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مهن المستقبل:
كيف ساهم الذكاء االصطناعي في تصاعد الطلب على وظائف جديدة؟

الــذكاء  الحــادث فــي تكنولوجيــا  التطــور  ســاعد 
االصطناعــي علــى إعــادة هيكلــة ســوق العمــل. 
وبالرغــم مــن الحديــث عــن التأثيــر الســلبي للــذكاء 
والمهــن،  الوظائــف  بعــض  علــى  االصطناعــي 
تصاعــد  إلــى  أفضــى  االصطناعــي  الــذكاء  فــإن 
الطلــب علــى عــدد مــن المهــن والوظائــف، علــى 
غــرار مهندســي تصميــم المقدمــات، ومراقبــي 
ومشــغلي الــذكاء االصطناعــي، ومختصي شــروح 
البيانــات، وكذلــك المديــرون المتخصصــون فــي 
الــذكاء االصطناعــي، فضــًا عــن  تطويــر أعمــال 

مطــوري العقــود الذكيــة. 

شــهد عــام 2022 العديــد مــن التغيــرات والتحــوالت االســتراتيجية 
ــن فــي  ــى الرغــم مــن اختــاف المحللي ــة الهامــة. وعل واالقتصادي
اختيــار الحــدث األبــرز خــال هــذا العام، فــإن الــذكاء االصطناعي 
ــن مــن تقديــم نفســه فــي ُحلــة جديــدة، لُيعيــد تعريــف موقعــه  قــد تمكَّ
فــي النظــام العالمــي، ويؤكــد أنــه حتــى فــي ظــل وجــود احتماليــة 
ــر  ــم صــرف النظ ــن أن يت ــة، ال يمك ــة ثالث ــرب عالمي ــدالع ح الن
ــرية.  ــات البش ــى المجتمع ــي عل ــذكاء االصطناع ــرات ال ــن تأثي ع
وقــد ارتبــط الحديــث عــن الــذكاء االصطناعــي بالتبعــات الســلبية 
ــف إال أن  ــن الوظائ ــن م ــده المايي ــل، وتهدي ــى ســوق العم ــه عل ل
ــع أن يتــم تقديمهــا إلــى أســواق العمــل  الكثيــر مــن الوظائــف ُيتوقَّ

العالميــة؛ وذلــك بفضــل الــذكاء االصطناعــي. 

سوق جديدة

يقــول “كاي فــو لــي” أحــد أبــرز المتخصصيــن فــي مجــال 
الــذكاء االصطناعــي، فــي مقدمــة كتابــه “القــوى العظمــى للــذكاء 
االصطناعــي إنــه علــى مــدار ســنوات عملــه فــي المجــال التدريبــي 
لتقديــم الــذكاء االصطناعــي لمختلف الفئــات العمرية، دار الســؤال 
األبــرز بيــن المشــاركين فــي هـــذه الجلســات التدريبيــة حــول إذا 
ــع  ــر ألداء جمي ــل البش ــيحل مح ــي س ــذكاء االصطناع ــا كان ال م
الوظائــف فــي االقتصاديــات المعاصــرة، إال أنــه يــرى أن الســؤال 
األهــم يجــب أن يتمحــور حــول ماهيــة الوظائــف التــي سيشــغلها 
البشــر للعمــل فــي انســجام وَتَمــاٍه مــع متطلبــات اقتصاديــات 

ــذكاء االصطناعــي.  ال
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ــد  ــى تزاي ــذكاء االصطناعــي عل ــذا الصــدد، ســاعد ال ــي ه وف
الطلــب علــى بعــض الوظائــف، والتــي ســتكون مهن المســتقبل 
ــة فــي ســوق العمــل، ومــن بيــن هــذه الوظائــف  ــر أهمي األكث

اآلتــي: 

