
 

 

 
 
 

 س يدوعس تامجرت 1

 يعانطصالا ءاكذلا مدختسي يذلا توب تاشلا تاينقت نم جاعزنالا ببسب

 سيردتلا ةقيرط ديدجت يف أدبت تاعماجلا 
 

 .ةيئاقو ريبادت ذختتو جماربلا ضعب ةلكيه تايلكلا ديعت ، ChatGPT ريهشلا ديدجلا chatbot روهظ عم

 

 ، ناموأ ينوتنأ أرق ، يضاملا رهشلا ةيملاعلا نايدألا لوح هررقم يف تالاقملا حيحصتب همايق ءانثأ
 .ةلوهسب "لصفلا يف ةقرو لضفأ" هنإ لاق ام ، ةيلامشلا ناغيشيم ةعماج يف ةفسلفلا ذاتسأ
 كش راثأ امم .ةيوق ججحو ةبسانم ةلثمأو ةمظنم تارقفب عقربلا رظح تايقالخأ ثحبلا فشكتسا
 .روفلا ىلع رمحألا ملعلا عفرو ذاتسألا

 مادختساب بلاطلا فرتعا .هسفنب لاقملا بتك دق ناك اذإ ام لوح هذيملت ناموأ ديسلا هجاو
ChatGPT ، ةطيسب لمج يف راكفألا دلويو ميهافملا حرشيو تامولعملا مدقي ةثداحم توبور وهو 

 .ةيثحبلا ةقرولا بتك ةلاحلا هذه يفو -

 لصفلا اذه ةيساردلا هتاررقمل تالاقملا ةباتك رييغت ناموأ ديسلا ررق ، هفاشتكا نم جعزنا نأ دعب
 مادختساب ، يساردلا لصفلا يف ىلوألا تادوسملا ةباتكب بالطلا ةبلاطمل ططخي .يساردلا

 لك حرش بالطلا ىلع بجي ، ةقحاللا تادوسملا يف .هديقتو بلاطلا طاشن بقارت تاحفصتم
 جمدل ، ةقحال ةيسارد لوصف يف تالاقملا نع ىلختي دق يذلا ، ناموأ ديسلا ططخي .ةعجارم

ChatGPT دودر مييقتب بالطلا ةبلاطم قيرط نع سوردلا يف chatbot. 

 نكلو ،" رشبك اننيب اهنع ثدحتنل - ةلئسألا ضعب كيلإ "، كلذك نوكي نل لصفلا يف ثدحي ام" :لاق
 "؟اًضيأ بيرغلا توبورلا اذه هيف ركفي يذلا ام" ، لثم هنإ "كلذ نم ًالدب

 يف نويرادإلاو ماسقألا ءاسؤرو ناموأ ديسلا لثم تاعماجلا ةذتاسأ أدب ، دالبلا ءاحنأ عيمج يف
 سيردتلا يف ريبك لوحت ثودح ىلإ ىدأ امم ، ChatGPT ـل ةباجتسا ةيساردلا لوصفلا ريوطت

 نم ديزملا لمشت تارييغت ءارجإو ، لماكلاب مهجمارب ميمصت ةداعإب ةذتاسألا ضعب موقي .ملعتلاو
 .ةبوتكملا تارابتخالا نم ًالدب ديلا طخب ةبوتكملا تامييقتلاو يعامجلا لمعلاو ةيوفشلا تارابتخالا

 يعانطصالا ءاكذلاب فرعُت ةديدج ةيجولونكت ةجوم عم ايلاح اهضوخن ةكرعم نم ءزج تاكرحتلا هذه
 ، OpenAI يعانطصالا ءاكذلا ربتخم لبق نم ربمفون يف اهقالطا مت يتلا ، ChatGPT دعت .يديلوتلا

 تابلاطملل ًةباجتسا فيخم لكشب اًقيقدو اًحضاو اًصن ةثداحملا توبور دلوي .تالوحتلا ةعيلط يف
 .ةيسردملا تابجاولاو - نيبجعملل رعشلاو بحلا لئاسر ةباتكل صاخشألا همدختسي ثيح ، ةريصقلا

