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 صدمطتو

منظومة التعميـ العالى فى ضوء  لمتنبؤ بمستقبؿىدؼ البحث إلى تقديـ سيناريوىات  
الرئيسة لمنظومة المفتاحية تحديات الثورة الصناعية الرابعة، وذلؾ مف خبلؿ تحديد المتغيرات 

، وتحديد القدرة التنافسية ألبرز MicMacالتعميـ العالى فى مصر باستخداـ أسموب ميكماؾ 
، وذلؾ مف Mactorتقنيات وتحديات الثورة الصناعية الرابعة باستخداـ أسموب ماكتور 

وجية نظر الخبراء التربوييف. استخدـ البحث المنيجيف الوصفي واالستشرافي، كما استخدـ 
الرابعة باستخداـ االستبانة لغرض التعرؼ عمى أولويات تقنيات وتحديات الثورة الصناعية 

، وتكونت عينة البحث مف بعض أعضاء ىيئة Advanced SOWTأسموب سوات المتقدـ 
-القاىرة -الزقازيؽ-المنصورة -التدريس ببعض الجامعات المصرية الحكومية )المنوفية

 عضو ىيئة تدريس. ٔٔأسيوط(، والتي بمغت 
منظومة التعميـ العالى  وتوصؿ البحث إلى أف المتغيرات المفتاحية الرئيسة لمكونات

بمغت ثبلثة عشر متغيرًا يمكف مف خبلليا قيادة التغيير فى المستقبؿ ومواجية تحديات الثورة 
الصناعية الرابعة، والمتغيرات المفتاحية الرئيسة لمثورة الصناعية الرابعة بمغت خمسة تقنيات، 

تيا جاء فى مقدمتيا  تقنية كما توصؿ إلى أف القدرات التنافسية ألبرز تقنيا وستة تحديات.
"إنترنت األشياء " وتقنية " األتمتة" التي حصمتا عمى درجتيف إيجابيتيف لقدرتيما التنافسية في 

 والقدرات التنافسية ألبرز تحدياتيا جاء فى مقدمتيا ". تعزيز تحديات الثورة الصناعية الرابعة
شرائع موّثقة لتكوف ُعرفًا " و" إيجاد ميمىتوظيؼ التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتيا فى النظاـ التع

فى العصر الرقمي" التي حصمتا عمى درجتيف إيجابيتيف  د عمى أىّمّية األخبلؽيّ شد، والتعالمّياً 
 لقدرتيما التنافسية في تعزيز تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

ومة التعميـ واختتـ البحث بتقديـ سيناريوىات "جوديت" الييكمية لمتنبؤ بمستقبؿ منظ
 قيادة المجتمع(. -قيادة التكنولوجيا -العالي مف خبلؿ ثبلثة سيناريوىات )التوجو لمماضي

 الكممات المفتاحية: 
 أسموب ماكتور  –أسموب ميكماؾ  –  السيناريوىات –التعميـ العالي - الثورة الصناعية الرابعة
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Abstract 
The aim of the research was to present scenarios to predict the future of the 

higher education system in the light of the challenges of the Fourth Industrial 

Revolution, by identifying the main variables of the system of higher education in 

Egypt using the MicMac method, and determining the competitive capacity of the 

most prominent techniques and challenges of the Fourth Industrial Revolution 

using the Mactor method, from educational experts' perspectives. 

The research used the descriptive and prospective methods. A 

questionnaire was used for the purpose of identifying the priorities of the 

techniques and challenges of the Fourth Industrial Revolution using the Advanced 

SWOT technique. The research sample included eleven faculty members at some 

public Egyptian universities (Al-Manofyia-Mansoura- Zaqaziq-Cairo and Assiut). 

The research findings revealed that the main key variables of higher 

education system components were   thirteen variables through which leading 

change in the future and facing the challenges of the fourth industrial revolution 

can be done. Also, the main key variables of the fourth industrial revolution were 

represented in five Technics and six challenges. It was also revealed that the 

competitive capabilities of its most prominent technologies came the technic of 

'Internet of Things' and 'automation' technology which scored two positive grades 

for their competitive ability in enhancing the challenges of the fourth industrial 

revolution. The competitive capabilities of its most prominent challenges came at 

first the technic of 'the utilization of modern technology and its applications in the 

educational system' and 'finding documented laws to be a global norm, and 

confirming on the importance of ethics in the digital age', which scored two 

positive grades for their competitive ability in promoting the technologies of the 

fourth industrial revolution. 

The research concluded with presenting 'Godet' structural scenarios to 

predict the future of the higher education system through three scenarios 

(orientation to past - technology leadership - society leadership(. 

Key words: Fourth Industrial Revolution - Higher Education-Scenarios – MicMac 

Method – Mactor Method. 
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 أواًل: اإلطاز العاً لمبحح:

 وكدوة:

إف التغيرات المتسارعة التي يشيدىا عالمنا اليـو والتي تتعدد مجاالتيا تتطمب مف  
مؤسسات التعميـ العالى المختمفة القدرة عمى مسايرة التغيير وسرعتو، وُتعد الجامعة أكثر تأثًرا 

أكثر المؤسسات تفاعبًل مع المجتمع وما يعتريو مف تغيرات لطبيعة  بتمؾ التغيرات باعتبارىا
 الدور المنوط بيا كمصدر لتزويد المجتمع بالكوادر البشرية المؤىمة لممستقبؿ.

ف تطوير أداء الجامعات المصرية، وتحسيف جودتو. وانتياج التخطيط   وا 
، وتضع البدائؿ وتبتكر االستراتيجي وفؽ آليات تخطيط تستقرىء االحتماالت المستقبمية

الحموؿ أصبح ضرورًيا وبشكؿ مستمر، وذلؾ لتحميؿ وتقويـ نظـ التعميـ العالي، فى ضوء ما 
يطرأ مف تغيرات مجتمعية واقتصادية سريعة ومتبلحقة تحيط بمصر، تتمثؿ فى العديد مف 

ذه الثورات التي الثورات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والتكنولوجية. ومف أىـ ى
 The Fourth Industrialفرضت نفسيا عمى العالـ أجمع ىي "الثورة الصناعية الرابعة"

Revolution   4"وتختصر بػIR"( .Philp,2018, P.13)  
وانطمؽ مصطمح الثورة الصناعية الرابعة ألوؿ مرة فى معرض ىانوفر بألمانيا عاـ  

لتي تعمؿ بشكؿ مستقؿ مف تمقاء نفسيا دوف ـ حيث ركز عمى اآلالت ونظـ اإلنتاج إٔٔٓ
الحاجة إلى الطاقة البشرية، ثـ وضعت ألمانيا نيًجا لئلعداد ليذه الثورة لتطوير القطاع 

 ( Özüdoğru, 2018 P.86 الصناعي.)
فصاعًدا،  ٜٕٔٓ( إنو بدًءا مف عاـ Salmon,2020,P.95وأشار سالموف ) 

رة عمى إعادة تشكيؿ الحياة واالقتصاد والصناعات ستصبح القوى التكنولوجية ىي القوى القاد
والوظائؼ في جميع أنحاء العالـ. ويصبح ىذا العالـ المستقبمي المتغير والُمعاد تشكيمو 

 تكنولوجًيا ىو المكاف الذي يرغب طبلب التعميـ العالي بالمشاركة فيو واالستفادة منو.
ة الصناعية الرابعة، وىي وعمى رأس ىذه القوى تأتي شبكة اإلنترنت فى الثور  

شبكة " الويب التكافمي". وتعنى التكافؿ بيف الذكاء االصطناعي والبشري وكيفية تفاعميـ 
التعميـ حاجة إلى  ذلؾ ويشير كفريؽ معًا يتعمموف ويكتسبوف الخبرات مف بعضيـ البعض.

ضع أف نيجب ، و (Tegmark, 2018, P.112)لمصحوة فى عصر الثورة الصناعية الرابعة 
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تكيفي أوسع، يسمى عصر عولمة الثورة الصناعية الرابعة                  التعميـ والصناعة في نظاـ
(  (Feldman, 2018,P.3. 

ولتحقؽ أىداؼ التعميـ العالى فى عصر الثورة الصناعية الرابعة، فنحف فى حاجة  
السريع والتغيرات إلى وضع األفكار التكنولوجية وفيميا جيدًا، فى إطار التحوؿ الرقمي 

(، Tegmark, 2018, P.112السكانية والبيئية الكبيرة، والتقمبات السياسية فى المجتمع.)
 ,Daniel,2018فالنمو فى خمؽ التميز فى التعميـ العالى ليس فقط أكاديميًا بؿ تكنولوجًيا، ) 

P.196عي والمناىج ( فمف الضروري دمج قيـ التحوؿ الرقمي فى التعميـ العالى بالحـر الجام
 (.JISC, 2019a,P.4الدراسية)

ديناميات سوؽ العمؿ واالحتياجات االجتماعية التي تواجييا مؤسسات وذلؾ ألف 
دائـ عف االتجاىات التكنولوجية والعممية البحث إلى ال التعميـ العالي تؤدي إلى الحاجة

مسارات واضحة لتطوير اإلقميمي. مف أجؿ تحديد القومي و  ياسياقفى والتعميمية واالجتماعية 
  (Noguera and Cubillos, 2007, P.198. )ىذه المؤسسات في المجتمع مكانةوتقوية 

وىذا يستدعي الجامعات المصرية إلى تطوير نفسيا لمتكيؼ مع تقنيات ىذه الثورة  
( عمى أف Richert et al., 2016,P.143دراسة ) وأشارت، وتعزيز الوضع التنافسي ليا، 

و الطريؽ لمتكيؼ مع الثورة الصناعية الرابعة وليست الصناعة فقط، ويكمف التحدى التعميـ ى
فى إعداد الطبلب والقوى العاممة لمتعامؿ مع اختراقات التكنولوجيا، وحاجة النظاـ التعميمي 
إلى الكفاءات التكنولوجية لمتفاعؿ مع الطبلب، ويقتضي ذلؾ إعادة التفكير فى مخرجات التعمـ 

، وعمميات التدريس والتعمـ والتقويـ، ودمج أدوار الذكاء االصطناعي، والميارات المستيدفة
الناعمة التي ستكتسب أىمية كبيرة وستنمي القدرة عمى حؿ المشكبلت بفريؽ عمؿ إفتراضي، 

 وسُتمكف مف القدرة عمى العمؿ فى فرؽ مختمطة تتكوف مف اإلنساف واآلالت مًعا.
لـ تتطور أجسامنا  أنو ىإل (Yusoff, 2018, P.87)وفي ىذا اإلطار أشار 

البيولوجية وقدراتنا المعرفية بالسرعة التي وصمت إلييا التكنولوجيا التي ابتكرناىا، فمف 
المتوقع أف يمعب التعميـ دوًرا مختمًفا في المستقبؿ، بأف يقـو بإعداد المتعمميف لموظائؼ التي 

عادة تعريؼ أدوارنا في عالـ حديث تييمف  سيتـ استبداليا بأتمتة وتقنيات التكنولوجيا، وا 
عميو اآلالت بشكؿ متزايد. عالمًا عندما يحدث تتغير فيو اليويات المينية، عمى سبيؿ المثاؿ، 
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استبداؿ الدور التقميدي لمصياديف بشخص في مركز مراقبة عمى األرض وسوؼ يسيطر عمى 
 األسماؾ.  السفف اآللية غير المأىولة التي ستخرج إلى البحر لصيد

 Centreوأشار تقرير مركز إعداد خريجي المستقبؿ بجامعة سنغافورة الوطنية) 

Future-ready Graduates,2017,P.5  عمى أف الميارات الناعمة ىي العامؿ الرئيس )
لمتعامؿ مع تحوالت الثورة الصناعية الرابعة وتشمؿ المرونة والقدرة عمى العمؿ تحت ضغط، 

دارة العواطؼ لدى الذات واآلخريف، وحب االستطبلع والشعور العاطفى ك القدرة عمى فيـ وا 
الذي يؤكده الرغبة فى البحث عف تجارب جديدة، والتفكير الريادي الكتشاؼ واستثمار 
الفرص، والتكيؼ مف خبلؿ القدرة عمى ضبط األفكار والسموكيات لمتغيير، ومتابعة تحقيؽ 

عنى الفيـ الواضح لؤلفكار والمشاعر والسموكيات، األىداؼ وتخطي المشكبلت، والبصيرة بم
والرؤية بالمساىمة فى التحسيف والتطوير،  والتفكير النقدي، وميارات االتصاؿ والعمؿ بروح 

 الفريؽ.
( إطارًا لمتحوؿ إلى مجتمع المعرفة واالبتكار لتقميؿ ٖٕٓٓوتمثؿ رؤية مصر ) 

ع الخاص لتوليد وظائؼ جديدة حيث تـ االعتماد عمى الحكومة، والتحوؿ نحو تشجيع القطا
وضع برامج لمتطوير التكنولوجي بجميع قطاعات الدولة ومنيا بناء مجتمع رقمي لدعـ وتعزيز 
الكفاءة والشفافية لكافة المؤسسات مف خبلؿ إتاحة الخدمات الرقمية عالية الجودة لخدمة 

لتكمفة، والمشروع القومي المواطنيف، وتطوير الحوسبة السحابية لتعزيز األداء وتخفيض ا
لئلنترنت فائؽ السرعة لجميع قطاعات الدولة، وتصميـ االلكترونيات مف خبلؿ عدة آليات 
منيا إنشاء مراكز لمتميز واالبتكار، وتنمية ريادة األعماؿ بيدؼ إنشاء المشروعات الصغيرة 

، ص ٕ٘ٔٓري، والمتوسطة وتوفير فرص العمؿ. )وزارة التخطيط والمتابعة واالصبلح اإلدا
 (ٓٙ-ٚٗص 

فالمؤسسات والشركات والمجتمعات والسياسات ينبغي أف يتـ تغييرىا وفؽ متطمبات  
نترنت األشياء،  التقدـ التكنولوجي في مجاالت مثؿ الذكاء االصطناعي والتعمـ اآللي، وا 

، المواد الم ، تقدمةالمركبات ذاتية القيادة، الطائرات بدوف طيار، الطب الدقيؽ وعمـ الجينـو
 Samans, 2019, P.5 ) ، الروبوتات والبيانات الضخمة. ) الشبكات الذكية
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وتأتي الدعوات إلى تبني متغيرات الثورة الصناعية الرابعة، بما في ذلؾ المؤسسات  
 ,PWC) البحثية والتعميمية التي تحتاج إلى أف تكوف التغييرات بمستقبميا منتج وبناء

2019a, P.31.) 
ؤية المستقبمية المنتجة والبناءة،  مف الميـ أف يكوف لدى نظامنا ولتحقيؽ الر  

التعميمي رؤى مميزة وسبؿ لتحقيقيا، وىذا ما نريد أف نستنتجو فى السنوات المقبمة باإلجابة 
عف ىذه التساؤالت التي يفرضيا عصر الثورة الصناعية الرابعة: كيؼ يبدو التعميـ العالى 

تقبؿ؟، وكيؼ يمكف التعمـ والشراكة مع بعضنا البعض ومع بمؤسساتنا التربوية فى المس
األخريف فى المجتمع؟، واألىـ مف ذلؾ كيؼ يمكف إعادة بناء التعميـ العالى بشكؿ إيجابي 

 (Salmon & Asgari, 2019, P.220قادر عمى بناء المستقبؿ والتعامؿ معو؟. )يجعمو 
 وشهمة البحح:

ناعية الرابعة التي تتضمف ظيور الكثير مف يعيش العالـ اآلف فى عصر الثورة الص
التقنيات واالتصاالت واستخداـ الذكاء االصطناعي وتكنولوجيا النانو والروبوتات والواقع 
االفتراضي والمعزز، باإلضافة إلى إنترنت األشياء والذي يحوؿ األشياء الصماء إلى أدوات 

ستخداـ البيانات الضخمة والتحميبلت ذكية بيا أجيزة استشعار مرتبطة باإلنترنت، كما يتـ ا
الذكية القائمة عمى البرمجيات المتطورة، وكؿ ذلؾ يتطمب مواكبة النظاـ التعميـ العالي 

 المصري ليا.
فقدرة نظاـ التعميـ العالي المصري عمى التكيؼ مع متطمبات الثورة الصناعية الرابعة 

مى احتضاف متغيرات ىذه الثورة، فإنو ىي التي ستحدد بقاءه مف عدمو. فإذا أثبت أنو قادر ع
سيستمر. أما إذا لـ يتمكف مف التطور وتخطى العقبات، فإنو ستواجيو الكثير مف المتاعب 

 واألزمات.
وعمى الرغـ مف تأكيد العديد مف الدراسات أف نظاـ التعميـ العالى المصري يقوـ 

يواكب متطمبات تمؾ الثورة،  بالعديد مف االصبلحات ولكنيا لـ ترقى لمتغيير المنشود الذي
( إلى ضعؼ مسايرة التعميـ الجامعي المصري لمتغيرات العصر ٕٗٔٓأشارت دراسة )الدجدج، 

وتحدياتو مع نمطية النظاـ التعميمي، وضعؼ مشاركة رجاؿ األعماؿ فى صنع القرارات 
راًكا وفيًما المتعمقة بالعممية التعميمية فى النظاـ التعميمي، عمى الرغـ مف أنيـ أكثر إد

( ٕٓٔٓالحتياجات سوؽ العمؿ والمواصفات فى الخريجيف. كما أشارت دراسة )عبد اليادي، 



 ................................................... للتنبؤ مبستقبل منظومة التعليم العاىل سيناريوهات "جوديت" اهليكلية

- ٛ - 

إلى أف واقع التعميـ ببعض الجامعات المصرية يعتريو نقص الوعي بالرؤية الصحيحة عف 
التعميـ االفتراضي وبرامجو ومميزاتو، ونقص التمويؿ البلـز لعمؿ الجامعة االفتراضية 

يا، وقمة توافر أعضاء ىيئة التدريس المتخصصيف فى مجاؿ تخطيط وتصميـ وتشغيم
المقررات اإللكترونية، والقادريف عمى مواكبة متطمبات تعميـ المستقبؿ مما يجعؿ التعميـ 
الجامعي المصري بشكمو التقميدي غير قادر عمى االستجابة لتحديات الثورة الصناعية الرابعة، 

ارت إلى أف الشبكات الداخمية ببعض الجامعات تحتاج إلى تطوير ( أشٕٔٔٓودراسة )عمى ، 
وال يوجد ربط شبكي مناسب بيف الجامعات، قمة االىتماـ بالكوادر البشرية وتدريبيا عمى 
تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت داخؿ الجامعات، افتقاد الرؤية االستراتيجية عمى مستوى 

 ر واضحة وموحدة لضبط جودة المقررات اإللكترونية.الجامعة كما أنيا تفتقر لوجود معايي
(، ودراسة         ٕٕٓٓسيد، أشارت العديد مف الدراسات كدراسة )الدىشاف والكما 

( إلي حاجة ٜٕٔٓ(، ودراسة )حسف،ٜٕٔٓ، ودراسة )الدىشاف، يوليو (ٜٕٔٓ) لطفى،
ف خبلؿ توافر رؤية الجامعات المصرية إلى االنتقاؿ إلى عصر الثورة الصناعية الرابعة م

رقمية وبنية تحتية ذكية وبرامج إعداد معمميف قادريف عمى إعداد طبلبيـ لمواكبة الثورة 
الصناعية الرابعة واالستفادة مف تقنية إنترنت األشياء لتطوير الخدمات واألنشطة التعميمية 

 وبيئة تعميمية تفاعمية قائمة عمى الواقع االفتراضي.
تشرافية التي تجمع بيف األساليب دراسات االسالخبلؿ  يمكف أف يتـ ذلؾ مفو  

تطوير برامج التعميـ العالى يمكف أف ُتسيـ في ، ألنيا الكمية والنوعية ودمجيا بشكؿ منيجي
، وذلؾ Rodríguez, 2012) ) لتواكب التطورات الحالية فى عصر الثورة الصناعية الرابعة

 ما يسعى إلى تحقيقو البحث الحالى.
لمتنبؤ بمستقبؿ  جوديتا عمى ماسبؽ، قاـ الباحثاف بوضع سيناريوىات وتأسيسً  

 ضوء تحديات الثورة الصناعية الرابعة. فى منظومة التعميـ العالى فى مصر
 وتتحدد مشكمة الدراسة فى األسئمة التالية:

 ؟عمى منظومة التعميـ العالي وتحدياتيا وانعكاساتياالرابعة ما تقنيات الثورة الصناعية -ٔ
ما المقصود بسيناريوىات "جوديت" الييكمية المستقبمية لمنظومة التعميـ العالى وما  -ٕ

 خطوات تطبيقيا في التعميـ العالي؟
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ما المتغيرات المفتاحية الرئيسة لمكونات منظومة التعميـ العالى باستخداـ أسموب ميكماؾ -ٖ
MicMac؟ 

تحدياتيا( باستخداـ أسموب سوات  -ما أولويات الثورة الصناعية الرابعة )تقنياتيا  -ٗ
 ؟ Advanced SWOTالمتقدـ 

ما القدرة التنافسية ألبرز تقنيات وتحديات الثورة الصناعية الرابعة باستخداـ أسموب -٘
 ؟Mactor  ماكتور

الييكمية البديمة لتطوير منظومة التعميـ العالى المصري  Godetما سيناريوىات جوديت  -ٙ
 الصناعية الرابعة؟ فى ضوء تحديات الثورة

 أِداف البحح:

 :ييدؼ البحث الحالى إلى    
تحديد المتغيرات المفتاحية الرئيسة لمكونات منظومة التعميـ العالي فى مصر  -

 باستخداـ أسموب ميكماؾ.

تحدياتيا( باستخداـ  -الكشؼ عف أولويات الثورة الصناعية الرابعة )تقنياتيا  -
 أسموب سوات المتقدـ.

يرات المفتاحية الرئيسة ألبرز تقنيات وتحديات الثورة الصناعية الرابعة تحديد المتغ -
 فى مصر باستخداـ أسموب ماكتور.

منظومة التعميـ العالى فى  لمتنبؤ بمستقبؿسيناريوىات جوديت الييكمية  اقتراح  -
ىي التوجو  رؤىوذلؾ مف خبلؿ ثبلثة ضوء تحديات الثورة الصناعية الرابعة، 

 .لتكنولوجيا، قيادة المجتمعقيادة ا ،لمماضي

 أِىية البحح:

تنبع أىمية البحث مف خبلؿ تناولو لموضوع الثورة الصناعية الرابعة وتحدياتيا -ٔ
وانعكاساتيا التربوية عمى منظومة التعميـ العالى الذي ُيعد مف بيف القضايا الميمة 

يا لممتغيرات والممحة التي تفرض نفسيا بقوة عمى الجامعات لضماف بقائيا ومسايرت
 القومية والعالمية.

ماكتور( يمكف مف خبلليما  -تقديـ إطاًرا نظرًيا لبعض األساليب المستقبمية )ميكماؾ-ٕ
 إضافة لمبنية المعرفية فى مجاؿ مستقبميات التربية.



 ................................................... للتنبؤ مبستقبل منظومة التعليم العاىل سيناريوهات "جوديت" اهليكلية

- ٔٓ - 

المصري، وأولويات القوى  العالىالرئيسة لمنظومة التعميـ المفتاحية تحديد المتغيرات  -ٖ
 رة الصناعية الرابعة وتحدياتيا، وذلؾ مف وجية نظر الخبراء التربوييف. الفاعمة لمثو 

سيناريوىات قد تفيد السادة أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات المصرية فى تطوير  اقتراح -ٗ
 مياراتيـ التكنولوجية.

 العالىتفيد المسؤوليف وصانعي القرار فى الجامعات المصرية فى مجاؿ تطوير التعميـ -٘
 يوض بو لمواجية تحديات الثورة الصناعية الرابعة.والن

  وٍّر البحح:

اعتمد البحث الحالى عمى المنيج الوصفى لفيـ وتحميؿ اإلطار المفاىيمي لمثورة  
الصناعية الرابعة وتحدياتيا وانعكاستيا التربوية عمى منظومة التعميـ العالى المصري، إلى 

آليات العمؿ الجامعي التي يمكف توجيييا و أساليب جانب المنيج االستشرافي لتحديد وتقييـ 
إلى مواجية تحديات الثورة الصناعية الرابعة والتكيؼ معيا واالستفادة منيا فى تطوير 
منظومة التعميـ العالي، واالستعانة بأحد أساليب المنيج االستشرافي، أال وىو أسموب 

مة لؤلحداث وترابطيا مف نقطة الذي يعتمد عمى وصؼ المستقبؿ فى سمسمة منظ"السيناريو 
 . (ٖٗ، ص ٕٗٔٓ)نصر،  "بداية فى الماضي إلى نقطة مستقبمية

 حدود البحح:

 لمتنبؤ بمستقبؿالحد الموضوعي: اقتصر البحث عمى وضع سيناريوىات "جوديت" الييكمية 
منظومة التعميـ العالى المصري ومواجية تحديات الثورة الصناعية الرابعة. باعتبار أف 

 اريوىات جوديت مف أنسب النماذج فى التنبؤ بالمستقبؿ لممنظومة موضع البحث.سين

 الحد البشري: وتتمثؿ في عينة مف الخبراء التربوييف فى مجاؿ التخطيط المستقبمي.

 ـ،إلكترونًيا:ٕٕٓٓ/ ٜٕٔٓالحد الزماني: تـ تطبيؽ االستبانة في الفصؿ الدراسي الثاني 

https://docs.google.com/forms/d/1HIrMJjaC5vqXzbu-Eii-

S5A5ZcrKA0RbR14ZuOXWU8E/edit 

https://docs.google.com/forms/d/1HIrMJjaC5vqXzbu-Eii-S5A5ZcrKA0RbR14ZuOXWU8E/edit
https://docs.google.com/forms/d/1HIrMJjaC5vqXzbu-Eii-S5A5ZcrKA0RbR14ZuOXWU8E/edit
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 وصطمحات البحح اإلدسائية:

 :The Fourth Industrail Revolutionالرابعةالجوزة الصٍاعية 
، حيث عرفيا بأنيا "ثورة  Klaus Chwabكبلوس شواب  يتبنى الباحثاف تعريؼ

األنظمة الفيزيائية السيبرانية، أى عصر االتصاالت العالمية وثورة اإلنترنت وذلؾ مف خبلؿ 
 األبعاد، والذكاء ثبلثية والطباعة األشياء انترنتاخترقات التكنولوجيا الناشئة فى مجاالت مثؿ 

تية القيادة، وتكنولوجيا النانو، ومخزنات الطاقة، والروبوتات، السيارات ذا االصطناعي
والعمؿ.  الحياة مجاالت كافة في تدخؿ تطبيقات شكؿ في وغيرىا والحوسبة اإللكترونية

(Schwab, 2017) 
 :  Alternative Scenariosبديمةضيٍازيوِات 

ُيعد السيناريو وصػًفا لوضػع مسػتقبمي ممكػف أو محتمػؿ أو مرغػوب فيػو، مػع توضػيح  
مسػػار أو المسػػارات التػػي يمكػػف أف تػػؤدي إلػػى ىػػذا الوضػػع المسػػتقبمي، وذلػػؾ انطبلًقػػا مػػف ال

 (ٚ، ص. ٕٓٓٓالوضع الراىف أو مف وضع ابتدائي مفترض.  ) العيسوى، 
 Structural Godet's  Scenarios:الييكمية  "جوديت"سيناريوىات 

َيَتوقُع حدوثيا ث التي وصؼ لمجموعة ممكنة مف األحداإجرائًيا بأنيا  افيعرفيا الباحث
المراد ( ، انطبلًقا مف الواقع الحالي لممشكمة ٖٕٓٓ -ٕٕٔٓ، فى مدى زمنى محدد )مستقببلً 
لتحديد المتغيرات المفتاحية الرئيسة لمنظومة التعميـ  "ميكماؾ"، مستخدًما أسموب مواجيتيا

ورة الصناعية الرابعة العالي، والتي لدييا القدرة عمى التفاعؿ مع أبرز تقنيات وتحديات الث
التي تـ تحديدىا بأسموب سوات المتقدـ، وتحديد تنافسيتيا مع منظومة التعميـ العالى 

مف مستخدًما أسموب ماكتور، وذلؾ بغرض التنبؤ بمستقبؿ منظومة التعميـ العالى فى مصر 
   ىات التي تـ التوصؿ إلييا فى البحث الحالي.سيناريو الخبلؿ 
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 دزاضات ضابكة:

ؼ يقتصر البحث الحالى فى عرضو لمدراسات السابقة عمى الدراسات وثيقة سو 
 الصمة بموضوعِو، مرتبة ترتيبًا زمنيًا مف األحدث إلى األقدـ.

