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 إعداد:  ◙

   ..هاشم فتح الله عبدالرحمن عبدالعزيز /دأ.
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 املستخلص  ◙
هددددددلدا عوالببل نوا   فا هيا ب ا  اا يددددددبل ا لتدوار ددددددؤاحتعوابؤيف تبارلث روالبؤنتعيا الداالب   حالب تددددددؤ هدف البحث اىل ال

اهذلالهلف التؤخفمالبحا  البلم ذجالب صفياالتؤيبل المل ؤاحا.)لبذكاءالالصيفلا ي(،ا بؤثاعقا
تدددددتحعا  ا،ا هدددددلا عوالببل نوارنا ع ارا را  اا ىلتا عا  اا   لا لالبحا  اىلطاً لارفاهعمًعاا نثبًتاا  لارف  ماكاارنالب   حالب

صددديفلا يارنا ع الملف  ما فت دددفؤيا   لعقا يفحعاا يا البنمتعوالبؤنتعمع تدددؤفامحارنات ل ا كذبكالبذكاءالال و،ا كعفعوالال
 نضالبف لا ا  لعقالبذكاءالالصيفلا يا اجمالالبؤنتعي،ا قفالنؤ ىالبحث ا اتؤيبل ا لتوار ؤاحتعوابؤيف تبارلث روالبؤنتعيا

ادددارتوالتهفل المل دددؤا هدددلا عوالببل نوا صدددبهاالبفلتتعو،ا  هقؤ ااولث روالعؤملالبةتعوا فقارؤيفتحا الب   حالب حتعوارنا ع ا لا
بتؤنتعيا  عئوالبؤنتيالبذكيا رااتدؤة  ا تعيارلاه البؤنتعيار دؤاحها  تدابعلالبؤف تاا لمل ا ل البتاجؤاجاىلبع االملنتي،ا كذبكا

اIR th4لمل ا ل البتاتعزّ ما  االبيفابلالبتا ؤلاتلارلارؤيفتحا الب   حالبهلا عوالببل نوا

A prospective Vision for Developing the Educational system via Artificial 

Intelligence as an Output of the 4th industrial Revolution 
Abstract 
The Current study is an attempt to have a prospective vision for developing the educational 

system in Egypt in the light of the 4th industrial revolution focusing primarily on the artificial 
intelligence dimension. The descriptive approach has been used to achieve this objective. 

The study is based on the conceptual and theoretical framework with a special emphasis on the 
concept of the 4th industrial revolution with regard to its fundamental components, its positive and 
negative results. The study has also tackled the concept of artificial intelligence focusing on its 
philosophy, and its applications in the educational system in the light of the experience of some 
countries in this respect. The study has reached a prospective vision to develop the system of 
education with regard to its connection with the society at large in the light of the 4th industrial 
revolution. Futuristic goals of education, artificial intelligence connection with education, 
teaching styles, skills required of both the teacher and the student are taken care of in the study 
coping with the requirements of the 4th industrial revolution. 

 مقدمة : ◙

قل من عصر الصناعة الذي اعتمد على ثالثية رأس شهد العامل حتوالت كثرية، حيث انت

املال واألرض واأليدي العاملة، وكان التعليم مؤهاًل لسوق العمل يف ظل فلسفة برامجاتية 

ذات طابع تقين عملي وحتولت املدارس إىل ما يشبه املصانع ... إىل عصر ما بعد الصناعة وهو 

ومات واالتصاالت... وكان التعليم مؤهاًل عصر املعلومات الذي اعتمد على تكنولوجيا املعل

للحياة من جانب، وجيعل احلياة قابلة للعيش من جانب آخر، واعتمد التعليم على العقل 

واملعرفة والتكنولوجيا املتقدمة، وأصبح يشكل تهديًدا للمؤسسات التعليمية التقليدية مبا 

لى هذا العصر عصر الرقمنة (، َوأّطلق ع284، 45يتطلبه من معارف ومهارات تكنولوجية )
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، أو الثورة الرقمية األوىل، ثم انتقل العامل إىل عصر الثورة الصناعية  Digitizationالبسيطة 

الذي ميثل حتدًيا يواجه األنظمة الرتبوية / التعليمية  Industrial Revolution th4الرابعة 

كذلك على مستقبل التعليم، وقد ويؤثر تأثرًيا مباشًرا وغري مباشر على العملية التعليمية و

 أطلق على هذا العصر الرقمنة اإلبداعية، وهي متثل الثورة الرقمية الثانية.

وعليه، فاملتغريات اليت ينطوي عليها عصر الثورة الصناعية الرابعة َسُتْحدث تغيريات 

ال بد أن  جوهرية يف منظومة التعليم انطالًقا من املسلمة القائلة بأن ... كل تغيري جمتمعي

(، وبهذا تعد النقلة النوعية النامجة عن الثورة الصناعية 381: 43يصاحبه تغيري تربوي )

الرابعة نقلة تربوية يف املقام األول، مما يؤكد أن الرتبية بصفتها متغري تابع للتحول 

 اجملتمعي أو حمرك أوىل هلذا التحول، هي حبكم دورها أكثر جوانب اجملتمع عرضة للتغيري.

ولكون منظومة التعليم جزًءا من املنظومة اجملتمعية الكربى يف اجملتمع؛ فإنها ال تقف مكتوفة 

األيدي وموقف املفعول بها وإال فسوف يعيد التعليم إنتاج نفس ما هو سائد دون أن يستجيب 

 (.72: 20للتحوالت احلادثة يف اجملتمع... بينما هناك مسؤولية التجديد والتطوير )

حتديث وتطوير منظومة التعليم يشكل حتّديا مهًما أمام املسؤولني عن التعليم للتمكن من إن 

تضمني مناهج التعليم املستقبلية املهارات اليت سيتم إكسابها للطالب تلك اليت يتطلبها سوق 

 العمل حتى تتواكب ومعطيات الثورة الصناعية الرابعة وهذه مرده إىل املربرات اآلتية.

( إىل أن هناك التزاًما أخالقًيا بأن يعمل اجملتمع الدولي 182:  4د أبو زيد )أشار أمح

واحلكومات املختلفة ليس فقط على نشر التعليم، بل وأيًضا املثابرة املستمرة على جتديد 

 النظم التعليمية وتطويرها حتى ميكن مواجهة التحديات املستقبلية.

ب مع مقتضيات العصر ومع التقدم التكنولوجي أن النظام التعليمي احلالي مل يعد يتناس ▪

يف ظل حتديات الثورة الصناعية الرابعة، وهذا أمر طبيعي، ألنه من الضروري أن يكون 

هناك ارتباط بني الرؤية املستقبلية لتطوير منظومة التعليم ودراسة واقع مشكالت 

اهج )ختفيفها( ولكن التعليم، فعلى سبيل املثال ليس املقصود عند احلديث عن تطوير املن

املقصود هو تطوير هذا احملتوى حتى ميكن تغيريه لتواكب تطورات احلياة املعاصرة علمًيا 

 وتكنولوجًيا.
وإذا كان كل تغيري جمتمعي يتبعه بالضرورة تغيري تربوي، فإن تطوير منظومة التعليم  ▪

دة من أهم ال بد أن يتزامن ومعطيات الثورة الصناعية الرابعة حتى ميكن االستفا

، متهيًدا  Artificial Intelligence( AIخمرجاتها وحمركاتها وهو الذكاء االصطناعي )

 للمطالبة باستحداث ختصصات ومقررات جديدة وفق هذا اجملال.
( 979: 31يعد هذا البحث استجابة ملا ينادي به كل من الكساندر شيفر وروني ليسيم ) ▪

 مع.بضرورة تشجيع التطور احلادث يف اجملت
كما أن حتدي جودة النوعية يف التعليم، وضرورة حتقيق االعتماد وامليزة التنافسية يعد  ▪

حتدًيا عاملًيا يواجهنا يف التعليم ويدعو إىل ضرورة مواكبة التقدم العلمي واالستفادة من 

التطورات التكنولوجية احلادثة يف اجملتمع، وخصوُصا بعد أن أشار تقرير التنافسية العاملية 

دولة يف جودة التعليم بصفة عامة ، كما  138من  135إىل احتالل مصر املرتبة  2016/2017

أشارت إحدى التقارير أيًضا إىل أن منظومة التعليم املصري تواجهها مشكالت يف أنه يعتمد 

على التلقني وليس الفهم، وبالتالي جتاهل القدرات العقلية مثل النقد والتحليل واإلبداع 

(11 :4.) 
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أكدت القيادة السياسية يف املنتدى األول للتعليم العالي والبحث العلمي املنعقد يف الفرتة  ▪

(. على تطوير املنظومة التعليمية يف مصر مبا يسهم يف استيعاب 1:37) 2019أبريل  6-4من 

ومواكبة مردود التكنولوجيا البازغة على سوق العمل حتى تدخل مصر عصر الثورة 

اليت يشهدها العامل، كما مت التأكيد على االهتمام بدراسة ومناقشة  الصناعية الرابعة

الظواهر املرتبطة بتطوير التعليم الرقمي والذكاء االصطناعي ودراسة أثار الثورة 

الصناعية الرابعة على احتياجات سوق العمل احمللي والدولي وصياغة اسرتاتيجيه قومية 

 املنتدى : للذكاء االصطناعي، وكان من أهم توصيات 
االهتمام بإكساب الطالب املهارات اجلديدة وتعظيم قيم االبتكار التعليمي يف البلدان  ▪

النامية باستخدام املنصات الرقمية اليت تسمح ألعداد كبرية من الطالب بالتعليم عن بعد، 

والقضاء على القوالب النمطية يف التعليم، ومراجعة املناهج احلالية لتلبية االحتياجات 

املستقبلية عن طريق االهتمام باملهارات املتعلقة بالثورة الصناعية الرابعة مع تقديم برامج 

 متخصصة تتضمن احتياجات سوق العمل يف املستقبل.

طالبت كذلك كثري من املؤسسات واملنتديات االقتصادية )منظمة العمل الدولية واملنتدى  ▪

قتصادية( بضرورة اختاذ خطوات استباقية االقتصادي الدولي ومنظمة التعاون والتنمية اال

للتعامل مع الثورة الصناعية الرابعة وذلك من خالل تطوير منظومة التعليم بشكل مستمر 

قادر على توقع املهارات املستقبلية والعمل على تضمينها يف املناهج التعليمية وذلك 

كمهارات املعرفة إلكساب الطالب املهارات الالزمة للتوافق والتكيف مع سوق العمل 

 (.64:  32-26الرقمية واإلبداع )
كما أكد املؤمتر السادس لكلية العلوم الرتبوية املنعقد جبامعة الزرقاء بعنوان: " الرتبية  ▪

يف بيئة رقمية جديدة " على أن منظومة التعليم يف بيئة اليوم الرقمية حتتاج إىل أن تكون 

 (.255:  47متجددة على الدوام )
يتضح مما سبق أن تطوير منظومة التعليم لتواكب الثورة الصناعية الرابعة أصبح  ▪

احتياًجا ضرورًيا ملًحا لتحقيق إصالح التعليم الذي يعد من دعائم التنمية، وخصوًصا بعد 

االنتقال من االقتصاد القائم على املعرفة إىل االقتصاد القائم على الذكاء االصطناعي، 

وخمرجات الثورة الصناعية الرابعة حتى تتمكن اجملتمعات من   الذي هو أحد حمركات

استيعاب التحوالت االقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية يف العصر الرقمي مما يلقي 

املسؤولية على منظومة التعليم بضرورة تزويد الطالب مبهارات العلوم والتكنولوجيا 

اليت سيزيد الطلب عليها مع تنامي  واهلندسة والرياضيات ومهارات الذكاء االصطناعي

جاءت هذه الورقة البحثية لتقديم رؤية ومن ثم    Roboticsاالعتماد على الروبوتات 

، وأحد حمركاتها  IR  th4مستقبلية لتطوير منظومة التعليم يف ظل الثورة الصناعية الرابعة

 . AIالذكاء االصطناعي 

 سني هما:تناول تلك الرؤية من خالل حمورين رئي وميكن

، والذكاء  4th IRاإلطار النظري واملفاهيمي للثورة الصناعية الرابعة  احملور األول : ▪

 . AIاالصطناعي 

 الرؤية املستقبلية. احملور الثاني : ▪

 وفيما يتعلق باحملور األول، ) اإلطار املفاهيمي والنظري ( ميكن عرضه على النحو التالي:
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  RI th4الثورة الصناعية الرابعة  -1

تشهد البشرية منعطًفا جديًدا يف تارخيها بسبب تطورات هائلة أحدثتها الثورة الصناعية 

الرابعة اليت بدأت بوادرها يف بداية القرن احلادي والعشرين، ومت استخدام كلمة الثورة 

الصناعية أول مرة عندما أطلق ذلك كالوس شاوب املدير التنفيذي للمنتدى االقتصادي 

(، وقد سبق هذه الثورة الصناعية الرابعة 138:  32) 2016سويسرا يناير  -قد بدافوس العاملي املنع

 ثالث ثورات هي :

واليت استندت على احملرك البخاري ولعبت صناعات  1775بدأت الثورة الصناعية األوىل 

 احلديد والنسيج أدواًرا مركزية جنًبا إىل جنب مع تطوير احملرك البخاري.

، أي قبل احلرب العاملية 1914و 1875اعية الثانية فقد حدثت بني عامي أما الثورة الصن

األوىل. واعتمدت الصناعات فيها على النفط والكهرباء، ومشلت التطورات التكنولوجية خالل 

 هذه الفرتة اهلاتف واملصباح الكهربائي وحمرك االحرتاق الداخلي.

واملعاجلة الدقيقة  Digitizationة أما الثورة الصناعية الثالثة، فقد أحدثتها الرقمن

واالنرتنت وبرجمة اآلالت والشبكات يف النصف الثاني من القرن العشرين، وتتميز بربجمة 

اآلالت ورقمنتها وانتشار شبكة االنرتنت يف كل أحناء العامل. ومتثل الثورة الصناعية الثالثة 

 الرقمنة البسيطة.

