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Adapted  from: Alsaleh, Bader A. (2010) Integrating E - Learning Into School's Work: A Four Circles’ Model, University of Wisconsin, Madison
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Web 1.0, Web 2.0, Web: تشبيه تطور التعليم بمراحل تشبه تطور الشبكة العنكبوتية▪ 3.0, Web 4.0 

بين في استجابة للثورة الصناعية الرابعة بهدف تأهيل مهنيين مدر(  Education 4.0)4.0ُطِوَر التعليم ▪
ومؤهلين ومستعدين للعمل في عالم رقمي متربط 

:4.0التعليم 

.فيهشوالعيللعملالطالبيُعَدالذيالعالمالتعليميواكبأنضرورةعلىاألبحاثتؤكد▪

تشابهةمبيئةتوفيرخاللمنالعملخبراتوالتعلمخبراتتشابهأهميةعلى4.0التعليميؤكد▪

4.0للتعليمالمناسبةواألدواتالتقنياتتسخدمبيئةلكليهما،

اآلنموجودةليستوظائففيسيعملوناليومالطالبمن65%▪

القادمالعقدفيأتمتتهاسيتمالحاليةالوظائفمن47%▪

صالحيتهانتهتالعلميةالدرجاتمحتوىمن%50أنالماضية2020فييتوقع▪

؟4.0لماذا نحتاج إلى التعليم 

– 4.0الثورات الصناعية الكبرى  – 4.0و التعليم 1.0 1.0
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1.0Educationالتعليم بماالطالب،بينفرديةفروقالوrespondingومستجيب،receivingمستقبلالمتعلم:1.0

Webيشبه (Behaviourism).للمستفيدالمعلوماتمصدرمنواحدباتجاهاتصالعملية:1.0

2.0Educationالتعليم Webمثل:2.0 صولالومنوأنفسهم،الطالبوبينوالطالبالمحتوىبينبالتفاعليسمح2.0

Web)فقطللمعلومات (Constructivism)وتشاركيأصيلتعلمومشاركتها،معهاالتفاعلإلى(1.0

3.0Educationالتعليم Webتوفر:3.0 وشخصيبسهولةومتوافراالستخداموسهلشبكيوتفاعليمحتوى3.0

ىعلمعتمدالذاتي،والقراراالهتمامعلىمعتمدوالتعلمشخصي:الفهمهذاعلىمبني3.0التعليم.الفرديةالحاجاتيقابل
(Connectivism).المشكلةوحلاالبتكار

Education:4.0التعليم عالمفيعملللومؤهلينمدربينمهنيينتأهيلبهدفالرابعةالصناعيةللثورةُطِوَراستجابة4.0

.مترابطرقمي

Jackie Gerstein (2014). Moving from Education 1.0 Through Education 2.0 Towards Education3.0https://scholarworks.boisestate.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1104&context=edtech_facpubs

4.0إلى 1.0التعليم من 

– 4.0الثورات الصناعية الكبرى  – 4.0و التعليم 1.0 1.0
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تعمل الثورة الصناعية الرابعة على إحداث تحوالت غير 

.مسبوقة في االقتصاد واألعمال والمجتمع والفرد

نحن نعيش في زمن تاريخي هام، 

زمن يعود األمر فيه لنا أن نتأكد أن 

مستقبلنا الغني بالتقنية أمن

وأخالقي وشامل ومستدام 

م، مؤسس منتدى االقتصاد العالمي2016كلوز شواب، 

و مصطلح الثورة الصناعية الرابعة

(2016)2018



Elana Zeide (2019). Artificial Intelligence in Higher Education: Applications, Promise and Perils, and Ethical 
Questionshttps://er.educause.edu/articles/2019/8/artificial-intelligence-in-higher-education-applications-promise-and-perils-and-ethical-questions

قًا ممكنةً محاولة ابتكار آالت تستطيع القيام بأشياء كانت ساب

فقط من قبل العقل البشري

قلب الثورة الصناعية الرابعة: الذكاء االصطناعي
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. 

