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الذكاء االصطناعي ومصاعب تطبيقه في تكنولوجيا المعمومات
أ .عدي صبري عبد الرزاق
م .حيدر طالب مهدي

جامعة بابل /كمية التربية األساسية
أهداف البحث:

كاف اليدؼ األساس مف البحث بياف أىمية الذكاء االصطناعي والنظـ الخبيرة في اإلدارة الحديثة ،وبياف

التبايف الواسع بيف واقع ومستقبؿ العموـ اإلدارية ومنظمات األعماؿ الحديثة والمتطورة ،وتحديد اتجاىاتيا العممية
الحديثة باستخداميا لمتطور اليائؿ لمنظـ الداعمة لمق اررات والنظـ الذكية والنظـ الخبيرة ،والدور التكاممي في اتخاذ

الق اررات الييكمية الصحيحة ،والق اررات شبو الييكمية (الضبابية) وتحت ظروؼ عدـ التأكد ،حيث تكوف خبرة
بناء عمى معطيات وبيانات قد تكوف غير كاممة ،ويكوف رأي المدير وخبرتو
مديرو األساس في اتخاذ الق اررات ً
ىي الدافع في اتخاذ القرار ،وعند توفر البيانات والمعطيات األولية في قواعد البيانات أو مف أي مصدر آخر فإف
لقواعد النماذج وبرمجيات  DSSاألفضمية في اتخاذ البدائؿ المثالية لمق اررات ويبقى عمى صانع القرار اعتماده أو
رفضو.

أما في الحاالت غير الواضحة التي ال تتوفر فييا البيانات بصورة كافية ،فإف الق اررات تُبنى عمى المنطؽ
الضبابي ،ونعتمد عمى التكاممية في تكنولوجيا المعمومات ،حيث يتـ الربط بيف قواعد المعرفة وقواعد البيانات مف

جية ،ونماذج الذكاء االصطناعي والنظـ الخبيرة مف جية أخرى باستخداـ أسموب التغذية والتغذية العكسية،
بيدؼ الوصوؿ إلى القرار المثالي ومف ثـ اختبار عقبلنية ىذا القرار ومدى انسجامو مع البيئة االقتصادية

واالجتماعية التي تعمؿ بيا المنظمة ،ولتوضيح ىذه العبلقة كاف البد مف وضع تصور كامؿ لمنظـ الذكية وتمثيؿ
ذلؾ مف خبلؿ تصور كامؿ لمعمارية نظاـ معموماتي متكامؿ ،يتضمف التداخؿ بيف الخبرة والمعرفة مف جية
والبيانات والمعمومات التي يجب توفرىا لصنع القرار اإلداري مف جية أخرى ،وقد تـ تصميـ ىذه المعمارية بيدؼ
الوصوؿ إلى المدير اإللكتروني في مكتب دوف أوراؽ مع مراعاة ما تـ إنجازه حتى اآلف مف تصميـ لنظـ اإلدارة

اإللكترونية والحكومة اإللكترونية باعتبار أف ىذا البحث جزءاً مكمبلً لممفاىيـ الحديثة لئلدارة اإللكترونية.
النظم اإلدارية وتكنولوجيا المعمومات :

كاف ىناؾ مفيوـ لدى عمماء اإلدارة وادارة األعماؿ ،ولفترات طويمة مف الزمف أف عمميات اتخاذ الق اررات

في المنظمات اإلدارية التابعة ليـ ،عمماً مكتسباً وخبرةً يمكف تطويرىا باالعتماد عمى الممارسة الفردية لمعمؿ
اإلداري ،وعمى الرأي الخاص لممدير الذي يعتمد بدوره عمى خبرتو الذاتية وانطباعاتو الشخصية في اتخاذا ما يراه
مناسبا مف اإلجراءات ،وقد شكؿ المديروف في شأنيـ ىذا أنماطاً فردية في مواجية الواقع االقتصادي واإلداري

لممنظمات بيدؼ حؿ نفس النوع مف المسائؿ االقتصادية واإلدارية المعقدة ،وقد اعتمدت ىذه األنماط اإلدارية
عمى الحدث الشخصي لممدير مف خبلؿ حكمو عمى الواقع االقتصادي واالستراتيجي لممنظمة وذلؾ مف خبلؿ
الخبرة المتوفرة لديو وسرعة البديية التي كاف يتمتع بيا وسيطرتو عمى األفراد الذيف كانوا يعمموف معو ،وعندما

تفشؿ المنظمة يتـ استبداؿ المدير أو مف في حكمو مف مجمس إدارة لتغيير السياسات االقتصادية لممنظومة،
وبقي ىذا األسموب معموالً بو حتى نياية النصؼ الثاني مف القرف العشريف (عطية ،عمي عطية0222ـ) ،وبعدىا

بدأت مفاىيـ الحداثة والتغير تفرض نفسيا عمى الواقع اإلداري وتظير بأساليب وقوالب إدارية جديدة في مختمؼ
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المنظومات اإلدارية الحديثة ،كاف دعميا األساسي االنفتاح الكبير عمى تكنولوجيا المعموماتية واعتماد اإلدارات
عمى منيج عممي جديد في أتمتة العمؿ المكتبي باستخداميا األساليب والطرؽ الكمية واإلحصائية في معالجة
القضايا اإلدارية ومحاكاة الواقع االقتصادي مف خبلؿ عمميات المحاكاة والنمذجة الكمية التي تعتمد عمى البيانات

والمشاىدات التاريخية التي تحتوي عمى خبرات تجريبية يمكف دراستيا مف قبؿ الحواسيب التي أصبحت متوفرة

وبصورة كافية في مختمؼ اإلدارات ،فأحدثت فييا الكثير مف التبديؿ والتغيير والحداثة ،وأصبحت األعماؿ ذات
بيئة عممية معقدة نسبياً ،ال تعتمد عمى رأي المدير وخبرتو ،وانما أحدثت تغي اًر جذرياً في العوامؿ األساسية المؤثرة
عمى اتخاذ الق اررات التي تتفاعؿ فيما بينيا لتقدـ لصانع الق اررات البدائؿ المثالية لمقرار التي يمكف األخذ بيا أو

