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ىدفت ىذه الدراسة لمتعرف عمى أثر النظم الخبيرة في تحسين األداء المالي لمشركات
الصناعية العراقية ،ولتحقق أىداف الدراسة تم اتباع المنيجين الوصفي والتحميمي ،حيث تم تطور

استبانة وتوزيعيا عمى عينة الدراسة المكونة من ( )929محاسبا ومدققا داخميا ومبرمجا يعممون في
الشركات الصناعية العراقية المساىمة المشمولة بالدراسة والتي خضعت لمتحميل ،وبعد إجراء

التحميل االحصائي تبين وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة(  )α ≥ ...5لمنظم
الخبيرة في تحسين األداء المالي لمشركات الصناعية العراقية.

الكممات المفتاحية :النظم الخبيرة ،األداء المالي ،الشركات الصناعية العراقية.

Abstract
This study aimed to identify the impact of expert systems on improving
the financial performance of Iraqi industrial companies,
In order to achieve the objectives of the study, the descriptive and
analytical methods were followed. A questionnaire was developed and
distributed to the sample of (129) accountants, internal auditors and
programmers working in the Iraqi industrial companies participating in the
study.
After the statistical analysis, there was a statistically significant effect at
the level of (0.05 α) of the expert systems in improving the financial
performance of Iraqi industrial companies.
Keywords: Expert Systems, Financial Performance, Iraqi Industrial
Companies.
المقدمة :امتدادا لمثورة العممية والتكنولوجية التي بدأت في السبعينات من القرن الماضي

وأخذت تسري في كافة أركان المجتمع وتنتشر تطبيقاتيا في كل اتجاه بمعدالت متسارعة ،حتى أن

آثارىا انعكست عمى الوحدات االقتصادية ومنظمات األعمال إلعدادىا واستخداميا وفقا لمبدأ
التكمفة االقتصادية (المنفعة مقابل التكمفة) .أدى كبر حجم المشروعات التجارية وتنوع أىدافيا
وتعدد أقساميا وفروعيا الداخمية والخارجية وظيور الشركات متعددة الجنسيات وانتشار التجارة
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االلكترونية الى ازدياد الحاجة الى المعمومات المحاسبية المالئمة ألغراض التخطيط والرقابة واتخاذ

الق اررات وذلك لضمان بقاء ىذه الشركات واستم اررىا .ومن ىنا ظيرت الحاجة الى ما يسمى بالذكاء
االصطناعي والذي يعتبر أحد فروع نظم المعمومات والذي تتولد منو النظم الخبيرة ،حيث تعتبر

النظم الخبيرة من أنجح منتجات عموم الذكاء االصطناعي وأكثرىا قابمية لمتطبيق ،حيث تتميز بأنيا

من التطبيقات المتطورة التي تتميز بسرعة النمو وزيادة الكفاءة المالية لممؤسسات ذلك من خالل
تحقيق الرقابة الفاعمة عمى المعمومات التي تنتجيا تمك النظم وخصوصا المعمومات المحاسبية من

خالل تعزيز الضوابط الرقابية العامة لتمك النظم مما قد يساىم في تحسين األداء المالي ،من ىنا
جاءت ىذه الدراسة لموقوف عمى الدور الذي تحدثو النظم الخبيرة في األداء المالي في الشركات

الصناعية العراقية.

المحور االول :منيجية الدراسة واجراءاتيا

اوال:مشكمة الدراسة  :نتناول في مقدمة المشكمة الواقع المفروض بالتعامل مع النظم الخبيرة

ووجودىا سيكون لو الدور في تعزيز الضوابط الرقابية العامة لنظم المعمومات المحاسبية اإللكترونية

وفي ضوء متطمبات بيئة االعمال االلكترونية والتي تستند عمى تقنية المعمومات في تنفيذ األعمال
التجارية والصناعية .تفرض عمى المحاسبة واجراءات المراجعة التطوير في برامج العمل لكي

تتناسب مع التطورات التكنولوجية والتقنيات الحاصمة في بيئة األعمال .وكون القطاع الصناعي من

أكثر القطاعات التي تيتم لتطبيق النظم الخبيرة ألن عمميات االنتاج وتوفير المواد االولية وتصريف
المنتجات معقدة وتحتاج الى ذكاء اصطناعي يحاكي العقل البشري .فقد جاءت ىذه الدراسة لتناقش

الدور الذي تمعبو النظم الخبيرة في تحسين األداء المالي وتحديد جوانب المشكمة بعرض أسئمة

الدراسة الرئيسية:

 ىل يوجد دور ىام لمنظم الخبيرة في تحسين األداء المالي لمشركات الصناعية العراقية؟
ويتفرع من السؤال الرئيسي األول األسئمة الفرعية التالية:

 -9ىل يوجد دور لمكونات النظم الخبيرة في تحسين األداء المالي لمشركات الصناعية
العراقية؟ .

 -2ىل يوجد دور لمتطمبات النظم الخبيرة في تحسين األداء المالي لمشركات الصناعية
العراقية؟ .

ثانيا:فرضيات الدراسة:
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الفرضية الرئيسة :يوجد أثر ذو داللة إحصائية لمنظم الخبيرة في تحسين األداء المالي لمشركات
الصناعية العراقية ،ويتفرع عنيا الفرضيات الفرعية اآلتية:

الفرضية الفرعية األولى :يوجد أثر ذو داللة إحصائية لمكونات النظم الخبيرة في تحسين األداء
المالي لمشركات الصناعية العراقية.

الفرضية الفرعية الثانية :يوجد أثر ذو داللة إحصائية لمتطمبات النظم الخبيرة في تحسين األداء

المالي لمشركات الصناعية العراقية

ثالثا:أهمية الدراسة :أن النظم الخبيرة ونظم الذكاء االصطناعي ىي أحد فروع نظم المعمومات

من الموضوعات الميمة التي أفرزتيا التطورات التكنولوجية المتسارعة في مجال االتصاالت ونظم
المعمومات والتي اصبحت سمة ىذا العصر .وانطالقا من حقيقة أن نظم وتقنيات المعموماتية

والحوسبة في تطور نوعي متسارع وغير مسبوق بعوامل تأثيره المباشر عمى مختمف األنشطة
والعمميات .فإن ىذه الدراسة تكتسب أىميتيا من خالل تناوليا النظم الخبيرة ودورىا في تحسين

األداء المالي .حيث تبين العالقة القائمة بين ىذين المتغيرين والتي ستضيف بعدا جديدا في مجال
تطوير األداء المالي .سيما وأن معظم الدراسات التي تناولت النظم الخبيرة ركزت وبشكل كبير عمى
عالقة النظم الخبيرة بمتغيرات تتعمق بمينة التدقيق والمراجعة واالستشارات الضريبية بعيدا عن

مجال األداء المالي.

