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 صخلملا

 ءاكذلا تاقيبطت ةيمهأ زاربإل ةيثحبلا ةقرولا هذه فد>

 ،ةلاعفلا تامظنملا يف لاصتالا ةيلمع ليهست يف يعانطصالا
 ءاكذلل يركفلاو يرظنلا راطإلا ثحابلا لوانت ثيح
 يعانطصالا ءاكذلا تاقيبطت ضرع كلذ دعب متيل يعانطصالا
 ةيلمع ليهست يف هراودأو ةلاعفلا تامظنملا يف ةمدختسملا

 ةمهاسم وه ةساردلا هذه هل تصخل ام مهأ نأ ثيح لاصتالا
 ةيلمع ريوطتو ءاقترالا يف يعانطصالا ءاكذلا تاقيبطت
 يعانطصالا ءاكذلا تاقيبطت ربع تامظنملا لخاد لاصتالا
 يف ريبك لكشب روطتلل حشرم رود وه يذلاو ،ةمدختسملا

 مدقتلا اذه ةرياسم بجي كلذ مغر .ةقحاللا تاونسلا
 تايبلس نم انتامظنم ملست ىتح ةينالقعو ةيورب يجولونكتلا
 .تاقيبطتلا هذه مادختسا

 تامظنملا ،لاصتالا ،يعانطصالا ءاكذلا :ةيحاتفملا تاملكلا

 ةلاعفلا
Abstract 

This research paper aims to highlight 
the importance of different models and 
systems of artificial intelligence in the 
development of the communication  
process, first they dealt with artificial 
intelligence and its conceptual and 
intellectual framework followed by the 
characteristics of communication 
programs based on artificial 
intelligence and its applications in the 
process and its involvements in the 
improvement of the latter. The most 
valuable conclusion of this study is 
that it's impossible to deny the 
contribution of artificial intelligence to 

 ةيوبرتلا تاساردلل ةيدوعسلا ةلجملا

 ةيسفنلاو

 سداسلا رادصإلا

 )١( ددعلا )٣( دلجملا
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the advancement of Organization 
through intelligent applications, , and 
its role considered one major candidate 
for a spectacular progress in 
subsequent years. Nevertheless, this 
technological progress holds some 
disadvantages so it’s imperative to 
accompany the school in q rational and 
cautious way. 
Keywords : Artificial Intelligence, 
Communication,  Interactive 
Organization. 

 ةمدقملا *
 نم ةلماكتم ةموظنم ةباثمب ةثيدحلا ايجولونكتلا دعت

 ةلآلاو ،ةايحلا طامنأ كراشت يتلا ةطيسبلاو ةدقعملا تايلمعلا
 ا| موقي نأ نكمي يتلا ماهملا نم ديدعلا يف موقت تحبصأ
 ترشتناو ،ةيلاع ةدوجبو نكمم دهج لقأبو ةعرسب ناسنإلل

 نم يتلا رومألا نم ديدعلا ربدتو كرحتتو موقت تحبصأف ةلآلا
 ققحي يذلا لكشلاب ،تالاصتالاو لصاوتلا ةيلمع لهست ا�أش
 ءاكذلاب ىعدي ام اذهو ةيبوساحلا جماربلا قيرط نع لماكتلا
 يتلا تاعاطقلا نم هريغك تالاصتالا عاطقو ،يعانطصالا

 .ةيلمعلا هذه ليهست يف اهرود ةيكذلا تالآلا بعلت
 مويلا يعانطصالا ءاكذلا موهفم حبصأ دقف انه نمو

 ةيملعلا تالاجملا عيمج ىلع لخد دقو ،اًدج اًلوادتم اًموهفم
 انيديأ نيب ةيكذلا فتاوهلاف ؛ةيناسنإلا مولعلا ىتحو اهنم ةينقتلا

 حبصأو ،كلذ ىلع ليلد ريخ انتويب يف ةلصاوتملا زافلتلا ةزهجأو
 تايجمرب عم لماعتلاو ةيكذ ةزهجأ ءانتقا مويلا يعيبطلا نم
 ملعب سيل هتاذ دح يف يلآلا ءاكذلا ملعو  .ةيكذ ةيتامولعم
 هتيطارقميد نكل يراجتلا ىتح الو ،يميداكألا ملاعلا يف ديدج

 راشتنا كلذ نم دازو ،ديدج موهفمك هلوادتب تحمس مويلا
 ثيح ةمخضلا تانايبلا ةرهاظو ةلصتملا ةيمقرلا ةزهجألا

 نع ثدحتي ةيتامولعملا يف اًصصختم نكي مل ناإو ءرملا حبصأ
 ايجولونكتلا ةزهجألاب ةداع هطبريو يعانطصالا ءاكذلا
 ةردقملاب اًمتح طبترم ركتبم ءيش لك سيل هنأ عم ةركتبملا
 )Gamoura,2018( يتاذلا ريكفتلا ىلع

 نع ثيدحلا تلوانت يتلا ثوحبلا ةيمدقأ دوعتو
 تابساحلا راشتنا عم تانيعبرألا ىلإ ءاكذلا تاقيبطت
 ىلع تانيسمخلا ةيادب يف مامتهالا زيكرتو اهمادختساو
 وحن هجوتي ثحبلا طاشن ،تانيتسلا يفو .ةيبصعلا تاكبشلا

 لالخ يف هب لمعلا رمتسا يذلا ةفرعملا ليثمت ىلع ةنيبملا مظنلا
 ينابايلا عورشملا نالعإ دعبو تانينامثلا ةيادب عمو .تانيعبسلا
 يف ةريبك روطت تثدح تابساحلل سماخلا ليجلا ىنبت يذلا
 اذه يف تالواحملا لوأ دعت .يعانطصالا ءاكذلا ثوحب

