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معلومات
●     يحتوي هذا الُمرفق على مقاطع القراءة. 

●     يمكنك إضافة تعليق توضيحي لهذا الُمرفق واستخدام المساحات الفارغة للتخطيط. ال تكتب إجاباتك على الُمرفق. 

*
2
8
1
4
9
7
3
7
8
3
-
I
*



2

8680/22/INSERT/M/J/20© UCLES 2020

2

9680/22/INSERT/M/J/20© UCLES 2020

الجزء 1

اقرأ النّص 1 في هذه الكّراسة، ثّم أجب عن األسئلة 1، 2، 3 في ورقة األسئلة.

النّص 1

الذكاء االصطناعي

شهد التقدم التكنولوجي تطوًرا هائًل في السنوات القليلة الماضية، ولّعل أبرز هذه التطورات يتمثل في الذكاء 
االصطناعي الذي أصبح يلعب دوًرا مهمًّا في تسهيل حياة اإلنسان اليومية، بدًءا من البيت والمدرسة، مروًرا 

بالهواتف والساعات الذكية، وصواًل إلى السيارات والطائرات ذاتية القيادة.

ُيعّرف الذكاء االصطناعي بأنه الذكاء الذي ُتظِهُره اآلالت والبرامج الحاسوبية والذي يشبه إلى حد بعيد الذكاء 
اإلنساني، فقد استطاع اإلنسان تطوير آلة قادرة على التعلم واالستيعاب، والتحليل واالستنتاج. وقد قسم العلماء 
الذكاء االصطناعي إلى قسمين: ذكاٍء ضعيف تكون فيه اآللة قادرة على القيام بدور محدد يتسم بالذكاء، وآخَر 

يفوق القدرات البشرية ُيْعَرُف بالذكاء الخارق ويّتسم بالتعقيد الشديد، وُيحاكي بقدر كبير العقل البشري. 

اسُتخدم مفهوم "الذكاء االصطناعي" أول مرة عام 1959، وقد كان لعالمة الرياضيات المعروفة آنذاك أدلينا أدوشا 
الفضل في ذلك، باعتبارها أول من فّكر في اختراع آالت ذات قدرة على التفكير. وفي مطلع السبعينيات قررت 
حكومات عدد من الدول الكبرى البدَء بتمويل مشاريع أبحاث الذكاء االصطناعي، إال أنها ما لبثت أن تراجعت 

عن ذلك نتيجًة لفشل العلماء المختصين في تخطي العديد من العوائق والعقبات التي واجهتهم، وعدم تمكنهم من 
إحراز أي تقدم ُمرٍض. أما في منتصف الثمانينيات فقد شهدت أبحاث الذكاء االصطناعي قفزة نوعية محققة أرباًحا 
وصلت إلى أكثر من ملياري دوالر. وفي أوائل القرن الواحد والعشرين حقق الذكاء االصطناعي نجاحات أكبر من 

خلل تطوير ما أصبح ُيْعَرُف "بالتعلم العميق"، أي جعل اآللة قادرة على التعلم والتفكير الذاتيين، وعبر ابتكار 
أعصاب صناعية تشبه في طريقة عملها أعصاب الدماغ البشري.

للذكاء االصطناعي تأثير كبير في حياتنا في شتى المجاالت، وقريًبا سيصبح أمًرا مألوًفا ومطلًبا حتميًّا في حياتنا 
وحياة أبنائنا. والحقيقة هي أن التطبيقات التي تستخدم الذكاء االصطناعي ترافقنا في كل وقت ومكان، فنستعملها 
في أمور حياتنا اليومية دون أن ندرك ذلك. فَهواِتفنا تتلقى أوامرنا وتقوم الحًقا بتنفيذها بفضل الذكاء االصطناعي 

الذي ُيستخدم أيًضا في التنبؤ بأعطال السفن قبل حدوثها، وتحديد أيسر الطرق التي تسلكها، وأقلها استهلًكا للوقود، 
فضًل عن استخدامه في جوانب أخرى كالطب، والتعليم، والصناعة، والتجارة، وحتى األلعاب.