 احملوز األوه: دزاضات املتعمكة بالجوزة الصٍاعية السابعة ووٍّا:

ة ( استيدفت تقديـ محتوي الثورة الصناعية الرابع,Brahim 2020دراسة براىيـ )
 ٓٔٔوأصوليا وآفاقيا المستقبمية، وتوضيح نشاطاتيا ومياديف ممارستيا مف خبلؿ عينة مف 

دولة مف منطقة الشرؽ األوسط وشماؿ أفريقيا، استناًدا عمى نتائج  ٚٔشركة ناشئة فى 
، وعممت عمى رسـ  ٕٚٔٓالمنتدى االقتصادي العالمي ومؤسسة التمويؿ الدولية عاـ 

رة الصناعية الرابعة، وذلؾ لمكشؼ عف أىـ دولة ناشئة فى مجاؿ المستقبؿ فى إطار الثو 
الثورة الصناعية الرابعة فى العالـ العربي وتوصمت مف ىذا التحميؿ عمى تصدر دولة اإلمارات 
كرائدًا فى المواجية االستباقية لتحديات الثورة ، أما بقية الدوؿ لـ تحتاج بعد إلى المياديف 

نما تركز مؤسساتيا الناشئة عمى األنشطة األكثر تطورًا كالذكاء ا الصطناعي والواقع المعزز، وا 
 المتعمقة بالشبكات والمنصات اإللكترونية.

( ىدفت إلى توضيح إمكانية استخداـ مدخؿ جديد لمتطور ٕٕٓٓدراسة )الدقف،
الديمقراطي فى ظؿ الثورة الصناعية الرابعة وىو الحوكمة اإللكترونية كمدخؿ بديؿ عف 

مة اإللكترونية، وىو ما يشكؿ فرضية البحث التي تسعى إلى اختبارىا باستخداـ المنيج الحكو 
التطوري ومنيج تحميؿ النظـ، وذلؾ طرح جديد لمدراسة بشأف تطور أجياؿ الديمقراطية الحديثة 

 الذي يشكؿ اإلطار المقترح الذي يسعى البحث إلى تقديمو.
ديـ تصور مقترح لمتطمبات قتية إلى سعت الدراسة الحال (ٕٕٓٓدراسة )الدىشاف، 

ا عمى تمكيف الطفؿ العربي حتى يكوف قادرً  ؛تمكيف المعمـ في عصر الثورة الصناعية الرابعة
بشقيو ىدافيا عمى المنيج الفمسفي التحميمى أاعتمدت الدراسة لتحقيؽ   ،وجاىزيتو ليا

دبيات عف الثورة الصناعية باستقراء الدراسات واأل حيث قاـ الباحث ياالستقرائى واالستنباط
ر المعمـ لتحقيؽ ذلؾ، ومتطمبات تمكيف المعمـ ادو أطفالنا ليا، أوكيفية تييئة جاىزية  ،الرابعة

وصوال إلى التصور  ؛مف التعامؿ معيا وتقنياتيا كمدخؿ لتمكيف الطفؿ العربي وجاىزيتو ليا
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 ية كمخؿ لتمكيف الطفؿ العربالمقترح لمتطمبات تمكيف المعمـ في عصر الثورة الصناعية الرابع
 .منيا

إلى مراجعة أىـ األخبلقيات التي  ىدفت (Eldahshan ,2020) دراسة الدىشاف
يجب أخذىا في االعتبار عند البحث في تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة لبلستفادة مف تمؾ 

،  اميالتطبيقات في خدمة البشرية وتجنب المخاطر التي يمكف أف تنشأ مف سوء استخدا
العالمي بأخبلؽ الثورة الصناعية الرابعة والذكاء االصطناعي لمواجية وعرض رؤى االىتماـ 
 .تمؾ المعضبلت األخبلقية

( ىدفت إلى تقديـ رؤية مقترحة لتحويؿ الجامعات ٕٕٓٓدراسة )الدىشاف والسيد،  
بلؿ المصرية إلى جامعات ذكية فى ضوء مبادرة التحوؿ الرقمي لمجامعات وذلؾ مف خ

استعراض مفيـو الجامعات الذكية وخصائصيا ومتطمباتيا واستعرضت متطمبات تحقيؽ مبادرة 
التحوؿ الرقمي لمجامعات المصرية وتحديد متطمبات تحويؿ الجامعات المصرية الحكومية إلى 
جامعات ذكية فى ضوء مبادرة التحوؿ الرقمي ليا مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس 

لمصرية. وتوصمت الدراسة إلى أف متطمبات تحويؿ الجامعات المصرية ببعض الجامعات ا
عناصر بشرية  -بنية تحتية ذكية -الحكومية إلى جامعات ذكية، تتمثؿ فى، رؤية رقمية

إدارة ذكية، وقدمت الدراسة رؤية مقترحة لتحويؿ الجامعات  -بيئة تعميمية تعممية -ذكية
 وء مبادرة التحوؿ الرقمي ليا.المصرية الحكومية إلى جامعات ذكية فى ض

ىدفت إلى مناقشة النتائج التى أفرزتيا الثورة (  ٕٕٓٓ، مارس الدىشافدراسة )
الصناعية الرابعة خاصة المتعمقة بأبرز تداعياتيا التربوية واألخبلقية ، وكيفية االستعداد لتمؾ 

تالى : ما التدعيات التداعيات ومواجيتيا  مف خبلؿ  محاولة اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس ال
التربوية واألخبلقية لمثورة الصناعية الرابعة عمى المجتمعات واألفراد وكيؼ يمكف مواجيتيا؟. 
 -واستعرض الباحث التحديات التي تفرضيا الثورة الصناعية الرابعة متمثمة فى )إلكترونية

  مـ مدى الحياةيد عمى التعأكوالت أخبلقية(، -بيئية –اجتماعية  -جيوسياسية –اقتصادية 
المختمفة فى ظؿ  دواراألببعض ة ضرورة القياـ يوىو ما يفرض عمى المؤسسات الجامع

 تداعيات الثورة الصناعية الرابعة.
( سعت إلى استكشاؼ ظاىرة إنترنت األشياء ٜٕٔٓدراسة )الدىشاف، يوليو 

وضيح المقصود وتطبيقاتيا فى الحياة العممية بشكؿ عاـ وفى التعميـ بشكؿ خاص، وحاولت ت
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بإنترت األشياء وخصائصو ومجاالت تطبيقو، والمبررات التي تدعو إلى ضرورة االستفادة مف 
تقنية إنترنت األشياء فى المجاؿ التعميمي، المجاالت التي يمكف مف خبلليا استخداـ انترنت 

تخداـ األشياء فييا لتطوير خدمات وأنشطة المؤسسات التعميمية، والتحديات التي تواجو اس
 إنترنت األشياء فى مجاؿ التعميـ.

( سعت إلى مناقشة جوانب التطوير التي ينبغي أف ٜٕٔٓدراسة )الدىشاف، ديسمبر 
تحدث فى برامج إعداد المعمميف لتخريج معمميف قادريف عمى إعداد طبلبيـ لمواكبة الثورة 

وما أبرز خصائصيا الصناعية الرابعة مف خبلؿ تناوؿ المقصود بالثورة الصناعية الرابعة 
وانعكاساتيا عمى منظومة التعميـ وأدوار المعمـ وىو ما استمـز ضرورة تطوير برامج إعداده 

وتوصمت الدراسة إلى أف الثورة الصناعية الرابعة كما أحدثت  ليواكب متطمبات تمؾ الثورة.
ريقة تعميـ تغيرات جوىرية فى كؿ مجاالت حياتنا، فإنيا ستحدث تغيرات جوىرية فى أىداؼ وط

وتعمـ أبنائنا، وىو ما فرض عمى المعمميف أدوار ومسئوليات جديدة استمزمت ضرورة إعادة 
عداد الطبلب المعمميف بكميات التربية وكذلؾ الكميات المناظرة مف  النظر فى برامج تكويف وا 

خاصة حيث تعديؿ الموائح وتضمينيا مقررات تتبلئـ مع مستجدات الثورة الصناعية الرابعة وال
بمجاالت الذكاء االصطناعي وتطبيقاتو، أخبلقات الروبوت وغيرىا، عمى أف تكوف إجبارية 

 لجميع الطبلب .
( ىدفت إلى تحميؿ نقاط القوة والضعؼ والفرص ٜٕٔٓ،  Deviدراسة ديفى )

( والبيئة الداخمية والخارجية فى مجاؿ التعميـ العالي SWOTوالتيديدات )تحميؿ سوات 
ندونيسية جاكرتا، استجابة لعصر الثورة الصناعية الرابعة، واعتمدت الدراسة بالعاصمة اإل 

عمى المنيج الكمي الوصفى. وتوصمت الدراسة إلى أنو ينبغي عمى مؤسسات التعميـ العالي 
استخداـ إستراتيجية القوة والفرص، وذلؾ مف خبلؿ انتياز الفرص المحتممة وتعظيـ القوة 

لمنمو، وينبغي عمى مؤسسات التعميـ العالى تبني إستراتيجية  الداخمية لتصبح قوة دافعة
تعاونية مع األطراؼ الخارجية )الخبراء وقطاع الصناعة( فيما يتعمؽ بإنتاج منيج ذو صمة 

 بأحدث تطورات الصناعة وفًقا لمثورة الصناعية الرابعة.
وتكنولوجيا ( ىدفت إلى تحديد كفايات اإلدارة التعميمية ٜٕٔٓدراسة) مالؾ وعاصـ، 

التعميـ البلزمة لفرؽ مجتمعات التعمـ الميني، فى ضوء ميارات القرف الحادي والعشريف، 
ومرتكزات الثورة الصناعية الرابعة، والتعرؼ عمى درجة ممارستيـ ليذه الكفايات، وأعد 
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 الباحثاف قائمة بالكفايات البلزمة. وأسفرت نتائج الدراسة عف أف أكثر الكفايات ممارسة ىي
التي تتعمؽ بمجاؿ التخطيط واإلدارة، وأف أقؿ الكفايات ممارسة ىي ما يتعمؽ بمجاؿ التصميـ 

 التعميمي والتطوير واإلتاحة والتواصؿ.
( ىدفت إلى الكشؼ عف أثر تقنيات الثورة الصناعية ٜٕٔٓدراسة )المزروعي، 

ديات التي تواجو الشباب الرابعة فى تطوير التعميـ التقني والتدريب الميني وذلؾ لمواجية التح
العماني فى سوؽ العمؿ، وقد عرضت الورقة أبرز التحديات التي تواجو الشباب العماني فى 
سوؽ العمؿ، ثـ تطرقت إلى التعميـ التقني والتدريب الميني فى سمطنة عماف، وبعدىا ناقشت 

تقني والتدريب تقنيات الثورة الصناعية الرابعة التي يمكف أف تساىـ فى تطوير التعميـ ال
نترنت األشياء والبموكشيف، والطباعة ثبلثية  الميني والمتمثمة فى الواقع المعزز واالفتراضي، وا 

 األبعاد. 
( سعت إلى البحث عف واقع العبلقة بيف الثورة الصناعية ٜٕٔٓدراسة )الشيري،

لمتدريب  الرابعة ومخرجات التعميـ مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس فى المؤسسة العامة
التقني والميني، واستخدمت الدراسة المنيج الوصفى، وتوصمت إلى عدة نتائج منيا : إف 
نسبة موافقة أعضاء ىيئة التدريس عمى بنود االستبانة كانت أكبر مف الرفض وىي تشكؿ 

% وىي تتضمف محاور تبرز واقع عبلقة مخرجات ٖٓ% والرفض ٕٓ% والحياد بنسبة  ٓ٘
لصناعية الرابعة. وأوصت الدراسة بضرورة متابعة البحث العممي لكؿ التغيرات التعميـ بالثورة ا

المستحدثة فى مجاؿ الصناعة والتنمية وربطو بمجاؿ التعميـ، وتطوير الميارات الناعمة لدى 
نشاء جسور تواصؿ متبادلة بيف  الطبلب بما يتناسب مع متطمبات الثورة الصناعية الرابعة وا 

 وسوؽ العمؿ. المؤسسات التعميمية
( ىدفت إلى الوقوؼ عمى اإلطار المفاىيمي لمثورة الصناعية ٜٕٔٓدراسة ) لطفى،

الرابعة، وأىـ مبلمح جامعات الجيؿ الرابع، ومتطمبات تحوؿ الجامعات المعاصرة نحو جامعات 
الجيؿ الرابع، ولتحقيؽ ذلؾ اتبع البحث الوصفى، وتوصؿ إلى تصور مقترح لبلنتقاؿ 

 مصرية إلى جامعات الجيؿ الرابع لمتكيؼ مع متطمبات الثورة الصناعية الرابعة.بالجامعات ال
( ىدفت إلى بياف أف التقدـ فى الذكاء ٕٛٔٓ،  .Berg et alدراسة بيرج وآخروف )

االصطناعي والروبوتات قد يؤدى فى النياية إلى ثورة صناعية جديدة وقد قدمت ىذه الدراسة 
ر المترتبة عمى عدـ المساواة والتيميش واالستبعاد وتحميؿ نموذًجا يتضمف تحميبًل لآلثا
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مجموعة مف المتغيرات التي تعكس وجيات نظر مختمفة عمى نطاؽ واسع حوؿ كيفية أتمتة 
سوؽ العمؿ وقد أكدت النتائج الرئيسة لمبحث أف : األتمتة أمر جيد لمنمو االقتصادي وسيئة 

ذج المعياري، تنخفض األجور الحقيقية عمى مف وجية نظر العدالة والمساواة، ففى النمو 
 المدى القصير وترتفع فى نياية المطاؼ، ولكف يمكف أف تستغرؽ أجيااًل قبؿ أف نشيد أثارىا.

( ىدفت إلى تناوؿ ما يحدث فى النظاـ التعميمي فى ٕٛٔٓ، Aidaدراسة عايدة )
لتي تواجو الدوؿ النامية عصر الثورة الصناعية الرابعة بدولة ماليزيا، فضبًل عف التحديات ا

فى ظؿ ىذه التطورات المتسارعة، أىميا قضية إدارة المعمومات، واعتمدت الدراسة عمى 
المنيج الوصفى. وتوصمت الدراسة إلى أف ما ندركو خبلؿ سنوات التعميـ لف يستمر فى 

االبتكار  الحياة المينية، حيث تتسارع التقنيات الفنية، غيرت الثورة الصناعية الرابعة مشيد
التعميمي، حيث يتـ التحكـ فييا بواسطة الذكاء االصطناعي واألطر المادية الرقمية، جعمت 
الثورة الصناعية مف النظاـ التعميمي نظاًما أكثر تخصًصا وذكاًءا وقابؿ لبلنتقاؿ إلى جميع 

 أنحاء العالـ.
الصناعية ( ىدفت إلى التحقؽ مف أثر الثورة ٕٛٔٓ،  Meylindaدراسة ماينمدا ) 

الرابعة عمى التعميـ الفني العالى فى ماليزيا، باعتبار أف الثورة الصناعية الرابعة ىي أحدث 
ثورة فى المجاؿ الصناعي، وألقت الدراسة الضوء أيًضا عمى الخطوات التي اتبعتيا الحكومة 

عة، ولما يتماشى الماليزية إلعداد تصميـ نظاـ التعميـ الفني العالى وفًقا لمثورة الصناعية الراب
مع الثورة التعميمية الرابعة أيًضا، حيث يتـ دمج القوة البشرية واآللة إلكساب الطبلب قدرات 

( ٓٔجديدة. واعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفى. وتوصمت إلى النتائج اآلتية: تحديد )
مبات الثورة تطتحوالت رئيسة فى نظاـ التعميـ الفني العالى الماليزي قائمة عمى مبادىء وم

 الصناعية الرابعة. 
( ىدفت إلى التعرؼ عمى مفيوـ الثورة الصناعية الرابعة ٕٚٔٓدراسة )حسف، 

المؤسسات غير الحكومية، واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي. متطمبات تطبيقيا في و 
رابعة، الجرائـ اإللكترونية واألخبلقية أبرز مخاطر الثورة الصناعية الوتوصمت الدراسة إلى أف 

التطور التقني الكبير الذي تشيده البشرية حالًيا، بدأت تظير منذ عدة سنوات وأكدت لى أف 
أبحاث ونماذج ألنظمة تقنية قادرة عمى توفير المساعدة والدعـ لممستخدـ عمى غرار الطائرات 

فى  مف دوف طيار والسيارات الذاتية القيادة والروبوتات المتعاونة مع اإلنساف، كما يتوقع
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المستقبؿ رؤية تقنيات قادرة عمى التفاعؿ مع اإلنساف بشكؿ أكبر خبلؿ امتبلكيا صفات 
 بشرية.

( ىدفت إلى التحقؽ مف أثر ٕٚٔٓ،  Xing & Marwalaدراسة بوشينج ومارواال )
الثورة الصناعية الرابعة عمى التعميـ الفني العالى، وذلؾ مف خبلؿ إلقاء الضوء عمى الوضع 

ف النظاـ التعميمي والمجاؿ الصناعي بدولة ماليزيا، واعتمدت الدراسة عمى الراىف لكؿ م
المنيج الوصفي. وتوصمت الدراسة إلى أف اعتماد الثورة الصناعية الرابعة عمى الذكاء 
االصطناعي، والرقمنة والروبوتات، وتحوؿ خصائص سوؽ العمؿ مف الخصائص القائمة عمى 

اإلنساف، كما أدت الثورة الصناعية الرابعة إلى تقريب المياـ إلى الخصائص التي محورىا 
الفجوة بيف العمـو اإلنسانية والعمـو االجتماعية، والتكنولوجيا، وضرورة تبنى الفصوؿ 
والمختبرات االفتراضية، والمكتبات االفتراضية وكذلؾ المعمميف االفتراضييف بما يزيد مف الخبرة 

 التعميمية.
( ىدفت إلى االطبلع عمى الدور ٕٚٔٓ،  Ali Durmus)دارمسدراسة عمى 

. ناعية والمينية بدولة تركياالحيوي الذي تقوـ بو الثورة الصناعية الرابعة في المدراس الص
محاجة إلى تحديث برامج التعميـ العالى أيًضا مف أجؿ تدريب لكما ىدفت إلى لفت االنتباه 

ظور الثورة الصناعية الرابعة، اعتمدت الموظفيف عمى التكيؼ مع إصبلحات الصناعة وفًقا لمن
أىمية تطوير التعميـ التكنولوجي  أفالدراسة عمى المنيج التجريبي. وتوصمت الدراسة إلى 

الصناعي في ضوء الثورة الصناعية الرابعة ، وضرورة تحديث المناىج الدراسية بحيث يمكف 
ات فنية جديدة بالمدارس ضرورة إدخاؿ تخصصو دمجيا في فمسفة الثورة الصناعية الرابعة، 

 الفنية الصناعية مثؿ: المكاترونيؾ، والتحكـ واألتمتة، تكنولوجيا األجيزة الطبية الحيوية.
( ىدفت الدراسة إلى تناوؿ تطور التعميـ الفني ٕٚٔٓ،   Karkéta) كارتيتادراسة 

العمؿ،  بدولة التشيؾ فى ضوء الثورة الصناعية الرابعة، وأثر ذلؾ عمى طبيعة وىيكؿ سوؽ
واعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي. وتوصمت الدراسة إلى أف الثورة الصناعية الرابعة 

% مف الوظائؼ بدولة  ٓٗتمثؿ مصدر تيديد لؤلفراد ذوى الميارات المنخفضة وىو ما يمثؿ 
التشيؾ، وأدت الثورة الصناعية الرابعة إلى إحداث تغيرات فى متطمبات سوؽ العمؿ، وانعكست 

 ورة الصناعية الرابعة عمى النظريات واالتجاىات الحالية فى التعميـ بدولة التشيؾ.الث
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 :ووٍّا احملوز الجاٌي: الدزاضات املتعمكة بالطيٍازيوِات

( ىدفت إلى تحيد أىمية التنمية المينية اإللكترونية لممعمـ فى ٜٕٔٓدراسة )حسف،
التنمية المينية اإللكترونية ومعوقاتيا ضوء الثورة الصناعية الرابعة، والتعرؼ عمى أساليب 

 تاستخدمو بمدارس التعميـ العاـ، وسبؿ التغمب عمييا فى ظؿ الثورة الصناعية الرابعة، 
المنيج الوصفى، وتوصمت الباحثة إلى عدة نتائج منيا: إف ىناؾ بعض المعوقات لمتنمية 

 -تكنولوجيا المعموماتالمينية اإللكترونية مف أىميا)ضعؼ القدرة عمى استخداـ تقنيات 
ال يوجد خطط لتقدير االحتياجات  -تييئة المناخ التعميمي الستخداـ التقنيات التكنولوجية

تـ وضع سيناريوىات مقترحة لمتطمبات التنمية المينية اإللكترونية و الحالية والمستقبمية(. 
 فى ضوء الثورة الصناعية الرابعة.

عمى اإلطار الفكري لمسياسة التعميمية فى  ( ىدفت التعرؼٜٕٔٓدراسة )عبد الرازؽ،
مصر، وتوضيح مفيوـ الثورة الصناعية الرابعة وتحدياتيا، ومدى استجابة السياسة التعميمية 
لمجامعات الحكومية المصرية لتحديات الثورة الصناعية الرابعة. واستخدمت الدراسة المنيج 

ة إلى سيناريوىات بديمة لتطوير الوصفى إلى جانب المنيج االستشرافي.  وتوصمت الدراس
سياسات الجامعات الحكومية المصرية استجابة لتحديات الثورة الصناعية الرابعة ووفاًء 

 بمتطمباتيا. 
( ىدفت إلى إلقاء نظرة إلى الوراء عبر الطرؽ Salmon ,2019دراسة سالموف )

تطمع إلى الوضع السائدة فى تقديـ التعميـ العالي فى الماضي حتى الوقت الحاضر ثـ ال
المستقبمي لمتعميـ العالي. وأوضحت أف ىناؾ تسمسؿ تقريبي لمتعميـ ابتداء مف الثورة األولى 
ثـ الثورة الثانية يمييا الثورة الثالثة. ونجد األف ظيور الويب وتطوره فى ظؿ الثورة الصناعية 

ستعداد لمتعمـ واالبتكار الرابعة، يتطمب مف الخريجيف ميارات مختمفة كتحفيز الحوار وتعزيز اال
حتى يستطيعوا مواجية المزيد مف التغييرات التي تفرضيا ىذه الثورة بسرعة عبر آفاؽ أوسع 

 لمتعميـ العالي.
ىدفت إلى تقديـ سيناريوىات واستراتيجيات لبناء  ((Yusoff,2018يوسؼدراسة  

. وتـ مشاركة مختمؼ مستقبؿ التعميـ العالي في ماليزيا فى ضوء الثورة الصناعية الرابعة
أصحاب المصمحة الستكشاؼ المستقبؿ المحتمؿ لمتعميـ العالي في ماليزيا فى القطاعيف 

آنسنة مشاركيف عمى عدد مف المجاالت األساسية بما في ذلؾ الركز و الداخمي والخارجي. 
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 ، واالستفادة مف التحفيز مف أجؿ تحسيف التعميـ ، وتنشيط النظـمؤسسات التعميـ العالى
بيف والتنقؿ والمواءمة  التوازفالبيئية لمتعميـ ، ووضع استراتيجيات التعميـ لعالـ متغير نحو 

  البشرية.و التكنولوجيا 

التحميؿ الييكمي في  أسموباستخداـ  ىدفت إلى (Benjumea-Arias,2016)دراسة 
تمثؿ  تراتيجية التيوتحديد العناصر االس كمية العمـو االقتصادية واإلداريةلالدراسة االستشرافية 

ونتائج تنفيذه لتحديد  MicMac ميكماؾ"مفيـو أسموب " . وأوضحتٕٕٓٓعوامؿ القوة فى
درجة التأثير واالعتمادية بيف متغيرات الدراسة. وتوصمت إلى وجود خمسة عشر متغير يمكف 

ربعة أف يؤثروا فى مستقبؿ النظاـ المراد دراستو وتـ توزيعيا تبًعا لبرنامج ميكماؾ إلى أ
 المخرجات(.-الصراع-القوة -تصنيفات )الذاتية

التحميؿ الييكمي القائـ  أسموبىدفت إلى تطوير (Omran,2014) دراسة عمراف  
والتحميؿ الييكمي. وتـ تطبيؽ  RT-Delphiعمى المعرفة مف خبلؿ مدخؿ التكامؿ بيف  

مف المائي. باإلضافة المطور في مجاليف حاسميف في مصر ، ىما األمف الغذائي واأل األسموب
إلى ذلؾ، شارؾ خمسة عشر خبيرًا في قضايا األمف الغذائي واألمف المائي لتحديد وتحميؿ 
وتوقع إمكانات األمف المائي واألمف الغذائي في مصر كأساس لمتفكير في حموؿ تجريبية 
تيدؼ إلى الخروج مف المشاكؿ ووضع محركات المستقبؿ باإلضافة إلى تطوير مستودع 

 معرفة يتـ مف خبللو تحقيؽ السياسات لدى صناع القرار في مصر.لم

تخطيط سيناريو  أسموبوالتى استخدمت  (Saricam,2013)دراسة ساريكاـ 
ؿ، عمى صناعة المبلبس التركية مف أجؿ تحميؿ بيئة المستقبؿ بشكؿ أفض ياتطبيقو  ، جوديت

جراء تعديبلت ىذه الدراسة إل جاءت تيا.واجو صناعتقد التى المستقبؿ  سيناريوىاتتحديد و 
مف أجؿ تحديد فرص  بتركيا الشركات العاممة فى صناعة الغزؿ والنسيجفى استراتيجية 

قيمة تجارة المنسوجات والمبلبس التركية أظيرت نمًوا ثابًتا ليا، وقد أشارت إلى أف  مستقبمية
 قتصاد التركي. منذ الثمانينيات، مما يجعؿ ىذا أحد القطاعات التي ال غنى عنيا لبل
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 التعميل عمى الدزاضات الطابكة:

تبيف مف خبلؿ ما تـ عرضو مف دراسات سابقة، ندرة الدراسات التي تناولت 
سيناريوىات جوديت فى التخطيط والتنبؤ بمستقبؿ منظومة التعميـ العالى، فيناؾ الكثير مف 

ومو وسماتو ومتطمباتو، الدراسات التي تناولت متغير الثورة الصناعية الرابعة مف حيث مفي
( Eldahshan ,2020ودراسة )(، ٕٕٓٓ(، ودراسة)الدقف،Brahim, 2020مثؿ دراسة )

(، كما تتفؽ أغمب الدراسات السابقة فى أشارتيا إلى أىمية الثورة ٕٚٔٓودراسة )حسف، 
ثؿ الصناعية الرابعة وضرورة إعادة ىيكمة التعميـ لمواكبة تحدياتيا واالستيفاء بمتطمباتيا م

 ، ( ٜٕٔٓ) لطفى،، ودراسة (ٕٛٔٓ، Aida)، دراسة (ٕٛٔٓ،  Meylinda)  دراسة
 .(ٜٕٔٓدراسة )الشيري،

وتتشابو الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في تناوليا بعض األطر النظرية عف 
بعض تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وكذلؾ بعض مكونات منظومة التعميـ العالى المصرى، 

( التي تناولت تطوير برامج المعمـ فى ضوء الثورة ٜٕٔٓ)الدىشاف، ديسمبر دراسة مثؿ 
( التى تناولت تقنية إنترنت األشياء، ٜٕٔٓالصناعية الرابعة ، ودراسة )الدىشاف، يوليو 

( التي تناولت تقنية األتمتة، وتتشابو أيًضا فى استخداميا ٕٛٔٓ،  .Berg et alودراسة )
( التى تناولتيا لمتنمية اإللكترونية لممعمـ ٜٕٔٓمثؿ دراسة )حسف،  لمدخؿ السيناريوىات

( التي تناولتيا لتطوير السياسات ٜٕٔٓكجزء مف المنظومة التعميمية، ودراسة )عبد الرازؽ، 
( التى تناولتيا لتطوير منظومة التعميـ العالى Yusoff,2018الحكومية فى مصر، ودراسة )

استخدمت أسموب ميكماؾ منفرًدا،  التى (Benjumea-Arias,2016)فى ماليزيا، ودراسة 
( التى ٕٗٔٓ، ودراسة )عمراف، كمية العموـ االقتصادية واإلداريةلمدراسة االستشرافية ل

 اعتمدت عمى منيجية التكامؿ بيف أسموب دلفى والتحميؿ الييكمى.
ة تحديدىا ألولويات تقنيات وتحديات الثور  وتختمؼ عف الدراسات السابقة فى

، إلى جانب تحديدىا لممتغيرات  SWOT  Advancedالصناعية الرابعة باستخداـ أسموب 
المفتاحية لمنظومة التعميـ العالى بشكؿ شامؿ باستخداـ منيجية ميكماؾ، وتحديد القوى 

 الفاعمة لمثورة الصناعية الرابعة باستخداـ منيجية ماكتور. 
 لمتنبؤ بمستقبؿسيناريوىات جوديت  وانفردت ىذه الدراسة عف غيرىا بأنيا قدمت  

وقد استفاد  منظومة التعميـ العالى فى مصر فى ضوء تحديات الثورة الصناعية الرابعة،
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الباحثاف مف تمؾ الدراسات في بناء اإلطار النظري لمبحث، وتحميؿ واقع منظومة التعميـ العالى 
 وتفسير نتائج البحث.

