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  امللخص
ي يف هدف هذا البحث إىل التعرف على دور الُنظم اخلبرية كأحد تطبيقات الذكاء االصطناع

د، وأمهها إضافة املزيد صناعة واختاذ القرار األمين، حيث متتاز األنظمة اخلبرية 9لعديد من الفوائ
خلبري يوفر تفسريات على عملية صنع القرار األمين، 9إلضافة إىل أن النظام ا من القوة واملوضوعية

تخذة،
ُ
ة أنواع أساسية من النظم اخلربية وعادة ما يتم التمييز بني ثالث وتربيرات للقرارات األمنية امل

م اخلربة وهي على النحو اآليت: نظم اخلربة املبنية على القواعد، ونظم اخلربة املبنية على مثال، ونظ
  .املبنية على منوذج

 حتتاج ألفراد ذوي خربة ومهارة أن خصائص الُنظم اخلبرية ال كما اتضح من خالل هذا البحث
عكس من األنظمة التقليدية اليت يتطلب تشغيلها أفرادًا ميتلكون لتشغيلها واستخدامها، على ال

مات، ومتتلك الُنظم اخلبرية م املعلو مهارات وقدرات عالية وخربات يف استخدام احلاسوب ونُظ
ا، من أجل خلربات واالهتمام nا يف اmال األمين، لتسهيل استخدامهالقدرة على توافر املعرفة وا

اكل املعقدة والقائمة على املعرفة واخلربة يف أقل وقت ممكن، واالستفادة الوصول إىل حلول للمش
واحد، مع القدرة على توضيح احللول  من اخلربات البشرية النادرة يف أكثر من مكان يف وقت

  .املقرتحة للمشاكل
ناء األنظمة اخلبرية مكلف للمنظمة يف كثري من األحيان حلاجته لتوافر خربات واسعة ب إن

ات عالية، ولصعوبة توافر املعرفة، والقدرات املعرفية القليلة من جانب مستخدمي النظام، وقدر 
صنع ة من النظم. وخيتلف الدور الذي تلعبه الُنظم اخلبرية يف يت ال متكنهم من اإلستفادة الكاملوال
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ة على ما األخرى، حيث تعتمد النظم اخلبري القرارات األمنية عن ذلك الذي تلعبه نُظم املعلومات 
قد تعلمه العنصر البشري 9لفعل، وتقوم بتطبيق نتائج هذا التعلم يف ظروف ومواقف حمددة، 

البدائل  املعرفة الكافية ملتخذي القرار األمين، وتساعدهم يف مجع حيث إن الُنظم اخلبرية توفر
م التأكد، تقليل نسب اخلطأ وعالج حالة عد الالزمة يف عملية اختاذ القرارات، وهذا يفيد يف

و9لتايل تتخذ القرارات وفق منهجية علمية سليمة، كذلك فإن النظم اخلبرية؛ تساعد يف عملية 
  .أثناء العملمراقبة تنفيذ القرارات 
  .راألمين، اختاذ القرا القرار القرار،النظم اخلبرية،  الكلمات املفتاحية:

  
ABSTRACT 

 
This research aims to identify the role of expert systems as one of the applications 

of artificial intelligence in security decision-making and making, as expert systems 

have many benefits, the most important of which is adding more strength and 

objectivity to the security decision-making process, in addition to that the expert 

system provides explanations and justifications for the security decisions taken. 

Usually, a distinction is made between three basic types of expert systems, which 

are as follows: experience systems based on rules, experience systems based on an 

example, and experience systems based on a model. 

It was also evident through this research that the characteristics of expert systems do 

not need experienced and skilled individuals to operate and use them, unlike 

traditional systems whose operation requires individuals who possess high skills, 

capabilities, and experiences in the use of computers and information systems, and 

expert systems possess the ability to provide knowledge, experience and interest in 

them in The security field, to facilitate its use, in order to reach solutions to 

complex problems based on knowledge and experience in the least possible time, 

and to benefit from the scarce human expertise in more than one place at one time, 

with the ability to clarify the proposed solutions to the problems. 

Building expert systems is costly to the organization in many cases due to its need 

for the availability of wide expertise and high capabilities, and the difficulty of 

availability of knowledge, and limited knowledge capabilities on the part of the 

system users, which does not enable them to fully benefit from the systems. The 

role played by expert systems in security decision-making differs from that played 

by other information systems, as expert systems depend on what the human element 

has already learned, and they apply the results of this learning in specific 

circumstances and situations, as expert systems provide sufficient knowledge for 

security decision-makers. And it helps them in collecting the necessary alternatives 

in the decision-making process, and this is useful in reducing error rates and treating 

uncertainty, and thus decisions are taken according to a sound scientific 

methodology, as well as expert systems; Assist in the process of monitoring the 

implementation of decisions while working. 
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  املقدمة
الت، ويُعدُّ الذكاء االصطناعي الذي اتكنولوجيا املعلومات واالتصيتجه العامل حنو التسارع يف 

التكنولوجيا، واستفادت منها  حياكي العقل البشري داخل املنظمات من األنظمة اليت أفرز�ا
معظم املؤسسات إلضفاء مزيدًا من التطور والتحسن املستمر ألنظمتها وتداول البيا�ت 

  .واملعلومات بني أقسامها
يعمل على حماكات العقل البشري؛  اسوب املتطورة، الذياعي من أهم علوم احلاالصطن والذكاء

لذكية اليت تعمل على حماكاة وفهم منط العقل حيث يتبع هذا العلم اخلوارزميات والتقنيات ا
البشري، فالعقل يعمل على إرسال إشارات جلسم اإلنسان تتحكم بكافة العمليات والنشاطات 

النشاطات، وجنح هذا العلم؛ لكي حياكي هذه  وإحساس وتفكري وحركة، وجاء اليومية من شعور
اة الشعور من حزن، وفرح، وينقسم يف أغلبها، ومازال علم الذكاء االصطناعي يبحث يف حماك

الذكاء االصطناعي إىل عدة أقسام من ضمنها الُنظم اخلبرية؛ وهي عبارة عن برامج حاسوب 
  . جمال معنيان اخلبري يف حل مشكلة ما يفحتاكي يف عملها أسلوب اإلنس

ن عرضة للضياع فالنظام اخلبري يوفر الفرصة الواسعة لتوثيق املعرفة واخلربة اإلنسانية اليت قد تكو 
والنسيان، وقد تكون عرضة للزوال بصورٍة �ائية عند موت اخلبري اإلنساين، ومن �حية أخرى؛ 

ل نساين قد تكون معرضة للعوامة اليت يقوم nا اخلبري اإلفإن عملية اختاذ القرارات األمنية الصعب
اخلبري العتبارات ذاتية 9لدرجة  اإلنسانية، والنفسية املؤثرة على اجتاه ونوع القرار الذي مييل إليه

األوىل وليس لالعتبارات املوضوعية فقط، فاخلبري اإلنساين ال يستطيع يف كل األحوال أن يتجرد 
كلها على نوعية   ة اختاذ القرار، واليت تؤثروميوله وظرفه النفسي يف حلظعن مشاعره وعواطفه 

قدرة وموثوقية على اختاذ قرارات أمنية  القرار الذي يتخذه، وهذا ما جيعل النظام اخلبري أكرب
  .موضوعية إىل حٍد بعيٍد عن االعتبارات الذاتية اخلاصة
mاالت؛ حيث تشارًا واستخدامًا يف شىت اولقيت األنظمة اخلبرية جناحًا كبرياً، حيث لقيت ان

آالف األنظمة اخلبرية املستخدمة يف جماالت التشخيص سواء كان ذلك يف  يوجد اآلن
خيص الطيب أو تشخيص أعطال األجهزة، ويف السيطرة والتحكم، واالستكشاف، وإدارة التش

و وتعاظم دور األنظمة األعمال، وغريها من اmاالت ومن أمهها اmاالت األمنية، ويالحظ من



International Conference On Syariah & Law2021(ICONSYAL 2021)-Online 

Conference 

6th APRIL 2021 

 

134 

 

م أن هناك عددًا ملحوظًا من تطبيقات ١٩٨٦ة عام رية؛ حيث ذكرت دراسة إحصائياخلب
حة قدرت مبائتني نظام خبري يف عدة جماالت، وبعد سبع سنوات ذكرت األنظمة اخلبرية الناج

  .نظام خبري ٢٥٠٠دراسة مشاnة أ�ا وجدت 
هذه األنظمة ت ملا متتاز مة اخلبرية ويف شىت اmاالويف الوقت احلاضر تطورت العديد من األنظ

9لعديد من الفوائد، وأمهها إضافة املزيد من القوة واملوضوعية على عملية صنع القرار األمين، 
تخذة، 

ُ
مما حيتم على 9إلضافة إىل أن النظام اخلبري يوفر تفسريات وتربيرات للقرارات األمنية امل

برية عند اختاذ أي قرار أمين؛ ت األنظمة اخلالداخلية من استخدام تطبيقااإلدارة الُعليا يف وزارة 
فوزارة الداخلية بدولة اإلمارات العربية املتحدة هي الوزارة املسؤولة عن حتقيق أمن واستقرار 

  .اmتمع
ًا بكل ية اإلدارية واألمنية؛ أل�ا ترتبط أساسوتعترب عملية ُصنع واختاذ القرارات األمنية حمور العمل

ارية واألمنية نفسها، وأصبح مقدار النجاح الذي ميكن أن العملية اإلدما يدخل ضمن مكو�ت 
حتققه أي مؤسسة أمنية، رهن بقدرة وكفاءة اإلدارة على ممارسة عملية صنع واختاذ القرارات 

ة اختيار أسلوب عمل معني من بني عدد من األمنية بنجاح. واختاذ القرار األمين هو عملي
ءة العالية حياول أن يدعم قراره جبمع وحتليل املعلومات اليت مين ذو الكفاالبدائل، وُمتخذ القرار األ

متكنه من التنبؤ £سلوب العمل، الذي يعود عليه £حسن النتائج لتحقيق هدف معني، وتُتخذ 
سية املؤسسة األمنية. وبعض هذه القرارات رئيالقرارات بواسطة أشخاص يف خمتلف مستو¤ت 

  .، وبعضها فرعي يتخذه صغار املوظفنييون 9ملؤسسةيتخذها املديرون الرئيس
و9لتايل فإن القرار األمين يعرب عن مسار فعل اختاره متخذ القرار، 9عتباره أنسب وسيلة ُمتاحة 

  . تشغلهأمامه إلجناز اهلدف أو األهداف املأمولة حلل املشكلة اليت
خطورة األحداث األمنية مبا يتالئم دى مبثابة القدرة على تقدير م كما يعترب اختاذ القرار األمين

واملوقف األمين، وذلك بوضع أكثر من بديل الختيار أفضلها و9لسرعة املمكنة، ومبا يضمن 
  .قٍت ممكنٍ السيطرة على اخلطر األمين الناتج عن تفاقم األحداث األمنية £قل جهد و£قصر و 

  :أوًال: مشكلة البحث
إىل توفري العديد من الُنظم واألدوات علومات واالتصاالت ائل يف تكنولوجيا املطور اهلأدى الت

والوسائل اليت من شأ�ا خدمة اإلدارة األمنية الُعليا للقيام 9ختاذ القرارات املختلفة بوقت أقل 
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الذكاء ظم اخلبرية اليت تُعدُّ من أهم تطبيقات )، ومن ضمن هذه األنظمة هي الن١وبدقة متناهية(
   .(2)االصطناعي

عتمدة على  أثبتوقد 
ُ
الوقع العملي عدم قدرة األساليب التقليدية يف صنع واختاذ القرار األمين، امل

)، وتتمثل مشكلة البحث يف ١خربة القادة األمنيني يف ظل التقدم الذي يشهده عصر� احلايل(
 ُحتمد من املشاكل األمنية واليت الاختاذ القرار األمين ستؤدي إىل العديد  أن أي قصور يف عملية

)، نظراً لكثرة املخاطر األمنية اليت 9تت �دد كافة اmتمعات والدول، و9لتايل 9ت من ٢ها(عقبا
الضروري اجتاه أنظار القادة األمنيني لالستفادة من دور الُنظم اخلبرية يف صنع واختاذ القرارات 

      .(3)األمنية
اخلبرية كأحد تطبيقات الذكاء ظم النُ  ا البحث التعرف على دورولذا سنحاول من خالل هذ

  :االصطناعي يف صناعة واختاذ القرار األمين، من خالل احلدود البحثية التالية
  .احلدود املكانية: ستقتصر الدراسة على وزارة الداخلية بدولة اإلمارات العربية املتحدة -١
  .م٢٠٢٠ية عام حىت �ا-٢٠١٨الفرتة من عام احلدود الزمانية: ستقتصر الدراسة على  -٢
احلدود البشرية: ستقتصر على كافة العاملني بوزارة الداخلية من ضباط وصف ضباط  -٣

