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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 وظث البحث المنهف الوصتتفي التحليليم 
أممها: أن مستتتتود إدرال طلبة  ؛إلى عدة نتائف( طالبًا وطالبةم وقد توصتتت  75مكونة من )ينة م وطبق على عاالستتتتبانة استتتتخدام

بتقدير مرتفام وأن مستتتتتود تطبيق أبعاد المناعة  لواقا تطبيقات الذكاء االصتتتتطناعي كان بجامعة غ ةكلية علوم االتصتتتتال واللغات 
وجود عالقة ذات داللة م و بتقدير مرتفا كان أيضاً عالم الرقمي  طلبة لخصائص ا البتقدير مرتفام وأن مستود إدرال  كان التنظيمية 

وجود أثر ذوو داللة إحصتتتتتائية لتطبيقات الذكاء و م  صتتتتتطناعي وأبعاد المناعة التنظيميةإحصتتتتتائية بين مستتتتتتود تطبيقات الذكاء اال
 االصطناعي على أبعاد 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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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. 
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   . المقدمة1
يعد البقاء والنجاح هدف استتتتتتتراتججم لتجااعال والفتيال ام طو التاورال الاتاللقن والتنااستتتتتتين العالاين  لج  

واناالقًا ان هذه اللقيقن أصتب  الذعاء االصتانا م يا و نرى الاؤستستال بشتعو  ام الجوم اشتتدل الانااستن بجن ا   
تنااستًا بشتريًا  أو تلد جدور بجن بعا العقول البشترين التم تبل   ن الت ول لتجنل البشترأ  وأصتب  نطام الانا ن 
التنطيايتتن ألتتد اجتتاالل التنتتاال بجن الجتتااعتتال  اتتالانتتا تتن التنطيايتتن تا تتو استتتتتتتتتتتتتتتعتتار  اجتتا يتتن ان نطم الانتتا تتن 

جولوجين  عون ا تعاو  تى لااين الفيان اإلدارأ ان أأ خار ج دد بقائه أو يانعه ان ااارستتتتتتتتتتن أداءه بصتتتتتتتتتتور  الب
 صليلن  الصول الاؤسسال األفادياين  تى انا ن تنطياين جدل  تى اعالين الذعاء االصانا م.

لد اروع الاعتوااتين التم وبذلك بر  االهتاام بتابجق الذعاء االصتتانا م ام الاؤستتستتال الاعاصتتر  با تبارها أ
تدرل تاوير التقنيال الذعين لتابيق ا ان خالل الفابجوتر  بلج  ياتتك الفابجوتر ستتتتتتتتتتتوعًا ذعيًا ام أداء الا ام أو 
ام لو الاشتتتتتتتتتتتعالل  وتتاعن ان القيام باإلدار  ب دف تل جد األ باء اإلدارين وتقديم خدان أالتتتتتتتتتتتو وجود   الين 

و نطام اإلدار  لنطم الفترونين تعتاد  تى الذعاء االصتتانا م  ااا ستتتستت م ام اتخاذ بالعاو  وذلك ان خالل تلوي
 (2019القرارال اإلدارين الصليلن. )الياج أ  

( إلى أن الذعاء االصتتتتتانا م أصتتتتتب  ان الاولتتتتتو ال التم تستتتتتتقا  أف ر 2012ولقد أشتتتتتار العتو و خرون )
جدان انتشتارًا واستعًا نطرًا ألستبا  تفنولوجين اتستار ن ان ج ن تغاين ام جايع الاجاالل األفادياين  لج  يشت د الا

 وأسبا  اقتصادين بلتن ا تعتن ان ارف الشرعال ان ج ن أخرى.

عاا إن دراستتن اولتتوع الانا ن التنطياين ام الوقل الراهن  يعد ان أهم الاولتتو ال التم نولج ا  ناين خاصتتن 
ا ن التنطياين تعد ان أنطان اإلنتاج الذاتم التم تع   ن ستت ا بن ستت ا بالبل  والدراستتن ام اؤستتستتاتنا التربوين  االان

ان دون اللاجن إلنشتتتتتتتتتتتتتاء عيانال استتتتتتتتتتتتتتقتن قد تفتد ج دًا واااًل  انطام الانا ن نطام انتشتتتتتتتتتتتتتر ويعاو ام أرجاء 
 (2016الانطان. ) توان  واال   

ن التم تشتتتتتتتتت دها الاؤستتتتتتتتتستتتتتتتتتال العااتن ام وتا و الانا ن التنطياين أدا  هاان ولجوين ام طو التنااستتتتتتتتتين العالاي
اختتد الاجاالل بصتتتت ن  اان  والاؤستتتتستتتتال اإل الاين  واال الم الرقام بصتتتت ن خاصتتتتن  وذلك ألهاجت ا ام أن ا 
تقوم بوقتاجت تا ان ال جروستتتتتتتتتتتتتتال البجئيتن وتعتبر جتدار لاتايتن ياعن تا ان اواج تن األخاتار والطروف والا تاجت ل التم 

 (2016اججد  تواج  ا ام العاو. ) بد ال

االجااعال تتع  دور رئيل ام تأستتتيل اإل الم الرقام الذأ يعد ألد أبر  الاولتتتو ال اللجوين التم ارلتتتل 
ن ستتتت ا  تى جايع الاجاالل وخاصتتتتن الاجال األفاديام ام عتيال وأقستتتتام اإل الم ام العالم العربم  لج  أصتتتتب  

 تى الاجتاع أن جتااشى اعه ويست جد ان خدااته.اإل الم الرقام واقعًا ا رولًا  تى الجايع بلج  أوج   
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( أن اال الم الرقام يعد ان أهم الاختر ال والانج ال الذأ بال ان أف ر وستتتائو 2019ولقد أشتتتار الستتتبيعم )
اال الم وأف ر الاختر ال أهاين لتاجتاع بشتتتتتعو  ام وائن الشتتتتتبا  الجااعم  تى وجه الخصتتتتتو   وبخاصتتتتتن أنه 

ب ارًا لتشبا  الجااعم إذا اا قورن باإل الم التقتجدأ.  ب لو التفنولوجيا أصب   أف ر الوسائو جذبًا وا 

( أن الذعاء االصتتتتتانا م جؤدى العدجد ان الوطائد الا ان ام 2020ويرى ارع  القرار لتدراستتتتتال اإل الاين )
جربن الاجال اإل الام  أها ا استتتتتتتتتتخراج البيانال وتلستتتتتتتتتجن ارل البل   واخيار الاولتتتتتتتتتو ال  وشتتتتتتتتتخصتتتتتتتتتنن ت

الاستتتتتتتتخدم  وا م ردود ال عو البشتتتتتتترين وتعتيقال الجا ور  وعتابن النصتتتتتتتو  اإلخبارين  واعاالن األخبار الا ي ن  
وهو اا جؤهو الذعاء االصتتتتتتتتتتتتتانا م لتقيام بأدوار اعالن ام تاوير الالتوى اإلدارأ اإل الام  وتلستتتتتتتتتتتتتجن القدرال 

 اإل الاين.

تعد الجااعال ان الاؤستتتتتتستتتتتتال ال اان التم تواجه اتغجرال ع جر   وان أهم هذه الاتغجرال عي ين تابجق الذعاء و 
االصتتتتتتانا م لتلقجق الانا ن التنطياين  وهذا جتات  ان الجااعال أن تاتتك أالتتتتتتو االاعانال واألنطان الخبجر   

ين  ولتلقجق هذا التوااق لتتغت   تى الاتغجرال والشتتتتتتتتتتتتتبعال العصتتتتتتتتتتتتتبين  بع اء   الين لتلقجق أهداا ا االستتتتتتتتتتتتتتراتجج
الاعاصتتتتر  ال بد ان استتتتتخدام الذعاء االصتتتتانا م عأدا  ان أدوال تلقجق استتتتتراتججيال الجااعن وعتيات ا وأقستتتتاا ا  

 الاختت ن.

 السابقة  . البحوث2

   وان ا:نالدراسهناك العدجد ان الدراسال السابقن ل ذه 

الدراسال السابقن  لتوقوف  تى أهم الاولو ال التم تناولت ا  والتعرف  تى األسالج  تناول البال ان بعا  
 واإلجراءال التم تبنت ا  والنتائج التم توصتل إلج ا.

(  التم هدال التعرف إلى أهاين الذعاء االصانا م ام العاتين التعتياين   2021دراسة العت  وآخرون ) •
التعتيم ان وج ن نطر اتبن عتين التربين األساسين بدولن الفويل  ووط ل   والتلديال التم تواجه استخداا ا ام

( االبًا واالبن  اتوصتل إلى اجاو ن ان  229  ابقل  تى ) م التلتجتم  واستخدال االستباننالان ج الوص
التعتم لتاتبن ام أأ  النتائج  أها ا: أن تقنين الذعاء االصانا م ل ا أهاين ام العاتين التعتياين  لج  تتي  

 .ا ال تتقجد بشروط ال اان والاعانوقل وأأ اعان ام العالم ألن 
(  التم هدال الفشد  ن ادى تأ جر الانا ن التنطياين الاعتسبن ام تابجق استراتججيال 2021)  دراسة حسن •

  اتوصتل واً (  ل45  ابقل  تى )دال االستباننإدار  الاعران  ووط ل الان ج الوص م التلتجتم  واستخ 
  إلى اجاو ن ان النتائج  أها ا: وجود تأ جر إججابم واعنوأ ألبعاد الانا ن التنطياين الاعتسبن ام تابجق 

 .استراتججيال إدار  الاعران
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  التم هدال التعرف إلى ادى ا تااد الجالين العراقين ام إسانبول  تى  (2021دراسة سبيط ومضحي ) •
وص م الاسلم  واستخدال لاعتواال أ ناء األ اال  ووط ل الان ج الاال الم الرقام ام اللصول  تى ا

  باإللاان إلى استخدام الاقابتن  وتوصتل إلى  د  نتائج  أبر ها: أن  ( ابلو اً 244االستبانن  ابقل  تى )
 ان  الجالين العراقين تست جد ع جرًا ان التعرا لوسائو اال الم الرقاين لتلصول  تى الاعتواال الاتعتقن بأ

 التطاهرال التم تجرى ام العرال.
التم هدال الفشد  ن إشعالين ا  وم اإل الم الرقام  وتلدجد وسائته  (م  2020دراسة الدبيسي والخصاونة ) •

وص م الاسلم    ووط ل الان ج المام الدراسال اإل الاين  وبيان ال رل ام داللن ا  وم اإل الم الرقا
% ان  68  وختصل نتائج الدراسن إلى أن ( أستاذاً 57ن اعونن ان ) تى  جن   ابقل واستخدال االستبانن

 .  م الرقام ام الدراسال اإل الاينأاراد العجنن جرون وجود إشعالين ام تلدجد ا  وم اإل ال
التم هدال التوصو إلى سجناريوهال اقترلن لدور الذعاء االصانا م ام الاجاالل (م 2020دراسة حسن ) •

بالجااعال الاصرين  وقد وط ل الان ج االستشراام  وتوصتل إلى نتائج  ان أها ا: أن  البل ين والاعتوااتين  
نطم الذعاء االصانا م ياعن ا أن تقوم باإلدار  ب دف تخ جد األ باء اإلدارين وتقديم خدان أالو وجود   

ا م  واتخاذ القرارال  الين ام العاو  وذلك ان خالل تلويو نطام اإلدار  لنطم إلفترونين تعتاد الذعاء االصان 
 . ارين الصليلناإلد 

التم هدال التعرف إلى تابيقال الذعاء االصانا م التم ياعن اإلااد  ان ا ام  (م 2020دراسة محمود ) •
ام الاؤسسال التربوين   (COVID-19تاوير العاتين التعتياين ام طو تلديال جائلن اجرول عورونا )

( اسئواًل  31  ابقل  تى  جنن اعونن ان )  واستخدال االستبانن م التلتجتمالاصرين  ووط ل الان ج الوص
 ن العاتين التعتياين  اتوصتل إلى اجاو ن ان النتائج  أها ا: أن تابجق الذعاء االصانا م يسا د ام  
اء اواج ن بعا التلديال والاشعالل التم تتعتق بالعاتين التعتياين واإلدار  التعتياين  والاعتم  والاتعتم  وأولي

 األاور  وتقجيم الاتعتاجن. 
التم هدال التعرف إلى اتاتبال توطجد تابيقال الذعاء االصانا م ام تدريل   (م2020دراسة البشر )  •

اال  واالبال الجااعال السعودين  والتلديال التم تواجه تابيقه ان وج ن نطر الخبراء  وا تادل الان ج  
ى خبراء الاناهج وارل التدريل بالجااعال السعودين   الوص م الاسلم  واستخدال االستبانن  ابقل  ت

م ام  وتوصتل إلى أن أاراد  جنن الدراسن اوااقون بشد   تى اتاتبال توطجد تابيقال الذعاء االصانا 
 .التدريل بالجااعال السعودين

الانا ن    التم هدال التعرف إلى دور إدار  الرشجق األخلر ام تع ي  نطام (م  2020دراسة السمان والدباغ ) •
الشاالين  ووط ل الان ج   االسانل  اعاونيه-التنطياين التم جتم تبنج ا ام الشرعن العاان لإلسانل العراقين

( شخصًا  اتوصتل إلى اجاو ن  436الوص م التلتجتم  واستخدال االستبانن لتلقجق أهداا ا  ابقل  تى )
  اعاونيه ان النتائج  أها ا: تأ جر إدار  الرشجق األخلر الاعنوأ الاباشر  تى نطام الانا ن التنطياين ام 
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خلر التم ترع   تى البجئن الداختين والخارجين لتانطان  االسانل الشاالين ان خالل نااذج الرشجق األ
 وتشخي  ال جروسال الاليان ب ا وتلدجد التقالال والعالجال الاناسبن لت ادأ الاشعالل التم تواج  ا. 

