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 :مقدمة

نعيش اليوم بدايات ثورة صناعية رابعة انطمقت مع بداية ىذا القرن وعمادىا الثورة 
الرقمية، وما يميزىا ىو انتشار شبكة اإلنترنت في كل مكان، وظيور أجيزة االستشعار 

الثورة  تمكالمتقدمة والدقيقة والرخيصة، كما يميزىا الذكاء االصطناعي والتعمم اآللي. 
نما يتسع نطاقيا ألكثر من  الصناعية الرابعة ليست معنية باآلالت واألنظمة الذكية فحسب، وا 

من التسمسل  ذلك بكثير، فثمة موجات من اإلنجازات اليائمة التي تحدث في عدة مجاالت بدءً 
يجمع  الجيني وصوال إلى تقنية النانو والموارد المتجددة والحوسبة الكمية. ىذا المزيج الذي

بين تمك التقنيات وتفاعالتيا عبر النطاقات المادية والرقمية والبيولوجية ىو ما يجعل الثورة 
 ا عن سابقاتيا.الصناعية الرابعة مختمفة تمامً 

لم تعد تنذر بدق األبواب أو اختراق الحدود أو التحكم في دفة الثورة الصناعية الرابعة و 
حت لتيديد باالختراق، وأصحبت حاضرًا ال مستقباًل، وأضالمستقبل، فقد تعدت مراحل اإلنذار وا

االستخدام الكثيف لمتكنولوجيا يتسم عصرنا الحالي ب ؛ حيثمييمنة ومحددة لمجريات األمور
عمميات التصنيع وتفعيل "إنترنت األشياء" و"الحوسبة السحابية" و"الذكاء االصطناعي"  في

الثورة الصناعية وىذا ىو ما يطمق عميو  ".والروبوت لمتحول إلى ما يسمى "المصنع الذكي
 .الرابعة

تكمن أىمية الثورة الصناعية الرابعة لدولنا بأنيا ستمثل عصب االقتصاد في و 
المستقبل حيث لن يكون لمنفط الثقل االقتصادي كما ىو معروف اآلن، مما يعرض اقتصادات 
الدول النفطية لصدمة واضحة إن لم يتم اعتماد استراتيجية سريعة لمدخول بقوة في الثورة 

ن كا بدأت بالفعل التوجو نحو اعتماد التكنولوجيا  العربيةنت بعض الدول الصناعية الرابعة؛ وا 
وخاصة الدول الخميجية، إال أننا لم ندخل حتى اآلن في مرحمة االبتكار التكنولوجي بفاعمية. 

 ة متطورة وثقافة تعميمية مختمفة.وىذا ما يتطمب ميارات جديدة ومناىج دراسي
 الصناعية الرابعةالثورة لى توظيف تقنيات التعميمية بحاجة إ أصبحت المؤسسات فقد

الذكاء االصطناعي في السنوات األخيرة أصبح  كما أن تطوريخدم العممية  التعميمية، بما 
الوظائف المستقبمية التي تتطمب ميارات تتعامل مع الثورة الصناعية  ا في اختيارعامال مؤثرً 

الجانب يجب تضمين ىذه  والعشرين، وفي ىذاالقرن الحادي  الرابعة، والتي تسمى بميارات
 إضافة إلى أنظمتيا، الميارات في المناىج الدراسية، بيدف تحسين بيئة التعمم وتطوير
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الخروج بأفكار تساعد عمى تطبيق  ثقافة االبتكار والتغيير والتطوير في  المدارس والكميات 
عمى مسايرة التطورات في شتى   أجل إعداد جيل قادر دات اإلدارية  والتعميمية، منوالقيا

 المجاالت. 
وبذلك يقع العبء األكبر عمي المؤسسات التعميمية في السعي قدًما نحو تطوير 
كساب الطالب  وتحديث مناىجيا والتركيز عمي التكنولوجيا الحديثة المتطورة المتسارعة وا 

ت الثورة الصناعية وتدريبيم عمي الميارات التكنولوجية واإلبداعية التي تتطمبيا مقتضيا
 الرابعة. 

وفي ضوء ما سبق تأتي ىذه الورقة البحثية لتمقي الضوء عمي عدد من النقاط الميمة 
 كما يمي: في عالقة الثورة الصناعية الرابعة بالمناىج الدراسية

 .الثورات الصناعية الثالث السابقةأواًل: 
 ثانًيا: الثورة الصناعية الرابعة.

 الثورة الصناعية الرابعة.ثالثًا: أىم مظاىر 
 .عمي المناىج التعميمية الصناعية الرابعةالثورة تأثير رابًعا: 

 وفيما يمي توضيح ذلك بشيء من التفصيل:
 :الجورات الصياعية الجالث الضابقةأواًل: 

تتميَّز كل واحدة من الثورات الصناعية الثالث السابقة باختراٍق تكنولوجٍي أو عممٍي 
نقمًة في أنماط االقتصاد واإلنتاج، ثم في الحياة االجتماعية والفردية، وعالقة كبير، أحدث 

 .اإلنسان بالطبيعة واألشياء عمى مستوى العالم بأجمعو
 :الجورة الصياعية األوىل (1)