(، ويستخدم مصطلح 207: 36) 4. 0، ويرمز هلا بالرمز  IR th4أما الثورة الصناعية الرابعة 

الصناعي واملصنع  الثورة الصناعية الرابعة لكونه أعم وأمشل من مصطلحي االنرتنت

اآلالت الفردية  Automationالرقمي، فبينما ركزت الثورة الصناعية الثالثة على أمتتة 

والعمليات، فإن الثورة الصناعية الرابعة جتمع بني التحول الرقمي الشامل لكافة األصول 

 العلوم ( أي أنها تشري إىل عملية الدمج بني6:  16املادية والتكامل يف املنظومة الرقمية )

الفيزيائية أو املادية باألنظمة الرقمية والبيولوجية يف عمليات التصنيع عرب آالت يتم التحكم 

والطباعة ثالثية   IOTفيها إليكرتونيا وآالت ذكية متصلة باالنرتنت مثل انرتنت األشياء

يع والروبوتات وغريها يف شكل تطبيقات تدخلت يف مج AIوالذكاء االصطناعي  3dاألبعاد 

 (.52: 1جماالت احلياة والعمل )

وعليه، فقد انطلقت الثورة الصناعية الرابعة من اإلجنازات الكبرية اليت حققتها الثورة 

الصناعية الثالثة ) ثورة احلوسبة الرقمية ( وخباصة شبكة االنرتنت وطاقة املعاجلة اهلائلة 

Processing حملدودة للوصول إىل املعرفة، والقدرة على ختزين املعلومات واإلمكانات غري ا

مبعنى أنها استندت إىل هذه الثورة الرقمية اليت متثل اجتاها جديًدا تصبح فيه التكنولوجيا 

جزًءا ال يتجزأ من اجملتمعات وحتى جسم اإلنسان، وقد أطلق على هذه الثورة الصناعية 

 The Fourth industrialالثالثة )الرقمنة البسيطة(، أما الثورة الصناعية الرابعة 

Revolution  فقد متيزت باخرتاق التكنولوجيا الناشئة يف عدد من اجملاالت أهمها الذكاء

مبجاالته املختلفة.لذا فقد أطلق عليها الرقمنة  intelligence Artificial( AIاالصطناعي )

نة اإلبداعية، وبهذا تكون الثورة الصناعية الرابعة مجعت بني الرقمنة البسيطة والرقم

 اإلبداعية حيث تشمل ثورة املعلومات السابقة عليها، البيوتكنولوجي والناتو 
 (. 16:  27تكنولوجي )

ومما هو جديد بالذكر أن هناك ثالثة أسباب جعلت التحوالت حنو الثورة الصناعية الرابعة 

IR th4 ائقة، منفردة يف طبيعتها ومتميزة بسرعة التغيري ونطاقها يف استخدام تكنولوجيات ف
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وتأثري هذه التحوالت يف أنظمة اإلنتاج واإلدارة واحلوكمة، واجنازات تكنولوجية غري مسبوقة يف 

 والروبوتات وانرتنت األشياء. AIجماالت الذكاء االصطناعي 

 IR th4أهم مرتكزات الثورة الصناعية الرابعة  ◙
 ارتكزت الثورة الصناعية الرابعة على األسس اآلتية :

املعرفية، تعد البين التحتية املعرفية األساس الذي ترتكز عليه الثورة  البنى التحتية ▪

الصناعية الرابعة ويتضمن مجيع األنشطة والعمليات اخلاصة بصنع وتسويق وتوظيف 

 وتشغيل واستهالك وإعادة إنتاج املعلومات واملعرفة.

ا إما بإيعاز الروبوت ، وهي آلة كهروميكانيكية قادرة على القيام بأعمال مربجمة سلًف ▪

 وسيطرة من اإلنسان أو برامج حاسوبية.

الذكاء االصطناعي، وهو علم هدفه األول جعل احلاسوب وغريه من اآلالت يكون له القدرة  ▪

على القيام بأشياء مازالت إىل عهد قريب حصًرا على اإلنسان من حيث التفكري والتعلم 

 واإلبداع. 

لرقمنة اإلبداعية( أو الثورة الرقمية الثانية ُبِنَيْت وإذا كانت الثورة الصناعية الرابعة )ا

 على الثورة الصناعية الثالثة )الرقمنة البسيطة أو املعروفة باسم الثورة الرقمية األوىل( 

 مما أدى إىل انتشار أجهزة الكمبيوتر وحفظ السجالت اآللي، لكن املوجة اجلديدة من 

 التحول )الثورة الرابعة( ختتلف عن سابقاتها يف عدد من األوجه ذكرها كالوس شواب 

 ( على النحو التالي:139 -138:  32)

 أواًل : ميكن تطوير االبتكارات ونشرها بشكل أسرع من أي وقت مضى. ▪

ثانًيا : اخنفضت تكاليف اإلنتاج اهلامشية وتضاعفت املنابر اليت جتمع وتركز على أنشطة  ▪

 طاعات متعددة تؤدي إىل الزيادة يف العوائد على نطاق كبري .ق

هذه الثورة العاملية مجيع البلدان وستتفاعل معها وستؤثر فيها على مستوى  مثالًثا : َسَتُع ▪

 األنظمة يف كثري من املناطق.

رابًعا : تستطيع متكني األفراد واجملتمعات ألنها ختلق فرًصا جديدة للتنمية االقتصادية  ▪

 الجتماعية والشخصية.وا

 (2018(، وكيفن تشا )175 - 14()2019أشار كل من مجال الدهشان )
( إىل أن مقومات الثورة 75: 32( )2017(، وفواز العلمي )46 -23()2018(، وطارق قبيل )1-4: 34)

 الصناعية الرابعة تكاملت يف :

بعات ثالثية األبعاد واملواد النطاق املادي ويتضمن املركبات ذاتية القيادة والروبوتات والطا ▪

 اجلديدة الذكية والقوية واخلفيفة مثل مادة القرافني.

النطاق الرقمي مثل انرتنت األشياء وخصوًصا بعد تطور أدوات االستشعار وصغر حجمها  ▪

 مما يسهل انتشارها يف كل مكان.

إنتاج النطاق البيولوجي وخصوًصا يف الفحوصات اجلينية وحتريرها وتغيري منطها يف  ▪

 األطفال أو حتسني الزراعة لزيادة اإلنتاج.

جمموعة من  :Thomas Philbeck & Nicholas Dauis (67 : 21)  (2019) حدد كل من  وقد

املبادئ اليت توجه ممارساتنا العملية حنو تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، ميكن تناوهلا على 

 النحو التالي:
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ات هذه الثورة املتمثلة يف الذكاء االصطناعي كيفية التحكم يف خمرجات وحمرك ▪

كجزء من نظام واسع مما يتطلب مستوى من احلد األدنى للفهم حتى ميكن تطبيقه يف 

العملية التعليمية، باإلضافة إىل االستعداد لدراسة التأثريات االجتماعية هلذه األنظمة 

 املستقبلية.

ًيا على أال يتعارض مع القيم الفردية ومفاهيم حق األفراد يف التمتع بالتكنولوجيا متتًعا فعل ▪

 السيادة الوطنية.

والقواعد واملعايري واللوائح اليت ستحدد  Infrastructureمناقشة جوانب البنية التحتية  ▪

املستقبل املتعلق باالقتصاد واألنظمة السياسية واجملتمعية بطريقة مجاعية تشاركيه من 

 قبل املسؤولني واحلكومات.

جيب االلتزام بالقيم واألخالق هلذه األنظمة التكنولوجية أي ما يعرف بدراسة أخالقيات  ▪

 التكنولوجيا.

 IR th4اعية الرابعة مسات الثورة الصن ◙

 هناك جمموعة من السمات متيز الثورة الصناعية عما سبقها من ثورات على النحو التالي:

 دمج التقنيات وإزالة اخلطوط الفاصلة بني اجملاالت املادية والرقمية والبيولوجية. ▪

 السرعة واجملال الواسع وتأثريها يف كل اجملاالت. ▪

 لتفعيل التحول الرقمي وبناء الثقة الرقمية.اعتمادها على املهارات واملعرفة  ▪

 ( جمموعة أخرى من اخلصائص:50 - 45: 28وأضاف عزمي خليفة )

يف كل مناحي احلياة سواء العناصر املادية  Comprehensivenessأنها تتسم بالشمولية  ▪

 أم غري املرئية كالفن واملعايري االجتماعية.

مشلت جماالت علمية نتيجة تغري مفهوم العلم نفسه، ظهور الطب اجلزيئي والرقمي، وكذلك  ▪

 أي املؤشرات الطبية واهلندسة الرقمية. Bio-informaticsظهور علم 

السرعة اهلائلة لتحوالتها نتيجة تصغري منتجات تكنولوجيا املعلومات للحد األدنى، وعمق فاعليتها يف  ▪

 . Connectivityالزمن احلقيقي 

 ( مسات أخرى هي : 17:  24كما أضاف عادل عبد الصادق )

 تصاعد دور اإلبداع واالبتكار يف عملية اإلنتاج بصورة أكرب من رأس املال. ▪

 تعتمد على االستفادة من كل املنجزات احلضارية. ▪

 لن تأتي خبدمات جديدة، بل ستعمل على تغيري النظم املعمول بها. ▪

 خالهلا يف شكل طفرات هائلة النمو وليس بصورة خطية أو موجه. تأتي عملية التطوير من ▪
 إن تأثريها لن يقتصر على ما تقوم به من أفعال، بل ستغري كل ما هو بداخلنا. ▪

 :(17:  3وتتميز الثورة الصناعية مبزايا متعددة حددها إبراهيم بدران )

ن األعمال واملنتجات احتلت الروبوتات مكانة متميزة ومتقدمة إىل الدرجة أن العديد م ▪

 تنفذ من خالل األنظمة الذكية.

 بدأ الذكاء االصطناعي حيل حمل اإلنسان يف كثري من األعمال. ▪

االرتباط بني املصانع واألكادمييات؛ حيث أصبح كالهما مدرسة وخمترًبا للتعليم  ▪

 واإلبداع املشرتك.

 ات منفتًحا بال حدود.أصبح التواصل اجملتمعي ونقل وختزين وتداول املعلومات والبيان ▪
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توسع اإلنسان يف استعمال أنظمة جديدة من خالل أنظمة رقابية وحتكم واتصاالت  ▪

 حممولة مما أتاح الفرصة للمناقشة العاملية على مستوى الوظيفة الواحدة والعمل الواحد.

وميكن أن ينعكس هذا على منظومة التعليم إذ سيتم إعادة النظر يف برامج التعليم 

العقلية العلمية والتكنولوجية والفكرية والثقافية واجملتمعية، وتتيح آفاًقا غري  وتطوير

 حمدودة للتعلم عن بعد والتعلم االلكرتوني وسيكون االنرتنت شبكة عاملية مفتوحة.

 IR th4اآلثار املرتتبة على الثورة الصناعية الرابعة  ◙

بأن  2016يف تقرير صحيفة اجلارديان يناير  Larry Eiliott ( 61: 3-1ذكرت الري اليوت )

)الثورة الصناعية الرابعة أحضرت معها وعوًدا وتهديدات للبشرية(، وهذا يشري إىل أن هلذه 

 الثورة اجيابيات )مكاسب( وسلبيات.

 وميكن تناول أهم اآلثار االجيابية هلذه الثورة على النحو التالي:

قتصادية واالجتماعية واإلنسانية، وحتسني ورفع حتقيق معدالت منو عالية يف التنمية اال ▪

مستوى الرعاية الصحية، واختصار الكثري من الوقت يف عملية التطور، وخفض تكلفة 

اإلنتاج وتامني اخلدمات وتسهيل وسائل النقل واالتصال وفتح أسواق جديدة ، وحتفيز 

، وتوفري وظائف جديدة النمو االقتصادي والعمل على جذب االستثمارات األجنبية املباشرة

يرتبط باجملاالت اجلديدة اليت تنتجها الطابعات ثالثية األبعاد للتصميم واإلنتاج وبرجمة 

 (.60:  2الروبوتات واألنظمة الذكية )

تعاون شركات القطاع اخلاص بشكل أفضل مع أنظمة التعليم لضمان تفعيل التدريب  ▪

 (.96:  3) املناسب وتنمية املهارات وتقليل عدم املساواة

 وأهم سلبيات الثورة الصناعية الرابعة :  ميكن تناوهلا على النحو التالي:

من  %47أن تقرير اجلارديان وضح أن  Larry Elliott 2016(  61: 3-2ذكرت الري إليوت ) ▪

 الوظائف يف اجملتمع األمريكي معرضه خلطر التشغيل اآللي.

من استخدامات الروبوتات الذكية يف  قد تزيد من مستوى البطالة، بسبب كونها ستزيد ▪

كافة اجملاالت مما يهدد كثرًيا من األعمال اإلنسانية وهو ما أوجد ختوًفا لدى الكثري من 

أن الروبوتات والذكاء االصطناعي واحلوسبة السحابية ... وغريها من التقنيات اليت أدخلت 

:  10جذري يف طريقة حياتنا ) تدرجيًيا وأوجدت واقًعا جديًدا له القدرة على إحداث تغيري

169.) 

وقد أشار تقرير املنتدى االقتصادي العاملي حول مستقبل الوظائف إىل أن الروبوتات 

من الوظائف سوف  %50، كما ذكر التقرير أن 2020ماليني وظيفة حبلول عام  5ستحل حمل 

ألمتتة الذكية ختتفي خالل األربعة واخلمسة عقود القادمة، وهذا راجع إىل أن استخدام ا

والروبوتات من املتوقع أن حتل حمل اإلنسان يف الوظائف الروتينية اليت حتتاج إىل مهارات 

 Low Skilled (1 :63(،) : 2 54.)منخفضة 

ومما هو جدير بالذكر، أن هذا النوع من البطالة يسمى بالبطالة التكنولوجية 

Technological Unemployment ف النامجة عن التطور/ ويقصد بها فقدان الوظائ

التغيري التكنولوجي وهو نوع من البطالة اهليكلية يتضمن إدخال اآلالت / امليكانيكية املوفرة 

للعمالة أو عمليات النقل امليكانيكي األكثر كفاءة، ولكن هناك فريقان حنو البطالة 

دى القصري، التكنولوجية، احدهما يرى أن االبتكار التكنولوجي قد يضر بالوظائف على امل

 ولكن ال يوجد تأثري سالب طويل املدى على الوظائف.
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وثانيهما يرى أنه يف بعض احلاالت ميكن أن تؤدي التقنيات اجلديدة إىل استمرار 

 (.  70: 1اخنفاض يف إمجالي عدد العاملني يف العمل )

 2016يف يوليو  Mckinsey Global instituteوذكر تقرير أصدرته مؤسسة ماكنزي 

مهنة يف سوق العمل األمريكي إىل أن أكثر املهن املعرضة  800ن خالل حتليله أكثر من م

اليت تعين استبدال التفكري البشري باحلواسيب واآلالت وهي  Automationخلطر األمتتة 

خلق فرص العمل للعمال املهرة على حساب العمال غري املهرة وشبه املهرة واستخدام 

وقطاع اإلقامة  %73واخلدمات الغذائية  %59ضمن قطاعات الصناعة الروبوتات هي اليت تقع 

يف حني أن املهنة اليت تستلزم تطبيق اخلربات يف صنع القرار والتخطيط  %73والفندقه 

 ( وهذه املهنة تقل احتمالية نعرضها 62: 18-3) %18والعمل اإلبداعي 
 لوظائف اقتصاد اخلدماتلألمتتة ولذلك على النظم التعليمية أن تعد الطالب 

Services economy  واجملاالت اإلبداعية األخرى اليت ميتلك اإلنسان فيها ملكات إبداعية

 إنسانية ال ميكن لآللة أن تنافسه وهو ما بات بعرف بأنسنة الوظائف.

