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مركز التطوير الرقمي

مركــز التطويــر الرقمــي منظمــة عراقيــة غيــر حكوميــة تأسســت ســنة 2020 ، مســجل لــدى 
دائــرة المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي األمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء . 

يســعى المركــز إلــى ســد الفجــوة الرقميــة والتحــول إلــى مجتمــع رقمــي ومواطنــة رقميــة 
Digital Citizenship لبنــاء اقتصــاد رقمــي متطــور وتحســين جــودة حيــاة المواطــن. 

إنَّ مــن أهــم أهــداف المركــز تنميــة المــوارد البشــرية ـفـي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات 
واالتصــاالت ، وبمــا يتناســب مــع متطلبــات المرحلــة ويلبــي احتياجــات ســوق العمــل المحلــي 
والدولــي ، ونشــر الوعــي الرقمــي والثقافــة الرقميــة بيــن أبنــاء المجتمــع ، ودعــم قطــاع االتصــاالت 

مــن خــال ورش العمــل ، النــدوات ، المؤتمــرات ، والدراســات والبحــوث. 

ومــن ضمــن أولويــات المركــز خلــق بيئــة رقميــة مناســبة لتشــجيع الشــركات وأصحــاب 
االهتمــام المشــترك مــن الشــركات ـفـي الــدول واالســتثمار ـفـي هــذا القطــاع الحيــوي، ويســعى 
المركــز إلــى  رعايــة القــدرات والطاقــات الشــابة مــن المواهــب والمتميزيــن فــي مراحــل الدراســة 
األوليــة ، والمســاهمة فــي دعــم حملــة الشــهادات العليــا بمــا يســهم فــي تشــجعيهم علــى إعــداد 
الدراسات البحثية وتقديم االستشارات العلمية ، والمواءمة بين المنظمات المحلية والدولية 
مــن خــال التواصــل مــع المنظمــات العالميــة واإلقليميــة، ولتحقيــق هــدف المواطنــة الرقميــة 
ومحــو األميــة الرقميــة يســعى المركــز ليكــون حلقــة وصــل بيــن القطــاع العــام والخــاص وتقديــم 
المشــورة لدوائــر الدولــة والمؤسســات الخاصــة، والمســاهم فــي بلــورة القــرارات االســتراتيجية 

للدولــة العراقيــة بمــا يتعلــق بتقنيــات المعلومــات واالتصــاالت . 

حقوق النشر محفوظة لمركز التطوير الرقمي 
info@ddc.iq

عن المركز
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إنَّ الــذكاء االصطناعــي ، األتمتــة** ، والمنصــات الرقميــة وغيرهــا مــن االبتــكارات بــدأت 
بتغييــر طبيعــة العمــل المتعــارف عليهــا فــي وقتنــا الحالــي، حيــث إن الــذكاء االصطناعــي واألتمتــة 
تعمــل حاليــاً عـلـى تغييــر كيفيــة تواصــل الشــركات مــع عمائهــا ، وتغييــر مفهــوم العمــل ، 
وتغييــر إجــراءات تنفيــذ عملياتهــا الداخليــة، وإعــادة ابتــكار طــرق جديــدة للتــاؤم مــع المتغيــرات 
التكنولوجيــة المتســارعة. حيــث يمكــن أن يســاعد فهــم هــذه التحــوالت المبتكريــن وكبــار رجــال 
األعمــال والمهنييــن علــى فهــم طبيعــة التحــول والمضــي قدمــاً فــي التكيــف مــع التكنولوجيــا. 
وفقــاً لدراســة الــذكاء االصطناعــي العالميــة التــي أجرتهــا شــركة برايــس ووترهــاوس كوبــرز***) 
إن اســتغال ثــورة الــذكاء االصطناعــي يمكــن أن تســاهم بمــا يصــل إـلـى 15.7 تريليــون دوالر 
كثــر  أ ـفـي  المقالــة  هــذه  تبحــث  عــام 2030.  بحلــول  العالمــي  االقتصــاد  إـلـى   كقيمــة مضافــة 
الصناعــات المتأثــرة بالــذكاء االصطناعــي وكيــف تغيــرت طبيعــة القــوى العاملــة التــي تتطلبهــا 

هــذه الصناعــات.