.*ا التعليمالذكاء االصطناعي بمخرجات الثورة الصناعية الرابعة في قطاعات مختلفة ومنهيأتي ▪

يات، وتعيد تُحِدٌث تقنية الذكاء االصطناعي تحوالً في المناهج في العلوم والهندسة والرياض▪

*تشكيل نظام التعليم كامالً 

ع حاليًا للتجريب لقد بدأت تقنية الذكاء االصطناعي تقديم حلول جديدة في التدريس والتعلم  تخض▪

**واالختبار

حديات غير دمج تقنية الذكاء االصطناعي في التعليم لتكون قوة عمل المستقبل جاهزة لمواجهة ت▪

.***معروفة في بيئات العمل

*Pixelplex (2020). Artificial Intelligence in Education: Use Cases and Applications https://pixelplex.io/blog/top-use-cases-of-ai-in-education/

**Case Future .(2020). A New Phase in Education: AI-Based Collaborative Learninghttps://medium.com/@casefuture/a-new-phase-in-education-ai-based-collaborative-learning-ed2db564dc44

***Getsmarter (2019).The Role of Artificial Intelligence in the Future of Education https://www.getsmarter.com/blog/market-trends/the-role-of-artificial-intelligence-in-the-future-of-education

ما مستقبل التعليم في ظل الثورة الصناعية الرابعة؟
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مانعرفأنيجبواالقتصادية،واالجتماعيةالتقنيةالتغييراتالتعليميسايرلكي▪

.البشرمنأفضلبشكلالحاسوببهيقومأنيمكن

جريديةتمهامفيالبشرمثلجيدةليستاالصطناعي،الذكاءذلكفيبماالحواسيب▪

.األخالقيةاألحكاموإصدار

.ةالروتينيالمعرفيةوالمهامالروتينيةاليدويةالمهامفيأفضلالحواسيب▪

OECD (2019). Future of Education and Skills 2030 https://www.oecd.org/education/2030-project/about/E2030%20Introduction_FINAL.pdf

2030مستقبل التعليم ومهارات : OECDمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

ما مستقبل التعليم في ظل الثورة الصناعية الرابعة؟
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طناعي ستتبنى نسبة كبيرة من الشركات تقنيات  ذكاء اص2022في عام ▪

Machine Learningمثل تعلم اآللة 

:على نظم التعليم التركيز على➢

o مهارات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات

o ناعيلمقابلة متطلبات الذكاء االصط( أو غير المعرفية)المهارات الناعمة

*Case Future (2020). A New Phase in Education: AI-Based Collaborative Learning). https://medium.com/@casefuture/a-new-phase-in-education-ai-based-collaborative-learning-ed2db564dc44

:*OECDمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

ما مستقبل التعليم في ظل الثورة الصناعية الرابعة؟
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Horizon Report 2020تقرير هورايزون 

2020العامفيالتقنيةاالتجاهاتأحداالصطناعيالذكاءيعد▪

.المنهجتصميموفيتعليميةكخدماتحاليايُستخدم▪

.االفتراضيالتدريستطبيقاتودعمللطالبراجعةتغذيةلتوفيرالمعلمينبوساطةاستخدامهسيزداد▪

والبصريةالسمعيةاإلعاقةبذويالخاصةالتطبيقاتواللغاتترجمةتحسين▪
Alex):تطبيقAmazonامازونطورت▪ Education Skills API):أوللطالبتتيحبينيةسطوحمجموعة

.االختباراتأوالواجباتعنبالصوتمعلوماتطلباألمرولي

Microsoft))ترانزليترمايكروسوفتتستخدمكاروليناشمالواليةفيأقليممدارس▪ Translatorلتقديم

.اللغاتمتعددةآليةترجمةخدمة

ما مستقبل التعليم في ظل الثورة الصناعية الرابعة؟

Getsmarter (2019).The Role of Artificial Intelligence in the Future of Education https://www.getsmarter.com/blog/market-trends/the-role-of-artificial-intelligence-in-the-future-of-education/04/04/2021 11



.ناعياالصطالذكاءمثلباستمرارتتغيرالتيالتقنيةميزاتاستخدامكيفيةمعرفة▪
.المشكلةحلبأسلوبفريقفيآخرينمعالعملكيفيةفهم▪

Getsmarter (2019).The Role of Artificial Intelligence in the Future of Education https://www.getsmarter.com/blog/market-trends/the-role-of-artificial-intelligence-in-the-future-of-education/

:يجب أن يكون الطالب عند تخرجهم قد أتقنوا نوعين من المهارات 2030في :مايكروسوفت

.