وقعت الثورة الصناعية األولى في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر في أوروبا 
نتاٍج وعالقاٍت بدائية ُتعد ىذه الثورة ، و  وأمريكا انقطاعًا كبيرًا عن تاريٍخ طويٍل من نمط حياٍة وا 

استمرت آلالف السنين، إلى أحواٍل أخرى مختمفة، وقد حصمت بفعل اختراع المحرِّك البخاري 
في الربع األخير من القرن الثامن عشر، وىو آلٌة تستخدم قوة البخار ألداء عمٍل ميكانيكٍي 

 بواسطة الحرارة.
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 :كانت النتائج الثالث الكبرى لذلوك 
ل كبير من االعتماد الواسع عمى طاقة الحيوانات والجيد العضمي لمبشر والكتمة   - تحوُّ

ري، الحيوية لمطاقة )الحطب وغيره(، إلى استخدام الطاقة الميكانيكية والوقود األحفو 
تحل محل  بالبخاراآلالت التي تعمل نتج عن ذلك أن بدأت  كالفحم الحجري في ذلك الوقت.

 .اليد العاممة
أدت ىذه االختراقات الكبيرة، من منظور ذلك الزمان، إلى نمو كبير في صناعات الفحم   -

 .والحديد وسكك الحديد والنسيج
أدى التوسع في ىذه الصناعات الكبيرة إلى تدىور نمط اإلنتاج التقميدي السابق في  -

 .الفترة توسع المدن وتقسيم العملاألرياف، واليجرة منيا، فبدأنا نشيد في ىذه 
 :الجورة الصياعية الجاىية (2)

، أي قبل الحرب العالمية  م0601و  0541بين عامي  الثورة الصناعية الثانية حدثت
أحدثتيا الكيرباء واإلنتاج الشامل في خطوط التجميع. وتميَّزت بأنيا فتحت األبواب ،  األولى

 :أمام كثير من االكتشافات واالختراعات الكبيرة األخرى. ومن أبرز معالميا
االحتراق الداخمي الذي أحدث ثورة في صناعة النقل، كالسيارات والطائرات ظيور محرِّك  -

 .وغيرىا
 .حمول البترول كمصــدر أساسي لمطاقة محل أنواعيا األخرى -
 .إنتاج السمع االستيالكية بكميات كبيرة، ونشوء ما يعرف بالمجتمع االستيالكي -
المصباح و  الياتف شممت التطورات التكنولوجية الرئيسية خالل ىذه الفترة -

 .محرك االحتراق الداخميو  الفونوغرافو  الكيربائي
 :الجورة الصياعية الجالجة  (3)

والمعاِلجات الدقيقة واإلنترنت وبرمجة اآلالت  (Digitization) أحدثتيا الرقمنة
 :والشبكات في النصف الثاني من القرن العشرين، ومن مميزاتيا

 .ومعالجتيا ظيور الكمبيوتر الذي أحدث ثورًة في تخزين المعمومات -
 .برمجة اآللة ورقمنتيا، ما جعميا تحلُّ شيئًا فشيئًا محل اليد العاممة -
 .أدَّى ىذا إلى تراجــع كبيـر في مستــوى دخل األفراد في الدول المتقدِّمة -
 .أحدث انتشار شبكة اإلنترنت في كل أنحاء العالم ثورة في عالم االتصاالت -

https://ar.wikipedia.org/wiki/%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%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%86%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A
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مبيوتر وقدراتيا المتنامية باستمرار عمى تخزين الك (Servers) أدَّى التطور في خوادم -
المعمومات ومعالجتيا إلى صعود المنصات الرقمية العمالقة )فيسبوك، تويتر، 
غوغل..الخ(، وانتشار مواقع التواصل االجتماعية التي أثرت عمى العالقات االجتماعية 

 .التقميدية
الكمبيوتر  ةالتطورات التي حدثت خالل الثورة الصناعية الثالث شممت -

 .(ICT) وجيا المعمومات واالتصاالتتكنولو  اإلنترنتو  الشخصي
 :اليتائخ األصاصية للجورات الضابقة

انخفاض أسعار السمع االستيالكية وزيادة جودتيا نتيجة القيمة المضافــة التي أدخمتيا  -
 .اآللة في عممية اإلنتاج

ع الطمب الكبير عمى اليد العاممة، الذي استمر بالنمو منذ الثورة الصناعية األولى حتى الرب -
 .األخير من القرن العشرين

 .فئات معظم الشرائح االجتماعية وزيادة قوة شرائيا دخلأدى ىذا إلى زيادة  -
إن التناقض بين ارتفاع أسعار العمالة وانخفاض أسعار السمع مرده إلى ارتفاع اإلنتاجيـة  -

 .وذلك نتيجة االبتكارات التكنولوجية والعممية المتواصمة دون انقطاع
بتوسع كبير في حجم المستيمكين، وتمّكن معظم سكان الكرة األرضية من شراء سمح ذلك  -

 .سمع لم تكن لتخطر عمى باليم والتمتع بيا
شيدت ىذه الفترة ىجرات كبيرة، من األرياف إلى المدن، ومن الدول المتأخرة إلى  -

 .المتقدمة، لم يسبق ليا مثيل في ضخامتيا عبر التاريخ
  :ة الزابعةثاىًيا: الجورة الصياعي