 إدساءات البحح:

 لحالى فيما يمي:تمثمت إجراءات البحث ا
مراجعة األدبيات التربوية فيما يتعمؽ بالثورة الصناعية الرابعة، والسيناريوىات  -

المستقبمية، مف أجؿ إعداد اإلطار النظرى لمبحث، حيث اشتمؿ عمى المبحث األوؿ: 
 : سيناريوىات جوديت االستشرافية.الثانيالثورة الصناعية الرابعة والمبحث 

اني والتحميمي لمبحث لمتعرؼ عمى آراء الخبراء التربوييف حوؿ أولويات إجراء اإلطار الميد -
، Advanced SWOTتقنيات وتحديات الثورة الصناعية الرابعة باستخداـ أسموب 

وتحديد المتغيرات المفتاحية الرئيسة لمنظومة التعميـ العالى فى مصر باستخداـ أسموب 
عمة لمثورة الصناعية الرابعة باستخداـ أسموب الفا التحديات( -)التقنيات ميكماؾ، وتحديد 

 ماكتور.
منظومة التعميـ العالى فى مصر فى  لمتنبؤ بمستقبؿتقديـ سيناريوىات جوديت الييكمية -

 ضوء تحديات الثورة الصناعية الرابعة. 
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 ثاًٌيا: اإلطاز الٍظسى لمبحح:

 املبحح األوه: تكٍيات الجوزة الصٍاعية السابعة وحتدياتّا:

منصات و مف الثورة الرقمية وتكنولوجيا المعمومات  الصناعية الرابعة اطمقت الثورةإف 
ات والكمبيوتر. ويشكؿ ظيور سباالحوسبة اإللكترونية وغالبا ما يطمؽ عمييا ثورة الح

في النصؼ الثاني  ليااإلعجاز العممي  كؿَ اإلنترنت أحد أىـ معالـ وركائز ىذه الثورة التي شُ 
 مف القرف العشريف. 

ذا كانت الثورة وقد بدأت الثورة الصناعية الرابعة رسميً  ا مع بداية األلفية الجديدة، وا 
لثانية قد ىبت عواصفيا بتأثير طاقة الكيرباء، األولى قد انطمقت بدفع الطاقة البخارية، وا

ية الرابعة قد انطمقت والثالثة قد انطمقت عمى سكة الحوسبة والمعموماتية، فإف الثورة الصناع
ندماج الثوري لمجموعة ىائمة مف االكتشافات العبقرية في مختمؼ مجاالت مف منصة اإل 

ولوجيا الرقمية اليائمة والذكاء االصطناعي العمـو والمعرفة اإلنسانية والسيما في مجالي التكن
حيث " تندمج التقانات الذكية عمى نحو تتبلشى فيو الخطوط الفاصمة والحدود القائمة بيف ما 

    . ىو رقمي وتكنولوجي وفيزيائي وبيولوجي
رئيس المنتدى االقتصادي العالمي  Klaus Schwab  -  عد كبلوس شواب ويُ 

(World Economic Forum)   )الثورة  أوؿ مف استخدـ مفيـو " -  ومؤسسو
" بصورة عممية وأوؿ مف أصمو في المنتديات العالمية ووظفو في مراكز  الصناعية الرابعة

ا لممنتدى ا وعنوانً البحث العممية. لقد طرح كبلوس شواب "الثورة الصناعية الرابعة" موضوعً 
ورتو السادسة واألربعيف، عاـ في د  Davosاالقتصادي العالمي الذي عقد في دافوس )

 . وقد توسـ ىذا المفيـو أيضا كتابو المثير لمجدؿ بعنواف " الثورة الصناعية الرابعة " ٕٙٔٓ

(The Fourth Industrial Revolution)  ، ، الذي نشرت طبعتو األولى في العاـ نفسو
الثة" وتؤسس عمييا ويرى كبلوس أف الثورة الرابعة تنطمؽ مف معطيات "الثورة الصناعية الث

عمى نحو فارؽ َطَفري، وىي ثورة الحوسبة الرقمية، التي انطمقت في خمسينات القرف 
الماضي، ووصمت إلى ذروتيا وتطبيقاتيا في الذكاء الصناعي الرقمي والتكنولوجيا الحيوية 
ة وتمؾ الماثمة في عبقرية تكنولوجيا التواصؿ االجتماعي. ويرى كبلوس شواب أف ىذه الثور 

"إننا نقؼ  تمثؿ الحمقة األخيرة مف سمسمة الثورات الصناعية المتعاقبة. ويصفيا شواب بقولو
ا الطريقة التي نحيا بيا ونعمؿ. اليـو عمى أعتاب الثورة الصناعية الرابعة التي ستغير جذريً 
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وسيشمؿ ىذا التحوؿ الجبار جميع مناحي حياتنا، وسيكوف فريدًا مف نوعو في تاريخ 
 .( Schwab, K, 2017, P.12)، سواء مف ناحية حجـ التغيير أو تعقيده البشرية

وقد وصؼ المشاركوف في المنتدى العالمي في "دافوس" "الثورة الصناعية الرابعة" بأنيا 
"تسونامي جبار" وىو مف ىذا النمط الذي سيعصؼ بالمجتمعات اإلنسانية، ليحدث انقبلبا 

يؿ الحياة اإلنسانية برمتيا. وقد عبر بعض جذريا في مختمؼ مظاىر ومعالـ وتفاص
المشاركيف عف مخاوفيـ إزاء ىذه الثورة والسيما فيما يتعمؽ بدور اإلنساف ومصيره االغترابي 

أف تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة لـ ، و في دائرة التفاعؿ الرقمي داخؿ الفضاء السيبراني
ية تثوير المجتمع وتغيير مبلمحو فحسب بؿ تعد مجرد وسائؿ تغيير أو أدوات تعتمد في عمم

"أصبحت قوى بيئية وأنثروبولوجية واجتماعية وتفسيرية، َتخمؽ وُتشكؿ واقعنا الفكري والمادي، 
بعض، كما تربطنا بذواتنا، وُتَحسِّف مف البعضنا  تنا، وُتحّور الكيفية التي تربطوُتمغ فيمنا لذوا

 ا يجري بصورة واسعة االنتشار، وبعمؽ، وببل ىوادة"كيفية تفسيرنا لمعالـ مف حولنا، وكؿ ىذ
   (.11، ص 7112، فهىسَذٌ)

( بأنيا استغبلؿ إمكانيات التكنولوجيا Rojoko, 2017, P.p.80-81 ويعرفيا )
الجديدة ومنيا إنترنت األشياء، ودمج العمميات التقنية بالمؤسسات، والخرائط الرقمية 

قي، والمصنع الذكي الذي يشمؿ وسائؿ ذكية لئلنتاج والمحاكاة اإلفتراضية لمعالـ الحقي
الصناعي والمنتجات الذكية بيدؼ تخفيض التكاليؼ وزيادة الربح، وتقميؿ وقت تسويؽ 
المنتجات الجديدة، وبيئة عمؿ أكثر مرونة مع االستخداـ األكثر كفاءة لمموارد الطبيعية 

 والطاقة. 
ج بيف العمـو الفيزيائية أو المادية ويعرفيا الدىشاف بأنيا تشير إلى عممية الدم

باألنظمة الرقمية والبيولوجية فى عمميات التصنيع عبر آالت يتـ التحكـ فييا إليكترونيًا وآالت 
 3Dوالطباعة  الثبلثية  Internet of Thingsذكية متصمة باإلنترنت مثؿ إنترنت األشياء 

ات وغيرىا فى شكؿ تطبيقات تدخمت والروبوت artificial intelligenceوالذكاء االصطناعي 
 . (ٛ، ص ٜٕٔٓاكتوبرالدىشاف، )فى جميع مجاالت الحياة  والعمؿ

 تكٍيات الجوزة الصٍاعية السابعة:-أ

لمثورة الصناعية تقنيات عديدة، ويتوقع فى المستقبؿ أف تزداد تمؾ التقنيات، ومف 
 أبرز تمؾ التقنيات ما يمى :
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 الثورة الصناعية الرابعة   ويوضح الشكؿ التالى أبرز تقنيات

 
 ( رقُُبد انثىسح انصُبػُخ انشاثؼخ7شكم سقى )

Source: PWC, 2016, P.2 
 Mobile Internet :إٌرتٌت املوبين-ٔ

مكانياتو غير المسبوقة فى سعة التخزيف، وقوة معالجة   إف إنترنت الموبيؿ وا 
مكانية الوصوؿ إلى المعرفة، وامتبلكو لببلييف  األشخاص المتصميف باألجيزة البيانات، وا 

 ٕٕٕٓالمحمولة سيصبح عامؿ قوة حاسـ لخمؽ المعرفة والتعمـ، بحموؿ عاـ 
(Thompson, 2019, P.13). 
 Internet of Things :إٌرتٌت األشياء-ٕ

ىو مفيـو متطور لشبكة اإلنترنت، يعتمد عمى سيناريو تفاعؿ األشياء عبر  
ف فى المجاالت الطبية، والصناعية، واالقتصادية، اإلنترنت لتوفير أفضؿ الخدمات لئلنسا

والتربوية، والرياضية ، بمعنى امتبلؾ كؿ األشياء فى حياتنا القدرة عمى التواصؿ مع بعضيا 
البعض مف جية ومع اإلنساف مف جية أخرى أو مع شبكة اإلنترنت ألداء وظائؼ محددة 

عض المستشعرات الخاصة خاصة بيا أو نقؿ البيانات بيف بعضيا البعض مف خبلؿ ب
 (ٖ٘، ص  ٜٕٔٓ يوليو المرتبطة بيا.)الدىشاف،
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 ويتميز إنترنت األشياء بما يمي:
قمة دور العامؿ البشري فأي شيء يتطمب التفاعؿ البشري ال يعتبر مف نظاـ إنترنت -

 األشياء، والتدخؿ ىنا يجب أف يكوف عمى األغمب لتشغيؿ النظاـ أو إطفاءه فقط.
شبكة مف أجيزة الحاسوب فحسب، بؿ ىي في أبسط تعريفاتيا شبكة مف  إنو ليس مجرد-

األشياء واألجيزة مف جميع األنواع واألحجاـ، كالسيارات واليواتؼ الذكية واألجيزة 
 المنزلية ولعب األطفاؿ واألدوات الطبية والنظـ الصناعية وغيرىا.

نما ىي - واقع لمستقبؿ لـ تكتمؿ معالمو إف إنترنت األشياء ليست ظاىرة طارئة كما يبدو، وا 
 بعد ولـ تتشكؿ القاعدة النطبلقتو الصاروخية المرتقبة.

  Artificial Intelligence : الرناء االصطٍاعي-ٖ
الممقب بأبي الذكاء االصطناعي ىذا   (John McCarthy)يعرؼ جوف مكارثي

بيوتر"، حيث إنو يقوـ المفيـو عمى أنو "عمـ ىندسة اآلالت الذكية، وبصورة خاصة برامج الكم
عمى إنشاء أجيزة وبرامج حاسوبية قادرة عمى التفكير بالطريقة نفسيا التي يعمؿ بيا الدماغ 

 (ٛ، ص ٕٕٓٓ)الدىشاف، .البشري، وتحاكي تصرفات البشر
ويعرفو عيد عبد الواحد بأنو سموؾ وخصائص معينة تتسـ بيا البرامج الحاسوبية مما 

نية البشرية وأنماط عمميا مثؿ القدرة عمى التعمـ الذاتي واالستنتاج يجعميا تحاكي القدرات الذى
ورد الفعؿ عمى أوضاع لـ تبرمج أصبًل. ولكف يؤخذ عمييا أنيا ال تفكر ولكف تحاكي السموؾ 

 (ٜٕٔٓ، عمى)البشري.
ة تحقؽ مف خبللو انجازات يفي بعض المجاالت حقيقة واقع الذكاء االصطناعي قد بات

كبيرة مثؿ التعرؼ عمى األشكاؿ كالوجوه أو التعرؼ عمى خط اليد وغيرىا العديد مف المجاالت 
ذكاء االصطناعي في التشخيص والتحكـ البلخطي كالتحكـ بسكؾ األخرى كما يتـ استخداـ ال

 (Fouad, 2019, P.7)  الحديد.
 :ىناؾ نوعاف مف الذكاء االصطناعي

يحاكي عممية التفكير اإلنساني أو  تفكر بشكؿ خبلؽ التي  قويةالالت ذكاًء يتمثؿ فى اآل -
وتحمميا واتخاذ  العقؿ البشري كمو، حيث يفترض فى ىذه اآلالت أف تجمع معمومات

العبلقات المنطقية بيا بنفس طريقة البشر، ثـ تتخذ قراًرا بناًء عمى ىذه التحميبلت، 
 "الوعي الذاتي" ريتطو وتتعمـ اآللة مف أخطائيا ثـ ُتطور نفسيا، ولدييا القدرة عمى 

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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ويمكنيا فيـ بيئتيا والتعمـ  ،باستخداـ الشبكات العصبية ذات الطبقات المتعددة لنفسيا
 Heaven, 2017,P.210) ) ولدييا اإلمكانيات إلحداث تغيير.

، أتمتة المياـ المعقدة ولكف  نمذجتياتولي األنشطة البشرية ، ضعيؼ متمثؿ فى ذكاء -
،  وفيو تبرمج اآلالت بخوارزميات معينة لكي تؤدي ميمات فى بيئة ما، روتينيةبطريقة 

أو إنجاز أى شىء لـ تبرمج مباشرًا عمى وال تستطيع اآللة العمؿ خارج البيئة المحددة، 
فعمو، وىذا يجعميا تحاكي الميارات والقدرات البشرية فى بعض الميمات، ربما تتفوؽ 

 ,Ramge & Schwochow, 2018) عمييا أحيانًا مثؿ اآلالت الحاسبة البسيطة.

P.105) 

انات االقتصادية كما تـ استخداـ برامج الذكاء االصطناعي في تحميؿ البيانات كتحميؿ البي
كالبورصة ويستخدـ أيضًا في األلعاب الحاسوبية حيث تـ تطوير نظرية األلعاب وذلؾ 

 باالستفادة مف الذكاء االصطناعي وقد ساىـ الذكاء االصطناعي كثيرا في ىذا المجاؿ. 
  Robots:السوبوتات-ٗ

جاز وسيطرة مف ىي آلة كيروميكانيكية قادرة عمى القياـ بأعماؿ مبرمجة سمفًا إما بإن
 ) اإلنساف أو برامج حاسوبية، ولدييا القدرة عمى تعزيز إحساسيا، وذكائيا.

Brahim,2020, P.6) 
صبلح  فى عدة مجاالت منيا: تستخدـ الروبوتاتو  المفاعبلت النووية وتمديد األسبلؾ وا 

اعات التمديدات السمكية التحت أرضية واكتشاؼ األلغاـ وتستخدـ الروبوتات أيضا في الصن
، ٕٕٓٓ)الدىشاف،  .والمعالجات وغيرىا مف المجاالت الدقيقةوالطائرات كصناعة السيارات 

 (ٛص 
  Cloud Computing:احلوضبة الطحابية-٘

تعرؼ عمى أنيا تقنية خدمية تتيح لممستخدـ تخزيف ممفاتو وبياناتو عمى خوادـ الحوسبة 
إلنترنت مف أى مكاف وفى أى السحابية فى صورة ممفات يمكنو الوصوؿ ليا عف طريؽ ا

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

بيوتر الوصوؿ إلييا مف أى مكاف وأى جياز، ولتصبح البرامج مجرد خدمات وليصبح كم
 (ٖٔ، ٕٚٔٓالمستخدـ مجرد واجية أو نافذة رقمية.) الدىشاف، 
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 Augmented Reality: املعصش الواقع -ٙ
 فى اإلفتراضي الواقع مع الحقيقى الواقع تدمج التي البصري التصور تكنولوجيا ىو 

 واألشكاؿ والفيديوىات االفتراضية الرؤية كنظارات ، الواقعية مف مزيد إلضفاء الوقت نفس
 الرقمي.  المحتوى مع يتفاعؿ الفرد يجعؿ مما األبعاد، ثبلثية

(Chin-Ming, C., & Yen Nung, T., 2012, P. 649) 

وتعتمد تقنية الواقع المعزز عمى تعرؼ النظاـ عمى ربط معالـ مف الواقع الحقيقي  
أو تاريخية، بالعنصر اإلفتراضي المناسب ليا، والمخزف مسبًقا فى ذاكرتو، كإحداثيات جغرافية 

أو فيديو تعريفي أو معمومات عف مكاف، أو أى معمومات أخرى تعزز الواقع الحقيقي، وتتـ 
ىذه العممية باالستعانة بكاميرا الجياز الموحي أو الياتؼ النقاؿ أو نظارات خاصة لرؤية 
الواقع الحقيقي الذي يعمؿ البرنامج بربطو بواقع افتراضي معزز لممعمومة الحقيقية. 

 (ٖٙٔ، ص ٕٚٔٓلعمرجي، )ا
، مف اختراع شركة مايكروسوفت،  Hololensفاستخداـ نظارات الييمولينس  

لمحاكاة الواقع بشكؿ أفضؿ بؿ والتفاعؿ معو فيي تقـو عمى خمؽ أجساـ ثبلثية األبعاد 
وصور تخيمية، وبإمكانؾ رؤية وسماع والتفاعؿ مع ىذه األجساـ أو الصور عف طريؽ حركة 

سمكًيا فيي ال تحتاج إلى أى توصيبلت بحاسوب أو ىاتؼ كما أنيا مزودة يديؾ وذلؾ ال
بعدسات عالية الدقة ونظاـ صوتي ممتاز والعديد مف الحساسات التي تعمؿ بالتكامؿ مع 

، ص ٜٕٔٓمعالج مركزي ليساعدؾ فى مع ىذه األجساـ التخيمية بشكؿ أفضؿ.)المزروعي، 
ٕٔٔ) 

 Virtual Reality: الواقع اإلفرتاضي-ٚ
 الواقع يحيط كمبيوترية، برامج بواسطة مصممة األبعاد ثبلثية تفاعمية بيئة ىو 
 لمواقع تجسيد يكوف أو خيالًيا يكوف قد)وىمى عالـ فى ويدخمو بالمستخدـ االفتراضي
 اإلفتراضية البيئة بيف تحدث التي التفاعبلت نتيجة الواقع ىذا مع التفاعؿ ويتـ( الحقيقي
 (ٕٕٔ، ص ٜٕٔٓاستجاباتو. )المزروعي، و  المستخدـ وحواس

 Self-Driving Cars:  الطيازات ذاتية الكيادة-ٛ
 (ٕٖ،  ٕٚٔٓىي سيارات تعمؿ ذاتًيا بتاثير ضعيؼ مف اإلنساف. )العممي،  
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  Genomics(:دين عمي اجليٍات املتكدً )الٍاٌو-ٜ

ى انجاز جيؿ يعتمد عمى التسمسؿ الجيني السريع والمنخفض التكمفة، وقادر عم 
تقدـ عممي كبير فى تحميؿ البيانات فى عمـ األحياء التخميقي، وكتابة الحمض النووى.)قبيؿ، 

ٕٓٔٛ ،ٕٖ-ٗٙ) 
 :   : 3D printersالطابعات ثالثية االبعاد -ٓٔ

استخداـ الطابعات ثبلثية األبعاد المستخدمة فى إنتاج طبقات بداًل مف أساليب  
 ,MaMasterالواقع االفتراضي إلى واقع مادي بسيط.) التصنيع التقميدية حيث أنيا تحوؿ

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

 :Sustainable Energy: الطاقة املتذددة-ٔٔ
 التأثير الضار عمى االنساف. توليد الطاقة الكيربائية مف مصادر قابمة لمتجديد لتقميؿ

( Brahim,2020,P.36 ) 
 (ٕٛٔ، ص. ٜٕٔٓ: )المزروعي،Blokchain البمونشني -ٕٔ

إف تقنية البموكشيف عبارة عف قاعدة بيانات تستخدـ آلية التشفير  
(Cryptographyلبناء سجؿ دفترى إلكتروني ال مركزي )-  ًغير قابؿ  -موزع إنتشاريا

يدؼ لتخزيف والتحقؽ مف صحة وترخيص التعامبلت الرقمية عمى لمتعديؿ أو التبلعب، ت
شبكة اإلنترنت، بدرجة أماف عالية وتشفير مف المستحيؿ اختراقو، وذلؾ يعتبر انجاًزا كبيرًا فى 

 سرية المعمومات والبيانات. 
وتتمكف ىذه التقنية مف حفظ البيانات األكاديمية وسجبلت الطمبة وعبلماتيـ  

وراقيـ الرسمية وشياداتيـ العممية، وسائر أداءىـ أثناء مرحمة التعميـ فى واختباراتيـ وأ
 سبلسؿ خاصة.

 Advanced Educational Programs:  الرباور التعميىية املتطوزة-ٖٔ
يقصد بيا برامج تعميمية ومؤىبلت قصيرة المدى الكتساب كفاءات مينية مختمفة  

وتتطور بسرعة مع االحتياجات المتغيرة بحيث تستجيب لتغيرات الصناعة وسوؽ العمؿ، 
لمقوى العاممة باإلضافة إلى التركيز عمى اإلدراة المينية لمطبلب أثناء الدراسة وبعد تخرجيـ 
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لزيادة مياراتيـ بشيادات قصيرة المدى كما تقـو مؤسسات التعميـ العالي بدور الوسيط بيف 
 ( Dewar, 2017 يف المحتمميف .)رواد األعماؿ الشباب والداعميف والموجييف والُمَمول

 Energy Stores : :خمصٌات الطاقة-ٗٔ
 تعبر عف األجيزة التي تخزف الطاقة لوقت الحؽ الستخداميا، كالبطاريات. 

 Brahim,2020,P.36)) 
وىذه التقنيات تفرض عدًدا مف التحديات عمى مؤسسات التعميـ الجامعي، ومف 

عمومات واالتصاالت لمتحوؿ مف استيبلؾ المعرفة إلى أىميا التوظيؼ المكثؼ لتكنولوجيا الم
 ( ٖ، ٕٙٔٓإنتاجيا.) العويني، 

التي تواجو المجتمعات  الكبيرةالتحديات تمؾ أنو في ظؿ  "وطفة"وفى ىذا االطار يرى 
اإلنسانية في مواجية مستقبؿ عاصؼ بالتكنولوجيا الميولة فإف معظـ الباحثيف يتوجسوف 

ليذه التكنولوجيا في مجاؿ العبلقات االجتماعية والبناء االجتماعي  خيفة مف اآلثار المدمرة
والسيما مسألة اليوية. ومف أكثر القضايا إثارة لمخوؼ والذعر مسألة الصراع بيف اإلنساف 
والذكاء االصطناعي الذي ييدد الوجود اإلنساني برمتو. وىناؾ نفر مف المفكريف المتفائميف 

ا عمى مواجية مختمؼ ا يمتمؾ مف ذكاء تاريخي سيكوف قادرً الذيف يروف بأف اإلنساف بم
 (. ٓٔ، ص ٕٕٓٓوطفة،التحديات وتوجيو مسار الحضارة القادمة تحت مزيد مف السيطرة )

 حتديات الجوزة الصٍاعية السابعة: -ب

 باضتدداً لمذىيع التعميي تتيح( احلياة ودى التعمي -بعد عَ التعمي) دديدة ضياضات إجياد .1

 ديا. التهٍولو

في أي وقت وفي أي مكاف وعمى فى عصر الثورة الصناعية الرابعة سوؼ يتاح التعميـ إف 
التعميـ تقدميا مؤسسات دورات إلى ما يرغبوف فيو مف  المتعمميف الوصوؿ ، ويستطيعأي حاؿ
قد  عبلوة عمى ذلؾ، .عبر اإلنترنت اإللكترونية التفاعميةمنصتيا مف خبلؿ أسيؿ  بشكؿ العالي
بكثير مف المياـ، فيجدوا أف طبيعة  جدوؿ زمني لمعمؿ والحياة مزدحـلدى المتعمميف  يكوف

( وذلؾ يشكؿ Yusoff, 2018, P.42) العممية التعميمية بيذه اآللية مناسبة الحتياجاتيـ.
تحدًيا أماـ مؤسسات التعميـ العالى التقميدية فى التوجو إلى التعمـ عف بعد، وتزويد المتعمميف 

 ميارات التعمـ مدى الحياة.أيًضا ب
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 في يكونوا لف أف األميوف ": "شوؾ فيوتشر" "Future Shockكتابو" توفمر في ألفيف ويشير
 ال الذيف أولئؾ بؿ ، والكتابة القراءة يستطيعوف ال الذيف أولئؾ ىـ والعشريف الحادي القرف

 بؿ  ، الكمية مغادرة بعد لمنظـا التعميـ إنياء باإلمكاف َيعد ، لـ" التعمـ مدى الحياة يستطيعوف
. الفرص تمؾ لتوفير جامعاتنا تتطور أف ويجب ، الحياة مدى مسعى التعميـ يصبح أف يجب

 (ٛٔ، ص ٕٕٓٓ)الدىشاف ، 

 بيا يقـو التي الوظائؼ ستتولى اآلالت مؤداىا أف حقيقة ال يقتصر عمى مما يؤكد أف األمر   
 حتى ائؼ التي تفرضيا الثورة الصناعية الرابعةالوظ مف المائة في ٘ٛ فإف  اليوـ، البشر
 والمعيد لمتكنولوجيا ديؿ اآلف، كما جاء فى تقرير معيد حتى موجودة غير ٖٕٓٓ عاـ

 (IFTF,2017, p.12لممستقبؿ.)
 العاممة في فوظائؼ الثورة الصناعية الرابعة تتطمب بعض الميارات الضرورية لمقوى

 الحياة وتأىيميـ مدى المتعمميف رعاية يصبح لذلؾ. فكيروالت والفضوؿ اإلبداع المستقبؿ مثؿ
 (ٖٔ، ص  ٕٕٓٓ)الدىشاف ،  .ضرورًيا تحدًيا ينبغى مواجيتو

 تأِين نوادز بشسية قادزة عمى التعاون وع تهٍولوديا العصس السقىي. .2

إف عصر الثورة الصناعية الرابعة يفرض تحدًيا أماـ الكوادر البشرية وضرورة امتبلكيا 
يارات الرقمية التي تتطمب مزيًجا مف العقمية الرقمية التي تشمؿ البرامج والمعمومات إلى الم

والنظـ واالبتكار، والمعرفة التي تشمؿ النظريات والفيـ والتحميؿ، والكفاءات الميارية، 
واالتجاىات التي تشمؿ القيـ والمعتقدات ومنيا اإلبداع، واالستقبللية، واإلدارة، والفردية، 

 ,Gekara, Molla, Snell, Karanasios, & Thomas)، والتعاوف، والتكامؿ.والثقة

2017,pp.12-3)  

 .حذي وٌوعية الوظائف، وفسص العىن املتاحة تػري .3

نظرًا ألف الميارات الرقمية المطموبة تختمؼ عف الميارات الحالية فضبًل عف أف التشغيؿ 
فى اتشار البطالة باإلضافة إلى إنشاء  اآللي سيحؿ محؿ العمالة مما ينجـ عنو تحدًيا متمثؿ

فرص عمؿ جديدة تؤدى إلى زيادة الطمب عمى القوى العاممة المؤىمة فى مجاؿ تكنولوجيا 
 ((Xu et al.,  2018, p.94المعمومات واالتصاالت.
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 قامت الروبوتات إف لممستقبؿ، والمعيد لمتكنولوجيا ديؿ معيد تقرير فى جاء كما
 تتطمب ال التي مياـ أو متكررة مياـ أو بيا القياـ يريدوف ال أو رلمبش ينبغي ال بأنشطة
 (IFTF,2017, p.3. ) خطيرة مواقؼ أو المشكبلت حؿ أو خاصة معرفية ميارات

 شيادة الوعي االدتىاعي بالتفاعالت اإللهرتوٌية. .4

ت العريض البلسمكي واليواتؼ الذكية واألدوا ونطاقيامع التطورات التكنولوجية الحالية 
المحمولة، أصبح الناس أكثر اتصااًل عبر اإلنترنت. ومع ذلؾ، ُينظر إلى المجتمع عمى أنو 

  .منفصؿ فعمًيا عف العالـ الحقيقي

أصبحت  ، وذلؾ ألنيامصطمحات جديدة مثؿ إدماف التكنولوجيا وفى العصر الحالى توجد     
  p.42,2018,)باإلنترنت. ، وأصبح األفراد أكثر إلحاًحا باالتصاؿ المستمرأكثر شيوًعا

Yusoff) 
 االجتماعي محيطيـ عف تدريجياً  البشر انفصاؿ إلى اآلالت مع االحتكاؾ زيادة وتؤدي
 وجمودًا، صبلبة أكثر ويجعميا التقميدية، مرونتيا اإلنسانية العبلقات يفقد ما وىو البشري،
 منتجًا، كاف ولو تنميط،ال إلى المفيد التعقيد مف البشرية والتفاعبلت التفكير طرؽ فتتحوؿ
، ٕٕٓٓباألساس.)الدىشاف، معنوياً  كاف بعدما مادياً  اإلنسانية العبلقات مف اليدؼ ويصبح

 (ٔٔص

 الرتابط الشبهي لمذاوعات عرب اإلٌرتٌت وصاٌعتّا لمكساز فى ظن التٍافطية العاملية. .5

بكًيا مف خبلؿ إف الثورة الصناعية الرابعة تفرض تحدًيا جديًدا لمجامعات فى ترابطيا ش
رار صغار اإلنترنت فى المستقبؿ، فصناعة القرارات المستقبمية سوؼ تكوف مف خبلؿ ق

المسؤوليف المنتخبيف، وسوؼ يشكؿ ىذا مشكمة قد تؤدي إلى أف يصبح نظاـ التعميـ العالي 
 (P.52  Yusoff, 2018 , حكًما ألقمية ببل روح مف خبلؿ التكنولوجيا.  )

 تصادي بني اجلاوعة وغريِا وَ اجلاوعات إقميىًيا وعاملًيا.شيادة التعاوُ االق .6

يتحوؿ االقتصاد فى ظؿ الثورة الصناعية الرابعة إلى االقتصاد المشترؾ بداًل مف 
الممكية حيث ُعَزَزت المشاركة فى البيانات مف خبلؿ الخدمات السحابية، وىذا ما يؤدى 

يبلؾ إلى االستيبلؾ المشترؾ أو إلى تغير فى النظاـ االقتصادي الموجو نحو االست
التعاوني وىو النظاـ االقتصادي القائـ عمى المشاركة مف خبلؿ تسييؿ مشاركة الموارد 
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المطموبة وال تقتصر عمى السمع فقط بؿ والوقت واألفكار والمعرفة والتقنيات والخبرة بتكمفة 
 (Stăncioiu,2017, p.76)منخفضة وبصفة خاصة مف خبلؿ الشبكات االجتماعية.