سيكون أكرب املستفيدين من الثورة الصناعية الرابعة أصحاب املواهب الفكرية من  ▪

بتكرين، واملادية من املساهمني واملستثمرين، وهو ما يفسر اتساع اهلوة بني املخرتعني وامل

 األغنياء والفقراء.

 %40ستعتمد الثورة الصناعية الرابعة على تقليص الفجوة الرقمية يف العامل اليت ال تتعدى  ▪

ل يف الدو %81يف أفريقيا، بينما تصل إىل أكثر من  %10يف آسيا و %39يف املنطقة العربية، 

 (.78:  30املتقدمة )

نستخلص مما سبق، أن الثورة الصناعية الرابعة ميكن أن يكون هلا آثار سالبة ستتمثل يف 

 تهميش بعض الفئات وعدم املساواة وتفويض العالقات اإلنسانية وإجياد خماطر أمنية.

 Artificial intelligenceالذكاء االصطناعي  -2

باعتباره أحد أهم  AI Artificial intelligence)أصبح مصطلح الذكاء االصطناعي )

خمرجات وحمركات الثورة الصناعية الرابعة من أهم املصطلحات اليت يتم تداوهلا بشكل 

اعتيادي يف الوقت الراهن نظًرا لتعدد استخداماته وما يرتتب على ذلك من حتقيق التقدم 

ية اليت تدرس تطوير خوارزميات والنمو للدول اليت تستخدمه فهو يشكل أحد الفروع املعلومات

وتقنيات ذكيه لتطبيقها يف احلواسيب والروبوتات حبيث متتلك سلوًكا يف أداء املهام أو حل 

املشاكل مما جيعلها )احلواسيب( تقوم مبهام مشابهة لعمليات الذكاء البشري اليت  منها 

ت من حماكاة التفكري التعلم واالستنباط واختاذ القرارات؛ فالذكاء االصطناعي مّكن اآلال

( أن الذكاء االصطناعي سيحقق تغيرًيا 1:  13(، وترى أودري ازوالي )116: 46والسلوك البشري )

جذرًيا يف جمال التعليم، وسيشهد ثورة تطال األدوات الرتبوية وسبل التعلم واالنتفاع باملعارف 

 وعملية إعداد املعلمني. 

بأنه علم تصنيع اآللة الذكية لكونه نظاًما يستوعب وعليه، فهناك إمجاع علمي على تعريفه 

بيئته ويتخذ املواقف اليت تزيد من فرص النجاح، لذا عرفه جون ما كارتي بأنه علم صناعة اآلالت 

( بأنه سلوك وخصائص معينة تتسم بها 1:  29( ولكن يعرفه عيد عبد الواحد ) 70 : 1الذكية )

لقدرات الذهنية البشرية وأمناط عملها مثل القدرة على الربامج احلاسوبية مما جيعلها حتاكى ا

التعلم الذاتي واالستنتاج ورد الفعل على أوضاع مل تربمج بها أصال ... ولكن يؤخذ عليها أنها ال تفكر 
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ولكن حتاكي السلوك البشري، وهلذا أطلق عليه الذكاء االصطناعي وليس التفكري االصطناعي 

مخاطر الذكاء االصطناعي مؤكًدا أنه ال خطر من تطبيقات  يز في مقاله عن  ڤ كما أورد دا
 .اآللة، ويقصد تطبيقات الذكاء االصطناعي مهما كانت ذكية ألنها ال تفكر 

وبهذا ميثل الذكاء االصطناعي جمااًل جديًدا ميكن اعتباره مدخاًل مالئًما للعرب للدخول يف 

 (.154:  43ألسباب اآلتية )تكنولوجيا املعلومات من نقطة انطالق صحيحة ومتقدمة ل

 ميثل جماال جديًدا ميكن اللحاق به يف مرحلة مبكرة. ▪

 الدور الكبري املتوقع للذكاء االصطناعي يف تطوير الربامج التعليمية.  ▪

 متثل تطبيقاته نقله نوعية يف تطوير الربجميات. ▪

والعامل العربي ولكن على اجلانب اآلخر ارتبط ما نشر عن الذكاء االصطناعي يف مصر 

ببديهيات خاطئة مثل حلول اآللة حمل العامل مما يؤدي ملوجه من البطالة مثال، واقتصر 

 (.48:  28التعامل مع املفهوم على اإلشارة إىل اإلنسان اآللي فقط )

( بأنه العلم الذي يهتم بالعمليات املعرفية اليت يستخدمها 12:  2ويعرفه آالن بونيه )

األعمال اليت نعدها ذكيه، وقد تكون هذه األعمال فهم نص لغوي منطوق  اإلنسان يف تأدية

 أو مكتوب أو حل لغز أو مسألة رياضية أو القيام بتشخيص طيب.

وعرفه أمحد حممد غنيم بأنه قدرة اآللة على القيام باملهام اليت حتتاج إىل الذكاء 

 (.19:  8ديل )البشري عند أدائها مثل االستنتاج املنطقي والقدرة على التع

وخيلص الباحث من ذلك، إىل أن الذكاء االصطناعي بوصف بأنه قدرة أجهزة الكمبيوتر 

على حماكاة سلوك وذكاء الدماغ البشري، وهو أمر يعرب عنه بقدرات حاسوبية على غرار 

 تعرف الكالم وترمجة اللغات.

دة من قبل واجه معارضة شدي AIومما جدير بالذكر أن مفهوم الذكاء االصطناعي 

 (.146 - 144: 43كثريين اختلفت أسبابهم ودوافعهم ميكن تناوهلا على النحو التالي )

على أساس من اعتقاد راسخ من أن املخ البشري هو عضو  يرفضه كثري من البيولوجيني ▪

 بالغ التعقيد يستحيل علينا حماكاته.

أما أهل اللغة، فمصدر اعرتاضهم ) على ما يدعيه أصحاب الذكاء االصطناعي من إمكان  ▪

حماكاة السلوك اللغوي ( هو أن فهم اللغة وتوليدها حيتاج إىل ملكات ذهنية ونفسية 

يصعب حماكاتها، كما أنها حتتاج إىل خلفية معرفية تفوق تلك اليت تتضمنها كتب 

 فة.القواعد واملعاجم ودوائر املعر

أما علماء النفس فمصدر رفضهم عدم جواز فصل املعرفة عن املشاعر املصاحبة هلا،  ▪

فقط يف الرد على األسئلة بصورة سليمة أو استنتاج  -يف رأيهم  -فالسلوك الذكي ليس 

يف أن ينفعل ويتأثر مبا  -إنسان أم آله  -احلقائق بشكل دقيق، بل يف قدرة الكائن الذكي 

لك تداخل املواقف النفسية مع آليات التفكري بصورة يتعذر معها الفصل حوله، وحجتهم يف ذ

بينهما، أما علماء الكمبيوتر، فيعرتضون، حيث يعتقد البعض منهم أن اآللة ال تستطيع إال 

 أن تعيد ما سبق أن مت تغذيتها به، وإنها ال تستطيع بأية صورة استحداث معلومات جديدة.

ل وهربرت فيفرقون بني ما يطلق عليه ذكاء اآللة والذكاء أما الفالسفة أمثال جون سري ▪

البشري األصيل، فقيام اآللة بسلوك ذكي كأن تفهم النصوص وترد على األسئلة 

 وتربهن النظريات مثال، وبني أن تكون يف جوهرها ذات ذكاء.
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كما علل البعض اعرتاضه على مفهوم الذكاء االصطناعي لكون مفهوم املعرفة أو السلوك 

الذكي القائم عليها ال بد أن يرتبط باملقام الذي نشأت فيه أو تعمل فيه هذه املعرفة أو حدث يف 

إطاره هذا السلوك، وأي عزل للمعرفة عن سياقها االجتماعي والثقايف هو تبسيط فعل ال ميكن 

 قبوله، وبالتالي ال ميكن متثيل املعرفة مبعزل عن عامل نشأنها وتطبيقها.

( أن جون سريل الفيلسوف األمريكي وضح أن احلاسوب ال 102:  35يك ) وذكر كيفن وار

ميكن أن يوصف عن حق بأنه يفعل أو يفهم أو أن يكون واعًيا مهما كان يتصرف بذكاء، 

وعليه فإذا كان اجلهاز ال يفهم، فال ميكننا وصف ما يقوم به أنه تفكري، وما دام اجلهاز ال 

اد للكلمة، ألن حماكاة احلاسوب لعملية مادية مثل ]املخ يفكر، فليس له مخ باملعنى املعت

( أن 242:  32البشري[ شئ خمتلف متاًما عن العملية العقلية ذاتها، ويرى ضياء الدين زاهر )

وليم دوبل أشار إىل أنه يف غضون السنوات القليلة القادمة سيكون لكل عضو رئيس من أعضاء 

املخ( والنظام العصيب املركزي، وسيتم استبدال عظام اجلسم البشري بديل فيما عدا الدماغ )

 املخ بكمبيوتر بنفس احلجم والشكل ليساعد العقل.

وبناًء على ما سبق، فإن الذكاء االصطناعي ميكن تعريفه على إنه عبارة عن قدرة اآللة 

على حماكاة العقل البشري وطريقة عمله مثل القدرة على التفكري واالكتشاف واالستفادة 

  ن التجارب السالفة.م

وهناك من تناول الذكاء االصطناعي كتطبيق عملي حيث عرفه عبد الرؤوف حممد 

( بأنه نظم تعليمية معتمدة على احلاسب وهلا قواعد بيانات مستقلة أو قواعد 51:  26إمساعيل )

ي معرفية للمحتوى التعليمي )حتدد ما يتم تدريسه(، باإلضافة إىل اسرتاتيجيات التعلم وه

)حتدد كيفية التدريس(، وحتاول استخدام استنتاجات عن قدرة املتعلم لفهم املواضيع 

 وحتديد مواطن ضعفه أو قوته حتى ميكنها تكييف عملية التعلم.

وبهذا يكون اهلدف الرئيس حماكاة الذكاء البشري باستخدام برجميات متطورة 

لى حلها أو إجياد قرار مناسب اعتماًدا يستفاد منها يف حل املشكالت غري النمطية أو التدريب ع

على منطق مدروس وبدائل مطروحة تتطلب جهًدا بشرًيا متعاظًما للوصول إليها عن طريق 

 الفرد العادي ذي الذكاء فوق املتوسط.

 The philosophy of Artificial Intelligenceفلسفة الذكاء االصطناعي  ◙

لتها رغبة بشرية تتمثل يف اعتبار الذكاء إن الدراسة الفلسفية للذكاء االصطناعي كّب

البشري شيًئا خاًصا، واثبات أن أجهزة احلاسوب ليس بوسعها القيام ببعض األشياء اليت تقوم 

بها العقول البشرية ولكن احلاسوب كشكل من أشكال الذكاء االصطناعي. فإن حماكاته 

 (.88: 35العقلية ذاتها ، )لعملية مادية مثل املخ البشري شئ خمتلف متاًما عن العملية 

وقد اعرتض الفالسفة على فكرة ذكاء اآللة بأن ما ترحه آالن تورينج من إمكانية 

(، ووفًقا لوجهة 148:  43إكساب اآللة قدًرا من الذكاء جيعلها يف مكانة متساوية مع البشر )

 النظر هذه اليت ترى أن حماكاة البنية الداخلية للمخ البشري إنها مستحيلة.

كذلك فإن إضفاء صفة الذكاء االصطناعي على اآللة الصماء  ال ميكن أن يتحقق دون 

حماكاة دقيقة للذهن البشري وقد رأى الفيلسوف جون سريل أن طرائق عمل الكمبيوتر 

ختتلف جذرًيا عن طرائق عمل املخ / العقل البشري، وقد استدل على ذلك بتجربته الشهرية 

هي من أقوى التجارب الذهنية تأثرًيا يف الفلسفة املعاصرة ويف باسم )احلجرة الصينية(، و
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اختذ جون سريل موقًفا معارًضا ملا وصفه آالن تورينج من اختبار يهدف إىل حتديد إذا 

الن تورينج ) يستحق الكمبيوتر أن كانت اآللة قادرة على التفكري البشري منطلًقا من قول آ

 يسمى ذكًيا إذا كان قادًرا على خداع اإلنسان يصدق أنه إنسان. 

 وقد سعى اختبار آالن تورينج إىل التمييز بني نوعني من الذكاء االصطناعي هما:
الذكاء االصطناعي الضعيف، وفيه تربمج اآلالت خبوارزميات معينة لكي تؤدي مهمات  ▪

حمددة يف بيئة ما، وال تستطيع اآللة العمل خارج البيئة احملددة، أو إجناز أي شيئ مل تربمج 

مباشًرا على فعله، وهذا جيعلها حتاكى املهارات والقدرات البشرية يف بعض املهمات، رمبا 

 أحياًنا مثل اآلالت احلاسبة البسيطة. تتفوق عليها

أما الذكاء االصطناعي القوي فيشري إىل قدرة اآللة على حماكاة عملية التفكري اإلنساني  ▪

أو العقل البشري كله، حيث يفرتض يف هذه اآلالت أن جتمع معلومات وحتللها واختاذ 

على هذه التحليالت، وتتعلم العالقات املنطقية بها بنفس طريقة البشر، ثم تتخذ قراًرا بناًء 

 اآللة من أخطائها ثم تطور نفسها.

وتستند فكرة الذكاء االصطناعي القوي إىل اعتقاد مفاده أن العقل اإلنساني يعمل كما 

يعمل جهاز الكمبيوتر، وأن العمليات اإلدراكية والعقلية ليست يف جوهرها أكثر من عمليات 

 حسابية معقدة.

ن تورينج( أن الكمبيوتر يستحق أن يسمى ذكًيا إذا كان قادًرا على وبهذا ووفًقا لرؤية )آال

 خداع اإلنسان ليصدق أنه إنسان.

