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ملخص :
انطالقا مف االرتباط الكثيؽ بيف التعميـ كالتدريب كالبحث العممى كمكاكبة متطمبات
الثكرة الصناعية الرابعة  ،كىك ما يتطمب ضركرة أف يستكعب التعميـ آفاؽ تمؾ الثكرة
الصناعية  ،كالتكافؽ كالتكيؼ مع معطياتيا بمنظكمة تعميمية متكاممة  ،كبسمـ تعميمي مرف
كمتنكع ؛ بحيث يف تح أماـ األجياؿ أبكاب التعميـ المستمر ،كيستكشؼ معيـ آالؼ التخصصات
الدقيقة التي يحفؿ بيا العصر الجديد .
سعت الكرقة الحالية الى مناقشة جكانب التطكير الى ينبغى اف تحدث فى برامج
اعداد المعمميف لتخريج معمميف قادريف عمى اعداد طالبيـ لمكاكبة الثكرة الصناعية الرابعة
مف خالؿ تناكؿ المقصكد بالثكرة الصناعية الرابعة كما ابرز خصائصيا

كانعكاساتيا عمى

منظكمة التعميـ كادكار المعمـ كىك ما استمزـ ضركرة تطكير برامج اعداده ليكاكب متطمبات
تمؾ الثكرة.
كقد تكصمت الدراسة الى اف الثكرة الصناعية الرابعة كما احدثت تغيرات جكىرية فى
كؿ مجاالت حياتنا  ،فانيا ستحدث تغيرات جكىرية فى اىداؼ كطريقة تعميـ كتعمـ ابنائنا ،
كىك ما فرض عمى المعمميف ادكار كمسئكليات جديدة استمزمت ضركرة إعادة النظر في برامج
تككيف كاعداد الطالب المعمميف بكميات التربية ككذلؾ الكميات المناظرة مف حيث تعديؿ المكائح
كتضمينيا مقررات تتالءـ مع مستجدات الثكرة الصناعية الرابعة كالخاصة بمجاالت الذكاء
االصطناعي كتطبيقاتو ،مثؿ فمسفة الذكاء االصطناعي ،الذكاء االصطناعي كقضايا العصر،
أخالقيات الركبكت كغيرىا  ،عمى أف تككف إجبارية لجميع الطالب بدالن مف المقررات

االختيارية الثابتة بمكائح كميات التربية كقد تتشابو مكضكعاتيا مع المقررات التربكية

األساسية كالمدرسة كالمجتمع كأصكؿ التربية السكانية كالثقافة العممية كميارات التعمـ
كاالستذكار كالتربية الدكلية كغيرىا.
الكممات المفتاحية :الثكرة الصناعية الرابعة  ،برامج اعداد المعمـ  ،ادكار المعمـ.
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Developing teacher preparation programs to cope with the
requirements of the Fourth Industrial Revolution
Summary
Proceeding from the close link between education, training and
scientific research and keeping pace with the requirements of the Fourth
Industrial Revolution, which requires the need for education to
accommodate the horizons of that industrial revolution, and adapt and
adapt to its data integrated educational system, and a flexible and diverse
educational ladder; so that it opens to the generations of continuing
education, and explore with them Thousands of subspecialties celebrated
by the new age.
The present paper sought to discuss aspects of development to
occur in the teacher preparation programs to graduate teachers who are
able to prepare their students to keep pace with the Fourth Industrial
Revolution by addressing the meaning of the Fourth Industrial Revolution
and the most prominent characteristics and implications for the education
system and the roles of the teacher, which necessitated the need to develop
programs to prepare to meet the requirements That revolution.
The study concluded that the Fourth Industrial Revolution, as it
has brought about fundamental changes in all areas of our lives, will bring
about fundamental changes in the goals and the way of teaching and
learning of our children, which imposed on teachers new roles and
responsibilities necessitated the need to reconsider the training programs
and preparation of teachers teachers colleges of education as well as
colleges The corresponding in terms of the amendment of the regulations
and the inclusion of decisions compatible with the developments of the
Fourth Industrial Revolution and related to the areas of artificial
intelligence and its applications, such as the philosophy of artificial
intelligence, artificial intelligence and issues of the times, ethics of the
robot and others, to be compulsory for all For students instead of elective
courses fixed by the regulations of the faculties of education and may be
similar subjects with basic educational courses such as school and society
and the origins of population education and scientific culture and learning
skills and recall and international education and others.

Keywords : Fourth Industrial Revolution, teacher preparation programs,
teacher role
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اوال :مكدمُ :
اف المتتبع لمتطكر التربكم يرل أف التربية لـ تكف يكمان معزكلة عما يجرل في المجتمع

مف تغيرات عممية كتكنكلكجية ،بؿ إف التفاعؿ بينيما مستمر كتمتد جذكره منذ أف عرؼ
اإلنساف العمـ كتطبيقاتو في الحياة العممية  ،كال سبيؿ إلى بمكغ ما نشيده اليكـ مف تقدـ
عممي كتكنكلكجي بدكف عمميتي التعميـ كالتعمـ ،فالتربية كثيقة الصمة بالتغيرات العممية
كالتكنكلكجية المتسارعة التي تحدث ،كعمييا مالحقة ىذه التغيرات مف أجؿ تحقيؽ أىدافيا في
التنمية في مجاالتيا المتعددة ،فدكر التربية ينبغي أف يككف فى اتجاىيف  :مكاكبة التغيرات
العممية كالتكنكلكجية مف جية ،كتحقيؽ أىداؼ التنمية المطمكبة مف جية أخر.
فالعالـ اليكـ يشيد تطك ارن معرفيان كتكنكلكجيان متسارعان ؛ كلمكاكبة ىذا التطكر البد مف

إعداد الفرد بما يمكنو ألف عمميتي التعمـ كالتعميـ تشكالف عنصريف أساسيف في إحداث ىذا
التطكر ،كنظر ان لما يم ثمو المعمـ كركف أساس مف أركاف النظاـ التربكم ،فاف أىـ الدعائـ

التي ينبغى اف تركز عميو التربية تكمف في تييئو المتعمميف ،كاعدادىـ كتطكيرىـ بصكرة

مستمرة لتمبية حاجات المجتمع الضركرية ،كاالرتقاء بالمستكم التعميمي كتزكيدىـ بالخبرات
التي تؤىميـ لمعمؿ التربكم المتميز .
فالعالـ اليكـ يشيد تطك ارن معرفيان كتكنكلكجيان متسارعان  ،كثكرة صناعية ستغير جذريا

الطريقة التي نحيا بيا كنعمؿ ،ىذا التحكؿ الجبار الذم تعد بو الثكرةالصناعية الرابعة سيشمؿ
جميع مناحي حياتنا كسيككف فريدان مف نكعو في تاريخ البشرية ،سكاء مف ناحية حجـ

التغيير أك تعقيده .كالحقيقة أننا ال نعرؼ بالضبط كيفية ىذا التحكؿ ألننا نعيش زخمو العارـ
لحظ نة فمحظة ،لكننا نعرؼ عمى كجو اليقيف أنو لكي ننجح في مكاكبة الدكؿ المتقدمة فإف

استجابتنا ليذه التغيرات يجب أف تككف شاممة كمتكاممة كتضـ جميع األطياؼ ،مع ضركرة
نعد افراد المجتمع بالشكؿ كالكيفية التى تمكنيـ مف التفاعؿ مع معطيات العصر .
كىذه الثكرة تتميز بأنيا ذات طبيعة اقتحامية كتحكيمية  ،أم أنيا تقتحـ المجتمعات
سكاء أكانت بحاجة إلييا أـ غير راغبة فييا  ،كذلؾ مف خالؿ ما تقدمو مف جديد  .كغالبان ما

أداءا كأرخص سع ارن كأصغر حجمان كأخؼ كزنان كأكثر تقدمان
تككف التكنكلكجيا األحدث أحسف ن
كتعقيدان مف سابقتيا .كما أف المعرفة كالمعمكمات الالزمة إلنتاجيا أكثر كثافة  ،كتتطمب

ارتفاعان متزايدان لمقدرات البشرية مف عمماء كمطكريف كتقنييف  .تؾ الثكرة غيرت كجو الككف
- 759: -

برامج إعداد المعلم لمواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة ....................................................

الذم يعيش فيو اإلنساف  ،ففي كؿ مكاف يمكف أف نمحظ آثار التقدـ التكنكلكجي في المأكؿ
كالممبس ككسائؿ المكاصالت كاالتصاالت  ،كغير ذلؾ  ،كبتقدـ التكنكلكجيا استطاع اإلنساف
اليبكط عمى األقمار كالككاكب التي حكلنا .
كنظ ار ألف عمميتي التعمـ كالتعميـ تشكالف عنصريف أساسيف في إحداث ىذا التطكر ،
فاف ىذه التغيرات كالتطكرات العممية اليائمة البد كاف تنعكس عمى التربية كالتعميـ كالتى
أحدثت بتطبيقاتيا التكنكلكجية تغي ارن مممكسان عمى التربية كالتعميـ مف خالؿ تعديؿ المناىج
كالبرامج التعميمية كما تحتكييا مف أىداؼ كطرائؽ كأساليب تدريس كتعميـ ككسائؿ تقكيـ،
كظيكر أساليب إدارية حديثة في مجاؿ القيادة كالتخطيط كاإلشراؼ ككسائؿ االتصاؿ كالتكاصؿ
كغيرىا مف العمميات اإلدارية ذات العالقة بالعممية التعميمية.
االمر الذل كاف لو أثره المممكس عمى عمميتي التعميـ كالتعمـ كلو انعكاساتو التربكية
منيا:

كالتي

أ -تطكر التربية في كؿ مف مفيكميا كمحتكاىا كطرقيا كأساليبيا كأدكاتيا  ،مما جعميا عممان
قائمان بذاتو  ،تتخذ البحث العممي أسمكبان كأداة رئيسة لتطكرىا  ،مما جعؿ العمؿ التربكم ال

يقتصر فقط عمى نقؿ المعمكمات  -التي تقادمت مع الزمف  -مف جيؿ إلى جيؿ  ،بؿ شممت
ميمة التربية فيما شممت الطرؽ كاألساليب التي تمكف الفرد مف اكتساب المعرفة باالعتماد

عمى

الذاتي.

نشاطو

ب -تطكر المس تحدثات في مجاؿ التكنكلكجيا التربكية  ،كازدادت أىمية تكنكلكجيا التعميـ ،
كبخاصة الحديثة منيا في عمميتي التعميـ كالتعمـ الذم شمؿ األجيزة كالمعدات  ،التي يمكف
أف يستفاد منيا بعد أف ظيرت فائدتيا بكضكح في مؤسسات المجتمع الصناعية كالتجارية
..إلخ  ،كبعد أف دخمت ىذه األجيزة البيكت كأصبحت جزءان فعاالن في حياة الناس  ،كما

صاحب ذلؾ مف اإلفادة مف ىذا التطكر في العممية التعميمية  -كاستخداـ الكمبيكتر كشبكة
المعمكمات الدكلية اإلنترنت  ،كما تتميز بو مف سرعة كسيكلة كصكؿ المعمكمات كتبادليا

كضماف انتشارىا كتحقيؽ أىداؼ التربية لككنيا أداة المجتمع لتحقيؽ التنمية .
ج -ظيكر أنماط كسياسات جديدة لمتعميـ  ،فظير التعميـ المفتكح  ،كالتعميـ مف بعد كالتعمـ
المستمر مدل الحياة .
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د -أدل ىذا التقدـ التكنكلكجي الكبير إلى مضاعفة مسئكليات المربيف الذيف أصبح لزامان
عمييـ التعامؿ مع كؿ ىذا التطكر العممي التكنكلكجي اليائؿ  ،كلتحقيؽ ىذا أصبح المربي في
سباؽ مع الزمف  ،كمف ىنا نبع احتياجو الشديد الستخداـ تكنكلكجيا التعميـ الحديثة  ،التي
سكؼ يكظفيا ضمف النظاـ التعميمي الشامؿ لتحقيؽ أىدافو التربكية التي يرمي إلييا
كتحقيقيا في أقصر كقت  ،كبأفضؿ السبؿ  ،كبأقؿ جيد
.
ق -ظيكر نظريات كأفكار جديدة متطكرة  ،كمف بينيا أفكار تناكلت شكؿ التعميـ في
المستقبؿ  ،كاحتماؿ تغير دكر المدرسة كاختفائيا كمبنى يضـ التالميذ.
ك -أف الثكرة الصناعية الرابعة

.

أحدثت تغييرات خطيرة في العالـ  ،حيث تندثر ميف

كتخصصات قديمة كتنشأ ميف كتخصصات جديدة يكميان  ،كمف ىنا يأتي تطكير التعميـ

كضركرة حتمية لككنو األداة القادرة عمى تطكير إمكانات الفرد بما يمكنو مف التفاعؿ مع

تكنكلكجيا العصر
لما كاف التعميـ ييدؼ  -مف بيف ما ييدؼ إليو  -الى تزكيد المتعمـ بالخبرات
كاالتجاىات التي تساعده عمى النجاح في الحياة كمكاجية مشكالت المستقبؿ  -كبحكـ طبيعة
العصر  -فقد نشأت أدكار جديدة لممعمـ يجب إعداده ليا كتدريبو عمييا  ،كمف أىـ ىذه
األدكار الجديدة ما يمي:
أ -أف المعمـ لـ يعد ىك الشخص الذم يصب المعرفة في أذىاف طالبو  ،كأنو المرسؿ ليذه
المعرفة  ،كلكنو أصبح اإلنساف الذم يستعمؿ ذاتو بكفاءة كفاعمية مف أجؿ مساعدة طالبو
ليساعدكا أنفسيـ  ،فيك يسيؿ العممية التعميمية كال يحدثيا  ،يدير المكقؼ التعميمي  ،كلكف
ال ينشئو  ،يكجو كيرشد كال يمقف كيحفظ .
ب -لـ يعد المعمـ يقتصر في استخدامو لتكنكلكجيا التعميـ عمى الكتاب أك الكممة المطبكعة ،
بؿ أصبح عميو أف يتعامؿ مع تكنكلكجيا التعميـ الحديثة الكثيرة  ،كالتي أصبحت جزءان أساسيان
مف المؤسسة التعميمية العصرية كمعامؿ المغات كأجيزة العرض كالتمفزيكف كالفيديك

كالكمبيكتر كشبكة اإلنترنت.
ج -أف تأثير المعمـ في الطالب ال يقتصر عمى الجانب المعرفي فقط  ،كلكنو أيضان يعني

بالجانب االنفعالي كالحركي  ،أم بتككيف االتجاىات كتنمية الميارات ؛ ليحقؽ النمك الشامؿ
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لمطالب.

