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كتاب جماعي بعنوان :تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيزتنافسية منظمات األعمال
تقديم
لقد شهدت نظم املعلومات في العقود األخيرة من القرن املاض ي تغيرات جذرية ومتسارعة ،حيث ظهرت تطبيقات جديدة
ألنظمة املعلومات ومعايير حديثة لتصميم هذه النظم ،وقد ساعد على هذا التطور عوامل عديدة من أبرزها :الثورة
التقنية الهائلة وخاصة في مجال تقنيات املعلومات ،االنفجار املعرفي ،تقدم الفكر اإلداري والتنظيمي ،تطور منظمات
األعمال ،انفتاح البيئة التشريعية والتنظيمية ،وازدياد حدة املنافسة بين املنظمات ،… ،وغيرها.
ومن بين أبرز التطبيقات الحديثة ألنظمة املعلومات نجد ما يعرف بتقنيات الذكاء االصطناعي (Artificial
) Intelligenceالذي يعتبر حقال حديثا نسبيا نشأ كأحد علوم الحاسب التي تهتم بدراسة وفهم طبيعة الذكاء البشري
ومحاكاتها لخلق جيل جديد من الحاسبات الذكية ،التي يمكن برمجتها إلنجاز الكثير من املهام التي تحتاج إلى قدرة عالية
من االستنتاج واالستنباط واإلدراك ،وهي صفات يتمتع بها اإلنسان وتندرج ضمن قائمة السلوكيات الذكية له والتي لم
يكن من املمكن أن تكتسبها اآللة من قبل.
وإذا كانت تطبيقات الذكاء االصطناعي مهمة في كثير من امليادين واملجاالت ،فإنها بالنسبة ملنظمات األعمال تمثل ضرورة
ملحة ال يمكن االستغناء عنها ،حيث أكدت العديد من الدراسات واألبحاث السابقة الغربية منها والعربية على حد سواء
على أهمية هذه التطبيقات في منظمات األعمال ،والتي تمكنها من تحقيق عدة مزايا أبرزها :تحسين عملية اتخاذ
القرارات ،حل كافة املشكالت اإلدارية ،تخفيض التكاليف ،تحسين الجودة ،… ،وغيرها من املزايا التي تساهم بشكل
مباشر في تعزيز تنافسية منظمات األعمال وضمان بقائها ونموها.

د .خوالد أبوبكر
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الفصل األول :اإلطاراملفاهيمي للذكاء
االصطناعي

كتاب جماعي بعنوان :تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيزتنافسية منظمات األعمال
املفاهيم األساسية للذكاء االصطناعي

أ .أمينة عثامنية
جامعة عنابة – الجزائر

امللخص:
تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على املفاهيم األساسية للذكاء االصطناعي من خالل تحديد املفهوم الدقيق للذكاء
االصطناعي ومعرفة خصائصه،أهدافه ،وكذا التعرف على األنظمة الذكية (النظم الخبيرة ،الشبكات العصبية ،نظم
الخوارزميات الجينية ،نظم الوكيل الذكي،نظم املنطق الغامض) كونها تحاكي القدرات الذهنية البشرية وأنماط عملها
كالقدرة على اإلدراك و االستنتاج املنطقي ،وكذا التعلم واكتساب الخبرات.
من خالل هذه الدراسة تم التوصل إلى انه ال يوجد إجماع على تعريف واحد للذكاء االصطناعي ،إال أن كل التعاريف
النظرية للذكاء االصطناعي ترتكز أساسا حول فكرة واحدة مشتركة وهي نقل الذكاء اإلنساني إلى اآللة،بمعنى أخر أن
الذكاء االصطناعي هو الذكاء الذي يصنعه اإلنسان في اآلالت أو الحاسوب.
الكلمات املفتاحية:
الذكاء االصطناعي ،األنظمة الذكية ،املفاهيم األساسية ،التكنولوجيا.

Abstract:
This study aims at shedding light on the main concepts of artificial intelligence (AI) through
defining the accurate concept of AI and its characteristics and objectives, also looking to
‚intelligent systems (Expert System‚ Neural Networks Systems‚ Genetic Algorithms Systems
Intelligent Agents‚ Fuzzy Logic Systems) And its modes of work, such as cognitive ability
and reasoning, as well as learning and gaining experience.
We found that there is no consensus on one definition of AI, but all the theoretical definitions
are based primarily on one common idea: the transfer of human intelligence into the machine.
In other words, AI is the intelligence that man makes in machinery or computer.
Keywords:
Artificial Intelligence, Intelligent Systems‚ Main Concepts‚ Technology.
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كتاب جماعي بعنوان :تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيزتنافسية منظمات األعمال
مقدمة:
إن التطور النوعي واملتسارع الذي أحدثته الثورة التكنولوجية خاصة مع القرن العشرين في مجال تقنيات املعلومات
أدت ظهور تطبيقات و برامج جديدة تتميز بالتنوع واالبتكار املستمر مما زاد من حدة املنافسة على مستوى السوق
العاملي ،ففي اآلونة األخيرة اتجهت التطبيقات الحديثة لتقنيات املعلومات الستخدام الذكاء االصطناعي و األنظمة
الذكية في عالم اإلدارة ،املال واألعمال و كذا االستفادة من قدرة تلك النظم الذكية على اتخاذ القرارات.
وتهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على املفاهيم األساسية للذكاء االصطناعي من خالل تحديد املفهوم الدقيق
للذكاء االصطناعي ومعرفة خصائصه ،أهدافه وكذا التعرف على األنظمة الذكية (النظم الخبيرة ،الشبكات العصبية،
نظم الخوارزميات الجينية ،نظم الوكيل الذكي ،نظم املنطق الغامض) كونها تحاكي القدرات الذهنية البشرية وأنماط
عملها كالقدرة على اإلدراك و االستنتاج املنطقي وكذا التعلم واكتساب الخبرات إضافة تحديد متطلبات نجاح الذكاء
االصطناعي.
تدور فحوى هذه الدراسة حول اإلشكالية الرئيسية التالية:
-

ما هي أبرز الركائز النظرية ملفهوم الذكاء االصطناعي ؟

لإلجابة على اإلشكالية السابقة تم االعتماد على املنهج الوصفي ،وذلك من خالل وصف األطر النظرية ملفهوم الذكاء
االصطناعي و أنظمته الذكية .
كما تم تقسيم هذه الورقة البحثية إلى مجموعة العناصر التالية:
-

نشأة وتطور الذكاء االصطناعي.
مفهوم الذكاء االصطناعي.
خصائص الذكاء االصطناعي.
أهداف الذكاء االصطناعي.
مكونات الذكاء االصطناعي.
تطبيقات الذكاء االصطناعي.
نظم الذكاء االصطناعي.

أوال :نشأة وتطور الذكاء االصطناعي:
الذذذكاء االصذذطناعي هذذو نتذذاج  2000سذذنة مذذن تقاليذذد الفلسذذفة ونظريذذات اإلدراك والذذتعلم و  400سذذنة مذذن الرياضذذيات ال ذ
قذادت إلذذى امذتالك نظريذذات فذي املنطذذق ،االحتمذذال والحوسذبة ،وهذذو تذاري عريذذق فذي تطذذور علذذم الذنفد ومذذا كشذف عذذن قذذدرات
وطريقة عمل الدماغ اإلنساني ،باإلضافة إلى أن الذكاء االصطناعي هو ثمرة الجهود املضنية في اللسانيات ال كشفت عن
تركيذ ذذا ومعذ ذذاني اللغذ ذذة وتطذ ذذور علذ ذذوم الكمبيذ ذذوتر وتطبيقاتهذ ذذا ،األمذ ذذر الذ ذذذي جعذ ذذل مذ ذذن الذ ذذذكاء االصذ ذذطناعي حقيقذ ذذة مدركذ ذذة.
(ياسين ،2011،ص )19
ويعود الذكاء االصطناعي في جذوره الفلسفية إلى الفالسفة اإلغريق  Socrates Aristole, Plato,والفيلسوف
الفرنس  )1626-1561( Francis Baconو  Bertrand Russellالذي قدم ما يعرف ب ذ ( .)Positivism Logicalكما
10

املركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستر اتيجية والسياسية واالقتصادية ،برلين  -أملانيا

كتاب جماعي بعنوان :تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيزتنافسية منظمات األعمال
يعود بجذوره إلى الرياضيات من خالل ثالثة مجاالت هي :الحوسبة  ‚Computationاملنطق ، logicوالنظرية االحتمالية
 ،Probabilityوالجبر الذي تأسد على يد العالم العربي "الخوارزمي"(.ياسين ،2011،ص )19
وفي عام  1956عقد مؤتمر بجامعة دارت موث ) (Dartmouth Collegeوفي هذا املؤتمر إقترح جون ماكارثي ( John

 )Mccarthyإستخدام مصطلح الذكاء االصطناعي(  )Artificial Intelligenceأو ( )AIلوصف الحاسبات اآللية ذات
املقدرة على أداء وظائف العقل البشري .لذا تشمل نظم الذكاء االصطناعي على كل األفراد واإلجراءات واألجزاء املادية
للحاسا اآللي ،والبرمجيات والبيانات واملعرفة املطلوبة لتنمية وتطوير نظم حاسبات آلية ومعدات تظهر خصائص
الذكاء( .اللوزي،2012،ص )20
ولقد كانت هناك حاجة ماسة للتوازي والتوزيع في الذكاء االصطناعي .ففي  ،1973ظهر أول نظام للذكاء االصطناعي.
يتعلق بنظام " "HEARSAYللتعرف على الكالم ( )Labidi et lejouad ‚2006‚P 02
وعلى العموم يمكننا إجمال مختلف املراحل ال مر بها تطور مفهوم الذكاء االصطناعي في الشكل التالي:
الشكل ( :)01مراحل تطور مفهوم الذكاء االصطناعي

1950

أساليب حل املشاكل

1960

1970

أساليب تمثيل املعرفة

العامة

1980

1990

النظم املبنية على املعرفة من نظم الذكاء االصطناعي املتكاملة إلى
21

بيئة املعلومات الشاملة

املصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على :خوالد أبوبكر ،ثاليجية نوة ،)2012( ،أنظمة املعلومات املعتمدة على الذكاء
االصطناعي بين املفاهيم النظرية والتطبيقات العملية في املؤسسة اإلقتصادية ،امللتقى الوطن العاشر حول أنظمة املعلومات
املعتمدة على الذكاء االصطناعي و دورها في صنع قرارات املؤسسة االقتصادية ،جامعة سكيكدة ،الجزائر ،ص .10
ثانيا :مفهوم الذكاء االصطناعي:
يتكون الذكاء االصطناعي من كلمتين هما :الذكاء وكلمة االصطناعي ولكل منهما معنى ،فالذكاء حسا قاموس Webster

هو القدر على فهم الظروف أو الحاالت الجديدة واملتغيرة .أي هو القدرة على إدراك وفهم وتعلم الحاالت أو الظروف
الجديدة ،بمعنى آخر أن مفاتيح الذكاء هي اإلدراك ،الفهم ،والتعلم .أما كلمة الصناعي أو االصطناعي ترتبط بالفعل
يصنع أو يصطنع ،وبالتالي تطلق الكلمة على كل األشياء ال تنشأ نتيجة النشاط أو الفعل الذي يتم من خالل اصطناع
وتشكيل األشياء تمييزا عن األشياء املوجودة بالفعل واملولدة بصورة طبيعية من دون تدخل اإلنسان.
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كتاب جماعي بعنوان :تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيزتنافسية منظمات األعمال
وعلى هذا األساس يعن الذكاء الصناعي (االصطناعي) بصفة عامة الذكاء الذي يصنعه أو يصطنعه اإلنسان في اآللة أو
الحاسوب ،الذكاء الذي يصدر عن اإلنسان باألصل ثم يمنحه لآللة أو للحاسوب .وبالتالي فان الذكاء االصطناعي هو علم
يعرف على أساس هدفه وهو جعل اآلالت (منظومات الحاسوب) تعمل أشياء تحتاج ذكاء( .ياسين ،2012 ،ص )114
فالذكاء االصطناعي هو أحد علوم الحاسا اآللي الحديثة ال تبحث عن أساليا متطورة للقيام بأعمال واستنتاجات
تشابه ولو في حدود ضيقة تلك األسباب ال تنسا لذكاء اإلنسان( .عبد املجيد ،2009 ،ص  )17والغرض منه هو إعادة
البناء باستخدام الوسائل االصطناعية -الحواسيا -التفكير واإلجراءات الذكية(Laurière‚ 1987‚ p02) .
كما يعرف قاموس روبير الصغير الذكاء االصطناعي على أنه" :جزء من علوم الحاسا اآللي ،الذي يهدف ملحاكاة قدرة
معرفية الستبدال اإلنسان في أداء وظائف مناسبة ،في سياق معين ،تتطلا ذكاء"( .بلحمو وأرزي  ،2017،ص )66
ويعتبر الذكاء االصطناعي ذلك العلم الذي يهتم بصنع آالت ذكية تتصرف كما هو متوقع من اإلنسان أن يتصرف،
ويتطرق الذكاء االصطناعي إلى املجاالت التالية ( :روابح وبوداح ،2015 ،ص )203
• اللغة الطبيعية Natural Language Processing
• الروبوت Robotic s
• التعرف على الكالم Speech Undrstanding
• الشبكات العصبية االصطناعية Neural Network
• األنظمة الخبيرة Expert Systems

ولقد عرف بعض الباحثين و املتخصصين الذكاء االصطناعي كل حسا وجهة نظره ،حيث اختلفوا في تعريفه لسبا بسيط
يكمن في أن تعريف الذكاء البشري نفسه يشوبه الكثير من عدم الدقة ،وبالتالي فليد من املستغرب أن يكون هناك خالف على
ما هو الذكاء االصطناعي ،ومن أهم التعريفات املقدمة ضمن هذا الصدد نجد( :خوالد وثاليجية ،2012 ،ص)10
• "أتمتة النشاطات املتعلقة بالتفكير البشري مثل صنع القرار ،حل املشاكل ،التعلم ،...،الخ".)Bellman, 1978(.
• "فن اختراع اآلالت ال تستطيع تحقيق عمليات تتطلا الذكاء اإلنساني".)Chariak and Mc Dermott, 1885(.
• "دراسة الحاسبات ال تجعل عمليات اإلدراك ،التفكير ،التصرف ممكنة".)Winston, 1992(.
• "دراسة كيفية جعل الحواسيا تقوم بأعمال يقوم بها اإلنسان حاليا بشكل أفضل".)Rich and Knight, 1991(.
• "فرع علوم الحاسا املهتم بأتمتة السلوك اإلنساني".)Luger and Stubblefield, 1993(.
كما عرفه " Dan.W.Pattersonأنه نوع من فروع علم الحاسبات الذي يهتم بدراسة و تكوين منظومات حاسوبية
تظهر بعض صيغ الذكاء ،وهذه املنظومات لها القابلية على استنتاجات مفيدة جدا حول املشكلة املوضوعة كما تستطيع
هذه املنظومات فهم اللغات الطبيعية أو فهم اإلدراك الحي وغيرها من اإلمكانيات ال تحتاج ذكاء م ى ما نفذت من قبل
اإلنسان " ( .شي ،2018 ،ص )82
أما  Minskyفهو يعرف الذكاء االصطناعي بأنه ":العلم الذي يمكن اآلالت من تنفيذ األشياء ال تتطلا ً
ذكاء إذا تم
تنفيذها من قبل اإلنسان"( .ياسين،2004،ص)165
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كتاب جماعي بعنوان :تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيزتنافسية منظمات األعمال
في املقابل يعرف  Kurzweilوهو أشهر الباحثين في حقل الذكاء االصطناعي الذكاء االصطناعي على أنه":فن تصنيع آالت
قادرة على القيام بعمليات تتطلا الذكاء عندما يقوم بها اإلنسان"( .الفضلي،2018 ،ص )147
وبصفة عامة يمكن تعريف الذكاء االصطناعي بأنه" :مجموعة الجهود املبذولة لتطوير نظم املعلومات املحوسبة بطريقة
تستطيع أن تتصرف فيها وتفكر بأسلوب مماثل للبشر ،هذه النظم تستطيع أن تتعلم اللغات الطبيعية ،وانجاز مهام
فعلية بتنسيق متكامل ،أو استخدام صور وأشكال إدراكية لترشيد السلوك املادي ،كما تستطيع في نفد الوقت خزن
الخبرات واملعارف اإلنسانية املتراكمة واستخدامها في عملية اتخاذ القرارات"( .خوالد وثاليجية ،2012 ،ص)10
ثالثا :خصائص الذكاء االصطناعي:
يتمتع الذكاء االصطناعي بالعديد من الخصائص و املميزات نذكر منها( :النجار ،2010 ،ص )170
•

استخدام الذكاء في حل املشاكل املعروضة مع غياب املعلومة الكاملة.

•

القدرة على التفكير و اإلدراك.

•

القدرة على اكتساب املعرفة وتطبيقها.

•

القدرة على التعلم والفهم من التجارب والخبرات السابقة.

•

القدرة على استخدام الخبرات القديمة وتوظيفها في مواقف جديدة.
القدرة على استخدام التجربة و الخطأ الستكشاف األمور املختلفة.

•

القدرة على االستجابة السريعة للمواقف والظروف الجديدة.

•

القدرة على التعامل مع الحاالت الصعبة واملعقدة.

•

القدرة على التعامل مع املواقف الغامضة مع غياب املعلومة.

•

القدرة على تمييز األهمية النسبية لعناصر الحاالت املعروضة.
القدرة على التصور واإلبداع وفهم األمور املرئية وإدراكها.

•

القدرة على تقديم املعلومة إلسناد القرارات اإلدارية.

•

•

بعبارة أخرى فإن الذكاء االصطناعي يتمتع بمجموعة املميزات التالية( :مطاي ،2012 ،ص ص )4-3
 -1إمكانية تمثيل املعرفة :إن برامج الذكاء االصطناعي على عكد البرامج اإلحصائية تحتوي على أسلوب لتمثيل
املعلومات إذ تستخدم هيكلة خاصة لوصف املعرفة ،وهذه الهيكلة تتضمن الحقائق ( )Factsوالعالقات بين هذه
الحقائق  Relationshipوالقواعد ال تربط هذه العالقات  ،... ،Rulesالخ ،ومجموعة الهياكل املعرفية تكون فيما بينها
قاعدة املعرفة  Knowledge Baseوهذه القاعدة توفر أكبر قدر ممكن من املعلومات عن املشكلة املراد إيجاد حل لها.
 -2استخدام األسلوب التجريبي املتفائل :من الصفات املهمة في مجال الذكاء االصطناعي أن برامجها تقتحم املسائل ال
ليد لها طريقة حل عامة معروفة ،وهذا يعن أن البرامج ال تستخدم خطوات متسلسلة تؤدي إلى الحل الصحيح ولكنها
تختار طريقة معينة للحل تبدو جيدة مع االحتفاظ باحتمالية تغيير الطريقة إذا اتضح أن الخيار األول ال يؤدي إلى الحل
سريعا ،أي التركيز على الحلول الوافية  Sufficient Solutionsوعدم تأكيد الحلول املثلى أو الدقيقة كما هو معمول به
في البرامج التقليدية الحالية ،ومن هذا املنطلق فإن حل معادالت من الدرجة الثانية ال يعد من برامج الذكاء االصطناعي
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كتاب جماعي بعنوان :تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيزتنافسية منظمات األعمال
ألن الطريقة معروفة ولكن برامج لعبة الشطرنج تعد من األمثلة الجيدة لبرامج الذكاء االصطناعي وذلك لغياب طريقة
واضحة وأكيدة لتحديد الحركة القادمة.
 -3قابلية التعامل مع املعلومات الناقصة :من الصفات األخرى ال تستطيع برامج الذكاء االصطناعي القيام بها قابليتها
على إيجاد بعض الحلول ح ى لو كانت املعلومات غير متوافرة بأكملها في الوقت الذي يتطلا فيه الحل ،وان تبعات عدم
تكامل املعلومات يؤدي إلى استنتاجات أقل واقعية أو اقل جدارة ،ولكن من جانا أخر قد تكون االستنتاجات صحيحة.
 -4القابلية على التعلم :من الصفات املهمة للتصرف الذكي القابلية على التعلم من الخبرات واملمارسات السابقة إضافة
إلى قابلية تحسين األداء باألخذ بنظر االعتبار األخطاء السابقة ،هذه القابلية ترتبط بالقابلية على تعميم املعلومات
واستنتاج حاالت مماثلة وانتقائية وإهمال بعض املعلومات الزائدة.
 -5قابلية االستدالل :وهي القدرة على استنباط الحلول املمكنة ملشكلة معينة ومن واقع املعطيات املعروفة والخبرات
السابقة والسيما للمشكالت ال ال يمكن معها استخدام الوسائل التقليدية املعروفة للحل ،هذه القابلية تتحقق على
الحاسوب بخزن جميع الحلول املمكنة إضافة إلى استخدام قوانين أو استراتيجيات االستدالل Inference Rules and
 Strategiesوقوانين املنطق.
ر ابعا :أهداف الذكاء االصطناعي:
يه ذذدف عل ذذم ال ذذذكاء االص ذذطناعي عموم ذذا إل ذذى فه ذذم طبيع ذذة ال ذذذكاء اإلنس ذذاني ع ذذن طري ذذق عم ذذل ب ذرامج للحاس ذذا اآلل ذذي ق ذذادرة عل ذذى
محاكذاة السذلوك اإلنسذذاني املتسذم بالذذذكاء ،و تعنذ قذذدرة برنذامج الحاسذذا علذى جلذا مسذذألة مذا أو اتخذذاذ قذرار فذذي موقذف مذذا،
حي ذذث أن البرن ذذامج نفس ذذه يج ذذد الطريق ذذة ال ذ يج ذذا أن تتب ذذع لح ذذل املس ذذألة أو للتوص ذذل إل ذذى الق ذرار ب ذذالرجوع إل ذذى العدي ذذد م ذذن
العمليات االستداللية املتنوعة ال غدي بها البرنامج.
ويضع كتاب (وينستون وبرندرجاست )1984 ،ثالثة أهداف أساسية للذكاء االصطناعي تتمثل في( :اللوزي ،2012 ،ص
)21
 -1جعل األجهزة أكثر ذكاء (هدف رئيس ).
 -2فهم ماهية الذكاء.
 -3جعل األجهزة أكثر فائدة.
كما يكمن الغرض من الذكاء االصطناعي في تفسير املوقف أو النص في بعض األحيان ،فهو يتعلق بنشاط البناء ،وظيفة
املوقف و الهدف ،من خالل "حل املشكالت" ال تخص(Cazenave ,2011 ,p 06-07) :
✓ مشكالت التصميم.
✓ مشكالت التخطيط.
✓ مشكالت التشخيص.
وتأسيسا على ما سبق يمكن القول أن للذكاء االصطناعي عدة أهداف يمكن حصر أهمها في النقطتين التاليتين( :عفيفي،
 ،2014ص )24
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كتاب جماعي بعنوان :تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيزتنافسية منظمات األعمال
ذ ذ تمكين اآلالت من معالجة املعلومات بشكل أقرب طريقة اإلنسان في حل املسائل ،بمعنى آخر املعالجة املتوازية
 Parallel Processingحيث يتم تنفيذ عدة أوامر في نفد الوقت وهذا أقرب طريقة اإلنسان في حل املسائل.
ذ ذ فهم أفضل ملاهية الذكاء البشري عن طريق فك أغوار الدماغ ح ى يمكن محاكاته ،كما هو معروف أن الجهاز العصب
والدماغ البشري أكثر األعضاء تعقيدا وهما يعمالن بشكل مترابط ودائم في التعرف على األشياء.
خامسا :مكونات الذكاء االصطناعي:
يقوم علم الذكاء الصناعي ككل على مبدأين أساسيين هما( :عفيفي ،2014 ،ص )32-31
 املبدأ األول :تمثيل البيانات :وهو كيفية تمثيل البيانات أو املشكلة في الحاسوب بحيث يتمكن الحاسوب من
معالجتها وإخراج الخرج املناسا (أو باألحرى  :كيفية وضع املشكلة في صورة مالئمة للحاسوب بحيث يفهمها
ويتمكن من التفكير في حل لها ).
 املبدأ الثاني :البحث :وهو ما نعتبره التفكير بحد ذاته ،حيث يقوم الحاسوب بالبحث في الخيارات املتاحة أمامه
وتقييمها طبقا ملعايير موضوعة له أو قام هو باستنباطها بنفسه ثم يقرر الحل األمثل.
ويتكون الذكاء االصطناعي من ثالثة مكونات أساسية هي ( :عفيفي،2014 ،ص )32
 -1قاعدة املعرفة )  :( Knowledge baseغالبا ما يقاس مستوى أداء النظام بداللة حجم و نوعية قاعدة املعرفة ال
يحتويها و تتضمن قاعدة املعرفة:
 -1-1الحقائق املطلقة :تصف العالقة املنطقية بين العناصر واملفاهيم ومجموعة الحقائق املستندة للخبرة واملمارسة
للخبراء في النظام.
 -2-1طرق حل املشكالت وتقديم االستشارة.
 -3-1القواعد املستندة على صيغ رياضية.
 -2منظومة آلية االستدالل :وهي إجراءات مبرمجة تقود الحل املطلوب من خالل ربط القواعد والحقائق املعينة تكوين
خط االستنباط واالستدالل .
 -3واجهة املستفيد :وهي اإلجراءات ال تجهز املستفيد بأدوات مناسبة للتفاعل مع النظام خالل مرحل التطوير
واالستخدام .
سادسا :تطبيقات الذكاء االصطناعي:
للذكاء االصطناعي عدة مواضيع يطبق فيها نذكر بعضها في نقاط التالية(Caferra ‚2011 ‚p238 ) :
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تصميم النظم الخبيرة.
االستدالل (املنطقي).
األلعاب.
تمثيل املعرفة.
املركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستر اتيجية والسياسية واالقتصادية ،برلين  -أملانيا

كتاب جماعي بعنوان :تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيزتنافسية منظمات األعمال
-

التعلم.
الروبوتات،الرؤية ،الصورة.
التعرف على الكالم و الكتابة.
التفاعل بين الشخص واآللة.
فهم اللغات الطبيعية.
نظام متعدد املواها.
التخطيط.
التخلص من القيود.
اللغويات الحاسوبية.
الشبكات العصبية.

وبصفة عامة يمكننا حصر تطبيقات الذكاء االصطناعي في ثالث مجاالت رئيسية وهي :تطبيقات العلوم اإلدراكية
 ،Cognitive science Applicationsتطبيقات اآلالت الذكية  ،Robotics Applicationsتطبيقات الواجهة
البينية الطبيعية  ، Natural Interface Applicationsوهو ما يبينه الشكل التالي:
الشكل ( :)02تطبيقات الذكاء االصطناعي
الذكاء االصطناعي

تطبيقات اآلالت الذكية

تطبيقات الواجهة البينية

تطبيقات العلوم اإلدراكية

الطبيعية
ذ ذ اإلدراك البصري
ذ ذ اللغات الطبيعية
ذ ذ حاسة اللمد
ذ ذ التعرف على الكالم
ذ ذ البراعة
ذ ذ متعدد الحواس
ذ ذ التنقل الحركي
ذ ذ الواقع االفتراض
ذ ذ الشبكات العصبية
ذ ذ ذ الوكيل الذكي
املصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على:
Edition‚ McGraw-Hill,

th

سابعا :نظم الذكاء االصطناعي:

ذ ذ النظم الخبيرة
ذ ذ نظم التعلم
ذ ذ املنطق الغامض
ذ ذ الخوارزميات الجينية

- O'Brien James‚ (2011) ‚ Management information systems‚ 10
USA, p 422.

تشمل نظم الذكاء االصطناعي ما يلي:
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املركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستر اتيجية والسياسية واالقتصادية ،برلين  -أملانيا

كتاب جماعي بعنوان :تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيزتنافسية منظمات األعمال
 -1النظم الخبيرة  :Expert Systemالنظم الخبيرة هي برامج معلوماتية خاصة تهدف إلى محاكاة منطق اإلنسان
الخاص بالخبراء في ميدان معرفي خاص .ويتكون هذا التعريف من جانبين مهمين ،من جهة ،فإن قيمة البرامج املعلوماتية
الذي هو الضامن لفاعلية النظام الخبير هي إحدى اهتمامات املحوسبين ،ومن جهة أخرى الخبرة في امليدان ال يجا
التحكم فيها هو مجال هندسة املعرفة الذي يبحث عن الفعالية( .بلحمو وأرزي،2017،ص )66
فالنظام الخبير هو ببساطة برنامج حاسوب مصمم لنمذجة معرفة وقدرة الخبير اإلنساني على حل املشكالت ،بمعنى
آخر يستند النظام الخبير إلى مفهوم نمذجة املعرفة املوجودة أصال لدى الخبير اإلنساني ،ومن ثم برمجتها و تخزينها في
قاعدة معرفة لنظام معلومات يرتبط بمجال متخصص من مجاالت املعرفة ،و بنمط معين من األنشطة لكي يستطيع
النظام أن يحل محل الخبير اإلنساني ،ويمارس دوره في حل املشكالت اإلدارية املعقدة من خالل املستفيد النهائي.
(ياسين،2018 ،ص  )224كما يتكون النظام الخبير من عدة مكونات رئيسية نوضحها في الشكل التالي:
الشكل ( :)03املكونات الرئيسية للنظام الخبير

قاعدة المعرفة
Working Memory

Knowledge Base

Conclusions & facts
واجهة االستخدام
محرك إستنتاج
Inference Engine

Agenda
Firing Rules

User
Interface

معلل النتائج
Explanation Facility

املصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على معوض إبراهيم فتحي ،)2010( ،بناء النظم الخبيرة وتطبيقاتها في الحرائق،
الندوة العلمية حول النظم الخبيرة في مكافحة الحرائق في املنشآت املدنية ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض،
اململكة العربية السعودية ،ص.54
ولتطبيق النظم الخبيرة في منظمات األعمال عدة منافع يمكن تلخيصها فيما يلي( :ياسين،2018 ،ص )225
 -1توفر تسهيالت تخزين املعرفة ،تمثيل املعرفة ،استرجاع املعرفة ،واستخدام املعرفة لحل املشكالت ال تخضع
لظروف املخاطرة وعدم التأكد.
2ذ -تقديم الدعم املباشر لعملية اتخاذ القرارات اإلدارية.
3ذ -املحافظة على املعارف والخبرات املتراكمة لعمال املعرفة.
 -4استخدام النظم الخبيرة في الوقت الحقيقي وبغض النظر عن الظروف واألحوال البيئية واالجتماعية والنفسية.
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كتاب جماعي بعنوان :تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيزتنافسية منظمات األعمال
 -5ضمان الرشد والعقالنية عند اتخاذ القرارات اإلدارية.
وتلعا النظم الخبيرة دورا هاما في مجال اتخاذ القرارات حيث تعتمد على أدوات الذكاء االصطناعي في تحديد املشكالت
وذلك بواسطة قاعدة املعرفة ال تعد أحد مكونات النظام الخبير .فهذه األخيرة تقوم بتنمية بدائل الحلول وتقييمها
واقتراح الحل املالئم ،حيت يتوفر للنظم الخبيرة املنطق الذي يساعد على القيام بذلك ،وتستخدم النظم الخبيرة عادة في
مجال األعمال لتقديم النصح و املشورة ،حيث ال تعد بديال عن متخذ القرار نفسه( .حمد ونصيا ،2017 ،ص )200
 -2الشبكات العصبية  :Neural Networks Systemsالشبكات العصبية هي شبكات تستند إلى نظم قواعد املعرفة
املوزعة على حزمة من النظم والبرامج ال تعمل من خالل عدد كبير من املعالجات بأسلوب املعالجة املوازية ،وتستند
الشبكات العصبية على قواعد املعرفة و تستخدم املنطق املبهم غير القاطع( .ياسين،2011،ص )34
كما أن تصميم الشبكات العصبية يحاكي بنية الدماغ اإلنساني وطريقة أدائه ،وذلك من خالل الربط الداخلي للمعالجات
بصورة متوازية وبطريقة ديناميكية تتفاعل بين األنماط والعالقات املوجودة في البيانات ال تعالجها،أي أن الشبكات
العصبية تتعلم التمييز بين البيانات ال تستلمها لكي تستفيد من أكبر قدر ممكن من املعرفة بهدف تنفيذ عدة محاوالت
على نفد البيانات.
وبالتالي ،يمكن القول أن الشبكات العصبية هي نظم معلومات ديناميكية تتشكل و تبرمج طيلة فترة التطوير املخصصة
للتدريا والتعلم .أي أنها نظم تتعلم من التجربة و تكتسا خبراتها ومعارفها من خالل التدريا والتعلم باملمارسة العملية.
(ياسين،2004،ص )169
ويمكن تلخيص مكونات العصبون االصطناعي رياضيا في النموذج التالي:
الشكل ( :)04نموذج الخلية العصبية االصطناعية
E1

املخرجات

وظيفة

وظيفة

التنشيط

التجميع

E2

املدخالت
E3
E4

املصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على:
- Mathivet Virginie‚(2014) ‚L’Intelligence Artificielle pour les développeurs: Concepts et
implémentations en Java‚ Edition ENI ‚ Paris, France, P 433.

وتساهم الشبكات العصبية االصطناعية في صنع القرارات ،لذلك يتطلا عند تصميم هذه الشبكة الحصر الدقيق
للبيانات الداخلة في التصميم ،وترجمتها أرقام وذلك بمراعاة الخطوات التالية( :فروم وآخرون،2009 ،ص )11-10
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تحديد أهداف القرارات ال تتخذها وترتيبها حسا األولوية.
اتخاذ أكثر القرارات فعالية من بين عدد من الخيارات املحتملة.
املركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستر اتيجية والسياسية واالقتصادية ،برلين  -أملانيا

كتاب جماعي بعنوان :تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيزتنافسية منظمات األعمال
-

تنفيذ القرار الذي تتخذه وتقييم النتائج املترتبة عليه.

وتعتبر الشبكات العصبونية االصطناعية نظم معلومات حاسوبية ديناميكية تشكل وتبنى وتبرمج طيلة فترة التطوير
املخصصة للتدريا والتعلم ،أي أنها تتعلم من التجربة وتكتسا معارفها من خالل التدريا واملمارسة العملية ،فه
تستطيع تمييز األنماط وتحديد الرموز املكتوبة بخط اليد والتعرف على الكلمات ،والتنبؤ باملتغيرات وغيرها من
التطبيقات املختلفة خاصة في مجاالت املال واألعمال( .فروم وآخرون ،2009 ،ص )13
 -3نظم الخوارزميات الجينية  : Genetic Algorithms Systemsالخوارزمية الجينية ( )GAهي برامج الكمبيوتر
ال تحاكي عمليات بيولوجية من أجل تحليل مشاكل النظم التطورية ،وقد ظهرت الخوارزميات الجينية بشكلها الحالي
في العام ( )1975على يد جون هوالند  John Hollandفي جامعة ميتشيغان ،وتطورت في بداية الثمانينات لتصبح أحد
الطرق الهامة و الفعالة للتعامل مع مسائل االستقصاء املعقد  Optimization Searchوالبحث عن األمثلية ،ووصفت
بالجينية نظرا العتمادها الشديد على محاكاة عمل الجينيات الوراثية للتوصل للحل األمثل( .جباري ،2017 ،ص )133
وتقوم هذه التقنية على فكرة عملية لبرنامج محوسا تتنافد فيه الحلول املمكنة للقرار مع بعضها البعض ،ومن خالل
الكفاح التطوري فإن البقاء هو لألفضل .كما تستخدم في مجاالت األعمال املالية واملصرفية ،العمليات اللوجستية
والسيطرة على حركة املواد( . .خنشور ومقراني،2012،ص)14
 -4نظم املنطق الغامض (الضبابي)  :Fuzzy Logic Systemsيطلق كذلك على املنطق الغامض (الضبابي) اسم
املنطق املبهم أو املائع ،فهو طريقة تعتمد على اإلدراك وتحاكي طريقة إدراك العنصر البشري من حيث تقدير القيم عن
طريق بيانات غير ضبابية .Fuzzy Data
وتتكون تقنية املنطق املبهم من مجموعة مختلفة تضم مفاهيم وتقنيات التعبير أو االستدالل للمعرفة غير املؤكدة،
املتغيرة أو غير املجسدة تماما في الواقع ،ويستطيع املنطق املائع من تشكيل سلسلة قواعد ملوضوع ال يحتمل القيم غير
البنائية ،أو البيانات غير التامة ،والحقائق الغامضة .وعلى عكد املنطق القاطع الذي تعمل به برامج الكمبيوتر
التقليدية أي منطق الوصل والقطع... On/Off, Yes/No, Right/Wrong ,الخ إذ يقوم املنطق الجديد على
استكشاف الظواهر والحاالت األخرى الوسطى أو غيرها ،بمعنى البحث عن املنطقة الرمادية بين اللونين املتناقضين
األسود واألبيض( .خوالد وثاليجية ،2012 ،ص )15
وتستخدم تقنيات ونظم املنطق الغامض أو الضبابي مع نظم مندمجة أخرى تعمل بتقنيات الذكاء االصطناعي مثل
النظم الخبيرة ال تعمل باملنطق الغامض ،والشبكات العصبية باملنطق الغامض أو شبكات املنطق الغامض Fuzzy
 Netفي أهم مجاالت األعمال وبصورة خاصة في التطبيقات املصرفية كالتنبؤ بالعائد املتوقع من األوراق املالية ،وإدارة
املخاطر ،وتخطيط السيولة النقدية ،وإدارة محفظة االستثمار ،غير ذلك من التطبيقات املهمة( .ياسين ،2004 ،ص
)182
 -5نظم الوكيل الذكي  : Intelligent Agentsيعرف الوكيل الذكي بكونه عبارة عن كائن يستطيع إدراك بيئته ال
يكون موجودا فيها ،وذلك عبر املستشعرات ال يمتلكها هذا الكائن ،ومن ثم التجاوب معها بواسطة آليات التنفيذ أو
الجوارح( .جباري ،2017 ،ص )133
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كتاب جماعي بعنوان :تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيزتنافسية منظمات األعمال
كما أن الوكيل الذكي هو أحد تطبيقات التنقيا عن البيانات من شبكة اإلنترنت أو من قواعد بيانات اإلنترنت ،ويعمل
الوكيل الذكي من خالل حزمة برمجية تقوم بتنفيذ مهام محددة أو واجبات ذات طبيعة متكررة أو تنبؤية للمستفيد،
ولدعم نشاط أعمال أو تطبيقات برامج أخرى (.ياسين،2012،ص)130
ويتكون الوكيل الذكي من العناصر التالية ال تتفاعل بينها( :جباري ،2017 ،ص)133
أ -اإلدراك :البيانات ال يتلقاها الوكيل عن طريق املستشعرات.
ب -ردة الفعل :األحداث الصادرة عن الوكيل.
ت -الوكيل العقالني أو الوكيل املنطقي :هو الوكيل الذي يتصرف بشكل صحيح وهذا يعن رياضيا أن كل صف من
صفوف جدول الدالة تحتوي على بيانات صحيحة.
إن نظم الوكيل الذكي تساهم في تخفيف أعباء اإلدارة اإللكترونية ،كما تضمن االستجابة السريعة لطلبات العمالء،
استقبال رسائلهم ومالحظاتهم ال تخص جودة املنتجات والخدمات املقدمة من طرف املنظمة.
و في بعض األحيان تلجأ اإلدارة إلى تكليف الوكيل الذكي بقراءة البريد اإللكتروني وتصفية أو فرز تقارير وكالء البيع،
وربما للبحث عن أرخص تذكرة للطيران أو عن أفضل صفقة مبيعات تم تنفيذها خالل آخر شهر من قبل فروع
الشركة ،وغير ذلك من املهام ال تخلو من الذكاء واملهارة .وتوجد اليوم استخدامات متنوعة وواسعة لبرامج الوكيل
الذكي في نظم التشغيل ،برامج التطبيقات ،أدوات الشبكات ،األعمال اإللكترونية و التجارة اإللكترونية( .ياسين،2012 ،
ص.)130
خاتمة:
اتضح من خالل هذه الدراسة أنه ال يوجد إجماع على تعريف واحد للذكاء االصطناعي ،إال أن كل التعاريف النظرية
ترتكز حول فكرة واحدة مشتركة بين كل الباحثين آال وهي " :أن الذكاء االصطناعي هو الذكاء الذي يصنعه اإلنسان في
اآلالت أو الحواسيا".حيث يعتبر الذكاء االصطناعي قفزة نوعية في حقول العلوم النظرية والتطبيقية إذ استطاع هذا
األخير نقل الذكاء الذي يشبه ذكاء الدماغ البشري إلى اآلالت الحاسوبية ،ولقد أصبح اليوم الذكاء االصطناعي يحاكي
القدرات الذهنية البشرية وأنماط عملها في بعض عمليات اإلدراك ،االستنتاج املنطقي وكذا التعلم واكتساب الخبرات
واملهارات ،وذلك عن طريق عدة تقنيات وبرامج تتسم بالتنوع واالبتكار املستمر وهو ما يعرف بأنظمة الذكاء االصطناعي
كالنظم الخبيرة ،الشبكات العصبية،نظم الخوارزميات الجينية،نظم الوكيل الذكي ،نظم املنطق الضبابي.
وانطالقا مما سبق ،يمكننا القول أن الذكاء االصطناعي هو علم وتكنولوجيا يهتم بدراسة تطوير وظائف الحاسوب
بصورة متوازية مع الذكاء اإلنساني بحيث تصبح لدى الحاسوب القدرة على اإلدراك ،التعلم،حل املشكالت واتخاذ
القرارات بأسلوب منطقي وبنفد طريقة تفكير العقل البشري.
ولقد غزى الذكاء االصطناعي كل املجاالت بما فيها مجال املال و األعمال حيث أثبتت األنظمة الذكية املستخدمة داخل
منظمات األعمال و اإلدارات الدور الكبير الذي تلعبه تلك األنظمة في انجاز املهمات الصعبة والدقيقة بكل كفاءة
وفعالية خاصة ما يتعلق بقدرتها على حل املشاكل واختيار أفضل الحلول و البدائل املمكن للمنظمة.
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كتاب جماعي بعنوان :تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيزتنافسية منظمات األعمال
وفي األخير يمكن تقديم التوصيات التالية:
ذ ذ ذ ضرورة انتهاج تطبيقات الذكاء االصطناعي في منظمات األعمال واستخدامها في مجال صنع القرارات اإلدارية.
ذ ذ العمل على تحسين مستوى العمال وتدريبهم على استعمال التكنولوجيا و النظم الذكية من خالل التطلع ومواكبة
التطورات الحاصلة في ظل الذكاء االصطناعي.
ذ ذ تجنيد املؤسسات الجامعية و التعليمية على تكوين طلبة متخصصين في مجال الذكاء االصطناعي ،كما يجا على
املؤسسات الجامعية نشر الثقافة التكنولوجية وتوعية املؤسسات ومنظمات األعمال باآلثار االيجابية للذكاء االصطناعي
من خالل املؤتمرات،امللتقيات ،الندوات ،األيام الدراسية ،... ،إلخ.
ذ ذ ذ تخصيص الدعم املعنوي واملادي للباحثين املتخصصين في حقول التكنولوجيا بصفة عامة وحقل الذكاء االصطناعي
بصفة خاصة.
قائمة املراجع:
املراجع العربية:
 الفضلي صالح ،)2018( ،آلية عمل العقل عند اإلنسان ،الطبعة األولى ،عصير الكتا للنشر والتوزيع ،القاهرة ،مصر . اللوزي موس ى ،الذكاء االصطناعي في األعمال ،)2012(،بحث قدم املؤتمر السنوي الحادي عشر ذكاء األعمال واقتصاداملعرفة،كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،جامعة الزيتونة ،عمان ،األردن.
 النجار فايز جمعة ،(2010) ،نظم املعلومات اإلدارية منظور إداري،الطبعة الثانية ،دار الحامد للنشر والتوزيع ،عمان،األردن.
 بلحمو فاطمة الزهراء ،أرزي فتحي ،)2017( ،مساهمة األنظمة الخبيرة في تحسين اتخاذ القرار في املؤسسة الجزائريةدراسة حالة  ABRAS SPAبمدينة سعيدة،Revue Maghrébine Management Des Organisations ،
املجلد  ،02العدد  ،01جامعة أبو بكر بلقايد ،تلمسان ،الجزائر.
 جباري لطيفة ،)2017( ،دور نماذج الذكاء االصطناعي في اتخاذ القرار ،مجلة العلوم اإلنسانية ،املجلد ،01العدد ،01املركز الجامعي تندوف ،الجزائر.
 جهاد أحمد عفيفي ،)2014( ،الذكاء االصطناعي واألنظمة الخبيرة ،الطبعة األولى ،دار أمجد للنشر و التوزيع ،عمان،األردن.
 حمد شفاء ،نصيا رجم ،)2017( ،دور األنظمة الخبيرة في صناعة القرارات اإلستراتيجية في منظمات األعمال ،مجلةالعلوم االجتماعية واإلنسانية ،املجلد  ،08العدد  ،01جامعة العربي التبس  ،تبسة  ،الجزائر.
 خنشور جمال ،مقراني أحالم ،)2012 (،املفاهيم األساسية حول أنظمة املعلومات املبنية على الذكاء االصطناعي ودورهافي صنع القرار ،امللتقى الوطن العاشر حول أنظمة املعلومات املعتمدة على الذكاء االصطناعي و دورها في صنع قرارات
املؤسسة االقتصادية،جامعة سكيكدة ،الجزائر.
 خوالد أبوبكر ،ثاليجية نوة ،)2012( ،أنظمة املعلومات املعتمدة على الذكاء االصطناعي بين املفاهيم النظريةوالتطبيقات العملية في املؤسسة اإلقتصادية ،امللتقى الوطن العاشر حول أنظمة املعلومات املعتمدة على الذكاء
االصطناعي و دورها في صنع قرارات املؤسسة االقتصادية ،جامعة سكيكدة ،الجزائر.
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تطبيقات الذكاء االصطناعي الداعمة للقرارات اإلدارية في منظمات األعمال

أ .هاجر بوعوة
جامعة الجزائر  – 3الجزائر

امللخص:
توجد أجيال متنوعة من نظم مساندة القرارات التي ترتبط بحقل الذكاء االصطناعي ،والتي تتناول هذه الورقة البحثية
دراسة وتحليل أهم تطبيقاتها ،أدواتها وتقنياتها في منظمات األعمال الحديثة ،وبصورة تغطي املفردات املنهجية األساسية
ملساق تطبيقات الذكاء االصطناعي الداعمة للقرارات اإلدارية ،حيث جرى التركيز على تحليل ومناقشة نظم الدعم الذكي
للقرارات مثل :نظم وتقنيات الشبكات العصبية ،نظم املنطق الضبابي (الغامض) ،الخوارزميات الجينية ،والنظم
الخبيرة.
الكلمات املفتاحية:
الذكاء االصطناعي ،القرارات اإلدارية ،النظم الذكية ،منظمات األعمال.

Abstract:
There are various generations of decision support systems related to artificial intelligence, this
research paper examines and analyzes the most important applications, tools and techniques
in modern business organizations, covering the basic methodological vocabulary of the course
of artificial intelligence applications in support of administrative decisions. For decisions such
as: neural networks systems and techniques, fuzzy logic systems, genetic algorithms, expert
systems.
Keywords:
Artificial Intelligence, Management Decisions, Intelligent Systems, Business Organizations.

23

املركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستر اتيجية والسياسية واالقتصادية ،برلين  -أملانيا

كتاب جماعي بعنوان :تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيزتنافسية منظمات األعمال
مقدمة:
إن التطور النوعي السريع في تقنيات املعلومات أدى إلى ظهور نظم وتطبيقات جديدة ،هي عبارة عن تقنيات أو تكنولوجيا
معلومات ما بعد عصر الصناعة مثل :تطبيقات الذكاء االصطناعي التي تعتبر نظم ذكية تستخدم قواعد املعرفة ونظم
قواعد املعرفة ليس فقط من أجل تمثيل املعرفة أو تخزين املعرفة املكتسبة بل من أجل دعم عملية إنتاج املعرفة أيضا.
كما أن تطبيقات الذكاء االصطناعي التي سيتم مناقشتها في هذه الدراسة مثل :النظم الخبيرة ،الشبكات العصبية
االصطناعية ،نظم املنطق الغامض ،نظم الخوارزميات الجينية ال تنشد حلوال مبرمجة ملشاكل األعمال وإنما تستخدم
تقنيات اإلدارة والتفكير االستكشافي  Heuristic Reasoning Techniquesللتوصل إلى فهم عميق للمشكلة موضوع
البحث والتوصل إلى أفضل الحلول للمشكلة من دون إنتاج خوارزميات محددة كما هو حال الحوسبة التقليدية ،وهذا
ما يجعل هذه التطبيقات تملك القدرة الالزمة على تشكيل سلسلة من القواعد ملوضوع ال يحتمل إال القيم غير املتاحة
والحقائق االحتمالية كما هو الحال في املنطق الضبابي املبهم ،أو النظم الخبيرة التي تعمل وفق هذا املنطق.
مشكلة الدراسة وأسئلتها:
بناءا على ما تقدم ،تحددت مشكلة الدراسة في اإلجابة على التساؤل التالي:
 فيما تتمثل أهم تطبيقات الذكاء االصطناعي الداعمة للقرارات اإلدارية في منظمات األعمال؟ويتفرع هذا التساؤل إلى عدة تساؤالت فرعية تتمثل في ما يلي:
 .1ماذا يقصد بالذكاء االصطناعي ؟ وما هي أهم خصائصه ؟
 .2ما هي طريقة عمل تطبيقات الذكاء االصطناعي في حل املشاكل ؟
 .3ما هي املزايا املترتبة عن استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي في منظمات األعمال ؟
أهمية الدراسة:
تستمد الدراسة الحالية أهميتها من النقاط اآلتية:
 .1إن الذكاء االصطناعي هو تقنية حديثة أصبحت حتمية للحصول على كفاءة أكبر وفرص جديدة لتحقيق امليزة
التنافسية للعديد من منظمات األعمال؛
 .2إن التطبيقات الحديثة لتقنيات املعلومات تتجه نحو استخدام قدرات الذكاء االصطناعي في مجاالت الدعم
األساسية لإلدارة وبصورة خاصة في دعم القرارات اإلدارية بطرق غير تقليدية؛
 .3إن معظم الدراسات السابقة أهملت تماما تقنيات عمل تطبيقات الذكاء االصطناعي في حل املشاكل ،وهيكلها
البنيوي؛
 .4حداثة هذه الدراسة وإمكانية إفادتها للمنظمات ألنها بأمس الحاجة ملثل هذه الدراسة لكونها تتعامل مع العديد
من األنظمة والتطبيقات التي تدعم وتساند القرارات اإلدارية ،وبالتالي تمكن هذه املنظمات من االستفادة من
نتائجها .مما سوف تنعكس هذه الدراسة على تطوير أدائها لغرض تعزيز موقعها التنافس ي؛
 .5اعتبار هذه الدراسة نقطة انطالق ملزيد من الدراسات املستقبلية فيما يتعلق بموضوعها.
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كتاب جماعي بعنوان :تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيزتنافسية منظمات األعمال
أهداف الدراسة:
يتمثل الهدف الرئيس ي لهذه الدراسة في محاولة التعرف ودراسة تطبيقات الذكاء االصطناعي الداعمة للقرارات اإلدارية،
من خالل تحقيق األهداف التالية
 -1تحديد مفهوم حقل الذكاء االصطناعي ،واألهمية النسبية لكل من مكوناته التي يضمها؛
 -2تحديد طريقة عمل أبرز تطبيقات الذكاء االصطناعي املعروفة في حل املشاكل؛
 -3تحديد بنية وهيكل تطبيقات الذكاء االصطناعي (نظم وتقنيات الشبكات العصبية ،نظم املنطق الضبابي،
الخوارزميات الجينية والنظم الخبيرة) ؛
 -4تحديد املنافع التي تتيحها تطبيقات الذكاء االصطناعي عند استخدامها.
هيكل الدراسة:
بناء على مشكلة الدراسة وأهدافها وأهميتها فإنه يمكن تحديد عناصر الدراسة كما يلي:
 املبحث األول :تحليل مفهوم الذكاء االصطناعي؛ املبحث الثاني :دراسة تطبيقات الذكاء االصطناعي الداعمة للقرارات اإلدارية في منظمات األعمال؛املنهج املتبع:
تم استخدام املنهج االستقرائي ،وذلك من خالل استقراء وتحليل الدراسات واألبحاث والكتب والدوريات التي ترتبط
بمجال الدراسة ،بغرض التعرف على األساس النظري لتطبيقات الذكاء االصطناعي الداعمة للقرارات اإلدارية في
منظمات األعمال.
املبحث األول :تحليل مفهوم الذكاء االصطناعي:
سيتم في هذا املبحث تقديم بعض املفاهيم الخاصة بالذكاء االصطناعي وأهم األسباب التي دعت منظمات األعمال
لالهتمام به ،ثم التطرق إلى عائلة الذكاء االصطناعي ،وبعدها تتم صياغة أهم خصائصه.
أوال :مفهوم الذكاء االصطناعي:
يتكون مصطلح الذكاء االصطناعي من كلمتي" الذكاء" و"االصطناعي" ،فكلمة الذكاء  Intelligenceيعرف حسب قاموس
 Websterبأنه القدرة على فهم الظروف أو الحاالت الجديدة (أو املتحولة) ،أو بتعريف أكثر شموال يعني الذكاء القدرة
على إدراك وفهم وتعلم الحاالت أو الظروف الجديدة .أي أن مفاتيح الذكاء هي اإلدراك ،الفهم ،والتعلم (Ray, 1990, p.
) ،174أما كلمة االصطناعي ترتبط بالفعل يصطنع وبالتالي تطلق الكلمة على كل األشياء التي تنشأ نتيجة النشاط أو
الفعل التصنيفي تميزا عن األشياء أو الظواهر الطبيعية املوجودة بالفعل والتي ليس لها عالقة مباشرة بتدخل اإلنسان.
وعلى هذا األساس ،يعني الذكاء االصطناعي بصفة عامة الذكاء الذي يصنعه اإلنسان في اآللة أو الحاسوب .وهو الذكاء
الذي يصدر عن اإلنسان باألصل ثم يمنحه أو يهبه لآللة أو ملنظومة الحاسوب (ياسين ،2017 ،ص .)179
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كتاب جماعي بعنوان :تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيزتنافسية منظمات األعمال
يعرف كل من  Barr and Feigenbumالذكاء االصطناعي بأنه" :حقل علم الحاسوب املهتم بتصميم نظم حاسوب
ذكية ،نظم حاسوب تعرض خصائص الذكاء في السلوك اإلنساني"). (Barr and Feigenbaum, 1981, p. 95
ويعرف  Minskyالذكاء االصطناعي بأنه" :العلم الذي يمكن اآلالت من تنفيذ األشياء التي تتطلب ذكاء إذا تم تنفيذها من
قبل اإلنسان" ،وكان مؤتمر  Dart-mouthالذي انعقد في سنة  1956قد عرف الذكاء االصطناعي بأنه" :حقل دراسة
يرتبط باستعراض الذكاء في اآللة ،وهذا يتضمن القدرة على التفكير ،التعلم ،الفهم وتطبيق املعنى" (Minsky, 1961,
).p. 120

من خالل املفاهيم السابقة ،يمكن القول أن الذكاء االصطناعي هو عبارة عن علم وتكنولوجيا يستند على حقول مثل
علم الحاسوب  ،Computer Scienceعلم النفس  ،Psychologyاللسانيات  ، Linguisticsالرياضيات
 ،Mathematicsالهندسة  . Engineeringوهو في الواقع يمثل نتاج انجازات العقل اإلنساني ،نتاج حضارة اإلنسان
في كل زمان ومكان.
ويعزى اهتمام منظمات األعمال خصوصا بالذكاء الصناعي لألسباب اآلتية (العمري ،2015 ،ص ص :)96-95
▪
▪
▪
▪
▪

إنشاء قاعدة معرفية تدعم الذاكرة التنظيمية بحيث يرجع إليها العاملون في حصولهم على املعرفة وتعلم
القواعد التجريبية التي ال تتوفر في الكتب والوثائق؛
تخزين املعرفة املرتبطة بالذكاء االصطناعي خوفا من فقدانها أو تسريبها بسبب دوران العاملين أو استقالتهم أو
وفاتهم؛
إنشاء آلية ال تكون خاضعة للمشاعر البشرية كالقلق أو التعب أو اإلرهاق وخاصة في املنظمات التي يتميز
العمل بها باإلرهاق والخطر؛
امتالك وسائل ناجحة في تطبيقاتها إلدارة األزمات؛
توليد الحلول الناجحة للمشكالت املعقدة يغني القاعدة املعرفية ويعزز من الذاكرة التنظيمية التي تمكنها من
التحليل واملعالجة للمشكالت في الوقت املناسب واملطلوب؛

ثانيا :عائلة الذكاء االصطناعي:
تضم عائلة الذكاء االصطناعي تطبيقات رئيسية متنوعة مثل معالجة اللغة الطبيعية ،النظم الخبيرة ،الشبكات
العصبية ،املنطق الغامض (الضبابي) ،استخدام الحاالت ،والوكيل الذكي (ياسين ،2017 ،ص .)181
ويمكن سرد أنواع عديدة أخرى من التطبيقات املختلفة في حقول العلوم والتكنولوجيا خاصة وأن حلقات االبتكار
التكنولوجي في مجال الذكاء االصطناعي متجددة ومفتوحة على التطوير واإلبداع ،ولهذا السبب فإن ما اصطلح على
تسميته بعائلة الذكاء االصطناعي إنما تعني مجموعة التطبيقات الحالية والجديدة في الحقول العملية والنظرية املختلفة
وال تعني أبدا مجاالت محددة وثابتة .وعليه يمكن عرض عائلة الذكاء االصطناعي كما هو موضح في الشكل رقم ( )1املوالي:
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كتاب جماعي بعنوان :تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيزتنافسية منظمات األعمال
الشكل ( :)1عائلة الذكاء االصطناعي
الذكاء االصطناعي

تطبيقات الواجهة

تطبيقات اآلالت

البيئية الطبيعية

الذكية

Natural
Interface

Robotics

تطبيقات علم الحاسوب

تطبيقات العلوم

Computer science
Applications

Cognitive
Science

Applications

 -حاسوب الجيل الخامس

-اللغات الطبيعية

 -اإلدراك املرئي

-تمييز الخطاب

 -البراعة

-الواقع االفتراض ي

 -النقل

 -املعالجة الرمزية

-الواجهات البينية املتعددة

 -التنقل

 -الشبكات العصبية

 -املعالجة املتوازية

 النظم الخبيرة نظم تستند على املعرفة النظم املتعلمة املنطق الغامض -الوكيل الذكي

املصدر :ياسين سعد غالب ،)2017( ،نظم مساندة القرارات ،دار املناهج للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،ص.181 .

إن مجاالت تطبيق الذكاء االصطناعي تشمل كما هو واضح في الشكل السابق تطبيقات علوم الحاسوب على مستوى
العتاد والبرمجيات وبصورة خاصة عتاد وبرامج الجيل الخامس ،عتاد وبرامج املعالجة املتوازية ،واملتوازية الكثيفة،
واملعالجة الرمزية إلى تطبيقات الذكاء االصطناعي في املجال البيولوجي ،علم النفس ،الرياضية وحقول أخرى تهتم في بنية
ووظائف الدماغ وقدراته األصلية في التفكير ،التعلم ،االستنتاج وخزن ومعالجة املعلومات واملعرفة (ياسين ،2017 ،ص
 . )182كما تشمل هذه املجاالت استخدام الذكاء االصطناعي في اللسانيات ،تصميم واجهات العمل البينية وخلق الواقع
االفتراض ي (أو التخيلي) إلى جانب جهود دمج الذكاء في اآللة وتحسين أدائها لتقارب السلوك الذكي في أداء اإلنسان
واستجابته ملتغيرات الظروف التي تتطلب التكيف والتحديث ،فكل هذه املجاالت التطبيقية املختلفة تتعاط مع مظاهر
السلوك أو اإلدراك الذكي ،وبالتالي تشترك في تمثيلها لخصائص هذا السلوك .غير أن االختالف املوجود بينها هو درجة
تعبيرها الذكي ،ومستوى تمثيلها للسلوك الواقي من حيث اإلدراك والفعل.
ثالثا :خصائص الذكاء االصطناعي:
تتمثل أهم خصائص الذكاء االصطناعي في ما يلي (توربان ،2000 ،ص :)87
 .1التفكير واإلدراك؛
 .2استخدام الذكاء لحل املشاكل؛
 .3التعلم أو الفهم من التجربة؛
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كتاب جماعي بعنوان :تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيزتنافسية منظمات األعمال
 .4اكتساب املعرفة وتطبيقها؛
 .5عرض اإلبداع والتخيل؛
 .6التعامل مع الحاالت املعقدة؛
 .7االستجابة السريعة وبنجاح للحاالت والظروف الجديدة؛
 .8تمييز األهمية النسبية لعناصر الحالة أو الظرف؛
 .9التعامل مع املعلومات غير التامة والغامضة؛
 .10دعم القرارات اإلدارية؛
املبحث الثاني :دراسة تطبيقات الذكاء االصطناعي الداعمة للقرارات اإلدارية في منظمات األعمال:
من غير املمكن دراسة وتحليل كل مجاالت تطبيق الذكاء االصطناعي في عمليات وأنشطة اإلدارة ،أو بيئة األعمال بصورة
عامة واألعمال االلكترونية على وجه الخصوص ،فانه باإلمكان دراسة أهم منظومات الذكاء االصطناعي املستخدمة
لدعم القرارات اإلدارية من خالل نوع اإلسناد الذي تقدمه لصانع القرار ومستوى القرار الذي يسانده وطبيعة املجال
التطبيقي املناسب ،وهذا ما سوف نجده في هذا املحور.
أوال :نظم الشبكات العصبية :Neural Network Systems
 -1تعريف الشبكات العصبية:
هي نظم معلومات محو سبة مصممة على غرار بنية الدماغ وبمحاكاة طريقة عمله .غير أن الشبكة العصبية املحو سبة
هي أسهل بكثير من معمار الدماغ ومن بنية الخلية العصبية نفسها .فالدماغ يحتوي على  1011أو  100بليون خلية
عصبية تعمل بالتوازي .ولكل خلية ارتباطات بحوالي  104من الوصالت  ، Synaptique Junctionأي بحوالي 1015
Quadrillion Synapsesللدماغ كله ،وبتعبير آخر يمثل نظاما ديناميكيا بتغذية عكسية ،متوازي بكثافة وغير خطي
) .(Kosko, 1997, p. 13ومع ذلك ،فان الشبكات العصبية تحاول أن تعمل بالطريقة نفسها عمل الدماغ ومن خالل
الربط الداخلي للمعالجات التي تعمل بالتوازي وتتفاعل بطريقة ديناميكية بين األنماط والعالقات املوجودة في البيانات
التي تقوم بمعالجتها ،وهذا يعني أنها تتعلم لتمييز ما تستلمه من بيانات وتستفيد من أكبر قدر من املعرفة لتنفيذ عدة
محاوالت على نفس البيانات ،وتتعلم الشبكات العصبية من خالل التقنيات الرياضية واإلحصائية كيفية تمييز األنماط
والعالقات لكن من دون أن تستند هذه الشبكات على نماذج رياضية أو إحصائية .أي أن التقديرات اإلحصائية لهذه
الشبكات ال تعمل وفق نموذج يوضح كيفية اعتماد املخرجات على املدخالت ألنها تقديرات خالية من النموذج (ياسين،
 ،2017ص  ،)184وبالتالي ،يمكن القول أن الشبكات العصبية هي نظم معلومات ديناميكية تتشكل وتبرمج طيلة مدة
التطوير املخصصة للتدريب والتعلم .أي أنها نظم تتعلم من التجربة وتكتسب خبراتها ومعارفها من خالل التدريب والتعلم
باملمارسة العملية ،كما ترتبط الشبكات العصبية بحقل الذكاء االصطناعي ،إال أن دراسات وتطبيقات الشبكات قد
شكلت رافدا متمايزا عن نظم الذكاء الصناعي األخرى وبصورة خاصة النظم الخبيرة كما سيرى التمييز بينهما الحقا.
وتقوم هذه الشبكات على فكرة خلق قدرات الذكاء والتعلم في منظومات الحاسوب وتميل إلى استخدام الرموز في حل
املشاكل من خالل عملية التعلم والتكيف الذاتي مع الظروف واملتغيرات موضوع الفحص والتحليل والدراسة (Alter,
) ،2002, p. 326وتستخدم اليوم الشبكات العصبية املحو سبة في مختلف مجاالت أنشطة األعمال واملال والصناعة
والخدمات والتجارة وعلى وجه التحديد تستخدم الشبكات العصبية بصورة واسعة في دعم القرارات املالية واملصرفية،
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كتاب جماعي بعنوان :تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيزتنافسية منظمات األعمال
وتحليل وإدارة محفظة االستثمار ،والتنبؤ بأسعار األسهم والسندات والتنبؤ بأسعار صرف العمالت ،كما تزدهر
تطبيقات الشبكات العصبية املحو سبة في مجال إدارة العمليات ولحل املشكالت اللوجستية ودعم قرارات الرقابة
والسيطرة...الخ.
 -2بنية الشبكات العصبية:
• تقنيات عمل الشبكات العصبية:
تعمل الشبكات العصبية وفق منطق املعالجة املتوازية  Parallel Distributed Processingالتي تستخدم الرموز في
حل املشاكل من خالل عملية التعلم والتحديث ،كما تعمل أيضا بأسلوب املعالجة املتوازية املكثفة واملوزعة للتطبيقات
املعقدة والكبيرة .تتكون بنية الشبكة العصبية املحو سبة من عدد من الخاليا العصبية االصطناعية Artificial
 Neuronكل خلية عصبية تتكون من العناصر التالية كما هو واضح في الشكل رقم ( )2التالي:
الشكل ( :)2خلية عصبية اصطناعية

(F) net

W1

X1

W2

X2

W3

X3

W4

Xn

Source: Alter S, (2002), Information Systems: The Foundation Of E-Business, New York,
Prentice-Hall, USA, P. 340.

ومن الشكل ( )1أعاله يتضح أن العناصر املكونة للشبكة العصبية تشمل:
أ .إشارات املدخالت : Input signals, xi
وهي عناصر البيانات التي تأتي من البيئة الخارجية أو من نشاط خاليا عصبية أخرى.
ب .التنشيط :An activation level- wixi
يحدد مستوى التنشيط القوة املتراكمة إلشارات مدخالته من خالل وزن االرتباط  Connection weightاملعطى
لعنصر املدخالت.
ت .مخرجات الخلية العصبية:
ويتم الحصول عليها في ضوء النتيجة النهائية التي تحسبها الدالة الوظيفية ( )F.املوجودة في الخلية العصبية .وتمثل
املخرجات حل املشكلة وتظهر بقيم عددية مثل ( )+1أو (.)0
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كتاب جماعي بعنوان :تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيزتنافسية منظمات األعمال
فيما يخص طريقة عمل الشبكة العصبية يمثل كل عنصر من عناصر املدخالت خاصة إشارة فإذا كانت املشكلة إصدار
موافقة أو عدم املوافقة على منح قرض مصرفي تكون الخاصية ذات عالقة بالدخل الشهري ،والرصيد املصرفي أو ملكية
العقار ،....أما األوزان املعطاة فإنها تعبر عن القوة النسبية أو القيمة الرياضية للبيانات املدخلة أو للتوصيالت املختلفة
التي تنقل البيانات من مستوى إلى آخر (ياسين ،2017 ،ص  .)190وفي مستوى التنشيط توجد دالة التجميع التي تمثل
املجموع املوزون لكل عناصر املدخالت .وتضرب دالة التجمع كل قيمة مدخالت ( )Xiفي وزنها ( )Wiوتجمع نواتج الضرب
للحصول على إجمالي موزون ( .)Yوتأخذ الصيغة لعدد من املدخالت في عنصر تشغيل واحد:
Y=  Xiwi

والعديد من الخاليا ( )jتأخذ الصيغة التالية:
Xi=  Xiwji

• معمارية الشبكة العصبية Neural Network Architecture

توجد ثالثة أنماط معمارية للشبكات العصبية كما يظهر في الشكل رقم ( )3أدناه:
الشكل ( :)3أنماط معمارية الشبكات العصبية
Output

Output

Output
A

Input

Input

Input

C

Double Layer

Inputs

3

B

2

1

املصدر :توربان ايفرام ،)2000( ،نظم دعم االدارة نظم القرارات ونظم الخبرة ،تعريب :سرور علي سرور ،دار املريخ،
الرياض ،السعودية ،ص.889 .
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كتاب جماعي بعنوان :تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيزتنافسية منظمات األعمال
ومن الشكل السابق يتضح أن أنماط معمارية الشبكات العصبية تشمل:
نظم الذاكرة املصاحبة : Associative Memory

أ.

وهي أنماط تستند على تقنية تذكر مواقف كاملة ومعلومات جزئية من خالل ربط بيانات املدخالت باملعلومات املخزونة
في الذاكرة.
ب .املستوى الخفي :Hidden Layer

وهو نمط يتكون من مستوى أو أكثر من املستويات املخفية بين الخاليا للمدخالت واملخرجات والعدد الكبير من األوزان.
وتضم الشبكات العصبية لتطبيقات األعمال ثالثة وفي بعض األحيان  4أو  5مستويات تحتوي كل منها على عدد من
عناصر التشغيل من  100إلى  1000عنصر تشغيل.
ت .هيكل اإلعادة الذاتية :
توصف هذه الشبكة بأنها مزدوجة املستوى وتستخدم منهج التغذية العكسية لألمام والتغذية العكسية للخلف في ضبط
املعلمات عند تحليل البيانات ولتحديد أرقام اعتباطية للفئات التي تمثل البيانات املقدمة للشبكة .ويمكن ضبط
املعلمات لتحديد حساسية الشبكة وإنتاج فئات معنوية.
 -3املز ايا املترتبة عن استخدام الشبكات العصبية:
يمكن اختصار املزايا املترتبة على استخدام الشبكات العصبية املحو سبة بفائدتها الكبرى في تمييز األنماط والتعلم
والتصنيف والتعميم والتجريد وتفسير املدخالت غير الكاملة ،وإمكانية استخدام تقنيات الشبكات العصبية لحل
املشاكل التي يصعب محاكاتها أو التي ال تستخدم في حلها النظم الخبيرة أو التقنيات النمطية األخرى .مثال على ذلك،
تستطيع الشبكة العصبية املحو سبة أن تحلل كميات كبيرة من البيانات لعمل أنماط وسمات لظواهر أو مواقف ال
تكون فيها القواعد معروفة .ولذلك تفيد الشبكات العصبية في التطبيقات الحالية مثل قياس الذبذبات في األوراق املالية
التخاذ قرار بخصوص تحديد مكونات محفظة استثمارية مناسبة أو التنبؤ بأسعار صرف العمالت األجنبية إلى غير ذلك
من التطبيقات املالية (توربان ،2000 ،ص .)903
ثانيا :نظم املنطق الضبابي (الغامض) :Fuzyy Logic Systems
 -1تعريف املنطق الغامض:
املنطق الضبابي (الغامض) الذي يسمى أيضا املنطق املبهم أو املائع هو قبل كل ش يء طريقة معينة في اإلدراك تحاكي
طريقة إدراك اإلنسان لتقدير القيم وما يرتبط بها من مرجعيات ومن خالل بيانات غير تامة أو بيانات ضبابية Fuzzy
 ،Dataفبدال من االستناد على التصنيف الزوجي العددي (نعم ،ال) يميل املنطق الضبابي إلى استخدام عدة تصنيفات
احتمالية بين كلمة نعم وكلمة ال (ياسين ،2017 ،ص .)194
ومنه يمكن القول أن املنطق الغامض الضبابي هو شكل أو إطار إدراك وتفكير يجعل من املمكن ربط الحاالت الضبابية
بشكل مشابه ألنماط الفئات الوصفية املتعددة الدرجات التي نستخدمها.
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ظهر املصطلح ألول مرة في سنة  1964حيث تمت صياغته من قبل  Lotfi Zadehاألستاذ في  Berkeleyوكانت الفكرة
الرئيسية هي انجاز تفكير من خالل ربط قواعد الحاالت في ضوء الشروط التي تخضع للتغيير .حيث يستعان باملنطق
الغامض (الضبابي) املحو سب للتعبير عن الظواهر على حقيقتها وفي ضوء سيرورة الظاهرة املتحولة باستمرار (Alter,
).2002, p. 333
ففي العالم الذي نعيش فيه ،ال نستطيع أن نؤكد بصفة مطلقة أن األحداث التي تقع من حولنا هي صحيحة بدرجة
مطلقة أو خاطئة بالدرجة نفسها ،على العكس من ذلك توجد درجة من االعتقاد في الحدث ،وتنعكس درجة االعتقاد في
حدوث الحدث باللغة التي نستخدمها فنحن دائما نستخدم ربما ،من املحتمل  ،وهذا الوضع ينعكس بالتالي على معظم
نظم وتقنيات الذكاء الصناعي.
لقد ظهر املنطق الغامض ليحل محل املنطق الحاسوبي التقليدي الذي يعبر عن الظواهر بعالمتي ( )0,1ولسد الحاجة إلى
تمثيل املصطلحات الغامضة التي توجد عادة في اللغات الطبيعية ،ولذلك يستخدم املنطق الغامض في بناء منظومات
وتقنيات الذكاء الصناعي بما في ذلك النظم الخبيرة لتقديم التقنيات الضرورية لكل من تمثيل وإدراك الكلمات أو
املصطلحات العامة .فالكلمات الغامضة في املنطق املائع يتم تمثيلها بصورة كمية.
إن نظم املنطق الضبابي املحو سبة املستخدمة في مختلف تطبيقات األعمال هي في حد ذاتها نظم ديناميكية حيث أن
بيانات العينة تتشكل وتبرمج طيلة الوقت الخاص على عك س التخمينات اإلحصائية ،تقوم نظم املنطق الضبابي
الغامض بوظيفة التخمين من دون نموذج رياض ي يوضح كيفية اعتماد املخرجات على املدخالت .إنها تخمينات وتقديرات
خالية من النموذج  Model- Free Estimatesوبالتالي نستطيع تدريبها وتعليمها بمرونة ومن خالل التجربة العملية
) .(Kosko, 1997, p. 13وفي الوقت الحاضر ،تستخدم تقنيات ونظم املنطق الغامض أو الضبابي مع نظم مندمجة أخرى
تعمل بتقنيات الذكاء الصناعي مثل النظم الخبيرة التي تعمل باملنطق الغامض ،والشبكات العصبية باملنطق الغامض أو
شبكات املنطق الغامض في أهم مجاالت األعمال وبصورة خاصة في التطبيقات املالية واملصرفية كالتنبؤ بالعائد املتوقع
من األوراق املالية ،وإدارة املخاطر ،وتخطيط السيولة النقدية ،وإدارة محفظة االستثمار إلى غير ذلك من التطبيقات
املهمة.
 -2املنطق الغامض والشبكات العصبية:
من البديهي القول أن العالم الذي نعيش فيه ال يحتمل الخيارات القطعية مثل الفكر واملادة ،األسود واألبيض ،املاء
والنار ،الشكل واملضمون ،اللفظ واملعنى...الخ .أي أنه ال يحتمل املنطق الحاد القاطع الذي يفصل األشياء عن بعضها
البعض ،كما تنعكس درجة االعتماد (أو درجة االحتمالية) في املواقف والقرارات واألحداث باللغة الطبيعية املستخدمة
سواء كانت لغة عربية أو لغة انكليزية أو غيرها ،فاإلنسان يستخدم ربما ..و من املحتمل ،وعلى ما أظن ...وهذه البنية
اللغوية االحتمالية وحتى املجازية تنعكس أيضا على الشبكات العصبية ونظم الذكاء االصطناعي األخرى (ياسين،2017 ،
ص .)187
فإذا أخذنا النظم الخبيرة على سبيل املثال نالحظ أن الطريقة التقليدية التي تستخدم فيها النظم الخبيرة إلدارة
املعلومات غير املؤكدة تدعى طريقة عامل التأكيد  ،Certainty factorحيث أن عامل التأكيد ( )CFهو قيمة رقمية
تخصص للعبارة التي تمثل درجة االعتقاد.
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وبناء على ما تقدم ،يمكن القول أن املدخل املناسب للتعامل مع حالة عدم التأكد واملنطق االحتمالي غير القاطع في
الشبكات العصبية والنظم الخبيرة وغيرها من منظومات الذكاء االصطناعي هو الحاجة إلى تمثيل املصطلحات الغامضة
أو الضبابية بطريقة يستطيع أن تدركها وتستخدمها هذه النظم .ولذلك يستخدم املنطق املائع أو الغامض أو الضبابي
.Fuzzy Logic
ثالثا :الخوارزميات الجينية :Genetic Algorithms
 -1تعريف الخوارزميات الجينية:
من بين تطبيقات الذكاء االصطناعي املهمة في مجال أنشطة األعمال تقنية الخوارزميات الجينية التي تستخدم بصورة
واسعة في مجال البحث عن أفضل الحلول والبدائل من بين الحلول والبدائل املتاحة .فهي تقنية الذكاء االصطناعي املحو
سب الذي يستخدم منهجية التطور والصراع للوصول إلى الحل األمثل بالطريقة نفسها التي تنشأ وتتطور فيها الجنيات.
كما تستخدم مثال ما يعرف بالترابط الجيني  Genetic Combinationوما يعرف بمصطلح  ،Mutationكما تقوم
بعملية االنتخاب الطبيعي  Natural Selectionفي التصميم باالستناد على مفاهيم التطور  . Evolutionهذه
املصطلحات وغيرها مأخوذة من مفاهيم نظرية التطور التي قدمها تشارلز داروين في كتابه أصل األنواع.
وهنا يالحظ كيف يلوذ علم الحاسوب وتطبيقاته في تكنولوجيا املعلومات بعلم البيولوجية ،أي كيف تلوذ املاديات
بمنطق الحياة إذا صح التعبير (ياسين ،2017 ،ص .)198
 -2كيفية عمل الخوارزميات الجينية:
تقوم تقنية الخوارزميات الجينية على فكرة عملية لبرنامج محو سب تتنافس فيه الحلول (أو البدائل) املمكنة للقرار مع
بعضها البعض اآلخر .ومن خالل الكفاح التطوري فان البقاء هو للحل األفضل (األمثل) هو الذي يبقى واقفا في هذا
الكفاح التطوري من أجل البقاء ). (Watson, 1999, p. 481
وضعت نظم الخوارزميات الجينية لتصميم واقتراح الحلول للمشكالت التي تتعامل مع عدة متغيرات مرشحة ومؤثرة مثل
وجود عدد من املرشحين للقرض ووجود عشرات بل وربما مئات العوامل التي يجب وزنها وتقديرها كأساس للمفاضلة بين
هؤالء املرشحين .كما تستخدم تقنيات الخوارزميات الجينية في مجاالت األعمال املالية واملصرفية ،وفي تطبيقات
االستثمار كما تستخدم لحل مشكالت العمليات اللوجستية والسيطرة على حركة املواد (ياسين ،2017 ،ص .)199
وتطبق في مختلف أنواع التكنولوجيات الحديثة بما في ذلك تكنولوجيا الفضاء ،املواد ،التكنولوجيا الحيوية.
ر ابعا :النظم الخبيرة :Expert Systems
 -1تعريف النظم الخبيرة:
النظام الخبير بكلمات أولية سهلة هو برنامج حاسوب مصمم لنمذجة قدرة الخبير اإلنساني على حل املشكالت (ياسين،
 ،2000ص ص  .)96-95بمعنى آخر ،يرتكز النظام الخبير على معرفة الخبير ،وتفكير وإدراك الخبير ،أو على طريقته في
تعقيل وفهم األشياء.
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من وجهة نظر أن النظم الخبيرة هي اختراق السوق واملجتمع ،وأنه يوجد توازن دقيق بين هؤالء املؤمنين بتكنولوجيا
النظم الخبيرة والتقليدين الذين ال يزالون مشككين في مزايا النظم الخبيرة ،ونحن ندخل عصر املعرفة ،ومن الواضح أن
منظمات املعرفة وإدارة املعرفة وتكنولوجيا املعرفة سوف تعتمد على النظم الخبيرة والقائمة على املعرفة ،وسوف تكون
هذه النظم جزءا ال يتجزأ من صنع املنظمات العاملية التنافسية وقابلة للتطبيق في البيئة الدولية ،وبدأ العمل املبكر في
النظم الخبيرة في الخمسينات من قبل فريق من املفكرين ،وفي السبعينات قامت أكبر املصالح الصناعية على تطوير
النظم الخبيرة وتستمر خالل اليوم ،ويستخدم الخبراء النظم الخبيرة في مجاالت التطبيقات مثل :التشخيص ،التصور،
طريقة التدريس ،التعلم ،اللعب ،البرمجة ،إثبات نمط التعرف على الكالم ،وأشار أن الذكاء االصطناعي ونظمها الخبيرة
قد بلغت مستوى نضج ال سيما في السنوات األخيرة ،وقد تطورت إلى درجة أن املعرفة على أساس النظم الخبيرة قد تصل
إلى مستوى أداء مماثل لإلنسان الخبير في املجاالت املتخصصة مثل :النظم الحاسوبية ،الحوسبة ،التعليم والهندسة،
هندسة املعرفة ،الجيولوجيا والطب والعلوم ،أيضا النظم الخبيرة لها أداء عالي في حل مشاكل (البرمجيات) برنامج
كمبيوتر ،قادرة على محاكاة الخبرة البشرية في مجال ضيق). (Liebowitz, 1997, pp. 555-556
ويرى بعض الخبراء أن النظم الخبيرة سوف تغير طريقة تنفيذ األعمال من خالل تغيير طريقة تفكير الناس في حل
املشكالت .ومنذ البداية كانت آمال العلماء بالنظم الخبيرة كبيرة فقد سبق أن قال أستاذ املعلوماتية في)Marvin (MIT
 Minskyفي سنة " :1970أنه خالل ثالث إلى ثماني سنوات سوف تكون لدينا آلة بذكاء عام يمثل متوسط ذكاء اإلنسان
العادي .أنا أعني آلة تستطيع أن تقرأ وتفهم مسرحيات شكسبير ،وتقود السيارة مثال ،وتلعب أيضا وتمزح ...وتعيش
الحياة"). (Davenport and Prusak, 1999, p. 127
ولكي يستطيع النظام الخبير أن يحقق هذا املستوى املستهدف من الذكاء ال بد أن يكون لدى النظام كل من قاعدة
املعرفة  Knowledge Baseوآلة االستدالل  .Inference Engineحيث تحتوي قاعدة املعرفة على املعرفة
املتخصصة في مجال الخبرة املتراكمة التي يقوم بتجهيزها الخبير أو مجموعة الخبراء .وتشمل هذه املعرفة املتخصصة على
الحقائق  ،Factsالقواعد  ،Rulesاملفاهيم  Conceptsوالعالقات  ،Relationshipsأما آلة االستدالل Inference
 Engineهي معالجة معرفة يقوم بمقارنة املعلومات املتاحة عن املشكلة املعطاة مع املعرفة املخزونة في قاعدة املعرفة
واشتقاق االستنتاجات والتوصيات املفيدة .وباإلضافة إلى قاعدة املعرفة وآلة االستدالل يحتاج النظام الخبير إلى وجود
الواجهة البينية ،الوحدة التركيبية التي تقدم تسهيالت التفسير). (Alter, 2002, p. 326
في الوقت الحالي ،توجد لدى النظم الخبيرة ذات التقنية العلية القدرة على إنتاج األفكار املبدعة والحلول العملية
للمشكالت الصعبة واملعقدة ،فضال عن ذلك تستخدم النظم الخبيرة كتوثيق املعرفة والخبرة اإلنسانية ودعم عمليات
اتخاذ القرارات شبه وغير الهيكلية (شبه وغير املبرمجة).
 -2املنافع التي تتيحها النظم الخبيرة للمنظمة:
يمكن تلخيص املنافع التي تتيحها النظم الخبيرة للمنظمة كما يلي (ياسين ،2017 ،ص :)204
▪ ضمان توفير أعلى مستوى من املوضوعية واملوثوقية عند اتخاذ القرار؛
▪ ضمان الحيادية والعقالنية والتجرد عن املشاعر والعواطف وامليول واألحوال النفسية عند اتخاذ القرارات
املهمة؛
▪ تستخدم النظم الخبيرة في كل وقت تطلب وفي كل مكان تطلب؛
34

املركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستر اتيجية والسياسية واالقتصادية ،برلين  -أملانيا
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▪
▪
▪
▪
▪

تقديم الدعم لعمليات اتخاذ القرارات غير الهيكلية وشبه الهيكلية؛
أتمتة املهام الروتينية التي يقوم بها الخبير اإلنساني؛
حل مشكلة فقدان املعرفة املتراكمة للخبير اإلنساني نتيجة التقاعد ،املرض ،ترك العمل ،أو املوت؛
الثمن الباهظ الذي يدفع لتحقيق التراكم النوعي املعرفي والعملي للخبير باملقارنة مع النظام الخبير؛
ال يحتاج النظام الخبير إلى بيئة مادية واجتماعية ونفسية مالئمة لكي يعمل بكفاءة وفعالية.

 -3هيكل النظام الخبير Expert System Structure

يتكون النظام الخبير من حزمة متكاملة من النظم الفرعية (الوحدات التركيبية) التي تظهر بوضوح في الشكل رقم ()4
الذي يمثل معمارا أساسيا لتركيبة وعمل النظام الخبير). (Graham, 1999, p. 502
الشكل ( :)4معمارالنظام الخبير
املعرفة املتخصصة في مجال معين
)Domain Specific Knowledge (Rules

حقائق
واستعالمات

الواجهة البينية للمستفيد

النظام الفرعي للتفسير

النظام الفرعي الكتساب املعرفة

User Interface

Explanation
subsystem

Knowledge acquisition
subsystem

آلة االستدالل
Inference engine
خالصات واستنتاجات

حقائق
قاعدة بيانات

Fact

Database

قواعد املعرفة املتخصصة
Domain Knowledge
Rules

قاعدة املعرفة
Knowledge Base

Source: Graham C, (1999), Business Information Systems: Analysis, Design and Practice, 3rd
Edition, Harlow Addison-Wesley, London, UK, P. 502.
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نالحظ من خالل هذا الشكل أن النظام الخبير يتكون من معرفة متخصصة في مجال محدد Domain Knowledge

تخزن في ذاكرة طويلة األجل ،أما الحقائق واملعلومات ذات العالقة باملشكلة موضوع الحل فتخزن في ذاكرة قصيرة األجل
تسمى (الذاكرة العاملة) تماما كما يفعل الخبير اإلنساني في التعاطي مع املشكلة التي يواجهها في حقل اختصاصه .حيث
أول ش يء يقوم به الخبير هو استحضار الخبرة واملعرفة األولية املوجودة عنده من دون الحاجة إلى تفكير عميق وتسبب
للعوامل والنتائج .وهذا ما نقصده بالضبط من حيث املفهوم واملعنى بالذاكرة قصيرة األجل التي توجد أيضا في النظام
الخبير املحو سب (ياسين ،2017 ،ص ص .)206-205
لكن ما يحتاجه النظام الخبير املحو سب هو وجود آلة أو آلية لالستقراء واالستدالل املنطقي باستخدام املعرفة املخزنة
والحقائق املقابلة لها والخاصة باملشكلة ،اآللة التي تقوم باالستدالل واالستنتاج وتحل محل اآللية التي يعمل بها العقل
البشري هي التي نسميها بأداة أو آلة االستدالل التي تربط قاعدة املعرفة (الذاكرة الطويلة األجل) بالذاكرة العاملة
(القصيرة األجل) كما هو موضح في الشكل رقم ( )5املوالي:
الشكل ( :)5طريقة عمل النظام الخبيرفي حل املشاكل

املستعمل User
Case, facts,
Conclusions
حاالت ،حقائق،
خالصات

قاعدة املعرفة
آلة االستدالل
Inference
Engine

Knowledge Base

Domain knowledge
املعرفة في مجال اختصاص معين
الذاكرة العاملة

Working Memory

Case/Inferred facts/ conclusions
حالة ،حقائق ،خالصات

املصدر :ياسين سعد غالب ،)2000( ،تحليل وتصميم نظم املعلومات ،دار املناهج للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،ص.
.32
من الشكل السابق نستنتج أن وجود النظام الخبير يتطلب توفر نظم فرعية نذكرها بإيجاز كما يلي:
أ .قاعدة املعرفة:
وهي نظام فرعي ضمن النظام الخبير يحتوي على املعرفة املتخصصة في مجال محدد ،ويتم جمع واشتقاق هذه املعرفة
من الخبير ومن خالل التقنيات التي يستخدمها مهندس املعرفة  Knowledge Engineerالتي تبدأ باستيعاب معرفة
الخبير واشتقاقها منه وتشفيرها في برنامج وخزنها في قاعدة معرفة النظام .ويستخدم مهندس املعرفة طرق معيارية
قياسية لتمثيل املعرفة والخبرة في الحاسوب أهمها :طريقة تمثيل املعرفة باستخدام القواعد  Rulesوطريقة تمثيل
املعرفة باستخدام اإلطارات . (Laudon and Laudon, 2000, p. 447)Frames
ب .الذاكرة العاملة :Working Memory
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كتاب جماعي بعنوان :تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيزتنافسية منظمات األعمال
تحتوي الذاكرة العاملة على الحقائق الخاصة باملشكلة موضوع البحث .فعندما يقوم املستفيد أو صانع القرار باستشارة
النظام الخبير وإدخال املعلومات حول املشكلة في الذاكرة العاملة يتولى النظام عملية مقارنة ومقاربة هذه املعلومات
باملعرفة التي يحتويها النظام واملوجودة في قاعدة املعرفة الستنتاج حقائق جديدة .بعد ذلك يقوم النظام بإدخال
الحقائق الجديدة إلى الذاكرة العاملة باإلضافة إلى االستنتاجات التي يحرج بها النظام والتي تدخل الذاكرة العاملة أيضا.
تستفيد معظم النظم الخبيرة من املعلومات التي تنتجها وسائط التخزين الخارجي مثل قواعد البيانات حيث يقوم النظام
بتحميل هذه املعلومات عند بداية البحث عن حلول للمشكلة أو حتى أثناء هذه العملية.
ت .آلية االستدالل :Inference Engine
يقوم النظام الخبير بنمذجة عملية التفكير واإلدراك اإلنساني من خالل برنامج تركيبي يسمى بالة االستدالل Inference

 .Engineآلة االستدالل هي معالج في النظام الخبير يقوم بوظيفة مزج ومقاربة الحقائق التي توجد في الذاكرة العاملة
 Working Memoryمع املعرفة التخصصية املوجودة في قاعدة املعرفة الشتقاق أو استنباط االستنتاجات والحلول
ذات العالقة باملشكلة موضوع البحث.
ومنه يمكن القول أن آلة االستدالل تعمل مع الحقائق املوجودة في الذاكرة العاملة واملعرفة واملتخصصة الراقية التي
تضمها قاعدة املعرفة الشتقاق معلومات جديدة .وتبحث آلة االستدالل عن القواعد التي تربط وتقارب بين املقدمات
املنطقية واملعلومات الخاصة بالذاكرة العاملة ،وعندما تنجح اآللة في هذا األمر تقوم بإضافة االستنتاج الذي خرجت
فيه القاعدة إلى الذاكرة العاملة مع االستمرار بتنشيط القواعد األخرى للبحث عن ارتباط ومقاربة جديدة (ياسين،
 ،2017ص ص .)212-211
ث .تسهيالت التفسير :Explanation
الخاصية االستثنائية للنظم الخبيرة هي قدرتها على تفسير التفكير واإلدراك ،أو تفسير املقترح أو الحل الذي ينصح به
النظام .ولذلك يوجد في كل نظام خبير برنامج لوحدة تركيبية تدعى تسهيالت التفسير والشرح .باستخدام هذه الوحدة
يستطيع النظام الخبير تجهيز الشرح والتفسير الواضح للمستفيد حول ملاذا يسأل النظام أسئلة وكيف استطاع
الوصول إلى االستنتاجات املقدمة لحل املشكلة.
ويقدم برنامج تسهيالت الشرح والتفسير فوائد مهمة إلى كل من فريق تطوير النظام من جهة واملستفيد أو املستعمل
للنظام من جهة أخرى ،حيث يستطيع فريق التطوير استخدام هذه القدرات من تفسير وتوضيح لتحديد األخطاء
املوجودة في معرفة النظام كما يتعلم املستفيد من النظام من خالل تسببه للنتائج واستدالله عليها.
ج .الواجهة البينية للمستفيد :User Interface
يحصل التفاعل بين النظام الخبير واملستفيد من خالل اللغة الطبيعية ،ويتميز تفاعل النظام الخبير بالتفاعلية
والبساطة والقرب الشديد من أسلوب الحوار الشخص ي.
وفي الواقع تصمم الواجهات البينية على أساس تلبية احتياجات ومتطلبات املستفيد بالدرجة األولى .ولذلك تدعى
الواجهة البينية مع املستفيد النهائي ،فاملبدأ الرئيس ي لتصميم الواجهة هو في توجيه األسئلة واقتناء املعلومات من
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كتاب جماعي بعنوان :تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيزتنافسية منظمات األعمال
املستفيد وتوجيه إشارات التوجيه والتحذير الشخصية إلى مستعمل النظام باإلضافة إلى استخدام عناصر متعددة مثل:
القوائم ،الصور ،األشكال ،األصوات وأنماط التعبير املختلفة.
 -4خصائص النظم الخبيرة :Characteristics of Expert Systems
تتميز النظم الخبيرة بخصائص معينة نذكر أهمها فيما يلي (ياسين ،2017 ،ص ص :)215-214
أ .فصل املعرفة عن السيطرة : Separates Knowledge from Control
يعد فصل املعرفة عن السيطرة خاصية ثمينة للنظام الخبير وميزة له باملقارنة مع البرامج التقليدية .ففي معظم
البرمجيات يالحظ أن امتزاج كل من املعرفة بالسيطرة املوجودة عليها .يعني أن التغيرات التي تحدث في "الشفرة" تؤثر على
كل من املعرفة وعملية املعالجة .إذ من الصعب جدا "تعديل البرمجية" وفي الوقت نفسه فهم طبيعة املعرفة التي تم
استخدامها وطريقة هذا االستخدام.
ب .استيعاب معرفة الخبير:Possesses Expert Knowledge
الخاصية الجوهرية للنظام الخبير هو في استيعابه وتخزينه للخبرة واملعرفة املتراكمة للخبير اإلنساني .فالذي يجعل
النظام خبيرا هو نجاح محاولة امتصاص املعرفة والخبرة اإلنسانية وتفريغها في بوتقة النظام الخبير ،والى جانب املعرفة
يتم نقل املهارات األساسية ذات العالقة باملعرفة واستخداماتها العملية إلى النظام الخبير لكي يستطيع أن يعمل بكفاءة
في حقل االختصاص الذي يعمل به الخبير.
ت .التركيزعلى خبرة املجال :Focuses Expertise
لدى معظم الخبراء املهارات الكافية لحل املشكالت في مجال معين من املعرفة والتجربة العملية .لكن لدى هؤالء قدرات
محدودة خارج إطار هذا املجال التخصص ي املحدود ،وينطبق هذا األمر على النظم الخبيرة أيضا.
ث .التفكيرمع الرموز :Reasons with Symbols
تعرض النظم الخبيرة املعرفة املخزونة بشكل رمزي ،ويمكن أن تستخدم الرموز للتعبير عن أنماط متنوعة من املعرفة
مثل :الحقائق ،املفاهيم والقواعد.
ج .اإلدراك االستكشافي :Reasons Heuristically
اإلدراك االستكشافي هو أحد أهم الخصائص الجوهرية للنظم الخبيرة .بينما يقوم الخبراء باشتقاق القواعد انطالقا من
خبراتهم وتجربهم العملية وبناء شكل من الفهم العملي للمشكالت التي تواجههم من خالل االستعانة بقواعد استكشافية
أو ما يعرف باملنهج البحثي االستكشافي ،تستخدم النظم الخبيرة هذه التقنية لحل املشكالت املعقدة التي ال يوجد لها حل
خوارزمي ،هذا واملنهج االستكشافي هو تقنية في بحث املشكلة واستعراض الحلول املمكنة.
ح .البرمجة مقابل هندسية املعرفة :Programming VS. Knowledge Engineering
الخاصية املالزمة للبرمجة االصطالحية هي املعالجة املتتالية املتعاقبة التي ترتكز على بيانات املشكلة بينما يهتم محللو
ومصممو النظام الخبير بمعرفة املشكلة ،فاملعرفة الخاصة باملشكلة تقتنى وتنظم وتدرس للوصول إلى فهم عميق
38

املركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستر اتيجية والسياسية واالقتصادية ،برلين  -أملانيا

كتاب جماعي بعنوان :تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيزتنافسية منظمات األعمال
للمشكلة موضوع البحث ،ويطلق محللو النظم على هذه العملية بكل أبعادها املهمة بهندسة املعرفة ،إذن هندسة
املعرفة هي العملية التي تتضمن بناء النظام أو النظم الخبيرة.
 -5متطلبات تطوير النظم الخبيرة:
تتطلب عملية تطوير النظم الخبيرة توفر مهارات وخبرات ومعارف متنوعة في فريق التطوير إلى جانب املستلزمات املادية
واألموال الالزمة لتنفيذ عملية التطوير بكافة مراحلها .ومن البديهي القول إن توفر املوارد البشرية والخبرات التقنية
والعملية يعد شرطا جوهريا ال غنى عنه لضمان نجاح بناء النظم الخبيرة .وتتمثل املوارد البشرية املطلوبة بكل من خبير
املجال ،مهندس املعرفة واملستفيد النهائي). (Liebowitz, 1997, p. 215
أ .خبيراملجال :Domain Expert
خبير املجال هو ذلك الشخص الذي يمتلك املهارة والخبرة الالزمة لحل مشكالت معينة بطريقة متميزة عن اآلخرين .كما
يجب التمييز بين الخبير الحقيقي في املجال وبين آخرين يمكن أن نطلق عليهم تسميات أخرى مثل" :املمارس ،املنهي،
التقني ،الفني" فهؤالء ليسوا خبراء في املجال املستهدف .حيث أن خبير املجال ليس فقط صاحب املعرفة املتعمقة
املمزوجة بالتجربة والخبرة امليدانية املتراكمة ،بل هو أيضا ذلك الشخص الذي يمتلك مهارات عالية في حل املشكالت
ومهارات اتصاالت ،وأن يتصف باملوثوقية واإلخالص واملثابرة والتعاون وحب العمل وااللتزام الشديد بأداء الواجب.
ب .مهندس املعرفة :Knowledge Engineer
مهندس املعرفة هو الشخص الذي يقوم بتصميم وبناء واختبار النظام الخبير ،بعبارة أخرى مهندس املعرفة هو بمثابة
املبرمج في نظم املعلومات التي ال تستند على قواعد املعرفة .غير أن مهام مهندس املعرفة أكثر صعوبة وأكثر تعقيدا من
املبرمج العادي وتتطلب مهارات راقية نذكر منها (ياسين ،2017 ،ص :)218
▪ القدرة على تحليل نطاق املشكلة وتحليلها؛
▪ مهارة االتصال مع خبير أو خبراء املجال؛
▪ القدرة على صياغة املفاهيم وتقنيتها؛
▪ املعرفة بنظرية اإلدارة والتنظيم؛
▪ املهارة والخبرة العالية في برمجة النظم الخبيرة؛
▪ الخبرة واملعرفة التقنية العالية في مزج البرامج باملشكلة الرئيسية التي يتناولها النظام الخبير.
ت .املستفيد النهائي :End- user
هو الشخص الذي سيتولى فعليا العمل مع النظام وبالتالي يتولى تحديد درجة القبول التي سيحظى بها النظام الخبير.
ويعتمد نجاح النظام الخبير على القدرة املنظورة التي يمتلكها املستفيد النهائي ،وكلما كان النظام الخبير سهل التعلم
والتدريب وصديقا للمستفيد النهائي كلما كانت فرص نجاح النظام الخبير أكثر وضوحا بالنسبة لإلدارة واملنظمة على حد
سواء.