محاور المقال 

Manufacturing 1- الصناعة

Retail 2- البيع بالتجزئة

Real Estate 3- العقارات

Healthcare 4- الرعاية الصحية

Manufacturing الصناعة

*األتمتة Automation : وهي عملية تحويل األعمال من عملية يدوية إلى عملية تلقائية مثل التصحيح االلكتروني 
لالمتحانات

** برايس ووتر هاوس كوبرز : هي شبكة خدمات مهنية متعددة الجنسيات تتخذ من لندن، المملكة المتحدة مقراً لها. 
كبر شركة خدمات مهنية في العالم خلف ديلويتو تعد واحدة من مراجعي الحسابات  تعد برايس ووترهاوس كوبرز ثاني أ

األربع الكبرى جنبا إلى جنب مع ديلويت وإرنست ويونغ وكيه بي إم جي.
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النمــو المســتقبلي لكافــة المجــاالت،  الــذكاء االصطناعــي واألتمتــة يعتبــران مفتــاح  إن 
المدعومــة  البيانــات  تحليــل  المصنعــون  يســتخدم  اســتثناًء، حيــث  ليــس  التصنيــع  وقطــاع 
بالــذكاء االصطناعــي لتقليــل فتــرات التوقــف اإلنتاجــي غيــر المخطــط لهــا، وتعزيــز الكفــاءة 
وجــودة المنتــج وســامة الموظفيــن. يشــير بحــث برايــس ووترهــاوس كوبــرز أيضــاً إلــى أن حوالــي 
45 ٪ من إجمالي المكاســب االقتصادية بحلول عام 2030 ســتكون ناتجة عن عملية تحســين 
اإلنتــاج ، ممــا يحفــز طلــب المســتهلكين عـلـى البضائــع وبالتاـلـي يحقــق االزدهــار االقتصــادي .

وحســب تعبيرJeff Kavanaugh ، المستشــار في شــركة Infosys Consulting العالمية 
الستشــارات الســوق  »يجــب أن تتطــور مهــارات األشــخاص لتلبــي متطلبــات ســوق العمــل 
المعتمــدة عـلـى األتمتــة والــذكاء االصطناعــي والجديــدة تمامــاً وحتــى غيرالمتوقعــة التــي ال 
تســتطيع اآلالت القيــام بهــا«. يمكــن للــذكاء االصطناعــي واألتمتــة عـلـى حــد ســواء أن يعــزز 
بشــكل كبيرالجــودة وحجــم العمــل ـفـي الصناعــة مــن خــال تحســين القــدرات اإلنتاجيــة لــكل 

مهمــة تقــوم بهــا اآلالت علــى حــدة مــن إجمالــي أعمــال التصنيــع المنجــزة .

و من الطرق التي يساعد فيها الذكاء االصطناعي في تحسين الصناعة :

الصيانــة التنبؤيــة Predictive Maintenance :  يســاعد الــذكاء االصطناعــي فــي إمكانيــة 
تحديــد األعطــال ـفـي المســتقبل و زيــادة اإلنتاجيــة مــن خــال توقــع أوقــات تعطــل المكائــن 

والمعــدات المفاجئــة وإيجــاد الحلــول والخطــط البديلــة ..

تعزيز اإلنتاج Production Enhancement :  بمساعدة خوارزميات الذكاء االصطناعي، 
يمكــن للشــركات أن تحــدد بنجــاح يصــل إـلـى نســب عاليــة ســبب الخســائر وتجنبهــا وتقليــل 

األضــرار. 

