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 شكر وتقذير

 
يطيب لي أف أتقدـ بجزيؿ الشكر واالمتناف والعرفاف بالجميؿ إلى كؿ مف وقؼ إلى جانبي خبلؿ 

المشرؼ عمى الرسالة  األستاذ الدكتور صالح محمد شيخ ديبفترة دراستي ىذه، وأخص بالذكر 
لما قدمو لي مف توجييات سديدة ورعاية عممية، وآراء قيمة، كاف ليا األثر الكبير في إغناء 

خراجيا بيذه الصورة.الرس  الة، وا 
 

كما أتقدـ بالشكر إلى أعضاء ىيئة التدريس في برنامج ماجستير إدارة األعماؿ في الجامعة 
 السورية االفتراضية.

 
كما أتقدـ بوافر التقدير وعظيـ االمتناف لمجنة المناقشة األفاضؿ عمى دورىـ في إثراء ىذه 

 الدراسة بمبلحظاتيـ وتوجيياتيـ.
 

 لكـ جميعاً شكرًا 
 

 

 

 محي الدين صادق النجار
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 الملخص

، والبيانات الكبيرة االصطناعيتقنيات الذكاء ىدفت ىذه الدراسة إلى دراسة العبلقة بيف استخداـ 
في شركات االتصاالت، كمحاولة لمتوصؿ إلى مجموعة مف النتائج  فعالية القرارات اإلداريةوبيف 

والتوصيات مف خبلؿ الدراسة الميدانية التي قاـ بيا الباحث عمى شركات االتصاالت محؿ 
زيادة مف أجؿ  والبيانات الكبيرة االصطناعيلتقنيات الذكاء الدراسة بغية تحقيؽ االستخداـ األمثؿ 

 .في شركات االتصاالت الفعالية القرارات اإلدارية

شركتي  إداريياالستمارة عمى ىذه استبياف. تـ توزيع  ةتصميـ استمار  ولتحقيؽ ىذا اليدؼ تـّ 
في شركات االتصاالت محؿ  فعالية القرارات اإلدارية وىدفت لقياس أبعاد .االتصاالت في دمشؽ

 اإلدارييف في الشركتيف.الدراسة مف وجية نظر 

 .في الشركتيف اإلدارييفاستبانة مف عينة  132القابمة لمتحميؿ  وقد بمغ عدد االستبانات

تقنيات الذكاء توصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج أىميا وجود عبلقة معنوية بيف استخداـ 
ُبعد  ،دعـ القراراتالمتمثمة في )ُبعد  فعالية القرارات اإلداريةوأبعاد  والبيانات الكبيرة االصطناعي
تخفيض مراحؿ وزمف ، ُبعد االستجابةسرعة ُبعد ، سرعة االستجابةالُبعد ، واألمافبناء الثقة 

 . سواء بشكؿ جزئي مع كؿ ُبعد لوحده، أو مع جميع األبعاد مجتمعة.اإلنجاز
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Abstract 

The aim of this study was to survey opinions of a sample of Syrian telecom 
administrators in order to study the relationship between the use of artificial 
intelligence and big data and the effectiveness of administrative decisions 
provided by telecommunication companies, in an attempt to reach a set of 
conclusions and recommendations through the field study carried out by the 
researcher on telecom companies In order to optimize the use these 
technologies “artificial intelligence and big data” and to improve the 
effectiveness of administrative decisions provided by telecommunications 
companies. 

Questionnaire was designed to achieve this goal. It was distributed to the 
administrators of the two telecommunications companies in Damascus and 
aims to measure the administrative decisions effectiveness.  

The number of questionable questionnaires reached 132 from the 
administrators’ samples. 

 
The study reached a number of results, the most important of which is the 
significant relationship between the use of artificial intelligence and big data 
and the effectiveness of administrative decisions dimensions (decision 
support, building trust and safety, speed, responsiveness, reduce phases and 
periods of achievements). Either partially with each dimension alone, or with 
all dimensions combined. 
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  المقدمة -1/1

الرقمية التي  ال يغيب عف أي منا أف العصر الحالي يتسـ بصبغة المعمومات والمعرفة والتقنيات
قيمة المنظمات اليـو  تداخمت في شتى الجوانب الحياتية والمينية، حيث أنو أكد الباحثوف إلى أفّ 

الذي بنتو مادي" الغير إف المخزوف االفتراضي "ال تكمف في الموجودات المادية فحسب، بؿ 
كيفية إدارتيا ليذا المخزوف و  ،بتقييـ ووضع المنظمة كبيراً  خذ حيزاً يأتقنية المعمومات في المنظمة 

  .عمى وجو التحديد وىذه الموارد
 تكنولوجيا المعموماتلتطوير وتوظيؼ  مف زاوية أخرى نجد أف الكثير مف أبحاث اليوـ تيدؼ

في سبيؿ إتاحة فرص واسعة لبناء مستقبؿ مشرؽ،  والبيانات الكبيرة االصطناعيوتقنيات الذكاء 
تمتمؾ  "عمى وجو التحديد" االصطناعيتقنيات الذكاء  أفّ ب مف الباحثيف والمفكريفيمانا إ

اإلمكانات التي تساعد في التغمب عمى العديد مف التحديات التي تواجو مختمؼ القطاعات، 
كماؿ جميع المياـ  بفضؿ قدرتيا عمى إحداث نقمة نوعية في طريقة التعامؿ مع المشكبلت وا 

، ما تتوافؽ مع القدرات البشرية واالحتياجات العصرية بفعالية وكفاءةواألعماؿ الروتينية المطموبة 
 ذات المستوى األعمى. األنشطةستخداـ عقولنا في يتيح لنا فرصة التركيز عمى ا

 والمعمومات االتصاالتفي مجالي والبيانات الكبيرة  االصطناعيالذكاء  اتلتقنياألمثؿ االستثمار 
 اإلدارييفيمة فحسب، بؿ سيضع في متناوؿ فرصة االستفادة مف تقنيات م لممنظماتلف يتيح 

تدعـ وتساىـ في  جديدة طي أبعاداً العديد مف التقنيات الذكية التي تعمنيـ والمدراء التنفيذييف 
القرارات اإلدارية عف طريؽ إما توفير فيـ أكثر شمولية لفيض البيانات زيادة الفعالية المنوطة ب

 عف المياـ المعتادة. ة المياـ ذات التعقيد فضبلً أجؿ أتمترة أو االعتماد عمى التنبؤات مف المتوف
أحد ىو  (Copeland, 2019حسب تعريؼ ) Artificial Intelligence االصطناعيالذكاء  

حدى الركائز األساسية التي فروع عمـ الحاسو  قوـ عمييا صناعة التكنولوجيا في العصر تب، وا 
بأنو قدرة  AI الذي ُيشار لو باالختصار االصطناعيالحالي، وُيمكف تعريؼ مصطمح الذكاء 

اآلالت والحواسيب الرقمّية عمى القياـ بمياـ ُمعينة ُتحاكي وُتشابو تمؾ التي تقـو بيا الكائنات 
كالقدرة عمى التفكير أو التعُمـ مف التجارب السابقة أو غيرىا مف العمميات اأُلخرى التي  ،الذكّية

إلى الوصوؿ إلى أنظمة تتمتع بالذكاء  االصطناعيييدؼ الذكاء تتطمب عمميات ذىنية، كما 
وتتصرؼ عمى النحو الذي يتصرؼ بو البشر مف حيث التعُمـ والفيـ، بحيث تُقدـ تمؾ األنظمة 

 .لُمستخدمييا خدمات ُمختمفة مف التعميـ واإلرشاد والتفاعؿ وما إلى ذلؾ
تقنيات الذكاء االصطناعي والبيانات الكبيرة دراسة أثر استخداـ وبناء عميو، فإّف البحث الحالي 

 عمى فعالية القرارات اإلدارية  بالتطبيؽ عمى شركات االتصاالت في محافظة دمشؽ.
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 مشكمة البحث -1/2

االت في محافظة دمشؽ، تصالدراسة االستطبلعية قاـ بيا الباحث عمى شركات االمف خبلؿ 
المتعمقة بتكنولوجيا المعمومات في ممارسة بعض العديد مف التقنيات ستخداـ لوحظ وجود ا

األنشطة مختمفة المجاالت ومنيا اإلدارية، ولكف لوحظ أيضًا إما عدـ استخداـ تقنيات الذكاء 
االصطناعي والبيانات الكبيرة أو أنو يتـ استثمارىا بشكؿ خجوؿ جدًا ولـ تنعكس بالشكؿ األمثؿ 

 عمية وأىداؼ شركات االتصاالت بالشكؿ المناسب.عمى دعـ القرارات اإلدارية، وتحقيؽ الفا
وألىمية ىذه العبلقة الجديدة بيف استخداـ كؿ مف الذكاء االصطناعي والبيانات  بناء عمى ذلؾ،

الكبيرة وأثرىا عمى فعالية القرارات اإلدارية في شركات االتصاالت، سيقوـ الباحث بطرح األسئمة 
 البحثية اآلتية:
 :األول السؤال الرئيس

عمى فعالية القرارات اإلدارية في شركات  االصطناعيىل يوجد أثر الستخدام تقنيات الذكاء 
 االتصاالت في محافظة دمشق؟

 ويتفرع مف ىذا السؤاؿ الرئيس كؿ مف األسئمة الفرعية التالية:
 دعـ عمى  االصطناعيىؿ يوجد أثر الستخداـ تقنيات الذكاء : السؤال الفرعي األول

 في شركات االتصاالت في محافظة دمشؽ؟ اإلداريةالقرارات 
 :بناء عمى  االصطناعيىؿ يوجد أثر الستخداـ تقنيات الذكاء  السؤال الفرعي الثاني

القرارات اإلدارية في شركات االتصاالت في محافظة  الثقة واألماف عند المدير عند اتخاذ
 دمشؽ؟

  :السرعة عمى  االصطناعيىؿ يوجد أثر الستخداـ تقنيات الذكاء السؤال الفرعي الثالث
 في شركات االتصاالت في محافظة دمشؽ؟في اتخاذ القرارات اإلدارية عند المدير 

  :عمى سرعة  االصطناعيىؿ يوجد أثر الستخداـ تقنيات الذكاء السؤال الفرعي الرابع
ركات االتصاالت في محافظة في ش االستجابة لمتغيرات التي تحدث في البيئة المحيطة

 دمشؽ؟
 عمى االصطناعيىؿ يوجد أثر الستخداـ تقنيات الذكاء  :خامسالسؤال الفرعي ال 

 ؟في شركات االتصاالت في محافظة دمشؽ األعماؿتخفيض مراحؿ وزمف إنجاز 
 

 :الثاني السؤال الرئيس
اإلدارية في شركات االتصاالت في ىل يوجد أثر الستخدام البيانات الكبيرة عمى فعالية القرارات 

 محافظة دمشق؟
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 ويتفرع مف ىذا السؤاؿ الرئيس كؿ مف األسئمة الفرعية التالية:
 دعـ القرارات عمى  البيانات الكبيرةىؿ يوجد أثر الستخداـ : السؤال الفرعي األول

 في شركات االتصاالت في محافظة دمشؽ؟ اإلدارية
 :بناء الثقة واألماف عمى  البيانات الكبيرةالستخداـ  ىؿ يوجد أثر السؤال الفرعي الثاني

 القرارات اإلدارية في شركات االتصاالت في محافظة دمشؽ؟ عند المدير عند اتخاذ
  :السرعة في اتخاذ عمى  البيانات الكبيرةىؿ يوجد أثر الستخداـ السؤال الفرعي الثالث

 محافظة دمشؽ؟في شركات االتصاالت في القرارات اإلدارية عند المدير 
  :عمى سرعة االستجابة  البيانات الكبيرةىؿ يوجد أثر الستخداـ السؤال الفرعي الرابع

 في شركات االتصاالت في محافظة دمشؽ؟ لمتغيرات التي تحدث في البيئة المحيطة
 تخفيض مراحؿ  البيانات الكبيرة عمىىؿ يوجد أثر الستخداـ  :خامسالسؤال الفرعي ال

 ؟في شركات االتصاالت في محافظة دمشؽ األعماؿوزمف إنجاز 

 الدراسات السابقة -1/3

تيدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أىـ الدراسات التي تناولت موضوع البحث، والتعرؼ عمى 
 أىـ النتائج التي توصمت إلييا، وسوؼ يتـ التعرؼ عمى ىذه الدراسات مف خبلؿ اآلتي:

 الدراسات العربية: -1/3/1
البيانات الضخمة واتخاذ القرار في جامعة الممك ( بعنوان: "2018 ،األكمبي)دراسة  (1

 ".سعود: دراسة تقييمية لنظام اتقان

ىذه الدراسة إلى تسميط الضوء عمى أىمية البيانات الضخمة في دعـ اتخاذ القرار، ودراسة  سعت
لمنظاـ في محاولة لمخروج الدليؿ التعريفي مف خبلؿ واجية االستخداـ و ” تقافا“تقييمية لنظاـ 

بنتائج تساىـ في تطوير تطبيقات النظاـ بما يحقؽ القدرة عمى تحميؿ البيانات الضخمة بكفاءة 
 .تساند متخذ القرار في الجامعة

أما المنيج المستخدـ في الدراسة فيو دراسة تقييمية باستخداـ المنيج الوصفي التحميمي مف خبلؿ 
 .”اتقاف“ى تقييـ نظاـ الدراسات الوثائقية إضافة إل

 ىدفت الدراسة إلى:
 .التعرؼ عمى أىمية تحميؿ البيانات الضخمة -
 التعرؼ عمى كيفية اإلفادة مف البيانات الضخمة في جامعة الممؾ سعود في اتخاذ القرار -
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اقتراح نماذج تنبؤية ومؤشرات إضافية كأدوات لممساعدة في إدارة البيانات الضخمة  -
 .”اتقاف“ة نظاـ والسيطرة عمييا بواسط

مت الدراسة مجموعة مف النماذج التنبؤية التي يمكف االستفادة منيا في تطوير الجانب وقدّ 
لقرار في جامعة الممؾ سعود، وقد ومحاكاتيا لمساندة اتخاذ ا” اتقاف“التطبيقي لوظائؼ نظاـ 

مستجدات تحميؿ وصت الدراسة بعدة توصيات مف أىميا إجراء الدراسات الدورية التي تتناوؿ أ
البحثية ليضاىي محركات البحث ” اتقاف“البيانات الضخمة، والعمؿ عمى تطوير قدرات نظاـ 

دراج المزيد مف النماذج التنبؤية التي تساعد النظاـ عمى إدارة البيانات الضخمة بكامؿ  ،الداللية وا 
 .التفاصيؿ التي تدعـ اتخاذ القرار في الجامعة

دور البيانات الضخمة في دعم التنمية  ( بعنوان: "2019شبيمة،  ،مقنانيدراسة ) (2
 ".المستدامة بالدول العربية

المستدامة، وعف  خداـ البيانات الضخمة في التنميةحوؿ كيفية استسمطت ىذه الدراسة الضوء 
ف كاف ليا دور في اتخاذ القرارات، وعف قيمتيا المضافة في تغيير  مجاالت استخداميا، وا 

أىداؼ التنمية المستدامة، وكيفية عمميا بيدؼ رصد التقدـ ودفع عجمة التنمية، المجتمع لتحقيؽ 
ستخداـ البيانات الضخمة لدعـ تناولت ىذه الدراسة فرص ا يضاً ، وأوبالتالي مواكبة العصر
 أىداؼ التنمية المستدامة.

لرصد استخداـ البيانات الضخمة قتراحات واتفعيؿ وتحسيف وفي نياية الدراسة تـ سرد طرؽ 
 وىي: التقدـ في إطار التنمية المستدامة

التخطيط التفصيمي لمشركاء والمؤسسات والقدرات داخؿ النظاـ البيئي القائـ عمى  -
 .البيانات

 (.دمج البيانات الضخمة داخؿ مؤشرات التنمية المستدامة )لوحات قيادة -
اؿ لمبيانات والفعّ اإلدارة والنشر األخبلقي و خمؽ قواعد إرشادية حوؿ عمميات الجمع  -

 .الضخمة
 .بناء القدرة عمى االنخراط في البيانات الضخمة -
األدوار الجديدة ألخصائي المعمومات بعنوان: " (2019الرياعي،  ،الطيبدراسة ) (3

 ".لمتعامل مع البيانات الضخمة

عمى المينة ” البيانات الضخمة“لكشؼ والتعرؼ عمى أىـ انعكاسات اىذه الدراسة  تناولت
صيف مف حيث األدوار، والوظائؼ، المكتبية عامة، وجوانب تأثيراتيا بوجو محدد عمى المتخص
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الميارات، والكفاءات التي يجب عمى ىؤالء امتبلكيا لمتمكف مف إدارة تداعيات ىذا التحوؿ و 
 .الجديد والتعامؿ بكفاءة معيا

  األسئمة اآلتية: تأتي ىذه الورقة لئلجابة عمى كؿ مفوبذلؾ 
 ؟”البيانات الضخمة“يفيـ أخصائي المعمومات كيؼ  -
 عمى المينة المكتبية؟” البيانات الضخمة“تتمثؿ جوانب التغيير التي أحدثتيا  افيم   -
المعمومات التأقمـ والتعايش مع الواقع الذي تفرضو عمييـ البيانات  كيؼ يمكف ألخصائي -

 الضخمة؟
يستعد أخصائي المعمومات ما جوانب تأثير البيانات الضخمة عمى المكتبات وكيؼ  -

 لمدور الجديد والتحديات التي تفرزىا البيانات الضخمة؟

 :الدراسات األجنبية -1/3/2

 ( Mcafee, Brynjolfsson, 2012دراسة ) (1
 ".البيانات الكبيرة: ثورة اإلدارةبعنوان: "

 تدفقات استغبلؿ يؤدي أف يمكفكانت الرسالة الموجية مف ىذه الدراسة تحمؿ التمخيص التالي: "
 صنع ثقافة تغيير أوالً  عميؾ ولكف. جذري بشكؿ شركتؾ أداء تحسيف إلى ىائمة جديدة معمومات

وقد وضح الدارس مف خبلؿ دراستو وعف طريؽ األدلة والبراىيف واألمثمة  ".بؾ الخاصة القرار
 العممية وبأكثر مف وجو عمى ما يمي: 

 قيسو.ال يمكف لمشخص أف يدير ما ال ي -
 . البساطة بيذه إنيا - أفضؿ قرارات ىي البيانات عمى تعتمد التي القرارات -
 مف بدالً  األدلة أساس عمى القرار اتخاذ لممديريف الضخمة البيانات استخداـ يتيح -

 .اإلدارة في ثورة إحداث عمى القدرة لديو السبب ليذا. الحدس
 لكف ،الكبيرة البيانات أباطرة بالفعؿ ـى وأمازوف، جوجؿ مثؿ رقمية، ولدت التي الشركات -

 .األخرى لمشركات بالنسبة أكبر يكوف قد تنافسية ميزة اكتساب احتماؿ
 صنع عممية يتبنوا أف القرار صانعي كبار عمى يتعيف ،اإلدارية التحدياتبظؿ وجود  -

 يمكنيـ الذيف العمماء توظيؼ إلى شركاتيـ تحتاجولذلؾ . األدلة عمى القائمة القرار
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 كؿ وتحتاج. مفيدة تجارية معمومات إلى وترجمتيا البيانات في أنماط عمى العثور
 ".الحكـ" لػ فيميا تعريؼ إعادة إلى المنظمات

 

 (Davenport, 2014دراسة ) (2

 الداخمية التجارية القرارات لدعم" الضخمة البيانات" االستراتيجيون يستخدم كيفبعنوان: " 
 ".واإلنتاج واالكتشاف
 كيفية شرح إلى المعمومات، تكنولوجيا مجاؿ في معروؼ عالمي خبير وىو ،ىدؼ الباحث

 وخاصة أفضؿ، بشكؿ القرارات اتخاذ لتعزيز الرائدة الشركات قبؿ مف الضخمة البيانات استخداـ
بذلؾ مفيوـ البيانات الكبيرة مف جمع وتفسير مجموعات البيانات  موضحاً  ،باالبتكار يتعمؽ فيما

 متنوعة مجموعة تراقب التي الضخمة الحوسبة قوة خبلؿ مف ممكنة أصبحت التيالضخمة، و 
 المعمومات وتبادؿ السوؽ في والتفاعبلت االستشعار أجيزة مثؿ - الرقمية التدفقات مف

 الكتشاؼ واعدة جديدة طريقة ريوفّ  وذلؾ". ذكية" خوارزميات باستخداـ وتحميميا - االجتماعية
 .القيمة عالية وخدمات بمنتجات العمبلء لتزويد جديدة فرص

وصانعي القرار في الشركات وعمى  ستراتيجييفيجة الدراسة ليا عبلقة بإدراؾ االوقد كانت نت
دارتيا الكبيرة البيانات بنية تصميـ ينبغي أنونحو متزايد   يكوف وأف ،بشكؿ واضح وجيد وا 

 .ألعماؿا أولويات مف والتحميؿ االكتشاؼ

 ( (Thomas, Amico, Kolbjørnsrud, 2016دراسة  (3

 ".تعريف اإلدارة االصطناعيكيف سيعيد الذكاء بعنوان: " 
لرفع مستوى القوى العاممة وخاصة  االصطناعيدراسة إمكانيات تقنيات الذكاء تعرض ىذه ال

بالنسبة لموظائؼ سيمة التشغيؿ اآللي، وأنو يتعيف عمى المديريف عمى جميع األصعدة اإلدارية 
لتالي كيؼ يمكف ليـ أف يزدىروا ة ونتائجيا، وباالتكيؼ مع عالـ التشغيؿ الرقمي واآلالت الذكي

 .صطناعياالتعزز عمميـ وقراراتيـ اإلدارية بظؿ وجود الذكاء وي

وليذا السبب قدمت الدراسة مجموعة مف التطبيقات والممارسات التي يتعيف عمى المدير الناجح 
باشر في دعـ القرار اإلداري إتقانيا والتي تساعد بشكؿ كبير في تعزيز قراراتو وتساىـ بشكؿ م
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وتـ إجراء دولة  14مف  مديراً  1770آراء  ستطبلعاليذا الغرض ستراتيجي لمشركة، وقد تـ واال
 مف المسؤوليف التنفيذييف. 37مقاببلت مع 

 

 

 ( (Bertsimas, Kallus, Hussain, 2016دراسة (4

 ".إدارة المخزون في عصر البيانات الكبيرةبعنوان: " 

لخمؽ فرصة محتممة ستثمار تطبيقات البيانات الكبيرة استطاع الباحثوف في ىذه الدراسة ا
نت مكّ  ، حيث أنوإدارة المخزوف النطاؽ لتحسيف قرارات ستفادة مف بيانات الويب الواسعةلبل

يانات المحوسبة مف التعمـ التطورات في التعمـ اآللي في ظؿ الكـ الكبير مف المعمومات والب
: دراسة طمب تـ طرح بعض األمثمة العامة لتوضيح الفكرة، مثبلً في ىذا المجاؿ،  والتنبؤ
أو حتى دراسة ستعبلمات البحث عمى اإلنترنت كيف عمى ألعاب الفيديو بناء عمى االمستيم

 إلى محادثات عمى تويتر. ستناداً الطمب عمى التذاكر ا

-multiالدراسة عمى حالة معينة لذراع تصنيع وتوزيع الوسائط المتعددة ىذه التركيز في  تـّ وقد 
media ـّ ا مشيورة، وقدؿ إعبلـ عالمية وسائ لبعض كثر مف عتبار وجود عمميات بيع وتوزيع أت

لدى تجار  CD, DVD and Bluerayنصؼ مميوف عنواف ترفييي عمى أقراص مدمجة 
مف سجبلت  االستفادة موقع، أيضا تـّ  200000التجزئة األوروبييف الرئيسييف مع أكثر مف 

 بيانات تـّ  يضاً وأ Silkrouteالبيانات والمعامبلت التي تـ جمعيا وتنظيميا بواسطة نظاـ 
 وغيرىا. IMDb.comالحصوؿ عمييا مف مصادر اإلنترنت العامة مثؿ 

 ( (Sumbal, Tsui, 2017 دراسة (5

دارة الضخمة البيانات بين العالقة بعنوان: "   النفط قطاع في استكشافية دراسة: المعرفة وا 
 ".والغاز
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دارة المعرفة ) تناولت عتمد فييا وا (،KMىذه الورقة البحثية العبلقة بيف البيانات الضخمة وا 
 مع منظمة شبو مقاببلت تسع بإجراء الحالة دراسة منيج اتباع وتـالباحث منيجية البحث النوعي 

 .ومفتوحة غمقةم أسئمة

 البيانات خبلؿ مف المفيدة التنبؤية المعرفة إنشاء مكفأنو يمفادىا فييا الباحث إلى نتيجة  توصؿ
 .الةفعّ  قرارات واتخاذ بيا الخاصة المعرفة إدارة قدرات تحسيف عمى الشركات لمساعدة الضخمة

 مف عمييا الحصوؿ يتـ التي الواضحة والمعرفة لمموظفيف التي يقدميا المعرفة بيف الجمع وأفّ 
ركزت الدراسة عمى قطاعي النفط  .القرار اتخاذ عمى القدرة تحسيف إلى يؤدي الكبيرة البيانات

 والغاز وبالتالي قد تفتقر نتائج ىذه البحوث إلى التعميـ.

 قسـ (،KMIRC) المعرفة إدارة وبحوث أبحاث مركز فيأجري العمؿ المقدـ في ىذه الدراسة 
 .التطبيقية لمفنوف كونغ ىونغ جامعة النظـ، وىندسة الصناعية اليندسة

 ( (Chernov, Chernova, 2019 دراسة (6

 ".والفرص التحديات: اإلدارة في االصطناعي الذكاء بعنوان: " 

 العمؿ سوؽ عمى وتأثيرىا االصطناعي الذكاء استخداـ اتجاىات تحميؿ الدراسة ىذه تتضمف
 لرجاؿ الدولية العفو منظمة توفرىا التي الفرص عمى الضوء سمطت كما ،لممدير الوظيفة وأدوار

 .المؤسسة إدارة نظاـ في لتنفيذه الرئيسية والتحديات والموظفيف األعماؿ

 مياـ في عمميـ وقت مف %47 يقضوف ريفالمديالباحث إلى إحصائية مفادىا أّف  توصؿ
عداد الجدولة مثؿ المياـ ىذه معظـ نقؿ يمكف. الروتينية اإلدارية الوظيفة  وتخصيص التقارير وا 
 .القريب المستقبؿ في االصطناعي الذكاء إلى البيانات وتحميؿ الموارد

 أخرى مثؿ: إحصائياتوأيضا سرد الباحث 

 عمى %82و ،االصطناعيالذكاء  إلى اإلببلغ وظائؼ لنقؿ استعداد عمى المديريف مف 73%
 مف %84 ،المخصصة الموارد لنقؿ استعداد عمى %67و ،والتخطيط الجدولة لنقؿ استعداد
 منطقياً  يبدو الذي االصطناعي الذكاء إلى البيانات تحميؿ وظيفة لنقؿ استعداد عمى المديريف
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 قصير وقت في البيانات مف كبيرة كمية تحميؿ يمكنو االصطناعي الذكاء أفّ  حقيقة بسبب لمغاية
 .نسبياً 

 ( (Egan, Haynes, 2019 دراسة (7

 إيرادات بإدارة المتعمقة القرارات اتخاذ في الكبيرة البيانات لموثوقية المدير تصورات بعنوان: " 
 ".الفنادق

 قيمة حوؿ المديريف لدى التي التصورات استكشاؼ ىوكاف اليدؼ مف ىذه الورقة البحثية 
 .الفندؽ في والتسعير اإليرادات إدارة بشأف قراراتال التخاذ الضخمة البيانات استخداـ وموثوقية

 اتخاذ عمى تقنياً  قادرةالكبيرة  البياناتتقنيات  إلى المستندة اآللية اإليرادات أنظمة في حيف أفّ 
 األولية التي سردىا الباحث النتائج فإف ممستخدـ،ل بدوف أدنى تدخؿ والمخزوف التسعير قرارات

 اإليرادات عممية مراحؿ مف مرحمة كؿ مع المديروف فيو يتفاعؿ يزاؿ ال الواقع أفّ  توضح ىنا
 الشخصية رؤيتيـ أفّ  يعتقدوف وىـ. السعرتغييرات  تنفيذ إلى البيانات جمع مف والتسعير
 األوؿ المقاـ في ذلؾ عزىويُ . القرار صنع عممية موثوقية زيادة في الكبيرة البيانات مثؿ صالحة

 ديناميكيات وتفسير فيـ عمى الكبيرة البيانات أنظمة قدرة في المديريف عف نيابة الثقة عدـ إلى
 .المحمييف والعمبلء السوؽ

وثوقية لدى مدراء الفنادؽ لمقياسات متحاليؿ وتوصيات ونتائج لزيادة ال في النياية أدرج الباحث
 والتقارير التي تقدميا البيانات الكبيرة لدراسة إيرادات الفنادؽ.

 :وأوجو التشابو واالختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة تقييم الدراسات السابقة -

والبيانات الكبيرة  االصطناعيإدخاؿ تقنيات وتطبيقات الذكاء أوضحت الدراسات السابقة أثر 
عمى إثراء ودعـ القرار اإلداري في بعض المجاالت التجارية واإلنتاجية والتدريسية أو حتى في 

 مجاؿ التنمية المستدامة.

