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لماذا وكيف ينبغي أن تستجيب الجامعات لمتطلبات التعليم 4.0
محاور العرض :خمسة أسئلة
 .1ما هو التعليم  4.0والثورة الصناعية الرابعة؟
 .2ما محفّزات التحول إلى نموذج التعليم 4.0؟

 .3لماذا استخدام الذكاء االصطناعي في التعليم؟
 .4لماذا ينبغي للتعليم العالي التركيز على التعليم  4.0؟

 .5كيف يمكن لمؤسسات التعليم العالي التحول للتعليم 4.0؟
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 .1ما هو التعليم  4.0والثورة الصناعية الرابعة؟
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ما هي الثورة الصناعية الرابعة؟
الثورة الصناعية الرابعة
النظم السبرانية ،إنترنت األشياء،
الشبكات ،الذكاء االصطناعي

4.0
.

3.0
الثورة الصناعية الثانية
اإلنتاج الجماهيري ،خط التجميع،
الطاقة الكهربائية

الثورة الصناعية الثالثة
األتمتة ،الحاسوب،
اإللكترونيات

2.0
الثورة الصناعية األولى

1.0

الميكنة ،الطاقة البخارية

ما هو التعليم 4.0؟
▪ تشبيه تطور التعليم بمراحل تشبه تطور الشبكة العنكبوتية Web 1.0, 2.0,3.0 ,4.0

▪ تفسير مفاهيم التعليم في ضوء مخرجات الثورة الصناعية الرابعة ،بهدف تأهيل
مهنيين مؤهلين للحياة والعمل في القرن الحادي والعشرين.
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أجيال التعليم ونظريات التعلم

أجيال التعليم
4.0 -1.0

التعليم 1.0
WEB 1.0

المتعلم مستقبل  ،receivingومستجيب  ،respondingال فروق
فردية ) اتصال باتجاه واحد .( Behaviourism

التعليم 2.0
WEB 2.0

تفاعل مع المحتوى ،تفاعل طالب  -طالب ،مشاركة المحتوى،
تعلم أصيل وتشاركي ).(Constructivism

التعليم 3.0
WEB 3.0
التعليم 4.0
WEB 4.0

تعلم تفاعلي /شبكي  Network Learningوشخصي ،و معتمد على
االهتمام والقرار الذاتي ،واالبتكار وحل المشكلة ).(Connectivism
موائمة التعليم مع مخرجات الثورة الصناعية الرابعة بهدف تأهيل
مهنيين مؤهلين للعمل في عالم رقمي و تقنيات ذكية.

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

 نظرية تعلم للعصر الرقمي:Connectivism نظرية التعلم الشبكي
George Siemens & Stephen Downes

)2004( جورج سيمنز وستيفن داونز

Education 3.0

PLN
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Source of Image: Williams, Edward (2015). Connectivism: Becoming an Instructional Designer. http://ewillams.blogspot.com/2015/04/connectivism.html

7

 .2ما محفّزات التحول إلى نموذج التعليم 4.0؟
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4.0 محفّزات التحول لنموذج التعليم
Drivers of Paradigm Shift to Education 4.0

21 مهارات ق
21st century
Skills

أزمة التربية
Education
Crises
التحوالت الكبرى

4.0 التعليم
Education 4.0

Mega Shifts

4th IR
متطلبات سوق
العمل
Labor Market

11/1/2022

بحوث التعلم
Learning
Research

9

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

10

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

2018
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محفّزات التحول لنموذج التعليم 4.0
Drivers of Paradigm Shift to Education 4.0

جيرد ليونهارد :عشرة تحوالت كبرى ستتفاعل معًا وتغير وجه اإلنسانية لألبد
التحوالت Transformation
التقنية مقابل البشرية
الصدام القادم بين اإلنسان واآللة

الالوسائطية Disintermediation
الشاشات Screenification

5

6

الذكائية Intelligization

4
7

االفتراضية Virtualization

3

األتمتة Automation

8
التنقل Mobilization

الرقمنة Digitization

11

2

1

التحوالت الكبرى
Mega shifts

9
10

التوقعات Anticipation

الروبوتات Robotization
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 .3لماذا استخدام الذكاء االصطناعي في التعليم؟
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 قلب الثورة الصناعية الرابعة:الذكاء االصطناعي

ابتكار آالت تستطيع القيام بأشياء كانت سابقًا ممكنةً فقط من قبل العقل البشري
،فتح صندوق التعلم األسود لفهم أعمق لكيفية حدوث التعلم

و تطبيق هذا الفهم في تطوير برمجيات الذكاء االصطناعي لتحسين التعلم

11/1/2022

Luckin, Rose; Holmes, Wayne; Griffiths, Mark and Forcier, Laurie B. (2016). Intelligence Unleashed: An argument for AI in Education. Pearson Education, London.