  .وإداريني
احلدود املوضوعية: ستقتصر الدراسة على موضوع "دور الُنظم اخلبرية كأحد تطبيقات  -٤

  ."ناعي يف صناعة واختاذ القرار األمينالذكاء االصط
  :نياً: تساؤالت البحث³

  :ذا البحث اإلجابة على التساؤالت التاليةول هسيحا
  ما أهم أنواع القرارات األمنية، وما أهم العوامل املؤثرة فيها؟ -١
  ما مدى االستفادة من الُنظم اخلبرية يف صنع واختاذ القرارات األمنية؟ -٢
  منية؟ظيف الُنظم اخلبرية لرتشيد القرارات األكيف ميكن تو  -٣

  :³لثاً: فرضيات البحث
هناك عالقة ذات داللة إحصائية ألثر الُنظم اخلبرية على صنع واختاذ كافة أنواع القرارات  -١

  .األمنية
  .هناك عالقة ذات داللة إحصائية ألثر توظيف الُنظم اخلبرية على ترشيد القرارات األمنية -٢
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رات األمنية برية على ز¤دة جودة القراعالقة ذات داللة إحصائية ألثر الُنظم اخلهناك  -٣
  .املعقدة

  :رابعاً: أهداف البحث
يسعى هذا البحث إىل حتقيق هدف أساسي، يتمثل يف التعرف على دور الُنظم اخلبرية يف صناعة 

وينبثق من هذا اهلدف  واختاذ القرار األمين "حنو اسرتاتيجية مبتكرة لصناعة القرار األمين"،
  :فرعية، تتمثل فيما يلي األساسي عدة أهداف

  .التعرف على أنواع القرارات األمنية وحتليل العوامل املؤثرة يف اختاذها -١
  .الكشف عن دور الُنظم اخلبرية يف صناعة واختاذ القرارات األمنية -٢
  . ُصنع واختاذ القرارات األمنيةاقرتاح اسرتاتيجية مبتكرة لالستفادة من الُنظم اخلبرية يف -٣

  :ة البحث: أمهيخامساً 
من أمهية موضوعه احلديث، وهو دور الُنظم اخلبرية كأحد تطبيقات هذا البحث  تنبثق أمهية

الذكاء االصطناعي يف صناعة واختاذ القرار األمين، حيث أن القرار األمين الرشيد يؤدي إىل 
اختاذ األمنية، وهذا يتطلب معرفة طرق وأساليب الوصول لألهداف املوضوعة يف املؤسسات 

ب احلديثة املعتمدة على الطرق الر¤ضية، ودور املعلومات يف سيما األساليالقرارات األمنية وال
اختاذ القرارات، والعوامل واالعتبارات اليت تؤثر يف عملية اختاذها وبعض املقرتحات اليت تساعد 

  :ا احلالية عن الدراسات السابقة، مبا يليعلى ز¤دة فاعليتها. وتتميز دراستن
برية يف اختاذ وصناعة القرار األمين، نظرًا ملا فقط على دور الُنظم اخلالدراسة احلالية تركز  -١

  .يشهده عاملنا احلاضر من تطور تكنولوجي على كافة املستو¤ت
الدراسة احلالية تقدم فكرة ابتكارية اعتمادًا على الُنظم اخلبرية لالستفادة منها يف صنع  -٢

  .منيةألواختاذ القرارات ا
  :رية وأمهية تطبيقية، وذلك على النحو التايلمهية إىل أمهية نظوميكن تقسيم هذه األ

األمهية النظرية: تتمثل يف بيان أنواع القرارات األمنية والعوامل املؤثرة فيها، وبيان كيفية  -١
وسائل يف الاالستفادة من النظم اخلبرية يف صنع واختاذ القرارات األمنية، 9عتبارها من أحدث 

  .وقتنا الراهن
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األمهية التطبيقية: تتمثل يف الرؤية االبتكارية اليت سيقدمها الباحث يف �اية هذا البحث،  -٢
واملتمثلة فيما ُيسمى بـ "اخلبري األمين اإللكرتوين"، وهو يُعدُّ من الُنظم اخلبريه ويساهم يف مجع 

  .هامناملعلومات وحتليلها ووضع البدائل واختيار األنسب 
  

  :سابقةسادساً: الدراسات ال
الدراسة األوىل: دراسة الباحث/ عبدهللا علي مبارك بومسره، بعنوان: القرار األمين ودوره يف إدارة 
األزمات األمنية "دراسة تطبيقية للقرارات األمنية يف إدارة األزمات األمنية بدولة اإلمارات العربية 

  .م٢٠١٢شرطة ديب، ديب،  وعلوم الشرطة، أكادميية وناملتحدة"، رسالة ماجستري، كلية القان
سعت الدراسة إىل حتقيق هدف أساسي، يتمثل يف التعرف على دور القرار األمين يف إدارة 
األزمات األمنية بدولة اإلمارات العربية املتحدة، وينبثق من هذا اهلدف األساسي جمموعة أهداف 

، عريف واألساليب واألنواعلقرار األمين من حيث التا فرعية تتمثل يف التايل: التعرف على مفهوم
وبيان نُظم القرارات األمنية والعوامل املؤثرة يف عملية اختاذ القرار األمين، والكشف على أهم 

  .املعوقات اليت تواجه عملية اختاذ القرارات األمنية
  :وقد توصلت الدراسة إىل العديد من النتائج، من أمهها

مات خالل السبعينيات طور ىف تكنولوجيا املعلو دعم القرارات حصادًا للتم لقد كانت نُظ -١
من القرن املاضي، وتطورت خالل الثمانينيات، ومل تكن تلك الطفرة ىف حد ذا�ا ثورة فنية بقدر 

  .ما كانت تطوراً طبيعياً لطريقة استخدام احلاسبات
ضاً، بل هي اصة، وال ¾يت 9ملال أيخلال شك أن القيادة ال ¾يت 9لتنصيب أو اإلعتبارات ا -٢

مواهب يعتمد عليها القائد، وتضفي عليها التجارب وقوة التفكري وسعة األفق قدرات خاصة و 
  .ورحابة الصدر مهارات رائعة جتعله ميسك بزمام األمور بثقة واقتدار

مدى توافر  لىإن جودة القرارات األمنية اليت تُتخذ يف مجيع املستو¤ت اإلدارية، تتوقف ع -٣
 
ُ
تخذ القرار، وتعتمد املعلومات على البيا�ت اليت يتم إعدادها تاحة للقائد األمين مُ املعلومات امل

  .وحتليلها، لتصبح يف شكل أكثر فائدة، وهلا قيمة للمسؤول ُمتخذ القرار
  

  :وأوصت الدراسة 9لعديد من التوصيات، من أمهها
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يف لدى القيادات والعاملني إلمناء التفكري األمين  مةالعمل على تصميم دورات تدريبية منظ -١
   .جمال إدارة األزمات األمنية

تكريس مناخ إداري يف املؤسسات األمنية يقوم على التفاهم واملشاركة بني مجيع املستو¤ت  -٢
 واالختصاصات الوظيفية عند إدارة األزمة؛ فالتنسيق التنظيمي إلدارة األزمات ينبغي أن يُبىن على

ا�ت واخلربات ذات العالقات Áدارة ها نشاطات وجهود كل الكينظومة تتفاعل وتتمازج فيم
األزمة، وأن يتمتع بدرجة عالية من املرونة متكنه من التكيف مع التغريات والظروف الشرطية 

   .الالزمة
بة، لو بناء وتنمية شبكة من االتصاالت الفعالة اليت تؤمن توافر املعلومات 9لسرعة املط -٣

ملماثلة، ووضع املؤشرات ملا سيرتتب عليها من د املشكلة أو املشكالت اوتعني يف حتديد أبعا
   .نتائج

الدراسة الثانية: دراسة الباحث/ ستيفن إيباراكي، بعنوان: التحد¤ت القابلة للحل 9لذكاء 
، يناير ٢٢، السنة ITU NEWS MAGAZINE االصطناعي"، حبث منشور يف جملة

  .م٢٠١٧
احلميدة للذكاء االصطناعي، فإنه ينطوي دها "رغم قوة اإلمكا�ت طلق الباحث من حقيقة مفاان

على بعض التحد¤ت اليت ال يستهان nا"، فقد صنف فريق من العلماء العاملني حلماية كوكب 
األرض من التهديدات الوجودية، والذكاء االصطناعي يُعد يف املرتبة األوىل من بني أكرب عشرة 

  .يدات تواجه اإلنسانيةد�
  :د توصلت الدراسة إىل العديد من النتائج، من أمههاقو 
من فرص  %٦٠ميثل أثكر التكنولوجيا على العمالة حتدً¤ 9لفعل، حيث أن أكثر من  -١

  .العمل ميكن أن تصبح مؤمتتة يف املستقبل القريب
 رتفاع تكاليف العمالة، يفا ¾يت الصني اآلن، بقاعد�ا التصنيعية وحاجتها إىل معاجلة -٢

  .اء االصطناعي واملستثمرين فيهصدارة منتجي حبوث الذك
  :وأوصت الدراسة 9لعديد من التوصيات، من أمهها

  .ضرورة فرض ضرائب على الروبوÑت اليت تلغي الوظائف -١
نطوي ت احلاجة إىل وجود قواعد إلنفاذ معايري أخالقية أو حتديد املسؤولية عن احلوادث اليت -٢

   .ئقعلى سيارات بدون سا
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اقرتاح قواعد بشأن الروبوÑت والذكاء االصطناعي، من أجل االستفادة الكاملة من  -٣
  .إمكا��ا االقتصادية، وضمان مستوى معياري من السالمة واألمن

 Artificial :، بعنوانI. Gupta, G. Nagpal الدراسة الثالثة: دراسة
Intelligence and Expert Systems ( واألنظمة اخلبريةالذكاء االصطناعي) ،

Stylus Publishing, LLC, 2020.  
سعت الدراسة إىل التعرف على بعض التطبيقات والتقنيات احلالية للذكاء االصطناعي كعامل 
مساعد يف حل املشكالت وإجناز املهام، حيث بدأت الدراسة 9لتعرف على خمتلف فروع الذكاء 

نظمة اخلبرية، والشبكات ، وهندسة املعرفة، واألاملنطق الرمسي، والتفكري ملاالصطناعي اليت تش
   .العصبية، واملنطق الضبايب، وما إىل ذلك

وقد عرضت الدراسة للعديد من اmاالت اليت ميكن االستفادة فيها من النظم اخلبرية ومن أمهها 
  .ترشيد القرارات األمنية اmاالت األمنية اليت 9تت يف حاجة ماسة هلذه النظم من أجل

  :سابعاً: منهجية البحث
وصفي 9ستخدام مجيع من أجل اإلجابة على التساؤالت املطروحة، مت االعتماد على املنهج ال

الطرق اليت تندرج حتته، حبيث تؤدي للكشف عن احلقيقة بواسطة طائفة من القواعد اليت �يمن 
رشد يف عملية اختاذ صل إىل نتيجة تساعد على العلى سري العمل األمين، وحتدد عملياته حىت ي

ات األمنية يف وزارة األمين ووصف الوضع الراهن لألساليب احلديثة لصنع واختاذ القرار  القرار
  .الداخلية بدولة اإلمارات العربية املتحدة اعتماداً على النظم اخلبرية

   
  اختاذها أنواع القرارات األمنية والعوامل املؤثرة يف املبحث األول-١

  :متهيد وتقسيم
 ليس هناك أدىن شك يف أن إدارة املنظمات األمنية يف وقتنا احلاضر أصبحت أكثر تعقيداً مما كان
عليه احلال يف أي وقٍت مضى؛ ويرجع السبب يف ذلك لنمو حجم املنظمات املطرد وصعوبة 

املتبادل ارات والتشابك والرتابط عملية اختاذ القرار واملعوقات واملؤثرات اليت حتيط بعملية اختاذ القر 
كثر خرى، هذه األسباب وغريها جتعل األعمال اإلدارية يف اجلهاز األمين أمع املنظمات األ

  .(1)تعقيداً 



International Conference On Syariah & Law2021(ICONSYAL 2021)-Online 

Conference 

6th APRIL 2021 

 

140 

 

وللتعرف على أنواع القرارات األمنية والعوامل املؤثرة فيها، سيتم تقسيم هذا املبحث إىل مطلبني، 
  :وذلك على النحو التايل