وهذه الفكرة  هي جوهر االختبار للتعرف على الذكاء االصطناعي القوي إذ يدخل أحد  

البشر يف حمادثة )عرب الكمبيوتر( مع إنسان واآللة، ليحاول أن حيدد أيهما اإلنسان وأيهما 

آللة ، فإذا استطاع الكمبيوتر خداع اإلنسان وإقناعه بأنه ليس جهاًزا آلًيا، وإمنا إنسان مثله ا

يكون قد جنح يف اجتياز االختبار ويستحق الكمبيوتر أن يوصف بالذكاء والقدرة على التفكري 

و بنفس املعنى الذي يوصف به اإلنسان بالذكاء والقدرة على التفكري، والتمييز هنا بينما ه

عاقل وغري عاقل قائم على أساس السلوك، ومبا أن اآللة تستجيب بنفس الطريقة اليت 

يستجيب بها اإلنسان، فاملطابقة على مستوى العقل هو الفيصل، ولكن رفض جون سريل 

وجهة النظر هذه ورأى أنها مغلوطة، وانتقد عدم وضع حدود لذكاء اآللة وفًقا ملا طرحه 

إكساب اآللة قدًرا من الذكاء جيعلها يف مرتبة متساوية مع البشر، آالن تورنيج من إمكانية 

( 257:  48وقدم اختباًرا امساه احلجرة الصينية مقابل االختبار الذي يثبت جواز ذكاء اآللة ) 

وانتهى جون سريل إىل أن اآللة ستظل آله، والبشر بشر وال ميكن ألجهزة الكمبيوتر أن متتلك 

الوعي أو الشعور مثلها مثل اإلنسان، ودالل على ذلك مبا امساه احلجرة  القدرة على التفكري أو

 الصينية.

 أهمية تطبيقات الذكاء االصطناعي يف جمال التعليم ◙

 إن أهمية استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي يف العملية التعليمية من شأنه أن
ومرتكزات ومالمح الثورة الصناعية الرابعة وميكن توضيح  قيسهم يف تطويرها مبا يتواف

 ذلك على النحو التالي:

سيتم تطوير برامج غري تقليدية الستخدام التعليم التكنولوجي البديل وهي طريقة  ▪

حيث يوفر حمتوى خمصًصا باستخدام التعلم  Adaption instructionالتعليم التكيفي 
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الذي يهدف إىل نقل أدوات قواعد اللغة  quill، وبرنامج اآللي يؤدي إىل حتسني أداء الطالب

( يف أن (AIعلى االنرتنت جماًنا جلميع الطالب، وكذلك غري القادرين مادًيا، كما يساعد 

يصبح كل متعلم فريًدا يف أمر بعينه من خالل تصميم مناهج تعتمد على قدرات الفرد 

(، وهذا يساعد 118:  46املنهج للجميع( )مما يساعد على إنهاء منوذج التعليم الواحد )نفس 

املعلم يف أن يتحرر من االلتزام بتقديم منهج موحد، كما يدعم عمليه التعلم 

الذي يعتمد على تقديم احملتوى العلمي الذي  Individualizationالفردي/التفريدي 

 يتناسب واحتياجات كل فرد على حده.

ير قدراته وسد أي نقص موجود لديه إذ ليس ستساعد كذلك هذه التطبيقات املعلم يف تطو ▪

الغرض منه إحالل اآللة حمل املعلم، وإمنا أن يعمل العقل البشري جنًبا إىل جنب مع العقل 

 االصطناعي يف توليفة متكاملة.

( بأن أساليب الذكاء االصطناعي 130:  26كما أضاف عبد الرؤوف حممد إمساعيل ) ▪

لربامج التعليمية والتدريبية ميكن أن تستخدم يف ل Simulationواحملاكاة احلاسوبية 

مساعدة الطالب على الوقوف على املهارة العقلية وتنميتها للوصول إىل هدف الربنامج 

 التعليمي بسرعة كبرية حيث ميكن إعادة األجزاء املهمة طبًقا الحتياجات املتعلم.

ة بربامج الرسوم اجلرافيكية تنمية القدرة اإلبداعية واإلنتاجية، وذلك من خالل االستعان ▪

 والتصويرية يف إبراز املادة التعليمية.

االرتفاع باملستوى القيادي للمتعلم عن طريق التعلم الذاتي والتعلم التعاوني وما حتتويه  ▪

 من اختبارات وتدريبات متكن املتعلم من تقييم نفسه ومعرفة مستواه.

 أهم جماالت الذكاء االصطناعي ◙

كاء االصطناعي يف عصر الثورة الصناعية الرابعة، وميكن تناوهلا على تتعدد جماالت الذ

 النحو التالي:

  Expert Systemsأواًل : األنظمة اخلبرية   

هي نظم تفاعلية مبنية على احلاسبات اآللية، وصممت حبيث حتاكى تفكري اخلبري 

ية وطرح البشري بغرض التوصل إىل حلول ملشاكل معينه من خالل إجراءات استدالل

 توصيات للمساعدة يف عملية اختاذ القرار.

وتهدف هذه النظم اخلبرية إىل حماكاة اخلبري البشري )املعلم( ومتثيل معرفته وخربته 

ألن املبدأ يف نظم التدريس الذكية هو حماكاة املعلم البشري يف سلوكه وتصرفاته وقراراته 

التفكري لديه يف معاجلة املسائل أو املشكالت يف املواقف التدريسية املختلفة، وحماكاة عمليات 

املرتبطة مبوضوع دراسي معني، وتعتمد بدرجة أساسية على منذجة ومتثيل املعرفة اخلاصة 

 (.119:  26باملعلم )

وعليه فاألنظمة اخلبرية هي برامج تقوم بنقل اخلربة البشرية للحاسب حتى يتمكن من 

اب اخلربة يف هذا اجملال عن طريق تقنية احلاسوب تنفيذ مهام ال يستطيع تنفيذها إال أصح

بأكرب كمية من املعرفة اليت ميتلكها اخلبري، ومن ثم يتم التفاعل مع هذه املعرفة عرب أدوات 

 للبحث واالستنتاج لتعطي نتائج متاثل نتائج اخلبري البشري.

( بأنها 193: 2ولكن يؤخذ على هذه األنظمة اخلبرية أوجه قصور ذكرها آالن بونيه )

سطحية جًدا، ويتمثل القصور الرئيس يف انعدام متثيل البنية العميقة للعالقات اليت توحدها 
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بني الظواهر املختلفة، وكذلك، فإن مشكلة فهم اللغة الطبيعية عسرية على احلاسب مما 

 يشكل مصدر صعوبة للمستخدم.

كن أن تكون سالًحا ذا ومن وجهة نظر أخرى وفق البيئة العربية، فإن النظم اخلبرية مي

حدين، فهي يف جانب متثل عوًضا للخربة البشرية اليت يصعب اقتناؤها أو توافرها يف كثري 

 من احلاالت وإتاحة هذه اخلربة للمناطق النائية والفئات الفقرية.

ويف جانب آخر، رمبا متثل النظم اخلبرية حاجز عزلة جديد يفصل بيننا وبني املصادر 

 (.155: 43األولية للمعرفة )

           NLP:   Natural Language Processing معاجلة اللغات الطبيعية - 2

وهي عبارة عن برجميات تسعى إىل فهم اللغات الطبيعية بهدف تلقني احلاسوب األوامر 

ى مباشرة بهذه اللغة، وبالتالي متكن احلاسوب من احملادثة مع الناس عن طريق اإلجابة عل

 أسئلة معينة وهناك برامج فهم اللغة املكتوبة، وبرامج تعاجل األخطاء النحوية واإلمالئية.

  Character Recognitionمتييز وقراءة احلروف  - 3

وهي برامج تستطيع قراءة احلروف املكتوبة باليد أو املطبوعة وحتويلها إىل حروف 

 (.Textوكلمات ومجل على احلاسوب )

  Speech Recognitionم متييز الكال - 4

 وهي برامج تستطيع حتويل األصوات إىل كلمات.

  Speech Synthesisصياغة الكلمات   - 5

 وهي برامج تستطيع حتويل الكلمات إىل أصوات.

  Roboticsالروبوتات        - 6

وهي آلة كهروميكانيكية تتلقى األوامر من حاسب تابع هلا يقوم بأعمال معينة، والذكاء 

 صطناعي يتيح للربوتات القدرة على احلركة.اال

  Patter Recognitionمتييز النماذج واألشكال ومقارنتها والتعرف عليها  - 7

 وهي برامج تستطيع التعرف على النماذج والصور واألشكال.

  News Summarizationتلخيص األخبار  - 8

 املكتوبة أو املسموعة أو املرئية.وهي برجميات تقوم بتقديم تلخيص آلي لألخبار 

 أهم اخلربات األجنبية يف توظيف الذكاء االصطناعي يف جمال التعليم : ◙

يدخل الذكاء االصطناعي يف العديد من اجملاالت داخل اجملتمع ومن املمكن أن يؤدي 

تأثريه إىل إحداث حتويل يف هذه اجملاالت وتستفيد كثري من املنظمات على مستوى العامل 

 لتحقيق اإلصالح الشامل. AIن أنظمة الـ م

ومن بني هذه اجملاالت جمال التعليم، وميكن عرض بعض اخلربات يف هذا الشأن على 

 النحو اآلتي:

 فرنسا : الذكاء االصطناعي يف التعليم الفرنسي طموح حتده خماوف، متاح على:

 http ://www alkhaleagonline. net   
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تطبيقات الذكاء االصطناعي للحفاظ على انتباه الطالب من التشتت حيث تستخدم فرنسا  ▪

الذي قد يصابون به أثناء احملاضرات وذلك من خالل إرسال رسائل تفاعلية تظهر على 

واجهة برنامج االتصال حتذر الطالب بأنه مشتت الذهن، ويف حال عدم االستجابة من 

 بذلك.الطالب يتم إرسال رسالة إىل املعلم تنبيًها له 

 يسهم يف معرفة الوقت الذي يكون فيه الطالب مستجيًبا للمادة العلمية. ▪

 يسهم يف تقويم االختبارات من خالل املالحظات اليت يبديها ويقدمها الطلبة واألساتذة. ▪

القضاء على ظاهرة التسرب من خالل الكشف عن الطالب الذين يواجهون صعوبات  ▪

 األذكياء. تعليمية ويف نفس الوقت إثابة الطالب

ويف السويد: يستخدم الذكاء االصطناعي ملراقبة الطالب، وذلك من خالل تركيب أو 

استخدام جتزئي لكامريات مثبته يف مدخل غرف الفصول الدراسية لوصف الطالب أثناء 

دخوهلم معتمدة يف ذلك على برجميات الذكاء االصطناعي حيث تقوم بتحليل قسمات الوجه 

ويلها إىل بيانات رقمية ميكن حفظها يف قاعدة بيانات ومقارنتها أو ومالحمه الرئيسة وحت

 الرجوع إليها عند احلاجة متاح على

http : // www. arabic, euro com . 

ويف كاليفورنيا: تقوم برتكيب أجهزة استشعار يف الفصول الدراسية جلمع البيانات عن 

اخلوف الذي ينتاب األطفال، ولكن التالميذ يف الفصول، كما أنه يسهم يف القضاء على 

جبانب الروبوت، ال ميكن االستغناء على املعلم البشري، لوجود فجوة بني توقعات اإلنسان 

وقدرات الروبوت، ألن الروبوت ليس ذكًيا، ويف كل حركة يقوم بها حيتاج إىل مربمج يضع 

 تعليمات الربجمة . متاح على

 t. Com/2017/07116 article / 1220216 html http://www.aleq   

ويف سنغافورة: يساعد الروبوت يف القضاء على اخلجل لدى األوالد والبنات واحملافظة على 

انتباه الطالب ويساعد األطفال الذين يعانون التوحد كما يعمل على حتقيق بعض اجلوانب 

شاركة، ولكن يؤخذ عليه إنه غري قادر على تلبية اإلنسانية من خالل التفاعل االجتماعي وامل

 االحتياجات العاطفية لألطفال. متاح على: 

http://www. aleqt Com. Article    

ويف فنلندة: يساعد الذكاء االصطناعي يف فهم اقتصاد البيانات ومهارات االتصاالت 

 الربامج التعليمية والتدريبية، متاح على:واملهارات االجتماعية وحتديث 

 O/government Com.http://www  

أما يف أملانيا : تقوم بتوظيف الذكاء االصطناعي يف األلعاب االلكرتونية من خالل تفاعل 

 ليمياآللة مع األطفال يف مجيع املستويات سواء مستوى التفاعل اللغوي أو املستوى التع

4684  . http://www.almotamar.net.PDF 

 تعقيب على الذكاء االصطناعي:

تعد عملية برجمة احلاسوب أو اآللة ليسلك سلوًكا مشابًها لسلوك اإلنسان من ناحية 

كاء االصطناعي على اإلجراءات وعملية اختاذ القرارات اليت تزيد فرص النجاح، ويعتمد الذ

http://www.aleq/
http://www/
http://www/
http://www.almotamar.net.pdf/
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التغذية الراجعة اليت ميكن حتديدها من حسابات تعتمد على كثري من االحتماالت اليت قد 

 يعجز احلاسوب العادي عن عملها.

ويف النهاية يقول البعض: إن الذكاء االصطناعي يبشر حبدوث ثورة صناعية أخرى 

ام الثورة املادية وامليكانيكية، خامسة، يف حني أن الثورة الصناعية الرابعة قامت على استخد

ولكن هذه الثورة اجلديدة )الصناعية اخلامسة( سوف تسخر القدرة الذهنية واملعرفية، ففي 

املستقبل لن حتل أجهزة الكمبيوتر حمل العمالة اليدوية فقط، ولكن أيًضا حمل العمل 

الذكاء ويتفوق على ألن الروبوت قد يصل إىل مستوى عال من ( 55:  2-1(،)116: 46) العقلي

اإلنسان ويتحول إىل نوع جديد من احلياة بديال للجنس البشري مما استدعى األمر إىل 

ضرورة ضبط األحباث يف جمال الذكاء االصطناعي لغد أفضل، ولكن على اجلانب األخر قد 

 (. 137 : 59يتسبب يف اجلرائم اإللكرتونية واخرتاق البيانات وازدياد عدم املساواة )

  IR th4 ية مستقبلية لتطوير منظومة التعليم يف ظل الثورة الصناعية الرابعة رؤ ◙

 AI الذكاء االصطناعي ◙

مما هو جدير بالذكر، أن )الرؤية( من وجهة نظر التخطيط واملخططني أنها تعين صورة 

املستقبل املنشود )املأمول(، ومعامل الطريق املوصلة إليها، وهي بهذا تتطرق إىل مدخالت 

منظومة التعليم وخمرجاتها والعمليات اليت تتضمنها، وليس ذلك على سبيل التفصيل، بل 

 وسياسات توجه العمل يف هذذا اجملال. معامل وخطوط عريضة

تتطلب الرؤية املستقبلية لتطوير منظومة التعليم استقراء واعًيا لتجليات ومالمح الثورة 

الصناعية الرابعة، مما يستوجب حتقيق استجابة منطقية ملقتضيات التعامل الفّعال مع 

 مالمح هذه الثورة

ل معطيات الثورة الصناعية الرابعة وميكن ملنظومة التعليم املقرتح تطويرها يف ظ

 مواكبة التحوالت واملستجدات التكنولوجية النامجة عن ذلك.