التوجيــه )Prompt engineer(: بنظــرة  1- مهنــدس 
ســريعة علــى أكثــر الوظائــف الُمســتحَدثة التــي القــت رواجــاً 
القــول إن مهنــدس  التكنولوجيــا، يمكــن  فــي ســوق  كبيــراً 
التوجيــه يأتــي فــي مقدمــة أكثــر الوظائــف المطلوبــة للتعاطــي 
مــع التطــورات األخيــرة للــذكاء االصطناعــي. وتتمثــل المهمــة 
الرئيســية لمهنــدس التوجيــه، أو َمــن يعــرف بمهنــدس اإلرشــاد، 
فــي صياغــة الطلبــات والمقدمــات الرئيســية التــي توجــه الــذكاء 
االصطناعــي، بهــدف القيــام بمهــام محــددة، خاصــًة تلــك 

ــق.  ــراج البصــري الدقي ــم واإلخ ــة بالتصمي المرتبط

د  وكلمــا امتلــك المهنــدس القــدرة علــى تحويــل الخيــال الُمجرَّ
إلــى مجموعــة مــن الكلمــات والعبــارات المفهومة والمستســاغة 
ــن األخيــر مــن الخــروج بنتائــج  للــذكاء االصطناعــي، تمكَّ
ُمبِهــرة. وقــد لجــأ عــدد مــن الشــركات إلــى مهندســي التوجيــه 
للتعامــل مــع برامــج الــذكاء االصطناعــي المخصصــة للتصميــم 
Mid� ”علــى وجــه الخصــوص؛ وذلــك علــى غــرار برنامــج 
journey“، كمــا لجــأ البعــض إلــى حفــظ ملكيــة هـــذه األوامــر 

والتوجيهــات عبــر حفظهــا فــي أحــد ”األصــول الرقميــة غيــر 
.”NFT non–fungible tokens القابلــة لاســتبدال

AI human opera-(االصطناعــي الــذكاء  لو  ُمشــغِّ  -2
tor(: أدى ظهــور الــذكاء االصطناعــي أيضــاً إلــى زيــادة 
الحاجــة إلــى المهنييــن ذوي المهــارات اإلبداعيــة؛ وذلــك علــى 
غــرار الروائييــن المهــرة، والُمخِرجيــن والباحثيــن المتفوقيــن؛ 
ــات  ــة “روبوت ــذكاء االصطناعــي الحالي ــات ال فمــن أهــم تطبيق
الدردشــة الفوريــة chat automation bots”، التــي تعمــل 
علــى تقديــم إجابات فورية ألســئلة المســتخدمين واستفســاراتهم. 
ــاعدة  ــن؛ لمس ــاب مبدعي ــى ُكتَّ ــة إل ــرت الحاج ــا ظه ــن هن وم

ــم مــن منتجاتهــم الفكريــة.  ــذكاء االصطناعــي علــى التعل ال

ــات  ــة مخرج ــى مراقب ــة إل ــود حاج ــك وج ــى ذل ــاف إل ُيَض
الــذكاء االصطناعــي بصفــة دوريــة، والتدخــل فــي حالــة 
خروجــه عــن النــص. وقــد أفــردت الكاتبــة “لــورا بريســتون” 
مقــاالً كامــاً فــي جريــدة “الجارديــان” البريطانيــة لتســليط 
ألحــد  لة  وُمشــغِّ مراِقبــًة  الفريــدة  تجربتهــا  علــى  الضــوء 
ــدا”.  ــى “برين ــت تدع ــي كان ــة، الت ــة الفوري ــات الدردش روبوت
وقــد أشــارت إلــى أن خبرتهــا الســابقة بصفتهــا كاتبــًة إبداعيــًة، 
ــن  ــرات ســابقة ُمعلِّمي ــي العمــل خب ــب امتــاك زمائهــا ف بجان
ــذه  ــي ه ــل ف ــم للعم ــة لتأهيله ــت كافي ــزي، كان ــأدب اإلنجلي ل

الوظيفــة.