  .ةارات األمني: أنواع القر املطلب األول -
  .املطلب الثاين: العوامل املؤثرة يف اختاذ القرارات األمنية -

  املطلب األول
  ات األمنيةأنواع القرار 

تتباين وجهات النظر يف اختيار اُألسس اليت يتم مبوجبها تصنيف القرارات اإلدارية أو تعداد 
  قرارات مربجمة وقراراتيف اختاذها، فيقسمها إىل أنواعها، فهناك من مييز بينها وفقاً للجهد املبذول

 قرارات دميقراطية وقرارات غري مربجمة، وهناك من مييز بينها وفقًا لطريقة اختاذها، فيصنفها إىل
بريوقراطية، أما الذين يهتمون مبحتواها ومضمو�ا ومدى عموميتها ومشوليتها، فيميزون بني 

والقرارات  ون بني القرارات األوليةية، ويظل آخرون ممن مييز القرارات الفردية والقرارات التنظيم
تبعًا للظروف احمليطة nا أو الوقت  القطعية وفقًا لقو�ا، وكذلك فريق آخر يفرق بني القرارات

  .(2)الذي يستغرقه اختاذها، علماً £ن هذه التقسيمات ختضع للتداخل فيما بينها
أمهية يف حتديد ، ملا هلا من أنواع القرارات األمنية وسوف يتناول الباحث يف هذا املطلب أهم

  :(3)األساليب واألُطر اليت تعتمد يف إختاذ كل نوع منها
  :القرارات املربجمة والقرارات غري املربجمةأوًال: 

وُتسمى أيضًا القرارات (الروتينية)؛ فالقرارات املربجمة (الروتينية) تتصف £�ا تتكرر بصورة 
تكون هناك إجراءات شكلية مستقرة  ة واملعتادة، وغالبًا ماغالبًا 9ألعمال اجلاري مستمرة، وتتعلق

رات، حيث ميكن جدولتها أو برجمتها وفقاً لروتني معني، وميكن ذه القرامتر nا عملية اختاذ مثل ه
البت فيها بناًء على التجارب السابقة، وهذه القرارات تصدر عادًة بطريق تلقائي وفوري وال 

عادًة يف نطاق األعمال الكتابية. ومن  هد ذهين الختاذها، وتظهرتاج إىل دراسة وحتليل وجحت
نح أجازة ألحد العاملني 9ملؤسسة األمنية، أو القرار 9لتصريح له أمثلة هذه القرارات: القرار مب

  .(1)9خلروج قبل إنتهاء العمل الرمسي، أو القرار بتوزيع املكاتب ...اخل
�ا غري متكررة وغري روتينية، وغري حمددة جيداً، اليت تتصف £ة، فهي تلك غري املربجم أما القرارات

 حللها، وعادًة ما تظهر احلاجة الختاذ هذه النوعية من القرارات وال توجد إجراءات معروفة مسبقاً 
في عندما تواجه املؤسسة األمنية مشكلة ألول مرة، وال توجد خربات مسبقة بشأن كيفية حلها، ف
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لومات كافية، وال توجد أيضًا معايري واضحة عادًة ما يصعب جتميع مع هذا النوع من املشاكل
من بينها؛ ولذلك، فإن الظروف اليت تسود يف هذه احلالة هي ظروف  لتقييم البدائل واإلختيار

ت عدم ¾كد بشأن نتائج البدائل، ونتيجة هلذه اخلصائص، فإن كل قرار يتم صنعه وفقًا ملتطلبا
  .(2)ل هذا النوع من املشكالتوال توجد أمناط موحدة حل وظروف وخصائص املشكلة،

   :) التايل١رات غري املربجمة من خالل الشكل رقم (وميكن توضيح القرارات املربجمة والقرا
  (1) الشكل رقم

  (1)القرارات املربجمة والقرارات غري املربجمة
  :ة والقرارات الشخصية³نياً: القرارات التنظيمي

ا إىل تنظيمية وشخصية؛ فالقرارات التنظيمية تتضمن قواعد عًا ملدى عموميتهتقسم القرارات تب
عامة ملزمة تطبق على عدد غري حمدد من األفراد، وهي تُعدُّ مبثابة تشريعات ³نوية تصدرها 

ات ومنح السلطات والسياس اإلدارة بغرض إحكام األعمال املوكلة إليها، ومن أمثلة ذلك اللوائح،
العمل، وترتيبها يف اهليكل التنظيمي للمؤسسة األمنية، وحتديد  اع، وتعيني أجهزةالواجبة اإلتب

  .(2)العالقات بينها، إىل غري ذلك من املسائل التنظيمية
أما القرارات الشخصية، فهي اليت ختاطب فرد بذاته أو جمموعة حمددة من األفراد، كقرارات 

ت اليت ُمتنح للمنتسيب املؤسسة لرتقيات واملكافآها، والعالوات وايف الوظائف والفصل من التعيني
). وميكن توضيح القرارات التنظيمية والقرارات الشخصية من خالل الشكل ٣األمنية، وغري ذلك(

  :) التايل٢رقم (
  ): يوضح القرارات التنظيمية والقرارات الشخصية٢الشكل رقم (
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  :وقراطيةوالقرارات البري  ات الدميقراطيةالقرار  ³لثاً:
قسم األستاذ (دال) واألستاذ (لندبلوم) القرارات تبعًا لطريقة اختاذها، إذ مسيا النوع األول منها 
9لقرارات الدميقراطية، وهذا النوع يؤخذ عن طريق إشراك ومشاورة أكرب قدٍر ممكٍن من املعنيني 

ث جيمع رات 9لتصويت، حيتُتخذ هذه القرا ثلني عنهم، وغالباً مامبوضوع القرارات، أو إشراك مم
عليها مجيع املصوتني، أو تُتخذ 9ألغلبية، وnذا ختتلف عن القرارات البريوقراطية اليت يتم اختاذها 
وفقاً لتوزيع الصالحيات والتدرج اهلرمي يف املؤسسة األمنية، وهي nذا تعترب قرارات هرمية، وهذه 

رارات الدميقراطية تستمد ذوها، حيث أن القلذي يتمتع به متخا من احلق القانوين اتستمد قو�
قو�ا من القواعد والكوادر اإلدارية من األسفل وليس من األعلى كما هو احلال يف القرارات 

  .(1)البريوقراطية
  :(2)رابعاً: القرارات (اليقينية) والقرارات (التوقعية)

تخذ يف حالة القرارات اليت تُ  غري املؤكدة، أو رات املؤكدة والقراراتوُيشار إليها كذلك 9لقرا
تخذة يف 

ُ
التأكد الكامل والقرارات اليت تُتخذ يف حالة عدم التأكد. فأما القرارات اليقينية أو امل

ظل ظروف مؤكدة، فهي القرارات اإلعتيادية اليت تكون نتائجها معلومة يف ضوء التحليالت 
ة عن النتائج اخلاصة لومات Ñمة وكاملُمتخذ القرار مع رب السابقة، ويكون لدىوالتوقعات والتجا

9لقرار، وتتميز هذه القرارات بسهولة اختاذها وضمان نتائجها، ولذلك يفضل ختويل صالحية 
  .(1)اختاذها ألدىن املستو¤ت اإلدارية ذات العالقة املباشرة nا

تخذة يف حالة ع –غري املؤكدة  –أما القرارات التوقعية 
ُ
 لك اليت تُتخذ يفدم التأكد، فهي تأو امل

ظل ظروف غامضة، إما لعدم توافر املعلومات الكافية والصحيحة عنها أو لصعوبة التنبؤ بنتائجها 
أو أن هناك عددًا من النتائج لكل بديل، وال توجد معرفة 9حتماالت حدوث كل نتيجة من 

ارات يف ًا ما تُتخذ القر املختلفة، وكثري  املفاضلة بني البدائل هذه النتائج تساعد ُمتخذ القرار على
بعد أن تصل مرحلة البحث  (Risks) مثل هذه الظروف 9إلعتماد على املغامرة وتوقع املخاطر

والتحليل إىل نقطة النهاية دومنا نتيجة واضحة، أو عندما تكون هناك عدة بدائل غري ُمرضية، 
تخذ القرار،ويُعدُّ بديل واحد األفضل 9

ُ
ببعض احه تكون مهددة ولكن احتماالت جن لنسبة مل

  .(2)الصعو9ت
  :خامساً: القرارات املرجتلة والقرارات الرشيدة
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القرارات اإلرجتالية هي تلك القرارات اليت تُتخذ بشكٍل عشوائي، دون اإلستناد إىل أبسط القواعد 
ان من القرارات سرع ت الرشيدة، وهذا النوعواملقومات األساسية اليت تتطلبها عملية صنع القرارا

اضات والطلبات تنهال مطالبة 9لرجوع عن هذه القرارات، وتصحيح األوضاع ما جند االعرت 
واألخطار، أو إصدار تعليقات وتوضيحات مفسرة هلا، وهي nذا تكلف املؤسسة وقتًا وجهداً 

القرارات العالقات، يف حني أن  ليسا 9ليسريين، إضافة إىل إضعافها لثقة اجلماهري وأصحاب
فيها اجلهود ومجيع اإلمكانيات واملستلزمات األساسية اليت من شأ�ا هي اليت تتضافر  الرشيدة

   .(3)ز¤دة الدقة ومضاعفة النتائج اإلجيابية اليت تؤدي إىل حتقيق األهداف
يتخذ عنده وهناك تقسيمات أخرى غري ما تقدم، مثل التقسيم حبسب املستوى الذي يصنع و 

ذية)، أو حبسب درجة إحلاح الوقت يف صناعته والقرارات التنفيرارات التخطيطية القرار (الق
واختاذه، أو حبسب رجة ما يكفينا من احلصول على نتائج منه، فبعض القرارات تستهدف 
احلصول على أقصى النتائج، وبعضها اآلخر تكفي فيه درجة معينة من النتائج، وبعض القرارات 

فيها أو تعديلها حبسب مقتضيات خر ميكن الرجوع فيها، وبعضها اآل ائية وال ميكن الرجوع�
    .(1)املواقف اجلديدة

  :سادساً: القرارات االسرتاتيجية
القرارات اإلسرتاتيجية هي القرارات اليت تتخذها اإلدارة الُعليا، وتتعلق بكيان املؤسسة األمنية 

  .(2)تميز 9لثبات النسيبومستقبلها والبيئة احمليطة، وت
  

  العوامل املؤثرة يف اختاذ القرارات األمنية املطلب الثاين
واليت بدورها تؤثر على درجة رشد هذه تتأثر عملية اختاذ القرارات األمنية 9لعديد من العوامل، 

هذه  القرارات ومدى جناحها يف اإلستجابة حلاجة املؤسسة األمنية والبيئة واألفراد املستفيدين من
، هي: العوامل اإلنسانية، ملراجعني هلا، وهذه العوامل عدة أنواعاملؤسسة سواء العاملني nا، أو ا

)، ٣ر التنظيمية، ونظام املعلومات، والعوامل البيئية(ليمات، والعناصوالقوانني واألنظمة والتع
  :وميكننا تناوهلا على النحو التايل

  :أوًال: العوامل اإلنسانية
ار البديل األفضل، القرارات وتوجهها حنو اختي مل اإلنسانية اليت تؤثر علىد من العواهناك العدي

حساس، وهذا 9لتايل يتضمن ومن هذه العوامل ما خيص شخصية متخذي القرارات كاخلربة واإل
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املخاطرة، وبعض متخذي القرارات يعتمدون على توافر املعلومات املالئمة الختاذ القرار األنسب. 
لتنظيم، مما راكهم وإجتاها�م وقيمهم لفهم مشاكل اإن متخذي القرارات خيتلفون يف درجة إدهلذا ف

عداد لتحمل املخاطرة والبعض اآلخر بعض لديه اإلستينعكس على نوعية القرارات املتخذة؛ فال
  .(4)ذو اخلربة الطويلة يفضل جتنب مثل هذه املخاطر
أسلوب لهم ومعاونوه حبكم قرnم و¾ثريهم عليه، فكما يؤثر على رشد القرارات مساعدو املدير 

تفكريهم وطريقة عرضهم للموضوع، و9إلضافة إىل املساعدين، فإن هناك أيضًا املستشارين 
واملتخصصني، حيث يستعني املدير مبثل هؤالء األفراد؛ من أجل ضمان فاعلية القرارات  واخلرباء

ني، اختاذها اإلستعانة £داء خرباء متخصص املتصلة بنواحي فنية أو ختصصية، واليت يقتضي
 من اقرتاحات وتوصيات واستشارات على اختاذ القرارات و9لتايل فهم يساعدون مبا يقدمونه

