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الجامعية من  دور القيادة التربوية في تفعيل استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي في المكتبات
 وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة

 هويدا نايف الطراونة

 ملخص:
دور القيادة التربوية في تفعيل إستخدام تطبيقات الذكاء  كشف عنللهدفت هذه الدراسة 

إستخدام المنهج الوصفي  ، ولتحقيق أهداف الدراسة تماإلصطناعي في المكتبات الجامعية
( فقرة وتم التأكد من صدقها وثباتها، وتكون 22تطوير إستبانة مكونة من ) التحليلي، من خالل
أفراد عينة ( إستبانة على 222، وقد تم توزيع )تدريس عضو هيئة( 022مجتمع الدراسة من )

( إستبانة صالحة للتحليل اإلحصائي 191والذين تم إختيارها بطريقة عشوائية، وقد ُأسترد )الدراسة 
 .لإلجابة عن أسئلتها(. وقد استخدمت الدراسة مجموعة من األساليب اإلحصائية %9071بنسبة )

لدور القيادة التربوية أن تصورات أفراد عينة الدراسة  ج أهمهامجموعة من النتائ وأظهرت الدراسة
جاءت بدرجة متوسطة،  في تفعيل إستخدام تطبيقات الذكاء اإلصطناعي في المكتبات الجامعية

وفي ضوء نتائج الدراسة، تم إقتراح مجموعة من التوصيات، منها: ضرورة إهتمام ُصناع القرار 
في  هموتطوير ة بتطبيقات الذكاء اإلصطناعي وتدريب العاملين والقادة التربويين في جامعة مؤت

 المكتبة على إستخدام تطبيقات الذكاء اإلصطناعي بشكل أكثر فاعلية.
القيادة التربوية، تطبيقات الذكاء اإلصطناعي، المكتبات الجامعية، أعضاء  الكلمات المفتاحية:
 هيئة التدريس.
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The Role of Educational Leadership in Activating the Use of Artificial 

Intelligence Applications in University Libraries from the Viewpoint 

of Faculty Members at Mutah University 

 

Hwida Naif Altarwaneh 

 

Abstract: 

This study aimed to explore the role of educational leadership in 

activating the use of applications of artificial intelligence in university 

libraries. To achieve the study objectives an analytical descriptive 

methodology was used, through developed a questionnaire, consisting of 

(20) items, its validity and reliability were confirmed. The study 

population consisted of (700) faculty members, a total of (200) 

questionnaires were distributed to randomly selected faculty members, and 

a total of (195) valid questionnaire was retrieved, which represented 

(97.5%) from the distributed questionnaires. The study used a range of 

statistical methods to answer its questions. The study reached many 

results, most important including that the perceptions of the study sample 

towards the role of educational leadership in activating the use of 

applications of artificial intelligence in university libraries came at a 

medium degree. In light of the study results, a set of recommendations 

were proposed, including: The need for decision makers and educational 

leaders at Mutah University to pay attention to the applications of artificial 

intelligence and to train and develop library staff to use AI applications 

more effectively. 

Keywords: Educational Leadership, Artificial Intelligence Applications, 

University Libraries, Faculty Members. 
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  :المقدمة
تشهههد المؤسسههات التربويههة كالجامعههات مجموعههة مههن التطههورات التههي أصههابت جميههع اإلدارات 

صهعوبة عمليهة فضاًل عهن واألقسام فيها، وذلك بسبب كثرة العوامل التي تؤثر في العملية التعليمية، 
ه اإلدارات إتخاذ القرارات الُمناسبة خصوًصا في ِظل وجهود مجموعهة متنوعهة مهن العوائهق التهي تواجه

 المختلفة فيها.
ومسههتوم مهها تتصههف بههِه مههن كفههاءة  قيادتهههاكمهها أن نتههائج أس مؤسسههة منولههة بشههكل كبيههر فههي 

أنها تمثل القيادة المسؤولة عن توجيه وتنظهيم جميهع األنشهطة والعمليهات داخهل المؤسسهة  إذ، مقدرةو 
األسهلو  الهذس تُهدار بهِه على إعتبار أن النجاح في أس نشها  أو مهمهة داخهل المؤسسهة يعتمهد علهى 

 ,Boseالمؤسسهة وأعمالهها بمها يهتالئم مهع أههدافها ) مهمهاتعلهى توجيهه  قيادتهها مقهدرةالمؤسسهة، و 
2003  .) 

من أهم النشالات اإلنسانية التي ُتمارس داخل المؤسسات، لمها لهها  ُتعدأن القيادة  فضاًل عن
علههى اخههتالف مسههتوياتهم، وكونههها  هههاوتنظيممههن أهميههة باليههة فههي توجيههه جهههود األفههراد والجماعههات 

 (.Lumie, 2014المسؤولة عن نجاح المنظمة )
فههن التههأثير فههي  إذ أنههها ُتعههدأهميههة كبههرم فههي نجههاح العمليههة التعليميههة، وُتمّثههل القيههادة التربويههة 

حتهههرام الوا بالثقهههة تتِسهههمبطريقهههة  ُمحهههددههههدف تحقيهههق نحهههو بههههدف توجيههههِه السهههلول البشهههرس لبيعهههة 
علهى التوجيهه والتنسهيق والرقابهة  مقهدرةلل من خالل إمتالكهِ يمارس هذا الفن  التربوس  القائدو  تعاون،الو 

 مقدرتهههِ و سههتخدام السههلطة الرسههمية عنههد الضههرورة، إعلههى  مقدرتهههِ  فضههاًل عههن للمرؤوسههين،والتحفيهه  
 (.Gea’an, 2013) في مواقف أخرم والتأثير ستمالة على اإل

الركيهه ة األساسههية  ادة التربويههة تبههرز مههن كونههها تعههدالقيهه ( إلههى أن أهميههةAli,2008وقههد أرههار )
ال يمكن للمؤسسات التعليمية تحقيق إصالح حقيقي وفّعهال  إذلتطور المؤسسات التعليمية وتقُدِمها، 

ذات  كمهها أن القيههادة التربويههة ُتعههددون وجههود قيههادة تربويههة علههى درجههة عاليههة مههن الههوعي والمهههارة، 
 وظائف اإلدارية اأُلخرم.أهمية كبيرة مقارنًة بال

فضهاًل العالم في الوقت الحاضر من تطورات وتييرات في جميع نهواحي الحيهاة،  ما يشهدهُ  نّ إ
أن هههذه  إذ، المجتمههعالعولمههة وتحههدياتها، إنعكههس وبشههكل كبيههر علههى جميههع نههواحي الحيههاة فههي  عههن

عهههة مهههن التسهههميات التطهههورات تيهههرت ُكهههل األبعهههاد والمفهههابيم فهههي مجتمهههع أصهههب  ُيطلهههق عليهههِه مجمو 
نههواحي  جميههع، نظههًرا لكثههرة أدوات التكنولوجيهها المسههتخدمة فههي كمجتمههع المعلومههات والمجتمههع الرقمههي
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  .كتطبيقات الذكاء اإلصطناعي الحياة
الهههذكاء اإلصهههطناعي أحهههد األسهههاليب اإلداريههههة الحديثهههة المتبعهههة فهههي عمليهههة الهههرب  بههههين  ُيعهههدو 

فهههي  اً لمعلومهههات المقدمهههة إلدارة المؤسسهههات تسهههبب إرباكهههالمعلومهههات ويختيهههار األفضهههل منهههها، فكثهههرة ا
عملية إختيار المعلومات المناسبة لعملية صنع القرار، مما يتطلب من المنظمات حل ههذه المشهكلة 

كفهههاءة وجهههودة  سيهههة صهههنع القهههرار بههههدف إنتههها  قهههرار ذمهههن خهههالل إتبهههاع خطهههوات محهههددة لتنفيهههذ عمل
 (.Saleh, 2009عاليتين )

ء اإلصهههطناعي النظريهههة ذات العالقهههة بطريقهههة عمهههل وتفكيهههر العقهههل، فالهههذكاء كمههها ُيمثهههل الهههذكا
اإلصطناعي ُيمثل األنظمة الخبيرة والبرامج الذكية التي تعمل بطريقة تشبه كثيًرا لريقة عمهل العقهل 

باألفعههال بطريقههة أكبههر ممهها يتعامههل فيههها العقههل  ؤل قيامههها بههالفهم واإلدرال والتنبههاإلنسههاني، مههن خههال
ني، بحيهههث أنهههها فهههي بعهههق األحيهههان تفهههول بعملهههها الطريقهههة التهههي يعمهههل بهههها العقهههل اإلنسهههاني اإلنسههها
(Russell and Norvig, 2010.) 

