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الثورات الصناعية الكبرى  4.0 – 1.0و التعليم 4.0 – 1.0

التعليم :4.0
▪ تشبيه تطور التعليم بمراحل تشبه تطور الشبكة العنكبوتيةWeb 1.0, Web 2.0, Web 3.0, Web 4.0 :
▪ ُ
ط ِو َر التعليم  ) Education 4.0 ( 4.0في استجابة للثورة الصناعية الرابعة بهدف تأهيل مهنيين مدربين

ومؤهلين ومستعدين للعمل في عالم رقمي متربط

لماذا نحتاج إلى التعليم 4.0؟
▪
▪
▪
▪

▪
4

تؤكد األبحاث على ضرورة أن يواكب التعليم العالم الذي يُعَد الطالب للعمل والعيش فيه.
يؤكد التعليم  4.0على أهمية تشابه خبرات التعلم و خبرات العمل من خالل توفير بيئة متشابهة
لكليهما ،بيئة تسخدم التقنيات واألدوات المناسبة للتعليم 4.0
 %65من الطالب اليوم سيعملون في وظائف ليست موجودة اآلن
 %47من الوظائف الحالية سيتم أتمتتها في العقد القادم
يتوقع في  2020الماضية أن  %50من محتوى الدرجات العلمية انتهت صالحيته
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الثورات الصناعية الكبرى  4.0 – 1.0و التعليم 4.0 – 1.0

التعليم من  1.0إلى 4.0
التعليم  :Education 1.0 1.0المتعلم مستقبل  ،receivingومستجيب  respondingو ال فروق فردية بين الطالب ،بما
يشبه  :Web 1.0عملية اتصال باتجاه واحد من مصدر المعلومات للمستفيد(Behaviourism) .
التعليم  :Education 2.0 2.0مثل  Web 2.0يسمح بالتفاعل بين المحتوى والطالب وبين الطالب أنفسهم ،و من الوصول
للمعلومات فقط ) (Web 1.0إلى التفاعل معها ومشاركتها ،تعلم أصيل وتشاركي )(Constructivism
التعليم  :Education 3.0 3.0توفر  Web 3.0محتوى تفاعلي و شبكي وسهل االستخدام ومتوافر بسهولة وشخصي
يقابل الحاجات الفردية .التعليم  3.0مبني على هذا الفهم :شخصي والتعلم معتمد على االهتمام والقرار الذاتي ،معتمد على
االبتكار وحل المشكلة(Connectivism) .
التعليم ُ Education 4.0 :4.0
ط ِو َراستجابة للثورة الصناعية الرابعة بهدف تأهيل مهنيين مدربين ومؤهلين للعمل في عالم
رقمي مترابط.
04/04/2021
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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

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
)(2016
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كلوز شواب2016 ،م ،مؤسس منتدى االقتصاد العالمي
و مصطلح الثورة الصناعية الرابعة

2018
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 قلب الثورة الصناعية الرابعة:الذكاء االصطناعي

ًمحاولة ابتكار آالت تستطيع القيام بأشياء كانت سابقًا ممكنة
فقط من قبل العقل البشري

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

04/04/2021
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ما مستقبل التعليم في ظل الثورة الصناعية الرابعة؟
*.▪ يأتي الذكاء االصطناعي بمخرجات الثورة الصناعية الرابعة في قطاعات مختلفة ومنها التعليم

ٌ ▪ تُحد
 وتعيد،ِث تقنية الذكاء االصطناعي تحوالً في المناهج في العلوم والهندسة والرياضيات
.
*ًتشكيل نظام التعليم كامال
▪ لقد بدأت تقنية الذكاء االصطناعي تقديم حلول جديدة في التدريس والتعلم تخضع حاليًا للتجريب
**واالختبار
▪ دمج تقنية الذكاء االصطناعي في التعليم لتكون قوة عمل المستقبل جاهزة لمواجهة تحديات غير
***.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

04/04/2021
***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
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ما مستقبل التعليم في ظل الثورة الصناعية الرابعة؟
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  :OECDمستقبل التعليم ومهارات 2030
▪ لكي يساير التعليم التغييرات التقنية واالجتماعية واالقتصادية ،يجب أن نعرف ما
يمكن أن يقوم به الحاسوب بشكل أفضل من البشر.
▪ الحواسيب بما في ذلك الذكاء االصطناعي ،ليست جيدة مثل البشر في مهام تجريدية
وإصدار األحكام األخالقية.
▪ الحواسيب أفضل في المهام اليدوية الروتينية والمهام المعرفية الروتينية.