  .(1)بة املبنية على احلقائقاألمنية الصائ
ومن العوامل اإلنسانية األخرى املرؤوسون، ويتمثل دورهم يف تعاو�م مع املدير ومشاركتهم له يف 

رار يف عملهم، اذ القرار عدم إحساسهم 9ألمن واالستقذ القرارات وتنفيذها، كما يؤثر يف اختاختا
  .(2)االجتماعي الذي يعملون ضمنهواملناخ 
  :قوانني واألنظمة والتعليمات³نياً: ال

وتلعب هذه اجلوانب دورًا كبريًا يف التأثري على متخذي القرارات، فهم يراعون عند اختاذ قرارا�م 
لإلبداع  هذه العناصر إحدى العقبات أمام املديردم تعارضها مع هذه اجلوانب، وقد تكون ع

معينة، إال أنه يف املقابل، فإن  ن أجل الوصول إىل األهداف التنظيمية يف ظروفواإلنطالق؛ م
األنظمة وغريها تساعد على عملية الرقابة وضبط عمليات اختاذ القرارات، وتزداد أمهية القوانني 

  .(3)جم اجلهاز األمين واجلهات املرتبطة بهوأثرها على اختاذ القرارات كلما زاد ح
  :³لثاً: العناصر التنظيمية

ستو¤ت اإلدارية، ويف قيم املدير والعاملني ومصاحلهم، ومدى وتتمثل يف منط التنظيم وتعدد امل
دير والعاملون، وطبيعة توافقها أو تعارضها، والضغوط اخلارجية والداخلية اليت يتعرض هلا امل

املعلومات والبيا�ت املطلوبة الختاذ القرار،  دارية اليت حيصل املدير من خالهلا علىاإلتصاالت اإل
د القرارات األمنية يعتمد على ُحسن هذه اإلتصاالت وسرعتها وفاعليتها يف تايل سالمة ورشو9ل

  .(4)أداء مهمتها
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املعلومات يف  ؤسسة األمنية، تتوقف سالمتها على وصولوجند أن عملية اختاذ قرار معني يف امل
الوقت املناسب؛ وبذلك فإن االتصاالت تعترب عملية أساسية وحيوية لكل منظمة؛ إذ nا تستمر 
حياة املنظمة �بضة، فنشاط اإلدارة للتخطيط والتنظيم واختاذ القرارات والتنسيق واإلشراف 

ادرة 9إلتصال اجليد يف أن يُؤدى إال عن طريق اإلتصاالت واملبواملتابعة والتقومي، هذا كله ال ميكن 
   .(1)الوقت املناسب

اختاذ القرارات، ففي حالة املركزية  وكذلك تؤثر درجة املركزية أو الالمركزية (التفويض) يف عملية
يطة، الشديدة تنحصر مجيع القرارات بيد املدير، وإهتمام الرؤساء الزايد 9ألعمال الروتينية البس

ية الشديدة قد تكون فراغ الناجم عن قلة العمل، وأن املركز بينما يشكو معظم املرؤوسني من ال
ًا وشيئًا متوار³ً على مر األ¤م، مما يصعب معه ن تقليدًا متبعواقع تفرضه طبيعة التنظيم، فتكو 

 مكثٍف لتغيري هذا حماولة تطبيق الالمركزية 9لوجه املطلوب، إذ حيتاج ذلك إىل جهٍد كبٍري وتدريبٍ 
لرؤساء واملرؤوسني ملمارسة قدٍر من الالمركزية اإلدارية املتوارثة، وتغيري اجتاهات االنوع من الرتبية 

). حيث أن املركزية الشديدة تزيد من أعباء ٢واملشاركة يف حتقيق األهداف( مبرونة األداء يسمح
لى رشد ية واملهمة يف التنظيم، مما قد يؤثر عاملدير، وحترمه التفرغ للتفكري يف املسائل اإلسرتاتيج

  .القرارات وعقالنيتها
دير عن بعض اختصاصاته ومن هنا، فإن الالمركزية والتفويض يف اختاذ القرارات يعترب تنازًال من امل

وصالحياته للمستو¤ت اإلدارية األدىن، وهذا يؤدي بدوره إىل تنمية قدرات املرؤوسني وز¤دة 
اختاذ القرارات، وتوفري كوادر إدارية وحتملهم املسؤولية، وحتقيق السرعة يف رضاهم الوظيفي 

  .هاجديدة، وز¤دة تقبل املرؤوسني للقرارات وُحسن تنفيذ
رؤوسني ال يتحمل تبعات التفويض، إما لنقص قدرا�م الذاتية وعدم أهليتهم وإن بعض امل

 ند نقطة اختاذ القرار، وإما خلوفهم منومهارا�م العملية أو العلمية، وإما لنقص املعلومات ع
  .سبةالوقوع يف اخلطأ وما جيره ذلك من حما

ن عبد العزيز رضي هللا عنه لقد كان التفويض موجود يف عصور اإلسالم األوىل؛ إذ كان عمر ب
يكتب إىل عبد احلميد بن عبد الرمحن عامله على املدينة يف املظامل، َفُريادُه فيها فكتب إليه: إنه 

َكتبُت إليك  شاه لكتبت إيل: أذكر أم أنثى؟ ولو  يل يل أين لو كتبُت لك أن تُعطي رجالً خيُ 
ا لكتبت: ضائنة أم معز؟ فإذا كتبت لو كتبُت £حدمه£حدمها لكتبت إيل: أصغرية أم كبرية؟ و 

  .(1)إليك فنفذ وال ترد علي والسالم
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 الجتماعية بني أفراد التنظيم) تؤثر يفوكذلك، فإن التنظيمات غري الرمسية (العالقات الشخصية وا
ار؛ حيث جيب مراعاة وجود مثل هذه التنظيمات ضمن التنظيم الرمسي، ومراعاة عملية اختاذ القر 
  .(2)الوقت نفسه عدم إعطائها الفرصة إلعاقة تنفيذ القرارات مصاحلها، ويف

  :رابعاً: نظام املعلومات
متها وسالتكامل املعلومات الضرورية ومدى دقتها إن فعالية القرارات تتوقف على مدى توافر و 

ومدى تنظيمها؛ حبيث ميكن استخدامها واإلستفادة منها، وأن حاجات صانعي القرارات من 
البًا ما تكون غري متوقعة؛ حيث غالبًا ما تواجههم حاالت فريدة ومشاكل جديدة املعلومات غ

إىل  إن صانع القرار ما يفوض مجع املعلوماتاليت ال ميكن أن تتحمل الرتوي واإلنتظار، وعادًة ف
ليت فون nذه العملية صعو9ت من حيث إقتناء املعلومات ااملوظفني املختصني. ويالقي املكل

    .(3)اجات املطلوبةتستجيب للح
ويرى الباحث أن قدرة املؤسسات األمنية على توفري املعلومات الضرورية وبسرعة يعترب املطلب 

  .املواقف عملية اختاذ القرارات األمنية يف كافةاألساسي لرتشيد 
  :خامساً: العوامل البيئية والضغوط األخرى

قرارات، وهي طبيعة النظام االقتصادي هناك العديد من العوامل اليت تؤثر على رشد اختاذ ال
 والسياسي القائم، والتقاليد اإلجتماعية، والقيم الروحية والدينية، ُيضاف إليها الضغوط اليت

ء واملرؤوسني واملصاحل ثل مراكز القوى داخل التنظيم، والرؤسايتعرض هلا املديرون؛ سواًء داخلية م
خلارجية فمن منطلق أن املنظمة متثل خلية من خال¤ . أما الضغوط ااملتعارضة بني أعضاء التنظيم

ى هذا اmتمع، ومن اmتمع الناشطة، فإن قرارا�ا البد وأن تؤثر بصورة مباشرة أو غري مباشرة عل
  .(1)9ألضرار حىت ولو كانت بسيطةت اmتمع £�ا قرارات قد تعود عليه مث تعارض بعض وحدا

العام، والضغوط االقتصادية، مثل السياسة املالية للحكومة،  ومن أمثلة الضغوط اخلارجية الرأي
  .9إلضافة إىل ضغوط أجهزة الرقابة؛ سواء الداخلية أم اخلارجية

تاح الختاذها، و امل املؤثرة على اختاذ القرارات االعو ومن 
ُ
مدى درجة اإلحلاح ألمنية الوقت امل

تاح، ومدى قدرة الختاذها، فطبيعة املشكلة املطروحة تلعب دورًا يف ضي
ُ
ق أو اتساع الوقت امل

 املدير، ومتخذي القرار على التوفيق بني هذه العناصر وسرعة إجياد احلل املطلوب هلا. وميكن
  :ايل) الت٣ذ القرارات من خالل الشكل رقم (توضيح العوامل املؤثر يف صناعة واختا

  (2)) العوامل املؤثرة يف اختاذ القرارات٣والشكل رقم (
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  مدى االستفادة من الُنظم اخلبرية يف ُصنع واختاذ القرارات األمنية املبحث الثاين-٢
  :متهيد وتقسيم

يف القرن العشرين، ور التكنولوجي اهلائل اختاذ القرار نتيجة للتط برزت األساليب احلديثة يف
وتوسع وتعقد  تطور اهلائل الذي شهدته اإلدارة احلديثة، وتضخم حجم التنظيمات اإلداريةوال

نشاطا�ا وطموح أهدافها، وتغري الظروف البيئية اليت تعمل يف إطارها، وإرتقاء مستوى التعليم 
اهري اليت تفرض ضغوطاً على ا، وضرورة استجابة القادة األمنيني ملطالب اجلموالثقافة للعاملني فيه

مهارات العلمية والفنية اليت ت األمنية للت، مما تطلب اكتساب متخذي القرارامراكز اختاذ القرارا
متكنهم من استخدام الطرق واألساليب ذات الطابع العلمي الختاذ قرارا�م. كل هذه األسباب 

ية يف اختاذ القرارات األممنية اليت يرى تحول من األساليب التقليدية إىل األساليب العلمأدت إىل ال
  .(1)ارات األمنيةة اختاذ القر لُكتَّاب أ�ا تسهم يف ترشيد عمليأغلب ا

وللتعرف على مدى االستفادة من الُنظم اخلبرية يف ُصنع واختاذ القرارات األمنية، سيتم تقسيم هذا 
  :لبني، وذلك على النحو التايلاملبحث إىل مط

  .لُنظم اخلبرية يف صنع واختاذ القرار األمينمفهوم وخصائص ااملطلب األول:  -
ُمبتكرة لالستفادة من الُنظم اخلبرية يف صنع واختاذ القرارات املطلب الثاين: حنو اسرتاتيجية  -

  .األمنية
  املطلب األول

  القرار األمين مفهوم وخصائص الُنظم اخلبرية يف صنع واختاذ
  :أوًال: مفهوم األنظمة اخلبرية

  :أهم املفاهيم املرتبطة 9لنظم اخلبرية ومنها
   :النظام -١

£نه: "طريقة حمددة ميكن اتباعها 9ستمرار  (Webster's) يعرف النظام يف قاموس ويبسرت
لمة "نظام" إلجناز عمل، أو أداء مهمة معينة"، ويتفق هذا التعريف مع االستخدام الشائع الك

من  مهمة معينة، وعليه فإن النظام عبارة عن جمموعة £نه طريقة أداء عمل أو خطوات تنفيذ
توي على أكثر من عنصر واحد، وأهم ما تتسم به إذ البد للنظام أن حياملكو�ت أو العناصر، 

  .(1)هذه املكو�ت أ�ا
  .ت مرتابطة بشكل منطقيمكو�ت متفاعلة مع بعضها، أي ينبغي أن تكون هذه املكو� أ.
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  .املكو�ت ضمن آلية معينةنة أي أن تعمل هذه تعمل داخل حدود معي ب.
ملكو�ت متفاعلة فيما بينها إلجناز لتحقيق غرض معني؛ حيث تعمل هذه العناصر أو ا ج.