أهم الوظائف التي تصاعد الطلب عليها بفعل الذكاء االصطناعي

مهندس التوجيه
 (Prompt engineer)

مهندس التوجيه
 (Prompt engineer)

لو الذكاء االصطناعي  ُمشغِّ
(AI human operator)

 اختصاصي توضيح البيانات
(Data Annotation 

Specialist)

 مديرو تطوير أعمال الذكاء
 AI Business) االصطناعي
Development Manager)

رو العقود الذكية  ُمطوِّ
(Smart contract 

developers) 

 مهندس الذكاء االصطناعي
(Artificial Intelligence 

Engineer)

ر التعلم اآللي  ُمطوِّ
(Machine Learning 

Developer) 

 مطور برامج الدردشة اآللية
(Chatbot Developer) 

ر أتمتة العمليات الروبوتية  ُمطوِّ
(A Robotic process 

Automation Developer)

 مطور الخوارزميات
(Algorithm Developer) 
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 Data Annotation( ــات ــح البيان ــي توضي 3- اختصاص
Specialist(: شــهد الــذكاء االصطناعــي طفــرة حقيقيــة فــي 
ــم  ــط ومعالجته ــم المحي ــم البشــر للعال ــاكاة فه ــى مح ــه عل قدرت
البيانــات والنصــوص، مــع أخــذ الســياق فــي االعتبــار. ويعــود 
هــذا التطــور إلــى مجموعــة مــن التقنيــات التــي تحاكــي طريقــة 
عمــل العقــل البشــري، بجانــب اللوغاريتمــات، التــي ال يمكــن 
خلقهــا بــدون تقديــم شــروح واضحــة ودقيقــة للبيانــات المــراد 

تقديمهــا للــذكاء االصطناعــي بهــدف التعلــم منهــا. 

ــل  ــات مح ــة لوصــف البيان ــروح المقدم ــى الش ــق عل وُيطَل
االهتمــام “بيانــات التعريــف meta data”. ويحتــاج بنــاء 
ــى  ــن عل ــن القادري ــن المتخصصي ــاً م ــات ِفَرق ــذه البيان ــل ه مث
ــاء  ــا أن بن ــام، كم ــل االهتم ــات مح ــق للبيان ــم وصــف دقي تقدي
ــذا  ــد؛ ل ــت والجه ــن الوق ــر م ــتهلك الكثي ــف يس ــات التعري بيان
تفضــل شــركات تطويــر الــذكاء االصطناعــي إســناد هــذه 
المهمــة إلــى مجموعــة مــن المتخصصيــن القادريــن علــى 
للبيانــات، وُيطَلــق عليهــم  تقديــم شــروح واضحــة ودقيقــة 

“اختصاصيــو شــروح البيانــات”. 

AI Busi-( 4- مديــرو تطويــر أعمــال الــذكاء االصطناعــي
ness Development Manager(: تســعى أغلبيــة 
الشــركات العاملــة فــي تطويــر الــذكاء االصطناعــي إلــى 
ــة  ــات البياني ــا، والمخرج ــن تطبيقاته ــة م ــق مكاســب مالي تحقي
األهــداف  أهــم  مــن  وهــي  عنهــا،  الناتجــة  والمعلوماتيــة 
االســتراتيجية لوحــدات تطويــر األعمــال بهــذه الشــركات. 
 ”Open AI“ ــى غــرار ــدأت عــدد مــن الشــركات، عل ــذا ب ول
باإلعــان عــن حاجتهــم لتوظيــف مديــري تطويــر أعمــال 
 AI“ الــذكاء االصطناعــي بهــدف تحقيــق الربــح مــن تطبيقاتهــا
ــاد  ــة باالعتم ــركات الخارجي ــاع الش monetization”، وإقن
بصــورة شــبه كليــة علــى تطبيقــات الــذكاء االصطناعــي للقيــام 
بالمهــام التــي ســيطر عليهــا رأس المــال البشــري منـــذ عقــود. 

وبصــورة مماثلــة، ازدادت حاجــة شــركات تطويــر وإنتــاج 
تطبيقــات الــذكاء االصطناعــي إلــى تشــغيل “مديــري منتجــات 
الــذكاء االصطناعــي AI Product Manager” للعمل على 
تقييــم األداء العــام لتطبيقــات الــذكاء االصطناعــي، والمشــكات 
الكامنــة لهــذه التطبيقــات التــي لــم تظهــر فــي الواجهــة إال عقــب 

