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 اللغة والذكاء االصطناعي

 .مفهوم الذكاء:1

القدمي له تناوال فلسفيا تأملّيا، ولذلك عرف تباينا كان للذكاء منذ مفاهيم كثرية، فقد كان التناول 
لتفكري" أو "القدرة على ، لكّن أغلب الفالسفة يربطونه ب"قدرة الفرد على اواختالفا كبريا له

أما يف العصر احلديث فقد صار تناول الذكاء تناوال علمّيا، وجند ثالثة اجتاهات رئيسة يف اإلدراك"، 
 ذلك:

 أّن الذّكاء قدرة ذهنّية معرفّية مسؤولة عن مجيع أنواع السلوك الذّكّي.ى ير  االجّتاه املعريف:

يربط الذكاء باملّخ، ويرى أّن الذّكاء قدرة مشرتكة بني البشر، تقوم على  االجّتاه البيولوجي:
 امليكانيزمات الفزيولوجّية الّّت يشرتك فيها الناس مجيعا.

يرى أّن الذكاء مكّون اجتماعي يتحّدد يف ضوء الثقافة السائدة يف جمتمع معنّي،  االجّتاه الثقايف:
 وهذه الثقافة هي الّت حتّدد السلوك الذي ميكن وصفه بالذّكاء كما حتّدد كيفّية قياسه.

 . مفهوم الذكاء االصطناعي:2

رّفات يعتربها علم يهتّم بصناعة آالت تقوم بتص Artificial intelligence الذكاء االصطناعي
وإذا أردنا اإلنسان تصرّفات ذكّية، ويقوم على دراسة للسلوك الذكي عند البشر واحليوانات واآلالت، 

تعريفا دقيقا له فهو "اجملال العلمّي والّتقيّن الذي يضم الطرق والنظريّات والتقنّيات الّّت هتدف إىل 
 إنشاء آالت قادرة على حماكاة الذكاء".

تعريف نلحظ أّن للذكاء االصطناعي جانبني: جانب معريّف يعىن بإنشاء من خالل هذا ال
 .املناسبةالنظريات العلمية، وجانب تقين يعىن بإنشاء التقنيات 

 



مهما كانت طبيعتها وحجمها، وتكون  ويعمل الذكاء االصطناعي أساسا على معاجلة املعلومات
 هذه املعاجلة بطريقة آلية أو شبه آلّية، وتكون بشكل مناسب، كما تكون متوافقة مع هدف معنّي. 

 .اللغة والذكاء االصطناعي:3

فرع من فروع الذكاء االصطناعي هو "املعاجلة  يكمن االلتقاء بني اللغة والذكاء االصطناعي يف
 اآللّية للغات الطبيعّية"، فيدخل بذلك الذكاء االصطناعي يف كل مستويات اللغة فنجد:

 َغري أم رياضيَّة، ُرُموزًا أم أرقاًما أم ُحُروفًا أكاَنت سواء  : تعىن بصورة احملارف )الكتابّيةاملعاجلة اآللّية .
  وصورهتا املركبة.، صورهتا املفردة (ذلك

 اللُّغات يف الكلمة لبنية كوِّنةامل العناصر من مبجموعة   املعاجلة الصرفّية تُعىن: الصرفّيةاملعاجلة اآللّية .
 .ُصغرى ُمكوِّنات   من بتوليدها أم ُصغرى ُمكوِّنات   إىل بتحليلها سواء   الطَّبيعيَّة،

 ةالّشكليّ  بالعالقات كذلك وتُعىن حوّي،النّ  كيبالرتّ  يف داتاملفر  مبواقع عىنت:  املعاجلة اآللّية الرتكيبّية.
 .داتاملفر  هذه بني

: الكلمة شكلنيمبعاجلة الوحدات الداللية، وتأخذ الوحدات الداللية  عىنت:  الّدالليةاملعاجلة اآللّية .
 املفردة، وأكرب من الكلمة.

 وتوليده.بتحليل الصوت اللغوي : تعىن املنطوقةاملعاجلة اآللّية .
 