رفضيا مف قبؿ صناع القرار ،وىنا يتـ االختيار لمبدائؿ المناسبة مف خبلؿ خبرة المديريف ومف بحكميـ مف
المجالس اإلدارية أو التنفيذية  ،مراعيف في ذلؾ البيئة االقتصادية والمجتمعات التي تعمؿ بيا المنظمات ،وقد
أدى ىذا التطور في استخداـ تكنولوجيا المعمومات إلى انييار األساليب العممية القديمة التي تعتمد عمى التجربة
والخبرة الشخصية ،والصواب والخطأ ،وظيرت الحاجة ممحة لمتابعة التطور اإلداري الذاتي والفردي لممديريف،
لمتعرؼ عمى التقنيات والبرمجيات الحديثة لدعـ إداراتيـ حتى ال تتخمؼ عف الركب الحضاري ،وقد أدى ىذا إلى

ظيور أساليب جديدة لمتعامؿ بيف المديريف واألفراد والزبائف معتمديف في ذلؾ عمى تقنيات تكنولوجيا المعمومات
الكمي الحديث في اتخاذ الق اررات إنطبلقاً مف النماذج الكمية واإلحصائية المصغرة لبحوث العمميات
والمنيج ّ
ونظريات النماذج األولية  PROTOTYPEووصوالً إلى النظـ الخبيرة والذكاء االصطناعي.
لـ تقؼ تقنيات األنظمة اإلدارية بقيت مستمرة في التقدـ والتطور ولـ تتوقؼ عند حد معيف ،فما زالت النظـ

اإلدارية الحديثة مواكبة عمى المزيد مف ىذه التطورات في النظـ الداعمة لئلدارة ،وتطالعنا المجبلت والمصادر
العممية بكؿ جديد في ىذا المضمار ،فقد اختمفت التقنيات المستخدمة في نظـ دعـ الق اررات بيف النصؼ الثاني

مف القرف العشريف وبداية األلفية الثالثة لمقرف الحادي والعشريف اختبلفاً جوىرياً ،ففي السنوات العشرة السابقة كاف
التوجو اإلداري الستخداـ وتطوير النظـ الداعمة لمق اررات DSSدوف الخوض في تعقيدات وخوارزميات الحاالت

غير الييكمية وحاالت عدـ التأكد ،فقد كانت ىذه الحاالت تعالج عمى أنيا مشاكؿ ضبابية وال يوجد ليا حموؿ
قطعية ،باعتبار أف المعالجات الضبابية ال يمكف تنميطيا في حالة عدـ التأكد إال مف خبلؿ مفاىيـ الصندوؽ

األسود  Black Boxالذي ال يمكف فتحو والخوض فيو أو مف خبلؿ رأي الخبراء وانطباعاتيـ الشخصية ،واستمر
العمؿ باألساليب السابقة لمنماذج المييكمة والنماذج الضبابية وبقيت كثير مف المشاكؿ معمقة بالخبرات الشخصية
أو خبرة المديريف الذيف كانوا يشاركوف في حؿ ىذه المشاكؿ بممارستيـ الخاصة وانطباعاتيـ الشخصية ،ولفترات

طويمة حتى جاءت التوجيات اإلدارية األخيرة لمتوسع في استخداـ تكنولوجيا المعمومات حيث بدأ العمؿ لفتح
الصندوؽ األسود ومحتواه الضبابي والعبور إلى داخمو لمعالجة المسائؿ الضبابية واتخاذ الق اررات الييكمية مف
خبلؿ تنميط خبرة اإلدارييف واالقتصادييف ،ووضعيا عمى شكؿ خوارزميات منطقية يتـ حفظيا في قواعد خاصة
تسمى قواعد المعرفة ( )KNOWLEDGE BASEوحسب أساليب وتصميمات خاصة يقوـ بيا ميندسو المعرفة

(بسيوني ،عبد الحميد 0222ـ) بأساليب عممية مختمفة منيا (أسموب القواعد  ، Rulesوأساليب شبكات دالالت
األلفاظ  ، Semantic Networkوأسموب األطر  ، Frameوأسموب السيناريوىات  ...Scriptsوغيرىا) حيث
تستخدـ ىذه األساليب في حفظ الخوارزميات المنطقية في قواعد المعرفة التي تمثؿ األساس العممي لدعـ النظـ
الخبيرة وتطوير الذكاء االصطناعي لآللة.
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قواعد المعرفة وفضاء المعرفة:
نستطيع القوؿ إف تعريؼ المعرفة الذي يقوؿ أنيا عبارة عف مجموعة متراكمة مف الخوارزميات واألساليب
والطرؽ والمفاىيـ التي بدأ اإلنساف بتجميعيا منذ وجوده عمى ىذه البسيطة ،وكونيا وسيمة عممية ليس ليا بداية
وال نياية ،وىي بحر مف العموـ وفضاء ال نياية لو يمكف دعوتو بفضاء المعرفة ،ينيؿ كؿ فرد منو الجزء اليسير
مورثة ومنقولة مكتوبة
مف المعرفة ويضيؼ عمييا ما يستطيع ،وتنتقؿ المعرفة مف جيؿ إلى جيؿ عبر خوارزميات ّ
أو منشورة أو متداولة مف خبلؿ عمميات التعميـ والتدريب والتأىيؿ ،ىو األجدر ببحثنا ىذا ،ومنو نشأ مفيوـ
التخصص العاـ والخاص والحرفي ..وغيرىا (جمبي ،كماؿ منصور 0222ـ)  ،ويمكف لمفرد أف يكوف ذو
تخصص واحد أو مينة واحدة ،إذ ال يمكف لئلنساف جمع عدد كبير مف التخصصات والميف خبلؿ فترة حياتو
القصيرة نسبيا التي ال تتجاوز السنوات المعدودة ،فيو ال يستطيع أف يجمع خبلؿ فترة حياتو مف الخوارزميات

والمعرفة واالبتكارات إال الشيء اليسير ،ويبقى اإلنساف قاص ار عف احتواء أكثر مف تخصص أو عمـ في ذاكرتو

المحدودة ،لكوف التخزيف في ذاكرة اإلنساف يتـ بصورة بيولوجية وبتغيرات واستقبل بات كيميائية معرضة لمتغير
والتبدؿ والنسياف ،أما قواعد المعرفة التي تخزف في ذاكرة الحاسب فيتـ حفظ المعمومات فييا ضمف وسط كير
نس أو تُمسح ،كما يمكف أف
ومغناطيسي ال يمكف لممعمومات أف تضيع فيو ،ومف ثـ ال يمكف لمخوارزميات أف تُ َ
تحفظ ىذه الوسائط مف الخوارزميات ماال نياية يمكف توسيعيا حسب الطمب وحجـ المعمومات المتداوؿ ولمختمؼ
العموـ بأساليب ووسائط متعدد تساعده في عمميات التخزيف واالسترجاع.

