
أم هو القدرة على استيعاب األشياء  هو القدرة على تحصيل العلم وتطبيقه ؟أم  أهو القدرة على االستنتاج ؟ :ما هو الذكاء االصطناعي

فهـو  بدون الدخول في أمور فلسفية عميقة فإن الذكاء يمكـن تعريفـه بكـل مـا تقـدم ويزيـد، وتصورها والتأثير عليها في العالم الحسي ؟

الحركـة والحـواس والعواطـف، أمـا فـي نطـاق  ـوغ وابتكـار وتحكـم فـيفـي نطاقـه الواسـع قـد يـشمل جميـع العمليـات الذهنيـة مـن نب

اآلليــة فــيمكن تعريفــه فــي نطــاق قــدرة اإلنــسان علــى تــصور األشــياء وتحليــل  دراسـة علـم الـذكاء االصـطناعي للحاسـبات

لمجال من مجـاالت الحيـاة  ــدرة اإلنــسان علــى تطــوير نمــوذج ذهنــيوالخــروج باســتنتاجات منهــا، فهــو بــذلك يمثــل ق خواصــها

ثم استحدث ردود الفعل التي تتناسب مع أحداث ومواقف هذا المجال وتحديـد عناصـره واسـتخالص العالقـات الموجـودة بينهـا، ومـن . 

ً  مــن قــوانين اللعبــة وخططهــا وأســماء  بـا معـاولكي نتعرف على تفاصيل هذا التعريف فلنتـصور أن شخـصين ذه ً  لمـشاهدة

وأهمية نتيجـة المبـاراة علـى المـسابقات المختلفـة، فـي حـين كـان الـشخص  مبــاراة لكــرة القــدم، وكــان أحــدهما متمكنــا الالعبــين

رأى، فإننا سوف نجد أن  بنـا مـن كـل منهمـا التعليـق علـى مـايكون عن كرة القدم وقوانينها. وبعد انتهـاء المبـاراة طل اآلخـر أبعـد مـا

الفـريقين فـي اللعـب واألخطـاء التـي ارتكبهـا، ولوجـدنا أن تعليـق  الشخص األول قادر على تقديم تحليل " ذكي " للمبـاراة وخطـط
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علـى كـرة واحـدة بـدون هـدف أو  العبـا 22ً     ً  يتنافـسون بـالمالبس الرياضـية الغالـب بـدائي قـد ال يتعـدى وصـفا بـسيطا لعـدد

بتحليل ذكي هو وجود ما يمكن تسميته بنموذج اللعبة وقوانينها فـي ذهنـه، ممـا  معنـى. ومـن ذلـك يمكـن أن نـستنتج أن سـبب قيـام األول

لدى الشخص الثاني أدى إلى بساطة  استرجاع وتحليل المواقف وحوادث المباراة التي شاهدها، في حين أن انعدام هذا النموذج مكنـه مـن

لمشاهدة مباريات عديدة فإنه من الجائز أن يقوم بتطوير نموذج في ذهنـه مدة كافية  تعليقه على المباراة، ولو أننا تركنا الشخص الثـاني

األول تطــوير النمــوذج الــذي اســتحدثه  هذه اللعبة وألمكنه تقديم تحليل موضوعي عنها فيما بعـد كمـا أن فـي اسـتطاعة الـشخص عـن

قادر على استحداث النماذج الذهنية التي نتحدث عنها بالممارسة والتفكيـر اإلنسان  وتغييــر عناصــره كلمــا جــد جديــد، وبالتــالي فــإن

ثم تطويرها إذا لزم األمر ومـن على حصر  ومن أهم فوائد هـذا النمـوذج الـذهني الـذي يـستحدثه اإلنـسان ال شـعوريا ً  انـه يـساعده .

ً  التي تتميز بها الصورة الحقيقية. فإذا كان مجال البحـث  عقـدةالحقائق ذات العالقة بالموضوع في مجال البحث وتبسيط الخطـوات الم

علــى  أحد المرضى، فإن النموذج الذهني الذي يستحدثه الطبيب المختص عن المريض يتركـز مـثال، هـو الحالـة الـصحية لقلـب

ويستبعد العالقات غير المهمة مثـل األكلـة  م،العالقــات المهمــة مثــل ضــغط دم المـريض ونـسبة الــسكر والكوليــسترول فـي الـد

وخالفه المفـضلة للمـريض ومقـاس ثوبـه ولـون سـيارته . 