ولعل من أىم الجوانب التي تبرز أىمية ىذه الدراسة:

 -9التعريف بالنظم الخبيرة وتوضيح أىميتيا ومميزاتيا بوصفو أحد منتجات الذكاء االصطناعي
ودورىا في مساعدة المديرين وأصحاب القرار عمى تنفيذ أعماليم بكل سرعة ودقة ،وحل

المشاكل التي تواجييم في أعماليم.

 -2في مجال األعمال المحاسبية والم ارجعة فإن النظم الخبيرة تفرض عمى المحاسبين والمراجعين
مواكبة التطورات التكنولوجية لتحقيق مصداقية المعمومات المالية والمحاسبية.

 -3تعطي نتائج الدراسة تصو ار واضحا لممسئولين في المنظمات العامة بشكل عام والمنظمات
الصناعية بشكل خاص عن دور النظم الخبيرة عمى األداء المالي.

 -4امكانية التوصل الى بعض المقترحات عمى ضوء النتائج المستخمصة التي يمكن االستفادة

منيا في المنظمات موضوع الدراسة ،والمنظمات األخرى ،وكذلك في اجراء الدراسات

المستقبمية.

رابعا:أهداف الدراسة تيدف ىذه الدراسة إلى حزمة من األىداف يمكن إجماليا عمى النحو التالي:

799

جامعة تكريت  -كلية اإلدارة واالقتصاد  /مجلة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية  /المجلد  / 4 -العدد – 7402 / 44

 .9التعرف عمى دور مكونات النظم الخبيرة في تحسين األداء المالي لمشركات الصناعية
العراقية.

 .2التعرف عمى دور لمتطمبات النظم الخبيرة في تحسين األداء المالي لمشركات الصناعية
العراقية.

 .3التعرف عمى الصعوبات التي تواجو تطبيق النظم الخبيرة في الشركات الصناعية العراقية.

خامسا :مخطط الدراسة :تقوم ىذه الدراسة عمى تقييم العالقة بين النظم الخبيرة واألداء المالي كما
ترى في المخطط التالي:

المتغيالالتارع ل

المتغيررالالمقررت :لالررم الاليريررا ل
وتشم  :ل

األداءلالمالي

مكوماتلم الاليريا ل
متطلراتلالم

الاليريا ل

الشكل ( :)9نموذج الدراسة.
المصدر :إعداد الباحثون.

سادسا:منهج الدراسة :تعتبر ىذه الدراسة من الدراسات الميدانية التي إعتمد فييا الباحث عمى
المنيجين الوصفي التحميمي والذي يعتمد عمى عرض مفيوم النظم الخبيرة ومن ثم األداء المالي من

خالل األدبيات والدراسات السابقة والدوريات والتي تشكل جميعيا المصادر الثانوية لممعمومات.

سابعا:مجتمع وعينة الدراسة:يتكون مجتمع الدراسة من الشركات الصناعية المساىمة العامة

العراقية ،أما وحدة التحميل التي تم االعتماد عمييا في تعبئة االستبانات فتتكون من جميع المدراء
الماليين والمحاسبين والمدققين الداخميين والمبرمجين العاممين في الشركات الصناعية العراقية وقد

قام الباحث بتوزيع ( )94.إستبانة وتم إسترداد ( )934إستبانة بنسبة ( )%9557من إجمالي عدد
اإلستبانات المرسمة ،وبعد فرزىا تم إستبعاد ( )5إستبانات منيا غير صالحة لمتحميل اإلحصائي
وذلك بسبب عدم اإلجابة عمى فقرات من اإلستبانة وبذلك إستقرت العينة عمى ( )929محاسبا

ومدققا داخميا ومبرمجا يعممون في الشركات الصناعية العراقية المساىمة المشمولة بالدراسة والتي
خضعت لمتحميل وبنسبة ( )%9954من عدد اإلستبانات المستردة من المحاسبين والمدققين
الداخميين والعاممين في البرمجة في الشركات الصناعية المساىمة العامة التي شممتيا الدراسة
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ثامنا:المعالجة اإلحصائية :بعد أن أنيى الباحث عممية جمع البيانات والمعمومات الالزمة حول
متغيرات ىذه الدراسة تم ترميزىا وادخاليا إلى الحاسب اآللي إلستخراج النتائج اإلحصائية ،حيث
سيتم اإلستعانة باألساليب اإلحصائية ضمن البرنامج اإلحصائي لمعموم اإلجتماعية ( SPSS, ver,

 )19ومن ثم معالجة البيانات التي تم الحصول عمييا من خالل الدراسة الميدانية لمعينة المبحوثة،
وبالتحديد فإنيا ستخدم الباحث باألساليب اإلحصائية التالية:

-9

مقاييس النزعة المركزية :مثل الوسط الحسابي والتك اررات والنسب المئوية ،وذلك لوصف

آراء عينة الدراسة حول متغيرات الدراسة ولتحديد أىمية العبارات الواردة في االستبانة ،وكذلك

االنحراف المعياري لبيان مدى تشتت اإلجابات عن وسطيا الحسابي.
-2

معادلة االنحدار المتعدد :الختبار فرضيات الدراسة لمتأكد من الداللة اإلحصائية لمنتائج

-3

اختبار ألفا كرونباخ :وذلك الختبار مدى االعتمادية عمى أداة جمع البيانات المستخدمة في

التي تم التوصل إلييا.

قياس المتغيرات التي اشتممت عمييا الدراسة.

تاسعا:حدود الدراسة :تمثمت حدود الدراسة فيما يمي:

-9
-2

الحدود المكانية :إقتصرت البحث الميداني عمى الشركات الصناعية العراقية.

الحدود البشرية :إقتصرت البحث عمى آراء موظفي الدائرة المالية ممثمة بالمدراء الماليين

ورؤساء األقسام والمحاسبين وموظفي دائرة الرقابة الداخمية ممثمة بمدير التدقيق ورؤساء األقسام
والمدققين الداخميين وموظفي دائرة الحاسوب ونظم المعمومات ممثمة بالمبرمجين ومحممين النظم في

الشركات الصناعية العراقية المساىمة العامة المدرجة في سوق العراق المالي.