9

OECD (2019). Future of Education and Skills 2030 https://www.oecd.org/education/2030-project/about/E2030%20Introduction_FINAL.pdf
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ما مستقبل التعليم في ظل الثورة الصناعية الرابعة؟
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية *:OECD

▪ في عام  2022ستتبنى نسبة كبيرة من الشركات تقنيات ذكاء اصطناعي
مثل تعلم اآللة Machine Learning
➢ على نظم التعليم التركيز على:
 oمهارات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات
 oالمهارات الناعمة (أو غير المعرفية) لمقابلة متطلبات الذكاء االصطناعي

*Case04/04/2021
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
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ما مستقبل التعليم في ظل الثورة الصناعية الرابعة؟
تقرير هورايزون Horizon Report 2020
▪ يعد الذكاء االصطناعي أحد االتجاهات التقنية في العام 2020

▪
▪
▪
▪
▪
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يُستخدم حاليا كخدمات تعليمية وفي تصميم المنهج.
سيزداد استخدامه بوساطة المعلمين لتوفير تغذية راجعة للطالب ودعم تطبيقات التدريس االفتراضي.
تحسين ترجمة اللغات و التطبيقات الخاصة بذوي اإلعاقة السمعية والبصرية
طورت امازون  Amazonتطبيق : (Alex Education Skills API) :مجموعة سطوح بينية تتيح للطالب أو
ولي األمر طلب معلومات بالصوت عن الواجبات أو االختبارات.
مدارس أقليم في والية شمال كارولينا تستخدم مايكروسوفت ترانزليتر ( (Microsoft Translatorلتقديم
خدمة ترجمة آلية متعددة اللغات.
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

ما مستقبل التعليم في ظل الثورة الصناعية الرابعة؟
مايكروسوفت :في  2030يجب أن يكون الطالب عند تخرجهم قد أتقنوا نوعين من المهارات :
▪ معرفة كيفية استخدام ميزات التقنية التي تتغير باستمرار مثل الذكاء االصطناعي.
▪ فهم كيفية العمل مع آخرين في فريق بأسلوب حل المشكلة.
أي بي أم IBM
.

▪ ستزداد عدد فرص الوظائف في مجال مهارات تحليل البيانات  Data Analyticsبمقدار
 364.000وظيفة لتصل إلى  2,720.000وظيفة ،ما يعني اتساع الفجوة بين الطلب
والمتوافر من األفراد الذي يمتلكون مهارات الذكاء االصطناعي.
▪ حاليًا يتوافر  300.000مهني في مجال الذكاء االصطناعي مع توافر ماليين فرص
الوظائف في هذا المجال و رواتب أعلى
12

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/
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تقرير ميكروسوفت و مكنزي عن دراسة شملت  2000طالب و 2000معلم في كندا
وأمريكا والمملكة المتحدة وسنغافورة ،تبين:
❖ يوفر الذكاء االصطناعي حاليًا للمعلمين والطالب طرقًا إبداعية لفهم كيفية تقدم طالبهم ،إضافة إلى
تمكينهم من تصميم المنهج بشكل سريع ومناسب لخصائص الطالب:

▪ شخصنة التعلم Personalised learning :توفير مستوى من التعليم المتمايز يوفر خبرة التعلم
للطالب في ضوء نقاط قوته ونقاط ضعفه
▪ تصحيح اختبارات االختيار من متعدد ورصد الدرجات وقريبًا ،تقويم اإلجابات المكتوبة يدويًا.
▪ تدريس المعلم :توفير معلومات يومية في أي وقت للمعلم الستخدمها في تطوير أداءه
▪ التواصل مع أي شخص :يعتمد الذكاء االصطناعي على الحاسوب ما يعني إمكانية التعاون
واالتصال والمشاركة في تطبيقات الذكاء االصطناعي بين المدرسين في أي مكان في العالم.
/
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ما مستقبل التعليم في ظل الثورة الصناعية الرابعة؟
المنهج
▪
▪
▪
▪
▪

دور حاسم للتعليم في تهيئة الطالب لمستقبل بيئات عمل جاهزة لتطبيقات الذكاء االصطناعي
عصر جديد للمنهج :بنا ًء المنهج حسب أهمية النمو الشخصي والمهني للطالب والمعلم من خالل
ربط التطور في الكفايات الرقمية وحاجات سوق العمل ومتطلباته.
إعادة التفكير في المحتوى والطرق المستخدمة في التعليم بجميع مستوياته.
توسع محتوى المنهج ليشمل تنمية التفكير الحاسوبي والمهارات المعرفية والناعمة لدعم تقنيات
الذكاء االصطناعي
تدعم مبادرات دولية مثل اإلطار العالمي لقياس الثقافة الرقمية من منظور علم التدريس التعلم
المعتمد على الذكاء االصطناعي.