صههطناعي إلههى فهههم لبيعههة الههذكاء اإلنسههاني عههن لريههق عمههل بههرامج هههدف علههم الههذكاء اإليو 
برنهههامج  درةمقهههللحاسهههب ا لهههي قهههادرة علهههى محاكهههاة السهههلول اإلنسهههاني المتسهههم بالهههذكاء، والتهههي تعنهههي 

أن البرنهامج يجهد الطريقهة التهي يجهب  إذالحاسب على حهل مسهألة مها أو اتخهاذ قهرار فهي موقهف مها، 
سهتداللية المتنوعهة مهن العمليهات اإل عديهدأن تتبع لحهل المسهألة أو للتوصهل إلهى القهرار بهالرجوع إلهى 

 (.Roda and Poch, 2000البرنامج ) ُيخِ ُنهاالتي 
لمجههال مههن  حاسههوبيةعلههى تمثيههل نمههاذ   مقههدرةصههطناعي بأنههه الويمكههن تعريههف الههذكاء اال

مجهههاالت الحيهههاة وتحديهههد العالقهههات األساسهههية بهههين عناصهههره، ومهههن ثهههم اسهههتحدا  ردود الفعهههل التهههي 
 محوسهب ُأنمهوذ صهطناعي مهرتب  أواًل بتمثيهل تتناسب مع أحدا  ومواقف هذا المجهال، فالهذكاء اإل

  مجهال اوتطويره، ومرتب  ثانيًا بمقارنته مع مواقهف وأحهدلمجال من المجاالت، ومن ثم استرجاعه 
 (.Arnous, 2007ستنتاجات مفيدة )إالبحث للخرو  ب

تقنيههة المعلومههات التههي تقههوم علههى تطههوير البرمجيههات  فههروعأحههد  ويشههكل الههذكاء اإلصههطناعي
ي(، بحيهث والتقنيات الذكية بهدف تتطبيقها في أحهد مجهاالت الحاسهب أو الروبورتهات )اإلنسهان ا له

تكون هذه البرمجيات على درجة عالية من الذكاء من خالل إمتالكها سلوكًا ذكيها يسههل عملهها فهي 
 (.Luckin, 2017أو حل المشكالت ) مهماتأداء ال

ويترك  أصل علم الذكاء االصطناعي في أبحا  بحتة ونظرية تدرس أسهاليب تمثيهل النمهاذ  
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ويجهراء أنهواع  واخته ال أههداف بهها طهابق بهين عناصهرهاولهرل البحهث والت فهي ذاكهرة الحاسهب ا لهي
أو عههن لريههق  أو عههن لريههق المقارنهة مثهل االسههتنتا  عههن لريههق المنطههق االسهتنتاجات المختلفههة

 (.Roda and Poch, 2000االستقراء )
عيههههة، والتههههي ُتمثههههل المكتبههههات الجام فههههيلقههههد أثههههرت أدوات التكنلوجيهههها وتطبيقاتههههها تههههأثيًرا كبيههههًرا و 
فههي العمليههة  اً دوًرا رئيسهه تههؤدسوالعمههود الفقههرس للجامعههات والبحههث العلمههي، إذ أنههها  الههرئيس الشههريان

(. والذكاء اإلصهطناعي ههو أحهد المفهابيم الجديهدة فهي ههذا Battoush, 2005التعليمية الجامعية )
المجتمهههههع والهههههذس ُيشهههههير إلهههههى مجموعهههههة التجهيههههه ات والوسهههههائل التهههههي ُتسهههههتخدم فهههههي إدارة المعلومهههههات 

 (.Bostrom and Yudkowsky, 2011لجتها )ومعا
المكتبات الجامعية من أكثر مرافق التعليم الجامعي أهميهة وذلهك لهدورها الكبيهر فهي دعهم  وُتعد

مختلف برامج الدراسات التي تقهدمها الجامعهة، وذلهك نظهًرا لمها تهوفرُه مهن مراجهع ومصهادر معلومهات 
ت البحثيهههة لهههدم ليهههة التعليميهههة وتنميهههة المههههارامتنوعهههة ومختلفهههة للطلبهههة ُتسههههم فهههي رفهههع مسهههتوم العم

مهن الضهرورس أن تعمهل المكتبهة الجامعيهة علهى تهوفير أفضهل الخهدمات والمراجهع  الطلبة، لهذلك فهإن
ومصههههادر المعلومههههات بطههههرل واسههههاليب حديثههههة ومتنوعههههة تتصههههف بههههالتنوع والشههههمولية قههههدر اإلمكههههان 

(Aimour, 2012.) 
المراحهل الجامعيهة،  جميهعيهة كبيهرة لطلبهة الجامعهات فهي كما أن المكتبهات الجامعيهة ُتمثهل أهم

أحد أهم مصادر العلم والمعرفة التي ُيمكن للطالب الجامعي الرجهوع إليهها، لهذلك فهإن  بوصفهاوذلك 
مهههن أكثهههر األمهههور الواجهههب علهههى الجامعهههات اإلهتمهههام بهههها  وتحسهههينها يعهههد ههههاهتمهههام بهههها وتطوير األ

مهههن خهههالل إسهههتخدام أحهههد  الوسهههائل  ب مهههن يعملهههون بهههها أمء مهههن خهههالل تهههدريوالتركيههه  عليهههها، سهههوا
 & Lubna, Bassemوالتقنيهات فهي تحسهين مسهتوم الخهدمات التهي تقهدمها المكتبهات الجامعيهة )

Lahssan, 2016.) 
دور القيههادة التربويههة فههي تفعيههل إسههتخدام تطبيقههات  إلههىلههذا فقههد جههاءت هههذه الدراسههة للتعههرف 

لجامعية، وذلك من أجل الوقوف على الفائهدة الحقيقيهة لتطبيقهات الذكاء اإلصطناعي في المكتبات ا
الذكاء اإلصطناعي في المكتبات الجامعيهة، ومهن ثهم الخهرو  بتوصهيات قهد ُتسههم فهي زيهادة مسهتوم 

وقههد ورد فههي األد  النظههرس عههدد مههن  فهههم القههادة التربههويين ألهميههة تطبيقههات الههذكاء اإلصههطناعي.
الههذكاء اإلصههطناعي ودور المكتبههات الجامعيههة فههي التعلههيم ونههورد الدراسههات التههي تناولههت موضههوعي 

 ي:لبحث بعق من هذه الدراسات، كما يأتفي هذا ا
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 المحور األول: الذكاء اإلصطناعي
إسهتخدام تقنيهة الكشهف عهن مسهتوم دراسة ههدفت بإجراء ( Alghamdi, 2009اليامدس ) قام

بناء نظام خبير يعتمد على قاعهدة معرييهة  فضاًل عنالذكاء اإلصطناعي في إدارة حواد  الحريق، 
خدمت الدراسهة مههنهج تحتهوس علهى الخبههرات المتهوافرة لههدم الخبهراء العههاملين فهي الههدفاع المهدني، واسههت

اسههتخدمت المقابلههة كههأداة لجمههع البيانههات مههن أفههراد عينههة الدراسههة البههال  عههددهم كمهها تحليههل الههنظم، 
دس، وقد توصلت الدراسة إلهى أن تطبيهق نظهام خبيهر من ضبا  الدفاع المدني السعو  اً ( ضابط91)

فهههي إدارة حهههواد  الحريهههق، كمههها أن النظهههام ُمفيهههد ومهههؤثر إيجهههابي يعتمهههد علهههى الهههذكاء اإلصهههطناعي 
 الخبير مرن كفاية وتني بالمعلومات التي تجعلُه يعمل بشكل أفضل.