بل جند هلا جماالت كثرية أخرى  على هذه األمور فقط وال تقتصر املعاجلة اآللّية للغات الطبيعية
 منها: 

 النطق من التحقق، املنطوق الكالم على التعرف، املتكلِّم على التعرُّف، املطبوع النص على التعرف 
(، التشكيل) للمفردات الصويت الضبط، املكتوب من املنطوق الكالم توليد، اآليل اإلمالء، الصحيح

، النصية الوثائق تلخيص/اختصار، النصوص يف التنقيب، للمفَردات النحوية الصفات استخالص
 ، وغري ذلك.املشاعر عن اآليل التعبري، للنص اآليل الفهم
 



 وح والتحديّات:مالط
هناك طموحات كثرية للذكاء االصطناعي يف جمال معاجلة اللغة ال تقف إال عند سقف واحد وهو 

 وذاتِيَُّتُه؛ املتحدث أو الكاتب«  َوْعيُ » فيها يتبدى الّت اللغوية املساحات يف يتمثلالسقف الذي 
 هذا حتت وفيما، اآليًّ  ُتهمامعاجلَ  الذكاء االصطناعي أدوات كل على مبدئيًّا يتعذر مساحتان فهاتان

 .الطبيعية لِلُّغات اآللية ةاملعاجلَ  يقيِّد ما املبدأ حيث من يوجد فال السقف
 ومن التحّديّات الّّت تواجهها املعاجلة اآللّية للغات الطبيعّية:

 يف ِدالالهتا وبني (إخل ..تراكيب ُمْفَردات، أصوات،) رموز   هي حيث من اللغة بني الربط حتدي: أوالً 
 .الواقعي العامل
 فيه التفكري فإن البشري التفكري يف أساسي جزء اخليال ألن؛ للخيال نطولوجياأ بناء حتّدي : ثانياً 

 .الطبيعية اللغة يف كذلك ينعكس عنه والتعبري
 وتكون الرسالة فيه جتري الذي السياق من (منطوقًا كالًما أو نصًّا) اللغوية املادةخلو  ثالثا: حتدي

 .فادًحا نقًصا ناقصةً  الطبيعية اللغة معاجلة حتاول الّت لآللة املتاحة املعلومات بذلك
 رسالته يف احملذوفات من كثري   استكمالِ  على قادر   أنه متلقِّيها يف اللغةِ  ُمنِتجُ  كذلك يفرتضرابعا: 

 وهذا، «الفطري التحليل» على القدرة المتالكه كذلك بل ،« الفطرية املعرفة» المتالكه فقط ليس
 .ُمْعجز   آَخرُ  حتد  

 ال « املقصود االلتباس» من عاماًل  اللغوية الرسالة يف يزرع أنه هوو  اجملاز ميثله الذي التحدي خامسا:
 .آليًّا إلزالته سبيل

 مراجع المحاضرة:
 واقعه ومستقبله، تر: علي صربي فرغلي..آالن بونيه: الذكاء االصطناعي: 1
 تر: قسم الرتمجة بدار الفاروق..بالي ويتباي: الذكاء االصطناعي، 2
 دخل إىل عامل الذكاء االصطناعي..عادل عبد النور: م3
 .سامية قمورة وحممد باي وحيزية كروش: الذكاء االصطناعي بني الواقع واملأمول.4
 . املعتز باهلل سعيد وآخرون: العربية والذكاء االصطناعي.5
 عي يف خدمة اللغة العربية..يوسف العريان وآخرون: تطبيقات الذكاء االصطنا6
  .حمسن رشوان واملعتز باهلل سعيد وآخرون: تطبيقات أساسية يف املعاجلة اآللية للغة العربية.7



 التحليل الحاسوبي ومستويات اللغة
مستويات التحليل اللغوي يف اللسانيات احلاسوبية ترتتب يف سلمية على النحو التايل: التحليل 

 يف مث التحليل الرتكييب مث التحليل الداليل مث التحليل املعجمّي.الصويت مث التحليل الصر 
 طريقة حسم" الدَّرجة هذه يف يتمُّ : (Phonological analysis) التحليل الصوتي.1

 املعامل إظهارب وذلك ؛أصِلها غري على تُنَطق الَّّت أو تُنَطق ال الَّّت احلُُروف ُمراعاة مع الكلمة نُطق
 احلسية املعامل أو اإلشارات تلك جوانب بعض رصد حماولة إىل باإلضافة ما، بشكل للصوت احلسية

 ،"كمبيوتر شاشة على رصدها أو الورق على طبعها ميكن صورة هيئة على البشري للصوت
 الصويت التَّحليل عمليَّة تعد طريقه فعن واستخداًما؛ سهولة األدوات أكثر من هو اليوم والكمبيوتر

 وإمكانية النتائج، جودة على احلفاظ مع األخرى، باألدوات قورنت ما إذا عادةً  وأسرع كثريًا أبسط
 .واحد برنامج يف األدوات كل مجع

 عندما البداية فكانت بالكالم، عالقة ذات عديدة تطبيقات تطوير يف احلديثة التقنيات أسهمت
فصنع  البداية يف ميكانيكية الطاقة؛ من أخرى أنواع إىل الصوتية املوجة طاقة حتويل من اإلنسان متكن