  التم هدال التعرف إلى الذعاء االصانا م وانععاساته  Ocaña-Fernández et al (2019)دراسة  •
  وتوصتل إلى أن األشعال  م التلتجتم  واستخدال االستباننم  ووط ل الان ج الوصام التعتيم العالم األلاان

عتياين  اع تلسجن  الاستند  إلى الذعاء االصانا م تؤدأ إلى تلسن عبجر ام التعتيم لفاان الاستويال الت
 . نو م غجر اسبول 

 جتبجن ان خالل استعراا الدراسال السابقن  اا جتم:
الستتتتتتابقن إلى تولتتتتتتي  أهاين استتتتتتتخدام الذعاء االصتتتتتتانا م عان ج لدج  واعال  ودوره ام  د  هدال الدراستتتتتتال 

 اجاالل.
 أفدل الدراسال السابقن  تى لرور  تابجق الانا ن التنطياين.  .أ
 وجود  القن إججابين بجن الذعاء االصانا م واتغجرال أخرى. .  
 ودراسن وتلدجد أبعاد الانا ن التنطياين.أوللل الدراسال السابقن  تى أهاين ولرور  تع ي    .ج
 بجنل الدراسال السابقن  تى لرور  استغالل تابيقال الذعاء االصانا م استغالاًل أا اًل.  .د 
 أاادل الدراسال السابقن  تى تع ي  التابيقال  تى الاؤسسال الاتنو ن.  .ه
 ال  تى التقدم التفنولوجم.أفدل الدراسال السابقن  تى أن البقاء واالستارار ارهون بقدر  الاؤسس  .و
ان رد البال ان ام اختياره لتاتغجرال وربا ا وتنو  ا بجن استتتتتتتقو وتابع ووستتتتتتيي  واختيار  جنن يعتبر تابجق   . 

 الدراسن  تج ا ا م جدًا  وائن است جد  لاليًا واستقباًل.

 ة البحث تتتتتتتمشكل .3
 ياعن صياغن اشعتن البل  ام السؤال الرئيل التالم:

ما مستود إدرال طلبة كلية علوم االتصال واللغات ألثر الذكاء االصطناعي في مجال تكنولوجيا االتصال على 
 نموذجًا(؟المناعة التنظيمية في ضوء خصائص ا عالم الرقمي في الجامعات الفلسطينية )جامعة غ ة 

 ويت رع ان هذا السؤال الرئيل اجاو ن ان التساؤالل التالين:  
لواقع تابيقال الذعاء االصانا م ام اجال    بجااعن غ  دراك اتبن عتين  توم االتصال والتغال  اا استوى إ .1

 تفنولوجيا االتصال؟ 
 ؟ بجااعن غ  اا استوى تابجق أبعاد الانا ن التنطياين لفتين  توم االتصال والتغال  .2
 لرقام؟لخصائ  اإل الم ا  بجااعن غ  اا استوى إدراك اتبن عتين  توم االتصال والتغال  .3
هو هناك  القن بجن استوى تابيقال الذعاء االصانا م ام اجال تفنولوجيا االتصال وأبعاد الانا ن   .4

 ؟ بجااعن غ   التنطياين لفتين  توم االتصال والتغال 
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هو هناك  القن بجن تابيقال الذعاء االصانا م ام اجال تفنولوجيا االتصال وخصائ  اإل الم الرقام   .5
 ؟بجااعن غ   توم االتصال والتغال  عاا جدرعه اتبن عتين

بجااعن  هو هناك  القن بجن خصائ  اإل الم الرقام وأبعاد الانا ن التنطياين لفتين  توم االتصال والتغال   .6
 ؟ غ   

اا أ ر تابيقال الذعاء االصانا م ام اجال تفنولوجيا االتصال  تى الانا ن التنطياين لفتين  توم االتصال   .7
 ام لوء خصائ  اإل الم الرقام؟ بجااعن غ  والتغال 

اا الاقترح التابيقم التناوأ االستراتججم الال م لتع ي  الانا ن التنطياين ام لوء تابيقال الذعاء  .8
 ؟ ال تفنولوجيا االتصال  اع االهتاام بخصائ  اإل الم الرقام عاتغجر وسيياالصانا م ام اج

 البحث   ةرضي تتتف .4

 ياعن بيان ارليال البل  واق التالم:

بجن استتتتوى تابيقال  (α≤ 0.05: ال توجد  القن ذال داللن إلصتتتائين  ند استتتتوى داللن )الفرضتتية األولى
الذعاء االصتتتتتانا م ام اجال تفنولوجيا االتصتتتتتال وأبعاد الانا ن التنطياين ام عتين  توم االتصتتتتتال والتغال 

 .بجااعن غ  

بجن استتتتوى تابيقال  (α≤ 0.05: ال توجد  القن ذال داللن إلصتتتائين  ند استتتتوى داللن )الفرضتتية الثانية
التصتال وخصتائ  اإل الم الرقام ام عتين  توم االتصتال والتغال الذعاء االصتانا م ام اجال تفنولوجيا ا

 .بجااعن غ  

بجن استتتوى خصتتائ   (α≤ 0.05: ال توجد  القن ذال داللن إلصتتائين  ند استتتوى داللن )الفرضتية الثالثة
 .بجااعن غ  اإل الم الرقام وأبعاد الانا ن التنطياين ام عتين  توم االتصال والتغال 

لتابيقال الذعاء   (α≤ 0.05: ال جوجد أ ر ذال داللن إلصتتتتتتتتتتتتتائين  ند استتتتتتتتتتتتتتوى داللن )ةلفرضتتتتتتتتتية الرابعا
االصتتانا م ام اجال تفنولوجيا االتصتتال  تى أبعاد الانا ن التنطياين ام لتتوء خصتتائ  اإل الم الرقام  

 .بجااعن غ  ام عتين  توم االتصال والتغال 

 ف البحثادتتتتتمأ. 5
 ج دف البل  إلى اا جتم: 

لواقع تابيقتتال التتذعتتاء   بجتتااعتتن غ  التعرف  تى استتتتتتتتتتتتتتتوى إدراك اتبتتن عتيتتن  توم االتصتتتتتتتتتتتتتتتال والتغتتال  .1
 االصانا م ام اجال تفنولوجيا االتصال.

 .بجااعن غ  الفشد  ن استوى تابجق أبعاد الانا ن التنطياين لفتين  توم االتصال والتغال  .2
 لخصائ  اإل الم الرقام. بجااعن غ  ال الفشد  ن استوى إدراك اتبن عتين  توم االتصال والتغ .3
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تبيان ابيعن واقدار العالقن بجن استتوى تابيقال الذعاء االصتانا م ام اجال تفنولوجيا االتصتال وأبعاد  .4
 .بجااعن غ  الانا ن التنطياين لفتين  توم االتصال والتغال 

ولوجيا االتصتتال وخصتتائ  ايلتتاح ابيعن واقدار العالقن بجن تابيقال الذعاء االصتتانا م ام اجال تفن .5
 .بجااعن غ  اإل الم الرقام عاا جدرعه اتبن عتين  توم االتصال والتغال 

الوقوف  تى ابيعتن واقتدار العالقتن بجن خصتتتتتتتتتتتتتتائ  اإل الم الرقام وأبعتاد الانتا تن التنطيايتن لفتيتن  توم  .6
 .بجااعن غ  االتصال والتغال 

نولوجيا االتصتتتتتتتال  تى الانا ن التنطياين لفتين  توم إبرا  أ ر تابيقال الذعاء االصتتتتتتتانا م ام اجال تف .7
 ام لوء خصائ  اإل الم الرقام. بجااعن غ  االتصال والتغال 

تقديم الاقترح التابيقم التناوأ االستتتتتتتتتتتتراتججم الال م لتع ي  الانا ن التنطياين ام لتتتتتتتتتتتوء تابيقال الذعاء   .8
 االهتاام بخصائ  اإل الم الرقام عاتغجر وسيي.االصانا م ام اجال تفنولوجيا االتصال  اع 

 حثتتتتية البتتتأمم. 6

 ياعن بيان أهاين البل  العتاين والعاتين واق التالم: 

 يستاد البل  أهاجته ان الدور الذأ تتعبه التفنولوجيا بشعو  ام ام تاج  خريجم الجااعال. .1
االتجاهال اإلدارين اللدج ن ام جايع الاجاالل  وخاصن الاتغجرال  يستاد البل  أهاجته ان الدور الذأ تتعبه   .2

 التنطياين اللدج ن. 
 تفان أهاين البل  ام نجاح الذعاء االصانا م ام تابيقاته  تى جايع اجاالل الليا .  .3
 هناك ندر  ام األبلا  الاتعتقن باولوع تابيقال الذعاء االصانا م.  .4
ن  والذأ جتناول الربي بجن الذعاء االصانا م ام اجال تفنولوجيا  يعد هذا البل  األول لس   تم البال ا  .5

 االتصال والانا ن التنطياين. 
 يعد هذا البل  األول لس   تم البال ان الذأ استخدم اتغجر وسيي جتا و ام خصائ  اإل الم الرقام. .6
ئن التابجق وهو  يعتبر هذا البل  األول لس   تم البال ان الذأ جعو الاتغجر الوسيي يا و خصائ  بج .7

 خصائ  اإل الم الرقام  والتابجق تم  تى عتين  توم االتصال والتغال.
يعد هذا البل  األول لس   تم البال ان الذأ قام بتابجق الانا ن التنطياين  تى عتيال واتبن جااعال   .8

 اياا رع ل األبلا  األخرى  تى الشرعال والاؤسسال.
جنبين التم تال ام هذا الاجال  وبالتالم ياعن التعرف  تى واقع تتك  االست اد  ان الدراسال العربين واأل .9

 الاتغجرال ام بجئال جدجد .
 تعتبر اخرجال هذا البل  ا ان لتبال جن والا تاجن ب ذا الاجال بشعو  ام  ولتجااعال بشعو خا .  .10
ال تساجنم  وخاصن   تنبع أهاين هذا البل  ان أهاين القااع الذأ ابق  تيه البل  وهو القااع التعتيام .11

 ام طو اا تتعرا إليه الجااعال ان أ اال اتتالين ام اجاالل اتنو ن. 



 الرقمي.. اإلعالمأثر الذكاء االصطناعي في مجال تكنولوجيا االتصال على املناعة التنظيمية في ضوء خصائص 

 

413 

 

www.eps.misuratau.edu.ly 

تفان أهاين البل  ان رغبن الجااعال ام استخدام التقنيال التم تتعتق بالذعاء االصانا م إلدراف ا   .12
 بأهاجت ا ام تلقجق األسبقين التنااسين لتخريججن. 

 أنموذج البحث  .7

 
 المصدر: من إعداد الباحثين       

 . حدود البحث 8
لتع ي  الانا ن التنطياين ام لتتتوء تابيقال تقديم اقترح تابيقم تناوأ استتتتراتججم  جتناول البل  اولتتتوع 

الذعاء االصتتتتانا م ام اجال تفنولوجيا االتصتتتتال  اع االهتاام بخصتتتتائ  اإل الم الرقام عاتغجر وستتتتيي  وذلك 
خالل ال صتتتتتتتتتتتتتتو الدراستتتتتتتتتتتتتتم األول ان العتام الدراستتتتتتتتتتتتتتم   بجتااعتن غ  بالتابجق  تى عتيتن  توم االتصتتتتتتتتتتتتتتال والتغتال 

2020/2021. 

  الذكاء الصناعي. 9
يعد الذعاء االصانا م ان الاولو ال الا ان التم جذبل اهتاام العدجد ان العتااء والبال جن  لج  ش د هذا 
الاجدان تاورال استار  لققل أ ارًا ا ان ام استقبو البشرين  تى جايع األصعد  العاتين واالجتاا ين والصلين. 

(Tomasik, 2019) 
 مفهوم الذكاء االصطناعي  1. 9

يعرف جون اعار م الاتق  بأبم الذعاء االصتتتتتتتتتتتتانا م هذا الا  وم  تى أنه: آل تم هندستتتتتتتتتتتتن ا الل الذعين 
وبصتتور  خاصتتن برااج الفابجوتر  لج  أنه يقوم  تى إنشتتاء أج    وبرااج لاستتوبين قادر   تى الت عجر بالاريقن 

 (2020  ن س ا التم يعاو ب ا الدااغ البشرأ  وتلافى تصراال البشرآل. )الدهشان
ويعرف أيلتتتتتتتتتتتتتتتًا بتتأنتته: آلدراستتتتتتتتتتتتتتتن ابيعتتن التتذعتتاء ان خالل أنطاتتن الفابجوتر وتابجق هتتذه األنطاتتن ام لتتو 

 (Al-Qusi, 2010الاشعالل الواقعينآل. )
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ويرى البال ان أن الذعاء االصتتتتتتتتتتتانا م يعتبر  تم لدج   واتاور  واتجدد  ج دف إلى تصتتتتتتتتتتتايم وابتفار 
و  واريقن الذعاء اإلنستتتتتانم  بلج  تستتتتتتايع هذه األنطان ان أداء  أنطان اللواستتتتتج  الذعين التم تلافم أستتتتتت

الا تام واأل اتال بتداًل ان اإلنستتتتتتتتتتتتتتان  والتافتا  وطتائ ته وقتدراتته بتاستتتتتتتتتتتتتتتختدام الخوا  الفي يتن و القت تا الاناقيتن 
 واللسابين.

