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SHL رشكــة عامليــة متخصصــة يف تقنيــات املــوارد البرشيــة وعلــوم القيــاس النفيس، 

حيــث تعمــل عــىل تطويــر الــرشكات مــن خــالل توظيــف طاقــات األفــراد والعلــوم وأحــدث 

التقنيات.

وتقــدم SHL مجموعــة مــن الحلــول للمؤسســات، مــن بينهــا بيانــات القــوى العاملــة 

ــة الالزمــة للمؤسســات للمســاهمة يف االســتفادة القصــوى  لتوفــر القــوى البرشي

ــزّود مســؤويل التوظيــف  ــادة اإلنتاجيــة يف العمــل. كــام ت مــن طاقــات موظفيهــا وزي

وقــادة املؤسســات بــرؤى حــول األفــراد عــىل مســتوى املؤسســة ككل، وفــرق العمــل، 

وعــىل املســتوى الفــردي أيضــاً.

التقنيــة  الرشكــة رشيــك  تعــد  إدارة  املواهــب،  مجــال  الخــرة يف  مــن  عامــاً   45 مــع 

املوثــوق فيــه ألكــر مــن 10,000 رشكــة عــىل مســتوى العــامل، مبــا ذلــك 50% مــن 

.FTSE 100 مــؤرش  رشكات  مــن  و%80   ،Fortune Global 500 قامئــة  رشكات 

ملزيد من املعلومات حول رشكة SHL ...ميكنكم زيارة موقعها اإللكرتوين:

www.shl.com

SHL نبذة عن
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املديــر العــام، الرشق األوســط وأفريقيامحمــــد فريــــد

مدير تطويـــــــر األعامل، الرشق األوسطديــــــاال جـــــــرار

رئيس حلول املواهب، الرشق األوســطديفيـــد إدواردز

رئيــــــــــــــس قســــــــــــــم العلــــــــــــوم، SHLســـارة جوترييز

باحـــــــــــــــــــــــــــث أول سابـــــــــــــــــــــــــــق، SHLجيمس ميــــدن

باحـــــــــــــــــــــــــــــــــــث رئيســــــــــــــــــــــــــي، SHLجيــف جونســون

شكر وعرفان
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يهــدف هــذا الدليــل بشــكل رئيــيس إىل تقديــم أفضــل املامرســات والتوجيهــات العامــة، 

وإطــار العمــل الــذي ميكــن أن تســتخدمه الــوزارات والجهــات االتحاديــة داخــل دولــة اإلمــارات 

العربيــة املتحــدة يف تقييــم األنظمــة والتقنيــات التــي تدمــج وتســتخدم الــذكاء االصطناعــي 

)AI( لتقييــم األفــراد؛ مــن أجــل اتخــاذ القــرارات املتعلقــة بالتوظيــف. ويف الحقيقــة، فــإن 

واآلالت  الرامــج  تطويــر  إىل  عــام  بشــكل  يهــدف  درايس  مجــال  هــو  االصطناعــي  الــذكاء 

ــذكاء، أو الحكــم عــىل مســتوى  ــة التــي ميكنهــا عــرض بعــض الخصائــص التــي تشــبه ال الرقمي

اإلنســان. ويتضمــن التعلــم اآليل )ML(، وهــو حقــل فرعــي مــن الــذكاء االصطناعي، اســتخدام 

ــؤ بأمنــاط  ــة التــي يتــم نرشهــا وتكييفهــا لتحقيــق أقــى قــدر مــن التنب ــات الرياضي الخوارزمي

العالقــات داخــل مجموعــات البيانــات، ويعمــل التعلــم اآليل عــىل متكــن خوارزميــات الكمبيوتــر 

ــات، دون أن تكــون مرمجــة بشــكل خــاص. ــم مــن مجموعــات البيان مــن التعل

األساســية  املهــارات  تقييــم  نشــاط  أو  لعمليــة  واســع  مصطلــح  هــو  املواهــب  تقييــم 

والســامت والخــرات والكفــاءات الخاصــة باألفــراد )أي املتقدمــن للوظائــف أو املوظفــن(، 

ملخص تنفيذي
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واســتخدام هــذه املعلومــات يف اتخــاذ قــرارات مســتنرة تتعلــق بالتوظيــف، وميكــن إجــراء 

عمليــة تقييــم املواهــب إمــا عندمــا يتقــدم الفــرد لوظيفــة، وهــو مــا يعــرف باســم تقييــامت مــا 

قبــل التوظيــف، أو بعــد تعيــن الفــرد وذلــك ألغــراض التطويــر، وهــو مــا يُعــرف باســم تقييــامت 

مــا بعــد التوظيــف. وتجــدر اإلشــارة إىل وجــود العديــد مــن أســاليب وأشــكال التقييــم املختلفــة، 

بعضهــا يتطلــب قــدراً قليــالً مــن التكنولوجيــا، مثــل املقابلــة الشــخصية، والبعــض اآلخــر متطــور 

مثــل محــاكاة الواقــع االفــرتايض الواقعــي للغايــة لــأداء الوظيفــي.

وعــىل غــرار العديــد مــن الصناعــات األخــرى، تشــهد عمليــة تقييــم املواهــب فــرتة مــن 

النمــو واالبتــكار مــن خــالل تطبيــق تقنيــات الــذكاء االصطناعــي؛ والتــي تســاهم يف 

ــٍد بجعــل التقييــامت أكــر دقــة، كــام  ــة، مــع وع تحســن درجــات التقييــامت التقليدي

أنــه ميّكــن مــن تطويــر تقييــامت جديــدة تعمــل عــىل الحصــول عــىل معلومــات مــن 

املرشــحن مل تكــن متوفــرة مــن قبــل، مثــل البيانــات املرئيــة والصوتيــة، وال شــك 

أن القــدرة عــىل تضمــن اللغــة املنطوقــة واملعلومــات املرئيــة يف التقييــم تفتــح 

إمكانيــة تطويــر محــاكاة واقعيــة للغايــة لســيناريوهات العمــل مــن أجــل اســتخدامها 

الــذكاء االصطناعــي يف تبســيط  التقييــم، كــام ميكــن أن تســاعد أســاليب  يف 

عمليــة التقييــم، ومتكــن املرشــح مــن الحصــول عــىل تجربــة أفضــل.

وعــىل الرغــم مــن أن تقنيــة الــذكاء االصطناعــي توفــر مجموعــة متنوعــة مــن الفوائــد 

املحتملــة، فــإن أي نــوع مــن تقييــم املواهــب ينطــوي عــىل بعــض املخاطــر، وهــذا 

هــو الحــال أيضــاً بالنســبة للتقييــامت التــي تســتخدم أســاليب الــذكاء االصطناعــي، فبعــض 

املخاطــر املرتبطــة بالتقييــامت التــي تســتخدم أســاليب الــذكاء االصطناعــي تتضمــن املخاطــر 

القانونيــة ومخاطــر العالقــات العامــة ومخاطــر الفعاليــة.

الــذكاء  تســتخدم  التــي  التقييــات  باســتخدام  املرتبطــة  القانونيــة  املخاطــر  وتنــدرج 

فئتــني: ضمــن  االصطناعــي 

)أ( حامية البيانات

)ب( التحيز

وضعــت العديــد مــن الــدول لوائــح قانونيــة تحــدد االســتخدام املســموح بــه لتطبيــق أســاليب 

دولــة  اصــدرت  وكذلــك  باألفــراد؛  املتعلقــة  البيانــات  بتحليــل  الخاصــة  االصطناعــي  الــذكاء 

اإلمــارات قانــون حاميــة البيانــات الشــخصية الــذي يتســم مبرونــة عاليــة لتمكــن أنظمــة الــذكاء 

االصطناعــي يف الدولــة ودعــم تبنيهــا، حيــث تتعلــق هــذه اللوائــح بالحاميــة القانونيــة التــي 
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تكتنــف مســألة جمــع واســتخدام البيانــات الشــخصية. ويحــدث التحيــز يف التقييــم عندمــا مُييــز 

ــاًء عــىل واحــدة أو أكــر مــن خصائــص الفــرد أو  التقييــم بشــكل غــر عــادل ضــد أحــد األفــراد بن

خلفيتــه )عــىل ســبيل املثــال، الِعــرق، اإلثنيــة، الديــن، البلــد األصــي، الجنــس، العمــر، حالــة 

اإلعاقــة(. وتتمثــل إحــدى فوائــد أســاليب الــذكاء االصطناعــي يف تقييــم املواهــب يف أنهــا 

ميكــن أن تــؤدي إىل تقليــل هــذا التحيــز عــن طريــق الحــد مــن تأثــر الحكــم البــرشي الــذايت، كــام 

ميكــن أن يــؤدي دمــج الــذكاء االصطناعــي يف التقييــم إىل زيــادة التحيــز وتوطيــده، إذا مل يتــم 

ــح وتحــت إرشاف الخــراء. بشــكل صحي

ينطــوي اســتخدام أســاليب الــذكاء االصطناعــي يف تقييــم املواهــب أيضــاً 

عــىل مخاطــر تتعلــق بتصــور الجمهــور للمؤسســة إذا مل يتــم تصميــم طــرق 

الــذكاء االصطناعــي وتطويرهــا بطريقــة حــذرة ومدروســة. عــىل ســبيل املثــال، 

ميكــن للمرشــحن الذيــن يتــم تقييمهــم باســتخدام التقييــم القائــم عــىل الــذكاء 

االصطناعــي، والذيــن يقــررون أنــه غــر عــادل أو تدخــي، مشــاركة ردود الفعــل 

الســلبية هــذه مــع شــبكتهم وعــىل وســائل التواصــل االجتامعــي. وقــد تــر 

هــذه التصــورات واآلراء الســلبية بســمعة املؤسســة، وميكــن أن يكــون لهــا تأثــر 

ــة املتقدمــن إىل املؤسســة. ــة ونوعي ســلبي عــىل كمي

مخاطــر الفعاليــة هــي مخاطــر اســتخدام تقييــم قائــم عــىل الــذكاء االصطناعــي 

ــم متكينهــا  ــات النمذجــة التــي ت ــات وتقني ــد مصــادر البيان ال يعمــل كــام هــو متوقــع. إن تعقي

بواســطة أســاليب الــذكاء االصطناعــي يعنــي أنــه حتــى الخــراء الذيــن يصممــون تقييــامً للــذكاء 

االصطناعــي قــد ال يعرفــون بالضبــط كيــف يعمــل وكيــف يصــل إىل توقعاتــه و/أو قراراتــه، 

ويكمــن الخطــر هنــا يف أن التقييــم قــد يبــدو أنــه يعمــل بشــكل جيــد يف الدراســات التجريبيــة، 

لكــن الخــراء ال يعرفــون كيــف يقــوم باتخــاذ القــرارات. ويف هــذه الحالــة، ال ميكنهــم التنبــؤ 

بدقــة أو توقــع مــدى جــودة أدائــه عنــد اســتخدامه يف ســيناريوهات جديــدة، مثــل اتخــاذ قــرارات 

بشــأن بيانــات الحيــاة الواقعيــة يف ظــروف جديــدة مل ترهــا الخوارزميــات مــن قبــل.



11
اإلرشـــادات الخاصـــة باستخدام وتقييــــم

الذكاء االصطناعي يف تقييم املواهب

الــذكاء  تقييــم  يجعــل  مــا  املخاطــر وفهــم  تجنــب  وللمســاعدة يف 

االصطناعــي ُمصمــاً بشــكل جيــد، فــإن هــذه اإلرشــادات تعمــل عــى 

توجيــه صانعــي القــرار خــالل عمليــة تقييــم التقييــم القائــم عــى 

الــذكاء االصطناعــي؛ حيــث تتضمــن هــذه اإلرشــادات سلســلة مــن 

ســتة أســئلة عامــة ومجموعــة مــن املقاييــس املرتبطــة لتقييــم هــذا 

ــي  ــة الت ــية التالي ــئلة الرئيس ــاً األس ــادات أيض ــدم اإلرش ــم. وتق التقيي

يجــب طرحهــا للتوضيــح يف حالــة عــدم توفــر املعلومــات املطلوبــة 

بســهولة أو عــدم توفريهــا بواســطة مــزود التقييــم:

السؤال األول
إىل أي مدى تعترب بيانات التدريب مالمئة؟

مــن األهميــة مبــكان اســتخدام النوعيــة والكميــة الصحيحــة مــن البيانــات عنــد تطويــر 

ــات دقيقــة وخاليــة نســبياً مــن  ــذكاء االصطناعــي؛ حيــث يجــب أن تكــون البيان وتقييــم ال

ــة  ــات كافي ــة البيان ــره. ويجــب أن تكــون كمي ــم الجــاري تطوي ــة بالتقيي األخطــاء، وذات صل

لتحليــالت البيانــات املطلوبــة لتطويــر الخوارزميــة والتحقــق مــن صحتهــا، كــام يتعــن أن 

تكــون البيانــات ممثلــة ملجموعــة املتقدمــن املعنيــن، وجميــع املجموعــات ذات الصلــة 

ــات  ــن أي بيان ــم تخزي ــة اإلعاقــة(، عــىل أن يت ــال، العمــر والجنــس وحال )عــىل ســبيل املث

تُســتخدم لتطويــر أو اســتخدام تقييــم الــذكاء االصطناعــي بطريقــة توفــر أكــر قــدر 

ــة. ــة والحامي ممكــن مــن الخصوصي
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السؤال الثالث
ما مدى انحياز القرارات؟

يف ســياق الــذكاء االصطناعــي، يُســتخدم مصطلــح »التحيــز« لإلشــارة إىل خوارزميــة 

الــذكاء االصطناعــي التــي تــؤدي إىل التمييــز ضــد مجموعــة معينــة مــن األشــخاص )عــىل 

ســبيل املثــال، ِعــرق أو فئــة عمريــة أو جنــس معــن(، بغــض النظــر عــام إذا كان هــذا 

التمييــز عــادالً أو غــر عــادل. ولتجنــب الدمــج غــر املقصــود للتحيــز يف تقييــم الــذكاء 

االصطناعــي، يجــب إجــراء دراســة شــاملة   التحيــز يف كل خطــوة مــن خطــوات عمليــة 

تطويــر التقييــم.

السؤال الثاين
كيف تقوم الخوارزمية باتخاذ القرارات؟

الــذكاء  أســاليب  يســتخدم  لتقييــم  مســتخدم  أي  يعــرف  أن  مبــكان  األهميــة  مــن 

ــذكاء االصطناعــي األســايس، وهــذا املفهــوم  االصطناعــي كيــف يعمــل التقييــم وال

الشــفافية. باســم  يعــرف 

وينبغــي اإلشــارة إىل أن التقييــامت التــي تعتــر شــفافة هــي تلــك التقييــامت التــي 

ميكــن مــن خاللهــا ملطــوري التقييــم واملســتخدمن رشح كيفيــة عمــل خوارزميــة الــذكاء 

االصطناعــي، وكيــف وصلــت إىل قــرار معــن )عــىل ســبيل املثــال، توظيــف مرشــح أو عدم 

توظيفــه(، ومــن املؤكــد أن اســتخدام تقييــم شــديد الشــفافية ســوف يــؤدي إىل تقليــل 

مخاطــر املشــكالت القانونيــة، وتلــك املتعلقــة بصــورة املؤسســة ومخاطــر الفعاليــة.
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السؤال الخامس
إىل أي مدى تكون القرارات نهائية؟

يجــب تصميــم تقييــامت الــذكاء االصطناعــي لتوفــر املعلومــات التــي يتــم اســتخدامها، 

إىل جانــب املعلومــات املتوفــرة مــن مصــادر أخــرى )عنــد الــرورة(، مــن الجانــب البــرشي 

التخــاذ قــرارات بشــأن املوظفــن الحاليــن أو املحتملــن يف املؤسســة. وبنــاًء عليــه، ال 

ينبغــي تصميــم تقييــامت الــذكاء االصطناعــي التخاذ هــذه القــرارات دون إرشاف برشي.

السؤال الرابع
ما مدى صحة القرارات؟

الصحــة هــي الدرجــة التــي يدعــم بهــا الدليــل والنظريــة تفســرات درجــات االختبــار. إن 

ــة التــي يتــم مــن خاللهــا إثبــات صحــة التقييــم،  التحقــق مــن صحــة التقييــم هــو العملي

كــام أن التحقــق الشــامل مــن صحــة التقييــم هــو أفضــل مامرســة يف كل مــن تقييــم 

املواهــب والــذكاء االصطناعــي. وســوف نصــُف الطــرق الثالثــة األكــر شــيوًعا لجمــع أدلــة 

التحقــق مــن الصحــة لدعــم اســتخدام التقييــم )دليــل متعلــق باملحتــوى والبنــاء واملعيــار( 

وكيفيــة تقييــم دراســات التحقــق مــن الصحــة.
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السؤال السادس
كيف يتم إبالغ املرشحني؟

يجــب إبــالغ املرشــحن مبوعــد اســتخدام الــذكاء االصطناعــي لتســجيل ردودهــم عــىل 

التقييــم، مــع تقديــم رشح كاٍف لكيفيــة عمــل الــذكاء االصطناعــي.

تقديــم  يف  منــه  باملأمــول  االصطناعــي  الــذكاء  يفــي  لــي 

هــذه  تطويــر  يجــب  للمواهــب،  وجاذبيــة  دقــة  أكــر  تقييــات 

إرشــادية  التقييــات واســتخدامها وفقــاً ملبــادئ ومارســات 

ــاء  ــع أنح ــة يف جمي ــح القانوني ــور اللوائ ــتمرار تط ــع اس ــة. وم قوي

للــذكاء  املالئــم  غــري  االســتخدام  يــؤدي  أن  ميكــن  العــامل، 

االصطناعــي يف التقييــات إىل انتهــاكات قانونيــة وأخالقيــة، 

مــا قــد يعيــق بشــكل كبــري تطويــر تقييــات الــذكاء االصطناعي. 

املســتند  هــذا  يف  الــواردة  اإلرشــادات  اســتخدام  وميكــن 

للمســاعدة يف معالجــة املشــهد رسيــع التطــور واملعقــد للــذكاء 

املواهــب. تقييــم  يف  االصطناعــي 
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ــة حكوميــة ســعيدة ومبتكــرة، ورســالتها  ــاء قــوة عامل ــة الهيئــة يف بن وميكــن دعــم رؤي

يف القيــام بذلــك باســتخدام حلــول مبتكــرة وفعالــة، باســتخدام الــذكاء االصطناعــي 

يف تقييــم املواهــب.

إنشاء منتجات وخدمات ذكية وتصميم عمليات موارد برشية ذكية.

زيادة إنتاجية املوظفن ورضا العمالء وتحقيق قدر أكر من الكفاءة.

توحيد وأمتتة البيانات للمساعدة يف عملية اتخاذ القرار االسرتاتيجي.

وتحسـن  وخفضهـا  التكاليـف  مـن  القصـوى  االسـتفادة  وتحقيـق  التـآزر  خلـق 

املـوارد. تخصيـص 

لدولــة  االتحاديــة  الحكومــة  تكــون  أن 

اإلمــارات العربيــة املتحــدة واحــدة مــن أكــر 

الحكومــات التــي يتــم إدارتهــا بــذكاء عــىل 

مــن  والعاملــي  اإلقليمــي  املســتوين 

ــذكاء االصطناعــي  خــالل االســتفادة مــن ال

البرشيــة. املــوارد  مهــام  تبســيط  يف 

تضمــن الــذكاء االصطناعــي يف املــوارد 

تعتمــد  مؤسســية  قيمــة  لخلــق  البرشيــة 

البيانــات. عــىل 

الرؤيـــــــة:

األهــداف:

الرســــالة:

اسرتاتيجية املوارد البرشية

للذكـــــــــــاء االصطنـــــــــاعي
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تقييــم املواهــب هــو مصطلــح واســع لعمليــة أو نشــاط تقييــم املهــارات األساســية 

أو  للوظائــف  املتقدمــن  )أي  باألفــراد  الخاصــة  والكفــاءات  والخــرات  والســامت 

تتعلــق  مســتنرة  قــرارات  اتخــاذ  يف  املعلومــات  هــذه  واســتخدام  املوظفــن(، 

بالتوظيــف، وميكــن إجــراء عمليــة تقييــم املواهــب إمــا عندمــا يتقــدم الفــرد لوظيفــة، 

وهــو مــا يعــرف باســم تقييــامت مــا قبــل التوظيــف، أو بعــد تعيــن الفــرد وذلــك ألغــراض 

التوظيــف. وتجــدر اإلشــارة إىل  بعــد  مــا  تقييــامت  باســم  يُعــرف  مــا  التطويــر، وهــو 

وجــود العديــد مــن أســاليب وأشــكال التقييــم املختلفــة، بعضهــا يتطلــب قــدراً قليــالً 

مــن التكنولوجيــا، مثــل املقابلــة الشــخصية، والبعــض اآلخــر متطــور مثــل محــاكاة الواقــع 

لــأداء الوظيفــي. االفــرتايض الواقعــي للغايــة 

ويف الحقيقــة، يوجــد بحــث أكادميــي واٍف حــول فعاليــة تقييــم املواهــب 

يعــود تاريخــه إىل بدايــة القــرن املــايض، ويجمــع الباحثــون يف هــذه األبحــاث 

ــح،  ــد تطويرهــا واســتخدامها بشــكل صحي عــىل أن تقييــامت املواهــب، عن

بالتوظيــف، فيــام يتعلــق  القــرارات املتعلقــة  لتعزيــز  تعــد طريقــة فاعلــة 

باملرشــحن للوظائــف الفرديــة و/أو املوظفــن الحاليــن.