 الّت الصوتية املوجة حيول (ميكرفون) صوتيا القطا صنع حيث طاقة كهربائّيةالفونوغراف، مث إىل 
 كهربائية طاقة < (املتحدث) صوتية موجة] االتصاالت نظم طورمث  ،كهربائية طاقة إىل إليه تصل

 ليستعيدها الصوتية املوجة حفظ من أيضا التقنية هبذه ومتكن. ([املستمع) صوتية موجة < (اهلاتف)
 مغناطيسية طبعة < مغناطيسية طاقة < كهربائية طاقة < صوتية موجة] شاء ما وقت بعد فيما

 الناس إىل األثير عبر الصوتية الكالم موجات بث من أيضا متكن أنه كما. [حفظها ميكن
 هناية مع اإلنسان متكن مث ،مساعها ميكن صوتية موجات إىل يعيدها الذي املذياع جبهاز ليلتقطوها

 التعامل ميكن أرقام إلى الصوتية الموجة تحول حيث الرقمية التقنية إىل التحول من العشرين القرن
 أكثر من تقنيات ثالث هناكو ، والتشفري التحليل أو واالستقبال اإلرسال أو احلفظ يف بسهولة معها

 كبرية أمهية وذات واملطورين الباحثني أمام كبريا حتديا تشكل الّت بالكالم العالقة ذات التقنيات
 كالم موجات إىل املكتوب النص حتويل) آليا الكالم توليد: هي شرائحهم، جبميع للمستخدمني

 إىل الصوتية املوجة حتويل يتوىل حاسويب نظام تطوير هو) الكالم على اآليل التعرف ،(مسموعة
 .املتحدث على التعرف و ،(نص



 حتليل" الدَّرجة هذه يف ويتمُّ : (Morphological analysis)التحليل الصرفي.2
 إىل الكلمة من االنتقال التحليل يف فيتم ؛"(والالَّحق واجلذع السَّابق) األساسيَّة هاعناِصر  إىل الكلمة
 املشكولة، غري أو كلياً، أو جزئياً، املشكولة العربية الكلمات يعاجل احلاسوب نَّ إ أي األصلي؛ جذرها
 حيث قلباً، أو إدغاماً، أو إبداالً، أو إعالالً، أو نقصاناً، أو زيادة، تغيري؛ من عليها يطرأ ما فيصف

 احتوت فإذا...  وداللتها، اإلعرابية، وحالتها لواحقها،و  سوابقها،و  الصريف، وميزاهنا نوعها، حيدد
 على اعتماداً  هلا املمكنة احلركات احلاسوب وضع مشكولة، غري حروف على حتليلها املراد الكلمة
 .خمزنة بيانات

 العناصر باستخالص يقوم حاسويب تطبيق هوو ويعتمد التحليل الصريف على "احملّلل الصريف اآليل"؛ 
. ويقوم بتحليل الكلمة حنوية والصرف صوتية، والصرف الصرفية، مساهتا دُ حيدّ  و الكلمة، لبنية األولية
 خطوات:وفق 

 بساق حلقت الّت الزوائد احمللل ينزع حيث املدخلة، الكلمة تشذيب خطوة وهي: األوىل اخلطوة
 .الكلمة

 .الكلمة ساق على متت الّت صوتية الصرف العمليات احمللل يكتشف: الثانية اخلطوة
الكلمات  جداول مع الكلمة من تبقى ما مبقابلة ذلك بعد احلاسوب يقوم: الثالثة اخلطوة
 .الذاكرة يف املخزنة النموذجية
 نتيجة احلاسوب يعرض حىت ،الكلمة مكونات وحتديد الفحص، عمليات ذلك بعد تستمر

 الصريف. التحليل
 حيث من اجلملة بنية حتديد" فيها جيري :(Syntactic analysis)التحليل التركيبي.3

 األساسية النحوية القواعد على اعتماًدا "،النحوي قالبها وإجياد عناصرها ووظائف مكوناهتا هيكلية
 .بينها فيما النحوية العالقات إلجياد كلماهتا وتقسيم مكوناهتا وحتديد اجلملة تقسيم حيث من

 مهمة بتنفيذ يقومحاسويب  تطبيقوهو  ؛"اآليل النحوي احملّلل" على الرتكييب التحليل ويعتمد
 فيتم احمللل النحوي، بناء عند املتبعة والتقنيات االجتاهات تتعدد، و آليا للجمل الرتكيبية البنية تكوين