 أمداف الذكاء الصناعي 2.9
 (2020بشر  ؛ ال2021تتتخ  أهداف الذعاء االصانا م اياا جتم: )العتو و خرون  

 الوصول إلى أنااط اعالجن العاتيال العقتين العتيا التم تتم داخو العقو اإلنسانم. .أ
 تس جو استخدام وتعطيم اوائد اللاسو  ان خالل قدرته  تى لو الاشعالل. .  
 تاوير برااج اللاسو  بلج  تستايع أن تتعتم ان التجار  لتى تتاعن ان لو الاشعالل. .ج
 الستوك اإلنسانم الاتسم بالذعاء. العاهنم لعاو برااج لاسو  قادر   تى ا م ابيعن الذعاء اإلنسا .د 
 تصايم أنطان ذعين تعاى ن ل الخصائ  التم نعرا ا بالذعاء ام الستوك البشرأ. .ه

ويرى البال ان أن الذعاء االصتتتتتانا م يعتبر ان أهم نتائج و  ار العصتتتتتر الرقام والتفنولوجيا الرقاين  ا و يعد 
 ار  ان  اار التاور التفنولوجم الذأ بذل ايه االنستتتتتتتتتتان عو اإلاعانال الاعراين والعاتين والاادين ان أجو تلقجق 

  عجر اعه واسا دته وتقديم اإلشارال ال اان له.ال دف وهو الوصول إلى إججاد  قو اصانا م يستايع الت

 . المناعة التنظيمية 10
تعتد الانتا تن التنطيايتن با تابتن نطتام التنطيم التذاتم  والقتدر   تى تلتدجتد وا  التن التدخالء داختو وختارج الانطاتن 

طام الانا ن بلج  تتاتع الانطان بالصتتتتتلن ام بجئن خار  جدًا  والانا ن التنطياين وهم أيلتتتتتًا نطام اشتتتتتابه لن
 التم تشجر إلى ع اء  القدر  الجسدين لتجسد ام الالااطن  تيه. اإلنسانام جسم 

 مفهوم المناعة التنظيمية   1.10
(  بأن ا: آلاجاو ن ان الاعونال والوطائد األساسين داخو الانطان والتم تتفااو اياا 2021يعرا ا لسن )

ألخاتتار التنطيايتتن التم قتتد تتعرا ل تتا بجئتتن الانطاتتن بجن تتا لبنتتاء لصتتتتتتتتتتتتتتن انيع لالتتاربتتن ال جرول البجئم وا
 وهيعت اآل.

وتعرف أيلتتتتتتتتتتتتتًا بأن ا: آلان األنطان الذعين ام الانطان والاعونن ان اجاو ن اترافبن ان اإلجراءال ت دف 
إلى لااين الانطان ان ال جروستتتتتتال والعدوى البجئين والاخاار  وتتاتع بستتتتتتاال التفجد  واالستتتتتتتقاللين  والقو آل. 

(Lee and Elmegy, 2011) 
ويرى البتتتال تتتان أن الانتتتا تتتن التنطيايتتتن تعتتتد نطتتتااتتتًا اتفتتتاااًل وتا تتتو ج ء ان النطتتتام األفبر أال وهو البجئتتتن 
الختارجيتن  وتتتألد ان اجاو تن اعونتال ووطتائد أستتتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتيتن تتفتااتو اياتا بجن تا لالتاربتن ال جرول البجئم أو 

 ن وهيعت ا.األخاار التنطياين التم قد تتعرا ل ا بجئن الانطا
 أمداف المناعة التنظيمية  2.10
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 (2020؛ إساا جو  2016تتنوع أهداف الانا ن التنطياين  وياعن بيان أها ا ام: ) بد الاججد  
 لااين الفيان اإلدارأ ان عاان العوااو والعناصر الخارجين التم قد تؤدأ إلى إصابته بأ ان. .1
 ر الداختين التم قد تسب  أ ان لتانطان.لااين الفيان اإلدارأ ان عاان العوااو والعناص .2
 تعاو عخي الدااع األول لد الاخال ال وسوء تصرف الارء داخو الانطان.  .3
 الالااطن  تى قيم الانطان ورؤيت ا واستاراريت ا ام الل اظ  تى استوى األداء الااتو . .4

 أبعاد المناعة التنظيمية  3.10
 

 ( إلى أن األبعاد الرئيسن لتانا ن التنطياين تتا و ام: Scott. 2011 ؛Huang, 2013أشار عاًل ان )
التعتيم التنطيام: وهم  اتين اتعدد  الاستتويال ت دف إلى افتستا  الاعران بصتور  اردين أو جاا ين داخو  .أ

 الانطان.
اد الذافر  التنطياين: وهم الاعتواال الستتتتتتابقن  ن ااارستتتتتتال الانطان التم تستتتتتتتخدم استتتتتتتقباًل ان قبو األار  .  

والانطاال  تستتتتتتا د  تى تل ج  ت عجر األاراد  وراع استتتتتتتوى ا ارت م لاواج ن اعوقال العاو  وتستتتتتت م ام 
 صياغن وصنا ن القرارال اللالين والاستقبتين.

ن إدراك وا م  .ج اللاا النووأ التنطيام: وهو  بار  ستتتتتتان ااج   داخو الانطان ال ياعن تفرارها بستتتتتت ولن  وا 
    يعون بواسان اعران القيم األساسين.وافتشاف تتك السان الااج

 

 . ا عالم الرقمي 11
الرقام بشتتتتتتتتتتتتتتعتتو عبجر والاتتل لتنطر ام الوقتتل اللتتالم نتججتتن ط ور التقنيتتال االلفترونيتتن  اإل الملقتتد بر  

اللدج ن الاتعتقن باالتصتتتتتتال واال الم  وأخذ يشتتتتتتق اريقه بقو  بجن الاستتتتتتتخداجن وياارل دوره ام نقو الالتوى 
 االتصالم بنجاح واقتدار.

 مفهوم اإلعالم الرقمي 1.11

(  بأنه: آلوستتائو نقو الخبر الرقاين عاواقع التواصتتو االجتاا م ا و ايستتبوك وتويتر 2019 راه الستتبيعم )
 والتم تتي  س ولن االنلاام واالستخدام والت ا و لدى الاستخدمآل.

ذأ يستتتتتتتخدم عاان الوستتتتتتائو االتصتتتتتتالين الاتالن (  بأنه: آلاإل الم ال2019و راه شتتتتتتعالن  وصتتتتتتالح الدجن )
 لتوصول إلى الجا ور أجناا عنا وعي اا نريدآل. 

ويرى البال ان أن اال الم الرقام هو اال الم الذأ ستتتتتتتتتتتتيار  تى جايع انالم الليا  ام الفر  األرلتتتتتتتتتتتتين 
استتتتتاهاجن اعتادًا  تى اللاستتتتت  ا لم  وشتتتتتبعن االنترنل  بلج  أصتتتتتبلل غالبين الاؤستتتتتستتتتتال  واألشتتتتتخا  

 وات ا تجن  تى اختالف غايات م وأهداا م.
 
 خصائص )ممي ات( ا عالم الرقمي  2.11
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؛ اوالبن  2019جتاتع اإل الم الرقام بالعدجد ان الخصتتتتتتتتتائ   ياعن بيان أبر ها ام التالم: )الستتتتتتتتتبيعم  
 (2015؛ الشااجتن و خرون  2019؛ اللار م  2020

 وسجتن اتصال سريعن واؤ ر . .أ
  راء الالتوى اإل الام. .  
 وسجتن إ النين اتالن لترويج ونشر األاعار والستع والخداال والبلائع.  .ج
 وسجتن ام اللصول  تى الاعتواال الاتنو ن  وتد يم ال عر  وااللاان بأخبار الاجتاع. .د 
 التواصو بس ولن اع جا ور واسع بأسالج  وألغراا اتعدد . .ه
 التنطيم الداختم والتعاون الخارجم وتقوين العالقال.  .و
 والارونن. اللرعن . 

 الدراسة الميدانية   .12
جتلتتتتتتتتتتتتتتان هتذا الج ء ان البلت  وصتتتتتتتتتتتتتت تًا لان ج البلت  الاجتدانم  والعجنتن الاستتتتتتتتتتتتتتتختداتن  والاجتاع  واألدا  

جراءات ا  واياا جتم  را لذلك واتغجرات ا  :وا 
 منهف البحث   1.12

التلتجتم  ويعرف بأنه آلألد أشتتتتتتعال ان أجو تلقجق أهداف البل  قام البال ان باستتتتتتتخدام الان ج الوصتتتتتت م 
التلتجو والت ستتتتتتجر العتام الانطم لوصتتتتتتد طاهر  أو اشتتتتتتعتن الدد   وتصتتتتتتويرها عايًا  ن اريق جاع بيانال  

خلتتتا  ا لتدراستتتن الدقيقنآل. )اتلم   : 2000واعتواال اقننن  ن الطاهر  أو الاشتتتعتن  وتصتتتني  ا  وتلتجت ا  وا 
324) 
 مجتما البحث 2.12

( اال  100  والبالغ  ددهم )بجااعن غ  تفونل  جنن البل  ان جايع اتبن عتين  توم االتصتتتال والتغال 
  وقد استتتتجا  ان هذا الاجتاع 2021-2020واالبن  واق إلصتتتائيال قستتتم القبول والتستتتججو لتعام الدراستتتم 

وذلك بستتتتتتب  انتشتتتتتتار جائلن (. لج  تم تو يع االستتتتتتتبانن الفترونيًا   %75( اال  واالبن أأ اا نستتتتتتبته )75)
 .https://forms.gle/kK8nthGTQ33XFfLAAعورونا ان خالل الرابي التالم: 

 أداة البحث  3.12
لقد استتتتخدم البال ان أستتتتو   تام إلصتتتائم لتوصتتتول إلى أدا  البل   وهذا األستتتتو  هو أستتتتو  آلدل اأآل 

خبراء  ويعرف روستاان وعارأ اريقن آلدل اأآل وذلك لتوصتول إلى أدل النتائج  وهو األستتو  الذأ يعتاد  تى ال
بأن ا: آلوستتتتتجتن لجاع ا راء والاعتواال ان اجاو ن اقصتتتتتود  ان الاشتتتتتارعجن أو الخبراء أو غجرهم اان تتوار 
ام اواقع م القدر   تى تقديم الاسا د  ام الاار الاشعتن الاارولن  وي دف هذا األستو  إلى التعرف  تى 

(  وياعن تتخي  الارالتتو التم يار 107: 2007جاتتا تتن اختتتار  بعنتتايتتنآل. )الاريعم  الرأأ الات ق  تيتته بجن 
  :ب ا أستو  دل اأ بالتالم
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( لول الاولتتتتتتتوع الاراد تجايع اعتواال  نه  1ا تولن  تى الخبراء الاشتتتتتتتارعجن)  استتتتتتتتباننتو يع   المرحلة األولى:
  تى خبرته العاتين والنطرين )تفوين قائان اعاججر(.وأيلا يلجد البال  بعا العبارال التم جراها ا ان بناء 

بعد أن جتم تفوين القائان الستابقن يقوم البال  بتنطيا ا  تى شتعو استتبانن اغتقن  وان  م تو يع ا  المرحلة الثانية:
: 1 : ا م إلى3 تى الاشتارعجن )الخبراء( إل ااء عو اعيار الاستتوى الذأ يستتلقه ان األهاين بتدرج تنا لم )ان  

 غجر ا م(   م يلس  الاتوسي اللسابم لدرجال أهاين عو اعيار.
ال دف ان هذه الارلتن قيال استتوى إجااع الاشتارعجن )الخبراء(  تى اتوستاال درجال األهاين  المرحلة الثالثة:

أو التم لصتتتتتتتتتتتو  تج ا عو اعيار  وذلك بعرا القيان التم لصتتتتتتتتتتتو  تج ا  وان  م ات  رأج م اج ا إاا بالاوااقن  
  2   2.5  3بإ ااء قيان بدجتن ام لالن  دم الاوااقن  وقد  دل اقيال األهاين النستتتتتتبين ليعون خااستتتتتتم التدرج )

(  ب دف توستتتتتيع  اتين االختيار لتاشتتتتتارعجن )الخبراء(  وبعد ذلك جتم لستتتتتا  الاتوستتتتتي اللستتتتتابم الجدجد  1   1.5
والقياتن القتدياتن بتا تبتار أن داللتن ال رل  تى اإلجاتاع  لتدرجتن أهايتن عتو اعيتار   م إججتاد ال رل بجن القياتن الجتدجتد 

 تفون عالتالم  والتم ياعن تساجت ا باعادلن دل اأ:

 
اا استتتتوى إدراك اتبن ولقد قام البال ان بتابجق أستتتتو  آلدل اأآل ذو الارالو الستتتابقن بتاوير استتتتبانن لقيال  

و القته بالانا ن   ام اجال تفنولوجيا االتصتتتتتتتتتالعتين  توم االتصتتتتتتتتتال والتغال لتابيقال الذعاء االصتتتتتتتتتانا م  
 .الرقام ام الجااعال ال تساجنين التنطياين ام لوء خصائ  اإل الم

 صدق أداة البحث  4.12
يعتبر الصتتتتتدل البنائم ألد اقاجيل صتتتتتدل األدا  الذأ يقيل ادى تلقق األهداف التم تريد األدا  الوصتتتتتول 

يبجن الجدول التالم . و االستتتتتتباننإلج ا  ويبجن ادأ ارتباط عو اجال ان اجاالل الدراستتتتتن بالدرجن الفتين ل قرال 
  ( α ≤0.05 ند استتتتتتتتتتوأ اعنوين )دالن إلصتتتتتتتتتائيًا    االستتتتتتتتتتباننل  أن جايع اعااالل االرتباط ام جايع اجاال

 صادقه لاا ولع لقياسه. االستباننوبذلك يعتبر جايع اجاالل 
 

 
جااعن األ هر؛ د.ستالم العاور  أستتاذ  ب. د.وائو الاصترأ  أستتاذ اشتارك ام الاناهج بجااعن األقصتى؛ د.إبراهيم  ابدجن  أستتاذ استا د ام إدار  األ اال  1

تاذ استتتتتا د ام  استتتتتا د ام إدار  األ اال بجااعن اتستتتتتاجن؛ د.لستتتتتن أبو ناصتتتتتر  أستتتتتتاذ استتتتتا د ام إدار  األ اال بجااعن غ  ؛ د.إبراهيم شتتتتتجخ العجد  أستتتتت 
و   الالاستتتتبن بجااعن القدل الا تولن؛ د.ج اد ستتتتالان  أستتتتتاذ استتتتا د ام الدراستتتتال الللتتتتارين  بجااعن القدل الا تولن؛ د.انار اياا؛ الالتتتتر لاستتتت 

 بجااعن القدل الا تولن؛ د.بسام الاد  ود   أستاذ اسا د ام إدار  األ اال ام الفتين الجااعين لتعتوم التابيقين. 