لقد حققت تطبيقات الذكاء االصطناعي إنجازات غير مسبوقة ال سيما في المجال الطبي، فهناك العديد من 
المَسّوغات التي حملت عدًدا من المؤسسات الطبية على االستثمار في تقنيات الذكاء االصطناعي، يأتي على 

رأسها العجز الشديد في الطواقم الطبية، إذ يرى المختص بالشؤون الصحية علء داود أن عدم قدرة اإلنسان على 
العمل بصورة متواصلة ال يواكب الطلب المتزايد في هذا المجال، فضًل عن التدني الكبير في االختصاصات الطبية 
ذا ما توافرت هذه التقنيات فستكون قادرة على تقديم رعاية طبية مميزة على صعيد التشخيص والعلج،  الحساسة. واإ

إضافة إلى سد الفراغ في خدمات الطوارئ والمختصين، وكذلك تنظيم البيانات اللزمة لعناية أفضل بالمرضى.
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الجزء 2

واآلن اقرأ النص 2 في هذه الكّراسة، ثم أجب عن السؤالين 4 و5 في ورقة األسئلة.        

النّص 2

الوجه المظلم للذكاء االصطناعي

باتت تقنيات الذكاء االصطناعي تلعب دوًرا محوريًّا في حياة اإلنسان، لذا يرى فريق من المراقبين أن الوقت قد حان 
لكي يستفيق مفكرو علم األخلق وفلسفُته لتصويب هذا األمر.

ويرى أستاذ التشريعات القانونية هيثم رفيق أن نعمة التطور الذي حققه اإلنسان قد ُتمسي نقمة، إذ إنه قد يجد نفسه 
أمام تمرد تكنولوجي رهيب خارٍج عن سيطرته َترَجح فيه كفة اآلالت، وقد يؤدي هذا التمرد إلى تهميش مهارات 
اإلنسان بشكل يجعلها محدودة ال قيمة لها. وفي حال َتَحقُِّق تلك التخوفات، فسنجد أنفسنا تحت رحمة "وحوش 

آليه"، وسيؤدي استحواذ تلك الوحوش على أنظمة االتصال والمواصلت، وأسواق المعاملت المالية، ونظم الرعاية 
الصحية إلى إحكام قبضتها على الكوكب األزرق.

ذا نجحت تطبيقات الذكاء االصطناعي في تعليم نفسها بنفسها، فسنجد أنفسنا أمام ظاهرة ُتَطوِّر فيها اآلالت  واإ
ذاتها دون تدخل اإلنسان، ولن يعني هذا االستغناء عن موظفي البرمجة الذين يقومون بأعمال مرتبطة بتكنولوجيا 

المعلومات وتحديثها وتطبيقاتها في شتى المجاالت فقط، بل يعني كذلك انقراض العديد من الوظائف اإلدارية 
والحرف التي تتطلب جهًدا بدنيًّا. وكانت دراسة حديثة أجراها عدد من الباحثين قد خلصت إلى أنه على الرغم من 

عدم وجود موقف دولي موّحد بشأن كيفية مكافحة تطبيقات الذكاء االصطناعي، إال أنه ال مجال للشك في أن 
الوقت قد حان لذلك وهذا يستوجب التعاون بهدف خلق فرص عمل جديدة في المجال الرقمي. وترى خبيرة االقتصاد 
تاال عزام أن تنفيذ برامج وخطط تقوم على االستثمار في تأهيل األيدي العاملة بغية التكّيف مع التغيرات القادمة قد 
ا وضرورة حتمية في ذلك االتجاه، فضًل عن اتخاذ إجراءات أمنية ضرورية للحد من تلك الظاهرة  أصبح أمًرا ملحًّ

واستعادة السيطرة عليها.

ويقترح الباحثون في مجال األخلق والقانون مخرًجا آخر لكبح جماح الذكاء االصطناعي، وذلك عن طريق تلقين 
الحواسيب مجموعة من المبادئ األخلقية التي تحكم عملها وتضبطه، وتساعد على تطويرها وتلفي عيوبها أيضا، 
وتحديد مهامها، وعبر َصوغ قوانين تكفل الحفاظ على حقوق اإلنسان وحرياته األساسية، ومن خلل العمل على رفع 
وعي العامة حيال تلك المخاطر. إال أن عدم وجود تعريف واضح لألخلق وعدم اتفاق البشر على مجموعة - ولو 
بسيطة - من القيم األخلقية القابلة للتطبيق في شتى الظروف يقف حجر عثرة أمام تنفيذ مثل هذه الحلول، فتعلُّم 

السلوك األخلقي من البشر يمكن أن يوّلد جيًل متمرًدا من اآلالت فائقة الذكاء.
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