المتكامؿ

د -أصبح ي نظر لممعمـ أنو المصمـ لممنظكمة التعميمية داخؿ المؤسسة التعميمية  ،مف حيث
تحديد كتنظيـ األىداؼ كالخبرات كالمكاقؼ التعميمية  ،كاختيار أنسب الكسائط التعميمية
لتحقيؽ ىذه األىداؼ  ،ككضع استراتيجية يمكف استخداميا في حدكد اإلمكانات المتاحة لو
داخؿ البيئة المدرسية  ،كىذا ما يحقؽ لو النمك المرغكب فيو
.
كاذا كاف المعمـ ال يستطيع االنعزاؿ عف تمؾ التغيرات المتجددة ،األمر الذم يقتضي
أف يككف المعمـ كاعيان كمممان بكؿ ما يستجد في مجاؿ تخصصو حتى يستطيع تطكير ذاتو

عمميان كمينيان  ،مما تنعكس آثاره بصكرة مباشرة عمى أدائو التربكم .كىك ما يتطمب ضركرة

إعادة النظر في نظميا التعميمية بشكؿ عاـ ،كنظاـ إعداد كتدريب المعمـ بشكؿ خاص ،كذلؾ

مف خالؿ برامج تزكدىـ بالمعارؼ التربكية التعميمية ،كاكسابيـ الميارات المينية ،كذلؾ
استجابة لمعد يد مف العكامؿ التي مف أبرزىا الكعي بالتغيرات الحادثة كالتكيؼ معيا ،كذلؾ
دعما لمكانة ىذه المينة كتمكينا لممعمـ مف القياـ برسالتو الحقيقية في المجتمع كفقنا
ن
لممتغيرات السريعة كالمستمرة التي تحدث في المجتمع.
كاذا كاف اعداد المعمـ كتاىيمو قد شغؿ حي از كبي ار مف اىتماـ كتفكير المربيف كاصبح
محك ار لممناقشة كالدراسة فى المؤتمرات كالندكات كالجمعيات المينية كمراكز البحكث
كالجامعات سكاء عمى المستكل المحمى اك االقميمى اك الدكلى باعتبار اف  ،تربية المعمـ
كاعداده تشكؿ نسقا رئيسيا مف انساؽ النظاـ التعميمى  ،فاف النقاش يدكرن حكؿ تحديد أفضؿ
األساليب كالبرامج إلعداد المعمـ اإلعداد الذم يؤىمو لمقياـ بأدكاره كمسئكلياتو المختمفة فى
ظؿ ما يشيده ىذا العصر مف ثكرات صناعية كتكنكلكجية  ،حيث تؤكد نتائج الدراسات التي
قاـ بيا الخبراء كالمتخصصكف أىمية كضركرة البدء في تطكير نظـ كبرامج كأساليب إعداد
المعمـ في الدكؿ العربية  ،كعمى كميات إعداد المعمميف باعتبارىا األجيزة المتخصصة
كالمسئكلة عف إعداد المعمـ إجراء الدراسات الخاصة بيا كاألخذ بأحدث االتجاىات في تربية
المعمميف .
كتزداد الحاجة إلى إعادة النظر في برامج إعداد المعمـ بكميات التربية ككميات
المعمميف في الدكؿ العربية في الفترة األخيرة  ،نتيجة لما يحدث في العالـ مف تغيرات
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كتطكرات  ،كنتيجة لطبيعة المجتمع العربي ككاقعو الحضارم كظركفو االجتماعية كاالقتصادية
 ،كأىمية إعداد المعمـ بكميات التربية ككميات المعمميف كفقان ألحدث االتجاىات في مجاؿ تربية
المعمميف  ،لتكفير المعارؼ كالميارات كالقيـ كاالتجاىات التي تساعد المعمميف عمى القياـ

بالمياـ كالمسئكليات المنكطة بيـ داخؿ الفصؿ الدراسي كخارجو .
ف البشرية تشيد منعطفا جديدا في تاريخيا بسبب تطكرات ىائمة أحدثتيا الثكرة
الصناعية الرابعة  ،التي ب دأت بكادرىا في ثمانينيات كتسعينيات القرف الماضي  ،التى اختمفت
عف الثالث ثكرات الصناعية الماضية مف حيث السرعة كالنطاؽ كالتأثيركالتعقيد  ،إنيا ثكرة
رقمية تتميز بمزيج مف التكنكلكجيا التي تؤثر عمى كؿ جانب مف جكانب الحياة كيؼ نعمؿ
ككيؼ نعيش  ،كيؼ نعمـ كنتعمـ ؟  ،كثكرة اسيمت كستسيـ فى تكفير العديد مف الفرص
ككذلؾ العديد مف التيديدات  ،ثكرة جعمت المعارؼ كالميارات التي تعممناىا في التعميـ
الرسمي غير ذات صمة مباشرة بمتطمبات تمؾ الثكرة كتطمبت ضركرة االستعداد إلعادة تصميـ
أنفسنا بالكامؿ كفقا لمتطمباتيا  ،مف خالؿ نظاـ تعميمى يتكاءـ مع تمؾ المتطمبات  ،خاصة
الصماء التي كانت تفصؿ بيف
بعد اف اسقطت القكة اليائمة لمتكنكلكجيا الرقمية الحكاجز
ّ
البشر ،كالبعد الجغرافي كاختالؼ المغات كاالفتقار المزمف لممعمكمات ،كتحررت القدرات
قكة مف دكف انقطاع.
اإلبداعية الكامنة لبني البشر عمى شكؿ مكجة ىادرة جديدة تزداد ّ
كأصبحت ىذه القدرات الضخمة تحت تصرؼ كؿ البشر كباتكا قادريف عمى تحريرىا بممسات
أصابعيـ " .
تمؾ الثكرة الصناعية الرابعة ، (4IR) " The Fourth Industrial Revolution
اك “ثكرة الجيؿ الرابع مف العكلمة" Globalization4.0 ،ىي التسمية التي أطمقيا المنتدل
االقتصادم العالمي في دافكس ،سكيسرا ،في عاـ 635:ـ ،عمى الحمقة األخيرة مف سمسمة
الثكرات الصناعية ،التي ىي قيد االنطالؽ حاليان ،كىى تشير لػ "عممية الدمج بيف العمكـ
الفيزيائية أك المادية باألنظمة الرقمية كالبيكلكجية في عمميات التصنيع عبر آالت يتـ التحكـ

فييا الكتركنيا كآالت ذكية متصمة باالنترنت مثؿ انترنت األشياء كالطباعة ثالثية
األبعاد،كالذكاء االصطناعي 5كالركبكتات كغيرىا في شكؿ تطبيقات تدخمت في كافة مجاالت

ٚ 1ؼشف عٌٕ يكبسص: (John McCarthy) ٙانًهمت ثؤث ٙانزكبء االصطُبػْ ٙزا انًفٕٓو ػهٗ
أَّ" ػهى ُْذسخ اٜالد انزكٛخٔ ،ثصٕسح خبصخ ثشايظ انكًجٕٛرش" ،حٛش إَّ ٚمٕو ػهٗ إَشبء أعٓزح
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الحياة كالعمؿ" .فيى بحؽ ىى ثكرة الذكاء أك الثكرة الذكية كالتى تنتشر آثارىا كتطبيقاتيا
بسرعة مذىمة  ،اككما اطمؽ عمييا رئيس منتدل دافكس العالمي مصطمح تسكنامى
التكنكلكجيا.
إف الثكرة الصناعية الرابعة أصبحت حقيقة كاقعة عمى المستكل الدكلي ،كبدأت تغير
مف كجية االقتصاد كسكؽ العمؿ في العديد مف الدكؿ كأصبحت قكة حاسمة باالقتصاد
كالتنمية اال جتماعية ،محدثة تغيرات ال رجعة فييا كغير قابمة لمتكقؼ عمى كؿ المستكيات ،
كلذلؾ فأف مكاكبة مبادئ كنتاجات الثكرة الصناعية الرابعة ال تخص مؤسسة بعينيا ،كانما
ينيغى اف تككف استراتيجية دكلة كرؤية قكمية ككطنية ،لككف نتاجات ىذه الثكرة غير مقتصرة
عمى مجاؿ دكف أخر ،بؿ تؤثر في كثير مف القطاعات كالمجاالت سكاء التجارية كالصحية
كالزراعية كالقانكنية كالتعميـ كغيرىا .فيى تتميز  ،بالتعقيد ) ، (Complexityالسرعة (
) ،Rapidityكالشمكؿ) ، (Inclusivenessكما انيا تتميز بانيا تؤثر بصكرة قكية عمى
النظـ القائمة عمييا كالتى مف بينيا النظـ التعميمية.
كلقد اكدت دراسات عديدة عمى أنو يكجد ارتباط كثيؽ بيف التعميـ كالتدريب كالبحث
العممى كمكاكبة متطمبات الثكرة الصناعية الرابعة  ،كىك ما يتطمب ضركرة أف يستكعب التعميـ
آفاؽ تمؾ الثكرة الصناعية  ،كالتكافؽ كالتكيؼ مع معطياتيا بمنظكمة تعميمية متكاممة ،
كبسمـ تعميمي مرف كمتنكع ؛ بحيث يفتح أماـ األجياؿ أبكاب التعميـ المستمر ،كيستكشؼ
معيـ آالؼ التخصصات الدقيقة التي يحفؿ بيا العصر الجديد كيصؿ بيـ  ،إلى آالؼ فرص

كبرامج حاسكبية قادرة عمى التفكير بالطريقة نفسيا التي يعمؿ بيا الدماغ البشرم ،كتحاكي تصرفات
البشر.

قد بات الذكاء االصطناعي في بعض المجاالت حقيقة كاقعة تحقؽ مف خاللو انجازات كبيرة مثؿ

التعرؼ عمى األشكاؿ كالكجكه أك التعرؼ عمى خط اليد كغيرىا العديد مف المجاالت األخرل كما يتـ
استخداـ الذكاء االصطناعي في التشخيص كالتحكـ الالخطي كالتحكـ بسكؾ الحديد .كما تستخدـ

الركبكتات في المفاعالت النككية كتمديد األسالؾ كاصالح التمديدات السمكية التحت أرضية كاكتشاؼ األلغاـ كتستخدـ الركبكتات أيضا في الصناعات
كصناعة السيارات كالطائرات كالمعالجات كغيرىا مف المجاالت الدقيقة كما تـ استخداـ برامج الذكاء االصطناعي في تحميؿ البيانات كتحميؿ البيانات
االقتصادية كالبكرصة كيستخدـ أيضا في األلعاب الحاسكبية حيث تـ تطكير نظرية األلعاب كذلؾ باالستفادة مف الذكاء االصطناعي كقد ساىـ الذكاء
االصطناعي كثي ار في ىذا المجاؿ .كيكجد العديد مف التطبيقات األخرل لمذكاء الصنعي.

- 75:5 -

برامج إعداد المعلم لمواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة ....................................................

العمؿ التي تتيحيا ليـ اآلفاؽ العممية كالعممية المرتبطة بتمؾ الثكرة  ،ككذلؾ ضركرة أف
تتضافر ال جيكد بيف القائميف عمى التعميـ كالعامميف في مجاؿ تطكير التكنكلكجيا؛ لتكظيؼ
منتجاتيا لتخدـ العممية التعميمية ،بإضافة التشكيؽ كالفضكؿ لعناصر البيئة التعميمية مف
مكاد المنياج الدراسي ،كفصكؿ الدراسة ككسائؿ تكاصؿ فاعمة بيف المعمـ كالمتعمـ؛ بحيث
تمبي االحتياجات الفردية لكؿ طالب.
كطالبت تمؾ الدراسات بضركرة التركيز عمى تغيير ادكار المعمـ كاف يتجاكز دكره
الدكره التقميدل التمقينى ليكسب طالبو الميارات التى تمكنيـ مف التعامؿ مع متطمبات تمؾ
الثكرة ك الذل يمكف أف يساعد فى تكفير العمالة المدربة كالمؤىمة الستخداـ التكنكلكجيا فى
كافة مجاالت الحياة.
كمف ىنا تأتي أىمية كضركرة اف يتغير دكر المعمـ الذم يعد أىـ مككنات منظكمة
التعميـ ،كالمحكر الرئيسي لصناعة أجياؿ الغد ،بتفاصيمو كاتجاىاتو ،كلعؿ ذلؾ يدعكنا اف
نسأؿ أنفسنا أكالن :ىؿ مع مـ اليكـ بمقكماتو كمياراتو المتاحة يستطيع أف يبني أجياال تعي
أبعاد تمؾ الثكرة كأىميتيا؟ كىؿ برامج االعداد كالتاىيؿ التي يتمقاىا بكميات التربية  ،تعينو

فعميان عمى إعداد أبنائنا لتمبية متطمبات الثكرة الصناعية الرابعة كالذكاء االصطناعي؟.

فاذا كاف دكر المعمـ فى ظؿ الثكرة الصناعية الرابعة يتمثؿ فى اعداد ككادر بشرية

قادرة عمى مكاكبة متطمبات تمؾ الثكرة  ،فاف قيامو باداء ذلؾ الدكر يتطمب ضركرة اف يككف
مؤىال لمقياـ بذلؾ  ،مف خالؿ برامج اعداد تتفؽ كطبيعة ذلؾ الدكر  ،كىك ما يتطمب ضركرة
اعادة النظر فى مقررات كب ارمج اعداد المعمميف حتى تكاكب متطمبات تمؾ الثكرة كتمكف المعمـ
مف اعداد طالبو لذلؾ .كىك ما تسعى الكرقة الحالية الى مناقشتو مف خالؿ تناكؿ النقاط
التالية :
 -5ما المقصكد بالثكرة الصناعية الرابعة كما ابرز خصائصيا  :كيؼ يمكف اف نيىء
ابنائنا لمكاكبة متطمباتيا ؟
 -6ما ابرز انعكاسات الثكرة الصناعية الرابعة عمى منظكمة التعميـ ؟
 -7ما االدكار التى ينبغى اف يؤدييا المعمـ لتييئة طالبو لمكاكبة متطمبات الثكرة الصناعية
الرابعة ؟
 -8ما ابرز جكانب تطكير برامج اعداد المعمميف لمكاكبة متطمبات الثكرة الصناعية الرابعة ؟
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اوال  :مفَىو الجىزَ الصياعًُ السابعُ وخصآصَا :
ؼ "الثكرة" بأنيا منظكمة شاممة مف التغييرات النكعية
يشير عمى كطفة غالبا ما تُ َّ
عر ُ
الجكىرية التي تحدث في بنية مادية أك اجتماعية أك فكرية فتغير ىكيتيا كتنسؼ كيانيا
جذريا ،كيتجمى مفيكـ الثكرة غالبا في حكادث الطبيعة كثكرة البراكيف كالزالزؿ ،كقد يتجسد في
المجاؿ السياسي كاالجت ماعي كالثكرة الفرنسية ،أك في مجاؿ العمكـ كالتكنكلكجيا كالثكرة
الصناعية األكلى كالثانية كالثالثة .
كغالبا ما يستخدـ مفيكـ الثكرة الصناعية بمعنى االنقالب الجذرم الذم يحدثو
االبداع التكنكلكجي في بنية المجتمع اقتصاديا كسياسيا كاجتماعيا ،كىذه الزمة تاريخية ،إذ
يعممنا التاريخ أف كؿ اختراع تكنكلكجي استطاع أف يحدث تحكالت كبيرة كجذرية في تاريخ
الحياة اإلنسانية.
لقد أحدث اكتشاؼ النار قديما ثكرة ىائمة في المجتمعات القديمة كغير في تكجيات
التاريخ اإلنساني ،كىذا ينسحب عمى كؿ االختراعات كالسيما اكتساؼ القكس كالنساب حكالي
 73.333ؽ.ـ ،كاكتشاؼ النار كطاقة حكالي  ;333ؽ.ـ ،.كاختراع العجمة حكالي 7933
ؽ.ـ ،.كاكتشاؼ المحراث حكالي  5=33ؽ.ـ ،ككاف كؿ اختراع أك اكتشاؼ يشكؿ بحد ذاتو
ثكرة ىائمة في الحياة اإلنسانية كيشكؿ في الكقت نفسو منصة ىائمة لتغييرات جكىرية كنكعية
تميد بدكرىا لتطكرات جديدة في الحياة اإلنسانية .كعمى ىذا النحك تقاطرت االكتشافات
كتضافرت االختراعات اإلنسانية عبر التاريخ اإلنساني كصكال إلى اكتشاؼ الطاقة البخارية
التي عمى اساسيا تحققت الثكرة الصناعية األكلى التي شكمت مياد انطالؽ الثكرة الصناعية
الثانية القائمة عمى عبقرية الكيرباء ،التي ميدت لمثكرة الصناعية الثالثة التي قامت عمى
إبداعات الكمبيكتر كالمعمكماتية ،كأخي ار جاء زمف الثكرة الصناعية الرابعة التي تعتمد عمى
تضافر الثكرات العممية كالتكنكلكجية ضمف بكتقة حضارية كاحدة في مطمع األلفية الجديدة.
لقد أحدثت الثكرة الصناعية األ كلى تغييرات ىائمة في مختمؼ جكانب الحياة
االجتماعية كالثقافية كالسياسية في كتجمت ىذه التغيرات في التعميـ كفي العمؿ كفي الذىنيات
كالعقميات  ،كشمؿ ذلؾ كسائؿ اإلنتاج كقكاه كأنماطو ،كترؾ بصمتو في األنساؽ الفكرية
كالثقافية في المجتمع ،كتجمى ىذا التغير الشامؿ في سمككيات الناس كأفكارىـ كما مستكيات
تعميميـ كفمسفاتيـ كنظرتيـ إلى األشياء ،كقد أثر ىذا التغيير في منظكمات الفنكف كالعمكـ
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كمختمؼ أشكاؿ االنتاج الفكرم كالثقافي في المجتمع .كيتمثؿ ىذا التغير في انتقاؿ اإلنساف
مف االعتماد عمى القكل الطبيعية في عممية االنتاج إلى اإلنتاج الصناعي الذم ينطمؽ مف
قكة اآلالت كالتقانات الجديدة التي أدت فعميا إلى تمكيف اإلنساف مف االعتماد عمى السرعة
كالميكنة كاألتمتة كاختصار الجيد كالكقت كالكمفة في عممية إنتاج الحياة.
انطمقت الثكرة الصناعية الثانية في عاـ  5<;3تأسيسا عمى إنجازات كؿ مف
فارادام كماكسكيؿ ( )Faraday and Maxwellالمذيف كحدا القكل المغناطيسية كالكيربائية
مما أدل إلى تكليد الكيرباء كتشغيؿ المحركات الكيربائية الذم كاف لو دكر أساسي في
تشكيؿ خطكط التجميع التي أصبحت تييمف عمى العديد مف الصناعات في مختمؼ البمداف
الصناعية .كقد أسيـ اكتشاؼ ) تكماس إديسكف( لمكيرباء في تفجير ىذه الثكرة الصناعية
حيث شاع استعماؿ المصباح الكيربائي اعتبا ار مف  ،5<<3كانتشر استخداـ الكيرباء في
المجاؿ الصناعي عمى نطاؽ كاسع .
كقد تميزت ىذه الثكرة باستخداـ الطاقة الكيربائية التي مكنت الدكؿ ذات المصادر
الطبيعية المتنكعة مف تكريس قدراتيا الستغالؿ تمؾ المصادر في الصناعة ،مما أطمؽ العناف
لممجتمعات الصناعية ألف تخمؽ مبدأ اإلنتاجية الضخمة mass production.كبدأ ظيكر
اآلالت الكيربائية كاستغالليا في السمـ كالحرب كتميزت ىذه الحقبة باختراعات ميمة جدا
أثرت بصكرة كبيرة في تطكر الحضارة اإلنسانية[<] .كمع بداية القرف العشريف ،دخؿ العالـ
عيد السيارة ذات المحرؾ التي شكمت تحكال جذريا في مفيكـ المكاصالت .كما شاع استخداـ
القطار ذم المحرؾ الكيربائي ..كبعد ذلؾ تكالت اإلنجازات العممية بظيكر الياتؼ كاإلذاعة
كالتمفزيكف كالطائرة .كقد استفادت الثكرة الصناعية الثانية مف ىذه اإلنجازات في تعزيز
اإلنتاج الضخـ ،ككاف ذلؾ أىـ سماتيا ،كبدأ ذلؾ مع إبداعات )ىنرم فكرد( الذم ابتكر في
عاـ < 5=3خط اإلنتاج الشامؿ لصناعة السيارات .كاستمرت الثكرة الصناعية في اختراعاتيا
تدريجيا ،فدخؿ العالـ عصر الميكنة بشكؿ مكسع .كقد أدت الثكرة الصناعية الثانية إلى تغيير
ن
أنماط حياة اإلنساف عمى كجو األرض .فإلى ىذه الثكرة ُينسب شكؿ النظاـ االقتصادم الدكلي
الذم نعيشو حاليا .كيمكف القكؿ إف ىذه الثكرة كانت المبنة األساسية لشكؿ النظـ االقتصادية