  .هدف، أو أهداف مشرتكة
   :اخلربة -٢

مل ما وتكتسب عن طريق التدريب والقراءة تُعرف اخلربة £�ا: املعرفة الواسعة احملددة ملهمة أو ع
9عتبارها املقدرة املتفوقة على  (Fredrick&Libbe) فها فريدرك وليبة، كما عر والتجرب

كمية كبرية من املعلومات وتنظيمها وتطويرها من خالل عملية تدرجيية متسقة استيعاب اخلبري ل
اس من املعرفة السابقة من التجريد لبعد أو مضمون معني للمعلومات، وذلك على أس

  .(2)ار اخلبرياليت تقوده إىل إصدار احلكم الشخصي واختاذ القر واإلجراءات االستداللية 
   :اخلبري -٣

الشخص الذي ميتلك ويكتسب قدرًا من اخلربة تؤهله أن يكون خبرية يف جمال معني، وقد قدم 
  :العديد من املؤلفني والعلماء أكثر من تعريف لألنظمة اخلبرية

ن أنظمة قادرة على تقدمي حلول ملشاكل عرفها "لوكس وفان دير جاب" على أ�ا: "عبارة ع
ادرة على إعطاء املشورة سواء مبستوى أعلى أو مستوى جمال معني، أو هي النظم الق معينة يف

مماثل لتلك اليت يتم تقدميها من قبل اخلرباء البشر يف نفس اmال، ومن هنا أصبح بناء الُنظم 
  .(3)"اخلبرية وتطبيقها يف جماالت متنوعة موضوعاً منفصًال ومعروفة كما هندسة املعرفة

على أ�ا: "نوع  ( Mockler&Dologite, 2002:13) "وعرفها "موكلري ودولوجيت
من برامج احلاسب، اليت ميكنها أن ترشد وحتلل وتدلل وتتصل وتشري وتصمم وتفحص وتشرح 
وتتنبأ وتتصور وتعرف وتفسر وحتدد وتتعلم وتدبر ومتسح وحتفظ وتقدم وجتدد وختترب وتعلم، وهي 

  .(1)"تستخدم يف حل املشاكل اليت حتتاج إىل خرباء حللها
عرفها البعض £�ا: "هي أنظمة تعمل يف أبسط أشكاهلا عن طريق التفاعل مع املستخدم كذلك 

من خالل سؤاله عدة أسئلة حول املشكلة معتمدة على قواعد املعرفة لديه، بعدها يضيف النظام 
اخلبري هذه احلقائق إىل ذاكرة عمله؛ ويقوم النظام اخلبري 9شتقاق االستنتاجات من خالل حمرك 

  .(2)"دالل الذي يعتمد على احلقائق املوجودة يف ذاكرة العمل وقواعد املعرفةاالست
وعرفها البعض £�ا: "عبارة عن بر�مج حاسوب حيتوي على خربة اإلنسان وملكة التمييز وقواعد 
االستنتاج والبديهية وخربات أخرى لتقدمي نصائح وحلول يف ختصص أو جمال معني، وميكن 
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زين واحملافظة على اخلربة النادرة اليت توجد عند عدد من اخلرباء، واليت يكون من للنظام اخلبري التخ
الصعب استشار�م يف أي حلظة عند اللزوم، وبعبارة أخرى؛ فإن النظام اخلبري حياول تقليد أو 

  .(3)"حماكاة اإلنسان يف تفكريه وطريقته يف حل املشكالت يف جمال معني
  :(4)ثة أنواع أساسية من النظم اخلربية وهي على النحو اآليتوعادة ما يتم التمييز بني ثال

نظم اخلربة املبنية على القواعد: حيث يقوم النظام بتشغيل سلسلة من القواعد للتوصل إىل  -١
  .استنتاج معني بشأن حل املشكلة وذلك وفقاً للمعطيات املمنوحة للنظام

ستمد استنتاجا�ا من مقارنة موقف معني مع نظم اخلربة املبنية على مثال: وهي تلك اليت ت -٢
  .مثال خمتزن يف قاعدة املعرفة اخلاصة 9لنظام

نظم اخلربة املبنية على منوذج: وتعترب هذه النظم مفيدة يف تشخيص املشكالت اليت تعاين  -٣
منها معدات أو آالت أو أجهزة معينة؛ حيث حيتوي النظام على منوذج مثايل للمعدات املطلوب 

  .يصها، ويستخدم هذا النموذج يف حتديد جماالت اخللل فيهاتشخ
  :³نياً: خصائص األنظمة اخلبرية يف صنع واختاذ القرار األمين

لبيان خصائص النظام اخلبري يف صنع واختاذ القرار األمين ينبغي أن يُقارن 9لربامج واألنظمة 
يعاجل املعرفة بينما الرب�مج التقليدي يعاجل التقليدية؛ إذ أن الفرق بني اإلثنني هو أن النظام اخلبري 

البيا�ت، و9لتايل هناك جمموعة من اخلصائص اليت متيز األنظمة اخلبرية، فأهم خصائص األنظمة 
اخلبرية تتمثل يف القدرة يف احلصول على املعرفة واخلربات البشرية النادرة وحفظها، وتسهيل 

املبنية على املعرفة واخلربة للمشاكل املعقدة يف زمن استخدامها يف جمال معني، وتقدمي احللول 
قياسي مع املقدرة على النظر إىل املشكلة من زوا¤ متعددة، وحتقيق املشاركة اإلنسانية يف 
االستفادة من اخلربات البشرية النادرة؛ وذلك بتوفري هذه اخلربات يف أكثر من مكان يف وقت 

املقرتحة للمشاكل مع القدرة على التعامل مع املعلومات واحد، والقدرة على شرح أسباب احللول 
  .(1)الرمزية، مثل: الرسومات اهلندسية، واستخالص النتائج من هذه الرسومات

  :(2)فيما أورد کلمنت أن أهم خصائص النظم اخلبرية هي على النحو اآليت
  .معاجلة املشاكل اليت ال يعرف هلا خوارزمية حمددة -١
  .عزولة عن قاعدة االستنتاج وهذا يسهل عملية إضافة معرفة جديدةتكون املعرفة م -٢
قادر على عرض معلوماته بصورة يفهمها املستخدم و9لتايل فمن خالل فهمه ميكنه أن  -٣

  .يتعلم
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  .يستطيع أن يوضح للمستخدم كيف توصل إىل استنتاجه -٤
طي استنتاجه للمستخدم  يتفاعل النظام اخلبري مع املستخدم إذ يسأل جمموعة أسئلة ويع -٥

  .كالتشخيص مثالً ويقدم كذلك املعاجلة املقرتحة
يعمل 9لسرعة اليت يتطلبها املوقف، وهذا يعين أن تكون سرعة املعاجلة بنفس سرعة احلدث  -٦

لألنظمة اليت تتفاعل مع اإلنسان، وبسرعة الوقت احلقيقي لألنظمة اليت تتخاطب مع أنظمة 
  .أخرى

  .قارب لألسلوب البشري يف حل املشكالت املعقدةيستخدم أسلوب م -٧
  .يتعامل مع الفرضيات بشكل متزامن وبدقة وسرعة عالية -٨
  .وجود حل متخصص لكل مشكلة ولكن فئة متجانسة من املشاكل -٩

  .يعمل مبستوى علمي واستشاري ³بت ال يتذبذب -١٠
  .معني يتطلب بناؤه متثيل كميات هائلة من املعارف اخلاصة مبجال -١١
  .يعاجل البيا�ت الرمزية غري الرقمية من خالل عمليات التحليل، واملقارنة املنطقية -١٢

وميكن توضيح خصائص النظظم اخلبرية يف صنع واختاذ القرارات األمنية من خالل الشكل رقم 
  :) التايل٤(

  (1)): خصائص النظم اخلبرية يف صنع واختاذ القرار األمين٤الشكل رقم (
لباحث أن خصائص الُنظم اخلبرية ال حتتاج ألفراد ذوي خربة ومهارة لتشغيلها ويرى ا

واستخدامها، على العكس من األنظمة التقليدية اليت يتطلب تشغيلها أفرادًا ميتلكون مهارات 
  .وقدرات عالية وخربات يف استخدام احلاسوب ونُظم املعلومات

  يا�تة وقواعد البف) مقارنة بني قواعد املعر ١جدول (
   
  :) يوضح أهم الفروق بني قواعد املعرفة وقواعد البيا�ت١واجلدول رقم ( 

ويتبني للباحث أن خصائص الُنظم اخلبرية متتلك القدرة على توافر املعرفة واخلربات واالهتمام nا 
القائمة و يف اmال األمين، لتسهيل استخدامها، من أجل الوصول إىل حلول للمشاكل املعقدة 

املعرفة واخلربة يف أقل وقت ممكن، واالستفادة من اخلربات البشرية النادرة يف أكثر من مكان على 
  .(1)يف وقت واحد، مع القدرة على توضيح احللول املقرتحة للمشاكل

  :³لثاً: فوائد ومعيقات استخدام األنظمة اخلبرية يف صنع واختاذ القرار األمين
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ا النظم اخلبرية يف جمال صنع واختاذ القرار األمين؛ ولعل أهم ليت تتمتع nاهناك عدد من الفوائد 
  :(2)فوائدها تتمثل يف

  .احلصول على اخلربة النادرة لدى اخلرباء يف خمتلف التخصصات -١
ز¤دة اإلنتاجية من خالل خفض تكاليف االستعانة 9خلرباء والتكاليف الناجتة عن أخطاء  -٢

  .العنصر البشري
خرجات، واملرونة يف متكني املستخدم من طرح أسئلة من قبيل ملاذا؟ وكيف؟ دة جودة امل¤ز  -٣

  .مت تعديل املدخالت من املعلومات بناء على إجا9ت هذه األسئلة
العمل يف ظروف خطرية مثل: العمل يف درجات حرارة أو رطوبة مرتفعة أو مناطق nا  -٤

  .غازات ضارة 9إلنسان
غري كاملة أو مؤكدة؛ حيث يستطيع النظام التعامل مع  عمل مبعلوماتلاملقدرة على ا -٥

  .معلومات احتمالية وتقدمي أفضل مشورة ممكنة يف ضوء هذه املعلومات
  .إمكانية نقل املعرفة إىل أمكنة بعيدة -٦
حفظ املعلومات يف صورة حية ونشطة ويتمثل ذلك يف أ�ا ال تتعرض ملا يتعرض له البشر  -٧

  .رهاقإمن تعب و 
  .درة على تطوير قدرات مستخدميها 9لتدريب واكتساب اخلربة من النظامالق -٨
كما رأي البعض أن: "النظم اخلبرية تتميز £�ا تستخدم يف حل املشكالت واختاذ القرارات يف  

األماكن اليت يكون فيها اخلرباء البشر مكلفني مادية، أو يكونوا قادرون أو قالئل أو غري 
يف عدة أماكن يف الوقت نفسه؛ وبذلك فإن الُنظم اخلبرية تعمل على  ، أو حنتاجهمنمتواجدي

ز¤دة الكفاءة يف إجناز األعمال، وز¤دة مرونة العمل األمين، وحتقيق درجة رضا أكرب 
ملستخدميها، كما أ�ا تساعد يف حل املشكالت املتعلقة بنقص عدد املتخصصني أو اخلرباء يف 

ا سبق؛ فإن الُنظم اخلبرية تساعد يف التغلب على بعض الصعو9ت وإىل جانب م ،اmاالت األمنية
اخلاصة حبفظ معارف اخلرباء يف اmاالت املوضوعية املختلفة، ومبا أ�ا تقوم بدور اخلبري فهي 
تسمح بتوفري جهود اخلرباء للقيام مبهام خالقة وأكثر أمهية، كما أ�ا جتعل مستخدم النظام 

ه اخلبري نتيجة تعبه وإجهاده، وجتعل املعارف واخلربات متوافرة حىت يف طأ قد يقع فيخيتفادي أي 
ظل غياب اخلبري، أو بعده ألي سبب من األسباب، فهي قادرة على العمل أربعة وعشرين 

  .(1)ساعة، وبذلك فإ�ا تسمح بز¤دة اإلنتاجية
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املنظمات وخاصة  انتشارها يف عومن �حية أخرى تواجه األنظمة اخلبرية معيقات حتد من توس 
  :(2)يف املؤسسات األمنية، ومنها

  .التكلفة املرتفعة هلا -١
  .عدم توفر املعرفة واخلربة لدى العاملني -٢
  .تتطلب تغيري على مستوى اهليكل اإلداري والتنظيمي -٣
   .مةتتطلب عملية إدارة التغيري يف املنظمة إلدارة التوقعات السلبية لوجود تلك األنظ -٤
  .ب عملية تطوير وحتسني مستمرةتتطل -٥
  :(3)وهناك عوامل أخرى قد حتد من توسع وانتشار األنظمة اخلبرية وحىت طريقة عملها 
حسن 9ستغالل خربته وال عدم وجود القدرة على جتديد املعارف، فالنظام اخلبري ال يت -١

  .يستطيع تنمية قاعدة معارفه إال يف استثناءات حمدودة
ثيل املعارف، رغم التحسينات احلديثة إال أنه مازال هناك صعو9ت يف دودية طرق متحم -٢

  .متثيل، وتشغيل املعارف
، و9لتايل افتقار النظام اخلبري للمعارف العميقة للظواهر وما حييط nا واليت حتسن التفكري -٣