 يزيلجنالا ملاعلا هتايضرف عضو يذلا رابتخالا وه ،لاجملا
 اهنكمي ةيلايخ ةلا تانيثالثلا يف فصو يذلا )جنروت نالا(
 عيطتستو ،تالالا ةطساوب اهلح نكمي يتلا تالكشملا ديدحت
  .اهسفن ءاقلت نم اهاضتقمب لمعتو ا>ءارقو زومرلا ةباتك

 ءاكذلا تاقيبطت نم ىوصقلا ةدافتسالا قيقحتل
 نأ بجي لامعألا تامظنم لخاد تالاصتالا يف يعانطصالا
 هاجتالاو قسنلا سفن ىلع لاصتالا ةموظنم رصانع عيمج لمعت

 ليعفت بجيو ةيلاع ةدوجب تامدخلا ةفاك ميدقت ىلع صرحلاو
  .لاصتالاو لصاوتلا ةيلمع ليهستل ةيكذلا تاقيبطتلا

 ةاهاضم آدبم ىلع ادمتعم يعانطصالا ءاكذلا لمعي
 ثادحألاو ءايشألا فصو هتطساوب نكمي يتلا تاليكشتلا

 ةيقطنملا اهتقالعو ةيفيكلا اهصاوخ مادختساب تايلمعلاو
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 ىلع ةقد رثكأ تاباسحلا ةزهجأ نأ مغرب هنأ ذإ .)ةيباسحلاو
 ىلع ربكأ ةردق مهيدل رشبلا ناف رشبلا نم تامولعملا نيزخت

 ةردقملا هذه مادختسابو .ءايشألا نيب تاقالعلا ىلع فرعتلا
 صاخشألا ةروصو يعيبطلا رظنملا ةروص مهف نكمي رشبلا ىدل
 اهضعب تاقالعو اهيناعم مهفو يجراخلا ملاعلا تانوكمو
 بساحلا زاهج يف ةردقملا هذه عضو نكمأ ولو ضعبلاب

 لوصولا متي ملف ةددعتملا تافيرعتلا هذه مغربو .ايكذ حبصأل
 اذه يف بلاغلا يأرلاو .يعانطصالا ءاكذلل مساح فيرعت ىلإ
 تاكلملا ةسارد هنا ىلع يعانطصالا ءاكذلا فيرعت وه تقولا
 باسكإل ةيباسحلا جذامنلا مادختساب ناسنإلل ةيلقعلا

  .اهنم اضعب بساحلا
 يعانطصالا ءاكذلا ينبت وحن هجوتلا حبصأ انه نمو

 لالخ نم ةحلم ةيمتح ةرورض لاصتالا تامظنم يف
 تالاجملا ىتش يف مويلا ملاعلا اهدهشي يتلا ةعيرسلا تالوحتلا

 ةعومجم ىلإ لصوتلا مت ةساردلا هذه لالخ نمو ،تاعاطقلاو
 يف يعانطصالا ءاكذلا تاقيبطت مادختسا رثل جئاتنلا نم
 .تاحرتقملا ضعب عضو مت اهساسأ ىلع يتلاو ،تامظنملا

 يعانطصالا ءاكذلا روطت خيرات *

 ماظن ميمصت ءانبل تالواحملا تأدب 1940 ماع يف

 قطنملا مادختسا هنكمي ،ةينوبصعلا تاكبشلا ىلع دمتعي ركفي
 دودرو زومرلا نيب ةتباثلا ةقالعلا ةركف نم الدب هتايلمع يف
 تاكبشلا راكتبا نع تالواحملا هذه تضخمتو .لاعفألا
 يف ايالخلا لمع ةقيرطو بيترتو لكش ةاكاحم ةلواحمل ةيبصعلا

  .ناسنإلل يبصعلا زاهجلا
 يدايرلا لمعلا نم لاجملا اذه يف ثوحبلا تثعبنا

  .تانيعبرألا يف )كلاكم نراوو .رتيف تربرون( نيملاعلل

 ىون ىلع يوتحي مسج نم بكرتت ةيبصعلا ةيلخلا
 نع اهضعبب ةيبصعلا ايالخلا لصتتو ةليوط قاس هنم دتميو

 لقنيف لصومك لمعي يواميك زارفإب ناقيسلا هذه قيرط
 يبصعلا زاهجلا يف لصاوتلاف كلذلو .ايالخلا نيب تاراشإلا
  .ةيئايميكو رهك ةيلمع

 جذومنلا اذه ديلقت ةيبصعلا تاكبشلا لواحت

 اجذومن اهم لك لثمت تادحو ىلإ تاكبشلا ميسقتب يعيبطلا
 ناملاع نكمت 1940 ماع يف و .طيسبتلا ةديدش ةيبصع ةيلخل
 ةطيسب ةينورتكلإ تاكبش ميمصت نم )ستيبو شولكام (امه
 مايقلا عيطتست و ةيئادب ةروصب ةيبصعلا ايالخلا يكاحت

 نع ريبعتلل ةقيرطك يلوبلا ربجلا مادختساب ةيقطنملا تاباسحلاب
 ءاملع أدب تانيسمخلا يف. ةيقطنم ةغيصب ةيضايرلا ميهافملا
 خملا ديلقت لواحت ةيكذ ةلآ ءانب ةلواحم يعانطصالا ءاكذلا
 ةلواحملا نأشلا كلذ يف تالواحملا مهأ نم ناك و يرشبلا

 طسبم جذومن ءانبل 1957 ماع )تالبنزور (ا| ماق يتلا
 تاكبشلل يعرشلا بالاربتعت يتلاو ،اديقعت رثكا نيعلا ةيكبشل
 ا�اكمإب ناك تاربكم ىلع اهئاوتحا لضفب ةثيدحلا ةيبصعلا
 تاراشإلا غيص وأ لاكشأ ىلع فرعتلا وه ،و طامنألا زييمت