 توظيف التهٍولوديا احلديجة وتطبيكاتّا فى الٍظاً التعميىى. .7

تيدؼ الثورة الصناعية الرابعة إلى إعداد مواطنيف قادريف عمى استثمار تقنيات 
نترنت األشياء وغيرىا، ويتـ ذلؾ فى بيئة تقنية  األجيزة المحمولة والحوسبة السحابية وا 

ريب فى أى وقت وأى مكاف. وىذا يفرض تحدًيا بيدؼ تحسيف جودة التدريس والتعمـ والتد
عمى مؤسسات التعميـ العالى فى التوجو لتغيير طريقة التعمـ ومنيا الحوسبة السحابية 
التي قد تعطؿ نظـ التعميـ الحالية حيث أنيا تسيـ فى التعمـ بشكؿ أسرع وأكثر كفاءة، 

عدادىـ لسوؽ العمؿ الجد يد، وتعزيز االبتكار كما تسيـ فى تطوير ميارات الطبلب وا 
المحمى مع تقديـ أقوى الحوافز، ومشاركة الموارد عبر المؤسسات بطريقة سمسمة، 
والتعميـ كخدمة يقتضي طرًقا تعميمية أحدث وأكثر تقدًما لمتعامؿ مع التعقيد االجتماعي 

 Xing & Marwala, 2017, p.8)  (         المتزايد باستمرار.

  االٌطاٌي. التفهري حماناة .8

إف عصر الثورة الصناعية الرابعة يستخدـ نظـ تفاعمية مبنية عمى الحاسبات اآللية ، 
وُصممت بحيث تحاكي تفكير الخبير البشري بغرض التوصؿ إلى حموؿ لمشاكؿ معينة مف 
خبلؿ إجراءات استداللية وطرح توصيات لممساعدة فى عممية اتخاذ القرار. وىذه النظـ 

عالى بتحدًيا جديد، يتمثؿ فى محاكاة المعمـ وتمثيؿ معرفتو تواجو مؤسسات التعميـ ال
وخبرتو ألف المبدأ فى نظـ التدريس الذكية ىو محاكاة المعمـ البشري فى سموكو 
وتصرفاتو وقراراتو فى المواقؼ التدريسية المختمفة، ومحاكاة عمميات التفكير لديو فى 

ي معيف، وتعتمد بدرجة أساسية معالجة المسائؿ أو المشكبلت المرتبطة بموضوع دراس
 (ٕٖ، ص ٕٚٔٓعمى نمذجة وتمثيؿ المعرفة الخاصة بالمعمـ.) إسماعيؿ،

 شيادة اإلٌفام عمى البحح والتطويس فى اجملاه السقىي باجلاوعات.  .9

إف المجاؿ الرقمي فى الجامعات يواجو بعض التحديات المتمثمة فى: عدـ وجود رؤية 
الدعـ مف قبؿ القيادة، وعدـ وضوح االستثمارات الرقمية،  العمميات الرقمية ، وعدـ توفير

 وزيادة المتطمبات المالية، والتوسع البطىء فى تقنيات البنية التحتية األساسية. 
  (PwC network, 2016, pp.9, 17   ) 
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 االٌفتاح عمى املٍتذات التكٍية اجلديدة . .10

النظاـ العالمي الجديد،  االنفتاح مف التحديات التى تواجو الجامعات فى مواكبة
واستخداـ المنتجات التقنية المبتكرة لممحاكاة االفتراضية لتجاوز الروتيف واإلجراءات 
الورقية المممة خاصة فى نظـ القبوؿ والتسجيؿ واالمتحانات، وعالمية الشيادات، وتوفير 

التعميمية  قواعد بيانات مفتوحة مع المؤسسات العممية العالمية التي تحتوى عمى المواد
 لدعـ مقررات التعميـ اإللكتروني، وتوفير التدريب لمطبلب فى كافة التخصصات.

 ( ٙ، ص ٕٛٔٓ)الرميدي وطمحة، 

 داوعة بال وبين. –تػيري الٍظسة لشهن التعميي فى املطتكبن  .11

فى ظؿ الثورة الصناعية الرابعة نجد أنيا فرضت تحدًيأ متمثؿ فى التحرر مف مؤسسة 
المتعمميف فى حاجة إلى الحياة في ى كمبنى أو كحـر جامعي، فمـ يصبح العال التعميـ

جراء مناقشات  الحـر الجامعي والتي تتضمف، الحضور الفعمى في قاعة المحاضرات، وا 
وجًيا لوجو مع األساتذة واألصدقاء، والعيش في المساكف الجامعية، والتعامؿ مع أقراف 

ختمفة فى الحياة. فتقنيات الثورة الصناعية متنوعيف يمكف االستفادة مف تجاربيـ الم
الرابعة سوؼ تفقدىـ الخبرات العظيمة لمحياة فى الحـر الجامعي كجزء مف سنوات نموىـ 

  P. 46, 2018 , ). بالحياة الجامعية، وتستبدليا مف خبلؿ المنصة اإللكترونية

Yusoff) 

 .تأثري العصس السقىي عمى التػريات البيئة احمليطة باالٌطاُ .12

 ،ٕٛٔٓ العالمية المخاطر تقرير إف تقنيات العصر الرقمي مف صنع اإلنساف، ووفؽ
 االحتباس التحديات ىذه وتتصدر اإلنسانية الحياة العالمي الذي ييدد القمؽ إف مصدر
 الطبيعية والكوارث اإليكولوجية، النظـ وانييار البيولوجي، التنوع وفقداف لؤلرض، الحراري
 إيقاؼ مف اإلنساني المجتمع وفشؿ كميا كانت صناعة بشرية، لبيئيةا والكوارث الكبرى،
 القضايا مف عدد شواب ويطرح. معو والتكيؼ المناخ تغير تأثير وخفض المناخ تدىور
 السمع زراعة في اإلنساني المجتمع فشؿ لو ماذا: متسائبلً  المستقبؿ في المخيفة
 يمكف وماذا.  غذائًيا اإلنساف وجود دديي أمر وىو؟  واألرز والذرة الحبوب مثؿ األساسية

 اإلنسانية الحياة ييدد أف يمكف أال سمبية؟ بطريقة االصطناعي الذكاء تطور يؤدي أف
 التجارية؟ الحروب زيادة بسبب العالمية التجارة تموت عندما نفعؿ أف يمكف وماذا برمتيا؟
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 في الرابعة لصناعيةا الثورة تأثير جوانب مختمؼ في نفسيا تفرض كثيرة أسئمة وىناؾ
 (ٔٔ، ص ٕٕٓٓ)الدىشاف، .المعاصرة اإلنسانية الحياة

 .اجياد ٌّر قاٌوٌي لطىاُ التواشُ بني اإلٌطاُ واآللة .13

ىناؾ تحديات مرتبطة بكيفية إيجاد توازف بيف أنظمة الذكاء االصطناعي والبشر، مف 
ـ والعبلقات اإلنسانية، بينيا: ىؿ سنتقبؿ الروبوتات بيننا فى المجتمع وآثار ذلؾ عمى القي

وىؿ سنسمح لمروبوتات أف تقـو برعايتنا والعناية بنا فى المنزؿ؟ وكيؼ ستكوف نظرتنا 
لمروبوتات الشبيية بالبشر والقادرة عمى التعرؼ عمى مشاعرنا؟ باإلضافة إلى حدود 
المسئولية والمساءلة والخصوصية عند استخداـ الروبوتات، مثبًل إذا أصاب الذكاء 

صطناعي أو الروبوت عطؿ فى برمجياتو وتسبب فى حدوث أضرار لشخص ما، مف اال
ىو المسؤوؿ؟ ىؿ صاحب الروبوت أـ الشركة المصنعة لو؟ وماىي الضوابط والتشريعات 
القانونية واألخبلقية المناسبة قبؿ نشر تقنيات الثورة الصناعية الرابعة فى مجتمعاتنا؟. 

 (ٙ، ص  ٜٕٔٓ)الدىشاف، يوليو 
 .اد الموائح الكاٌوٌية لمتعاون السقىي ومحاية املمهية الفهسيةاجي .14

والذي  النطاؽ، الواسعة اإللكترونية اليجمات إف التعامؿ الرقمي يواجو بعض مخاطر
 العشر السنوات مدى عمى عالمياً  خطراً  تشكؿ وأصبحت اإلنترنت منسوبيا عبر ارتفع

 (ٓٔ، ص ٕٕٓٓ)الدىشاف ، . المقبمة
مرتبط بكؿ شيء آخر في إنترنت األشياء سيزيد بشكؿ كبير مف وجود كؿ شيء ف

يجب أف  كما  الوصبلت وعبء االتصاؿ،لزيادة نقاط الضعؼ الموجودة في أي شبكة معينة. 
إلى تعييف  المؤسساتمزيد مف األمف السيبراني. ستحتاج  أىاألنظمة أكثر أماًنا. تكوف 

سبؿ  . يجب أف يفحص ىذا التقييـبأمنيامتعمقة شبكاتيا وتقييـ المخاطر والعوامؿ الحاسمة ال
إمكانية الوصوؿ إلى األنظمة، مثؿ التيديدات المحتممة مف المصادر الداخمية،  الحماية مف

، والمصادر الخارجية بما في بالمؤسسة الخطأ البشري الداخمي أومف الموظفيف الساخطيف 
نييف. عبلوة عمى ذلؾ،. يمكف أف تكوف اإلرىابييف اإللكترو  وأ لنظاـ المؤسسة ذلؾ المتسمميف

مقصودة الأف مصادر المخاطر غير  كماوغير مقصودة. أالمخاطر مف مصادر مقصودة ىذه 
الطبيعة نفسيا مثؿ التي تسببيا أو  بالمؤسسة أنفسيـ العامميفيصدرىا التي تشمؿ األخطاء 

ا تقييـ مخاطرىـ، يجب عمى األفراد أيضً  كما العواصؼ التي تسبب اضطرابات في االتصاؿ.
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مزيد مف المعمومات حوؿ  اإلنترنت يكوف لدىقد وفى المستقبؿ . المؤسساتتماًما كما تفعؿ 
مف المؤكد أف قدرة البيانات عمى المعالجة والسرعة ف. أصدقائيـ أو أسرىـاألفراد أكثر مف 

ا يضمف وجود مالضروري مف  لذلؾالتي يمكف أف يتـ بيا تتجاوز قدرة األفراد وسرعتيـ. 
جراءات أمنية وتحديد أي ضعؼ بشكؿ كاؼ  .الممكية الفكرية، والتأكد مف وجود تأميف وا 

((Goode, 2018  
الذيف  فاإلدارييف بالمؤسسة – المتغيرة لتيديدات األمنيةانأخذ في االعتبار فيجب أف 

 -لمتسمؿ إلى نظاـ المؤسسةة يىجمات قو  يا قد يشكموفالشخصية بشبكات تيـيربطوف أجيز 
، سواء  اإلدارييف أنفسيـأف البيانات يمكف أف تفقد مف قبؿ  كمايصبح الوضع أكثر تعقيًدا. ف

ف أكبر اليجمات في السنوات األخيرة كانت فعمى سبيؿ المثاؿ، نجد أ قصد، و غيرعف قصد أ
أو إرىاب  خارجية، يشار إلييا بشكؿ جماعي أو شائع باسـ القرصنةومعظميا ىجمات ضارة 

قرصنة لتحريؾ األمواؿ ، مثؿ المتسمموف العمميات وتتخد طرًقا متعددة منيا : . اإلنترنت
عمميات  وأ،  Citibank سيتى بنؾ مبلييف دوالر مف حسابات عمبلء ٓٔ الذيف سرقوا الروس

مميوف  ٕبػ   WeaKnees.com ويكنس إرىاب اإلنترنت ، مثؿ األضرار التي لحقت بموقع
مف التبلعب يستفيدوا المتسمموف و ، عميو مف ىجـو الروبوتاتدوالر عمى مدار ستة أسابيع 

  Romney.مميار دوالر سنوًيا ٓ٘تقدر بأكثر مف  بتكمفةبأسعار األسيـ أو قرصنة البرامج 

and Steinbart 2017, 159-167)) 
 دعي ضياضة االبتهاز واإلبداع وزيادة األعىاه .15

 مؤسساتنا التعميمية ففى عصرإف سياسة االبتكار واإلبداع أصبحت تحدًيا يواجو 
 ندرة أكثر ُيعد الذي المورد العادي الماؿ رأس وال العادية العمالة تمثؿ لف الرقمية التكنولوجيات

بتكارات مبدعة أفكاًرا إنتاج عمى القادريف األفراد يمثمو بؿ. وقيمة  المستقبؿ ففي. جديدة وا 
 ويصبح. اإلنتاج فى الحاسـ مؿالعا وتمثؿ الماؿ، رأس مف أىمية أكثر المواىب، تصبح

 . مستثمريف أو عماالً  وليس ، أفكاًرا يمتمكوف مف ندرة األكثر المورد يمثموف الذيف األشخاص
  (Brynjolfsson, McAfee, and Spence 2014) 

 بشكؿ معزوالً  يصبح قد عمؿ سوؽ ظيور إلى يؤدى سوؼ المواىب عف البحث أف كما
 الكمبيوتر بأجيزة األجور المنخفضة أو الميارات ذات ظائؼالو  استبداؿ فيو سيتـ. متزايد

 األجور ذات الوظائؼ استبداؿ مرجح غير إنو مف الرغـ عمى (.Leswing 2017) والرقمنة
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 قد ولكنو. الميارات التى ال تستطيع أجيزة الكمبيوتر أدائيا مف المزيد تتطمب التي األعمى
 (Wolf, 2015, P.125. )االجتماعية التوترات زيادة إلى يؤدي
الثورة الصناعية الرابعة ىي أكثر مف مجرد تغيير مدفوع بالتكنولوجيا. فيي مدعومة ف

رواد باالبتكار لمتأثير بشكؿ فعاؿ عمى صناعاتنا وقطاعاتنا األساسية، مثؿ التعميـ والصحة و 
والرقمية  بالفعؿ الخطوط الفاصمة بيف المجاالت المادية ياتقنيات تطمس فنجد أنيااألعماؿ. 

طريقو إلى التعميـ العالي حيث يعيد تعريؼ الطرؽ  التكنولوجي شؽَ االبتكار و والبيولوجية. 
نشأ طرؽ جديدة لممناىج والتعميـ، ويتغير التركيز ويالتقميدية التي تقدميا الجامعات لمطبلب. 

يعيد االبتكار يتـ تطوير المناىج البديمة باستمرار. كما و  ،مف طرؽ التدريس إلى أنماط التعمـ
إنشاء أسواؽ جديدة وتحديد منتجات اآلف يتـ و . الجامعاتتشكيؿ طريقة عمؿ  التكنولوجي
 كمامع التمفزيوف التقميدي.   (Netflix) نت فيمكس تتنافسفعمى سبيؿ المثاؿ جديدة. 
 فاستطاعت ىذه الشركات عرض. التقميدية ضد سيارات األجرة (Uber) أوبرسيارات تتنافس 
 ( Jules, 2017,P.281جديدة. )عمؿ منتجات المماثمة لمعمبلء بطرؽ ىذه ال

 فى العصس السقىي. د عمى أِّىّية األخالمّيشد، والتشسائع ووّثكة لتهوُ ُعسفًا عاملّيًاإجياد  .16

 أعمنت فقد عالمّيًا، ُعرفاً  لتكوف موّثقة لشرائع بحاجة أصبحنا اآلالت عصر دخولنا إف
 عف الماضية السنة في األميريكّية Carengie Mellon University ميموف كارنيغي جامعة
 artificial االصطناعي بالذكاء الخاّص  األخبلؽ عمـ لدراسة جديد مركز افتتاح

intelligence  .عف بحثاً  أوباما، باراؾ الرئيس والية أثناء األبيض، البيت نشر وقد 
 ليخّطوا شراكة عف وغوغؿ، فيسبوؾ ـفيي بما التقنيات، عمالقة أعمف ثـّ  ومف. نفسو الموضوع

 .االصطناعي لمذكاء أخبلقّياً  ىيكبلً 
يتميز بالذكاء االصطناعي واألتمتة والروبوتات واليندسة الوراثية ، الذي عصر وفى ىذا ال

اليندسة الوراثية  حوؿ الجدؿالكثير مف  معيا نشأ .لدينا مخاوؼ أخبلقية جديدة ناشئة
منع األمراض ل استخداميا المستحسف إنو مف. مف ناحية، يةالبحث ياوتقنيات أدواتيااستخداـ و 

الوراثية. مف ناحية أخرى، ما ىي المبادئ التوجييية، أو التنظيـ، أو الحدود األخبلقية التي 
-Al).المرغوبة؟  الوراثية يجب أف نضعيا مف أجؿ منع وراثة التبلعب الزائد لمصفات

Rodhan, 2015) 
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المميئة بالذكاء االصطناعي والقدرة عمى التعمـ اآللي، أكثر  أصبحت الروبوتات،كما 
التفكير األخبلقي. وىذا  عمى قدرةال –ذكاًء واستقبللية، لكنيا ال تزاؿ تفتقر إلى ميزة أساسية 

يحد مف قدرتيـ عمى اتخاذ قرارات جيدة أو أخبلقية في المواقؼ المعقدة. عبلوة عمى ذلؾ، 
 كما أفالمعايير األخبلقية. بالروبوتات  يدعـيجب أف الذي مف  فإف السؤاؿ األكثر أىمية ىو

ا مف فرد إلى آخر، عبر البمداف، واألدياف، والحدود ا كبيرً اختبلفً  تختمؼ القيـ األخبلقية
 (Al-Rodhan, 2015)األيديولوجية.

، عميد كمية ىارفارد السابؽ في كتابو  "ىاري لويس" أشار،  ٕٓٔٓفي عاـ و 
أف الجامعات فقدت اإلحساس إلى التعميـ" ،  ،روح: كيؼ نسيت جامعة عظيمة"التميز بدوف 

كسابيـ بأف ميمتيا التعميمية ىي تحويؿ المراىقيف إلى بالغيف  المسؤولية و التعمـ والحكمة وا 
لتمبية المناىج الدراسية في الجامعة فُصممْت  .المدني عيـعف حياتيـ الخاصة ومجتم

مثؿ  ، إلى جانب أنياداًل مف تحقيؽ اليدؼ التعميمي النبيؿسوؽ العرض والطمب ب متطمبات
اإلحساس بزراعة القيـ  تفقدو مصنع ينتج "منتجات" ضخمة لتمبية سوؽ العرض والطمب 

ومع التقدـ التكنولوجي التنموي الذي ال يمكف  الطالب الجامعي. "اإلنسانية في "المنتج
ؽ العرض والطمب عمى التعميـ إيقافو، لـ يظير أي عبلمات لمتباطؤ فى تأثير سو

 (Yusoff, 2018,P.47العالي.)
لف يسيطر المواطف اآللي عمى المواطف  يشير الباحثاف إنو في نياية المطاؼ،

 .لتعميـ العاليا فى مؤسسات في نظاـ تكافميييما البشري، مما يضمف ذلؾ التعايش بيف كم
 السابعة: الصٍاعية الجوزة مسات -دـ

صفة عامة عف غيرىا مف الثورات الصناعية األخرى بصناعية الرابعة تتميز الثورة ال  
اليائمة  (Rapidity) : السرعة بثبلثة سمات رئيسة تميزىا عف سابقاتيا مف الثورات، وىي

 افاعميتي وعمؽ األدنى، لمحد المعمومات تكنولوجيا منتجات تصغير نتيجة لتحوالتيا

(Connectivity)  تعقيد وال ،الحقيقى  الزمف فيComplexity) )التقنيات دمجنظرا ل 

زالة  الميارات عمى اعتمادىا، و والبيولوجية والرقمية المادية المجاالت بيف الفاصمة الخطوط وا 

 كؿ في(  (Inclusiveness، والشموؿ الرقمية الثقة وبناء الرقمي التحوؿ لتفعيؿ والمعرفة

، إضافة الى االجتماعية والمعايير كالفف المرئية غير أـ المادية العناصر سواء الحياة مناحي
   .الرقمية الثقة وبناء الرقمي التحوؿ لتفعيؿ والمعرفة الميارات عمى اعتمادىا
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 خرى تمثمت فى : أسمات  (ٛٔ، ص ٕٛٔٓعبد الصادؽ، ) أضاؼ كما
 .الماؿ رأس مف أكبر بصورة اإلنتاج عممية في واالبتكار اإلبداع دور تصاعد   - أ

 .الحضارية المنجزات كؿ مف االستفادة ىعم تعتمد  - ب

 .بيا المعموؿ النظـ تغيير عمى ستعمؿ بؿ جديدة، بخدمات تأتي لف   - ج

 .موجو أو خطية بصورة وليس النمو ىائمة طفرات شكؿ في خبلليا مف التطوير عممية تأتي - د

 .داخمناب ىو ما كؿ ستغير بؿ أفعاؿ، مف بو تقوـ ما عمى يقتصر لف تأثيرىا إف   -ػى
 بدرجة تتميز الكترونية مناىج ظيرتف الدراسية المناىج شكؿ التكنولوجية الثورة تغير-و

 وتركز لمتعمـ، الطالب دافعية إثارة عمى تعمؿ تفاعمية طبيعة وذات المعرفي الغنى مف عالية
 السريعة التغيرات مواجية عمى قادًرا المتعمـ تجعؿ بحيث وتنوعيا الميارات تنمية عمى
 التكنولوجية لمثورة المستمر التطور ىذا العممية مناىجنا تواكب أف يجب لذلؾ مجتمع،لم

 .(٘٘ٔ، ص ٕٙٔٓ، عبد الحميد)الدراسية  المواد بعض بحوسبة وتيتـ
 حتكيل التعميي العاىل ملتطمبات الجوزة الصٍاعية السابعة:-د

يستغرؽ بعة إف تحقيؽ متطمبات الثورة الصناعية الرا Johansson, 2017)) أشار
الثورة الصناعية الرابعة متطمبات ل يااستيعابفى الجامعة  لدىبعض الوقت لرسـ نقاط القوة 

جاىزيتيـ  حتى يظيرواعمى األقؿ  سنواتثبلث  كـ أف الخريجيف يحتاجوا إلى ،المستقبمية
الي لمتأكد مف أف الجيؿ القادـ مف الطبلب في نظاـ التعميـ العو  .لمثورة الصناعية الرابعة

 ـ ببعض األجزاء منيا:يجب أف نبدأ اليو  قادريف عمى التعامؿ مع ىذه التحديات.
 ((Thang & Dung, 2018, p.171 :املٍاِر-ٔ

فى ضوء متطمبات الثورة الصناعية الرابعة يمكننا استقراء الوظائؼ والميارات  
 ر:المستقبمية التي يرغب الطبلب فى الحصوؿ عمييا، ويجب أف نضع فى االعتبا

أوال: أف العمؿ المستقبمي فى التعميـ سيكوف رقمًيا بالكامؿ، وىذا يعني أف الطبلب المحتمؿ 
إلتحاقيـ ببرامج التعميـ العالى ليسوا مضطريف إلى القدـو إلى الحـر الجامعي وبالتالي 

 يمكف أف تكوف أرقاـ الطبلب بالمئات أكبر مف توقعاتنا.

تقديـ ىذا  مع يا ولكفاتبحوثيا وتخصصفى جامعتنا ل الريادة يمكننا التركيز عمى جوانبثانيًا: 
  .لجامعتنا بطريقة تعزز السمعة
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مف خبلؿ تحديد برامج جديدة تماًما مف  يجب عمينا "إثبات المستقبؿ" بقدر ما نستطيع،ثالثًا: 
المرجح أف تجعؿ الطبلب مستعدوف لمواجية تحديات الثورة الصناعية الرابعة،  وتجعميـ 

ف عمى الحصوؿ عمى وظائؼ مستدامة وجديرة باالىتماـ وأف يصبحوا مواطنيف قادري
 مساىميف في ظؿ عولمة الثورة الصناعية الرابعة. 

ولذلؾ سوؼ يحتاج الطبلب الكتساب ميارات عالية المستوى، ال يمكف استبداليا 
القدرة بالربوتات: ومنيا القدرة عمى حؿ المشكبلت العممية القائمة عمى أسس عممية، و 

التحميمية، والقدرة عمى التكيؼ السريع، والتفكير الناقد، واالتصاؿ الفعاؿ، واالبتكار، واإلقناع 
وميارات العمؿ الجماعي، والتعمـ مدى الحياة باإلضافة إلى تطبيؽ المعرفة فى الممارسات 

 العممية.
قادر عمى و دراستيا المستقبمية و يحتاج كؿ طالب إلى أف يصبح مفكًرا لؤلنظمة كما          

، إلشراكيـ فى التأثير فى دراسة ىذا عمى األقؿ مسؤوليتناو  ، ما إنجازًا تحقيؽ
 (Bates et al., 2019, P.9).المستقبؿ

 :طسم التعمي-ٕ
وتحسيف  ،نحتاج إلى إعادة التفكير في كيفية الطريقة التى نقدـ بيا التعميـ لطبلبنا

لتعمـ، مف أجؿ الكفاءة والفعالية والمشاركة والتواصؿ. استخداـ التكنولوجيا الرقمية فى طرؽ ا
 (Admiraal et al., 2019,P.86)باإلضافة إلى الخبرات التعميمية األصيمة والَقّيمة.

أف أكثر الميارات قيمة في ب -القميؿ مف المفارقة-مـ بالفعؿ أف ىناؾ عْ نحف نَ ف       
قد االنالتفكير اإلبداع و المتعمقة ب: المستقبؿ ستكوف تمؾ الميارات البشرية بشكؿ صارخ

وىنا تكمف خيوطنا، فالطريقة التي ندرِّس بيا  .والتعاوف البشري الخارجي الفعاؿوالتواصؿ 
 & Dobozy)  )الطبلب تحتاج إلى تصميـ تعاوني )وليس مفترًضا( بشكؿ مسبؽ.

Cameron, 2018, P. ii 
، والتعمـ القائـ عمى المشروعات، ومف ىذه الطرؽ: التواصؿ الرقمي، والتعمـ التعاوني

والتعمـ اإللكتروني والتعمـ المباشر معًا حيث أف البيئة اإلفتراضية توفر قيمة تعميمية كبيرة فى 
عممية الوصوؿ إلى المعرفة بتكاليؼ أقؿ باإلضافة إلى تعزيز المشاركة التفاعمية وتحسيف 

لتعبيرات التحميمية، وحؿ المشكبلت، التعمـ عبلوة عمى أف التعمـ المباشر يسيـ فى تطوير ا
وتنمية الميارات االجتماعية واإلبداعية، لذا ينبغى إدخاؿ التقنيات الجديدة فى التعميـ بداًل مف 

 ( Xing & Marwala, 2017, p.5) (Frey & Osborne, 2015, p.91)محاربتيا. 
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 إعادة التفهري فى طسم اإلدماش:-3

راب، وتشكؾ في التحوؿ الرقمي، وتتجنب ُتَحذر معظـ الجامعات مف االضط 
 (Jongbloed, 2015, P.207) مشيرة إلى مخاوؼ السمعة وتبحث عف الواقع. -المخاطرة 

تتأثر ببيئاتيا الخارجية المعقدة وتعوقيا التغييرات المستمرة في االتجاىات  فالجامعات
رغـ مف ذلؾ نجد أنيا اإلقميمية والعالمية والسياسات الحكومية وأنظمة التمويؿ، وعمى ال

تخضع داخمًيا لمعزلة والعزؿ الذي صممتو طبقات عديدة مف االستقبلؿ المؤسسي والحكـ 
 ( Asgari & Salmon (2019 , الطبقي.