  .حمدودية طرق التفكري
  .كايف ملستعمليه خاصة للمبتدئنيقدم الشرح الاالفتقار القدرات الشرح، فالنظام اخلبري ال ي -٤
  .عدم مرونة منهجية األنظمة اخلبرية، أي ال تتأقلم مع الوضع احلديث -٥

حلاجته لتوافر خربات  ويرى الباحث أن بناء األنظمة اخلبرية مكلف للمنظمة يف كثري من األحيان
ن جانب مستخدمي ية القليلة مواسعة وقدرات عالية، ولصعوبة توافر املعرفة، والقدرات املعرف

  .النظام، واليت ال متكنهم من اإلستفادة الكاملة من النظم
إن مدى مشاركة مستخدمني النظام خالل مراحل بنائه يساهم يف جناح األنظمة اخلبرية أيضاً؛ 

القات جيدة مع مطوري النظام وإجياد احلد األدىن من االهتمام جبودة النظام، أما فهذا يبين ع
رجاع السبب يف جناح األنظمة اخلبرية بصورة نسبية إىل دعم اإلدارة له ومدی ثاً، فيمكن إ³ل

  .(1)إدراكها لقيمة وأمهية النظام
يف صنع واختاذ القرارات أما عن األسباب الرئيسية لفشل األنظمة اخلبرية يف حتقيق أهدافها 

  :األمنية، فنذكر منها
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متخصص يف حلها مثل: االزمات األمنية  يعرف خبري اختيار املشاكل اليت ال حل هلا وال -١
الغامضة، واملشاكل اليت ليس هلا تعريف واضح وغري حمددة النطاق مثل مشاكل التخطيط 

وحمددات صعبة الفهم أو التفسري،  االسرتاتيجي، أيضًا املشاكل اليت يعتمد حلها على عوامل
وبئة، أو املشاكل اليت تكون فيها  nا مثل: األ وكذلك املشاكل اليت يصعب التنبؤ 9لعوامل املؤثرة

كلفة اخلطأ يف احلل عالية جداً، مبعىن آخر؛ فإن اخلطأ يف اختيار املشكلة اليت تتطلب بناء النظام 
  .(2)قد تسبب فشل النظام اخلبري اخلبري يعترب أحد أهم وأخطر العوامل اليت

تخدام األنظمة اخلبرية إذا  اطة تربير اسعدم االنتباه ملربرات استخدام النظام، فيمكن بس -٢
كان النظام اخلبري يعطي نتائج مشاnة لتلك النتائج اليت يعطيها اخلبري البشري، ويف نفس الوقت 

  .(3)االستعانة 9لنظامال يستطيع املستخدم النهائي إعطاء نفس النتائج دون 
  

نع واختاذ القرارات م اخلبرية يف صُ حنو اسرتاتيجية مبتكرة لالستفادة من الُنظ املطلب الثاين
  األمنية

خيتلف الدور الذي تلعبه الُنظم اخلبرية يف صنع القرارات عن ذلك الذي تلعبه ُنظم املعلومات 
ت اإلدارية وُنظم دعم القرار؛ فنظم معاجلة األخرى، مثل: ُنظم معاجلة البيا�ت وُنظم املعلوما

صانع القرار £دوات حتديد املشكلة، وجتميع زان على تزويد البيا�ت ونُظم املعلومات اإلدارية ترتك
البيا�ت لكي يفهم متاماً الظروف احمليطة 9ملشكلة، وُنظم دعم القرار تساعده 9إلضافة إىل ذلك 

املشكلة، و9لتايل فإن هذه الُنظم تساعد يف تنمية خربات التعلم التعرف على األفكار البديلة حلل 
برية؛ فهي تعتمد على ما قد تعلمه العنصر البشري 9لفعل، أما النظم اخل لدى العنصر البشري،

  .(1)وتقوم بتطبيق نتائج هذا التعلم يف ظروف ومواقف حمددة
ديد املشاكل وتشخيصها والوصول إىل فالُنظم اخلبرية تعتمد على أدوات الذكاء االصطناعي يف حت

ة، كما أن لديها املقدرة على  قاعدة املعرفاملعلومات اليت تستخدم يف حلها من خالل املتاح يف
حتديد بدائل حلل املشكلة وتقييمها واقرتاح احلل املناسب هلا، ورغم أن تقييم احلل يعترب من 

له املنطق الذي يساعده يف القيام nذه  مسؤولية مستخدم النظام، إال أن النظام اخلبري يوفر
للقيام بدور النصح وتقدمي املشورة بدالً جمال األعمال  العملية، وعادة ما تستخدم النظم اخلبرية يف

من صنع القرار ذاته؛ فمن األفضل دائمًا أن ميارس العنصر البشري نفوذًا يعرتض فيه على 
  .(2)خمرجات احلاسبات اآللية
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لى أن الُنظم اخلبرية توفر املعرفة الكافية ملتخذي القرار األمين، وتساعدهم يف كما أكد البعض ع
مة يف عملية اختاذ القرارات، وهذا يفيد يف تقليل نسب اخلطأ وعالج حالة عدم البدائل الالز  مجع

التأكد، و9لتايل تتخذ القرارات وفق منهجية علمية سليمة، كذلك فإن النظم اخلبرية؛ تساعد يف 
  .(3)ية مراقبة تنفيذ القرارات أثناء العملعمل

القرار األمين، حيث ميكن اقرتاح فكرة صناعة واختاذ  وميكننا االستفادة من الُنظم اخلبرية يف
ابتكارية تعتمد على ما ُيسمى بـ "اخلبري األمين اإللكرتوين"، وهو يُعدُّ من الُنظم اخلبرية، ويساهم 

البدائل واختيار األنسب منها، وحتويلها من أفكار ضمنية إىل  يف مجع املعلومات وحتليلها، ووضع
فه وتوزيعها على املوسسات األخرى، nدف مساعدة م يف نقل املعر تصرحيية، كما أنه سيسه

  .(1)اآلخرين الختاذ القرارات املناسبه تبعاً للمواقف األمنيه املختلفة
وضع منوذج أو صيغة للمشكلة قيد البحث؛ إن أول مرحلة يقوم nا اخلبري األمين اإللكرتوين هي 
امل املؤثرة والظروف احمليطة املشكلة والعو  حيث يُعرف النموذج £نه عملية متثيل ملكو�ت

  .9ملشكلة وكيفية الربط بينهما
ويتخذ اخلبري األمين اإللكرتوين النموذج لوصف منظومة معينة، مث يبدأ يف تنفيذ النموذج 

لعمل املؤسسة األمنية. يتم فهم طبيعة اخلبري األمين اإللكرتوين يف للحصول على أفضل طريقة 
  :(2)ل اآلتية، طبقاً للمراحمعاجلة املشكالت

  :أوًال: صياغة املشكلة
تتطلب صياغة املشكلة إدراكًا واسعًا 9ملشكلة، وما حييط nا من عوامل ومؤثرات خمتلفة. ومن 

  :(3)أجل صياغة املشكلة جيب حتديد ما يلي
مشكلتني األهداف: ختتلف طبيعة املشكلة يف احلياة العملية اختالفًا واسعاً، وقلما تتشابه  أ.

ستني خمتلفتني؛ ولذلك فإن اإلملام الواسع 9ألهداف املطلوبة أمر ضروري، وقد يكون يف مؤس
داث اهلدف املطلوب ز¤دة إنتاج منتسيب املؤسسة األمنية، وتفعيل قدر�م على التعامل مع األح

  .األمنية املختلفة
التقييم  عمل، وأن معيارالبدائل: يف حالة دراسة مشكلة معينة، فإن هناك عدة طرق لل ب.

لطرق العمل املختلفة سيكون أعلى مقياس للكفاءة؛ حيث ميكن قياس الكفاءة 9لربح أو الكلفة 
استخدام مقياس أو عدد الوحدات أو الوقت ...اخل، ويعمل اخلبري األمين اإللكرتوين على 

  .الكفاءة يف تقييم بدائل العمل املمكنة
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عدات، واملواد األولية والوقت، والقوة العاملة كاألموال، واملالقيود: لكل مشكلة حمددات   ج.
  ....اخل. وهلذا فإن احلل املقبول جيب أن يتعايش مع القيود اليت فرضتها املوارد املتيسرة

) ٥األمنية عن طريق األنظمة اخلبرية من الشكل رقم ( وميكن توضيح أسلوب صياغة املشكلة
  :التايل

  (1)منية عن طريق النظم اخلبريةاغة املشكلة األ): كيفية صي٥الشكل رقم (
   :³نياً: عمل منوذج املشكلة

إن عمل منوذج املشكلة هو عبارة عن عملية متثيل ملكو�ت املشكلة والعوامل املؤثرة والظروف 
وأسلوب الربط بينها؛ حيث أن متثيل املشكلة على صيغة هو شكل منوذج يساعد على  احمليطة

ذج هي وسيلة فعالة للتوصل إىل قرار سليم. ويساهم اخلبري ولذلك فإن عملية وضع منو فهمها، 
  :(2)األمين اإللكرتوين يف توفري عدة مناذج، ومن أهم هذه النماذج

  :Allocation models  مناذج التحصيص -١
يقة وهذا النموذج خاص بتوزيع املوارد على أماكن الطلب بطريقة تعطي أفضل النتائج، أي بطر 

 ا ميكن والتكاليف أصغر ما ميكن، ويتم معاجلة هذه املشكلة 9لربجمة الر¤ضيةجتعل املنفعة أكرب م
Mathematical Programming.  

   :Assignment Models مناذج التفويض -٢
يف كيفية توزيع عدد معني من املوارد (عناصر اجلهاز األمين أو السيارات أو  تبحث هذه النماذج

ليات، تدريب،....) كتوزيع عدد من املوظفني على عدد من .) لعدد من األنشطة (فعااألجهزة..
الوظائف، ويدخل يف هذه النماذج أيضًا حاالت ميكن فيها استخدام عدة موارد لعمل أو لعدة 

وسائل النقل اليت تبحث يف اجياد الطريقة األقل تكلفة يف نقل موارد الدعم أعمال، ومثال ذلك 
إىل غا¤ت معينة (كاملخازن اليت تقوم بدورها بتوزيعها على الزمة يف إدارة األزمات اللوجسيت ال

فرق إدارة األزمات)، ففي هذه احلالة ميكن أن تنقل موارد الدعم اللوجسيت من أكثر من موقع، 
9لدرجة األوىل على تكاليف نقل الوحدة من مكان معني لكل خمزن من املخازن  لذلك تعتمد
  .(1)جاتجات هذا املخزن من املنتوعلى احتيا

   :Sequencing Models مناذج التتابع -٣
حنتاج يف حياتنا العملية إلجناز كثٍري من األعمال يف أقل وقٍت ممكن، و£قل تكلفة ممكنة أيضاً. 

دد لنا التسلسل واألمثل لألعمال الفرعية لعمل معني أو التسلسل األمثل ومناذج التتابع حت
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الء، اليت جتعل كل من الوقت الكلي والعائد الكلي تسلسل األمثل خلدمة العمللحوادث أو ال
لإلجناز أفضل ما ميكن، فإذا اعترب� على سبيل املثال أن املؤسسة األمنية تتعامل مع حدث أمين 

ل مع هذا احلدث يتطلب ضرورة حتديد األولو¤ت تبعًا لتتابع منطقي طارئ، فإن التعام
  .(2)حمدد

    Queuing Models :لصفوف (الطوابري)مناذج ا -٤
ُتسمى هذه النماذج أحيا� بنماذج خطوط االنتظار، ومن أمثلة ذلك صفوف املصابني جراء أزمة 

، وصفوف األجهزة املعطوبة أو كارثة طبيعية لدى غرفة اإلسعاف يف مستشفى لتلقي العالج
صول لصفوف تتخلص يف أن زمن و 9نتظار إصالحها...اخل. والفرضيات اليت تقوم عليها مناذج ا

(املرضى، األجهزة معطوبة، .....) يكون عشوائيًا (أو منتظماً)، وأن اخلدمة تقدم للمحتاجني 
د العدد األمثل للمصابني وفقًا ملقياس معني كرتتيب وصوهلم مثالً، وتسمح هذه النماذج بتحدي

قدميها خلدمات والوقت املمكن لتالذين ميكن خدمتهم ضمن الطاقة املتوفرة (عدد الذين يقدمون ا
  .(3)واألجهزة اليت تساعد يف تقدمي اخلدمة وغريها تكون حمدودة يف العادة)

  Simulation Techniques :أساليب احملاكاة -٥
نظمة ذات مشاكل معقدة يصعب اجياد منوذج حللها، كما نواجه يف كثٍري من األحيان بعض األ