الثورة الصناعية الرابعة ىي التسمية التي أطمقيا المنتدي االقتصادي العالمي في 
م عمي الحمقة األخيرة من سمسمة الثورات الصناعية، وتنطمق ىذه الثورة 6103سويسرا عام 

 من اإلنجازات الكبيرة التي حققتيا الثورة الثالثة.
البسيطة من شبكة اإلنترنت وطاقة المعالجة  فالثورة الصناعية الثالثة تمثل الرقمنة

والقدرة عمي تخزين المعمومات واإلمكانيات اليائمة في الوصول إلي المعرفة، أما الثورة 
الصناعية الرابعة فتمثل الرقمنة اإلبداعية القائمة عمي مزيج من االختراعات التقنية المتفاعمة 

ركبات ذاتية القيادة، والطباعة ثالثية األبعاد، في مجال الذكاء االصطناعي من الروبوتات، والم

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8_%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8_%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8_%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
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وتكنولوجيا الفضاء الخارجي، وتكنولوجيا النانو، والتكنولوجيا الحيوية، وتقنيات التعديل 
الجيني وغيرىا، وبذلك فعمي الرغم من اعتماد ىذه الثورة عمي البنية التحتية وتقنيات الثورة 

دة تماما بحيث تصبح التكنولوجيا جزءا ال يتجزأ من الصناعية الثالثة إال إنيا تقدم طرقا جدي
 وحتى جسم اإلنسان.، المجتمع

تتميز الثورة الصناعية الرابعة باختراق التكنولوجيا الناشئة في عدد من المجاالت ، كما 
،  الحوسبة الكمومية، و  تكنولوجيا النانو، و  الذكاء االصطناعي، و  الروبوتات بما في ذلك

نترنت األشياء، و  التكنولوجيا الحيويةو  ، والمركبات الطباعة ثالثية األبعاد( ، و IoT) ا 
 المستقمة.

 الصياعية الزابعة: إجيابيات ىتحت عً الجورة

 .دمج التقنيات المادية والرقمية والبيولوجية، وطمس الخطوط الفاصمة بينيا -
عمى الرغم من اعتماد ىذه الثورة عمى البنية التحتية وتقنيات الثورة الصناعية الثالثة، إال  -

وحتى أنيا تقترح طرقًا جديدًة تمامًا، بحيث تصبح التكنولوجيا جزءًا ال يتجزأ من المجتمع 
المدن الذكية وارتباط حركة الفرد والمجتمع بالشبكة : من أجسامنا البشرية كأفراٍد، مثل

 .وتكنولوجيا الفضاء الخارجي
 .تقنيات التعديل الجيني -
 .لتعمم المتعمق لآللة واألشكال الجديدة لمذكاء االصطناعيا -
 تعتمد عمى طرق تشفير مبتكرة مثل سمسمة الكتل مقاربات جديدة لمحوكمة -

(Blockchain). 
لن تكون خيارات الباحثين  :اندماج أكبر لمخيارات الفردية والجماعية لمناس، بحيث -

 .والمصممين والمخترعين ىي فقط ما يطّور التقنيات الجديدة
لتقنيات في يصبح المستثمرون والمستيمكون والمواطنون الذين يتبنون ويستخدمون ىذه ا -

 .الحياة اليومية شركاء في صنعيا وتطويرىا
 الجورة الصياعية الزابعة: التحديات

بأعمال تقوم بيا المكائن  ن نصف األعمال المقامة حاليًا يمكن استبداليايتوقع أ
( تريميون دوالر من الرواتب التي يتم دفعيا حاليًا. وىذا يعني أن 03مما يعني توفير )، الذكية

مما يؤدي إلى تضاعف نسب البطالة ، ما يقارب نصف العمال سيفقدون وظائفيم التقميدية 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8_%D9%83%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%86%D8%A9_%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF
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بشكل ممحوظ، وسيؤدي ذلك أيضا إلى زيادة الفارق الطبقي بين األغنياء والفقراء، وبين 
مكون الميارات المناسبة وأولئك الذين يفتقرون ليا. لكنيا في نفس الوقت العمال الذين يمت

ستخمق مئات اآلالف من الوظائف في مجال الذكاء االصطناعي وعمم البيانات واألمن 
 السيبراني والتجارة اإللكترونية والروبوتات.

ولكي تنجح الثورة الصناعية فإنيا تشترط إعادة ىيكمة اقتصادية شاممة، تمحق بيا 
بالضرورة ىيكمة اجتماعية وسياسية، وذلك تتطمب بنية اقتصادية واجتماعية وسياسية 
متطورة، بما يتواءم مع المضمون الجديد. إضافة إلى أن أكثر التحديات التي تواجييا 

 ة مثل الثقافة، والتنظيم، والقيادة، والميارات.الشركات حول القضايا الداخمي
 ثالًجا: أٍه مظاٍز الجورة الصياعية الزابعة:

 حيث يتم ربط األجيزة المختمفة باإلنترنت كأجيزة التكييف والثالجات  ء:إىرتىت األشيا
والغساالت والمصابيح والستائر واألبواب وغيرىا من األجيزة المختمفة، حيث 

فيمكن  عنوان محدد يتواصل بو مع األشخاص المعنيين،يصبح لكل جياز 
بمجرد الدخول لممنزل وتغمق بمجر الخروج أو النوم،  الممصابيح أن تفتح تمقائيً 