 -6التمييزبين النظم الخبيرة والشبكات العصبية:
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كتاب جماعي بعنوان :تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيزتنافسية منظمات األعمال
تختلف الشبكات العصبية عن النظم الخبيرة في مضمون التقنية التي تستند عليها ،وفي األبعاد التي ترتبط بها ،فالنظم
الخبيرة ترتكز على تقنية استقطاب وتمثيل وخزن املعرفة بمجال علمي أو تطبيقي محدد ليتم بعد ذلك استخدام هذه
املعرفة لدعم القرارات شبه الهيكلية وغير الهيكلية .ولكي يستطيع النظام الخبير القيام بهذه املعرفة ال بد أن يكون لدى
النظام مكونات جوهرية مثل قاعدة املعرفة ،آلة االستدالل ،ذاكرة عاملة ،تسهيالت التفسير والواجهة البينية ،حيث أن
الخاصية الجوهرية للنظام الخبير هو في استيعابه وتخزينه للخبرة واملعرفة املتراكمة للخبير اإلنساني ،فالذي يجعل
النظام يعمل هو في نجاح محاولة امتصاص املعرفة والخبرة اإلنسانية وتفريغها في بوتقة النظام الخبير وهذا يتطلب
وجود كل من خبير املجال ومهندس املعرفة.
باملقابل ،ال تقوم الشبكات العصبية على تقنية نمذجة املعرفة اإلنسانية أو الذكاء اإلنساني وال تنشد حلوال مبرمجة
أيضا وبذلك ال تحتاج إلى وجود خبير املجال ومهندس املعرفة .وتعمل الشبكات العصبية بصورة جوهرية على تقنية وضع
الذكاء في عتاد حاسوب يستطيع من خالل البرمجيات تقديم حلول ملشكالت معقدة وغير بنائية وتخضع ملتغيرات كبيرة،
ولذلك توصف قدرات الشبكات العصبية بمصطلح طبقات املعرفة لقدرتها على التحليل املعرفي ،كما أن الشبكات
العصبية ال تحتاج إلى خبرة ومعرفة الخبير كما هو حال النظم الخبيرة التي تستند على قدرات الخبير للحصول على
املعرفة وتمثيلها في صيغة قواعد مثال .ويمكن بناء الشبكة العصبية من دون وجود معرفة محددة في مجال معين ،إنما
تحتاج الشبكة العصبية إلى خبرة املستفيد في تقدير األوزان لعقد عناصر املدخالت قبل وأثناء تدريب الشبكة وتعليمها
).(Alter, 2002, p. 326
من ناحية أخرى ،تشترك الشبكات العصبية مع النظم الخبيرة وحقول أخرى في الذكاء االصطناعي باستخدام التفكير
الرمزي وتمييز األنماط والتعلم والتركيز على املشكالت التي ال تستجيب للحلول الخوارزمية مما يتطلب البحث عن حلول
استكشافية تستخدم كتقنية لحل مشكالت الذكاء االصطناعي.
املنهج االستكشافي هو تقنية في البحث عن املشكلة واستعراض الحلول املمكنة خارج إطار املنطق الخوارزمي ضمن
مداخل متنوعة تختلف من تطبيق إلى آخر .وقد رافق االهتمام باملنهج االستكشافي تكثيف الجهود والدراسات في مجال
تطوير تقنيات برمجية تقوم بتشفير ومعالجة الرموز وتمثيل املعرفة ضمن حدود ما يعرف باملنطق الحاسوبي الغامض أو
املائع كما تم وتحليله مسبقا.
خاتمة:
تعد تقنية الذكاء االصطناعي تقنية إستراتيجية حتمية تعمل على الحصول على كفاءة أكبر وفرص جديدة لتحقيق امليزة
التنافسية للعديد من منظمات األعمال .فمع الذكاء االصطناعي يمكن للمنظمات انجاز املزيد من املهام في وقت أقل من
خالل دعم تطبيقاته الحديثة (النظم الخبيرة ،الشبكات العصبية االصطناعية ،نظم املنطق الغامض ،نظم
الخوارزميات الجينية) للقرارات وخاصة اإلدارية منها  .ولكن الذكاء االصطناعي ال يزال تقنية جديدة ومعقدة ،.فللحصول
على أقص ى استفادة منها ،تحتاج املنظمة إلى الخبرة في كيفية إنشاء حلول الذكاء االصطناعي وإدارتها على نطاق واسع .كما
يتطلب مشروع الذكاء االصطناعي أكثر من مجرد توظيف عالم بيانات .فيجب على املنظمات تنفيذ األدوات والعمليات
واستراتيجيات اإلدارة لضمان نجاح تقنية الذكاء االصطناعي.
كما توصلنا ،أن تطبيقات الذكاء االصطناعي تقوم بعدة وظائف ،أهمها ما يلي:
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-1
-2
-3
-4
-5

إنتاج معرفة مفيدة؛
تخزين القواعد املنهجية للتعامل مع املعرفة املخزونة؛
العمل على اكتساب املعرفة اإلنسانية املتراكمة وتحديثها واملحافظة عليها ،وبالتالي استثمارها في حل املشكالت
اإلدارية وبصورة خاصة املشكالت اإلستراتيجية؛
االستثمار األمثل للمعرفة والخبرات العلمية والتطبيقية؛
تفعيل املعرفة املخزونة الكترونيا واستخدامها في اتخاذ القرارات اإلستراتيجية؛

ومنه نستنتج ،أن التطبيقات الحديثة لتقنيات املعلومات تتجه نحو استخدام قدرات الذكاء االصطناعي في مجاالت
الدعم األساسية لإلدارة وبصورة خاصة عمليات اتخاذ القرارات اإلدارية بطرق غير تقليدية.
وللحصول على أقص ى استفادة من الذكاء االصطناعي ،يمكن تقديم التوصيات التالية لبدء العمل مع الذكاء االصطناعي:
-1
-2
-3
-4
-5

القيام بتطبيق قدرات الذكاء االصطناعي على األنشطة التي لها التأثير األكبر والفوري على اإليرادات والتكلفة؛
استخدام الذكاء االصطناعي لتعزيز اإلنتاجية بنفس العدد من األشخاص ،بدال من التخلص من موظفين أو
إضافة عدد منهم؛
وجود خبير مبتكر يتمتع بالخبرة الشاملة في مجال األعمال ويتميز بمجموعة شاملة من الذكاء االصطناعي؛
إنشاء نظام بيئي للذكاء االصطناعي من خالل عمل محللو األعمال مع علماء البيانات لتحديد املشاكل
واألهداف؛
ضرورة قيام مطور تطبيقات الذكاء االصطناعي بنشر نماذج التطبيقات إلنشاء منتجات تعتمد على البيانات؛
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L’Intelligence Artificielle : Fondements Théoriques,
Domaine d’Application Et Marchés
Dr. Hana Afif
Université Badji Mokhtar Annaba – Algérie.

Résumé :
Cette recherche tente de cerner la notion d’intelligence artificielle afin d’en déterminer les
principaux contours et clarifier les différents domaines d’application et les divers marchés où
elle peut s'appliquer.
Elle démontre que l’intelligence artificielle a beaucoup d’avantages, et qu’elle est utilisée
dans de nombreux domaines, que se soit dans celui de la médecine, de l’éducation, du travail,
du traitement de données, de la robotique et du machine learning, de l’apprentissage
automatique, et même au niveau des banques et assurances. Elle permet, en outre, d’affermir
la relation client en développant la relation commerciale par la réduction des risques de
fraudes.
Une bonne application de l’IA au niveau des entreprises requiert un coordination et une
structuration des initiatives autour de la première nommée, pour les développer, leur donner
davantage de visibilité, augmenter leurs valeurs, sensibiliser les équipes et la direction aux
enjeux et possibilités réelles de l’IA, et équilibrer les budgets qui lui sont dédiés.
Mots Clés :
Intelligence Artificielle, Test de Turing, Machine Learning, Apprentissage Automatique.

:امللخص
. وأوضح مختلف املجاالت واألسواق املطبقة فيه،لقد أجاب هذا البحث عن مشكلة تحديد ماهية الذكاء االصطناعي
 سواء في مجال، ويستخدم في العديد من املجاالت،كما أظهرت الورقة البحثية أن للذكاء االصطناعي الكثير من املزايا
، وحتى على مستوى البنك والتأمين، التعلم التلقائي، الروبوتات وتعلم اآللة، معالجة البيانات، العمل، التعليم،الطب
. وتقليل املخاطر واالحتيال،فهو يتيح على سبيل املثال تطوير عالقة العمالء من خالل تطوير العالقة بين العميل
 فإنه يحتاج إلى تنسيق وهيكلة املبادرات حول الذكاء،وللتطبيق الجيد للذكاء االصطناعي على مستوى املؤسسات
 وزيادة الوعي على مستوى فرق العمل واملديريات للقضايا،  ومنحهم رؤية أكثر وزيادة قيمتها، االصطناعي لتطويرها
. وتحقيق التوازن بين امليزانيات املخصصة لذلك، واالحتماالت الحقيقية للذكاء االصطناعي
:الكلمات املفتاحية
. التعلم التلقائي، التعلم اآللي،الذكاء االصطناعي اختبار تورينج
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Introduction :
Le champ de l’IA est naturellement extrêmement vaste, tant en ce qui concerne les procédures
techniques utilisées que les disciplines convoquées: mathématiques, informatiques, sciences
cognitives… Les méthodes d’IA sont très nombreuses et diverses (ontologique, apprentissage
par renforcement, apprentissage adversarial, réseaux de neurones…) et ne sont pas nouvelles:
beaucoup d’algorithmes utilisés aujourd’hui ont été développés il y a plusieurs dizaines
d’années.
L’intelligence Artificielle désigne les capacités de traiter des masses gigantesques de données
et d’information, de calculer des corrélations, de prédire, d’apprendre et d’adapter de façon
automatisée des réponses aux situations changeantes. Elle change la façon dont l’homme
appréhende l’information pour comprendre, raisonner et interagir autrement.
Cela permet des avancées majeures qui doivent bénéficier à tous, et la recherche en IA a
permis de réaliser d'importants progrès dans la dernière décennie, et ce, dans différents
secteurs.
Tout cela nous a incité à poser une problématique importante : Que représente l’intelligence
artificielle ? Quelles sont ses domaines d’applications et ses marchés ?
Cette recherche tente a définir les objectifs suivant :
- Origines et Définition de l’intelligence artificielle.
- Clarification des domaine d’application de l'intelligence économique et de ces différents
marchés.
-Identification des différents challenges pour appliquer l’intelligence artificielle aux
entreprises.
- Définition de l’actualité et des applications de l’intelligence artificielle concrètes en usage
aujourd’hui.
Cette recherche utilise l'approche descriptive analytique, en premier lieu pour décrire et
expliquer les origines de l’intelligence artificielle, découvrir les différentes écoles du
développement de l’intelligence artificielle et déterminer ses objectifs ainsi que ses avantages
et inconvénients. En second lieu, cette approche permet d'analyser les différents domaines et
champs d’application de l'IA et de mettre en exergue son importance au niveau des banques et
des assurances, enfin, de décrire les challenges à dépasser pour une application pertinente de
l’intelligence artificielle aux entreprises.
Cette recherche a été divisée en quatre parties. La première situe l'origine et la définition de
l'intelligence artificielle et la deuxième cerne les avantages et les inconvénients de L'IA. la
troisième partie situe le domaine d'application de l'IA et ces différents marchés tandis que la
quatrième partie présente les challenges auxquels se trouve confrontée l'application de l'IA.
1- Origine et définition de l’intelligence artificielle :
1-1 Origine de l’intelligence Artificielle :
les premières traces de l’IA remontent à 1950 dans un article d’Alan Turing intitulé
“Computing Machinery and Intelligence” dans lequel le mathématicien explore le problème
de définir si une machine est consciente ou non. De cet article découlera ce que l’on appelle
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aujourd’hui le Test de Turing, qui permet d’évaluer la capacité d’une machine à tenir une
conversation humaine.
Le test de Turing (CEA, 2017) se défini comme suit:
Le test de Turing du nom d’Alan Turing, pionnier de l’intelligence artificielle dans les années
50 est l'inventeur du test qui a pour objectif, en s’adressant à une machine et à un humain lors
d’un dialogue, de détecter lequel est une IA.
Ce test simple consiste à mettre en relation trois « individus » A, B et C via un ordinateur. A
et B parlent tous deux à C qui est un humain et qui a pour mission de découvrir qui de A ou
de B n’est pas humain. Si C n’arrive pas à se décider, le test de Turing sera réussi car la
machine aura réussi à parfaitement imiter un humain.
Une autre origine, qui remonte quant à elle à 1949 dans une publication de Warren Weaver
avec un mémo sur la traduction automatique des langues, émet l’idée qu’une machine pourrait
très bien effectuer une tâche qui relève de l’intelligence humaine.
C’est alors, que dans une conférence de presse qui à eu lieu au États-Unis (plus précisément
au Dartmouth Collège) en 1956, que l’intelligence artificielle à été vraiment introduit dans le
domaine scientifique. Par la suite, ce domaine atteindra de prestigieuses universités comme
celles de Stanford, ou encore d’Edimbourg.( Bkanchot, 2018).
Dans les année 60, ce fus le développement des ordinateurs, des langages informatiques de
type Lisp, …».(Boisard, 2019, p12).
Par la suite, il y a eu de nouveaux modèles de représentation et de traitement des
connaissances dans les année 70, aussi le systèmes experts, la création du langage Prolog
orienté vers le traitement de la langue naturelle.
Dans les années 80, le succès des systèmes experts permet de relancer les projets de recherche
sur l’intelligence artificielle. Et se système s’authentifie comme un ordinateur capable de se
comporter comme un expert (humain), mais dans un domaine bien précis. Grâce à ce succès,
le marché de l’IA atteint une valeur d’un milliard de dollars, ce qui motive les différents
gouvernements à, de nouveau, soutenir financièrement plus de projets académiques.
Depuis les années 2000, L’Intelligence Artificielle a franchi un grand cap, notamment en
2011, date symbolique durant laquelle l’IA connaît 3 ruptures (Gomaere, 2019):
L‘introduction d’une catégorie d’algorithmes bien plus évoluée, l’arrivée sur le marché de
processeurs graphiques à bas coûts capables d’effectuer d’importantes quantités de calculs, la
disponibilité de très grandes bases de données correctement annotées permettant un
apprentissage plus fin.
Au fil des années, les GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft), les 5 plus
grands géants du web s’imposent. Et particulièrement, Google, le principal moteur de
recherche au monde, qui lui-même est une intelligence artificielle « un moteur de recherche
est un algorithme et donc doit comprendre ce que l’utilisateur cherche, aime et pourrait
acheter » indique un chercheur du CNRS.
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Aujourd’hui, l’investissement dans l’intelligence artificielle est énorme (1,5 milliards d’euros
investi par l’Etat français). L’IA s’utilise, à présent, dans notre quotidien avec les téléphones
intelligents (reconnaissance de visage, de la voix etc.).
1-2 Définition :
L'intelligence artificielle, souvent abrégée avec le sigle IA, est définie par l’un de ses
créateurs, Marvin Lee Minsky, comme : " la construction de programmes informatiques qui
s'adonnent à des tâches qui sont pour l'instant , accomplies de façon plus satisfaisante par des
êtres humains car elles demandent des processus mentaux de haut niveau tels que :
l'apprentissage perceptuel , l'organisation de la mémoire et le raisonnement critique."
Il existe différentes définitions de l’intelligence artificielle (Gundert et al, 2013, p2) :
- L’adjectif artificiel signifie : " ce type d’intelligence est le résultat d’un processus créé par
l’homme, plutôt que d’un processus naturel biologique et évolutionnaire".
En revanche, la notion d'intelligence est difficile à cerner :
- La capacité d’acquérir et de retenir les connaissances, d’apprendre ou de comprendre grâce à
l’expérience.
- L’utilisation de la faculté de raisonnement pour résoudre des problèmes, et pour répondre
rapidement et de manière appropriée à une nouvelle situation, etc.
Les problèmes soulevés par l’intelligence artificielle concernent des domaines divers comme :
- l’ingénierie, notamment pour la construction des robots,
- les sciences de la cognition humaine (neurosciences cognitives, psychologie cognitive, ...)
- la philosophie de l'esprit pour les questions associées à la connaissance et à la conscience.
Il est plus facile de décrire l’Intelligence artificielle comme un ensemble d’approches, ayant
chacune des objectifs plus précis que le « raisonnement intelligent ». La plupart des ouvrages
sur l’Intelligence artificielle la définissent comme un ensemble de disciplines. (Commission
technologies de l’information et de la communication, 2018, p16).
Ce que l’on déduit, est que l’intelligence artificielle est une
révolutionnaire, évolutif utilisé dans différents domaines.

sorte d’intelligence

2- Approche, objectif, Avantage et Inconvénient de l’intelligence artificielle :
2-1 Les différentes écoles du développement de l’intelligence artificielle :
Il existe différentes approches concernant l'IA (Soudoplatoff, 2018, pp16-18) :
2-1-1 L’approche humaine :
La première école est très proche du raisonnement humain, et essaye de reproduire les
agissements humain . Un nouveau métier était né : le cogniticien, dont le rôle consistait à
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discuter avec un expert de ses méthodes de résolution de problèmes, puis à projeter son
expertise dans un langage logique compréhensible par un ordinateur, par exemple, en réalisant
des outils d’aide à la décision sous forme de graphiques, d’« arbres de décision ».
Cette méthode se heurtait à plusieurs problèmes. D’abord, les experts pouvaient se sentir
dépossédés s’ils dévoilaient leur expertise, le cogniticien devait alors faire tout un travail
d’approche psychologique pour ne pas heurter leur sensibilité. Ensuite, les langages
informatiques traditionnels étaient procéduraux, et, ainsi, mal adaptés à une logique de règles.
On a donc inventé des langages tels LISP ou Prolog, dont la syntaxe est celle d’un moteur de
règles.
Ces langages sont aujourd’hui tombés en désuétude. De plus, un moteur de règles n’apparaît
pas logiquement rigoureux, en fonction de l’antécédence d’une règle par rapport à une autre.
Dans les années 1990, les factures des opérateurs de téléphonie mobile pouvaient varier de
quelques pour cents en fonction du chemin emprunté pour calculer le prix, c’est-à-dire de la
manière dont le système informatique choisit l’ordre de ses règles de calcul.
2-1-2 L’analyse factorielle et des données :
La deuxième école, qui s’est souvent confrontée à la première, utilisait des outils statistiques
et, surtout, rejetait tout ce qui était modélisation de l’humain, en d’autres mots, tout ce qui
était moteur de règles.
La palette des outils était large, allant de méthodes de classification traditionnelles, comme les
analyses factorielles, à des modélisations sophistiquées, comme les chaînes de Markov qui ont
été longtemps la base des logiciels de dictée automatique.
Ce fut l’occasion d’un conflit supplémentaire entre « sciences molles », celles qui
privilégiaient une approche plutôt inductive basée sur les modélisations de l’humain, et
«sciences dures», qui, à l’inverse, partaient des données et refusaient tout
anthropomorphisme. Comme le déclare le statisticien Jean Paul Benzécri, le fondateur de
l’analyse des données, « le modèle doit suivre les données, et non l’inverse ».
2-1-3 L’imitation de la nature :
La troisième école a souhaité modéliser la nature et le cerveau humain. Ce fut le début des
réseaux de neurones, une catégorie d’algorithmes utilisant le paradigme du cerveau pour
résoudre des problèmes.
Les réseaux de neurones sont actuellement dominants dans toutes les applications liées à la
reconnaissance des formes: compréhension du langage, traduction automatique, analyse
d’image, etc. Ils sont, par exemple, à la base des voitures autonomes.
2-1-4 La recherche d’un algorithme unique :
Le professeur Pedro Domingos, de l’université de Washington, va plus loin en partant de cinq
formes d’apprentissage: l’inférence humaine fondée sur la philosophie et la logique; la
compréhension du cerveau sur les neurosciences; la simulation de l’évolution sur la génétique
l’inférence bayésienne sur les probabilités; la recherche d’analogies sur l’optimisation
mathématique croisée avec la psychologie. Pedro Domingos énonce que tous ces algorithmes
vont finalement converger vers un algorithme unique (« the master algorithm »).
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Mélanger les chercheurs des sciences dures avec ceux des sciences molles constitue
néanmoins un exercice à très haut risque. Cette distinction entre plusieurs types de
modélisation reste importante. Elle illustre le rôle fondamental de l’apprentissage. La grande
différence entre l’intelligence artificielle et les programmes traditionnels est l’importance de
la capacité d’apprentissage du programme lui-même. Un programme classique ne change que
lorsque l’humain le reprogramme ; un programme d’intelligence artificielle va évoluer en
fonction de la validité des résultats qu’il génère: s’il se trompe souvent, il va automatiquement
s’améliorer, en partant des données et pas d’une modélisation du comportement humain.
Mais, surtout, cette distinction pose la question de l’autoréflexion: est-il possible de
comprendre l’intelligence en essayant de la modéliser avec ses propres paradigmes? Le
cerveau humain n’utilise pas d’outils informatiques strictosensu. Il n’a pas d’additionneur ni
de porte logique.
La vitesse de transmission entre les neurones est de l’ordre du centième de seconde ; notre
cerveau est un processeur fonctionnant à 100 Hz, soit trente mille fois plus lent qu’une puce
Intel de 2017. Les ingénieurs savent bien qu’il faut s’inspirer de la nature mais pas la
reproduire. Un avion n’a pas de plumes et ne bat pas des ailes. La même idée fonctionne pour
le numérique : il faut s’inspirer du comportement du cerveau mais pas le copier.
Les méthodes statistiques se sont finalement révélées plus performantes que la modélisation
de l’expertise lorsque la complexité du problème augmentait, surtout lorsque la quantité de
données disponibles pour l’apprentissage des algorithmes a explosé. Les sciences dures, plus
efficaces en ce qui concerne l’apprentissage en continu, ont pris le pas sur les sciences molles
sur toute une catégorie de problèmes complexes.
2-2 L’objectif de la recherche en Intelligence Artificielle : (Livret de vulgarisation, 2018,
p2)
L’intelligence artificielle forte suscite de nombreux débats autour de l’apparition possible
d’une singularité, où la machine, supérieure à l’être humain et consciente de cette supériorité,
le supplanterait dans la société. À ce jour, nous en sommes très loin et la majorité des
chercheurs en IA pensent même que c’est impossible.
L’intelligence artificielle faible va mettre en œuvre toutes les technologies à sa disposition
pour essayer de rendre le service attendu par l’utilisateur.
L’intelligence artificielle à l’origine, voulut simuler l’activité du cerveau avec l’hypothèse que
nous raisonnions avec des règles d’inférence (approche logique de l’IA) ou plus tard, à partir
des années 80, avec des neurones formels puis des réseaux de neurones.
Les progrès dans les algorithmes, les logiques formelles, les puissances de calcul, la
standardisation des langages informatiques d’un côté, les sciences du vivant et les sciences
cognitives de l’autre, ont fait faire de gros progrès à l’IA qui a pu, dans chacun des domaines
de recherche qui sont les siens (représentation des connaissances, traitement automatique des
langues, robotique, apprentissage, planification et recherche heuristique, modélisation
cognitive, etc.), résoudre des problèmes de plus en plus complexes et créer des systèmes qui
interagissent de façon fluide et efficace avec les êtres humains.
Dans ce contexte d’IA faible, les systèmes sont de plus nombreux et spécialisés. Un système
de traitement automatique du langage naturel chargé de traiter des dépêches d’agence de
presse saura ordonner, dans le temps, divers évènements, sans pour autant comprendre le
 أملانيا-  برلين،املركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستر اتيجية والسياسية واالقتصادية

48

 تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيزتنافسية منظمات األعمال:كتاب جماعي بعنوان
contenu de ces dépêches. L’adaptation de tels systèmes à un autre type de situation
demanderait un nouveau cycle de mise au point.
2-3 Avantage et Inconvénient de l’intelligence artificielle :
Il existe certain avantage et Inconvénient d’utiliser l’intelligence artificielle (Bruyas et
Maurin, 2016):
2-3-1 Avantages de l'IA :
Dans le travail : pourrait remplacer l'homme. Ainsi, elle pourrait réaliser des tâches pénibles
ou dangereuses. De plus, elle ne présenterait aucune contrainte physique, (besoin de
nourriture, repos...) ce qui fait qu'elle serait toujours en activité et au service de l'Homme.
Dans le quotidien : permettrait de réaliser toutes les tâches ménagères, (ménage, courses,
cuisine, jardinage...). Dans le futur, les IA pourront surement avoir une apparence humaine
pour le contact social.
Dans le domaine calculatoire: le premier avantage de l'IA est la limitation des erreurs de
calculs. En effet grâce à tous les algorithmes, il est plus facile d'utiliser un ordinateur pour
résoudre des calculs. Cela est plus rapide et plus efficace.
Alors que pour un calcul très long, l'homme risque de se tromper à multiples reprises et de
prendre beaucoup de temps, l'ordinateur lui, va donner la réponse rapidement. Néanmoins, ce
n'est que le principe d'une calculatrice mais en plus évolué.
Avantages dans les déplacements: aujourd'hui, il existe déjà des véhicules pouvant se déplacer
seuls à l'aide de caméras et de capteurs répartis sur ceux-ci.
Dans le domaine de la médecine: ces IA seront des reproductions de l'Homme, donc on peut
envisager qu'elles seront conçues avec des prothèses qui pourraient servir aux personnes ayant
perdu un membre de pouvoir retrouver une vie normale.
Dans les jeux: l'IA va permettre aux joueurs d'affronter des joueurs de plus en plus forts et
expérimentés et donc de ne plus se lasser trop vite d'un jeu, car celle-ci pourrait être
imbattable.
2-3-2 Inconvénient :
L'inconvénient le plus envisageable est la présence d'une erreur dans la programmation d'un
robot, ce qui pourrait être fatal au bon fonctionnement de celui-ci. Cet inconvénient est
présent dans tous les domaines sans exceptions, les ordinateurs (ou autres robots, bras
mécaniques, robots domestiques, véhicules intelligents... ), ne savent pas déceler les erreurs
de programmation. Les conséquences d'une telle erreur pourraient être catastrophiques à
grande échelle, néanmoins le risque que cela se produise reste très faible.
Dans les entreprises notamment, l'IA et les nouveaux robots mécanisés entraînent des
suppressions de poste. En effet l'homme est de plus en plus remplacé par la machine, car
celle-ci ne se fatigue pas et n'a pas de besoins essentiels si ce n'est une maintenance de temps
en temps. Ceux qui pourrait augmenter le taux de chômage. Les entreprises possédant ces
nouveaux robots, en deviennent principalement dépendantes, elles font en sorte que les
machines répondent aux besoins de l'entreprise , ce qui réduirait l’activité humaine.
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Le coût de la recherches en IA est très élevé. Si l'on veut fabriquer des robots capables d'être
autonomes dans la vie quotidienne, cela coûterait extrêmement cher, ce qui, pour le moment,
limiterait les recherches.
En résumé, l'IA a des avantages plus que les inconvénients, ce qui suscite plus de recherche,
d’investissements, pour l’étendre dans tout les domaines.
3- Domaine d’intelligence artificielle et les marchés potentiels :
3-1 Domaine d’intelligence artificielle :
L'intelligence artificielle est un mot-clé de premier niveau avec sept sous-domaines, certains
spécifiques, d’autres renvoyant à différentes sections de la hiérarchie (INRIA,-, pp20-21) :
•
•

•
•

•
•
•
•

Connaissances: Bases de connaissances, Extraction & nettoyage de connaissances,
Inférence, Web sémantique, Ontologies.
Apprentissage automatique: Apprentissage supervisé, Apprentissage (partiellement)
non-supervisé, Apprentissage séquentiel et par renforcement, Optimisation pour
l'apprentissage, Méthodes bayésiennes, Réseaux de neurones ou neuronaux, Méthodes
à noyau, Apprentissage profond, Fouille de données, Analyse de données massives.
Traitement du langage naturel.
Traitement des signaux: Parole, Vision (Reconnaissance d'objets, Reconnaissance
d'activités, Recherche dans des banques d'images et de vidéos, Reconstruction 3D et
spatio-temporelle, Suivi d'objets et analyse des mouvements, Localisation d'objets,
Asservissement visuel).
Robotique (y compris les véhicules autonomes) : Conception, Perception, Décision,
Action, Interactions avec les robots (environnement/humains/robots), Flottes de
robots, Apprentissage des robots, Cognition pour la robotique et les systèmes.
Neurosciences, Science Cognitives: Compréhension et stimulation du cerveau et du
système, nerveux, Sciences cognitives,.
Algorithmique de l’IA: Programmation logique et ASP, Déduction, preuve, Théories
SAT, Raisonnement causal, temporel, incertain, Programmation par contraintes,
Recherche heuristique, Planification et ordonnancement.
Aide à la décision.

3-2 Les applications de l’intelligence artificielle et leur marché potentiel :
C’est environ 48 milliards de dollars cumulés à travers les 10 marchés (voir ci-dessous) liés à
l’application de l’intelligence artificielle. On retrouve aussi bien des utilisations au sein de la
médecine, le traitement visuel, la recherche sémantique et iconographique comme la
physique, l’éducation, les banques et assurances.
3-2-1 les différents applications :
•

Au niveau de l’éducation : Face à une concurrence internationale accrue entre les
établissements de formation et les systèmes éducatifs nationaux, l’intelligence
artificielle, élément concurrentiel de poids, rebat les cartes des classements
internationaux. De l’apprentissage personnalisé à l’aide à l’orientation en passant par
l’automatisation de certaines activités comme la correction des évaluations,
l’intelligence artificielle va profondément transformer le monde de l’éducation et ainsi
permettre d’aider les élèves dans leur réussite, tout en améliorant leur employabilité
sur le long terme.( Isnard et Bejani,2018, p19)
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•

Au niveau des Banques et des Assurances (Poirot, 2018, pp24-25) :

- Dans la relation client:
Développer la relation commerciale : l’intelligence artificielle est un fabuleux levier pour
développer la relation client. Lors d’un entretien commercial, il permet de proposer la next
best action pour son client. Les bots permettent de répondre 24h/24 et 7j/7 aux questions des
clients pour offrir une plage de service élargie. Par ailleurs, l’algorithme permet d’identifier
des patterns clients.
« les jumeaux marketing » : c’est-à-dire repérer des clients totalement similaires mais qui
possèdent des niveaux d’équipement différents.
Dégager du temps : que ce soit dans une banque ou chez un assureur, économiser du temps
humain sur des tâches à faible valeur ajoutée est un enjeu pour le recentrer sur des activités à
forte valeur ajoutée. L’intelligence artificielle permet de prioriser et traiter des mails en
fonction des urgences clients (sinistre, perte ou vol de carte…) via l’analyse sémantique, de
transcrire les messages client audio en messages texte, voire de les traduire, ainsi que de
permettre au conseiller d’interroger en langage naturel sa base documentaire pour connaître la
dernière réglementation en vigueur. À l’heure où les réponses sont exigées de plus en plus
rapidement – le temps d’attente d’une réponse à un mail client envoyé est de quatre heures et
de huit heures pour un message téléphonique, c’est là un changement significatif apporté par
l’intelligence artificielle.
Parler la même langue que son client : la relation client est aujourd’hui multicanale avec une
prédominance de plus en plus forte du mobile. L’intelligence artificielle permet de
comprendre les usages clients et choisir le bon canal de réponse : sur le web, les réseaux
sociaux ou autre terminal connecté.
- Réduction du risque et des fraudes :
Identification des fraudes et lutte anti-blanchiment :
Voici des faits courants dans les banques et assurances qui peuvent être très coûteux, tant sur
le plan financier que juridique ou réputationnel. Les opérations frauduleuses sont de plus en
plus nombreuses et complexes à détecter. L’intelligence artificielle permet de détecter les
patterns anormaux pour réduire ces risques et le Machine Learning d’améliorer en
permanence l’algorithme. Dans le secteur de l’assurance, l’analyse des images d’un véhicule
sinistré permet de calculer au plus juste les coûts de réparation et d’éviter ainsi des surcharges
financières.
Créer de nouveaux modèles d’affaires :
La collecte de données en grand nombre et son traitement permettent aujourd’hui d’imaginer
et de faire atterrir de nouveaux modèles d’affaires. C’est le schéma classique des grands
acteurs du numérique qui développent leur modèle d’affaires sur des plateformes. Pour les
acteurs financiers, la DSP2 crée à la fois une menace face à ces acteurs, mais aussi une
opportunité de développer de nouvelles offres en propre et avec des partenaires pour
bénéficier de cette nouvelle économie. L’intelligence artificielle permet d’extraire des
données pour personnaliser les offres pour chaque client et les contextualiser dans une
approche transactionnelle de market place.
Combiner différents métiers par l’agrégation des données :
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Très concrètement, une banque ou un assureur qui agrègent différents comptes et les
analysent, peuvent par le traitement des données de leurs clients obtenir des informations
inédites et proposer de nouveaux services, sources de nouveaux revenus et de fidélisation. Un
client qui voyage beaucoup, facile à identifier à partir des données du compte, serait
certainement intéressé de bénéficier d’offres partenaires, services de voyages, de location
saisonnière à coupler avec l’assurance voyage et les usages de sa carte de paiement à
l’étranger
La création de nouveaux produits du fait des objets connectés :
l’adoption massive des objets connectés aura un impact sur les modèles d’affaires des
établissements financiers et plus particulièrement des assureurs. Le véhicule connecté par
exemple, promet une révolution en termes de données accessibles sur la conduite de leurs
clients et plus généralement d’habitudes de vie. Une telle approche permettra rapidement de
proposer une assurance directement embarquée dans le véhicule et pensée en rapport avec les
données collectées directement par les éditeurs du logiciel du véhicule. De nouveaux modèles
vont donc naître de l’association du constructeur automobile avec l’éditeur de logiciel et
l’assureur.
3-2-2 Les marchés de l’intelligence artificielle (Vervhère, 2017) :
1 er marché – 8 milliards de dollars : La reconnaissance d’images statiques, leur
classification et marquage.
Google, Apple ou encore Facebook misent sur cette application de l’intelligence artificielle
pour collecter et analyser le maximum de données sur les photos hébergées sur leurs serveurs.
Cela permet de segmenter chaque image et de la retrouver plus facilement. Les banques
d’images sont également intéressées par cette application pour proposer des visuels similaires.
2ème marché – 7,5 milliards de dollars : L’utilisation d’algorithme de trading pour améliorer
les performances financières.
Traiter de nombreux indices boursiers, des facteurs géopolitiques, l’utilisation d’algorithme
permet d’anticiper des opportunités ainsi que les risques financiers bien en amont et sans le
regard humain.
3ème marché – 7,3 milliards de dollars : Le traitement des données médicales de patients.
L’intelligence artificielle est utilisé dans plusieurs centres de recherche pour les besoins de la
médecine. C’est le cas avec la maladie d’Alzheimer pour anticiper les symptômes ou encore
détecter l’autisme chez les nourrissons.
4ème marché – 4,6 milliards de dollars: La maintenance prédictive en informatique comme
dans le secteur industriel.
5ème marché – 4,2 milliards de dollars: L’identification, la détection et le suivi d’objet.
6 ème marché – 3,7 milliards de dollars: L’identification d’images par la requête textuelle.
Termes compliqués pour simplement signifier que l’intelligence artificielle peut permettre de
retrouver une image à travers une recherche textuelle. Facebook (ainsi que Twitter) applique
cette méthode sur leur plateforme sociale. En publiant une photo sur Facebook, un algorithme
identifie et analyse cette dernière de façon (assez) précise.
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7ème marché – 3,6 milliards de dollars :La détection automatique de caractéristiques
géophysiques (pour prévenir au plus vite des séismes, tsunamis…).
8ème marché – 3,5 milliards de dollars : La distribution de contenus sur les réseaux sociaux.
9ème marché – 3,1 milliards de dollars : La détection et la classification d’objet pour éviter
les collisions et la navigation.
10 ème marché – 2,4 milliards de dollars : La prévention contre les attaques liées à la cyber
sécurité.
4- Les challenges d’application de l’IA avec des exemples concrets:
4-1 Les différents challenges pour appliquer l’intelligence artificielle au niveau des
entreprises :
L’intégration de systèmes d’IA dans les entreprises pose plusieurs challenges (CIGREF,2018,
p5):
•
•
•

•
•
•
•

Coordonner et structurer les initiatives autour de l’IA, pour les développer, leur
donner davantage de visibilité et en augmenter la valeur (avec notamment une
«fertilisation croisée» des projets) ;
Prendre en compte le besoin de réconcilier les cultures métiers ;
Sensibiliser les équipes et directions aux enjeux et possibilités réelles de l’IA. La
compréhension des grandes familles de pièges de l’IA (dérive, biais, surapprentissage) est essentielle pour les métiers. Cette acculturation de l’entreprise
pourra aider à démystifier l’IA et à en faciliter l’appropriation ;
Construire des architectures adaptées au temps réel et les faire évoluer ;
Equilibrer les budgets dédiés à l’IA. Pour l’instant, les efforts semblent plutôt se
concentrer sur des domaines spécifiques comme la construction de datalab, la mise
en place de projet set les chat bots ;
Sensibiliser le Comex aux enjeux de transformation intra-entreprise (incidences
sur la transformation des emplois et les compétences nécessaires de demain) et
dans la relation avec le client ;
Mobiliser les talents.

Les avancées de l’IA se situent surtout autour de l’utilisation des systèmes de machine
learning et plus généralement de la data intelligence, qui s’inscrit pleinement dans la
continuité des programmes de transformation numérique. Ce terme « data intelligence »
regroupe à la fois les techniques de big data, d’analytiques, de machine learning, et de
statistiques. Les entreprises sont donc, dans la plupart des cas, dans une approche hybride de
l’intelligence artificielle, car différentes techniques et processus s’interconnectent. Par
ailleurs, c’est souvent la combinaison de technologies et de compétences qui crée de la valeur.
Tout cela correspond à la réalité des cas d’usage actuels. Mettre du machine learning dans
tous les processus n’est évidemment pas toujours pertinent. Pour générer des modèles
prédictifs, l’usage du machine learning est certes pertinent, mais pour faire des corrélations
basiques de données, l’usage de modèles statistiques suffit amplement. L’IA s’inscrit
davantage dans une continuité que dans une rupture. Cette transformation autour de l’IA peut
être qualifiée « d’hybride » car elle suppose une inter-connectivité dynamique entre le legacy
et l’intégration de nouveaux systèmes.(CIGREF, 2018, p14).

 أملانيا-  برلين،املركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستر اتيجية والسياسية واالقتصادية

53

 تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيزتنافسية منظمات األعمال:كتاب جماعي بعنوان
4-2 Actualités et applications de l’intelligence artificielle concrètes en usage
aujourd’hui :
Au-delà de notre énigme de l’informatique quantique, les systèmes d’I.A. d’aujourd’hui ne
sont que des logiciels d’apprentissage machine avancés avec des algorithmes
comportementaux étendus qui s’adaptent à nos goûts et à nos aversions. Bien qu’extrêmement
utiles, ces machines ne deviennent pas plus intelligentes au sens existentiel, mais elles
améliorent leurs compétences et leur utilité à partir d’un vaste ensemble de données. Ce sont
là certains des exemples les plus populaires de l’intelligence artificielle qui est utilisée
aujourd’hui.(Miroir Mag,2018) :
Siri :
Tout le monde connaît l’assistant personnel d’Apple, Siri. C’est l’ordinateur à commande
vocale avec lequel nous interagissons quotidiennement. Elle nous aide à trouver des
informations, nous donne des directions, ajoute des événements à nos calendriers, nous aide à
envoyer des messages et ainsi de suite. Siri est une assistante personnelle numérique pseudointelligente. Elle utilise la technologie de l’apprentissage machine pour devenir plus
intelligente et mieux en mesure de prédire et de comprendre nos questions et demandes en
langage naturel.
Alexa :
L’ascension d’Alexa pour devenir la plaque tournante de la maison intelligente a été quelque
peu fulgurante. Quand Amazon a introduit Alexa pour la première fois, il a pris une grande
partie du monde par la tempête. Cependant, son utilité et son incroyable capacité à déchiffrer
la parole de n’importe où dans la pièce en a fait un produit révolutionnaire qui peut nous aider
à parcourir le Web pour trouver de l’information, magasiner, programmer des rendez-vous,
régler des alarmes et un million d’autres choses, mais aussi aider à alimenter nos maisons
intelligentes et être un conduit pour ceux qui pourraient avoir une mobilité limitée.
Tesla :
C’est probablement l’une des meilleures voitures jamais fabriquées en raison de ses capacités
prédictives, de ses caractéristiques d’auto-conduite et de sa « coolness » technologique. ces
véhicules sont de plus en plus intelligents grâce à leurs mises à jour en direct.
Cogito :
Cofondée à l’origine par le PDG, Joshua Feast et le Dr Sandy Pentland, Cogito est
probablement l’un des exemples les plus puissants d’adaptation comportementale pour
améliorer l’intelligence émotionnelle des représentants du service à la clientèle qui existe
aujourd’hui sur le marché. La société est une fusion de l’apprentissage machine et de la
science du comportement pour améliorer l’interaction client pour les professionnels du
téléphone. Cela s’applique à des millions et des millions d’appels vocaux qui se produisent
quotidiennement.
Boxever :
Boxever, co-fondée par le PDG, Dave O’Flanagan, est une entreprise qui s’appuie fortement
sur l’apprentissage machine pour améliorer l’expérience du client dans l’industrie du voyage
et offrir des » micro-moments » ou des expériences qui font le bonheur des clients en cours
de route.
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C’est par l’apprentissage machine et l’utilisation de l’I.A. que l’entreprise a dominé le terrain
de jeu, aidant ses clients à trouver de nouvelles façons d’engager leurs clients dans leurs
voyages.
John Paul :
John Paul, une entreprise de conciergerie de voyage de luxe très appréciée et dirigée par son
astucieux fondateur, David Amsellem, est un autre exemple puissant d’I.A. dans les
algorithmes prédictifs pour les interactions entre clients existants, capable de comprendre et
de connaître leurs désirs et leurs besoins à un niveau aigu. La société assure les services de
conciergerie pour des millions de clients par l’intermédiaire des plus grandes entreprises
mondiales telles que VISA, Orange et Air France, et a récemment été acquise par Accor
Hotels.
Nest :
La plupart des gens connaissent Nest, le thermostat d’apprentissage qui a été acquis par
Google en janvier 2014 pour 3,2 milliards de dollars. Le thermostat d’apprentissage Nest,
utilise des algorithmes comportementaux pour apprendre de façon prévisible de vos besoins
de chauffage et de climatisation, anticipant et ajustant ainsi la température de votre maison ou
de votre bureau en fonction de vos besoins personnels, et inclut maintenant aussi une suite
d’autres produits tels que les caméras Nest.
Conclusion :
En conclusion, on peut soutenir que l’intelligence artificielle revêt une importance certaine
dans tous les domaines. Elle constitue un moyen évolué et développé qui rend les entreprises
plus compétitive, car elle se définit comme un ensemble d’approches, ayant chacune des
objectifs plus précis que le « raisonnement intelligent » et elle permet de mettre en œuvre
toutes les technologies à sa disposition pour essayer de rendre le service attendu par
l’utilisateur.
L’intelligence artificielle est utilisé dans différents domaines, et a envahi plusieurs marché, La
reconnaissance d’images statiques, leur classification et marquage, L’utilisation d’algorithme
de trading pour améliorer les performances financières, Le traitement des données médicales
de patients, l’informatique et bien d’autres.
C’est pour cela que, pour améliorer l’efficacité de l’intelligence artificielle, il faut accroitre la
sensibilisation du public au sens large à ce concept, configurer des ressources humaines
adéquates dans ce domaine, et y encourager la recherche et le développement via une
structure budgétaire en rapport avec les enjeux du moment.
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الفصل الثاني :عموميات حول تنافسية
منظمات األعمال

 تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيزتنافسية منظمات األعمال:كتاب جماعي بعنوان
أساسيات حول مفهومي التنافسية وامليزة التنافسية في منظمات األعمال

 عبد الكريم كاكي.د
جامعة الجلفة – الجزائر

 عطاء هللا بن طيرش.د
جامعة غرداية – الجزائر

:امللخص
يهدف هذا البحث إلى بلوغ مجموعة أهداف تتمحور في مضمونها حول بناء تصور واضح عن البعد املفاهيمي واملعرفي
 وكذا مفهوم مصطلح امليزة، من خالل التطرق إلى مفهوم التنافسية وأنواعها وعواملها،لتنافسية منظمات األعمال
 حيث تزايد اهتمام الباحثين األكاديميين واملمارسين في ظل بيئة األعمال،التنافسية وأنواعها ومصادرها املختلفة
 وأصبح التنافس بين منظمات األعمال يزداد على،املعاصرة بالتنافسية بوصفها مؤشرا هاما ألداء منظمات األعمال
.املستوى املحلي والعاملي
 وقد اعتمدت،ولتحقيق أهداف الدراسة كان البد من إجراء مراجعة وتأطير نظري لجوانب البحث للخروج بتصور واضح
 وقد خلصت هذه الدراسة إلى األهمية،الدراسة على املنهج الوصفي لسرد وعرض املفاهيم األساسية املتعلقة باملوضوع
.البالغة لتنافسية منظمات األعمال ملواجهة املنافسة الشرسة في بيئتها الخارجية
:الكلمات املفتاحية
. نطاق التنافس، مصادر امليزة التنافسية، ميزة تنافسية،تنافسية

Abstract:
This research aims to achieve a set of objectives centered on the construction of a clear
perception of the conceptual and cognitive dimension of the competitiveness of business
organizations, Through addressing the concept of competitiveness and its types and factors as
well as the concept of the term competitive advantage and its different types and sources,
where In the contemporary business environment, academic researchers and practitioners
have become increasingly interested in competitiveness as an indicator of the performance of
business organizations, and competition among business organizations is increasing at the
local and global levels.
To achieve the objectives of the study, a theoretical review and framing of research aspects
have to be carried out in a clear vision. A study on the descriptive methodology to list and
present the basic concepts related to the subject. This study concluded the importance of the
competitiveness of business organizations to face fierce competition in the external
environment of business organizations.
Key words:
Competitiveness, Competitive Advantage, Sources of Competitive Advantage, Competitive
Scope.
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كتاب جماعي بعنوان :تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيزتنافسية منظمات األعمال
مقدمة:
من األهمية بمكان أن نشير إلى التغيرات التي تحدث في منظمات األعمال كنتيجة للمستجدات البيئية املليئة بالتحديات
التنافسية ،تجعل من الصعوبة على منظمات األعمال اكتساب ميزتها التنافسية ،ولقد ركزت العديد من املقاربات على
محاولة تحديد مصادر امليزة التنافسية ملنظمات األعمال الحديثة ،رغم التأييد الذي تجده املقاربة الهيكلية في
اإلستراتيجية من خالل ربط تنافسية منظمات األعمال بمتغيرات البيئة الخارجية (هيكل الصناعة) ،إال أن التحليل
اإلستراتيجي يؤكد على دور وأهمية املوارد الداخلية ملنظمات األعمال الحديثة في خلق وتحقيق امليزة التنافسية املنشودة.
وباتت التنافسية حاجة ملحة لألفراد ليحظوا بفرص العمل وكذلك ملنظمات األعمال لكي تبقى وتنمو وتستمر وتتطور،
وإن كان من املقبول أن منظمات األعمال يمكن أن تطور تنافسيتها (بمعنى إنتاجيتها غالبا) خلف حدود مغلقة في بيئة
محلية محصنة.
هذا الوضع الجديد جعل منظمات األعمال الحديثة واملختلفة تنشط في محيط يتغير ويتجدد باستمرار ،حيث لم تعد
املنافسة تقتصر على املزايا النسبية واملطلقة التقليدية ،بل امتدت لتشمل التميز واالبتكار ،وهو ما أطلق عليه
االقتصادي "بورتر" مصطلح امليزة التنافسية ،حيث استهدفت تطبيق أدوات التحليل الجزئي في تفسير التخصص
والتبادل التجاري ،وبالرجوع إلى الكتابات املتعلقة بتعريف التنافسية ،يالحظ أنه هناك اختالف في مفهومها وفقا ملستوى
التحليل ،وذلك إما على مستوى املنظمة أو الصناعة أو الدولة .ومن هنا يمكن طرح اإلشكالية الرئيسية لهذه الدراسة:
 ما هي املفاهيم األساسية لتنافسية منظمات األعمال الحديثة؟أهمية الدراسة:
تنبع أهمية هذه الدراسة من حيوية موضوع التنافسية وامليزة التنافسية التي باتت ضرورة ملحة يتعين على كافة منظمات
األعمال الساعية للنمو والبقاء حيازتها وتطويرها والحفاظ عليها ،خصوصا في ظل التغيرات الكبيرة في بيئة عمل منظمات
األعمال واحتدام املنافسة فيها.
أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة بشكل أساس ي إلى توضيح مختلف األطر واألساسيات النظرية املرتبطة بموضوع امليزة التنافسية في
منظمات األعمال ،كما تهدف هذه الدراسة إلى لفت انتباه مختلف الباحثين األكاديميين واملمارسين ألهمية املوضوع
وضرورة إجراء املزيد من الدراسات النظرية وامليدانية فيه.
منهج الدراسة
تم االعتماد في هذه الدراسة بشكل أساس ي على املنهج الوصفي وذلك بالرجوع إلى مختلف املصادر واملراجع املتاحة من
كتب ،مذكرات ،مجالت ،ملتقيات ،... ،وغيرها.
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أوال :تعريف التنافسية:
 -1تعريف مدرسة رجال اإلدارة:
ويعتبر "مايكل بورتر" من جامعة هارفارد رائد هذه املدرسة التي تركز على الجوانب املتعلقة بالتكلفة واإلنتاجية ،إذ تعتبر
التنافسية سياسة وطنية يتم تعزيزها عبر زيادة اإلنتاجية اعتمادا على االبتكار في اإلنتاج بدال من االعتماد على امليزة
النسبية في امتالك املوارد الطبيعية واليد العاملة الرخيصة واملناخ املناسب واملوقع الجغرافي.
 -2تعريف مدرسة االقتصاديين:
وتركز على الرفاهية االقتصادية وترتبط بالنمو املستدام ،ويعتبر االقتصاد تنافسيا إذا كان قادرا على تحقيق النمو دون
اإلخالل بميزان املدفوعات ،وبالتالي ينعكس هذا على زيادة الرفاهية االقتصادية من خالل االعتماد على رفع مستوى
اإلنتاجية ومستوى اإلبداع ،والتوجه نحو إنتاج السلع كثيفة رأس املال ،واالستثمار في الدول ذات العمالة متدنية األجر
بالنسبة للعمليات اإلنتاجية التي تتطلب كثافة كبيرة في اليد العاملة( .املرصد الوطني للتنافسية ،2011 ،صفحة )03
 -3تعريف منظمة التعاون والتنمية االقتصادية:
هو املدى الذي من خالله تنتج مؤسسات الدولة وفي ظل شروط السوق الحرة والعادلة ،منتجات وخدمات تتنافس في
األسواق الدولية ،وفي نفس الوقت يتم تحقيق زيادة في الدخل الحقيقي ألفرادها في األجل الطويل( .حمالوي،2009 ،
صفحة )57
إن مختلف التعريفات السابقة الذكر تشير إلى مفهوم التنافسية على مستوى االقتصاد الكلي (الدولة) أما فيما يخص
التنافسية على مستوى االقتصاد الجزئي (املنظمة) فهي تشير إلى قدرة املنظمة على إنتاج السلع والخدمات بالنوعية
الجيدة والسعر املناسب وفي الوقت املناسب ،وهذا يعني تلبية حاجات املستهلكين بشكل أكثر كفاءة من املنظمات
األخرى( .خري ،2008 ،صفحة )09
وبالتالي من خالل التعريفات السابقة يمكن أن نقدم تعريف شامل لتنافسية املنظمة ،وهي قدرتها على إنتاج السلع
والخدمات بالنوعية الجيدة والسعر املناسب والوقت املناسب ،بحيث تتنافس هذه املنتجات في األسواق الدولية ،وفي
نفس الوقت يتم تحقيق زيادة في الدخل الحقيقي ألفرادها في األجل الطويل.
وتجدر اإلشارة هنا إلى ضرورة التميز بين املنافسة والتنافسية ،فاألولى تعنى بالظروف التي تنشط ضمنها املنظمات،أما
الثانية فتتعلق بالظر وف الذاتية و قدرات املنظمة التي تتيح لها املجابهة في السوق.
ثانيا :أنواع تنافسية املنظمة وعواملها:
يمكن التمييز بين عدة أنواع من التنافسية ،وذلك على النحو األتي:
 -1تنافسية التكلفة أو السعر:
حيث كلما انخفضت تكاليف اإلنتاج كلما زاد تصدير السلع إلى األسواق الخارجية ،وبالتالي زادت تنافسية السلعة.
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كتاب جماعي بعنوان :تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيزتنافسية منظمات األعمال
 -2التنافسية غيرالسعرية:
باعتبار أن محددات التنافسية معرفة بالعديد من العوامل غير التقنية وغير السعرية ،فإن بعض االقتصاديين يأخذون
بعين االعتبار املكونات غير السعرية في التنافسية.
 -3التنافسية النوعية:
وتشمل باإلضافة إلى النوعية واملالئمة عنصر االبتكارية.
 -4التنافسية التقانية:
حيث تتنافس املشروعات من خالل النوعية في الصناعات عالية التقانة( .عدنان ،2003 ،صفحة )07
أما فيما يخص أبرز العوامل التي تؤثر بشكل واضح على تنافسية املنظمة فيمكن إيجازها فيما يلي( :بوشناف،2002 ،
صفحة )11
أ -عوامل مرتبطة بالتسيير:
وتش مممل :املرون ممة ،النم ممو ،الق ممدرة عل ممى الت ممأقلم ،البح ممث ع ممن منتج ممات جدي ممدة ،اختي ممار األنش ممطة الت ممي تمك ممن م ممن التمي ممز،
تخفيض التكاليف ،الدراسات والتنبؤ ،... ،وغيرها.
ب -عوامل مرتبطة بالبيع:
وتشمل :اإلشهار ،الترقية ،السياسة التجارية ،... ،وغيرها.
ت -عوامل مرتبطة بعملية االتصال بالزبائن:
وتشمل :الصورة ،الجودة امللحوظة ،خدمات ما بعد البيع ،... ،وغيرها.
ث -عوامل مرتبطة باإلنتاج:
وتشمل :اإلنتاجية ،سياسة الشراء ،التخزين ،التكنولوجيا ،اآلجال ،... ،وغيرها.
ج -عوامل مرتبطة بالكفاءات:
وتشمل :تكوين املستخدمين ،معرفة كيفية العمل ،التحفيزّ ،
تحمل املسؤولية ،... ،وغيرها.
ثالثا :تعريف امليزة التنافسية:
هناك العديد من التعريفات للميزة التنافسية ،لكننا سوف نقتصر على التعريفات التالية:
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كتاب جماعي بعنوان :تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيزتنافسية منظمات األعمال
 -1تعريف :Pitts and Lei
امليزة التنافسية هي":استغالل املنظمة لنقاط قوتها الداخلية في أداء األنشطة الخاصة بها ،بحيث تخلق قيمة ال يستطيع
بقية املنافسون تحقيقها في أدائهم ألنشطتهم"( .القطب ،2012 ،صفحة )80
 -2تعريف شمت:
يعتبر مصطلح امليزة التنافسية امتدادا ملصطلح امليزة النسبية وخاصة على مستوى الصناعة ،ويجب علينا توضيح أن
امليزة النسبية شرط ضروري ولكن ليس كافيا لتحقيق امليزة التنافسية ،كما يجب علينا التفرقة بينهما وذلك على النحو
التالي:
أ -إن امليزة النسبية تقوم على أساس التحليل الساكن ،وتعتمد على الوفرة النسبية للموارد التي تؤدي إلى اختالف
التكاليف النسبية بين الدول ،وبذلك يتحدد نمط واتجاه التجارة الدولية والتخصص؛
ب -أما امليزة التنافسية فتخلق ويمكن اكتسابها من خالل قدرة عوامل اإلنتاج على االنتقال ،وخاصة إمكانية انتقال
رأس املال والتكنولوجيا والعمل املاهر من أجل تدعيم القطاع الصناعي ككل لتحقيق النمو ،واقتناص الفرصة
في األسواق الدولية( .شمت ،2010 ،الصفحات )26-25
 -3تعريف :Tyson
بأن امليزة التنافسية هي":قدرة دولة ما على إنتاج سلع وخدمات تلبي حاجيات األسواق العاملية وتساعد في نفس الوقت
على تحقيق ارتفاع في متوسط نصيب الفرد من الدخل الوطني لرعايا الدولة املعنية ،والعمل على الحفاظ عليه
واستمرارية هذا االرتفاع "( .املنقوش ،2012 ،صفحة )128
 -4تعريف الخضيري:
امليزة التنافسية هي ":إيجاد أوضاع تفوق مختلفة ومصنوعة تملكها منظمة معينة تتفوق فيها في مجاالت :اإلنتاج،
التسويق ،التموين ،الكوادر البشرية "( .عثماني ،2010 ،صفحة )79
 -5تعريف :Porter
" تنشأ امليزة التنافسية بمجرد توصل املنظمة إلى اكتشاف طرق جديدة تكون أكثر فعالية من تلك املستعملة من قبل
املنافسين ،حيث يكون بمقدورها تجسيد هذا االكتشاف ميدانيا "(Porter, 1990, p. 26) .
 -6تعريف مجموعة :Strategor
" تعبر امليزة التنافسية عن الحالة التي تكون فيها املنظمة في وضعية أفضل مقارنة باملنافسين ،وذلك المتالكها لكفاءات
معينة ينجر عنها امتالك املنظمة لعوامل نجاح تخص قطاع النشاط"( .بروبي ،2010 ،صفحة )164
من خالل التعريفات السابقة الذكر يمكن القول أن امليزة التنافسية مفهوم واسع وشامل ،حيث بمجرد أن تقوم املنظمة
باكتشاف طرق جديدة أكثر فعالية من تلك املستعملة من قبل املنافسين ،باإلضافة إلى امتالكها كفاءات معينة ،تصبح
املنظمة تمتلك ميزة تنافسية مقارنة باملنافسين اآلخرين.
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كتاب جماعي بعنوان :تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيزتنافسية منظمات األعمال
ر ابعا :أنواع امليزة التنافسية وأهميتها :
هناك نوعين رئيسين للمزايا التنافسية هما:
 -1ميزة التكلفة األقل ):(Cost Leadership
وتعني أن تقوم املنظمة بتصنيع وتسويق منتج أقل تكلفة باملقارنة مع املنظمات املنافسة ،مما يؤدي في النهاية إلى تحقيق
ربح أكبر( .خليل ،1996 ،صفحة )85
 -2ميزة تميزاملنتج ):(Differentiation
ويعني قيام املنظمة بتقديم منتج متميز وفريد له قيمة مرتفعة من وجهة نظر املستهلك ( جودة أعلى ،خصائص خاصة
للمنتج ،خدمات ما بعد البيع).
ويضيف ( )Détrieنوعا جديدا للنوعين السابقين وهو ميزة تميز املنتج والتكلفة األقل في آن واحد ،حيث يشير إلى قدرة
املنظمة على تقديم منتجات وخدمات متميزة وفريدة تباع بأسعار منخفضة للعمالء نتيجة انخفاض التكاليف ،والشكل
أدناه يبرز بوضوح مختلف أنواع املزايا التنافسية لدى املنظمات:
الشكل ( :)01أشكال املز ايا التنافسية

سعر
تكلفة

منافس يمتلك ميزة التميز
والتكلفة

منافس يمتلك ميزة
التكلفة

منافس يمتلك ميزة التميز

متوسط القطاع

Source: Détrie J P, (2005), Strategor: politique générale de l’entreprise, 4ème Ed, Dunod,
Paris, France, P: 125.

أما فيما يخص أهمية امليزة التنافسية بالنسبة للمنظمات فيمكن إيجازها في العناصر التالية:
أ -تعطي مؤشرا قويا للمنظمة إلحكام سيطرتها على حصة سوقية أكبر من منافسيها ،وقد يعني ذلك سيطرة
املنظمة على زبائن كثيرين مقارنة باملنافسين؛
بّ -
تعد سالح للمنظمة تعتمد عليه ملواجهة املنظمات املنافسة ،من خالل قيامها بتنمية معرفتها التنافسية
وقدراتها على تلبية احتياجات الزبائن في املستقبل عن طريق خلق التقنيات واملهارات اإلنتاجية؛
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كتاب جماعي بعنوان :تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيزتنافسية منظمات األعمال
ت -تعتبر امليزة التنافسية معيارا مهما لنجاح املنظمات ،تميزها عن غيرها من املنظمات األخرى ،من حيث إيجاد
نماذج مميزة جديدة يصعب على املنافسين تقليدها؛
ث -تعتمد أكثر املنظمات على التكنولوجيا لتحقيق املزايا التنافسية من أجل البقاء واالستمرار ،ذلك بسبب
التغيرات املستمرة في التكنولوجيا( .نجيب ،2011 ،الصفحات )68-67
خامسا :معاييرالحكم على جودة امليزة التنافسية:
تتحدد جودة امليزة التنافسية عناصر وهي( :خليل)90 ،1996 ،
 -1مصدرامليزة:
يمكن ترتيب امليزة التنافسية وفق درجتين:
أ -مزايا من مرتبة منخفضة ،مثل التكلفة األقل لكل من قوة العمل واملواد الخام ،وبحيث يسهل – نسبيا –
تقليدها ومحاكاتها من قبل املنظمات املنافسة؛
ب -مزايا من مرتبة مرتفعة مثل،تميز املنتج ،السمعة الطيبة بشأن العالمة استنادا إلى مجهودات تسويقية
متراكمة،أو عالقات وطيدة مع الزبائن محكومة بتكاليف تبديل مرتفعة.
ويتطلب تحقيق املزايا من الرتبة املرتفعة ضرورة توافر مهارات وقدرات من مستوى مرتفع ،وكذا على تاريخ طويل من
االستثمارات املستمرة و املتراكمة في التسهيالت املادية ،والتعلم املتخصص ،والبحوث والتطوير ،والتسويق.ويترتب على
أداء هذه األنشطة خلق مجموعة من األصول امللموسة وغير امللموسة وفي شكل سمعة طيبة ،عالقات وثيقة مع الزبائن،
وحصيلة من املعرفة املتخصصة.
 -2عدد مصادرامليزة التي تمتلكها املنظمة:
في حال اعتماد املنظمة على ميزة واحدة مثل تصميم املنتج بأقل تكلفة أو القدرة على شراء مواد أولية رخيصة الثمن،
فإنه يمكن للمنافسين التغلب على أثار تلك امليزة .أما في حال تعدد مصادر امليزة ،فإنه يصعب على املنافسين تقليدها
جميعا.
 -3درجة التحسين والتطويروالتجديد املستمر في امليزة:
تتحرك املنظمات نحو خلق مزايا جديدة وبشكل أسرع قبل قيام املنظمات املنافسة بتقليد امليزة القائمة حاليا ،لذا
يتطلب األمر قيام املنظمات بتغيير امليزة القديمة وخلق مزايا تنافسية جديدة ومن مرتبة مرتفعة.
ال يكفي أن تحوز املنظمة على ميزة تنافسية فحسب ،بل يجب أن يكون بمقدورها معرفة أداء هذه امليزة والحكم على
سدادها ،ويتم ذلك باالستناد إلى معايير معبرة تختار وفقا للقواعد املعمول بها في قطاع النشاط.
تمارس البيئة التنافسية ضغوطا مستمرة على املنظممة ،فتدفعمهمما للبحمث عمن اكتسم ماب ميم مزة أو مزايما تنافسمية ،تؤهلهما إلمى
ا
ضمممان اس ممتمرارية نش مماطها أوال واألسممبقية عل ممى منافس مميها ثانيمما ،وي ممنجم ك ممل ذلممك ع ممن عممل مميتي الجممذب وال م ّمدفع ب ممين الثن ممائية
بيئممة/ميم ممزة ،باعتب ممار أن البيئ ممة تدفم م مع إل ممى إنشم مماء امليم ممزة ،و تض مميف ه ممذه األخي ممرة ب ممدورها عناص ممر جدي ممدة للبيئ ممة تزي ممد م ممن
تعقيدها وترفع من شدة قواها التمنافسية.
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كتاب جماعي بعنوان :تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيزتنافسية منظمات األعمال
سادسا :محددات امليزة التنافسية:
 -1حجم امليزة التنافسية:
إن امليزة التنافسية املستمرة تتحقق إذا أمكن للمنظمة املحافظة على ميزة التكلفة األقل أو تمييز املنتج في مواجهة
املنظمات املنافسة ،وبشكل عام ،كلما كانت امليزة أكبر ،كلما تطلبت جهودا أكبر من املنظمات املنافسة للتغلب عليها أو
تحييد أثرها ،ومثلما هو الحال بالنسبة لدورة حياة املنتجات الجديدة ،فإن للميزة التنافسية دورة حياة ،مثلما هو
موضح في الشكل التالي:
الشكل ( :)02دورة حياة امليزة التنافسية
حجم
ميزة تنافسية ()2

ميزة تنافسية ()1

امليزة

التنافسية (تكلفة
نسبة أقل و /أو
سعر مرتفع

التقليد

التبني

التقدي
م

الضرورة

املرحلة

املصدر :خليل نبيل مرس ي ،)1996(،امليزة التنافسية في مجال األعمال ،ط ،1الدار الجامعية ،اإلسكندرية ،مصر،
 ،1996ص.87 :
ومن الشكل السابق يتضح أن مراحل دورة حياة امليزة التنافسية تشمل:
 -1-1مرحلة التقديم:
تعد من أطول املراحل بالنسبة للمنظمة املنشئة للميزة التنافسية ،لكونها تحتاج إلى الكثير من التفكير واالستعداد
البشري واملالي ،وتعرف امليزة التنافسية مع مرور الوقت انتشارا واسعا ،من خالل األدوات التسويقية وخاصة الترويج،
ومن هنا يمكن القول أن هذه املرحلة تتطلب استثمارات ضخمة واستخدام التكنولوجيا املتقدمة التي تتيح للمنظمة
التفوق على املنافسين.
 -2-1مرحلة التبني من قبل املنظمات املنافسة:
تمثل هذه املرحلة بداية تعرف املنافسين على امليزة التنافسية للمنظمة ،ومدى تأثيرها على املستهلك وعلى حصصهم
السوقية ،فيحاول املنافسون تبني هذه امليزة أو تحسينها ،وهنا تعرف امليزة التنافسية نوعا من االستقرار والثبات النسبي
بفعل تزايد عدد املنافسين.
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كتاب جماعي بعنوان :تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيزتنافسية منظمات األعمال
 -3-1مرحلة التقليد (الركود):
في هذه املرحلة تشهد امليزة التنافسية تراجعا شيئا فشيئا نحو الركود ،لكون املنافسين قد أخذوا بتقليد ميزة املنظمة
ومحاكاتها ومحاولة التفوق عليها ،وبالتالي تراجع أسبقيتها ،مما يعني انخفاض حجم املبيعات املحققة ،وهذا الوضع يحتم
على املنظمة تطوير ميزتها التنافسية السابقة وتحسينها حتى تتمكن من البقاء في السوق.
 -4-1مرحلة الضرورة:
في هذه املرحلة تظهر الحاجة إلى تحسين امليزة وتطويرها بشكل سريع ،أو إنشاء ميزة أخرى مبنية على أسس تحقق بها
قيمة أكبر للعميل ،وفي هذه املرحلة بالذات تظهر الحاجة للتكنولوجيا املتقدمة ودورها في إنشاء ميزة جديدة للمنظمة
تضمن لها استمرار تنافسيتها( .صالح ،2009 ،صفحة )25
 -2نطاق التنافس ( السوق املستهدف):
نطاق التنافس يعبر عن مدى اتساع أنشطة وعمليات املنظمة بغرض تحقيق مزايا تنافسية ،فنطاق النشاط على مدى
واسع يمكن أن يحقق وفرات في التكلفة عن املنظمات املتنافسة ،مثل :تقديم تسهيالت إنتاج مشتركة ،خبرة فنية واحدة،
استخدام نفس منافذ التوزيع لخدمة قطاعات سوقية مختلفة ،ومن جانب آخر ،يمكن للنطاق الضيق تحقيق ميزة
تنافسية من خالل التركيز على قطاع سوق معين وخدمته بأقل تكلفة أو تقديم منتج مميز له ،وهناك أربعة أبعاد لنطاق
التنافس من شأنها التأثير على امليزة التنافسية ،وهي موضحة في الجدول التالي( :خليل ،1996 ،الصفحات )88-87
الجدول ( :)01األبعاد املحددة لنطاق التنافس
نطاق التنافس
-1نطاق القطاع السوقي:
)(Segment Scope

الشرح
وتعكس مدى تنوع مخرجات املنظمة والعمالء الذين يتم خدمتهم ،وهنا يتم
االختيار ما بين التركيز على قطاع معين من السوق أو خدمة كل سوق.

-2النطاق الرأس ي:

ويعبر عن مدى أداء املنظمة ألنشطتها داخليا (قرار التصنيع) أو خارجيا باالعتماد
على مصادر التوريد املختلفة (قرار الشراء) ،فالتكامل الرأس ي املرتفع باملقارنة مع
املنافسين قد يحقق مزايا التكلفة األقل أو التمييز ،ومن جانب آخر ،يتيح التكامل
درجة أقل من املرونة للمنظمة في تغيير مصادر التوريد( أو منافذ التوزيع في حالة
التكامل الرأس ي األمامي).

)(Vertical Scope

-3النطاق الجغرافي:
)(Geographic Scope
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ويعكس عدد املناطق الجغرافية أو الدول التي تنافس فيها املنظمة ،ويسمح
النطاق الجغرافي للمنظمة بتحقيق مزايا تنافسية من خالل املشاركة في تقديم
نوعية واحدة من األنشطة والوظائف عبر عدة مناطق جغرافية مختلفة (أثر
مشاركة املوارد) ،وتبرز مدى أهمية هذه امليزة بالنسبة للمنظمة التي تعمل حاليا
على نطاق عاملي ،حيث تقدم منتجاتها أو خدماتها في كل ركن من أركان العالم.

املركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستر اتيجية والسياسية واالقتصادية ،برلين  -أملانيا

كتاب جماعي بعنوان :تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيزتنافسية منظمات األعمال
-4نطاق الصناعة:
)(Industry Scope

ويعبر عن مدى الترابط بين الصناعات التي تعمل في ظلها املنظمة ،فوجود روابط
بين األنشطة املختلفة عبر عدة صناعات من شأنه خلق فرص لتحقيق مزايا
تنافسية عديدة ،فقد يمكن استخدام نفس التسهيالت أو التكنولوجيا أو األفراد
أو الخبرات عبر الصناعات املختلفة التي تنتمي إليها املنظمة.

املصدر :خليل نبيل مرس ي ،)1996(،امليزة التنافسية في مجال األعمال ،ط ،1الدار الجامعية ،اإلسكندرية ،مصر،
 ،1996ص.87 :
سابعا :مصادرامليزة التنافسية:
هناك العديد من مصادر تحقيق املزايا التنافسية للمنظمات نوجز أبرزها فيما يلي( :نجيب ،2011 ،الصفحات )72-71
(الروسان ،2007 ،صفحة )144
 -1انخفاض التكاليف:
من خالل قيام املنظمات بتقديم منتجات بأسعار منخفضة ومغرية.
 -2الخدمة:
من خالل قيام املنظمة بتقديم خدمات مميزة لزبائنها مثل :مؤسسة  Macdonaldلألطعمة الجاهزة.
 -3التركيز:
من خالل قيام املنظمة بالتوجه نحو سوق مستهدف ،وتركز جهودها في تحقيق ميزة تنافسية من خالل تلك السوق.
 -4التكنولوجيا:
استخدام الوسائل التكنولوجيا املتطورة ،بحيث تؤدي إلى تطوير مستويات مرتفعة من األداء العالي للمنظمة ،والذي ال
يستطيع املنافسون مجاراتها بتقديم خدماتهم.
 -5الجودة:
تسعى أغلبية املنظمات إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية ال يمكن للمنظمات املنافسة تقليدها.
 -6النمو:
ويعني قابلية املنظمة على التوسيع والنمو في تقديم خدمات إلى أسواق جديدة ،وهي أحد عوامل التفوق التنافس ي.
 -7الوقت والتسليم:
يعتبر الوقت والتسليم مصدرا مهما لتحقيق امليزة التنافسية وخاصة عند تقديم خدمات جديدة إلى األسواق.
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كتاب جماعي بعنوان :تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيزتنافسية منظمات األعمال
 -8ثقافة املنظمة:
وتعني أن أساليب القيادة والدورات التدريبية واستقطاب العاملين في املنظمة ّ
تعد مصدرا من مصادر امليزة التنافسية.
 -9املوقع الجغرافي:
يعتبر املوقع الجغرافي املناسب مهما للميزة التنافسية بالنسبة للمنظمة.
 -10القنوات التسويقية:
تعتبر القنوات التسويقية املميزة التي تختارها بعض املنظمات مهمة لتميزها من املنظمات األخرى ،بحيث يصعب على
الداخلين الجدد إيجاد منافذ تسويقية لخدماتهم.
 -11السمعة واملكانة الذهنية:
كثير من الزبائن يفضلون استخدام خدمات ذات سمعة جيدة ،ولها مكانة ذهنية في ذهن الزبون ،وتعتبرا مصدرا مهما
للميزة التنافسية.
 -12خبرة املنظمة:
تعتبر خبرة املنظمة في مجال :اإلنتاج ،التسويق ،والتمويل ميزة تنافسية.
 -13مرونة تصميم الخدمات:
املرونة العالية في تصميم الخدمات تجعل املنظمة أكثر قدرة على تصنيع مكونات تفوق املنظمات املميزة ،وبالتالي تصنع
خدمات جديدة حسب حاجات ورغبات الزبائن والتي تحقق ميزة تنافسية.
 -14االعتمادية:
إن االعتمادية تشير إلى قدرة املنظمة على إرضاء الزبائن من خالل حصولهم على خدمات حسب املواصفات املحددة لفترة
زمنية معينة ،في ظل ظروف العمل االعتيادية.
 -15اإلبداع:
تأتي أسبقية اإلبداع من خالل امتالك املنظمة لرأس املال الفكري واملعرفي واملهارات والخبرات املوجودة لدى العاملين في
املنظمة.
خاتمة:
في األخير وكخالصة لهذه الدراسة نقول أنه على منظمات األعمال التي تعمل في بيئة تنافسية تتميز بالحدة وعدم
االستقرار ،وبالتالي يجب عليها التفكير في سبل تحسين تنافسيتها بغية مواجهة املنافسة من قبل منظمات األعمال األخرى
واملحافظة على استمرارية نشاطها ،ومن خالل هذه الدارسة توصلنا إلى مجموعة من االقتراحات ،هي على النحو التالي:
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 يجب على منظمات األعمال االهتمام بالجانب التكنولوجي وتطوير أنظمة املعلومات؛ كذلك يجب عليها أن تقوم بتحسين إنتاجيتها واحترام معايير الجودة؛ العمل على تكوين ورسكلة الكادر البشري ألنه يساهم في تحسين تنافسية منظمات األعمال؛ العمل على تطوير نشاط البحث والتطوير في منظمات األعمال؛ يجب على منظمات األعمال أن تقوم بالترصد وأن تتحلى باليقظة فيما يخص بيئتي عملها الداخلية والخارجية. يجب على املنظمات االستفادة من تطبيقات الذكاء االصطناعي والتي تمكنها من تحقيق عدة مزايا أبرزها :تحسين عمليةاتخاذ القرارات ،حل كافة املشكالت اإلدارية ،تخفيض التكاليف ،تحسين الجودة ،… ،وغيرها من املزايا التي تساهم
بشكل مباشر في تعزيز تنافسية منظمات األعمال وضمان بقائها ونموها؛
قائمة املراجع:
املراجع العربية:
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 املنقوش طارق عبد هللا ،)2012( ،رؤية مستقبلية لبناء القدرة التنافسية لقطاع الزراعة املغاربي في األسواق الدولية،املكتبة العصرية ،القاهرة ،مصر.
 بروبي سمية .)2010( ،دور اإلبداع واإلبتكار في إبراز امليزة التنافسية للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة :دراسة حالةمؤسسة املشروبات الغازية مامي ،مذكرة ماجستير في العلوم االقتصادية .سطيف .الجزائر :جامعة فرحات عباس.
 بوشناف عمار ،)2002(،امليزة التنافسية في املؤسسة االقتصادية :مصادرها ،تنميتها وتطويرها ،مذكرة ماجستير فيالعلوم االقتصادية ،تخصص :تسيير ،جامعة الجزائر.
 حمالوي ربيعة ،)2009( ،املنافسة واملؤسسات املينائية ،مجلة جديد االقتصاد ،املجلد ( ،)04العدد ( ،)01الجمعيةالوطنية لالقتصاديين الجزائريين ،الجزائر.
 خري عبد الناصر ،)2008( ،طرق وأساليب تحسين تنافسية املؤسسة في ظل االقتصاد املفتوح ،مجلة جديداالقتصاد ،املجلد ( ،)03العدد ( ،)01الجمعية الوطنية لالقتصاديين الجزائريين ،الجزائر.
 خليل نبيل مرس ي ،)1996(،امليزة التنافسية في مجال األعمال ،ط ،1الدار الجامعية ،اإلسكندرية ،مصر. شمت نيفين حسن ،)2010( ،التنافسية الدولية وتأثيرها على التجارة العربية والعاملية ،دار التعليم الجامعي،اإلسكندرية ،مصر.
 صالح رضا إبراهيم ،)2009( ،رأس املال الفكري ودوره في تحقيق امليزة التنافسية للمنظمات .املؤتمر الدولي حول:التنمية اإلدارية نحو أداء متميز للقطاع الحكومي ،معهد اإلدارة العامة ،الرياض ،السعودية.
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 نجيب مروان محمد ،)2011( ،دور املزيج التسويقي السياحي في تحقيق امليزة التنافسية ،دار الكتب القانونية ،القاهرة،مصر.
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بناء امليزة التنافسية في املؤسسات االقتصادية :الشروط واإلستر اتيجيات

د .سارة عبيدات
جامعة الطارف – الجزائر

امللخص :
تعتبر امليزة التنافسية من أهم مؤشرات قوة املؤسسات االقتصادية ومفتاح أساس ي في تحقيق النجاح اإلستراتيجي
والتفوق التنافس ي ،لذلك تهدف هذه الورقة البحثية إلى تحليل مفهوم امليزة التنافسية وإبراز أهميته في بناء وتطوير
القدرات التنافسية للمؤسسات االقتصادية،كما تم عرض إسهامات املقاربات النظرية للموارد والكفاءة في هذا املجال،
وقد بينت هذه املداخلة كيفية تنافس املؤسسات من خالل إتباع إستراتيجيات التنافسية لبورتر ملواجهة املنافسين.
الكلمات املفتاحية :
ميزة تنافسية ،موارد ،كفاءة ،إستراتيجيات تنافسية.

