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تع��ف الذكاء االصطناعي

 تا��خ الذكاء اإلصطناعي  

يفســر الــذكاء االصطناعــي بأنــه قــدرة اآللــة علــى محــاكاة العقــل البشــري وط��قــة عملــه، مثــل قدرتــه 
علــى التفكيــر واالستكشــاف، ومــع التطــو�ات الهائلــة للحواســيب ت�يــن أن باســتطاعتها القيــام بمهــام 
أعقــد ممــا نعتقــد بحيــث يمكنــه استكشــاف وإ�بــات النظ��ــات ال��اضيــة المعقــدة، وأيضــًا يمكنــه لعــب 
الشــطرنج بمهــارة عاليــة، ويتميــز بســرعة إنجــازه للمهــام بدقــة عاليــة، ويتصــف بســعة تخ��ــن ك�يــرة، إال 
إنــه إلــى اآلن ال �وجــد أي برنامــج يســتطيع مجــا�اة م�ونــة العقــل البشــري خصوصــًا فيمــا يتعلــق 

بالمهام االستنتاجية التحليلية التي يتعرض لها.

ومــن ناحيــة أخــرى هنــاك بعــض التط�يقــات التــي اســتطاعت أن تضاهــي مســتوى أداء الخبــ�اء 
والمحترفيــن بالقيــام بمهمــات محــددة، ومــن هــذه التط�يقــات هــي التشــخيص الطبــي، محــركات بحــث 

الحاسوب وقدرته على التعرف على الصوت والكتابة اليدوية.

ــاء علــى  ــة، وبن ــاء أجهــزة ذكي ــد لبن ــدأ العلمــاء باستكشــاف نهــج جدي فــي منتصــف القــ�ن العشــ��ن ب
ــ�اع الحاســوب  ــي مــن خــالل اخت ــم التحكــم اآلل ــم األعصــاب، وتطــور عل ــث فــي عل االكتشــاف الحدي
طــورت أجهــزة يمكنهــا مجــا�اة عمليــة التفكيــر الحســابي اإلنســاني. وأول مصطلــح ُأطلــق علــى الــذكاء 
لمــدة  الــذي قــام بورشــة عمــل  االصطناعــي كان فــي ســنة ١٩٥٦ مــن قبــل جــون مكارثــي، 
الباحثيــن المهتميــن بالشــبكات العص�يــة  شــه��ن فــي كليــة دارتمــوث، حيــث جمعــت الورشــة  
االصطناعيــة، بالرغــم مــن أنهــا لــم �توصــل إلــى أي اكتشــاف لكنهــا جمعــت �يــن مؤسســي علــم الــذكاء 
ــر  ــن الجد� ــوث، وم ــتقبل البح ــاس لمس ــاء األس ــي إرس ــهمت ف ــا أس ــى إنه ــة إل ــي، باإلضاف االصطناع
بالذكــر أن هــذه الورشــة فتحــت المجــال أمــام موجــة مكثفــة مــن البحــوث فــي الــذكاء االصطناعــي، 
ــتس  ــد ماسا�شوس ــون ومعه ــي ميل ــل كا��نج ــي  مث ــذكاء االصطناع ــاث ال ــز ألبح ــأت م�اك ــث ُأنش حي
ــد  ــام تحدي ــل نظ ــاكل، مث ــول للمش ــاد الحل ــة وإيج ــاء األنظم ــى إنش ــا عل ــب تركيزه ــا، وانص للتكنولوجي
ــذكاء االصطناعــي فــي الســبعينات مــن القــ�ن العشــ��ن فــي مجــاالت عــدة.  المواقــع كمــا ظهــر ال
ــرة �إنشــاء  ــذكاء االصطناعــي لُيطبــق فــي البنــوك، بالتالــي قامــت البنــوك الك�ي وتوســع اســتخدام ال
أقســام مرتبطــة بالــذكاء االصطناعــي تقــوم علــى االســتفادة مــن أحجــام ال�يانــات غيــر المنظمــة مــن 

أجل تحديد هويات العمالء وتوجها�هم.

