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 مطتدلص: 

لتنمية الميارات البلزمة لميف ككظائؼ  ةمقترح لى تقديـ رؤيةسعت الدراسة الحالية إ       
المستقبؿ فى ظؿ الثكرة الصناعية الرابعة مف خبلؿ استعراض مفيـك الثكرة الصناعية الرابعة 
 كخصائصيا كالميف كالكظائؼ التى تتطمبيا ، كالميارات المرتبطة بتمؾ الميف كالكظائؼ كمتطمبات

 بجامعة المنكفية . مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس ، تنمية تمؾ الميارات
استعانت الدراسة لتحقيؽ أىدافيا بإجراءات المنيج الكصفي ، مستخدمة اإلستبانة كسيمة        

لجمع بياناتيا التي تـ إعدادىا كتقنينيا كتطبيقيا عمى عينة مف أعضاء ىيئة التدريس بجامعة 
%( تقريبا ، مف المجتمع األصمي ألعضاء ىيئة التدريس ٔ.ٗ، بنسبة ) ََِمغت المنكفية ، ب

( ، كقد بمغ عدد االستبيانات الصالحة ََِِ/َُِٗ( عضكا في العاـ الجامعي )َُِٗكالبالغ )
آرائيـ حكؿ الميارات عمى  لمتعرؼ تقريبا ،% ٕٕ(،   بنسبةُْٓلمتفريغ كالتحميؿ اإلحصائي )

مف  ف ككظائؼ المستقبؿ فى ظؿ الثكرة الصناعية الرابعة ، كمتطمبات تنميتياالبلزمة لئلعداد لمي
حكؿ أىمية تمؾ الميارات لمكاكبة متطمبات الثكرة الصناعية الرابعة كدرجة تكافرىا ،  كجية نظرىـ

 إضافة الى أرائيـ حكؿ متطمبات تنمية تمؾ الميارات .
لئلعداد لميف ككظائؼ المستقبؿ فى ظؿ الثكرة الميارات البلزمة  كقد تكصمت الدراسة الى أف    

،  كالتى أشار أفراد العينة الى أنيا ميمة بدرجة كبيرة ،  تمثمت فى ثبلث مجمكعات الصناعية الرابعة 
مف الميارات ىي: ميارات التعمـ ك اإلبداع ، ميارات الثقافة الرقمية ، ميارات الحياة ك العمؿ  ، 

يارات الفرعية ، كما أشاركا الى إف تمؾ الميارات متكفرة لدل تضمنت كؿ مجمكعة عددا مف الم
الطبلب بدرجة متكسطة ، كما تكصمت الدراسة الى أف متطمبات تنمية تمؾ الميارات التى يرل افراد 

أىداؼ التعميـ العينة انا ميمة بدرجة كبيرة تتمثؿ تكفير مجمكعة مف المتطمبات تتعمؽ بكؿ مف 
معية ، كعضك ىيئة التدريس ، المناىج التعميمية ككذلؾ الطالب الجامعى ، الجامعي ، كالبيئة الجا

، كيرل أفراد العينة أف تمؾ المتطمبات  كالشراكة بيف الجامعة ك المؤسسات اإلنتاجية ك الصناعية
بيف  متكفرة بدرجة متكسطة ، كما أشارت الدراسة الى أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية 

فراد العينة تبعا لمتغيرات النكع ،  كنكع الكميات ، ك الكظيفة ، كقدمت الدراسة فى متكسطات آراء أ
الميارات البلزمة لئلعداد لميف ككظائؼ المستقبؿ فى لتكفير متطمبات تنمية  نيايتيا رؤية مقترحة

بعادىا ، كمككناتيا ، كآليات تنفيذىا ،،  ظؿ الثكرة الصناعية الرابعة كمعكقات  متضمنة منطمقاتيا ، كا 
 ككيفية التغمب عمييا كمؤشرات نجاحيا.تنفيذىا 

 الكممات المفتاحية:
 الميارات البلزمة لئلعداد لميف ككظائؼ المستقبؿ المستقبؿ،ميف ككظائؼ  الرابعة،الثكرة الصناعية 
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Skills necessary to prepare future careers and jobs to keep pace with the 

Fourth Industrial Revolution and the requirements of its development 

“proposed vision” 

Summary 
     The current study sought to present a proposed vision for developing the skills 

needed for future occupations and jobs under the Fourth Industrial Revolution by 

reviewing the concept of the Fourth Industrial Revolution and its characteristics 

and occupations and jobs that it requires, and the skills associated with those 

occupations and jobs and the requirements for developing those skills, from the 

viewpoint of faculty members at Menoufia University. 

       The study used to achieve its goals through the descriptive approach 

procedures, using the questionnaire as a way to collect data that was prepared, 

codified and applied to a sample of faculty members at Menoufia University, 

amounting to approximately 200, (approximately 9.6%), of the original 

community of faculty members and the amount (2091) members in the university 

year (2019/2020), The number of valid questionnaires for unloading and statistical 

analysis reached (154), by about 77%, to get to know their views on the skills 

needed for future careers and jobs in light of the Fourth Industrial Revolution, and 

the requirements for their development from their point of view on the importance 

of those skills to keep pace with the requirements of the Fourth Industrial 

Revolution And the degree of availability, in addition to their views on the 

requirements to develop those skills. 

    The study found that the skills needed for future careers and jobs in the shadow of 

the Fourth Industrial Revolution, which members of the sample indicated are 

extremely important, were represented by three sets of skills: learning and creativity 

skills, digital culture skills, life and work skills, which included all A set of a 

number of sub-skills. They also indicated that these skills are available to students 

with an average degree. The study also concluded that the development of these 

skills can be done through - the opinion of the sample members is very important - 

providing a set of requirements related to each of the goals of university education , 

The university environment, the faculty member, educational curricula, as well as 

the university student, and the partnership between the university and the productive 

and industrial institutions, and it is available at an average degree, as the study 

indicated that there are no statistically significant differences between the averages 

of the opinions of the members of the sample according to the variables of type, 

type of colleges and academic rank.                

    At the end of the study, a proposed vision was presented to provide the 

requirements for developing the skills needed for future occupations and jobs 

under the Fourth Industrial Revolution, including its premises and dimensions. A, 

its components and implementation mechanisms. 

key words: 

The Fourth Industrial Revolution, future occupations and jobs, skills needed to 

prepare for future careers and jobs 
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  :  مكدمة

فى ظؿ ما تشيده المجتمعات المعاصرة مف تطكر عممى كتقنى مذىؿ أسيـ كأحدث      
تغيرات جذرية كسريعة فى شتى مناحى الحياة ، أصبحت تكقعات التكظيؼ أحد أىـ المجاالت 
التي يجب دراستيا في أل مجتمع ، باعتبار إف ذلؾ يعد مؤشران عمى الكضع االقتصادم 

بشكؿ عاـ ، كاحتمالية التكظيؼ في سكؽ العمؿ ، ك التعٌرؼ عمى الميارات  ،كتكافر الكظائؼ
كالخبرات كالمؤىبلت األكاديمية األكثر طمبان في الكقت الحالي ، حيث يمكف لمباحثيف عف عمؿ 
مف خبلؿ ىذه المعمكمات التخطيط بشكؿ أفضؿ لعممية بحثيـ عف عمؿ كمف قبميا اختيار نكع 

 نيـ مف الحصكؿ عمى تمؾ الكظائؼ.كنمط الدراسة التى تمك
نظرا ألىمية كضركرة مكاكبة المستجدات التربكية المتعمقة بالتغيرات الجذرية القائمة   

عمى تقنيات الثكرة الصناعية الرابعة ، فقد أصبحت المؤسسات التعميمية فى حاجة لبلستفادة  
ات التى أصبحت في السنكات مف تمؾ التكقعات ، كربطيا بما يتـ تدريسو فييا ، تمؾ المستجد

األخيرة مف العكامؿ المؤثرة في اختيار نكع التعميـ المناسب ، لئلعداد لتمؾ الكظائؼ 
المستقبمية التي تطمب معارؼ كميارات تتكافؽ متطمبات تمؾ الثكرة ، كالتي تسمى بميارات 

 ( .  (21st Century Skills Pri Stauffer, 2020القرف الحادم العشريف  
فقد شيد العقد الثاني مف القرف الكاحد كالعشريف نقمة نكعية جديدة فى    

المجتمعات المعاصرة ، كانتقؿ الحديث عف إف الفجكة بيف البمداف المتقدمة ، كالبمداف النامية 
فجكة الرقمية ، بيف مف يممؾ استخداـ الكمبيكتر كاإلنترنت ىي ال –بؿ كداخؿ البمد الكاحد  –

كالياتؼ النقاؿ كبيف مف ال تتكفر لديو ىذه اإلمكانية بسيكلة ، الى الحديث عف الفجكة 
المعرفية أم الفجكة بيف مف تتكفر لديو إمكانية تحصيؿ كامتبلؾ المعرفة بسيكلة كبيف مف 

جكة الذكاء االصطناعي ، أم بيف مف يستطيع يكاجو صعكبات في ذلؾ ، كبدأ الحديث عف ف
تطكير كتكظيؼ الذكاء االصطناعي لخدمة أىدافو كبيف مف ال تتكفر أمامو الفرصة لذلؾ 
تشيد البمداف المتقدمة حاليان نمكان متسارعان في الذكاء االصطناعي نتيجة لمتطكر التراكمي في 

عمى الشبكات العالمية ، كبسبب  التي أصبحت متكفرة (Big Data) مجاؿ البيانات الضخمة
أم األبحاث كالبرمجيات  (Deep Learning) التطكر الكبير في مجاؿ التعمـ العميؽ

المرتبطة بتطكير قدرات اآلالت عمى التعمـ الذاتي، كبذلؾ انتقؿ العالـ مف مف االقتصاد القائـ 
 (.   َُِٗف  )د(  ، )  الدىشا. عمى المعرفة إلى االقتصاد القائـ عمى الذكاء االصطناعى

https://www.aeseducation.com/blog/author/bri-stauffer


 ................................... لإلعداد لمهن ووظائف المستقبل لمواكبة الثورة الصناعية الرابعةالمهارات الالزمة 

- ٓ - 

جمسة كلقد أكدت القيادة السياسية عمى ضركرة مكاكبة الثكرة الصناعية الرابعة مف خبلؿ     
، كذلؾ ضمف فعاليات اليـك الثالث مف منتدل ""الذكاء االصطناعي كالبشر.. مف المتحكـ

ؿ الجمسة في مداخمة لو خبل  -شباب العالـ المنعقد في مدينة شـر الشيخ. كقد أكد الرئيس 
بيا كؿ العمـك  القادـ،أف مصر ستفتتح جيبلن جديدنا مف الجامعات خبلؿ العاـ الدراسي  -

مشددا عمى ضركرة  العمؿ،كذلؾ لممساىمة في تجييز الشباب المصرم لسكؽ  الحديثة،
المشاركة في الثكرة الصناعية الحالية. كقاؿ إننا حريصكف عمى تطبيؽ تكأمة مع كؿ 

دمة في العالـ في مجاؿ الدراسات الحديثة ، مشيرا إلى أف الحككمة ستنتقؿ الجامعات المتق
إلى العاصمة الجديدة بأنظمة حديثة تتيح تقميؿ الخطأ البشرم كتكفير الكقت لتحقيؽ أداء 

كشدد الرئيس إلى أنو ليس لدينا كقت لنضيعو في تناحر كتضييع مزيد مف الفرص ،  ،متميز
مؤكدا أننا إذا لـ نتحرؾ بشكؿ مناسب لنمحؽ بيذا الركب ، سيزداد حيث يقفز العالـ لؤلماـ ، 

)الييئة العامة .تخمفنا بشكؿ ال يمكف أف يتـ تعكيضو ميما بذلنا مف جيد
 (. َُِٗلبلستعبلمات،

فالخبراء يتكقعكف ظيكر عدة تخصصات جديدة فى سكؽ العمؿ مختمفة جذريا عف 
لصناعية الرابعة أك ثكرات الجيؿ الرابع فى المعتاد عميو اآلف فى ظؿ متطمبات الثكرة ا

الصناعة التى تمخضت عف قدرات ىائمة فى مجاؿ التقنيات الرقمية كتكنكلكجيا المعمكمات 
إف  َُِٔكاالتصاالت ، غير أف البلفت لمنظر كفقا لتقرير منتدل االقتصاد العالمى لعاـ 

فى نظـ التعميـ العالى الحالية  % تقريبا مف كظائؼ المستقبؿ ال يتـ تأىيؿ الطبلب عمييآٔ
 ( . ٕٔ،  َُِٗلمكاكبة السرعة اليائمة فى االبتكارات الرقمية )عزمى ،

يككف   سكؼ كتعقيداتو كمداه شمكلو فى المنتظر التحكؿ إفنجد فى ىذا االطار ك 
 الشيء كلكف ، إليو  بما سينتيى التنبؤ أحد يستطيع كال قبؿ ، مف البشرية تشيده لـ بشكؿ
 مف المشاركيف كافة كمتكاممة مف شاممو تككف أف التحكؿ يجب ليذا االستجابة أف دالمؤك

 (. ِ، َُِٗ )الجمؿ،المدنى.  كالمجتمع كاألكاديميكف الصناعة كقطاع خبراء التربية
لتعميـ في أساسو عممية مستقبمية فالطفؿ الذم يمتحؽ كمف ناحية أخرل فإذا كاف ا

عاما كىك ما يتطمب ضركرة أف ينشغؿ  َِف خريجا بعد بمرحمة الحضانة اآلف ، يعد ليكك
مخططي التعميـ بذلؾ ، كيضعكا نصب أعينيـ ما ستككف عميو الحياة كالكظائؼ بعد عشريف 
عاما أك أكثر ، في ظؿ أف الدراسات المستقبمية لـ تعد ترفان عقميان يميك بو بعض المثقفيف 
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عالـ أفضؿ بؿ إف ليا فائدة عممية مباشرة مف فراران مف الكاقع ،كمشكبلتو المعقدة بحثان عف 
قرارات ، فمف حيث التمكف مف معرفة النتائج البعيدة المدل لما يجرل اآلف كما يتخذ مف 

أف نكتب لممستقبؿ تاريخ كما نكتب تاريخ  –إلى حد كبير  –خبلليا بات في كسعنا اليكـ 
ف المستقبؿ ما يزاؿ غائبان الماضي ، برغـ أف الماضي قد تـ حدكثو كعرفت تفصيبلتو كأ

كالسؤاؿ الذم يطرح نفسو ىك ، أيف تعميمنا مف اإلعداد لمكظائؼ التي ستككف مسيطرة عمى 
   :تمؾ الكظائؼ المتعمقة بالمجاالت التالية، سكؽ األعماؿ كالمطمكبة فى المستقبؿ ؟ 

طائرات بدكف طيار الركبكتات ، التعامؿ مع البيانات الضخمة ، طكاقـ العمؿ الخاصة لقيادة ال
، خبراء فى الصحة الشخصية ، أنظمة الذكاء االصطناعي المعززة لمبشر ، تكنكلكجيا 
البمككشيف ، الطباعة ثبلثية اإلبعاد ،العمبلت الرقمية المشفرة ، كتصميـ كاإلشراؼ عمى أنظمة 

ف طريؽ االستشعار ، عمـك الفضاء كالسياحة الفضائية كالتعديف الفضائي ، تكليد الطاقة ع
االندماج النككم ، الطب الجينكمى ، الييبرلكب ، الكاقع الممزكج اك المختمط ، المحكـ 
المزركعة مخبريا ، تكنكلكجيا انترنت األشياء كالمنازؿ المؤتمتة ، أنظمة التعمـ الذكية القائمة 

ات كؿ ىذه التطكر   ،عمى الركبكتات التعميمية المدعكمة بتكنكلكجيا الذكاء االصطناعي 
ستتطمب العديد مف التخصصات كالكظائؼ التي ينبغي عمى نظامنا التعميمي اف يككف مستعدا 

)   الدىشاف .كمتكاكبا كقادر عمى إعداد كتأىيؿ خريجيو لبلندماج بكفاءة في تمؾ الكظائؼ
 ( .ٔ،  َُِٗ)ج( ، 

رابعة ككما غيرت الثكرات الصناعية السابقة حياة البشر ، ستؤدم الثكرة الصناعية ال
لتغيير الطريقة التي نعيش كنعمؿ بيا ، كربما يتطكر األمر لتتحكـ بسمككياتنا كأفعالنا ، كيرل 
الكثيركف أف طبيعة ىذه الحقبة تختمؼ اختبلفا جكىريا عف سابقتيا ، نظرا لسرعة كضخامة 
 التغيير الذم جاءت بو، كما أف الطريؽ لؤلماـ ليس باألمر السيؿ كال الكاضح نظرا لككف
التقنيات الجديدة تأتي في مجمكعة مف المجاالت كالعمـك المتداخمة، كفييا نكع مف الغمكض 

مما أدل الى ضركرة أف يمتمؾ األفراد كفايات ك  .كتشكؿ تحديا كفرصة كمخاطرة في آف كاحد
ميارات تمكنيـ مف الحياة ك العمؿ في مجتمع عصر المعرفة ،األمر الذم ألقى عمى التربية 

 َُِٔكبرل في إعداد الفرد الناجح القادر عمى مكاجية تحديات العصر .)سبحي ،مسؤكلية 
 ،ٗ . ) 
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كلذلؾ تشيد البشرية منعطفا جديدا في تاريخيا بسبب التطكرات اليائمة  التي 
مانينيات كتسعينيات القرف أحدثتيا الثكرة الصناعية الرابعة ك التي بدأت بكادرىا في ث

ثكرات الثبلث الماضية بسرعتيا الجامحة ، كمجاليا الكاسع ، ، لكنيا تمتاز عف الالماضي
ثكرة جعمت المعارؼ كالميارات التي تعممناىا في التعميـ  .كتأثيرىا الكبير في كؿ المجاالت

الرسمي في الماضي غير ذات صمة مباشرة بمتطمبات تمؾ الثكرة كتطمبت ضركرة االستعداد 
 ؿ نظاـ تعميمى يتكاءـ مع تمؾ المتطمباتإلعادة تصميـ أنفسنا بالكامؿ ،  مف خبل 

 الصناعية الثكرة عصر عمييا ينطكم التي فالمتغيرات ( ، ّ-ِ، َُِٗ)الدىشاف)ب( ، 
كؿ  ... بأف القائمة المسممة مف انطبلقنا التعميـ منظكمة في جكىرية ستحدث تغييرات الرابعة

 الصناعية الثكرة تغير الناجـ عف، كبيذا يعد ال تربكم تغيير يصاحبو أف بد ال تغيير مجتمعي
 لمتحكؿ تابع بصفتيا متغير التربية أف يؤكد مما األكؿ ، المقاـ في تربكية نقمة الرابعة

لمتغيير  عرضة جكانب المجتمع أكثر دكرىا بحكـ ىي التحكؿ ، ليذا أكلى محرؾ أك المجتمعي
( الى أف  ُِٖ ،  ََِٓ( ، كفي ىذا الصدد أشار )أبكزيد ،    ُّٖ،  ُْٗٗ)عمي ، 

 لتجديد المستمرة كأيضا المثابرة بؿ التعميـ ، لنشر  فقط المجتمع الدكلي ممتـز أخبلقيا ليس
 .المستقبمية التحديات مكاجية يمكف حتى كتطكيرىا التعميمية النظـ

 التكنكلكجي التقدـ كمع العصر مقتضيات مع يتناسب يعد لـ الحالي التعميمي النظاـ إف -
 أف يككف الضركرم مف ألنو طبيعيي أمر كىذا الرابعة ، الصناعية لثكرةا تحديات ظؿ في

 كاقع التعميـ ك كدراسة التعميـ منظكمة لتطكير المستقبمية الرؤية بيف ارتباط ىناؾ
 تخفيفيا المناىج تطكير عف الحديث عند المقصكد ليس المثاؿ سبيؿ فعمى  مشكبلتو ،

 الحياة المعاصرة تطكرات ليكاكب تغييره يمكف حتى المحتكل ىذا تطكير ىك المقصكد كلكف
 .كتكنكلكجيا عمميا

ذا - ، التعميـ  منظكمة تطكير فإف تربكم ، تغيير بالضركرة يتبعو مجتمعي تغيير كؿ كاف كا 
 أىـ، مف االستفادة يمكف حتى الرابعة الصناعية الثكرة كمعطيات يتزامف أف بد ال

 Artificial Intelligence  ي صطناع اال الذكاء كىك كمحركاتيا مخرجاتيا
(Ai)المجاؿ ىذا كفؽ جديدة كمقررات تخصصات باستحداث لممطالبة تمييدا.  

 الميارات عميقة بيف فجكة كجكد عمى اتفاؽ ىناؾ( ُْ، َُِْكما اكدت دراسة) شمبى 
 عصر مجتمع في كالعمؿ الحياة في التي يحتاجكنيا كتمؾ المدرسة في الطبلب يتعمميا التي
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 اليكـ عالـ كالعمؿ في لمحياة الطبلب إلعداد كافية تعد لـ الحالية المناىج كعمى أف فة،المعر 
 .التكنكلكجي التطكر يقكده الذل المتغير ،
كيمكف تحديد مجمكعة مف المكاصفات كالسمات المأمكلة لطالب المستقبؿ ، التي      

خاصة مف إعداد ىذه النكعية يمكف اعتبارىا مؤشرات تمكف النظـ التعميمية عامة كالجامعات 
مف الطبلب ، فمف ىذه الصفات أف يككف باحثا ، يمتمؾ أدكات البحث ،ك أف يككف مفكرا لديو 
المقدرة عمى التفكير المنيجي ك النقد ك التقكيـ ك التحميؿ ، أف يككف مبدعا لديو ممكة 

اىـ كالحكار مع الناس ك اإلبداع ، ك أف يمتاز بالخمؽ  ، كأف يككف اجتماعيا يمتمؾ ميارة التف
المجتمع ، ك أف يككف ذك شخصية متكاممة ك شاممة ،منفتحة عمى العالـ ك ثقافتو ، مرنة 
تمتمؾ أدكات الحكار كاتخاذ القرار ، كيتمكف مف ميارات التعمـ الذاتي ، ك يؤمف بالتعمـ 

ف ك عناب ( ، كقد حددت دراسة )المعمكؼ كالزبك ٗ، ََِٓالمستمر )األسطؿ ك الخالدم ، 
( الميارات ك الكفايات لطالب المستقبؿ كىي المقدرة عمى تحصيؿ المعرفة ُْْ،   َُِٖ، 

مف مصادرىا المختمفة ، كالقدرة عمى االستقبلؿ الذاتي في تحصيؿ المعرفة ، ك التعامؿ 
بايجابية مع التكنكلكجيا ، كييتـ بالعمؿ التطكعي ، كيمتمؾ ميارات التعمـ الذاتي ، كيحتـر 

( عددا مف الكفايات ك ٓ، ََِٖقكؽ اآلخريف . كأضافت  دراسة )استيتة ك سرحاف ،ح
الميارات التي يمتمكيا طالب المستقبؿ ، أف تككف لديو القدرة عمى الحفاظ عمى اليكية 
الثقافية كالكطنية كالقكمية كالدينية ، كأف يمتمؾ ميارات التكاصؿ الثقافي كالحضارم في عالـ 

لمقدرة في العمؿ في فريؽ مف خبلؿ ركح التعاكف ك المشاركة ، كأف يتمكف متغير ، كلديو ا
مف لغتو العربية  باإلضافة الى التمكف مف لغات أخرل . ، كما أكدت دراسة ) الحايؾ 

ميارة لبلستعداد لسكؽ العمؿ في عالـ ما بعد فيركس ككركنا  ُِ( عمى انو تكجد ََِِ،
كيؼ كالمركنة ، اإلبداع كاالبتكار ، الميارات التكنكلكجية تمثمت فى عدة ميارات مف بينيا  الت

، محك أمية البيانات ، التفكير النقدم ، التعمـ مدل الحياة ، تحسيف كجكدؾ عمى اإلنترنت  
 كغيرىا .

كلقد تـ التأكيد  في منتدل التعميـ العالى ك البحث العممي الذل عقد بالعاصمة االدارية  )     
في جمسة بعنكاف "تطكير التعميـ كاكتساب الميارات   ( َُِٗستعبلمات ، الييئة العامة لبل

الجديدة لتقميؿ الفجكة مع سكؽ العمؿ" عمى ضركرة إكساب الطبلب المزيد مف الميارات 
الفنية كالمجتمعية لمخركج عف قكالب التعميـ القديمة لمكاكبة التكنكلكجيا الجديدة كأىمية 
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ر النقاش إلى ضركرة االىتماـ بركاد األعماؿ الذيف يبحثكف عف الذكاء االصطناعي ، كما أشا
  . تكنكلكجيا جديدة كذلؾ بالتزامف مع اكتساب الميارات الجديدة

 مشهلة الدزاضة واضئلتَا :    

نتساءؿ ما الدكر  المجتمعات،مع التغيير الذم تيحدثو الثكرة الصناعية الرابعة في 
في الكقت الذم تقـك فيو اآلالت "الذكية" ليس بطرح الذم ستضطمع بو الجامعات مستقببل 

عمى المؤسسات األسئمة الككنية فحسب ، بؿ كتكفير اإلجابة عمييا أيضان ؟ ، كىك ما يفرض 
بأشياء كثيرة مف بينيا إكساب كتدريب الطبلب عمى الميارات الجامعية ضركرة أف تيتـ 

في القرف الحادم كالعشريف أك ما أطمؽ الجديدة المطمكبة لعصر المعمكمات كالمعرفة كالعيش 
عميو عصر الثكرة الصناعية الرابعة ، كالتى مف بينيا  التعامؿ بأماف كفاعمية مع معطيات 

كأف تؤسس الجامعات لميف ككظائؼ المستقبؿ ، مف العصر الرقمي كمعطيات تمؾ الثكرة  ، 
الكظائؼ فى ظؿ متطمبات خبلؿ العمؿ عمى إكساب خريجييا الميارات التى تتطمبيا الميف ك 
كتكجيو مزيد مف العناية تمؾ الثكرة ،كالتى أطمؽ عمييا ميارات القرف الحادل كالعشريف ، 
، كتغيير نمط المتعمميف  كاالىتماـ بالتخصصات المرتبطة بالبرمجيات كتكنكلكجيا المعمكمات

عدادىـ اإلعداد ا لمناسب لذلؾ ،ك لقد ذاتيـ كتغير نمط حياتيـ ،  كمتطمباتيـ التعميمية ، كا 
أكدت العديد مف الدراسات كالتقارير إلى أف التعميـ الجامعي في مصر في الكقت الراىف يعاني 

تحكؿ دكف إكساب الطبلب الميارات البلزمة  لميف ككظائؼ المستقبؿ  مف العديد المشكبلت
 لمكاكبة الثكرة الصناعية الرابعة منيا :

ار الطبلب تعتمد عمى مجمكع الدرجات ك ال تراعي اعتماد سياسات قبكؿ تقميدية الختي -
 ( ْٕ، َُِْ)الميدم ك سكيمـ ،المجتمع.ميكؿ الطبلب ك احتياجات 

المناىج ك المقررات الدراسية لـ تتغير منذ أكثر مف عشر سنكات ،ك ذلؾ لتجاىؿ    -
ست المسئكليف عف التعميـ الي التطكير،باإلضافة أنيا تعتمد عمى الحفظ ك التمقيف ،كلي

(، كلمثكرة الصناعية الرابعة ، كما إنيا  ُُ،  َُِٗمناسبة لمعصر الرقمي )حدادة ، 
( ،  فالنظاـ التربكم بصكرتو  ٕ،  ََِٓغير مكاكبة لمتطمبات العصر  )السيد ، 

الحالية التقميدية عاجز عف االستجابة لتحديات المرحمة ، فيك نظاـ خطي يبلئـ العصر 
ف الشيء نفسو في الكقت نفسو بما يشبو خط التجميع  في الصناعي ، فالطبلب يدرسك
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المصنع ، فالمعرفة في ىذا النظاـ ىشة مجزأة ال ترتبط بالكاقع ،ك نتاجيا حافزا ضعيفا 
 ( ُّٖ، َُِٗلمتعمـ ،  ك مف الصعب نقمو لممكاقؼ الحياتية )نياز ، 

في جميع خريجي ضعؼ العبلقة بيف التعميـ كسكؽ العمؿ ، كبالتالي انتشار البطالة  -
مؤسسات التربية مما يتطمب إعادة تدريب فائض الخريجيف في مؤسسات التعميـ 

، ،حيث أف الكاقع يشير الى عدـ   كالتدريب لتأىيميـ مع متطمبات عصر المعمكمات
بشكؿ كثيؽ باحتياجات التكسع ك النمك االقتصادم ك ارتباط التكسع في التعميـ الجامعي 

 ( ُُٓ، َُِٕ، برامجو .)بياء الديف
ضعؼ تحقؽ مبدأ تكافؤ الفرص التعميمية ، كيعني أف تتاح فرص التعميـ باستخداـ   -

 الكمبيكتر لمبعض دكف اآلخر كفقان لمحالة المادية كالطبقة االجتماعية.
تعدد مسارات التعميـ حيث يشعر الكثير أف ىناؾ ازدكاجية تربكية في تعميـ النخبة كتعميـ  -

الكطف كأبناء الكافديف ، كقد أدل ذلؾ إلى دخكؿ التجارة في حقؿ العامة كبيف أبناء 
الخدمات التعميمية كمف ىنا نخرج بضركرة العمؿ عمى كضع أىداؼ تربكية مستقبمية 

 .تتناسب مع عصر العكلمة كثكرة المعمكمات
لماضي أكثر مما تعدىـ لفيـ احتياجات المجتمع ف اأغمب النظـ الجامعية تعمـ الطبلب ع -

 ( . ُِٕٔ ،َُِٗ، )المانعتقبمي. المس
ف تقـك مؤسساتنا الجامعية بالتجييز لذلؾ االستعداد لممستقبؿ يتطمب ضركرة أإف   

مف خبلؿ محاكلة إكساب طبلبيا كخريجييا الميارات المتكقع أف ميف ككظائؼ المستقبؿ 
 سكؼ تحتاجيا فى ظؿ متطمبات الثكرة الصناعية الرابعة . 

ذا المكضكع كالحاجة اليو ،  فقد تناكلتو دراسات عديدة ساعية كانطبلقا مف أىمية ى
دراسات التى تناكلت ىذا ، كمف خبلؿ مسح البتمؾ الميارات  كالتنبؤالى التعرؼ عمييا ، بؿ 

 مكف تصنيفيا كفؽ محكريف  : المكضكع أ
ـ الجامعى المحكر االكؿ : كشمؿ الدراسات المتعمقة بالثكرة الصناعية الرابعة كعبلقتو بالتعمي

تقديـ سيناريكىات لمتنبؤ بمستقبؿ ( التى سعت الى ََِِمنيا ، دراسة )الدىشاف ك محمد ، 
كدراسة )الدىشاف)ا( منظكمة التعميـ العالى فى ضكء تحديات الثكرة الصناعية الرابعة ، 

( التي ىدفت الى تقديـ تصكر مقترح لمتطمبات تمكيف المعمـ في عصر الثكرة ََِِ،
( ََِِالرابعة كمدخؿ لتمكيف الطفؿ العربي ، كدراسة )الدىشاف )ب ( ،الصناعية 
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، كدراسة )  "التداعيات التربكية كاألخبلقية لمثكرة الصناعية الرابعة ككيفية التعامؿ معيا"عف
رؤية مقترحة لتحكيؿ الجامعات المصرية الى جامعات ( كالتى قدمت ََِِالدىشاف كالسيد ، 

( عف المعضبلت ََِِ،  كدراسة ) الدىشاف، )ج(  حكؿ الرقميذكية في ضكء مبادرة الت
( كالتي سعت َُِٗعبد الرازؽ ،االخبلقية لتطبيقات الثكرة الصناعية الرابعة ، كدراسة )

سيناريكىات بديمة لتطكير سياسات الجامعات الحككمية المصرية فى ضكء الثكرة كضع 
التي ىدفت الي التعرؼ عمى جكانب  ( َُِٗ، كدراسة ) الدىشاف،)ق( ،الصناعية الرابعة

، مكاكبة الثكرة الصناعية الرابعة عداد المعمميف لتخريج طبلب قادريف عمىإالتطكير في برامج 
( عف مجاالت تكظيؼ انترنت األشياء كأحد تطبيقات الثكرة  َُِٗكدراسة )الدىشاف )ا( 

السيناريكىات مت  ( التى قد َُِٗالصناعية الرابعة في التعميـ ، كدراسة ) حسف ، 
 المقترحة لمتطمبات التنمية المينية اإللكتركنية لممعمـ فى ضكء الثكرة الصناعية الرابعة ،

( كىدفت الى كضع تصكر مقترح لبلنتقاؿ بجامعتنا الي جامعة  َُِٗ) ابك لبياف ، كدراسة
التي استيدفت  ( َُِٗكدراسة )عبد العزيز ، ، الجيؿ الرابع لمكاكبة الثكرة الصناعية الرابعة

الى كضع رؤية مقترحة لتطكير منظكمة التعميـ في ظؿ الثكرة الصناعية الرابعة )الذكاء 
( عف أثر الثكرات الصناعية السابقة كالثكرة  Penprase،2018االصطناعي ( ، كدراسة )

ف ، ، كدراسة )الدىشا الصناعية الرابعة عمى التعميـ العالي في الكاليات المتحدة كحكؿ العالـ
 ( عف تطبيقات الحكسبة السحابية فى مجاؿ التعميـ َُِٕ

بالميارات البلـز إكسابيا المتعمقة  الدراساتاما دراسات المحكر الثانى فتناكلت : 
لمطبلب لتمبية احتياجات سكؽ العمؿ كمكاكبة متطمبات الثكرة الصناعية الرابعة مف ىذه 

ت الدراسة إلى استطبلع رأم األساتذة ( التي ىدف ََِِدراسة  )السرديية ،الدراسات  
الجامعييف عف متطمبات القرف الحادم كالعشريف لمعممي التربية الخاصة في ضكء رؤية 

( التى ىدفت الى تحديد الميارات المطمكبة لمطبلب  (Stauffer  2020كدراسة ،  المممكة
طبيؽ معمـ ( التي ىدفت الى الكشؼ عف مدل ت ََِِ، كدراسة )حسكنة ، ُِفي القرف 

، الحاسكب كالتكنكلكجيا الفمسطيني لمميارات الرقمية لمعمـ القرف الحادم كالعشريف في التعميـ
"كاقع العبلقة بيف الثكرة الصناعية الرابعة كمخرجات التعميـ عف  (َُِٗالشيرم، كدراسة )

مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس فى المؤسسة العامة لمتدريب التقني كالميني فى 
( كالتي ىدفت الى التعرؼ عمى دكر المشرفات التربكيات  َُِٗدراسة )العمرم ،، ك الخرج"
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،كدراسة )المعمكؼ ك الزبكف ََِّفي تنمية ميارات التفكير العميا في ضكء رؤية  في جدة 
( التي ىدفت الي التعرؼ عمى تصكرات أعضاء ىيئة التدريس  في  َُِٖكعناب ،

 ، كدراسة )ُِارات التي يفضؿ اف يمتمكيا الطالب في القرف  الجامعات األردنية عمى المي
OECD ,  2016  . عف ميارات القرف الكاحد كالعشريف خاصة ما تعمؽ منيا بالتكنكلكجيا ) 

( الى التعرؼ عمى كاقع مقكمات تنمية أعضاء ىيئة  َُِٖكىدفت دراسة )محمكد ،         
 ,Assaad  ،( R., Krafft . (2018 دراسة التدريس بجامعة بنيا في العصر الرقمي ، ك

C. & Salehi-Isfahani  التي سعت الى التعرؼ عمى االختبلفات في اليياكؿ المؤسسية
كالحكافز في التعميـ العالي التي تؤثر عمى نتائج سكؽ العمؿ لمخريجيف في مصر كاألردف،  

عة تبكؾ في (  الى كضع تصكر مقترح لتفعيؿ دكر جام َُِٖكسعت دراسة )حسيف ،
في ضكء بعض التجارب  ََِّ تحقيؽ األىداؼ التعميمية لمرؤية الكطنية السعكدية 

 .األجنبية
(  الى التعرؼ درجة امتبلؾ معممي المغة العربية  َُِٕكىدفت دراسة )الحميدم ،

بالمرحمة الثانكية بدكلة الككيت لمكفايات االلكتركنية مف كجية نظرىـ ، كدراسة )أبك 
( ىدفت الى التعرؼ عمى مدل امتبلؾ طبلب كمية العمكـ  َُِٕك الكريكات،الصعاليؾ 

التربكية في الجامعة األردنية لمميارات التكنكلكجية المتضمنة في االقتصاد المعرفي ، كسعت 
الى تحميؿ سكؽ العمؿ في أمريكا كأىمية  صقؿ الميارات لتكاكب  Rar,T.,2017)دراسة )

( الى التعرؼ عمى مدل تضميف  َُِٔكسعت دراسة )سبحي ،الثكرة الصناعية الرابعة ، 
ميارات القرف الحادم ك العشريف في مقرر العمـك المطكر  لمصؼ األكؿ المتكسط بالمممكة 

( التي استيدفت التعرؼ عمى درجة   َُِٔالعربية السعكدية ، كدراسة )الطركانة  كآخركف ،
جات سكؽ العمؿ مف كجية نظر إدارم المجتمع مكاءمة مخرجات التعميـ العالي األردني الحتيا

 إف الطبلب( ( Pack ،2016 المحمي كالميارات المطمكبة ليا  ، كأكضحت دراسة  
يفتقركف إلى الميارات األساسية ، مثؿ التفكير النقدم ، كحؿ كالمينييف في سف مبكرة 

يمتمككنيا ،  التى المشكبلت ، كالتكاصؿ ، مما يتسبب في ما يسمى بفجكة في الميارات
( رؤية مستقبمية لمجامعات   َُِٓكتعدىـ لميف ككظائؼ المستقبؿ ، قدمت دراسة )حمزة ،

( الكقكؼ عمى  َُِْالسعكدية لمكاءمة احتياجات سكؽ العمؿ ، كسعت دراسة )الحمكة ،
(  َُِْالميارات الحياتية التى تحتاجيا طالبات جامعة األميرة نكرة ،كدراسة )عبد الجميؿ ،
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ي سعت إلى التعرؼ عمى مدل إسياـ التعميـ الجامعي في التدريب التحكيمي لسد احتياجات الت
( الى التعرؼ عمى سكؽ العمؿ المستقبمي  َُِِسكؽ العمؿ ، ىدفت  دراسة  )اليازكرم ، 

كالميارات البلزمة لمخريجيف كالتي تسيـ في تمبية احتياجات سكؽ العمؿ ، ك سعت دراسة  
Ionescu, 2012) ) إلى تحديد كتكصيؼ العبلقة بيف التعميـ كاحتياجات سكؽ العمؿ، 

( الكفايات ك الميارات التي يجب اف يمتمكيا  ََِٖكتناكلت دراسة )استيتة ك سرحاف ،
 طالب المستقبؿ . 

فى ضكء ما تـ عرضو مف دراسات يتضح إف مكضكع ميارات ميف ككظائؼ  
بقاء حتى يتمكف األبناء مف الحصكؿ عمى المستقبؿ أمر فى غاية األىمية كأصبح ضركرة 

كظائؼ فى المستقبؿ ، كازدادت تمؾ األىمية كتمؾ الضركرة مع دخكؿ المجتمعات فى عصر 
الثكرة الصناعية الرابعة ، كما أحدثتو مف زلزاؿ فى الميف كالكظائؼ ، متمثبل فى اختفاء 

كظيكر أطمس جديد لميف العديد مف الميف كالكظائؼ ، كظيكر الحاجة الى كظائؼ جديدة ، 
ككظائؼ المستقبؿ ،  كما اشارت تمؾ الدراسات الى الدكر الذل يمكف اف يمعبو التعميـ فى ىذا 

عمى الميارات التى –كبشكؿ عممى  -المجاؿ ، كلعؿ ذلؾ يبرز الحاجة الى ضركرة التعرؼ 
ع رؤية تتطمبيا ميف ككظائؼ المستقبؿ فى ضكء متطمبات الثكرة الصناعية الرابعة ككض

جرائية لتنمية تمؾ الميارات مف خبلؿ نظاـ تعميمى جامعى عصرل ، كىك ما تسعى  كاضحة كا 
 الدراسة الحالية الى تحقيقو . 
 رئيس:اؤؿ ستفي مشكمة الدراسة الحالية  كفى ضكء ذلؾ تحدد

كيؼ يمكف تنمية الميارات البلزمة لئلعداد لميف ككظائؼ المستقبؿ فى ضكء 
 صناعية الرابعة ؟ متطمبات الثكرة ال

 الفرعية التالية : الرئيس األسئمة ؿ اؤستكيتفرع عف ىذا ال
ما مفيكـ الثكرة الصناعية الرابعة ، كخصائصيا كتحدياتيا كانعكاساتيا عمى الميف  -ُ

 كالكظائؼ  ؟
 كظائؼ المستقبؿ في ضكء متطمبات الثكرة الصناعية الرابعة ؟ك ما مبلمح ميف  -ِ
كظائؼ المستقبؿ لمكاكبة الثكرة الصناعية ك لميف داد ما الميارات البلزمة لئلع -ّ

 كمتطمبات تنميتيا ؟  الرابعة،
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ما آراء أعضاء ىيئة التدريس حكؿ درجة أىمية الميارات البلزمة لئلعداد لميف  -ْ
 كدرجة تكفرىا ؟،  الرابعة،ككظائؼ المستقبؿ في ضكء متطمبات الثكرة الصناعية 

جة أىمية متطمبات تنمية الميارات البلزمة ما آراء أعضاء ىيئة التدريس حكؿ در  -ٓ
كدرجة  الرابعة،لئلعداد لميف ككظائؼ المستقبؿ في ضكء متطمبات الثكرة الصناعية 

 تكفرىا ؟
ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة احصائية بيف متكسطات درجات آراء أعضاء ىيئة  -ٔ

قبؿ في التدريس حكؿ  درجة أىمية الميارات البلزمة لئلعداد لميف ك كظائؼ المست
 ضكء متطمبات الثكرة الصناعية الرابعة ، كدرجة تكفرىا ،  تبعا لبعض المتغيرات ؟

لتنمية الميارات البلزمة لئلعداد لميف ككظائؼ المستقبؿ  ةالمقترحالرؤية ما مبلمح  -ٕ
 فى ظؿ الثكرة الصناعية الرابعة ؟

 أٍداف الدزاضة :

الميارات البلزمة لئلعداد لميف لتنمية  ةسعت الدراسة الحالية الى كضع رؤية مقترح
ككظائؼ المستقبؿ لمكاكبة الثكرة الصناعية الرابعة ، كذلؾ مف خبلؿ استعراض المقصكد 
بالثكرة الصناعية الرابعة كعبلقتيا بالميف كالكظائؼ ، كالميف كالكظائؼ التى سيتطمبيا 

د ليا ، كالمتطمبات المستقبؿ فى ظؿ الثكرة الصناعية الرابعة   كالميارات البلزمة لئلعدا
خبلؿ نظـ تعميـ جامعى متطكر ، إضافة الى التعرؼ عمى آراء أعضاء  البلزمة لتنميتيا ، مف

ىيئة التدريس حكؿ درجة أىمية الميارات البلزمة لميف ككظائؼ المستقبؿ لمكاكبة الثكرة 
عا لعدد مف الصناعية الرابعة  كدرجة تكفرىا ، إضافة الفركؽ بيف متكسطات درجات آرائيـ تب

 المتغيرات . 
 أٍنية الدزاضة :

تنبع أىمية ىذه الدراسة مف أىمية القضػايا كالمكضػكعات التػي تتناكليػا كيتمثػؿ ذلػؾ فيمػا  
 يمى: 

أىمية الثكرة الصناعية الرابعة كتقنياتيا كدكرىا في تغيير نمط حياة المجتمعات ، كفي  -ُ
جتمعات ، كىك ما اتضح أخيرا في تقديـ حمكؿ عممية كمفيدة لممشكبلت التي تكاجو الم

حيث  مكاجية أزمة جائحة ككركنا التي أكدت كالزالت تكدم بحياة مئات اآلالؼ مف البشر؛
أشار تقرير منظمة الصحة العالمية إلى أف الذكاء االصطناعى كتطبيقاتو ، كتكافر البيانات 
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يف مع ىذا الفيركس الضخمة ، كتحميميا كاالستفادة منيا كانت جزءا رئيسا في تعامؿ الص
، كقد بدأت حمبلت مكافحة فيركس ككركنا عبر برامج الذكاء االصطناعي مف خبلؿ المعيف

بناء الحككمة الصينية قاعدة بيانات ضخمة عف المكاطنيف في أنحاء الببلد ؛ حتى تتمكف 
مف تعقب األشخاص الذيف سافركا في الفترة األخيرة إلى مدينة ككىاف  الصينية، كمف 

ؿ تحميؿ خكارزميات التتبع بدأت السمطات في فتح خطكط اتصاؿ مع المكاطنيف التخاذ خبل 
تيقدِّـ الثكرة الصناعية الرابعة أدكات ميفيدة  ، حيث يمكف افإجراءات الفحص كالعزؿ الذاتي

،  ََِِ( التي تعصؼ بالعالـ )الدىشاف )د( ، ُٗ-لتجاكز أزمة جائحة ككركنا )ككفيد
رة الصناعية الرابعة جعمت النظاـ التعميمى نظاما أكثر تخصصا كذكاء ، كما إف الثك (  َِ

، كقابؿ لبلنتقاؿ الى جميع أنحاء العالـ ، كىك ما يتطمب ضركرة االستفادة منيا كمف 
التعمـ فى  تقنياتيا فى تحرل االساليب الجديدة كاإلبداعية لرفع مستكل النظاـ التعميمى في

رة الصناعية مف خبلؿ تمكيف كجاىزية عناصر العممية المستقبؿ كفقا  لمتطمبات الثك 
 314التعميمية ليا  مف خبلؿ اعداد نظاـ تعميمى قادر عمى اعداد طبلبنا  لممستقبؿ. )

2018, Aida, ). 
تنبع أىمية البحث مف خبلؿ تناكلو لمكضكع إكساب طبلب الجامعة الميارات البلزمة  -ِ

ىذا المكضكع مف القضايا الممحة التي تفرض  لمكاكبة الثكرة الصناعية الرابعة ،حيث أف
نفسيا عمى الجامعات حتى  تتناسب ميارات خريجيا مع احتياجات سكؽ العمؿ ك الثكرة 
نما ستؤدل الى عجز فى  الصناعية الرابعة ، التى لف تؤدل الى عجز فى الكظائؼ كا 

 (. ٕ، َُِٗالميارات )  فسفكس ، 
كضركرة أف تحرص لمى نحك االىتماـ بالميارات الدراسة تأتى استجابة لمتكجو العا   -ّ

المؤسسات التعميمية عمى إكساب طبلبيا الميارات البلزمة لميف ككظائؼ المستقبؿ ، 
حيث كقع الرئيس االمريكى دكنالد ترامب ، عمى أمر تنفيذم مف شانو يتـ إعطاء 

اد عمى صاحبى الميارات األكلكية لمتقديـ فى الكظائؼ الحككمية بدال مف االعتم
 (. ََِِ) سعكدل ، الشيادات الجامعية .  

قد يسيـ ىذا البحث في تكجيو نظر القائميف عمى التعميـ الجامعي عمى ضركرة إكساب  -ْ
الطبلب الميارات البلزمة لمكاكبة الثكرة الصناعية الرابعة ك احتياجات سكؽ العمؿ ، 

يف الحياة كالعمؿ المتعددة ، كىى بذلؾ تمثؿ كاقعا تطبيقا لتكظيؼ ميارات التعمـ فى مياد
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فالميارات التى يتطمبيا سكؽ العمؿ ينبغى أف تككف المحكر الرئيس فى برامج التعميـ 
كنظمو فى أل دكلة مف دكؿ العالـ ،التى أشار إلييا المشركع االمريكى " بطارية سبؿ 

 (.ِ، َُِٕ)بكر ،  Career Pathway Toolkitالتكظيؼ 
سة مف أىمية  كضركرة دراسة تكقعات التكظيؼ كالذل يعد  كما تنبع أىمية تمؾ الدرا -ٓ

مؤشران عمى الكضع االقتصادم كتكافر الكظائؼ بشكؿ عاـ ،  كمعرفة احتمالية التكظيؼ 
، كالذل يتـ مف خبلؿ التعٌرؼ عمى الميارات كالخبرات كالمؤىبلت  سكؽ العمؿ في

مف خبلؿ ىذه األكاديمية األكثر طمبان في الكقت الحالي ، حيث يمكف لمباحثيف عف عمؿ 
كمف قبميا اختيار نكع كنمط  ”.المعمكمات التخطيط بشكؿ أفضؿ لعممية بحثيـ عف عمؿ

تشكؿ كظائؼ  العصر الحالىالدراسة التى تمكنيـ مف الحصكؿ عمى تمؾ الكظائؼ ، ففى 
المستمرة المستقبؿ مصدر قمؽ بالنسبة لمكثيريف حكؿ العالـ ، كذلؾ فى ظؿ األحاديث 

تى يمكف أف تترتب عمى تطبيقات الثكرة الصناعية الرابعة ، كما ستؤدل عيات الاالتد عف
إليو مف اختفاء بعض الميف كالكظائؼ بشكؿ كامؿ فى المستقبؿ ، بينما ستزدىر ميف 

 (.  َُِٗأخرل ،ربما كنا ال نعرفيا )محمد ،
ضاء يزيد مف أىمية الدراسة أنيا فى جانبيا الميدانى لـ تقؼ عند دراسة آراء أع كمما -ٔ

نما امتدت أيضا الى التعرؼ عمى  ىذهىيئة التدريس عمى معرفة  الميارات كأىميتيا ، كا 
 آرائيـ حكؿ درجة تكافرىا لدل طبلبيـ.  

قد تفيد تمؾ الدراسة فى لفت نظر أعضاء ىيئة التدريس كالمسئكليف عف تطكير التعميـ  -ٕ
ياراتيـ لمكاكبة الثكرة كالقائميف عميو الى أىمية كضركرة السعى نحك تطكير أنفسيـ كم

كساب الطبلب الميارات البلزمة لمكاكبة الثكرة إالصناعية الرابعة ، كليتمكنكا مف 
 الصناعية الرابعة ك احتياجات سكؽ العمؿ .

قد يسيـ في تكجيو االىتماـ نحك مزيد مف التعاكف كالشراكة بيف الجامعة كالمؤسسات   -ٖ
الخريجيف الميارات التى يتطمبيا العمؿ فى  االنتاجية كالصناعية بما يساعد فى إكساب

تمؾ المؤسسات ، كالتى أصبحت تعتمد فى كثير مف إنتاجيا عمى تقنيات المستقبؿ 
 كالثكرة الصناعية الرابعة .

  

https://entrepreneuralarabiya.com/2017/02/01/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac-%d8%b7%d9%85%d9%88%d8%ad-%d9%8a%d9%82%d8%af%d9%85-%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af/
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 ميَج الدزاضة وأداتَا:

اعتمدت الدراسة الحالية عمى المنيج الكصفي فى جمع كتحميؿ كاستخبلص كؿ ما يتعمؽ 
، كما أف الدراسة اعتمدت عمى أحد ، كمتطمبات تنمية تمؾ الميارات تقبؿبميف ككظائؼ المس

أدكات المنيج الكصفي كىك االستبياف لمتعرؼ عمى آراء عينة مف أعضاء ىيئة التدريس 
البلزمة لئلعداد  لميف ك كظائؼ المستقبؿ لمكاكبة الثكرة الصناعية الرابعة  حكؿ الميارات
 تنميتيا . ، ككذلؾ متطمبات كمدل تكافرىا 

 جمتنع الدزاضة والعيية: 

تألؼ مجتمع الدراسة مف أعضاء ىيئة التدريس بجامعة المنكفية في العاـ الدراسي      
َُِٗ/ََِِ . 

 حدود الدزاضة: 

البلزمة لئلعداد لميف ك اقتصرت الدراسة في حدىا المكضكعي عمى عدد مف الميارات  -
متمثمة في ثبلث مجمكعات مف الميارات  لرابعةكظائؼ المستقبؿ لمكاكبة الثكرة الصناعية ا

ميارات الحياة ك العمؿ  ( ، باعتبارىا  -ميارات الثقافة الرقمية  -)ميارات التعمـ كاإلبداع 
مف أىـ كأبرز كأشمؿ لكؿ تمؾ الميارات ، كما أكدت عمى ذلؾ الدراسات كالبحكث كالتقارير 

متطمبات تنميتيا  عمى المتطمبات الست المتعمقة بيذا المجاؿ ك ،كاقتصرت فى تناكليا ل
المناىج  -عضك ىيئة التدريس  -بيئة التعمـ  -التالية : أىداؼ التعميـ الجامعي 

باعتبارىا ،الشراكة مع المؤسسات االنتاجية ك الصناعية   -الطبلب  -كاألنشطة الطبلبية 
 تشكؿ معظـ جكانب منظكمة التعميـ الجامعى .

انية كالبشرية عمى عينة مف أعضاء ىيئة التدريس جامعة كاقتصرت في حدكدىا المك -
المنكفية ، عمى اعتبار اف جامعة المنكفية ال تختمؼ كثيرا عف غيرىا مف الجامعات 
األخرل إضافة الى أف الباحثاف يعمبلف فى نفس الجامعة كىك ما ساعد كثيرا فى تطبيؽ 

بيؽ أداة الدراسة في الفصؿ الدراسي ، أما الحدكد الزمانية فقد حددت بزمف تط أداة الدراسة
 .ََِِ/َُِٗالثاني لمعاـ الجامعي 
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 مصطلحات الدزاضة:

كفيما يمي عرض  النظرم،تـ استعراض المفاىيـ المختمفة لمدراسة الحالية في إطارىا        
 لمتعريفات اإلجرائية:

لمجتمع ميف ككظائؼ المستقبؿ : كيقصد بيا تمؾ الميف كالكظائؼ التى يتكقع أف ا -
سيحتاج فى المستقبؿ  كالتى تستجيب لممتغيرات االقتصادية كاالجتماعية كالثقافة 
كالتقنية بيدؼ تحقيؽ تنمية  مستدامة كقدرة انتاجية كتنافسية عالية كتكليد فرص عمؿ 

تعتمد فى الغالب عمى التحكالت التكنكلكجية الكبرل كتطبيقاتيا جديدة ، كىذه الكظائؼ س
كات المقبمة ستشيد نقمة نكعية كبيرة في مفاىيـ كمسميات الكظائؼ الصناعية كالسن

بخاصة مع دخكؿ التحكؿ الرقمي كمعو الذكاء االصطناعى الذل دخؿ في كؿ 
،سيتـ فييا القضاء عمى بعض الميف الحالية ، ك استحداث ميف تحتاج الى شيء

 ميارات خاصة .
ييطمؽي لفظي الميارة في المغًة العربيًة :  الميارات البلزمة لئلعداد لميف ك كظائؼ المستقبؿ -

اصطبلحا ىى : التمكف مف إنجاز ميمة معينة  ، كىك الحاًذؽ ، كالميارة كيرادي بو الماًىر
، كبدقة متناىية كسرعة في التنفيذ ، ال أداء ميمة ما أك نشاط معيف  بكيفية محددة

الميارة يمكف أف ،  ةبصكرة مقنعة كباألساليب كاإلجراءات المبلئمة كبطريقة صحيح
، ليس فقط لمينة الفرد  تككف ذات صمة بمجمكعة كاسعة مف الميف أك القطاعات

  .(,Villaseñor,2018 ُ)  الحالية
اما الميارات البلزمة لئلعداد لميف ككظائؼ المستقبؿ فنعنى بيا  مجمكعة الميارات 

، كالتى يمكف أف المستقبؿ البلزمة إلعداد الطبلب لمنجاح كالعمؿ فى الميف كالكظائؼ فى 
تسيـ فى  تزكيد سكؽ العمؿ بجيؿ جديد مف الخريجيف القادريف كالمؤىميف عمميان كمياريان 
عمى شغؿ كظائؼ المستقبؿ ،  فكظائؼ المستقبؿ تحتاج إلى ميارات كقدرات نكعٌية تبعان 

ه  بدكرىا ستشكؿ لممؤثرات التي تتأثر بيا سكاء أكانت اجتماعية أـ اقتصادية أك تقنية ، كىذ
 .التخصصات المناسبة لكظائؼ المستقبؿ

،  Klaus Chwabيتبنى الباحثاف تعريؼ كبلكس شكاب  الثكرة الصناعية الرابعة : -
حيث عرفيا بأنيا "ثكرة األنظمة الفيزيائية السيبرانية، أل عصر االتصاالت العالمية 

ئة فى مجاالت مثؿ انترنت كثكرة اإلنترنت كذلؾ مف خبلؿ اختراقات التكنكلكجيا الناش
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األشياء كالطباعة ثبلثية األبعاد، كالذكاء االصطناعي كالركبكتات، السيارات ذاتية 
القيادة، كتكنكلكجيا النانك، كمخزنات الطاقة، كالحكسبة اإللكتركنية كغيرىا في شكؿ 

 ( نقبل عف )الدىشاف ،Klaus, 2016تطبيقات تدخؿ في كافة مجاالت الحياة كالعمؿ. )
 (ََِِحمد 

 إجساءات الدزاضة:

 تمثمت إجراءات الدراسة الحالية فيما يمي:         
مراجعة األدب التربكم فيما يتعمؽ بالثكرة الصناعية الرابعة  ،ك ميف ك كظائؼ المستقبؿ   -

،ك الميارات البلزمة  لئلعداد  لتمؾ الميف  مف أجؿ إعداد اإلطار النظرم لمدراسة حيث 
الثكرة الصناعية الرابعة  محاكر ،المحكر األكؿ اشتمؿ عمى اشتمؿ عمى ثبلث 

 -المبادئ  -المكاسب  - التحديات،التقنيات -المرتكزات  -ت المميزا -المفيـك كتشمؿ)
( ،المحكر الثاني الميارات البلزمة لميف ك كظائؼ المستقبؿ لمكاكبة كظائؼ المستقبؿ

 -ك كظائؼ المستقبؿ  ات البلزمة لميفالثكرة الصناعية الرابعة ك يشمؿ )مفيكـ الميار 
الميارات الكاجب إكسابيا لمطبلب لمكاكبة الثكرة    -أىمية إكساب الطبلب لتمؾ الميارات 

الصناعية الرابعة ( ،المحكر الثالث ك يشمؿ متطمبات تنمية الميارات البلزمة لئلعداد 
عضك ىيئة  -التعمـ بيئة  -أىداؼ التعميـ الجامعي لميف ك كظائؼ المستقبؿ  )تغير 

الشراكة مع المؤسسات االنتاجية ك  -الطبلب  -المناىج ك األنشطة الطبلبية -التدريس 
 الصناعية ( .

 إعداد الجانب الميدانى كتحديد اليدؼ منو . -
 كتقنينيا.إعداد أداة الدراسة الميدانية  -
 اختيار عينة الدراسة كتطبيؽ أداة الدراسة عمييا . -
جرا -  .ء المعالجات االحصائية عمييا جمع البيانات كا 
 .عرض نتائج الدراسة كتفسيرىا  -
الميارات البلزمة لئلعداد لميف ككظائؼ  المقترحة لتنمية كضع مبلمح كمككنات الرؤية -

 المستقبؿ 
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 ثاىيا :االطاز اليظسي 

 -التقنيات –التحديات  -المرتكزات  -المميزات  -ثكرة الصناعية الرابعة )المفيـك ال -ُ
 كظائؼ المستقبؿ ( –المبادئ -ب المكاس

  مفَوو الجوزة الصياعية السابعة : 1-1

الثكرة الصناعية الرابعة" ىي التسمية التي أطمقيا المنتدل االقتصادم العالمي في 
 ،عمى الحمقة األخيرة مف سمسمة الثكرات الصناعية  ـ، َُِٔفي عاـ  ،دافكس، سكيسرا 

تشير لػ "عممية الدمج بيف العمـك الفيزيائية أك المادية التي ىي قيد االنطبلؽ حاليان ، كىى 
باألنظمة الرقمية كالبيكلكجية في عمميات التصنيع عبر آالت يتـ التحكـ فييا الكتركنيا كآالت 

كالذكاء االصطناعي  ، ذكية متصمة باالنترنت مثؿ إنترنت األشياء كالطباعة ثبلثية األبعاد
 بيقات تدخمت في كافة مجاالت الحياة كالعمؿ " .في شكؿ تط  ، كالركبكتات كغيرىا

كغالبا ما تعرؼ الثكرة الصناعية الرابعة بكصفيا نتاجا لمتكامؿ كاالنصيار الرقمي 
بيف مختمؼ الثكرات العممية كالتكنكلكجية اليائمة في الفضاء السيبراني ، كمف األمثمة عمى 

النككم الذم يتـ بتكسط الحاسبات  ىذا التفاعؿ يمكف اإلشارة إلى التخصيب الجيني لمحمض
اإلليكتركنية البيكلكجية كىي نتاج لمتخاصب بيف الثكرة "النانكية" المذىمة كبيف اليندسة 

 (ُْ،  ََِِ)الدىشاف،)أ( ، الكراثية كمعالجة األمراض المستعصية. 
)استطبلع الثكرة الصناعية الرابعة في  المصطمح في تقرير ىذا استخداـ كما تـ

 "الصناعي اإلنترنت مثؿ أخرل مصطمحات كجكد مف الرغـ كعمى (  َُِٔاألكسط ، الشرؽ 
 الرابعة ،  الصناعية الثكرة مصطمح مثؿ شمكلية تعطي نظرة ال أنيا إال ،"الرقمي المصنع" أك

 الرابعة الثكرة تجمع الفردية كالعمميات ، اآلالت أتمتة عمى الثالثة الصناعية الثكرة فبينما ركزت
 مع الشركاء الرقمية المنظكمة في كالتكامؿ المادية األصكؿ الشامؿ لكافة الرقمي تحكؿال بيف
يصاؿ البيانات كتحميؿ ، تكليد ، كيعزز .القيمة سمسمة في  كعدت التي المكاسب بسبلسة كا 
 .القيمة الحديثة لخمؽ التقنيات مف كبيرة مجمكعة تنشر الصناعية الرابعة،كالتي الثكرة بيا

سنستخدمو  أننا إال أكبر ، بشكؿ الرابعة الثكرة الصناعية مصطمح استخداـ مف الرغـ كعمى
اك ،  IndustrialRevolution4.0أف "الثكرة الصناعية الرابعة"  (Marr,2018) يرلكما 

تعني "عممية الدمج بيف العمـك الفيزيائية أك  [Globalization4.0"الجيؿ الرابع مف العكلمة"،
رقمية كالبيكلكجية في عمميات التصنيع عبر آالت يتـ التحكـ فييا الكتركنيا المادية باألنظمة ال
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كآالت ذكية متصمة باالنترنت مثؿ انترنت األشياء كالطباعة ثبلثية األبعاد،كالذكاء االصطناعي 
كيرل )عمر  كالركبكتات كغيرىا في شكؿ تطبيقات تدخمت في كافة مجاالت الحياة كالعمؿ"،

ثكرة الصناعية الرابعة تدكر حكؿ التشغيؿ األلي لمصناعة ك التقميؿ مف ( أف ال ُٔ، َُِٕ،
األيدم العاممة بحيث ينحصر دكر اإلنساف في اإلشراؼ ،كىذا يستمـز إستخداـ قدرات عممية ك 
امتبلؾ بنية تقنية ك رقمية متطكرة بما يعيف االنساف عمى تحقيؽ التنمية االقتصادية ك 

سب مرتفعة ،ك سكؼ تختصر مزيد مف الكقت في عممية التطكير االجتماعية ك االنسانية بن
 كتعميـ منجزاتيا عمى العالـ .