المكجكدة عمى مستكل العالـ
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كال تقؿ ا لتغيرات الجكىرية التي أحدثتيا الثكرة الصناعية الثانية عف ىذه التي
أحدثتيا الثكرة األكلى .فالتغيير كاف كبي ار كميكال في مختمؼ جكانب الحياة اإلنسانية .كقد
أكقدت ىذه الثكرة في ثكرة تربكية كتعميمية في الكقت نفسو كاستطاعت أف تطمؽ جبركت
القكل العممية كالبحثية في المجتمع كالجامعات كحققت نكعا مف التفاعؿ العميؽ كالشامؿ بيف
التكنكالكجيا الصناعية كالمؤسسات العممية األكاديمية .
كباختصار يمكف القكؿ إف الثكرتيف األكلى كالثانية عممتا عمى إحداث تغييرات
جكىرية في منظكمات الكجكد كالحياة في المجتمعات اإلنسانية ،كيتضح ىذا التأثير الكبير في
الجكانب السياسية كاالجتماعية ،كالسيما في مجاؿ تعزيز الحضكر الديمقراطي ،كتككيف
النقابات ،كتأصيؿ مؤسسات المجتمع المدني ،كتشكؿ األحزاب السياسية .كلـ "يعد باإلمكاف
حكـ المجتمع الجديد  -الذم يتألؼ جزء كبير منو مف أصحاب األعماؿ كالمستثمريف
كالميندسي ف كالعمماء كالمعمميف كالمخترعيف كالمثقفيف كالفنانيف كالخبراء كالريادييف كالمفكريف
كالعماؿ الذيف يتمتعكف بالكعي كركح العمؿ الجماعي كالنزعة نحك المساكاة -لـ يعد ممكنان

حكمو عف طريؽ الفردية ك العائمية كالسمطكية كالديكتاتكرية" .

كمف ثـ انطمقت الثكرة الصناعية الثالثة باكتشاؼ الترانزستكر الذم أدل إلى اكتشاؼ
العصر اإللكتركني الذم أعطانا أجيزة الكمبيكتر كاإلنترنت  .كيؤرخ ليذه الثكرة فعميا في عاـ
= 5=9كتنطمؽ ىذه الثكرة مف منصات الحكسبة اإللكتركنية كالثكرة الرقمية كتكنكلكجيا
المعمكمات كغالبا ما يطمؽ عمييا الثكرة الرقمية أك ثكرة الحسابات كالكمبيكتر .كيشكؿ ظيكر
اإلنترنيت أحد أىـ معالـ كركائز ىذه الثكرة التي شكؿ اإلعجاز العممي ليذه الثكرة في النصؼ
الثاني مف القرف العشريف .كالمعالجات الدقيقة كاإلنترنت كبرمجة اآلالت كالشبكات في
النصؼ الثاني مف القرف العشريف .كمف مميزات ىذه الثكرة قدرتيا اليائمة عمى إضفاء الطابع
الرقمي ) )Digitizationعمى مختمؼ مظاىر الحياة االقتصادية كالعممية كالتي تمت بفضؿ
الحاسبات الضخمة كالقدرة اليائمة عمى تخزيف المعمكمات كمعالجتيا ،كمف ثـ برمجة اآلالت
كرقمنتيا .لقد أحدث انتشار شبكة اإلنترنت كثكرة االنفكرماتيؾ كالمعمكماتية تأثي ار ىائال في
مختمؼ مجاالت الحية في مختمؼ أنحاء المعمكرة .كقد شيدت ىذه المرحمة تطكر ىائؿ في
المنصات الرقمية العمالقة (فايسبكؾ ،تكيتر ،غكغؿ ..الخ) ،كانتشار مكاقع التكاصؿ
االجتماعية التي أحدثت ثكرة حقيقية في بنية المجتمع كالعالقات االجتماعية.
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اما الثكرة الصناعية الرابعة فبدأت رسميا مع بداية األلفية الجديدة ،كاذا كانت الثكرة
األكلى قد انطمقت بدفع الطاقة البخارية ،كالثانية قد ىبت عكاصفيا بتأثير الطاقة الكيرباء،
كالثالثة قد انطمقت عمى سكة الحكسبة كالمعمكماتية ،فإف الثكرة الصناعية الرابعة قد انطمقت
مف منصة االندماج الثكرم لمجمكعة ىائمة مف االكتشافات العبقرية في مختمؼ مجاالت
العمكـ كالمعرفة اإلنسانية كالسيما في مجالي التكنكلكجيا الرقمية اليائمة كالذكاء االصطناعي
حيث " تندمج التقانات الذكية عمى نحك تتالشى فيو الخطكط الفاصمة كالحدكد القائمة بيف ما
ىك رقمي كتكنكلكجي كفيزيائي كبيكلكجي.
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كيعد كالكس شكاب ( Klaus Schwab) -رئيس المنتدل االقتصادم العالمي
( )World Economic Forumكمؤسسو -أكؿ مف استخدـ مفيكـ "الثكرة الصناعية
الرابعة" بصكرة عممية كأكؿ مف أصمو في المنتديات العالمية ككظفو في مراكز البحث العممية.
لقد طرح كالكس شكاب "الثكرة الصناعية الرابعة" مكضكعا كعنكانا لممنتدل االقتصادم
العالمي الذم عقد في دافكس ( )Davosفي دكرتو السادسة كاألربعيف ،عاـ .635:
كقد تكسـ ىذا المفيكـ أيضا كتابو المثير لمجدؿ بعنكاف " الثكرة الصناعية الرابعة "
](The Fourth Industrial Revolution)[13الذم نشرت طبعتو األكلى في العاـ
نفسو .كيرل كالكس أف الثكرة الرابعة تنطمؽ مف معطيات "الثكرة الصناعية الثالثة" كتؤسس
عمييا عمى نحك فارؽ طَفَرم ،كىي ثكرة الحكسبة الرقمية ،التي انطمقت في خمسينات القرف

الماضي ،ككصمت إلى ذركتيا كتطبيقاتيا في الذكاء الصناعي الرقمي كالتكنكلكجيا الحيكية
كتمؾ الماثمة في عبقرية تكنكلكجيا التكاصؿ االجتماعي .كيرل كالكس شكاب أف ىذه الثكرة
تمثؿ عمى الحمقة األخيرة مف سمسمة الثكرات الصناعية المتعاقبة .كيصفيا شكاب بقكلو" :إننا
نقؼ اليكـ عمى أعتاب الثكرة الصناعية الرابعة التي ستغير جذريا الطريقة التي نحيا بيا

كنعمؿ .كسيشمؿ ىذا التحكؿ الجبار جميع مناحي حياتنا ،كسيككف فريدان مف نكعو في تاريخ

البشرية ،سكاء مف ناحية حجـ التغيير أك تعقيده .كالحقيقة أننا ال نعرؼ بالضبط كيفية ىذا

التحكؿ ألننا نعيش زخمو العارـ لحظ نة فمحظة ،لكننا نعرؼ عمى كجو اليقيف أنو لكي ننجح

في مكاكبة الدكؿ المتقدمة فإف استجابتنا ليذه التغيرات يجب أف تككف شاممة كمتكاممة كتضـ
جميع األطياؼ التي تمثؿ أركاف المجتمع المدني كالقطاعات الكظيفية العامة كالخاصة
كالمجتمعات األكاديمية كالمؤسسات المجتمعية"[
كغالبا ما تعرؼ الثكرة الصناعية الرابعة بكصفيا نتاجا لمتكامؿ كاالنصيار الرقمي
بيف مختمؼ الثكرات العممية كالتكنكلكجية اليائمة في الفضاء السيبراني .كمف األمثمة عمى ىذا
التفاعؿ يمكف اإلشارة إلى التخصيب الجيني لمحمض النككم الذم يتـ بتكسط الحاسبات
اإلليكتركنية البيكلكجية كىي نتاج لمتخاصب بيف الثكرة "النانكية" المذىمة كبيف اليندسة
الكراثية كمعالجة األمراض المستعصية .كفي ىذا السياؽ يقكؿ إريؾ شميت كجاريد ككىيف في
كتابيما المشيكر (العصر الرقمي الجديد كاعادة صياغة مستقبؿ الشعكب) في كصفيما لمثكرة
الصماء التي
الصناعية الرابعة :إنو بفضؿ القكة اليائمة لمتكنكلكجيا الرقمية ،سقطت الحكاجز
ّ
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كانت تفصؿ بيف البشر ،كالبعد الجغرافي كاختالؼ المغات كاالفتقار المزمف لممعمكمات،
قكة مف دكف
كتحررت القدرات اإلبداعية الكامنة لإلنسانية عمى شكؿ مكجة ىادرة جديدة تزداد ّ
انقطاع ،كأصبحت ىذه القدرات الضخمة تحت تصرؼ كؿ البشر كباتكا قادريف عمى تحريرىا
بممسات أصابعيـ ".

مسات الجىزَ الصياعًُ السابعُ
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تتميز الثكرة الصناعية الرابعة بثالثة سمات رئيسة تميزىا عف سابقاتيا مف الثكرات،
كىي :السرعة() )Rapidityكالتعقيد () ، )Complexityكالشمكؿ )، )Inclusiveness
فالثكرة الصناعية الرابعة التي تتميز بالسرعة كالتعقيد كتتميز بشمكليا لمختمؼ مظاىر الحياة
اإلنسانية ستشكؿ في نياية األمر القكة التي تؤدم إلى إحداث تغيير جذرم في العالقات بيف
الدكؿ كالشركات كالمجتمعات في كؿ منيا كفيما بينيا.
ىناؾ مجمكعة مف السمات تميز الثكرة الصناعية عما سبقيا مف ثكرات حصرىا عدد
مف الكتاب عمى النحك التالي:
 5دمج التقنيات كازالة الخطكط الفاصمة بيف المجاالت المادية كالرقمية كالبيكلكجية.
 6السرعة كالمجاؿ الكاسع كتأثيرىا في كؿ المجاالت.
 7اعتمادىا عمى الميارات كالمعرفة لتفعيؿ التحكؿ الرقمي كبناء الثقة الرقمية.
كاضاؼ عزمى خميفة مجمكعة اخرل مف الخصائص
أ  -أنيا تتسـ بالشمكلية  Comprehensivenessفي كؿ مناحي الحياة سكاء العناصر
المادية أـ غير المرئية كالفف كالمعايير االجتماعية.
ب شممت مجاالت عممية نتيجة تغير مفيكـ العمـ نفسو ،ظيكر الطب الجزيئي كالرقمي ،
ككذلؾ ظيكر عمـ  . Bio-informaticsأم المؤشرات الطبية كاليندسة الرقمية.
ج السرعة اليائمة لتحكالتيا نتيجة تصغير منتجات تكنكلكجيا المعمكمات لمحد األدنى ،كعمؽ
فاعميتيا  Connectivityفي الزمف الحقيقى .
كما أضاؼ عادؿ عبد الصادؽ سمات اخرل تمثمت فى :
أ-

تصاعد دكر اإلبداع كاالبتكار في عممية اإلنتاج بصكرة أكبر مف رأس الماؿ.

ب  -تعتمد عمى االستفادة مف كؿ المنجزات الحضارية.
ج  -لف تأتي بخدمات جديدة ،بؿ ستعمؿ عمى تغيير النظـ المعمكؿ بيا.
د  -تأتي عممية التطكير مف خالليا في شكؿ طفرات ىائمة النمك كليس بصكرة خطية أك
مكجو.
ق  -إف تأثيرىا لف يقتصر عمى ما تقكـ بو مف أفعاؿ ،بؿ ستغير كؿ ما ىك بداخمنا.
كاشار ابراىيـ بدراف الى مزايا اخرل حددىا فى :
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احتمت الركبكتات مكانة متميزة كمتقدمة إلى الدرجة أف العديد مف األعماؿ كالمنتجات
تنفذ مف خالؿ األنظمة الذكية.



بدأ الذكاء االصطناعي يحؿ محؿ اإلنساف في كثير مف األعماؿ.

 االرتباط بيف المصانع كاألكاديميات؛ حيث أصبح كالىما مدرسة كمختب ار لمتعميـ كاإلبداع
المشترؾ.