 اذه ميلعت نكمأ دقو . اهعيمجت وأ اهزييمت وأ اهفينصت نكميل
 نكلو .ةدودحملا لاكشألا ضعب ىلع فرعتلا نم جذومنلا
 ثوحبب لقي مامتهالا تلعج ادج ةدودحملا هتايناكمإ

 هتلآو )ىكسنيم(رود نم اذه للقي الو .ةيبصعلا تاكبشلا
 نم دحاو دقع دعب .1951 ماع يف اهممص يتلا ةطيسبلا
 سامحلا اهعم داعو اديقتو اروطت رثكأ تاكبش ترهظ نامزلا
 ةرم ا| مامتهالا دتشا نإ ىلا ةيبصعلا تاكبشلا ثاحبأ ةلصاومل

  .ةروطتم ةروصب تانينامثلا يف ىرخأ
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 يعانطصالا ءاكذلا موهفم *

 :امه نيتملك نم يعانطصالا ءاكذلا حلطصم نّوكتي
 ،ىنعم امهنم لكلو ،يعانطصالا ةملكو ،ءاكذلا ةملك
 مهف ىلع ةردقملا وهWebsterسوماق بسح ءاكذلاف

 ىلع ةردقملا هنأ يأ  .ةريغتملاو ةديدجلا تالاحلا وأ فورظلا
 رخآ ىنعمب ،ةديدجلا فورظلا وأ تالاحلا مّلعتو مهفو كاردإ
 ةملك امأ  .ملعتلاو ،مهفلاو ،كاردإلا يه ءاكذلا حيتافم نإ
 ،عنطصي وأ عنصي لعفلاب طبترتف يعانطصالا وأ يعانصلا

 طاشنلا ةجيتن أشنت يتلا ءايشألا لك ىلع ةملكلا قلطت يلاتلابو
 اًزييمت ءايشألا ليكشتو عانطصا لالخ نم متي يذلا لعفلا وأ
 لخدت نود نم ةيعيبط ةروصب لعفلاب ةدوجوملا ءايشألا نع

 .ناسنإلا

 )يعانطصالا( يعانصلا ءاكذلا نأ اذه نم نّيبتيو

 يف ناسنإلا هعنطصي وأ هعنصي يذلا ءاكذلا وه ةماع ةفصب
 يف ناسنإلا نع ردصي يذلا ءاكذلا وهو ،بوساحلا وأ ةلآلا
 ءاكذلا ناف يلاتلابو ،بوساحلا وأ ةلآلل هحنمي مث لصألا
 لعج وهو ،هفده ساسأ ىلع فّرعُي ملع وه يعانطصالا

 ءاكذ ىلإ جاتحت ءايشأ لمعت )بوساحلا تاموظنم( تالآلا
 .)2012:114 ،نيساي(

 يلآلا بساحلا مولع دحأ وه يعانطصالا ءاكذلاو
 لامعأب مايقلل ةروطتم بيلاسأ نع ثحبت يتلا ةثيدحلا

 يتلا بابسألا كلت ،ةقيض دودح يف ولو ،هباشت تاجاتنتساو
 ضرغلاو )17 :2009 ،ديجملا دبع( ناسنإلا ءاكذل بسنت
 .ةيعانطصالا لئاسولا مادختساب ءانبلا ةداعإ وه هنم

 يعانطصالا ءاكذلا ريغصلا ريبور سوماق فّرعو

 ةردق ةاكاحمل فدهي يذلا يلآلا بساحلا مولع نم ءزج" :هنأب

 قايس يف ةبسانم فئاظو ءادأ يف ناسنإلا لادبتسال ةيفرعم
 .)66 :2017 ،يزرأو محلم( "ءاكذ بلطتت نيعم

 ءاكذلا )203 :2015( حادوبو حباور فّرعو
 فرصتت ةيكذ تالآ عنصب متهي يذلا ملعلا هنأب يعانطصالا
 .فرصتي نأ ناسنإلا نم عقوتم وه امك

 ءاكذلا فيرعتب نيصتخملاو نيثحابلا ضعب فّرعو

 هفيرعت يف اوفلتخا ثيح ،هرظن ةهجو بسح لك يعانطصالا
 هبوشي هسفن يرشبلا ءاكذلا فيرعت نأ يف نمكي طيسب ببسل
 نوكي نأ برغتسملا نم سيلف يلاتلابو ،ةقدلا مدع نم ريثكلا
 مهأ نمو ،يعانطصالا ءاكذلا هيلع وه ام ىلع فالخ كانه

 دلاوخ( -:ةيتآلا تافيرعتلا دجن ددصلا يف ةمدقملا تافيرعتلا
 .)12 :2012 ،ةيجيلاثو
 ،رارقلا عنص لثم يرشبلا ريكفتلاب ةقلعتملا تاطاشنلا ةتمتأ -١
 .(Bellman, 1987) ملعتلا ،لكاشملا لح
 ءاكذلا بلطتت تايلمعب مايقلا ىلع ةرداق تالا عينصت نف -٢
 .)147: 2018، يلضفلا( ناسنإلا ا| موقي امدنع
 ،ريكفتلاو ،كاردإلا تايلمع لعجت يتلا تابساحلا ةسارد -٣
  .(Winston, 1993) ةنكمم فرصتلاو
 ا| موقي لامعأب موقت بيساوحلا لعج ةيفيك ةسارد -٤
 .(Knight & Rich, 1993) لضفأ لكشب ناسنإلا
 يعانطصالا ءاكذلا صئاصخ *