لتشغيل. ا
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Smart contract devel-( رو العقــود الذكيــة 5- ُمطــوِّ
ــاء  ــؤولية إنش ــة مس ــود الذكي رو العق ــوِّ ــى ُمط opers(: يتول
block�  وحفــظ ونشــر العقــود الذكيــة علــى “شــبكات التكتــل
ــع أن تتصاعــد الحاجــة إلــى هــذه العقــود فــي  chain”. وُيتوقَّ
ظــل رغبــة بعــض الشــركات فــي حفــظ ملكيــة المقدمــات 
والتقنيــات التــي تــم تطويرهــا لطلــب خدمــات محــددة مــن 
ــة  ــم التوضيــح مســبقاً، أو فــي حال ــذكاء االصطناعــي كمــا ت ال
نجاحهــا فــي التوصــل إلــى منتــج ومخــرج فنــي باالعتمــاد علــى 
الــذكاء االصطناعــي ورغبتهــا فــي احتــكار ملكيــة هــذا المنتــج 
ــغيل وإدارة  ــج لتش ــين برام ــن تدش ــك ع ــي. ناهي ــي والعلم الفن
تطبيقــات الــذكاء االصطناعــي، والرغبــة فــي ربطهــا “بسلســلة 
الكتــل Blockchain Technology”. وهنــا ســيأتي دور 
ري العقــود الذكيــة الذيــن ســيتولون مهمــة كتابــة اتفاقيــات  ُمطــوِّ
تعاقديــة ذاتيــة التنفيــذ باســتخدام لغــة “Ethereum” أو إحــدى 
ر هــذا النــوع  لغــات البرمجــة األخــرى. ويجــب أن يكــون ُمطــوِّ
مــن العقــود علــى درايــة جيــدة أيضــاً بتصميــم وهندســة أنظمــة 
“دفتــر األســتاذ المــوزع )DLT(” وفهــم بروتوكــوالت األمــان 

التــي تأتــي معهــا. 

Artificial Intelli�( االصطناعــي  الــذكاء  مهنــدس   -6
ــم  ُيصمِّ برمجيــات  مهنــدس  هــو   :)gence Engineer
ر ويختبــر أنظمــة ذكيــة يمكنهــا تحليــل المشــكات  وُيطــوِّ
ــى  ــدرة عل ــي الق ــذكاء االصطناع ــدس ال ــك مهن ــا. ويمتل وحله
ــذكاء االصطناعــي، وبنــاء  تحليــل البيانــات لتدريــب برامــج ال
التطبيقــات واألدوات لدعــم تطبيقــات الــذكاء االصطناعــي، 
وتحديــد بنــى البرامــج، وتطويــر الخوارزميــات والتعــاون مــع 
أصحــاب المصلحــة فــي هــذه العمليــة. وبنــاًء علــى ذلــك، يحتاج 
مهنــدس الــذكاء االصطناعــي إلــى امتــاك القــدرة علــى تصميم 
التطبيقــات باســتخدام لغــات البرمجــة المختلفــة، باإلضافــة إلــى 
مهــارات التحليــل والعــرض وبنــاء الخوارزميــات الازمــة 

ــذكاء االصطناعــي. ــب ال ــم وتدري لتعلي

Machine Learning De-( ر التعلــم اآللــي 7- ُمطــوِّ
ــة مــن  ــوالً تنبؤي ــي نمــاذج وحل ــدس يبن veloper(: هــو مهن
ــى  ــور عل ــات والعث ــل البيان ــات لتحلي ــاء خوارزمي ــال إنش خ
ــذا  ــة؛ ه ــل الدراس ــات مح ــي البيان ــة ف ــة الكامن ــاط العام األنم
باإلضافــة إلــى تطويــر اإلدراك والفهــم العــام للبيانــات المتاحــة، 

ــؤات مــن هــذه التحليــات.  وعمــل تنب
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يقــوم مطــور التعلــم اآللــي أيضــاً بتصميــم وبنــاء واختبــار 
صحــة أنظمــة التعلــم اآللــي لتحديــد المشــكات فــي مجموعــات 
ــة  ــات النمذج ــتخدام تقني ــا باس ــول له ــر حل ــم تطوي ــات، ث البيان
ــة  ــذه المهم ــم به ــي للقائ ــم، ينبغ ــن ث ــي. وم ــل اإلحصائ والتحلي
اإلحصــاء  علــم  فــي  التعمــق  بجانــب  بالبرمجــة،  اإللمــام 

والرياضــة التحليليــة.