ويتناول الباحث يف هذا اجلزء مالمح وضع رؤية مستقبلية لتطوير منظومة التعليم يف 

(، وميكن توضيح ذلك على AI)الذكاء االصطناعي  IR  th4ظل الثورة الصناعية الرابعة 

 النحو التالي:

 صياغة الرؤية املستقبلية: -أواًل  ◙

تسعى هذه الرؤية املستقبلية إىل تطوير منظومة التعليم بعناصرها الداخلية وعالقتها 

واحد أهم حمركاتها  IR  th4باملنظومة اجملتمعية ككل يف ظل الثورة الصناعية الرابعة 

، وذلك من خالل تصورات مستقبلية لعناصر AIوخمرجاتها وهو الذكاء االصطناعي 

ولني وصانعي القرار التعليمي يف اختيار ما يتناسب ومالمح منظومة التعليم تساعد املسؤ

؛ فاستشراف املستقبل يكون بناء على الواقع الراهن الذي IR  th4الثورة الصناعية الرابعة 

 يعيشه التعليم.

 أهداف الرؤية املستقبلية: -ثانًيا  ◙

تزويدهم تهدف هذه الرؤية املستقبلية إىل تكوين وإعداد الطالب املعلمني من خالل 

باملهارات اليت يتطلبها سوق العمل يف ظل الثورة الصناعية الرابعة، وكذلك تساعد هذه 
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الرؤية املستقبلية يف حتفيز القائمني على شؤون التعليم حنو االنطالق والتحرر من 

التقليدية اليت ختّيم على العملية التعليمية إىل مواكبة التطورات التكنولوجية احلادثة يف 

 مع.اجملت

 فلسفة الرؤية املستقبلية املقرتحة: -ثالًثا  ◙

تنطلق الرؤية املستقبلية املقرتحة من مسلمة مفادها، أن كل تغيري جمتمعي ال بد أن  ▪

يصاحبه تغيري تربوي، وملا كانت الثورة الصناعية الرابعة أحد وأهم حمركاتها )الذكاء 

لراهن؛ فإن ذلك يتطلب إحداث تغيري االصطناعي( تغيرًيا جمتمعًيا يشهده العامل يف الوقت ا

 يف منظومة التعليم حتى ميكن مواجهة تلك املستجدات التكنولوجية احلادثة يف اجملتمع.

كما تنطلق من ضرورة استقراء جتليات الثورة الصناعية الرابعة بضرورة تنمية القدرات  ▪

 الفكرية واإلبداعية الكامنة لدى املتعلم.

نظام التعليمي بوضعه احلالي مل يعد يتناسب مع مقتضيات كما تنطلق أيًضا من أن ال ▪

 العصر والتقدم التكنولوجي يف هذا العصر الرقمي.

ضرورة األخذ يف االعتبار أن التعليم الرقمي يتالءم مع املنظومة التعليمية املستقبلية من  ▪

والتعلم التكيفي  individualizing instructionخالل تدعيم التعليم الفردي 

Adaptation instruction  مما قد يسهم يف تطويره وصوال إىل جمتمع االبتكار واإلبداع

 والتفكري الشخصي املتمايز بفرديته.

" أن االلتزام األخالقي ليس فقط يف نشر التعليم، ولكن يف جتديد وتطوير املنظومة  ▪

عة يف ظل التعليمية حتى ميكن لألجيال القادمة مواجهة التحديات املستقبلية املتسار

 (.182:  4الثورة الصناعية الرابعة " )

 أن االرتقاء بالتعليم ملواجهة حتديات املستقبل يتطلب تطوير منظومة التعليم. ▪

 خصائص الرؤية املستقبلية املقرتحة: -رابًعا  ◙

 لكي حتقق الرؤية املستقبلية أهدافها، ال بد أن تتسم باخلصائص اآلتية:

جيب أن تشمل مجيع عناصر منظومة التعليم الداخلية، :  Comprehensivenessالشمول  ▪

 وعالقة منظومة التعليم )الفرعية( باملنظومة اجملتمعية الكلية.

"فاحلاجة إىل استشراف املستقبل ال يعين التعامل مع  : Constructive/Positiveاإلجيابية  ▪

اجملهول، إمنا هو فعل إجيابي يتطلب مهارات أوسع لتحرير مالمح تلك الرؤية املستقبلية" 

(12  :8.) 

، وذلك لكون الرؤية املستقبلية تنطلق Synchronization بني احلاضر واملستقبل التزامن ▪

 لتنبوء مبا سيكون عليه املستقبل املأمول.من الواقع الفعلي املعيش حتى ميكن ا

وذلك بني القائمني )صانعي القرار( واملستفيدين من تطوير  ، Participationالتشاركية ▪

 منظومة التعليم.

 تتطلب الرؤية املستقبلية املرونة يف تنويع أهداف التعليم. ،Flexibilityاملرونة  ▪

وضح أنه جيب أن تكون عناصر املنظومة يعين عدم التناقض وهذا ي، Consistencyاالتساق  ▪

 التعليمية متناغمة ومتسقة بعضها مع البعض األخر.

 خامًسا: منهج البحث. ◙

وذلك Descriptive model (12  :46 )تعتمد هذه الرؤية املستقبلية على النموذج الوصفي 

سم بقدر من خالل عرض توقعات مستقبلية عالية االحتمالية، واالجتاه حنو املستقبل هنا يت
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عال من التفاؤل حنو املستقبل، فاستشراف املستقبل يهدف إىل وضع رؤى مستقبلية ملا ستكون 

، أي اعتماًدا على املنهج التحليلي IR th4عليه منظومة التعليم يف ظل الثورة الصناعية الرابعة 

ظل الثورة االستشرايف الذي يبين نظرة واقعية حالية وتوقعات مستقبلية ملنظومة التعليم يف 

 IR th4 (25  :17 - 18.)الصناعية الرابعة 

 مكونات / عناصر منظومة التعليم : ◙
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 متهيد: ◙

قبل تناول مكونات / عناصر منظومة التعليم يف ظل الثورة الصناعية الرابعة، ميكن 

 توضيح اآلتي :

 مفهوم منظومة التعليم لغة واصطالًحا. -1

املنظومة لغة : نظم األشياء نظًما أي أّلفها وضم بعضها إىل البعض، نظم أمره أي أقامة 

: 40شئ: ما تناسقت أجزاؤه على نسق واحد )ورتبه، انتظم الشئ: تآلف واتسق، املنظوم من كل 

933.) 

( بأنها ذلك الكل املتكامل 68:  38منظومة التعليم اصطالًحا: عرفها جمدي عزيز إبراهيم )

واملركب الذي يربط بني عناصر وأجزاء )منظومات فرعية( ذات خصائص بعينها، تتداخل 

ري بالصورة اليت ال ميكن عزل أحد مع بعضها البعض اآلخر يف عالقات تبادلية ومستمرة التأث

 هذه العناصر أو أجزاء عن بقيتها.

ويعرفها الباحث بأنها جمموعة من األجزاء الفرعية اليت هلا فيما بينها روابط بينية 

حبيث أن هذه األجزاء الفرعية تبدو مع بعضها البعض كوحدة واحدة متسقة، وهي بهذا 

 باإلضافة إىل بعد الفلسفة الرتبوية. -املخرجات  -العمليات  -تشمل: املدخالت 

 وتتكون منظومة التعليم من العناصر التالية:

 أهداف التعليم: -أواًل  ◙

تعد األهداف التعليمية قلب العمل الرتبوي وجوهره، حيث تتخاصب فيها معطيات الفكر 

ال بد أن تكون مبعطيات الواقع، وملا كانت الثورة الصناعية الرابعة واقًعا معيًشا، فإن التعليم 

 أهدافه مواكبة هذا التحول التكنولوجي.

، مل يعد هدف التعليم حتصيل IR th4وعليه، فإنه يف عصر الثورة الصناعية الرابعة  

واكتساب املعرفة أو تنمية املهارات امليتامعرفية ) املتعلقة مبهارات التنظيم الذهين واستخدام 

(، كما 289:  45ملتعلقة مبا تسمى بالذكاء العاطفي(،)موارد الذاكرة أو املهارات االجتماعية ا

 مل تعد وظيفته )التعليم( كذلك تلبية االحتياجات االجتماعية.

ومبا أن هناك تغيريات جمتمعية حدثت يف اجملتمع متمثلة يف تلك الثورة الصناعية  

ستقبل؛ وعليه الرابعة، مما أوجب على التعليم مواكبة هذا التغيري احلادث حتى يتكيف مع امل

فإن أهداف التعليم جيب أن تتبدل وتتطور حيث ستسعى منظومة التعليم حنو حتقيق 

األهداف اليت تساعد املتعلمني على التكيف والتجاوب مع متغريات وتطورات هذا العصر، 

والبحث عن تنمية مهارات التفكري النقدي لدى املتعلمني ليكونوا شركاء يف هذا التطور 

 هل. السريع املذ

 وبهذا، ستكون أهداف التعليم على النحو التالي:

ستتغري أهداف التعليم إىل تنمية اإلبداع وتشجيع الطالب على متابعة اهتماماتهم، ألن  ▪

تنمية اإلبداع كهدف للتعليم حيرر املتعلم من األعمال الروتينية ويطلق حريته حنو 

بداع البشري التقدم التكنولوجي ذلك مواصلة االبتكار؛ وعليه فال بد أن يسبق اخليال واإل

يف حال جتنب مشكلة تفاقم البطالة والعزل االجتماعي واتساع الفوارق بني الطبقات، وقد 
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( إىل أن تطور االبتكار واإلبداع يتم بشكل أسرع من أي وقت، 138: 32أشار كالوس شواب )

يف البيئة الذكية  وأن هذا اإلبداع سيكون متاًحا للجميع، وسوف ينمو بصورة تلقائية

التفاعلية لتعليم الثورة الصناعية الرابعة من خالل التفاعل االجيابي مع انرتنت األشياء 

IOT  وهي مصادر التعلم هلذا اإلبداع وهذا يؤكد أن النظام التعليمي وفق هذه الثورة th4

IR  رة هنا إىل سيقوم على اإلبداع، بدال من احلقائق اليت يقابلها إجراءات، وجتدر اإلشا

مسات اجلانب األمين من املخ ستهيمن يف عصر اآللة الذكية على مهارات اجلانب األيسر؛ 

فستتحول مهمة التعليم إىل الرتكيز على صفات اجلانب األمين )اخليال والتصور 

واإلبداع( بداًل من الرتكيز على صفات اجلانب األيسر )وعى اإلنسان وخربته باللغة 

( وهذا يتفق مع توصيات املنتدى األول للتعليم العالي 8: 41ات والعلوم ) واملنطق والرياضي

( اليت تنص 1:  37)  2019إبريل  6اىل  4والبحث العلمي بني احلاضر واملستقبل يف الفرتة من 

على تعظيم قيمة االبتكار التعليمي يف البلدان النامية باستخدام املنصات الرقمية اليت 

ن الطالب بالتعلم عن بعد، كما يتفق ما أشار إليه مجال الدهشان تسمح إلعداد كبرية م

( يف أن مهارة اإلبداع سيكون ترتيبها الثالث ضمن قائمة أهم عشر مهارات يف عام 175: 14)

 .2015بدال من كونها كانت الرتتيب العاشر ضمن أهم عشر مهارات يف عام  2020

( تهيئة 134:  45، ويقص بالرتميز )(Encodingجيب إكساب الطالب مهارات الرتميز ) ▪

( يتم من HTMLوثائق احملتوى لعملية تناوهلا عرب االنرتنت باستخدام لغات خاصة )

خالهلا كشف هيكلية الوثيقة عن طريق رموز خاصة ُتدرج مبضمونها لتشري إىل عناوينها 

ألمية الرئيسية والفرعية ومواضع األشكال واجلداول. كما جيب إكسابه مهارات حمو ا

الرقمية األساسية، أي امتالك املهارات الرقمية وفهم ما جيب فعله، والقدرة على استخدام 

 التطبيقات الرقمية والربجميات.

كما أن التعليم جيب أن ميضي إىل أبعد من ذلك من خالل إعطاء املتعلمني فهًما عميًقا  ▪

 (65: 1يل أدوات املستقبل ) لكيفية تطبيق التكنولوجيا واالبتكار حتى يكون له دور يف تشك

، وأهم  تلك املهارات اجلديدة للتعلم AIجيب تعزيز مهارات الرقمنه والذكاء االصطناعي  ▪

يف عصر الثورة الصناعية ستكون مثل مهارات اقتصاد البيانات )تنظيم وترتيب البيانات من 

ى أسئلة أجل إخراجها وإبرازها على شكل معلومات، ثم استخدامها بهدف اإلجابة عل

معينة(. ومهارات االتصاالت واالستعداد لتعلم أشياء جديدة باإلضافة إىل الربامج 

 التعليمية والتدريبية املختلفة.

جيب إكساب الطالب مهارات )ما حول التعلم( كالتعامل مع املعلومات واألجهزة الرقمية  ▪

 والبحث عن املعلومات وتقييمها وتأمينها.
لكي يوفروا   Business Administrationات ريادة األعمالوكذلك اكساب الطالب مهار ▪

 ألنفسهم فرص عمل حقيقية خارج نطاق املؤسسات احلكومية والعامة وسوق العمل.
)وهي أحد قطاعات علم  Services Economicإعداد الطالب لوظائف اقتصاد اخلدمات  ▪

ل على عوائد مالية االقتصاد القائم على توفري اخلدمات العامة لألفراد مقابل احلصو

حمددة تساهم يف دعم االقتصاد احمللي(، واجملاالت اإلبداعية اليت ميتلك اإلنسان فيها 

 ملكات ابداعية إنسانية ال مين لآللة أن تنافسه فيها وهو ما يعرف بأنسنة الوظائف.

سيتم االهتمام بتلبية االحتياجات الفردية لكل متعلم فيما يسمى بالتعلم التفريدي  ▪

individualizing instruction وتفريد التعليم يعين اختاذ جمموعة من اإلجراءات ،

بهدف حتويل العملية التعليمية من التدريس بنظام اجملموعات إىل التدريس بشكل فردي 

( وبهذا يصبح كل متعلم فريًدا أو متفرًدا يف أمر 189:  50يتناسب مع خصائص كل فرد )

رامج ومناهج تعتمد على قدرات الفرد املتعلم مما يساعد بعينه وذلك من خالل تصميم ب
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على إنهاء منوذج التعليم الواحد، وكذلك ميكن أن يؤدى إىل زيادة الذكاء اإلنساني عن 

طريق استخدام الذكاء االصطناعي من خالل دمج املتعلمني مع اآللة، ولعل تفريد التعليم 

 رابعة.يتناسب ويتواءم مع معطيات الثورة الصناعية ال

سيتم تطوير مهارات املتعلم وحتويلها إىل عملية مستمرة مدى احلياة إذ يتم إكسابهم  ▪

 مهارات الطالقة الرقمية حتى يكون املتعلم ذا طالقة تقنية أثناء التعلم الرقمي.