 نوملعملا لواح ثيح ، بقع ىلعً اسأر ةيوناثلاو ةطسوتملا سرادملا ضعب بلق ىلإ كلذ ىدأ
 .يسردملا مهبجاوب مايقلل يلآلا ةشدردلا جمانرب نومدختسي بالطلا ناك اذإ ام زييمت نويرادإلاو
 لتايسو كرويوين ةنيدم يف كلذ يف امب ، ةماعلا سرادملا ةمظنأ ضعب ترظح ، نيحلا كلذ ذنم



 

 

 
 
 

 س يدوعس تامجرت 2

 مهنكمي بالطلا نأ نم مغرلا ىلع ، شغلا عنمل ةزهجألاو ةيسردملا Wi-Fi تاكبش ىلع ةادألا
 .ChatGPT ىلإ لوصولل لولح ىلع روثعلا ةلوهسب

 نيلوؤسملا نأل .يعانطصالا ءاكذلا رظح يف ةددرتم تاعماجلاو تايلكلا تناك ، يلاعلا ميلعتلا يف
 نأ ينعي اذه .ةيميداكألا ةيرحلا ىلع يدعتلا نوديري الو ةلاعف نوكتس ةوطخلا هذه نأ يف نوكشي

 .كلذ نم ًالدب ريغتتس يتلا يه سانلا سيردت ةقيرط

 ةئيه ءاضعأ ةطلس ديكأتلاب معدت ةماع تاسايس عضو لواحن" :اديرولف ةعماج ديمع ، رفولج وج لاق
 راكتبا رخآ اذه نوكي نل" .شغلل ةددحم بيلاسأ فادهتسا نم ًالدب ، "لصفلا ةرادإ يف سيردتلا
 ".هعم لماعتلا انيلع نيعتي

 قلطت نأ عقوتملا نم .ىلوألا همايأ يف يديلوتلا يعانطصالا ءاكذلا نأل صاخ لكشب حيحص اذه
OpenAI ىرخأ ةادأ اًبيرق ، GPT-4 ، ةقباسلا تارادصإلا نم صوصنلا ءاشنإ يف لضفأ دعت يتلاو. 

 10 رامثتساب افوسوركيام تماقو ، سفانم ةثداحم توبور وهو ، LaMDA ءانبب Google تماق
 و Stability AI كلذ يف امب ، ةئشانلا Silicon Valley تاكرش لمعت .OpenAI يف رالود تارايلم

Character.AI ، يديلوتلا يعانطصالا ءاكذلا ىلع. 

 هنإو سانلا ليلضتل مدختست نأ نكمي هجمارب نأ كردأ ربتخملا نإ يآ هيإ نبوأ مساب ةثدحتم تلاقو
 .ChatGPT ةطساوب هؤاشنإ مت يذلا صنلا ديدحت ىلع سانلا ةدعاسمل ايجولونكت روطي

 قرف نولوؤسملا ئشني .لامعألا لودج سأر ىلع نآلا ChatGPT حبصأ ، تاعماجلا نم ديدعلا يف
 تاهيجوتلا نم ريثكلا عم ، ةادألا ىلع درلل ةعماجلا ىوتسم ىلع تاشقانم نوفيضتسيو لمع
 .ةينقتلا عم فيكتلل

 عم لماعتلا ةيفيك ةشقانمل اًرخؤم ليفزنيغ يف اديرولف ةعماجب سيردتلا ةئيه ءاضعأ ىقتلا
ChatGPT ةعماجو ، ةمصاعلا نطنشاو يف نطنشاو جروج ةعماج كلذ يف امب ، سرادملا يف 

 موقي ، انيالوراك ثرون ، نوب يف نايشتالابأ ةيالو ةعماجو ، يسريجوين ، كيوزنورب وين يف زرجتور
 ءانثأ مييقتلل ةدئاس ةقيرط تحبصأ يتلا - ةحوتفملا بتكلا تافيلكت نم يجيردتلا صلختلاب ةذتاسألا
 لخاد ماهملا كلذ نم ًالدب نوراتخي مهنإ .ةيلآلا ةشدردلا جماربل ةضرع نآلا ودبي نكلو ةحئاجلا
 .ةيوفشلا تاناحتمالاو يعامجلا لمعلاو ديلا طخب ةبوتكملا قاروألاو لصفلا