أصبح التكاصؿ المجتمعي كنقؿ كتخزيف كتداكؿ المعمكمات كالبيانات منفتحا بال حدكد.

 تكسع اإلنساف في استعماؿ أنظمة جديدة مف خالؿ أنظمة رقابية كتحكـ كاتصاالت
محمكلة مما أتاح الفرصة لممناقشة العالمية عمى مستكل الكظيفة الكاحدة كالعمؿ الكاحد.


تطبيقاتيا عديدة كامتدت الى كؿ مجاالت الحياة
كتكضح الصكرالتالية ابرز تطبيقاتيا
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ثاىًا  :الجىزَ الصياعًُ السابعُ واىعهاساتَا علِ ميظىمُ التعلًه :
انطالقا مف أف التعميـ ىك البكابة الممكية الرئيسية لدخكؿ ىذا العصر الذل يمثؿ
التحدل األكبر فى القرف الحادل كالعشريف كالتمكيف فيو ،فاف الثكرة الصناعية الرابعة ،
ينبغي أف تقابميا ثكرة في التعميـ  ،كليس مجرد تطكير أك تغيير ،إذ إف مفرداتيا تفرض
تأىيؿ المعمـ تكنكلكجيان ،كتمكينو تقنيان  ،فيك يعد الكرقة «الرابحة» في المستقبؿ الرقمي،
لبناء

أجياؿ

تكاكب

متطمبات

تمؾ

الثكرة.

كلقد اكدت دراسات عديدة عمى أنو يكجد ارتباط كثيؽ بيف التعميـ كالتدريب كالبحث
العممى كمكاكبة متطمبات الثكرة الصناعية الرابعة  ،كىك ما يتطمب ضركرة أف يستكعب
التعميـ آفاؽ تمؾ الثكرة الصناعية  ،كالتكافؽ كالتكيؼ مع معطياتيا بمنظكمة تعميمية
متكاممة  ،كبسمـ تعميمي مرف كمتنكع ؛ بحيث يفتح أماـ األجياؿ أبكاب التعميـ المستمر،
كيستكشؼ معيـ آالؼ التخصصات الدقيقة التي يحفؿ بيا العصر الجديد كيصؿ بيـ ،
إلى آالؼ فرص العمؿ التي تتيحيا ليـ اآلفاؽ العممية كالعممية المرتبطة بتمؾ الثكرة ،
ككذلؾ ضركرة أف تتضافر الجيكد بيف القائميف عمى التعميـ كالعامميف في مجاؿ تطكير
التكنكلكجيا؛ لتكظيؼ منتجاتيا لتخدـ العممية التعميمية ،بإضافة التشكيؽ كالفضكؿ
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لعناصر البيئة التعميمية مف مكاد المنياج الدراسي ،كفصكؿ الدراسة ككسائؿ تكاصؿ فاعمة
بيف المعمـ كالمتعمـ؛ بحيث تمبي االحتياجات الفردية لكؿ طالب.
أف تطكير منظكمة التعميـ لتكاكب الثكرة الصناعية الرابعة أصبح احتياجا ضركريا
ممحا لتحقيؽ إصالح التعميـ الذم يعد مف دعائـ التنمية  ،كخصكص بعد االنتقاؿ مف
االقتصاد القائـ عمى المعرفة إلى االقتصاد القائـ عمى الذكاء االصطناعي ،الذم ىك أحد
محركات كمخرجات الثكرة الصناعية الرابعة حتى تتمكف المجتمعات مف استيعاب التحكالت
االقتصادية االجتماعية كالتكنكلكجية في العصر الرقمي مما يمقي المسؤكلية عمى منظكمة
التعميـ بضركرة ت زكيد الطالب بميارات العمكـ كالتكنكلكجيا كاليندسة كالرياضيات
كميارات الذكاء االصطناعي التي سيزيد الطمب عمييا مع تنامي االعتماد عمى الركبكتات.
أف الحاجة الستجابة منظكمة التعميـ لتحديات الثكرة الصناعية الرابعة أمر
ضركرم نظ ار لقكة تأثيرىا في شتى الجكانب االجتماعية كالبيئية  ،مما ينعكس ذلؾ عمى
أنو سيككف ىناؾ احتياج ممح إلى تغييرات جكىرية في مناىج العمكـ كالتكنكلكجيا لتطكير
قدرات الطالب في المجاالت الناشئة مثؿ الجنيكـ كالنانكتكنكلكجي كالبيكتكنكلكجي ككذلؾ
الركبكتات ،مما يستكجب إعادة النظر في المناىج التقميدية مثؿ البيكلكجيا كالفيزياء
كالكيمياء.
كمف أجؿ تحقيؽ اتحاد كادماج مبادئ الثكرة الصناعية الرابعة فى مجاالت التعميـ
فعمينا تعزيز مستكل تدريس العمكـ التطبيقية كالتقنيات المتقدمة كالحديثة كالتركيز عمى
مستكل االحترافية كالمينية فى المؤسسات التعميمية كتحكيؿ المؤسسات التعميمية إلى
مراكز بحثية عالكة عمى إطالع المتعمميف عمى التجارب العالمية ككؿ ذلؾ سيفتح آفاقان
أكسع كمكاكبة مستمرة لنتائج كتطبيقات ىذه الثكرة كلتصبح غاية التعميـ تتعمؽ بصناعة

عالـ صحى كآمف كأكثر تنكعان.

كنتيجة لما سبؽ ذكره كجب االىتماـ بأىداؼ التعميـ كنكعيتو ليصبح ىدؼ التعميـ

ليس رفع مستكل الكعى االجتماعى كالثقافى فقط بؿ تكظيؼ كبرمجة المعرفة عمى أسس
تنافسية مممكسة  ،اضافة الى عرض لبرامج كالمبادرات الناجحة ذات الصمة بالثكرة
الصناعية الرابعة  ،انشاء مركز كمختبرات لمربكرت  ،ادراج مفاىيـ كتقنيات الثكرة فى
المناىج كالمقررات  ،اعتماد طرؽ التدريس عمى التقنيات كاالمكانات التى تتيحيا تمؾ
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الثكرة  ،كالتاكيد عمى اخالقيات كقيـ الثكرة الصناعية الرابعة كما يجب مراعاتو نحك
االلتزاـ بتمؾ االخالقيات فى ظؿ مف نشيده مف ممارسات يمكف تشكؿ خطراالبشرية كميا
خاصة فى مجاؿ التسمح كالحركب كانتياؾ الخصكصية  ،تطكير البنية التكنكلكجية
كالمعمكماتية لمؤسساتنا المجتمعية كالتعميمية خاصة.
كقد اشارت احد المؤتمرات العربية التى عقدت لدراسة كيفية التعامؿ مع متطمبات
الثكرة الصناعية الرابعة كتطبيقاتيا الى ضركرة االتى:
التغيرات المتكقعة في مختمؼ
 .5صياغة استراتيجية مشتركة عمى مستكل الدكلة تراعي
ّ
المجاالت في ظؿ الثكرة الصناعية الرابعة
 .6مكاكبة النظاـ التعميمي لتكجيات الثكرة الصناعية الرابعة كذلؾ بتطكير جميع عناصر
المنظكمة التربكية  ،كتطكير برامج إعداد المعمميف في مؤسسات التعميـ العالي بما
يتماشى كمتطمبات الثكرة الصناعية الرابعة.
 .7تب ّني كزارة التربية كالتّعميـ خطّة تدريبية متكاممة تيدؼ إلى تصميـ برامج تعميمية كتدريبية
تتالءـ كطبيعة المرحمة القادمة في ظؿ الثكرة الصناعية الرابعة  ،كتكجيو العامميف في
الحقؿ التربكم عمى التنمية الذاتية المستدامة ،بما يؤىميـ لمكاكبة العمؿ بمتطمبات ىذه
الثكرة.
 .8تزكيد البيئة المدرسية بتقنيات كمحركات الثكرة الصناعية الرابعة  ،كتنمية كعي الطمبة
بمتطمبات التعمـ في عصر الثكرة الصناعية الرابعة مف خالؿ مختمؼ الفعاليات التربكية
،كدعـ العامميف في الحقؿ التربكم عبر تزكيدىـ بأدكات االبتكار كالبحث العممي لالرتقاء
بمياراتيـ في تطبيقات الثكرة الصناعية ال رابعة ،كنشر الكعي لدييـ بتقنيات كتطبيقات
الثكرة الصناعية الرابعة.
 .9تبادؿ الخبرات كالتجارب المحمية كالدكلية كاآلراء المطركحة حكؿ تكظيؼ تقنيات الثكرة
الصناعية في مجاؿ التعميـ.
 .:دراسة كالبحث عف أفضؿ الممارسات في إدراج مفاىيـ كميارات كمعارؼ الثكرة الصناعية
الرابعة في المناىج كطرائؽ التدريس،كافة االنشطة كالممارسات التربكية.
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; .اعداد برامج إعالمية ىادفة لنشر ثقافة الثكرة الصناعية الرابعة  ،كتكظيؼ تقنية النانك في
العممية التعميمية  ،كادخاؿ محركات ىذه الثكرة في المناىج التعميمية  ،كتدريب المعمميف
عمى تقنياتيا.
< .تصميـ ب ارمج تدريبية لمكظائؼ اإلشرافية كاإلدارية كالكظائؼ المرتبطة بيا  ،كتكظيؼ
تقنيات كمحركات الثكرة الصناعية الرابعة في مناىج كطرؽ التدريس  ،كأف عمى المدارس
التحكؿ التدريجي مف البيئة المدرسية التقميدية إلى البيئة المدرسية المكاكبة لمتطمبات
ىذه الثكرة.

أشًاْ جيب علِ نل مدزسُ الكًاو بَا للتخضري للجىزَ الصياعًُ السابعُ :
اشار العديد مف الباحثيف الى اف قادة الشركات ليسكا الكحيديف الذيف يحتاجكف إلى
التفكير في كيفية التكيؼ مع العالـ الجديد الذم تستيؿ بو الثكرة الصناعية الرابعة .يجب
عمى المعمميف كالمدارس كالمسؤكليف الحككمييف كأكلياء األمكر إعادة التفكير في التعميـ
ككيفية تحضير الجيؿ القادـ التخاذ االستفادة مف عدد كبير مف الفرص كالتغمب عمى
التحديات التي يتيحيا التغيير التكنكلكجي المتزايد باستمرار .فيما يمي بعض التغييرات التي
تحدث بسبب الثكرة الصناعية الرابعة كثمانية أشياء يجب عمى كؿ مدرسة القياـ بيا لمتحضير
لمثكرة الصناعية الرابعة.
ف الثكرة الصناعية الرابعة سكؼ تغير بشكؿ كبير الطريقة التي نتعامؿ بيا مع بعضنا
البعض  ،كالعيش كالعمؿ كتعميـ أطفالنا .يتـ تمكيف ىذه التحكالت مف خالؿ التقنيات الذكية ،
بما في ذلؾ الذكاء االصطناعي  ،كالبيانات الضخمة  ،كالكاقع المعزز  ،ك ، blockchain
كانترنت األش ياء  ،كاألتمتة .تعمؿ ىذه التقنيات عمى تعطيؿ كؿ صناعة في جميع أنحاء العالـ
بسرعة غير مسبكقة .لكي يككف أطفالنا مستعديف لالنخراط في عالـ بجانب اآلالت الذكية ،
سكؼ يحتاجكف إلى التعميـ بشكؿ مختمؼ عف الماضي.
كقد اكد  Bernard Marrعمى < ميارات يجب عمى النظاـ التعميمى كال مدرسة
اك جامعة اف تقكـ بيا استعدادا لمتحضير لمثكرة الصناعية الرابعة كالتكيؼ معيا 8Things
Every School Must Do To Prepare For The 4th Industrial
Revolution
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 .5إعادَ تعسيف الغسض مً التعلًهRedefine the purpose of education :
تعد األىداؼ التعميـ ية قمب العمؿ التربكم كجكىره ،حيث ت تخاصب فييا معطيات ،
شا ،فإف التعميـ ال بد أف
الفكر بمعطيات الكاقع ،كلما كانت الثكرة الصناعية الرابعة كاقعا معي ن

بناء عمى
تككف أىدافو مكاكبة ىذا التحكؿ التكنكلكجي.طكاؿ الكقت  ،تطكر الغرض مف التعميـ ن
احتياجات المجتمع خالؿ تمؾ الفترة.
كبما أف ىناؾ تغييرات مجتمعية حدثت في المجتمع متمثمة في تمؾ الثكرة الصناعية
الرابعة  ،مما أكجب عمى التعميـ مكاكبة ىذا التغيير الحادث حتى يتكيؼ مع المستقبؿ؛ كعميو
فإف أىداؼ التعميـ يجب أف تتبدؿ كتتطكر حيث ستسعى منظكمة التعميـ نحك تحقيؽ األىداؼ
التي تساعد المتعمميف عمى التكيؼ كالتجاكب مع متغيرات كتطكرات ىذا العصر ،كالبحث عف
تنمية ميارات التفكير النقدم لدل المتعمميف ليككنكا شركاء في ىذا التطكر السريع المذىؿ.
.6

تطىيس حتشني تعلًه العلىو والتهيىلىجًا والسياضًات

: Improve STEM

education
حيث يحتاج تعميـ العمكـ كالتكنكلكجيا كاليندسة كالرياضيات إلى التحسيف في جميع
المجاالت بغض النظر عف مستكيات الدخؿ أك العمر أك الجنس .ليس ىناؾ شؾ في أف كؿ
عامؿ في المستقبؿ سيحتاج إلى بعض الميارات الفنية  ،كىناؾ ما يبرر التحسف في تعميـ
 ، STEMكلكف مف الميـ أف نالحظ أننا يجب أال نتبنى نأيا مف العقميات .ما زلنا بحاجة إلى
مساعدة الطالب عمى فيـ القيـ التي ستساعدنا عمى تعمـ كيفية استخداـ ىذه التكنكلكجيا
الجديدة أخالقيا كمعنكيا ؛ لذلؾ  ،فإف تدريب المتخصصيف في العمكـ اإلنسانية سيظؿ
ضركريا .في الكاقع  ،كفقنا لتقرير مستقبؿ الكظائؼ < 635الصادر عف المنتدل االقتصادم
ن
العالمي  ،فإف المديريف التنفيذييف يرغبكف في المكظفيف ذكم التفكير الناقد كميارات التعاكف
أكثر مف أكلئؾ الذيف لدييـ ميارات تقنية.
.7

تطىيس الكدزات البصسيُ : Develop human potential :
ف عمى الرغـ مف أف اآلالت تتقف العديد مف المياـ التي يؤدييا عادة البشر  ،ال يزاؿ

الناس أكثر ميارة في المساعي اإلبداعية  ،كالخياؿ  ،كالتفكير النقدم  ،كالتفاعؿ االجتماعي
 ،كالبراعة البدنية .يحتاج النظاـ التعميمي لممستقبؿ إلى تطكير ىذه القدرات الكامنة لدل
البشر  ،بحيث يككنكف مجيزيف لمشراكة مع اآلالت في المستقبؿ بدالن مف التنافس معيا.
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.8

التهًف مع مناذج التعله مدّ احلًاَ :

: Adapt to lifelong learning

models
في كتابو "فيكتشر شكؾ"  ،كتب ألفيف تكفمر" :لف يككف األميكف في القرف الحادم
كالعشريف ىـ أكلئؾ الذيف ال يستطيعكف القراءة كالكتابة  ،بؿ أكلئؾ الذيف ال يستطيعكف التعمـ
 ،كالتعمـ كالتعمـ" .ال يقتصر األمر عمى حقيقة أف اآلالت ستتكلى الكظائؼ التي يقكـ بيا
البشر اليكـ  ،كفقنا لتقرير معيد ديؿ لمتكنكلكجيا كالمعيد لممستقبؿ ) ، )IFTFفإف  <9في
المائة مف الكظائؼ في عاـ  6373غير مكجكدة حتى اآلف.