ويعتــر علــم القيــاس النفــيس جــزًءا ال يتجــزأ مــن العديــد مــن أشــكال تقييــم 

لقيــاس  العلميــة  بأنــه املامرســة  النفــيس  القيــاس  ويعــرف  املواهــب، 

الحــاالت النفســية والســامت والســلوك.

وتشــتمل التطــورات األخــرة يف تقييــم املواهــب عــىل تركيــز جديــد عــىل 

تجربــة املرشــحن الذيــن يخضعــون للتقييــامت؛ حيــث كان هــذا االتجــاه مدفوعــاً مبعــدالت 

ــة التــي عصفــت بالعــامل يف العــام 2008،  ــذ األزمــة االقتصادي ــة املنخفضــة من البطال

كــام أنــه تزامــن مــع النمــو يف مجــال تجربــة املســتخدم )UX(، وزيــادة اســتخدام منصــات 

التكنولوجيــا الجديــدة )مثــل األجهــزة املحمولــة( لتنفيــذ التقييــامت.

وعــىل غــرار العديــد مــن الصناعــات األخــرى، تشــهد عمليــة تقييــم املواهــب فــرتة مــن 

النمــو واالبتــكار مــن خــالل تطبيــق تقنيــات الــذكاء االصطناعــي؛ والتــي تســاهم يف 

ــه  ــٍد بجعــل التقييــامت أكــر دقــة، كــام أن ــة، مــع وع تحســن درجــات التقييــامت التقليدي

ميكِّــن مــن تطويــر تقييــامت جديــدة تعمــل عىل الحصــول عىل معلومات من املرشــحن 

مل تكــن متوفــرة مــن قبــل، مثــل البيانــات املرئيــة والصوتيــة.

ما هو تقييم املواهب؟
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الــذكاء االصطناعــي )AI( هــو مصطلــح واســع تطــور التعريــف الخــاص بــه مبــرور الوقــت، 

ومييــل املعنــى الدقيــق إىل االختــالف عــر مختلــف املجــاالت. وبشــكل عــام، فــإن 

الــذكاء االصطناعــي هــو مجــال درايس يهــدف بشــكل عــام إىل تطويــر الرامــج واآلالت 

عــىل  الحكــم  أو  الــذكاء  التــي تشــبه  الخصائــص  بعــض  عــرض  التــي ميكنهــا  الرقميــة 

مســتوى اإلنســان )Poole & Mackworth ، 1998( ، وهــو حقــل يشــمل العديــد مــن 

ــة األخــرى )انظــر الشــكل 1( لتحقيــق هــذا الغــرض العــام. الحقــول الفرعي

العديد من الحقول الفرعية التي تقع ضمن الذكاء االصطناعي. الشكل )1(

معالجة اللغة 

الطبيعية

الذكاء 

االصطناعي

التعلم

اآليل

التعلم 

العميق

الحوسبة 

املعرفية

اإلحصائيات

ما هو الذكاء االصطناعي؟
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أدت التطــورات املبكــرة التــي قــام بهــا باحثــو الــذكاء االصطناعــي إىل خوارزميــات قامئــة 

عــىل القواعــد ُصّممــت لتتبــع عمليــات محــددة بوضــوح )مثــل لعــب لعبــة الطاولــة(، وقــد 

تــم ترميــز هــذه الخوارزميــات يدويــاً التبــاع مجموعــة طويلــة مــن القواعــد، والتــي تضمنــت 

بالــرورة مدخــالت الخــراء املتخصصــن. وكانــت نقطــة التحــول الرئيســية يف تاريــخ 

الــذكاء االصطناعــي هــي تطويــر التعلــم اآليل واســتخدامه. يتضمــن التعلــم اآليل 

)ML(، وهــو حقــل فرعــي مــن الــذكاء االصطناعــي، اســتخدام الخوارزميــات الرياضيــة 

العالقــات  بأمنــاط  التنبــؤ  مــن  قــدر  أقــى  لتحقيــق  وتكييفهــا  نرشهــا  يتــم  التــي 

داخــل مجموعــات البيانــات. ويعمــل التعلــم اآليل، كــام يوحــي اســمه، عــىل متكــن 

خوارزميــات الكمبيوتــر مــن التعلــم مــن مجموعــات البيانــات دون أن تتــم برمجتهــا بشــكل 

ــر مــن التعلــم مبــا  ــن برامــج الكمبيوت خــاص. وتكمــن أهميــة التعلــم اآليل يف أنــه ميّك

يتجــاوز مســتوى الــذكاء البــرشي. عــىل ســبيل املثــال، فــإن تطبيــق أو نظــام الــذكاء 

االصطناعــي الــذي تــم تطويــره مــن خــالل التعلــم اآليل ســوف يتفــوق 

تــم تطويــره مــن خــالل  الــذي  الــذكاء االصطناعــي  عــادًة عــىل تطبيــق 

الرتميــز اليــدوي، حيــث أن خوارزميــة التعلــم اآليل قــادرة عــىل التعلــم 

بشــكل متكــرر مــن التعــرض اإلضــايف للبيانــات. هــذا هــو الشــكل األخــر 

لتطويــر نظــام الــذكاء االصطناعــي، والــذي يتضمــن التعلــم اآليل، وهــذا 

هــو محــور هــذه الورقــة، ويشــار إليــه عــادًة عنــد اســتخدام مصطلــح الــذكاء 

االصطناعــي اليــوم.

وينبغــي اإلشــارة إىل أن محــور فكــرة التعلــم اآليل هو مفهــوم التدريب، 

أو التدريــس، أو برنامــج الكمبيوتــر. ويتــم تدريــس الرنامــج يف البدايــة 

ــم يحــاول الرنامــج إظهــار تعلمــه عــىل  ــة، ث ــات تدريبي عــىل مجموعــة بيان

الكمبيوتــر(، واملعروفــة  برنامــج  )بواســطة  غــر مرئيــة  بيانــات  مجموعــة 

باســم مجموعــة االختبــار. ويتــم تقييــم أداء برنامــج الكمبيوتــر يف مجموعــة االختبــار 

مــن قبــل البــرش ويعتــر مقبــوالً أو غــر مقبــول. وإذا كان األداء مقبــوالً، فقــد يســتمر 

الرنامــج يف إجــراء مزيــد مــن االختبــارات أو قــد يتــم نــرشه )حســب املوقــف املحــدد(. 

يعــود  بيانــات االختبــار، فســوف  الرنامــج بشــكل كاٍف يف مجموعــة  يعمــل  وإذا مل 

لتلقــي املزيــد مــن التدريــب. وقــد أدى اســتخدام التعلــم اآليل، وال ســيام مجموعــة 

ــذكاء  ــق، إىل ظهــور برامــج ال ــم العمي ــم اآليل املعروفــة باســم التعل ــة مــن التعل فرعي

االصطناعــي التــي ميكــن أن تتفــوق عــىل الخــراء البرشيــن يف مهــام محــددة بدقــة 

)مثــل الشــطرنج(.
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تعــد معالجــة اللغــة الطبيعيــة )NLP( حقــالً فرعيــاً آخــر مــن فــروع الــذكاء االصطناعــي، 

وتتضمــن معالجــة االتصــال املنطــوق واملكتوب باســتخدام لغة برشيــة )أي »طبيعية«(. 

ومتّكــن معالجــة اللغــة الطبيعيــة مــن تحويــل املعنــى الــذي تنقلــه الكلــامت إىل بيانــات 

ميكــن اســتخدامها بواســطة خوارزميــات التعلــم اآليل. وتســتخدم العديــد مــن أنظمــة 

الــذكاء االصطناعــي اليــوم هــذا املزيــج مــن معالجــة اللغــة الطبيعيــة والتعلــم اآليل، 

لتمكــن معالجــة وفهــم وتوليــد الــكالم بواســطة أنظمــة الكمبيوتــر، مثــل Alexa مــن 

.Apple مــن Siriو Amazon
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شــهد مجــال تقييــم املواهــب فــرتات متعــددة مــن االبتــكار يف القــرن املــايض، وكان 

مــن أبرزهــا االنتقــال مــن االختبــار الورقــي والقلــم الرصــاص إىل الكمبيوتــر، ثــم اإلنرتنــت، 

التطــورات  هــذه  مــع  وبالتــوازي  املحمــول.  الهاتــف  عــىل  القامئــة  التقييــامت  ثــم 

التكنولوجيــة، كانــت هنــاك تطــورات يف مجــال الرياضيــات وراء القياســات النفســية 

والــذكاء االصطناعــي، مــام أتــاح منــاذج جديــدة وأكــر دقــة للقيــاس والتنبــؤ باملتغــرات 

الرئيســية املتعلقــة باملوهبــة. ميــر تقييــم املواهــب حاليــاً بلحظــة محوريــة أخــرى مــن 

االبتــكار مــع دمــج األســاليب والتكنولوجيــا املأخــوذة مــن مجــال الــذكاء االصطناعــي؛ حيــث 

يــؤدي تطبيــق هــذه التقنيــات واألســاليب إىل زيــادة قــدرات التقييــامت الســيكومرتية، 

وتطويــر طــرق جديــدة قــد تكــون قــادرة عــىل تحســن دقــة التنبــؤ مبــا يتجــاوز مــا كان 

يُعتقــد ســابقاً أنــه ممكــن.

يتضمــن الجــدول 1 أدنــاه بعــض الفوائــد املحتملــة التــي ميكــن تحقيقهــا مــن خــالل 

االصطناعــي. الــذكاء  وأســاليب  تقنيــات  تســتخدم  التــي  التقييــامت 

كيف ميكن أن يستفيد تقييم 
املواهب من الذكاء االصطناعي؟
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الوصفالفائدة

التنبؤ بشكل أفضل

ميكــن أن تــؤدي أســاليب الــذكاء االصطناعــي، مثــل التعلــم 

املواهــب  بنتائــج  التنبــؤ  يف  أعــىل  دقــة  إىل  العميــق، 

الرئيســية )مثــل األداء، معــدل الــدوران(.

أقل تحيزاً

الــذكاء  عنــد اســتخدامها بشــكل صحيــح، ميكــن ألســاليب 

االصطناعــي تحديــد مقــدار التحيــز يف التقييــم وتقليلــه 

بســهولة أكــر.

أساليب جديدة

يحتــوي مجــال الــذكاء االصطناعــي عــىل مجموعــة واســعة 

بــن  العالقــات  منذجــة  عــىل  القــادرة  التقنيــات  مــن 

واملرئيــة. الصوتيــة  املعلومــات 

الرد املنطوق

اللغــة  معالجــة  لطــرق  املشــرتك  االســتخدام  يعمــل 

الطبيعيــة والتعلــم اآليل عــىل متكــن املرشــحن مــن الــرد 

ــة أكــر  ــح طريقــة طبيعي بإجاباتهــم عــىل التقييــم، مــام يتي

التقييــم. يف  للمشــاركة  للمرشــح  بكثــر 

أكر واقعية

تفتــح القــدرة عــىل تضمــن اللغــة املنطوقــة واملعلومــات 

املرئيــة يف التقييــم إمكانيــة تطويــر محــاكاة واقعيــة للغايــة 

لســيناريوهات العمــل الســتخدامها يف التقييــم.

تجربة أفضل

التعلــم اآليل يف  أن يســاعد اســتخدام أســاليب  ميكــن 

تبســيط عمليــة التقييــم، ومتكــن املرشــح مــن الحصــول 

عــىل تجربــة أفضــل.

فوائد الذكاء االصطناعي يف تقييم املواهب. الجدول )1(
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ينطــوي تقييــم املواهــب مــن أي نــوع عــىل مخاطــر مرتبطــة بــه، وهــذا هــو الحــال أيضــاً 

تنطبــق  لذلــك،  االصطناعــي.  الــذكاء  أســاليب  تســتخدم  التــي  للتقييــامت  بالنســبة 

نفــس اإلرشــادات واللوائــح العامــة التــي تسرتشــد باســتخدام التقييــامت التقليديــة 

أيضــاً عــىل تقييــامت الــذكاء االصطناعــي )عــىل ســبيل املثــال، منــع التحيــز، وضــامن 

االرتبــاط الوظيفــي(. ومــع ذلــك، هنــاك بعــض االعتبــارات اإلضافيــة املتعلقــة باســتخدام 

التقييــامت التــي تســتخدم أســاليب الــذكاء االصطناعــي، والتــي يتــم مناقشــتها أدنــاه.

املخاطر القانونية

الــذكاء  تســتخدم  التــي  التقييــامت  باســتخدام  املرتبطــة  القانونيــة  املخاطــر  تنــدرج 

فئتــن: ضمــن  االصطناعــي 

)أ( حامية البيانات.

)ب( التحيز.

تصف األقسام التالية هذه الفئات من املخاطر القانونية.

حاية البيانات

تتعلــق الفئــة األوىل مــن املخاطــر القانونيــة بجمــع البيانــات واســتخدامها. وقــد وضعــت 

العديــد مــن الــدول لوائــح قانونيــة تحــدد االســتخدام املســموح بــه لتطبيــق أســاليب 

الــذكاء االصطناعــي الخاصــة بتحليــل البيانــات املتعلقــة باألفــراد؛ حيــث تتعلــق معظــم 

املتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  داخــل  االصطناعــي  الــذكاء  باســتخدام  اللوائــح  هــذه 

واالتحــاد األورويب والواليــات املتحــدة، وترتبــط بالحاميــة القانونيــة التــي تكتنــف مســألة 

جمــع واســتخدام البيانــات الشــخصية. يتــم عــرض أمثلــة عــىل هــذه اللوائــح يف الجــدول 2.

ما هي املخاطر التي ينطوي 
عليها استخدام الذكاء االصطناعي 

يف تقييم املواهب؟
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الوصفالترشيع/ التوجيهاملنطقة

دولة 

اإلمارات 

العربية 

املتحدة

قانون اتحادي 

رقم 45 بشأن 

حامية البيانات 

الشخصية

ــات  ــة البيان ينــص قانــون اتحــادي رقــم 45 بشــأن حامي

الشــخصية عــىل حــق املعالجــة واملعالجــة املؤمتتــة، 

حيــث يحــق لصاحــب البيانــات االعــرتاض عــىل القــرارات 

لهــا  وتكــون  املؤمتتــة  املعالجــة  عــن  تصــدر  التــي 

تبعــات قانونيــة أو تؤثــر بشــكل جســيم عــىل صاحــب 

البيانــات، مبــا يف التنميــط. وأن يتعن عىل املتحكم 

بالبيانــات إدخــال العنــر البــرشي يف مراجعــة قــرارات 

املعالجــة املؤمتتــة بنــاًء عــىل طلــب صاحــب البيانــات.

االتحاد

األورويب

الالئحة العامة 

لحامية البيانات 

)GDPR(

معالجــة  البيانــات  لحاميــة  العامــة  الالئحــة  تتطلــب 

وقانونيــة  عادلــة  لتكــون  الشــخصية  البيانــات 

عــن  الكشــف  الــرشكات  عــىل  ويتعــن  وشــفافة. 

اســتخدام الــذكاء االصطناعــي للمتقدمــن وتقديــم 

معلومــات كافيــة حــول كيفيــة اســتخدام بياناتهــم 

حتــى يتمكــن املتقدمــون مــن اتخــاذ قــرار مســتنر 

 .)Liem et al.، 2018( املوافقــة  أو  بالرفــض 

 )GDPR( البيانــات  العــام لحاميــة  وتتضمــن الالئحــة 

أيضــاً الحــق يف عــدم التعــرض التخــاذ قــرارات آليــة 

فقــط، مــام يعنــي أن املتقدمــن لهــم الحــق )يف 

ظــروف معينــة( يف الحصــول عــىل تدخــل بــرشي، 

والتعبــر عــن وجهــة نظرهــم بشــأن القــرار، والحصــول 

عــىل حــق االســتئناف ضــد القــرار.

إطار عمل 

تدقيق الذكاء 

االصطناعي 

يف مفوضية 

املعلومات 

)ICO(

الــذكاء  بشــأن  محــددة  الئحــة  توجــد  ال  أوروبــا،  يف 

االصطناعــي ســارية املفعــول يف الوقــت الحــايل، 

الجهــات  قبــل  مــن  إرشــادات  إصــدار  تــم  ولكــن 

البيانــات  خصوصيــة  عــن  املســؤولة  التنظيميــة 

)وخاصــًة مفوضيــة املعلومــات يف اململكة املتحدة 

محــددة. توصيــات  عــىل  تحتــوي  والتــي   )ICO(



24
اإلرشـــادات الخاصـــة باستخدام وتقييــــم

الذكاء االصطناعي يف تقييم املواهب

الوصفالترشيع/ التوجيهاملنطقة

الواليات

املتحدة

قانون 

»إجراء املقابالت

باستخدام 

الفيديو بالذكاء 

االصطناعي يف 

إلينوي

باســتخدام  املقابــالت  »إجــراء  قانــون  يتطلــب 

مــن  إلينــوي«  يف  االصطناعــي  بالــذكاء  الفيديــو 

أصحــاب العمــل الحصــول عــىل موافقــة املتقدمــن 

عمليــة  يف  االصطناعــي  الــذكاء  الســتخدام 

التوظيــف )Bologna، 2019(. باإلضافــة إىل ذلــك، 

يتطلــب القانــون مــن أصحــاب العمــل رشح العمليــة 

الطلــب. عنــد  البيانــات  وإتــالف 

قانون اإلبالغ عن 

االئتامن العادل 

)FCRA(

 )FCRA( ينظــم قانــون اإلبــالغ عــن االئتــامن العــادل

جمــع املعلومــات االئتامنيــة للمســتهلك والوصــول 

ــر االئتــامن، كــام أنــه وثيــق الصلــة بتقييــم  إىل تقاري

ألي  ينبغــي  ال  أنــه  عــىل  ينــص  ألنــه  املواهــب؛ 

مؤسســة االحتفــاظ بقاعــدة بيانــات رسيــة تُســتخدم 

التخــاذ قــرارات بشــأن حيــاة األشــخاص، وأن األفــراد 

املعلومــات  رؤيــة  يف  الحــق  لهــم  يكــون  أن  يجــب 

املوجــودة يف قواعــد البيانــات هــذه والطعــن فيهــا، 

وأنــه يجــب أن تنتهــي صالحيــة املعلومــات املوجــودة 

يف قاعــدة البيانــات هــذه بعــد فــرتة زمنيــة معقولــة.

اللوائح املتعلقة باستخدام الذكاء االصطناعي يف دولة 

اإلمارات العربية املتحدة واالتحاد األورويب والواليات املتحدة.
الجدول )2(

التحيز

تتعلــق الفئــة الثانيــة مــن املخاطــر القانونيــة بالتحيــز. يحــدث التحيــز يف التقييــم عندمــا 

مُييــز التقييــم بشــكل غــر عــادل ضــد أحــد األفــراد بنــاًء عــىل واحــدة أو أكــر مــن خصائــص 

الفــرد أو خلفيتــه )عــىل ســبيل املثــال، الِعــرق، اإلثنيــة، الديــن، البلــد األصــي، الجنــس، 

ــم  ــذكاء االصطناعــي يف تقيي ــد أســاليب ال ــل إحــدى فوائ ــة اإلعاقــة(. وتتمث العمــر، حال
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املواهــب يف أنهــا ميكــن أن تــؤدي إىل تقليــل هــذا التحيــز عــن طريــق الحــد مــن تأثــر 

الحكــم البــرشي الــذايت، كــام ميكــن أن يــؤدي دمــج الــذكاء االصطناعــي يف التقييــم 

ــادة التحيــز وتوطيــده، إذا مل يتــم بشــكل صحيــح وتحــت إرشاف الخــراء.  إىل زي

عــىل ســبيل املثــال، قــد يتــم إنشــاء تقييــم مقابلــة عــر الفيديــو للتنبــؤ مبــن ســيكون 

صاحــب األداء الجيــد مــن خــالل ردود املتقدمــن، وقــد تتمثــل العمليــة العامــة لربــط 

االســتجابات بــاألداء يف جعــل شــاغي الوظائــف الحاليــن يكملــون املقابلــة، مــع جمــع 

تقييــامت األداء الخاصــة بشــاغي الوظائــف هــؤالء مــن املرشفــن عليهــم. وينبغــي 

االنتبــاه إىل أن تقييــامت األداء هــي أحــكام ذاتيــة يتخذهــا املرشفــون، ومــع ذلــك، قــد 

تتأثــر تقييامتهــم بعوامــل غــر ذات صلــة بكيفيــة ارتبــاط اســتجابات املرشــحن لــأداء 

الوظيفــي الالحــق. عــىل ســبيل املثــال، قــد مييــل املرشفــون إىل إعطــاء درجــات أعــىل 

للموظفــن األكــر ســناً ألي ســبب مــن األســباب، مثــل )أ( غالبــاً مــا يكــون املرشفــون 

أكــر ســناً وقــد مينحــون درجــات أعــىل للموظفــن الذيــن يشــبهونهم بشــكل أكــر، 

)ب( مييــل املوظفــون األكــر ســناً إىل امتــالك املزيــد مــن الخــرة، أو )ج( قــد يكــون 

ــه لفــرتة أطــول. ــأداء املوظــف املوجــود يف وظيفت ــة ب املرشفــون أكــر دراي

يوضــح الشــكل 2 الشــكل الــذي قــد تبــدو عليــه خطــوط التنبــؤ للموظفــن األكــر ســناً 

واألصغــر ســناً يف املوقــف أعــاله، مــع درجــات مقابلــة أقــل مرتبطــة بتقييــامت أداء أقــل، 

ودرجــات مقابلــة أعــىل مرتبطــة بتقييــامت أداء أعــىل بنفــس املعــدل، ولكــن تقييــامت 

األداء تكــون أعــىل باســتمرار بالنســبة لكبــار الســن مــن املوظفــن. وإذا تــم اســتخدام 

ــة درجــات  ــذكاء االصطناعــي، فقــد تعطــي الخوارزمي ــة ال ــات لتدريــب خوارزمي هــذه البيان

أعــىل للــردود التــي تحتــوي عــىل كلــامت أو عبــارات غالبــاً مــا يســتخدمها كبــار الســن، 

ودرجــات أقــل للــردود التــي تحتــوي عــىل كلــامت أو عبــارات يقــل احتــامل اســتخدامها 

مــن قبــل كبــار الســن. وســوف يــؤدي هــذا إىل شــكل خفــي مــن التحيــز يف الخوارزميــة 

التــي تفضــل كبــار الســن عــىل الشــباب.