مقدمة
 

إلى  يشير  مصطلح  وهو   :(Artificial intelligence) هو  اإلنجلي��ة  باللغة  االصطناعي  الذكاء  مفهوم 
ويحاكي  يقلد  حاسوب  جهاز  باستخدام  الرقمية  األجهزة  أو  ال�وبوت  أجهزة  التحكم في  على  القدرة 
الحاسوب في  تطور  المتطورة كاإلنسان، ومنذ  الكائنات  بها  تقوم  التي  والذهنية  الحركية  العمليات 
بشكل  الحياة  مجاالت  في  ودخل  أيضا  االصطناعي  الذكاء  مفهوم  تطور  العش��ن  الق�ن  أربعينيات 
مثل:  واالستنتاج   كالتحليل  معقده  وقد�ات  مهاما  �تطلب  بش��ة  بعمليات  القيام  حد  وصل  ملحوظ 

محاكاة لعبة الشطرنج بصورة متقنة، وإ�بات النظ��ات ال��اضية.



أنواع الذكاء االصطناعي

الواعية  األجهزة  أصبحت  االصطناعي،  الذكاء  أبحاث  في  مبهر  تقدم  من  مؤخ�ا  تحقق  لما  نظ�ًا 
والذكية حقيقة ما�لة في األفق، ونقصد باألجهزة الواعية تلك اآلالت التي تفهم األوامر الشفوية 

وتميز الصور. ومن أب�ز أنواع الذكاء االصطناعي:

األجهزة التفاعلية هي أبسط أنواع الذكاء االصطناعي، فهي ليست قادرة على تكو�ن الذك��ات 
وال على استخدام خب�ات الماضي التخاذ ق�ارت مباشرة.

 
�تفاوت األجهزة الذكية الحالية �ين أجهزة ليس لد�ها مفهوم مجرد عن العالم، و�ين أجهزة لد�ها 
�إدخال  تقوم  التي  األساليب  بعض  هناك  لكن  محددة.  لمهام  جًدا  ومخصص  محدود  مفهوم 
لكن  أفضل  بشكل  معينة  ألعاب  أداء  من  فتمكنها  األجهزة  هذه  قدرة  على  معينة  تحسينات 
بالمقابل ال تستطيع األجهزة ذات الذكاء االصطناعي إج�اء التغ�ي�ات بسهولة، وال يمكنها التفاعل 
مع العالم مثلما �تخيل أن أنظمة الذكاء االصطناعي ستطبقها �ومًا ما، فتلك األجهزة ال تستطيع 

أداء وظائف مغا�رة ألنها ليست لد�ها أدنى فكرة عن العالم بالتالي يمكن خداعها بسهولة.

 النوع األول: اآلالت التفاعليه
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�تضمن تلك الفئة من النوع الثاني أجهزة تستطيع تفحص الماضي، مثل السيا�ات ذا�ية القيادة، 
حيث ت�اقب سرعة  السيا�ات األخرى وا�جاهها، لكن هذا اإلج�اء ال يمكن تفعيله في لحظة واحدة 

بل يتطلب تحديد أهداف واضحة وم�اقبتها.

وقد أضيفت تلك المالحظات إلى نموذج محاكاة العالم المبرمج مسبًقا للسيا�ات ذا�ية القيادة، 
والتي �تضمن عالمات المسا�ات على الط��ق، إشا�ات الم�ور، وعناصر أخرى مهمة مثل منحنيات 
أو  آخر  سائق  مسار  قطع  �تجنب  كي  الحا�ات،  تغ�ير  السيارة  تق�ر  عندما  ُتستخدم  حتى  الط�ق، 

االصطدام بسيارة أخرى ق��بة.

لكن تلك المعلومات البسيطة عن الماضي سرعان ما ت�ول، إذ ال ُتحفظ كجزء من مكتبة خب�ات 
للقيادة تجمع خب�ات  التي يعتمدها عقل اإلنسان  �تعلم منها، فالط��قة  أن  التي يمكن  السيارة 

السنين خلف عجلة القيادة.