لـ يعد باإلمكاف إنياء التعميـ المنظـ بعد مغادرة المدرسة أك الكمية  ،بؿ يجب أف
يصبح التعميـ مسعى مدل الحياة  ،كيجب أف تتطكر مصادر التعميـ لتكفير تمؾ الفرص.
ستككف السما ت مثؿ اإلبداع كالفضكؿ كالتفكير في التصميـ ضركرية لمقكل العاممة في
كظيفيا كلف ينمككا إال مف خالؿ دكر كاحد  ،لذلؾ تصبح
مسار
نا
المستقبؿ .لف يبدأ األشخاص
ن
ضركريا.
أمر
رعاية المتعمميف المؤىميف مدل الحياة نا
ن

.9

تغًري تدزيب املعلنني Alter educator training :

:

قديما قاؿ الفيمسكؼ األمريكي جكف ديكم" :إذا عممنا طالب اليكـ كما عممنا األمس
غدا ، ".كنسب الى االماـ عمى رضى اهلل عنو فى كتابو نيج البالغة قكلو
 ،فنحف نسمبيـ ن
التقصركا ادابكـ البنائكـ عمى ادبكـ فانيـ مخمكقكف لزماف غير زمانكـ  ،كاف كاف البعض قد
نسبيا إلى سقراط ،كالشيرستاني في الممؿ كالنحؿ ،كابف القيـ في إغاثة الميفاف ،بمفظ :ال
تكرىكا أكالدكـ عمى آثاركـ ،فإنيـ مخمكقكف لزماف غير زمانكـ ،ككذلؾ نسبت إلى أفالطكف ػ
كما في التذكرة الحمدكنية بمفظ :ال تجبركا أكالدكـ عمى آدابكـ فإنيـ مخمكقكف لزماف غير
زمانكـ .
عمى الرغـ مف أنيـ عاشكا قبؿ بداية الثكرة الصناعية الرابعة  ،فإف كمماتيـ مناسبة
جدا اليكـ  ،بدالن مف قياـ المدرسيف بتكزيع المعمكمات عمى الطالب الذيف يحفظكنيا بعد ذلؾ
ن
 ،سيصبح المعممكف مرشديف لمساعدة الطالب عمى تسييؿ عممية التعمـ كخطكط االستفسار
الخاصة بيـ .يجب تبني الفشؿ كخطكة أساسية لمتعمـ ،

باإلضافة إلى ذلؾ  ،سيككف

تخصيصا  ،كالذم سيتـ دعمو مف خالؿ جمب تقنيات مثؿ الذكاء االصطناعي
التدريس أكثر
ن
كالتعمـ اآللي .
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.:

جعل املدازس واجلامعات مهاىيا لصياعُ االبداع واالىتاج مً صاىعٌ املدازس: Make :

schools makerspaces
مف خالؿ ال سماح لمطالب بممارسة فضكليـ كميارات حؿ المشكالت كالفضكؿ كتكرار الفشؿ ،
تحتاج المدارس إلى تكفير بيئات تعميمية ستمكف الطالب مف أف يككنكا مبدعيف يستخدمكف
مجمكعة كاسعة مف األدكات المادية كالرقمية .يمكف أف يساعد ىذا في تزكيد األطفاؿ بحب
التعمـ الذم سيتيح ليـ فيـ عالميـ مف خالؿ تجارب عممية تؤكد عمى التعاكف كاإلبداع.
; .الذىف الدكلي  :بمعنى تككيف الذىف كاعداده لالىتماـ بالبعد الدكلى فى التعميـ
: International mindfulness
ففي ظؿ عالـ رقمي مترابط  ،سيحتاج مكظفك المستقبؿ إلى عقمية عالمية  ،يجب
عمى المدارس كالمعمميف تكييؼ التعمـ ألخذ ذلؾ في االعتبار ،عمى سبيؿ المثاؿ  ،قد ال يتـ
تدريس التاريخ مف منظكر دكلة كاحدة بؿ باألمثمة مف جميع أنحاء العالـ ؛ كبدالن مف تدريس

دائما  ،يجب عمى المدارس أف تنظر في الطمب الدكلي كلغات
نفس المغات التي تـ تدريسيا ن
األسكاؽ الناشئة  ،ىذا ما يطمؽ عميو تدكيؿ التعميـ  ،مف خالؿ إحداث نكع مف الحراؾ
الدكلي المتبادؿ كالمتكازف بيف مؤسسات التعميـ القكمية كبيف غيرىا مف نظـ التعميـ العالي
العالمية  ،كدمج األبعاد الدكلية كالبيف ثقافية في كظائؼ التعميـ  ،مف خالؿ مجمكعة مف
اآلليات كاألنشطة التي تضمف حراؾ الطالب كأعضاء ىيئة التدريس ،كالبرامج التعميمية ،
كالمناىج كالمقررات الدراسية ،كالبحث العممي ،كبرامج خدمة المجتمع  ،ذات الطابع الدكلى .

.8

تغًري التعلًه العالٌ : Change higher education :
مف خالؿ تقميؿ المدة التي يستغرقيا الطالب لمحصكؿ عمى الدرجات العممية  ،إلى

إقامة عالقات أقكل بيف مؤسسات التعميـ العالي كالصناعة  ،يجب إجراء تغييرات في تعميمنا
بعد المرحمة الثانكية إلعداد الطالب لمثكرة الصناعية الرابعة بشكؿ كاؼ  ،خالؿ الثكرة
مزيدا مف
تركيز  ،كستكفر الكميات
نا
الصناعية الرابعة  ،ستصبح مؤىالت الكمية أقصر كأكثر
ن
التعميـ مدل الحياة مع مؤىالت معيارية لما بعد التخرج طكاؿ الحياة العممية لألفراد  ،سيؤثر
أيضا عمى الكيفية التي ستحتاج بيا مستكيات التعميـ السابقة إلى تعديؿ إعدادىـ
ىذا ن
الجامعي .
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كمف ابرز التغييرات اإليجابية التى بدات تترسخ في التعميـ العالي عمى نطاؽ صغير.
أثبتت ىذه االبتكارات كالتحديثات كطرؽ التركيز في التفكير في التعميـ العالي نجاحيا في
المدارس الفردية  ،مما أدل إلى نتائج أفضؿ لمطالب كبالتالي لالقتصاد ككؿ .إذا أمكف ألفكار
كيذه أف ترسخ عمى نطاؽ أكسع خالؿ السنكات المقبمة  ،فقد يصبح التعميـ العالي أكثر
فاعمية لمطالب كالمربيف كأصحاب العمؿ كمف ابرز تمؾ التغييرات :

ا  -تهجًف اخلربَ األنادميًُCondensing the academic experience :
أساسيا لمنجاح الكظيفي .كلكف
متطمبا
تعتبر الشيادة التقميدية التي تدكـ أربع سنكات
ن
ن
في مجمكعة كاسعة مف المجاالت  ،فإف أربع سنكات مف التعميـ العالي ال لزكـ ليا  ،بدالن

مف مطالبة الطالب بتمديد تعميميـ بشكؿ تعسفي عمى مدار أربع سنكات  ،يجب تشجيع بدائؿ

تركيز كبأسعار معقكلة كعممية.
نا
أكثر
عالكة عمى ذلؾ  ،يمكف أف يمنع قسط التأميف الممنكح عمى درجة لمدة أربع سنكات
العديد مف األشخاص الذيف ليس لدييـ الكسائؿ أك الفرصة لتأخير حياتيـ المينية لمدة أربع
سنكات مف الحصكؿ عمى نفس مستكل النجاح الذم يحصؿ عميو أقرانيـ .حكالي  > :3مف
طالب الجامعات بدكاـ كامؿ فشؿ في إكماؿ شياداتيـ في أربع سنكات .كتنطبؽ ىذه الحجة
أيضا عمى كميات الدراسات العميا  ،مثؿ كمية الحقكؽ  ،حيث يكجد في جكىرىا تدريب تقني
ن
يمكف إكمالو خالؿ عاميف بدالن مف ثالث سنكات.

يعد  La Grande Ecole du Numeriqueجزنءا مف نظاـ grande écoles
في فرنسا  ،كىك عبارة عف شبكة مف برامج التدريب الرقمية القصيرة المجانية التي ال تتطمب

متطمبات مسبقة .تستيدؼ ىذه البرامج عمى كجو التحديد الشباب كتيدؼ إلى تدريب
 53333شخص بحمكؿ نياية عاـ <.635

ب  -التخلص مً الرتنًز علِ أوزام االعتناد Doing away with focus on :
credentials
كفقنا لػ  ، The Atlanticارتفع متكسط مستكل التعميـ عبر  933فئة مينية بمقدار

 5.6عاـ مف منتصؼ السبعينيات إلى منتصؼ التسعينيات .خالؿ نفس الفترة  ،التعميـ
المطمكب لشغؿ ىذه المناصب لـ يرتفع ،كالنتيجة ىي أف العماؿ حصمكا عمى (كدفعكا مقابؿ)
المزيد مف التعميـ لمقياـ بنفس الكظائؼ.
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إذا كانت المدارس كأرباب العمؿ يركزكف بدرجة أقؿ عمى أكراؽ االعتماد التي ال تؤثر
بشكؿ كبير عمى االستعداد الفعمي لمكظيفة  ،فسيتـ تشجيع الباحثيف عف عمؿ عمى تحسيف
مؤىالتيـ بطرؽ أخرل  ،مثؿ مف خالؿ الدكرات عبر اإلنترنت كبرامج شيادات االعتماد
كالتعميـ الذاتي كريادة األعماؿ .
مع كجكد مكاقع في باريس كساف فرانسيسكك  ،يعد  86بمثابة إعادة تصميـ كاممة
لمتعميـ العالي .ال يقتصر األمر عمى عدـ تقديـ بيانات اعتماد  ،كلكف ليس لدل كمية اليندسة
أيضا أساتذة أك فصكؿ ،يتكلى الطالب مسؤكلية تعميميـ الخاص كيتـ تقييـ مشاريعيـ مف
ن
قبؿ أقرانيـ.
كفى ىذا االطار ترل نادية جماؿ الديف (<)635انو قد اف االكاف لمتكقؼ بشاف
التفكير فى ايجاد مؤسسات جديدة يمكف اف تحتكل كؿ انكاع التعميـ كتحقؽ اىدافو يككف
اليدؼ منيا ليس الحصكؿ عمى الشيادة الرسمية التى تصدرىا اك الدرجة العممية التى تؤىؿ
ليا  ،كلكف تعترؼ ايضا بكؿ انكاع المعارؼ كالمعمكمات كالكفايات المتراكمة لدل المتعمـ دكف
تكقؼ اماـ مف ايف اكتسبيا ؟ كال كيؼ تعمـ ؟

ج  -ذلاذاَ حىافز الطالب واملؤسشات التعلًنًُ Aligning the incentives of :
students and educational institutions
تتمثؿ إحدل الطرؽ لمكاءمة حكافز الطالب كالمؤسسات التعميمية في التخمص مف
النماذج الدراسية التقميدية أك استكماليا باتفاقيات مشاركة الدخؿ ))ISAs

 ،مع ISA

يمكف لمطالب إكماؿ تعميميـ دكف عبء التعميـ العالي كسداد بدالن مف ذلؾ المدرسة بعد

التخرج مع نسبة مئكية محددة مف دخميـ .كالنتيجة ىي نظاـ يتجنب ديكف الطالب  ،كيخضع

المدارس لممساءلة عف نجاح الطالب  ،كيمنح المزيد مف الطالب الذيف ال يمكنيـ الحصكؿ
عمى التعميـ العالي فرصة االلتحاؽ بالمدارس التي يختاركنيا.
تماما" مع
يقع معيد أكيال في ركاندا  ،كيصؼ نفسو بأنو كمية نسائية "مختمفة
ن
التركيز األكاديمي عمى االستدامة .أقاـ معيد أكيال شراكة مع شركة تشانسف في ألمانيا لتقديـ
تمكيؿ  ISAلمميف المطمكبة مثؿ أنظمة المعمكمات  ،كادارة الضيافة  ،كادارة األعماؿ كريادة
األعماؿ.

د  -إقامُ عالقات أقىّ بني الصياعُ والتعلًه Aligning the incentives of :
students and educational institutions
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عندما تشارؾ معاىد التعميـ العالي في الصناعة  ،يستفيد الجميع .يحصؿ الطالب
كتحسف المدارس مف أىمية
عمى زيادة فرص الكصكؿ إلى المرشديف كالتدريب الداخمي ،
ّ
مناىجيـ الدراسية  ،كتحصؿ الشركات عمى المجمكعة األكلى مف المكاىب المتنامية.
 ، Hylandشركة برمجيات مقرىا أكىايك  ،تتعاكف مع مؤسسة التعميـ العالي
المحمية  ،باإلضافة إلى المدارس المتكسطة كالثانكية .مف خالؿ التعميـ المشترؾ كمحاضرة
الضيكؼ كرعاية مشاريع الفريؽ كتقديـ التكجيو  ،يعد الفكز لمطالب كىايالند .عالقات أقكل
تعني نتائج أفضؿ لمطالب كخط أنابيب تكظيؼ لمشركة.

ه  -تيفًر والتىسع فِ التعله الكآه علِ املصازيع Implementing project-based :
learning
تتطمب الكظائؼ الحديثة اإلبداع كالتفكير النقدم كميارات التعامؿ مع اآلخريف كقدرة
الكتابة كميارات العرض كالتفاكض .صياغة كتقديـ حجة منطقية  ،كطرح األسئمة الصحيحة
كالبحث عف اإلجابات  -ىذه ىي الميارات التي يجب تدريسيا جنبا إلى جنب مع أم نكع مف
التعميـ التقني.
تتمثؿ إحدل طرؽ دمج ميارات العالـ الحقيقي في الفصؿ الدراسي في التعمـ القائـ
عمى المشاريع .مف خالؿ جعؿ الطالب يخططكف كينفذكف مشركعاتيـ الخاصة  ،يتعممكف
العمؿ كما يفعمكف في سكؽ العمؿ المتطكر باستمرار لدينا.
 Make Schoolمقرىا في ساف فرانسيسكك  ،ىي درجة البكالكريكس األكلى مف
نكعيا في عمكـ الكمبيكتر التطبيقية .يتـ التعامؿ مع الطالب كمطكريف صغار كالمشاركة في
التعمـ القائـ عمى المشاريع مف خالؿ منيج يمزج بيف الفنكف الحرة كعمكـ الكمبيكتر كتنمية
الشخصية.
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متطمبات تطكير منظمة التعميـ لتتكاءـ مع متطمبات الثكرة الصناعية الرابعة يستمزـ
تكفير مجمكعة مف المتطمبات حددىا ىاشـ فتح = 635فيما يمى :

أوال  :تصسيعات قاىىىًُ Legal Legislation
نظ ار ألف الثكرة الصناعية الرابعة تتميز عف كافة الثكرات السابقة عمييا باؿ تقنيات
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التكنكلكجية الذكية حيث سيحؿ الركبكت محؿ اإلنساف ،كبسبب ىذا التقدـ التقني الذكي،
فإنيا ال تخمك مف مخاطر قانكنية  ،مما يستمزـ تكفير تشريعات قانكنية حتى يمكف أف تتـ
كتنفذ تقنيات الثكرة الصناعية الرابعة كفؽ ضكابط قانكنية كبدكف انتياؾ لمقانكف مراعاة
لمخصكصية الشخصية لمحكاسيب كانترنت األشياء  .ألف الذكاء االصطناعي عمى أبكاب
التعميـ في مصر كذلؾ ادعى إلصدار بعض التشريعات المتعمقة بالتحكؿ الرقمي  ،كالتقنيف
ميـ حتى تنمك ىذه الثكرة الصناعية في ظؿ القانكف ككفؽ إحكامو مع مراعاة أف تككف
التشريعات القانكنية مرنة

لتتعامؿ مع التطكرات التقنية في أم مكاف كزماف كليستفيد

طرفنا العممية التعميمية مف مخرجات الثكرة الصناعية كترتقي الحياة كتتطكر بعيدا عف

المخاطر القانكنية.