يجــب  التحيــز،  تقليــل  للــذكاء االصطناعــي يف  الفائــدة املحتملــة  أجــل تحقيــق  ومــن 

تصميــم تقييــامت الــذكاء االصطناعــي لتحقيــق اإلنصــاف مــن البدايــة؛ حيــث يجــب أن 

يكــون هــذا االعتبــار للعدالــة حــارضاً يف جميــع مراحــل عمليــة التطويــر، بــدالً مــن االعتــامد 

عــىل اختبــار واحــد للتحيــز بعــد تطويــر التقييــم. ولحســن الحــظ، مثلــام ميكــن لتقييــم 

بالعمــل،  بالنتائــج املتعلقــة  للتنبــؤ  الــذكاء االصطناعــي أن »يتعلــم« أفضــل طريقــة 

ميكنــه أيًضــا تعلــم كيفيــة تجنــب التحيــز، فمــن خــالل تصميــم التقييــم ليكــون صالحــاً 

)فعــاالً( وعــادالً )أخالقيــاً( مــن البدايــة، يتــم تقليــل مخاطــر التحيــز بشــكل كبــر.
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درجة املقابلة

منخفضةمرتفعة

5.

4.

3.

2.

1.
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ألد

م ا
يي

ق
ت

املوظفون األصغر سناًاملوظفون األكر سناً

مثال عىل التحيز بسبب الدرجات املتوقعة 

املختلفة عىل أساس عضوية املجموعة.
الشكل )2(

وتجــدر اإلشــارة إىل أن تقييــم الــذكاء االصطناعــي الــذي تــم تصميمــه وتطويــره بنجــاح 

 )SMEs( مــع مراعــاة اإلنصــاف منــذ البدايــة ســوف يتطلــب مدخــالت الخــراء املتخصصــن

وإرشافهــم يف عمليــة تقييــم املواهــب؛ حيــث ســيتمكن هــؤالء الخــراء مــن تصميــم 

دراســة مناســبة لتطويــر الخوارزميــة، وكذلــك إبــالغ املطوريــن التكنولوجيــن بتقييــم 

الــذكاء االصطناعــي بشــأن امليــزات التــي مــن املحتمــل أن )أ( تكــون مرتبطــة بالوظيفــة، 

و )ب( تشــكل خطــر التحيــز. وباإلضافــة إىل مدخــالت الخــراء املتخصصــن، يعــد االختبــار 

الصــارم واملســتمر طــوال عمليــة التطويــر أمــراً هامــاً للغايــة ملنــع التحيــز مــن التســلل 

إىل تقييــم الــذكاء االصطناعــي.
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مخاطر العالقات العامة

ينطــوي اســتخدام أســاليب الــذكاء االصطناعــي يف تقييــم املواهــب أيضــاً عىل مخاطر 

الــذكاء االصطناعــي  يتــم تصميــم طــرق  إذا مل  الجمهــور للمؤسســة  تتعلــق بتصــور 

وتطويرهــا بطريقــة حــذرة ومدروســة. عــىل ســبيل املثــال، ميكــن للمرشــحن الذيــن 

ــذكاء االصطناعــي، والــذي يقــررون  يتــم تقييمهــم باســتخدام التقييــم القائــم عــىل ال

أنــه غــر عــادل أو تدخــي، مشــاركة ردود الفعــل الســلبية هــذه مــع شــبكتهم وعــىل 

بســمعة  الســلبية  واآلراء  التصــورات  تــر هــذه  وقــد  االجتامعــي.  التواصــل  وســائل 

املؤسســة، وميكــن أن يكــون لهــا تأثــر ســلبي عــىل كميــة ونوعيــة املتقدمــن إىل 

املؤسســة. ولهــذا فــإن خطــر إلحــاق الــرر بالعالقــات العامــة يؤكــد بشــكل أكــر عــىل 

أهميــة تطويــر تقييــامت الــذكاء االصطناعــي وتقدميهــا بتوجيــه مــن الخــراء املتخصصن 

يف هــذا املجــال؛ حيــث ميكــن لخــراء تقييــم املواهــب التعــرف بســهولة أكــر عــىل 

ــة بالتغيــرات التــي  ــزات التقييــم التــي ميكــن أن تخلــق ردود فعــل ســلبية، والتوصي مي

ميكــن إجراؤهــا لتحســن تجــارب املرشــح.

مخاطر الفعالية

التقييــم  اســتخدام  مخاطــر  يف  الثــالث  املخاطــر  فئــات  مــن  األخــرة  الفئــة  تتمثــل 

القائــم عــىل الــذكاء االصطناعــي الــذي ال يفعــل ببســاطة مــا يدعــي أنــه يفعلــه - وهــو 

التقييــم غــر املجــدي. إن تعقيــد مصــادر البيانــات وتقنيــات النمذجــة التــي تــم متكينهــا 

بواســطة أســاليب الــذكاء االصطناعــي يعنــي أنــه حتــى الخــراء الذيــن يصممــون تقييــامً 

للــذكاء االصطناعــي قــد ال يعرفــون بالضبــط كيــف يعمــل، وكيــف يصــل إىل توقعاتــه 

و/أو قراراتــه، ويكمــن الخطــر هنــا يف أن التقييــم قــد يبــدو أنــه يعمــل بشــكل جيــد 

يف الدراســات التجريبيــة، لكــن الخــراء ال يعرفــون كيــف يقــوم باتخــاذ القــرارات. ويف 

ــه عنــد اســتخدامه يف  ــة، ال ميكنهــم التنبــؤ بدقــة أو توقــع مــدى جــودة أدائ هــذه الحال

ســيناريوهات جديــدة، مثــل اتخــاذ قــرارات بشــأن بيانــات الحيــاة الواقعيــة يف ظــروف 

جديــدة مل تعهدهــا الخوارزميــات مــن قبــل )مثــل األدوار الوظيفيــة الجديــدة، وأنــواع 

مختلفــة مــن إدخــال البيانــات، والجنســيات املختلفــة للمتقدمــن، واملســتجيبن بأنــواع 

مختلفــة مــن اللهجــات(.
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املخاطر

القانونية

مخاطر

العالقات العامة

مخاطر

الفعالية

ثالثة مخاطر رئيسية
يف استخدام الذكاء االصطناعي يف تقييم املواهب

لذلــك، مــرًة أخــرى، مــن الــروري أن يشــارك الخــراء يف كٍل مــن الــذكاء االصطناعــي 

وتقييــم املواهــب يف تصميــم وتطويــر وتنفيــذ تقييــم الــذكاء االصطناعــي؛ حيــث 

إن خــراء تقييــم املواهــب يكونــون عــىل درايــة جيــدة بالطــرق املختلفــة للتحقــق مــن 

صحــة االســتنتاجات التــي يتــم الحصــول عليهــا مــن التقييــم، كــام ميكنهــم املســاعدة 

يف التأكــد مــن أن التقييــم يقيــس مــا يقصــد قياســه، ويقيــس الخصائــص ذات الصلــة 

بالوظيفــة، ويعمــم قدرتــه عــىل التنبــؤ باملواقــف الجديــدة.



29
اإلرشـــادات الخاصـــة باستخدام وتقييــــم

الذكاء االصطناعي يف تقييم املواهب

ناقشــت األقســام الســابقة الحاجــة إىل الخــرة يف تطويــر التقييــامت القامئــة عــىل 

الــذكاء  تقييــامت  لتطويــر  ليســت كافيــة  الخــرة وحدهــا  أن  غــر  الــذكاء االصطناعــي، 

منظمــة  طريقــة  وجــود  إىل  أيضــاً  حاجــة  فهنــاك  الصناعــة،  يف  الرائــدة  االصطناعــي 

وموحــدة ملراجعــة التقييــامت، حتــى تلــك التــي وضعهــا الخــراء، لتحديــد مــدى فعاليتهــا 

وتحديــد مخاطــر التحيــز، وهــذا لــن يتيــح إجــراء مراجعــة شــاملة لتقييــم واحــد فحســب، 

بــل ســيوفر أيضــاً معيــاراً ميكــن عــىل أساســه مقارنــة تقييــامت الــذكاء االصطناعــي 

املتعــددة أثنــاء عمليــة املراجعــة.

وتجــدر اإلشــارة إىل وجــود العديــد مــن التحديــات التــي تواجــه ذلــك األمــر. أوالً، هنــاك 

ــد وقــدرات  ــق بفوائ ــا واألعــامل التــي تتعل ــر مــن الجــدل حــول صناعــات التكنولوجي الكث

تقنيــات الــذكاء االصطناعــي، وقــد يكــون مــن الصعب فصل الحقيقة عــن الخيال يف هذا 

الســيناريو. ثانيــاً، يعتــر كٌل مــن الــذكاء االصطناعــي وتقييــم املواهــب مجالــن تقنيــن، 

ولــكل منهــام مصطلحــات يحتمــل أن تكــون مربكــة، وغالبــاً ال تتوافــق هــذه املصطلحــات 

عــر مختلــف املجــاالت )عــىل ســبيل املثــال، مصطلــح »التحيــز« يف الــذكاء االصطناعــي 

يعنــي شــيئاً مختلفــاً عــن مصطلــح »التحيــز« يف تقييــم املواهــب(، وميكــن أن ميثــل 

هــذا األمــر تحديــات بالنســبة للمســتخدمن غــر التقنيــن الذيــن يحاولــون فهــم كيفيــة 

عمــل التقييــم. ثالثــاً، غالبــاً مــا تُســتخدم مقاييــس األداء املختلفــة بنــاًء عــىل طريقــة 

التقييــم وكيــف تــم تطويرهــا )عــىل ســبيل املثــال، مربــع R، الدقــة مقابــل الحساســية، 

منحنــى ROC(، مــام يــؤدي إىل وجــود تحديــات عنــد محاولــة مقارنــة الدقــة التنبؤيــة 

لتقييمــن أو أكــر. رابعــاً، اإلرشــادات املتعلقــة بأفضــل املامرســات عنــد اســتخدام 

الــذكاء االصطناعــي لتقييــم املواهــب محــدودة ألن هــذا يعــد تطــوراً جديــداً يف هــذا 

املجــال. وهنــاك إرشــادات قانونيــة ومهنيــة محــدودة فيــام يتعلــق بكيفيــة اســتخدام 

الــذكاء االصطناعــي وعــدم وجــوب اســتخدامه عنــد تقييــم األفــراد.

تقييم تقييمــــــات

الذكاء االصطناعي

أربعة تحديات يف مراجعة تقييات الذكاء االصطناعي

صعوبة

فصل الحقيقة عن 

الخيال بسبب الجدل 

الذي يحيط بالذكاء 

االصطناعي

1234

عدم

توافق املصطلحات

يف املجاالت

املختلفة

االختالفات

يف مقاييس

األداء

وجود إرشادات 

قانونية ومهنية 

محدودة فيا يتعلق 

باستخدام الذكاء 

االصطناعي يف تقييم 

املواهب
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ونظــراً للتعقيــد الــذي يكتنــف هــذا املوقــف، تــم تطويــر هــذه املجموعة من اإلرشــادات 

عــىل  القائــم  التقييــم  تقييــم  عمليــة  خــالل  القــرار  صانعــي  توجيــه  للمســاعدة يف 

الــذكاء االصطناعــي؛ حيــث تتضمــن هــذه اإلرشــادات سلســلة مــن ســتة أســئلة عامــة، 

ومجموعــة مــن املقاييــس املرتبطــة لتقييــم هــذا التقييــم. وتقــدم اإلرشــادات أيضــاً 

األســئلة الرئيســية التاليــة التــي يجــب طرحهــا للتوضيــح يف حالــة عــدم توفــر املعلومــات 

املطلوبــة بســهولة أو عــدم توفرهــا بواســطة مــزود التقييــم.

تــم تطويــر أفضــل املامرســات والتوصيــات ملراجعــة التقييــامت القامئــة عــىل الــذكاء 

االصطناعــي )SHL، 2020(. انظــر الجــدول 3 للحصــول عــىل ملخــص بشــأن هــذا األمــر. 

وقــد تــم إعــداد اإلرشــادات الــواردة يف هــذا املســتند لتتــامىش مــع أفضــل هــذه 

املامرســات. يحتــوي الجــدول 4 عــىل مخطــط بأفضــل املامرســات بشــأن أســئلة إطــار 

مراجعــة تقييــم الــذكاء االصطناعــي التــي نقدمهــا يف بقيــة هــذه الوثيقــة.
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الوصفأفضل املامرسات

مراعاة تقليل البيانات وجودتها وتنوعها وأمنها.تحديد متطلبات البيانات. 1

إعطاء األولوية للشفافية. 2

بالشــفافية ويوضــح  تطويــر ذكاء اصطناعــي يتســم 

خوارزميــات  وجــود  عــدم  )أي  النتائــج  تفســر  قابليــة 

ومنهجيــات  قــرارات  وتكــون  األســود«(  »الصنــدوق 

أنظمــة الــذكاء االصطناعــي قابلــة للتفســر، إىل الحــد 

الــذي تســمح بــه التكنولوجيــا املتاحــة.

التصميم بطريقة تحقق . 3

العدالة
وضع أسس العدل يف التقييم من البداية.

التحقق بدقة. 4
وضــع تقييــامت الــذكاء االصطناعــي يف مســتوى عــاٍل 

فيــام يتعلــق بأدلــة الصالحيــة.

دمج اإلرشاف البرشي. 5
يجــب أال يتخــذ أي تقييــم للــذكاء االصطناعــي قــرارات 

دون إرشاف بــرشي.

الكشف عن النية. 6

تقديــم إشــعار ورشح وطلــب املوافقــة )عنــد الرورة( 

بواســطة  تقييمهــم  ســيتم  الذيــن  املرشــحن  مــن 

الــذكاء االصطناعــي.

أفضل مامرسات رشكة SHL الستخدام

الذكاء االصطناعي يف تقييم املواهب.
الجدول )3(
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تحديد إطار مراجعة التقييم التابع لـ »الهيئة االتحادية للموارد 

.SHL البرشية الحكومية« فيام يتعلق بأفضل مامرسات رشكة
الجدول )4(

أفضل مامرسات

تقييم الذكاء االصطناعي

أسئلة إطار مراجعة تقييم الذكاء االصطناعي 

التابع للهيئة االتحادية للموارد البرشية الحكومية 

إىل أي مدى تعتر بيانات التدريب ُمالمئة؟. 1تحديد متطلبات البيانات. 1

كيف يقوم الذكاء االصطناعي باتخاذ القرارات؟. 2إعطاء األولوية للشفافية. 2

التصميم بطريقة تحقق . 3

العدالة
ما مدى انحياز قرارات الذكاء االصطناعي؟. 3

التحقق بدقة. 4
ما مدى دقة أو صحة قرارات الذكاء . 4

االصطناعي؟

دمج اإلرشاف البرشي. 5
إىل أي مدى تكون قرارات الذكاء االصطناعي . 5

نهائية؟

الكشف عن النية. 6
ما مقدار املعلومات التي يحصل عليها . 6

املرشحون؟
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تقــدم األقســام التاليــة وصفــاً لإلرشــادات، باإلضافــة إىل دراســة حالــة افرتاضيــة لكيفيــة 

اســتخدام اإلرشــادات ومقاييــس النتائــج.

دراسة حالة افرتاضية

نظــرًا للتغــرات األخــرة يف االقتصــاد املحي وســوق العمل، بدأت إحدى املؤسســات 

يف تلقــي زيــادة مبقــدار ثالثــة أضعــاف يف الطلبــات املقدمــة لشــغل وظائــف خاصــة 

باملبتدئــن، وال شــك أن هــذه الزيــادة يف الطلبــات املقدمــة تــؤدي إىل إجهــاد فريــق 

املــوارد البرشيــة باملؤسســة، والذيــن يتعــذر عليهــم مراجعــة كل طلــب قبــل اتخــاذ 

قــرارات بشــأن املرشــحن الذيــن يجــب أن يدخلــوا املرحلــة الثانيــة مــن عمليــة االختيــار – 

ــاًء عليــه، قــررت إدارة املــوارد البرشيــة االســتثامر  وهــي إجــراء مقابلــة عــر الهاتــف. وبن

يف التكنولوجيــا التــي ســتمكنها مــن مراجعــة جميــع الطلبــات، بهــدف تعزيــز عمليــة 

التوظيــف ومخرجاتهــا.

تكشــف مراجعــة التقنيــات املتاحــة لحــل هــذه الحاجــة عــن وجــود تقييــم قائــم عــىل 

الــذكاء االصطناعــي يســتخدم املعلومــات املوجــودة يف الســر الذاتيــة للتنبــؤ بــاألداء 

التــي طــورت هــذا  الــواردة مــن املؤسســة  التســويقية  الوظيفــي. وتزعــم املــواد 

التقييــم أن اســتخدام التقييــم يــؤدي إىل زيــادة بنســبة 20٪ يف تقييــامت املديــر ألداء 

ــل تكاليــف التوظيــف. املوظــف، مــع تقلي

ــه  ــذي حددت ــة التقييــم لتحقيــق الهــدف ال ــد تقني ــه، فأنــت مســؤول عــن تحدي ــاء علي وبن

ــد مــا إذا كان يجــب عليــك اســتخدام  ــة. كيــف ســترشع يف تحدي ــادة املــوارد البرشي قي

تقييــم الســرة الذاتيــة بواســطة الــذكاء االصطناعــي؟

استخدم إطار العمل الوارد يف األقسام التالية للوصول إىل إجابة.
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السؤال األول:

1إىل أي مدى تعترب بيانات التدريب ُمالمئة؟ السؤال األول:

إىل أي مدى تعتر بيانات التدريب ُمالمئة؟

االعتبــار األول فيــام يتعلــق بتطويــر التقييــم يتعلــق بالبيانــات التــي تــم اســتخدامها أو 

ــذا فإنــه مــن األهميــة مبــكان أن يتــم اســتخدام  التــي ســيتم اســتخدامها لتطويــره، ول

نوعيــة وكميــة البيانــات الصحيحــة، وهــذا ســيختلف لــكل تقييــم. وســتكون هنــاك حاجــة 

إىل بعــض الخــرة يف هــذا املجــال عنــد مراجعــة البيانــات املســتخدمة لتطويــر التقييــم.

نوعية البيانات

البيانــات مــن أهــم االعتبــارات املتعلقــة بتطويــر التقييــم؛ حيــث ميكــن  تعــد نوعيــة 

اعتبــار البيانــات التــي يســتند عليهــا تقييــم الــذكاء االصطناعــي هــي األســاس يف أداء 

ــايل ســيتعلم  ــات، وبالت ــه عــىل هــذه البيان ــم ســيتم تدريب ــك ألن التقيي ــم، وذل التقيي

منهــا. ويف حالــة مــا إذا كانــت البيانــات تفتقــر إىل الجــودة الكافيــة، فــإن الجــودة )أي 

الدقــة التنبؤيــة( الخاصــة بالتقييــم الناتــج ســتكون محــدودة.

كيــف ميكنــك التمييــز بــن البيانــات عاليــة الجــودة والبيانــات الرديئة؟ البيانــات عالية الجودة 

دقيقــة وخاليــة نســبياً مــن األخطــاء وذات صلــة بالتقييــم الجــاري تطويــره. عــىل ســبيل 

املثــال، إذا تــم اســتخدام معالجــة اللغــة الطبيعيــة لتحليــل االســتجابات املنطوقــة )مثــل 

مقابلــة عــن طريــق الفيديــو أو متريــن تقمــص األدوار(، فمــن الــروري أن متثــل ترجمــة 

الصــوت إىل نــٍص ميثــل الــردود األصليــة بدقــة.

أمــا إذا نتــج عــن برنامــج الرتجمــة نســبة عاليــة نســبياً مــن األخطــاء، فســتعتمد خوارزميــة 

الــذكاء االصطناعــي عــىل معلومــات خاطئــة وقــد ال يتــم تقييــم املســتجيبن بشــكل 

عــادل.
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السؤال األول:

1إىل أي مدى تعترب بيانات التدريب ُمالمئة؟
ــة وحســب نــوع  وســوف تختلــف تفاصيــل كيفيــة تقييــم نوعيــة البيانــات حســب كل حال

البيانــات، عــىل ســبيل املثــال، يتــم تقييــم جــودة محتــوى الســرة الذاتية بشــكل مختلف 

عــن جــودة الــردود املنطوقــة. ويجــب عــىل مطــوري التقييــم تقديــم أكــر قــدر ممكــن 

مــن املعلومــات حــول نوعيــة البيانــات التــي تــم اســتخدامها لتطويــر تقييــم الــذكاء 

االصطناعــي. وإذا مل تكــن هــذه املعلومــات متاحــة )كأن تكــون متوفــرة يف دليــل 

ــات املســتخدمة لتدريــب الخوارزميــة  ــة البيان فنــي(، فيجــب إرســال استفســار عــن نوعي

إىل مطــور التقييــم.