 وكيفية دعـ البيانات الكبيرةعادة صياغة مفيوـ القرار اإلداري تطرقت دراسات أخرى إلى إ يضاً أ
 لتمؾ القرارات.
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مف النتائج التي توصمت ليا الدراسات لمدراسة الحالية وقد أستفاد الباحث في تصميـ اإلستبياف 
السابقة ببناء الييكمية العامة لئلستبياف وحتى في إختيار بعض المتغيرات الفرعية لمدراسة عمى 

ودراسة  (2018)األكمبي،  ، متغير دعـ وأتخاذ القرار اإلداري في دراسةمجتمع الدراسة الجديد
 ,Davenport)باإلضافة إلى متغير بناء الثقة واألماف في دراسة ، (2019)مقناني، شبيمة، 

 .( (Sumbal, Tsui, 2017وكذلؾ الحاؿ عند (2014

سرعة  –)السرعة  جديدةتختمف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بدراستيا لمتغيرات 
بدراسة العالقة بين  تتعمقوتخفيض مراحل وزمن اإلنجاز(، ىذه المتعيرات  –اإلستجابة 
في شركات لية القرارات اإلدارية افعوبين  والبيانات الكبيرة االصطناعيالذكاء استخدام 
 MTNشركات االتصاالت )، كذلك سيتم تطبيق الدراسة عمى بيئة جديدة تمثل االتصاالت
 .في دمشق وسيرياتيل(

 
 

  أىداف البحث -1/4

 :اآلتيةييدؼ البحث إلى تحقيؽ األىداؼ 
 :األول الرئيس اليدف

فعالية القرارات اإلدارية في شركات عمى  االصطناعيدراسة أثر استخداـ تقنيات الذكاء 
 في محافظة دمشؽ. تصاالتاال

 :تيةالفرعية اآل األىداؼويتفرع مف ىذا اليدؼ الرئيس كؿ مف 
 دعـ القرارات عمى  االصطناعيتقنيات الذكاء  دراسة أثر استخداـ: الفرعي األول اليدف

 .في شركات االتصاالت في محافظة دمشؽ اإلدارية
 بناء الثقة عمى  االصطناعيتقنيات الذكاء  دراسة أثر استخداـ الفرعي الثاني: اليدف

 القرارات اإلدارية في شركات االتصاالت في محافظة واألماف عند المدير عند اتخاذ
 .دمشؽ

 السرعة في عمى  االصطناعيتقنيات الذكاء  دراسة أثر استخداـالفرعي الثالث:  اليدف
 .في شركات االتصاالت في محافظة دمشؽاتخاذ القرارات اإلدارية عند المدير 

 سرعة عمى  االصطناعيتقنيات الذكاء  دراسة أثر استخداـالفرعي الرابع:  اليدف
في شركات االتصاالت في محافظة  في البيئة المحيطةاالستجابة لمتغيرات التي تحدث 

 .دمشؽ
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 تخفيض عمى  االصطناعيتقنيات الذكاء  دراسة أثر استخداـ :خامسالفرعي ال اليدف
 .في شركات االتصاالت في محافظة دمشؽ مراحؿ وزمف إنجاز األعماؿ

 :الثاني الرئيس اليدف
في  تصاالتالقرارات اإلدارية في شركات االفعالية عمى  دراسة أثر استخداـ البيانات الكبيرة

 .محافظة دمشؽ
 تية:الفرعية اآل األىداؼالرئيس كؿ مف  اليدؼويتفرع مف ىذا 

 في  دعـ القرارات اإلداريةعمى  البيانات الكبيرة دراسة أثر استخداـ: الفرعي األول اليدف
 .شركات االتصاالت في محافظة دمشؽ

 بناء الثقة واألماف عند عمى  البيانات الكبيرة استخداـ دراسة أثر الفرعي الثاني: اليدف
 .القرارات اإلدارية في شركات االتصاالت في محافظة دمشؽ المدير عند اتخاذ

 السرعة في اتخاذ عمى  البيانات الكبيرة دراسة أثر استخداـالفرعي الثالث:  اليدف
 .دمشؽ في شركات االتصاالت في محافظةالقرارات اإلدارية عند المدير 

 سرعة االستجابة لمتغيرات عمى  البيانات الكبيرة دراسة أثر استخداـالفرعي الرابع:  اليدف
 .في شركات االتصاالت في محافظة دمشؽ التي تحدث في البيئة المحيطة

 تخفيض مراحؿ وزمف  عمى البيانات الكبيرة دراسة أثر استخداـ :خامسالفرعي ال اليدف
 .االتصاالت في محافظة دمشؽفي شركات  إنجاز األعماؿ

 :لثاليدف الرئيس الثا
محاولة التوصؿ إلى مجموعة مف النتائج والتوصيات مف خبلؿ الدراسة الميدانية التي سيقـو بيا 

لتقنيات الذكاء الباحث عمى شركات االتصاالت محؿ الدراسة بغية تحقيؽ االستخداـ األمثؿ 
في شركات المتخذة  القرارات اإلدارية تحقيؽ فعالية مف أجؿ والبيانات الكبيرة االصطناعي
 .في محافظة دمشؽ االتصاالت

 أىمية البحث -1/5

 :اآلتيةتستمد ىذه الدراسة أىميتيا مف خبلؿ النقاط 
وأثرىا عمى جميع األصعدة  االصطناعييات البيانات الكبيرة والذكاء توضيح أىمية تقن .1

 عممية اتخاذ القرارات اإلدارية.وخاصة في وعمى الجانب اإلداري منيا 
محؿ الدراسة لتحسيف وتطوير تصاالت يح وتقديـ اقتراحات لشركات االبحث وتوض .2

 ستثمار األمثؿ ليذه التقنيات إلثراء ودعـ وزيادة فعالية القرارات اإلدارية.اال
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 االصطناعيألخص المفاىيـ الجديدة لمذكاء دراسة العبلقة بيف التقدـ التكنولوجي وبا .3
ز قراراتيـ اإلدارية في البيانات الكبيرة وبيف الفعالية المعكوسة عمى اإلدارييف وتعزيو 

 تصاالت. شركات اال
الصعيديف االقتصادي  تصاالت محؿ الدراسة ودورىا األساسي عمىت االأىمية شركا .4

 أو حتى الخدمات المقدمة لممواطنيف.فييا جتماعي مف حيث عدد الموظفيف واال
ومؤشرات  مف خبلؿ دراسة متغيرات جديدة جديدة ذلؾ تقديـ دراسة عمميةسيتـ بناء عمى  .5

 .جديدة لقياس المتغيرات
 سيتـ تطبيؽ الدراسة عمى بيئة جديدة تتمثؿ في شركات االتصاالت في محافظة دمشؽ. .6

  فرضيات البحث -1/6

 :األولى ةالرئيس الفرضية
فعالية القرارات اإلدارية في شركات عمى  االصطناعييوجد تأثير معنوي الستخداـ تقنيات الذكاء 

 في محافظة دمشؽ. تصاالتاال
 الفرعية اآلتية: الفرضيات األولى ويتفرع مف ىذه الفرضية الرئيسة

 عمى  االصطناعيتقنيات الذكاء  : يوجد تأثير معنوي الستخداـالفرضية الفرعية األولى
 .في شركات االتصاالت في محافظة دمشؽ دعـ القرارات اإلدارية

 عمى  االصطناعيتقنيات الذكاء  يوجد تأثير معنوي الستخداـ :ةالثاني الفرضية الفرعية
القرارات اإلدارية في شركات االتصاالت في  بناء الثقة واألماف عند المدير عند اتخاذ

 .محافظة دمشؽ
 عمى  االصطناعيتقنيات الذكاء  اـيوجد تأثير معنوي الستخد: ةالثالث الفرضية الفرعية

في شركات االتصاالت في محافظة السرعة في اتخاذ القرارات اإلدارية عند المدير 
 .دمشؽ

 عمى االصطناعيتقنيات الذكاء  يوجد تأثير معنوي الستخداـ: الفرضية الفرعية الرابعة 
في شركات االتصاالت في  سرعة االستجابة لمتغيرات التي تحدث في البيئة المحيطة

 .محافظة دمشؽ
 االصطناعيتقنيات الذكاء  يوجد تأثير معنوي الستخداـ :الفرضية الفرعية الخامسة 

 .في شركات االتصاالت في محافظة دمشؽ تخفيض مراحؿ وزمف إنجاز األعماؿ عمى
 :الثانية ةالرئيسالفرضية 
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 تصاالتفعالية القرارات اإلدارية في شركات االعمى  يوجد تأثير معنوي الستخداـ البيانات الكبيرة
 في محافظة دمشؽ.

 كؿ مف الفرضيات الفرعية اآلتية:الثانية ويتفرع مف ىذه الفرضية الرئيسة 
 دعـ القرارات عمى  البيانات الكبيرة يوجد تأثير معنوي الستخداـ :الفرضية الفرعية األولى

 .في شركات االتصاالت في محافظة دمشؽ اإلدارية
 بناء الثقة عمى  البيانات الكبيرة يوجد تأثير معنوي الستخداـ :الفرضية الفرعية الثانية

القرارات اإلدارية في شركات االتصاالت في محافظة  واألماف عند المدير عند اتخاذ
 .دمشؽ

 السرعة في عمى  البيانات الكبيرة يوجد تأثير معنوي الستخداـ: الفرضية الفرعية الثالثة
 .في شركات االتصاالت في محافظة دمشؽقرارات اإلدارية عند المدير اتخاذ ال

 عمى سرعة  البيانات الكبيرة يوجد تأثير معنوي الستخداـ: الفرضية الفرعية الرابعة
في شركات االتصاالت في محافظة  االستجابة لمتغيرات التي تحدث في البيئة المحيطة

 .دمشؽ
 تخفيض  عمى البيانات الكبيرة معنوي الستخداـ يوجد تأثير :الفرضية الفرعية الخامسة

 .في شركات االتصاالت في محافظة دمشؽ مراحؿ وزمف إنجاز األعماؿ
 
 

 ونموذج البحث متغيرات البحث -1/7

 لفرضيات البحث( المتغيرات المستقمة والتابعة 1-1الجدول رقم )

تقنيات الذكاء  استخداـ 
 االصطناعي

فعالية القرارات اإلدارية في شركات 
 .ؽاالتصاالت في محافظة دمش

استخداـ تقنيات الذكاء  الفرعية األولى
 االصطناعي

القرارات اإلدارية في شركات  دعـ
 .االتصاالت في محافظة دمشؽ

استخداـ تقنيات الذكاء  الفرعية الثانية
 االصطناعي

 بناء الثقة واألماف عند المدير عنػد اتخػاذ
القرارات اإلدارية فػي شػركات االتصػاالت 

 .في محافظة دمشؽ
السرعة في اتخاذ القرارات اإلدارية عند استخداـ تقنيات الذكاء  الفرعية الثالثة
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في شركات االتصاالت في المدير  االصطناعي
 .محافظة دمشؽ

استخداـ تقنيات الذكاء  الفرعية الرابعة
 االصطناعي

سرعة االستجابة لمتغيرات التي تحدث 
في شركات  في البيئة المحيطة

 .االتصاالت في محافظة دمشؽ
استخداـ تقنيات الذكاء  الخامسةالفرعية 

 الصطناعيا

 تخفيض مراحؿ وزمف إنجاز األعماؿ 
في شركات االتصاالت في محافظة 

 .دمشؽ
فعالية القرارات اإلدارية في شركات  استخداـ البيانات الكبيرة 

 .ؽمشاالتصاالت في محافظة د

القرارات اإلدارية في شركات  دعـ استخداـ البيانات الكبيرة األولىالفرعية 
 .االتصاالت في محافظة دمشؽ

 بناء الثقة واألماف عند المدير عنػد اتخػاذ استخداـ البيانات الكبيرة الفرعية الثانية
القرارات اإلدارية فػي شػركات االتصػاالت 

 .في محافظة دمشؽ
السرعة في اتخاذ القرارات اإلدارية عند  استخداـ البيانات الكبيرة الفرعية الثالثة

في شركات االتصاالت في المدير 
 .محافظة دمشؽ

سرعة االستجابة لمتغيرات التي تحدث  استخداـ البيانات الكبيرة الفرعية الرابعة
في شركات  في البيئة المحيطة

 .االتصاالت في محافظة دمشؽ
في  تخفيض مراحؿ وزمف إنجاز األعماؿ استخداـ البيانات الكبيرة الفرعية الخامسة

 .شركات االتصاالت في محافظة دمشؽ

 منيجية البحث -1/8

 تعتمد الدراسة عمى أسموبين:
اعتمػػػد الباحػػػث عمػػػى المػػػنيج الوصػػػفي وذلػػػؾ مػػػف خػػػبلؿ جمػػػع البيانػػػات  األسلللموب النظلللري: أواًل:

 اإلطار النظري لمبحث.الثانوية مف مصادرىا المعتمدة لتكويف 
 وتتمثؿ أىـ المصادر بجمع البيانات الثانوية بالمصادر التالية:
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 .الكتب والمراجع والدوريات والمجبلت العربية واألجنبية ذات العبلقة بموضوع البحث 
 .الدراسات السابقة العربية واألجنبية التي تناولت موضوع البحث 
  والجيات المختمفة التي ليا عبلقة بموضوع البحث.مطبوعات ومنشورات الوزارات واإلدارات 

 األسموب الميداني:ثانيًا: 
الذي اعتمد فيو الباحث عمى أسموب المسح اإلحصائي وذلؾ مف خبلؿ تصػميـ اسػتبانة أو قائمػة 
استقصػاء مناسػػبة لجمػػع البيانػػات األوليػة مػػف واقػػع مجتمػػع وعينػػة البحػث، كػػي يػػتـ اسػػتخداميا فػػي 

 حث باستخداـ األساليب والبرامج اإلحصائية المناسبة.اختبار فرضيات الب

 مجتمع وعّينة البحث -1/9

( في محافظة دمشؽ ؿاتيوسيري MTN) االتصاالتشركات يشمؿ مجتمع البحث العامميف في 
أّف الموظفيف في الشركتيف في محافظة  إداري عمماً  300ويبمغ عدد اإلدارييف منيـ بحدود اؿ 

 موظؼ وموظفة. 1600دمشؽ يبمغ بحدود اؿ 
 الباحث باختيار عينة منيـ بتطبيؽ قانوف العينة اإلحصائية. وقاـ
 

  
      

      
 

 
  

    

 

 حيث:
n: عينة البحث 
Nحجـ مجتمع البحث : 
E:نسبة الخطأ المسموح فيو وىو غالبا :  E = 5% 

: s.d  :الدرجة المعيارية وتساوي عند معامؿ ثقة s.d = 95%( 1.96وىي تساوي) 
Pد: : قيمة احتمالية تتراوح بيف الصفر والواح p = 0.50 

  
 ،    ،   

 ،    ،   
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/ مفردة بواقع 132ظروؼ البحث وضيؽ فترة البحث سيقتصر الباحث حجـ العينة عمى /وبسبب 

 .MTN/ مفردة مف إداريي شركة 45إداريي شركة سيريتؿ و// مفردة مف 90/

 حدود البحث -1/10

لعاـ  الثانيتقتصر ىذه الدراسة عمى الفترة الزمنية الممتدة مف شير تشريف  حدود زمنية: -
 2020وحتى نياية شير كانوف الثاني مف عاـ  2019

 (.MTNؿ وسيرياتي)في محافظة دمشؽ شركات االتصاالت  مكانية: حدود -
 عمى المتغيرات المدروسة:تقتصر  :موضوعيةحدود  -

 استخداـ البيانات الكبيرة. -االصطناعياستخداـ تقنيات الذكاء : المتغيرات المستقمة
القرارات اإلدارية في شركات  فعالية القرارات اإلدارية يتفرع عنيا: )دعـ المتغيرات التابعة:

القرارات اإلدارية  بناء الثقة واألماف عند المدير عند اتخاذ -االتصاالت في محافظة دمشؽ
السرعة في اتخاذ القرارات اإلدارية عند المدير  -في شركات االتصاالت في محافظة دمشؽ

سرعة االستجابة لمتغيرات التي تحدث في البيئة  -محافظة دمشؽفي شركات االتصاالت في 
 تخفيض مراحؿ وزمف إنجاز األعماؿ -في شركات االتصاالت في محافظة دمشؽ المحيطة

 .(في شركات االتصاالت في محافظة دمشؽ
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 القسم النظري الفصل الثاني  
 القسم النظري
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 البيانات الكبيرة -2/1

 البيانات الكبيرة:مفيوم  -2/1/1
مفيوـ موحد لمبيانات الكبيرة ولكف يمكف تعريفيا بأنيا تجميع مجموعة البيانات الكبيرة ال يوجد 

ستخداـ أدوات إدارة قواعد البيانات أو تطبيقات والتي يصبح مف الصعب معالجتيا با والمعقدة جداً 
 .(Herrera, 2014)معالجة البيانات التقميدية 

 البيانات التي يتطمب حجميا وتنوعيا وتعقيدىا ىندسة جديدة وتقنيات بتعريؼ آخر أنيا
ستخراج القيمة والمعارؼ الخفية منيا، وعميو يمكف تعريؼ وخوارزميات وتحميبلت إلدارتيا وا

البيانات الكبيرة عمى أنيا كميات مف البيانات المتاحة بدرجات متفاوتة مف التعقيد، ولدت 
ستخداـ التكنولوجيات ة مف الغموض، ال يمكف معالجتيا بافاوتبسرعات مختمفة وبدرجات مت

 .(Krishnan, 2013)التقميدية أو أساليب المعالجة أو الخوارزميات أو أي حموؿ تجارية جاىزة 
ىذا يقودنا إلى التعريؼ األكثر استخداًما لمبيانات الضخمة عمى نطاؽ واسع في المجاؿ 

البيانات الضخمة عبارة عف أصوؿ المعمومات  (Gartner, 2012) تعريؼالصناعي، وىو 
الة مف حيث التكمفة لمعالجة عالية الحجـ والسرعة والمتنوعة، وىي تتطمب أشكااًل مبتكرة وفعّ 

  ”المعمومات وتمّكف مف تعزيز الرؤية، واتخاذ القرارات، وتحسيف عممية التشغيؿ اآللي
لظيور التكنولوجيات الجديدة واألجيزة ووسائؿ االتصاؿ مثؿ مواقع الشبكات االجتماعية،  نظراً 
كمية البيانات التي أنتجناىا مف  ،كمية البيانات التي تنتجيا البشرية تنمو بسرعة كؿ عاـ فإفّ 

مميارات غيغابايت. إذا كنت تريد تخزيف البيانات عمى  5كانت  2003بداية الوقت حتى عاـ 
اص فبإمكانؾ ممئ ممعب لكرة القدـ بأكممو. تـ إنشاء نفس الكمية مف البيانات في كؿ يوميف أقر 

. ىذا المعدؿ ال يزاؿ ينمو بشكؿ كبير. 2013، وفي كؿ عشر دقائؽ في عاـ 2011في عاـ 
عمى الرغـ مف أف كؿ ىذه المعمومات المنتجة ذات مغزى ويمكف أف تكوف مفيدة عند معالجتيا، 

 جاىميا.ولكف يتـ ت
مميار منشور عمى الفيس بوؾ،  30مف البيانات كؿ دقيقة ) التيرا بايتات مئات العالـ اليـو ينتج
مميوف تغريده في اليوـ الواحد(، وىذا الواقع أجبر الباحثيف عمى تصميـ أساليب جديدة  400نحو 

 )toyTols, (2016 الضخمة والدة البيانات البيانات مما أدى إلى ىذه كمية لتخزيف وتحميؿ
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 :بداية المصطمح وتطوره -2/1/2
، لكف زادت االستخدامات 2000كاف أوؿ ظيور لمصطمح )البيانات الضخمة( في بدايات عاـ 

حيث انتشر المصطمح ضمف أوائؿ االتجاىات التقنية المقبمة؛ إذ توقعت أىميتيا وانتشارىا  اً حديث
 .مراكز األبحاث التقنية؛ مثؿ: جارتنر، وماكينزي، وشركة آي بي إـ العمبلؽ التقني

المضغوطة، إكسا بايت مف البيانات  290ـ، كانت البشرية قادرة عمى تخزيف 2007في عاـ 
إكسا بايت مف التعميمات في الثانية  6.4زيتا بايت(، وتنفيذ  x 2) عبر اً قريبوتستطيع التواصؿ ت

عمى أجيزة الحاسب لؤلغراض العامة، ونمت القدرة الحاسوبية العامة الغرض بمعدؿ سنوي قدره 
حتى بمغت  1990وىيمنت التقنية الرقمية عمى االتصاالت السمكية والبلسمكية منذ عاـ . 58%

 2000ـ، وكانت أغمبية الذاكرة التقنية لدينا في ىيئة رقمية منذ أوائؿ عاـ 2007% عاـ 99.9
ـ. وستتجاوز كمية البيانات الرقمية المنتجة خبلؿ السنوات الثماني 2007% عاـ 94حتى بمغت 

، وطفؿ مرأةاو جيجا بايت مف البيانات لكؿ رجؿ،  5200زيتا بايت، وىو ما يعادؿ  40المقبمة 
وتشير التقديرات إلى أف ىذه الكمية  .تريميوف جيجابايت 40عمى وجو األرض؛ أي ما يعادؿ 

)الطيب،  .ضعؼ عدد كؿ حبات الرماؿ عمى جميع الشواطئ عمى وجو األرض 57تبمغ 

 (9102الرياعي، 
  البيانات الكبيرة:مزايا  -2/1/3

 (2019)الطيب، الرياعي،  :اآلتيةىذه المزايا بيرة مزايا البيانات الكتتمخص 
 .خمؽ الشفافية في األنشطة التنظيمية التي يمكف استخداميا لزيادة الكفاءة .1
تمكيف تحميؿ أكثر شمواًل مف ِقبؿ الموظفيف وأنظمة األداء بطرؽ تسمح بالتجارب وردود  .2

 .الفعؿ
 .السكاف مف أجؿ تخصيص اإلجراءاتتجزئة  .3
 .استبداؿ/ دعـ صنع القرار البشري مع خوارزميات اآللي .4
 .ابتكار نماذج األعماؿ، والمنتجات، والخدمات الجديدة .5

 خصائص البيانات الكبيرة: -2/1/4
 وتتمثؿ في العناصر التالية:

 الحجم: .1
 ويتمثؿ بالنقاط التالية:

ايت وبيتابايت بشكؿ كبير جدًا حيث يصؿ إلى تيراب رتفاع تخزيف البياناتا -أ 
Tera/Peta bytes .في نظاـ التخزيف لدى المؤسسات 
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مف خبلؿ  يمكف العثور عمى البيانات في شكؿ أشرطة فيديو وموسيقى وصور -ب 
 جتماعية.قنوات وسائؿ اإلعبلـ اال

في بعض األحياف يتـ إعادة تقييـ نفس البيانات مع زوايا متعددة، وحتى عمى  -ج 
نفجار ىي نفسيا موجودة، وىذا يؤدي إلى االرغـ مف أف البيانات األصمية 

 البيانات.
الذي يمكف تفسيره مف خبلؿ التغييرات في استخداـ اإلنترنت واليواتؼ بطريقة أخرى نقوؿ أف 

وأجيزة االستشعار تحت الطرؽ وبيانات  ة، وأجيزة استشعار السيارات،الذكية والشبكات االجتماعي
 لخ.ػإ ...توقعات الطقس، والبيانات التاريخية

 السرعة:  .2
 :تية، ويتمثؿ في النقاط اآلسرعة الوصوؿ إلى البيانات وتحميميا في الوقت الحقيقي

 .إلى البياناتجتماعي غير نظرتنا تطور ونمو البيانات وانفجار وسائؿ التواصؿ اال -أ 
ستقباؿ األخبار مف القنوات واإلذاعات بشكؿ سريع فقد كاف ىناؾ تغيير طريقة ا  -ب 

 حديثة. قد فيو أف بيانات األمس ىي بياناتوقت نعت
يستخدـ اليوـ األفراد وسائؿ التواصؿ ويتفاعموف فييا مف أجؿ تماشييـ مع آخر   -ج 

 األخبار.
انات القديمة كما نتخمص مف البيحركة البيانات اليوـ معظميا في وقت حقيقي  -د 

 (Bhatia, 2013)ىتماـ بالتحديثات األخيرة ونتجاىميا ونولي اال
 التنوع: .3

ال يمكف أف تأتي البيانات مف مصادر  ف مصادر بيانات مختمفة. ألوؿ مرةتأتي البيانات م 
بيانات مختمفة، ألوؿ مرة، ال يمكف أف تأتي البيانات مف مصادر البيانات الداخمية والخارجية 
عمى حد سواء، واألىـ مف ذلؾ ىو أنو يمكف أف تأتي البيانات في شكؿ مختمؼ مثؿ بيانات 

نظمة كجدوؿ قاعدة بيانات وبيانات المعامبلت، والسجبلت، والتطبيقات المختمفة والبيانات الم
والبيانات غير المييأة مثؿ النصوص، والصور، وتدفقات  ،XML شبو منظمة مثؿ بيانات

  .الفيديو، والبيانات الصوتية، وغيرىا
، فإف البيانات الضخمة لدييا إلى جانب الخصائص الثبلث السابقة IBM شركةومف وجية نظر 

 :أال وىي (Ularu, 2012) أعبله خاصية رابعة أخرى
 المصداقية: .4

 لؾالتي تشير إلى الدرجة التي يثؽ فييا القائد بالمعمومات المستخدمة مف أجؿ اتخاذ القرار، لذ
 .لمستقبؿ األعماؿ اً في البيانات الضخمة أمر ميـ جد الحصوؿ عمى االرتباطات الصحيحة فإفّ 
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 (: خصائص البيانات الكبيرة1-2الشكؿ )

 كخصائص لمبيانات الكبيرة والرؤية والتباين القيمةيوجد أبحاث جديدة أضافت 
2016) ,Tolstoy( . 

 مصادر البيانات الكبيرة: -2/1/5
 (2019)الطيب، الرياعي،  :مفتتنوع مصادر البيانات الضخمة وتتعدد بيف كؿ 

حكومي أو غير حكومي، كالسجبلت  برنامج :البرامجالمصادر الناشئة عف إدارة أحد  -1
اإللكترونية لممستفيديف، ولمناشريف، ولمموظفيف، ولممكتبات المتعامؿ معيا، ولزيارات 
المستفيديف... إلخ، وسجبلت التأميف، والسجبلت المصرفية، والسجبلت الطبية لممرضى 

 .مثبلً 
معامبلت بيف الناشئة عف  البيانات :بالمعامبلتالمصادر التجارية أو ذات الصمة  -2

كيانيف، عمى سبيؿ المثاؿ معامبلت البطاقات االئتمانية والمعامبلت التي تجرى عف 
 .طريؽ اإلنترنت بوسائؿ منيا األجيزة المحمولة

سبيؿ المثاؿ، التصوير باألقمار الصناعية،  عمى :االستشعارمصادر شبكات أجيزة  -3
 .ليواءوأجيزة استشعار الطرؽ، وأجيزة استشعار المناخ وتموث ا

مثبًل تتبع البيانات المستمدة مف اليواتؼ المحمولة  (GPS) :التتبعمصادر أجيزة  -4
 .والنظاـ العالمي لتحديد المواقع

، عدد مرات البحث عمى اإلنترنت عف منتج أو خدمة ما مثبلً  :السموكيةمصادر البيانات  -5
 .اإلنترنتأو أي نوع آخر مف المعمومات، وعدد مرات مشاىدة إحدى الصفحات عمى 
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سبيؿ المثاؿ، التعميقات واآلراء عمى وسائط  عمى :باآلراءمصادر البيانات المتعمقة  -6
  .التواصؿ االجتماعي كالفيسبوؾ وتويتر مثبلً 

 التحديات التقنية: -2/1/6
 .سعة التخزيف -1
 .سرعة التخزيف -2
 Scalable storageوتـ حؿ المشكمتيف السابقتيف مف خبلؿ التخزيف المتنامي عند الحاجة     

 .قوة المعالجة -3
 .المعالجة التفرعية -4
 Massive Parallelوتـ حؿ المشكمتيف السابقتيف مف خبلؿ المعالجة التفرعية الضخمة     

Processing     
 .تكامؿ األنظمة -5
 .تحميؿ البيانات -6

 .وتـ حؿ المشكمتيف السابقتيف مف خبلؿ األنظمة مفتوحة المصدر وأدوات التحميؿ المباشر

 الكبيرة: البيانات وأدوات تقانات -2/1/7
ظيرت تقنيات جديدة وأدوات مختمفة عف التقميدية ُتستخدـ لتحميؿ البيانات الضخمة، ومف أىـ 

يعد مف أشير ىذه  ىادووب إال أف HPCC, Map-Reduce, Hadoop وأشير ىذه التقنيات
بمغة الجافا لتخزيف ومعالجة األدوات، وىو برنامج أو منصة برمجية مفتوحة المصدر مكتوبة 

مثؿ تخزيف بيانات ضخمة عمى عدة أجيزة ومف ثـ توزيع عممية  ،البيانات الضخمة بشكؿ موزع
 بتنفيذ حسابي يدعى Hadoop المعالجة عمى ىذه األجيزة لتسريع نتيجة المعالجة، حيث يقـو

Map Reduce   التي تريد إلى خادـ فالفكرة ببساطة أنو بداًل مف أف ترسؿ األمر أو الميمة
وكؿ خادـ يقوـ بإعطائؾ ما لديو مف  0واحد، فإنؾ ترسميا إلى جميع الخوادـ في نفس المحظة

عادتيا لؾ كحزمة واحدة  .بيانات ثـ يتـ عمؿ تجميع ىذه البيانات وا 
 )2017 ،فاروؽ)ة ىي: انات الضخمة مف ثبلثة أجزاء رئيسوتتكوف األدوات التي تتعامؿ مع البي

 .أدوات التنقيب عف البيانات -1
 .أدوات التحميؿ  -2
  .أدوات عرض/ تصوير النتائج -3

 عمبلءىا؟ما األسباب الحقيقية التي بسببيا تفقد الشركات  المشكمة:
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قاـ مزود اتصاالت كبير بتحميؿ سجبلت المكالمات والبيانات المعقدة مف مصادر  الخالصة:
تمؾ البيانات لمتنبؤ باحتماؿ مغادرة أي عميؿ.  مىع متعددة. واستخدمت نماذج تنبؤية متطورة

 ىجرة العمبلء.ساعد ىادوب شركة االتصاالت بناء عبلقات العمبلء أكثر قيمة والحد مف 
متعددة لفيـ كيؼ ولماذا البيانات اللتحميؿ مصادر  مزود خدمة االتصاالتيحتاج  خطوة الحل:

يغادروف بالفعؿ، أـ أنيـ كانوا يتداولوف خطة خدمة . ىؿ كاف العمبلء ىـقرر العمبلء إنياء عقود
كانت  ـأ ىو السبب وانتقموا إلى منافس؟ ىؿ كاف التسعير واحدة فقط؟ وىؿ تركوا الشركة تماماً 

األخرى اليامة، وكيؼ يمكف لممزود تحسيف االرتياح واالحتفاظ  سبابما ىي األ التغطية؟ جودة
 العمبلء؟
البيانات الناتجة عف ادوب لمجمع بيف المعامبلت التقميدية و ى منصة استخدمت الشركة الحل:

مف خبلؿ فحص سجبلت المكالمات و بيانات الشبكة االجتماعية. باإلضافة ل االجتماعية ثاحداأل
الرسـ البياني لتمؾ الشبكة االجتماعية، وتحميميا، ثـ انشاء تحدث معو، تـ اللمعرفة مف الذي 

كاف الناس في الشبكة االجتماعية لمعميؿ يغادروف، ثـ  أنو إذا كانت الشركة قادرة عمى أف تظير
 أكثر عرضة لمرحيؿ. الذي يصبح العميؿتأثير ذلؾ عمى 

مع بيانات العميؿ، يمكف لمشركة أف ترى كيؼ تؤثر لمشركة مف خبلؿ الجمع بيف خرائط التغطية 
إضافة معمومات حوؿ عدد المرات التي يستخدـ فييا العمبلء  إفّ  ،التغطيةمناطؽ الثغرات في 

وبيانات السوؽ حوؿ إدخاؿ أجيزة جديدة عف طريؽ  أجيزتيـ ىواتفيـ، ومعدؿ تكرار استبداؿ
نمط تصنيع اليواتؼ، سمح لمشركة بالتنبؤ بما إذا كاف مف المحتمؿ أف يقوـ عميؿ بتغيير 

 ـ الخدمة مقياساً البيانات بيذه الطريقة أعطى مقدّ الجمع بيف  ـ الخدمات. إفّ أو مقدّ  الخدمة
وتحسيف التخطيط لممنتجات الجديدة واستثمارات  ،العميؿ ؤثر بياأفضؿ بكثير لممخاطر التي سي
 (Claoudera, 2012) الشبكات لتحسيف رضا العمبلء.