فالجامعات تحتاج أف تفتح أبوابيا لتصؿ إلى تعميـ يواكب متغيرات الثورة الصناعية  
التي تعتمد FAST ستخدـ أىداؼ لمتعميـ، ون SMARTالرابعة، وذلؾ بأف ننسى أىداؼ 

عمى المناقشات المتكررة والطموحة والمحددة والشفافة. فمف الميـ القياـ باألعماؿ التي 
يتطمبيا ىذا العصر بسرعة واالنفتاح عمييا وقبوؿ التحدي والتغيير. ىذه ىي الطريقة التي 

 ى المخاطرة ذاتيا.ننشئ بيا التعميـ فى الثورة الصناعية الرابعة، بداًل مف أف نعيش ف

(Epstein, 2019) 
وذلؾ يتطمب تجييز الفصوؿ الدراسية بأجيزة الحاسب اآللى وشبكات اإلنترنت والنظـ 
التكنولوجية المتقدمة، واألجيزة السمعية والبصرية لتعمـ الطبلب بالجامعة، والطبلب القانتيف 

تفاعمية، وشاشات كبيرة لعرض فى االماكف البعيدة عف مقر الجامعة ومنيا: األلواح الذكية ال
صور الطبلب وأنشطتيـ عبر اإلنترنت، ومجموعة مف كاميرات الفيديو المثبتة اللتقاط مختمؼ 
أنشطة الفصؿ، ونظـ برمجية لمتعرؼ عمى الوجو والصوت والحركة، ومستودعات المحتوى 

نظـ أماف الرقمي وموارد التعمـ، ونظـ الستضافة وتشكيؿ وتقييـ مناقشات المجموعات، و 
 (Heinemann & Uskov, 2018, p.22)لتسجيؿ الدخوؿ والخروج اآلمف.

وإلنجاز التعمـ فى عصر الثورة الصناعية الرابعة، ىناؾ حاجة إلى نشر ثقافة التعمـ 
مدى الحياة، وجعؿ التدريب ممكًنا فى أى وقت، يعزى ذلؾ لمتطورات التكنولوجية السريعة 

مي، والتي تقتضي تنمية الميارات التكنولوجية والطبلقة التي تحدث فى سوؽ العمؿ العال
 World Economic) الرقمية ومزيًدا مف التعمـ فى مكاف العمؿ بالتعاوف مع الجامعات.

Forum, 2017, p.11) 
ويقتضي ذلؾ ىياكؿ مرنة لبرامجيا التعميمية مدى الحياة تتطرحيا الجامعات بحيث 

اجاتيـ، وينبغي تصميـ البرامج بطريقة ال يوجد فييا يتـ تسجيؿ الطبلب فييا وفًقا الحتي
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خريجوف فقط بؿ طبلب مقيدوف مدى الحياة أو السماح بالخروج وعودة التسجيؿ بالبرامج 
 (EY & FICCI, 2017, pp.57-58) التعميمية لتطوير مياراتيـ خبلؿ حياتيـ المينية.

 لعالي:بعض تطبيكات الجوزة الصٍاعية السابعة فى التعميي ا - ِـ

 أواًل: التدزيظ:

إف التدريس فى الثورة الصناعية الرابعة يتخذ صوًرا متعددة يمكف مف خبلليا تمبية 
 احتياجات المستفيديف، وتطوير ميارات المتعمميف، منيا مايمي:

 أدّصة الطواعد الكابمة لالزتداء يف التدزيظ والتعمي والتدزيب.-1

لئلرتداء إلى عبلمة مبكرة فى التقنيات  تشير مجموعة األجيزة المنتجة القابمة 
الجديدة األخرى. والتي تحتـ عمى المؤسسات التعميمية اآلف أف تستفيد منيا إلحداث ثورة في 
طريقة التدريس وتحسيف إحساس المتعمـ وتفاعمو مع العالـ المادي المحيط بو. وتدريب 

ية المعرفية لدييـ. فيي تأخذ الطبلب عمييا وأىمية ما يتعمموف مف خبلليا ويضاؼ إلى البن
 Marwala) صورة محاكاة رقمية، كما إنيا أداة مفيدة لمغاية في التعميـ وتطبيقاتو العممية.

et al., 2016, P.57) 
 (.MOOCs) عرب اإلٌرتٌت ةاملفتوح ةاهلائم اتاملطاقاحتطاُ -ٕ

ستماع يحتاج الطبلب فى بعض األحياف إلى التجمع في محاضرة بأعداد كبيرة لبل 
إلى المحاضر أو الجموس حوؿ طاولة لمناقشة الزمبلء األقراف فى ذات التخصص. فاالبتكار 

 اتالمساقالتكنولوجي، يعمؿ عمى إحداث تغيير جذري في التعميـ العالي. مف خبلؿ توافر )
لعقد المحاضرات أوالدورات عبر اإلنترنت، وىي  MOOCs ( عبر اإلنترنت ةالمفتوح ةاليائم

أشكاؿ التعميـ الذي يوفر تعميمات قائمة بذاتيا عبر اإلنترنت ويقدـ حؿ لمتعامؿ مع شكؿ مف 
  (Xing, 2015,P.249)األعداد الضخمة مف المتعميمف. 

جامعات المختمفة. إال أف ىناؾ ال ييدد MOOCsوعمى الرغـ مف أف وجود  
قرب المادي واإلنتاجية عامبلف كبيراف يؤدوا إلى زيادة التكاليؼ الجامعية: وىما متطمبات ال

فالجامعات فى حاجة إلى القرب المادي، فإنيا تحتاج إلى تسجيؿ المزيد مف الطبلب مف خبلؿ 
تواجدىـ الفعمى بمبنى الجامعة وىذا يزيد األمر تكمفة وذلؾ ألنو كمما زاد عدد الطبلب 

يف. أما اإلنتاجية، المقيديف بالجامعة ألزمت بتوفير الزيادة في المباني والمحاضريف أو المدرب
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فالجامعات تقيد بالحد األقصى لعدد الطبلب الذيف يمكف ضغطيـ في أماكف المحاضرات 
 واالمتحانات.
إزالة ىذه العقبات مف خبلؿ العمؿ بشكؿ مختمؼ تماًما:  MOOCsويمكف لػ  

 خارج الحـر الجامعي وتوفير نموذج عبر اإلنترنت وبمجرد إنشاء دورة عبر اإلنترنت، يصبح
 تعميـ الطبلب اإلضافييف ميزة وليس عبًء.

 تٍىية املواِب املبتهسة-3

لموجة ااغتناـ فرصة والبد مف تفتقر معظـ البمداف النامية إلى المواىب المبتكرة. 
ركز فقط عمى تدريب ينظاـ التعميـ العالي في بمد ما ال ينبغي أف أى أف خرى مف التصنيع، األ

فى مبتكرة المواىب الإلقاء نظرة جيدة عمى  أيضاً  رفة، ولكفالشخص الماىر القائـ عمى المع
يجب تدريب ىؤالء العمماء في بيئة متعددة و ، وخاصة العمماء والتقنييف. مثبلً زراعة ال

عمى التقنييف فيـ العمـو اإلنسانية واالجتماعية والعكس  أيضاً  حيث يجب ،التخصصات
 .صحيح

 تعىيي التعمي املدتمط.-4

ئيسي لممحاضر ىو السماح لمطبلب باكتساب المعرفة المفاىيمية إف اليدؼ الر  
)أي العبلقة األساسية بيف أجزاء المعرفة ووظائفيا في النظاـ المعرفى بشكؿ كمى(. والتعمـ 
المختمط المعمـ )أي منيجية التعمـ اإللكتروني المختمط( قد تساىـ في ذلؾ. فمف المعروؼ أف 

تربوية رائعة في عممية نقؿ المعمومات والمشاركة التفاعمية البيئات االفتراضية تقدـ قيمة 
سواء في الوقت الفعمي )مثؿ مؤتمرات الفيديو( أو مشاركة المشاركيف غير المتزامنة )مثؿ 
المنتديات والدردشات(. ففي ىذه العممية، يمكف لممحاضريف الحصوؿ عمى ردود فعؿ آنية 

 (Marwala, 2014, P.p55-56 حوؿ فعالية نقؿ معرفتيـ لمطبلب.)

 ذهفي الختاـ بداًل مف القتاؿ ضد ىذه التقنيات الجديدة والتعميـ الجديد المرتبط بي       
بيئة التدريس  إلى األنماط، تحتاج أنظمة التعميـ العالي إلى النظر في كيفية قبوليا وتحويميا

 (Godet, 2000, P.20 ).والتعمـ لصالح الطبلب واألكاديمييف
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 لبحح العمىي فى الجوزة الصٍاعية السابعة:ثاٌيًا: ا

إف البحث العممي فى الثورة الصناعية الرابعة سيتغير بشكؿ يعتمد عمى االبتكارية 
 واألصالة، ويتخذ أشكااًل متعددة، وفيما يمي عرًضا ليذه التغييرات:

 االبتهاز املفتوح:-1

زة الكمبيوتر لتشكيؿ أنظمة االبتكار المفتوح، يشير إلى الجمع بيف البشر وأجي         
القياـ بيا  أجيزة الحاسب تستطيعلغرض إنجاز المياـ المبتكرة التي ال  بينيما موزعة
نشاء أنظمة بيئية لحؿ المشكبلت، و  ، بمفردىا نشاء نماذج و ا  األنظمة المعقدة  لتأميفا 

 ,Xing & Marwala, 2017 ) .في العالـ مطمباً والمترابطة التي تكمف وراء المياـ األكثر 

P.6 ) 
 االبتهازات التطوزية والجوزية. -2

فى ظؿ الثورة الصناعية الرابعة ينبغي عمى التعميـ الجامعي أف يضع االبتكار فى  
مقدمة أىدافو وتسمى االبتكارات القائمة عمى التقنيات الحالية باالبتكارات التطويرية، بينما 

ى اختراعات التقنيات الجديدة، بينما االبتكار االبتكارات الثورية ىي االبتكارات القائمة عم
المختمط ىو االبتكار اليجيف منيما فيو األفضؿ ولكف مف الصعب تنفيذه، لذا يحتاج التعميـ 
الجامعي إلى تعميؽ إصبلحات نظامو التكنولوجي مف خبلؿ تحطيـ جميع العوائؽ التي تحوؿ 

لبلبتكار المختمط، واستثمار موارد دوف االبتكار، ومف ىذه اإلصبلحات: وضع إستراتيجية 
قميمًيا وعالمًيا، وصياغة استراتيجيات تنموية وسياسات وحوافز عبر  االبتكار داخمًيا ومحمًيا وا 
اإلدارات المختمفة فيجب تحسيف التواصؿ فيما بينيـ لتجنب التداخؿ المحتمؿ، وزيادة سرعة 

 ,Xing & Marwala, 2017 ).عيةنقؿ التكنولوجيا لتعزيز التنمية االقتصادية واالجتما

p.6)  
في عصر الثورة الصناعية الرابعة، يحتاج التعميـ العالي إلى تعميؽ إصبلحات نظاـ         

تخصيص الموارد و  ،التكنولوجيا مف خبلؿ كسر جميع الحواجز أماـ االبتكار التكنولوجي
دخاؿ اتجاىات بحو  .المختمفة التكنولوجية لتمويؿ مشاريع البحوث ثية جديدة تعني الصعود ا 
  (Xing and Gao, 2014, P.212) .ضد المنافسة الراسخة
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 التكدً التهٍولودي اجلديد يكود البحوخ والتٍىية. -3

غالًبا ما يتـ تصنيؼ التطورات التكنولوجية الجديدة كأىـ قوة دافعة لمبحث  
يف دقة الحصوؿ عمى تحسلويمكف أف يعني ذلؾ استخداـ إمكانات الياتؼ النقاؿ والتطوير. 

الغير ظاىرة بيف البيانات ؛ باستخداـ تحميبلت البيانات الضخمة المتقدمة لتحديد اإلحصائيات 
 لجمعتسخير تقنيات الذكاء االصطناعي و ؛ ات(مو رس –أنماط كثرة البيانات فى شكؿ )

 البحثية الجديدة. واكتشاؼ المعرفة ياتنظيمالبحثية و  المعمومات
جميع الحاالت، أنو يمكف االستفادة مف التقنيات المتقدمة فى  خبلصة القوؿ، في 

 العديد مف المجاالت لمواصمة تأثير البحوث العممية المبتكرة.
يمكف لمتقنيات المتقدمة أف تجمب فوائد لمبحث والتطوير في التعميـ العالي في أربعة مجاالت 

ات ؛ تحسيف عممية البحث عمى األقؿ: تخفيض التكمفة والجدوؿ الزمني ؛ تحويؿ العممي
والتطوير ذاتيا؛ واألىـ مف ذلؾ، ابتكار اتجاه جديد لمبحوث األخرى مف خبلؿ إنشاء أفكار 

 ونظريات جديدة.

ثقافة تحويؿ البحث والتطوير في مجاؿ التعميـ العالي مف "نيج الشبلؿ" القديـ إلى ف        
تي تجري ىذا التغيير تكوف جديرة في ومؤسسات التعميـ العالي ال ليست سيمة. تطوير الفكرة

 استيعاب األفكار مف جميع أنواع المصادر المتعددة.

 االبتهاز -4

المبتكرة تكوف عمى دراية باتجاىات البحث ينبغي أف مؤسسات التعميـ العالي  أف 
ُتعد مف أكثر مؤسسات التعميـ العالي في  لمتطوير المفرطة فالفترات الزمنية ،عند ظيورىا

 (  Xing & Marwala, 2017, P.p.8-9 بلبتكار.)ئؽ لالعوا
سرعوف أيًضا مبدعيف ممف الناحية العممية، مف المرجح أف يكوف المحركوف الو  

المبدعيف والباحثيف الرائديف يعتمدوف عمى ف . عمى فكر األخريف أقوياء ألنيـ أكثر تشويًشا
المتقدمة لبلستكشاؼ والتقاط فرص جيًدا واستغبلؿ التكنولوجيا  المبتكرةالسرعة والعمميات 

 .المبتكرة البحث
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 ,Xing & Marwala, 2017 ) :ثالًجا: اخلدوة اجملتىعية لمذاوعة فى الجوزة الصٍاعية السابعة

P.p.8-9 ) 
إف الثورة الصناعية الرابعة تؤثر بشكؿ كبير عمى الخدمات التي تقدميا الجامعة   

ة أكبر، ويدعـ المشاركة المجتمعية بشكؿ إلكتروني لممجتمع المحيط، مما يزيد التفاعؿ بصور 
 تفاعمى بيف الجامعة والمجتمع بأشكاؿ متعددة، منيا:

 اجلاوعة نىٍصة إلهرتوٌية:-1

مفاىيـ المنصات اإللكترونية تنشىء مشيًدا جديًدا لممنافسة، وىو المشيد الذي  
 يضع النظـ البيئية لمجامعات في المصارعة وجيًا لوجو.

الجامعية فى عصر الثورة الصناعية الرابعة تقود إلى التحوؿ المستمر والخدمة 
األنشطة  لممنصة اإللكترونية والتوجو مف التنافسية إلى القيادة مف خبلؿ عدة قوى منيا:

نترنت األشياء داخؿ وخارج الحـر الجامعي تتطمب . كما التعميمية؛ الحوسبة في كؿ مكاف وا 
تيا استراتيجيب أف تضعيا الجامعة فى االعتبار عف بناء يجعقمية مختمفة أعماؿ مجموعة 
عادة بنية خدماتيا .المستقبمية عادة تحديد قدراتيا التنافسية، وتعديؿ مجموعات عمبلئيا، وا   وا 

 .مف أجؿ أداء خدمة أفضؿ
إلكترونية يتضمف تقديـ درجات عممية بينية  الجامعة كمنصةالمفتاح الذي يقود نظاـ 

، وظيور اإلنترنت  MOOCs مناسب مف نماذج الخدمة، كالتعمـ المزيجمزيج ومتعددة ، و 
، المؤسسة أنظمةدمج أنشطة التعميـ الروتيني في البرمجيات عبر عدد كبير مف  لكؿ شيء،

 وتحديث البنية التحتية الرقمية.

 إتاحة اخلدوات التعميىية فى أى وهاُ وشواُ:-2

األسعار المعقولة واتصاؿ اإلنترنت عريض إف االنتشار اليائؿ لؤلجيزة المحمولة ذات 
 . كما أف النطاؽ ومحتوى التعميـ الغني يبدأ اتجاًىا لتغيير طريقة تقديـ التعميـ

التي قد تعطؿ و  األفراد،الحوسبة السحابية، مف بيف تقنيات أخرى، يخمؽ طريقة جديدة لتعميـ 
 .في نياية المطاؼ أنظمة التعميـ العالي القائمة

اإلجابة عمى بعض بالجامعات حابة التعميـ، يمكف لصانعي القرار بدعـ مف سو 
في أسرع وأكفأ شكؿ وأفضؿ  يتـ تقديمو التعميـىؿ األسئمة االستراتيجية الرئيسة بشكؿ شامؿ: 
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عدادىؿ  ؟.تكمفة يتـ لسوؽ العمؿ الجديد  ىـتطوير ميارات طبلب القرف الحادي والعشريف وا 
  ؟.أقوى الحوافزب وتشجيع يتـ ؿيار األصاالبتكىؿ  المناسبة؟.بالطريقة 
 أنيا، غالًبا ما يتخيموف  المنصات اإللكتروني عندما تفكر الجامعات في احتضافو 

حمبلت إعبلنية عميقة، وميزانيات ترويجية كبيرة، وكمية ضخمة مف االستثمار في البنية 
لطبلب مف اتراـ أكثر باح فكرة الجامعة كمنصة إلكترونية لحسف الحظ، تتمتعولكف التحتية. 

 .طرؽ مزعجة لتقديـ خدمة التعميـ الذيف يعتبرونيا مقارنة باألكاديمييف
ضرورة تمبية احتياجات إلي  فتيدؼ المنصات اإللكترونية الجامعية كخدمة تربوية

ؿ، ومع ذلؾ فإنيا عندما تشرع لجذب الطالب كعميؿ، فإنيا تحتاج إلى الطبلب بشكؿ فعا
ة شاممة قادرة حًقا عمى تمبية احتياجات العميؿ، عمى الرغـ مف أف ىذه إنشاء تجربة تعميمي

 العممية ليست بسيطة كما قد تبدو.
 نشاء اختبلفات زائفةإل  طريقةليست  فالجامعة كمنصة إلكترونية لمخدمة التربوية 

يـ أو تقد يا اإللكترونيأو موقع الجامعة تغيير شعار عمى سبيؿ المثاؿ، عف الغير تعبر عنيا،
 وىيئات، ةمسؤولة أماـ أصحاب المصمحة مثؿ الحكوم ولكنيا .لممستفيديفوعود غامضة 

، لمتمويؿالعامة والخاصة  ومنظمات الدعـ، القومية أو اإلقميمية أو العالمية االعتماد
واإلدارييف، ويجب عمييا مف الناحية التوجييية لمطبلب اكتشاؼ أحدث  ،واإلدارة ،األكاديمييفو 

 راتيجيات متقدمة لمتعامؿ مع التعقيد المجتمعي المتزايد باستمرار.وأكثر است
 تدوين الرباور التعميىية-3

إف الوتيرة السريعة لمثورة الصناعية الرابعة، إقامت أنواع مختمفة مف الروابط  
ألنواع ومف ىذه االمؤسسية ، عمى حد سواء محمًيا ودولًيا، لتقديـ برامج أكثر تنوًعا ومينية، 

 (  (Xing & Marwala, 2017, pp.8-9 األخذ فى االعتبار. تستحؽ التي
لمحصوؿ التعميـ األجنبي  مقدـ مع المحميالتعميـ مقدـ  فييا يتعاوف الذيبرامج التوأمة أواًل: 

 .عمى مؤىبلت أجنبية
ـ التعميـ المحمي بتقدي لمقدـالتعميـ األجنبي  فيو مقدـ برامج االمتياز ىو سيناريو يأذفثانيا: 

 .التعميـ األجنبيمقدـ برامجو ، ويتـ منح المؤىؿ مف قبؿ  أودوراتو 
ثالثا: نظاـ الدرجات المشتركة أو المزدوجة وىو نظاـ يتعاوف فيو مقدمو التعميـ المحمي 

 واألجنبي لتقديـ برنامج لمحصوؿ عمى مؤىؿ يتـ منحو بشكؿ مشترؾ.
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مي واألدٍ ي بساور لتطذين الطالب يف خمتمف التعميي احملوكدوو حيح يكدً املدتمط  التعميزابعا: 

، والتعمي عرب املواقع األشهاه املدتمطة ، وجن التعمي اإللهرتوٌي أو التعمي عرب اإلٌرتٌت

 باإلضافة إىل التعاوُ البحجي الدولي والعاملي واملشازنة اجملتىعية الدولية.

ؤدي إلى تغيير كبير في تتحسيف جودة الخدمة في التعميـ العالي يمكف أف إف ، وختاماً 
 .المجتمع

 Godet's Scenarios: : ضيٍازيوِات دوديتالجاٌياملبحح 
 ،السيناريوىات وصؼ لمجموعة ممكنة مف األحداث التي قد تحدث بشكؿ معقوؿ ُتعد

العديد مف العناصر مع بعضيا بيا قد تتفاعؿ لمكيفية التي  مشيدالقدرة عمى إعطاء  ولدييا
كذلؾ و  ة ليذا المشيدنوعي وتتضمف ىذه السيناريوىات نظرة ،عينةفي ظؿ ظروؼ م البعض
ولذلؾ طبؽ  ،السيناريوىات مرنة بما يكفي الستخداميا في حالة معينةو  ،كميةال وبيانات

 السيناريو مف قبؿ العديد مف المنظمات الصناعية في العالـ بعد استخدامو في الجيش.
( Mietzner  D,  Reger  G,2005, P.223) 

النظر  فى ضوءالسيناريوىات التي يتـ مف خبلليا بناء  مختمفةالتقنيات التـ تطوير و 
وصنفت ىذه التقنيات المستخدمة فى التي تحكـ ظاىرة ما،  ممتغيراتالبينية لبيف العبلقات 

تأثير تقنيات بدييي و المنطؽ ىى تقنيات الثبلث مجموعات رئيسية ،  بناء السيناريوىات إلى
 (Godet  M,2000, P.p.8-9) .التأثير المتبادؿات نماذج تقنياالتجاه و 

  Prospective La مدرسة أخرى تسمى فى Bradfield وقاـ
لمنطؽ لكؿ ىذه التقنيات ودمجيا فى نموذج واحد يشتمؿ عمى ا الخصائص النوعيةبجمع 

وىذا ،((Bradfield  R,2005,P.809ونماذج التأثير المتبادؿتأثير االتجاه تقنيات البدييي و 
النموذج لو أىمية كبيرة عمى التنبؤ بالمستقبؿ حيث أنو يركز عمى الروابط السببية واالتساؽ 

-Wollenberg,E, 2000, P.p.66 الداخمي، والتأكيد عمى أولوية المتغيرات فى التغيير.

67)) 
فيو  وتبدأ خطوات بناء ىذه السيناريوىات بالتحميؿ الييكمي لممنظومة بأكمميا، 

التي تنظـ تجميع األفكار. ويستخدـ مصفوفة تجمع بيف المكونات الرئيسة التي تشكؿ األداة 
 ر النظاـيلتطو  ةضروريالالمتغيرات و حدد المتغيرات الرئيسة المؤثرة والتابعة ي النظاـ. كما أنو

 ويتـ ىذا التحميؿ فى مرحمتيف أساسيتيف: .الحالي
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 :MicMac املسحمة األوىل: تطبيل أداة  ويهىاك
مف قبؿ الخبراء فى مجاؿ قيد الدراسة، ولكف ىذا ال  ميكماؾيتـ إجراء تحميؿ  

 يستبعد استدعاء "المستشاريف" الخارجييف ذو الصمة بالظاىرة المدروسة.

تـ تطويرىا مف قبؿ معيد االبتكار لممعموماتية، وتحت إشراؼ  Micmacوأداة 
، وىذه األداة تتوافؽ  LIPSOR ( لتحقيؽ االستراتيجي والتنظيـ المستقبميامعمؿ )مبدعي 

في نفس الوقت يسمح بالنظر مع التحميؿ الييكمي حيث يتـ مف خبلليا دراسة الواقع كنظاـ. 
) Benjumia and. )المستقبمية المتعددة وغير المؤكدة الرؤىممتغيرات واستكشاؼ لالنوعي 

, 2016, P.13et.al 

مة، ثـ يتـ تحديد قائمة المتغيرات مف تعريؼ المشكفى أسموب ميكماؾ تبدأ الطريقة و 
وبعد ذلؾ يتـ منظاـ، المكونة لفي تحميؿ العبلقة بيف المتغيرات ثـ الشروع الداخمية والخارجية. 

 .يةواالعتماد التأثيردرجة لوفًقا  بينيـ العبلقةتقدير 
، المكونة لمنظاـ سرد المتغيرات متمثمة فىمختمفة  ويتضمف التحميؿ عدة خطوات

تحديد المتغيرات أخيرًا و  وتقديرىا وفقًا لدرجة التأثير واالعتمادية، قة بيف المتغيراتالعبل وصؼ
 وفيما يمي توضيح ليا بالتفصيؿ: أو المفتاحية. الرئيسة

 اخلطوة األوىل: ضسد املتػريات.

األولى مف سرد جميع المتغيرات التي تميز النظاـ قيد الدراسة والبيئة  الخطوةتتكوف 
لجميع الداخمية وكذلؾ الخارجية(. يجب أف تكوف ىذه المرحمة شاممة قدر اإلمكاف )المتغيرات 

 المتغيرات أو المكونات التي تحدد النظاـ.
وسنحصؿ عمى النتيجة النيائية كقائمة لممتغيرات الداخمية والخارجية لمنظاـ 

تفصيميًا  متغيًرا ويتـ تحديدىا ٓٛأو  ٓٚالمدروس. وينبغي أف ال تتجاوز فى العموـ عف 
 وبدقة مف قبؿ الدراسات أو الخبراء.

لمتابعة التحميؿ والتعرؼ عمي العبلقات  السابقة ال غنى عف شرح مفصؿ لممتغيرات
أي تفكير مستقبمي. لذا فمف حتاج إلييا "قاعدة بيانات" التي يبيف بعضيا البعض، ولبناء 

 .تعريًفا دقيًقا لكؿ متغير الباحثالمستحسف أف يعطي 
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 .: وصف العالقات بني املتػرياتالجاٌية ةاخلطو

 تأثيرىايحاوؿ التحميؿ الييكمي اكتشاؼ العبلقات بيف المتغيرات في فى ىذه المرحمة 
 ."جدوؿ يسمى "مصفوفة التحميؿ الييكميفى المزدوج 

التحميؿ يتـ مؿء مصفوفة ، خبراءعشرة الخبراء حوالى  مجموعة مفومف خبلؿ 
 . أياـى ثبلثة الييكمي عمى مدى يوميف إل

يتـ طرح و لكؿ زوج مف المتغيرات،  لمخبراء النوعية االستجاباتكوف تيجب أف 
؟ إذا لـ يكف  "j"والمتغير  "i"ىؿ ىناؾ عبلقة تأثير مباشر بيف المتغير :األسئمة التالية

أف يسأؿ ما إذا كانت عبلقة التأثير  الخبير. إذا كاف ىناؾ، يجب عمى (ٓالخبير)، يضع ىناؾ
 ة يضع( أو محتممٖ) ة يضعمرتفع، )ٕ) يضع ( ، متوسطةٔ) يضع ىذه منخفضة ةباشر الم
(ٗ.) 

 اخلطوة الجالجة: حتديد املتػريات املفتاحية السئيطة.

مف خبلؿ موقع مؤشر  ية)التأثير( واالعتماد التناقميةيتـ الحصوؿ عمى تحميؿ 
، ، المخرجاتلصراعاالستقبلؿ، ا، المتمثؿ فى أربعة أرباع: القوةرباعي، الشكؿ الالمتغير في 

 .يةدرجة التأثير واالعتمادلوفًقا 
المحددة لمنظاـ والتي يمكف  الرئيسة المفتاحية لمتغيراتاتحدد نتيجة وفى ضوء ىذا التحميؿ 

وغير أمباشر مف خبلليا التحكـ فى الظاىرة موضع الدراسة سواء بشكؿ 
 .(Saricam,,2013, P.8)مباشر

 : Mactorبيل أداة  وانتوز املسحمة الجاٌية: تط

(Godet, 2000, P.47( )Saricam, 2018, P.8) 

أىداؼ واتجاىات القوى أو تحميؿ  Mactorيتـ فى ىذه المرحمة باستخداـ أداة 
بينيا وبيف  ودراسة التقارب واالختبلفات القوى الفاعمة، توازف بيفالقياس و  الجيات الفاعمة

 .أىدافيا
ي اتخاذ القرارات تجاة القوى الفاعمة، والتنبؤ بما يمكف فيى تيدؼ إلى المساعدة ف 

وتتضمف خمسة أف تنفذه مف تحالفات أوسياسات أوصراعات لمظاىرة التي تيدد النظاـ. 
 خطوات أساسية:
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 بٍاء ددوه اضرتاتيذيات الفاعمني. :اخلطوة األوىل

القوى  تفاعؿ ىذهوت. الظاىرةالفاعمة التي تتحكـ في  لمقوىيتضمف بناء جدوؿ 
 ٓٔيتراوح بيف  ليذه القوىالعدد المثالي و  الميددة لمكونات النظاـ."القوة الدافعة"  لتشكؿ

 .عامؿٕٓو
 :يتـ تحديد المعمومات التي تـ جمعيا حوؿ القوى الفاعمة بالطريقة التالية 

، أواًل: يتـ عمؿ بطاقة ىوية لجميع القوى الفاعمة: أىدافيا ومشاريعيا الجارية، ودوافعيا 
 وقيودىا ، ووسائؿ عمميا الداخمية.