كمية البيانات

االعتبــار الثــاين فيــام يتعلــق بالبيانــات التــي يتــم تطويــر تقييــم الــذكاء االصطناعــي 

اســتناداً عليهــا هــو كميــة البيانــات؛ حيــث تتطلــب التقييــامت التــي تســتخدم الــذكاء 

االصطناعــي يف كثــرٍ مــن األحيــان، ولكــن ليــس دامئــاً، كميــات أكــر بكثــر مــن البيانــات 

ــة، وهــذا صحيــح بشــكل خــاص عندمــا  ــًة بالتقييــامت التقليدي ــر مقارن ــة للتطوي املطلوب

يتــم تطويــر شــكل جديــد مــن التقييــم ال يحظــى بدعــم مســبق يف املؤلفــات العلميــة، 

أو بوجــود ســابقة تــم اســتخدامها عــىل نطــاق واســع يف املامرســات الخاصــة بصناعــة 

تقييــم املواهــب. ومــن األمثلــة عــىل هــذا التقييــم هــو تطبيــق خوارزميــات الــذكاء 

االصطناعــي الســتخراج تعابــر الوجــه أثنــاء إجــراء مقابلــة عــن طريــق الفيديــو، واســتخدام 

هــذه املعلومــات للتنبــؤ بــاألداء الوظيفــي. يف هــذا الســيناريو، ونظــراً لوجــود بحــث 

مســبق محــدود يدعــم اســتخدام تعبــرات الوجــه كأســاس لقــرارات التوظيــف، فســوف 

توظيــف  مامرســة  هــذه  أن  عــىل  مقنــع  دليــٍل  تقديــم  إىل  التقييــم  مطــور  يحتــاج 

ســليمة. وميكــن تحقيــق هــذا الدليــل املقنــع مــن خــالل كميــة كبــرة كافيــة مــن البيانــات 

املســتخدمة لتدريــب الخوارزميــة )عــىل الرغــم مــن أن العوامــل األخــرى املذكــورة يف 

هــذا الدليــل تحتــاج أيضــاً إىل النظــر فيهــا بدقــة يف هــذا الســيناريو(.

ما هي كمية البيانات املطلوبة؟

ســيختلف العــدد الدقيــق لنقاط البيانــات املطلوبة وفقاً ملجموعة متعددة من املعاير 

)عــىل ســبيل املثــال، الغــرض مــن التقييــم ونــوع البيانــات وحداثــة التقييــم(، وهنــا يجــب 

تقديــم أســاس منطقــي واضــح لعــدد نقــاط البيانــات املســتخدمة لتدريــب خوارزميــة 

الــذكاء االصطناعــي يف دليــل فنــي. وإذا مل تكــن هــذه املعلومــات متاحــة بســهولة، 

فيجــب إرســال استفســار عــن األســاس املنطقــي لكميــة البيانــات املســتخدمة لتدريــب 

الخوارزميــة إىل مطــور التقييــم.
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الذكاء االصطناعي يف تقييم املواهب

السؤال األول:

1إىل أي مدى تعترب بيانات التدريب ُمالمئة؟
متثيل للبيانات

يجــب أن تكــون البيانات املســتخدمة لتطوير تقييم الــذكاء االصطناعي ممثلة ملجموعة 

العمــر  املثــال،  )عــىل ســبيل  الصلــة  ذات  املعنيــة وجميــع املجموعــات  املتقدمــن 

والجنــس وحالــة اإلعاقــة(. ولتحقيــق ذلــك، يجــب تضمــن البيانــات املأخــوذة مــن األفــراد 

مــن جميــع املجموعــات ذات الصلــة يف التدريــب عــىل تقييــم الــذكاء االصطناعــي، وقــد 

يتطلــب ذلــك اإلفــراط يف أخــذ عينــات اســرتاتيجية؛ حيــث يتــم تضمــن بيانــات إضافيــة 

ملجموعــة مــن األشــخاص ال ميثلــون نســبة كبــرة مــن املتقدمــن - عــىل ســبيل املثــال 

األفــراد الذيــن يعانــون مــن إعاقــة – وذلــك لضــامن إدراج نقــاط بيانــات كافيــة يف عمليــة 

التدريــب. ويجــب عــىل مطــوري التقييــم تقديــم معلومــات تتعلــق بالنهــج املســتخدم 

لضــامن إضفــاء الطابــع التمثيــي للبيانــات أثنــاء تطويــر تقييــم الــذكاء االصطناعــي.

خصوصية البيانات وحايتها

ــم  ــر أو اســتخدام تقيي ــات تُســتخدم لتطوي ــن أي بيان ــم تخزي ــة مبــكان أن يت مــن األهمي

الــذكاء االصطناعــي بطريقــة توفــر أكــر قــدر ممكــن مــن الخصوصيــة والحاميــة. إن العديــد 

مــن التقييــامت الجديــدة التــي تســتخدم أســاليب الــذكاء االصطناعــي، مثــل املقابــالت 

عــر الفيديــو التــي يتــم تحديــد درجتهــا بواســطة الــذكاء االصطناعــي، تلتقــط وتخــزن 

بيانــات الفيديــو التــي تكشــف عــن هويــة الفــرد وقــد تحتــوي عــىل معلومــات حساســة. 

 ،)GDPR( وتحــدد اللوائــح الحديثــة، مثــل الالئحــة العامــة لحاميــة البيانــات لالتحــاد األورويب

متطلبــات حاميــة هــذه املعلومــات وتخزينهــا. ولهــذا، يجب عىل مطــوري التقييم تقديم 

معلومــات كافيــة فيــام يتعلــق بالطــرق املســتخدمة لتأمــن وحاميــة بيانــات التقييــم، 

وأي معايــر يســتوفونها )عــىل ســبيل املثــال، الالئحــة العامــة لحاميــة البيانــات(.

تطبيق السؤال األول عى دراسة الحالة االفرتاضية

يســلط هــذا القســم الضــوء عــىل كيفيــة تطبيــق كل مــن اعتبــارات بيانــات التدريــب 

)نوعيــة وكميــة البيانــات ومتثيلهــا وخصوصيتها/وحاميتهــا( عىل دراســة الحالــة االفرتاضية 

-مراجعــة تقييــم الــذكاء االصطناعــي الــذي يســتخدم املعلومــات املوجــودة يف الســر 

الذاتيــة للتنبــؤ بنتائــج املوظــف.
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الذكاء االصطناعي يف تقييم املواهب

السؤال األول:

1إىل أي مدى تعترب بيانات التدريب ُمالمئة؟
الســؤال األول الــذي يجــب طرحــه يف هــذا الســيناريو هــو مــا إذا كان التقييــم ســيكون 

مخصصــاً أم منتجــاً عامــاً جاهــزًا. ويف الحقيقــة، يتطلــب تطويــر نســخة مخصصــة مــن 

تقييــم الســر الذاتيــة بواســطة الــذكاء االصطناعــي أن يقــوم املتعامــل بتزويــد ُمــورّد 

التقييــم بنوعيــة وكميــة كافيــة مــن البيانــات التــي ســيتم اســتخدامها لتدريــب تقييــم 

الــذكاء االصطناعــي. وبعــد تطويــر التقييــم، يجــب إجــراء دراســة التحقــق مــن قبــل املـُـورّد 

بالتعــاون مــع املتعامــل. وينبغــي اإلشــارة إىل أنــه كان مــن املمكــن مســبقاً التحقــق 

مــن صحــة إصــدار جاهــز للتقييــم باســتخدام مجموعــة مختلفــة مــن البيانــات غــر الخاصــة 

بالعميــل. وميكــن التأكيــد عــىل وجــود مفاضــالت بــن كل مــن هــذه الطــرق، لكــن القــرار 

األفضــل ملؤسســة مــا ســوف يختلــف بنــاًء عــىل عوامــل خاصــة مبوقفهــا وطبيعــة 

عملهــا.

ورقة تقييم لتقييم الذكاء االصطناعي: مالءمة بيانات التدريب

التدريــب  بيانــات  5 ورقــة تقييــم ميكــن اســتخدامها لتقييــم مالءمــة  الجــدول  يقــدم 

ــكل مقيــاس مــن  ــذكاء االصطناعــي. يتــم إنشــاء درجتــن ل التــي تــم جمعهــا لتقييــم ال

مقاييــس مالءمــة البيانــات، الدرجــة األوىل هــي إمــا 1 أو 0 بنــاًء عــىل مــا إذا كان الوصــف 

التفصيــي للمقيــاس متوفــراً يف دليــل فنــي أو مســتند آخــر يتــم توفــره للمتعامــل. 

أمــا الدرجــة الثانيــة فتعتمــد عــىل تقييــم شــخيص ملــدى اســتيفاء املقيــاس ملعيــار مــا، 

وهــي مصنفــة عــىل مقيــاس مــن 0 إىل 3. ويجــب أن يصــدر هــذا الحكــم خبــر متخصــص 

)SME( لديــه خــرة يف تقييــم املواهــب. يحتــوي العمــود األخــر عــىل درجــات املثــال بناًء 

عــىل دراســة الحالــة االفرتاضيــة الخاصــة بنــا، عــىل أن يتــم تقديــم األســاس املنطقــي 

لهــذه الدرجــات يف األقســام التاليــة.
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اإلرشـــادات الخاصـــة باستخدام وتقييــــم

الذكاء االصطناعي يف تقييم املواهب

السؤال األول:

1إىل أي مدى تعترب بيانات التدريب ُمالمئة؟
الدرجةالوصفاملقياس

نوعية البيانات

يتوفر وصف تفصيي ألسباب اختيار جميع أنواع أ. 
البيانات وإدراجها )نعم = 1، ال = 0(.

مدى مالءمة نوعية البيانات لحالة االستخدام ب. 
)غر مالئم = 0، مالءمة منخفضة = 1، مالءمة 

متوسطة = 2، مالءمة عالية = 3(.

أ: 1

ب: 2

كمية البيانات

يتوفر وصف تفصيي ألسباب حجم العينة أ. 
املستخدمة لتدريب تقييم الذكاء االصطناعي 

)نعم = 1، ال = 0(.

مدى مالءمة كمية البيانات لحالة االستخدام ب. 
)غر مالئم = 0، مالءمة منخفضة = 1، مالءمة 

متوسطة = 2، مالءمة عالية = 3(.

أ: 1

ب: 3

متثيل البيانات

يتوفر وصف تفصيي لتمثيل العينة املستخدمة أ. 
لتدريب تقييم الذكاء االصطناعي )نعم = 1، ال = 

.)0

مدى متثيل البيانات لحالة االستخدام )غر ممثل ب. 
= 0، متثيل منخفض = 1، متثيل متوسط   = 2، 

متثيل عاٍل = 3(.

أ: 1

ب: 1

أمن البيانات

يتوفر وصف تفصيي لكيفية تخزين البيانات أ. 
التي تم جمعها من خالل التقييم وحاميتها )نعم 

= 1، ال = 0(.

مدى مالءمة تخزين وحامية البيانات التي تم ب. 
جمعها لحالة االستخدام )غر آمنة /غر محمية 

= 0، أمن/حامية منخفضة = 1، أمن/حامية 
متوسطة = 2، أمن/حامية عالية = 3(

أ: 1

ب: 3

النتيجة اإلجاملية ملدى مالءمة بيانات التدريب
)اجمع جميع القيم يف عمود »النتيجة«(

16/13

ورقة تقييم لتقييم مالءمة بيانات التدريب. الجدول )5(
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الذكاء االصطناعي يف تقييم املواهب

السؤال األول:

1إىل أي مدى تعترب بيانات التدريب ُمالمئة؟
مراجعة نوعية البيانات

يف دراســة حالــة فحــص الســرة الذاتيــة بواســطة الــذكاء االصطناعــي، ميكــن التحقــق 
مــن جــودة البيانــات املســتخدمة لتطويــر التقييــم مــن خــالل االستفســار عــن دقــة 
 )Word ، PDF ،التحــول مــن الســر الذاتيــة يف شــكلها األصــي )عــىل ســبيل املثــال
إىل اإلصــدار املخــزن يف قاعــدة البيانــات )مثــل متجــه النــص(. عــىل ســبيل املثــال، هــل 
 )word vector( كل كلمــة يف الســرة الذاتيــة األصليــة موجــودة يف متجــه الكلــامت
وبنفــس الرتتيــب بالضبــط؟ باإلضافــة إىل ذلــك، يجــب فحــص نوعيــة بيانــات النتائــج. وإذا 
تــم اســتخدام تقييــامت األداء الســنوية الخاصــة باملــرشف، فقــد ميثــل ذلــك تحديــاً ألن 
هــذه األنــواع مــن التقييــامت مل يتــم تصميمهــا لهــذا النــوع مــن املهــام التنبؤيــة. أمــا 
مــن الناحيــة املثاليــة، فســيتم تطويــر مقيــاس أداء وظيفــي مخصــص يوفــر تقييــامً 
أكــر شــموالً ألداء املوظــف مقابــل الكفــاءات املطلوبــة لهــذه الوظيفــة. والســبب 
يف ذلــك هــو أن مراجعــات األداء الســنوية تفتقــر عــادًة إىل التبايــن - عــىل ســبيل 
املثــال، رمبــا يحصــل 70٪ مــن املوظفــن يف مؤسســة مــا عــىل درجــة أداء ســنوية تبلــغ 
»3«، بينــام يتلقــى 10٪ »2«، ويحصــل 10٪ عــىل »4«، ويحصــل 5٪ عــىل »1«، بينــام 
يحصــل 5٪ اآلخــرون عــىل »5.« هــذا النقــص يف التمييــز الــذي يشــمل معظــم القــوى 
العاملــة ســيجعل مــن الصعــب عــىل خوارزميــة الــذكاء االصطناعــي تعلــم العالقــات بــن 
العنــارص املوجــودة يف الســرة الذاتيــة واألداء الوظيفــي. لذلــك، وعــىل الرغــم مــن أنــه 
ميكــن أن تكــون هنــاك بيانــات عاليــة الجــودة مــن جانــب مــؤرشات التنبــؤ )بيانــات الســرة 
الذاتيــة(، فقــد يظــل قيــاس النتيجــة منخفــض الجــودة. أمــا مــن الناحيــة املثاليــة يف هــذه 
الحالــة، فســيتم تطويــر مقيــاس تقييــم أداء مخصــص لجمــع بيانــات النتائــج التــي ميكــن 
االســتناد عليهــا يف التحقــق مــن صحــة التقييــم، عــىل الرغــم مــن أن هــذا قــد يكــون 

ُمكلّفــاً للقيــام بــه عــىل نطــاق واســع.

لتقديــم مثــال لتقييــم نوعيــة البيانــات الخاصــة بورقــة التقييــم املوضحــة يف الجــدول 5، 
ــة لهــا  ــذكاء االصطناعــي يف دراســة الحال نفــرتض أن فحــص الســر الذاتيــة بواســطة ال
معدل تحويل ودقة نســخ عايل جداً تبلغ نســبتها 99.7٪، وهذا يعني أن بيانات الســرة 
الذاتيــة املســتخدمة لتطويــر التقييــم قريبــة جــداً مــن شــكلها األصــي، وبالتــايل فإننــا 
نعتــر بيانــات الســرة الذاتيــة عاليــة الجــودة، كــام نفــرتض أنــه ســيتم التحقــق مــن صحــة 
التقييــم مقابــل درجــات مراجعــة أداء املوظــف الســنوية. ووفقــاً ملــا متــت مناقشــته 
أعــاله، فــإن هــذا النــوع مــن بيانــات األداء لــه العديــد مــن القيــود، لذلــك فإننــا نعتــر 
هــذا الجانــب مــن البيانــات منخفضــة الجــودة. ومــن خــالل دمــج الجــودة العاليــة للبيانــات 
املوجــودة يف جانــب مــؤرشات التنبــؤ، مــع الجــودة املنخفضــة للبيانــات املوجــودة يف 
جانــب املعايــر، نكــون قــد وصلنــا إىل تصنيــف »املالءمــة املتوســطة« )2 مــن 3( لدرجــة 

نوعيــة البيانــات الــواردة يف الجــدول 5.
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اإلرشـــادات الخاصـــة باستخدام وتقييــــم

الذكاء االصطناعي يف تقييم املواهب

السؤال األول:

1إىل أي مدى تعترب بيانات التدريب ُمالمئة؟
مراجعة كمية البيانات

بالنظــر إىل أن بيانــات الســرة الذاتيــة وفــرة داخــل املؤسســات، ال ســيام بالنســبة 

لوظائــف املبتدئــن التــي يكــر عليهــا الطلــب، فقــد يكــون هنــاك قــدراً كبــراً جــداً مــن 

الســر الذاتيــة املتاحــة بســهولة لتدريــب الخوارزميــة عليهــا. ويف الواقع، ميكن بســهولة 

أن يكــون هنــاك عــرشات إن مل يكــن مئــات اآلالف مــن الســر الذاتيــة التــي جمعتهــا 

املؤسســة )املتعامــل( مبــرور الوقــت، ولهــذا يجــب توفــر عــدد الحــاالت املســتخدمة 

لتدريــب الخوارزميــة واألســاس املنطقــي الختيــار هــذا الرقــم مــن قبــل مطــور التقييــم.

عــىل  التقييــم  صحــة  مــن  التحقــق  ســيتم  أنــه  نفــرتض  الحالــة،  لدراســة  بالنســبة 

10,000ســرة ذاتيــة ودرجــات مراجعــة األداء املرتبطــة بهــا بنــاًء عــىل ثــالث ســنوات مــن 

البيانــات. لذلــك، فــإن درجــات التقييــم ســتكون عاليــة )3 مــن 3( بالنســبة لكميــة البيانــات 

وفقــاً ملــا هــو وارٌد يف الجــدول 5.

مراجعة متثيل البيانات

يف حــن أنــه قــد يكــون هنــاك عــدد كبر من الســر الذاتية التي ميكن تدريــب الخوارزمية 

عليهــا، فــإن معظــم الســر الذاتيــة لــن تتضمــن املعلومــات التــي ســتكون مطلوبــة 

العــرق أو حالــة اإلعاقــة(. لهــذا الســبب،  لتقييــم متثيــل مجموعــة املتقدمــن )مثــل 

قــد ال تكــون هنــاك بيانــات مصنفــة كافيــة فيــام يتعلــق بهــذه األنــواع مــن املتغــرات 

الدميوغرافيــة لتضمينهــا يف عمليــة تدريــب الخوارزميــة. ومــن الجوانــب األخــرى الهامــة 

التــي يجــب مراعاتهــا هــو مــا إذا كانــت مجموعــة املرشــحن ســوف تتغــر مبــرور الوقــت، 

عــىل ســبيل املثــال، قــد تــؤدي التحوالت يف ســوق العمــل إىل اختالفــات يف التعليم 

أو الخــرة بــن املرشــحن مبــرور الوقــت. وقــد تكــون النتيجــة أن مجموعــة املرشــحن 

التــي تــم تطويــر الخوارزميــة اســتناداً عليهــا ال متثــل مجموعــة املرشــحن التــي يتــم 

تطبيــق الخوارزميــة عليهــا.

املرشــحن  مجموعــة  تظــل  أن  املتوقــع  مــن  أنــه  نفــرتض  الحالــة،  لدراســة  بالنســبة 

مســتقرة نســبياً مبــرور الوقــت. ومــع ذلــك، ســوف نفــرتض أيضــاً أن البيانــات تفتقــر 

إىل املعلومــات الدميوغرافيــة الكافيــة فيــام يتعلــق بعضويــة املجموعــة. لذلــك، لــن 

يكــون مــن املمكــن إجــراء تحليــالت لتقييــم التحيــز أو اإلنصــاف املحتمــل ملجموعــات 

ــة. ولهــذا الســبب، حصــل التقييــم عــىل درجــات منخفضــة )1 مــن 3(  ــة معين دميوغرافي

يف متثيــل البيانــات وفقــاً ملــا هــو وارٌد يف الجــدول 5.
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اإلرشـــادات الخاصـــة باستخدام وتقييــــم

الذكاء االصطناعي يف تقييم املواهب

السؤال األول:

1إىل أي مدى تعترب بيانات التدريب ُمالمئة؟
مراجعة خصوصية البيانات وحايتها

يجــب أن يكــون لــدى مــزّود التقييــم بيــان بشــأن كيفيــة تخزيــن وحاميــة أي بيانــات يتــم 

جمعهــا كجــزء مــن عمليــة التقييــم، عــىل أن يصــف هــذا البيــان مــدى قــوة عمليــات إخفــاء 

هويــة البيانــات واألمــان الخاصــة باملــزّود وكيفيــة مقارنتهــا بأعــىل املعايــر الدوليــة )مثــل 

الالئحــة العامــة لحاميــة البيانــات(.