( دراسههههة هههههدفت تعههههرف إسههههتخدام تطبيقههههات الههههذكاء Rakek, 2015كمهههها أجههههرت رقيههههق )
اإلصطناعي في إدارة أنشطة المؤسسات في الج ائر، واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من 

( موظهف مهن العهاملين فهي المؤسسهة 911خالل توزيع اإلستبيان على عينة الدراسة التي تضمنت )
العامهههة لتوزيهههع الكهربهههاء، وتوصهههلت الدراسهههة إلهههى أن تطبيقهههات الهههذكاء اإلصهههطناعي تسهههتخدم بشهههكل 

س  في إدارة األنشهطة فهي المؤسسهة عينهة الدراسهة، كمها أن تطبيقهات الهذكاء اإلصهطناعي تسههم متو 
 بشكل كبير في مساعدة المؤسسات على إدارة أنشطتها وتحقيق أهدافها.

( بدراسهة ههدفت تعهرف ظهواهر ظههور Popenici and Kerr, 2017بوبينشهي وكيهر ) وقهام
بحثهههت ههههذه الدراسهههة فهههي  إذتعلم فهههي التعلهههيم العهههالي، اسهههتخدام الهههذكاء االصهههطناعي فهههي التعلهههيم والههه

وكيفيههة تعلههيم المؤسسههات وتطويرههها.  الطلبههةالتههداايات التعليميههة للتقنيههات النارههئة علههى لريقههة تعلههم 
واتبعت الدراسة المنهج الوصفي من خهالل مراجعهة األد  النظهرس واألبحها  ذات العالقهة بموضهوع 

يم والههتعلم فههي التعلههيم العههالي، وقههد تههم إستكشههاف التطههورات اسههتخدام الههذكاء االصههطناعي فههي التعلهه
التكنولوجيههة الحديثههة والسههرعة المت ايههدة فههي اعتمههاد تقنيههات جديههدة فههي التعلههيم العههالي مههن أجههل التنبههؤ 
بالطبيعههههة المسههههتقبلية للتعلههههيم العههههالي فههههي عههههالم تشههههكل ييههههه الههههذكاء االصههههطناعي جهههه ًءا مههههن نسههههيج 

فهي إعتمهاد  الطلبةة بعق التحديات لمؤسسات التعليم العالي وتعلم الجامعات، كما أوضحت الدراس
هذه التقنيات للتعليم والهتعلم مثهل ضهعف البنيهة التحتيهة واألدوات التكنلوجيهة التهي تمتلكهها الجامعهات 

 لدعم تطبيق الذكاء اإلصطناعي بشكل أكثر فاعلية.
ههدفت تعهرف مهدم  ( دراسهةWheatley & Hervieux, 2019وأجهرت ويتلهي وهيرفيهوكس )

إستخدام المكتبات الجامعية في كندا وأمريكا لتطبيقات الذكاء اإلصطناعي، واتبعت الدراسة المهنهج 
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( جامعهههات 91( جامعهههة كنديهههة و)92( جامعهههة بنحهههو )52المسهههحي، وتكونهههت عينهههة الدراسهههة مهههن )
 تستعرضهههوي ،صهههطناعيلهههذكاء اإللالمكتبهههات األكاديميهههة  تفعيهههلتهههم إجهههراء مسههه  بيئهههي لأمريكيهههة،  و 
المقههاالت العلميههة والخطهه  اإلسههتراتيجية لمكتبههات الجامعههة لتحديههد مهها إذا كانههت هنههال إرههارة  الدراسههة

 سههيؤديهكتشههاف الههدور الههذس إس فضههاًل عههن ،أس سههيال ضههمنإلههى الههذكاء االصههطناعى تههم إجراؤههها 
ة المكتبهات لههذا سهتجابإ صطناعي، وكذلك كيفيةالذكاء اإل يهِ أمين المكتبة في المستقبل المهيمن عل

، علهى للذكاء اإلصهطناعيتجاه الحالي ستجابة أو الوعي باإلأرارت النتائج إلى قلة اإلوقد  ،التييير
خاصهههههة بالهههههذكاء مراكههههه   إنشهههههاءقهههههد رهههههارل فهههههي أو  الجامعهههههاتالهههههرتم مهههههن أن عهههههدًدا صهههههييًرا مهههههن 

 اإلصطناعي.
 المحور الثاني: القيادة التربوية

سههة  هههدفت الكشههف عههن واقههع القيههادة التربويههة فههي ( دراGea’an, 2013أجههرت جيعههان )
مهههدارس القهههدس الشهههرقية فهههي ضهههوء القيهههادة التحويليهههة مهههن وجههههة نظهههر المعلمهههين والمهههديرين، وقهههد تهههم 

( مهههديًرا 28ومعلمهههة، و) اً ( معلمههه189اختيهههار عينهههة لبقيهههة عشهههوائية منتظمهههة مهههن المعلمهههين بليهههت )
ومههن خههالل تحليههل مهها تههم  العوامههل تعههددة األبعههادومههديرة، وقههد إسههتخدمت الدراسههة اسههتبانة القيههادة م

جمعُه من بيانهات توصهلت الدراسهة إلهى أن واقهع القيهادة التحويليهة فهي مهدارس القهدس جهاءت بتقهدير 
فههي وجهههة نظههر أفههراد عينههة  اً متوسهه  بحسههب وجهههة نظههر المعلمههين والمههديرين، كمهها أن هنههال فروقهه

 الجنس وسنوات الخبرة، والمؤهل العلمي.الدراسة نحو القيادة التحويلية يع م لمتييرات 
تعهرف درجهة فاعليهة القيهادة التربويهة إلهى ( بدراسة ههدفت Madhoun, 2014وقام المدهون )

لمديرس منالق ت ة التعليمية بوكالة اليو  من وجهة نظر مديرس المهدارس، وتكونهت عينهة الدراسهة 
بنههاء وتصههميم إسههتبانتين وتههم التحليلههي، ومههديرة، واتبعههت الدراسههة المههنهج الوصههفي  اً ( مههدير 515مههن )

الصههعوبات التههي تواجههه القيههادة  إلههىالقيههادة التربويههة واألخههرم للتعههرف  فاعليههة إلههىإحههداهما للتعههرف 
القيههادة التربويههة لمههديرس المنههالق التعليميههة جههاءت  فاعليههةالتربويههة، وتوصههلت الدراسههة إلههى أن درجههة 

القيهههادة  فاعليهههةمهههن الصهههعوبات التهههي تحهههد مهههن  بدرجهههة متوسهههطة، كمههها أن هنهههال مجموعهههة متنوعهههة
 التربوية كالتخطي ، وصناعة القرارات وتقويم األداء.