 والتحليل أسفل إىل أعلى من النحوي التحليل النحوي؛ للتحليل اجتاهني على باالعتماد هابناؤ 
 النحوي الرتكيب نفس إىل الوصول االجتاهني هذين خالل من وميكن ،أعلى إىل أسفل من النحوي
 .االجتاهني كال يف القواعد وترتيب تطبيق طريقة يف االختالف من الرغم على للجملة



 اجلملة إىل النظر خالل من النحوية الشجرة بناء فيه يتم :أسفل إلى أعلى من النحوي التحليل
 على التعرف التحليل من النوع هذا خالل يتم النحوية، القواعد طريق عن وجتزئتها (مستوى أعلى)

 أي النهائية؛ بالوحدات انتهاءً  النهائية غري الوحدات من فيكون البدء ،املركب أجزاء بني العالقات
 يف وتسكينها املناسبة الكلمة اختيار على تعمل الّت والقيود القواعد من بعدد ومرورًا اجلملة، مفردات
 .الكلمة لفئة وفًقا النحوية الشجرة هيكل يف هلا املالئم املكان

 إىل املدخلة اجلملة بتقسيم النحوي احمللل يقوم حيث: علىأ إلى سفلأ من النحوي التحليل
 بتطبيق النحوي احمللل يبدأ االجتاه هذا ففي، التحليل يف االنطالق نقطة هي أصغر ووحدات مفردات
 فيتم ،النهائية غري بالوحدات وانتهاءً  النهائية الوحدات من بدءًا املدخلة للجملة شجرة لبناء القواعد
 هذه استخدام ويتم ،إليها تنتمي الّت النحوية بالفئة ومسها يتم كلمة وكل ،كلمات إىل اجلملة تقسيم
 .أكرب مركبات لتكوين البعض بعضها الكلمات بنيتركيبية  عالقات لبناء الفئات

، ويعمل "اللغوية برياتالتع معىن دراسةـ"ب يُعىن :(Semantic analysis)يالتحليل الّدالل.4
ة على مستويني: مستوى الداللة املعجمّية )الكلمة املفردة(، ومستوى الداللة التحليل احلاسويب للدالل

 .فوق املعجمّية )العبارة، اجلملة، الفقرة، النص،...(
 درجتني:  يكون علىكما أّن التحليل احلاسويب للوحدات الداللية  

 الدِّالليَّةُ  فالَوحدةُ  ،تعدِّدةامل املعاين أو الواحد املعىن إىل اآللة بتوجيه فيه عىني: درجة التحليل السطحي
 عندَ ) األوىل احلالة ويف معىًن؛ من أكثرَ  إىل ُتشريَ  أن كذلكَ  وحتملُ  واحد ، معىًن  إىل ُتشريَ  أن حَتتملُ 
 باعتباره(  Dictionary عَجمامل) َعربَ  املعىن هذا إىل اآللة توجيهُ  مُيكنُ  ،(واحد معىًن  على الدِّاللة
عجميَّة للمعاين رئيًسا مورًدا

ُ
 حينئذ   فعَلينا ،(معىن من أكثر على الدِّاللة عندَ ) األخرى احلالة يف أمَّا، امل

 وسيكونُ  ُمعجميَّة؛ بيانات   قواعد إىل تستندُ  َسطحيَّة   ُمعاجَلة عربَ  مجيًعا املعاين هذه إىل اآللة نُوجِّهَ  أن
 .املقتَـَرحة املعاين ُجلة من املقصود املعىن ترجيح إىل اآللة توجيهِ  يف احلالة هذه يف اإلشكالُ 

 الواحد، املعىن ذات للوحدات أخرى معان   وجود احتماليَّة يف بالبحث تُعىن :ودرجة التحليل العميق
 ةُ عاجلَ امل وتتمُّ  ،ُمتعدِّدة معان   إىل ُتشري ّتال الوحدات يف املعاين احتماالت بني جيحبالرتَّ  كذلكَ  وتُعىن

 املعىن تعيني إىل يهدفُ  ُمتطوِّر   إجراء   وهو ؛ « الدِّاليلّ  االلتباس فكّ »ب يُعَرفُ  ما عربَ  العميقةُ 
 فكرةُ  وتقومُ  ،الدِّالليَّة الَوحداتُ  فيه تردُ  الَّذي السِّياق من ُتسَتخَلصُ  لُغويَّة قرائنَ  على اعتماًدا املقصود،

 تتجاورَ  أن يغُلبُ  حيثُ  َعيَّنة؛امل الَوحدة ُمتجاورات يف املقصود املعىن عن البحث على اإلجراء هذا



الَّة الدِّالليَّة الَوحدة  التَّجاورُ  هذا أكانَ  سواء   اللُّغة؛ ُمفردات من ُمَعيَّنة   أمناط   مع ُمَعنيَّ  معىًن  على الدَّ
 .ُمباشر َغريَ  أم( بعَدها أو الَوحدة قبلَ ) ُمباشرًا