وبالنســبة لدراســة الحالــة، نفــرتض أن املؤسســة التــي توفــر التقييــم تعمــل وفًقــا 

ــة الحصــول عــىل  ــق بكيفي ــام يتعل ــات )GDPR( في ــة البيان ــر الالئحــة العامــة لحامي ملعاي

البيانــات الشــخصية وتخزينهــا. لذلــك، ســوف يســجل التقييــم درجــات عاليــة )3 مــن 3( 

يف خصوصيــة البيانــات وحاميتهــا وفقــاً ملــا هــو وارٌد يف الجــدول 5.
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اإلرشـــادات الخاصـــة باستخدام وتقييــــم

الذكاء االصطناعي يف تقييم املواهب

السؤال الثاين:

كيف تقوم الخوارزمية باتخاذ القرارات؟

الــذكاء  أســاليب  يســتخدم  لتقييــم  مســتخدم  أي  يعــرف  أن  مبــكان  األهميــة  مــن 

ــذكاء االصطناعــي األســايس، وهــذا املفهــوم  االصطناعــي كيــف يعمــل التقييــم وال

يعــرف باســم الشــفافية، أي كيــف تقــوم خوارزميات الــذكاء االصطناعي باتخــاذ القرارات؟ 

وينبغــي اإلشــارة إىل أن التقييــامت التــي تعتــر شــفافة هــي تلــك التقييــامت التــي 

ميكــن مــن خاللهــا ملطــوري التقييــم واملســتخدمن رشح كيفيــة عمــل خوارزميــة الــذكاء 

االصطناعــي وكيــف وصلــت إىل قــرار معــن )عــىل ســبيل املثــال، توظيــف مرشــح 

مقابــل عــدم توظيفــه(، ومــن املؤكــد أن اســتخدام تقييــم شــديد الشــفافية ســوف 

يــؤدي إىل تقليــل مخاطــر املشــكالت القانونيــة وتلــك املتعلقــة بصــورة املؤسســة 

يتعلــق  فيــام  للمســتقبل  التخطيــط  مــن  املســتخدم  ومتكــن  الفعاليــة،  ومخاطــر 

باســتمرار مالءمــة التقييــم لــأدوار املعينــة التــي يتــم اســتخدامه مــن أجلهــا.

ويف الحقيقــة، نجــد أن املعايــر الدوليــة تدعــم اســتخدام التقييــامت الشــفافة، عــىل 

ســبيل املثــال تنــص مبــادئ جمعية علم النفــس الصناعي والتنظيمــي )SIOP( للتحقق 

مــن صحــة واســتخدام إجــراءات اختيــار املوظفــن )2018( عــىل أن »املتغــرات املختــارة 

كمــؤرشات للتنبــؤ يجــب أن يكــون لهــا أســاس نظــري أو منطقــي أو تجريبــي، ويجــب 

ــار مــؤرش التنبــؤ )مــؤرشات التنبــؤ(. ومــن املرجــح أن  تحديــد األســاس املنطقــي الختي

يقــدم مــؤرش التنبــؤ دليــالً عــىل الصحــة إذا كان هنــاك ســبب وجيــه أو نظريــة الفــرتاض 

وجــود عالقــة بينــه وبــن الســلوك املصمــم للتنبــؤ بــه«.

السؤال الثاين:

كيف تقوم الخوارزمية باتخاذ القرارات؟
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اإلرشـــادات الخاصـــة باستخدام وتقييــــم

الذكاء االصطناعي يف تقييم املواهب

السؤال الثاين:

كيف تقوم الخوارزمية باتخاذ القرارات؟

وهنــاك مثــاالن آخــران هــام إرشــادات االتحــاد األورويب األخالقيــة للــذكاء االصطناعــي 

الجديــر بالثقــة )املفوضيــة األوروبيــة، 2019( واإلرشــادات العامليــة للــذكاء االصطناعــي 

الصــادرة عــن )The Public Voice 2018(. باإلضافــة إىل ذلــك، تتضمــن الالئحــة العامــة 

لحاميــة البيانــات الخاصــة باالتحــاد األورويب )GDPR(، واإلرشــادات التنظيميــة املرتبطــة 

بهــا حــق األفــراد يف تلقــي تفســر، بــل والطعــن، يف قــرار مؤمتــت فقــط مــن خــالل 

خوارزميــة مــا. لذلــك، يجــب أن تكــون األعــامل الداخليــة - الطريقــة التــي يتخــذ بهــا التقييــم 

القــرارات - معروفــة ملطــور التقييــم واملســتخدم، مــع رضورة توثيقهــا بشــكل كاٍف 

)عــىل ســبيل املثــال، يف دليــل فنــي(.

وينبغــي االلتفــات إىل أنــه ميكــن جعــل تقييــم الــذكاء االصطناعــي أكــر شــفافية مــن 

خــالل العديــد مــن األســاليب املختلفــة؛ حيــث تتمثــل إحــدى هــذه الطــرق يف الســامح 

فقــط بــإدراج املتغــرات التــي لهــا ارتبــاط مفاهيمــي بالوظيفــة املســتهدفة يف عملية 

التدريــب النموذجيــة، وهنــاك طريقــة أخــرى تتمثــل يف اســتخدام خوارزميــات بســيطة 

وســهلة التفســر فقــط )مثــل االنحــدار اللوجســتي( يف التقييــم، أمــا الخيــار الثالــث 

فهــو اســتخدام طــرق جديــدة ومتطــورة نســبياً، تُعــرف باســم الــذكاء االصطناعــي القابــل 

للتفســر )XAI(، والــذي يهــدف إىل تقديــم تفســر حتــى ألكــر الخوارزميــات تعقيــداً. 

ويف املامرســة العمليــة، قــد تكــون هنــاك حاجــة ملجموعــة مــن الخيــارات املذكــورة 

أعــاله لتطويــر تقييــم شــفاف مبــا فيــه الكفايــة.

تطبيق السؤال الثاين عى دراسة الحالة االفرتاضية

قــدرة  يعكــس  مهــامً  مفهومــاً  االصطناعــي  الــذكاء  بتقييــم  الخاصــة  الشــفافية  تعــد 

املســتخدم عــىل فهــم كيفيــة اتخــاذ القــرارات )عــىل ســبيل املثــال، توظيف فــرد مقابل 

عــدم توظيفــه(. وتعتــر تفاصيــل الخوارزميــة التــي يســتخدمها التقييــم التخــاذ القــرارات 

رسيــة، وبالتــايل فإنــه مــن غــر املحتمــل أن يعرفهــا مســتخدم التقييــم. ومــع ذلــك، يجــب 

عــىل مطــور التقييــم توفــر درجــة معينــة مــن الرؤيــة املناســبة يف األعــامل الداخليــة 

للتقييــم، علــامً بــأن درجــة الشــفافية املطلوبــة قــد تختلــف حســب حالــة االســتخدام 

)عــىل ســبيل املثــال، قــرارات االختيــار مقابــل تدريــب املوظفــن(، ولكــن يجــب عــىل 

مطــور تقييــم الــذكاء االصطناعــي تقديــم وصــف شــامل للمســتخدمن املحتملــن 

بشــأن كيفيــة اتخــاذ التقييــم، مــع رضورة أن تتضمــن هــذه الشــفافية معلومــات حــول 

جوانــب الفــرد التــي تســتخدمها الخوارزميــة التخــاذ القــرارات، وكيــف يتــم ترجيــح هــذه 

املتغــرات ودمجهــا.
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السؤال الثاين:

كيف تقوم الخوارزمية باتخاذ القرارات؟

ــدأ  ــة لتســجيل الدرجــات، ميكــن أن يب يف الســيناريو االفــرتايض الخــاص بســرتنا الذاتي

التحقيــق يف شــفافية التقييــم مبراجعــة أي مــواد داعمــة للتقييــم، مثــل الدليــل الفني. 

ويجــب أن تركــز املراجعــة أوالً عــىل تحديــد املعلومــات املأخــوذة مــن الســرة الذاتيــة 

للمرشــح املضمنــة يف خوارزميــة الــذكاء االصطناعــي، فمثــالً رمبــا تبحــث الخوارزميــة 

فقــط عــن الكلــامت الرئيســية أو العبــارات التــي تطابــق الوظيفــة الحاليــة التــي يتــم 

ــة مــن املعلومــات  ــواع معين اســتخدام التقييــم مــن أجلهــا، أو رمبــا تبحــث فقــط عــن أن

مثــل التعليــم. باإلضافــة إىل ذلــك، ينبغــي تقديــم معلومــات بشــأن العمليــة التــي تــم 

مــن خاللهــا تحديــد هــذه املعلومــات عــىل أنهــا مهمــة، وهــل كانــت العمليــة مدفوعــة 

بالكامــل بالبيانــات؟ أو هــل كان هنــاك مجــال ومدخــالت مــن الخــراء املتخصصــن يف 

أنــواع املتغــرات التــي يجــب تحديدهــا واســتخدامها يف بنــاء الخوارزميــة؟ باإلضافــة إىل 

ذلــك، يجــب وصــف بعــض املعلومــات املتعلقــة بالطريقــة التــي يتــم بهــا ترجيــح هــذه 

املتغــرات ودمجهــا، عــىل ســبيل املثــال رمبــا يتــم اســتخدام منــوذج انحــدار املربعــات 

ــة ودمجهــا. ــوزن متغــرات الســرة الذاتي ــة )OLS( ل الصغــرى االعتيادي

وبالنســبة لدراســة حالــة تقييــم الســرة الذاتيــة الخاصــة بنــا، نفــرتض أنــه تــم االســتعانة 

بالخــراء املتخصصــن يف تقييــم املواهــب لتحديــد املتغــرات التــي كان مــن املتوقــع 

أن يكــون لهــا عالقــة بــاألداء الوظيفــي يف الوظائــف املوضوعــة قيــد الدراســة. لقــد 

اســتطاع الخــراء وضــع تصنيــف لعناويــن الوظائــف التــي ميكن اســتخدامها لتحديــد الخرة 

يف الوظائــف الســابقة التــي كانــت مشــابهة للوظيفــة الحاليــة املعنيــة. عــىل ســبيل 

املثــال، بالنســبة لوظيفــة خدمــة العمــالء، كان يُنظــر إىل الخــرة الســابقة يف مركــز 

االتصــال عــىل أنهــا تحتــوي عــىل األقــل عــىل بعــض الكفــاءات املطلوبــة للــدور الجديــد. 

باإلضافــة إىل ذلــك، ميكــن أيضــاً تحديــد املســؤوليات املدرجــة أســفل كل مســمى 

وظيفــي يف الســرة الذاتيــة الخاصــة بهــذا التصنيــف. وقــد اختــار الخــراء املتخصصــون 

أيضــاً تضمــن الوقــت يف كل مقــدار مــن الوظائــف يف الخوارزميــة، والنتيجــة هــي 

تقديــر مقــدار الوقــت الــذي أمضــاه كل مرشــح يف كل فئــة مــن فئــات الوظائــف املدرجــة 

يف التصنيــف، ثــم تــم بعــد ذلــك اســتخدام هــذه املعلومــات للتنبــؤ بتقييــامت األداء 

الوظيفــي الالحقــة لذلــك الفــرد.

نفــرتض أيضــاً أن ترجيــح هــذه املعلومــات ودمجهــا قــد تــم تطويرهــا مــن خــالل اختبــار عــدة 

ــة  منــاذج مختلفــة، وكان النمــوذج األفضــل أداًء هــو انحــدار املربعــات الصغــرى االعتيادي

.)R-squared (، مــع تقديــم املقاييــس املتعلقــة بــأداء النمــوذج )أي منــوذجOLS(

بالنظــر إىل هــذه االفرتاضــات، فــإن التقييــم يف دراســة الحالــة هــذه يســجل درجــات 
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السؤال الثاين:

كيف تقوم الخوارزمية باتخاذ القرارات؟

الدرجةالوصفاملقياس

املعلومات 

املستخدمة

تســتخدمها أ.  التــي  للمعلومــات  وصــف  يتوفــر 

خوارزميــة الــذكاء االصطناعــي للوصــول إىل التنبــؤ 

.)0  = 1، ال   = )نعــم 

املعلومــات مالمئــة لحالــة االســتخدام )غــر مالمئــة ب. 

= 0، مالءمــة منخفضــة = 1، مالءمــة متوســطة = 

2، مالءمــة عاليــة = 3(.

أ: 1

ب: 3

ترجيح 

املعلومات 

ودمجها

ترجيــح أ.  بهــا  يتــم  التــي  للطريقــة  وصــف  يتوفــر 

بواســطة  ودمجهــا  أعــاله  املذكــورة  املعلومــات 

خوارزميــة الــذكاء االصطناعــي للوصــول إىل التنبــؤ 

.)0  = 1، ال   = )نعــم 

املنهجيــة مالمئــة لحالــة االســتخدام )غــر مالمئــة = ب. 

0، مالءمــة منخفضــة = 1، مالءمــة متوســطة = 2، 

مالءمــة عاليــة = 3(.

أ: 1

ب: 3

8/8النتيجة اإلجاملية للشفافية

ورقة تقييم لتقييم الشفافية. الجدول )6(

ورقة تقييم لتقييم الذكاء االصطناعي: الشفافية

عاليــة يف الشــفافية؛ حيــث يتــم توفــر املعلومــات املتعلقــة باملعلومــات املوجــودة 

يف الســرة الذاتيــة التــي تســتخدمها الخوارزميــة إلنشــاء درجــة متوقعــة، كــام أن هنــاك 

وصفــاً لكيفيــة ترجيــح الخوارزميــة ودمــج هــذه املعلومــات )أي منــوذج انحــدار املربعــات 

الصغــرى االعتياديــة )OLS((. باإلضافــة إىل ذلــك، شــارك الخراء املتخصصون يف تقييم 

املواهــب يف تحديــد املعلومــات الخاصــة بالســر الذاتيــة التــي يجــب أن يســتخدمها 

التقييــم، وقــد أدى ذلــك إىل تصنيــف الوظائــف بشــكٍل يســاعد عــىل جعــل التقييــم 

أكــر شــفافية. لذلــك، فــإن ورقــة التقييــم الخاصــة بنــا، الــواردة يف الجــدول 6، تعطــي 

درجــة 3 لعنــارص املعلومــات املســتخدمة ووزن املعلومــات ودمجهــا.
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السؤال الثالث:

3ما مــــــدى انحيــــاز القرارات؟

ــذكاء االصطناعــي بطريقــة ال تــؤدي إىل اتخــاذ  ــر تقييــامت ال مــن املهــم أن يتــم تطوي

قــرارات متحيــزة. ففــي ســياق الــذكاء االصطناعــي، يُســتخدم مصطلــح »التحيــز« لإلشــارة 

ــة مــن  ــز ضــد مجموعــة معين ــؤدي إىل التميي ــذكاء االصطناعــي التــي ت ــة ال إىل خوارزمي

األشــخاص )عــىل ســبيل املثــال، ِعــرق أو فئــة عمريــة أو جنــس معــن(، بغــض النظــر عــام 

إذا كان هــذا التمييــز عــادالً أو غــر عــادل، وقــد تعكــس هــذه التحيــزات تحيــزات مجتمعيــة 

أكــر )مثــل العنريــة والتفرقــة العمريــة والتمييــز عــىل أســاس الجنــس(.

السؤال الثالث:

ما مــــــدى انحيــــاز القرارات؟
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السؤال الثالث:

3ما مــــــدى انحيــــاز القرارات؟
ولتجنــب الدمــج غــر املقصــود للتحيــز يف تقييــم الــذكاء االصطناعــي، يجــب إجــراء دراســة 

شــاملة للتخلــص مــن التحيــز يف كل خطــوة مــن خطــوات عمليــة تطويــر التقييــم. عــىل 

ســبيل املثــال، ميكــن اتخــاذ الخطــوات التاليــة أثنــاء تطويــر وتقييــم التقييــم القائــم عىل 

الــذكاء االصطناعــي للمســاعدة يف تقليــل التحيــز املحتمــل:

يتعــذر . 1 قــد  التــي  الســياقات  أو  اللغــة  خــالل  مــن  التحيــز  ينشــأ  أن  ميكــن 

الوصــول إليهــا نســبياً ملجموعــة معينــة، أو رمبــا يوجــد عنــر مــا قــد يــيسء 

إىل أفــراد مــن مجموعــات معينــة أو يجعلهــم غــر مرتاحــن )عــىل ســبيل 

املثــال، مــن خــالل الرتويــج لصــورة منطيــة معينــة(، ولهــذا يجــب عــىل الخــراء 

متعــددي الثقافــات مراجعــة جميــع األســئلة، أو تســجيل درجــات التقييــم، أو 

أي نــص آخــر بحثــاً عــن أي تحيــز أو عدوانيــة أو تأثــرات ثقافيــة محتملــة.

إذا تــم إنشــاء درجــات التقييــم مــن قبــل املســؤولن عــن التقييــم، فيجــب . 2

ــة  ــع املســؤولن عــن التقييــم إكــامل تدريــب مكثــف حــول كيفي عــىل جمي

اســتخدام منــاذج تســجيل الدرجــات بشــكل صحيــح لتوفــر تقييــامت للــردود 

تتســم باملوضوعيــة قــدر اإلمــكان، مــع رضورة تقييــم الــردود مــن قبــل اثنن 

عــىل األقــل مــن املســؤولن عــن التقييــم. ومــن املهــم أن نشــر إىل أن 

توافــر مســؤولن متعديــن عــن التقييــم ســوف يســاعد عــىل التخلــص مــن 

ــة التــي قــد تكــون موجــودة. واعتــامداً عــىل التقييــم، قــد  التحيــزات الفردي

يكــون مــن الحكمــة توفــر التســجيالت الصوتيــة للــردود فقــط للمســؤولن 

عــن التقييــم للتأكــد مــن أن مالمــح الوجــه أو املظهــر ال يــؤدي إىل أي تحيــز.

عنــد تطويــر خوارزميــات لتســجيل الــردود تلقائيــاً، قــم بفحــص الفــروق بــن . 3

درجــات املجموعــة بحثــاً عــن دليــل عــىل التأثــر املعاكــس ضــد املجموعــات 

املحميــة. وإذا اتضــح أن خوارزميــة الــذكاء االصطناعــي تُظهــر تأثــراً ســلبياً، 

تلــك  وإزالــة  لتحديــد  الخوارزميــة  يف  املكونــة  امليــزات  إىل  ننظــر  فإننــا 

امليــزات التــي يبــدو أنهــا تنتــج اختالفــات غــر مقصــودة يف الدرجــات.

وينبغــي اإلشــارة إىل رضورة توثيــق هــذا النهــج والنتائــج يف الوثائــق الداعمــة. عــىل 

ســبيل املثــال، يجــب تقديــم البيانــات التــي تظهــر متوســط   الدرجــات يف التقييــم مــن 

قبــل املجموعــات ذات الصلــة مــن األشــخاص )مثــل العــرق والعمــر والجنــس(، مــع رضورة 

مالحظــة أي اختالفــات كبــرة والتحقيــق فيهــا بشــكل أكــر.
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السؤال الثالث:

3ما مــــــدى انحيــــاز القرارات؟
تطبيق السؤال الثالث عى حالة دراسة افرتاضية

يف مثــال تقييــم الســرة الذاتيــة، يجــب أن يبــدأ التحقيــق يف التحيــز املوجــود يف التقييــم 

بالدليــل الفنــي؛ حيــث مــن الــروري أن يحتــوي هــذا الدليــل الفنــي عــىل معلومــات تتعلــق 

بالتحقيقــات التــي تــم إجراؤهــا الختبــار التحيــز الناتــج عــن اســتخدام التقييــم، إضافــًة إىل 

املقاييــس الرئيســية والتفســر الداعــم. ويف الواقــع، هنــاك نوعــان مــن التحيــز يجــب 

التحقيــق فيهــام، وهــام االختالفــات يف درجــات التقييــم ملجموعــات مختلفــة مــن الســكان 

الوضــع يف االعتبــار أن مجموعــات  مــع  العمــر والعــرق والجنــس،  )عــىل ســبيل املثــال، 

ــة للتقييــم الخاصــة  الرتكيــز قــد تختلــف حســب املنطقــة(، واالختالفــات يف الدقــة التنبؤي

مبجموعــات مختلفــة. عــىل ســبيل املثــال، ســيكون مــن املهــم التأكيــد عــىل أن الدرجــات 

التــي تــم الحصــول عليهــا مــن التقييــم ليســت أعــىل أو أقــل باســتمرار للرجــال مقارنــة 

بالنســاء، ويف حالــة حــدوث ذلــك، فيجــب وصــف تفســر ســبب حدوثــه، إضافــًة إىل رضورة 

القيــام مبحــاوالت لتقليــل الفجــوة يف الدرجــات. أمــا النــوع الثــاين مــن التحيــز الــذي يجــب 

التحقيــق بشــأنه يف مثــال تقييــم الســرة الذاتيــة هــو مــا إذا كانــت الدرجــات التــي تــم 

الحصــول عليهــا مــن التقييــم تنبؤيــة بشــكل متســاٍو لــأداء الوظيفــي لــكٍل مــن الرجــال 

والنســاء. عــىل ســبيل املثــال، إذا كانــت الدرجــات تُنبــُئ بــاألداء الوظيفــي للرجــال أكــر مــن 

النســاء، عــىل الرغــم مــن حصــول الرجــال والنســاء عــىل درجــات متســاوية )أي عــدم وجــود 

فــرق يف متوســط   الدرجــات للرجــال والنســاء(، فــإن تقييــم الســرة الذاتيــة ســيظل بــه 

شــكل مــن أشــكال التحيــز.