ثاىًا  :تىفري مًجام أخالقٌ Ethical Convention
مف الضركرل ضركرة االلتزاـ بكضع ميثاؽ أخالقي لمستخدمي تقنيات الثكرة
الصناعية الرابعة مع فرض حد أدنى مف المعايير األخالقية حتى يمتزـ بيا المستخدمكف مف
الطالب كالمعمميف  ،اف البشرية اصبحت فى ظؿ الفجكة بيف كيفية استخدامنا الفعمى لتقنيات
الثكرة الصناعية الرابعة ك الذكاء االصطناعى كبيف ما يجب اف يستخدـ مف اجمو  ،فى حاجة
الى البدء فى دراسة القضايا االخالقية بتحديد القضايا االخالقية كالقانكنية كالتداعيات
المجتمعية لتطبيقات الذكاء االصطناعى بيدؼ ادارة مخاطرىا بشكؿ مناسب يساعد فى تحقيؽ
الجكانب االيجابية كىى عديدة  ،كتطكير سياسات كادارة كتنظيمو بطريقة ذكية لضماف اف
يعكد بالنفع عمى المجتمع كافراده كيحافظ عمى القيـ االخالقية كالمجتمعية  "،فال كجكد لتقنية
سيئة ..بؿ يكجد مستخدمكف سيئكف".
ثالجًا  :إعادَ اليظس يف بسامج تهىيً وإعداد الطالب المعمميف بكميات التربية ككذلؾ الكميات
المناظرة مف حيث تعديؿ المكائح كتضمينيا مقررات تتالءـ مع مستجدات الثكرة الصناعية
الرابعة كالخاصة بمجاالت الذكاء االصطناعي كتطبيقاتو ،مثؿ فمسفة الذكاء االصطناعي،
الذكاء االصطناعي كقضايا العصر ،أخالقيات الركبكت ،كغيرىا عمى أف تككف إجبارية لجميع
الطالب بدالن مف المقررات االختيارية الثابتة بمكائح كميات التربية كقد تتشابو مكضكعاتيا مع

المقررات التربكية األساسية كالمدرسة كالمجتمع كأصكؿ التربية السكانية كالثقافة العممية
كميارات التعمـ كاالستذكار كالتربية الدكلية كغيرىا.
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زابعا  :استخداث بسامج جديدَ بهلًات الرتبًُ تقدـ لمطالب في صكرة أك شكؿ دبمكمات
مينية سكاء لمدة سنة كاحدة أكأربع سنكات حتى يككف ىناؾ استجابة لمقتضيات الثكرة
الصناعية الرابعة.
خامشا  :بدالً مً اإلجابُ الفلشفًُ علِ سؤال ملاذا ىعله ؟ أصبح يثار اآلف سؤاالف ...ماذا
نعمـ ؟ ككيؼ تعمـ ؟ فيجب االىتماـ بتفعيؿ ىذيف السؤاليف مف خالؿ مناىج تعميـ تكاكب
المستقبؿ مستجدات الثكرة الصناعية الرابعة ،كالعمؿ عمى إضافة الجديد لمكاجية التقدـ
العممي كالتكنكلكجي ،مع االىتماـ باالنترنت األشياء في بيئة التعمـ الذكي.
سادسا  :تىفري البيًُ التختًُ  Infrastructureفي بيئات التعمـ الذكية مف حيث
كتطكير األجيزة التكنكلكجية كانترنت األشياء  IOTالشبكات بالمؤسسات التعميمية.

سابعا  :تىفري بسامج للتىعًُ بطبًعُ الجىزَ الصياعًُ وتكيًاتَا ونًفًُ االستفادَ ميَا فِ اجملال
التعلًنِ  ،نظ ار لقمة الكعي بمخرجات الثكرة الصناعية الرابعة المتمثؿ في الذكاء االصطناعى
كالركبكتات كانترنت االشياء كتعمـ االلة فيمزـ االىتماـ بالبنية الفكقية

Super High

instruction؛ كبنشر الكعي لدل القائميف عمى شئكف المنظكمة التعميمية حتى يككنكا
عمى عمـ كدراية بالتطكرات التكنكلكجية الحادثة كمستجداتيا.
ثاميًا  :أٌ تتشه طسيكُ تهىيً وإعداد املعله بالصنىل بحيث تتضمف عددا مف
الميارات كالخبرات كاألفكار التي تتطمبيا المجتمعات الرقمية مثؿ الذكاء االصطناعي كالتعمـ
العميؽ

نظـ المعمكمات الحاسب اآلؿ م كالتكنكلكجيا كعمى سبيؿ المثاؿ  :بجانب مقررات

عمـ المغة كالنحك ،يمكف إضافة
مقرر حكؿ[تمثيؿ المعرفة  ،كمعالجة المغات الطبيعية  ،عمى أف يقكـ بتدريس ىذه
المقررات أساتذة
كخبراء بكميات الحاسبات كا لمعمكمات كاليندسة  ،كىذا يعد مكاكبة لمتطكرات
التكنكلكجية الحادثة
في ظؿ الثكرة الصناعية الرابعة كعدـ الرككف إلى الجكانب التقميدية.
تاسعا  :تىفري بًُٔ تعلًنًُ ذنًُ تفاعلًُ  ،تعتمد عمى شبكات المعرفة االلكتركنية التي
تنتج التعمـ الذكي.
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عاشسا االستفادَ مً خربات الدول االخسّ فِ دلال تىظًف تطبًكات الجىزَ الصياعًُ السابعُ
والر ناْ االصطياعٌ في المؤسسات التعميمية بما يتناسب كالظركؼ البيئية المصرية.
حادٍ عصس  :ىصس ثكافُ االٍتناو بالتطىيس واستصساف املشتكبل  ،كذلؾ مف خالؿ عقد
دكرات تدريبية لمقائميف عمى شؤكف التعميـ كتزكيدىـ بكؿ جديد كالتدريب عمى تكظيؼ
ميارات الثكرة الصناعية الرابعة.
ثاىٌ عصس  :إجساْ حىاز دلتنعٌ يشارؾ فيو المسئكلكف عف التعميـ بمختمؼ قطاعاتو كبعض
أكلياء األمكر كفئات مف الطالب حتى ال يككف ىذا التطكير فكقيا  ،أم مف ٍ
اعمى  ،كيتجاىؿ
الفئات األخرل بشتى نكعياتيا المختمفة مثؿ المعمميف كغيرىـ في المجتمع المحمي ك المجتمع
المدرسي ،ككذلؾ أال يككف ىذا ا ؿ تطكير مفاج ئا سكاء لألفراد أـ المؤسسات التعميمية دكف
مبرر تربكم صريح حتى ال يككف ىناؾ تراجع عف ىذا التطكير مما يؤثر عمى صانعي القرار.
ثاىِ عصس  :التشىيل اجملتنعٌ لمنظكمة التعميـ مف خالؿ أدكات الثكرة الصناعية
الرابعة اإللكتركنية كخطة كاضحة المعالـ.
كالكاقع إف تطكير منظكمة التعميـ بشكؿ يكاكب التطكرات التكنكلكجية المعاصرة ،إنما
يعني تغيي ار جذريا في أىداؼ التعميـ كمناىجو كبيئات التعمـ كبرامج تككيف كاعداد المعمـ ،
لتككف مغايرة عما ىي عميو اآلف حتى تستكعب المستحدثات التكنكلكجية الجديدة  ،كىذا
يتكقؼ عمى تكفير البنية الفكقية أكالن لدل القائميف عمى شئكف تمؾ المنظكمة التعميمية ،يمييا

إمعاف النظر كالفكر في تييئة البنية اؿ تحتية مف حيث ت زكيدىا باألجيزة كاإلمكانات

التكنكلكجية لتتالءـ مع ىذا التطكير كالتجديد في العصر الرقمي.
ثالجا :االدكار التى ينبغى اف يؤدييا المعمـ لتييئة طالبو لمكاكبة متطمبات الثكرة
الصناعية الرابعة:
فى ضكء ما تـ عرضو عف العالقة الكاضحة بيف التعميـ كضركرة
تكييفو مع متطمبات الثكرة الصناعية الرابعة كفى ضكء التاكيد عمى الدكر الياـ لممعمـ فى تمؾ
الثكرة طالب العديد مف الدراسات بضركرة التركيز عمى تغيير ادكار المعمـ كاف يتجاكز دكره
الدكره التقميدل التمقينى ليكسب طالبو الميارات التى تمكنيـ مف التعامؿ مع متطمبات تمؾ
الثكرة ك الذل يمكف أف يساعد فى تكفير العمالة المدربة كالمؤىمة الستخداـ التكنكلكجيا فى
كافة مجاالت الحياة.
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ففي المجتمع القائـ عمى المعرفة كالرقمنة الذكاء االصطناعى كانترنت االشياء ،
يكاجو التعميـ ال تحدم اليائؿ المتمثؿ في االنتقاؿ مف التعميـ التقميدم إلى االبتكار المنيجي ،
معقدا في عالـ سريع التغير ؛ حيث المعرفة
يصبح دكر المعمميف في القرف الحادم كالعشريف
ن
كبير عمى احداث تحكال كبي ار فى أدكار المعمميف مف
طمبا نا
ال حصر ليا تقريبا  ،كىذا يفرض ن

ناقؿ الى لم معرفة بطريقة تقميدية إلى الدكر الحفاز كالتنسيقي لطالبو  ،يجب أف يككف
أيضا عف التعمـ
المعممكف مكجييف نحك التكنكلكجيا كمسؤكليف ليس فقط عف التدريس كلكف ن

 ،يجب أف يأخذكا في االعتبار احتياجات كؿ طالب في فصؿ دراسي غير متجانس  ،كخمؽ

بيئة تعميمية تركز عمى الطالب ا لتي تعزز اإلبداع كالفضكؿ  ،كالدافع التعمـ  ،كما يجب أف
بعيدا عف طريقة التفكير القديمة  ،أكالن كقبؿ كؿ شيء  ،مرك از
يككف تفكير المعمـ كتدريسو ن
عمى تنمية التفكير النقدم كاالبتكار كاالبداع لدل طالبو  ،كعمى أسمكب التعمـ لدييـ  ،باف
يككف دليال كمحف از لمساعدتيـ الطالب عمى تكجيو أنفسيـ في التعمـ كاالبتكار.
كمف ىنا تأتي أىمية كضركرة اف يتغير دكر المعمـ الذم يعد أىـ مككنات
منظكمة التعميـ ،كالمحكر الرئيسي لصناعة أجياؿ الغد ،بتفاصيمو كاتجاىاتو ،كلعؿ ذلؾ
يدعكنا اف نسأؿ أنفسنا أكالن :ىؿ معمـ اليكـ بمقكماتو كمياراتو المتاحة يستطيع أف يبني
أجياال تعي أبعاد تمؾ الثكرة كأىميتيا؟ كىؿ برامج االعداد كالتاىيؿ التي يتمقاىا بكميات التربية

 ،تعينو فعميان عمى إعداد أبنائنا لتمبية متطمبات الثكرة الصناعية الرابعة كالذكاء االصطناعي؟.

فاذا كاف دكر المعمـ فى ظؿ الثكرة الصناعية الرابعة يتمثؿ فى اعداد ككادر بشرية

قادرة عمى مكاكبة متطمبات تمؾ الثكرة كمتطمباتيا  ،فاف قيامو باداء ذلؾ الدكر يتطمب ضركرة
اف مؤىال لمقياـ بذلؾ مف خالؿ برامج اعداد تتفؽ كطبيعة ذلؾ الدكر  ،كىك ما يتطمب ضركرة
اعادة النظر فى مقررات كبراج اع داد المعمميف حتى تكاكب متطمبات تمؾ الثكرة كيستطيع
المعمـ اعداد طالبو لذلؾ .
كىنا يثار السؤاؿ التالى  :أم نكع مف المعمميف سكؼ تستمر في االزدىار في الثكرة
الصناعية الرابعة What kind of teachers will continue to flourish in the .
?Fourth Industrial Revolution
الثكرة الصناعية  8.3ىي مكضكع ساخف كرد ذكره في العديد مف
جميعا أف ىذه ثكرة في
المنتديات االقتصادية كاالجتماعية كالعممية كالتكنكلكجية .نعمـ
ن
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استنادا إلى اإلنجازات المتقدمة في مجاالت الذكاء االصطناعي  ،كالكاقع
التصنيع الذكي
ن
االفتراضي  ،كشبكات المحمكؿ  ،كانترنت األشياء ،) IoT) ( 6كالحكسبة السحابية، 7

كالطباعة ثالثية األبعاد ، 8كالتكنكلكجيا الحيكية ، 9كالتكنكلكجيا النانكية  ... ،مع اختراؽ
التقنية الرقمية .في ىذه الثكرة الجديدة ( ، )8.3فإف مفيكـ الفصكؿ االفتراضية  ،المعمـ
الظاىرم  ،سكؼ يصبح الجياز الظاىرم اتجاىا في العديد مف المدارس في الكقت القادـ .أم
نكع مف المعمميف سكؼ تستمر في الكجكد كالتطكر في ىذه الثكرة؟ ىؿ يمكف أف تتعايش
التقاليد كالتكنكلكجيا؟
في المجتمع القائـ عمى المعرفة كالرقمنة في القرف الحادم كالعشريف  ،يكاجو
التعميـ التحدم اليائؿ المتمثؿ في االنتقاؿ مف التعميـ التقميدم إلى االبتكار المنيجي .يفرض
كبير عمى تحكيؿ أدكار المعمميف  -نقؿ المعرفة بطريقة تقميدية إلى الدكر الحفاز
طمبا نا
ن
كالتنسيقي .في العصر الرقمي  ،تحكؿ دكر المعمـ مف مجرد كجية نظر إلى إدارة السمكؾ
االجتماعي كالعاطفة لمطالب  ،كمعمـ لمتعمـ لتصبح مكاطنا في التنمية المتكازنة .ناقؿ حركة
ميكانيكية لمطالب بدرجات مختمفة مف السرعة في البيئة الرقمية.
معقدا في عالـ سريع التغير ؛
يصبح دكر المعمميف في القرف الحادم كالعشريف
ن
حيث المعرفة ال حصر ليا تقريبا .يجب أف يككف المعممكف مكجييف نحك التكنكلكجيا
أيضا عف التعمـ .يجب أف يأخذكا في االعتبار
كمسؤكليف ليس فقط عف التدريس كلكف ن