سيتم تنمية مهارات التفكري النقدي لدى الطالب ألن التفكري النقدي ومهارات التفكري  ▪

ة مسألة معلومات تراكمية وحمتوى معريف ولكن سيكون أكثر النقدي ليس ببساط

:  18ظهوًرا يف التعليم بسبب اإلدراك التام للتغيريات اليت أحدثتها التكنولوجيا يف اجملتمع )

( بأنه جيب صرف مزيد من الوقت على تدريس املهارات 106:  1(، وقد أكد آل غور )892

عرفة الروابط فيما بينها، وتقييم جودة املعلومات الالزمة ليس ملعرفة احلقائق فحسب، بل مل

والرتكيز على املعاني الكامنة العميقة وذلك من خالل توظيف )مهارات اقتصاد البيانات 

 ومهارات ما حول التعلم(.

سيهدف التعليم إىل تبين الفكر اإلبداعي وحب االستطالع واملرونة الفائقة لكونها من  ▪

 لتطوير مستقبل قطاع التعليم.اجلوانب املهنية 

ستهتم املؤسسات التعليمية بتفعيل وتطوير خدمات التوجيه املهين يف إعداد األفراد ملسارات  ▪

( من خالل تطوير ذهنية جديدة لعامل رقمي 5:  17جديدة يف ظل الثورة الصناعية الرابعة )

 يقوم على إدارة املعرفة واإلدارة النشطة والتعلم الذاتي(.
 – أهداف التعليم لتكون معنية بتنمية الذهنية العاملية لدى الطالب حتى يكونوا ستتغري ▪

قاديرين على االستجابة ملتطلبات سوق العمل الدولي مما يستوجب على  -بعد خترجهم  

املؤسسات التعليمية أن تأخذ يف اعتبارها تفعيل مبدأ التعددية الفكرية واللغوية من أجل 

 هلذا االعتبار.تكييف التعليم وفًقا 

سيهدف التعليم إىل إجياد بيئة تعليمية تقوم على حتقيق مهارات التعلم التكيفي  ▪

Adaptation instruction  من خالل تقديم موضوعات املقرر الدراسي وفًقا ألداء استجابة

املتعلم أثناء عملية التعلم حتى ميكن تكيفه مع متطلبات التعلم التكيفي؛ فالتعليم يف 

 55: 6الرقمي يقوم على تكنولوجيات متعددة للتغلب على سلبيات التعليم التقليدي )العصر 

 :56) 

ستتغري أهداف التعليم إىل إعداد األجيال اجلديدة للتعامل والتفاعل مع املستجدات  ▪

 املستقبلية يف خمتلف جوانب احلياة.

النهائية املتوقعة وبعد اقرتاح تلك األهداف كأحد عناصر منظومة التعليم، فإن احملصلة 

ستكون إعداد وتكوين الطالب / املعلم الذي يتمتع مبواصفات التفكري النقدي واإلبداع لكي 

يتعامل بسهولة ويسر مع إفرازات الثورة الصناعية الرابعة وحتدياتها املستقبلية مبا ميكنه 

التعلم من توظيف أحد خمرجاتها وحمركاتها األساسية وهو الذكاء االصطناعي يف بيئة 

 الذكية من خالل توظيف بعض جماالته املختلفة مبا يتناسب وطبيعة املؤسسة التعليمية.

 بيئة التعلم : -ثانًيا  ◙

جتدر اإلشارة إىل أن تعليم عصر الصناعة )الثورة الصناعية الثانية( قام على أساس ما 

وحلقات ميكن تسميته ووصفه ببيئة تعلم مغلقة ممثلة يف املدارس ومراكز التدريب 

الدراسة مع توفريه بيئة تعلم مفتوحة يف مستويات ما بعد الثانوي كاجلامعة املفتوحة 
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والتعليم املفتوح والتعليم باملراسلة، أما يف عصر الثورة الصناعية الثالثة )عصر تكنولوجيا 

ئة وهي بي Virtualاملعلومات واالتصاالت وانتشار االنرتنت(، فقد ظهرت بيئة تعليمية خائلية 

 مرنة متاحة طوال الوقت ومن أي مكان وكذلك مصادر التعلم املنتشرة على مواقع كثرية.

اليت تأسست على الرقمنة البسيطة يف الثورة  IR th4أما تعليم الثورة الصناعية الرابعة 

الصناعية الثالثة، فقد اعتمد على ما يسمى بيئته التعلم الذكية اليت هي عبارة عن أنظمة 

، وهي نظم حتاكى اخلبري AIار بالكمبيوتر معتمدة على الذكاء االصطناعي تربوية تد

البشري ومتثل معرفته وخرباته وحتاكى عمليات تفكريه يف معاجلة املشكالت املرتبطة 

 (.257:  7مبوضوع التعلم معتمدة على منذجة ومتثيل املعرفة اخلاصة بالطالب )

تعليمية حتاكى املعلم البشري يف طريقة إذن، فبيئة التعلم الذكية تعتمد على بيئة 

تفكريه، وتعامله مع احملتوى التعليمي املرتبط مبجال شخصه وسلوكياته وتعامله مع 

املتعلمني حتى يتسنى هلا تقديم تعلم مرن وفعال ألن هذه البيئة الذكية " نتاج للدمج من 

نظام الوسائط وهي : نظم التوجيه الذكي و AIمخس تكنولوجيات للذكاء االصطناعي 

 الكيفية، وفلرتة املعلومات التكيفية، والتعلم التشاركي الذكي واملراقب الذكي.

حملاكاة  Expert Systemsوبهذا، فإن بيئة التعلم الذكية تستخدم النظم اخلبرية 

املعلم البشري من خالل: متثيل املعرفة واملعاجلة الطبيعية للغات، وهذه البيئة قادرة على 

تعليم حركية قادرة على التحاور اللغوي مع املتعلمني ذاتًيا، كما أنها تتحرر من  تطوير آلة

 Robticsالتعليم التقليدي القائم على التلقني واإللقاء إىل مزيج من استخدام الروبوتات 

حسب احلاجة، وتتميز بكونها تفاعلية جتذب اهتمام األفراد يف  AIوالذكاء االصطناعي 

 ميز بالتطور السريع.عصر رقمي إبداعي يت

يف تلبية  IOTتعتمد على انرتنت األشياء  Activityكما أن هذه البيئة الذكية تفاعلية 

احتياجات ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة، ويقصد بانرتنت األشياء هنا أنه عبارة عن 

صاالت شبكة من عدة أجهزة موصلة بربجميات احلاسوب املتنوعة واإللكرتونيات وشبكة االت

ذات التوجيهات املتميزة لتبادل املعلومات، وباستخدام انرتنت األشياء يف بيئة املتعلم التفاعلية 

يف عصر الثورة الصناعية الرابعة ميكن أن يعزز من الفصل واملدرسة وأي مركز تعلم، وذلك 

، من خالل حتديد املوقع ثالثي األبعاد حتى ميكن مراقبة الطالب على مدار وقت احلصة

 واإلبالغ عن وجودهم مع االستعانة باستخدام الكامريات الذكية وتقنيات الرؤية احلاسوبية.

وجتدر اإلشارة هنا أنه يف ظل الثورة الصناعية الرابعة من املتوقع أن تنتقل الفصول 

الدراسية من اإلطار التقليدي للتعلم إىل استخدام مزيج من الروبوتات والذكاء االصطناعي 

سب احلاجة، كما سيتحرر املعلمون من األمور اإلدارية وسيتفرغون للرتكيز على املصمم ح

 الطالب ومراقبتهم.

ويف ظل بيئة التعلم الذكية، ستكون الفصول الدراسية موجودة بهذا الشكل، ولكن الروبوت 

كية جبانب املعلم احلقيقي يساهمان يف إدارة املوقف التعليمي، أي أن هذه البيئة التعليمية الذ

يديرها الروبوت ويساعده املعلم حتى ال ميكن االستغناء عن العنصر البشري، ويؤكد أمحد أبو 

( أن الوسائل الرقمية )انرتنت األشياء والذكاء االصطناعي( ليست جمرد فتوات لنقل 392: 5زيد )

ملية وتوصيل املعلومات، وإمنا هي مصدر لتزويد العقل مبادة التفكري، كما أنها تتدخل يف ع

التفكري ذاتها مما يؤدي إىل اإلعالء من شأن الفردية )تفريد التعليم( وهي أحد أهداف الثورة 

 الصناعية الرابعة باعتبار أنها ثورة فكرية.
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وختاًما، فإنه يف ظل بيئة التعلم الذكية، فإن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واإلنسان 

قي مما يؤدي إىل طريقة مرنة يف الكفاءة يف يرتبطون مًعا، يتفاعلون يف املوقف احلقي

 استخدام املوارد، وهو ما يعادل ثقافة املصنع الذكي الذي يستعني بانرتنت األشياء يف العمل.

ومبا أن التدريس التقليدي يف قاعات الفصول املغلقة ال يتناسب مع التطور التكنولوجي للثورة 

بتكار التكنولوجي أن خيفف من هذه القيود وإحداث الصناعية الرابعة مما أتاح الفرصة هلذا اال

تغيري جذري يف التعلم وذلك من خالل الدورات التدريبية املفتوحة على االنرتنت أو ما يسمى بـ 

Mooc  : وهي اختصار لـ ،Massive Open Online courses  اليت تعين الدروس اجلماعية

ل التعليم الذي يوفر تعليًما قائًما بذاته على االلكرتونية املفتوحة املصادر، وهي شكل من أشكا

االنرتنت، مبعنى أن هذه الطريقة تعلم آالف طالب عامل اليوم من الدراسة عن بعد من خالل 

 (.68: 4اإلمكانات اليت توفرها شبكة االنرتنت )

وبهذا، فإن الفصول الدراسية ستتحول إىل بيئة تعليمية تقنية تكتظ بالنظم اخلبرية 

كوادر عاملة  -)بيئة عمل املستقبل الذكية(  -وااللتفاف حول الروبوتات ولكنها ستحتاج 

قادرة على إبداع حلول مبتكرة للمشكالت اليت تواجهها، كما سيكون للمهارات االجتماعية 

 والتواصل االجتماعي دورهما املهم يف متكني الطالب من استخدام املعرفة للتكيف.

بيئات تعلم تفاعلية، وتهيئتها حيث سيتمكن من خالهلا الطالب  وعلى ذلك سيتم توفري

من التفاعل مع األدوات الرقمية مبا ميكنهم من فهم عاملهم الواقعي من خالل مواقف عملية 

 تنمي قيم التعاون واإلبداع وغرز حب التعليم.

 املعلم: -ثالًثا  ◙

النهايات(: نهاية املعلم نهاية إذا كان من أهم األسس اليت ارتكزت عليها ما بعد احلداثة )

الكتاب، نهاية املدرسة وغريها، إال أن ثورة التجديد الرتبوي املطلوبة إلدخال الكمبيوتر يف 

مؤسسات التعليم )تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )وااللكرتونيات( الثورة الصناعية الثالثة( 

لوجيا املعلومات ال تعين التقليل من ال ميكن أن تنجح دون أن يكون على رأسها املدرس؛ فتكنو

(، وإذا كان هذا شأن الثورة الصناعية الثالثة، فإن الثورة الصناعية 400:  43أهمية املعلم )

الرابعة تؤكد أن العنصر البشري )املعلم( سيكون موجوًدا جنًبا إىل جنب مع الروبوت يف بيئة 

 عليمي.التعلم الذكية، وكالهما يساهم يف إدارة املوقف الت

(. حيث يتم 4ومما هو جدير بالذكر أنه يطلق على معلم الثورة الصناعية الرابعة )املعلم 

تكييف هذا املصطلح / املفهوم ملعلمي املستقبل القادرين على التعامل مع التكنولوجيا اجلديدة 

رابعة اليت تعكس الرقمنة اإلبداعية هلذه الثورة، حيث يتعني على معلمي الثورة الصناعية ال

التعامل بذكاء مع متطلبات وخمرجات هذه الثورة، األمر الذي يفرض على مؤسسات إعداد 

املعلم تقديم دورات تدريبية هلؤالء املعلمني لتنميتهم تكنولوجًيا وذلك أثناء اخلدمة، وإتاحة 

الفرص أمامهم لكيفية استخدامها بطريقة تقنية وتوظيفها بطريقة صحيحة وفعالة يف 

 (.51:  1-3لتعليمي )املوقف ا

وعليه فإن تلك التحوالت التكنولوجية أدت إىل إحداث تغيريات يف مسؤوليات املعلم، فلم 

يعد بانًيا املعرفة يف أذهان التالميذ وال مفكًكا النص إلبراز املسكوت عنه، وال ممارًسا متأمال 

( منسًقا 4عة سيكون )املعلم وباحًثا إجرائًيا وال فيلسوًفا، ولكن يف ظل الثورة الصناعية الراب

ومساعًدا للتالميذ يف ظل بيئة التعلم الذكية اليت يديرها الروبوت مبساعدة املعلم البشري؛ 
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فالتدخل البشري هنا مطلوب بصفة دائمة، ألن احلواسيب ال تتعامل أبًدا مع معلومات هلا 

ن اختالفات وتطابقات معنى، وإمنا تتعامل مع بيانات غري مفسرة، فالبيانات جمرد أمناط م

( فال ينبغي التضحية مبا هو إنساني على مذبح التكنولوجيا كما ذكر ذلك 176:  36مادية )

 جان ميشيل النكيه. 

( أن الثورة الرقمية اإلبداعية الرابعة، فرضت على 13: 42أكد حممود فتوح وهيا تركي )

النمطي الذي يركز على حفظ  معلم القرن احلادي والعشرين تغيري أدواره؛ فلم يعد املعلم

املعلومات، ولكنه ال بد أن يكون قادًرا على استخدام التكنولوجيا وإدارتها وتوظيفها يف العملية 

 التعليمية، إذ سيتحول املعلم من ممارسة أدواره التقليدية إىل الشعور مبحتوى املوضوع.

مالءمة لتناسب احتياجات الطالب ( املاهر املهارات األكثر 4وعليه، سيستخدم املعلم ) 

( وإذا كانت الثورة الصناعية الرابعة فرضت جمموعة 56:  11وحتقيق أهدافهم التعليمية )

من املهارات أهمها: القدرة على التفكري الناقد، وتنمية مهارات التفكري العليا، واستخدام وإدارة 

يؤدي إىل تنمية تلك املهارات لدى التكنولوجيا؛ فإن ذلك أدعى إىل جتديد أدوار املعلم مبا 

 الطالب.