بالنســبة لدراســة حالــة تقييــم الســرة الذاتيــة، نفــرتض أنــه يتــم توفــر وصــف للمتوســط   

واالنحــراف املعيــاري للدرجــات لجميــع املجموعــات ذات الصلــة. تكشــف هــذه املقاييــس 

ــه مهــم بــن متوســط   الدرجــات؛ بحيــث مييــل املرشــحون األكــر  عــن اختــالف بســيط ولكن

ســناً إىل الحصــول عــىل درجــات أعــىل مــن املرشــحن األصغــر ســناً. يوضــح الدليــل الفنــي 

أن هــذا يحــدث ألن املرشــحن األكــر ســناً يكــون لديهــم دامئــاً خــرة وظيفيــة أكــر، وبالتــايل 

يحصلــون عــىل درجــات أعــىل ألن الخــرة الوظيفيــة هــي متغــر تنبــؤي رئيــيس تســتخدمه 

الخوارزميــة. ونظــراً ألن االختــالف يف درجــات التقييــم ميكــن تفســره، ويتعلــق باملتغــرات 

التــي حددهــا الخــراء املتخصصــون باعتبارهــا مرتبطــة بــاألداء الوظيفــي وبالتــايل ذات صلــة 

بالتقييــم، فــإن مخاطــر التحيــز موثقــة ولكنهــا ال تعتــر مانعــة. لذلــك، يحصــل التقييــم عــىل 

درجــة متوســطة ملقيــاس التحيــز األول )3/2( يف ورقــة التقييــم املعروضــة يف الجــدول 7.

نفــرتض أيًضــا أن الدليــل الفنــي ال يحتــوي عــىل أي إشــارة إىل أي تحقيقــات حــول االختالفات 

يف الدقــة التنبؤيــة عــر املجموعــات املختلفــة. لذلــك، يحصــل التقييــم عــىل أدىن درجــة 

وهــي 0 ملقيــاس التحيــز الثــاين الــوارد يف الجــدول 7.
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السؤال الثالث:

3ما مــــــدى انحيــــاز القرارات؟
الدرجةالوصفاملقياس

فروق جامعية 

كبرة يف 

درجات 

التقييم

يتوفــر وصــف للمتوســط   واالنحــراف املعيــاري أ. 

)عــىل  املختلفــة  املجموعــات  حســب  للدرجــات 

ســبيل املثــال، العــرق والجنــس والعمــر( )نعــم = 

1، ال = 0(.

املجموعــات ب.  بــن  الدرجــات  يف  اختالفــات  أي 

 ،0  = مقبــول  )غــر  االســتخدام  لحالــة  مقبولــة 

قبــول منخفــض = 1، قبــول متوســط = 2، قبــول 

.)3 عــال = 

أ: 1

ب: 2

فروق جامعية 

كبرة يف 

دقة التقييم

حســب أ.  التقييــم  تنبــؤات  لدقــة  وصــف  يتوفــر 

املثــال،  ســبيل  )عــىل  املختلفــة  املجموعــات 

.)0  = ال   ،1  = )نعــم  والعمــر(  والجنــس  العــرق 

املجموعــات ب.  بــن  التنبــؤ  يف  اختالفــات  أي 

 ،0  = مقبــول  )غــر  االســتخدام  لحالــة  مقبولــة 

قبــول منخفــض = 1، قبــول متوســط = 2، قبــول 

.)3  = عــاٍل 

أ:1

ب: 3

8/3النتيجة اإلجاملية لإلنصاف )عدم التحيز(

ورقة تقييم لتقييم التحيز. الجدول )7(

ورقة تقييم لتقييم الذكاء االصطناعي: التحيز
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السؤال الرابع:

4ما مدى صحــــة القـــــرارات؟

الصحــة هــي مصطلــح فنــي يف تقييــم املواهــب يشــر إىل »الدرجــة التــي يدعــم بهــا 

 AERA( »الدليــل والنظريــة تفســرات درجــات االختبــار لالســتخدامات املقرتحــة لالختبــار

وآخــرون، 2014؛ ص. 11(. إن التحقــق مــن صحــة التقييــم هــو العمليــة التــي يتــم مــن 

ــات صحــة التقييــم، كــام أن التحقــق الشــامل مــن صحــة التقييــم هــو أفضــل  خاللهــا إثب

مامرســة يف كل مــن تقييــم املواهــب )عــىل ســبيل املثــال، مبــادئ جمعيــة علــم 

النفــس الصناعــي والتنظيمــي )SIOP(، 2018( والــذكاء االصطناعــي )عــىل ســبيل 

املثــال، املبــادئ التوجيهيــة ألخالقيــات االتحــاد األورويب للــذكاء االصطناعــي الجديــر 

بالثقــة(. 

يعتــر كال الدليلــن الكميــن أن التقييــم يتنبــأ بشــكل كاف بنتائجــه املقصــودة، وأن 

النظريــة التــي تدعــم الســبب يف رضورة تنبــؤه تعــد أمــراً مهــامً يف عمليــة التحقــق مــن 

ــم وصــف هــذا املفهــوم يف معايــر االختبــار النفــيس، والتــي تنــص  الصحــة. وقــد ت

عــىل أن التحقــق مــن الصحــة يبــدأ بـــ »بيــان رصيــح للتفســر املقــرتح لدرجــات االختبــار، إىل 

ــاط التفســر باالســتخدام املقــرتح، عــىل أن يتضمــن  ــب األســاس املنطقــي الرتب جان

ــار إىل قياســها«)AERA وآخــرون،  ــة التــي يهــدف االختب ــد البني التفســر املقــرتح تحدي

2014؛ ص 11(.

وســوف نناقــش فيــام يــي الطــرق األكــر شــيوعاً لجمــع أدلــة التحقــق مــن الحصــة التــي 

تدعــم اســتخدام التقييــم، مبــا يف ذلــك التقييامت التي تســتخدم الــذكاء االصطناعي.

السؤال الرابع:

ما مدى صحــــة القـــــرارات؟
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السؤال الرابع:

4ما مدى صحــــة القـــــرارات؟

التحقق من صحة املحتوى

يركــز التحقــق مــن صحــة املحتــوى عــىل إثبــات أن املعلومــات املســتخدمة يف تقييــم 

الــذكاء االصطناعــي التخــاذ القــرارات ذات صلــة بحالــة االســتخدام املقصــودة مــن خــالل 

مــن  مجموعــة  اتفقــت  إذا  املثــال،  ســبيل  عــىل  املتخصصــن.  الخــراء  بــن  اإلجــامع 

الخــراء املتخصصــن عــىل أن تقييــم محــاكاة الــذكاء االصطناعــي يقــوم بشــكل كاف 

ــات، كــام هــو موضــح مــن خــالل  ــل البيان ــة ملحل ــم الكفــاءات األساســية املطلوب بتقيي

تقييامتهــم الشــخصية، فيمكــن عندئــٍذ القــول بــأن التقييــم يحتــوي عــىل دليــل صحــة 

ــات. ــل البيان ــار املرشــحن لوظيفــة محل ــق باملحتــوى ويدعــم اســتخدامه يف اختي يتعل

الطرق الثالث األكر شيوعاً للتحقق من صحة التقييم

التحقق من
صحة املحتوى

إثبـــــــات أن املعلومــــــــــات 
التــي يســتخدمها تقييــم 
الذكــــــــــــاء االصطناعـــــــي 
ــرارات ذات  ــاذ القــــــ التخـــــــ
صلـــــــــة بحالة االستخـــدام 
ــالل  املقصــودة مــن خــــــــ
اإلجمــــــــاع بــن الخبـــــــــــــراء 

املتخصصــن.

التحقق من
صحة البنية

إثبــات أن تقييــم الــذكاء 
االصطناعـــــــي يقيــــــس 
أو  املعلومـــــــات  بدقــة 
املقصــودة  الجوانـــــــــب 
الناحيــــــــــــة  للفــــــرد مــن 

الكميــة.

التحقق من
صحة املعيار

إثبــات أن الدرجــات التــي 
يتـــــــم الحصــــــول عليهـــــا 
مــن تقييـــــــم الذكــــــــــــاء 
االصطناعــــــــي تتنبـــــــــــــأ 
بالنتيجــــــــة املقصـــــودة 

بالعمــل. املتعلقــة 
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السؤال الرابع:

4ما مدى صحــــة القـــــرارات؟
التحقق من صحة البنية

يركــز التحقــق مــن صحــة البنيــة عــىل إثبــات أن تقييــم الــذكاء االصطناعــي يقيــس بدقــة 

املعلومــات أو الجوانــب املقصــودة للفــرد مــن الناحيــة الكميــة - واملعروفــة باســم 

الرتكيبــات النفســية. عــىل ســبيل املثــال، إذا تــم تصميــم تقييــم الــذكاء االصطناعــي 

لقيــاس مهــارات االتصــال لــدى الفــرد، فيمكــن مقارنــة نتائــج التقييــم بالنتائــج التــي 

االتصــال.  مهــارات  لقيــاس  أيضــاً  مصمــم  مختلــف  تقييــم  مــن  عليهــا  الحصــول  يتــم 

وســوف يظهــر االرتبــاط الكبــر بــن مجموعتــي الدرجــات الناتجــة عــن هذيــن التقييمــن 

املختلفــن مــا يُعــرف باســم الصالحيــة املتقاربــة – أي أن التقييمــن املرتبطــن مــن 

الناحيــة املفاهيميــة أو النظريــة )مــن حيــث أنهــام مصمــامن لقيــاس مهــارات االتصــال( 

مرتبطــان أيضــاً مــن الناحيــة الكميــة مــن حيــث كــون درجاتهــام مرتابطــة للغايــة، وهــذه 

الصالحيــة املتقاربــة هــي نــوع واحــد مــن األدلــة لدعــم صحــة البنيــة. وهنــاك شــكل آخــر 

مــن أدلــة صحــة البنيــة يُعــرف باســم الصالحيــة التمييزيــة، والتــي تُســتخدم إلظهــار أن 

التقييــم ال يتعلــق بالدرجــات التــي يتــم الحصــول عليهــا مــن تقييــم يقيــس بنيــة غــر ذات 

صلــة. عــىل ســبيل املثــال، إذا كان تقييــم الــذكاء االصطناعــي يقيــس بدقــة مهــارات 

االتصــال، ومهــارات االتصــال فقــط، فيجــب أن يكــون غــر مرتبــط، أو أن يكــون ارتباطــه 

ضعيفــاً للغايــة، بدرجــات مقيــاس الضمــر. وينبغــي أن نشــر إىل أن اإلثبــات املشــرتك 

ــة. ــالً عــىل صحــة البني ــة بهــذه الطريقــة يعــد دلي ــة والتمييزي ــة املتقارب للصالحي

التحقق من الصحة ذات الصلة باملعيار

يركــز التحقــق مــن الصحــة ذات الصلــة باملعيــار عــىل إثبــات أن الدرجــات التــي يتــم الحصــول 

عليهــا مــن تقييــم الــذكاء االصطناعــي تتنبــأ بالنتيجــة املقصــودة املتعلقــة بالعمــل 

)عــىل ســبيل املثــال، تقييــامت املــرشف لــأداء الوظيفــي(؛ حيــث يتــم التعبــر عــن 

هــذا التوقــع مــن خــالل مقيــاس إحصــايئ )غالبــاً مــا يكــون معامــل ارتبــاط(، وتوضــح قيمــة 

املقيــاس إىل جانــب أهميتــه اإلحصائيــة قــوة الدليــل الــذي يدعــم صحــة املعيــار املتعلــق 

بتقييــم الــذكاء االصطناعــي، وغالبــاً مــا يعتــر هــذا النــوع هــو أقــوى نــوع مــن األدلــة 

إلثبــات الصحــة.

هنــاك خمســة أســئلة هامــة يجــب مراعاتهــا عنــد مراجعــة دراســة التحقــق مــن الصحــة ذات 

الصلــة باملعيــار الخاصــة بتقييــم الــذكاء االصطناعــي )انظــر الجــدول 8(.
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السؤال الرابع:

4ما مدى صحــــة القـــــرارات؟
السؤالعنر الدراسة

هل تم إجراء تحليل وظيفي شامل؟1. التحليل الوظيفي

هل تم استخدام مقياس معياري مناسب؟2. املعيار

3. حجم العينة

هــل كان حجــم العينــة كبــراً مبــا يكفــي لتوفــر 

للعينــات  والســامح  كافيــة  إحصائيــة  قــوة 

املتقاطــع  بالتحقــق  املحفوظــة  العشــوائية 

مــن الصحــة؟

4. مدخالت الخراء املتخصصن

هــل تــم تضمن مدخــالت الخراء املتخصصن 

تطويــر  أو  واختيــار  الوظيفــي،  التحليــل  يف 

مقيــاس املعيــار، واختيــار امليــزة التنبؤيــة؟

5. التحقق املتقاطع من الصحة

هــل تــم اختبــار أداء تقييــم الــذكاء االصطناعي 

العينــات  مــن  أكــر  أو  واحــدة  عينــة  عــىل 

املحفوظــة؟ العشــوائية 

العنارص املستخدمة لتقييم دراسة 

التحقق من الصحة ذات الصلة باملعيار.
الجدول )8(

توفــر األوصــاف التاليــة لــكل عنــر مــن العنــارص الــواردة يف الجــدول 8 إرشــادات حــول 

كيفيــة تصميــم دراســة تحقــق مــن الصحــة قويــة ومرتبطــة باملعايــر الخاصــة بتقييــم 

الــذكاء االصطناعــي.

1. التحليل الوظيفي

حــول مجــال  التقييــم معلومــات أساســية  الوظيفــي ملطــوري  التحليــل  يوفــر 

أداء الوظيفــة، وعــادة مــا يتضمــن هــذا تحديــد املهــام األساســية، وســلوكيات 

العمــل الرئيســية، والكفــاءات، وخصائــص العامــل املهمــة ألداء الوظيفــة بنجــاح؛ 

ــر واملعلومــات  ــار املعاي ــد اختي ــل الوظيفــي يف تحدي حيــث يســاعد هــذا التحلي

املتعلقــة باملرشــح التــي يجــب تضمينهــا يف تقييــم الــذكاء االصطناعــي.
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السؤال الرابع:

4ما مدى صحــــة القـــــرارات؟
الــذكاء االصطناعــي، يتعــن عليــك  وعنــد مراجعــة املعلومــات الخاصــة بتقييــم 

البحــث عــن دليــل عــىل إجــراء تحليــل وظيفــي مناســب، علــامً بــأن هنــاك طــرق 

ــز، أو  ــادًة مجموعــات الرتكي ــل الوظيفــي، والتــي تتضمــن ع مختلفــة إلجــراء التحلي

اســتطالعات الــرأي، أو مزيــج منهــام. وقــد تختلــف الطريقــة الدقيقــة املســتخدمة 

حســب نــوع التقييــم ونــوع الوظيفــة، ولكــن الــيء الهــام هــو وجــود وتوافــر 

وصــف تفصيــي للطــرق الكامنــة وراء التحليــل الوظيفــي ونتائجهــا )عــىل ســبيل 

ــال، دليــل فنــي(. املث

2. املعيار

يشــر املعيــار إىل املقيــاس املســتخدم ملتغــر النتيجــة والــذي تــم تصميــم 

تقييــم الــذكاء االصطناعــي للتنبــؤ بــه، مثــل األداء الوظيفــي أو مخاطــر دوران 

املوظفــن، وتعتــر جــودة املعيــار يف دراســة التحقــق مــن الصحــة املتعلقــة 

باملعيــار مهمــة للغايــة. فغالبــاً مــا تكــون مقاييــس املعايــر عاليــة الجــودة هــي 

تلــك املقاييــس التــي اســتندت عــىل التحليــل الوظيفــي، ومتثــل جوانــب مهمــة 

مــن مجــال أداء الوظيفــة، إضافــًة إىل تطويرهــا خصيًصــا مــن أجــل قيــاس مجــال أداء 

الوظيفــة املســتهدفة.

عنــد مراجعــة تقييــم الــذكاء االصطناعــي، مــن املهــم جــداً إجــراء تحقيــق يف مــدى 

مالءمــة وصلــة متغــر املعيــار وطريقــة قياســه؛ فغالبــاً مــا تعنــي الكميــة الكبــرة 

مــن البيانــات التــي تُبنــى عليهــا منــاذج الــذكاء االصطناعــي أن متغــر املعيــار متــاح 

بســهولة وغــر مصمــم لهــذا الغــرض املحــدد )عــىل ســبيل املثال، تقييــامت األداء 

الوظيفــي الســنوية(.

3. حجم العّينة

حجــم العينــة هــو اعتبــار مهــم لدراســة التحقــق مــن الصحــة ذات الصلــة باملعيــار؛ 

ثابتــة  تقديــرات  لتقديــم  يكفــي  مبــا  كبــراً  العينــة  حجــم  يكــون  أن  يجــب  حيــث 

للرتجيحــات املرتبطــة بخوارزميــة الــذكاء االصطناعــي والختبــار أهميتهــا اإلحصائيــة. 

تتوفــر تحليــالت الطاقــة لتحديــد الحجــم األدىن مــن العينــة للتأكــد مــن مالمئــة 

.)Cohen، 1992 ،اختبــارات األهميــة اإلحصائيــة )عــىل ســبيل املثــال

ــد أحجــام العينــات  قــد تــرتاوح اإلرشــادات غــر الرســمية املســتخدمة بكــرة لتحدي

املناســبة لدراســة التحقــق مــن صحــة التقييــم مــن حــوايل 100 إىل 300، عــىل 

ــة  ــوع خوارزمي الرغــم مــن أن هــذا الرقــم قــد يكــون أعــىل أو أقــل اعتــامًدا عــىل ن
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السؤال الرابع:

4ما مدى صحــــة القـــــرارات؟
الــذكاء االصطناعــي وعــدد املتغــرات املضمنــة وتحليــالت البيانــات املطلوبــة. 

عــىل ســبيل املثــال، تتطلــب دراســات التحيــز اإلحصــايئ يف التنبــؤ يف كثــر 

Aguinis & Stone-( مــن األحيــان أكــر مــن 400 حالــة للحصــول عــىل قــوة كافيــة

.)Romero ، 1997

عنــد مراجعــة حجــم العينــة املســتخدمة لتطويــر تقييــم الــذكاء االصطناعــي، ابحــث 

عــن دليــل عــىل األســاس املنطقــي وراء قــرار اســتخدام حجــم عينــة معــن. هــل 

وضــع مطــورو التقييــم تفكــراً دقيقــاً وخــرة متخصصــة يف تطويــر خوارزميــة 

ــة يعتمــد عــىل مــا  ــار حجــم العين ــذكاء االصطناعــي يف هــذا القــرار؟ أم أن اختي ال

كان مناســباً أو متاحــاً بســهولة؟

4. مدخالت الخرباء املتخصصني

بينــام يعتمــد االختبــار النهــايئ للصالحيــة يف دراســة التحقــق مــن الصحــة ذات 

الصلــة باملعيــار عــىل العالقــة التجريبيــة بــن درجــات التقييــم واملعيــار، ال تــزال 

مدخــالت الخــراء املتخصصــن مهمــة للغايــة أثنــاء تصميــم التقييــم وتطويــره، 

فغالبــاً مــا يــؤدي االســتعانة بالخــراء املتخصصــن أثنــاء تصميــم وتطويــر تقييــم 

الــذكاء االصطناعــي إىل إنتــاج تقييــامت أداء أفضــل.

عنــد مراجعــة تقييــم الــذكاء االصطناعــي، ابحــث عــن دليــل عــىل االســتعانة بالخــراء 

املتخصصــن يف تقييــم املواهــب، وليــس يف الــذكاء االصطناعــي فقــط، أثنــاء 

تصميــم التقييــم وتطويــره.

التحقق املتقاطع من الصحة  .5

ــار دقــة الدرجــات الناتجــة عــن  ــم اختب يتضمــن التحقــق املتقاطــع مــن صحــة التقيي

ــة  ــات جديــدة، مــع مراعــاة أن هــذه خطــوة مهمــة للغاي التقييــم يف مجموعــة بيان

ألن دقــة خوارزميــة الــذكاء االصطناعــي عــادًة مــا تكــون أعــىل بكثــر ضمــن مجموعــة 

البيانــات التــي تــم تطويرهــا عليهــا، وغالبــاً مــا تنخفــض عنــد اختبــار أداء الخوارزميــة 

عــىل مجموعــة بيانــات جديــدة. لذلــك، تعــد تحليــالت التحقــق مــن الصحــة طريقــة 

مهمــة للتأكــد مــن أن الدرجــات التــي يتــم الحصــول عليهــا مــن التقييــم ســتظل 

صالحــة عنــد اســتخدامها عمليــاً لتقييــم املرشــحن.

جديــر بالذكــر أن هنــاك عــدة طــرق للتحقــق مــن صحــة خوارزميــة الــذكاء االصطناعــي، 

وقــد يختلــف اختيــار اســرتاتيجية التحقــق املتقاطــع مــن الصحة حســب نــوع التقييم 
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السؤال الرابع:

4ما مدى صحــــة القـــــرارات؟
ــة اســتخدام التقييــم املقصــودة. ومــن األهميــة مبــكان أن  ونــوع الوظيفــة وحال

تعــرف أنــه تــم إجــراء دراســة تحقــق مــن الصحــة شــاملة ومناســبة، وأنــه تــم اإلبــالغ 

عــن نتائجهــا وأنهــا متاحــة للمراجعــة. 