رؾ مف الفحـ إلى المح االنتقاؿفبينما كانت الثكرة الصناعية األكلي معتمدة عمى 
كانت  الثكرة الصناعية الثانية في نياية القرف التاسع عشر البخارم في القرف الثامف عشر ،

، بإطبلؽ عممية تحكيؿ حركة  تراع الكيرباء،كلتأتي الثكرة الصناعية الثالثةمرتكزة عمى اخ
اإلنتاج الى "اآللية" ، كالتطكر في تكنكلكجيا الكمبيكتر كاإلنترنت كالتي ظيرت في الستينات 

حيث شيد المجتمع الدكلي جممة مف ظيرت الثكرة الصناعية الرابعة ، مف القرف العشريف.
عة التكنكلكجية كالعممية ،كالتي أصبح ليا انعكاس عمى الفرد كالمجتمع التغييرات ذات الطبي

فيي ثكرة لـ يشيد التاريخ البشرم مثميا إطبلقا سكاء مف حيث السرعة أك النطاؽ  كالدكلة ،
،  أك مستكل التعقيدات ، كيقكدىا محركات رئيسة تتمثؿ في: الذكاء االصطناعي، كالركبكتات

نترنت األشياء،  كالسيارات ذاتية القيادة ، كالطابعات الثبلثية األبعاد ، كالعمبلت االفتراضية، كا 
، )جماؿ الديف ،  كالنانك تكنكلكجي، كالبيكتكنكلكجي، كتخزيف الطاقة، كالحكسبة الكمية

( ك المبلحظ أف السرعة التي تظير بيا االبتكارات  الحالية غير مسبكقة  ّٓ-ُٓ،  َُِٖ
قة ،ك تطكر الثكرة الصناعية الرابعة بإيقاع مضطرد ،كلـ يعد ىذا ،كما حدث في الثكرات الساب

( ، إف ىذه الثكرة الصناعية  ٖٓ،  َُِٗاإليقاع يأخذ خطا ثابتا )ندكة  التجديد تربكم 
الرابعة تختمؼ عف الثكرات السابقة في شدتيا كتعقيدىا ك اتساع نطاقيا،بحكـ استنادىا في 

ة اسميا التحكؿ الرقمي،الذم يحدث تقارب ابداعي ، حيث جكىرىا الى ظاىرة تكنكلكجية جديد
تقترف مجمكعة كبيرة مف التكنكلكجيات لتكجد نظاما بيئيا يتيح استفادة متبادلة بيف مختمؼ 
أنكاع التكنكلكجيات بحيث تستفيد كؿ كاحدة مف األخرل ،كمف ثـ كجدت المجتمعات نفسيا 

 ّ،   َُِٗف راشد المكتـك لممعرفة ، أماـ فرص ك تحديات غير مسبكقة )مؤسسة محمد ب
  ) 
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فيي ثكرة عممية جديدة أصبح ليا قكة التأثير في المجاؿ السياسي كاالقتصادم      
كاالجتماعي كالثقافي كاألمني كغيرىا ، حيث أصبحت تستخدـ اآلليات التقنية الجديدة في 

بعجمة النمك االقتصادم ،  تكظيؼ تمؾ القدرات  الجديدة في تعزيز التنمية المستدامة كالدفع
كعمى الرغـ مف االعتقاد الشائع بإف الثكرة الصناعية ليا تأثيرات اقتصادية فقط ،  إال أف 
كعيا ككنيا بدا يظير لفيـ كافة األبعاد المرتبطة بيا ، كعمى المستكل االقتصادم أصبح 

االقتصاد إلى جانب لمثكرة الصناعية تأثيرات عمى مستكل اإلنتاج كأسكاؽ الماؿ كاإلعماؿ ك 
ظيكر نمط جديد مف المستيمؾ الرقمي المتعمـ الذم يطالب  التأثيرات العممية كالصحية ، ك

( ،  ك لقد ألقت  ُٔ،   َُِٖبمنتجات متزايدة عمى المستكل الشخصي ، )عبد الصادؽ ، 
ـ تمؾ الثكرة بظبلليا عمى االقتصاد ، فأصبح العصر الذم نعيشو ىك عصر االقتصاد القائ

عمى المعرفة ك أف المنافسة االقتصادية  بيف  الدكؿ تتكقؼ عمى ما تمتمكو القكل العاممة مف 
 (.َُِٗكفايات ك ميارات تتفؽ مع خصائص ىذا العصر ، )سعد ،

يتضح مما سبؽ إف الثكرة الصناعية الرابعة أصبحت حقيقة كاقعة عمى المستكل 
لعمؿ في العديد مف الدكؿ كأصبحت قكة الدكلي ، كبدأت تغير مف كجية االقتصاد كسكؽ ا

حاسمة باالقتصاد كالتنمية االجتماعية ، محدثة تغيرات ال رجعة فييا كغير قابمة لمتكقؼ عمى 
الثكرة الصناعية الرابعة ال تخص مؤسسة  كنتاجكؿ المستكيات ، كلذلؾ فإف مكاكبة مبادئ 

نما ينبغى أف تككف استراتيجية دكلة كرؤية قكم نتاج ىذه الثكرة ية ككطنية ، لككف بعينيا ، كا 
عمى مجاؿ دكف آخر بؿ تؤثر في كثير مف القطاعات كالمجاالت سكاء التجارية غير مقتصر 

 .كالصحية كالزراعية كالقانكنية كالتعميـ كغيرىا
 الجوزة الصياعية السابعة : مميصات 1-2

 ( ُٔ، َُِٖ، الصادؽ)عبد :ىي ميزاتتتميز تمؾ الثكرة بثبلث  
 السرعة كمستكل التعقيد. أكال:
 التأثير الممتد كالشامؿ لجميع نكاحي الحياة . ثانيا:
تعددية النظاـ ، حيث يمكف ليذه الثكرة إحداث تغيير جذرم في العبلقات بيف الدكؿ  ثالثا:

،  َُِٗ،كقد أكد )الدىشاف،)ج( ، كالشركات كالمجتمعات داخؿ ، كؿ منيا كفيما بينيا
،   (Complexity)مف الثكرات السابقة بخصائص ثبلث  ، بالتعقيد أنيا تتميز عف غيرىا(ٔ

، كما أنيا تتميز بتأثيرىا بصكرة قكية  (Inclusiveness)، كالشمكؿ  (Rapidity )السرعة
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( أنيا تتميز بما  ِ، َُِٗكيرل )حدادة ،،  عمى النظـ القائمة عمييا كالتى مف بينيا التعميـ
 يمي :
 الرقمية ك البيكلكجية  بحيث ال يكجد فكاصؿ بينيـ .دمج التقنيات المادية ك  -
ابتكار طرؽ جديدة بحيث تصبح التكنكلكجيا جزء ال يتجزأ مف المجتمع ،ك حتى مف  -

 أنفسنا .
 التعمـ المعتمد عمى لآللة ك األشكاؿ الجديدة لمذكاء االصطناعي . -
 لكتؿ .مقارنة جديدة لمحككمة تعتمد عمى طرؽ جديدة في التشفير مثؿ سمسمة ا -
اندماج أكبر لمفردية ك الجماعية بحيث يصبح المستثمركف كالمستيمككف ك  -

  تحدثييا.المكاطنكف شركاء في صنع التقنيات ك 
إذ إف التكنكلكجيا الحديثة  تطكرىا؛في تأسيسا عمى ما سبؽ نجد أف تمؾ الثكرة سريعة 

كائد بالنسبة لمفرد الكاحد. ك زيادة حجـ الف كأقكل،تدفع دائمان لظيكر تكنكلكجيا أخرل أحدث 
ففي العصر الرقمي تحتاج الشركات إلى عدد قميؿ مف المكظفيف كحجـ صغير مف المكاد الخاـ 

تنخفض تكاليؼ التخزيف  الرقمية،كبالنسبة إلى الشركات  ،إلنتاج منتجات ذات فكائد كبيرة
عادة إنتاج منتجاتيا إلى الصفر.   كالنقؿ كا 

نيا لف تأتي بخدمات جدي اف  ,فقط بؿ ستعمؿ عمى تغيير النظـ المعمكؿ بيا ككؿ ،  دةكا 
،  "في شكؿ طفرات ىائمة لمنمك كليس بصكرة خطية اك "مكجو عممية التطكر مف خبلليا تأتي

ف تأثيرىا لف يقتصر عمى ما نقكـ ك إنيا تعتمد عمى االستفادة مف كؿ المنجزات الحضارية ، كا 
يتصاعد دكر االبداع كاالبتكار في عممية اإلنتاج  كؼبو مف أفعاؿ بؿ ستغير ما بداخمنا ،كس

 الثكرة الصناعية الرابعة تتميز:(أف ٓ، َُِٕسبلـ ،( كيرل  .بصكرة أكبر مف رأس الماؿ
، ك (Fixable Mass Production)الكميات الضخمة  الشامؿ ذم بمركنة اإلنتاج -

 -Cyber) قميةتداخؿ العمـك المادية ك الحيكية ك الرقمية ، مف خبلؿ منصات ر 
Physical Systems)   تدمج العمـك فيما بينيا ك تربط الفضاء اإللكتركني مع الكاقع

 :المادم المممكس مف خبلؿ القدرات التالية
 IoT) المرتبطة بالشبكة العنكبكتية (Sensorsقراءة البيانات مف خبلؿ المجسات )و  -

Sensors ) ك رفعيا لمفضاء اإللكتركني. 
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ضمف الفضاء اإللكتركني بأشكاليا  (Big Data) يرة مف البياناتتحميؿ كميات كب -
ك استخبلص النتائج بشكؿ  العكاطؼ،ك  كاالنطباعات، األفبلـ،ك  الصكر، مثؿ: المختمفة،

 .فكرم
التعمـ، كالتطبع مف خبلؿ: التطكير الذاتي لمخكارزميات دكف تدخؿ العنصر البشرم ك  -

ك فيـ  تحميؿ،مثؿ:  معقدة،لبشرم لمقياـ بمياـ محاكاة قدراتو، ك مراحؿ تطكر العقؿ ا
 معيا،ك التطكر  المحيطة،كتغيرات البيئة  البشر،ك عكاطؼ  كانطباعاتيا، األشياء،حركة 

 .ك تكقع المستقبؿ بشكؿ فكرم
: أف تقـك المنصة  اتخاذ القرارات بشكؿ ال مركزم دكف الرجكع لمعنصر البشرم ، مثبل -

ئية لتصنيع المنتج ، أك تغيير أسعار المنتجات المعركضة الرقمية بتعديؿ مسارات إجرا
 .عمى المكاقع اإللكتركنية بناءن عمى انطباعات المتصفح

كمف ثـ نجد أف الثكرة الصناعية الرابعة تميزت بدمج التقنيات المادية كالرقمية 
ت الثكرة ،كاعتمادىا عمى البنية التحتية كتقنيا كالبيكلكجية ، كطمس الخطكط الفاصمة بينيا

الصناعية الثالثة ، إال أنيا فاقت كؿ تصكر ، فأصبحت التكنكلكجيا جزءان ال يتجزأ مف المجتمع 
.  كحتى مف أجسامنا البشرية كأفرادو

 تكييات الجوزة الصياعية السابعة :   1-3

لمثكرة الصناعية تقنيات عديدة ، كيتكقع فى المستقبؿ أف تزداد تمؾ التقنيات ، كاذا 
تناكؿ الميارات البلزمة لئلعداد لميف ككظائؼ المستقبؿ فى عصر الثكرة الصناعية  كنا بصدد

الرابعة فاألمر يتطمب ضركرة إلقاء الضكء عمى أبرز تمؾ التقنيات كالتى كيكضحيا  الشكؿ 
 التالى :   
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 ( رم١ٕبد اٌثٛؼح اٌظٕبػ١خ اٌؽاثؼخٕشىً ؼلُ )

Source: PWC, 2016, P.2 

 Internet of Things :إىرتىت األشياء-ُ
ىك مفيـك متطكر لشبكة اإلنترنت ، يعتمد عمى سيناريك تفاعؿ األشياء عبر  

اإلنترنت لتكفير أفضؿ الخدمات لئلنساف فى المجاالت الطبية ، كالصناعية ، كاالقتصادية ، 
كالتربكية ، كالرياضية ، بمعنى امتبلؾ كؿ األشياء فى حياتنا ،كالقدرة عمى التكاصؿ مع 

ضيا البعض مف جية كمع اإلنساف مف جية أخرل أك مع شبكة اإلنترنت آلداء كظائؼ بع
محددة خاصة بيا أك نقؿ البيانات بيف بعضيا البعض مف خبلؿ بعض المستشعرات الخاصة 

 (ّٓص  ، َُِٗ ،المرتبطة بيا.)الدىشاف،)ب(
  Artificial Intelligence : الرناء االصطياعي -ِ

الممقب بأبي الذكاء االصطناعي ىذا   McCarthy) (Johnيعرؼ جكف مكارثي
المفيـك عمى أنو "عمـ ىندسة اآلالت الذكية ، كبصكرة خاصة برامج الكمبيكتر"، حيث إنو 
يقـك عمى إنشاء أجيزة كبرامج حاسكبية قادرة عمى التفكير بالطريقة نفسيا التي يعمؿ بيا 

 (ٖ،  ََِِ )الدىشاف،)د(،.الدماغ البشرم ، كتحاكي تصرفات البشر
كيعرفو عمي عبد الكاحد بأنو سمكؾ كخصائص معينة تتسـ بيا البرامج الحاسكبية مما 
يجعميا تحاكي القدرات الذىنية البشرية كأنماط عمميا مثؿ القدرة عمى التعمـ الذاتي كاالستنتاج 

سمكؾ كلكف تحاكي ال ،تفكركرد الفعؿ عمى أكضاع لـ تبرمج أصبلن. كلكف يؤخذ عمييا أنيا ال 
 (َُِٗ)عمى، البشرم.



 ................................... لإلعداد لمهن ووظائف المستقبل لمواكبة الثورة الصناعية الرابعةالمهارات الالزمة 

- ِٔ - 

ات في بعض المجاالت حقيقة كاقعية تحقؽ مف خبللو انجاز  الذكاء االصطناعي قد بات
كبيرة مثؿ التعرؼ عمى األشكاؿ كالكجكه أك التعرؼ عمى خط اليد كغيرىا العديد مف المجاالت 
األخرل كما يتـ استخداـ الذكاء االصطناعي في التشخيص كالتحكـ البلخطي كالتحكـ بسكؾ 

 (Fouad, 2019, P.7)  الحديد.
  Robots :السوبوتات-3

أعماؿ مبرمجة سمفان إما بإنجاز كسيطرة مف ىي آلة كيركميكانيكية قادرة عمى القياـ ب
 اإلنساف أك برامج حاسكبية، كلدييا القدرة عمى تعزيز إحساسيا، كذكائيا. )

Brahim,2020, P.6) 
صبلح  كتستخدـ الركبكتات فى عدة مجاالت منيا: المفاعبلت النككية كتمديد األسبلؾ كا 

خدـ الركبكتات أيضا في الصناعات التمديدات السمكية التحت أرضية كاكتشاؼ األلغاـ كتست
كصناعة السيارات كالطائرات كالمعالجات كغيرىا مف المجاالت الدقيقة. )الدىشاف،)د(، 

ََِِ  ،ٖ) 
  Cloud Computing:احلوضبة الطحابية-4

تعرؼ عمى أنيا تقنية خدمية تتيح لممستخدـ تخزيف ممفاتو كبياناتو عمى خكادـ الحكسبة 
ات يمكنو الكصكؿ ليا عف طريؽ اإلنترنت مف أل مكاف كفى أل السحابية فى صكرة ممف

زماف دكف أف ييتـ بالكيفية التي تعمؿ بيا ىذه الخدمة ، فيى "تقنية نقؿ عممية المعالجة مف 
جياز المستخدـ إلى أجيزة خادمة عبر اإلنترنت كحفظ ممفات المستخدـ ىناؾ ليستطيع 

ح البرامج مجرد خدمات كليصبح كمبيكتر الكصكؿ إلييا مف أل مكاف كأل جياز، كلتصب
 (ُّ، َُِٕالمستخدـ مجرد كاجية أك نافذة رقمية.) الدىشاف، 

 Augmented Reality: الواقع املعصش -5
ىك تكنكلكجيا التصكر البصرم التي تدمج الكاقع الحقيقى مع الكاقع اإلفتراضي فى  

الفتراضية كالفيديكىات كاألشكاؿ نفس الكقت إلضفاء مزيد مف الكاقعية ، كنظارات الرؤية ا
 Chin-Ming, C., & Yen)ثبلثية األبعاد، مما يجعؿ الفرد يتفاعؿ مع المحتكل الرقمي. 

Nung, T., 2012, P. 649) 
  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
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 كالطائرات المسيرة ذاتيا  Self-Driving Cars :الكيادةالطيازات ذاتية -6
ثير ضعيؼ مف اإلنساف. ىي سيارات تعمؿ ذاتينا بتأ القيادة،فالسيارات ذاتية  
الطائرات المسٌيرة ىي طائرات مكٌجية السمكيان كيمكنيا أف ( ،  اما ِّ،  َُِٕ)العممي ، 

تطير في أم اتجاه أك ارتفاع كيتـ تشغيميا كالتحكـ بيا عف بيعد، كيمكف إطبلقيا مف قاذؼ 
مرة أخرل أرضية أك مف عمى سطح السفف أك إسقاطيا مف طائرات أخرل، كيمكف استعادتيا 

 ( .َُِٗ)الخكالة ، .إلى مكاف اإلطبلؽ أك إلى أم مكاف آخر بعد االنتياء مف ميمتيا
 :   :3D printersالطابعات ثالثية االبعاد -7

استخداـ الطابعات ثبلثية األبعاد المستخدمة فى إنتاج طبقات بدالن مف أساليب  
 ,MaMasterكاقع مادم بسيط ) التصنيع التقميدية حيث أنيا تحكؿ الكاقع االفتراضي إلى

2018, P.139 كتيدؼ إلى طباعة األشياء فى شكؿ طبقات كمكاد تعتمد عمى نماذج ،)
 ( Brahim,2020, P.36 رقمية. )

  :Blokchain البلونشني -8
إف تقنية البمككشيف عبارة عف قاعدة بيانات تستخدـ آلية التشفير  

(Cryptography لبناء سجؿ دفترل إلكتركني )غير قابؿ  -مكزع انتشاريا  -ال مركزم
لمتعديؿ أك التبلعب، تيدؼ لتخزيف كالتحقؽ مف صحة كترخيص التعامبلت الرقمية عمى 
شبكة اإلنترنت، بدرجة أماف عالية كتشفير مف المستحيؿ اختراقو ، كذلؾ يعتبر انجازنا كبيرنا 

 (ُِٖ،َُِٗفى سرية المعمكمات كالبيانات)المزركعي،
التقنية مف حفظ البيانات األكاديمية كسجبلت الطمبة كعبلماتيـ  كتتمكف ىذه 

كاختباراتيـ كأكراقيـ الرسمية كشياداتيـ العممية، كسائر أداءىـ أثناء مرحمة التعميـ فى 
 سبلسؿ خاصة.

كفى ىذا اإلطار يرل "كطفة" أنو في ظؿ تمؾ التحديات الكبيرة التي تكاجو المجتمعات 
تقبؿ عاصؼ بالتكنكلكجيا الميكلة فإف معظـ الباحثيف يتكجسكف اإلنسانية في مكاجية مس

خيفة مف اآلثار المدمرة ليذه التكنكلكجيا في مجاؿ العبلقات االجتماعية كالبناء االجتماعي 
كالسيما مسألة اليكية. كمف أكثر القضايا إثارة لمخكؼ كالذعر مسألة الصراع بيف اإلنساف 

كجكد اإلنساني برمتو. كىناؾ نفر مف المفكريف المتفائميف كالذكاء االصطناعي الذم ييدد ال
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الذيف يركف بأف اإلنساف بما يمتمؾ مف ذكاء تاريخي سيككف قادرنا عمى مكاجية مختمؼ 
 ( َُ،  ََِِالتحديات كتكجيو مسار الحضارة القادمة تحت مزيد مف السيطرة )كطفة،

 السابعة: الصياعية الجوزة مستهصات 1-3

 ( ٕ، َُِٗ)عبد العزيز ،: اآلتية األسس عمى الرابعة الصناعية ةالثكر  ارتكزت
الثكرة  عميو ترتكز الذم األساس المعرفية التحتية البني تعد المعرفية ، التحتية البنى -

كتكظيؼ  كتسكيؽ بصنع الخاصة كالعمميات األنشطة جميع كيتضمف الرابعة الصناعية
عادة كاستيبلؾ كتشغيؿ  .لمعرفةكا المعمكمات إنتاج كا 

بإيعاز  إما سمفنا مبرمجة بأعماؿ القياـ عمى قادرة كيركميكانيكية آلة كىي :الركبكت -
 .حاسكبية برامج أك اإلنساف مف كسيطرة

لو  يككف اآلالت مف كغيره الحاسكب جعؿ األكؿ ىدفو عمـ كىك االصطناعي، الذكاء -
 حيث مف فاإلنسا عمى حصرا قريب عيد إلى مازالت بأشياء القياـ عمى القدرة

 .كاإلبداع التفكيركالتعمـ
يتضح مما سبؽ أف الثكرة الصناعية الرابعة تعتمد عمى القدرات اليائمة في تخزيف 
قامة العبلقات كالتشابكات بينيا. كارتبط بذلؾ التقدـ  المعمكمات الضخمة كاسترجاعيا كالربط كا 

« الركبكرت»االنسافالمذىؿ فى مجاالت الذكاء االصطناعى كاآلالت التى تحاكى قدرات 
كالتكنكلكجيا الحيكية كالسيارات كالمعدات ذاتية القيادة كالطائرات بدكف طيار كانترنت االشياء 
كسمسمة الكتؿ كالطابعات ثبلثية األبعاد كالعمبلت االفتراضية ككميا مجاالت تعتمد عمى االبتكار 

ف ،  فيذه الثكرة بحؽ ىى ثكرة كاإلبداع كتقـك عمى التفاعؿ بيف المعمكمة كاآللة كعقؿ اإلنسا
ك ستكفر فرصان كاسعة الذكاء أك الثكرة الذكية كالتى تنتشر آثارىا كتطبيقاتيا بسرعة مذىمة،

لممجتمعات البشرية كي تحقؽ معدالت عالية مف التنمية االقتصادية كاالجتماعية كاإلنسانية 
ككسائؿ نقؿ كاتصاؿ تجمع بيف عمكمان ، بتخفيضيا لتكاليؼ اإلنتاج ، كبالتالي تأميف خدمات 

كمف اإليجابيات األخرل أيضا المساىمة في رعاية صحية أفضؿ … الكفاءة العالية كثمف أقؿ
كما أنيا تختصر الكثير مف الكقت في عممية التطكر ، كتعميـ منجزاتيا عمى   لئلنساف ،

معات الخ. غير أنيا تفرض في الكقت عينو تحديات غير مسبكقة عمى المجت… العالـ
 .البشرية

  



 ................................... لإلعداد لمهن ووظائف المستقبل لمواكبة الثورة الصناعية الرابعةالمهارات الالزمة 

- ِٗ - 

 حتديات الجوزة الصياعية السابعُ: 4-ا

الثكرة الصناعية الرابعة ممكف أف تكفر فرص كمنافع قد تككف كاضحة لمعياف ، كلكف      
ٌيان في مستكل تمؾ فإف معرفة ،تكاجييا مجمكعة مف التحديات  التحديات تتطمب جيدا ككعى

كؿ ثكرة عرفتيا اإلنسانية  كمف أبرزىا الثكرة ، كيرل )كاطفة ،  د ،ت (إف  التحميؿ كالتفكير
الصناعية الرابعة ، تحمؿ في ذاتيا فرص كتحديات ، كليس خفيا عمى أحد ما حممتو كؿ 
الثكرات الصناعية مف فرص ىائمة ففي كؿ اكتشاؼ أك إبداع تتدفؽ المنافع كالمكاسب 

احيا اكتشاؼ البخار كالكيرباء اإلنسانية التي ال تحتاج إلى تعريؼ ، فالفرص كالمنافع التي أت
كالكمبيكتر لئلنسانية أمر يفكؽ أم حصر كلك في كمضات الخياؿ كىذا يشمؿ كافة 

 المخترعات كاإلبداعات التكنكلكجية التي ال تتكقؼ في تدافعيا غير المسبكؽ.
( أف الثكرة الصناعية الرابعة سكؼ تفرض تحديات غير  ّ، َُِٗكيرل) حدادة ،     

 ى المجتمعات  البشرية بحيث :مسبكقة عم
 سياسية.بالضركرة ىيكمة اجتماعية ك  شاممة، تتبعياأنيا تشترط إعادة ىيكمة اقتصادية  -
أنيا تتطمب تطكير البنية السياسية كاالجتماعية ك االقتصادية بما يتبلءـ مع المفيـك  -

 الجديد لمتنمية المستدامة .
 االجتماعية.تغيير القيـ األخبلقية ك  -

أف الثكرة الصناعية الرابعة ستكفر فرصان كاسعة ( ٖ،  َُِٗ)الدىشاف،)ب( ،كيرل 
لممجتمعات البشرية كي تحقؽ معدالت عالية مف التنمية االقتصادية كاالجتماعية كاإلنسانية 
عمكمان ، بتخفيضيا لتكاليؼ اإلنتاج ، كبالتالي تأميف خدمات ككسائؿ نقؿ كاتصاؿ تجمع بيف 

كمف اإليجابيات األخرل أيضا المساىمة في رعاية صحية أفضؿ … ف أقؿالكفاءة العالية كثم
كما أنيا تختصر الكثير مف الكقت في عممية التطكر ، كتعميـ منجزاتيا عمى   لئلنساف ،

الخ. غير أنيا تفرض في الكقت عينو تحديات غير مسبكقة عمى المجتمعات … العالـ
 .البشرية
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( أف تحديات الثكرة الصناعية الرابعة تتجمى  ُٔ، َُِٖكيرل )عبد الصادؽ ،   
 فيما يمي :

مف الكظائؼ ىيمنة الشركات الكبرل عمى اإلنتاج الصناعي ،كالتيديد باختفاء الكثير  -
كىك ما يفرض تحدم بانتشار البطالة كبخاصة في الدكؿ ،%َٓكفرص العمؿ بنسبة 

 . غير المستعدة لعممية التحكؿ
مباشر في عدـ المساكاة كاتساع الفجكة نسبيا بيف الفقراء المساىمة بشكؿ غير  -

 الصناعية.كاالنحياز لمميارات التي تتكاكب مع التغييرات التي تفرضيا الثكرة  كاألغنياء،
تحدم مكاجية المجتمع عممية إعادة الييكمة االقتصادية كاالجتماعية كتحمؿ تبعات ذلؾ  -

اك عمى مستكل سمكؾ الدكؿ كالفاعميف مف غير التغيير عمى القيـ الثقافية كاالجتماعية 
 الدكؿ  

الحككمات معضمة التحكؿ في ميزاف القكل بيف القطاعات الصناعية ، مكاجية عدد مف  -
 .ف النامية كالمتقدمة مف جية أخرمكالجيات الحككمٌية كغير الحككمٌية مف جية ، كالبمدا

الرابعة لمعمؿ عمى القياـ بأفعاؿ احتماؿ تكظيؼ مقدرات كمزايا تقنيات الثكرة الصناعية  -
غير مشركعو اك غير أخبلقيو ،كالتي مف شأنيا اإلضرار بالمجتمع اك بالقيـ اك باألفراد 
مثؿ تنامي الجريمة االلكتركنية كالحركب السيبرانية ،كانتياؾ الخصكصية ،كنشر الكراىية 

 أكثر تنٌكعنا كاتساعنا. كالتطرؼ كاألخبار الزائفة ،كالحيمكلة دكف تطكر كجيات نظر عالمية
إلى أطر كمناىج تفرضيا الثكرة الصناعية الرابعة ،كالحاجة تحدم الفجكة التشريعية التي  -

كنظـ كتشريعات جديدة لمتعامؿ معيا مثؿ التعامؿ مع الجريمة التي يمكف أف تقع مف 
ح الركبكت الركبكتات، أك الحكادث التي تسببيا السيارات ذاتية القيادة، كمدل إمكانية  من

الشخصية القانكنية،باإلضافة الى الكضع القانكني لمعمبلت الرقمية كالتحديات األخبلقية 
 لميندسة الكراثٌية .

كيفية التعامؿ مع المبلييف مف المكظفيف كالعماؿ الذيف مف المتكقع أف يصبحكا عاطميف  -
ر عمى الركبكت عف العمؿ بسبب التكسع في التحكؿ الرقمي لؤلعماؿ كاالعتماد بشكؿ أكب

لكي يحؿ محؿ اإلنساف في بعض الكظائؼ ،كالتأثير في منظكمة القيـ بالمجتمع كأثر ذلؾ 
 في األمف ك طبيعة العبلقات بيف البشر.
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كبالتالي ستكاجو الثكرة الصناعية بمجمكعة مف التحديات أمكف حصرىا فى ست 
المنتدل االقتصادم  ( رئيس - (Klaus Schwabانكاع أكضح الكثير منيا كبلكس شكاب )

( كمؤسسو ، في كممتو التي ألقاىا في افتتاح (World Economic Forumالعالمي )
، كما َُِٖالدكرة السادسة لمقمة العالمية لمحككمات كالتي كانت بعنكاف "تحديات العالـ في 

مى : يحممو المستقبؿ القريب مف متغيرات ككيفية االستعداد ليا كتتمثؿ تمؾ التحديات فيما ي
 ( َُ-ٖ، َُِٗ)الدىشاف ،)ب(،

التحديات اإلليكتركنية : كالتى تتمثؿ فى مخاطر اليجمات اإللكتركنية الكبيرة   
،كارتفاع شدة ىذه اليجمات عبر اإلنترنيت كالتى أصبحت تشكؿ تيديدان عالميان عمى مدل 

التحكـ بمركباتنا السنكات العشر المقبمة. ، كالذل سيتمثؿ فى الخكؼ مف قدرة المخترقيف عمى 
أثناء قيادتنا ليا كسرقة أمكالنا كبياناتنا التي تشكؿ قاعدة حياتنا كتعامبلتنا.كالتطكر التقني 
كالمتمثؿ فى انترنت االشياء كتطبيقات الذكاء االصطناعي التي تتمثؿ في منظكمة البرمجيات 

ر ، كىذا ما يجعمنا التي ستمكف اآلالت مف التفكير كالتقرير بتصرفاتيا دكف تدخؿ مف البش
نتساءؿ كمعنا كثير مف الباحثيف المستقبمييف ، ما الذم سيبقى لمبشر بعد أف تفكر اآللة 

 كتقرر كيؼ تتصرؼ بمفردىا ؟
التحديات االقتصادية : أف ىذه الثكرة ، بسرعة إيقاعيا كاتساع نطاقيا كعمؽ  

يا بمداننا ، كالطرؽ التي يتكجب حدكدىا ، تدفعنا إلى إعادة التفكير في الكيفية التي تتطكر ب
عمينا اعتمادىا في مكاجية تحدياتيا كخمؽ فرص جديدة لمتنمية االقتصادية ، كىذا يتكقؼ في 
نياية األمر عمى إمكانات الدكؿ كما تتمتع بو مف بنى تكنكلكجية ، كمقدرة عمى تطكير نيظميا 

كسابيـ الخ برات التي تساعدىـ عمى التعامؿ التعميمية كتكظيفيا ، كتعزيز ميارات مكظفييا كا 
 مع ىذه التطكرات.

التحديات السياسية : حيث العالـ اليكـ أصبح متعدد األقطاب كتسكده نظريات كرؤل  
كىك ما يؤسس لمزيد مف ىذه الصراعات كاالنقسامات ،مختمفة حكؿ كيفية حؿ الصراعات 

 التي ستضر بمسيرة التنمية العالمية .  
تشكؿ التحديات البيئية ، مصدر قمؽ عالمي ييدد الحياة  التحديات البيئية : 

اإلنسانية كتتصدر ىذه التحديات االحتباس الحرارم لؤلرض ، كفقداف التنكع البيكلكجي ، 
كانييار النظـ اإليككلكجية ، كالككارث الطبيعية الكبرل، كالككارث البيئية التي ىي مف صنع 
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قاؼ تدىكر المناخ كخفض تأثير تغير المناخ اإلنساف ، كفشؿ المجتمع اإلنساني مف إي
 كالتكيؼ معو.

الثكرة الصناعية الرابعة التحديات كالمعضبلت االخبلقية : لقد أصبحت بعض تطبيقات  
محٌؿ شؾ كخكؼ كقمؽ مف تدمير الحياة البشرية ، كتثير العديد مف المشاكؿ األخبلقية 

الصناعية الرابعة لصالح البشرية تقابميا كالقانكنية فالفكائد التى يمكف أف تحققيا الثكرة 
 سمبيات ستعانى منيا كؿ المجتمعات.

التحديات االجتماعية : تؤدم زيادة االحتكاؾ مع اآلالت إلى انفصاؿ البشر تدريجيان  
، كىك ما يفقد العبلقات اإلنسانية مركنتيا التقميدية ،  عف محيطيـ االجتماعي البشرم

، فتتحكؿ طرؽ التفكير كالتفاعبلت البشرية مف التعقيد المفيد  كيجعميا أكثر صبلبة كجمكدان 
إلى التنميط ، كلك كاف منتجان ، كيصبح اليدؼ مف العبلقات اإلنسانية ماديان بعدما كاف معنكيان 

 .باألساس
كمف ثـ يجب عمى الجامعات أف تكاجو تمؾ التحديات ،بإعداد خريجييا اإلعداد الذم 

ت ألف التخصصات المكجكدة بحاجة إلى مراجعة دكرية بيدؼ يتناسب مع  تمؾ التحديا
تحديث المسارات المختمفة مف أجؿ مكاكبة الثكرة الصناعية الرابعة ك التخطيط المبني عمى أف 
تمؾ الثكرة الصناعية كما يتصؿ بيا مف تطبيقات بحاجة إلى تخصصات تكاكب تمؾ الثكرة 

بيدؼ مكاءمة مخرجات التعميـ الجامعي  مع  كمتطمبات سكؽ العمؿ الحالية كالمستقبمية ،
 .  متطمبات سكؽ العمؿ

 مهاضب الجوزة الصياعية السابعة :  1-5

يعتقد الكثيريف اف ازدىار كانتشار تطبيقات الثكرة الصناعية الرابعة سكؼ يؤدل الى       
 ( ُٕ، َُِٖتحقيؽ عدة مكاسب مف بينيا ما يمي:  )عبد الصادؽ ،

 عالية في التنمية االقتصادية كاالجتماعية كاإلنسانية ، كتحسيف  تحقيؽ معدالت نمك
كرفع مستكل الرعاية الصحية ،كاختصار الكثير مف الكقت في عممية التطكر كانتشار 
المنجزات في مناطؽ  متعددة ، كخفض تكمفة اإلنتاج كتاميف الخدمات كتسييؿ كسائؿ 

تح أسكاؽ جديدة كتحفيز النمك النقؿ كاالتصاؿ بشكؿ أكثر كفاءة كاقؿ تكمفة ،كف
كتكفير كظائؼ جديدة االقتصادم ،كالعمؿ عمى جذب االستثمارات األجنبية المباشرة ،
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ترتبط بالمجاالت الجديدة التي تتيحيا الطابعات الثبلثية األبعاد لمتصميـ كاإلنتاج كبرمجة 
 . الركبكتات كاألنظمة الذكية

 خبلؿ ،إحداث تحكؿ رقمي لمجمكعو  تحقيؽ إيرادات إضافية لبلقتصاد ،كذلؾ مف
يجاد نماذج أعماؿ جديدة ، كبركز منتجات كخدمات  المنتجات كالخدمات الحالية ، كا 
كحمكؿ رقمية جديدة ، كتقديـ بيانات كتحميبلت كبيرة عمى شكؿ خدمات ، كمنتجات 
مصممة كفؽ الطمب كتخصيص شامؿ ، تعزيز الفرصة في كسب األسكاؽ مف خبلؿ الفيـ 

ؽ لمعمبلء مف خبلؿ تحميؿ البيانات كىك ما يحقؽ أرباح مرتفعو ، كىك ما يؤثر في األعم
تكظيؼ كابتكار سبلسؿ تكريد متطكرة في ك زيادة حصة السكؽ مف المنتجات األساسية 

بيئة تجارية عالمية تدمج الشركات متعددة الجنسيات كالمشاريع الصغيرة كالمتكسطة 
 تاج.كتحدث نقمة نكعية في مستقبؿ اإلن

  تخفيض التكمفة كزيادة الكفاءة مف خبلؿ ،مراقبة الجكدة في الكقت الحقيقي ،كتطبيقات
إنتاج مرنو كمصممو لمعمبلء ،كاالستفادة مف االطبلع عمى العمميات كتبايف المنتجات في 
الكقت الحقيقي ، كاستخداـ خكارزميات التنبكء لتحسيف األداء ، كالتكامؿ الرأسي مف 

ر في نظاـ التنفيذ كتخطيط اإلنتاج ،كالتكامؿ األفقي بتتبع المنتجات خبلؿ االستشعا
حداث تحكؿ رقمي في العمميات كأتممتيا الستخداـ  كتعقبيا لتحسيف اداء المخزكف ، كا 
المكارد البشرية بطريقة أكثر ذكاء ، كالتخطيط الشامؿ في الكقت الحقيقي كالتعاكف 

 السكؽ .باستخداـ الحكسبة السحابية كزيادة حجـ 
  ستكفر الثكرة الصناعية الرابعة فرصان كاسعة لؤلفراد ك المجتمعات لتحقؽ معدالت عالية

مف التنمية االقتصادية كاالجتماعية كاإلنسانية ،ك ستخفض تكاليؼ اإلنتاج ، كبالتالي 
سكؼ تؤمف خدمات ككسائؿ اتصاؿ تجمع بيف التميز كالثمف القميؿ ، كتساىـ في رعاية 

كما أنيا تختصر الكثير مف الكقت ك الجيد  في عممية التطكر   ف صحيا ،أفضؿ لئلنسا
 .، كتعميـ المنجزات عمى العالـ

  



 ................................... لإلعداد لمهن ووظائف المستقبل لمواكبة الثورة الصناعية الرابعةالمهارات الالزمة 

- ّْ - 

 مبادئ الجوزة الصياعية السابعة : 1-6

 تقكـ الثكرة الصناعية الرابعة كتطبيقاتيا  عمى مجمكعة مف المبادئ  مف أبرزىا  
 ما يمي : (َُِٖ، سبلـ)  
بيف األفراد  ، ك اآلالت، ك المجسات ،   : Interoperability  العمؿ التشاركي -

 Internet) كالتكاصؿ فيما بينيـ مف خبلؿ الشبكة العنكبكتية كتطبيقات انترنت األشياء
of Things) كالشبكة العنكبكتية لؤلفراد                    (Internet of People). 

مكانية نظـ الفضاء إ :(Information Transparency) شفافية المعمكمات -
نشاء نسخة افتراضية  نيا مف ماإللكتركني في الحصكؿ عمى بيانات الكاقع الحقيقي كا 

 .خبلؿ ربط البيانات الكاردة مف مصادر متعددة، ك تحميميا دكف تدخؿ البشر
المساعدة  كذلؾ مف خبلؿ    (Technical assistance)  :    المساعدة الفنية -

اؿ البشر ك أعماؿ المنصات ك عرضيا بشكؿ يسيؿ أعم بتجميع البيانات ك تحميؿ
  .القياـ بمياـ بالنيابة عف البشر بسبب تعقيدىا أك خطكتيا ، باإلضافة الىاألخرل

، ذ القرارات بشكؿ حر ، كال مركزمإتخاذ القرارات البلمركزية : إمكانية النظـ الفرعية اتخا   -
 .حالة تضارب األىداؼك القياـ بالمياـ دكف التدخؿ البشرم ، فقط في 

كالكاقع أف الثكرة الصناعية الرابعة ستؤدم إلى انخفاض كبير في بعض األدكار إذ 
تقرير مستقبؿ الكظائؼ تصبح زائدة عف الحاجة أك تؤدل بطريقة آلية ، ككفقنا لما كرد في 

اقتصادنا  َِفي  َِِِمميكف كظيفة بحمكؿ عاـ  ٕٓ، مف المتكقع أف يتـ إلغاء َُِٖ
ا أف تكجد  رئيسينا ، كفي الكقت نفسو ، يمكف لمتطكرات التكنكلكجية كطرؽ العمؿ الجديدة أيضن

مميكف دكر مينة أك كظيفة ، مدفكعة في ذلؾ بالنمك الكبير في المنتجات كالخدمات  ُّّ
يح لمناس استخداـ اآلالت كالخكارزميات لتمبية متطمبات التحكالت الجديدة التي ستت

 ( َُِٗ)مدكنات البنؾ الدكلي ،.الديمكغرافية كالتغيرات االقتصادية
 اآلالت،ك  األفراد،تأسيسا عمى ما سبؽ فالثكرة الصناعية الرابعة تقكـ عمى تكاصؿ 

بمياـ بالنيابة عف األفراد ميما كالحصكؿ عمى البيانات ك تحميميا دكف تدخؿ البشر ك القياـ 
 ك اتخاذ القرارات بشكؿ حر دكف تدخؿ مف البشر . تعقيدىا،بمغت درجة 

  

https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2018
https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2018
https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2018
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 الجوزة الصياعية السابعة ووظائف املطتكبل : 1-7

مف أكثر القضايا التى أثارتيا الثكرة الصناعية الرابعة ىك عبلقتيا بالميف كالكظائؼ    
ابعة عمى الميارات كالمياـ الكظائؼ ، كأدت الى كجكد  قمؽ ، حيث أثرت الثكرة الصناعية الر 

متزايد مف أف كبل مف النزكح الكظيفي كنقص المكاىب سيؤثر عمى ديناميكية األعماؿ 
كالتماسؾ المجتمعي. مف ناحية ، كأف أجزاء كبيرة منيا سكؼ تأثر عمى سكؽ العمؿ مف قبؿ 

حظتو بالفعؿ ، األمر الذل أبرز الحاجة إلى األنظمة الذكية كاألتمتة ، كىك تحكؿ يمكننا مبل
دارة إعادة الميارات ك   upskillingبذؿ الجيد مف جانب جميع أصحاب المصمحة المعنييف كا 

 .OECD)    ، 2019) لمتخفيؼ مف كمييما فقداف الكظائؼ كنقص المكاىب
مع  يشكؿ اليكـ تحديد التخصصات العممية ك التقنية ك االختيار المبني ك المنسؽ

االحتياجات الفعمية الحالية ك المستقبمية لميف ككظائؼ المستقبؿ ،  كتضميف الميارات 
المتعمقة بممارسة تمؾ الميف في البرامج العممية ك التطبيقية ك التركيز عمى إكسابيا لمطبلب 
كاستخداميا كمعيار لمنجاح بمؤسسات التعميـ ك اعتبارىا أساسا لبلختيار ك القبكؿ في 

 العمؿ. مؤسسات
كلذلؾ فإف كفاءة مؤسسات التعميـ العالي تعتمد عمى حسف اختيار التخصصات المرتبطة     

يتطمب التخطيط الجيد الذم يتـ عف طريقو  المستقبمي، كىذابحاجات ك متطمبات سكؽ العمؿ 
مخرجات تتكاكب مع ىذه التغيرات ك  المتكقعة، لتكفيرالقياـ بالتنبؤ بالتغيرات ك المستجدات 

 ( . ْٕ، َُِٔالمستجدات )الدلك،
كمما الشؾ فيو أف لمثكرة الصناعية الرابعة التي يشيدىا العالـ أثرا بالغا عمى كافة نكاحي     

الحياة بما فييا الكظائؼ ك سكؽ العمؿ،ك اإلنتاجية االقتصادية ، ك االجتماعية  ،ك األسكاؽ، 
المجتمعات ،ك سكؼ تمثؿ أيضا تيديدا  ك المنتجات ،ك الخدمات ،كتكزيع الدخؿ بيف األفراد ك

لسكؽ العمؿ التقميدم ،عمى سبيؿ المثاؿ سكؼ تيدد تكنكلكجيا الذكاء االصطناعي باالستغناء 
عف بعض الكظائؼ التقميدية ،مما يؤدم الى ارتفاع البطالة ،الى جانب اآلثار السمبية عمى 

( كيكضح ِِ،  َُِٗحدة  ،نكعية الميارات المطمكبة لمعمؿ ك اإلنتاجية. )األمـ المت
(  اختبلؼ سكؽ العمؿ في المستقبؿ في ظؿ الثكرة ِ( ،ك الجدكؿ رقـ )ُالجدكؿ رقـ )

الصناعية الرابعة ،كالتكنكلكجيا عف سكؽ العمؿ التقميدم ، فكظائؼ المستقبؿ الناجمة عف 
 تمؾ الثكرة يمكف أف تككف )مطكر تطبيقات ،اخصائي تحميؿ بيانات ، اختصاصى في أمف
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المعمكمات ، اختصاصي في التكنكلكجيا النانكية ، اختصاصي في الذكاء االصطناعي ، 
اختصاصي في الحاسكب ، اختصاصي في الحكسبة السحابية ، اختصاصي في انترنت 
األشياء ، اختصاصي في الخدمات االلكتركنية ، اختصاصي في الخدمات المالية اختصاصي 

، ك مف ثـ تتطمب ىذه الكظائؼ تطكير النظـ التعميمية ،ك في تكنكلكجيا الحقائؽ االفتراضية(
 َُِٗة الرابعة . كيرل )ناجي ،اكساب الطبلب الميارات البلزمة لمكاكبة الثكرة الصناعي

أف احتياجات سكؽ العمؿ متغيرة عمى مر الزمف، كمف ثـ فإف الجامعات بحاجة إلى أف  ، (ٓ،
تياجات المتغيرة ، كذلؾ مف خبلؿ إمداد الخريجيف تطكر مف أدائيا كبرامجيا لمبلئمة ىذه االح

بالميارات كالكفايات البلزمة خبلؿ فترة زمنية معينة ، باإلضافة إلى دكرىا في تحقيؽ التنمية 
مف خبلؿ تحديث كتطكير مياراتيـ لتتناسب مع  المينية المستدامة لمف ىـ عمى رأس العمؿ

ككفايات الخريجيف في سكؽ العمؿ تنقسـ إلى . إف ميارات االحتياجات المتغيرة لسكؽ العمؿ
عدة أنكاع تشمؿ: الكفايات  الشخصية ، كاألكاديمية ، كالمينية، كالثقافية، باإلضافة إلى 

 كفايات االتصاؿ كالتكاصؿ.
( أنو مف الكاجب عمى األنظمة التربكية في العالـ  َُّٔ، َُِٗكيرل )الدىشاف،)ج( ،   

مكاجية مختمؼ التحديات الناجمة عف الثكرة الصناعية الرابعة أف تطكر استراتيجيات جديدة ل
،كالسيما تحديات اختفاء الكظائؼ كالعمؿ عمى تأىيؿ الناشئة تأىيبل مستقبميا يعتمد عمى 
احتماالت الذكاء االصطناعي كتمكيف الناشئة مف الخبرات كالميارات كالمعارؼ التي يمكنيا أف 

يائؿ في العقكد القادمة مف القرف الحادم كالعشريف. كفي تكاكب حركة التطكر التكنكلكجي ال
الختاـ نقكؿ بأف اإلنساف استطاع حتى يكمنا ىذا أف يجد لكؿ معضمة مخرجا عبر تاريخو 
مكانياتو المذىمة لقادر عمى أف يحقؽ المستحيؿ ، ككمنا أمؿ  الطكيؿ كىك بطاقتو اال محدكدة كا 

لمحافظة عمى الكينكنة اإلنسانية في معركة البقاء أف تجد اإلنسانية طريقيا المستنير في ا
 كالمصير ،نظرنا ألف أنكاع الميارات المطمكبة في سكؽ العمؿ تتغير بسرعة .
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 (1خعٚي ؼلُ )

 اٌزىٌٕٛٛخ١ب ثزأث١ؽ ٚاٌٛظ١فخ اٌّٛظف ػٍٝ ؽؽأ اٌزغ١ؽ اٌػٞ 

 ثؼع لجً

 ٚلذ أٞ فٟ ٠ؼًّ َ 5 - ص 9 ِٓ ٠ؼًّ

 ِىبْ أٞ فٟ ٠ؼًّ شؽوخ فٟ ِىزت فٟ ٠ؼًّ

 ِزٛفؽح رىٌٕٛٛخ١خ أظاح أٞ ٠كزطعَ اٌشؽوخ ِؼعاد ٠كزطعَ

 اإلٔزبج ػٍٝ ٠ؽوؿ اٌّعضً ػٍٝ ٠ؽوؿ

 ٠طٍك قٍُ ضبص ثٗ ٠زجغ اٌكٍُ اٌٛظ١فٟ ٌٍشؽوخ

 ٠سعظ ٚاخجبد ػٍّٗ ثٕفكٗ ٚاخجبد ػٍّٗ ِسعظح ِكجمب

 ثاِىبٔٗ أْ ٠ىْٛ لبئع) طبٔغ لؽاؼ( ال طٛد ٌٗ

 ٠ؼزّع ػٍٝ رم١ٕبد اٌزؼبْٚ الٌىزؽ٠ٟٔٚؼزّع ػٍٝ اٌجؽ٠ع ا   

 ٠ؽوؿ ػٍٝ اٌؼًّ اٌزىث١فٟ ٠ؽوؿ ػٍٝ اٌّؼؽفخ اٌثبثزخ

 اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ثطؽ٠مخ ظ٠ّمؽاؽ١خ ِٕفزسخ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ِٓ ضالي اٌشؽوخ

 (ٕٗ, 2ٕٔٓ)األُِ اٌّزسعح, اٌّظعؼ:

 (2خعٚي ؼلُ )

 اٌزىٌٕٛٛخٟ ثبٌزمعَ اٌّزأثؽح ٚاٌّكزسعثخ اٌدع٠عح اٌٛظبئف ِٓ أِثٍخ

اٌٛظ١فخ اٌدع٠عح 

 ٚاٌّكزسعثخ

 اٌٛطف

١ٍِبؼ رطج١ك ,ٚ ِٓ اٌّزٛلغ أْ ٠سفً اٌؼبٌُ  21ٔ,زفً اٌؼبٌُ  2ٕٔٓافٟ ػبَ  ِطٛؼ رطج١مبد

ٚ رش١ؽ اإلزظبءاد اٌٝ رٛفؽ ١ٍِْٛ رطج١ك  ١ٍِٕٕٕٓبؼ رطج١ك فٟ ػبَ  ٕٕٕ

اٌٝ فبٌسبخخ ِبقخ  ١ٍِapp Storeْٛ ػٍٝ  ٕٕغوٟ ػٍٝ أٔعؼ٠ٚع فٟ ِمبثً 

 اٌٛطف ٚاٌّكزسعثخ اٌدع٠عح اٌّال١٠ٓ ِٓ ِطٛؼٞ اٌزطج١مبد اٌػو١خ

اضزظبطٟ ث١بٔبد 

 أٚ ِسًٍ ث١بٔبد

 األش١بء ئٔزؽٔذ ثفؼً ر١ٌٛع٘ب ٠دؽٞ اٌزٟ اٌّزبزخ, اٌج١بٔبد زدُ اؾظ٠بظ ِغ

 ٘ػٖ ٌزس١ًٍ اضزظبط١١ٓ رٛف١ؽ اٌؼؽٚؼٞ ِٓ أطجر ا٢الد, ٚاٌزطبؽت ث١ٓ

 ِطزٍف فٟ اٌعٚي رٛخٗ غٌه ٠ؼؿؾ .ػ١ٍٙب ثبالػزّبظ ؽحرطج١مبد ِجزى ٚثٕبء اٌج١بٔبد

 .اٌّفزٛزخ اٌج١بٔبد رطج١ك ِفب١ُ٘ ئٌٝ اٌؼبٌُ أؼخبء

اضزظبطٝ فٟ 

 أِٓ اٌّؼٍِٛبد

 اٌكٕٛاد فٟ اٌطٍت اؾظاظ .زعٚثٙب ِٕٚغ ٌظع٘ب ِطزظ١ٓ ئٌٝ ثسبخخ اٌمؽطٕخ

 ٌٕٛٛخ١باٌزى ػٍٝ اٌؼبٌُ اػزّبظ اؾظ٠بظ ثكجت اٌزطظض ٘ػا ػٍٝ األض١ؽح اٌّبػ١خ

 .اإلٌىزؽ١ٔٚخ اٌٙدّبد ٚاإلٔزؽٔذ, ٚؾ٠بظح

اضزظبطٟ فٟ 

اٌزىٌٕٛٛخ١ب 

 إٌب٠ٛٔخ

 اٌظٕبػ١خ, رطج١مبرٙب ِٚٓ .اٌسع٠ثخ اٌظٕبػبد ِؼظُ فٟ اٌزىٌٕٛٛخ١ب ٘ػٖ رعضً

 فٟ ٚركزطعَ ٚاٌزٍفبؾ, اٌٙبرف, ٚشبشبد اٌسبقٛة, غاوؽح اٌّثبي, ػٍٝ قج١ً

 أِؽ٠ىب قزسزبج , 2020 ػبَ ٚفٟ .٘بٚغ١ؽ ٚاٌؿؼاػ١خ ٚإٌٙعقخ اٌظٕبػ١خ اٌطت

 ركبُ٘ أْ لعؼ ٞ ٚ .إٌب٠ٛٔخ اٌزىٌٕٛٛخ١ب ػٍَٛ ِٛظف فٟ ١ٍِْٛ ِٓ أوثؽ ئٌٝ

 .ظٚالؼ رؽ١ٍ٠ْٛ ثسٛاٌٟ ٘ػٖ اٌزىٌٕٛٛخ١ب ػٍٝ رؼزّع اٌزٟ اٌظٕبػبد

اضزظبطٟ فٟ 

اٌػوبء 

 االططٕبػٟ

 اٚ McKinsey ِٓ , ا قٕٛٞ ظٚالؼ رؽ١ٍ٠ْٛ 5.8 ئٌٝ 3.5 اٌظٕؼٟ اٌػوبء ٠ٌٛع

 ػب١ٌّخ ل١ّخ ق١ٌٛع أٔٗ ٠ؼٕٟ ٚ٘ػا .اٌؼبٌُ زٛي طٕبػخ 19 شؽوخ ضالي رزٛلغ

رؽ١ٌْٛ ظٚالؼ  ٕٙرؽ١ٌْٛ ظٚالؼ ,ٚ ثؽ٠طب١ٔب  ٕ٘ثسدُ الزظبظ فؽٔكب  خع٠عح

 أٌف ظٚالؼ ق٠ٕٛب ِٓٗٔدزّؼ١ٓ ,ِٚٓ اٌّزٛلغ أْ ٠ىْٛ اٌؽارت ٌٙػا اٌزطظض 

اضزظبطٟ 

 اٌسبقٛة

إٌّزعٜ  رمؽ٠ؽ ٠زٛلغ .اٌسبقٛة ٔظُ  ِٚسًٍ د,اٌجؽِد١ب  ِٚطٛؼ اٌّجؽِح, ٘ٛ

١ٍِْٛ  1.5 ِٓ أوثؽ ئٌٝ قزسزبج ٚزع٘ب اٌّزسعح اٌٛال٠بد أْ اٌؼبٌّٟ االلزظبظٞ
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 .اٌّبئخظ فٟ 24 ثٕكجخ قزّٕٛ اٌٛظبئف ٘ػٖ أْ ٠ؼٕٟ ِب ثؽِد١بد, ِٕٙعـ

 رىٕٛي فٟ اضزظبطٟ

اضزظبطٟ فٟ 

اٌسٛقجخ 

 اٌكسبث١خ

 ؼاػ١خ

 ٠شؼؽْٚ اٌّكزطع١ِٓ ردؼً ٚاػعح رىٌٕٛٛخ١ب ٟ٘ ؽاػ١خاالفز اٌسمبئك رىٌٕٛٛخ١ب

 رىٌٕٛٛخ١ب طّّذ .اٌسبقٛث١خ ٚاألخٙؿح اٌجؽِد١بد ثفؼً زم١م١خ ث١ئخ ثأُٔٙ فٟ

 ػٓ ئ١ٌٗ اٌٌٛٛج ٌٍجشؽ ٠ّىٓ رط١ٍٟ ؼلّٟ فؼبء ١٘ئخ ػٍٝ اٌسمبئك االفزؽاػ١خ

  ضبطخ, زبقٛث١خ اؼرعاء أخٙؿح ؽؽ٠ك

 ٌؽؤ٠خ ؽؽق ِطزٍفخ رٛفؽ ٚ أقًٙ, ًثشى اٌّؼٍِٛبد ِغ اٌزؼبًِ ِٓ رّىُٕٙ

 .ٚقؽ٠غ فؼبي ٔسٛ ػٍٝ اٌج١بٔبد ٚاضزجبؼ

اضزظبطٟ فٟ 

 أزؽٔذ األش١بء

 ِغ اٌزٛاطً ٠ّٚىٕٗ ثبإلٔزؽٔذ خٙبؾ أٞ ٠ّىٓ ؼثؾ األش١بء, ئٔزؽٔذ اضزض فٟ

 ٚآالد إٌمبٌخ, اٌٙٛارف ِثً األخٙؿح وبفخ غٌه ٠ٚشًّ .ِجبشؽح األخٙؿح ثم١خ

 اٌٍجٛقخ, ٚاٌزد١ٙؿاد ٚاٌّظبث١ر, اٌؽأـ, د, ٚقّبػبدٚاٌغكبال اٌمٙٛح, طٕغ

 ػٍٝ أ٠ؼب غٌه ٠ٕٚطجك .ٚغ١ؽ٘ب

 .اٌطبئؽح ِسؽن ِثً ا٢الد, ٔبد ِىٛ (Gartner) خٙبؾ ١ٍِبؼ 26 ِٓ أوثؽ أْ

 ظؼاقبد ٚرش١ؽ , 2020 ػبَ ثسٍٛي ثبإلٔزؽٔذ ِزظال غبؼرٕؽ ق١ىْٛ ٚرزٛلغ

 .١ٍِبؼ 100 ق١ظً ئٌٝ اٌؼعظ أْ ئٌٝ أضؽٜ

 األش١بء ئٔزؽٔذ فٟ اطٟ

اضزظبطٟ فٟ 

اٌطعِبد 

 االٌىزؽ١ٔٚخ

 اٌٛقبئً ػجؽ ضعِبرٙب ٌزمع٠ُ اٌسىِٛبد رزجٕبٖ ٔظبَ اإلٌىزؽ١ٔٚخ اٌسىِٛخ 

 ٌألفؽاظ ضعِبرٙب ٚئربزخ ثجؼغ, ثؼؼٙب ِإقكبرٙب ٚؼثؾ اٌزىٌٕٛٛخ١خ اٌّزبزخ,

 اٌّظٍسخ أطسبة ث١ٓ شفبفخ ػاللخ ثطٍك غٌه ٠كّر .ٚاٌمطبع األٍٟ٘ ٚاألػّبي

 اقزطعاَ أٚي أْ ٠ؼزمع ٚ .األظاء رسك١ٓ ئٌٝ ٚاٌعلخ, ٚرٙعف ثبٌكؽػخ رزكُ

 ث١ً األِؽ٠ىٟ اٌؽئ١ف ضطبة فٟ ٚؼظ لع ."اإلٌىزؽ١ٔٚخ اٌسىِٛخ" ٌّظطٍر

 1992 ػبَ و١ٍٕزْٛ

 ا فٟ اضزظبطٟ

اضزظبطٟ فٟ 

 اٌطعِبد اٌّب١ٌخ

 اٌّبٌٟ اٌزىٌٕٛٛخ١ب فٟ اضزظبطٟ

 اٌّب١ٌخ اٌزىٌٕٛٛخ١ب أضػد ٌىزؽٟٚٔ,اإل اٌعفغ ٚػ١ٍّبد اإلٔزؽٔذ أزشبؼ ِغ

 ٚػّبْ اٌّب١ٌخ األٔظّخ ٌزط٠ٛؽ اضظبئ١١ٓ رٛفؽ رزطٍت ثبٌزطٛؼ, ٚأطجسذ

 رطج١مبد غاد ٚاػعح رم١ٕخ ٟٚ٘ اٌىزً قٍكٍخ ٘ػٖ اٌزىٌٕٛٛخ١بد ِٚٓ .اقزعاِزٙب

 اٌّب١ٌخ اٌؼ١ٍّبد فٟ ٚاٌشفبف١خ اٌّٛثٛل١خ ِٓ رسم١ك اٌّؿ٠ع ػع٠عح رز١ر

 .اإلٌىزؽ١ٔٚخ

ظبطٟ فٟ اضز

رىٌٕٛٛخ١ب 

اٌسمبئك 

 االفزؽاػ١خ

 ٠شؼؽْٚ اٌّكزطع١ِٓ ردؼً ٚاػعح رىٌٕٛٛخ١ب ٟ٘ االفزؽاػ١خ اٌسمبئك رىٌٕٛٛخ١ب

 رىٌٕٛٛخ١ب طّّذ .اٌسبقٛث١خ ٚاألخٙؿح اٌجؽِد١بد ثفؼً زم١م١خ ث١ئخ ثأُٔٙ فٟ

 ػٓ ئ١ٌٗ اٌٌٛٛج ٌٍجشؽ ٠ّىٓ ٠ٍٟ رص ؼلّٟ فؼبء ١٘ئخ ػٍٝ اٌسمبئك االفزؽاػ١خ

 ثشىً اٌّؼٍِٛبد ِغ اٌزؼبًِ ِٓ رّىُٕٙ ضبطخ, زبقٛث١خ ؼرعاء أخٙؿحا ؽؽ٠ك

 .ٚقؽ٠غ فؼبي ٔسٛ ػٍٝ اٌج١بٔبد ٚاضزجبؼ ٌؽؤ٠خ ؽؽق ِطزٍفخ رٛفؽ ٚ أقًٙ,

 اٌكسبثٟ اٌسٛقجخ فٟ اضزظبطٟ

 (ٕٗ,  2ٕٔٓاٌّظعؼ )األُِ اٌّزسعح ,         

لكجيا كاالبتكار يتضح مما سبؽ إف أبرز كظائؼ المستقبؿ تتمثؿ في قطاع التكنك 
كالركبكتات كسمسمة الكتؿ كالحكسبة السحابية كالتجارة اإللكتركنية ،ففي ظؿ التكنكلكجيا 
الحديثة كالذكاء الصناعي في العديد مف المجاالت كاعتماد الركبكتات  ،فإف سكؽ العمؿ 
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مجمكعة مف الكظائؼ التي سكؼ تككف كاضحة في  -إف لـ يكف قد شيد فعبلن  -سيشيد
قبؿ القريب، مبينان أف أبرز تمؾ الكظائؼ مسؤكؿ أمف المعمكمات كمحمؿ البيانات كمنتج المست

    . الطاقة البديمة المؤتمتة كالقانكف الفضائي كالمخطط المالي، كاألميف الرقمي الشخصي
( أف  الميارات المطمكبة في ُٕ،  َُِٗكفى ىذا االطار أكدت دراسة )عزمي،

تتحدد بالميارات التي يفتقر إلييا كثير مف خريجي التعميـ العالي  سكؽ العمؿ  ، كالنجاح فيو
في الكقت الراىف، كالتي تشمؿ ميارات التحميؿ، كالتفكير كحؿ المشكبلت ، كالتعاكف ، كالعمؿ 

 اتفؽالجماعي ، كالتكاصؿ في مكاف العمؿ ، كالمركنة ، كالقدرة عمى التكيؼ السريع ، كقد 
مى أف تكافر عممية تعميمية قائمة عمى الخبرة العممية كالتجربة المشارككف في ىذا المسح ع

التعميمية ، يعد أمران أساسيان لسد الفجكة بيف الميارات كالمعارؼ المكتسبة مف خبلؿ أنظمة 
التعميـ القائمة في المؤسسات التعميمية ، كبيف الميارات كالمعارؼ التي يحتاجيا سكؽ العمؿ 

بلن ، األمر الذم جعؿ مف تطبيؽ كممارسة أنماط كأشكاؿ التعميـ في الكقت الراىف ، كمستقب
الرقمي  القائـ عمى تكنكلكجيا المعمكمات في المؤسسات التعميمية ضركرة ممحة الكتساب 

 ميارات االستعداد لسكؽ العمؿ.
الييئة االتحادية لممكارد البشرية الحككمية باإلمارات العربية المتحدة تقرير كقد أشار     

 :الي أف (ٕٕ-ُ: َُِٗ)
  انتشار التكنكلكجيا الرقمية كالذكاء االصطناعي في المؤسسات لف يؤدم إلى حدكث عجز

في الكظائؼ، بؿ سيؤدم إلى حدكث عجز في الميارات، مما يؤكد عمى أىمية الميارات 
 التي تبلءـ سكؽ العمؿ المستقبمية.