 .القوى أو الجيات الفاعمة ، يتـ فحص أىداؼ ثانياً 
 .: حتديد املداطس االضرتاتيذية واألِداف املستبطة بّاالجاٌية اخلطوة

 مفيبرز شيًئا معيًنا  ،الفاعمة وفًقا ألىدافيا متقاربة أو متباعدة القوىإف اجتماع 
 .لدييااالستراتيجية  التوجيات

 :الفاعمة فيىا يتعمل باألِداف وحتديد التكازب االختالفات  الكوى: وضع الجالجة اخلطوة

لدى جميع التكتيكات الممكنة ) التحالؼ والصراع(  خبلؿ ىذه المرحمة يتـ توضيح
وبشكؿ خاص تحديد القدرة التنافسية لكؿ قوى فاعمة إلى درجة موقعيا فيما  ،القوى الفاعمة 

 ىداؼاأل × قوى الفاعمةبسيولة مف مصفوفة ال ييايتـ الحصوؿ عمو  يتعمؽ بأىدافيا،
(2MAO).  

 Matrix Actorsمؿء مصفوفة عمى الخبراء  يعمؿكما  

×Objectives(2MAO) ( متوسطة ٕ، عالية ٖ بتقديرات درجة ايجابية ،ٔ  )منخفضة ،
ؿ تسمسؿ لعممرتفعة(،  ٖ-، متوسطة ٕ-، منخفضة ٔ- درجة سمبية ) ،درجة محايد  (ٓ)

 .ىرمي بيف األىداؼ وتفسير النتائج بشكؿ أفضؿ
 اخلطوة السابعة: تستيب األِداف لهن فاعن. 

أف يأخذ في االعتبار ب جعؿ النموذج أقرب إلى الواقع،فى ىذه المرحمة نحاوؿ 
 موقعال. وبالتالي يتـ تقييـ شدة تحديد قوى أو جية فاعمةالتسمسؿ اليرمي لؤلىداؼ لكؿ 

 .قوى فاعمة كؿل التنافسي
 صياغة االفرتاضات السئيطة لمطيٍازيوِات املطتكبمية.: اخلاوطة اخلطوة
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 ثالجًا: اإلطاز امليداٌي والتحميمي لمبحح:

 أِداف البحح امليداٌي:-أ

 استيدؼ البحث فى جانبو الميداني تحديد مايمي:
 المتغيرات الرئيسة المفتاحية لمكونات منظومة التعميـ العالى فى مصر. -
 أولويات الثورة الصناعية الرابعة فيما يتعمؽ بتقنياتيا وتحدياتيا. -
 المتغيرات الرئيسة المفتاحية لمثورة الصناعية الرابعة وقدرتيا التنافسية.  -
 إدساءات اجلاٌب امليداٌي لمبحح:-ب

 عيٍة البحح:-أواًل

س ذو خبػرة فػى تكونت عينة البحث مف الخبراء التربوييف مف السػادة أعضػاء ىيئػة التػدري
التخطػػيط االسػػتراتيجي أو ممػػف لػػدييـ إنتاًجػػا عممًيػػا فػػى مجػػاؿ الثػػورة الصػػناعية الرابعػػة، 

أسػػيوط(،  -المنيػػا -الزقػػازيؽ -المنوفيػػة -بػػبعض الجامعػػات الحكوميػػة، وىػػي: )المنصػػورة
 عضو ىيئة تدريس. ٔٔوالبالغ عددىـ 

 أدوات البحح:-ثاًٌيا

 قاـ الباحثاف بإعداد مايمي:
لتحديػد المتغيػرات الرئيسػة المفتاحيػة لمكونػات منظومػة   MicMac ميكمػاؾ مصػفوفة -ٔ

 التعميـ العالى فى مصر.

( لتحديػػػد أولويػػػات الثػػػورة الصػػػناعية Advanced Swotاسػػػتبانة سػػػوات المتقػػػدـ ) -ٕ
 الرابعة فيما يتعمؽ بتقنياتيا وتحدياتيا.

رة الصػػػناعية لتحديػػػد المتغيػػػرات الرئيسػػػة المفتاحيػػػة لمثػػػو  Mactorمصػػػفوفة مػػػاكتور -ٖ
 الرابعة وقدرتيا التنافسية.

 ثالًجا: بٍاء أدوات البحح:

 ، مرت بالخطوات التالية: MicMac وصفوفة ويهىاك -ٔ

اإلطػػبلع عمػػى األدبيػػات التربويػػة، ومراجعػػة البحػػوث والدراسػػات السػػابقة، ذات الصػػمة -
 بمنظومة التعميـ العالى وظائفيا ومكوناتيا.

 ٖٔلمفتاحيػػػة والبػػػالغ عػػػددىا العػػػالى ومتغيراتيػػػا ا تحديػػػد مكونػػػات منظومػػػة التعمػػػيـ-
 متغير، تـ تحديدىا مف خبلؿ أدبيات البحث والدراسات السابقة.
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وتطبيقيا عمى السػادة الخبػراء التربػوييف لتحديػد  MicMacتكويف مصفوفة ميكماؾ -
المتغيػػرات المفتاحيػػة الرئيسػػة التػػي تعتمػػد عمييػػا منظومػػة التعمػػيـ العػػالى وتتػػأثر بيػػا، 

 والتي يمكف مف خبلليا مواجية تحديات الثورة الصناعية الرابعة.
 تـ إدخاؿ استجابات أفراد العينة فى برنامج ميكماؾ، وتحميؿ نتائجو، وتفسيرىا. -

 :Advanced SWOT اضتباٌة ضوات املتكدً-ٕ
 تحديد بدوفو  إف أسموب سوات المتقدـ ييدؼ إلى "تحديد أولويات العوامؿ"،

 تجاىؿ ببساطة يتـ وقد جًدا قميؿ أو مفرط بشكؿ العوامؿ بعض عمى التركيز يتـ قد األولويات،
ويمكف مف خبلؿ ىذا األسموب تحديد أكثر  .صمة بالظاىرة موضع البحث األكثر العوامؿ

العوامؿ أىمية فى البدء بدراستيا عف باقى العوامؿ األخرى. وتتـ مف خبلؿ تحديد عوامؿ القوة 
 بلؿ ما يمي:المراد تحميميا، مف خ

بالثورة  الصمة ذات السابقة، والدراسات البحوث ومراجعة التربوية، األدبيات عمى اإلطبلع -
 .الصناعية الرابعة وتقنياتيا وتحدياتيا

قاـ الباحثاف بصياغة عبارات استبانة األولويات فى صورتيا األولية، حيث بمغت عباراتيا  -
 ٖٔوؿ)تقنيات الثورة الصناعية الرابعة( عمى ( عبارة، فى بعديف، اشتمؿ البعد األ ٜٕ)

 تحدًيا. ٙٔتقنية، واشتمؿ البعد الثاني)تحديات الثورة الصناعية الرابعة( عمى 
قاـ الباحثاف بتقنيف االستبانة مف خبلؿ صدؽ المحتوى، حيث قاـ الباحثاف بعرضيا فى  -

جامعة أسيوط صورتيا األولية عمى مجموعة مف أساتذة التربية فى كمية التربية 
محكميف، لمتعرؼ عمى آرائيـ حوؿ مدى شموؿ  ٜوالمنصورة والمنوفية والبالغ عددىـ 

أبعاد االستبانة لتقنيات وتحديات الثورة الصناعية الرابعة، وكفاية عبارات كؿ بعد، ومدى 
ارتباطيا بو، ودقة ووضوح كؿ عبارة، كما طمب منيـ تعديؿ أو حذؼ أو إضافة ما يرونو 

 مف وجية نظرىـ. مناسًبا
فى ضوء ذلؾ تـ تعديؿ عبارات االستبانة وفؽ مبلحظات المحكميف، حيث تـ حذؼ بعض  -

ضافة البعض اآلخر،   % اتفاؽ ٜٓوحذفت العبارات التى قمت عف نسبة العبارات وا 
عبارة توزعت عمى بعديف  ٜٕوبذلؾ أصبحت االستبانة فى صورتيا النيائية تتكوف مف 

تقنية، البعد  ٖٔتقنيات الثورة الصناعية الرابعة(، واشتمؿ عمى ىما، البعد األوؿ)
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تحدًيا. وبعد أف أصبحت  ٙٔالثاني)تحديات الثورة الصناعية الرابعة( واشتمؿ عمى 
 االستبانة فى صورتيا النيائية تـ حساب الثبات ليا.

نباخ" استخداـ "معامؿ ألفا كرو في التحقؽ مف ثبات االستبانة عمى  الباحثافاعتمد  -
Cronbach's Coefficient Alpha( ٚ؛ وذلؾ عمى عينة استطبلعية مكونة مف )

أعضاء ىيئة التدريس، وقد تـ استبعادىا مف العينة الكمية، حيث كانت النتائج كما فى 
 الجدوؿ التالى:

 (1جذول سقى )

 يؼبيالد ثجبد االسزجبَخ 

 يؼبيم انثجبد ػذد انؼجبساد انًذىس

 1.970 11 بػُخ انشاثؼخرقُُبد انثىسح انصُ

 1.8.1 10 رذذَبد انثىسح انصُبػُخ انشاثؼخ

 1.9.8 79 االسزجبَخ ككم

 SPSS.V.22انًصذس: يٍ إػذاد انجبدثٍُ ثبالػزًبد ػهً يخشجبد ثشَبيج 

الكمى لبلستبانة بمغ "ألفا كرونباخ" معامؿ ألفا ويتضح مف الجدوؿ السابؽ أف 
كما تعتبر معامبلت ألفا كرونباخ لكؿ  ،غرض البحثومناسب ل معامؿ مرتفع ووى (ٜٛٗ.ٓ)

وبذلؾ أصبحت االستبانة في صورتيا النيائية  محور مرتفعة أيًضا، ومناسبة لغرض البحث،
 Nunnallyكحد أدنى لمثبات.) ٓٚ.ٓبحسب مقياس نانمي والذي اعتمد  ،صالحة لمتطبيؽ

& Bemstein, 1994, 264-265) 
 بلثة تصنيفات:تـ تقدير األولويات مف خبلؿ ث -

توضح األىمية مدى أىمية القوة بالنسبة لممؤسسة أو الظاىرة في توافرىا حيث قد  األىمية:-أ
)غير ميـ(  ٔٓ.ٓتكوف بعض نقاط القوة أكثر أىمية مف غيرىا. يجب تعييف رقـ مف 

 صحيح. ٓ.ٔ)ميـ جًدا( لكؿ قوة. يجب أف يساوي مجموع جميع األوزاف   ٓ.ٔإلى 

لكؿ عامؿ لئلشارة إلى ما إذا كانت قوة رئيسية  ٖإلى  ٔـ إعطاء درجة مف يت التصنيؼ:-ب
 ( لممؤسسة أو الظاىرة.ٔ( أو ثانوية )ٖ)

يعبر عف نتيجة األىمية مضروبة في التصنيؼ. يسمح بتحديد أولويات نقاط  المجموع:-جػ
 القوة. يجب عميؾ االعتماد عمى أىـ نقاط القوة.

 اس الختيارىا كأولية لتقنيات وتحديات الثورة الصناعية الرابعة.كأس ٖاعتمد الباحثاف الرتبة 
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 :التالية بالخطوات مرت ، Mactor وانتوز وصفوفة-ٖ
 ٘ عددىا والبالغ المتغيرات المفتاحية لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتحدياتيا وضع -

 .Mactor ماكتور متغيرات لمتحديات فى مصفوفة ٙمتغيرات لمتقنيات، 
 لتحديد التربوييف الخبراء السادة عمى وتطبيقيا Mactor ماكتور مصفوفة تكويف -

تمثؿ القوى الفاعمة ليا وتحديد قدرتيا التنافسية  التي الرئيسة المفتاحية المتغيرات
 التي تصارع بيا منظومة التعميـ العالى فى مصر.

 .وتفسيرىا نتائجو، وتحميؿ ،Mactor برنامج فى العينة أفراد استجابات إدخاؿ تـ -
 زابًعا: ٌتائر البحح وحتميمّا وتفطريِا:

 :اإلحصائي( MicMac) الٍتائر املتعمكة بأضموب ويهىاك -أ
اليدؼ مف التحميؿ الييكمي البنائي باستخداـ أسموب ميكماؾ ىو الكشؼ عف 

مؿ مف تعقد المتغيرات الرئيسة لمكونات النظاـ المفتاحية، والعبلقات المتبادلة بينيا، والتي تق
منظومة التعميـ العالي، إلى جانب أنيا ميمة فى تشكيؿ مستقبؿ تمؾ المنظومة، ولدييا القدرة 
عمى اتخاذ القرارات االستراتيجية المستقبمية، ويمكف االستفادة مف ىذا األسموب فى التوجيو 

حديات الثورة بكفاءة عالية لمبرامج المستقبمية التعميمية، واالستجابة لمتحديات الجديدة كت
 الصناعية الرابعة. 
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( 7جذول سقى )  

 رقذَشاد انخجشاء نًزغُشاد يُظىيخ انزؼهُى انؼبنً فً يصفىفخ يُكًبك
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 1 1 1 1 7 1 7 1 1 7 7 1 1 1 1 ششاكبد

 1 7 1 7 7 1 7 7 7 1 1 1 1 1 7 ثذث ػهًٍ

 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 7 7 1 1 7 يقشساد

رىجه 

 اسزشارُجٍ
1 7 7 1 1 7 7 1 1 1 1 7 1 7 7 

 1 7 1 7 1 1 7 1 1 1 1 7 7 1 1 ركُىنىجُب

 7 1 1 7 1 1 1 7 1 1 1 7 7 7 1 يششوػبد

 1 1 7 7 1 7 1 1 1 7 7 7 7 7 7 افزشاضُخ

 1 1 7 7 1 1 7 1 1 1 1 7 1 1 7 يؼهى

 1 7 1 7 1 7 1 7 7 1 7 7 7 7 7 خشَجٍُ

 7 1 1 1 7 1 7 1 1 7 7 7 1 1 7 طالة

 1 1 7 7 1 7 1 7 7 7 1 1 1 7 1 يبنُخ

 1 7 7 1 1 1 7 1 7 7 1 7 1 1 1 اثزكبس

 1 7 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 7 7 7 دىكًخ

 1 1 7 7 1 7 1 7 1 1 7 7 7 7 1 دونٍ

 1 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 1 قُى

 . ػالقخ رأثُش يذزًهخ (.)( ػالقخ رأثُش قىَخ، 1ػالقخ رأثُش يزىسطخ ، ))7(ػالقخ رأثُش يُخفضخ ، )1)

ويوضح الباحثاف االختصارات المستخدمة فى المصفوفة والتي استخدمت فى  
 البرنامج كما يمي:

صياغة  تفاقيات وشبكات العضوية وشراكات مجتمعية: تتضمف التحالفات التجارية واال  -
 .والدولي القوميمع المؤسسات والمنظمات األخرى عمى المستوى  الكميات الجامعيةبرامج 

دارة وتسويؽ المشاريع البحثية واالعتراؼ بيا  بحث عممي: -  .تطوير وا 
، مقررات دراسية: المقررات الدراسية وأليات تطوير بعض أجزائيا )وحدات ، فصوؿ ، أدلة -

وتصميـ وتطوير المناىج والبرامج،  مواد تدريبية، غيرىا( نتيجة لممارسة التدريس.
 واألقممة، وطرائؽ التدريس لمتعددية المغوية.

توجو استراتيجي مؤسسي: يتعمؽ بالفمسفة المؤسسية والسياسات الحاكمة وخطة التنمية  -
 والخطوط االستراتيجية ومصالح الشركات والتقييـ واالعتماد
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بنية تحتية مادية وتكنولوجية: يمثؿ الدعـ الموجستي الذي يمّكف مف خبللو تحقيؽ وتطوير  -
 النشاط األكاديمي

مشروعات برامج التوعية المجتمعية: تتضمف برامج التوعية ألفراد المجتمع فى الجانب  -
 التثقيفي والتربوي واالقتصادى.

 .ألكاديمية باستخداـ الوسائط االفتراضيةالبيئة االفتراضية التعميمية: تقديـ األنشطة ا -
استراتيجيات التعميـ والتعمـ التي يستخدميا، التوظيؼ لمتكنولوجيا، وكفاءاتو  المعمـ: -

 التدريسية ، والتحديث لممقرر الدراسي، وقياس وتقييـ األداء.
األكاديمية ، الخريجيف: نظاـ المعمومات ، العبلقات المينية واألداء الوظيفي ، االستمرارية  -

 تحديث األزمات والجمعيات.

الطبلب: إيجابيتيـ فى العممية التعميمية، وميارات التعاؿ التكنولوجي، وعممية قبوليـ  -
 بالمؤسسة ومتطمبات وجودة االحتفاظ بيـ، والدعـ األكاديمي واالجتماعي ليـ.

 تو.وزياد إنشاء منتجات وخدمات تمكف مف إنتاج الدخؿ الموارد المالية: -
 نقؿ وابتكار المعرفة: آليات لتطوير المعرفة وتفردىا، ومصداقيتيا العممية.   -

 القوانيف والسياسات الحاكمة لمستقبؿ المؤسسات الجامعية .الحوكمة:  -
التعاوف الدولى: المشاركة والتفاعؿ مع مؤسسات التعميـ العالي األخرى والقطاع اإلنتاجي  -

 ي والمشاريع المشتركة عمى المستوى العالمي.في التبادؿ والتدريب الداخم
الممارسات األخبلقية والمعايير الحاكمة لمعممية التعميمية واإلدارية والتقنية  القيـ الجامعية: -

 .بالجامعة
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 يزغُشاد يُظىيخ انزؼهى انؼبنً انًفزبدُخ انشئُسخ (1شكم سقى ) 

 انًصذس: إػذاد انجبدثبٌ ثبسزخذاو ثشَبيج يُكًبك

لشكؿ السابؽ يوضح المتغيرات المفتاحية الرئيسة التي تتحكـ فى مكونات منظومة ا 
التعميـ العالي، ويبيف لنا أربعة أرباع كؿ ربع يمثؿ قطاع معيف مف التأثير واالعتمادية ليذه 
المتغيرات، ففى الربع األوؿ مف الجية اليسرى يسمى ربع القوة، تقع فيو المتغيرات التي ليا 

ر عمى مستقبؿ منظومة التعميـ العالى بالتعميـ المصري، ولدييا أيضًا تأثير كبير عمى تأثير كبي
التنبؤ بمستقبؿ المؤسسة واعتمادية أقؿ عمى المتغيرات األخرى، كما أنيا تحدد إلى حد كبير 

 مستقبؿ المؤسسات الجامعية وتؤثر عمى المتغيرات األخرى المستقبمية.
المتغير األوؿ "البنية المادية والتكنولوجية" التي تمدنا  جاء فى الربع األوؿ )القوة( 

بالدعـ الموجستي لتطبيؽ تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتضيؼ التطوير لؤلداء األكاديمي 
لمسادة أعضاء ىيئة التدريس والعامميف والطبلب، وُيعد ىذا متغير مستقبمي، ويوكد ذلؾ أف 

زيد مف الموارد المالية التي تؤسس بيا بنية تحتية اإلدارات الجامعية فى حاجة إلى م
 وتكنولوجية وبرامجية لبيئة تعميمية تفاعمية. 

والمتغير الثاني فى ربع القوة ىو "البرامج والمقررات األكاديمية" الذي ُيعد حمقة 
الوصؿ بيف عضو ىيئة التدريس والطالب، والذي يمكف مف خبللو نقؿ المعرفة لمطالب بشكؿ 

 معمم-طالب
حوكمة وتوجه 

بحث -استراتيجي
 يعمم

 

 تكنولوجيا
 البرامج
 ابتكار

شراكات  –قيم  -دولية 
 مالية -افتراضية 

 خريجين 
 مشروعات

 الصراع القوة

 خرجالم   االستقالل
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ني يصؿ إليو فى أى مكاف، ويدعـ أيضا االتصاؿ والتفاعؿ اإللكتروني المتبادؿ، وذلؾ لكترو إ
 يشير إلى أنو متغير ميـ جًدا فى التنبؤ بمستقبؿ التعميـ العالي.

، وذلؾ يشير إلى أف الفترة ة واالبتكار"وجاء المتغير الثالث فى ربع القوة " نقؿ المعرف
إلى ابتكارات وبراءات اختراعات جديدة غير مسبوقة  المستقبمية القادمة تحتاج الجامعات

تمكنيا مف الحصوؿ عمى تصنيفات عالمية أعمى، وتزيد بيا مف قيمة اإلنتاج العممي 
لممجتمع الصناعي المحيط، إلى جانب ابتكار طرؽ جديدة يمكف مف خبلليا تدعيـ مخرجاتيا 

 وتعزيز إيراداتيا المستقبمية.
صفوفة ىو ربع )الصراع( ويعبر أيضًا عف بناء قدرة والربع الثاني فى ىذه الم

المنظومة التعميمية عمى مواجية تحديات الثورة الصناعية الرابعة، وتمثمو معظـ المتغيرات 
الحاسمة فى المستقبؿ، والتي ليا تأثير كبير عمى المتغيرات األخري واعتمادية أكبر، وسيتـ 

لب والمعمـ والبحث العممي فى مقدمة المتغيرات عرضيا طبقًا ألىميتيا، فجاءت متغيرات الطا
األخرى، مما يؤكد العبلقة االرتباطية الميمة بينيـ، وأنو نتنبىء بأف يدار المستقبؿ مف خبلؿ 

السابقة، والتي تتحدد بالطالب الذي يمتمؾ ميارات الثبلثة التفاعؿ اإللكتروني بيف المتغيرات 
ا ومعمـ قادر عمى التفاعؿ مع طبلبو عرفة إلكترونيً التعامؿ مع التكنولوجيا والبحث عف الم

رشادىـ إلكترونيًا مف خبلؿ إنترنت األشياء.  وا 
وجاء فى نفس الربع وبنفس المستوى مف األىمية، متغيري "الحوكمة" و"التوجو 
االستراتيجي" ىذيف المتغيريف يفترض أف ليما تأثير كبير فى المستقبؿ وعمى المتغيرات 

يحمبل بداخميما فمسفة المؤسسة وسياساتيا الحاكمة وتوجياتيا االستراتيجية  األخرى، ألنيما
والتي يمكف مف خبلليا قيادة الفكر التكنولوجي ودعـ تطبيقو فى مؤسسات التعميـ العالى، وقد 

 تكوف ىذه السياسات قصيرة المدي فى التطبيؽ ولكف ليا أثر كبير فى المستقبؿ البعيد.
خرج" الذي يتضمف المتغيرات ىو ربع "المُ  مف أسفؿ ية اليمنىوالربع الثالث فى الج

التي ليا تأثير أقؿ واعتمادية أعمى عمى المتغيرات األخرى، كمتغير التعاوف الدولى، الذي يؤكد 
عمى أف العبلقة التفاعمية بيف عضو ىيئة التدريس والطالب وطبيعة العمؿ فى البحوث 

أكاديمي متميز، يشجع الجامعات األخرى عمى المستوى  العممية سيكوف ليا أثر ميـ فى إنتاج
 اإلقميمى والعالمي عمى التعاوف مع الجامعات المصرية.
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وبنفس االعتمادية جاء متغير "القيـ الجامعية اإللكترونية" ، ليؤكد عمى أىمية وجود 
 قوانيف وسياسات تحكـ التعامؿ التكنولوجي المستقبمي مما يدعـ القيـ الرقمية ويضبط
التعامبلت اإللكترونية مف خبلليا، وجاء متغير الشراكات بيف الجامعات والمصانع والمؤسسات 
األخرى فى المجتمع بنفس الدرجة مف األىمية واالعتمادية أيضًا عمى المتغيرات األخرى 
كالتوجو االستراتيجي لممؤسسة نحو التحالفات واالتفاقيات الناتجة عف انعكاس مخرجات 

ميـ عمى ىذه المجتمعات مجتمعيًا وتمبية احتياجاتيا، وتصبح الجامعة بيت الخبرة منظومة التع
المجتمع المحيط. وبنفس الدرجة مف األىمية فى ىذا الربع جاء  فيياومصدر لمنتجات يرغب 

متغير "البيئة االفتراضية" الذى يوضح اعتماديتو عمى المتغيرات األخرى والتأكيد عمى أف 
يمثؿ تغيًرا مرغوًبا إلحداث نقمة مستقبمية، فيذا المتغير يتطمب تدريب  التغير الحادث بيا

أعضاء ىيئة التدريس والطبلب والعامميف بشكؿ حقيقي عمى متطمبات البيئة اإللكترونية 
التفاعمية ألنيا ستكوف مف العوامؿ الميمة فى قيادة المستقبؿ. وجاء متغير "الموارد المالية" 

ي أف التفاعؿ بيف المتغيرات السابقة يقود إلى تحسف فى الموارد فى ىذا الربع ليشير إل
المالية بالمؤسسات الجامعية والتي تحفز فى المستقبؿ مجاالت إدارة التكنولوجيا والتنافسية 

 فى عصر الثورة الصناعية الرابعة. 
والربع الرابع فى الجية اليسرى مف أسفؿ ىو ربع "االستقبللية" الذي يتضمف  

رات التي ليا تأثير أقؿ واعتمادية أقؿ عمى المتغيرات األخرى فى المستقبؿ، وتضمف المتغي
 متغيري "الخريجيف" و "مشروعات برامج التوعية لممجتمع".

ومما سبؽ يتضح لنا مف استخداـ أسموب ميكماؾ فى منظومة التعميـ العالى، أف 
 ومواجيةا التعميمية واإلدارية، الجامعات يمكف أف تسير فى اتجاه التحوؿ الرقمي فى عممياتي

قوة سوؽ الشركات والمصانع بالمجتمع الخارجي، وذلؾ لف يتـ إال مف خبلؿ توجيو تدريب 
الطبلب لمتعامؿ مع الصور المتعددة المستقبمية والتنوع الثقافى فى المجتمع الكوني، وتمييد 

دارة المعرفة وابتكارىا  لتمبية احتياجات المجتمع وحؿ الطريؽ إلى التربية والقيـ الدولية، وا 
 مشكبلتو المتعمقة بمواجية تحديات الثورة الصناعية الرابعة. 

 تحدياتيا( : –نتائج استبانة أولويات الثورة الصناعية الرابعة )تقنياتيا  -ب
https://strategicmanagementinsight.com/tools/swot-analysis-how-to-

do-it.html 
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لتقدير أولويات الثورة  Advanced SWOTب سوات المتقدـ استخدـ الباحثاف أسمو 
 الصناعية الرابعة مف حيث تقنياتيا وتحدياتيا، وفيما يمي توضيح لتقديرات السادة الخبراء.

 حموز تكٍيات الجوزة الصٍاعية السابعة: -1

 ( 1جذول سقى )

 رقذَشاد انخجشاء ػٍ يذىس رقُُبد انثىسح انصُبػُخ انشاثؼخ

األهًُخ  انشرجخ انؼجبسح و

 انُسجُخ

 انزشرُت انًجًىع

 2 0.28 0.09 3 إَزشَذ األشُبء 1

 1 0.31 0.10 3 انزكبء االصطُبػٍ 7

 2 0.28 0.09 3 انشوثىربد 1

 4 0.25 0.08 3 انذىسجخ انسذبثُخ .

 6 0.15 0.07 2 انىاقغ انًؼضص .

 4 0.25 0.08 3 انىاقغ اإلفزشاضٍ 0

 10 0.13 0.06 2 سُبساد رارُخ انقُبدح 2

 6 0.15 0.07 2 جُم ػهى انجُُبد انًزقذو 8

 6 0.15 0.07 2 انزصُُغ انًضبف 9

 10 0.13 0.06 2 انطبقخ انًزجذدح 11

 10 0.13 0.06 2  انجهىكشٍُ 11

 6 0.15 0.07 2 انجشايج انزؼهًُُخ انًزطىسح 17

 10 0.13 0.06 2 يخضَبد انطبقخ 11

   1 اجًبنً األهًُخ

تقنية،  ٖٔح الجدوؿ السابؽ أف إجمالى عدد التقنيات التى تـ تحديدىا ىي يوض 
وبتطبيؽ أسموب سوات المتقدـ، أظير التحميؿ أف ىناؾ خمس تقنيات فى أولويات الثورة 

الحوسبة  –الروبوتات  –الذكاء االصطناعي  -الصناعية الرابعة ىي ) إنترنت األشياء
مف خبلليا أف تمثؿ فى المستقبؿ تحدًيا كبيرًا مما يحتـ  الواقع االفتراضي( يمكف –السحابية 

عمى منظومة التعميـ العالى فى الوقت الحالى أف تضعيا فى أولوية التطوير المستقبمي أو 
 عند بناء سيناريوىات المستقبؿ.
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 حموز حتديات الجوزة الصٍاعية السابعة: -2

 (.جذول سقى )

 سح انصُبػُخ انشاثؼخرقذَشاد انخجشاء ػٍ يذىس رذذَبد انثى

األهًُخ  انشرجخ انؼجبسح و

 انُسجُخ

 انزشرُت انًجًىع

 انزؼهى -ثؼذ ػٍ انزؼهى) جذَذح سُبسبد إَجبد 1

 ثبسزخذاو نهجًُغ انزؼهُى رزُخ( انذُبح يذي

 انزكُىنىجُب. 