-3

الحدود الزمانية :تم إنجاز ىذا البحث خالل عام .2.97

المحور الثاني :اإلطار النظري

مع ظيور التطورات المتسارعة التي كانت تنصب عمى االتصاالت ونظم المعمومات فقد أصبح

من الضروري أن تتعامل الدراسات المحاسبية مع العديد من الدراسات وأذرع المعرفة األخرى لتقديم
مناىج تطوير متكاممة لمنظم المحاسبية عمى اختالف أنواعيا ووضع إطار يوضح مالمح مدخل

متكامل لمتطوير يعتمد عمى المفاىيم العامة المرتبطة بنظريات ومناىج النظم المعموماتية( .عبد

المنعم، )62 :2... ،ومع تسارع التطورات في مجال المعمومات فقد ظير جيل جديد من

الحواسيب ذات الذكاء االصطناعي ) )Artificial Intelegenceفي الربع األخير من القرن
الماضي وما صاحب ذلك من تفعيل قدرة نظم المعمومات عمى القيام بعمميات الحكم والتقدير وتوليد

النظم الخبيرة التي تستخدم الذكاء االصطناعي لمحاولة محاكاة الذكاء البشري التي أصبحت مثار
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اىتمام االقتصاديين والمحاسبين والمينيين .فقد زاد االقبال عمى استخدام ىذه النظم في مجاالت
المعرفة المختمفة نظ ار لممنافع المتوقعة من استخداميا .وليذا ونتيجة لتمك الثورة في ميادين المعرفة

فقد أصبحت الثروة المعرفية ىي المعيار الرئيسي لثروة األمم ،كما أصبح الحديث يتركز عمى

االق تصاد المعرفي وأصبحت الدولة التي تممك ىذه الثروة المعرفية تحقق زيادة في االنتاج والناتج
القومي بشكل عام وتحقق زيادة في القيمة المضافة وسيطرة عمى األسواق في مختمف دول العالم.

تعتبر النظم الخبيرة أحدث ما أنتجتو نظم المعمومات المحاسبية من خالل نظام الذكاء االصطناعي

الي ىو عنصر أو نوع من أنواع نظم المعمومات المحاسبية التي ىدفيا تصميم وتطوير نظم

حاسوبية تحاكي الذكاء البشري لدى األفراد ومحاولة استخدام الذكاء االصطناعي في حل
المشكالت واتخاذ الق اررات المختمفة .وقد جاءت كمحاوالت لمنح اآلالت قدرة من حيث إجراء

العمميات الذكية التي يقوم بيا العمل البشري(Walker, 2000:23) .

ماهية النظم الخبيرة وتعريفها :يمكن تعريف النظم الخبيرة عمى أنيا إحدى فروع الذكاء
االصطناعي التي تعمل عمى دمج المعرفة وميارات حل المشكالت كوسيمة لموصول الى ميارة

الخبير البشري وتعاممو مع حل المشكالت المختمفة التخاذ ق اررات استراتيجية لحل المشكالت .كما
أنيا تستطيع التعامل مع المشكالت التي بحاجة الى المعرفة النظرية والخبرة العممية ،كما أن

أىميتيا تتجمى في مساعدة المنظمات في اكتساب المعرفة الضرورية واعادة ىيكمتيا من أجل نجاح

المنظمة وتحقيق القدرة عمى المنافسة لما تممكو من قدرة عمى تخزين المعمومات بشكل حقائق
وقواعد في قاعدة معرفية تحاكي عمميات اتخاذ الق اررات التي يقوم بيا االنسان الخبير .وتتعامل ىذه

النظم مع الظروف التي تغمب فييا حاالت عدم التأكد من عمميات االستنتاج واالستدالل المنطقي.

)، (Moscove, et, al 2001:11وىناك من يرى أن النظام الخبير ىو عبارة عن نظام معمومات
مبني عمى الحاسب اآللي يقوم بوضع الحمول لممشكالت المتعمقة بنظام معين ،ويطمق عميو لفع

نظام وليس برنامج ألنو يجب أن يشتمل عمى مكونات حل المشكمة ومكونات أخرى تشكل محيط
الدعم وتدعى (مدعمة العمل).تتمتع النظم الخبيرة بمجموعة من الخصائص التي تحقق العديد من
المزايا في استخداميا في جميع المجاالت التي تحتاج الى معرفة يتم من خالليا اتخاذ القرار

المناسب أو الحل األمثل .ومن ىذه الخصائص( :خبابو وجباري)46 :2.99 ،

-9

تمكن النظم الخبيرة من الحصول عمى الخبرات النادرة حيث توفر المعرفة النادرة والخبرات

المميزة في مجال معين وتسمح لمستخدمييا التعامل معيا بكل سيولة ويسر.
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-2

أنيا تعمل بشكل سريع وبصورة أسرع من العنصر البشري الذي أنشأىا ،وأنيا تعمل عمى

تخفيض التكاليف الناتجة عن أخطاء االستخدام أو أخطاء معالجة الميمة بإيجاد الحل السريع الذي

يقمل الزمن الالزم إلنجاز الميمة المطموبة.

-3

إن النظم الخبيرة تعمل في جميع الظروف المتاحة وغير المتاحة والمواقف الخطرة مثل

درجات الح اررة العالية أو المنخفضة جدا وغيرىا من الظروف التي تعجز البشر عن ممارسة العمل

فييا .إذ أن األجيزة ال تتأثر بالح اررة أو البرودة وال يضعف نشاطيا كالبشر ،كما أنيا تتصف
بالمرونة في الحمول المقدمة لممستخدمين ،فبناءا عمى نوع المدخالت تتخذ القواعد المستخدمة في

حل المشكالت.

-4

تمتاز النظم الخبيرة بأنيا أنظمة سيمة االستخدام بواسطة المتخصصين وغير المتخصصين

في مجال الحاسوب ،فضال عن كونيا مرنة جدا بحيث يمكن تعديل النظام لكي يتوافق مع التغيرات

في البيئة المحيطة ،والتغير في معرفة الخبير المبرمج داخل النظام ،كما أن لدييا القدرة عمى العمل

في ظل معمومات غير مؤكدة ويمكن من خالليا نقل المعرفة من مكان آلخر أو أماكن أخرى
متباعدة جغرافيا.