وبفضؿ مف ا هلل وكرـ منو منح اإلنساف عقؿ خارؽ ال يستطيع أي كائف مخموؽ او مختمؽ اف يصمو ومع
ذلؾ ،لـ يعطو إال قدرات بسيطة وطاقات محدودة عمى حفظ المعمومات لحكمة ال يعمميا إال اهلل ،إضافة إلى
الضعؼ الشديد في تراسؿ المعطيات داخؿ جسـ اإلنساف الذي يشكؿ ما يدعى بالكمبيوتر البيولوجي ،وذلؾ

بسبب السرعة البطيئة لمسياالت العصبية في جسـ اإلنساف التي تعمؿ عمى نقؿ المعمومات واألوامر ببطء شديد
ال يمكف مقارنتيا بسرعة التيار الكيربائي الذي ينقؿ المعمومات داخؿ اآللة مف خبلؿ الدارات الكيربائية وتصؿ
سرعتو إلى سرعة الضوء والى مبلييف العمميات الحسابية والمنطقية في الثانية الواحدة.
مع كؿ ىذه السمبيات عند اإلنساف التي تتمخص بضعؼ تراسؿ المعطيات في جيازه العصبي وعمره

القصير نسبياً ،والحجـ المحدود لتخزيف خوارزميات المعرفة والمعمومات والنسياف التمقائي المستمر بسبب التكويف

البيولوجي لمجياز العصبي عنده ،إال أف اإلنساف يتميز بالذكاء الشديد واإلبداع واالبتكار والحداثة ،وىذا ما ال
تتمتع بو اآللة ،حيث وظؼ اإلنساف ىذه الميزات في عموـ تكنولوجيا المعمومات لمتغمب عمى نقاط ضعفو في

عمميات تجييز البيانات واتخاذ الق اررات ،وقد نجح اإلنساف نجاحاً باى اًر في التوصؿ إلى أدوات تحفظ الحجـ
اليائؿ لممعمومات وذلؾ مف خبلؿ قواعد خاصة لممعطيات ،وكذلؾ نجح في عمميات معالجة البيانات والحصوؿ

عمى النتائج في وقت متناىي في الصغر ،وذلؾ بيدؼ تقديـ نتائجيا إلى صانع القرار ليقوـ بعد ذلؾ بتدقيقيا
والتفكير فييا والتأمؿ في مدى قابمية تطبيقيا في الواقع العممي مستخدماً في ذلؾ مفاىيـ االستدالؿ واالستنتاج

وبناء عمى ىذا نجد أف النظـ الكمبيوترية التي استخدمت في
المنطقي لموصوؿ إلى الق اررات الحكيمة والمثالية،
ً
ِ
تستغف عف ذكاء اإلنساف ،فيي تعمؿ عمى استقصاء المعمومات وتييئة البيانات
القرف العشريف لـ تستطيع أف

بالسرعة المطموبة لتقديميا إلى اإلنساف لدراسة منطؽ النتائج ،معتمدة في ذلؾ عمى المعرفة البلرقمية والخبرة

المكتسبة والنظـ االجتماعية المعموؿ بيا المتوفرة عند صانع القرار بيدؼ اعتماد البدائؿ المناسبة لبيئة العمؿ
ولصنع القرار النيائي (جيمي د .ليندسي0220ـ).
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ومع استم اررية التطور اليائؿ لموسائؿ واألدوات المستخدمة في عالـ تكنولوجيا المعمومات ،كاف البد مف
محاكاة الواقع المنطقي وغير الرقمي لمميزات األخرى التي يتمتع بيا اإلنساف أال وىي الذكاء واإلدراؾ واإلبداع،
وذلؾ مف خبلؿ تطوير أساليب جديدة لعموـ تكنولوجيا المعمومات وتصميـ نظـ آلية جديدة تعتمد عمى الذكاء

الصناعي بدالً مف الذكاء البشري والطبيعي مف أجؿ توظيفيا في مختمؼ أوجو النشاط اإلداري والعممي،
واستخداميا في عمميات اإلبداع والحداثة والتطوير ،ألف مثؿ ىذه الدراسات ذات الصفات اإلبداعية يمكف أف

تكوف مفيدة جداً في تصميـ منطؽ جديد لممعالجات المنطقية والبيانية غير الرقمية حيث تكوف قادرة عمى اإللماـ

بحجـ ىائؿ مف التغيرات المنطقية مف أجؿ وضع رؤيا جديدة لممعالجات المعرفية غير الييكمية ،الستخدميا في
الحصوؿ عمى بدائؿ وق اررات منطقية ال يستطيع اإلنساف مجاراتيا بالسرعة واإلتقاف والدقة التي تقوـ بيا اآللة ،إذ
أف عمميات إنتاج تراكيب ذكية وأفكار مبتكرة تحتوي عمى جميع مفاىيـ الحداثة واإلبداع واالبتكار عمؿ معقد،
يتطمب تتداخؿ مجموعة مف العموـ حيث تتشابؾ المعرفة في عمميات التحميؿ والمقارنة والتشخيص مف خبلؿ
الدمج والربط بيف خوارزميات العموـ المختمفة التي ال يمكف أف تعمؿ بشكؿ منفصؿ وبمعزؿ عف تطور العموـ،