 و، وه(Ontology) "األنطولوجيامفهوم يعرف ب" يستند التحليل احلاسويب للداللة على
 وتُعرِّف تُعرِّفها مالمح أو خصائص متتلك والّت ما، جمال أو موضوع يف والفئات املفاهيم من جمموعة"

 ."بينها فيما تربط الّت الداخلية العالقات
 بالِبىَن  يتعلق فيما احلاسب بعلوم واملشتغلني الباحثني بني الفرعية االختالفات بعض وجود ومع

َية أساسية ُمركِّبات   على عامًّا اتفاقًا هناك فإن األنطولوجية،  :أمهها ومن األنطولوجيا؛ لِبنـْ
  .املوجودات هذه وأفراد الكائنات/املوجودات. أ

 .الفئات هذه حتت املوجودات وتصنيف األنواع،/الفئات. ب
 .)أفرادها بني العالقات وكذلك) املوجودات بني العالقات. ج
 .)حتَتها واملوجوداتِ ) الفئات خصائصُ . د
 أو/و الفئات، أو/و املوجودات أو/و األفراد خصائص يف تغري   إىل احلدث يشري حيث األحداث؛. ه

 .منها أي   بني العالقات
 كوحدات الحًقا معها التعامل ميكن األفراد من مركَّبة ِبىَن  بتكوين تسمح الّت وهي الوظائف؛. و

 .أنطولوجية
 .منها جزء أو األنطولوجيا حلالة تقريرية صيغ من كمدَخالت قبوله ميكن ما على وتوضع القيود؛. ز
 ميكن الذي املنطقي االستدالل تصف الّت (ونتائج مقدمات شكل يف - غالًبا لشرطية) القواعد. ح

 .املقبولة التقريرية الصيغ جمموعة من استشفافه
  .املسلَّمات. ط
 ُمكوِّنات ةُمعاجلَ ـب عجميُّ امل التَّحليلُ  يُعىن :(Lexical analysis)المعجميّ  الّتحليل  .5
 التَّحليلَ  فإنَّ  نطََلق،امل هذا ومن. واملعىن املبىن،: امهُ  َرئيَسني، رُكَنني عن تنبثقُ  الَّّت اللُّغويّ  عجمامل
 اللُّغة ُمفَردات مجع وطُُرق اإلنسانيَّة، للُّغة اللَّفظيَّة الثَّروة يف البحث أساليبَ  يتناولُ " عجميَّ امل

الَّة شواهِدها إىل باإلضافة وأساليبها، ومعانيها اوُمشتقَّاهتِ  ِصَيِغها وتعيني وترتيبها وتصنيفها  على الدَّ
  ".اللُّغويَّة ااستعماالهتِ 
 يف الفونولوجي بالتَّحليل يُعىن حيثُ  السَّابقة؛ اللُّغويّ  التَّحليل ُمستويات بنيَ  ستوىامل هذا وجيمعُ 
 بالتَّحليل ويُعىن اللُّغة؛ أبناء لَغري وجَّهةامل املعاجم يف خاصَّة أمهِّية الُبعد وهلذا فَردات؛امل نُطق معلومات



 على االستدالل يف كييبّ الرتَّ  بالتَّحليل ويُعىن للُمعجم؛ األساسيَّة الوحدات استخالص هبدف يفّ ر الصَّ 
 املعاين على االستدالل يف الدِّاليلّ  بالتَّحليل كذلكَ  ويُعىن الوظيفيَّة؛ ومعانيها فَرداتامل سياقات

 .عجميَّةامل
 اآلليَّة ةعاجلَ . واملوالنَّشر والتَّحرير، اجلمع،: هي أساسيَّة، مراحل بثالث عجميَّةامل الصِّناعة مترُّ 

 وطرائقَ  بأساليبَ  الثَّالث، املراحل يف تتمُّ  لكنَّها ُمَعينة؛ مرحلة   هبا تنفردُ  ال اللَُّغويّ  عجمامل كوِّناتمل
 .تلفةخمُ 
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 تقنيات اللغة في الحاسوب
، معّينةلغوية  احلاسوب تلك التطبيقات املختلفة إلكساب اآللة قدراتاملقصود بتقنيات اللغة يف 

أربعة  لكّنها تصّنف يف كثرية جّدا يصعب حصرها مجيعا، خاصة أهّنا يف تطّور مستمر،  التقنياتوهذه 
 :أصناف كربى