 صئاصخلا نم ديدعلاب يعانطصالا ءاكذلا زّيمتي

 )170 :2010 ،راجنلا( -:اهنم ركذن تازيمملاو

 .كاردإلا ىلع ةردقملا -١
 .ا|استكاو ةفلتخملا فرعملا قيبطت ىلع ةردقملا -٢
 .مهفلاو ملعتلا لالخ نم ةقباسلا تاربخلا نم ةدافتسالا -٣
 يف اهفيظوتو ةميدقلا تاربخلا مادختسا ىلع ةردقملا -٤
 .ةديدج فقاوم
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 ديدعلاب عتمتي يعانطصالا ءاكذلا نأب لوقلا نكميو
 -:)4-3 :2012 ،ياطم( اهمهأ نم تازيمملا نم

 ءاكذلا جمارب نإ ثيح :ةفرعملا ليثمت ىلع ةردقلا -١
 بولسأ ىلع يوتحت ةيئاصحإلا جماربلا سكعب يعانطصالا
 .ةفرعملا فصول ةصاخ ةلكيه مدختست ذإ ،تامولعملا ليثمتل
 :لاعفلا يبيرجتلا بولسألا مادختسا ىلع ةردقملا -٢
 اذهو ،يعانطصالا ءاكذلا لاجم يف ةمهملا تافصلا نم هذهو
 ىلإ يدؤت ةلسلستم تاوطخ مدختست يتلا جماربلا نأ ينعي
 عم ةديج ودبت لحلل ةنيعم ةقيرط راتخت اهنكلو حيحصلا لحلا
 لوألا ليدبلا نأ حضتا اذإ ةقيرطلا رييغت ةيلامتحاب ظافتحالا
 لولحلا ىلع زيكرتلا يأ .عيرسلا لحلا ىلإ
 لولحلا ديكأت مدعوSufficient Solutionsةيفاولا
 ،ةيلاحلا ةيديلقتلا جماربلا يف هب لومعم وه امك ةقيقدلا وأ ىلثملا
 دعي ال ةيناثلا ةجردلا نم تالداعم لح نإف قلطنملا اذه نمو
 يعانطصالا ءاكذلا جمارب نم
 يكذلا فرصتلل ةمهملا تافصلا نم :مّلعتلا ىلع ةيلباقلا -٣
 ىلإ ةفاضإ ةقباسلا تاسرامملاو تاربخلا نم مّلعتلا ىلع ةيلباقلا
 .ءادألا نيسحت ةيلباق
 يعانطصالا ءاكذلا تانوكم *

 نيأدبم ىلع لكك يعانصلا ءاكذلا ملع موقي
 .)32-2014،31 ،يفيفع( :امه نييساسأ

 وأ تانايبلا ليثمت ةيفيك وهو :تانايبلا ليثمت :لوألا أدبملا
 اهتجلاعم نم بوساحلا نكمتي ثيحب بوساحلا يف ةلكشملا

 ةروص يف ةلكشملا عضو ةيفيك :ىرحألاب بسانملا جارخإو
 لح يف ريكفتلا نم نكمتيو اهمهفي ثيحب بوساحلل ةمئالم
 .اهل

 ثيح ،هتاذ دحب ريكفتلا هربتعن ام وهو :ثحبلا :يناثلا أدبملا

 اقبط اهمييقتو ةحاتملا تارايخلا يف ثحبلاب بوساحلا موقي
 .اهطابنتساب وه اهل عوضوم ريياعمل

 ةيلمع ليهست يف يعانطصالا ءاكذلا تاقيبطت رود *

 ةلاعفلا تامظنملا يف لاصتالا

 ءاكذلا( يعانطصالا ءاكذلاو لاصتالا ةيلمع
 ةصاخو – لصاوتلا نإ .اقيثو اطابترا طبترت )يعانطصالا

 ءاكذلا رفوي يذلا وه – ةثداحملا يف صاخشألا نيب لعافتلا
 .ةيبيرجتلا ةلدألاو ةددحملا رابتخالا ةلاح عم يعانطصالا
 حرطت يعانطصالا ءاكذلا يف ةريخألا تاروطتلا نإف ،لثملابو
 ميمصت مت .تالاصتالا تاساردل ةديدج اصرفو تايدحت

 راوحلا ةمظنأو ،ةيرشبلا تاغلل ةيلآلا ةمجرتلا لثم تاينقت
 ىوتحم جاتنإ ىلع ةرداقلا تايمزراوخلاو ، Siriلثم ةقوطنملا
 عم لصاوتلل ةيعامتجالا تاتوبورلاو ،رشنلل لباق يفحص
 .ناسنإلا هبشت ةقيرطب نيمدختسملا

 ىلإ وعدت رصاعم موهفمك ةلاعفلا تامظنملا نإ
 يف ذخألا عم لامعألا تامظنم ا| رادت يتلا ةقيرطلا يف رييغتلا
 .ةيمنتلاو بيردتلاو ريوطتلاو ملعتلا نم لك نيماضم رابتعالا

 اهدادعتسا عم ةمظنملا ءاكذ ميظعت يساسألا هفده لخدم يهف

 يباجيإلا لماعتلا ىلع ةردقلا ةمظنملا بسكي امم رييغتلاب لوبقلل
 ا�اش نم ةثيدح تاقيبطت مادختسا اهيلع متحي اذهو رييغتلا عم
 تامظنملا نيب ةلاعفلا لاصتالا ةيلمع لهست
)2009(Schwaninger، 