 المحور الثالث: المكتبات الجامعية
تعههرف دور المكتبههات الجامعيههة فههي إلههى ( بدراسههة هههدفت Aimour, 2012عميمههور ) أجههرت

مكانيهات الماديهة والبشهرية الالزمهة اإلإلهى تطوير البحث العلمي في ظل البيئة اإللكترونية، والتعرف 
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مهن خهالل  التحليلي لولو  المكتبات الجامعية إلى البيئة اإللكترونية، اتبعت الدراسة المنهج الوصفي
فهههي جامعهههة جيجهههل  اً باحثههه اً ( أسهههتاذ951توزيهههع إسهههتبانة علهههى أفهههراد عينهههة الدراسهههة والبهههال  عهههددهم )

إللكترونيهة ُتسههم بشهكل كبيهر فهي مسهاعدة المكتبهات الج ائرية، وقهد توصهلت الدراسهة إلهى أن البيئهة ا
الجامعيهههة علهههى تطهههوير البحههههث العلمهههي، كمههها أن البيئهههة اإللكترونيههههة تسهههاعد المكتبهههات علهههى تقههههديم 

 خدماتها بشكل أفضل.
إلهى ( بدراسهة ههدفت Lubna, Basem & Lahssan, 2016)، باسهم ولحسهن قامت لبنهىو 

لبحث العلمي في البيئة الرقميهة، واتبعهت الدراسهة المهنهج تعرف دور المكتبات الجامعية في تطوير ا
الوصفي التحليلي، كما استخدمت اإلستبيان كأداة لجمع البيانات من أفراد عينة الدراسهة الهذين مثلهوا 

، وتوصهلت الدراسهة إلهى فهي الج ائهر من للبة كلية العلوم اإلنسانية في جامعهة سهطيف اً ( لالب21)
مكتبات الجامعية في دعم البحث العلمي وتطويرِه، كما أن البيئة الرقميهة ومهن لل اً ُمهم اً أن هنال دور 

 .خالل أدوات التكنلوجيا المتنوعة تساعد المكتبات الجامعية على أداء أنشطتها بشكل أفضل
وقههد أفهههادت ههههذه الّدراسهههة مههن الّدراسهههات الّسهههابقة بشهههكل كبيهههر  ممهها أسههههم فهههي إتنهههاء موضهههوع 

فهي تحديهد مشهكلة الّدراسهة وتطهوير  مذلك في مراحل تعريف المتيّيرات أكان أاء الّدراسة الحالّية، سو 
فمهن خهالل مها تهم  أداتها، إاّل أنَّ هنال أوجه ربه واخهتالف بهين الّدراسهة الحالّيهة والّدراسهات الّسهابقة.

الحه  عهدم وجهود دراسهات عربيهة عالقهة بموضهوع الدراسهة الحاليهة، يُ  لرحُه من دراسات سهابقة ذات
أن أتلهب الدراسهات  يبهدوو أردنية ربطهت بهين القيهادة التربويهة وتطبيقهات الهذكاء اإلصهطناعي، كمها أ

التهي تناولههت موضهوع القيههادة التربويهة جههاءت علهى مسههتوم التعلهيم المدرسههي ولهم تتطههرل إلهى التعلههيم 
جامعيهة علهى الجامعي، كما أن الدراسهات السهابقة لهم تهرب  بهين دور القيهادة التربويهة فهي المكتبهات ال
أههم مها ُيميه   ُتعهدالرتم من أهمية المكتبات الجامعية في حركة التعليم الجامعية، ُكهل ههذه األسهبا  

 هذه الدراسة عن الدراسات السابقة.
مههن الدراسههات األولههى التههي تتنههاول موضههوع القيههادة التربويههة ودورههها فههي  ُتعههدأن هههذه الدراسههة 

 ُتعهدلمكتبهات الجامعيهة فهي األردن، لهذلك فهإن ههذه الدراسهة تفعيل تطبيقات الذكاء اإلصطناعي في ا
محاولههة هادفههة للوقههوف علههى دور القيههادة التربويههة وتطبيقههات الههذكاء اإلصههطناعي فههي تطههوير عمههل 

 المكتبات الجامعية وتحسين دورها في تطوير العملية التعليمية.
 مشكلة الدراسة وأسئلتها

وتييهههرات سهههريعة مرافقهههة لثهههورة المعلومهههات  إن مههها يحهههد  فهههي العصهههر الحهههديث مهههن تطهههورات
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مكونات المجتمع ومؤسساتِه، وقد نتج عهن ههذه  جميعواإلتصاالت في جميع مناحي الحياة أصابت 
 إذمههن التييههرات علههى مسههتوم العمليههة التعليميههة خصوًصهها مههن الناحيههة التكنولوجيههة،  عديههدالتطههورات 
 تي ساعدت على تطوير العملية التعليمية.من تطبيقات الذكاء اإلصطناعي ال عديدتم إستحدا  

 (Popenici and Kerr, 2017بوبينشي وكيهر )دراسة من الدراسات مثل  كثيروقد أرارت 
تمعهات ( إلى أهمية الذكاء اإلصطناعي وتطبيقاتِه في حياة االفراد والمجRakeek, 2015)دراسة و 

ء اإلصهههطناعي سهههاهمت فهههي أن تطبيقهههات الهههذكا إذالمؤسسهههي،  سهههواء علهههى المسهههتوم الشخصهههي أم
العوامهل التهي  إلىتحسين نواية الخدمات التي تقدمها المؤسسات، لذلك فإنُه من الضرورس التعرف 

تؤثر فهي تفعيهل تطبيقهات الهذكاء اإلصهطناعي وذلهك لتحسهين تطبيقهات الهذكاء اإلصهطناعي لمها لهها 
 من فائدة كبيرة على المجتمعات واألفراد. 
اسهههههات التهههههي تناولهههههت موضهههههوع الهههههذكاء اإلصهههههطناعي وتطبيقاتهههههُه وعلهههههى الهههههرتم مهههههن كثهههههرة الدر 

(Alghamdi, 2009; Rakek, 2015إاّل أنهُه ال ت ) عربيهة أو أردنيهة ربطهت بهين وجهد دراسهات
موضهوع  فهيأن الدراسات العربية واألردنية التي  كماالقيادة التربوية وتطبيقات الذكاء اإلصطناعي، 

س أس منهههها أثهههر تطبيقهههات الهههذكاء اإلصهههطناعي علهههى المكتبهههات المكتبهههات الجامعيهههة قليلهههة، ولهههم تهههدرُ 
 نحو إجراء هذه الدراسة. رئيساً الباحثة دافًعا  عدتهالجامعية، وهذا ما 

الدافع الثاني وراء إجراء هذه الدراسهة ههو وجهود نقه  فهي الدراسهات العربيهة وخصوًصها  وكان
ت األردنيههة، علههى الههرتم مههن أهميههة هههذا األردنيههة التههي تناولههت موضههوع القيههادة التربويههة فههي الجامعهها

فههي  هاوتحسههين الموضههوع والههدور الكبيههر الههذس تقههوم بههِه القيههادة التربويههة فههي تطههوير العمليههة التعليميههة
 جميههعمههن الضههرورس دراسههة هههذا الموضههوع إليضههاح دور القيههادة التربويههة فههي  فههإنالجامعههات، لههذلك 

ن القيهههادة التربويهههة ُتمثهههل أحهههد أههههم عناصهههر ألت، مجهههاالت العمليهههة التعليميهههة والتربويهههة فهههي الجامعههها
مسهههتوم مخرجهههات العمليهههة التعليميهههة مثهههل المكتبهههات الجامعيهههة  فهههيالعميلهههة التعليميهههة وأكثرهههها تهههأثيًرا 

م مههههع أهههههداف التعلههههيم تبههههات الجامعيههههة وتطويرههههها بمهههها يههههتالءوالقههههرارات المتعلقههههة بتحسههههين عمههههل المك
 الجامعي.