2

الحوسبة السحابية  :شجكخ رشثط ث ٍٛاألعٓزح ٔانًشكجبد ٔاألدٔاد انًُزنٛخ انز ٙرشزًم ػهٗ يكَٕبد إنكزشَٔٛخ ٔثشايظ ٔيحشكبد،
ثبإلضبفخ إنٗ خبصٛخ ارصبل رزٛح نٓب عًٛؼب انزٕاصم فًٛب ثُٓٛب ٔانزفبػم ٔرجبدل انجٛبَبد.
 3اَزشَذ االشٛبء  :اسزخذاو شجكخ يٍ انخٕادو انحبسٕثٛخ ػٍ ثؼذ نحفظ انجٛبَبد انشخصٛخ ػهٗ اإلَزشَذ ػٕضب ػٍ انحبسٕة
انشخصًٚٔ. ٙكٍ نًسزخذو انحٕسجخ انسحبثٛخ – أٔ" انسحبثخ – "االسزفبدح يٍ خذيبد يزؼذدح يزبحخ ػجش اإلَزشَذ يضم يُصبد رطٕٚش
انجشايظ أٔ انخٕادو انحبسٕثٛخ أٔ راكشاد انزخز.ٍٚ
 4انطّجبػخ صالصّٛخ األثؼبد ْ ٙإحذٖ رمُٛبد انزصُٛغ ،حٛش ٚزى رصُٛغ انمطغ ػٍ طشٚك رمسٛى انزصبيٛى صالصٛخ األثؼبد نٓب إنٗ طجمبد
صغٛشح عذا ثبسزخذاو ثشايظ انحبسٕثٛخ ٔيٍ صى ٚزى رصُٛؼٓب ثبسزخذاو انطبثؼبد صالصٛخ األثؼبد ػٍ طشٚك طجبػخ طجمخ فٕق األخشٖ حزٗ
ٚزكٌٕ انشكم انُٓبئٙ
5
انزكُٕنٕعٛب انحٕٚٛخ ْٕ يغبل رطجٛم ٙثبألسبس ٚشركز ػهٗ ػهى األحٛبء ثغشض إسزخذاو انُظبو انح ٕ٘ٛف ٙإَزبط ُيُزظ أٔ إسزحذاس
خذيخ رُفٛذ اإلَسبٌ ثشكم أٔ ثآخشٚٔ ،شًم يغًٕػخ ْبئهخ يٍ انؼهٕو انحٕٚٛخ ِيضم :ػهى انٕساصخ ،انُٓذسخ انٕساصٛخ ،انكًٛٛبء انحٕٚٛخ،
ػهى األحٛبء انذلٛمخ \ انًٛكشٔثٕٛنٕع ،ٙانجٕٛنٕعٛب انغزٚئٛخ ،ػهى األعُخ ،ػهى األػصبة ،ػهى انًُبػخ ،ػهى انُجبد ٔػهى انحٕٛاٌ
ٔغٛشْى يٍ انؼهٕو حست يغبل انزطجٛك .ثبإلضبفخ ألٌ يغبل انزكُٕنٕعٛب انحٕٚٛخ ُٚذيظ يغ فشٔع أخشٖ يٍ انُٓذسخ ٔانًؼهٕيبرٛخ يضم:
انجشيغخ ،اإلنٛكزشَٔٛبد ،انًٛكبَٛكب ،ػهٕو انطبلخ ٔانكٓشثبء ٔغٛشْىٔ .كم رنك ػُذيب ُٚذيظ يغ أ٘ َظبو ح ٙنٓذف يب ٚكٌٕ ُيسًبِ:
ركُٕنٕعٛب انحٕٚٛخ.
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احتياجات كؿ طالب في فصؿ دراسي غير متجانس  ،كخمؽ بيئة تعميمية تركز عمى الطالب
التي تعزز اإلبداع كالفضكؿ  ،كالدافع التعمـ.
مف أجؿ التكيؼ مع الثكرة الصناعية  ، 8.3يحتاج الطالب إلى أف تككف
مجيزة بقدرات مبتكرة  ،كالتعمـ مدل الحياة كالكصكؿ إلى التكنكلكجيا الرقمية .مف أجؿ
االندماج كاالستجابة بنجاح لمعمؿ في المستقبؿ  ،كلذلؾ يجب عمى المعمميف تزكيد الطالب
بالميارات الخمس التالية :
اإلبداع : Creativity: :ىذا ىك أعمى مقياس تفكير في مقياس بنياميف بمكـ المعرفي
(مراجعة تصنيؼ بمكـ  .)6336 ،سيساعد التفكير اإلبداعي الطالب عمى إيجاد حمكؿ مرنة
تناسب ظركؼ التشغيؿ التي تخدـ احتياجات الخارج كاحتياجات الفرد عمى أفضؿ كجو.
مَازات التعاوٌ : Collaboration Skills: :ىذه ميارة ميمة في التكامؿ  ،يجب عمى
الطالب معرفة التعاكف كالتفاعؿ بيف اإلنساف كاإلنساف  ،كبيف اآلالت البشرية كالذكية بيدؼ
البقاء عمى قيد الحياة كالمعب كتطكير كتحقيؽ األىداؼ المشتركة.
التىاصل : Communication :ستككف القدرة عمى التكاصؿ كالتكاصؿ في العصر الرقمي
ىي المفتاح لتمكيف الطال ب مف الكصكؿ بسرعة إلى مخزف المعرفة كالتفاعؿ مع الناس
لتحقيؽ أىدافيـ.
التفهري الياقد : Critical thinking :ىك القدرة عمى تحميؿ كفيـ كتمخيص كالتفكير في
الذات لتكسيع المعرفة كتحسيف قدرة التفكير كالتكيؼ مع األفضؿ.
التعله املشتنس : Continuous learning :التعمـ مدل الحياة (تعمـ التعمـ ،
تعمـ العمؿ كتعمـ العيش) سيساعد الطالب عمى أف يككنكا مستعديف لتمقي كالكصكؿ إلى
قدرات ابتكارية جديدة ككذلؾ القدرة عمى التفكير في أنفسيـ كالكصكؿ إلييا.
اف قدرة المعمـ عمى اكساب طالبو نكعية مف المعمميف تستمزـ أف يككف تفكير
بعيدا عف طريقة التفكير القديمة  ،أكالن كقبؿ كؿ شيء  ،يجب أف يؤثر المعمـ
المعمـ كتدريسو ن
في التفكير النقدم كأسمكب التعمـ لدل الطالب .ليست قيمة المعمـ محاضرة بؿ ىي دليؿ
كمحفز لمساعدة الطالب عمى تكجيو أنفسيـ في التعمـ .تحكؿ دكر المعمميف إلى تعريؼ
جديد كأكسع نطاقنا لتمبية احتياجات مجتمع التعمـ.
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كما يحتاج المعمـ في ظؿ الثكرة الصناعية الرابعة ثكرة  8.3أف يفيـ أف التغيير

مستعدا لمتنمية The teacher in the 4.0
أمر حيكم كيجب قبكلو كيجب أف يككف
ن
revolution needs to understand that change is vital and must be
accepted and he/she must be prepared for development
فى فىاجابتو عمى السؤاؿ التالى
كقد اشار Nam Ngo Thanh
What kind of teachers will continue to flourish in the Fourth
? Industrial Revolutionالى اف افضؿ  9ميارات يحتاج المعممكف إلى االزدىار في
الثكرة الصناعية الرابعة
احتضاف التغيير بإيجابية  Embrace Change with Positivity -قمف
األىمية بمكاف أف يككف المعممكف عمى استعداد لمتعمـ كالتغيير مع تطكر التكنكلكجيا كدخكؿ
مستعدا لمشاركة نجاحاتؾ
كمستعدا لمتعمـ كالتكيؼ  ،ككف
مجاؿ التعميـ .كف إيجابيان ،
ن
ن

كاخفاقاتؾ.

التعاكف  ،التعاكف  ،التعاكف Collaborate, Collaborate, Collaborate -
 :تعد الرغبة في التعاكف كالتعمـ مع اآلخريف كمنيـ مف الميارات اليامة في عالـ اليكـ كفي
نظر ألننا نتكاصؿ أكثر مف أم كقت مضى  ،لـ تعد ىناؾ أعذار لؾ لعدـ التعاكف
المستقبؿ .نا
مع اآلخريف لمتعمـ كالنمك .الحصكؿ عمييا!
االبداع كتحمؿ المخاطر Be Creative and take risks -

يعد اإلبداع أحد

الميارات باستمرار في "قكائـ الميارات المستقبمية" كما ىك مكضح في ىذه المقالة .نحف
بحاجة إلى نمذجة اإلبداع كاستخداـ ىذا لحؿ المشاكؿ األصيمة بشكؿ خالؽ .فكر خارج
الساحة حكؿ كيفية دمج اإلبداع في ركتينؾ اليكمي كتحمؿ المخاطر في ذلؾ .األخطاء ىي
الخطكة األكلى في التعمـ كتذكر ( FAILالمحاكلة األكلى لمتعمـ) !FORWARD
التمتع بركح الدعابة

 Have a Sense of Humorلقد كتبت عف الضحؾ

كالفكاىة مف قبؿ كأؤمف بشدة أف ككنيا ميارة ميمة لممساعدة في تطكير العالقات كالحفاظ
عاقال في العالـ المجنكف الذم نعيش فيو اآلف .إنو يقمؿ مف التكتر كاإلحباط ك
عمى نفسؾ
ن

يعطي الناس فرصة لمنظر في ظركفيـ مف كجية نظر أخرل .عندما أفكر في المعمميف

المفضميف لدم مف المدرسة  ،فإنيـ ىـ الذيف جعمكني أضحؾ!
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االىتماـ بالتدريس الكمى  Teach Holisticically -مع ظيكر أساليب التدريس
كأساليب التعمـ كنغمة التعمـ الشخصي التي تظير بشكؿ متكرر  ،مف الميـ أكثر مف أم كقت
مضى تعميـ الطفؿ كمو  ،مع مراعاة الفركؽ المكجكدة .تعرؼ عمى طالبؾ كعائالتيـ ككيؼ
يتعممكف.

معله الجىزَ الصياعًُ السابعُ )املعله) 4
أف ثكرة التجديد التربكم التى تمثمت فى ادخاؿ تطبيقات الثكرة الصناعية الرابعة في
الثالثة ال يمكف أف تنجح دكف أف يككف عمى رأسيا المعمـ ؛ فتكنكلكجيا المعمكمات ال
تعني ،التقميؿ مف أىمية المعمـ كاذا كاف ىذا شأف الثكرة الصناعية الثالثة ،فإف الثكرة:
الصناعية الرابعة تؤكد أف العنصر البشرم المعمـ )سيككف مكجكدا جنبا إلى جنب مع الركبكت
في بيئة التعمـ الذكية ،ككالىما يساىـ في إدارة المكقؼ التعميمي.
كمما ىك جدير بالذكر أنو يطمؽ عمى معمـ الثكرة الصناعية الرابعة )المعمـ ) 4حيث
يتـ تكييؼ ىذا المصطمح  /المفيكـ لمعممي المستقبؿ القادريف عمى التعامؿ مع التكنكلكجيا
الجديدة التي تعكس الرقمنة اإلبداعية ليذه الثكرة ،حيث يتعيف عمى معممي الثكرة الصناعية
الرابعة التعامؿ بذكا ء مع متطمبات كمخرجات ىذه الثكرة  ،األمر الذم يفرض عمى مؤسسات
إعداد المعمـ تقديـ دكرات تدريبية ليؤالء المعمميف لتنميتيـ تكنكلكجيا كذلؾ أثناء الخدمة،
كاتاحة الفرص أماميـ لكيفية استخداميا بطريقة تقنية  ،كتكظيفيا بطريقة صحيحة كفعالة
في المكقؼ التعميمي
كعميو فإف تمؾ التحكالت التكنكلكجية أدت إلى إحداث تغييرات في مسؤكليات المعمـ ،
فمـ يعد باني المعرفة في أذىاف التالميذ كال مفك نكا النص إلبراز المسككت عنو ،كال ممارسا
متأمال كباحثنا إجرائيا كال فيمسكفنا ،كلكف في ظؿ الثكرة الصناعية الرابعة سيككف المعمـ )( 4
منسقنا كمساعدا لمتالميذ في ظؿ بيئة التعمـ الذكية التي يديرىا الركبكت بمساعدة المعمـ

البشرم؛ فالتدخؿ البشرم ىنا مطمكب بصفة دائمة ،ألف الحكاسيب ال تتعامؿ أبدا مع معمكمات
ليا معنى ،كانما تتعامؿ مع بيانات غير مفسرة  ،فالبيانات مجردة أنماط مف اختالفات
كتطابقات مادية  ،فال ينبغي التضحية بما ىك إنساني عمى مذبح التكنكلكجيا كما ذكر ذلؾ
حاف ميشيؿ النكيو.
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أف الثكرة الرقمية اإلبداعية الرابعة ،فرضت عمى معمـ القرف الحادم كالعشريف تغيير
أدكاره؛ فمـ يعد المعمـ النمطي الذم يركز عمى حفظ المعمكمات ،كلكنو ال بد أف يككف قاد ار
عمى استخداـ التكنكلكجيا كادارتيا كتكظيفيا في العممية التعميمية ،إذ سيتحكؿ المعمـ مف
ممارسة أدكاره التقميدية إلى الشعكر بمحتكل المكضكع ،كعميو ،سيستخدـ المعمـ ) ( 4الماىر
الميارات األكثر مالءمة لتناسب احتياجات الطالب كتحقيؽ أىدافيـ التعميمية  ،كاذا كانت
الثكرة الصناعية الرابعة فرضت مجمكعة مف الميارات أىميا  :القدرة عمى التفكير الناقد،
كتنمية ميارات التفكير العميا ،
كاستخداـ كادارة التكنكلكجيا ؛ فإف ذلؾ أدعى إلى تجديد أدكار المعمـ بما يؤدم إلى
تنمية تمؾ الميارات لدل الطالب.
كبيذا ،سيككف المعممكف قادريف عمى مساعدة الطالب في تطكير الميارات غير
المعرفية مثؿ الثقة كاإلبداع  ،كسيككف دكر المعمـ إرشاديا ،كمنسقنا ،حيث سيقتصر دكره في

تكزيع أدكات التعمـ عمى التالميذ ،كسيككف المعمـ ميس ار ، As alearning facilitiator
حيث سيقكـ المعمـ بدعـ ك تكجيو المتعمـ كمطالبتو بطرح األسئمة بدالن مف طمب األجكبة ،

ككذلؾ إرشاده إلى سبؿ تعمـ المستقبؿ .

كفى ىذا االطار ينبغى اف نشير انو اذا كانت التكنكلكجيا تستطيع أف تدعـ التعميـ
كالتعمـ بشؾ فعاؿ إال أنيا ال تستطيع الحمكؿ محؿ المعمـ؛ ألف دكر المعمـ في ظؿ ىذه الثكرة
أصبح مراقبة أداء المتعمـ أثناء المكقؼ التعميمي كمتابعتو كيمكف التدخؿ إذا لزـ األمر ،مما
يؤكد أنو ال يمكف االستغناء عف المعمـ البشرم .
اف ىذا االمر يتطمب ضركرة تغيير كتطكير برنامج تككيف كاعداد المعمـ كفقنا

لمتطمبات الثكرة الصناعية الرابعة مف خالؿ إضافة تخصصات فرعية جديدة ،كاستبداؿ مقررات
تقميدية بأخرل حديثة كاقتراح برامج جديدة  ،سعيا الى اكسابو مجمكعة مف الميارات ليتمكف
مف التعامؿ مع التقنيات الحديثة التي تتعمؽ بتعميـ العصر الرقمي  ،بتقديـ دعـ إضافي
لمطالب لمساعدتيـ عمى تعمـ ميارات التفكيرالعميا كاإلبداع الرفيع المستكل كاالبتكار .