والبد مف الدمج والربط بيف األفكار والمفاىيـ الموجودة في حقوؿ المعرفة المختمفة والبلزمة لموصوؿ لئلبداع
واتخاذ الق اررات البلزمة لذلؾ ،ويتـ ذلؾ مف خبلؿ التعبير المستمر عف خوارزميات المعرفة المتوفرة في العقؿ
البشري ونقميا إلى ذاكرة الحاسب ،واضافة الطرؽ واألساليب الجديدة المكتشفة بشكؿ مستمر إلى فضاء المعرفة
وحفظيا في أنظمة كمبيوترية عمى شكؿ قواعد لممعرفة الستخداميا في تصميـ وصياغة النظـ الذكية التي تعمؿ
عمى حفظ الخوارزميات المنطقية والخبرات مف خبلؿ نظـ عممية دقيقة يشرؼ عمييا ميندسوف مختصوف لصياغة
المعرفة وحفظيا ضمف أسموب عممي صحيح يتـ استخدامو لموصوؿ إلى الق اررات الذكية بفترات زمنية قياسية

(سعادة ،جودت أحمد وآخروف 0222ـ)  ،ال يمكف لؤلفراد والمدرييف الوصوؿ إلييا بيذه الدقة والسرعة ،وىذا ما
تب حث عنو المفاىيـ الحديثة لئلدارة اإللكترونية مف خبلؿ العمؿ المستمر لتكويف فضاء جديد لممعرفة اإللكترونية،
واف تفعيؿ محتوى فضاء المعرفة البشرية الحالي ونقمو إلى النظـ اآللية وتشكيؿ فضاء المعرفة اإللكتروني
سيؤدي إلى تغيرات جذرية في كثير مف المفاىيـ السائدة اليوـ.

ولبناء قواعد المعرفة أساليب وطرؽ كثيرة يشرؼ عمييا ميندسوف مختصوف في تصميـ قواعد المعرفة ومف
أىـ ىذه الطرؽ أسموب بناء قواعد المعرفة باالعتماد عمى دالالت األلفاظ  Semantic Networkوأسموب
القواعد  Rulesوأسموب األطر  Framesوأسموب السيناريوىات  Scriptsوغيرىا ،وميما كاف األسموب فإف
اليدؼ ىو إيجاد قواعد معرفية تحتوي عمى الخوارزميات المعرفية لمنظـ الذكية.
معمارية النظم الخبيرة ودورها في اتخاذ الق اررات الذكية :

ونحف نعيش بداية لؤللؼ الثالث مف السنوف  ،ومع التطور اليائؿ الستخدامات تكنولوجيا المعمومات بدأت

تراود الفكر البشري أسئمة حوؿ واقع العمؿ اإلداري في القرف الحاد والعشريف ،وبعد أف نجحت كثير مف الدراسات
حوؿ إدخاؿ النقد اإللكتروني في التعامبلت االقتصادية  ،واستخدامات الحكومة اإللكترونية ،والتعميـ اإللكتروني،
وأصبحت واقعاً ممموساً يعمؿ فيو بدأت االستفسارات تراود عقوؿ العمماء حوؿ مستقبؿ عمـ اإلدارة ونظـ

المعمومات اإلدارية ،والسؤاؿ الذي يطرح نفسو اآلف في عمـ اإلدارة الحديثة ىو  :كيؼ يمكف االستفادة مف

نظريات الذكاء الصناعي في تكويف المدير اإللكتروني ،وىؿ سوؼ تنجح المحاوالت إليجاد منظومات دوف
مدرييف ؟ وىؿ سوؼ تبقى المكاتب خالية مف المدرييف ،وكيؼ نصمـ نظاـ معموماتي ذكي يمكف االعتماد عميو
بشكؿ كامؿ في اتخاذ الق اررات اإلدارية الصحيحة ؟

وسنحاوؿ في بحثنا ىذا تسميط الضوء عمى ىذا المضموف ووضع تصور أساسي لمعمارية نظاـ معمومات
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ذكي ومتكامؿ يمكف أف يكوف ذو أىمية تطبيقية كبيرة في األعواـ القريبة القادمة ،كما يمكف استخدامو في النظـ
اإلدارية الحديثة والمتطورة ،بيدؼ الوصوؿ إلى اإلدارة اإللكترونية الكاممة أو المدير اإللكتروني ،حيث ال بد مف
البدء في إيجاد البيئة اإللكترونية والخامة البيانية المتكاممة والكافية لمحصوؿ عمى المعمومات والبيانات المناسبة

لعمميات اتخاذ الق اررات في المنظومة اإلدارية ،ثـ يتـ تطوير ىذه البيئة حتى نصؿ إلى المدير اإللكتروني الذي
ينيي عمؿ المدرييف الحالييف بمختمؼ مستوياتيـ تدريجياً ،ويبدأ باتخاذ الق اررات اإلدارية اإللكترونية المتكاممة ،وال
بد ىنا عند التفكير بتطوير العمؿ اإلداري إلكترونياً مف إدخاؿ النظـ التكاممية لتكنولوجيا المعمومات بدءا مف
إنشاء قواعد المعمومات وقواعد المعرفة النوعية والنمطية وحتى الوصوؿ إلى اإلدارة اإللكترونية المتكاممة وعمى

مختمؼ المستويات الكمية والجزئية ،ومف ثـ يمكف العمؿ عمى إنشاء قواعد النماذج التي تكوف المنطمؽ لتطبيؽ
نظـ دعـ الق اررات بحيث تمثؿ مخرجاتيا البدائؿ المثالية لمق اررات اإلدارية ،إال أنو ومف خبلؿ عمميات التغذية
العكسية الراجعة لمبيانات يمكف أف تعدؿ ىذه الق اررات بق اررات أكثر مبلءمة وأقؿ مثالية في بيئة اقتصادية
واجتماعية ،يستحيؿ تطبيؽ المثاليات فييا بمعزؿ عف الواقع االقتصادي واالجتماعي والسياسي ،وىذا ما يمكف
تدبره مف خبلؿ قواعد المعرفة والنظـ الخبيرة التي يمكف أف تبنى مف خبلؿ الواقع اإلقميمي والمكاني لممنظمة،