Dataالبياناتتحليلمهاراتمجالفيالوظائففرصعددستزداد▪ Analyticsبمقدار

الطلببينالفجوةاتساعيعنيماوظيفة،2,720.000إلىلتصلوظيفة364.000

.االصطناعيالذكاءمهاراتيمتلكونالذياألفرادمنوالمتوافر

فرصماليينتوافرمعاالصطناعيالذكاءمجالفيمهني300.000يتوافرحاليًا▪
أعلىرواتبوالمجالهذافيالوظائف

IBMأي بي أم  

ما مستقبل التعليم في ظل الثورة الصناعية الرابعة؟

04/04/2021 12



/

إلىإضافةبهم،طالتقدمكيفيةلفهمإبداعيةطرقًاوالطالبللمعلمينحاليًااالصطناعيالذكاءيوفر❖

:الطالبلخصائصومناسبسريعبشكلالمنهجتصميممنتمكينهم

Personalised:التعلمشخصنة▪ learningتعلمالخبرةيوفرالمتمايزالتعليممنمستوىتوفير

ضعفهونقاطقوتهنقاطضوءفيللطالب

.يدويًاةالمكتوباإلجاباتتقويموقريبًا،الدرجاتورصدمتعددمناالختياراختباراتتصحيح▪

أداءهتطويرفيالستخدمهاللمعلموقتأيفييوميةمعلوماتتوفير:المعلمتدريس▪

التعاونإمكانيةيعنيماالحاسوبعلىاالصطناعيالذكاءيعتمد:شخصأيمعالتواصل▪

.عالمالفيمكانأيفيالمدرسينبيناالصطناعيالذكاءتطبيقاتفيوالمشاركةواالتصال

معلم في كندا 2000طالب و2000تقرير ميكروسوفت و مكنزي عن دراسة شملت 

:وأمريكا والمملكة المتحدة وسنغافورة، تبين
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صطناعياالالذكاءلتطبيقاتجاهزةعملبيئاتلمستقبلالطالبتهيئةفيللتعليمحاسمدور▪

خاللمنوالمعلمللطالبوالمهنيالشخصيالنموأهميةحسبالمنهجبناءً :للمنهججديدعصر▪

.ومتطلباتهالعملسوقوحاجاتالرقميةالكفاياتفيالتطورربط

.مستوياتهبجميعالتعليمفيالمستخدمةوالطرقالمحتوىفيالتفكيرإعادة▪

تقنياتعملدوالناعمةالمعرفيةوالمهاراتالحاسوبيالتفكيرتنميةليشملالمنهجمحتوىتوسع▪

االصطناعيالذكاء

التعلمالتدريسعلممنظورمنالرقميةالثقافةلقياسالعالمياإلطارمثلدوليةمبادراتتدعم▪

.االصطناعيالذكاءعلىالمعتمد

Case Future .(2019). A New Phase in Education: AI-Based Collaborative Learning https://medium.com/@casefuture/a-new-phase-in-education-ai-based-collaborative-learning-ed2db564dc44

المنهج

ما مستقبل التعليم في ظل الثورة الصناعية الرابعة؟
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ي منظمة التعاون االقتصاد
مستقبل : OECDوالتنمية 

2030التعليم ومهارات 

ثمان خصائص جوهرية لمحتوى خبرات تعلم

4.0عالي الجودة في عصر الثورة الصناعية الرابعة أو التعليم 
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ثورة ثمان خصائص جوهرية لمحتوى خبرات تعلم عالي الجودة في عصر ال

4.0الصناعية الرابعة أو التعليم 

محتوى يركز على بناء الوعي عن العالم األوسع و : :Global citizenship skillsمهارات المواطنة العالمية1.

.يلعب دوًرا نشًطا في المجتمع العالمي

محتوى يهتم بالمهارات المطلوبة لالبتداع وحل : Innovation and creativity skillsمهارات اإلبتداع واالبتكار2.

.المشكالت المعقدة واالبتكار والتفكير التحليلي وتحليل النظم

محتوى معتمد على تطوير مهارات رقمية بما يشمل البرمجة والمسؤولية : Technology skillsمهارات تقنية 3.

.الرقمية واستخدام التقنية

محتوى يركز على الذكاء العاطفي بين الشخصي ويشمل : Interpersonal Skillsمهارات بين شخصية 4.