 المجال الرقم
 معام  سبيرمان 
 لالرتباط

 (.SIG)القيمة االحتمالية

 000. 922.** الالور األول: الذعاء االصانا م  .1
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 ثبات أداة البحث   5.12

( 0.981قتام البتال تان بتاختبتار  بتال االستتتتتتتتتتتتتتتبتانتن اعتاتدًا  تى اختبتار عرونبتاا ال تا لجت  بتغ اعتااتو ال بتال )
 وهم تا و درجن  بال  الين ل قرال وبنود االستبانن.

 الطبيعي التو اا اختبار 6.12
 إذا اا الختبار Kolmogorov-Smirnov Test (K-S) ستتتتارنوف - عولاجوروف اختبار استتتتتخدام تم
 (  والقيان0.756)  تستتتتتتتتتتتاوأ  االختبار قيان أن تبجن لج    داه  ان الابيعم التو يع تتبع البيانال  عانل 

(  لاقاجيل االستتبانن ال ال ن )الذعاء االصتانا م  أبعاد الانا ن التنطياين  0.618تستاوأ ) (.Sig) االلتاالين
 التو يع جتبع البيانال  تو يع اإن (  وبذلك0.05الداللن ) استتتتتتتوى  ان أفبر هم  خصتتتتتتائ  اال الم الرقام(

 .البل    تى ارليال  لإلجابن الاعتاين االختبارال  استخدام تم لج   الابيعم

 ف البحث  نتائ .13
 اياا جتم  را لتنتائج التم تم التوصو إلج ا ان خالل إجابن أاراد  جنن البل   ن األسئتن واقًا لترتجب ا:

ألممية وواقا  بجامعة غ ةما مستتتتتود إدرال طلبة كلية علوم االتصتتتتال واللغات ا جابة عن الستتتتاال األول:  
 في مجال تكنولوجيا االتصال؟ . تطبيقات الذكاء االصطناعي

ان أجو اإلجابن  تى هذا الستتؤال  قام البال ان بالتلتجو الوصتت م لتالور األول ان االستتتبانن  وذلك واق 
 الجدول التالم:

 
 
 
 

 000. 935.** الاجال األول: التعتم التنطيام  .2
 000. 934.** الاجال ال انم: الذافر  التنطياين  .3
 DNA **.929 .000الاجال ال ال : اللاا النووأ التنطيام   .4
 000. 977.** الالور ال انم: الانا ن التنطياين  .5
 000. 893.** المحور الثالث: خصائص االعالم الرقمي   .6

 م
 

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراف  
 المعياري 

الو ن 
 النسبي

الممارسة درجة  الترتيب  

جوجد لديك اعران بعي ين  او النطم الخبجر  ام لو الاشعالل   .1
 الاختت ن

 ارت ع 13 71.20 1.02 3.56
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 نتائف الجدول السابق ما يلي:يتضح من 

%( وباستتتوى ارت ع  وقد 75.62يستتاوأ )  أن الو ن النستتبم لجايع اقرال الالور األول: الذعاء االصتتانا م -
ُتع ى هذه النتججن إلى أن عتين  توم االتصتتتتتتال والتغال بجااعن غ   ج تم باعونال الذعاء االصتتتتتتانا م لديه  

 .قسام الاختت ن ام  اتين الت عجراألوذلك عونه يعاو  تى اسا د  
اعونال الذعاء االصانا م وُتع ى هذه النتججن إلى ا تبار     (  لصتل  تى الارتبن األولى12أن ال قر  رقم ) -

العاود ال قرأ الذأ يشتتتتتتتتتتتاو  تى نطام البيانال  والبل   والخوار ايال  ولغال البراجن  وتت ق هذه النتججن 
 (.2020اع دراسن )الاود  

جتم ناذجن الاعران والخبر  اإلنسانين ام الاجال اال الام ان خالل    .2
 النطم الخبجر 

 ارت ع 8 74.93 1.09 3.75

اإل الام لتلقجق الجود  ام  جتم االستعانن بالنطم الخبجر  ام الاجال   .3
 العاو الصل م 

 ارت ع 6 75.73 0.95 3.79

 ارت ع 3 77.33 0.96 3.87 تسا د النطم الخبجر   تى افتسا  الاعران ام الاجال اإل الام   .4
تسا د النطم الخبجر  اإل الاجن ام  اتين الت عجر وليل اقي ت ويدهم    .5

 بالاعتواال
 ارت ع 2 79.47 1.07 3.97

الاعقد  اإل الاين االستعانن بالنطم الخبجر  ام لو الاشعاللجتم   .6  ارت ع 5 76.00 1.05 3.80 
جوجد قبول لدى اإل الاجن لتابجق النطم الخبجر  لتقديم النص     .7

 واإلرشاد اإل الام 
 ارت ع 10 74.40 1.07 3.72

تدرك بأن الشبعال العصبين الاستخدان ام الذعاء االصانا م    .8
اتخاذ قرارال إ الاين ذال اعالين ان بجن البدائو تعاو  تى   

 ارت ع 4 76.80 1.01 3.84

تاتا  نطم الشبعال العصبين االصانا ين بخاصين التعتم عاا ام   .9
 اللاالل اإلنسانين

 ارت ع 11 73.87 1.04 3.69

تدرك بأن الشبعال العصبين ام الاجال اإل الام تعاو  تى تلدجد    .10
اإل الاين التم تتخذها وترتب ا لس  األولوينالقرارال   

 ارت ع 12 72.53 1.01 3.63

تقتنع بأن الشبعال العصبين االصانا ين هم نطم اعتواال تلافم   .11
 أ صا  االنسان واريقن اعالجن الدااغ

 ارت ع 7 75.47 0.99 3.77

تعد اعونال الذعاء االصانا م أدا  ااتا   لتاسا د  ام الوصول   .12
نتائج سريعن  ند وجود ادخالل ع جر إلى   

 ارت ع 1 80.53 0.91 4.03

تسا د الاعونال الاستخدان ام الذعاء االصانا م  تى إججاد    .13
 لتول إ الاين سريعن ام البجئن الاتغجر 

 ارت ع 8 74.93 1.01 3.75

 ارت ع  75.62 0.76 3.78 مجموع فقرات المحور األول: الذكاء االصطناعي
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  وبالرغم ان لصتتتتتتتتتتول هذه ال قر   تى الارتبن  تى الارتبن األخجر  لصتتتتتتتتتتتل (   1بجناا لصتتتتتتتتتتتل ال قر  رقم ) -
وجد اعران ودراين ان قبو اتبن عتين  توم االتصتتتتتال والتغال  ويرجع ذلك إلى نو ين الاناهج األخجر  إال أنه ج

 الاقرر   تى الاتبن  واالاالع الواسع.
بجامعة االتصتتال واللغات ا جابة عن الستتاال الثاني:  ما مستتتود تطبيق أبعاد المناعة التنظيمية لكلية علوم 

 ؟ .غ ة
السؤال  قام البال ان بالتلتجو الوص م لتالور ال انم ان االستبانن  وذلك واق ان أجو اإلجابن  تى هذا 

 الجدول التالم:

 

 

 

 م
 

المتوسط   المجال 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

درجة  الترتيب  الو ن النسبي 
 الممارسة 

يستعجن عتين  توم االتصال والتغال بالتجار  السابقن لدراسن   1.
 اللالر والاستقبو

 ارت ع 4 80.53 0.91 4.03

 ارت ع 6 80.27 0.91 4.01 جوجد اهتاام بتدري  وتناين  اتبن عتين  توم االتصال والتغال  2.

يستعجن القسم بالخبراء لتدري  الاتبن  تى  االستراتججيال اللدج ن   3.
 ام اعالجن األ اال اإل الاين  

 ارت ع 10 77.60 0.91 3.88

الاعران ان لج  تخ ين وتابجق وتو يع الاعران ج تم القسم بإدار   4.
  تى اتبته 

 ارت ع 1 81.60 0.88 4.08

تست جد الجااعن ان األسالج  التنااسين التم تتبع ا عتيال اإل الم  5.
  الايًا.

 ارت ع 11 77.07 0.95 3.85

جتم اشارعن اتبن القسم ام اللصول  تى األاعار والبدائو لتاوير  6.
الاستقبتمأدائ م   

 ارت ع 9 78.13 0.98 3.91

 ارت ع 8 79.73 0.92 3.99 يل   القسم اتبته  تى التعتم والعاو الجاا م  7.

 ارت ع 2 81.33 0.92 4.07 ج تم القسم ويل   اتبته الجدد  تى تعتم الا ارال واألاعار الجدجد  8.

لاشارعن الاعران جتلالد ويتعاون القسم اع عتيال وأقسام أخرى  9.  ارت ع 6 80.27 0.88 4.01 
 ارت ع 3 80.80 0.88 4.04 يسعى القسم  تى تدري  وتعتيم اتبته  تى التفجد اع البجئن الاتغجر  10.
 ارت ع 4 80.53 0.85 4.03 يشجع القسم اتبته  تى االن تاح اع الاليي الخارجم 11.

التنظيميمجموع فقرات المجال األول: التعلم   ارت ع 1 79.80 0.74 3.99 

 م
 

المتوسط   المجال 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

درجة  الترتيب  الو ن النسبي 
 الممارسة 

1.  
جتم تدري  الاتبن ام القسم  تى افتسا  الخبر  والا ار  ذال 

 القدرال العالين لتخ ين الاعتواال والاعران 
 ارت ع 2 78.40 0.96 3.92
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 يتضح من نتائف الجدول السابق ما يلي:
( وبدرجن ارت عن  وقد %78.70الالور ال انم: الانا ن التنطياين يستتتتتتتتاوأ )أن الو ن النستتتتتتتتبم لجايع اقرال  -

ُتع ى هتذه النتججتن إلى اهتاتام الجتااعتن بالتاور الانتا تن التنطيايتن  والتم بتدورهتا تعاتو  تى لاتايتن الجتااعتن ان 
 واستقرارها. عاان الاخاار الداختين والخارجين  وتلااظ  تى قيا ا ورؤيت ا واستاراريت ا ام أداء رسالت ا 

2.  
القسم )األج     البراجيال  الشبعال  الاوارد البشرين  جتوار لدى 

االتصاالل  البيانال( لبناء الذافر  التنطياين الخاصن بعتين  توم  
 .االتصال والتغال

 ارت ع 7 74.67 0.88 3.73

3.  
يعاو القسم  تى االهتاام بالاعران اللانين )الاغاور  ام  قول  

)و ائق وتقارير(الاتبن( وتلويت ا إلى اعران طاهر    
 ارت ع 6 75.73 0.95 3.79

4.  
جبل  القسم  ن ابتفار الاعران التم تخدم اتبته واعان وجوده ان  

 .داخو الجااعن أو خارج ا
 ارت ع 4 77.07 0.87 3.85

5.  
يلدد القسم ابيعن الاعران ال قااين التم جج  أن تتوار لدى اتبته 

 .وعي ين ا ا ا وتو يع ا وتابيق ا
 ارت ع 5 76.27 0.98 3.81

 ارت ع 3 77.60 0.88 3.88 يستخدم القسم تفنولوجيا الاعتواال ام  اتين تدري  وتأهجو الاتبن  .6

7.  
جتم تدري  اتبن القسم  تى تخ ين الاعتواال باريقن ياعن 

 .االست اد  ان ا  ند اللاجن
 ارت ع 1 80.27 0.88 4.01

 ارت ع 3 77.14 0.76 3.86 التنظيميةمجموع فقرات المجال الثاني: الذاكرة 
 ارت ع 1 80.53 0.80 4.03 جوجد لدى القسم خان واللن لاناهجه واقرراته  .1

2.  
تعتقد بأن القسم جدرل بجئن اإل الم الخارجين  ويقوم ببناء 

 سجناريوهال استقبتين
 ارت ع 8 77.60 0.88 3.88

3.  
اإل الاين و دم  جدر  ويعتم القسم اتبته  تى اراقبن قرارات م 

 التسرع
 ارت ع 3 79.73 0.81 3.99

 ارت ع 9 73.33 0.96 3.67 جتم تدري  اتبن القسم  تى ااارسال األ اال الال وان بالاخاار  .4
 ارت ع 3 79.73 0.83 3.99 جوائم القسم بجن الاناهج النطرين والعاتين  .5
 ارت ع 6 78.40 0.97 3.92  ات م الصل ميل   القسم اتبته  تى ت عجو الرقابن الذاتين أ ناء   .6
 ارت ع 5 78.93 0.96 3.95 ج تم القسم بتدري  اتبته  تى التعتيم السريع ان ال شو   .7
 ارت ع 6 78.40 0.94 3.92 يعاو القسم  تى ختق  قاان لو الاشافو ان قبو الجايع  .8

9.  
جدر  القسم اتبته  تى ان ج تو يع الستان لتلقجق ال عالين ام  

 العاو الصل م 
 ارت ع 2 80.27 0.91 4.01

DNA ارت ع 2 78.55 0.68 3.93 مجموع فقرات المجال الثالث: الحمض النووي التنظيمي 
 ارت ع  78.70 0.69 3.93 مجموع فقرات المحور الثاني: المناعة التنظيمية
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( وبدرجن %79.80أن الاجال آلاألول: التعتم التنطيامآل لصتتتو  تى الارتبن األولى لج  بتغ الو ن النستتتبم ) -
ارت عن  وُتع ى هذه النتججن إلى أن التعتم التنطيام ام القستتتتتتتم عان اتاج ًا ويستتتتتتتجر باريقن ستتتتتتتتيان ان خالل 

و  تى تل ج  الاتبتتتن الجتتتدد  تى تعتم الا تتتارال إدارتتتته لتاعراتتتن ان لجتتت  تخ ين وتابجق وتو يع تتتا  والعاتتت 
 واألاعار الجدجد  الاختت ن.

