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ثالث ثورات للتربية
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ماكنأفينموهافيالسنينآالفأخذت..اإلنسانيةالحياةبدايةمع•

.الحجريالعصرإلىتعودمتفرقة

Homo:الواقفاإلنسان• crectus

Homoالعاقلاإلنسانبدايةمعالتربيةنشأت• Sapiens
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تكويناتنشأتالميالدقبلعام4000و8000بينالزراعة،حضارةبدايةمع•

–تجارةال–الزراعة:التخصصاتمنجديدطيفتطلبتاستقرارا  أكثراجتماعية

منمصر،مختلفةأماكنأربعفيذلكظهر،اآللهة–الدين–الحكم–القانون

Nileالزراعةحضارةأوائل In Egypt3500الميالدقبل.

والدين،ةالمدرسبينقويةكانتالعالقة.أثريةمعابدفيالقديمةالمدارساكتشفت•

.المختلفةوالحرف

الفلسفةمكانبمعنى..Skholeاليونانيةالكلمةإلىبجذورهاتعودمدرسةكلمة•

علىإطالقهاشاعالتيscholasticكلمةجذروهى.محاضرةإلىاالستماعأو

.الوسطىالعصورجامعات
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:الرابعةالتربيةثورةظهورعوامل

❑ Artificial Intelligence AI

❑ Augmanted Reality AR

❑ Virtual Reality VR
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.وليدةمازالتوهىالرابعةالتربيةثورةتفجرت..العواملهذهمع•

االقتصاديبالمنتدى2016عامالرابعةالثورةمصطلحأطلق•

ثورةحدوثيتأكدMetaverseدخولمعواآلن..العالمي

.الرابعةالتربية

:علىالثورةهذهتأثيرفما•

.التعلميةالعمليةالتلميذ،المعلم،المدرسة،•
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:التعليمفيالتكنولوجيابإدخالتهتمشركاتظهور•

• Foundation IBM 

• Google classroom

• Microsoft

• Facebook

• Zzish

المثالسبيلعلىوذلك•
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أندريسينماركيقولMarc Andreesen،الرأسماليينأحد

:لالمستقبفيالوظائفمنفقطنمطينهناكسيكونالكبار،

أما،سيفعلماذاللكمبيوترسيقولونالذينهؤالءهماألولالنمط

ماذاالكمبيوترلهمسيقولالذينهؤالءفهمالثاني،النمط

.سيفعلون
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علمنأنردناأإذاوبسرعة،جذريا  تغيرا  المدرسةتتغيرأنيجب

تيالالفريدةالتحدياتمعليتعاملوامستعدينيكونأنالتالميذ

.واالقتصادالمجتمعتغيراتفيسيواجهونها

ساحاتوفيالتربيةفيواجهانسالتيالتغيراتلهذهالرئيسوالمحدد

.(AI)االصطناعيالذكاءهواالقتصادميدانفيوالعمل
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في مدارس المستقبل فإن    AIبينما سوف يشيع استخدام 

AI +الروبوت سوف يكون محلهما جامعة المستقبل.

AIالمحرك األساسي نحو مدارس المستقبل هو 
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Norbertوينرنوربرت Wiener

األسسوضعحيث،1949Cyberneticsالسيبرنطيقيابعنوانكتاب•

.للماكيناتالذاتيةاإلدارة–األولىالنظرية

Alanتورنجآالن Turing(1950).

computingكتاب machinery intelligence،االختبارووضع

وما(الكومبيوتر)اآللةبينتدخال  أحدثالتفكير،علىاآللةتقدرهلالمشهور

.لالستجابةثالثشخصتدخلثمعليهايكتب

Johnماكارثيجون MacarthyجامعةمنDarmouthبحث1956عام

.AIاالصطناعيالذكاءمصطلحسكحيث،روكفلدمنممول
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:مدارسأربعة•

•AltSchoolكاليفورنيا

•Summit Public School

•School of one ( SOI)نيويورك

•Khan Lab School

•Riverbend School in Chennai, Indiaالهند
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The age of the monolithic exam is drawing to

a spluttering end.