Chatbot Develop-( 8- مطــور برامج الدردشــة اآلليــة
er(: هــو مهنــدس برمجيــات متخصــص ينشــئ ويطــور برامج 
للدردشــة اآلليــة القائمــة علــى الــذكاء االصطناعــي. عــادًة مــا 
يســتخدم مهنــدس البرمجيــات أدوات البرامــج وواجهات برمجة 
التطبيقــات والمكتبــات والخدمــات األخــرى إلنشــاء روبوتــات 
تفاعليــة تــرد العمــاء واألفــراد وتتفاعــل معهــم، للقيــام بــأدوار 

خدميــة مــن قبــل خدمــة العمــاء والمبيعــات.

ويحتــاج العاملــون فــي هــذا المجــال اإللمــام بمهــارات البرمجــة 
باســتخدام لغــات مثــل Python وJavaScript، بجانــب 
 ،)NLP( القــدرة علــى فهــم أطــر معالجــة اللغــة الطبيعيــة
ــر  ــى التفكي ــدرة عل ــازة، والق ــال ممت ــارات اتص ــاك مه وامت
برامــج  تلعبهــا  قــد  التــي  األدوار  فــي  اســتراتيجي  بشــكل 
الدردشــة اآلليــة فــي المؤسســات. ومــن أبــرز األســماء فــي هــذا 
 ،”Open AI“ ــاً “ســام ألتمــان” صاحــب شــركة المجــال حالي
التــي أحدثــت تحــوالت نوعيــة فــي مجــال الــذكاء االصطناعــي 
 ”ChatGPT“ بكشــفها النقــاب عــن برنامــج الدردشــة اآلليــة

ــي ديســمبر الماضــي.  ف

 A Robotic( الروبوتيــة  العمليــات  أتمتــة  ر  ُمطــوِّ  -9
process Automation Developer(: يقــوم هــذا 
النــوع مــن المبرمجيــن علــى تصميــم وتطويــر روبوتــات 
ــد الســلوك البشــري  ــي ُتقلِّ ــة الت ــات الروبوتي ــج والتطبيق البرام
ــن مصــادر  ــات م ــع البيان ــل جم ــررة، مث ــام المتك ــام بالمه للقي
ر  ــة. ويعمــل ُمطــوِّ ــات المختلف ــل داخــل التطبيق متعــددة، والتنق
روبوتــات العمليــات اآلليــة مــع مجموعــة متنوعــة مــن التقنيــات 
للشــركات  المخصصــة  اآلليــة  العمليــات  حلــول  لتطويــر 
المختلفــة، كمــا أنهــم مســؤولون عــن تثبيــت وتكويــن واختبــار 
ــات  ــاً الحتياج ــة وفق ــة الحالي ــث األنظم ــدة وتحدي ــة جدي أنظم
 الشــركة؛ فعلــى ســبيل المثــال، تســتخدم كل مــن شــبكة نتفليكــس
لتقديــم  التقنيــات  هــذه   )Amazon( )Netflix(وأمــازون 
واألفــام  الوســائط  حــول  لمتابعيهــم وعمائهــم  مقترحــات 
بنــاًء  وشــرائها  متابعتهــا  فــي  يرغبــون  التــي  والمنتجــات 
الســابقة بصــورة دوريــة  ــع تفضياتهــم  تحليــل وتتبُّ علــى 
ــن  ــرار المبرمجي ــى غ ــة. وعل ــات اآللي ــات العملي ــر روبوت عب

الســابقين، يحتــاج العامــل فــي هــذه الوظيفــة الجمــع بيــن عــدد 
مــن المهــارات البرمجيــة والتحليليــة وحتــى التقنيــة المرتبطــة 
بالصناعــة والشــركات التــي ســيتم تصميــم هــذه التطبيقــات 