باختصــار، رمبــا يكــون نهــج التحقــق مــن الصحــة ذات الصلــة باملعيــار هــو األكــر اســتخداماً 

للتحقــق مــن صحــة تقييــامت الــذكاء االصطناعــي. وميكــن تحديــد دراســات التحقــق مــن 

أعــاله  الخمســة املذكــورة  بأغلبيــة املعايــر  التــي تفــي  الصلــة باملعيــار  الصحــة ذات 

للحصــول عــىل دليــل أقــوى عــىل الصالحيــة فيــام يتعلــق باســتخدام الدرجــات التــي يتــم 

الحصــول عليهــا مــن التقييــم للمســاعدة يف اتخــاذ القــرارات املتعلقــة بالتوظيــف.

تطبيق السؤال 4 عى دراسة الحالة االفرتاضية

عنــد مراجعــة تقييــم الــذكاء االصطناعــي بحثـًـا عــن دليــل عــىل الصحــة، ابحــث أوالً عــن نــوع 

دليــل الصحــة الــذي اســتند عليــه تقييــم الــذكاء االصطناعــي.

بالنســبة لدراســة حالــة تقييــم الســرة الذاتيــة، نفــرتض أنــه تــم اســتخدام نهــج التحقــق 

ــم  ــار. يؤكــد التشــاور مــع الخــراء املتخصصــن يف تقيي مــن الصحــة ذات الصلــة باملعي

املواهــب أن هــذا النــوع مــن التحقــق مــن الصحــة مناســب للغايــة لهــذا التقييــم، ولكــن 

إضافــة دليــل التحقــق مــن صحــة املحتــوى أو صحــة البنيــة كان مــن شــأنه أن يوفــر أساســاً 

منطقيــاً أقــوى الســتخدام التقييــم. لذلــك، نعطــي تصنيفــاً بقيمــة 2 درجــة للمقيــاس 

األول يف ورقــة تقييــم الصالحيــة، وهــو مــدى مالءمــة اســرتاتيجية التحقــق مــن الصحــة 

)كــام هــو موضــح يف الجــدول 9(.

الخطــوة التاليــة هــي مراجعــة نتائــج دراســة التحقــق مــن الصحــة. نظــراً ألن تقييــم الــذكاء 

االصطناعــي للســر الذاتيــة اســتخدم دراســة تحقــق مــن الصحــة ذات صلــة باملعيــار، 

يجــب مراجعــة العوامــل الــواردة يف الجــدول 8 لتحديــد مــدى قبــول نتائــج التحقــق مــن 

ــة  ــذكاء االصطناعــي للســر الذاتي ــم ال ــة لتقيي الصحــة. وســوف نضــع االفرتاضــات التالي

مقابــل العوامــل الخمســة الــواردة يف الجــدول 8:

التحليــل الوظيفــي: يوفــر الدليــل الفنــي لتقييــم الــذكاء االصطناعــي للســر 	 

الذاتيــة وصفــاً تفصيليــاً للتحليــل الوظيفــي الــذي تــم إجــراؤه.

الذاتيــة درجــات مراجعــة 	  الــذكاء االصطناعــي للســر  املعيــار: اســتخدم تقييــم 

األداء الســنوية للمعيــار، لكــن هنــاك مشــكالت يف اســتخدام هــذا النــوع مــن 

املقاييــس كمعيــار )كــام هــو موضــح ســابًقا يف هــذا املســتند(.
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السؤال الرابع:

4ما مدى صحــــة القـــــرارات؟

ورقة تقييم لتقييم الذكاء االصطناعي: التحقق من الصحة

الدرجةالوصفاملقياس

اسرتاتيجية 

التحقق من صحة 

التقييم

للتحقــق أ.  املســتخدمة  لالســرتاتيجية  وصــف  يتوفــر 

مــن صحــة التقييــم )نعــم = 1، ال = 0(.

للتقييــم ب.  مالمئــة  الصحــة  مــن  التحقــق  اســرتاتيجية 

وحالــة االســتخدام )غــر مالئــم = 0، مالءمة منخفضة 

= 1، مالءمــة متوســطة = 2، مالءمــة عاليــة = 3(.

أ: 1

ب: 2

دراسة التحقق 

من صحة 

التقييم

يتوفــر وصــف لنتائــج دراســة التحقــق مــن الصحــة )نعم أ. 

= 1 ، ال = 0(.

تــم تصميــم وتنفيــذ دراســة التحقــق بشــكل جيد )غر ب. 

مقبــول = 0، قبــول منخفــض = 1، قبــول متوســط = 

2 ، قبــول عــاٍل = 3(.

أ: 1

ب: 2

8/6النتيجة اإلجاملية للتحقق من الصحة

ورقة تقييم لتقييم التحقق من الصحة. الجدول )9(

حجــم العينــة: 50000 ســرة ذاتيــة ومــا يرتبــط بها من تقييــامت مراجعة أداء الســنة 	 

األوىل مــن قبــل املرشفــن، وهــو حجــم عينــة كبــر جــداً وأكــر مــن كاٍف لجميــع 

تحليــالت البيانــات.

مدخــالت الخــرباء املتخصصــني: يوفــر الدليــل الفنــي أوصافــاً تفصيليــة للمجــاالت 	 

التــي تــم فيهــا تقديــم مدخــالت الخــراء املتخصصــن أثنــاء تصميــم التقييــم 

وتطويــره.

التحقــق املتقاطــع مــن الصحــة: ال يذكــر الدليــل الفني اســتخدام عينات عشــوائية 	 

محفوظــة غــر مرئيــة كجــزء مــن عمليــة التحقــق مــن الصحة.

يتــم منــح التقييــم درجــة 2 بعــد مراجعــة العوامــل الــواردة يف الجــدول 8؛ وذلــك بســبب 

وجــود مشــكالت مــع املعيــار املســتخدم، كــام مل يتــم إجــراء تحقــق متقاطــع مــن الصحــة 

باســتخدام عينــة عشــوائية محفوظــة غــر مرئيــة.
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5 السؤال الخامس:

إىل أي مدى تكون القرارات نهائيــة؟

يجــب أن تكــون هنــاك قــدرة عىل إتاحــة اإلرشاف والتدخل البرشي يف أي قرارات يتخذها 

تقييــم الــذكاء االصطناعــي، مــع الوضــع يف االعتبــار أن اإلرشــادات واللوائــح الرائــدة يف 

هــذه الصناعــة يف جميــع أنحــاء العــامل تدعــم هــذا االقــرتاح. عــىل ســبيل املثــال، تنــص 

اإلرشــادات املعمــول بهــا يف أوروبــا عــىل أن »لجميــع األفــراد الحــق يف الحصــول عــىل 

قــرار نهــايئ يتــم اتخــاذه مــن قبــل شــخص مــا« )The Public Voice، 2018(، وأنــه »يجــب 

ضــامن توافــر آليــات اإلرشاف املناســبة، والتــي ميكــن تحقيقهــا مــن خــالل نهــج توافــر 

)إرشــادات املفوضيــة األوروبيــة  رأســها«  الدائــرة وعــىل  البــرشي يف هــذه  التدخــل 

للــذكاء االصطناعــي الجديــر بالثقــة، 2019(.

ومبوجــب الالئحــة العامــة لحاميــة البيانــات يف االتحــاد األورويب، إذا تــم اتخــاذ القــرار 

بالوســائل اآلليــة فقــط )أي أنــه ال توجــد مســاهمة برشيــة ذات مغــزى يف القــرار(، فإنــه 

يحــق للفــرد طلــب التدخــل البــرشي، والتعبــر عــن وجهــة نظــره، والطعــن يف القــرار.

هــذا ويختلــف مقــدار اإلرشاف البــرشي املطلــوب لتقييــم معــن للــذكاء االصطناعــي؛ 

فعــىل الطــرف األدىن مــن املشــهد، ميكــن للــذكاء االصطناعــي أن يكــون حــراً يف اتخــاذ 

القــرارات دون أي إرشاف بــرشي - حيــث يتمتــع الــذكاء االصطناعــي هنــا باســتقاللية 

كاملــة، ويف الطــرف األعــىل مــن املشــهد، ميكــن دمــج اإلرشاف البــرشي يف تقييــم 

الــذكاء االصطناعــي بحيــث يجــب عــىل اإلنســان أوالً املوافقــة عــىل أي قرار يتخــذه الذكاء 

االصطناعــي. أمــا مــن الناحيــة العمليــة، ســيكون مقــدار اإلرشاف البــرشي املطلــوب 

ملعظــم تقييــامت الــذكاء االصطناعــي يف مــكان مــا يف منتصــف هــذا املشــهد.

السؤال الخامس:

إىل أي مدى تكون القرارات نهائيــة؟
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5 السؤال الخامس:

إىل أي مدى تكون القرارات نهائيــة؟

وتجــدر اإلشــارة إىل أن اإلرشاف البــرشي عــىل تقييــم الــذكاء االصطناعــي ميكــن أن 

يحــدث أثنــاء كٍل مــن تطويــر التقييــم واالســتخدام املســتمر لــه. وميكــن للمطوريــن 

ــد  ــه، تحدي ــذكاء االصطناعــي والتحقــق مــن صحت ــم ال ــن يرشفــون عــىل إنشــاء تقيي الذي

الدرجــات الفاصلــة التــي تحــدد نتائــج املرشــحن مــن إجــراء التقييــم، ووضــع املعايــر التــي 

ميكــن للــذكاء االصطناعــي العمــل مبوجبهــا )عــىل ســبيل املثــال، العمــل مع اســتقاللية 

كاملــة، أو مــع بعــض اإلرشاف البــرشي(.

مديــر  أو  التوظيــف  مســؤول  املثــال،  ســبيل  )عــىل  التقييــم  مســتخدم  ويعمــل 

التوظيــف( عــىل توفــر اإلرشاف عــىل تقييــم الــذكاء االصطناعــي باســتخدام توصيــات 

الــذكاء االصطناعــي كمعلومــات يتــم دمجهــا مــع معلومــات مــن مصــادر أخــرى يف اتخــاذ 

القــرار. عــىل ســبيل املثــال، إذا توقــع تقييــم الــذكاء االصطناعــي أن املرشــح لديــه 

إمكانــات عاليــة تؤهلــه لــأداء الجيــد يف وظيفــة معينــة، لكــن مديــر التوظيــف ال يوافــق 

عــىل ذلــك اســتناداً إىل املعلومــات األخــرى املتاحــة عــن املرشــح، فعندئــذ يكــون ملديــر 

التوظيــف الحريــة يف التدخــل واختيــار عــدم القيــام بتوظيــف هــذا املرشــح، والعكــس 

صحيــٌح أيضــاً، أي إذا حــدد تقييــم الــذكاء االصطناعــي أن املرشــح ليــس مناســباً، لكــن 

ــه ميكــن ملســؤول التوظيــف تجــاوز قــرار  ــك، فإن مســؤول التوظيــف يعتقــد خــالف ذل

تقييــم الــذكاء االصطناعــي. يوضــح هــذان املثــاالن تصميــم وتطويــر تقييــم الــذكاء 

االصطناعــي الــذي يخضــع لــإلرشاف البــرشي. يف هــذه الســيناريوهات، قــد يكــون عــدد 

املــرات التــي يختارهــا املســتخدم البــرشي لتجــاوز التوصيــة الصــادرة عــن تقييــم الــذكاء 

االصطناعــي نــادراً جــداً وال يحــدث إال يف ظــل ظــروف محــددة )عــىل ســبيل املثــال، 

اســتثناء محــدد أو عمليــة تصعيــد(، لكــن النقطــة املهمــة هنــا هــي أن اإلنســان لديــه 

ــد الحاجــة. القــدرة والفرصــة للتدخــل عن

النقطــة األساســية هنــا هــي أن تقييــامت الــذكاء االصطناعــي يجــب تصميمهــا لتوفــر 

املعلومــات التــي يتــم اســتخدامها، إىل جانــب املعلومــات املتوفــرة مــن مصــادر أخــرى 

أو  الحاليــن  بشــأن املوظفــن  قــرارات  البــرشي التخــاذ  الجانــب  مــن  الــرورة(،  )عنــد 

املحتملــن يف املؤسســة، أي أنــه ال ينبغــي تصميــم تقييــامت الــذكاء االصطناعــي 

التخــاذ هــذه القــرارات دون إرشاف بــرشي.

وبغــض النظــر عــن اإلرشــادات أو املتطلبــات التنظيميــة، فــإن اإلرشاف البــرشي عــىل 

تقييــم الــذكاء االصطناعــي يعــد مامرســة جيــدة للمؤسســة وملوظفيهــا وللمجتمــع 

ــذكاء االصطناعــي مــع  ــر تقييــامت ال ــه يجــب تطوي ــا ينبغــي أن نؤكــد عــىل أن ككل، وهن

البيانــات وتنقيتهــا، واســتخراج  وجــود إرشاف بــرشي طــوال العمليــة بأكملهــا - جمــع 

امليــزات وتطويرهــا، وتدريــب النمــوذج واختبــاره وتشــغيله.
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5 السؤال الخامس:

إىل أي مدى تكون القرارات نهائيــة؟

ورقة تقييم الذكاء االصطناعي: اإلرشاف

الدرجةالوصفاملقياس

فرصة التدخل 

البرشي

يتوفــر وصــف ملســتوى الرقابــة البرشيــة املضمــن أ. 

يف التقييــم )نعــم = 1، ال = 0(.

مســتوى اإلرشاف البــرشي مالئــم للتقييــم وحالــة ب. 

االســتخدام )غــر مالئــم = 0، مالءمــة منخفضــة = 1، 

ــة = 3(. مالءمــة متوســطة = 2، مالءمــة عالي

أ: 1

ب: 3

4/4النتيجة اإلجاملية لإلرشاف

ورقة تقييم لتقييم اإلرشاف. الجدول )10(

تطبيق السؤال الخامس عى دراسة الحالة االفرتاضية

عنــد مراجعــة تقييــم الــذكاء االصطناعــي بحثــاً عــن دليــل عــىل اإلرشاف البــرشي، ابحــث 

عــن املــدى الــذي تكــون فيــه القــرارات مدفوعــة مــن جانــب نواتــج الخوارزميــة يف كل 

نقطــة قــرار يف عمليــة التوظيــف.

ســوف نقــوم بعمــل االفرتاضــات التاليــة ملثــال فحــص الســرة الذاتيــة: يقــوم املرشــح 

باســتكامل طلــب الوظيفــة وإرســال الســرة الذاتية. يتم تســجيل الســرة الذاتيــة تلقائياً 

مــن خــالل تقييــم الــذكاء االصطناعــي، ويتــم إرفــاق هــذه النتيجــة بالتطبيــق ليقــوم 

مســؤول التوظيــف مبراجعتهــا. توفــر النتيجــة رقــامً عــىل مقيــاس مــن 1-100، مــع وجــود 

ــأداء األقــل مــن املتوســط، ثــم  ــة ل ــة - تعتــر الدرجــات األقــل مــن 50 مخاطــرة عالي عتب

يتــم اســتخدام هــذه النتيجــة مــن قبــل مســؤويل التوظيــف كأداة مســاعدة يف اتخــاذ 

القــرار، إىل جانــب معلومــات أخــرى يف التطبيــق، ملســاعدتهم عــىل تحديــد مــا إذا كانــوا 

ســيدعون املرشــح إلجــراء مقابلــة هاتفيــة أم ال. نظــراً ألن مســتخدم التقييــم يف هــذا 

الســيناريو ميكنــه تحديــد مــا إذا كان ســيتبع نصيحــة تقريــر التقييــم فيــام يتعلــق بدعــوة 

املرشــح ملقابلــة عــر الهاتــف، فإنــه يحصــل عــىل درجــة عاليــة فيــام يتعلــق بــاإلرشاف 

البــرشي )3( يف ورقــة التقييــم املوضحــة يف الجــدول 10.
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الذكاء االصطناعي يف تقييم املواهب

6 السؤال السادس:

كيف يتم إبالغ املرشحني؟

تشــر أفضــل املامرســات الرائــدة يف الصناعــة إىل أن املرشــحن يتــم إبالغهــم بالوقت 

الــذي ســيتم فيــه اســتخدام الــذكاء االصطناعــي لتســجيل ردودهــم عــىل التقييــم، مــع 

رضورة توفــر رشح كاٍف لكيفيــة عمــل الــذكاء االصطناعــي.

ويجــب النظــر فيــام إذا كان يجــب طلــب الحصــول عــىل موافقــة مســتنرة مــن املرشــحن 

حتــى يتمكــن الــذكاء االصطناعــي مــن تســجيل ردودهــم. ويف هــذه الحالــة، يجــب تزويــد 

املرشــحن الذيــن ال يقدمــون موافقتهــم بطريقــة بديلــة ومكافئــة للتقييــم )عــىل 

ســبيل املثــال، إجــراء مقابلــة شــخصية تقليديــة بــدالً مــن مقابلــة افرتاضيــة يتــم تحديــد 

درجتهــا بواســطة الــذكاء االصطناعــي(. وعنــد حــدوث ذلــك، يجــب أال يكــون قــرار املرشــح 

بعــدم تقديــم املوافقــة ضــاراً بفرصــه يف االختيــار.

السؤال السادس:

كيف يتم إبالغ املرشحن؟
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6 السؤال السادس:

كيف يتم إبالغ املرشحني؟

تطبيق السؤال السادس عى دراسة الحالة االفرتاضية

عنــد مراجعــة تقييــم الــذكاء االصطناعــي لكيفيــة إبــالغ املرشــحن، ابحــث عــن وصــف 

أو لقطــة شاشــة ملــا يــراه املرشــح. هــل هنــاك بيــان بأنــه ســيتم اســتخدام الــذكاء 

االصطناعــي؟ هــل يوجــد وصــف لكيفيــة عمــل الــذكاء االصطناعــي؟ هــل هنــاك طلــب 

الحصــول عــىل موافقــة مســتنرة مــن املرشــح؟ هــل يوجــد وصــف لخيــار بديــل للتقييــم 

الــذكاء  يتــم تقييــم درجــة ردوده بواســطة  إذا مل يقــدم املرشــح موافقتــه عــىل أن 

االصطناعــي؟

ــه يتــم توفــر إشــعار عــىل الصفحــة  ــة، نفــرتض أن ــال فحــص الســرة الذاتي بالنســبة ملث

ــة عليهــا؛ حيــث ينــص هــذا اإلشــعار  التــي يقــوم مقــدم الطلــب بتحميــل ســرته الذاتي

عــىل أنــه ســيتم اســتخدام خوارزميــة الــذكاء االصطناعــي، التــي تم تطويرها للمســاعدة 

يف تحديــد األفــراد املناســبن للوظيفــة بنــاًء عــىل املعلومــات الــواردة يف ســرتهم 

الذاتيــة، وذلــك إلنتــاج درجــة مناســبة للوظيفــة مــن محتــوى ســرتهم الذاتيــة، كــام يوضــح 

هــذا اإلشــعار أن هــذه النتيجــة ســتكون مرئيــة لفريــق املــوارد البرشيــة يف الرشكــة 

وســيتم اســتخدامها، إىل جانــب معلومــات أخــرى مأخــوذة مــن طلبهــم، لتحديــد مــا إذا 

كان الفــرد ســيتم دعوتــه للمشــاركة يف الخطــوة التاليــة مــن عمليــة االختيــار. 

ومــع ذلــك، نفــرتض أيضــاً أن هــذا موقــف يجــب أن تكــون فيــه املوافقــة املســتنرة 

أي  تقديــم  يتــم  ال  أنــه  ونفــرتض  االصطناعــي.  الــذكاء  تقييــم  الســتخدام  مطلوبــة 

منهــم  يُطلــب  وال  االصطناعــي،  الــذكاء  عمــل  كيفيــة  بشــأن  للمرشــحن  معلومــات 

تقديــم املوافقــة عــىل أن يتــم تحديــد الدرجــات بواســطة الــذكاء االصطناعــي، وال يوجــد 

ذكــر إلجــراء تقييــم بديــل ميكــن اســتخدامه لتســجيل املرشــحن الذيــن يفضلــون ذلــك. 

بنــاًء عــىل هــذه االفرتاضــات، ســوف يشــتمل التقييــم عــىل درجــة عاليــة إلبــالغ املرشــح 

باســتخدام الــذكاء االصطناعــي، ولكــن ســتكون هنــاك درجــات منخفضــة للمقاييــس 

األخــرى الــواردة يف ورقــة التقييــم املعروضــة يف الجــدول 11. 
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الذكاء االصطناعي يف تقييم املواهب

6 السؤال السادس:

كيف يتم إبالغ املرشحني؟

ورقة تقييم الذكاء االصطناعي: إبالغ املرشح

الدرجةالوصفاملقياس

إبالغ املرشح 
باستخدام الذكاء 

االصطناعي

الــذكاء أ.  وصــف لدرجــة إبــالغ املرشــحن باســتخدام 
.)0 1، ال =  االصطناعــي متــاح )نعــم = 

الكشــف عــن اســتخدام الــذكاء االصطناعــي مالئــم ب. 
 ،0  = مالئــم  )غــر  االســتخدام  وحالــة  للتقييــم 
 ،2  = متوســطة  مالءمــة   ،1  = منخفضــة  مالءمــة 

.)3  = عاليــة  مالءمــة 

أ: 1

ب: 3

إبالغ املرشحن 
بكيفية 

عمل الذكاء 
االصطناعي

يتوفــر وصــف لدرجــة إبــالغ املرشــحن بكيفيــة عمــل أ. 
الــذكاء االصطناعــي )نعــم = 1، ال = 0(.