آل لصتتتتتتتتتو  تى الارتبن ال انين  لج  بتع الو ن النستتتتتتتتتبم DNAأاا الاجال آلال ال : اللاا النووأ التنطيام   -
%( وبتدرجتن ارت عتن  وتع ى هتذه النتججتن إلى ولتتتتتتتتتتتتتتوح خاتن القستتتتتتتتتتتتتتم ام ارل تا وتنتاول تا لتانتاهج 78.55)

 رال الدراسين  والعاو  تى تدري  الاتبن  تى ان ج تو يع الستان لتلقجق ال عالين ام العاو الصل م.والاقر 
%( 77.14بجناا لصتتتتتتتتتتتتو الاجال آلال انم: الذافر  التنطياينآل  تى الارتبن األخجر  لج  بتغ الو ن النستتتتتتتتتتتتبم ) -

تخ ين الاعتواتال باريقتن ياعن  وبتدرجتن ارت عتن  وُتع ى هتذه النتججتن إلى اهتاتام القستتتتتتتتتتتتتتم بتتدريت  الاتبتن  تى
 االست اد  ان ا  ند اللاجن  و تى افتسا  الخبر  والا ار  ذال القدرال العالين لتخ ين الاعتواال والاعران.

 كما واتضح أيضًا ما يلي:
 المجال األول: التعلم التنظيمي

ل قاام لتاعران جختق قدر  أفبر  تى   وُتع ى هذه النتججن إلى أن الو م ا(  التتل الارتبن األولى4ال قر  رقم ) -
االستتتتتتتتتجابن لتاواقد الاتغجر  والاتجدد   والو م ال قاام ججعو الادراء قادرين  تى اتخاذ القرارال بستتتتتتتتر ن ام 
لالن الاوارئ واأل اال  ويجعو رصتتتجد لدى الاستتتؤولجن ياعن التعتم انه أو الرجوع إليه وقل األ اال  وتت ق 

 (.2021سن  هذه النتججن اع دراسن )ل
  ويع ى ذلتتتك إلى الارونتتتن التم تتعتتتااتتتو ب تتتا الجتتتااعتتتن ام التنتتتاال (  التتتتتل الارتبتتتن األخجر 5ال قر  رقم ) -

 ولرص ا  تى اوافبن التاورال الاتاللقن.
 المجال الثاني: الذاكرة التنظيمية

القستتتتتتتتتتم  تى ألد  الوستتتتتتتتتتائو   ويع و البال ان ذلك إلى ستتتتتتتتتتعن ااالع (  التتل الارتبن األولى7ال قر  رقم ) -
 والارل الاستخدان والال ان لتخ ين الاعتواال واالست اد  ان ا.

  ويع و البال ان ذلك إلى األ ان الاالين التم تعانم ان ا عاان األقستتتتتتتتام (  التتل الارتبن األخجر 2ال قر  رقم ) -
صتتال والتغال لصتتو  تى درجن عبجر  والفتيال والجااعال ال تستتاجنين  وبالرغم ان ذلك إال أن عتين  توم االت

 ام تواجر الاستت اال األساسين لذلك.
 DNAالمجال الثالث: الحمض النووي التنظيمي 

  وُتع ى هذه النتججن إلى و م إدار  القستتم بأهاين الاناهج والاقررال ام (  التتل الارتبن األولى1ال قر  رقم ) -
 د خان شااتن تسعى لتلقيق ا.صقو شخصين الاال  وبناءه الاعرام  وبأهاين وجو 

  ويع ى ذلتك إلى ارت تاع تفت تن هتذا التتدريت   وبتالرغم ان ذلتك إال أنته (  التتتل الارتبتن األخجر 4ال قر  رقم ) -
 لصو  و درجن عبجر .
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لخصتائص ا عالم  بجامعة غ ةا جابة عن الستاال الثالث:  ما مستتود إدرال طلبة كلية علوم االتصتال واللغات 
 الرقمي؟ 

ان أجو اإلجابن  تى هذا الستتؤال  قام البال ان بالتلتجو الوصتت م لتالور ال ال  ان االستتتبانن  وذلك واق 
 الجدول التالم:

 م
 

الاتوسي  ال قر  
 اللسابم

االنلراف 
 الاعيارأ 

درجن   الترتج  الو ن النسبم
 الااارسن

جتبم عتين  توم االتصال والتغال التياجال سول العاو ام طو   1.
 التقدم التفنولوجم

 ارت ع 8 79.47 0.84 3.97

 ارت ع 4 80.27 0.81 4.01 جوار عتين  توم االتصال والتغال بجئن تعتياين ذال جود   الين.  2.

تعتبر اخرجال القسم ذال استوى اتاج  ام اجال اإل الم   3.
 الرقام. 

 ارت ع 7 79.73 0.73 3.99

االتصال والتغال ا نيًا وانيًا لتصايم جتم تأهجو اتبن عتين  توم  4.
 وتن جذ جايع األنشان اإل الاين الاتصتن باإل الم الرقام

 ارت ع 4 80.27 0.83 4.01

جوجد لدى اتبن عتين  توم االتصال والتغال قدر   تى تاوير  5.
 وسائو اإل الم الرقام

 ارت ع 3 80.80 0.81 4.04

اإل الم الرقام اتوار وبس ولنيعتبر سول العاو لخريجم  6.  ارت ع 12 75.20 0.98 3.76 

جوجد لدى اتبن عتين  توم االتصال والتغال القدر   تى استخدام   7.
 وسائو اإلنتاج الرقام

 ارت ع 11 75.47 0.89 3.77

جتاتع اتبن عتين  توم االتصال والتغال بقدر   تى انتاج وتصايم  8.
 الاواقع اإلخبارين  تى شبعن االنترنل

 ارت ع 10 77.07 1.01 3.85

لجتاعن اتبن القسم بإدار  اإل الم الرقام جتم التابجق العاتم  تى  9.
 عو اا تم دراسته نطرياً 

 ارت ع 1 81.87 0.79 4.09

جتاتع خريجم عتين  توم االتصال والتغال الرقام با ارال  الين  10.
نتاج الوسائي الاتعدد .  ام التلرير االلفترونم وا 

 ارت ع 9 78.67 0.91 3.93

جتاتع خريج اإل الم الرقام بقدرال  الين  تى إدار  اللاالل   11.
 اإل الاين الرقاين 

 ارت ع 6 80.00 0.87 4.00

اإل الم الرقام بقدرال  الين  تى إدار  اؤسسال جتاتع خريج  12.
 اإل الم الرقام

 ارت ع 2 81.60 0.80 4.08

 ارت ع  79.21 0.65 3.96 مجموع فقرات المحور الثالث: خصائص االعالم الرقمي 
 يتضح من نتائف الجدول السابق ما يلي:

%( وبدرجن 79.21أن الو ن النستتتتتتتتتتتتبم لجايع اقرال الالور ال ال : خصتتتتتتتتتتتتائ  اال الم الرقام يستتتتتتتتتتتتاوأ ) -
 تابيقال الذعاء االصتتتتتتتتتانا مام تناين  ارت عن  وقد ُتع ى هذه النتججن إلى الدور الذأ جتعبه اال الم الرقام 
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ين  تى إدار  اؤستتتتتتتستتتتتتتال اال الم   وتاتع خريج اال الم الرقام بقدرال وا ارال  الالانا ن التنطياينلتع ي  
 الرقام.

  وُتع ى هذه النتججن إلى لر  عتين  توم االتصتتتتال والتغال لصتتتتتل  تى الارتبن األولى ( 9أن ال قر  رقم ) -
  تى تخريج اتبن اتاج ين وقادرين  تى الانااسن ام سول العاو ام طو التنااسين الالتين والعالاين.

  وبالرغم ان لصتتتتول هذه ال قر   تى الارتبن األخجر   تى الارتبن األخجر لصتتتتتل (  6بجناا لصتتتتتل ال قر  ) -
 إال أن ا عانل االستجابن بدرجن عبجر   وذلك نتججن أن سعن  اال و او خريج اال الم الرقام الاتاج .

 . اختبار الفرضيات 14
في مجال تكنولوجيا   صتتتتتطناعيا جابة عن الستتتتتاال الرابا:  م  منال عالقة بين مستتتتتتود تطبيقات الذكاء اال

 ؟ .بجامعة غ ةوأبعاد المناعة التنظيمية لكلية علوم االتصال واللغات  االتصال
 ولإلجابن  تى هذا التساؤل قام البال ان بصياغن ال رلين األولى  وذلك واق الجدول التالم:

 الفرض 
 معامل بيرسون

 لالرتباط

القيمة 

 (.SIG)االحتمالية

األولى: ال توجد  القن ذال داللن إلصائين  ند استوى  ال رلين 
( بجن استوى تابيقال الذعاء االصانا م ام اجال  α≤0.05داللن )

تفنولوجيا االتصال وأبعاد الانا ن التنطياين ام عتين  توم االتصال  
 . بجااعن غ  والتغال 

.849** 0.000 

( (0.000.( تساوأ Sig(  وأن القيان االلتاالين )849.جتل  ان الجدول السابق أن اعااو االرتباط يساوأ )
( وهذا جدل  تى وجود  القن قوين ذال داللن إلصتتتتتتتتائين  ند استتتتتتتتتوى α≤ 0.05استتتتتتتتتوأ الداللن )وهم أقو ان  

وأبعاد الانا ن   ام اجال تفنولوجيا االتصتتتتتتتتتتتتال( بجن استتتتتتتتتتتتتوى تابيقال الذعاء االصتتتتتتتتتتتتانا م  α≤ 0.05داللن )
تابيقتال التذعتاء   وقتد يع و البتال تان ذلتك إلى أهايتن بجتااعتن غ  التنطيايتن ام عتيتن  توم االتصتتتتتتتتتتتتتتتال والتغتال 

االصتتتتتتتانا م ام تع ي  الانا ن التنطياين  وهذا اا يستتتتتتتعى البال ان إلى بيانه وتولتتتتتتتيله لفم جتم إججاد ستتتتتتتبو 
 لتابيقال الذعاء االصانا م لتع ي  الانا ن التنطياين.