كما يمكف لمواقع السياسي واالقتصادي الدولي والعالمي أف يمعب دو اًر ىاماً في الخفض مف مثالية القرار ،فميس
كؿ قرار إداري يمكف تبنيو أو اعتماده مف قبؿ قواعد المعرفة والنظـ الخبيرة بمعزؿ عف البيئة التكاممية لمنظـ

الكمبيوترية ،وعمى ىذا فإف حؿ المسائؿ اإلدارية يمكف أف يبدأ بييكمية محددة يمكف تمثيميا مف خبلؿ عمميات
المحاكاة بنماذج ىيكمية أولية ،تعتمد المؤشرات الكمية النمطية البحتة وتمثؿ بنماذج ذات مضموف كمي فقط،
ويتـ حميا بمنيج عممي صحيح وباألساليب الكمية المتاحة لنماذج بحوث العمميات ،لنحصؿ في النياية عمى

نتائج أولية لق اررات مثالية يمكف تحميميا منطقياً بنماذج أقؿ ىيكمية تعتمد قواعد المعرفة والنظـ الخبيرة والشبكات
العصبونية ،والخوارزميات الجينية ،والتغذية العكسية والراجعة في الوصوؿ إلى ق اررات أكثر حكمة وواقعية مف

خبلؿ المنطؽ والبيئة التي تتواجد فييا المنظمة ،وعمى ىذا فإف النظـ الداعمة لمق اررات تعتمد عمى العوامؿ الكمية

والتاريخية في الوصوؿ إلى الق اررات ،بينما تعمؿ النظـ الذكية مف خبلؿ التغذية والتغذية العكسية لتطرح واقعاً

متجدداً يحتوي عمى كثير مف عوامؿ العددية والمنطقية تمثؿ بحاالت الرفض التي يرمز ليا ( )2وحاالت القبوؿ
التي يرمز ليا ( )1وذلؾ بيدؼ إعادة الق اررات لموصوؿ إلى حموؿ أقؿ ىيكمية ولكنيا أكثر عقبلنية ومنطقية في
ظروؼ ال يمكف تصورىا في واقع تاريخي وكمي بحت دوف المجوء إلى مراعاة البيئة والتطور الزمني واالقتصادي
مف جميع جوانبو (بصبوص ،محمد حسيف وآخروف 0222ـ) ،وقد كانت ىذه المقارنات تجري بطريقة العرض
الشفوي عمى الخبراء (طريقة ديمؼ )Delphi Methodواستقصاء آرائيـ مف خبلؿ االستبياف الذي يطمب منيـ،

لمعرفة تقديراتيـ لمواقع اإلداري ،ومدى قبوليـ المنطقي لمنتائج المقترحة  ،ويؤدي ىذا لموصوؿ إلى نتائج ال تعتمد
البيانات الرقمية فقط وانما تناقشيا في عمميات محاكاة ذىنية لتربط بيف الواقع المدروس والمنطؽ العقبلني الذي
يكتسبو اإلنساف مف الخبرات الذاتية المتراكمة أثناء العمؿ والبحث ،وىذا يعني أف الخبراء ال يعتمدوف الرقـ

المجرد في العمؿ اإلداري وانما يتبعونو باستنتاجات وتحميؿ منطقي معتمديف في ذلؾ عمى مفاىيـ االستدالؿ

واالستنتاج في صنع القرار النيائي دوف االكتفاء بالنتائج الرقمية الصماء ،مع مراعاة عممية ىذه المقاييس
اإلحصائية والمحاسبية عمى أف تبؽ ىذه القيـ في إطار التوجيو ال إطار الحتمية الممزمة ،ويمكف تجسيد ىذه
المفاىيـ في النظـ الذكية مف خبلؿ الشبكات العصبونية ،وأسموب السيناريوىات التي تعمؿ بشكؿ مشابو في قبوؿ

النتائج الرقمية أو رفضيا حسب التحميبلت والسيناريوىات التي تجرى عمييا بصورة آلية مف خبلؿ النظـ الذكية،
ويمكف تطبيؽ مثؿ ىذه الدراسات عمى خطط اإلنتاج الرقمية مف جية ،ودراسة حاالت انكماش السوؽ وتغير
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أذواؽ المستيمؾ ومخاطر التأميف األخرى مف جية أخرى وبصورة منطقية ثـ التوصؿ إلى القرار الذكي (الفي،
سمير وآخروف0222ـ) .
ومع أف الثقة في النظـ التكاممية والنظـ الذكية لـ تحسـ بشكؿ قاطع في عالـ اإلدارة مف قبؿ أكثر اإلدارات

تفاؤالً في االستخدامات الجديدة لتكنولوجيا المعمومات ،ولكف كثي اًر مف اإلدارات الخدمية واإلنتاجية حسمت أمرىا
في تطبيؽ ما ىو متاح مف النظـ التكاممية واالستمرار بالسعي لمبحث عما ىو أفضؿ لتطوير نظـ ذكية أكثر

تطو اًر وأكثر مبلءمةً لعمميا ،ويشكؿ ىذا األمر التحدي الجديد لمتفاعبلت الكثيرة واإليجابية بيف عالـ اإلدارة

والتطور السريع ألدوات ووسائؿ تكنولوجيا المعمومات ،والحركة مازالت مستمرة في ىذا المضمار حيث جمبت
النتائج األولى لدراسات الذكاء االصطناعي والشبكات العصبونية كثي اًر مف الفرص اإلضافية لتحسيف الموقع
االستراتيجي لممنظمات اإلدارية وخاصة في القطاعات المصرفية والخدمية ،فقد استخدمت كثير مف البنوؾ النظـ

الذكية في أعماليا عند تقديـ القروض لمزبائف وحصمت عمى نتائج ممتازة ،وسوؼ يستمر استخداـ ىذه الطرؽ
لمعديد مف السنوات حتى يمكف لئلدارات المتطورة مف استكماؿ البنية التحتية لمنظـ التكاممية الذكية ،حيث البد