في األيام القادمة ستكون األجهزة أكثر حدا�ة وتطو�ا، وهذا ال يقتصر على تصو�ا�ها عن العالم، 
بل يتضمن  عوامل و عناصر أخرى ، وتسمى هذه النظ��ة في علم النفس بنظ��ة العقل أي إن 
للكائنات  يمكن  أيضًا  بل  البشر  على  فقط  تقتصر  ال  السلوك  على  تؤثر  التي  والمشاعر  األفكار 

واألجسام أن �تأ�ر بتلك األفكار.

• النوع الثاني: الذاكرة المحدودة

• النوع الثالث: نظ��ة العقل
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ــاء علــى  ــة، وبن ــاء أجهــزة ذكي ــد لبن ــدأ العلمــاء باستكشــاف نهــج جدي فــي منتصــف القــ�ن العشــ��ن ب
ــ�اع الحاســوب  ــي مــن خــالل اخت ــم التحكــم اآلل ــم األعصــاب، وتطــور عل ــث فــي عل االكتشــاف الحدي
طــورت أجهــزة يمكنهــا مجــا�اة عمليــة التفكيــر الحســابي اإلنســاني. وأول مصطلــح ُأطلــق علــى الــذكاء 
لمــدة  الــذي قــام بورشــة عمــل  االصطناعــي كان فــي ســنة ١٩٥٦ مــن قبــل جــون مكارثــي، 
الباحثيــن المهتميــن بالشــبكات العص�يــة  شــه��ن فــي كليــة دارتمــوث، حيــث جمعــت الورشــة  
االصطناعيــة، بالرغــم مــن أنهــا لــم �توصــل إلــى أي اكتشــاف لكنهــا جمعــت �يــن مؤسســي علــم الــذكاء 
ــر  ــن الجد� ــوث، وم ــتقبل البح ــاس لمس ــاء األس ــي إرس ــهمت ف ــا أس ــى إنه ــة إل ــي، باإلضاف االصطناع
بالذكــر أن هــذه الورشــة فتحــت المجــال أمــام موجــة مكثفــة مــن البحــوث فــي الــذكاء االصطناعــي، 
ــتس  ــد ماسا�شوس ــون ومعه ــي ميل ــل كا��نج ــي  مث ــذكاء االصطناع ــاث ال ــز ألبح ــأت م�اك ــث ُأنش حي
ــد  ــام تحدي ــل نظ ــاكل، مث ــول للمش ــاد الحل ــة وإيج ــاء األنظم ــى إنش ــا عل ــب تركيزه ــا، وانص للتكنولوجي
ــذكاء االصطناعــي فــي الســبعينات مــن القــ�ن العشــ��ن فــي مجــاالت عــدة.  المواقــع كمــا ظهــر ال
ــرة �إنشــاء  ــذكاء االصطناعــي لُيطبــق فــي البنــوك، بالتالــي قامــت البنــوك الك�ي وتوســع اســتخدام ال
أقســام مرتبطــة بالــذكاء االصطناعــي تقــوم علــى االســتفادة مــن أحجــام ال�يانــات غيــر المنظمــة مــن 

أجل تحديد هويات العمالء وتوجها�هم.

• النوع ال�ابع: الوعي بالذات

مجاالت الذكاء االصطناعي

�تمثل الخطوة األخيرة ببلوغ األجهزة مرحلة القدرة على بناء تصو�ات عن ذا�ها وبالتالي سيستطيع باحثوا 
الذكاء االصطناعي تحديد معنى اإلد�اك وبناء أجهزة تمتلكه. وهذا يعتبر امتدادا لنظ��ة العقل المرتبطة 

بالنوع الثالث للذكاء االصطناعي.

وألننا حاليا بعيدون عن ابتكار آالت واعية بذا�ها فمن األفضل أن نلقي الضوء على فهم الذاكرة والتعلم 
والقدرة على ا�خاذ ق�ا�ات م�ينة على خب�ات ومواقف سابقة.