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-13
applications-promise-and-perils-and-ethical-questions

مخرجات الثورة الصناعية الرابعة :ثالثة أنواع رئيسة من التقنيات
1

2

3

Smart
Technology

AI

Robots

التكنولوجيا الذكية

.

الذكاء االصطناعي

الروبوتات

.

SMART Technology: Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology
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لماذا استخدام الذكاء االصطناعي في التعليم؟
Why Using AI In Education

هدفان رئيسان الستخدام الذكاء االصطناعي )(Towny Bates ,2019

 .1زيادة كفاءة النظام  : Efficiencyتقليل التكلفة
العالية للقوة العاملة( .استبدال األيدي العاملة المكلفة
بأآلت أقل تكلفة).
 .2زيادة فاعلية التدريس والتعلم :Effectiveness
بمصطلحات اقتصادية :زيادة المخرجات أو
مخرجات تعلم أفضل بتكلفة أقل Cost-
Effective

11/1/2022

15
Towny Bates (2019). Artificial intelligence https://www.tonybates.ca/2019/09/13/chapter-8-7c-artificial-intelligence/

لماذا استخدام الذكاء االصطناعي في التعليم؟
Why Using AI In Education

تطبيقات الذكاء االصطناعي في التعليم العالي
AI Applications in Higher Ed

تطبيقات مؤسسية

تسويق للطالب الجدد ،تقدير الحجم المتوقع للفصل ،تخطيط المنهج ،تخصصيص
المصادر المالية والتسهيالت.

Institutional
Applications

دعم الطالب

جدولة آلية للعبء الدراسي ،توصية بالمقررات الدراسية ،والتخصصات ،والمسارات
المهنية ،اإلنذار المبكر لتحديد الطالب الذين من المتوقع فشلهم أو التسرب ،آلخ

Student
Support

التدريس

تزويد الطالب آليًا بأجزاء من مقرر للمواجعة أو كمصادر داعمة ،وتوجيهه لمسار تعلم
معين،و تزويده بتغذية راجعة ،وتقرير طرق التدريس والمناهج والتدخالت المناسبة له

Instructional
Applications
16

Elana Zeide (2019). Artificial Intelligence in Higher Education: Applications, Promise and Perils, and Ethical Questions
https://er.educause.edu/articles/2019/8/artificial-intelligence-in-higher-education-applications-promise-and-perils-and-ethical-questions
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لماذا استخدام الذكاء االصطناعي في التعليم؟
Why Using AI In Education
▪ سيصل حجم العالم الرقمي إلى  180زيتابايت ( 180يليها  21صفرا ً) في عام .2025

▪ متوقع أن يصل سوق الذكاء االصطناعي في االقتصاد العالمي إلى  15.7ترليون دوالر في .2030
▪ يساعد الذكاء االصطناعي في التعليم على االستعداد ألدوار جديدة سيخلقها االقتصاد.
▪ ازدياد الفجوة بين التعليم وبين الوظائف .Assembly Line Model

▪ متوقع  %47من الوظائف الحالية في الواليات المتحدة ،أن تستبدل بأآلت خالل عقد أو عقدين.
▪ في عام  2022تبنت شركات عديدة تقنيات ذكاء اصطناعي مثل تعلم اآللة )(OECD

17
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Yizhi Ma &Keng L. Siau (2018). Artificial Intelligence Impacts on Higher Education https://www.researchgate.net/publication/325934313_Artificial_Intelligence_Impacts_on_Higher_Education

لماذا استخدام الذكاء االصطناعي في التعليم؟
Why Using AI In Education

معهد كاليتون كريستنسن Clayton Christensen Institute
لن يحل الذكاء االصطناعي محل المعلمين ،ولكن سيتيح للمؤسسات التربوية االستجابة لثالثة تحديات :
 .1عندما تفتقد المدرسة لمعلمين خبراء.
 .2عندما يجب أن يتعامل المعلمون الخبراء مع عدد كبير من احتياجات الطالب.