في مجتال تكنولوجيتا ا جتابتة عن الستتتتتتتتتاال الختامع:  مت  منتال عالقتة بين تطبيقتات التذكتاء االصتتتتتتتتتطنتاعي 
 ؟ .بجامعة غ ةوخصائص ا عالم الرقمي كما يدركه طلبة كلية علوم االتصال واللغات  الاالتص

 ولإلجابن  تى هذا التساؤل قام البال ان بصياغن ال رلين ال انين  وذلك واق الجدول التالم:
 

 
 ال را

اعااو 
 بجرسون 
 لالرتباط

القيان 
 (.SIG)االلتاالين
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( بجن  Α≤0.05ذال داللن إلصائين  ند استوى داللن )ال رلين ال انين: ال توجد  القن 
استوى تابيقال الذعاء االصانا م ام اجال تفنولوجيا االتصال وخصائ  اإل الم  

 .بجااعن غ  الرقام ام عتين  توم االتصال والتغال 
.753** 0.000 

  
.( Sig(  وأن القياتتن االلتاتتاليتتن )753.جتلتتتتتتتتتتتتتت  ان الجتتدول الستتتتتتتتتتتتتتتتابق أن اعتتااتتو االرتبتتاط يستتتتتتتتتتتتتتتتاوأ ) 

( وهذا جدل  تى وجود  القن قوين ذال داللن إلصتائين α≤ 0.05استتوأ الداللن )( وهم أقو ان  (0.000تستاوأ 
 ام اجال تفنولوجيا االتصتتتتتتتتتتتتال( بجن استتتتتتتتتتتتتوى تابيقال الذعاء االصتتتتتتتتتتتتانا م  α≤ 0.05 ند استتتتتتتتتتتتتوى داللن )

  وقد يع و البال ان ذلك إلى أهاين بجااعن غ  وخصتتتتتتتتتتتتتائ  اإل الم الرقام ام عتين  توم االتصتتتتتتتتتتتتتال والتغال 
يقال الذعاء االصتتتتتتتتتتتانا م ام  ياد  اعالين خصتتتتتتتتتتتائ  اال الم الرقام  هذا اا يستتتتتتتتتتتعى البال ان إلى بيانه تاب

 وتوليله لفم جتم إججاد سبو لتابيقال الذعاء االصانا م ل ياد  اعالين خصائ  اال الم الرقام
عة التنظيمية لكلية ا جابة عن الستتتتتاال الستتتتتادع:  م  منال عالقة بين خصتتتتتائص ا عالم الرقمي وأبعاد المنا

 ؟ .بجامعة غ ةعلوم االتصال واللغات 
 ولإلجابن  تى هذا التساؤل قام البال ان بصياغن ال رلين ال ال ن  وذلك واق الجدول التالم:

 
 ال را

 اعااو بجرسون 
 لالرتباط

القيان 
 (.SIG)االلتاالين

( بجن استتتوى  Α≤0.05استتتوى داللن )ال رلتتين ال ال ن: ال توجد  القن ذال داللن إلصتتائين  ند 
 .بجااعن غ  خصائ  اإل الم الرقام وأبعاد الانا ن التنطياين ام عتين  توم االتصال والتغال 

.825** 0.000 

 
( (0.000.( تساوأ Sig(  وأن القيان االلتاالين )825.جتل  ان الجدول السابق أن اعااو االرتباط يساوأ )

( وهذا جدل  تى وجود  القن قوين ذال داللن إلصتتتتتتتتائين  ند استتتتتتتتتوى α≤ 0.05الداللن )وهم أقو ان استتتتتتتتتوأ 
( بجن استتتتتتتتتتتوى خصتتتتتتتتتتائ  اإل الم الرقام وأبعاد الانا ن التنطياين ام عتين  توم االتصتتتتتتتتتتال α≤ 0.05داللن )
الرقام ام التعتم التنطيام  والذافر      وقد يع و البال ان ذلك إلى أهاين خصتتتتتتتائ  اال المبجااعن غ  والتغال 

التنطيايتن  واللاا النووأ التنطيام  وبالتتالم ال بد ان االهتاتام بخصتتتتتتتتتتتتتتائ  اال الم الرقام لتوصتتتتتتتتتتتتتتول إلى 
 انا ن تنطياين اا تن.

 والخص الباحثان العالقة بين متغيرات البحث وفق اآلتي:
الرقمي   ا عالمل يادي إلى االمتمام بخصائص  إن تطبيق الذكاء االصطناعي في مجال تكنولوجيا االتصا
 الفلسطينية  ا عالموالذي بدوره يادي إلى تع ا  المناعة التنظيمية في كليات 

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 
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ولإلجابن  تى هذا التستتتتتتاؤل قام البال ان بصتتتتتتياغن ال رلتتتتتتين الرابعن: ال جوجد أ ر ذال داللن إلصتتتتتتائين  ند 
 تى أبعاد الانا ن   ام اجال تفنولوجيا االتصتتتتتتتتتتتال( لتابيقال الذعاء االصتتتتتتتتتتتانا م  α≤ 0.05استتتتتتتتتتتتوى داللن )

 .بجااعن غ  التنطياين ام لوء خصائ  اإل الم الرقام ام عتين  توم االتصال والتغال 
( Amos Ver.21( باستتخدام برنااج )Path Analysisوالختبار هذه ال رلتين تم االستتعانن بتلتجو الاستار )
األ ر الاباشتتتتتتتر وغجر  (  وذلك لتتلقق ان وجود SPSSالاد وم ببرنااج الر ان اإللصتتتتتتتائين لتعتوم االجتاا ين )

خصتتتتتائ   وذلك ان خالل الدور الوستتتتتيي  لتابيقال الذعاء االصتتتتتانا م  تى أبعاد الانا ن التنطياينالاباشتتتتتر 
 عاا هو اول  بالجدول التالم:اإل الم الرقام 

 .2021البال ان  باال تااد  تى بيانال البل  الاجدانم  الاصدر: إ داد  •
: GFI اؤشر االئان الجود  وان الا ترا أن يقتر  ان الوالد الصلي : 
:CFI  . اؤشر الاوائان الاقارن وان الا ترا أن يقتر  ان الوالد الصلي 

IFI وان الا ترا أن يقتر  ان الوالد الصلي .  : اؤشر الاالئان الت اجدأ 
NFI . اؤشر الاالئان الالاعيارأ وان الا ترا أن يقتر  ان الوالد الصلي : 

 وقد تبين من الجدول السابق أن:
 Goodness of Fit   عاا بتغل قيان اؤشتتتتتتتتتتتر االئان الجود Chi-Square    =0.000بتغل قيان عاأ  -

Index  GFI ( وقد بتغل اؤشتتتر الاالئان  1وقياته تستتتاوأ  )الاقارن ( )الاالئان التاانComparative Fit 
Index  CFI (1 وبجناا بتغل قيان اؤشتتتتتتتتتتتتر الاالئان الالاعيارأ  )NFI  =1 وأخجرًا بتغل اؤشتتتتتتتتتتتتر الاالئان  
 ااابقن الناوذج لتبيانال االئان تاان. -  وهذا جدل  تى االئانIFI =1الت اجدأ

تبجن وجود تأ جر ذا دالله إلصتتتتتتائين لتابيقال الذعاء االصتتتتتتانا م ام خصتتتتتتائ  اإل الم الرقام  وهذا جدل  -
 تى أن لتابيقال الذعاء االصتتتتتتتانا م ام اجال تفنولوجيا االتصتتتتتتتال لدج ا القدر   تى الاستتتتتتتاهان ام  ياد  

( وهم أقو ان استتتتتتتتتتتتتتوأ 0.000ع ي  خصتتتتتتتتتتتتتائ  اإل الم الرقام  لج  تبجن أن القيان االلتاالين )درجن ت
 (α≤ 0.05)الداللن 

 ر الاتأ رالاتغج  الاتغجر الاؤ ر
اعاار التأ جر غجر  اعااو التأ جر الاباشر

 التأ جر االجاالم الاباشر

 الاعنوين قو  التأ جر الاعنوين قو  التأ جر الاعنوين قو  التأ جر
 0.000 64. - - 0.000 64. خصائ  اإل الم الرقام  تابيقال الذعاء االصانا م 
 0.000 46. - - 0.000 46. التنطياينأبعاد الانا ن  خصائ  اإل الم الرقام 
 0.000 1.05 0.000 57 0.000 48. أبعاد الانا ن التنطياين تابيقال الذعاء االصانا م 

 

 اؤشرال الجود  لتناوذج 
2Chi  الاعيارأ Sig * 

  GFI CFI NFI IFI استوى الداللن 

0.000 0.000 1.000 1.000 1.ooo 1.000  
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تبجن وجود تأ جر ذا دالله إلصتائين لخصتائ  اإل الم الرقام ام أبعاد الانا ن التنطياين  وهذا جدل  تى أن  -
درجن تع ي  أبعاد الانا ن التنطياين  لج  لخصتتتتتتتائ  اإل الم الرقام لدج ا القدر   تى الاستتتتتتتاهان ام  ياد  

 (.α≤ 0.05)وهم أقو ان استوأ الداللن  (0.000ن )تبجن أن القيان االلتاالي
تبجن وجود تأ جر ذا دالله إلصتتتتتتتتائين لتابيقال الذعاء االصتتتتتتتتانا م ام اجال تفنولوجيا االتصتتتتتتتتال ام أبعاد  -

الصتتتتتتتتتتتتانا م لدج ا القدر   تى الاستتتتتتتتتتتتاهان ام  ياد  الانا ن التنطياين  وهذا جدل  تى أن لتابيقال الذعاء ا
وهم أقو ان استتتتتتتوأ الداللن (  0.000درجن تع ي  أبعاد الانا ن التنطياين  لج  تبجن أن القيان االلتاالين )

(α≤ 0.05.) 
تبجن وجد تأ ر ج ئم لتابيقال الذعاء االصتتتانا م ام اجال تفنولوجيا االتصتتتال ام أبعاد الانا ن التنطياين  -

 الل خصائ  اإل الم الرقام عاتغجر وسييآل ام الفتين الو البل .ان خ
  (1986)تم اختبار ارلتتتتتيال الوستتتتتاان ام الدراستتتتتن ان خالل تابجق تلتجو االنلدار باريقن بارون وعجنم

التم استخدال  تى ناال واسع ام بلو  واقا ل ذه الاريقن   جج  أن تستوام  ال ن شروط إذا عانل الوساان 
 اوجود :  

 أن جرتبي الاتغجر الاستقو تابيقال الذعاء االصانا م بشعو عبجر بالوسيي خصائ  اإل الم الرقام. -أوالً 
جج  أن تفون العالقن الاباشتتتتر  بجن تابيقال الذعاء االصتتتتانا م ام اجال تفنولوجيا االتصتتتتال )الاتغجر   - انياً 

ذا عانل العالقن ا ان ام الخاوتجن الستتتتتتتتتتابقتجن اإن  الاستتتتتتتتتتتقو( والاتغجر التابع أبعاد الانا ن التنطياين ا اه  وا 
ر  وام الخان ال ال ن بعد دخول الاتغجر الاتغجر الوستتتتتتتتتيي )خصتتتتتتتتتائ  اإل الم الرقام( دخو ام ناوذج االنلدا

الوستتيي قتل العالقن  لذلك تعتبر اتغجر خصتتائ  اإل الم الرقام وستتياًا ج ئيًا ام العالقن بجن تابيقال الذعاء 
 .ً جااعن غ   ناوذجا –االصانا م ام أبعاد الانا ن التنطياين ام عتيال اإل الم ال تساجنين 

( لتابيقتال التذعتاء  α≤ 0.05داللتن إلصتتتتتتتتتتتتتتائيتن  نتد استتتتتتتتتتتتتتتوى داللتن )وبتذلتك نستتتتتتتتتتتتتتتنتج أنته جوجتد أ ر ذال 
 .مئ  اإل الم الرقااالصانا م ام اجال تفنولوجيا االتصال  تى أبعاد الانا ن التنطياين ام لوء خصا

ا جابة عن الستتتتتتاال الثامن:  ما المقترح التطبيقي التنموي االستتتتتتتراتيجي الال م لتع ا  المناعة التنظيمية في 
م ما االمتمام بخصتتتتتائص ا عالم الرقمي في مجال تكنولوجيا االتصتتتتتال ضتتتتتوء تطبيقات الذكاء االصتتتتتطناعي

 كمتغير وسيط؟ 
لإلجابن  تى هذا الستتتتتتتتتتؤال تم ارح الاقترح التابيقم التناوأ االستتتتتتتتتتتراتججم التالم  وقد تم اختباره لتتتتتتتتتتان 

ال ان لتع ي  الانا ن التنطياين ام لتتتتتوء تابيقال الدراستتتتتن الاجدانين  وخالل هذا الاقترح بجنا الارل الوستتتتتائو ال
  اع االهتاام بخصائ  اإل الم الرقام عاتغجر وسيي  وشاو ام اجال تفنولوجيا االتصال  الذعاء االصانا م

 هذا الاقترح اجاو ن ان الخاوال والتم جوصم البال ان بإتبا ه.
 في المراح  التالية:ويمكن إجمال مراح  المقترح التطبيقي التنموي االستراتيجي 

 المرحلة األولى: المدخالت 
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 المتطلبات النظراة: .أ
 رغم تغجر الطروف ا والقرارال اإلبدا ين واالبتفارين والجوهرين   الذعاء االصتتتتتتانا م هو الذأ يلتتتتتتانإن  ▪

جتلقق بشتتعو أفبر أستتال راعن ونجاح أأ تنطيم  االتناال وتجاو  التلديال والتاج  والنجاح االستتتراتججم  
 ان خالل الذعاء االصانا م.

دراستتتن قدر  عتيال اإل الم  تى تلقجق التاج  واالن راد ام تأهجو وتدري  اتبت ا وتفوين ذافر  تنطياين ل م  ▪
 يلقق األسبقين التنااسين.

واستتتتتيعا  اتبن عتين اإل الم لتذعاء االصتتتتانا م ذال تأ جر جوهرأ  تى ابدا  م واستتتتتخداا م  يعتبر ا م ▪
 ال عال لتتفنولوجيا ام الاستقبو.

 دراسن خصائ  اإل الم الرقام ان الاؤ رال اإلججابين  تى الاخرجال سواء خريججن أو أبلا . ▪
 خالل النطم الخبجر . لذعاء االصانا م يلان ناذجن ستوك الخبراء والابد جن انإن ا ▪
نعنى ب ا تلدجد اا تستتتاو إليه عتيال اإل الم ال تستتتاجنين اتذلك جج  أن تفون رؤين تتك الفتيال  الراية: .  