من المؤكد أن االس�ثمار في الذكاء االصطناعي سوف يضع البنوك بمقارنة مع بعضها من حيث مواكبة 
كل ما هو حديث، فيجب عليها أن تعتمد نهجًا واضحًا تجاه الذكاء االصطناعي كي تضمن فيه النجاح على 
المدى الطو�ل، باإلضافة إلى أنها يجب أن تمكن العاملين من استيعاب أنواعه حتى تكون لهم القدرة 
على التعاون ليساعدهم الذكاء االصطناعي في الوصول إلى نهج أكثر  م�ونة ويع�ز النمو في القطاع 
تختبر  �نظيمية   أمان  آلية  عديدة  بنوك  أطلقت  الصعيد  هذا  وعلى  تطو�ا،  أكثر  مستقبل  لبناء  المصرفي 
المنتجات والخدمات قبل إطالقها.  البنوك وتحسن  التي تدعم  آمنة  �يئة  الجديدة في  المالية  التط�يقات 

وهذا �وضح لنا أهمية الذكاء االصطناعي ويتيح لنا فهم أنواعه لبناء مستقبل أكثر كفاءة.

الط�ية ومجاالت  المجاالت  لها، كما في  للذكاء االصطناعي دور في مجاالت عدة وتط�يقات ال حدود 
دور هام في مجاالت  االصطناعي  الذكاء  يلعب  الحاسوب وكذلك  أجهزة  على  الموجودة  البحث  آليات 

االخت�اعات واالبتكا�ات ويطبق في  الطائ�ات والمركبات وألعاب الفيد�و وغيرها.

وال سيما دوره البا�ز في المجال المصرفي حيث يساعد العميل على إج�اء العمليات المصرفية بوقت أقصر 
وبكفاءة عالية كما يساهم في �نفيذ بعض األوامر المعقدة كتحو�ل األموال ودفع الفوا�ير وغيره من 

الخدمات.
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تط�يقات الذكاء االصطناعي

استخدم الذكاء االصطناعي في عدة مجاالت مختلفة والمقصود بهذا النوع من التط�يقات هو 
الفيد�و،  ألعاب  الط�يعية،  اللغات  معالجة  والمستشفيات،  العيادات  في  كما  الطبي  التشخيص 
النظم الخ�يرة، تداول األسهم وتطو�ر ط�ق التداول، لعب األطفال، التحكم اآللي، تميز األصوات، 
االكتشافات العلمية. باإلضافة إلى إننا ال يمكننا إنكار أن تلك التط�يقات أصبحت وسيلة من وسائل 

التواصل االجتماعي.

تط�يق الذكاء االصطناعي في البنوك الكويتية

العمليات  الكويتية السيما في  البنوك  با�ز في  دور  االصطناعي  للذكاء  أصبح  أيامنا هذه  وفي 
التشغيلية التي تساهم بمواكبة آخر التطو�ات التقنية، كما يمثل الذكاء االصطناعي تطو�ًا واضحًا 
في الصناعة المصرفية وابتكار خدمات وأنظمة تشكل قيمة مضافة لتجربة العميل المصرفية كما 
رقمية  معامالت  أي  إ�مام  على  التفاعلية  الدردشة  في  االصطناعي  الذكاء  تط�يق  اعتماد  تم 
و�ؤدي هذا بدوره إلى ��ادة اإل�تاجية وخفض في المصا��ف التشغيلية، و��ادة في معدالت رضا 
العميل باإلضافة إلى تحسين كفاءة األعمال و��ادة سرعة األداء ضمن أعلى معا�ير الجودة بشكل 

أس�ع وأسهل.

ونذكر بعض النقاط المهمة التي يقوم بها الذكاء االصطناعي في بعض البنوك الكويتية ومنها:

الكفاءة  معدالت  أعلى  تحقيق  بهدف  األف�اد  تمو�ل  لعمليات  بدقة  اال�تمانية  الجدارة  تق�يم 
اإلج�اءات  واستكمال  المطلوبة  المستندات  وتعبئة  العميل  �يانات  بتحليل  تقوم  التشغيلية، كما 

إلكت�ونيا.