مجة، النُّصوص يف البحث :ومنها بالنُّص وص: طةم رتَب تقنيات.1  عن اآلليَّة اإلجابة، اآلليَّة الرتَّ
 عن التَّنقيب، الوثاِئق وجتميع تصنيف، للنُّصوص اآليلّ  التلخيص، اإلنشائيَّة الكتابة تقييم، األسئلة

 .األسلويبّ  الِقياس، احلاسوب ساعدةمب اللُّغات تعلُّم، اللَُّغويَّة املَدقِّقات، اآلراء
 استخداما، التقنيات أكثر من الوثائق أو النصوص يف البحث حمركات تعد النُّصوص: يف البحث

 إىل حيتاج املتخصصة اجملاالت يف البحث، لكّن للمستخدم املطلوبة املعلومات استخراج منها والغرض
 داللية مبعلومات البحث حمركات ندعم مل ما، فاألنطولوجي البحث أو الداليل بالبحث ُيَسمَّى ما

 فإن البحث يكون قاصرا. كلمة لكل
مجة  اإلنرتنت ظهور بعد قيمتها تضاعفت والّت املهمة، التقنيات من اآللية الرتمجة تعد اآلليَّة: الرتَّ

 وقد، أخرى بلغات ولكن هائلة معرفية كنوز من لالستفادة أو خمتلفة بلغات للتواصل احلاجة ودعت
: ب يُعَرفُ  ما أشهرها لعلَّ  اآللية؛ الرتمجة جودة لقياس وسائل عدة التخصص هذا علماء استخدم

 أرقاما -بنفِسه مجةبالرتَّ  قامَ  إذا - اإلنسان يسجل حيث  BLEU Score  أو«  بلو» ُمَقيِّم
 العربية اللغة من اآلليَّة الرتمجة حمركات أفضل تسجل بينما املقياس، هذا على٪  80+  إىل تصل

 يف البشرية هدف لتحقيق تزايُد   يف العلمي واالهتمام متالحقا، التقدم والزال٪. 50 - لإلجنليزية
 .للغات املختلفة معارفهم من االستفادة وتوسعة البشر بني التواصل حتقيق

 اللغة صيغة يف السؤال هي املعرفة الكتساب األوىل الوسيلة تعد األسئلة: عن اآلليَّة اإلجابة
 بني اإلجابات عن والبحث املراد وفهم السؤال حتليل واملطلوب اإلنسان؛ يتحدثها الّت اإلنسانية

 استخالص عمل مث املؤسسات، من مؤسسة بيانات قواعد يف أو اإلنرتنت على املتاحة الوثائق
. اإلنسانية السائل لغة صيغة يف اإلجابة هذه وضع مث السؤال عن لإلجابة كاف   بشكل للمعلومات

 .املناسبة الدِّقة درجة إىل باإلجابة للوصول التقنيات من عدد إىل وحتتاج مركبة طريقة وهذه
 أشكال من وعينات مناذج اختيار على - ُعموًما - التقنية فكرة وتقومُ  اإلنشائيَّة: الكتابة تقييم
 مالحمها وأخذ التَّقييم درجة حبسب وتصنيفها (والرَِّديئة واملتوسِّطة اجليِّدة) اإلنشائِيَّة اإلجابة



 اإلجابة اقرتاب درجة لقياس متهيًدا اجلديدة اإلجابات يـِّزُ متُ  الَّّت املالمح تعيني مُثَّ  هبا، واالحتفاظ
 .التَّقييم نظام يف املدَرجة اإلجابات من اجلديدة

 ،(Extraction) االستخالص:األوىل الطَّريقةوهلذه التقنية طريقتان:  للنُّصوص: اآليلّ  التلخيص
 وتعتمد (،Abstraction) التَّلخيص: الثانية الطَّريقةمن الوثيقة.  األهم اجلمل انتقاء على وتعتمد

 من جمموعةطموح إىل التمكن من تلخيص  وهناك خمتصرة لنفس املفاهيم. جديدة صياغة على
 بتلخيصها التلخيص اتبُمرك تقوم حبيث أخرى، بلغات الوثائق هذه وبعض معني جمال يف الوثائق
 اخلالصة يف بضعة أسطر أو صفحات. ووضع مجيعا

 اإلنسان فإن مهمة وثائق إىل للوصول البحث حمركات استخدام عند :الوثاِئق وجتميع تصنيف
 دَّدُ وحتُ  وثيقة كل مالمح ُتؤخذ: اآليل التصنيف حالة يف؛ اختاره ملا املشاهبة الوثائق إىل حيتاج