 كلذ نم ًالدب ةذتاسألا ضعب موقي ."كاذ وأ اذه نع تاحفص سمخ بتكا" لثم تابلاطم تلو دقل
 بالطلا نم نوبلطيو ةيلآلا ةشدردلا جماربل ةبسنلاب اًدج ةيكذ نوكت نأ نولمأي ةلئسأ ةغايصب
 .ةيراجلا ثادحألاو مهتايح نع ةباتكلا

 نأل شغلاب نوموقي" بالطلا نإ ، اديرولف ةعماجب ةيزيلجنإلا ةغللا مسق سيئر ، نيربود ديس لاق
 ." اهشغ نكمي مهل اهيطعن يتلا ماهملا



 

 

 
 
 

 س يدوعس تامجرت 3

 ططخي هنإ ، نتسوأ يف ساسكت ةعماجب ةيناسنإلا مولعلا سيئر ، امادلأ سيول كيرديرف لاق
 دئاصق لثم ، اهنع لقأ تامولعم ChatGPT ىدل نوكي دق اًصصخت رثكأ وأ ثدحأ صوصن سيردتل

 ."فيصلا فصتنم ةليل ملح" نم ًالدب ةركبملا ريبسكش مايليو

 ىلإ اًيلعف لوصولل ةيساسألا صوصنلا ىلإ نوليمي نيذلا صاخشألا" زفحي دق توب تاشلا نإ لاقو
 ."تنرتنإلاب ىلع ةرفوتم ريغلا ءايشألل ،مهب ةصاخلا ةحارلا قطانم ءارو ام

 عضول نوططخي مهنإ نورخآ ةذتاسأو امادلا ديسلا لاق ، شغلا عنم يف تارييغتلا لشف ةلاح يف
 لاقملل نوكي نأ نآلا يفكي ال .مهتاجرد دصر ةيفيكو بالطلا نم هنوعقوتي امل ةمارص رثكأ ريياعم
 .ةمتاخو ةمعاد تارقفو ةمدقمو ةحورطأ درجم

 يذلا ليلحتلا يف راكتبالاو عادبإلاو لايخلا" ."انسيردت ىوتسم عفر ىلإ ةجاحب نحن" :امادلا ديسلا لاق
 ".B قاطنلا قاروأ يف لفسأ ىلإ قفدتي نأ بجي A ةقرو ًةداع هربتعن

 ولافوب يف ةعماجلا تلاق .ديدجلا يعانطصالا ءاكذلا لوح بالطلا فيقثت ىلإ اًضيأ تاعماجلا فدهت
 لوح ةشقانم نيمضتل ناططخي امهنإ ، انيلوراك ثواس ، ليفنيرج يف نامروف ةعماجو كرويوين يف

 لثم ميهافمب نيقحتلملا وأ ددجلا بالطلا ملعت يتلا ةبولطملا تارودلا يف يعانطصالا ءاكذلا
 .ةيميداكألا ةهازنلا

 ةفاضإ انيلع نيعتي" :ولافوب يف ةعماجلا يف ةيميداكألا ةهازنلا بتكم ريدت يتلا ، انوهأ يليك تلاق
 ءايشألا ثودح عنم ديرن" ."سوملم لاثم ةيؤر نم بالطلا نكمتي ىتح ، عوضوملا اذه لوح ويرانيس

 ".اهثودح دنع اهب كاسمإلا نم ًالدب

 سيول تناس يف نطنشاو ةعماج موقت .يعانطصالا ءاكذلا دودح مسر ىرخأ تاعماج لواحت
 اذل ، امهب ةصاخلا ةيميداكألا ةهازنلا تاسايسل تاعجارم ةغايصب نوتجنيلريب يف تنومريف ةعماجو
 .يديلوتلا يعانطصالا ءاكذلا لمشت لاحتنالا تافيرعت نإف

 ، ةيتوهاللا سالاد ةسردم يف ةيميلعتلا تاينقتلاو ليجستلا تامدخل سيئرلا بئان ، رياد نوج لاق
 ثيدحتل ططخي ."لاح يأ ىلع ءيشلا ضعب ةميدق" انتعماج يف فرشلا نوناق يف ةغللا نأب ترعش