ور الكبيههر الههذس تقههوم بههِه المكتبههات الجامعيههة فههي إثههراء العمليههة كمهها ُتشههير الباحثههة إلههى أن الههد
مهن الضهرورس دراسهة  فرُه مهن مراجهع ودراسهات، لهذلك فهإنالتعليمية والبحث العلمي مهن خهالل مها تهو 

المكتبات الجامعية، خصوًصا األدوات التكنولوجية وتطبيقاتهها التهي  هاالعوامل التي قد تطور وتُحسن
 اليومية. الحياةا في أصبحت ُعنصًرا أساسيً 
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دور القيههادة التربويههة فههي تفعيههل إسههتخدام تطبيقههات ُكههل هههذه األسههبا  حفهه ت الباحثههة لدراسههة 
بالسهؤال ومهن ُهنها يمكهن تحديهد مشهكلة الدراسهة الحاليهة ، الذكاء اإلصطناعي في المكتبهات الجامعيهة

الههههذكاء اإلصههههطناعي فههههي مهههها دور القيههههادة التربويههههة فههههي تفعيههههل إسههههتخدام تطبيقههههات : ا تههههيالههههرئيس 
 المكتبات الجامعية؟

 :ا تيانن السؤاالن الفراياويتفرع منه 
مههههها دور القيهههههادة التربويهههههة فهههههي تفعيهههههل إسهههههتخدام تطبيقهههههات الهههههذكاء اإلصهههههطناعي فهههههي المكتبهههههات  .9

 الجامعية؟
( فههههي وجهههههات نظههههر α≤0.05هههههل توجههههد فههههرول ذات داللههههة إحصههههائية عنههههد مسههههتوم الداللههههة ) .5

تفعيهههل إسهههتخدام تطبيقهههات الهههذكاء اإلصهههطناعي فهههي المكتبهههات  عهههنمبحوثهههة القيهههادات التربويهههة ال
 الجامعية ُتع م لمتييراتهم الديموترايية )الجنس، والعمر، الرتبة األكاديمية(؟

 أهداف الدراسة
 هدفت الدراسة الحالية إلى: 

ت تحديهههد دور القيهههادة التربويهههة فهههي تفعيهههل إسهههتخدام تطبيقهههات الهههذكاء اإلصهههطناعي فهههي المكتبههها .9
 الجامعية.

الفرول في وجهات نظر القيادات التربويهة المبحوثهة حهول تفعيهل إسهتخدام تطبيقهات  الكشف عن .5
 الذكاء اإلصطناعي في المكتبات الجامعية ُتع م لمتييراتهم الديموترايية.

 أهمية الدراسة
يهههههة ، وثانًيههههها األهمالنظريهههههةتتحهههههدد أهميهههههة الدراسهههههة فهههههي جهههههانبين أساسهههههيين همههههها: أواًل األهميهههههة 

 .التطبيقية
 األهمية النظرية:

 :يأتيمن خالل ما  تكمن األهمية النظرية للدراسة الحالية
اإلدارية الحديثة التي رههدت إهتمامهًا  الموضوعاتأهمية موضوع القيادة التربوية والذس يعد من  .9

لههذس أداء المؤسسههات ومسههتوم نجاحههها، وا فههيمت ايههدًا فههي ا ونههة األخيههرة نظههرًا لتأثيرههها الواضهه  
زيههادة إنتههاجيتهم ممهها  مكههان ذلههك مههن خههالل تحسههين أدائهههم أأيلقههي بضههالله علههى العههاملين سههواء 
 يؤدس إلى وصول المؤسسة ألهدافها. 

كمهها تبههرز األهميههة النظريههة للدراسههة مههن خههالل تناولههها لموضههوع الههذكاء اإلصههطناعي وتطبيقاتههِه  .5
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 ههاوترتيبظهيم مها لهديها مهن معلومهات والذس ُيعد من أهم العوامل التي تسهاعد المؤسسهات علهى تن
 ويتخاذ القرارات المالئمة لها.

لطالهههب خهههالل المرحلهههة لأحهههد أههههم مصهههادر العلهههم والمعرفهههة  بوصهههفهاأهميهههة المكتبهههات الجامعيهههة  .3
 الجامعية.

 تتمثل األهمية التطبيقيه في:
القهائمين علهى العمهل فهي ميهدان التعلهيم الجهامعي، وكهل مهن يصهنع  ُيههم تناولها لموضوع حيوس، .9

 القرار في هذا الميدان  للوقوف على ما يؤثر في المكتبات الجامعية. 
ن، الهذين يصهنعون ُمسهتقبل يالدراسة، وهم فئة القادة التربهويالعينة التي تناولتها  من األهمية تنبع .5

 الطالب الجميع ويسهمون في تطورِه وتقدمِه.
لمسهاعدة القهائمين علهى  سياسهات وضهع فهي نتهائج، مهن الدراسهة إليهه تتوصهل مها تسههم قهد .3

 .المكتبات الجامعية في تفعيل تطبيقات الذكاء اإلصطناعي بشكل أفضل
 التعريفات اإلصطالحية واإلجرائية

 :ا تيةالدراسة الُمصطلحات  تتضمن
قههدرتها علههى مالتههي تتميهه  ب مجموعههة مههن البههرامج الحاسههوبيةتطبيقااات الااذكاء اإلصااطناعي: 

 إذالذهنيهههة والعقليهههة للبشهههر، كهههالنظم الخبيهههرة ومحركهههات البحهههث علهههى اإلنترنهههت،  المقهههدراتمحاكهههات 
(. وتعهرف إجرائًيها Popenici and Kerr, 2017تكون هذه البرامج قادرة علهى اإلسهتنتا  والهتعلم )

خدمها مكتبهة جامعهة مؤتهة فهي أررهفة أنهها األنظمهة واألدوات التكنولوجيهة التهي تسهتبفي هذه الدراسة 
 المواد والكتب والبحث عنها.

كههل نشهها  إجتمههاعي هههادف يههدرل ييههة القائههد أنههه عضههو فههي جماعههة يهههتم القيااادة التربويااة: 
 ،ويسههعى لتحقيههق مصههالحها عههن لريههق التفكيههر والتعههاون فههي رسههم الخطهه  ،فرادهههاأويقههدر  ا،بأمورههه

(. وُتعرف إجرائًيها فهي ههذه Lumie, 2014) انات المتاحةحسب الكفايات واالمك وتوزيع المسؤليات
 أنهم أعضاء هيئة التدريس في جامعة مؤتة. بالدراسة 

ُتمثههل مراكهه  حفهه  المصههادر والمراجههع والكتههب والوثههائق العلميههة واألدبيههة المكتبااات الجامعيااة: 
هم الجامعيهة بصورة مؤررفة ومحفوظهة بترتيهب ُمحهدد، مهن أجهل مسهاعدة للبهة الجامعهات فهي دراسهت

 ,Lubna, Bassem & Lahssanمهن خهالل تهوفير ههذه المصهادر لُههم وبشهكل ُمرتهب وواضه  )
 (. وتعرف إجرائًيا في هذه الدراسة بأنها مكتبة جامعة مؤتة. 2016
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 حدود الّدراسة
 تتحّدد الّدراسة بعدد من المحّددات هي:

 .امعة مؤتةأعضاء هيئة التدريس في جحدود بشرّية: تقتصر الّدراسة على  -
للفصهههل الّصهههيفّي للعهههام الجهههامعي  أعضهههاء هيئهههة التهههدريسحهههدود زمانّيهههة: تقتصهههر الّدراسهههة علهههى  -

5198-5191. 
 حدود مكانّية: جامعة مؤتة في محافظة الكرل. -

 محددات الدراسة
 تتحّدد نتائج الّدراسة بالّصدل والّثبات ألداتي الّدراسة واختيار عيَّنة ممّثلة لمجتمع الّدراسة.