Abstract :
Competitive advantage is one of the most important indicators of the strength of economic
institutions, and a key in achieving strategic success and competitive excellence. There fore,
this paper aims to analyze the concept of competitive advantage and identifies its importance
in bulding and devloping the capacities competitive . The theoretical approaches of resources
and competence in this domain were also presente and also this communication explain how
economic institutions compete by adopting Porter's competitive strategies to face competitors.
Keywords :
Competitive Advantage, Resources, Efficiency, Competitive Strategies.
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مقدمة:
إن التغييرات املستمرة واملنافسة الشديدة التي تشهدها بيئة األعمال في الوقت الراهن فرضت على املؤسسات
االقتصادية حتمية خلق ميزة تنافسية مستدامة تسمح لها بتحقيق التفوق اإلستراتيجي ،وضمان استمرارها من خالل
إرضاء العمالء وكسب ثقتهم وطرح كل ما هو جديد ومبتكر في السوق .
وفي ظل التطور الدائم في احتياجات الزبون وتنوع العرض في السوق أصبحت املؤسسات االقتصادية مجبرة على ضرورة
الحفاظ على مكانتها والتوجه نحو تبنى ممارسات وأساليب تساهم في تحديد موقعها التنافس ي وتوسيع حصتها السوقية
وكذلك تحقيق السبق التنافس ي .ومن هنا تبرز أهمية بناء امليزة التنافسية في صناعة معينة أو قطاع سوقي معين ،وهذا
يكون من خالل تحديد طريقة أو أسلوب تفاعل املؤسسات مع محيطها هدفه التفوق على املنافسين وخلق قيمة كما
يراها الزبون .ومن أهم طرق تنافس املؤسسات توجد ثالث إستراتيجيات عامة للمنافسة اقترحها  Porterواملتمثلة في
إستراتجية قيادة التكاليف ،إستراتجية التميز وإستراتجية التركيز.وفي السياق ذاته يمكن اإلشارة إلى أن تجسيد
اإلستراتيجيات التنافسية في امليدان يتطلب توفر موارد وكفاءات مميزة يصعب نقلها وتقليدها ألنها تعتمد على مهارات
ومعارف وأنظمة غير واضحة للمنافسين.
إشكالية الورقة البحثية:
انطالقا مما سبق يمكن طرح إشكالية البحث كاألتي:
 كيف يتم تحقيق امليزة التنافسية في املؤسسات االقتصادية من خالل االعتماد على اإلستر اتيجيات التنافسية ؟خطة الورقة البحثية:
لإلجابة على اإلشكالية سنتناول العناصر التالية:
 طبيعة مفهوم امليزة التنافسية؛ امليزة التنافسية ومقاربة املوارد والكفاءة؛ إستراتيجيات تحقيق امليزة التنافسية.أهمية الورقة البحثية:
تكمن أهمية موضوع البحث في كونه من أهم املواضيع ذات العالقة بمجال اإلدارة اإلستراتجية خاصة وأنه يركز على
كيفية تفاعل املؤسسات االقتصادية بمحيطها من خالل اختيار اإلستراتيجيات التنافسية املناسبة ومزج مواردها
وكفاءاتها بطريقة يصعب تقليدها من طرف املنافسين بما يساهم في خلق القيمة كما يراها الزبون.
هدف الورقة البحثية:
يهدف هذا البحث إلى توضيح أهمية تحقيق امليزة التنافسية ،وإبراز خصائص اإلستراتيجيات التنافسية املتبعة في تحقيق
امليزة التنافسية .وأيضا توضيح تطور املقاربات النظرية للتحليل اإلستراتيجي وإسهاماتها في تحقيق امليزة التنافسية.
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منهج الورقة البحثية:
لتحقيق الهدف من هذه الدراسة تم االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي واالستعانة بمختلف املراجع واألبحاث
السابقة ورقية كانت أم الكترونية.
املبحث األول :أساسيات حول امليزة التنافسية:
 .1طبيعة مفهوم امليزة التنافسية:
• تعريف امليزة التنافسية:
لقد اختلفت وتنوعت التعريفات املقدمة حول طبيعة مفهوم امليزة التنافسية وذلك نظرا الختالف وجهات نظر املهتمين
وتنوع اختصاصاتهم حيث ال يوجد تعريف موحد متفق عليه كونه مفهوم متعدد الجوانب واألبعاد ،وفي ما يلي أهم
التعريفات املقدمة :
 يرى  Porterأن امليزة التنافسية "تنشأ بمجرد توصل املؤسسة إلى اكتشاف طرق جديدة أكثر فعالية من تلك املستعملةمن قبل املنافسين ،ويكون بمقدورها تجسيد هذا االكتشاف ميدانيا ،أي بمجرد إحداث عملية إبداع بمفهومه الواسع".
)مصباح وبوخمخم ،2019 ،ص (.34كما أشار إلى أن "امليزة التنافسیة تتحقق عندما تكون املؤسسة قادرة على تقدیم
نفس املنافع التي یقدمها املنافسون لكن بتكلفة أقل ،أو تقدیم منافع تتفوق على تلك التي یقدمها املنافسون ،وبهذا
فامليزة التنافسیة تمكن املؤسسة من خلق قیمة كبيرة للزبائن و تحقیق أرباح أكثر لها )".براهمي ،2017،ص(.558
 يعرف  Kotlerامليزة التنافسية بأنها " هي قدرة املؤسسة على األداء الجيد بأسلوب واحد أو عدة أساليب والتي التتوافر لدى املنافسين) " .فتحي وقاس ي ،2017 ،ص(.132
 يرى  Reedو  Deffilpiأن امليزة التنافسية هي " املوقع الفريد الذي تطوره املؤسسة من خالل االستخدام الفاعلملهاراتها ومصادرها مقارنة باملنافسين وإن تحقيقها سيولد بشكل مباشر وضمني أداء عالي)".أحمد ودلهوم،2019 ،
ص(.152
 عرفت امليزة التنافسية أيضا بأنها " هي ميزة أو عنصر تفوق للمؤسسة يتم تحقيقه في حالة إتباعها إلستراتيجية معينةللتنافس) " .مزياني وبالسكة ،2013 ،ص(.8
ومن خالل التعريفات السابقة يمكن القول أن جوهر امليزة التنافسية هو اإلبداع الذي يساهم في خلق القيمة للزبون
وذلك باختيار إستراتجية تنافسية هدفها التفوق املستمر.
• خصائص امليزة التنافسية:
تتصف امليزة التنافسية بالخصائص التالية:
 تبنى على أساس االختالف عن املنافسين ،وتجنب التشابه لتحقيق ّالتميز؛
 تؤسس على املدى الطويل ألنها تهتم بالفرص املستقبلية ،ومركزة جغرافيا لضمان التخصص؛ )مصباح وبوخمخم، ،2019ص(33
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 تكون متجددة وفق معطيات البيئة الخارجية من جهة وقدرات وموارد املؤسسة الداخلية من جهة أخرى؛ تكون مرنة بمعنى يمكن إحالل مزايا تنافسية بأخرى بسهولة حسب التغيرات الحاصلة في البيئة الخارجية أو تطورموارد وقدرات املؤسسة ؛
مزايا تنافسية تتناسب مع األهداف والنتائج التي تريد املؤسسة تحقيقها في اآلجل القصير واألجل الطويل) .شيخيوفكير ،2014 ،ص (.214
• أهمية امليزة التنافسية:
للميزة التنافسية أهمية كبيرة على مستوى أداء املؤسسات ،وتتمثل في (شيخي وفكير ،2014،ص: (.213
 خلق قيمة للعمالء تلبي احتياجاتهم وتضمن والئهم وتدعم وتحسن صورة املؤسسة في أدهانهم؛ تحقيق التميز اإلستراتيجي عن املنافسين في السلع والخدمات املقدمة نتيجة التميز في املوارد والكفاءات واإلستراتيجياتاملنتهجة في ظل بيئة شديدة املنافسة؛
 تحقيق حصة سوقية للمؤسسة و كذا ربحية عالية تضمن لها البقاء واالستمرارية في السوق. .2شروط امليزة التنافسية ومصادرها:
• شروط امليزة التنافسية:
لتكون امليزة التنافسية فعالة يجب االستناد إلى الشروط التالية )مصباح وبوخمخم:(.33 ،2019 ،
 التفوق على املنافسين ،وتحقيق أسبقية في مجال النشاط ؛ ضمان استمرارها عبر الزمن ،فال تكون محدودة بفترة زمنية معينة؛خلق صعوبة للمنافسين ،فيتعذر عليهم تقليدها ،ويصعب عليهم إلغاؤها.• مصادرامليزة التنافسية:
يمكن التمييز بين ثالث مصادر للميزة التنافسية وهي :
أ .التفكير اإلستر اتيجي  :تستند املؤسسات على إستراتيجية معينة للتنافس بهدف تحقيق أسبقية على منافسيها من
خالل الحيازة على ميزة أو مزايا تنافسية ).مزياني و بالسكة ،2013 ،ص(.9
وصنف  Porterإستراتيجيات التنافس إلى ثالث أصناف )رزق هللا ومساك  ،2017،ص :(310
أ .1.إستر اتجية قيادة التكلفة :تهدف إلى تحقيق تكلفة اقل باملقارنة مع املنافسين ومن بين الدوافع التي تشجع
املؤسسات على تطبيقها وجود فرص مشجعة على تخفيض التكلفة و كذلك سوق مكون من مشترين واعيين تماما
بالسعر؛
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أ .2.إستر اتجية التميز واالختالف :من خالل تقديم تشكيالت وخدمات ممتازة للمنتج ،الريادة التكنولوجية،السمعة
الجيدة ،ويتزايد نجاحها بزيادة تمتع املؤسسات بالكفاءات التي يصعب على املنافسين محاكاتها؛
أ .3.إستر اتجية التركيز أو التخصص :تهدف إلى بناء ميزة تنافسية والوصول إلى مواقع أفضل في السوق من خالل إشباع
حاجات خاصة ملجموعة معينة من الزبائن بالتركيز على استخدامات معينة للمنتج.
ب .اإلطار الوطني :إن اإلطار الوطني الجيد للمؤسسات يتيح لها القدرة على الحيازة على ميزة أو مزايا تنافسية ،لذلك
نجد املؤسسات بعض الدول متفوقة ورائدة في قطاع نشاطها عن بعض املؤسسات في الدول األخرى بحيث تملك الدولة
عوامل اإلنتاج الضرورية للصناعة واملمثلة في املوارد البشرية ،الفيزيائية  ،املعرفية ،املالية والبنية التحتية ،فالحيازة على
هذه العوامل يلعب دورا مهما في اكتساب ميزة تنافسية قوية ،وتشكل هذه العناصر نظاما قائما بذاته ،ومن نتائجه إطار
وطني محفز ومدعم لبروز مزايا تنافسية للصناعات الوطنية ،وبالتالي يصبح اإلطار الوطني منشأ ملزايا تنافسية يمكن
تدويلها  ).مزياني وبالسكة  ،2013،ص (10
ت .مدخل املوارد والكفاءات :يتطلب تجسيد اإلستراتيجية املوارد والكفاءات الضرورية لذلك ،بحيث أن حيازة هذه
األخيرة بالجودة املطلوبة وحسن استغاللها يضمن لنا وبشكل كبير نجاح اإلستراتيجية ،ويمكن التمييز بين املوارد التالية
)رزق هللا ومساك  ،2017،ص: ( 311
 املوارد امللموسة  :تصنف إلى ثالث أنواع :املواد األولية ،معدات اإلنتاج و املوارد املالية؛ املوارد غير امللموسة :نميز فيها الجودة ،التكنولوجيا ،املعرفة ،املعلومات ومعرفة كيفية العمل.أما الكفاءات فهي تعتبر أصل من أصول املؤسسة ألنها ذات طبيعة تراكمية وهي صعبة التقليد من قبل املنافسين
وتصنف إلى:
ُ
 الكفاءات الفردية :تعرف الكفاءة الفردية على ّأنها القدرة املتطورة لتحقيق املهام وهذه القدرة تحتوي على مكونين همااملعارف الظاهرة والضمنية املرتبطة باملهام واملهارة التي تضمن تحقيق األداء(Kalika, 2002, P125).
أما " "The Concil for Adult and Experiment at. Learningفقد حدد إحدى عشرة كفاءة من شأنها أن تدعم
النجاح االجتماعي واملنهي للفرد هي :روح املبادرة  ،التشبث (تجريب مختلف الطرق ملعالجة املشكلة وإبداء القدرة على
املثابرة واإلصرار) ،روح اإلبداع ،روح التنظيم ،روح النقد،الرقابة الذاتية ،مؤهالت القيادة ،القدرة على اإلقناع ،الثقة
في النفس ،العالقات بين األفراد واإلحساس ).ثابتي وبن عبو ،2009،ص ص )129 – 127
 الكفاءات الجماعية :بحكم طبيعية املؤسسة كمجموعة بشرية مهيكلة وذات أهداف ،ونظرا للصبغة الجماعيةللنشاط التنظيميّ ،
فإن تحليل وتحديد الكفاءات يستدعى تجاوز اإلطار الفردي و اإلهتمام بمستوى أعلى يتمثل في
الكفاءات الجماعية .وهذه األخيرة ليست مجرد تجميع للكفاءات الفردية بل هي تركيبة فريدة من املهارات والقدرات
املتوفرة لدى أفراد املؤسسة تفوق نتيجتها النتيجة املترتبة عن جمع الكفاءات الفردية بفعل األثر الناجم عن الدينامكية
الجماعية للفاعلين) .ثابتي وبن عبو ،2009 ،ص (129تسمح هذه الكفاءات بإنشاء الكفاءات اإلستراتجية التي تتميز
بثالثة خصائص ):( Amari,2012, P02
 خلق القيمة للزبائن  :يجب أن تساهم الكفاءة اإلستراتجية في خلق القيمة املدركة من طرف الزبائن؛75
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التميز عن املنافسين :أي كفاءات إستراتجية صعبة التقليد من قبل املنافسين تسمح للمؤسسة بالتميز؛ تسمح بخلق منتجات جديدة أو دخول أسواق جديدة.وللميزة التنافسية عدة طرق وأساليب تتبعها املؤسسة االقتصادية في سبيل تحقيقها نذكر منها:
أ .التكلفة األقل :معناها قدرة املؤسسة على تصميم ،تصنيع ،وتسويق منتج أقل تكلفة باملقارنة مع املؤسسات
التنافسية وبما يؤدي في النهاية إلى تحقيق عوائد أكبر ،ولتحقيق هذه امليزة فإنه البد من فهم األنشطة الحرجة وسلسلة
القيمة للمؤسسة والتي تعد مصدرا هاما مليزة التكلفة؛
ب .تميز املنتج :معناه قدرة املؤسسة على تقديم منتجا متميزا وفريدا وله قيمة مرتفعة من وجهة نظر املستهلك) جودة
أعلى ،خصائص خاصة للمنتج  ،خدمات ما بعد البيع ( لذا يصبح من الضروري فهم املصادر املحتملة لتمييز املنتج من
خالل أنشطة سلسلة القيمة وتوظيف قدرات وكفاءات املؤسسة لتحقيق جوانب التميز؛
ت .كفاءة إدارة املنظمة  :في االستخدام األفضل إن لم يكن األمثل لإلمكانيات املادية واملالية والفنية املتاحة لديها ،فضال
عن اإلدارة الفعالة للموارد البشرية الستخراج كل ما لديها من إمكانيات إبداعية وخالقة وجهود يمكن بذلها لتحقيق
أعلى معدالت أداء ممكنة كل هذا من خالل إعداد خطط إستراتجية على مستوى اإلدارات واألعمال وعلى مستوى اإلدارة
العليا من خالل إعداد الخطة اإلستراتجية العامة الشاملة واملهيمنة واملتضمنة لكافة اإلستراتيجيات الفرعية داخل
املنظمة  ،وتكون من أهم مزايا الخطة اإلستراتيجية العامة أنها خطة إستراتيجية تنافسية ؛
ث .رضا العميل :إن املؤسسة الناجحة التي تريد أن تحقق ميزة تنافسية البد لها أن تعمل بكل ما تملك من إمكانيات في
تقديم سلعة أو خدمة ذات جودة عالية وسعر منافس ،حتى تتمكن من تحقيق رضا العميل كما تشترك في تحقيق هذه
امليزة كافة إدارات ووحدات وأقسام املؤسسة ،فالكل يعمل في منظومة واحدة تهدف إلى إنتاج سلع أو خدمات ذات جودة
وكفاءة عالية وفي القلب من هذه اإلدارة إدارة املوارد البشرية التي تلعب دورا مهما في تدعيم رضا العميل من خالل
قيامها بتصميم وتنفيذ البرامج الخاصة بإدارة املوارد البشرية بشكل يخدم تحقيق هدف رضا العميل وتحقيق امليزة
التنافسية وذلك من خالل توفير املوارد البشرية ذات الكفاءة العالية واملتميزة؛)أحمد ودلهوم ،2019 ،ص(156
ج .املرونة  :وتعني القدرة على االستجابة للتغييرات اإلنتاجية ومزيج املنتج حيث أصبحت املرونة من املزايا التنافسية
الحاسمة في الوقت الحاضر بعد أن أصبح اإلنتاج وفقا لطلب الزبون يتم من خالل القدرة على التالؤم مع الحاالت
الفريدة له والتصاميم املتغيرة للمنتج مما يتطلب مرونة االستجابة لحاجات الزبون والتغيرات في التصاميم؛
ج .الوقت :مع تزايد أهمية الوقت للزبون ازدادت املنافسة القائمة على أساس الوقت بين املؤسسات السيما عند التعامل
مع مؤسسات تعمل وفقا ملبدأ الصنع وفقا للطلب فالكثير من املؤسسات تسعى لتوسيع قاعدتها مع الزبائن من خالل
التركيز على وقت توصيل السلعة والخدمة للزبون؛
ح .اإلبداع واالبتكار :من خالل استكشاف الفرص الجديدة من البيئة الخارجية ومراقبة أعمال املنافسين وسرعة
االستجابة ويتضمن هذا قيام املؤسسة بإنتاج منتجات جديدة أو تقديم خدمات أو استخدام طرق جديدة فعالة.
فاإلبداع واالبتكار يعبران عن طبيعة التغييرات التكنولوجية الجديدة لسد حاجات السوق وبالتالي تحقيق امليزة
التنافسية ) .موساوي ،2005،ص(262
76
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املبحث الثاني :امليزة التنافسية ومقاربة املوارد والكفاءة:
 .1مقاربة املوارد:
تستمد نظرية  Porterمبادئها من مفاهيم االقتصاد الصناعي التي سادت التحليل اإلستراتيجي للمنظمات لفترة طويلة،
و ترى أن أداء املؤسسة مرتبط بمحيطها الخارجي و مواردها و بالتالي املؤسسات املوجودة في نفس القطاع الصناعي غير
مختلفة في مواردها على اعتبار أن هذه األخيرة قابلة للبيع و الشراء في األسواق.
فامليزة التنافسية حسب كل من ) (Porter, 1985, 1991; Hergert et Morris, 1989; Shank,1993تكمن في
التسيير الجيد ألنشطة املؤسسة ،حيث حدد  Porterثالث إستراتيجيات لتحقيق ذلك وهي السيطرة بواسطة التكاليف،
التميز  ،والتركيز ،وبالتالي اكتساب امليزة التنافسية مرهون بما تملكه املؤسسة من موارد مختلفة وما تتمتع به من نقاط
قوة تؤهلها الكتسابها فتتفرد عن غيرها في ظل ظروف البيئة الداخلية والخارجية املتغيرة باستمرار ،األمر الذي يجعل
تلك الظروف ذات تأثير في عملية بناء امليزة التنافسية) .موساوي وخالدي ،2005،ص ص  ،)170-169وخالل سنوات
الثمانينات شهدت نظرية املوارد تطورا معتبرا و ذلك لتغطية النقص الذي تركته املقاربة اإلستراتيجية ،فالجمود الذي
ميز نظرية  Porterفي التحليل أسس لظهور مقاربة جديدة ديناميكية  ،تنطلق من التحليل الداخلي للمؤسسة.
)موساوي وخالدي ،2005،ص.(171
تتصور املقاربة املبنية على املوارد التي يعود الفضل في صياغتها إلى  Wernerflet 1984و Barny 1986أن املؤسسة
عبارة عن مجموعة من املوارد ،بعضها عادي متاح لجميع املؤسسات واآلخر خاص تمكن من إنشاء واستدامة امليزة
التنافسية )ثابتي وبن عبو ،2009 ،ص ( 77وترتكز قدرة املؤسسة التنافسية على قدرة مديريها على تثمين املوارد التي
يتولى تسييرها ،واملقصود باملوارد هنا مجموع األصول والكفاءات املتاحة وتربط قدرة املوارد بقدرته على التمكين من
استغالل الفرصة أو تجنب التهديد) .ثابتي وبن عبو ،2009 ،ص( 213
ويمكن تلخيص أهم املبادئ التي ترتكز عليها نظرية املوارد في النقاط التالية :
 املوارد التي تحتاجها املؤسسات لتحقيق النمو وتبني إستراتيجيات جديدة تتسم بالتباين ،أي ّأنها خصوصية لكلمؤسسة وهذه الخاصية تبقي ثابتة عبر الزمن ،وعليه يمكن القول ّ
أن اختالف املؤسسات يعود إلى حيازتها ملوارد مختلفة؛
)ثابتي وبن عبو ،2009 ،ص )83
 ّإن ّ
كل مؤسسة تختلف في كيفية مزج مواردها مما ينتج عنه فروقات بينها ،كما تختلف كيفية اقتحامها لألسواق
وتموقعها وفي نواتج استغالل مواردها املتاحة) .منصوري ومنصوري  ،2013،ص(.03
ويتفق كل من ) (Wernerfelt, 1984; Collis, 1991; Barney, 1991; Grant,1991على أن املؤسسة يمكنها
تحقيق امليزة التنافسية انطالقا من مواردها ،وتاريخيا مصطلح املورد طور من طرف  Penroseسنة 1959ويعرفها
 Wernfeltبأنﻬا " مجموع األصول املنظورة و غير املنظورة التي تمتلكها املنظمة ".و تصنف هذه األخيرة إلى موارد
امللموسة )مصنع  ،تجهيزات  ،موارد طبيعية  ، (....و غير ملموسة ) سمعة املنظمة ،ثقافتها ،العالمة التجارية ،الكفاءات
و املعارف لدى أفرادها  (...واتجه تركيز االقتصاديين أكثر نحو ما يالحظ أن املوارد الغير ملموسة هي كل ما هو مجرد
وغالبا ما تعتبر املصدر الرئيس ي للميزة التنافسية نتيجة صعوبة تقليدها حيث يمكن اعتبار املورد غير امللموس مصدرا
استراتيجيا لتحقيق امليزة التنافسية ملؤسسة ،اتفق االقتصاديون على أن احترام هذه الشروط ضروري حتى تنطبق صفة
77
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امليزة التنافسية على املورد وحددها كل من ) (Amit and Schoemaker, 1993في سبعة شروط )موساوي
وخالدي ،2005،ص : )107
أ .الندرة  :يجب أن يتميز املورد بالندرة ،بمعنى يمكن لعدد محدود من املنظمات فقط الحصول عليه حتى ال يتمكن
املنافس من نقلها؛
ب.القيمة  :يجب أن يكون للمورد قيمة  ،لكي يسمح بانتهاز الفرص ،و تجنب التهديدات ،كما انه يسهل على املنظمة
الدخول إلى أسواق مختلفة ،و يسهم بطريقة معتبرة في قيمة املنتج النهائي في نظر الزبون؛
ت.التقليد  :يجب أن يكون املورد صعب التقليد و هذا ملنع املنافسين من اكتسابه ،يقول  Runeltبان إجراءات اإلنتاج
في مؤسسة ال يمكن تقليدها بدقة ،عندما ال تكون العوامل التي تحقق األداء املرتفع واضحة ،نتيجة احتواءها ملعارف
ضمنية ،و تكمن هذه الصعوبة نتيجة األسباب التالية:
 تمتلك املؤسسة موردا متعلق بظرف تاريخي نادر ،في هذه الحالة يصعب على املنافسين تقليده؛ العالقة مابين موارد املؤسسة و امليزة التنافسية املحققة ،غير واضحة األسباب ،و غير مفهومة؛ املراحل أو املوارد التي سمحت للمنظمة بتحقيق امليزة التنافسية معقدة اجتماعيا مثال العالقات ما بين األفراد ،سمعةاملنظمة هي ظواهر اجتماعية يصعب تقليدها.
ث .البدائل  :حتى يحافظ املورد على قيمته ،ال يجب أن يكون له بديل ،حتى ال يتسنى للمنافس نقله؛
ج .مدة الحياة  :حسب  Grantفي حالة امتصاص أو إهتالك مورد يمكن استبداله بمورد جديد يسمح بتمديد حياة
الكفاءة التي يسهم فيها ،فمدة حياة املوارد تتوقف على عدة عوامل ) دورة حياة اإلبداع التكنولوجي ،درجة تردد مدخالت
جديدة في النشاط( لكن تظل املوارد و الكفاءات ذات مدة الحياة غير املحدودة موجودة وتزداد قيمتها كلما ازداد
استعمالها؛
ح .الحيازة :على املنظمة تنظيم إجراءاتها وهيكلتها للحصول على القيمة الكامنة ملواردها عند تحقيق امليزة التنافسية؛
خ .حق امللكية في حيازة القيمة املضافة الناتجة عن استغالل املورد أو الكفاءة.
 .2بروزنموذج الكفاءات:
تشكل نظرية الكفاءات امتدادا لنظرية املوارد التي لم يحالفها الحظ كثيرا ،السيما على الصعيد العملي بحيث أثار بشأنها
بعض الباحثين جملة من االنتقادات التي يمكن إيجازها في ما يلي) ثابتي وبن عبو ،2009 ،ص ص :( 91-90
 ترتكز الفرضية األساسية لنظرية املوارد على فكرة مفادها ّأن املؤسسات تختلف فيما بينها ،ولهذا السبب ّ
فإنها تسجل
ّ
نجاعات متباينة بين املؤسسة واألخرى غير أن هذه املقاربة ال تفسر سبب االختالف؛
 تقوم هذه النظرية على أساس مفاهيم نظرية محضة ومجردة ( موارد ،مزايا تنافسية دائمة ،كفاءات تنظيمية).....تصورية كما ّ
يصعب معاينتها عمليا ،وعليه فهي ذات طبيعة ّ
أن املصادقة التجريبية بها ّ
تظل قليلة جدا؛
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 يالحظ كل من  Hamelو ّ Prahaladأن القليل من املؤسسات فقط تحسن استغالل كفاءاتها التنظيمية
واإلستراتيجية في سبيل خلق مجال تنافس ي جديد.
أن الكفاءات تعتبر من أهم عوامل النجاح ّ
هذه النظرية تفترض ّ
ألن امتالكها والتحكم فيها سيفتح املجال أمام املؤسسة
للحصول على أفضليات تنافسية تمكنها من تحقيق أهدافها ،ولتتمكن من تحقيق ذلك يجب أن تكون قادرة على
استقطاب الكفاءات وتوظيفها وتثمينها والحفاظ عليها ،وكذا ضمان التبادل والتعاون بين أصحابها لالستفادة من أثر
أفضلية تجميعها ومن ثم بناء الكفاءات الجماعية التي تعتبر أساس ّ
التفوق التنافس ي ( .منصوري ومنصوري ،2012،ص
(3
املبحث الثالث :إستر اتيجيات تحقيق امليزة التنافسية:
يصف  Porterاإلستراتيجيات التنافسية على أنها اتخاذ إجراءات هجومية أو دفاعية لخلق مركز يمكن الدفاع عنه
ضمن الصناعة أو إيجاد موقع في الصناعة تستطيع من خالله املنظمة أن تمارس نشاطها بين بقية املنافسين) .جبر،
 ،2009ص (186
وفي ما يلي توضيح لإلستراتيجيات التنافسية حسب : Porter
 .1إستر اتجية قيادة التكلفة:
تعتبر إستراتيجية قيادة التكلفة إستراتيجية تقوم على جعل كلفة منتجات املؤسسة أدنى من معدل الكلف في الصناعة
التي تنتمي إليها مما يعطي فرصة لتحقيق أعلى الفوائد مع املحافظة على مستوى النوعية وتخفيض كلفة اإلنتاج .لغرض
بناء إستراتيجية قيادة اقل التكاليف فان األمر يتطلب من املؤسسة إيجاد واستغالل جميع مصادر تخفيض التكاليف
املحتملة والتي تقود إلى كفاءة اكبر في كل نشاط يمكن أن يضيف قيمة وتسمى بمصادر التكاليف في حين قائد التكاليف
هو أي عامل تقني اقتصادي يحدد كلفة انجاز فعالية معينة ومن سياق التكاليف املهمة التي تحدد شكل إستراتيجية
اقل التكاليف يوجد اقتصاديات الحجم ،تأثيرات منحني التعلم والخبرة ،درجة التكامل العمودي وموقع أداء الفعالية.
تتلخص مزايا هذه اإلستراتيجية في ما يأتي:
 تجنب املخاطرة ،الحضور السوقي القوي  ،اإلدارة املركزة؛ صنع املنافسين املحتملين خارج الصناعة من خالل قوة املؤسسة في تخفيض األسعار؛ قدرة املؤسسة في املحافظة على زيادة األسعار التي تحرر عن طريق املجهزين.وتتمثل عيوب هذه اإلستراتجية في :
 صعوبة االحتفاظ بالسعر املعياري خاصة عندما يصبح املنتج معروف في السوق؛احتمالية املبالغة في ما إذا قلت التكاليف تجعل املؤسسات مضطرة لتوسيع استخدام مواردها ) .جبر ،2009،ص ص(187 -186
 .2إستر اتيجية التميز:
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تبنى هذه اإلستراتيجية على فكرة تميز منتجات املؤسسة عن باقي املنتجات املعروضة في السوق ،ويتوقف ذلك على ما يتم
إشباعه لدى الزبائن بشكل مختلف عما يشبعه املنافسون ليتناسب مع حاجاتهم ورغباتهم خصوصا أولئك الذين
يهتمون بالتمييز و الجودة أكثر من اهتمامهم بالسعر ،وحسب  Levittكي يكون هناك تميز يجب أن يكون املنتج املميز
غير قابل للتقليد من طرف املنافسين أو على األقل صعب التقليد  ،كما يجب أن يكون الزبون مقدرا لهذا التميز وعلى
استعداد أن يدفع ثمنه باإلضافة إلى وضوح التميز من خالل املنفعة التي تعود على الزبون من وراء استهالك املنتج املميز،
ونواحي التميز عديدة وال يمكن حصرها نظرا لتعدد رغبات وحاجات املستهلك  ،فالجودة العالية  ،انخفاض تكلفة
الصيانة ،سهولة استخدام والحصول على املنتج  ،تسهيالت الدفع ،دقة مواعيد التسليم ،سرعة تلبية الطلب ،طول
عمر املنتج ،كلها خصائص ومقاييس يمكن أن تتخذها املؤسسة سبيال للتمييز ،والصعوبة األساسية في إتباع هذه
اإلستراتيجية هي أن املنافسين سرعان ما يقلدون األفكار الجديدة خاصة املعتمدة على التطور التكنولوجي ،و ذلك بشراء
التكنولوجيا التي تمكنهم من إضافة خصائص جديدة ملنتجاتهم  ،لذلك تتطلب هذه اإلستراتيجية وجود بعض الشروط
منها:
 أن يقدر املستهلك قيمة االختالفات في املنتج و درجة تميزه عن غيره من املنتجات؛ وجود عدد كبير من املنافسين.وحسب  Porterفإن التميز سيكون ذو تكلفة عالية نسبيا مع األخذ بعين االعتبار أن إستراتيجية التميز تتطلب تحقيق
تقارب في تكلفة املنتج مقارنة باملنافسين ،لذا فعندما تحقق مؤسسة ما التمييز في منتجاتها يجب عليها بيعها بسعر أعلى
من تكلفة التميز اإلضافية لكي تستفيد من هامش ربح ناتج عن التسعير اإلضافي )مزوغ ،2013،ص (49
كما هو الحال مع إستراتيجية قيادة التكلفة  ،فقد قدمت لـ  Porterبعض االنتقادات فيما يخص إستراتيجية التميز
حيث يرى  Porterإلى أن املؤسسات التي تطبق في نفس الوقت أكثر من إستراتيجية واحدة من اإلستراتيجيات التنافسية
األساسية ستفشل في تحقيق النجاح في أيا منها و سيصيبها في النهاية ما يعرف اصطالحا باالختناق في الوسط كما يرى أن
هذا النوع من املؤسسات ال يمتلك أية ميزة تنافسية بسبب عدم تحديده لطريقة معينة للتنافس في السوق ،لذا فإن
أرباح هذه املؤسسات ستكون قليلة ألن كل إستراتيجية تنافسية تتطلب إجراءات محددة ،بينما املؤسسات املخنوقة في
الوسط تحاول تحقيق ميزة تنافسية عن طريق كل الوسائل ولكنها في األخير ال تحقق أي ش يء  ،فاملنافسون الذين
يطبقون قيادة التكلفة سيستهدفون الزبائن الذين يشترون كميات كبيرة من املنتج بأسعار منخفضة تاركين للمؤسسة
املختنقة في الوسط حصة سوقية صغيرة ،في نفس الوقت فإن الزبائن الذين هم مستعدون لدفع أسعار عالية نظير
الجودة سيتم استهدافهم عن طريق املؤسسات املتخصصة في التميز.هذه الفرضية ل  Porterمشكوك في صحتها ،حيث
أن الشرط املسبق لنجاح إستراتيجية قيادة التكلفة تحدده الصفات الذاتية للقطاع الذي تشتغل فيه املؤسسة،
والشرط املسبق لنجاح إستراتيجية التميز هو تعدد أذواق املستهلكين ،وبما أن هذين الشرطين مستقلين فبإمكان
املؤسسة إتباع في نفس الوقت اإلستراتيجيتين معا إذا ما تم مزجهما بطريقة مدروسة ،وعموما يرى  Buzzelفي هذا
الشأن أنه يمكن ألي مؤسسة أن تستخدم إستراتيجيتي قيادة التكلفة و التميز معا وفي نفس الوقت ).مزوغ ،2013 ،ص
(50
 .3إستر اتيجية التركيز:
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يجب على املؤسسة التي تطبقها أن تركز جميع مجهوداتها على قطاع سوقي واحد ،أي تركز على مجموعة محدودة من
املشترين لديهم حاجات متجانسة  ،كما يمكن للمؤسسة أن تركز على منطقة جغرافية واحدة بدل التعامل مع السوق
ككل ،والفرق بين إستراتيجية التركيز و باقي اإلستراتيجيات التنافسية هو اقتصار املؤسسة على التعامل مع نسبة صغيرة
من السوق وليس كامل السوق ،وذلك من خالل خدمة قطاع سوقي معين بطريقة أكثر كفاءة وفاعلية من حالة استهداف
السوق ككل).مزوغ ،2013،ص(51
ومن مزايا إستراتجية التركيز )جبر ،2009،ص:(187
 زيادة قدرة املؤسسة للحصول على جزء من السوق مقابل املنافسين الكبار؛ تمكين املؤسسة من استثمار جدارتها املميزة املتخصصة أو مجموعة أصول لخلق فرص جديدة.وتتلخص مخاطر استخدام هذه اإلستراتيجية بما يأتي) جبر ،2009 ،ص :(187
 صعوبة وضع حدود فاصلة بين السوق ككل وبين جزء السوق الذي تسعى املؤسسة إلى خدمته بسبب التشابه فيالرغبات والحاجات للمستهلكين؛
 قد يجد املنافسين أسواق ثانوية داخل جزء سوق املستهلك يتمكن من خالله املنافسون من كسر حاجز هذا السوق. صعوبة تحقيق املزج بين النوعية املتميزة وبين قيادة الكلفة التي يتطلبها جزء السوق الختالف متطلبات كل إستراتيجيةخاتمة:
في الختام يمكن القول أنه في ظل اقتصاد عاملي جديد ،ونتيجة ملا تطرحه العوملة من تحوالت جديدة وتطورات مستمرة في
شتى امليادين أصبحت املؤسسات االقتصادية تسعى جاهدة الختيار اإلستراتيجيات التنافسية املناسبة لتحقيق توجهها
اإلستراتيجي ،وبالتالي بناء امليزة التنافسية والحفاظ على ديمومتها .ومن أهم هذه اإلستراتيجيات توجد إستراتيجيات
 porterللتنافس هدفها أداء أنشطة مختلفة بشكل مختلف عن املنافسين مما يساهم في تحقيق التمايز وخلق فرص
جديدة للتفوق والنمو في بيئة تنافسية ،حيث من خالل إستراتجية قيادة التكاليف يمكن أن تخلق املؤسسة ميزة
تنافسية عن طريق التحكم في التكلفة واالستثمار األمثل في املوارد ،أما انتهاج إستراتجية التميز يساهم في خلق سلع ال
بديل لها متميزة ومختلفة عن املنافسين أي يكون املنتج يتميز بخصائص استثنائية يجعل الزبون يراه فريدا جديرا بدفع
الثمن مقابل الحصول على قيمته ،في حين التوجه نحو إستراتجية التركيز يتم باختيار مجال تنافس ي محدود داخل
القطاع حيث يتم التركيز على جزء معين من السوق .
وفي نفس السياق من املهم اإلشارة إلى أنه اذا كانت امليزة التنافسية تبنى على أساس القدرات اإلستراتجية أي الكفاءات
الجوهرية املميزة التي ال تكون لدى املنافسين اآلخرين فانه بات من الضروري أن تركز املؤسسات االقتصادية على البحث
عن كيفية توسيع تلك القدرات الستدامة مزاياها التنافسية.
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- Amari S E S, (2012), La formulation de la stratégie dans l’approche basée sur les
compétences, Le premier colloque national sur la gestion des ressources humaines- L’apport
de la gestion des compétences à la compétitivité des entreprise-, Université Mohamed Khider,
Biskra, Algérie.
- Kalika M, (2002), Les défis du management, Editions Liaisons, Paris, France.

 أملانيا-  برلين،املركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستر اتيجية والسياسية واالقتصادية
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الفصل الثالث :تطبيقات الذكاء
االصطناعي في منظمات األعمال

كتاب جماعي بعنوان :تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيزتنافسية منظمات األعمال
دور األنظمة الخبيرة في تقييم أداء املؤسسات االقتصادية

أ .حنان شاوي
جامعة سطيف  –1الجزائر

د .فايزة بلعابد
جامعة بشار – الجزائر

امللخص:
تهدف هذه الورقة البحثية إلى تسليط الضوء على اإلطار املفاهيمي لألنظمة الخبيرة ،وبصفة خاصة على إمكانية
إعتمادها كآلية ّ
فعالة لتقييم أداء املؤسسات االقتصادية ،باعتبارها من أهم النظم بميدان الذكاء االصطناعي في مجال
تحسين فاعلية تقييم األداء املؤسس ي.
وبالتالي لقد كانت من أهم نتائج الورقة البحثية ،أن لألنظمة الخبيرة مهام يأتي على رأسها املساعدة في التشخيص العام
للمؤسسة ،إضافة إلى املساعدة في اتخاذ القرارات اإلستراتيجية ،إلى جانب تحليل كل من البيانات وانحرافات األداء مما
يعزز من اتخاذ القرارات ،كما أن من أهم توصيات هذه الورقة البحثية هو تحفيز اعتماد كافة أنواع األنظمة الخبيرة
وفي كل وظائف املؤسسات االقتصادية دون استثناء.
الكلمات املفتاحية:
األنظمة الخبيرة ،املؤسسة االقتصادية ،الذكاء االصطناعي ،أنظمة املعلومات.

Abstract:
This intervention aims to highlight the conceptual framework for expert systems, and in
particular on possible adoption as an effective mechanism to evaluate the performance of
economic institutions as one of the most important systems in the field of artificial
intelligence, by improving these systems for effective evaluation of institutional performance.
Thus one of the most important results of the intervention of the expert systems functions
comes chiefly help Foundation general diagnosis, in addition to assisting in strategic
decisions, and analyze all of the data and enhanced performance deviations from decisions
taken, as one of the most important recommendations stimulate adoption all anno Expert
systems and prepared all the functions of economic institutions, without exception.
Keywords:
Expert Systems, Economic foundation, Artificial Intelligence, Information Systems.
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كتاب جماعي بعنوان :تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيزتنافسية منظمات األعمال
مقدمة:
إن ظهور الحواسب اإللكترونية و النظم الخبيرة بصفة عامة كان منذ منتصف الستينات ،وتستخدم حاليا في كل أنواع
املؤسسات ألن لها تأثير إيجابي كبير على تطوير مستوى األداء باإلدارة واالقتصاد بشتى أنحاء العالم.
إن التطور التكنولوجي الكبير بالحواسب اإللكترونية نتج عنه نشاط إدارة نظم املعلومات بكل املؤسسات ،مما أدى إلى
التخفيف أو القضاء على بعض عراقيل املؤسسات االقتصادية كنقص أو انعدام املعلومات عن محيطها الداخلي
والخارجي الحالي ،و كذا التحري عن مستوى األداء و نتائجه بوظائفها ،و هل يتوافق مع األهداف املرسومة ،وفي حالة
العكس ما نوع وطبيعة القرارات اإلستراتيجية التي قد ترفع من مستوى هذا األداء.
وعلى هذا األساس ظهرت األنظمة الخبيرة ألجل جمع ومعالجة مختلف هذه املعلومات مع الحرص على تقديمها بجودة
عالية و بالوقت املناسب لعملية التقييم.
ومن أجل تسليط الضوء على دور األنظمة الخبيرة في تقييم األداء باملؤسسة االقتصادية ،تم طرح اإلشكالية الرئيسية
التالية:
 كيف تساهم األنظمة الخبيرة في تقييم أداء املؤسسات االقتصادية ؟من منطلق اإلشكالية السابقة تم طرح التساؤالت الفرعية التالية:
 ما املقصود بـاألنظمة الخبيرة ؟ وما أنواعها ؟ ومكوناتها ؟ فيما تتمثل خصائص النظم الخبيرة املعروفة ؟ وما هي أبرز أشكالها ؟ ما مجال تطبيق النظم الخبيرة ؟ ما املقصود باملؤسسات االقتصادية ؟ كيف يتم تقييم األداء من خالل األنظمة الخبيرة باملؤسسات االقتصادية ؟فرضية الدراسة:
لإلجابة على اإلشكالية املطروحة تم االنطالق من الفرضية الرئيسية التالية:
 تعتمد األنظمة الخبيرة عمليات تشغيلية ترفع من مستوى تقييم األداء باملؤسسة االقتصادية.وسيتم إثبات صحة هذه الفرضية من خالل مختلف عناصر الدراسة.
أهداف الدراسة:
نسعى من خالل هذه الورقة البحثية إلى تسليط الضوء على مفهوم األنظمة الخبيرة وكذا أنواعها ومكوناتها وخصائصها و
أهميتها،إضافة إلى مجال تطبيقها ودورها الفعال في الرقي بمستوى صنع ودعم القرارات باملؤسسات االقتصادية.
أهمية الدراسة:
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كتاب جماعي بعنوان :تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيزتنافسية منظمات األعمال
تنبع أهمية الدراسة في أنها تتناول الربط بين موضوعين ال تقل أهمية كل واحد منهما عن الخر ،األول األنظمة الخبيرة
ودورها الفعال في بقاء و إستمرارية املؤسسات مهما كان نوعها من خالل مساهمتها في تقييم األداء بها ،والثاني املؤسسة
االقتصادية ودورها الفعال في النشاط االقتصادي من خالل قدرتها على معالجة اإلختالالت االقتصادية .وفي مجال
الربط بينهما بصفة عامة في العصر الحديث أصبحت الحاجة لنظم املعلومات تتزايد يوما بعد يوم ألننا نعيش في عصر
ثورة املعرفة وما يثبت ذلك أن قوة املؤسسة أصبحت تقاس باملعرفة التي تملكها ،وبصفة خاصة مساهمتها الفعالة في
أخذ ودعم القرارات بما يتوافق مع أهداف كل مؤسسة.
منهج الدراسة:
تم االعتماد على املنهج الوصفي والتحليلي في هذه الدراسة ،ألجل عرض اإلطار املفاهيمي لألنظمة الخبيرة واملؤسسة
االقتصادية ،و محاولة تأكيد الدور الفعال لألنظمة الخبيرة في تقييم األداء باملؤسسة االقتصادية.
هيكل الدراسة:
استجابة ملتطلبات الورقة البحثية ،سوف نقوم بتقسيمها إلى املباحث التالية:
 اإلطار املفاهيمي للنظم الخبيرة. ماهية املؤسسات االقتصادية. النظم الخبيرة و تقييم األداء باملؤسسات االقتصادية.املبحث األول :اإلطاراملفاهيمي للنظم الخبيرة:
 -)1تعريف النظم الخبيرة:
األنظمة الخبيرة هي أكثر تطبيقات الذكاء االصطناعي استخداما وتداوال ،فمنذ ظهورها في سبعينيات القرن املاض ي إلى
يومنا هذا قد حققت نجاحا وتطورا كبيرا ،بحيث أصبحت تستخدم في كافة املجالت الطب ،الهندسة ،العلوم اإلدارية
وغيرها.
كما وردت تعاريف عدة لهذه النظم نذكر منها ما يلي:
 برامج للحاسبات اللية،قادرة على أداء مهام متخصصة مبنية على تفهم كيفية أداء الخبراء البشريين لتلك املهام(إبراهيم.(377 ،2000،
 تلك البرامج الذكية الذي تستخدم القواعد املأخوذة من الخبرة اإلنسانية على هيئة شروط و نتائج في مجال معين،وتستخدم طرق االشتقاق واالستدالل الستخراج واستنتاج النتائج املعللة باألسباب الناتجة عن تطابق هذه الشروط أو
النتائج مع شرط أو نتيجة ما ،و الخاصة بمشكلة معينة يراد إيجاد حل لها.
 نوع من برامج الحاسب ،التي يمكنها أن ترشد وتحلل وتدلل وتتصل وتشير وتصمم وتفحص وتشرح وتتنبأ وتتصوروتعرف وتفسر وتحدد وتتعلم وتدبر وتمسح وتحفظ وتقدم وتجدد وتختبر وتعلم ،وهي تستخدم في حل املشاكل التي
تحتاج إلى خبراء لحلها(آل سليمان.)11 ،2010،
87

املركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستر اتيجية والسياسية واالقتصادية ،برلين  -أملانيا

كتاب جماعي بعنوان :تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيزتنافسية منظمات األعمال
من التعريفات السابقة نستطيع القول بأن النظم الخبيرة هي نظام مبني على برامج الحاسوب يقوم بوضع الحلول
واقتراحات للمشكالت املتعلقة بنظام معين ،وتساعد الخبراء على أخذ القرار وحل املشاكل.
 -)2أنواع النظم الخبيرة:
يمكن تصنيف النظم الخبيرة إلى ثالثة أنواع أساسية كما يلي(خبابة وجباري:)6 ،2012 ،
أ) -النظم التي تعمل كمساعد :تعد هذه النظم أقل النظم خبرة ،فهنا النظام يقوم بمساعدة املستخدم في أداء التحليل
الروتيني لبعض األعمال و توضيح األنشطة التي تحتاج لتدخل بشري؛
ب) -النظم التي تعمل كزميل :هذه النظم تسمح للمستخدم بالنقاش حول املشكلة مع النظام كما تطرح أسئلة مثل ملاذا
؟ كيف ؟ و ذلك لفهم املنطق الذي يستخدمه النظام بغرض التوصل لقرار مشترك ،و عندما ّ
يتبين للمستخدم بأن
النظام يسير في مسار خاطئ لحل املشكلة ،فإنه يقوم بتوفير مزيدا من املعلومات لتصحيح املسار ،وبالتالي فالقرار النهائي
يكون جهد مشترك بين املستخدم والنظام؛
ت) -النظم التي تعمل كخبيرحقيقي :هنا املستخدم يقوم بقبول نصيحة النظام بدون مناقشة ،بمعنى أن النظام يمكنه
أن يؤدي أعمال ال يستطيع أن يؤديها إال الخبراء البشر.
 -)3مكونات النظم الخبيرة:
تتكون األنظمة الخبيرة من خمسة أجزاء رئيسية مثل باقي األنظمة تتمثل في ما يلي( :صالح الدين:)170-163 ،2012 ،
أ) -قاعدة املعرفة :قاعدة املعرفة للنظام الخبيرة تحتوي على كل من البيانات ،واملعارف ،والعالقات ،واملبادئ ،وقواعد
اتخاذ القرارات التي تساعد الخبير في حل أي مشكل من املشاكل التي تواجهه ،ويتم هذا من خالل تخزين قاعدة املعرفة
الخبيرة املتراكمة على مر السنين بخبير أو مجموعة من الخبراء؛
ب) -محرك االستدالل أو االستنتاج :ويحتوي هذا البرنامج على منطق وآلية االستنتاج التي تستطيع أن تحاكي آلية عمل
الخبير ومنطقه عند محاولته لحل املشاكل أو تقديم املشورة والنصح للمشاكل املراد حلها ،حيث يمكن تشبيهه بالعقل
البشري؛
ت) -جهاز توصيل املستخدم :تتمثل في جميع األجهزة التي تمكننا من تصميم وبناء وتحديث واستخدام والتواصل مع
األنظمة الخبيرة مثل لوحة املفاتيح ،الشاشة ،األدوات السمعية.
ث) -وسائل التوضيح :فهي تقوم على التوضيح للمستخدم النهائي كيف يتم التوصل للحلول املقترحة لرفع قناعة
املستخدم بأن الحلول التي تم الوصول إليها هي األنسب أو األفضل من بين الخيارات املتاحة؛
ج) -وسيلة االستحواذ على املعرفة :يتطلب ذلك الشخص الخبير إضافة إلى ما يملكه من خبرة ومعرفة في مجال
االختصاص ،والثاني هو مهندس الذي يعمل على تحويل الخبرة البشرية إلى لغة تفهمها األنظمة الخبيرة ،ومن جهة أخرى
يفهمها املستخدم النهائي للنظام.
 -)4خصائص النظم الخبيرة:
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تتميز النظم الخبيرة بمجموعة من الخصائص وهي كالتالي (الصعيدي وعوض:)35 ،2000 ،
 تمثل املعرفة بالرموز ،بحيث تعرض املفاهيم والحقائق والقواعد على شكل رموز في النظام الخبير؛ يتم التركيز على مجال واحد عند تصميم النظام الخبير ،وتخزن فيه كافة املهارات املتعلقة به؛ فصل املعرفة عن السيطرة ،بحيث تكون قاعدة املعرفة وآلة االستدالل نظامين مستقلين عن بعضهما وذلك ليسهلصيانة النظام وتعديله؛
 يقوم على أساس التحليل التجريبي واملعالجة الرمزية؛ إن النظام الخبير يستخدم تقنيات اإلدراك والتفكير االستكشافي للبحث واستعراض حلوال للمشاكل؛ البرمجة مقابل املعرفة حيث تستخدم في كافة البرامج التقليدية ،أما البرامج الخاصة بالنظم الخبيرة تعتمد هندسةاملعرفة ،وهي العملية التي تتضمن بناء النظام الخبير.
 -)5أهم النظم الخبيرة:
يمكن اإلشارة إلى أهم النظم الخبيرة كما يلي(شالبي وبونور:)12-11 ،2002 ،
أ) :)1970( BUGGY -وهو نظام خاص بالتعليم املعزز آليا دوره األساس ي تشخيص املصاعب التي يواجهها الطالب في
درس الحساب.
ب) :)1968( DENDRAL -مهمة هذا النظام تحليل املركبات الكيمائية املجهولة،كما يعتبر من أكثر أنظمة الخبرة
استعماال.
ت) :)1975( INTERNIST -نظام خبرة طبي قادر على تشخيص أكثر من  500من العوارض املرضية.
ث) :)1976( DIPNETER ADVISOR -صمم هذا النظام للمساعدة في التنقيب عن البترول تحت سطح األرض.
ُ
ج) :)1969( MACSYMA -طور هذا النظام للمساعدة في حل املسائل العددية والرمزية في الرياضيات ،من بينها
ً
التفاضل والتكامل واملعادالت التفاضلية وهو من بين أكثر أنظمة الخبرة الرياضية استعماال في يومنا هذا.
ح):)1984( ISIS -نظام خبرة صناعي يستعمل في برمجة عملية التصنيع ومراقبة املنتوج.
خ) :)1979( PROSPECTOR -نظام خاص بإعطاء إرشادات عن البحث عن املعادن في باطن األرض ،ويقال أنه
تفوق على اإلنسان في توقعاته الجيولوجية.
د) :)1983( X-CON -هذا النظام الخاص بشركة ( )DECلألجهزة الرقمية مهمته األساسية ترتيب تشكيلة أجهزة
ً
الشركة (،)CONFIGURATIONو ملا نجح هذا النظام تطور الحقا نظام آخر يدعى ( )X-SELمهمته املساعدة على
إختيار الكمبيوتر املناسب للزبائن.
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كتاب جماعي بعنوان :تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيزتنافسية منظمات األعمال
ذ) :DENDRAL -يعتبر من أهم النظم الخبيرة ،وقد تم تصميمه وإنشاؤه في جامعة ستانفورد في الستينات وهو نظام
متخصص في الكيمياء.
ر) :MAXIMA -أما هذا النظام فكما يوحي به االسم خبير في الرياضيات ،وهو يؤدي عمليات املعالجة الرمزية
للمصطلحات الرياضية،وقد صمم في السبعينات من طرف شركة (.)MIT
 -)6مجاالت تطبيق النظم الخبيرة:
هناك مجاالت عديدة تم فيها تطبيق النظم الخبيرة بالفعل ،وأثبتت نجاحا كبيرا في هذه املجاالت و التي أضفت عليه نوعا
من الجدارة العلمية والعملية ومن أهمها (حنينة ،بدون سنة نشر):
أ) -الطب :ويعتبر من أوائل امليادين التي طبقت فيها األنظمة الخبيرة،و من أشهرها في هذا املجال نظام ()MYCIN

لتشخيص أمراض الدم و داء السحايا.
ب) -الكيمياء :أشهرها نظام ( )Dendralالخاص ببناء البروتين،و تحليل بناء (.)DNA
ت) -نظم الحاسوب :مثل نظام ( )PDP 2/03ونظام ( )UAX/UMSإلدارة األنظمة و تقليل مشاكل األداء.
ث) -الجيولوجيا :من أشهرها نظام ( )Prospectorونظام ( )Dipmeter Advisorفي مجال فحص السطوح السفلية
للبناء الجيولوجي.
ج) -إدارة املعلومات :مثل نظام ( )Material Advisor Toxicملساعدة األخصائيين على تحديد املعلومات املتصلة
بصناعة ،وتوزيع املواد السامة التي ربما تباع في األسواق.
ح) -املحاسبة :كنظام ()Auditorلتقييم عمليات االقتراض ،والحاالت االئتمانية و بعض النظم املتعلقة بالضرائب.
خ) -املالية:م ثل نظام ( )Folioللمساعدة على اتخاذ القرارات املتعلقة بمحفظة األسهم املالية.
د) -التصنيع :أشهرها ( )XCONالذي يساعد املديرين في عمليات التخطيط و بناء املصانع والوظائف.
ذ) -القانون :أشهرها نظام ( )Legal Aditorملساعدة املحامي في قضايا القانون املدني.
ر) -املكتبات :كنظامي ـ( Plexusو  )Ask Bhrtاللذان طبقا بنجاح في مجموعة مكتبات في الواليات املتحدة األمريكية.
ز) -التنقيب :كـنظام ( )Lithoلتفسير القياسات املتعلقة بالخواص الفيزيائية لصخور منطقة التنقيب عن النفط.
 -)7دور النظم الخبيرة:
لألنظمة الخبيرة دور بالغ في املؤسسة على شتى املستويات وفي مختلف الوظائف ،ويتمثل هذا الدور فيما يلي (ياسين،
: )34 ،2007
 املساعدة في التشخيص العام للمؤسسة؛ املساعدة في اتخاذ القرارات اإلستراتيجية؛90
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كتاب جماعي بعنوان :تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيزتنافسية منظمات األعمال
 تحليل وفرات أو انحرافات األداء؛ املساعدة في تحليل الصورة العامة للمؤسسة؛ تحليل البيانات التي تتحصل عليها املؤسسة بطريقة آلية ،هذا ما يزيد من فعالية القرارات املتخذة؛ ضمان توفير أعلى مستوى من املوضوعية واملوثوقية في اتخاذ القرار؛ تقديم الدعم لعمليات اتخاذ القرارات غير الهيكلية وشبه الهيكلية؛ إنهاء املهام الروتينية التي يقوم بها الخبير اإلنساني؛ توفير املعلومات التي تساعد متخذي القرار في اتحاد اإلجراءات التصحيحية عند خلق فجوة في األداء؛ حل مشكلة فقدان املعرفة املتراكمة للخبير اإلنساني نتيجة التقاعد ،املرض ،ترك العمل ،أو املوت؛ الثمن الباهظ الذي يدفع لتحقيق التراكم النوعي املعرفي العملي للخبير باملقارنة مع النظام الخبير.املبحث الثاني :ماهية املؤسسات االقتصادية
 -)1تعريف املؤسسة االقتصادية:
ً
يعرف ناصر دادي عدون املؤسسة االقتصادية على أنها" :كل هيكل تنظيمي اقتصادي مستقل ماليا في إطار قانوني،
اجتماعي معين ،هدفه دمج عوامل اإلنتاج من أجل اإلنتاج أو تبادل السلع ،و الخدمات مع أعوان اقتصاديين آخرين أو
ً
القيام بكليهما معا (إنتاج  +تبادل) بغرض تحقيق نتيجة مالئمة ضمن شروط اقتصادية تختلف باختالف الحيز املكاني،
ً
والزماني الذي يوجد فيه،و تبعا لحجم و نوع نشاطه"(دادي عدون.)11 ،1998،
كذلك تعد املؤسسة االقتصادية عبارة عن تجمع إنساني متدرج يستعمل فيه وسائل فكرية،مادية ومالية
الستخراج،تحويل،نقل وتوزيع السلع أو الخدمات طبق ألهداف محددة من طرف املديرية باالعتماد على حوافز الربح
واملنفعة االجتماعية بدرجات مختلفة"( درحمون.)13 ،2005 ،
كما تعرف املؤسسة االقتصادية أيضا بأنها " :جميع أشكال املنظمات االقتصادية املستقلة ماليا،هدفها توفير اإلنتاج
لغرض التسويق ،وهي منظمة ومجهزة بكيفية توزع فيها املهام واملسؤوليات و يمكن أن تعرف بأنها وحدة اقتصادية
تتجمع فيها املوارد البشرية واملادية الالزمة لإلنتاج االقتصادي"(عرباجي)13 ،1999 ،
 -)2أهداف املؤسسة االقتصادية:
تختلف أهداف املؤسسات حسب طبيعة النشاط الذي تقوم به ،وحسب توجهات أصحابها ،وبالرغم من صعوبة
حصرها إال أن أغلبية املؤسسات تسعى أساسا لتحقيق األهداف التية (دادي عدون:)11 ،1998 ،
أ) -أهداف اقتصادية  :تتمثل في الربح ،االستجابة لرغبات املستهلكين وعقلنة اإلنتاج.
ب) -أهداف اجتماعية  :تتعلق بضمان مستوى مقبول من األجور ،تحسين مستوى معيشة العمال ،إقامة أنماط
استهالكية معينة مع الدعوة إلى تنظيم وتماسك العمال ،توفير تأمينات ومرافق عامة.
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كتاب جماعي بعنوان :تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيزتنافسية منظمات األعمال
ت) -أهداف ثقافية ورياضية  :كتوفير وسائل ترفيهية وثقافية ،وتدريب العمال املبتدئين إضافة إلى رسكلة القدامى،
وتخصيص أوقات للرياضة.
ث) -أهداف تكنولوجية  :كإنشاء هيئة للبحث والتطوير ،استعمال وسائل إعالمية حديثة لربح الوقت وتقليص التكلفة،
والحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.
كما يمكن النظر إلى املؤسسة كمتعامل اقتصادي ،تربطها لتزامات داخلية وكذلك خارجية اتجاه ()5خمس ممثلي
مجموعات يتم من خاللها تحديد أهداف املؤسسة وهم (:)Lasary, 2001, 14-15
 املالك :ال يقتصر هدف املالك في تعظيم الربح بل يمتد ليشمل أهداف تتعلق باملحيط ،وخدمة الصالح العام إضافةإلى تحسين الظروف املعيشية للعمال.
 الزبائن :من بين املجموعات التي تهتم بها املؤسسة هي الزبائن ،حيث يتم من خاللهم تحديد قيمة اإلنتاج على أساسسعر البيع الذي يقبلونه أو يرفضونه ،وتتحدد أهداف املؤسسة اتجاه الزبائن عن طريق العوامل التية :
النشاط،السعر،النوعية،آجال التسليم،الخدمات ما بعد البيع.
 السلطات العمومية :يتعلق األمر هنا ببعض االلتزامات التي يجب أن تخضع لها املؤسسة وتجعل تحقيق أهدافهامرهون بتطبيق هذه االلتزامات منها اإلطار القانوني الذي يحكم املؤسسة سواء تعلق األمر بالقوانين الوطنية أو الدولية،
و احترام حقوق العمال ،وهذا طبقا ملا جاءت به بعض املدارس التنظيمية التي تلت املدرسة الكالسيكية ،واالمتثال إلى
بعض الضغوطات التي تنادي بها مجموعات املحيط خاصة بالنسبة للمؤسسات التي تنتج مواد كيماوية أو مواد سامة.
 العمال  :مستقبل املؤسسة إلى جانب بلوغ أهدافها مرهون بمهارات عمالها ،فالعامل الذي يكتسب خبرة طوالالسنوات التي قضاها في املؤسسة ال يمكن استبداله بسهولة ،خاصة في تلك املؤسسات التي تتمتع بتقنيات عالية في
عملية اإلنتاج ،أو بصفة خاصة تلك التي تعتمد على فكر وذكاء العمال.
فمعرفة العمال تكون ما يسمى برأسمال املعرفة الذي يصعب حقيقة تقييمه كباقي عناصر أصول املؤسسة ،و ال يمكنا
إلحساس بفعاليته إال بفقدانه كما أن التصرف اإليجابي تجاه العمال يؤدي إلى تخفيض التكاليف ،واحترام أجال
التسليم ،وتحسين النوعية ،وذلك بجعل العامل يحس بأنه جزء ال يتجزأ من هذه املؤسسة.
 املوردون  :يشكل املوردون املصدر الخارجي ملوارد املؤسسة سواء كانت مادية ،مالية ،أو بشرية فاملوارد املادية تتمثل فياالستثمارات والسلع التي يمكن للمؤسسة أن تحصل عليها دون أن تدفع ثمنها فورا ،وبالتالي يمكن لها استغاللها
والحصول على عوائد تسمح بتسديد ثمنها وتحقيق ربح للمؤسسة.
أما املوارد املالية فتتمثل في القروض الطويلة ،املتوسطة وقصيرة األجل التي يمكن للمؤسسة الحصول عليها؛ وأما
بخصوص املوارد البشرية فاملقصود هنا املقاولة من الباطن والتي تمكن املؤسسة من رفع رقم أعمالها وبالتالي من
أرباحها.
 -)3خصائص املؤسسة االقتصادية:
تمتاز املؤسسة االقتصادية بمجموعة من الخصائص نوجز أبرزها في العناصر التالية:
92

املركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستر اتيجية والسياسية واالقتصادية ،برلين  -أملانيا

كتاب جماعي بعنوان :تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيزتنافسية منظمات األعمال
أ) -الشكل االقتصادي :ويكون على شكل سلع أو على شكل وسائل اإلنتاج أو خدمات يستعملها املواطن ،ولكي تستمر
عملية اإلنتاج البد من ضمان املوارد املالية املتمثلة في االعتماد أو القروض أو الجمع بين هذه العناصر ،والتحديد
الواضح لألهداف والسياسة والبرامج وأساليب العمل،فكل مؤسسة تصنع أهداف معينة تسعى لتحقيقها؛
ب) -الشكل التقني :املفهوم التكنولوجي والتقنيات الحديثة التي تتطور باستمرار حيث كل دورة إنتاجية فيها إدخاالت
جديدة ،وبالتالي تأتي بمعلومات تقنية جديدة؛
ت) -الشكل القانوني  :تعتبر املؤسسة شخصية معنوية قانونية مستقلة تحمل اسما خاصا ،لها ميزانيتها ولها خطتها
الخاصة بها ،ملكيتها الخاصة ولها حقوق؛
ث) -الشكل االجتماعي :املؤسسة لها طابع جماعي بالنسبة للعمال ،إنتاجها مرتبط بمؤسسات أخرى إذا سلعها تفيد
مجموعة كبيرة من املواطنين(صخري.)26-25 ،1993،
 -)4وظائف املؤسسة االقتصادية:
للمؤسسة عدة وظائف تمكنها من أداء دورها االقتصادي واالجتماعي تتمثل فيما يلي( :دادي عدون:)11 ،1998 ،
أ) -الوظيفة املالية :تعتبر الوظيفة املالية من أهم الوظائف في املؤسسة ،فاملؤسسة ال تقوم بنشاطها من إنتاج وتسويق
 ...إال في حالة توافر األموال الالزمة لتمويل أوجه النشاط املختلفة أو أوجه اإلنفاق؛
ب) -وظيفة التموين :كمجموعة من مهام والعمليات ،يعني العمل على توفير مختلف عناصر املخزون املحصل عليها من
خارج املؤسسة بكميات وتكاليف،ونوعيات مناسبة طبقا لبرامج وخطط املؤسسة؛
ت) -مهمة الشراء :هي مجموعة من األنشطة التي تختص بتوفير مستلزمات النشاط من خارج املؤسسة بالكمية والجودة
واألسعار املناسبة ،وفي التوقيت ومن املصدر املناسبين؛
ث) -مهمة التخزين :هي مجموعة من اإلجراءات واألعمال التي تقوم بها املؤسسة على أساس أنظمة محكمة ،وفق صيغ
معينة وعبر أجهزة مختصة لتأمين اإلمداد املستمر باملستلزمات السلعية لعملية التشغيل في الزمن املحدد وبالكميات
والنوعية املطلوبتين؛
ج) -وظيفة اإلنتاج :يعتبر اإلنتاج الوظيفة األساسية للمؤسسات اإلنتاجية فهو املبرر لوجودها والحافز على استمرارها و
بقائها ،كون اإلنتاج يرتبط بإشباع الحاجات اإلنسانية و بالتالي فإنه يستمر ما دامت الحاجة اإلنسانية قائمة ،وبالتالي
فهي عملية إنتاج املنفعة أو املنافع التي يقام العمل من أجل خلقها وبيعها كوسيلة لتحقيق الربح.
ح) -وظيفة التسويق  :يعد التسويق من املفاهيم التي استقطبت انتباه واهتمام العديد من االقتصاديين والباحثين
خالل العقود األربعة األخيرة ،حيث تركز هذا االهتمام حول كيفية تعريف مفهوم التسويق؛
خ) -وظيفة املوارد البشرية  :تحتل وظيفة املوارد البشرية مكانة هامة في املؤسسة ،فهذه األخيرة لها أموال ،زبائن،
تكنولوجيا ،أسواق ...ولتشغيل كل هذا فهي بحاجة إلى محرك أساس ي وهو األفراد.
 -)5أنظمة املعلومات في املؤسسة االقتصادية:
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كتاب جماعي بعنوان :تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيزتنافسية منظمات األعمال
لقد أصبحت نظم املعلومات مقوما أساسيا من مقومات نجاح املؤسسة الحديثة ،حيث تتضح أهميتها في القدرة على
تحسين عملياتها وأدائها ،وفي دعم عملية اتخاذ القرار بها وتدعيم روح التعاون فيها ،بما يؤدي إلى تقوية مركزها التنافس ي،
في ظل منافسة عاملية تتميز بالحدة وسرعة التغير وعدم التأكد.
كما تهدف أنظمة املعلومات في املؤسسة االقتصادية إلى تحقيق مجموعة من األهداف منها :تحقيق الكفاءة والفعالية،
تحسين أداء الخدمة ،تطوير املنتج ،التعرف على الفرص املتاحة واستغاللها.
كذلك تظهر القيمة املضافة لنظام املعلومات بالنسبة للمؤسسة االقتصادية في:
أ) -تحقيق ميزة تنافسية للمؤسسة :وضمان قدرة أكبر للتعامل مع املخاطر البيئية ،من خالل مواجهة التهديدات
املحتملة واقتناص الفرص املتوقعة والتغلب على نقاط الضعف ،واستثمار وتدعيم نقاط القوة فيها.
ب) -إدارة فعالة لدورة حياة املؤسسة :من خالل تحديد طبيعة مشاكل كل مرحلة ،ونمط اإلدارة الفعالة ،وكذا ما
يمكن التضحية به وما يجب توفيره ،بمعنى تفعيل وتطوير دورة حياة املؤسسة ،كما يوضحه الجدول التالي:
الجدول ( :)01منافع وتكاليف نظام املعلومات
املنافع (ملموسة وغير ملموسة)
التكاليف
األجزاء املادية زيادة اإلنتاجية ،تخفيض تكاليف التشغيل ومصاريف الحاسوب
االتصاالت تخفيض التكاليف املهنية والعمالية ،وحجم العمالة واملصاريف
البرمجيات (غير ملموسة) :تحسين استخدام األصول ،زيادة الرضا الوظيفي ،تحسين الرقابة على املوارد
واتخاذ القرارات ،وتحسين التخطيط التنظيمي.
الخدمات
األفراد

تحسين التشغيل واملرونة التنظيمية ،تحسين رضا العميل.
تحسين دقة املعلومات وتوثيقها ،تحسين صورة املؤسسة ،تحسين التعليم التنظيمي.

املصدر :خوالد أبوبكر ،ثاليجية نوة ،)2012( ،أنظمة املعلومات املعتمدة على الذكاء االصطناعي بين املفاهيم النظرية
والتطبيقات العملية في املؤسسة االقتصادية ،امللتقى الوطني العاشر حول أنظمة املعلومات املعتمدة على الذكاء
االصطناعي ودورها في صنع قرارات املؤسسة االقتصادية ،جامعة  20أوت  ،1955سكيكدة ،الجزائر ،ص .09
املبحث الثالث :النظم الخبيرة وتقييم األداء باملؤسسات االقتصادية
 -)1تقييم األداء عن طريق النظم الخبيرة:
فيما يلي سوف نشرح كيف يمكن أن يظهر دور األنظمة الخبيرة في كل مرحلة كوسيلة مساعدة في تفعيل عملية تقييم
األداء باملؤسسات االقتصادية:
أ) -املرحلة األولى :تحديد ما يجب قياسه :تحتاج اإلدارة العليا ،وكذلك اإلدارة التنفيذية إلى تحديد تلك األنشطة
والعمليات والنتائج املتحققة في التنفيذ الفعلي لإلستراتيجيات والسياسات الواجب متابعتها وتقييمها ،وأنها تحتاج أيضا
أن تتأكد من أن هذه األنشطة والعمليات والنتائج املتحققة يمكن أن تخضع إلى القياس بطريقة موضوعية ومقبولة
ومتناسقة ،والتركيز هنا يجب أن يكون على العناصر األكثر أهمية في كل عملية أو نشاط سوف يتم إخضاعه للقياس
(تلك العناصر املسؤولة عن النسبة األكبر من التكلفة أو اإلنفاق ،أو املصدر األساس ي للمشكالت مثال) ،لذلك فإن
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كتاب جماعي بعنوان :تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيزتنافسية منظمات األعمال
القياس يجب أن يتم على جميع األنشطة أو العمليات الهامة أو الحرجة ،وبغض النظر عن الصعوبات التي يحتمل أن
يتعرض لها .ومن هنا فإن دور األنظمة الخبيرة يبرز من خالل توفير املعلومات الالزمة للمقيمين من أجل معرفة الجوانب
التي ينبغي البدء فيها ،والتي ال تحتاج لتأخير لضيق الوقت ،كما تساهم كذلك في تحليل املعلومات عن حالة املؤسسة
وعن كل جانب منها.
ب) -املرحلة الثانية :وضع معايير األداء :يتم في هذه املرحلة من مراحل التقييم وضع املعايير التي سوف تستخدم في
تقييم األداء ،حيث يتم مقارنة األداء الفعلي بها ،وهي تمثل في حقيقة األمر األهداف املخططة من قبل واملطلوب تحقيقها
خالل فترة زمنية معينة ،وعملية وضع املعايير تحتاج إلى إدراك دقيق لبيئة العمل الفعلية وإلى نوعية األهداف أو النتائج
املطلوب تحقيقها وقدرات العاملين وغيرها من االعتبارات.
واألنظمة الخبيرة في هذه املرحلة تساعد في تحديد املعايير األهم التي يجب التركيز عليها في التقييم ،وهذا من خالل قاعدة
املعارف املتراكمة التي تحويها هذه األنظمة ،كما أن نظامية األنظمة الخبيرة في تبويب املعلومات من شأنه أن يساعد في
االختيار الدقيق للمعايير ،وذلك من أجل الجمع بين كل أنواعها سواء ما تعلق باملعايير املالية أو املعايير غير املالية وهذا
ما يؤدي إلى شمولية التقييم.
ت) -املرحلة الثالثة :تقييم األداء :يتم في هذه املرحلة مقارنة األداء الفعلي مع املعايير املحددة (األداء املخطط) ،وعليه
فإن هذه املرحلة تتضمن جانبين رئيسين هما:
 قياس النتائج الفعلية :بغرض تحديد االنحرافات عن املعايير املوضوعة؛ توصيل املعلومات إلى مراكز املسؤولية حتى يمكن تحليل االنحرافات ،واتخاذ اإلجراءات التصحيحية املناسبة في الوقتاملناسب.
ويلزم القياس الجيد محاولة اإلجابة على ثالثة أسئلة هي:
 ماذا نقيس ؟ فالقياس يجب أن ينصب على األنشطة أو النتائج الهامة؛ كيف نقيس ؟ وتتعلق اإلجابة بأسلوب ونطاق قياس األداء ،بمعنى هل سيتم قياس شامل للنتائج أم سيتم االقتصارعلى بعضها (قياس جزئي)؛
 متى نقيس ؟ ويتعلق بتوقيت القيام بعملية القياس ،وهل يجب أن تكون قبل أو أثناء أو بعد القيام بالنشاط.وفي مرحلة التقييم يحتاج األمر إلى الحصول على بيانات دقيقة تعكس النتائج الفعلية بصورة حقيقية ،ومن هنا يتجلى
دور األنظمة الخبيرة في توفير هذه البيانات ،حيث أن أهم عامل لنجاح هذه املرحلة هو توافر هذه البيانات بالكم
والكيف املناسبين ،وكذا السرعة في تحليلها لتحديد حجم الفجوات الحاصلة واتخاذ التدابير الالزمة حيالها ،كما أن
السرعة في التحليل في هذه املرحلة لها الدور البالغ ألنها تساعد القائمين بالتقييم في تحديد اإلختالالت ومنه اتخاذ
اإلجراءات التصحيحية الالزمة في أوانها ،وهذا ما سنتطرق إليه في املرحلة األخيرة من عملية تقييم األداء.
ث) -املرحلة الر ابعة :أخذ اإلجراءات التصحيحية :وتمثل املرحلة األخيرة من دورة التقييم ،وفيها يتم إعادة األمور إلى
مسارها الصحيح ،وتعد هذه املرحلة أساسية وفعالة وبدونها تفقد العملية التقييمية مضمونها ،وعادة ما تواجه
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كتاب جماعي بعنوان :تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيزتنافسية منظمات األعمال
املؤسسة في هذه املرحلة مشكلتين وهما التعرف على أسباب االنحرافات ثم اختيار أنسب الطرق لعالج هذه االنحرافات،
إضافة إلى التأكد من نجاح تطبيق اإلجراء التصحيحي.
إن نجاح هذه الخطوة متعلق باملعلومات املتدفقة من املحيط الخارجي والداخلي ،حيث تتيح هذه املعلومات إمكانية
عرض مختلف البدائل التي تساعد في التصحيح .وبالتالي يمكن لألنظمة الخبيرة أن تساعد في هذه املرحلة ،حيث توافر
املعلومات عن املشكل املطروح(قاعدة األحداث) يساهم في التعرف عن أسباب الخلل أو الفجوة ،كما أن التحليل الدقيق
لهذه املعلومات باالعتماد على املعارف(قاعدة املعارف) وكذا االستعانة بالبرامج من شأنه أن يساهم في االختيار السريع
والدقيق لطرق العالج.
ومنه يمكن القول أن الجمع بين األحداث واملعارف واالستعانة بالبرامج(عناصر األنظمة الخبيرة) ،يساعد كثيرا في
الوصول إلى الحلول املتعلقة باالنحرافات في األداء ،هذا ما يؤدي إلى تحقيق النتائج املرجوة والرفع من مستويات األداء.
تأسيسا على ما سبق ،يمكن أن نستنتج مزايا استخدام األنظمة الخبيرة في تقييم األداء كما يلي:
 شمولية التقييم والجمع بين عناصر األداء املالي وغير املالي؛ توفير املعلومات في أوانها يساعد في كشف اإلختالالت في وقتها واتخاذ اإلجراءات التصحيحية ومنه توجيه األداء نحواملسار الصحيح؛
 االعتماد على البرامج في الحصول على البيانات ومعالجتها يساعد في ربح الوقت وتفادي ضياع الفرص البيئية؛ آنية اإلجراءات التصحيحية وهذا بسبب وجود املعلومات الكافية عن املشكل؛ الحداثة في املعلومات وتماشيها مع كل املستجدات ،وهذا راجع إلى نظام اليقظة الذي تطبقه املؤسسة والذي يساعد فيالحصول على املعلومات في وقتها؛
 استخدام األنظمة الخبيرة في التقييم يكون باستمرار (خاصية االستمرارية) ،ألنها تبقى ترافق مراحل عملية التقييم حتىتحقيقها لألهداف املسطرة؛
 التنظيم ،وذلك ألنها تساعد في تنظيم املعلومات وكذا النتائج وتسهل قراءتها ،وبالتالي يسهل كشف مصدر الخللوكيفية تصحيحه (مزياني وبالسكة.)11-9 ،2012 ،
 -)2دور النظم الخبيرة في عملية صنع القرار:
تلعب النظم الخبيرة دورا هاما في عملية صنع القرار ،وسوف يظهر لنا هذا الدور من خالل املراحل التالية:
أ) -مرحلة االستخبار( التحري)  :تبدأ عملية اتخاذ القرارات عندما يدرك متخذ القرارات أن هناك حاجة التخاذ قرار
معين ،وبصفة عامة تظهر الحاجة إلى اتخاذ القرارات عندما تكون هناك مشكلة تحتاج إلى حل أو فرصة يجب اغتنامها،
و يبدأ إدراك املشكلة عند اكتشاف انحرافات نتيجة عدم اتفاق األداء املستهدف مع األداء الفعلي .إن أهم ما تحتاجه
مرحلة التحري ( االستخبار) عند البحث عن املشكلة هو مسح البيئة الداخلية والخارجية للمؤسسة،وهنا فإن نظم
املعلومات املبنية على الحاسب اللي يمكن أن تفيد صانع القرار في هذه الخطوة من خالل كم املعلومات الذي تم تخزينه
سابقا.
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كتاب جماعي بعنوان :تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيزتنافسية منظمات األعمال
وتلعب النظم الخبيرة في هذه املرحلة دورا مهما فهي تساعد صانع القرار في عملية تصنيف املشكلة من خالل تحديدها و
تصنيفها وإظهار مدى خطورتها من خالل قاعدة املعرفة التي تعد أحد أبرز مكونات النظام الخبير.
ب) -مرحلة التصميم :يقوم متخذ القرار أثناء مرحلة التصميم ،بتنمية بدائل الحلول املمكنة والتي يشتمل كل منها على
مجموعة من التصرفات التي يجب القيام بها واختبار مدى جدوى تطبيقها لحل املشكلة ،كما أنه عادة ما تستخدم
األساليب الكمية و أدوات التصميم املتاحة في بحوث العمليات ،وبناء النماذج ألغراض التنبؤ بالنتائج املحتملة لكل
بديل.
كما يفترض أثناء مرحلة التصميم توافر كل البيانات الالزمة إلجراء املزيد من التحليل ،وبالتالي فمن املتوقع أن يشمل
نظام املعلومات الذي يساند هذه املرحلة على نماذج للتخطيط ،والتنبؤ ،ومن تم فإن نظم دعم القرار يمكن أن توفر
العديد من النماذج الرياضية والكمية التي تساعد في التعرف على بدائل الحلول املختلفة وتقييمها،كما أن النظم الخبيرة
يمكن أن تساعد في إظهار بدائل الحل بالنسبة للمشكالت املعقدة ،كما يمكن أن تسهم في إجراء عمليات التنبؤ بنواتج
هذه البدائل.
ت) -مرحلة االختيار :يواجه متخذ القرار في هذه املرحلة العديد من البدائل التي يجب أن يختار من بينها ،كما يصبح
البديل املختار هو القرار الذي يترتب عليه مجموعة من التصرفات و األفعال.
وتقوم النظم الخبيرة في هذه املرحلة بتنمية بدائل الحلول وتقييمها و اقتراح الحل املالئم حيث يتوفر للنظم الخبيرة
املنطق الذي يساعد على القيام بذلك ،وتستخدم النظم الخبيرة غالبا في مجال األعمال لتقديم النصح واملشورة ،حيث
ال تعد بديال عن من يأخذ القرار نفسه.
ث) -مرحلة التنفيذ :في هذه املرحلة يتم وضع الحل الذي تم التوصل إليه موضع التنفيذ،حيث غالبا ما تتطلب هذه
املرحلة إجراء تغيرات معينة يستلزمها هذا الحل مثل  :إعادة تخصيص املوارد املالية املتاحة ،تدريب العاملين ،تغييرات
تنظيمية .وكنتيجة ،ألن تنفيذ القرار يتطلب إقناع األطراف املشاركة وتلك التي سوف تقوم بالتنفيذ فإن األمر يحتاج
إلى عمليات اتصال بين العديد من األطراف املعنية بالقرار ومن ثم يمكن استخدام نظم دعم القرار في إجراء هذه
االتصاالت من خالل شبكات الحاسب اللي ،كما يمكن استخدام النظم الخبيرة في عمليات التفسير املصاحبة للقرار
الذي تم صنعه حتى يسهل تنفيذه(.قنطاس.)11-10 ،2012 ،
 -)3دور األنظمة الخبيرة في دعم أخذ القرار:
يرجع استعمال األنظمة الخبيرة في املؤسسة للتحكم ،ولتسيير تعقد الظواهر واملعارف بحيث كل مؤسسة تكون أمام
معالجة إلى عدد كبير من القيود املعقدة حيث تبقى تعاني من تدفقات معتبرة للمعلومات منها ما تكون ناتجة عنها ،ومنها
ما يتعلق باملحيط املتمثلة في الزبائن ،املوردين ،املنافسين ...إلخ.
يعالج كل حجم من املعلومات بطريقة قليلة الفعالية ،فيجب تحويل كثير من التقريبات إلى قليل من االحتماالت بحيث
تكون األنظمة الخبيرة وسيلة فعالة باملقارنة مع اإلنسان ،بمعنى نكون قادرين على القيام بتسلسل االستدالالت املوجودة
في الذاكرة حسب هدف معين ولكن بطريقة بطيئة باملقارنة مع النظام الخبير ،فيمكننا أن نطلب من النظام الخبير ثالثة
أشياء مهمة:
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كتاب جماعي بعنوان :تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيزتنافسية منظمات األعمال
 تحديد التناقضات التي تكون بين األفعال واالستدالالت والنتائج التي تصل إليها. االستدالل بأفعال غير أكيدة وغير دقيقة والتي نرفق لها احتماالت. إعادة تسلسل االستدالالت بعدد املرات التي نريد ،من خالل تغيير بعض الوسائط ملعرفة درجة تأثيرها ،وإدارةاستدالالت أخرى بإجراء تغييرات في املسألة املطروحة.
كما يمكن لألنظمة الخبيرة حل مجموعة من املشاكل في التسيير حسب ما يلي:
أ) -التنبؤ :تشمل كل من التنبؤات االقتصادية ،السياسية ،التسويقية ،املالية.
ب) -التخطيط :ويتمثل في معالجة خطط التنمية والتطوير للوصول إلى األهداف واالهتمام بمشاكل التخطيط قصير أو
طويل األجل في مجاالت إدارة املشاريع وتطوير املنتجات والتخطيط املالي.
ت) -املر اقبة :مراقبة ومقارنة املشاهدات باملخططات واملعايير،أين تبدو حاسمة لبلوغ الهدف املرجو.
ث) -إزالة األعطال :وفيها يتم وصف أساليب إزالة األعطال واألسباب املسببة لها.
ويمكن أن تحصل املنظمات عن طريق اقتناء وتشغيل األنظمة الخبيرة على املزايا التالية:
 توفير الخبرات النادرة وكذلك الخبرات املتميزة لدى الخبراء في مجال معين ،ثم توفرها بشكل يسمح لآلخرين باستخدامهابسهولة.
 زيادة اإلنتاجية إذ أن األنظمة الخبيرة تعمل بكيفية أسرع وأدق من العنصر البشري ،وتستخدم هذه األنظمة لتقليلاألخطاء أو القضاء عليها عالوة على تخفيض التكاليف وزيادة جودة املخرجات.
 إمكانية نقل املعرفة إلى أماكن متباعدة جغرافيا ،فاألنظمة الخبيرة يمكن نقلها عبر الحدود الدولية خاصة للدولالفقيرة التي ال تستطيع أن تدفع للخبراء من العنصر البشري ،فيمكن استخدام األنظمة الخبيرة كأداة ووسائل تدريبية
لتطوير خبرات العاملين أو مجموعة من العاملين في أي مؤسسة لتحويلهم إلى خبراء استشاريين ،ألن هذه األنظمة لها
القدرة واإلمكانية في تسيير خطوات اتخاذ القرار وتحليل املبدأ املنطقي الذي اعتمده الخبير ألخذ قرار ما( .ضياف
وبلخضر.)2012،14 ،
كما تلعب نظم املعلومات اإلستراتيجية دورا هاما ورئيسيا في توفير املعلومات املالئمة لإلدارة اإلستراتيجية،وذلك ألداء
مهامها املختلفة سواء كانت هذه الوظائف تتمثل في القيام بعملية التخطيط اإلستراتيجي أو اتخاذ القرارات بصفة
خاصة،كما تهتم هذه النظم بإدخال العديد من التحسينات التكنولوجية على العديد من املنتجات و الخامات
واإلمكانيات التي تمنح املؤسسة ميزة إستراتيجية ،و تنافسية سواء على مستوى السوق املحلي أو العاملي.
خاتمة:
لقد أصبحت األنظمة الخبيرة ضرورة ملحة في كل أنواع املؤسسات االقتصادية ألجل تفعيل عملية تقييم األداء هذا من
جهة ،ومن جهة أخرى بسبب منحها للمؤسسة فرص إستراتيجية ألن هذه األنظمة تقوم على معلومات أو ما يصطلح عليها
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باملوارد اإلستراتيجية ،تجعل املؤسسة تعتمد قرارات إستراتيجية فعالة ألن من مهام األنظمة الخبيرة صنع و دعم كل من
عمليات أخذ القرار الصائب ،وامليزة اإلستراتيجية للمؤسسات االقتصادية.
وبالنسبة العتماد أنظمة الذكاء االصطناعي وخصوصا النظم الخبيرة فما زال يعرف تأخرا كبيرا في العديد من املؤسسات
االقتصادية (خصوصا مؤسسات الدول النامية) ،وضمن هذا الصدد نورد في األخير مجموعة من املقترحات الهامة التي
من شأنها دعم تبني أنظمة الذكاء االصطناعي والنظم الخبيرة في املؤسسات االقتصادية:
 تحفيز اعتماد كل أنواع األنظمة الخبيرة بوظائف املؤسسات االقتصادية دون استثناء ،و حتى بالعمليات املتعلقة بصنعودعم القرارات اإلستراتيجية.
 محاولة تفعيل عقود الشراكة مع خبراء في مجال األنظمة الخبيرة لالستفادة من أبحاثهم في معالجة مشاكل املؤسساتاالقتصادية ،وفي تحسين مستوى العمال ألجل تمكنيهم من التسيير الجيد لهذه األنظمة وتحضريهم ملواكبة التطورات
التي يشهدها عالم الذكاء االصطناعي.
 محاولة االستفادة من تجارب الدول الرائدة في مجالي تطبيقات الذكاء االصطناعي عموما والنظم الخبيرة خصوصا.قائمة املراجع:
املراجع العربية:
 إبراهيم سلطان ،)2000( ،نظم املعلومات اإلدارية :مدخل إداري ،الدار الجامعية ،اإلسكندرية ،مصر. آل سليمان مبارك بن سعد ،)2010( ،مقدمة عن النظم الخبيرة و خطوات تصميمها ،الندوة العلمية حول النظمالخبيرة في مكافحة الحرائق في املنشآت املدنية ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض ،السعودية.
 الصعيدي إبراهيم أحمد ،عوض سمير شحاته ،)2000( ،نظم املعلومات املحاسبية املتقدمة ،الدار الهندسية،القاهرة ،مصر.
 حنينة إيمان( ،بدون سنة نشر) ،األنظمة الخبيرة ،مقال متاح على املوقع االلكتروني،http://mentouri.ibda3.org :تاريخ االطالع.2019/03/12 :
 خبابة عبد هللا ،جباري عبد الوهاب ،)2010( ،النظم الخبيرة و نظم دعم القرار كمدخل التخاذ القرار في املؤسسة،مقال متاح على املوقع االلكتروني ،http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/pdf :تاريخ االطالع:
.2019/03/22
 خوالد أبوبكر ،ثاليجية نوة ،)2012( ،أنظمة املعلومات املعتمدة على الذكاء االصطناعي بين املفاهيم النظريةوالتطبيقات العملية في املؤسسة االقتصادية ،امللتقى الوطني العاشر حول أنظمة املعلومات املعتمدة على الذكاء
االصطناعي ودورها في صنع قرارات املؤسسة االقتصادية ،جامعة  20أوت  ،1955سكيكدة ،الجزائر.
 دادي عدون ناصر ،)1998( ،اقتصاد املؤسسة ،ديوان املطبوعات الجامعية ،الجزائر. درحمون هالل ،)2005( ،املحاسبة التحليلية نظام معلومات لتسيير واملساعدة على اتخاذ القرار في املؤسسةاالقتصادية ،أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادية ،تخصص :نقود و مالية ،جامعة الجزائر ،الجزائر.
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 شالبي عمار ،بونور جهاد ،)2012( ،الذكاء االصطناعي والنظم الخبيرة ،امللتقى الوطني العاشر حول أنظمة املعلوماتاملعتمدة على الذكاء االصطناعي ودورها في صنع قرارات املؤسسة االقتصادية ،جامعة  20أوت  ،1955سكيكدة،
الجزائر.
 صخري عمر ،)1993( ،اقتصاد املؤسسة ،ط ،2ديوان املطبوعات الجامعية ،الجزائر. صالح الدين عثمان مهدي ،)2012( ،استخدام األنظمة الخبيرة كمدخل لتطوير أداء املدقق الخارجي ،أطروحة دكتوراهفي إدارة األعمال ،جامعة عمان العربية ،عمان ،األردن.
 ضياف علية ،بلخضر مسعودة ،)2012( ،نظم دعم القرار واألنظمة الخبيرة في خدمة منظمات األعمال ،امللتقى الوطنيالعاشر حول أنظمة املعلومات املعتمدة على الذكاء االصطناعي ودورها في صنع قرارات املؤسسة االقتصادية ،جامعة 20
أوت  ،1955سكيكدة ،الجزائر.
 عرباجي إسماعيل.)1999( ،اقتصاد املؤسسة ،ط ،2ديوان املطبوعات الجامعية ،الجزائر. قنطاس عبلة ،)2012( ،النظم الخبيرة كمدخل لعملية صنع القرار في املؤسسة ،امللتقى الوطني العاشر حول أنظمةاملعلومات املعتمدة على الذكاء االصطناعي ودورها في صنع قرارات املؤسسة االقتصادية ،جامعة  20أوت ،1955
سكيكدة ،الجزائر.
 مزياني نور الدين ،بالسكة صالح ،)2012( ،مساهمة األنظمة الخبيرة في تقييم أداء املؤسسة ،امللتقى الوطني العاشرحول أنظمة املعلومات املعتمدة على الذكاء االصطناعي ودورها في صنع قرارات املؤسسة االقتصادية ،جامعة  20أوت
 ،1955سكيكدة ،الجزائر.
 ياسين سعد غالب ،)2007( ،نظم املعلومات اإلدارية ،ط ،1دار اليازوري ،عمان ،األردن.املراجع األجنبية:
- Lasary, )2001), La Comptabilité Analytique, Imprimere Es-Salem, Alger, Algerie.
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استخدام الخوارزميات الجينية كإحدى تقنيات الذكاء االصطناعي في مجالي االقتصاد وإدارة األعمال

د .سهام العايب
جامعة جيجل – الجزائر

امللخص:
نظرا للتطور السريع الذي يشهده عاملنا املعاصر والذي زاد من تعقيد النظم لتلبية حاجات املجتمع امللحة والوصول إلى
نظم ذات أداء وموثوقية عاليتين ،فقد زاد االهتمام بعلم الذكاء االصطناعي ملا أثبته من فعالية في معالجة العديد من
القضايا واملسائل في شتى امليادين.
وتعتبر الخوارزميات الجينية إحدى النظم الخبيرة التي يقوم عليها الذكاء االصطناعي ،كما أن الدافع املستمر لتحسين
ً
ً
أداء هذه النظم ،جعل من الخوارزميات الجينية حال مغريا وجذابا من أجل حل بعض مسائل األمثلة التي لم يكن من
املمكن حلها بزمن معقول باستخدام بقية الطرق التقليدية السائدة.
لهذا سنحاول من خالل هذا البحث إبراز مختلف تطبيقات الذكاء االصطناعي الحديثة في مجالي االقتصاد وإدارة
األعمال ،وبالتحديد تقنية الخوارزميات الجينية.
الكلمات املفتاحية:
الذكاء االصطناعي ،منظمات األعمال ،النظم الخبيرة ،الخوارزميات الجينية.

Abstract:
Due to the rapid development of our modern world, which has complicated the systems to
meet the pressing needs of society and access to systems of high performance and reliability,
the interest in artificial intelligence has increased because of its proven effectiveness in
addressing many issues in various fields.
Genetic algorithms are one of the expert systems on which artificial intelligence is based, and
the constant drive to improve the performance of these systems has made genetic algorithms
attractive to solve some of the questions of examples that could not be solved in a reasonable
time using the rest of the conventional methods.
In this research, we will attempt to highlight the application of modern artificial intelligence
in the fields of economics and business, specifically the technique of genetic algorithms.
Keywords:
Artificial Intelligence, Business Organizations, Expert Systems, Genetic Algorithms.
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مقدمة:
في محاولة التخاذ القرار املناسب يسعى املسيرون عادة لدراسة البيانات واملعلومات املتعلقة باملشكل املدروس ،والتي
تكون عادة بكميات هائلة مما يجعل العقل البشري عاجزا أمام حصرها ودراستها بصفة دقيقة مما يستوجب اللجوء إلى
االستعانة باألنظمة الذكية املساعدة على اتخاذ القرار أو ما يعرف بالذكاء االصطناعي بمختلف ميادينه ،فعند استخدام
هذا العلم لتطوير األنظمة الحديثة التخاذ القرار يتم تخزين املاليين من املعلومات داخل الحاسب لتكوين قاعدة بيانات
رئيسية له مثل ما تخزن املعلومات داخل العقل البشري من خالل التعلم والخبرات التي يكتسبها يوميا ،ثم بعد ذلك تطور
برامج خاصة ليستطيع الحاسب استخدامها في التعامل مع هذه البيانات واستخدامها بطريقة منطقية في حل املشكالت
الالزمة لصنع القرار ،وقد نجح العلماء حتى اآلن في تطوير العديد من النماذج املعقدة من نظم الذكاء االصطناعي
ومازالت هذه النماذج تحت التطوير ويتم تحديثها يوما بعد يوم.
والذكاء االصطناعي مبني على أسس مستنبطة من الطبيعة ومحاكاة لطبيعة الذكاء البشري ،فإذا كان الذكاء االصطناعي
يسعى لخلق جيل جديد من الحاسبات الذكية التي يمكن برمجتها النجاز الكثير من املهام التي تحتاج إلى قدرة عالية من
االستنتاج واالستنباط واإلدراك ،فإن هذه الصفات هي صفات العقل البشري وتندرج ضمن قائمة السلوكات الذكية له.
كما نجد أن أبرز تقنيات أو نماذج الذكاء االصطناعي مستوحاة من اإلنسان والطبيعة ،فنجد الشبكات العصبونية
االصطناعية التي طورت على أسس عمل الشبكات العصبونية البشرية ،وكذا الخوارزميات الجينية التي استلهمت من
فكرة تطور الجينات الوراثية والكروموزومات ،نجد أيضا النماذج التي تحاكي سلوكات النمل وكذا األسماك وغيرها من
األمثلة العديدة.
انطالقا مما سبق ،سنحاول من خالل هذه الورقة البحثية الوقوف على أهم االستخدامات املتعلقة بالذكاء االصطناعي
وكذا النظم الخبيرة التي يقوم عليها بصفة عامة والخوارزميات الجينية كإحدى أبرز هذه النظم بصفة خاصة في مجالي
االقتصاد وإدارة األعمال ،وذلك انطالقا من السؤال الرئيس ي التالي:
-

فيما تتمثل أبرز استخدامات الخوارزميات الجينية في مجالي االقتصاد وإدارة األعمال ؟

لإلجابة على هذا السؤال قسمنا بحثنا هذا إلى مجموعة العناصر التالية:
-

ماهية الذكاء االصطناعي.
النظم الخبيرة.
الخوارزميات الجينية.
استخدامات الخوارزميات الجينية في مجالي االقتصاد وإدارة األعمال.