 نم هنأ ىلع ايئاقلت صوصنلا جتني ماظن ةطساوب بوتكم صن مادختسا" :لمشيل لاحتنالا فيرعت
 جتانلا صنلا مادختساو يعانطصا ءاكذ ةادأ يف لاؤس لاخدإ ، لاثملا ليبس ىلع( يصخشلا هفيلأت

 ".)ةقرو يف

 ةذتاسألا ضعب لاق كلذل ،يهتنت الأ لمتحملا نم يعانطصالا ءاكذلا مادختسا ةءاسإ تاودأ
 نع فشكلا ةمدخ تلاق .طاشنلا اذه ءاضقلل فشكلا ةزهجأ مادختسال نوططخي مهنإ تاعماجلاو
 كلذ يف امب ، يعانطصالا ءاكذلا ديدحتل تازيملا نم ديزملا جمدتس اهنإ Turnitin ةيبدألا ةقرسلا

ChatGPT ، ماعلا اذه. 



 

 

 
 
 

 س يدوعس تامجرت 4

 مهريغو دناليآ دور ةعماجو ، ليي ةعماجو ، درافراه ةعماج نم سردم 6000 نم رثكأ لجس
 ةطساوب اهؤاشنإ مت يتلا صوصنلا نع عيرسلا فشكلاب دعي جمانرب وهو ، GPTZero مادختسال

 . .نوتسنيرب ةعماج نم هركتبم ، نايت دراودإ لاق امك ، يعانطصالا ءاكذلا

 ، اًماع 27 ، ينكاش يزيل تأدبف .ملعتلل تاودأك يعانطصالا ءاكذلا ينبت يف ةميق بالطلا ضعب ىري
 حرطل ChatGPT مادختسا يف ، اينافلسنب ةعماجب ميمصتلا ةيلكو قوقحلا ةيلك يف ةبلاط يهو
 .ةجمربلا يف ءاطخألا فاشتكاو رابتخا لمعو ةيثحبلا قاروألا لجأ نم راكفألا

 نأ ال ،ةكراشملا زيزعت كنم ديرت تاصصخت كانه" ، ءاصحإلاو رتويبمكلا مولع لوصف ًةفصاو ، تلاق
 ".جمانربلا ةرفش هينعت ام مهف وه اًديفم ينهذ هيف نوكي يذلا ناكملا" ."كريكفت ةلجع ريدت

 حيحص ريغ لكشب راكفألا اًنايحأ حرشي ChatGPT نإ ينكاش ةديسلا تلاقو .قيضلاب رعشت اهنكل
 اذل ، ةادألا لوح حئاول يأ عضت مل اًضيأ اينافلسنب ةعماج نإ تلاقو .رداصملا سابتقا يف ئطخيو
 .اًشغ اهتربتعا وأ ةسردملا اهترظح لاح يف اهيلع دامتعالا ديرت ال يهف

 مهنأ Reddit لثم تايدتنم يف نوكراشي ثيح ، فواخملا هذه لثم نم نورخآلا بالطلا يناعي ال
 ، TikTok ىلع .اًضيأ بالطلا مهئالمزل كلذب اوماق اًنايحأو - ChatGPT اهلحو ةبوتكم ماهم اومدق
 عطاقم صاخشألا كراشي ثيح ، ةدهاشم نويلم 578 نم رثكأ ىلع chatgpt# جاتشاهلا يوتحي
 .ةجمربلا تالكشم لحو ثوحبلا ةباتكب موقت يهو ةادألاب ةصاخلا ويديفلا

 ةيمستلا عم ةادألا يف هقصليو ددعتملا رايتخالا رابتخا خسني اًبلاط ويديفلا عطاقم دحأ رهظُي
 ةيئاهنلا تارابتخالا لحت ChatGPT يدل نكلو ،اًعيمج مكنع اًئيش فرعأ ال انأ" :لوقت يتلا ةيحيضوتلا
 ."ةساردلاب عتمتسا .ينع ةباينلاب

 

 

 رميات كرويوين :ردصملا

 

 ةذتاسألا نم 30 نم رثكأ عم تالباقم ، وكسيسنارف ناس نم ايجولونكتلاو بابشلا يطغي يذلا ، غناوه يلاك ىرجأ
 .لاقملا اذه لجأ نم تاعماجلا يريدمو بالطلاو

 