 مجاالت البيانات الكبيرة: -2/1/8
 ,Ularu, G.E) اآلتية:ؿ مف المجاالت البيانات الضخمة يمكف استخداميا بشكؿ فعاؿ في ك

2012): 
 ،صبلحيا  في تكنولوجيا المعمومات مف أجؿ تحسيف األمف واستكشاؼ األخطاء وا 

 .مف خبلؿ تحميؿ األنماط في السجبلت الموجودة
 ،باستخداـ المعمومات مف مراكز االتصاؿ مف أجؿ الحصوؿ عمى  في خدمة العمبلء

العمبلء مف خبلؿ تخصيص الخدمات وفًقا نمط العمبلء وبالتالي تعزيز رضا 
 .لتوجياتيـ ورغباتيـ
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 ،مف خبلؿ استخداـ محتوى وسائؿ التواصؿ  في تحسيف الخدمات والمنتجات
ومف خبلؿ معرفة تفضيبلت العمبلء المحتممة يمكف لمشركة تعديؿ  ،االجتماعي

 .منتجاتيا مف أجؿ معالجة مساحة أكبر مف الناس
 عامبلت عبر اإلنترنت ألي صناعةفي الكشؼ عف الغش في الم. 
  في تقديـ المخاطر مف خبلؿ تحميؿ المعمومات مف المعامبلت في السوؽ

في المستقبؿ نقترح تحميؿ إمكانيات البيانات الضخمة والقوة التي يمكف  ،المالية
 .تمكينيا مف خبلؿ تحميؿ البيانات

 قتصاد قائم عمى البيانات الكبيرة:أفق جديدة ال -2/1/9
 لمعمالء: االئتمانحالة درجات  -2/1/9/1

ئتماف لمعمبلء في الصناعة ينات لممساعدة في تسجيؿ درجات االستخداـ التنقيب في البا قد تـّ ل
في تحديد ما إذا كاف ئتماف تماف بأنيا تقنية تساعد مقدمي االئة، ويمكف تعريؼ درجات االالمالي

ئتماف لمحصوؿ عمى شيوعا ىو اتخاذ قرارات االسيتـ منح االئتماف لمعمبلء، فاالستخداـ األكثر 
طمبات القروض  القرارات بشأففي  ئتماف أيضاً مبات القروض ويتـ تطبيؽ درجات االط

دارة الحسابات القائمة وتوقع ربحية المستيمكيف والعمبلء.ضع حدود االالشخصية، وو   ئتماف وا 
عبلقات العمبلء، مف خبلؿ دارة بشكؿ خاص في مجاؿ إ كاف تخزيف البيانات ناجحاً  لقد 
ستراتيجيات العمبلء ث يمكف لتجار التجزئة الشروع في استفادة مف مستودع البيانات، حياال

محددة مثبل تنميط العمبلء، وتجزئة العمبلء باستخداـ المعمومات في مستودع البيانات، ويمكف 
 العمبلء مثؿ: اتتقسيملمشركات تقسيـ عمبلئيا مف خبلؿ التنقيب عمى البينات إلى عدة 

  .العمبلء الذيف ينبغي القضاء عمييـ -1
 .العمبلء الذيف ينبغي إعادة تصميـ العبلقة معيـ -2
 العمبلء الذيف ينبغي أف تشارؾ الشركة. -3

 : AllElectronicsحالة شركة  -2/1/9/2
ىي شركة دولية ناجحة مع فروع في جميع أنحاء العالـ )شيكاغو، نيويورؾ، تورنتو، فانكوفر(، 
كؿ فرع لديو مجموعة خاصة بو مف قواعد البيانات، ونريد تقديـ تحميؿ لمبيعات الشركة حسب 
نوع البند لكؿ فرع لمربع الثالث، وتعتبر ىذه الميمة صعبة، خاصة وأف البيانات ذات الصمة 

 في مواقع عديدة. موزعة عمى عدة قواعد بيانات موجودة فعمياً 
 ,Han) اآلتيراسة كما في الشكؿ بيانات في ىذه الدالتنقيب عمى الويمكف توضيح عممية 

Kamber, 2012) 
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 اإلطار النموذجي لبناء واستخداـ مستودع البيانات(: 2-2الشكؿ )

ستخداـ مستودع البيانات ليذه الشركة لتسييؿ عممية وضح ىذا اإلطار النموذجي لبناء واحيث ي
ة )عمى سبيؿ البيانات حوؿ الموضوعات الرئيسع صنع القرار، إذ يتـ تنظيـ البيانات في مستود

المثاؿ: العميؿ، البند، المورد والنشاط(، ويتـ تخزيف البيانات لتوفير المعمومات مف منظور 
مف تخزيف  : بدالً تاريخي، كما ىو الحاؿ في ستة أشير إلى سنة وعادة ما يتـ تمخيصيا. مثبلً 

يخزف ممخص المعامبلت لكؿ نوع مف البنود  تفاصيؿ كؿ معاممة مبيعات، فمستودع البيانات قد
 ولكؿ مخزف وتمخيصيا حسب كؿ مستوى وكؿ منطقة مبيعات.
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 االصطناعيالذكاء  -2/2

 :االصطناعيالذكاء  مفيوم -2/2/1
 تجعميا تحاكي الحاسوبية البرامج وخصائص معينة تتسـ بيا سموؾ ىو االصطناعي:الذكاء 

ورد  واالستنتاج التعمـ عمى مف أىـ ىذه الخاصيات القدرة ،مياالقدرات الذىنية البشرية وأنماط عم
أفَّ ىذا المصطمح جدلي نظرًا لعدـ توفر تعريؼ  إال .اآللة في تبرمج عمى أوضاع لـ الفعؿ
 (McCarthy, 2007) .لمذكاء محدد
"قدرة النظاـ عمى تفسير البيانات الخارجية بشكؿ صحيح، والتعمـ مف  ىو االصطناعيالذكاء 

 ."ىذه البيانات، واستخداـ تمؾ المعرفة لتحقيؽ أىداؼ ومياـ محددة مف خبلؿ التكيؼ المرف
(Kaplan, Haenlein, 2019). 

حدى الركائز   Artificial Intelligenceاالصطناعيالذكاء ُيعتبر  أحد فروع عمـ الحاسوب، وا 
األساسية التي تقوـ عمييا صناعة التكنولوجيا في العصر الحالي، وُيمكف تعريؼ مصطمح 

بأنو قدرة اآلالت والحواسيب الرقمّية  -(AI)  الذي ُيشار لو باالختصار - االصطناعيالذكاء 
كالقدرة عمى التفكير  ،ا الكائنات الذكّيةعمى القياـ بمياـ ُمعينة ُتحاكي وُتشابو تمؾ التي تقوـ بي

أو التعُمـ مف التجارب السابقة أو غيرىا مف العمميات اأُلخرى التي تتطمب عمميات ذىنية، كما 
إلى الوصوؿ إلى أنظمة تتمتع بالذكاء وتتصرؼ عمى النحو الذي  االصطناعيييدؼ الذكاء 

تمؾ األنظمة لُمستخدمييا خدمات ُمختمفة يتصرؼ بو البشر مف حيث التعُمـ والفيـ، بحيث تُقدـ 
 (Copeland, 2019) .مف التعميـ واإلرشاد والتفاعؿ وما إلى ذلؾ

األجيزة التي تحاكي الذكاء البشري  ى األنظمة أولإ :(AI) :االصطناعيالذكاء يشير مصطمح 
إلى المعمومات التي تجمعيا. يتجمى  اً ف مف نفسيا استنادألداء المياـ والتي يمكنيا أف تحسّ 

 :في عدد مف األشكاؿ. بعض ىذه األمثمة االصطناعيالذكاء 
  لفيـ مشكبلت العمبلء بشكؿ أسرع  االصطناعيمذكاء لتستخدـ روبوتات المحادثة

 .وتقديـ إجابات أكثر كفاءة
  مف  ميمةيستخدمونو لتحميؿ المعمومات ال االصطناعيالقائموف عمى الذكاء

 .ة كبيرة مف البيانات النصية لتحسيف الجدولةمجموع
 إلى  اً متة لمبرامج التمفزيونية استناديمكف لمحركات التوصية تقديـ توصيات مؤت

 .عادات المشاىدة لممستخدميف
يتعمؽ بالقدرة عمى التفكير الفائؽ وتحميؿ البيانات أكثر مف تعمقو بشكؿ  االصطناعيالذكاء  إفّ 

عف الروبوتات عالية  اً االصطناعي يقدـ صور الذكاء  مى الرغـ مف أفّ وع ،معيف أو وظيفة معينة
إنو  ،األداء الشبيية باإلنساف التي تسيطر عمى العالـ، إال أنو ال ييدؼ إلى أف يحؿ محؿ البشر
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ييدؼ إلى تعزيز القدرات والمساىمات البشرية بشكؿ كبير. مما يجعمو أصبًل ذات قيمة كبيرة 
 (Russell, Norvig, 2011) .مف أصوؿ األعماؿ

 :االصطناعيتاريخ الذكاء  -2/2/2
إلى العقد الخمسيف مف القرف العشريف، وتحديدًا  االصطناعييعود تاريخ ظيور مصطمح الذكاء 

ما ُيعرؼ باختبار تورينج  بتقديـ Alan Turing ـ عندما قاـ العاِلـ آالف تورينغ1950عاـ 
Turing Test بتقييـ الذكاء لجياز الكمبيوتر، وتصنيفو ذكيًا في حاؿ قدرتو عمى  ىالذي ُيعن

إنشاء أوؿ برنامج يستخدـ الذكاء  محاكاة العقؿ البشري. بعد ظيور اختبار تورينج بعاـ واحد تـّ 
الذي كاف يشغؿ منصب  Christopher Stracheyمف ِقبؿ كريستوفر ستراشي  االصطناعي

عبر جياز  checkersإذ استطاع تشغيؿ لعبة الداما  ،سفوردرئيس أبحاث البرمجة في جامعة أك
مف جامعة كامبريدج بتصميـ  Anthony Oettinger الحاسوب وتطويرىا، ثـ قاـ أنتوني أوتنجر

تجربة ُمحاكاة مف خبلؿ جياز كمبيوتر لعممّية التسوؽ التي يقوـ بيا الشخص البشري في أكثر 
ياس قدرة الكمبيوتر عمى التعُمـ، وكانت ىذه أوؿ تجربة مف متجر، وقد ىدفت ىذه المحاكاة إلى ق

ـّ إعبلف مفيوـ الذكاء   Machine learningناجحة لما ُيعرؼ بتعُمـ اآللة  بشكؿ  االصطناعيت
ـ في كمّية دارتموث، ولكنو لـ ُيحقؽ أي تقّدـ عمى مدى عشريف عامًا تقريبًا، 1956رسمي عاـ 

 Editors of)  اسوبّية المحدودة التي كانت متوفرة آنذاؾ.وقد يعود سبب ذلؾ إلى الُقدرات الح
Encyclopaedia Britannica, 1998) 

وفي  ،ـ تـ بناء مركبة ستانفورد، وىي أوؿ مركبة ُمسيرة عف طريؽ الكمبيوتر1979في عاـ 
ـ تمكف أوؿ جياز حاسوب مف التغُمب عمى ُمنافس بشري في لعبة الشطرنج، وبدأت 1997عاـ 

في بداية القرف الواحد والعشريف حتى أصبحت  االصطناعيوتيرة التسارع في عمـ الذكاء 
الروبوتات التفاعمّية ُمتاحة في المتاجر، بؿ إف األمر تعدى ذلؾ ليصبح ىناؾ روبوت يتفاعؿ 

اعر المختمفة مف خبلؿ تعابير الوجو، وغيرىا مف الروبوتات التي أصبحت تقوـ بمياـ مع المش
الذي يقوـ بميمة البحث واالستكشاؼ عف األماكف النائية في  Nomadصعبة كالروبوت نوماد 

 (Schaeffer, 2007) .القطب الجنوبي، وُيحدد موقع النيازؾ في المنطقة
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 :االصطناعيأنواع الذكاء  -2/2/3
 أنواع الذكاء اإلصطناعي(: 3-2الشكؿ )

 

ِتبعًا لما يتمتع بو مف قدرات إلى ثبلثة أنواع ُمختمفة عمى  االصطناعيُيمكف تصنيؼ الذكاء 
 (2019)خطاب،  النحو اآلتي:

 Artificial Narrow Intelligence ANIالمحدود أو الضيق:  االصطناعيالذكاء  -1
التي تستطيع القياـ  االصطناعيأحد أنواع الذكاء  المحدود أو الضيؽ االصطناعيُيعتبر الذكاء 
نظمة ذكاء اصطناعي يمكنيا أفمثبًل ىناؾ ، أي أنو يتخصص في مجاؿ واحدبمياـ ُمحددة 

السيارات ذاتّية القيادة، أو حتى برامج التعُرؼ ، أو التغمب عمى بطؿ العالـ في لعبة الشطرنج
أكثر األنواع شيوعًا وتوفرًا في  االصطناعيور، وُيعتبر ىذا النوع مف الذكاء عمى الكبلـ أو الص

 وقتنا الحالي.
  Artificial General Intelligence AGI العام: االصطناعيالذكاء  -2

وىو النوع الذي ُيمكف أف ي عمؿ بقدرة ُتشابو قدرة اإلنساف مف حيث التفكير، إذ ُيركز عمى جعؿ 
إنشاء ىذا  إفّ اآللة قادرة عمى التفكير والتخطيط مف تمقاء نفسيا وبشكؿ ُمشابو لمتفكير البشري، 
، فكؿ ما دى بعالنوع مف الذكاء أصعب بكثير مف النوع السابؽ ونحف لـ نصؿ إلى ىذا المستو 

يوجد حتى اآلف ُمجرد دراسات بحثّية تحتاج لمكثير مف الجيد لتطويرىا وتحويميا إلى واقع، وتعد 
دراسة الذكاء  طرؽ مف Artificial Neural Networkاالصطناعيةطريقة الشبكة العصبّية 

  .العاـ االصطناعي
 Artificial Super Intelligence ASIالفائق:  االصطناعيالذكاء  -3
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فكر أذكى بكثير مف أفضؿ “يعرؼ الفيمسوؼ في أكسفورد نيؾ بوستروـ الذكاء الفائؽ بأنو 
، بما في ذلؾ اإلبداع العممي والحكمة العامة والميارات اً ة في كؿ مجاؿ تقريبالعقوؿ البشري
 .مجااًل شيقا  لمتعمؽ بو االصطناعي، وبسبب ىذا النوع يعتبر مجاؿ الذكاء ”االجتماعية

الفائؽ النوع الذي قد يفوؽ مستوى ذكاء البشر، والذي يستطيع القياـ  االصطناعيُيعتبر الذكاء 
 بالمياـ بشكؿ أفضؿ مما يقوـ بو اإلنساف الُمتخصص وذو المعرفة، وليذا النوع العديد مف

 االصطناعيتطور الذكاء (: 4-2الشكؿ )
صدار الخصائص التي ال بد أف يتضمنيا؛ كالقدرة عمى التعُمـ ، والتخطيط، والتواصؿ التمقائي، وا 

ليس لو أي وجود في الفائؽ ُيعتبر مفيومًا افتراضيًا  االصطناعياألحكاـ، إال أف مفيـو الذكاء 
 (Fourtané, 2019) عصرنا الحالي.

 

ـ ىذا التصنيؼ  االصطناعيوُيمكف أيضًا تصنيؼ الذكاء  ِتبعًا لموظائؼ التي يقوـ بيا، إذ يضُّ
 (Joshi, 2019)أربعة أنواع ُمختمفة كاآلتي: 

  اآلالت التفاعمّية: -1
أنواع الذكاء  أبسط Reactive Machines الخاص باآلالت التفاعمّية االصطناعيعتبر الذكاء ي

إذ يفتقر ىذا النوع إلى القدرة عمى التعُمـ مف الخبرات السابقة أو التجارب الماضّية  ،االصطناعي
لتطوير األعماؿ المستقبمّية، فيو يتفاعؿ مع التجارب الحالّية إلخراجيا بأفضؿ شكؿ ُممكف، ومف 

 التي تـ تطويرىا مف شركة Deep Blue أجيزة االصطناعياألمثمة عمى ىذا النوع مف الذكاء 
IBMونظاـ ، AlphaGo  .التابع لشركة جوجؿ 

  الذاكرة المحدودة: -2
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بيانات  تخزيف Limited Memoryذو الذاكرة المحدودة  االصطناعييستطيع نوع الذكاء 
 ،التجارب السابقة لفترة زمنّية محدودة، وُيعد نظاـ القيادة الذاتّية مف أفضؿ األمثمة عمى ىذا النوع

حيث يتـ تخزيف السرعة األخيرة لمسيارات اأُلخرى، ومقدار بعد السيارة عف السيارات األخرى، 
 خرى البلزمة لمقيادة عبر الطرؽ.والحد األقصى لمسرعة، وغيرىا مف البيانات األُ 

 
  نظرّية العقل: -3
بفيـ اآللة لممشاعر اإلنسانّية،  Theory of Mind االصطناعيعنى ىذا النوع مف الذكاء يُ 

والتواصؿ معيـ، ومف الجدير بالذكر أنو ال يوجد أّية تطبيقات عممّية  شخاصوالتفاعؿ مع األ
 . االصطناعيحاليًا عمى ىذا النوع مف الذكاء 

  العمم الّذاتي: -4
-Self الذاتي ُيعتبر نوع العمـ 

التوقعات  learning  مف
يصبو إلييا عمـ  المستقبمية التي 
، االصطناعي الذكاء 

لدى اآلالت وعي  بحيث يتكوف 
خاصة، األمر  ذاتي ومشاعر 
أكثر ذكاًء مف  الذي سيجعميا 
وال يزاؿ ىذا  الكائف البشري، 
موجود عمى  المفيوـ غير 

 .أرض الواقع
تصنيؼ الذكاء  (: 5-2الشكؿ )
لموظائؼ التي  ِتبعًا  االصطناعي

 يقوـ بيا
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 :االصطناعيالذكاء إمكانيات  -2/2/4
  المعمومات عف طريؽ الممارسات العممية، كما أنو قادر  االصطناعييكتسب الذكاء

 .عمى التمييز بيف القضايا المتعددة بشكؿ دقيؽ
  استجابتو لممتغيرات، وتميزه بالمرونة وسرعة رد  االصطناعيمف أىـ قدرات الذكاء

 .الفعؿ في جميع المواقؼ
  يتمتع بقدرتو عمى اإلدراؾ الحسي، وبالتالي اتخاذ القرارات بشكؿ  االصطناعيالذكاء

تقاف نتائجيا، ومف ثـ اختيار أفضؿ  سميـ، اعتماداً  عمى دراسة جميع االحتماالت وا 
 .مطموبةالقرارات التي تؤدي إلى النتائج ال

  جراء التحسينات األفضؿ التمكف مف اكتشاؼ األخطاء وتصحيحيا بشكؿ سريع، وا 
 .في المستقبؿ

  ّبدأ مع تطوير بعض البرامج الحاسوبية  االصطناعيالذكاء  يمكف القوؿ بأف
المختمفة، وعمى رأسيا برامج لعبة الشطرنج، حينما قاـ العالـ كمود شانوف برسـ 
خوارزمية تؤىؿ الحاسوب لمعب الشطرنج وتوقع كؿ احتماالت تحرؾ البلعب 

 .اآلخر

 ؟االصطناعيما العوامل الدافعة العتماد الذكاء  -2/2/5
 :عبر الصناعات االصطناعيمى تطوير الذكاء ىناؾ ثبلثة عوامؿ تحث ع

إف وفرة قدرة الحوسبة في  .توفر إمكانية الحوسبة عالية األداء بسيولة وبأسعار معقولة .1
، مّكف مف الوصوؿ السيؿ لمقدرة عمى الحوسبة بأداء Cloud مجاؿ األعماؿ في السحابة

عاٍؿ وبأسعار معقولة. وقبؿ ىذا التطور، كانت بيئات الحوسبة الوحيدة المتاحة لمذكاء 
 .غير قائمة عمى السحابة وتحتاج إلى تكاليؼ باىظة االصطناعي

التعمـ مف  إلى االصطناعييحتاج الذكاء  .وجود كميات كبيرة مف البيانات المتاحة لمتعمـ .2
خبلؿ الكثير مف البيانات إلجراء التنبؤات الصحيحة. وقد أدى ظيور أدوات مختمفة 
لجمع البيانات الُمصنفة، باإلضافة إلى إمكانية المنظمات مف تخزيف ىذه البيانات 
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ومعالجتيا بسيولة وبتكمفة ميسورة سواء البيانات الييكمية أو غير الييكمية، إلى تمكف 
 .وتدريبيا االصطناعينظمات مف إنشاء خوارزميات الذكاء المزيد مف الم

تدرؾ الشركات بشكؿ متزايد الميزة  .التطبيقي ميزة تنافسية االصطناعيتوفر تقنية الذكاء  .3
عمى أىداؼ األعماؿ وجعميا أولوية عمى  االصطناعيالتنافسية لتطبيؽ رؤى الذكاء 

لتوصيات المستيدفة التي تقدميا مستوى األعماؿ. عمى سبيؿ المثاؿ، يمكف أف تساعد ا
عمى اتخاذ قرارات أفضؿ بشكؿ أسرع. كما يمكف لمعديد مف  االصطناعيتقنية الذكاء 

أف تؤدي إلى خفض التكاليؼ وتقميؿ المخاطر  االصطناعيميزات وقدرات الذكاء 
 .وتسريع الوقت لموصوؿ إلى السوؽ وغير ذلؾ الكثير

 
 
 
 

 :االصطناعيمفردات ومكونات الذكاء  -2/2/6
 ، وىي:االصطناعييوجد العديد مف الحقوؿ الفرعّية لمذكاء 

 االصطناعيمفردات الذكاء (: 6-2الشكؿ )
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  Machine Learning :اآللةتعُمم  -أ
جعؿ الحاسوب قادرًا عمى التعُمـ مف تمقاء نفسو بالذي ُيعنى  االصطناعيىو أحد فروع الذكاء  

مف أية خبرات أو تجارب سابقة، مما يجعمو قادرًا عمى التنبؤ واتخاذ القرار الُمناسب بشكؿ سريع، 
 ويكوف ذلؾ مف خبلؿ تطوير الخوارزميات التي تسمح بمثؿ ىذا األمر، وتجُدر اإلشارة إلى أنو 

 تعمـ اآللة(: 7-2الشكؿ )

  Arthur Samuelـ مف ِقبؿ آرثر صموئيؿ1959ىذا المصطمح ألوؿ مرة في العاـ قد تـ طرح 
 
 :Data Mining تنقيب البيانات -ب

ستخراج "المعرفة" مف كميات كبيرة مف البيانات، ىذا المصطمح يشير التنقيب في البيانات إلى ا
البيانات الكبيرة  ىو في الواقع تسمية خاطئة فاألصؿ ىنا ىو التنقيب عمى المعرفة مف خبلؿ

المتوفرة وليس التنقيب عمى البيانات، كمثاؿ التنقيب عف الذىب في الصخور وليس التنقيب عمى 
الصخور، فالبيانات ىي بمثابة الصخور أو الرمؿ بينما المعرفة فيي الذىب المستخرج مف 

في  يبلً البيانات وىكذا، وىناؾ العديد مف المصطمحات األخرى التي تحمؿ معنى مختمؼ قم
 ,Hanستخراج المعرفة، تحميؿ البيانات أو أنماط البيانات )التنقيب عمى البيانات مثؿ ا

Kamber, 2016 ) 
التنقيب في البيانات ليست طريقة لميجوـ عبى البيانات، عمى العكس مف ذلؾ، بؿ ىو وسيمة 

ى عقمية جديدة في ب نحف بحاجة إلستخداـ تمؾ المعمومات. ليذا السبثـ ا لتنظيـ البيانات، ومف
، نترؾ ستخراج البيانات. يجب أف نكوف منفتحيف عمى إيجاد عبلقات وأنماط لـ تتخيميا أبداً ا

مف فرض نموذج عمى البيانات التي نشعر أنيا سوؼ تكرر األنماط  البيانات تخبرنا القصة بدالً 
 الفعمية.

 (Mysore, 2014)ىناؾ أربع فئات مف التنقيب عمى البيانات وىي كما يمي: 
وىي األساليب المستمدة مف التنبؤ اإلحصائي التقميدي  :Predictionأدوات التنبؤ  .1

نحدار، حصائيات التقميدية مثؿ تحميؿ االلمتنبؤ بقيمة المتغير، تشمؿ ىذه التقنية اإل
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دوات التنبؤ ىي أوالتحميؿ المتعدد، وما إلى ذلؾ، والطرؽ غير التقميدية المستخدمة في 
 والتعمـ اآللي. االصطناعي الذكاء

: تحاوؿ أدوات التصنيؼ تمييز فئات مختمفة مف األشياء classificationالتصنيف  .2
 أو اإلجراءات.

لتجميع المنتجات  ىي أدوات قوية جداً  :clustering analysisتحميل المجموعات  .3
ويتـ تحديد ىذه المجموعات مف قبؿ  ،إلى مجموعات التي تقع بشكؿ طبيعي معاً 

 البرنامج وليس الباحثيف، معظـ المجموعات المشتركة قد ال يكوف ليا فائدة تذكر في
قد تكوف بالغة األىمية كتشافيا قرار األعماؿ، ومع ذلؾ واحد أو اثنيف مف التي يتـ ا

 عطاء األعماؿ ميزة عمى منافسييا.ويمكف االستفادة منيا إل
: عمى سبيؿ المثاؿ، association rules Discoveryكتشاف قواعد التجميع ا .4

أنواع الكتب التي يقرأىا أشخاص معينوف، وما ىي المنتجات التي تشترييا مجموعات 
لمشركات استخداـ ىذه المعمومات معينة مف األشخاص، وما إلى ذلؾ، ويمكف 

 ستيداؼ أسواقيا.ال
 :Information Retrieval and Semantic Web داللياسترجاع المعمومات والويب ال -ج

ُيقصد باسترجاع المعمومات إجراء عممّية البحث عف البيانات والُمستندات أيًا كاف نوعيا، والتي 
وذلؾ مف خبلؿ مفيوـ الويب الداللي الذي يحّوؿ البيانات  قد تكوف موجودة عبر الويب،

عمى شبكة الويب العالمّية إلى قاعدة بيانات عالمّية تترابط فييا المعمومات، بحيث الموجودة 
تكوف مفيومة مف قبؿ اآلالت وال ُيحصر استخداميا عمى البشر فقط، فمف خبلؿ ىذا األمر 
يكوف بمقدور اآللة حجز التذاكر عبر اإلنترنت، أو استخداـ القواميس الموجودة عبر الويب، أو 

 مور التي تتطمب باألصؿ استخدامًا بشريًا إلتماميا. غيرىا مف األ
 :Knowledge Representation المعرفةكتشاف واتمثيل  -د

الذي ييتـ بتمكيف اآلالت مف التفكير واتخاذ  االصطناعيُيعتبر تمثيؿ المعرفة مجاؿ الذكاء 
نات ُتستخد ـ لتبادؿ القرار، إذ يتـ جمع وتخزيف ىذه المعارؼ التي تكتسبيا اآللة في قاعدة بيا
دارتيا، وتكوف مرجعًا التخاذ أّية قرارات ذكّية قد تصدر عف اآللة.   المعرفة وا 

 Logical Reasoning and Probabilistic التفكير المنطقي والتفكير االحتمالي -ه
Reasoning: 

أحد األشكاؿ الُمختمفة لمتفكير، إذ يتـ استنتاج  االصطناعيُيعتبر التفكير المنطقي في الذكاء 
وُيقابؿ التفكير المنطقي ما ُيعرؼ بالتفكير االحتمالي،  الحقائؽ واستنباطيا مف بيانات ُمتوفرة،

الذي يأخذ مفيوـ االحتماؿ وعدـ التأُكد مف المعرفة، وذلؾ لمتعاُمؿ مع جميع الظروؼ المستقبمّية 
  شؾ في حدوثيا.غير المؤكدة، والتي تحتمؿ ال



- 45 - 
 

 :االصطناعيوسمبيات الذكاء  فوائد، تحديات -2/2/7
. إف الشركات التي تضيؼ االصطناعيىناؾ العديد مف قصص النجاح التي تثبت قيمة الذكاء 

التعمـ اآللي والتفاعؿ اإلدراكي إلى عمميات األعماؿ التقميدية والتطبيقات يمكنيا أف تحّسف بشدة 
 .وتعزز مف اإلنتاجيةمف تجربة المستخدـ 

 فوائد، تحديات وسمبيات الذكاء االصطناعي(: 8-2الشكؿ )

 (Flair, 2019) كاآلتي:يمكف تصنيفيا  االصطناعيولسرد إيجابيات الذكاء 
: وذلؾ مف خبلؿ إمكانّية قياـ اآلالت بعمميا بشكؿ ُمستمر 24/7ة الدائم االستمرارية -1

عمى اإلنتاج عمى الدواـ دوف النظر إلى الوقت دوف الشعور بكمؿ أو ممؿ، وثبات قدرتيا 
 .أو الظروؼ المحيطة بالعمؿ

العديد مف التطبيقات التي أصبحت ذات  االصطناعياليومّية: يوفر الذكاء  التطبيقات -2
أىمّية لمحياة اليومّية لئلنساف، ويعد الياتؼ الذكي وما يحتويو مف أنظمة ذكّية متنوعة 
كنظاـ تحديد المواقع، أحد أبرز األمثمة عمى حاجة اإلنساف لتطبيقات الذكاء 

 .المختمفة االصطناعي
الكبرى عمى أنظمة الذكاء : حيث اعتمدت العديد مف المؤسسات المساعد الرقمي -3

 .لتقديـ الخدمات لعمبلئيا بداًل مف الموظؼ التقميدي االصطناعي
لمقياـ  االصطناعيالتخُمص مف األعماؿ الُمتكررة: إذ ُيمكف استخداـ أنظمة الذكاء  -4

باألعماؿ االعتيادّية التي تتطمب نفس آلّية العمؿ في كؿ مرة، كما ُيمكف استخداـ ىذه 
 .األنظمة لمقياـ باألعماؿ التي قد ُتشكؿ خطرًا عمى حياة اإلنساف

التي تُقدـ الرعاية  االصطناعيالرعاية الطبّية: يوجد العديد مف أنظمة الذكاء  تطبيؽ -5
خبلؿ أجيزة محاكاة الجراحة، أو تمؾ التطبيقات التي ُتساعد الطبّية لئلنساف، وذلؾ مف 

عمى كشؼ االضطرابات العصبية أو تمؾ التي تُتيح لممريض معرفة اآلثار الجانبية 
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لؤلدوية، كما ال بد مف ذكر تطبيقات الجراحة اإلشعاعية التي ساعدت عمى إمكانية 
 .لمحيطةاستئصاؿ األوراـ دوف إلحاؽ أي أذى باألنسجة السميمة ا

التعامؿ مع كـ ىائؿ  االصطناعيمعالجة كـ ىائؿ مف البيانات: بإمكاف أنظمة الذكاء  -6
 .مف البيانات وتخزينيا ومعالجتيا

يساىـ في الحد  االصطناعيالخطأ: إف استخداـ اإلنساف ألنظمة الذكاء  احتماالتتقميؿ  -7
الكبيرة في تأدّية ىذه مف نسبة الخطأ التي قد تحدث أثناء تنفيذ المياـ، عدا عف الدقة 

 .المياـ
القياـ باألعماؿ التي قد  االصطناعيالقياـ باألعماؿ الصعبة: تستطيع أنظمة الذكاء  -8

يعجز البشر عف تأديتيا، كعمميات التنقيب واستكشاؼ األماكف التي يصعب الوصوؿ 
 .إلييا كقاع المحيط

عمى  االصطناعيومع ذلؾ، ىناؾ بعض العقبات. حيث قامت القميؿ مف الشركات بنشر الذكاء 
ما تكوف  اً تخدموا الحوسبة السحابية، فغالبنطاؽ واسع، لعدة أسباب. عمى سبيؿ المثاؿ، إذا لـ يس

رة عالية ُمكمفة لمغاية. كما أنيا ُمعقدة في اإلنشاء وتتطمب خب االصطناعيمشروعات الذكاء 
، باإلضافة إلى االصطناعيإف معرفة متى وأيف يتـ دمج الذكاء  ،لطمب مع نقص اإلمداداتا

 .وقت المجوء إلى الجيات الخارجية، سيساعد عمى تقميؿ ىذه الصعوبات
  (Flair, 2019) كالتالي: االصطناعييمكف سرد سمبيات الذكاء 

  وتحديثيا  االصطناعيالتكمفة العالّية التي تترتب عمى استخداـ أنظمة الذكاء
 وصيانتيا. 