وستتم معالجة موضوع هذه الورقة البحثية من خالل اعتماد األسلوب الوصفي كمنهج أساس ي لهذه الدراسة واالستعانة
بمختلف الدراسات واألبحاث السابقة.
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أوال :ماهية الذكاء االصطناعي:
الذكاء االصطناعي هو قدرة اآللة على محاكاة العقل البشري وطريقة عمله ،مثل قدرته على التفكير ،واالكتشاف
ّ
التطور الذي شهده الحاسوب في منتصف القرن العشرينَّ ،
تم اكتشاف َّأن
واالستفادة من التجارب السابقة ،ومنذ
ً
الحاسوب باستطاعته القيام بمهمات أكثر تعقيدا مما اعتقدنا ،حيث يمكنه اكتشاف اإلثباتات للنظريات الرياضية
املعقدة باإلضافة لقدرته على لعب الشطرنج بمهارة كبيرة ،ومع ذلك بالرغم من إيجابياته الكثيرة من سرعة في املعالجة
ً
وسعة تخزينية عالية إال أنه لآلن ال يوجد أي برنامج باستطاعته مجاراة مرونة العقل البشري خصوصا فيما يتعلق
بقيامه باملهمات التي تتطلب االستنتاجات اليومية التلقائية ملا يتم التعرض له .من ناحية أخرى هناك بعض التطبيقات
التي استطاعت أن تضاهي مستوى أداء الخبراء واملحترفين بالقيام بمهمات محددة ،ومن هذه التطبيقات املحدودة التي
استطاع الذكاء االصطناعي القيام بها هي التشخيص الطبي،محركات بحث الحاسوب وقدرته على التعرف على الصوت
والكتابة اليدوية.
 -1تعريف الذكاء االصطناعي:
اعتقد الكثيرين أن الفلسفة هي العامل الرئيس ي الذي يعتمد عليه الذكاء االصطناعي في فهم وتحليل األمور واتخاذ
القرارات املناسبة بناء علي ذلك ،العالم األمريكي  David Deutschأقر بأن الفلسفة تحمل الحل للوصول إلي مرحلة من
الذكاء االصطناعي تحاكي تلك املتواجدة في العقل البشري أو ما يعرف بـ ـ ،AGIاألمر الذي يري البعض أنه بعيد عن
الواقع في الوقت الحالي ولسنوات قادمة ألن العلم الحديث لم يتوصل لفهم كامل لطريقة عمل العقل البشري مع كل
التطور التكنولوجي املتواجد حاليا ،البعض األخر يرفض فكرة التطور الكبير للذكاء االصطناعي ويري أنه يجب أن يقف
عند حد معين حتى ال يسبب خطرا علي الجنس البشري.
ويرى البعض أن املقدمة األولى لعلم الذكاء االصطناعي قد مهد لها الفيلسوف االنجليزي  Thomas Hobbesفي سنوات
 1650عندما اعتبر أن الفكر يتكون من عملية رمزية وان كل ش يء في الحياة يمكن تمثيله رياضيا ،ما قاد مباشرة ملفهوم
اآللة يمكنها محاكاة التفكير البشري باالستعانة بعمليات رياضية ورموز خارجية ،وتعود صياغة مصطلح الذكاء
االصطناعي إلى  John Mc Carthyسنة .1956
وعرفت فترة  1969-1952بالتطبيقات الناجحة وشهدت توقعات وآمال كبيرة حول هذا امليدان فقد تمكن فيها العلماء
من تصميم عدد كبير من البرامج واألنظمة ،ومن بينها نجد ما قام به كثل من  Newellو  Simonsمن تقديم نموذج
لحل املشكالت سمي بـ  ، (GPS) General Problem Solverكما قدم  Herbert Gelernterسنة  1956نموذجا
سمي ب  Geometry Theorem Solverبإمكانه البرهان على صحة بعض النظريات الصعبة ملساعدة طلبة
الرياضيات ،وتوالت االكتشافات بمجال الروبوتات والشبكات العصبية ،إال أنه بعد فترة قصيرة بدأت تتوالى خيبات
األمل واتضح أن التوقعات األولى قد فاقت الواقع وأن الوضع أعقد مما كان يتصوره الباحثون،نتيجة الصعوبات
والعوائق التي بدأت تواجه املصممين ،والبداية كانت مع برامج الترجمة التي أظهرت ضعفا وعدم قدرة على تقديم ترجمة
دقيقة نتيجة لغياب املعرفة الكاملة باملواضيع العامة ،األمر الذي أوقف تمويل هذه البرامج ،وانتقلت العدوى فيما بعد
لبرامج أخرى عند التطبيق ،ليتمكن كل من  Minsky and Papertسنة  1976من إثبات ضعف الشبكات العصبية
بطبقة واحدة األمر الذي أدخل شكوكا وتساؤالت كثيرة حول هذا املجال الجديد بل دفع للتخلي عن هذا الفرع من حقل
الذكاء االصطناعي .
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كتاب جماعي بعنوان :تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيزتنافسية منظمات األعمال
أما العودة القوية لهذا املجال سجلت مع بناء أول نموذج خبير  Dendralصمم لحل مشكلة استنتاج التركيب الجزئي
للكتل ،والذي اتبع بعدة أنظمة خبيرة طبقت في مجاالت مختلفة .واعتبرت الفترة ما بين  1985و  1995العصر الذهبي
لهذا الوافد الجديد ،أين تميز بتجسيد ومحاكاة كم هائل من األنظمة مع عودة الشبكات العصبية االصطناعية للظهور،
وانفجار كبير في عدد التقنيات والبرامج التي تعد من أنظمة الذكاء االصطناعي الحديثة ،وتوالت منذ سنة 1995
التطبيقات الناجحة لتكملة املسار الطويل من األبحاث واالكتشافات .هذا العلم الحديث اعتبره البعض في البداية فرعا
من التصميم الهندس ي ،واعتبره البعض األخر نظاما ملحاكاة التفكير البشري ،وعليه يمكننا تعريف الذكاء االصطناعي
بأنه :نظام يتعلق بتصميم وتطبيق الخوارزميات للتحليل والتعلم من تفسير البيانات  ،فهو ينسق وينظم عدة تقنيات
للتعلم ،اكتشاف األشكال ،املنطق ونظريات االحتمال ،وهو يبحث عن كيفية تطوير تكنولوجيا الحواسيب حتى يصبح
بمقدورها القيام بتصرفات شبيهة بتلك التي يقوم بها الكائن البشري مع إكمال الواجبات الفيزيائية أي محاكاة الخبرة
البشرية واتخاذ القرار( .عادل)43 ،2005 ،
كما عرف  Dan W Pattersonالذكاء االصطناعي على أنه نوع من فروع علم الحاسبات الذي يهتم بدراسة وتكوين
منظومات حاسوبية تظهر بعض صيغ الذكاء وهذه املنظومات لها القابلية الستنتاجات مفيدة جدا حول املشكلة
املوضوعة كما تستطيع هذه املنظومات فهم الالت الطبيعية أو فهم اإلدراك الحي وغيرها من اإلمكانيات التي تحتاج إلى
ذكاء متى ما نفذت من قبل اإلنسان( .جباري)122 ،2017 ،
كما يعرف كذلك أنه قدرة برنامج الحاسوب على حل مسألة ما أو اتخاذ قرار في موقف ما بناء على وصف لهذا املوقف.
وإجماال يعتبر الذكاء االصطناعي ذلك العلم الذي يهتم بصنع آالت ذكية تتصرف كما هو متوقع من اإلنسان أن يتصرف،
ويتطرق الذكاء االصطناعي إلى املجاالت التالية:
 اللغة الطبيعية.االصطناعي ،حيث إنّ
ُ
ّ
 اإلنسان اآللي (الروبوت) ،فالروبوت يعد من إحدى املجاالت التي دخل فيها الذكاءّ
ميكانيكي ّ
ّ
مصمم ألداء األعمال التي يقوم بها اإلنسان بشكل عام ،وقد أدى اختراع الروبوتات
الروبوت هو جهاز
ّ
ّ
الحديثة إلى ظهور األجهزة واآلالت التي ال حصر لها ،والتي تحل محل عمل األفراد .من الجدير بالذكر أن معظم
ً
ّ
ّ
الروبوتات ّ
البشرية املباشرةُ ،ويستخدم املصطلح أيضا
برمجيات للعمل بشكل مستقل عن السيطرة
مبنية على
َ
ّ
ّ
للمركبات وغيرها من اآلالت التي ّ
يتم التحكم بها عن بعد من قبل املشغل البشري.
 التعرف على الكالم. الشبكات العصبية االصطناعية. األنظمة الخبيرة. -2تطبيقات الذكاء االصطناعي:
ّ
االصطناعي في تطبيقات ومجاالت ال حدود لها ،ومن هذه املجاالت)Smith , 2005, 78( :
دخل الذكاء
-
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ّ
ّ
الطبي في العيادات واملستشفيات ،فقد تم استخدام الذكاء
الحاسوبية في التشخيص
تطوير التطبيقات
االصطناعي في إدارة السجالت الطبية للمرض ى ومعرفة التاريخ املرض ي لهم كونها الخطوة األولى في الرعاية
الطبية ،باإلضافة الستعماله بتحليل نتيجة الفحوصات املختلفة بسرعة وأكثر دقة ،كما بإمكانه تحليل
ً
املالحظات املوجودة في التقارير الطبية والتي على أساسها يتم اختيار املجرى األصح للعالج ،أيضا ال يستغنى عن
املركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستر اتيجية والسياسية واالقتصادية ،برلين  -أملانيا

كتاب جماعي بعنوان :تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيزتنافسية منظمات األعمال

-

استخدام هذه التقنيات في مراقبة وضع املريض ومدى تجاوبه للعالج بين الزيارات املتكررة للطبيب كممرضة
رقمية .كما قامت العديد من منظمات الصحة بإنشاء تطبيق ) (AiCure appملراقبة استخدام املريض
للعالج ،حيث يتم توصيل كاميرا الويب مع الهواتف الذكية للتأكد من أخذ املريض للجرعة الدوائية ومراقبة
ّ
ّ
الصحي لهم.
تطور الوضع
تطوير آلية البحث على جهاز الحاسوب عبر اإلنترنت.
تطوير أنظمة تداول األسهم.
ّ
املعرفية ،وذلك باستخدام أجهزة الكمبيوتر الختبار النظريات حول كيفية عمل العقل البشر ّي
تطوير املحاكاة
ّ
والوظائف التي يقوم بها كالتعرف على الوجوه املألوفة وتفعيل الذاكرة.
اختراع املركبات والطائرات التي يمكن أن تعمل وحدها من دون قائد.
تطوير ألعاب الفيديو فأصبحت ّ
مفصلة وتحاكي الواقع بشكل أكبر من األلعاب القديمة.
ّ
ً
تطوير تطبيقات تعلم اللغات املختلفة ،من خالل الرد على بعض األسئلة بإجابات مبرمجة مسبقا.

ثانيا :األنظمة الخبيرة:
تعتبر النظم الخبيرة احد تطبيقات الذكاء االصطناعي املستخدمة في مجال اإلدارة ،فهي تعتمد على أدوات الذكاء
االصطناعي في حفظ الخبرات البشرية النادرة ومحاكاتها وذلك بالسرعة والدقة والقدرة العالية على تخزين كم هائل من
املعلومات واملعارف التي تستخدمها بكفاءة في تحديد املشاكل وتشخيصها وبعدها اتخاذ القرارات املناسبة.
الفكرة التي تقوم عليها األنظمة الخبيرة قديمة املنشأ حيث تشير الدراسات إلى أن التعبير عن املعرفة يعود إلى القرن
السابع عشر وبالضبط إلى الحضارة املصرية القديمة أين وجدت وثائق طبية تتضمن مالحظات معبر عنها بنفس اآللية
التي يتم التعبير فيها عن املعرفة في النظام الخبير ،واستمرت الفكرة لكن بأدوات مغايرة فرضها التطور املعلوماتي فيما
بعد ،ولعل أول تجسيد حقيقي لها بدأ مع أول نظام خبير طوره  Edward Freigenbaumنهاية الستينات تحت اسم
 DENDRALوالذي صمم ملحاكاة عمل الخبير الكيميائي في ميدان التحليل الجزيئي للكتل ،لتستمر الدراسات فيما
بعد مع تصميم نموذج خبير آخر يحمل اسم  MYCINسنة  1976لتشخيص األمراض املعدية وكانت نتائجه تفوق
توقعات الخبراء الذين صمموه ،وفي نفس السنة  1976يتم تسويق نظام خبير عرف باسم  PROSPECTORملساعدة
الجيولوجيين على اكتشاف املواقع املحتملة لالستغالل املعدني( .عادل.)84 ،2005 ،
وخالل سنوات الثمانينات بقي االهتمام منصبا على ميدان األنظمة الخبيرة لكن عرفت أيضا اهتماما كبيرا بلغة البرمجة،
وهو ما أدى إلى تراجع دور النظم الخبيرة قليال خصوصا مع عودة الشبكات العصبية إلى مخابر البحث ،لكن استخدام
منطق املبهمات لـ  Zedahنعش هذا املجال الذي عاد من جديد وبقوة.
 -1مفهوم األنظمة الخبيرة:
يعرف النظام الخبير على أنه برنامج حاسوبي يحاكي عملية تفكير اإلنسان الخبير لدى حل مسألة محددة في مجال معين،
وهو كذلك برنامج يحاول تقليد سلوك الفرد الخبير باالستعانة بمجموعة من قواعد االستدالل مهيكلة في إطار معرفة
خاص يسمى بمجال الخبرة ،أي أن النظام الخبير يستعين بعدة أدوات يمكن تلخيصها فيما يلي)Smith, 2005, 91( :
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كتاب جماعي بعنوان :تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيزتنافسية منظمات األعمال
أ -املعرفة :أو ما يسمى بقاعدة املعرفة وتضم جميع البيانات واملعلومات املرتبطة بشكل خاص باملسألة محل
املعالجة وتختلف قاعدة البيانات العادية في انه وعلى عكس قاعدة البيانات قاعدة املعرفة تتضمن معلومات
بديهية تجريبية وحسية في حين تخلو قاعدة البيانات من هذا النوع من املعلومات.
ب -محرك االستدالل :هو ميكانيزم لتصفح صحة القواعد التوجيهية واستنتاج طريقة التفكير في النظام الخبير ،
هذا املحرك ما هو إال برنامج حاسوبي يتفحص املعلومات في قاعدة املعرفة من أجل الوصول إلى استنتاجات
حول املسألة املطروحة.
ت -املستخدم :يقصد به اتصال البرنامج مع مستخدميه فإذا كان املتصل بالبرنامج هو املستخدم النهائي الذي
يبحث عن حل املسألة املطروحة ،فمن الطبيعي أن يكون االتصال لالستشارة ،في حين أن االتصال مع البرنامج
بهدف التعلم نجده يرتبط في الغالب بالطلبة .كما يرتبط البرنامج مع أطراف خارجية أخرى فقد يتصل مع من
يسمى بمهندس املعرفة من أجل إجراء تعديالت على البرنامج.
وبصورة أكثر تفصيال يمكن توضيح مكونات النظم الخبيرة بالشكل التالي:
الشكل ( :)01مكونات النظم الخبيرة
مجال الخبراء
نقل الخبرات
هيكل املعرفة

هندسة املعرفة

قاعدة املعرفة
تحديثات

التحكم في هيكل
املعرفة
املحرك االستداللي

الحلول

الذاكرة العاملة

الواجهة خارجية

بياانت املشكلة
واجهة املستخدم
(استشارة/تفسير)
قواعد البيانات
جداول البيانات
تنفيذ البرامج

املصدر :منصوري رقية )2012( ،النظم الخبيرة كمدخل التخاذ القرار في املؤسسة ،امللتقى الوطني العاشر حول أنظمة
املعلومات املعتمدة على الذكاء االصطناعي و دورها في صنع قرارات املؤسسة االقتصادية ،جامعة سكيكدة ،الجزائر ،ص
.07
 -2أهمية النظم الخبيرة:
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كتاب جماعي بعنوان :تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيزتنافسية منظمات األعمال
النظم الخبيرة لها العديد من التطبيقات وفي مختلف املجاالت ،فمنها ما يختص في إدارة ومراقبة اإلنتاج وتسييره في
الورشات ،كما أن هناك نظم خبيرة تستخدم في شبكات التوزيع ،وأخرى تستخدم لتقييم املردودية املالية للمنظمات
وتحديد املخاطر واقتراح الحلول ،إضافة إلى وجود نظم ملعالجة املعلومات املحاسبية في املصارف وأخرى في مجال التأمين
وتحليل القوائم املالية واالستشارات الضريبية وإدارة املخزون  ...وغيرها ،وعلى العموم تكمن أهمية النظم الخبيرة في:
(بحبوح وريشة)107 ،2007 ،
-

املشاركة في صياغة الرؤيا اإلستراتيجية للمنظمة.
دعم عملية صياغة رسالة ومهمة املنظمة عن طريق تحديد أنواع األنشطة الجوهرية وتقديم معلومات عن
األسواق املستهدفة.
املساعدة في اختيار إستراتيجية األعمال الشاملة من بين االستراتيجيات املتاحة.
تقديم الحلول املبنية على املعرفة والخبرة للمشاكل املعقدة في زمن قياس ي مع املقدرة على النظر إلى املشكلة من
زوايا متعددة.
القدرة على التعامل مع املعلومات الرمزية مثل الرسومات الهندسية واستخالص النتائج من هذه الرسومات،
كما تجعل الخبرة والكفاءة النادرة متاحة بشكل أكبر داخل الهيئة ومن ثم فهي تساعد الخبراء العاملين في إحراز
نتائج تتسم بالخبرة كما تتيح لهم التفرغ لألنشطة واألعمال األخرى.

ثالثا :الخوارزميات الجينية:
بعد أن تناولنا في النقاط السابقة مختلف املفاهيم املتعلقة بالذكاء االصطناعي والنظم الخبيرة ،وعرفنا األهمية املتزايدة
لهذا الحقل املعرفي في شتى املجاالت وتطبيقاته الغير املتناهية في كل التخصصات ،سنحاول في هذه النقطة التركيز على
إحدى الطرق أو التقنيات املستخدمة في بناء النظم الخبيرة ومختلف برامج الذكاء االصطناعي ،واملتمثلة في الخوارزميات
الجينية.
 -1تعريف الخوارزمية الجينية:
تعرف الخوارزمية الجينية بأنها خوارزمية ذكية يمكن استخدامها إليجاد حل املسائل املعقدة وتحسينها والتي تدخل في
العديد من املجاالت  ،وتعد الخوارزمية الجينية من طرائق البحث الكفوءة املعتمدة على مبادئ االختيار الطبيعي وعلم
الوراثة ابتكرها العالم جون هوالند  John Hollandعام  1975في جامعة  ،Michiganوقد نشر بحوثا عديدة في هذا
املجال وكان الهدف األساس ي منها بناء العديد من الخوارزميات والبرمجيات واألنظمة وتحسينها.
تطبق الخوارزمية الجينية بنجاح إليجاد الحل املقبول (القريب إلى املثالي )في املسائل املتعلقة بالعلوم ومنها العلوم الطبية
والهندسية ،ذلك أنها اختصرت كثيرا من الزمن والجهد لدى مصممي األنظمة والبرامج ،وذلك من خالل إيجادها
خوارزمية عامة يعتمد عليها في حل مختلف أنواع املسائل بدال من بناء خوارزمية خاصة لكل مسألة مع مراعاة التغيرات
الالزمة التي تتناسب مع خصوصية كل مسألة من حيث الحجم ونوع البيانات املستخدمة وطبيعة دالة الهدف والقيود
لكل مسألة)Sadaf and Ghodrati, 2015, 4 (.
وبالتالي فالخوارزميات الجينية تكون مفيدة عندما يكون:
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كتاب جماعي بعنوان :تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيزتنافسية منظمات األعمال
-

فضاء البحث كبير جدا ومعقد إلى حد ما وغير مفهوم بشكل واضح.
املعلومات أو املعرفة في املجال املدروس نادرة ،أو أنه من الصعب ترميز خبرة الخبير في املجال املدروس بهدف
تضييق فضاء البحث.
ال توجد طرق تحليل رياض ي معروفة لحل املسألة.
فشل الطرق التقليدية في حل املسألة.

وعلى العموم تطبق الخوارزميات الجينية في عدد كبير من املجاالت :العلمية ،املسائل الهندسية ،مجال األعمال واأللعاب
وكذا الروبوتات واآلالت ،... ،وغيرها ،ومن أبرز هذه املجاالت نذكر ( :شتيت)06 ،2004 ،
أ -مسائل األمثلية بشكل عام:
بما فيها األمثلة العددية والحسابية مثل مسألة البائع املتجول ،TSP ،التصميم الصناعي مثل مسألة آلة تقطيع
الخشب ،جدولة األعمال ،أمثلة جودة الصوت و الفيديو ،... ،وغيرها.
ب -البرمجة األوتوماتيكية:
حيث تم استخدام الخوارزميات الجينية لتطوير برامج حاسوبية بهدف تنفيذ مهام محددة ،ولتصميم بنى حاسوبية
أخرى ،مثل شبكات الفرز . Sorting Network
ت -تعليم الروبوتات واآلالت:
تم استخدام الخوارزميات الجينية في كثير من تطبيقات التعلم التلقائي  Machine –Learningومن ضمنها التصنيف
 ،Classificationو النتبأ . Predictionوقد تم استخدام الخوارزميات الجينية أيضا في تصميم الشبكات العصبونية
.Neural Networks Design
ث -النماذج االقتصادية Economic Models

تم استخدام الخوارزميات الجينية لنمذجة آليات ابتكار وتطوير استراتيجيات املزايدة .وفي مجال نشوء األسواق
االقتصادية . Emergence of Economic Markets
ج -التفاعل بين التطور والتعلم:
حيث تم استخدامها لدراسية التأثير املتبادل بين تعلم األفراد وتطور األنواع.
ح -نماذج لألنظمة االجتماعية:
تم استخدامها لدراسة جوانب تطور النظم االجتماعية ،مثل تطور التعاون  Evolution of Cooperationو تطور
سلوك القافلة لدى النمل  ، Trail-Following Behavior In Antsاالتصال ، Evolution Of Communication
والكثير الكثير من املجاالت التي استخدمت فيها الخوارزميات الجينية.
 -2طريقة عمل الخوارزميات الجينية:
ترتكز الخوارزميات الجينية على مجموعة من الخطوات األساسية لصياغة الحل األمثل ملسألة معينة وتعتبر ثابتة
ملختلف املسائل ولكل التطبيقات ويكون االختالف في صياغة كل خطوة من الخطوات وتطبيقها حسب املسألة أو مجال
تطبيقها ،إن خطوات هذه الخوارزمية مترابطة مع بعضها وال يمكن تطبيق هذه الخوارزمية على أية مسألة ما لم تطبق
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كتاب جماعي بعنوان :تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيزتنافسية منظمات األعمال
جميع هذه الخطوات وإال تفقد الخوارزمية قيمتها وفعاليتها في إيجاد وتحسين الحل ،وتتضمن خطوات عمل الخوارزمية
العناصر التالية)Misra, 2013, 125( :
أ -البداية ( :)Startوتتمثل في توليد مجتمع عشوائي من الكروموزمات أو بعبارة أخرى إيجاد حلول مناسبة للمسألة.
ب -دالة الصالحية ( :)Fitness functionهي تحويل دالة الهدف إلى دالة مناسبة للحل في الخوارزميات الجينية.
ت -مجتمع جديد ( :)New Populationوتتمثل في توليد جيل جديد بتكرار الخطوات اآلتية إلى أن يكتمل الجيل
وتتضمن:
-

االختيار ( :)Selectionيتم اختيار إثنين من الكروموزومات من املجتمع االبتدائي باالعتماد على دالة
الصالحية (أفضل القيم التي لها فرص اكبر لالختيار) وفق ما يلي:

حيث تمثل  fiدالة الصالحية للفرد  iو  nحجم مجتمع الكروموزمات  ،في كل مرة يتم تحديد كروموزوم واحد للمجتمع
الجديد ،ويتحقق ذلك من خالل توليد عدد عشوائي  rمحصور في املجال  ،1-0فإذا كان  r ≤ piيتم اختيار الكروموزوم
األول وإال يتم االختيار بحيث يكون االحتمال محصورا وفق pi-1≥r ≤ pi
 التصالب اإلبدالي ( :)crossoverهو إجراء إحدى عمليات التصالب للحصول على الذرية ويكون بين كروموزمين أيبين حلين مبدأيين للحصول على حل آخر.
 الطفرة ( :)Mutationوذلك باحتمال وجود الطفرة يتم عمل الطفرة للسلف الجديد بموقع معين في الكروموزوموتجرى بين الجينات في الكروموزوم الواحد.
 االستبدال ( :)Replacementعملية وضع السلف الجديد املتكون من الجيل الجديد للحلول محل املجتمع االبتدائي. االختبار ( :)Testعند توفر شرط التوقف فإن الخوارزمية الجينية تتوقف وتعيد الحل الجيد من آخر جيل متكون.ث -معيار التوقف ( :)Stopping Creteriaيستمر إنشاء األجيال املتعاقبة بهدف تحسين الحل وذلك حتى يتحقق
شرط التوقف الذي يعتمد على مقياس التوقف الخوارزمية الجينية ويختلف هذا املقياس على حسب املسألة املراد
حلها.
ويمكن توضيح آلية عمل الخوارزميات الجينية في الشكل التالي:
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كتاب جماعي بعنوان :تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيزتنافسية منظمات األعمال
الشكل ( :)02خطوات عمل الخوارزمية الجينية
البداية
إنشاء الجيل األول من الحلول
إيجاد دالة الهدف للجيل األول

دالة اختيار اآلباء

دالة التصالب اإلبدالي
دالة التغيير (الطفرة الوراثية)

النتائج غير مناسبة
في
واالستمرار
عملية التحسين

إنشاء
األجيال
الالحقة

إيجاد دالة الهدف للجيل الجديد

معيار التوقف

طباعة النتائج

النهاية

املصدر :بحبوح أسامة سعد ،ريشة حسان  ،)2007( ،تأثير متغيرات الخوارزمية الجينية في مسائل إيجاد الحل األمثل،
مجلة جامعة دمشق،املجلد ( ،)23العدد ( ،)02جامعة دمشق ،سوريا ،ص .112
ر ابعا :دور الخوارزميات الجينية في أمثلية القرارات االقتصادية:
استخدمت الخوارزميات الجينية في حل العديد من املسائل االقتصادية ،ففي سنة  1993قام كل من Franklin

و Risto Karijalainenباستخدامها الختبار قدرة مقاييس التجارة التقنية ،حيث توصال إلى أن استخدام املعايير
اإلحصائية واالقتصادية مع الخوارزميات الجينية كان له تأثير معنوي واضح في النتائج املتوصل إليها ،وفي عام  1998قام
 Herbert Dawidو  Michael Kopeبتحليل سلوك الخوارزميات الجينية في إنتاج نوعين من اإلصدارات لبرنامج
حاسوبي على شبكة االنترنتوكان أحد أهدافها أن يضعا خيارات للكمية التي سينتجانها وكذلك أن يقررا الخروج و البقاء
في السوق ،كما استخدمها  Sylvie Geisendorfفي عام 2000في تحديد نموذج استغالل املصادر االقتصادية بشكل
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كتاب جماعي بعنوان :تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيزتنافسية منظمات األعمال
معقول وفي العام ذاته قام كل من  Alfons Balmannو  Happe katrinبتطبيق الخوارزميات الجينية على املسائل
االقتصادية الخاصة بأسواق األراض ي الزراعية ،وفي سنة  2003استخدمها الباحثين  Pmar Keskinocakو Erhun
 Feryalفي تطبيقات األعمال والتجارة ،واستمر تطبيق الخوارزميات الجينية على املسائل االقتصادية من قبل الباحثين
واألكادميين واتسعت املجاالت االقتصادية التي شملتها ،حيث أجريت دراسة سنة  2011على  146شركة في بورصة
طهران قام بها الباحث  M.Garkazلتحديد املحفظة املثلى لالستثمارات املالية ،وفي نفس املجال دائما دراسة الباحثين
 Hassan Ghodratiو  Alireza Sadafسنة )Sadaf and Ghodrati, 2015, 6( .2015
وعلى العموم يمكننا القول أن تطبيقات الذكاء االصطناعي بمختلف أنظمته أصبحت تستخدم على نطاق واسع في شتى
الفروع االقتصادية ،حيث أصبحت من األدوات الداعمة أو املساعدة على اتخاذ القرارات ،فقد استعملت في عملية
التنبؤ بأسواق البورصة وذلك لقدرتها على استيعاب عدد هائل من البيانات ومعالجتها بطريقة ذكية وتقديم التقارير
السريعة مما يجعلها ذات كفاءة عالية في هذا املجال ،باإلضافة إلى القدرة على بناء منظومات املساعدة في اتخاذ القرار
تحتفظ بعدد هائل من البيانات والتجارب السابقة الستخدامها في الحاالت املشابهة .كما تستخدم في تنظيم اإلنتاج
ومراقبة الجودة ،تصميم املنتجات الجديدة والتنبؤ بسلوك املتغيرات االقتصادية املؤثرة على البيئة االقتصادية
للمؤسسة ،حفظ البيانات واملعلومات واسترجاعها عند الحاجة التخاذ القرارات .كما أن الشبكات العصبونية
االصطناعية تتميز بالقدرة على التنبؤ بسلوك عدد كبير من املتغيرات في آن واحد مما يستدعي استخدامها في عدة
مجاالت كتحليل مخاطر منح القروض في البنوك من خالل دراسة عدة ملفات وعدة معايير لالنتقاء في غضون ثواني
باإلضافة إلى إمكانية تغيير املعايير والحصول على نتائج حينية ،باإلضافة إلى التنبؤ باملبيعات .كما تم استخدامها في
عملية استرجاع بيانات مفقودة من خالل نمذجة البيانات السابقة والالحقة للتنبؤ بقيمتها .أما تقنيات الخوارزميات
الجينية فتستخدم في مجاالت األعمال املالية واملصرفية وفي تطبيقات االستثمار ،كما تستخدم لحل مشكالت العمليات
اللوجستية والسيطرة على حركة املواد(.زاوي الحبيب ،نعاس مريم نجاة)35 ،2015 ،
إن االستخدامات العديدة للخوارزميات الجينية في شتى امليادين ال يسعنا ذكرها كلها ،لكن في الوقت الحالي أصبحت
هذه التقنية للذكاء االصطناعي ال يستغنى عنها في كل من التعليم اآللي والتعليم العميق ،وذلك كما يلي:
-

-

التعلم اآللي ( )Machine Learningهو مجال فرعي من الذكاء االصطناعي الذي يعنى بتزويد اآلالت القدرة على
“التعلم” .ويتحقق ذلك باستخدام الخوارزميات التي تكتشف أنماط من البيانات واملعطيات التي تتعرض لها
اآللة ،لتطبيقها في املستقبل واتخاذ القرارات والتنبؤات ،وهي العملية التي تتيح للمبرمجين تجنب الحاجة إلى
برمجة هذه اآلالت لكل االحتماالت املمكنة.
التعلم العميق ( ،)Deep Learningمن ناحية أخرى ،هو مجال فرعي من التعلم اآللي ،ويمكننا القول أنه املجال
األكثر تقدما من مجاالت الذكاء االصطناعي ،وهو املجال الذي يقترب بالذكاء االصطناعي إلى الهدف من تمكين
آالت من التعلم والتفكير مثل البشر)Sadaf and Ghodrati, 2015, 8 (.

 -1التعلم اآللي ( :)Machine Learningهو التجسيد الحي للذكاء االصطناعي علي أرض الواقع ،ومنه الحد أو التقليل
من الحاجة إلي البرمجة اليدوية لآللة ووضع العديد والعديد من اإلحتماالت للتعامل مع كل من األوامر علي حدة و طوال
األعوام من  1949حتى أواخر  ،1960املهندس الكهربائي األمريكي آرثر صموئيل عمل على تطوير الذكاء االصطناعي من
مجرد التفاعل مع اإلحتماالت إلي مرحلة التعلم من التجربة ،مما يجعله رائدا في هذا املجال .استخدم لعبة الداما لبحثه
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كتاب جماعي بعنوان :تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيزتنافسية منظمات األعمال
أثناء العمل مع شركة آي بي إم ،وأثر ذلك الحقا على برمجة أجهزة كمبيوتر آي بي إم املبكرة ،التطبيقات الحالية أصبحت
أكثر وأكثر تطورا ،األمر الذي جعل التقنية غدو في طريقها إلى التطبيقات الطبية املعقدة ،ومن األمثلة على ذلك تحليل
مجموعات الجينوم الكبيرة في محاولة ملنع األمراض ،وتشخيص االكتئاب على أساس أنماط الكالم ،وتحديد األشخاص
الذين يعانون من امليول االنتحارية.
 -2التعلم العميق ( :)Deep Learningمع التقدم في مستويات أعلى وأكثر تطورا من التعلم اآللي ،تم التوصل ملا
يسمي التعلم العميق ،الذي يتطلب بنية معقدة لتقليد الشبكات العصبية في الدماغ البشري من أجل فهم األنماط
والتصرفات املختلفة وأبعادها في األوضاع الطبيعية أو حتى مع مصادر االرتباك املختلفة مثل وجود الضوضاء ،أو وجود
تفاصيل مفقودة ،أو غيرها من مصادر االرتباك ،ولكن وبما أن التعلم العميق يحتاج إلي بيانات وإحتماالت كبيرة جدا
وواسعة النطاق ،فإنه يحتاج قوة حوسبية هائلة ،وتتزايد الحاجة إلى هذه الطريقة مع ظهور مفهوم  Big Dataأو
ً
فتماما كما يعلم الطفل الحروف املكونة للغة واألرقام حتى يستطيع تشكيل أنماط من الكلمات
البيانات الضخمة
فالحاسوب يحتاج إلى بيانات خام تمكنه من فهم العالقة بين األشياء .
تستخدم هذه التقنية اآلن في الكثير من املجاالت من مجاالت االتصاالت والبنوك والطب الحيوي والكشف عن املخدرات
و البصمة الوراثية والحصول على عقاقير جديدة في مجال الصيدلة وفي الكمبيوتر واألنترنت في خدمات األميل للتعرف
على األميالت  Spamوخدمات البحث عن الصور والبحث بالصوت وغيرها ،جوجل  Googleتعتمد على هذه الطريقة في
نظام أندرويد للتعرف على الكالم فحققت انخفاض بنسبة  % 25في أخطاء التعرف على الكلمات وبعد النجاح الكبير
لهذه التقنية في التعرف على الصور والكلمات تسعى جوجل تطبيق هذه التقنية في فهم لغة البشر بما يكفى إلعادة
صياغة الجمل ويمكن االستفادة منها في ترجمة جوجل ،وأيضا تطبيقات السيارات ذاتية القيادة( .شتيت)45 ،2004 ،
كما مكن التعلم العميق جوجل من تسويق اإلعالنات بشكل إلى وتسعى الشركات الكبرى األخرى في مجال تكنولوجيا
املعلومات مثل ميكروسوفت وفيس بوك في االستثمار في هذه التقنية ،يستخدم البيولوجيون والباحثون من معهد
ماساتشوستس هذه التقنية لتحليل صور طبقية ثالثية األبعاد للدماغ البشرى للتعرف على الوصالت العصبية كما
تستخدم التقنية للتعرف على األحماض األمنية والتنبؤ ببنية البروتين بجامعة واشنطن.
وتتسابق الشركات بشكل كبير للكشف عن املزيد من تطبيقات التعلم العميق والذكاء االصطناعي وخاصة شركات
املعالجة الرسومية حيث أثبتت قدرتها الفائقة علي التفوق في هذا املجال ،و الجدير بالذكر أيضا هو أن تطبيقات الذكاء
االصطناعي بأشكاله املختلفة ومراحله املتعددة تستمر في التطور والدخول في تطبيقات حياتنا اليومية شيئا فشيا،
ويمكننا رؤية ذلك في طريقة تعامل هواتفنا مع األمور أو في برمجيات الذكاء االصطناعي في هواتفنا مثال مثل تطبيق Siri
الخاص بشركة  Appleأو تطبيقا  Bixbyالخاص بشركة سامسونج أو  Alexaأو حتى Google Search Voice
وغيرها الكثير ،وأيضا الحواسيب الخاصة بالسيارات الحديثة التي تستخدم تطبيقات الذكاء االصطناعي ملعرفة الجو أو
اكتشاف الطرق أو كمية الوقود املتبقية وما هي املسافة التي يمكن للسيارة مشيها باالستناد علي طريقة القيادة الحالية
للسيارة ،أو حتى تطبيقات الذكاء االصطناعي في العاب الفيديو ،كل هذه التطبيقات وغيرها الكثير والكثير هي في الحقيقة
نتاج للتقدم العلمي ملا يسمي بالذكاء االصطناعي)www.e-rse.net, consulté le 30/06/2019( .
مما سبق تر بأن الخوارزميات الجينية ما هي إال طريقة ذكية لحل طيف واسع من املسائل ،بعضها لم يجد له حال ممكنا
أو فعاال بالطرق التقليدية ،ولكننا بالوقت نفسه ال نستطيع القول بأنها طريقة إيجابية بشكل مطلق في الحل  ،فهي مثلها
112

املركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستر اتيجية والسياسية واالقتصادية ،برلين  -أملانيا

كتاب جماعي بعنوان :تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيزتنافسية منظمات األعمال
مثل بقية الخوارزميات  ،لها ايجابياتها وسلبياتها  ،إيجابياتها من حيث كونها سهلة التحيز  ،وأقل عرضة ألن تقع في نهاية
محلية  ،ومن سلبياتها كونها مكلفة حسابيا بشكل عام ،وأبطأ من بعض الطرائق األخرى  ،وعلى كل األحوال  ،فإنه مع
اإلمكانيات الرهيبة للحواسيب الحالية  ،فإن السلبيات السابقة لم تعد بتلك األهمية الكبيرة.
خاتمة:
من خالل دراستنا ملوضوع استخدامات الخوارزميات الجينية في مجالي االقتصاد وإدارة األعمال ،توصلنا إلى جملة من
النتائج يمكننا إيجازها فيما يلي:
-

إن اعتماد آليات الذكاء االصطناعي داخل املنظمات يعد استثمارا لفوائد تكنولوجيا املعلومات فيما يتعلق
بتسيير الوظائف اإلدارية وتسيير العالقات.
يوفر الذكاء االصطناعي سهولة وفعالية في اتخاذ القرارات على جميع املستويات داخل املنظمة.
األنظمة الخبيرة هي تجسيد للذكاء االصطناعي وتخدم جودة وفعالية التسيير اإلداري داخل املنظمة.
الخوارزميات الجينية هي طريقة ملحاكاة ما تفعله الطبيعة في تكاثر الكائنات الحية ،واستخدام تلك الطريقة
لحل املشكالت املعقدة للوصول إلى الحل األفضل واألقرب إلى الحل األمثل ،تم استخدامها في تطوير عدة
نماذج اقتصادية كآليات ابتكار وتطوير استراتيجيات املزايدة ،وفي مجال األسواق االقتصادية الناشئة ،وتسيير
مخاطر القروض إضافة إلى تسيير املحافظ االستثمارية في البورصات املالية.

ومن خالل دراستنا لهذا املوضوع أيضا تمكنا من تقديم جملة من التوصيات التي من املمكن أن تساعد املسؤولين
ومتخذي القرارات على مستوى املنظمات في شتى املجاالت ،والتي نحصرها فيما يلي:
 ضرورة تبني مختلف األنظمة الخبيرة ونماذج الذكاء االصطناعي من طرف مختلف منظمات األعمالوالهيئات العمومية واستعمالها في اتخاذ القرارات املصيرية الخاصة بها.
 إتباع ومواكبة التطورات الحديثة في هذه املجاالت ،فالساحة العلمية تشهد كل يوم مستجدات وتعديالتتجعل من هذه النظم أكثر فعالية.
 على مختلف املنظمات الناشطة في شتى املجاالت ،تطبيق هذه الطرق والنماذج واالستفادة من التجاربالدولية الرائدة في هذا املجال ،و خصوصا ما تعلق بالخوارزميات الجينية فهي أداة ّ
فعالة مساعدة على اتخاذ
القرارات املثلى كما سبق ورأينا ،وخاصة ما تعلق بالدراسات التسويقية ،والخيارات االستثمارية في مختلف
املجاالت.
وفي األخير فإن هذا البحث يفتح املجال أمام حقل خصب ملختلف البحوث من هذا النوع ،وخاصة أن مجال الذكاء
االصطناعي والنظم الخبيرة ومختلف تطبيقاتها موضوع أصيل و متجدد يشهد باستمرار بحوثا واستكشافات جديدة،
وعليه فإسقاط هذه التطبيقات على املجال االقتصادي يسمح بتشكيل عالقات بين متغيرات عديدة ودراسة مواضيع ال
متناهية ،وخاصة ما تعلق بمسألة األمثلية وترشيد القرارات.
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الشبكات العصبية االصطناعية مدخل لتقديرمخاطرالقروض في البنوك التجارية

د .فاطمة الزهراء رقايقية
جامعة سوق أهراس – الجزائر

امللخص :
تهدف هذه الدراسة إلى تحديد آلية إدارة مخاطر االئتمان املصرفي والتحكم فيها واتخاذ القرارات االستثمارية واملالية على
ضوء نظم وأساليب رقابية وإدارية صارمة تضمن للبنك تحديد أوضح لتلك املخاطر وتصنيفها وبالتالي اتخاذ القرارات
املناسبة التي تقود إلى تحقيق أهدافه بصورة أفضل.
وعلى ضوء ذلك تعد الشبكة العصبية االصطناعية من أبرز تطبيقات الذكاء الصناعي ،فهي محاولة ملحاكاة وظيفة أو
عمل العقل البشري ،باعتبارها أحد أهم النماذج التقنية و األساليب اإلحصائية املتبعة في إدارة املخاطر ملساعدة متخذ
القرار على التنبؤ بسلوك تلك املخاطر ،و من ثم رسم اإلستراتيجيات العلمية املناسبة ملواجهتها.
وقد توصلت الدراسة إلى إمكانية تطبيق الطرق املستحدثة ومن بينها تقنية الشبكات العصبية االصطناعية في البنوك
التجارية الوطنية ،وذلك ملا حققته من معدالت تصنيف عالية الدقة ومرونة أكبر في التعامل بها كأدوات مساعدة لطريقة
التحليل املالي في اتخاذ قرار منح القروض من عدمه.
الكلمات املفتاحية :
ائتمان ،مخاطر مصرفية ،ذكاء اصطناعي ،شبكات عصبية.

Abstract :
This study aimed at how to manage and control the credit risks of banking and to make
investment and financial decisions based on strict systems and methods of control and
management to make appropriate decisions..
In light of this, the artificial neural network is one of the most prominent applications of
artificial intelligence, as one of the most important technical models and statistical methods
used in risk management, and the study has made some recommendations, the most important
of which is the possibility of applying the new methods, including the technology of artificial
neural networks in national commercial banks. Because they have achieved high ratings and
are more flexible in dealing with them, as tools to assist the method of financial analysis in
deciding whether to grant loans.
Keywords :
Credit, Banking Risk, Neural Networks.
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مقدمة :
تعمل املصارف في بيئة تكتنفها درجة عالية من عدم ّ
التأكد األمر الذي ينشأ عنه تعرضها ملخاطر عديدة  ،عند ممارستها
ملختلف أنشطتها  ،مما يستوجب على السلطات الرقابية وضع مقاييس دقيقة للمالءة املتعلقة برأس املال واملديونية
والسيولة لتعزيز صالبة األنظمة املالية والرقابة وإدارة املخاطر في القطاع املصرفي.
فعملية تقديم االئتمان من طرف البنك تعتمد على تحليل طلبات القروض  ،من خالل تشخيص الوضعية املالية العامة
لطالب القرض باالعتماد على النسب املالية ،إال أن هذه الطريقة الكالسيكية تعاني من عدة صعوبات ألنها تؤدي إلى
اتخاذ قرارات غير رشيدة  ،لذلك ظهرت طرق مستحدثة تعتمد على النماذج اإلحصائية ومن بينها تقنية الشبكات
العصبية االصطناعية نظرا ملا حققته من معدالت تصنيف دقيق وأكثر مرونة في التعامل بها خاصة في البنوك األجنبية و
كأدوات مهمة في اتخاذ قرار منح االئتمان من عدمه .
و على ضوء ذلك تتمحور إشكالية هذه الورقة البحثية ضمن السؤال الرئيس ي التالي :
-

إلى أي مدى يمكن تطبيق تقنية الشبكات العصبية االصطناعية في تقدير مخاطرالقروض في البنوك
التجارية ؟

ويندرج ضمن ذلك جملة من التساؤالت الفرعية أبرزها :
 ما هي أهم املخاطر املصرفية ؟ هل يمكن االعتماد على املعلومات املالية واملحاسبية لتصنيف وتمييز املؤسسات العاجزة والسليمة ؟ هل تطبيق األساليب املستحدثة ومن بينها تقنية الشبكات العصبية االصطناعية كاف للتحوط ضد مخاطر القروض؟أهمية الدراسة:
تنبع أهمية هذه الدراسة من طبيعة الدور الذي يلعبه النشاط املصرفي في تنمية االقتصاد الوطني من خالل تعبئة
املدخرات لتمويل املشروعات االستثمارية واإلنتاجية ،إال أن البنك يعمل في محيط يتسم بعدم التأكد و بالتالي فهو ليس
بمنأى عن التعرض للمخاطر  ،و بالتالي تظهر أهمية هذه الدراسة في :
 التعرف على مصادر املخاطر التي تواجه البنك والتي تؤثر على ربحيته ،وبالتالي تمكينها من اتخاذ اإلجراءات والتدابيراالحترازية.
 االعتماد على أحد أهمم الطمرق اإلحصمائية وهمي تقنيمة الشمبكات العصمبية االصمطناعية باعتبارهما أحمد األسماليب املتعمددةاملعايير التخاذ القرار الرشيد ملنح االئتمان من طرف البنك.
أهداف الدراسة :
تسعى الدراسة إلى تحقيق جملة من األهداف تتمحور حول:
 تحديد معايير ومؤشرات قياس املخاطر املصرفية. مدى مساهمة أحد أهم الطرق املستحدثة في اتخاذ القرار األمثل ملنح القروض.116
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 نتيج ممة لع ممدم فعالي ممة الط ممرق الكالس مميكية لتق ممدير مخ مماطر الق ممروض خاص ممة و أن البن مموك التجاري ممة الجزائري ممة الت مزال تعمممل بنمكاني ممات محممدودة وأسمماليب كالس مميكية فممي التنبممؤ بمخ مماطر القممروض جمماءت ه ممذه الدراسممة به ممدف
التعرف على أحد التقنيات املستحدثة في البنوك التجارية و هي تقنية الشبكات العصبية االصطناعية وتأثيرهما
على آلية إدارة املخاطر وكيفية التحكم فيها .
الدراسات السابقة :
 -1دراسة (أبو خز انة: )2007 ،
هدفت الدراسة إلمى اقتمران نمموذج لقيماس مخماطر االئتممان املصمرفي وتطموير اإلفصمان املحاسميي عنهما ،وكمان ممن أهمم نتمائ
الدراسة عدم كفاية اإلفصان الحالي عن مخاطر االئتمان املصرفي ومخصصاته ،وقصوره عن تقديم صورة واضحة عنهما
فضال عن عدم بيان حجم هذه املخاطر وأثرها على أصول البنك وتحديد حجم املخصصات الواجبة ملقابلتها .وقد أوصت
الدراس ممة بض ممرورة تفعي ممل النم مموذج املقت ممرن لقي مماس مخ مماطر االئتم ممان واالعتم مماد علي ممه ف ممي تحدي ممد املخصص ممات لتك م ون أكث ممر
واقعية وموضوعية بما يوفر رؤية واضحة ملستخدمي القوائم املالية في البنوك.
 -2دراسة (صوار: )2008 ،
حيث هدفت الدراسة إلى تعميق املفاهيم املتعلقة بخطر عدم تسديد القرض بالتطرق إلى أهم املفاهيم املرتبطة به و
بطرق تسييره ،مع محاولة تطبيق أهم الطرق الحديثة لتقدير خطر عدم تسديد القرض والتي من بينها طريقة القرض
التنقيطي وتقنية الشبكات العصبية على واقع أحد البنوك الجزائرية  ،و قد توصلت الدراسة إلى عدة نتائ أهمها :
عملية تقدير خطر عدم التسديد القروض من العمليات الصعبة على مستوى البنوك الجزائرية نظرا لعدة عوامل والتي
على رأسها غياب نظام معلومات ّ
فعال على مستوى البنوك و كذلك العتماد الطريقة الكالسيكية املبنية على التحليل
املالي لتقدير خطر عدم تسديد القروض  ،وقد أكدت الدراسة ضرورة تبني البنوك الجزائرية للطرق الكمية للوصول إلى
القرار العقالني لتوجيه قرار منح القروض في ظل االنفتان االقتصادي للدولة .
 -3دراسة (عدالة: )2011 ،
و قد بين الباحث من خاللها أن الشبكات العصبية ذو دقة عالية في عملية التنبؤ  ،من خالل إعطاء سلسلة تنبؤية ذات
متوسط فروقات األخطاء صغير جدا  ،و قد خلصت الدراسة إلى ضرورة اعتماد مثل هذه النماذج في وصف حركة
كميات املبيعات على املدى القصير بهدف إعطاء صورة أوضح على األفاق املستقبلية للمؤسسة حتى يتسنى ملسيري
املؤسسة اتخاذ أحسن القرارات وتحسين مستوى األداء .
 -4دراسة (بوعروري: )2019 ،
هدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء على مفهوم الشبكات العصبونية (االصطناعية) ومجاالت استخداماتها وجهود الباحثين
واملنظمات العلمية و املهنية في هذا املجال  ،مع توضيح أهمية استخدام التنبؤ بحجم املبيعات في عملية صنع القرارات
في املؤسسة اإلقنصادية ،و قد خلصت الدراسة إلى كفاءة الشبكات العصبونية و عدم تأثرها بمشكلة اإلستقرارية ،كما
أن الشبكات العصبونية االصطناعية تتأثر بحجم البيانات املتاحة ،فكلما ارتفعت درجة التعلم في الشبكة زادت كفاءتها
في التنبؤ بحجم املبيعات ،و قد خلصت الدراسة إلى ضرورة إعطاء األهمية الكافية للدراسات التنبؤية في مختلف
املؤسسات االقتصادية ،و االستناد إلى نتائجها في صنع مختلف قراراتها  ،مع ضرورة اعتماد املؤسسة على الشبكات
العصبونية عند وضع خططها و رسم سياستها و إستراتيجيتها لضمان بقائها ،و توسيع نفوذها و سيطرتها على السوق .
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هيكل الدراسة :
لقد قسمت هذه الورقة البحثية لتتناول العناصر التالية :
 السياسة االئتمانية في البنوك التجارية. طبيعة املخاطر املصرفية. مضمون إدارة املخاطر املصرفية. مضمون تقنية الشبكات العصبية االصطناعية . الشبكات العصبية االصطناعية وتقدير مخاطر القروض في البنوك التجارية .أوال :السياسة االئتمانية في البنوك التجارية :
إن اإلس م ممتراتيجية االئتماني م ممة الت م ممي تتبناه م مما اإلدارة املص م ممرفية ترتك م ممز عل م ممى مجموع م ممة م م ممن االعتب م ممارات الت م ممي تحك م ممم األنش م ممطة
والفعالي ممات اإلقراض ممية للمص ممرف كاملحافظ ممة عل ممى س ممالمة التوظي ممف  ،وحس ممن إس ممتخدام امل مموارد املالي ممة املتاح ممة والتقي ممد
بالضم مموابط العامم ممة التم ممي يقررهم مما البنم ممك املركم ممزي  ،خاصم ممة فيمم مما يتعلم ممق بنوعيم ممة وحجم ممم اإلقم مراض وهيكم ممل أسم ممعار الفائم ممدة
والعممموالت والنس ممب النقدي ممة واملص ممرفية والت ممي تص ممب جميعه مما نحممو تعزي ممز الق ممدرة التنافس ممية للبن ممك ف ممي مواجه ممة التح ممديات
واملخاطر  ،و من العوامل التي تؤثر في صياغة اإلستراتيجية البنكية ما يلي ( :هندي  ، 1999 ،ص)56 :
➢
➢
➢
➢

➢
➢

رأس املااال  -:يممؤثر فممي السياسمة اإلقراضممية ممن خممالل وجممود عالقمة قانونيممة بمين حجممم رأس املممال ممن جهممة وحجممم
االئتمان املمنون من جهة أخرى  ،كما أن رأس املال يعتبر صمام األمان ملنع تسرب الخسائر إلى الودائع .
الربحيااة  :السياسممة اإلقراضممية للبنممك تقمموم علممى أسمماس تحقيممق الممربح باالعتممماد علممى سياسممة إقراضممية مرنممة أو
ً
متشددة وفقا لهامش املخاطرة التي يمكن للمصرف أن يتحملها .
الوض ااعية املاليا ااة للمقتا اارض  :تعتم ممد البن مموك عل ممى مجموع ممة م ممن املؤش مرات املالي ممة الت ممي تعك ممس امل ممالءة املالي ممة
للعميل وقدرته على الوفاء بالتزاماته .
متطلب ااات االقتصا اااد ال ااوط  :تخض ممع السياس ممة االئتماني ممة لحاج ممة املجتم ممع م ممن االئتم ممان ،وبالت ممالي فه ممي تت ممأثر
ً
بمستوى النشاط االقتصادي  ،وغالبا ما تلجأ إلى التنويع في القروض لتلبيمة الحاجمات االقتصمادية املختلفمة ممن
االئتمان لزيادة حجم االستثمارات واملساهمة في التنمية االقتصادية .
اس ااتقرار الودائ ا  :كلم مما تمتع ممت الودائ ممع باالس ممتقرار النس مميي ف ممنن مق ممدرة البن ممك عل ممى م ممنح االئتم ممان ت ممزداد  ،مم مما
ً
ً
يمنحها الفرصة املناسبة ملنح االئتمان بدرجة أكثر تنوعا وحجما .
سياس ااة البن ااي املرك اازي  -:يض ممع البن ممك املرك ممزي ع ممادة مجموع ممة م ممن القواع ممد للبن مموك التجاري ممة لض ممبط عملي ممات
االئتم ممان حس ممب الوض ممع االقتص ممادي الس ممائد ف ممي البل ممد  ،وذل ممك فيم مما يتعل ممق بحج ممم اإلق مراض ونوعيت ممه وح ممدوده
القصوى  ،والتي ترتبط جميعها بمستوى الكتلة النقدية وتوجهات السياسة النقدية للبنك املركزي .

ثانيا :طبيعة املخاطر املصرفية:
تواجه املصارف العديد من املخاطر عند ممارستها ألنشطتها  ،وتتزايد درجة تلك املخاطر بزيادة درجة الت ّّعقيد
ً
ّ
والتطور في أنشطتها ،تزامنا مع تنامي آليات العوملة بمختلف أبعادها واحتدام املنافسة ،مما أدى إلى االهتمام باألساليب
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والطرق ّ
التي تمكنها من تجاوزها واحتواء آثارها ،من خالل وضع معايير دولية للرقابة املصرفية ،وهو ما تبلور في اتفاقية
بازل Iوبازل IIو بازل. III
 -1مفهوم املخاطر املصرفية :
ّ
ّ
ّ
احتمالية مستقبلية قد تعرض املصرف إلى خسائر غير متوقعة وغير مخطط لها بما قد يؤثر على تحقيق أهداف
املخاطر
املصرف وعلى تنفيذها بنجان (هندي ،2003،ص )189وقد تؤدي في حالة عدم ّ
التمكن من ّ
السيطرة عليها وعلى آثارها
إلى القضاء على املصرف وإفالسه .ورغم تطور أساليب تسيير النشاط البنكي ،فنن الخطر ظل في أولويات األنشطة
البنكية .فالقضاء على املخاطر البنكية بشكل مطلق مستحيل ،على اعتبار أن املخاطر غير قابلة لالستبعاد لكن هامش
املناورة الذي يجب أن يتمتع به البنك يظل في قدراته على إبقاء تلك األخطار عن مستوى مقبول من أجل تدنية خسائره.
 -2أنواع املخاطر املصرفية:
تتعرض لها املؤسسات املالية والبنوك بتعدد طبيعتها ُوت ّ
تتعدد املخاطر ّ
التي ّ
صنف إلى :
 -1-2املخاطر السوقية:
ّ
ّ
وهي التي يكون مصدرها طبيعة املؤسسة وتتصل بعوامل تؤثر وتتأثر بمنتجات السوق ،و تشتمل على ما يلي ( :عبد
الحميد  ،2003،ص)56:
 مخاطر أسعار السلع أو األسهم  ،من خالل انخفاض السعر بشكل لم يسبق ّتوقعه أو دراسة احتماالته ،مما سيترتب
عن ذلك خسائر محققة.
 مخاطر أسعار الصرف  ،من خالل تباين أسعار الصرف ملختلف العمالت . املخاطر املترتبة عن احتدام املنافسة املصرفية. –2-2املخاطرالتشغيلية :
ويمكن أن تنت عن عوامل داخلية وخارجية ُوت ّ
سبب خسارة للمصرف وهي املخاطر التي يكون مصدرها األخطاء البشرية
أو املهنية (كاالختالسات والسرقة والتزوير واألخطاء املقصودة وغير املقصودة نتيجة اإلهمال أو عدم الخبرة ) أو الناجمة
عن التقنية أو األنظمة املستخدمة ( جرائم إلكترونية )( .مجلة الدراسات املالية واملصرفية ،2002 ،ص ، )66 :إضافة
للمخاطر القانونية.
 – 3-2املخاطر املالية:
وهي املخاطر املرتبطة بتسيير املوجودات واملطلوبات وتؤدي إلى خسائر محتملة نتيجة تقلبات املتغيرات املالية و تشمل .:
• مخاطر السيولة:
ّ
ّ
و تنشأ من خالل عدم توفر السيولة الكافية ملتطلبات التشغيل أو لإليفاء بالتزامات املصرف في موعدها ،و من جهتها فهي
التعمرف /أو مواجهمة التغيمرات ّ
ُتمثمل التمويمل املفمرط فمي املوجمودات ،كمما تحمد أيضما نتيجمة إخفماق املصمرف فمي ّ
التمي قمد
ّ
تطمرأ علمى أحموال السموق ّ
والتمي قمد تمؤثر علمى إمكانيمة تسم ييل املوجمودات بصمورة سمريعة وبأقمل خسمارة فمي القيممة (عبمد
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ّ
الحمي ممد  ،2003 ،ص ،) 57 :ويتع مماظم خط ممر الس مميولة عن ممدما ال يس ممتطيع املص ممرف توق ممع الطل ممب الجدي ممد عل ممى الق ممروض أو
مسحوبات الودائع وال يستطيع الوصول إلى مصادر جديدة للنقود لتغطية تلك الطلبات.
• مخاطر سعرالفائدة ( هامش الربح ) :
ً
ً
وتترتب هذه املخاطر عن إمكانية اختالف سعر الفائدة خالل مدة القرض اقتراضا أو اقراضا ّ
،مما قد يؤدي إلى خسائر
ناجمة عن االقتراض بسعر أعلى من السعر الذي تم اإلقراض به.
• مخاطر االئتمان :
تأخذ صورة مخاطر تسوية أو مدفوعات وترتبط بالعميل والوفاء بالتزاماته في موعدها ،كما قد تنشأ مخاطر االئتمان من
عدة عوامل ( كمخاطر االعتماد على صيغة واحدة في التمويمل مخماطر ارتفماع تكماليف التمويمل  ،عمدم التنويمع فمي املحفظمة
التمويلية ،... ،الخ)
إن خطر(االئتمان) القرض يمكن أن يحد أو ينت من التغيرات في معدالت الفائدة أو معدالت سعر الصرف .من جهة
أخرى ،فنن الدخول في عالقة مع مدين أجنيي يمكن أن تكون خطرة وذات عواقب وخيمة على البنك ،وذلك في الحاالت
التي ال يمكن فيها للمدين من الوفاء بالتزاماته الخارجية بسبب األحدا السياسية,أو القانونية أو االجتماعية أو
االقتصادية التي تقع في بلده والتي تساهم في تشكيل ما يسمى بخطر الدولة.
 -3مصادرمخاطر االئتمان املصرفي :
يمكن تقسيم املخاطر التي تتعرض لها القروض إلى مخاطر خاصة ومخاطر عامة وذلك كما يلي:
 -1-3املخاطر الخاصة "املخاطر غيرالنظامية" ( : Risque Non Systématiqueغنيم  ،1999،ص)255 :
و هممي تلممك املخمماطر الداخليممة التممي تنف ممرد بهمما شممركة أو صممناعة ممما فممي ظ ممل ظممروف معينممة ،و منهمما ضممعف اإلدارة املص ممرفية،
واألخط مماء اإلداري ممة ،واإلض مرابات العمالي ممة ،وتغي ممر أذواق العم ممالء نتيج ممة ظه ممور منتج ممات جدي ممدة ،إن مث ممل ه ممذا الن مموع م ممن
املخاطر االستثنائية والالسوقية من شأنها أن تؤثر على قدرة العميمل ورغبتمه فمي سمداد مما عليمه ممن التزاممات اتجماه البنمك
مانح القرض في الجال املتفق عليها .
 -2-3املخاطر العامة "املخاطر النظامية" ( : Risque Systématiqueالحناوي  ،1999،ص)322 :
و تمثممل جميممع املخمماطر التممي تمممس كممل القممروض بغمما النظ ممر عممن ظممروف البنممك املقتممرض وذلممك بسممبب ظممروف و عوام ممل
اقتصادية وسياسية واجتماعية يصعب التحكم والسيطرة عليها ،و منها مخاطر تغيمر أسمعار الفائمدة ،مخماطر التغيمر فمي
أذواق العمالء  ،مخاطر التضخم  ،مخاطر تغير أسعار صرف العمالت األجنبية  ،باإلضافة إلى التغيرات التكنولوجية.
ثالثا :مضمون إدارة املخاطر املصرفية :
ّ
ّ
هي نظام متكامل وشامل لتوفير املناخ املناسب والليات الالزمة لتوقع ودراسة املخاطر املحتملة وتحديدها وقياسها ،مع
لتجنبها أو ّ
تحديد مدى تأثيرها املحتمل على أعمال املصرف وموجوداته وإيراداته ووضع السياسات املناسبة ّ
التخفيف
من ّ
حدتها .و من ثم احتواء تلك املخاطر و التعامل معها  ،و بذلك أصبح البنك مطالب بدراسة مختلف الظواهر و
ّ
املتغيرات املحيطة به لرسم رؤية مستقبلية تمكنه من تفادي تلك املخاطر .
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و قد أدرجت لجنة بازل إدارة املخاطر كأحد املحاور الهامة لتحديد املالءة املصرفية ،وتماشيا مع االتجاهات العاملية في
هذا الصدد بدأت العديد من البنوك مؤخرا في انتهاج سياسات إلدارة املخاطر واستحدا قطاعات متخصصة يكون
هدفها التحكم في درجات املخاطر التي تتعرض لها أعممال البنمك على تنوعها  ،و ذلك من خالل استخدام أنظمة معلومات
حديثة إلدارة املخاطر ووضع ضوابط أمان مالئمة لها .و هناك عدة آليات إلدارة املخاطر املصرفية منها :
• الط اارك الكيسا اايكية لتسا اايير و تقا اادير املخا اااطر املصا اارفية  :و تعتب ممر م ممن أكث ممر األس مماليب املس ممتعملة م ممن ط ممرف
البنوك الجزائرية لتقييم مخاطر القروض البنكية و تشمل) Amarion , 2003, p : 122 ) :
 التحلياال امل ااالي  :باعتبمماره وسمميلة اإلدارة املاليممة لتقيمميم الوضممعية املاليممة و لممه بعممد إسممتراتييي  ،إذ مممن خاللممه يممتمتحديد و تقييم مختلف البدائل اإلستراتيجية  ،و ذلك بتمكين اإلدارة من اسمتغالل الفمرص و تجنمب التهديمدات
 ،لكن ممه يبق ممب أس مملوب مح ممدود لدراس ممة مل ممف امل ممدين كم مما ال يأخ ممذ بع ممين االعتب ممار ف م ي تحلي ممه املعطي ممات واملتغي مرات
النوعية
 .التحليل بواسطة النسب املالية :و التي تهتم بدراسة العالقة الرقمية أو النظرية بين متغيرين أو أكثر ،ورغم أهمية هذه الطرق إال أنها تبقب غير كافية لتقدير مخاطر القروض  ،مما يجعل من الضرورة التوجه إلى
الطرق الكمية و اإلحصائية التخاذ القرار األمثل في مجال منح القروض.
• الطرك املستحدثة لتسييراملخاطر املصرفية( :صوار ،2008 ،ص)109 :
في نطاق استخدام الطرق اإلحصائية لتقدير املخاطرة ،ظهرت طريقة مستحدثة نسبيا  ،والتي تصنف ضمن األبحا
الخاصة بالذكاء االصطناعي الذي يعد من أكثر املجاالت نجاحا في الوقت الحاضر حيث خرج من طور البحث إلى
االستعمال التجاري  ،وقد أثبت كفاءته في مجاالت متعددة وأمكن تطبيقه في العديد من املجاالت ( الطب  ،منظمات
األعمال التجارية و الصناعية و املالية و التعليمية  ،...الخ) و بمختلف صوره ( القرض التنقيطي  ،الشبكات العصبية
االصطناعية  ،Artificial Neuronal Networks-ANN-األلجوريثمات التطويرية  ،Genetic Algorithmsالنظم
الذكية )Intelligent Systems
فالطرق املستحدثة تقنيات مستوحاة من تنظيم العقل البشري وكيفية أدائه ،حيث أنها تسمح بتخزين املعلومات من
التجارب السابقة واستعمالها لحل مشاكل جديدة .و تعتبر هذه الطرق من األساليب األكثر استعماال من طرف البنوك
األجنبية العتمادها على النمذجة اإلحصائية وعلى البرمجيات في عملية معالجة البيانات اإلحصائية ،و منها :
✓ طريقة  : Crédit –Menو تسمى باملؤشر التركييي (االصطناعي)  ،وتعتمد على إعطاء نقطة إجمالية للخطر،
كما أنها تركز على عوامل جوهرية لوضعية الزيون و منها ( العامل الشخص ي  ،العامل االقتصادي والعامل املالي
) و ذلك بنعطاء معامل ترجيح لكل منها بنسب  %40،%20 ،%40على التوالي.
✓ طريقة التنقيط املالي  :و هي طريقة أو نظام لتقييم و تقدير الخطر املرتبط بااللتزامات  ،ملخص في نقطة
تقييمية تسمح بتصنيف صاحبها حسب طبيعة و خصائص االلتزام بناءا على عدة جوانب متعلقة بالزبون،و
نظام التنقيط يعتمد على إدراج النقاط حسب سلم متناقص من  Aإلى .D
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✓ طريقة القرض التنقيطي  :أو ما تسمى بالتحليل التمييزي و تعتمد على التحليل اإلحصائي  ،من خالل تصنيف
خطر القرض  ،و ذلك بتصنيف عالمة (نقطة) لكل زبون لتحديد وضعيته و التي تمثل درجة الخطر بالنسبة
للبنك  ،و النموذج التقييمي يكون على شكل معادلة خطية تتضمن عدة متغيرات (محاسبية  ،نوعية ).
ّ
مخصص من أجل حل حاالت صعبة ،
✓ النظم الخبيرة  :إن النظام الخبير هو برنام معلوماتي مبني على منطق
و يستخدم منطق نموذجي بدل الحسابات العددية  ،و يعمل بكفاءة جد عالية  ،و بالتالي فهي تسهل من عملية
اتخاذ القرارات و ربح الوقت .
✓ تقنية الشبكات العصبية االصطناعية  :و ظهرت هذه التقنية من خالل املحاوالت الجادة ملحاولة تصميم
نظام يفكر ويمكنه استخدام املنطق في عملياته  ،ملحاولة محاكاة شكل و ترتيب طريقة عمل الخاليا في الجهاز
العصيي لإلنسان .
إال أن الضرورة البحثية تلزمنا بالتركيز على هذه التقنية كأحد أهم التطبيقات التي تحاكي الذكاء البشري في
عالم األعمال.
ر ابعا :مضمون تقنية الشبكات العصبية االصطناعية :
و التي يطلق عليها أيضا املقاربة اإلرتباطية  ،أو الشبكات العصبية املحاكية  ،وهي من أقدم تقنيات الذكاء االصطناعي التي
اعتم ممدت ف ممي عل مموم الحاس مموب ،ظه ممرت م ممع الص ممياغة الرياض ممية الت ممي ق ممدمها ) (McCulloch and Pittsس ممنة 1943م،
والنظريم ممة األصم مملية لهم ممذه التقنيم ممة ظهم ممرت بشم ممكل مم مموازي مم ممع الخوارزميم ممات منم ممذ فتم ممرة السم ممتينات إال أن قلم ممة الحواسم مميب و
املعالجمات الليممة قلمل مممن اسمتخدام هممذه الطريقمة  .و تعتمممد همذه التقنيممة باعتبارهما أسمملوب جديمد علممى بعما البمرام بممما
يحاكي الشبكات العصبية عند اإلنسان .
 -1ماهية الشبكات العصبية االصطناعية :
ويمكن تعريف الشبكة العصبية بأنها أنموذج تفكير مبني على الدماغ البشري ،إذ يتكون الدماغ من مجموعة كثيفة
ومتشابكة من الخاليا العصبية ،أو وحدات تشغيل املعلومات األساسية والتي تسمى العصبونات ( )Neurones
) )Graupe , 2007 ;p :22والشبكات العصبية االصطناعية ( )ANNعبارة عن نظم تقوم بتمثيل الذكاء بواسطة
مجموعة من عناصر املعالجة التي تشابه العصبونات املوجودة في الدماغ.
 -2خصائص تقنية الشبكات العصبية االصطناعية :
و تتسم الشبكات العصبية االصطناعية بمجموعة من الخصائص التي تميزها عن التقنيات الكالسيكية و املتعلقة
بالحاسوب :)Gurney, 1997, p: 18( :
 التركيب املعقد لكل املتغيرات املستعملة و معالجتها في الوقت ذاته ،و بالتالي تحقيق الوفرة في وقت التنفيذ مقارنةبالبرام اإلحصائية الكالسيكية التي تعتمد على املعالجة التسلسلية للمتغيرات باالعتماد على الفرضيات .
 قدرة التمرن الفعالة للشبكة تمكنها من استيعاب محددات جديدة للمشكل من خالل املعطيات الجديدة للمحيطالخارجي  ،كما أن هذه الخاصية تمكنها من القدرة على التعميم بالتعرف على األمثلة املشابهة .
 سهولة بناء نموذج الشبكة االصطناعية ،:ويتم ذلك بكتابة برنام و القيام باالختيار للمعطيات باالعتماد على أجهزةالحاسوب املجهزة ببرمجيات حديثة .
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 -3مكونات الشبكات العصبية االصطناعية :
تتكون شبكة العصبونات االصطناعية من وحدات معالجة بسيطة تشمل عناصر حسابية افتراضية تنشئها برام
حاسوبية تسمى العصبونات املتصلة ببعضها البعا  ،والتي تقوم بتخزين املعرفة العلمية واملعلومة و تجعلها متاحة
للمستخدم عن طريق ضبط األوزان .
والعصممبون االص ممطناعي هممو وح ممدة معلوماتي ممة أساسممية تعم ممل كنظممام بس مميط يق مموم بم الجمع امل ممرلح للمممدخالت واملتمثل ممة ف ممي
املعلوم ممات الت ممي يتلقاه مما م ممن العص ممبونات املتص مملة ب ممه  ،ث ممم يط ممرن م ممن ذل ممك الجم ممع قيم ممة معين ممة ت ممدعى العتب ممة ،ويطلم ق عل ممى
النتيج ممة املتحص ممل عليه مما دال ممة التنش مميط ويعط ممي جواب مما عل ممى ش ممكل قيم ممة رقمي ممة تعب ممر عم ن قيم ممة نش مماط العص ممبون ،ويوض ممح
الشكل التالي ذلك :
الشكل ( : )01أنموذج مبسط ملعمارية الشبكات العصبية االصطناعية

املصدر  :أرسانيوس بدر نبيه ،)2012( ،دراسة اختبارية الستخدام الشبكات العصبية لتطوير دور مراقب الحسابات في
التقرير عن القوائم املالية املضللة  ،املؤتمر العلمي الحادي عشر حول  :ذكاء األعمال واقتصاد املعرفة  ،جامعة الزيتونة
 ،األردن  ،ص.125 :
وتتض مممن الشم ممبكة العصم ممبية عناصم ممر تشم ممغيل فم ممي صم ممورة خاليم مما عصم ممبية اصم ممطناعية تقم مموم بعمليم ممة التشم ممغيل  ،مم ممن خم ممالل
اس ممتقبال البيان ممات الت ممي ي ممتم تش ممغيلها للحص ممول عل ممى مخرج ممات  ،فالخلي ممة العص ممبية (العص ممبون) تتك ممون م ممن ث ممال من مماطق
أساسية تؤهلها ألن تكون نظاما قائما بذاته وهي :التغصن  ،الجسم الخلوي واملحور الخلوي.
فعن ممدما تق مموم اإلش ممارات بالوص ممول إل ممى امل ممخ البش ممري تق مموم الوح ممدات العص ممبية باس ممتقبالها ع ممن طري ممق التغص ممن ث ممم تحليله مما
ومعالجتهما فمي الجسمم الخلمموي ،ليمتم إخراجهما وإرسمالها كنشممارات كيميائيمة ممغنطمة إلمى الخاليمما العصمبية األخمرى عمن طريممق
املحور العصيي ،ومنطقة االتصال بينهما تسمى بوزن املشمبك التمي تسمتعمل لتخمزين املعلوممات .فمنذا فاقمت اإلشمارات حمدا
معينمما يسمممى العتبممة  ،فالعصممبون ينشممط ويصممبح مثيمرا بنمكانممه إرسممال اإلشممارة عبممر املحممور العصمميي للعصممبون املمموالي ،وإال
فنن ممه يك ممون غي ممر مثي ممر وبالت ممالي تتوق ممف الس مميالة العص ممبية .وتتص ممل العص ممبونات ببعض ممها مكون ممة ب ممذلك ش ممبكة عص ممبية تق مموم
بالتعلم كلما مرت بتجربة جديدة.
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عموما فهذا األسلوب له القدرة و السرعة الفائقة على استرجاع كميات كبيرة من املعلومات  ،كما أنها تقوم بتركيب معقد
لكل املتغيرات املستعملة و معالجتها في نفس الوقت  ،و بالتالي تقليص وقت التنفيذ و إنشاء النموذج.
 -4أنواع الشبكات العصبية االصطناعية :
يتم إعداد الشبكة العصبية بأشكال مختلفة  ،حيث يتم اتصال الخاليا العصبية بطرق مختلفة  ،مما يعطي أشكاال
عديدة للشبكة ،و عند معالجة املعلومات تقوم كل عناصر املعالجة الحسابية املستندة إليها في الوقت ذاته بطريقة
املعالجة املوازية ملحاكاة طريقة عمل املخ البشري.
.الشكل ( : )02أشكال الشبكات العصبية االصطناعية

املصدر  :عوض أمال محمد  ،سامي يسرى أمين  ،)2012( ،دراسة تحليلية ألساليب مساعدة القرار وأثرها على نفعية
االتصاالت الخارجية ملهنة املراجعة  ،املؤتمر العلمي الحادي عشر حول  :ذكاء األعمال و اقتصاد املعرفة  ،جامعة
الزيتونة  ،األردن ،ص.65 :
و يتم إعداد نماذج الشبكات العصبية االصطناعية لتوازي عمل العقل البشري و الخاليا العصبية ،و ذلك عند معالجة
املعلومات بطريقة بيولوجية  ،و من جهتها تتكون الشبكة العصبية االصطناعية من عناصر تشغيل و هي الخاليا
العصبية االصطناعية التي تتولى عملية التشغيل  ،من خالل القيام باستقبال البيانات التي يجرى عليها التشغيل لتعطي
مخرجات معينة .
خامسا :الشبكات العصبية االصطناعية وتقدير مخاطر القروض في البنوك التجارية :
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أثبتت العديد من الدراسات أهمية و فاعلية الشبكات العصبية االصطناعية في معالجة مخاطر مختلف األنشطة
املتعلقة بالتنبؤ واتخاذ القرارات املستقبلية  ،لدورها اإلستخباري عن مسببات الخطر املحتمل  ،والذي من خالل
املعالجة داخل الشبكات العصبية االصطناعية يمكن توقعه وبالتالي االستعداد ملواجهته  ،هذا باإلضافة إلى دورها املهم
في عمليات الفحص والرقابة املستمرة ملتغيرات البيئة الخارجية و كيفية التعامل معها  ،مما يؤثر على األداء العام للبنك
و مكانته في السوق املحلية و الدولية .
ومن خالل تشعبات الشبكات فهي تجمع كم معتبر من املعطيات املرتبطة باملخاطر التي تقوم بتصنيفها و تحليلها لتقييم
درجة املخاطر و ما قد يترتب عنها من تكاليف  ،و قد بدأ االستخدام الفعلي لهذه الطريقة في املجال املالي مع مطلع
التسعينات  ،حيث تمت عدة تطبيقات لها و ذلك لحل مشكالت عديدة في مجالت مختلفة .
الشكل ( : )03مخرجات أسلوب الشبكات العصبية في معالجة املخاطر

Source: Sarcià S A, Cantone G, (2007), A Statistical Neural Network Framework For Risk
Management
Process,
Conference
Paper,
www.cs.umd.edu/basili/publications/proceeding/p120 .pdf, consulted 25/05/2019.

فللشبكات العصبية وحدات إدخال توصلها بالعالم الخارجي والتي تكون طبقة تسمى باملدخالت ووحدات املعالجة التي
تكون طبقة املعالجة التي تتم فيها العمليات الحسابية ثم طبقة املخرجات والتي تمثل نوات الشبكة  ،وبين كل طبقة من
تلك الطبقات هناك مجموعة من الوصالت لربط الطبقات ببعضها .
أي أن طبقة املدخالت تستقبل البيانات حول املتغيرات البيئية و تقوم بتوزيعها ثم اكتشاف الخصائص وتصنيف
املدخالت  ،بينما تقوم طبقة املخرجات بنرسال نات التحليل حول مختلف املخاطر املتعلقة باملتغيرات البيئية  ،و يتم
التحليل بنعطاء أوزان معينة لكل عنصر من عناصر املدخالت ،ثم تستخدم دالة تحويلية لتعديل تلك األوزان باستمرار
 ،ويكون للشبكة العصبية الخبرة الكافية للحكم وإعطاء نتائ دقيقة حول املخاطر  ،ثم تأتي مرحلة االختبار باستخدام
قاعدة البيانات التي تم تكوينها واستيعابها للتأكد من مقدرة الشبكة على األداء .
وتعتبر الشبكات العصبية االصطناعية أهم التقنيات و النماذج املستحدثة في تسيير خطر القرض البنكي .وذلك
باستعمال قاعدة من األمثلة  ،والعامل األساس ي لهذا األسلوب أنه يمكن لوحده تحديد قواعده في اتخاذ القرارات .
وتظهر أهمية استخدام الشبكات العصبية االصطناعية في البنوك إلدارة وتقدير املخاطر في النقاط التالية ( Haykin,

:)2008, p: 56
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 الدقة الكبيرة ،من خالل القدرة على تبسيط النظم املعقدة و التعامل مع البيانات بصورة متوازية. املرونة العالية نتيجة للقدرة على التعامل مع عنصر التشويش في البيانات. ال تعتمد على فرضيات مسبقة عند بداية تحليل البيانات  ،مع عدم تحديد االرتباطات املوجودة بين املتغيرات. القدرة على التكيف بالتعامل مع املعلومات الجديدة ،والتغلب على ظاهرة املحددات التي تقف أمام الطرقالكالسيكية.
و قد أثبتت العديد من الدراسات فعالية و مقدرة الشبكات العصبية االصطناعية على تطوير عملية إدارة املخاطر ،
باعتبارها تقوم على أساس قواعد تسمح لها بالتصنيف بفعالية لصنفين من العينات  :مؤسسات عاجزة ومؤسسات
سليمة .و من بين أهم تطبيقات هذا األسلوب نجد:
 أعمال  Sharadaو  Odomسنة  1990في التنبؤ بعجز املؤسسات انطالقا من عينة تتضمن  64مؤسسةسليمة و  65مؤسسة عاجزة و باعتماد  05نسب مالية  ،و قد تم التوصل إلى نسبة تصنيف قدرت بم  ،%81على
اعتبار أن نفس املعطيات تم استخدامها في التحليل التمييزي أعطت نتيجة التصنيف .%74.88
 أعمال  Debodtو  Cottrelو  Levasseurسنة  1996في مجال تسيير املحافظ املالية و التنبؤ باإلفالس ومنحالقروض  ،عالوة على أعمال  Refenesسنة  1995في مجال تقييم فرضية كفاءة األسواق املالية  ،وتقدير
معدالت الصرف  ،تنقيط السندات  ،تسيير املحافظ املالية والتنبؤ باإلفالس .
 وفي محاولة لتطبيق نموذج الشبكات العصبية االصطناعية على البنوك التجارية الجزائرية لتصنيف املؤسساتو محاولة تقدير خطر القرض  ،حصر الباحث صوار مجتمع دراسته في مجموعة من املؤسسات التي استفادت
من قرض لدى بنك الفالحة والتنمية الريفية ( )BADRلفرع سعيدة خالل الفترة ( )2004-1994و تكونت عينة
الدراسة من  52مؤسسة منها  42مؤسسة سليمة و التي لم تتلقب أية صعوبات مالية في تسديد ديونها ،و 10
مؤسسات عاجزة ووجدت صعوبات مالية في تسديد ديونها ،و قد توصلت الدراسة إلى أن نموذج تقنية
الشبكات العصبية االصطناعية املقترن في الدراسة مكن من تصنيف املؤسسات محل الدراسة إلى مؤسسات
سليمة و أخرى عاجزة ،و بالتالي تسهيل عملية اتخاذ قرار منح القرض من عدمه لتلك املؤسسات الطالبة له ،
كما أن قاعدة بيانات تقنية الشبكات العصبية االصطناعية تعتمد على معلومات الطريقة الكالسيكية لتقدير
خطر القرض .
خاتمة :
يشكل اتخاذ قرار اإلقراض في البنوك جوهر العملية البنكية ،فهو يسعى إلى تحقيق املردودية والفعالية من النشاط
البنكي ،إال أن الدراسة املالية للقوائم املالية غير كافية التخاذ قرار اإلقراض ،لذا أصبح من الضروري اعتماد األساليب
الكمية في اتخاذ القرارات واالستعانة بنماذج وأساليب تحاكي واقع البنك ،وقد تعددت وتنوعت وتداخلت هذه األساليب
لتشكل قاعدة أساسية لبناء نماذج ومداخل جديدة ملعالجة صعوبات التقنيات الكالسيكية ،ولعل من أبرز هذه
األساليب نجد الشبكات العصبية االصطناعية.
وعلى ضوء ذلك قدمنا بعا التوصيات التي تظهر في النقاط التالية :
للتصدي للمخاطر ّ ،
• على البنوك وضع تدابير احترازية وأنظمة إنذار مبكر ّ
والتقلبات االقتصادية الدورية.
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• تهيئة البيئة املناسبة في البنك من خالل السياسات واإلجراءات والتعليمات املناسبة.
• تدعيم دور الليات التنظيمية والرقابية بما يتساير ومقاييس الرقابة الدولية.
• األهلية والخبرة لعملية توقع املخاطر املحتملة ووضع أدوات القياس واملتابعة املستمرة  ،من خالل التقارير
النمطية.
• تكوين و تأهيل إطارات في مجال البرمجيات واستخدام أحد األساليب العلمية لتوفير املعلومات الالزمة
لعملية اتخاذ القرار.
• على البنوك الوطنية تبني الطرق الكمية الحديثة و من بينها طريقة الشبكات العصبية االصطناعية لتقدير
مخاطر القروض بشكل متكامل مع التقنيات الكالسيكية للوصول إلى القرار العقالني التخاذ قرار منح القرض
من عدمه.
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الفصل الرابع :أبرز مجاالت تطبيق
الذكاء االصطناعي

 تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيزتنافسية منظمات األعمال:كتاب جماعي بعنوان
أهمية الذكاء االصطناعي في تطويرالتعليم

 وليد شتوح.د
جامعة سوق أهراس – الجزائر

 عمار سعد للا.د
جامعة سوق أهراس – الجزائر

:امللخص
 حيث تناول،تهدف هذه الورقة البحثية إلبراز أهمية مختلف نماذج ونظم الذكاء االصطناعي في تطوير العملية التعليمية
الباحثان اإلطار النظري والفكري للذكاء االصطناعي ليتم بعد ذلك عرض خصائص برامج التعليم املعتمدة على الذكاء
 حيث أن أهم ما خلصت له هذه،االصطناعي وتطبيقاته املستخدمة في العملية التعليمية وأدواره في تطوير هذه األخيرة
الدراسة هو عدم إمكانية إنكار مساهمة الذكاء االصطناعي في االرتقاء وتطوير التعليم عبر تطبيقات الذكاء االصطناعي
 والذي هو دور مرشح،املستخدمة في التعليم من محتوى ذكي وأنظمة التعليم الذكي والواقع االفتراض ي والواقع املعزز
 رغم ذلك يجب مسايرة هذا التقدم التكنولوجي بروية وعقالنية حتى تسلم.للتطور بشكل كبير في السنوات الالحقة
.املدرسة من سلبياته التي والشك لن تخلو منها
:الكلمات املفتاحية
. تقنية الواقع االفتراض ي والواقع املعزز، املحتوى الذكي، أنظمة التعليم الذكي،الذكاء االصطناعي

Abstract :
This research paper aims to highlight the importance of different models and systems of
artificial intelligence in the development of the educational process, first they dealt with
artificial intelligence and its conceptual and intellectual framework followed by the
characteristics of educational programs based on artificial intelligence and its applications in
the educational process and its involvements in the improvement of the latter. The most
valuable conclusion of this study is that it's impossible to deny the contribution of artificial
intelligence to the advancement of education through intelligent applications, from smart
content, sophisticated learning systems, assumption and enhanced reality, and its role
considered one major candidate for a spectacular progress in subsequent years. Nevertheless,
this technological progress holds some disadvantages so it’s imperative to accompany the
school in q rational and cautious way.
Keywords :
Artificial Intelligence, Intelligent Education Systems, Smart Content, Virtual Reality
Technology and Enhanced Reality.
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كتاب جماعي بعنوان :تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيزتنافسية منظمات األعمال
مقدمة:
تشكل التكنولوجيا الحديثة منظومة من العمليات التي تشارك أنماط الحياة ،حيث أصبحت اآلالت تقوم بالكثير من
األعمال التي يقوم بها البشر ،فصارت اآلالت تتكلم وتتحرك وتدبر أمورها بالشكل الذي يحقق التكامل عن طريق البرامج
الحاسوبية وهذا ما يدعى بالذكاء االصطناعي ،ولعل من أهم وأبرز األمور التي أدت إلى إنتاج اآلالت التي تسير بالذكاء
االصطناعي إلى التعامل الجاد مع اآللة ،والتي تعمل على تحسين األمور املختلفة بما يتالءم مع الطبيعة البشرية التي
ً
ً
ً
أصبحت فيما بعد خياال آلالت عمالقة جابت األرض طوال وعرضا ،وبدت كأنها ميناء ترسو فوقه متى أرادت ،ويعتبر الذكاء
ً
االصطناعي أساسا في التكنولوجيا وصناعاتها ،وبهذا نجد أن كل التكنولوجيا ،والصناعات التكنولوجية الحديثة تعتمد
على الذكاء االصطناعي ،وكيفية تحويله إلى تطبيقات يمكن لنا االستفادة منها في حياتنا ،من حيث الراحة والرفاهية.
ً
على الرغم من أن تطبيقات الذكاء االصطناعي في التعليم لم تصبح معيارا في املدارس إال أنها ش يء جدير بالذكر منذ
ظهورها في الثمانينات من القرن املاض ي.يبدو من ّ
عدة نواح .إن الثنائية – الذكاء االصطناعي والتعليم – قد وجدت
لتكمل بعضها البعض ،إذ يستخدم التعليم كوسيلة لتطوير العقول القادرة على التوسع واالستفادة من املعرفة ،في حين
ً
يوفر الذكاء االصطناعي أدوات لتطوير صورة أكثر دقة وتفصيال عن كيفية عمل العقل البشري،كما توفر الطبيعة
ً
الرقمية والديناميكية للذكاء االصطناعي أيضا فرصا ملشاركة للطالب ال يمكن العثور عليها في الكتب املدرسية القديمة،
ً
أو في بيئة الفصول الدراسية ذات األربعة جدران .بمعنى أو بآخر ،تجعل تطبيقات الذكاء االصطناعي في التعليم كال منهما
يدفع اآلخر نحو األمام ّ
وتسرع من اكتشاف حدود تعلم جديدة وإنشاء تقنيات مبتكرة.
ويوجد عدد من تطبيقات الذكاء االصطناعي في التعليم مثل أنظمة التدريس الذكية  ITSالتي حققت أكبر تقدم خالل
العشرين سنة املاضية ،كأحد املفاهيم األصلية لتطبيقات الذكاء االصطناعي في التعليم ،لكن يكاد الجزم بالنظر إلى نظم
ً
ً
الذكاء االصطناعي املوجودة حاليا بأنها مازالت في مرحلة بدائية نسبيا ،لكن وجودها بأي حال يعني املساعدة في تشكيل
جيل جديد يستجيب أكثر ألدوات التعليم.
انطالقا مما تقدم ،يطرح التساؤل الرئيس ي التالي:
 كيف يستطيع الذكاء االصطناعي املساهمة في تطويرالتعليم ؟كتفصيل للتساؤل الرئيس ي تطرح التساؤالت الفرعية التالية:
 ما هو الذكاء االصطناعي وما هي فلسفته ؟ ما هي أهداف وأنواع الذكاء االصطناعي ؟ ،وكيف تطور ؟ ما هي خصائص برامج التعليم املعتمدة على الذكاء االصطناعي ؟ ما هي تطبيقات الذكاء االصطناعي املستخدمة في العملية التعليمية ؟ -ما هي أهمية الذكاء االصطناعي في تطوير العملية التعليمية ؟
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كتاب جماعي بعنوان :تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيزتنافسية منظمات األعمال
الهدف من الدراسة:
يهدف الباحثان بشكل عام إلى إبراز أهمية مختلف نماذج ونظم الذكاء االصطناعي في تطوير العملية التعليمية ،حيث
تناول الباحثان اإلطار النظري والفكري للذكاء االصطناعي ليتم بعد ذلك التعرف على خصائص برامج التعليم املعتمدة
على الذكاء االصطناعي وتطبيقاته املستخدمة في العملية التعليمية وأدواره في تطوير هذه األخيرة ،ومن ثم تقديم بعض
املقترحات لتحسين وتفعيل الدور الذي يقوم به الذكاء االصطناعي في تطوير العملية التعليمية.
أهمية الدراسة:
ً
تعتبر االستخدامات املفيدة للذكاء االصطناعي متنوعة و تغطي مجاالت واسعة .أحد أهم تلك املجاالت ،وربما أقلها بحثا
من قبل خبراء الذكاء االصطناعي هو املجال التعليمي ،ولهذا سعى الباحثان من خالل هذه الدراسة إلى التعريف بأهمية
مختلف نماذج ونظم الذكاء االصطناعي في تطوير العملية التعليمية .إلى جانب قلة الدراسات األكاديمية املتناولة
للموضوع ،حيث تعتبر هذه الدراسة مساهمة بسيطة في إثراء املكتبة العربية بمثل هذا النوع من الدراسات.
منهج الدراسة:
بغية التمكن من اإلجابة على إشكالية هذه الدراسة تم االعتماد بشكل أساس ي على املنهج الوصفي التحليلي ألنه يعد
املنهج األنسب لتناول مختلف املواضيع االجتماعية واإلنسانية بشكل عام ،وبذلك فقد اعتمد الباحثان في دراستهما على
مجموعة من املصادر واملراجع املختلفة شملت الكتب ،املجالت ،املذكرات ،التقارير ،... ،وغيرها ،باإلضافة إلى االستعانة
بشبكة االنترنت التي أثرت الدراسة بشكل كبير.
تقسيمات الدراسة:
ملعالجة موضوع الدراسة فقد تم تقسيمها كما يلي:
 فلسفة ومفهوم الذكاء االصطناعي. أساسيات حول الذكاء االصطناعي. خصائص برامج التعليم املعتمدة على الذكاء االصطناعي. تطبيقات الذكاء االصطناعي املستخدمة في العملية التعليمية. أهمية الذكاء االصطناعي في تطوير العملية التعليمية. السلبيات املحتملة لتوظيف الذكاء االصطناعي في التعليم.أوال -فلسفة ومفهوم الذكاء االصطناعي:
ترتكز فلسفة الذكاء االصطناعي في التأكيد أن هذا النوع من الذكاء يتطلب منح اآلالت بمختلف أشكالها القدرة على أداء
وجهة نظرها أنه إذا كان العقل هو النقطة
املهام وبذل الجهود ألداء ما ُيعتقد أن اإلنسان فقط قادر على إنجازه ،ومن
ِ
الفارقة بين البشر واآللة فإنه يمكن برمجة اآللة وإمدادها بالتعليمات والبرامج التي تحفزها للقيام باملهام ،فحاول العلماء
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كتاب جماعي بعنوان :تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيزتنافسية منظمات األعمال
جاهدين منذ هذه اللحظة في الدخول بالتحدي ملحاكاة العقل البشري التقليدي ،إال أن اإلنجازات في بداية العهد كانت
قليلة ً
جدا ،إال أنه مع تطور الزمن قد تمكن العلماء من اإلتيان بروبوت ذكي تمكن من إلحاق الهزيمة ببطل العالم بلعبة
الشطرنج.
وهناك طريقة شائعة لتعريف الذكاء االصطناعي هي القيام بذلك عن طريق الرجوع إلى الذكاء البشري .حيث صاغ مكارثي
مصطلح "الذكاء االصطناعي" في منتصف الخمسينيات من القرن العشرين ( ،)Peart, 2017والذي َّ
عرفه بأنه "علم
وهندسة صنع اآلالت الذكية ،وخاصة برامج الكمبيوتر الذكية .إنه مرتبط بعمل مشابه ملا هو مستخدم في أجهزة
الكمبيوتر لفهم الذكاء البشري ،ولكن ليس من الضروري أن يقتصر الذكاء االصطناعي على األساليب التي يمكن
مالحظتها من الناحية البيولوجية" ( ،)McCarthy, 2007, 2كما ّ
يعرفه كل من أندرياس كابالن ومايكل هاينلين بأنه "
قدرة النظام على تفسير البيانات الخارجية بشكل صحيح ،والتعلم من هذه البيانات ،واستخدام تلك الدروس لتحقيق
أهداف ومهام محددة من خالل التكيف املرن" ( )Kaplan and Haenlein, 2019, 17في حين اعتبره غاردنر بأنه
"القدرة البيولوجية الحيوية ملعالجة املعلومات  ...لحل املشكالت أو إنشاء منتجات ذات قيمة في الثقافة" ( Gardner,

.)1999, 33-34
من جهة أخرى وبالعودة إلى الكتابات األولى في مجال الذكاء االصطناعي نجد أن مشروع أبحاث دارتموث للذكاء
االصطناعي في عام  1955قد ّ
عرفه بأنه "مشكلة صنع آلة تتصرف بطرق يمكن أن تسمى ذكاء إذا كان اإلنسان يتصرف
هكذا"( .)McCarthy et al, 1955بطريقة مماثلة ،اعتبر العالم املعرفي مارفين مينسكي الذكاء االصطناعي بأنه "علم
صنع اآلالت يقوم بأشياء تتطلب ذكاء إذا قام بها الرجال"(.)Minsky, 1968, 7ويعرفه أفرون بار وادوارد فيغنبوم
بأنه"حقل علم الحاسوب املهتم بتصميم نظم حاسوب ذكية تعرض خصائص الذكاء في السلوك اإلنساني" ( Barr and