ــا.  لخدمــة أهدافه

Algorithm Develop-( الخوارزميــات  مطــور   -10
ــص  ــوب متخص ــم حاس ــو عال ــات ه ــور الخوارزمي er(: مط
فــي بنــاء وصقــل الخوارزميــات لحــل مشــاكل البرمجــة، 
أو  ــنة،  ُمحسَّ بحــث  خوارزميــات  إنشــاء  مهامــه  وتتضمــن 
إعــادة بنــاء الخوارزميــات الحاليــة لتحســين أدائهــا، أو تطويــر 
ــل  ــا يعم ــاً م ــا. غالب ــاكل بعينه ــل مش ــدة لح ــات جدي خوارزمي
ــدة،  ــة وُمعقَّ ــة متخصص ــات برمج ــات بلغ ر الخوارزمي ــوِّ ُمط
علــى غــرار “++ C” و”MATLAB” إلنشــاء أكــواد تســاعد 
ــاءة،  ــرعة وكف ــات بس ــة البيان ــى معالج ــر عل ــزة الكمبيوت أجه
ــدة  ــات المعق ــذه الخوارزمي ــل ه ــى مث ــة إل ــن الحاج ــك ع ناهي
ــم  ــي التعلي ــي مجاَل ــة ف ال ــج فعَّ ــق نتائ ــات وتحقي ــة البيان لمعالج

ــة. ــم اآلل ــق وتعلي العمي

مجاالت جوهرية

لحقــت صدمــة قويــة بالكثيــر مــن العامليــن في عدد مــن المهن 
والوظائــف اإلبداعيــة؛ وذلــك علــى غــرار الكتابــة والتصميــم 
واإلنتــاج القصصــي واللغــوي، وصــوالً إلــى الغنــاء والعــاج 
ــق  ــن تطبي ــاب ع ــف النق ــاب كش ــي أعق ــي، ف ــي والنفس الطب
ــي  ــاج اإلبداع ــاكاة اإلنت ــى مح ــه عل “Chat GPT”؛ لقدرت
ك الكثيــرون ســابقاً فــي  للبشــر، وهــو المجــال الــذي شــكَّ
ــى المنافســة  ــدرة عل ــذكاء االصطناعــي الق ــة إظهــار ال إمكاني
فــي أوســاطه. وبالرغــم مــن ذلــك، ســلَّط هـــذا التطــور األخيــر 
ــة  ــى مجموع ــي الضــوء عل ــذكاء االصطناع ــات ال ــي تطبيق ف
ؤهــا  مــن المهــن والمجــاالت المســتقبلية التــي بالرغــم مــن تبوُّ
مواضــع جيــدة فــي المجــال العملــي منــذ ســنوات، لــم تكشــف 
عــن كل مــا تتخللــه مــن عطــاء ومســاهمات ممكنــة فــي النمــو 

االقتصــادي، ومــن أبــرز هــــذه المجــاالت المعرفيــة:

 Deep Learning and( 1- التعلــم العميــق وتعلــم اآللــة
Machine Learning(: فقــد ســاهم هــذان المجــاالن فــي 
فتــح الطريــق أمــام تطويــر الــذكاء االصطناعــي لتعلُّــم عمليــات 
التفكيــر واإلدراك البشــرية المختلفــة، والبــدء فــي التعاطــي مــع 
المشــكات المختلفــة، عبــر معالجــة كــمٍّ كبيــر مــن المعلومــات 
والبيانــات “البيانــات الضخمــة Big data” فــي وقــت قياســي، 

باالعتمــاد علــى قــدرات الحاســوب المتطــورة.
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كيف ساهم الذكاء االصطناعي في تصاعد الطلب على وظائف جديدة؟

مــن  عليــه  يشــتمان  بمــا  المجــاالن،  يســاهم  أن  وُيتوقَّــع 
ــات  ــز وتســريع تطــورات تطبيق ــة، فــي تعزي تخصصــات دقيق
ــات  ــص الحكوم ــي تخصي ــا يعن ــذكاء االصطناعــي، وهــو م ال
ــة  ــج التعليمي ــر البرام ــوال لتطوي ــن األم ــد م والشــركات المزي
والبحثيــة بهمــا، باإلضافــة إلــى التســريع مــن نقــل االكتشــافات 
واالختراعــات التــي تــم التوصــل إليهــا فــي المجــال األكاديمــي 
إلــى تطبيقــات الواقــع بهذيــن المضماريــن الهاميــن، وهــو 
ــة للعقــول  ــة الجاذب مــا ســيجعلهما مــن أكثــر المســارات المهني
النابغــة، أخــذاً فــي االعتبــار أيضــاً مدخولهمــا المــادي المتميــز.