 يه ةيكذلا تامظنملا نأ نيبف )2015( سلوف امأ
 ةفخلاو ةكرحلا ةعرس ىلع ةردق اهيدل يتلا تامظنملا كلت
 يف ةفرعملا كلت نم ةدافتسالاو ،ةفرعملل اهديلوت يف ةقاشرلاو
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 عم فيكتلاو صرفلا صاقنإ لالخ نم ةوجرملا اهفادهأ قيقحت
 .ةيئيبلا تايدحتلاو تاريغتلا

 & Jackson (حضوأ ،رخآ قايس يفو

Finkelsteinيه ةيكذلا تامظنملا نأب )2005:2و 
 يتلا اهفادهأ لالخ نم ةيلاع ءادأ تايوتسمب فصتت تامظنم
 ىدل ةراهملاو ةفرعملاو ةنورملا قيقحتب ةلثمتملاو اهقيقحتل ىعست

 .نيلماعلا
 دمتعت يتلا ةيبرعلا تاردابملا نم ديدعلا ىنبت مغرو

 لاصتالا ةيلمع يف يعانطصالا ءاكذلا تاقيبطتب ةناعتسالا
 ةينقت ىربكلا تاكرشلا نم ريثكلا تنبت تامظنملا يف لاعفلا

 :اهنم درون اًريثك كلذ ىلع ةلثمألاو يعانصلا ءاكذلا
 يصخشلا اهدعاسمب اريخأ لغوغ انتأجاف دقف

 يذلاو  Google Duplexسكيلبود لغوغ روطتملا
 لاصتالاب موقيل يداع صخش هنأكو رهاظتي نأ عاطتسا

 عم يعيبط راوح ءارجإ دعب ادعوم زجحيو ةقالح نولاصب
 ظحالي مل فظوملا نأ رمألا يف ريحملاو ؟ءالمعلا ةمدخ فظوم
 يفو !توبور الإ وه ام دعوملا زجح لواحي يذلا صخشلا نأ
 اهتقلطأ ة|اشم ةمدخ تفوسوركيام تنلعأ ،ة|اشم ةوطخ

 يرجت نأ عيطتست  Xiaoiceسيآ واشت مساب نيصلا يف
 ملكت كنأب ساسحإلا نود صخش يأ عم ةلماك ةثداحم
 تمدق دقف ،غنوسماسل ةبسنلاب امأ .ايمهو ايصخش ادعاسم

 ةيكذلا ا>الاوج يف  Bixbyيبسكيب يصخشلا اهدعاسم انل
 ءيش يأ ىلع اريماكلا هجوت نأ عيطتست هلالخ نمو ةديدجلا
 هريوصت دارملا ءيشلا ةفرعم نم تاظحل يف يبسكيب موقيسو
 .تينرتنإلا نم هئارش نكامأو هعونو همسا كل ركذيو

 يعانصلا ءاكذلا مادختسا رصتقا ،ىرخأ ةهج نم
 يد يآ سيف ةزيمك ةدودحم تاينقت ىلع لبآ تاجتنم يف

FaceID مدختسملا هجول داعبألا ةيثالث ةروص مسرت يتلاو 
 لبآ تمدختسا كلذ ىلإ ةفاضإ ،هيلإ رظنلا درجمب زاهجلا حتفل
 ززعملا عقاولل  Animojiيجومينأ ةينقت يف يعانصلا ءاكذلا
 لكش امامت هبشي  Avatarراتافأ مسر عيطتست يتلاو

 .هتاوصأو هتاكرح ةاكاحم هنكميو مدختسملا
 يف يعانصلا ءاكذلا ةينقت تمدختساف ،يواوه امأ

 رصانعلا ةفرعم هلالخ نم اريماكلا عيطتستف ا>الوج تاريماك
 ءاذغ وأ اناويح رصنعلا كلذ ناك ءاوس ةروصلا يف ةدوجوملا

 صوصنلا ةمجرت ماظنلا عيطتسي ةبسانملابو ،اصن وأ اصخش وأ

 .ديرت ةغل يأل ايروف

 تاكبش ريوطت مادختسالا يف ومنلا اذه بكاو دقو
 ديدعلا تيوكلا ةلود تذختا دقف كلذل ،ردقلا سفنب لاصتالا
 ليهستل ةيكذ تاقيبطت مادختسا نم دكأتلل تاوطخلا نم

   .اهليعفتو لاصتالا ةيلمع
 يف اًصوصخو يعانطصالا ءاكذا تاقيبطت تمهاسو

 دهجلاو تقولا ريفوت يف لاعف اماهسا هيف شيعن يذلا رصعلا
 نألو تامظنملا يف لاصتالا ةيلعاف ةدايزو تافاسملا راصتخاو

 نم تاب ةثيدحلا تاينقتلا نم ديدعلا جاتحت لصاوتلا ةيلمع
 .اهمادختسا يرورضلا

 لاصتالا لئاسو يغلت ال ةيكذلا تاقيبطتلا نأ
 تناك الثم يتاذلا لاصتالا ىوتسم ىلعف ،اهروطت لب ةميدقلا

 ،خلا...ةيصخشلا تاركذملا ،تاظحالملا نيودت :يه لئاسولا
 ،ةعومسملا ةطرشألا :يهف ةيجولونكتلا تاثدحتسملا امأ
 لاصتالا ىوتسم ىلعو ،خلا...ةينورتكلإلا تابساحلا
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 .نويزفلتلا ،ويدارلا ،ةديرجلا :يه لئاسولا تناك يريهامجلا
 .ةيمقرلا تامولعملا ةمظنأ ،كارتشالاب نويزفلتلا دجنف نآلا امأ

 نم ربتعت ةيكذلا تاقيبطتلا  مدختست يتلا ةمظنملاو
 رصاعم موهفمك ةيكذلا ةمظنملا زورب دعيو ،ةلاعفلا تامظنملا
 تامظنملا يف ريوطتلاو ثحبلا تايلمع ىلع دكأ يذلاو
 روطت كلذ دعب لمشيل ةمظنملا لخاد نم جردتي ذخأ ةفلتخملا