-5

وأخي ار فإ ن من أىم خصائصيا ىو أنيا تصمح الستخداميا في جميع المجاالت والميادين

االجتماعية واالقتصادية فيي تدخل في مجال الطب واليندسة واالقتصاد والمحاسبة والتدقيق بصورة

رئيسية.

وليذا فإن ىذه الخصائص تتمخض عنيا عدة مزايا وخصوصا في مجال المحاسبة والمراجعة

والمعمومات المحاسبية موضوع دراستنا ومن ىذه المزايا التي يحققيا استخدام ىذه النظم:
أ-

لالمحافظة عمى التراث المعرفي من االنقراض أو التحريف ونقمو إلى األجيال لقدرتو عمى

تعميم كافة فئات المجتمع من متخصصين وغير متخصصين ،وىو قابل ألن يتطور مع كل تطور
وبذلك تحافع عمى بقائيا واستمرارىا آلجال طويمة.
ب-


لتعمل النظم الخبيرة عمى تعزيز األداء والتوصل السريع في الحل األمثل وفي الوقت

المطموب وتقديم األسباب والتعميالت التخاذ قرار معين مع تقديم الحل األمثل وبنفس الطريقة التي

يتوصل إلييا الخبير البشري.

ج-

للدييا القدرة عمى التعامل وبنجاح مع حاالت عدم التأكد التي تصاحب الميمات أو

األعمال غير المبرمجة أو المييكمة ،وكذلك القدرة عمى شرح الق اررات التي يتخذىا وتعميميا كما

يفعل اإلنسان الخبير وذلك بيدف تعزيز ثقة المستخدم بيذا النظام.
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د-

لتساعد عمى اتخاذ الق اررات المختمفة من حيث توضيح حل المشكمة بكفاءة وفاعمية ،وكذلك

توضيح خطوات حل المشكالت المعقدة والتمتع بالمرونة لمتعديل عمييا أو اإلضافة عمييا .وذلك

من خالل إدراج نقاط الضعف التي من الممكن أن تكون في النظام وذلك عندما يقوم بشرح قرار
مما يساعد في العثور عمى أي خطأ من الممكن أن يوجد في قاعدة المعرفة مما يساعد في اصالح

قاعدة معرفة النظام .باالضافة الى توفير الحمول المتخصصة لكل مشكمة ولكل فئة متماثمة

ومتجانسة من المشاكل( .الغامدي)22 :2..8 ،

ه-

لومن أىم مزايا النظم الخبيرة ىو أنيا تعمل كمستشار لمتخذ القرار وخصوصا في

المستويات اإلدارية العميا بالمنشأة ،حيث تقترح عمى المدير أو المستخدم حال مبنيا عمى أساس

مجموعة من القواعد المبرمجة داخل النظام .وكذلك تقدم تفسي ار ألسباب وصوليا الى نتيجة معينة

أو أسباب توجيييا لسؤال معين لمستخدم النظام ،وىذه الميزة تجعل متخذ القرار أكثر استعدادا

لقبول النظام ومع ذلك فإن متخذ القرار ىو المسؤول النيائي عن اتخاذ القرار المناسب ألىدافو أو

خططو( .لطفي)32 :2..5 ،
و-

لتأتي أىمية استخدام النظم الخبيرة في تفعيل وظائف نظم المعمومات المحاسبية وخصوصا

في مجالي الرقابة والمراجعة ألن نظم المعمومات المحاسبية ىي أكثر النظم حاجة إلى ىذا النوع

المتقدم من النظم الخبيرة والذكاء اإلصطناعي سيما وأن كال ىذين المصطمحين نابع من نظم
المعمومات المحاسبية المحوسبة .وليذا فممنظم الخبيرة المساحة األكبر في العمل والتطبيق في
مجال المحاسبة ومن ثم المراجعة والتدقيق.

أنواع النظم الخبيرة
-9

النظم المساعدة  :Assistants systemsوىي النظم التي تعمل مساعدة لممستخدم في

أداء التحميل الروتيني لبعض األعمال ،وتوضيح األنشطة التي تحتاج إلى تدخل العنصر البشري
ومن أمثمتيا النظم التي تقوم بقراءة الخرائط والرسومات الناتجة عن معدات التنقيب عن البترول ثم

تحدد لمخبراء البشر المجاالت التي تحتاج إلى مزيد من التركيز واإلىتمام( .خبابو وجباري،

)55 :2.99
-2

النظم الزميمة  :Collage Systemsيعتمد ىذا النظام عمى األسئمة اإلستفسارية التي

يوجييا مستخدم النظام مثل لماذا؟ وكيف؟ لموصول إلى فيم لممنطق الذي يستخدمو النظام وكي

يتم في النياية االلتقاء بقرار مشترك إذا كانت اآللية التي يعمل بيا النظام صحيحة ،أما إذا تبين

لممستخدم أن النظام يتجو بمسار خاطئ فيجري تصحيحو بتقديم المزيد من المعمومات إلى النظام
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لكي تصبح الصورة واضحة أمام النظام ويتم تصحيح المسار وبالتالي يتوصل الطرفان (النظام

والمستخدم) إلى إصدار قرار مشترك.
-3

النظم الخبيرة /الحقيقية  :True Expertتوصف ىذه النظم بأنيا تضاىي أعمى مستوى

معرفي وذكاء عند البشر وأن الميام التي تؤدييا ال يؤدييا إال الخبراء من ىذه الفئة ذات المستوى
العالي في الخبرة ،وليذا فما عمى مستخدم النظام إال أن يطيع تعميمات النظام وبدون أي تعميق أو

مناقشة (الشعبي)26. :2... ،

مكونات النظم الخبيرة :عمى الرغم من أن النظم الخبيرة تختمف فيما بينيا وفقا لمصممي األنظمة

والغرض من إنشائيا إال أن ىناك إتفاقا عمى أن النظم الخبيرة بمجمميا وكافة أنواعيا تتكون من

ثالثة أجزاء رئيسة ىي :قاعدة المعرفة وآلة اإلستدالل والوسيط المستخدم ،وىناك مكونات أخرى
يقتضي توضيحيا لكي يتم اإللمام بكافة المكونات الرئيسية والثانوية.