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
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ثمان خصائص جوهرية لمحتوى خبرات تعلم
عالي الجودة في عصر الثورة الصناعية الرابعة أو التعليم 4.0
منظمة التعاون االقتصادي
والتنمية  :OECDمستقبل
التعليم ومهارات 2030

15
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منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  :OECDمستقبل التعليم ومهارات 2030
ثمان خصائص جوهرية لمحتوى خبرات تعلم عالي الجودة في عصر الثورة
الصناعية الرابعة أو التعليم 4.0
.1

.2
.3
.4

16

مهارات المواطنة العالمية :Global citizenship skills:محتوى يركز على بناء الوعي عن العالم األوسع و
دورا نش ً
طا في المجتمع العالمي.
يلعب ً
مهارات اإلبتداع واالبتكار :Innovation and creativity skillsمحتوى يهتم بالمهارات المطلوبة لالبتداع وحل
المشكالت المعقدة واالبتكار والتفكير التحليلي وتحليل النظم.
مهارات تقنية  :Technology skillsمحتوى معتمد على تطوير مهارات رقمية بما يشمل البرمجة والمسؤولية
الرقمية واستخدام التقنية.
مهارات بين شخصية  :Interpersonal Skillsمحتوى يركز على الذكاء العاطفي بين الشخصي ويشمل
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
04/04/2021

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  :OECDمستقبل التعليم ومهارات 2030
ثمان خصائص جوهرية لمحتوى خبرات تعلم عالي الجودة في عصر الثورة
الصناعية الرابعة أو التعليم 4.0
 .5التعلم الذاتي الشخصي  :Personalized and self-paced learningالتحول من نظام تعلم معياري إلى
نظام تعلم يعتمد على الحاجات الفردية المتنوعة لكل طالب ويتصف بمرنة كافية لتمكين كل متعلم للتعلم حسب
سرعة تعلمه.
 .6تعلم متاح يشمل الجميع  :Accessible and inclusive learningالتحول من نظام تعلم متاح للطالب الذين
يمكنهم الوصول للمبنى المدرسي إلى نظام يشمل الجميع ومتاح لكل شخص.
 .7تعلم تشاركي معتمد على حل المشكلة  :Problem-based and collaborative learningالتحول من
نظام تعلم معتمد على العملية إلى نظام تعلم تشاركي و معتمد على المشروع وحل المشكلة ويكون مرآة لمستقبل
العمل.
 .8تعلم مدى الحياة ومو ّجه من قبل المتعلم  :Lifelong and student-driven learningالتحول من نظام
يتناقص فيه التعلم وبناء المهارات بمرور العمر إلى نظام يطور كل شخص فيه مهاراته باستمرار ويكتسب
مهارات جديدة بنا ًء على حاجاتهم الفردية.
17
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الذكاء االصطناعي والوبوتات وأتمتة التدريس

" الروبوتات قادمة ،بل هي الواقع بدأت بالقدوم منذ مدة طويلة،
صممت عدد من الروبوتات"
فعلى مدى  60عا ًما الماضيةُ ،

18

04/04/2021

ما مستقبل التعليم في ظل الثورة الصناعية الرابعة؟
تطبيقات تعليمية معتمدة على الذكاء االصطناعي
ماثياو :MATHiaUتطبيق أنتجته جامعة كارنجي ميلون ،وهو عبارة عن أدوات تدريس
خصوصي معتمدة على الذكاء االصطناعي لطالب التعليم الجامعي الذين يشعرون أنهم
ضائعون في المحاضرات .هذا التطبيق موجه لمقابلة عملية التعلم الخاصة بكل طالب ،بما
يجعلهم واعون لتقدمهم في التعلم بشكل يومي ،ويساعد المعلمين على توجيه دروسهم لمقابلة
الصعوبات التي تواجه كل طالب.
نيتيكس ليرننج  : Netex Learningيسمح للمعلمين تصميم ودمج المناهج في منصات
وأجهزة رقمية متنوعة .ويسمح لهم إنتاج محتوى مناسب لكل طالب و يمكن نشره في أي
منصة رقمية .كذلك يحصلون على أدوات لمؤتمرات فيديو ومناقشات رقمية وواجبات
شخصية وتحليل التعلم الذي يعرض تمثيالت مرئية للنمو الشخصي لكل طالب.
19
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ما مستقبل التعليم في ظل الثورة الصناعية الرابعة؟
تطبيقات تعليمية معتمدة على الذكاء االصطناعي
ثنكستر ماث :Thinkster Math
▪ تطبيق لمعلم خصوصي (آلي) يدمج منهج الرياضيات الحقيقي مع نمط تدريس شخصي.
▪ يستخدم التطبيق ذكاء اصطناعي وتعلم االلة لمعرفة كيف يفكر الطالب أثناء حل المشكلة،
مما يسمح للمعلم اآللي بتحديد سريع للجوانب في تفكير الطالب التي تعاني في حل المشكلة
ومساعدتها من خالل تغذية راجعة فورية وشخصية.
برينلي Brainly