تحســين جــودة اإلنتاجيــة Quality Enhancement : تحتــاج تقنيــات الــذكاء االصطناعــي 
إلــى مهــارات متخصصــة واألتمتــة التــي اعتمدهــا المصنعــون والمنتجــون بالفعــل تتطلــب قــوة 
عاملــة ماهــرة. عـلـى ســبيل المثــال ، تســاعد الروبوتــات Cobots ـفـي إنجــاز المهــام المعقــدة 
التــي يصعــب أو يســتحيل عملهــا مــن قبــل البشــر . تتطلــب هــذه التقنيــات مــن البشــر برمجتهــا 
الــذكاء  اعتمــاد  إـلـى  ُينظــر  أن  يجــب    . المعقــدة  الوظائــف  ألداء  بطريقــة صحيحــة وموجهــة 



5

عصر التحول .. كيف سيغير الذكاء االصطناعي واألتمتة طبيعة أعمالنا الحالية

االصطناعــي فــي الصناعــة التحويليــة علــى أنــه تطــور إيجابــي ، ويمكنــه تحقيــق نتائــج مثمــرة مــن 
خــال تدريــب القــوى العاملــة الحاليــة وإعــادة تأهيلهــا. سيســمح الــذكاء االصطناعــي واألتمتــة 
كبرألدوارهم وأعمالهم. يمكن للمعرفة العملية  للبشــربالتركيزعلى األنشــطة التي تولد قيمة أ
بأحــدث التقنيــات المســتخدمة ـفـي التصنيــع بجانــب الخبــرة العمليــة التــي تمتلكهــا القــوى 

العاملــة الحاليــة ، وضعهــا فــي طليعــة تحــول الصناعــة التحويليــة.

Retail  البيع بالتجزئة

منــذ ظهــور*Flippy* وهــو طاهــي برغــر آلــي ، إلــى Bingo Box وهــو متجــر صغيــر يــدار بــدون 
بشــر بالكامــل ـفـي الصيــن ،         و Amazon Go ، وهــو ســوبر ماركــت بــدون كاشــير ، ينمــو 
اســتخدام الروبوتات والذكاء االصطناعي في قطاع البيع بالتجزئة بوتيرة ســريعة. وفقاً لشــركة 
IBM ، تهــدف 85٪ مــن شــركات البيــع بالتجزئــة و 79٪ مــن شــركات المنتجــات االســتهاكية   
**ساســل  ـفـي عمــل  الذكيــة للتخطيــط  إـلـى اســتخدام األتمتــة  الشــهيرة لألحذيــة والمابــس 
 Nike ، التوريــد بحلــول عــام 2021. علــى ســبيل المثــال ، صممــت العامــة التجاريــة والمعــدات
Inc. ، نظامــاً يتيــح للعمــاء إنشــاء تصميماتهــم وأحذيتهــم والخــروج مــن المتجــر وهــم يرتدونهــا. 
يســتخدم هذا النظام اآللي الجديد الواقع المعزز وأنظمة التتبع وعرض المجســمات وتنشــيط 

األصــوات لتحويــل تجربــة العميــل بشــكل يتــاءم تمامــاً مــع العامــة التجاريــة ومنتجاتهــا.

تــم اســتخدام األتمتــة والــذكاء االصطناعــي إلعــادة تصميــم نمــوذج صناعــة البيــع بالتجزئــة 
بأكملــه. ســيؤدي هــذا االنتقــال إلــى ظهــور مؤسســات ذات طبقــات إداريــة أقــل وقــوى عاملــة 
تتمتــع بمهــارات أفضــل وموثــوق بهــا مدعومــة ببيانــات وتحليــات آنيــة ولحظيــة. مــع وجــود 
كثــر تنوعــاً وأدواراً أحــدث مزيجــاً بيــن التكنولوجيــا وإدارة األعمــال ، ســيكون لــدى  فريــق عمــل أ

المؤسســات إمكانيــة اتخــاذ قــرار أســرع بكثيــر مــن أجــل زيــادة ســرعة وكفــاءة اإلنتاجيــة .