مف التأكيد عمى عدـ جدوى إنشاء ىذه النظـ إذا لـ تتوفر البيانات الصحيحة والصادقة والنمطية الخاصة بنظـ
قواعد المعمومات وقواعد المعرفة التي تشكؿ الخمفية األساسية في استكماؿ وتطوير أنظمة السيطرة اإلدارية
الكاممة ،ولمختمؼ المستويات الجزئية والكمية  ،ومع أف النظرة العامة الحالية لممديريف تتمثؿ بأف ىذا األمر بعيد
التطبيؽ والمناؿ ،وقد يعتبره البعض ضرب مف الخياؿ العممي (عباس ،طارؽ محمود0222ـ)  ،ولكننا مقتنعوف
أف الوصوؿ لبلبتكار واإلبداع يبدأ مف ىذه النقطة التي تمثؿ التحدي األكبر لعمـ اإلدارة الحديثة ،حيث نجد

الظروؼ والبنية التحتية منسجمة تماماً مع عصر المعمومات وتطور التقنيات الحديثة مف أجيزة وبرمجيات

وشبكات اتصاؿ . .وغيرىا ،واف ما وصمت إليو العموـ اإلدارية واالقتصادية مف تطور في السنوات األخيرة لـ
يكف يحمـ بو إنساف ،واف ىذا التطور سوؼ يستمر وسوؼ ينعكس إيجابياً عمى عمميات اتخاذ الق اررات في
مختمؼ القطاعات وعمى جميع المستويات الخاصة والحكومية ،وىذا يؤكد ما يقوـ بو عدد مف الدوؿ العربية في

ىذا المضمار ،حيث قامت بتطوير الحكومات اإللكترونية التي بدأت تأتي ثمارىا في تقديـ الخدمات وتبسيط
اإلجراءات لكثير مف المواطنيف ،وأصبح لدى ىذه الحكومات القناعة الكافية بأف تطوير النظـ الذكية والتكاممية،
أمر حاصؿ البد منو ،ويمزـ االنطبلؽ منو إلى تطوير أدوات تكنولوجيا المعمومات المتوفرة لدييـ لموصوؿ إلى
إدارات إلكترونية أكثر تطو اًر وفعالية ،وقد حصؿ مثؿ ىذا التطور في عدد مف دوؿ الخميج العربي وفي جميورية
مصر العربية التي كانت السباقة في استخداـ عدد مف تطبيقات الذكاء االصطناعي واألنظمة الخبيرة (طويؽ،

عبد اإللو 0222ـ)  ،وما زاؿ األمؿ يحدونا لتطوير البحوث اإلستراتيجية لمنظـ التكاممية باستخداـ الشبكات
العصبونية والخوارزميات الجينية ،حيث أصبح ىذا األمر ىدفاً أساسياً لمراكز البحوث في الدوؿ العربية ،وتـ

إدخاليا ضمف فعالياتيا المختمفة وبرامجيا العممية  ،ومف المبلحظ أف تأثير تقنيات المعمومات عمى المنظمات
اإلدارية بشكؿ خاص وعمى المجتمعات العربية بشكؿ عاـ يزداد مع تطور التقنيات وانتشارىا ،حيث نجد أف

الترابط بيف المديريف واآللة ينمو بسرعة ليشمؿ معظـ نشاطات المنظمة اإلدارية  ،وال بد لنا خبلؿ فترات غير
بعيدة مف إدراؾ أىمية النظـ اإلدارية الذكية ،حيث تابعنا ونتابع التطور اليائؿ لتطور تكنولوجيا المعمومات خبلؿ
السنوات الخمس الماضية ،والحظنا التغير الحثيث في نوعية تطبيؽ تكنولوجيا المعمومات في المجاالت
االقتصادية واإلدارية التي انتقمت مف عمميات المعالجات اإلحصائية البسيطة وحفظ الممفات في فترة التسعينيات،
إلى عمميات السيطرة الكاممة عمى العمميات المصرفية واإلدارية والى ظيور النظـ الذكية في بداية األلفية الثالثة،

ويتوقع ليذه النظـ استمرار التطور ،وتحسيف القدرات العممية واإلدارية السابقة ووضع عمـ اإلدارة في قالب جديد
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يتـ العمؿ فيو مف خبلؿ األدوات الفعالة والمتكاممة لعموـ تكنولوجيا المعمومات ،حيث يستمر تطوير القدرات
السابقة لقواعد النماذج ونظـ دعـ الق اررات مع التطورات الحديثة لقواعد المعرفة واألنظمة الذكية وبأساليب نمطية
جديدة تحتوي عمى جميع معالـ الحداثة واإلبداع التي بدأت تظير عند إدخاؿ الخوارزميات الجينية والشبكات

العصبونية  ANNفي األنظمة الذكية ،واف جميع المؤشرات العممية واتجاىات معاىد البحوث العممية الغربية

والعالمية تشير إلى االتجاه الحديث لمنظـ اإلدارية الذكية التي سوؼ تتطور إلى مراحؿ متقدمة يتـ مف خبلليا
السيطرة عمى عالـ اإلدارة في السنوات القريبة القادمة ،كما حدث ذلؾ في مختمؼ العموـ اليندسية والطبية وعموـ
االتصاالت  ،وقد حاولنا في بحثنا ىذا وضع إطار جديد لنظاـ معموماتي ذكي يمكف مف خبللو التحكـ بكافة
الق اررات اإلدارية ،ويكوف بمثابة المدير اإللكتروني الذي يقوـ بكامؿ وظائؼ اإلدارة مف تخطيط ورقابة وتنظيـ

(الموسى ،عبد اهلل بف عبد العزيز 0222ـ) .
معمارية نظـ المعمومات الذكية (أو النظـ اليجينػة)
نظـ دعـ الق اررات DSS

قواعد البيانات االستداللية موجية اليدؼ

برمجيات نظـ دعـ

برمجي ػ ػ ػ ػ ػػات إدارة قواع ػ ػ ػ ػ ػػد

الق اررات وادارة قواعد

المعرف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة وال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذكاء

البيانات
قواعد البيانات

االصطناعي
قواعد المعرفة والشبكات العصبونية

Neural networks
Data Base
Knowledge Genes

البرامج التطبيقية

Algorithms

Base

الخوارزميات

الجينية قواعد المعرفة
Object-Oriented Deductive Base Decision support system
شكؿ – -0تصميـ معمارية النظـ الذكية باستخداـ أدوات الذكاء الصناعي
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آلية العمل في النظم الذكية :