.التعاطف والتعاون والتفاوض والقيادة والوعي االجتماعي

OECD (2019). Future of Education and Skills 2030 https://www.oecd.org/education/2030-project/about/E2030%20Introduction_FINAL.pdf

2030مستقبل التعليم ومهارات : OECDمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
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Personalizedالشخصيالذاتيالتعلم.5 and self-paced learning:إلىمعياريتعلمنظاممنالتحول

حسبللتعلملممتعكللتمكينكافيةبمرنةويتصفطالبلكلالمتنوعةالفرديةالحاجاتعلىيعتمدتعلمنظام

.تعلمهسرعة

Accessibleالجميعيشملمتاحتعلم.6 and inclusive learning:الذينللطالبمتاحتعلمنظاممنالتحول

.شخصلكلومتاحالجميعيشملنظامإلىالمدرسيللمبنىالوصوليمكنهم

Problem-basedالمشكلةحلعلىمعتمدتشاركيتعلم.7 and collaborative learning:منالتحول

لمستقبلآةمرويكونالمشكلةوحلالمشروععلىمعتمدوتشاركيتعلمنظامإلىالعمليةعلىمعتمدتعلمنظام

.العمل

Lifelongالمتعلمقبلمنوموّجهالحياةمدىتعلم.8 and student-driven learning:نظاممنالتحول

يكتسبوباستمرارمهاراتهفيهشخصكليطورنظامإلىالعمربمرورالمهاراتوبناءالتعلمفيهيتناقص

.الفرديةحاجاتهمعلىبناءً جديدةمهارات

عالي الجودة في عصر الثورة خبرات تعلم ثمان خصائص جوهرية لمحتوى 

4.0الصناعية الرابعة أو التعليم 

OECD (2019). Future of Education and Skills 2030 https://www.oecd.org/education/2030-project/about/E2030%20Introduction_FINAL.pdf

2030مستقبل التعليم ومهارات : OECDمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
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الذكاء االصطناعي والوبوتات وأتمتة التدريس

الروبوتات قادمة، بل هي الواقع بدأت بالقدوم منذ مدة طويلة، " 
"عاًما الماضية، ُصممت عدد من الروبوتات60فعلى مدى 
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تدريسأدواتعنعبارةوهوميلون،كارنجيجامعةأنتجتهتطبيق:MATHiaUماثياو

أنهميشعرونالذينالجامعيالتعليملطالباالصطناعيالذكاءعلىمعتمدةخصوصي

بماالب،طبكلالخاصةالتعلمعمليةلمقابلةموجهالتطبيقهذا.المحاضراتفيضائعون

لمقابلةوسهمدرتوجيهعلىالمعلمينويساعديومي،بشكلالتعلمفيلتقدمهمواعونيجعلهم

.طالبكلتواجهالتيالصعوبات

Netexليرننجنيتيكس Learning:منصاتفيالمناهجودمجتصميمللمعلمينيسمح

أيفينشرهيمكنوطالبلكلمناسبمحتوىإنتاجلهمويسمح.متنوعةرقميةوأجهزة

اتوواجبرقميةومناقشاتفيديولمؤتمراتأدواتعلىيحصلونكذلك.رقميةمنصة
.بطاللكلالشخصيللنمومرئيةتمثيالتيعرضالذيالتعلموتحليلشخصية

تطبيقات تعليمية معتمدة على الذكاء االصطناعي

Getsmarter (2019).The Role of Artificial Intelligence in the Future of Education https://www.getsmarter.com/blog/market-trends/the-role-of-artificial-intelligence-in-the-future-of-education/

ما مستقبل التعليم في ظل الثورة الصناعية الرابعة؟
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.شخصيتدريسنمطمعالحقيقيالرياضياتمنهجيدمج(آلي)خصوصيلمعلمتطبيق▪

المشكلة،حلأثناءالطالبيفكركيفلمعرفةااللةوتعلماصطناعيذكاءالتطبيقيستخدم▪

المشكلةحلفييتعانالتيالطالبتفكيرفيللجوانبسريعبتحديداآلليللمعلميسمحمما

.وشخصيةفوريةراجعةتغذيةخاللمنومساعدتها

Getsmarter (2019).The Role of Artificial Intelligence in the Future of Education https://www.getsmarter.com/blog/market-trends/the-role-of-artificial-intelligence-in-the-future-of-education/

Thinksterماثثنكستر Math:

Brainlyبرينلي

علىوالحصولالمنزليةالواجباتعنأسئلةتوجيهخاللهامنالطالبيستطيعمنصة▪

.الطالبزمالؤهممنمنهامتحققفورية

.فسهمأنعلىاعتماًداحلولإلىوالوصولالتشاركيبالعملللطالبالمنصةهذهتسمح▪

.المناسبةغيرالرسائللتنقيةاأللةتعلملوغاريتماتالمنصةتستخدم▪

تطبيقات تعليمية معتمدة على الذكاء االصطناعي

ما مستقبل التعليم في ظل الثورة الصناعية الرابعة؟
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Contentالمحتوىتقنياتشركة Technologies, Inc:تستخدماصطناعيذكاءشركة