 Miso Robotics وهوروبوت. مساعد مطبخ مستقل تماماً ، اخترعه خبراء الذكاء االصطناعي في :Flippy فليبي  *
لمساعدة المطابخ التجارية على زيادة اإلنتاجية ، وضمان الجودة بشكل أفضل ، والسماح للموظفين البشريين بالتركيز 

على الخدمة المقدمة من المنزل.

سلسلة التوريد Supply Chain : سلسلة التوريد هي منظومة من المؤسسات، والناس، والتكنولوجيا، واألنشطة   **
والمعلومات والموارد المطلوبة لنقل المنتجات أو الخدمات من الموردين إلى العمالء .
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Real Estate  العقارات

دخــل الــذكاء االصطناعــي مؤخــراً فــي صناعــة العقــارات وأثـّـر بشــكل هائــل فــي هــذه الصناعة 
التــي تبلــغ قيمتهــا ترليونــات الــدوالرات بــدءاً مــن تجربــة البحــث عــن المنــزل إلــى توقــع اتجاهــات 

الســوق فــي قطــاع العقــارات فــي أغلــب دول العالــم .

بوابــات البحــث عــن المنــازل الذكيــة Smart Home Search Portals: مؤخــراً ، بــدأت 
تعــرض للجمهــور بوابــات البحــث التــي تدعــم الــذكاء االصطناعــي التــي تلبــي مــا يفضلــه العماء 
. ســتدعم هــذه البوابــات عــدداً أقــل مــن الخصائــص عاليــة الجــودة التــي تناســب احتياجــات 
العميــل بشــكل أفضــل. تســاعد روبوتــات الدردشــة علــى الــرد علــى أســئلة بســيطة لمســاعدة 
العمــاء المحتمليــن فــي العثــور علــى منزلهــم الــذي يرغبــون بشــرائه. مــع الــذكاء االصطناعــي 
كثــر ذكاًء يومــاً بعــد يــوم وســتكون قريبــاً قــادرة عـلـى  والتعلــم اآلـلـي ، أصبحــت Chatbots* أ
اإلجابــة علــى استفســارات البحــث المعقــدة مــن خــال األســئلة النصيــة والصوتيــة ، حيث يمكن 
الشــركات اآلن التركيــز بكفــاءة علــى صياغــة العقــود ، والــرد علــى الهواتــف ، وبنــاء عاقــات مــع 

العمــاء بينمــا تقــوم الحواســيب والخوارزميــات بأتمتــة الكثيــر مــن العمــل اليــدوي.

للــذكاء  يمكــن   :  Enhancing the Buying Process الشــراء  عمليــات  كفــاءة  زيــادة 
االصطناعــي التنبــؤ بحجــم ســوق العقــارات مــن خــال الجمــع بيــن بيانــات العمــاء وبيانــات 
الســوق. قــد تســاعد الروبوتــات الــوكاء قريبــاً ـفـي تقديــم تجربــة شــراء فريــدة للعمــاء. تقــدم 
Zenplace ، وهــي شــركة عقاريــة ناشــئة ، بالفعــل جــوالت بيــع قائمــة علــى الــذكاء االصطناعــي 
ـفـي تعزيــز إنتاجيــة الــوكاء  لعمائهــا. مــن المقــرر أن يلعــب الــذكاء االصطناعــي دوراً حيويــاً 
وتزويــد العمــاء بتجربــة مســتخدم مصممــة خصيصــاً لهــم ممــا يســاعد ـفـي زيــادة عمليــات 

البيــع.  