خامسا  :اعداد المعلم لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة
مينيا لـ تعد قضية ثانكية ،كلكنيا قضية مصيرية
إف قضية إعداد المعمـ كتنميتو
ن
تممييا تطكرات الحياة ،كبخاصة كنحف نعيش في عصر التحديات كالتحكالت اليامة كذلؾ مف
أجؿ االرتقاء بمينة التعميـ كنكعية المعمميف ،كلقد ترتبت عمى التغيرات الحديثة التى باتت
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تجتاح العالـ في السنكات األخيرة أف أخذت الدكؿ جميعيا في إعادة النظر في نظميا
التعميمية بشكؿ عاـ كنظاـ إعداد كتدريب المعمـ بشكؿ خاص ،كذلؾ مف خالؿ برامج تزكدىـ
بالمعارؼ التربكية التعميمية ،كاكسابيـ الميارات المينية كذلؾ استجابة لمعديد مف العكامؿ
دعما لمكانة ىذه المينة
التي مف أبرزىا الكعي بالتغيرات الحادثة كالتكيؼ معيا .كذلؾ
ن
كتمكينا لممعمـ مف القياـ برسالتو الحقيقية في المجتمع كفقنا لممتغيرات السريعة كالمستمرة

التى تحدث في المجتمع .نحف في أشد الحاجة إلى كجكد معمميف قادريف عمى إحداث التنمية

البشرية كالنيكض بالمجتمع ،لذلؾ يتطمب األمر مراجعة كاقع إعداده .
كنظر لثراء المستجدات التربكية كسرعة تطكرىا في العصر الحديث ،فإف المعمـ البد
نا
قادر عمى التعامؿ مع
ممما بكؿ جديد في مجاؿ التربية كالتعميـ  ،كاف يككف نا
أف يككف ن

المستجدات التربكية بعمـ كخبرة .كىذا يؤكد أىمية كضركرة اف تككف برامج اعداده متكافقة مع
تمؾ المتغيرات كالتحديات  ،بما يضمف قدرتو عمى أداء دكره بفاعمية .كتتسـ عممية االعداد
كالتاىيؿ  ،بأنيا عممية تشاركية مستمرة ،تعنى بيا جميع أطراؼ العممية التعميمية كتؤثر في
جميع مككناتيا ،كالبد أف تككف مستمرة لضماف تعمـ مستمر ال يجعؿ المعمـ في حالة استعداد

معرفي كميارم دائـ ،بؿ ينطمؽ بو مشارنكا في بناء المعرفة كتطكير الممارسات التدريسية مف

خالؿ انخراطو في برامج التطكير الميني المبنية كفؽ االتجاىات الحديثة في التطكير الميني

لممعمـ.
ففى ضكء ما تـ عرضو مف اد كار جديدة كعديدة لممعمـ فى ظؿ الثكرة الصناعية
الرابعة يتطمب االمر كبصكرة عاجمة الى إعادة النظر في برامج تككيف كاعداد الطالب
المعمميف بكميات التربية ككذلؾ الكميات المناظرة مف حيث تعديؿ المكائح كتضمينيا مقررات
تتالءـ مع مستجدات الثكرة الصناعية الرابعة كالخاصة بمجاالت الذكاء االصطناعي
كتطبيقاتو ،مثؿ فمسفة الذكاء االصطناعي ،الذكاء االصطناع م كقضايا العصر ،أخالقيات
الركبكت ،كغيرىا عمى أف تككف إجبارية لجميع الطالب بدالن مف المقررات االختيارية الثابتة

بمكائح كميات التربية كقد تتشابو مكضكعاتيا مع المقررات التربكية األساسية كالمدرسة

كالمجتمع كأصكؿ التربية السكانية كالثقافة العممية كميارات التعمـ كاالستذكار كالتربية الدكلية
كغيرىا.
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اْذاف ثشايظ اػذاد انًؼهى نًٕكجخ انضٕسح انصُبػٛخ انشاثؼخ  :تتمثؿ االىداؼ
التى ينبغى اف تسعى برامج اعداد المعمـ الى تحقيقيا فيما يمى :
 -5مكاكبة المستجدات في مجاؿ نظريات التعميـ كالتعمـ كالعمؿ عمى تطبيقيا لتحقيؽ الفعالية
في التعمـ.
 -6مكاكبة المستجدات في مجاؿ التخصص كتطبيؽ كؿ ما ىك جديد كمستجد.
 -7ترسيخ مبدأ التعمـ المستمر كالتعمـ مدل الحياة كاالعتماد عمى أساليب التعمـ الذاتي.
 -8اكساب كتدريب الطالب عمى الميارات الجديدة المطمكبة لعصر المعمكمات كالمعرفة
كالعيش في القرف الحادم كالعشريف  ،التعامؿ باماف كفاعمية مع تقنيات الثكرة الصناعية
الرابعة  ،تعميؽ االلتزاـ بأخالقياتيا كالتقيد بيا.
 -9الربط بيف النظرية كالتطبيؽ في المجاالت التعميمية.
 -:تنمية ميارات تكظيؼ تقنيات التعميـ المعاصرة كاستخداميا في إيصاؿ المعمكمة لممتعمـ
بشكؿ فاعؿ.
; -تمكيف المعمـ مف ميارات استخداـ مصادر المعمكمات كالبحث عف كؿ ما ىك جديد
كمتطكر.
< -المساىمة في تككيف مجتمعات تعمـ متطكرة تقدـ خدمات فاعمة لممجتمع.
= -المساىمة بشكؿ فاعؿ في معالجة القضايا التعميمية بأسمكب عممي كمتطكر.
كخصكصا ميارات التقييـ الذاتي.
 -53تطكير كفايات كميارات التقييـ بأنكاعيا
ن

عٕاَت انزطٕٚش فٗ ثشايظ اػذاد انًؼهى نًٕاكجخ انضٕسح انصُبػٛخ انشاثؼخ :

فى ضكء ما سبؽ فاننا نرل اف ابرز جكانب التطكير التى ينبغى اف تتـ فى برامج
اعداد المعمميف لمكاكبة متطمبات الثكرة الصناعية الرابعة تتمثؿ فبما يمى :
اعادة النظر فى المخرج كالمستيدؼ مف برامج اعداد المعمميف بحيث تكسب الخريج
الميارات كالتقنيات التى تتعمؽ بتقنيات الثكرة الصناعية الرابعة  ،تطكير مكاصفات خريج
كميا ت التربية بما يتناسب مع التحديات التي يفرضيا العصر بصفة عامة كالثكرة الصناعية
الرابعة خاصة .
تدريب أعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ بمؤسسات اعداد المعمـ عمى االستفادة مف
تقنيات الثكرة الصناعية الرابعة

تكظيفيا كاالستفادة منيا فى خدمة العممية التعميمية

كالتربكية.
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االىتماـ بتعميـ الطالب المعمميف كاكسابيـ ميارات المستقبؿ كتعميميـ التفكير
النقدم ،كميارات التحميؿ ،كالتطكير ،كاالبتكار ،كتنمية

مياراتيـ اإلبداعية ،كتجييزىـ

لسكؽ العمؿ المستقبمي ،فقد اممت تقنيات الثكرة الصناعية الرابعة عمى المعمـ ضركرة اف
يعمؿ عمى اف ينمى لدل طالبو الميارات الذىنية كاالستنتاج كاالستنباط كاالستقراء كالتحميؿ
كالتركيب  ،كتشجيع طالبو عمى التحمى بركح المبادرة كالتفكير النقدل المبدع كالعمؿ الجماعى
كالتعمـ الذاتى كالحكار كقبكؿ االخر كغيرىا مف الميارات الالزمة لمنجاح كالتكيؼ مع متطمبات
عصر الثكرة الصناعية الرابعة .
تغيير مساقات التعميـ  ،كالتخصصات الدراسية داخؿ مؤسسات اعداد المعمـ
كالتكظيؼ الفعمي لمتكنكلكجيا داخؿ تمؾ المؤسسات  ،مثؿ مساقاتىتطبيقات انترنت االشياء
فى التعميـ ككيفية تكظيؼ تطبيقات الذكاء االصطناعى فى خدمة عمميتى التعميـ كالتعمـ .
تحديث األنظمة كالتشريعات ،كالقكانيف في كافة المجاالت ،ككضع مكاثيقاخالقية
لمتعامؿ االمف تقنيات كتطبيقات الثكرة الصناعية الرابعة فى ظؿ ما تشيده تقنيات ىذه الثكرة
مف معضالت اخالقية تتعمؽ بالخصكصية كالمساكاة كعدـ التمييز ،كالعمؿ عمى إيجاد برامج
يمكف أف يساعد االنساف عمى تمضية أكقات فراغو ،مع العمؿ عمى تطكير بيئات العمؿ
كالتحضير لممستقبؿ بتغيير كاعادة ىندسة ثقافة العمؿ ككيفية التعامؿ مع تطبيقات تعمـ االلة
 ،كالركبكتات كالسيارات ذاتية القيادة كالطائرات بدكف طيار ...كغيرىا  ،مع التاكيد عمى البعد
االخالقى والقيمى ضمن األهداف والعمليات التربوية بمؤسسات اعداد المعلمين باعتبارها من

أبرز تحديات القرن الحادى والعشرين ،وتطبيفات الثورة الصناعية الرابعة .
االستفادة مف الفرص العديد التى تتيحيا تقنيات الثكرة الصناعية الرابعة فى تدريب
الطالب المعمميف عمى اكساب طالبيـ فى المستقبؿ .
تغيير المناىج كمقررات برامج اعداد المعمميف الذل أصبح ضركرم جدا لمكاكبة
الثكرة الصناعية الرابعة كتجييز طالب يصمحكا لسكؽ العمؿ كالتطكرات التي حدثت لو.
االستفادة مف الخبرات كالتجارب اإلقميمية كالعالمية فى تطكير برامج اعداد المعمميف
لتمبية متطمبات الثكرة الصناعية الرابعة كاالستفادة مف تطبيقاتيا  ،.مع االىتماـ بالمعايير
الدكلية لبرامج اعداد المعمميف كالمكاءمة بينيا كبيف برامج اعداد المعمميف في الجامعات
العربية.
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االىتماـ بتدريب الطالب المعمميف عمى تقنيات التعميـ االلكتركنى  ،حيث ستقدـ
تطبيقات المستقبؿ الذكية في قطاع التعميـ خيارات كاسعة في متناكؿ كؿ متعمـ تتيح لنا
اختيار المكاد التعميمية كالمعارؼ كالميارات التي تناسب احتياجاتنا كميكلنا كاىتماماتنا ،كقد
يصبح م ف الممكف تعميـ تجربة التعميـ اإللكتركني المطبقة في بعض الجامعات عمى المدارس
أيضان.

كالكاقع انو عمى الرغـ مف كؿ ما يحممو المستقبؿ مف تطكرات تكنكلكجية  ،يبقى

العنصر البشرم األساس في معادلة استشراؼ مستقبؿ أفضؿ لمتعميـ ،ألف بيده تسخير
األدكات التكنكلكجية؛ بما فييا الذكاء االصطناعي في مجاؿ التعميـ ،لخدمة اإلنساف في كؿ
مكاف ،كتمكينو مف األدكات التي يحتاج إلييا لتحقيؽ التطكر المستمر معرفيان كمينيان ،كتعميمو

كيؼ يجد المعمكمة ،ما ينعكس إيجابان عمى تحسيف كضعو الميني كاالقتصادم ،كتعزيز فرص

العمؿ المتكفرة في متناكلو بفضؿ ما يمتمكو مف خبرات كميارات متنكعة .

كعمى الرغـ مف اف التغيرات التكنكلكجية المتسارعة في عالـ اليكـ قد حممت تطكرات
كبيرة كقفزات نكعية في القطاعات الحيكية األكثر أىمية لإلنساف ،فاف التعميـ سيناؿ نصيبان

كبي ارن مف ىذا التطكر ،إذ بدأت التكنكلكجيا المتقدمة كأدكات الذكاء االصطناعي تدخؿ في
العديد مف جكانبو ،حتى كصمت التكقعات المستقبمية إلى أف التعميـ سيككف خارج اإلطار

المدرسي ،كدكر المعمـ سيككف تكجيييان أكثر منو تعميميان ،ما يحمؿ الكثير مف األسئمة حكؿ

لتعمـ كاكتساب المعرفة
مستقبؿ ىذا القطاع  ،ككيؼ ستعزز التكنكلكجيا قدرات اإلنساف عمى ا ّ
كاختيار المعمكمات التي يحتاج إلييا لتطكير إمكاناتو كمياراتو كمف ثـ فرصو المستقبمية؟ كما
يستمزـ ذلؾ مف ضركرة اعادة النظر فى برامج اعداد المعميـ كتطكيرىا فى ضكء ما يشيد
العصر الحالى مف تغيرات عديدة افرزتيا كستفرزىا الثكرة الصناعية ال اربعة كتطبيقاتيا فى

كافة جكانب حياتنا .
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االجتماعى -مجمة كمية التربية جامعة المنكفية – السنة  – 78العدد االكؿ – يناير =.635

 -12جماؿ عمى الدىشاف الذكاء الرقمى كضركرة تعميمو ألطفالنا فى العصر الرقمى متاح عمى
https://sadaalmokhtar.com/2019/09/02/الذكاء-الرقمى-كضركرة-تعميمو-

ألطفالنا

/?fbclid=IwAR0zxNmSqA1dVm_rtkzbLFSo90_8x8_1oWCuyxnAO6R

3lc9MV7WPqWsYPxY

 -13جماؿ عمي الدىشاف:نحك أدكار جديدة لمؤسساتنا الجامعية في ضكء تحديات كمتطمبات
العصر الرقمي ،كرقة عمؿ مقدمة إلى المؤتمر العممي الحادم عشر الدكؿ م الثاني بعنكاف

تطكير التعميـ كبناء اإلنساف المعاصر ،المنعقد يكـ األربعاء بتاريخ  68أبريؿ = ، 635بكمية
التربية بالمنيا.

 -14حمدل احمد عبد العزيز  ،فاتف عبد المجيد السعكدل فكدة  :تصكر مقترح إلعداد معمـ

العصر الرقمي بكميات التربية في ضكء المعايير كاألطر الدكلية الحديثة لدمج تكنكلكجيا التعمـ
اإللكتركني في برامج إعداد المعمـ – مجمة كمية التربية جامعة المنصكرة – يكنيو – .6358

-15

خالد صالح حنفى  :أدكار المعمـ المستقبمية في ضكء متطمبات عصر اقتصاد المعرفة –

مجمة نقد كتنكير  -عدد <

 -16دالؿ اعكاج:

مارس. 635: ،

برنامج اعداد المعمميف في الجامعات الميبية  ،الكاقع كالطمكح -الحكار

المتمدف – العدد 6353/55/5 -75:6

 -17سامح محافظة  :معمـ المستقبؿ الفعاؿ :معايير إعداده كتأىيمو كسماتو – متاح عمى
http://alrai.com/article/683245.html

 -18عمي

أسعد

كطفة

:

الثكرة

الصناعية

http://www.alnoor.se/author.asp?id=7289

- 75=< -

الرابعة

متاح

عمى

برامج إعداد المعلم لمواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة ....................................................
 -19فاطمة زكريا محمد عبد الخالؽ  :سيناريكىات بديمة لتطكير سياسات الجامعات الحككمية
المصرية فى ضكء الثكرة الصناعية الرابعة

أجؿ التنمية  -س= ،5ع=.635= – 57

مجمة الثقافة كالتنمية  -جمعية الثقافة مف

-

 -21محمد عاصـ غازل  :تنمية المعمـ في عصر الذكاء االصطناعى متاح عمى
=http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=446&Model

.Q&SubModel=&ID=2727&ShowAll=Onkh]dm

-21

مرفت بنت عبد العزيز العريمي :الثكرة الصناعية الرابعة تطرؽ ابكابنا ..ىؿ نحف
متاح

مستعدكف؟-
ّ

عمى

https://www.raialyoum.com/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%AB

%D9%88%D8%B1%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%

 -22نادية يكسؼ جماؿ الديف  :الثكرة الصناعية الرابعة كالتعمـ لمحياة – مجمة العمكـ التربكية –
عدد خاص بالمؤتمر الدكلى االكؿ لقسـ المناىج كطرؽ التدريس المتغيرات العالمية كدكرىا

فى تشكيؿ المناىج كطرؽ التدريس كمية الدراسات العميا التربكية جامعة القاىرة – :-9

ديسمبر <635

 -23ىاشـ فتح اهلل عبد العزيز  :رؤية مستقبمية لتطكير منظكمة التعميـ فى الثكرة الصناعية
الرابعة كالذكاء االصطناعى بحث مرجعى مقدـ الى المجنة العممية الدائمة لفحص االنتاج

العممى تخصص اصكؿ التربية كالتخطيط التربكل . 635=/:/< -

24- Bernard Marr: 8 Things Every School Must Do to Prepare for the

4th Industrial
Revolution
Kavalebel
at
https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2019/05/22/8-thingsevery-school-must-do-to-prepare-for-the-4th-industrialrevolution/#429799cc670c
25- Jacob Morgan : What Skills And Education Do You Need To
Succeed
In
The
Fourth
Industrial
?Revolution
https://www.forbes.com/sites/jacobmorgan/#695aeac113d9
26- Craig Kemp : Top 5 Skills Teachers Need to Flourish in the Fourth
Industrial Revolution http://mrkempnz.com/2018/05/top-5-skillsteachers-need-to-flourish-in-the-fourth-industrial-revolution.html

- 75== -