3 0.07 0.20 4 

رأهُم كىادس ثششَخ قبدسح ػهً انزؼبيم يغ  7

 ركُىنىجُب انؼصش انشقًٍ.
3 0.08 0.25 1 

دجى وَىػُخ انىظبئف، وفشص انؼًم  رغُش 1

 انًزبدخ
2 0.06 0.12 8 

صَبدح انىػٍ االجزًبػٍ ثبنزفبػالد  .

 اإلنكزشوَُخ
2 0.05 0.10 10 

انزشاثظ انشجكٍ نهجبيؼبد ػجش االَزشَذ  .

 وصبَؼزهب نهقشاس فً ظم انزُبفسُخ انؼبنًُخ.
2 0.06 0.12 8 

إقهًًُُب  انزؼبوٌ االقزصبدٌ نهجبيؼبد 0

 وػبنًًُب
1 0.05 0.05 16 

رىظُف انزكُىنىجُب انذذَثخ ورطجُقبرهب فً  2

 انُظبو انزؼهًًُ.
3 0.08 0.23 3 

 5 0.18 0.06 3 االَسبٍَ. انزفكُش يذبكبح 8

صَبدح اإلَفبق ػهً انجذث وانزطىَش فً  9

 انًجبل انشقًٍ ثبنجبيؼبد
2 0.05 0.10 10 

 10 0.10 0.05 2 زقُُخ انجذَذحاالَفزبح ػهً انًُزجبد ان 11

 –رغُُش انُظشح نشكم انزؼهُى فً انًسزقجم  11

 كهُخ ثال يجٍُ.
2 0.04 0.08 15 

رأثُش انؼصش انشقًٍ ػهً انزغُشاد انجُئخ  17

 انًذُطخ ثبالَسبٌ.
2 0.05 0.10 10 

اَجبد َهج قبَىٍَ نضًبٌ انزىاصٌ ثٍُ  11

 اإلَسبٌ واِنخ
2 0.05 0.10 10 

د انهىائخ انقبَىَُخ نهزؼبيم انشقًٍ اَجب .1

 ودًبَخ انًهكُخ انفكشَخ
3 0.05 0.15 7 

دػى سُبسخ االثزكبس واإلثذاع وسَبدح  .1

 األػًبل
3 0.08 0.25 1 

، ششائغ يىثّقخ نزكىٌ ُػشفبً ػبنًُّبً إَجبد  10

ُّخ األخالقَّ شذوانز ًّ فً انؼصش  ذ ػهً أه

 انشقًٍ.

3 0.06 0.18 5 

   1 اجمالى األهمية
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تحدًيا،  ٙٔيوضح الجدوؿ السابؽ أف إجمالى عدد التحديات التى تـ تحديدىا ىى  
وبتطبيؽ أسموب سوات المتقدـ، أظير التحميؿ أف ىناؾ ستة تحديات فى أولويات الثورة 

( حيث احتؿ جميعيا الرتبة األعمى فى ٘ٔ، ٗٔ، ٛ، ٚ، ٕ،  ٔالصناعية الرابعة ىي )
 ٛٔ.ٓ،  ٖٕ.ٓ،  ٕ٘.ٓ،  ٕٓ.ٓوجاء مجموعيا بالترتيب ) درجات ٖالتصنيؼ التي بمغت 

(، وذلؾ ينعكس عمى منظومة التعميـ العالى أما إيجابًيا أو سمبًيا، أو بشكؿ ٕ٘.ٓ،  ٘ٔ.ٓ، 
تكيفي مع ىذه االنعكاسات التربوية فى العممية التعميمية، ولكنو فى جميع الحاالت يمـز 

يفية التنبؤ بالمستقبؿ والتعامؿ مع ىذه التحديات منظومتنا التعميمية أف تضع سيناريوىات لك
 التي ال نستطيع أف نغض الطرؼ عنيا.

وختاًما، بعد استقراء أىـ نقاط القوة لدى الثورة الصناعية الرابعة المتمثمة فى 
( Mactorتقنياتيا وتحدياتيا، تأتى الخطوة التالية مف التحميؿ وىى تطبيؽ أداة ماكتور )

ت التأثير واالعتمادية بيف ىذه النقاط ومدى تنافسيتيا المستقبمية التي يضاح عبلقاوذلؾ إل
 يمكف أف تواجو بيا منظومتنا التعميمية.

 ( اإلحصائي:Mactorالنتائج المتعمقة بأسموب ماكتور ) -جػ
في صياغة التوصيات اإلستراتيجية واألسئمة الرئيسة  Mactorتساعد طريقة 

 عمى التحالفات والصراعات المحتممة لمقوى الفاعمة. لممستقبؿ مف خبلؿ إلقاء الضوء 
 وقاـ الخبراء بتصنيؼ تأثير القوى الفاعمة مف خبلؿ التقديرات التالية : 

 : تأثير صغير  ٔ: ال يوجد تاثير                              ٓ
 : تأثير حرج  ٖ: تأثير متوسط )حرج وليس أساسي(        ٕ

 
 
 
 
 ا
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 خشَطخ انزأثُش واالػزًبدَخ نهقىي انفبػهخ ثبنثىسح انصُبػُخ انشاثؼخ (.شكم سقى ) 

 انًصذس: إػذاد انجبدثبٌ ثبسزخذاو ثشَبيج يبكزىس

الشكؿ السابؽ يوضح القوى )التقنيات( الفاعمة األساسية التي تعتبر مقومات لمثورة  
ثير واالعتمادية أطاع معيف مف التالصناعية الرابعة، ويبيف لنا أربعة أرباع كؿ ربع يمثؿ ق

ليذه القوى، ففى الربع األوؿ مف الجية اليسرى يسمى ربع الييمنة، تقع فيو التقنيات التي 
ليا دور كبير فى تعزيز الثورة الصناعية الرابعة فى المستقبؿ، وتفرض معيا أيضًا تحديًا كبيرًا 

 عمى القوى األخرى.لمستقبؿ منظومة التعميـ العالى ولدييا اعتمادية أقؿ 
جاء فى الربع األوؿ )القوة( العامؿ األوؿ "األتمتة" الذي يدعـ بقوة الثورة الصناعية  

الرابعة، ويؤكد أف منظومة التعميـ العالى سوؼ تواجو تحدًيا فى السنوات القادمة يتحدد فى 
وبأحكاـ خفية،  وجود برامج ذكية لدييا القدرة عمى تأدية المياـ العممية، بأوامر غير منظمة

ويأتى معيا فى القوة العامؿ الثاني "الروبوتات" الذي ُيعد أحد العوامؿ القوية التي تدعـ 
مستقبؿ الثورة الصناعية الرابعة وتتحدى بشكؿ كبير متغيرات المنظومة التعميمية الحالية 

يجب  غيرىا( وتيدد مستقبميا، لذا -توجو استراتيجي  -حوكمة –برامج  -متعمـ –)معمـ 
عمى التوجيات االستراتيجية لمنظومة التعميـ العالى أف تضع فى االعتبار آليات لرفع كافة 

مكوناتيا حتى تواجو تحديات ىذه الثورة وتكوف قادرة عمى منافستيا، وتتفؽ مع نتيجة دراسة   

 حوسبة السحابية

 انترنت األشياء

 تاتالروبو األتمتة

 افتراضي

الهيمنة 

 بالقوة

 

اإلبدال 

 واإلتاحة

 االستقاللية السيطرة 
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( التي أكدت عمى ضرورة التطوير لبرامج إعداد المعمميف لتخريج ٜٕٔٓالدىشاف، ديسمبر )
عمميف قادريف عمى إعداد طبلبيـ لمواكبة مستجدات الثورة الصناعية الرابعة المتعمقة بالذكاء م

( التي أكدت عمى أىمية التنمية المينية ٜٕٔٓاالصطناعى والروبوتات، دراسة )حسف، 
ف الثورة أ التى أشارت إلى ( Brahim,2020لممعمـ فى ظؿ الثورة الصناعية الرابعة، دراسة )

وىذا يتطمب بالضرورة المزيد مف التدريس ، الرابعة مدعومة بالذكاء االصطناعيالصناعية 
فى مجاؿ التكنولوجيا المتقدمة، وتختمؼ مع دراسة )الدىشاف،  بتكاراالوالبحث وتخصصات 

( بأف األتمتة والربوتوتات سيكوف ليا تداعياتيا األخبلقية التي يجب أف نضعيا فى ٕٕٓٓ
 االعتبار.

فى ىذه المصفوفة ىو ربع )اإلبداؿ واإلتاحة( ويعبر أيضًا عف العوامؿ  والربع الثاني
التي تستطيع بيا الثورة الصناعية الرابعة أف تنتشر بشكؿ سريع فى المجتمعات الكونية، 
ويقع فيو عامؿ ) إنترنت األشياء( وُيعد ىذا العامؿ مف النقاط األساسية لتحقيؽ تنافسية 

لؾ لقدرتو عمى إتاحة التكنولوجيا لجميع فئات المجتمع بشكؿ عاـ، الثورة الصناعية الرابعة وذ
والفئات التعميمية بشكؿ خاص، مما يجعؿ منظومة التعميـ العالي بكؿ أركانيا فى  الحاجة إلى 
مزيد مف التطوير والتغيير الفكرى والتكنولوجي حتي تستطيع مواجية ىذا التحدى، وتتفؽ ىذه 

 إلى تدعو التي أشار فييا إلى المبررات ( ٜٕٔٓف ، يوليوالنتيجة مع دراسة ) الدىشا
( ٕٛٔٓالتعميمي، دراسة )ماينمدا،  المجاؿ فى األشياء إنترنت تقنية مف االستفادة ضرورة

مى فى ضوء الثورة الصناعية الرابعة عمى يالتي أثبتت فعالية برامج إعادة ىيكمة النظاـ التعم
( التى أشارت إلى أف ربط كؿ ٜٕٔٓاسة )حسف، كؿ مف المعمـ والطالب. وتختمؼ مع در 

شىء مف خبلؿ إنترنت األشياء سيزيد مواطف الضعؼ فى أى شبكة والتى تحتاج إلى تقييـ 
دارتيا لكى تكوف أكثر أماًنا.  المخاطر وا 

ومما يزيد قوة الثورة الصناعية الرابعة عامؿ "الحوسبة السحابية" الذي أصبح توجو  
مؤسسات عمى توفير أعمى مستوى مف فعالية تكنولوجيا المعمومات، عالمي يساعد مختمؼ ال

دارتيا وتحميميا حوؿ العالـ اعتماًدا عمى نموىا المتسارع،  كما يمكنيا مف حفظ المعمومات وا 
عطاء  وذلؾ يتطمب مف التعميـ العالى زيادة القدرة عمى استخداـ خدمات الحوسبة السحابية وا 

ميمية إلى الوصوؿ السريع لمختمؼ التطبيقات والنظـ والموارد فرصة لمطبلب فى العممية التع
مف خبلؿ اإلنترنت، ومشاركة الممفات والمستندات وتبادؿ الواجبات، ىذا ما أكدتو دراسة 
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( إلي أف إدارة المعمومات أصبحت قضية ميمة، وجعمت الثورة ٕٛٔٓ، Aida)عايدة 
أكثر تخصًصا وذكاًءا وقابؿ لبلنتقاؿ إلى الصناعية مف النظاـ التعميمي فى ماليزيا نظاًما 

( التي أشارت إلى أف الحوسبة السحابية تعالج ٜٕٔٓجميع أنحاء العالـ، ودراسة )لطفي، 
 المشكبلت المتعمقة بتخزيف البيانات الضمخة عف ُبعد.

والربع الثالث فى الجية اليمنى مف األسفؿ ىو ربع "السيطرة الثقافية" الذي يتضمف 
التي ليا تأثير أقؿ واعتمادية أعمى عمى المتغيرات األخرى، كمتغير "الواقع المتغيرات 

االفتراضي" الذي أصبح أداة مف أدوات التواصؿ البشري وجزء مف ثقافة المجتمعات بشكؿ عاـ 
ولكنو يعتمد اعتمادًا كمًيا عمى العوامؿ األخري الداعمة الستخدامو كالبرامج والتطبيقات 

( 2020Brahim ,)دمو مف خدمات لؤلفراد فى المجتمع، وتتفؽ مع دراسة اإللكترونية وما تق

التي أوضحت كيفية ممارسة تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتي مف أىميا الواقع المعزز أو 
 االفتراضي.
والربع الرابع فى الجية اليسرى مف أسفؿ ىو ربع "االستقبللية" الذي يتضمف  

أقؿ واعتمادية أقؿ عمى المتغيرات األخرى فى المستقبؿ، ولـ تظير  المتغيرات التي ليا تأثير
 بو أى متغيرات.

ومما سبؽ يتضح لنا أف الثورة الصناعية الرابعة لدييا خمسة قوى رئيسية ستحاوؿ 
 –إنترنت األشياء  –أف تقود بيا المستقبؿ فى الفترات الزمنية القادمة وىي )األتمتة 

الواقع االفتراضي(، ويتضح أيضًا أف ىذه القوى لدييا بعض  –ية الحوسبة السحاب–الروبوتات 
األىداؼ األساسية التي ترغب فى تحقيقيا مستقببل والتي تشكؿ تحديات لمستقبؿ منظومتنا 

معي المصري، مما يمثؿ التعميمية، وترنو مف خبلليا إلى السيطرة عمى النظاـ التعميمي الجا
 تحديات فى شدتيا ومدى تقاربيا بالنسبة لمقوى الفاعمة ليا . ، ولكف تختمؼ ىذه التحديًا كبيًرا

لدى القوى جميع التكتيكات الممكنة ) التحالؼ والصراع(  بتوضيحوسيقـو الباحثاف 
وبشكؿ خاص تحديد القدرة التنافسية لكؿ قوى فاعمة إلى  ،الفاعمة لمثورة الصناعية الرابعة

 قوى الفاعمةبسيولة مف مصفوفة ال يياالحصوؿ عميتـ درجة موقعيا فيما يتعمؽ بتحدياتيا، و 
  .(2MAO) ىداؼاأل ×
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 ٕ، عالية ٖ يجابية )درجة إ بمقياس (2MAO)كما قاـ الخبراء بمؿء مصفوفة 
-، متوسطة ٕ-، منخفضة ٔ- درجة سمبية ) ،درجة محايد  (ٓ)، منخفضة(  ٔ، متوسطة

 .تائج بشكؿ أفضؿوتفسير الن التحدياتلعمؿ تسمسؿ ىرمي بيف مرتفعة(  ،  ٖ
  (.جذول سقى ) 

 .(2MAO)األهذاف × يصفىفخ انقىي انفبػهخ 

2MAO انقىي انفبػهخ( رقُُبد انثىسح انصُبػُخ انشاثؼخ( 

 و

انزذذَبد انزٍ رفشضهب ػهً 

 يُظىيخ انزؼهُى انؼبنً
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إَجبد ششائغ يىثّقخ نزكىٌ ُػشفبً  1

ُّخ  ًّ ػبنًُّبً، وانزشذَّذ ػهً أه

 األخالق فً انؼصش انشقًٍ.

-1 7 7 7 -7 

0 -1 

رىظُف انزكُىنىجُب انذذَثخ  7

 ورطجُقبرهب فً انُظبو انزؼهًًُ
-1 1 1 7 7 

0 -1 

رأهُم كىادس ثششَخ قبدسح ػهً  1

انزؼبيم يغ ركُىنىجُب انؼصش 

 نشقًٍ.ا

-7 1 1 1 -1 

7 -1 

 .- 1 1 1 1- 1- 1 يذبكبح انزفكُش اإلَسبٍَ .

دػى سُبسبد جذَذح )انزؼهى ػٍ  .

انزؼهى يذي انذُبح( رزُخ  -ثؼذ

انزؼهُى نهجًُغ ثبسزخذاو 

 انزكُىنىجُب

-1 1 -7 7 -1 

7 -. 

اَجبد انهىائخ انقبَىَُخ نهزؼبيم  0

 انشقًٍ ودًبَخ انًهكُخ انفكشَخ
7 1 1 1 1 

. 1 

 7 0 . . . انقُى االَجبثُخ

 .- 1 .- 1- 2- انقُى انسهجُخ

 0 0 11 0 17 دسجخ يىقؼه انزُبفسُخ 

ويتضح مف الجدوؿ السابؽ بشكؿ عاـ أف الثورة الصناعية الرابعة تصارع  
منظومتنا لمتعميـ العالى مف خبلؿ عدة تحديات تفرض إعادة ىيكمة منظومة التعميـ العالى 

( أف الثورة ٜٕٔٓالتحديات، وىذا ما أشارت إليو دراسة )الدىشاف، ديسمبر  لمواجية تمؾ
ستحدث تغيرات جوىرية فى أىداؼ وطريقة تعميـ وتعمـ أبنائنا، ودراسة )عبد الصناعية الرابعة 

( التى وضعت سيناريوىات بديمة لتطوير سياسات الجامعات الحكومية ٜٕٔٓالرازؽ ، 
، وجاءت فى مقدمة ىذه ورة الصناعية الرابعة ووفاًء بمتطمباتياالمصرية استجابة لتحديات الث
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" بدرجة إيجابية تشير توظيؼ التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتيا فى النظاـ التعميمى التحديات "
إلى قدرتو عمى تعزيز تنافسية تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مع منظومة التعميـ العالى 

التي أكدت أف توظيؼ تقنيات الثورة ( ٜٕٔٓ)المزروعي،  وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة
نترنت األشياء والبموكشيف،  الصناعية الرابعة المتمثمة فى الواقع المعزز واالفتراضي، وا 

 والطباعة ثبلثية األبعاد يمكف أف يساىـ فى تطوير التعميـ التقني والتدريب الميني.
د عمى أىّمّية يّ شد، والتعالمّياً  شرائع موّثقة لتكوف ُعرفاً إيجاد  وجاء تحدى " 

فى العصر الرقمي"، بنفس الدرجة مف اإليجابية والتي تشير عمى أنو لديو القدرة  األخبلؽ
وما أشارت لو عمى تعزيز تنافسية تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مع منظومة التعميـ العالى، 

خبلقى لتطبيقات الثورة ( أف البشرية فى حاجة إلى ميثاؽ إٕٔٓٓدراسة )الدىشاف، 
وصمت إلى حد وصفيا  فالتداعيات األخبلقية لمثورة الصناعية الرابعة عديدة الصناعية الرابعة.

البشر  لحقت اتتيديد التى ُتعدتقنيات الذكاء االصطناعي  خبلقية وتتمثؿ فىبالمعضبلت األ
التي تحمؿ « لدرونزا»مثؿ؛ « األنظمة القتالية المستقمة»في الحياة، ويتضح ذلؾ في حالة 

مشكبلت التعمـ اآللي ، والسيارات ذاتية القيادة، و أسمحة، أو الروبوتات المقاتمة الموجودة
 .احتمالية تعمـ الدروس الخاطئةو 

الفكرية" بدرجة  الممكية وحماية الرقمي لمتعامؿ القانونية الموائح جاء تحدى "ايجاد 
الجرائـ اإللكترونية مف ت فى نتائجيا أف التى أكد (ٕٚٔٓإيجابية متوسطة، دراسة )حسف، 

إلى أنو مف  ( أشارت إلى ٕٕٓٓأبرز مخاطر الثورة الصناعية الرابعة، دراسة )الدىشاف، 
وعدـ تداعيات الثورة ما يتعمؽ بالخصوصية واألماف وكذلؾ تداعيات تمؾ الثورة عمى التنوع 

التعميـ العالى وضع أطر ولوائح  أو المساواة، وذلؾ يحتـ عمى منظومة اإلنصاؼوعدـ التمييز 
  وقوانيف لمتعامؿ الرقمي وحماية الممكية الفكرية مف القرصنة.

وجاء تحدي "تأىيؿ كوادر بشرية قادرة عمى التعامؿ مع تكنولوجيا العصر الرقمي"  
بدرجة سمبية، مما يؤكد أنو ال يمثؿ صراًعا كبيرًا لمنظومة التعميـ العالى، حيث أف المورد 

ي لدييا يمتمؾ القدرة عمى تحسيف الميارات الناعمة والتي ال يستطيع امتبلكيا الروبوت البشر 
أو ال تتوافر فى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وذلؾ يشير إلى قدرتنا عمى مواجية ىذا 

تطوير الميارات التى أكدت عمى ضرورة  (ٜٕٔٓالتحدى. وىذا يتفؽ مع دراسة )الشيري،
بلب بما يتناسب مع متطمبات الثورة الصناعية الرابعة، وتختمؼ مع دراسة الناعمة لدى الط
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التي أشارت إلى أنو يتوقع فى المستقبؿ رؤية تقنيات قادرة عمى التفاعؿ مع  (ٕٚٔٓ)حسف، 
 اإلنساف بشكؿ أكبر مف خبلؿ امتبلكيا صفات بشرية.

مما يؤكد أنو ال  وبنفس الدرجة مف السمبية جاء تحدى" محاكاة التفكير اإلنساني"، 
يمثؿ صراًعا كبيًرا لمنظومة التعميـ العالى فى الوقت الحالى ولكنو يمكف أف يتـ التكيؼ معو 

( التى توصمت إلى ٕٚٔٓوالتوازف فى المياـ بينو وبيف االنساف، وتتفؽ مع دراسة )حسف، 
ات نماذج بدأت تظير منذ عدة سنو  أف التطور التقني الكبير الذي تشيده البشرية حالًيا،

ألنظمة تقنية قادرة عمى توفير المساعدة والدعـ لئلنساف كالروبوتات المتعاونة معو. وتختمؼ 
( إلى أف عصر الثورة الصناعية الرابعة يستخدـ نظـ تفاعمية  ٕٚٔٓ) إسماعيؿ،مع دراسة 

جو مت بحيث تحاكي تفكير الخبير البشري، وىذه النظـ توامَ مبنية عمى الحاسبات اآللية، وصُ 
 مؤسسات التعميـ العالى بتحدى جديد، يتمثؿ فى محاكاة المعمـ وتمثيؿ معرفتو وخبرتو.

التعمـ مدى الحياة( تتيح  -دعـ سياسات جديدة )التعمـ عف بعد وجاء تحدى" 
" بدرجة سمبية، مما يؤكد أنو ال يمثؿ صراًعا كبيًرا  التعميـ لمجميع باستخداـ التكنولوجيا

الى فى الوقت الحالى، وذلؾ ألف المجتمع الجامعي يقدـ العديد مف برامج لمنظومة التعميـ الع
أو عف طريؽ برامج تكنولوجية مثؿ برنامج  Moodleالتعمـ عف ُبعد مف خبلؿ منصة 

Zoom   وغيرىا، كما أف تعرض المجتمع الكوني لفيروس كورونا أصبح التعمـ عف ُبعد
مجتمع الجامعي تنمية ميارات الكوادر البشرية بو إجبارًيا وليس اختيارًيا، وذلؾ يتطمب مف ال

أنو مف أحد  التى أظيرت (ٜٕٔٓلمواكبة ىذا التحدى، وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة )لطفي،
متطمبات تحوؿ الجامعات المعاصرة نحو جامعات الجيؿ الرابع فى ظؿ الثورة الصناعية الرابعة 

تطوير البنية التحتية التكنولوجية التي تمكف ىو قدرتيا عمى نشر ثقافة التعمـ مدى الحياة، و 
 مف التعمـ المستمر وجعؿ التدريب ممكًنا فى أى وقت وأى مكاف.
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 (انقذسح انزُبفسُخ نهزقُُبد انزكُىنىجُخ فً رؼضَض رذذَبد انثىسح انصُبػُخ انشاثؼخ .شكم سقى ) 

 انًصذس: إػذاد انجبدثبٌ ثبسزخذاو ثشَبيج يُكًبك

السابؽ تحديد قدرة التقنيات التنافسية التي تعزز تحدياتيا، ويتضح مف الشكؿ  
فنجد أف تقنية "إنترنت األشياء " حصمت عمى درجة إيجابية لقدرتيا عمى تعزيز تحديات الثورة 

بنفس الدرجة مف التنافسية، ويمييا تقنية "الواقع الصناعية الرابعة، ويمييا تقنية " األتمتة" 
رة تنافسية متوسطة فى تعزيز تحديات الثورة الصناعية الرابعة، االفتراضي" التي جاءت بقد

وحصمت التقنيتيف "حوسبة سحابية" و "الروبوتات" عمى درجة سمبية، مما يؤكد أف قدرتيا فى 
 دعـ تنافسية الثورة الصناعية الرابعة ليست بالدرجة العالية.

عمى منظومة التعميـ ومما سبؽ يتضح لمباحثاف أف الثورة الصناعية الرابعة تفرض  
العالى العديد مف التحديات مف خبلؿ عدة تقنيات فاعمة فى مقدمتيا إنترنت األشياء واألتمتة 

ف المجتمع التعميمي قد يستجيب مستقببًل لوجود الروبوتات أوالواقع االفتراضي، كما 
متاحة عمى اإللكترونية، كما أنو إذا تـ وضع قوانيف حاكمة لسرية المعمومات والبيانات ال

 السحابة االلكترونية فقد يمجأ البعض إلى التكيؼ معيا.
واستخبلصًا لمنتائج السابقة، إنو ليس مف الذكاء العممي فى الجزء االستبصاري  

معرفة المستقبؿ فحسب، بؿ مف الممكف أف نتصور العقود األجمة ونضع تصورًا بديبًل ليا، 
 لبناء مستقبؿ منظومة التعميـ العالي.

 -يذا المعنى، سيقـو الباحثاف باستخداـ المتغيرات المفتاحية الرئيسة) الطبلبوب 
المقررات  -بنية تحتية وتكنولوجية -حوكمة وتوجو استراتيجي -بحث عممي  -المعمـ

البيئة  –الشراكات المجتمعية  –القيـ الجامعية  -نقؿ المعرفة واالبتكار -والبرامج الدراسية
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الخريجيف ( التي تـ التوصؿ إلييا باستخداـ تحميؿ ميكماؾ  -لمالية الموارد ا –االفتراضية 
MicMac والتي تشير إلى قدرة المنظومة عمى ديناميكية التشكيؿ معًا، ومع المؤسسات ،

األخرى فى النظاـ القومي والدولي، لتكوف قادرة عمى تعزيز أىدافيا االستراتيجية فى مواجية 
 –األتمتة  -الرابعة والتي تـ تحديد عوامميا )إنترنت األشياء القوى الفاعمة لمثورة الصناعية

، Mactorالواقع االفتراضي( مف خبلؿ استخداـ تحميؿ ماكتور  -الروبوتات -حوسبة سحابية
والتي تشير إلى التحوالت التكنولوجية الكبيرة التي سوؼ تتـ فى البيئة االجتماعية 

 مستفيديف.واالقتصادية مستقببًل، وتغير احتياجات ال
وىذه التحوالت يقابميا الباحثاف بوضع سيناريوىات مستقبمية مقترحة لمتعامؿ  

معيا، فقد يرفض المستفيديف ىذه القوى )سيناريو التوجو لمماضي( أو إتاحتيا )سيناريو 
 قيادة التكنولوجيا( أو التكيؼ معيا )سيناريو قيادة المجتمع(. 

 خاوًطا: الطيٍازيوِات املكرتحة:

بديمة لممستقبؿ فى مدى زمنى ال التصوراتمجموعة مف الباحثاف فى ىذا الجزء ـ يقد
(، وذلؾ انطبلقًا مف الواقع الحالى لممشكمة موضع البحث، ومف ٖٕٓٓ - ٕٕٔٓمحدد )

الرئيسة الفعالة التي يمكف مف خبلليا مواجية  المفتاحية منطمقات تحميؿ ميكماؾ لممتغيرات
أولوياتيا مف خبلؿ أسموب  لرابعة وتحدياتيا التي تـ تحديداعية المثورة الصن القوى الفاعمة
تنافسيتيا مع منظومة التعميـ العالى مف خبلؿ مدى و    Advanced  SOWTسوات المتقدـ

قيادة  –، يقترح الباحثاف ثبلثة سيناريوىات ىي )التوجو لمماضي Mactorتحميؿ ماكتور 
 ذا الجزء بناء ثبلثة سيناريوىات وىي:ويتـ فى ى. قيادة المجتمع( –التكنولوجيا 

 ضيٍازيو التودْ لمىاضي: -1

كثر احتمااًل إذا ما استمرت األوضاع الراىنة فى المستقبؿ بؿ والمزيد ىو السيناريو األ 
فى األوضاع والتخمؼ والرجوع إلى الوراء أكثر فأكثر وعدـ ظيور أى  رمف التردي والتدىو 

مما ينعكس سمًبا عمى تحقيؽ تكافؤ الفرص التعميمية تغيير يذكر يمكف أف يكوف دافًعا 
  بالتعميـ الجامعي المصري.

وتعتمد الفكرة األساسية ليذا السيناريو عمى اإلبقاء عمى الوضع القائـ لمنظومة التعميـ 
 الجامعي، وتجنب إحداث تغيير كبير فى تطوير الواقع الحالى:
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 فسضيات ضيٍازيو التودْ لمىاضي:-أ

ستعداد الكافى لدى الجامعات الحكومية بالتعميـ العالى المصري لمتعامؿ مع غياب اال -
 تحديات الثورة الصناعية الرابعة.

 استمرارية السياسات الحاكمة لنظـ التطوير بالجامعات المصرية كما ىي دوف تغيير. -
 استمرار القائميف عمى إدارة النظـ التعميمية بالكميات بنفس الفكر التقميدي. -
االبقاء عمى الييكؿ التنظيمي اليرمي الذي ال يسمح بمشاركة العامميف واألطراؼ المعنية  -

رات المؤسسية، واالتصاؿ العنكبوتي بيف المستويات التنظيمية اقر الفى صنع 
 بالمنظومة التعميمية.