روبوت الدردشة Chatbots: هو برنامج حاسوبي مصمم لمحاكاة ذكية للمحادثات البشرية مع مستخدم واحد أو   *
مجموعة من المستخدمين عن طريق السمع أو الكتابة ويشار في بعض األحيان لها بكيانات المحادثة االصطناعي وغالباً 

ما يتم دمج هذه البرامج في نظم الحوار ألغراض مختلفة مثل الخدمات الشخصية أو الحصول على المعلومات .
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Healthcare الرعاية الصحية

عـلـى  وعاجهــا.  األمــراض  تشــخيص  ـفـي  بالفعــل  االصطناعــي  الــذكاء  حاليــاً  يســتخدم 
ســبيل المثــال ، IDx-DR هــو أول نظــام ذكاء اصطناعــي مســتقل عـلـى اإلطــاق يكتشــف 
الحالــة المرضيــة علــى الفــور. بدعــم مــن إدارة الغــذاء والــدواء األمريكيــة )FDA( لتقديــم الدعــم 
التشــخيصي للمرضــى ، حيــث يكتشــف عامــات اعتــال الشــبكية الســكري فــي صــور العيــن 
ثــم يســتخدم خوارزميــة إلنشــاء تشــخيص ناجــع ـفـي دقائــق. يمكــن أيضــاً اســتخدام الــذكاء 

االصطناعــي عـلـى نطــاق واســع ـفـي عــاج أمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة.

من أمثلة العاجات المدعومة بالذكاء االصطناعي :

يمكــن لألجهــزة الرابطــة بيــن الدمــاغ والكمبيوتــر )*BCIs( المدعومــة بالــذكاء االصطناعي   •
اســتعادة القــدرات العصبيــة ألولئــك الذيــن عانــوا مــن صدمــة عصبيــة فــي الماضــي مــن خــال 

خوارزميــات متخصصــة .

يقــول الخبــراء إن الــذكاء االصطناعــي ســيبني الجيــل التاـلـي مــن أجهــزة األشــعة التــي   •
تكــون دقيقــة ومفصلــة بمــا يكفــي لتحــل محــل الحاجــة إلــى عّينــات األنســجة المزعجــة وبطيئــة 

النتائــج . وينطبــق الشــيء نفســه علــى كافــة التحليــات المرضيــة أيضــاً.

سيســاعد الــذكاء االصطناعــي ـفـي ســد النقــص الحاصــل ـفـي مقدمــي الرعايــة الصحيــة   •
المدربيــن بشــكل جيــد ، مــن خــال روبوتــات جاهــزة ومبرمجــة ألغــراض المتابعــة للمرضــى ، ال 

ســيما فــي المناطــق النائيــة وأماكــن انتشــار األوبئــة.

األمــراض  تشــخيص  ـفـي  والممرضيــن  األطبــاء  االصطناعــي  الــذكاء  وجــود  سيســاعد 
بشــكل أســرع ، وباســتخدام البيانــات التــي تــم جمعهــا مــن خوارزميــات الــذكاء االصطناعــي ، 
ســيعملون علــى إيجــاد حلــول أفضــل مــن ناحيــة إيجــاد العــاج المائــم . لذلــك ، يصبــح مــن 
الضــروري لمقدمــي الرعايــة الصحيــة / أخصائيــي األشــعة / أخصائيــي علــم األمــراض تعلــم 

األجهزة الرابطة بين  الدماغ والكمبيوتر )BCIs(: وهي أجهزة تستخدم إشارات الدماغ وتحللها وتترجمها إلى أوامر   *
يتم نقلها إلى أجهزة اإلخراج التي تنفذ اإلجراءات المطلوبة. ال تستخدم BCIs مسارات اإلخراج العصبية والعضلية الطبيعية



8

مركز التطوير الرقمي

هــذه التقنيــات وتطبيقهــا.

الفرص وفيرة  - ما هي الخطوات التالية؟

تســتثمر الشــركات فــي مختلــف الصناعــات وتعتمــد بشــكل كبيــر علــى الــذكاء االصطناعــي 
والتقنيــات المرتبطــة بهــا. تعمــل الشــركات الكبيــرة عـلـى تحويــل تركيزهــا إـلـى تطويــر قــدرات 
الــذكاء االصطناعــي وتغييــر إســتراتيجية العمــل وفقــاً لذلــك التطــور ومواءمتهــا مــع التســارع 

المذهــل فــي تطــور الخوارزميــات.