فتح حساب جديد وفتح وديعة.

التحو�ل �ين الحسابات والتحويالت المحلية والخارجية.

دفع بطاقة اال�تمان ودفع فا�ورة الها�ف النقال.



ومن الجانب المالي يقوم الذكاء االصطناعي بتسليط الضوء على جانب اإلدارة المالية الشخصية، 
وقامت البنوك باالستفادة من هذه النقطة وتط�يقها إلتمام العمليات ال�وتينية المتك�رة وتحسين 
ا�خاذ  على  االصطناعي  الذكاء  أنظمة  تساعد  بالعميل  األمر  يتعلق  وعندما  الداخلي،  العمل  سير 

الق�ا�ات الصائبة بشأن االس�ثما�ات وإدارة األموال الشخصية.

الذكية، يطمح  الق�ا�ات  ا�خاذ  إلى  باإلضافة  والتخصيص  لل�يانات  المتقدمة  المعالجة  ومن خالل 
الط�ق  بعض  وهناك  الخاصة.  ث�وا�هم  بناء  في  مستخدميه  مساعدة  إلى  االصطناعي  الذكاء 
المستخدمة في الذكاء االصطناعي التي تساعد المستخدمين في ناحية اإلدارة المالية الشخصية 

ومنها:

وهذا  منتجا�هم  �يع  الخاصية في  من هذه  التجار  استفاد  وقد  المحتملة:  االدخار  فرص  تحديد   •
يساعد في استخدام نفس ال�يانات لتحليل األنشطة مع تحديد الط�ق المالئمة لتوفير المال.

• المساعدة الشخصية: أنشأت بعض المؤسسات أدوات مساعدة لتوفير النصائح للمستخدمين في 
صورة محادثات ذكية ش�يهة بتلك التي يج��ها البشر فيما �ينهم، �ناقش المسائل المالية الخاصة 

و�نبه المستخدم عند اإلنفاق ال�ائد وتوصي بعدم المبالغة فيه.

ال�يانات والخوا�زميات  الخاصية في استخدام  الفكرة و�اء هذه  إدارة مخاطر االس�ثمار: تكمن   •
لتبسيط عملية االس�ثمار ولبناء محافظ اس�ثما��ة لخلق الث�وات وإدارة مخاطرها.

ولطالما كان االحتيال قضية تهدد مؤسسات الخدمات المالية وقد أدت ��ادة المعامالت العالمية 
إلى ��ادة مخاطر االحتيال، ولكن لحسن الحظ يتمتع الذكاء االصطناعي �إمكانيات هائلة للحد من 

االحتيال المالي بصورة فعالة، ونذكر بعضا منها:

• تحديد المعامالت التي �رجح أن �نطوي على احتيال والكشف عنها، وقد يكون هذا معقدًا نظ�ًا 
ألن هناك حاجة إلى تفسير األنماط في ال�يانات للقدرة على التم�يز �ين السلوك العادي والسلوك 

غير الط�يعي، لذلك صممت نماذج لتحديد السلوك الشاذ.

• استخدام التحليالت السلوكية لكل جانب من جوانب المعاملة، لتوقع سلوك األف�اد، عن ط��ق 
تعقب المعلومات في الملفات الشخصية التي �تمثل في سلوكيات كل فرد وتاجر وجهاز، نظ�ًا 

الحتواء الملفات الشخصية على تفاصيل المعامالت النقدية وغير النقدية.



فوائد الذكاء االصطناعي

المعلومات  اكتساب  �ينها  البشري من  الدماغ  المعقدة مثل  الوظائف  ببعض  االصطناعي  الذكاء  يقوم 
أجهزة  العملية عن ط��ق  إلى استنتاجات، و�تم هذه  الوصول  ببعضها بهدف  المعقدة وتحليلها وربطها 

الكم�يوتر واآلالت واألجهزة الذكية.

بالتالي للذكاء االصطناعي فوائد في عدة مجاالت منها:

��اعتها  الممكن  األنواع  لتحديد  التربة  حالة  ومعرفة  لل��اعة  األوقات  أنسب  معرفة  يساهم في  ال��اعة: 
وذلك يساعد في ��ادة ا�تاج المحاصيل وجودتها.