فالنظام الخبير يتكون باإلضافة إلى العناصر الرئيسية الثالثة من أربعة عناصر أخرى ىي

النظام الفرعي لمحصول عمى المعرفة والموحة (موقع العمل) والسطح البيئي والنظام الفرعي
لمتوضيح ونظام تنقيح المعرفة باإلضافة إلى قاعدة البيانات العامة وعمى العموم يتوجب ذكر

العناصر جميعيا وتحميميا ومعرفة وظيفة كل مكون أو عنصر عمى النحو التالي:

أوال -المكونات الرئيسية وىي ( خبابو وجباري)42 :2.99 ،

.9قاعدة المعرفة  : Knowledge Baseوتشتمل ىذه القاعدة عمى الحقائق ) (Factsالمتوفرة في
مجال معين والقواعد التي تبين كيفية التعامل مع ىذه الحقائق وليذا فإن إتساع قاعدة المعرفة

ودقتيا ىي مؤشر عمى نجاح النظام الخبير.

تجدر اإلشارة إلى أن قاعدة المعرفة ىي ليست قاعدة بيانات ) (Data Baseفيي قاعدة بيانات

فضال عن كونيا قواعد بحثية تمكن من معالجة واستنباط حقائق جديدة وعالقات أخرى لم تكن
مخزنة من قبل أما قاعدة البيانات العادية فيي تحتوي عمى مجموعة ىائمة من الحقائق والعالقات.

.2آلة االستدالل : Inference Engineتعد آلة اإلستدالل بمثابة العقل المفكر لمنظم الخبيرة وىي
عبارة عن برنامج يوفر منيجية لمتفكير في المعمومات الموجودة في قاعدة المعرفة وفي مكان العمل

واسداء التوصيات ،وىي تقوم بعمميات اإلستدالل عن طريق خطوات ثالثة ىي :اختيار القواعد

المطموبة من قاعدة المعرفة ثم إختيار قاعدة واحدة من تمك القواعد ومن ثم تطبيق القاعدة التي تم

إختيارىا وتتضمن آلة اإلستدالل ىذه ثالثة مكونات رئيسية ىي(خبابة وجباري )42 :2..9
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 المفسر أو المترجم وينفذ عناصر جدول األعمال المختارة من خالل تطبيق القواعد السابق
ذكرىا لقاعدة المعرفة.

 المجدول ،ويحدد جدول األعمال وعممية التحكم بو ويقوم بتقدير تأثير تطبيق قواعد
االستدالل في ضوء األولويات أو المعايير األخرى المتواجدة في جدول األعمال.

 منفذ اإلتساق ويعمل عمى اإلحتفاظ بتمثيل منسق لمحل المقترح.
 وسيط المستخدم : User Interface

وىو وسيمة التخاطب بين المستخدم وبين جياز الحاسوب ،أو مجموعة أجيزة اإلدخال أو
اإلخراج .أي أن الوسيط يمكن المستخدم من تحديد المشكمة وتعريفيا لمنظام الخبير حتى يقوم
النظام الخبير بعدىا بإتمام الميمة من خالل توجيو مجموعة من األسئمة أو تقديم النتائج المطموبة

باإلضافة إلى منفذ اإلتساق الذي يعمل عمى االحتفاظ بتمثيل متسق لمحل المقترح.

ثانيا -المكونات الثانوية :باإلضافة إلى األجزاء الرئيسية السالفة الذكر فيناك أجزاء أخرى
مثل(خبابو وجباري:)44 ، 2.99 ،

.9النظام الفرعي لمحصول عمى المعرفة :ويقوم ىذا النظام بالحصول عمى المعرفة من خالل
تجميع الخبرة المتعمقة بحل المشكمة ونقميا وتحويميا من مصدر المعرفة إلى قاعدة المعرفة

الموجودة بالحاسوب حيث تتضمن مصادر المعرفة الخبراء والدراسات وقواعد البيانات وتقارير

األبحاث الخاصة والصور ،ويعد الحصول عمى المعرفة من الخبير ميمة صعبة وتتطمب االستعانة
بميندس المعرفة أو محمل النظم الذي يقوم بمعالجة البيانات داخل الحاسوب ليقوم االثنان معا ببناء

قاعدة المعرفة المطموبة.

.2الموحة (مكان العمل) :تعد الموحة أو مكان العمل منطقة في الذاكرة يتم تحقيقيا لوصف المشكمة

الحالية والتي تقع تحت الدراسة ،كما حددتيا بيانات المدخالت وتستخدم أيضا في تسجيل
اإلفتراضات والنتائج والق اررات الوسيطية.

.3النظام الفرعي لمتوضيح :ووظيفتو تزويد النظام الخبير بالقدرة عمى توضيح األسباب التي يبنى

عمييا حل المشكمة من خالل برنامج يوضح ويفسر لممستخدم أسباب الوصول إلى ىذا الحل،
ويمكن ليذا النظام أن يفسر سموك النظام الخبير من خالل اإلجابة عمى األسئمة التي يصدرىا

المستخدم مثل كيف تم التوصل إلى توصيف معين لحل لممشكمة؟ وما ىي أسباب رفض بديل

معين وما ىي خطة الوصول إلى الحل األمثل أو المطموب.

.4نظام تنقيح المعرفة (وحدة التحديث) :ويقوم بو األفراد الذين يتميزون بالقدرة الذاتية عمى تقييم
أدائيم والتعمم من تجاربيم وتعديل معارفيم واالستفادة منيا في االستشارات المستقبمية ،وىذا ما
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تحتاجو النظم الخبيرة حيث يقوم ىؤالء الخبراء بتزويدىا بإمكانية تحديث الحقائق باإلضافة إلييا أو

التعديل عمييا أو حذف والغاء بعض بنودىا وقد يمزم أيضا أن يكون لدى النظم الخبيرة إمكانية
تقويم أسباب الفشل أو النجاح لمحمول المقترحة ،والتي مكن من خالليا تحسين قاعدة المعرفة إال
أن ىذه الخاصية األخيرة ما تزال محل تجاربفي العديد من المراكز والمعاىد البحثية( .الكردي ،

.)63 :2..3

متطمبات النظم الخبيرة:تتعمق طبيعة النظم الخبيرة بمجموعة من المكونات التي تتكون منيا ،والتي

ال ّبد من توافرىا في النظم الخبيرة ؛ إذ يستخدم مع استخدام الوسائل المتعددة لتقنيات المعمومات
بما فييا تمك المنظمات ،وتتكون النظم الخبيرة من عدة مكونات رئيسية ،تعد األساس في إنجاز
األعمال التي تقوم بها هذة النظم ,ومن أهمها (خبابه وجباري:)43 :3122 ,

.9

البنية التحتية لتكنولوجيا المعمومات :وىي كافة الوسائل واألجيزة التي تخدم النظم الخبيرة

.2

البيانات :وىي كافة البيانات المتعمقة بالعمميات التي تقوم بيا المنظمة.