  الذم يشيدىا العصر، سينتج عنيا في إطار الرؤية المستقبمية لسكؽ العمؿ فإف التغيرات
 نكعية جديدة مف الكظائؼ تختمؼ بشكؿ كبير عف كظائؼ اليكـ.

  ظير مؤخران مصطمح "اقتصاد المكاىب المفتكح"، كالذم يقكـ عمى استبداؿ المكظفيف
 التقميديف الدائميف الذيف يحرصكف دائمان عمى تحقيؽ األماف الكظيفي طكيؿ األجؿ.

 ات إمكانية البحث عف الميارات التي تبلءـ احتياجاتيا، كما سمح أتاح االنترنت لممؤسس
 لممكىكبيف بآداء العمؿ المطمكب مف أم مكاف في العالـ.

  ىناؾ بعض الميارات ال يستطيع الذكاء االصطناعي كالركبكتات الحصكؿ عمييا حتى يكمنا
 ىذا مثؿ: القيادة، كاإلبداع، كالذكاء العاطفي، كنقؿ المعرفة.
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 عمى التكيؼ ستككف الميارة األكثر قيمة لؤلفراد في عالـ األعماؿ الجديد. القدرة 
  ستصبح مسئكلية التطكير الميني لممكظؼ مسئكلية مشتركة بيف صاحب العمؿ كالمكظؼ

 نفسو.
إف كظائؼ المستقبؿ تحتاج إلى نكعية مف خريجي الجامعات اكتسبكا قدرات لمتكيؼ مع 

كير التنفيذم كالتحميؿ االتصالي الجيد كالقدرة عمى التفاكض المتغيرات كمدل قدرتيـ عمى التف
مف خبلؿ استخداـ التكنكلكجيا كمكاكبتيا ، ك مف ثـ عمى الجامعات أف تغير مف البرامج 

ك تنمية ميارات التعٌمـ كاالبتكار القائـ عمى التكنكلكجية ،  التقميدية حتى تكاكب المستجدات
 الميارات الرقمية ،ك ميارات الحياة .، ك التفكير النقدم كحٌؿ المشكبلت

 السابعة:وظائف املطتكبل ملوانبة الجوزة الصياعية لإلعداد ملًَ واملَازات الالشمة  -2

سكؼ نتناكؿ فيما يمي: مفيـك الميارات البلزمة لئلعداد لميف ك كظائؼ المستقبؿ 
ميارات البلزمة لميف لمكاكبة الثكرة الصناعية الرابعة ، كأىمية اكسابيا لمطبلب ، كنكعية ال

 ككظائؼ المستقبؿ لمكاكبة الثكرة الصناعية الرابعة، كمتطمبات تنمية تمؾ الميارات .
 ملوانبة الجوزة الصياعية السابعة: املطتكبلوظائف و ملًَ لإلعداد مفَوو املَازات الالشمة  1 -3

الرابعة يتعيف عمى نظاـ التعميـ في جميع أنحاء العالـ أف يستعد لمثكرة الصناعية 
الكشيكة ، حيث أٌف سكؽ العمؿ سكؼ يككف مدفكعان إلى حد كبير بتقدـ االقتصاد الرقمي ، 

ـٌ كصفو كآلية الذكاء االصطناعيكالركبكتات ، ك  ، كتكنكلكجيا األتمتة ،فالتحٌكؿ الرقمي قد ت
إف كحيث  .عميقيا مع استمرارىـ في التعٌمـلمتعٌمـ عند اكتساب الطبلب لمعرفتيـ كتكحيدىا كت

بسرعة بطرؽ كثيرة ، كلكف التغيير السائد ىك في تكنكلكجيا المعمكمات  العالـ يتغير
كاالتصاالت. فالتكنكلكجيا المتغيرة ليا آثار بعيدة المدل عمى كيفية التصرؼ كالتفاعؿ في 

كفي المنزؿ. عبلكة عمى ذلؾ ، فإف ىذا التغيير ىك إلى حد  المدنية،كالحياة  كالتعميـ، العمؿ،
كراء العديد مف التغييرات الرئيسية األخرل ، مثؿ العكلمة كالمركنة. ىذه  كبير القكة الدافعة

 &Jim,  A) التغييرات دفعت العديد مف العمماء إلى اإلشارة إلى مجمكعة جديدة مف الميارات
Velden  ,V,D 2012) 
 العالمي ، االقتصادم المنتدل الثكرة الصناعية الرابعة ككفقان لتقرير كتحددت ميارات

 بميارات كتعرؼ الشخصية ، كالصفات كالكفاءات ، الميارات األساسية :كىي "ركائز" ثبلث مف
 المعمكمات تكنكلكجيا ،ك تعتبر معرفة  "المينة الميارات" باسـ أحيانان  ,,الحادم كالعشريف القرف

https://www.new-educ.com/%d8%aa%d8%a3%d8%ab%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%83%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b5%d8%b7%d9%86%d8%a7%d8%b9%d9%8a-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85
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 الميارات الرقمية بيف لمصمة الكبرل األىمية يؤكد األساسية،كىذا الفئة تحت تقع كاالتصاالت
 .الحياة مدل لمتعمـ شامؿ نظاـ  ضمف ذلؾ كؿ - الشخصية كالصفات األخرل كالكفاءات

(، كتعرفيا منظمة الشراكة مف أجؿ ميارات ُِ- ُُ، َُِٖ)االتحاد الدكلي لبلتصاالت ،
مجمكعة الميارات البلزمة لمنجاح كالعمؿ في القرف الحادم “ :القرف الحادم ك العشريف بأنيا

رات التعمـ كاالبتكار كالثقافة المعمكماتية كاإلعبلمية كالتكنكلكجية ، كميارات كالعشريف مثؿ ميا
( بأنيا: مجمكعة مف ُِٓ،   َُِٖ، في حيف تعرفيا ساما خميس )” الحياة كالعمؿ

الميارات التي يحتاجيا العاممكف في مختمؼ بيئات العمؿ ليككنكا أعضاء فاعميف كمنتجيف بؿ 
المحتكل المعرفي البلـز لتحقيؽ النجاح ، تمشيا مع المتطمبات مبدعيف إلى جانب إتقانيـ 

 .”التنمكية كاالقتصادية لمقرف الحادم كالعشريف
الميارات البلزمة لميف ك كظائؼ المستقبؿ لمكاكبة الثكرة الصناعية مما سبؽ يمكف تعريؼ 

عف طريؽ  ابعةالثكرة الصناعية الر بأنيا: إعداد الطالب كفقا الحتياجات كمتطمبات  الرابعة
 الحياة(.كالعمؿ ك  -الرقمية  كالثقافة -تطكير ميارات مثؿ) التعمـ كاإلبداع 

وظائف املطتكبل ملوانبة الجوزة ملًَ و لإلعداد أٍنية االٍتناو بتينية مَازات الطالب 2-2

 الصياعية السابعة:

لثكرة الصناعية ىناؾ العديد مف المبررات كراء االىتماـ بتنمية ميارات الطبلب لمكاكبة ا
الرابعة تتمثؿ في تنشئة الفرد الذم يستطيع التصرؼ بميارة عالية مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ 
المرغكبة ،فتنمية القدرة عمى التفكير الناقد ،ك االبداعي ،ك كضع القرارات ك حؿ المشكبلت ،ك 

)سعادة الفيـ األعمؽ لؤلمكر المغكية بصفة خاصة ، ك لممشكبلت الحياتية بصفة عامة  
( إف ىذا العصر يحتاج الى التأكيد عمى التعمـ  َُِٖكيرل )الدىشاف  ،(، ٔ،  َُِْ،

كىك ما يفرض عمى المؤسسات الجامعية ضركرة اف تيتـ بالقياـ باألدكار   مدل الحياة
  :التالية

إكساب كتدريب الطبلب عمى الميارات الجديدة المطمكبة لعصر المعمكمات كالمعرفة  -ُ
لقرف الحادم كالعشريف ، كالتعامؿ بأماف كفاعمية مع معطيات العصر كالعيش في ا

 .الرقمى
عدادىـ   تغير نمط المتعمميف ذاتيـ كتغير نمط حياتيـ ، -ِ كمتطمباتيـ التعميمية ، كا 

 .اإلعداد المناسب لذلؾ
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تغير نماذج كطرؽ التعميـ كالتعمـ ، مع تكافر كسائط ككسائؿ التعمـ الجديدة كالتى  -ّ
كامتبلؾ  .نيات العصر الرقمى ، كاالنتقاؿ مف التعميـ الى التعمـ مدل الحياةاتاحتيا تق

 ميارات ك كفايات الثكرة الصناعية الرابعة . 
كقد حظى مكضكع اكتساب الميارات االىتماـ في المحافؿ الدكلية حيث أشار تقرير 

ي في ىذا العصر ( أف التشغيؿ اآللٗٔ،  َُِٗالتنمية في العالـ الصادر عف البنؾ الدكلي )
  المتقدمة الميارات المعرفية عمى الطمب لو،إف المطمكبة كلمميارات لمعمؿ تشكيؿ إعادة ىك

 عمى الميارات الطمب ينحسر  فحي في االزدياد ، في آخذ  السمككية االجتماعية كالميارات
عمى  القدرةب" المرتبطة الميارات عمى الطمب يرتفع ذاتو ، الكقت في ك .معينة بكظيفة الخاصة
 )المشكبلت كحؿ النقدم التفكير( المحددة المعرفية الميارات مف المزيج ىذا ."التأقمـ

 الكظائؼ عبر لبلنتقاؿ قابؿ  )االستطبلع كحب بداع اإل ( كالسمككية كالميارات االجتماعية
 سرعة عمى الكظيفية الميارات تغير عمى الطمب مع التعامؿ في البمداف نجاح مدل كيعتمد،

 الميارات تمبية في الكظائؼ خارج الكبار كتعميـ الجامعي الميارات كالتعميـ عرض التحكؿ في
 المستقبؿ.  في العمؿ أسكاؽ يتطمبيا التي
نحتاج لميارات الثكرة الصناعية الرابعة أك ميارات القرف الحادم كالعشريف بسبب عدة  

 ,Trilling and Fadel , 6-5تغيرات أبرزىا ما ذكره كبلن مف ترلينج ك فادؿ )
 ( كىي:2009/2013

  .التحكالت الضخمة في مجاالت التقنية كاالتصاؿ 
  ازدياد التنافس كتنامي حدة التحديات العالمية مثؿ االنييارات المالية كارتفاع حرارة

األرض ، الحركب كالتيديدات األخرل لؤلمف كالتضخـ السكاني ، مما يستدعي تنمية 
 طبلب لمكاجية تمؾ التحديات.ميارات التفكير لدل ال

  الفجكة الكاسعة بيف العالـ داخؿ المدرسة كبيف العالـ خارجيا ، حيث تكمؼ ىذه الفجكة
عادة تأىيؿ المكظفيف الجدد.  قطاع األعماؿ مبالغ كبيرة إليجاد العمالة الماىرة كا 

 جيدان ،  االقتصاد المعرفي حيث يتطمب عصر المعرفة إمدادان ثابتان مف العماؿ المدربيف
كعماالن يستخدمكف القدرات العقمية كاألدكات الرقمية في تطبيؽ ميارات معرفة جيدة في 

 ;Greenhill, 2010; Duncan, 2009  دراسات   كقد أكدت عدةعمميـ اليكمي. 
Levine, 2006)) في تدرس التي األكاديمية أىمية المكاضيع إلى باإلضافة أنو 
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 كالتاريخ كالتربية فيا ك الجغرا كالعمكـ كاالقتصاد ياضياتكالر  كالفنكف كالمغات المدارس
 الفيـ تعزيز في تساىـ أخرل عامة مكضكعات ىناؾ أف إال الخ،..الكطنية كالتربية الدينية

كساب المياراتالطالب،  لدل المعرفي الجانب كاالستيعاب كتطكير  ىذه كتتضمف كا 
 :يأتي ما المكضكعات

 األخرل كالثقافات كالدكؿ العالمية القضايا فيـ خبلؿ مف ـالعال عمى كاإلطبلع االنفتاح. 
 القرارات اتخاذ كيفية معرفة خبلؿ مف األعماؿ كريادة كالتجارية االقتصادية ، الثقافة 

 .المجتمع في دكر االقتصاد كفيـ  االقتصادية ،
 سةالمدنية، كممار  الحياة في بفعالية المشاركة كيفية تعمـ خبلؿ مف المكاطنة ثقافة 

 بدنيان  الصحية الكقائية التدابير فيـ خبلؿ مف الصحية المكاطنة الثقافة ككاجبات حقكؽ
 .كعقميان 

 ككيفية فييا تؤثر التي كاألحكاؿ كالظركؼ البيئة فيـ خبلؿ مف كذلؾ البيئية الثقافة 
 .لمتحديات البيئية التصدم

الصناعية الرابعة ألنيا لذلؾ يعد امتبلؾ الطبلب لمميارات أمرا ضركريا لمكاكبة الثكرة 
تساعده في التعامؿ مع مكاقؼ العمؿ ،كالحياة ، كعمى احتماؿ الضغكط ، كمكاجية 
التحديات اليكمية ،ك تعينو عمى حؿ مشكبلتو الشخصية كاالجتماعية كالتعامؿ معيا 

 كتشعره بالراحة كالسعادة حيف ينفذ أعمالو بإتقاف.  بكعي كتكسبو ثقة في نفسو
 ملًَ و وظائف املطتكبل ملوانبة الجوزة الصياعية السابعة:لإلعداد َازات الالشمة ىوعية امل 2-3

في ظؿ الثكرة الصناعية  حكؿ كظائؼ المستقبؿ  َُِٔفى تقرير لمنتدل دافكس 
أكثر الميارات الكاجب امتبلكيا ك المطمكبة  لكظائؼ المستقبؿ في ظؿ  أفضح التقرير الرابعة أك 

 ََِِة بؿ كتـ عقد مقارنة بيف أعمى عشر ميارات مطمكبة في عاـ الثكرة الصناعية الرابع
 ( يكضح ذلؾ :ّ،ك الجدكؿ رقـ ) َُِٓمقارنة بعاـ 
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 (3خعٚي ؼلُ )

 ِٕ٘ٔٓمبؼٔخ ثبٌؼبَ  ِٕٕٓٓٙبؼاد قٛق اٌؼًّ اٌؼشؽح ٚ األوثؽ ازز١بخب ٚ أ١ّ٘خ فٟ اٌؼبَ 

 ٕ٘ٔٓػبَ  اٌزؽر١ت ٕٕٓٓػبَ  اٌزؽر١ت

 زً اٌّشىالد اٌّؼمعح ٔ اٌّؼمعحزً اٌّشىالد  ٔ

 اٌزٕك١ك ِغ االضؽ٠ٓ ٕ اٌزفى١ؽ إٌبلع ٕ

 ئظاؼح األفؽاظ ٖ اإلثعاع ٖ

 اٌزفى١ؽ إٌبلع ٗ ئظاؼح األفؽاظ ٗ

 اٌزفبٚع ٘ اٌزٕك١ك ِغ االضؽ٠ٓ ٘

ٙ 
 اٌػوبء اٌؼبؽفٟ

ٙ 
 ؼلبثخ اٌدٛظح

 اٌزٛخٗ ٔسٛ لطبع اٌطعِبد 2 اٌزسى١ُ ٚ ارطبغ اٌمؽاؼاد 2

 اٌزسى١ُ ٚ ارطبغ اٌمؽاؼاد 1 خٗ ٔسٛ لطبع اٌطعِبداٌزٛ 1

 االقزّبع 2 اٌزفبٚع 2

 اإلثعاع ٓٔ اٌّؽٚٔخ اٌّؼؽف١خ ٚ اإلظؼاو١خ ٓٔ

 world Economic Forum 2016 اٌّظعؼ:

كيتضح مف الجدكؿ أف ميارات حؿ المشكبلت المعقدة تصدرت قائمة الميارات في 
 َُِٓد بعد أف كاف في المرتبة الرابعة في عاـ يمييا التفكير الناق  َُِٓ،ك  ََِِعامي 

ثـ تمييا ميارات اإلبداع ، ك إدارة األفراد ك الذكاء بعد أف كانت في ترتيب متأخر في عاـ  
، ك لقد أصبحت المعالـ الناشئة لعالـ العمؿ الجديد في الثكرة الصناعية الرابعة حقيقة َُِٓ

حاء العالـ. إف الفرص المبلزمة لبلزدىار كاقعة لمبلييف العماؿ كالشركات في جميع أن
االقتصادم كالتقدـ االجتماعي كاالزدىار الفردم في ىذا العالـ الجديد مف العمؿ ىائمة ، كمع 
ذلؾ فيي تعتمد بشكؿ أساسي عمى قدرة جميع أصحاب المصمحة المعنييف عمى تحفيز 

العمؿ لتطكير الميارات ، اإلصبلح في أنظمة التعميـ كالتدريب كسياسات سكؽ العمؿ كنييج 
ترتيبات التكظيؼ كالعقكد االجتماعية القائمة. سيتطمب تحفيز النتائج اإليجابية كمستقبؿ 
العمؿ الجيد لمجميع قيادة جريئة كركح المبادرة مف الشركات كالحككمات ، باإلضافة إلى 

( ،  .World Economic Forum2018عقمية سريعة التعمـ مدل الحياة مف الكظيفة )
( أف الميارات الكاجب تكافرىا في الطبلب تنقسـ الى  ٓ،  َُِٕكلقد أكضحت) كميماف ، 

ميارات المبلحة الرقمية  كتشمؿ  "ادارة المعرفة )التحقؽ مف صحة المعمكمات ، ضماف جكدة 
المعمكمات ، إدارة التغيير اإلدارة النشطة )االستجابة ك العمميات التكرارية(، التعمـ الذاتي 

 التعمـ مدل الحياة ، تكضيح حدكد كمعكقات التكنكلكجيا )معرفة متى تككف التكنكلكجيا مفيدةك 
 سكاء، حد   عمى كالمىحكيٌ  المكتكب( ، كمتى تككف ضارة(، كميارات أساسية كتشمؿ "التكاصؿ 
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 لماـاإلعبلـ،كاإل  بكسائؿ اإللماـ مثبلن،( كالكتابة بالقراءة ، اإللماـ )العامة مثبلن، المخاطبة
كـ)كالقراءة ، الرقميٌ   الجماعٌي المركنة المشاكؿ،العمؿ النقدييىف،حؿ "، الطباعة ، التفكير كالحي

 الكضعيات مع التكٌيؼ "القدرة عمى المتبٌصر" كميارات ناعمة  كتشمؿ الشخصية ،التفكير
 فكـخبرة  ذم مكظؼو  إلعداد كاؼو  التقنية غير الخبرة )حيث أكدكا عمى .الثقافات المتعددة
 المجتمع كفي الكظائؼ في العمؿ عمى لقدرة الناس بالنسبة ضركريةه  الناعمة الميارات
( أف تنمية كتكامؿ الميارات في مناىج التعميـ  َِ،  َُِٓ( " ،ك ترل )حفني ، .عمكمان 

سكؼ يمكف الطبلب مف انجاز العديد مف األىداؼ ،حيث أف تمؾ الكفايات ك الميارات تمكف 
لبلبتكار كالقيادة في القرف  لمستكيات العميا ،ك تعد الطالب جاز في االطالب مف االن

البد مف  (Miller,2009,15)،كبالتالي التعامؿ مع الثكرة الصناعية الرابعة .كيرل   ُِ
مثؿ )التفكير الناقد  ُِتضميف المحتكم األكاديمي عمى العديد مف الميارات البلزمة لمقرف 

 دة ك المسؤكلية ،المبادرة ك التكجو الذاتي (،االبتكار ك اإلبداع ،القيا
كمف ثـ لـ يعد اليدؼ مف التعميـ في ىذا العصر التمقيف ك إكساب الطالب المعرفة ك 
الحقائؽ فحسب بؿ تعداه الى ضركرة اكسابو الميارات ،كالقدرات ،ك الكفايات ، ك االعتماد 

 ت عصر الثكرة الصناعية الرابعة عمى الذات ليككف قادرا عؿ التفاعؿ مع متغيرات ك مستحدثا
مف الميارات الكاجب  ( مجمكعةَُ ،َُِٖ، لبلتصاالتكقد حدد )االتحاد الدكلي 

 كالعمؿ كالتكاصؿ كالبيانات، المعمكمات الثكرة الصناعية الرابعة كىي معرفة تكافرىا لمكاكبة
 السبلمة.ك  ،الرقمي المحتكل كاستحداث  الرقمية، التقنيات خبلؿ مف كالتفاعؿ المشترؾ

 كالمعرفة اإلتقاف كمستكيات المحددة مف الكفاءات عدد عمى مجاؿ كؿ كيحتكم
 -كالبيانات ك تشمؿ )التصفح المعمكمات كفاءة ، معرفة بكؿ المرتبطة كالمكاقؼ كالميارات

 كالمحتكل كالمعمكمات البيانات تقييـ -الرقمي  كالمحتكل كالمعمكمات البيانات فرز- البحث
 التفاعؿ :المشترؾ كالعمؿ الرقمي( ،كالتكاصؿ كالمحتكل كالمعمكمات البيانات إدارة -الرقمي 

 في المشاركة -الرقمية  التقنيات خبلؿ مف الرقمية ك تشمؿ )المشاركة التقنيات خبلؿ مف
 آداب -الرقمية  التقنيات خبلؿ مف المشترؾ العمؿ -الرقمية  التقنيات خبلؿ مف المكاطنة
الرقمي  المحتكل )تطكير :الرقمي كيشمؿ المحتكل استحداث -الرقمية  اليكية إدارة -الشبكة 

عادة الرقمي المحتكل دمج - البرمجة( كالسبلمة  -كالتراخيص  التأليؼ حقكؽ -صكغو  كا 
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- الصحة حماية -الخصكصية  – الشخصية البيانات حماية -األجيزة  )حماية :كتشمؿ
 البيئة ( . حماية

كة مف أجؿ القرف الحادم كالعشريف فتمخص ىذه الميارات عمى أما منظمة الشرا    
  The Partnership For 21 st Century Skils (2006) p 21 :النحك التالي

 تكصيؿ األفكار  - استخداـ تقنيات إبداع األفكار كالعصؼ الذىني ) يشمؿ:ك  اإلبداع
يـ إسيامات جديدة في تطبيؽ األفكار الجديدة لتقد - الجديدة لآلخريف عمى نحك فعاؿ

 (.المجاؿ الذم يحدث فيو التجديد أك التطكير
 كيشمؿ : )استخداـ أنكاع مختمفة مف االستنباط )االستقراء  التفكير الناقد كحؿ المشكبلت

تحميؿ كتقييـ البدائؿ ككجيات النظر  -إلخ بما يناسب المكقؼ التعميمي …كاالستدالؿ-
نقد كتحميؿ   - مات كتفسيرىا كبناء االستنتاجاتالجمع كالربط بيف المعمك  - المختمفة

تحديد كطرح أسئمة تكضح كجيات  - أنكاع مختمفة مف المشكبلت بطرؽ تقميدية كمبتكرة
 (.النظر المتنكعة ، كتؤدم إلى أفضؿ الحمكؿ

 : لمفظية في أشكاؿ كيشمؿ )استخداـ ميارات التكاصؿ المفظية كالمكتكبة كغير ا التواصل
معرفة كيفية الحكـ   -استخداـ تكنكلكجيا ككسائؿ إعبلـ متعددة  - كسياقات متنكعة

 )التكاصؿ الفعاؿ في بيئات متنكعة كلغات متعددة  - عمى فعاليتيا مسبقا كتقكيـ تأثيرىا
 المركنة كالرغبة في  -: كيشمؿ )إظيار القدرة عمى العمؿ مع فرؽ مختمفة التعاون

تحمؿ مسؤكلية مشتركة في العمؿ   - ىداؼمساعدة اآلخريف في الكصكؿ إلى تحقيؽ األ
 كتثميف المساىمات التي يقدميا كؿ عضك في الفريؽ( .  -التعاكني 

( أف  ٖٓ-ْٕ، Trilling and Fadel, 2009/2013كمف ثـ  يرل ترلينج ك فادؿ ) 
أىـ الميارات التي ينبغي أف يكتسبيا الطبلب لكظائؼ المستقبؿ لمكاكبة الثكرة الصناعية 

ة ميارات ىدفيا جعؿ طبلب الجامعة قادرييف عمى مسايرة ىذا العصر ، عصر الرابع
التكنكلكجيا المتطكرة في ظؿ الثكرة الصناعية الرابعة  : أكال :ميارات التعمـ ك االبداع ك تشمؿ 

 االبتكار ك االبداع ( ، ثانيا :-االتصاؿ ك التشارؾ   -)التفكير الناقد ك حؿ المشكبلت  
ثقافة   -الثقافة اإلعبلمية   -ميارات الثقافة المعمكماتية كتشمؿ ) الرقمية  ميارات الثقافة

كتشمؿ )ميارة المركنة ك التكيؼ  تقنية المعمكمات ك االتصاؿ ( ،ثالثا ميارات الحياة ك المينة



 ................................... لإلعداد لمهن ووظائف المستقبل لمواكبة الثورة الصناعية الرابعةالمهارات الالزمة 

- ْٕ - 

اإلنتاجية  - الميارات االجتماعية كميارات فيـ الثقافة المتعددة -المبادرة ك التكجو الذاتي  -
 القيادة ك المسؤكلية (،ك سكؼ يتـ عرض الميارات كما يمي : -مساءلة ك ال

 أوال : مَازات التعله و االبداع :

 كعمى كاحدة، لمشكمةحؿ  مف أكثر عمى البحث التعمـ ك عمى الطالب يقصد بيا قدرة
 كبحكثو أعمالو تقديـ في كاإلبداع بسرعة عف رأيو التخمي كعدـ الغامضة بالقضايا االىتماـ

كتنقسـ ميارات التعمـ كاإلبداع الى ميارات )التفكير الناقد .العممي صعكبات البحث تحدمك 
 بتكار ( كسكؼ نتناكليا كما يمي :   ك التشارؾ ،التعمـ ك اال ،االتصاؿ

ميارات التفكير الناقد : كتكمف أىمية ىذه الميارات في تكافر التقنيات الحديثة لمكصكؿ  -ُ
كنقدىا ، كيمكف تعمـ ىذه الميارات مف خبلؿ نشاطات  إلى المعمكمات كالبحث فييا

كبرامج متنكعة مف االستقصاء كحؿ المشكبلت كمف خبلؿ مشاريع تعمـ ىادفة تعتمد عمى 
 .إثارة األسئمة كطمب حمكؿ لممشكبلت

ك سكؼ نعرؼ الميارة ،ثـ التفكير الناقد حتى نتعرؼ عمى مفيـك ميارة التفكير الناقد ، 
( أف الميارة ىي القدرة عمى القياـ  Oxford 2000,516,سفكرد  )جاء في قامكس اك

 بعمؿ شيء ما  بطريقة جيدة عف طريؽ التدريب ك الممارسة .
( أف الميارة  عبارة األداء السيؿ الدقيؽ لمجمكعة مف  ُٔ، ََِِيرل )أبك سريع ،    

عممو الفرد مع تكفير اإلجراءات ك الخطكات ك العمميات القائمة عمى الفيـ كالتدريب لما يت
المنشكدة . أل أف الميارة ىي القدرة عمى القياـ بنشاط ما  األىداؼ الكقت كالجيد لتحقيؽ

 بطريقة حسنة عف طريؽ التدريب لتحقيؽ األىداؼ التي نريدىا .
 ( أنو : َُٗ- َُٖ، ََِٗالعزيز،أما التفكير الناقد فيرل )عبد 

السمككيات في عدد غير محدكد مف المكاقؼ  غير محدكد مف مرتبط بعددىك تفكير مركب  - أ
لو ارتباط بمفاىيـ أخرل كالمنطؽ ك حؿ المشكمة ك التعمـ ك نظرية  المكضكعات كأك 

 المعرفة.
ك أنو يتككف مف عناصر تشتمؿ أمرىا،كىك التريث في إعطاء األحكاـ لحيف التحقؽ مف   - ب

لبدائؿ ك تعميؽ الحكـ عمى صياغة تعميمات بحذر ك النظر الحاذؽ في االحتماالت ك ا
 لحيف كجكد أدلة كافية .   
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ك يمكف تعريؼ ميارات التفكير الناقد القدرة عمى  اصدار الحكـ عمى صحة النتائج  في 
ضكء المعمكمات المتاحة ،ك التريث ك عدـ التسرع في تعميـ األحكاـ قبؿ التأكد مف كجكد 

 أدلة كافية 
ـ بميارات االتصاؿ األساسية كالتحدث كالكتابة ، اىتـ التعمي ميارة االتصاؿ ك التشارؾ : -ِ

في حيف استدعت األدكات الرقمية كمتطمبات عصرنا الحالي مخزكنا شخصيا مف ميارات 
االتصاؿ كالتشارؾ أكثر اتساعا لتشجيع التعمـ ، كيمكف تعميـ كتنمية ىذه الميارات مف 

 .يا بكاسطة الشبكةخبلؿ االتصاؿ كالتعاكف المباشر مع آخريف كاقعيا أك افتراض
 نكع إيجاد بغرض آخر إلى شخص مف لممعمكمات ىادفة نقؿ عممية"االتصاؿ يعني    
( ،كيعني أيضا "العممية التي يستخدميا  ْٗـ، 2009 السكارنة،( بينيما المتبادؿ التفاىـ مف

أساليب األفراد لممشاركة بأفكارىـ ، ك أرائيـ ك معمكماتيـ ،ك شعكرىـ مع األخرييف باستخداـ 
 (. ُّ، َُُِمتعددة لفيـ بعضيـ بعض )البارم ،

أما التشارؾ يعني التعاكف بيف الطبلب ك يسيـ بالعديد مف الجكانب اإليجابية التي تعكد       
تنمية دائرة العبلقات  : كمف ىذه الفكائد ما يمي المجمكعة،بالفائدة عمى الطالب نفسو ك عمى 
إيجاد دافع لمتعٌمـ  .بناء عبلقات إيجابية كصداقات جديدة االجتماعية لمطبلب ، كتمكينيـ مف

خمؽ ركح ، خمؽ مكاقؼ أفضؿ تجاه اساتذتيـ ،كاالىتماـ بالدراسة ، كتحسيف األداء الدراسي
فالطبلب أقدر  كاالستيعاب،تعزيز قدرة الفيـ  ،الحماس بيف الطبلب ؛ لمساعدة بعضيـ البعض
االنخراط بالتفكير النقدم كالتحميمي ، الخاص عمى إيصاؿ المعمكمات لبعضيـ كبأسمكبيـ

كتقديـ أفضؿ أداء  كبير،مما يعزز فيميـ كاستيعابيـ بشكؿ  الطبلب؛لؤلفكار كالحمكؿ بيف 
،كمف ثـ فإف اتقاف الطبلب لميارة االتصاؿ ك التشارؾ يتيح  ( َُِٗ)ناصر ،  .ممكف فييا

كيككف لدييـ ردية لكؿ عضك في الفريؽ،القدرة عمى العمؿ التعاكني كيقدر المساىمات الفليـ  
المركنة ك الرضا ك التعاكف لمكصكؿ لحؿ كسط يحقؽ اليدؼ المشترؾ ،كيككف لدييـ القدرة 
عمى التعبير عف أفكارىـ عف طريؽ باستخداـ ميارات التكاصؿ الشفيي ك المكتكب في 

 سياقات متنكعة.
ريف االستمرار في ابتكار خدمات ميارات االبتكار كاإلبداع : يتطمب القرف الحادم كالعش -ّ

جديدة كمنتجات محسنة لبلقتصاد ، كيمكف رعاية االبتكار كاإلبداع عف طريؽ بيئات تعميـ 
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تشجع عمى إثارة التساؤالت كاالنفتاح عمى األفكار الجديدة ، كتصميـ مشاريع لمطبلب 
 .تؤدم إلى اختراع حمكؿ لمشكبلت كاقعية

دة تتعمؽ بأم مجاؿ مف مجاالت النشاط اإلنساني ، مف اإلبداع ببساطة إنتاج أفكار جدي
اليكمية ، كىك أفكار جديدة كمفيدة  أك األعماؿ أك حتى الحياة التعميـأك  الفف إلى العمكـ

عادة تركيب األنماط المعرفية في إشكاؿ فريد ، ك  كمتصمة بحؿ مشكبلت معينة أك تجميع كا 
ىك نكع مف التفكؽ العقمي ، كمنيـ مف عرؼ اإلبداع عمى أنة أنتاج شيء جديد ، أك ىك 

التأليؼ . كترم )محمد قدرة عقمية مركبة مف عدد مف القدرات كالطبلقة كالمركنة كاألصالة ك 
( أف اإلبداع ىك مزيج مف القدرات ك االستعدادات كالخصائص الشخصية  ْ-ّ، َُِٔ،

التي إذا كجدت بيئة مناسبة يمكف أف ترقى بالعمميات العقمية لتؤدم الى نتائج مفيدة لمفرد ك 
ىك  المجتمع ،كىك خاصية ذىنية تمكف الفرد مف التفكير بطريقة غير تقميدية ، أك كما

سقاط  متعارؼ عميو التفكير خارج الصندكؽ ، أما االبتكار ، ىك الرابط بيف اإلبداع كالكاقع ، كا 
لفكرة غير اعتيادية في شيء مممكس. كىك ما يمكف مف خبللو رؤية العبلقة القكية كالتكاممية 

،أك  بيف اإلبداع كاالبتكار،فاالبتكار ىك أفكار تتصؼ بأنيا جديدة ك مفيدة لحؿ مشكمة ما
 َََِتجميع أك اعادة تركيب االنماط المعرفية مف المعرفة في اشكاؿ  فريد ة )الصحف ،

( كىك تطكير فكرة أك عمؿ أك تصميـ أك أسمكب أك أم شيء آخر كبطريقة أفضؿ  ِٖ،
( أف االبتكار ىك الطرؽ ك ٓ- ْ، َُِٔكأيسر كأكثر استخداما ك جدكل، كترل )محمد ،

تمفة الخارجة أك البعيدة عف التقميد ك التي تستخدـ في تطكير األساليب الجديدة ك المخ
األشياء ك األفكار ،كينتج االبتكار عف طريؽ بذؿ الجيد ك الكقت في البحث.ك تتيح ميارات 

 االبتكار ك االبداع لمطبلب القدرة عمى:
 .امتبلؾ  الرغبة في الخركج عف المألكؼ ك التقميدم في طرح األفكار 
 فاصيؿ جديدة لفكرة ما.يستطيع إضافة ت 
 .المركنة في طرح أفكار جديدة 
  في مجاؿ ابتكار األفكار )العصؼ الذىني (. كاسعيستخدـ الطالب مدل 
 .القدرة عمى ابتكار أفكار جدية ك قيمة 
  ينقحيا.أف يكسع الطالب أفكاره الخاصة ك 
  ية.أف يحمؿ الطالب أفكاره ك يقكميا بيدؼ تحسينيا ك مضاعفة جيكده االبتكار 

https://www.almrsal.com/post/839012
https://www.almrsal.com/post/839012
https://www.almrsal.com/post/843129
https://www.almrsal.com/post/844630
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 .ينفتح كيستجيب لكجيات النظر المتنكعة 
 مَازات الجكافة السقنية: ثاىيا :

الثقافة الرقمية تعني القدرة عمى استخداـ أجيزة الكمبيكتر كالخدمات اإللكتركنية بطريقة 
جيدة لمكاكبة حياة المجتمعات الحديثة كالمشاركة فييا بثقة ، كأنو يكمف جكىر الثقافة الرقمية 

فراد المجتمع مف استخداـ التطبيقات الرقمية الحقيقية لما ليا مف ثقة إلنجاز في تمكيف أ
أعماليـ الكظيفية كالشخصية أك كاجباتيـ كمياميـ تجاه المجتمع.كتتطمب ميارات الثقافة 

ثقافة تقنية ميارات  -ية الثقافة اإلعبلم-ميارات الثقافة المعمكماتية  : الرقمية ما يمي
 . المعمكمات كاالتصاؿ

تيتـ بتدريس ك تعمـ كافة أشكاؿ ك مصادر المعمكمات ، ك  ميارات الثقافة المعمكماتية : -ُ
لماذا ك متى ك كيؼ   :لكي يككف الشخص ممما بثقافة المعمكمات فيمزمو أف يحدد

ك تمثؿ  يستخدـ كؿ ىذه األدكات ، ك يفكر بطريقة ناقدة في المعمكمات التي تكفره ،
فيي ضركرية لكؿ  سا ال غنى عنو لمتعمـ مدل الحياة ، الثقافة المعمكماتية أسا

ك يمكف تحديد سمات   التخصصات في كؿ بيئات التعمـ ك كافة مستكيات التعميـ .
 ( ََِٔ)عزمي ، الشخص المثقؼ معمكماتيا عمى النحك التالي :

 .القدرة عمى تعريؼ مدل المعمكمات المطمكبة 
  فاءة.بسرعة ك بك  المطمكبةالكصكؿ لممعمكمات 
  لمصادر المعمكمات. التقييـ الناقد 
 .استخداـ المعمكمات بكفاءة إلنجاز المياـ المطمكبة 
  اإللماـ بالقضايا االقتصادية ك القانكنية ك االجتماعية المرتبطة باستخداـ المعمكمات

 كمصادرىا.
 .استخداـ المعمكمات بطريقة قانكنية ك أخبلقية 

معمكمات في صكرتو الراىنة ، تتطمب مف الفرد إف متطمبات مجتمع ال يتضح مما سبؽ
العادم اإللماـ بالميارات المعمكماتية األساسية لحؿ المشكبلت التي تكاجيو ك لتمكينو مف 
اإللماـ بكافة المتغيرات السياسية ك االقتصادية ك الثقافية المحيطة بو،ك تمكف ثقافة 

لقضايا ك المشكبلت التي يتعاممكف المعمكمات األفراد مف بناء أحكاـ مكضكعية عف كافة ا
معيا. كما تيسر ثقافة المعمكمات كصكؿ األفراد إلى المعمكمات المتصمة بكاقعيـ ك بيئتيـ ك 
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صحتيـ ك أعماليـ. ك بناء عمى ما تقدـ ، فإف افتقاد القدرة عمى الكصكؿ إلى المعمكمات 
مبا عمى قدرة الفرد عمى المناسبة ك الدقيقة مف مصادرىا المختمفة ، مف شأنو أف يؤثر س

اب طبلب المرحمة الجامعية أف إكسك مف ثـ ، اتخاذ القرار المناسب في الكقت المناسب
ثقافة المعمكمات يعد متطمبا أساسيا في إعداد شخصية  ، عمى كجو الخصكص ، األكلى

 الطالب ك مساعدتو الستكماؿ دراستو الجامعية ثـ انخراطو في سكؽ العمؿ. 
فة اإلعبلمية : الثقافة اإلعبلمية تعتبر مطمب حضارل ، كذلؾ ألف تنمية ميارات الثقا -ِ

الكعي الثقافي يسيـ فى بناء إنساف صالح لنفسو كلمجتمعو ، يتصؼ باإليجابية كيتخمى عف 
السمبية ، قادر عمى فيـ الماضى كما حدث فيو كفيـ الحاضر كيتكقع سيناريكىات لممستقبؿ ، 

إكساب الطبلب كـ مف المعمكمات كالمعارؼ كالحقائؽ كالمفاىيـ ،  كالكعي الثقافي ال يقصد بو
بؿ ييتـ بكيفية االستفادة مف المعمكمات كالمعارؼ كالمفاىيـ بعد تحميميا كنقدىا النقد البناء 
لتعمؿ عمي تشكيؿ فكره كتكجياتو ، كيأتي ىذا الدكر نتيجة ارتباطيا الكثيؽ بالمجتمع 

(  أف     َُِٗكترل ) الجعفرل ،   . اضي كالحاضر كالمستقبؿكالتغيرات الحادثة فيو في الم
الثقافة اإلعبلمية ىي القدرة عمى متابعة كتحميؿ كتقييـ المعمكمات ، باإلضافة إلى القدرة عمى 
  تكصيؿ المعمكمات أك الرسائؿ عبر كسائط إعبلمية مختمفة سكاء أكانت مطبكعة أـ غير ذلؾ

( أف الثقافة اإلعبلمية  ٗٔ، Trilling and Fadel, 2009/2013ترلينج ك فادؿ ) ، كيرل
ىي كسيمة لمكصكؿ لمرسائؿ ك تحميميا ك تقكيميا ك انتاجيا في صكر متنكعة ، كبناء فيـ 
لدكر اإلعبلـ في المجتمع، ككذلؾ تنمية الميارات الجكىرية لبلستقرار ك التغير الذاتي ، ك 

 درة عمى:تتيح ميارات الثقافة اإلعبلمية  لمطبلب الق
 . أف يفيـ كيفية بناء الرسالة اإلعبلمية 
  أىدافيا.أف يكضح أسباب بناء الرسالة اإلعبلمية ك 
 اإلعبلمية.لرسائؿ أف يفحص كيفية بناء ا 
  اإلعبلمية.أف يكضح كيفية تضميف القيـ في الرسائؿ 
 ئؿ أف يطبؽ الفيـ الجكىرم لمقضايا األخبلقية ك القانكنية المرتبطة بالكصكؿ لمرسا

 اإلعبلمية. 
: تشمؿ خدمات اإلنترنت كمعدات كخدمات  ثقافة تقنية المعمكمات كاالتصاؿميارات  

االتصاالت السمكية كالبلسمكية كمعدات كخدمات تكنكلكجيا المعمكمات ككسائط اإلعبلـ 
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كاإلذاعة كالمكتبات كمراكز التكثيؽ كمزكدات المعمكمات التجارية كخدمات المعمكمات المبنية 
ى الشبكات، كغير ذلؾ مف أنشطة المعمكمات كاالتصاالت ذات الصمة ،ك عمى الرغـ مف عم

تميز جيؿ عصر المعرفة بالتقنية إال أنيـ يحتاجكف دائما إلى التكجيو لبلستخداـ األفضؿ 
لى تقكيـ مخاطر استخداـ مكاقع التكاصؿ  لتطبيؽ األدكات الرقمية في مياـ التعمـ ، كا 

 سيستفيدكف مف نصائح كتكجييات الكبار،كقد عرفيا اليكنسكك االجتماعي ، فالطبلب
(Meleiseia et al., 2007) الذم اعتبر أف تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت ىي أحد ،

أشكاؿ التكنكلكجيا التي يمكف استخداميا في عمميات تككيف المعمكمات كمعالجتيا كتخزينيا 
، كال تشتمؿ ىذه التكنكلكجيا  ؿ التقنية المختمفةكنقميا كعرضيا كمشاركتيا كتبادليا بالكسائ

نما أيضا عمى األجيزة الحديثة  فقط عمى األدكات التقنية التقميدية مثؿ الراديك كالتميفزيكف ، كا 
كأنظمة األقمار  (Software)مثؿ اليكاتؼ الخمكية كالحكاسيب كالشبكات كالبرمجيات 

ثة ، باإلضافة إلى الخدمات كالتطبيقات الصناعية كغيرىا مف الكسائؿ كالتقنيات الحدي
كالمدكنات ، ك تتيح ميارات ثقافة تقنية  Videoconferencingالمرتبطة بيا مثؿ 

 المعمكمات ك االتصاؿ  لمطبلب القدرة عمى:
  الرقمي. كالمحتكل ،كالمعمكمات ،البيانات كفرز، التصفح، كالبحثأف يستطيع 
 الرقمي. كالمحتكل ،اتكالمعمكم البيانات، أف يقدر عمى تقييـ 
  الرقمي.ك المحتكل ،ك المعمكمات البيانات،يستطيع إدارة أف 
 الرقمية. التقنيات خبلؿ مف أف يقدر عمى المشاركة 
 الرقمية. التقنيات خبلؿ مف المشترؾ أف يستطيع العمؿ 

 شنل :وت ثالجا : مَازات احلياة و املَية

ة الميارات االجتماعي -جو الذاتي المبادرة ك التك  -)ميارة المركنة ك التكيؼ   
 القيادة ك المسؤكلية ( -اإلنتاجية ك المساءلة  -كميارات فيـ الثقافة المتعددة 

 ميارة المركنة كالتكيؼ: -ُ
المركنة تككف في تقبؿ آراء اآلخريف،حيث تجبرنا السرعة الكبيرة لمتغير التقني عمى  

كالحياة ، كيمكف تعمـ ميارات المركنة  التكيؼ مع الطرؽ الحديثة لبلتصاؿ كالتعمـ كالعمؿ
كالتكيؼ بالعمؿ عمى مشاريع تزداد تعقيدا بالتدرج كتتحدل فرؽ الطبلب لتغير طريقتيـ في 
العمؿ ، كالتكيؼ مع التطكرات الجديدة ، كأف ال يقتصر اإلنساف عمى جانب كاحد مف الحؽ ، 
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عمى التكيؼ ، كىي ميزة تساعد  كأف ال يفرض رأيو عمى اآلخريف. ك المركنة تككف في القدرة
عمى االنفتاح ، ك المركنة ىي االستجابة االنفعالية كالعقمية التي تمكف اإلنساف مف التكيؼ 
اإليجابي مع مكاقؼ الحياة المختمفة سكاء كاف ىذا التكيؼ بالكسطية  أك القابمية لمتغير أك 

لدييـ ميارات المركنة  ( ك األشخاص الذيف ّ، ََِٕاألخذ بأيسر الحمكؿ ) األحمدم ،
 ( َّٖ، َُِٔيتصفكف بما يمي :)األشكؿ ك ىيبة كمحمد ،

 ك الدعابة إذ  الجكانب الشخصية :التي تتضمف تقدير الفرد لذاتو ،ك ركح المرح ،
دخاؿ السعادة إلى نفكس المحيطيف مف  يتميزكف بشخصٌية قادرة عمى نشر الفرح ،كا 

،ك تقبؿ النقد كالتعمـ مف األخطاء إذ يمتمككف  اتيـحكليـ مما يضفي بيعدان إيجابيان عمى حي
قدرة عمى التعمـ مف أخطائيـ ، كيسمعكف نصائح غيرىـ كمبلحظاتيـ ، كيحققكف الفائدة 
مف جميع االنتقادات أيان كاف مصدرىا ، لما يدرككنو مف أٌف اإلنساف بطبعة خٌطاء كقد 

 يخطئ دكف أف يعمـ.
 ف أنفسيـ كيعرفكف ما ليـ كما عمييـ ، كيكازنكف بيف الجكانب العقمية : فيـ يتكيفكف م

ذاتيـ كاألفراد المحيطيف بيـ ، كالجدير بالذكر أنيـ ال يتساىمكف في قرارىـ في مكاجية 
األحداث  اتخاذ القرار المناسب لحؿ المشكبلت بطريقة ابداعية  كذلؾ نتيجة لشعكرىـ 

مف ثـ اتخاذ القرار المبلئـ دكف أم بالمسؤكلية التي تدفعيـ لدراسة المكاقؼ جيدان ، ك 
  .تردد

  ك تككيف العبلقات لما لدييـ  المساندة االجتماعيةكالتي تتمثؿ في  االجتماعية:الجكانب
مف قدرة عمى التعامؿ االجتماعي كالعقمي كالنفسي مف المحيطيف بيـ، كتككيف العبلقات 

 كالسميمة.الصحيحة   
  رة المركنة عمى منح أصحابيا الصبر عند الشدائد كالتسامح كذلؾ لقد الركحية:الجكانب

 كجعميـ أكثر قدرة عمى االعتذار عف أخطائيـ. الخطأ،كترؾ المكابرة كاإلصرار عمى 
 ك تتيح ميارات المركنة ك التكيؼ  لمطبلب القدرة عمى: -
  الجديدة.التكٌيؼ مع كافة التغييرات ك المكاقؼ 
 ة مف التحديات .تعديؿ االستراتيجيات لمكاجية أنكاع مختمف 
  الحالية.تصكر طرؽ جديدة لحؿ المشكبلت 
 .تقبؿ االنتقاد مف غيرىـ بصدر رحب 
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 الذاتي:ميارة المبادرة ك التكجو   -ِ
،  َُِٕكيرل )الفسفكس ، ، إف ميارة المبادرة ك التكجو الذاتي مف الميارات الميمة  
تكجيو في مسعاه ك يتميز  ( أف ميارات المبادرة تعني أف الفرد يككف لديو رؤية كاضحة َُ

بالحساسية تجاه المشكبلت المحيطة ك يتحمؿ مسؤكلية ما يقكـ بو ك يتصؼ بالمثابرة ك 
اإلصرار ك التفكير اإليجابي،كيغير دائما ك ال يخاؼ التغيير ،كيستغؿ الفرص ك اإلمكانات 

الطبلب  المتاحة لمكصكؿ لحؿ المشكبلت،كيكثر مف المحاكالت لحؿ المشكبلت .أما مساعدة
،كمف ليصبحكا أكثر اعتمادا عمى الذات ك أكثر استقبللية كمتعمميف ،يمثؿ دائما تحديا كبيرا 

مجمكعػة الطػرؽ كاإلجراءات التي يسمكيا المتعممكف أثناء ثـ فميارة التكجو الذاتي تعني 
سب ك يمثؿ تكفير المستكل المنا. مكاقؼ التعمـ المختمفة مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ المنشكدة

مف الحرية لكؿ طالب ليمارس التكجيو الذاتي كالمبادرة ، تحديا لممعمميف ، كتكفير نشاطات 
مثؿ التمثيؿ المسرحي ، كلعب الدكر ، كالتميف )التدريب عمى مينة معينة(، كممارسة عمؿ 

( ََِِكيرل ) المخمكفي ،  ميداني ، جميعيا تخمؽ فرصا لممارسة التكجيو الذاتي كالمبادرة،
ىك النشاط التعممي الذم يقـك بو المتعمـ مدفكعان برغبتو الذاتية بيدؼ لتكجو الذاتي أف ا

مكاناتو كقدراتو مستجيبان لميكلو كاىتماماتو بما يحقؽ تنمية شخصيتو  تنمية استعداداتو كا 
كتكامميا ، كالتفاعؿ الناجح مع مجتمعو عف طريؽ االعتماد عمى نفسو كالثقة بقدراتو في 

كيؼ يتعمـ ،كمف أيف يحصؿ عمى مصادر التعمـ ،  يـ كالتعمـ كفيو نعمـ المتعمـعممية التعم
 ( عمى أىمية ميارات التكجو الذاتي لمطبلب كما يمي: َُِٕأكدت )الحقباني ،ك 
  التكجو الذاتي لمتعمـ يعد أحد الحمػكؿ المناسػبة لتحقيؽ جكدة التعمـ المنشكدة فالكؿ

 .مشارؾ نشط في عممية تعممو
  استراتيجيات التكجيو الذاتي عمى تكسيع قدرات الطالب العقمية في تخزيف تساعد

 .كاسترجاع البيانات
  كىي  المتعمميف،تنمي ميارات التكجيو الذاتي ميارات االستماع كالتمخيص كالترتيب لدل

 .ميارات أساسية كضركرية لمتعمـ
  لما يتعكد عميو مف تساعد ميارات التكجيو الذاتي عمى إحساس المتعمـ بالثقة بالنفس

ميارات تصاحبو طكاؿ مراحؿ تعممو فيك تعمـ مرتبط بشخصية المتعمـ ك مصاحب لو 
 .طكاؿ فترة تعممو
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  يساعد التكجيو الذاتي لمتعمـ عمى تنمية قدرات المتعمـ األدائية في المكاد العممية مف
تماـ كؿ مرحمة عمى حده.  خبلؿ تنظيـ مراحؿ التعمـ كا 

 ادرة ك التكجو الذاتي لمطبلب القدرة عمى:ك تتيح ميارات المب
  محددة. لنفسو أىداؼأف يضع 
 .أف  يككف لديو رؤية كاضحة تكجيو 
 .أف يستفيد  مف المعارؼ السابقة كربطيا بالمعرفة الحالية 
  كالتعمؽ.أف يصؿ إلى معمكمات تفيده في تحقيؽ المزيد مف الفيـ 
  كاكتساب المعارؼ كالمياراتكيقيـ مراحؿ تقدمو في التعمـ  تعممو،أف يراقب 
 . أف يرل نفسو شخصا مقتدرا ك مكجيا لذاتو صكب أىدافو 
  : الميارات االجتماعية كميارات فيـ الثقافات المتعددة -ّ

إلنساف مف الحالة ف الكظيفة األساسية لمتربية ىي التنشئة االجتماعية ، كنقؿ اإ     
إنشاء العبلقات االجتماعية كتنميتيا عمى  ،كالقدرة الحالة االجتماعيةالبيكلكجية إلى 

 . كالحفاظ عمييا ليست ميارة ىامة لمنجاح فقط بؿ لمصحة الجسمية كالنفسية
الميارات االجتماعية  الجيدة ىي التي تمكف الفرد مف إقامة عبلقات جيدة مع   

ي المحيطيف بو ،مف منطمؽ أف  إقامة عبلقات كدية مف بيف المؤشرات اليامة في لمكفاءة ف
داة التي فالميارات االجتماعية ىي األ ،(  ُٖ،  ََِّالعبلقات الشخصية  )شكقي ، 

يتفاعؿ مف خبلليا الفرد داخؿ ك خارج األسرة في جك مف الحب ك األلفة ،ك ىي التي تحقؽ 
لو النجاح داخؿ  المدرسة ك العمؿ ك المجتمع ،ك تعمؿ عمى تحقيؽ التكافؽ التاـ لئلنساف 

( ، كىذه السمككيات إذا اجتمعت لدل الفرد أصبحت تعبر عف  ٓٔ،  َُُِ)عبد الرحيـ ، 
سمو عميا كىي الكفاءة االجتماعية ، كمف ىذا يتضح لنا أف الميارات االجتماعية ىي 
مجمكعة مف الميارات تككف في مجمميا السمة الكمية كىي الكفاءة االجتماعية ،أما ميارات 

األساسية لميعظـ األعماؿ التي يجب أف يكتسبيا الفرد في فيـ الثقافات المتعددة فيي الميارة 
إطار المفاىيـ ، كاإلنتاج كالتكصيؿ كاالستقباؿ لكسائؿ االتصاؿ ، حيث أف االتصاؿ بيف 
الثقافات المتعددة يمعب دكران في التنكع الثقافي كالتقريب بيف البشر ، فالتنكع ىك الشيء 

ارات االجتماعية كميارات فيـ الثقافات المتعددة يجب الكحيد الذم نشترؾ فيو جميعنا فمف المي
 أف يككف الطبلب قادريف عمى أف: 
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 يعرفكا متى يككف مف المبلئـ اإلصغاء كمتى يككف التحدث أفضؿ. 
 يكجيكا سمككيـ بأسمكب محتـر كميني. 
  يتفاعمكا مع اآلخريف بفاعمية 
 يعممكا بفاعمية في فرؽ متنكعة 
 كالعمؿ بفاعمية مع الجميع يحترمكا الثقافات المختمفة. 
 يستجيبكا بعقمية منفتحة ألفكار كقيـ مختمفة. 
  جديدة. يفعمكا االختبلفات االجتماعية كالثقافية البتكار أفكار 
 ميارات اإلنتاجية ك المساءلة: -ْ
تعد ميارات االنتاجية كالمساءلة مف الميارات الضركرية لكظائؼ كميف المستقبؿ ،  

جب اكسابيا لمطبلب لمنجاح في الدراسة ك العمؿ كالحياة كقد أكدت كىي مف الميارات الكا
( ذلؾ  كالتى أكضحت أف مفيـك اإلنتاجية ىي القدرة عمى أداء ٔ-ّ، َُِْدراسة )شمبي ، 

 -إدارة الكقت  -تالية )تحديد األىداؼ ك تحقيقيا ميمة أك ابتكار منتج باستخداـ الميارات ال
: )بتحمؿ ،أما المساءلة فتتعمؽ (مع تحديد مدة زمنية ف التعاك -ية العمؿ مف كجية خمق

(،كتتضح ميارة اتخاذ اإلجراءات البلزمة لخمؽ منتج ما أك أداء ميمة معينة  -المسؤكلية  
مف خبلؿ إدارة الكقت بفاعمية ،كتحديد المكارد المناسبة ،ك السبلمة الشخصية ،ك المساءلة 

 .  المراقبة الذاتية لتمبية مطالب اإلنتاج
مع تزايد الطمب عمى كمف ثـ تبرز الحاجة إلى ىاتيف الماىرتيف لجميع الطبلب ،  

العامميف كالمتعمميف المنتجيف كفي قطاع األعماؿ كالتعمـ  ،  ك تتيح ميارات االنتاجية ك 
 المساءلة لمطبلب القدرة عمى :

  العقبات.أف يصنع أىدافا ك يحققيا في حالة الضغكط ك 
 ة كباألخبلؽ.أف يعمؿ بإيجابي 
 . أف يديركا كقتيـ بفاعمية 
 أف يستطيع  تنفيذ مياـ متعددة. 
 أف يشارؾ في العمؿ بنشاط كدقة ك أف يككف محؿ ثقة. 
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 ميارات القيادة ك المسؤكلية:  -ٓ
تعد ميارات القيادة ك المسؤكلية مف الميارات اليامة الكاجب إكسابيا لؤلفراد ، كىي 

مصمحة المجتمع ك اآلخريف  في تفكيره ،ك القدرة عمى إلياـ  قدرة األفراد عمى العمؿ مع كضع
لتحقيؽ ىدؼ مشترؾ )شمبي ،  األخرييفاآلخريف بالقدكة ، ك االستفادة مف نقاط القكة في 

 ( ،ك تتيح ميارات القيادة ك المسؤكلية لمطبلب القدرة عمى: ُْ،  َُِْ
 أف يستطيع التعامؿ مع األخطاء . 
 جاتوأف يستطيع  تحديد احتيا . 
  بديمة خطة يستطيع كضعأف. 
  العمؿأف يتمكف مف ممارسة العمؿ مع فريؽ. 
 اف يككف مرف في اتخاذ القرارات مع فريؽ العمؿ . 
  القكم.تمثؿ طاقتيـ شحنة لمضعيؼ كنزعان لسمبية  إيجابية،لديو طاقة  

تقبؿ أف الثكرة الصناعية الرابعة ، ما ىي إال إحدل مظاىر تحديات المسمف  كانطبلقا
ستفرض طبائعيا كخصائصيا كقطاعاتيا ، بؿ انيا المجتمعات بمختمؼ فئاتيا  ت، آثارىا طال

فإف التركيز عمى التعميـ ، ، حتى عمى الميارات التي كرثتيا البشرية منذ مئات السنيف 
كتطكير مساراتو ، بما يكاكب اتجاىات الثكرة الصناعية الرابعة ، يعد السبلح األقكل ؛ لتقدـ 

؛ إذ يسيـ بشكؿ كبير في إعداد أجياؿ كمكاجية تحديات تمؾ الثكرة مجتمعات المعاصرة  ال
قادرة عمى مكاكبة اتجاىات تمؾ الثكرة كمخرجاتيا ، فضبلن عف تعزيز دكره في تربية النشء 
بكسائؿ حديثة ، تكاكب في مضمكنيا ، ما تشيده المجتمعات مف تغيرات كتطكرات متسارعة 

كال بد مف تضافر الجيكد ، التي باتت تبلـز اإلنساف في مختمؼ المناحيفي التكنكلكجيا 
الميارات السابؽ ذكرىا ك التي يحتاجيا سكؽ العمؿ في الكقت الراىف ، إلكساب الطبلب تمؾ 

لميف ك كظائؼ المستقبؿ لمكاكبة الثكرة  لئلعداد  كتعتبر تنمية الميارات البلزمةكمستقببلن، 
في  االنخراط،ألنيا قد تؤىؿ الفرد لمعمؿ مستقببل ك بالغ األىمية الصناعية الرابعة أمر 

المجتمع ، ك المنافسة عمى الصعيد المحمي ك العالمي ،ك تزيد مف قدرتو عمى مكاجية 
الظركؼ ك المشكبلت التي تكاجيو بطريقة ابداعية ، كمف ثـ البد مف تكافر عدة متطمبات 

 لتنمية تمؾ الميارات .
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 ينية املَازات الالشمة ملًَ و وظائف املطتكبل ملوانبة الجوزة الصياعية السابعة:متطلبات ت 2-4

أصبح التنبؤ بالمستقبؿ ىك التحدم األكبر أماـ العالـ في ظؿ الثكرة الصناعية 
األساسية كالتي   الرابعة ، ك الميف ك الكظائؼ المتكقعة في المستقبؿ تعتبر مف قضايا القرف

تنبؤ بالميارات الكاجب إكسابيا لمجيؿ القادـ ليحقؽ رؤية كأىداؼ بدكرىا كضعت قاعدة لم
ك حيث مجتمعو ، فالعصر يتطمب ترتيب األكلكيات كالتركيز عمى متطمبات تنمية تمؾ الميارات،

إف العصر الذم نعيشو يتضمف تقدـ معرفي ك انفجار تكنكلكجي ىائؿ، كسريع ،كىذا يتطمب 
اإلسراع في مكاكبة التطكرات العالمية ،  كمف ثـ يقع  مكاجية تحديات حقيقية تتطمب ضركرة

عمى عاتؽ المؤسسات التعميمية الدكر األكبر في إعداد الطبلب لمكاجية مجتمع المعرفة ، ك 
يتحقؽ ذلمؾ مف خبلؿ رفع مستكل األداء لمطبلب ك اكسابيـ الميارات البلزمة  لذلؾ مثؿ 

،  َُِّالمشكبلت .)العمرم ،  الناقد كحؿميارات التكاصؿ ،ك اتخاذ القرار ،ك التفكير 
َُٖ ) 

كألف الجامعات مف أىـ كظائفيا تعميـ الطبلب فيي تتميز بخاصية منفردة ال تنافسيا 
أية مؤسسة ، أال كىي امتبلكيا دكرا كظيفيا ، كاليات الستيعاب أعداد ىائمة مف الطبلب في 

ة ك متعددة تؤدم الى بمكرة  ك سف متقارب باستمرار ك يحصمكف عى معمكمات كميارات كثير 
نضج شخصيتيـ في سنكات محددة ك تغير مف مكاقعيـ مف مرحمة الى مرحمة ،أم تحكليـ 
الى لفئات قادرة لمدخكؿ في معترؾ الحياة ، ك إدارتيا بخبرة مسئكلة في مستقبؿ الغد ،خاصة 

ك الشيخ ،  في عصر التغيرات المستمرة السريعة ك صراع الحضارات ك الثقافات )الزبكف
َُِٓ  ،ِْٔ . ) 
ففي مجتمع عصر المعرفة يحؿ التعاكف محؿ التنافس ك يعتمد التكاصؿ الفعاؿ مع      

االخريف عمى التكنكلكجيا ،كألف مف أىـ ميزات ىذا العصر ىك التقدـ العممي ك التكنكلكجي 
جا ضركريا المتسارع الذم يغزك جميع مجاالت الحياة ،ك مضامينيا ،فقد أصبح التطكر مني

ك التغيير أمرا حتميا لمختمؼ األنظمة ك المؤسسات في المجتمع ،كمنيا المؤسسات التربكية 
كجعؿ ميارات التعمـ ك ميارات التعامؿ مع المستحدثات التقنية ك ميارات التعمـ الذاتي كغيرىا 

( ، ،كيمثؿ ذلؾ ُّٕ،  َُِٖيجب أف تتكافر في الطبلب ) المعمكؼ كالزبكف كعناب ، 
تحدم لؤلنظمة التعميمية ،لكي تكاكب متطمبات تمؾ الثكرة ،  لذا كاف التكجو الى محاكلة 
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التعرؼ عمى متطمبات القرف الحادم كالعشريف ك متطمبات الثكرة الصناعية الرابعة كتحديد 
 ليستطيعكا العيش كالعمؿ في ىذه الحياة.الكفايات ك الميارات البلـز اكسابيا لمطبلب 

 اجتماعية،باعتبار الجامعة مؤسسة  الحادثة،ليست بمعزؿ عف تمؾ التغيرات كالجامعة    
 لتكاكب التعميـ منظكمة تطكير أف(  ِ،  َُِٗكتربكية. ك يرل )الدىشاف،)د( ،  كثقافية،
 مف يعد الذم التعميـ إصبلح ممحا لتحقيؽ ضركريا أصبح احتياجا الرابعة الصناعية الثكرة
 القائـ االقتصاد إلى المعرفة عمى القائـ االقتصاد مف االنتقاؿ بعد كخصكص ، التنمية دعائـ
 حتى الرابعة الصناعية الثكرة كمخرجات محركات أحد ىك االصطناعي ، الذم الذكاء عمى

 العصر في كالتكنكلكجية االقتصادية االجتماعية التحكالت مف استيعاب المجتمعات تتمكف
 العمكـ بميارات الطبلب زكيدت  بضركرة التعميـ منظكمة عمى يمقي المسؤكلية مما الرقمي

 مع عمييا الطمب سيزيد التي االصطناعي الذكاء كميارات كالرياضيات كالتكنكلكجيا كاليندسة
 الركبكتات. عمى تنامي االعتماد

كىذا يتطمب امتبلؾ طبلب الجامعة أدكات عصر الثكرة الصناعية الرابعة ، عصر     
صاالت مف عمـ ك تكنكلكجيا ،ك تكافر القاعدة الفكرية التي تييئ مناخا التكنكلكجيا ك ثكرة االت

اجتماعيا يساعد عمى مكاكبتيا  تتكافر فيو  العقبلنية  كالديمقراطية  إلعداد عقبل  جديدا قادرا 
( ، ك يجب أف يتكافر لمطبلب  ْٗ، ََِٗعمى التكاجد بالفعؿ في ىذا العصر )محمكد ،

دافعية لمتعمـ ، ككذلؾ أف يمتمؾ الميارات البلزمة لمتعامؿ مع ذلؾ الكعي ك أف يككف لديو ال
 ( .ُِٖ،   َُِٕالعصر )عبد اهلل كمحمكد ك محمد ، 

كحيث أف الجامعات مف أكثر المؤسسات التي تيتـ بالمعرفة ك البحث كالتدريس ، لذلؾ      
ت  السريعة في نجد أف الحديث ينصب حكؿ دكر الجامعات  في تفسير التحكالت ك التغيرا

ك التكيؼ معيا ك مجاراتيا  كىذه التحكالت ال يمكف تجنبيا أك تجاىميا لفيـ أك  ُِالقرف 
تكضيح صكرة المستقبؿ حتى تحتفظ الجامعات بدكرىا الريادم في عالـ متغير ك متحكؿ 

 في عصر التكنكلكجيا تمعبو الذم الكبير لمدكر  ، كنظرا(  ُٗ،  َُِٔ)التكبي كالقكاعير ، 
 أف تحمؿ عمى  التعميمية المختمفة كالمؤسسات لمجامعات ، ال بد  الثكرة الصناعية الرابعة

 التعميمية المكاقؼ في ميارات التعامؿ مع تمؾ الثكرة عمى كتدريبيـ الطمبة تعميـ عاتقيا
الثكرة الصناعية الرابعة في المجتمعات    تمعبو الذم الدكر ان ألىمية كتأكيد المختمفة ،

بالتعامؿ مع تمؾ الثكرة .كلقد  ليـ تسمح بالميارات التي الطمبة تزكيد مف بد ال كافتمفة المخ



 ................................... لإلعداد لمهن ووظائف المستقبل لمواكبة الثورة الصناعية الرابعةالمهارات الالزمة 

- َٔ - 

أثبت الدراسات الحديثة  أف الطبلب الجامعييف غير مستعدكف لمعمؿ بعد انتياء دراستيـ 
الجامعية ، بؿ أف أصحاب األعماؿ يشددكف الحاجة الى أف يخرج النظاـ التعميمي أشخاصا 

لعمؿ فكرا ،ك ىذا تكقع ليس في محمو ألنو يجب احداث تغير في النظـ قادريف عمى ا
التعميمية بحيث تككف قادرة عمى استشراؼ الميارات المطمكبة في المستقبؿ .)مؤسسة محمد 

 (   ُْ، َُِٗلممعرفة،بف راشد المكتكـ 
( عمى أف التعميـ Richert et al., 2016,P.143كفى ىذا االطار أشارت دراسة ) 

الطريؽ لمتكيؼ مع الثكرة الصناعية الرابعة كليست الصناعة فقط، كيكمف التحدل فى ىك 
إعداد الطبلب كالقكل العاممة لمتعامؿ مع اختراقات التكنكلكجيا، كحاجة النظاـ التعميمي إلى 
الكفاءات التكنكلكجية لمتفاعؿ مع الطبلب، كيقتضي ذلؾ إعادة التفكير فى مخرجات التعمـ 

كعمميات التدريس كالتعمـ كالتقكيـ، كدمج أدكار الذكاء االصطناعي، كالميارات المستيدفة، 
الناعمة التي ستكتسب أىمية كبيرة كستنمي القدرة عمى حؿ المشكبلت بفريؽ عمؿ افتراضي ، 

 كستيمكف مف القدرة عمى العمؿ فى فرؽ مختمطة تتككف مف اإلنساف كاآلالت معنا.
ي حجر الزاكية لمعممية التنمكية في أم  مجتمع لككنيا ك ما مف  شؾ في إف  الجامعة ى

حيث أف الجامعات  تحتؿ مكانة مرمكقة ،فيي المؤشر الرئيس لتقدـ الشعكب ك ازدىارىا ، 
في عصر الثكرة ا ألننا عمييا العبء األكبر في االىتماـ  بالمعرفة ك البحث كالتدريس ، كنظر 

 عمى كتدريبيـ الطبلب ك الحرص عمى تعميـ  لكجيا ،مف مكاكبة التكنك ال بد  الصناعية الرابعة
المختمفة.كلكي تقـك النظـ التعميمية  التعميمية المكاقؼ في ميارات التعامؿ مع تمؾ الثكرة

بإكساب طبلبيا الميارات المبلئمة لمتطكر التكنكلكجي اليائؿ ك السريع ، البد أف تشتمؿ تمؾ 
 ( َُٔ،  َُِٓالنظـ عمى ما يمي : )الكندرم ،

  مات ، باإلضافة الى تعديؿ أف ييدؼ النظاـ التعميمي الى تقديـ المعارؼ ك المعمك
 .السمكؾ

  تطكير المناىج حيث أف المناىج التقميدية تيدؼ الى تمقيف الطبلب بالمعارؼ ك
المعمكمات المختمفة ،بينما تيدؼ النظـ التعميمية الجديدة الى تعديؿ السمكؾ ، كمف ثـ 

 ناىج متطكرة لتبلئـ أىداؼ النظـ التعميمية الجديدة . البد اف تككف الم
كقد فرض ذلؾ تحديات عمى الجامعات المصرية حيث يتطمب منيا مراجعة سياستيا      

التعميمية لمعرفة مدل كفاءة بنينيا كمدل تعبيرىا عف حقائؽ ىذا العصر بحيث تستطيع 



 ................................... لإلعداد لمهن ووظائف المستقبل لمواكبة الثورة الصناعية الرابعةالمهارات الالزمة 

- ُٔ - 

حقو .) عبد الرازؽ ر ركب التقدـ ك تبلاستيعاب ىذه الثكرة الجبارة ك التكافؽ معيا ،لكي تساي
،َُِٗ  ،َِِ ). 