الطب: الشفاء والتقليل من األم�اض عن ط��ق تشخصيها وتحديد العالجات المناسبة بناء على نوع المرض.

عمليات التوظيف: سهل في توظيف المرشحين لشغل وظيفة معينه عن ط��ق ق�اءة السير الذا�ية لتحديد 
الكفاءة.

خدمة العمالء: تقديم الدعم للعمالء بصورة أس�ع وأبسط لالستجابة لمتطلبا�هم.
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الخالصة 
مما سبق يتضح لنا أن مفهوم الذكاء االصطناعي هو مصطلح أطلق على برمجيات حديثة تحاكي 
بعض العقول البش��ة الستنتاج حقائق وقوانين في ذاكرة الحاسوب. وما ت�ال كثير من نظ��ا�ه 
الذكاء  على  المعتمدة  التقنيات  بعض  إلى  األبحاث  توصلت  وقد  والتطو�ر،  االكتشاف  قيد 
عداد  من  الماضي  في  كانت  إنجا�ات  تحقيق  في  ونجحت  العلمي،  المجال  في  االصطناعي 

المستحيل، وثبتت فعاليتها مثل تقنية الذ�اع اآللية الذكية وأنظمة الخب�اء.

سل�يات الذكاء االصطناعي

على الرغم من أن للذكاء االصطناعي تأ�ي�ا إيجا�يا ك�ي�ا على حياة البشر في ��ادة الفعالية وال�احة 
في حيا�نا اليومية، إال أن له أيضا بعض السل�يات المتوقعة، من أب�زها:

 ١ - فقدان الوظائف
تسببت أنظمة الذكاء االصطناعي في ا�تفاء الحاجة للعنصر البشري في كثير من الوظائف وحل 
مكانه عميل ذكاء اصطناعي يقوم بنفس المهام التي يقوم بها البشر، وبكفاءة وفعالية أعلى 
وتكلفة أقل بكثير ودون كلل أو ملل. مما يجعل االستغناء عن الموظف حال مناسبا للشركات التي 

تطمح إلى مواكبة التطور بتكلفة أقل.

٢ - ��ادة الفا�ق في الدخل �ين طبقات المجتمع
سترتفع  بالمقابل  المجتمع،  طبقات  بعض  دخل  معدل  سينخفض  لوظائفهم  كثي��ن  فقد  �تيجة 
أرباب العمل وخلق تفرقة �ين طبقات  ازدياد ث�وات  إ�تاجية الشركات واألرباح وهذا �ؤدي إلى 

المجتمع.

٣ - سباق تسلح عالمي باستخدام الذكاء االصطناعي
حيث يمكن استخدام هذه التقنيات في الطائ�ات بدون طيار وغيرها من األسلحة التي تؤدي إلى 
عنه  ينتج  وقد  ومتوف�ا،  أصبح سهال  التقنيات  مثل هذه  تطو�ر  أن  المشكلة  تكمن  ولكن  الدمار. 
توفرها في أيد غير مضمونة في أماكن مختلفة في العالم. حيث ال توجد ا�فاقات دولية تحد من 
هذه التقنية، مما يشكل خط�ا على المدن�ين وعلى الدول. يذكر هنا أن بعض العلماء في شركة 

غوغل، قد وقعوا ا�فاقية تمنع استخدام الذكاء االصطناعي ألغ�اض عسك��ة.

٤ -انعدام الخصوصية الشخصية
حيث إن هذه األدوات التقنية الجديدة تشترط على المستخدم ت�ويدها بال�يانات لقاء توفير خدمات 
عليها  يحصل  التي  الممي�ات  على  يحصل  فلن  الشخصية  ب�يانا�ه  العميل  ي�ودها  لم  فإن  مقننة، 
ب�يانات شخصية  التخلي عن الخصوصية وت�ويد الشركة  العمالء اآلخ�ون، مما يشكل ضغطا نحو 

مقابل �احته.
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