ارب على النظام نفسه يكون يف معظم كورة أعاله، وإجراء التجهي احلال يف النماذج األربعة املذ 
األحيان صعبًا و9هظ التكاليف، وحيتوي على شيء من املخاطر يف أحيان أخرى، ويقوم اخلبري 

اكة النظام وتقوم بعدها Áجراء التجارب واالقرتاحات على األمين اإللكرتوين يف هذه احلالة مبح
األمنية من النتائج اليت حتصل عليها ظام، مث تستفيد املؤسسة هذا النموذج دون املساس 9لن

  .(4)لتطبيقها على ذلك النظام
     Competition Model :مناذج املنافسة -٦

نظامني أو أكثر (شركات، أشخاص، تقوم هذه النماذج مبعاجلة مشاكل تتضمن التنافس بني 
مثل هذه واضح ترابط القرارات يف .....)، هدفه تكبري املنفعة لبعضها دون األخرى ومن ال

احلالة، مبعىن أن القرارات اليت يتخذها طرف أو أكثر من املتنافسني تؤثر بطريقٍة مباشرة على 
  .(1)القرارات اليت تتخذها

  Dynamic Models : النماذج الديناميكية -٧
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ن، وتعتمد مناذج ُتستخدم مناذج الربجمة الديناميكية ملعاجلة مشاكل ذات طبيعة متغرية مع الزم
الديناميكية على مبدأ رمسي "مبدأ األمثلية"، والذي ينص على أن احلل األمثل يتكون من  الربجمة

ثلى املتتابعة، مبعىن
ُ
 أن أي حل يؤثر على احللول التالية، والطريقة املتبعة يف سلسلة من احللول امل

لكل متتابعة وإجياد حل أمثل ذلك هي تقسيم املشكلة قيد الدراسة اىل مشاكل جزئية بسيطة و 
ثلى بعضها مع البعض اآلخر بطريقة مناسبة تعطي 

ُ
من هذه املشاكل اجلزئية، مث ربط احللول امل

  .(2)حًال أمثل للمشكلة ككل
  Breakeven Models : اذج التعادلمن -٨

سسة من الطبيعي جدًا أن يتوقع القادة األمنيني يف املؤسسات األمنية £ن جمموع فوائد املؤ 
ليف مبرور الزمن، وُتسمى املرحلة الزمنية من العمل اليت يتساوى فيها جمموع سيتجاوز جمموع التكا

عندما يكون مستوى العمل يف املؤسسة العوائد وجمموع التكاليف مبرحلة أو نقطة التعادل، ف
وإال فإ�ا  األمنية أعلى منه عند نقطة التعادل، فإن مكاسب املؤسسة األمنية تكون يف طور النمو

اجع، ومناذج التعادل تعتمد على أسلوب بسيط من أساليب التحليل الكمي اليت يف طور الرت 
و حساب نقطة التعادل وُتستخدم هذه متكن القائمني على إدارة املؤسسات األمنية من إجياد أ

  .(3)النماذج أيضاً يف التخطيط االسرتاتيجي للتعامل مع األزمات األمنية
  Inventory Models :تخزينمناذج ال -٩

تعترب مشكلة حتديد مستوى مالئم من املخزون من املشاكل اهلامة للمؤسسات األمنية بشكٍل 
خمزون منتجات مؤسسة يعرض هذه املؤسسة  عاٍم، ذلك أن الز¤دة أو النقص يف مستوى

مبثابة رأس مال ملصاعب كثرية، فمع أن ز¤دة اإلنتاج تقلل من تكاليفه بشكٍل عام إال أ�ا تكون 
  .مل يتم استهالكها عاطل إذا

  Behavioral Models : النماذج املسلكية -١٠
لوك الفرد، والثاين، حول و�تم هذه النماذج Áجراء ثالثة أنواع من التحليل: األول، حول س

سلوك اجلماعة، ويتناول الثالث سلوك التنظيم ككل، وقد ظهرت احلاجة إلدراج هذه النماذج يف 
جند مثًال أن هناك عالقة قوية بني قناعات وحمفزات العاملني يف ث العمليات، وذلك ألننا حبو 

  .(1)املؤسسة األمنية وبني مردود تلك املؤسسة
   :ذجاجياد حل للنمو  -١١
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بعد صياغة املشكلة على شكل منوذج ر¤ضي، فإن املرحلة التالية هي حماولة احلصول على حل 
ه جمموعة قيم املتغريات املسيطر عليها، ل هلا؛ حيث يعرف احلل أنللمشكلة من النموذج املمث

ض واليت تؤدي إىل فعالية أفضل للنظام وفقًا للظروف والقيود املوضوعة على املشكلة. ويف بع
األحيان ال ميكن احلصول على احلل 9لطرق الر¤ضية احلتمية وهي اليت يستحصل منها حتت 

  .(2)الحتمالية أو بطرق احملاكاةت يستخرج احلل 9لطرق اظروف مؤكدة، ويف مثل هذه احلاال
ستخرج منه -١٢

ُ
   :اختبار النموذج واحلل امل

كن اختبار النموذج من خالل إمكانيته يف يتضح مما سبق أن أي منوذج يعترب متثيًال للواقع، ومي
ج ال يغين 9لضرورة إبراز ¾ثري التغري يف النظام، ومما جتدر اإلشارة إليه هنا أن وضع حل للنموذ 

ضع حل للمعضلة، خيترب النموذج 9ستخدام بيا�ت Ñرخيية (وذلك 9ستعادة أحداث عن و 
وإعادة اختباره إىل أن تزول بعض النواقص  ماضيه واختبارها)، وقد يتطلب األمر حتوير النموذج

  .(3)املوجودة
  

  :وضع رقابة على احلل -١٣
وضع رقابة على احلل، وهذه  اجم عنه، فإن األمر يتطلببعد أن يتم قبول النموذج واحلل الن

الرقابة جيب أن تكون على هيئة معينة، حبيث يتم اكتشاف أي خطأ واضح ضمن الظروف 
9لنموذج، فإذا تغريت الظروف احمليطة 9ملعضلة بصورة ال تسمح للنموذج والتجديدات احمليطة 

  .(1)لبتمثيل املنظومة، فإن النموذج يصبح 9طل املفعو 
  :تطبيق احلل -١٤
تطبيق احلل ببساطة تنفيذه وترمجته إىل أساليب عملية ومراقبته عن كثب، وتقدميه إىل احلياة  إن

سي للقائد األمين املسؤول عن صنع واختاذ القرارات املختصة بشكٍل واضح هو اهلدف الرئي
   .األمنية

لقرارات األمنية اخلبرية يف ُصنع واختاذ اوميكن توضيح االسرتاتيجية املبتكرة لالستفادة من الُنظم 
  :) التايل٦عن طريق الشكل رقم (

اختاذ القرارات ): االسرتاتيجية املبتكرة لالستفادة من الُنظم اخلبرية يف ُصنع و ٦الشكل رقم (
  (2)األمنية
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  خامتة البحث-٣

 ، فقد يرتتب على القرارتٌعدُّ عملية اختاذ القرارات عملية مستمرة ال تنتهي مبجرد اختاذ قرار معني
املتخذ مواقف معينة تستدعي اختاذ القرار من املعلومات مع العلم £ن درجة جودة اختاذ القرار 

مات والعالقات الطردية بينها، وهذا يتطلب البحث عن تعتمد بدرجة كبرية على جودة املعلو 
  .لبديلةأفضل املعلومات فيما يتعلق 9ألهداف والنتائج املتوقعة للتصرفات ا

اختاذ القرارات من أكثر مهام اإلدارة العليا حيوية وأمهية؛ حيث تنعكس هذه وتُعدُّ عملية 
متابعة عملية اختاذ القرار، وحتديد مستو¤ت  القرارات على أداء املنظمة، وتشري األدبيات إىل أمهية

د بديل، ويف ضوء ذلك يعتقاختاذ القرار، وتوفري املعلومات الالزمة قبل اختاذ القرار، أو اختيار ال
  .الباحث £ن النظم اخلبرية توفر القدر الكايف من املعلومات الالزمة الختاذ القرارات

األمنية جوهر عمل اإلدارة يف اجلهاز األمين، وهذه وتعترب عملية إختاذ القرارات يف العملية 
مين من حيث الزمان القرارات يومية أو وقتية، مستمرة أو فصلية، حمكومة بطبيعة العمل األ

كان، والظروف املؤثرة ووسائل التطبيق، ونظراً لتغري طبيعة احلياة، واتسام عصر� الراهن بشدة وامل
احلياة بسمة تكنولوجيا املعلومات، 9ت من املؤكد من الصعب  املنافسة والتغيري السريع، واتسام

دة األمنيني إال ال يوجد سبيل أمام القااالعتماد على الوسائل التقليدية يف اختاذ القرار، ومن مث 
االستفادة القصوى من األساليب احلديثة يف اختاذ القرارات األمنية. ومن خالل هذا البحث 

 عدد من النتائج، وتقدمي عدد من التوصيات، وذلك على النحو استطاع الباحث التوصل إىل
  :التايل

  :أوًال: نتائج البحث
 العديد من النتائج، واليت ميكن ستطاع الباحث التوصل إىلمن خالل معطيات هذا البحث، ا

  :بلور�ا يف النقاط التالية
إن قدرة املؤسسات األمنية على توفري املعلومات الضرورية وبسرعة يعترب املطلب األساسي  -١

  .لرتشيد عملية اختاذ القرارات األمنية
من ق التفاعل مع املستخدم النظم اخلبرية هي أنظمة تعمل يف أبسط أشكاهلا عن طري -٢

ة لديه، بعدها يضيف النظام خالل سؤاله عدة أسئلة حول املشكلة معتمدة على قواعد املعرف
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اخلبري هذه احلقائق إىل ذاكرة عمله؛ ويقوم النظام اخلبري 9شتقاق االستنتاجات من خالل حمرك 
  .عد املعرفةاالستدالل الذي يعتمد على احلقائق املوجودة يف ذاكرة العمل وقوا

لى النحو اآليت: نظم ا يتم التمييز بني ثالثة أنواع أساسية من النظم اخلربية وهي عوعادة م -٣
  .اخلربة املبنية على القواعد، ونظم اخلربة املبنية على مثال، ونظم اخلربة املبنية على منوذج

�مج اجل املعرفة بينما الرب الفرق بني النظم اخلبرية والنظم التقليدية هو أن النظام اخلبري يع -٤
ئص اليت متيز األنظمة اخلبرية، فأهم التقليدي يعاجل البيا�ت، و9لتايل هناك جمموعة من اخلصا

خصائص األنظمة اخلبرية تتمثل يف القدرة يف احلصول على املعرفة واخلربات البشرية النادرة 
ربة للمشاكل بنية على املعرفة واخلوحفظها، وتسهيل استخدامها يف جمال معني، وتقدمي احللول امل

  .املعقدة يف زمن قياسي
ة ال حتتاج ألفراد ذوي خربة ومهارة لتشغيلها واستخدامها، على إن خصائص الُنظم اخلبري  -٥

العكس من األنظمة التقليدية اليت يتطلب تشغيلها أفراداً ميتلكون مهارات وقدرات عالية وخربات 
  .علوماتيف استخدام احلاسوب ونُظم امل

يف اmال األمين، ظم اخلبرية القدرة على توافر املعرفة واخلربات واالهتمام nا متتلك النُ  -٦
لتسهيل استخدامها، من أجل الوصول إىل حلول للمشاكل املعقدة والقائمة على املعرفة واخلربة 

يف وقت واحد، يف أقل وقت ممكن، واالستفادة من اخلربات البشرية النادرة يف أكثر من مكان 
  .على توضيح احللول املقرتحة للمشاكل مع القدرة

رية مكلف للمنظمة يف كثري من األحيان حلاجته لتوافر خربات واسعة إن بناء األنظمة اخلب -٧
وقدرات عالية، ولصعوبة توافر املعرفة، والقدرات املعرفية القليلة من جانب مستخدمي النظام، 

  .دة الكاملة من النظمواليت ال متكنهم من اإلستفا
منية عن ذلك الذي تلعبه ُنظم خيتلف الدور الذي تلعبه الُنظم اخلبرية يف صنع القرارات األ -٨

املعلومات األخرى، حيث تعتمد النظم اخلبرية على ما قد تعلمه العنصر البشري 9لفعل، وتقوم 
  .بتطبيق نتائج هذا التعلم يف ظروف ومواقف حمددة

ة ملتخذي القرار األمين، وتساعدهم يف مجع البدائل الالزمة ة توفر املعرفة الكافيالُنظم اخلبري  -٩
عملية اختاذ القرارات، وهذا يفيد يف تقليل نسب اخلطأ وعالج حالة عدم التأكد، و9لتايل يف 