ويمكن لمثالجة أن ترسل تنبييا لصاحبيا بنقص مادة معينة عن طريق إرسال 
رسالة عمى تطيبق عمى الجوال، بل حتى أن يتواصل جياز مع جياز آخر من 

ن تدخل اإلنسان فمثاًل ترسل ثالجة المنزل إشارة إلى ىاتفك عن المحتويات دو
المطموبة والتي تم نفاذىا، ثم يرسل ىاتفك مباشرة رسالة إلى السوبر ماركت الذي 

من غير تدخمك، ومن األمثمة األخرى،  من إرسال الطمبية لمنزلك تمقائياً سيمكنو 
مرور، مما يؤدي إلى توفير استيالك حمول النقل الذكّية لتسريع تدفق حركة ال

نقاذ األرواح. وشبكات  عطاء األولوية في المواعيد إلصالح المركبات وا  الوقود، وا 
الكيرباء الذكّية األكثر كفاءًة في وصل الموارد المتجددة، وتحسين مصداقّية 
لزام العمالء باستيالك أقل. و أجيزة حّساسات المراقبة التشخيصّية  النظام وا 

نبؤية، وانتظار مشاكل الصيانة وحاالت نفاذ المخزون عمى المدى القريب، والت
وكذلك تحديد مواعيد لطاقم الصيانة من أجل إصالح المعّدات وتمبية االحتياجات 
اإلقميمية. و بناء الشبكات المعتمدة عمى البيانات في البنية التحتّية لممدن 

ارة تصريف البيانات وتطبيق الذكّية، مما يسيل عمى مجالس البمدّيات في إد
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القانون، وغيرىا من البرامج بكفاءة أكبر. إضافة إلى نظام األمن المنزلي الخاص 
بك، والذي ُيتيح لك بالفعل التحكم عن بعد باألقفال، ونظام الحرارة في المنزل، 

 .وكذلك يمكن تبريد المنزل وفتح النوافذ، كما تريد
 لذي يشيده عالم الروبوتات إلى جعل التعاون سيؤدي التقدم السريع ا: الزوبوتات

ا ومرونة، بفضل ا ممموسا، فالروبوتات تزداد تكيفً بين اإلنسان واآللة واقعً 
تصميميا الييكمي والوظيفي المميم بتركيبات بيولوجية معقدة، فالتطورات التي 
تشيدىا أجيزة االستشعار تساعد الروبوتات عمى تحقيق فيم واستجابة أفضل 

كما تساعدىا عمى المشاركة في مجموعة متنوعة من ، لمبيئة المحيطة بيا 
ا الوصول إلى المعمومات لروبوتات حاليً الميام كأعمال المنزل مثال، وتستطيع ا

عبر الحوسبة السحابية مما يمكنيا من االتصال بشبكات الروبوتات  عن بعد
 .األخرى

 حين تود شراء بضائع من السوق سيمكنك ذلك وأنت في  :الطائزات املضرية الذكية
داخل منزلك وستصمك البضائع عن طريق الطائرات المسيرة )الدرونز( التي 

ا التعرف عمى موقعك والوصول إليك، وستسيطر ىذه الطائرات المسيرة سيمكني
طفاء الحرائق، تنظيم المرور، مكافحة الجريمة، إعمى كثير من العمميات مثل 

ورش المحاصيل الزراعية وتفقد الحقول الكبيرة وتصويرىا والتصوير السينمائي 
 .ومتابعة المباريات وتصويرىا

 ( مميار 6.2تقديرات إلى أن العالم يولد يوميا ما يقارب )تشير ال  :البياىات الضخنة
ابايت يوميا من البيانات. حيث يتم جمعيا من مواقع اإلنترنت والشبكات جيج

االجتماعية مثل تويتر وفيس بوك وتطبيقات الواتس آب والفايبر وغيرىا فمثال يتم 
يديو يتم ( آالف ساعة ف01( مميون صورة عمى فيسبوك كل ساعة، و )01رفع )

تحميميا يوميا عمى يوتيوب. ىذه البيانات الضخمة سيتم تحميميا والتوصل 
اجات وتحميالت ىائمة ستساىم كثير في تسييل كثير من الميام وتقميل تالستن

( 611أسعارىا، فمثاًل في قطاع العقارات والبناء سيوفر تحميل البيانات الضخمة )
 .مميار دوالر
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 وىي أجيزة يتم ارتداؤىا لمقيام بزيارات افتراضية ألماكن  :أجيزة الواقع االفتراضي
مختمفة من العالم كالمتاحف واألسواق والمعالم التاريخية ومواقع الشركات الكبرى 
والبحار والغابات والكيوف، كل ذلك تقوم بزيارتو افتراضيًا وأنت جالس في بيتك 

ع االفتراضي. وجدت من خالل عمل محاكاة لتمك األماكن عن طريق أجيزة الواق
شركة توماس كوك لمطيران أن عدد الحجوزات لزيارة مدينة نيويورك قد زادت 

(% بعدما أتاحت لمعمالء زيارة المدينة عن طريق أجيزة الواقع 061بنسبة )
 .االفتراضي

 وىي األجيزة التي ستقوم بمياميا من غير استالم تعميمات من : الذكاء االصطياعي
ن خبرتيا وتطور من أدائيا مع الوقت، وستستخدم في كل اإلنسان وستتعمم م