االصطناعــي ب.  الــذكاء  عمــل  كيفيــة  عــن  الكشــف 
مالئــم للتقييــم وحالــة االســتخدام )غــر مالئــم = 
0، مالءمــة منخفضــة = 1، مالءمــة متوســطة = 2، 

مالءمــة عاليــة = 3(.

أ: 0

ب: 0

رضورة الحصول 
عىل موافقة 
مستنرة من 

املرشح

يتوفــر وصــف مبــا إذا كانــت املوافقــة املســتنرة أ. 
مطلوبــة مــن املرشــحن، وملــاذا/ومل ال )نعــم = 

1، ال = 0(.
مالئــم ب.  املســتنرة  املوافقــة  اســتبعاد  أو  إدراج 

 ،0  = مالئــم  )غــر  االســتخدام  وحالــة  للتقييــم 
 ،2  = متوســطة  مالءمــة   ،1  = منخفضــة  مالءمــة 

.)3  = عاليــة  مالءمــة 

أ: 0

ب: 0

يوجد تقييم
بديل متاح

يتوفــر وصــف مبــا إذا كان ميكــن اســتخدام منــوذج أ. 
تحديــد  يرفضــون  الذيــن  ألولئــك  للتقييــم  بديــل 
وملــاذا/  االصطناعــي،  الــذكاء  بواســطة  درجاتهــم 

.)0 1، ال =  ومل ال )نعــم = 
أمــر ب.  التقييــم  مــن  بديــل  أو اســتبعاد شــكل  إدراج 

 ،1 0، مالءمــة منخفضــة =  مالئــم )غــر مالئــم = 
.)3  = عاليــة  2، مالءمــة   = مالءمــة متوســطة 

أ:0

ب:0

16/4النتيجة اإلجاملية إلبالغ املرشح

ورقة تقييم لتقييم إبالغ املرشح. الجدول )11(
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الذكاء االصطناعي يف تقييم املواهب

ــكل ســؤال مــن األســئلة التــي ميكــن  ــم فارغــة ل يف هــذا القســم، نقــدم أوراق تقيي

اســتخدامها للحكــم عــىل مــدى مالءمــة تقييــامت الــذكاء االصطناعــي.

بطاقة قياس استخدام
الجهات الحكومية للذكاء

االصطناعي لتقييم املواهب

السؤال األول: إىل أي مدى تعتر بيانات التدريب مالمئة؟

الدرجةالوصفاملقياس

نوعية 
البيانات

يتوفــر وصــف تفصيــي ألســباب اختيــار جميــع أنــواع البيانــات أ. 
وإدراجهــا )نعــم = 1، ال = 0(.

ــة االســتخدام )غــر مالئــم ب.  ــات لحال ــة البيان مــدى مالءمــة نوعي
= 0، مالءمــة منخفضــة = 1، مالءمــة متوســطة = 2، مالءمــة 

عاليــة = 3(.

أ: /1

ب: /3

كمية 
البيانات

يتوفــر وصــف تفصيــي ألســباب حجــم العينــة املســتخدمة أ. 
لتدريــب تقييــم الــذكاء االصطناعــي )نعــم = 1، ال = 0(.

مــدى مالءمــة كميــة البيانــات لحالــة االســتخدام )غــر مالئــم = ب. 
0، مالءمــة منخفضــة = 1، مالءمــة متوســطة = 2، مالءمــة 

عاليــة = 3(.

أ: /1

ب: /3

متثيل 
البيانات

يتوفــر وصــف تفصيــي لتمثيــل العينــة املســتخدمة لتدريــب أ. 
تقييــم الــذكاء االصطناعــي )نعــم = 1، ال = 0(.

0، ب.  )غــر ممثــل =  لحالــة االســتخدام  البيانــات  مــدى متثيــل 
متثيــل منخفــض = 1، متثيــل متوســط   = 2، متثيــل عــاٍل = 3(.

أ: /1

ب: /3

أمن 
البيانات

يتوفــر وصــف تفصيــي لكيفيــة تخزيــن البيانــات التــي تــم أ. 
جمعهــا مــن خــالل التقييــم وحاميتهــا )نعــم = 1، ال = 0(.

جمعهــا ب.  تــم  التــي  البيانــات  وحاميــة  تخزيــن  مالءمــة  مــدى 
لحالــة االســتخدام )غــر آمنــة /غــر محميــة = 0، أمن/حاميــة 
منخفضــة = 1، أمن/حاميــة متوســطة = 2، أمن/حاميــة عاليــة 

)3  =

أ: /1

ب: /3

النتيجة اإلجاملية ملدى صلة بيانات التدريب )مجموع جميع الدرجات املعينة 
يف عمود »الدرجة«/مجموع جميع الدرجات املمكنة(

16/
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اإلرشـــادات الخاصـــة باستخدام وتقييــــم

الذكاء االصطناعي يف تقييم املواهب

السؤال الثاين: كيف تقوم الخوارزمية باتخاذ القرارات؟

الدرجةالوصفاملقياس

املعلومات 

املستخدمة

يتوفــر وصــف للمعلومــات التــي تســتخدمها خوارزميــة أ. 

الــذكاء االصطناعــي للوصــول إىل التنبــؤ )نعــم = 1، ال 

.)0  =

املعلومــات مالمئــة لحالــة االســتخدام )غــر مالئــم = 0، ب. 

مالءمــة منخفضــة = 1، مالءمــة متوســطة = 2، مالءمــة 

عاليــة = 3(.

أ: /1

ب: /3

ترجيح 

املعلومات 

ودمجها

يتوفــر وصــف للطريقــة التــي يتم بهــا ترجيــح املعلومات أ. 

الــذكاء  خوارزميــة  بواســطة  ودمجهــا  أعــاله  املذكــورة 

االصطناعــي للوصــول إىل التنبــؤ )نعــم = 1، ال = 0(.

ــة االســتخدام )غــر مالمئــة = 0، ب.  ــة مالمئــة لحال املنهجي

مالءمــة منخفضــة = 1، مالءمــة متوســطة = 2، مالءمــة 

عاليــة = 3(.

أ: /1

ب: /3

/8النتيجة اإلجاملية للشفافية
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اإلرشـــادات الخاصـــة باستخدام وتقييــــم

الذكاء االصطناعي يف تقييم املواهب

السؤال الثالث: ما مدى انحياز القرارات؟

الدرجةالوصفاملقياس

فروق 

جامعية 

كبرة يف 

درجات 

التقييم

يتوفــر وصــف للمتوســط   واالنحــراف املعيــاري للدرجــات أ. 

املثــال،  )عــىل ســبيل  املختلفــة  املجموعــات  حســب 

العــرق والجنــس والعمــر( )نعــم = 1، ال = 0(.

بــن املجموعــات مقبولــة ب.  الدرجــات  أي اختالفــات يف 

لحالــة االســتخدام )غــر مقبــول = 0، قبــول منخفــض = 

1، قبــول متوســط = 2، قبــول عــال = 3(.

أ: /1

ب: /3

فروق 

جامعية 

كبرة 

يف دقة 

التقييم

يتوفــر وصــف لدقــة تنبــؤات التقييم حســب املجموعات أ. 

املختلفــة )عــىل ســبيل املثــال، العــرق والجنــس والعمر( 

)نعم = 1، ال = 0(.

أي اختالفــات يف التنبــؤ بــن املجموعــات مقبولــة لحالــة ب. 

 ،1 0، قبــول منخفــض =  )غــر مقبــول =  االســتخدام 

قبــول متوســط = 2، قبــول عــاٍل = 3(.

أ: /1

ب: /3

/8النتيجة اإلجاملية لإلنصاف )عدم التحيز(
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اإلرشـــادات الخاصـــة باستخدام وتقييــــم

الذكاء االصطناعي يف تقييم املواهب

السؤال الرابع: ما مدى صحة القرارات؟

الدرجةالوصفاملقياس

اسرتاتيجية 

التحقق 

من صحة 

التقييم

يتوفــر وصــف لالســرتاتيجية املســتخدمة للتحقــق مــن أ. 

صحــة التقييــم )نعــم = 1، ال = 0(.

اســرتاتيجية التحقــق مــن الصحــة مالمئــة للتقييــم وحالــة ب. 

االســتخدام )غــر مالئــم = 0، مالءمــة منخفضــة = 1، 

مالءمــة متوســطة = 2، مالءمــة عاليــة = 3(.

أ: /1

ب: /3

دراسة 

التحقق 

من صحة 

التقييم

يتوفــر وصــف لنتائــج دراســة التحقــق مــن الصحــة )نعــم = أ. 

1 ، ال = 0(.

تــم تصميــم وتنفيــذ دراســة التحقــق بشــكل جيــد )غــر ب. 

مقبــول = 0، قبــول منخفــض = 1، قبــول متوســط = 2 

، قبــول عــاٍل = 3(.

أ: /1

ب: /3

/8النتيجة اإلجاملية للتحقق من الصحة

السؤال الخامس: إىل أي مدى تكون القرارات نهائية؟

الدرجةالوصفاملقياس

فرصة 

التدخل 

البرشي

يتوفــر وصــف ملســتوى الرقابــة البرشيــة املضمــن يف أ. 

التقييــم )نعــم = 1، ال = 0(.

وحالــة ب.  للتقييــم  مالئــم  البــرشي  اإلرشاف  مســتوى 

االســتخدام )غــر مالئــم = 0، مالءمــة منخفضــة = 1، 

.)3  = عاليــة  مالءمــة   ،2  = متوســطة  مالءمــة 

أ: /1

ب: /3

/4النتيجة اإلجاملية لإلرشاف
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اإلرشـــادات الخاصـــة باستخدام وتقييــــم

الذكاء االصطناعي يف تقييم املواهب

السؤال السادس: كيف يتم إبالغ املرشحن؟

الدرجةالوصفاملقياس

إبالغ 

املرشح 

باستخدام 

الذكاء 

االصطناعي

الــذكاء أ.  باســتخدام  املرشــحن  إبــالغ  لدرجــة  وصــف 

.)0  = ال   ،1  = )نعــم  متــاح  االصطناعــي 

مالئــم ب.  االصطناعــي  الــذكاء  اســتخدام  عــن  الكشــف 

للتقييــم وحالــة االســتخدام )غــر مالئــم = 0، مالءمــة 

مالءمــة   ،2  = متوســـــــطة  مالءمــة   ،1  = منخفضـــــــــة 

.)3  = عاليــة 

أ: /1

ب: /3

إبالغ 

املرشحن 

بكيفية 

عمل الذكاء 

االصطناعي

عمــل أ.  بكيفيــة  املرشــحن  إبــالغ  لدرجــة  وصــف  يتوفــر 

.)0  = ال   ،1  = )نعــم  االصطناعــي  الــذكاء 

مالئــم ب.  االصطناعــي  الــذكاء  عمــل  كيفيــة  عــن  الكشــف 

مالءمــة   ،0  = مالئــم  )غــر  االســتخدام  وحالــة  للتقييــم 

منخفضــة = 1، مالءمــة متوســطة = 2، مالءمــة عاليــة = 3(.

أ: /1

ب: /3

رضورة 

الحصول 

عىل 

موافقة 

مستنرة 

من املرشح

املســتنرة أ.  املوافقــة  كانــت  إذا  مبــا  وصــف  يتوفــر 

مطلوبــة مــن املرشحيــــــــــن، وملــاذا/ومل ال )نعــم = 1، 

.)0  = ال 

إدراج أو اســتبعاد املوافقــة املســتنرة مالئــم للتقييــم ب. 

وحالــة االســتخدام )غــر مالئــم = 0، مالءمة منخفضــــــــــة 

= 1، مالءمــة متوسطــــــــــــة = 2، مالءمــة عاليــة = 3(.

أ: /1

ب: /3

يوجد تقييم 

بديل متاح

أ. يتوفــر وصــف مبــا إذا كان ميكــن اســتخدام منــوذج بديــل 

للتقييــم ألولئــك الذيــن يرفضــون تحديــد درجاتهم بواســطة 

الــذكاء االصطناعــي، وملــاذا/ ومل ال )نعــم = 1، ال = 0(.

ب. إدراج أو اســتبعاد شــكل بديــل مــن التقييــم أمــر مالئــم 

)غــر مالئــم = 0، مالءمــة منخفضــة = 1، مالءمة متوســطة 

= 2، مالءمــة عاليــة = 3(.

أ: /1

ب: /3

/16النتيجة اإلجاملية إلبالغ املرشح
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اإلرشـــادات الخاصـــة باستخدام وتقييــــم

الذكاء االصطناعي يف تقييم املواهب

يَعــُد وصــول التقييــامت القامئــة عــىل الــذكاء االصطناعــي بإحــداث ثــورة يف تقييــم 

املواهــب، ولكــن ال يــزال يتعــن تحديــد مــدى تأثــر الــذكاء االصطناعــي يف هــذا املجــال؛ 

حيــث مــن املمكــن أن يتــم تجــاوز ســقف التحقــق الحــايل مــن صحــة التقييــامت، وتقليــل 

التحيــز، وأن تصبــح التقييــامت أكــر جذبــاً وإمتاعــاً للمرشــحن. وبغــض النظــر عــن النتائــج 

الدقيقــة، مــن املمكــن أن يكــون تقييــم املواهــب عــىل وشــك تحقيــق نقلــة نوعيــة 

هائلــة مــع دمــج الــذكاء االصطناعــي.

وإىل جانــب التحســينات يف تقييــم املواهــب واختيارهــا، قــد يجلــب الــذكاء االصطناعــي 

املزيــد مــن الفوائــد للمــوارد البرشيــة مــن خــالل زيــادة الكفــاءة، وأمتتــة املهــام، والقــدرة 

عــىل اتخــاذ قــرارات اســرتاتيجية مســتنرة مــن كميــة البيانــات املتزايــدة باســتمرار والتــي 

ميكــن للمــوارد البرشيــة الوصــول إليهــا. وســوف مُتّكــُن هــذه الفوائــد بدورهــا املــوارد 

البرشيــة مــن االســتمرار يف تقديــم املزيــد واملزيــد مــن القيمــة للمؤسســات؛ عــالوًة 

عــىل أنــه مــن املتوقــع أن يحــدث كل هــذا خــالل فــرتة زمنيــة قصــرة نســبياً.

وعــىل املــدى الطويــل، توقــع أن تــرى التطــور املتزايــد باســتمرار يف تقييــامت الــذكاء 

االصطناعــي، األمــر الــذي ســوف يأخــذ تقييــم املواهــب يف عــوامل كل مــن الواقــع 

املعــزز واالفــرتايض. ففــي هــذه العــوامل االفرتاضيــة، لــن يتمكــن املرشــحون مــن إلقــاء 

ردودهــم بطريقــة طبيعيــة فحســب، بــل ســيكونون أيضــاً قادريــن عىل التحــرك والترف 

بطريقــة طبيعيــة. وميكــن أن تــؤدي تقييــامت الــذكاء االصطناعــي التــي تــم تطويرهــا 

التقييــم  وعلــوم  االصطناعــي  والــذكاء  الجديــدة  التكنولوجيــا  مــن  مزيــج  تســخر  إىل 

بنجــاح يف عمليــات محــاكاة غنيــة للغايــة وعاليــة الدقــة تعيــد تحديــد عتبــات املســتويات 

املقبولــة مــن التحقــق مــن الصحــة وتجربــة املرشــح.

ــذكاء االصطناعــي بهــذه الوعــود، يجــب تطويرهــا واســتخدامها  ويك تفــي تقييــامت ال

تطــور  اســتمرار  مــع  أنــه  اإلشــارة إىل  وينبغــي  وفقــاً إلرشــادات ومامرســات قويــة. 

اللوائــح القانونيــة يف جميــع أنحــاء العــامل، ميكــن أن يــؤدي االســتخدام غــر املالئــم 

للــذكاء االصطناعــي يف التقييــامت إىل انتهــاكات قانونيــة وأخالقيــة، مــام قــد يعيــق 

بشــكل كبــر تطويــر تقييــامت الــذكاء االصطناعــي. وميكن اســتخدام اإلرشــادات الواردة 

يف هــذا املســتند للمســاعدة يف معالجــة املشــهد رسيــع التطــور واملعقــد للــذكاء 

االصطناعــي يف تقييــم املواهــب.

نظرة مستقبلية
مستقبل الذكاء االصطناعي

يف مجـــــال املوارد البرشيــة
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تقييــم الــذكاء االصطناعــي: يف ســياق تقييــم املواهــب، يشــر هــذا املصطلــح إىل 

التقييــامت التــي تســتخدم الــذكاء االصطناعــي. وبشــكل أكــر تحديــداً، يشــر “تقييــم 

الذكاء االصطناعي” إىل أي تحليل غر برشي الســتجابات املشــاركن يقوم باســتخدام 

التعلــم اآليل، أو معالجــة اللغــة الطبيعيــة )NLP(، أو أســاليب وتقنيــات النمذجــة األخــرى 

التــي تقــوم بتحديــد  الكامــن(  الــداليل  التعلــم العميــق والتحليــل  ذات الصلــة )مثــل 

واملهــارات  املعرفــة  املثــال،  ســبيل  )عــىل  األشــخاص  ســامت  عــىل  بنــاًء  الدرجــات 

ــة دوران  ــال: احتاملي ــج العمــل املتوقعــة لأفــراد )عــىل ســبيل املث والكفــاءات(، أو نتائ

املوظفــن(.

ــة: عمليــة أو سلســلة مــن الخطــوات يتبعهــا جهــاز الحاســوب إلكــامل  الخوارزميــــــــــــــــــ

مهمــة مــا.

الــذكاء االصطناعــي )AI): فــرع مــن علــوم الكمبيوتــر يتعامــل مــع محــاكاة الســلوك 

الحاســوب. أجهــزة  الــذيك يف 

التحيـــــــــــــــــــــــــز: يف ســياق تقييــم املواهــب، يشــر التحيــز إىل صفــات التقييــم الذي 

يعاقــب بشــكل غــر عــادل مجموعــة مــن املرشــحن بســبب الجنــس، أو العــرق، أو األصــل 

اإلثنــي، أو العمــر، أو حالــة اإلعاقــة، أو غرهــا مــن الخصائــص املحميــة قانونــاً.

الصنــدوق األســود: أي نظــام ذكاء اصطناعــي تكــون العمليات الحســابية أو الخوارزميات 

األساســية لــه غــر معروفة.

ــار: يف ســياق تقييــم املواهــب، يشــر إىل متغــر النتيجــة الــذي يتــم  املعيــــــــــــــــــــــ

ــة  عــىل أساســه التحقــق مــن صحــة التقييــم )عنــد اســتخدام دراســة التحقــق ذات الصل

ــار(. باملعي

التعلــم العميــق: شــكل معقــد مــن أشــكال التعلــم اآليل، يشــار إليــه أحيانــاً باســم 

“الشــبكة العصبيــة االصطناعيــة”، وهــو مســتوحى مــن بنيــة وعمــل الخاليــا العصبيــة 

البيولوجيــة.

اإلنصــــــــــــــــاف: يف ســياق تقييــم املواهــب، يعــد مصطلــح اإلنصاف مصطلحاً واســعاً 

يشــمل معاملــة جميــع املرشــحن عــىل نحــو متســاٍو، مــع املســاواة يف الوصــول إىل 

الهيــاكل التــي يتــم قياســها مــن خــالل التقييــم، ومامرســات التوظيــف غــر التمييزيــة أو 

نتائــج مامرســات التوظيــف.

مرسد املصطلحات
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املتغــرات  لتمثيــل  الحاســوب  علــوم  يف  يُســتخدم  مصطلــح  امليـــــــــــــــــــزات: 

. ملســتقلة ا

ومســؤوليات  مبهــام  الخــاص  والتوثيــق  املنهجيــة  الدراســة  الوظيفــي:  التحليــل 

 )KSAO( الوظيفــة، باإلضافــة إىل املعرفــة واملهــارات والقــدرات والخصائــص األخــرى

الوظيفــة. ألداء  املطلوبــة 

التعلـــــــم اآليل: طريقــة آليــة لتحليــل البيانــات، والتعــرف عــىل األمنــاط، وبنــاء النــامذج 

التــي ميكنهــا التعلــم مــن البيانــات واتخــاذ القــرارات بأقــل قــدر ممكــن مــن التدخــل 

البــرشي.

اللغــة الطبيعيــة: أي لغــة تطــورت بشــكل طبيعــي مــن خــالل االســتخدام، عــىل عكــس 

لغــة الحاســوب.

معالجــة اللغــة الطبيعيــة )NLP): حقــل فرعــي مــن اللغويــات وعلــوم الكمبيوتــر والــذكاء 

االصطناعــي الــذي يــدرس معالجــة وتحليــل بيانــات اللغــة الطبيعيــة.

املســتخدمة  البيانــات  املحفوظــة:  العشــوائية  االختبار/العينــة  بيانــات  )مجموعــة) 

الختبــار )أو التحقــق مــن صحــة( منــوذج.

)مجموعة) بيانات التدريب: البيانات املستخدمة يف تدريب منوذج.

ُمســتخدم )التقييــم): يف هــذا املســتند، يشــر مصطلــح “مســتخدم”، عنــد اإلشــارة 

إىل تقييــم مــا، إىل فــرد داخــل مؤسســة يحتــاج إىل معلومــات التقييــم )عــىل ســبيل 

املثــال، مســؤول التوظيــف أو مديــر التوظيــف(، مــا مل ينــص عــىل خــالف ذلــك.

التحقــق مــن الصحــة: الدرجــة التــي يدعــم بهــا الدليــل والنظرية تفســرات درجــات االختبار 

لالســتخدامات املقرتحة لالختبارات.
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