 حسب البعض بعضها من الوثائق بعد أو قرب درجة حساب ويتم (رياضي شكل يف) خصائصها
... اقتصاد، سياسة،) سلفا املصنفة والوثائق تصنيفها املراد الوثيقة بني املسافة حساب ويتم املالمح،

 إىل آليًّا النصوص جتميع حالة ويف .القسم هذا على تصنف أقرب الوثيقة كانت قسم أي فإىل ،(إخل
 مالحمها تقاربت منهم جمموعة وكل البعض، بعضها من كلها الوثائق قرب حساب يتم: جمموعات

 .مستقلة جمموعة يف ضمها يتم
 معها بالتفاعل لآلخرين يسمح الّت املقاالت) واملدونات اإلنرتنت ظهور بعد اآلراء: عن التَّنقيب

 فيها الناس يـَُعربِّ  الّت  (Social networking)  االجتماعي التواصل وشبكات (آرائهم ووضع
 دائما ميكن ألنه للناس، كاملة احلرية فيها تكون ال الّت البلدان يف حىت آرائهم، عن كاملة حبرية

 متاحة تقريبا شيء كل يف الناس آراء أصبحت الرقابة، من واهلروب مستعارة أمساء استخدام
 املواد جتميع مكوناهتا من يكون والّت التقنية هلذه احلاجة بدأت لذلك ،اإلنرتنت على هائلة وبكميات

 .باجتاهاهتا واخلروج اآلراء هذه اختبار مث اجتاهاته معرفة املراد الرأي مبوضوع العالقة ذات
 املاضي القرن من الثمانينيَّات يف وانتشاره الشخصي اآليل احلاسوب ظهور بعد اللَُّغويَّة: املَدقِّقات
 احلاجة َدَعت وقد. ميكروسوفت من  ©MS-Wordبرنامج: مثل عليه الكتابة برامج انتشرت

 من كثري يف وتساعد النُُّصوص، يف والدِّالليَّة والنَّحوِيَّة اإلمالئية األخطاء تكتشف تقنيات ظهور إىل
 .اخلاطئة للكلمات آيل تصويب على األحيان

 من٪ 20 من أكثر على حيوز العلوم من فرع اللغات تعلم إن احلاسوب: مبساعدة اللُّغات تعلُّم 
 أخرى لغات وتعلم األم اللغة تعلم إىل اللغات تعلم وينقسم اجلامعي، قبل للتعليم التعليمي اجلهد



 يف املساعدة تقنيات تتعامل وعموما. خمتلفة تعلمه وُمشكالت منها كل أخطاء إن إذ ثانية، كلغات
 الكتابة اإلمالئية، النحو وقواعده، الداللة. :أخطاء وتصويب اكتشاف يف اللغات تعلم
 كتاب أو مقال نسبة من التأكد إمكانية اللطيفة والتقنيات التطبيقات ومن األسلويّب: الِقياس 

 أن تعدو ال والتقنية (،األسلويبّ  القياس) عليه يُطَلق ما أو أخرى، مقاالت أو كتب له معني لكاتب
 .آنفا إليه أشرنا الذي الوثائق تصنيف من فرعا تكون
 التَّعرُّف، كالم إىل النَّصّ  حتويل، الكالم على اآليلّ  التَّعرُّف ومنها: بالص وت: م رتَبطة تقنيات.2
 .احلاسوب ساعدةمب النُّطق تعلُّم، اللُّغة على

 واآللة اإلنسان بني واملريح السهل التواصل حنو خطوة التقنية هذه تعد الكالم: على اآليلّ  التَّعرُّف
 رسالة أو مقال إلمالء وتستخدم اإلمالء: أنظمة، ومن تطبيقات هذه التقنية: عمليا نضجها عند

 يكون وقد، التطبيقات بعض يف  والتجول لإلبحار كأداة تستخدم، و نص إىل صوت من وحتويلها
 احلاجة وبدون سيارة داخل بالكامل هاتفية مكاملة إدارة إمكانية مثل ُمَعيَّنة، مواقف يف مهما ذلك

 حماضر إىل آليا وحتويلها االجتماعات تسجيل، وتستخدم يف واليد بالعني اهلاتف رقم عن البحث إىل
 اجتماعات

 للمكفوفني الكتب نطق منها كثرية، عملية تطبيقات هلا التقنية هذه كالم: إىل النَّصّ  حتويل 
 . إخل... معلومة إعطاء أو خدمة عن لإلخبار اهلاتف عرب الرسائل نطق ومنها البصر، وضعاف