مجال كالقانون والطب واالستشارات واإلعالنات وعمميات التصنيع، فسيتمكن 
تطبيق عمى الحاسوب بتشخيص خمل في جسم مريض ما بنسبة دقة قد تفوق 
حتى أفضل األطباء بل ويتم العمل عمى روبوتات ذكية تقوم بالعمميات الجراحية 

يا من دون تدخل أطباء، وسيعطي تطبيق آخر استشارة بدقة تصل إلى بنفس
ا ما يسأل ذلك التطبيق حول %( حول مشكمة نفسية تعترض شخصً 62)

مشكمتو. وسيتوقع تطبيق آخر حالة الطقس أو أسعار المنازل في مكان ما أو 
أسعار األسيم، بل وستقوم المكائن الذكية بالعزف عمى الموسيقى وكتابة 

ايات ورسم الموحات الفنية، ومكائن أخرى ستقوم بأعمال البناء وفق خرائط الرو 
 .معينة بسرعة أكبر ودقة أفضل مما يقوم بو اإلنسان

 :علي املياٍخ التعلينية الصياعية الزابعةالجورة تأثري رابًعا: 

إن ما يشيده العصر الحالي من مبادئ ونتاجات الثورة الصناعية الرابعة سوف يجبر 
دة في التعمم يالمؤسسات التعميمية عمي تعديل أساليبيا التربوية، وذلك لظيور توجيات جد

منيا تعامل المتعممين مع مجموعة متنوعة من المجاالت المعرفية، النظر إلي التعمم باعتباره 
عممية مستمرة مدي الحياة، دعم وتنمية العديد من عمميات المعالجة المعرفية لممعمومات 

التكنولوجيا المتقدمة، مبدأ "تعمم من أجل أن تفعل" ليتمكن المتعمم من المشاركة عمي بواسطة 
 نحو فعال في مجتمعو.
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  الموضوعاتأحد أىم  الصناعية الرابعةتمثل المناىج الدراسية في عصر الثورة و 
المطروحة لمنقاش منذ سنوات، فالرىان التعميمي ىو أحد أىم االستثمارات في المستقبل، ألن 

، وبالتالي عمى المنظومة التربوية أن "الحديثة الثورة  الرقمية"لممدرسة دورا ىائال في مجال 
 عمى  مختمف المستويات. تواكب ىذه الثورة

   :على القطاع التعليني الصياعية الزابعةأثز الجورة ( 1)

لقد  تأثرت البيئة والمناىج التعميمية بيذه الثورة الرقمية، فتخطت في بعض األحيان 
أسموب وطبيعة  التعميم التقميدي الذي يقضي بذىاب الطالب والمعمم إلى الدراسة في مواعيد 

تياز محددة، بحيث يمكن لمطالب أن  يحصل عمى البرامج التعميمية والمحاضرات واج
 إلى تغيير االمتحانات من أي مكان، فيما يعرف بالتعمم عن بعد،  وىو ما يتوقع لو أن يؤدي

االتصال أن الموقف التعميمي.  كما وطبيعة عن أماكن التعمم ومكوناتيا  النظرة الحالية
قد   والتفاعل سيتحول من التزامن عن قرب إلى التزامن عن بعد أو الالتزامن، وىذا األمر

حدث بالفعل في بعض الدول فيما يسمى بالمدارس االفتراضية والجامعات االفتراضية، وىي 
مدارس  وجامعات بدون مبان ولكنيا تقدم خدماتيا التعميمية من خالل االعتماد عمى خدمات 

 االنترنت في التعميم.  
   :املياٍخ الزقنية: مفَومَا وعياصزٍا( 2)

المتسارع والثورة المعموماتية، أصبحت الحاجة  والرقميالتكنولوجي  التطورفي ظل 
ضرورية إليجاد  مناىج وأساليب جديدة تواكب متطمبات العصر وتحدياتو كاإلقبال المتزايد 
عمى التعميم، وقمة عدد  المؤسسات  التعميمية، وطرق االستفادة من التقنية في التربية 

واع  التعميم  المستحدثة وىو التعمم االلكتروني والتعميم. األمر الذي ساعد عمى  ظيور أحد أن
 الذي دعم وساعد المتعمم عمى التعمم في أي مكان وزمان.

و عبارة عن مجموعة من الخبرات التربوية والعممية نف المنيج  الرقمي عمى أر ويع
التي يتم توفيرىا  لممتعمم عن طريق اإلمكانيات الكبيرة التي تقدميا تقنية المعمومات 

 تصاالت.واال 
 الذي:   نستطيع القول بأنو المنيجي واذا أردنا تمخيص مميزات المنيج الرقم

 .ييتم بجوانب النمو الشامل لمطالب -
 التالميذ. لسميم وتعديل سموكييتم بالتوجيو ا -
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 خالل تفاعميم مع البيئة المحيطة. من عمى اكتساب الخبرات يساعد التالميذ -
 .المحميةنيج بمشكالت البيئة يربط الم -
 يكتشف قدرات التالميذ ونواحي القوة والضعف ويراعي الفروق الفردية.   -