▪ منصة يستطيع الطالب من خاللها توجيه أسئلة عن الواجبات المنزلية والحصول على
فورية متحقق منها من زمالؤهم الطالب.
▪ تسمح هذه المنصة للطالب بالعمل التشاركي والوصول إلى حلول اعتمادًا على أنفسهم.
▪ تستخدم المنصة لوغاريتمات تعلم األلة لتنقية الرسائل غير المناسبة.
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/
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ما مستقبل التعليم في ظل الثورة الصناعية الرابعة؟
تطبيقات تعليمية معتمدة على الذكاء االصطناعي
شركة تقنيات المحتوى  :Content Technologies, Incشركة ذكاء اصطناعي تستخدم
التعلم العميق  Deep Learningإلنتاج أدوات تعلم شخصية للطالب ،و تم ّكن للمعلمين تحميل
مفردات المحتوى في آلة ،ثم استخدام اللوغاريتمات إلنتاج كتب دراسية و مقررات تعليمية
شخصية مبنية على مفاهيم رئيسة تم ّكن من تحويل الكتاب المدرسي إلى دليل دراسة ذكي يوفر
محتوى رقمي صغير جدًا يسهل تعلمه بوقت قصير .كما ينتج أسئلة اختيار من متعدد مما يوفر
وقت الدراسة ويساعد الطالب على التعلم بفاعلية.
كشف الفجوات ومعالجتها  :Gapes Spotting and Fillingيمكن أن يحدد الذكاء االصطناعي
كبيرا من
الفجوات في محاضرة المعلم المواد التعليمية ،حيث يُنَبَه المهلم بوساطة النظام أن عد ًدًا
ً
الطالب قدموا واجبات خاطئة ،ما يجع المعلم يو ّجه تلميحات لإلجابات الصحيحة للطالب في المستقبل
لتحسين األساس المفاهيمي للتعلم في الموضوع الدراسي المستهدف.
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▪ استراتيجيات شخصنة التعلم  :Personalization Strategiesستدمج
استراتيجيات الجيل القادم لشخصنة التعلم أدوات تحليل تعلم Learning
 analytic toolsمتطورة مع نتائج بحوث علم الدماغ لتوفير تغذية
راجعة عن أداء المتعلم وبيئات تعلم تقابل بدرجة عالية من الدقة الحاجات
الشخصية الخاصة بكل متعلم على حدة.
▪ تحليل التعلم Learning Analytic :جمع البيانات الخاصة بالمتعلم وقياسها
وتحليلها وإعداد تقرير عن المتعلم وسياقات التعلم ،بهدف فهم ودعم تعلمه
والبيئة التي يحدث فيها ،وتوفير مسارات تعلم مناسبة له بنا ًء على مستوى
مهاراته واهتماماته .
22
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مبادرة التعليم )OECD) 4.0
تهدف مبادرة التعليم  4.0إلى إعداد أفضل لمواهب الجيل القادم من خالل
التحول في في التعليم األساسي والثانوي .ستحفّز هذه المبادرة التأثير من
خالل أربعة حلول مدمجة:
.1
.2
.3
.4
23

تنفيذ آليات قياس خاصة بمبادرة التعليم 4.0
جعل التعليم  4.0المعتمد على التقنية هو التيار السائد لخبرات التعلم
تمكين قوة العمل للتعليم 4.0
تحديد معايير وأولويات التعليم  4.0على المستوى الدولي

04/04/2021 OECD. Education 4.0 https://www.weforum.org/projects/learning-4-0

SADAIA
االهيئة السعودية للبيانات
والذكاء االصطناعي
Saudi Data & AI Authority
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التعليم OECD :4.0
تزداد الفجوة بين التعليم وبين الوظائف بسبب االبتكارات المحدودة في نظم
التعليم التي ال تزال إلى حد كبير تعكس نماذج خط اإلنتاج .assembly line

تعمل الثورة الصناعية الرابعة على جعل تكيّف نظم التعليم مع مخرجاتها أم ًرا حتميًا.
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ما مستقبل التعليم في ظل الثورة الصناعية الرابعة؟
Getsmarter (2019).
The Role of Artificial Intelligence in the Future of Education

،إذا كنا نأمل استخدام الذكاء االصطناعي بكل إمكاناته لكل طالب
يجب أن يكون تركيزنا على تعريض الجيل القادم للذكاء
مبكرا واستخدامه في قاعة الدراسة
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/
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إذا علمنا طالب اليوم كما تعّلمنا باألمس،
فإننا نسلّبهم غدهم
جون ديوي
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