 كل على واالنفتاح اإلنرتنت ظهور بعد التِّقنية هذه إىل احلاجة تزايدت اللُّغة: على التَّعرُّف 
 مبوضوع صلة له صويت حديث على (يهمنا موضوع عن البحث عند) حصلنا فإذا واللغات؛ الثقافات
 حنو معرفة ما يقول. أوىل كخطوة هو البالد أي من لنعرف املتحدث لغة معرفة وأردنا البحث،
 تعلم عملية عرب جنيدها الَّّت املهارات أقل النُّطق مهارة تـَُعدُّ  احلاسوب: مبساعدة النُّطق تعلُّم
 إىل يستمع أو مرة ألول أجنبيًّا حيادث عندما صعوبة جيد منا فكم ،التقليدية بالطرق األجنبية اللغات

 .اللغات تعلم تيسري يف مهم مستقبل التقنية هلذه فإن لذلك أجنبية؟ أخبار نشرة
 الكتابة على التَّعرُّف، املطبوعة الكتابة على التَّعرُّف :ومنها :بالكتابة طةم رتَب تقنيات.3

 .احلاسوب ساعدةمب اخلطّ  تعلُّم، املخطوطة
 اختالف مع) املطبوعة الكتابة على اآليلّ  التعرف تقنية فكرة وتقوم املطبوعة: الكتابة على التَّعرُّف

 التقنية تقوم مث رقمية، صورة فيصبح آليًّا الكتاب أو الوثيقة ورقات مبسح (وحجما نوعا اخلطوط



 ورمبا الكلمات مث األسطر تفصل مث مطبوعة نصوص هبا يوجد والّت الصور، من األجزاء باستخراج
 .فالفقرات فاجلمل الكلمات مُثَّ  احلروف على التَّعرُّف ويتمُّ  احلروف،

 حتدياهتا هلا اليدوية اخلطوط أن إال سالفَتها، التقنيةُ  هذه وُتشبه :املخطوطة الكتابة على التَّعرُّف 
 األسطر تكون ال قد حالتنا ففي؛ املطبوعة الكتابة ُمشكالت عن ما نوعا املختلفة وُمشكالهتا

 مرة كل يف احلرف شكل خيتلف حيث الوثيقة، نفس ويف الكاتب لنفس حىت منتظمة، واحلروف
 .فيها يكتب

 لكتابة املختلفة والزوايا األطوال نسب وزن على هذه التقنية تساعد :احلاسوب مبساعدة اخلطّ  تعلُّم
 كفاءة لرفع مناسًبا استخداًما يعد املهمة هبذه للقيام احلاسوب توظيفف ،ما للغة وتراكيبها احلروف
  .الطالب خطوط حتسني يف املدارس

 .والعكس كالم إىل شارةاإل غةل حتويل، بكتال قراءة تقنيةومنها:  مركبة: أخرى تقنيات.4
 على بالتـََّعرُّف األوىل تُعىن حيثُ  َفرِعيََّتني، تقنيتني من التقنية هذه وترتكب الكتب: قراءة تقنية
 شكلُ  ليَتَحوَّلَ  الضَّوئِيَّة، املاِسحات باستخدام ُصَور   هيئة يف احلاُسوب إىل إدخااِل  بعدَ  احلُُروف
 بقراءة األخرى التِّقنيةُ  وتُعىن فيها؛ التَّحكُّمُ  مُيكنُ  رقميَّة ُصورة   إىل ورقيَّة   ُصورة   من - بذلكَ  - املستَـَند

 .(منطوق) كالم   إىل (املكتوب) النَّصّ  حتويل خالل من النُُّصوص
 حساسات هبا خاصة قفازات تستخدم احلالة هذه يف والعكس: كالم إىل اإلشارة لغة حتويل 

 إشارات حتويل تقنية وباستخدام ،اليدين أصابع يف ُسالمى كل مبوضع للحاسوب إشارات ترسل
 حتويل ميكن إذ والعكس، كالم إىل لتحويلها النصوص نطق تقنية استخدام ميكن نص، إىل القفازات

 على التعرف تقنية باستخدام نص إىل كالمه حيول فاملتحدث. والبكم للصم إشارات إىل الكالم
 فقط باجملتمع، والبكم الصم وصل ميكن وهكذا احلاسوب، شاشة على إشارات إىل حتول مث الكالم،

 كما التقنيات؛ عليه مُتَّلَ  أن ميكن نقَّال أو وحاسوب وميكروفونات حساسات هبا قفازات إىل حنتاج
 املستوى دون نتائجها تزال ال ولكن كامريا عرب اليدين صورةمع  للتعامل حبثية جهود هناك أن

 .التطبيقيّ 
 مراجع المحاضرة:

 .اللغة حوسبة يف مقّدمة: وآخرون الّسعيد باهلل واملعتز رشوان حمسن. 
 

 