 :  ة جوانب وخصائص أىميادويتميز المنيج الرقمي بع
 .الجانب البشري: وجود المعمم والمتعمم ووجود وسيمة االتصال الفعالة بينيما -
 الجانب النظري: نظريات التعميم والتعمم الحديثة.   -
األىداف والمحتوى واالستراتيجيات واألنشطة والخبرات وأساليب التقويم: فالمنيج موجو  -

 لجميع الطالب.  
مة لدور المعمم، كأجيزة الحاسوب واأللواح موىي أدوات مك األجيزة والمعدات التعميمية: -

 اإللكترونية.  
 :  أىداف لمنيج الرقمي فيي عنامأ

 الوحدات الدراسية ووضعيا عمى موقع االنترنت.تصميم مناىج دراسية بطريقة  -
 لثقافة الحاسوبية بين الطالب.نشر ا -
 مو. دى الدروس السابقة ومتابعة تقإتاحة الفرصة لممتعمم لمعودة ال -
 حل مشكمة الغياب لدى المتعممين وتغييبيم عن الحصص.  -
 وضع أنشطة مصاحبة لممنيج واألسئمة. -
 إثراء معرفتو بيا.في  لطالبوضع روابط لمموضوعات التي يرغب ا -
 مرونة التعميم، من حيث المكان والزمان.  -
 .طريقة العرض المشوقة -
 إمكانية التعمم ذاتيًا.  -
 يكون دور المعمم فيو مرشدا وموجيا عمى عكس الدور السابق كممقن. -
 انخفاض تكاليف التعميم. -
لمجميع االطالع  من خالل اإلنترنت، ويمكن سيولة النشر، حيث يمكن لممناىج أن تنشر -

أولياء أمور أو  معممين أو مشرفين أو عمييا  واالستفادة منيا سواء كانوا طالب أو
 قياديين.  
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إال أن بعض الرقمي،  ولكن رغم ىذه اإليجابيات التي يتمتع بيا المنيج التربوي
  السمبيات ممكن  أن تحسب عميو مثل: 

المعمومات، وىذا يقمل من جدوى تعمم اعتماد المعممين عمى النسخ والمصق دون قراءة  -
 المنيج.

 الجمع السريع لممعمومات دون اجتياد في القراءة والتحميل الناقد.  -
 العزلة االجتماعية لممتعمم.   -
 ة مشاكل صحية لممتعمم.  دع تسببإلكثار وسوء استخدام التقنية ممكن أن ا -
   :الزابعة الصياعية ةرالجوخصائص التعليه يف عصز ( 3)

إلى أن "التعميم  الرقمي" سوف يفرض نفسو عمى األنظمة التعميمية  تشير التوقعات
وبالفعل أصبحت  ا لمتعمم وليست مكانًا لو.التقميدية بحيث  ستصبح المدرسة ىي مصدرً 

 العممية التعميمية في ضوء المتغيرات الحالية تتصف بما يمي:  
 وسائل التعمم من خالل شبكات المعمومات.  و مصادر  تعدد -
ومع تقون )ولو  عن  بعد( مع بعضيم بعضا مالطالب أصبحوا متعممين "مشاركين" ي -

 أعضاء أكثر خبرة  في المجتمع لمبحث عن المعمومات وتحصيل المعرفة.  
ومساعد ووسيط، فيو بدال من  نقل المعمومات، موجو تغير دور المعمم من "ممقن" إلى " -

الجديدة  لمعموماتاالوصول إلى  دواتأاستخدام  صبح مطالبًا  بمساعدة طالبو عمىأ
والبحث عنيا وتحميميا ودمجيا  وحل المشكالت والتفكير المبدع وبناء معرفتيم وفيميم 

 الخاص بيم.  
 لمجميع.   اية مستمرة مدى الحياة ومتاحً أصبح التعمم عمم -
وعن المجتمع، ذلك أن استخدام  اتفصل المدارس عن بعضيا بعضً  الحدود التي تضاءلت -

في مواقع معممين تقنيات التعميم  عن بعد سوف يمكن الطالب من أن يتواصموا مع 
 أخرى، ويتعاونون مع طالب آخرين في مواقع أخرى.  

   يف صز الجورة الصياعية الزابعة:املَارات الالسمة للتكيف مع التعليه ( 4)

ما أفرزتو الثورة الصناعية الرابعة من توجيات جديدة في التعمم تتطمب إتقان 
المتعممين لمجموعة من الميارات تمكنيم من التعامل معيا ومواجيتيا، والتي تسمي بميارات 
القرن الحادي والعشرين. ولقد حددىا مشروع الشراكة لتنمية ميارات القرن الحادي والعشرين 
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ت التفكير الناقد وحل المشكالت واالبتكار واالبداع وميارات االتصال بإنيا تتضمن ميارا
والتعاون وميارات استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت والثقافة المعموماتية واالعالمية 
والميارات الحياتية مثل القيادة واالنتاجية والتكيف والمسئولية الشخصية واالجتماعية والتوجو 

 خرين.عمي التعامل مع اآل الذاتي والقدرة
والتطورات، التي أحدثيا العصر الرقمي، تتطمب توافر عدة ميارات   إن التغيراتكما 

ىذا العصر، فاستخدام التكنولوجيا الجديدة في  مواكبةىدفيا جعل المعممين  قادرين عمى 
إلعدادىم واستحداث أساليب تربوية جديدة ، التعميم استدعى وجود أدوار جديدة لممعممين

قدرة مى عالدرس المعمومات واالتصال في قاعة تكنولوجيا دمج نجاح  وتأىيميم، حيث يتوقف
المعممين عمى بناء بيئة لمتعمم بوسائل غير تقميدية، ودمج التكنولوجيا الجديدة مع األساليب 

اعمي، وتطوير قاعات درس نشطة اجتماعيًا، تشجع األسموب التف الجديدة، التربوية والتثقيفية
 والتعمم القائم عمى التعاون، والعمل ضمن فرق صغيرة.  