تتخذ القرارات وفق منهجية علمية سليمة، كذلك فإن النظم اخلبرية؛ تساعد يف عملية مراقبة 
  .قرارات أثناء العملتنفيذ ال
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Sنياً: التوصيات:  
  :حث مبا يليمن خالل معطيات هذا البحث ونتائجه، يوصي البا

ضرورة أن حيرص القادة األمنيني على ُحسن إشراك مساعديهم يف صنع القرارات األمنية،  -١
ح من خالل التفويض الفعَّال اعتمادًا على النمط الدميقراطي يف اختاذ القرارات الذي يسم

  .9ملشاركة بفاعلية يف اختاذ القرارات األمنية للمرؤوسني واملساعدين
القادة األمنيني عند اعتمادهم على النظم اخلبرية يف اختاذ القرارات األمنية جيب تدريب  -٢

على حتديد األولو¤ت يف العمل، خاصًة يف ظل الظروف الطارئة اليت ال حتتمل التأخري أو 
دما حيني دورها، والقائد األمين الفعَّال هو الذي حتتل األمهية القصوى عنالتأجيل، فكل أولوية 

    .ولو¤ته ويعمل على تنفيذها دون تراجع أو تنازالتيضع قائمة £
ضرورة أن يضع القائد األمين يف حسبانه تغري الظروف احمليطة بكل موقف أمين سواء  -٣

  .واملعدات الزمانية أو املكانية، وكذلك العاملون واألجهزة
ن ذلك يساعده تحلى القائد األمين 9لقدرة على تصور النتائج والتنبؤ nا؛ ألجيب أن ي -٤

على اختاذ القرارات السليمة وتنفيذها بدقة، بقدر ما ميلك القائد األمين من مهارات بقدر ما 
ري يف اختاذ خترج قراراته رشيدة، وخاصًة يف ظل الظروف الطارئة اليت تتسم 9حلداثة، وأي ¾خ

    .فيذه يرتتب عليه نتائج وعواقب وخيمةالقرار وتن
  

  قائمة املصادر واملراجع
  :أوًال: املراجع املصادر واملراجع العربية

أمحد إمساعيل حجي: احلكومة اإللكرتونية املتكاملة واملدن الذكية وحوكمتتها يف مواجهة   (1)
   .م٢٠١٦الكتب، القاهرة،  حروب اجليل الرابع وما بعده، عامل

ة الشائعات "دراسة حالة شرطة حمافظة جربيل العويطي: دور احلس األمين يف حماربأمحد  (2)
خان يونس غزة فلسطني"، رسالة ماجستري يف العلوم األمنية واجلنائية، معهد البحوث والدراسات 

  .م٢٠١٥طين، اخلرطوم، اجلنائية واالجتماعية، كلية الدراسات الُعليا، جامعة الر9ط الو 
رارات اإلدارية، دار التعليم اجلامعي، علي حسني: احملاسبة املتقدمة الختاذ الق أمحد حسني (3)

  .م٢٠٢٠القاهرة، 
   .م٢٠١٦أمنية سامل: صنع القرار والسياسات العاممة، املكتب العريب للمعارف، القاهرة،  (4)
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ان، برية، دار أجمد للنشر والتوزيع، عمجهاد عفيفي: الذكاء االصطناعي واألنظمة اخل (5)
  .م٢٠١٥

ذ القرارات اإلدارية يف منظمات األعمال، دار أجمد للنشر حسني أمحد الطراونة: اختا (6)
  .م٢٠٢٠والتوزيع، عمان، 

خالد حممد السواعي: مقدمة يف االقتصاد اإلداري "األدوات األساسية ملتخذ القرار"، عامل  (7)
  .م٢٠٢٠رة، الكتب احلديث، القاه

النظم اخلبرية واالستدالل"،  –املعرفة  –لنظم اخلبرية "النظام اخلبري ريهام مصطفى عيسى: ا (8)
  .م٢٠١٦دار التعليم اجلامعي، القاهرة، 

زين عبد اهلادي: الذكاء االصطناعي والنظم اخلبرية يف املكتبات، دار كتاب للنشر  (9)
  .م٢٠١٩والتوزيع، القاهرة، 

وة التنافسية اجلديدة"، مركز استشراف فان الظاهري: الذكاء االصطناعي "القسعيد خل (10)
  .م٢٠١٧)، ديب، نشرة شهر فرباير ٢٩٩ستقبل ودعم اختاذ القرار، شرطة ديب، العدد (امل

سعيد عمرية: القرارات اإلدارية القانونية، دار اإلعصار العلمي للنشر والتوزيع، بريوت،  (11)
  .م٢٠١٩
مات احملاسبية "نظرية القرارات وقيمة املعلو  بد املقصود: مدخل إىل نظم املعلوماتالسيد ع (12)

نظم دعم القرار والنظم  –حتليل املنفعة والتكلفة يف تقييم النظم  –احملاسبة ومفاهيم النظم  –
    .م٢٠٢٠اخلبرية"، دار التعليم اجلامعي، القاهرة، 

صطناعي وسارة حيىي: فرص و�ديدات الذكاء االشادي عبد الوهاب، وإبراهيم الغيطاين،  (13)
املستقبل، ملحق يصدر مع دورية "اجتاهات األحداث"، العدد  يف السنوات العشر القادمة، تقرير

  .م٢٠١٨، مركز املستقبل لألحباث والدراسات املتدقمة، أبوظيب، ٢٧
القرارات، املكتب صالح الدين حسن السيسي: أساسيات احملاسبة اإلدارية وترشيد اختاذ  (14)

  .م٢٠١٩لقاهرة، العريب للمعارف، ا
ت اختاذ القرار يف العلوم اإلدارية، دار الراية للنشر والتوزيع، عمان، عادل بوجمان: أساسيا (15)

  .م٢٠٢٠
عباس الركايب: اختاذ القرارات اإلدارية بني الواقع والطموح، دار أجمد للنشر والتوزيع، عمان،  (16)

  .م٢٠١٩
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رة، االفرتاضي، املنهل للنشر والتوزيع، القاهد احلميد بسيوين: تكنولوجيا الواقع عب (17)
  .م٢٠١٥
عبد الاله إبراهيم الفقي: الذكاء االصطناعي والنظم اخلبرية، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  (18)

  .م٢٠١٢عمان، 
ية، دار الراية عالء حسني احلمامي: كل شيء عن إنرتنت األشياء وتطبيقات املدن الذك (19)

  .م٢٠١٧ن، للنشر والتوزيع، عما
البحريي: أثر تطبيقات الذكاء االصطناعي على رفع كفاءة عمرو سيد مجال حممود حسن  (20)

األداء األمين 9لتطبيق على Ñمني الطرق، رسالة دكتوراه يف علوم الشرطة، كلية الدراسات الُعليا، 
  .م٢٠١٩اكادميية الشرطة، القاهرة، 

فعالية  ية صنع القرارات االسرتاتيجية وأثرها علىفاطمة عبد اللطيف مربوك: حمددات عمل (21)
  .م٢٠١٩القرارات، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، بريوت، 

فطيمة الزهرة قراميز: دور نظام املعلومات احملاسيب يف اختاذ القرارات املالية االسرتاتيجية يف   (22)
  .م٢٠١٩ية اإلدارية، بريوت، دراسة حالة"، املنظمة العربية للتنماملؤسسة االقتصادية "

�صر العبود: احلكومة الذكية "التطبيق العملي للتعامالت اإللكرتونية احلكومية، فهد بن  (23)
  .م٢٠١٦مكتبة العبيكان، الر¤ض، 

حلديثة، دار جميد ملوك السامرائي: تكنولوجيا النقل العاملي واجتاهات التجارة الدولية ا (24)
  .م٢٠١٥والتوزيع، عمان،  اليازوري العلمية للنشر

  .م٢٠١٧إبراهيم: القرارات اإلدارية، دار الفكر اجلامعي، القاهرة، حممد أمحد  (25)
صنع  –أساسيات التخطيط  –حممد منري: أساسيات إدارة املنظمات "اإلدارة واملديرين  (26)
مدخل إىل العلوم أخالقيات األعمال  –داخلية للمنظمة البيئة اخلارجية وال –القيادة  –القرار 

  .م٢٠٢٠اجلامعي، القاهرة، اإلدارية"، دار التعليم 
حممد يوسف عقلة: إدارة األفراد واختاذ القرارات اإلدارية، دار الكندي للنشر والتوزيع،  (27)

  .م٢٠٢٠عمان، 
 –الربجمة الوراثية  –صطناعي منال البلقاسي: الذكاء االصطناعي "مدخل عام للذكاء اال (28)
التحكم اآليل"، دار  –النظم اخلبرية  –الشبكية العصبية الالصطناعية ونظام فزي  –ربولوج لغة ال

   .م٢٠١٧التعليم اجلامعي، القاهرة، 
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�ا وقانونية تطبيقها يف األردن، اآلن �شرون �دية أبو طالب: احملاكم اإللكرتونية إجراءا (29)
  .م٢٠١٩هرة، وموزعون، القا

دارة واملعرفة اإللكرتونية "االسرتاتيجية، الوظائف، اmاالت"، دار اليازوري جنم عبود جنم: اإل (30)
  .م٢٠١٩العلمية للنشر والتوزيع، عمان، 

اإلداري، دار األ¤م للنشر والتوزيع، هدى شهيد: أثر الثقافة التنظيمية على اختاذ القرار  (31)
  .م٢٠٢٠بريوت، 

ديثة ودورها يف العالقات العامة، دار فرحة ء حيي مصطفى: تكنولوجبا االتصال احلوال (32)
  .م٢٠١٦للنشر والتوزيع، القاهرة، 

  :³نياً: املراجع املصادر واملراجع األجنبية
(1) Brigitte Lasry & Hael Kobayashi: Human Decisions 

Thoughts on AI, The United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization, 2018. 

(2) Calum Chace: The Economic Singularity: Artificial 
Intelligence and The Death of Capitalism, Tree Cs, 2016. 

(3) Frederick S. Hillier, Gerald J. Lieberman: Operations 
research, the University of Michigan, Nov 27, 2017. 

(4) Jay E. Aronson, Stanley Zionts: Operations Research: 
Methods, Models, And Applications, IAP, 2018. 

(5) Lopes, F.; N. Mamede; A. Q. Novais, and H. Coelho, 
“Conflict Management and Negotiation Among Intentional 

Agents”, In Agent-Based Simulation, SCS-Europe, 2018. 
(6) Robert L. Pfaltzgraff, Jacquelyn K. Davis: National 

security decisions: the participants speak, Robert L. 
Pfaltzgraff, Jacquelyn K. Davis, 2019. 

(7) Royce A. Coffin, The Negotiator: A Manual For 
Winners (N. Y: American Management Association), 2016. 
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(8) Sandeep Reddy: Artificial Intelligence: Applications in 
Healthcare Delivery, CRC Press, 2020. 

(9) Vincent C. Müller: Risks of Artificial Intelligence, CRC 
Press, 2016. 

  
  
  
  
  
  
  
  

  سالفهر 
  الصفحة املوضوع
  أ امللخص

Abstract ب  
  أ املقدمة

  ه لة البحثأوًال: مشك
  و ³نياً: تساؤالت البحث
  ز ³لثاً: فرضيات البحث
  ز رابعاً: أهداف البحث
  ز خامساً: أمهية البحث

  ح سادساً: الدراسات السابقة
  ي سابعاً: منهجية البحث

  ١ املبحث األول: أنواع القرارات األمنية والعوامل املؤثرة يف اختاذها
  ١ املطلب األول: أنواع القرارات األمنية



International Conference On Syariah & Law2021(ICONSYAL 2021)-Online 

Conference 

6th APRIL 2021 

 

166 

 

  ٦  اختاذ القرارات األمنيةاملطلب الثاين: العوامل املؤثرة يف
  ١١ املبحث الثاين: مدى االستفادة من الُنظم اخلبرية يف ُصنع واختاذ القرارات األمنية

  ١١ ول: مفهوم وخصائص الُنظم اخلبرية يف صنع واختاذ القرار األميناملطلب األ
اختاذ القرارات األمنيةستفادة من الُنظم اخلبرية يف ُصنع و املطلب الثاين: حنو اسرتاتيجية مبتكرة لال

 ١٩  
  ٢٦ خامتة البحث

  ٢٦ أوًال: نتائج البحث
  ٢٧ ³نياً: التوصيات

  ٢٩ قائمة املصادر واملراجع
  ٢٩ راجع املصادر واملراجع العربيةأوًال: امل

  ٣١ ³نياً: املراجع املصادر واملراجع األجنبية
  