يةالنهاإلىتنسحبسوفالواحدة،النهائيةاالختباراتإن

راجعةغيرإلىتول  قدف
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ايتغيرسوفالمدرسةدورأن :منولليتحمقاربته؛فيتمام 

.لإلجابةكراستكوهناللدراسة،دليلكهنا

أنيمكنوكيفالمحتوى،متعل  فيترغبكيف:ليصبح

.ساعدكن
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استخداممعAI(االصطناعيالذكاء)التمكنيتمسوفالعام

bigالكبرىالبياناتاستخداممن data،متابعةمنالناتجة

طالب،لكلالمالئمةالعلميةالمادةتحديدفي،التالميذ

AIيزودناثم..ذاتيا  نفسهوتقييمنفسهاختبارمنوتمكينه

وماذ،التلمييفعلهأنيجبوماالتلميذحالةعنعامبتقرير

.المعلمفيهيساعدأنيجب

20



يجمعهاالتيالبياناتAI، منهائلةكتلةتكونسوفأسبوعيا

أدائهحولحدهعلىتلميذلكلCVsإنتاجمعهايسهلالبيانات

.لعالياالتعليمفيالتاليةالخطوةتوعيةفيونصائحه..وقدراته

شركةبدأتZzishالمدرسيةبالبياناتالحكوماتتمد.
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:كلفيفعال  AIيساعدسوف

الدراسيةالمواد.

بـالخاصةالدراسيةالموادفيقويا  مساعدا  يكونسوفSTEM

ويجعلنا..التعليميةالعمليةنواحيكلفيتأثيرلهيكونوسوف

.وتعلمهمالتالميذنموفيقبلمننراهنكنلممانرى
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أنالمؤكدلكنAIالفنونفىاإلنسانقدراتمحليحلولنلم

فسواإلبداعيةوالموادالفنونأننؤكديجعلناماوذلك،واإلبداع

.المركزيةاألعمالمنتكون

المستقبلمدارس:

خيالالإثارة..التالميذوعىإثارةعلىتعملالمستقلمدارسستظل

Innateاإلنسانيةالقدراتوهذه..اإلبداعإثارة.. human

abilityبرامجتقومأنالصعبمنهى..لإلنساناألولية

.بعملهاالكمبيوتر
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..األحياءفيصغيرةمدارسهناكستكونأنهالباحثينبعضيؤكد•

فيهايعمل..هاداخلوفيحولهامنالطبيعةمعمدرسةكلتتعامل

الفناءفيهمالوقتوباقيالوقت،منAI30%شاشاتأمامالتالميذ

يكوننوأبنفسه،ينفردأنللمتعلميسمحأماكنبهاالمدرسة..الفسيح

.نشاطمنيريدمابعمليقومأوزمالئه،معمناقشةفي

المعلمعنمختلفةبطريقةلكندائماموجودالمعلم؟..المعلمأين•

.ubiquitousمع االوجودكانحالةAIوالــالمعلمفيالمعتاد
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سة،المدرداخلاألشياءأهممنالبدنيةوالرياضةالفنونتكونسوف

الذاتي،التعلمAIتتيحسوفوالرياضةالفنلممارسةخاصةأماكن

رسةوالمدالعامالمناختكونسوفاإلنسانيةالقيمالتعلم،وتفريد

.والبيئةالقيموالمنهج،

هادئةأماكنواإلبداع..للتفكرأماكنتخصصوسوف.