.)Feigenbum, 1949, 3
ثانيا -أساسيات حول الذكاء االصطناعي:
يمكن تقسيم الفترات الزمنية لتطور الذكاء االصطناعي حسب أحمد كاظم إلى ثالث مراحل( :كاظم)6-5 ،2012 ،
 -1املرحلة األولى :والتي نشأت فور انتهاء الحرب العاملية الثانية وقد بدأها العالم شانون سنة 1950ببحثه عن لعبة
الشطرنج ،وانتهت بالعالم فيجن باووم وفيلدمان عام  1963وتميزت هذه ا ملرحلة بإيجاد حلول لأللعاب وفك لأللغاز
باستخدام الحاسب والتي اعتمدت على الفكرة األساسية بتطوير طرق البحث في التمثيل الفراغي الذي يمثل الحالة
وأدت إلى تطوير النمذجة الحسابية واستحداث النماذج الحسابية معتمدة على ثالث عوامل هي:
 تمثيل الحالة البدائية للموضوع قيد البحث ) مثل لوحة الشطرنج عند البدء في اللعب). اختيار شروط إدراك الوصول إلى النهاية ) الوصول إلى التغلب على الخصم(. -مجموعة القواعد التي تحكم حركة الالعب بتحريك قطع الشطرنج على اللوحة.
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 -2املرحلة الثانية :ويطلق عليها املرحلة الشاعرية ( )ROMANTICوالتي امتدت من منتصف الستينيات إلى منتصف
السبعينيات ،حيث قام العالم منسكي بعمل اإلطارات ( )FRAMESلتمثيل املعلومات ووضع العالم ونجراد نظام لفهم
الجمل االنجليزية مثل القصص واملحادثات ،وقام العاملين انونستون وبراون بتلخيص كلمات متطورة في معهد
ماساشوستش للتكنولوجيا والتي تحتوي على بعض األبحاث عن معالجة اللغات الطبيعية والرؤية بالحاسب واإلنسان
اآللي واملعالجة الشكلية أو الرمزية.
 -3املرحلة الثالثة :والتي يطلق عليها املرحلة الحديثة ،بدأت منذ منتصف السبعينيات والتي تميزت بظهور التقنيات
املختلفة املعالجة للكثير من التطبيقات التي أدت فعال إلى انتقال جزء كبير من الذكاء اإلنساني إلى برامج الحاسبات،
وتعتبر هذه الفترة العصر الذهبي الزدهار هذا العلم والتي أدت إلى ظهور كثير من نظم الذكاء االصطناعي الحديثة ،ولقد
تبلورت نواة تقنيات الذكاء االصطناعي لتشمل النمذجة الرمزية ( )SYMBOLIC MODELLINGوآليات معالجة
القوائم ( )LIST PROCESSING MECHANISMSوالتقنيات املختلفة للبرمجة ( PROGRAMMING
 )TECHNIQUESوالتي تفاعلت مع فروع كثيرة من العلوم.
أما فيما يخص أهداف الذكاء االصطناعي فيمكن أن نلخصها في نقطتين هما:
 تمكين اآلالت من معالجة املعلومات بشكل أقرب إلى طريقة اإلنسان في حل املسائل ،بمعنى أخر املعالجة املتوازية Parallel Processingحيث يتم تنفيذ عدة أوامر في نفس الوقت وهذا أقرب إلى طريقة اإلنسان في حل املسائل.
 فهم أفضل ملاهية الذكاء البشري عن طريق فك أغوار الدماغ حتى يمكن محاكاته ،كما هو معروف أن الجهاز العصبيً
والدماغ البشري أكثر األعضاء تعقيدا وهما يعمالن بشكل مترابط ودائم في التعرف على األشياء.
وتظهر أنواع الذكاء االصطناعي ضمن ثالث أنواع رئيسية تتراوح من رد الفعل البسيط إلى اإلدراك والتفاعل الذاتي ،وذلك
على النحو التالي( :عبد الوهاب وآخرون)2 ،2018،
أ -الذكاء الصناعي الضيق أو الضعيف ( :)Narrow AI or Weak AIوهو أبسط أشكال الذكاء االصطناعي ،حيث
تتم برمجة الذكاء االصطناعي للقيام بوظائف معينة داخل بيئة محددة ،ويعتبر تصرفه بمنزلة رد فعل على موقف معين،
وال يمكن له العمل إال في ظروف البيئة الخاصة به ،ومن األمثلة على ذلك الروبوت "ديب بلو" ،والذي صنعته شركة أي.
بي إم )IBM( .وهزم جاري كاسباروف بطل الشطرنج العاملي.
ب -الذكاء االصطناعي القوي أو العام ( :)General AI or Strong AIويتميز بالقدرة على جمع املعلومات وتحليلها،
ويستفيد من عملية تراكم الخبرات ،والتي تؤهله ألن يتخذ قرارات مستقلة وذاتية ،ومن األمثلة على ذلك السيارات ذاتية
القيادة ،وروبوتات الدردشة الفورية ،وبرامج املساعدة الذاتية الشخصية.
ت -الذكاء االصطناعي الخارق ( :)Super AIوهي نماذج ال تزال تحت التجربة وتسعى ملحاكاة اإلنسان ،ويمكن هنا
التمييز بين نمطين أساسيين ،األول :يحاول فهم األفكار البشرية ،واالنفعاالت التي تؤثر على سلوك البشر ،ويمتلك قدرة
محدودة على التفاعل االجتماعي ،أما الثاني فهو نموذج لنظرية العقل ،حيث تستطيع هذه النماذج التعبير عن حالتها
الداخلية ،وأن تتنبأ بمشاعر اآلخرين ومواقفهم وقادرة على التفاعل معهم ،ويتوقع أن تكون هي الجيل القادم من اآلالت
فائقة الذكاء.
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ثالثا -خصائص برامج التعليم املعتمدة على الذكاء االصطناعي:
قبل التطرق لخصائص برامج التعليم املعتمدة على الذكاء االصطناعي سنحاول عرض الخصائص العامة للذكاء
االصطناعي( :صالح)43 ،2009 ،
 استخدام الذكاء في حل املشاكل املعروضة. القدرة على التفكير واإلدراك. القدرة على اكتساب املعرفة وتطبيقها. القدرة على التعلم والفهم من التجارب والخبرات السابقة. القدرة على استخدام الخبرات القديمة وتوظيفها في مواقف جديدة. القدرة على استخدام التجربة والخطأ الستكشاف األمور املختلفة. القدرة على االستجابة السريعة للمواقف والظروف الجديدة. القدرة على التعامل مع الحاالت الصعبة واملعقدة. القدرة على التعامل مع املواقف الغامضة مع غياب املعلومة. القدرة على تمييز األهمية النسبية لعناصر الحاالت املعروضة. القدرة على التصور واإلبداع وفهم األمور املرئية وإدراكها. القدرة على تقديم املعلومة إلسناد القرارات اإلدارية.ويمكن تحديد ستة خصائص يجب أن تتوافر في أي برنامج تعلم عن طريق الكمبيوتر ( )ICALوبشكل خاص برامج
التدريس الذكية ()ITSتميزه عن برامج التدريس التقليدية وهي( :جودت)2015 ،
 -1توليد الحوار لحظيا :ترتبط هذه الخاصية بقدرة البرنامج على التفاعل مع الطالب في اتجاهين ،ففي البرامج التقليدية
يطرح البرنامج التساؤل والطالب يقوم باالستجابة ،ولكن مع هذه الخاصية أصبح من املمكن للطالب أن يطرح تساؤله
على البرنامج في شكل تحاوري ،مما أتاح إمكانية استخدام الطريقة السقراطية في التعلم والتي لم تكن متاحة في التعلم
عن طريق الكمبيوتر من قبل.
 -2الشبكات الداللية أو املعرفية :يبنى البرنامج في شكل شبكة معرفية مكونة من الحقائق والقواعد والعالقات بينهما،
على عكس البرنامج التقليدي الذي يقسم محتواه إلى شاشات تنظم في شكل خطي أو تفريعي .ويحدد املؤلف في برنامج
التعلم التقليدي االحتماالت املمكنة لسلوك املتعلم واستجاباته ،أما في برامج التعلم الذكية فإن املؤلف ال يحدد السلوك
املتوقع من املتعلم أثناء التفاعل ،بل يعرف قواعد التدريس ويدمجها ضمن قاعدة املعرفة بالبرنامج ،بعد ذلك يقوم
البرنامج بتحديد التتابع املناسب بناءا على أسئلة الطالب للبرنامج من جهة ،وأخطاء املتعلم في التفاعل من جهة أخرى
بمعنى آخر يحتوي برنامج التعلم الذكي على نوعين من املعرفة:
املعرفة التي تتعلق بموضوع البرنامج الذي يدرس ،وهي متغيرة تبعا لتغير البرنامج. املعرفة ا لتربوية ،وهي املعرفة املتعلقة بقواعد تدريس هذا املوضوع ،وهي ثابتة بالنسبة لكل مجال تخصص ي.135
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 -3نموذج الطالب :لكي يقرر البرنامج أي املعلومات سيقدمها للمتعلم في املرحلة التالية (على اعتبار أن مسار البرنامج
يتغير بتغير املتعلم) فإنه البد أن يحدد البرنامج املعرفة السابقة للطالب وما قد تعلمه بالفعل .يتم هذا بواسطة بناء
نموذج يوضح البناء املعرفي الحالي للطالب ،ويتكون هذا البناء من خالل التفاعل مع الطالب وتحليل أخطاؤه ،مما
يقتض ي وجود نظام لتشخيص األخطاء التي يقترفها املتعلم ويحدد ما يعود منها إلى الفهم الخاطئ وما يعود إلى االفتقار إلى
املعلومة أو التعميم املبالغ فيه أو بسبب بعض األخطاء املستقلة عن املحتوى والتي قد تنشأ عن عدم االكتراث أو التسرع
في اإلجابة.
 -4قواعد تشخيص األخطاء :إن نظام التدريس الذكي يجب أن يستغل أ خطاء الطالب لكي يصحح بعض املفاهيم
الخاطئة عنده .كما أنه يمكن النظر ألخطاء الطالب على أنها أعراض ملفاهيم خاطئة ،ولتشخيص األفكار الخاطئة عند
الطالب يجب معرفة حالتها ملعرفية الحالية ،وكذلك تاريخه التعليمي.
 -5معالجة اللغة الطبيعية :من الخصائص املميزة لبرنامج التعلم الذكي التفاعل عن طريق اللغة الطبيعية للمستخدم،
فجودة االتصال بين البرنامج واملتعلم تتحسن بشكل جذري إذا استطاع البرنامج أن يفهم مدخالت لغة الطالب الطبيعية
سواء املكتوبة أو املنطوقة ،كما تبنى الكثير من مالمح برنامج التعلم الذكي مثل الحوار الفعال مع الطالب ،وتشخيص
أخطاء الطالب على التقدم في معالجة اللغة الطبيعية التي تعتبر من مجاالت علم الذكاء االصطناعي .فالهدف األساس ي
لبحوث معالجة اللغة الطبيعية هي جعل االتصال بين الحاسب واإلنسان يتم بصورة طبيعية أي باستخدام لغة اإلنسان
مثل العربية واإلنجليزية .وينقسم نظام معالجة اللغة الطبيعية في أي برنامج إلى جزأين :الجزء األول هو فهم اللغة
الطبيعية ،ويهدف إلى إيجاد أساليب تجعل الحاسب يفهم التعليمات املعطاة له بلغة اإلنسان الطبيعية ،والجزء الثاني
هو إنتاج اللغة الطبيعية ،ويهدف إلى جعل الحاسب قادرا على إنتاج لغة طبيعية كالتي يتعامل به ااإلنسان في حياته
اليومية.
 -6القدرة على التعلم :وهذا يعني بالنسبة لتطبيقات التدريس عن طريق الكمبيوتر الذكي الذي له القدرة على تغيير
سلوكه في التدريس وفق سلوك مجموع الطالب املتفاعلين معه .فقد يبدو للبرنامج أن الطالب يتعلمون موضوع معين
بإستراتيجية ما أكثر من غيرها ،مما يؤدي بالبرنامج إلى أن يجعلها ذات أولوية ضمن استراتيجياته التدريسية ،تماما كما
يفعل املعلم الخبير مع مجموعة من الطالب تعود التعامل معهم فهو يكون أقدر من غيره على تقرير اإلستراتيجية
املناسبة إلكسابهم املعرفة.
ر ابعا -تطبيقات الذكاء االصطناعي املستخدمة في العملية التعليمية:
توفر الطبيعة الرقمية والديناميكية للذكاء االصطناعي مجاال مختلفا ال يمكن العثور عليه في البيئة التقليدية النمطية
ّ
وتسرع في
للمدرسة في وقتنا الحالي ،ستمكن تطبيقات الذكاء االصطناعي في التعليم من اكتشاف حدود جديدة للتعلم
إنشاء تقنيات مبتكرة .ومن بين تطبيقات الذكاء االصطناعي في التعليم نجد:
 -1املحتوى الذكي:
تهتم مجموعة من الشركات واملنصات الرقمية حاليا بإنشاء محتوى ذكي وذلك من خالل تحويل الكتب التعليمية
التقليدية إلى كتب ذكية وثيقة الصلة بالغاية التعليمية ،وفي هذا السياق يمكن ذكر على سبيل املثال ال الحصر:

136

املركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستر اتيجية والسياسية واالقتصادية ،برلين  -أملانيا

كتاب جماعي بعنوان :تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيزتنافسية منظمات األعمال
أ -ابتكار شركة  Content Technologies Incوهي شركة تطوير ذكاء اصطناعي متخصصة في أتمتة العمليات
التجارية وتصميم التعليم الذكي ،مجموعة من خدمات املحتوى الذكي للتعليم نذكر منها:
()http://www.contenttechnologiesinc.com
ب -خدمة  Cram101على سبيل املثال التي تستخدم تقنيات الذكاء االصطناعي للمساعدة في نشر محتوى الكتب
املدرسية عبر دليل الدراسة الذكي الذي يتضمن ملخصات الفصول واختبارات املمارسة الصحيحة واالختيارات املتعددة.
ت -كما يمكن لخدمة  JustTheFacts101من إبراز ملخصات نصية محددة لكل فصل ،يتم أرشفتها بعد ذلك إلى
مجموعة رقمية وإتاحتها على موقع أمازون.
ث -تستخدم خدمة  NursingEd101الذكاء االصطناعي ملساعدة املمرضات وطالب التمريض على قضاء وقت أقل في
العثور على املعلومات الهامة واملزيد من الوقت في االحتفاظ باملعلومات .سواء كنت ً
طالبا في السنة األولى أو تدرس
للحصول على امتحان الترخيص ،فإن تقنية  CTIفي الذكاء االصطناعي تساعدك على الشعور بمزيد من الثقة بشأن
املادة!
ج -تقوم شركات أخرى أيضا بإنشاء منصات محتوى ذكية متكاملة مثل مؤسسة  Netexوالتي تعمل على تقديم خدمات
مثل)https://www.netexlearning.com ( :
 برنامج  Netex Learningالذي يدمج املحتوى الذكي بتمارين املمارسة والتقييم بما يتيح للمعلمين تصميم مناهجرقمية ودمجها مع وسائط الصوت والصورة ،باإلضافة إلى إمكانية التقييم الذاتي.
 كما توفر  Netexمنصة سحابية تعليمية مخصصة ومصممة ألماكن العمل الحديثة ،حيث يمكن ألصحاب العملتصميم أنظمة تعليمية قابلة للتخصيص مع وجود التطبيقات ،واملحاكاة ،والدورات االفتراضية ،والتقييمات الذاتية،
ومؤتمرات الفيديو وغيرها من األدوات.
ّ
ّ
ً
ّ
الذكي عددا من تقنيات التعلم اآللي وخوارزميات التعلم الذاتي التي تجمع مجموعات
وتستخدم بعض أنظمة التدريس
ّ
ّ
وتحللها .ويسمح هذا الجمع لألنظمة أن ّ
تقرر نوع املحتوى الذي ينبغي تسليمه للمتعلم بحسب قدراته
البيانات الكبيرة
ّ
ّ
منصة نظام ) (iTalk2Learnالتي تعلم الكسور ،وتستخدم نموذج املتعلم الذي ّ
واحتياجاته ،ومثال على ذلك ّ
يخزن
البيانات حول املعرفة الرياضية عند الطالب ،واحتياجاته املعرفية وحالته العاطفية وردود الفعل التي تلقاها واستجابته
ً
ّ
املرتدة.وفي علوم الرياضيات أيضا مثال آخر) ، (Thinkster Mathوهو تطبيق تعليمي يمزج منهج
على هذه التغذية

ً
الرياضيات الحقيقي مع أسلوب التعليم الشخص ي للطالب .إذ يعين التطبيق لكل طالب معلما خلف الكواليس يتابع
ً
خطواته الذهنية خطوة خطوة كما تظهر على شاشة اآليباد .فهو يهدف إلى تحسين قدرات الطالب املنطقية عن طريق
مساعد خاص يساعده حين توقفه معضلة ،ويعطيه تغذية مرتدة مخصصة .أما منصة ) ،(Brainlyفهي مثال على
شبكة تواصل اجتماعي تعتمد على تقنيات الذكاء االصطناعي الخاص بأسئلة الفصل الدراس ي ،إذ يستخدم الذكاء
االصطناعي فيها خوارزميات التعلم اآللي لتصفية الرسائل غير املرغوب فيها ،ويتيح للمستخدمين طرح أسئلة حول
الواجب املنزلي والحصول على إجابات تلقائية ،تم التحقق منها ،ويساعد املوقع الطالب على التعاون في ما بينهم للتوصل
إلى إجابات صحيحة من تلقاء أنفسهم( .مكاوي)23 ،2018 ،

 -2أنظمة التعليم الذكي:
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كتاب جماعي بعنوان :تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيزتنافسية منظمات األعمال
تعرف كاتي هافنر ( )Katie Hafnerأنظمة التعليم الذكية املعروفة اختصارا بـ  ITSبأنها أنظمة تضم برامج تعليمية
تحتوي على عنصر الذكاء االصطناعي حيث يقوم النظام بتتبع أعمال الطالب وإرشادهم كلما تطلب األمر وذلك من خالل
جمع معلومات عن أداء كل طالب على حدة ،كما يمكن أن يبرز نقاط القوة والضعف لدى كل متعلم ،وتقديم الدعم
الالزم له في الوقت املناسب( .لطفي)2019 ،
كما يعرفها الرتيمي بأنها نظم تعليمية معتمدة على الحاسوب ولها قواعد بيانات مستقلة ،أو قواعد معرفية للمحتوى
التعليمي (تحدد ما يتم تدريسه) باإلضافة إلى استراتيجيات التعليم (وهي تحدد كيفية التدريس) وتحاول استخدام
استنتاجات عن قدرة املتعلم على فهم املواضيع وتحديد مواطن ضعفه وقوته حتى يمكنها تكييف عملية التعلم
ديناميكيا( .الرتيمي)2009 ،
ويتكون نظام التعلم الذكي من املكونات التالية:
ّ
 معرفة خاصة باملجال التعليمي (املنهج التخصص ي املراد تقديمه أو تعلمه). معرفة عن املتعلم. معرفة تتعلق باستراتيجيات التعليم.وتمثل نظم التعلم الذكية حلقة وصل بين األسلوب السلوكي  Behavioral Approachللتعلم املعتمد على الحاسوب
ّ
والنمط اإلدراكي  Cognitive Paradigm.إنها نتاج البحث في مجال الذكاء االصطناعي وتدعى ذكية ألنها تضم مركبات
ّ
ّ
 Modelsحول املجال املراد تعلمه ومركبات عن الطالب ومركب عن املعلم الخبير في املجال .ويعتقد املهتمون بالتعليم
أن كفاءة النظام التعليمي أيا كان نوعه يجب أن ّ
يقيم على أساس ما تم اكتسابه من معرفة وليس على ما تم تدريسه(.
الرتيمي)2009،
وتتكون نظم التعلم الذكية املستخدمة لتقنية الذكاء االصطناعي من النماذج األربعة األساسية اآلتية( :البدو،2017 ،
)350-349
أ -نموذج املجال :و يتحدد بالخصائص اآلتية:
 مصدر توليد محتوى التعلم والشرح واألمثلة املتعلقة باملوضوع أو املنهج الدراس ي الذي يقوم النظام التعليمي الذكيبتدريسه.
 مصدر توليد املسائل واملشكالت واألسئلة التي يقدمها النظام للطالب كتمارين أو اختبارات ليقوم الطالب بحلها. مصدر توليد الحلول واإلجابات النموذجية لألسئلة واملشكالت املتعلقة بموضوع التعلم،كتحديد وتوضيح السلوكوالخطوات واملسارات املختلفة الصحيحة التي يمكن إتباعها في تلك الحلول واإلجابات ،سواء كانت تلك األسئلة
واملشكالت موجهة من النظام للطالب أو العكس ،مثله في ذلك مثل املعلم البشري.
 معيار يمكن من خالله تقييم وتصحيح إجابة وأداء الطالب،ليس فقط فيما يتطلب تقييم النتيجة النهائية التي يصلإليها الطالب في الحل ،وإنما أيضا في جميع الخطوات واألداءات التي يقوم بها الطالب وصوال إلى الحل ،من خالل مقارنة
إجابة الطالب باإلجابة الصحيحة التي يولدها نظام التعليم الذكي.
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 مصدر توليد التوضيحات والتفسيرات واملبررات الالزمة للرد على سؤالين هامين في التعلم وهما)ملاذا،وكيف)،بمعنىملاذا تم استخدام طريقة أو إستراتيجية معينة لحل مسألة أو مشكلة ما ؟ وكيف تم التوصل إلى هذاالحل؟
ب -نموذج التدريس :وتحدده الخصائص التالية:
 التحكم بين النماذج األخرى املكونة للنظام التعليمي الذكي. اتخاذ القرارات التدريسية للطالب ،مثل تحديد أسلوب وإستراتيجية التدريس املناسبة للطالب ،ومقدار ووقت التعلماملناسب ،والخطوة التدريسية التالية ،وذلك بناءا على قدرات الطالب الفردية.
ُ
 تقليل الفرق أو الفجوة بين معرفة الخبير املوجودة في نموذج املجال ،ومعرفة الطالب املخزنة في نموذج الطالب إلىأقص ى حد أو إلغاء ذلك الفرق تماما.
ت -نموذج الطالب :ويتميز بالخصائص اآلتية:
 تحديد الحالة املعرفية الراهنة للطالب ومستوى تقدمه في تعلم موضوع ما.حفظ وتسجيل التقدم التعليمي للطالب في النظام ،وطبيعة األخطاء التي قام بها الطالب خالل التعلم ،وجمع املعرفة
التدريسية والتعليمية الالزمة حول الطالب ويحتاجها النظام التعليمي الذكي في مواءمة التدريس مع احتياجات الطالب.
 إعطاء مقاييس ومؤشرات حول سلوك التعلم لدى الطالب بشكل مستمر ،مثل طريقة التنقل بين املوضوعاتواالرتباط والتداخل للنظام ،واملسارات التي اتخذها في تعلم موضوع أو مفهوم ما ،وترتيب وزمن الدخول في املوضوعات.
 التعرف والتمييز بين املفاهيم الخاطئة ،واملفاهيم املفقودة لدى الطالب. تحديد أداء الطالب في اإلجابة على األسئلة واملشكالت التي يقدمها لها لنظام،من حيث الوقت ودرجة الصواب ونسبةاإلجابات الصحيحة والخاطئة وعدد املحاوالت وكمية املساعدات والتلميحات ،والشرح التي احتاجها.
ث -نموذج واجهة التفاعل :ويمكن تحديد خصائصه بما يلي:
 الربط بين الطالب والنظام التعليمي الذكي من جهة وبين األجزاء واملكونات املختلفة للبرنامج من جهة أخرى. إعطاء النظام التعليمي الذكي إمكانية التحاور املختلط الثنائي االتجاه بينه وبين الطالب. دمج وتضمين الطالب في عملية التعلم من خالل أساليب ووسائل العرض الجذابة ،ومرونة وتنوع عرض املادةالتعليمية بما يتناسب مع فردية الطالب ومتطلباته ،والتفاعل والتحاور معه باللغة الطبيعية التي يفهمها.
 تقديم أساليب وأنماط متنوعة لألسئلة واملشكالت وطرق اإلجابة عليها في الواقع العلمي. -3تقنية الو اقع االفتراض ي ( )VRوالو اقع املعزز (:)AR
أ -الو اقع االفتراض ي:
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كتاب جماعي بعنوان :تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيزتنافسية منظمات األعمال
يشير الواقع االفتراض ي إلى تمثيل حاسوبي يعمل على إنشاء تصور للعالم يظهر لحواسنا بشكل مشابه للعالم الحقيقي،
فعن طريق الواقع االفتراض ي يمكن نقل املعلومات والخبرات إلى األذهان بشكل جذاب وأكثر تفاعلية.ويمكن تعريف
ُ
الواقع االفتراض ي بأنه وسيلة تتكون من عمليات محاكاة تفاعلية باستخدام الحاسب اآللي تشعر املستخدم باملكان
واألفعال ،وهذه العمليات مدعمة بتغذية راجعة صناعية لواحدة أو أكثر من الحواس تشعر املستخدم باالندماج داخل
ٌ
املشهد ،وتعتبر لغة نمذجة الواقع االفتراض ي هي تلك اللغة التي من خاللها يتم تحويل رسوم الحاسوب ثالثية األبعاد إلى
بيئات افتراضية يمكن عرضها من خالل متصفحات متعددة( .آل سرور)2018،
تتوفر تقنية الواقع االفتراض ي ( )VRعلى ثالثة أنواع من أنظمة إدارة التعلم ،تتشارك في بعض الصفات واملميزات ويوجد
لدى بعضها صفات مميزة قد تجعلها مناسبة الحتياجات املستخدمين أكثر من النوعين اآلخرين ،واحدة من تلك امليزات
املهمة هي القدرة على التعامل مع الكائنات التعليمية القابلة إلعادة االستخدام  Objects Reusable Learningوالتي
يشار لها اختصارا ( : RLOآل مسيري)2017 ،
أ -1-أنظمة إدارة املحتوى : CMS

هي اختصار لعبارة  Content Management Systemوهي تطبيقات ويب  Web Applicationتعطي القدرة
ملستخدم أو أكثر (بصالحيات يمكن التحكم فيها) على إدارة محتوى موقع على شبكة اإلنترنت دون أن يمتلك بالضرورة
خبرة في برمجة املوقع ،ويقصد باإلدارة إنشاء ،تعديل ،نشر ،أرشفة ،محتويات موقع على شبكة اإلنترنت.
ولتوضيح الصورة أكثر ،فإن سبب استخدام أنظمة إدارة املحتوى هو قدرة مجموعة من املستخدمين على إدارة أجزاء
مختلفة ملوقع واحد على شبكة اإلنترنت ،مع القدرة على التحكم في صالحية وصول كل مستخدم للجزء املخصص له.
وتحتوي أنظمة إدارة املحتوى على مستودعات  Repositoryيتم تخزين الكائنات  Objectsفيها إلعادة استخدامها مرة
أخرى ،فهي تدعم إنشاء الكائنات إلعادة استخدامها أكثر من مرة لتسهيل إدارة املحتوى على شبكة اإلنترنت .وجدير
بالذكر أن أنظمة إدارة املحتوى في صورتها التقليدية في بداياتها كانت على عالقة بالناشرين والبوابات اإللكترونية
والوكاالت اإلخبارية ،بحيث تهتم هذه األنظمة بإنشاء املحتوى وترتيبه وتنظيمه.
أ -2-أنظمة إدارة التعلم :LMS
ً
هي اختصار لعبارة  ،Learning Management Systemوهو عبارة عن نظام رقمي مصمم خصيصا إلدارة مقررات
إلكترونية وإتاحة عمل تعاوني بين املعلم واملتعلم ،حيث يدير هذا النظام كل هذه الجوانب من خالل أتمتة
 Automationلعمليات إدارة التعلم ،وتشمل العمليات عرض جدول املواد الدراسية وتسجيل الطالب وطباعة تقارير
لتقويم مخرجات العملية التعليمية وقائمة بأسماء الطالب وإدارة عملية إدخال درجات الطالب وطباعة الشهادات
وعرض نتائج االختبارات ،فهو نظام يساعد على إدارة العملية التعليمية .ويمكن القول باختصار ،أن أنظمة إدارة التعلم
تقوم بإيصال املحتوى  Contentإلى املتعلمين دون امتالكها أدوات تأليف املحتوى  ،Authoring Toolsوبهذا الشكل
ً
ً
فإن نظام إدارة التعلم ليس نظاما مختصا بإنشاء املحتوى وتطوير.
ومن أمثلة أنظمة إدارة التعلم العامليةBlackboard – Moodle – Edmodo – Schoology – aTutor – :
- Google Classroom – Microsoft classroom – SuccessFactors –Skill Canvas – Desire2Learn
–Soft–WizIQInc – Cornerstone – Instructure – TOPYX – Brightspace – Cypher Learning
– Latitude Learning – EdsbyLitmos – CollaborizeClassroom – DigitalChalk Docebo – eFront
.Educadium
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ومن أمثلة أنظمة إدارة التعلم العربية:
 نظام جسور  : JUSURفي عام  2007قام املركز الوطني للتعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد في اململكة العربيةالسعودية بالتعاون مع الجامعة املاليزية املفتوحة بتقديم نظام إدارة التعلم جسور بهدف إمداد أعضاء هيئة التدريس
والطالب في التعليم العالي بالتقنيات الحديثة في التعليم واستخدام بيئة إلكترونية تفاعلية.
 نظام تدارس  :Tadarusتم تطويره من قبل شركة حرف لتقنية املعلومات و يستخدم نظام تدارس في العديد مناملؤسسات التعليمية مثل عمادة التعليم عن بعد في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية والهيئة العامة لتحفيظ
القرآن الكريم ،املقرأة اإللكترونية العاملية.

أ -3-أنظمة إدارة املحتوى التعليمي :LCMS
هو اختصار لعبارة  ، Learning and Content Management Systemوتمنح هذه األنظمة املستخدمين القدرة
على إنشاء وتعديل وتخزين وإدارة وإعادة استخدام املحتوى التعليمي بشكل أكثر فاعلية ،ويكون ذلك بإنشاء مستودع
 Repositoryيحوي العناصر التعليمية  Learning Objectالخاصة باملحتوى ،بحيث يسهل التحكم فيها وتجميعها
وتوزيعها وإعادة استخدامها بما يناسب عناصر العملية التعليمية.
إن أنظمة إدارة املحتوى التعليمي  LCMSتجمع بين أنظمة إدارة املحتوى  CMSوأنظمة إدارة التعلم  ، LMSويمكن
ً
ً
القول في هذه املرحلة أن نظام إدارة املحتوى التعليمي أصبح نظاما متكامال إلدارة العملية التعليمية.
• ما فائدة الو اقع االفتراض ي لطالب العلم ؟
للواقع االفتراض ي فوائد كثيرة للمتعلم حيث تمكن هذه التكنولوجيا من القيام بجولة افتراضية من مكان آلخر ،والقوة
الرئيسية لهذا األسلوب هو أنه يسمح للمستخدمين برؤية هذا املكان عبر  360درجة واستكشاف عناصره بأبعادها
الثالثية بشكل يسمح بالتفاعل مع املشهد من خالل النقاط الساخنة وهذا يختلف عن مجرد املشاركة في عرض
املعلومات على شاشة الحاسوب.
كما ُيعتقد أن تكنولوجيا الواقع االفتراض ي لها القدرة على تنمية التعلم الذاتي املتمركز حول الطالب عن طريق
استكشاف عالم أقرب للواقعية وأكثر تفاعلية ،كما يتمكن املتعلم من خاللها من التحرك والتجول داخل املشهد مما
يساعده على تنمية قدراته على تصور وفهم وإدراك البيانات العلمية املعقدة والتي ال تعطي دراستها باألبعاد الثنائية الفهم
املطلوب وخاصة في املواد العلمية.
ب -الو اقع املعزز:
الواقع املعزز هو نوع من الواقع االفتراض ي الذي يهدف إلى تكرار البيئة الحقيقية في الحاسوب و تعزيزها بمعطيات
افتراضية لم تكن جزءا منها .و بعبارة أخرى ،فنظام الواقع املعزز يولد عرضا مركبا للمستخدم يمزج بين املشهد الحقيقي
الذي ينظر إليه املستخدم واملشهد الظاهري التي تم إنشاؤه بواسطة الحاسوب و الذي يعزز املشهد الحقيقي بمعلومات
إضافية.يهدف املشهد الظاهري  Virtualsceneالذي تم إنشاؤه بواسطة الكمبيوتر إلى تحسين اإلدراك الحس ي للعالم
الحقيقي الذي يراه أو يتفاعل معه املستخدم .ويهدف الواقع املعزز إلى إنشاء نظام ال يمكن فيه إدراك الفرق بين العالم
الحقيقي و ما أضيف عليه باستخدام تقنية الواقع املعزز ،فعند قيام شخص ما باستخدام هذه التقنية للنظر في البيئة
املحيطة به فإن األجسام في هذه البيئة تكون مزودة بمعلومات تسبح حولها وتتكامل مع الصورة التي ينظر إليها
الشخص(.أوباي)2015،
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• ما هي تطبيقات الو اقع املعزز في التعليم ؟
عموما و حينما يتعلق األمر بإدماج التكنولوجيا في التعليم ،ينطلق العقل البشري ليبدع بال حدود ،و ينتج أفكارا مبتكرة
تجعل أشياء كانت يوما ما جزءا من الخيال العلمي واقعا محسوسا .و تقنية الواقع املعزز ال تخرج عن هذه القاعدة،
لذلك فال حدود لألفكار املتعلقة بكيفية توظيفها ،وفيما يلي عرض لبعض التطبيقات على سبيل املثال ال الحصر:
(أوباي)2015،
ب -1-تطبيقات الفصول الدراسية :هناك تطبيقات عدة يمكن توظيفها لجلب تقنية الواقع املعزز لفصلك الدراس ي،
سنفرد لها مقاال خاصا في وقت الحق إن شاء للا ،حيث تتيح هذه التطبيقات للمستخدمين إنشاء و االندماج في تجارب
الواقع املعزز الخاصة بهم ،بكل سهولة و يسر و بتوظيف أجهزتهم الشخصية أو املدرسية.
ب -2-الواجبات املنزلية املدعمة بالشرح :يمكن استخدام تقنية الواقع املعزز لدعم املتعلمين و مصاحبتهم حين
إنجازهم للواجبات املنزلية .فعندما يتعثر الطالب في إنجاز واجبه املدرس ي ،يمكنه االستعانة بكاميرا هاتفه املتنقل التي
يصوبها نحو النقطة التي تشكل صعوبة بالنسبة له ليظهر له فيديو معد مسبقا من طرف معلمه ،يشرح تلك النقطة،
ويزوده بعناصر تساعده على حل املشكلة.
ب -3-معرض الصور الحية :يمكن استغالل تقنية الواقع املعزز في إعداد معرض لصور هيئة التدريس بالقرب من
مدخل املدرسة ،حيث يمكن للزوار تفحص صورة أي مدرس بواسطة هواتفهم النقالة ،لتدب الحياة في هذه الصورة و
ُت ّ
حدث الزائر عن صاحبها.
ِ
ب -4-عرض حول كتاب :يقوم الطالب بتسجيل عرض موجز للكتاب الذي انتهوا للتو من قراءته ،يتم تحويل العرض إلى
بطاقة معلومات رقمية مرفقة ) (Assigned Digital Informationبواسطة برنامج معلوماتي معد لهذا الغرض،
ُ ّ
مكن أي شخص من الوصول الفوري للعرض املسجل و التعرف على موضوع الكتاب عبر
تلصق على غالف الكتاب ،و ت ِ
مسح بطاقة املعلومات بواسطة الهاتف النقال.
ب -5-تشجيعات الوالدين :يتم تسجيل كلمات موجزة لآلباء و األمهات يقومون من خاللها بتشجيع أطفالهم ،و لصق
بطاقة معلومات أو أي صورة معبرة على مقعد كل طفل .للرجوع إليها و تصفحها بواسطة الهاتف النقال كلما احتاج
املتعلم لتشجيع و تحفيز والديه.
ب -6-ألبوم الصور الحية:يمكن إعداد ألبوم صور ألنشطة السنة الدراسية ،من حفالت و خرجات و ندوات و ما شابه،
و يمكن لكل شخص يود التعرف على معلومات إضافية على نشاط معين أن يمرر هاتفه املتنقل فوق الصورة ليظهر له
فيديو النشاط و كل املعلومات واإلحصائيات و التقارير املتعلقة به.
ب -7-مختبر السالمة:يتم إعداد صور أو بطاقات تحمل رمز السالمة ،و تعلق في جميع أنحاء مختبر العلوم بحيث تشغل
وسائط متعددة عند تفحص الطالب لها بواسطة كاميرات أجهزتهم الذكية ،لتطلعهم على إجراءات و بروتوكوالت
السالمة املختلفة و الخاصة بمعدات املختبر.
ب -8-بطاقات تعليمية للصم وضعاف السمع:باستخدام تقنية الواقع املعزز ،يمكن إعداد بطاقات تعليمية تحتوي
على مفردات يتم ربطها بمقاطع فيديو توضح كيفية التعبير عن هذه املفردات بواسطة لغة اإلشارة.
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كتاب جماعي بعنوان :تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيزتنافسية منظمات األعمال
خامسا -أهمية الذكاء االصطناعي في تطوير العملية التعليمية:
ً
على الرغم من الكالم الكثير والخوف ،من غير املرجح أن تحل اآلالت محل املعلمين في الوقت القريب .وبدال من ذلك،
تعتبر اآلالت وسائل للمساعدة في التغلب على العديد من الحواجز الهيكلية التي تجعل من الصعب ضمان وصول املعلم
الفعال إلى كل طالب.
تواجه النظم املدرسية ً
عددا من التحديات ،على سبيل املثال ال الحصر نقص املعلمين ،واالفتقار إلى طرق واضحة
لتطوير معلمين ذوي الجودة العالية .وحتى أفضل املعلمين يكافحون من أجل تلبية االحتياجات التعليمية املتنوعة
لطالبهم أو إيجاد وقت للتركيز على تطوير مهارات تعلم أعمق لدى الطالب ومهاراتهم غير املعرفية وسط ضغوط لتغطية
التعليم األساس ي.
يوفر الذكاء االصطناعي املجسد لخبرة املعلمين من خالل تبسيط وأتمتة مهام التدريس األساسية لقادة املدارس خيارات
جديدة ملعالجة ثالثة ظروف صعبة، ARNETT, 2016, 2(:مكاوي)24-23 ،2018 ،
 -1عند افتقار املدارس إلى املعلمين الخبراء ،يمكن للذكاء الصناعي املجسد لخبرة املعلمين أن يقطع شوطا طويال نحو
زيادة فعالية املعلمين الحاليين .تظهر األبحاث إلى أن وضع مناهج عالية الجودة ومواد تعليمية عبر اإلنترنت تحت تصرف
املعلمين األقل جودة يمكن أن يحسن األداء األكاديمي للطالب.
 -2عندما يكون املعلمون الخبراء في حاجة ملعالجة تشكيلة من احتياجات الطالب ،حتى املدرسون ذوي الكفاءة العالية
ً
أحيانا ما يجدون صعوبة في تلبية االحتياجات التعليمية املتنوعة لطالبهم .اإلجابة املتعارف عليها قيام املدارس بتدريب
أمرا ً
املعلمين على التمييز بين التدريس ،لكن تنفيذ تعليمات متباينة بإخالص على أساس يومي يمكن أن يكون ً
صعبا.
لحسن الحظ ،يمكن للذكاء االصطناعي توفير العديد من جوانب املحتوى األساس ي ومهارات التدريس ،وإعطاء املعلمين
بيانات تقييم أفضل ،وتقديم توصيات حول مصادر التعلم ،ومنح املعلمين ً
مزيدا من الوقت والطاقة للعمل بشكل فردي
وفي مجموعات صغيرة مع الطالب.
ُ
 -3عندما يحتاج املعلمون الخبراء إلى التدريس أكثر من املحتوى األكاديمي ،تظهر مجموعة متزايدةمن األبحاث أن التعلم
العميق واملهارات الغير املعرفية تلعب ً
دورا ً
مهما إلى جانب إتقان املحتوى في تحديد النتائج االكاديمية وحياة الطالب.
يمنح الذكاء االصطناعي املجسد لخبرة املعلمين قدرة أكبر للمعلمين على مساعدة الطالب على تطوير هذه املهارات الهامة.
ً
 -4بدال من رؤية التقدم التكنولوجي كتهديد ،يجب على املعلمين وقادة التعليم االستفادة من الطرق العديدة التي يمكن
للتكنولوجيا والذكاء االصطناعي من خاللها تحسين عملهم .تتمتع أجهزة الكمبيوتر واملعلمين غير الخبراء واملعلمين
الخبراء بمزايا نسبية تكمل بعضها البعض .تعد أجهزة الكمبيوتر مثالية الستهداف املحتوى األساس ي للطالب والفجوات
في املهارات وتزويد املعلمين ببيانات تقييم في الوقت املناسب .يوفر املعلمين غير الخبراء مثل املساعدين التقنيين
واملعلمين املبتدئين اللمسة اإلنسانية الالزمة لإلشراف على الطالب وتحفيزهم واستكشاف صعوبات التعلم غير
األكاديمية .يقوم املعلمون الخبراء بمهام تدريس معقدة ،بما في ذلك تطوير مناهج تعليمية جديدة ،وتشخيص ومعالجة
صعوبات التعلم غير األكاديمية للطالب ،وتقديم مالحظات حول التواصل الشفهي والكتابي ،وتعزيز ثقافة الفصل
الدراس ي املوجهة نحو التحصيل ،والتحدث مع أولياء األمور عن خطط التعليم الفردية لطالبهم .
 -5يعتبر املعلمون الخبراء املورد األكثر قيمة في النظام التعليمي .ومن غير املعقول اختزال عمل املعلمين الخبراء إلى
إجراءات موحدة أو خوارزميات تلقائية في أي وقت قريب .ومع ذلك ،فإن ضمان حصول كل طالب على تعليم ممتاز ليس
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كتاب جماعي بعنوان :تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيزتنافسية منظمات األعمال
مهمة تافهة .لحسن الحظ ،مع تبسيط االبتكارات وأتمتة جوانب مميزة من التدريس عن طريق الذكاء االصطناعي ،سيرى
املعلمون الفعالون وغير الفعالون على حد سواء قدراتهم معززة بواسطة أجهزة الكمبيوتر .يوفر هذا النمط نظرة ثاقبة
للممارسين وصانعي السياسات الذين يعملون لضمان حصول جميع الطالب على تعليم عالي الجودة.
ً
 -6من املتوقع أن تنتقل الفصول الدراسية قريبا من اإلطار التقليدي للتعلم إلى استخدام مزيج من الروبوتات والذكاء
االصطناعي املصمم حسب الحاجة .وستستفيد نسبة كبيرة ومتزايدة من الطلبة من الروبوتات التي تتسم باالستمرارية
َّ
سيتحرر معلمو الصفوف من األمور اإلدارية وسيتفرغون للتركيز على الطالب.
واملرونة ،كما
ً
ُّ
 -7من املتوقع أن تنتقل الفصول الدراسية قريبا من اإلطار التقليدي للتعلم إلى استخدام مزيج من الروبوتات والذكاء
االصطناعي املصمم حسب الحاجة.
ً
 -8فاملعلمون كثيرا ما يعانون من كثرة األعمال املكتبية ،مثل تصحيح االمتحانات وتقييم الواجبات .ولكن يمكن للذكاء
ّ
االصطناعي أن يقوم بكثير من هذه املهمات ،ويقلص الوقت الالزم للتصحيح والعمل اإلداري من أجل تكريس مزيد من
الوقت للطالب.
 -9وبالنسبة للصف الدراس ي نفسه ،فإن خيارات “الخدمات املتخصصة وفق االحتياجات” التي توفرها تقنيات الذكاء
االصطناعي من شأنها أن تساعد على تحسين استمتاع الطالب خالل الحصص وتحسين درجاتهم في الوقت نفسه .كما إن
الروبوتات ّ
املدربة على نحو جيد يمكنها استكمال دور املعلمين ذوي الخبرة في تقديم الدروس الخصوصية والحصص
اإلضافية لتقوية وتنمية مهارات الطالب.
ً
 -10وثمة مشكلة أخرى يمكن أن تسهم تقنيات وبرمجيات وأساليب ّ
متعددة أيضا وتطبيقات الذكاء االصطناعي في الحد
ِ
ّ
والتطور التقني واملعرفي املضطرد ،لدرجة أنه من املتوقع أن تقتصر
من آثارها ،وتتمثل في هذا االنفجار املعلوماتي
صالحية املعــارف التي يتعلمها املرء في املستقبل على خمس سنوات! وإذا كان تطوير املناهج العلمية وطباعة الكتب
املدرسية عبارة عن عملية طويلة ّ
ومعقدة قد تستغرق هي بدورها خمس سنوات ،فإنه مع الذكاء االصطناعي في األجهزة
والبرمجيات التعليمية فستكون قادرة على استنتاج املعارف واملهارات املطلوبة في وقـت ّ
معين ،وبالتالي تحديث الدروس
ً
تلقائيا وتقديمها للطالب بشكل يناسب احتياجاته وقدراته.
 -11وحتى خارج الصف املدرس ي ،يمكن لتقنيات الذكاء االصطناعي أن ّ
تقدم الدعم املطلوب للطالب .فالطلبة الذين
ِ
ً
َّ
يتعلمون املبادئ األساسية في القراءة والعلوم والرياضيات وغيرها من العلوم يعتمدون أساسا على الشرح من معلميهم
ً
ً
وأهاليهم لفهم هذه األسس والقواعد .وملا كان وقت املعلمين واألهالي ضيقا ،فهذا يضع كثيرا من الضغط على األطراف
َّ
املختلفة وقد ال تكون النتيجة ُمرضية .أما حين يتوفر املساعد الذكي واملتفرغ ،والذي يستطيع فهم نفسية الطالب
ومعرفة قدراته ونقاط قوته وضعفه ،واملوضوعات التي يعاني فيها من قصور في الفهم أو نقص في املعلومات ،فيمكنه
عندئذ أن يكيف املادة العلمية بل حتى العملية التعليمية بأكملها بما يناسب إمكانات الفردّ .
فيقدم املساعدة املطلوبة
ِ
َّ
املحدد وبالشكل املناسب لكل طالب على حدة .وعلى هذا األساس ،يفترض أن تكون النتائج
والدعم الالزم في الوقت
إيجابية بشكل أكبر ،حين يكون لكل طالب ،بغض النظر عن إمكانات أهله املادية ،أو موقعه الجغرافي ،أو قدراته
الذهنية ،فهو معلم خصوص ي بإمكانات العلماء متوفر في كل وقت وكل مكان.
سادسا -السلبيات املحتملة لتوظيف الذكاء االصطناعي في التعليم:
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كتاب جماعي بعنوان :تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيزتنافسية منظمات األعمال
ال يمكن ألحد أن ينكر مساهمة الذكاء االصطناعي في االرتقاء بالتعليم ،وهو دور مرشح للتطور بشكل كبير في السنوات
الالحقة .رغم ذلك يجب مسايرة هذا التقدم التكنولوجي بروية وعقالنية حتى تسلم املدرسة من سلبياته التي والشك لن
يخلو منه .فهناك خطر قيام تقنيات الذكاء االصطناعي بمحاكاة السلوك البشري عن كثب .إذ يمكن أن تؤدي مجموعات
التدريب التي تم اختيارها بشكل سيئ إلى خوارزميات تولد املفاهيم البشرية واملفاهيم النظامية الحالية التي نحاول
الخروج منها .فعلى سبيل املثال ،قد يؤدي االعتماد الكبير على ردود فعل الطالب والتغذية املرتدة منهم إلى خوارزميات
ً
ّ
تقدم لهم مادة علمية تمنحهم حياة دراسية سهلة ،بدال من مادة علمية وتجربة دراسية تعطيهم ما سيساعدهم في تحقيق
ِ
ً
ً
إمكاناتهم .والذكاء االصطناعي الذي ال ينتج نتائج غير متوقعة قد يستحق فحصا دقيقا ملعرفة ما إذا كان قد وقع في هذه
الفخاخ املحتملة( .أوشوبا و ويلسر.)27-1 ،2017 ،
خاتمة:
كلنا يعرف مدى الفوائد العائدة على املنخرطين في أي عملية تعلم ،فماذا لو تم تطبيق هذه التقنيات نفسها والتي تعتمد
على أنظمة الذكاء االصطناعي ملساعدة الدماغ البشري على التعلم بشكل أكثر فعالية قد يبدو هذا في البداية وكأنه ش يء
من روايات الخيال العلمي ،ولكن في الواقع ،هذا هو مستقبل التعليم الحديث وهو ما حاولت الدراسة إبرازه ،حيث
توصلت الدراسة إلى النتائج الختامية التالية:
 بداية الذكاء االصطناعي كنظريات وفلسفة ثم أصبح قواعد وقوانين تحكم ذكاء اآللة ،ثم أصبح خوارزميات تعلم ،لكنهاليوم خرج من عباءتها كلها ولم يعد مجرد علم من العلوم أو خوارزميات فقط ،بل أصبح ثورة صناعية مثله مثل اختراع
اآللة البخارية والكهرباء والشرائح الرقمية.
 من املتوقع أن تنمو استخدامات الذكاء االصطناعي في قطاع التعليم مع ارتفاع عدد الشراكات والحكومات التي تستثمرفيه وفي ظل متطلبات العصر الحديث.
 يرى مختصون بأن نظم الذكاء االصطناعي يمكنها أن تقوم باإلدارة املدرسية بهدف تخفيف األعباء اإلدارية وتقديمخدمة أفضل وجودة عالية بالعمل .وذلك من خالل تحويل نظام اإلدارة املدرسية لنظم إلكترونية تعتمد على الذكاء
االصطناعي ،مما ستسهم في اتخاذ القرارات اإلدارية الصحيحة ،وتوزيع املقررات والحصص الدراسية على املعلمين وفق
قدراتهم واتجاهاتهم ،واكتشاف الطالب املوهوبين وتعزيزهم وذوي صعوبات التعلم وتوفير برامج خاصة لهم ،ومراقبة
سير التعلم لكل طالب مع التواصل املباشر مع أولياء أمور الطلبة بشكل متواصل دون مجهود بشري.
ً
 ساعدت التطبيقات الذكية القائمة على الذكاء االصطناعي املتعلم على التحرر من التعليم بأسلوب واحد .فمثالً
تطبيقات الدروس الخصوصية الذكية ومنصات التعليم املتنوعة أصبحت متوائمة مع كل طالب وفقا مليوله واتجاهاته
واحتياجاته.
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 تشير التوجهات واألبحاث الحديثة في مجال التعليم بالذكاء االصطناعي بأنه كل ما زادت مساحة التعلم بالتطبيقاتالحديثة كل ما قلت عدد الساعات املستغرقة في املدارس وهذا ما يقابل مساحة التعلم الذاتي لدى الطالب.
 تشير بعض الدراسات انه من بين سلبيات الذكاء االصطناعي قد ُيمكن من االستغناء عن املعلم ،وفي اعتقادينا ال يمكناالستغناء عن املعلمين داخل الصف الدراس ي إذ ال يمكن لأللة إظهار العواطف واملشاعر اإلنسانية وإبراز الروابط
ً
األخالقية املهمة في التعليم .ومن املتوقع أن يتم االستغناء كليا عن الكتب املدرسية واملصادر الورقية واستبدالها
بوسائط التعلم الرقمية .
ً
وختاما ،فإن عرض أهمية الذكاء االصطناعي في تطوير العملية التعليمية يتعدى مثل هذا العمل والذي ال يمكن عرضه
في هذه الورقة ،ولكن يمكن إيجاز عدد من التوصيات اآلتية:
 االهتمام بموضوع الذكاء االصطناعي في املناهج التعليمية. دمج تقنيات ونماذج الذكاء االصطناعي في العملية التدريسية والتعليمية. تدريب املعلمين والطلبة على التعامل مع تقنيات ونماذج الذكاء االصطناعي. توفير البيئة التعليمية الالزمة لتعليم تقنيات ومختلف نماذج الذكاء االصطناعي من مختبرات ونوادي ومناهج متكاملة. بذل مزيد من الجهود لالبتكارات التكنولوجية من خالل التدريب على مهارات التعامل مع تقنيات الروبوت والذكاءاالصطناعي.
 لتحقيق االستفادة القصوى من تطبيقات الذكاء االصطناعي في التعليم والتي بدورها تحقيق مخرجات تعليمية بكفاءةوجودة عالية ،يجب أن تعمل جميع عناصر املنظومة التعليمية من مشرفين وموجهين وإداريين ومعلمين تالميذ على نفس
النسق واالتجاه .مع الحرص على تقديم التدريب الكافي للمعلمين واملعلمات واملسؤولين لتفعيل تلك التطبيقات.باإلضافة
إلعادة النظر في املناهج واملقررات املدرسية بحث أن تتضمن تقنيات املعلومات املرتبطة بالذكاء االصطناعي ال سيما في
مقررات الهندسة والرياضيات والعلوم.
قائمة املراجع:
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كتاب جماعي بعنوان :تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيزتنافسية منظمات األعمال
الذكاء االصطناعي وتطبيقاته في القطاع املصرفي :قراءة في التجربة الهندية مع دراسة حالة بنك
HDFC

د .هبة سحنون
جامعة عنابة – الجزائر

د .خير الدين بوزرب
جامعة جيجل – الجزائر

امللخص:
دفعت التحوالت التكنولوجية الهامة التي عرفها العالم منذ عقود كثيرة ،واحتدام املنافسة في القطاع املصرفي مع ارتفاع
التكاليف التشغيلية إلى اتجاه البنوك نحو تبني الذكاء االصطناعي من أجل تعزيز قدرتها التنافسية وتوطيد العالقة بين
البنك واملجتمع.
وتهدف هذه الدراسة ضمن إطار وصفي تحليلي إلى تحليل واقع تبني الذكاء االصطناعي في القطاع املصرفي الهندي ،وقد
خلصت الدراسة إلى االهتمام الكبير للهند بإدراج التحوالت الرقمية الحديثة ضمن القطاع املصرفي رغم وجود جملة من
التحديات التي وجب التعامل معها.
الكلمات املفتاحية:
البنوك ،الذكاء االصطناعي ،التكنولوجيا ،بنك .HDFC

Abstract:
The important technological transformations the world has known for decades, and the
intensification of competition in the banking sector have led to the rise in operational costs to
the direction of banks to adopt artificial intelligence to enhance their competitiveness and
strengthen the relationship between the bank and society.
This study aims at analyzing the reality of the adoption of artificial intelligence in the Indian
banking sector. The study concluded that India has great interest in introducing modern digital
transformations into the banking sector despite the existence of a number of challenges that
must be dealt with.
Keywords:
Banks, Artificial Intelligence, Technology, HDFC Bank.
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كتاب جماعي بعنوان :تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيزتنافسية منظمات األعمال
مقدمة:
يعتبر القطاع املصرفي طرفا رئيسيا في أي اقتصاد ،حيث يعمل على تسهيل حركة األموال من أصحاب الفائض إلى
أصحاب العجز  ،بالشكل الذي يوفر التمويل الكافي ملختلف االستثمارات وبالتالي دفع عجلة التنمية االقتصادية وزيادة
معدالت النمو في مختلف االقتصاديات.
في املقابل من هذا ،تعرف البيئة املصرفية خالل العقود األخيرة درجة كبيرة من الديناميكية والتعقيد ،بسبب موجات
العوملة وتسارع االبتكارات ،هذه األخيرة وضعت البنوك في مختلف الدول أمام تحد كبير أال وهو مسايرة هذه التحوالت
املدفوعة من طرف الشركات املالية الكبيرة من أجل الحفاظ على الحصة السوقية والتوسع أكثر نحو أسواق جديدة.
ويعد االتجاه نحو محاكاة الذكاء البشري أحد أبرز التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم اليوم ،والتي تسعى البنوك
إلى تبنيها من أجل الحد من التكاليف التشغيلية والتقرب أكثر من العمالء بالشكل الذي ينعكس على أداء هذه املصارف.
وتعتبر الهند من االقتصاديات الناشئة التي عرفت موجة من اإلصالحات مع مطلع التسعينيات ،وقد كان القطاع املصرفي
أحد القطاعات الرئيسية التي شهدت إصالحات جذرية هامة ،حيث عملت السلطات املالية في الهند على التحول من
سياسة التدخل الحكومي والتوجيه إلى سياسة التحرير واالنفتاح ،هذه السياسة تقتض ي محاكاة ومسايرة التحوالت
التكنولوجية من أجل نجاح سياسة االندماج في االقتصاد العاملي.
ومن هذا املنطلق يمكن طرح التساؤل الرئيس ي التالي:
-

ما هو و اقع تبني القطاع املصرفي الهندي ألنظمة وتطبيقات الذكاء االصطناعي؟

ولإلحاطة بالتساؤل الرئيس ي يمكن طرح التساؤالت الفرعية التالية:
-

ما املقصود بالذكاء االصطناعي وما هي أهم تطبيقاته؟
ما هي مداخل تأثير الذكاء االصطناعي على القطاع املصرفي؟
ما هي إيجابيات وسلبيات تطبيق الذكاء االصطناعي في القطاع املصرفي؟
ما هي أبرز املبادرات التي قامت بها الهند من أجل إدراج الذكاء االصطناعي في االقتصاد؟
ما هي تحديات تطبيق الذكاء االصطناعي في القطاع املصرفي الهندي؟

أهمية الدراسة:
تنبع أهمية الدراسة من أهمية متغيراتها ،حيث تتناول قطاعا هاما في االقتصاد أال وهو القطاع املصرفي ،على اعتباره
املسئول األول عن توفير رؤوس األموال القتصاديات االستدانة ،كما تبرز أهمية الدراسة من أهمية مسايرة التحوالت
التكنولوجية الرقمية من أجل تعزيز كفاءة املصارف.
أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق ما يلي:
 التعرف على مختلف تطبيقات الذكاء االصطناعي على اعتباره محاكاة للذكاء البشري؛150
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كتاب جماعي بعنوان :تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيزتنافسية منظمات األعمال
 التعرف على مداخل تأثير وتطبيقات الذكاء االصطناعي في القطاع املصرفي؛ تحليل واقع تطبيق الذكاء االصطناعي في القطاع املصرفي الهندي.حدود الدراسة:
تتحدد الدراسة مكانيا في تطبيق الذكاء االصطناعي ضمن القطاع املصرفي في الهند على اعتبارها أحد االقتصاديات
الناشئة التي تولي الذكاء االصطناعي اهتماما بارزا ،كما تتحدد الدراسة ببنك  HDFCعلى اعتباره أبرز البنوك الهندية في
مجال تطبيق الذكاء االصطناعي.
أقسام الدراسة:
تتكون الدراسة من ثالثة مباحث رئيسية تتمثل فيما يلي:
 مدخل عام إلى الذكاء االصطناعي وتطبيقاته القطاع املصرفي في ظل تطورات الذكاء االصطناعي تجربة االتجاه نحو تبني الذكاء االصطناعي في القطاع املصرفي الهندياملبحث األول :مدخل عام إلى الذكاء االصطناعي وتطبيقاته:
غالبا ما ارتبط الذكاء بالبشر ،إال أن التحوالت التكنولوجية واألبحاث العميقة املتواصلة مكنت املختصين من وضع
نماذج وتطبيقات تحاكي الذكاء البشري ،تحت اسم "الذكاء االصطناعي" ،ومن خالل هذا املحور سيتم التطرق إلى
مختلف املفاهيم النظرية املتعلقة بهذا االتجاه.
أوال :مفهوم الذكاء االصطناعي وأهدافه:
قدم للذكاء االصطناعي العديد من التعاريف ،نورد أهمها فيما يلي:
 عرفه  Dan W Pattersonعلى أنه فرع من فروع علم الحاسبات الذي يهتم بدراسة وتكوين منظومات حاسوبيةتظهر بعض صيغ الذكاء ،هذه املنظومات لها القابلية على تقديم استنتاجات مفيدة حول املشكلة املوضوعة ،كما
تستطيع هذه املنظومات فهم اللغات الطبيعية أو فهم اإلدراك الحي وغيرها من اإلمكانيات التي تحتاج إلى ذكاء متى
نفذت من قبل اإلنسان( .محمد الهادي ،2001 ،ص)87
 عرفه الشرقاوي بأنه فرع من علوم الحاسب اآللي الذي يمكن بواسطته خلق وتصميم برنامج الحاسبات التي تحاكيأسلوب الذكاء اإلنساني ،لكي يتمكن الحاسب اآللي من أداء بعض املهام بدال من اإلنسان ،والتي تتطلب التفكير
والتفهم والسمع والتحدث والحركة بأسلوب منطقي ومنظم( .الشرقاوي2011 ،ـ ،ص.)23
 كما عرف على أنه نظام يتعلق بتصميم وتطبيق الخوارزميات للتحليل والتعلم من تفسير البيانات ،فهو ينسقوينظم عدة تقنيات للتعلم ،اكتشاف األشكال ،املنطق ونظريات االحتمال .وهو يبحث في كيفية تطوير تكنولوجيا
الحواسيب حتى يصبح بمقدورها القيام بتصرفات شبيهة بتلك التي يقوم بها الكائن البشري ،مع قابلية للتعلم،
إكمال الواجبات الفيزيائية ،محاكاة الخبرة البشرية واتخاذ القرار(Eletter et al, 2010, p202) .
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كتاب جماعي بعنوان :تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيزتنافسية منظمات األعمال
من خالل هذه التعريفات يمكن تعريف الذكاء االصطناعي على أنه "أحد فروع املعلوماتية التي تدرس تطوير خوارزميات
وتقنيات ذكية لتطبيقها في الحواسيب والروبوتات ،بحيث تمتلك سلوكا ذكيا في أداء املهام أو في حل املشاكل".
ويتكون الذكاء االصطناعي من مفهومين يتم دمجهما ولكنهما مفصوالن من الناحية النظرية ويتطوران في بيئة لتكييف
السلوك أال وهما (شهيبي وآخرون ،2018 ،ص:)6
 -1الذاكرة :يمثلها التخزين وهو شكل من أشكال الذكاء تسمى أيضا الذكاء السلبي.
 -2االستدالل :هي القدرة على التحليل مع إدراك العالقات بين األشياء واملفاهيم من أجل فهم الحقائق وذلك يكون
عن طريق استعمال الذاكرة واملنطق ووسائل أخرى مستقاة من العلوم الرياضية.
الشكل ( :)01مكونات الذكاء في مفهومه االصطناعي
بيئة

ذكاء

تأقلم

استدالل (منطق – استنتاج)

ذاكرة (تخزين – تعرف)

املصدر :شهيبي سامية وآخرين ،)2018( ،الذكاء االصطناعي بين الواقع واملأمول :دراسة تقنية وميدانية ،امللتقى الدولي
حول الذكاء االصطناعي :تحد جديد للقانون؟ ،جامعة الجزائر  ،1الجزائر ،ص .6
ويمكن تلخيص أهداف الذكاء االصطناعي في نقطتين هامتين (األكاديمية العربية البريطانية ،2019،ص:)13
 -1تمكين اآلالت من معالجة املعلومات بشكل أقرب إلى طريقة اإلنسان في حل املسائل ،بمعنى آخر املعالجة
املتوازية حيث يتم تنفيذ عدة أوامر في نفس الوقت وهذا أقرب إلى طريقة اإلنسان في حل املسائل؛
 -2فهم أفضل ملاهية الذكاء البشري عن طريق فك أغوار الدماغ حتى يمكن محاكاته ،كما هو معروف أن الجهاز
العصبي والدماغ البشري أكثر األعضاء تعقيدا وهما يعمالن بشكل مترابط ودائم في التعرف على األشياء.
ثانيا :دو افع االهتمام بالذكاء االصطناعي:
هناك العديد من دوافع االهتمام بالذكاء االصطناعي نوردها فيما يلي( :ماجد ،2018 ،ص.)10
 أصبح الذكاء االصطناعي ضرورة نظرا العتماد مختلف القطاعات عليه ،كما أصبح سريع التطور بجميع مجاالتالحياة لقدرته على تشخيص وعالج مختلف املشاكل؛
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كتاب جماعي بعنوان :تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيزتنافسية منظمات األعمال
-

هناك إمكانية لتعليم وتطوير الذات من خالل برامج الذكاء االصطناعي كآالت التعليم واملنطق والتصحيح الذاتي
والبرمجة الذاتية؛
يسهم الذكاء االصطناعي في تقديم االستشارات القانونية وتحقيق التعليم التفاعلي ،كما يستخدم في املجاالت
األمنية والعسكرية؛
يخفف الذكاء االصطناعي على اإلنسان املشاق واألعمال الخطرة مثل أعمال االستكشاف؛
نظام التعليم سيتغير كمفهوم وكنتيجة لتطبيق مبادئ الثورة الصناعية الرابعة ،حيث سيتركز على التعلم الحس ي
ليلبي متطلبات قطاع الصناعة والذكاء االصطناعي؛
الذكاء االصطناعي لديه القدرة على توفير فرص عمل جديدة وإتاحة الخدمات بتكلفة رخيصة ،واملساهمة في حفظ
األمن ،كما يتيح آليات وحلول ملواجهة التحديات كالجريمة االلكترونية.

-

كما يضاف إلى هذه الدوافع ما يلي (العلي وآخرون ،2009 ،ص :)199-198
إنشاء قاعدة بيانات معرفية منظمة ،حيث يتم تخزين املعلومات بشكل فعال حتى يتمكن العاملون في املؤسسة
وخاصة العاملون منهم في اإلدارات املعرفية من الحصول على املعرفة وتعلم القواعد التجريبية التي ال تتوفر في
الكتب أو مصادر املعلومات األخرى؛
خزن املعلومات واملعرفة املرتبطة بالذكاء االصطناعي حيث يمكن للمؤسسة من حماية املعرفة الخاصة بها من
التسرب والضياع بسبب تسرب العاملين منها باالستقالة أو االنتقال من املؤسسة أو الوفاة؛
إنشاء آلية ال تكون خاضعة للمشاعر البشرية كالقلق أو التعب أو اإلرهاق ،خاصة عندما يتعلق األمر باألعمال
املرهقة التي تمثل خطورة بدنية وذهنية؛
توليد وإيجاد الحلول للمشاكل املعقدة وتحليل هذه املشاكل ومعالجتها في وقت مناسب وقصير.

-

-

وقد اكتسب الذكاء االصطناعي شعبية كبيرة في اآلونة األخيرة ،ويرجع ذلك أساسا إلى ثالثة عوامل وهي :الحجم املتزايد
للبيانات الرقمية املتاحة ،زيادة سعة تخزين البيانات واملعالجة الحسابية وانخفاض تكلفتها ،والتقدم املحرز في
الخوارزميات املستخدمة .وبفضل هذه التغيرات يمكن اآلن االستفادة بشكل أفضل من قدرات الذكاء االصطناعي،
وبالتالي ينمو استخدامه بشكل كبير ،ليس فقط في القطاع املالي فقط ولكن أيضا في االقتصاد بشكل عام (Fernandez,
) ،2019, p1وهو ما يوضحه الجدول املوالي الذي يبرز حجم التمويل املقدم للشركات الناشئة املتخصصة في تطبيقات
الذكاء االصطناعي (رأس املال املخاطر) وفقا لبيانات املفوضية األوروبية.
الجدول ( :)01التمويل املقدم لالستثمارفي الذكاء االصطناعي خالل الفترة ()2017-2012
السنة

2012

2013

2014

2015

2016

2017

حجم التمويل املقدم – مليار يورو

0.64

1.37

1.69

2.42

3.30

11.35

Source : European Commission, (2018), The Age of Artificial Intelligence : Towards a
European for Human-Gentric Machines, European Political Strategy Center, No.(29), March,
p 02.
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كتاب جماعي بعنوان :تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيزتنافسية منظمات األعمال
يبرز من خالل الجدول تزايد حجم التمويل املقدم للشركات الناشئة املتخصصة في تطبيقات الذكاء االصطناعي ،والبارز
من الجدول أن الفترة ما بين  2017-2015شهدت تسارعا في حجم التمويل واالستثمار ،حيث ارتفع حجم التمويل من
 2.42مليار يورو خالل  2015إلى  11.35مليار يورو خالل  ،2017أي أن حجم التمويل تضاعف بحوالي  5أضعاف.
مع ذلك ،فإن هذا املستوى من التنمية يختلف بين دول العالم ،ووفقا للبيانات التي نشرتها املفوضية األوروبية في
ديسمبر  ،2018بلغ االستثمار الخاص في مجال الذكاء االصطناعي أكثر من  6.5مليار يورو في آسيا وأكثر من  12مليار
يورو في أمريكا الشمالية ،بينما في أوروبا بلغ أقل من  3.5مليار يورو ،ويرجع ذلك جزئيا إلى املكانة املتميزة التي تتمتع بها
الشركات التكنولوجية العمالقة اآلسيوية واألمريكية لتطوير أدوات الذكاء االصطناعي ،حيث أن لديها البنية التحتية
والبيانات الالزمة تحت تصرفها ،وفقا لذلك ،تستخدم هذه الشركات استخداما داخليا مكثفا لهذه التكنولوجيا ،كما أنها
أصبحت موردا عامليا رائدا لتطبيقات الذكاء االصطناعي(Fernandez, 2019, p 1).
ثالثا :خصائص الذكاء االصطناعي ومكامن اختالفه عن الذكاء الطبيعي:
ملا كان الذكاء االصطناعي هو أنظمة كمبيوتر تحاكي البشر في تصرفاتهم ،فإن هذا ال يعني أن أي قطعة برمجية تعمل من
خالل خوارزمية معينة ،تقوم بمهام محددة تعتبر ذكاء اصطناعيا ،فلكي يطلق املصطلح على نظام الكمبيوتر ال بد أن
يكون قادرا على التعلم وجمع البيانات وتحليلها واتخاذ قرارات بناءا على عملية التحليل بصورة تحاكي طريقة تفكير
البشر ،وهو ما يعني توافر ثالثة صفات رئيسية هي (خليفة ،2017 ،ص:)63
 القدرة على التعليم :أي اكتساب املعلومات ووضع قواعد استخدام هذه املعلومات.ّ
 إمكانية جمع وتحليل هذه البيانات واملعلومات وخلق عالقات فيما بينها ،ويساعد في ذلك االنتشار املتزايد للبياناتالعمالقة .Big Data
 اتخاذ قرارات بناء على عملية تحليل املعلومات وليس مجرد خوارزميات تحقق هدفا معينا.ويمكن فهم القيمة الكامنة للذكاء االصطناعي بشكل أفضل من خالل مقارنتها مع الذكاء الطبيعي أو الذكاء البشري،
فللذكاء االصطناعي مميزات وايجابيات يلخصها الجدول املوالي.
الجدول ( :)02نقاط االختالف بين الذكاء االصطناعي والطبيعي
نقاط االختالف

الذكاء االصطناعي

الثبات

أكثر ثباتا وديمومة ما بقيت أنظمة الحاسوب
والبرامج دون تغيير.

سهولة النسخ
والنقل
الكلفة
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يسهل نسخ وتوزيع املعلومات ،فعندما يتم خزن
املعلومة في الحاسوب فيمكن نقلها ونسخها بسهولة
إلى أجهزة حاسوب آخر وفي بعض األحيان إلى أي
جهة أخرى من العالم.
أقل كلفة ،حيث توجد ظروف كثيرة يكون فيها شراء
خدمات جهاز الحاسوب أقل كلفة من القوى

الذكاء الطبيعي
أكثر قابلية للتلف من وجهة النظر
التجارية ،حيث يمكن للعمال أن يغيروا
أماكن استخدامهم أو ينسوا املعلومات.
تتطلب عملية نقل املعلومة من شخص إلى
آخر نظاما طويال للتلمذة وتدريس الصفة،
ويستحيل نسخ الخبرة من شخص آلخر
بشكل تام
أكبر تكلفة
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كتاب جماعي بعنوان :تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيزتنافسية منظمات األعمال

التوثيق
السرعة والكفاءة

البشرية الكافية للقيام بنفس الواجبات في نفس
الدرجة.
يمكن توثيق قرارات الحاسوب بسهولة عن طريق
متابعة نشاطات ذلك النظام
تنفيذ واجبات محددة بطريقة أسرع وبشكل أفضل

يصعب إعادة إنتاجه
بطء تنفيذ الواجبات

املصدر :الساملي عالء عبد الرزاق ،)1999( ،نظم املعلومات والذكاء االصطناعي ،ط ،1دار املناهج ،عمان ،األردن ،ص
ص.61-60
ر ابعا :أنواع الذكاء االصطناعي:
يمكن تقسيم الذكاء االصطناعي إلى ثالثة أنواع رئيسية تتراوح بين رد الفعل البسيط إلى اإلدراك والتفاعل ،وهو ما
يوضحه الجدول املوالي.
الجدول ( :)03أنواع الذكاء االصطناعي
املستوى
الذكاء االصطناعي الضيق أو
الضعيف
الذكاء االصطناعي القوي أو
العام
الذكاء االصطناعي الخارق

املفهوم
أبسط أشكال الذكاء االصطناعي ،وتتم برمجة الذكاء االصطناعي للقيام بوظائف
معينة داخل بيئة محددة ،ويعتبر تصرفه بمنزلة رد فعل على موقف معين ،وال يمكن
له العمل إال في الظروف البيئية الخاصة به.
يتميز بالقدرة على جمع املعلومات وتحليلها وعمل تراكم خبرات من املواقف التي
يكتسبها والتي تؤهله ألن يتخذ قرارات مستقلة وذاتية .ومن األمثلة على ذلك السيارات
ذاتية القيادة وروبوتات الدردشة الفورية.
وهي نماذج ال تزال تحت التجربة وتسعى ملحاكاة اإلنسان ،ويمكن هنا التمييز بين
نمطين أساسيين ،األول يحاول فهم األفكار البشرية واالنفعاالت التي تؤثر على سلوك
البشر ،ويملك قدرة محدودة على التفاعل االجتماعي،أما الثاني فهو نموذج لنظرية
العقل حيث تستطيع هذه النماذج التعبير عن حالتها الداخلية ،وأن تتنبأ بمشاعر
اآلخرين ومواقفهم وتتفاعل معها فهي الجيل القادم من اآلالت فائقة الذكاء.

املصدر :خليفة إيهاب ،)2017( ،تأثيرات تزايد دور التقنيات الذكية في الحياة اليومية للبشر ،دورية اتجاهات األحداث،
العدد ( ،)20مركز املستقبل لألبحاث والدراسات املتقدمة ،أبو ظبي ،اإلمارات العربية املتحدة.
خامسا :مجاالت تطبيق الذكاء االصطناعي:
تتمثل عائلة الذكاء االصطناعي في مختلف تطبيقاته العملية التي لها عالقة بالعديد من املجاالت العلمية والتي تؤدي
بدورها وظائف مختلفة يستطيع القيام بها ،لكن ليس بنفس السرعة ودقة هذه التطبيقات ،ويمكن إبراز عائلة الذكاء
االصطناعي في الجدول املوالي.
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كتاب جماعي بعنوان :تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيزتنافسية منظمات األعمال
الجدول ( :)04عائلة الذكاء االصطناعي
املفهوم
التطبيق
النظم الخبيرة هي نظم حاسوبية معقدة تقوم على تجميع معلومات متخصصة (أي في
مجال محدد فقط) من الخبراء ووضعها في صورة يمكن للحاسوب من
تطبيق تلك املعلومات (أو باألحرى الخبرات) على مشكالت مماثلة.
اللغات الطبيعية هي علم فرعي من علوم الذكاء االصطناعي والتي بدورها متفرعة من
املعلوماتية،وتتداخل بشكل كبير مع علوم اللغويات التي تقوم
بالتوصيف اللغوي املطلوب للحاسوب ،وهذا العلم يمكن من صناعة
برمجيات تتمكن من تحليل ومحاكاة فهم اللغات الطبيعية.
الشبكة العصبية هي نظام ملعالجة البيانات بنفس الطريقة التي تقوم بها الشبكة العصبية
الطبيعية لإلنسان أو الكائن الحي ،حيث تحتوي على عدد كبير من
االصطناعية
األنظمة الصغيرة ملعالجة املعلومات تسمى الخلية العصبية.
املنطق الغامض يعتبر املنطق الضبابي أحد التطبيقات املتنامية للذكاء االصطناعي في
األعمال ،وإذا كانت أنظمة الحاسوب الذكية تعتمد على البيانات
املحددة واملؤكدة ،فإن أنظمة املنطق الغامض تتعامل مع البيانات
الغامضة (الضبابية) غير املحددة واالحتمالية عن طريق التبرير الذي
يشابه التبرير البشري الذي يسمح بالقيم التقريبية والبيانات غير
الكاملة واالستدالل على أساسها
املصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على املصادر املبينة في الجدول.

املصدر
(آل سعود،2017 ،
ص)148-147
(آل سعود،2017 ،
ص)148-147

عبد املجيدـ،2009 ،
ص 33
(عبود،2008 ،
ص)391

املبحث الثاني :القطاع املصرفي في ظل تطورات الذكاء االصطناعي:
بينما قيل الكثير في وسائل اإلعالم حول الذكاء االصطناعي في البنوك ،إال أن عددا قليال نسبيا من البنوك بدأ بالفعل في
اإلنتاج أو حتى إجراء أبحاث شاملة في هذه املرحلة كما تشير التقارير ،ومع ذلك ال يمكن للبنوك أن تتجاهل الذكاء
االصطناعي في العصر الحالي.
أوال :تاريخ استخدام الذكاء االصطناعي في القطاع املالي:
تعتبر الثمانينيات املرحلة الحقيقية لبروز الذكاء االصطناعي في القطاع املالي ،وذلك عندما أصبحت النظم الخبيرة أكثر
من منتج تجاري في امليدان املالي ،فمثال قامت  Dupontبإنشاء أكثر من  100نظام خبير الذي ساعدها على توفير قرابة
10ماليين دوالر في السنة ،وواحد من أوائل األنظمة الخبيرة املطبقة في القطاع املالي كان  Pro Traderالذي صممه كل
من  K.C. Chenو  Ting –Peng Lianالذي كان قادرا على التنبؤ بانخفاض 87نقطة في املتوسط داو جونز الصناعي
في عام .1986
خالل فترة التسعينات كانت برامج الذكاء االصطناعي موجهة بشكل كبير نحو اكتشاف االحتيال ،وأحد األنظمة التي
بدأت في عام  1993كان نظام الذكاء االصطناعي  Fincenالذي كان قادرا على مراجعة أكثر من  200.000معاملة
أسبوعيا ،وساعدت على مدى عامين على تحديد أكثر من  400حالة محتملة لغسل األموال التي كانت ستعامل مليار
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دوالر .وعلى الرغم من أن النظم الخبيرة لم تدم طويال في عالم التمويل إال أنها ساعدت في بدء استخدام الذكاء
االصطناعي وساعدته على جعله على ما هو عليه اليوم(Wikipedia, 2019) .
ثانيا :استخدامات وتطبيقات الذكاء االصطناعي في القطاع املصرفي:
من بين التطبيقات املمكنة للذكاء االصطناعي في مجال الخدمات املصرفية نذكر ما يلي:
 -1مكافحة غسيل األموال :تشير مكافحة غسيل األموال إلى مجموعة من اإلجراءات أو القوانين أو اللوائح املصممة
لوقف توليد الدخل من خالل إجراءات غير قانونية ،ففي معظم األحيان يخفي غاسلو األموال أفعالهم من خالل سلسلة
من الخطوات التي تجعل األموال التي تأتي من مصادر غير قانونية أو غير أخالقية تبدو وكأنه يتم كسبها بطريقة
مشروعة.
وتتحول معظم البنوك الكبرى في جميع أنحاء العالم من أنظمة البرامج القائمة على القواعد إلى األنظمة القائمة على
الذكاء االصطناعي والتي هي أكثر قوة وذكاء في مكافحة غسيل األموال خالل السنوات املقبلة ،وقد تم تعيين هذه األنظمة
لتصبح أكثر مرونة ودقة وسرعة مع االبتكارات والتحسينات املستمرة في مجال الذكاء االصطناعي(Mangani, 2017) .
 -2روبوتات الدردشة :على صعيد تفاعل العمالء تستخدم املؤسسات املالية تطبيقات "روبوتات الدردشة" التي تقوم
بدور وكيل لخدمة العميل ،حيث ترتبط هذه التطبيقات املبتكرة عادة بمنصات املراسلة املباشرة الشائعة مثل
فيسبوك ،ماسنجر وواتساب .وتتميز روبوتات الدردشة بمزايا متطورة للتعامل بفعالية مع استفسارات العمالء املرسلة
عبر املنصات االلكترونية ،وتستطيع هذه التطبيقات ربط العمالء مباشرة بالشخص املسئول الذي من شأنه إيجاد حل
مناسب وسريع ملشكالتهم والتعامل بصورة فورية ومباشرة مع قضاياهم ،وتقوم بعض البنوك حاليا بإجراء اختبارات
واسعة لتحديد مدى دور روبوتات الدردشة في توقع احتياجات عمالئها.
ويمكن للمساعد االفتراض ي القائم على تقنية الذكاء االصطناعي تقديم الدعم املطلوب للعمالء عبر مجموعة متنوعة من
املهام الرئيسية ،والتي تشمل التعامل مع سرقة البطاقات املصرفية واإلجابة على األسئلة املتعلقة بمواقع أجهزة الصراف
اآللي بكفاءة عالية ،فضال عن توفير تفاصيل وافية عن ساعات عمل الفروع املصرفية وأسعار العمالت األجنبية
واالستفسار عن الرصيد وتفاصيل املعامالت وغيرها من الخدمات األخرى( .شرف)2019 ،
من املهم اإلشارة إلى أنه ال ينبغي تر ك برامج الدردشة من تلقاء نفسها ،عندما يعرض أحد العمالء موقفا ال يكون روبوت
الدردشة مجهزا للتعامل معه ،يجب عليه تسليم التفاعل سريعا إلى إنسان بسرعة وبسالسة حتى ال يشعر العميل بعدم
الرضا.
 -3الكشف عن الغش واالحتيال :يعد اكتشاف االحتيال أحد الحقول التي حصلت على دعم كبير في تقديم نتائج دقيقة
ومتفوقة بتدخل الذكاء االصطناعي ،حيث يعتبر أحد املجاالت الرئيسية في القطاع املصرفية حيث برزت أنظمة الذكاء
االصطناعي أكثر من غيرها ،بدءا من املثال املبكر للتطبيق الناجح لتقنيات تحليل البيانات في القطاع املصرفي وهو نظام
تقييم االحتيال  Fico-Falconالذي يعتمد على شبكة عصبية لنشر أنظمة الذكاء االصطناعي املتطورة القائمة على
التعلم العميق(Mangani, 2017) .
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كتاب جماعي بعنوان :تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيزتنافسية منظمات األعمال
 -4التحليالت :تقوم التحليالت التي تعتمد على الذكاء االصطناعي باختبار كميات هائلة من البيانات للبحث عن
السلوكات ،التجمعات والعالقات وتسمح للصناعة باالنتقال من مجرد التحليل الوصفي إلى التنبؤ في الوقت الفعلي،
ويمكن للتعلم اآللي أن يحسن العمليات مثل نمذجة املخاطر أو التعرف على الهوية أو كشف االحتيال أو ضمان
االئتمان.
 -5إنشاء التقارير :يمكن أن تحول اللغات الطبيعية إلى نثر ،ويمكن كتابة التقارير وامللخصات عن طريق تجميع كميات
كبيرة من البيانات املهيكلة ووضعها في شكل فقرات تسلط الضوء على النقاط الرئيسية.
 -6أتمتة العمليات اآللية  :RPAيستخدم  RPAعددا من التقنيات لتكرار األنشطة البشرية الروتينية تلقائيا وبشكل
متكرر وبدقة أكبر ،حيث يستعمل املدخالت (سواء على الورق أو رقميا) ،وتفحص هذه املدخالت وتطبق عليها القواعد،
ثم يتم إرسال اإلخراج إلى الخطوة التالية في العملية ،وقد استثمرت جي بي مورغان في مثل هذه التكنولوجيا ،ويطلق عليها
اسم  ،COINوتقوم املنصة بتحليل املستندات القانونية واستخراج نقاط البيانات املهمة والعبارات بشكل أسرع بكثير
مما يتطلبه اإلنسان)Fintechnews Singapore, 2018( .
ثالثا :متطلبات تطبيق ذكاء اصطناعي ناجح في القطاع املصرفي:
وفقا لشركة  Accentureفإن هناك ثالثة إجراءات يجب اتخاذها فورا لالستفادة من الذكاء االصطناعي وهي
):(Marous, 2018
 -1التأكد من وجود إستراتيجية محددة جيدا الستخدام البيانات وتطبيقها ،باإلضافة إلى تحليل كيفية استخدام
البيانات ،مع االتفاق على فهم الدور الذي يمكن أن تلعبه أدوات الذكاء االصطناعي للمساعدة في بناء قيمة
لبيانات املوظفين والعمالء؛
 -2استكشاف إمكانية تطوير "مركز تميز'" للذكاء االصطناعي والذي يمكن أن يوفر قدرة مركزية يمكن تطبيقها
عبر املنظمة ،وقد يتضمن ذلك موارد خارجية يمكن أن توفر املرونة وسرعة التنفيذ؛
 -3إنشاء بيئة قابلة للتطوير لالختبار والتعلم التي يمكنها استكشاف عمليات الذكاء االصطناعي والعمليات
املصرفية مما يزيد من سرعة االبتكار.
ر ابعا :آراء املصرفيين ورجال األعمال حول فرص الذكاء االصطناعي:
باعتبار أن األنشطة املالية عاملية ومتكاملة في العديد من جوانب التفاعل اإلنساني ،يمكن أن يؤدي اعتماد الذكاء
االصطناعي إلى إدخال ابتكارات داخل الصناعة ،لهذا السبب فإن الشركات الناشئة واملؤسسات املالية واملصرفية
يقدمون منتجات وخدمات جديدة تعتمد على الذكاء االصطناعي والتقنيات األخرى.
ويبرز الجدول املوالي نتائج مسح لصناع القرار في مجال الخدمات املالية حول استخدام الذكاء االصطناعي.
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الجدول ( :)05الدراسات االستقصائية لصناع القرارفي مجال الخدمات املالية
الوصف
املصدر
مسح - EUROMONEY-مسح لـ  424من كبار املديرين التنفيذيين من املؤسسات املالية وشركات التكنولوجيا
 BAKER-MCKENZIEاملالية الفائقة وخبراء الذكاء االصطناعي.
)(2016
 يعتقد أكثر من  % 50من املشاركين أن الذكاء االصطناعي سوف يكون له تأثير ماديعلى التجارة ،التحليل املالي ،تقييم املخاطر وإدارة املحافظ االستثمارية خالل السنوات
املقبلة.
 مسح لكبار املديرين التنفيذيين في جميع أنحاء العالم؛تقرير الذكاء الرقمي
)PWC (2017
 يفهم العديد من قادة األعمال قيمة الذكاء االصطناعي؛ ال يعتقد معظم القادة أنهم كانوا في وضع يمكنهم من االستفادة من التكنولوجيا.  %54من املشاركين يقومون باستثمارات في الذكاء االصطناعي؛الفوز بثقة رقمية
)Pwc (2017
  %20فقط من منظماتهم لديها املهارات الالزمة للنجاح مع هذه التكنولوجيا.  %75من الشركات املالية ستستكشف و/أو تنفذ شكال من أشكال تكنولوجيا الذكاءمسح Greenwich
Associates
االصطناعي خالل العامين املقبلين لتحليل مجموعات البيانات الكبيرة؛
()2017
  % 52من املشاركين يعتقدون أن محللي أبحاث االستثمار هم املوظفون املختصينللعمل معهم أو استبدالهم بنوع من الخدمات املستندة إلى الذكاء االصطناعي.
Source: Dravis Paul, Dravis Evelyn, (2018), Artificial Intelligence in Finance: the Road
Ahead, Future Perfect Machine , available at: http://www.futureperfectmachine.com/s/AI-inFinance-The-Road-Ahead-FPM-Dravis-pklz.pdf

وفي تقرير ) Digital Banking Report (2018تم إجراء دراسة استطالعية ضمت  107مصرفي في مؤسسات
مصرفية مهمة حول العالم ،حول أهمية حلول التعلم اآللي والذكاء االصطناعي البديلة ،خالل  18شهرا املقبلة ،وقد
كانت النتائج كما هو موضح في الشكل املوالي.
الشكل ( :)02نتائج دراسة استطالعية حول أهمية تطبيقات الذكاء االصطناعي

Source : Marous J, (2017), Banking Must Move From Mobile-First to AI- First, the Financial
Brand, Available at: https://thefinancialbrand.com/65338/banking-ai-ui-artificial-intelligence)data/ (12/07/2019 at 14h.00
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يبرز من خالل الشكل أن الذكاء االصطناعي يحظى بأهمية بارزة ،حيث تبرز النتائج أن نسبة ضئيلة من املصرفيين يرون
أن الذكاء االصطناعي غير مهم ،حيث كانت الرغبة في تحسين تجربة العمالء ،وسجل االئتمان وتقليل عمليات االحتيال
والغش في مقدمة االستخدامات ،في حين كانت املساعدة الذكية /الصوتية في املرتبة األخيرة من حيث األهمية.
خامسا :إيجابيات وسلبيات تطبيق الذكاء االصطناعي في القطاع املصرفي:
 -1ايجابيات تطبيق الذكاء االصطناعي في القطاع املصرفي :من بين الفوائد الرئيسية لتطبيق الذكاء االصطناعي في
القطاع املصرفي نذكر ما يلي:
أ -تخفيض التكاليف :وذلك عن طريق تحويل املهام من البشر إلى الذكاء االصطناعي ،وتسريع وقت االستجابة والحفاظ
على اطالع األفراد على آخر التغييرات التنظيمية ،وتوفير الوقت عن طريق إعداد التقارير ،وقد قام بنك أوف نيويورك
ميلون بتطوير ونشر املئات من برامج الكمبيوتر اآللية ،وتم إنشاء هذه الروبوتات لتنفيذ مهام متكررة تتراوح من البرامج
اآللية إلى اإلستجابة لطلبات البيانات من املراجعين الخارجيين ،إلى األنظمة التي تصحح األخطاء في التنسيق والبيانات.
()Fintechnews Singapore, 2018
ويوفر الذكاء االصطناعي في املكاتب األمامية والوسطى أكبر فرصة لتحقيق وفرات في التكاليف عبر البنوك ،حيث تعمل
البنوك على االستفادة من الذكاء االصطناعي في الواجهة األمامية لتسهيل عملية تحديد هوية العمالء واملصادقة عليها
وتقليد املوظفين املباشرين من خالل روبوتات الدردشة واملساعدين الصوتيين وتعميق عالقات الزبائن .كما يتم تطبيق
الذكاء االصطناعي من قبل البنوك ضمن وظائف املكتب الوسطي لكشف ومنع عمليات االحتيال في املدفوعات وتحسين
عمليات مكافحة غسيل األموال .وقد قدرت وفرات الكلفة اإلجمالية املحتملة للبنوك من تطبيقات الذكاء االصطناعي
بمبلغ  447مليار دوالر بحلول  ،2023ويمثل املكتب األمامي والوسطي  416مليار من هذا املجموع حسب دراسة
.(Digalaki, 2019 ) Business Insider Intelligence
ويبين الجدول املوالي قنوات ومقدار وفورات التكلفة في البنوك حسب دراسة Business Insider Intelligence

الجدول ( :)06استخدامات الذكاء االصطناعي ووفورات الكلفة املترتبة عنها في البنوك
القناة
حجم وفرات الكلفة
حاالت االستخدام
الرئيسية

استخدامات الذكاء االصطناعي
املكتب الوسطي
املكتب األمامي
 217مليار دوالر
 199مليار دوالر
مكافحة الغش واملخاطر
الصيرفة التحادثية،
مكافحة غسيل األموال
تكنولوجيا املقاييس
الحيوية

املكتب الخلفي
 31مليار دوالر
ضمان االئتمان والعقود
الذكية

Source : Business Insider Intelligence, (2019), The $ 450B Opportunity for the Application of
Artificial Intelligence in the Banking Sector and Exampales of How Banks Are Using AI,
Available at: https://businessinsider.com/the-ai-in-banking-report-2019-6?IR=T/ (13/07/2019
)at 13h.00

ب -تحسين أداء املصرف :يعمل الذكاء االصطناعي على زيادة اإليرادات وتحسين فعالية املوظف وتجربة العمالء
املحسنة من خالل رسائل البريد االلكتروني املستهدفة والعروض األخرى ،واستخدام تحليالت الصوت لتحديد الحاالت
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كتاب جماعي بعنوان :تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيزتنافسية منظمات األعمال
التي تحتاج إلى عناية إنسانية بسرعة عن طريق السماح للموظفين بالتركيز على اختبار أعلى قيمة وزيادة إنتاجية مندوبي
املبيعات)Fintechnews Singapore, 2018( .
وتستخدم البنوك األنظمة القائمة على الذكاء االصطناعي للمساعدة في اتخاذ قرارات القروض واالئتمان بشكل أكثر
استنارة وأمانا وربحية في الوقت الحالي ،كما ال تزال العديد من البنوك محصورة جدا في استخدام درجات االئتمان
وتاريخ االئتمان ومراجع العمالء واملعامالت املصرفية لتحديد ما إذا كان الفرد أو الشركة جدير باالئتمان أم ال.
ت -املساعدة على االمتثال التنظيمي :الصيرفة هي واحدة من القطاعات األكثر تنظيميا في االقتصاد في مختلف دول
العالم ،وتستخدم الحكومات سلطاتها التنظيمية للتأكد من أن عمالء البنوك ال يستخدمون البنوك الرتكاب الجرائم
املالية مثل االحتيال وغسيل األموال ،وعلى هذا النحو يتعين على البنوك االمتثال لألنظمة التي ال تعد وال تحص ى التي
تتطلب منهم معرفة عمالئهم ومنع غسيل األموال ودعم خصوصية العمالء ومراقبة التحويالت البنكية واالمتثال
ملجموعة من اللوائح اإلضافية.
ويعتبر االلتزام الرقابي املصرفي تكلفة كبيرة ومسؤولية أعلى إذا لم يتم إتباعها ،نتيجة لذلك تتطلع البنوك إلى مساعدين
افتراضيين أذكياء ومراقبين ملراقبة املعامالت ومراقبة سلوكيات العمالء ومراجعة وتسجيل املعامالت ملختلف أنظمة
االمتثال .
ث -التواصل خارج ساعات العمل املصرفي :يعد الذكاء االصطناعي في البنوك أحد أكثر تطبيقات الذكاء االصطناعي
تأثيرا من خالل استخدام مساعدين للمحادثة أو الدردشة ،إلشراك العمالء على مدار الساعة طوال أيام األسبوع ،حيث
أصبح العمالء مرتاحون بشكل متزايد من خالل الدردشة التي تتعامل مع أشياء كثيرة ،حتى املحادثات الخاصة املتعلقة
باملعامالت املصرفية والخدمات املصرفية واملهام األخرى التي ال تتطلب بالضرورة تدخال بشريا ،باإلضافة إلى إرسال
استفسارات خدمة العمالء واملحادثات حول املعامالت الفردية ،فإن البنوك قد وجدت نتائج جيدة في استخدام
 Chatbotsلتوعية عمالئها بالخدمات والعروض اإلضافية على سبيل املثال قد ال يكون عمالء األعمال على دراية
بالخدمات التجارية وعروض القروض التي يمكن أن تساعد في حل مشكالت الدفع أو االئتمان.
ج -املساعدة على االستثمار :تتعمق بعض البنوك في عالم الذكاء االصطناعي من خالل استخدام أنظمتها الذكية
للمساعدة في اتخاذ القرارات االستثمارية ودعم أبحاثها املصرفية االستثمارية ،حيث تعمل أنظمة الذكاء االصطناعي على
الكشف عن فرص إضافية من خالل النماذج واالستكشاف.
باإلضافة إلى ذلك ،تقدم العديد من شركات الخدمات املالية مستشارين آليين  Robo Advisersيمكنهم مساعدة
عمالئهم على إدارة أموالهم بشكل أفضل ،فمن خالل التخصيص ،الدردشة ،النماذج الخاصة بالعميل يمكن لآلليين
توفير إرشادات عالية الجودة حول قرارات االستثمار ،ويكونون متوفرين متى احتاج العميل إلى مساعدتهم(schmelzer, .
)2019

 -2سلبيات الذكاء االصطناعي في القطاع املصرفي :إن تكييف الذكاء االصطناعي في القطاع املصرفي له بعض العيوب
املرتبطة به ،ويمكن إبراز ذلك على النحو التالي)Alzaidi, 2018, p142( :
 -1تساهم األتمتة الكاملة للعمليات املصرفية إلى إضعاف اإلشراف؛
 -2االفتقار إلى القدرة على اتخاذ القرارات في ظل الظروف الخاصة؛
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 -3يتطلب املزيد من بروتوكوالت األمان لتطوير بيئة آلية آمنة؛
 -4الذكاء االصطناعي سوف يحل محل البشر في سلسلة القيمة ،أي القيام باملهام التي يؤديها البشر حاليا ،والقيام
بهذه املهام بشكل أسرع وأكثر دقة ،مما يجعل الكثير من املوظفين زائدين عن الحاجة ،مما يسهم في زيادة
معدالت البطالة.
املبحث الثالث :تجربة االتجاه نحو تبني الذكاء االصطناعي في القطاع املصرفي الهندي:
تعتبر الهند من االقتصاديات الناشئة التي عرفت مرحلة تحول ناجحة من سياسة التوجيه الحكومي إلى سياسة التحرر
واالندماج في االقتصاد العاملي ،حيث انطلقت هذه اإلصالحات مع مطلع التسعينات ،وقد كان القطاع املالي أحد
القطاعات الرئيسية التي شهدت تحوالت جوهرية.
أوال :مبادرات الحكومة الهندية لتعزيز التوجه نحو الذكاء االصطناعي:
أعربت الحكومة الهندية خالل السنوات األخيرة عن عزمها على االستثمار بكثافة في الذكاء االصطناعي ،وقد برز ذلك جليا
من خالل املبالغ املرصودة لذلك ،حيث خصصت ميزانية العام  2018مبلغ  480مليون دوالر ( 3103كرور روبية) لبرنامج
الرقمنة الهندي ،حيث خصص هذا املبلغ لالستثمار على نطاق واسع في البحث والتدريب وتنمية املهارات في جملة من
املجاالت منها :الروبوتات ،الذكاء االصطناعي ،التصنيع الرقمي ...ويتم ذلك في شكل مشاريع مشتركة ،برامج داخلية وفرق
عمل للذكاء االصطناعي .وفي حين أن معظم هذه املبادرات تتعلق بالتطبيق األوسع للذكاء االصطناعي في االقتصاد ككل،
هناك العديد من املبادرات الخاصة التي تؤثر بشكل غير مباشر على الصناعة املصرفية واملالية ،وتشمل املبادرات
الحكومية ما يلي ): (Shyam, 2017, pp 11-12
 -1فرقة عمل الذكاء االصطناعي :تضم فرقة العمل الذكاء االصطناعي التي أنشأتها وزارة التجارة والصناعة أعضاء
متميزين من عدد من القطاعات بما في ذلك القطاع املصرفي واملالي ،وقد حدد تقرير فرقة العمل الصادر في مارس 2018
عن عشرة مجاالت رئيسية أين يعتبر الذكاء االصطناعي عامل تمكين للتنمية االجتماعية واالقتصادية للهند ،وتعتبر
الصناعة املالية واحدة من املجاالت التي تم تحديدها إلدراج الذكاء االصطناعي من أجل تنمية الهند ،وذكر التقرير أن
استخدام الذكاء االصطناعي في التكنولوجيا املالية يساعد في توسيع نطاق املدفوعات االلكترونية واملعامالت غير
الورقية.
 -2وزارة شؤون الشركات :اقترحت وزارة شؤون الشركات أنها سوف تستخدم الذكاء االصطناعي للكشف عن االحتيال
املالي واملعامالت املشبوهة ،وتعتزم الوزارة استخدام الذكاء االصطناعي في بوابة الوزارة للكشف عن الحاالت الشاذة التي
قد ال يتم اكتشافها عند استخدام األنظمة التقليدية .ويمكن استخدام هذه الحاالت الشاذة واألنشطة املشبوهة
للتخلص من الشركات املنخرطة في عمل ميزانيات عمومية مخادعة ،من أجل ضمان أنه في حالة اكتشاف أي تباين يمكن
اتخاذ إجراءات ضد هذه الشركات.
 -3البنك االحتياطي الهندي :أنشأ البنك االحتياطي الهندي مجموعة عمل مشتركة بين الهيئات التنظيمية لدراسة
القضايا املتعلقة بالخدمات املالية واملصرفية الرقمية في الهند .وتهدف مجموعة العمل إلى فهم االبتكارات املهمة في
صناعة التكنولوجيا املالية وكيفية قيام مختلف الجهات باستخدام األساليب ،املنتجات والتقنيات الجديدة ،ويصف
تقرير العمل الصادر في فبراير  ،2018استخدام الذكاء االصطناعي والروبوتيك في تحليل البيانات وإدارة املخاطر كأحد
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أهم االبتكارات .كما قام البنك االحتياطي الهندي بإنشاء معهد التنمية واألبحاث في التكنولوجيا املصرفية في عام 1994
كمنظمة تجري البحوث في مجال التكنولوجيا الناشئة وتطبيقاتها في القطاع املصرفي .وقد كان للمنظمة دور فعال في
إجراء البحوث في مجال استخدام الذكاء االصطناعي في البنوك والتمويل ،كما يتطلع البنك االحتياطي إلى االستفادة من
األحكام التي يمكن أن توفرها تحليالت البيانات الضخمة واستخدامها في ممارستها لسلطات صنع السياسات ،كما تم
إنشاء مخبر علوم البيانات خالل نهاية .2018
 -4مبادرات الهند الرقمية ،صنع في الهند ،واملهارة الهندية :أعطت مبادرات الهند الرقمية وصنع في الهند دفعة كبيرة
الستخدام الذكاء االصطناعي وأنثرنت األشياء في قطاع البنوك والتمويل خاصة مع االتجاه نحو املدفوعات الرقمية،
وأخذت الهند خطوة كبيرة نحو اعتماد وتطوير الثورة الصناعية الرابعة التي تهدف إلى رقمنة كاملة للقطاعات املختلفة
بما في ذلك الخدمات املصرفية باستخدام أنثرنت األشياء ،الذكاء االصطناعي وتحليالت البيانات الضخمة .عالوة على
ذلك ستساعد مبادرة املهارة الهندية ) ،(Skill Indiaفي إعادة تشكيل القوى العاملة نحو أداء مهام جديدة وعالية املهارة
والتي ستكون مفتاح التنفيذ الناجح للذكاء االصطناعي في قطاع التمويل .ويفحص التقرير الصادر عن الهيئة الوطنية
لتطوير املهارات بعنوان متطلبات املهارة واملوارد البشرية في قطاع البنوك ،الخدمات املالية والتأمين" قطاع البنوك،
الخدمات املالية والتأمين في الهند ،بما في ذلك أصحاب املصلحة الرئيسيين واملخاطر واالتجاهات الرئيسية في هذا
القطاع.
 -5الشراكات اإلستر اتيجية في الهند :جذبت مبادرات الذكاء االصطناعي في الهند اهتماما كبيرا من الشركات غير
الهندية ،ووفقا ملعهد  Brookingفإن  % 70من أبحاث الذكاء االصطناعي في الهند تحدث في شركات غير هندية .وقد
قادت حكومة الهند الطريق من خالل عدد من شراكات القطاع الخاص ،فعلى سبيل املثال قامت شركة NITI
 AAYOGمع  Microsoftو  Focus Healthلتجربة تقنية للكشف املبكر عن مرض الشبكية السكري ،وهي مسألة
مهمة للغاية حيث تواجه الهند وباء السكري .باإلضافة إلى ذلك فإن جهاز  Nethraالذي طورته شركة Forus Health
يعتبر جهاز محمول يمكنه الكشف عن أمراض واضطرابات العين الشائعة.
قطاع مهم آخر للهند هو صناعة الزراعة ،حيث تستأثر الصناعة الزراعية في الهند بنسبة  % 7.68من إجمالي الناتج
املحلي ،وهي نسبة أعلى بكثير من املتوسط العاملي البالغ  ،% 6.1ومن أمثلة الشراكات في هذا القطاع شاركت NITI
 AAYOGو  IBMفي تطوير نموذج للتنبؤ بعائد املحاصيل باالستفادة من أدوات الذكاء االصطناعي لتوفير معلومات
في الوقت الحقيقي للمزارعين ،ويوفر نموذج الذكاء االصطناعي املبتكر تحليال تنبؤيا لتحسين إنتاجية املحاصيل وإنتاجية
األتربة ومراقبة املدخالت الزراعية واإلنذار املبكر عن تفش ي اآلفات واألمراض من خالل معالجة البيانات من أجهزة
االستشعار عن بعد املتصلة عبر األقمار الصناعية وبطاقات صحة التربة وتنبؤات الطقس الصادرة عن إدارة األرصاد
الجوية الهندية ....إلخ ،وهذا يحسن دقة وعمق املعلومات املتاحة للمزارعين،حتى يتمكنوا من تحسين مواردهم بشكل
أفضل ويميلون إلى محاصيلهم بشكل أكثر إستراتيجية .ويجري توسيع نطاق املشروع وتكراره إلى عشر مقاطعات.
وتستخدم حكومة والية آندرا براديش البيانات لدفع القرارات املتعلقة بكيفية تقديم التعليم وتعمل حاليا على خفض
معدل التسرب في املدارس ،بالشراكة مع مايكروسوفت .استنادا إلى عوامل املدخالت مثل النوع االجتماعي ،الديموغرافيا
االجتماعية واالقتصادية،واألداء األكاديمي ،والبنية التحتية للمدرسة ،ومهارات املعلمين يمكن للتطبيق املدعوم من
 Azure Machine Learningأن يجد أنماطا تنبؤية .من خالل هذه األفكار يمكن ملسئولي التعليم في املقاطعة التنبؤ
باحتمالية معدل تسرب الطالب وتقديم جلسات استشارية للطالب وأولياء أمورهمPillay, 2018, p43)( .
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ثانيا :محركات التوجه نحو الذكاء االصطناعي في القطاع املصرفي الهندي:
هناك مجموعة من العوامل التي دفعت بالهند إلى تبني الذكاء االصطناعي كتوجه عام في االقتصاد بصفة عامة والقطاع
املالي واملصرفي بصفة خاصة ،ويبرز الجدول املوالي العوامل املحركة لالستثمار في الذكاء االصطناعي وفقا لعينة من
املؤسسات الناشطة في االقتصاد الهندي ووفقا لبعض مؤسسات القطاع املصرفي الهندي وفقا لدراسة لـ Capgemini
.Research Institute

الجدول ( :)07العوامل املحركة لالستثمارفي الذكاء االصطناعي في الهند
العامل
زيادة رضا العمالء
توفير رؤى أرقى للعمالء
تخفيض التكاليف
املوارد البشرية الحرة
تحسين املبيعات
تخفيض عدد املوظفين
تقليل األخطاء
التناسب مع املنافسين

االقتصاد الهندي بصفة عامة ( 86مؤسسة)
% 26
% 25
% 14
%7
%10
%8
%6
%3

القطاع املصرفي ( 32مؤسسة)
% 25
%28
%3
% 13
%16
%9
%6
%0

Source : Agarwal A et Al, (2019), AI Revolution in Indian Banking, Capgemini, available at:
www. Capgemini.com (12/07/2019 at 12h.00).