 هجية الدراسةمن
إنقسههمت إلهى قسههمين، القسههم األول ُعنههي  إذإعتمهدت الدراسههة علههى المهنهج الوصههفي التحليلههي، 

سهة الحاليهة وذلهك بإستقراء مها ورد فهي األد  النظهرس والدراسهات السهابقة ذات العالقهة بموضهوع الدرا
ني وذلههك مههن خههالل الههدوريات العلميههة، أمهها القسههم الثههاني فُعنههي بالجانههب الميههدا مسههواء فههي الكتههب أ

 ة لجمع البيانات.عداد قوائم االستقصاء كأداة رئيسإ 
 مجتمع الدراسة وعينتها

تكهههون مجتمهههع الدراسهههة مهههن جميهههع أعضهههاء هيئهههة التهههدريس فهههي جامعهههة مؤتهههة والبهههال  عهههددهم 
 يبين ذلك. (9)، والجدول (5191-5198( عضو هيئة تدريس خالل العام الدراسي )011)

 التدريس في جامعة مؤتةأعضاء هيئة  (1جدول )
 عدد أعضاء هيئة التدريس الكلية
 305 اإلنسانية
 358 العلمية
 011 المجموع
 جامعة مؤتة /المصدر: دائرة رؤون الموظفين 

 ( عضو هيئة تدريس.511ما مجموعُه ) فتّم إختيارها عشوائًيا وتضمنتأما عينة الدراسة 
 أداة الدراسة

المكهون مهن  ر إستبانة باإلعتماد على مقياس ليكرت الخماسيتطويلتحقيق أهداف الدراسة تم 
تضهههمنت  إذ(، 9-2خمسهههة اختيهههارات تتهههراوح مههها بهههين الأوافهههق بشهههدةال الوال أوافهههق بشهههدةال بهههوزن نسهههبي )

ي: القسهههم األول ُعنهههي بهههالمتييرات الشخصهههية والوظيفيهههة ألفهههراد عينهههة الدراسهههة، أمههها أتقسهههمين، كمههها يههه
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، وتههم ( فقههرة51وتضههمنت ) سههؤال الدراسههة الههرئيس عههنباإلجابههة تعلقههة القسههم الثههاني فُعنههي بههاألداة الم
 Russell and( ودراسة )Popenici, A and Kerrاإلعتماد في تطوير هذه األداة على دراسة )

Norvig, 2010( ودراسة )Lumie, 2014). 
 صدق أداة الدراسة

علهى مجموعهة  ألداة ا إستخدام صدل المحتوم وذلهك بعهر  الدراسة تم أداة للتحقق من صدل 
من المحكمين ذوس الخبهرة واإلختصهام مهن رؤسهاء األقسهام وأعضهاء هيئهة التهدريس فهي الجامعهات 

( ُمحكمين، وقد جهاءت توصهيات المحكمهين بعهدم حهذف أيهة فقهرة، مهع إعهادة 8األردنية بل  عددهم )
 صياتة بعق الفقرات في أداة الدراسة.

 ثبات أداة الدراسة
الدراسهة بإسهتخدام معامهل اإلتسهال الهداخلي باإلعتمهاد علهى معادلهة  أداة جرم التأكهد مهن ثبهات 

(، وقد تم استخرا  معامل االتسهال الهداخلي ألداة الدراسهة مهن Cronbach's Alphaكرونباخ ألفا )
( أعضهههاء هيئهههة تهههدريس تهههم إختيهههارهم عشهههوائًيا، 91خهههالل توزيعهههها علهههى عينهههة اسهههتطالاية بليهههت )

مثهل ههذه القيمهة مقبولهة ألتهرا   ُتعهد(، و 1.85ثبهات أداة الدراسهة بله  ) وأظهرت النتائج أن معامل
 الدراسة الحالية.

 المعالجات اإلحصائية
 لإلجابة على أسئلة الدراسة: ا تيةتم إستخدام األساليب اإلحصائية 

 المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية. ُأستخدمت لإلجابة عن السؤال األول: .9
 .(Multiple Anova)تحليل التباين المتعدد ُأستخدمسؤال الثاني: لإلجابة عن ال .5

 على األوساط الحسابية معيار الُحكم
 للحكم على درجة المتوسطات الحسابية تم االعتماد على المدم وفقا للمعادلة ا تية:

 ادنى قيمة / المستويات  –أعلى قيمة المدم = 
   9.33=  3/  9 – 2المدم = 
 عليه: وبناء

 ( إلى درجة منخفضة.5.33 من إلى أقل  9ُتشير المتوسطات من  )
 ( إلى درجة متوسطة.3.70إلى أقل من   5.31ُتشير المتوسطات من )

 ( إلى درجة مرتفعة.2 - 3.78ُتشير المتوسطات األعلى من )



 هويدا نايف الطراونة                                      .........                دور القيادة التربوية في تفعيل

  232 

 اإلجابة عن أسئلة الدراسة:: عرض النتائج
في تفعيل إستخدام تطبيقات الذكاء اإلصاطناعي فاي السؤال األول: ما دور القيادة التربوية 

 المكتبات الجامعية؟
والرتبهههة  لإلجابههة علهههى هههذا السهههؤال تهههّم احتسهها  المتوّسهههطات الحسهههابية واالنحرافههات المعيارّيهههة

، لتقديرات المبحوثين لدور القيادة التربوية في تفعيل إسهتخدام تطبيقهات الهذكاء اإلصهطناعي والدرجة
 يوض  نتائج ذلك: (9)امعية، وذلك على مستوم كل فقرة واألداة كُكل والجدول في المكتبات الج

لدور  أفراد عينة الدراسةلتقديرات  والرتبة والدرجةاألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارّية  (1) الجدول
 القيادة التربوية في تفعيل إستخدام تطبيقات الذكاء اإلصطناعي في المكتبات الجامعية
ة بالنسبة الدرج

االنحراف  الترتيب للمتوسط
 المعياري 

المتوسط 
 الرقم تالفقرا الحسابي

 
إلكترونية عبر األنظمة  اً توفر القيادة التربوية لرق 3.54 98. 9 متوسطة

  .9 الخبيرة لعمليات البحث والفهرسة للبيانات.
 
تعمل القيادة التربوية على توفير بطاقة ذكية للطلبة  3.49 76. 5 متوسطة

  .5 إلستخدامها في تعامالتهم داخل المكتبة.
 
تشجع القيادة التربوية على إستخدام برامج الكمبيوتر  3.47 82. 3 متوسطة

  .3 في تصنيف الكتب والمراجع في المكتبة.

توفر القيادة التربوية دورات تدريبية للعاملين في  3.45 1.09 1 متوسطة
  .1 ة.المكتبة لمواكبة التطورات التكنلوجية الحديث

 
تحرم القيادة التربوية على توفير بيئة مثالية  3.43 99. 2 متوسطة

  .2 إلستخدام تطبيقات الذكاء اإلصطناعي.
 