( إلى أىمية الميارات ، كالمعمكمات ، كالمعارؼ في ٓ،  ََِٗكيؤكد) أبك النكر ، 
إطار التعميـ الجامعي ،  ففي ظؿ االقتصاد القائـ عمى المعرفة تسعى الجامعات إلى تطكير 

ا يتطمب إعادة النظر إلى فمسفة التعميـ رأس الماؿ البشرم القادر عمى العمؿ كاإلنتاج، كىذ
الجامعي كأىدافو ، كمدل تكيفو مع البيئة الدكلية، كتنامي االستثمار في مجاالت تطكير جكدة 
أداء الجامعات لتأثيرىا الفعاؿ في األنشطة االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية عمى الصعيديف 

يـ الجامعي في تحقيؽ التنمية االقتصادية ، مف المحمي كالعالمي. كنظران لؤلىمية الكبيرة لمتعم
 .خبلؿ إمداد المجتمع بالكفاءات التي تمتمؾ الميارات البلزمة لسكؽ العمؿ

كمف ثـ تضطمع النظـ التعميمية عمى المستكل العالمي بدكر حيكم مزدكج يتمثؿ في      
كفقان الحتياجات  كتسعى لمعمؿ بو القادـ،إنتاج المعرفة لمصالح العاـ كتثقيؼ األجياؿ 

 المجتمع.
كحيث إف تقنيات الجيؿ الرابع مف الثكرة الصناعية أدت إلى إحداث تغييرات سريعة 
في التفاعبلت كالعبلقات عمى المستكل العالمي ك المحمي ،فبل بد مف إكساب أجياؿ 

نظمة كفي ىذا اإلطار تصبح األ المستقبؿ الميارات البلزمة  بما يتناسب مع ىذه التغيرات ،  
التعميمية ليا الدكر األكبر في تأميف القكل العاممة في المستقبؿ مف خبلؿ تعزيز المعرفة 
كالتفكير التحميمي كالقدرات الكاسعة كالميارات التقنية لدل شبابنا ، كبحيث تككف األكلكية 

ار الرئيسية ىي ضماف تزكيد الشباب كدعميـ التخاذ الخيارات التي تناسبيـ كتمكنيـ مف اختي
فاألنظمة التعميمية ك منيا الجامعات تعتبر أداة ، مسار لو قيمة في اقتصاد سريع التغير

فعالة لتحفيز األفراد لمعمؿ معان ضمف فرؽ كمجمكعات لمتطكير التكنكلكجي كتحديد التأثيرات 
كبناء عمى ذلؾ فإف متطمبات تنمية الميارات البلزمة المحتممة ليذه الثكرة عمى المجتمعات ، 

لميف ك كظائؼ المستقبؿ تقع عمى عاتقيا  ، فمف متطمبات تنمية تمؾ الميارات حدكث تغير 
في أىداؼ التعميـ الجامعي ،ك بيئة التعمـ ، كعضك ىيئة التدريس،المناىج التعميمية ك 
الطالب المتعمـ ،باإلضافة ال بد مف كجكد شراكة بيف الجامعة ك المؤسسات اإلنتاجية ك 

 يتـ عرض متطمبات تنمية الميارات  كما يمي: الصناعية ،ك سكؼ
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 تغيري أٍداف التعليه اجلامعي: 3-1

أك )استراتيجية التنمية المستدامة(: ك ىي مبادرة أطمقتيا  ََِّأكدت رؤية مصر  
،ككاف الجزء  مصرلبدء خطة استراتيجية لمتنمية الشاممة في   2018في  لحككمة المصريةا

 (  َُِٖلرئاسة الكزراء ،الخاص بالتعميـ العالي ييدؼ الى ما يمي : )المكقع الرسمي 
 تفعيؿ قكاعد االعتماد كالجكدة كالمسػػايػػرة لممعػاييػػر العػالميػػػة.  
 تمكػيف المتعمـ مف متطمبػات كميػارات القػػرف الحادم كالعشػػريػف.  
 ؿ إلى الصيغ التكنكلكجية كاإلليكتركنية األكثر فعالية في عرض المعرفة المستيدفة ككصال

 .تداكليا بيف الطبلب كالمعمميف كمف يرغب مف أبناء المجتمعكالبحث العممي ك 
ك مف ثـ نجد أف أىداؼ التعميـ الجامعي يجب أف تتغير لتمكف الخريجيف مف الميارات 

 ك كظائؼ المستقبؿ لمكاكبة الثكرة الصناعية الرابعة كما يمي : البلزمة لميف
 .ييدؼ التعميـ الجامعي الى تنمية اإلبداع ك االبتكار 
  . ييدؼ التعميـ الجامعي الى اكساب الطبلب ميارات المستقبؿ 
  ييدؼ التعميـ الى متابعة أىداؼ سكؽ العمؿ التي تتماشى مع التطكر اليائؿ الذم

 في المستقبؿ . يشيده العالـ
  ييدؼ التعميـ الجامعي الى تمبية االحتياجات الفردية لمطبلب  )التعميـ التفريدم  ( كيعني

جراءات لمتدريس بشكؿ فردم يتناسب مع خصائص كؿ فرد  ك ليس في مجمكعة مف اال
 (ِٔ،  َُِٗمجمكعات  )عبد العزيز ، 

  ييدؼ التعميـ الجامعي الى غرس الميارات األساسية التي يحتاجيا الطالب تدريجيا خبلؿ
 .المرحمة الدراسية

  ة الصناعية الرابعة اكساب الطبلب الميارات التكنكلكجية كالتقنية المرتبطة بتطبيقات الثكر 
 .تطكير األىداؼ لمكاكبة احتياجات المجتمع المستقبمية 
 .ترسيخ مبدأ التعمـ المستمر ك التعمـ مدل الحياة كاالعتماد عمى اساليب التعمـ الذاتي 

  

https://www.marefa.org/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.marefa.org/2018
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%B5%D8%B1


 ................................... لإلعداد لمهن ووظائف المستقبل لمواكبة الثورة الصناعية الرابعةالمهارات الالزمة 

- ّٔ - 

 تغيري بيئة التعله اجلامعي: 3-2

ظمة الثكرة الصناعية الرابعة تعتمد عمى بيئة التعمـ الذكية ك ىي عبارة عف أن 
   االصطناعي.تربكية تدار بالكمبيكتر معتمدة عمى الذكاء 

كيمكف تعريؼ نظـ التعمـ الذكية بأنيا نظـ تعميمية معتمدة عمى الحاسكب كليا قكاعد 
بيانات مستقمة ، اك قكاعد معرفية لممحتكل التعميمي )تحدد ما يتـ تدريسو( باإلضافة الى 

لتدريس( كتحاكؿ استخداـ استنتاجات عف قدرة المتعمـ استراتيجيات التعميـ) كىي تحدد كيفية ا
عمى فيـ المكاضيع المختمفة كتحديد مكاطف ضعفو ك قكتو حتى يمكنيا تكييؼ عممية التعمـ 
ديناميكيا. كيتككف نظاـ التعمـ الذكي مف المككنات التالية :معرفة خاصة بالمجاؿ التعميمي) 

،معرفة عف المتعمـ ،معرفة تتعمؽ باستراتيجيات المنيج التخصصي المراد تقديمو أك تعٌممو( 
( أف بيئة التعمـ الذكية  ِٗ،  َُِٗ( ، كيرل )عبد العزيز ،  َُِٕالتعميـ )الرتيمي ، 

 المكقؼ في يتفاعمكف ، ك االتصاالت مع اإلنساف ك المعمكمات تعني ارتباط تكنكلكجيا
 ثقافة يعادؿ ما كىك المكارد ، استخداـ في في الكفاءة مرنة طريقة إلى يؤدم مما الحقيقي
 .العمؿ في بانترنت األشياء يستعيف الذم الذكي المصنع

كتعمؿ بيئة التعمـ الذكية عمى تطكير القدرات الطبلبية عمى التكاصؿ مع األنظمة 
يِّز لمتعامؿ الفكرم مع البشر في جميع  الشبيية  بالبشر، مما يعد أكبر محفز ليـ كميًعٌد كميجى

غكية كاالجتماعية ، بما يساعد عمى تعزيز القدرة عمى التكاصؿ كزيادة الميارات المكاقؼ الم
 (.َُِٖاالجتماعية. )قمركة ،      

كسكؼ يتـ تغيير شكؿ القاعات الدراسية التقميدية  حيث أنيا ال تتناسب مع الثكرة 
 التكنكلكجيكسكؼ نعتمد عمى االنترنت في تعميـ جديد يتناسب مع التطكر  الصناعية الرابعة،

 كتصبح معتمدة عمى ما يمى: 
 .التحكؿ الى بيئة التعمـ الفعالة  ك الجاذبة 
 .تسمح بالتكاصؿ في أم كقت ك أم مكاف 
 .تسمح لممتعمميف بالمشاركة في التعمـ 
 .تسمح لممتعمـ بالمناقشة ك المشاركة في بناء المعرفة 
 ة النت .إتاحة الكصكؿ المباشر إلى المحتكل التعميمي باستخداـ شبك 
 . تزكيد البيئة الجامعية بتقنيات كمحركات الثكرة الصناعية الرابعة 
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  تسمح بيئة التعمـ بمشاركة تقنيات الذكاء االصطناعي مع العنصر البشرم في إدارة
 المكقؼ التعميمي.

 . بيئة تسمح باستخداـ انترنت األشياء في المكقؼ التعميمي 
 الجوزة الصياعية السابعة:تغيري دوز عضو ٍيئة التدزيظ ملوانبة   3-3

أحدثت الثكرة الصناعية الرابعة تحديات كثيرة عمى عضك ىيئة التدريس لمكاكبة تمؾ  
كمستجدات ثكرة المعرفة ك تكنكلكجيا المعمكمات حيث يرل  الثكرة ،فعميو استخداـ تقنيات

 (  أف أىـ شيء حدث في الربع األخير مف القرف العشرييف ىك ُْ،  ََُِ)شنكدة ، 
فعضك ىيئة الثكرة المعرفية المتسارعة ، كأف قكة األمـ تقاس بما تممكو مف ىذه المعرفة ، 

 التدريس عميو امتبلؾ زماـ ىذه الثكرة .
 كال بد أف يمتمؾ عضك ىيئة التدريس ما يمي :

  في القاعات الدراسية التكنكلكجيتكظيؼ الميارة 
 ميارة التقكيـ االلكتركني.  
  رات اإللكتركنية. ميارة استخداـ المقر 
  كالتفاعؿ فيما بينيـ . عمى التفكير كالتعمـ الطبلبالقدرة عمى تحفيز 
  أدائيـ.تشجيع الطمبة عمى تحديد نقاط القكة كالضعؼ مف خبلؿ مراجعة القدرة عمى 
 .القدرة عمى تكجيو نشاطاتو التدريسية نحك تنمية ميارات الطبلب 
 يدية.تدريب الطبلب عمى التفكير بطرؽ غير تقم 
  القدرة عمى مساعدة الطبلب لمتعرؼ عمى ثقافو الغير كأخذ ما  يكسع مداركيـ ك

 يفيدىيـ.
 تطويس املياٍج و األىشطة التعلينية: 3-4

ف يتـ دمجيا في ميارات الثكرة الصناعية الرابعة أمف الطرؽ الفاعمة في اكساب الطبلب 
تركيز عمى اكساب الطبلب المعرفة ك المناىج ك المقررات التي يدرسيا الطبلب ، كأف يتـ ال

الميارات مطبقة عمى مشكبلت الحياة الكاقعية ، بدال مف اكتساب المعرفة في مكضكع معيف 
،فاكتساب الميارات المتعددة أكثر قابمية لمتطبيؽ في العالـ الكاقعي ، لذلؾ يعتمد تصميـ 

عدد التخصصات .)لكجياف المناىج ك المكاد التعميمية عمى المنظكر التخصصي كالمنظكر مت
 (  أفّّ-ِّ،  َُِٗ( ، كفى ىذا االطار يرل )عبد العزيز ،  ْٓ،  ََِٗ،  كآخركف
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  لقكة  نظرا ضركرم أمر الرابعة الثكرة الصناعية لتحديات التعميـ منظكمة الستجابة الحاجة
  : ي األمر فى حاجة الى ما يم سيككفف كالبيئية ، االجتماعية الجكانب شتى في تأثيرىا

  المجاالت في الطبلب قدرات لتطكير العمكـ كالتكنكلكجيا مناىج في جكىرية تغييرات 
 يستكجب مما ، الركبكتات ككذلؾ لنانك تكنكلكجي كالبيكتكنكلكجي كا الجنيكـ مثؿ الناشئة
 كالكيمياء. كالفيزياء مثؿ البيكلكجيا التقميدية المناىج في النظر إعادة

 المكضكعات  عف االبتعاد سيتـ ، الرقمي المحتكل ظؿ في االصطناعى الذكاء إدراج
بما  المكضكعات شتى في كاالنخراط كاالختيار االستكشاؼ لمطالب سيسمح التقميدية
 .التفريدم لمتعمـ دعما كاىتماماتو كاحتياجاتو ميكلو مع يتكافؽ

 سكؽ العمؿ مع كالتكيؼ لمتكافؽ األساسية؛ لمميارات التعميمي المحتكل فتضمي 
 ( األعماؿ ريادة - االبتكار - اإلبداع) الميارات ىي: ىذه كأىـ المستقبمي

ك ،يتضح مما سبؽ أف المناىج يجب أف تتغير لتكاكب الثكرة الصناعية الرابعة 
 اكساب الطبلب الميارات البلزمة لتمؾ الثكرة  كما يمي :

 احتياجات  ك ،عةتحديث محتكل المناىج الجامعية بما يتسؽ مع الثكرة الصناعية الراب
 المتعمميف ك احتياجات المجتمع.

  العممي المستقبؿ، كالتفكيرتنظيـ محتكل المناىج بطريقة تساعد عمى تنمية ميارات، 
 . النقدم التفكيرك  ،التفكير اإلبداعيك 

  كتنمية أسس التعمـ الذاتي. التعمـ باالكتشاؼك ،يرسخ المنيج حب االستطبلع 
 كالتي يقدميا لنا ،كاإلمكانات التعميمية المتاحة  ، يركز عمى االستخداـ المتناسؽ لممصادر

 التقدـ العممي كالتكنكلكجي كالثكرة المعمكماتية.
 ك ايجابياتو .،دريس التي تعتمد عمى نشاط المتعمـ تطكير استراتيجيات الت 
 . ألنشطة التعميمية تككف مرتبطة باالكتشافات العممية ك الثكرة الصناعية الرابعة 
 ك مدل اكتساب ميارات محددة،ميمة  أدكات تقيـ مختمفة ك متنكعة لقياس إعداد

 المستقبؿ.
 ك التفكير المشكبلت،عمى حؿ  يتـ تقكيـ مخرجات التعمـ في مكاقؼ حقيقية تقيس قدرتيـ

 .ك البعد عف أساليب التقكيـ التقميدية  ،الناقد 
  

https://www.new-educ.com/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b9-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d9%83%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%b3
https://www.new-educ.com/pensee-critique
https://www.new-educ.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81
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 تغري الطالب اجلامعي: 3-4

نفس  كفي ،ميما مدخبلن  لككنو التعميـ منظكمة عناصر أىـ أحد المتعمـ الطالب يعد  
عداده ، تككينو إلى التعميـ منظكمة تسعى الكقت ىك المخرج النيائي الذم  راتبالميا مزكدا كا 
ك ،الرابعة ؛ليذا ستركز مؤسسات التككيف  الصناعية الثكرة ظؿ التي يتطمبيا سكؽ العمؿ في
 العناصر تربط التي ألف ذلؾ  سيغير مف طبيعة العبلقات البينية؛اإلعداد عمى تمبية احتياجاتو 

 ،يةالذك كالبيئة التعميمية ،كالمتعمـ ، المعمـ كىي ببعض بعضيا التعميـ لمنظكمة الداخمية
 مع كتعميما يتكيؼ ذكية تعميمية بيئة تكفير  ذلؾ يتطمب مما ، التعميـ كأىداؼ، كالمحتكل
لديو لمكاكبة سكؽ العمؿ كالثكرة الصناعية الرابعة  تحقيقيا عمى لمعمؿ المتعمـ احتياجات

 ك مف ثـ يجب عمى الطالب المتعمـ أف يستطيع :  ،( ّْ،  َُِٗ)عبد العزيز ، 
  نتاجيا كتبادلياالتعمـ كاكتساب  .المعرفة كا 
 تحكؿ الطالب مف الفردية إلى التشاركية في األداء كالتعمـ كالتطكر. 
  .الحرص عمى التعمـ الذاتي ك التعمـ المستمر 
 .أف يقترح الطالب أكثر عدد مف األفكار حكؿ الظكاىر التي يدرسيا 
  ممكنا. كقتاجديدة في أقؿ  فكرةأف يبتكر 
 كنكلكجية في تبادؿ األفكار ك اآلراء مع الزمبلء.أف يستخدـ التقنيات الت 
 .يناقش كيحاكر اساتذتو ك زمبلئو في المكقؼ التعميمي 
  جديدة.يعرض أفكاره بحرية ك ينقد ك يبتكر أفكار 

 الشسانة مع املؤضطات االىتاجية و الصياعية: 3-6

نت منذ عقكد لـ تعد الجامعة قاصرة عمى نقؿ التراث الثقافي مف جيؿ الى جيؿ كما كا  
،ففي ضكء المتغيرات العالمية ك زيادة الكعي القكمي ،تعالت األصكات بأف تككف الجامعة 
أكثر تمبية لحاجات المجتمع ك قريبة مف مشكبلتو في كافة القطاعات ،ك أصبح مف مسؤكلية 
الجامعة اإلسياـ بشكؿ أساسي في تنمية المجتمع ك قيادة التغيير عف طريؽ ربط البحكث 

ي تجرييا بمشكبلت ك احتياجات القطاعات ك المؤسسات االنتاجية ،كتكفير نظاـ لمتدريب الت
متبادؿ بيف طبلب الجامعة في المؤسسات االنتاجية ك تدريب أثناء الخدمة لمعامميف في 

 (. ُٕٓ،  َُِْالمؤسسات الجامعية )صديؽ ، 
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سات االنتاجية عف حيث ال بد مف كجكد آلية لتفعيؿ الشراكة بيف الجامعات ك المؤس
طريؽ تعاكف تمؾ المؤسسات مع الجامعة في إنجاز المناىج التعميمية بتدريب الطبلب عمى 
متطمبات العمؿ في المنشات ،حيث يتبادؿ الطبلب الجامعيكف فترات مف العمؿ ك الدراسة ك 
فؽ منيج معيف ،ك يعتبر ذلؾ فرصة لمعايشة الطبلب لبيئة العمؿ ،باإلضافة أنو يتيح 

( ك يتـ تفعيؿ ُِٓ،  َُُِصحاب األعماؿ ترشيح الطبلب لمعمؿ بعد التخرج ) خضر ، أل
 تمؾ الشراكة كما يمي :

 .تحرص الجامعة عمى األخذ برأم المؤسسات الصناعية في كضع برامجيا التعميمية 
 .تنظـ الجامعة زيارات دكرية لممؤسسات الصناعية كاإلنتاجية لمتعرؼ عمى احتياجاتيا 
 امعة عمى تناكؿ المشكبلت تمؾ المؤسسات في خريطتيا البحثية.تحرص الج 
 .تتبني تمؾ المؤسسات رعاية المكىكبيف في الجامعة 
 .يتـ التنسيؽ بيف الجامعة ك المؤسسات في ايجاد كظائؼ لممتفكقيف 
 . إنجاز المناىج التعميمية لمطبلب الجامعيف بالتدريب في المؤسسات الصناعية 
  الجامعي بالميارات البلزمة لميف ك كظائؼ المستقبؿ.ربط مخرجات التعميـ 
 . تمكيؿ مشاريع بحثية في الجامعات )الكراسي البحثية ( لتطكير المؤسسات االنتاجية 

 ثالجا :  اجلاىب امليداىى للدزاضة : 

كيتضمف ىذا الجانب استعراض أىداؼ الجانب الميداني لمدراسة ، أداة الدراسة ككيفية 
الدراسة ، األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة ، كعرض نتائجيا اعدادىا ، عينة 

 كمناقشتيا .
 أٍداف اجلاىب امليداىي للدزاضة:   -1

عضاء ىيئة آراء عينة الدراسة مف أ ييدؼ الجانب الميداني لمدراسة إلى الكشؼ عف
كظائؼ  التدريس بجامعة المنكفية حكؿ  درجة أىمية الميارات البلزمة لئلعداد لميف ك

المستقبؿ ،كمدل تكفرىا في ضكء متطمبات الثكرة الصناعية الرابعة ك  كمتطمبات تنمية تمؾ 
 الميارات. 
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 أداة الدزاضة:  -2
بجامعة  قاـ الباحثاف بإعداد استبانة لمتعرؼ عمى آراء أعضاء ىيئة التدريس     

ك كظائؼ المستقبؿ ،المنكفية لمتعرؼ عمى درجة أىمية  الميارات البلزمة لئلعداد  لميف 
 كالكشؼ عف متطمبات  تنميتيا.  تطمبات الثكرة الصناعية الرابعة ،،كمدل تكفرىا في ضكء م

 بناء أداة الدراسة: ُ-ِ
 مرت عممية إعداد االستبانة بالمراحؿ التالية:

 ذات الصمة  االطبلع عمى األدبيات التربكية ، كمراجعة البحكث كالدراسات السابقة ،
كظائؼ ك  ،بالميارات البلزمة لئلعداد لميف  الحالية فيما يتعمؽبمكضكع الدراسة 

 المستقبؿ في ضكء متطمبات الثكرة الصناعية الرابعة.
  بالميارات البلزمة لميف ك كظائؼ المستقبؿ في ضكء متطمبات صياغة العبارات المرتبطة

ارات التعمـ ( عبارة مكزعة عمى ثبلث محاكر)مئَكالتي بمغت )الثكرة الصناعية الرابعة 
ميارة الحياة ك العمؿ ( ، كأماـ كؿ عبارة ثبلث  -ميارات الثقافة الرقمية -ك اإلبداع 
ضافة الى درجة تكافرىا ،  يختار عضك ىيئة التدريس  ة تمؾ الميارات ، إىميأل استجابات

 إحداىا كؿ حسب كجية نظره.
 ( عبارة مكزعة َٔبمغت ) صياغة العبارات المرتبطة بمتطمبات تنمية تمؾ ميارات ، كالتي

المناىج -عضك ىيئة التدريس -بيئة التعمـ  -عمى ستة محاكر)أىداؼ التعميـ الجامعي 
 الشراكة مع المؤسسات االنتاجية ك الصناعية (. -الطبلب  -ك األنشطة الطبلبية 

  كقد تـ االعتماد عمى مقياس ليكرت الثبلثى  يختار عضك ىيئة التدريس إحداىا كؿ
 نظره. حسب كجية

 مف  ُٓساتذة بمغ عددىـ تـ عرض االستبانة فى صكرتيا األكلية عمى مجمكعة مف األ
رائيـ حكؿ دقة صياغة بيا المجاؿ لمتعرؼ عمى آ أعضاء ىيئة التدريس مف المعنييف

 العبارات كدرجة ارتباطيا بالمجاؿ الخاص بيا .
 نيائية كقد تضمف فى ضكء آراء السادة المحكميف تـ كضع االستبانة فى صكرتيا ال

االستبانة محكريف األكؿ يتعمؽ بالميارات البلزمة لئلعداد لميف ككظائؼ المستقبؿ فى 
ارات ضكء متطمبات الثكرة الصناعية الرابعة ، كالذل تضمف ثبلث مجمكعات مف المي
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كتناكؿ المجاؿ الثانى متطمبات تنمية ىذه الميارات كشممت عبارة ، َٔكبمغ عدد عبارتو 
 عبارة .َٔات كبمغ عدد عباراتيا متطمب ٔ

  كما اشتممت األداة عمى محكر يتعمؽ بالبيانات الشخصية لممستجيبيف ، مثؿ )االسـ– 
عممية ( ، كتـ كضع -الكمية )نظرية  –أستاذ(-أستاتذ مساعد -الكظيفة)مدرس–النكع  

بدرجة  –بدرجة متكسطة  –ثبلث بدائؿ لدرجة األىمية ، كىي ميمة )بدرجة كبيرة 
بدرجة متكسطة  –)بدرجة كبيرة التكفر ،كىي متكفرة  ضعيفة( ،ككضع ثبلث بدائؿ لدرجة

 .بدرجة ضعيفة( –
 تكيني أداة الدزاضة:2 -2 

صدقيا كثباتيا عمى النحك  قاـ الباحثاف بتقنيف أداة الدراسة )االستبانة( بالتأكد مف    
 :   التالى

 صدم االضتباىة:  -أ 

انة مف خبلؿ صدؽ المحكميف ، حيث قاـ الباحثاف بعرض تـ التحقؽ مف صدؽ االستب
رة اإلدا -في )مجاؿ أصكؿ التربية  األداة في صكرتيا األكلية عمي مجمكعة مف أساتذة التربية

خبراء ، لمتعرؼ  ُٓالمناىج كطرؽ التدريس ( ،  بمغ عددىـ  -التعميمية كالتربية المقارنة 
،  ميارات البلزمة لميف ك كظائؼ المستقبؿ  العمي آرائيـ كمبلحظاتيـ حكؿ مدم شمكؿ 

ككفاية عبارات كؿ محكر كمدم ارتباط كؿ عبارة  بأبعادىا ، كدرجة دقة ككضكح كؿ عبارة ، 
كما طمب منيـ تعديؿ أك حذؼ أك إضافة ما يركنو مناسبان مف كجيو نظرىـ ،حيث تـ تغيير 

لعبارة "االستفادة مف مكاقؼ التعمـ ينظر الى الفشؿ عمى انو فرصة لمتعمـ " الى ا  العبارة "
ك تجميع كتنظيـ  كتركيب كتطبيؽ  المعمكمات ،  " ك تـ حذؼ عبارات مثؿ "غير الصائبة

 ".كالخصكصية الشخصية البيانات حماية
في ضكء ذلؾ تـ تعديؿ عبارات األداة كفؽ مبلحظات األساتذة المحكميف ، حيث تـ حذؼ  -

ضافة البعض اآلخر  كبذلؾ أصبحت األداة في صكرتيا النيائية تتككف بعض العبارات كا 
( عبارة  في بعد الميارات مكزعة عمى ثبلث ْٖبمغت )عدد مف العبارات مف 

ك ،  ميارة الحياة ك العمؿ ( -ميارات الثقافة الرقمية  -محاكر)ميارات التعمـ ك اإلبداع 
أىداؼ التعميـ ( عبارة في بعد متطمبات تنمية الميارات مكزعة عمى ستة محاكر)ْٖ)
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  -المناىج ك األنشطة الطبلبية -عضك ىيئة التدريس  -بيئة التعمـ  -الجامعي 
 الشراكة مع المؤسسات االنتاجية ك الصناعية ( -الطبلب 

 ثبات االضتباىة: -ب 

تـ حساب معامؿ الثبات عف طريؽ استخداـ معامؿ ثبات )ألفا كركنباخ( لمتحقؽ مف ثبات  -
 (:ِكاالستبانة ككؿ، كما ىك مكضح بالجدكؿ التالي رقـ ) جميع أبعاد االستبانة

 (ٗخعٚي ؼلُ)

 ِؼبًِ اٌثجبد ألثؼبظ االقزجبٔخ ٚاالقزجبٔخ وىً ثبقزطعاَ ِؼبًِ أٌفب وؽٚٔجبش"

ل١ّخ ِؼبًِ  ػعظ اٌؼجبؼاد األثؼبظ َ

 أٌفب

 اٌّٙبؼاد

 92ٙٓ ٙٔ ِٙبؼاد اٌزؼٍُ ٚ اإلثعاع ٔ

 92٘ٓ ٙٔ ِٙبؼاد اٌثمبفخ اٌؽل١ّخ ٕ

 92ٗٓ ٙٔ ِٙبؼاد اٌس١بح ٚ اٌؼًّ ٖ

 اٌّزطٍجبد

 922ٓ 1 أ٘عاف اٌزؼ١ٍُ اٌدبِؼٟ ٗ

 92ٙٓ 1 ث١ئخ اٌزؼٍُ ٘

 92٘ٓ 1 ػؼٛ ١٘ئخ اٌزعؼ٠ف ٙ

 92ٗٓ 1 إٌّب٘ح ٚ األٔشطخ اٌطالث١خ 2

 921ٓ 1 اٌطالة 1

اٌشؽاوخ ِغ اٌّإقكبد االٔزبخ١خ ٚ  2

 اٌظٕبػ١خ

1 ٓ92ٙ 

 921ٓ 2ٙ االقزجبٔخ وىً 

(، يتضح أف قيمة معامؿ الثبات )ألفا كركنباخ( ِكبالنظر الى الجدكؿ السابؽ رقـ )
كىي قيمة مقبكلة تشير إلي تجانس عبارات االستبانة كأف    ٖٗ.َفي االستبانة ككؿ كانت

 األداة المستخدمة تتمتع بقيمة ثبات عالية تجعمنا عمى ثقة في صبلحيتيا لمتطبيؽ الميداني.
 عييتَا: جمتنع الدزاضة و -3

تألؼ المجتمع الذم اشتقت منو عينة الدراسة مف أعضاء ىيئة التدريس بجامعة 
بكاقع  ( عضك ىيئة تدريسََِكالتي بمغت ) ، ََِِ/ َُِٗالمنكفية في العاـ الجامعي 

( عضكا في َُِٗكالبالغ )،%( مف المجتمع األصمي ألعضاء ىيئة التدريس ٗ.ٔتمثيؿ )
ـ، كقد بمغ عدد االستبيانات الصالحة لمتفريغ كالتحميؿ  (ََِِ/َُِٗالعاـ الجامعي )

كيرجع ذلؾ إلى عدـ الحصكؿ عمى االستبانة مف أعضاء ،%   ٕٕبنسبة  (ُْٓئي )اإلحصا
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نظرا النشغاليـ في ؛ىيئة التدريس لرفض البعض االجابة عمى اإلستبانة  بصكرة رقمية  
  الكثير مف المياـ األكاديمية كالبحثية كاإلدارية .

( عدد أفراد العينة كالنسبة المئكية مكزعيف كفؽ ٓكيكضح الجدكؿ التالى رقـ ) 
 . (الكظيفة –الكمية  -)النكع  متغيرات 

 (٘خعٚي )

 ػعظ أفؽاظ اٌؼ١ٕخ ٚإٌكجخ اٌّئ٠ٛخ

 ٚاٌٛظ١فخ إٌٛع ٚاٌى١ٍخِٛؾػ١ٓ ٚفك ِزغ١ؽاد 

 إٌكجخ اٌّئ٠ٛخ % اٌزىؽاؼ اٌّزغ١ؽ

 ٖٕ ٖ٘ غوؽ ٔٛع اٌدٕف

 22 2ٔٔ ٟأٔث

 ٖٗ ٕ٘ ٔظؽ٠خ ٔٛع اٌى١ٍخ

 ٙٙ ٕٓٔ ػ١ٍّخ

 ٗٔ ٕٕ ِعؼـ اٌٛظ١فخ

 ٘ٙ ٓٓٔ أقزبغ ِكبػع

 ٕٔ ٕٖ أقزبغ

 %ٓٓٔ ٗ٘ٔ  اٌّدّٛع

 تطبيل أداة الدزاضة واملعاجلة اإلحصائية:   -4

  بعد التحقؽ مف صدؽ كثبات االستبانة كصبلحيتيا لمتطبيؽ قاما الباحثاف  بتصميـ
حيث يتميز ىذا البرنامج  بمجمكعة مف  Google Driveؿ درايؼ االستبانة عمى جكج

عطاء كؿ استجابة رقـ  المميزات بالقدرة عمي تحكيؿ استجابات أفراد العينة إلى درجات كا 
ثـ تفريغيا في جداكؿ خاصة ، عبلكة عمي امكانية كصكؿ االستبانة الي أعضاء ىيئة 

 التدريس في جامعة المنكفية . 
 انة إلى أعضاء ىيئة التدريس عف طريؽ كسائؿ التكاصؿ االجتماعي مف ثـ إرساؿ االستب

 Googleكمف خبلؿ الردكد التي حصؿ عمييا الباحثاف مف  الفيس بكؾ، كالكاتس أب،
Drive  تـ كضعيا في جداكؿ إلدخاليا إلى الحاسب األلى لتحميميا،  تـ تحكيؿ البيانات

 .Excelمف جكجؿ درايؼ إلى 
 ّأفراد العينة إلي درجات حيث تـ إعطاء الدرجات  ثـ تحكيؿ استجابات  ،ِ  ،ُ 

عمي مكافؽ بدرجة ضعيفة( -مكافؽ بدرجة متكسطة  -لبلستجابات )مكافؽ بدرجة كبيرة
 الترتيب.
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 ىتائج الدزاضة امليداىية وتفطريٍا : -5

ا بعد إجراء المعالجات اإلحصائية لبيانات الدراسة ، تـ عرض النتائج كفؽ تساؤالتي      
 كأىدؼ الجانب الميداني منيا كذلؾ عمى النحك التالي:

اكال: النتائج الخاصة بآراء أفراد العينة حكؿ درجة أىمية الميارات البلزمة لئلعداد لميف 
 كمدل تكفرىا لمكاكبة الثكرة الصناعية الرابعة . ككظائؼ المستقبؿ،

المتطمبات البلزمة لتنمية الميارات النتائج الخاصة بآراء أفراد العينة حكؿ درجة أىمية  ثانيا:
 الرابعة.تكفرىا لمكاكبة الثكرة الصناعية  ، كمدلالبلزمة لئلعداد لميف ككظائؼ المستقبؿ

داللة الفركؽ بيف متكسطات آراء أفراد العينة مف أعضاء ىيئة النتائج الخاصة ب  ثالثا:
ستقبؿ لمكاكبة الثكرة البلزمة  لميف ك كظائؼ المالتدريس حكؿ  درجة أىمية الميارات 
تبعا لمتغيرات الجنس ،كالكمية ،ك ،كمدل تكفرىا   الصناعية الرابعة ، ك متطمبات تنميتيا

 . الكظيفة
 النتائج:كفيما يمي عرض لتمؾ   

أكال : النتائج الخاصة بآراء افراد العينة حكؿ درجة أىمية الميارات البلزمة لئلعداد لميف 
ىا لمكاكبة الثكرة الصناعية الرابعة ككؿ ، كسكؼ يتـ ككظائؼ المستقبؿ ،كمدل تكفر 

عرض النتائج كفؽ مستكييف األكؿ عرض النتائج الخاصة بالمجاالت ككؿ ، كالثانى 
 يعرض النتائج الخاصة بالميارات)العبارات ( لكؿ مجاؿ مف تمؾ المجاالت. 

رافات المعيارية عرض النتائج الخاص بالمجاالت ككؿ ، حيث تـ حساب المتكسطات كاالنح -أ
كالترتيب كدرجة األىمية  لمجاالت الميارات البلزمة لبلعداد  لميف ككظائؼ المستقبؿ 

 ،كمدل تكفرىا، ككانت النتائج عمى النحك المعركض فى الجدكؿ التالى
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 (ٙخعٚي )

اٌالؾِخ أفؽاظ اٌؼ١ٕخ زٛي اٌّٙبؼاد  األ١ّ٘خ ٢ؼاءاٌّزٛقطبد اٌسكبث١خ ٚاالٔسؽافبد اٌّؼ١بؼ٠خ ٚظؼخخ 

 ٚاٌزؽر١ت ٌٍطالة وىًرٛفؽ٘ب  اٌّكزمجً, ِٚعٜاإلػعاظ ٌّٙٓ ٚٚظبئف 

 

اٌّٙبؼاد 

اٌالؾَ 

اوكبثٙب 

 ٌٍطالة

 ظؼخخ اٌزٛفؽ  ظؼخخ اال١ّ٘خ 

 

اٌّزٛقؾ 

 اٌسكبثٟ

االٔسؽاف 

 اٌّؼ١بؼٞ

ظؼخخ  اٌزؽر١ت

 األ١ّ٘خ

اٌّزٛقؾ 

 اٌسكبثٟ

االٔسؽاف 

 اٌّؼ١بؼٞ

 

 اٌزؽر١ت

ظؼخخ 

 اٌزٛفؽ

ِٙبؼاد 

ٚ  اٌزؼٍُ

 االثزىبؼ

 ِزٛقطخ ٔ 9ٗ2ٓ 911ٔ وج١ؽح ٖ 9ٖ٘ٓ 9ٕٙٙ

ِٙبؼاد 

اٌثمبفخ 

 اٌؽل١ّخ

 ِزٛقطخ ٖ 9٘ٗٓ 92ٓٔ وج١ؽح ٔ 9٘ٙٓ 9ٙ2ٕ

ِٙبؼاد 

اٌس١بح 

 ٚاٌؼًّ

 ِزٛقطخ ٕ 9٘2ٓ 92ٔٔ وج١ؽح ٕ 9ٖ٘ٓ 9ٙ2ٕ

 ِزٛقطخ  9ٙ٘ٓ 92ٙٔ وج١ؽح  9ٖ٘ٓ 9ٙ2ٕ اٌّدّٛع

راء أفراد العينة مف أعضاء ىيئة التدريس  ( أف آٔكيتضح مف الجدكؿ السابؽ رقـ )       
حكؿ درجة  أىمية الميارات البلزمة لئلعداد لميف ك كظائؼ المستقبؿ عمى االستبانة  ككؿ 

( 6ِٕٔجاءت بدرجة كبيرة ، حيث بمغ المتكسط الحسابي الستجابات أفراد عينة الدراسة )
( ّ-6ِّْلكرت الثبلثي ) حكؿ االستبانة ككؿ كىك متكسط يقع ضمف الفئة األكلى لمقياس

كىى الفئة التي تشير إلى االستجابة الكبيرة، مما يشير إلى أف أفراد العينة يجمعكف عمي 
حيث أف لمثكرة  أىمية كضركرة إكساب الطبلب الميارات البلزمة لميف ك كظائؼ المستقبؿ ،

بما فييا الكظائؼ ك الصناعية الرابعة التي يشيدىا العالـ أثرا بالغا عمى كافة نكاحي الحياة 
ك ال بد مف إمداد الخريجيف  ،  سكؽ العمؿ، ك سكؼ تمثؿ أيضا تيديد لسكؽ العمؿ التقميدم
عمى تحديث كتطكير مياراتيـ بالميارات البلزمة  لميف ك كظائؼ المستقبؿ ،ك العمؿ 

 .لتتناسب مع االحتياجات المتغيرة لسكؽ العمؿ
ينة أنو عمى الرغـ مف أف أعضاء ىيئة التدريس كما يتضح مف استجابات أفراد الع      

، إال أنيـ يؤكدكف عمى أف درجة تكفرىا جاءت بدرجة  يؤكدكف عمى أىمية إكساب الميارات
متكسطة ، األمر الذل يتطمب ضركرة السعى نحك تنميتيا كذلؾ مف خبلؿ إعادة النظر فى 
الممارسات التعميمية بالجامعة بالشكؿ الذل يمكنيا مف إكساب خريجييا تمؾ الميارات 

 الصناعية الرابعة إلعدادىـ لميف ككظائؼ المستقبؿ فى ظؿ متطمبات الثكرة 
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الميارات  البلزمة  ستجابات افراد العينة حكؿ  درجة أىميةعرض النتائج الخاصة با ب :
الخاصة بعبارات كؿ محكر مف المحاكر   ،كمدل تكفرىالئلعداد لميف ككظائؼ المستقبؿ

 الحسابية، كالمتكسطات،كالنسب المئكية  ،الثبلث لمميارات،  حيث تـ حساب التكرارات
 :، ك سيتـ عرض النتائج كما يمي كالترتيب لمعبارات الخاصة بكؿ ميارة،نحرافات المعيارية كاال 
 ميارات التعمـ ك اإلبداع. أىمية محكرالنتائج الخاصة بدرجة  - ُ-ب
 النتائج الخاصة بدرجة أىمية  محكر ميارات الثقافة الرقمية . - ِ-ب
 الحياة ك العمؿ.محكر ميارات  بدرجة أىميةالنتائج الخاصة  - ّ-ب
 ميارات التعمـ ك اإلبداع. تكفر محكرالنتائج الخاصة بدرجة  - ْ-ب
 الرقمية.ميارات الثقافة  تكفر محكرالنتائج الخاصة بدرجة  - ٓ-ب
 محكر ميارات الحياة كالعمؿ. بدرجة تكفرالنتائج الخاصة  - ٔ-ب
 عمى النحك التالي :  

حكؿ درجة األىمية لعبارات محكر ميارات  العينةباستجابات أفراد النتائج الخاصة  - ُ-ب
 كجاءت النتائج عمى النحك المكضح بالجدكؿ التالي:التعمـ كاإلبداع 
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 (2خعٚي )

اٌزىؽاؼاد ٚاٌّزٛقطبد اٌسكبث١خ ٚاالٔسؽافبد اٌّؼ١بؼ٠خ ٚاٌزؽر١ت ألؼاء أفؽاظ اٌؼ١ٕخ زٛي ظؼخخ أ١ّ٘خ 

 ِٙبؼاد اٌزؼٍُ ٚ اإلثعاع

 
 اٌؼجبؼاد َ

اٌّزٛقؾ  وج١ؽح ِزٛقطخ وج١ؽح

 اٌسكبثٟ

االٔسؽاف 

 اٌّؼ١بؼٞ
 اٌزؽر١ت

ظؼخخ 

 اال١ّ٘خ

  % ن % ن % ن 

اٌزفى١ؽ 

إٌبلع ٚزً 

 اٌّشىالد

ٔ 

 

اٌٛطٛي  

ٌسً 

اٌّشىالد 

ثطؽق 

ِجزىؽح غ١ؽ 

 رم١ٍع٠خ9

 وج١ؽح ٕٔ 9ٙٔٗٓ 9ٙ1ٕ 291 ٕٔ 29ٙٔ ٕٙ 2٘9ٖ ٙٔٔ

ٕ 

رٛظ١ف 

اٌّؼؽفخ 

اٌؼ١ٍّخ  فٟ 

اٌّٛالف 

 اٌدع٠عح9

 وج١ؽح ٙ 9٘1ٗٓ 92ٕٓ 9٘ٙ ٓٔ 29ٙٔ ٕٙ 2ٙ9ٙ 1ٔٔ

ٖ 

اٌزأًِ ٚ 

إٌمع ٌىً ِب 

٠زؼؽػْٛ 

 ِٓ ٌٗ

ضجؽاد 

ِٚٛالف 

 رؼٍُ

 وج١ؽح ٙٔ 9ٖٙٔٓ 9ٕٗٓ 291 ٕٔ 9ٕٗٗ 1ٙ 19ٔٗ 2ٗ

ٗ 

رسع٠ع 

ِٛاؽٓ 

اٌمٛح 

ٚاٌؼؼف 

فٝ اٌجعائً 

اٌّطزٍفخ 

ٌىً ِب 

٠ٛاخُٙٙ 

 ِٓ ِشىالد

 وج١ؽح ٙ 9ٙٓٙٓ 92ٕٓ 291 ٕٔ 9ٖٗٔ ٕٕ 2292 ٕٓٔ

االرظبي ٚ 

 اٌزشبؼن

٘ 

اقزطعاَ ٌغخ 

اٌدكع  

أثٕبء ٔمً 

اٌّؼٍِٛبد 

ٚاألفىبؼ ئٌٝ 

 9ا٢ضؽ٠ٓ

 وج١ؽح ٖ 9ٙٓٔٓ 92ٕٔ 291 ٕٔ ٖٔ ٕٓ 229ٕ ٕٕٔ

ٙ 

االٔظبد 

اٌد١ع  

ٌٍطؽف 

األضؽ ظْٚ 

 ِمبؽؼزٗ

 وج١ؽح ٖٔ 9ٙٔ1ٓ 9ٕٙٙ 291 ٕٔ 19ٕٔ 1ٕ 2ٗ ٗٔٔ

2 

اٌزؼج١ؽ ػٓ 

أفىبؼٖ 

ثبقزطعاَ 

ِٙبؼاد 

اطً اٌزٛ

اٌّطزٍفخ 

ٌزسم١ك 

أ٘عاف 

 ِزٕٛػخ

 وج١ؽح ٕ 9ٙ٘2ٓ 92ٖٕ 92ٔٔ 1ٕ 92ٖ ٙ 1ٗ9ٗ ٖٓٔ
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1 

اقزطعاَ 

ٚقبئً 

ٚرم١ٕبد 

اػال١ِخ 

ِزٕٛػخ 

ٌزسم١ك 

االرظبي 

اٌفؼبي ِغ 

 غ١ؽٖ

 وج١ؽح 2 9ٙٔٓٓ 9ٙ2ٕ 291 ٕٔ 9ٙ٘ٔ ٕٗ 2ٙ9ٙ 1ٔٔ

2 

اقزطعاَ 

شجىخ 

االٔزؽٔذ 

ٚاٌجؽِد١بد 

اٌّطزٍفخ 

ٌٍزٛاطً ِغ 

االضؽ٠ٓ 

ؽف١خ ثس

 ٚاِبْ 9

 وج١ؽح 2 9ٙٔ2ٓ 9ٙ2ٕ 9ٗٓٔ ٙٔ 9ٗٓٔ ٙٔ 229ٕ ٕٕٔ

 
ٔ

ٓ 

٠معَ ِؼؽفخ 

لبثٍخ 

ٌٍزطج١ك 

رؽرجؾ 

ثبزز١بخبد 

اٌّإقكخ 

 اٌزؽث٠ٛخ

 وج١ؽح ٖ 9ٙٓٔٓ 92ٕٔ 291 ٕٔ ٖٔ ٕٓ 229ٕ ٕٕٔ

 
ٔ

ٔ 

رس٠ًٛ 

االثزىبؼاد 

اٌؼ١ٍّخ  اٌٝ 

ِكبّ٘بد 

ٍِّٛقخ فٟ 

 ِدب9ٌٗ

 وج١ؽح ٖ 9ٕٖٙٓ 92ٕٔ 29ٔ ٗٔ 9ٗٓٔ ٙٔ 1ٓ9٘ ٕٗٔ

اٌزؼٍُ ٚ 

 االثزىبؼ

ٔ

ٕ 

اِزالن 

اٌؽغجخ فٟ 

اٌطؽٚج ػٓ 

اٌّأٌٛف ٚ 

اٌزم١ٍعٞ فٟ 

ؽؽذ 

 األفىبؼ9

 وج١ؽح ٔ 9٘1ٙٓ 92ٕ٘ 291 ٕٔ 29ٔ ٗٔ 1ٖ9ٔ 1ٕٔ

ٔ

ٖ 

اقزطعَ 

ِعٜ ٚاقغ 

فٟ ِدبي 

اثزىبؼ 

األفىبؼ 

)اٌؼظف 

 اٌػٕٟ٘ (9

 وج١ؽح ٘ٔ 9ٖٙٔٓ 9ٕٙٓ 291 ٕٔ 92ٕٗ 1ٖ 29٘ٙ ٗٓٔ

ٔ

ٗ 

 اثزىبؼ أفىبؼ

خع٠عح ٚ 

غاد ل١ّخ ٚ 

اػبفخ 

رفبط١ً 

خع٠عح ٌفىؽح 

 ِب ٠ٚطٛؼ٘ب

 وج١ؽح ٖٔ 9ٙٔ1ٓ 9ٕٙٙ 291 ٕٔ 19ٕٔ 1ٕ 2ٗ ٗٔٔ

ٔ

٘ 

االقزفبظح 

ِٓ ِٛالف 

اٌزؼٍُ غ١ؽ 

 وج١ؽح ٙ 9ٕٙٔٓ 92ٕٓ 9ٗٓٔ ٙٔ 29ٔ ٗٔ 1ٓ9٘ ٕٗٔ
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 اٌظبئجخ

ٔ

ٙ 

ر٠ٕٛغ 

أفىبؼٖ 

اٌطبطخ  

ٚرٕم١سٙب 

ثٙعف 

رسك١ٕٙب 

ٌّؼبػفخ 

خٙٛظٖ 

 9  االثزىبؼ٠خ

 وج١ؽح ٕٔ 9ٕٖٙٓ 9ٙ2ٕ 9ٗٓٔ ٙٔ 92ٔٔ 1ٔ 2292 ٕٓٔ

( يتضح أف أفراد العينة مف أعضاء ىيئة ٕبالنظر الى الجدكؿ السابؽ رقـ ) 
التدريس، يركا أف الميارات المتضمنة في ىذا المحكر ميمة بدرجة كبيرة ، كذلؾ ما يعكسو 

(، حيث كاف ٔجدكؿ  رقـ )المتكسط الحسابي لبلستجابة عمى ىذا المحكرككؿ كالمكضح بال
(، كىي درجة أىمية كبيرة ، كيمكف تفسير ىذه النتيجة بأف أفراد ٔٔ.ِالمتكسط الحسابي )

ميارات التعمـ كاإلبداع ك التي تشمؿ )ميارات التفكير الناقد ، كميارات  العينة يركف أف
ألنيـ في ىذه التشارؾ ك االتصاؿ،كميارات التعمـ ك االبتكار ( البد مف إكسابيا لمطبلب 

المرحمة لدييـ الرغبة الدائمة في تنمية القدرات ك المعارؼ العقمية ك الميارية  ك االجتماعية  
التي تسيـ  بالطبع في اكتساب ميارات حؿ المشكبلت لدييـ ، ك قد اتفقت مع دراسة )عمر 

،َُِٕ  ،ِّٖ .) 
امتبلؾ الرغبة في  ( " ُِ) ( احتبلؿ العبارة رقـٕكما يتضح مف الجدكؿ السابؽ رقـ )   

المرتبة األكلى في درجة األىمية، حيث  الخركج عف المألكؼ ك التقميدم في طرح األفكار."
بأف  (  ، كىي درجة أىمية كبيرة ، كيمكف تفسير ىذه النتيجة ٕٓ.ِكاف المتكسط الحسابي )
المألكؼ ك امتبلؾ الطبلب لميارة امتبلؾ الرغبة في الخركج عف  أفراد العينة يركف أف

التقميدم في طرح األفكار يزكد الطالب  باألفكار التي يفتقر إلييا دائما ك التي يتطمع إلييا 
بيدؼ نقمو مف التقميدية الى المعاصرة ،ك التحديث ،ك القدرة عمى خمؽ البديع ،ك القدرة عمى 

ارة ك القضاة )إجب  كىذا ما أكدتو دراسة إنتاج أفكار جديدة ،أك طرؽ جديدة لحؿ المشكبلت .
 ،َُِٖ .) 
التأمؿ ك النقد لكؿ ما يتعرضكف لو مف خبرات " (ّكجاءت االستجابة عمى العبارة رقـ )   

(،  كىي ميمة  َْ.ِفي المرتبة األخيرة في درجة األىمية ، بمتكسط حسابي ) "كمكاقؼ تعمـ
فسير ىذه بدرجة كبيرة كذلؾ، كلكف ليست بنفس درجة أىمية العبارات األخرل ، كيمكف ت

التأىيؿ لسكؽ العمؿ المستقبمي ك النجاح فيو يحتاج الى  النتيجة بأف أفراد العينة يركف أف
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( أف معظـ طبلب يفتقركف لتمؾ  َُِٖغكلدماف ،جيريمي )تمؾ الميارات  ك قد أكدت دراسة 
 الميارات ،لذلؾ أكد أفراد العينة عمى أىميتيا .