  باألخبلقيات والقيـ البشرّية، فيذه األنظمة  االصطناعيعدـ وعي أنظمة الذكاء
تفتقر إلى القدرة عمى اتخاذ األحكاـ الُمناسبة، فيي تيتـ فقط بتنفيذ ما ُصمِّمت 

 ألجمو دوف النظر إلى ما ىو صحيح وخاطئ في تنفيذ المياـ. 
 عمى تغيير نظاـ عمميا وتطويره في حاؿ تمقييا  االصطناعي عدـ قدرة أنظمة الذكاء

 نفس البيانات في كؿ مرة، وىذا األمر قد يجعميا عديمة الفائدة في مرحمة ُمعينة. 
  إلى االستجابة لمظروؼ والتغيرات التي قد تحدث  االصطناعيافتقار أنظمة الذكاء

 درة البشر عمى ذلؾ. في بيئة العمؿ، وعدـ قدرتيا عمى اإلبداع واالبتكار كق
  االستغناء عف العديد مف العّماؿ والموظفيف نتيجة استخداـ أنظمة الذكاء

  .واالعتماد عمييا بداًل مف اإلنساف االصطناعي

 استخدامووكيفية  مساعدة المنظمات االصطناعيكيف يمكن لمذكاء  -2/2/8
 في الشركات:
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ىو أف يحاكي ويتخطى الطريقة التي يستوعب ويتفاعؿ بيا  االصطناعيلمذكاء  إف المبدأ الرئيس
 أف بعد  الركيزة األساسية لتحقيؽ االبتكار.  اً األمر الذي أصبح سريع ،البشر مع العالـ مف حولنا

رؼ عمى أنماط البيانات تتع التي اآللي التعمـ مف عدة بأشكاؿ اً مزود االصطناعي الذكاء أصبح
                                خبلؿ:إضافة قيمة إلى أعمالؾ مف  االصطناعيبما ُيمّكف مف عمؿ التنبؤات، يمكف لمذكاء 

 توفير فيـ أكثر شمولية لفيض البيانات المتوفرة. 
 عف المياـ  المياـ ذات التعقيد الشديد فضبلً  االعتماد عمى التنبؤات مف أجؿ أتمتة

 المعتادة
نتاجيتيا عف طريؽ أتمتة  االصطناعيتعمؿ تكنولوجيا الذكاء  عمى تحسيف أداء المؤسسات وا 

 االصطناعيكما يمكف لمذكاء  ،العمميات أو المياـ التي كانت تتطمب القوة البشرية فيما مضى
فيـ البيانات عمى نطاؽ واسع ال يمكف ألي إنساف تحقيقو. وىذه القدرة يمكف أف تعود بمزايا كبيرة 

التعمـ اآللي لتوفير مستوى مف  Netflix تستخدـ شركة عمى األعماؿ. فعمى سبيؿ المثاؿ
 .2017بالمائة في عاـ  25مما ساعد الشركة عمى تنمية قاعدة عمبلئيا بأكثر مف  التخصيص

(Gavira, 2018) 
ا وما زالت تستثمر فييا بشكؿ معظـ الشركات جعمت مف عمـو البيانات أولوية بالنسبة لي

مف الرؤساء التنفيذييف، والذي  3000ألكثر مف  Gartner الستطبلع أجرتو شركة اً وفق ر،كبي
رى صنؼ فيو المشاركوف التحميبلت والمعمومات المينية كأفضؿ تقنيات مميزة لمنظماتيـ. وي

ستراتيجية لشركاتيـ، اطبلع أف ىذه التقنيات ىي األكثر شمميـ االست فالرؤساء التنفيذيوف الذي
 (Gartner, 2018) .وبالتالي، فإنيا تجذب أكثر االستثمارات الجديدة

قيمة لمعظـ الوظائؼ واألعماؿ والمجاالت. فيو يشمؿ تطبيقات عامة  االصطناعييقدـ الذكاء 
 :وتطبيقات لمجاالت معينة، مثؿ

  استخداـ البيانات الخاصة بالمعامبلت والبيانات الديموغرافية لمتنبؤ بمدى إنفاؽ
 .(عمبلء معينيف عمى مدى عبلقتيـ مع الشركة )أو القيمة الدائمة لمعميؿ

 إلى سموؾ العميؿ وتفضيبلتو اً تحسيف األسعار استناد. 
  استخداـ خاصية التعرؼ عمى الصور لتحميؿ صور األشعة السينية لعبلمات

  .السرطاف

 :االصطناعيقصص نجاح الذكاء  -2/2/9
 :ىو العامؿ الدافع وراء بعض قصص النجاح الميمة االصطناعيُيعد الذكاء 
 اً وفق (Ramaswamy, 2017)أنتجت وكالة ، Associated Press اً قصص 

لكتابة قصص  االصطناعيمرة عف طريؽ تدريب برنامج الذكاء  12أكثر بمقدار 
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إخبارية قصيرة عف األرباح. وىذا الجيد حرر صحفيي الوكالة لكتابة مقاالت أكثر 
 .عمًقا

  أداةتسمح Deep Patient قاـ بتطويرىا  االصطناعي، وىي أداة تعتمد عمى الذكاء
، لؤلطباء بالتعرؼ عمى المرضى المعرضيف Mount Sinai لمطب في Icahn كمية

مريض لمتنبؤ لمخاطر عالية قبؿ تشخيص األمراض. وتحمؿ األداة التاريخ الطبي لم
 (Gutierrez, 2017)قبؿ عاـ واحد مف بداية ظيورىا،  اً مرض 80بما يقرب مف 

 :االصطناعيمستقبل الذكاء  -2/2/10
عمى مدى السنوات  االصطناعييشير الخبراء إلى االىتماـ الكبير واالستثمارات في مجاؿ الذكاء 

 :القميمة المقبمة
 تقدر Deloitte  االصطناعيمميار دوالر أمريكي عمى الذكاء  57.6أف يتـ إنفاؽ 

 2017، أي خمسة أضعاؼ ما عميو األمر في عاـ 2021والتعمـ اآللي بحموؿ عاـ 
 يشير معيد McKinsey Global تريميونات  5.8إلى  3.5مف  إلى إمكانية إنفاؽ

عبر  االصطناعيفي القيمة التجارية المحتممة المعتمدة عمى الذكاء  دوالر أمريكي
 .مجاالً  19
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 نيتينالعالقة بين التق -2/3

 إلى ربما ، مؤخًرا كثيًرا تسمعيما طنانتاف كممتاف ىي تمؾ. الكبيرة البيانات. االصطناعي الذكاء
 ىؿ الكبيرة؟ والبيانات االصطناعي الذكاء بيف واالختبلؼ التشابو أوجو ىي ما. التشوش حد

 صحيحة؟ مقارنة إجراء يمكف ىؿ متشابية؟ ىي ىؿ مشترؾ؟ شيء أي لدييـ
 (NewVantage Partners, 2018) بيا قاـكبل التقنيتيف وقد  عف استقصائية دراسة وجدت
 أف ذكروا التنفيذييف المديريف مف٪ 97.2 أف عالي مستوى عمى التنفيذييف المديريف عمى

 .بنية تحتية ليا وحتى مرحمة اإلستخداـ ءببنا مف كؿ مف التقنيتيف في تستثمر شركاتيـ
 والبيانات االصطناعي الذكاء أف يشعروف التنفيذييف المديريف مف٪ 76.5 أف ، ذلؾ مف واألىـ
 الذكاء مبادرات تمكيف ىو أكبر بشكؿ البيانات توفر وأف وثيؽ بشكؿ مترابطيف أصبحا الكبيرة

 .مؤسساتيـ داخؿ المعرفية والمبادرات االصطناعي
 ارتكابو، يتـ طبيعًيا خطأً  الكبيرة البيانات ضد االصطناعي الذكاءالتضارب بيف مفيومي  يعد

 مختمفة أدوات كؿ منيما لديو لكف. عند الضرورة مًعا يعمبلف االثنيف أف إلى جزئًيا ذلؾ ويعزى
 كوبرز ووترىاوس برايس شركة في الباحثيف كبير موريسوف، آالفالمطموبة، يقوؿ  الميمة لتحقيؽ

 الكبيرة البيانات ماىية عف الكثير حًقا يعرفوف ال الناس مف الكثير أف أجد: "العمبلقة االستشارية
 ".االصطناعى الذكاء" ىو ما أو ،الكبيرة البيانات تحميؿ أو الحقيقية

 لذلؾ ومف ىذا الباب أراد الباحث توضيح بعض الفرؽ بيف التقنيتيف وكيؼ يتـ إستثمارىما معا.
 الفرق بين مفيوم البيانات الكبيرة ومفيوم الذكاء اإلصطناعي: -2/3/1

 ( أف الفرؽ الرئيسي بيف التقنيتيف ىو أف البيانات الكبيرة تعتبرMorrison, 2016وقاؿ أيضا )
مدخؿ لمبيانات األولية التي يتـ بموجبيا تنظيفيا، وىيكمتيا، تأميف التكامؿ المطموب قبؿ أف 
تصبح مفيدة، في حيف أف الذكاء اإلصطناعي يقؼ عند المخرج وىو بالتالي الذكاء الذي يتنج 

 عف البيانات المعالجة، وىذا ما يجعؿ التقنيتيف مختمفتيف بالطبيعة.
 المعرفية، الوظائؼ بأداء لآلالت تسمح التي الحوسبة أشكاؿ مف شكؿ ىو االصطناعي الذكاء
 تطبيقات تتفاعؿ .البشر بيا يعمؿ التي الطريقة بنفس المدخبلت، مع التفاعؿ أو التمثيؿ مثؿ

، ولكف تكوف ىناؾ اإلستجابة والرد والتفاعؿ مكتوبة بشكؿ البيانات مع أيًضا التقميدية الحوسبة
، وىناؾ في حاؿ ظيور أي نتيجة غير متوقعة أو غير مبرمجة Code ثابت مف أصؿ البرنامج

مسبقا فمف يكوف ىناؾ تفاعؿ معو حتى يتـ إعادة صياغتو مع البرنامج يدويا. ولكف تقوـ أنظمة 
الذكاء اإلصطناعي بتغيير سموكيا بإستمرار إلستيعاب التغييرات في النتائج وتعديؿ ردود 

 األفعاؿ.
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تـ تصميـ الذكاء اإلصطناعي لتحميؿ وتفسير البيانات ومف ثـ حؿ المشكمة أو معالجتيا بناء 
، يتعمـ الحاسوب كيفية machine learningعمى تمؾ التفسيرات. مف خبلؿ تقنية تدريب اآللة 

 التصرؼ أو الرد عمى نتيجة معينة ويتعمـ كيؼ يجب أف يتصرؼ بنفس الطريقة في المستقبؿ.
الكبيرة تشبو طبيعة الحوسبة القديمة، فيي ال تعمؿ وفقا لمنتائج بؿ تبحث عنيـ فقط،  البيانات

ولكف البيانات ممكف  كبيرة جدا مف البيانات، sets مجموعات تعريؼ وتحديدوذلؾ عف طريؽ 
أف تكوف متنوعة كثيرا. ففي منظومة البيانات الكبيرة، يمكف أف تكوف البيانات مييكمة كبيانات 

ت التي يتـ تخزينيا في قاعدة بيانات عبلئقية. وممكف أف تكوف بيانات شبو مييكمة أو المعامبل
 غير مييكمة مثؿ الصور والبريد اإللكتروني وما إلى ذلؾ.

فالبيانات الكبيرة ىي بالمقاـ األوؿ تيتـ بإكتساب نظرة في ىناؾ أيضا إختبلؼ في اإلستخداـ،  
ـ أو البرامج التمفزيونية التي تقترحيا عميؾ بناء عمى ما األفبل Netflixالعمؽ. مثاؿ: كيؼ يعرؼ 

تشاىده؟ الجواب أنو ينظر إلى عادات العمبلء اآلخريف وما يعجبيـ ويستنتج أنؾ قد يكوف لديؾ 
 إىتماـ بذات الشيء.

مفيوـ الذكاء اإلصطناعي يدور حوؿ إتخاذ القرارات، والتعمـ إلتخاذ قرارات أفضؿ. وأمثمة ذلؾ 
ذاتية القيادة، أو جتى أجيزة فحص العينات الطبية، تتجمى في البرامج ذاتية الضبط، أو سيارات 

 وبذلؾ فإف الذكاء اإلصطناعي يقوـ بميمات يعمميا البشر ولكف بشكؿ أسرع ومع تقميؿ كبير
 لؤلخطاء.

 :مًعاالبيانات الكبيرة والذكاء اإلصطناعي  -2/3/2
 يعمبلف سويا الكبيرة والبيانات االصطناعى الذكاء أف إال ،بالوظيفة اختبلفيما مف الرغـ عمى
 سبيؿ عمى. اآلليوالتعمـ  ذكائو لبناء بيانات إلى يحتاج االصطناعى الذكاء ألف ذلؾ. جيد بشكؿ
 الصور آالؼ عمى االطبلعوذلؾ ب اآللي، بالتعمـ الصور عمى التعرؼ تطبيؽ يقوـ المثاؿ،
 .المستقبؿ في عمييا التعرؼ مف تمكفي حتى الطائرة يشكؿ الذي ما تعمـيل لطائرة
 قبؿ أوالً  القش عف القمح فصؿ يجبلذلؾ  البيانات، مف ىائمة كمياتحوؿ  الكبيرة البيانات تحوـ
 بالفعؿ،" تنظيفيا" تـ قد تعمـ اآللةو  الذكاء اإلصطناعي في المستخدمة البيانات. شيء بأي القياـ
 .الكبيرةو  األولى الخطوة كانت تمؾ لذلؾ. بالفعؿ ضرورية غيرالو  مكررةالو  الغريبة بيانات إزالة مع
 البيانات الكبيرة البيانات توفر أف يمكف. زدىريبدأ وي أف مذكاء اإلصطناعيل يمكف ذلؾ، بعد

 مف نوع وىو األولي، التدريب: البيانات تعمـ مف نوعاف ىناؾ. التعمـ خوارزميات لتدريب البلزمة
 عف الذكاء اإلصطناعي تطبيقات تتوقؼ ال. روتينيدوري و  بشكؿ البيانات وجمع تحضير،ال

 وضبط جديدة بيانات تمقي في ر تمؾ التطبيقاتستمت. األولي التدريب مف االنتياء بمجرد التعمـ
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 في البيانات إلى حاجة ىناؾ لذلؾ. وطبيعتيا البيانات تغير مع الطريؽ طوؿ عمى إجراءاتيـ
 .مستمر وبشكؿ البداية

ولكف كؿ  patterns recognitionيستخدـ كبل أسموبي الحوسبة مبدأ التعرؼ عمى األنماط 
 منيما بشكؿ مختمؼ عف اآلخر. 

 العمى سبيؿ المثاؿ . دائما جمعي ىويبق جمعيا تـ التي البيانات مفويتدرب  يتعمـ اآللي التعمـ
. عممياتيا وتشذيب التعمـ تواصؿ إنيا بؿ البيانات، جمع عف مطمًقا القيادة ذاتية سيارتؾ تتوقؼ
 .دائًما معيا التعامؿ ويتـ جديدة دائًما البيانات تأتي
 دور البيانات الكبيرة في الذكاء اإلصطناعي: -2/3/3

 القرارات اتخاذو  بالتعمـ اآللي القياـ اآلالت بإمكاف كاف ، الكبيرة البيانات قبؿ أساسي، بشكؿ
 لـ لكنيا المحدودة، الحقائؽ بعض إلى استناًدا
عمى سبيؿ المثاؿ  العاطفي الذكاء جمب تستطع
 أصبح اآلف ولكف. الكافية البيانات نقص بسبب
 العاطفي ذكائيـ إشراؾ البيانات عمماء بإمكاف

 ذلؾ ساعدىـ وقد الكبيرة، البياناتتقنية  بمساعدة
 القرارات اتخاذ يمكنيا نماذج بناء عمى النياية في

البيانات بػ تبدأ لذلؾ،. الصحيحة بالطريقة المناسبة
 بمساعدة ودمجيا البيانات ببناء تقوـ ثـالكبيرة 
 يمكف بحيث machine learning اآللي التعمـ
 في موثوقة useful patterns مفيدة أنماط تحديد

 النموذج لتدريب استخداميا سيتـ التي البيانات
 .المطموبة بالطريقة يعمؿ بحيث
في ظيور تقنية المعالجات التفرعية، وال سيما وحدات معالجة تمثمت القفزة الكبيرة إيضا 

، والتي تعد وحدات معالجة تفرعية كبيرة بيا اآلالؼ مف النوى، مقابؿ العشرات GPUالرسومات 
، أدى ذلؾ إلى تسريع خوارزميات الذكاء اإلصطناعي CPUمف وحدات المعالجة المركزية 

 الحالية وجعميا حيوية وقابمة لمتطبيؽ.
 machineلي باستخداـ البيانات الكبيرة في ىذه المعالجات، يمكف لخوارزميات التعمـ اآل

learning  تعمـ كيفية إنتاج سموؾ معيف، الذكاء االصطناعي ال يستخمص النتائج كما يفعؿ
البشر. ولكف يتعمـ مف خبلؿ التجربة والخطأ، وىذا يتطمب كميات ىائمة مف البيانات لتعميـ 

 الذكاء اإلصطناعي.
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 أف يمكف التي النتائج دقة زادت ،تطبيؽ الذكاء االصطناعي يمتمكيا التي البيانات عدد زاد كمما
 البطيئة المعالجات بسبب جيد بشكؿ يعمؿ االصطناعي الذكاء يكف لـ الماضي، في. يحققيا

 اليوـ، مثؿ استشعار أجيزة ىناؾ تكف لـ. small data sets الصغيرة البيانات ومجموعات
 الوقت في بيانات ىناؾ تكف ولـ. فييا االستشعار أجيزة مف عشرات تركيب لمسيارة يمكف حاليا
 .واسع نطاؽ عمى متاًحا يكف لـ اإلنترنت ألف real time data الفعمي
،  مف الضخمة والكميات والشبكة اإلدخاؿ وأجيزة السريعة المعالجات ،نحتاجو ما كؿ لدينا اليـو

 . البيانات مجموعات
 (Patrizio, 2018) .كبيرة بيانات بدوف اصطناعي ذكاء يوجد ال أنو إلى حد كيبر القوؿ يمكف

 فعالية القرارات اإلدارية -2/4

 القرار: ماىية -2/4/1

إال أنيا ال تخرج عف إطار عممية المفاضمة  ،التي تناولت شرح مفيـو القرار ريفاتلقد تعددت التع
 بناء عمى معايير منطقية لموصوؿ إلى حالة مرغوبة. ،بيف مجموعة بدائؿ الختيار أفضميا

القرار بأنو عمؿ فكري وموضوعي يسعى إلى اختيار بديؿ مف بيف بدائؿ  ثيفالباحفيعرؼ أحد  -
متعددة متاحة أماـ صانع القرار وذلؾ عف طريؽ المفاضمة بينيا باستخداـ معايير تخدـ ذلؾ، 

 (1997)عقيمي،  .الخارجية التي تواجو صانع القراروبما يتماشى مع الظروؼ الداخمية و 
مة اختيار أفضؿ البدائؿ المتاحة بعد دراسة النتائج المتوقعة مف كؿ بأنو حصي خرأويعرفو  -

 (1998. )الموزي، بديؿ وأثرىا في تحقيؽ األىداؼ المطموبة
األسموب الذي يتـ فيو جمع الحقائؽ ذات الصمة بالبدائؿ المتاحة لمعالجة ويعرفو أخر بأنو -

 (Pfiffner, 1960) واختيار البديؿ الذي يحقؽ الحد األعمى مف النتائج المرغوبة. ،مشكمة ما
ويعرفو باحث أخر بأنو عممية اختيار مف بيف مجموعة بدائؿ بغض النظر عف الخطوات المتبعة 

  (Hodgetts, 1990) المدير.مف قبؿ 
يستخدميا صانع القرار  مجموعة مف الخطوات العممية المتتابعة التيوعممية صنع القرارات: ىي 

 .فرد أو مجموعة في سبيؿ الوصوؿ إلى اختيار القرار األنسب واألفضؿ قد يكوفالذي 
 (1997وتدور عممية اتخاذ القرار في إطار معيف يشتمؿ ستة عناصر ىي: )عقيمي، 

 الموقؼ أو المشكمة. -1
 متخذ القرار. -2
 اليدؼ. -3
 البدائؿ. -4
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 قواعد االختيار. -5
 األمثؿ بيف البدائؿ.عممية اختيار الحؿ  -6

 يبيف العبلقة بيف عناصر عممية صنع القرار: والشكؿ التالي
 العبلقة بيف عناصر عممية صنع القرار(: 9-2الشكؿ )

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 اإلدارية:أنواع القرارات  -2/4/2

فمف حيث  ،لتصنيؼ أنواع القرارات مختمفة ثمة معاييرأّف ىناؾ  (HODGETTS, 1990) يرى
ومف حيث  ،ستراتيجية، وقرارات تكتيكية، وقرارات تشغيميةايمكف تقسيميا إلى قرارات األىمية 

توفر المعمومات تقسـ إلى قرارات في حالة التأكد وقرارات في حالة عدـ التأكد وقرارات في ظؿ 
 ،ومف حيث المساىمة في عممية صنع القرار تقسـ إلى قرارات فردية وقرارات جماعية ،المخاطرة

مييكمة  ومف حيث القدرة عمى التحكـ بمدخبلت ومخرجات عممية صنع القرار تقسـ إلى قرارات 
الذي اتبعو  تقسيـ األخير ألنواع القرارات ىووقرارات شبو مييكمة وقرارات غير مييكمة وىذا ال

(Simon) .سوؼ يتـ شرحيا بشكؿ موجز(JAMES A, 1990) 
وىي القرارات التي تتضمف إجراءات  :(Structured Decisions)القرارات المييكمة  -1

النتيجة المتوقعة لمثؿ  حيث أفّ  ،تخاذ قرارمحددة يمكف إتباعيا عندما تبرز الحاجة ال
ىذا  ويناسب ،كاؼالمعمومات حوليا متاحة بشكؿ  كما أفّ  ،ىذه القرارات محددة مسبقاً 

النوع مف القرارات المشكبلت المييكمة وغالبًا ما يتـ اتخاذ ىذا النوع مف القرارات مف قبؿ 
 مستويات اإلدارة الدنيا أو المباشرة.

 في ىذا النوع يمكف التحكـ  (Semi Structured Decisions)القرارات شبو المييكمة  -2

 قواعد االختيار متخذ القرار المشكلة

 الموقف الهدف

 البدائل

 عملية االختيار
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كما يمكف التنبؤ جزئيًا بالنتائج المتوقعة  رية،بشكؿ جزئي بالعوامؿ المؤثرة بالحالة القرا
حيث يندر أف توجد قرارات مييكمة بشكؿ  ،األكثر تكرارًا في الواقع العممي وىي ،لمقرار
ت مف قبؿ ما يتـ اتخاذ ىذا النوع مف القرارا وغالباً  ،أو غير مييكمة بشكؿ مطمؽ ،مطمؽ

 .مستويات اإلدارة الوسطى
مكف وىي القرارات التي ال ي (Unstructured Decisions)القرارات غير المييكمة   -3

 ،تتداخؿ مجموعة مف العوامؿ في تكويف الحالة القراريةتحديد إجراءاتيا بشكؿ مسبؽ و 
العوامؿ ال يوجد معمومات كافية بشأنيا كما أف النتائج المتوقعة لمقرارات مف ىذا  وىذه

التنبؤ بيا بشكؿ دقيؽ لوجود العديد مف المتغيرات التي ال يمكف لئلدارة أف يمكف  النوع ال
والقرارات غير المييكمة ىي األكثر أىمية في حياة  ،تتحكـ بيا تؤثر عمى نتيجة القرار

ما يتـ اتخاذىا مف  وغالباً  ،ويناسب ىذا النوع مف القرارات المشكبلت الحيوية ،المؤسسات
 .قبؿ مستويات اإلدارة العميا

ويمكف تمخيص أنواع القرارات حسب درجة الييكمة، والمشكبلت التي تعالجيا عمى النحو المبيف 
 في الجدوؿ التالي:

 لمشكالتأنواع القرارات حسب درجة الييكمة وا( 1-2الجدول رقم )
 نوع المشكمة نوع القرار المستوى اإلداري

 مشكبلت حيوية غير مييكمة اإلدارة العميا

 شبو مبرمجة شبو مييكمة اإلدارة الوسطى

 روتينية مييكمة اإلدارة المباشرة

 

 خطوات اتخاذ القرارات اإلدارية: -2/4/3
إلى عدد مف الخطوات والمراحؿ التي يمكف تمخيصيا فيما يمي:  تنقسـ عممية اتخاذ القرارات

 (darker, 2000)( 2001)النمر وآخروف، 
 تحديد المشكمة: - أ

يجب تحديد المشكمة أو القضية وتمييزىا عف غيرىا بوضع ىدؼ محدد ال بد مف تحقيقو 
القرار ىي وتحديد أبعاد المشكمة أو القضية المراد حميا، إّف أوؿ خطوة في عممية اتخاذ 
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إيجاد المشكمة الحقيقية وتعريفيا وذلؾ يقتضي أف يبدأ المدير بإيجاد العامؿ أو العوامؿ 
 الحاسمة التي تكوف في وضع ال بد أف يتغير قبؿ تغيير أي عنصر أخر.

 جمع البيانات والمعمومات واإلحصائيات:  - ب
أتي مرحمة جمع بعد تحديد المشكمة أو القضية موضع اتخاذ القرار ومعرفة أبعادىا ت

المعمومات والبيانات اإلحصائية المتعمقة بيا، إذ تعتبر بمثابة الدعامة األساسية التي تبنى 
عمييا القرارات، وتعّبر السرعة في تجميع البيانات والمعمومات الخاصة بالقرارات المعنية عف 

االتصاؿ كمما  مدى كفاءة عمميات االتصاؿ في التنظيـ اإلداري، فكمما زادت كفاءة عمميات
زادت سرعة جمع البيانات والمعمومات وتبويبيا وتنسيقيا لتيسير الحصوؿ عمى النتائج وعمؿ 

 المقارنات التي تعطي داللة واضحة.
 تحديد البدائؿ: -ج

بعد دراسة المعمومات والبيانات واإلحصائيات دراسة وافية ومستفيضة يتـ تحديد الحموؿ 
يتـ تحميؿ كؿ بديؿ لمعرفة مزاياه وعيوبو القائمة والمتوقعة ثـ ويطمؽ عمييا البدائؿ، ومف ثـ 

 الوقوؼ عمى الظروؼ السائدة والمحتممة لكؿ بديؿ.
 اختيار البديؿ األفضؿ: -د

بعد ذلؾ يتـ دراسة جميع الحموؿ أو البدائؿ التي يتـ تحديدىا ومف ثـ تقييـ كؿ بديؿ في 
ة كؿ بديؿ في ضوء ما سوؼ يحققو مف ضوء االعتبارات البيئية المختمفة ثـ يتـ دراس

مكاسب لممنظمة وما سوؼ يحممو إياىا مف عبء في التكاليؼ، وبيذا يتـ تقييـ كؿ بديؿ 
ومعرفة كفاءتو والوقوؼ عمى إمكانية تنفيذه، وفي ضوء كؿ ذلؾ يتـ اختيار البديؿ األفضؿ 

 وىذا ىو لب اتخاذ القرار.
 معايير:ويعتمد اختيار البديؿ األفضؿ عمى أربعة 

متابعة تنفيذ القرار  -5حدود الموارد  -4التوقيت  -3االقتصاد في الجيد  -2المخاطرة  -1
 وتقويمو.

 

 العوامل المؤثرة في اتخاذ القرارات: -2/4/4
يتوقؼ اتخاذ القرار الفّعاؿ عمى العديد مف العوامؿ الخاصة بالمواقؼ الذي يتخذ فيو القرار. 

 (2004، )توفيؽويوضح الشكؿ التالي أىـ ىذه العوامؿ التي سنتناوليا بشيء مف اإليجاز. 
 