 :  الثورة الصناعية الرابعةومن بين الميارات الواجب امتالكيا من قبل معممي عصر 
: وىي من العمميات األساسية التي أصبحت ىدفًا رئيسًا من تينية املَارات العليا للتفكري -

التعميمية ومنيا عممياتيا المؤسسات التربوية،  ىناك دواًل  تبنت ىذه الوجية في  أىداف
 اليابان وأمريكا وسنغافورة وماليزيًا.

م دطالبو معارف أكاديمية فقط، بل يق إلى مديقال فالمعمم  :إكضاب الطالب املَارات احلياتية -
 ىناك من يرى ضرورة . و معمومات تتعمق بطريقة التواصل  إدارة التعامل وميارات الذات

ضمن المناىج  الدراسية مقررات مستقمة تحت مسمى الميارات الحياتية، والتي  أن يكون
ميارات شخصية )اتخاذ القرار، ونقد الذات، وتعزيز الذات، وتطوير القدرات، إلى تقسم 

دارة الوقت، والمرونة(، وميا رات وتحديد األىداف، والتوافق النفسي، والثقة بالنفس، وا 
)التعامل مع الشخصيات الصعبة، والسيطرة عمى الغضب، والعمل  الجماعي،  اجتماعية

ر والتفاوض والحواة، والتعامل مع المواقف الضاغطة، وتكوين عالقات اجتماعية ناجح
 واإلقناع وتقبل اآلخرين(".

ييدف إلى تعميم ىو إن التدريس المتمايز : إدارة قدرات الطالب مً خالل التدريط املتنايش -
رفع مستوى جميع الطمبة، وليس الطمبة الذين يواجيون مشكالت في التحصيل، بل 

يادة إمكانات وقدرات سياسة تأخذ باعتبارىا خصائص الفرد وخبراتو السابقة، وىدفيا ز 
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 الطالب.
يقوم االقتصاد المعرفي بدور أساسي في خمق المعرفة : مَارة دعه االقتصاد املعزيف -

سرعة المعرفة: ثم تحقيق الثروة. ومن أىم مظاىر االقتصاد المبني عمى  واستثمارىا ومن
زيادة أىمية ودور  ،زيادة في البيئة التنافسية العالمية، المعرفة توليد ونشر واستثمار

تحرير التجارة، وتزايد نسبة  ،المعرفة واالبتكار في األداء االقتصادي وفي تراكم الثروة
 :  وبالتالي فإن دور المعمم يكمن فيالتكنولوجيا في  لصادرات ...  

 اعي الفروقات الفردية التعمم لتناسب الحاجات المتنوعة لمطمبة وتر  أساليب التنويع في
 بينيم.

 العممية ما يتعممو الطمبة بحياتيم اليومية بحيث تربط  ن الحياةم تطبيقات استخدام
 الحالية والمستقبمية.

 والتحميل، والتركيب، والتقويم.عميا من األسئمة مثل التطبيق،  لمستويات االستجابة 
 أكبر في استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت التي تساعد عمى  وقت قضاء

 .إدراك المفيوم الجديد
 أنشطة لتنمية روح العمل الجماعي واستخدام الميارات.   تطوير 

المطموب من معمم العصر الرقمي أن  يكون متمكنا  إن :اصتخداو وإدارة تكيولوجيا التعليه -
دارتيا وتوظيفيا في عممية التعميم. فقد أكد ليونارد أدلمان، الخبير  من التكنولوجيا  وا 

سوف تكون أسرع  بماليين المرات من أجيزة   التكنولوجي، عمى أن حواسيب المستقبل
اليوم". إن مثل ىذا التطور السريع يتطمب تأىيل  معممي المستقبل وتفعيل دورىم عبر 

مياراتو وكفاءاتو التعميمية وتوظيف تزويدىم بميارات كيفية استخدام تكنولوجيا التعميم، 
ميم، وتقويم مستويات في تشخيص مستويات المتعممين، وتحديد أولوياتيم وأنماط تعم

نجازاتيم لتييئة بيئة ومواد تعميمية وأنشطة مناسبة لكل متعمم أو مجموعة  تحصيميم وا 
 من المتعممين في  ضوء األىداف المنشودة.  