تعتمد القيادة التربوية على إستخدام برامج ذكية  3.39 1.02 7 توسطةم

  .7 لتطوير الخدمة المقدمة للطلبة والموظفين.
 
ية لديها قناعة كبيرة بإستخدام أعتقد بأن القيادة التربو  3.37 89. 0 متوسطة

  .0 تطبيقات الذكاء اإلصطناعي.
 
تهتم القيادة التربوية ِبإنشاء ملف إلكتروني لجميع  3.34 99. 8 متوسطة

  .8 مستخدمي المكتبة من الطلبة والموظفين.
 
تعمل القيادة التربوية على توفير موقع إلكتروني  3.33 1.01 1 متوسطة

  .1 المكتبة عن ُبعد.يساعد الطلبة على إستخدام 
 
تشجع القيادة التربوية على إستخدام برمجيات  3.32 97. 91 متوسطة

  .91 تكنلوجية حديثة ومتطورة.
 
تخص  القيادة التربوية مي انية إلدرا  األنظمة  3.32 1.04 91 متوسطة

  .99 الخبيرة في العمل المكتبي.
 
لكتروني في تستخدم القيادة التربوية اإلتصال اإل 3.30 99. 95 متوسطة

  .95 أتلب التعامالت داخل المكتبة.
 
 
 متوسطة

93 .87 3.26 
لدم القيادة التربوية قناعة تامة بأن إستخدام 
تطبيقات الذكاء اإلصطناعي يؤدس إلى وضع 

 المكتبة موضع الريادة.
93.  

تحرم القيادة التربوية على تحديث برامج إدارة  3.25 82. 91  91.  
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ة بالنسبة الدرج
االنحراف  الترتيب للمتوسط

 المعياري 
المتوسط 
 الرقم تالفقرا الحسابي

 البيانات. متوسطة
 
تشجع القيادة التربوية موظفي المكتبة على إستخدام  3.24 1.02 92 متوسطة

  .92 األنظمة الخبيرة في العمل المكتبي.
 
تشجع القيادة التربوية على إنشاء مستودعات رقمية  3.24 1.22 92 متوسطة

  .97 للبيانات الموجودة في المكتبة.
 
تطورة توفر القيادة التربوية أجه ة حاسو  حديثة وم 3.19 94. 90 متوسطة

  .90 في المكتبة.
 
تشجع القيادة التربوية على توفير نظام الرسائل  3.18 79. 98 متوسطة

  .98 اإللكترونية في مجال إستعارة الكتب.
 
األنظمة الخبيرة المستخدمة في المكتبة على درجة  3.18 92. 98 متوسطة

  .91 .فاعليةعالية من ال
 
ات تمي ها من خالل تفعيل تسعى القيادة التربوية إلثب 3.12 1.12 51 متوسطة

  .51 أنظمة الذكاء اإلصطناعي في العمل المكتبي.
 - الكلي 3.35 89.  متوسطة

أّن المتوسهههطات الحسهههابية لتقهههديرات المبحهههوثين لهههدور القيهههادة التربويهههة فهههي  (9) يبهههين الجهههدول
تفعيههههل إسههههتخدام تطبيقههههات الههههذكاء اإلصههههطناعي، جههههاءت علههههى المسههههتوم الكلههههي بدرجههههة متوسههههطة، 

الفقهرة التهي (، وعلهى مسهتوم الفقهرات فقهد أحتلهت 1.81( وينحراف معيارس )3.35وس  حسابي )بمت
تههوفر القيههادة التربويههة لههرل إلكترونيههة عبههر األنظمههة الخبيههرة لعمليههات البحههث والفهرسههة ال تههن  علههى
( وبدرجههة موافقههة متوسههطة، فههي حههين إحتلههت 3.21األولههى، بمتوسهه  حسههابي بلههه  ) الرتبههةال للبيانههات
تسعى القيادة التربوية إلثبات تمي ها من خالل تفعيل أنظمة الهذكاء اإلصهطناعي فهي العمهل  فقرة الال

 ( وبدرجة موافقة متوسطة.3.95األخيرة بمتوس  حسابي بله  ) الرتبةال، المكتبي
( فاي α≤0.05السؤال الثاني: هل توجد فروق ذات داللة إحصاائية عناد مساتول الداللاة )

التربوياة المبحوثاة حاول تفعيال إساتخدام تطبيقاات الاذكاء اإلصاطناعي فاي وجهات نظر القيادات 
 المكتبات الجامعية ُتعزل لمتغيراتهم الديموغرافية )الجنس، العمر، الرتبة األكاديمية(؟

والجهدول   (Multiple ANOVA)المتعهددتم إستخدام تحليهل التبهاين لإلجابة على هذا السؤال 
 يوض  نتائج ذلك: (5)

نتائج تحليل التباين المتعدد للكشف عن الفروق في تقديرات أفراد العينة لدور القيادة التربوية  (2) الجدول
 عزل للمتغيرات )الجنس، العمر، الرتبة األكاديمية(في تفعيل إستخدام تطبيقات الذكاء اإلصطناعي يُ 

 الداللةمستول  قيمة )ف( متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 **060. 3.555 1.151 1 1.151 الجنس
 **492. 710. 579. 2 1.158 العمر

 **904. 101. 082. 2 165. الرتبة األكاديمية
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 الداللةمستول  قيمة )ف( متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
   584. 912 220.797 الخطأ
    511 4125.359 المجموع

 ** تير دالة إحصائًيا 
حصائية عند مسهتوم ( إلى عدم وجود فرول ذات داللة إ5) الجدولالبيانات الواردة في  تشير
مفهههردات عينهههة الدراسهههة لهههدور القيهههادة التربويهههة فهههي تفعيهههل إسهههتخدام ( فهههي تقهههديرات α≤0.05داللهههة )

 . تطبيقات الذكاء اإلصطناعي يع م لمتييرات )الجنس، العمر، الرتبة األكاديمية(
 مناقشة النتائج 

فههي تفعيههل إسههتخدام تطبيقههات مناقشههة النتههائج المتعلقههة بالسههؤال األول: مهها دور القيههادة التربويههة 
 الذكاء اإلصطناعي في المكتبات الجامعية؟

أّن المتوسطات الحسهابية لتقهديرات المبحهوثين لهدور القيهادة التربويهة فهي أظهرت نتائج الدراسة 
تفعيل إسهتخدام تطبيقهات الهذكاء اإلصهطناعي فهي المكتبهات الجامعيهة، جهاءت علهى المسهتوم الكلهي 

(. وقههههد ُيعهههه م ظهههههور هههههذا 1.81( وينحههههراف معيههههارس )3.35حسههههابي )بدرجههههة متوسههههطة، بمتوسهههه  
المسهههتوم المتوسههه  لهههدور القيهههادة التربويهههة فهههي تفعيهههل إسهههتخدام تطبيقهههات الهههذكاء اإلصهههطناعي فهههي 

القيههادة التربويههة إلسههتخدام تطبيقههات الههذكاء اإلصههطناعي بشههكل  مقههدرةالمكتبههات الجامعيههة إلههى عههدم 
فهي عمليهة إدرال القيهادة التربويهة لكيفيهة التطبيهق الفعلهي ألنظمهة  اً أن ُهنال نقصه إذكامل وصحي ، 

الههههذكاء اإلصههههطناعي وألهميههههة إسههههتخدام األنظمههههة الخبيههههرة لمهههها لههههها مههههن فائههههدة فههههي إدارة العمليههههات 
إلتههه ام القيهههادة التربويهههة بشهههكل كبيهههر فهههي إسهههتخدام األسهههاليب  فضهههاًل عهههنوالتعهههامالت داخهههل المكتبهههة، 
ي تخلههو مههن عناصههر التطههور التكنلههوجي، والتههي تقههف عائًقهها فههي لريههق تفعيههل اإلداريههة التقليديههة والتهه