 
 
 



- 56 - 
 

 
 
 
 
 

 العوامؿ المؤثرة في اتخاذ القرارات(: 10-2الشكؿ )
 

 العوامؿ البيئية الخارجية                                                

 

 العوامؿ البيئية                                         عامؿ                   
 الداخمية    الوقت                                                           

 

 

 العوامؿ                                                           
 المتعمقة بمتخذ القرار  درجة التأكد                                       

 
 
 

 عوامل البيئة الخارجية: أواًل:
معيف دوف وىي تتمثؿ العوامؿ التي ال تخضع لسيطرة متخذ القرار، والتي تؤثر عؿ اختياره لبديؿ 

 بقية البدائؿ األخرى وتتضمف ىذه العوامؿ:
الخارجية العامة وتشمؿ: الظروؼ االقتصادية، الظروؼ السياسية البيئة عوامؿ  -1

 والقانونية، الظروؼ الثقافية، الظروؼ التكنولوجية، والظروؼ الطبيعية.
اء، الوسط ، الموردوف،وفوالتي تتضمف: المنافس ظمةعوامؿ البيئة الخاصة بالمن  -2

 .إلخ العمبلء،الموزعوف، 
 ثانيًا: عوامل البيئة الداخمية لممنظمة:

وتتمثؿ في شكؿ التنظيـ وحجمو، نظـ المعمومات، نظـ التخطيط، والرقابة، والحوافز، اإلمكانات 
 إلخ. التسويقية،اإلنتاجية، اإلمكانات 

اتخاذ 

 القرار
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 العوامؿ المتعمقة بمتخذ القرار: -1
الدافعية، التخيؿ، الذاكرة، التفكير، مؤىبلتو وثقافتو ومف أبرز ىذه العوامؿ: اإلدراؾ، 

 إلخ. قيـ، أىدافو ومصالحو الشخصية،العامة، مياراتو وخبراتو، ال
 درجة التأكد: -2

يمكف تقسيـ نماذج القرارات إلى ثبلثة أنواع تبعًا لحدوث حاالت الطبيعية المختمفة 
 ا يمي:ودرجة التأكد أو عدـ التأكد، وتتضمف األنواع الثبلثة م

 نموذج اتخاذ القرارات في ظؿ حالة التأكد التاـ. -أ 
 نموذج اتخاذ القرارات في حالة المخاطرة.  -ب 
 نموذج اتخاذ القرارات في ظؿ حالة عدـ التأكد. -ج 
 عامؿ الوقت: -3
تختمؼ المشكبلت التي تواجو متخذي القرارات مف حيث درجة وشدة إلحاحيا ومدى حاجتيا  

 إلى اتخاذ قرار سريع.
 القرارات اإلدارية: الذكاء االصطناعي والبيانات الكبيرة في فعاليةدور نظم  -2/4/5

في ترشيد القرارات اإلدارية المتخذة في المنظمات  نظـ الذكاء االصطناعي والبيانات الكبيرةتسيـ 
المختمفة مف خبلؿ مميزاتيا المتنوعة التي تضفي السرعة والدقة عمى القرار المتخذ، بمعنى اتخاذ 
القرار يتمتع بدرجة مف الرشد تقي مف األخطاء أو تقمميا بقدر اإلمكاف، مما يترتب عميو زيادة 

لمشكمة أو مواجيتيا وفي الوقت نفسو تبلفي اآلثار السمبية فرص نجاح القرار المتخذ في حؿ ا
سواء الناتجة عف التأخر في اتخاذ القرار، أو اتخاذ قرار غير مبلئـ. )السامرائي وآخروف، 

2004) 
لمتخذ القرار لمساعدتو عمى  نظـ الذكاء االصطناعي والبيانات الكبيرة وأىـ المميزات التي تقدميا

 ب:اتخاذ قرار رشيد وصائ
 تييئة المعمومات المناسبة في الوقت المناسب. -1
 استثمار المورد المعموماتي. -2
 ربط جميع مصادر المعمومات بوحدة اتخاذ القرارات داخؿ المنظمة. -3
 تزويد مختمؼ المستويات اإلدارية بالمعمومات البلزمة التخاذ القرار. -4
 تقييـ أنشطة المنظمة. -5
 ضمف احتماالت مدروسة. القياـ بمياـ التخطيط والتنبؤ لممستقبؿ -6
اقتراح الحموؿ المناسبة في ضوء التغيرات البيئة المحتممة مف تقارير دقيقة في إطار   -7

 أىداؼ المنظمة وأنشطتيا.
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 معوقات فعالية عممية اتخاذ القرارات اإلدارية: -2/4/6 

عف غيره مف خبلؿ  إّف المدير الناجح والمدير الفّعاؿ والمدير القائد يتـ التعرؼ عميو وتمييزه
نوعية القرارات التي يتخذىا، كما أّف المدير المتردد والمدير المتسيب والمدير الفاشؿ يمكف أيضًا 

 التعرؼ عميو وتمييزه عف غيره مف خبلؿ نوعية القرارات التي يصدرىا.
 ولذلؾ فإنو مف الضروري إلماـ المدير بالمشكبلت التي تعوؽ فعالية عممية اتخاذ القرارات

 اإلدارية والتي مف أىميا:
سيطرة ظاىرة التردد عمى المدير حيف اتخاذ القرار اإلداري وعدـ إدراكو الحقيقي ألىمية  -1

 وقيمة الوقت كمورد أساسي لو ولممنظمة.
% بحيث يخمو تمامًا مف العيوب 100اعتقاد المدير بأف القرار يجب أف يكوف مثاليًا  -2

لبطء في اتخاذ القرار، بؿ واتخاذه في توقيت غير وىذا يدعوه إلى المزيد مف التردد وا
 مناسب.

الحرص الزائد مف جانب المدير عمى إرضاء كؿ الناس وبما يمكف أف يؤدي بو إلى عدـ  -3
 إرضاء أحد منيـ عمى اإلطبلؽ.

عجز المدير عف التحديد والتحميؿ الدقيؽ لممشكمة، وعدـ قدرتو عمى التمييز بيف المشكمة  -4
الحقيقية، وبالتالي إقرار حؿ صحيح لمشكمة أخرى غير تمؾ التي السطحية والمشكمة 
 يريد المدير حميا.

فشؿ المدير في إعطاء األوزاف المناسبة لمحموؿ البديمة وعدـ القدرة عمى تنمية أكبر عدد  -5
 ممكف مف الحموؿ البديمة والمناسبة.

ات مرؤوسيو اىتماـ المدير بالتفاصيؿ واالستغراؽ فييا بشكؿ يجعمو يمارس اختصاص -6
مثؿ قيامو باستبلـ البريد بنفسو وفتح الخطابات والرد عمى المكالمات التميفونية، وكتابة 

 التقرير بنفسو واالتصاؿ بالعمبلء إلنجاز عمميات البيع.
االستثناء باتخاذ القرارات وعدـ السماح لممرؤوسيف بالمشاركة في صنعيا، وىذا يحـر  -7

ظر الواقعية في المشكبلت ومقترحات حميا، وال المدير مف التعرؼ عمى وجيات الن
 يضمف تجاوب ىؤالء المرؤوسيف مع متطمبات تنفيذ ىذه القرارات.
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المبالغة في التفاؤؿ المبني عمى الحدس والتخميف الناتج عف النظرة الضيقة لؤلمور مما  -8
شيخ يجعؿ قرارات المدير غير واقعية ومتجاىمة لمتغيرات قد تكوف غاية في األىمية. )

 (2014ديب، 
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 القرارات فعالية زيادة إلى تؤدي التي المقترحات -2/4/7

 بعػض حػاوؿ ،الفّعالة القػرارات اتخػاذ دوف تحوؿ التي واالعتبارات والعوامؿ العوائؽ عمى بناء
 (1996 عبلقػي،) منيػا القرارات فعالية لتحسيف االقتراحات بعض يقدموا أف االختصاصييف

 إلػى  الوصوؿ كيفية فييا يجيموف التي المواقع في القرارات اتخاذ كيفية عمى فراداأل تدريب
 القرارات. التخاذ الكافية الخبرة يممكوف ال التي أو السميمة، القرارات

 الييكػؿ فػي والوسطى الدنيا اإلدارية المستويات في لمموظفيف والسمطات الصبلحيات منح 
 التنظيمي. 
 الصحيحة القرارات اتخاذ عمى القادرة الوحيدة بأنيا العميا اإلدارة نظرة تغيير.  

 :التالية تتػأثر بالعوامؿ منظمػة أي في القرار اتخاذ فاعمية ( أفّ 1996 فرانسيس، ديفيد) ويوضح

 القيادية المناصب في خاصة المرتفع نجازواإل العممية الخبرة ذات العاممة القوى وجود -
 .الميمة القرارات اتخاذ عف المسؤولة

 قػدرة عمػى األوؿ المقاـ في يعتمد السميمة القرارات اتخاذ أف ذلؾ السميمة، القرارات اتخاذ -

 .المرغوبة النتائج إلى لموصوؿ اتخاذىا عمى العميا اإلدارة في القيادات        

 القرارات متخذي تزويد خبلليا مف يتـ التي والطرؽ القرار اتخاذ عمميات عمى المديريف تعمـ - 

 .دقيؽ عممي واقع عف بالمعمومات  
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 الدراسة الميدانية الفصل الثالث   

 الدراسة الميدانية
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   الذراست السابقتالىتائج المكتسبت مه  -3/1

خمصت الدراسات السابقة بمجمميا إلى مجموعة نتائج ليا عبلقة بالبيئة المدروسة والمجتمع 
، وقد أستفاد الباحث في تصميـ اإلستبياف مف تمؾ النتائج ببناء الييكمية لكؿ دراسة المستيدؼ

العامة لئلستبياف وحتى في إختيار بعض المتغيرات الفرعية لمدراسة عمى مجتمع الدراسة الجديد، 
( إلى وجود أثر مباشر إلستخداـ تقنيات البيانات الكبيرة 2018)األكمبي، فقد خمصت دراسة 
عمى دعـ إتخاذ القرار الذي بدوره تـ إتخاذه أحد األبعاد والمتغيرات "إتقاف"  المستخدـ في نظاـ

والنتائج التي  (2019)مقناني، شبيمة، الفرعية في دراستنا الحالية، وكذلؾ األمر في دراسة 
ر، أما في مجاؿ التنمية المتسدامة ودور البيانات الكبيرة في إتخاذ القراالدارس توصؿ ليا 

(Davenport, 2014 فذىب بشكؿ أكبر لتوضيح أثر البيانات الكبيرة عمى بناء الثقة واألماف )
، جمع لمبيانات المتنوعة التي توفرىا البيانات الكبيرةمف خبلؿ خاصية القرار اإلداري  إتخاذخبلؿ 

النفط  يفي قطاعاإلستكشافية  يـمف خبلؿ دراست ( (Sumbal, Tsui, 2017عندوكذلؾ الحاؿ 
 والغاز.
 المدروس بالنسبة لبقية المتغيرات الفرعية محؿ الدراسة فقد تـ بنائيا حسب الواقع العمميأما 

 ومجتمع الدراسة الجديد لمبيئة محؿ الدراسة.

 مجتمع الذراست وأدواث الذراست اإلحصائيت -3/2

، وإلتماـ MTNو Syriatelيتمثؿ مجتمع الدراسة في العامميف اإلدارييف لدى شركتي االتصاالت 
 االصطناعيبتوزيع استمارة خاصة بدراسة واقع استخداـ تقنيات الذكاء  ىذه الدراسة قاـ الباحث

والبيانات الكبيرة عمى إداريي الشركتيف حيث تـ توزيع االستمارة عمى جميع مفردات العينة وتـ 
استمارة خاصة  42و Syriatel استمارة خاصة بموظفي  90استمارة منيا  132استرجاع 
 .MTNبموظفي 

 تصميم استمارة االستبيان -3/3

حرص الباحث عمى تصميـ قائمة االستبياف عمى أف تكوف األسئمة واضحة بحيث يمكف 
قسـ  12بإجمالي لكؿ تقنية أي  لممستقص منيـ اإلجابة عنيا، وتتضمف القائمة ستة أقساـ

تقنية استخداـ أسئمة تقيس المتغير المستقؿ )يتضمف مف كؿ تقنية األوؿ لمدراسة كاممة، القسـ 
، والقسـ الثاني يتضمف اسئمة تقيس (استخداـ تقنية البيانات الكبيرة)و (االصطناعيالذكاء 

تخفيض  –االستجابة سرعة  – السرعة -بناء الثقة واألماف  – دعـ القرارات) ة:المتغيرات التابع
 (.مراحؿ وزمف اإلنجاز
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 :االصطناعيفيما يخص الذكاء 
 (.10 - 1)العبارات مف  في الشركتيف X1 االصطناعيالذكاء استخداـ متغير  -
 (.26 – 21العبارات مف ) Y11 دعـ القراراتمتغير  -
 (.31 - 27العبارات مف ) Y12 بناء الثقة واألمافمتغير  -
 (.36 - 32مف )العبارات Y13السرعة متغير  -
 (.41 - 37)العبارات مف Y14االستجابة سرعة متغير  -
 (.47 - 42 )العبارات مفY15 اإلنجازتخفيض مراحؿ وزمف متغير  -

 فيما يخص البيانات الكبيرة:
 (.20 - 11)العبارات مف  في الشركتيف X2الكبيرة استخداـ البيانات متغير  -
 (.53 – 48)العبارات مف Y21القرارات دعـ متغير  -
 (.58 - 54)العبارات مف Y22واألماف بناء الثقة متغير  -
 (.63 - 59مف )العبارات Y23السرعة متغير  -
 (.68 - 64)العبارات مف Y24االستجابة سرعة متغير  -
 (.74 - 69 )العبارات مفY25 اإلنجازتخفيض مراحؿ وزمف متغير  -

استخدـ الباحث المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، وقد  االستبيافولئلجابة عمى أسئمة 
الجامعة السورية في قسـ إدارة األعماؿ  الدكتور المشرؼقاـ الباحث بعرض ىذه القائمة عمى 

، وقد كانت ىناؾ وعمى بعض الدكاترة في كمية االقتصاد بجامعتي دمشؽ وتشريف االفتراضية
، ـبناًء عمى تعميقاتي االستبياف، وقاـ الباحث بتعديؿ قائمة ـقبميبعض التعميقات عمى القائمة مف 

ـّ  Likertوقاـ الباحث باستخداـ مقياس ليكرت  الخماسي، وذلؾ لبياف درجات الموافقة، وت
 إعطاءىا القيـ التصاعدية كما يمي:

 ( 1-3الجدوؿ ) 
 االستبيافيبيف درجات الموافقة لقائمة 

 موافق بشدة موافق محايد غير موافق غير موافق بشدة

1 2 3 4 5 
كما تـّ تصنيؼ متوسطات اإلجابات إلى ثبلثة مستويات: عاؿ، متوسط، ومتدّف، وعمى أساس 

ذلؾ اعتمد عمى  وبناءً ، (3أّف درجة محايد ىي درجة متوسطة مف الموافقة ويقابميا العدد )
 التصنيؼ التالي:الباحث 
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 ( 2-3الجدوؿ )
 اإلجاباتيبيف تصنيؼ 

قل إلى أ 1من 
 2.5من 

إلى أقل  2.5من 
 3.5من 

 5إلى  3.5من 

 عالي متوسط متدنّ 

 

 ثباث أداة الذراست وصذقها -3/4

 .قياس الصدؽ الظاىري لقائمة االستقصاء مف خبلؿ تحكيميا مف بعض األساتذة المختصيفبعد 
 Alphaكرونباخ )ألؼ التحقؽ مف ثبات االستبياف مف خبلؿ طريقة في  قاـ الباحث
Cranbach حيث يقصد بثبات االستبياف أف يعطي نفس النتيجة لو تـ إعادة توزيعو أكثر مف ،)

مرة تحت نفس الظروؼ والشروط، أي االستقرار في النتائج وعدـ تغيرىا بشكؿ كبير لو تـ 
امؿ ألفا توزيعو عمى أفراد العينة عدة مرات خبلؿ فترة زمنية معينة، وقد كانت نتائج حساب مع
 لكؿ محور مف محاور كؿ مقياس في أداة الدراسة كما ىي موضحة في الجدوؿ التالي: 

 (: اختبار الثبات وفؽ ألفا كرونباخ3-3الجدوؿ رقـ )

عدد  معامل الثبات النتيجة
 المقياس األبعاد العبارات

 االصطناعيالذكاء  استخداـ 10 0.904 0.70أكبر مف 
الذكاء  استخدام

 االصطناعي

 البيانات الكبيرة استخداـ 10 0.881 0.70أكبر مف 
البيانات  استخدام

 الكبيرة

 0.70أكبر مف 

 دعـ القرارات 6 0.931

الذكاء  استخدامأثر 
عمى  االصطناعي

 فعالية القرار اإلداري

 بناء الثقة واألماف 5 0.968
 السرعة 5 0.935
 االستجابةسرعة  5 0.945

مراحؿ وزمف تخفيض  6 0.948
 اإلنجاز
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 0.70أكبر مف 

 دعـ القرارات 6 0.863

البيانات  استخدامأثر 
الكبيرة عمى فعالية 

 القرار اإلداري

 بناء الثقة واألماف 5 0.925
 السرعة 5 0.931
 االستجابةسرعة  5 0.920

0.908 6 
تخفيض مراحؿ وزمف 

 اإلنجاز
 الكمي 74 0.977 0.70أكبر مف 

 .22.0إصدار SPSS برنامج المصدر: إعداد الباحث باالعتماد عمى تحميؿ البيانات وفؽ
 

معامبلت الثبات لجميع محاور الدراسة ىي معامبلت ثبات جيدة ومقبولة  يبيف الجدوؿ أفّ 
مما يعني أّف مجموعة أسئمة  0.70 ، حيث أنيا كانت لجميع المتغيرات أكبر مفإحصائياً 

 المقبولة القيمة مف أعمى وىو مقبوؿ، ثبات بمعامؿ تتمتع البحث في االستبياف المستخدـ
 مف أكبر تكوف أف ،(Narver and Slater, 1990; P 5) إلييا أشار والتي إحصائياً 

(0.70.) 
 
 المعمومات اإلحصائية لعينة الدراسة -3/5

الختبار صحة الفرضيات أو نفييا قاـ الباحث بإدخاؿ البيانات إلى الحاسب اآللي معتمدًا في 
 .22.0إصدار SPSSمعالجتيا عمى البرنامج اإلحصائي 

كما قاـ الباحث باختبار فرضيات البحث باستخداـ اإلحصاءات الوصفية ومعامؿ االرتباط 
 الخطي ومعامؿ االنحدار.

في وفيما يمي توضيح لئلحصاءات الوصفية التي قاـ الباحث باستخراجيا لكافة متغيرات البحث 
 الدراسةشركات االتصاالت محؿ 

 
 (االصطناعيالذكاء  استخدام) X1نتائج اإلحصاءات الوصفية ألسئمة المتغير المستقل (: 4-3الجدوؿ رقـ )

 االنحراف درجة الموافقة
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

 التكراراث

 موافق  السؤال
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة



- 66 - 
 

 Q1 0 0 10 76 46 4.27 594. عالية

 Q2 2 18 24 56 32 3.74 1.024 عالية

 Q3 6 14 28 60 24 3.62 1.045 عالية

 Q4 4 24 40 44 20 3.39 1.047 متوسطة

 Q5 8 34 40 42 8 3.06 1.032 متوسطة

 Q6 14 28 46 38 6 2.95 1.055 متوسطة

 Q7 8 18 38 54 14 3.36 1.043 متوسطة

 Q8 0 10 28 74 20 3.79 791. عالية

 Q9 6 18 46 48 14 3.35 996. متوسطة

 Q10 0 18 30 56 28 3.71 953. عالية

 X1المتوسط الكمي لممتغير  3.526 958. عالية

  spssالمصدر: مف إعداد الباحث، بناًء عمى نتائج التحميؿ اإلحصائي باستخداـ برنامج 

عمى عبارات متغير  عاليةمف متوسطة إلى  درجة موافقة إلىتشير اتجاىات أفراد عينة البحث 
 ومعرفة دراية لديؾعالية عمى عبارة الموافقة ، حيث كانت (االصطناعياستخداـ تقنية الذكاء )

عمى  عاليةأيضًا الموافقة ، وكذلؾ 4.27وذلؾ بوسط حسابي قدره  االصطناعي الذكاء بمفيوـ
، 3.74وسط حسابي ب شركتكـ مستوى عمى واضحاً  مفيوماً  وأىميتو الذكاء مفيـو ُيعدّ عبارة 

 تقنيات الستخداـ شركتكـ في العميا اإلدارة مف وتأييد اقتناع ىناؾ ودرجة موافقة عالية عمى عبارة
ولكف كانت درجة الموافقة متوسطة عمى  ،3.62وسط حسابي ب عاـ بشكؿ االصطناعي الذكاء
وسط ب جيد بشكؿ االصطناعي الذكاء تقنيات الستخداـ مييأة تحتية بنية شركتكـ تمتمؾ عبارة

 الذكاء تقنيات شركتكـ تستخدـوأيضا درجة موافقة متوسطة عمى عبارة  ،3.39حسابي 
ودرجة موافقة  ،3.06وسط حسابي ب التقنيات ليذه المتطمبة أعماليا إنجاز في االصطناعي

 ما لكؿ ومواكبة متطورة بصورة االصطناعي الذكاء تقنيات شركتكـ تستخدـ متوسطة عمى عبارة
 تقنيات شركتكـ تستخدـ ودرجة موافقة متوسطة عمى عبارة ،2.95وسط حسابي ب جديد ىو

ودرجة  ،3.36وسط حسابي ب جديد ىو ما لكؿ ومواكبة متطورة بصورة االصطناعي الذكاء
 تساعد المّقدمة الخدمات تستوعب اتصاالت شبكات شركتكـ في تتوفر موافقة عالية عمى عبارة

عمى  متوسطةودرجة موافقة  ،3.79وسط حسابي ب االصطناعي الذكاء تقنيات استخداـ عمى
 االصطناعي الذكاء تقنيات إدخاؿ تستوعب شركتكـ في مرنة تنظيمية ىياكؿ اعتماد يتـعبارة 
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 المختمفة وبرامجو الحاسوب استخداـ يتـودرجة موافقة عالية عمى عبارة  ، 3.35 وسط حسابيب
بمتوسط حسابي  االصطناعي الذكاء تقنيات تطبيؽ أجؿ مف شركتكـ في اإلداري العمؿ في

الموافقة عميو كانت  االصطناعيتقنية الذكاء استخدام وأّن المتوسط الكمي لمتغير  ،3.71
  (.3.526)وذلك بوسط حسابي قدره  بدرجة عالية
 البيانات الكبيرة( استخدام) X2نتائج اإلحصاءات الوصفية ألسئمة المتغير المستقل (: 5-3الجدوؿ رقـ )

درجة 
 الموافقة

 االنحراف
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

 التكراراث

 موافق  السؤال
غير  محايد موافق بشدة

 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

 Q11 0 2 20 74 36 4.09 693. عالية

 Q12 0 2 2 68 60 4.41 605. عالية

 Q13 2 2 22 66 40 4.06 817. عالية

 Q14 0 4 22 80 26 3.97 698. عالية

 Q15 2 14 42 60 14 3.53 878. عالية

 Q16 4 26 32 58 12 3.36 998. متوسطة

 Q17 2 8 38 76 8 3.61 759. عالية

 Q18 0 8 22 74 28 3.92 788. عالية

 Q19 2 16 32 64 18 3.61 923. عالية

 Q20 2 10 28 64 28 3.80 912. عالية

 X2المتوسط الكمي لممتغير  3.836 807. عالية

  spssالمصدر: مف إعداد الباحث، بناًء عمى نتائج التحميؿ اإلحصائي باستخداـ برنامج 
استخداـ تقنية )عالية في معظـ عبارات متغير  درجة موافقة إلىتشير اتجاىات أفراد عينة البحث 

 الكبيرة البيانات بمفيوـ ومعرفة دراية لديؾعالية عمى عبارة الموافقة حيث كانت  البيانات الكبيرة(
 قاعدة شركتكـ تمتمؾعمى عبارة  عاليةأيضًا الموافقة ، وكذلؾ 4.09وذلؾ بوسط حسابي قدره 

ودرجة موافقة  ،4.41وسط حسابي ب الكبيرة البيانات مفيوـ تطبيؽ عمى تساعد ضخمة بيانات
 البيانات مفيـو الستخداـ شركتكـ في العميا اإلدارة مف وتأييد اقتناع ىناؾ عالية عمى عبارة

 بنية شركتكـ تمتمؾ عمى عبارة عاليةدرجة موافقة و  ،4.06وسط حسابي ب عاـ بشكؿ الكبيرة
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وأيضا درجة  ،3.97وسط حسابي ب جيد بشكؿ الكبيرة البيانات مفيوـ الستخداـ مييأة تحتية
 بيذه المتعمقة أعماليا إنجاز في الكبيرة البيانات مفيوـ شركتكـ تستخدـعمى عبارة  عاليةموافقة 
 مفيـو شركتكـ تستخدـ ودرجة موافقة متوسطة عمى عبارة ،3.53وسط حسابي ب البيانات
ودرجة موافقة  ،3.36وسط حسابي ب جديد ىو ما لكؿ ومواكبة متطورة بصورة الكبيرة البيانات
 تدعيـ في الكبيرة البيانات مفيوـ مخرجات مف االستفادة إلى شركتكـ تسعى عمى عبارة عالية

 شركتكـ في تتوفر ودرجة موافقة عالية عمى عبارة ،3.61وسط حسابي ب فييا اإلدارية القرارات
ودرجة موافقة  ،3.92وسط حسابي ب الكبيرة البيانات مفيوـ تطبيؽ تستوعب اتصاالت شبكات
 البيانات مفيوـ تطبيؽ تستوعب شركتكـ في مرنة تنظيمية ىياكؿ اعتماد يتـعمى عبارة  عالية
 وبرامجو الحاسوب استخداـ يتـودرجة موافقة عالية عمى عبارة  ، 3.61 وسط حسابيب الكبيرة

وسط حسابي ب الكبيرة البيانات مفيوـ تطبيؽ أجؿ مف شركتكـ في اإلداري العمؿ في المختمفة
بدرجة الموافقة عميو كانت  البيانات الكبيرةاستخدام تقنية وأّن المتوسط الكمي لمتغير  ،3.80
  (.3.84)وذلك بوسط حسابي قدره  عالية

 )دعم القرارات( Y11نتائج اإلحصاءات الوصفية ألسئمة المتغير التابع (: 6-3الجدوؿ رقـ )

 االنحراف درجة الموافقة
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

 التكراراث

 موافق  السؤال
غير  محايد موافق بشدة

 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

 Q21 0 6 18 56 52 4.17 830. عالية

 Q22 0 4 20 54 54 4.20 805. عالية

 Q23 0 10 24 56 42 3.98 899. عالية

 Q24 0 8 26 56 42 4.00 874. عالية

 Q25 0 8 28 52 44 4.00 891. عالية

 Q26 2 10 50 50 20 3.58 892. عالية

 Y11المتوسط الكمي لممتغير  3.987 865. عالية

  spssالمصدر: مف إعداد الباحث، بناًء عمى نتائج التحميؿ اإلحصائي باستخداـ برنامج 

 ،(دعـ القرارات)في عبارات متغير  تشير اتجاىات أفراد عينة البحث عمى درجة موافقة عالية
بدرجة موافقة عالية وذلؾ بوسط حسابي تراوح  التي تقيس المتغيرالعبارات  حيث كانت جميع
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كانت  دعم القراراتاستخدام وأّن المتوسط الكمي لمتغير  ،4.20والػ  3.58بالمجاؿ ما بيف 
  (.3.99)وذلك بوسط حسابي قدره  بدرجة عاليةالموافقة عميو 

 )بناء الثقة واألمان( Y12نتائج اإلحصاءات الوصفية ألسئمة المتغير التابع (: 7-3الجدوؿ رقـ )

 درجة 
 الموافقة

 االنحراف
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

 التكراراث

 موافق  السؤال
غير  محايد موافق بشدة

 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

 Q27 2 6 32 58 34 3.88 900. عالية

 Q28 0 12 22 68 30 3.88 865. عالية

 Q29 2 10 22 60 38 3.92 946. عالية

 Q30 2 6 18 74 32 3.97 837. عالية

 Q31 2 8 20 68 34 3.94 889. عالية

 Y12المتوسط الكمي لممتغير  3.918 887. عالية
  spssالمصدر: مف إعداد الباحث، بناًء عمى نتائج التحميؿ اإلحصائي باستخداـ برنامج 

)بناء الثقة في عبارات متغير  تشير اتجاىات أفراد عينة البحث عمى درجة موافقة عالية
بدرجة موافقة عالية وذلؾ بوسط حسابي  التي تقيس المتغيرالعبارات  حيث كانت جميع واألماف(،

وأّن المتوسط الكمي لمتغير استخدام بناء الثقة واألمان  ،3.97والػ  3.88تراوح بالمجاؿ ما بيف 
 (.3.918كانت الموافقة عميو بدرجة عالية وذلك بوسط حسابي قدره )

 )السرعة( Y13نتائج اإلحصاءات الوصفية ألسئمة المتغير التابع (: 8-3الجدوؿ رقـ )

درجة 
 الموافقة

 االنحراف
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

 التكراراث

 موافق  السؤال
غير  محايد موافق بشدة

 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

 Q32 0 2 22 64 44 4.14 739. عالية

 Q33 0 4 20 70 38 4.08 748. عالية

 Q34 0 4 24 56 48 4.12 811. عالية

 Q35 0 2 26 62 42 4.09 756. عالية



- 71 - 
 

 

حيث  ،السرعة()في عبارات متغير  تشير اتجاىات أفراد عينة البحث عمى درجة موافقة عالية
بدرجة موافقة عالية وذلؾ بوسط حسابي تراوح بالمجاؿ  التي تقيس المتغيرالعبارات  جميع كانت

الموافقة عميو كانت  استخدام السرعةوأّن المتوسط الكمي لمتغير  ،4.14والػ  4.02ما بيف 
  (.4.088)وذلك بوسط حسابي قدره  بدرجة عالية

 

 (االستجابة)سرعة  Y14نتائج اإلحصاءات الوصفية ألسئمة المتغير التابع (: 9-3الجدوؿ رقـ )

 االنحراف درجة الموافقة
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

 التكراراث

 موافق  السؤال
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

 Q37 0 4 20 68 40 4.09 756. عالية

 Q38 0 6 28 60 38 3.98 829. عالية

 Q39 0 10 26 68 28 3.86 836. عالية

 Q40 0 8 32 60 32 3.88 847. عالية

 Q41 0 4 30 70 28 3.92 748. عالية

 Y14المتوسط الكمي لممتغير  3.948 803. عالية

  spssالمصدر: مف إعداد الباحث، بناًء عمى نتائج التحميؿ اإلحصائي باستخداـ برنامج 

 