الفردشخصيةوتكونواإلبداعاالستطالع،وحباالنتعاش،،الرفاهية

كلاتقدرلتنميةالتربية،فيفلسفةأيمنالقلبفيتكونسوف

.التالميذ
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الخاصةاالحتياجاتذوىلتعلمساعدخيرسيكونالروبوتSEND

تنميةامجبرتنفيذاستطاعتالتعليمتكنولوجيانيويوركجامعةفى

شركاتوهناك،والنزاهةوالشفافيةالتعاطف..العاطفيالذكاء

األمريكيةالمتحدةالوالياتفيمتخصصةأصبحت..متعددة

.وبريطانيا

AIعددفيعجزلديهاالتيالمتقدمةللدولالمتميزةالخدمةهو

.األكفاءالمعلمين

عارشخاللمنالفقيرةالبالدفيالتعليمتدعيممنيمكنسوف:

One Laptop Per Child (OLPC)
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AIاستخدامتعطلمعوقاتهناك•

للتكنولوجياالرافضون•

.واآلباءوالمعلميناإلدارة،مجالفيالمؤسساتيالعامل•

Smartاستخدامأنيرونكثيرون• Phoneسلبيةآثارله.

blendedتستخدمالمدارسمنقليل:النتيجة• Learning

.المتقدمةالبالدفيحتىالمدارسفي..ببطءيتمالتغير•

.وأمريكاإنجلتراجامعاتفياألكبراالستجابة•
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:تحذيراتهناكلكن

تكنولوجيامنتحذيراتثمةAI..يجعلذلك،عكسإلىتؤديأنمن

دمهيقالذيالدائمالمتفائلاالفتراضمننحذر..قدرةأقلالتالميذ

Joeيقولكماحذرينكوننأنويجب.لوجياوالتكنحركةدعاة

Clement and Matt Milesرتذك  يمكنحتى:

أجلمنيستعملأنالبدAIأنعلىالتأكيدمنأهميةأكثرشيءالأن

.الصحيحالتربويالنظاملديناأنومتأكدينالعالم،فياإلصالح
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يومهفي(%30)الوقتمعظمبنفسهيتعلمسوفالتلميذأنلو

اشكلهفيهيكماالمدارسإلىحاجةهناكسيكونفهلالدراسي،

؟الحالي

؟المعلمإلىحاجةهناكسيكونوهل

تطورمعاإلنسانعنوماذاAIالمستقبل؟في

31



يحللنAIيستطيعولنمستقبالالمعلممحل.

فكي:التالميذيدفيالتعليمأعباءمنكثيراوضعAIأنصحيح•

.يفعلهوفيما،وقتهالتلميذيقضى

.وحدهيعمللكىتشجيعهتموقد،وقتهيملكأصبحالمتعلم•

تعل مه،والتلميذشخصيةبناءفىتزدادالمعلموظيفةأصبحتلذلك•

وماconfusionوالحيرةالربكةمنالتخلصفىومساعدته

.صعابمنيواجهه

32



Jimيحذر Thompson

ايفعلولموإذا،التكنولوجيامععملواإذا،هامادورايجدونسوفالمعلمون•

Workعنهمبعيداتعملسوفالتكنولوجيافإن،ذلك around Them

نمالتكنولوجياتمكنهموسوف،األمرلذلكتربوياالمعلمونيُعدأنيجب•

.المستقبليةأدوارهممعرفة

معملونيتعاوكيفالصعابيواجهونالذينالتالميذمعالتعامليتعلمونسوف•

.تواجههمالتىالمهنيةالضغوطات

AIدخولبفضلثورياتتغيرسوفللمعلمينالمهنيةالتنمية•

powerالتقديميةالعروضاستعمالكفاءةإن• point presentationسوف

.تماما  تنزوي
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التقليديةالدراسةحجرةتغيبسوف

المدرسةبنيةتتغيرسوف.

شخصيتهوبناءتعليميهأمورالتلميذيتولىسوف.

تتفردسوفPersonalizationالتعليميةالعملية.

المعلمأدوارتتغيرسوف.
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يمكنناسوفAIمننختارهممنبواسطةالمدرسيةالدروسبثمن

.العالمفيالدراسيةالموادفيالمتخصصينأفضلبين

يعدسوفAIالمدرسةفيالمعلمدورإذن

ئفالوظاستتغيركما-القادمينالعقدينخاللالمدارستتغيرسوف

.لهاالتالميذإعدادالمدرسةعلىيجبالتىواألدوار

رالتغييضرورةإلىالمدارستستيقظأنيدفعذلكإن.
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دعميفالجديدةالتكنولوجيامهاراتاإلنسانلتعليمباقيةالمدارس•