 رهظ دقو). 155، 2615 ،نورخآو يئاطلا( لكك ةمظنملا
 تابارطضالا يف ةدايزلل ةباجتساك ةيكذلا تامظنملا موهفم
 حسم تايلمع نمضتت ةيكذلا ةمظنملاف ،ةئيبلا يرتعت يتلا
 لالخ نم متي يذلا حسملا نم رثكأ ةئيبلا عم ةرمتسم فيكتو

 ةرمتسم ةيلمع نمضتت امك ،ةيونسلا ةعجارملاو طيطختلا
 ىلإ ةفداهلا تامظنملا يف ةيجيتارتسالا ممقلا دوهج نمضتت
 ةئيبلاو ةمظنملا نيب ةحجان ةمءاوم ثادحأ

 اهمادختسا دنع ةيكذلا تاقيبطتلا تاريثأتلا رهظتو

 يف ا| ةناعتسالاك ،ةيناسنإلاو ةيعامتجالا تالكشملا لحل
 ةدايز يف اهتمهاسمو نيناوقلا قيبطتو ةيبطلا تاصيخشتلا
 تربتعا امك ،لمعلا يف ةديدج فئاظول اهثادحتساو ةيجاتنإلا
 ماهملا زاجنإل ةجيتن كلذو ةشيعملا ىوتسم عافترا نع ةلوؤسم

 ديدعلل تقولا ترفو ثيح ،زيجو نمز يف ةيجاتنإلاو ةيرادإلا
 ،ةلمملاو ةبعتملا ماهملا نم ديدعلا ىلع) 2) تضقو دارفألا نم
 ، ةيتايحلا لامعألا ءادأ ةدوج ىوتسم نم تعفر ةماع ةفصبو

 بناجلاو ةيصوصخلا يلاجم ىلع ةدشب ا>اريثأت تزرب امك
 .يعامتجالا يسفنلا

 يتلا يعانطصالا ءاكذلا تاقيبطت نأ نم مغرلا ىلع
 نم ديدع يف هباشتت داكت ةثيدحلا ةيجولونكتلا ةروثلا ا>زرفأ

 ىرخأ صئاصخ كانه نأ الإ ،ةيديلقتلا لئاسولا عم تامسلا
 -:اهزربأ نمو ةنهارلا ةيلاصتالا ايجولونكتلا ا| زيمتت

 نوكي يتلا ةجردلا ىلع ةمسلا هذه قلطتو :ةيلعافتلا -١
 نيرخآلا راودأ ىلع ريثأت لاصتالا ةيلمع يف نيكراشملل اهيف
 ةلدابتملا ةسرامملا مهتسرامم ىلع قلطيو ،اهلدابت مهتعاطتساو
 لاعفألا نم ةلسلس كانه نأ ىنعمب ةيلعافت يهو ،ةيلعافتلا وأ
 صخشلا عقوم اهيف ذخأي نأ )أ( درفلا عيطتسي يتلا ةيلاصتالا
 يف لسريو لبقتسي لسرملا ،ةيلاصتالا هلاعفأب موقيو ،)ب(
 لاصتالاب نيمئاقلا ىلع قلطيو ،لبقتسملا كلذكو تقولا سفن
 .رداصملا" نم الدب "نيكراشملا" ظفل
 ةيناكمإ ينعتو :)تقولا رصنعب طابترالا مدع( ةينمازتلا -٢
 ،مدختسملا درفلل بسانم تقو يف اهلابقتساو لئاسرلا لاسرإ
 تقولا يف ماظنلا اومدختسي نأ نيكراشملا لك نم بلطتت الو
 ةرشابم ةلاسرلا لسرت ينورتكلإلا ديربلا مظن يف الثمف ،هسفن
 ةجاح امنود ،تقو يأ يف اهلبقتسم ىلإ ةلاسرلا جتنم نم
 .ةلاسرلا لبقتسم دجاوتل
 هجتت :)ةيكرحلا وأ كرحتلا ةيلباق( ريغصتلا وحن هجوتلا -٣
 لئاسو ىلإ ةروثلا هذه لظ يف ةيريهامجلا لاصتالا لئاسر
 مءالتي يذلا لكشلابو ،رخآ ىلإ ناكم نم اهلقن نكمي ةريغص
 لقنتلا ةرثكب زيمتي يذلا رصعلا اذه كلهتسم فورظو
 مستا يذلا ةيضاملا دوقعلا كلهتسم سكع ،كرحتلاو
 :ةديدجلا لئاسولا هذه نع ةلثمألا نمو ،تابثلاو نوكسلاب
 دوزملا لاقنلا) 2) بوساحلا ،لاقنلا فتاهلا ،بيجلا نويزفلت
 .ةينورتكلإ ةعباطب
 لقن ىلع لاصتالا لئاسو ةردق يهو :ليوحتلا ةيلباق -٤
 ليوحت اهنكمي يتلا تاينقتلاك ،رخآ ىلإ طسو نم تامولعملا
 يف يهو سكعلابو ةعوبطم ةلاسر ىلإ ةعومسملا ةلاسرلا
 يف هتامدقم ترهظ دقو ،ةيلآلا ةمجرتلل ماظن قيقحتل اهقيرط
 قورفلا وأ دودحلاف" ،يسنرفلا" Minitel" لاثينيملا ماظن
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 نع ةيريهامجلا لاصتالا لئاسو زيمت تناك يتلا تامسلا وأ
  ،ضعبلا اهضعب
 ةعانص تاكرش دعت مل :بيكرتلاو ليصوتلا ةيلباق -٥
 تجمدنا دقف ضعبلا اهضعب نع لزعمب لمعت لاصتالا تاودأ
 اهعنصت يتلا تادحولاو لاكشألا تدحتاو ،لاصتالا ةمظنأ
 ةلثمألا نمو ،لاصتالا تاودأ ةعانص يف ةصصختملا تاكرشلا
 اهعيمجت نكمي يذلا رعقملا يئاوهلا تادحو :كلذ ىلع ةلادلا
 لاجم يف اهتفيظو يدؤت اهنكل ،عنصلا ةفلتخم تاليدوم نم
 يئاوهلا كانهف ،هجو لمكأ ىلع ةينويزفلتلا تاراشإلا لابقتسا
 ةكرش" عنص نم نحصلا :ةيلاتلا تادحولا ىلع مئاقلا
 ةكرش" عنص نم )للحملا( وميدلاو"، Eston" "نوتسيإ
 عنص نم سأرلاو" ، Wave Next" "فيو تسكان
 S""براش" ةكرش