 ،(االستجابةسرعة )في عبارات متغير  البحث عمى درجة موافقة عاليةتشير اتجاىات أفراد عينة 
بدرجة موافقة عالية وذلؾ بوسط حسابي تراوح  التي تقيس المتغيرالعبارات  حيث كانت جميع
كانت  االستجابةسرعة استخدام وأّن المتوسط الكمي لمتغير  ،4.09والػ  3.86بالمجاؿ ما بيف 
  (.3.948)وذلك بوسط حسابي قدره  بدرجة عاليةالموافقة عميو 

 Q36 0 10 20 60 42 4.02 882. عالية

 Y13المتوسط الكمي لممتغير  4.088 787. عالية

  spssالمصدر: مف إعداد الباحث، بناًء عمى نتائج التحميؿ اإلحصائي باستخداـ برنامج 
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 )تخفيض مراحل وزمن اإلنجاز( Y15نتائج اإلحصاءات الوصفية ألسئمة المتغير التابع (: 10-3الجدوؿ رقـ )

درجة 
 الموافقة

 االنحراف
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

 التكراراث

 موافق  السؤال
غير  محايد موافق بشدة

 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

 Q42 0 6 28 52 46 4.05 864. عالية

 Q43 0 6 24 66 36 4.00 801. عالية

 Q44 0 4 20 64 44 4.12 772. عالية

 Q45 0 4 26 68 34 4.00 762. عالية

 Q46 0 4 24 72 32 4.00 741. عالية

 Q47 0 2 28 62 40 4.06 759. عالية

 Y15المتوسط الكمي لممتغير  4.038 783. عالية

  spssالمصدر: مف إعداد الباحث، بناًء عمى نتائج التحميؿ اإلحصائي باستخداـ برنامج 

تخفيض مراحؿ )في عبارات متغير  تشير اتجاىات أفراد عينة البحث عمى درجة موافقة عالية
بدرجة موافقة عالية وذلؾ بوسط  التي تقيس المتغيرالعبارات  حيث كانت جميع ،وزمف اإلنجاز(

تخفيض مراحل وزمن وأّن المتوسط الكمي لمتغير ، 4.12والػ  4حسابي تراوح بالمجاؿ ما بيف 
 .(4.038)عالية وذلك بوسط حسابي قدره بدرجة الموافقة عميو كانت  اإلنجاز

 )دعم القرارات( Y21نتائج اإلحصاءات الوصفية ألسئمة المتغير التابع (: 11-3الجدوؿ رقـ )

درجة 
 الموافقة

 االنحراف
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

 التكراراث

 موافق  السؤال
غير  محايد موافق بشدة

 موافق

غير 
موافق 
 بشدة
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 Q48 0 0 8 82 42 4.26 561. عالية

 Q49 0 0 12 72 48 4.27 619. عالية

 Q50 0 4 18 74 36 4.08 727. عالية

 Q51 0 0 10 74 48 4.29 599. عالية

 Q52 0 4 18 74 36 4.08 727. عالية

 Q53 2 12 20 68 30 3.85 929. عالية

 Y21المتوسط الكمي لممتغير  4.136 694. عالية

  spssالمصدر: مف إعداد الباحث، بناًء عمى نتائج التحميؿ اإلحصائي باستخداـ برنامج 

 ،دعـ القرارات()في عبارات متغير  عاليةتشير اتجاىات أفراد عينة البحث عمى درجة موافقة 
بدرجة موافقة عالية وذلؾ بوسط حسابي تراوح  التي تقيس المتغيرالعبارات  حيث كانت جميع
الموافقة عميو كانت  دعم القراراتوأّن المتوسط الكمي لمتغير ، 4.29والػ  3.85بالمجاؿ ما بيف 

 .(4.136)عالية وذلك بوسط حسابي قدره بدرجة 
 )بناء الثقة واألمان( Y22نتائج اإلحصاءات الوصفية ألسئمة المتغير التابع (: 12-3الجدوؿ رقـ )

 درجة الموافقة
 االنحراف
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

 التكراراث

 موافق  السؤال
غير  محايد موافق بشدة

 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

 Q54 0 4 18 76 34 4.06 718. عالية
 Q55 0 10 12 70 40 4.06 836. عالية
 Q56 2 2 14 74 40 4.12 772. عالية

 Q57 2 0 16 72 42 4.15 746. عالية
 Q58 2 2 12 76 40 4.14 759. عالية

 Y22المتوسط الكمي لممتغير  4.106 766. عالية

  spssالمصدر: مف إعداد الباحث، بناًء عمى نتائج التحميؿ اإلحصائي باستخداـ برنامج 

بناء الثقة )في عبارات متغير  اتجاىات أفراد عينة البحث عمى درجة موافقة عاليةتشير 
بدرجة موافقة عالية وذلؾ بوسط حسابي  التي تقيس المتغيرالعبارات  حيث كانت جميع ،(واألماف
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كانت  بناء الثقة واألمانوأّن المتوسط الكمي لمتغير ، 4.15والػ  4.06تراوح بالمجاؿ ما بيف 
 .(4.106)عالية وذلك بوسط حسابي قدره بدرجة الموافقة عميو 

 
 
 

 )السرعة( Y23نتائج اإلحصاءات الوصفية ألسئمة المتغير التابع (: 13-3الجدوؿ رقـ )

 درجة الموافقة
 االنحراف
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

 التكراراث

 موافق  السؤال
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

 Q59 0 2 22 68 40 4.11 723. عالية

 Q60 0 4 14 66 48 4.20 746. عالية

 Q61 0 2 12 72 46 4.23 672. عالية

 Q62 0 0 14 88 30 4.12 567. عالية

 Q63 0 6 22 66 38 4.03 800. عالية

 Y23المتوسط الكمي لممتغير  4.136 702. عالية

  spssالمصدر: مف إعداد الباحث، بناًء عمى نتائج التحميؿ اإلحصائي باستخداـ برنامج 

حيث  ،(السرعة)في عبارات متغير  تشير اتجاىات أفراد عينة البحث عمى درجة موافقة عالية
بدرجة موافقة عالية وذلؾ بوسط حسابي تراوح بالمجاؿ  التي تقيس المتغيرالعبارات  كانت جميع

بدرجة الموافقة عميو كانت  السرعةبناء وأّن المتوسط الكمي لمتغير ، 4.23والػ  4.03ما بيف 
 .(4.136)عالية وذلك بوسط حسابي قدره 

 (االستجابة)سرعة  Y24نتائج اإلحصاءات الوصفية ألسئمة المتغير التابع (: 14-3الجدوؿ رقـ )

درجة 
 الموافقة

 االنحراف
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

 التكراراث

 موافق  السؤال
غير  محايد موافق بشدة

 موافق

غير 
موافق 
 بشدة
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 Q64 2 0 20 76 34 4.06 739. عالية

 Q65 0 4 16 78 34 4.08 706. عالية

 Q66 0 0 14 82 36 4.17 595. عالية

 Q67 0 2 26 70 34 4.03 720. عالية

 Q68 0 4 26 72 30 3.97 741. عالية

 Y24المتوسط الكمي لممتغير  4.061 700. عالية

  spssالمصدر: مف إعداد الباحث، بناًء عمى نتائج التحميؿ اإلحصائي باستخداـ برنامج 

 ،(االستجابةسرعة )في عبارات متغير  تشير اتجاىات أفراد عينة البحث عمى درجة موافقة عالية
بدرجة موافقة عالية وذلؾ بوسط حسابي تراوح  التي تقيس المتغيرالعبارات  حيث كانت جميع
كانت  االستجابةبناء سرعة وأّن المتوسط الكمي لمتغير ، 4.17والػ  3.97بالمجاؿ ما بيف 
 .(4.061)عالية وذلك بوسط حسابي قدره بدرجة الموافقة عميو 
)تخفيض مراحل وزمن  Y25نتائج اإلحصاءات الوصفية ألسئمة المتغير التابع (: 15-3الجدوؿ رقـ )

 اإلنجاز(

درجة 
 الموافقة

 االنحراف
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

 التكراراث

 موافق  السؤال
غير  محايد موافق بشدة

 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

 Q69 0 2 14 78 38 4.15 659. عالية

 Q70 0 2 14 86 30 4.09 623. عالية

 Q71 0 2 12 82 36 4.15 636. عالية

 Q72 0 2 18 76 36 4.11 680. عالية

 Q73 0 4 16 78 34 4.08 706. عالية

 Q74 0 0 16 76 40 4.18 628. عالية

 Y25المتوسط الكمي لممتغير  4.126 655. عالية

  spssالمصدر: مف إعداد الباحث، بناًء عمى نتائج التحميؿ اإلحصائي باستخداـ برنامج 
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تخفيض مراحؿ )في عبارات متغير  درجة موافقة عاليةتشير اتجاىات أفراد عينة البحث عمى 
بدرجة موافقة عالية وذلؾ بوسط  التي تقيس المتغيرالعبارات  حيث كانت جميع ،وزمف اإلنجاز(

تخفيض مراحل وأّن المتوسط الكمي لمتغير ، 4.18والػ  4.08حسابي تراوح بالمجاؿ ما بيف 
 .(4.126)عالية وذلك بوسط حسابي قدره بدرجة الموافقة عميو كانت  وزمن اإلنجاز

 

 اختبار فرضيات البحث -3/6
 الفرضية الرئيسة األولى -3/6/1

 :األولى الفرعية  الفرضية -
يوجد تأثير معنوي الستخداـ تقنيػات الػذكاء االصػطناعي عمػى دعػـ القػرارات اإلداريػة فػي شػركات 

 االتصاالت في محافظة دمشؽ.
 الفرعية األولى كما يمي:نتيجة االرتباط لمفرضية 

Correlations 

  
الذكاء  استخدام

 دعم القرارات االصطناعي

Pearson Correlation 1 .486 االصطناعيالذكاء  استخدام
**

 

Sig. (2-tailed)   .000 

N 132 132 

Pearson Correlation .486 دعم القرارات
**

 1 

Sig. (2-tailed) .000   

N 132 132 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

، أّف قيمة 1Y1والمتغير التابع  X1يتضح مف تحميؿ االرتباط لمعبلقة بيف المتغير المستقؿ 
بيف المتغيريف، وىي عبلقة ارتباط ضعيفة ( وىذا يدؿ عمى درجة 0.486معامؿ االرتباط ىي )

 أّف الزيادة في أحد المتغيريف سيرافقيا زيادة في المتغير اآلخر. طردية حيث
 لمفرضية الفرعية األولى كما يمي: االنحدارنتيجة 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .486
a

 .236 .230 .735 

a. Predictors: (Constant), االصطناعيالذكاء  استخدام  

ANOVA
a

 



- 76 - 
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 21.698 1 21.698 40.193 .000
b

 

Residual 70.180 130 .540     

Total 91.879 131       

a. Dependent Variable: دعم القرارات 

b. Predictors: (Constant), االصطناعيالذكاء  استخدام  

 

 

Coefficients
a

 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.828 .353   5.175 .000 

 000. 6.340 486. 094. 598. االصطناعيالذكاء  استخدام

a. Dependent Variable: دعم القرارات 

 األولىالفرعية ثبات صبلحية النموذج الختبار الفرضية  Anovaيتضح مف جدوؿ تحميؿ التبايف 
( وىي أكبر مف القيمة الجدولية والبالغة 40.193( المحسوبة والبالغة )fقيمة ) ارتفاعاستنادًا إلى 

(، 0.05( وىػي أقػؿ مػف مسػتوى المعنويػة )0.000( وىي معنوية عنػد مسػتوى المعنويػة )6.90)
( مػػف التغيػػرات %23.6( إلػػى أّنػػو يمكننػػا نسػػب )0.236كمػػا تػػدؿ قيمػػة معامػػؿ التحديػػد البالغػػة )

دعػػـ إلػػى التغيػػرات الحاصػػمة فػػي متغيػػر  إسػػتخداـ تقنيػػة الػػذكاء اإلصػػطناعيالحاصػػمة فػػي متغيػػر 
إسػػػػتخداـ تقنيػػػػة الػػػػذكاء  بػػػػيف جزئػػػػيىنػػػػاؾ تػػػػأثير كمػػػػا تبػػػػيف مػػػػف الجػػػػدوؿ السػػػػابؽ أّف ، القػػػػرارات

( 0.486ليػػػذا المتغيػػػر ) Beta، حيػػػث بمغػػػت قيمػػػة معامػػػؿ دعػػػـ القػػػرارات اإلداريػػػةو  اإلصػػػطناعي
( 2.58الجدوليػة والبالغػة ) t(، وىػي أكبػر مػف قيمػة 6.340( المحسػوبة والبالغػة )tوبداللة قيمة )

 نلللرفضفإننلللا (، 0.598معنويػػػة وتسػػػاوي ) B(، وبمػػػا أّف قيمػػػة الميػػػؿ 0.05عنػػد مسػػػتوى داللػػػة )
، ونقر بوجود عالقلة معنويلة األولىالفرعية الفرضية البديمة  نقبلو  األولىالفرعية فرضية العدم 

السللللتخدام تقنيللللات الللللذكاء  معنللللوي تلللل ثيروجللللد ي بللللين المتغيللللرين المسللللتقل والتللللابع، أي أّنللللو
 .االصطناعي عمى دعم القرارات اإلدارية في شركات االتصاالت في محافظة دمشق

 :الثانية الفرعية  الفرضية -
بناء الثقػة واألمػاف عنػد المػدير عنػد عمى  االصطناعيتقنيات الذكاء  يوجد تأثير معنوي الستخداـ

 .القرارات اإلدارية في شركات االتصاالت في محافظة دمشؽ اتخاذ
 كما يمي: الثانيةنتيجة االرتباط لمفرضية الفرعية 

Correlations 

  
الذكاء  استخدام

 االصطناعي
بناء الثقة 
 واألمان
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 Pearson االصطناعيالذكاء  استخدام
Correlation 

1 .469
**

 

Sig. (2-tailed)   .000 

N 132 132 

 Pearson بناء الثقة واألمان
Correlation 

.469
**

 1 

Sig. (2-tailed) .000   

N 132 132 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

، أّف قيمة Y12والمتغير التابع  X1يتضح مف تحميؿ االرتباط لمعبلقة بيف المتغير المستقؿ 
بيف المتغيريف، وىي عبلقة ارتباط ضعيفة ( وىذا يدؿ عمى درجة 16469معامؿ االرتباط ىي )

 أّف الزيادة في أحد المتغيريف سيرافقيا زيادة في المتغير اآلخر. طردية حيث
 كما يمي: الثانيةلمفرضية الفرعية  نحدارنتيجة اال

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .469
a

 .220 .214 .759 

a. Predictors: (Constant), االصطناعيالذكاء  استخدام  

ANOVA
a

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 21.051 1 21.051 36.572 .000
b

 

Residual 74.828 130 .576     

Total 95.879 131       

a. Dependent Variable: بناء الثقة واألمان 

b. Predictors: (Constant), االصطناعيالذكاء  استخدام  

Coefficients
a

 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.800 .365   4.936 .000 

 000. 6.047 469. 097. 589. االصطناعيالذكاء  استخدام

a. Dependent Variable: بناء الثقة واألمان 

 الثانيػةالفرعية ثبات صبلحية النموذج الختبار الفرضية  Anovaيتضح مف جدوؿ تحميؿ التبايف 
( وىي أكبر مف القيمة الجدولية والبالغة 36.572( المحسوبة والبالغة )fقيمة ) ارتفاعاستنادًا إلى 

(، 0.05( وىػي أقػؿ مػف مسػتوى المعنويػة )0.000( وىي معنوية عنػد مسػتوى المعنويػة )6.90)
( مػػػػف التغيػػػػرات 22%( إلػػػػى أّنػػػػو يمكننػػػػا نسػػػػب )0.22كمػػػػا تػػػػدؿ قيمػػػػة معامػػػػؿ التحديػػػػد البالغػػػػة )

بنػػاء إلػػى التغيػػرات الحاصػػمة فػػي متغيػػر  إسػػتخداـ تقنيػػة الػػذكاء اإلصػػطناعياصػػمة فػػي متغيػػر الح
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سػػتخداـ تقنيػػػة الػػػذكاء بػػػيف ا جزئػػػيىنػػػاؾ تػػأثير كمػػا تبػػػيف مػػػف الجػػدوؿ السػػػابؽ أّف ، الثقػػة واألمػػػاف
ليػػػذا المتغيػػػر  Beta، حيػػػث بمغػػػت قيمػػػة معامػػػؿ عنػػػد المػػػدير بنػػػاء الثقػػػة واألمػػػافو  اإلصػػػطناعي

الجدولية والبالغة  t(، وىي أكبر مف قيمة 6.047( المحسوبة والبالغة )tوبداللة قيمة )( 0.469)
فإننللا (، 0.589معنويػػة وتسػػاوي ) B(، وبمػػا أّف قيمػػة الميػػؿ 0.05( عنػػد مسػػتوى داللػػة )2.58)

، ونقلر بوجلود عالقلة الثانيةالفرعية الفرضية البديمة  نقبلو  الثانيةالفرعية فرضية العدم  نرفض
استخدام تقنيلات اللذكاء بين  معنوي ت ثيروجد ي معنوية بين المتغيرين المستقل والتابع، أي أّنو

االصللطناعي عمللى بنللاء الثقللة واألمللان عنللد المللدير عنللد اتخللاذ القللرارات اإلداريللة فللي شللركات 
 االتصاالت في محافظة دمشق.

 :ثالثةال الفرعية  الفرضية -
السػرعة فػي اتخػاذ القػرارات اإلداريػة عمى  االصطناعيتقنيات الذكاء  معنوي الستخداـيوجد تأثير 
 .في شركات االتصاالت في محافظة دمشؽعند المدير 

 كما يمي: ثالثةنتيجة االرتباط لمفرضية الفرعية ال
Correlations 

  
الذكاء  استخدام

 السرعة االصطناعي

 Pearson االصطناعيالذكاء  استخدام
Correlation 

1 .503
**

 

Sig. (2-tailed)   .000 

N 132 132 

 Pearson السرعة
Correlation 

.503
**

 1 

Sig. (2-tailed) .000   

N 132 132 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

، أّف قيمة Y13والمتغير التابع  X1يتضح مف تحميؿ االرتباط لمعبلقة بيف المتغير المستقؿ 
بيف المتغيريف، وىي عبلقة متوسطة ( وىذا يدؿ عمى درجة ارتباط 16513معامؿ االرتباط ىي )

 طردية حيث أّف الزيادة في أحد المتغيريف سيرافقيا زيادة في المتغير اآلخر.
 كما يمي: الثالثةلمفرضية الفرعية نحدار نتيجة اال

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .503
a

 .253 .247 .609 

a. Predictors: (Constant), االصطناعيالذكاء  استخدام  

ANOVA
a
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Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 16.317 1 16.317 44.009 .000
b

 

Residual 48.198 130 .371     

Total 64.515 131       

a. Dependent Variable: السرعة 

b. Predictors: (Constant), االصطناعيالذكاء  استخدام  
 
 
 

Coefficients
a

 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.196 .293   7.502 .000 

 000. 6.634 503. 078. 519. االصطناعيالذكاء  استخدام

a. Dependent Variable: السرعة 

 الثالثػةالفرعيػة ثبات صبلحية النموذج الختبار الفرضية  Anovaيتضح مف جدوؿ تحميؿ التبايف 
والبالغة ( وىي أكبر مف القيمة الجدولية 44.009( المحسوبة والبالغة )fقيمة ) ارتفاعاستنادًا إلى 

(، 0.05( وىػي أقػؿ مػف مسػتوى المعنويػة )0.000( وىي معنوية عنػد مسػتوى المعنويػة )6.90)
( مػػف التغيػػرات 25.3%( إلػػى أّنػػو يمكننػػا نسػػب )0.253كمػػا تػػدؿ قيمػػة معامػػؿ التحديػػد البالغػػة )

السػرعة إلػى التغيػرات الحاصػمة فػي متغيػر  إستخداـ تقنية الذكاء اإلصطناعيالحاصمة في متغير 
إستخداـ تقنية  بيف جزئيىناؾ تأثير ، كما تبيف مف الجدوؿ السابؽ أّف القرارات اإلدارية اتخاذفي 

ليػذا المتغيػر  Beta، حيث بمغػت قيمػة معامػؿ القرارات اإلدارية اتخاذسرعة و  الذكاء اإلصطناعي
الجدولية والبالغة  t(، وىي أكبر مف قيمة 6.634( المحسوبة والبالغة )t( وبداللة قيمة )0.503)
فإننللا (، 0.519معنويػػة وتسػػاوي ) B(، وبمػػا أّف قيمػػة الميػػؿ 0.05( عنػػد مسػػتوى داللػػة )2.58)

، ونقلر بوجلود عالقلة الثالثلةالفرعية الفرضية البديمة  نقبلو  الثالثةالفرعية فرضية العدم  نرفض
استخدام تقنيلات اللذكاء بين  معنوي ت ثيروجد ي معنوية بين المتغيرين المستقل والتابع، أي أّنو

االصطناعي عملى السلرعة فلي اتخلاذ القلرارات اإلداريلة عنلد الملدير فلي شلركات االتصلاالت فلي 
 .محافظة دمشق

 :رابعةال الفرعية  الفرضية -
سػػرعة االسػػتجابة لمتغيػػرات التػػي  عمػػى االصػػطناعيتقنيػػات الػػذكاء  يوجػػد تػػأثير معنػػوي السػػتخداـ

 .في شركات االتصاالت في محافظة دمشؽ تحدث في البيئة المحيطة
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 كما يمي: رابعةنتيجة االرتباط لمفرضية الفرعية ال

 

 

 

 
Correlations 

  
الذكاء  استخدام

 االصطناعي
سرعة 
 االستجابة

 Pearson االصطناعيالذكاء  استخدام
Correlation 

1 .478
**

 

Sig. (2-tailed)   .000 

N 132 132 

 Pearson االستجابةسرعة 
Correlation 

.478
**

 1 

Sig. (2-tailed) .000   

N 132 132 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

، أّف قيمة 4Y1والمتغير التابع  X1يتضح مف تحميؿ االرتباط لمعبلقة بيف المتغير المستقؿ 
بيف المتغيريف، وىي عبلقة ارتباط ضعيفة ( وىذا يدؿ عمى درجة 16478معامؿ االرتباط ىي )

 أّف الزيادة في أحد المتغيريف سيرافقيا زيادة في المتغير اآلخر. طردية حيث
 كما يمي: رابعةلمفرضية الفرعية ال نحدارنتيجة اال

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .478
a

 .229 .223 .643 

a. Predictors: (Constant), االصطناعيالذكاء  استخدام  

ANOVA
a

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 15.942 1 15.942 38.531 .000
b

 

Residual 53.786 130 .414     

Total 69.727 131       

a. Dependent Variable:  اإلستجابةسرعة  

b. Predictors: (Constant), االصطناعيالذكاء  استخدام  

 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 
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1 (Constant) 2.067 .309   6.683 .000 

 000. 6.207 478. 083. 513. االصطناعيالذكاء  استخدام

a. Dependent Variable:  االستجابةسرعة   

 الرابعةالفرعية ثبات صبلحية النموذج الختبار الفرضية  Anovaيتضح مف جدوؿ تحميؿ التبايف 
( وىي أكبر مف القيمة الجدولية والبالغة 38.531( المحسوبة والبالغة )fقيمة ) ارتفاعاستنادًا إلى 

(، 0.05( وىػي أقػؿ مػف مسػتوى المعنويػة )0.000المعنويػة )( وىي معنوية عنػد مسػتوى 6.90)
( مػػف التغيػػرات 22.9%( إلػػى أّنػػو يمكننػػا نسػػب )0.229كمػػا تػػدؿ قيمػػة معامػػؿ التحديػػد البالغػػة )

سػرعة إلػى التغيػرات الحاصػمة فػي متغيػر  إسػتخداـ تقنيػة الػذكاء اإلصػطناعيالحاصمة فػي متغيػر 
 جزئػػيىنػػاؾ تػػأثير ، كمػػا تبػػيف مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أّف التػػي تحػػدث فػػي البيئػػة المحيطػػة االسػػتجابة

، حيػث  التي تحػدث فػي البيئػة المحيطػة االستجابةسرعة و  إستخداـ تقنية الذكاء اإلصطناعي بيف
(، 6.207( المحسػوبة والبالغػة )t( وبداللة قيمة )0.478ليذا المتغير ) Betaبمغت قيمة معامؿ 
(، وبمػا أّف قيمػة الميػؿ 0.05( عند مستوى داللة )2.58الجدولية والبالغة ) tوىي أكبر مف قيمة 

B ( 0.513معنوية وتسػاوي ،) الفرضلية البديملة  نقبلو  الرابعةالفرعية فرضية العدم  نرفضفإننا
 تل ثيروجد ي ، ونقر بوجود عالقة معنوية بين المتغيرين المستقل والتابع، أي أّنوالرابعةالفرعية 

استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي عمى سرعة االستجابة لمتغيرات التي تحدث فلي بين  ويمعن
 البيئة المحيطة في شركات االتصاالت في محافظة دمشق.

 :خامسةال الفرعية  الفرضية -
تخفػػيض مراحػؿ وزمػف إنجػػاز  عمػى االصػطناعيتقنيػات الػػذكاء  يوجػد تػأثير معنػػوي السػتخداـ

 .االتصاالت في محافظة دمشؽفي شركات  األعماؿ
 كما يمي: الخامسةنتيجة االرتباط لمفرضية الفرعية 

Correlations 

  
الذكاء  استخدام

 االصطناعي
تخفيض مراحل 
 وزمن اإلنجاز

 Pearson االصطناعيالذكاء  استخدام
Correlation 

1 .423
**

 

Sig. (2-tailed)   .000 

N 132 132 

 Pearson اإلنجازتخفيض مراحل وزمن 
Correlation 

.423
**

 1 

Sig. (2-tailed) .000   

N 132 132 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
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، أّف قيمة Y15والمتغير التابع  X1يتضح مف تحميؿ االرتباط لمعبلقة بيف المتغير المستقؿ 
بيف المتغيريف، وىي عبلقة ارتباط ضعيفة ( وىذا يدؿ عمى درجة 16423معامؿ االرتباط ىي )

 أّف الزيادة في أحد المتغيريف سيرافقيا زيادة في المتغير اآلخر. طردية حيث
 كما يمي: الخامسةلمفرضية الفرعية  نتيجة االنحدار

 

 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .423
a

 .179 .173 .680 

a. Predictors: (Constant), االصطناعيالذكاء  استخدام  

ANOVA
a

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 13.098 1 13.098 28.311 .000
b

 

Residual 60.144 130 .463     

Total 73.242 131       

a. Dependent Variable: تخفيض مراحل وزمن اإلنجاز 

b. Predictors: (Constant), االصطناعيالذكاء  استخدام  

Coefficients
a

 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.365 .327   7.231 .000 

الذكاء  استخدام
 االصطناعي

.465 .087 .423 5.321 .000 

a. Dependent Variable: تخفيض مراحل وزمن اإلنجاز 

الفرعيػػػة ثبػػػات صػػػبلحية النمػػػوذج الختبػػػار الفرضػػػية  Anovaيتضػػػح مػػػف جػػػدوؿ تحميػػػؿ التبػػػايف 
( وىػػػػي أكبػػػػر مػػػػف القيمػػػػة 28.311( المحسػػػػوبة والبالغػػػػة )fقيمػػػػة ) ارتفػػػػاعاسػػػػتنادًا إلػػػػى  الخامسػػػػة

( وىػػي أقػػؿ مػػف مسػػتوى 0.000وىػػي معنويػػة عنػػد مسػػتوى المعنويػػة )( 6.90الجدوليػػة والبالغػػة )
( إلػػػػػى أّنػػػػػو يمكننػػػػػا نسػػػػػب 0.179(، كمػػػػػا تػػػػػدؿ قيمػػػػػة معامػػػػػؿ التحديػػػػد البالغػػػػػة )0.05المعنويػػػػة )

إلػػى التغيػػرات  إسػػتخداـ تقنيػػة الػػذكاء اإلصػػطناعي( مػػف التغيػػرات الحاصػػمة فػػي متغيػػر %17.9)
ىناؾ ، كما تبيف مف الجدوؿ السابؽ أّف األعماؿتخفيض مراحؿ وزمف إنجاز الحاصمة في متغير 

، حيػث تخفيض مراحؿ وزمف إنجاز األعمػاؿو  إستخداـ تقنية الذكاء اإلصطناعي بيف جزئيتأثير 
(، 5.321( المحسػوبة والبالغػة )t( وبداللة قيمة )0.423ليذا المتغير ) Betaبمغت قيمة معامؿ 
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(، وبمػا أّف قيمػة الميػؿ 0.05عند مستوى داللة ) (2.58الجدولية والبالغة ) tوىي أكبر مف قيمة 
B ( 0.465معنويػػة وتسػػاوي ،) الفرضللية  نقبلللو  الخامسللةالفرعيللة فرضللية العللدم  نللرفضفإننللا

 ، ونقر بوجود عالقلة معنويلة بلين المتغيلرين المسلتقل والتلابع، أي أّنلوالخامسةالفرعية البديمة 
تخفليض مراحلل وزملن إنجلاز  االصلطناعي عملىاستخدام تقنيات الذكاء بين  معنوي ت ثيروجد ي

 في شركات االتصاالت في محافظة دمشق. األعمال

  :األولى الفرضية الرئيسة اختبار -
يوجد تأثير معنوي الستخداـ تقنيات الذكاء االصطناعي عمى فعالية القرارات اإلدارية في شركات 

 االتصاالت في محافظة دمشؽ.
 كما يمي: األولى ةالرئيسنتيجة االرتباط لمفرضية 

Correlations 

  
الذكاء  استخدام

 االصطناعي
فعالية القرارات 

 اإلدارية

Pearson Correlation 1 .487 االصطناعيالذكاء  استخدام
**
 

Sig. (2-tailed)   .000 

N 132 132 

Pearson Correlation .487 فعالية القرارات اإلدارية
**
 1 

Sig. (2-tailed) .000   

N 132 132 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

، أّف قيمة معامؿ Y1والمتغير التابع  X1يتضح مف تحميؿ االرتباط لمعبلقة بيف المتغير المستقؿ 
طردية بيف المتغيريف، وىي عبلقة ارتباط ضعيفة ( وىذا يدؿ عمى درجة 0.487االرتباط ىي )

 أّف الزيادة في أحد المتغيريف سيرافقيا زيادة في المتغير اآلخر. حيث
 كما يمي: األولى ةالرئيسلمفرضية  نتيجة االنحدار

 
Model Summary 

Model R 
R 

Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .487
a
 .237 .231 .617 

a. Predictors: (Constant), االصطناعيالذكاء  استخدام  

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 15.382 1 15.382 40.457 .000
b
 

Residual 49.428 130 .380     
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Total 64.811 131       

a. Dependent Variable: فعالية القرارات اإلدارية 

b. Predictors: (Constant), االصطناعيالذكاء  استخدام  
 
 
 
