )الش ايتن و خرون  ااهر عو 

(  ت ورال طتبن ال رلتن الثانوين الست داااته  اإلعالم الرق م ام تعزيز الثقاان التاري جن لديه   2020طوالبن  هادي اح د )
 .454-423(    3لعدد )(  ا32اجتن العتوم التربوين  جااعن ال تك سعود  الععودين  ال جتد )

(  نظ  ال ناعن التنظج جن وأثرها ام استراتجججال إدار  األ اال اختبار الدور الوسجي لنظ  2016عبد ال ج د  عث ان رياض )
ال عتواال االستراتجججن: دراسن ا دانجن عتى شركال ال ناعال الغذائجن األردنجن  رسالن ااجعت ر  جااعن الشرق األوسي  

 األردن.

ام التعتج  ان وجهن نظر طتبن كتجن التربجن األساسجن بدولن  (AI(  دور الذكاء االصاناعم )2021عتو و خرون  اح د ل د )ال
 .64-30(    1(  العدد )1الفوير  اجتن البحوث والدراسال التربوين  الفوير  ال جتد )

م ال ناعن التنظج جن: دراسن استاالةجن تحت تجن ام (  قجاس ااعتجن وطائع نظا2016عتوان  بشرى اح د  وطال   عالء ارلان )
(    47(  العدد )12شركن ال اوط الجوين العراقجن  ال جتن العراقجن لتعتوم اإلدارين  جااعن كربالء  العراق  ال جتد )

41-63. 

جائحن ا روس كورونا  (  تابجقال الذكاء االصاناعم: ادخو لتاوير التعتج  ام طو تحديال2020اح ود  عبد الرا ق ا تار )
(COVID-19)( 4(  العدد )3  ال جتن الدولجن لتبحوث ام العتوم التربوين  استونجا  ال جتد    )224-171. 

(  دور الذكاء االصاناعم ام تاوير احتوى إدار  األ اال اإلعالاجن: نظر  اعتقبتجن  2020اركز القرار لتدراسال اإلعالاجن )
 عالاجن  الععودين.اركز القرار لتدراسال اإل

(: آلتحديد اعاي ر تقوام أداء طالبال التدري  ال  دانم بجااعن ال تك سعود ام  وء اتاتبال 2007ال ريعم  إي ان بنر عتم )
 األداء ال اصن ب عت ن التربجن الفنجن باست دام أستوب دلفايآل  رسالن ااجعت ر  جااعن ال تك سعود  الععودين.

 .والتو يع  ع انج البح  ام التربجن وعت  النفس  دار ال ع ر  لتنشر (: اناه2000اتح   ساام )

(  است دام تابجقال الذكاء االصاناعم ام دع  التعتج  الجااعم بال  تفن العربجن الععودين  دراسال 2019الجاجزي  ااتن لعن )
 .282-257(    113عربجن ام التربجن وعت  النفس  الععودين  العدد )
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