بذكرنا لؤلنظمة الذكية ،فإننا نشير إلى مجموعة ىائمة مف البرمجيات والمكونات المينة ( )softwareالتي

تعمؿ بنظاـ تحكـ آلي معقد وموجو لمعالجة عدد كبير وىائؿ مف التطبيقات اإلدارية واالقتصادية والتكنولوجية،
وتعمؿ ىذه البرمجيات مجتمعة وبسرعات كبيرة وفائقة في عمميات التحميؿ والتحديد والتصميـ والتنفيذ والرقابة،
ويتـ العمؿ فييا بشكؿ متكامؿ وبمشاركة تامة لمختمؼ أدوات المعرفة التي يصعب حصرىا والخوض بتفاصيميا،

إضافة إلى البيانات والمعمومات التاريخية والمجددة بشكؿ مستمر ،وتشمؿ ىذه والبرمجيات عمى نماذج المعرفة
ونماذج دالالت األلفاظ ،ونماذج التقاء البيانات وأنماط المعرفة ،وأساليب المعالجة االستفيامية ( Query
 ، )processing techniquesإضافة إلى قواعد البيانات الخبيرة التي تتكوف مف قواعد دالالت األلفاظ وقواعد
البيانات النشطة ،وقواعد البيانات المنطقية التي تحتوي عمى قواعد البيانات االستداللية ( Detective

 )Databaseوقواعد البيانات موجية األىداؼ ،ونماذج االستنتاج الرمزي . .وغيرىا ،حيث تعمؿ مجتمعة بيدؼ
تخزيف واسترجاع ومعالجة المعمومات والبحث عف الخوارزميات المعرفية وفيرستيا بشكؿ أوتوماتيكي معتمديف في
ذلؾ عمى األدلة والقواميس الذكية ،ويتـ تبادؿ المعرفة بيف مختمؼ ىذه التراكيب مف خبلؿ شبكات االتصاالت
المحمية والدولية وبأسموب التعاوف والتعاوف البيئي  ،كما يمكف أف يتـ ضمف المنظومة اإلعبلمية نفسيا إذا
توفرت المكونات البلزمة ليا في النظاـ ،وتتـ كؿ ىذه العمميات بشكؿ دقيؽ وسريع لمغاية وتحت إشراؼ ميندسي
المعرفة ومف خبلؿ األساليب العممية ليندسة نظـ المعمومات الذكية ونمذجة مجاالت التحميؿ والتصميـ والرؤية

المتعددة لنظـ المعمومات وآلية ىندسة المعمومات معتمديف في ذلؾ عمى نظـ المعمومات الموزعة ( Distributed
 )information systemsوتعاوف األنظمة المختمفة مع خوارزميات الذكاء االصطناعي التوزيعي الذي يعمؿ
عمى االستنتاج في الحاالت الضبابية وحاالت التشويش التي ال تتوفر فييا المعمومات الدقيقة أو يتوفر جزء منيا

وتبقى بقية المعمومات منقوصة أو واضحة (المحيسف ،إبراىيـ وخديجة ىاشـ (.)1991

ومف الناحية العممية يتـ العمؿ في النظـ الذكية حسب مستويات ومراحؿ فائقة السرعة في التنفيذ ،حيث تبدأ
بتوجيو أمر البدء في إدارة المنظومة ،وتنتيي بالحصوؿ عمى األوامر والتوجييات الذكية إلى مختمؼ أوجو
النشاطات في اإلدارة ،ويتـ ذلؾ مف خبلؿ إعطاء الشارات اآللية التخاذ اإلجراءات البلزمة لمبدء بالتنفيذ

والتشغيؿ ،وتبدأ النظـ الداعمة لمق اررات  DSSباستدعاء المعطيات البلزمة لمعمؿ التي تكوف قد سجمت بشكؿ
سابؽ في قاعدة البيانات وكذلؾ يتـ استدعاء البرمجيات البلزمة مف قاعدة النماذج لممعالجة ولنحصؿ بالنتيجة
عمى مخرجات غير نيائية ،تتمثؿ بالبدائؿ المتاحة والمثالية ،ويتـ عرض البديؿ المثالي عمى قواعد البيانات
االستداللية والموجية وتخضع مف خبلليا الختبارات منطقية مف خبلؿ تشكيؿ سيناريوىات خاصة بيا لتمثيؿ
الواقع الفرضي لممسألة ولمتحقؽ مف مصداقية القرار ومدى تطابقيا مع الواقع الفعمي  ،ومف ثـ تظير النتائج التي

يمكف أف تُقبؿ أو تُرفض حسب منطؽ المعالجة لمنظـ الذكية اليجينة  ،فإذا كانت النتائج مقبولة ونتيجة المعالجة
المنطقية صحيحة  )True (1فإف القرار يعتمد ويوجو إلى مخرجات النظاـ ،وفي الحاالت المخالفة التي ترفض
فييا النتائج  )False (0فإف النتائج تعاد الى قاعدة النماذج لمبحث عف بديؿ جديد أكثر منطقية وتناسباً مع

مقترحات النظـ اليجينة  ،التي تحتوي عمى أشكاؿ مختمفة مف السيناريوىات والشبكات العصبونية أو العنكبوتية
أو الخوارزميات الجينية وغيرىا (الخطيب ،د.محمد 0221ـ) ،ويستمر العمؿ ىذا مف خبلؿ التغذية والتغذية

الراجعة وبسرعة ىائمة حتى يتـ اختيار البديؿ المثالي والمبلئـ لمنطؽ المعالجة في مجتمع إداري واقتصادي
يمتمؾ قدرات اجتماعية وثقافية متميزة ،وبعدىا ُيرسؿ القرار عمى شكؿ مخرجات وق اررات تنفيذية إلى األفراد
واألجيزة التي تعمؿ تحت سيطرة المنظمة  ،لتنفيذىا بالصورة المطموبة.
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التوصيات والنتائج
كوف ثروة غنية مف المعرفية والعممية
مف خبلؿ البحث يمكف أف نستنتج أف تصميـ قواعد المعرفة أصبحت تُ ّ
الحديثة لمدوؿ وأصبحت مجاالً رحباً لمتنافس الحضاري واالقتصادي ومف المؤكد أف استخداـ النظـ الذكية في
عمميات اتخاذ الق اررات ستحدث تغي اًر جذرياً في عالـ المعرفة بشكؿ عاـ وعالـ اإلدارة اإللكترونية بشكؿ خاص،
وسوؼ تتنافس الشعوب والدوؿ عمى بموغ ذروة اتخاذ الق اررات مف خبلؿ التحكـ اآللي والذكاء االصطناعي،