 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.098 .298   7.043 .000 

 000. 6.361 487. 079. 505. االصطناعيالذكاء  استخدام

a. Dependent Variable:  اإلداريةفعالية القرارات  

الفرعية ثبات صبلحية النموذج الختبار الفرضية  Anovaيتضح مف جدوؿ تحميؿ التبايف 
( وىي أكبر مف القيمة 40.457( المحسوبة والبالغة )fقيمة ) ارتفاعاستنادًا إلى  الخامسة

( وىي أقؿ مف مستوى 0.000( وىي معنوية عند مستوى المعنوية )6.90الجدولية والبالغة )
( إلى أّنو يمكننا نسب 0.237(، كما تدؿ قيمة معامؿ التحديد البالغة )0.05المعنوية )

إلى التغيرات  إستخداـ تقنية الذكاء اإلصطناعي( مف التغيرات الحاصمة في متغير %23.7)
 جزئيىناؾ تأثير ، كما تبيف مف الجدوؿ السابؽ أّف فعالية القرارات اإلداريةالحاصمة في متغير 

 Beta، حيث بمغت قيمة معامؿ فعالية القرارات اإلدارية و تخداـ تقنية الذكاء اإلصطناعيإس بيف
 Z(، وىي أكبر مف قيمة 6.361( المحسوبة والبالغة )t( وبداللة قيمة )0.487ليذا المتغير )

معنوية وتساوي  B(، وبما أّف قيمة الميؿ 0.05( عند مستوى داللة )2.58الجدولية والبالغة )
، األولى ةالرئيسالفرضية البديمة  نقبلو  األولى الرئيسةفرضية العدم  نرفضفإننا (، 0.505)

بين  معنوي ت ثيروجد ي ونقر بوجود عالقة معنوية بين المتغيرين المستقل والتابع، أي أّنو
استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي عمى فعالية القرارات اإلدارية في شركات االتصاالت في 

 محافظة دمشق.
 الفرضية الرئيسة الثانية -3/6/2

 :األولى الفرعية  الفرضية -
فػػػػي شػػػػركات  دعػػػػـ القػػػػرارات اإلداريػػػػةعمػػػػى  البيانػػػػات الكبيػػػػرة يوجػػػػد تػػػػأثير معنػػػػوي السػػػػتخداـ
 .االتصاالت في محافظة دمشؽ

 نتيجة االرتباط لمفرضية الفرعية األولى كما يمي:
+ 

  
البيانات  استخدام

 القراراتدعم  الكبيرة

Pearson 1 .441 البيانات الكبيرة استخدام
**
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Correlation 

Sig. (2-tailed)   .000 

N 132 132 

 Pearson دعم القرارات
Correlation 

.441
**
 1 

Sig. (2-tailed) .000   

N 132 132 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

، أّف قيمة Y21والمتغير التابع  X2يتضح مف تحميؿ االرتباط لمعبلقة بيف المتغير المستقؿ 
بيف المتغيريف، وىي عبلقة ارتباط ضعيفة ( وىذا يدؿ عمى درجة 0.441معامؿ االرتباط ىي )

 أّف الزيادة في أحد المتغيريف سيرافقيا زيادة في المتغير اآلخر. طردية حيث
 لمفرضية الفرعية األولى كما يمي: نتيجة االنحدار

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .441
a
 .195 .188 .510 

a. Predictors: (Constant), البيانات الكبيرة استخدام  

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 8.183 1 8.183 31.402 .000
b
 

Residual 33.877 130 .261     

Total 42.061 131       

a. Dependent Variable: دعم القرارات 

b. Predictors: (Constant), البيانات الكبيرة استخدام  

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.170 .367   5.912 .000 

 000. 5.604 441. 090. 507. البيانات الكبيرة استخدام

a. Dependent Variable: دعم القرارات 

 األولىالفرعية ثبات صبلحية النموذج الختبار الفرضية  Anovaيتضح مف جدوؿ تحميؿ التبايف 
( وىي أكبر مف القيمة الجدولية والبالغة 31.402( المحسوبة والبالغة )fقيمة ) ارتفاعاستنادًا إلى 

(، 0.05( وىػي أقػؿ مػف مسػتوى المعنويػة )0.000( وىي معنوية عنػد مسػتوى المعنويػة )6.90)
( مػػف التغيػػرات 19.5%( إلػػى أّنػػو يمكننػػا نسػػب )0.195كمػػا تػػدؿ قيمػػة معامػػؿ التحديػػد البالغػػة )

دعػـ القػرارات إلى التغيرات الحاصمة في متغير  البيانات الكبيرةخداـ تقنية إستالحاصمة في متغير 
 البيانػات الكبيػرةإسػتخداـ تقنيػة  بػيف جزئػيىنػاؾ تػأثير ، كما تبػيف مػف الجػدوؿ السػابؽ أّف اإلدارية
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( t( وبداللػة قيمػة )0.441ليػذا المتغيػر ) Beta، حيث بمغت قيمة معامػؿ دعـ القرارات اإلداريةو 
( عند مسػتوى داللػة 2.58الجدولية والبالغة ) t(، وىي أكبر مف قيمة 5.604المحسوبة والبالغة )

الفرعيلة فرضلية العلدم  نلرفضفإننا (، 0.507معنوية وتساوي ) B(، وبما أّف قيمة الميؿ 0.05)
، ونقللر بوجللود عالقللة معنويللة بللين المتغيللرين األولللىالفرعيللة الفرضللية البديمللة  نقبلللو  األولللى

اسلتخدام البيانلات الكبيلرة عملى دعلم القلرارات بلين  معنوي ت ثير وجد ي المستقل والتابع، أي أّنو
 اإلدارية في شركات االتصاالت في محافظة دمشق.

 :الثانية الفرعية  الفرضية -
 بناء الثقة واألماف عند المدير عند اتخاذعمى  البيانات الكبيرة يوجد تأثير معنوي الستخداـ

 .القرارات اإلدارية في شركات االتصاالت في محافظة دمشؽ

 نتيجة االرتباط لمفرضية الفرعية الثانية كما يمي:
Correlations 

  
البيانات  استخدام

 الكبيرة
بناء الثقة 
 واألمان

 Pearson البيانات الكبيرة استخدام
Correlation 

1 .448
**
 

Sig. (2-tailed)   .000 

N 132 132 

 Pearson بناء الثقة واألمان
Correlation 

.448
**
 1 

Sig. (2-tailed) .000   

N 132 132 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

، أّف قيمة Y22والمتغير التابع  X2يتضح مف تحميؿ االرتباط لمعبلقة بيف المتغير المستقؿ 
بيف المتغيريف، وىي عبلقة ارتباط ضعيفة ( وىذا يدؿ عمى درجة 0.448معامؿ االرتباط ىي )

 أّف الزيادة في أحد المتغيريف سيرافقيا زيادة في المتغير اآلخر. طردية حيث
 نتيجة االنحدار لمفرضية الفرعية الثانية كما يمي:

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .448
a
 .201 .195 .632 

a. Predictors: (Constant), البيانات الكبيرة استخدام  

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 13.047 1 13.047 32.665 .000
b
 

Residual 51.923 130 .399     

Total 64.970 131       
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a. Dependent Variable:  الثقة واألمانبناء  

b. Predictors: (Constant), البيانات الكبيرة استخدام  

Coefficients 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.573 .454   3.462 .001 

 000. 5.715 448. 112. 640. البيانات الكبيرة استخدام

a. Dependent Variable: بناء الثقة واألمان 

 الثانيػةالفرعية ثبات صبلحية النموذج الختبار الفرضية  Anovaيتضح مف جدوؿ تحميؿ التبايف 
( وىي أكبر مف القيمة الجدولية والبالغة 32.665( المحسوبة والبالغة )fقيمة ) ارتفاعاستنادًا إلى 

(، 0.05( وىػي أقػؿ مػف مسػتوى المعنويػة )0.000المعنويػة )( وىي معنوية عنػد مسػتوى 6.90)
( مػػف التغيػػرات 20.1%( إلػػى أّنػػو يمكننػػا نسػػب )0.201كمػػا تػػدؿ قيمػػة معامػػؿ التحديػػد البالغػػة )

بنػػاء الثقػػة إلػػى التغيػػرات الحاصػػمة فػػي متغيػػر  إسػػتخداـ تقنيػػة البيانػػات الكبيػػرةالحاصػػمة فػػي متغيػػر 
ىنػػاؾ تػػأثير ، كمػػا تبػػيف مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أّف القػػرارات اإلداريػػةواألمػػاف عنػػد المػػدير عنػػد اتخػػاذ 

القػػرارات  بنػػاء الثقػػة واألمػػاف عنػػد المػػدير عنػػد اتخػػاذ و إسػػتخداـ تقنيػػة البيانػػات الكبيػػرة بػػيف جزئػػي
( المحسػػػوبة t( وبداللػػػة قيمػػػة )0.448ليػػػذا المتغيػػػر ) Beta، حيػػػث بمغػػػت قيمػػػة معامػػػؿ اإلداريػػػة
(، 0.05( عند مسػتوى داللػة )2.58الجدولية والبالغة ) t(، وىي أكبر مف قيمة 5.715والبالغة )

 الثانيللةالفرعيللة فرضللية العللدم  نللرفضفإننللا (، 0.640معنويػػة وتسػػاوي ) Bوبمػػا أّف قيمػػة الميػػؿ 
، ونقللر بوجللود عالقللة معنويللة بللين المتغيللرين المسللتقل الثانيللةالفرعيللة الفرضللية البديمللة  نقبلللو 

استخدام البيانلات الكبيلرة عملى بنلاء الثقلة واألملان عنلد بين  معنوي ت ثيروجد يوالتابع، أي أّنو 
 المدير عند اتخاذ القرارات اإلدارية في شركات االتصاالت في محافظة دمشق.

 :ثالثةال الفرعية  الفرضية -
السػػرعة فػػي اتخػػاذ القػػرارات اإلداريػػة عنػػد عمػػى  البيانػػات الكبيػػرة يوجػػد تػػأثير معنػػوي السػػتخداـ

 .في شركات االتصاالت في محافظة دمشؽالمدير 
 كما يمي: الثالثةنتيجة االرتباط لمفرضية الفرعية 

Correlations 

  
البيانات  استخدام

 السرعة الكبيرة

 Pearson البيانات الكبيرة استخدام
Correlation 

1 .411
**
 

Sig. (2-tailed)   .000 

N 132 132 
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 Pearson السرعة
Correlation 

.411
**
 1 

Sig. (2-tailed) .000   

N 132 132 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

، أّف قيمة Y23والمتغير التابع  X2يتضح مف تحميؿ االرتباط لمعبلقة بيف المتغير المستقؿ 
بيف المتغيريف، وىي عبلقة ارتباط ضعيفة ( وىذا يدؿ عمى درجة 0.411معامؿ االرتباط ىي )

 أّف الزيادة في أحد المتغيريف سيرافقيا زيادة في المتغير اآلخر. طردية حيث
 كما يمي: الثالثةنتيجة االنحدار لمفرضية الفرعية 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .411
a
 .169 .163 .631 

a. Predictors: (Constant), البيانات الكبيرة استخدام  

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 10.543 1 10.543 26.465 .000
b
 

Residual 51.790 130 .398     

Total 62.333 131       

a. Dependent Variable: السرعة 

b. Predictors: (Constant), إستخدام البيانات الكبيرة 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 
 

(Constant) 1.849 .454   4.073 .000 

 000. 5.144 411. 112. 575. البيانات الكبيرة استخدام

a. Dependent Variable: السرعة 

 الثالثػةالفرعيػة ثبات صبلحية النموذج الختبار الفرضية  Anovaيتضح مف جدوؿ تحميؿ التبايف 
( وىي أكبر مف القيمة الجدولية والبالغة 26.465( المحسوبة والبالغة )fقيمة ) ارتفاعاستنادًا إلى 

(، 0.05( وىػي أقػؿ مػف مسػتوى المعنويػة )0.000عنػد مسػتوى المعنويػة )( وىي معنوية 6.90)
( مػػف التغيػػرات 16.9%( إلػػى أّنػػو يمكننػػا نسػػب )0.169كمػػا تػػدؿ قيمػػة معامػػؿ التحديػػد البالغػػة )

السػرعة فػي إلػى التغيػرات الحاصػمة فػي متغيػر  إستخداـ تقنيػة البيانػات الكبيػرةالحاصمة في متغير 
إسػػتخداـ تقنيػػة  بػػيف جزئػػيىنػػاؾ تػػأثير كمػػا تبػػيف مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أّف  ،القػػرارات اإلداريػػة اتخػػاذ

ليػػػذا المتغيػػػر  Beta، حيػػػث بمغػػػت قيمػػػة معامػػػؿ القػػػرارات اإلداريػػػة اتخػػػاذسػػػرعة و  البيانػػػات الكبيػػػرة
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الجدولية والبالغة  t(، وىي أكبر مف قيمة 5.144( المحسوبة والبالغة )t( وبداللة قيمة )0.411)
فإننللا (، 0.575معنويػػة وتسػػاوي ) B(، وبمػػا أّف قيمػػة الميػػؿ 0.05داللػػة ) ( عنػػد مسػػتوى2.58)

، ونقلر بوجلود عالقلة الثالثلةالفرعية الفرضية البديمة  نقبلو  الثالثةالفرعية فرضية العدم  نرفض
اسللتخدام البيانللات بللين  معنللوي تلل ثيروجللد يمعنويللة بللين المتغيللرين المسللتقل والتللابع، أي أّنللو 

السرعة في اتخاذ القرارات اإلدارية عند المدير في شركات االتصلاالت فلي محافظلة الكبيرة عمى 
 دمشق.

 :رابعةال الفرعية  الفرضية -
عمػى سػرعة االسػتجابة لمتغيػرات التػي تحػدث فػي  البيانات الكبيرة يوجد تأثير معنوي الستخداـ

 .في شركات االتصاالت في محافظة دمشؽ البيئة المحيطة
 كما يمي: الرابعةنتيجة االرتباط لمفرضية الفرعية 

Correlations 

  
البيانات  استخدام

 الكبيرة
سرعة 
 االستجابة

 Pearson البيانات الكبيرة استخدام
Correlation 

1 .388
**
 

Sig. (2-tailed)   .000 

N 132 132 

 Pearson االستجابةسرعة 
Correlation 

.388
**
 1 

Sig. (2-tailed) .000   

N 132 132 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

، أّف قيمة Y24والمتغير التابع  X2يتضح مف تحميؿ االرتباط لمعبلقة بيف المتغير المستقؿ 
بيف المتغيريف، وىي عبلقة ارتباط ضعيفة ( وىذا يدؿ عمى درجة 0.388معامؿ االرتباط ىي )

 أّف الزيادة في أحد المتغيريف سيرافقيا زيادة في المتغير اآلخر. طردية حيث
 كما يمي: رابعةنتيجة االنحدار لمفرضية الفرعية ال

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .388
a
 .151 .144 .577 

a. Predictors: (Constant), البيانات الكبيرة استخدام  

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 7.670 1 7.670 23.059 .000
b
 

Residual 43.240 130 .333     
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Total 50.909 131       

a. Dependent Variable:  االستجابةسرعة  

b. Predictors: (Constant), البيانات الكبيرة استخدام  

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.114 .415   5.098 .000 

 000. 4.802 388. 102. 490. إستخدام البيانات الكبيرة

a. Dependent Variable:  االستجابةسرعة  

 الرابعةالفرعية ثبات صبلحية النموذج الختبار الفرضية  Anovaيتضح مف جدوؿ تحميؿ التبايف 
( وىي أكبر مف القيمة الجدولية والبالغة 23.059( المحسوبة والبالغة )fقيمة ) ارتفاعاستنادًا إلى 

(، 0.05( وىػي أقػؿ مػف مسػتوى المعنويػة )0.000( وىي معنوية عنػد مسػتوى المعنويػة )6.90)
( مػػف التغيػػرات 15.1%( إلػػى أّنػػو يمكننػػا نسػػب )0.151كمػػا تػػدؿ قيمػػة معامػػؿ التحديػػد البالغػػة )

سػػػرعة إلػػػى التغيػػػرات الحاصػػػمة فػػػي متغيػػػر  إسػػػتخداـ تقنيػػػة البيانػػػات الكبيػػػرةالحاصػػػمة فػػػي متغيػػػر 
ىنػاؾ تػأثير ، كما تبيف مػف الجػدوؿ السػابؽ أّف االستجابة لمتغيرات التي تحدث في البيئة المحيطة

سػػػرعة االسػػػتجابة لمتغيػػػرات التػػػي تحػػػدث فػػػي البيئػػػة  و إسػػػتخداـ تقنيػػػة البيانػػػات الكبيػػػرة بػػػيف جزئػػػي
( المحسػػوبة t( وبداللػػة قيمػػة )0.388ليػػذا المتغيػػر ) Beta، حيػػث بمغػػت قيمػػة معامػػؿ المحيطػػة
(، 0.05( عند مسػتوى داللػة )2.58الجدولية والبالغة ) t(، وىي أكبر مف قيمة 4.802والبالغة )

 الرابعللةالفرعيللة فرضللية العللدم  نللرفضفإننللا (، 0.490معنويػػة وتسػػاوي ) Bوبمػػا أّف قيمػػة الميػػؿ 
، ونقللر بوجللود عالقللة معنويللة بللين المتغيللرين المسللتقل الرابعللةالفرعيللة الفرضللية البديمللة  نقبلللو 

استخدام البيانات الكبيرة عمى سرعة االستجابة لمتغيرات بين  معنويت ثير وجد يوالتابع، أي أّنو 
 التي تحدث في البيئة المحيطة في شركات االتصاالت في محافظة دمشق.

 :خامسةال الفرعية  الفرضية -
فػي  تخفػيض مراحػؿ وزمػف إنجػاز األعمػاؿ عمػى البيانػات الكبيػرة يوجد تأثير معنوي الستخداـ

 .دمشؽشركات االتصاالت في محافظة 
 كما يمي: الخامسةنتيجة االرتباط لمفرضية الفرعية 

Correlations 

  
البيانات  استخدام

 الكبيرة
تخفيض مراحل 
 وزمن اإلنجاز

 Pearson البيانات الكبيرة استخدام
Correlation 

1 .410
**
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Sig. (2-tailed)   .000 

N 132 132 

 Pearson تخفيض مراحل وزمن اإلنجاز
Correlation 

.410
**
 1 

Sig. (2-tailed) .000   

N 132 132 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

، أّف قيمة Y25والمتغير التابع  X2يتضح مف تحميؿ االرتباط لمعبلقة بيف المتغير المستقؿ 
بيف المتغيريف، وىي عبلقة ارتباط ضعيفة ( وىذا يدؿ عمى درجة 0.441معامؿ االرتباط ىي )

 أّف الزيادة في أحد المتغيريف سيرافقيا زيادة في المتغير اآلخر. طردية حيث
 كما يمي: خامسةنتيجة االنحدار لمفرضية الفرعية ال

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .410
a
 .168 .162 .495 

a. Predictors: (Constant), البيانات الكبيرة استخدام  

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 6.445 1 6.445 26.272 .000
b
 

Residual 31.889 130 .245     

Total 38.333 131       

a. Dependent Variable: تخفيض مراحل وزمن اإلنجاز 

b. Predictors: (Constant), البيانات الكبيرة استخدام  

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.355 .356   6.611 .000 

 000. 5.126 410. 088. 450. البيانات الكبيرة استخدام

a. Dependent Variable: تخفيض مراحل وزمن اإلنجاز 

الفرعيػػػة ثبػػػات صػػػبلحية النمػػػوذج الختبػػػار الفرضػػػية  Anovaيتضػػػح مػػػف جػػػدوؿ تحميػػػؿ التبػػػايف 
( وىػػػػي أكبػػػػر مػػػػف القيمػػػػة 26.272( المحسػػػػوبة والبالغػػػػة )fقيمػػػػة ) ارتفػػػػاعاسػػػػتنادًا إلػػػػى  الخامسػػػػة

( وىػػي أقػػؿ مػػف مسػػتوى 0.000المعنويػػة )( وىػػي معنويػػة عنػػد مسػػتوى 6.90الجدوليػػة والبالغػػة )
( إلػػػػػى أّنػػػػػو يمكننػػػػػا نسػػػػػب 0.168(، كمػػػػػا تػػػػػدؿ قيمػػػػػة معامػػػػػؿ التحديػػػػد البالغػػػػػة )0.05المعنويػػػػة )

إلػػػػى التغيػػػػرات  إسػػػػتخداـ تقنيػػػػة البيانػػػػات الكبيػػػػرة( مػػػػف التغيػػػػرات الحاصػػػػمة فػػػػي متغيػػػػر %16.8)
ىناؾ الجدوؿ السابؽ أّف ، كما تبيف مف تخفيض مراحؿ وزمف إنجاز األعماؿالحاصمة في متغير 
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، حيػػث تخفػػيض مراحػػؿ وزمػػف إنجػػاز األعمػػاؿو  إسػػتخداـ تقنيػػة البيانػػات الكبيػػرة بػػيف جزئػػيتػػأثير 
( المحسػػػػػػوبة والبالغػػػػػػة t( وبداللػػػػػػة قيمػػػػػػة )0.410ليػػػػػػذا المتغيػػػػػػر )  Betaبمغػػػػػػت قيمػػػػػػة معامػػػػػػؿ 

(، وبما أّف 0.05( عند مستوى داللة )2.58الجدولية والبالغة ) t(، وىي أكبر مف قيمة 5.126)
 نقبلللو  الخامسللةالفرعيللة فرضللية العللدم  نللرفضفإننللا (، 0.450معنويػػة وتسػػاوي ) Bقيمػػة الميػػؿ 

، ونقر بوجود عالقة معنوية بين المتغيرين المسلتقل والتلابع، الخامسةالفرعية الفرضية البديمة 
وزمللن إنجللاز تخفلليض مراحللل اسللتخدام البيانللات الكبيللرة عمللى بللين  معنللوي تلل ثيروجللد ي أي أّنللو
 في شركات االتصاالت في محافظة دمشق. األعمال

  :الثانية الفرضية الرئيسة اختبار -
يوجد تأثير معنوي الستخداـ البيانات الكبيرة عمى فعالية القرارات اإلدارية في شركات االتصاالت 

 في محافظة دمشؽ.
 كما يمي: الثانية الرئيسيةنتيجة االرتباط لمفرضية 

Correlations 

  
البيانات  استخدام

 الكبيرة
فعالية القرارات 

 اإلدارية

Pearson Correlation 1 .475 البيانات الكبيرة استخدام
**
 

Sig. (2-tailed)   .000 

N 132 132 

Pearson Correlation .475 فعالية القرارات اإلدارية
**
 1 

Sig. (2-tailed) .000   

N 132 132 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

، أّف قيمة معامؿ Y2والمتغير التابع  X2يتضح مف تحميؿ االرتباط لمعبلقة بيف المتغير المستقؿ 
طردية بيف المتغيريف، وىي عبلقة ارتباط ضعيفة ( وىذا يدؿ عمى درجة 16475االرتباط ىي )

 أّف الزيادة في أحد المتغيريف سيرافقيا زيادة في المتغير اآلخر. حيث
 كما يمي: الثانية ةالرئيسلمفرضية  نتيجة االنحدار

Model Summary 

Model R 
R 

Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .475
a
 .225 .219 .460 

a. Predictors: (Constant), البيانات الكبيرة استخدام  

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 7.997 1 7.997 37.833 .000
b
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Residual 27.480 130 .211     

Total 35.477 131       

a. Dependent Variable: فعالية القرارات اإلدارية 

b. Predictors: (Constant), البيانات الكبيرة استخدام  
 
 
 
 
 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.091 .346   6.044 .000 

 000. 6.151 475. 085. 521. البيانات الكبيرة استخدام

a. Dependent Variable:  القرارات اإلداريةفعالية  

 

الفرعيػػػة ثبػػػات صػػػبلحية النمػػػوذج الختبػػػار الفرضػػػية  Anovaيتضػػػح مػػػف جػػػدوؿ تحميػػػؿ التبػػػايف 
( وىػػػػي أكبػػػػر مػػػػف القيمػػػػة 37.833( المحسػػػػوبة والبالغػػػػة )fقيمػػػػة ) ارتفػػػػاعاسػػػػتنادًا إلػػػػى  الخامسػػػػة

مسػػتوى ( وىػػي أقػػؿ مػػف 0.000( وىػػي معنويػػة عنػػد مسػػتوى المعنويػػة )6.90الجدوليػػة والبالغػػة )
( إلػػػػػى أّنػػػػػو يمكننػػػػػا نسػػػػػب 0.225(، كمػػػػػا تػػػػػدؿ قيمػػػػػة معامػػػػػؿ التحديػػػػد البالغػػػػػة )0.05المعنويػػػػة )

إلػػػػى التغيػػػػرات  إسػػػػتخداـ تقنيػػػػة البيانػػػػات الكبيػػػػرة( مػػػػف التغيػػػػرات الحاصػػػػمة فػػػػي متغيػػػػر %22.5)
 جزئػيىنػاؾ تػأثير ، كمػا تبػيف مػف الجػدوؿ السػابؽ أّف فعالية القرارات اإلداريػةالحاصمة في متغير 

  Beta، حيػػث بمغػػت قيمػػة معامػػؿ فعاليػػة القػػرارات اإلداريػػة و إسػػتخداـ تقنيػػة البيانػػات الكبيػػرة بػػيف
 Z(، وىػػي أكبػػر مػػف قيمػػة 6.151( المحسػػوبة والبالغػػة )t( وبداللػػة قيمػػة )0.475ليػػذا المتغيػػر )

معنويػػة وتسػػاوي  B(، وبمػػا أّف قيمػػة الميػػؿ 0.05( عنػػد مسػػتوى داللػػة )2.58الجدوليػػة والبالغػػة )
، ة الثانيلةالرئيسلالفرضلية البديملة  نقبللو  ة الثانيلةالرئيسلفرضية العدم  نرفضفإننا (، 0.521)

بللين  معنللوي تلل ثيروجللد ي ونقلر بوجللود عالقللة معنويللة بللين المتغيللرين المسللتقل والتللابع، أي أّنللو
االتصللاالت فللي محافظللة اسللتخدام البيانللات الكبيللرة عمللى فعاليللة القللرارات اإلداريللة فللي شللركات 

 دمشق.
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 النتائج والتوصيات -3/7
 أواًل: نتائج البحث

، دمشؽفي محافظة  شركات االتصاالتىا الباحث عمى افي ضوء الدراسة الميدانية التي أجر 
ومف خبلؿ العرض السابؽ لمتحميؿ اإلحصائي، واختبار فرضيات البحث أمكف لمباحث 

 عرضيا فيما يأتي: استخبلص النتائج التالية التي يتـ
 ( إّف كافة قيـ ألفا كرونباخCronbach Alpha لجميع متغيرات الدراسة ) لكبل تقنيتي الذكاء

( مما يعني أّف كؿ مقاييس الدراسة تتسـ 0.70أعمى مف )والبيانات الكبيرة  االصطناعي
 شركات االتصاالت في محافظة دمشؽ.بالثبات الداخمي لعباراتيا في 

 :االصطناعينية الذكاء لتقبالنسبة 
 من خالل نتائج اختبار الفرضية الرئيسة األولى:

 تقنيات الذكاء االصطناعي عمى دعم القرارات اإلدارية في  بين استخدام ت ثير معنوي يوجد
 شركات االتصاالت في محافظة دمشق.

  عند  تقنيات الذكاء االصطناعي عمى بناء الثقة واألمان بين استخدام ت ثير معنوييوجد
 المدير عند اتخاذ القرارات اإلدارية في شركات االتصاالت في محافظة دمشق.

  تقنيات الذكاء االصطناعي عمى السرعة في اتخاذ القرارات  بين استخدام ت ثير معنوييوجد
 اإلدارية عند المدير في شركات االتصاالت في محافظة دمشق.

  الصطناعي عمى سرعة االستجابة لمتغيرات تقنيات الذكاء ا بين استخدام ت ثير معنوييوجد
 التي تحدث في البيئة المحيطة في شركات االتصاالت في محافظة دمشق.

  تخفيض مراحل وزمن تقنيات الذكاء االصطناعي عمى  بين استخدام ت ثير معنوييوجد
 في شركات االتصاالت في محافظة دمشق. إنجاز األعمال

  تقنيات الذكاء االصطناعي عمى فعالية القرارات اإلدارية  بين استخدام ت ثير معنوييوجد
 في شركات االتصاالت في محافظة دمشق.

 :من خالل اختبار الفرضية الرئيسة الثانية
  البيانات الكبيرة عمى دعم القرارات اإلدارية في شركات  بين استخدام ت ثير معنوييوجد

 االتصاالت في محافظة دمشق.
  البيانات الكبيرة عمى بناء الثقة واألمان عند المدير عند  بين استخدام ت ثير معنوييوجد

 اتخاذ القرارات اإلدارية في شركات االتصاالت في محافظة دمشق.
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  البيانات الكبيرة عمى السرعة في اتخاذ القرارات اإلدارية  بين استخدام ت ثير معنوييوجد
 عند المدير في شركات االتصاالت في محافظة دمشق.

  البيانات الكبيرة عمى سرعة االستجابة لمتغيرات التي تحدث  بين استخدام ت ثير معنوييوجد
 في البيئة المحيطة في شركات االتصاالت في محافظة دمشق.

  تخفيض مراحل وزمن إنجاز األعمالالبيانات الكبيرة عمى  بين استخدام ت ثير معنوييوجد 
 في شركات االتصاالت في محافظة دمشق.