يبرز من خالل الجدول أن العوامل الدافعة لالستثمار في الذكاء االصطناعي في القطاع املصرفي بصفة خاصة تتعلق
بتوفير تجربة فريدة للعمالء بالدرجة األولى ،في حين أن األهداف الداخلية املتعلقة بتخفيض التكاليف ،تقليل عدد
املوظفين والتناسب مع املنافسين ال تعتبر عوامل دافعة قوية لتبني الذكاء االصطناعي ضمن مؤسسات القطاع.
ثالثا :تجربة بنك  HDFCفي تطبيق الذكاء االصطناعي:
يعتبر بنك  HDFCمن البنوك الهندية التي تحوز على مكانة هامة في القطاع املصرفي الهندي بصفة عامة واالقتصاد
الهندي بصفة خاصة ،ومن خالل هذا املحور سيتم تحليل واقع تبني الذكاء االصطناعي في هذا البنك.
-1التعريف ببنك  :HDFCيعتبر بنك ( HDFCمؤسسة تمويل اإلسكان) شركة هندية للخدمات املصرفية واملالية
مقرها في مومباي ،بطاقم إداري بلغ في سبتمبر  2018حوالي  94907موظف دائم ،تحت إدارة .Aditya Puri
ويعتبر بنك  HDFCأكبر بنك في الهند من القطاع الخاص من حيث حجم األصول ،كما احتل املرتبة األولى من حيث
القيمة السوقية اعتبارا من فيفري  ،2016في حين احتل املركز  69ضمن ترتيب أفضل  100عالمة تجارية عاملية ضمن
تقرير .BRANDZ
وقد تأسس البنك في عام  ،1994مع مكتبه املسجل في مومباي .وقد تم افتتاح فرعه األول في منطقة ،Sandoz House
لتتوسع شبكة فروعه لتصل في نهاية  2018إلى  4805فرع ،كما عمل البنك على توسيع نطاق خدماته من خالل توفير
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حوالي  12260جهاز صراف آلي في  2657مدينة وبلدة ،كما أصدر البنك عددا كبيرا من البطاقات االلكترونية ضمن
سعيه لتطوير الصيرفة االلكترونية والوصول إلى أكبر حصة سوقية.وتجدر اإلشارة إلى وجود فروع للبنك في البحرين،
هونج كونج ودبي(Wikipedia).
ويشمل نشاط البنك تقديم خدمات مصرفية إلى أصحاب الثروات والشركات والحكومات واملؤسسات املالية وصناديق
االستثمار وكذلك شركات التأمين ،وقد تملك البنك بنك سينتوريون في البنجاب خالل سنة  2008والتي اعتبرت أكبر
عملية استحواذ في تاريخ القطاع املصرفي الهندي ،وقد أدى هذا االستحواذ إلى ارتفاع عدد فروعه( .سلمان.)2008 ،
 -2تجربة روبوت الدردشة  EVAفي بنك  :HDFCيعد املساعد االفتراض ي االلكتروني  Evaأول وأكبر برنامج دردشة
مصرفي معتمد على الذكاء االصطناعي في الهند ،وقد تم إطالقه من قبل Bengaluru- Based Senseforth AI
 Researchخالل مارس  ،(Hebbar, 2017) 2016وقد تم تصميم هذا البرنامج بهدف االستفادة من أحدث التقنيات
للمساعدة في خدمة العمالء بشكل أفضل وأسرع .ويستخدم املساعد أحدث تقنيات الذكاء االصطناعي واللغات
الطبيعية لفهم استعالم املستخدم وجلب املعلومات ذات الصلة من آالف املصادر املحتملة .كل ذلك في غضون أجزاء
من الثانية ،ويمكن للعمالء الحصول على املعلومات التي يبحثون عنها على الفور من خالل التحدث مع املساعد
االفتراض ي االلكتروني باللغة البشرية بدال من البحث أو النقر فوق األزرار أو االنتظار على املكاملة(.املوقع الرسمي لبنك
 ،)HDFCوتبين الصورة املوالية روبوت الدردشة  EVAلبنك .HDFC
الشكل ( :)03بو ابة روبوت الدردشة EVA

املصدر :املوقع الرسمي لبنك https://www.hdfcbank.com/./ (15/07/2019 at 14h.00). ،HDFC

قامت  EVAبالفعل بالرد على أكثر من  5ماليين استفسار من حوالي مليون عميل بدقة أكثر من  ،% 85وتلقت ايفا
أكثر من  20.000محادثة يوميا من العمالء من جميع أنحاء العالم .ويتميز املساعد االفتراض ي االلكتروني EVA
بمجموعة من الخصائص يوضحها الجدول املوالي:
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الجدول ( :)08خصائص املساعد االفتراض ي االلكتروني EVA

مضمونها
الخاصية
متاح في كل وقت املساعد االفتراض ي االلكتروني ايفا متاح على مدار الساعة وطوال أيام األسبوع للمساعدة في
االستفسارات املتعلقة بالخدمات املصرفية
السرعة والسهولة يستخدم  EVAالستكشاف املنتج بشكل مريح ومعرفة امليزات والفوائد البارزة ومختلف
املعامالت.
دائم التعلم والتطور
كلما تم التفاعل بشكل أفضل ،تم التحصل على فهم أفضل
املصدر :املوقع الرسمي لبنك https://www.hdfcbank.com/ (15/07/2019 at 14h.00). ،HDFC
ويغطي املساعد االفتراض ي االلكتروني املجاالت التالية (املوقع الرسمي لبنك:) HDFC
✓
✓
✓
✓
✓

الحصول على عنوان فرع من فروع البنك؛
معرفة الوثائق املطلوبة للحصول على قرض؛
كيفية الحصول على االئتمان؛
األسعار والرسوم املطبقة؛
الحصول على رمز  IFSCلفرع من الفروع.

يتم العثور على املساعد االفتراض ي االلكتروني على جميع املنصات االلكترونية لبنك  ،HDFCمثل املوقع االلكتروني،
كما يمكن الوصول إلى املساعد من خالل مساعدة جوجل ،وعبر .Amazon Echo
ر ابعا :تحديات تطبيق الذكاء االصطناعي في القطاع املصرفي الهندي:
يواجه التنفيذ الواسع للتكنولوجيا املتطورة في القطاع املصرفي الهندي العديد من التحديات يمكن إيجازها فيما
يلي):(Bhushan, 2018
 -1االفتقار إلى بيانات موثوقة وعالية الجودة :وفقا لـ  Rishi Auroraمن  Accentureيتمثل التحدي الرئيس ي في
توفر البيانات الصحيحة ،فالبيانات هي شريان الذكاء االصطناعي وأي مشكلة هشاشة ناتجة عن بيانات لم يتم التحقق
منها تشكل شاغال خطيرا للشركات ،كما أن نظام الكشف عن االحتيال لن يكون فعال دون املعلومات الصحيحة.
 -2تعدد اللغات :يرى  Abhay Pendseأن لدى الهند أكثر من  150لغة مع عدد كبير من السكان الناطقين بها ،تعتمد
التطبيقات التي تستخدم الكالم إلى نص أو النص إلى كالم على مكتسبات وتقنيات معالجة اللغة الطبيعية ،ويمكن
للبنوك استخدام التقنيات الحالية للبدء في دعم بعض اللغات الهندية الرئيسية .ولكن من أجل الوصول بشكل فعال إلى
عدد أكبر من السكان في الهند ،يلزم تحقيق املزيد من التقدم على جبهة البرمجة اللغوية العصبية.
 -3ندرة املوارد البشرية املدربة :التحدي األكبر لتطبيق الذكاء االصطناعي في القطاع املصرفي هو ندرة املوارد البشرية
املدربة ،فالقوى العاملة الحالية ليست على دراية بأحدث األدوات والتطبيقات ،كما تمثل تكنولوجيا الذكاء االصطناعي
تهديدا كبيرا للموظفين الزائدين عن الحاجة في القطاع املصرفي.
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أحد التحديات املهمة التي تواجه الصناعة وليس فقط البنوك في الهند هو عدم توفر األشخاص ذوي املهارات العلمية
الصحيحة للبيانات ،مع وجود عدد صغير فقط من علماء البيانات الجيدين املتاحين للقيام بعمل الذكاء االصطناعي،
تحتاج الصناعة إلى العمل مع الجامعات في الهند لتطوير علماء البيانات املهرة باإلضافة إلى تطوير برامج تدريب داخلية
لتدريب املوظفين على مهارات علوم البيانات.
 -4صعوبة الوصول وخصوصية البيانات :يعد الوصول إلى البيانات وخصوصية البيانات جانبا أساسيا في عمل
البنوك التي تعتمد على الذكاء االصطناعي ،ستكون هذه الجوانب ذات أهمية قصوى مع إدخال تنظيمات في أوروبا مثل
الالئحة العامة لحماية البيانات) .يسري تنظيم الالئحة العامة لحماية البيانات حاليا على املواطنين األوروبيين ،لكن لدى
الهند ودول أخرى أنظمة خاصة للبيانات .وسيكون على البنوك في الهند بناء أنظمة الذكاء االصطناعي مع الالئحة العامة
لحماية البيانات ولوائح الخصوصية املماثلة.
خاتمة:
أصبح التوجه نحو تبني الذكاء االصطناعي في األعمال املصرفية ضرورة ملحة تمليها التحوالت السريعة التي تعرفها البيئة
املصرفية الدولية ،والتي أصبح التعقيد والحركية السمة الرئيسية املميزة لها ،ومن خالل هذه الدراسة تم التوصل إلى
مجموعة من النتائج ،والتي على أساسها تم وضع بعض املقترحات.
نتائج الدراسة:
في نهاية هذه الدراسة تم التوصل إلى مجموعة النتائج التالية:
 تعتبر الخصائص الفريدة التي تميز الذكاء االصطناعي عن الذكاء البشري الدافع الحقيقي نحو االستثمار في الذكاءاالصطناعي خالل العقود األخيرة؛
 لتطبيق الذكاء االصطناعي في القطاع املصرفي جملة من االيجابيات تشمل زيادة رضا العمالء والتقرب أكثر منهم،وتخفيض التكاليف؛
 يساهم تطبيق الذكاء االصطناعي في التقليل من املظاهر السلبية املرافقة للعمل املصرفي كحاالت الغش ،غسيلاألموال وتقليل األخطاء البشرية؛
 يتم تطبيق الذكاء االصطناعي في القطاع املصرفي من خالل جملة من املداخل كروبوتات الدردشة ،وأتمتة العمليات؛ على الرغم من االيجابيات التي يطرحها االستثمار في الذكاء االصطناعي إال أن هناك جملة من التحديات التي قد تحولدون التطبيق الواسع لهذه التطبيقات ولعل البطالة أحد أهم هذه التحديات؛
 عملت الحكومة الهندية على وضع مجموعة من الخطط والبرامج لتطبيق الذكاء االصطناعي في االقتصاد بصفة عامةوالقطاع املصرفي بصفة خاصة؛
 هناك جملة من العوامل الدافعة لتوجه القطاع املصرفي الهندي نحو تبني الذكاء االصطناعي ،ولعل أهمها الرغبة فيتحقيق رضا العمالء.
 نجحت تجربة روبوت الدردشة ايفا في بنك  HDFCبالهند في الرد على انشغاالت العمالء والشكاوي املقدمة بشكل فعال؛ يعتبر تعدد اللغات وندرة املعلومات وغياب العنصر البشري املؤهل أحد أهم التحديات التي تواجه تطبيق الذكاءاالصطناعي بشكل أوسع في القطاع املصرفي الهندي.
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مقترحات الدراسة:
من خالل النتائج املتوصل إليها يمكن اقتراح ما يلي:
 على البنوك االستفادة بشكل أفضل من القدرات الجديدة من خالل االبتكار املستمر بالسرعة والحجم ،وإعادةاالستثمار حسب الضرورة الستخالص القيمة املثلى من التقنيات التي تدعم الذكاء االصطناعي؛
 ضرورة العمل على استخدام إطار ذكي يزيد من عمل األفراد ،ويعيد تعريف كيفية عملها بأتمتة ذكية ،ويطلق العنانللنمو من خالل البيانات؛
 ضرورة تطوير املهارات وصقلها والحاجة إلى مراجعة املناهج التعليمية في جميع االقتصاديات املبتدئة في هذا املجاللتدريس املهارات التي تتطلبها التقنيات والتطبيقات الجديدة حتى يتسنى للخرجين التأهل لشغل الوظائف.
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كتاب جماعي بعنوان :تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيزتنافسية منظمات األعمال
أنظمة النقل الذكية كأحد تطبيقات الذكاء االصطناعي :تجربة اإلمارات العربية املتحدة (إمارة دبي)
نموذجا

أ .زكية آكلي
جامعة تيزي وزو – الجزائر

د .فريدة كافي
املركز الجامعي ميلة – الجزائر

امللخص:
هدفت هذه الدراسة إلى إبراز أهمية أنظمة النقل الذكية كأحد تطبيقات الذكاء االصطناعي في دولة اإلمارات العربية
املتحدة ،التي تهدف من خالل ذلك إلى تحسين وتسهيل قطاع النقل من جهة ،ورسم صورة أفق التكنولوجيات الذكية
املتنامية بشكل واضح من جهة أخرى.
وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج كان أهمها أن تطبيق الذكاء االصطناعي على نشاط النقل من خالل أنظمة النقل
الذكية في دولة اإلمارات العربية املتحدة وبالتحديد إمارة دبي يعد من األنظمة املتقدمة التي تقدم منظومة تقنيات
متقدمة تعمل كأنظمة متكاملة مع أنظمة االتصاالت ليستفاد منها في تسهيل عملية النقل.
الكلمات املفتاحية:
النقل ،أنظمة النقل الذكي ،الذكاء االصطناعي ،اإلمارات العربية املتحدة.

Abstract:
The aim of this study is to highlight the importance of intelligent transportation systems as an
application of artificial intelligence in the U.A.E. State, which aims to improve and facilitate
the transport sector on the one hand, and draw a picture of growing smart technologies
horizon clearly.
The study has multiple results the most important application of artificial intelligence to
transport activity through intelligent transport systems in the U.A.E and specifically The
Emirate of Dubai is one of the advanced systems that offer advanced technology system as
integrated systems with communication systems to be used to facilitate the transfer.
Keywords:
Transport, Intelligent Transport Systems, Artificial Intelligence, U.A.E.
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مقدمة:
یعد النقل الركيزة األساسیة لالقتصاد نظرا لدوره الفعال في توفير احتیاجات مختلف القطاعات ،إضافة إلى توفير
احتیاجات أفراد املجتمع ،غير أن تزايد عدد السكان واعتمادهم على وسائط النقل أدى إلى ظهور مجموعة من املشكالت
املروریة كاالزدحام املروري والحوادث املروریة ،ارتفاع مستویات التلوث ،وزیادة وقت التنقل وغيرها ،وقد كانت هذه
املشكالت تحل بالطرق التقلیدیة من خالل إنشاء طرق جديدة أو توسیع الطرق القائمة .غير أن التطور التقني الذي
شهده القرن العشرین من اتساع كبير لتكنولوجیا املعلومات اختراعا واستخداما یوفر حلوال حدیثة وجذریة لهذه
املشكالت بفضل أنظمة النقل الذكیة التي تمكن من االستفادة القصوى من السعة الكامنة غير املستخدمة للطریق
اعتمادا على التقنیات الحدیثة وصوال إلى إدارة مروریة أكثر كفاءة .فكان البد من اللجوء إلى أنظمة حديثة قادرة على
استيعاب املعارف وتطويرها وهذا من خالل الذكاء االصطناعي الذي يعد اليوم من امليادين الحديثة التي تستقطب
اهتمام العديد من الدول.
وتعد دولة اإلمارات العربية املتحدة أحد الدول التي حفر اسمها في تاريخ تطبيقات تقنية الحاسوب املتقدمة وتحديدا في
مجاالت الذكاء االصطناعي وتطبيقها على قطاع النقل من خالل أنظمة النقل الذكية خاصة وبالتحديد في إمارة دبي ،وهو
ما يفسر توجه الدولة لتفعيل تقنيات الجيل الرابع لتحقيق أهدافها املستقبلية.
ومن هذا املنطلق تتمثل إشكالیة الدراسة في السؤال الجوهري اآلتي:
 كيف توجهت دولة اإلمارات العربية وبالتحديد إمارة دبي لتفعيل تطبيقات الذكاء االصطناعي في قطاع النقل منخالل أنظمة النقل الذكية ؟
ویتمثل هدف هذه الدراسة في التعرف على أنظمة النقل الذكیة وأهم فروعها وتطبيقاتها في ظل التطور السريع
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وذلك في ظل التوجه العاملي نحو تطبيقات الذكاء االصطناعي.
وتنبع أهمیة الدراسة من أهمیة تطبیق أنظمة النقل الذكیة لتشجيع سياسة النقل األكثر توجها نحو االستدامة ،وإبراز
الوسائل واألنظمة الحديثة املعتمدة من الهيئات املختصة في قطاع النقل بدولة اإلمارات العربية املتحدة في ميدان الذكاء
االصطناعي.
وقد تم اعتماد املنهج الوصفي التحلیلي ،وهو املنهج الذي ّ
يعبر عن الظاهرة املراد دراستها كما توجد في الواقع ،وقد تم
االستعانة بمختلف األبحاث والدراسات السابقة ملعالجة املوضوع.
ولإلجابة عن اإلشكالية املطروحة والوصول إلى األهداف املراد تحقيقها سوف نعالج العناصر التالية:
 الذكاء االصطناعي :مقاربة نظرية. اإلطار النظري ألنظمة النقل الذكیة. -تجربة اإلمارات العربية املتحدة "إمارة دبي" كنموذج ناجح في تطبیق أنظمة النقل الذكیة.
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املبحث األول :الذكاء االصطناعي :مقاربة نظرية:
 .1مفهوم الذكاء االصطناعي:
رغم اختالفات األكاديميين والفالسفة وأهل العلم في تعريف وتحديد مفهوم الذكاء في حد ذاته ،إال أن اإلجماع في مفهوم
الذكاء االصطناعي وارد منذ ظهور أوائل البحوث في بداية سنوات .1950
والذكاء االصطناعي ( )Artificial intelligenceهو التيار العلمي والتقني الذي يضم الطرق والنظريات والتقنيات التي
تهدف إلى إنشاء آالت قادرة على محاكاة الذكاء.
ويعتبر املتخصصون في علم اآلليات واملعلوماتية أن هذا التعريف واضح وملم بمجالهم ،بينما يشير آخرون إلى أن هذا
النص غير واضح كتعريف كامل لطبيعته في حد ذاتها فعلم العصر الحديث معتمد على التجديد واالبتكار
والتغيير(.قمورة وآخرون ،2018 ،ص )05
وعليه يمكن تعريف الذكاء االصطناعي كما يلي :علم يهتم بصناعة آالت تقوم بتصرفات يعتبرها اإلنسان تصرفات ذكية،
أو ببساطة أكثر يعرفه رسل بيل  -أحد العاملين في هذا املجال -على أنه محاولة جعل اآلالت العادية تتصرف كاآلالت التي
نراها في أفالم الخيال العلمي( .بن الطيب ومهلول ،2019 ،ص .)90
ويتكون الذكاء اآللي من مفهومين يتم دمجهما ،ولكنهما مفصوالن من الناحية النظرية ويتطوران في بيئة لتكييف السلوك
أال وهما كما يظهر في الشكل املوالي:
أ .الذاكرة :يمثلها التخزين ،وهو شكل من أشكال الذكاء تسمى أيضا الذكاء السلبي.
ب .االستدالل :هي القدرة على التحليل مع إدراك العالقات بين األشياء واملفاهيم من أجل فهم الحقائق ،وذلك يكون عن
طريق استعمال الذاكرة واملنطق ووسائل أخرى مستقاة من العلوم الرياضية.
الشكل ( :)01مكونات الذكاء في مفهومه االصطناعي

ذكاء

بيئة
تأقلم

ذاكرة:
 تخزين -تعرف

استدالل:
 منطق -استنتاج

املصدر :قمورة وآخرون ،)2018( ،الذكاء االصطناعي بين الواقع واملأمول :دراسة تقنية وميدانية ،امللتقى الدولي حول
الذكاء االصطناعي :تحد جديد للقانون ؟ ،جامعة الجزائر  ،1الجزائر.
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وقد عرف  Pattersonالذكاء االصطناعي بأنه نوع من فروع علم الحاسبات الذي يهتم بدراسة وتكوين منظومات
حاسوبية تظهر بعض صيغ الذكاء ،وهذه املنظومات لها القابلية على استنتاجات مفيدة جدا حول املشكلة املوضوعة
كما تستطيع هذه املنظومات فهم اللغات الطبيعية أو فهم اإلدراك الحي وغيرها من اإلمكانيات التي تحتاج إلى ذكاء متى ما
نفذت من قبل اإلنسان (.شيخ ،2018 ،ص )82
كما عرف الذكاء االصطناعي بأنه محاكاة لذكاء اإلنسان وفهم طبيعته عن طريق عمل برامج للحاسب اآللي قادرة على
محاكاة السلوك اإلنساني املتسم بالذكاء ،ويوجد الذكاء االصطناعي حاليا في كل مكان حولنا ،بداية من السيارات ذاتية
القيادة والطائرات املسيرة بدون طيار وبرمجيات الترجمة أو االستثمار وغيرها الكثير من التطبيقات املنتشرة في الحياة.
(ماجد ،2018 ،ص ص )12-11
وعليه يمكننــا القــول أن الــذكاء االصــطناعي هــو إســم أطلــق علــى مجموعــة مــن األساليب والطرق الجديدة في برمجة
األنظمة الحاسوبية والتي يمكن أن تـستخدم لتطـوير أنظمـة تحـاكي بعـض عناصـر ذكـاء اإلنـسان وتـسمح لهـا بالقيـام
بعمليـات اسـتنتاجية عـن حقــائق وقــوانين يــتم تمثيلهــا فــي ذاكــرة الحاســب (.األكاديمية العربية البريطانية للتعليم العالي،
بدون سنة نشر).
ويتطرق الذكاء االصطناعي إلى املجاالت التالية( :روابح وبوداح ،2015 ،ص )203
 اللغة الطبيعية Natural Language Processing الروبوت Robotics التعرف على الكالم Speech Undrstanding الشبكات العصبية االصطناعية Neural Network -األنظمة الخبيرة Expert Systems

 .2أهمية الذكاء االصطناعي ومكوناته:
يمكن اإلشارة عموما إلى بعض جوانب هذه األهمية ،إال أن أهمية الذكاء االصطناعي أكبر من أن تحص ى في نقاط سريعة
ولكن يمكن اإلشارة إلى أبرز جوانبها كما يلي( :شنبي ،2016 ،ص )157
 من املتوقع أن يسهم الذكاء االصطناعي في املحافظة على الخبرات البشرية املتراكمة بنقلها لآلالت الذكية؛ يتمكن اإلنسان من استخدام اللغة اإلنسانية في التعامل مع اآلالت عوضا عن لغات البرمجة الحاسوبية ،مما يجعلاستخدام اآلالت في متناول كل شرائح املجتمع حتى ذوي االحتياجات الخاصة ،بعدما كان التعامل مع اآلالت املتقدمة
حكرا على املتخصصين وذوي الخبرات؛
 يلعب الذكاء االصطناعي دورا هاما في الكثير من امليادين الحساسة كاملساعدة في تشخيص األمراض ووصف األدوية،واالستشارات القانونية واملهنية ،والتعليم التفاعلي ،واملجاالت األمنية والعسكرية ،وغيرها من امليادين األخرى؛

173

املركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستر اتيجية والسياسية واالقتصادية ،برلين  -أملانيا
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 تسهم األنظمة الذكية في املجاالت التي يصنع فيها القرار ،فهذه األنظمة تتمتع باالستقاللية والدقة واملوضوعية ،وبالتاليتكون قراراتها بعيدة عن الخطأ واالنحياز والعنصرية أو األحكام املسبقة أو حتى التدخالت الخارجية أو الشخصية؛
 تخفف اآلالت الذكية عن اإلنسان الكثير من املخاطر والضغوطات النفسية ،وتجعله يركز على أشياء أكثر أهمية وأكثرإنسانية.
ويرتكز علم الذكاء االصطناعي على مبدأين أساسيين هما :تمثيل البيانات والبحث ،ويتكون الذكاء االصطناعي من ثالث
مكونات أساسية( :محمد ،2005 ،ص )93
✓ قاعدة املعرفة (Knowledge Base) ،غالبا ما يقاس مستوى أداء النظام بداللة حجم ونوعية قاعدة املعرفة التي
يحتويها.
✓ منظومة آلية االستدالل ) ، (Gine Inferenceوهي إجراءات مبرمجة تقود إلى الحل املطلوب من خالل ربط القواعد
والحقائق املعينة ،بتكوين خط االستنباط واالستدالل.
✓ واجهة املستفيد ) ، (User Interfaceوهي اإلجراءات التي تجهز املستفيد بأدوات مناسبة للتفاعل مع النظام خالل
مرحلتي التطوير واالستخدام.
 .3مجاالت وتطبيقات الذكاء االصطناعي:
يستخدم الذكاء االصطناعي في العديد من املجاالت العسكرية والصناعية واالقتصادية والتقنية والطبية والتعليمية
والخدمية األخرى  ...ومن بين أهم تطبيقاته ما يلي( :بن الطيب ومهلول ،2019 ،ص )07
 السيارات ذاتية القيادة والطائرات بدون طيار؛ اإلنسان اآللي (الروبوت) وهو جهاز ميكانيكي مبرمج للعمل مستقال عن السيطرة البشرية ،ومصمم ألداء األعمالوانجاز املهارات الحركية واللفظية التي يقوم بها اإلنسان ،فضال عن استخداماته األخرى املتعددة باملفاعالت النووية
وتمديد األسالك وإصالح التمديدات السلكية التحت أرضية واكتشاف األلغام وصناعة السيارات وغيرها من املجاالت
الدقيقة؛
 التحكم الالخطي كالتحكم بالسكك الحديدية؛ األجهزة الذكية القادرة على القيام بالعمليات الذهنية كفحص التصاميم الصناعية ،ومراقبة العمليات واتخاذ القرار؛ املحاكاة املعرفية باستخدام أجهزة الكمبيوتر الختبار النظريات حول كيفية عمل العقل البشري والوظائف التي يقومبها كالتعرف على الوجوه املألوفة واألصوات أو التعرف على خط اليد ومعالجة الصور واستخالص البيانات واملعلومات
املفيدة منها وتفعيل الذاكرة؛
 التطبيقات الحاسوبية في التشخيص الطبي بالعيادات واملستشفيات وإجراء العمليات الجراحية؛ برامج الذكاء االصطناعي في تحليل البيانات االقتصادية كالبورصة وتطوير أنظمة تداول األسهم؛ برامج األلعاب كألعاب الشطرنج وألعاب الفيديو؛174
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 عناقيد جوجل البحثية على جهاز الحاسوب عبر اإلنترنت؛ التطبيقات الخاصة بتعلم اللغات الطبيعية املختلفة وقواعد فهم اللغات املكتوبة واملنطوقة آليا والرد على األسئلةً
بإجابات مبرمجة مسبقا ،وأنظمة الترجمة اآللية للغات بشكل فوري؛
 األنظمة الخبيرة التي تستطيع أداء مهام بطريقة تشبه طريقة الخبراء وتساعدهم على اتخاذ قراراتهم بدقة اعتمادا علىجملة من العمليات املنطقية للتوصل إلى قرار صحيح أو جملة من الخيارات املنطقية ،ويعد هذا أكثر وأهم اهتمامات
الذكاء االصطناعي في الحاضر واملستقبل.
 خدمات املنازل الذكية ،واألسلحة ذاتية العمل ،والهواتف الذكية ،وأجهزة التلفاز الذكية ،ومئات التطبيقات األخرى...الخ.
املبحث الثاني :اإلطار النظري ألنظمة النقل الذكیة:
 .1تعريف أنظمة النقل الذكیة:
إن التطور التقني في مجال املعلومات واالتصاالت الذي ميز نهایة القرن العشرین وبدایة القرن الواحد والعشرین أثر على
املجتمعات من حیث زیادة اعتمادها على املعرفة والتقنیات الرقمیة في أداء أنشطتها املختلفة ،وساهم في ظهور املدن
الذكیة املرتكزة على التقنیات الذكیة الشاملة في حل مشكالت املدن املختلفة بتطبیقاتها املتنوعة مثل :الحكومة
اإللكترونیة ،التجارة اإللكترونیة ،الخدمات الطبیة عن بعد ،التعلیم عن بعد ،املباني الذكیة ،املراقبة البیئیة إضافة إلى
أنظمة النقل الذكیة والتي سیتم التركيز عليها.
برز مؤخرا اسم "نظم النقل الذكية ")»  (Intelligent Transportation Systems « ITSكلفظ موحد ملا كان يعرف
سابقا باسم "النظم الذكية للمركبة والطريق" )»  (Intelligent Vehicle - Highway Systems « IVHSفي
الواليات املتحدة األمريكية يطلق عليها اسم تقنيات املعلومات للنقل على الطرق (Road Transport Informatics
)»  « RTIأو التقنيات املتقدمة للمعلومات واالتصاالت في النقل )» (Advanced Transport Telemetric « ATT
كما هو الحال في أوربا وأحيانا بجمع االسمين كليهما في اليابان.
الشكل ( :)02شبكة نظم النقل الذكية

املصدر:خليفة خالد وآخرون ،)2018( ،تقنية نظم النقل الذكية كإستراتيجية في التقليل من تلوث الهواء ،املجلة
الدولية للعلوم والتقنية ،العدد (،)13مركز العلوم والتقنية للبحوث والدراسات ،الزاوية ،ليبيا ،ص .05
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كتاب جماعي بعنوان :تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيزتنافسية منظمات األعمال
وتعرف نظم النقل الذكية بأنها استخدام تقنیات الحاسب اآللي وااللكترونیات وتكنولوجیا املعلومات واالتصاالت في
مجال النقل( .شنبي ،2017 ،ص)41
وتعرف أیضا بأنها استخدام تقنیات الحاسب اآللي وااللكترونیات واالتصاالت والتحكم ملجابهة العدید من التحدیات التي
تواجهنا في النقل البري مثل تحسين مستويات السالمة واإلنتاجية والحركة العامة ،بالرغم من تفاقم االزدحام واستمرار
األخطار املحدقة بسالمة املتنقلين وزيادة الشح في ميزانيات الجهات املسؤولة عن النقل (.القاض ي ،1999 ،ص )68
كما تعرف نظم النقل الذكية كذلك بأنها استخدام تكنولوجیا املعلومات واالتصاالت لتوفير معلومات عن أداء مرافق
النقل وكفاءة التنقل ،كما تشمل الطرق السریعة الذكیة ،التحكم الذاتي /بدون سائق ،االتصال بين السیارات ،إدارة
املرور بين املدن ،تنفیذ الحدود القصوى للسرعة ،توفير السالمة واألمن أثناء التنقل ،وتحسين التنقل ،وبذلك تساهم في
تحسين البنیة التحتیة القائمة لجعل التنقل أكثر كفاءة بدال من إنشاء بنیة تحتیة جدیدة أو توسیع البنیة التحتیة
الحالی ،مما یوفر مكاسب بیئیة ومالیة ( .لعلمي وآخرون ،2017 ،ص )77
 .2أهداف أنظمة النقل الذكیة
یسعى نظام النقل الذكي إلى تحقیق جملة من األهداف نلخص أهمها في الجدول التالي:
األهداف
 .1زيادة الكفاءة التشغيلية لنظام
النقل وزيادة سعته

الجدول ( :)01أهداف أنظمة النقل الذكیة
التفصيل
• زيادة الكفاءة التشغيلية.
• زيادة السرعات وتقليل التوقفات.
• تقليل التأخير عند نقاط التحويل بين وسائط النقل.
• تقليل التكاليف التشغيلية للبنية التحتية.
• زيادة األشغال للمركبات الخاصة وزيادة استخدام النقل العام.
• تسهيل تحصيل أجرة ركوب النقل العام.
• تقليل التكاليف التشغيلية لنقل البضائع وزيادة إنتاجيته.

 .2تحسين مستويات الحركة
والراحة للمتنقلين

• زيادة فرص االنتقال الشخص ي.
• تخفيض التكاليف الشخصية لالنتقال بما في ذلك:
 تقليل زمن الرحلة وزيادة موثوقيته وتقليل تكلفته. زيادة مستوى السالمة واألمن الشخص ي.•
-

 .3تحسين مستوى السالمة املرورية
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تخفيض تكاليف حركة البضائع للشاحنين:
تخفيض زمن االنتقال وتكلفته.
تقليل إجهاد السائق.
الحفاظ على أمن البضاعة.
تحقيق السالمة (مثال من خالل متابعة املواد الخطرة).

• تقليل عدد الحوادث وشدتها وتكلفتها وتقليل سرقة املركبات.
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كتاب جماعي بعنوان :تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيزتنافسية منظمات األعمال
• تقليل عدد الوفيات.
• زيادة مستوى األمن الشخص ي.
 .4تخفيض استهالك الطاقة والحد • تقليل انبعاثات عوادم السيارات "الغاز العادم هو أحد املكونات
من اآلثار البيئية
الرئيسية في انبعاثات السيارات" واستهالك الوقود بسبب االزدحام.
• تقليل التلوث الضوضائي.
• تقليل مضايقة املرور لألحياء السكنية.
 .5تحسين اإلنتاجية االقتصادية • زيادة تداول معلومات األحداث الطارئة واالزدحام.
الحالية واملستقبلية لألفراد • تقليل تكاليف جمع املعلومات.
واملنظمات واالقتصاد العام
• التنسيق والتكامل في عمليات الشبكات وإدارتها واستثماراتها.
• تحسين التكيف مع التغيرات في متطلبات أداء النظام وتقنياته.
املصدر :القاض ي سعد بن عبد الرحمن ،)1999( ،نظم النقل الذكية :أهم موضوعاتها وفرص تطبيقها في اململكة العربية
السعودية ،ندوة النقل البري بين املاض ي والحاضر ،جامعة امللك عبد العزيز ،السعودية ،ص .69
 .3أساسيات أنظمة النقل الذكية ومجاالت استخدامها:
هي تطبيقات متقدمة ومتكاملة ألجهزة استشعار ،تعتمد على أجهزة حاسب آلي ،برمجيات ،واستراتيجيات إدارة الهدف
وتوفير إدارة ونقل املعلومات باستخدام أنظمة اتصاالت تساهم في الكفاءة اإلنتاجية والرفاهية واألمان.
وبشكل عام تنقسم العناصر املكونة ألنظمة النقل الذكية إلى ثالثة أقسام مترابطة تتمثل فيما يلي( :شنبي ،2016 ،ص
)159
 وسائل تجميع املعطيات؛ تقنية معالجة البيانات؛تقنيات السيطرة والتحكم ونقل املعلومات.
وتتعدد مجاالت استخدام أنظمة النقل الذكية ،ومن أهمها نذكر ( :شنبي ،2016 ،ص )159
 إدارة الطرق السريعة؛ التحكم في اإلشارات املرورية؛ إدارة النقل العام؛ إدارة الحوادث املرورية؛ تحصيل رسوم العبور إلكترونيا؛ معابر السكك الحديدية؛177
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كتاب جماعي بعنوان :تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيزتنافسية منظمات األعمال
 املعلومات املخصصة للمسافرين في النقل اإلقليمي متعدد الوسائط. .4وظائف أنظمة النقل الذكیة وتطبيقاتها:
تصنف نظم النقل الذكية إلى خمسة أصناف متعارف عليها بين املعنيين ،وفي ما يلي عرض موجز لكل من هذه األصناف
وتطبيقاتها والخدمات املختلفة التي تقدمها:
أ .األنظمة املتقدمة إلدارة املرور :تدمج مختلف النظم الفرعیة التي تسمح بتوفير البیانات املختلفة ملركز التحكم اآلني
عن وضعیة املرور في الوقت الحقیقي والتنبؤ بظروفه مما یسمح بتخطیط أكثر كفاءة للعملیات ،وتوفر هذه األنظمة
عدة مزايا من بینها:
 التحكم باملرور من خالل تقییم أداء الطرق السریعة والشوارع املزودة باإلشارات املروریة والتنسیق بینها وبين عملیاتالنقل العام ملوازنة الطلب مع السعة ضمن نظام النقل؛
 إدارة الحوادث باستخدام تقنیات متقدمة تسمح بالكشف املبكر عن وجود الحوادث الطارئة والتأكد من وقوعها بهدفتحسين زمن االستجابة لها بإرسال الفرق واملعدات الالزمة ملعالجتها؛
 إ دارة االزدحام املتكرر وغير املتكرر وما ینتج عنه من انعكاسات سلبیة متمثلة في زیادة مدة الرحلة وتكلفتها ومخاطرالتعرض لحوادث إضافة إلى زیادة معدل التلوث بسبب الوقود املحترق أثناء االزدحام ،وذلك اعتمادا على وسائل عدیدة
منها :استخدام اللوحات اإللكترونیة املتغيرة لحدود السرعة ،استخدام اللوحات االلكترونیة ملعلومات الرحلة واالزدحام؛
 إدارة الطلب على االنتقال بتطبیق نظام استخدام الحارات املروریة املخصصة للمركبات عالیة اإلركاب ،وكذا التحكمبمواقف السیارات وتكلفتها وتسعيرة الدخول للطرق واستخدام أسالیب إعطاء أفضلیة الحركة؛
 اختبار غازات عوادم السيارات من خالل مراقبة جودة الهواء اعتمادا على الحساسات واتخاذ اإلجراءات الكفیلةبتقلیل االنبعاثات الغازیة بناء على املعلومات املجمعة( .لعلمي وآخرون ،2017 ،ص ص )80-79
ب .األنظمة املتقدمة ملعلومات املتنقلين :تقوم هذه األنظمة بالحصول على املعلومات من الجهات املختصة وتحلیلها
وتوصیلها وعرضها ملساعدة املتنقلين على الحركة من مكان انطالقهم إلى املكان الذي یقصدونه ،وتقوم هذه النظم على
تحقيق احتياجات املتنقلين من حيث السالمة والكفاءة والراحة( .القاض ي ،1999 ،ص )71
ت .األنظمة املتقدمة ملر اقبة املركبات :توفر تقنیات متطورة من خالل الجمع بين الحساسات والحاسبات اآللیة ونظم
التحكم في املركبات ،تساعد املركبات على تحدید املعوقات التي تواجهها وتالفيها من خالل توفير عدة مزايا نذكر منها:
 تفادي االصطدام الطولي من خالل الكشف املسبق عن االصطدامات املحتملة والعوائق الثابتة أمام املركبة وخلفهاوتحسين أداء السائق لتفاديها وكذا التحكم املؤقت في املركبة في حالة النظم املتطورة ،مما یساهم في تقلیل التعرض
لإلصابات واألضرار؛
 تفادي االصطدام العرض ي من خالل التحذیر من االصطدامات عند االنتقال من شارع إلى آخر وعند مغادرة حافةالطریق ،مما یساهم في تخفیض عدد االصطدامات العرضیة وأضرارها؛
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 تفادي االصطدام عند التقاطعات التي تتكرر عندها هذه االصطدامات واملخالفات بسبب عدم وضوح أنظمة أحقیةاملرور عندها؛
 حمایة الركاب عند االصطدام من خالل تشغیل وسائل تثبیتهم عند توقع حدوث اصطدام مما یسمح بالحفاظ علىسالمة الركاب( .لعلمي وآخرون ،2017 ،ص)81
ث .أنظمة عملیات املركبات التجاریة :تشمل مجموعة مؤلفة من نظام املالحة املتصلة باألقمار الصناعیة ومعالجا
صغيرا ورادیو رقمي ،یمكن استخدامها في املركبات التجاریة ،مما یتیح الرصد املستمر لعملیات الشاحنات ،ویوفر عدة
مزایا منها:
 توفير خدمة الدفع اإللكتروني املسبق للمركبات التجاریة املزودة بأجهزة التخاطب اآللي الالزمة للمرور عبر نقاطالتفتیش مثل :محطات البنزین والحدود الدولیة ،دون الحاجة إلى التوقف إذا كانت مستنداتها وحمولتها نظامیة؛
 الفحص اآللي للسالمة من جانب الطریق لكل من املستندات واملركبات والسائقين لغرض الكشف املبكر عن أي خلل فياألنظمة الضروریة للمركبة ،ومدى استعداد السائقين للقیادة ومدى صالحیة وثائقهم أیضا؛
 االستجابة السریعة لحوادث املواد الخطيرة ومعالجتها من خالل توفير املعلومات عن تسربات هذه املواد وتبلیغهاملركبات الطوارئ كمركبات الدفاع املدني التخاذ اإلجراءات الالزمة( .لعلمي وآخرون ،2017 ،ص )81
ج .األنظمة املتقدمة للنقل العام :تشمل استعمال التقنیات االلكترونیة املتقدمة لتنفیذ وتشغیل مركبات النقل ،ومن
أهم تطبیقات هذه األنظمة في خدمة املستخدمين وتوفير أوقاتهم ما یلي :قیام األنظمة االلكترونیة بأداء وظائف
التشغیل ،التخطیط واإلدارة بطریقة آلیة وما یوفره من مزایا كثيرة كتحویل جداول الرحالت املخطط لها إلى مواعید
فعلیة تحقق متطلبات املستخدمين ،تقلیل عدد الرحالت امللغاة؛ إضافة إلى توفير خدمة الدفع اإللكتروني باستعمال
البطاقات مسبقة الدفع ،أكشاك الخدمة الذاتیة ،الدفع عن طریق الهاتف النقال ،مما یسمح بتوفير جهد مستخدمي
مواقف السیارات العامة أو مستخدمي النقل العام( .لعلمي وآخرون ،2017 ،ص )82
املبحث الثالث :تجربة اإلمارات العربية املتحدة "إمارة دبي" كنموذج ناجح في تطبیق أنظمة النقل:
 .1ملحة موجزة عن و اقع النقل البري في إمارة دبي وإستر اتيجياتها الشاملة للنقل:
لقد شهدت إمارة دبي نموا مستمرا في عدد السكان الذین بلغ عددهم  1321453و  2444675نسمة سنتي  2005و 2015
على الترتیب ووصل إلى  3192275سنة  ،2018مما أدى إلى زیادة الطلب على النقل والسیما على املركبات الخاصة من
خالل زیادة عدد رخص القیادة التي تشير اإلحصائيات إلى أنها تتراوح في املتوسط ما بين  100و  130ألف رخصة قیادة
سنویا ،مما أدى إلى زیادة املشكالت املروریة في اإلمارة ومن أمثلتها :ارتفاع عدد املخالفات املروریة من  1184081مخالفة
سنة  2005إلى  3502001مخالفة سنة  ،2015زیادة عدد اإلصابات املروریة من  2330إصابة سنة  2005إلى 2356
إصابة سنة  2015ثم تراجعت إلى  2073سنة  ، 2017وزیادة الوفیات في حوادث املرور من  236حالة وفاة سنة  2005إلى
332و  198حالة وفاة سنتي  2007و  2015على الترتیب ،ثم تراجعت إلى  148سنة ( .2017مركز دبي لإلحصاء)2018 ،
وفي ظل ظروف زیادة املشكالت املروریة بمختلف أنواعها ،قامت السلطات سنة  2013بتبني إستراتيجية شاملة للتحول
إلى مدینة ذكیة تتضمن عدة محاور منها النقل.
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وفي إطار تحویل دبي إلى مدینة ذكیة تم إعداد الخطة اإلستراتيجية املتعلقة بالنقل من خالل إنشاء هیئة الطرق
واملواصالت لتضطلع بمتابعة تنفیذ املشاریع املخططة من أجل تحقیق األهداف الستة اآلتیة هي( :تقریر االستدامة،
 ،2016ص )15
 دعم وتعزیز شبكة الطرق؛ دعم وتطویر منظومة النقل العام؛ تعزیز شبكات ومرافق املشاة وراكبي الدراجات؛ تطویر السیاسات والقوانين التي تساعد على التغلب على التكدس املروري ودعم النقل املستدام؛ تطویر تقنیات النقل الذكیة؛ دعم وتعزیز الوعي املروري والوعي بالسالمة.كما تقوم إستراتيجية النقل املعتمدة على إدماج مختلف الفئات املعنیة الداخلیة والخارجیة املؤثرة واملتأثرة بما یضمن
تلبیة احتیاجاتهم ومساهمتهم في تنفیذ اإلستراتيجية.
 .2أنظمة النقل الذكیة في إمارة دبي:
في إطار اإلستراتيجية املنتهجة لتطویر قطاع النقل تم تطبیق عدة أنظمة للنقل الذكي نوجز أهمها فیما یلي:
أ  -اعتماد النظام اآللي إلدارة حركة الحافالت والذي ساهم في زیادة نسبة التزام الحافالت باملواعید املجدولة للوصول إلى
املحطات من % 19إلى  % 75ما بين  2012و  2014على الترتیب؛( شاكري وآخرون ،2014 ،ص )48
ب -تبني نظام إدارة الصحة والسالمة لدى هیئة املواصالت والطرق یقوم بحساب مكافئ الحوادث اعتمادا على حساب
إصابات الحوادث البسیطة ،املتوسطة والشدیدة لتقییم أداء السالمة ،وقد انخفض هذا املؤشر بنسبة  % 12بدایة
سنة  2016مقارنة بسنة 2015؛
ت -إنشاء أول شبكة مترو مؤتمتة بالكامل مما ساهم في تخفیض االزدحام والتكدس املروري بنسبة  % 25نتیجة
التحول إلى استخدام املترو الذي بلغ متوسط عدد ركابه بدایة سنة  2016حوالي  500000راكب یومیا ،مما ساهم بدوره
في تجنب  327000طن من انبعاثات الكربون سنویا؛ (تقرير االستدامة ،2016 ،ص ص )111 ،63
ث -اعتماد نظام بطاقات الدفع الذكیة ممثلة في بطاقة نول التي تمكن املتنقل من تسدید تعرفة التنقل عبر وسائل
النقل املختلفة؛
ج -توفير تطبیقات ذكیة مثل :برنامج وجتهي الذي یوفر معلومات مختلفة عن وسائل النقل املتاحة وتكلفتها ،الوقت
املستغرق ،املسار املتبع مما یمكن املتنقل من اختیار وسیلة النقل املناسبة؛
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ح -تبني أنظمة إدارة البیئة باعتبار هیئة املواصالت والطرق أول جهة حكومیة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا تحصل
على اعتماد لنظام إدارة الطاقة إیزو 50001:2011نتیجة تطبیقها عدة مبادرات لترشید استهالك الطاقة من أهمها:
(لعلمي وآخرون ،2017 ،ص )84
 فیما یخص اإلشارات الضوئیة تم الشروع في استبدال إنارة هذه اإلشارات من نوع الهالوجين باإلنارة الضوئیة من نوعاملصابیح ذات الصمام الثنائي الباعث للضوء والتي من املقرر إنهاؤها سنة  ،2018واملتوقع أن تساهم في خفض
االنبعاثات الكربونیة ب  430طن سنویا ،وتخفیض استهالك الكهرباء بمقدار ملیون كیلوواط سنویا؛
 فیما یخص إنارة الطرق شهد مطلع عام  2016استبدال املصابیح التي تعمل بتقنیة الزئبق بمصابیح مصنوعة منمعدن الهالید مما أسفر عن توفير إضافي في استهالك الطاقة؛ إضافة إلى إطفاء إنارة الطرق الداخلیة لألحیاء السكنیة
بعد العاشرة مساءٕ ،واطفاء اإلنارة الزائدة في مواقف املركبات ،وتخفیض ساعات عمل إنارة الطرق بمقدار  20دقیقة
یومیا قبل وبعد غروب الشمس؛
 استبدال أسطول الحافالت العامة القدیمة بالحافالت الحدیثة وفقا للمواصفات القیاسیة األوروبية والتي تستخدماملازوت بمحتوى الكبریت األقل ( 10أجزاء في امللیون) واملزودة بتقنیة التخفیض املحفز االنتقائي ،إضافة إلى إعادة تدویر
الغاز العادم؛
 إطالق مشروع مركبات األجرة الهجینة "هي مركبات تعتمد على نظام حركي مؤلف من نوعين مختلفين لتخزين الطاقةوتحويلها إلى حركة" سنة  2013بشكل تجریبي ملدة ثالث سنوات ،لیبلغ عددها  147مركبة هجینة سنة  ،2015والتي
ساهمت في تحسين كفاءة الوقود بنسبة  %34وتوفير حوالي  1440242لترا من الوقود وتخفیض االنبعاثات الكربونیة
بمقدار  3442طن في بدایة سنة .2016
 .3آليات دولة اإلمارات العربية املتحدة لتفعيل الذكاء االصطناعي وإستر اتيجيته:
انتهجت دولة اإلمارات العربية لتفعيل تطبيقات الذكاء االصطناعي الذي يعد النقل الذكي أحد تطبيقاته على نطاق كافـة
املسـتويات الحكوميـة والخاصـة العديـد مـن اآلليات ليس لتحسين أداء املشاريع فحسب ،بل لتقليص أعداد العمالة
الوافدة وتعديل الخلل فـي هيكل سوق العمل والتركيبة السكانية ،ومن بين أهم تلك اآلليات ما يلي( :ماجد ،2018 ،ص
ص )12-11
أ -توعية وتثقيف الجمهور وفئات املجتمع بمفهـوم الـذكاء االصـطناعي لتسـهيل انتشـار اسـتخدام التطبيقات التي تعتمد
على هذه التقنية ،من خـالل تكـاتف وتضـافر جهـود املؤسسـات الحكوميـة والتعليمية واإلعالمية لخلق املواطن الرقمي
القادر على التعامل مع هذه التقنيات؛
ب -خلق وعي لدى قـادة املؤسسـات واملـديرين واملـوظفين بالجهـات الحكوميـة بأهميـة الـذكاء االصطناعي واستخداماته
لتسهيل تبني هذه التقنية في عمل وتطوير الخدمات بتلك الجهات؛
ت -تكوين فرق عمل بمعرفة املديرين التنفيذيين لالبتكار باملؤسسات الحكوميـة لدراسـة الفـرص والتحديات التي تواجه
هذه الجهات في تطوير خدماتها وأنظمتها اإللكترونية باالعتماد علـى تقنيـات الذكاء االصطناعي ،وعمل خطط لتطبيقها
وإيجاد حلول للتحديات التي ستواجهها؛
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ث -قيام جامعة دبي بإبرام اتفاقية مع هيئة الطرق واملواصالت لتأسيس مركز بحثـي يخـدم قطـاع النقل واملواصالت
ويساهم في تطويره من خالل طرح كافـة الخـدمات املقدمـة مـن قبـل الهيئـة عبر تقنيات الذكاء االصطناعي مثل التاكس ي
الطائر واملترو وكافة وسـائل النقـل البريـة والبحريـة ،باإلضافة إلى اتفاقية أخرى مع مركز محمد بن راشد للفضاء لعمل
مركز بحثـي آخـر يخـدم نفـس املجال ،وتعتزم توقيع اتفاقية مع القيادة العامة لشرطة دبي لذات الهدف.
ج -إطالق مشروع ”سيليكون بارك“ عام  ،2014كـأول مدينـة ذكيـة متكاملـة بتكلفـة  300مليـون دوالر على امتداد 150
ألف متر مربع ضمن خطة تحويل دبي إلى املدينة األذكى بالعالم.
أما عن إستراتيجية اإلمـارات للـذكاء االصـطناعي فقد أطلقتها حكومة اإلمارات في أكتوبر  ،2017وهي تعـد أول مشروع
لالرتقاء باألداء الحكومي وتسريع اإلنجاز وخلـق بيئـات عمل مبدعة ومبتكرة ذات إنتاجية عالية من خالل استثمار أحدث
تقنيات وأدوات الذكاء االصـطناعي وتطبيقها ،وقد عدت هذه اإلستراتيجية األولى من نوعها باملنطقة والعالم من حيث
األهداف التي سوف تحققها من خالل هذه اإلستراتيجية بحلول عام  2031وهي كما يلي( :ماجد ،2018 ،ص )13
 تخفيض نفقات الحكومة ب .% 50 زيادة الناتج املحلي اإلجمالي ب .% 35 رقمنة  250مليون معاملة ورقية في السنة بالذكاء االصطناعي. توفير  190مليون ساعة عمل في العام. توفير  1000مليون كيلومتر من املسافة لتسوية املعامالت. تحقيق أهداف مئوية اإلمارات  2071واالعتماد على الذكاء االصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل % 100بحلول عام .2031
ال تنحصر اآلثار االقتصادية للذكاء االصطناعي على تقليل التكلفة وتغيير أنماط االستهالك واإلنتـاج وتحسين اإلنتاجية
فقط ،بل تمتد إلى تحقيق معدالت نمو اقتصادي مرتفعـة مـن خـالل االسـتثمار الذكي في مختلـف القطاعـات بما فيها
قطاع النقل ،وطبقـا لتقـديرات بعـض الدراسـات العامليـة فـان تقنيـات الـذكاء االصطناعي ستكون قادرة على تحفيز النمو
في الناتج املحلي اإلجمالي للدولة بواقـع % 35حتـى عام  ،2031وخفض النفقات الحكومية بنسبة % 50سنويا سواء في ما
ً
يتعلق بخفض الهـدر فـي عدد املعامالت الورقية أو توفير ماليين الساعات التي يتم إهدارها سنويا في إنجاز تلك
املعامالت ،وأن دولة اإلمارات ستصبح مركز الذكاء االصطناعي في العالم بحلول عام .2031
ويساعد االستثمار الكفؤ في الذكاء االصطناعي على توفير تكـاليف النقـل ،وخفـض كلفـة إنجـاز املشروعات ،وتحقيق
ارتفاع ملحوظ في الناتج املحلي اإلجمالي(.بن الطيب ومهلول ،2019 ،ص )103
 .4أنظمة النقل الذكية كأحد التطبيقات للتحول للذكاء االصطناعي بدولة اإلمارات العربية املتحدة:
تشهد سوق أنظمة النقل الذكية في دولة اإلمارات العربية املتحدة معدل نمو سنوي مركب يبلغ  %9.2خالل الفترة من
 2017ولغاية  ،2023حيث أظهر تقرير صناعي صادر عن شركة  Research and Marketأن القطاع يستعد لتحقيق
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نمو ايجابي خالل الفترة املشمولة بسبب عدد من العوامل ،من بينها ارتفاع الطلب املحلي على السيارات الذكية وحلول
إنترنت األشياء.
ويأتي احتمال النمو املرتفع لقطاع نظام النقل الذكي املحلي في وقت تتواصل فيه جهود دولة اإلمارات لتكون من بين
الدول الرائدة في التحول إلى مدينة ذكية .
وتتماش ى االستثمارات اإلماراتية الضخمة في تطوير البنية التحتية مع أهداف رؤية الحكومة  .2021وتعد إمارة دبي في
طليعة الجهود املبذولة للتحول الذكي في البالد والتي تسعى إلى تطبيق تقنيات مبتكرة لتسريع برامج التحول الرقمي.
()MENAFN, 2019
أ .إستر اتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة :تهدف إستراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة لتحويل  25في املائة من
إجمالي وسائل النقل في دبي لذاتية القيادة بحلول عام .2030
ومن املتوقع أن تحقق اإلستراتيجية  22مليار درهم إماراتي بشكل عائدات اقتصادية سنوية في العديد من القطاعات من
خالل خفض تكاليف النقل وانبعاثات الكربون والحوادث ،ورفع إنتاجية األفراد ،وكذلك توفير مئات املاليين من
الساعات املهدورة في وسائل النقل التقليدية.
وستساعد هذه اإلستراتيجية إلى تقليل كلفة التنقل بنسبة  %44بما يساوي  900مليون درهم ،كما سيتم توفير  1.5مليار
درهم عبر خفض التلوث البيئي بنسبة  ،%12إضافة إلى توفير  18مليار درهم عبر رفع كفاءة قطاع التنقل في دبي بحلول
عام .2030
تهدف اإلستراتيجية كذلك إلى الحد من الحوادث املرورية والخسائر الناجمة عنها بنسبة  ،%12بما يوفر ملياري درهم
ً
ً
سنويا ،كما أنها تسهم في رفع إنتاجية األفراد بنسبة  %13عبر تجنب هدر  396مليون ساعة على الطرقات سنويا ،كما
أنها تسهم في تقليل الحاجة إلى املواقف بنسبة تصل إلى %.20
وترتكز إستراتيجية دبي للتنقل الذكي على أربعة محاور رئيسية ،هي :األفراد ،والتكنولوجيا ،والسياسات والتشريعات،
والبنية التحتية .وسيتم تطبيق اإلستراتيجية من خالل القطاعات الرئيسية املحددة هي املترو والحافالت وسيارات
األجرة(.البوابة الرسمية لحكومة اإلمارات العربية املتحدة 2018 ،أ)
ب .أمثلة عن وسائل نقل ذكية كتطبيقات عن الذكاء االصطناعي بدولة اإلمارات العربية املتحدة:
ب .1.التاكس ي الجوي ذاتي القيادة في دبي :تخطط هيئة الطرق واملواصالت في دبي لبدء التشغيل التجريبي للتاكس ي
الجوي ذاتي القيادة (أو التاكس ي الطائر) في الربع األخير لعام .2017
يضم التاكس ي الجوي ذاتي القيادة ميزات عدة ،أهمها تجهيزه بأعلى معايير األمن والسالمة ،ووجود تجهيزات احتياطية
متعددة في جميع األجزاء الرئيسة مثل املحركات ،ومصادر الطاقة ،واألجهزة اإللكترونية ،وأجهزة التحكم في الطيران،
وكذلك وجود مظلة هبوط للمركبة مكتملة التجهيزات لالستخدام في الحاالت الطارئة ،إضافة إلى وجود تسعة أنظمة
بطاريات مستقلة ،ونظام التوصيل املباشر لتغيير البطاريات بسرعة ،ويمكن شحن البطاريات في غضون  40دقيقة ،كما
يتميز التاكس ي الجوي بفخامة التصميم من الداخل ،ومقاعد مصنوعة من الجلد تتسع لشخصين ،ويعتبر التاكس ي
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ً
الجوي صديقا للبيئة ،حيث يعمل بالطاقة الكهربائية النظيفة ،وكذلك انخفاض نسبة الضجيج ألقل مستوى ،وطول
مدة الطيران التي تصل لنحو  30دقيقة ،بسرعة 50كيلومترا في الساعة ،فيما تصل السرعة القصوى إلى  100كيلومتر في
ً
الساعة ،ويبلغ ارتفاع التاكس ي الجوي نحو مترين ،فيما يبلغ قطر اإلطار الدائري شامال املحركات نحو سبعة أمتار.
ً
يأتي التشغيل التجريبي ألول تاكس ي جوي ذاتي القيادة قادر على حمل شخصين ،تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ
ً
محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،بتحويل دبي إلى املدينة األذكى عامليا ،كما
يأتي في إطار جهود هيئة الطرق واملواصالت لتوفير مواصالت ذاتية القيادة ،من خالل إجراء االختبارات التقنية الخاصة
بوسائل النقل ذاتية القيادة في بيئة دبي املناخية ،وذلك ترجمة إلستراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة ،التي تهدف
إلى تحويل  %25من إجمالي رحالت التنقل في دبي إلى رحالت ذاتية القيادة من خالل وسائل املواصالت املختلفة بحلول
عام  ،2030إلى جانب تحقيق التكامل بين وسائل النقل الجماعي والسعادة للسكان ،من خالل توفير قنوات سهلة
وسريعة ومبتكرة للنقل واملواصالت.
يعمل التاكس ي الجوي ذاتي القيادة بالطاقة الكهربائية ،ويمتاز بمواصفات أمان عالية ،وذلك من خالل التصميم الذي
ً
يحتوي على  18محركا ،تضمن للتاكس ي الطيران والهبوط اآلمن في حال تعطل أي محرك ،كما يمتاز بخاصية الطيران اآللي
والذاتي القيادة ،ما يتيح نقل األشخاص من موقع إلى آخر دون الحاجة للتدخل البشري ،أو الحاجة لحمل رخصة طيران.
(البوابة الرسمية لحكومة اإلمارات العربية املتحدة 2018 ،ب)
ب .2.الطائرات بدون طيار :تخطط الهيئة االتحادية للهوية والجنسية لتسليم بطاقات الهوية للمتعاملين ،اعتبارا من
الربع األول لعام  ،2018باستخدام الطائرات بدون طيار.
ب .3.نظام العنونة في دبي :هو تطبيق أطلقته بلدية دبي للعنونة الجغرافية الرسمية في إمارة دبي ،وهي أول مدينة في
ً
العالم تستخدم أرقاما يطلق عليها (رقم مكاني) لتحديد املواقع ،واالستدالل عليه بدقة من خالل خريطة إلكترونية
تفاعلية.
يعمل النظام الذكي للعنونة على تقليل زمن الرحالت للمركبات املختلفة داخل اإلمارة ،ويساعد في الوصول إلى وجهاتها
بدقة ،وبالتالي يقلل من حجم انبعاثاتها الكربونية.
أخذ التطبيق بعين االعتبار تنوع الثقافات والجنسيات في اإلمارة وذلك من خالل التعامل مع األرقام فقط ،بدال من
ً
األحرف واملسميات والتي تختلف كتابة ونطقا باختالف اللغة.
ُويمكن النظام الجديد مستخدميه من الوصول إلى الوجهات املختلفة في اإلمارة بشكل ذكي وبدقة متناهية تصل إلى متر
مربع واحد فقط .ويستمد النظام إحداثياته الدقيقة من األقمار الصناعية بشكل مباشر ،ويوفر ملستخدميه معلومات
متنوعة عن إحداثيات عن املواقع ،واملداخل املختلفة للمباني واملنشآت ،وذلك عن طريق إدخال  10أرقام مميزة لكل
مداخل املباني في اإلمارة( .البوابة الرسمية لحكومة اإلمارات العربية املتحدة)2018 ،
خاتمة:
في الختام ،يمكننا القول بأن أنظمة النقل الذكية تدخل في إطار سياق عام ينتشر فيه االقتصاد الرقمي ،وتواصل فيه
تكنولوجيا املعلومات توغلها إلى قطاع النقل ،وهذا بفضل تطبيقات الذكاء االصطناعي من أجل معالجة التحديات
الحضرية بأساليب جديدة.
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وفي ما يخص تجربة اإلمارات العربية املتحدة وبالتحديد إمارة دبي فهي فعال تجربة تستحق الدراسة ألنها من أكثر الدول
تطورا في العالم ،وهذا من خالل استثمارها في تقنيات الذكاء االصطناعي في قطاع النقل من خالل أنظمة النقل الذكية،
وهذا من خالل االعتماد على مقاربة شمولية متكاملة في بناء مجتمع من نمط جديد يعتمد بشكل متزايد على املعرفة
والذكاء التكنولوجي ،واالعتماد على الوسائل االفتراضية املتمثلة في الشبكة العنكبوتية.
ومن خالل ما تم التطرق إليه في هذه الدراسة وفي ظل تجربة اإلمارات العربية املتحدة (إمارة دبي) تم التوصل إلى
مجموعة من التوصيات الهامة التي من شأنها تطوير أنظمة النقل الذكية املعتمدة على تقنيات الذكاء االصطناعي:
 وضع األطر القانونية لنظام النقل الذكي وتطبيقها بصرامة. القيام ببرامج وحمالت التوعية بأهمية نظام النقل الذكي. ضرورة تطوير وتفعيل نظام نقل ذكي طويل املدى مرن ومتكامل مع الرؤية للنقل. ضرورة تبني رؤية مبنية على رغبات املستخدمين للنقل ملعرفة آرائهم وتوجهاتهم بهدف تحسين الخدمة في إطار التوجهالعاملي نحو الذكاء االصطناعي.
 تدريب كوادر فنية متخصصة في اإلدارة الذكية وهندسة املرور.قائمة املراجع:
 البوابة الرسمية لحكومة اإلمارات العربية املتحدة 2018( ،أ) ،إستراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة ،اإلماراتالعربية املتحدة ،متاح على املوقع االلكتروني ،https://government.ae :تاريخ االطالع.2019/02/27 :
 البوابة الرسمية لحكومة اإلمارات العربية املتحدة 2018( ،ب) ،حلول النقل الذكية ،اإلمارات العربية املتحدة ،متاحعلى املوقع االلكتروني ،https://government.ae :تاريخ االطالع.2019/02/28 :
 القاض ي سعد بن عبد الرحمن ،)1999( ،نظم النقل الذكية :أهم موضوعاتها وفرص تطبيقها في اململكة العربيةالسعودية ،ندوة النقل البري بين املاض ي والحاضر ،جامعة امللك عبد العزيز ،السعودية.
 بن الطيب علي ،مهلول زكرياء ،)2019( ،تطبيقات الذكاء االصطناعي ودوره في تعزيز رقمنة املجتمعات والتحول نحواملدن الذكية :دولة اإلمارات العربية املتحدة نموذجا ،املؤتمر الدولي حول املدن الذكية في ظل التغيرات الراهنة :واقع
وآفاق ،املركز الديمقراطي العربي ،برلين ،أملانيا.
 تقرير االستدامة ،)2016( ،حكومة دبي ،اإلمارات العربية املتحدة. خليفة خالد ،الكميعي عمر ،سعد عادل الهادي ،)2018( ،تقنية نظم النقل الذكية كإستراتيجية في التقليل من تلوثالهواء ،املجلة الدولية للعلوم والتقنية ،العدد (،)13مركز العلوم والتقنية للبحوث والدراسات ،الزاوية ،ليبيا.
 روابح عبلة ،بوداح عبد الجليل ،)2015( ،تطور تقدير خطر القرض في ظل نماذج الذكاء االصطناعي ،مجلة العلوماإلنسانية ،مجلد (أ) ،العدد ( ،)44جامعة قسنطينة  ،1الجزائر.
 شاكري عادل ،محمد طال مفرح ،)2014( ،النقل العام شريان الحياة املدنية ،املدن الذكية ،مجلة العلوم والتقنية،العدد ( ،)111مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية ،السعودية.
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كتاب جماعي بعنوان :تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيزتنافسية منظمات األعمال
 شنبي صورية ،)2016( ،تنفيذ إستراتيجية تطوير النقل بالسكك الحديدية في الجزائر باستخدام أنظمة النقل الذكيةكأحد تطبيقات الذكاء االصطناعي ،مجلة الدراسات املالية واملحاسبية ،العدد ( ،)07جامعة الوادي ،الجزائر.
 شنبي صورية ،)2017( ،استخدام إستراتيجية النقل الذكي كأداة لدعم أدوات النقل املستدام :دراسة متطلباتالتطبيق في النقل البري بالجزائر ،أطروحة دكتوراه في علوم التسيير ،جامعة املسيلة ،الجزائر.
 شيخ هجيرة ،)2018( ،دور الذكاء االصطناعي في إدارة عالقة الزبون االلكتروني للقرض الشعبي الجزائري )،(CPAاألكاديمية للدراسات االجتماعية واإلنسانية ،العدد ( ،)20جامعة حسيبة بن بو علي ،الشلف ،الجزائر.
 قمورة سامية شهيبي ،باي محمد ،كروش حيزية ،)2018( ،الذكاء االصطناعي بين الواقع واملأمول :دراسة تقنيةوميدانية ،امللتقى الدولي حول الذكاء االصطناعي :تحد جديد للقانون ؟ ،جامعة الجزائر  ،1الجزائر.
 لعلمي فاطمة ،عدالة العجال ،عتو الشارف ،)2017( ،دور أنظمة النقل الذكية في حل املشكالت املرورية والحد منالتلوث :دراسة حالة النقل البري في الجزائر ،مجلة العلوم اإلنسانية ،العدد ( ،)48جامعة محمد خيضر ،بسكرة،
الجزائر.
 ماجد أحمد ،)2018( ،الذكاء االصطناعي بدولة اإلمارات العربية املتحدة ،إدارة الدراسات والسياسات االقتصادية،وزارة االقتصاد ،أبو ظبي ،اإلمارات العربية املتحدة.
 محمد الهادي محمد ،)2005( ،التعليم االلكتروني عبر شبكة االنترنت ،ط  ،1الدار املصرية اللبنانية ،القاهرة ،مصر. مركز دبي لإلحصاء ،)2018( ،الكتاب اإلحصائي السنوي إلمارة دبي  ،2018-2005دبي ،اإلمارات العربية املتحدة.  ،)2019( ,MENAFNتقرير قطاع النقل الذكي في اإلمارات يشهد معدل نمو سنوي مركب يبلغ  %9.2خالل الفترة من 2017ولغاية  ،2023مقال متاح على املوقع االلكتروني ،https://menafn.com :تاريخ االطالع.2019/02/11 :
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 تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيزتنافسية منظمات األعمال:كتاب جماعي بعنوان
Les Voitures Intelligentes : une industrie en pleine évolution à
l’ère de l’Intelligence Artificielle

Dr. Saliha Tekfi
Université de Sidi bel Abbès – Algérie

Résumé :
L’objectif de cette étude est de montrer comment l’intelligence artificielle a révolutionné
l’industrie automobile, en permettant aux constructeurs de voitures de développer de
nouveaux types de véhicules intelligents.
L’étude a révélé que l’intégration de l’intelligence artificielle dans le domaine de la
fabrication des véhicules a révolutionné l’industrie automobile, par le développement de
nouveaux types de voitures de plus en plus connectées et autonomes.
Par ailleurs, au-delà de leurs avantages, les voitures intelligentes présentent certains défis qui
doivent être résolus avant leur adoption généralisée. Cependant, le défi principal qui se pose
aux constructeurs automobiles, est de faire accepter les voitures intelligentes aux
consommateurs, qui doivent être convaincus de la sécurité qu’elles leur présentent durant la
conduite.
Mots Clés :
Voitures Intelligentes, Intelligence
Connectées et Autonomes.

Artificielle,

Industrie

Automobiles,

Voitures

:امللخص
يكمن الهدف األساس ي من هذه الدراسة في توضيح كيف تساهم تقنيات الذكاء االصطناعي في إحداث ثورة في مجال
. حيث سمحت بصناعة وتركيب مختلف أنواع ما بات يعرف اليوم بالسيارات الذكية،صناعة السيارات واملركبات
وقد توصلت الدراسة إلى أن إدماج الذكاء االصطناعي في مجال صناعة السيارات واملركبات قد ساهم فعال في إحداث
.ثورة في هذه الصناعة عبر تطويره ألنواع جديدة من السيارات املتصلة والذاتية
 فعالوة عن مزاياها املتعددة فإن السيارات واملركبات الذكية تواجه بعض التحديات التي يجب معالجتها،من جهة أخرى
 ومع ذلك فإن التحدي الرئيس ي الذي يواجه مصنعي هذه السيارات هو القدرة على إقناع،قبل تعميم استخدامها
.املستهلكين بقبول هذه السيارات الذكية وبمعايير أمانها أثناء القيادة
:الكلمات املفتاحية
. السيارات املتصلة والذاتية، صناعة السيارات، الذكاء االصطناعي،السيارات الذكية
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Introduction :
Avec le développement des technologies de l’information et de la communication, plusieurs
constructeurs automobiles dans le monde (Audi, Tesla, BMW, Volvo, etc.), cherchent à
développer de nouveaux types de voitures intelligentes, capables de réduire les effets négatifs
des voitures actuelles en circulation.
En fait, l’automatisation totale ou partielle de la conduite peut fortement diminuer le nombre
important des accidents de la route dans le monde, dont 90 % sont dus à des erreurs humaines.
Un autre défi s’impose aux voitures intelligentes est celui de sauvegarder l’environnement,
par la diminution de la consommation d’énergie et des émissions de CO2 dans l’atmosphère
(INRIA, 2019, p : 6).
Cependant, la conduite avec le développement des voitures autonomes et connectées
deviendra plus facile et sécurisée, et cela suite aux services offerts par ce type de véhicules
aux conducteurs, tels que : le stationnement automatique, la gestion des manœuvres de
dépassement et le pilotage automatique, etc.
L’objectif de cette étude est de montrer comment l’intelligence artificielle a révolutionné
l’industrie automobile, en permettant aux constructeurs de voitures de développer de
nouveaux types de véhicules intelligents, c’est-à-dire de plus en plus connectés et autonomes.
L’étude s’articulera alors sur trois phases dont:
-la première, présente la définition et les phases d’évolution des voitures intelligentes ;
-la deuxième, étudie les avantages et les inconvénients des voitures connectées et autonomes;
- la troisième, présente les modèles révolutionnaires des voitures connectées et autonomes.
1. Les voitures intelligentes : définition et phases d’évolution :
Une voiture intelligente est un véhicule qui s’appuie sur l’usage croissant de l’intelligence
artificielle, en vue de développer des fonctions autonomes, indépendamment de la volonté du
conducteur, qui l'assistent ou le supplantent(ooreka.fr, 2019).
Autrement dit, c’est une voiture qui dispose de systèmes contribuant à la sécurité, à la
propreté, à l’information sur l’état du véhicule et de ses fonctions comme sur l’environnement
de la circulation. Dans ce cadre, des études menées par la Commission européenne ont
démontré par exemple, que si 0,6% des véhicules étaient équipés de systèmes d’aide aux
trajectoires et aux dépassements, 1500 accidents seraient évités (Bruno Camus, 2008).
En fait, les voitures intelligentes assurent aux conducteurs plus de sécurité et de confort, et
cela par :l’amélioration de la sécurité routière et la réduction du nombre et de la gravité des
accidents, la réduction du stress et de la fatigue pendant la conduite, le gain de temps pour
d’autres tâches et la réduction de la consommation de carburant.
Par ailleurs, elles permettent aux conducteurs de bénéficier d’une mobilité intelligente, et cela
par l’optimisation des temps de trajet et une meilleure exploitation de l’infrastructure (INRIA,
2019, p : 8).
Bref, le conducteur d’une voiture intelligente sera plus assisté par l’information et les aides à
la conduite. En outre, il gèrera mieux ses temps de trajets et consommera moins de carburant.
Chronologiquement, la voiture intelligente a évolué suivant trois grandes étapes qui se
présentent comme suit :
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* L’étape des premières aides à la conduite :
En 1921, Renault a déposé un brevet pour le servofrein, un système pneumatique autonome
qui se met en fonction sans la volonté du conducteur. L’action sur la pédale de frein permet, à
l'aide de la dépression d'air présente dans le circuit d'admission, de créer une force pressante
supplémentaire augmentant ainsi la force de freinage.
* L’étape de la gestion électronique :
La gestion électronique a été utilisée pour la première fois à partir des années 90dans la
gestion des moteurs, ce système peut être qualifié d'intelligent dans la mesure où il est
capable d’effectuer des actions sans intervention humaine, telles que:
- l’application des stratégies définies par une cartographie ;
- la réalisation d’un autodiagnostic ;
- l’application des procédures en conséquence (mode dégradé), etc.
* L’étape du multiplexage :
Popularisé dans les années 2000, le multiplexage est un protocole d'échange de données qui
permet de faire circuler conjointement une énorme quantité d'informations, et
d'interconnecter, par un boîtier passerelle tous les systèmes électroniques du véhicule, il sert à
plusieurs fonctions comme :
•
•
•
•
•
•
•

aide au freinage ;
airbag piéton ;
détecteur de somnolence ;
franchissement de la ligne médiane ;
alerte trafic ;
conduite autonome ;
système d'appel d'urgence, etc. (ooreka.fr, 2019)