مــع الفــرص الجديــدة التــي أوجدتهــا األتمتــة وأنمــاط الــذكاء االصطناعــي المختلفــة ، يتــم 
كثــر  إنشــاء أدوار جديــدة فــي كل مجــال مــن مجــاالت العمليــات التجاريــة. فيمــا يلــي بعــض مــن أ

أدوار الــذكاء االصطناعــي رواجــاً :

الــذكاء االصطناعــي / باحــث التعلــم اآللــي - مســؤول عــن تحســين خوارزميــات التعلــم   •
اآللــي وإيجــاد أفضــل الطــرق للوصــول إلــى الخوارزميــات المثلــى لتحســين األداء .

تطويــر برامــج الــذكاء االصطناعــي وإدارة البرامــج- تطويــر األنظمــة والبنــى التحتيــة التــي   •
يمكنهــا اســتخدام التعلــم اآللــي إلنتــاج رؤى تجاريــة مهمــة .

إجــراء  مــن  الباحثيــن  االصطناعــي  الــذكاء  يمكّــن  وتحليلهــا–  البيانــات  عــن  التنقيــب   •
تحليــل معمــق لمصــادر البيانــات الضخمــة ، وغالبــاً مــا يتــم إنشــاء وتدريــب أنظمــة للتعــرف 

عـلـى األنمــاط التــي ســتكون بالغــة األهميــة التخــاذ القــرارات .

تطبيقــات التعلــم اآللــي– يعتبــر الــذكاء االصطناعــي مســؤوالً عــن تطبيــق التعلــم اآللــي   •
أو إطــار عمــل الــذكاء االصطناعــي علــى مجموعــة واســعة مــن المشــاكل التــي تواجــه األعمــال 
كتشــاف المحتــوى االحتيالــي والتعــرف علــى اإليمــاءات فــي األجهــزة  ، مثــل تحليــل اإلعانــات وا

الحديثــة .

العالــم قبــل الــذكاء االصطناعــي ليــس هــو ذات العالــم بعــده، فالتغيــر يطــال كل شــيء 
حولنــا، ويصــل إـلـى كل القطاعــات ليغيرهــا بشــكل نهاـئـي، حيــث يمكــن للــذكاء االصطناعــي 
المســاهمة فــي تحســين كل منتــج أو خدمــة أو بنيــة تحتيــة موجــودة فــي كل دولــة مــن الــدول، 



9

عصر التحول .. كيف سيغير الذكاء االصطناعي واألتمتة طبيعة أعمالنا الحالية

وـفـي الحقيقــة فــإن الــذكاء االصطناعــي قادرعـلـى تحويــل مســتقبل البشــرية لألفضــل إذا مــا 
أُحســن اســتخدامه.

لنــا أْن نتخيــل مــا ســيحدث إذا تمكــن الــذكاء االصطناعــي مــن إتقــان التفكيــر القياســي 
كثر مرونة وإبداعاً، حيث يمكنه استخدام هذه القدرات الجديدة  والقدرة على التحليل بشكل أ
مــع قدراتــه الهائلــة علــى إجــراء العمليــات الحســابية للربــط بيــن موضوعــات شــديدة التنــوع، وال 
يبــدو فــي الظاهــر أي رابــط يجمــع بينهــا. علــى ســبيل المثــال يمكــن للــذكاء االصطناعــي حينهــا 
إيجــاد العاقــة التــي تربــط بيــن األمــراض وبيــن تغيــر المنــاخ، وهمــا موضوعــان مختلفــان.. إذا 
اســتطعنا تعليــم الــذكاء االصطناعــي القــدرة علــى القيــاس فإنــه سيســاهم بشــكل مذهــل فــي 

حــل المشــكات المعقــدة التــي تواجــه البشــر فــي هــذه الحيــاة. 

المصدر 

https://www.simplilearn.com/how-ai-and-automation-are-changing-
the-nature-of-work-article?source=next_read