.3

اإلجراءات :وىي كافة األساليب التي تقوم بجمع وتشغيل وتخزين البيانات ذات العالقة

.4

البرمجيات :وىي كافة البرامج المستخدمة لتشغيل العمميات التي تقوم بيا المنظمة.

.األفراد :وىم األشخاص الذين يتحكمون بسير عمل النظم ،ويقومون بتأدية الوظائف المتنوعة.

بالعمميات التي تقوم بيا المنظمة؛ سواء أكانت يدوية أم آلية.

األداء المالي:يعد األداء المالي من المصطمحات الجذابة التي تحمل في طياتيا نكية العمل
وديناميكية الجيد اليادف ،وىو مقترح فصل وتمييز العمل الجيد عن العمل السيئ ،وذلك ألن

مخرجات ىذا األداء قد تكون ذات أثار ضارة بأرباح الشركات أو قد تكون أساسية لبقائيا
واستم ارريتيا (أسباقة ،)79 :2.99 ،وأن مصطمح األداء المالي ليس حديثا بل توجد عدة دراسات
وأبحاث من الناحيتين النظرية والتطبيقية التي كانت تيدف إلى تدقيق مفيومو ،إال أنو ال يوجد

اتفاق حول تعريفو (يحياوي )79 :2..7 ،ويرى (دادنOmnamasivaya& (22 :2..6 ،

) )Prasad,2016:13أن األداء المالي يعتمد بشكل أساسي عمى العوامل المؤثرة في المردود
المالي لمشركة والسياسات المالية المتبناة من طرف المستثمرين ومدى مساىمة معدل نمو الشركة

في إنجاح السياسة المالية وتحقيق فوائض وأرباح فضال عن تغطية مستوى النشاط لممصاريف

العامة .ويرى أسباقة( )77 :2.99عن األداء المالي ىو عبارة عن مجموعة من األساليب المالية
التي يمكن من خالليا تحديد نقاط القوة ودعميا وتالفي نقاط الضعف ومعالجتيا ،ويعرف األداء

المالي عمى أنو الوضع المالي القائم في المؤسسة في وقت أو فترة محددة لناحية معينة من أداء

المنظمة أو ألداءىا ككل(( Wenxiang& Lucy Lu, 2016:14
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وتعبر الشركات عن أدائيا المالي بعبارات تمثل رؤية موضوعية لمستوى األداء من خالل صيغ

ممموسة ذات قيمة عددية وكمية بدال من استخدام عبارات تؤكد عمى حقائق عامة حتى يتسنى
لمشركات تحديد مستوى األداء بدقة وفعالية (الخطيب.)52 :2..7 ،ومن وجية نظر الباحث فإن
األداء المالي يعتبر من أىم المؤشرات الدالة عمى مدى قوة أو ضعف الشركة ومدى قدرتيا عمى

البقاء واالستمرار والمنافسة في السوق ،ويعتبر من أىم المؤشرات التي تساعد عمى المقارنة بين
السنوات الماضية والحالية لمشركة وأيضا المقارنة بين شركة وأخرى وذلك من أجل االستفادة من

ىذه المقارنة والقدرة عمى تحسين األداء المالي وايجاد المشاكل التي تواجو ىذا األداء والمحاولة في

إيجاد حمول ليذه المشاكل بغية تحسين ىذا األداء المالي.

أهمية األداء المالي :تنبع أىمية األداء المالي وبشكل خاص في عممية متابعة أعمال الشركات
وتفحص سموكيا ومراقبة أوضاعو وتقييم مستويات أدائيا وفعاليتو وتوجيو األداء نحو االتجاه

الصحيح والمطموب من خالل تحديد المعوقات وبيان أسبابيا واقتراح إجراءاتيا التصحيحية وترشيد
االستخدامات العامة لمشركات واستثماراتيا وفقا لألىداف العامة لمشركة والمساىمة في اتخاذ
الق اررات السميمة لمحفاظ عمى االستم اررية والبقاء والمنافسة (الخطيب ،)45 :2..7 ،فعمى

الشركات أن تدرك دور وأىمية األداء المالي ،إذ أنو يعد استراتيجية ميمة في تحديد مستوى األداء
الكمي لمشركة ،وان الشركات ذات األداء المالي الجيد تكون أكثر قدرة عمى االستجابة في
التعامالت مع الفرص والتيديدات البيئية الجديدة وتمكن الشركة من المنافسة بشكل أفضل وتحسن

في الربحية وتوسع الفرص والنمو وتحقيق رضا المالك والمساىمين (أسباقة ،)925 :2.99،حيث
أن األداء المالي يمكن أن يساعد المستثمرين من إجراء عممية التحميل والمقارنة وتفسير البيانات

المالية وفيم التفاعل بين البيانات المالية التخاذ القرار المالئم ألوضاع الشركات ،وبشكل عام يمكن

حصر أىمية األداء المالي في أنو يمقي الضوء عمى الجوانب اآلتية (الخطيب )27 :2..7 ،تقييم

ربحية الشركة ،وتقييم سيولة الشركة ،وتقييم تطور نشاط الشركة ،وتقييم مديونية الشركة ،تقييم
تطور توزيعات الشركة ،وتقييم تطور حجم الشركة .يعد األداء المالي أداة تحفيز التخاذ الق اررات

االستثمارية وتوجيييا اتجاه الشركات الناجحة فيي تعمل عمى تحفيز المستثمرين لمتوجو إلى الشركة
أو األسيم التي تشير معاييرىا المالية عمى التقدم والنجاح عن غيرىا ،وكذلك يساىم األداء المالي

في مساعد الشركات عمى إدراك الثغرات والصعوبات والمعيقات التي قد تظير في مسيرتيا

فم ؤشرات األداء المالي غالبا ما تدق ناقوس الخطر إذا كانت الشركة تواجو مشاكل نقدية أو ربحية