حكؿ درجة األىمية لعبارات محكر ميارات  العينة باستجابات أفرادالنتائج الخاصة  - ِ-ب
  ككانت نتائجو كما ىك مكضح بالجدكؿ التالي:الثقافة الرقمية 

 (1خــــعٚي )

اٌزىؽاؼاد ٚ اٌّزٛقطبد اٌسكبث١خ ٚاالٔسؽافبد اٌّؼ١بؼ٠خ ٚ اٌزؽر١ت ألؼاء أفؽاظ اٌؼ١ٕخ زٛي ظؼخخ 

 أ١ّ٘خ ِٙبؼاد اٌثمبفخ اٌؽل١ّخ
اٌّزٛ وج١ؽح ٛقطخِز وج١ؽح اٌؼجبؼاد َ 

قؾ 

اٌسكب

 ثٟ

االٔسؽا

ف 

اٌّؼ١بؼ

ٞ 

اٌزؽر

 ٠ت

ظؼخخ 

األّ٘

 ٠خ

  % ن % ن % ن 

اٌثمبفخ 

 اٌّؼٍِٛبر١خ

 اٌٛطٛي ٔ

اٌٝ 

اٌّؼٍِٛبد 

 ِٓ

ِظبظؼ٘ب 

ثكٌٙٛخ 

ٚوفبءح 

ٚاٌزأوع 

ِٓ  أٔٙب

ِظبظؼ 

ِٛثٛق 

 9 ف١ٙب

ٕٔ

ٗ 

1ٓ9

٘ 

ٔ

1 

ٔٔ9

ٙ 

ٔ

ٕ 

 وج١ؽح ٗ 9٘2ٓ 92ٕٕ 291

رم٠ُٛ  ٕ

اٌّؼٍِٛبد 

ٚ ٘ب ٚٔمع

ٔشؽ 

اٌّؼٍِٛخ 

فٟ اٞ 

 9  ِىبْ

ٕٔ

ٙ 

1ٔ9

1 

ٔ

ٙ 

ٔٓ9

ٗ 

ٔ

ٕ 

 وج١ؽح ٔ 9٘2ٓ 92ٕٗ 291

ظِح   ٖ

ٚرٛظ١ف 

اٌّؼٍِٛبد 

ٌٍٛطٛي 

اٌٝ فىؽح 

خع٠عح 

 ِف١عح ٚ 

االقزٕزبج 

اٌّكزّؽ 

ٌٍّؼٍِٛبد

 9 

ٕٔ

ٕ 

229

ٕ 

ٕ

ٗ 

ٔ٘9

ٙ 

 وج١ؽح ٔ 9٘٘ٓ 92ٕٗ 9ٕ٘ 1

ئظؼان   ٗ

زبخزٗ اٌٝ 

اٌّؼٍِٛخ 

ٚ اٌز١ّؿ 

ث١ٓ 

ٕٔ

ٕ 

229

ٕ 

ٔ

1 

ٔٔ9

ٙ 

ٔ

ٗ 

 وج١ؽح 2 9ٖٙٓ 92ٕٓ 29ٕ
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اٌطؽق 

ٍفخ اٌّطز

ٌٍسظٛي 

ػٍٝ 

اٌّؼٍِٛخ  

9 

رسع٠ع  ٘

ِٛالغ 

اٌّؼٍِٛبد 

ٚو١ف١خ 

اٌٛطٛي 

ٚ  ئ١ٌٙب

اٌّمبؼٔخ 

ث١ٓ 

اٌّؼٍِٛبد 

  ٚ رم١١ّٙب

9 

ٔٓ

ٓ 

ٙٗ9

2 

ٗ

ٕ 

ٕ29

ٖ 

ٔ

ٕ 

 وج١ؽح ٙٔ 9ٙ٘ٓ 9٘2ٕ 291

فُٙ  ٙ

ٚرطج١ك 

اٌمؼب٠ب 

االضالل١خ 

ٚاٌمب١ٔٛٔخ 

اٌّؽرجطخ 

 ثبٌٛطٛي

اٌٝ 

اٌّؼٍِٛبد 

ٚاقزطعاِ

 9٘ب 

ٔٔ

ٕ 

2ٕ9

2 

ٕ

1 

ٔ19

ٔ 

ٔ

ٗ 

 وج١ؽح ٗٔ 9ٙٗٓ 9ٕٙٗ 29ٕ

اظاؼح  2

رعفك 

اٌّؼٍِٛبد 

 ِٓ

اٌّظبظؼ 

اٌّزٕٛػخ 

 ٚاٌٛاقؼخ

ٔٓ

1 

2ٓ9

ٔ 

ٖ

ٕ 

ٕٓ9

2 

ٔ

ٗ 

 وج١ؽح ٘ٔ 9ٙ٘ٓ 9ٕٙٔ 29ٕ

اٌثمبفخ 

 اإلػال١ِخ

رٛػر  1

أقجبة 

ثٕبء 

اٌؽقبٌخ 

اإلػال١ِخ 

ٚ أ٘عافٙب 

9 

ٔٔ

ٕ 

2ٕ9

2 

ٖ

ٓ 

ٔ29

٘ 

ٔ

ٕ 

291 ٕ9ٙ٘ ٓ9ٕٙ

ٔ 

 وج١ؽح ٖٔ

رؼ١ّٓ  2

اٌم١ُ فٟ 

اٌؽقبئً 

 اإلػال١ِخ9

ٕٔ

ٕ 

229

ٕ 

ٔ

1 

ٔٔ9

ٙ 

ٔ

ٗ 

29ٕ ٕ92ٓ ٓ9ٕٙ

2 

 وج١ؽح 2

ٔ

ٓ 

اضز١بؼ 

اٌٛق١ٍخ 

اإلػال١ِخ 

إٌّبقجخ 

ٕٔ

ٗ 

1ٓ9

ٙ 

ٔ

1 

ٔٔ9

ٙ 

ٔ

ٕ 

291 ٕ92ٕ ٓ9ٙ٘

2 

 وج١ؽح ٗ
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ٌّٛػٛع 

اٌؽقبٌخ ٚ 

 ِزٍم١ٙب

ٔ

ٔ 

اظاؼح 

رعفك 

اٌّؼٍِٛبد 

ٚاٌؽقبئً 

االػال١ِخ 

 ِٓ

ِظبظؼ٘ب 

 اٌّزٕٛػخ

ٔٔ

1 

2ٙ9

ٙ 

ٕ

ٓ 

ٖٔ ٔ

ٙ 

ٔٓ9

ٗ 

ٕ9ٙٙ ٓ9ٙ2

ٓ 

 وج١ؽح ٔٔ

رم١ٕخ 

ثمبفخاٌّؼٍِٛ

 اد ٚاالرظبي

ٔ

ٕ 

 اٌزظفر 

 ٚاٌجسث

 ٚفؽؾ

 اٌج١بٔبد

ٚاٌّؼٍِٛب

 د

 ٚاٌّسزٜٛ

 اٌؽل9ّٟ

ٔٔ

ٓ 

2ٔ9

٘ 

ٕ

1 

ٔ19

ٔ 

ٔ

ٙ 

ٔٓ9

ٗ 

ٕ9ٙٙ ٓ9ٙ2

ٓ 

 وج١ؽح ٔٔ

ٔ

ٖ 

 رم١١ُ

 اٌج١بٔبد

ٚاٌّؼٍِٛب

 د

 ٚاٌّسزٜٛ

 اٌؽل9ّٟ

ٕٔ

ٕ 

229

ٕ 

ٔ

ٕ 

291 ٕ

ٓ 

ٖٔ ٕ92ٕ ٓ9ٙ2

ٕ 

 وج١ؽح ٗ

ٔ

ٗ 

 ظِح

 اٌّسزٜٛ

 اٌؽلّٟ

 ٚئػبظح

ط١بغزٗ 

ٌالقزفبظح 

9 ِٕٗ 

ٕٔ

ٙ 

1ٔ9

ٙ 

ٔ

ٗ 

29ٕ ٔ

ٗ 

29ٕ ٕ92ٖ ٓ9ٙٔ

2 

 وج١ؽح ٖ

ٔ

٘ 

االقزفبظح 

ِٓ اظٚاد 

ٚرم١ٕبد 

اٌّؼٍِٛبد 

ٚاالرظبال

د فٝ 

رط٠ٛؽ 

 رؼٍّٗ

ٕٔ

ٙ 

1ٔ9

ٙ 

ٔ

ٓ 

ٙ91 ٔ

1 

ٔٔ9

ٙ 

ٕ92ٓ ٓ9ٙٔ

1 

 وج١ؽح 2

ٔ

ٙ 

أزبج 

 رم١ٕبد

ارظبي 

ركبػع 

االضؽ٠ٓ 

ػٍٝ اٌزؼٍُ 

 ٚاٌجسث 9

ٕٔ

ٙ 

1ٔ9

ٙ 

ٔ

ٓ 

ٙ91 ٔ

1 

ٔٔ9

ٙ 

ٕ92ٓ ٓ9ٙ2

ٙ 

 وج١ؽح 2
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( يتضح أف أفراد العينة مف أعضاء ىيئة التدريس، يركا ٔبالنظر الى الجدكؿ رقـ )       
أف الميارات في ىذا المحكر ككؿ ميمة بدرجة كبيرة ، كذلؾ ما يعكسو المتكسط الحسابي 

(، كىي درجة أىمية كبيرة ٗٔ.ِعمى ىذا المحكر، حيث كاف المتكسط الحسابي )لبلستجابة 
ميارات الثقافة الرقمية ك التي تشمؿ  ،كيمكف تفسير ىذه النتيجة بأف أفراد العينة يركف أف

 ثقافة تقنية المعمكمات كاالتصاؿ)ميارات الثقافة المعمكماتية ،كميارات الثقافة اإلعبلمية ، 
ية نتيجة  لمثكرة الصناعية الرابعة ،كمف ثـ يتعيف عمى نظـ التعميـ في (ضركرية ،ك حتم

جميع أنحاء العالـ أف تستعد ليا، حيث أٌف سكؽ العمؿ سكؼ يككف مدفكعان إلى حد كبير 
، كتكنكلكجيا األتمتة ك يحتاج لتمؾ الذكاء االصطناعيبتقدـ االقتصاد الرقمي، كالركبكتات، ك 

( "تقكيـ المعمكمات كنقدىا ِ) تبلؿ العبارة رقـ( احٖكما يتضح مف الجدكؿ  رقـ ) الميارات .
"دمج  كتكظيؼ المعمكمات لمكصكؿ الى  (ّ" ك العبارة رقـ )  ك نشر المعمكمة في ام مكاف

في درجة األىمية، حيث ." المرتبة األكلى االستنتاج المستمر لممعمكمات فكرة جديدة مفيدة ك 
 كبيرة ، كيمكف تفسير ىذه النتيجة ( ، كىي درجة أىمية ْٕ.ِكاف المتكسط الحسابي )

التكنكلكجية التي نعيشيا قد أسيمت في إيجاد ثكرة معرفية ككـ ىائؿ مف  الثكرة إلىيرجع 
المعمكمات ، باإلضافة الى انتاج األدكات التكنكلكجية التي جعمت مف عممية الحصكؿ عؿ 

ؼ التكنكلكجيا ك المعمكمات الكثيرة عممية سيمة ك ميسرة ،فأصبح بإمكاف الفرد تكظي
الحصكؿ عمى المعمكمات في أم ك قت في سيكلة ك يسر ،كما أف حصكؿ الفرد عمى 
المعارؼ ك المعمكمات بيذه الطريقة تساعده عمى التعمـ المستمر ك تطكير الذات ،ك يتفؽ 

 . (َُِٕأبك الصعاليؾ ، ك الكريكات، )ذلؾ مع دراسة )
" تحديد مكاقع المعمكمات ( ٓ) حتبلؿ العبارة رقـ( اٖكما يتضح مف الجدكؿ السابؽ رقـ )    

في المرتبة األخيرة في درجة  ك المقارنة بيف المعمكمات ك تقييميا" ككيفية الكصكؿ إلييا
(،  كىي ميمة  بدرجة كبيرة كذلؾ ، كلكف ليست بنفس ٕٓ.ِبمتكسط حسابي ) األىمية،

 كجكدراجع الى أنو ال بد مف  درجة أىمية العبارات األخرل ، كيمكف تفسير ىذه النتيجة
الكافية لمطبلب بتحديد مكاقع المعمكمات ك الكصكؿ إلييا ، ك ذلؾ يجعميا أداة جيدة  المعرفة

إلنجاز الميمات كاألنشطة التي يمارسيا اإلنساف عمى الجانب العممي كالعممي كاالجتماعي ، 
 فيي حجر األساس لممجتمع الرقمي المعاصر.

https://www.new-educ.com/%d8%aa%d8%a3%d8%ab%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%83%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b5%d8%b7%d9%86%d8%a7%d8%b9%d9%8a-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85
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حكؿ درجة األىمية لعبارات محكر ميارات  باستجابات أفراد العينةة النتائج الخاص - ّ-ب
 ككانت نتائجو كما ىك مكضح بالجدكؿ التاليالحياة ك العمؿ 

 (2خعٚي )

اٌزىؽاؼاد ٚ اٌّزٛقطبد اٌسكبث١خ ٚاالٔسؽافبد اٌّؼ١بؼ٠خ ٚ اٌزؽر١ت ألؼاء أفؽاظ اٌؼ١ٕخ زٛي ظؼخخ أ١ّ٘خ 

 ِٙبؼاد اٌس١بح ٚ اٌؼًّ

 
 اٌؼجبؼح َ

اٌّزٛقؾ  وج١ؽح ِزٛقطخ وج١ؽح

 اٌسكبثٟ

االٔسؽاف 

 اٌّؼ١بؼٞ
 اٌزؽر١ت

ظؼخخ 

 األ١ّ٘خ

  % ن % ن % ن 

اٌّؽٚٔخ 

 ٚاٌزى١ف

ٔ 

رظٛؼ ؽؽق 

خع٠عح ٌسً 

اٌّشىالد 

اٌسب١ٌخ ٚ 

اقزثّبؼ اٌزغػ٠خ 

 اٌؽاخؼخ ثفبػ١ٍخ

 وج١ؽح ٖ 9٘ٗٓ 92ٕٔ 9ٗٓٔ ٙٔ 291 ٕٔ 1ٔ91 ٕٙٔ

ٕ 

أضػ  اٌمؽاؼاد 

ثؼع اٌزفى١ؽ 

ٌؼ١ّك ِٓ ا

 خ١ّغ اٌدٛأت9

 وج١ؽح 1 9ٙ2ٓ 9ٙ2ٕ 92ٔٔ 1ٔ 291 ٕٔ 1ٓ9٘ ٕٗٔ

ٖ 

رمجً االٔزمبظ ِٓ 

غ١ؽُ٘ ثظعؼ 

ؼزت, ٌٍزسك١ٓ 

ِٓ ِزكٜٛ 

 أظائُٙ 9

 وج١ؽح 1 9ٙ2ٔٓ 9ٙ2ٕ 92ٔٔ 1ٔ 291 ٕٔ 1ٓ9٘ ٕٗٔ

ٗ 

اٌّؽٚٔخ فٟ 

ارطبغ اٌمؽاؼاد 

 ِغ فؽ٠ك اٌؼًّ

ٚ اٌزؼبًِ ِغ 

 األضطبء

 وج١ؽح ٖ 9ٙ2٘ٓ 92ٕٔ 92ٔٔ 1ٔ 29ٔ ٗٔ 229ٕ ٕٕٔ

اٌّجبظؼح ٚ 

اٌزٛخٗ 

 اٌػارٟ

٘ 

ٚػغ أ٘عاف 

  ِسعظح

ٚاالقزفبظح ِٓ 

اٌّؼبؼف 

اٌكبثمخ ٚؼثطٙب 

 ثبٌّؼؽفخ اٌسب١ٌخ

 وج١ؽح ٓٔ 9ٙٓٓ 9ٙ1ٕ 291 ٕٔ ٖٔ ٕٓ 229ٕ ٕٕٔ

ٙ 

االػطالع 

ثّكئ١ٌٛخ أوثؽ 

ٔسٛ رؼٍّٗ ِٚب 

٠زٛلؼٗ ِٓ ػبئع 

 ٘ػا اٌزؼٍُ

 وج١ؽح ٔٔ 9ٕٙٗٓ 9ٕٙٗ 291 ٕٔ 91ٕٓ ٕٖ 2ٔ9ٗ ٓٔٔ

2 

اٌزؼٍُ غارٟ 

اٌزٛخ١ٗ أٚ 

اٌزٛخ١ٗ اٌػارٟ 

 .ئٌٝ اٌزؼٍُ

ٕٔٙ 1ٔ9ٕ ٔٗ 29ٔ ٔٗ 29ٔ ٕ92ٖ ٓ9ٙٔ2 ٕ  

االخزّبػ١خ 

ٚفُٙ 

اٌثمبفبد 

 اٌّزؼعظح

1 

فُٙ ٌٍثمبفبد 

ٚاٌم١ُ اٌّطزٍفخ 

ٚاززؽاَ ٘ػٖ 

 االضزالفبد

 وج١ؽح ٔٔ 9ٙ٘2ٓ 9ٕٙٙ 9ٗٓٔ ٙٔ 92ٔٔ 1ٔ 2292 ٕٓٔ

 وج١ؽح ٕٔ 9ٙ٘2ٓ 9ٕٕٙ 9ٗٓٔ ٙٔ 9ٖٗٔ ٕٕ 2ٖ9ٖ ٍٙٔٔٛن رٛخ١ٗ اٌك 2
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ثأقٍٛة ِسزؽَ 

9ِٟٕٙٚ 

ٔٓ 

ِشبؼوخ األضؽ 

ف١ّب ٠ٕبقجٗ 

٠ٚزّكك ِغ ظ٠ٕٗ 

ِٚؼزمعارٗ 

 .ٚل١ّٗ

 وج١ؽح ٔ 9ٙ٘ٓ 92ٕٗ 92ٔٔ 1ٔ 9ٕٙ ٗ 1٘92 ٕٖٔ

ٔٔ 

االقزدبثخ 

ثؼم١ٍخ ِزفزسخ 

ٌم١ُ ٚ أفىبؼ 

 ِطزٍفخ

 وج١ؽح ٙ 9ٙٗ1ٓ 92ٕٓ 9ٗٓٔ ٙٔ ٖٔ ٕٓ 2ٙ9ٙ 1ٔٔ

االٔزبخ١خ ٚ 

 اٌّكبءٌخ

ٕٔ 

٠شبؼن فٟ 

اٌؼًّ ثٕشبؽ ٚ 

ظلخ ٚ ٠ع٠ؽ ٚلزٗ 

خ١عا ٚ ٠ىْٛ 

 ِسً ثمخ

 وج١ؽح ٕٔ 9ٙ1ٓ 9ٕٕٙ 92ٔٔ 1ٔ 9ٖٗٔ ٕٕ 2ٗ ٗٔٔ

ٖٔ 

ِؽالجخ رؼٍّٗ 

ٚرم١١ّٗ ٌّؽازً 

رمعِٗ فٟ اٌزؼٍُ 

ٚاوزكبة 

اٌّؼبؼف 

 ٚاٌّٙبؼاد

 وج١ؽح ٙٔ 9ٙ٘ٓ 9٘2ٕ 291 ٕٔ 29ٖٕ ٕٗ 92ٗٙ ٓٓٔ

بظح ٚ اٌم١

 اٌّكإ١ٌٚخ

ٔٗ 

فُٙ ٌٍثمبفبد 

ٚاٌم١ُ اٌّطزٍفخ 

ٚاززؽاَ ٘ػٖ 

 االضزالفبد

 وج١ؽح ٙ 9ٙ1ٓ 92ٕٓ ٖٔ ٕٓ 92ٖ ٙ 1ٖ9ٔ 1ٕٔ

ٔ٘ 

رٛخ١ٗ اٌكٍٛن 

ثأقٍٛة ِسزؽَ 

9ِٟٕٙٚ 

 وج١ؽح ٖ 9ٙٓٓ 92ٕٔ ٖٔ ٕٓ 9ٕٙ ٗ 1ٗ9ٗ ٖٓٔ

ٔٙ 

قجبق ٌٍّجبظؼح 

ٌٚإلثعاع 

ٌٚالقزىشبف 

ٚوكت اٌطجؽاد 

 اٌدع٠عح

 وج١ؽح ٕٔ 9ٙ٘2ٓ 9ٕٕٙ 9ٗٓٔ ٙٔ 9ٖٗٔ ٕٕ 2ٖ9ٖ ٙٔٔ

( يتضح أف أفراد العينة مف أعضاء ىيئة ٗبالنظر الى الجدكؿ السابؽ رقـ ) 
التدريس، يركا أف الميارات المتضمنة في ىذا المحكر ميمة بدرجة كبيرة ، كذلؾ ما يعكسو 

يث كاف (، حٔالمتكسط الحسابي لبلستجابة عمى ىذا المحكر كالمكضح بالجدكؿ  رقـ )
(، كىي درجة أىمية كبيرة ،كيمكف تفسير ىذه النتيجة بأف أفراد ٕٔ.ِالمتكسط الحسابي )

)ميارة المركنة ك التكيؼ ، المبادرة ميارات الحياة ك العمؿ ك التي تشمؿ  العينة يركف أف
 كالتكجو الذاتي ،الميارات االجتماعية كميارات فيـ الثقافة المتعددة ، ميارات اإلنتاجية ك

عمى درجة كبيرة مف األىمية ،استنادا الى أف  المساءلة ، ميارات القيادة ك المسؤكلية (
إكساب الطبلب ميارات الحياة ك العمؿ يعتبر مف أىـ عكامؿ نجاحيـ في الحياة العممية ، 
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حيث يعتبر النقص في ىذه الميارات مف أىـ المشكبلت التي تكاجييـ عند تخرجيـ ، حيث 
ميارة المركنة ك التكيؼ ، المبادرة ك التكجو الذاتي ، الميارات د التخرج بنقص يرتبط الفشؿ بع

االجتماعية كميارات فيـ الثقافة المتعددة ، ميارات اإلنتاجية ك المساءلة ،ميارات القيادة ك 
 (. ّْ، ََُِالمسؤكلية ، ك ىك ما أكدتو دراسة )الحارثي ، 
مشاركة األخر  ( "ُٔ) ؿ العبارة رقـ( احتبل ٗكما يتضح مف الجدكؿ السابؽ رقـ )
في درجة األىمية ، حيث كاف المرتبة األكلى  "فيما يناسبو كيٌتسؽ مع دينو كمعتقداتو كقيمو

استنادا   (  ، كىي درجة أىمية كبيرة ، كيمكف تفسير ىذه النتيجة ْٕ.ِالمتكسط الحسابي )
األشخاص المختمفيف عنؾ ،  التعرض لثقافات مختمفة يساعد  عمى احتضاف كتقديرالى أف 

ككمما تـ التفاعؿ مع آخريف مف ثقافات مختمفة ، زاد احتراميـ كتقديرىـ ،  كيؤدم الى 
االبتعاد عف كثير مف المشكبلت التي يمكف أف تنشأ مف سكء الفيـ ، خاصة ألننا نعيش في 

ـ سبب قياـ الناس عالـ متعدد الثقافات ، فمف خبلؿ تعمـ كفيـ الثقافات المختمفة ، فإننا نفي
باألشياء بالطريقة التي يفعمكنيا ، عندما نتعرؼ مع أشخاص آخريف ، يتـ التعاطؼ مع 
كضعيـ ، كىذا يسيؿ الفيـ كيمنع سكء الفيـ ، كيساعد عمى التفكير بطرؽ متنكعة ،  ك قد 

( كالتى اكضحت أنو باإلضافة الى الجكانب المعرفية  Levien 2006،أكدت عميو  دراسة )
لتي يكتسبيا الطبلب مف المكاد الدراسية األكاديمية المختمفة كالفيزياء ك الرياضيات كغيرىا، ا

فإف ىناؾ مكضكعات عامة تعزز الفيـ ك االستيعاب لدل الطبلب مثؿ االنفتاح عمى العالـ مف 
 خبلؿ فيـ القضايا العالمية ك الدكؿ ك الثقافات األخرل.

مراقبة تعممو  ( " ُّ) ( احتبلؿ العبارة رقـٗكما يتضح مف الجدكؿ السابؽ رقـ )
في المرتبة األخيرة في درجة  كتقييمو لمراحؿ تقدمو في التعمـ كاكتساب المعارؼ كالميارات"

(،  كىي ميمة  بدرجة كبيرة كذلؾ ، كلكف ليست بنفس ٕٓ.ِاألىمية ، بمتكسط حسابي )
أف أىـ الميارات التي راجع الى درجة أىمية العبارات األخرل ، كيمكف تفسير ىذه النتيجة 

يسعى العديد مف الناس إلى اكتسابيا في حياتيـ، ىي ميارات التعمـ الذاتي  ، فمع العديد مف 
المصادر المتاحة لمتعٌمـ في الكقت الحالي، أصبحت فرص التعٌمـ كبيرة جدنا أماـ الفرد 

في اكتساب المعرفة، منيا ،كتستمـز عممية التعٌمـ الذاتي مجمكعة مف الميارات التي تفيد 
ميارات تتعمؽ بعممية تقييـ الفرد لنفسو، كأخرل تتناسب مع مجتمع المعرفة تتعمؽ بقدرة 
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المتعٌمـ عمى النقد، كالتحميؿ، كاالكتشاؼ، كالتفسير، كاإلقباؿ عمى التعٌمـ لمدل الحياة كغيرىا 
 الكثير.

التكفر لعبارات محكر التعمـ ك  حكؿ درجة باستجابات أفراد العينةالنتائج الخاصة  - ْ-ب
 ككانت نتائجو كما ىك مكضح بالجدكؿ التالي:اإلبداع 

 (ٓٔخــــعٚي )

اٌزىؽاؼاد ٚاٌّزٛقطبد اٌسكبث١خ ٚاالٔسؽافبد اٌّؼ١بؼ٠خ ٚاٌزؽر١ت ألؼاء اٌؼ١ٕخ زٛي ظؼخخ رٛافؽ 

 ِٙبؼاد اٌزؼٍُ ٚ اإلثعاع
 

 اٌؼجبؼاد َ

 وج١ؽح ِزٛقطخ وج١ؽح
اٌّزٛقؾ 

 اٌسكبثٟ

ٔسؽاف اال

 اٌّؼ١بؼٞ
 اٌزؽر١ت

 

 % ن % ن % ن 
ظؼخخ 

 اٌزٛفؽ

اٌزفى١ؽ 

إٌبلع 

ٚزً 

 اٌّشىالد

ٔ 

 

اٌٛطٛي  

ٌسً 

اٌّشىالد 

ثطؽق 

ِجزىؽح غ١ؽ 

 رم١ٍع٠خ9

 ِزٛقطخ ٔٔ 9ٙ2ٔٓ 9ٙ2ٔ 92ٕٗ ٙٙ 9٘٘ٗ 2ٓ 92ٔٔ 1ٔ

ٕ 

رٛظ١ف 

اٌّؼؽفخ 

اٌؼ١ٍّخ  فٟ 

اٌّٛالف 

 اٌدع٠عح9

 ِزٛقطخ 2 9ٕٙ2ٓ 91ٔٔ 9ٕٖٔ 1ٗ 29ٔ٘ 11 92ٔٔ 1ٔ

ٖ 

اٌزأًِ ٚ 

إٌمع ٌىً ِب 

٠زؼؽػْٛ 

 ِٓ ٌٗ

ضجؽاد 

ِٚٛالف 

 رؼٍُ

 ِزٛقطخ ٕ 9ٙٓٗٓ 922ٔ 29٘ٔ ٖٓ 9ٖٙٙ 21 92ٙٔ ٕٙ

ٗ 

رسع٠ع 

ِٛاؽٓ 

اٌمٛح 

ٚاٌؼؼف فٝ 

اٌجعائً 

اٌّطزٍفخ ٌىً 

ِب ٠ٛاخُٙٙ 

 ِٓ ِشىالد

 ِزٛقطخ ٘ 9ٙٗٙٓ 911ٔ 29ٖٕ ٕٗ 29ٔ٘ 11 9ٙ٘ٔ ٕٗ

االرظبي 

 ٚ

 اٌزشبؼن

٘ 

زطعاَ ٌغخ اق

اٌدكع  أثٕبء 

ٔمً 

اٌّؼٍِٛبد 

ٚاألفىبؼ ئٌٝ 

 9ا٢ضؽ٠ٓ

 ِزٛقطخ ٗ 9ٙٗٓ 92ٕٔ 92ٕٗ 1ٖ 19ٗ٘ 2ٓ 92ٙٔ ٕٙ

ٙ 

االٔظبد 

اٌد١ع  

ٌٍطؽف 

األضؽ ظْٚ 

 ِمبؽؼزٗ

 ِزٛقطخ ٔ 9ٙٗٓ 9ٕٓٓ ٕٙ ٓٗ 1ٗ 2ٗ ٕٙ ٓٗ

2 
اٌزؼج١ؽ ػٓ 

أفىبؼٖ 
 ِزٛقطخ ٖ 9ٙٙٓ 92٘ٔ 92ٕٗ ٖٓ 91٘٘ 1ٙ 29٘ٔ 1ٖ
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ثبقزطعاَ 

ِٙبؼاد 

اٌزٛاطً 

اٌّطزٍفخ 

ٌزسم١ك 

أ٘عاف 

 ِزٕٛػخ

1 

اقزطعاَ 

ٚقبئً 

ٚرم١ٕبد 

اػال١ِخ 

ِزٕٛػخ 

ٌزسم١ك 

االرظبي 

اٌفؼبي ِغ 

 غ١ؽٖ

 ِزٛقطخ ٕ 9ٙ2ٓ 922ٔ 9ٖٔ٘ ٗ٘ 9ٙٓ٘ 21 9ٖٗٔ ٕٕ

2 

اقزطعاَ 

شجىخ 

االٔزؽٔذ 

ٚاٌجؽِد١بد 

اٌّطزٍفخ 

ٌٍزٛاطً ِغ 

االضؽ٠ٓ 

ثسؽف١خ 

 ٚاِبْ 9

 ِٕطفؼخ ٗٔ 92ٓٗٓ 9ٕٙٔ 92ٔ٘ 1ٓ 91ٖٖ ٕ٘ 9ٖٗٔ ٕٕ

ٔٓ 

٠معَ ِؼؽفخ 

لبثٍخ 

ٌٍزطج١ك 

رؽرجؾ 

ثبزز١بخبد 

اٌّإقكخ 

 اٌزؽث٠ٛخ

 ِزٛقطخ ٔٔ 9ٙٔ1ٓ 9ٙ2ٔ 9ٗ٘ٗ 2ٓ 9ٖٓٗ ٕٙ 9ٖٗٔ ٕٕ

اٌزؼٍُ 

 ٚاالثزىبؼ

ٔٔ 

رس٠ًٛ 

االثزىبؼاد 

اٌؼ١ٍّخ  اٌٝ 

ِكبّ٘بد 

ٍِّٛقخ فٟ 

 ِدب9ٌٗ

 ِزٛقطخ 2 92ٓ2ٓ 922ٔ 9ٖٗٙ ٙ٘ 9ٙٓ٘ 21 ٖٔ ٕٓ

ٕٔ 

اِزالن 

اٌؽغجخ فٟ 

اٌطؽٚج ػٓ 

اٌّأٌٛف ٚ 

اٌزم١ٍعٞ فٟ 

ؽؽذ 

 األفىبؼ9

 ِزٛقطخ 1 9ٙٙٗٓ 921ٔ 9ٖٗٙ ٙ٘ 29ٖٗ 2ٙ 9ٖٗٔ ٕٕ

ٖٔ 

اقزطعَ 

ِعٜ ٚاقغ 

فٟ ِدبي 

اثزىبؼ 

األفىبؼ 

)اٌؼظف 

 اٌػٕٟ٘ (9

 ِزٛقطخ ٓٔ 9ٙ21ٓ 92ٗٔ 9ٖٓٗ ٕٙ 9ٗ٘ٗ 2ٓ 9ٖٗٔ ٕٕ

ٔٗ 

اثزىبؼ أفىبؼ 

خع٠عح ٚ 

غاد ل١ّخ ٚ  

 ِزٛقطخ ٖٔ 9ٙ2ٖٓ 9ٙٗٔ 92ٙٗ 2ٕ 92ٕٗ ٙٙ 9ٗٓٔ ٙٔ
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خ اػبف

رفبط١ً 

خع٠عح ٌفىؽح 

 ِب ٠ٚطٛؼ٘ب

ٔ٘ 

االقزفبظح 

ِٓ ِٛالف 

اٌزؼٍُ غ١ؽ 

 اٌظبئجخ

 ِزٛقطخ ٘ 9ٙٙٗٓ 911ٔ ٖٔ 1ٗ 29ٖٗ 2ٙ 92ٕٗ ٖٓ

ٔٙ 

ر٠ٕٛغ   

أفىبؼٖ 

اٌطبطخ  

ٚرٕم١سٙب 

ثٙعف 

رسك١ٕٙب 

ٌّؼبػفخ 

خٙٛظٖ 

 االثزىبؼ٠خ

 ِٕطفؼخ ٘ٔ 9ٙ2ٖٓ 9ٕ٘ٔ 9٘ٗ٘ 1ٗ 2ٖ ٓٙ 9٘ٙ ٓٔ

( يتضح أف أفراد العينة مف أعضاء ىيئة التدريس، َُبالنظر الى الجدكؿ السابؽ رقـ )    
، كذلؾ ما يعكسو متكفرة بدرجة متكسطة  يركا أف العبارات المتضمنة في ىذا المحكر

 (، حيث كافٔالمتكسط الحسابي لبلستجابة عمى ىذا المحكر كالمكضح بالجدكؿ  رقـ )
(، كىي درجة تكفر متكسطة حيث أنيا تقع حسب مقياس لكرت ٖٖ.ُالمتكسط الحسابي )

( كىي مف فئة االستجابة المتكسطة ،كيمكف تفسير ىذه النتيجة بأف  ِ – ٔٔ.ُالثبلثي )
ىناؾ ضعؼ في التركيز عمى ميارات التعمـ ك البلبتكار ك المتطمبات  أفراد العينة يركف أف
ؿ البرامج األكاديمية ،أك نتيجة االعتماد عمى طرؽ التدريس التقميدية البلزمة لتنميتيا داخ

،فاالىتماـ ينصب عمى المحاضرات التقميدية التي تعتمد عؿ التمقيف دكف أف يككف لممتعمـ  
 (. َُِْأم دكر ،ك قد أكدت ذلؾ دراسة )الحمكة ،

االنصات الجيد   "(  ٔ) ( احتبلؿ العبارة رقـَُكما يتضح مف الجدكؿ السابؽ رقـ )   
(   ََ.ِبمتكسط حسابي ) األكلى في درجة التكفر في المرتبةلمطرؼ األخر دكف مقاطعتو" 

ميارة االنصات مف أىـ الميارات التي كىي درجة تكفر متكسطة ،ك يمكف تفسير ذلؾ  الى أف 
ا عمى الصعيد الميني ، نما أيضن  يتميز بيا أم  شخص ، ليس فقط عمى الصعيد الشخصي كا 
فيي ال تسمح لمفرد فقط بخمؽ مساحة ثقة كتعزز التكاصؿ مع الدكائر االجتماعية المختمفة 
ا تعمؿ عمى تكطيد العبلقات المينية سكاء مع زمبلء العمؿ أك مع العمبلء  نما أيضن فقط ، كا 
باختبلؼ تكجياتيـ . كربما يرجع ذلؾ أف ميارة اإلنصات الجيد يصعب إىماليا اك تجاىميا 

ـ مف عناصر العممية التعميمية التعممية ،كتتمثؿ اىـ مجاالت تطبيؽ ىذه الميارة كعنصر مي
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في تبادؿ المعمكمات مع االخريف كاكتساب المعمكمات مف التفاعؿ داخؿ القاعة الدراسية اك 
 .) ّٕٓ،  ََِٖ،   اية بيئة تعميمية أخرل ك )سعادة

تنكيع   أفكاره الخاصة  ("  ُٔ) رقـ ( احتبلؿ العبارةَُمف الجدكؿ السابؽ رقـ )كيتضح     
كتنقيحيا بيدؼ تحسينيا لمضاعفة جيكده االبتكارية " المرتبة األخيرة بمتكسط حسابي 

( ك يمكف  ٔٔ.ُ -( ك ىي درجة تكفر منخفضة حيث تقع في فئة االستجابة مف )ا ِٓ.ُ)
طرؽ التعميـ  راجع الى اإلعداد التقميدم لمطبلب في الجامعات  كنجد أف تفسير ذلؾ الى

تحتاج دائمان إلى جيكد تطكيرية لمكاكبة المستجدات كالتقنيات كاألنظمة الحديثة التي تمكف 
الطمبة مف تطكير إمكانياتيـ العممية، كالكصكؿ بمستكيات أدائيـ إلى مرحمة اإلبداع كاالبتكار 

 كتقديـ مشاريع عممية جديدة تعكس مدل استيعابيـ لجميع المكاد العممية .
ككانت نتائجو كما ىك النتائج الخاصة بدرجة تكافر محكر ميارات الثقافة الرقمية  -ٓ-ب

 مكضح بالجدكؿ التالي:
(ٔٔخعٚي )  

اٌزىؽاؼاد ٚاٌّزٛقطبد اٌسكبث١خ ٚاالٔسؽافبد اٌّؼ١بؼ٠خ ٚ اٌزؽر١ت ٢ؼاء أفؽاظ اٌؼ١ٕخ زٛي ظؼخخ رٛافؽ ِٙبؼاد اٌثمبفخ 

 اٌؽل١ّخ
 

 اٌؼجبؼاد َ
اٌّزٛقؾ  ؽحوج١ ِزٛقطخ وج١ؽح

 اٌسكبثٟ

االٔسؽاف 

 اٌّؼ١بؼٞ
 اٌزؽر١ت

ظؼخخ 

 % ن % ن % ن  اٌزٛفؽ

اٌثمبفخ 

 اٌّؼٍِٛبر١خ

ٔ 

اٌٝ  اٌٛطٛي

اٌّؼٍِٛبد ِٓ 

ِظبظؼ٘ب 

ثكٌٙٛخ ٚوفبءح 

ِٓ  ٚاٌزأوع أٔٙب

ِظبظؼ ِٛثٛق 

 9ف١ٙب

 ِزٛقطخ ٕٔ 9ٙ2ٔٓ 9ٙ2ٔ 9ٖٙٓ ٙ٘ 91ٔ٘ 1ٓ 9ٙٔٔ 1ٔ

ٕ 

رم٠ُٛ اٌّؼٍِٛبد 

ؽ ٚ ٔشٚٔمع٘ب 

اٌّؼٍِٛخ فٟ اٞ 

 9  ِىبْ

 ِزٛقطخ 1 9ٕٙ2ٓ 91ٔٔ 9ٕٕٗ 1ٙ 9ٕٕٗ 1ٙ 9ٙٔٔ 1ٔ

ٖ 

ظِح  ٚرٛظ١ف 

اٌّؼٍِٛبد 

ٌٍٛطٛي اٌٝ 

فىؽح خع٠عح ِف١عح 

االقزٕزبج  ٚ 

اٌّكزّؽ 

 9ٌٍّؼٍِٛبد

 ِزٛقطخ ٕ 9ٙٓٗٓ 922ٔ 291ٖ ٕ٘ 19ٙٗ 21 9ٙ٘ٔ ٕٗ

ٗ 

ئظؼان زبخزٗ اٌٝ 

اٌّؼٍِٛخ ٚ 

اٌز١ّؿ ث١ٓ اٌطؽق 

اٌّطزٍفخ 

ٌٍسظٛي ػٍٝ 

 اٌّؼٍِٛخ  9

 ِزٛقطخ ٙ 9ٙٗٙٓ 911ٔ 91ٔ٘ 1ٓ 91ٖٖ 1٘ 9ٕٗٔ ٕٕ

٘ 

رسع٠ع ِٛالغ 

اٌّؼٍِٛبد 

ٚو١ف١خ اٌٛطٛي 

ٚ اٌّمبؼٔخ  ئ١ٌٙب

ث١ٓ اٌّؼٍِٛبد ٚ 

 9  رم١١ّٙب

 ِزٛقطخ ٘ 9ٙٗٓ 92ٕٔ 9ٙٓ٘ 21 9ٕٖ٘ ٓ٘ 92ٙٔ ٕٙ
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ٙ 

فُٙ ٚرطج١ك 

اٌمؼب٠ب االضالل١خ 

ٚاٌمب١ٔٛٔخ 

اٌّؽرجطخ 

ٌٝ ثبٌٛطٛي ا

اٌّؼٍِٛبد 

 9ٚاقزطعاِٙب 

 ِزٛقطخ ٔ 9ٙٗٓ 9ٕٓٓ 9٘ٓٗ ٗٙ 9٘٘ٗ 2ٓ ٖٔ ٕٓ

2 

اظاؼح رعفك 

اٌّؼٍِٛبد ِٓ 

اٌّظبظؼ 

اٌّزٕٛػخ 

 ٚاٌٛاقؼخ

 ِزٛقطخ ٗ 9ٙٙٓ 92٘ٔ 9ٙٔٗ ٗٙ 91ٙٗ 2ٕ 9ٙٔٔ 1ٔ

 

اٌثمبفخ 

 اإلػال١ِخ

1 

رٛػر أقجبة 

ثٕبء اٌؽقبٌخ 

اإلػال١ِخ ٚ 

 أ٘عافٙب 9

 ِزٛقطخ ٕ 9ٙ2ٓ 922ٔ 91ٖٖ ٕ٘ 29ٗٗ 2ٙ 91ٙٔ ٕٙ

2 

رؼ١ّٓ اٌم١ُ فٟ 

اٌؽقبئً 

 اإلػال١ِخ9

 ِٕطفؼخ ٙٔ 9ٙ2ٖٓ 9ٕ٘ٔ 9ٕٙٗ ٙٙ 29ٗٗ 2ٙ 291 ٕٔ

ٔٓ 

اضز١بؼ اٌٛق١ٍخ 

اإلػال١ِخ 

إٌّبقجخ 

ٌّٛػٛع 

اٌؽقبٌخ ٚ 

 ِزٍم١ٙب

 ِزٛقطخ ٕٔ 9ٙٔ1ٓ 9ٙ2ٔ 91ٙٗ 2ٕ 9ٕٓٗ ٕٙ ٖٔ ٕٓ

ٔٔ 

اظاؼح رعفك 

اٌّؼٍِٛبد ٚ 

اٌؽقبئً 

 االػال١ِخ ِٓ

ِظبظؼ٘ب 

 اٌّزٕٛػخ

 ِزٛقطخ ٓٔ 92ٓ2ٓ 922ٔ 9ٖٔ٘ ٗ٘ 9ٙٓ٘ 1٘ 9ٖٗٔ ٕٕ

 

رم١ٕخ 

ثمبفخاٌّؼٍٛ

ِبد 

 ٚاالرظبي

ٕٔ 

 ٚاٌجسث اٌزظفر

 اٌج١بٔبد ٚفؽؾ

 ٚاٌّؼٍِٛبد

 ٚاٌّسزٜٛ

 اٌؽل9ّٟ

 ِزٛقطخ 2 9ٙٙٗٓ 921ٔ 29ٗٗ 2ٙ 2ٖ ٓٙ 9ٙٔٔ 1ٔ

ٖٔ 

 اٌج١بٔبد رم١١ُ

 ٚاٌّؼٍِٛبد

 ٚاٌّسزٜٛ

 اٌؽل9ّٟ

 ِزٛقطخ ٔٔ 9ٙ21ٓ 92ٗٔ 91ٕٗ 1ٙ 9ٕٙٗ ٙٙ ٖٔ ٕٓ

ٔٗ 

 اٌّسزٜٛ ظِح

 ٚئػبظح اٌؽلّٟ

ط١بغزٗ 

 ٌالقزفبظح ِٕٗ 9

 ِٕطفؼخ ٗٔ 9ٙ2ٖٓ 9ٙٗٔ 9ٕٖٙ ٙ٘ 91ٔ٘ 1ٓ 9ٙٔٔ 1ٔ

ٔ٘ 

االقزفبظح ِٓ 

اظٚاد ٚرم١ٕبد 

اٌّؼٍِٛبد 

ٚاالرظبالد فٝ 

 رط٠ٛؽ رؼٍّٗ

 ِزٛقطخ ٙ 9ٙٙٗٓ 911ٔ 9٘٘ٗ 2ٓ 9٘ٔٗ ٗٙ ٖٔ ٕٓ

ٔٙ 

د أزبج رم١ٕب

ارظبي ركبػع 

االضؽ٠ٓ ػٍٝ 

 اٌزؼٍُ ٚاٌجسث 9

 ِٕطفؼخ ٗٔ 92ٓٗٓ 9ٕٙٔ 291ٖ 1٘ 9ٙٓ٘ 21 9ٙٔٔ 1ٔ

( يتضح أف أفراد العينة مف أعضاء ىيئة التدريس ،  ُُبالنظر الى الجدكؿ السابؽ رقـ )    
، كذلؾ ما يعكسو متكفرة بدرجة متكسطة  يركا أف الميارات المتضمنة في ىذا المحكر

( ، حيث كاف ٔالحسابي لبلستجابة عمى ىذا المحكر كالمكضح بالجدكؿ  رقـ )المتكسط 
( ، كىي درجة تكفر متكسطة حيث أنيا تقع حسب مقياس لكرت َٕ.ُالمتكسط الحسابي )
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)التكبي ك ( كىي مف فئة االستجابة المتكسطة ،ك اتفقت مع دراسة ِ– ٔٔ.ُالثبلثي )
ب الجامعات األردنية لميارات الثقافة الرقمية ( في أف درجة امتبلؾ طبل  َُِٔالقكاعير،

( في أف درجة امتبلؾ طبلب كمية التربية   َُُِكانت متكسطة ،  كدراسة  )صاصيبل ،
جامعة دمشؽ لمميارات التكنكلكجية متكسطة ، كيمكف تفسير ذلؾ الى أف الطبلب في حاجة 

 تقبؿ .ماسة لتنمية ميارات الثقافة الرقمية مف أجؿ ميف ككظائؼ المس
فيـ كتطبيؽ القضايا ( "ٔ)( احتبلؿ العبارة رقـ ُُكما يتضح مف الجدكؿ السابؽ رقـ )    

األكلى في  في المرتبة ."االخبلقية كالقانكنية المرتبطة بالكصكؿ الى المعمكمات كاستخداميا 
  كىي درجة تكفر متكسطة ، ك يمكف تفسير ذلؾ(   ََ.ِبمتكسط حسابي ) درجة التكفر

فع مستكل كعي الطالب بالقضايا األخبلقية ذات الصمة بتكنكلكجيا المعمكمات، كتنمية ر الى 
قدراتو عمى فيـ كتحميؿ أسباب تمؾ القضايا كنتائجيا مف األشياء الميمة الي يتـ التركيز 

 عمييا في اآلكنة االخيرة .
لقيـ في تضميف ا( " ٗ) ( احتبلؿ العبارة رقـُُمف الجدكؿ السابؽ رقـ )كيتضح      

( ك ىي درجة تكفر منخفضة  ِٓ.ُالمرتبة األخيرة بمتكسط حسابي ) الرسائؿ اإلعبلمية."
راجع الى  عممية  ( ك يمكف تفسير ذلؾ الى ٔٔ.ُ -حيث تقع في فئة االستجابة مف )ا

تنمية الكعي بالتربية االعبلمية مفقكدة في مؤسساتنا التعميمية عمى اختبلؼ مستكياتيا رغـ 
لتربية باتت عنصران ميمان في ظؿ زخـ إعبلمي بمضاميف ليا أيدكلكجيات ال تخدـ أف ىذه ا

مصالح النشء كالشباب.. كتؤثر سمبان عمى أفكارىـ كخمفياتيـ المعرفية كالثقافية؛ لذلؾ كمف 
منطمؽ ما يتصؼ بو العصر الحالي مف تطكر سريع في االعبلـ الرقمي.. يجب خمؽ جيؿ كاعو 

 يان لبناء مستقبؿ أفضؿ .محصفو فكريان ،كعمم
نتائجو كما ىك  ككانت العمؿ،تكافر محكر ميارات الحياة ك  الخاصة بدرجةالنتائج  ٔ-ب

 مكضح بالجدكؿ التالي:
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 (ٕٔخعٚي )

اٌزىؽاؼاد ٚاٌّزٛقطبد اٌسكبث١خ ٚاالٔسؽافبد اٌّؼ١بؼ٠خ ٚ اٌزؽر١ت ألؼاء أفؽاظ اٌؼ١ٕخ زٛي ظؼخخ 

 رٛافؽ ِٙبؼاد اٌس١بح ٚ اٌؼًّ

 
 اٌؼجبؼاد َ

اٌّزٛقؾ  ل١ٍٍخ ِزٛقطخ وج١ؽح

 اٌسكبثٟ

االٔسؽاف 

 اٌّؼ١بؼٞ
 اٌزؽر١ت

ظؼخخ 

 اٌزٛفؽ

  % ن % ن % ن 

اٌّؽٚٔخ 

 ٚاٌزى١ف

ٔ 

رظٛؼ ؽؽق خع٠عح 

ٌسً اٌّشىالد 

اٌسب١ٌخ ٚ اقزثّبؼ 

اٌزغػ٠خ اٌؽاخؼخ 

 ثفبػ١ٍخ

 ِزٛقطخ ٙ 9ٙ22ٓ 92ٖٔ 9ٕٓٗ ٕٙ 191ٗ 2ٕ ٖٔ ٕٓ

ٕ 

أضػ  اٌمؽاؼاد ثؼع 

اٌزفى١ؽ اٌؼ١ّك ِٓ 

 خ١ّغ اٌدٛأت9

 ِزٛقطخ 1 9ٖٙٗٓ 92ٔٔ 2ٖ ٓٙ 9ٙٙ٘ 21 9ٗٓٔ ٙٔ

ٖ 

رمجً االٔزمبظ ِٓ 

غ١ؽُ٘ ثظعؼ 

ؼزت, ٌٍزسك١ٓ 

ِٓ ِزكٜٛ أظائُٙ 

9 

 ِٕطفؼخ ٖٔ 9ٕٙٙٓ 9ٙ٘ٔ 9ٗ٘ٗ 2ٓ 9ٕٗٗ 1ٙ 9ٗٓٔ ٙٔ

ٗ 

اٌّؽٚٔخ فٟ ارطبغ 

اٌمؽاؼاد ِغ فؽ٠ك 

ٚ اٌزؼبًِ  اٌؼًّ

 ِغ األضطبء

 ِٕطفؼخ ٗٔ 9ٙ1ٗٓ 9ٙٗٔ 9ٗ٘ٗ 2ٓ 9ٕٗٗ 1ٙ 9ٗٓٔ ٙٔ

اٌّجبظؼح ٚ 

اٌزٛخٗ 

 اٌػارٟ

٘ 

ٚػغ أ٘عاف 

ٚاالقزفبظح   ِسعظح

ِٓ اٌّؼبؼف 

اٌكبثمخ ٚؼثطٙب 

 ثبٌّؼؽفخ اٌسب١ٌخ

 ِٕطفؼخ ٕٔ 9ٙ٘ٓ 9ٙٙٔ 2ٖ ٓٙ 1ٗ 2ٗ ٖٔ ٕٓ

ٙ 

االػطالع 

ثّكئ١ٌٛخ أوثؽ 

ٔسٛ رؼٍّٗ ِٚب 

٠زٛلؼٗ ِٓ ػبئع 

 ٘ػا اٌزؼٍُ

 ِزٛقطخ 2 92ٙٓ 92ٕٔ 92ٙٗ 2ٕ 91ٖٖ ٕ٘ 29٘ٔ ٖٓ

2 

اٌزؼٍُ غارٟ 

اٌزٛخ١ٗ أٚ 

اٌزٛخ١ٗ اٌػارٟ ئٌٝ 

 .اٌزؼٍُ

 ِزٛقطخ ٕ 9ٙ2ٓ 912ٔ 9ٕٖٔ ٓٗ 9ٙٓ٘ 21 19ٕٔ 1ٕ

االخزّبػ١خ 

ٚفُٙ 

اٌثمبفبد 

 اٌّزؼعظح

1 

فُٙ ٌٍثمبفبد 

ٚاٌم١ُ اٌّطزٍفخ 

ٚاززؽاَ ٘ػٖ 

 االضزالفبد

 ِزٛقطخ ٔ 9ٙ2ٓ 911ٔ 9ٖٔ٘ ٗ٘ 29ٗٗ 2ٙ 9ٙ٘ٔ ٕٗ

2 

رٛخ١ٗ اٌكٍٛن 

ثأقٍٛة ِسزؽَ 

9ِٟٕٙٚ 

 ِزٛقطخ ٗ 9ٙٙٓ 92٘ٔ 29ٖٙ 1٘ 29ٗٗ 2ٙ ٖٔ ٕٓ

ٔٓ 

ِشبؼوخ األضؽ ف١ّب 

٠ٕبقجٗ ٠ٚزّكك ِغ 

ظ٠ٕٗ ِٚؼزمعارٗ 

 .ٚل١ّٗ

 ِزٛقطخ ٖ 9٘2ٓ 922ٔ 292ٕ ٙٗ ٔٙ 2ٗ 29ٔ ٗٔ

ٔٔ 

االقزدبثخ ثؼم١ٍخ 

ِزفزسخ ٌم١ُ ٚ 

 أفىبؼ ِطزٍفخ

 ِزٛقطخ 2 9ٙٔٓ 9ٙ2ٔ 9ٙٔٗ ٗٙ 1ٗ 2ٗ 9ٗٓٔ ٙٔ

االٔزبخ١خ ٚ 

 اٌّكبءٌخ

ٕٔ 

٠شبؼن فٟ اٌؼًّ 

ثٕشبؽ ٚ ظلخ ٚ 

٠ع٠ؽ ٚلزٗ خ١عا ٚ 

 ٠ىْٛ ِسً ثمخ

 ِزٛقطخ 2 9ٙ2ٓ 9ٙ2ٔ 91ٕٗ ٙٙ 9٘٘ٗ 2ٓ 92ٔٔ 1ٔ

ٖٔ 

ِؽالجخ رؼٍّٗ 

ٚرم١١ّٗ ٌّؽازً 

رمعِٗ فٟ اٌزؼٍُ 

ٚاوزكبة اٌّؼبؼف 

 ٚاٌّٙبؼاد

 خِٕطفؼ ٖٔ 9ٙ1ٓ 9ٙٙٔ 191ٗ 2ٕ 9ٕٕٗ ٕٙ ٖٔ ٕٓ

 ِزٛقطخ 2 9ٙٔٓ 9ٙ2ٔ 91ٕٗ ٙٙ 9٘٘ٗ 2ٓ 92ٔٔ 1ٔفُٙ ٌٍثمبفبد  ٗٔاٌم١بظح ٚ 
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ٚاٌم١ُ اٌّطزٍفخ  اٌّكإ١ٌٚخ

ٚاززؽاَ ٘ػٖ 

 االضزالفبد

ٔ٘ 

رٛخ١ٗ اٌكٍٛن 

ثأقٍٛة ِسزؽَ 

9ِٟٕٙٚ 

 ِزٛقطخ ٘ 9ٙٗٓ 92ٗٔ 2ٖ ٓٙ 9ٙٓ٘ 21 9ٗٓٔ ٙٔ

ٔٙ 

قجبق ٌٍّجبظؼح 

ٌٚإلثعاع 

ٌٚالقزىشبف 

ٚوكت اٌطجؽاد 

 ٠عحاٌدع

 ِٕطفؼخ ٘ٔ 9ٙ1ٓ 9ٖٙٔ 19ٔٗ 2ٗ 9ٕٕٗ ٕٙ 92ٔٔ 1ٔ

( يتضح أف أفراد العينة مف أعضاء ىيئة ُِبالنظر الى الجدكؿ السابؽ رقـ )
، كذلؾ ما متكفرة بدرجة متكسطة  التدريس، يركا أف الميارات المتضمنة في ىذا المحكر

( ، حيث ٔدكؿ  رقـ )يعكسو المتكسط الحسابي لبلستجابة عمى ىذا المحكر كالمكضح بالج
( ، كىي درجة تكفر متكسطة حيث أنيا تقع حسب مقياس ُٕ.ُكاف المتكسط الحسابي )

، كيمكف تفسير ذلؾ الى أف  ( كىي مف فئة االستجابة المتكسطةِ– ٔٔ.ُلكرت الثبلثي )
ت البلزمة لميف ك الجامعة تركز عمى المناىج التقميدية ، ك ليس إكساب الطبلب الميارا

 ذلؾ .( (َُِٔالقكاعير ،، ك قد أكدت ذلؾ دراسة )التكبي ك  المستقبؿكظائؼ 
" فيـ لمثقافات كالقيـ ( ٖ)( احتبلؿ العبارة رقـُِكما يتضح مف الجدكؿ السابؽ رقـ )

بمتكسط حسابي  األكلى في درجة التكفر في المرتبةالمختمفة كاحتراـ ىذه االختبلفات" 
التطكرات الكبيرة في راجع الى  كف تفسير ذلؾكىي درجة تكفر متكسطة ، ك يم(  ٖٖ.ُ)

تكنكلكجيا االتصاالت متمثمة في شبكة اإلنترنت  التي ساعدت عمى فتح قنكات اتصاؿ دكف 
 كسيط لفيـ الثقافات ك احتراـ االختبلفات.

سباؽ لممبادرة كلئلبداع ("  ُٔ( احتبلؿ العبارة رقـ)ُِمف الجدكؿ السابؽ رقـ )كيتضح      
( ك ىي درجة  ّٔ.ُالمرتبة األخيرة بمتكسط حسابي )" ؼ ككسب الخبرات الجديدةكلبلستكشا

راجع الى  ( كيمكف تفسير ذلؾ الى ٔٔ.ُ -تكفر منخفضة حيث تقع في فئة االستجابة مف )ا
المؤسسات التعميمية ليس ليا دكر في تنمية ميارة االبداع ك االستكشاؼ نتيجة المناىج 

الحفظ ك التمقيف ، ك التعتمد عمى اكساب تمؾ الميارات ، ك ال بد التقميدية التي تعتمد عمى 
مف تطكير النظـ التعميمية بما يتناسب مع التطكرات الحادثة في عصر الثكرة الصناعية الرابعة 

 ( . َُُِكدراسة )صاصيبل ، ، (Miller,2009)، كقد أكد  ذلؾ  ُِ، ك القرف 
نة حكؿ درجة أىمية المتطمبات البلزمة لتنمية الميارات ثانيا : النتائج الخاصة بآراء افراد العي

 البلزمة لئلعداد لميف ك كظائؼ المستقبؿ ،كمدل تكفرىا لمكاكبة الثكرة الصناعية الرابعة .
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حيث تـ حساب المتكسطات كاالنحرافات المعيارية كالترتيب كدرجة األىمية ألبعاد محكر  
كسكؼ  لميف ككظائؼ المستقبؿ ، كمدل تكفرىا ، متطمبات  تنمية الميارات البلزمة لئلعداد

يتـ عرض النتائج كفؽ مستكييف األكؿ عرض النتائج الخاصة بالمجاالت ككؿ ، كالثانى 
 .يعرض النتائج الخاصة بمتطمبات تنمية الميارات )عبارات ( كؿ مجاؿ مف تمؾ المجاالت 

ات كاالنحرافات المعيارية عرض النتائج الخاص بالمجاالت ككؿ ، حيث تـ حساب المتكسط -أ
كالترتيب كدرجة األىمية لمجاالت المتطمبات البلزمة لئلعداد  لميف ك كظائؼ المستقبؿ ، 

 :كمدل تكفرىا ، ككانت النتائج عمى النحك المعركض فى الجدكؿ التالى
 (ٖٔخعٚي )

أفؽاظ اٌؼ١ٕخ زٛي  اٌّزٛقطبد اٌسكبث١خ, ٚاالٔسؽافبد اٌّؼ١بؼ٠خ, ٚظؼخخ اٌّٛافمخ , ٚاٌزؽر١ت ٢ؼاء 

 ظؼخخ ا١ّ٘خ ٚظؼخخ رٛفؽ ِزطٍجبد ر١ّٕخ رٍه  اٌّٙبؼاد وىً
 ِزطٍجبد

 ر١ّٕخ اٌّٙبؼاد

 ظؼخخ اٌزٛفؽ ظؼخخ اال١ّ٘خ

اٌّزٛقؾ 

 اٌسكبثٟ

االٔسؽاف 

 اٌّؼ١بؼٜ

ظؼخخ 

 األ١ّ٘خ

اٌّزٛقؾ  اٌزؽر١ت

 اٌسكبثٟ

االٔسؽاف 

 اٌّؼ١بؼٞ

ظؼخخ 

 اٌزٛفؽ

 اٌزؽر١ت

 ٘ ِزٛقطخ 9٘ٔٓ 922ٔ ٘ وج١ؽح 9ٖٙٓ 92ٕٓ أ٘عاف اٌزؼ١ٍُ اٌدبِؼٟ

 ٗ ِزٛقطخ 9٘ٙٓ 921ٔ ٘ وج١ؽح 9ٙ٘ٓ 92ٕٓ ث١ئخ اٌزؼٍُ

 ٔ ِزٛقطخ 9٘ٓٓ 91ٗٔ ٕ وج١ؽح 9ٙٔٓ 92ٕٕ أػؼبء ١٘ئخ اٌزعؼ٠ف

إٌّب٘ح ٚ اٌّمؽؼاد 

 اٌعؼاق١خ

 ٕ ِزٛقطخ 9٘٘ٓ 91ٕٔ ٗ وج١ؽح 9ٕٙٓ 92ٕٔ

 ٖ ِزٛقطخ 9٘1ٓ 91ٔٔ ٕ وج١ؽح 9ٙٓٓ 92ٕٕ اٌطالة

ٌشؽاوخ ِغ ا 

اٌّإقكبد االٔزبخ١خ ٚ 

 اٌظٕبػ١خ

 ٙ ِزٛقطخ 9٘2ٓ 9ٙٙٔ ٔ وج١ؽح 9ٖٗٓ 91ٕٓ

  ِزٛقطخ 92٘ٓ 9ٙ1ٔ  وج١ؽح 9ٖٙٓ 92ٖٕ اٌّدّٛع

حكؿ درجة  أىمية بنكد ( يتضح  أف آراء أفراد العينة ُّبالنظر الى الجدكؿ رقـ )
مما يشير إلى أف أفراد العينة ، ، كانت ميمة بدرجة كبيرة  ككؿمتطمبات تنمية   الميارات بعد 

المتطمبات الخاصة بتنمية الميارات البلزمة لئلعداد لميف ككظائؼ  يجمعكف عمي أىمية
المستقبؿ ، ك يمكف تفسير استنادا  الى أف أفراد العينة مف أعضاء ىيئة التدريس ، يركف أف 

يمكف تفسير ذلؾ  الميارات البلزمة لميف ك كظائؼ المستقبؿ متكفرة بدرجة متكسطة ، كما
يرجع الى أف إكساب الطبلب الميارات البلزمة لميف ك كظائؼ المستقبؿ ضركرة حتى ييحقؽ 
طبلبنا النجاح في القرف الكاحد ك العشريف ، فيـ بحاجة إلى مجمكعة مف الميارات األساسية 

كتطكيرىا ، كلكي يتمكف الطمبة مف استعماؿ ىذه الميارات في المستقبؿ ينبغي التركيز عمييا 
مما يستمـز اعادة  في كؿ ما يمكف أف يمر بو المتعٌمـ مف تفاعؿو دراسي كخبراتو في التعميـ ،

النظر في النظاـ التعميمي ككؿ كمحاكلة تطكيره حتي يتناسب مع معطيات العصر، كىك ما 
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( كدراسة  ََُِذلؾ كؿ مف دراسة )الحريرم ، ( ، كك َُِْأكدت عميو دراسة )الحمكة ،
 .(  ََِٔب ، )ديا

كما أشارت النتائج الى أنو عمى الرغـ مف إف أفراد العينة يركا اف معظـ المتطمبات 
التى تضمنيا االستبياف ميمة بدرجة كبيرة ، اال انيـ يركا فى الكقت نفسو اف درجة تكافرىا 

مؿ كانت بدرجة متكسطة ، كىك ما يتطمب ضركرة أف تقـك الجامعة باتخاذ كافة االجراءات لمع
عمى تكفيرىا بدرجة كبيرة كبالشكؿ الذل يمكف أف يكسب طبلبيا الميارات التى تعدىـ لميف 

 ككظائؼ المستقبؿ فى ظؿ الثكرة الصناعية الرابعة.  
ٍكؿ درجة )أىمية  -ب ،  تكفر (عبارات كؿ محكر كما النتائج الخاصة بآرىاء أٍفرىاد العىيِّنىة حى
 : يمى
ٍكؿ درجة أىمية متطمبات تنمية الميارات الخاصة  النتائج الخاصة بآرىاء -ُ-ب أٍفرىاد العىيِّنىة حى

 بأىداؼ التعميـ الجامعي 
الخاصة بآرىاء أٍفرىاد العىيِّنىة حكؿ درجة أىمية متطمبات تنمية الميارات الخاصة  النتائج -ِ-ب

 ببيئة التعمـ.
ٍكؿ درجة أى - ّ-ب مية متطمبات تنمية الميارات النتائج الخاصة بآرىاء أٍفرىاد العىيِّنىة حى

 التدريس.الخاصة بأعضاء ىيئة 
ٍكؿ درجة أىمية متطمبات ت - ْ-ب نمية الميارات النتائج الخاصة بآرىاء أٍفرىاد العىيِّنىة حى

 األنشطة الطبلبية الخاصة بالمناىج ك 
ٍكؿ درجة أىمية متطمبات تنمية ا - ٓ-ب لميارات النتائج الخاصة بآرىاء أٍفرىاد العىيِّنىة حى

 الخاصة بالطبلب .
ٍكؿ درجة أىمية متطمبات  تنمية الميارات الخاصة  ٔ-ب النتائج الخاصة بآرىاء أٍفرىاد العىيِّنىة حى

 بالشراكة مع المؤسسات االنتاجية ك الصناعية .
ٍكؿ درجة تكفر متطمبات تنمية الميارات الخاصة  ٕ-ب النتائج الخاصة بآرىاء أٍفرىاد العىيِّنىة حى

 داؼ التعميـ الجامعي بأى
النتائج الخاصة بآرىاء أٍفرىاد العىيِّنىة حكؿ درجة تكفر متطمبات تنمية الميارات الخاصة  ٖ-ب

 ببيئة التعمـ.
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ٍكؿ درجة تكفر متطمبات تنمية الميارات الخاصة  ٗ-ب النتائج الخاصة بآرىاء أٍفرىاد العىيِّنىة حى
 بأعضاء ىيئة التدريس .