Deepالعميقالتعلم Learningحميلتللمعلمينتمّكنوللطالب،شخصيةتعلمأدواتإلنتاج

عليميةتمقرراتودراسيةكتبإلنتاجاللوغاريتماتاستخدامثمآلة،فيالمحتوىمفردات

يوفرذكياسةدردليلإلىالمدرسيالكتابتحويلمنتمّكنرئيسةمفاهيمعلىمبنيةشخصية

يوفرمماتعددممناختيارأسئلةينتجكما.قصيربوقتتعلمهيسهلجدًاصغيررقميمحتوى

.بفاعليةالتعلمعلىالطالبويساعدالدراسةوقت

Spottingومعالجتهاالفجواتكشف and FillingGapes:االصطناعيالذكاءيحددأنيمكن

منكبيًرااعددًًأنالنظامبوساطةالمهلميُنَبَهحيثالتعليمية،الموادالمعلممحاضرةفيالفجوات

المستقبلفيللطالبالصحيحةلإلجاباتتلميحاتيوّجهالمعلميجعماخاطئة،واجباتقدمواالطالب

.المستهدفالدراسيالموضوعفيللتعلمالمفاهيمياألساسلتحسين

Getsmarter (2019).The Role of Artificial Intelligence in the Future of Education https://www.getsmarter.com/blog/market-trends/the-role-of-artificial-intelligence-in-the-future-of-education/

تطبيقات تعليمية معتمدة على الذكاء االصطناعي
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Personalization:التعلمشخصنةاستراتيجيات▪ Strategiesستدمج

Learningتعلمتحليلأدواتالتعلملشخصنةالقادمالجيلاستراتيجيات
analytic toolsتغذيةلتوفيرالدماغعلمبحوثنتائجمعمتطورة

اتالحاجالدقةمنعاليةبدرجةتقابلتعلموبيئاتالمتعلمأداءعنراجعة

.حدةعلىمتعلمبكلالخاصةالشخصية

Learning:التعلمتحليل▪ Analyticهاوقياسبالمتعلمالخاصةالبياناتجمع

تعلمهودعمفهمبهدفالتعلم،وسياقاتالمتعلمعنتقريروإعدادوتحليلها

مستوىلىعبناءً لهمناسبةتعلممساراتوتوفيرفيها،يحدثالتيوالبيئة
.واهتماماتهمهاراته
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خاللمنالقادمالجيللمواهبأفضلإعدادإلى4.0التعليممبادرةتهدف

منالتأثيرةالمبادرهذهستحفّز.والثانوياألساسيالتعليمفيفيالتحول

:مدمجةحلولأربعةخالل

4.0التعليمبمبادرةخاصةقياسآلياتتنفيذ1.

التعلملخبراتالسائدالتيارهوالتقنيةعلىالمعتمد4.0التعليمجعل2.

4.0للتعليمالعملقوةتمكين3.

الدوليالمستوىعلى4.0التعليموأولوياتمعاييرتحديد4.

OECD. Education 4.0 https://www.weforum.org/projects/learning-4-0

( (4.0OECDمبادرة التعليم 
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SADAIA
االهيئة السعودية للبيانات

والذكاء االصطناعي
Saudi Data & AI Authority
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ظم تزداد الفجوة بين التعليم وبين الوظائف بسبب االبتكارات المحدودة في ن

assemblyالتعليم التي ال تزال إلى حد كبير تعكس نماذج خط اإلنتاج  line .

.ًرا حتميًاتعمل الثورة الصناعية الرابعة على جعل تكيّف نظم التعليم مع مخرجاتها أم

OECD. Education 4.0 https://www.weforum.org/projects/learning-4-0

OECD: 4.0التعليم 
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إذا كنا نأمل استخدام الذكاء االصطناعي بكل إمكاناته لكل طالب، 

يجب أن يكون تركيزنا على تعريض الجيل القادم للذكاء 
االصطناعي مبكًرا واستخدامه في قاعة الدراسة 

Getsmarter (2019).The Role of Artificial Intelligence in the Future of Education https://www.getsmarter.com/blog/market-trends/the-role-of-artificial-intelligence-in-the-future-of-education/

Getsmarter (2019).
The Role of Artificial Intelligence in the Future of Education
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إذا علمنا طالب اليوم كما تعّلمنا باألمس، 

فإننا نسلّبهم غدهم
جون ديوي 
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الثورة الصناعية الرابعة ومستقبل التعليم

مستقبل التعليم في ظل ثورة الذكاء االصطناعي: ندوة

اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم
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