 .3عندما يحتاج المعلمون الخبراء تدريس أكثر من موضوع أكاديمي.
مايكروسوفت :في  2030يجب أن يكون الطالب عند تخرجهم قد أتقنوا نوعين من المهارات :
 .1معرفة استخدام التقنية التي تتغير باستمرار مثل الذكاء االصطناعي.
 .2العمل مع آخرين في فريق بأسلوب حل المشكلة.
18
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KATE POLIT (2016). Teachers Should Embrace Artificial Intelligence in Education https://www.meritalk.com/articles/teachers-should-embrace-artificial-intelligence-in-education/

لماذا استخدام الذكاء االصطناعي في التعليم؟
Why Using AI In Education

(WSJ, Jan. 2019)  وول ستريت جورنال:في عنوان مثير

“" الكليات تبحث في بيانات المتقدمين للقبول

استخدام تعلم اآللة لالستدالل على مستوى اهتمامات الطالب
 وتغريداتهم في مواقع، من خالل تتبع تفاعلهم مع موقع الكلية،المتوقع قبولهم
 و بريدهم اإللكتروني،التواصل االجتماعي

11/1/2022

Elana Zeide )2019( .Artificial Intelligence in Higher Education: Applications, Promise and Perils, and Ethical Questions
https://er.educause.edu/articles/2019/8/artificial-intelligence-in-higher-education-applications-promise-and-perils-and-ethical-questions
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لماذا استخدام الذكاء االصطناعي في التعليم؟
Why Using AI In Education
بكالوريوس علوم
الذكاء االصطناعي

مكتب التربية العربي لدول الخليج

علوم الحاسب
والذكاء االصطناعي

20

مركز الدراسات المتقدمة في الذكاء
االصطناعي (ذكاء)
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 .4لماذا ينبغي للتعليم العالي التركيز على التعليم  4.0؟
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 ؟4.0 لماذا ينبغي للتعليم العالي التركيز على التعليم
Why should Higher Ed focus on 4.0?

Top 10 Soft Skills Education 4.0 demands

Top 10 Skills
of 2025

المهارات
الناعمة
Soft Skills

11/1/2022

https://www.weforum.org/agenda/2020/10/top-10-work-skills-of-tomorrow-how-long-it-takes-to-learn-them/
Clotilda Suvin (2020). Why should higher education institutions focus on Education 4.0? https://www.creatrixcampus.com/blog/Education-4.0
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 ؟4.0 لماذا ينبغي للتعليم العالي التركيز على التعليم
التحول في قوة العمل المو ّجهة بالتقنية كما يراها مدراء التوظيف

Why should Higher
Ed focus on 4.0?
Many, if not all, of
the jobs that exist
today
will
be
transformed
or
replaced by the
rapid deployment
of robots and AI.

85%

75%
73%
69%

إنترنت األشياء
تعلم اآللة
الواقع المعزز واالفتراضي
التجارة اإللكترونية

58%

54%
41%
40%
28%

11/1/2022

تحليل البيانات الكبيرة

Encryption التشفير
الطباعة ثالثية األبعاد

النقل اآللي
التقنية الحيوية
روبوتات بشرية

19%

The Future of Jobs Report 2018https://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf https://www.cems.org/news-events/news/its-time-embrace-ai-integrated-curriculum
Clotilda Suvin (2020). Why should higher education institutions focus on Education 4.0? https://www.creatrixcampus.com/blog/Education-4.0
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 ؟4.0 لماذا ينبغي للتعليم العالي التركيز على التعليم
Why should Higher Ed focus on 4.0?

2025 حالة الوظائف في العام
وظائف جديدة ناشئة ووظائف ستختفي

11/1/2022
Don't Fear AI. It Will Lead To Long-Term Job Growth. https://www.forbes.com/sites/worldeconomicforum/2020/10/26/dont-fear-ai-it-will-lead-to-long-term-job-growth/?sh=4fe643ba5b77
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لماذا ينبغي للتعليم العالي التركيز على التعليم  4.0؟
?Why should Higher Ed focus on 4.0
Education 4.0 Alliance to provide better education, skills and economic
opportunity to (1) Billion people by 2030

مبادرة تحالف التعليم  : )OECD) 4.0إعداد أفضل لمواهب الجيل القادم

ستحفّز هذه المبادرة التأثير من خالل أربعة حلول مدمجة:
.1
.2
.3
.4
25

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
Education 4.0 Alliance: OECD. Education 4.0 https://www.weforum.org/projects/learning-4-0
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 ؟4.0 لماذا ينبغي للتعليم العالي التركيز على التعليم
Why should Higher Ed focus on 4.0?

11/1/2022

https://www.onlineschoolscenter.com/micro-credentials/
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 ؟4.0 لماذا ينبغي للتعليم العالي التركيز على التعليم
Why should Higher Ed focus on 4.0?