ساسباألتظلسوفوالحياةوالتربية،العاطفي،التعلٌموتحسين

.اجتماعيةأنشطة

كلومع2050و2030حتىاألقلعلىالمدرسةنحتاجنحنلذلك•

.الحاليالقرننهاية،2100حتىاالحتماالت

امكانا  لتصبحالمدرسة،شكلتتغيروربما• مفتوحةومكاتبمفتوح 

.مةقائمازالتالتيالماضيالقرنسبعينياتمكاتبعنيختلف
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تعدأنةالمدرسعلىيجبالذيالمستقبلعنشيئ انعلمال

ياأليدمكتوفةالمدارستقفأنيجباللكنله،أبناءنا

.المستقبلمعللتعامل
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:بكفاءةAIاستخدامضرورة

استخدمنالوAIمنةجيدتربيةعناصرعلىنبقىسوفبكفاءة

:الجيدةالعناصرمثالالثالثة،التربويةالثورة

1-الخبرة االجتماعية

2-واإلداريةالتعليمية ية لالتفاعل االيجابي مع العم

المسار المهني االيجابي للمعلمين

الطموح االكاديمي والجدية.
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:بكفاءة AIضرورة استخدام 

ع المصنمن خمس مشكالت متضمنه في نظام AIيخلصناسوف

.الموروث من ثورة التربية الثالثة

.جذور غياب االنصاف( 1

Personalizationلم يفرد الذي نموذج خطوط المصنع ( 2

.العملية التعليمية

.التعامل السلبي مع المعلمين من قبل اإلدارة( 3

.  النطاق المحدود في تنمية القدرات داخل المدرسة( 4

.التلميذ، وليس تفردهطتنمي(5
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األخيرالسؤال

هلAIلإلنسانية؟نكوصأمتحرير

Will AI Liberate of Infantilize Humanity ?
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❖ AI

❖ Biotechnology

❖ Nanotechnology

اإلمكانياتهذهفيتحكمتلوماذالكن..اإلنسانيةتخدمإمكانات

عقالنية؟غيرعابثةكيانات
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❖ Individual Hackers

❖ Rouge State

❖ Tech Companies

❖ Small Companies

❖ AI itself



لمستقبلمنطقيةاحتماالتأربعة(AI)اإلنسانيةمع:

❑Remove(الراديكاليالسيناريو)

❑Replace

❑Reform

❑Retain(المحافظالسيناريو)
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:علىيقومجديدعالمينظام:أوال  

التشريعات•

الشفافية•

أخالقيميثاق•

رادعةجزاءات•
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ما العمل ؟

:التنوير:ثانيا  

وتأكيد،2018))اآلنالتنويرضرورةعنبينكرأعلن

.والتقدمواإلنسانية،،والعلم،العقل:التنويرمثُل

يواجهاالتيالمشكالتحلعلىاإلنسانبقدرةاإليمان

.والمعرفةوالعلمالعقلإلىاستنادا  

عقالنيةأكثر..سعادةأكثر..أطولحياتناتكونسوف.

46



أهميةاألكثرهواإلنسانأنيعلمناالتنوير

،ضمانا  األكثرهوالكوارثوليستالتقدم

فياألولالنهضةعصربعدالثانيةالنهضةهوالحاضرعصرنا

،والهجراتوالتجارة،الفكر،تجددنتاجألنهعشر،السادسالقرن

النهضةعصرمنذوتفجرتبزغتالتياالجتماعي،والتضامن

.مضتقرونخمسةطوالاألولى

والفنونباإلنسانيةاالحتفاءمنالبد.

عامبذلكونحتفل2500عاماإلنسانيةانتصارنتوقعأنعلينا

2100.
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ما العمل ؟

:التربية:ثالثا  

 Nothing matters more than education if

we are to see Al liberates not infantilize

humanity.

ستقررالتيهيأفعالنا

غيرناأحدوليسنحن..نقررمننحن.

؟إذنسنقررفماذا
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شــــــكـــــرا  
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