استتخدام التقنيال والتفنولوجيا والذعاء االصتانا م باا يلتان هم آلالوصتول إلى النجاح االستتراتججم ام 
 .آلتاج  الانا ن التنطياين

ان خالل اتغجرال البل   وبالتالم   وطي ن األستتتتتتاستتتتتتين لفتيال اإل الم ال تستتتتتتاجنيننعنم ب ا ال الرستتتتالة: .ج
رستالن هذا الاقترح هم : قدر  عتيال اإل الم  تى اللصتول  تى اعران اخ نن وتجايع ا ام ذافر  الفتين 

ججاد البدائو الال ان للو الاشتتتتتتعالل  والتاج  ام تقديم  وبراجت ا لتتتتتتان أنطان خبجر  قادر   تى التنبؤ وا 
الانتجال والخداال باا يلان الانااسن ان خالل اا جتم التوصو إليه ان قرارال وبرااج تتخذ ان خالل 
الذعاء االصتتتتتتتتتتتتانا م  اع ل اظ الفتين  تى اا ياج ها  ن غجرها ان ع اء  اتبن وخريججن أو قرارال أو 

ن عتيال اإل الم   تلتتتتتتان ل ا ذافر  تنطياين ستتتتتتاعن وشتتتتتت ر  وذلك ان خالل اللاا النووأ التنطيام  وا 
تستتتتتخدم خبرات ا وتجارب ا ام تتك الذافر  لاستتتتا دت ا ام لتتتتاان وجود ذعاء اصتتتتانا م اعال  وتستتتتت جد 

 الفتين  ام تعتيم اتبت ا الجدد واللالججن ان خبراء التججن دولججن.
ك النتائج اال بد هم النتائج الن ائين التم تستتتتتتعى عتيال اإل الم إلى تلقيق ا  ولتوصتتتتتتول إلى تت األمداف: .د 

ان تلتتدجتتد الالتتالتتتتتتتتتتتتتترين ذال الف تتاء  العتتاليتتن  والخبر  التتدوليتتن ام الاجتتال التفنولوجم واإل الام والتم 
بالنطم الخبجر  والذعاء تستتتتتتتتتتتتتايع استتتتتتتتتتتتت اار الاوارد والقدرال الاتوار  والعاو  تى تاويرها  ولدج ا اعران 

انا ن تنطياين توصتتتتتتول إلى ال دف الن ائم وهو  ام التعااو لاالصتتتتتتانا م واستتتتتتتخدام تابيقاته الاختت ن  
 اعالن  اع لرور  االستعانن بالخبراء لت عجو دور الذعاء االصانا م.

هم وستتتائو تلقجق األهداف اويتن األجو  والختيار االستتتتراتججيال بشتتتعو اعال جج  أن   االستتتراتيجيات: .ه
للتتاان   انن بخبرال ان خارج الجااعناع االستتتع وال قااال اتنو ن الخصتتائ   تفون إدار  عتيال اإل الم  
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 تفنولوجين وتقنينوا ال لالستتتراتججيال آلتوقيع  قود اع شتترعال   وجود تابيقال اعالن لتذعاء االصتتانا م
 لتدري  اتبن الفتين  تى أهاين الذعاء االصانا م وعي ين االست اد  ان اآل.

 بتابيقال الذعاء االصانا م وتدري  الاتبن  تى استخداا ا وأهاجت ا. االمتمام .و
باا يلتتتتتتتتان د م واستتتتتتتتاند  االهتاام بوجود   جج  تناين ا ارال إدار  عتيال اإل الم إدارة كليات ا عالم: . 

باا جتالءم اع اللاجن الال ان لإلبداع واالبتفار والناو أأ تلقجق  الو  التاوير اع   الذعاء االصتتتتتانا م
  لج  لتتتتتترور  قيام اإلدار  باالهتاام بأصتتتتتتلا  الاوهبن ان الاتبن وا  اائ م ال رصتتتتتتن لتابادر  الاستتتتتتتار 

  ويجتتت   تى اإلدار  ام عتيتتتال تعتاتتتد النطم الخبجر   تى الاعراتتتن الاتوار  والخبرال التم جتم تجايع تتتا
تدري  والتناين وتفوين الذافر  التعتم واللتلقجق اإلبداع ام ارل ووسائو  الذعاء االصانا م  اإل الم تبنم  

 جدجد . وأاعار واشاريعلختق ابادرال اإللفترونين وتلقجق التاج   ن الفتيال األخرى 
جج  العاو  تى إججاد بجئن اناستتتتتتتتتتتتتبن داخو الجااعال ال تستتتتتتتتتتتتتاجنين تاعن اإلدار  ام عتيال  التجهي ات: .ح

ي ت  الاريق لتلصتتتتتتول  تى اصتتتتتتادر ااا   تابيقال الذعاء االصتتتتتتانا م   ا تااد اإل الم وتستتتتتت و  تج ا  
ان األاعار أو الاشتتتتتتتتتاريع  وبالتالم الشتتتتتتتتتبعال واألج    والبرااج والنطم الخبجر  وغجرها ان جدجد  وابتفر   

 اللرورال لتواجر التج ج ال الال ان لتذعاء االصانا م.
الاوارد الاالين بتواجر تد م وتستاند تابيقال الذعاء االصتانا م   تى اإلدار  عتيال اإل الم التم   األموال: .ط

الال ان الستتتتتتقاا  اإلاعانيال البشتتتتترين الاتاج   ان خالل تاويرهم والل اظ  تج م داخو الفتين  وبالتالم 
جاع أفبر قدر ان الاعران والخبر  لت عجو دور الذعاء االصتتتتتتتتتتتتتانا م  ياعن االستتتتتتتتتتتتتت اد  ان م ان خالل 

 لال ان.وعذلك تواجر األاوال الال ان لتتللجر لتتج ج ال ا
: لفم تعاو األنطان الخبجر  والذعاء االصتتتتتتتتتتتانا م تحديد فجوة الخبرات والمهارات البشتتتتتتتتراة كمًا ونوعاً  .أ

بشتتتتتتتعو اعال جج   تى عتيال اإل الم ال تستتتتتتتاجنين تواجر الخبرال والا ارال البشتتتتتتترين القادر   تى تواجر 
تات  ان الشتتتتتتتترعال دراستتتتتتتتن الواقع ان البجئن اإلدارين والتفنولوجين الاالئان لتذعاء االصتتتتتتتتانا م  وهذا ج

 الخبرال والا ارال وولع التصور الاستقبتم ل ا وتلدجد ال جو  البشرين الال ان.
ججت   تى إدار  الفتيتن تواجر عتو اتا جت م إلى أصتتتتتتتتتتتتتتلتا  الف تاءال بانل م القتدر   تى تلقجق  التوجيته: .ك

 الذعاء االصانا م.اصدرًا ولاا ا لتابجق   الو  التاوير الاستار  وهو اإلبداع واالبتفار والناو ليعونوا
لفم تقوم عتيال اإل الم ال تستتاجنين بتلقجق أهداا ا اال بد ان ولتتع نطام  ادل وعدء لتل ج   التحفي : .ل

أصتتتتتتلا  الاواه  ان الاتبن وان الالالتتتتتترين  وولتتتتتتع قانون وستتتتتتياستتتتتتال داخو الفتين تان  الابد جن 
إللفترونين لقوا تد البيتانتال اوالابتفرين  الوال وترقيتال اتستتتتتتتتتتتتتتا  بتاج هم وبتالتتالم يعونوا اصتتتتتتتتتتتتتتدرًا ا اتًا  

 واألنطان الخبجر .
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  اتلقجق ال عتاليتن ام تابيقتال التذعتاء االصتتتتتتتتتتتتتتانتا مججت  أن ت تم إدار  عتيتال اإل الم بتلقجق   الفعتاليتة: .م
بتلقجق أهداا ا بأقو تفت ن وج د  وأالتتتتتتتتتو جود    الشتتتتتتتتترعال األهداف بع اء  ال يع م  بو جج  أن ت تم  

  م تابيقال الذعاء االصانا م.ال جتلقق إال ان خالل االبداع اوهذا بالابع 
جتات  تاوير استتتتار   الذعاء االصتتتانا م داخو عتيال اإل الم ال تستتتاجنينإن تابجق    التطوار والتنمية: .ن

لفو اا هو بشتتترأ  اعرأ  هيعتم   الئقم داخو الجااعال  االجااعال جج  أن تاور العااتجن اج ا ام 
يستتتتتتتتتتتتتتتايع األاراد ان خاللته اإلبتداع  والابتادر    جايع الاجتاالل وتاور هيعت تا التنطيام ليصتتتتتتتتتتتتتتب  ارن 

وتاوير  القال ااا يستا د  تى تناقو الخبرال واالستت اد   وبالتالم تتلقق وتنتشتر الاوهبن  والتم تعتبر 
 هااًا لبقاء واستارار الذعاء االصانا م داخو عتيات ااصدرًا 

استتتتتتراتججين لتل اظ  تى الاوهوبجن جج  ولتتتتتع  الذعاء االصتتتتتانا م داخو الجااعال لتابجق   المكافآت: .ل
لدج ا  وانع م ان ال جر  والتستتتتتتر   وعذلك ولتتتتتتع استتتتتتتراتججين لجذ  أصتتتتتتلا  الاواه   ولتلقجق تتك 
االستتتتتتراتججيال جج  ولتتتتتع ا يج تعويلتتتتتم جناستتتتت  الاوهوبجن ام الجااعال  االاعاا ل جج  أن تفون 

الاوطد  رات  ال ابل  ويج  ربي الاعاا ل بقدر  تى أسال االنجا  واإلبداع واالبتفار  وال يعتاد  تى ال
  تى تواجر البجئن الاالئان لتابيقال الذعاء االصانا م.

ال    لبقاء الاوهوبجن وجعو األاراد  جج  أن تفون بنين الشتترعال   الذعاء االصتتانا ملتابجق    االستتقرار: .ع
 يلتاون ام االنلاام إلج ا.

 المرحلة الثانية: العمليات
االهتاام بتابيقال الذعاء االصتتانا م ستتجؤدأ إلى بناء قدرال اتنو ن داخو عتيال اإل الم ال تستتاجنين  إن 

وذلتك ان خالل الوصتتتتتتتتتتتتتتول إلى قرارال أف ر اعتاليتن  بلجت  تفون قتادر   تى توجيته الاتاقتال نلو استتتتتتتتتتتتتتتاراريتن 
 الذعاء االصتتتتتتتتتتتانا م  بلج    التابيقال الذعين وتاويرها  وياعن ولتتتتتتتتتتتع إاار اقترح لت عجو  اتيال وتابيقال 

لجنتج  ن ا الاعونال الرئيستتتن ل ذا التفااو  وتت ا و الاعونال الرئيستتتن اعًا   تتفااو تابيقال الذعاء االصتتتانا م
لنصتو إلى النتائج األولين  ولفن لجتم تشتغجو هذا التفااو بشتعو اعال واق اعونات ا الرئيستن جج  ولتع ستياستال 

 تاعن ان الوصول إلى النتائج األولين وهم:
 .الداج بجن التفنولوجيا واناهج اإل الم الرقام .أ
 البل   ن ع اء  إ الاين الفترونين لتدري  وتأهجو اتبن عتيال اإل الم ام اجال اإل الم الرقام .  
 التفنولوجين ام الجااعال ال تساجنين. ولع خاي اناسبن لجذ  أصلا  الاوهبن اإل الاين  .ج
الذعاء     للاان اعالين تابيقال تواجر بجئن اناسبن لإل الاججن الاوهوبجن داخو الجااعال ال تساجنين .د 

 االصانا م  باا يلان اعالين خصائ  اإل الم الرقام
االست اد  القصوى ان اخرجال  باا يلقق  التنويع ام الاوهوبجن  تى جايع األنشان داخو عتيال اإل الم .ه

 الذعاء االصانا م. 
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ين لتلقجق  الفتشاف الاوهوبجن والاتاج    العااتجن ام عتيال اإل المولع نطام اعال لتتدري  والتناين لجايع   .و
 تخدم  او تابيقال الذعاء االصانا م.اوائد 

باا يلان التابجق ال عال لتذعاء    عتيال اإل الم ال تساجنينولع خاي لد م أصلا  الابادرال داخو  . 
   االصانا م  لتوصول إلى إ الم رقام اعال.

 التفنولوجين داخو عتيال اإل الم ال تساجنم. ولع خاي لتناين القياد   .ح
 (فعالية المناعة التنظيميةلثالثة: المخرجات )المرحلة ا

اجال التعتم : تتا و الرؤين ام الوصتتتتول إلى أالتتتتو الاراف  الاتاج   ام راية كليات ا عالم الفلستتتطينية .أ
 والذافر  التنطياين  واالن راد ام خصائص ا  ان خالل الذعاء االصانا م واإل الم الرقام.