  البيانات الكبيرة عمى فعالية القرارات اإلدارية في شركات  بين استخدام معنوي ت ثيريوجد
 االتصاالت في محافظة دمشق.
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 ثانيًا: توصيات البحث

 بناء عمى نتائج البحث يوصي الباحث باآلتي:
بناء عمى نتائج اختبار الفرضية الفرعية األولى يوصي الباحث الشركات محؿ الدراسة  -1

تقنية الذكاء اعتمادًا عمى استخدام  دعم القرارات اإلداريةُبعد ببتعزيز االىتماـ 
 المناسبة والكيفية بالكـ المعمومات توفير من خاللأو البيانات الكبيرة  االصطناعي

 اإلدارية القرارات التخاذ المناسبة البدائؿ توفيرو  الشركة في الفّعالة القرارات التخاذ
 لمشركة المناسبة االستراتيجيات ورسـ األىداؼ وتحديد تخطيطوأيضا مف خبلؿ  المختمفة
 القرارات فاعمية مف يزيد مما األنشطة لمختمؼ والتدقيؽ المتابعةو  الفّعالة القرارات التخاذ
 القرارات فاعمية مف يزيد مما الوظيفي واالستقرار الرضا درجة دةزياوالعمؿ عمى  المتخذة
 المتخذة

بناء عمى نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثانية يوصي الباحث الشركات محؿ الدراسة  -2
بناء الثقة واألمان عند المدير عند اتخاذ القرارات اإلدارية اعتمادًا ُبعد ببتعزيز االىتماـ 

العمؿ عمى تعزيز من خالل أو البيانات الكبيرة  االصطناعيعمى استخدام تقنية الذكاء 
 عمميةوالمساعدة في  المختمفة المشكبلت حؿو  المختمفة لؤلنشطة والتنسيؽ التحكـ

 القرارات واتخاذ صناعةو  لمشركة المختمفة االستراتيجيات تطويروالعمؿ عمى  التخطيط
 .المختمفة

بناء عمى نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثالثة يوصي الباحث الشركات محؿ الدراسة  -3
السرعة في اتخاذ القرارات اإلدارية عند المدير اعتمادًا عمى ُبعد ببتعزيز االىتماـ 

 المعمومات توفير من خاللأو البيانات الكبيرة  االصطناعياستخدام تقنية الذكاء 
 فعبلً  ليـ المطموبة المعموماتمع الحفاظ عمى توفير وتأميف  المناسب الوقت في المناسبة

 استخداـيجب  وأيضاً  ،تخاذ القرارأجؿ تسريع عممية اوالعمؿ عمى تجميع المعمومات مف 
 عمى ضاءقالالعمؿ عمى ، و القرار متخذ أماـ المعمومة لعرض والمرنة الجديدة األساليب
 .القرار لمتخذ المعمومة وصوؿ في التأخير

بناء عمى نتائج اختبار الفرضية الفرعية الرابعة يوصي الباحث الشركات محؿ الدراسة  -4
اعتمادًا  سرعة االستجابة لمتغيرات التي تحدث في البيئة المحيطةُبعد ببتعزيز االىتماـ 
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 عمى التغمب من خالل أو البيانات الكبيرة االصطناعيتقنية الذكاء عمى استخدام 
 واتخاذ صناعة معالجة عممية إتماـ أجؿ مف المدراء يواجييا التي األساسية التحديات

 البيئةأو ضبابية  تعقيد عمىو  المحيطة البيئة مف اليقيف عدـ عمى التغمبوأيضا  القرار
 البيئة مف اآلتية والمخاطر الفرص جميع عمى التعرؼوأيضا يتجمى ذلؾ ب المحيطة
 المحيطة

بناء عمى نتائج اختبار الفرضية الفرعية الخامسة يوصي الباحث الشركات محؿ الدراسة  -5
اعتمادًا عمى استخدام تقنية  تخفيض مراحل وزمن إنجاز األعمالُبعد ببتعزيز االىتماـ 

 اإلدارية القرارات التخاذ اإلنجاز سرعة من خاللأو البيانات الكبيرة  االصطناعيالذكاء 
 الشركة في محددة أبعاد ضمف المناسب القرار وصنع كفايةومف خبلؿ  الشركة في

 عمى يساعد المناسب الوقت في المدير المعمومات وصوؿ وأيضا نستطيع القوؿ أف
يجب أف تكوف  وأيضاً  ،يو والحفاظ عمى معمومات دقيقةإل الموكمة األعماؿ إنجاز سرعة

يجب أف تتحمى المعمومات بصفة الشمولية وذات جودة  وأيضاً  وموجزة حديثةالمعمومات 
 .القرار اتخاذعالية وكؿ ذلؾ يصب بمصمحة السرعة 

الذكاء  تقنياتكؿ مف  الستخداـالفرضيتيف الرئيسيتيف  اختبارأما بالنسبة لنتائج  -6
والدراية أكثر بالمفاىيـ  االىتماـالبيانات الكبيرة فيوصي الباحث بتعزيز و  االصطناعي

تأميف البنية التحتية المناسبة عمى مستوى الشركة و  ااألساسية لكبل التقنيتيف وتوضيحي
 نجاز األعماؿ، أيضاً ؿ عمى جعميا تدخؿ في جميع مراحؿ إوالعم ىذه التقنياتستخداـ ال

تفادة سواال نسبة ليذه التقنياتيجب عمى الشركة متابعة ومواكبة كؿ ما ىو جديد بال
ىياكؿ تنظيمية  دوالعتمادعيـ القرارات اإلدارية في ت مف مخرجات ىذه التقنياتالقصوى 

 والبيانات الكبيرة. االصطناعيخاؿ تقنيات الذكاء دمرنة في الشركة تستوعب إ
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http://www.syriatel.sy/
http://www.mtnsyr.com/
http://moict.gov.jo/
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 قائمة االستقصاء
 لجميورية العربية السوريةا

 الجامعة االفتراضية السورية
 ماجستير إدارة األعمال 
 
 

 قائمة االستقصاء
 

 السيد الكريـ...السيدة الكريمة
 تحية طيبة وبعد...

دراسة أثر استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي والبيانات الكبيرة نضع بيف أيديكـ استبياف بعنواف 
 .عمى شركات االتصاالت في محافظة دمشق اإلدارية بالتطبيقعمى فعالية القرارات 

عمػػاؿ فػػي الجامعػػة االفتراضػػية السػػورية مشػػروع تخػػرج فػػي ماجسػػتير إدارة األ وذلػػؾ بيػػدؼ إعػػداد
 التي تعكس وجية نظركـ الحقيقية. االستبياف باختيار اإلجابةراجيف التكـر باإلجابة ومؿء نموذج 

أف استكماؿ اإلجابة عف كافة عبارات االستبياف والدقة في اإلجابة ستنعكس  مع الرجاء أخذ العمـ
عممًا بأف كافة المعمومات الواردة في االستبياف  ،بالتأكيد عمى دقة النتائج التي سيتـ التوصؿ ليا

 ة، ولف تستخدـ إال ألغراض البحث العممي.ستعامؿ بسّرية تام
 

 وتقبَّموا فائؽ االحتراـ والتقدير..

 
 محي الدين النجار :الطالب

                                   
 أ. د. صالح شيخ ديبالمشرؼ: 
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 االصطناعي. تقنيات الذكاء استخدامالعبارات التي تقيس : أوالً 

رقم 
 السؤال السؤال

غير 
موافق 
 بشدة

(1) 

غير 
موافق  

(2) 
محايد        

((3 
موافق          

((4 
موافق 
بشدة 

((5 

1 

 
 الذكاء ومعرفة بمفيـو دراية لديؾ

 االصطناعي.

     

2 

 
 واضحاً  مفيوماً  وأىميتو الذكاء مفيـو ُيعدّ 
 .شركتكـ مستوى عمى

     

3 

 
 في العميا اإلدارة مف وتأييد اقتناع ىناؾ

تقنيات الذكاء  الستخداـ شركتكـ
 عاـ. بشكؿ االصطناعي

     

4 

 
 الستخداـ مييأة تحتية بنية شركتكـ تمتمؾ
 .جيد بشكؿ االصطناعي الذكاء تقنيات

     

 االصطناعي الذكاء تقنيات شركتكـ تستخدـ 5
 التقنيات. ليذه المتطمبة أعماليا إنجاز في

     

 شركتكـ تقنيات الذكاء االصطناعي تستخدـ 6
 .جديد ىو ما لكؿ ومواكبة متطورة بصورة

     

 مخرجػػات مػػف االسػػتفادة إلػػى شػػركتكـ تسػػعى 7
 تػػػػػػدعيـ فػػػػػػي االصػػػػػػطناعي تقنيػػػػػػات الػػػػػػذكاء

 فييا. اإلدارية القرارات

     

شػػػػػػػػبكات اتصػػػػػػػػاالت  شػػػػػػػػركتكـتتػػػػػػػػوفر فػػػػػػػػي  8
تسػػػػػاعد عمػػػػػى  دمػػػػػةتسػػػػػتوعب الخػػػػػدمات المقّ 

 .استخداـ تقنيات الذكاء االصطناعي

     

 مرنة في شركتكـ ىياكؿ تنظيميةيتـ اعتماد  9
الذكاء دخاؿ تقنيات إتستوعب 
 .االصطناعي
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يتـ استخداـ الحاسوب وبرامجو المختمفة في  10
شركتكـ مف أجؿ تطبيؽ  العمؿ اإلداري في

 .تقنيات الذكاء االصطناعي

     

 

 العبارات التي تقيس استخدام البيانات الكبيرة: ثانيًا:

رقم 
 السؤال السؤال

غير 
موافق 
 بشدة

(1) 

غير 
موافق  

(2) 
محايد        

((3 
موافق          

((4 
موافق 
بشدة 

((5 

11 

 
      .البيانات الكبيرة ومعرفة بمفيـو دراية لديؾ

12 

 
ضخمة قاعدة بيانات  شركتكـمتمؾ ت 

 .تساعد عمى تطبيؽ مفيـو البيانات الكبيرة

     

13 

 
 في العميا اإلدارة مف وتأييد اقتناع ىناؾ

 مفيـو البيانات الكبيرة الستخداـ شركتكـ
 عاـ. بشكؿ

     

14 

 
 الستخداـ مييأة تحتية بنية شركتكـ تمتمؾ

 .جيد بشكؿ مفيـو البيانات الكبيرة

     

 في مفيـو البيانات الكبيرة شركتكـ تستخدـ 15
 .المتعمقة بيذه البيانات أعماليا إنجاز

     

 البيانات الكبيرة مفيـوشركتكـ  تستخدـ 16
 .جديد ىو ما لكؿ ومواكبة متطورة بصورة

     

 مخرجػػات مػػف االسػػتفادة إلػػى شػػركتكـ تسػػعى 17
 القػػػرارات تػػػدعيـ فػػػي مفيػػػـو البيانػػػات الكبيػػػرة

 فييا. اإلدارية

     

شػػػػػػػػبكات اتصػػػػػػػػاالت  شػػػػػػػػركتكـتتػػػػػػػػوفر فػػػػػػػػي  18
 .تطبيؽ مفيـو البيانات الكبيرةتستوعب 
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 مرنة في شركتكـ ىياكؿ تنظيميةيتـ اعتماد  19
 .تطبيؽ مفيـو البيانات الكبيرةتستوعب 

     

يتـ استخداـ الحاسوب وبرامجو المختمفة في  20
شركتكـ مف أجؿ تطبيؽ  العمؿ اإلداري في

 .مفيـو البيانات الكبيرة

     

العبارات التي تقيس المتغيرات التابعة لمفرضية األولى المتعمقة بتقنيات الذكاء  :ثالثاً 
  االصطناعي:

 :القرارات دعممتغير العبارات التي تقيس  -*

رقم 
غير موافق  السؤال السؤال

 (1بشدة)

غير 
 موافق

(2) 

 محايد

(3) 

 موافق

(4) 

موافق 
 بشدة

(5) 

21 

 
 االصػطناعياستخداـ تقنيػات الػذكاء يساعد 

 إدارة الشركة في تسييؿ ميمة اتخاذ القرار.
     

22 

 
 استخداـ تقنيػات الػذكاء االصػطناعييساعد 

الشػػػػركة بتػػػػوفير المعمومػػػػات بػػػػالكـ والكيفيػػػػة 
المناسػػػػػػػػبة التخػػػػػػػػاذ القػػػػػػػػرارات الفّعالػػػػػػػػة فػػػػػػػػي 

 الشركة.

     

23 

 
 استخداـ تقنيػات الػذكاء االصػطناعييساعد 

الشػركة عمػى تػػوفير البػدائؿ المناسػبة التخػػاذ 
 .مختمفةالقرارات اإلدارية ال

     

24 

 
 استخداـ تقنيػات الػذكاء االصػطناعييساعد 

الشركة عمى تخطيط وتحديد األىداؼ ورسـ 
التخػػػػػػػاذ  االسػػػػػػػتراتيجيات المناسػػػػػػػبة لمشػػػػػػػركة

 .القرارات الفّعالة

     

 االصػطناعياستخداـ تقنيػات الػذكاء يساعد  25
الشػػػػػركة عمػػػػػى عمميػػػػػة االتصػػػػػاؿ والمتابعػػػػػة 
والتػػػػدقيؽ لمختمػػػػؼ األنشػػػػطة ممػػػػا يزيػػػػد مػػػػف 

 فاعمية القرارات المتخذة.
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 استخداـ تقنيػات الػذكاء االصػطناعي يساعد 26
عمى زيادة درجة الرضا واالستقرار الػوظيفي 

 مما يزيد مف فاعمية القرارات المتخذة.

     

 متغير بناء الثقة واألمان عند المدير:العبارات التي تقيس  -*

رقم 
غير موافق  السؤال السؤال

 (1) بشدة

غير 
 موافق

(2) 

 محايد

(3) 

 موافق

(4) 

موافق 
 بشدة

(5) 

27 

 
 استخداـ تقنيات الذكاء االصطناعي يساعد

عمى بناء الثقة واألماف عند المدير مف 
والتنسيؽ  خبلؿ مساعدتو في التحكـ

 لؤلنشطة المختمفة.

     

28 

 
 استخداـ تقنيات الذكاء االصطناعي يساعد

عمى بناء الثقة واألماف عند المدير مف 
مساعدتو في حؿ المشكبلت  خبلؿ

 .المختمفة

     

29 

 
 استخداـ تقنيات الذكاء االصطناعي يساعد

عمى بناء الثقة واألماف عند المدير مف 
 .مساعدتو في عممية التخطيط خبلؿ

     

30 

 
 استخداـ تقنيات الذكاء االصطناعي يساعد

عمى بناء الثقة واألماف عند المدير مف 
مساعدتو في تطوير االستراتيجيات  خبلؿ

 .المختمفة لمشركة

     

 استخداـ تقنيات الذكاء االصطناعي يساعد 31
عمى بناء الثقة واألماف عند المدير مف 

مساعدتو في صناعة واتخاذ القرارات  خبلؿ
 المختمفة.

     

 

 

 

 



- 119 - 
 

 متغير السرعة في اتخاذ القرارات اإلدارية:العبارات التي تقيس  -*

رقم 
غير موافق  السؤال السؤال

 (1) بشدة

غير 
 موافق

(2) 

 محايد

(3) 

 موافق

(4) 

موافق 
 بشدة

(5) 

32 

 
 استخداـ تقنيػات الػذكاء االصػطناعي يساعد

عمػػػػى تحقيػػػػؽ السػػػػرعة فػػػػي اتخػػػػاذ القػػػػرارات 
تػػػػػػػػوفير المعمومػػػػػػػػات خػػػػػػػػبلؿ اإلداريػػػػػػػػة مػػػػػػػػف 

 .المناسبة في الوقت المناسب مما

     

33 

 
 استخداـ تقنيػات الػذكاء االصػطناعي يساعد

عمػػػػى تحقيػػػػؽ السػػػػرعة فػػػػي اتخػػػػاذ القػػػػرارات 
تػػػػػػػػوفير المعمومػػػػػػػػات  اإلداريػػػػػػػػة مػػػػػػػػف خػػػػػػػػبلؿ

 فعبًل. المطموبة ليـ

     

34 

 
 استخداـ تقنيػات الػذكاء االصػطناعي يساعد

عمػػػػى تحقيػػػػؽ السػػػػرعة فػػػػي اتخػػػػاذ القػػػػرارات 
 التي المجّمعة المعمومات اإلدارية مف خبلؿ

 .القرار أخذ عممية تسريع في تساعد

     

35 

 
 استخداـ تقنيػات الػذكاء االصػطناعي يساعد

عمػػػػى تحقيػػػػؽ السػػػػرعة فػػػػي اتخػػػػاذ القػػػػرارات 
 األسػػػػػػػاليباإلداريػػػػػػة مػػػػػػػف خػػػػػػبلؿ اسػػػػػػػتخداـ 

أمػاـ متخػذ  المعمومػة والمرنة لعرض الجديدة

 .القرار

     

 استخداـ تقنيػات الػذكاء االصػطناعي يساعد 36
عمػػػػى تحقيػػػػؽ السػػػػرعة فػػػػي اتخػػػػاذ القػػػػرارات 

الفضاء عمى التأخير في  اإلدارية مف خبلؿ
 وصوؿ المعمومة لمتخذ القرار.
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 في المحيطةسرعة االستجابة لمتغيرات التي تحدث في البيئة  متغيرالعبارات التي تقيس  -*
 اتخاذ القرارات:

رقم 
غير موافق  السؤال السؤال

 (1) بشدة

غير 
 موافق

(2) 

 محايد

(3) 

 موافق

(4) 

موافق 
 بشدة

(5) 

37 

 
 استخداـ تقنيػات الػذكاء االصػطناعي يساعد

عمى تحقيؽ سرعة االستجابة لمتغيػرات التػي 
تحدث في البيئة المحيطة مف خبلؿ التغمػب 

 واجييػػػػػػاي التػػػػػػي األساسػػػػػية عمػػػػػى التحػػػػػػديات
 معالجػػػػػػة عمميػػػػػػة إتمػػػػػػاـ أجػػػػػػؿ مػػػػػػف المػػػػػػدراء
 .القرار واتخاذ صناعة

     

38 

 
 استخداـ تقنيػات الػذكاء االصػطناعي يساعد

عمى تحقيؽ سرعة االستجابة لمتغيػرات التػي 
 تحدث في البيئة المحيطة مف خبلؿ التغمػب

 .المحيطة البيئة مف اليقيف عدـعمى 

     

39 

 
 استخداـ تقنيات الذكاء االصطناعي يساعد

عمى تحقيؽ سرعة االستجابة لمتغيرات التي 
التغمب تحدث في البيئة المحيطة مف خبلؿ 

 .المحيطة البيئة عمى تعقيد

     

40 

 
 استخداـ تقنيات الذكاء االصطناعي يساعد

عمى تحقيؽ سرعة االستجابة لمتغيرات التي 
 التغمبتحدث في البيئة المحيطة مف خبلؿ 

 عمى ضبابية البيئة المحيطة.

     

 استخداـ تقنيات الذكاء االصطناعي يساعد 41
عمى تحقيؽ سرعة االستجابة لمتغيرات التي 
تحدث في البيئة المحيطة مف خبلؿ 
التعرؼ عمى جميع الفرص والمخاطر 

 اآلتية مف البيئة المحيطة.
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 في الشركة: تخفيض مراحل وزمن إنجاز األعمالتقيس العبارات التي  -*

رقم 
غير موافق  السؤال السؤال

 (1) بشدة

غير 
 موافق

(2) 

 محايد

(3) 

 موافق

(4) 

موافق 
 بشدة

(5) 

42 

 
 استخداـ تقنيػات الػذكاء االصػطناعي يساعد
 تخفػيض مراحػؿ وزمػف إنجػاز األعمػاؿعمى 

سرعة اإلنجاز التخػاذ  في الشركة مف خبلؿ
 .القرارات اإلدارية في الشركة

     

43 

 
 استخداـ تقنيػات الػذكاء االصػطناعي يساعد
 تخفػيض مراحػؿ وزمػف إنجػاز األعمػاؿعمى 

كفايػػة وصػػنع القػػرار  فػػي الشػػركة مػػف خػػبلؿ
 المناسب ضمف أبعاد محددة في الشركة.

     

44 

 
 استخداـ تقنيات الذكاء االصطناعي يساعد
 تخفيض مراحؿ وزمف إنجاز األعماؿعمى 

وصوؿ المعمومات  في الشركة مف خبلؿ
إليؾ في الوقت المناسب يساعد عمى سرعة 

 .إنجاز األعماؿ الموكمة إليؾ

     

45 

 
 استخداـ تقنيات الذكاء االصطناعي يساعد
 تخفيض مراحؿ وزمف إنجاز األعماؿعمى 

المعمومات التي كوف  في الشركة مف خبلؿ
دقيقة مما الذكاء االصطناعي يوفرىا لؾ 

 .يساعد عمى سرعة اتخاذ القرار

     

 استخداـ تقنيات الذكاء االصطناعي يساعد 46
 األعماؿ تخفيض مراحؿ وزمف إنجازعمى 

المعمومات التي كوف  في الشركة مف خبلؿ
تكوف حديثة  لؾ الذكاء االصطناعي يوفرىا
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وموجزة مما يساعد عمى سرعة اتخاذ 
 .القرارات اإلدارية في الشركة

 استخداـ تقنيات الذكاء االصطناعي يساعد 47
 تخفيض مراحؿ وزمف إنجاز األعماؿعمى 

المعمومات التي كوف  في الشركة مف خبلؿ
تكوف شاممة  لؾ الذكاء االصطناعييوفرىا 

وذات جودة عالية  مما يساعد عمى سرعة 
 .اتخاذ القرار

     

 

  العبارات التي تقيس المتغيرات التابعة لمفرضية الثانية المتعمقة بمفيوم البيانات الكبيرة: :رابعاً 

 :القرارات دعممتغير العبارات التي تقيس  -*

رقم 
غير موافق  السؤال السؤال

 (1بشدة)

غير 
 موافق

(2) 

 محايد

(3) 

 موافق

(4) 

موافق 
 بشدة

(5) 

48 

 
إدارة  اسػػػػػػػػػتخداـ البيانػػػػػػػػػات الكبيػػػػػػػػػرةيسػػػػػػػػػاعد 

 الشركة في تسييؿ ميمة اتخاذ القرار.
     

49 

 
الشػػػػػركة  اسػػػػػتخداـ البيانػػػػػات الكبيػػػػػرةيسػػػػػاعد 

بتػػػوفير المعمومػػػات بػػػالكـ والكيفيػػػة المناسػػػبة 
 التخاذ القرارات الفّعالة في الشركة.

     

50 

 
الشػػػػػركة  اسػػػػػتخداـ البيانػػػػػات الكبيػػػػػرةيسػػػػػاعد 

عمى توفير البدائؿ المناسبة التخػاذ القػرارات 
 اإلدارية المناسبة.

     

51 

 
الشػػػػػركة  اسػػػػػتخداـ البيانػػػػػات الكبيػػػػػرةيسػػػػػاعد 

عمػػػػػػػى تخطػػػػػػػيط وتحديػػػػػػػد األىػػػػػػػداؼ ورسػػػػػػػـ 
التخػػػػػػػاذ  االسػػػػػػػتراتيجيات المناسػػػػػػػبة لمشػػػػػػػركة

 .القرارات الفّعالة
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الشػػػػػركة  اسػػػػػتخداـ البيانػػػػػات الكبيػػػػػرةيسػػػػػاعد  52
عمػػػػى عمميػػػػة االتصػػػػاؿ والمتابعػػػػة والتػػػػدقيؽ 
لمختمػػػػػؼ األنشػػػػػطة ممػػػػػا يزيػػػػػد مػػػػػف فاعميػػػػػة 

 القرارات المتخذة.

     

عمػػى زيػػادة  اسػػتخداـ البيانػػات الكبيػػرة يسػػاعد 53
درجػػة الرضػػا واالسػػتقرار الػػوظيفي ممػػا يزيػػد 

 مف فاعمية القرارات المتخذة.

     

 متغير بناء الثقة واألمان عند المدير:العبارات التي تقيس  -*

رقم 
غير موافق  السؤال السؤال

 (1) بشدة

غير 
 موافق

(2) 

 محايد

(3) 

 موافق

(4) 

موافق 
 بشدة

(5) 

54 

 
عمى بناء  البيانات الكبيرةاستخداـ  يساعد

الثقة واألماف عند المدير مف خبلؿ 
والتنسيؽ لؤلنشطة  مساعدتو في التحكـ

 المختمفة.

     

55 

 
عمى بناء  البيانات الكبيرةاستخداـ  يساعد

 الثقة واألماف عند المدير مف خبلؿ
 .مساعدتو في حؿ المشكبلت المختمفة

     

56 

 
عمى بناء  البيانات الكبيرةاستخداـ  يساعد

 الثقة واألماف عند المدير مف خبلؿ
 .مساعدتو في عممية التخطيط

     

57 

 
عمى بناء  البيانات الكبيرةاستخداـ  يساعد

 الثقة واألماف عند المدير مف خبلؿ
مساعدتو في تطوير االستراتيجيات 

 .المختمفة لمشركة

     

عمى بناء  الكبيرة البياناتاستخداـ  يساعد 58
 الثقة واألماف عند المدير مف خبلؿ
مساعدتو في صناعة واتخاذ القرارات 

 المختمفة.
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 متغير السرعة في اتخاذ القرارات اإلدارية:العبارات التي تقيس  -*

رقم 
غير موافق  السؤال السؤال

 (1) بشدة

غير 
 موافق

(2) 

 محايد

(3) 

 موافق

(4) 

موافق 
 بشدة

(5) 

59 

 
عمى تحقيػؽ  البيانات الكبيرةاستخداـ  يساعد

السػػػػرعة فػػػػي اتخػػػػاذ القػػػػرارات اإلداريػػػػة مػػػػػف 
توفير المعمومػات المناسػبة فػي الوقػت خبلؿ 

 .المناسب مما

     

60 

 
عمى تحقيػؽ  البيانات الكبيرة استخداـ يساعد

السػػػػرعة فػػػػي اتخػػػػاذ القػػػػرارات اإلداريػػػػة مػػػػػف 
 فعبًل. ؾتوفير المعمومات المطموبة ل خبلؿ

     

61 

 
عمى تحقيػؽ  البيانات الكبيرة استخداـ يساعد

السػػػػرعة فػػػػي اتخػػػػاذ القػػػػرارات اإلداريػػػػة مػػػػػف 
 فػػي تسػػاعد التػي المجّمعػػة المعمومػػات خػبلؿ
 .القرار أخذ عممية تسريع

     

62 

 
عمى تحقيػؽ  البيانات الكبيرة استخداـ يساعد

السػػػػرعة فػػػػي اتخػػػػاذ القػػػػرارات اإلداريػػػػة مػػػػػف 
والمرنػػػػة  الجديػػػػدة األسػػػػاليبخػػػػبلؿ اسػػػػتخداـ 

 .أماـ متخذ القرار المعمومة لعرض

     

عمى تحقيػؽ  البيانات الكبيرةاستخداـ  يساعد 63
السػػػػرعة فػػػػي اتخػػػػاذ القػػػػرارات اإلداريػػػػة مػػػػػف 

الفضػػػػاء عمػػػػى التػػػػأخير فػػػػي وصػػػػوؿ  خػػػػبلؿ
 المعمومة لمتخذ القرار.
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 في المحيطةسرعة االستجابة لمتغيرات التي تحدث في البيئة  متغيرالعبارات التي تقيس  -*
 اتخاذ القرارات:

رقم 
غير موافق  السؤال السؤال

 (1) بشدة

غير 
 موافق

(2) 

 محايد

(3) 

 موافق

(4) 

موافق 
 بشدة

(5) 

64 

 
عمى تحقيػؽ  البيانات الكبيرةاستخداـ  يساعد

سػػرعة االسػػتجابة لمتغيػػرات التػػي تحػػدث فػػي 
عمػػػػػى البيئػػػػػة المحيطػػػػػة مػػػػػف خػػػػػبلؿ التغمػػػػػب 

 يواجييػػػػا المػػػػدراء التػػػػي األساسػػػػية التحػػػديات
 صػػػػػناعة معالجػػػػػة عمميػػػػػة إتمػػػػػاـ أجػػػػػؿ مػػػػػف

 .القرار واتخاذ

     

65 

 
عمى تحقيػؽ  البيانات الكبيرةاستخداـ  يساعد

سػػرعة االسػػتجابة لمتغيػػرات التػػي تحػػدث فػػي 
 عػدـعمػى  البيئة المحيطة مف خبلؿ التغمب

 .المحيطة البيئة مف اليقيف

     

66 

 
عمى تحقيؽ  البيانات الكبيرةاستخداـ  يساعد

سرعة االستجابة لمتغيرات التي تحدث في 
التغمب عمى البيئة المحيطة مف خبلؿ 

 .المحيطة البيئة تعقيد

     

67 

 
عمى تحقيؽ  البيانات الكبيرةاستخداـ  يساعد

سرعة االستجابة لمتغيرات التي تحدث في 
عمى  التغمبالبيئة المحيطة مف خبلؿ 

 ضبابية البيئة المحيطة.

     

عمى تحقيؽ  البيانات الكبيرة استخداـ يساعد 68
سرعة االستجابة لمتغيرات التي تحدث في 

التعرؼ عمى البيئة المحيطة مف خبلؿ 
جميع الفرص والمخاطر اآلتية مف البيئة 

 المحيطة.
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 في الشركة: مراحل وزمن إنجاز األعمال تخفيضتقيس العبارات التي  -*

رقم 
غير موافق  السؤال السؤال

 (1) بشدة

غير 
 موافق

(2) 

 محايد

(3) 

 موافق

(4) 

موافق 
 بشدة

(5) 

69 

 
عمػػػػػػػى البيانػػػػػػػات الكبيػػػػػػػرة اسػػػػػػػتخداـ  يسػػػػػػػاعد

فػػػي  تخفػػيض مراحػػػؿ وزمػػف إنجػػػاز األعمػػاؿ
سػػػرعة اإلنجػػػاز التخػػػػاذ  الشػػػركة مػػػف خػػػبلؿ

 .القرارات اإلدارية في الشركة

     

70 

 
عمػػػػػػػى  البيانػػػػػػػات الكبيػػػػػػػرةاسػػػػػػػتخداـ  يسػػػػػػػاعد

فػػػي  تخفػػيض مراحػػػؿ وزمػػف إنجػػػاز األعمػػاؿ
كفايػػػػػة وصػػػػػنع القػػػػػرار  الشػػػػػركة مػػػػػف خػػػػػبلؿ

 المناسب ضمف أبعاد محددة في الشركة.

     

71 

 
عمى  البيانات الكبيرة استخداـ يساعد

في  تخفيض مراحؿ وزمف إنجاز األعماؿ
 لؾوصوؿ المعمومات  الشركة مف خبلؿ

في الوقت المناسب يساعد عمى سرعة 
 .إنجاز األعماؿ الموكمة إليؾ

     

72 

 
عمى  البيانات الكبيرةاستخداـ  يساعد

في  تخفيض مراحؿ وزمف إنجاز األعماؿ
المعمومات التي كواف  الشركة مف خبلؿ

دقيقة مما يساعد توفرىا لؾ البيانات الكبيرة 
 .عمى سرعة اتخاذ القرار

     

عمى  البيانات الكبيرةاستخداـ  يساعد 73
في  تخفيض مراحؿ وزمف إنجاز األعماؿ

المعمومات التي كوف  الشركة مف خبلؿ
تكوف حديثة  توفرىا لؾ البيانات الكبيرة
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وموجزة مما يساعد عمى سرعة اتخاذ 
 .القرارات اإلدارية في الشركة

عمى  البيانات الكبيرةاستخداـ  يساعد 74
في  تخفيض مراحؿ وزمف إنجاز األعماؿ

المعمومات التي كوف  الشركة مف خبلؿ
تكوف شاممة  توفرىا لؾ البيانات الكبيرة

وذات جودة عالية  مما يساعد عمى سرعة 
 .اتخاذ القرار

     

 

 