وىي إحدى أىم الميارات والميام األساسية لتربية العصر  :القدرة على التفكري الياقد -
 مم اتباعيا:  الرقمي، ومن  الخطوات الالزم عمى المتع

  التخطيط لممواقف والخبرات التعميمية من خالل التعامل عمى نحو إبداعي مع مواقف
 واقعية في حياة الطمبة.  
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  الحر.  االستكشاف و خمق مناخ جماعي متماسك يسمح فيو بالتعبير عن الرأي 
  وتشجيعيم عمى المبادرة  وحب طالبو، حب االستطالع والفضول واالىتمام لدى إثارة

 االستطالع واالىتمام بالمشكالت المطروحة.  
  طرح األسئمة المالئمة ذات المعنى  لتعزيز التعمم بالخبرة، فبعض الخبراء يعتقدون أن

األسئمة المطروحة وطريقة البحث عن إجابتيا تعكس نوعية التعمم بصورة أكبر مما 
بة عمى طرح األسئمة ومناقشة المواقف تعكسو اإلجابات نفسيا، وتشجيع الطم

 المختمفة.  
  اإلجابات عن التساؤالت التي يطرحونيا بل عميو أن يساعدىم ب الطالبتجنب تزويد

 ول إلى االستنتاجات بأنفسيم.عمى السعي لموص
 خالصة:

في تحقيق  بالنظر بعمق لمثورة الصناعية الرابعة نجد أنو عمي الرغم من إيجابياتيا
ا، فيناك قمق يخيم في كل معدالت عالية من التنمية االقتصادية واالجتماعية واإلنسانية عمومً 

مكان حول اختفاء الوظائف وخاصة الوظائف التي ال تحتاج إلي خبرات عممية وتقنية عالية 
 البطالة عمي نطاق واسع. انتشارلصالح الروبوتات والذكاء االصطناعي، مما يؤدي إلي 

لذلك فوظائف المستقبل ستكون تمك التي ال تستطيع اآللة القيام بيا، وبالمقارنة      
بين االنسان واآللة سوف نجد أن ىناك ثالث مجاالت رئيسية سيبقي االنسان متميز بيا عن 

العممية، والذكاء العاطفي بما يتضمنو من  االكتشافاتمثل  واالبتكارااللة وىي اإلبداع 
 ية تفاعمية، والميارات الرياضية مثل السباحة والرقص.عالقات اجتماع

إن الثورة في التعميم، وليس مجرد التطوير أو التغيير، ىو سبيمنا لدخول الثورة 
الصناعية الرابعة، ونحن قادرون عمى إحداث تمك الثورة في تعميمنا إذا تخمينا عن نمطيتنا في 

ا عن ا من التعميم في المستقبل بحيادية بعيدً التفكير لمتخطيط التعميمي، والنظر الحتياجاتن
العاطفة والثوابت غير الحقيقية التي أعاقت تقدمنا لسنوات طويمة. وبالتالي يجب أن يشمل 

تحسين بيئة ، تغيير طرق التدريس التقميدية جذريا، رفع كفاءة المعمم ،المناىج التغيير:
 برات البحثية.زيادة االستثمار في المخت، و التعميم وتطوير أنظمتو

سوف تتصف  الرابعة في ظل الثورة الصناعيةالعممية  التعميمية أن  يمكن القولبذلك و 
 بما يمي:  
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 عي بين المستويات التعميمية.اختفاء التقسيم االصطنا 
 التقويم الواقعي( التركيز عمى أساليب تقويم بديمة معتمدة عمى األداء الحقيقي لمطالب(. 
  النشاطات التعميمية أصبحت ذات نيايات مفتوحة ومرتبطة في الوقت نفسو بمواقف الحياة

 الواقعية التي يواجييا الطالب خارج قاعات الدراسة.
  التعميم تعميم االرتباط المتزايد بين التعميم واإلنترنت حيث سيصبح من الضروري

 ممين.اإللكتروني واعتباره مصدرًا ال غنى عنو لممعممين والمتع
  المحوسبة، مما تحول المدرسة بأكمميا إلى بيئة حاضنة لمتقنية فيما يسمى بالمدرسة

 إلى  بيئة تقنية تجيد التعامل مع تقنيات الحاسب اآللي ومعطياتو.  يتطمب تحويميا
 .تحفيز المعممين عمى تطوير قدراتيم في مجال التعامل مع التقنية ومصادر المعمومات 
 ل اإللكتروني والتواصل بين المدرسة والمنزل ومؤسسات المجتمع. تطوير مستوى االتصا 
 .حوسبة المناىج والكتب الدراسية واعتماد التعميم اإللكتروني 
 الريط الشبكي بين أجزاء وفصول المدرسة ومرافقيا المختمفة.   توفير 

ال نعمم بالضبط إلى أين ستأخذنا الثورة الصناعية الرابعة، لكن ىذا ال يعني أن  كما أننا
نصبح فريسة لمخوف والشك بحيث ال ندرك ماىية تمك الوجية. المسار النيائي الذي ستتخذه 
الثورة الصناعية الرابعة ستحدده في نياية المطاف قدرتنا عمى تشكيمو بطريقة تطمق العنان 

ا عمى ة، ولذا فإن التحديات رىيبة مثمما ىي الفرص مثيرة، وعمينا أن نعمل معً لطاقاتنا الكامم
تحويل تمك التحديات إلى فرص من خالل المبادرة واالستعداد المالئم لتأثيراتيا، فمن نستطيع 
الوصول إلى تمك الوجية من دون التعاون الدائم والحوار المستمر عمى المستويات المحمية 

 ولية، وبمشاركة جميع األطراف المعنية.واإلقميمية والد
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