Aujourd’hui, de nombreux centres de recherche et universités à travers le monde, participent
au développement des voitures intelligentes, et dont les résultats de recherche représentent un
support très important aux constructeurs automobiles pour inventer des solutions originales
dans ce domaine.
Aux États-Unis, de grandes universités comme le MIT, Berkeley, Carnegie- Mellon
University, ou Stanford, ont créé des équipes importantes autour des voitures intelligentes, qui
collaborent avec les industriels, et dont les résultats ont apporté les véhicules de
démonstration réalisés ensuite par Google ou Uber.
En Europe, l’Allemagne est très avancée dans le domaine des voitures intelligentes avec des
recherches importantes menées à l’université de Braunschweig, au Karlsruhe Institute of
Technology ou à l’université de Berlin (Auto NOMOSL abs) ou encore au DFKI (Centre de
recherche allemand sur l’intelligence artificielle).
En Asie, Singapour est un pôle de recherche très actif, avec une volonté affirmée de
déboucher à court terme sur des véhicules autonomes en milieu urbain. Enfin les universités
chinoises :Shanghai Jiao Tong University (SJTU), Tongji University (Shanghai), Tsinghua
University et Jilin University évoluent également très vite dans ce domaine de recherche
(INRIA, 2019, p : 16).
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Par ailleurs, la plupart des constructeurs automobiles intéressés par le développement des
voitures intelligentes, s’allie autour de projets de recherche. A titre d’exemple, DaimlerMercedes aux côtés de General Motors, Ford, Toyota et Honda dans le projet V.S.C (Vehicle
Safety Communication) ; Toyota, Nissan, Honda, Mitsubishi et Yamaha dans le projet I.T.S
(Intelligent Transportation System) ; Daimler-Mercedes, BMW, Volkswagen (Audi), G.M
(Opel), Renault, Fiat, Honda avec NEC et Philips pour le projet Car2Car ; et encore DaimlerMercedes, BMW, Volkswagen associés à NEC, Siemens et l’Institut Fraunhaufer dans le
projet Network on Wheels (Bruno Camus, 2008).
2. Les voitures connectées et autonomes : les deux principaux types des voitures
intelligentes :
Dans cet élément, nous allons déterminer les points de différence entre les voitures connectées
et autonomes et qui représentent les deux principaux types de voitures intelligentes.
2.1. Les voitures connectées : définition, avantages et inconvénients :
Une voiture connectée est un véhicule raccordé à Internet, soit directement avec l’intégration
d’une carte SIM à l’ordinateur de bord, soit par le biais du Smartphone du conducteur
(Mma.fr, 2018).
La voiture connectée est généralement dotée d’un ordinateur de bord à écran tactile qui offre
au conducteur de multiples applications et fonctionnalités, connues sous le nom de système
d’infotainment. Ce système fonctionne grâce aux données mobiles du Smartphone du
conducteur. (Ean-François Pillou, 2016).
En fait, dans une voiture connectée haut de gamme, il y a près de 75 capteurs, une dizaine
d’outils de communication (Bluetooth, GPRS, etc.), une centaine de micro-ordinateurs
embarqués, exécutant autour de 100 millions de lignes de code informatique. Soit selon IBM,
8 fois plus qu’un 787, l’avion le plus moderne de Boeing (lemag.bureauveritas.fr, 2019).
Selon le cabinet d’études Gartner, il y aura d'ici 2020, 250 millions de véhicules connectés qui
rouleront sur les routes. Ils seront reliés, par de nouveaux moyens numériques les uns aux
autres, pour éviter les collisions. C’est ce qu’on appelle le véhicule-à-véhicule ou V2V. Les
véhicules seront également reliés à l'infrastructure de type smart city, (véhicule-infrastructure
ou V2I) qui contrôle la circulation pour réduire la congestion de la circulation ou pour obtenir
des alertes sur les dangers de la route. Finalement, ces véhicules vont même être connectés
aux piétons (de véhicule à piéton ou V2P) pour améliorer la sécurité (cio-online.com, 2019).
Pour ce qui est des avantages que présentent les véhicules connectés, ils se résument comme
suit :
- Une voiture connectée permet de prévenir automatiquement les secours en cas d'accident,
en passant un appel d’urgence automatique (Ecall).
- Les voitures connectées en réseau peuvent communiquer entre elles et donc prévenir les
dangers. Dans le cas par exemple où un véhicule freine soudainement, le système
communiquera aux véhicules autour de lui, afin d’améliorer la circulation et de prévenir les
accidents.
- Une voiture connectée est capable de se garer sans l’intervention du conducteur sur le
volant, ce qui lui offre une assistance de stationnement.
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- La voiture connectée utilise un software qui permet de surveiller son état en temps réel,
fournissant ainsi des informations actualisées au conducteur. Ce système facilitera également
pour les professionnels de réparation la détection d’un défaut et son origine.
- Assurer une éco-conduite, en accompagnant le conducteur tout au long de chaque trajet. En
fait, une voiture connectée est capable de trouver la route la plus rapide en évitant les
embouteillages, les routes fermées et les accidents, etc. (blinkerfrance.com, 2017)
- Une voiture connectée donne accès aux loisirs numériques : musique en streaming, réseaux
sociaux, jeux vidéo, SMS, email, etc., et cela grâce à des tablettes incrustées dans les appuis
tête situés à l'arrière (Allianz.fr, 2018).
Au-delà de ces avantages, le développement des voitures connectées révèlent certains défis
qui nécessiteront une résolution avant une adoption généralisée, et dont les plus importants se
présentent comme tels :
- Le personnel de vente des concessionnaires, afin qu’il puisse offrir une expérience client
satisfaisante, doit être bien formé sur toutes les fonctionnalités technologiques de ces voitures
modernes.
- Le cycle de production et de développement des voitures est long par rapport aux appareils
mobiles. En fait, la mise à jour d’un téléphone intelligent s’effectue rapidement, alors que le
développement des composants d’une voiture nécessite un travail plus impliqué. (Zied Fekih,
2017).
- La connexion des Smartphones des conducteurs avec leurs véhicules, pose le problème de
protection des données des voitures connectées contre le risque de piratage. Cependant, pour
un hacker, une voiture connectée a bien plus de « 5 portes » (lemag.bureauveritas.fr, 2019) :
● La clé connectée qui allume les phares et démarre le moteur ;
● La prise USB ;
● Le Bluetooth, le Wifi ou une des puces téléphoniques embarquées ;
● Un Smartphone ou une montre connectée reliée au véhicule ;
● Le point de recharge électrique ;
● Le boîtier OBD, qui sert de prise de diagnostic pour les réparateurs en fournissant
les données sensibles du véhicule, ou par la valise diagnostic que les dépanneurs branchent
dessus ;
● Le data center du constructeur automobile, c’est le point le plus critique et si le
hacker parvient à en prendre le contrôle, il peut toucher des millions de véhicules
simultanément.
2.2. Les voitures autonomes : définition, avantages et inconvénients :
La voiture autonome est un véhicule capable de rouler sans chauffeur et dans des conditions
de circulations réelles, grâce à un système de pilotage automatique,
qui repose sur des capteurs numériques placés sur le véhicule (lidar, caméras, radars et un
capteur d’obstacles) (libe-lecteurs.fr, 2017). Selon une étude du cabinet américain McKinsey,
les véhicules autonomes représenteront 15% du parc automobile mondial en 2030
(lesechos.fr, 2019).
Avec le développement de la voiture autonome, les autorités ont décidé de créer des normes
permettant de classer les voitures selon leur niveau d’autonomie. Dans ce cadre, il existe deux
échelles, l’une américaine (de 0 à 4) et l’autre européenne (de 0 à 5).
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Nous présenterons dans notre étude la norme Européenne, car c’est la plus précise. Le
découpage se fait selon le nombre de fonctions primaires pris en charge par l’ordinateur de
bord.
- Voiture autonome de Niveau 0 : Le conducteur uniquement :
Dans ce niveau, toutes les fonctions du véhicule: freins, accélération et direction, sont menées
uniquement par le conducteur. Donc, l’ordinateur de bord ne peut pas prendre la main, mais il
peut assister le conducteur via des alertes sonores lors par exemple du franchissement d’une
ligne.
- Voiture autonome de Niveau 1 : Le conducteur assisté :
Dans ce niveau, l’ordinateur de bord peut gérer la vitesse ou la direction, alors que le
conducteur garde le contrôle total du véhicule. Le régulateur de vitesse adaptatif est un
exemple de conduite autonome de niveau 1,où l’ordinateur de bord peut décider de ralentir
pour conserver les distances de sécurité.
- Voiture autonome de Niveau 2 : Automatisation partielle, le conducteur superviseur :
A ce niveau, l’ordinateur de bord peut prendre le contrôle de la vitesse et de la direction. Dans
ce cas, s’inscrit l’exemple du système intelligent d'aide au stationnement, où l’ordinateur de
bord se charge de conduire temporairement le véhicule, alors que le conducteur ne faisant
que contrôler les opérations.
- Voiture autonome de Niveau 3 : Automatisation conditionnée :
Dans ce type de véhicule, le conducteur délègue totalement la conduite à l’ordinateur de
bord dans des situations prédéfinies. Le conducteur doit malgré tout être capable de reprendre
la main, surtout lorsque le véhicule lui signale son incapacité à gérer la situation.
- Voiture autonome de Niveau 4 : Plus de conducteur dans certaines situations :
A ce niveau, la voiture est capable de se déplacer sans son propriétaire, pour par exemple,
aller se garer dans un parking, ou revenir chercher son conducteur le moment venu.
- Voiture autonome de Niveau 5 : Plus de conducteur, la voiture totalement autonome :
C’est le niveau où l’ordinateur de bord prend le contrôle sur toutes les fonctions de la voiture.
Autrement dit, la voiture est capable de conduire dans toutes les situations, sans aucun
contrôle de la part du conducteur (Les-voitures-electriques.com, 2014).
Les voitures autonomes offrent à leurs utilisateurs plusieurs avantages, qui se présentent
comme tels :
- Réduire les accidents et améliorer la sécurité de la route, dans la mesure où il n’y aurait ni
de mauvais conducteur, ni d’erreurs commises sur la route. En fait, la technologie sensorielle
est potentiellement capable de mieux percevoir l’environnement que les sens humains. De ce
fait, ce type de véhicule voit plus loin, procure une meilleure visibilité en cas de brouillard et
détecte tous les obstacles.
- Le système informatique intégré dans une voiture autonome permettra au conducteur de
réduire de 90% la durée des déplacements, en optimisant la fluidité du trafic pour éviter les
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bouchons. De plus, il offre la capacité de trouver des places de stationnement sans que le
conducteur soit à l’intérieur du véhicule (ecoleauto.com, 2015).
- Les passagers auront la possibilité de voyager et de dormir la nuit pendant les longs trajets.
- La circulation dans les zones urbaines serait facilement gérée, de même pour les longues
files d’attente des automobiles aux heures de pointe et les nombreux déplacements inutiles qui
seraient considérablement évitées.
- Réduire ou supprimer la fatigue due à la conduite.
- Les limites de vitesse pourraient être revues à la hausse, ce qui permet aux passagers du
véhicule de gagner du temps et d’avoir une conduite plus sûre (minutefacile.com, 2018).
- Les voitures autonomes sont bénéfiques pour l’environnement, car elles consomment moins
d’énergie, et cela à la différence d’un véhicule conduit par un être humain. Généralement, la
plupart du gaz est brûlé lorsque le conducteur roule à grande vitesse, freine ou accélère trop
rapidement. Cependant, les véhicules autonomes éliminent ces facteurs de leur style de
conduite, ce qui réduit la pollution de l’air (garagelibre.fr, 2019).
Tout comme les voitures connectées, les voitures autonomes présentent elles aussi des défis
qui nécessiteront une résolution avant une adoption généralisée:
- Un dysfonctionnement informatique de la voiture autonome peut causer des accidents très
graves. Dans ce cadre, s’inscrit l’exemple de l’accident de la voiture autonome Google Car en
2016, entrée en collision avec un bus public, à cause d'une mauvaise analyse de la situation
par son logiciel (lefigaro.fr, 2016).
- Dans le cas d’un accident, se poserait la question suivante : qui assumera la responsabilité :
le propriétaire de la voiture ou le constructeur? Si certaines marques comme Volvo ont
affirmé engager leur responsabilité en cas d’accident, ce sujet préoccupe encore l’attention de
plusieurs chercheurs (blogzineauto.com, 2016).
- Étant dirigés par un système informatique, les véhicules autonomes seraient certainement la
cible des pirates voulant accéder au logiciel du véhicule, ce qui pourrait affecter le
fonctionnement de la voiture et mettre en danger la sécurité des passagers.
- Les véhicules autonomes qui fonctionnent selon certaines conditions météorologiques sont
limités. Par exemple, certains véhicules autonomes ne marchent pas en cas d’averse et de
neige, car les pluies abondantes pourraient parasiter les capteurs laser montés sur le toit de la
voiture, tandis que la neige pourrait interférer avec les caméras.
- Diminution des compétences des conducteurs avec le temps. Cependant, s’ils sont obligés de
conduire dans certaines circonstances, ils pourraient y avoir des difficultés.
- Les infrastructures routières doivent être modifiées pour qu’elles puissent opérer sur les
voitures autonomes (minutefacile.com, 2018).
- La voiture autonome ne peut à l’heure actuelle pas dépasser 60 KM/H, car au-delà de cette
vitesse la caméra de la voiture autonome a un temps de réaction plus long que celui d'un
humain.
- Les enseignes lumineuses rouges peuvent être confondues avec des feux rouges et les
voitures autonome peuvent s'arrêter devant les commerces. Ce problème peut être résolu en
plaçant des émetteurs sur les feux rouges pour que les voitures détectent un signal vert ou
rouge.
- Les voitures autonomes coûtent très chères, elles ne seront donc pas commercialisées à prix
abordable avant environ 2030, car leurs équipements coûtent en moyenne 120 milles euros.
- Les voitures autonomes pourraient supprimer des métiers comme ceux de l'auto-école, car il
n'y aura peut-être plus besoin de permis de conduire (Wiewiora Eliot, 2016).
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3. Les modèles révolutionnaires des voitures intelligentes :
3.1. Les modèles révolutionnaires des voitures autonomes :
Aujourd’hui, plusieurs constructeurs de marques haut de gamme, comme Audi, Mercedes,
Volvo, Tesla, etc., proposent des fonctions de conduite autonome partielle sur des véhicules
de série, dont les plus avancées permettent de lâcher complètement le volant dans des
situations précises, dans des bouchons ou sur autoroute par exemple (futura-sciences.com,
2018).
Chez Audi, le premier modèle de voiture autonome de niveau 3 (A8) a été développé, il
permet grâce à la fonction Audi Traffic Jam d'enclencher le pilotage automatique à condition
que le véhicule roule à moins de 60 kilomètres/ heures et sur des routes équipées d'au moins
deux voies de circulation (Guillaume Serries, 2017). La voiture peut également se garer toute
seule sans le contrôle du conducteur. L’exigence fondamentale pour l’utilisation du pilote
automatique traffic jam sur l’Audi A8 est la collecte très détaillée de données sur
l’environnement entourant la voiture. Le modèle-phare d’Audi y parvient grâce à un nouvel
ensemble de capteurs, caméras et radars (4legend.com, 2017):
- douze capteurs à ultrasons sur l’avant, les côtés et l’arrière;
- quatre caméras à 360 degrés sur l’avant, l’arrière et les rétroviseurs extérieurs;
une caméra frontale au sommet du pare-brise;
- quatre radars de portée moyenne aux coins du véhicule;
- un radar longue portée à l’avant;
- un scanner à laser à l’avant;
- une caméra d’observation du conducteur sur le dessus du tableau de bord.
De son côté, Tesla a intégré en sériele système Auto Pilot 2.0dans les véhicules premium. Ce
système propose une assistance proactive pour aider les conducteurs à optimiser leurs trajets.
Autrement dit, il est conçu pour faciliter la recherche et le suivi du meilleur chemin vers la
destination du conducteur sur l'autoroute (Geoffroy Barre, 2018). Le système Auto Pilot 2.0
est équipé de 8 caméras (3 frontales, 1 postérieure et 4 latérales), 12 capteurs à ultrasons, un
radar logé dans la calandre et surtout un processeur nVidia infiniment plus puissant pour
orchestrer le tout (moniteurautomobile.be, 2019).
Outre Audi et Tesla, Mercedes a développé un nouveau modèle capable de gérer les
manœuvres de dépassement et de se garer tout seul, sans conducteur à bord. La Classe E est
équipée du Drive Pilot qui permet au véhicule de circuler en file indienne sur autoroute sans
que le chauffeur ait à toucher le volant. Le modèle E est doté d’une application mobile,
le Remote parking control, qui permet au véhicule de se garer automatiquement avec une
simple impulsion sur l’écran (voitureautonome.net, 2019).
Pour ce qui est du BMW, la plupart de ses modèles peuvent gérer les embouteillages grâce à
l’assistance au conducteur BMW Personal CoPilot, qui permet également de maintenir une
distance de sécurité avec les autres voitures quand cela s'avère nécessaire, et réagir très
rapidement dans les situations de danger. Par ailleurs, le stationnement des voitures BMW
devient un jeu d’enfant, avec le développement des systèmes d’aide au stationnement
intelligents (bmw.fr, 2018).
Chez Volvo, les modèles actuels profitent de techniques de pointe pour réagir en cas de
situation d’urgence, ils sont également capables de rouler quasiment tous seuls sur autoroutes,
mais la vigilance du conducteur est toujours impérative. (Francois Piette, 2018)
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3.2. Les modèles révolutionnaires des voitures connectées :
A l’heure actuelle, l'industrie automobile est de plus en plus révolutionnée par les
Smartphones, qui sont utilisés comme de télécommande pour accéder à des services
spécifiques. Dans ce cadre, Audi présente une nouvelle option, celle de la possibilité d'ouvrir
et de fermer sa voiture en approchant simplement de la portière une montre connectée G
Watch Urban. La montre sert aussi à retrouver sa voiture sur un parking. L'option sera
disponible à terme sur toutes les Audi.
Chez Audi, d'autres applications utilisant une montre connectée sont à l'étude, notamment en
matière de sécurité routière. Le constructeur allemand envisage d'utiliser le capteur de pouls
pour détecter si le conducteur s'endort ou s'il fait une crise cardiaque. Dans ce cas, la voiture
pourrait s'arrêter automatiquement en toute sécurité.
Chez Ford, deux nouveaux modèles Focus Electric (entièrement électrique) et C-Max Energi
(hybride) intègrent un boîtier avec une carte SIM, permettant d'en faire des voitures
connectées avec les services suivants :
- la possibilité de fermer ou d'ouvrir à distance les portières des véhicules ;
- contrôler la pression des pneus, géo localiser son auto, et connaître le niveau de charge de la
batterie, etc.
- l'application My Ford Mobile permet de voir l’état de charge et le niveau de carburant
actuels, de démarrer/stopper/retarder la charge, de prérégler la température de l’habitacle, de
visualiser les profils de charge, de détecter des stations de recharge aux alentours et de
verrouiller/déverrouiller les portes (android.fr, 2015).
Pour ce qui est de Porsche, il suit l'exemple de Ford en proposant sur la plupart de ses
modèles l'ajout d'un boîtier équipé d'une carte SIM Vodaphone, afin de se servir du
Smartphone comme une télécommande, qui permet de géo localiser en permanence sa
voiture, de déclencher les phares ou le klaxon, et pour les modèles hybrides, de connaître en
temps réel le niveau de batterie.
L'application Porsche Connecte indique également si les fenêtres et portières sont ouvertes ou
fermées, renseigne sur la pression des pneus, et permet de gérer l'air conditionné à distance.
Enfin, en cas d'accident, la voiture contactera automatiquement Porsche Assistance et lui
transmettra des données (sur la position et le choc), afin de prévenir les secours.
De son côté, BMW continue d'enrichir son Connected Drive System avec des fonctions
multimédia à destination des enfants. En Allemagne, le constructeur lance la fonction my
Kidio avec Deutsche Telekom.
Avec cette fonction, il devient possible pour les parents assis à l'avant de contrôler à distance
la tablette tactile (iPad ou Android) des enfants à l'arrière. En quelques manipulations sur la
console centrale (qui sert de GPS, de radio, etc.), le conducteur peut lancer un dessin animé,
faire pause sur un programme, etc. (Boris Manenti, 2015). My KIDIO se distingue également
par le Kid's Cockpit, où sont affichées sur les appareils des passagers les données les plus
importantes du véhicule, telles que la température extérieure, la vitesse de croisière et le
niveau de carburant actuel, ainsi que le temps restant avant que la destination soit atteinte
(aoe.com, 2019).
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Conclusion :
De cette étude, il apparaît que l’intégration de l’intelligence artificielle dans le domaine de la
fabrication des véhicules a révolutionné l’industrie automobile, par le développement de
nouveaux types de voitures de plus en plus connectées et autonomes, comme : Audi, Tesla,
Mercedes, BMW, Ford, Porsche et Volvo, etc., présentant aux conducteurs plusieurs
avantages, comme : la réduction des accidents de la route, la conduite automatique, la
surveillance de l’état de la voiture en temps réel, la prévention automatique des secours en cas
d'accident, l’accès aux loisirs numériques, la réduction de la durée des déplacements et de la
consommation d’énergie, etc.
Au-delà de ces avantages, les voitures intelligentes présentent certains défis qui doivent être
résolus avant leur adoption généralisée. En fait, le dysfonctionnement informatique de la
voiture intelligente peut causer des accidents très graves. Dans le cas d’un accident, se
poserait la question suivante : qui assumera la responsabilité : le propriétaire de la voiture ou
le constructeur? En outre, les infrastructures routières doivent être modifiées pour qu’elles
puissent opérer sur les voitures intelligentes. Enfin, les voitures intelligentes coûtent
actuellement très chères et posent le problème de protection des données contre le risque de
piratage.
Cependant, le défi principal qui se pose aux constructeurs automobiles, est de faire accepter
les voitures intelligentes aux consommateurs, qui doivent être convaincus de la sécurité
qu’elles leur présentent durant la conduite. Dans ce cadre, s’inscrivent les exemples suivants :
l’accident de la voiture autonome Google Car en 2016 , dû à une mauvaise analyse de la
situation par son logiciel, l’implication d’un véhicule autonome d’Uberen 2018 dans un
accident qui a coûté la vie d’une personne, l’éjection en 2018 d’un conducteur d’une Tesla
Model X de son véhicule, en conduisant avec le pilote automatique ce qui lui a coûté la vie.
Ces accidents empêchent cette technologie, qui est encore en phase de développement, de
gagner confiance auprès des citoyens, c'est ce que révèle un sondage conduit en 2018 par
l'American Automobile Association(une association à but non lucratif représentant les
automobilistes), dont il ressort que 71 % des 1.008 personnes sondées par téléphone déclarent
avoir peur de rouler dans une voiture autonome (Marc Zaffagni, 2019).
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الفصل الخامس :دور تطبيقات الذكاء
االصطناعي في تعزيزتنافسية منظمات
األعمال

كتاب جماعي بعنوان :تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيزتنافسية منظمات األعمال
الذكاء االصطناعي و دوره في تعزيزتنافسية املؤسسة االقتصادية :مقاربة نظرية

د .فطيمة زهرة نجاري
جامعة سيدي بلعباس – الجزائر

امللخص:
يعتبر الذكاء االصطناعي أحد التخصصات املهمة في ميدان االقتصاد الرقمي ،حيث لم يعد حكرا لالستعمال في املجال
الصحي أو األلعاب االلكترونية واألفالم الخيالية ذات التكنولوجيا املتطورة ،بل تعدى ذلك مؤخرا للمجال االقتصادي،
حيث نالحظ جليا تبني بعض الشركات في العالم لهذا األخير ،وفي إطار املنافسة املحتدمة بين املؤسسات االقتصادية
أصبح العديد منها يستعين بالنظم الخبيرة ملعالجة مختلف القرارات ،حيث تبرز أهمية الذكاء االصطناعي في كونه ذو
عالقة ما بامليزة التنافسية للمؤسسة .
وتهدف هذه الدراسة إلى إبراز أهم متطلبات الذكاء االصطناعي ،وطبيعة العالقة بينه وبين تنافسية املؤسسات
االقتصادية.
الكلمات املفتاحية:
الذكاء االصطناعي ،النظم الخبيرة ،اتخاذ القرارات ،امليزة التنافسية.

Abstract :
Artificial intelligence is one of the most important disciplines in the field of the digital
economy , where it is no longer exclusive to the use of the health sector or electronic games
and fantasy films with advanced technology. In the context of the fierce competition among
the economic institutions many of them have restored to expert systems that deal with the
different decisions .That the importance of Artificial Intelligence is related with competitive
advantage of the firm .
The aim of this study is to highlight the most important requirements of artificial
intelligence , and the nature of the relationship between it and the competetiveness of
economic institutions .
Keywords:
Artificial Intelligence, Expert Systems, Decision Making, Competitive Advantage.
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مقدمة:
يعتبر الذكاء االصطناعي من املواضيع األكثر جذبا للدراسة مؤخرا باملقارنة مع التطور التكنولوجي و املعرفي ،و بما أن هذا
األخير قد يحاكي ذكاء الفرد البشري ،فهو جدير باالهتمام ،وعلى الرغم من تشاؤم بعض الدارسين حول امكانية أن ينتقل
دور الذكاء االصطناعي من مجرد نظام خبير يضاهي ذكاء البشر إلى نظم متطورة يمكن االستعانة بها في عديد املؤسسات،
خصوصا أن أغلب املؤسسات االقتصادية اليوم أصبحت تسعى إلى تحقيق تنافسية عالية املستوى ،حيث نالحظ مؤخرا
املؤسسات ذات التكنولوجيا العالية كالشركات املصنعة للهواتف النقالة ،و املنتجة لأللعاب االلكترونية والفيديوهات
غالبا ما تستعين بالذكاء الصناعي ،لنتافس الشركات املتواجدة في األسواق العاملية .لذلك تتجلى مؤخرا األنظمة الخبيرة و
الشبكات العصبية االصطناعية كمجاالت تشتغل عليها بعض الشركات التي أصبحت تتبنى تطبيقات الذكاء االصطناعي
في أعمالها ،مما يستدعي من الباحثين ،العلماء ،و الشركاء االقتصاديين ،وحتى الحكومات إعادة النظر و التدقيق في
حيثيات هذا املجال الذي أحدث ضجة اعالمية وثورة رقمية جديدة في مجال األعمال واملقاوالتية الناشئة ،خاصة مع
بروز اقتصاد رقمي يكرس املعلومة والتكنولوجيات الجديدة املتطورة ،واستحداث الكثير من الشركات في العالم سواء
صغيرة كانت أو كبيرة الحجم ألنشطة أو مقاوالتية تعتمد على الروبوتيك و تقنيات األتمتة (املكننة أو التشغيل اآللي).
واملؤسسات االقتصادية كغيرها من املؤسسات األخرى معنية بالتدقيق ومتابعة التغيرات الحاصلة على املستوى الشمولي
في ميدان األتمتة وتطبيقات الذكاء االصطناعي ،أين تتفاوت األرقام و املعطيات حول مدى االنفاق واالستثمار في مجال
الذكاء االصطناعي .
أما فيما يخص تنافسية املؤسسات االقتصادية وعالقتها بالذكاء االصطناعي فهو محل دراستنا هذه ،حيث تتمثل في دور
الذكاء االصطناعي في تعزيز امليزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية ،و بالتالي فإن اشكالية البحث املطروحة تدور حول
التساؤل الرئيس ي التالي :
 كيف يمكن للذكاء االصطناعي تعزيز امليزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية ؟أين يمكننا طرح بعض التساؤالت الفرعية وهي :
✓ ما املقصود بالذكاء االصطناعي ؟ وما هي أبرز خصائصه ؟
✓ فيما تكمن أبرز أساليب وتطبيقات الذكاء االصطناعي ؟
✓ ما عالقة الذكاء االصطناعي بامليزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية ؟
أهمية الدراسة:
تبرز األهمية الخاصة بهذه الدراسة في التطرق لحتمية العمل وفق متطلبات الذكاء االصطناعي من قبل املؤسسات
االقتصادية ،مع إبراز العالقة بين هذا األخير و امليزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية.
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أهداف الدراسة :
نهدف من خالل هذه الدراسة الى توفير مرجع بسيط يساهم في إثراء موضوع الذكاء االصطناعي ،خصوصا في ظل
النقص الكبير في املراجع العربية التي تناولت هذا املوضوع وربطه نظريا بامليزة التنافسية.
منهج الدراسة :
تم االعتماد في هذه الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي عبر وصف وتحليل كافة األسس واملفاهيم املرتبطة بموضوع
الذكاء االصطناعي ومدى اسهامه في تحقيق امليزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية بغية التمكن من التوصل الى
استنتاجات هامة.
أوال :تعريف الذكاء االصطناعي :
يعتبر الذكاء االصطناعي ) (Artificial Intelligenceعلما حديثا نسبيا  ،بحيث نشأ أواسط القرن العشرين  ،ويمكن
القول أن هذا العلم يهتم بإمكانية قيام " منتج اصطناعي –  " Artificialلنفس أنواع العمليات التي تميز الفكر اإلنساني
 .وقد اتجهت األبحاث في الذكاء االصطناعي مع تطور العلوم الحديثة نحو اتجاهين رئيسيين( :بولعسل وغياد)06 ،2012 ،



علوم و أبحاث بسيكولوجية خاصة بطبيعة تفكير اإلنسان.
تطوير تكنولوجي خاص بالنظم الحاسوبية.

فالذكاء االصطناعي هو أحد أهم العلوم الحديثة نشأت بسبب االلتقاء بين الثورةالتقنية (التكنولوجية) في مجال علم
النظم و الحاسوب و التحكم اآللي من جهة ،و علم املنطق و الرياضيات و اللغات و علم النفس من جهة أخرى  ،ويهدف
علم الذكاء االصطناعي إلى فهم طبيعة الذكاء االنساني عن طريق عمل برامج عمل للحاسب اآللي قادرة على محاكاة
السلوك االنساني املتسم بالذكاء  ،لتزويد الحاسوب بهذه البرامج التي تمكنه من حل مشكلة ما أو اتخاذ قرار في موقف
ما  ،بناءا على وصف املشكلة أو املسألة لهذا املوقف ( .عدمان)629 ،2012 ،
بعبارة أخرى فعلم الذكاء االصطناعي هو أحد علوم الحاسب اآللي الحديثة التي تبحث عن أساليب متطورة لبرمجته
للقيام بأعمال واستنتاجات تشابه ولو في حدود ضيقة تلك األساليب التي تنسب لذكاء اإلنسان ،فهو بذلك علم يبحث
ً
أوال في تعريف الذكاء اإلنساني وتحديد أبعاده  ،ومن ثم محاكاة بعض خواصه ،وهنا يجب توضيح أن هذا العلم ال يهدف
إلى مقارنة أو ما شبه العقل البشري الذي خلقه هللا  -جلت قدرته وعظمته  -باآللة التي هي من صنع املخلوق ،بل يهدف
هذا العلم الجديد إلى فهم العمليات الذهنية املعقدة التي يقوم بها العقل البشري أثناء ممارسته (التفكير) ومن ثم ترجمة
هذه العمليات الذهنية إلى ما يوازيها من عمليات محاسبية تزيد من قدرة الحاسب على حل املشاكل املعقدة( .عادل،
)211 ،2005
وما تجدر اإلشارة إليه أن مفهوم الذكاء االصطناعي يقوم على أربع عمليات أساسية نوجزها باختصار فيما يلي( :بلبخاري،
)8 ،2012
▪ التمثيل الرمزي :حيث تستخدم برامج الذكاء اإلصطناعي رموزا غير رقمية.
▪ املعالجة املرمزة :حيث تستخدم الرموز عادة للحصول على عالقات لها معنى.
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▪ الحدس :يحاول الذكاء اإلصطناعي محاكاة الحدس الذي يشكل عنصرا هاما من عناصر الذكاء عند اإلنسان
مستعينا باملعالجة املرمزة للمعلومات وليس بأسلوب املعالجة العددية.
▪ اإلستدالل :الذكاء اإلصطناعي قادر على إكساب اآلالت القدرة على القيام بعمليات اإلستدالل بأساليب عديدة.
ثانيا :أهداف وخصائص الذكاء االصطناعي :
يعتبر الهدف الرئيس ي للذكاء االصطناعي هو تقديم تفسير علمي كامل لذكاء البشر و الحيوانات و اآلالت مع توضيح
املبادىء املشتركة املميزة في األنواع الثالثة جميعها .و يجب االعتراف بأن املشكلة في هذا األمر تتمثل في أننا نعرف
القليل جدا من هذه املبادىء املشتركة في الوقت الحالي.
وعموما هناك ثالثة أهداف رئيسية للذكاء االصطناعي هي( :ويتباي )29 ، 2008،
• جعل األجهزة أكثر ذكاء.
• فهم ماهية الذكاء.
• جعل األجهزة أكثر فائدة.
بعبارة أخرى فإن نظم الذكاء االصطناعي تهدف الى( :ياسين)21 ،2000 ،
✓
✓
✓
✓

العمل على تخزين املعرفة و تحليلها و تخزين القواعد املنهجية للتعامل معها والوصول إلى حقائقها.
اكتساب املعرفة اإلنسانية املتراكمة و تحديثها و املحافظة عليها و استثمارها في حل املشكالت.
االستثمار األمثل للمعرفة و الخبرات العلمية و التطبيقية و تجاوز مشاكل التلف و النقص و النسيان.
توليد أو تطوير معارف و خبرات جديدة و تفعيل املعرفة املحوسبة و استخدامها في اتخاذ القرارات.

أما فيما يخص أبرز خصائص الذكاء االصطناعي فيمكن توضيحها في النقاط التالية ( :اللوزي)21 ،2012 ،
▪ استخدام الذكاء االصطناعي في حل املشاكل املعروضة .
▪ القدرة على التفكير و االدراك.
▪ القدرة على اكتساب املعرفة و تطبيقها.
▪ القدرة على التعلم و الفهم من التجارب و الخبرات السابقة.
▪ القدرة على استخدام الخبرات القديمة و توظيفها في مواقف جديدة .
▪ القدرة على استخدام التجربة و الخطأ الستكشاف األمور املختلفة.
▪ القدرة علي االستجابة السريعة للموقف و الظروف الجديدة .
▪ القدرة على التعامل مع الحاالت الصعبة و املعقدة.
▪ القدرة على التعامل مع املواقف الغامضة مع غياب املعلومات.
▪ القدرة على تمييز األهمية النسبية لعناصر الحاالت املعروضة .
▪ القدرة على التصور و االبداع و فهم األمور املرئية و ادراكها.
▪ القدرة على تقديم املعلومة التخاذ القرارت االدارية.
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كتاب جماعي بعنوان :تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيزتنافسية منظمات األعمال
ثالثا :أساليب الذكاء االصطناعي :
يحاكي الذكاء االصطناعي تطوير برامج حاسوبية تعمل على التفكير و التصرف بأمور يفعلها االنسان باستعمال نظم و
برامج متطورة يمكنها تلعم اللغات ،و القيام بأعمال ذكية تضاهي ذكاء االنسان ،و يتركز أصل علم الذكاء االصطناعي
في أبحاث بحتة و نظرية تدرس أساليب تمثيل النماذج في ذاكرة الحاسب اآللي ( )Model Representationو طرق
البحث و التطابق بين عناصرها ( )Search & Match Methodsو اختزال أهداف بها ( )Goal Reductionوإجراء
أنواع االستنتاجات املختلفة ( )Reasoningمثل االستنتاج عن طريق املنطق ( )Logicأو عن طريق املقارنة
( )Analogyأو عن طريق االستقراء (، )Inductionوسوف نعرض فيما يلي أهم هذه األساليب فيما يلي:
 -1أسلوب استخدام القو انين :استخدام القوانين ( )Rulesالتي تحكم مجاال من املجاالت هي من أهم أساليب تمثيل
ً
هذه النماذج  ،فلو كانت أنواع الفاكهة مثال هي مجال بحثنا فإنه يمكننا كتابة القانون التالي إذا كان النبات فاكهة وكان
ً
لونها أحمر فهي غالبا تفاح ويحتوي هذا القانون على قسمين:
✓ القسم الشرطي ( )Premiseاملتمثل في إذا كان النبات فاكهة وكان لونها أحمر .
ً
✓ القسم االستنتاجي أو الفعلي ( )Actionاملتمثل في فهي غالبا تفاح.
ً
ً
وباستخدام عدد كبير من هذه القوانين عن موضوع معين فإننا ننش ئ نموذجا ضمنيا يخزن الحقائق عن موضوع البحث،
ويمكن استخدامه في التعامل مع األحداث والخروج باستنتاجات عن موضوع البحث ،ويعتبر هذا النوع من التمثيل من
ً
ً
ً
األساليب الشائعة نظرا لسهولة تطبيقه إال أنه يعتبر تمثيال بسيطا ولكن يعجز في كثير من األحيان عن تمثيل جميع أنواع
النماذج واستخراج جميع أنواع االستنتاجات املعروفة.
ً
 -2أسلوب شبكات املعاني :ويعتبر أسلوب شبكات املعاني ( )Semantic Networksأيضا من األساليب الشائعة في
تمثيل النماذج وهو يتخلص في إنشاء شبكة من العالقات بين عناصر النموذج.
ً
 -3أسلوب تمثيل اإلطارات :وهو من أساليب التمثيل الشائعة ( )Frame Representationوالذي يمكن اعتباره نوعا
ً
خاصا من تمثيل شبكات املعاني.
 -4أسلوب الرؤية االلكترونية :يتلخص أسلوب الرؤية اإللكترونية في تحويل الصورة اإللكترونية املكونة من نقاط
( )Pixelsسوداء أو بيضاء إلى خطوط وأضالع متصلة لتكوين صورة ،ثم مقارنة خصائص الصورة الناتجة بالنماذج
ً
ً
املخزونة سابقا في الجهاز .ويمكن بهذه الطريقة التعرف مثال على صورة الطائرة من أجنحتها وذيلها ،وتمييز املطار
بمدرجات إقالع الطائرات ،واملسجد من مئذنته وهكذا وتتمثل صعوبة الرؤية اإللكترونية في اختالف الصورة مع اختالف
اإلضاءة املسلطة على الجسم ووقوع الظل على أجزاء منه ،ولتقنية الرؤية اإللكترونية تطبيقات عديدة في مجاالت توجيه
ً
الصواريخ والطائرات والتوابع (األقمار الصناعية) ومجاالت التجسس باإلضافة طبعا ملجال األذرع اآللية( .الشرايعة
وفارس)210 ،2000 ،
ومن أشهر األنظمة التي تستعمل الرؤية اإللكترونية في املجال الصناعي هو نظام كون سيت  Consightاملستخدم اآلن
في شركة جنرال موتورز للسيارات بكندا والذي يسمح للذراع اآللية الذكية بفرز قوالب محركات السيارة " Engine
 " Castsأثناء مرورها أمامه على الحزام املتحرك تحت إضاءة معينة  .وبعد تحليل الضوء تقوم الذراع باستخراج القوالب
التي ال تتفق واملواصفات املطلوبة.
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 -5أسلوب معالجة اللغات الطبيعية  :Natural Language Processingويسعى هذا األسلوب إلى فهم اللغات
الطبيعية بهدف تلقين الكمبيوتر األوامر مباشرة بهذه اللغة وبالتالي تمكين الكمبيوتر من املحادثة مع الناس عن طريق
اإلجابة عن أسئلة معينة ،ويتضمن هذا األسلوب ما يلي( :الهادي)188 ،2005 ،
✓
✓
✓

✓

الكالم  : Speechتزويد الكمبيوتر بمعلومات وبرامج حتى يكون لديه القدرة على فهم الكالم البشري عن طريق
تلقي األصوات من الخارج وإعادة تجميعها والتعرف عليها ومن ثم الرد عليها.
النظر  : Visionتزويد الكمبيوتر بأجهزة استشعار ضوئية تمكنه من التعرف على األشخاص أو األشكال
املوجودة .
الروبوت  : Robotiesوهو آلة كهر وميكانيكية تتلقى األوامر من كمبيوتر تابع لها فيقوم بأعمال معينة،
والذكاء االصطناعي في هذا املجال يشتمل على إعطاء الروبوت القدرة على الحركة و فهمه ملحيطه واالستجابة
لعدد من العوامل الخارجية .
التعليم  : Learningأهمها التعليم املعزز آليا وهو محاولة االستفادة من طاقات الكمبيوتر في مجاالت التربية
والتعليم.

ر ابعا :ميادين الذكاء االصطناعي:
إن مجاالت وميادين تطبيق الذكاء االصطناعي كثيرة ومتعددة إال أنه يمكننا إيجاز أبرز هذه امليادين فيما يلي( :كاظم،
)10 ،2012
 -1اللغات الطبيعية  : Naturelle Languagesفي هذا املجال ازدهرت فروع اللغات الحسابية و العلم الفيزيولوجي و
التعرف و التفهم و الصوتيات و الترجمة اآللية و الفلسفة.
 -2الرؤية بالحاسب  : Computer Visionالتي ساهمت في تطوير تقنيات التعرف على البصمات و تطوير الوسائل
التقنية و االلكترونية التي تحاكي نظم الرؤية الطبيعية في االنسان و التي ساهمت في تطوير الصناعات املدنية و الحربية
 ،كذلك تطور علم الفيزيولوجيا .
 -3علم الروبوتات  : Roboticsو التي دفعت فروع الهندسة امليكانيكية و الروبوتات الصناعية و التحكم وااللكترونيات
و علم السيبرنتيكا الى مدى تطبيقات بعيدة املدى اقتصاديا وعلميا وتقنيا .
 -4األلعاب و املباريات  : Game Playingو لقد ساهمت األلعاب في تقدم الذكاء االصطناعي بادخال ذكاء املستخدم
الى برامج ساهمت كذلك في تطور علوم الحاسبات .
 -5اثبات النظريات  :Theories Provingو التي ساهمت في تطور علم الرياضيات و علم املنطق و بعض جوانب علم
الفلسفة .
 -6نظرية الحوسبة و البرمجة اآللية  :Theory of Computation and Programingو التي ساهمت في تطور
علوم الرياضيات و علوم الحاسب .
 -7البحث الهرمي  :Heuristic Searchوالتي تشتمل على أنواع البحث املختلفة و كذلك تطور النظم الخبيرة .
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 -8املكونات املادية للحاسوب  : Computer Hardwareساهمت في تطوير املكونات املادية االلكترونية و تطور
علوم الحاسبات بشكل عام.
 -9لغة البرمجة و النظم  : Programing Language and Systemsو التي أثريت علوم الحاسوب بلغات
وعالقات تساعد على إنشاء نظم مستحدثة .
 -10هندسة املعارف ،النظم الخبيرة  : Knowledge Engineering, Expert Systemsو التي أثرت على علوم
كثيرة مثل الكيمياء و الطب و علوم االدارة و بحوث العمليات و الهندسة املدنية و صناعة البترول بنظم املعلومات وأدت
الى تغيير الجوانب االقتصادية و ذلك بتوفير مبالغ كبيرة .
 -11وضع الحلول للمشكالت  :Problem Solvingو التي ساهمت في تطور علم النفس و املنطق و الرياضيات.
 -12تمثيل العالقات  :Knowledge representationو التي أدت الى تطور علم الفلسفة و علوم الحاسب ونظرية
النظم.
 -13النمذجة املعرفية لالدراك  : Cognitive Modellingالتي أثرت على كثير من العلوم منها الفلسفة و علم
النفس و املهارات االنسانسة و العلوم العصبية و الفيسولوجية و املوسيقى.
خامسا :أبرز تطبيقات الذكاء االصطناعي:
هناك العديد من التطبيقات املختلفة للذكاء االصطناعي تنتمي لعدد من املجاالت التطبيقية األساسية ،كما يوضحها
الشكل التالي:
الشكل ( :)01أبرز تطبيقات الذكاء االصطناعي
الذكاء االصطناعي

اللغات
الطبيعية

النظم الخبيرة

املنطق
الغامض

الروبيتيك

النظم البصرية

الشبكات
العصبية

املصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على :ياسين سعد غالب ،)2000( ،تحليل وتصميم نظم املعلومات ،دار املناهج
للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،ص .25
إال أن جل الكتاب والباحثين املتخصصين في مجال الذكاء االصطناعي ونظم املعلومات يتفقون على أن أبرز تطبيقات
الذكاء االصطناعي هي أربعة :النظم الخبيرة ،الشبكات العصبية االصطناعية ،نظم املنطق املبهم (الغامض)،
الخوارزميات الجينية ،وفيما يلي شرح مختصر ملختلف التطبيقات السابقة الذكر( :طيار )9 ،2012 ،
 -1النظم الخبيرة :تعد النظم الخبيرة إحدى التطبيقات الشهيرة للذكاء االصطناعي  ،وتنتمي ملا عرف في أبحاث الذكاء
االصطناعي بالنظم املبنية على املعرفة ) (Knowledge-based Information Systemsوالتي تعتبر النظم الخبيرة
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مثاال لها .ولكي يستطيع النظام الخبير أن يقوم بعمله يجب أن يتضمن قاعدة للمعرفة وآلة لالستدالل .حيث تحتوي
قاعدة املعرفة على املعرفة املتخصصة في مجال الخبرة املتراكمة التي يقوم بتجهيزها الخبير أو مجموعة الخبراء .وتشتمل
هذه املعرفة املتخصصة على الحقائق ،والقواعد ،واملفاهيم والعالقات .أما آلة االستدالل فهي معالج معرفة يقوم
بمقاربة املعلومات املتاحة من املشكلة املعطاة مع املعرفة املخزونة في قاعدة املعرفة ،واشتقاق االستنتاجات والتوصيات
املفيدة .وللنظم الخبيرة استخدامات في مجال الجيولوجيا واألعمال الزراعية لتشخيص أمراض النبات ،وفي البيولويجا
الحيوية ،وفي البنوك لحساب املخاطر املالية ،وفي النقل لصيانة أساطيل الناقالت ،...،الخ.
 -2الشبكات العصبية االصطناعية :الشبكة العصبية االصطناعية هي نموذج يحاكي الشبكة العصبية الطبيعية
(البيولوجية) ،ويستخدم عددا من الطرق األساسية املستخدمة في النظم العصبية الطبيعية بمساعدة برمجيات
املحاكاة وأسلوب املعالجة املتوازية .أي أن الشبكة العصبية االصطناعية تقوم بمعالجة املعلومات بأسلوب العقل
البشري.
وتعد الشبكات العصبية أحد حقول الذكاء االصطناعي الذي شكل تطورا ملحوظا في طريقة ميكنة التفكير اإلنساني.
تتمحور فكرة الشبكات العصبية حول محاكاة املخ باستخدام الحاسب اآللي ،ولعل الفضل في تطور هذا الحقل يعود
بدرجة كبيرة إلى الدراسات العديدة التي تمت في حقل املعالجة العصبية والذي يدرس النشاط العصبي في مخ اإلنسان.
تتكون الشبكة العصبية االصطناعية من مجموعة من وحدات املعالجة والتي تسمى خاليا عصبية أو عصبونات والتي
تتماثل مع العصبونات البيولوجية املوجودة في املخ ،وهذه الوحدات متصلة فيما بينها في شكل ترابطات تسمى الشبكة
العصبية .وتعمل الروابط على تمرير اإلشارات من عصبون آلخر .ويكون لكل رابط وزن عددي يصاحبه .ويستقبل كل
عصبون عدد من املدخالت عن طريق تشابكاته وينتج إشارة مخرجات واحدة فقط .وتنقل إشارة املخرجات عن طريق
الرابط الخارج للعصبون .وينقسم الرابط الخارج بدوره إلى عدد من الفروع التي تنقل نفس اإلشارة ،وتنتهي الفروع
الخارجة عند الروابط الواردة لعصبونات أخرى في الشبكة .
 -3املنطق املبهم (الغامص) :تتكون تقنية املنطق املبهم من مجموعة مختلفة تضم مفاهيم وتقنيات التعبير أو
االستدالل للمعرفة غير املؤكدة ،املتغيرة أو املجسدة تماما في الواقع .ويستطيع املنطق املبهم تشكيل سلسة قواعد
ملوضوع ال يحتمل إال القيم غير البنائية أو البيانات غير التامة والحقائق الغامضة .وعلى عكس املنطق القاطع الذي
تعمل به برامج الكمبيوتر التقليدية أي منطق الوصل والقطع ،يقوم املنطق الجديد على استكشاف الظواهر والحاالت
االخرى الوسطى أو غيرها .بمعنى البحث عن املنطقة الرمادية بين اللونين املتناقضين األسود واألبيض.
 -4الخوارزميات الجينية :تحاول الخوارزميات الجينية محاكاة على الحاسوب العمليات التي يتم بها االختيار الطبيعي،
وتطبيقها لحل مشكالت األعمال والبحث .طورت من طرف ) (John Hollandفي سنوات الستينات والسبعينات،
الخوارزميات الجينية توفر إطارا لدراسة تأثيرات مثل هذه العوامل البيولوجية املستوحاة مثل اختيار القرين ،التناسل،
التحول ،واالنتقال .حيث في العالم الطبيعي ،تجبر قيود وضغوطات بيئة معينة مختلف األصناف على التنافس على
إنتاج نسل مالئم .أما في عالم الخوارزميات الجينية ،فيتم مقارنة مالءمة مختلف الحلول الكامنة ،و الحل الكامن
األحسن يطور إلنتاج أكثر الحلول أمثلية.
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سادسا :أمثلة لشركات ناشئة في ميدان الذكاء االصطناعي:
نشر موقع ) (Business Insiderاألمريكي تقريرا عرضت فيه الكاتبة "جولي بورت" قائمة شركات الذكاء االصطناعي
الناشئة التي من املتوقع أن تشهد ازدهارا كبيرا خالل سنة  .2019و تشمل مجاالت تخصص هذه الشركات الروبوتات و
برمجيات التعلم اآللي ،و فيما يلي قائمة تلك الشركات(www.aljazeera.net, 25/04/2019) :
 -1أتريوم :
هي مزيج بين شركة محاماة و شركة تكنولوجية ناشئة ،حيث تستخدم برنامج التعلم اآللي للتعامل مع الوثائق القانونية
العادية ،كما أنها توظف محامين يعملون على حل القضايا القانونية املعقدة .وتحرص هذه الشركة على أن تجمع بين
أوجه التقدم الذي أحرزته تكنولوجيا الذكاء االصطناعي و األتمتة أو التشغيل اآللي لضمان سير العمل والتعاون لبناء
جيل قادم ملجال محاماة يكون أكثر كفاءة  ،و تبلغ أرباح الشركة السنوية  75مليون دوالر.
 -2فارمو ايز :
صنعت الشركة التي يبلغ مجموع أرباحها السنوية 7.5مليون دوالر جرارا ذاتي التحكم يستخدم نظام الرؤية في الحاسوب
لقطع األعشاب الضارة دون اللجوء الستخدام مبيدات األعشاب .ويقوم الجرار الذاتي التحكم بمساعدة املزارعين على
توفير املال و تجاوز نقص اليد العاملة.
 -3فتش روبوتيكس :
يقدر مجموع أرباح هذه الشركة بـ  48مليون دوالر ،و تعمل على تطوير روبوتات ذاتية القيادة لترتيب عملية جرد البضائع
باملخازن .إن هذه الشركة الناشئة ال تقوم بتصنيع الروبوتات لتسهيل رفع املنصات النقالة الثقيلة التي يتراوح وزنها بين
خمسمائة ألف باوند فحسب ،و إنما تعزز أيضا من الذكاء االصطناعي لتتبع تحديثات عمليات الجرد و تحديد مواقع
البضائع لتجعل املستودعات و اللوجستيات أكثر أمانا و جديرة بالثقة .
 -4بيبول أي أي :
هي شركة متخصصة في أتمتة املبيعات و تسويق املهام ،و هي برمجيات مخصصة للمبيعات و فرق التسويق التي
تستخدم التعلم اآللي لتحليل معلومات العمالء ،و البحث عن عمالء محتملين ،و االهتمام بالبريد االلكتروني و املفكرة و
التجهيزات السمعية ،وتعد هذه الشركة من الشركات الناشئة واملزدهرة جدا سنة  2019حيث بلغت قيمة أرباحها
السنوية  38.6مليون دوالر.
 -5سيمبا نوفا :
تتخصص هذه الشركة في مجال صنع رقائق الحاسوب و البرمجيات الخاصة بالذكاء االصطناعي و التعلم اآللي عبر
مساعدة الحاسوب على التعلم باستمرار و التطور من تلقاء نفسه ،و تبتكر شركة "سيبمبا نوفا " رقائق جديدة وأجهزة
و برمجيات الذكاء االصطناعي ،و التعلم اآللي ،و آليات تحليل البيانات الضخمة التي تستطيع التغير و التكيف لدعم هذا
النوع من الحوسبة .
 -6سوبرهيومان :
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كتاب جماعي بعنوان :تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيزتنافسية منظمات األعمال
هذه الشركة الناشئة التي حققت أرباحا سنوية بقيمة  13مليون دوالر تعد املستخدمين بـ  ":أسرع تجربة عبر البريد
االلكتروني"  ،حيث تتضمن ميزات مثل  :الذكاء االصطناعي املوظف في فرز رسائل البريد االلكتروني و إلغاء الرسائل
املرسلة ،وقد شهدت هذه الشركة الناشئة ازدهارا كبيرا سنة  2019من خالل تطويرها لخدمات البريد اإللكتروني.
سابعا :امليزة التنافسية ودور الذكاء االصطناعي في تحقيقها:
حسب "بورتر" تعنى امليزة التنافسية بتوصل املؤسسة الكتشاف طرق مستحدثة أكثر فعالية عن تلك املستعملة من
قبل نظيراتها من املؤسسات املنافسة  ،بحيث تكون قادرة على تجسيدها ميدانيا من خالل عملية اإلبداع Porter, ( .
)1993, 48

بعبارة أخرى فإن امليزة التنافسية تعد األداة األنسب التي تهدف إلى اكتشاف طرق جديدة ومبتكرة ومستحدثة إلنتاج
وتقديم السلع والخدمات بصورة أكثر فعالية من تلك التي يقدمها املنافسون في السوق ،حيث يكون بمقدورها تجسيد
هذه الطرق واألساليب على أرض الواقع ،وإحداث عملية إبداع تتفوق على نظيراتهاNaliaka and Namusonge, (.
)2015, 93

وبالتالي فإن امليزة التنافسية تتميز بمجموعة الخصائص التالية( :موس ى والعمودي)03 ،2010 ،
 ليست ثابتة أو أنها ش يء تملكه املؤسسة أو ال تملكه. ليست حكرا على مؤسسة ما دون غيرها.نتاج جهود اإلدارة واالبتكار والتطوير على عكس امليزة النسبية.
 وسيلة لتحقيق غاية.ويرتكز جوهر امليزة التنافسية على القيمة التي يمكن أن تخلقها املؤسسة لعمالئها ،والتي تأخذ شكلPorter, 1997, ( :
)08

 أسعار وتكاليف منخفضة باملقارنة مع املنافسين بالرغم من تقديمها لنفس املنتج (سياسة التكلفة األقل). تقديم منتجات وخدمات فريدة تبرر األسعار املرتفعة التي تباع بها (سياسة تميز املنتج).وحتى تساهم هذه امليزة في تحسين الوضعية التنافسية للمؤسسة فال بد أن تتوفر فيها الشروط التالية( :خليل،1996 ،
)84
أ -أن تكون حاسمة :أي تعطي األسبقية والتفوق على املنافسين.
ب -االستمرارية :أي أن تكون مستمرة ومتواصلة نسبيا.
ت -إمكانية الدفاع عنها :يعني عدم إمكانية تقليدها بسهولة من جانب املنافسين.
بالتالي يمكن للذكاء االصطناعي أن يتحول إلى ميزة تنافسية للعديد من املؤسسات بواسطة االستفادة من التقنيات
الجديدة و اإلستراتيجية ،كتلك التي تسمح بالتنبؤ بنتائج األعمال و زيادة الربحية ،و لضمان نجاح تقنيات هذا األخير
تحتاج املؤسسات إلى الفهم العميق و التوظيف األمثل ألهم تطبيقاته ،كما أن تبني إستراتيجة الذكاء االصطناعي من
قبل املؤسسات يمكن أن يساعد على سرعة اتخاذ القرارات و معالجتها بوتيرة حسنة ،و ذلك من خالل تقليل املخاطر و
تخفيض التكاليف و سرعة الوصول إلى األسواق)wwtw.oracle.com, 28/04/2019( .
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ونظرا ألن املؤسسات أصبحت تعاني من شدة و احتدام املنافسة في عالم متسم بالطفرات والتقلبات االقتصادية حان
الوقت ألن تتبنى متطلبات تطبيقات الذكاء االصطناعي و إدخالها ضمن خططها و استراتيجياتها ،للتمكن من التميز و
ولوج عالم األعمال بصورة قوية تضاهي بها تنافسية املؤسسات األخرى ،و ذلك من خالل التزامها بتطبيق بما يلي :
• االستعانة بالنظم الخبيرة و التي يمكن لها محاكاة تفكير الخبير البشري ،و تقديم وطرح توصيات للمساعدة في
عملية اتخاذ القرار  ،حيث يمكن االستعانة بها في املؤسسات املالية و البنوك  ،و في املجال التجاري أيضا من خالل
البرامج التي تساعد في تسهيل عمليات املبيعات .
• استخدام الشبكات العصبية االصطناعية ،حيث يمكن استعمالها في عدة مجاالت كاستخدامها في البورصات
للتنبؤ بأسعار األسهم والسندات في األسواق املالية العاملية ،و يمكن استخدامها أيضا لدراسة املخاطرة في منح
القروض من قبل البنوك واملؤسسات املالية.
• الخوارزميات و التي تستخدمها بعض املؤسسات في تسيير مخزوناتها خاصة الشركات املتعددة الجنسيات التي تجد
صعوبة في إحصاء عدد املنتوجات عبر مختلف فروعها ،و غيرها من تقنيات تطبيقات الذكاء االصطناعي.....
خاتمة :
تمحورت دراستنا حول دور الذكاء االصطناعي في تعزيز امليزة التنافسية لدى املؤسسة االقتصادية ،حيث بينا من خالل
هذه الدراسة مدى إسهام الذكاء االصطناعي في نقل املؤسسة من حالة البحث عن الطرق التقليدية التي تمكنها من بلوغ
منافذ تجارية و فرص أكبر بغية اكتسابها مليزة تنافسية جديرة بإستراتيجيتها املوضوعة ،إلى طرق مستحدثة تتماش ى مع
طبيعة الطفرة التكنولوجية الحاصلة مؤخرا في مجال املنافسة .
و قد تبين لنا من خالل هذا البحث بأن املؤسسات مطالبة باالندماج و التأقلم مع مختلف متطلبات تطبيقات الذكاء
االصطناعي الحديثة ( الشبكات العصبية االصطناعية ،األنظمة الخبيرة ،الخوارزميات الجينية ،نظم املنطق الضبابي،
 ،...الخ)  ،أين يمكن لها أن تساعدها في عملية اتخاذ القرارات املصيرية بالنسبة إليها ،و تسريع وتيرة التسيير ملختلف
أنشطتها التجارية و املالية وكذا تعزيز تنافسيتها باملقارنة مع العديد من املؤسسات املنافسة.
لذلك نرى أن الدول في العالم املتقدم تسعى لدمج شركاتها للتأقلم مع متطلبات الذكاء االصطناعي ،و ذلك يظهر جليا من
خالل زيادة إنفاقها من أجل االستثمار في حقل الذكاء االصطناعي ،حتى تتمكن من القضاء على فجوات التطور
التكنولوجي واالقتصادي واالفتقار للمهارات ،والقفز الكتساب ميزات تنافسية جديدة ملؤسساتها االقتصادية.
وفي األخير تم استنتاج العالقة بين الذكاء االصطناعي و امليزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية في كون أن املؤسسة
االقتصادية في عصر تحدث فيه ثورة تكنولوجية رقمية ال يمكن لها تحقيق تنافسية عالية دون اندماجها في هذه الثورة
الرقمية ،وأن تبني تطبيقات الذكاء االصطناعي في املؤسسات االقتصادية لوحده ال يعد كافيا بل يجب تخصيص جزء من
ميزانيتها في سبيل اإلنفاق عليه وتطويره.

210

املركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستر اتيجية والسياسية واالقتصادية ،برلين  -أملانيا

كتاب جماعي بعنوان :تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيزتنافسية منظمات األعمال
قائمة املراجع :
املراجع العربية:
 الشرايعة ،أحمد عبد العزيز ،فارس سهير عبد هللا ،)2000( ،الحاسوب وأنظمته ،ط ،1دار وائل للنشر والتوزيع،عمان ،األردن.
 اللوزي موس ى ،)2012( ،الذكاء االصطناعي في األعمال ،املؤتمر العلمي السنوي الحادي عشر حول ذكاء األعمالواقتصاد املعرفة ،جامعة الزيتونة األردنية ،عمان  ،األردن.
 الهادي محمد ،)2005( ،التعليم االلكتروني عبر شبكة االنترنت ،ط ،1الدار املصرية اللبنانية ،القاهرة ،مصر. بلبخاري سامي ،)2012( ،دور األنظمة الخبيرة في اتخاذ القرارات في املؤسسة االقتصادية ،امللتقى الوطني العاشر حولأنظمة املعلومات املعتمدة على الذكاء االصطناعي ودورها في صنع القررات في املؤسسة االقتصادية ،جامعة  20أوت
 ،1955سكيكدة  ،الجزائ ــر.
 بولعسل سامية ،غياد كريمة ،)2012( ،الذكاء االصطناعي والنظم الخبيرة في مجال الطب ودورها في اتخاذ القراراتالطبية ،امللتقى الوطني العاشر حول أنظمة املعلومات املعتمدة على الذكاء االصطناعي ودورها في صنع القررات في
املؤسسة االقتصادية ،جامعة  20أوت  ،1955سكيكدة  ،الجزائ ــر.
 خليل نبيل مرس ي ،)1997( ،امليزة التنافسية في مجال األعمال ،ط ،1الدار الجامعية ،اإلسكندرية ،مصر. طيار احسن ،)2012( ،استخدامات الذكاء االصطناعي في مجال األعمال ،امللتقى الوطني العاشر حول أنظمة املعلوماتاملعتمدة على الذكاء االصطناعي ودورها في صنع القررات في املؤسسة االقتصادية ،جامعة  20أوت  ،1955سكيكدة ،
الجزائ ــر.
 عادل عبد النور ،)2005( ،أساسيات الذكاء االصطناعي ،ط ،1دار الفيصل الثقافية ،الرياض ،اململكة العربيةالسعودية.
 عدمان مريزق ،)2012( ،الذكاءاالصطناعي والطب عن بعد في مجال الرعاية الصحية،املؤتمر العلمي السنوي الحاديعشر حول ذكاء األعمال واقتصاد املعرفة ،جامعة الزيتونة األردنية ،عمان ،األردن.
 كاظم أحمد ،)2012( ،الذكاء الصناعي ،ورقة بحثية خاصة بكلية تكنولوجيا املعلومات ،قسم هندسة البرمجيات،جامعة االمام الصادق ،العراق.
 موس ى سهام ،العمودي مينة ،)2010( ،تحليل مصادر امليزة التنافسية في املؤسسات الصناعية  PMIفي ظل تغيراتالتكنولوجيا الحديثة (تكنولوجيا االنترنيت)  :دراسة حالة مؤسسة قديلة – الجزائر ،امللتقى الدولي الرابع حول املنافسة
واالستراتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع املحروقات في الدول العربية ،جامعة حسيبة بن بوعلي،
الشلف ،الجزائر.
 ويتباي بالي ،)2008( ،الذكاء االصطناعي ،دار الفاروق لالستثمارات الثقافية ،الجيزة  ،مصر . ياسين سعد غالب ،)2000( ،تحليل وتصميم نظم املعلومات ،دار املناهج للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن. 25/04/2019.تاريخ االطالع - www.aljazeera.net,
 28/04/2019.تاريخ االطالع - www.oracle.com,

211

املركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستر اتيجية والسياسية واالقتصادية ،برلين  -أملانيا

 تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيزتنافسية منظمات األعمال:كتاب جماعي بعنوان
املراجع األجنبية
- Naliaka V W, Namusonge G S, (2015), Role of Inventory Management on Competitive
Advantage Among Manufacturing Firms in Kenya: A Case Study of UNGA Group Limited,
International journal of Academic Research in Business and Social Sciences, Vol.(05),
No.(05).
- Porter M, (1993), Avantage Concurentiel des Nations , Inter Edition , Paris, France.
- Porter M, (1997), l’Avantage Concurrentiel: Comment Devancer ses Concurrents et
Maintenir son Avance, Dunod, Paris, France.

 أملانيا-  برلين،املركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستر اتيجية والسياسية واالقتصادية

212

كتاب جماعي بعنوان :تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيز تنافسية منظمات األعمال
مساهمة صناعة تقنية النانو الذكية في تعزيز تنافسية املنتجات :دراسة حالة أفضل عشر دول في العالم
لسنة 2017

د .فاطمة الزهراء عنان

د .عيس ى روابحية

جامعة عنابة – الجزائر

جامعة عنابة– الجزائر

امللخص:
تعتبر تقنية النانو أكبر قوة دافعة للتنمية التكنولوجية والصناعية في القرن الحادي والعشرين وتم االعتراف بها كمصدر
للثورة الصناعية القادمة ،لذلك تتجه البلدان املتقدمة و النامية نحو الحصول على أجزاء لألسواق املستقبلية من
خالل االستثمار في تكنولوجيا النان للحصول على املنتجات والخدمات التنافسية في املستقبل.
والهدف من هذه الدراسة هو مناقشة قدرة املواد النانوية الحديثة وكذلك املواد املتقدمة األخرى على تحسين أداء
املنتجات النهائية ،وجعلها أكثر تنافسية من خالل خصائصها الفيزيائية والكيميائية الفريدة  ،وفرص البحث ،والتعليم،
واالبتكار والنتائج املحققة في عام  2017في جميع أنحاء العالم.
وقد أظهرت النتائج أن انتشار تكنولوجيا النانو وطبيعتها متعددة التخصصات تتطلب مشاركة واسعة من العديد من
شركاء سلسلة القيمة لالستفادة منها ،سواء شركاء تعاون مباشر في البحث والتطوير واالبتكار ،أو كمستخدمين
محتملين ،لتحقيق القدرة التنافسية للمنتجات.
الكلمات املفتاحية:
تقنية النانو الذكية ،املنتجات التنافسية ،البحث و التطوير ،االبتكار.

Abstract:
Nanotechnology is the greatest impetus to technological and industrial development in the
21st century and has been recognized as the resource for the next industrial revolution, So,
developed or developing countries would trend to acquire portions for future markets through
the investment in nanotechnology To get competitive products and services in the future..
The aim of this study is to discuss ability the modern nonmaterial’s as well as the other
advanced materials at the improved performance of final products, and Making it more
competitive by dint of their unique physical and chemicals properties ,and opportunities in
research, education, innovation and outcomes achieved at 2017 in worldwide, Therefore was
adopted the descriptive analytical approach.
The results showed that the inherent pervasiveness of Nanotechnology and its
interdisciplinary nature require the broad involvement of many value chain partners to take
advantage of them, both as directly cooperating partners for R, D and for The innovation; or
as potential end users, to achieve the competitiveness of products.
Keywords:

Smart Nanotechnology, Competitive Products, Research and Development, Innovation.
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كتاب جماعي بعنوان :تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيز تنافسية منظمات األعمال
مقدمة:
يشهد القرن الواحد و العشرين ثورة صناعية جديدة تضاهي في أبعادها االقتصادية و االجتماعية الثورة الصناعية
األولى ،غير أنها تختلف في كونها صناعات ذكية تعتمد في أساسها على اإلبداع و االبتكار و تعرف بصناعة تقنية النانو،
يتم التعامل معها ضمن حيز صغير جدا من الذرات والجزيئات ،و تتسارع العديد من الدول خاصة املتقدمة منها
باالستثمار في هذا املجال بسبب الفوائد املتوقعة على املدى الطويل و نظرا الن املستقبل سيكون لتقنية صناعة النانو
)(Nanotech Industryالتي يمكن أن تقود العالم إلى ثورة صناعية جديدة.
وتقنية النانو اآلن أصبحت مستخدمة في الكثير من القطاعات الصناعية بما فيها تكنولوجيا املعلومات والطاقة والعلوم
البيئية ،الصيدلية ،التقنيات الحيوية ،املواد العلمية والهندسية ،والجميع يتعاون في استخدام أدوات النانو وتطوير
فهمها املشترك للخصائص الفيزيائية والكيميائية ،لذلك أصبحت تقنية علمية تنافسية ،تعد املحرك الرئيس ي األول
واألكثر تقدما في مجال تصنيع التكنولوجيا لرفع مستوى تنافسية املنتجات و الصناعات املختلفة خاصة في مجال
التقنيات املرتفعة.
و يتطلب االتجاه السريع للدول نحو التصنيع لتطوير تقنية النانو إلى جهود مكثفة من طرف كل الجهات تتصدرها
الحكومة في وضع سياسات تشجيعية و تحفيزية تركز بالدرجة األولى على امتالكها لأليدي اإلنتاجية الكفأة من خالل
تطوير برامج البحث و التطوير ،و هذا يحقق لها االستثمار بشكل مكثف في التقنيات العالية لتعزيز تنافسية صناعاتها
القائمة.
و في إطار الطرح املقدم يتم صياغة اإلشكالية التالية :
 ما مساهمة صناعة تقنية الناتو في تعزيز تنافسية املنتجات و الصناعات املختلفة للدول للرفع من تنافسيةاقتصادياتها ؟
و إلعطاء تحليل واضح لإلشكالية العامة و اإلملام بها تم تقسيمها إلى جملة من األسئلة الفرعية وذلك كما يلي :
 ما املقصود بتقنية النانو و التنافسية ،و ما هي أهم خصائصهما ؟ كيف يمكن لصناعة تقنية النانو من تعزيز تنافسية املنتجات في املجاالت املختلفة ؟ ما هي االنجازات املحققة ،و اتجاهات تقنية النانو في دول العالم لسنة  2017؟ وما هو دورها في تعزيز تنافسيةاملنتجات ؟
هدف الدراسة :
تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء نحو الضرورة امللحة للحكومات لحشد جهودها نحو التوجه نحو الصناعات القائمة
على املعرفة ،و باألخص الصناعات الذكية النانونية ،فهي لم تعد خيارا في العصر الحالي و إنما ضرورة إلنتاج منتجات
ذات ميزة تنافسية تتمكن من خالل طرحها في السوق مواجهة املنافسة الشرسة لدول املتقدمة في هذا املجال.
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كتاب جماعي بعنوان :تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيز تنافسية منظمات األعمال
أهمية الدراسة:
تكتس ي هذه الدراسة أهمية قصوى يمكن توضيحها في النقاط التالية :
 تهدف هذه التقنية إلى خلق ،أو ابتكار منتجات في مجاالت االستخدام البشري ،من مميزاتها أن الش يء املصنوع منهاأصغر وأرخص وأخف وأقدر على أداء الوظائف املناطة به ،و بالتالي تسهيل الحياة البشرية و جعلها أكثر بساطة؛
 أصبح الحاضر و املستقبل يعتمد على تقنية النانو في خلق ثورة صناعية ذكية جديدة ،تهدف إلى إنتاج منتجات ذاتميزات تنافسية متعددة ،و في مجاالت مختلفة.
املنهج املعتمد :
لقد تم اعتماد املنهج الوصفي في املبحثين األول والثاني من للدارسة ،و ذلك لتوضيح أهم مالمح هذه الظاهرة الجديدة و
التي ال تزال إلى هذا اليوم محط أنظار كل الباحثين محاولين تقديم وصف يلم بتعريفها و خصائصها املتميزة واملتغيرة.
أما في املبحث األخير فلقد تم اعتماد املنهج التحليلي ،بهدف تحليل االنجازات املتوصل إليها من طرف دول العالم في
استخدامها لتقنية لسنة  2017و كيفية تطويرها.
تقسيم الدراسة :
لفهم واضح ملوضوع الدراسة تم التطرق إلى ثالث مباحث أساسية وذلك كما يلي :
 اإلطار املفاهيمي لتقنية النانو و التنافسية؛ مساهمة تقنية النانو في تعزيز تنافسية املنتجات؛ تطور اتجاهات تقنية النانو في دول العالم لسنة  2017ودورها في تعزيز تنافسية املنتجات.املبحث األول :اإلطار املفاهيمي لتقنية النانو و التنافسية
ال شك أن هذا العصر الذي نعيشه هو عصر الطفرة العلمية والتكنولوجية ،فال تكاد تتابع خبرا في أحد أصناف العلم
والتكنولوجيا حتى تتفاجأ بعدها بظهور تقنيات أخرى أكثر تطورا وبوقت زمني قصير ،وهذه التتابعات في سلسلة التطور
التقني هي من أبرز سمات هذا القرن ونهايات القرن املاض ي.
وكثيرا ما نسمع عن تكنولوجيا املايكرو والنانو ،وكل هذه التعابير يراد بها الدقة املتناهية التي وصلت لها التكنولوجيا في
مختلف املجاالت ،فمن أدق التقنيات التي تتردد اآلن على مسامعنا هي تقنية النانو أو تكنولوجيا النانو وتدعى باللغة
االنجليزية ( )Nanotechnologyفما هي هذه التكنولوجيا الجديدة ؟وما ذا نقصد كذلك بالتنافسية ؟
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كتاب جماعي بعنوان :تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيز تنافسية منظمات األعمال
 -1التطور التاريخي لتقنية النانو :
ال تعد تقنية النانو من التقنيات حديثة العهد وإنما قديمة ويعود تاريخها للحضارة اإلغريقية والحضارة الصينية ولعل
اإلناء اإلغريقي ) (Theking Lycurgus cupالذي تغير لونه تبعا لزاوية سقوط الضوء أحد أقدم التطبيقات ،والذي
استخدم في صناعته جسيمات نانو من الذهب تم خلطها بالزجاج (فليح ،2018 ،ص .)862
كما عرف عن املحاربين القدامى في اليابان ( الساموري) استخدامهم املواد املعدنية في الصورة النانوية لطالء سيوفهم
لتحسين خواصها العامة .أما العرب واملسلمون فقد استخدموا تقنية النانو في صناعة السيف الدمشقي املحدب و
الفائق القوة ،و تعتبر صناعة هذا السيف إعجاز علمي لم يكتشف سر صالبته و مرونته إال في العصر الحديث بعد أخذ
عينة منه و تحليلها في جامعة ديزدن في أملانيا ،و تبين من خالل التحاليل أنه يحتوي على أسالك نانونية من مادة
( )C3Fcو هي نوع من أنواع الكاربون مرصوفة بشكل مواز للحد القاطع من السيف (نجم الدين والبيرماني ،2016 ،ص
.)402
ومع ذلك ،تعود األصول العلمية لتقنية النانو إلى األبحاث الحديثة التي صنعت مستقبلها في ديسمبر  ،1959عندما
خاطب  Richard feynmansعالم الفيزياء الحائز على جائزة نوبل للفيزياء ،الجمعية الفيزيائية األمريكية في محاضرة
بعنوان "هناك حيز كبير في القاع" ،أين درس  Feynmansالفوائد املحتملة من القدرة على التقاط الذرات والجزيئات
ووضعها في مواقع معينة ،و إمكانية التحكم في إعادة ترتيبها في املادة لصنع مواد و آالت دقيقة بخصائص مميزة (Smith
)et al, 2006, p 24
ولقد تم البدء باستخدام  Nano Technologyفي الوسائط العلمية بعد عدد من املحاضرات ،مع ظهور الكثير من
الكتب خاصة بعد نشر كتاب "  " "Ericdrexlerمحركات إلنشاء عصر تقنية النانو القادم" والذي أوضح املخاطر
املتخيلة لتقنية النانو كما بسط األفكار األساسية للنانو من خالل رصف مكونات ذرة واحدة بعد األخرى (فليح،2018 ،
ص .)862
ولقد شهد عام ً 1981
تقدما ً
كبيرا في "سباق األقزام" " ، " Dwarf Raceعندما تمكن الباحثون في  IBMمن إنشاء أداة
تسمى "مجهر املسح النفقي" ") ، "Scanning Tunnelling Microscope" (STMوالتي يمكن أن تلتقط ً
صورا للبنية
الذرية للمادة ،كما لفتت مجموعة من الباحثين في جامعة  Riceانتباه الجمهور من خالل اكتشاف جزيء كربون على
شكل كرة القدم (الفوليرين أو كرة البكي بول) " ،"Fullerene or Bucky Ballهذا الهيكل الذي يبلغ قطره نانو متر
واحد ،يمكنه توصيل الكهرباء والحرارة ،و هو أقص ى من الفوالذ وأخف وزنا من البالستيك (Smith et al, 2006, p
)24

و في عام  1991اكتشف  Sumio Lijimaأنابيب الكربون النانوية ( )Carbon Tubeقطرها عدة نانو مترات ولها
خصائص الكترونية وميكانيكية متميزة مما تجعلها مهمة لصناعة املواد و اآلالت النانوية ،و في العام  2000تمكن العالم
الفيزيائي منير نايفة من تصنيع عائلة من حبيبات السيليكون أصغرها ذات قطر( )9نانو وتتكون من ( )71ذرة سليكون
وعند تعرضها لضوء فوق بنفسجي تعطي ألوانا مختلفة حسب قطرها .
و حتى وقت قريب كانت تقنية النانو مجرد فلسفة وفرضية بعيدة عن الواقع التطبيقي والعملي لكن خالل السنوات
األخيرة استطاعت األجهزة والتقنيات الحديثة أن تجعل من عالم الذرات وجسيمات النانو أمرا ممكنا (فليح ،2018 ،ص
.)862
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كتاب جماعي بعنوان :تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيز تنافسية منظمات األعمال
 -2تعريف تقنية النانو :
تقنية النانو عبارة عن سلسلة من التقنيات متعددة التخصصات املستخدمة ملعالجة املادة على نطاق الذرات
والجزيئات ،و من أجل فهم إمكانات هذه التكنولوجيا  ،من الضروري معرفة أن الخواص الفيزيائية والكيميائية للمادة
تتغير على نطاق النانو ).(Smith et al, 2006, p 24
و يرجع تعريف "تقنية النانو" " ”Nanotechnologyإلى الكلمات املركبة لكلمة "نانو متر" ” “Nanometerحيث تشير
"نانو"  NANOإلى جزء املليار و تساوي ”ً “Nanometer
واحدا من مليار متر ،و هذا ما يمكن الثورة الجديدة من تغيير
البروتوكوالت القديمة في تحويل تأثير امليزات الجديدة ). (Ghasemi et al, 2015, p 74
و تمثل التقنيات النانوية جميع التقنيات املستخدمة في تصنيع ،مراقبة ،قياس األشياء والهياكل واألنظمة التي يتراوح
حجمها بين  1و  100نانو متر والتي تستمد خصائصها بالتحديد من حجم النانو.
و يمكن تعريف املواد النانوية على أنها  :مواد تتكون من أجزاء نانوية تمنح هذه املواد خصائص محسنة أو محددة تتعلق
بالبعد النانوي ،وهي في شكل جزيئات أو ألياف أو أنابيب حرة أو ثابتة ،أو بلورات أو صفائح ،أو مسامية لها تطور صناعي
ملحوظ في مجال األنابيب النانوية الكربونية ).(Canepa, 2010, p 5
و من ناحية أخرى يختلف مصدرها فقد يكون مواد عضوية أو غير عضوية ،طبيعية أو مصنعة ،و تعد جميع املواد
الهندسية املعروفة مثل العناصر الفلزيو و سبائكها ،و أشباه املوصالت ،و األكاسيد و املعادن ،قابلة للتحول إلى مواد
ثانوية عن طريق تصغير أحجامها إلى املقياس النانوي (  )100-1نانومتر (نجم الدين والبيرماني ،2016 ،ص .)402
 -3أنواع و خصائص تقنية النانو الذكية :
انطالقا من املبادئ العلمية والخصائص الجديدة التي يمكن فهمها وإتقانها عند العمل في هذا املجال ،هو معرفة الفرق
ً
بين املواد في املقياس النانوي واملواد نفسها على نطاق ماكروسكوب ،فهي لها مساحة سطح أكبر نسبيا مقارنة بكتلتها ،مما
ً
ً
يجعلها أكثر تفاعال كيميائيا ،وبالتالي تسمح بإجراء تغييرات على خصائصها األساسية ).(Smith et al, 2006, p 22
و يقصد بما سبق أن الذرات املوجودة على السطح تتصرف بشكل مختلف ،وتكون بشكل عام أكثر تفاعلية ألنها ليست
تماما بالذرات أو الجزيئات ،هذا ما يفسر ملاذا ً
محاطة ً
غالبا ما يكون لألجسام النانومترية خواص كيميائية وكهربائية
ومغناطيسية ذكية تختلف عن األجسام التي لها نفس التركيب ،ولكن لديها الخصائص ذات الحجم الكلي أو املجهري
(مثل املرونة  ،املقاومة  ،التصاق أو التنافر) ).(Canepa, 2010, p 5
و يمكن التمييز بين ثالثة أنواع مختلفة في مجال تقنية النانو(Smith et al, 2006, p 22) :

ً
أ -التكنولوجيا النانوية القائمة على البعد :يسعى العلماء إلى بناء أصغر الهياكل ،واألجهزة وصوال إلى املقاييس النانو
مترية.
ب -تقنية النانو القائمة على مبادئ التشغيل :دراسة الخصائص الجديدة للمواد عن طريق معالجتها على املستوى الذري
أو الجزيئي.
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كتاب جماعي بعنوان :تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيز تنافسية منظمات األعمال
ت -تقنية النانو القائمة على طريقة التصنيع :التجميع من األسفل إلى األعلى أو التجميع الذاتي الجزيئي ،بمعنى آخر
ً
تعقيدا.
االتحاد أو االقتران من الذرات والجزيئات إلنشاء بنية جديدة أكثر
كما أنها تتضمن تقنية النانو مجموعة من الخصائص نوجزها فيما يلي ( :فليح ،2018 ،ص .)266
 إمكانية التحكم بالذرات منفردة وإعادة ترتيبها الن الذرة تعد وحدة البناء لكل املواد وتحمل الخصائص نفسها،فباإلمكان توظيفها في صنع اآلالت الخالية من العيوب األصغر حجما ،واألقل استهالكا للطاقة واملنخفضة التكاليف
واألقوى في كثير من املجاالت ،مما يحقق الجودة للمنتج والتحسين املستمر؛
 تعتمد تقنية النانو على األبحاث العلمية التي تحول الخيال العلمي إلى واقع حقيقي بإمكانية التطبيق في مجاالت الحياةاملتعددة ،معتمدة على مبادئ الفيزياء والكيمياء والهندسة االلكترونية؛
 لها تأثير كبير على مختلف العلوم فتطوير أي مجال يؤدي إلى تطوير مجاالت أخرى باالعتماد على هذه التقنية ،كتطويرعلوم االلكترونيات بإنتاج أجهزة طبية متطورة لتحليل البيانات بدقة ،و هذا يؤثر على مجال الطب بدقة وسرعة
تشخيص األمراض و العالج بأقل التكاليف طاملا التشخيص يتم في وقت قريب.
 -4ماهية التنافسية:
في ظل املستجدات العاملية املحرضة على حتمية التنافس والتسارع نحو اكتساب قدرة للتكيف ورفع التحديات في بيئة
شعارها البقاء لألفضل ،أصبحت التنافسية من املصطلحات حديثة النشأة فهي نظريا ال تخضع لنظرية عامة تفسرها،
كما أنه لم يتم تحديد مفهوم واضح ودقيق لذلك يتداخل هذا األخير مع مصطلحات أخرى مشابهة في محاولة لقياسها
باالعتماد على مؤشرات اقتصادية مركبة ،إال أن هذا الخلط تغير مع ظهور أفكار مايكل بورتر ((Travkina et )Porter
).Tvaronavicien, 2010, p 505
و فيما يلي بعض أبرز التعاريف املقدمة للتنافسية:
أ -املعهد الدولي للتنمية اإلدارية :IMD
يعرفها املعهد الدولي للتنمية اإلدارية على أنها :مجال من مجاالت اقتصاد املعرفة الذي يحلل الواقع و السياسات التي من
شأنها أن تساهم في قدرة البلد على خلق املناخ الذي يساهم في استدامة تحقيق القيمة املضافة و استقرار أكبر
للمواطنين)IMD, 2003, p 702( .
ب -تعريف بورتر (:)Porter
مجموعة من املؤسسات و السياسات االقتصادية الداعمة ملعدالت نمو اقتصادي عالية في األمد املتوسط ،حيث تقاس
القدرة التنافسية من خالل قياس نمو اإلنتاجية  ،التي تؤدي إلى زيادة في األجور و زيادة عوائد رأس املال  -زيادة الربحية -
و خلق مزيد من فرص العمل و بالتالي رفع مستوى املعيشة(Travkina et Tvaronavicien, 2010, p 504).
ت -تعريف مجلس السياسة التنافسية األمريكية:
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كتاب جماعي بعنوان :تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيز تنافسية منظمات األعمال
قدرة الدولة على إنتاج سلع وخدمات تنافس في األسواق العاملية وفي نفس الوقت تحقق مستويات معيشية مطردة في
األجل الطويل"(.نوير ،2003 ،ص )05
املبحث الثاني  :مساهمة تقنية النانو في تعزيز تنافسية املنتجات
يعتقد الكثير من االقتصاديين أن تقنية النانو واحدة من أكثر املجاالت الواعدة في التطور التكنولوجي ،ومن املحتمل أن
تقدم فوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة لدول العالم في املستقبل ،حيث برزت منافسة عاملية بين الدول والشركات
لتطوير منتجات التكنولوجيا النانوية و امتالكها ،و إن كانت ال تزال إلى حد كبير في مرحلة مبكرة من التطوير ،باإلضافة
إلى أن تقنية النانو ليست صناعة منفصلة ،بل هي تقنية تطبق على مجموعة واسعة من املنتجات في الصناعات املختلفة
ً
عموما نسبة ضئيلة من إجمالي املبيعات.
التي تمثل منتجات تقنية النانو فيها
لهذه األسباب ،ال يمكن إجراء تقييم للقدرة التنافسية الصناعية في مجال تكنولوجيا النانو  -بنفس الطريقة التي ّ
يقيم
بها املحللون القدرة التنافسية للصناعات الناضجة – و إنما يمكن تقييمها من خالل ما تحققه من االستثمارات الوطنية
للبحث والتطوير في مجال تكنولوجيا النانو ( ،)R&Dواألوراق العلمية وبراءات االختراع كمؤشرات على القدرة
التنافسية العلمية والتكنولوجية والصناعية في منتجات تقنية النانو ).(Sargent, 2008, p 02
ورغم أن هذه الصناعة ال تزال فتية فإنه يمكن معرفة األهمية التنافسية لها من خالل ما يلي:
 -1التصنيع النانوي كأداة لتعزيز التنافسية:
 -1-1التصنيع النانوي قطاع صناعي استراتيجي تنافس ي:
لقد أدى االتجاه املتزايد نحو التصغير إلى إعالء تقنيات التصنيع املتناهية الصغر التي تم تطويرها بالتوازي مع تقنية
النانو ،والهندسة الجزيئية ،والتكنولوجيا الحيوية من أجل مواكبة التطورات التكنولوجية املستقبلية ،و ال تزال مطالب
مجتمع القرن الحادي والعشرين إليجاد حلول "التحديات الكبرى" للحصول على رعاية صحية متطورة ومعقولة التكلفة،
و مستويات معيشية عالية ،و سلع استهالكية ذات جودة ،و إن كانت هذه التقنيات ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف الطاقة في
املراحل الجنينية و مراحل التطوير املبكرة بسبب تقنية املعالجة الحالية ،فإن تكاليف التصنيع بمجرد نضوج هذه
التقنيات املتناهي الصغر ستكون اقل نتيجة استهالك طاقة وموارد أقل.
يتم تطوير تقنيات تصنيع النانو لتقليل االعتماد على الوقود األحفوري وبالتالي تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون،
وكذلك تقليل تركيز أكسيد النيتروجين وأكسيد الكبريت في الغالف الجوي ،و هذه هي املجاالت التي قد توفر فيها تقنيات
تصنيع املواد النانوية فوائد بيئية :كتخزين الكهرباء و الطاقة الحرارية ،خاليا الوقود ،اإلضاءة ،كفاءة املحرك/الوقود،
تقليل وزن املواد ،و هذا ما يدفعها إلى تعزيز مكانتها في أسواق الصناعات القائمة ،باإلضافة إلى إيجاد تطبيقات جديدة،
مع االستفادة من مجموعة من املزايا التي تتراوح بين تكاليف التصنيع املنخفضة والحجم الصغير وانخفاض الوزن
واستهالك الطاقة  ،باإلضافة إلى زيادة الذكاء وتعدد الوظائف و مناصب العمل املختلفة (Kumar and Seal, 2015,
).p 248

 -2-1األهمية التنافسية ملنتجات املواد متناهية الصغر -النانو -في العالم:
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كتاب جماعي بعنوان :تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيز تنافسية منظمات األعمال
إن هذه التقنية فرضت وجودها في الصناعات القائمة ،و أصبحت مسعى كل الدول بهدف اكتساب ميزات تنافسية
ملنتجاتها الوطنية ملواجهة املنتجات األجنبية املعتمدة بالدرجة األولى على هذه التقنية ،و تتمثل األهمية التنافسية لهذه
التقنية فيما يلي (Inshakova and Inshakov, 2017 ) :
 زيادة تغلغل املواد املوجودة في األسواق؛ انخفاض في أسعار املواد متناهية الصغر؛ تحسين خصائص املواد؛ اإلنفاق على أنشطة البحث والتطوير املتعلقة باملواد الجديدة؛ زيادة التعاون بين الجهات الفاعلة في هذا القطاع بما في ذلك التعاون الدولي املتزايد في مجال البحث واإلنتاج في صناعةتكنولوجيا النانو؛
 زيادة اإلنفاق العام والخاص نحو بحوث تكنولوجيا النانو؛ دعم متزايد من املؤسسات الحكومية ،وتطوير مواد وتطبيقات جديدة سريعة؛ فعالية تشغيل الشراكات والتحالفات اإلستراتيجية للشركات املحلية واألجنبية. -3-1تقنيات النانو ودورها في ابتكار منتجات تنافسية جديدة:
أوضحت دراسة "مومايا" ( )Momaya , 2011أن تطوير منتجات أو ميزات تكنولوجيا النانو يمكن اعتباره من عوامل
املنافسة في مختلف املجاالت الصناعية ألن العديد من الدول استثمرت فيه من أجل األرباح املستقبلية ،باإلضافة إلى
ذلك  ،اعتقدت مومايا ( )Momaya, 2011أن امتالك معرفة تكنولوجيا النانو واستخدامها يمكن اعتباره أكثر
املشروعات االقتصادية نجاحا لالستثمار في االستراتيجيات املستقبلية ،و هذا يمكن الشركات من أن تحافظ على
موقعها املربح في السوق العاملية و بالتالي تصبح متفوقة على منافسيها )(Ghasemi et al, 2015, p 75
تقنية النانو لديها القدرة على التأثير على املنتجات أو الخدمات أو العمليات املحسنة أو الجديدة التي تدعم تقنية النانو
لألسواق الحالية أو الجديدة ،منذ بضع سنوات حتى اآلن ،و لقد تم االعتراف بتقنية النانو كابتكار جديد واعد ،فهي
ظاهرة تحويلية تبدأ بمرحلة استكشاف املعرفة في مجال تكنولوجيا النانو لتتحول إلى مرحلة االستغالل.
وتؤدي الترانزستورات النانوية إلى تطوير أجهزة الكمبيوتر لتصبح أسرع و أكثر قوة و كفاءة في استخدام الطاقة من تلك
املستخدمة اليوم ،كما تمتلك تقنية النانو أيضا إمكانية زيادة سعة تخزين املعلومات أضعافا مضاعفة ،حيث يمكن
تخزين ذاكرة الكمبيوتر بالكامل في رقاقة صغيرة واحدة ،و في مجال الطاقة و أصبحت البطاريات والخاليا الشمسية
عالية الكفاءة ومنخفضة التكلفة ).(Kumar and Seal, 2015, p 248
إن استخدام مواد على نطاق النانو لها تأثير كبير في املنتجات وامليزات املوفرة للطاقة ،وتتضمن هذه اإلستراتيجية إزالة
املواد الضارة من البيئة لحمايتها ومساعدتها من خالل تحسين ،تحويل ،تخزين و توزيع الطاقات ،و هذا يهدف إلى تطوير
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كتاب جماعي بعنوان :تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيز تنافسية منظمات األعمال
االقتصاد الحيوي القائم على املعرفة و بالتالي يوفر املواد الخام املستدامة .لذلك ،يمكن لتكنولوجيا النانو إنشاء
وظائف إيجابية في تحسين الصناعات الكيميائية والطبية )(Ghasemi et al, 2015, p 76
أما من منظور النمو االقتصادي ،فإن القدرة على استغالل القيمة املبتكرة واملضافة لتقنية النانو في التطبيقات،
يتطلب املعرفة بالتكنولوجيا النانوية التي يتم إنشاؤها في الشركات من خالل امتالكها معرفة مكثفة تحتاج إلى تحويل و /
أو نقل من أجل تصميم وإنتاج و بيع و تبني وتنفيذ تطبيقات موجهة نحو العمالء تعتمد على تقنية النانو ،فعملية تطوير
االبتكار في املستوى التنظيمي تتمثل في البحث والتطوير إلى االختراع إلى التطبيقات الجاهزة املوجهة للسوق ،و هي ليست
عملية خطية ،ولكنها دورية مع حلقات متوازية ومتكررة ،أما على مستوى التكنولوجيا النانوية فهي من التقنيات املدمرة
ً
نموذجا للبنية التحتية يشير إلى الدينامكيات التي تربط بين دفع التكنولوجيا و جذب
حيث يقدم Walsh 2004
األسواق في عملية تطوير االبتكار ،حيث يمكنها أن تؤدي إلى أسواق الجيل القادم (غير املعروفة في البداية) ،و هذا يعطي
أبعادا و تحديات إضافية للعمليات املبتكرة التي تغطي تطوير وتسويق تكنولوجيا النانو في ساحة السوق الدولية،
وخاصة بالنسبة لشركات تكنولوجيا النانو الصغيرة ). (Kumar and Seal, 2015, p 247
 -2األساليب املعتمدة الستفادة الدول من تكنولوجيا النانو لتعزيز تنافسية منتجاتها:
تساهم الصناعات املتصلة والصناعات املسندة كصناعة تقنية النانو والتي يتم إنشاؤها عن طريق التكنولوجيات
املشتركة وقنوات التوزيع واملهارات والعمالء ،في توفر املكونات بطريقة سريعة وكفاءة اقتصادية ،وبالتالي تساهم في رفع
مستوى االبتكار.
وأكد ( )Porterأن دور الحكومة الهام في تعزيز تنافسية االقتصادية يأتي من خالل العوامل التي تؤثر على طريقة عمل
املحددات األساسية للميزة التنافسية وذلك كما يتضح من خالل الشكل التالي:
الشكل ( :)01العوامل ملؤثرة على التنافسية حسب طرح مايكل بورتر
إستراتيجية املؤسسة
و طبيعة املنافسة

أحوال عوامل اإلنتاج

أحوال الطلب على
الصناعة

أحداث
الصدف

الدور
الحكومي
يي

الصناعات املرتبطة
والصناعات املساندة

املصدر :خليل عطا هللا ّوراد ،)2005(،دور التنافسية في دعم قرارات اقتصاد املعرفة والتنمية املستدامة ،املؤتمر العلمي
الدولي السنوي الخامس :اقتصاد املعرفة والتنمية االقتصادية ،جامعة الزيتونة ،عمان ،األردن ،ص.16
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كتاب جماعي بعنوان :تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيز تنافسية منظمات األعمال
يوضح الشكل بأن دور الحكومة يعتبر من أحدا العوامل املؤثرة على التنافسية من خالل اإلعانات والسياسات تجاه
أسواق رأس املال والسياسة التعليمية ،و تخصيص ميزانية مالية معتبرة لتمويل البحث العلمي و التطوير ،أو من خالل
التأثير على شروط الطلب املحلي و الدولي من خالل حجم املشتريات الحكومية والتغير فيها من خالل قوانين حماية
املستهلكين ،و ايضا تسهيل تصريف املنتجات في األسواق الدولية.
 -1-2تمويل البحث و التطوير و إنشاء املراكز الجامعية املتخصصة في تقنية النانو:
أ -تمويل البحث والتطوير : R&Dفي مجال تكنولوجيا النانو دعمت الحكومات التي أدركت أهمية إمكانات تقنية النانو
إحداث التطوير في اقتصادياتها عن طريق توجيه تمويل كبير خاص بالبحث و التطوير خصصت له ميزانية مالية معتبرة
تصل في الواليات املتحدة األمريكية و اليابان إلى عدة مئات من ماليين الدوالرات ً
سنويا ،مع توفير الكثير من التمويل من
الصناعة ،ال سيما في اليابان وكوريا )(Tegart, 2003, p 06
و تتمثل مساهمة  R&Dفي تعزيز القدرات اإلنتاجية للشركات ،كخلق نماذج أو منتجات جديدة ذات ميزات تنافسية في
مجال التكنولوجيا متناهية الصغر ،و بالتالي تفتح املجال للشركات بتسجيل أكثر من براءة اختراع واحدة ،يمكن
االستفادة منها في األعمال التجارية.
و أكثر القطاعات توجها الستخدام تكنولوجيا النانو هو قطاع الطاقات املتجددة في املستقبل بسبب تزايد الطلب عليها
خاصة و التوجهات العاملية نحو التنمية املستدامة عامة التي تطالب بالحفاظ على البيئة ،لذلك تعد الطاقات املتجددة
من املواضيع املهمة لألبحاث األكاديمية ،فعلى سبيل املثال اعتقد لوثر ( )2008أن تكنولوجيا النانو يمكن أن تكون ميزة
جديدة لتحويل طاقات الكتلة الحيوية إلى طاقات مفيدة يمكن اعتبارها هي الوقود املتجدد (Ghasemi et al, 2015,
)p 76
ً
هذا بالنسبة للدول املتقدمة و الرائدة في مجال التنافسية التكنولوجية ،في حين أن االقتصادات األصغر واألقل نموا ال
تستطيع التنافس على هذه املستويات من االستثمار في البحث والتطوير ،إذ يجب عليها إعادة تقييم استراتيجياتها بعناية
لضمان استخدام مواردها املحدودة من ناحية ،و من ناحية أخرى ضمان الحفاظ على القدرة على تكييف التكنولوجيا
املستوردة ،الستغالل الفرص التي توفرها املوارد الوطنية املختلفة أو املساهمات العلمية ،وسيساعد تطوير التكنولوجيا
النانوية في هذه االقتصاديات الى االعتراف الوطني بأهمية هذه التقنية وتوفير تمويل خاص لدعم البحث والتطوير و
ربطهما باملجال الصناعي ). (Tegart, 2003, p 04
ب -إنشاء املراكز الجامعية املتخصصة في تقنية النانو و ربطها بالصناعات الوطنية:
إن أهم األساليب املعتمدة هو إنشاء مراكز بالجامعات تتميز بتعدد التخصصات في تقنية النانو لتدريب طالب الدراسات
العليا و ربطها بالصناعات الوطنية ،من خالل تدريب الفنيين واملديرين لصقل قدراتهم للتحكم في النموذج الجديد
املتغير للتصنيع(Tegart, 2003, p 05) .
و لقد نجح هذا النهج في املجاالت املختلفة كتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتكنولوجيا الحيوية .عالوة على ذلك،
هناك عدد من الجامعات في جميع أنحاء العالم تقدم دورات مختلفة في املرحلة األولى الجامعية في تكنولوجيا النانو .
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كتاب جماعي بعنوان :تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيز تنافسية منظمات األعمال
و ينظر إلى العلم والتكنولوجيا على أنهما عامالن مهمان لبقاء ونمو الشركات و املناطق و الدول ،ويرتبطان بنظريات
 Schumpterلسنة  1934و غيره من املفكرين في النمو االقتصادي والتغير التكنولوجي واالبتكار الصناعي ،حيث انه من
أجل الوصول إلى النمو االقتصادي القائم على التكنولوجيا ،ليس من الضروري فقط استثمار رأس املال والفكر والوقت
في البحث والتطوير ) (R&Dاملتعلقين بالعلوم والتكنولوجيا ،ولكن ً
أيضا القدرة على التنفيذ الناجح لالبتكارات القائمة
على التكنولوجيا و القدرة على نشرها كبراءات اختراع ،باإلضافة إلى ذلك ،فإن التقنيات التدميرية -كما عرفها
 -Schumpterباعتبارها النظير للتقنيات ذات التأثير االبتكاري املتزايد ،تشكل أساسيات مهمة لخلق ميزات تنافسية
تهدف الى خلق الثروة.
و من املسلم به أن تقنية النانو هى تكنولوجيا مبتكرة يتطلب تطويرها إيجاد صلة وثيقة بين ما هو أكاديمي و بين
الشركات الصناعية ،لخلق مزيج من املنظمات كثيفة املعرفة تركز بشدة على العلم والتكنولوجيا كجزء أساس ي لتعزيز
تكنولوجيا النانو ).(Kumar and Seal, 2015, p 247
إال أن ذلك يخلق إحدى املشكالت التي تلوح في األفق ألنه من الصعب تعليم و تدريب جيل جديد من الباحثين والعمال
املهرة الذين لديهم وجهات نظر متعددة التخصصات مطلوبة لتطوير تكنولوجيا النانو ،حيث تشير التقديرات األخيرة
لألفراد املحتاجين إلى تكنولوجيا النانو في الفترة  2015-2010إلى  0.9-0.8مليون في الواليات املتحدة األمريكية0.6-0.5 ،
مليون في اليابان 0.4-0.3 ،مليون في أوروبا ،و  0.2-0.1مليون في منطقة آسيا واملحيط الهادئ بدون اليابان ،وحوالي 0.1
مليون في مناطق أخرى ،ويتمثل التحدي لهذه الدول في تحقيق االتساع والعمق إلنتاج أشخاص قادرين على فهم
التطبيقات الجديدة لتكنولوجيا النانو.
ت -تسويق تكنولوجيا النانو ألجل االستفادة من الفرص الناشئة:
يتعين على الكثير من الصناعات في العديد من االقتصاديات تغيير أساليب اإلدارة واستراتيجيات الشركة بشكل جذري،
على الرغم من أن إمكانات املواد ذات البنية النانوية والتطبيقات األخرى املمكنة تبدو بال نهاية ،فان الشركات تواجه
مشكلة أين تستثمر؟ ،وتسأل ما هي التقنيات الرابحة؟  ،و تواجه صعوبة في التعرف عليها(Tegart, 2003, p 05) .
ً
تقريبا ،خلق الحاجة إلى
فالتطورات السريعة التي يعرفها العالم و الظهور املتزايد لالبتكارات الجديدة كل يوم
استراتيجيات مرنة وواضحة للشركات لالستفادة الحقيقية من هذه االبتكارات و أيضا منافذ لتوزيعها في األسواق
العاملية ،لذلك تسعى إلى بناء شبكات قوية مع األوساط األكاديمية للحصول على أفضل الشركاء من أجل نقل سريع
لنتائج البحوث إلى منتجات جديدة تنافسية يسهل تسويقها محليا و دوليا.
املبحث الثالث :تطور اتجاهات تقنية النانو لسنة  2017ودورها في تعزيز تنافسية املنتجات في العالم:
إن تطوير التطبيقات الصناعية واملواد املتقدمة املبتكرة وتطبيقها أمر حتمي للتطوير التكنولوجي واالقتصادي للبلد .إن
املواد النانوية  ،بسبب خصائصها الفيزيائية والكيميائية الفريدة التي تؤدي إلى تحسين األداء والخصائص النوعية
للمنتجات النهائية وفرص كبيرة للتطبيق في العديد من صناعات املستخدمة في تخزين الطاقة ،والبناء ،وااللكترونيات ،
والفضاء  ،والدفاع  ،وإنتاج السلع الرياضية وغيرها من السلع االستهالكية  ،وما إلى ذلك.
و حسب تقدير  ،Mordor Intelligenceبلغت قيمة سوق املواد النانوية العاملية حوالي  4.1مليار دوالر أمريكي في عام
 ،2015ومن املتوقع أن تصل إلى  11.3مليار دوالر بحلول عام .2020
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كتاب جماعي بعنوان :تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيز تنافسية منظمات األعمال
و أيضا التقرير الجديد الصادر عن  Allied Market Researchيتوقع بشكل متفائل أن تصل سوق املواد النانوية
العاملية إلى أكثر من  55.0مليار دوالر بحلول عام  2022من  14.7مليار دوالر في عام  ،2015بمعدل نمو سنوي مركب
قدره  ٪ 20.7خالل هذه الفترة الزمنية ) (Inshakova and Inshakov, 2017, p 06
كما أن تقارير  Stat Nanoاملهتمة بإحصاء براءات االختراع تعتبر من أهم اإلحصائيات املعتمدة من الدول املتقدمة وهذا
ما سيتم توضيحه فيما يلي:
 -1تعريف :Stat Nano
تأسست  " Statistics in Nano-Based Science" Stat Nanoفي عام  2010كبوابة ألحدث املعلومات واإلحصاءات
في العلوم والتكنولوجيا والصناعة القائمة على النانو ،تتمثل مهمة  Stat Nanoفي مراقبة حالة تطوير وسياسات
تكنولوجيا النانو في العالم.
نتج عن تطوير تقنيات النانو الجديدة تقديم منتجات جديدة إلى األسواق في جميع أنحاء العالم مع خصائص وتطبيقات
محسنة ومعدلة.
و ً
نظرا للعدد الكبير من منتجات تقنية النانو املستخدمة في الصناعات املختلفة  ،أنشأت  Stat Nanoقاعدة بيانات
جديدة لجمع املعلومات حول هذه املنتجات ،و هي قاعدة بيانات تفاعلية على اإلنترنت تقوم بتحديث قائمة منتجات
تقنية النانو على أساس يومي وتمكن الزوار من تقديم منتجاتهم الجديدة في هذا املجال ،و هي تحمل عنوان "قاعدة
بيانات منتجات النانو تكنولوجي ( ،"Nanotechnology Products Database" )NPDتم إنشاؤها في يناير 2016
ً
ً
مصدرا موثوقا به لتحديد منتجات التكنولوجيا النانوية وتحليلها في السوق العاملية.
لتصبح
)( https://statnano.com/news/53453