ٍكؿ درجة تكفر متطمبات تنمية الميارات الخاصة  النتائج الخاصة َُ-ب بآرىاء أٍفرىاد العىيِّنىة حى
 بالمناىج ك األنشطة الطبلبية 

ٍكؿ درجة تكفر متطمبات تنمية الميارات الخاصة  ُُ-ب النتائج الخاصة بآرىاء أٍفرىاد العىيِّنىة حى
 بالطبلب.

ٍكؿ د ُِ-ب رجة تكفر متطمبات  تنمية الميارات الخاصة النتائج الخاصة بآرىاء أٍفرىاد العىيِّنىة حى
 بالشراكة مع المؤسسات االنتاجية ك الصناعية .

ٍكؿ درجة أىمية متطمبات تنمية الميارات الخاصة  -ُ-ب النتائج الخاصة بآرىاء أٍفرىاد العىيِّنىة حى
 ككانت نتائجو كما ىك مكضح بالجدكؿ التالي:بأىداؼ التعميـ الجامعي 

 (ٗٔخعٚي )

اؼاد ٚ اٌّزٛقطبد اٌسكبث١خ ٚاالٔسؽافبد اٌّؼ١بؼ٠خ ٚاٌزؽر١ت ألؼاء اٌؼ١ٕخ زٛي ظؼخخ األ١ّ٘خ ٌّزطٍجبد اٌزىؽ

 ر١ّٕخ اٌّٙبؼاد اٌطبطخ ثأ٘عاف اٌزؼ١ٍُ اٌدبِؼٟ

 اٌؼجبؼاد اٌؽلُ

 ِٕطفؼخ ِزٛقطخ وج١ؽح
اٌّزٛقؾ 

 اٌسكبثٟ

االٔسؽاف 

 اٌّؼ١بؼٞ
 اٌزؽر١ت

ظؼخخ 

 األ١ّ٘خ
 % ن % ن % ن

ٔ 
١خ اإلثعاع رّٕ

 ٚ االثزىبؼ
 وج١ؽح ٗ 9ٙٗٓ 92ٕٔ 9ٗٓٔ ٙٔ 291 ٕٔ 1ٔ91 ٕٙٔ

ٕ 

اوكبة  ٚ 

رعؼ٠ت اٌطالة  

ػٍٝ اٌّٙبؼاد  

اٌّطٍٛثخ 

اٌّكزمجً  ٚ 

ٌٍؼ١ش فٟ 

 9ٕٔاٌمؽْ 

 وج١ؽح ٘ 9ٕٙٓ 9ٙ2ٕ 92ٔٔ 1ٔ 291 ٕٔ 1ٓ9٘ ٕٗٔ

ٖ 

ِزبثؼخ 

ِزطٍجبد  

قٛق اٌؼًّ 

اٌزٟ رزّبشٝ 

ِغ اٌزطٛؼ 

اٌٙبئً اٌػٞ 

 ٌؼب٠ٌُشٙعٖ ا

 فٟ اٌّكزمجً 9

 وج١ؽح ٘ 9ٙ٘ٓ 9ٙ2ٕ 9ٗٓٔ ٙٔ 9ٗٓٔ ٙٔ 229ٕ ٕٕٔ

ٗ 

رٍج١خ 

االزز١بخبد 

اٌفؽظ٠خ 

ٌٍطالة  

)اٌزؼ١ٍُ 

 اٌزفؽ٠عٞ  (

 وج١ؽح ٔ 9ٙٔٓ 92ٕٗ 29ٔ ٗٔ 291 ٕٔ 1ٖ9ٔ 1ٕٔ
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٘ 

اوكبة اٌطالة 

اٌّٙبؼا 

اٌزىٌٕٛٛخ١خ 

ٚاٌزم١ٕخ 

اٌّؽرجطخ 

ثزطج١مبد 

اٌثٛؼح 

اٌظٕبػ١خ 

 .اٌؽاثؼخ 

 وج١ؽح ٔ 9ٙٔٓ 92ٕٗ 29ٔ ٗٔ 291 ٕٔ 1ٖ9ٔ 1ٕٔ

ٙ 

رط٠ٛؽ 

األ٘عاف 

ٌّٛاوجخ 

ازز١بخبد 

اٌّدزّغ 

 اٌّكزمج١ٍخ

 وج١ؽح ٔ 9ٙ٘ٓ 92ٕٗ 92ٔٔ 1ٔ 9ٕٙ ٗ 1٘92 ٕٖٔ

2 

اْ ٠زى١ف ٚ 

٠زدبٚة 

اٌطالة ِغ 

اٌزطٛؼ ٚ 

اٌزغ١ؽ فٟ ٘ػا 

 اٌؼظؽ

 وج١ؽح 2 9ٙ2ٓ 9ٙ1ٕ ٖٔ ٕٓ 9٘ٙ ٓٔ 1ٓ9٘ ٕٗٔ

1 

رؽق١ص ِجعأ 

ؽ  اٌزؼٍُ اٌّكزّ

ٚ اٌزؼٍُ ِعٜ 

اٌس١بح 

ٚاالػزّبظ ػٍٝ 

اقب١ٌت اٌزؼٍُ 

 اٌػارٟ

 وج١ؽح 2 9ٙ2ٓ 9ٙ1ٕ ٖٔ ٕٓ 9٘ٙ ٓٔ 1ٓ9٘ ٕٗٔ

( أف آراء أفراد العينة حكؿ درجة أىمية عبارات محكر  ُْيتضح مف الجدكؿ رقـ )
كذلؾ ما يعكسو المتكسط الحسابي لبلستجابة عمى ىذا أىداؼ التعمـ ككؿ كانت كبيرة ، 

( ، كيمكف تفسير ذلؾ راجع الى أنو ال يمكف اكساب ُّ) كالمكضح بالجدكؿ رقـ المحكر
الطبلب الميارات البلزمة لميف ك كظائؼ المستقبؿ عف طريؽ االعتماد عمى نظـ التعميـ 

 التقميدية ، كانما يجب اف يتـ تغيرتمؾ النظـ ،ك تغيير األىداؼ.
تمبية االحتياجات الفردية لمطبلب  ( " ْ) ( أف العبارة رقـ ُْكيتضح مف الجدكؿ رقـ )     

( "اكساب الطبلب الميارات التكنكلكجية كالتقنية  ٓ)التعميـ التفريدم("، ك العبارة رقـ )
، جاءت في المرتبة األكلى مف حيث درجة  "المرتبطة بتطبيقات الثكرة الصناعية الرابعة 

بة الكبيرة ، ك يمكف تفسير ذلؾ ( ، ك يقع في فئة االستجا ْٕ.ِاألىمية بمتكسط حسابي )
 العممية تحكيؿ اإلجراءات بيدؼ مف مجمكعة اتخاذ يعني التعميـ  تفريديرجع الى أف 

 متعمـ كؿ يصبح كبيذا فردم بشكؿ التدريس إلى المجمكعات بنظاـ التدريس مف التعميمية
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 كمناىج برامج تصميـ خبلؿ مف ، كذلؾ فرد كؿ خصائص مع يتناسب  في متفردا أك فريدا
 أف يمكف ككذلؾ الكاحد، التعميـ نمكذج إنياء يساعد عمى مما المتعمـ الفرد قدرات عمى تعتمد
 دمج خبلؿ مف االصطناعي الذكاء استخداـ عف طريؽ اإلنساني الذكاء زيادة إلى يؤدم

اآللة  ، كىذا يتطمب أف يتـ اكساب الطبلب ميارات الثقافة الرقمية ، ك ىذا ما  مع المتعمميف
 (، َُِٗ(  ، كىذا ما أكدتو دراسة )عبد العزيز ،  ٖأشار إليو أفراد العينة في الجدكؿ رقـ )

"أف يتكيؼ ك يتجاكب الطبلب مع (  ٕ( أف العبارة رقـ) ُْكيتضح مف الجدكؿ رقـ )     
ترسيخ مبدأ التعمـ المستمر  ك التعمـ ( " ٖ" ،ك العبارة رقـ )التطكر ك التغير في ىذا العصر

رتبة األخيرة بمتكسط حسابي " في المالحياة كاالعتماد عمى اساليب التعمـ الذاتي مدل
، ك يقع في فئة االستجابة الكبيرة ، كيمكف تفسيرذلؾ الى أف استجابات أفراد العينة ( ٖٔ.ِ)

 ( ركزكا عمى أىمية اكساب الطبلب تمؾ الميارات . ٗك المكضحة بالجدكؿ رقـ  )
رىاء أٍفرىاد العىيِّنىة حكؿ درجة أىمية متطمبات تنمية الميارات الخاصة النتائج الخاصة بآ -ِ-ب

 ككانت نتائجو كما ىك مكضح بالجدكؿ التالي:ببيئة التعمـ 
 (٘ٔخعٚي ؼلُ ) 

ي ظؼخخ أ١ّ٘خ   ْٛ اٌزىؽاؼاد ٚ اٌّزٛقطبد اٌسكبث١خ ٚاالٔسؽافبد اٌّؼ١بؼ٠خ ٚاٌزؽر١ت ألؼاء اٌؼ١ٕخ َز

 طبطخ ثج١ئخ اٌزؼٍُِزطٍجبد ر١ّٕخ اٌّٙبؼاد اٌ

 اٌؼجبؼاد اٌؽلُ

 ل١ٍٍخ ِزٛقطخ وج١ؽح
اٌّزٛقؾ 

 اٌسكبثٟ

االٔسؽاف 

 اٌّؼ١بؼٞ
 اٌزؽر١ت

ظؼخخ 

 األ١ّ٘خ
 % ن % ن % ن

ٔ 

رس٠ًٛ  ث١ئخ 

اٌزؼٍُ اٌٝ ث١ئخ 

 فؼبٌخ ٚ خػاثخ

 وج١ؽح ٙ 9ٙ2ٓ 9ٙ1ٕ 92ٔٔ 1ٔ 29ٔ ٗٔ 229ٕ ٕٕٔ

ٕ 

ركّر  ث١ئخ  

اٌزؼٍُ ثبٌزٛاطً 

فٟ أٞ ٚلذ ٚ 

 أٞ ِىبْ

 وج١ؽح ٙ 9ٙ2ٓ 9ٙ1ٕ ٖٔ ٕٓ 9٘ٙ ٓٔ 1ٓ9٘ ٕٗٔ

ٖ 

ركّر 

ٌٍّزؼ١ٍّٓ 

ثبٌّشبؼوخ فٟ 

 اٌزؼٍُ

 وج١ؽح ٖ 9ٙ٘ٓ 92ٖٕ 92ٔٔ 1ٔ 92ٖ ٙ 1ٖ9ٗ ٖٓٔ

ٗ 

ركّر ٌٍّزؼٍُ 

ثبٌّٕبلشخ ٚ 

اٌّشبؼوخ فٟ 

ثٕبء ِدزّغ 

 اٌّؼؽفخ

 وج١ؽح ٔ 9ٙ٘ٓ 92ٕٗ 92ٔٔ 1ٔ 9ٕٙ ٗ 1٘92 ٕٖٔ

٘ 

ئربزخ اٌٛطٛي 

اٌّجبشؽ ئٌٝ 

ٌّسزٜٛ ا

 وج١ؽح ٘ 9ٙ2ٓ 9ٙ2ٕ ٖٔ ٕٓ 9ٕ٘ 1 1ٔ91 ٕٙٔ
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اٌزؼ١ٍّٟ 

ثبقزطعاَ شجىخ 

 إٌذ

ٙ 

رؿ٠ٚع اٌج١ئخ 

اٌدبِؼ١خ 

ثزم١ٕبد 

ِٚسؽوبد 

اٌثٛؼح 

اٌظٕبػ١خ 

 اٌؽاثؼخ

 وج١ؽح ٗ 9ٙ1ٓ 92ٕٓ ٖٔ ٕٓ 92ٖ ٙ 1ٖ9ٔ 1ٕٔ

2 

ركّر ث١ئخ 

اٌزؼٍُ ثّشبؼوخ 

رم١ٕبد اٌػوبء 

اإلططٕبػٟ ِغ 

اٌؼٕظؽ اٌجشؽٞ 

فٟ ئظاؼح 

اٌّٛلف 

 اٌزؼ١ٍّٟ

 وج١ؽح 1 92ٔٓ 9ٕٙٙ 9ٖٗٔ ٕٕ 9ٕ٘ 1 1ٓ9٘ ٕٗٔ

1 

ث١ئخ ركّر 

ثبقزطعاَ 

أزؽٔذ األش١بء 

فٟ اٌّٛلف 

 اٌزؼ١ٍّٟ

 وج١ؽح ٔ 9ٙٔٓ 92ٕٗ 29ٔ ٗٔ 291 ٕٔ 1ٖ9ٔ 1ٕٔ

( أف آراء أفراد العينة حكؿ درجة أىمية عبارات محكر  ُٓيتضح مف الجدكؿ رقـ )
كذلؾ ما يعكسو المتكسط الحسابي لبلستجابة عمى ىذا المحكر   بيئة التعمـ ككؿ كانت كبيرة ،

( ، كيمكف تفسير ذلؾ راجع لمعصرالرقمي الثاني)الثكرة الصناعية ُّ) كالمكضح بالجدكؿ  رقـ
الرابعة ( الذم نعيشو الذم يعتمد عمى االستخداـ الكاسع لتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت 

عكس عمى كافة مككنات المنظكمة التعميمية مف حيث األدكار في البيئة التعميمية ، كالتي تن
مي الجديدة لممعمميف ، كاستراتيجيات التعميـ كالتعمـ ، كطرائؽ عرض المحتكل التعمي

 ك يستمـز ذلؾ أف يتـ تغيير بيئة التعمـ .لمدارسيف، كأساليب تقكيميـ ،
عمـ بالمناقشة ك "تسمح لممت(  ْ( أف العبارة رقـ ) ُٓك يتضح مف الجدكؿ رقـ )

"بيئة تسمح باستخداـ انترنت األشياء (  ٖرقـ ) كالعبارة المعرفة"،المشاركة في بناء مجتمع 
( ، الذم يقع في فئة ْٕ.ِفي المكقؼ التعميمي"جاءت في المرتبة األكلى بمتكسط حسابي )

، كما ارتبط االستجابة ميـ بدرجة كبيرة ، ك يمكف تفسير ذلؾ أف مستحدثات تكنكلكجيا التعميـ
بيا مف تطبيقات ، لـ تعد غاية في حد ذاتيا، بؿ أصبحت كسيمة  تكمف أىميتيا في كيفية 

كفي ىذا العصر الذم يكصؼ بالرقمية كالمعمكماتية، كيتعاظـ تكظيفيا في المكاقؼ التعميمية ، 
عمى التكنكلكجي في التعميـ ، زادت الحاجة إلى إيجاد صيغ جديدة، قادرة  فيو دكر المككف
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حيث التحكؿ مف الفصكؿ التقميدية،  المتطمبات التكنكلكجية في بيئة التعميـ ، تمبية كثير مف
كاألنشطة الصفية إلى الفصكؿ االفتراضية، كاألنشطة اإللكتركنية ، كما أف المعمميف كالطمبة 

ءمجتمع إيجابية نحك استخداـ الحاسب كتقنياتو في عمميتي التعميـ كالتعمـ كبنالدييـ اتجاىات 
 .(َُِّالمعرفة كقد اتفؽ ذلؾ مع دراسة )الباز، 

( "تسمح بيئة التعمـ بمشاركة تقنيات ٕ( أف العبارة رقـ )ُٓكيتضح مف الجدكؿ رقـ )    
الذكاء اإلصطناعي مع العنصر البشرم في إدارة المكقؼ التعميمي"جاءت في المرتبة األخيرة 

 ظؿ في أنو ابة الكبيرة ، كيمكف تفسيرذلؾك يقع في فئة االستج(  ٔٔ.ِبمتكسط حسابي )
 إلى لمتعمـ التقميدم اإلطار مف الدراسية تنتقؿ الفصكؿ أف المتكقع مف الرابعة الصناعية الثكرة

 سيتحرر كما الحاجة ، حسب المصمـ كالذكاء االصطناعي الركبكتات مف مزيج استخداـ
كمراقبتيـ ، ك يرل )أبك زيد  بالطبل عمى لمتركيز اإلدارية كسيتفرغكف األمكر مف المعمـ

 ليست مجرد االصطناعي كالذكاء األشياء كانترنت الرقمية ( أف الكسائؿ ِّٗ،  ََُِ،
نما المعمكمات، كتكصيؿ لنقؿ قنكات  أنيا تتدخؿ كما التفكير، بمادة العقؿ لتزكيد مصدر ىي كا 
 التعميـ ( . يد)تفر  الفردية شأف مف اإلعبلء إلى يؤدم مما ذاتيا التفكير عممية في
ٍكؿ درجة أىمية متطمبات تنمية الميارات  - ّ-ب النتائج الخاصة بآرىاء أٍفرىاد العىيِّنىة حى

 ، ككانت نتائجو كما ىك مكضح بالجدكؿ التالي: الخاصة بأعضاء ىيئة التدريس
 ( ٙٔخعٚي )

اٌؼ١ٕخ زٛي ظؼخخ أ١ّ٘خ  اٌزىؽؼاد , ٚ اٌّزٛقطبد اٌسكبث١خ , ٚاالٔسؽافبد اٌّؼ١بؼ٠خ , ٚاٌزؽر١ت ألؼاء 

 ِزطٍجبد ر١ّٕخ اٌّٙبؼاد اٌطبطخ ثأػؼبء ١٘ئخ اٌزعؼ٠ف

 

 اٌؽلُ

 ل١ٍٍخ ِزٛقطخ وج١ؽح اٌؼجبؼح
اٌّزٛقؾ 

 اٌسكبثٟ

األٔسؽاف 

 اٌّؼ١بؼٞ
 اٌزؽر١ت

ظؼزخ 

أػؼبء ١٘ئخ  األ١ّ٘خ

 اٌزعؼ٠ف
 % ن % ن % ن

ٔ 

٠سفؿ ػٍٝ 

 اٌزفى١ؽ ٚاٌزؼٍُ

ٚاٌزفبػً ث١ٓ 

 اٌطالة

 وج١ؽح ٙ 9ٙ٘ٓ 92ٕٕ 92ٔٔ 1ٔ 92ٖ ٙ 1ٗ9ٗ ٖٓٔ

ٕ 

٠ز١ر ٌٍطٍجخ 

رسع٠ع ِٙبَ 

اٌزؼٍُ ٚ  ٠ظُّ 

إٌشبؽبد 

اٌالؾِخ ٌز١ّٕخ 

 رٍه اٌّٙبَ

 وج١ؽح ٕ 9ٖٙٓ 92ٕٗ 9ٗٓٔ ٙٔ 9ٕ٘ 1 1ٗ9ٗ ٖٓٔ

ٖ 

٠ّزٍه ِٙبؼح 

اٌزم٠ُٛ 

 .االٌىزؽٟٚٔ

 وج١ؽح ٔ 9٘2ٓ 92ٕ٘ 291 ٕٔ 29ٔ ٗٔ 1ٖ9ٔ 1ٕٔ
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ٗ 

٠شدغ اٌطٍجخ 

ػٍٝ رسع٠ع 

ٌمٛح ٔمبؽ ا

ٚاٌؼؼف ِٓ 

ضالي ِؽاخؼخ 

 أظائُٙ

 وج١ؽح ٖ 9ٙٔٓ 92ٖٕ 29ٔ ٗٔ 29ٔ ٗٔ 1ٔ91 ٕٙٔ

٘ 

أْ ٠ٛخٗ 

ٔشبؽبرٗ 

اٌزعؼ٠ك١خ ٔسٛ 

ر١ّٕخ ِٙبؼاد 

 اٌطالة

 وج١ؽح ٖ 9ٙٔٓ 92ٖٕ 29ٔ ٗٔ 29ٔ ٗٔ 1ٔ91 ٕٙٔ

ٙ 

٠ّزٍه ِٙبؼح 

رٛظ١ف 

اٌزىٌٕٛٛخ١ب فٟ 

اٌمبػبد 

 اٌعؼاق١خ

 

 وج١ؽح 2 9ٙٙٓ 92ٕٔ 92ٔٔ 1ٔ 9ٕ٘ 1 1ٖ9ٔ 1ٕٔ

2 

رعؼ٠ت اٌطالة 

ػٍٝ اٌزفى١ؽ 

ثطؽق غ١ؽ 

 رم١ٍع٠خ

 وج١ؽح ٖ 9ٙٔٓ 92ٖٕ 29ٔ ٗٔ 29ٔ ٗٔ 1ٔ91 ٕٙٔ

1 

٠كبػع اٌطالة 

ٌٍزؼؽف ػٍٝ 

ثمبفٗ اٌغ١ؽ 

ٚأضػ ِب  ٠ٛقغ 

 ِعاؼوٗ ٠ٚف١عٖ

 وج١ؽح 2 9ٙٗٓ 92ٕٔ 9ٗٓٔ ٙٔ 291 ٕٔ 1ٔ91 ٕٙٔ

درجة أىمية عبارات محكر أعضاء ( أف آراء أفراد العينة حكؿ ُٔيتضح مف الجدكؿ رقـ )   
كذلؾ ما يعكسو المتكسط الحسابي لبلستجابة عمى ىذا  ىيئة التدريس ككؿ كانت كبيرة ،
استجابة لمتغيرات األلفية ( ، كيمكف تفسير ذلؾ أنو ُّ) المحكر كالمكضح بالجدكؿ رقـ

عمى مسايرة الثالثة  ك الثكرة الصناعية الرابعة كاف ال بد مف إعداد قكل بشرية قادرة 
 مجتمعاتيـ ليذه التغيرات ،كتقع ىذه الميمة عمى عاتؽ أعضاء ىيئة التدريس.

"جاءت ."يمتمؾ ميارة التقكيـ االلكتركني (ّ( أف العبارة رقـ ) ُٔكيتضح مف الجدكؿ رقـ )   
، ميـ بدرجة كبيرة ( ، الذم يقع في فئة االستجابةٕٓ.ِفي المرتبة األكلى بمتكسط حسابي )

تفسير ذلؾ أف عضك ىيئة التدريس يجب أف يتمكف مف المستحدثات التكنكلكجية   ك يمكف
 ، لتحقيؽ أىداؼ أكثر إبداعية مع طبلبو. ُِلمقرف الػ

( "يمتمؾ ميارة تكظيؼ التكنكلكجيا في ٔ( أف العبارة رقـ ) ُٔكيتضح مف الجدكؿ رقـ )   
متعرؼ عمى ثقافو الغير كأخذ ما  ( "يساعد الطبلب ل ٖالقاعات الدراسية " ك العبارة رقـ )

كيقع في فئة (  ُٕ.ِيكسع مداركو ك يفيده " جاءت في المرتبة األخيرة بمتكسط حسابي )
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 أف يجب بالجامعات التدريس ىيئة ، ك يمكف تفسير ذلؾ راجع ألف أعضاء االستجابة الكبيرة
 كأف التعميمية، العممية تكجيو فى ككيفية استخداميا الرقمية، بالتكنكلكجيا دراية عمى يككنكا
دارؾ تحديد عمى القدرة لديو تتكفر  التكنكلكجية، الكسائؿ تمؾ كالضعؼ فى القكة عكامؿ كا 
 يككف أف يمكف العصرالرقمى فى فالتعميـ لمطبلب، التعميمية المقررات لتكصيؿ أنسبيا كانتقاء
المتمركز حكؿ المعمـ إلى  التعميـ أك الخارجى التحكـ نقطة مف التعمـ عممية لنقؿ فعالة كسيمة

- َُٗ،  َُِِالتعميـ المتمركز حكؿ المتعمـ، ك يتفؽ ذلؾ مع دراسة )العمرم كالسيسى، 
َُُ) 

ٍكؿ درجة أىمية متطمبات تنمية الميارات الخاصة  النتائج -ْ-ب الخاصة بآرىاء أٍفرىاد العىيِّنىة حى
 لجدكؿ التالي:ككانت نتائجو كما ىك مكضح بابالمناىج ك األنشطة الطبلبية 

 ( 2ٔخعٚي ؼلُ )

اٌزىؽاؼاد ٚاٌّزٛقطبد اٌسكبث١خ ٚاالٔسؽافبد اٌّؼ١بؼ٠خ ٚاٌزؽر١ت ألؼاء اٌؼ١ٕخ زٛي ظؼخخ أ١ّ٘خ 

 ِزطٍجبد ر١ّٕخ اٌّٙبؼاد اٌطبطخ ثبٌّٕب٘ح ٚ األٔشطخ اٌطالث١خ

 

 اٌؽلُ
 اٌؼجبؼاد

 ل١ٍٍخ ِزٛقطخ وج١ؽح
اٌّزٛقؾ 

 اٌسكبثٟ

االٔسؽاف 

 اٌّؼ١بؼٞ
 اٌزؽر١ت

خ ظؼخ

 األ١ّ٘خ
 % ن % ن % ن

ٔ 

رسع٠ث ِسزٜٛ 

إٌّب٘ح 

اٌدبِؼ١خ ثّب 

٠زكك ِغ 

اٌثٛؼح 

اٌظٕبػ١خ 

 ٚ اٌؽاثؼخ

ازز١بخبد 

اٌّزؼ١ٍّٓ ٚ 

ازز١بخبد 

 اٌّدزّغ

 وج١ؽح ٘ 9ٙٙٓ 92ٕٓ 92ٔٔ 1ٔ 9٘ٙ ٓٔ 1ٔ91 ٕٙٔ

ٕ 

رٕظ١ُ ِسزٜٛ 

إٌّب٘ح 

ثطؽ٠مخ ركبػع 

ػٍٝ ر١ّٕخ 

ِٙبؼاد 

اٌّكزمجً ٚ  

ّٟ اٌزفى١ؽ اٌؼٍ

اٌزفى١ؽ ٚ

 اإلثعاػٟ

اٌزفى١ؽ  ٚ

 9 إٌمعٞ

 وج١ؽح ٕ 9ٖٙٓ 92ٖٕ 9ٗٓٔ ٙٔ 9٘ٙ ٓٔ 1ٖ9ٔ 1ٕٔ

ٖ 

٠ؽقص  إٌّٙح 

زت االقزطالع 

اٌزؼٍُ ٚ

 وج١ؽح ٕ 9ٖٙٓ 92ٖٕ 9ٗٓٔ ٙٔ 9٘ٙ ٓٔ 1ٖ9ٔ 1ٕٔ

https://www.new-educ.com/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b9-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d9%83%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%b3
https://www.new-educ.com/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b9-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d9%83%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%b3
https://www.new-educ.com/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b9-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d9%83%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%b3
https://www.new-educ.com/pensee-critique
https://www.new-educ.com/pensee-critique
https://www.new-educ.com/pensee-critique
https://www.new-educ.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81
https://www.new-educ.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81
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 فثبالوزشب

ٚر١ّٕخ أقف 

 اٌزؼٍُ اٌػارٟ

ٗ 

٠ؽوؿ ػٍٝ 

االقزطعاَ 

اٌّزٕبقك 

ٌٍّظبظؼ 

ٚاإلِىبٔبد 

اٌزؼ١ّ١ٍخ 

اٌّزبزخ ٚاٌزٟ 

٠معِٙب ٌٕب 

اٌزمعَ اٌؼٍّٟ 

ٚاٌزىٌٕٛٛخٟ 

ٚاٌثٛؼح 

 اٌّؼٍِٛبر١خ

 وج١ؽح ٗ 9ٙٗٓ 92ٕٔ 9ٗٓٔ ٙٔ 291 ٕٔ 1ٔ91 ٕٙٔ

٘ 

رط٠ٛؽ 

ار١د١بد اقزؽ

اٌزعؼ٠ف اٌزٟ 

رؼزّع ػٍٝ 

ٔشبؽ اٌّزؼٍُ ٚ 

 ا٠دبث١برٗ

 وج١ؽح ٔ 9ٖٙٓ 92ٕ٘ 9ٗٓٔ ٙٔ 92ٖ ٙ 1٘92 ٕٖٔ

ٙ 

األٔشطخ 

اٌزؼ١ّ١ٍخ رىْٛ 

ِؽرجطخ 

ثبالوزشبفبد 

اٌؼ١ٍّخ ٚ 

اٌثٛؼح 

اٌظٕبػ١خ 

 اٌؽاثؼخ

 وج١ؽح ٘ 9ٙ٘ٓ 92ٕٓ 9ٗٓٔ ٙٔ 29ٔ ٗٔ 1ٓ9٘ ٕٗٔ

2 

اػعاظ أظٚاد 

رم١ُ ِطزٍفخ ٚ 

١ف ِزٕٛػخ رم

ِّٙخ ِسعظح ٚ 

ِعٜ اوزكبة 

ِٙبؼاد 

 اٌّكزمجً

 وج١ؽح 2 9ٙٙٓ 9ٕٙ٘ 9ٗٓٔ ٙٔ 9ٖٗٔ ٕٕ 2٘9ٖ ٙٔٔ

1 

٠زُ رم٠ُٛ 

ِطؽخبد 

اٌزؼٍُ فٟ 

ِٛالف زم١م١خ 

رم١ف لعؼرُٙ 

ػٍٝ زً 

اٌّشىالد ٚ 

اٌزفى١ؽ إٌبلع ٚ 

اٌجؼع ػٓ 

أقب١ٌت اٌزم٠ُٛ 

 اٌزم١ٍع٠خ

 وج١ؽح ٙ 9ٙٙٓ 9ٙ1ٕ 9ٗٓٔ ٙٔ 92ٔٔ 1ٔ 2292 ٕٓٔ

https://www.new-educ.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81
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( أف آراء أفراد العينة حكؿ درجة أىمية عبارات محكر  ُٕضح مف الجدكؿ رقـ )يت
كذلؾ ما يعكسو المتكسط الحسابي لبلستجابة  المناىج ك المقررات الدراسية ككؿ كانت كبيرة ،

أف العصر الحالي ( ، كيمكف تفسير ذلؾ  الى ُّ) عمى ىذا المحكر كالمكضح بالجدكؿ رقـ
رات المعرفية كالتكنكلكجية ، كالتي ليا انعكاساتيا عمى الحياة يشمؿ الكثير مف المتغي

الشخصية كالمجتمعية كالسياسية كالفنية ككؿ الجكانب التي تككف مظاىر الحياة البشرية ، 
فعمى المناىج التعميمية أف تتسـ بسمات معينة تتفؽ كمتطمبات العيش في ىذا العصر كأف 

يمكف الفرد مف اكتساب صفات مكاطف القرف الحادم تحدد معالـ الطريؽ الى التعمـ الذم 
كالعشريف ، مثؿ المنافسة كالقدرة عمى االبتكار كعمى االختيار كالمركنة كغيرىا مف الصفات 
التي يرل التربكيكف أنيا يجب أف تككف مف أىـ مخرجات التعميـ ، كمف ثـ كاف البد مف 

دعـ المجتمع لمتعامؿ كاالستفادة مف  تحديد ىذه السمات ليقـك المنيج التعميمي بدكره في
 معطيات التطكر الرقمي كالتكنكلكجي .

تطكير استراتيجيات التدريس ( " ٓ( احتمت العبارة رقـ ) ُٕك يتضح مف الجدكؿ رقـ )    
( ، الذم ٕٓ.ِبمتكسط حسابي )التي تعتمد عمى نشاط المتعمـ ك ايجابياتو" المرتبة األكلى 

يـ بدرجة كبيرة ،ك يمكف تفسير ذلؾ أف الثكرة الصناعية الرابعة يقع في فئة االستجابة م
تعتمد عمى تفريد التعميـ مف خبلؿ تصميـ برامج ك استراتيجيات تعتمد عمى المتعمـ ، فمـ يعد 

نما  كسمبى لممعرفة المتعمـ متمقي خبلؿ تعممو أك مشارؾ في التعمـ مشاركة محدكدة ، كا 
تعميـ ، كالتأكيد عمى التعمـ الذاتي مما يساعده عمى ال المكاقؼ في كخبلؽ فاعؿ مشارؾ

 االبتكار ك اإلبداع .
"اعداد أدكات تقيـ مختمفة ك (  ٕ( أف العبارة رقـ ) ُٕك يتضح مف الجدكؿ رقـ )     

متنكعة تقيس ميمة محددة ك مدل اكتساب ميارات المستقبؿ" في المرتبة األخيرة بمتكسط 
التحكؿ ستجابة ميـ بدرجة كبيرة ، كيمكف تفسير ذلؾ أف ( يقع في فئة اال ٓٔ.ِحسابي )

الذم أحدثتو الثكرة الصناعية الرابعة ،  أصبح مف الضركرم اتاحة الفرصة لممتعمميف بأف 
يتعممكا بشكؿ ذاتي، كبدافعو منيـ فيما يختاركنو مف مكضكعات تتناسب مع ظركفيـ 

ف االىمية بمكاف تقكيميـ بطريقة مغايرة كلذلؾ أصبح م كاحتياجاتيـ كميكليـ كاستعداداتيـ ، 
عف التقكيـ الذم كاف يتناسب مع التعميـ التقميدم ، فالميارات البلزمة  لممتعمميف مف أجؿ 

 ميف ك كظائؼ المستقبؿ تحتاج الى أساليب مختمفة في التقكيـ .
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ٍكؿ درجة أىمية متطمبات تنم النتائج - ٓ-ب ية الميارات الخاصة بآرىاء أٍفرىاد العىيِّنىة حى
 ككانت نتائجو كما ىك مكضح بالجدكؿ التالي:الخاصة بالطبلب 

 (1ٔخعٚي ؼلُ )

اٌزىؽاؼاد ٚاٌّزٛقطبد اٌسكبث١خ ٚاالٔسؽافبد اٌّؼ١بؼ٠خ ٚ اٌزؽر١ت ألؼاء اٌؼ١ٕخ زٛي ظؼخخ أ١ّ٘خ ِزطٍجبد 

 ر١ّٕخ اٌّٙبؼاد اٌطبطخ ثبٌطالة

 اٌؼجبؼاد اٌؽلُ

 ل١ٍٍخ ِزٛقطخ وج١ؽح
اٌّزٛقؾ 

 بثٟاٌسك

االٔسؽاف 

 اٌّؼ١بؼٞ
 اٌزؽر١ت

ظؼخخ 

 األ١ّ٘خ
  % ن % ن % ن

 

ٔ 

رسٛي اٌطبٌت ِٓ 

اٌفؽظ٠خ ئٌٝ 

اٌزشبؼو١خ فٟ األظاء 

 ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزطٛؼ

 وج١ؽح ٘ 9ٙٓٓ 92ٕٔ 291 ٕٔ ٖٔ ٕٓ 229ٕ ٕٕٔ

ٕ 

ئشؽان اٌطالة 

ٚرسف١ؿُ٘ الرطبغ 

لؽاؼاد رؼ١ّ١ٍخ 

 اقزؽار١د١خ ِٚؽٔخ

 وج١ؽح ٖ 9ٙ2ٓ 92ٖٕ 292ٕ ٙٗ 9ٙٓ٘ 21 29٘ٔ ٖٓ

ٖ 

أْ ٠مزؽذ اٌطبٌت 

أوثؽ ػعظ ِٓ األفىبؼ 

زٛي اٌظٛا٘ؽ اٌزٟ 

 ٠عؼقٙب

 وج١ؽح ٘ 9ٙٙٓ 92ٕٔ 92ٔٔ 1ٔ 9ٕ٘ 1 1ٖ9ٔ 1ٕٔ

ٗ 
أْ ٠جزىؽ أفىبؼ خع٠عح 

 فٟ ألً ٚلذ ِّىٓ
 وج١ؽح ٔ 9ٙٔٓ 92ٕٗ 29ٔ ٗٔ 291 ٕٔ 1ٖ9ٔ 1ٕٔ

٘ 

أْ ٠كزطعَ اٌزم١ٕبد 

اٌزىٌٕٛٛخ١خ فٟ 

رجبظي األفىبؼ ٚ 

 ا٢ؼاء ِغ اٌؿِالء

 وج١ؽح ٔ 9ٙٔٓ 92ٕٗ 92ٔٔ 1ٔ 9٘ٙ ٓٔ 1ٔ91 ٕٙٔ

ٙ 

٠ٕبلش ٠ٚسبٚؼ 

اقبرػرٗ ٚ ؾِالئٗ فٟ 

 اٌّٛلف اٌزؼ١ٍّٟ

 وج١ؽح 1 9ٙ2ٓ 92ٕٓ 92ٔٔ 1ٔ 9٘ٙ ٓٔ 1ٔ91 ٕٙٔ

2 

٠ؼؽع أفىبؼٖ ثسؽ٠خ 

ٚ ٠ٕمع ٚ ٠جزىؽ أفىبؼ 

 خع٠عح

 وج١ؽح ٖ 9ٕٙٓ 92ٖٕ 29ٔ ٗٔ 29ٔ ٗٔ 1ٔ91 ٕٙٔ

1 

اٌزؼٍُ اٌسؽص ػٍٝ 

اٌػارٟ ٚ اٌزؼٍُ 

 اٌّكزّؽ

 وج١ؽح ٖ 9ٕٙٓ 92ٖٕ 29ٔ ٗٔ 29ٔ ٗٔ 1ٔ91 ٕٙٔ

( آف أراء أفراد العينة حكؿ درجة أىمية عبارات  ُٖيتضح مف الجدكؿ رقـ )     
كذلؾ ما يعكسو المتكسط الحسابي لبلستجابة عمى ىذا  محك"الطبلب "ككؿ كانت كبيرة ،
 عنا أىـ أف الطالب أحدكيمكف تفسير ذلؾ راجع الى  ( ،ُّ) المحكر كالمكضح بالجدكؿ رقـ

 منظكمة تسعى الذم النيائي الكقت المنتج ذات كفي ميما مدخبلن  لككنو التعميـ منظكمة صر
عداده تككينو إلى التعميـ  الثكرة ظؿ في العمؿ سكؽ يتطمبيا التي بالميارات مزكدا كا 

 الرابعة . الصناعية
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أف يبتكر أفكار جديدة في أقؿ كقت (" ْأف العبارة رقـ )(  ُٖيتضح مف الجدكؿ رقـ )     
"أف يستخدـ التقنيات التكنكلكجية في تبادؿ األفكار كاآلراء مع ( ٓ" ك العبارة رقـ )ممكف
( يقع في فئة اإلستجابة ميـ  ْٕ.ِ" جاءت في المرتبة األكلى بمتكسط حسابي )الزمبلء

عصر الثكرة الصناعية الرابعة ك الذكاء بدرجة كبيرة ، ك يمكف تفسير ذلؾ يرجع الى 
يعطي المتعمـ فرصة لئلبداع كتنمية مياراتو كاكتساب ميارات جديدة مف اإلصطناعي الذم 

خبلؿ البيئة التفاعمية الذكية التي يتعمـ مف خبلليا ، ك في ىذا العصرالرقمي سكؼ تعزز مف 
الفردية كالسرعة الذاتية لممتعمـ طريقة التعمـ مف خبلؿ األجيزة الرقمية بما يراعي الفركؽ 

ك التكاصؿ مع  بتكظيؼ عناصر الصكت كالصكرة كالحركة كرفع مستكل تحصيؿ الطالب
 زمبلئو .

يناقش كيحاكر اساتذتو ك زمبلئو ( " ٔ( أف العبارة رقـ ) ُٖك يتضح مف الجدكؿ رقـ )     
( يقع في فئة  َٕ.ِفي المكقؼ التعميمي" جاءت في المرتبة األخيرة بمتكسط حسابي )

اإلستجابة ميـ بدرجة كبيرة ، ك يمكف تفسير ذلؾ راجع الى أف البيئة التعميمية سكؼ تختمؼ 
تعتمد ك التمقيف ،الي بيئة تعميمية ذكية عف البيئة التعميمية التقميدية التي تعتمد عمى الحفظ 

ذكية كبيئة التعميـ ، عمى التعمـ الذاتي كالذم يربط بيف تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت ال
كيتـ ببناء بنى تحتية ذكية كأساليب كطرؽ تدريس ذكية لتكفير التعميـ في أم كقت كفي أم 

 مكاف.
ٍكؿ درجة أىمية متطمبات  تنمية الميارات   - ٔ-ب النتائج الخاصة بآرىاء أٍفرىاد العىيِّنىة حى

تائجو كما ىك مكضح ككانت نالخاصة بالشراكة مع المؤسسات االنتاجية ك الصناعية ، 
 بالجدكؿ التالي:
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 (2ٔخعٚي ؼلُ )

اٌزىؽاؼاد  ٚاٌّزٛقطبد اٌسكبث١خ ٚاالٔسؽافبد اٌّؼ١بؼ٠خ  ٚاٌزؽر١ت ألؼاء أفؽاظ اٌؼ١ٕخ زٛي ظؼخخ أ١ّ٘خ 

 ِزطٍجبد  ر١ّٕخ اٌّٙبؼاد اٌطبطخ ثبٌشؽاوخ ِغ اٌّإقكبد االٔزبخ١خ ٚاٌظٕبػ١خ

 اٌؼجبؼاد اٌؽلُ
زٛقؾ اٌّ ل١ٍٍخ ِزٛقطخ وج١ؽح

 اٌسكبثٟ

االٔسؽاف 

 اٌّؼ١بؼٞ
 اٌزؽر١ت

ظؼخخ 

 األ١ّ٘خ
 % ن % ن % ن

ٔ 

رسؽص 

اٌدبِؼخ ػٍٝ 

األضػ ثؽأٞ 

اٌّإقكبد 

اٌظٕبػ١خ فٟ 

ٚػغ ثؽاِدٙب 

 اٌزؼ١ّ١ٍخ9

 وج١ؽح ٕ 9ٙٓٓ 92ٕ٘ 29ٔ ٗٔ 9٘ٙ ٓٔ 1ٗ9ٗ ٖٓٔ

ٕ 

رٕظُ اٌدبِؼخ 

ؾ٠بؼاد ظٚؼ٠خ 

ٌٍّإقكبد 

اٌظٕبػ١خ 

ٚاإلٔزبخ١خ 

ٌٍزؼؽف ػٍٝ 

 ازز١بخبرٙب9

 وج١ؽح ٔ 9ٙٔٓ 922ٕ 29ٔ ٗٔ 9ٕ٘ 1 1٘92 ٕٖٔ

ٖ 

رسؽص 

اٌدبِؼخ ػٍٝ 

رٕبٚي 

اٌّشىالد ٌزٍه 

اٌّإقكبد فٟ 

ضؽ٠طزٙب 

 اٌجسث١خ

 وج١ؽح 1 9ٙٙٓ 9ٙ2ٕ 92ٔٔ 1ٔ 9٘ٙ ٓٔ 1ٔ91 ٕٙٔ

ٗ 

رزجٕٟ رٍه 

اٌّإقكبد 

ؼػب٠خ 

اٌّٛ٘ٛث١ٓ فٟ 

 اٌدبِؼخ9

 وج١ؽح ٘ 9ٕٙٓ 92ٖٕ 9ٗٓٔ ٙٔ 9٘ٙ ٓٔ 1ٔ91 1ٕٔ

٘ 

أٔدبؾ إٌّب٘ح 

اٌزؼ١ّ١ٍخ 

ٌٍطالة 

اٌدبِؼ١ٓ 

ثبٌزعؼ٠ت فٟ 

اٌّإقكبد 

 اٌظٕبػ١خ

 وج١ؽح ٘ 9ٕٙٓ 92ٖٕ 9ٗٓٔ ٙٔ 9٘ٙ ٓٔ 1ٔ91 1ٕٔ

ٙ 

٠زُ اٌزٕك١ك 

ث١ٓ اٌدبِؼخ ٚ 

اٌّإقكبد فٟ 

ا٠دبظ ٚظبئف 

 ٌٍّزفٛل١ٓ

 وج١ؽح ٖ 9ٙٔٓ 92ٕٗ 29ٔ ٗٔ 291 ٕٔ 1ٖ9ٔ 1ٕٔ

2 

ؼثؾ ِطؽخبد 

اٌزؼ١ٍُ اٌدبِؼٟ 

 ثبٌّٙبؼاد

اٌالؾِخ ٌّٙٓ 

ٚٚظبئف 

 وج١ؽح ٖ 9ٙٔٓ 92ٕٗ 92ٔٔ 1ٔ 9٘ٙ ٓٔ 1ٔ91 ٕٙٔ
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 اٌّكزمجً

1 

ر٠ًّٛ ِشبؼ٠غ 

ثسث١خ فٟ 

اٌدبِؼبد 

)اٌىؽاقٟ 

اٌجسث١خ ( 

ٌزط٠ٛؽ 

اٌّإقكبد 

 االٔزبخ١خ

 وج١ؽح 2 9ٙٓٓ 92ٕٓ 92ٔٔ 1ٔ 9٘ٙ ٓٔ 1ٔ91 ٕٙٔ

مية عبارات ( أف آراء أفراد العينة حكؿ درجة أى ُٗيتضح مف الجدكؿ رقـ )     
كذلؾ ما يعكسو  محك"الشراكة مع المؤسسات االنتاجية ك الصناعية  "ككؿ كانت كبيرة ،

( ، كيمكف تفسير ُّ) المتكسط الحسابي لبلستجابة عمى ىذا المحكر كالمكضح بالجدكؿ رقـ
فالجامعة  ذلؾ راجع الى أف العبلقة بيف الجامعة ك المؤسسات االنتاجية عبلقة تبادلية ،

ة بتكفير التدريب الجيد ، ك خمؽ شيادات تستجيب بشكؿ اكسع لبلحتياجات االجتماعية ممتزم
كاالقتصادية عمى المستكييف اإلقميمي كالكطني ، لتشجيع المشاريع األكثر ارتباط باحتياجات 
المحيط ، إلنتاج الخريجيف األكفأ كاألقدر كاألكثر ارتباطا بمسارات االحتياجات ك المسؤكليات 

اعية  ، كمف المتكقع أف تجعؿ ىذه الشراكات التعميـ األكاديمي كالبحث العممي أكثر االجتم
 فعالية .
( "تنظـ الجامعة زيارات دكرية  ِ)أف العبارة رقـ ( ُٗيتضح مف الجدكؿ رقـ )     

جاءت في المرتبة األكلى بمتكسط لممؤسسات الصناعية كاإلنتاجية لمتعرؼ عمى احتياجاتيا." 
 ( يقع في فئة اإلستجابة ميـ بدرجة كبيرة ، ك يمكف تفسير ذلؾ يرجع الى ٕٕ.ِحسابي )

مسؤكلية الجامعة اإلسياـ بشكؿ أساسي في تنمية المجتمع كتطكيره كقيادة التغير فيو عف 
طريؽ ربط البحكث التي تجرييا بمشكبلتو كاحتياجات القطاعات كالمؤسسات اإلنتاجية 

ية كالسماح لبعض أساتذتيا لمعمؿ كمستشاريف في مؤسسات كالخدمية ، كتقديـ المشكرة الفن
المجتمع ، كتنظيـ البرامج التدريبية كالتأىيمية أثناء الخدمة لرفع مستكل أداء العامميف 
كاطبلعيـ عمى الجديد في مجاالت تخصصاتيـ ، كتككيف كعي عممي لدل أفراد المجتمع بأىـ 

 ( َُِّ)العريقي ،.يـ الحمكؿ لياالمشكبلت المجتمعية ككيفية المشاركة في تقد
الجامعة عمى تناكؿ  تحرص( “ّ) أف العبارة رقـ( ُٗيتضح مف الجدكؿ رقـ )      

جاءت في المرتبة األخيرة بمتكسط حسابي المشكبلت لتمؾ المؤسسات في خريطتيا البحثية" 
انفصاؿ  راجع الى ( يقع في فئة اإلستجابة ميـ بدرجة كبيرة ، ك يمكف تفسير ذلؾ ٗٔ.ِ)
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ك المبلحظ أف البحث العممٌي ،  البحث العممي في الجامعة عف احتياجات التنمية االقتصادٌية
ا أٌنو ما مف تقٌدـ أك تطٌكر  يحتؿ أىٌمٌية كبرل في سائر المجتمعات اإلنسانٌية، كبات كاضحن

بحاث العممٌية كبالتالي حٌؿ لؤلزمات التي تعاني منيا ىذه المجتمعات إاٌل مف خبلؿ االىتماـ باأل
 كدعميا. لكٌف الكاقع أٌف البحث العممٌي في مجتمعنا ينفصؿ عف مشكبلتو

 
ٍكؿ درجة تكفر متطمبات تنمية الميارات  - ٕ-ب النتائج الخاصة بآرىاء أٍفرىاد العىيِّنىة حى

 ككانت نتائجو كما ىك مكضح بالجدكؿ التالي:الخاصة بأىداؼ التعميـ الجامعي 
 (ٕٓخعٚي ؼلُ  )

ىؽاؼاد ٚ اٌّزٛقطبد اٌسكبث١خ ٚاالٔسؽافبد اٌّؼ١بؼ٠خ ٚاٌزؽر١ت ألؼاء اٌؼ١ٕخ زٛي ظؼخخ رٛفؽ اٌز

 ِزطٍجبد ر١ّٕخ اٌّٙبؼاد اٌطبطخ ثأ٘عاف اٌزؼ١ٍُ اٌدبِؼٟ

 اٌؼجبؼاد اٌؽلُ

  ل١ٍٍخ ِزٛقطخ وج١ؽح

 اٌزؽر١ت
ظؼخخ 

 اٌزٛفؽ
 % ن % ن % ن

اٌّزٛقؾ 

 اٌسكبثٟ

االٔسؽاف 

 اٌّؼ١بؼٞ

ٔ 
ثعاع ٚ ر١ّٕخ اإل

 االثزىبؼ
 ِٕطفؼخ 1 9ٖٙٓ 9ٙٙٔ 91ٕٗ ٙٙ 19ٔٗ 2ٗ 29ٔ ٗٔ

ٕ 

اوكبة  ٚ رعؼ٠ت 

اٌطالة  ػٍٝ 

اٌّٙبؼاد  اٌّطٍٛثخ 

اٌّكزمجً  ٚ ٌٍؼ١ش 

 9ٕٔفٟ اٌمؽْ 

 ِزٛقطخ 2 9ٙٗٓ 9ٙ1ٔ 9ٖٔ٘ ٗ٘ 9ٕٖ٘ 1ٕ 92ٔٔ 1ٔ

ٖ 

ِزبثؼخ ِزطٍجبد  

قٛق اٌؼًّ اٌزٟ 

رزّبشٝ ِغ اٌزطٛؼ 

اٌٙبئً اٌػٞ ٠شٙعٖ 

 فٟ اٌّكزمجً 9 ُاٌؼبٌ

 ِزٛقطخ ٘ 9ٙٔٓ 92ٖٔ 9ٖٗٙ ٙ٘ 9٘ٗ٘ 1ٗ 29ٔ ٗٔ

ٗ 

رٍج١خ االزز١بخبد 

اٌفؽظ٠خ ٌٍطالة  

 )اٌزؼ١ٍُ اٌزفؽ٠عٞ  (

 ِزٛقطخ ٖ 9ٕٙٓ 921ٔ 91ٖٖ ٕ٘ 91٘٘ 1ٙ 9ٗٓٔ ٙٔ

٘ 

اوكبة اٌطالة اٌّٙبؼا 

اٌزىٌٕٛٛخ١خ ٚاٌزم١ٕخ 

اٌّؽرجطخ ثزطج١مبد 

اٌثٛؼح اٌظٕبػ١خ 

 .اٌؽاثؼخ 

 ِزٛقطخ ٗ 9ٕٙٓ 92٘ٔ 9ٖٔ٘ ٗ٘ 9٘ٗ٘ 1ٗ 9ٗٓٔ ٙٔ

ٙ 

رط٠ٛؽ األ٘عاف 

ٌّٛاوجخ ازز١بخبد 

 اٌّدزّغ اٌّكزمج١ٍخ

 ِزٛقطخ ٙ 9ٙٗٓ 92ٓٔ 9ٖٓٗ ٕٙ 29ٖٗ 2ٕ 9ٗٓٔ ٙٔ

2 

اْ ٠زى١ف ٚ ٠زدبٚة 

اٌطالة ِغ اٌزطٛؼ ٚ 

 اٌزغ١ؽ فٟ ٘ػا اٌؼظؽ

 ِزٛقطخ ٕ 9ٙٙٓ 91ٓٔ 9ٖٗٔ ٕ٘ 92ٔ٘ 1ٓ 91ٖٖ ٕٕ

1 

رؽق١ص ِجعأ اٌزؼٍُ 

ّكزّؽ  ٚ اٌزؼٍُ اٌ

ِعٜ اٌس١بح ٚاالػزّبظ 

ػٍٝ اقب١ٌت اٌزؼٍُ 

 اٌػارٟ

 ِزٛقطخ ٔ 9ٙٔٓ 92ٙٔ 92ٙٔ ٕٖ 9ٖٕٙ 2ٙ 91ٕٓ ٕٙ
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( أف آراء أفراد العينة حكؿ درجة تكفرعبارات محكر " أىداؼ َِيتضح مف الجدكؿ رقـ )      
بلستجابة عمى ىذا كذلؾ ما يعكسو المتكسط الحسابي لالتعميـ الجامعي " ككؿ كانت متكسط ، 

( كيمكف تفسير ذلؾ راجع الى أف عصر الثكرة الصناعية ُّ) المحكر كالمكضح بالجدكؿ رقـ
يرتبط بتطكير األنظمة التعميمية كبخاصة التعميـ الجامعي الذم الرابعة كالذكاء اإلصطناعي 

ف ناحية يتكلى تأىيؿ البشر كفؽ الميارات كالتخصصات المختمفة مف ناحية أضافة إلى أنو م
أخرل يعمؿ أيضان عمى تطكير البحث العممي الذم تؤدم االستفادة مف نتائجو إلى تحقيؽ 
االنتاج المعرفي كالعممي األمثؿ في مختمؼ مجاالت الحياة العممية كاالجتماعية ، كمف ثـ 

 يجب أف تتغير أىدافة لتكاكب تمؾ الثكرة .
ترسيخ مبدأ التعمـ المستمر  ك ( " ٖ( أف العبارة رقـ )َِكيتضح مف الجدكؿ رقـ )     

"في المرتبة األكلى مف درجة التكفر التعمـ مدل الحياة كاالعتماد عمى اساليب التعمـ الذاتي
( كيقع في فئة االستجابة  متكفر بدرجة متكسطة  ، كيمكف تفسير  ٔٗ.ُبمتكسط حسابي )

ائمة عمى دعامات كرؤية ذلؾ أف أىداؼ التعميـ ال بد مف أف تكاكب العصر ، ك أف تككف ق
راىنة كمستقبمية، ىادفة لتفعيؿ أنماط جديدة مف التفاعؿ باستراتيجيات تتيح إمكانية تكظيؼ 
يقاعات المتعمـ، كالذكاءات المتعددة  التطبيقات التقنية بطرؽ مختمفة تبلئـ أنكاع التعمـ كا 

 ئمة ليذا العصر كالفكارؽ الفردية ، مما يستدعي ابتكار أساليب ككسائؿ إلكتركنية مبل 
تنمية اإلبداع ك االبتكار"جاءت في ( "ُ( أف العبارة رقـ )َِكيتضح مف الجدكؿ رقـ )    

( مما يدؿ عمى أف ىذا اليدؼ متكفر بدرجة ضعيفة  ٔٔ.ُالمرتبة األخيرة بمتكسط حسابي )
بعة ، ك يمكف تفسير ذلؾ أننا نعيش اآلف حقبة جديدة تشكمت بظيكر الثكرة الصناعية الرا

التي يكاجو فييا المسؤكليف عف التعميـ الجامعي تحديات عدة تتعمؽ في كيفية التعامؿ مع 
ىذه الثكرة ، كما حممتو في طياتيا مف تغيير شامؿ في مختمؼ القطاعات ، فسيككف لمتحكؿ 
الرقمي كالذكاء االصطناعي كتحميؿ البيانات الضخمة كغيرىا مف أدكات الثكرة الصناعية 

أثيرنا كاسعنا عمى سكؽ العمؿ، حيث مف المتكقع أف تتقمص أك تختفي العديد مف الرابعة ت
الكظائؼ ، إال أنو في نفس الكقت سيصاحب ذلؾ استحداث العديد مف الكظائؼ التي تتطمب 
ميارات جديدة تتكافؽ مع تسكنامي التكنكلكجيا ، كمف ثـ أىداؼ التعميـ الجامعي الحالية ال 

 ثكرة .تصمح لمتطمبات تمؾ ال
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الخاصة بآرىاء أٍفرىاد العىيِّنىة حكؿ درجة تكفر متطمبات تنمية الميارات الخاصة  النتائج - ٖ-ب
 ككانت نتائجو كما ىك مكضح بالجدكؿ التالي: ببيئة التعمـ،

 (ٕٔخعٚي ؼلُ )

خخ رٛفؽ اٌزىؽاؼاد ٚ اٌّزٛقطبد اٌسكبث١خ ٚاالٔسؽافبد اٌّؼ١بؼ ٠خ ٚ اٌزؽر١ت ألؼاء أفؽاظ اٌؼ١ٕخ زٛي ظؼ

 ِزطٍجبد ر١ّٕخ اٌّٙبؼاد اٌطبطخ ثج١ئخ اٌزؼٍُ

 اٌؼجبؼاد اٌؽلُ

 ل١ٍٍخ ِزٛقطخ وج١ؽح
اٌّزٛقؾ 

 اٌسكبثٟ

االٔسؽاف 

 اٌّؼ١بؼٞ
 اٌزؽر١ت

ظؼخخ 

 اٌزٛفؽ
 % ن % ن % ن

ٔ 

رس٠ًٛ  ث١ئخ اٌزؼٍُ 

اٌٝ ث١ئخ فؼبٌخ ٚ 

 خػاثخ

 ِزٛقطخ ٕ 9ٙ٘ٓ 92ٓٔ 92ٙٔ ٕٗ 91٘٘ 1ٙ 29ٖٕ ٕٙ

ٕ 

١ئخ  اٌزؼٍُ ركّر  ث

ثبٌزٛاطً فٟ أٞ 

 ٚلذ ٚ أٞ ِىبْ

 ِزٛقطخ ٗ 92ٗٓ 91ٙٔ ٖ٘ ٗ٘ 9ٕٗٗ 1ٙ 91ٕٓ ٕٖ

ٖ 
ركّر ٌٍّزؼ١ٍّٓ 

 ثبٌّشبؼوخ فٟ اٌزؼٍُ
 ِزٛقطخ ٙ 92ٖٓ 92ٖٔ 9ٔٗٗ 1ٙ 2ٖ ٓٙ 92ٙٔ ٕٙ

ٗ 

ركّر ٌٍّزؼٍُ 

ثبٌّٕبلشخ ٚ 

اٌّشبؼوخ فٟ ثٕبء 

 اٌّؼؽفخ

 ِٕطفؼخ 2 9ٙ1ٓ 9٘ٗٔ 91ٖٖ ٕ٘ 91٘٘ 1ٕ 9ٗٓٔ ٙٔ

٘ 

ئربزخ اٌٛطٛي 

اٌّجبشؽ ئٌٝ 

اٌّسزٜٛ اٌزؼ١ٍّٟ 

 ثبقزطعاَ شجىخ إٌذ

 ِٕطفؼخ 1 9٘2ٓ 9ٖ٘ٔ 92ٔ٘ 1ٓ 92ٕٗ ٙٙ 9ٕ٘ 1

ٙ 

رؿ٠ٚع اٌج١ئخ 

اٌدبِؼ١خ ثزم١ٕبد 

ِٚسؽوبد اٌثٛؼح 

 اٌظٕبػ١خ اٌؽاثؼخ

 ِزٛقطخ ٔ 9٘2ٓ 921ٔ 92ٙٔ ٕٙ 29٘٘ ٗٓٔ 9ٙ٘ٔ ٕٗ

2 

ركّر ث١ئخ اٌزؼٍُ 

ثّشبؼوخ رم١ٕبد 

اإلططٕبػٟ  اٌػوبء

ِغ اٌؼٕظؽ اٌجشؽٞ 

فٟ ئظاؼح اٌّٛلف 

 اٌزؼ١ٍّٟ

 ِزٛقطخ ٘ 9٘1ٓ 91ٔٔ 29ٖٕ ٕٗ 9ٖٙٙ 21 29ٔ ٗٔ

1 

ث١ئخ ركّر ثبقزطعاَ 

أزؽٔذ األش١بء فٟ 

 اٌّٛلف اٌزؼ١ٍّٟ

 ِزٛقطخ ٖ 9ٙ2ٓ 912ٔ 291ٕ ٙٗ 29ٖٕ ٕٗ 92ٙٔ ٕٙ

فرعبارات محكر "بيئة ( أف آراء أفراد العينة حكؿ درجة تك ُِيتضح مف الجدكؿ رقـ )     
كذلؾ ما يعكسو المتكسط الحسابي لبلستجابة عمى ىذا المحكر  التعمـ " ككؿ كانت متكسط ،

تطكير التعميـ العالي كمكاجية ( ك يمكف تفسير ذلؾ يرجع الى ُّ) كالمكضح بالجدكؿ رقـ
ا سيغير التحديات في ظؿ الثكرة الصناعية الرابعة التي أصبحت تمثؿ التقدـ التكنكلكجي، م

كثيران مف تفاصيؿ الحياه البشرية، كيدفع العالـ إلى مضاعفة االختراعات التكنكلكجية الجديدة 
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التي تمثؿ الذكاء االصطناعي في مجاؿ األعماؿ كالتكنكلكجيا ،البد اف يحتاج الى بيئة تعميمية 
 مختمفة عف البيئة التقميدية .