2- الشــبكات العصبيــة )Neural Networks(: ُيعتَبــر 
هــذا الحقــل العلمــي جــزءاً مــن تعليــم اآللــة؛ حيــث يهتــم 
وُتحاِكــي  ُتشــِبه  التــي  اآللــي،  التعلــم  بتصميــم خوارزميــة 
الخايــا العصبيــة التــي يعتمــد عليهــا العقــل البشــري لمعالجــة 
ــم هــذه الشــبكات  ــم تصمي المعلومــات والبيانــات المختلفــة. ويت
ــل  ــي تحم ــة، الت ــد الُمتراِبط ــن الُعَق ــر م ــدد كبي ــي صــورة ع ف
مجموعــة مــن التيــارات العصبيــة والحســية التــي تختلــف قوتها 
باختــاف مراحــل تعلُّمهــا وتفاعلهــا مــع البيئــة الخارجيــة؛ 
وذلــك علــى غــرار حركــة الموجــات العصبيــة التــي يشــهدها 

العقــل البشــري، والتــي تختلــف قوتهــا باختــاف العمليــات 
مــدار  علــى  الفــرد  بهــا  يقــوم  التــي  واإلدراكيــة  الفكريــة 
ــة بشــكل شــائع لمجموعــة  ــوم. وُتســتخدم الشــبكات العصبي الي
ف اآللــي علــى خــط  متنوعــة مــن المهــام بمــا فــي ذلــك التعــرُّ
ــة والكشــف  ــة الطبيعي ــف الصــور ومعالجــة اللغ ــد، وتصني الي
قــع أن يحتــل هــذا التخصــص العلمــي  عــن االحتيــال، وُيتوَّ
ــرة  ــًة خاصــًة خــال الســنوات القادمــة، مــع تصاعــد وتي أهمي
ــن  ــر م ــا الكثي ــَزى إليه ــي ُيع ــهدها، والت ــي يش ــورات الت التط
ــذكاء االصطناعــي خــال األعــوام  ــا ال ــي حققه النجاحــات الت

ــر. ــي للبش ــلوك اإلبداع ــاكاة الس ــي مح ــرة ف األخي

3- الحوسبة المعرفية )Cognitive computing(: هو 
ذلــك العلــم الــذي يقــوم باســتخدام تقنيــات الــذكاء االصطناعــي 
هــذا  ويشــمل  البشــري.  التفكيــر  عمليــات  لمحــاكاة   )AI(
ــة  ــدرات معالج ــي وق ــم الذات ــات التعل ــن خوارزمي ــم كّاً م العل
ــن تطبيقــات الــذكاء االصطناعــي  اللغــة الطبيعيــة التــي ُتمكِّ
ــد  ــة مــن المعلومــات، وتحدي ــات هائل ــل كمي ــاط وتحلي مــن التق
ــل  ــرات، وصق ــم مــن الخب ــات، والتعلُّ ــة بالبيان األنمــاط المختلف

ــت. ــرور الوق ــا بم قاعــدة معارفه
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شــركة استشــارات عامــة، متعــددة المهــام، تــم تأسيســها فــي 20 ينايــر 2021، بأبــو ظبــي، دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، تهــدف للتفاعــل مــع 
أنشــطة المجــال العــام فــي أقاليــم العالــم، ودعــم عمليــة تشــكيل السياســات وصنــع القــرار فــي المؤسســات العامــة والخاصــة، وتوســيع التعــاون 
العلمــي واألكاديمــي مــع مراكــز التفكيــر وشــركات االستشــارات. وتشــمل الشــركة مجلســًا للمستشــارين ومجلــس اإلدارة الــذي يشــرف علــى 

مؤسســات متعــددة تتضمــن مركــزًا للدراســات، وإدارة للمشــروعات، ومعهــدًا للتدريــب المتقــدم، ومكاتــب للتمثيــل الخارجــي.