 ةثيدحلا ةيكذلا تاقيبطتلا نأ ايازملا مهأ نإف امومعو
 -:يه ثالث اداعبأ اهيمدختسمل تمدق ةثيدحلا

 يف ةعرسلا تاجرد ىصقأ تحاتأ ثيح :ينمزلا دعبلا -١
 نمزو ثبلا نمز نيب قرفلا ءاغلإ دح ىلإ تامولعملا لقن
 ةيعانصلا رامقألا ربع رشابملا ثبلا ةلاح يف يعقاولا
 ةحاسملا نم الئاه امك ترفو ثيح :يناكملا دعبلا -٢
 رصنع ددحت داكت ا�أ امك ،اهلقنلو تامولعملا نيزختل ةبولطملا
 تدعب امهم ةفاسملا
 تحاتأ ثيح :يقلتملاب اهتقالعو ةليسولاب صاخلا دعبلا -٣
 هذه عم يباجيإلا لعافتلا نم ةجرد يقلتملل "لاصتالا ةروث"
 يمقرلا لاصتالا مدختسي يذلا نويزفلتلاك ،تايجولونكتلا
 ولخي ال امكو .جماربلا رايتخا يف لخدتلاب يقلتملل حمسيو
 ةثيدحلا ةيلاصتالا ايجولونكتلا نإف بويع نم عارتخا يأ
 .تايبلسلا نم ةعومجم ىلع يوطنت
 تامظنملا يف ةمدختسملا ةيكذلا تاقيبطتلا نمو *

 نكمي (Apps Mobile) ةيكذلا فتاوهلا تاقيبطت -١
 ةيكذلا فتاوهلا ليغشتل تممص ةيبوساح جمارب :ا�أب اهفيرعت

 بعلتو عمتجملا يف اريثك ةرشتنم يهو ،تيلباتلا ةزهجأ وأ
 هتامهم زاجنإ نم مدختسملا نكمتو ،ةيمويلا انتايح يف امهم ارود
 مادختساو حفصت لثم يصخشلا هزاهج ىلع هنأكو ةيمويلا
 رجاتم ىلع ةحاتم تاقيبطتلا هذه نوكتو ،يصخشلا ليميإلا
 Store Play يلاب لجوج لثم ةيكذلا فتاوهلا تاقيبطت

Google روتس لبأوStore Apple ريوطتو ،اهريغو 
 زاهجلا عون ىلع دمتعي اهميمصتو ةيكذلا فتاوهلا تاقيبطت
 ,Taba )2014( .هسفن
 عقوملا ىلع ةرفوتملا تاقيبطتلا يهو بيولا تاقيبطت -٢
 ىلع اهتيبثتو اهليمحت مدختسملا نم بلطتت لاو ،ينورتكلإلا
 هفرعيو ()2006، رهز( .هب صاخلا يكذلا فتاهلا

Wesley (4102) لك همادختساب ماق دق قيبطت :هنأب 
 لكشب لمعي جمانرب نع ةرابع وهف ،هلاحم ال نيمدختسملا
 دقو ،browser Web بيولا حفصتم لخاد لماك
 CSS or ةجمربلا ةغل قيرط نع هتاهجاو تممص

HTML ةفورعمو ةعونتم ةجمرب تاغل رثكأب ةموعدمو 
 ،on Ruby Rails، JavaScript، PHP :لثم