تتمثل مهمة قاعدة البيانات في جمع وتحليل ونشر املعلومات حول املنتجات  ،وذلك ً
وفقا ملطالب الشركة املصنعة التي
استخدمت تقنية النانو لتحسين أداء وخصائص منتجاتها والتحقق من خبراء  ، Stat Nanoو ذلك بناءا على تعريفات
منتجات تقنية النانو وتكنولوجيا النانو ،التي نشرت في املعيارين الدوليين  ISOبموجب األرقام " ISO / TS 80004-1:
 "2015و "."ISO / TS 18110: 2015
 -2إنجازات ( )NPDوترتيب دول العالم في تكنولوجيا النانو سنة :2017
تتمثل في:
أ -مراقبة تسويق تكنولوجيا النانو في الصناعات املختلفة ،وبالتالي توفير أساس التخاذ القرارات للمستثمرين في مختلف
الصناعات؛
ب -تزويد املصنعين بمعلومات عن الوضع الحالي في سوق منتجات تقنية النانو في الصناعات املختلفة وحالة منافسيهم،
و يمكن أن يقدم أيضا إلى الصناعيين تطبيقات متنوعة من تكنولوجيا النانو في مجال أعمالهم؛
ج -توجيه الباحثين للوصول إلى فهم أفضل للتطبيقات والخصائص التي خلقتها مواد متناهية الصغر في املنتجات في
السوق ،لصياغة أبحاثهم املستقبلية؛
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كتاب جماعي بعنوان :تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيز تنافسية منظمات األعمال
د -تزويد صناع السياسة باملعلومات ،بما في ذلك تطوير السوق للتكنولوجيا النانوية في مختلف الصناعات والبلدان
لوضع سياسات وبرامج أكثر فاعلية لهم.
كما تتوفر املعلومات التالية لكل منتج لتقنية النانو في (: )NPD
 العالمة التجارية التي تم تقدمها في السوق باإلضافة إلى خصائص الشركة املصنعة والصناعة ؛ جوانب املنتج التي تم تعزيزها بواسطة تقنية النانو؛ املواد النانوية املستخدمة في املنتج ومواصفاته؛ الشهادات واملوافقات التي حصلت عليها الشركة املصنعة للمنتج.و ً
وفقا لـ  ،Stat Nanoتم نشر ما مجموعه  20187براءة اختراع في مكتب براءات االختراع والعالمات التجارية بالواليات
املتحدة ) United States Patents and Trademark Office (USPTOفي عام  ،2017من بينها الواليات املتحدة،
كوريا الجنوبية ،اليابان ،الصين ،وتايوان هي الدول التالية في هذا الترتيب .تم نشر عدد من براءات اختراع تقنية النانو
 4019في املكتب األوروبي للبراءات ) European Patents Office (EPOفي عام .2017
من املعروف أن  USTPOو  EPOهما مكتبان مهمان للبراءات في العالم ،حيث تم نشر عدد  20187من براءات اختراع
تقنية النانو في مجلة  USPTOفي عام  ،2017من بينها  9145منحت براءات اختراع جديدة ،و  11042من طلبات براءات
االختراع املنشورة.
وفقا للتعريف الجديد للـ )ISO / TS 18110( ISOتتعلق براءة االختراع بالتكنولوجيا النانوية عندما يكون لديها
مطالبة واحدة على األقل بالتكنولوجيا النانوية أو تحتوي على كود يتعلق بالتكنولوجيا النانوية ً
وفقا للتصنيف الدولي
للبراءات .باستخدام هذا التعريف  ،تم نشر عدد  4019من براءات اختراع تقنية النانو في  EPOفي عام  ، 2017وهو ما
ُ
يمثل خمس عدد براءات اختراع تقنية النانو في  ، USPTOمنها  2386براءة اختراع ممنوحة و  1633طلب براءة منشورة
في  EPOفي مجال تكنولوجيا النانو (http://incc.org.cn/33/top-ten-countries-in-nanotechnology-patents-
)in-2017

ويوضح الجدول ( )1البلدان العشرة األولى في العالم من حيث عدد براءات االختراع املمنوحة للتكنولوجيا النانوية والتي
تم نشرها في مكتب الواليات املتحدة األمريكية للبراءات والعالمات التجارية في عام :2017
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كتاب جماعي بعنوان :تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيز تنافسية منظمات األعمال
الجدول ( :)01براءات االختراع في مجال تكنولوجيا النانو املمنوحة املنشورة في  USPTOسنة 2017
االختراع نمو براءات اختراع نمو براءات اختراع
االختراع براءات
براءات
الدولة
الترتيب
 USPTOمقارنة بعام  EPOمقارنة بعام
املمنوحة في EPO
املمنوحة في USPTO
)٪( 2016
)٪( 2016
15,94
9,48
669
4725
الواليات املتحدة
1
58.10
14.22
166
1044
كوريا الجنوبية
2
40.96
-10.50
265
733
اليابان
3
8.47
25.96
64
524
الصين
4
-21.05
-4.67
15
490
تايوان
5
22.49
25.58
354
378
املانيا
6
13.46
11.90
236
235
فرنسا
7
9.88
17.07
89
144
بريطانيا
8
-2.82
-10.29
69
122
هولندا
9
31.82
12.26
29
119
كندا
10
Source: Stat Nano Sets Up Nanotechnology Products Database (NPD),
https://statnano.com/news/53453

تحتل الواليات املتحدة املرتبة األولى بحصولها على حوالي  ٪51.7من مجموع براءات اختراع تقنية النانو في  ،USPTOو
تحتل كوريا الجنوبية واليابان املرتبة الثانية والثالثة  ،على التوالي بفارق كبير مع الواليات املتحدة،أما كوريا الجنوبية
احتلت املركز الثاني الذي كانت تحتله اليابان في عام  ،2016حيث شهدت كوريا الجنوبية نموا كبيرا لعدد براءات اختراع
تكنولوجيا النانو في في عام . 2017
و يوضح الجدول ( )02البلدان العشرة األولى في عدد طلبات البراءات املنشورة في مجال تكنولوجيا النانو في هيئة البراءات
األميركية في عام :2017
الجدول ( :)02طلبات البراءات املنشورة في مجال تكنولوجيا النانو في هيئة البراءات األميركية في عام 2017
الترتيب

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(NPD),
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براءات طلبات براءات نمو براءات االختراع في نمو براءات اختراع
طلبات
البلد
االختراع املنشورة في االختراع املنشورة  USPTOمقارنة بعام  EPOمقارنة
USPTO
بعام )٪( 2016
)٪( 2016
في EPO
9.93
-1.35
310
5559
الواليات املتحدة
-9.89
-5.43
246
1254
كوريا الجنوبية
-12.31
-4.84
235
766
اليابان
63.92
17.43
159
694
الصين
8.00
-8.83
23
516
تايوان
-3.64
4.84
159
433
املانيا
10.87
-1.41
102
280
فرنسا
-23.40
20.86
36
226
بريطانيا
87.50
12.76
15
171
هولندا
-25.00
128.36
6
153
كندا
Source: Stat Nano Sets Up Nanotechnology Products Database
https://statnano.com/news/53453
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كتاب جماعي بعنوان :تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيز تنافسية منظمات األعمال
ً
ويظهر عدد طلبات براءات االختراع املنشورة في مجال تكنولوجيا النانو في  USPTOفي عام  2017نموا بنسبة ٪3.2
مقارنة بعام  .2016ويبلغ هذا النمو حوالي  ٪12بالنسبة لعدد طلبات براءات االختراع املنشورة في مجال تكنولوجيا النانو
في املكتب األوروبي للبراءات في عام  2017مقارنة بعام .2016
إن احتالل الواليات املتحدة األمريكية و غيرها من الدول املتقدمة العشر املراتب األولى لم يأتي من العدم و إنما من
تظافر جهود الحكومات و املنظمات في تطوير تقنية النانو  ،فلقد لعبت حكومة الواليات املتحدة األمريكية ً
ً
رئيسيا
دورا
في تحفيز جهود البحث والتطوير ،ففي عام  2000أطلق الرئيس كلينتون املبادرة الوطنية األمريكية لتقنية النانو (،)NNI
وهي أول عمل وطني متكامل في العالم يركز على تكنولوجيا النانو ،و لقد تمتعت ( )NNIبدعم قوي من الحزبين في
السلطة التنفيذية و مجلس النواب ومجلس الشيوخ ،و لقد اقترح الرئيس زيادة التمويل للبحث والتطوير في مجال
ً
إضافيا .منذ بداية مبادرة ( ، )NNIخصص
تكنولوجيا النانو الفيدرالية ،و كان في كل عام يقدم الكونغرس تمويال
الكونغرس ما مجموعه  8.4مليار دوالر للبحث والتطوير في مجال تكنولوجيا النانو بهدف تعزيز الريادة التكنولوجية
األمريكية املستمرة و تطويرها ،مع دعم لألهداف الطويلة األجل املتمثلة في :خلق وظائف عالية األجور ،و معدالت مرتفعة
للنمو االقتصادي ،بناء ثروة ،تلبية االحتياجات الوطنية الحرجة ،تجديد قيادة التصنيع في الواليات املتحدة ،وتحسين
الصحة والبيئة والجودة الشاملة للحياة باالعتماد على تقنية النانو.
والواليات املتحدة ليست وحدها التي سعت و ال تزال لالستفادة من اإلمكانات املتطورة للتكنولوجيا النانوية ،حيث انه
بعد إنشاء ( ، )NNIأنشأت أكثر من  60دولة مبادراتها الوطنية الخاصة في مجال تكنولوجيا النانو و حققت بها معدالت
نمو مضطردة لتعزيز قدراتها التنافسية ).(Sargent, 2008, p 01
خاتمة:
تعتبر تقنية النانو واحدة من أكثر املجاالت الواعدة في التطور التكنولوجي في القرن الحادي والعشرين نظرا ملا تقدمه من
فوائد اقتصادية واجتماعية لدول العالم ،و لقد تم االعتراف بها كمصدر للثورة الصناعية القادمة ،وهذا ما خلق
منافسة عاملية كبيرة بين الدول والشركات لتطوير و ابتكار منتجات التكنولوجيا النانوية.
و نظرا ألن تقنية النانو ال تزال إلى حد كبير في مرحلة مبكرة من التطوير ،فإنها ليست صناعة منفصلة ،بل هي تقنية
تطبق على مجموعة واسعة من املنتجات في الصناعات الناضجة املختلفة ،التي تمثل منتجات تقنية النانو فيها عموما
نسبة ضئيلة من إجمالي املبيعات ،و لقياس مدى تنافسيتها يجب إحصاء عدد براءات االختراع سواء في املنتجات املحسنة
أو املنتجات الجديدة.
و انطالقا من هذه الدراسة تم التوصل إلى جملة من النتائج التي يمكن تلخيصها في النقاط التالية:
 -1نتائج الدراسة:
 تحظى الصناعات الذكية  ،مثل تقنية النانو  ،باهتمام متزايد من أجل القدرة التنافسية للمنتجات في العديد من دولالعالم ،و ً
غالبا ما تكون هناك حاجة إلى إجراء بحث كبير لفهم دينامكية التنافسية عبر املستويات املختلفة للحكومات
لتنفيذ استراتيجيات تعاونية بينها و بين مراكز البحث و التطوير لتحقيق الفوائد املرجوة للتقنية النانوية .
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 تقدم تقنية النانو  ،تطبيقات محتملة وفوائد اقتصادية كبيرة للدول و الشركات ،من خالل ما تتميز به من تعزيز القدرةالتنافسية للمنتجات املختلفة ،و التي تنعكس بااليجاب على القيمة املضافة لالقتصاد  ،و هذا ما أثبته تطور براءات
االختراع في الدول املتصدرة الترتيب لهذه الصناعة لسنة .2017
 إن استعمال تقنية النانو في اإلنتاج يساهم في تخفيض التكاليف املباشرة ويحقق ميزة تنافسية للوحدة االقتصادية ،من خالل صنع ما هو أصغر وأرخص وأخف وأقدر على انجاز ماهو مطلوب؛
 تهدف تقنية النانو إلى جعل السوق الدولي يزخر بمنتجات ذكية تقدم بشكل عام تحسينات تدريجية على املنتجاتالحالية ،و تجعلها بذلك أكثر تنافسية و أكثر جودة .و هذا ما يدفع الباحثين إلى اإلصرار على أن أبحاث وتطوير
تكنولوجيا النانو الجارية حاليا يمكن أن تقدم تطبيقات ثورية لها انعكاسات مهمة على االقتصاد العاملي ،واألمن القومي
والوطني ،والرفاه االجتماعي.
و رغم أهميتها إال أن الجهود املبذولة لتطوير تكنولوجيا النانو وتسويقها تواجه العديد من التحديات كالعقبات التقنية،
توفر رأس املال ،االهتمامات البيئية والصحية والسالمة ،تكنولوجيا التصنيع والبنية التحتية .و لتقليل هذه التحديات و
التغلب عليها فان الحكومات مطالبة بمجموعة من السياسات املشجعة و املتمثلة فيما يلي :
 -2توصيات الدراسة:
 تخصيص التمويل املناسب ملساعدة البحوث املنجزة على تكنولوجيا النانو ،و ترجمتها في املنتجات التجارية القابلةلالستهالك وبالتالي القدرة على استغالل إمكاناتها االقتصادية؛
 تسهيل األحكام الضريبية العامة ووضع نظام ضريبي خاص لتشجيع االستثمار في هذه التقنية ،باإلضافة إلى وضعحوافز لتشكيل رأس املال املحلي و األجنبي؛
 زيادة دعم تطوير البنية التحتية للتصنيع واالختبار واملعايير ،وتطوير املسميات النانوية و النهوض بالتعليم والتدريب فيهذا املجال؛
 إنشاء حاضنات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار ،و تهيئة بيئة تنظيمية مستقرة يمكن التنبؤ بها لتواكب االبتكار.قائمة املراجع:
املراجع العربية:
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كتاب جماعي بعنوان :تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيزتنافسية منظمات األعمال
تصورات موظفي اإلدارتين العليا والوسطى ألثرتطبيقات الذكاء االصطناعي على تحقيق امليزة
التنافسية ملنظمات األعمال :دراسة ميدانية بمؤسسة فرتيال – عنابة

د .سفيان بن عبد العزيز
جامعة بشار – الجزائر

د .أبوبكر خوالد
جامعة عنابة – الجزائر

امللخص:
تهدف هذه الدراسة إلى بيان تصورات موظفي اإلدارتين العليا والوسطى ألثر تطبيقات الذكاء االصطناعي (النظم
الخبيرة ،الشبكات العصبية االصطناعية ،الخوارزميات الجينية ،نظم املنطق الغامض) على تحقيق امليزة التنافسية
ملنظمات األعمال ،ولتحقيق الهدف السابق الذكر قام الباحثان بدراسة حالة مؤسسة فرتيال بعنابة وذلك عبر تصميم
أداة استبانة تم توزيعها على عينة مالئمة مكونة من ( )50مبحوثا ،وباستخدام برنامج ( )SPSSتم التوصل إلى مجموعة
من االستنتاجات أبرزها وجود تصورات واضحة لدى موظفي اإلدارتين العليا والوسطى ألثر تطبيقات الذكاء االصطناعي
األربعة على تحقيق امليزة التنافسية وذلك بمعامل تأثير قدره ( ،)%51إن استنتاجات الدراسة مكنت الباحثين في األخير
من تقديم مجموعة من االقتراحات الهامة التي من شأنها دعم تبني تطبيقات الذكاء االصطناعي الحديثة في منظمات
األعمال الجزائرية والعربية على حد سواء.
الكلمات املفتاحية:
الذكاء االصطناعي ،امليزة التنافسية ،املنظمات ،مؤسسة فرتيال.

Abstract:
This study aims to reflect the perceptions of higher and middle management staff of the
impact of artificial intelligence applications (expert systems, artificial neural networks,
genetic algorithms, fuzzy logic systems) on the competitive advantage of organizations. To
achieve the above goal, the researchers studied the case of the Fertial company in Annaba by
designing a questionnaire that was distributed to a convenience sample of (50) respondents.
Using the (SPSS) program, a number of conclusions were reached, most notably the existence
of clear perceptions of higher and middle management staff on the impact of four artificial
intelligence applications on achieving competitive advantage with an impact factor of (51%).
The results of the study enabled the researchers to provide a set of important
recommendations that would support the adoption of modern artificial intelligence application
in Algerian and Arab organizations.
Keywords:
Artificial Intelligence, Competitive Advantage, Organizations, Fertial Company.
230

املركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستر اتيجية والسياسية واالقتصادية ،برلين  -أملانيا
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مقدمة:
يعيش العالم اليوم فترة من التحوالت الجذرية التي أسهمت بشكل واضح في تغيير كل املفاهيم واألساليب والهياكل
والتقنيات التقليدية ،وأوجدت في املقابل مناخا جديدا وأوضاعا اقتصادية مختلفة تماما عما كان سائدا من قبل ،وذلك
بفعل تنامي ظاهرة العوملة وتعدد أبعادها وإفرازاتها ،وكما هو معلوم فإن تلك التحوالت واألوضاع الجديدة التي عرفها
العالم مؤخرا تتميز بالحركية والتطور السريع ،لذلك فقد كان لها تأثيرات عميقة مست كافة املنظمات في جميع دول
العالم على اختالف درجاتها من التقدم والنمو والتخلف.
ولقد حقق العقل البشري على مدى العصور إنجازات وإبداعات رائعة ساعدت على تحقيق الكثير من أحالم اإلنسان .أما
ّ
اليوم فإنه ال يزال يحلم ويطمح بأشياء أخرى ،وهو على ثقة تامة بأن هذه األحالم لن تدوم ألنها ستتحول في الغد القريب
إلى انجازات ومشاريع عمل يستفيد منها الفرد في املجتمع البشري ،وذلك بسبب سرعة التطور وتراكم املعرفة لدى
اإلنسان املعاصر.
ومن روائع إبداعات العقل البشري الحاسوب االلكتروني حيث كان النتشار الحاسبات اإللكترونية وظهور النظم
املعلوماتية الجديدة وتطور شبكات املعلومات املحلية والعاملية دور فعال وأساس ي في تطوير استخدام البرمجيات
الحديثة ،وقد وصل هذا االستخدام في السنوات األخيرة إلى مستويات رفيعة وخاصة في مجاالت اإلدارة واالقتصاد ،حيث
تشكلت نظم معلوماتية حديثة تمثل كل القدرات اإلبداعية والريادية في التطبيق واالستخدام ،ومع ازدياد أهمية
الحواسيب الدقيقة واملعالجات في حياتنا ،بدأنا نسمع أكثر فأكثر عن موضوعات جديدة وحديثة مثل النظم الخبيرة،
الشبكات العصبية االصطناعية ،الخوارزميات الجينية ،نظم املنطق الغامض ،... ،وغيرها من التطبيقات األخرى التي
باتت تشكل حقال معرفيا حديثا يسمى الذكاء االصطناعي.
وإذا كانت تطبيقات الذكاء االصطناعي مهمة في كثير من امليادين واملنظمات ،فإنها بالنسبة ملنظمات األعمال تمثل ضرورة
ملحة ال يمكن االستغناء عنها ،ذلك نظرا للدور الكبير الذي تلعبه في سير مختلف أنشطة هذه املنظمات وتزويدها
باملعلومات املفيدة في اتخاذ القرارات الصائبة من جهة ،ونظرا لتعقد بيئة عمل منظمات األعمال واحتدام املنافسة فيها
من جهة أخرى.
املبحث األول :اإلطاراملنهجي للدراسة:
أوال :مشكلة الدراسة:
لقد شغلت كثير من األبحاث والدراسات السابقة نفسها خالل نهاية القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين
بدراسة موضوع الذكاء االصطناعي ضمن كافة املجاالت وامليادين أبرزها :الطب ،الدفاع ،نظم املعلومات ،النقل،
الخدمات العمومية ،... ،وغيرها ،ولعل من أبرز هذه امليادين نجد ميدان إدارة األعمال حيث توجه عدد كبير من الباحثين
واملتخصصين في هذا امليدان لدراسة ايجابيات ومزايا التوجه نحو تطبيق تقنيات الذكاء االصطناعي في مجال األعمال
والتجارة .وضمن هذا الصدد أشارت الكثير من الدراسات السابقة إلى أن تطبيق تقنيات الذكاء االصطناعي يساهم بشكل
ّ
فعال في تحسين عملية اتخاذ القرارات باملنظمة ،بينما أشارت دراسات أخرى إلى أن هذه التقنيات تساهم في تحسين أداء
املنظمة ،في حين أشارت عدة دراسات أخرى إلى أن تطبيق هذه التقنيات من شأنه تحسين جودة املنتجات والخدمات،
بينما أشارت عدة أبحاث ودراسات أخرى إلى عدة مزايا أخرى تعود على املنظمة في حال تطبيقها لتقنيات الذكاء
االصطناعي كتخفيض التكاليف ،تقليل األخطاء ،تحسين أداء املوارد البشرية ،... ،وغيرها.
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كتاب جماعي بعنوان :تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيزتنافسية منظمات األعمال
وعليه تأتي هذه الدراسة في محاولة للكشف عن الدور الذي تلعبه تطبيقات الذكاء االصطناعي في تحقيق أسمى أهداف
املنظمة أال وهو تحقيق التميز التنافس ي ،ولهذا سنحاول من خالل هذه الدراسة اإلجابة على السؤال الرئيس ي التالي:
 هل يوجد أثر لتطبيقات الذكاء االصطناعي على تحقيق امليزة التنافسية ملنظمات األعمال بالتطبيق على مؤسسةفرتيال بعنابة ؟
ثانيا :فرضيات الدراسة:
لإلجابة على مشكلة الدراسة تم االنطالق من الفرضية الرئيسية التالية:
الفرضية الرئيسية :يوجد أثر معنوي لتطبيقات الذكاء االصطناعي على تحقيق امليزة التنافسية ملؤسسة فرتيال من
وجهة نظر موظفي إدارتيها العليا والوسطى.
وللتحقق من صحة الفرضية الرئيسية للدراسة سيتم التحقق أوال من الفرضيات الفرعية التالية:
الفرضية الفرعية األولى :يوجد أثر معنوي للنظم الخبيرة على تحقيق امليزة التنافسية ملؤسسة فرتيال من وجهة نظر
موظفي إدارتيها العليا والوسطى.
الفرضية الفرعية الثانية :يوجد أثر معنوي للشبكات العصبية االصطناعية على تحقيق امليزة التنافسية ملؤسسة
فرتيال من وجهة نظر موظفي إدارتيها العليا والوسطى.
الفرضية الفرعية الثالثة :يوجد أثر معنوي للخوارزميات الجينية على تحقيق امليزة التنافسية ملؤسسة فرتيال من وجهة
نظر موظفي إدارتيها العليا والوسطى.
الفرضية الفرعية الر ابعة :يوجد أثر معنوي لنظم املنطق الغامض على تحقيق امليزة التنافسية ملؤسسة فرتيال من
وجهة نظر موظفي إدارتيها العليا والوسطى.
ثالثا :أهمية الدراسة:
تتلخص أهمية هذه الدراسة فيما يلي:
 -1األهمية النظرية للدراسة :تستمد هذه الدراسة أهميتها النظرية من خالل تناولها ملوضوعين مهمين في الفكر اإلداري
وهما الذكاء االصطناعي وامليزة التنافسية ،مما يمكن أن يجعل هذه الدراسة مرجعا علميا يخدم الباحثين في إطار هذين
املوضوعين.
 -2األهمية امليدانية للدراسة :تتضح األهمية امليدانية لهذه الدراسة من خالل الكشف عن أثر تطبيقات الذكاء
االصطناعي على تحقيق امليزة التنافسية بمؤسسة فرتيال إلنتاج األسمدة واملواد البيتروكيماوية بعنابة خدمة للشركة
املدروسة خاصة ،وسائر املنظمات املحلية والعربية عامة.
ر ابعا :أهداف الدراسة:
تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق جملة األهداف التالية:
 تقديم فكرة نظرية عن موضوع الذكاء االصطناعي ودوره في تحقيق املزايا التنافسية ملنظمات األعمال. التعرف على تصورات موظفي اإلدارات العليا والوسطى ملدى إسهام تطبيقات الذكاء االصطناعي في تحقيق امليزةالتنافسية ملؤسسة فرتيال خصوصا ومنظمات األعمال الجزائرية والعربية عموما.
 تقديم مجموعة من التوصيات الهامة التي من شأنها أن تساهم في تفعيل دور تطبيقات الذكاء االصطناعي في تحقيقامليزة التنافسية ملنظمات األعمال.
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 املساهمة في تعزيز املكتبة العربية بدراسة جادة من شأنها تدعيم قدرة ومكتسبات الباحثين والدارسين ومديرياملنظمات ومتخذي القرارات فيها كذلك ضمن موضوع تطبيقات الذكاء االصطناعي الحديثة.
املبحث الثاني :الدراسات السابقة:
أوال :الدراسات العربية:
إن املتتبع ملوضوع الذكاء االصطناعي وتطبيقاته في منظمات األعمال العربية يجد أن األبحاث والدراسات السابقة في هذا
املوضوع تعد نادرة جدا ،ما عدا عدد من الباحثين من بعض الدول العربية كالعراق ،واألردن ،والسعودية الذين بحثوا في
هذا املوضوع ،ومن بين أبرز تلك الدراسات نذكر:
 -1دراسة (صالح: )2009 ،
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر تطبيق الذكاء االصطناعي والذكاء العاطفي على جودة اتخاذ القرارات ،ولتحقيق
الهدف السابق الذكر قامت الباحثة بسبر آراء عينة مكونة من ( )98مديرا من مدراء البنوك التجارية األردنية ،وقد
توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أبرزها وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين استخدام أساليب الذكاء االصطناعي وجودة
اتخاذ القرارات اإلدارية.
 -2دراسة (نصيف: )2010 ،
سعت هذه الدراسة إلى توضيح دور نظم الذكاء االصطناعي كأداة لتحقيق التميز في الجودة والتنافسية باملستشفيات
الخاصة السعودية ،ولتحقيق الهدف السابق الذكر صمم الباحث استبانة قام بتوزيعها فيما بعد على عينة مكونة من
( )15مديرا بثالث مستشفيات خاصة عاملة بمحافظة جدة ،وقد خلصت هذه الدراسة في األخير إلى إثبات الدور ّ
الفعال
لنظم الذكاء االصطناعي في تحقيق الجودة والتميز والرفع من القدرات التنافسية للمستشفيات محل الدراسة.
 -3دراسة (اليونس: )2012 ،
هدفت هذه الدراسة إلى توضيح عالقة استخدام الذكاء االصطناعي بعملية إعادة هندسة العمليات في املنظمات،
ولتحقيق املسعى السابق الذكر قامت الباحثة بتطوير أداة استبانة وزعتها فيما بعد على عينة مكونة من ( )50مديرا
بالشركة العامة لصناعة األدوية واملستلزمات الطبية العاملة بمحافظة نينوى العراقية ،وقد خلصت الدراسة في األخير
إلى وجود عالقة ارتباط معنوية وموجبة لتقانة الذكاء االصطناعي وإعادة هندسة العمليات في الشركة قيد الدراسة.
 -4دراسة (عجام: )2018 ،
هدفت هذه الدراسة إلى توضيح العالقة بين الذكاء االصطناعي واملنظمات العالية األداء ،ولتحقيق الهدف السابق الذكر
قام الباحث بسبر آراء عينة مكونة من ( )40مديرا بوزارة العلوم والتكنولوجيا العراقية ،وقد خلصت الدراسة في األخير
إلى وجود عالقة ارتباط معنوية ووجود تأثير معنوي لتطبيق الذكاء االصطناعي على أداء املنظمات بالوزارة العراقية
للعلوم والتكنولوجيا.
ثانيا :الدراسات األجنبية:
على النقيض مما تمت اإلشارة إليه في الدراسات العربية فإنه هناك عدد كبير من األبحاث والدراسات السابقة األجنبية
التي تناولت موضوع الذكاء االصطناعي في منظمات األعمال ،ومن بين أحدث هذه الدراسات نذكر:
 -1دراسة (: )Ansari and Riasi, 2016
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين استخدام الشبكات العصبية االصطناعية كأحد أبرز تطبيقات الذكاء
االصطناعي وتحقيق والء العمالء ،ولتحقيق الهدف السابق قامت الباحثتان بتصميم استبانة تم توزيعها على عينة
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مكونة من ( )389عميال من ( )10شركات تأمين ناشئة عاملة في إيران ،وقد توصلت هذه الدراسة في األخير إلى عدة نتائج
أبرزها أن الشبكات العصبية االصطناعية هي وسيلة جيدة لتقييم العوامل املؤثرة على والء العمالء ،كما أن استخدام
هذه التقنية سيكون مفيدا جدا لشركات التأمين الناشئة الطامحة لتحقيق التميز التنافس ي.
 -2دراسة (: )Ahmed, 2018
هدفت هذه الدراسة إلى توضيح أبرز ايجابيات وسلبيات تطبيق نظم الذكاء االصطناعي في املنظمات ،ولتحقيق املسعى
السابق الذكر جاء هذا البحث ضمن قالب نظري وصفي تناولت فيه الباحثة عدة عناصر هي :مفهوم ،أهداف ،مجاالت،
تطبيقات ،ايجابيات وسلبيات الذكاء االصطناعي ،وقد خلصت هذه الدراسة في األخير إلى أن أبرز ايجابيات الذكاء
االصطناعي تتمثل في تسهيل أداء املورد البشري وزيادة اإلنتاجية ،أما أبرز سلبياته فتتمثل في زيادة نسب البطالة
وتحديات التكنولوجيات واألسواق الجديدة.
 -3دراسة (: )Geisel, 2018
سعت هذه الدراسة إلى توضيح التأثيرات الحالية واملستقبلية لتطبيقات الذكاء االصطناعي على األعمال ،ولتحقيق
الهدف السابق الذكر جاءت هذه الدراسة بشكل وصفي نظري تناولت فيه الباحثة عدة نقاط أبرزها :مفهوم ،مخاطر
ومنافع الذكاء االصطناعي ،فيما اختتمت الباحثة دراستها بتحليل أبرز املجاالت الحالية واملستقبلية لتطبيق الذكاء
االصطناعي في مجال األعمال وهي :التجارة ،التسويق ،املبيعات ،املالية ،املحاسبة ،... ،وغيرها ،وقد أشارت الباحثة في
األخير إلى أن تطبيقات الذكاء االصطناعي ستشهد تطورات وطفرات هائلة في املستقبل لهذا وجب على املنظمات أن
تجاري مختلف التطورات التكنولوجية املعاصرة.
 -4دراسة (: )Shahid and Li, 2019
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن تأثير الذكاء االصطناعي على وظائف التسويق في منظمات األعمال الباكستانية،
ولتحقيق الهدف السابق الذكر قام الباحثان بإجراء مقابالت مع ( )10من املتخصصين في مجال التسويق بالشركات
الباكستانية ،وقد توصلت الدراسة في األخير إلى عدة نتائج أبرزها أن دمج التطبيقات الحديثة للذكاء االصطناعي ضمن
مختلف وظائف التسويق في املنظمات من شأنه تحسين أداء األنشطة التسويقية وبالتالي تحسين ربحية املنظمة
وتحقيقها للميزة التنافسية.
ثالثا :مميزات الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
تعد الدراسة الحالية من الدراسات القليلة جدا التي بحثت في موضوع تأثير تطبيقات الذكاء االصطناعي على تحقيق امليزة
التنافسية للمنظمة ،فجل الدراسات السابقة سعت للكشف عن أثر الذكاء االصطناعي على أحد متغيرات تحقيق امليزة
التنافسية كتحسين عملية اتخاذ القرارات كما هو الحال مع دراسة (صالح ،)2009 ،أو تحسين األداء وهندسة عملياته
كما هو الحال مع دراستي (عجام )2018 ،و(اليونس ،)2012 ،أو التسويق ووالء العمالء كما هو الحال مع دراستي
( )Shahid and Li, 2019و( ،)Ansari and Riasi, 2016كما نجد هناك الكثير من الدراسات السابقة التي عالجت
موضوع الذكاء االصطناعي بشكل عام فتناولت ايجابياته وسلبياته كما هو الحال في دراسة ( )Ahmed, 2018أو تأثيراته
على مجال األعمال كما هو الحال في دراسة ( .)Geisel, 2018بينما تتفرد هذه الدراسة مع قلة من الدراسات السابقة
األخرى كدراسة (نصيف )2010 ،بربط موضوعي الذكاء االصطناعي وامليزة التنافسية معا.
كما تتميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة األخرى من حيث مجال التطبيق حيث أجريت الدراسات السابقة األخرى
في منظمات أعمال عربية وأجنبية مختلقة كالعراق ،األردن ،السعودية ،باكستان ،إيران ،... ،وغيرها ،فيما تنفرد هذه

234

املركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستر اتيجية والسياسية واالقتصادية ،برلين  -أملانيا

كتاب جماعي بعنوان :تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيزتنافسية منظمات األعمال
الدراسة الحالية بتطبيقها على إحدى أبرز منظمات األعمال العاملة في الجزائر ومؤسسة فرتيال إلنتاج األسمدة واملواد
البيتروكيماوية.
كما تتميز الدراسة الحالية أيضا بنظرتها الشاملة ملوضوع الذكاء االصطناعي حيث أخذت بعين االعتبار أغلب تطبيقات
الذكاء االصطناعي الحديثة املتمثلة في :النظم الخبيرة ،الشبكات العصبية االصطناعية ،الخوارزميات الجينية ،نظم
املنطق الغامض ،على عكس كثير من الدراسات واألبحاث السابقة األخرى التي ركزت على إحدى تطبيقات الذكاء
االصطناعي السابقة الذكر.
ر ابعا :مجال االستفادة من الدراسات السابقة:
لقد استفاد الباحثان من مختلف الدراسات السابقة العربية واألجنبية التي تناولت موضوع الذكاء االصطناعي في عدة
أوجه أبرزها:
 أسهمت بشكل أفضل في تدعيم اإلطار النظري للدراسة الحالية وإثرائه خصوصا في ظل ندرة املراجع العربية التيتناولت موضوع الذكاء االصطناعي بشكل خاص.
 التعرف على منهجية الدراسات السابقة ،مما سهل الطريق أمام الباحثان في بناء منهجية الدراسة الحالية التي اعتمدتاملنهج الوصفي التحليلي باعتماد أداة االستبانة.
 االهتداء لبعض املراجع واملصادر والبحوث التي لم يتسن للباحثين معرفتها واالطالع عليها دون الرجوع للدراساتالسابقة.
 بفضل الدراسات السابقة تمكن الباحثان من حصر أبرز تطبيقات الذكاء االصطناعي ضمن أربعة تطبيقات أساسيةهي :النظم الخبيرة ،الشبكات العصبية االصطناعية ،الخوارزميات الجينية ،نظم املنطق الغامض ،والتي اعتمدها
الباحثان كمتغيرات فرعية مستقلة تم قياس تأثيرها على املتغير التابع وهو امليزة التنافسية.
 التعرف على النتائج التي توصلت إليها الدراسات السابقة ،األمر الذي سهل على الباحثين االنطالق من حيث انتهىاآلخرون أو البحث في الجوانب التي لم يتناولوها.
املبحث الثالث :اإلطارالنظري للدراسة:
أوال :مفهوم الذكاء االصطناعي في مجال األعمال:
إن الذكاء االصطناعي هو حقل معرفي حديث بدأ االهتمام به قبل الخمسينيات من القرن املاض ي ،حيث كان مندرجا
بطريقة غير مباشرة ضمن عدد من العلوم األخرى خصوصا علم الوراثة والجينات( .صالح )32 ،2009 ،ومع انتشار
الحواسيب وتعدد استخداماتها في الخمسينيات نمى وتطور حقل الذكاء االصطناعي الذي أخد تطبيقات أوسع ذات
أغراض عامة مثل اإلدراك والتعليل املنطقي ،وذات أغراض خاصة مثل التشخيص الطبي وإدارة األعمال.
ويتفق الخبراء واملتخصصون أن للذكاء االصطناعي عدة تعريفات نوجز أبرزها وفق تسلسلها الزمني فيما يلي:
 عرف ( )Winston, 1992, 14الذكاء االصطناعي بأنه" :دراسة الحاسبات التي تجعل عمليات اإلدراك والتفكيروالتصرف ممكنة".
 من جهته عرف ( )Simon, 1995, 95الذكاء االصطناعي بأنه" :فرع من فروع علم الحاسوب املرتبط بعلوم أخرى كعلمالنفس واملعرفة ،واملهتم بجعل الحواسيب تؤدي املهام بكفاءة عالية تحاكي كفاءات البشر والسعي لجعلها تفكر بذكاء".
 أما ( )Negnevitsky, 2005, 18فقد عرفه على أنه" :ذلك العلم الذي يهدف إلى جعل تصرف اآللة تصرفا ذكيا كذكاءالبشر".
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 كما عرف ( )Luger, 2009, 05الذكاء االصطناعي بأنه " :فرع علوم الحاسب املتعلق بأتمتة السلوك اإلنساني". في حين عرف (اللوزي )20 ،2012 ،الذكاء االصطناعي بأنه" :مجال للعلم والتكنولوجيا يعتمد على علوم مثل :علمالحاسب اآللي والبيولوجي وعلم النفس واللغويات والرياضيات والهندسة ،والهدف منه تقديم حاسبات آلية قادرة على
التفكير والرؤية والسمع واملش ي والحديث واإلحساس".
 ومؤخرا عرف (عنبر ومحمد )44 ،2016 ،الذكاء االصطناعي على أنه" :أحد تطبيقات الحاسب اآللي التي تهتم ببناء برامجقادرة على دراسة وتنفيذ النشاطات املتكررة التي يقوم بها اإلنسان".
وبإسقاط مختلف التعريفات السابقة الذكر على مجال األعمال يتضح أن مفهوم الذكاء االصطناعي ضمن حقل إدارة
األعمال يشير إلى " :أحد التقانات الحديثة التي جرى تطويرها في أواخر القرن املاض ي والتي تتضمن مجموعة من
البرمجيات التي تساعد املدراء والعاملين على اتخاذ القرار لكل عمليات املنظمة ،وتتميز بالرقي والتقدم وتزويد أجهزة
الحاسوب بمجموعة من األنشطة التي تساعد على ممارسة سلوك يتميز بالذكاء"( .اليونس)40 ،2012 ،
وبشكل أكثر تفصيال يتضح أن الذكاء االصطناعي ( )Artificial Intelligenceالذي يرمز له اختصارا بـ ( )AIيعد من
الثقافات الحديثة التي جرى تطويرها على الحاسوب ملساعدة اإلداريين والفنيين في عملية صنع القرار واتخاذه ،إذ تساعد
تقانة الذكاء االصطناعي على إيجاد الحلول الالزمة للمشاكل والسلبيات التي تواجه العمليات املختلفة في املنظمة ،وذلك
من خالل القيام بعمليات التفكير والتحليل واالستنتاج ،حاله في ذلك حال العقل البشري ،وإن لم يصل إلى ما وصل إليه
العقل البشري من إمكانيات وقدرات عالية في التفكير والتحليل واالستنتاج واالستنباط واالستدالل وغيرها من السمات
التي يتميز بها العقل البشري.
ثانيا :الذكاء االصطناعي مقابل الذكاء البشري:
عد مجال الذكاء االصطناعي في منتصف الخمسينيات من القرن املاض ي رافدا أساسيا من روافد الثورة املعرفية ،فقد
كان املناخ العام بين الباحثين في علوم كعلم النفس وعلم األعصاب وفلسفة العقل وعلم الكمبيوتر يقوم على الحاجة إلى
تجاوز النموذج السلوكي املبسط في دراسة العقل القائم على مجرد الربط بين املثير واالستجابة إلى نموذج معرفي يهدف
إلى دراسة اآلليات الداخلية لعمل أي نظام ملعالجة املعلومات ،سواء كان هذا النظام إنسانيا أو آليا( .صالح،2009 ،
)380
وإذا ما قابلنا الذكاء االصطناعي بالذكاء الطبيعي (البشري) نجد أن األول يتميز بمجموعة من الخصائص التي تجعله
متميزا عن الثاني حيث( :طه)629-628 ،2007 ،
 يعد الذكاء االصطناعي أكثر دواما والذكاء الطبيعي أكثر قابلية للتلف من وجهة النظر التجارية ،حيث يمكن للعمال أنيغيروا أماكن استخدامهم أو أن ينسوا املعلومات ،لكن الذكاء االصطناعي دائم ما بقيت أنظمة الحاسوب والبرامج دون
تغيير.
 يسهل نسخ وتوزيع املعلومات في الذكاء االصطناعي باعتبارها مخزنة في الحاسوب وعملية نسخها سهلة للغاية ،بينماتتطلب عملية نقل معلومة من شخص آلخر نظاما وجهدا طويال في التلقين والتدريس.
 كثيرا ما يكون الذكاء االصطناعي أقل تكلفة من الذكاء الطبيعي ،وتوجد ظروف كثيرة يكون فيها شراء جهاز الحاسوبونظم املعلومات أقل تكلفة من توظيف القوى البشرية للقيام بنفس الواجبات على املدى البعيد.
 ثبات الذكاء االصطناعي باعتباره تقنية تتعلق بالحاسوب ،أما الذكاء الطبيعي فهو ال يستقيم على حال واحدة ألن الناسليسوا على حال واحدة وال يقومون بالواجبات واملهام بنفس الدرجة.

236

املركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستر اتيجية والسياسية واالقتصادية ،برلين  -أملانيا

كتاب جماعي بعنوان :تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيزتنافسية منظمات األعمال
 يمكن توثيق الذكاء االصطناعي ،ويمكن توثيق قرارات الحاسوب بسهولة عن طريق متابعة نشاطات ذلك النظام ،أما فيالذكاء الطبيعي يصعب ذلك.
 يمكن للذكاء االصطناعي تنفيذ واجبات وأعمال محددة بطريقة أسرع مما يستطيعه اإلنسان.وفي مقابل ذلك فإن للذكاء الطبيعي (البشري) عدة مزايا تفضيلية عن الذكاء االصطناعي نوجز أبرزها فيما يلي( :الساملي،
)62 ،1999
ي ّ
 الذكاء البشر خالق بينما الذكاء االصطناعي جامد وال روح فيه. يمكن أن يستفيد الذكاء البشري من استعمال الخبرة الحسية مباشرة ،بينما نظم الذكاء االصطناعي تعمل عن طريقإدخال معلومات رمزية.
 إن التعليل اإلنساني قادر على االستفادة في جميع األوقات من التجارب الواسعة وذلك على عكس نظم الذكاءاالصطناعي.
ثالثا :أبرز تطبيقات الذكاء االصطناعي:
هناك العديد من التطبيقات املختلفة للذكاء االصطناعي تندرج جميعها ضمن ما يصطلح عليه بعائلة الذكاء االصطناعي،
وعلى هذا األساس يمكن القول أن عائلة الذكاء االصطناعي في صورتها الراهنة تشير إلى مجموعة متنوعة من التطبيقات
الحالية والجديدة في الحقول العلمية والنظرية املختلفة ،وبالتالي فإن طبيعة هذه العائلة مفتوحة وتستقبل أفرادا جددا
وابتكارات مالزمة الستخدامات غير معروفة سابقا لتكنولوجيا الذكاء االصطناعي وبصورة خاصة التقنيات املندمجة مع
نظم املعلومات اإلدارية.
وعموما هناك عدة مجاالت يمكن أن يطبق فيها الذكاء االصطناعي والتي نبرزها في الشكل ( )01أدناه:
الشكل ( :)01التطبيقات األساسية للذكاء االصطناعي
الذكاء االصطناعي

التطبيقات اإلدر اكية

تطبيقات علم الحاسبات اآللية

تطبيقات اإلنسان اآللي

التطبيقات الطبيعية

النظم الخبيرة

الجيل الخامس من الحاسبات

اإلدراك املرئي

اللغات الطبيعية

نظم التعليم

التشغيل املتوازن

التنقل

اإلدراك اللغوي

املنطق الغامض

التشغيل الرمزي

املهارة

الواقع االفتراض ي

املالمسة

الشبكات العصبية

املصدر :طه طارق ،)2007( ،نظم املعلومات والحاسبات اآللية واإلنترنت ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية ،مصر ،ص .635
ومن الشكل ( )01املبين أعاله يتضح أن هناك أربعة تطبيقات شائعة االستخدام في مجال الذكاء االصطناعي وهي:
(خوالد)58 ،2017 ،
 -1األنظمة الخبيرة ( :)ESفالنظام الخبير هو نظام معلومات يعتمد على املعرفة بحيث يستخدم معرفته حول تطبيق
معين معقد ويتصرف كاستشاري خبير لصالح املستخدم النهائي.
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كتاب جماعي بعنوان :تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيزتنافسية منظمات األعمال
 -2نظم الشبكات العصبية االصطناعية ( :)NNSوهي نماذج في غاية الدقة تحاكي النظام العصبي البشري (املخ) في أداء
مهمات معينة.
 -3نظم املنطق الغامض ( :)FLSوهي نماذج حاسوبية تختص بمعالجة البيانات غير البنائية والغامضة ،أي أنها تعالج
البيانات الوسيطة التي ال يمكن معالجتها عبر برامج الحاسوب التقليدية التي تعمل بالقيم البنائية ((،)Yes,No( ،)1,0
( ،... ،)Right,Wrong( ،)On,Offوغيرها).
 -4نظم الخوارزميات الجينية ( :)GASوهي نظم تستخدم برامج املزج بين املفاهيم الداروينية (االنتخاب الطبيعي
والبقاء لألصلح) مع الرياضيات إليجاد أفضل الحلول للمشكلة أو املهمة املطلوبة.
ر ابعا :امليزة التنافسية ودور تطبيقات الذكاء االصطناعي في تحقيقها:
لقد شغل موضوع امليزة التنافسية اهتمام الكثير من الباحثين واملتخصصين في مجالي االقتصاد وإدارة األعمال منذ بداية
الثمانينات من القرن املاض ي إلى يومنا هذا ،ونظرا الختالف رؤى علماء االقتصاد عن تلك الخاصة بعلماء إدارة األعمال،
كانت النتيجة عدم االتفاق بشأن مفهوم امليزة التنافسية.
ويعتبر ( )Porterأول من وضع تعريفا واضحا ملفهوم امليزة التنافسية ملنظمات األعمال وبذلك أصبح األب الروحي ملجال
االستراتيجيات التنافسية ،وقد عرف ( )Porter, 1985, P xxiiامليزة التنافسية على أنها" :تلك امليزة الناشئة أساسا من
القيمة التي تستطيع املنظمة أن تقدمها لزبائنها ،والتي يمكن أن تأخذ شكل السعر املنخفض ،أو تقديم منافع فريدة
للزبائن مقارنة باملنافسين عند تساوي األسعار".
ومن عهد ( )Porterإلى يومنا هذا شهد تعريف امليزة التنافسية اختالفا وتعارضا كبيرين بين مختلف الباحثين
واملتخصصين في مجال إدارة األعمال وذلك راجع باألساس إلى مصدر تحقيق هذه امليزة التنافسية حسبهم الذي قد يكون
املوارد ،الكفاءات ،االستراتيجيات ،التوجه بالعميل ،... ،وغيرها ،وعموما يمكن القول أن امليزة التنافسية هي" :إنجاز
املنظمة ملختلف أنشطتها بطريقة متفردة تجعلها قادرة على خلق قيمة مضافة لها ولعمالئها")Hitt et al, 2001, 125( .
وعموما يمكن تلخيص مفهوم امليزة التنافسية في ثالثة عناصر أساسية هي( :جبر وآخرون)185 ،2009 ،
 قدرة املنظمة على أداء نشاط معين بشكل متميز. إمكانية املنظمة من فرض تميزها على باقي منافسيها. بروز املنظمة في جانب أو جوانب معينة من صناعتها تجعلها ذات مكانة مختلفة عن املنظمات املماثلة األخرى.ولتحقيق امليزة التنافسية للمنظمات هناك ثالثة استراتيجيات تنافسية متاحة نوجزها فيما يليPorter, 1980, 35-( :
)Williams, 2009, 32-33( )36
 -1إستر اتيجية قيادة التكلفة ( :)Cost Leadership Strategyتركز هذه اإلستراتيجية على إنتاج املنظمة وتقديمها
ملنتجات وخدمات نمطية بتكلفة منخفضة تقل عن تكاليف املنظمات املنافسة في إنتاج نفس نوعية املنتجات
والخدمات ،وهذا ما يمكن املنظمة من تقديم خدمات بأسعار تقل عن أسعارهم ويضمن لها تحقيق أرباح إضافية،
وتستهدف هذه اإلستراتيجية شرائح واسعة من السوق ،وبالتالي عدد كبير من العمالء ،كما أنها تحافظ على مستوى
مقبول من جودة املنتجات والخدمات املقدمة.
 -2إستر اتيجية التمييز ( :)Differentiation Strategyتركز هذه اإلستراتيجية على إنتاج املنظمة وتقديمها ملنتجات
وخدمات ذات جودة عالية ومتميزة تماما عما تقدمه املنظمات املنافسة األمر الذي يجعلها صعبة التقليد ،هذا ما يتيح
للمنظمة بيعها بأسعار مرتفعة تفوق متوسط سعر السوق وتفوق في الغالب السعر الذي تفرضه املنظمة رائدة التكلفة،
وفي املقابل فإن العمالء مستعدون لدفع هذه األسعار العالية نظير الحصول على هذه املنتجات والخدمات العتقادهم
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بأن جودتها واملنافع املحصلة من خاللها تستحق تلك األسعار املرتفعة ،ويرى ( (Porterأن التميز قد يكون في املنتج في حد
ذاته أو في نظام التوزيع أو في األسلوب التسويقي ،...،وغيرها.
 -3إستر اتيجية التركيز ( :)Focus Strategyتتمثل هذه اإلستراتيجية في تركيز املنظمة على خدمة قطاع محدود من
السوق املستهدفة أو خدمة مجموعة معينة من العمالء دون غيرهم (الجزء اإلستراتيجي) ،وذلك بدال من التعامل مع
كامل السوق ،وتتم هذه اإلستراتيجية إما من خالل التركيز عن طريق خفض التكلفة أو التركيز عن طريق التمييز أو
االثنين معا.
أما فيما يخص الدور الذي يلعبه الذكاء االصطناعي في تحقيق امليزة التنافسية للمنظمات فيمكن توضيحه من خالل
رصد املزايا التي يعود بها تطبيقه على املنظمة والتي تشمل( :اللوزي( )28 ،2012 ،العبيدي( )45 ،2015 ،خوالد،2017 ،
)59
 معالجة البيانات الرمزية غير الرقمية من خالل عمليات التحليل واملقارنة املنطقية. املساهمة بشكل ّفعال في حل املشكالت املعقدة.
 توفير نظم استشارية في أوقات األزمات والطوارئ. تخليد الخبرة البشرية. الحد من الوظائف الروتينية وغير املرضية واملحبذة من قبل األفراد. تقليص االعتماد على الخبراء البشر. غياب الشعور بالتعب وامللل. إثارة أفكار جديدة تؤدي إلى االبتكار. االقتصاد في النفقات والتقليل من الجهد البشري املبذول. دعم أداء العمليات التشغيلية والروتينية في املنظمات. تحسين عملية اتخاذ القرارات في املنظمات ملا توفره من معلومات مفيدة ودقيقة. تحسين أداء املورد البشري. تحسين ربحية املنظمات عبر ما تساهم به من تخفيض في التكاليف وتحسين جودة ونوعية املنتجات والخدمات.املبحث الر ابع :الطريقة واإلجراءات:
أوال :منهج الدراسة ومصادرالحصول على املعلومات:
بهدف القيام بتحليل علمي ومنهجي سليم إلشكالية مدى تأثير تبني تطبيقات الذكاء االصطناعي على تحقيق امليزة
التنافسية ،فقد تم استخدام املنهج الوصفي التحليلي في أغلب أجزاء الدراسة ،والذي يعتمد على دراسة الظاهرة كما
توجد في الواقع ويهتم بوصفها وصفا دقيقا ،كما ال يكتفي هذا املنهج عند جمع املعلومات املتعلقة بالظاهرة من أجل
استقصاء مظاهرها وعالقاتها املختلفة فحسب ،بل يتعداه إلى التحليل والربط والتفسير للوصول إلى نتائج وتوصيات
ذات فائدة يزيد بها رصيد املعرفة عن املوضوع املدروس ،كما تمت االستعانة كذلك باملنهج اإلحصائي في الجانب
التطبيقي لهذه الدراسة باستخدام أدوات وأساليب إحصائية مختلفة.
أما فيما يخص مصادر الحصول على البيانات واملعلومات فقد استعان الباحثان بما توفر لديهما من دراسات سابقة
عربية وأجنبية من كتب ،ودوريات ،ومذكرات ،ورسائل جامعية ،ومؤتمرات ،... ،وغيرها ،في بناء الجانب النظري ،أما في
الجانب امليداني فقد تم االعتماد بشكل أساس ي على استبانة طورها الباحثان لقياس أثر تطبيقات الذكاء االصطناعي
على تحقيق امليزة التنافسية وفقا لتصورات موظفي اإلدارتين العليا والوسطى.
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ثانيا :أداة الدراسة واألساليب اإلحصائية املستخدمة:
لقد تم تصميم أداة خاصة بالدراسة (استبانة) كأداة أساسية لجمع البيانات واملعلومات املتعلقة بالدراسة امليدانية،
وقد تكونت هذه االستبانة من ثالثة أجزاء ،تضمن الجزء األول البيانات الشخصية الخاصة بموظفي اإلدارتين العليا
والوسطى ملؤسسة فرتيال عنابة ،والتي تمثلت في :الجنس ،السن ،املؤهل العلمي ،املنصب الحالي ،والخبرة ،أما فيما
يخص الجزء الثاني فقد تضمن مختلف الفقرات الخاصة بقياس تصورات املوظفين بمؤسسة فرتيال نحو تطبيقات
الذكاء االصطناعي األربعة (النظم الخبيرة ،الشبكات العصبية االصطناعية ،الخوارزميات الجينية ،نظم املنطق
الغامض) وقد تكون هذا الجزء من ( )20فقرة ،فيما تضمن الجزء الثالث من االستبانة كافة الفقرات الخاصة بقياس
تصورات املوظفين نحو امليزة التنافسية والذي تكون من ( )9فقرات.
جدير بالذكر أن الباحثان قد استخدما مقياس ليكرت ( )Likertالخماس ي في تصميم االستبانة ،ويعتبر هذا املقياس
األكثر شيوعا في الدراسات اإلدارية ،حيث يطلب من املبحوث أن يحدد درجة موافقته أو عدم موافقته على فقرات
االستبانة وفقا لخمس خيارات أساسية مثل ما هو موضح في الجدول ( )01أدناه:
الجدول ( :)01درجات وأوزان مقياس ليكرت ( )Likertالخماس ي
أتفق تماما
أتفق
محايد
ال أتفق
ال أتفق تماما
الدرجة
الوزن

1

2

3

4

5

املصدر :من إعداد الباحثين.
أي بمدى استجابة من ( )1إلى ( ،)5و بذلك يكون الوسط الفرض ي في هذه الدراسة هو ( ،)3و الذي تم التوصل إليه من
خالل املعادلة التالية :الوسط الحسابي الفرض ي = مجموع األوزان على عددها ،أي ،3=5/)5+4+3+2+1( :كما تم اعتماد
مستوى املعنوية ( )0,05لقبول أو رفض الفرضيات ،وهو من املستويات املعنوية املتفق عليها في مثل هذه الحاالت.
أما فيما يخص األساليب اإلحصائية املستخدمة في تحليل نتائج االستبانة فقد تم االعتماد على البرنامج اإلحصائي للعلوم
االجتماعية ( ،)SPSS-25وقد تم ذلك باستخدام املؤشرات اإلحصائية التالية:
 مقياس ي (  )Kolmogorov-Smirnov testو( )Shapiro-Wik testللتأكد من طبيعية التوزيع. مقياس ( )Alpha Cronbachللتأكد من ثبات أداة الدراسة. التكرارات والنسب املئوية لوصف البيانات الشخصية لعينة الدراسة. املتوسطات الحسابية واالنحرافـات املعياريـة لوصـف وتحليـل تصـورات املسـتجوبين لتطبيقـات الـذكاء االصـطناعي وامليـزةالتنافسية كل على حدا.
 اختبار ( )F testواالنحدار الخطي البسيط واملتعدد الستنتاج عالقات التأثير واختبار فرضيات الدراسة.ثالثا :مجتمع وعينة الدراسة:
يتكون مجتمع الدراسة من موظفي اإلدارتين العليا والوسطى بمؤسسة فرتيال عنابة ،وقد تم استهداف هذه الفئة
بالذات العتبارها األدرى بموضوع دراستنا باإلضافة إلى كفاءتها العلمية وامليدانية في هذا املجال ،وفيما يلي نقدم نبذة
موجزة عن املؤسسة محل الدراسة:
مؤسسة فرتيال ( )Fertialهي شركة وطنية رائدة محليا وعربيا في مجال البيتروكيماويات وصناعة األسمدة ،أنشأت في
آب/أوت ( )2005بموجب اتفاق شراكة بين املجموعة الجزائرية أسميدال ( )Asmidalبحصة ( )%34واملجموعة
االسبانية ( )Grupo Villar Mirبحصة ()www.fertial-dz.com, 25/04/2019( .)%66
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وعموما يمكن إيجاز أبرز مميزات ومؤشرات مؤسسة فرتيال في النقاط التاللية:
 ملؤسسة فرتيال موقعين هامين لإلنتاج هما عنابة وأرزيو. تنتج مؤسسة فرتيال مختلف أشكال األسمدة البسيطة (آزوتية ،فوسفاتية ،بوتاسية) إلى جانب األسمدة املركبة. يشمل طاقم عمل املؤسسة ( )1035موظفا. تبلغ الطاقة اإلنتاجية السنوية ملؤسسة فرتيال مليون طن من األمونياك سنويا. تقدر شبكة توزيع مؤسسة فرتيال بـ ( )45مخزن منتشرة تقريبا في جل واليات الجزائر. ( )%74من إنتاج الشركة يتم تصديره. مؤسسة فرتيال متحصلة على شهادات النوعية والجودة التاليةISO ( ،)ISO 14001( ،)ISO 9001( :)www.fertial-dz.com, 25/04/2019(.)50001
أما فيما يخص عينة الدراسة فقد تم اختيارها بطريقة العينة امليسرة أو العينة املالئمة (،)convenience sample
وبذلك فقد تشكلت العينة من ( )50مستجوبا وفقا ملا يوضحه الجدول ( )02أدناه:
الجدول ( :)02وضعية استبانات الدراسة امليدانية
العدد
االستبانات
70
االستبانات املوزعة
54
االستبانات املستردة
04
االستبانات املستبعدة
50
االستبانات املعتمدة
املصدر :من إعداد الباحثين.
ر ابعا :حدود الدراسة:
تحددت هذه الدراسة بالحدود املوضوعية والزمنية واملكانية والبشرية التالية:
 -1الحدود املوضوعية :تتمثل في الربط بين موضوعي الذكاء االصطناعي وامليزة التنافسية.
 -2الحدود الزمنية :وتتمثل في الفترة الزمنية التي قام فيها الباحثان بتوزيع االستبانات واسترجاعها ،وهي الفترة املقدرة
بشهر ونصف تقريبا من  18نيسان /أفريل ( )2019إلى غاية  02آيار /ماي (.)2019
 -3الحدود املكانية :وتتمثل في مكان إجراء الدراسة امليدانية وهي مؤسسة فرتيال بعنابة إلنتاج األسمدة واملواد
البيتروكيماوية.
 -4الحدود البشرية :عينة ميسرة مكونة من ( )50موظفا باإلدارتين العليا والوسطى بمؤسسة فرتيال عنابة.
املبحث الخامس :اإلطارامليداني للدراسة:
أوال :اختبارات التوزيع الطبيعي ،الثبات ،الصدق:
للتأكد فيما إذا كانت بيانات الدراسة تتبع التوزيع الطبيعي أم التوزيع غير الطبيعي بغية تحديد االختبارات اإلحصائية
املناسبة لكل حالة (اختبارات معلمية – اختبارات ال معلمية) ،تم استخدام اختباري كوملوجوروف – سميرنوف
( )Kolmogorov-Smirnov testو شابيرو – ويك ( ، )Shapiro-Wik testويوضح الجدول ( )03أدناه النتائج
املتحصل عليها:
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البعد

الجدول ( : )03اختبارالتوزيع الطبيعي
مستوى الداللة عند اختبار ( )K-S tمستوى الداللة عند اختبار ()S-W t

تطبيقات الذكاء االصطناعي

0,82

0.06

امليزة التنافسية

0.20

0.13

املصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات برنامج (.)SPSS-25
من الجدول ( )03يتضح أن مستوى الداللة ( )Sigعند اختبار ( )Kolmogorov-Smirnov testقد بلغ ( )0.82لجزء
تطبيقات الذكاء االصطناعي و( )0.20لجزء امليزة التنافسية ،كما أن مستوى الداللة عند اختبار ()Shapiro-Wik test
قد بلغ ( )0.06لجزء تطبيقات الذكاء االصطناعي و( )0.13لجزء امليزة التنافسية ،نالحظ أن جميع مستويات الداللة قد
كانت أعلى من مستوى املعنوية املعتمد ( )0.05وهذا معناه أن بيانات الدراسة تتبع التوزيع الطبيعي ،وبالتالي وجوب
استخدام االختبارات املعلمية.
أما فيما يخص ثبات أداة الدراسة فقد تم التحقق منه من خالل حساب معامل ( )Alpha Cronbachوقد بلغت قيمته
لالستبانة ككل ( )0.77وهي أعلى من القيمة الواجب توافرها وهي ( ،)0.60وهذا معناه أن أداة الدراسة تتمتع بثبات جيد
وقابلة لالعتماد.
وفيما يخص صدق أداة الدراسة فقد تم التحقق منه بطريقتين:
 -1عن طريق التحكيم :حيث تم عرض االستبانة على عدد من األساتذة واملحكمين ،وقد تم تعديل فقرات االستبانة مرارا
وفقا ملالحظات املحكمين حتى تمت الصياغة النهائية لها ،وبذلك فقد تم استيفاء شرط الصدق الظاهري ألداة الدراسة.
 -2عن طريق القياس :حيث تم حساب مؤشر الصدق ( )Index Validityعبر حساب الجذر التربيعي ملعامل الثبات
ألفا كرونباخ ( ،)Cronbach Alphaوقد تم التحصل على قيمة ( )0.87كمؤشر للصدق وهي قيمة مقبولة تدل على
صدق أداة الدراسة.
ثانيا :تحليل البيانات الشخصية لعينة الدراسة:
يظهر الجدول ( )04وصفا ملختلف البيانات الشخصية لعينة الدراسة:
الجدول ( :)04وصف البيانات الشخصية لعينة الدراسة
التكرار
الخصائص
املعلومات
38
ذكر
الجنس
12
أنثى
50
املجموع
7
أقل من  30سنة
17
 40-31سنة
السن
19
 50-41سنة
 51سنة فما فوق
7
50
املجموع
ثانوي
4
املؤهل العلمي
43
جامعي
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%
76
24
100
14
34
38
14
100
8
86
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6
100
62
38
100
16
26
36
22
100

3
دراسات عليا
50
املجموع
31
إطارات عليا
املنصب الحالي
19
إطارات متوسطة
50
املجموع
8
من 5-1سنوات
13
من  10-6سنوات
الخبرة
18
من  15-11سنة
 16سنة فما فوق
11
50
املجموع
املصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات برنامج (.)SPSS-25
وبناء على نتائج الجدول السابق يتضح ما يأتي:
 -1إن أغلب موظفي اإلدارتين العليا والوسطى بمؤسسة فرتيال عنابة هم من فئة الذكور بنسبة ( ،)%76مقابل ()%24
لفئة اإلناث.
 -2إن أغلب موظفي اإلدارتين العليا والوسطى بمؤسسة فرتيال عنابة ينتمون للفئة العمرية ( 50-41سنة) وذلك بنسبة
( ،)%38فيما حلت الفئة العمرية ( 40-31سنة) في املرتبة الثانية بنسبة ( ،)%34أما املرتبة الثالثة فقد كانت من نصيب
كل من الفئة الشابة (أقل من  30سنة) وفئة املوظفين الكبار السن ( 51سنة فما فوق) بنسبة ( )%14لكل منهما.
 -3إن جل موظفي اإلدارتين العليا والوسطى بمؤسسة فرتيال عنابة ذوي مستوى جامعي بنسبة ( ،)%86أما املوظفون
ذوي املستوى الثانوي فقد حلوا في املركز الثاني بنسبة ( ،)%8فيما قدرت نسبة املوظفين الحائزين على شهادات
الدراسات العليا بـ ( )%6فقط.
 -4إن أغلب موظفي اإلدارتين العليا والوسطى بمؤسسة فرتيال عنابة هم من اإلطارات العليا بنسبة ( ،)%62فيما بلغت
نسبة اإلطارات املتوسطة (.)%38
 -5إن أكثرية موظفي اإلدارتين العليا والوسطى بمؤسسة فرتيال عنابة تقدر عدد سنوات خبرتهم بين ( )11إلى ( )15سنة
بنسبة ( ،)%36فيما حل في املركز الثاني املوظفون الذين تتراوح عدد سنوات خبرتهم بين ( )6إلى ( )10سنوات بنسبة
( ،)%26أما املوظفون ذوي الخبرة الكبيرة فوق ( )16سنة فقد حلوا في املركز الثالث بنسبة ( ،)%22وأخيرا حل املوظفون
ذوي الخبرة القليلة املتراوحة بين ( )1إلى ( )5سنوات بنسبة (.)%8
ثالثا :تحليل تصورات عينة الدراسة لبعدي تطبيقات الذكاء االصطناعي وامليزة التنافسية:
فيما يخص تصورات موظفي اإلدارتين العليا والوسطى بمؤسسة فرتيال عنابة لتطبيقات الذكاء االصطناعي فنوجزها في
الجدول ( )05أدناه:
الجدول ( : )05تشخيص تصورات موظفي اإلدارتين العليا والوسطى بمؤسسة فرتيال لتطبيقات الذكاء االصطناعي
االنحراف املعياري
ترتيب األهمية
املتوسط الحسابي
البعد
2
0.43
4.32
النظم الخبيرة
3
0.44
4.24
الشبكات العصبية االصطناعية
4
0.85
4.31
الخوارزميات الجينية
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1
-

0.56
4.36
نظم املنطق الغامض
0.36
4.25
املجموع
املصدر :من إعداد الباحثين وفقا لنتائج برنامج (.)SPSS-25
وتشير نتائج الجدول ( )05أعاله إلى وجود تصورات واضحة ملوظفي اإلدارتين العليا والوسطى بمؤسسة فرتيال عنابة
لجميع تطبيقات الذكاء االصطناعي األربعة (النظم الخبيرة ،الشبكات العصبية االصطناعية ،الخوارزميات الجينية ،نظم
املنطق الغامض) إذ تجاوزت جميع قيم متوسطاتها الحسابية املتوسط الحسابي الفرض ي البالغ ( ،)3حيث حلت نظم
املنطق الغامض في املرتبة األولى بتحقيقها ألعلى متوسط حسابي بلغ ( )4.36وبانحراف معياري قدره ( ،)0.56فيما حلت
النظم الخبيرة في املركز الثاني بمتوسط حسابي مرتفع أيضا بلغ ( )4.32وبانحراف معياري قدره ( ،)0.43أما املرتبة الثالثة
فكانت من نصيب الشبكات العصبية االصطناعية بمتوسط حسابي مرتفع بلغ ( )4.25وانحراف معياري قدره (،)0.44
وأخيرا جاءت الخوارزميات الجينية بمتوسط حسابي جيد بلغ ( )4.13وانحراف معياري قدره ( ،)0.56وبذلك بلغ
املتوسط الحسابي العام ( )4.25وهو متوسط مرتفع وذلك بانحراف معياري قدره (.)0.36
أما فيما يخص تصورات موظفي اإلدارتين العليا والوسطى بمؤسسة فرتيال عنابة للميزة التنافسية فنوجزها في الجدول
( )06أدناه:
الجدول ( : )06تشخيص تصورات موظفي اإلدارتين العليا والوسطى بمؤسسة فرتيال للميزة التنافسية
االنحراف املعياري
املتوسط الحسابي
البعد
امليزة التنافسية

0.36

4.37

املصدر :من إعداد الباحثين وفقا لنتائج برنامج (.)SPSS-25
كذلك تشير نتائج الجدول ( )06أعاله إلى وجود تصورات واضحة ملوظفي اإلدارتين العليا والوسطى بمؤسسة فرتيال
عنابة لبعد امليزة التنافسية الذي حقق متوسط حسابي عام مرتفع بلغ ( )4.36وهو أعلى من املتوسط الحسابي الفرض ي
البالغ ( )3وذلك بانحراف معياري قدره (.)0.36
ر ابعا :اختبارفرضيات الدراسة:
يمكن توضيح نتائج اختبار فرضيات الدراسة في الجدول ( )07أدناه:
الجدول ( : )07نتائج اختبارفرضيات الدراسة
F
F
b
a
البعد /األثر على امليزة التنافسية
املحسوبة الجدولية

R2

Beta

0.83
0.61
0.57
0.94
0.96

نتيجة
الفرضية
قبول
قبول
قبول
قبول
قبول

0.52
4.53
103.13 0.27 1.44
النظم الخبيرة
0.43
4.53
82.03
0.19 1.32
الشبكات العصبية االصطناعية
0.41
4.53
45.81
0.08 1.07
الخوارزميات الجينية
0.67
4.53
112.04 0.35 2.11
نظم املنطق الغامض
0.51
4.53
81.27
0.69 1.18
املجموع
املصدر :من إعداد الباحثين وفقا لنتائج برنامج (.)SPSS-25
وتشير نتائج الجدول ( )07إلى قبول جميع الفرضيات الفرعية األربعة للدراسة ،وبالتالي فقد قدرت ( )Fاملحسوبة
للفرضية الرئيسية ( )81.27وهي أعلى من قيمتها الجدولية البالغة ( )4.53عند مستوى معنوية قدره ( ،)0.05وعليه
يتضح وجود أثر ذو داللة إحصائية لجميع تطبيقات الذكاء االصطناعي األربعة (النظم الخبيرة ،الشبكات العصبية
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االصطناعية ،الخوارزميات الجينية ،نظم املنطق الغامض) على تحقيق امليزة التنافسية للمنظمات وفقا آلراء عينة
موظفي اإلدارتين العليا والوسطى بمؤسسة فرتيال عنابة ،أما معامل التحديد ( )R2فقد بلغت قيمته ( )0.51وهذا معناه
أن تطبيقات الذكاء االصطناعي قادرة على تفسير ما نسبته ( )%51من التغييرات التي تطرأ على امليزة التنافسية
للمنظمات ،في حين أن ( )%94من التغييرات الباقية تعود إلى متغيرات أخرى لم يشتمل عليها نموذج الدراسة ،كما بلغت
قيمة معامل االنحراف املعياري ( )0.96( )Betaوهذا معناه أن زيادة تطبيقات الذكاء االصطناعي بمقدار وحدة انحراف
معياري واحدة سيؤدي إلى زيادة تحقق امليزة التنافسية بنسبة ( ،)%96كل النتائج السابقة الذكر تدفعنا في نهاية املطاف
إلى قبول الفرضية الرئيسية للدراسة والقائلة" :يوجد أثر معنوي لتطبيقات الذكاء االصطناعي على تحقيق امليزة
التنافسية ملؤسسة فرتيال من وجهة نظر موظفي إدارتيها العليا والوسطى".
املبحث السادس :النتائج والتوصيات:
أوال :نتائج الدراسة:
ً
بناء على مختلف العناصر التي تم تناولها في اإلطار النظري لهذه الدراسة تم التوصل إلى مجموعة من االستنتاجات
أبرزها:
 يعتبر الذكاء االصطناعي حقال حديثا من حقول املعرفة والذي يهتم بكافة األنشطة والعمليات التي تكسب اآللة أوالحاسب االلكتروني القدرة على اإلدراك واالستنتاج املنطقي ،بهدف انجاز العديد من املهام الصعبة واملعقدة والدقيقة
التي كانت تتم يدويا.
 على الرغم من البحوث الكثيرة التي تجرى في هذا املجال إال أن منظومات الذكاء االصطناعي ال تزال في بدايتها ،حيث مايزال هناك ضرورة ملحة إلجراء الكثير من األبحاث والدراسات األخرى لتطوير تطبيقات الذكاء االصطناعي وزيادة
فعاليتها.
 للذكاء االصطناعي العديد من التطبيقات املختلفة لكل منها وظائف وأدوار معينة ومن بين أشهر هذه التطبيقات نجد:النظم الخبيرة ،الشبكات العصبية االصطناعية ،الخوارزميات الجينية ،نظم املنطق الغامض.
 إن استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي في منظمات األعمال يمكن أن يساعدها في حل معظم املشاكل التي تعترضهاوخاصة تلك املشاكل التي ال يوجد لها مسار واضح أو طريقة حاسمة التخاذ القرار بشأنها ،وبالتالي فإن تطبيقات الذكاء
االصطناعي تزيد من كفاءة وفعالية املنظمات.
 إن اعتماد منظمات األعمال على التطبيقات الحديثة للذكاء االصطناعي يكسبها عدة مزايا تنافسية أبرزها :حل كافةاملشكالت املعقدة ،تخفيض التكاليف ،تحسين أداء املوارد البشرية ،تسهيل عمليات تقديم املنتجات والخدمات ،تحسين
عملية اتخاذ القرارات ،تعزيز التواصل املستمر مع العمالء ،تحفيز االبتكار واإلبداع ،... ،وغيرها.
من جانب آخر فإنه وتأسيسا على الدراسة امليدانية التي أجراها الباحثان فقد تم التوصل إلى مجموعة النتائج التالية:
 هناك أثر معنوي للنظم الخبيرة على تحقيق امليزة التنافسية للمنظمات وفقا لتصورات موظفي اإلدارتين العلياوالوسطى بمؤسسة فرتيال عنابة ،حيث أن النظم الخبير قادرة على تفسير ما نسبته ( )%52من التغيرات التي تطرأ على
امليزة التنافسية.
 هناك أثر معنوي للشبكات العصبية االصطناعية على تحقيق امليزة التنافسية للمنظمات وفقا لتصورات موظفياإلدارتين العليا والوسطى بمؤسسة فرتيال عنابة ،حيث أن الشبكات العصبية االصطناعية قادرة على تفسير ما نسبته
( )%43من التغيرات التي تطرأ على امليزة التنافسية.
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 هناك أثر معنوي للخوارزميات الجينية على تحقيق امليزة التنافسية للمنظمات وفقا لتصورات موظفي اإلدارتين العلياوالوسطى بمؤسسة فرتيال عنابة ،حيث أن الخوارزميات الجينية قادرة على تفسير ما نسبته ( )%41من التغيرات التي
تطرأ على امليزة التنافسية.
 هناك أثر معنوي لنظم املنطق الغامض على تحقيق امليزة التنافسية للمنظمات وفقا لتصورات موظفي اإلدارتين العلياوالوسطى بمؤسسة فرتيال عنابة ،حيث أن نظم املنطق الغامض قادرة على تفسير ما نسبته ( )%67من التغيرات التي
تطرأ على امليزة التنافسية.
 هناك أثر معنوي لتطبيقات الذكاء االصطناعي على تحقيق امليزة التنافسية للمنظمات وفقا لتصورات موظفي اإلدارتينالعليا والوسطى بمؤسسة فرتيال عنابة ،حيث أن هذه التطبيقات قادرة على تفسير ما نسبته ( )%51من التغيرات التي
تطرأ على امليزة التنافسية.
ثانيا :توصيات الدراسة:
تأسيسا على ما تم التوصل إليه من استنتاجات فقد قمنا في األخير بصياغة مجموعة من التوصيات الهامة التي من شأنها
تعزيز االتجاه نحو إدماج تطبيقات الذكاء االصطناعي الحديثة في منظمات األعمال الجزائرية والعربية على حد سواء،
ومن أبرز هذه التوصيات نذكر:
 تشجيع استخدام مختلف تطبيقات الذكاء االصطناعي الحديثة في منظمات األعمال عبر السعي لحيازة أحدث األجهزةوالحواسيب والتقنيات املساعدة على إدماجها ،وعبر خلق البيئة املادية املناسبة لذلك.
 ضرورة تعزيز دور خصائص الذكاء االصطناعي في منظمات األعمال وذلك من خالل تطوير دور تطبيقاته في القيامبمختلف األنشطة املوكلة إليه كحل املشكالت ،اتخاذ القرارات ،أداء املهام واألنشطة الروتينية واملعقدة ،... ،وغيرها
األمر الذي يحسن من القدرات التنافسية لهذه املنظمات.
 توفير مخصصات مالية ومادية كافية من طرف منظمات األعمال كفيلة بتطوير كافة تطبيقات الذكاء االصطناعيالحديثة فيها.
 تنمية مهارات موظفي املنظمات بالتعامل مع مختلف التطبيقات الحديثة للذكاء االصطناعي عبر توفير التدريبوالتكوين الكافي للموظفين ضمن هذا املجال.
 تشجيع البحث العلمي في مجال الذكاء االصطناعي ،وإقامة مراكز مهيأة لهذه البحوث لتنمية وتطوير الكفاءات املحليةفي هذا املجال واالستفادة منها قدر اإلمكان.
ثالثا :آفاق الدراسة:
من خالل هذا املوضوع الذي تمت مناقشته ضمن هذه الدراسة وهو موضوع "تطبيقات الذكاء االصطناعي وأثرها في
تحقيق امليزة التنافسية ملنظمات األعمال" فإننا نرى أنه موضوع هام جدا وما زال في حاجة ماسة إلى استكمال األبحاث
والدراسات فيه ،لهذا فإننا نفتح الباب آلفاق بحثية جديدة مرتبطة باملوضوع نوجز أبرز عناوينها فيما يلي:
 واقع تطبيقات الذكاء االصطناعي في منظمات األعمال العربية. دور تطبيقات الذكاء االصطناعي في تحسين عملية اتخاذ القرارات بمنظمات األعمال. أثر الذكاء االصطناعي على تخفيض تكاليف منظمات األعمال وتعظيم ربحيتها. أثر تطبيقات الذكاء االصطناعي على تحسين جودة املنتجات والخدمات. -اآلفاق املستقبلية لتطبيقات الذكاء االصطناعي في منظمات األعمال العربية.
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قائمة املراجع:
املراجع العربية:
 الساملي عالء عبد الرزاق ،)1999( ،نظم املعلومات والذكاء االصطناعي ،ط ،1دار املناهج للنشر والتوزيع ،عمان،األردن.
 اللوزي مصطفى ،)2013( ،الذكاء االصطناعي في األعمال ،املؤتمر العلمي السنوي الحادي عشر حول :ذكاء األعمالواقتصاد املعرفة ،أيام  26-23نيسان/أفريل ،كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،جامعة الزيتونة األردنية ،عمان ،األردن.
 اليونس صالح أنور يعقوب ،)2012( ،استخدام تقانة الذكاء االصطناعي في إعادة هندسة العمليات بالتطبيق فيالشركة العامة لصناعة األدوية واملستلزمات الطبية في نينوى ،مجلة بحوث مستقبلية ،املجلد ( ،)03العدد ( ،)39كلية
الحدباء الجامعة ،العراق ،ص ص.64-33 :
 جبر وليد عباس ،جالب أحمد حسين ،كاظم بشرى محمد ،)2009( ،املزايا التنافسية للمنتجات في السوق العراقية:دراسة مقارنة ،مجلة الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية ،املجلد ( ،)04العدد ( ،)13مركز دراسات الكوفة ،العراق ،ص
ص.200-183 :
 خوالد أبوبكر ،)2017( ،تطبيقات الذكاء االصطناعي في خدمة املصارف العربية ،مجلة الدراسات املالية واملصرفية،املجلد ( ،)25العدد ( ،)02األكاديمية العربية للعلوم املالية واملصرفية ،القاهرة ،مصر ،ص ص .60-57 :
 صالح فاتن عبد هللا ،)2009( ،أثر تطبيق الذكاء االصطناعي والذكاء العاطفي على جودة اتخاذ القرارات ،مذكرةماجستير في إدارة األعمال ،كلية األعمال ،جامعة الشرق األوسط ،عمان ،األردن.
 طه طارق ،)2007( ،نظم املعلومات والحاسبات اآللية واإلنترنت ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية ،مصر. عجام إبراهيم محمد حسن ،)2018( ،الذكاء االصطناعي وانعكاساته على املنظمات عالية األداء :دراسة استطالعية فيوزارة العلوم والتكنولوجيا ،مجلة اإلدارة واالقتصاد ،املجلد ( ،)41العدد ( ،)115الجامعة املستنصرية ،العراق.
 عنبر سامي جبار ،محمد موفق عبد الحسين ،)2016( ،جودة التدقيق باعتماد الذكاء االصطناعي :بحث تطبيقي فيعينة من الهيئات الرقابية العاملة في ديوان الرقابة املالية االتحادي ،مجلة دراسات محاسبية ومالية ،املجلد ( ،)11العدد
( ،)34جامعة بغداد ،العراق ،ص ص.76-27 :
 نصيف عمر عبد هللا ،)2010( ،استخدام نظم الذكاء الصناعي كأداة للتميز في الجودة والتنافسية :دراسة ميدانيةبقطاع املستشفيات الخاصة في محافظة جدة ،مجلة األندلس للعلوم االجتماعية والتطبيقية ،املجلد ( ،)03العدد (،)05
جامعة األندلس ،اليمن.
املراجع األجنبية:
- Ahmed H E, (2018), AI advantages and disadvantages, International Journal of Scientific
Engineering and Applied Science, Vol.(04), No.(04), PP: 22-25.
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networks: Evidence from start-up insurance companies, Future Business Journal, Vol.(02),
June, PP: 15-30.
- Geisel A, (2018), The current and future impact of artificial intelligence on business,
International Journal of Scientific and Technology Research, Vol.(07), No.(05), PP: 116-122.
- Hitt M A, Ireand R R B, Holskinsson R E, (2001), Strategic Management, 4th Ed, SouthWestern Collage Publishing, U.S.A.
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كتاب جماعي بعنوان :تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيزتنافسية منظمات األعمال
ملحق الدراسة (االستبانة)
الجمهورية الجز ائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة باجي مختار – عنابة
جامعة طاهري محمد – بشار
كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير

املوضوع :استبانة بحث
تحية طيبة أما بعد:
يســرنا أن نقــدم لحضــرتكم هــذه االســتبانة التــي تعتبــر جــزءا مــن مشــروع بحــث حــول "تص ووورات م وووظفي اإلدارت ووين العلي ووا
والوسطى ألثر تطبيقات الذكاء االصطناعي على تحقيق امليووزة التنافسووية ملنظمووات األعمووال :دراسووة ميدانيووة بمؤسسووة
فرتيال – عنابة".
لذا نرجو من حضرتكم قراءة عبارات االستبانة املرفقة بدقة واإلجابة عليها بموضوعية ملا ذلك من أثر على صحة النتائج،
علمــا أن إجابــاتكم ستســتخدم ألغـراض البحــث العلمــي فقــط وســتعامل بســرية تامــة ،شــاكرين لكــم مســبقا حســن تعــاونكم
معنا.
د .سفيان بن عبد العزيز
جامعة بشار
الجزء األول :البيانات الشخصية

د .أبوكر خوالد
جامعة عنابة
-1الجنس:
ذكر

أنثى

-2العمر:
أقل من  30سنة
من  41إلى  50سنة
-3املؤهل العلمي
ثانوي
 -4املنصب الحالي:
إطارات عليا
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من  31إلى  40سنة
 51سنة فما فوق

دراسات عليا

جامعي

إطارات متوسطة
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 -5أقدمية العمل في املؤسسة:
من  1إلى  5سنوات
أقل من سنة
من  11إلى  15سنة

من  6إلى  10سنوات

 16سنة فما فوق

الجزء الثاني :بيانات حول تصورات موظفي اإلدارتين العليا والوسطى لتطبيقات الذكاء االصطناعي
الرقم

6
7
8
9
10

11
12
13

14
15

16
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العبارة

أتفق
تماما

أتفق محايد ال ال أتفق
أتفق تماما

أ -النظم الخبيرة
تستند النظم الخبيرة إلى نظم معلومات متطورة تقوم بوضـع حلـول
للمشكالت املختلفة.
م ـ ــن خ ـ ــالل ال ـ ــنظم الخبي ـ ــرة ت ـ ــتم نمذج ـ ــة الخب ـ ــرة اإلنس ـ ــانية ف ـ ــي ح ـ ــل
املشكالت.
تس ــتخدم ال ــنظم الخبي ــرة كخبي ــر استش ــاري لتحس ــين عملي ــة اتخ ــاذ
القرارات في املنظمة.
تســاعد الــنظم الخبيــرة علــى اكتســاب املعرفــة فــي عــدة مجــاالت تــدعم
بها قدرات اإلدارة العليا.
تس ـ ــاعد الـ ـ ــنظم الخبيـ ـ ــرة امل ـ ــدراء فـ ـ ــي عمليـ ـ ــة التفكي ـ ــر ولـ ـ ــيس فقـ ـ ــط
تزويدهم باملعلومات.
ب -الشبكات العصبية االصطناعية
تعد الشبكات العصبية االصطناعية نظم معلومات تحاكي أعصاب
اإلنسان وطريقة معالجة الدماغ.
تمتـ ـ ــاز الش ـ ـ ــبكات العص ـ ـ ــبية االص ـ ـ ــطناعية بالق ـ ـ ــدرة عل ـ ـ ــى اش ـ ـ ــتقاق
املعلومات من بيانات معقدة وغير دقيقة.
تسـ ـ ــاعد نظـ ـ ــم الشـ ـ ـ بكات العصـ ـ ــبية االص ـ ـ ــطناعية املنظمـ ـ ــات عل ـ ـ ــى
الحصـ ـ ــول علـ ـ ــى كميـ ـ ــات كبيـ ـ ــرة مـ ـ ــن املعلومـ ـ ــات إلنشـ ـ ــاء خصـ ـ ــائص
ومواقف معينة.
تمتاز نظم الشبكات العصـبية االصـطناعية بخاصـية الـتعلم كمـا فـي
الحاالت اإلنسانية.
ت ــزود الشـ بكات العص ــبية االص ــطناعية املنظم ــات بخي ــارات متع ــددة
نتيجة قدرتها العالية على تحليل املعلومات.
ت -الخوارزميات الجينية
تعم ــل الخوارزمي ــات الجيني ــة وف ــق خوارزمي ــة تتن ــافس فيه ــا الحل ــول
والبدائل املمكنة للقرار للوصول إلى أفضل حل.
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تساعد الخوارزميات الجينية املنظمات على إيجاد حلـول سـريعة فـي
البيئة املتغيرة.
تمك ـ ــن الخوارزمي ـ ــات الجيني ـ ــة املنظم ـ ــة م ـ ــن الوص ـ ــول إل ـ ــى خي ـ ــارات
وبدائل فيما يخص املسائل غير الرقمية.
تط ـ ــور الخوارزمي ـ ــات الجيني ـ ــة نفس ـ ــها وتت ـ ــأقلم بس ـ ــرعة م ـ ــع البيئ ـ ــة
لتواكب التطورات التنظيمية.
تع ـ ـ ــد الخوارزمي ـ ـ ــات الجيني ـ ـ ــة أداة ممت ـ ـ ــازة ملس ـ ـ ــاعدة املنظمـ ـ ــة ف ـ ـ ــي
الوصول إلى نتائج سريعة عند وجود مدخالت كثيرة ومتشعبة.
ث -نظم املنطق الغامض
تعتبر نظم املنطق الغامض نظم معلومات متطورة تقوم على القيم
الغير بنائية أو غير التامة.
يع ــالج املنط ــق الغ ــامض البيان ــات الوس ــيطة الت ــي ال يمك ــن معالجته ــا
عبر برامج الحاسوب التقليدية التي تعمل بالقيم البنائية (.)0.1
تســاعد نظــم املنطــق الغــامض علــى اتخــاذ القـرارات الصــائبة فــي ظــل
بيئة تتميز بتعقد املعلومات.
ع ــادة م ــا ي ــتم اس ــتخدام نظ ــم املنط ــق الغ ــامض ف ــي املنظم ــة بشـ ــكل
مندمج مع تطبيقات الذكاء االصطناعي األخرى كالنظم الخبيرة.
تستخدم نظم املنطق الغامض في عدة مجاالت فـي املنظمـة كـالتنبؤ،
إدارة املخاطر ،إدارة السيولة ،... ،الخ.

الجزء الثالث :بيانات حول تصورات موظفي اإلدارتين العليا والوسطى ألبعاد تحقيق امليزة التنافسية
أتفق أتفق محايد ال ال أتفق
العبارة
الرقم
أتفق تماما
تماما
 26إن تقـديم منتجـات وخـدمات متميـزة بأقـل التكـاليف وأقألـ ى األربــاح
يعد جوهر التميز عن املنظمات املنافسة.
 27تسعى املنظمة بشكل مستمر نحو تخفيض نفقاتها وتكاليفها.
 28إن دع ــم أنش ــطة البح ــث والتط ــوير يع ــد مطلب ــا أساس ــيا لتخف ــيض
التكاليف.
 29إن تق ــديم منتج ــات وخ ــدمات متمي ــزة يعن ــي الس ــعي ق ــدر املس ــتطاع
نحو تقليل األخطاء واملعيب منها.
 30إن تميــز املنظمــة عــن منافســيها ال يــتم إال مــن خــالل تقــديم منتجــات
وخدمات ذات جودة عالية.
 31إن تحقي ـ ــق جـ ـ ــودة املنتجـ ـ ــات والخ ـ ــدمات يقت ـ ـ ـ ي ضـ ـ ــرورة إشـ ـ ــباع
إحتياجات ورغبات العمالء.
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تسـعى املنظمــة بشــكل دؤوب نحــو تقـديم منتجــات وخــدمات مبتكــرة
ومبدعة في جوهرها وفي طريقة تقديمها.
تسـ ــعى املنظمـ ــة إلـ ــى تقـ ــديم منتجاتهـ ــا وخـ ــدماتها بسـ ــرعة عاليـ ــة وفـ ــي
الوقت املحدد.
ف ـ ــي إط ـ ــار الس ـ ــعي نح ـ ــو تحقي ـ ــق املي ـ ــزة التنافس ـ ــية فإن ـ ــه يتع ـ ــين عل ـ ــى
املنظمة التركيز على خدمة جيوب أو قطاعات سوقية محددة.
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