وستصبح البرامج التكاممية سمعة أساسية تتسابؽ إلييا اإلدارات العممية الحديثة التي تبحث عف التغير والتطوير
والحداثة ،ولذلؾ كاف عمينا في الدوؿ العربية ونحف ننظر إلى المستقبؿ وتطوراتو  ،الشروع حاالً في نشر الثقافة
التكنولوجية لمنظـ الذكية مف جميع جوانبيا كأجيزة وأدوات ،وبرمجيات ونظـ حاسوبية . .ومع أف ىذه الثقافة

تسير بشكؿ مرضي في بعض الجوانب التي تقتصر عمى توفر المكونات الصمبة لكنيا مازالت غير كافية مف

ناحية تطوير واستخداـ المكونات المينة ،حيث نجد أف األطر التكاممية الستخداـ تكنولوجيا المعمومات في النظـ
الذكية والنظـ الخبيرة مازالت ضعيفة لمغاية وتقتصر عمى وجود بعض قواعد المعمومات والبرمجيات في عدد مف
الدوؿ واإلدارات العربية ،ومازاؿ ينقصنا االىتماـ بالكثير مف الجوانب األخرى ،وخاصة المتعمؽ منيا باستخداـ
النظـ الذكية ونظـ دعـ الق اررات ،حيث نجد النطاؽ اإلداري الضيؽ الستخداـ ىذه النظـ لعدـ وجود الخامة
البيانية الموثوقة لبلعتماد عمييا في عمميات المعالجات ،وكذلؾ األمر بالنسبة إلى قواعد المعرفة وقواعد النماذج.

ويمكف أف نعزي ذلؾ إلى أسباب عديدة أخرى منيا عدـ الوعي بأىمية ىذه النظـ وكيفية استخداميا مف قبؿ

القيادات اإلدارية وصانعي القرار والمسؤوليف ،وكذلؾ عدـ وجود الكوادر البشرية المتفرغة والمؤىمة لتصميـ
واستخداـ مثؿ ىذه النظـ النوعية ،إضافة إلى عدـ وجود التمثيؿ العربي في المحافؿ العممية والدولية المتخصصة
في ىذا الجانب ،الشيء الذي يجعؿ صانع القرار العربي بعيداً عف ىذا الواقع والتطور العممي الجديد ،إضافة

إلى عدـ وجود االىتماـ الكافي في مراكز البحوث العربية بيذا الجانب مف العموـ اإلدارية ومف الجانب البحثي،

حيث ال توجد أية سياسات عربية وخطط وطنية أو إقميمية لتطوير مفيوـ النظـ الذكية والنظـ التكاممية ،ودراسات
الذكاء االصطناعي ،وذلؾ بسبب خشية بعض المديريف مف إدخاؿ ىذه النظـ لعدـ معرفتيـ بيا ،حيث يمكف أف
تحدث تغيرات جذرية في اليياكؿ اإلدارية لممنشأة ومنظمات األعماؿ فتقمؿ مف مسؤولية وأىمية المديريف

والقيادييف ،ويمكف أف تمغي دورىـ كميا في المراحؿ المتقدمةُ ،كما يمكف أف تقمؿ مف أعدادىـ في المؤسسات
اإلنتاجية إلى أقؿ عدد ممكف ،وتستغني عف كامؿ خبراتيـ وكفاءتيـ العممية والفكرية لتستعيض عنيا بالكفاءات
اليائمة والدقيقة لمنظـ اإللكترونية المبرمجة.
ومع كؿ ىذا التخوؼ مف قبؿ القيادات اإلدارية العميا إال أف إدخاؿ النظـ التكاممية إلى الواقع العممي
والتجريبي سوؼ يرفع مف معدالت اإلنتاج ويخفض مف التكاليؼ اإلدارية ،ويسيؿ العمؿ ويحسف األداء ،ويم ّكف

المنظمة اإلدارية مف إنجاز المياـ الصعبة بدقة وسرعة فائقة ،يستحيؿ إنجازىا بنفس المستوى مف العقبلنية

واإلدراؾ مف قبؿ األفراد والمديريف دوف استخداـ النظـ التكاممية الذكية التي تعمؿ عمى خمؽ خميط يجمع بيف
الخبرة البشرية المجسدة في قواعد المعرفة وبيف برمجيات تكنولوجيا المعمومات التي تعبر عنيا اإلدارة اإللكترونية
مف خبلؿ النظـ المختمفة لمذكاء التي تعمؿ عمى توفير الوقت والجيد وزيادة األرباح لئلدارات النوعية المختمفة.

والبد لنا في النيا ية مف أف نشير إلى أىمية إعداد الكوادر المتخصصة لبناء قواعد المعرفة وخاصة في

مجاؿ وتخصص ىندسة المعرفة ،والبدء بالعمؿ عمى إنتاج واستخداـ النظـ الذكية ،واالستمرار في إجراء البحوث
المتقدمة في ىذه المياديف ،والتنسيؽ بيف الدوؿ وخاصة العربية منيا لدعـ التطبيقات العممية لمذكاء الصناعي مف
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خبلؿ اإلدارات الحديثة واإلكثار مف المؤتمرات وورش العمؿ المتخصصة في ىذه الحقوؿ ،وزيادة المجبلت
العممية الميتمة بتطبيقات تكنولوجيا المعمومات والنظـ الخبيرة ،وتقديـ الدعـ المادي والمعنوي لمباحثيف في
مختمؼ حقوؿ تكنولوجيا المعمومات وبشكؿ خاص حقوؿ الذكاء االصطناعي وقواعد المعرفة.
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