أو لكثرة الديون والقروض ومشكمة العسر المالي والنقدي وبذلك تنذر إدارتيا لمعمل لمعالجة

الخمل(جمعة.)35 :2..2 ،يعتبر األداء المالي أداة لتحفيز العاممين واإلدارة في الشركة لبذل
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المزيد من الجيد بيدف تحقيق نتائج ومعايير مالية أفضل من سابقتيا ،وكذلك يحتل تقييم األداء
المالي مكانة بالغة األىمية في غالبية االقتصاديات حيث ركزت عميو الكثير من الدراسات
واألبحاث المحاسبية واإلدارية ،وذلك بسبب القدرة النسبية لمموارد المالية التي تعتمدىا منشآت

األعمال قياسا بحجم االحتياجات المالية الكبيرة ليا والمتنافس عمييا ومن ىذا المطمق نجد إن

ضرورة الحصول وتحقيق العوائد القصوى وديمومة واستمرار المنشأة ونموىا وتطورىا وذلك
باستغالل األمثل لتمك الموارد تعتبر غاية األىمية لما ليا من تأثير مباشر وغير مباشر عمى جميع

جوانب الحياة لمنشآت األعمال وليذا فإن تقييم األداء المالي يعد أحد العناصر يوفر لإلدارة
معمومات وبيانات تستخدم في قياس تحقيق أىداف المنشاة والتعرف عمى اتجاىات األداء فييا وليذا

يوفر أساس في تحديد مسيرة المنشأة ونجاحيا ومستقبميا(إبراىيم.)44 :2.9. ،
المحور الثالث :الجانب العممي

يتضمن ىذا الفصل عرض نتائج الدراسة التي تيدف إلى أثر النظم الخبيرة في تحسين األداء
المالي في الشركات الصناعية ،وسيتم ذلك من خالل اختبار فرضيات الدراسة ،وفيما يمي عرض

النتائج.

الفرضية الرئيسية :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لمنظم الخبيرة في تحسين األداء المالي لمشركات
الصناعية العراقية.

لمتأكد من صحة الفرضية الرئيسة وما يتفرع عنيا من فرضيات فرعية تم تنفيذ معادلة االنحدار

المتعدد لدراسة أثر المتغيرات المستقمة عمى كل متغير من المتغيرات التابعة ،و بيدف تشخيص
مشكمة االرتباطات الداخمية المتعمقة بالمتغيرات المستقمة فقد تم االعتماد عمى حساب المعامل

( )Tolersnceلكل من المتغيرات المستقمة وكذلك االختبار ( Variare Inflation Factor: VIF
)  ،9يجب أن تكون  VIFأقل من  9.لجميع المتغيرات المستقمة وقيم ) (Tolaruerأكبر من

 ،...5الجدول ( )4يوضح ذلك.
الجدول ()5اختبار معامل تضخم التباين والتباين المسموح ألبعاد المتغير المستقل
البعد

التباين المسموح ()Tolerance

معامل تضخم التباين ()VIF

متطمبات النظم الخبيرة

0.57

1.75

مكونات النظم الخبيرة

0.58

1.73

يظير من الجدول ( )4أن قيم اختبار معامل تضخم التباين ( )VIFلكافة مجاالت المتغير

المستقل كانت أقل من ( ،)9.بينما كانت قيمة اختبار معامل التباين المسموح بو ()Tolerance
لكافة األبعاد أكبر من ( ، )...5األمر الذي يعني أنو ال يوجد ارتباط عال بين أبعاد المتغير
1

الحظأن VIF= 1/Toleranc
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المستقل ،وبالتالي يمكن استخدميا جميعيا في نموذج االنحدار ،ومعرفة أي من ىذه المجال ليا

أثر ذو داللة إحصائية عمى المتغير التابع ،وأيضا معرفة النسبة المئوية لذلك األثر إن وجد ،وبعد
أن تم الـتأكيد عمى عدم وجود ارتباط عال بين أبعاد المتغير المستقل ،فإنو سوف يتم تطبيق معادلة
االنحدار المتعدد ،الجدول ( )5يبين ذلك.

لمتحقق من صحة ىذه الفرضية تم تطبيق معادلة االنحدار المتعدد لدراسة أثر لمنظم الخبيرة

(متطمبات النظم الخبيرة ،مكونات النظم الخبيرة) في تحسين األداء المالي لمشركات الصناعية
العراقية ،الجدول ( )5يبين ذلك.

جدول ( )6نتائج تطبيق معادلة االنحدار المتعدد لدراسة في تحسين األداء المالي لمشركات الصناعية العراقية
الداللة

البعد

ß

T

متطمبات النظم الخبيرة

0.40

0.00 3.70

مكونات النظم الخبيرة

0.15

0.16 1.43

اإلحصائية

R

R²

F Adjusted

R

الداللة

اإلحصائية

Square
0.25 0.26 0.51

0.00 19.59

يظير من جدول ( )5وجود أثر دال إحصائيا عند مستوى الداللة ( )...5≤αل لمنظم الخبيرة
(متطمبات النظم الخبيرة ،مكونات النظم الخبيرة) في تحسين األداء المالي لمشركات الصناعية

العراقية ،إذ بمغت قيمة معامل االرتباط المجمع ( )..59( )Rوىي قيمة دالة إحصائيا وتدل عمى
درجة ارتباط دالة إحصائيا بين المتغيرات المستقمة والمتغير التابع ،وبمغت قيمة ()R-square

( )..26وىي قيمة دالة إحصائيا تفسر قدرة المتغيرات المستقمة في التأثير عمى المتغير التابع،

بمعنى أن مجاالت النظم الخبيرة توضح ما قيمتو ( )%26من التغير الحاصل في األداء المالي،
وبمغت قيمة االختبار ( )99.59( )Fبداللة إحصائية ( )....وىي قيمة دالة إحصائيا توضح
وجود تباين في قدرة المتغيرات المستقمة عمى التأثير في المتغير التابع ،مما يدل عمى قبول

الفرضية الرئيسية بصيغة البديمة ورفضيا بالصيغة العدمية.
وفيما يتعمق بنتائج الفرضيات الفرعية تبين ما يمي :

.9

يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة(  )α ≥ ...5لمتطمبات النظم الخبيرة

في تحسين األداء المالي لمشركات الصناعية العراقية ،حيث بمغت قيمة ()3.7. ،..4.( )T،ß

عمى التوالي ،وىي قيم دالة إحصائيا ،بالتالي قبول الفرضية الفرعية األولى.
.2

ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة(  )α ≥ ...5لمكونات النظم الخبيرة

في تحسين األداء المالي لمشركات الصناعية العراقية ،حيث بمغت قيمة ()9.43 ،..95( )T،ß

عمى التوالي ،وىي قيم دالة إحصائيا ،بالتالي ترفض الفرضية الفرعية الثانية.
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االستنتاجات:استنادا إلى تحميل البيانات الدراسة واختبار فرضياتيا يمكن تمخيص أىم النتائج التي
تم التوصل إلييا كما يمي:

.9

النظم الخبيرة تؤثر بشكل إيجابي عمى األداء المالي لشركات الصناعية في العراق.