وبهذا، سيكون املعلمون قادرين على مساعدة الطالب يف تطوير املهارات غري املعرفية مثل 

الثقة واإلبداع، وسيكون دور املعلم إرشادًيا، ومنسًقا، حيث سيقتصر دوره يف توزيع أدوات 

 التعلم على التالميذ.

الن املعلمني يف حاجة إىل إكسابهم  As a learning facilitatorسيكون املعلم ميسًرا 

مهارات الربجمة )األدوات الربجمية( اليت متكنهم من حتقيق أهداف التعليم وتكييف املناهج 

 الدراسية مبا يتناسب مع تلك االحتياجات الفردية.

خالل  سيتغري برنامج تكوين وإعداد املعلم وفًقا ملتطلبات الثورة الصناعية الرابعة من

إضافة ختصصات فرعية جديدة، واستبدال مقررات تقليدية بأخرى حديثة واقرتاح برامج 

 جديدة.

( على أنه إذا كانت 5:  17املعنية بالتعليم الرقمي )  2017أكدت الندوة االستشارية 

التكنولوجيا تستطيع أن تدعم التعليم والتعلم بشكل فعال إال أنها ال تستطيع احللول حمل 

م؛ ألن دور املعلم يف ظل هذه الثورة أصبح مراقبة أداء املتعلم أثناء املوقف التعليمي املعل

 ومتابعته وميكن التدخل إذا لزم األمر.

سيقوم املعلم بدعم وتوجيه املتعلم ومطالبته بطرح األسئلة بداًل من طلب األجوبة، 

 وكذلك إرشاده إىل سبل تعلم املستقبل.

( إىل أن هناك جمموعة من املهارات الالزمة للمعلم يف 1:  39وأشار جمدي حممد يونس )

 تعامله مع التقنيات احلديثة اليت تتعلق بتعليم العصر الرقمي أهمها :

 مهارة توظيف التكنولوجيا. ▪

 مهارة التقويم اإللكرتوني. ▪

 مهارة استخدام املقررات اإللكرتونية. ▪

على تعلم مهارات التفكري واإلبداع  سيقوم املعلمون بتقديم دعم إضايف للطالب ملساعدتهم

 الرفيع املستوى، مما يؤكد أنه ال ميكن االستغناء عن املعلم البشري.
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سيتم تدريب املعلمني على حماولة كيفية تغيري أدوارهم التقليدية املتمثلة يف نقل 

لى املعلومات تلقيًنا إىل الطالب ... إىل كونهم يصبحون مرشدين ميسرين ملساعدة الطالب ع

 تسهيل عملية التعلم، كما يتم االستعانة بتقنيات جديدة مثل الذكاء االصطناعي.

سيتم تطوير املعلمني ذوي اإلمكانات العالية؛ إذ ميكن من خالل تطبيقات وآليات الذكاء 

االصطناعي حتديد املعلمني مرتفعي اجلودة استناًدا إىل استجابات الطالب ودرجات 

 اختبارهم.

 توى التعليمي )املناهج(احمل -رابًعا  ◙

إن مؤسسات التعليم مطالبة بالعمل الدائم على تطوير املناهج لتزويد الطالب )املتعلمني( 

( وكذلك الذكاء االصطناعي STEMمبهارات العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات )

AI ؤدي إىل تطوير الذي سيزيد الطلب عليه مع تنامي االعتماد على الروبوتات، وهذا التغيري ي

قدرات الطالب يف جمال النانو تكنولوجي والتكنولوجيا احليوية مبا يتالئم ومرتكزات 

 ومقومات الثورة الصناعية الرابعة.

اهتماًما شديًدا بضرورة تطوير  IR th4واستجابةً لذلك فقد أولت الثورة الصناعية الرابعة 

سليح الطالب باملهارات واملعارف اليت املناهج لتواكب املستجدات التكنولوجية حتى ميكن ت

 تتناسب وهذه املستجدات اجلديدة.

على أن املناهج املستقبلية جيب أن  Samuel kai weh chu( 2018()65: 3-1لذلك أكد )

 تركز على:

األدبيات اللغوية والرياضية والتكنولوجية اليت ستتطلبها مجيع األدوار يف املستقبل لضمان  ▪

 معرفة املوضوع والقدرة على التواصل بني التخصصات املتعددة.اتساع وعمق 

 قيم املواطنة العاملية والرقمية. ▪

 اجلوانب العاطفية والشخصية. ▪

املهارات )غري املعرفية( اليت يتطلبها التوظيف مثل: حل املشكالت والتفكري النقدي واإلبداع  ▪

 وإدارة املشاريع.

ومما هو جدير بالذكر، أن احلاجة الستجابة منظومة التعليم لتحديات الثورة الصناعية 

الرابعة أمر ضروري نظًرا لقوة تأثريها يف شتى اجلوانب االجتماعية والبيئية، مما ينعكس 

ذلك على أنه سيكون هناك احتياج ملح إىل تغيريات جوهرية يف مناهج العلوم والتكنولوجيا 

الطالب يف اجملاالت الناشئة مثل اجلنيوم والنانوتكنولوجي والبيوتكنولوجي  لتطوير قدرات

وكذلك الروبوتات، مما يستوجب إعادة النظر يف املناهج التقليدية مثل البيولوجيا والفيزياء 

 والكيمياء.

ستقدم دورات تدريبية بشأن املناهج اجلديدة مثل البيولوجيا االصطناعية والتصميم 

لرتكيز على املهارات التعاونية للثورة الصناعية الرابعة. ولعل حتقيق ذلك، اجلزيئي مع ا

يتطلب استجابة تعليمية ممثلة يف إعادة هيكلة املؤسسات التعليمية لتوفري برامج ودورات 

 (.53: 217علمية جديدة يف هذه اجملاالت )

ق والتكيف مع كما سيتضمن احملتوى التعليمي إكساب الطالب املهارات الالزمة للتواف

 سوق العمل املستقبلي وأهم هذه املهارات :
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واإلبداع واالبتكار وريادة األعمال واملهارات  Digital Know. Howاملعرفة الرقمية 

اإلدارية والقيادة وحل املشاكل املعقدة ، باإلضافة إىل التوسع يف االستفادة من التكنولوجيا 

 (.2-1:  9الرقمية عن تقديم اخلدمات التعليمية )

 والربجميات ضمن املناهج املستقبلية. AIسيتم إدراج الذكاء االصطناعي  ▪

يف ظل احملتوى الرقمي، سيتم االبتعاد عن تقليدية املوضوعات إىل الشعور مبحتوى املوضوع  ▪

حيث يسمح للطالب االستكشاف واالختيار واالخنراط يف شتى املوضوعات مبا يتوافق مع 

 ماماته دعًما للتعلم التفريدي.ميوله واحتياجاته واهت

ومن األهمية مبكان، أن هذا احملتوى الذكي الرقمي سيساعد املعلمني على التحرر من  ▪

منهج واحد يناسب اجلميع إىل دعم وتدعيم اجلانب التفريدي الذي يقوم على تلبية 

م سواء االحتياجات الفردية للمتعلم املتمثلة يف نقص املعلومات الذي يعاني منه كل متعل

 يف املعلومات أم يف املهارات باإلضافة إىل خدمات التوجيه واإلرشاد املهين.

كما أن هذا احملتوى الذكي التفاعلي ميّكن الطالب من حتديد املعلم عالي اجلودة استناًدا  ▪

 إىل استجابات الطالب ومالحظات املعلم اليت يقدمها هلم.

ر مهاراتهم غري املعرفية ) الثقة واإلبداع(، سيسهم هذا احملتوى الذكي التفاعلي يف تطوي ▪

 وميكن أن تسد الثغرات القائمة يف التدريس والبحث العلمي.

أنه ميكن االستفادة من قوة الذكاء  John B. Mahaffie(  1 : 57ووفًقا ملا ذهب إليه )

ييف حيث الربجميات الذكية ميكنها تك ،االصطناعي خلدمة التعلم املكيف )تكييف التعليم( 

املعلومات وفق احتياجات كل طالب، ألن احملتوى التقليدي يقدم جلميع الطالب وكأنهم 

 متشابهون.

سوف يتضمن احملتوى الدراسي يف ظل الثورة الصناعية الرابعة مهارات اإلبداع والتفكري 

النقدي ضمن عمليات التقييم وسيتم غرسها يف نفوس الطالب من خالل التطبيقات العملية 

ئة التعلم الذكية مع األخذ يف االعتبار أن هذه املهارات ليست يف جمال الفنون، بل يف يف بي

 (.825:   33الفلسفة والرياضيات والعلوم اإلنسانية، )

ومن األهمية مبكان أن هذه املهارات جيب أال تكون بدياًل للمواد الدراسية األساسية، ولكن 

لتعلم واإلبداع وتعلم مهارات تكنولوجيا الذكاء جيب أن تكون متضمنة يف حمتواها: مهارات ا

االصطناعي واملهارات املهنية. ألن هذا العامل الرقمي والطبيعة التفاعلية للتكنولوجيا يتطلبان 

 (.905:  18مزيًدا من التعلم التشاركي واملواطنة الرقمية )

طة تعلم العلوم ، سيتم تصميم أنش IR th4وحتقيقا ملتطلبات الثورة الصناعية الرابعة، 

اليت تدعم امليول الفكرية اجلديدة واهلوايات ومسارات املمارسة املستقبلية، كما سيتم هيكلة 

الربامج وتنفيذها بطرق تدعم الطالب وتطويرهم من خالل أنشطة هادفة كما سيتم تنظيم 

ة اليت هي برامج ملساعدة الطالب بناًء على اهتماماتهم وميوهلم مبا يدعم االحتياجات الفردي

 (.56: 11من األسس اليت يقوم عليها تعليم الثورة الصناعية الرابعة )

 املتعلم: -خامًسا  ◙

يعد املتعلم أحد أهم عناصر منظومة التعليم لكونه مدخاًل مهًما ويف ذات الوقت املنتج 

سوق النهائي الذي تسعى منظومة التعليم إىل تكوينه وإعداده مزوًدا باملهارات اليت يتطلبها 

؛ هلذا سرتكز مؤسسات التكوين واإلعداد على IR th4العمل يف ظل الثورة الصناعية الرابعة 
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تلبية احتياجاته الفردية ألن ذلك سيغري من طبيعة العالقات البينية اليت تربط العناصر 

الداخلية ملنظومة التعليم بعضها ببعض وهي املعلم واملتعلم والبيئة التعليمية الذكية 

وى وأهداف التعليم، مما يتطلب ذلك توفري بيئة تعليمية ذكية وتعليًما يتكيف مع واحملت

احتياجات املتعلم للعمل على حتقيقها لديه، وهذا يعد انعكاًسا وحتقيًقا ملبدأ التعلم التفريدي 

الذي تؤسس له الثورة الصناعية الرابعة وأحد املبادئ اليت يقوم عليها التعلم يف ظل اهتمامات 

 الثورة. تلك

وحبكم التغيري الذي نال اجملتمعات لتحويلها من جمتمعات صناعية إىل ما بعد صناعية 

اإلبداعية، مما انعكس ذلك على ضرورة تزويد األفراد باملهارات اليت يتطلبها  إىل الرقمنة

جمتمع الثورة الصناعية الرابعة حتى تتالءم أدوار هؤالء األفراد مع الوظائف املستقبلية؛ 

فطبيعة العصر الذي نعيشه اآلن )الذي جيمع بني الرقمنة البسيطة والرقمنة اإلبداعية( أي 

 قد انسحب أثره على جمال  IR th4الصناعية الرابعة ما يسمى بالثورة 

 التعليم حتى ميكن تطوير املمارسات التعليمية؛ لذا فإن إدارة العمل األمريكية

 U.S dep. Of the labor (9 :1-3 انتهت إىل وضع جمموعة من املهارات اليت متثل حمصلة )

 هارات السبع اآلتية:ما حيتاجه الفرد يف ظل الثورة الصناعية الرابعة وهي امل

التفكري الناقد واإلبداع، والتعاون، واستخدام احلاسب الرقمي والتعلم الذاتي املستقل 

 )الفردية(، واالتصال )التفاعلية(، والتكاملية.

ومن األهمية مبكان، أن هذه املهارات تكسب الفرد القدرة على حل املشكالت واستخدام 

فعال يف بيئة التعلم الذكية مما يؤدي إىل معرفة جديدة أدوات البحث والتحليل والتواصل ال

 تتالءم وتصميم حلول إبداعية وابتكار منتجات فكرية.

ويف النهاية إذا كان استشراف املستقبل حول تلك الرؤية املستقبلية ملنظومة التعليم يف 

تلك املنظومة، ظل الثورة الصناعية الرابعة يعطينا الرؤية الثاقبة حول ما جيب أن تكون عليه 

فإن الرتبية هي اليت تعطينا القدرة، ومتدنا باألداة الفاعلة اليت متكننا من االنتقال من جمرد 

الرؤية إىل ممارسة العمل وتفعيل املمارسة يف إطار اسرتاتيجيات واعية ومنهجية متكاملة 

 (.939:  49منظومية األبعاد )

 ومن األهمية مبكان، ميكن التأكيد على اآلتي:

سيحتاج املتعلم إىل تزويده بأخالقيات التكنولوجيا حتى ميكن أن يتصرف بشكل أخالقي؛  ▪

فاألخالق والقيم هي املوجه له وحتدد ما جيب أن يفعله يف ظل املستجدات التكنولوجية 

 0احلادثة يف اجملتمع
سيحتاج املتعلم إىل إدراك تأثري الذكاء االصطناعي على حياته العلمية واالجتماعية مما  ▪

يلقي املسؤولية املهنية على املعلم بضروة االلتزام بتوعية الطالب بالذكاء االصطناعي 

وأهم تطبيقاته يف التعليم، حتى يتمكن الطالب من أن يكونوا إجيابيني وهذا من شأنه، أن 

 أن يكونو بارعني وقادرين على اختاذ قرارات خاصة بهم مما ينعكس ذلك على يؤدي بهم إىل

ألن  IR th4تطوير مهاراتهم اخلاصة حتى تتناسب مع عص الثورة الصناعية الرابعة 

التكنولوجيا اجلديدة حولت اجملتمع بسرعة وبطرق غري مسبوقة مما يقتضي إحتياج 

أدامز، ومنها احتياج الطالب إىل التفكري الناقد  الطالب إىل مهارات غري تقليدية أكد عليها

 والعمل من خالل التوجيه الذاتي واإلبداع واخليال والتعاطف والتعاون.