إنترريجونال للتحليات االستراتيجية

اإلمارات العربية المتحدة، أبوظبي, المنطقة اإلعامية، 2454، المبنى 6

ص.ب. أبوظبي، 769640

+97126666937 

www.interregional.com

 Natural Language( الطبيعيــة  اللغــة  معالجــة   -4
Processing(: وهــو مجــال فرعــي للــذكاء االصطناعــي 
ــن  ــر م ــزة الكمبيوت ــن أجه ــى تمكي ــز عل ــات ُيركِّ ــم اللغوي وعل
فهــم تعقيــدات والتراكيــب والمعانــي المختلفــة للغــة، علــى 
غــرار كيفيــة معالجــة وفهــم البشــر لهــذه اللغــات. ويتــم االعتماد 
ــة  ــة الطبيعي ــة اللغ ــات معالج ــى خوارزمي ــم عل ــذا العل ــي ه ف
ــاً مــن مصــادر البيانــات، مثــل  إلنشــاء مخرجــات مقــروءة آلي
ــن  ــة م ــتخدام مجموع ــة والنصــوص، باس التســجيات الصوتي
ــن مهــامُّ معالجــة  القواعــد والخطــوات المحــددة مســبقاً. وتتضمَّ
اللغــة الطبيعيــة كاً مــن اســتنتاج الموضــوع وتحليل المشــاعر، 

ــم الســياق. ــل النحــوي، وفه والتحلي

5- علــم البيانــات )Data science(: يهــدف علــم البيانــات 
إلــى االســتفادة مــن الكــم الهائــل مــن البيانــات التــي أصبحــت 
ســمة هامــة مــن ســمات عصــر التكنولوجيــا الحالــي؛ وذلــك من 
خــال تطويــر هــذه البيانــات وتصنيفهــا وبنــاء قواعــد وبرامــج 
واســتنتاجات كليــة باالعتمــاد عليهــا، عقــب تطويعهــا باالعتمــاد 
علــى تطبيقــات مجموعــة مــن البرامــج والعلــوم البينيــة، كلغــات 
ــح أن  البرمجــة، والفلســفة، واإلحصــاء والرياضيــات. وُيرجَّ
ر فــي الــذكاء االصطناعــي إلــى ازديــاد الحاجــة  ي التطــوُّ ــؤدِّ ُي
لعلمــاء البيانــات، خاصــًة مــن يجمــع منهــم بيــن التطبيــق 

والنظريــة للتعامــل مــع تطبيقاتــه واالســتفادة منهــا فــي مختلــف 
جوانــب الحيــاة.

 :)Robotic Engineering( 6- الهندســة الروبوتيــة
د التخصصــات يجمــع بيــن الهندســة  مجــال هندســي ُمتعــدِّ
الميكانيكيــة واإللكترونيــة وعلــوم الكمبيوتــر مــن أجــل تصميــم 
وبنــاء برمجــة تشــغيل الروبوتــات. ويعمــل المتخصصــون فــي 
ــات مســتقلة يمكنهــا التفاعــل  ــى إنشــاء روبوت هــذا المجــال عل
ــا  ــزة االستشــعار، كم ــن خــال أجه ــا م ــن حوله ــم م ــع العال م
يقومــون ببرمجتهــا ألداء المهــام دون أي تدخــل بشــري. تركــز 
الهندســة الروبوتيــة علــى تطبيقــات الــذكاء االصطناعــي، وهــي 
مــن أبــرز المجــاالت وأكثرهــا حيويــًة واســتمراريًة خــال 

ــة. الســنوات القادم

والتحليلــي،  النقــدي  التفكيــر  إن  القــول  يمكــن  أخيــراً، 
واالســتنتاج الرياضــي المنطقــي والخيــال واالبتــكار؛ جميعهــا 
ز قــدرة صاحبهــا علــى االســتفادة مــن تطبيقات  مهــارات ســُتعزِّ
ــة  ــا لخدم ــى تطويعه ــيعمل عل ــث س ــي؛ حي ــذكاء االصطناع ال
أنشــطته العمليــة المختلفــة، إال أن الفهــم الجيــد والخبــرة 
ــة  ــة الواســعة لهــذه المهــارات ســيكون حجــر الزاوي التطبيقي
الوحيــد الــذي ســُيميز فيمــا بيــن الضحايــا والمســتفيدين مــن 

ــة. ــنوات القادم ــال الس ــي خ ــذكاء االصطناع ال