Python، فتاه يأ ىلع ايئاقلت تاقيبطتلا هذه لمعتو 
 ،بوساحلا زاهج وأ ،لومحم زاهج وأ ،يحول زاهج وأ يكذ
 بيولا قيبطت يف نوممصملا .بيولا حفصتم ريياعم عم ةقفاوتم
 اذه لكشي دقو ،لماك لكشب ةهجاولل ميماصت ميدقتب نوينعم
 ىلع بجي اضيأ ةلاحلا هذه يفف ،نيئدتبملا نيممصملا مامأ اقئاع
 رصانع لكشت يتلا ةريغصلا ليصافتلابو متهي نأ نيممصملا
 فتاه قيبطتل ةهجاولا ميمصت يف امامت سكعلا ىلع ،ةهجاولا
 ايئاقلت ةمولعمو ةددحم نوكت ةهجاولا رصانع نإف يلصأ يكذ
 ,Wesley)2014( .لجوجو لبأ يتكرش لبق نم
 ربتعيو Apps Hybrid طلتخملا وأ نيجهلا قيبطتل -٣
 ةزهجألا مئاليل ،بيولا قيبطتو يلصألا قيبطتلا نم جيزم
 ينورتكلالا عقوملا لالخ نم حاتم نوكيو ،ةفاك ةلومحملا
 .)2006،رهز(
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 روطتلا عم Interface User مدختسملا ةهجاو -٤
 حبصأ ،همادختسا تالاجم عسوتو بوساحلا ةمظنألا عيرسلا
 يف ىري ال مدختسملاف ،ةريبك ةيمهأ ،قيبطتلا ةهجاو ميمصتل
 لشف وأ حاجن ىلع همكح رايعمو ةهجاولا ىوس قيبطتلا
 تحبصأ نأ دعب ةصاخ ،قيبطتلا ةهجاو ميمصت وه قيبطتلا
 ةايحلا يحانم يف تلخدو ،نييداعلا سانلل ةحاتم ةمظنألا هذه
 فتاوهلاو ،ةيئابرهكلا ةزهجألاو ،بيساوحلا نم ةفلتخملا
 نم ةيكذلا تاقيبطتلا يروطم نأ ظحالملا نمو ،ةيكذلا
 ،ةهجاولا ميمصت نم رثكأ اهتجمربو ةرفيشلاب نومتهي نيجمربملا
 يتلا رومألا نمو .ةيميمصتلا ةيحانلا نم قيبطتلا فعضي اذهو
 فتاوهلا تاقيبطت مادختسا ةيحان نم مدختسملا ا| متهي
 الأو ،همادختسا ةلوهسو ،قيبطتلل يلامجلا لكشلا وه ةيكذلا
 ،ةشرامح( .تابيتكو حرش ىلإ هجايتحا ةجردل دقعم نوكي

2020(. 
  ةساردلا تايصوتو جئاتن  *
 ءاكذلا تاقيبطت ددع ةدايز البقتسم دقتعملا نم -١
 يداعلا مدختسملل حمستل ةفاقثلاب صتخت يتلا يعانطصالا
 .نيفرتحملا ىوتسم سفنب يفارتحا ىوتحم ةباتكب
 تاقيبطتلا مادختسا نيب ام نواعتو ةقالع داجيإ نكمملا نم -٢
   .ةلاعفلا تامظنملا يف يعانطصالا ءاكذلا
 ءاكذلا تاقيبطتلا مادختسا ةيمهأ ةساردلا هذه دكؤت -٣
 .ةلاعفلا تامظنملا يف يعانطصالا
 جاتنتسالا *

 رود اهل يعانطصالا ءاكذلا تاقيبطتل نإ ماع لكشب
 .تامظنملا يف لاعفو ريبك

 عجارملا *

 ةيبرعلا عجارملا -ًالوأ

 تامولعملا ةمظنأ .)2012( ةون ،ةيجيلاث وركب وبأ ،دلاوخ

 ةيرظنلا ميهافملا نيب يعانطصالا ءاكذلا ىلع دمتعملا

 ىقتلملا.ةيداصتقالا ةسسؤملا يق ةيلمعلا تاقيبطتلاو

 ةدمتعملا تامولعملا ةمظنأ لوح رشاعلا ينطولا

 تارارق عنص يف اهرودويعانطصالا ءاكذلا ىلع

 ،ةيعماجلا تاعوبطملا ناويد .ةيداصتقالا ةسسؤملا

 .رئازجلا

 يف يعانطصالا ءاكذلا تاقيبطت.)2017(ركبوبأ،دلاوخ

 ةيلاملا تاساردلا ةلجم.ةيبرعلا فراصملا ةمدخ

 ةيلاملا مولعلل ةيبرعلا ةيميداكألا ،ةيفرصملاو

 .60-57 ،)2(25 ،ةيفرصملاو

 ريدقت روطت.)2015( ليلجلادبع ،حادوب و ةلبع ،حباور

 ةلجم .يعانطصالا ءاكذلا جذامن لظ يف ضرقلا رطخ

 رئازجلا ،يروتنف ةعماج ،ةيناسنإلا مولعلا

26)4(.  

 تاقيبطت تامادختسا.)2009( نزام ةبيتق ،ديجملادبع

 ةسارد ،ةيئابرهكلا ةسدنهلا يف يعانصلا ءاكذلا

 ةيميداكألا ،ةروشنم ريغ ريتسجام ةلاسر .ةنراقم

 .كرامندلا،ةيبرعلا

 ةيبنجألا عجارملا -ًايناث
Allen JF (2003) Natural language 

processing. In: Ralston A, Reilly 
ED and Hemmendinger D (eds) 
Encyclopedia of Computer 
Science. 4th ed. Chichester: 

 Wiley, pp. 1218–1222. Ananny M 
(2016) Toward an ethics of 
algorithms: convening, 
observation, probability, and 
timeliness. Science, Technology 



 90 
 ةلاعفلا تامظنملا يف لاصتالا ةيلمع ليهست يف يعانطصالا ءاكذلا تاقيبطت رود

& Human Values 41(1): 93–
117. 

 Broussard M (2018) Artificial 
Unintelligence: How Computers 
Misunderstand the World. 
Cambridge: MIT Press.  

Papacharissi Z (ed.) (2019) A 
Networked Self and Human 
Augmentics, Artificial 
Intelligence, Sentience, vol. 5. 
New York: Routledge. 

 Peter J and Kühne R (2018) The new 
frontier in communication 
research: why we should study 
social robots. Media and 
Communication 6(3): 73–76. 

 Peters JD (1999) Speaking Into the 
Air: A History of the Idea of 
Communication. Chicago, IL: 
University of Chicago Press. 

 Pew Research Center (2017) Nearly 
half of Americans use digital 
voice assistants, mostly on their 
smartphones. Report, Pew 
Research Center, Washington 
DC, 12 December. Available at: 
https://www.pewresearch.org/fa
ct-tank/2017/12/12/nearly-half-
of-americans-use-digitalvoice-
assistants-mostly-on-their-
smartphones/ (accessed 30 May 
2019) 