 -بعد عرض عناصر منظومة التعليم وحتليلها -كذلك، فإن احملصلة النهائية املتوقعة 

جمتمع الثورة الصناعية  ميكن أن تسهم يف تكوين وإعداد املتعلم املزود باملهارات اليت يتطلبها
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الرابعة ملواجهة احتياجات سوق العمل ويف مقدمتها : املهارات الرقمية ومهارات التفكري 

النقدي واإلبداع ومهارات ما حول التعلم ومهارات اقتصاد البيانات، على أن يتم تفعيلها 

 واستخدامها جيًدا.

 عالقة منظومة التعليم باملنظومة اجملتمعية الكلية ◙

كانت الفلسفة الرتبوية حتدد املنطلقات الفكرية ملنظومة التعليم فإن منظومة  إذا

( إمنا هي منظومة فرعية من مجلة املنظومات 43: 19التعليم كما أشار سعيد إمساعيل على )

اجملتمعية الكلية مبا تشمله من منظومة سياسية ومنظومة اقتصادية  ةاملكونة للمنظوم

معلوماتية، ومنظومة سكانية، ومنظومة التعليم على هذا  ومنظومة ثقافية، ومنظومة

 األساس ال بد أن تعمل يف تناغم واتساق مع سائر املنظومات االجتماعية األخرى.

وعلى هذا األساس ميكن توضيح عالقة منظومة التعليم باملنظومات اجملتمعية الفرعية 

 على النحو التالي:

ف وقيم وخربات( حيث ميكن ملنظومة التعليم أن العالقة مع املنظومة الثقافية، )أهدا ▪

تستلهم احملتوى املعريف أو حمتوى التعليم ) املناهج(، وصياغة أهداف التعليم لتتناسب 

وثقافة اجملتمع )الثقافة الرقمية( يف ظل الثورة الصناعية الرابعة حيث تكون موضوعات 

 احملتوى العلمي رقمية مبا يتفق ومتطلبات العصر الرقمي.

العالقة مع املنظومة االقتصادية، )موارد مادية(، حيث ميكن ملنظومة التعليم أن يتوفر هلا البنية  ▪

التحتية من خالل ما يقدمه النظام االقتصادي من متويل وتوفري املوارد املادية ومجيع اإلمكانات 

الوفاء بهذا اجلانب، املادية اليت تتطلبها تلك املنظومة، وميكن أن يساعد االبتكار التكنولوجي يف 

 حيث ميكن توفري إنرتنت األشياء لدعم بيئة التعلم الذكية.

العالقة مع املنظومة املعلوماتية، )معلومات وقنوات اتصال(، ويتمثل ذلك يف اللوائح  ▪

والقوانني والسياسات التعليمية اليت تؤطر املنظومة التعليمية، وميكن أن يساعد يف ذلك 

ل جمتمعات التعلم حيث يتم مناقشة هذه اللوائح وتلك القوانني، العمل اجلماعي من خال

ومن خالهلا ميكن توفري تشريعات قانونية هلذه املنظومة ، وكذلك ميثاق أخالقيات 

 التعامل وفق الثورة الصناعية الرابعة.

العالقة مع املنظومة السياسية، ويتمثل ذلك التفاعل من خالل صياغة وإعالن مبادئ السياسة  ▪

لتعليمية وتوجهاتها، باإلضافة إىل نوع اإلدارة التعليمية، وكذلك تشمل احلوسبة االرتقائية ا

 واخلبري اإلداري والتخطيط باستخدام احلاسب.

العالقة مع املنظومة السكانية، ) رصيد بشري من القوى العاملة (، ويتمثل ذلك التفاعل من  ▪

ب واملعلمني، وكذلك املخططني وواضعي السياسة ناحية توفري املوارد البشرية سواء أعداد الطال

 التعليمية، وهذا حيقق التكامل بني األنظمة اخلبرية واملعلمني.

أما املخرجات، فتتمثل يف املنتج النهائي وهو تكوين وإعداد الطالب الذي حيتاجه سوق 

 IR th4العمل مزوًدا مبهارات الثورة الصناعية الرابعة 

 ستقبليةوسائل تنفيذ الرؤية امل ◙

لتحقيق أهداف الرؤية املستقبلية لتطوير منظومة التعليم يف ظل الثورة الصناعية 

 ، يلزم توفري جمموعة من الوسائل لتنفيذها على النحو التالي. IR th4الرابعة 
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 Legal Legislationأوال : تشريعات قانونية 

نظًرا ألن الثورة الصناعية الرابعة تتميز عن كافة الثورات السابقة عليها بالتقنيات 

التكنولوجية الذكية حيث سيحل الروبوت حمل اإلنسان، وبسبب هذا التقدم التقين الذكي، 

فإنها ال ختلو من خماطر قانونية، مما يستلزم توفري تشريعات قانونية حتى ميكن أن تتم 

ثورة الصناعية الرابعة وفق ضوابط قانونية وبدون انتهاك للقانون مراعاة وتنفذ تقنيات ال

على أبواب  يللخصوصية الشخصية للحواسيب وانرتنت األشياء. ألن الذكاء االصطناع

التعليم يف مصر وذلك ادعى إلصدار بعض الثورات املتعلقة بالتحول الرقمي، والتقنني مهم 

ظل القانون ووفق إحكامه مع مراعاة أن تكون التشريعات حتى تنمو هذه الثورة الصناعية يف 

طرًفا العملية  دالقانونية مرنة لتتعامل مع التطورات التقنية يف أي مكان وزمان وليستفي

 التعليمية من خمرجات الثورة الصناعية وترتقي احلياة وتتطور بعيًدا عن املخاطر القانونية.

  Ethical Conventionثانًيا : توفري ميثاق أخالقي  

ضرورة االلتزام بوضع ميثاق أخالقي ملستخدمي شبكات الثورة الصناعية الرابعة مع 

 فرض حد أدنى من املعايري األخالقية حتى يلتزم بها املستخدمون من الطالب واملعلمني.

املعلمني بكليات الرتبية وكذلك  ثالًثا : إعادة النظر يف برامج تكوين وإعداد الطالب

الكليات املناظرة من حيث تعديل اللوائح وتضمينها مقررات تتالءم مع مستجدات الثورة 

الصناعية الرابعة واخلاصة مبجاالت الذكاء االصطناعي وتطبيقاته، مثل فلسفة الذكاء 

وقضايا العصر، أخالقيات الروبوت، وغريها على أن تكون  ياالصطناعي، الذكاء االصطناع

بداًل من املقررات االختيارية الثابتة بلوائح كليات الرتبية وقد  إجبارية جلميع الطالب

تتشابه موضوعاتها مع املقررات الرتبوية األساسية كاملدرسة واجملتمع وأصول الرتبية 

 السكانية والثقافة العلمية ومهارات التعلم واالستذكار والرتبية الدولية وغريها.

تقدم للطالب يف صورة أو شكل دبلومات  لرتبيةرابًعا : استحداث برامج جديدة بكليات ا

مهنية سواء ملدة سنة واحدة أو أربع سنوات حتى يكون هناك استجابة ملقتضيات الثورة 

( إلعداد معلمي وقيادات مدارس املتفوقني يف العلوم STEMالصناعية الرابعة، مثل برنامج )

تلبية متطلبات الساحة الرتبوية والتقنية )التكنولوجيا( واهلندسة والرياضيات وذلك بهدف 

 4th  وسوق العمل ومواكبة التطورات التكنولوجية ومستجدات الثورة الصناعية الرابعة
IR  يف أهم مرتكزاتها وحمركاتها وهو الذكاء االصطناعي، وهذا الربنامج إما أن يكون

ربع سنوات على دبلومة مهنية ملدة عام دراسي واحد بعد الدرجة اجلامعية األوىل، أو ملدة أ

 غرار إعداد معلمي العلوم والرياضيات باللغة اإلجنليزية.

أصبح يثار اآلن سؤاالن... ماذا  خامًسا : بداًل من اإلجابة الفلسفية على سؤال ملاذا نعلم ؟

فيجب االهتمام بتفعيل هذين السؤالني من خالل مناهج تعليم تواكب  نعلم ؟ وكيف تعلم ؟

املستقبل ومستجدات الثورة الصناعية الرابعة، والعمل على إضافة اجلديد ملواجهة التقدم 

 العلمي والتكنولوجي، مع االهتمام باالنرتنت األشياء يف بيئة التعلم الذكي.

يف بيئات التعلم الذكية من حيث  Infrastructure سادًسا : توفري البنية التحتية

 وتطوير الشبكات باملؤسسات التعليمية. IOTاألجهزة التكنولوجية وانرتنت األشياء 

املتمثل يف الذكاء سابًعا : نظًرا لقلة الوعي مبخرجات الثورة الصناعية الرابعة 

اليت تلك  Super High instructionاالصطناعي؛ فيلزم االهتمام بالبنية الفوقية 
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تتعلق بنشر الوعي لدى القائمني على شئون املنظومة التعليمية حتى يكونوا على علم ودراية 

 بالتطورات التكنولوجية احلادثة ومستجداتها.

ومن األهمية مبكان، أن توفري البنية التحتية ونشر االهتمام بالبنية الفوقية حيقق نوًعا 

 من التكامل بني اجلانبني: املادي واملعنوي.

ثامًنا : أن تتسم طريقة تكوين وإعداد املعلم بالشمول حبيث تتضمن عدًدا من املهارات 

نظم  -واخلربات واألفكار اليت تتطلبها اجملتمعات الرقمية مثل الذكاء االصطناعي 

احلاسب اآللي والتكنولوجيا وعلى سبيل املثال: جبانب مقررات علم اللغة والنحو،  -املعلومات

رر حول ]متثيل املعرفة، ومعاجلة اللغات الطبيعية[ على أن يقوم بتدريس ميكن إضافة مق

هذه املقررات أساتذة وخرباء بكليات احلاسبات واملعلومات واهلندسة، وهذا يعد مواكبة 

للتطورات التكنولوجية احلادثة يف ظل الثورة الصناعية الرابعة وعدم الركون إىل اجلوانب 

 التقليدية.

يئة تعليمية ذكية )تفاعلية( تعتمد على شبكات املعرفة االلكرتونية اليت تاسًعا: توفري ب

 تنتج التعلم الذكي.

عاشًرا: توظيف تطبيقات الذكاء االصطناعي للخربات األجنبية يف املؤسسات التعليمية 

 مبا يتناسب والظروف البيئية املصرية.

، وذلك من خالل عقد حادي عشر: نشر ثقافة االهتمام بالتطوير واستشراف املستقبل

دورات تدريبية للقائمني على شؤون التعليم وتزويدهم بكل جديد والتدريب على توظيف 

 مهارات الثورة الصناعية الرابعة.

ثاني عشر : إجراء حوار جمتمعي يشارك فيه املسئولون عن التعليم مبختلف قطاعاته 

تطوير )فوقًيا( أي من )عٍل(، وبعض أولياء األمور وفئات من الطالب حتى ال يكون هذا ال

ويتجاهل الفئات األخرى بشتى نوعياتها املختلفة مثل املعلمني وغريهم يف اجملتمع احمللي 

واجملتمع املدرسي، وكذلك أال يكون هذا التطوير مفاجئا سواء لألفراد أم املؤسسات التعليمية 

مما يؤثر على صانعي دون مربر تربوي صريح حتى ال يكون هناك تراجع عن هذا التطوير 

القرار، وحتى ال تكون تلك الرؤية مبتسرة، وإمنا تهدف تلك الرؤية بالدرجة األوىل إىل 

 حتسني جودة النوعية فيما يتعلق باخلدمة التعليمية.

ثالث عشر : ترمجة هذه الرؤية إىل اسرتاتيجيه حمددة وواضحة وواقعية حتى تكون 

اد هذه اإلسرتاتيجية القائمون على التعليم وأن تكون ممكنه التطبيق، على أن يشارك يف إعد

 متجددة مراعية التغيري اجملتمعي. 

رابع عشر : ترمجة اإلسرتاتيجية إىل خطط طويلة املدى وقصرية املدى، كما جيب أن 

 تقوم على أهداف عامة وإجرائية وواضحة وحمددة وقابلة للتحقيق يف إطار زمين.

ي ملنظومة التعليم من خالل أدوات الثورة الصناعية خامس عشر : التسويق اجملتمع

 الرابعة اإللكرتونية وخطة واضحة املعامل.

 معوقات تطبيق الرؤية املستقبلية ◙

تتباين املعوقات اليت حتول دون تنفيذ الرؤية املستقبلية لتطوير منظومة التعليم يف ظل 

 لتالي:، وميكن عرضها على النحو ا4th IRالثورة الصناعية الرابعة 
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أواًل : معوقات فكرية، حيث ترتبط هذه املعوقات بتمسك بعض القائمني على شؤون 

التعليم بالفكر التقليدي الرجعي الذي جيعل صاحبه مبيل إىل القديم وحيافظ عليه دون أن 

يواكب املستجدات التكنولوجية احلادثة يف اجملتمع مما جيعل صاحبه يف عزلة تكنولوجية 

 ي املعيش.عن العصر الرقم

ثانًيا : معوقات مادية، وترتبط بالبنية التحتية )املادية( اليت تتعلق بتوفري األدوات 

، IOTواألجهزة التكنولوجية وشبكات االنرتنت وتزويد البيئات التعليمية بانرتنت األشياء 

 باإلضافة إىل أن تكلفة بعض الربجميات واألدوات التكنولوجية مرتفعة.

 رتبط بالبنية الفوقية، أي نقص الوعي لدى بعض القائمني على شؤون التعليم.ثالًثا: معوقات ت

 رابًعا : ضعف االستيعاب التكنولوجي لدى بعض األفراد للتكنولوجيا وتوظيفها التعليمي.

نقص التدريب الفعال للتغلب على احتياج املعلمني والطالب إىل التدريب على  خامًسا :

 استخدام تلك األجهزة .

 تعقيب : ◙

إن تطوير منظومة التعليم بشكل يواكب التطورات التكنولوجية املعاصرة، إمنا يعين 

املعلم، لتكون تغيرًيا جذريا يف أهداف التعليم ومناهجه وبيئات التعلم وبرامج تكوين وإعداد 

مغايرة عما هي عليه اآلن حتى تستوعب املستحدثات التكنولوجية اجلديدة، وهذا يتوقف على 

توفري البنية الفوقية أوالً لدى القائمني على شئون تلك املنظومة التعليمية، يليها إمعان النظر 

كنولوجية لتتالءم والفكر يف تهيئة البنية التحتية من حيث تزويدها باألجهزة واإلمكانات الت

 مع هذا التطوير والتجديد يف العصر الرقمي.

 مراجع البحث ◙

 املراجع العربية: ◙

ستتتتتقبل( : 2015آل غور ) -1 ، أبريل، 423، ترمجة د. عدنان جرجس، عامل املعرفة، 1-،حستتتتنة حمركات للتغيري العاملي - امل
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