رقميون أصليون

11/1/2022

التعليم بين جيلين

رقميون مهاجرون

OECD (2022). Reskilling Revolution Platform https://www.weforum.org/projects/reskilling-revolution-platform
Digital Generations: The technology gap between seniors, parents, and kids https://us.norton.com/blog/how-to/digital-generations#

27

 ؟4.0 لماذا ينبغي للتعليم العالي التركيز على التعليم
Why should Higher Ed focus on 4.0?

2025 تقنيات يتوقع تبنيها في العام

11/1/2022

SOURCE: World Economic Forum (2020). The Future of Jobs Report. https://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf
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 ؟4.0 لماذا ينبغي للتعليم العالي التركيز على التعليم
Why should Higher Ed focus on 4.0?

معوقات تبني التقنيات الجديدة
Perceived barriers to the adoption of new technologies

%

1. Skills gaps in the local labour market

55.4

1. Inability to attract specialized talent

46.7

1. Skills gaps among organization’s leadership

41.4

1. Insufficient understanding of opportunities

38.9

1. Lack of flexibility of the regulatory framework

33

1. Shortage of investment capital

32.3

1. Lack of flexibility in hiring and firing

26.3

1. Lack of interest among leadership
1. Other

17.9
5.3

11/1/2022

SOURCE: World Economic Forum (2020). The Future of Jobs Report. https://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf
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كيف يمكن لمؤسسات التعليم العالي التحول للتعليم 4.0؟
How do Higher Education Prepare Students for Ed. 4.0

▪ مباركة الجامعات للتعليم  4.0لتتوائم مخرجاتها و سوق العمل الذي يتبنى قطاع الصناعة 4.0
▪ ما هو التغيير الذي ستحدثه التقنية في التعليم؟
▪ ما مدى كفاية استجابة التعليم للحاجات االجتماعية وسوق العمل الناشئة؟

▪ متى و أين ولمن يُقَ َدم التعليم الجامعي؟ تطوير استرتيجيات و أطر التعليم :4.0
➢ إعادة تعريف دور الجامعة في ضوء متطلبات التعليم 4.0
➢ بناء مناهج معتمدة على المهارة A skill or Competency-based curriculum
➢ شراكة مع القطاع الخاص بما في ذلك في مجال البحث والتطوير R &D

OECD Digital
Education Outlook 2021 : Pushing the Frontiers with: Artificial Intelligence, Blockchain and Robots https://www.oecd-ilibrary.org/sites/589b283f en/index.html?itemId=/content/publication/589b283f-en
11/1/2022
31

Clotilda Suvin (2020). Why should higher education institutions focus on Education 4.0? https://www.creatrixcampus.com/blog/Education-4.0

؟4.0  كيف يمكن لمؤسسات التعليم العالي التحول للتعليم.5
1.
2.
3.
4.

11/1/2022

Professional Development
Reskilling
Upskilling
Nano-Learning

https://www.onlineschoolscenter.com/micro-credentials/
Holly Clark (2019). 5 Ways Microlearning is Revolutionizing Education (https://www.hollyclark.org/2019/02/11/5-ways-microlearning-is-revolutionizing-education/
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؟4.0 كيف يمكن لمؤسسات التعليم العالي التحول للتعليم
How do Higher Education Prepare Students for Ed. 4.0
How do we prepare
students for a world of
work where robots
and AI are the norm?
How do we work with
employers to keep up
with the exponentially
increasing pace of
technological change?

؟4.0 هل تعمل الجامعة حاليًا على إعداد خريجيها لقطاع األعمال والصناعة

▪

 وسوق العمل؟4.0 ما نوع التخصصات والكفايات المناسبة لنموذج التعليم

▪

؟4.0 ما طرق التدريس والتقويم المناسبة للتعليم

▪

كيف يمكن للجامعة استخدام الذكاء االصطناعي لدعم تعلم الطالب؟

▪

إلى أي مدى ينبغي أن تُدمج تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في التعليم؟

▪

Micro /Nano-credentials  شهادات مهنية مصغرة:تنويع فرص التعلم

▪

11/1/2022
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Kay Hack(2020). Higher Education in the era of artificial intelligence (PFHEA)https://www.advance-he.ac.uk/news-and-views/higher-education-era-artificial-intelligence

كيف يمكن لمؤسسات التعليم العالي التحول للتعليم 4.0؟
How do Higher Education Prepare Students for Ed. 4.0

اإلعداد المبكر
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
ً
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 فإننا نسلّبهم غدهم،إذا علمنا طالب اليوم كما علمنا باألمس
“If we teach today's students as we taught yesterday's, we rob
them of tomorrow”
John Dewey

11/1/2022

35

شكرا للحضور الكريم
ً
Thank you All
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