(" تزكيد البيئة الجامعية بتقنيات ٔـ )( أف العبارة رقُِكيتضح مف الجدكؿ رقـ )     
كمحركات الثكرة الصناعية الرابعة"جاءت في المرتبة األكلى مف عبارات محكر "بيئة التعمـ " 

( ،يقع في فئة االستجابة متكفر بدرجة متكسطة ، ك يمكف تفسير ُٖ.ُبمتكسط حسابي) 
في بناء شخصية المتعمـ  ذلؾ الى راجع الى التعميـ لكي يحقؽ أىدافو الفردية كالمتمثمة

مكاناتو كيصنع مستقبمو باختياره الحر، كحتى يحقؽ التعميـ  كتطكير قدراتو ليكتشؼ مكاىبو كا 
أىدافو المجتمعية بأف يككف محٌركان فعاالن لبلرتقاء كالتقدـ في ظؿ الثكرة الصناعية الرابعة، 

 فإنالتعميـ يتطمب البيئة الحاضنة المبلئمة لذلؾ التقدـ .
(" إتاحة الكصكؿ المباشر إلى ٓ( أف العبارة رقـ ) ُِكيتضح مف الجدكؿ رقـ )      

( ،  ّٓ.ُالمحتكل التعميمي باستخداـ شبكة النت"جاءت في المرتبة األخيرة بمتكسط حسابي)
يقع في فئة االستجابة متكفر بدرجة قميمة ، كيمكف تفسير ذلؾ راجع الى ضعؼ البنية التحتية 

ت التربكية كنقص جاىزيتيا الستقباؿ التقنية البلزمة ،  ضعؼ القدرة لكثير مف المؤسسا
 التكنكلكجية لشبكات االتصاؿ في بعض المناطؽ.
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ٍكؿ درجة تكفر متطمبات تنمية المي - ٗ-ب ارات الخاصة النتائج الخاصة بآرىاء أٍفرىاد العىيِّنىة حى
 التالي: ككانت نتائجو كما ىك مكضح بالجدكؿ ، بأعضاء ىيئة التدريس

 (ٕٕخعٚي ؼلُ )

اٌزىؽاؼاد  ٚ اٌّزٛقؾ اٌسكبثٟ, ٚاالٔسؽافبد اٌّؼ١بؼ ٠خ ٚ اٌزؽر١ت ألؼاء أفؽاظ اٌؼ١ٕخ زٛي ظؼخخ رٛفؽ 

 ِزطٍجبد ر١ّٕخ اٌّٙبؼاد اٌطبطخ ثأػؼبء ١٘ئخ اٌزعؼ٠ف

 اٌؼجبؼاد اٌؽلُ

 ل١ٍٍخ ِزٛقطخ وج١ؽح
اٌّزٛقؾ 

 اٌسكبثٟ

االٔسؽاف 

 اٌّؼ١بؼٞ
 اٌزؽر١ت

ظؼخخ 

 اٌزٛفؽ
  ن % ن % ن

ٔ 

٠سفؿ ػٍٝ اٌزفى١ؽ 

ٚاٌزفبػً ث١ٓ  ٚاٌزؼٍُ

 اٌطالة

 ِزٛقطخ ٕ 92ٖٓ 92ٗٔ 291ٕ ٙٗ 91ٙٗ 2ٕ 9ٖٕٗ ٖٙ

ٕ 

٠ز١ر ٌٍطٍجخ رسع٠ع 

ِٙبَ اٌزؼٍُ ٚ  ٠ظُّ 

إٌشبؽبد اٌالؾِخ 

 ٌز١ّٕخ رٍه اٌّٙبَ

 ِزٛقطخ ٔ 922ٓ 9ٖٕٓ 91ٕٓ ٕٖ 91٘٘ 1ٕ 9ٖٕٗ ٖٙ

ٖ 
٠ّزٍه ِٙبؼح اٌزم٠ُٛ 

 .ىزؽٟٚٔاالٌ
 ِزٛقطخ ٖ 9ٖٙٓ 92ٓٔ 19ٕٙ ٗٗ 91ٖ٘ 1ٕ 19ٕٔ 1ٕ

ٗ 

٠شدغ اٌطٍجخ ػٍٝ 

رسع٠ع ٔمبؽ اٌمٛح 

ٚاٌؼؼف ِٓ ضالي 

 ِؽاخؼخ أظائُٙ

 ِزٛقطخ ٗ 9ٙ2ٓ 911ٔ 19ٕٙ ٗٗ 9٘ٗ٘ 1ٗ 92ٙٔ ٕٙ

٘ 

أْ ٠ٛخٗ ٔشبؽبرٗ 

اٌزعؼ٠ك١خ ٔسٛ ر١ّٕخ 

 ِٙبؼاد اٌطالة

 ِزٛقطخ ٘ 92ٙٓ 91ٖٔ 9ٕٖ٘ ٓ٘ 92ٔ٘ 1ٓ 9ٙ٘ٔ ٕٗ

ٙ 

٠ّزٍه ِٙبؼح رٛظ١ف 

اٌزىٌٕٛٛخ١ب فٟ 

 اٌمبػبد اٌعؼاق١خ

 

 ِزٛقطخ 2 92ٓٓ 92ٔٔ 92ٕٗ ٙٙ 92ٕٗ ٙٙ 9ٕٗٔ ٕٕ

2 

رعؼ٠ت اٌطالة ػٍٝ 

اٌزفى١ؽ ثطؽق غ١ؽ 

 رم١ٍع٠خ

 ِزٛقطخ 1 9ٙٙٓ 9ٙ1ٔ 92ٕٗ ٙٙ 92ٙٗ 2ٕ 9ٗٓٔ ٙٔ

1 

٠كبػع اٌطالة 

ٌٍزؼؽف ػٍٝ ثمبفٗ 

اٌغ١ؽ ٚأضػ ِب  ٠ٛقغ 

 ِعاؼوٗ ٚ ٠ف١عٖ

 ِزٛقطخ ٙ 92ٖٓ 922ٔ 2ٖ ٓٙ 92ٕٗ ٙٙ 19ٔٔ 1ٕ

( أف آراء أفراد العينة حكؿ درجة تكفرعبارات محكر " أعضاء ِِيتضح مف الجدكؿ رقـ )     
كذلؾ ما يعكسو المتكسط الحسابي لبلستجابة عمى ىذا  ىيئة التدريس" ككؿ كانت متكسط ،

التطكر الحادث في عصر  ى( ك يمكف تفسير ذلؾ يرجع الُّ) المحكر كالمكضح بالجدكؿ رقـ
الثكرة الصناعية الرابعة ،ك إنعكاساتيا عمى التعميـ الجامعي ، يحتـ عمى عضك ىيئة التدريس 
أف ييكاكب ىذا التطكر، مف خبلؿ امتبلكو لميارات متطكره تيمكنو مف التعامؿ مع ىذه التقنيات 

 عميمية.الحديثة التي أفرزتيا تمؾ الثكرة ،كفرضت نفسيا عمى العممية الت
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( "يتيح لمطمبة تحديد مياـ التعمـ ك  ِ( أف العبارة رقـ ) ِِكيتضح مف الجدكؿ رقـ )   
يصمـ النشاطات البلزمة لتنمية تمؾ المياـ " جاءت في المرتبة األكلى في عبارات ىذا 

( يقع في فئة االستجابة متكفر بدرجة متكسطة ، كيمكف َّ.ِالمحكر بمتكسط حسابي )
جع الى التعميـ في عصر الثكرة الصناعية الرابعة غير مفيـك الكثير مف تفسير ذلؾ ير 

اتجاىات الناس نحك التعميـ الذم كاف يفرضو التعميـ التقميدم الذم كاف ييمؿ ميكؿ المتعمـ 
كقدراتو كاستعداداتو، كمع التحكؿ نحك التعميـ في ىذا العصر أصبح مف الضركرم اتاحة 

كا بشكؿ ذاتي ، كبدافعو منيـ فيما يختاركنو مف مكضكعات الفرصة لممتعمميف بأف يتعمم
 .تتناسب مع ظركفيـ كاحتياجاتيـ كميكليـ كاستعداداتيـ

( " تدريب الطبلب عمى التفكير بطرؽ ٕ( أف العبارة رقـ ) ِِكيتضح مف الجدكؿ رقـ )   
( كيمكف ٖٔ.ُغير تقميدية " في المرتبة األخيرة في عبارات ىذا المحكر بمتكسط حسابي )

تفسير ذلؾ يرجع الى أف عضك ىيئة التدريس في إعداد المتعمميف كتدريبيـ يجب أف يككف 
بطريقة مغايرة العدادىـ الذم كاف يتناسب مع التعميـ التقميدم ، كذلؾ حتى يكتسبكا ميارات 
ا تتناسب مع ىذا العصر ،  لقد أصبح اإلبداع في التعميـ كالتعمـ ىك السبيؿ إلى العيش في ىذ

العصر الذم أصبح فيو إنتاج المعرفة، ال نقميا، الكظيفة األساسية لمتعميـ بمختمؼ مراحمو ، 
كصارت تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاؿ بمثابة معامؿ اإلنتاج كالتكرير كالتكزيع لمختمؼ أنكاع 

  .المعرفة اإلنسانية.
ٍكؿ درجة ت - َُ-ب كفر متطمبات تنمية الميارات النتائج الخاصة بآرىاء أٍفرىاد العىيِّنىة حى

 التالي:ككانت نتائجو كما ىك مكضح بالجدكؿ الخاصة بالمناىج كاألنشطة الطبلبية 
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 (ٖٕخعٚي ؼلُ  )

اٌزىؽاؼاد ٚاٌّزٛقطبد  اٌسكبث١خ  ٚاالٔسؽافبد اٌّؼ١بؼ٠خ  ٚ اٌزؽر١ت ألؼاء أفؽاظ اٌؼ١ٕخ زٛي ظؼخخ 

 ؼع إٌّب٘ح ٚ األٔشطخ اٌطالث١خرٛفؽ ِزطٍجبد ر١ّٕخ اٌّٙبؼاد اٌطبطخ ثؼجبؼاد ث

 اٌؼجبؼاد اٌؽلُ

 ل١ٍٍخ ِزٛقطخ وج١ؽح
اٌّزٛقؾ 

 اٌسكبثٟ

االٔسؽاف 

 اٌّؼ١بؼٞ
 اٌزؽر١ت

ظؼخخ 

 اٌزٛفؽ
 % ن % ن % ن

ٔ 

رسع٠ث ِسزٜٛ إٌّب٘ح 

اٌدبِؼ١خ ثّب ٠زكك ِغ 

اٌثٛؼح اٌظٕبػ١خ 

ازز١بخبد  ٚ اٌؽاثؼخ

اٌّزؼ١ٍّٓ ٚ ازز١بخبد 

 اٌّدزّغ

 ِزٛقطخ ٖ 9ٙٙٓ 922ٔ 9ٖٗٙ ٙ٘ 9ٙٓ٘ 21 ٖٔ ٕٓ

ٕ 

رٕظ١ُ ِسزٜٛ إٌّب٘ح 

ثطؽ٠مخ ركبػع ػٍٝ 

ر١ّٕخ ِٙبؼاد 

اٌّكزمجً ٚ  اٌزفى١ؽ 

اٌزفى١ؽ اٌؼٍّٟ ٚ

اٌزفى١ؽ  ٚ اإلثعاػٟ

 9 إٌمعٞ

 ِزٛقطخ ٕ 9ٖٙٓ 922ٔ 9ٕٖ٘ ٓ٘ 91٘٘ 1ٙ 92ٔٔ 1ٔ

ٖ 

٠ؽقص  إٌّٙح زت 

اٌزؼٍُ االقزطالع ٚ

ٚر١ّٕخ  ثبالوزشبف

 أقف اٌزؼٍُ اٌػارٟ

 ِٕطفؼخ 1 92ٔٓ 9ٕٙٔ 9ٙٓ٘ 21 9ٖٗٙ ٙ٘ ٖٔ ٕٓ

ٗ 

٠ؽوؿ ػٍٝ االقزطعاَ 

اٌّزٕبقك ٌٍّظبظؼ 

ٚاإلِىبٔبد اٌزؼ١ّ١ٍخ 

ب اٌّزبزخ ٚاٌزٟ ٠معِٙ

ٌٕب اٌزمعَ اٌؼٍّٟ 

ٚاٌزىٌٕٛٛخٟ ٚاٌثٛؼح 

 اٌّؼٍِٛبر١خ

 ِزٛقطخ 2 92ٓٓ 9ٙ2ٔ 9٘٘ٗ 2ٓ 9٘ٔٗ ٗٙ ٖٔ ٕٓ

٘ 

رط٠ٛؽ اقزؽار١د١بد 

اٌزعؼ٠ف اٌزٟ رؼزّع 

ػٍٝ ٔشبؽ اٌّزؼٍُ ٚ 

 ا٠دبث١برٗ

 ِزٛقطخ ٙ 92ٓٓ 92ٔٔ 92ٕٗ ٙٙ 92ٕٗ ٙٙ 9ٕٗٔ ٕٕ

ٙ 

األٔشطخ اٌزؼ١ّ١ٍخ 

رىْٛ ِؽرجطخ 

خ ٚ ثبالوزشبفبد اٌؼ١ٍّ

اٌثٛؼح اٌظٕبػ١خ 

 اٌؽاثؼخ

 ِزٛقطخ ٔ 9ٙ1ٓ 91ٙٔ 9ٕٖٔ 1ٗ 92ٔ٘ 1ٓ 92ٙٔ ٕٙ

2 

اػعاظ أظٚاد رم١ُ 

ِطزٍفخ ٚ ِزٕٛػخ 

رم١ف ِّٙخ ِسعظح ٚ 

ِعٜ اوزكبة ِٙبؼاد 

 اٌّكزمجً

 ِزٛقطخ ٘ 92ٓٓ 92ٖٔ 9ٙٔٗ ٗٙ 9ٕٙٗ 1ٙ 9ٕٗٔ ٕٕ

1 

٠زُ رم٠ُٛ ِطؽخبد 

اٌزؼٍُ فٟ ِٛالف 

زم١م١خ رم١ف لعؼرُٙ 

اٌّشىالد ٚ  ػٍٝ زً

اٌزفى١ؽ إٌبلع ٚ اٌجؼع 

ػٓ أقب١ٌت اٌزم٠ُٛ 

 اٌزم١ٍع٠خ

 ِزٛقطخ ٗ 9ٙ2ٓ 92٘ٔ ٖٙ ٓٙ 91ٙٗ 2ٕ 9ٕٗٔ ٕٕ

https://www.new-educ.com/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b9-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d9%83%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%b3
https://www.new-educ.com/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b9-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d9%83%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%b3
https://www.new-educ.com/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b9-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d9%83%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%b3
https://www.new-educ.com/pensee-critique
https://www.new-educ.com/pensee-critique
https://www.new-educ.com/pensee-critique
https://www.new-educ.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81
https://www.new-educ.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81
https://www.new-educ.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81
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( أف آراء أفراد العينة حكؿ درجة تكفرعبارات محكر "المناىج ِّيتضح مف الجدكؿ رقـ )     
لبلستجابة عمى  كذلؾ ما يعكسو المتكسط الحسابي ك األنشطة التعميمية "ككؿ كانت متكسط ،

التطكر الحادث في  ( ك يمكف تفسير ذلؾ يرجع الىُّ) ىذا المحكر كالمكضح بالجدكؿ رقـ
عصر الثكرة الصناعية الرابعة ، ك إنعكاساتيا عمى التعميـ الجامعي ،مما يستدعي تطكير 

 المناىج ك األنشطة التعميمية حتى تتناسب مع ىذا العصر.  
"األنشطة التعميمية تككف مرتبطة  (ٔ( أف العبارة رقـ) ِِكيتضح مف الجدكؿ رقـ )    

جاءت في المرتبة األكلى في عبارات ىذا  باالكتشافات العممية ك الثكرة الصناعية الرابعة"
( يقع في فئة االستجابة متكفر بدرجة متكسطة ، كيمكف ٖٔ.ُالمحكر بمتكسط حسابي )

 في أساسيان  عامبلن  المتعمميف يمارساىا التي ةالمختمف األنشطة تفسير ذلؾ يرجع الى أنو تعتبر
 جماعية، كأنشطة كأخرل فردية أنشطة بيف ما األنشطة ىذه كتتنكع ألىدافو، المنيج تحقيؽ
 المتعمميف كنكعية العممي محتكاه كطبيعة المنيج ألىداؼ كفقا كأخرل الصفية ، صفية

المناىج ك األنشطة  ( ، كحيث أف تطكيرُِٗٓ،  َُِٗ.)السعيد ،  نضجيـ كمستكيات
لتكاكب عصر الثكرة الصناعية الرابعة البد مف ربط األنشطة باإلكتشافات كاإلنجازات الخاصة 

 بتمؾ الثكرة لتعظيـ االستفادة .
التعمـ ("يرسخ  المنيج حب االستطبلع ك ّ( أف العبارة رقـ ) ِِكيتضح مف الجدكؿ رقـ )   

(يقع في ِٔ.ُكتنمية أسس التعمـ الذاتي"في المرتبة األخيرة بمتكسط حسابي ) باالكتشاؼ
ث فئة اإلستجابة متكفر بدرجة متكسطة كيمكف تفسير ذلؾ أنو إذا كاف لمتربية أدكاتيا إلحدا

تغييرات جذرية في المجتمعات كصكالن ألفضؿ المخرجات التي تحقؽ أىداؼ أفراده ، كبالتالي 
أىداؼ المجتمع كامبلن، فإف المناىج التعميمية تعتبر أحد أىـ ىذه األدكات ، لذلؾ يجب أف 
ينعكس عمييا كؿ ما يصيب التربية مف تغيرات لتقـك بالدكر المنكط بيا في الربط بيف 

ترسيخ حب االستطبلع ،فعمى المناىج التعميمية  كالحياة بكؿ مستجداتيا كتعقيداتيا المتعمميف
 كالتعمـ باالكتشاؼ كتنمية أسس التعمـ الذاتي كاستنباط المعارؼ كالقدرة عمى التخطيط كالتقييـ

كأف تحدد معالـ الطريؽ الى التعمـ الذم يمكف الفرد مف اكتساب صفات مكاطف القرف  ،
ريف، مثؿ المنافسة كالقدرة عمى االبتكار كعمى االختيار كالمركنة كغيرىا مف الحادم كالعش

 الصفات .

https://www.new-educ.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81
https://www.new-educ.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81
https://www.new-educ.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81
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ٍكؿ درجة تكفر متطمبات تنمية الميارات  - ُُ-ب النتائج الخاصة بآرىاء أٍفرىاد العىيِّنىة حى
 الخاصة بالطبلب ، ككانت نتائجو مكضحة بالجدكؿ التالي :

 ( ٕٗخعٚي ؼلُ )

د اٌسكبث١خ ٚاالٔسؽافبد اٌّؼ١بؼ٠خ ٚ اٌزؽر١ت ألؼاء أفؽاظ اٌؼ١ٕخ زٛي ظؼخخ اٌزىؽاؼاد ,ٚاٌّزٛقطب

 رٛفؽ ِزطٍجبد ر١ّٕخ اٌّٙبؼاد اٌطبطخ ثبٌطالة

 اٌؼجبؼاد اٌؽلُ

 ل١ٍٍخ ِزٛقطخ وج١ؽح
اٌّزٛقؾ 

 اٌسكبثٟ

االٔسؽاف 

 اٌّؼ١بؼٞ
 اٌزؽر١ت

ظؼخخ 

 اٌزٛفؽ
 % ن % ن % ن

ٔ 

رسٛي اٌطبٌت ِٓ 

اٌفؽظ٠خ ئٌٝ 

ؼو١خ فٟ اٌزشب

األظاء ٚاٌزؼٍُ 

 ٚاٌزطٛؼ

 ِزٛقطخ ٘ 9ٙ2ٓ 92ٕٔ 9ٙٔٗ ٗٗ 9ٕٗٗ 1ٙ 9ٕٗٔ ٕٕ

ٕ 

ئشؽان اٌطالة 

ٚرسف١ؿُ٘ الرطبغ 

لؽاؼاد رؼ١ّ١ٍخ 

اقزؽار١د١خ 

 ِٚؽٔخ

 ِزٛقطخ ٗ 9ٙ2ٓ 912ٔ 292ٕ ٙٗ 9ٙٓ٘ 21 29٘ٔ ٖٓ

ٖ 

أْ ٠مزؽذ اٌطبٌت 

أوثؽ ػعظ ِٓ 

األفىبؼ زٛي 

اٌظٛا٘ؽ اٌزٟ 

 ٠عؼقٙب

 ِزٛقطخ ٔ 9ٙ2ٓ 922ٔ 9ٖٕٗ ٖٙ 91٘٘ 1ٙ 91ٕٓ ٕٖ

ٗ 

أْ ٠جزىؽ أفىبؼ 

خع٠عح فٟ ألً 

 ٚلذ ِّىٓ

 ِزٛقطخ ٕ 92٘ٓ 92ٕٔ 9ٙٔٗ ٗٗ 9ٙٓ٘ 21 91ٕٓ ٕٖ

٘ 

أْ ٠كزطعَ 

اٌزم١ٕبد 

اٌزىٌٕٛٛخ١خ فٟ 

رجبظي األفىبؼ ٚ 

ا٢ؼاء ِغ 

 اٌؿِالء

 ِزٛقطخ ٕ 92٘ٓ 92ٕٔ 9ٕٖ٘ ٓ٘ 92ٕٗ ٙٙ 9ٕٙٗ 1ٖ

ٙ 

٠ٕبلش ٠ٚسبٚؼ 

اقبرػرٗ ٚ 

الئٗ فٟ ؾِ

 اٌّٛلف اٌزؼ١ٍّٟ

 ِزٛقطخ 1 92٘ٓٓ 9ٙ2ٔ 29ٗٗ 2ٙ 91ٖٖ ٕ٘ 91ٙٔ ٕٙ

2 

٠ؼؽع أفىبؼٖ 

ثسؽ٠خ ٚ ٠ٕمع ٚ 

٠جزىؽ أفىبؼ 

 خع٠عح

 ِزٛقطخ ٙ 92٘ٓ 9ٙ2ٔ 19ٔٗ 2ٗ 9ٖٔ٘ ٗ٘ 91ٙٔ ٕٙ

1 

اٌسؽص ػٍٝ 

اٌزؼٍُ اٌػارٟ ٚ 

 اٌزؼٍُ اٌّكزّؽ

 ِزٛقطخ 2 92ٖٓ 9ٙ1ٔ 19ٔٗ 2ٗ 9ٖٗٙ ٙ٘ 9ٙ٘ٔ ٕٗ

( أف أراء أفراد العينة حكؿ درجة تكفرعبارات محكر "الطبلب ِْح مف الجدكؿ رقـ )يتض      
كذلؾ ما يعكسو المتكسط الحسابي لبلستجابة عمى ىذا المحكر  " ككؿ كانت متكسط ،
الجامعة مطالبة بتطكيرأىدافيا ( كيمكف تفسير ذلؾ يرجع الى أف ُّ) كالمكضح بالجدكؿ رقـ
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لرابعة ، كعمى تككيف جيؿ مبدع قادر عمى اإلبداع كالتطكير، كليس لمكاكبة الثكرة الصناعية ا
 مجرد متمؽو سمبي لممعرفة، جيؿ قادر عمى طرح التساؤالت كاكتشاؼ الحمكؿ.

أف يقترح الطالب أكثر عدد مف  " (ّ( أف العبارة رقـ) ِْكيتضح مف الجدكؿ رقـ )     
ة األكلى في عبارات ىذا المحكر جاءت في المرتب " األفكار حكؿ الظكاىر التي يدرسيا

( يقع في فئة االستجابة متكفر بدرجة متكسطة ،كيمكف تفسير ذلؾ ٕٗ.ُبمتكسط حسابي )
يرجع الى أنو  يجب تحفيز الطمبة عمى االبتكار كاإلبداع مف أجؿ غرس ثقافة اإلبداع لدل 

ثر مف النظرية ، عبر الطمبة مف خبلؿ التعميـ بالممارسة كاالعتماد عمى المناىج التطبيقية أك
 تكفير مراكز لبلبتكار في المدارس بيدؼ رفع الكعي عند الطمبة .

( " يناقش كيحاكر اساتذتو ك زمبلئو  ٔ( أف العبارة رقـ ) ِْكيتضح مف الجدكؿ رقـ )     
( يقع في فئة ٕٔ.ُفي المكقؼ التعميمي"جاءت في المرتبة األخيرة بمتكسط حسابي )

 َُِٗجة متكسطة ، كيمكف تفسير ذلؾ يرجع الى كما ذكر )السعيد ، االستجابة متكفر بدر 
يجابياتو نشاط عمىالحديثة تعتمد  كطرائقو التدريس ( أف استرتيجياتُِٔٓ،  في المتعمـ كا 

فيذه  لديو ، الذاتي كالتعميـ رات التفكير ميا تنمية إلى كتسعى التعميمي ، المكقؼ
جكانب  اكتساب عمى مساعدتو مف أكثر يتعمـ كيؼ المتعمـ تعميـ إلى تسعى االستراتيجيات

كجدانية ، ك ىذا ما يتطمبو تطكير التعميـ  كجكانب رات كميا معمكمات مف متعددة تعمـ
 لمكاكبة الثكرة الصناعية الرابعة .
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ٍكؿ درجة تكفر متطمبات  تنمية الميارات   - ُِ-ب النتائج الخاصة بآرىاء أٍفرىاد العىيِّنىة حى
بعد الشراكة مع المؤسسات االنتاجية ك الصناعية ، ككانت نتائجو مكضحة الخاصة ب

 بالجدكؿ التالي :
  (ٕ٘خعٚي ؼلُ ) 

اٌزىؽاؼاد, ٚاٌّزٛقطبد اٌسكبث١خ  ٚاالٔسؽافبد اٌّؼ١بؼ٠خ  ٚ اٌزؽر١ت ألؼاء أفؽاظ  اٌؼ١ٕخ زٛي ظؼخخ 

 خ١خ ٚ اٌظٕبػ١خرٛفؽ ِزطٍجبد  ر١ّٕخ اٌّٙبؼاد اٌطبطخ ثبٌشؽاوخ ِغ اٌّإقكبد االٔزب

 اٌؼجبؼاد اٌؽلُ

 ل١ٍٍخ ِزٛقطخ وج١ؽح
اٌّزٛقؾ 

 اٌسكبثٟ

االٔسؽاف 

 اٌّؼ١بؼٞ
 اٌزؽر١ت

ظؼخخ 

 اٌزٛفؽ
 % ن % ن % ن

ٔ 

رسؽص اٌدبِؼخ ػٍٝ 

األضػ ثؽأٞ 

اٌّإقكبد اٌظٕبػ١خ 

فٟ ٚػغ ثؽاِدٙب 

 اٌزؼ١ّ١ٍخ9

 ِٕطفؼخ ٕ 9ٙ2ٓ 9ٙٙٔ 91ٙٗ 2ٕ 9ٕٓٗ ٕٙ ٖٔ ٕٓ

ٕ 

بؼاد رٕظُ اٌدبِؼخ ؾ٠

ظٚؼ٠خ ٌٍّإقكبد 

اٌظٕبػ١خ ٚاإلٔزبخ١خ 

ٌٍزؼؽف ػٍٝ 

 ازز١بخبرٙب9

 ِزٛقطخ ٔ 9ٙ2ٓ 9ٙ1ٔ 9ٕٗٗ 1ٙ 9ٕٗٗ 1ٙ 9ٙٔٔ 1ٔ

ٖ 

رسؽص اٌدبِؼخ ػٍٝ 

رٕبٚي اٌّشىالد ٌزٍه 

اٌّإقكبد فٟ 

 ضؽ٠طزٙب اٌجسث١خ

 ِٕطفؼخ ٙ 92ٓٓ 9ٙٔٔ 92ٔ٘ 1ٓ 9ٖٔ٘ ٗ٘ ٖٔ ٕٓ

ٗ 

رزجٕٟ رٍه اٌّإقكبد 

ؼػب٠خ اٌّٛ٘ٛث١ٓ فٟ 

 اٌدبِؼخ9

 ِٕطفؼخ ٗ 92ٖٓ 9ٙ٘ٔ 9ٙٓ٘ 21 91ٖٖ ٕ٘ 9ٙ٘ٔ ٕٗ

٘ 

أٔدبؾ إٌّب٘ح 

اٌزؼ١ّ١ٍخ ٌٍطالة 

اٌدبِؼ١ٓ ثبٌزعؼ٠ت 

فٟ اٌّإقكبد 

 اٌظٕبػ١خ

 ِٕطفؼخ 1 9ٙ2ٓ 9٘2ٔ 9ٕٖ٘ 1ٕ 9ٖٗٙ ٙ٘ 9ٗٓٔ ٙٔ

ٙ 

٠زُ اٌزٕك١ك ث١ٓ 

اٌدبِؼخ ٚ اٌّإقكبد 

فٟ ا٠دبظ ٚظبئف 

 ٌٍّزفٛل١ٓ

 ِزٛقطخ ٔ 92٘ٓ 9ٙ2ٔ 29ٗٗ 2ٙ 91ٖٖ ٕ٘ 91ٙٔ ٕٙ

2 

ؼثؾ ِطؽخبد اٌزؼ١ٍُ 

اٌدبِؼٟ ثبٌّٙبؼاد 

اٌالؾِخ ٌّٙٓ ٚ 

 ٚظبئف اٌّكزمجً

 ِٕطفؼخ ٘ 92ٔٓ 9ٕٙٔ 9ٙٓ٘ 21 9ٖٗٙ ٙ٘ ٖٔ ٕٓ

1 

ر٠ًّٛ ِشبؼ٠غ ثسث١خ 

فٟ اٌدبِؼبد 

)اٌىؽاقٟ اٌجسث١خ ( 

ٌزط٠ٛؽ اٌّإقكبد 

 االٔزبخ١خ

 ِٕطفؼخ ٕ 9ٙ2ٓ  91ٙٗ 2ٕ 9ٕٓٗ ٕٙ ٖٔ ٕٓ

( أف آراء أفراد العينة حكؿ درجة تكفرعبارات محكر ِٓح مف الجدكؿ رقـ )يتض       
كذلؾ ما يعكسو المتكسط "الشراكة مع المؤسسات اإلنتاجية كالصناعية " ككؿ كانت متكسط ، 
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( ك يمكف تفسير ذلؾ يرجع ُّ) الحسابي لبلستجابة عمى ىذا المحكر كالمكضح بالجدكؿ رقـ
جي السريع ،  أصبح لزامنا عمى الجامعة كالمؤسسات االنتاجية ك نتيجة التطكر التكنكلك الى أن

الصناعية  تغيير استراتيجياتيا ، ك اف يككف ىناؾ نكع مف الشراكة تعكد بالنفع عمى الطرفيف 
 ، كلكف المبلحظ أف ىذه الشراكة ليست عؿ المستكل المطمكب .

لتنسيؽ بيف الجامعة ك ( " يتـ أ( أف العبارة رقـ )ِٓيتضح مف الجدكؿ رقـ )     
المؤسسات في ايجاد كظائؼ لممتفكقيف " جاءت في المرتبة األكلى في عبارات ىذا المحكر 

( يقع في فئة االستجابة متكفر بدرجة متكسطة ،كيمكف تفسير ذلؾ ٗٔ.ُبمتكسط حسابي )
يرجع الي المسؤلية االجتماعية لممؤسسات االنتاجية ك الصناعية في تكفير فرص عمؿ 

 متفكقيف عف طريؽ التنسيؽ مع الجامعة لتبادؿ المنفعة.لم
( " إنجاز المناىج التعميمية لمطبلب ٓ( أف العبارة رقـ )ِٓيتضح مف الجدكؿ رقـ )    

الجامعيف بالتدريب في المؤسسات الصناعية" جاءت في المرتبة األخيرة بمتكسط حسابي 
كيمكف تفسير ذلؾ أف الجامعة ( يقع في فئة االستجابة متكفر بدرجة متكسطة ،ٕٓ.ُ)

بطريقتيا التعميمية التي تعتمد عمى مزج التدريس بالتدريب العممي ، ثـ يميو في مرحمة الحقة 
تدريب الطبلب ميدانيا في مكاقع العمؿ الحقيقية لدل الجيات التي تتعاكف معيا الجامعة 

رج في ىذه يؤدم الى رفع مستكل الطبلب باإلضافة الي تكفير فرص عمؿ بعد التخ
 المؤسسات .

داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات أفراد العينة مف أعضاء ىيئة ثالثا: النتائج الخاصة ب
 التدريس. 

 الفركؽ حسب متغير النكع )ذكر /أنثى ( -ُ
 الكمية )نظرية /عممية (متغير الفركؽ حسب  -ِ
 الكظيفة )مدرس /أستاذ مساعد /أستاذ ( متغيرالفركؽ حسب  -ّ

راء افراد العينة حكؿ أىمية  الميارات آر النكع : بيف متكسطات  الفركؽ حسب متغي ُ-ُ
البلزمة لئلعداد لميف ككظائؼ المستقبؿ ، كدرجة تكافرىا ، ككانت نتائجيا مكضحة 

 بالجدكؿ التالي :
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 (ٕٙخعٚي ؼلُ ) 

ؽاظ د ٚ ظالالرٙب ٌٍفؽٚق ث١ٓ ِزٛقطبد آؼاء أف اٌّؼ١بؼ٠خ ٚل١ُ اٌسكبث١خ ٚاالٔسؽافبداٌّزٛقطبد  

 ٚفك ِزغ١ؽ إٌٛع9 اٌالؾِخ ٌإلػعاظ ٌّٙٓ ٚٚظبئف اٌّكزمجً  ٚظؼخخ رٛافؽ٘باٌؼ١ٕخ زٛي اٌّٙبؼاد 
 ظؼخخ  اٌزٛفؽ ظؼخخ اال١ّ٘خ 

 

 اٌّٙبؼاد

 

 اٌّدّٛػبد

 

 اٌؼعظ

اٌّزٛقؾ 

 اٌسكبثٟ

االٔسؽاف 

 اٌّؼ١بؼٞ
 ل١ُ د

ِكزٜٛ 

 اٌعالٌخ

اٌّزٛقؾ 

 اٌسكبثٟ

االٔسؽاف 

 اٌّؼ١بؼٞ
 ل١ُ د

ِكزٜٛ 

 اٌعالٌخ

 

ِٙبؼاد 

اٌزؼٍُ ٚ 

 االثزىبؼ

 9ٖٗٓ 91ٕٓ ٖ٘ غوؽ

ٓ9ٙٙ 

 

غ١ؽ 

 ظاٌخ

ٔ91ٙ ٓ9٘1 
-

ٗ9ٖٗ 

 

 

غ١ؽ 

 ظاٌخ
 9ٗٗٓ 922ٔ 9٘1ٓ 9ٖٕٙ 2ٔٔ أٔثٝ

ِٙبؼاد 

اٌثمبفخ 

 اٌؽل١ّخ

 9ٗٗٓ 92ٕٙ ٖ٘ غوؽ

ٓ9ٗ1 

 

غ١ؽ 

 ظاٌخ

ٔ92ٓ ٓ9٘2 -

ٗ9ٖٗ 

 

 

غ١ؽ 

 ظاٌخ
 9ٖ2ٓ 92ٔٔ 9٘2ٓ 9ٕٙ٘ 2ٔٔ أٔثٝ

ِٙبؼاد 

 اٌس١بح ٚ

 اٌؼًّ

 

 9ٖ2ٓ 922ٕ ٖ٘ غوؽ

ٓ9٘٘ 

 

غ١ؽ 

 ظاٌخ

ٔ922 ٓ9٘ٙ 
-

ٖ9ٙٙ 

 

 

غ١ؽ 

 ظاٌخ
 َٓ.َ َٕ.ُ ٔٓ.َ ْٔ.ِ ُُٗ أنثى

( عدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية بيف ِٔيتضح مف الجدكؿ السابؽ رقـ )    
متكسطات آراء أعضاء ىيئة التدريس حكؿ درجة أىمية الميارات البلزمة لميف ككظائؼ 

بؿ، ك مدل تكفرىا تعزم لمتغير النكع ، حيث كانت قيمة ت المعبرة عف االستبانة ككؿ المستق
،  6ََٓ( ىي قيـ غير دالة احصائيا عند مستكم داللة  ِٔكأبعادىا المكضحة بالجدكؿ )

اتفقكا عمى أىمية الميارات  كىذا يعني أف جميع أعضاء ىيئة التدريس الذككر كاإلناث قد
ف ك كظائؼ المستقبؿ بدرجة كبيرة ، كاتفقكا عمى أنيا متكفرة بدرجة البلزمة لئلعداد لمي

( ، كدراسة )المعمكؼ َُِٕمتكسطة ، كقد اتفؽ ذلؾ مع دراسة )أبكالصعاليؾ ك الكريكات ، 
 (َُِٖ،كالزبكف ،ك عناب ،

الفركؽ حسب متغير النكع بيف متكسطات آراء أفراد العينة حكؿ درجة أىمية محكر  ِ-ُ
ككانت  تكافرىا،كمدل  المستقبؿ،ية الميارات البلزمة لئلعداد لميف ككظائؼ متطمبات تنم

 نتائجيا مبينة في الجدكؿ التالي :
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 (2ٕخعٚي ؼلُ ) 

ث١ٓ ِزٛقطبد آؼاء أفؽاظ  ٚظالالرٙب ٌٍفؽٚقاالٔسؽافبد اٌّؼ١بؼ٠خ ٚل١ُ د  اٌسكبث١خ ٚاٌّزٛقطبد  

ٚ ظؼخخ رٛافؽ٘ب ٚفك  ,اٌّكزمجًعاظ ٌّٙٓ ٚٚظبئف ِزطٍجبد ر١ّٕخ اٌّٙبؼاد اٌالؾِخ ٌإلػاٌؼ١ٕخ زٛي 

 ِزغ١ؽ إٌٛع9
 

 اٌّدبي

 

 اٌّدّٛػبد

 

 اٌؼعظ

 ظؼخخ اٌزٛفؽ ظؼخخ األ١ّ٘خ

اٌّزٛقؾ 

 اٌسكبثٟ

االٔسؽاف 

 اٌّؼ١بؼٞ

ِكزٜٛ  ل١ُ د

 اٌعالٌخ

اٌّزٛقؾ 

 اٌسكبثٟ

االٔسؽاف 

 اٌّؼ١بؼٞ

ِكزٜٛ  ل١ُ د

 اٌعالٌخ

أ٘عاف 

اٌزؼ١ٍُ 

 اٌدبِؼٟ

  9ٕ٘ٓ 9٘ٓٓ 922ٕ ٖ٘ غوؽ

غ١ؽ 

 ظاٌخ
- 9٘ٗٓ 91ٓٔ 9٘ٗٓ 9ٙ1ٕ 2ٔٔ أٔثٝ

ٖ92ٕ 

 

غ١ؽ 

 ث١ئخ اٌزؼٍُ ظاٌخ

 

  9٘ٙٓ 9ٗٗٓ 92ٕٙ ٖ٘ غوؽ

غ١ؽ 

 ظاٌخ

ٔ92٘ ٓ9ٗٗ 

- 9ٖٗٓ 91ٙٔ 9ٖٗٓ 9ٙ1ٕ 2ٔٔ أٔثٝ

ٖ9ٕ٘ 

 

غ١ؽ 

ػؼٛ ١٘ئخ  ظاٌخ

 اٌزعؼ٠ف

  9ٕٙٓ 9٘1ٓ 922ٕ ٖ٘ غوؽ

غ١ؽ 

 ظاٌخ

ٔ92٘ ٓ9٘1 

- 9ٗٗٓ 92ٔٔ 9ٗٗٓ 92ٕٓ 2ٔٔ أٔثٝ

ٕ92ٔ 

 

غ١ؽ 

إٌّب٘ح ٚ  ظاٌخ

 اٌّمؽؼاد 

  9ٙٙٓ 9٘2ٓ 922ٕ ٖ٘ غوؽ

غ١ؽ 

 ظاٌخ

ٔ91٘ ٓ9٘ٙ 

- 9ٖ2ٓ 91ٖٔ 9ٖ2ٓ 9ٙ1ٕ 2ٔٔ أٔثٝ

ٕ92ٕ 

 

غ١ؽ 

 ظاٌخ

  9ٙ٘ٓ 9٘ٙٓ 91ٕٓ ٖ٘ غوؽ اٌطالة 

غ١ؽ 

 ظاٌخ

ٔ92ٓ ٓ9٘ٓ -ٖ9ٔ 

 

 

 

غ١ؽ 

 ظاٌخ

غ١ؽ  9٘ٗٓ 92٘ٔ 9٘ٓٓ 9ٙ2ٕ 2ٔٔ أٔثٝ

اٌخظ   

اٌشؽاوخ ِغ 

اٌّإقكبد 

 االٔزبخ١خ

  9ٙٗٓ 9٘ٗٓ 911ٕ ٖ٘ غوؽ

غ١ؽ 

 ظاٌخ

ٔ9ٖ1 ٓ9ٗٗ -ٖ9ٕ 

 9٘٘ٓ 92٘ٔ 9ٗٗٓ 922ٕ 2ٔٔ أثٝ

( عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف ِٕمف الجدكؿ السابؽ رقـ ) يتضح      
ميارات البلزمة متكسطات آراء أعضاء ىيئة التدريس حكؿ درجة أىمية متطمبات تنمية ال

لميف ككظائؼ المستقبؿ كمدل تكفرىا تعزم لمتغير النكع ، حيث كانت قيمة ت المعبرة عف 
، ك المكضحة بالجدكؿ  6ََٓاالستبانة ككؿ  قيـ غير دالة احصائيا عند مستكم داللة 

اتفقكا عمى أىمية  ( كىذا يعني أف جميع أعضاء ىيئة التدريس الذككر كاالناث قدِٕ)
تنمية الميارات البلزمة لميف ك كظائؼ المستقبؿ بدرجة كبيرة ، كاتفقكا عمى أنيا  متطمبات

 متكفرة بدرجة متكسطة.
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راء أفراد العينة حكؿ الفركؽ حسب متغير الكمية )نظرية /عممية ( بيف متكسطات آ ُ-ِ
ا تكفرىا ، ككانت  نتائجي المستقبؿ، كمدلمحكر الميارات البلزمة لئلعداد لميف ككظائؼ 

 :مكضحة بالجدكؿ التالي
 (1ٕخعٚي ؼلُ  )

االٔسؽافبد اٌّؼ١بؼ٠خ ٚ ل١ُ د ظالالرٙب ٌٍفؽٚق ث١ٓ ِزٛقطبد آؼاء أفؽاظ  اٌسكبث١خ ٚاٌّزٛقطبد   

 اٌؼ١ٕخ زٛي اٌّٙبؼاد اٌالؾِخ ٌإلػعاظ ٌّٙٓ ٚٚظبئف اٌّكزمجً , ٚظؼخخ رٛفؽ٘ب ٚفك ِزغ١ؽ اٌى١ٍخ 
 

 اٌّدبي

 

 اٌّدّٛػبد

 

 اٌؼعظ

 ظؼخخ اٌزٛفؽ ١خظؼخخ األّ٘

اٌّزٛقؾ 

 اٌسكبثٟ

االٔسؽاف 

 اٌّؼ١بؼٞ

 

 ل١ُ د

ِكزٜٛ 

 اٌعالٌخ

اٌّزٛقؾ 

 اٌسكبثٟ

االٔسؽاف 

 اٌّؼ١بؼٞ

 

 ل١ُ د

ِكزٜٛ 

 اٌعالٌخ

 

ِٙبؼاد 

اٌزؼٍُ ٚ 

 االثزىبؼ

      

غ١ؽ 

 ظاٌخ

    

غ١ؽ 

 ظاٌخ
 ٔظؽ٠خ

 

ٕ٘ ٕ9ٙٗ ٓ9ٙٔ ٓ9ٔ2 ٔ92ٙ ٓ9ٗٓ -

ٓ9ٙ2 

  9٘ٔٓ 91ٓٔ 9٘ٔٓ 9ٙ2ٕ ٕٓٔ ػ١ٍّخ
 

غ١ؽ 

 ظاٌخ

ِٙبؼاد 

اٌثمبفخ 

 اٌؽل١ّخ

  9ٗٗٓ 9ٕٙٓ 9ٙ2ٕ ٕ٘ ٔظؽ٠خ

غ١ؽ 

 ظاٌخ

ٔ92ٓ ٓ9ٗٗ -

ٓ9ٕ٘ 

  9٘2ٓ 92ٔٔ 9ٖ٘ٓ 9ٙ1ٕ ٕٓٔ ػ١ٍّخ

ِٙبؼاد 

اٌس١بح ٚ 

 اٌؼًّ

 

  9ٔٗٓ 9ٙٓٓ 9ٙ2ٕ ٕ٘ ٔظؽ٠خ

غ١ؽ 

 ظاٌخ

ٔ9٘2 ٓ9ٗ2 -

ٓ92ٕ 

 

غ١ؽ 

  9ٙٓٓ 921ٔ 9٘ٓٓ 9ٙ2ٕ ٕٓٔ ػ١ٍّخ ظاٌخ

( عدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية بيف ِٖتضح مف الجدكؿ السابؽ رقـ )ي     
متكسطات آراء أعضاء ىيئة التدريس حكؿ درجة أىمية ،  الميارات البلزمة لميف ككظائؼ 

عممية ( ، حيث كانت قيمة ت المعبرة –المستقبؿ كمدل تكفرىا ، تعزم لمتغير الكمية )نظرية 
(ىي قيـ غير دالة احصائيا عند مستكم داللة  ِٖبالجدكؿ )عف المحكر كأبعاده كالمكضحة 

اتفقكا  ، كىذا يعني أف جميع أعضاء ىيئة التدريس في الكميات النظرية كالعممية قد 6ََٓ
عمى أىمية  الميارات البلزمة لميف ك كظائؼ المستقبؿ بدرجة كبيرة ، ك أنيا متكفرة بدرجة 

 متكسطة.
راء أفراد العينة حكؿ نظرية /عممية ( بيف متكسطات آالفركؽ حسب متغير الكمية ) ِ-ِ

 المستقبؿ،درجة أىمية محكر متطمبات تنمية الميارات البلزمة لئلعداد لميف ككظائؼ 
 :كدرجة تكافرىا ، ككانت  نتائجو مكضحة بالجدكؿ التالي
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 (2ٕخعٚي ؼلُ  )

ث١ٓ ِزٛقطبد آؼاء أفؽاظ اٌؼ١ٕخ  ٚ ل١ُ د ٚظالالرٙب اٌّؼ١بؼ٠خ, بدٚ االٔسؽاف اٌسكبث١خ,اٌّزٛقطبد 

ٚظؼخخ  اٌّكزمجً,زٛي ظؼخخ أ١ّ٘خ ِسٛؼ ِزطٍجبد ر١ّٕخ اٌّٙبؼاد اٌالؾِخ ٌإلػعاظ ٌّٙٓ ٚٚظبئف 

 ٚفك ِزغ١ؽ اٌى١ٍخ  رٛافؽ٘ب
 

 اٌّدبي

 

 اٌّدّٛػبد

 

 اٌؼعظ

 ظؼخخ اٌزٛفؽ ظؼخخ األ١ّ٘خ

اٌّزٛقؾ 

 اٌسكبثٟ

االٔسؽاف 

 اٌّؼ١بؼٞ

 

 ل١ُ د

ِكزٜٛ 

 اٌعالٌخ

ّزٛقؾ اٌ

 اٌسكبثٟ

االٔسؽاف 

 اٌّؼ١بؼٞ

 

 ل١ُ د

ِكزٜٛ 

 اٌعالٌخ

   9٘ٓٓ 9ٙ2ٕ ٕٓٔ ػ١ٍّخ 

غ١ؽ 

 ظاٌخ

ٔ922 ٓ9ٖ٘ ٓ9ٖ٘  

 

غ١ؽ 

 ظاٌخ

أ٘عاف 

اٌزؼ١ٍُ 

 اٌدبِؼٟ

 9٘ٔٓ 92ٙٔ 9ٖٓٓ 92ٕٓ 9ٙ2ٕ ٕ٘ ٔظؽ٠خ

 9ٔٓ 9ٗٙٓ 922ٔ 9ٕ٘ٓ 92ٖٕ ٕٓٔ ػ١ٍّخ

 ث١ئخ اٌزؼٍُ

 

- 9ٙ2ٓ 9ٕٙ٘ ٕ٘ ٔظؽ٠خ

ٓ9ٓٔ 

 

غ١ؽ 

 اٌخظ

ٔ921 ٓ9ٖ٘  

غ١ؽ 

 ظاٌخ
 9ٔ2ٓ 9ٙٓٓ 922ٔ 9ٖٙٓ 92ٕٕ ٕٓٔ ػ١ٍّخ

ػؼٛ ١٘ئخ 

 اٌزعؼ٠ف

 

 

  9ٔ2ٓ 9ٙٙٓ 92ٕٓ ٕ٘ ٔظؽ٠خ

غ١ؽ 

 ظاٌخ

 

 

ٔ911 ٓ9٘٘ 

 

غ١ؽ 

 ظاٌخ

 9ٕٖٓ 9ٕ٘ٓ 92ٕٔ 9٘1ٓ 92ٕٗ ٕٓٔ ػ١ٍّخ

 9٘2ٓ 92٘ٔ 9ٕٖٓ 9ٙ2ٓ 9ٙ2ٕ ٕ٘ ٔظؽ٠خ

 91٘ٓ 9٘2ٓ 91ٔٔ 9٘2ٓ 92ٕٕ ٕٓٔ ػ١ٍّخ

 

إٌّب٘ح ٚ 

اٌّمؽؼاد 

 اٌعؼاق١خ

  91٘ٓ 9ٙ٘ٓ 9ٙ2ٕ ٕ٘ ٔظؽ٠خ

غ١ؽ 

 ظاٌخ

ٔ91ٕ ٓ9ٙٔ  

غ١ؽ 

 ظاٌخ
 9ٖٖٓ 9٘ٔٓ 91ٔٔ 9٘1ٓ 92ٕٗ ٕٓٔ ػ١ٍّخ

غ١ؽ  9ٖ2ٓ 9ٙٙٓ 9ٙ2ٕ ٕ٘ ٔظؽ٠خ اٌطالة 

 ظاٌخ

غ١ؽ  91ٖٓ 91ٓٔ

 ظاٌخ

غ١ؽ  9٘ٗٓ 9٘ٙٓ 92٘ٔ 9٘1ٓ 92ٕٗ ٕٓٔ ػ١ٍّخ

اٌشؽاوخ ِغ  ظاٌخ

قكبد اٌّإ

 االٔزبخ١خ

غ١ؽ  9ٖٗٓ 9ٗ1ٓ 9ٙ2ٕ ٕ٘ ٔظؽ٠خ

 ظاٌخ

ٔ92ٙ ٓ9٘ٔ 

 9ٗٔٓ 91ٕٕ ٕٓٔ ػ١ٍّخ

( عدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية بيف ِٗيتضح مف الجدكؿ السابؽ رقـ )    
تكفر( متطمبات تنمية الميارات  -متكسطات أراء أعضاء ىيئة التدريس حكؿ درجة )أىمية

عممية (، حيث كانت قيمة ت –ؼ المستقبؿ تعزم لمتغير الكمية )نظرية البلزمة لميف ككظائ
( ىي قيـ غير دالة احصائيا عند مستكم  ِٗالمعبرة عف الحكر كأبعاده المكضحة بالجدكؿ )

 ، كىذا يعني أف جميع أعضاء ىيئة التدريس في الكميات النظرية ك العممية قد 6ََٓداللة 
الميارات البلزمة لميف ك كظائؼ المستقبؿ بدرجة كبيرة ،  اتفقكا عمى أىمية متطمبات تنمية

  كاتفقكا عمى أنيا متكفرة بدرجة متكسطة .
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أراء افراد العينة حكؿ درجة أىمية   بيف متكسطات حسب متغير الكظيفة الفركؽ ُ-ّ
الميارات البلزمة لئلعداد لميف ككظائؼ المستقبؿ ، كمدل تكفرىا ، ككانت نتائجو 

 ( كما يمي:َّدكؿ رقـ )مكضحة بالج
 (ٖٓخعٚي )

أؼاء افؽاظ اٌؼ١ٕخ زٛي ظؼخخ أ١ّ٘خ اٌّٙبؼاد اٌالؾِخ ٌإلػعاظ  ث١ٓ ِزٛقطبد اٌفؽٚق زكت ِزغ١ؽ اٌٛظ١فخ 

 ٌّٙٓ ٚٚظبئف اٌّكزمجً , ِٚعٜ رٛفؽ٘ب ٚل١ُ ف ٚظالالرٙب

 اٌؼجبؼاد
ِظعؼ 

 اٌزجب٠ٓ

 ظؼخخ اٌزٛفؽ ظؼخخ األ١ّ٘خ

ِدّٛع 

 اٌّؽثؼبد

ظؼخبد 

 خاٌسؽ٠

ِزٛقؾ 

ِدّٛع 

 اٌّؽثؼبد

 ل١ّخ ف
ِكزٛٞ 

 اٌعالٌخ

ِدّٛع 

 اٌّؽثؼبد

ظؼخبد 

 اٌسؽ٠خ

ِزٛقؾ 

ِدّٛع 

 اٌّؽثؼبد

ل١ّخ 

 ف

ِكزٜٛ 

 اٌعالٌخ

ِٙبؼاد 

اٌزؼٍُ 

 ٚاالثزىبؼ

 29٘ٔ ٕ 29ٖٓٔ ث١ٓ

 ظاٌخ 92ٖٕ٘

ٓ91ٖ ٕ ٓ9ٕٗ 

 9ٕٕٓ ٕ٘ٔ 9٘ٙٙٔ 9ٗٗٓ ٕ٘ٔ 9ٕٖٖ ظاضً ظاٌخ 91ٙٔ

  ٗ٘ٔ 29ٖ2ٔ  ٗ٘ٔ 9ٕٕٕٙ اٌّدّٛع

ِٙبؼاد 

اٌثمبفخ 

 اٌؽل١ّخ

 9ٕٓٓٔ ٕ 9ٕٓ٘ٓ ث١ٓ

 ظاٌخ 19ٖٗٔ

ٔ2921 ٕ ٓ9٘1 

 9ٕ2ٓ ٕ٘ٔ 9ٔٙٔ 9ٓ٘ٓ ٕ٘ٔ 922ٖ ظاضً ظاٌخ 9ٖٕ

  ٗ٘ٔ   ٗ٘ٔ 9ٕٓٔٗ اٌّدّٛع

ِٙبؼاد 

اٌس١بح 

 ٚاٌؼًّ

 91ٖٔٔ ٕ 9ٖٕٙٙ ث١ٓ

 ظاٌخ 9ٗٗٗٔ

ٔ9ٔٔ ٕ ٓ9٘ٙ 

 9ٖٓٓ ٕ٘ٔ 91ٕٗٔ 9ٓٙٓ ٕ٘ٔ 92ٙٗ ظاضً ظاٌخ 911ٔ

  ٗ٘ٔ 92ٕٕ٘  ٗ٘ٔ 19ٕٓٓ اٌّدّٛع

( كجكد فركؽ ذات داللة احصائية بيف متكسطات استجابات َّيتضح مف الجدكؿ رقـ )     
أعضاء ىيئة التدريس حكؿ درجة أىمية الميارات البلزمة لميف ككظائؼ المستقبؿ ك مدل 

في محكر الميارات البلزمة ذ( الكظيفة )مدرس /أستاذ مساعد / أستاتكفرىا تعزم لمتغير 
لئلعداد لميف ككظائؼ المستقبؿ ككؿ كأبعاده المكضحة في الجدكؿ السابؽ ، حيث قيمة ؼ 

( ٖٔ.ُ( في درجة األىمية ، ك تتراكح قيـ ؼ بيف )ٖٓ.ِٕ( الي )ْْ.ُْتتراكح بيف )
ي أف كىذا يعن 6ََٓ( في درجة التكفر كىي قيمة دالة احصائيا عند مستكم داللة َّ.ِك)

 درجة أىمية ، الميارات البلزمة لميف ككظائؼ المستقبؿ ،كمدل تكفرىا تختمؼ باختبلؼ
، كلمكشؼ عف اتجاه الفركؽ حكؿ درجة أىمية  الكظيفة )مدرس /أستاذ مساعد / أستاذ(

ك  ،الميارات البلزمة لميف ككظائؼ المستقبؿ ، كمدل تكفرىا تـ استخداـ اختبار تككي 
، حكؿ درجة أىمية  َٓ.َداللة احصائية عند مستكم داللة  اتضح كجكد فركؽ ذات

مف  لصالح أعضاء ىيئة التدريس،كمدل تكفرىا  الميارات البلزمة لميف ككظائؼ المستقبؿ
األساتذة المساعديف ك األساتذة ،كيمكف تفسير ذلؾ الى أف أعضاء ىيئة التدريس مف 

سيف فيـ عمى كعي بأىمية إكساب األساتذة المساعديف ك األساتذة أكثر خبرة مف المدر 
، كضركرة تكفرىا، نتيجة لمتجارب التي بالميارات البلزمة لميف ككظائؼ المستقبؿ الطبلب 

مركا بيا أثناء التدريس ك البحث كحضكر المؤتمرات ككرش العمؿ، كقد اختمفت مع دراسة 
 (.َُِٖ)المعمكؼ ،كالزبكف ، ك عناب ، 
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آراء افراد العينة حكؿ درجة أىمية  يف متكسطاتب الفركؽ حسب متغير الكظيفة ِ-ّ
متطمبات تنمية الميارات البلزمة لئلعداد لميف ككظائؼ المستقبؿ ، كمدل تكفرىا ، ككانت 

 ( كما يمي: ُّنتائجو مكضحة بالجدكؿ رقـ )
 (ٖٔخعٚي )

١ّٕخ آؼاء افؽاظ اٌؼ١ٕخ زٛي ظؼخخ أ١ّ٘خ ِزطٍجبد ر ث١ٓ ِزٛقطبد اٌفؽٚق زكت ِزغ١ؽ اٌٛظ١فخ 

 ً ,ِٚعٜ رٛفؽ٘ب ٚل١ُ ف ٚظالالرٙباٌّٙبؼاد اٌالؾِخ ٌإلػعاظ ٌّٙٓ ٚٚظبئف اٌّكزمج

 اٌؼجبؼاد
ِظعؼ 

 اٌزجب٠ٓ

 ظؼخخ اٌزٛفؽ ظؼخخ األ١ّ٘خ

ِدّٛع 

 اٌّؽثؼبد

ظؼخبد 

 اٌسؽ٠خ

ِزٛقؾ 

ِدّٛع 

 اٌّؽثؼبد

 ل١ّخ ف
ِكزٜٛ 

 اٌعالٌخ

ِدّٛع 

 اٌّؽثؼبد

ظؼخبد 

 اٌسؽ٠خ

ِزٛقؾ 

ِدّٛع 

 اٌّؽثؼبد

ل١ّخ 

 ف

ِكزٜٛ 

 اٌعالٌخ

أ٘عاف 

اٌزؼ١ٍُ 

 اٌدبِؼٟ

 9ٗ1ٕٔ ٕ 92ٕ٘ٗ ث١ٓ

ٕٖٓ2ٖ 

 ظاٌخ 9ٕٙٙ 9ٙ1ٓ ٕ 9ٖ٘ٔ ظاٌخ

   9ٕٙٓ ٕ٘ٔ 191ٙٔ  9ٓ2ٓ ٕ٘ٔ 9ٕٖ٘ ظاضً

    ٗ٘ٔ 9ٕٕٔٓ   ٗ٘ٔ 9ٔ1ٖٓ اٌّدّٛع

 

 ث١ئخ اٌزؼٍُ

 92ٓٔٔ ٕ 29ٖٕٙ ث١ٓ

ٕٗ9ٕ٘ 

 9ٗ2ٓ ٕ 922ٓ ظاٌخ

 ظاٌخ 92ٗٔ
 9ٕ٘ٓ ٕ٘ٔ 19٘2ٔ  9ٕٙٓ ٕ٘ٔ 9ٙٔٗ ظاضً

  ٗ٘ٔ 29٘ٙٔ   ٗ٘ٔ 922ٖٔ اٌّدّٛع

ػؼٛ ١٘ئخ 

 اٌزعؼ٠ف

 

 

 9ٖٕٗٔ ٕ 91ٕ٘ٗ ث١ٓ

ٕٖ9ٓٙ 

 9ٕٙٔ ٕ 9ٕٕ٘ ظاٌخ

 ظاٌخ 9ٕٙٗ

 9ٖٓٓ ٕ٘ٔ 912ٕٔ  9ٗٗٓ ٕ٘ٔ 9ٕٖٖ ظاضً

  ٗ٘ٔ 92ٖ   ٗ٘ٔ 19ٓ1ٕ اٌّدّٛع

 

 

إٌّب٘ح ٚ 

اٌّمؽؼاد 

 اٌعؼاق١خ

 ٕ 9ٖٕٗٓ ث١ٓ
ٔ9٘ٗ 

 

ٔٙ9٘ٓ 

 9٘ٗٔ ٕ 9٘2ٕٓ ظاٌخ
 

٘9ٕ٘ 
 ظاٌخ

   9ٖٓٓ ٕ٘ٔ 9ٖٕٙٙ  9ٕ1ٓ ٕ٘ٔ 9ٔ٘2٘ ظاضً

    ٗ٘ٔ 9ٕٕٗ   ٗ٘ٔ 19ٕ٘ٙ اٌّدّٛع

 

 اٌطالة

 9ٙ٘ٔٔ ٕ 9٘2ٕٔ ث١ٓ

ٕ291٘ 

 ٕ 9ٕٕٗ ظاٌخ
ٔ9٘ٗ 

 

 

ٖ9٘2 
 ظاٌخ

 9ٕ1ٓ ٕ٘ٔ 922ٕٗ  92ٖٓ ٕ٘ٔ 9ٔ٘ٙ ظاضً

  ٗ٘ٔ 29ٖ2ٕ   ٗ٘ٔ 292ٖٕ اٌّدّٛع

 922ٓٔ ٕ 29ٖ٘ٔ ث١ٓ 

ٕ29ٙٓ 

 9ٕٔٔ ٕ 9ٕٖٔ ظاٌخ

 ظاٌخ 9ٕ٘ٙ

اٌشؽاوخ 

ِغ 

اٌّإقكبد 

 االٔزبخ١خ

 9ٖٗٓ ٕ٘ٔ 9ٕٙٙٔ  91ٖٓ ٕ٘ٔ 9٘ٙ٘ ظاضً

  ُْٓ ّْ.ِٓ   ُْٓ ٕٓ.ِٔ المجمكع
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( كجكد فركؽ ذات داللة احصائية بيف متكسطات استجابات ُّيتضح مف الجدكؿ رقـ )    
ات تنمية الميارات البلزمة لميف ككظائؼ أعضاء ىيئة التدريس حكؿ درجة أىمية متطمب

في االستبانة الكظيفة )مدرس /أستاذ مساعد / أستاذ( المستقبؿ،كمدل تكفرىا، تعزم لمتغير 
(  في درجة أىمية المتطمبات ، ٖٓ.ِٕ( الي )َٓ.ُٔككؿ ، حيث قيمة ؼ تتراكح بيف )

كىي قيمة دالة ( في درجة تكفر المتطمبات ٖٔ.ُ( الي )ِٓ.ٓكقيمة ؼ تتراكح بيف )
،  كىذا يعني أف درجة أىمية متطمبات تنمية الميارات 6ََٓاحصائيا عند مستكم داللة  

الكظيفة )مدرس /أستاذ  البلزمة لميف ككظائؼ المستقبؿ ،كمدل تكفرىا تختمؼ باختبلؼ
، كلمكشؼ عف اتجاه الفركؽ حكؿ درجة أىمية  متطمبات تنمية الميارات  مساعد / أستاذ(

ك اتضح كجكد  ،لميف ككظائؼ المستقبؿ ،كمدل تكفرىا تـ استخداـ اختبار تككي  البلزمة
حكؿ درجة أىمية متطمبات تنمية  َٓ.َفركؽ ذات داللة احصائية عند مستكم داللة 

مف  لصالح أعضاء ىيئة التدريس،كمدل تكفرىا الميارات البلزمة لميف ككظائؼ المستقبؿ
مكف تفسير ذلؾ أف أعضاء ىيئة التدريس مف األساتذة األساتذة المساعديف ك األساتذة ،كي

الميارات المساعديف كاألساتذة أكثر خبرة مف المدرسيف فيـ عمى كعي بأىمية متطمبات تنمية 
،نتيجة لمتجارب التي مركا بيا أثناء التدريس البلزمة لميف ككظائؼ المستقبؿ ،كمدل تكفرىا

كثر خبرة بأىمية تمؾ المتطمبات ك ضركرة ك البحث كحضكر المؤتمرات ككرش العمؿ،فيـ أ
 تكفرىا.

 زابعا :زؤية مكرتحة لتينية املَازات الالشمة ملًَ ووظائف املطتكبل ملوانبة الجوزة الصياعية السابعة:

لتنمية الميارات البلزمة ييدؼ ىذا الجزء مف البحث الراىف الي تقديـ رؤية مقترحة     
، كتقكـ الرؤية المقترحة  اكبة الثكرة الصناعية الرابعةلئلعداد لميف ككظائؼ المستقبؿ لمك 

عمي عدد مف المنطمقات كاألسس ، كتسعي الي تحقيؽ عدد مف األىداؼ مف خبلؿ تنفيذ 
 اإلجراءات البلزمة ، كمحاكلة الكقكؼ عمي معكقات تنفيذ الرؤية كسبؿ التغمب عمييا .