قادرين  تى تلقجق   الفتيال  ااتجن: تتا و الرستتتتتتالن ام أن يعون لدى الفلستتتتطينيةكليات ا عالم رستتتتالة  .  
االبداع ام تجايع الاعران وتخ ين ا وتابيق ا باا يلتتتتتتتتتتان الوصتتتتتتتتتتول إلى ذافر  تنطياين ياعن ان التاج  و 

تم خالل ا الوصتتتتتتتول لتاعران الال ان ام الوقل الاناستتتتتتت   وستتتتتتت ولن ودقن الاعتواال الاخ نن  وتلقجق التع
التنطيام ان خبراء داخو وخارج الفتين  وذلك لتوصتول إلى اللاا النووأ التنطيام  وذلك باا تتاج  به 
الشتترعن  ن غجرها ستتواء ام النوالم التفنولوجين أو اإلدارين أو اإلنتاجين أو الاالين  باا يلتتان قدر  عبجر  

  تى الانااسن.
 :كليات ا عالم الفلسطينيةأمداف  .ج
 الفتيال باا ياج ها  ن غجرها.الفشد  ن الف اءال الاوجود  داخو  •
 إججاد ججو ان الخريججن قادر  تى استخدام تابيقال الذعاء االصانا م. •
 إججاد ججو ان الخريججن قادر  تى ااارسن اإل الم الرقام ب عالين  الين. •
 والدولين إ الايًا.إججاد ججو ان الخريججن قادر  تى الانااسن الالتين  •
 العااتجن با  وم الانا ن التنطياين وأبعادها وأهاين تع ي ها.تعريد  •
 أبعاد الانا ن التنطياين.تعطيم االست اد  ان  •
 لفتيال اإل الم ان خالل اللاا النووأ التنطيام.تلقجق قدر  تنااسين  •
بناء ذافر  د  الاستتتتتتقبتين ام ل  عتيال اإل الم  تى جذ  واستتتتتتقاا  الف اءال الابد ن لفستتتتت  االستتتتتت ا •

 .تنطياين

 
 
 
 المناعة التنظيمية وتحقيق فعاليتهاعناصر  .أ
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 أواًل: التعلم التنظيمي
أن تستتتتتتتتتتتتتتتعجن عتيتال اإل الم بتالخبراء ختارج الفتيتن لت ويتد العتااتجن اج تا بتالاعراتن واألاعتار الجتدجتد   وأن  -

 يلد  تنوع ام الاعران لدى العااتجن.
 العااتجن اعران تاان بأبعاد إدار  الاعران ان تولجد الاعران وتخ ين ا وتابيق ا.أن يعون لدى  -
 أن تخص  الفتين لواا  اادين واعنوين لتعااتجن الابد جن ام اجال التعتم التنطيام. -
 أن تبل  الفتين  ن أأ أاعار ان التجار  السابقن. -
 أن ت تم عتيال اإل الم بتصراال وأنشان الانااسجن. -
 : الذاكرة التنظيميةثانياً 
 أن توار الجااعال الفوادر ال نين القادر   تى بناء ذافر  تنطياين تفنولوجين لفتيال اإل الم. -
 أن تقوم عتيال اإل الم ال تساجنين بتخ ين البيانال الانتشر  لتل اظ  تج ا  وس ولن استخداا ا. -
 تفنولوجيا الاعتواال  وتشبك وتتعاون اع ا.أن ت تم عتيال اإل الم ال تساجنين بدائر   -
 أن توار الجااعال الاوارد الاالين الال ان لتواجر الشبعال واألج    والتقنيال اللدج ن. -

 ثالثًا: الحمض النووي التنظيمي
 أن تقوم عتيال اإل الم بتلتجو البجئن الداختين والخارجين لتلدجد اا تتاج  به ان قو  وار . -
عتيتتال اإل الم  ن غجرهم ان الخريججن وذلتتك بتتاستتتتتتتتتتتتتتتختتداا م الواستتتتتتتتتتتتتتع لتفنولوجيتتا  أن جتاج  خريجم -

 الاعتواال.
 أن جتاج  خريجم عتيال اإل الم بقدرت م  تى صنا ن اإل الم الجدجد وتأ جرهم. -
 أن ت تم عتيال اإل الم باتخاذ القرارال ال عالن. -
 تاج   ن غجرها.أن تقدم عتيال اإل الم ال تساجنين عو اا هو جدجد وابتفر لت -

 النتائف والتوصيات . 15

 النتائف  1.15
 واق ا تم:  أط رل الدراسن  دد ان النتائج    

ام اجال تفنولوجيا    ام عتين  توم االتصال والتغال بجااعن غ   جتواار استوى تابجق الذعاء االصانا م   .1
 االتصال بدرجن عبجر . 

 . بدرجن عبجر   ام عتين  توم االتصال والتغال بجااعن غ  جتواار استوى تابجق أبعاد الانا ن التنطياين  .2
 بدرجن عبجر .  ام عتين  توم االتصال والتغال بجااعن غ  جتواار استوى خصائ  اإل الم الرقام  .3
فنولوجيا االتصال  وجود  القن ذال داللن إلصائين بجن استوى تابيقال الذعاء االصانا م ام اجال ت .4

 جااعن غ  . بوأبعاد الانا ن التنطياين ام عتين  توم االتصال والتغال ام 
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وجود  القن ذال داللن إلصائين بجن استوى تابيقال الذعاء االصانا م ام اجال تفنولوجيا االتصال   .5
 . بجااعن غ  وخصائ  اإل الم الرقام ام عتين  توم االتصال والتغال 

وجود  القن ذال داللن إلصائين بجن استوى خصائ  اإل الم الرقام وأبعاد الانا ن التنطياين ام عتين   .6
 بجااعن غ   ال والتغال  توم االتص

وجود أ ر ذال داللن إلصائين لتابيقال الذعاء االصانا م ام اجال تفنولوجيا االتصال  تى أبعاد  .7
 . بجااعن غ  الانا ن التنطياين ام لوء خصائ  اإل الم الرقام ام عتين  توم االتصال والتغال 

 التوصيات  1.15
بتابيقال الذعاء االصانا م  وعي ين  او النطم الخبجر  ام لو  العاو  تى تناين  قاان واعران الاتبن  .1

 . الاختت ن  وولع خان اتفااتن لتابجق الذعاء االصانا م ام اختتد الاجاالل  وفاالاش
 ياد  االهتاام بالذافر  التنطياين ان خالل تواجر األج    والبراجيال والشبعال والاوارد البشرين  .2

 .ذافر  تنطياين خاصن بعتين  توم االتصال والتغال واالتصاالل  لبناء 
ججاد ار   او  اإل المالتواصو اع الج ال الاختت ن الالتين والدولين لنشر  قاان أهاين  .3 الرقام  وا 

 .لتخريججن  و ياد  قدرت م  تى استخدام الوسائو الاختت ن الخاصن باإل الم الرقام
ر خاصن اع التقدم التفنولوجم السريع للاان تلقجق  تلدج  وتاوير تخص  اإل الم الرقام باستارا .4

 .التاج  واالن راد 
االهتاام بخصائ  اإل الم الرقام ان لج  الاقواال والادخالل والعاتيال لتوصول إلى خريج قادر   .5

 .  تى الانااسن
ن  واالهتاام أن تد م اإلدار  العتيا والاؤسسال الاختت ن تابجق الذعاء االصانا م  وتع ي  الانا ن التنطياي  .6

 . الرقام  وتواجر اتاتبال الناوذج الاقترح  وولع  ليال لتقجيم واتابعن الناوذج الاقترح  اإل المبخصائ   

 مقترحات دراسات مستقبلية . 16
 أ ر الذعاء االصانا م  تى تلسجن جود  الليا  األفادياين ام الجااعال.  .أ
 ااعال.دور الذعاء االصانا م ام تلقجق التاج  البل م ام الج .  
  القن الذعاء االصانا م بتناين رأل الاال العاا م.  .ج

 

 

 المراجا 
(  دور الذعاء االستراتججم عاتغجر وسيي ام العالقن بجن الانا ن التنطياين والتاج  الاؤسسم:  2020إساا جو   اار اتلم اوسى )

العتاين لتبلو  التجارين  جااعن الانواين  اصر   دراسن تابيقين  تى أ لاء هجئن التدريل بجااعن ادجنن السادال  الاجتن  
 . 221-151(     1العدد )
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(  اتاتبال توطجد الذعاء االصانا م ام تدريل اال  واالبال الجااعال السعودين 2020البشر  انى بنل  بد هللا بن الاد )
 . 92-27(    2عدد ) (  ال20ان وج ن نطر الخبراء  اجتن عتين التربين  جااعن ع ر الشجخ  اصر  الاجتد )

(  دور اال الم الرقام ام الجااعال السعودين ام تع ي  ا  وم اقتصاديال الاعران ام  2019اللار م  ا د بن سعود بن الاد )
  الاؤتار الدولم السنوأ ال ال  لقااع الدراسال العتيا والبلو : البلو  التفااتين اريق التناين  جااعن  جن  2030لوء  

 . 582-566(     2تد ) شال  اصر  الاج

(  السجناريوهال الاقترلن لدور الذعاء االصانا م ام د م الاجاالل البل ين والاعتوااتين 2020لسن  أسااء ألاد ختد )
(   125(  العدد )27بالجااعال الاصرين  اجتن استقبو التربين العربين  الارع  العربم لتتعتيم والتناين  اصر  الاجتد )

  203-264 . 

(  الانا ن التنطياين الاعتسبن وتأ جرها ام تابجق استراتججيال إدار  الاعران: دراسن تلتجتين  راء  جنن 2021الو  بال )لسن  ا
ان التدريسججن ام الفتين التقنين ال ندسين والاع د التقنم العاار   اجتن العتوم االقتصادين واإلدارين  جااعن بغداد  العرال  

 . 350-327(    125(  العدد ) 27الاجتد ) 

(  اإل الم الرقام: إشعالين الا  وم وتلدجد الوسائو اإل الاين  اجتن 2020الدبيسم   بد الفريم  تم  والخصاونن  إبراهيم اؤاد ) 
 . 961-944(     1(  العدد )47دراسال العتوم اإلنسانين واالجتاا ين  الجااعن األردنين   اان  الاجتد )

(  دور الذعاء االصانا م ام اواج ن جائلن عورونا ام اواج ن التعايش اع ا  الاجتن 2020الدهشان  جاال  تم ختجو )
 . 1387-1361(    76التربوين  جااعن سوهاج  اصر  الج ء )

(  ا تااد الجالين العراقين ام إسانبول  تى اال الم الرقام ام اللصول  2021سبيي  رهام لبج   واللم  جاال  سعر )
(   44(  العدد ) 13ناء األ اال: دراسن اجدانين  اجتن  دا  ال راهجدأ  جااعن تفريل  العرال  الاجتد ) تى الاعتواال أ 

  224-242 . 

(  اتجاهال الشبا  الجااعم نلو اال الم الرقام ام الااطن ل ر الباان بالااتفن العربين 2019السبيعم  ستاان ااتق  بد هللا ) 
 . 204-187(     58اعن  جن شال  اصر  العدد )السعودين  اجتن االرشاد الن سجن جا

(  إدار  الرشجق األخلر ادخو لتع ي  نطام الانا ن التنطياين: دراسن استاال ين  2020الساان   ائر ألاد  والدباغ   هراء غا أ )
اادجن  جااعن  اعاونين السانل الشاالين  اجتن تناين الر -لآلراء  جنن ان العااتجن ام الشرعن العاان لتسانل العراقين

 . 86- 63(     125(  العدد )39الاوصو  العرال  الاجتد )

(  سجناريوهال لتو ين الشبا  واتبن الجااعال بالتلديال واخاار البجئن 2019شعالن  السجد الاد إبراهيم  وصالح الدجن  والء )
 . 337-313(    58) االاترالين واال الم الرقام  اجتن االرشاد الن سم  جااعن  جن شال  اصر  العدد 

 (  اال الم الرقام الجدجد  دار اال صار العتام لتنشر والتو يع   اان. 2015الشااجتن و خرون  ااهر  ود  ) 

(  تصورال اتبن الارلتن ال انوين الستخدااات م اإل الم الرقام ام تع ي  ال قاان التاريخين لدج م  2020اوالبن  هادأ الاد )
 . 454-423(    3(  العدد )32ااعن الاتك سعود  السعودين  الاجتد )اجتن العتوم التربوين  ج
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(  نطم الانا ن التنطياين وأ رها ام استراتججيال إدار  األ اال اختبار الدور الوسيي لنطم 2016 بد الاججد    اان رياا )
ن ااجستجر  جااعن الشرل األوسي   الاعتواال االستراتججين: دراسن اجدانين  تى شرعال الصنا ال الغذائين األردنين  رسال 

 األردن. 

ام التعتيم ان وج ن نطر اتبن عتين التربين األساسين بدولن  (AI(  دور الذعاء االصانا م ) 2021العتو و خرون  الاد لاد )
 . 64- 30(     1(  العدد )1الفويل  اجتن البلو  والدراسال التربوين  الفويل  الاجتد )

(  قيال اا تين وطائد نطام الانا ن التنطياين: دراسن استاال ين تلتجتين ام  2016 الء ارلان )    توان  بشرى الاد  واال  
(     47(  العدد ) 12شرعن الخاوط الجوين العراقين  الاجتن العراقين لتعتوم اإلدارين  جااعن عربالء  العرال  الاجتد )

41 -63 . 

صانا م: ادخو لتاوير التعتيم ام طو تلديال جائلن اجرول عورونا (  تابيقال الذعاء اال2020الاود   بد الرا ل اختار )
(COVID-19) ( 4(  العدد )3  الاجتن الدولين لتبلو  ام العتوم التربوين  استونيا  الاجتد     )224-171 . 

: نطر  استقبتين  (  دور الذعاء االصانا م ام تاوير التوى إدار  األ اال اإل الاين2020ارع  القرار لتدراسال اإل الاين )
 ارع  القرار لتدراسال اإل الاين  السعودين. 

(: آلتلدجد اعاججر تقوام أداء االبال التدري  الاجدانم بجااعن الاتك سعود ام لوء اتاتبال 2007الاريعم  إياان بنل  تم )
 ك سعود  السعودين. األداء الخاصن باعتان التربين ال نين باستخدام أستو  دل اأآل  رسالن ااجستجر  جااعن الات

 . والتو يع   اان(: اناهج البل  ام التربين و تم الن ل  دار الاسجر  لتنشر 2000اتلم  ساام )

(  استخدام تابيقال الذعاء االصانا م ام د م التعتيم الجااعم بالااتفن العربين السعودين  دراسال  2019الياج أ  ااتن لسن ) 
 . 282-257(     113السعودين  العدد )  ربين ام التربين و تم الن ل  
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