.2

ىناك أثر ذو داللة إحصائية لمتطمبات النظم الخبيرة في تحسين األداء المالي لمشركات

.3

ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لمكونات النظم الخبيرة في تحسين األداء المالي لمشركات

الصناعية العراقية.
الصناعية العراقية.

التوصيات :بناء عمى النتائج التي تم التوصل إليو في ىذه الدراسة ،فإن الباحث يوصي بما يمي:
-9

يوصي الباحث الشركات الصناعية العراقية توفير أكبر قدر من متطمبات ومكونات النظم

-2

ضرورة تبني نظم الخبيرة من قبل الشركات الصناعية العراقية واعادة تقييم وتحديث القائم

-3

ضرورة أن تدعم اإلدارة العميا تطبيق النظم الخبيرة من خالل مشاركة تمك األدوات بأعمال

الخبيرة لتأدية وتطوير األداء المالي.
منيا بما يكفل االستفادة منيا .

تقسيم وتوظيف تمك النظم مما يشجع موظفي الشركات الصناعية العراقية التعامل معيا بجدية
ومحاولة الخمق واإلبداع في ذلك االستخدام.

-4

إعداد برامج تدريبية لموظفي الشركات الصناعية العراقية تساعدىم وتعرفيم باستخدامات

النظم الخبيرة مما يساعدىم عمى تالقي األخطاء التي تقع أثناء استخدام تمك النظم مما يؤدي لزيادة

فاعميتيا.

-5

يوصي الباحث بإجراء المزيد من الدراسات حول النظم الخبيرة لتطوير مستويات

استخداماتيا وأثرىا عمى األداء المالي بمختمف القطاعات التعميم ،الصحي ،والسياحي.
قائمة المصادر

.1إبراىيم ،عمي يونس  .)2.9.(.تحميل الرفع المالي والتشغيمي وأثره في تقييم األداء المالى
لمشركات دراسة تطبيقية لعينة من شركات قطاع الصناعات البتروكيماوية السعودية ،المجمة

المصرية لمدراسات التجارية  ،مصر  ,مج  ،34ع 2.

.2أسباقة ،خالد صالح" .)2.99( ،نموذج مقترح لممقارنة بين األداء المالي لمصرف الجمهورية
ومصرف الصحاري في الجماهرية الميبية" ،رسالة دكتوراه في المصارف والتأمين ،جامعة دمشق:

سوريا.
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.3البشتاوي ،سميمان حسين والبقمي ،متعب عايش ( ،)2.95أثر تطبيق النظم الخبيرة في البنوك

التجارية عمى اجراءات التدقيق االلكتروني من وجية نظر المحاسبية القانونيين الخارجيين -دراسة
مقارنة بين المممكة االردنية الياشمية والمممكة العربية السعودية ،المجمة األردنية لألعمال)9( 99 .

.959 -997 :

.4جمعة ،السعيد فرحان" )2..2( ،األداء المالي لمنظمات األعمال" ،الطبعة األولى ،دار المريخ لمنشر :الرياض،
المممكة العربية السعودية.

.5خبابو ،عبدهللا وجباري ،عبد الوىاب ( ،)2.99النظم الخبيرة ونظم دعم القرار كمدخل التخاذ القرار في

المؤسسة .الممتقى الدولي بجامعة المسيمة الجزائر بعنوان  -صنع القرار في المؤسسة يومي 95-94أفريل
 ،2..9كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير ،جامعة المسيمة ،الجزائر
.6الخطيب ،دمحم محمود" )2..7( ،أثر األداء المالي عمى عوائد اسهم الشركات الصناعية المساهمة في بورصة

عمان" ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت :المفرق ،األردن.

.7دادن ،عبد الغني" )2..6( ،قراءة في األداء المالي والقيمة في المؤسسات اإلقتصادية" ،مجمة الباحث ،العدد
 :4الجزائر.

.8رشيد ،ناظم حسن و حسو،جاسم دمحم " ، ( 2012 )،دور النظم الخبيرة في دعم أداء المدققين الخارجيين"،
مجمة الكوت لمعموم االقتصادية واالدارية ،الجزء االول ،عدد خاص بالمؤتمر العممي االول جامعة واسط.

.9رشيد ،ناظم وحسو ،جاسم ( ،)2.92دور النظم الخبيرة في دعم أداء المدققين الخارجيين ،مجمة الكوت لمعموم
اإلقتصادية ،المؤتمر العممي ج( ،)9ص.22.-997
.9.السقا ،زياد ىاشم وناظم حسن رشيد ( ،)2.92إمكانية إستخدام النظم الخبيرة في تطوير مينة مراقبة
الحسابات :دراسة ميدانية عمى مراقبي الحسابات العامة وماتب التدقيق الخاصة في العراق ،جامعة الموصل

 .99الشعيبي ،خالد منصور ( ،)2...األنظمة الخبيرة :إستخداماتيا وفوائدىا الفعمية والمتوقعة دراسة إستطالعية
عمى المصانع الكبرى في قطاع الصناعات الكماوية والمنتجات البالستيكية ،المجمة العربية لمعموم اإلدارية7 .

(292-255 2 :)2

.92عبد المنعم ،دمحم عالء الدين (.)2...ربط المعمومات بالمتطمبات األساسية لمنماذج االقتصادية" ,مجمة
المحاسبة التي تصدر عن الجمعية السعودية لممحاسبين.69-58 ،)24(2 ،

.93الغامدي ،يحيى ( ،)2..8إستخدام تقنية الذكاء اإلصطناعي في إدارة حوادث الحريق ،ورقة عممية مقدمة
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