 :اىل َدف السؤية املكرتحةتثاىيا: 

مقترحة لتنمية الميارات البلزمة لئلعداد لميف ككظائؼ المستقبؿ فى ظؿ تقديـ رؤية      
الثكرة الصناعية الرابعة لدل الطبلب مف خبلؿ نظاـ تعميمى جامعى  متطكر ، فى أىدافو 
كمنيجو كبيئتو التعميمية كأعضاء ىيئة التدريس بو ، بؿ كالطبلب أنفسيـ  إضافة الى 
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نتاجية كالخدمية ، بما يسيـ فى تخريج متعمـ قادر عمى عبلقتو التشاركية مع المؤسسات اال 
 شغؿ تمؾ الكظائؼ كالميف ، التى يتكقع أف تكجدىا الثكرة الصناعية الرابعة .  

 ثاىيا: ميطلكات السؤية املكرتحة:

 تستند الرؤية المقترحة الى مجمكعة مف المنطمقات مف بينيا ما يمي :     
حبو تغيير تربكم ،فما يشيده العالـ مف تحكؿ الى ف كؿ تغيير مجتمعي البد أف يصاإ -ُ

ثكرة صناعية رابعة غيرت ،كسكؼ تغير مف شكؿ ميف ككظائؼ المستقبؿ،مما يتطمب 
 إحداث تغيير في مؤسسات التعميـ الجامعي حتي يمكف مكاجية تمؾ الثكرة .

ليا  إف الثكرة الصناعية أصبحت كاقع تعيشو كؿ المجتمعات ، كالبد مف إعداد الطبلب -ِ
كتزكيدىـ بالميارات التى تمكنيـ مف التعامؿ معيا كمع تطبيقاتيا كأداء ما ستكجده مف 

 ميف ككظائؼ جديدة .
إف النظاـ التعميمي الجامعي بكضعو الحالي لـ يعد يتناسب مع مقتضيات الثكرة  -ّ

 الصناعية الرابعة كميف ككظائؼ المستقبؿ نظرا لما يعانيو مف مشكبلت كثيرة.
ميارات القرف الحادم كالعشريف أك ميارات المستقبؿ  تتطمب ادماجيا فى  تعميـإف   -ْ

عداد أعضاء ىيئة التدريس كتدريب الطبلب عمى أف يككنكا مبدعيف كمتأمميف  المناىج كا 
بالشكؿ الذل يعدىـ لميف ككظائؼ المستقبؿ  فى ظؿ الكظائؼ كالميف التى أكجدتيا 

 الثكرة الصناعة الرابعة . 
ميمي الجامعي يجب أف يعمؿ عمى إكساب الطبلب الميارات البلزمة لئلعداد النظاـ التع -ٓ

لميف ككظائؼ المستقبؿ لمكاكبة الثكرة الصناعية الرابعة لتربية جيؿ مف المفكريف 
 كالمتعمميف الذيف يفكركف عمى نحك إبداعي لحؿ المشكبلت.

يارات متنكعة أف تسيـ في إعداد خريجيف مبدعيف مبتكريف متقنيف م الجامعة يمكف -ٔ
كعديدة ،كمتصفيف بالمركنة الفكرية كالسمككية كالقدرة عمي ضبط النفس كقادريف عمي 

 االختيار الحر لميف المستقبؿ.
إف تطكير النظاـ الجامعي أمر ال مفر منو لتمبية متطمبات الثكرة الصناعية الرابعة كميف  -ٕ

 ككظائؼ المستقبؿ.
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 خصائص السؤية املكرتحة: ثالجا:

مف المرجح أف تتصؼ بعدد مف الخصائص تسيـ  ىدفيا،ي تحقؽ الرؤية المقترحة لك     
 كمف ىذه الخصائص ما يمي : فعالية،في إنجاحيا كتجعميا أكثر 

 جامعة.كيقصد بيا إمكانية تطبيقيا في ظؿ الظركؼ كالمكارد المتاحة لكؿ    الكاقعية:-ُ
 المتغيرات كالظركؼ الطارئة.المركنة  :  كيقصد بيا القدرة عمي تطبيقيا في ظؿ -ِ
كيقصد بيا استمرارية متابعة كؿ ما ىك جديد في مجاؿ إكساب الطبلب   االستمرارية:-ّ

 الميارات البلزمة لميف ككظائؼ المستقبؿ كاستثمارىا بالجامعة.
 الجامعية.كيقصد بيا أف تشمؿ كافة محاكر المنظكمة التعميمية    الشمكلية:-ْ
ا مشاركة جميع األطراؼ المعنية كالميتميف بالتعميـ الجامعي عند كيقصد بي المشاركة:-ٓ

 التطبيؽ.
 مهوىات السؤية املكرتحة زابعا:

في ضكء ما أسفر عنو البحث الحالي في الجزء النظرم ، كما جاءت بو نتائج 
الجانب الميداني مف أىمية إكساب الطبلب الميارات البلزمة لئلعداد لميف ككظائؼ المستقبؿ 

كبة الثكرة الصناعية الرابعة  فانو يمكف تحديد اىـ جكانب كمككنات الرؤية المقترحة فيما لمكا
  يمى  : 

 المستقبؿ:الميارات البلزمة لئلعداد لميف ككظائؼ   -ُ
اشارت نتائج الدراسة فى جانبيا النظرل كالميدانى عمى أىمية عدد مف الميارات 

ئؼ التى  يتكقع أف تظير فى المستقبؿ فى إلعداد طبلب الجامعة لبللتحاؽ بالميف كالكظا
 ضكء تحديات الثكرة الصناعية الرابعة تمؾ الميارات يكضحيا الشكؿ التالى :
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( ِىٛٔبد اٌؽؤ٠خ اٌّمزؽزخ ٌٍّٙبؼاد اٌالؾِخ ٌإلػعاظ ٌّٙٓ ٚٚظبئف اٌّكزمجً ِٚزطٍجبد ٕشىً ؼلُ ) 

 ر١ّٕزٙب

لميف ككظائؼ المستقبؿ كىي  دالبلزمة لئلعدايتضح مف الشكؿ السابؽ الميارات 
  :يميكما 

 مَازات التعله و اإلبداع  1-1

كتتمثؿ تمؾ الميارات فى ميارات التفكير الناقد كحؿ المشكبلت ، ميارات االتصاؿ   
كالتشارؾ ، ميارات التعمـ ك االبتكار ، تمؾ الميارات التى أكد افراد العينة عمى أنيا ميمة 

 ف ككظائؼ المستقبؿ .بدرجة كبيرة ، إلعداد الطبلب لمي
 مَازات الجكافة السقنية 1-2

كتمثمت فى الميارات التالية  الميارات المتعمقة بالثقافة المعمكماتية ، ك الميارات  
المرتبطة بالثقافة اإلعبلمية ، كالميارات المرتبطة بثقافة  تقنية المعمكمات ك االتصاؿ ، تمؾ 

 يمة بدرجة كبيرة لئلعداد لميف ككظائؼ الميارات التى أكدت أفراد العينة  أنيا م

متطلبات تنمية 
 المهارات

تغير أهداف التعليم 
 الجامعي

 تغيير بيئة التعلم

تغير عضو هيئة 
 التدريس

و  الماهجتغير 
 األنشطة

 تغير الطالب

الشراكة مع 
المؤسسات 

 االنتاجية

 الرؤية الممقترحة
مهارات االعداد 
لمهن ووظائف 

 المستقبل

 الحياة والعمل

 المرونة والتكيف

المبادرة والتوجه 
 الذاتي

التفاعل االجتماعي 
وفهم الثقافات 

 المتعددة

 االنتاجية والمسائلة

 الثقافة الرقمية القيادة والمسئولية

 الثقافة المعلوماتية

 الثقافة اإلعالمية

 تقنيات االتصال

التعلم واإلبداع
  

التفكير الناقد لحل 
 المشكالت

 االتصال والتشارك

 التعلم ةاالبتكار
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  العنلاحلياة و  مَازات 1-3

كتشمؿ مجمكعة الميارات الفرعية المتعمقة بميارات المركنة كالتكيؼ ، كالميارات  
المرتبطة بالمبادرة كالتكجيو الذاتى ، كالميارات المرتبطة بالتفاعؿ االجتماعي ك فيـ الثقافات 

بطة باإلنتاجية كالمساءلة ، ككذلؾ الميارات القيادة ك المسؤكلية ، المتعددة ، كالميارات المرت
تمؾ الميارات التى أكدت عمييا الدراسات كالبحكث التى تـ عرض نتائجيا فى اإلطار النظرل ، 
ككذلؾ ما أكد عميو أفراد العينة أنيا ميمة بدرجة كبيرة لئلعداد لميف ككظائؼ فى المستقبؿ 

 ا .كنجاحيـ فى االلتحاؽ بي
 املكرتحة متطلبات وآليات تيفير السؤية   -2

فى ضكء ما تكصمت اليو الدراسة مف نتائج تتعمؽ بالدكر الياـ الذل ينبغى أك  
يتكقع أف تقكـ بو الجامعة فى تنمية تمؾ الميارات لدل طبلبيا ، فاف الرؤية تقدـ مجمكعة 

تعميـ الجامعى متمثمة فى مف المتطمبات كاإلجراءات التى ينبغى أف تتكافر فى منظكمة ال
كأعضاء ىيئة تدريس ، إضافة الى  ،كبيئتو ، كالقائميف عمييا مف طبلب،كمناىجو ،أىدافو 

تستقبؿ خريجو لمعمؿ بيا ، تمؾ أف عبلقتو بالمؤسسات االنتاجية كالصناعية التى يمكف 
كنتائج الجانب المتطمبات التى أكدت نتائج الدراسة عمى أىميتيا  بناء عمى الجانب النظرم ، 

الميداني حكؿ تكافر متطمبات تنمية الميارات البلزمة لئلعداد لميف ككظائؼ المستقبؿ لدل 
الطبلب ، حيث أكد أفراد العينة مف أعضاء ىيئة التدريس أف تمؾ المتطمبات ميمة بدرجة 

مر كبيرة لتنمية تمؾ الميارات ، كعمى الرغـ مف أىميتيا فيي متكفرة بدرجة متكسطة ،  األ
الذل يتطمب ضركرة اتخاذ اإلجراءات ، كاآلليات البلزمة لتكفيرىا كتتمثؿ تمؾ المتطمبات فيما 

 يمى : 
ىداؼ التعميـ الجامعي : تقترح الرؤية ضركرة أف تتغير أىداؼ المتطمبات الخاصة بأ ُ-ِ

 "اكساب الطبلب الميارات التكنكلكجية كالتقنية المرتبطةالتعميـ الجامعى لتسعى الى 
، كربطيا الدائـ  تنمية اإلبداع ك االبتكاربتطبيقات الثكرة الصناعية الرابعة ، متمثمة في 

كترسيخ مبدأ التعمـ المستمر كالتعمـ مدل الحياة  باحتياجات المجتمع المستقبمية " ،
 كاالعتماد عمى اساليب التعمـ الذاتي.

 بيئة التعمـ  ،تغيير لرؤية ضركرة المتطمبات المتعمقة ببيئة التعمـ الجامعية : تقترح ا ِ-ِ
، تتكافر فييا كؿ مقكمات التكنكلكجية مف أجيزة  لتكاكب عصر الثكرة الصناعية الرابعة
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كشبكات كانترنت كأف تككف بيئة جاذب لمطبلب كتسمح بتكظيؼ تقنيات الثكرة الصناعية 
تاحة التعميـ مف أ ل مكاف كفي أل الرابعة كالذكاء االصطناعى فى العممية التعميمية كا 

 كقت .
بأعضاء ىيئة التدريس : كتتمثؿ فى ضركرة تدريبو المستمر عمى   المتطمبات الخاصة  ّ-ِ

،  تكظيؼ التكنكلكجيا في القاعات الدراسية ، استخداـ المقررات اإللكتركنية ، ك التقكيـ 
تكجيو  االلكتركني ، كاالستفادة مف تقنيات الثكرة الصناعية الرابعة فى تحقيؽ ذلؾ ،

نشاطاتو التدريسية نحك تنمية ميارات الطبلب ، كتدريبيـ عمى التفكير بطرؽ غير 
تقميدية ، مساعدة الطبلب لمتعرؼ عمى ثقافة اآلخريف ، كاالستفادة منيا بما يكسع 

 مداركيـ ك يفيدىـ.
شطة المناىج التعميمية كاألن تغييركتقترح الرؤية ضركرة  المتطمبات الخاصة بالمناىج : ْ-ِ

تحديث محتكل المناىج  لتكاكب الثكرة الصناعية الرابعة ، كيتـ ذلؾ مف خبلؿ :الطبلبية  
احتياجات المتعمميف ك احتياجات  ، ك الجامعية بما يتسؽ مع الثكرة الصناعية الرابعة

المجتمع ، كتنظيميا بطريقة تساعد عمى تنمية ميارات المستقبؿ ، ك التفكير العممي ، 
يركز محتكل المناىج عمى االستخداـ  ، كأف التفكير  النقدمك  ،التفكير اإلبداعيك 

المتناسؽ لممصادر كاإلمكانات التعميمية المتاحة كالتي يقدميا لنا التقدـ العممي 
تطكير استراتيجيات التدريس التي تعتمد عمى نشاط ك  كالتكنكلكجي كالثكرة المعمكماتية ،

التعميمية باالكتشافات العممية ك الثكرة الصناعية المتعمـ ك ايجابياتو ، كارتباط األنشطة 
عداد أدكات تقيـ مختمفة ، ك متنكعة تقيس ميمة محددة ، كتقيس مدل  الرابعة ، كا 

 اكتساب الطبلب لميارات المستقبؿ.
التعمـ كاكتساب ،  تتمثؿ فى ضركرة تدريبو المستمر عمىإجراءات خاصة بالطبلب : ٓ-ِ

نتاجيا كتبادلي تحكؿ الطالب مف الفردية إلى التشاركية في األداء ، كأف  ي  االمعرفة كا 
كالتعمـ ك التطكر، كأف يحرص عمى التعمـ الذاتي ك التعمـ المستمر ، كأف يككف مبدعا 
،كمبتكرا ،يقترح أكثر عدد مف األفكار حكؿ الظكاىر التي يدرسيا ك يبتكر أفكار جديدة 

كنكلكجية في تبادؿ األفكار كاآلراء مع يستخدـ التقنيات الت ك في أقؿ كقت ممكف ،
 الزمبلء،يناقش كيحاكر اساتذتو كزمبلئو في المكقؼ التعميمي ، كيعرض أفكاره بحرية .

https://www.new-educ.com/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b9-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d9%83%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%b3
https://www.new-educ.com/pensee-critique
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  كتقترح الرؤية ضركرة إجراءات خاصة بالشراكة مع المؤسسات اإلنتاجية ك الصناعية : ٔ-ِ
ة ، مف خبلؿ إنجاز أف يتـ تفعيؿ شراكة الجامعة مع المؤسسات اإلنتاجية ك الصناعي

، كأف تحرص  المناىج التعميمية لمطبلب الجامعيف بالتدريب في المؤسسات الصناعية
الجامعة عمى تضع فى اعتبارىا عف كضع مناىجيا كفعاليتيا احتياجات كمطالب 
المؤسسات الصناعية كاإلنتاجية ، كتنظـ الجامعة زيارات دكرية لتمؾ المؤسسات ، 

ا ، كتحرص عمى تناكؿ المشكبلت التي تظير في تمؾ المؤسسات لمتعرؼ عمى احتياجاتي
في خريطتيا البحثية،كتتبني تمؾ المؤسسات رعاية المكىكبيف في الجامعة ، كيتـ 
التنسيؽ بيف الجامعة ك المؤسسات في إيجاد كظائؼ لممتفكقيف ، كربط مخرجات التعميـ 

كيؿ مشاريع بحثية في الجامعي بالميارات البلزمة لميف ككظائؼ المستقبؿ،كتم
 الجامعات )الكراسي البحثية ( لتطكير المؤسسات االنتاجية .

 معوقات تطبيل السؤية املكرتحة: خامطا:

 قد يكاجو تنفيذ الرؤية المقترحة بعض المعكقات منيا:     
كالتي ال تكاكب  التدريس،تمسؾ بعض أعضاء ىيئة التدريس باألساليب التقميدية في  .ُ

 ية الرابعة.الثكرة الصناع
قمة المكارد المالية كالمادية البلزمة لتمكيؿ بعض األنشطة خاصة التكنكلكجية بالجامعات  .ِ

المصرية الحككمية ، كضعؼ البنية التحتية المادية كالتقنية المتعمقة بتكفير األدكات 
 كاألجيزة التكنكلكجية كشبكات االنترنت .

كالحصكؿ عمى  لمنجاح،المقياس الكحيد  التركيز عمي التحصيؿ العممي لمطبلب باعتباره .ّ
 الشيادات دكف االىتماـ بإكساب الطبلب الميارات.

 ضعؼ الشراكة  بيف الجامعات ك المؤسسات اإلنتاجية ك الصناعية . .ْ
االعتماد عمى المناىج التقميدية غير المبلئمة لمتطكرات المصاحبة لمثكرة الصناعية  .ٓ

 الرابعة.
 عميو.مف كؿ جديد كالتمسؾ بما تعكدكا  مقاكمة البعض لمتغيير كالخكؼ .ٔ
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 ضبل مواجَة معوقات تيفير السؤية املكرتحة  ضادضا:

لمكاجية معكقات تنفيذ الرؤية المقترحة يستمـز األخذ في االعتبار تكافر المتطمبات   
 التالية :

كضع خطط دائمة كمستمرة لتطكير المناىج كاألنشطة التعميمية لمكاكبة الثكرة الصناعية  .ُ
 ابعة.الر 

 تكعية الطبلب بأىمية اكتساب الميارات البلزمة لميف ككظائؼ المستقبؿ. .ِ
 تدعيـ  الشراكة بيف جميع الجامعة كمختمؼ المؤسسات اإلنتاجية ك الصناعية . . .ّ
 تكفير الدعـ المالي كالمادم لتطكير الجامعات لمكاكبة الثكرة الصناعية الرابعة. .ْ
كأعضاء  الطبلب،عمي التكنكلكجيا كاإلنترنت بيف  نشر ميارات الثقافة الرقمية المعتمدة .ٓ

  ىيئة التدريس بالجامعة.
 ضابعا : مؤشسات جناح السؤية :

إف نجاح تمؾ الرؤية المقترحة يمكف االستدالؿ عميو  مف خبلؿ مؤشرات عديدة تتمثؿ         
  -فيما يمى : 

 ؤية المقترحة .إكتساب الطبلب كالخريجيف لمعديد مف الميارات التى تضمنتيا الر  -
إنتشار الكعى بتمؾ الميارات كأىميتيا بيف كؿ أعضاء المجتمع الجامعى مف طبلب  -

 كأعضاء ىيئة التدريس  كأكلياء أمكر . 
كجكد ادلة كمؤشرات عمى حدكت تغيرات جكىرية فى المنظكمة الجامعية خاصة البنية  -

 التحتية التكنكلكجية كالمناىج كطرؽ التدريس . 
 آليات جديدة لتكثيؽ الصمة بيف الجامعة كالمؤسسات االنتاجية كالصناعية .كجكد قنكات ك  -
كجكد أطمس جديد لمميف كالكظائؼ التى يتكقع أف تككف مكجكدة فى المستقبؿ ، مع  -

تحديد الميارات التى ينبغى أف تتكافرفى الطبلب كالخريجيف التى يمكف اف تساعدىـ فى 
 االلتحاؽ بتمؾ الكظائؼ. 
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 :خامتة

الباحثاف في نياية دراستيـ بضركرة أف يتغير النظاـ التعميمي الجامعي مف   يكصى -
جكانبو المختمفة كفؽ مقتضيات كمتطمبات الميف كالكظائؼ المتكقعة  لسكؽ العمؿ في 
المستقبؿ ، بالشكؿ الذل يجعمو قادرا عؿ إكساب خريجيو الميارات كالميف التى تتطمبيا 

 ميف ككظائؼ المستقبؿ  .
كتحديد  المستقبؿ،مزيد مف الدراسات ك البحكث نحك استشراؼ ميف ككظائؼ تكجيو  -

كالعمؿ عمى إكسابيا لمطبلب حتى يتمكنكا  الكظائؼ،الميارات البلزمة لئلعداد لشغؿ تمؾ 
  كالميارات.مف الحصكؿ عمى فرص عمؿ تتفؽ كتمؾ الكظائؼ 
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 املساجع

 :املساجع العسبية أواًل:
درجة امتالك طالب كمية العموم  : ( 7107مد )أبو الصعاليك ، عائشة بدر ، والوريكات ، منصور أح -

 العموم دراسات ، التربوية في الجامعة األردنية لمميارات التكنولوجية المتضمنة في االقتصاد المعرفي
 081-059، (  7العدد ) ، (44)  المجّمد التربوية ،

في التعميم الجامعي، (: تحديات تطبيق معايير الجودة الشاممة  7119أبو النور، محمد عبد التواب ) -
التعمم مدى الحياة، في  –اإلتاحة  –: الجودة المؤتمر الدولي السابع التعميم في مطمع األلفية الثالثة

 يوليو، معيد الدراسات التربوية، جامعة القاىرة 06-05الفترة من 
وزارة ( ، الكويت ، 60،كتاب العربي ) : المعرفة و صناعة المستقبل  )7115أحمد )  زيد، أبو -

 مجمة العربي . ،  اإلعالم
،  ( 81كتاب العربي العدد )(: عالقات حميمة بين الروبوت و البشر ، 7101ابو زيد ، أحمد ) -

 الكويت ، وزارة اإلعالم،مجمة العربي. 
( : أثر استخدام استراتجية تدريس مقترحة لتدريس الحاسب 7117أبو سريع ، وفاء اسماعيل محمد ) -

وية التجارية عمى إكتساب ميارتو ، رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ، اآللي لطالب الثان
 جامعة عين شمس . 

( : تصور مقترح لالنتقال بالجامعات المصرية الى 7109أبولبيان ، منة اهلل محمد لطفي محمود ) -
ألزىر، العدد جامعات الجيل الرابع في ضوء الثورة الصناعية الرابعة ، مجمة كمية التربية جامعة ا

 407-666، ص ص ( ، الجزء الثالث ، يناير 080)
( : مجموعة أدوات الميارات الرقمية ، متاح عمى 7108االتحاد الدولي لالتصاالت ) -

https://cse.google.com/cse?q=%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%84+%D9
-%83%D8%AA%D8%A8&sa=Search&ie=UTF

8&cx=partner%2Dpub%2D6638247779433690:3873384991#%9C  تاريخ
 61/07/7109الدخول 

ع دور الجامعات الميبية في تنمية ميارات ( : واق 7108إجبارة ، تياني ، والقضاة ، محمد أمين ) -
( ،  65( ، العدد )00التفكير لدى طمبتيا ،المجمة العربية لضمان جودة التعميم العالي ، المجمد )

016-077 

https://cse.google.com/cse?q=%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%84+%D9%83%D8%AA%D8%A8&sa=Search&ie=UTF-8&cx=partner%2Dpub%2D6638247779433690:3873384991#%9C
https://cse.google.com/cse?q=%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%84+%D9%83%D8%AA%D8%A8&sa=Search&ie=UTF-8&cx=partner%2Dpub%2D6638247779433690:3873384991#%9C
https://cse.google.com/cse?q=%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%84+%D9%83%D8%AA%D8%A8&sa=Search&ie=UTF-8&cx=partner%2Dpub%2D6638247779433690:3873384991#%9C
https://cse.google.com/cse?q=%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%84+%D9%83%D8%AA%D8%A8&sa=Search&ie=UTF-8&cx=partner%2Dpub%2D6638247779433690:3873384991#%9C
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 ( : رؤية مستقبمية لدور الجامعات في تمبية احتياجات سوق7109أحمد ، ناجي عبد الوىاب ىالل ) -
إلى المجنة العممية الدائمة ألصول التربية و التخطيط التربوي  العمل ، ورقة عممية مرجعية مقدمة
 لترقية األساتذة واألساتذة المساعدين

،الرياض ،مؤسسة  المرونة بين الثوابت و المتغيرات حدود ( : المرونة :7117األحمدي ، أنس سميم ) -
األمة لمنشر و التوزيع ، متاح عمى 

https://search.yahoo.com/yhs/search;_ylt=AwrC_DN6iEFeo1YAvx  تاريخ الدخول
01 /7 /7171 

( : الثورة الصناعية الرابعة ، بناء 7106استطالع الثورة الصناعية الرابعة في الشرق األوسط ، ) -
المؤسسات الصناعية الرقمية ، متاح عمى 

le.com/search?sxsrf=ALeKk018bWqJNhttps://www.goog   ، 78/07تاريخ الدخول 
/7109 

 ( : التجديدات التربوية ، عمان ، دار وائل لمنشر و التوزيع . 7118استيتة ، دالل و سرحان ، عمر ) -
( : مينة التعميم وأدوار المعمم في مدرسة  7115األسطل ، إبراىيم حامد و الخالدي ، فلاير يونس ) -

 ، العين، دار الكتاب الجامعي المستقبل 
( : الخصائص السيكومترية  7106األشول ، عادل و ىيبة ، حسام إسماعيل ومحمد ، أميرة محمد  ) -

( ، مركز االرشاد النفسى  45لممرونة اإليجابية لعينة من المراىقين ، مجمة اإلرشاد النفسى ، عدد )
 . 667-615جامعة، عين شمس ص ص

،  7108( : نشرة التكنولوجيا من أجل التنمية في المنطقة العربية  7109كوا )األمم المتحدة ، االس -
 .  افاق عالمية و توجيات إقميمية ، المجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب أسيا 

 institute-https://www.rand.org/randeurope/research/projects/corsham-أو
 programme.html-leadership-thought 7/6/7171،تاريخ الدخول 

في تنمية ميارات التدريس  7.1برنامج تدريبي قائم عمى تقنيات الويب  فعالية (:7106الباز، مروة ) -
(، 7)06مجمة التربية العممية ،  مصر،  االلكتروني واالتجاه نحوه لدى معممي العموم اثناء الخدمة.

006-061. 
 ( : ميارات التعميم والتوظيف ، سبل التوظيف وستة عناصر لمنجاح ،7107بكر ، عبد الجواد السيد ) -

 .04-0ص ص  7107يوليو  49المجمة التربوية كمية التربية جامعة سوىاج ، العدد
، الطبيعة المتغيرة لمعمل متاح عمى  َُِٗ تقرير عن التنمية في العالم( :  7109البنك الدولى )  -

http://documents1.worldbank.org/curated/en/711541543929794801/pdf/WD
ARABIC.pdf-2019-R  04/7/7171بتاريخ استرجعت . 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk018bWqJN
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk018bWqJN
https://www.rand.org/randeurope/research/projects/corsham-institute-thought-leadership-programme.html
https://www.rand.org/randeurope/research/projects/corsham-institute-thought-leadership-programme.html
http://qou.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1373909
http://qou.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1373909
http://qou.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1373909
http://documents1.worldbank.org/curated/en/711541543929794801/pdf/WDR-2019-ARABIC.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/711541543929794801/pdf/WDR-2019-ARABIC.pdf
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( : تطوير التعميم الجامعي والتحديات الراىنة و أزمة التحول ، 7107بياء الدين ، ىاني محمد ) -
 و السياسية و االقتصادية . المركز الديمقراطي العربي لمدراسات االستراتيجية

م(: تدريس ميارات القرن الحادي والعشرين أدوات عمل ، ترجمة محمد بالل 7104بيرز، سيو ) -
 ) .الجيوسي،  الرياض،  مكتب التربية العربي لدول الخميج

 ( : ميارات القرن الحادي والعشرين: التعمم لمحياة ، ترجمة بدر بن7106بيرني تريمنج ، تشارل فادل ) -
 عبد اهلل الصالح ، جامعة الممك سعود، الرياض.

( : دور مؤسسات التعميم العالي في  7106التوبي ، عبد اهلل بن سيف والقواعير، أحمد محمد جالل ) -
 Global Institute for Study & Research ،  70اكساب خريجييا ميارات و معارف القرن 
Journ Global Institute for Study ،   .متاح  64-08، ص ص  7106، فبراير 7، ع. 7مج

 http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=128712عمى 
( : الثقافة اإلعالمية حل أم ترف  ، مجمة القافمة ، متاح عمى   7109الجعفري ، فاطمة )   -

https://qafilah.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%
-81%D8%A9

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
%D8%A9/   07/8/7171استرجعت بتاريخ. 

( : الثورة الصناعية الرابعة و التعميم مدى الحياة ، العموم التربوية ،  7108نادية يوسف ) الدين،جمال  -
عدد خاص بالمؤتمر الدولي األول لممناىج وطرق التدريس : المتغيرات العالمية ودورىا في تشكيل 

ديسمبر ، متاح عمى  6-5المناىج و طرائق التعميم و التعمم ، 
-b-https://www.google.com/search?client=firefox4/7/7171الدخول  ،تاريخ 

مشاكل التعميم الجامعي في مصر، مركز   (:7117)منة اهلل عصام  محبوب،دليا فوزي، و  الجيوش، -
 لوزراء ، القاىرة ،  ينايرالمعمومات و دعم اتخاذ القرار بمجمس ا

( : فاعمية برنامج إرشادي نفسي لتنمية ميارات الحياة لدى طالب 7101الحارثي ، صبحي معروف ) -
( ،  06المرحمة الثانوية بمحافظة الطائف ، مجمة بحوث التربية النوعية جامعة المنصورة ، العدد )

 86-49يناير، ص ص
اتحاد الغرف العربية،  الثانية،ميمية لمواكبة الثورة الرقمية تحديث المناىج التع (:7109)عمي  حدادة، -

 . 7109دائرة البحوث االقتصادية ، القاىرة ، فبراير 
ا لعالقة بين الجامعات والقطاع الخاص ودورىا في تحقيق ( :7101الحريري ، ،خالد حسن عمى ) -

بع لجامعة عدن" جودة التعميم العالي المؤتمر العممي الرا جودة التعميم العالي في الجميورية اليمنية ، 
م ، مؤسسة حضرموت لمتنمية 7101أكتوبر  06 – 00نحو تحقيق التنمية المستدامة "، عدن ، 

http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=128710
http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=128710
https://qafilah.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9/
https://qafilah.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9/
https://qafilah.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9/
https://qafilah.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-،تاريخ
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http://uniaden-، متاح عمى  ومؤسسة العون لمتنمية
hConference_papers/privatesector.htmadc.com/5t5/4/7171الدخول ،تاريخ 

مدى تطبيق معمم الحاسوب والتكنولوجيا الفمسطيني لمميارات  ( :7171حسونة ، إسماعيل عمر ) -
( 0( ، ع ) 6المجمة الدولية لمعموم التربوية ، مج ) الرقمية لمعمم القرن الحادي والعشرين في التعميم ، 

 488-457، ىيناير ، ص ص
( : تصور مقترح لتفعيل دور جامعة تبوك في تحقيق 7108حسين ، محمد فتحي عبد الفتاح ) -

في ضوء بعض التجارب األجنبية، مجمة كمية التربية 7161األىداف التعميمية لمرؤية الوطنية السعودية 
 .66-06، ص ص( ، الجزء الثاني ، أكتوبر 081جامعة األزىر ، العدد) 

( : ما ىو التنظيم الذاتي لمتعمم مبادئو و مياراتو ، متاح عمى 7107نة)الحقباني ، خز  -
educ.com-https://www.new6/7/7171الدخول  ،تاريخ 

لميارات الحياتية لدى طالبات جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن ( : ا 7104الحموة ، طرفة إبراىيم ) -
معيد  ( ، يوليو،  7( ، ج ) 6( ،ع ) 77، مجمة العموم التربوية ، مج )في ضوء التحديات المعاصرة 

 708-077الدراسات التربوية جامعة القاىرة ،   ص ص
( : المواءمة بين مخرجات الجامعات واحتياجات سوق العمل : رؤية 7105أحمد عبد الكريم ) حمزة، -

،  ص  7105ريل  7105أبريل  47مجمة اإلرشاد النفسي. ع.  مستقبمية بالجامعات السعودية ، 
 690- 665ص

درجة امتالك معممي المغة العربية بالمرحمة الثانوية بدولة ( : 7107الحميدي ،  حامد عبد اهلل ،) -
وعالقتو بالجنس والمؤىل العممي والخبرة التدريسية ،  الكويت لمكفايات األلكترونية من وجية نظرىم

 48-0(، يونيو، ،ص ص 6( ، عدد )40المجمة الدولية لمبحوث التربوية ، جامعة االمارات ، مجمد )
( : تسويق مخرجات البحث العممي كمتطمب رئيس من متطمبات  7100خضر ، جميل أحمد محمود ) -

م الى المؤتمر العربي الدولي لضمان جودة التعميم العالي الجودة و الشراكة المجتمعية ، بحث مقد
 مايو  06-9،األردن 

مجمة : إطار عمل لمتعمم من أجل المستقبل ، 70ميارات القرن الـ  (:7108خميس، ساما فؤاد ) -
 066-049(، ص ص0(، ج)60الطفولة والتنمية، مصر، ع)

،  جريدة الشرق  فعال في الحروب الحديثة الطائرات المسّيرة سالح( :  7109الخوالدة ، رزق عمقة ) -
  مـ 7109سبتمبر  18ىـ ،  0440محرم  8األحد  االوسط ، لندن ، عدد 

(: الذكاء االصطناعي و التعميم ، صحيفة البيان ، مقال منشور بتاريخ 7108الدربي ، فاطمة ) -
 way/2018-the-https://www.albayan.ae/opinions/by-07-متاح عمى 4/6/7108

 7/6/7171الدخول  ،تاريخ1.3307152-04

http://uniaden-adc.com/5thConference_papers/privatesector.htm،تاريخ
http://uniaden-adc.com/5thConference_papers/privatesector.htm،تاريخ
http://uniaden-adc.com/5thConference_papers/privatesector.htm،تاريخ
https://www.new-educ.com،تاريخ
http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=114692
http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=114692
https://www.albayan.ae/opinions/by-the-way/2018-07-04-1.3307152،تاريخ
https://www.albayan.ae/opinions/by-the-way/2018-07-04-1.3307152،تاريخ
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( : استراتجية مقترحة لموائمة مخرجات التعميم العالي الحتياجات سوق  7106الدلو ، حمدي أسعد ) -
رنامج الدراسات العميا المشترك بين أكاديمية العمل في فمسطين ، رسالة ماجستير غير منشورة ، ب

 اإلدارة لمدراسات العميا  و جامعة األقصى .  
( : " الحوسبة السحابية أحد تطبيقات التكنولوجيا فى التربية، الممتقى 7107الدىشان ، جمال عمى ) -

فبراير  06-07،   ، جامعة بنيا مجمة كمية التربيةالدولى األول: تطبيقات التكنولوجيا فى التربية" ، 
 .56-75، ص ص 7107

نحو أدوار جديدة لمؤسساتنا الجامعية في ضوء تحديات ومتطمبات  ( : 7108الدىشان ، جمال عمى ) -
متاح عمى  7108/مايو / 04مقال منشور بتاريخ ،  العصر الرقمي

https://www.academia.edu  7171/ 6/0تاريخ الدخول. 
: توظيف إنترنت األشياء في التعميم ، المبررات المجاالت  (7109) )ا(الدىشان ، جمال عمى  -

( ، 7ث في العموم التربوية ، المؤسسة الدولية ألفاق المستقبل ، مج )التحديات ، المجمة الدولية لمبحو 
 97-49( ، يوليو، ص ص6ع)

: الثورة الصناعية الرابعة و انعكاساتيا عمى منظومة التعميم  ( 7109) )ب(الدىشان ، جمال عمى  -
  ،متاح عمى 

https://sadaalmokhtar.com/2019/09/21/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%8
-8%D8%B1%D8%A95/6/7171الدخول  ،تاريخ 

جامعاتنا واإلعداد لمين ووظائف المستقبل لمواكبة الثورة  ( : 7109) )ج(الدىشان ، جمال عمي  -
دة العصرية ،متاح عمى ،مجمة الجري الصناعية الرابعة | مصر العصرية

-https://www.almasriaelasrya.com/2020/01/blog
-post_556.html?fbclid=IwAR1yugmd

hwBrb28804RO7zyXY84SzreLqDaFp6rjuB4d_JVa4Uf1xG4Av0  تاريخ الدخول
08/7/7171 

( : "حاجة البشرية إلى ميثاق أخالقى لتطبيقات الذكاء االصطناعي، 7109الدىشان، جمال عمى )د( ) -
 .06-0، ص ص 7109، يوليو  01، رابطة التربويين العرب ، عدد  "، مجمة إبداعات تربوية

رة الصناعية برامج إعداد المعمم لمواكبة متطمبات الثو ( : 7109الدىشان ، جمال عمى )ه( ) -
  .6085-6086ص ص 7109ديسمبر   68، مجمة كمية التربية ، جامعة سوىاج ، عدد  الرابعة

( : تصور مقترح لمتطمبات تمكين المعمم في عصر الثورة 7171) الدىشان ، جمال عمى )ا(  -
تنمية الصناعية الرابعة كمدخل لتمكين الطفل العربي ، بحث مقدم الى المجمس العربي لمطفولة و ال

https://www.academia.edu/37928364/%D9%86%D8%AD%D9%88_%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%B6%D9%88%D8%A1_%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A.docx
https://www.academia.edu/37928364/%D9%86%D8%AD%D9%88_%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%B6%D9%88%D8%A1_%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A.docx
https://sadaalmokhtar.com/2019/09/21/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-،تاريخ
https://sadaalmokhtar.com/2019/09/21/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-،تاريخ
https://www.almasriaelasrya.com/2020/01/blog-post_556.html?fbclid=IwAR1yugmd-d_JVa4Uf1xG4Av0hwBrb28804RO7zyXY84SzreLqDaFp6rjuB4
https://www.almasriaelasrya.com/2020/01/blog-post_556.html?fbclid=IwAR1yugmd-d_JVa4Uf1xG4Av0hwBrb28804RO7zyXY84SzreLqDaFp6rjuB4
https://www.almasriaelasrya.com/2020/01/blog-post_556.html?fbclid=IwAR1yugmd-d_JVa4Uf1xG4Av0hwBrb28804RO7zyXY84SzreLqDaFp6rjuB4
https://www.almasriaelasrya.com/2020/01/blog-post_556.html?fbclid=IwAR1yugmd-d_JVa4Uf1xG4Av0hwBrb28804RO7zyXY84SzreLqDaFp6rjuB4
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/UploadFiles/DownLoadFile.aspx?RelatedBibID=ZjMyMjQ0NjEtOTBjYi00NGM1LWE5YzUtN2I0OTE3NzU5N2M5X2l0ZW1zXzEyNjIzOTcwXzEwODI0Nzc4X18=&filename=5.pdf
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/UploadFiles/DownLoadFile.aspx?RelatedBibID=ZjMyMjQ0NjEtOTBjYi00NGM1LWE5YzUtN2I0OTE3NzU5N2M5X2l0ZW1zXzEyNjIzOTcwXzEwODI0Nzc4X18=&filename=5.pdf
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"  تمكين الطفل العربي  7171لمحصول عمى جائزة الممك عبد العزيز لمبحوث العممية ، الدورة الثانية  
 70-0في عصر الثورة الصناعية الرابعة " ، ص ص

( : "التداعيات التربوية واالخالقية لمثورة الصناعية الرابعة وكيفية 7171الدىشان، جمال عمى )ب( ) -
مر الدولى الرابع لقطاع الدراسات العميا بكمية البنات لالداب والعموم والتربية التعامل معيا"، المؤت

-78، آفاق التكامل والتنمية"، القاىرة ،  7166بجامعة عين شمس ،" بحوث المستقبل وأجندة أفريقيا 
 .41-0، ص ص 7171مارس  79

 – ة الصناعية الرابعةالمعضالت األخالقية لتطبيقات الثور ( : 7171) )ج(الدىشان ، جمال عمى  -
( ، يوليو 6( ، ع)6المجمة الدولية لمبحوث فى عموم التربية ، المؤسسة الدولية ألفاق المستقبل ، مج )

 .89-51، ص ص
(  : دور تطبيقات الذكاء االصطناعى فى مواجية فيروس  7171)  الدىشان ، جمال عمى ) د(   -

 7171يوليو  76العدد  –ة العريش  السنة الثامنة جامع -كورونا الصين نموجا ، مجمة كمية التربية 
 .71-0ص ص 

 سيناريوىات "جوديت" الييكمية( : 7171الدىشان ، جمال عمى ، مصطفى ، محمد مصطفى ) -
Structural Godet's Scenarios    لتطوير منظومة التعميم العالى فى مصر فى ضوء تحديات

بحث مقبول لمنشر بالمجمة التربوية كمية التربية جامعة  – الثورة الصناعية الرابعة: دراسة استشرافية
 .سوىاج

( : رؤية مقترحة لتحويل الجامعات الحكومية الى 7171الدىشان ، جمال عمى و السيد ، سماح ) -
جامعات ذكية في ضوء مبادرة التحول الرقمي ، بحث مقبول لمنشر  بمجمة كمية التربية جامعة سوىاج 

  80-0ص ص  ( ، أكتوبر ،78، العدد)
–،أدواره المتوقعة  70( : المدرس الجامعي في ضوء تحديات القرن  7116دياب ، سييل رزق ) -

سماتو و مقوماتو ،بحث مقدم الي مؤتمر "المعمم في األلفية الثالثة رؤية أنية و مستقبمية " ، جامعة 
،تاريخ  https://www.google.com/search?client=firefoxاإلسراء  الخاصة ،متاح عمى 

 5/6/7171الدخول 
الجمعية  ، ( : الذكاء االصطناعي في التعميم نظم التعمم الذكية 7107الرتيمي ، محمد أبو القاسم  ) -

   www.jlaai.org،  ،  متاح عمى   عىالميبية لمذكاء االصطنا
( : واقع إدارة المعرفة في الجامعات األردنية الخاصة من  7105الزبون ، محمد والشيخ ، منال ) -

، مج التربكية دراسات العمـكوجية نظر أعضاء الييئة التدريسية وعالقة ذلك ببعض المتغيرات ،مجمة 
 481-460( ،  األردن ، ص ص 7،ع )47

https://www.google.com/search?client=firefox
http://www.jlaai.org/
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  متاح عمى. الحياة،نفسية وعالقتيا بالتوجو نحو المرونة ال الكريم،زينة عبد  -
https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8

%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A9  09-70،ص ص 
: مدى تضمين ميارات القرن الحادي و العشرين في مقرر العموم  (7106سبحي ، نسرين بنت حسن ) -

المطور  لمصف األول المتوسط بالمممكة العربية السعودية ، مجمة العموم التربوية  ، جامعة سطام بن 
 44-9( ، ص ص  0( ، ع ) 0عبد العزيز، مج )

متطمبات القرن الحادي و العشرين  لمعممي التربية الخاصة  ( : 7171السرديية ، ىيا مروح خمف ) -
( ، يناير،  0( ، ع ) 6المجمة الدولية لمبحوث فى عموم التربية ، مج ) 7161في ضوء رؤية المممكة 

  470-687، ص ص  تالين،  أستونيا. المؤسسة الدولية ألفاق المستقبل
، دار الشروق لمنشر والتوزيع ، عمان ،  ( : تدريس ميارات التفكير7118سعادة ، جودت احمد ) -

 االردن
 الجامعات والثورة الصناعية الرابعة ، صحيفة مكة ، ،متاح عمى  (: 7109فواز ) سعد، -

https://makkahnewspaper.com  7/0/7171تاريخ الدخول 
معرفة ، المجمة التربوية ، كمية ( : المناىج التعميمية و اقتصاد ال7109السعيد ، السعيد محمد محمد ) -

 0760-0745التربية جامعة سوىاج ، ص ص 
( : الميارات اإلدارية في تطوير الذات ، عمان ، دار المسيرة لمنشر و 7119السكارنة ، بالل خمف ) -

 التوزيع
،فكر و  06مستقبل البشرية في حقبة الثورة الصناعية الرابعة ، العدد  (:7107)ماىر محمد  سالم، -

 hqbtt-fe-albshrett-https://sharqgharb.net/mstqbl-متاح عمى7107مايو ، 9عرفة ، م
alrabatt-alssnaaett-althwrtt71/6/7171الدخول  /تاريخ 

نحو استراتيجية فاعمة إلصالح التعميم الجامعي ، مجمة الممتقى ،  ( : 7115السيد ، أشرف محمد ) -
  6العدد 

 العموم في مناىج والعشرين الحادي القرن ميارات لدمج مقترح ( : إطار7104محمد ) نوال،  شمبى -
( ،  تشرين اول  01( العدد )6، المجمة الدولية التربوية المتخصصة ،  المجمد ) مصر في األساسي بالتعميم

 .66-0ص ص 
( : تربية المعرفة )تربية عقل األمة لممعرفة ( ، المنصورة ، المكتبة  7101شنودة ، إميل فيمي حنا ) -

  العصرية لمنشر و التوزيع
 ( : الميارات االجتماعية و االتصالية ،القاىرة ، دار غريب لمطباعة 7116شوقي ، طريف ) -

https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A9
https://makkahnewspaper.com/article/1054912/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88%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%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9
https://sharqgharb.net/mstqbl-albshrett-fe-hqbtt-althwrtt-alssnaaett-alrabatt/تاريخ
https://sharqgharb.net/mstqbl-albshrett-fe-hqbtt-althwrtt-alssnaaett-alrabatt/تاريخ
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ة دمشق في تنمية الميارات الحياتية ، مجمة اتحاد ( : دور كمية التربية جامع7100صاصيال ، رانيا ) -
 (. 4( ، العدد ) 9الجامعات العربية لمتربية و عمم النفس ، المجمد )

( : جامعة العموم الصحراوية مدخل لتفعيل الشراكة بين الجامعات و  7104صديق ، أسماء أبو بكر ) -
( 85لتربية جامعة الزقازيق ، عدد )كمية ا المؤسسات االنتاجية "محافظة الوادي الجديد نموذجا "، مجمة

 741-076،أ كتوبر، ص ص  7، ج 
( : درجة مواءمة  7106الطروانة ، خميف  و داغر ، أزىار خضر و القضاة ، محمد أمين   ) -

(  46مخرجات التعميم العالي األردني الحتياجات سوق العمل ، دراسات العموم التربوية ، المجمد )
 7166 - 7144، ص ص، األردن  5ممحق 

( : دور الجامعة في تفعيل التدريب التحويمي لتمبية احتياجات سوق 7104عبد الجميل ، رباح رمزي ) -
العمل في ضوء خبرات بعض الدول : دراسة تحميمية ، مجمة العموم التربوية ، كمية التربة جامعة 

 707-677( ، أكتوبر، ص ص  0( ، ج ) 4( ، ع )77أسيوط ، مج )
( :  سيناريوىات بديمة لتطوير سياسات الجامعات الحكومية 7109لرازق ، فاطمة زكريا محمد )عبد ا -

( ، 069( ، العدد ) 09المصرية في ضوء الثورة الصناعية الرابعة ، مجمة الثقافة و التنمية ، السنة )
 776-099ابريل ، ص ص 

تدريبي عمى الميارات االجتماعية في ( : فاعمية برنامج  7100عبد المبدي عبد الرحيم ) الرحيم،عبد  -
خفض حده قمق االنفصال وتحسين التفاعل االجتماعي لدى تالميذ المرحمة االبتدائية ، رسالة دكتوراه 

 غير منشورة ، معيد البحوث التربوية ، جامعة القاىرة .
مى القوى ( : الثورة الصناعية الرابعة ، تحديات و فرص االستحواذ ع 7108عبد الصادق ، عادل ) -

( ، ص 70الجديدة  ، مجمة أحوال مصرية ، مركز االىرام لمدراسات السياسية واإلستراتيجية ، العدد )
 77-05ص 

، األردن   7( : تعميم التفكير و ميارتو )تدريبات و تطبيقات عممية ( ، ط  7119سعيد ) العزيز،عبد  -
 ، عمان ، دار الثقافة لمنشر و التوزيع 

( : رؤية مستقبمية لتطوير منظومة التعميم في ظل  7109م فتح اهلل عبد الرحمن )عبد العزيز ، ىاش -
ورقة عممية مرجعية مقدمة إلى المجنة العممية الدائمة  الثورة الصناعية الرابعة ) الذكاء اإلصطناعي ( ،

 ألصول التربية و التخطيط التربوي  لترقية األساتذة واألساتذة المساعدين.
( : أنماط التعميم في ظل  7107عويس ومحمود يوسف  ومحمد ، سناء ىاشم ) عبد اهلل ، سحر -

،  الفضاء السيبري و الكفايات المتطمبة ، دراسة تحميمية ، مجمة العموم التربوية والنفسية  ، كمية التربية
 618- 777، ص صجامعة الفيوم 
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لتعميم" دراسة ميدانية"بحث مقدم ( : قانون تنظيم الجامعات وجودة ا 7116عبد المجيد ، محمد سعيد ) -
لممؤتمر الدولي الثاني لقسم عمم النفس ، بعنوان" سموك اإلنسان وتحديات العصر" ، المنعقد في الفترة 

 ./ إبريل ،  كمية اآلداب ،  جامعة المنيا71-08من 
 التوزيع( : ميارات االستماع النشط ، عمان ، دار المسيرة لمنشر و 7100عبدالباري ، ماىر شعبان ) -
( : مؤسسات التعميم الجامعي و مبدأ الشراكة المجتمعية )الواقع 7106العريقي ، عائدة محمد مكرد ) -

 الجامعي ... جذور المشكمة وأولويات الحل   ندوة سياسة التعميم،الواجب( ، ورقة عمل مقدمة الى 
  -https://www.google.com/search?client=firefoxمتاح عمى 

( : التعميم الرقمي وميارات سوق العمل: المفاىيم األساسية والتجارب 7109ن أحمد )عزمي ، إيما -
، المؤسسة العربية لمتربية المجمة العربية لآلداب والدراسات االنسانيةالعممية في عصر الثورة الرقمية ، 

 .017-67( ص ص 7والعموم واآلداب ، ع )
، متاح عمى  رن الحادي والعشرينثقافة المعمومات في الق ( : 7116عزمي ، ىشام ) -

ew=articlhttp://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content&vi
 -14-08-25-09-14&catid=249:2011-13-08-25-09-e&id=580:2011

48&Itemid=73 00/7/7171، تاريخ الدخول 
 .(، الثورة الصناعية الرابعة، الرياض: مركز أسبار لمدراسات والبحوث واإلعالم7107العممي، فواز، ) -
م المستقبل فى مصر"، متاح (،" الذكاء االصطناعي واستشراف عمو 7109عمى ، عيد عبد الواحد ) -

 .05/6/7171، استرجع فى   /http://www.mesaaraby.comعمى :
ثقافية  كتب سمسمة أبريل، 084 المعرفة، عالم المعمومات، وعصر العرب :(0994) نبيل  عمي، -

 الكويت ، بواآلدا والفنون لمثقافة الوطني المجمس يصدرىا
( : مفيوم الثورة الصناعية الرابعة ، مجمة االقتصاد والمحاسبة ، عدد  7107عمر ، أحمد حسن ) -

 09-06، يونيو ، ص ص  666
( : دور الجامعة في تنمية الميارات الحياتية لدى طالبيا دراسة  7107فة حامد )عمر ، منى عر  -

( ، الجزء الثاني  ،  4(، العدد ) 67ميدانية بجامعة أسوان ، مجمة كمية التربية جامعة المنوفية ، مج )
 749-096ص ص 

مول ( في ضوء ( : نظام التعميم المصري )الواقع و المأ7108عمران ، خالد عبد المطيف محمد ،) -
، المجمة التربوية كمية التربية جامعة سوىاج  7161- 7104الخطة االستراتيجية لمتعميم قبل الجامعي 

 60-0، ديسمبر ، ص ص  56، العدد 

http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content&view=article&id=580:2011-09-25-08-13-14&catid=249:2011-09-25-08-14-%2048&Itemid=73
http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content&view=article&id=580:2011-09-25-08-13-14&catid=249:2011-09-25-08-14-%2048&Itemid=73
http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content&view=article&id=580:2011-09-25-08-13-14&catid=249:2011-09-25-08-14-%2048&Itemid=73
http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content&view=article&id=580:2011-09-25-08-13-14&catid=249:2011-09-25-08-14-%2048&Itemid=73
http://www.mesaaraby.com/news55207-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81-%D8%AF.%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF.html
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 لمجامعات التعميمية السعودية البيئة : استيعاب  (2012 )حمزة أريج بمييي والسيسى، عائشة العمرى ، -
 70( ، ع ) 09لمتعميم والتنمية ، مج ) العربى المركز العربية ، التربية مستقبل مجمة اإللكترونية ،

 048-65،ص ص (
( : مدى وعي طالب الجامعات األردنية الرسمية لمميارات الحياتية في  7106العمري ، جمال فوزي ) -

 01ضوء اقتصاد المعرفي ، مجمة دراسات نفسية و تربوية ، جامعة قاصدي مرياح ، الجزائر ، العدد 
 078-016، ص ص 

لدى  70( : دور المشرفات التربويات في تنمية ميارات القرن  7109العمري ، صالحة حسن محمد ) -
بمدينة جدة ، مجمة العموم التربوية   7161معممات الصفوف األولى و أثر ذلك عمى تحقيق رؤية 

 . 49-77، ص ص 7109، فبراير  6، المجمد  6، العدد النفسية 
( : لماذا تعاني نصف الشركات تقريبا من غياب الميارات ، مجمة  7108جيريمي )غولدمان ،   -

سبتمبر ، متاح عمى  75ىارفارد ريفيو بزنس العربية ، 
-b-https://www.google.com/search?client=firefox https://hbrarabic.com   تاريخ

 7171/ 00/7الدخول 
، حميف أم عدو لموظائف ، مجمة الموارد الثورة الصناعية الرابعة  :  (7109، إلياس)  فسفكس -

 ، ابريل .01الحكومية  ، ابو ظبى العدد  البشرية لمموارد االتحادية البشرية ،  الييئة
-ISBN 978-9950 ( : دليل  اليات إعداد المبادرة التربوية  7107الفسفوس ، عدنان أحمد )   -

 00/7تاريخ الدخول   ;https://search.yahoo.com/searchمتاح عمى  ، 5-22-329
/7171 

دراسة تقنية وميدانية،  –(: الذكاء االصطناعي بين الواقع والمأمول 7108قمورة ، سامية ، وآخرون ) -
   7171/ 00/6تاريخ الدخول   :esearchgate.net/https://www.r متاح عمى

و االتحاد  كورشاممؤسسة  ( ،التربية و الميارات في العصر الرقمي ، 7108كميمان ، سارة غزان ) -
 كاليفورنيا وكامبريدج ، المممكة المتحدة ، متاح عمى  مونيكا، سانتاالدولي لإلتصاالت ،  

 -https://www.corshaminstitute.org/research/8%A9  6/0/7171تاريخ الدخول 
( : توظيف الميارات الحياتية في مناىج التربية الرياضية و  7105خالد عبد الرحيم )، الكندري  -

،  95،ع  06التنمية ، س البدنية من وجية نظر طمبة التربية األساسية بدولة الكويت ، مجمة الثقافة و 
 .49-0ص ص 

( : التعميم من أجل المستقبل التجربة العالمية لتطوير ميارات وكفاءات القرن 7119لوجيان و أخرون ) -
، متاح عمى الحادي والعشرين ، مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في التعميم ، مؤسسة قطر

https://hbrarabic/
https://search.yahoo.com/search;_ylt=A0PDsBwX6kJeJB0AewJXNyoA;_ylc=X1MDMjc2NjY3OQRfcgMyBGZyA21jYWZlZQRmcjIDc2ItdG9wBGdwcmlkA1hnUnJwdHdYUVE2cUNNSjVWVHl2YUEEbl9yc2x0AzAEbl9zdWdnAzIEb3JpZ2luA3NlYXJjaC55YWhvby5jb20EcG9zAzAEcHFzdHIDBHBxc3RybAMwBHFzdHJsAzE1BHF1ZXJ5AyVEOSU4NSVEOSU4MSVEOSU4NyVEOSU4OCVEOSU4NSUyMCVEOCVBNyVEOSU4NCVEOSU4NSVEOCVBOCVEOCVBNyVEOCVBRiVEOCVCMSVEOCVBOSUyMAR0X3N0bXADMTU4MTQ0NzE4Nw--?p=%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%5D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9+&fr2=sb-top&fr=mcafee&type=C040US0D19700101
https://www.researchgate.net/publication/328967715_aldhka_alastnay_byn_alwaq_walmamwl_drast_tqnyt_wmydanyt?enrichId=rgreq-818b7d5d46d7f4d42517c60c26f0f242-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMyODk2NzcxNTtBUzo2OTQyNjM5NDM4MTEwNzhAMTU0MjUzNjgzMTg3OA%3D%3D&el=1_x_2&_esc=publicationCoverPdf
https://www.corshaminstitute.org/research/8%A9-
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https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02wKQwcp8hR9   تاريخ الدخول
7/0/7171. 

( : مستقبل التعميم في دول الخميج ، المجمة التربوية كمية التربية  7109عبد اهلل بن محمد ) المانع، -
 0676-0766ص ص، ديسمبر ،  68جامعة سوىاج ، العدد 

متاح عمى ..رواتب خيالية دون الحاجة الى شيادات عالمية ، الرابحة.مين المستقبل  (:7109)حسام  محمد، -
-%D9%85%D9%87%D9%86-https://say7at.annahar.com/article/1039626

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84
 . 7171، 8/7استرجعت    - -

( : دور االبتكار و اإلبداع  المستمر في ضمان المركز التنافسي   7106محمد ، نفين حسن ) -
لممؤسسات االقتصادية و الدول ، "دراسة حالة دولة اإلمارات اإلمارات العربية المتحدة ، وزارة االقتصاد 

 6/0/7171تاريخ الدخول  =https://www.google.com/search?client، متاح عمى 
( : مقومات تنمية الموارد البشرية األكاديمية بجامعة بنيا في  7108محمود ، والء محمود عبد اهلل ) -

(  91العصر الرقمي "الواقع والسيناريوىات المحتممة ، مجمة كمية التربية ، جامعة كفر الشيخ ، العدد )
  80-0، ص ص08، العدد األول ، المجمد الثاني ، السنة 

( : رؤى جديدة لتطوير التعميم الجامعي ، آفاق تربوية متجددة ، القاىرة  7119محمود ، يوسف سيد ) -
 ، الدار المصرية المبنانية 

( : استراتجيات التعمم الذاتي ، متاح عمى 7117المخموفي ، اسماعيل ) -
https://sites.google.com/site/learningandteachingstrategies1/uu 

( : نحن بحاجة إلى ثورة في إعادة تشكيل الميارات، متاح عمى  7109مدونات البنك الدولي ) -
-revolution-reskilling-need-https://blogs.worldbank.org/ar/voices/jobs/we

happen-it-make-how-heres  6/0/7171تاريخ الدخول 
التقني والتدريب الميني باستخدام تقنيات الثورة  ( : تطوير التعميم7109المزروعي ، سامي خاطر)  -

مجمة دراسات فى الصناعية الرابعة لمواجية التحديات التي تواجو الشباب العماني فى سوق العمل ، 
 .064-019، كمية التربية ، جامعة عين شمس، عدد خاص ، ص صالتعميم الجامعي

 الرياض  . –تقبل بالمممكة العربية السعودية ( : دراسة وظائف المس 7109منتدى الرياض االقتصادى )  -
سمسمة مراجعات  مصر،التعميم العالي في  (:7101( منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي   -

منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادية والبنك الدولي لإلنشاء  الوطنية،لسياسات التعميم 
 الدولي.والتعمير/البنك 

https://say7at.annahar.com/article/1039626-%D9%85%D9%87%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%20-
https://say7at.annahar.com/article/1039626-%D9%85%D9%87%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%20-
https://say7at.annahar.com/article/1039626-%D9%85%D9%87%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%20-
https://say7at.annahar.com/article/1039626-%D9%85%D9%87%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%20-
https://www.google.com/search?client
https://sites.google.com/site/learningandteachingstrategies1/uu
https://sites.google.com/site/learningandteachingstrategies1/uu
https://blogs.worldbank.org/ar/voices/jobs/we-need-reskilling-revolution-heres-how-make-it-happen%20تاريخ%20الدخول%206/1/2020
https://blogs.worldbank.org/ar/voices/jobs/we-need-reskilling-revolution-heres-how-make-it-happen%20تاريخ%20الدخول%206/1/2020
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( : استراتيجية مقترحة لتكسير الفجوة  7104، ياسر فتحي ىنداوي و سويمم ، محمد غنيم )الميدي  -
بين مخرجات التعميم الجامعي واحتياجات سوق العمل بمصر في ضوء بعض االتجاىات العالمية 

يل ( ، ابر  89) 70المعاصرة ، مجمة مستقبل التربية العربية ، المركز العربي لمتدريب والتنمية المجمد 
  046- 01، ص ص 

( : استشراف مستقبل المعرفة ،تقرير من خالل  7109مؤسسة محمد بن راشد المكتوم لممعرفة ) -
الشراكة بين  مؤسسة محمد بن راشد المكتوم لممعرفة والمكتب اإلقميمي لمدول العربية /برنامج األمم 

 ية المتحدة المتحدة اإلنمائي ، الغرير لمطباعة والنشر ، دبي ،اإلمارات العرب
، متاح  أو استراتيجية التنمية المستدامة 7161رؤية مصر  ( : 7108الموقع الرسمي لرئاسة الوزراء ) -

عمى 
https://www.marefa.org/%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D

D8%B1_20308%B5%  7171/ 00/6تاريخ الدخول 
 ( : فوائد التعاون بين الطالب ، متاح عمى 7109ناصر ، راغب ) -

https://mawdoo3.com/7171/ 7/ 4الدخول  تاريخ 
( : واقع دور معممات المرحمة الثانوية في تنمية الجانب العقمي  7109نياز ، حياة عبد العزيز ) -

لمطالبات لمواكبة عصر اقتصاد المعرفة )تصور مقترح ( ، مجمة جامعة الشارقة لمعموم االنسانية 
 657-606، ص ص ( ، ديسمبر7، العدد) ( 06واالجتماعية ، المجمد) 

،  متاح عمى  ميارة تساعدك لالستعداد لسوق العمل في عالم ما بعد فيروس كورونا07ىيام حايك :   -
-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A9-http://blog.naseej.com/12
-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%83 

https://mawdoo3.com/  7171/ 7/ 4ول الدخ تاريخ 
( : الثورة الصناعية الرابعة...حميف أم عدو 7109الييئة االتحادية لمموارد البشرية الحكومية )   -

، الييئة االتحادية مجمة صدى لمموارد البشريةلموظائف؟، الذكاء االصطناعي ، والحاجة لميد العاممة ، 
 ، متاح عمى لمموارد البشرية ، اإلمارات العربية المتحدة

https://www.fahr.gov.ae/Portal/Userfiles/Assets/Magazines/b4a0e650.pdf 
  /http://www.sis.gov.egمنتدى شباب العالم،متاح عمى  (:7109لالستعالمات )الييئة العامة  -

  7171/ 6/0تاريخ الدخول 
، متاح عمى  وطفة ، عمي أسعد: الثورة الصناعية الرابعة  -

http://www.alnoor.se/author.asp?id=7289  5/07/7109تاريخ الدخول 
 ( : الخريجون و سوق العمل ، وزارة الخارجية و التخطيط ، فمسطين ، فبراير7107وري ، أيمن ) الياز  -

https://www.marefa.org/%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1_2030
https://www.marefa.org/%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1_2030
https://mawdoo3.com/%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8تاريخ
http://blog.naseej.com/12-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%83-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://blog.naseej.com/12-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%83-
http://blog.naseej.com/12-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%83-
https://mawdoo3.com/%20%20تاريخ
http://www.sis.gov.eg/Story/195413/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-2019?lang=ar
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