القيهههادة  مقهههدرةإسهههتخدام تطبيقهههات الهههذكاء اإلصهههطناعي، كمههها تعههه و الباحثهههة ههههذه النتيجهههة إلهههى عهههدم 
التربويههة علههى اإلنتبههاه للههدور الكبيههر الههذس تؤديههِه تطبيقههات الههذكاء اإلصههطناعي فههي تحقيههق أهههداف 

 المكتبة الجامعية.
ما تع و الباحثة المستوم المتوس  لدور القيادة التربوية في تفعيهل إسهتخدام تطبيقهات الهذكاء ك

 تلتهه ماإلصههطناعي فههي المكتبههات الجامعيههة إلههى لبيعههة القههوانين المعمههول بههها فههي الجامعههات والتههي 
هها الحديثهة فهي األداء وعهدم اإلعتمهاد بشهكل ُكلهي علهى التكنولوجيها وأدوات بالُطرل واألساليب التقليدية

والمتطورة، خصوًصا أن بعق القادة التربويين ما زالوا يفضلون العمل التقليهدس الهورقي علهى العمهل 
بإسههتخدام األنظمههة الخبيههرة ضههمن أرجههاء المكتبههة، وهههذا مهها يجعههل مسههتوم دور القيههادة التربويههة فههي 
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ما تع و الباحثة ههذه تفعيل إستخدام تطبيقات الذكاء اإلصطناعي في المكتبات الجامعية متوس ، ك
المنولههة بالقههادة التربههويين تكمههن فههي المعههامالت الورقيههة والمكتبيههة  مهمههاتالنتيجههة إلههى أن تالبيههة ال

لههههذلك فهههههإنهم قلهههههياًل مههههها يهتمهههههون بهههههأمور تحسههههين األنظمهههههة المسهههههتخدمة ويسهههههتخدام تطبيقهههههات الهههههذكاء 
 اإلصطناعي.
قههادة التربههويين يههدركون مهها تحتاجههُه ذلههك فههإن الباحثههة تعهه و هههذه النتيجههة إلههى أن ال فضههاًل عههن

عملية تفعيهل تطبيقهات الهذكاء اإلصهطناعي فهي المكتبهات الجامعيهة مهن ُبنهى تحتيهة وتكهاليف كبيهرة، 
وهذا ما يجعلُهم ُمترددين نحو إستخدام مثل هذه التطبيقات نظًرا لعدم وجود بنية تحتيهة ُمالئمهة لهها، 

مههن أيههة ضههياع أو سههرقة. كمهها تعهه و الباحثههة هههذه  خصوًصهها ييمهها يتعلههق بههأمن المعلومههات وحمايتههها
النتيجة إلى أن القادة التربويين في جامعة مؤتة ُربمها يفضهلون إتبهاع الُطهرل واألسهاليب التقليديهة فهي 
المكتبهات الجامعيههة، لههذلك فُههم ال يكترثههون بمسههتوم تفعيهل تطبيقههات الههذكاء اإلصهطناعي، وقههد يعههود 

مههها ُتحدثُهههه مهههن خطهههورة علهههى المعلومهههات، أو مهههن تعُطهههل األجهههه ة ذلهههك إلهههى قلقههههم مهههن التكنولوجيههها و 
 قدرتهم على إستخدام المكتبات الجامعية بشكل ُمالئم.مواألدوات التكنولوجية وبالتالي عدم 

مناقشههة النتههائج المتعلقههة بالسههؤال الثههاني: هههل توجههد فههرول ذات داللههة إحصههائية عنههد مسههتوم 
دات التربويهههة المبحوثهههة حهههول تفعيهههل إسهههتخدام تطبيقهههات ( فهههي وجههههات نظهههر القيهههاα≤0.05الداللهههة )

الههذكاء اإلصههطناعي فههي المكتبههات الجامعيههة ُتعهه م لمتييههراتهم الديموتراييههة )الجههنس، العمههر، الرتبههة 
 األكاديمية(؟

( α≤0.05أظهرت نتائج الدراسهة عهدم وجهود فهرول ذات داللهة إحصهائية عنهد مسهتوم داللهة )
ة لهههههدور القيهههههادة التربويهههههة فهههههي تفعيهههههل إسهههههتخدام تطبيقهههههات الهههههذكاء عينهههههة الدراسههههه أفهههههرادفهههههي تقهههههديرات 

وقهد ُيعه م عهدم ظههور فهرول فهي . اإلصطناعي يع م لمتييرات )الجنس، العمر، الرتبة األكاديميهة(
إجابهههههات أفهههههراد عينهههههة الدراسهههههة نحهههههو دور القيهههههادة التربويهههههة فهههههي تفعيهههههل إسهههههتخدام تطبيقهههههات الهههههذكاء 

إلى أن أهمية الذكاء اإلصهطناعي وتطبيقاتهُه واحهدة لهدم جميهع اإلصطناعي في المكتبات الجامعية 
أن تطبيقههات الههذكاء اإلصههطناعي ُتسهههم فههي تسهههيل عمههل األفههراد علههى إخههتالف جنسهههم  إذاألفههراد، 

واحههدة مهمهها  ُتعههد الحيههاةوعمههرهم، كمهها أن نظههرة األفههراد إلههى دور تطبيقههات الههذكاء اإلصههطناعي فههي 
 فية.إختلفت خصائصهم الشخصية والوظي

لمتييههراتهم الديموترييههة  وفقههاً وتعهه و الباحثههة عههدم وجههود فههرول فههي إجابههات أفههراد عينههة الدراسههة 
إلى أن أفهراد عينهة الدراسهة جهيمعهم علهى إخهتالف خصائصههم الشخصهية والوظيفيهة يشهجعون علهى 
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ه تطبيههق الههذكاء اإلصههطناعي فههي المكتبههات الجامعيههة ويحثههون القههادة التربههويين علههى تفعيههل مثههل هههذ
أنههههم جميًعههها علهههى علهههم بمتسهههوم مههها يقهههوم بهههِه القائهههد التربهههوس فهههي سهههبيل دعهههم إسهههتخدام و التطبيقهههات، 

نظمههههة التههههي يتبعههههها القههههادة القههههوانين واال يعرفههههون األدوات التكنلوجيههههة المتطههههورة والحديثههههة، كمهههها أنهههههم 
لقههههادة ن فههههي العمههههل داخههههل المكتبههههات الجامعيههههة لههههذلك فههههإن رأيهههههم واحههههد وثابههههت حههههول دور او التربويهههه

 التربويين في تفعيل إستخدام تطبيقات الذكاء اإلصطناعي.
 التوصيات

 :يأتيبناء على النتائج السابقة توصي الباحثة بما 
الهذكاء اإلصهطناعي  ُصهناع القهرار والقهادة التربهويين فهي جامعهة مؤتهة بتطبيقهات هتمهامإ  ضهرورة .9

الهذكاء اإلصهطناعي بشهكل أكثهر على إستخدام تطبيقهات  هاوتطوير العاملين في المكتبة تدريب و 
 .فاعلية

ضرورة اإلستفادة من تطبيقات الذكاء اإلصهطناعي فهي مجهال المكتبهات والمعلومهات، كاألنظمهة  .5
 .الخبيرة ويستخدام محركات البحث

تنمية مهارات العاملين في مكتبة جامعة مؤتة بهدف التعامهل مهع تطبيقهات الهذكاء اإلصهطناعي  .3
 وكفاءة. فاعليةبشكل أكثر 
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