االستفادة الشكمية مف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة فى دعـ استراتيجيات التعميـ  -
 لتعمـ الجامعي.وا

عضاء ىيئة التدريس التغيير ورفضيـ لمتطمبات الثورة الصناعية مقاومة السادة أ -
 الرابعة.

والئحتو التنفيذية  ٕٜٚٔ( لسنة ٜٗاستمرار العمؿ بقانوف تنظيـ الجامعات رقـ ) -
 المعدلة. في حيف تعمؿ الجامعات الخاصة بقوانيف أخري مختمفة.

 ْ لمىاضي :وؤشسات الطيٍازيو التود-ب

فى ىذا الجزء تـ استخبلص عدة مؤشرات مف اإلطار النظرى لمبحث، والتحميؿ 
 لمنظومة التعميـ العالى، وفيما يمي تفصيبًل ليا:

 :الطالب 

ى استرجاع المعمومات استمرار سمبية الطبلب فى العممية التعميمية واعتماده عم- 
 كاديميةلمحصوؿ عمى أعمى الدرجات األ 

 ـ بديمقراطية الرأى لدى الطالب ومشاركتو فى صنع القرار التعميمي.ضعؼ االىتما-
فرد ليس لمجيوداتو الخاصة ولكف استمرار الفكر الخاطىء المرتكز عمى أف نجاح ال-

 نتماءه لممؤسسة.إل 
مف خبلؿ استمرار الطبلب بالقاعات التدريسية التقميدية وقمة السماح ليـ بالمشاركة -

 لكترونية عبر اإلنترنت.اإل المنتديات أو البرامج 
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 املعمي: 
يظؿ المعمـ غير ُمِمـ بمتغيرات الثورة الصناعية الرابعة ومتطمبات تطبيقيا فى العممية -

 التعميمية.
إغفاؿ المعمـ لتوظيؼ تقنيات الثورة الصناعية الرابعة فى العممية التعميمية ودمجيا مع -

 الطرؽ التقميدية.
 قاف التكنولوجيا فى نظاـ تقييـ أداء عضو ىيئة التدريس.استمرار ضعؼ تطبيؽ معيار ات-
 :البحث العممي 

بحاث العممية  لمسادة أعضاء ىيئة التدريس عف مجاؿ التكنولوجيا ومتغيرات عد األبُ -
 الثورة الصناعية الرابعة.

استمرار رفض التعاوف الدولى فى بحوث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتثميف البحوث -
 دية.الفر 

 احلونىة والتودْ االضرتاتيذي: 
 استمرار ضعؼ مستوى سف القوانيف لضماف قانونية التعاقد بالطرؽ اإللكترونية.-
 ميف البرمجيات التقنية وقواعد البيانات.أاستمرار ضعؼ مستوى سف القوانيف لضماف ت-
صنع تظؿ الجامعة غير قادرة عمى صناعة القرارات التى تحرؾ المجتمع الصناعي، وت-

 القرارات بواسطة الشركات الصناعية المنتجة.
اعتقاد القيادات اإلدارية بأف استخداـ تقنيات الثورة الصناعية الرابعة يؤثر عمى مياميـ -

 الوظيفية.
 استمرار الحفاظ عمى التعامبلت الداخمية والقومية، ورفض التفاعؿ اإلقميمي والعالمي.-
معي كما ىي دوف تغيير، ورفض ما يتعمؽ بتطبيؽ تظؿ السياسات الحاكمة لمتعميـ الجا-

 سياسات فمسفة الثورة الصناعية الرابعة.
 والتهٍولودية التحتية البٍية: 

استمرار ضعؼ ربط كافة الجامعات الحكومية بشبكات الحاسب، وضعؼ إنشاء موقع -
 إلكتروني موحد لمجامعات المصرية.

 تطمبات التقنية العصرية.وجود جامعات تقميدية بطيئة فى التكيؼ مع الم-
 تظؿ البنية التحتية والتكنولوجية غير متطورة لمجامعات الحكومية.-
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 وجود بنية تحتية غير مستوية التطوير .-
 ال تضع الجامعات المصرية البنية التكنولوجية فى أولوياتيا التعميمية.-
 تطبيقات والبرامج االلكترونية.الصعوبة تعريب -
  الدزاضيةاملكسزات والرباور: 

 البعد عف المقررات اإللكترونية والتفاعمية .-
مقررات ال تركز عمى ميارات التفكير واالبتكار لدى الطبلب، وال تنمى ميارات االتصاؿ -

 بينيـ.
مقررات ال تتضمف إجراءات لممارسة بعض األنشطة اإللكترونية مع الطبلب داخؿ -

 ة.نشطة إلكترونية منزليأالقاعات التدريسية أو 
 وجود مقررات ال ترتبط باحتياجات المستقبؿ اإللكترونية.-
 ٌكن املعسفة واالبتهاز: 

ضعؼ آليات اإلبداع المعرفي، واالعتماد عمى النقؿ الروتيني مف المصادر الثانوية، وقمة -
نتاج المعرفة العممية ذات األصالة العممية.  االعتماد عمى التأليؼ وا 

 صطناعي واألتمتة.ضعؼ تدعيـ تطبيقات الذكاء اإل-
 الكيي اجلاوعية: 
 نسانية غير ميمة.استمرار االعتقاد بأف العموـ االجتماعية واإل  -

 اختبلؿ قيـ التوازف بيف الحياة والعمؿ. -

 وجود ممارسات غير أخبلقية الستخداـ تقنيات الثورة الصناعية الرابعة. -

 لعادات.وجود فكرة أف التقدـ التكنولوجي يقضي عمى الجوانب الروحية وا -
 :الشراكات المجتمعية 

استمرار األنشطة المجتمعية اليامشية، واعتمادىا عمى األنشطة الوقتية التى تفتقر إلى -
 االستدامة.

ضعؼ ارتباطيا باحتياجات أصحاب المصمحة الخارجييف فى مجاؿ التفاعؿ اإللكتروني -
 وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

 تمع المحيط.انفصاؿ األكاديميف عف المج-
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لكترونية يمكف مف خبلليا تدعيـ استخداـ إنتاج برمجيات ضعؼ مشاركة الجامعة فى إ-
 تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

 :البيئة اإلفرتاضية 

 استمرار تقديـ الخدمات الجامعية بشكؿ ورقى وروتيني بعيًدا عف االستخداـ الرقمي.-
 ممية التعميمية بشكؿ تقميدي.كاديمية المتعمقة بالعتقديـ األنشطة األ -
ضعؼ التعامؿ مع تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بحجة أنيا تزيد مف متابعي التكنولوجيا -

 والمتقاعسيف.
يظؿ تعامؿ الطبلب وأعضاء ىيئة التدريس والعامميف داخؿ المؤسسة الجامعية مف خبلؿ -

 المعامبلت الورقية وليس اإللكترونية.
 يمية شاقة وغير داعمة لئلنجاز التعميمي لمطبلب.تظؿ البيئة التعم-
 :الموارد المالية 

يظؿ اإلنفاؽ فى التعميـ الجامعي عمى األنشطة البعيدة عف تقنيات الثورة الصناعية -
 الرابعة.

قمة المخصصات المالية البلزمة لتدريب القيادات الجامعية والعامميف عمى كيفية التعامؿ -
 ية الرابعة.مع تقنيات الثورة الصناع

 الرابعة. ضعؼ الميزانية المخصصة لدعـ البحوث فى مجاؿ تقنيات الثورة الصناعية-
دارييف عمى االلتحاؽ بالبرامج التدريبية فى مجاؿ قمة الحوافز المادية لتشجيع اإل-

 التكنولوجيا.
 اخلسجيني: 

 افتقار الخريجيف لميارات متطمبات الثورة الصناعية الرابعة .-
تقاد بأف التعميـ فى ظؿ الثورة الصناعية الرابعة مف أجؿ الوظائؼ وليس مف يظؿ االع-

 أجؿ القيـ أو المعرفة.
 لى تمبية احتياجاتو.إضعؼ قابمية سوؽ العمؿ لخرجي الجامعات المصرية الفتقارىـ -
 النتائج المتوقعة لسيناريو التوجو لمماضي: -جػ
لرابعة فى العممية التعميمية بالتعميـ الجامعي ضعؼ تطبيؽ تقنيات الثورة الصناعية ا استمرار-

 فى مصر.
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استمرار معارضة أعضاء ىيئة التدريس لتطبيؽ التكنولوجيا فى األعماؿ األكاديمية -
 واإلدارية.

تراجع دور الجامعات فى القياـ بأدوارىا المستقبمية المتعمقة بتحديات الثورة الصناعية -
 الرابعة.

ت الجديدة التى لـ تكف موجودة مف قبؿ؛ مثؿ: ضعؼ قدرة ظيور العديد مف المشكبل -
ندماج فى المجتمع التقني، عزوؼ المجتمع طبلب وأعضاء ىيئة التدريس عمى اإل ال

عف مخرجات التعميـ الجامعي، ضعؼ الشراكة بيف المنظمات الصناعية والمؤسسات 
 الجامعية.

المختمفة مما يؤدي فى النياية تراجع تصنيؼ الجامعات الحكومية المصرية في التصنيفات -
 إلى تجاىميا ونفييا مف قبؿ المجتمع العربي واالقميمي والدولي.

 استمرار ضعؼ الخريجيف فى ميارات التعامؿ بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.-
 ضيٍازيو قيادة التهٍولوديا: -ٕ

شكؿ نفعي مف تعتمد الفكرة األساسية ليذا السيناريو فى وجود محاوالت لبلستفادة ب
التقنيات التي تفرضيا الثورة الصناعية الرابعة والتي تتحدد فى ىذا السيناريو بتقنيتيف ىما 
إنترنت األشياء والحوسبة السحابية والتي تـ التوصؿ إلييما مف خبلؿ تحميؿ ماكتور فى ربع 

ًصا، وسيتـ )اإلبداؿ واإلتاحة( واالستفادة مف بعض التحديات التي تفرضيا وتحويميا إلى فر 
التعامؿ فى ىذا السيناريو مع اثنيف مف التحديات ىما "توظيؼ التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتيا 
فى النظاـ التعميمي" الذي جاءت درجة تصارعو مع منظومة التعميـ الجامعي بدرجة ايجابية 

 مجميعل التعميـ تتيح( الحياة مدى التعمـ -بعد عف التعمـ) جديدة سياسات وتحدي "إيجاد
والذي جاءت درجة تصارعة مع منظومتنا التعميمية بدرجة سمبية بما  التكنولوجيا" باستخداـ

يشير إلى قدرة منظومتنا التعميمية عمى مواجيتو واالستفادة منو بشكؿ سريع، وتتـ عممية 
مواجية التحديات فى ىذا السيناريوعف طريؽ المتغيرات المفتاحية الرئيسة التي يقع معظميا 

البيئة  -البرامج والمقررات األكاديمية -ى ربعي القوة والمخرجات )البنية التحتية التكنولوجيةف
موارد مالية( والتي تـ  –شراكات مجتمعية  -نقؿ وابتكار المعرفة -البحث العممي -االفتراضية

 توصؿ إلييا مف خبلؿ تحميؿ ميكماؾ.
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 (0جذول سقى )

 َى قُبدح انزكُىنىجُبديج رذهُهٍ يُكًبك ويبكزىس فً سُُبس

 سُُبسَى قُبدح انزكُىنىجُب

يزغُشاد يُظىيخ انزؼهُى انؼبنً 

 )يُكًبك(

 رىجه اسزشارُجٍ اإلثذال واإلربدخ )يبكزىس(

رذذَبد انثىسح انصُبػُخ 

 انشاثؼخ
 رقُُبد انثىسح انصُبػُخ انشاثؼخ

 انجُُخ انزذزُخ انزكُىنىجُخ

 انجشايج وانًقشساد األكبدًَُخ

 االفزشاضُخانجُئخ 

 انجذث انؼهًٍ

 َقم انًؼشفخ واالثزكبس

 يىاسد يبنُخ

 ششاكبد يجزًؼُخ

 رىظُف انزكُىنىجُب

 صشاع ثذسجخ إَجبثُخ )ػبنً(

 إَزشد األشُبء

 دىسجخ سذبثُخ

 انزؼهى يذي انذُبح

 صشاع ثذسجخ سهجُخ )يُخفض(

 
 
 

 
 صراع

 بحث عممي

 
 قوة

 -البنية التكنولوجيا
  –كاديمية البرامج والمقررات اال 

 نقؿ االبتكار والمعرفة
 

 مخرجات
شراكات  -البيئة االفتراضية
 مجتمعية

 
 استقبللية

 
 

 
 

 ( رذهُم يُكًبك نسُُبسَى قُبدح انزكُىنىجب0شكم سقى )

 انًصذس: إػذاد انجبدثبٌ 

  

 التأثير

 االعتمادية
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 اإلبداؿ واإلتاحة
 إنترنت األشياء 
 الحوسبة السحابية

 
 الييمنة بالقوة

 

 
 السيطرة
 
 

 
 االستقبللية

 

 
 ( رذهُم يبكزىس نسُُبسَى قُبدح انزكُىنىجُب2شكم سقى )

 انًصذس: إػذاد انجبدثبٌ 

 فرضيات سيناريو قيادة التكنولوجيا:-أ

ببل  -االفتراض الرئيسي ليذا السيناريو مؤاده "النفعية مف التقنيات التكنولوجية وتوظيفيا
تاحتيا لجميع األفراد"، والشكؿ التالي  -روح  يوضح طبيعة ىذا االفتراض:وا 

 
 

 
 اإلتاحة

 إتاحة التعميـ العالى لمجميع تكنولوجًيا
 

 
 اإلنسانية

 التعميـ العالى إلنسانية أفضؿ

 
 النفعية

 تعميـ عالى ببل روح
 

 
 التكيؼ

 التعميـ العالى مع التكيؼ اليقظ

 
 Yousf,2018, P.21( سُُبسَى قُبدح انزكُىنىجُب، انًصذس: 8شكم سقى )

 اإلنسان

 عالى تعليم

 التكنولوجيا على قائم 
  عالى تعليم
 بالمجتمع مذفوع

 اآللى اإلنسان

 التأثير

االعتما

 دية
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 يتفرع منو عدة فرضيات ىي:و  
إبداؿ الطرؽ التعميمية التقميدية بالطرؽ التكنولوجية وتوظيؼ تقنيات الثورة الصناعية  -

 الرابعة فى العممية التعميمية بالجامعات المصرية.
إتاحة التعمـ مدى الحياة لمطبلب والخريجيف مف خبلؿ استخداـ إنترنت األشياء والحوسبة -

 السحابية.
 عي المجتمع المحمى بأىمية التفاعؿ الحقيقي مع تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.زيادة و -
 توافر البنية المادية والتكنولوجية .-
 توافر تعميـ تكنولوجي دولى يتفاعؿ مع التعددية الثقافية وتنوع المجتمعات.-
 تذليؿ العقبات أماـ تطبيؽ تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.-
 لثورة الصناعية الرابعة فى البحث العممي.دمج تقنيات ا-
 بتكار والموىبة.دعـ سياسات اإل-
 التحوؿ الرقمي لمبرامج والمقررات الجامعية.-
 إبداؿ الخدمات الجامعية التقميدية بالخدمات الرقمية.-
 وؤشسات ضيٍازيو قيادة التهٍولوديا:-ب

االصبلحات لؤلوضاع تعتمد مؤشرات ىذا السيناريو عمى احتماؿ إجراء مجموعة مف 
القائمة وذلؾ عف طريؽ اإلبداؿ واإلتاحة لمتكنولوجيا، وال يتـ إبداليا بشكؿ جذري ولكف 
يجاد  تدريجًيا، وذلؾ بيدؼ توظيؼ التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتيا بالفعؿ فى الواقع، وا 

األشياء سياسات جديدة لمتعمـ عف بعد والتعمـ مدى الحياة واالستفادة مف تقنيات إنترنت 
والحوسبة السحابية، يتضمف ىذا السيناريو توقع لصورة المستقبؿ نتيجة لتحسيف األوضاع 
الراىنة دوف أف يؤدي إلى إعادة ىيكمة اإلدارات الجامعية بشرًيا ولكف تكنولوجًيا. وفيما يمي 

 تفصيبًل ليا:
 :البٍية التحتية والتهٍولودية 

ية فى خدماتيا التعميمية والبحثية والمجتمعية التحوؿ الرقمي لمجامعات المصرية الحكوم-
 باستخداـ إنترنت األشياء والحوسبة السحابية.

 توافر البنية التحتية والتكنولوجية المتطورة فى الجامعات الحكومية المصرية.-
 لكترونيًا.إالربط الكمى لمجامعات المصرية الحكومية بشبكات اإلنترنت -
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 البنية التكنولوجية لمجامعات.التوجو لممشروعات التي تدعـ -
 :املكسزات والرباور الدزاضية 

 إتاحة المقررات اإللكترونية والتفاعمية.-
 دمج ميارات التفكير واالبتكار فى المقررات الدراسية.-
مقررات تتضمف إجراءات لممارسة بعض األنشطة اإللكترونية مع الطبلب داخؿ القاعات -

 نزلية.التدريسية أو أنشطة إلكترونية م
كاديمية آليات دمجيا فى البيئة األ وجود مقرر ثقافى عف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة و -

 والحياتية ألعضاء ىيئة التدريس والطبلب والعامميف.
السحابية فى تطبيؽ االختبارات االستفادة مف خدمات إنترنت األشياء والحوسبة  -

 .لكترونيةاإل 
 .التفاعمية الدوليةاإللكترونية و  وجود المقررات-
ستكوف ىناؾ طفرة برامجية كبيرة، وتوظيؼ إنترنت األشياء فى البرامج والمقررات -

 الدراسية.
لكتروني يجمع بيف األطر النظرية لممعرفة الرقمية لدى الطبلب إلى إوجود مقرر دراسي -

 .ة االتصاؿ مع األخريف إلكترونياً جانب جزء تطبيقى فى كيفي
راءات لممارسة بعض األنشطة اإللكترونية مع الطبلب داخؿ القاعات مقررات تتضمف إج-

 التدريسية أو أنشطة إلكترونية منزلية.
 :البحح العمىي 

إدراج متطمبات الثورة الصناعية الرابعة فى الخطط البحثية لمجامعات والبحث عف ما -
 بعدىا.

التكنولوجيا فى العممية بحاث العممية لمسادة أعضاء ىيئة التدريس بتطبيقات ارتباط األ-
التعميمية والمجتمعية، وعبلقتيا بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وما بعد الثورة 

 الرابعة.الصناعية 
إعادة النظر فى العمؿ الجماعي فى البحث العممي، وتثمينو فى المجاف العممية لترقية -

 نسانية.السادة أعضاء ىيئة التدريس خاصة فى العمـو اإل 
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( لحؿ STEMيؼ البحوث العممية التي تعتمد عمى منيج التكامؿ بيف العمـو )توظ-
 المشكبلت المجتمعية.

 تقديـ منح بحثية وتقييـ المتقدميف ليا وقبوليـ بشكؿ إلكتروني. -
و االستفادة منيا فى أتوظيؼ تكنولوجيا النانو وتطبيقاتيا فى المجتمع الجامعي البحثى -

 المجتمع المحيط.
 سفة واالبتهاز:ٌكن املع 

نتحاؿ العممي االلكتروني، والتوجو إلى التأليؼ الجماعي آليات كشؼ اإل االعتماد عمى -
 نتاج المعرفة العممية ذات األصالة العممية.ا  لكترونية و عمى المواقع اإل 

االعتماد عمى التأليؼ الجماعي اإللكتروني عبر اإلنترنت مف خبلؿ برامج الكترونية -
 مبتكرة.

 الجامعات ابتكارات وبراءات اختراعات جديدة غير مسبوقة فى المجتمع الجامعي.ستشيد -
 :الشسانات اجملتىعية 

لكترونية مع المؤسسات المجتمعية لكترونية عبر اإلنترنت والتوقيعات اإل إعقد شراكات -
 والشركات والمصانع، والتأكيد عمى األنشطة التي تحقؽ االستدامة.

والمصانع والشركات مف البرامج اإللكترونية وتصبح المحمى  تمبية احتياجات المجتمع-
 لكترونيًا وليست مستوردة.الجامعة منتجة إ

 كترونية التي تخدـ مصالحيا الداخمية.إنتاج بعض البرمجيات اإل مشاركة الجامعة فى  -
 :البيئة اإلفرتاضية 

 تصبح الجامعة جامعة تقنية ذكية.-
لكتروني وبيئة تفاعمية إمقة بالعممية التعميمية بشكؿ تقديـ األنشطة األكاديمية المتع-

 لكترونية.إ
 توصيؿ التعميـ ألى فرد محميًا أو قوميًا، وتذليؿ المعوقات.-
يزيد مف دافعيتيـ لكتروني لمطبلب بما لكترونية فى اإلرشاد اإل توظيؼ البيئة التعميمية اإل -

 نجاز األكاديمي.لمتعمـ واإل 
 حدة تجمع الطبلب واألساتذة واإلدارييف داخؿ المجتمع الجامعي.لكترونية واإوجود منصة -
 إتاحة التعميـ ألى فرد عمى المستوى اإلقميمي والعالمي إلكترونيًا.-
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 ا لمنجاح األكاديمي لدى الطبلب.عد شرطً لكتروني ويُ كاديمي اإل رشاد األ وجود مقرر لئل -
 عار فى متناوؿ اليد.جيزة التكنولوجية فى البيئات التعميمية بأستوفير األ-
 :املوازد املالية 

 لكترونية فى الجامعات المصرية مستقمة.وجود الئحة مالية لممخصصات اإل  -
تخصيص جزء مف الموارد الذاتية لمجامعات باإلنفاؽ عمى تطبيؽ تقنيات الثورة الصناعية -

 الرابعة.
عامميف عمى كيفية خصصات المالية البلزمة لتدريب القيادات الجامعية والتوفير المُ -

 التعامؿ مع تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
 زيادة الميزانية المخصصة لدعـ البحوث فى مجاؿ تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.-
زيادة الحوافز المادية لتشجيع اإلدارييف عمى االلتحاؽ بالبرامج التدريبية فى مجاؿ -

 التكنولوجيا.
بلزمة لتدريب القيادات الجامعية والعامميف عمى كيفية توفير المخصصات المالية ال-

 التعامؿ مع تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
 تخصيص ميزانية لتحفيز البحوث فى مجاؿ تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.-

 الٍتائر املتوقعة لطيٍازيو قيادة التهٍولوديا: -دـ
بة السحابية فى العممية التعميمية بالتعميـ شياء والحوسالبدء فى تطبيؽ تقنيات إنترنت األ-

 الجامعي فى مصر.
قابمية بعض أعضاء ىيئة التدريس لتطبيؽ إنترنت االشياء والحوسبة السحابية فى  -

 األعماؿ األكاديمية واإلدارية.
 .األشياءالتواصؿ بيف الطبلب وأعضاء ىيئة التدريس فى مف خبلؿ إنترنت  -
 .األشياءمات الصناعية والمؤسسات الجامعية مف خبلؿ إنترنت تفعيؿ الشراكة بيف المنظ -
تحتؿ بعض الجامعات الحكومية المصرية مراتب متقدمة في التصنيفات المختمفة عمى -

 قميمي باالستفادة مف خدمات الحوسبة السحابية.المستوى اإل
 ضيٍازيو قيادة اجملتىع: -3

محاوالت التكيؼ مع التقنيات التي  تعتمد الفكرة األساسية ليذا السيناريو فى وجود
ت الروبوتات واألتمتة تفرضيا الثورة الصناعية الرابعة والتي تتحدد فى ىذا السيناريو بتقنيا
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فتراضي والتي تـ التوصؿ إلييا مف تحميؿ ماكتور فى ربع )الييمنة( وربع )السيطرة( والواقع اإل
إلى فرًصا، وسيتـ التعامؿ فى ىذا واالستفادة مف بعض التحديات التي تفرضيا وتحويميا 

د عمى يّ شد، والتشرائع موّثقة لتكوف ُعرفًا عالمّياً إيجاد  السيناريو مع أربعة تحديات ىي "
" الذي جاءت درجة تصارعو مع منظومتنا التعميمية بدرجة فى العصر الرقمي أىّمّية األخبلؽ

والذي . ي وحماية الممكية الفكريةوتحدي " ايجاد الموائح القانونية لمتعامؿ الرقم ،ايجابية
تحدى " تأىيؿ كوادر بشرية و جاءت درجة تصارعة مع منظومتنا التعميمية بدرجة إيجابية، 

قادرة عمى التعامؿ مع تكنولوجيا العصر الرقمي" والذي جاءت درجة تصارعة مع منظومتنا 
واجيتو واالستفادة منو التعميمية بدرجة سمبية بما يشير إلى قدرة منظومتنا التعميمية عمى م

تحدى " محاكاة التفكير االنساني" والذي جاءت درجة تصارعة مع منظومتنا و بشكؿ سريع ، 
تتـ عممية ، و مواجيتوعمى التعميمية بدرجة سمبية بما يشير إلى قدرة منظومتنا التعميمية 

ؽ بقدرتو عمى التكيؼ عف طريؽ المتغيرات المفتاحية الرئيسة التي تتعمؽ باإلنساف وما يتعم
القيـ الجامعية(  –الحوكمة والتوجو االستراتيجي  –الخريج  –الطالب  –صناعة القرار )المعمـ 

 والتي تـ توصؿ إلييا ا مف خبلؿ تحميؿ ميكماؾ .
 ( 2جذول سقى )

 ديج رذهُهٍ يُكًبك ويبكزىس فً سُُبسَى قُبدح انًجزًغ

 سُُبسَى قُبدح انًجزًغ

يزغُشاد يُظىيخ انزؼهُى 

 انؼبنً )يُكًبك(

 رىجه اسزشارُجٍ انهًُُخ وانسُطشح )يبكزىس(

رذذَبد انثىسح انصُبػُخ 

 انشاثؼخ

رقُُبد انثىسح انصُبػُخ 

 انشاثؼخ

 انًؼهى

 انطبنت

 انخشَج

انذىكًخ وانزىجخ 

 االسزشارُجٍ

 انقُى انجبيؼُخ

 إَجبد ششائغ نهقُى

 إَجبد نىائخ ونقىاٍَُ

صشاع ثذسجخ إَجبثُخ 

 )ػبنً(

 ىربدانشوث

 األرًزخ

 انىاقغ االفزشاضٍ

 رأهُم كىادس ثششَخ

 يذبكبح انزفكُش اإلَسبٍَ

صشاع ثذسجخ سهجُخ 

 )يُخفض(
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 صشاع

دىكًخ  –يؼهى  -طبنت

قُى  -ورىجه اسزشارُجٍ

 جبيؼُخ

 

 قىح

 انزؼهُى انؼبنً إلَسبَُخ أفضم

 
 مخرجات

 تعميـ عالى ببل روح
 

 
 استقبللية
 معية مشروعات مجت –خريجيف 

 
 

 ( رذهُم يُكًبك نسُُبسَى قُبدح انًجزًغ9شكم سقى )

 انًصذس: إػذاد انجبدثبٌ 

 

 
 اإلبداؿ واإلتاحة

 
 

 
 الييمنة بالقوة
 الربوتات
 األتمتة

 
 السيطرة

 الواقع االفتراضي
 

 
 االستقبللية

 

 
 

 ( رذهُم يبكزىس نسُُبسَى قُبدح انًجزًغ11شكم )

 المصدر: إعداد الباحثان 
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 ضيات ضيٍازيو قيادة اجملتىع:فس-أ

"التكيؼ اليقظ مع التقنيات التكنولوجية المتاحة  ليذا السيناريو مؤاده االفتراض الرئيس
 (، والشكؿ التالي يوضح طبيعة ىذا االفتراض:Yousf,2018,P.21والتوجو إلنسانية أفضؿ")

 
 

 
 اإلتاحة

إتاحة التعميـ العالى لمجميع 
 تكنولوجًيا

 

 
 اإلنسانية

التعميـ العالى إلنسانية 
 أفضؿ

 
 النفعية

 تعميـ عالى ببل روح
 

 
 التكيؼ

التعميـ العالى مع التكيؼ 
 اليقظ

 
 

 Yousf,2018, P.21( سُُبسَى قُبدح انًجزًغ، انًصذس: 11شكم )

 ويتفرع منو عدة فرضيات ىي: 
 آنسنة الجامعات المصرية.-
 تنشيط النظـ البيئية لمتعميـ.-
 يات لممنظومة التعميمية مف أجؿ العالـ المتغير.وضع استراتيج-
 تأصيؿ القيـ المرتكزة عمى التكنولوجيا والكفاءة المرتكزة عمى األداء التعميمى الرقمي.-
 الطبلقة الرقمية لدى الطبلب والمعمميف.-
 الحوكمة اإللكترونية لمنظومة التعميـ العالى لبلستعداد لممستقبؿ.-
ت مرونة فائقة فى التعامؿ مع تحديات العصر الرقمي وتغيراتو وجود منظومة تعميمية ذا-

 السريعة.
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االستجابة السياسية لمتغيرات الرقمية وصناعة القرار الرقمي عبر مواقع الجامعات المصرية -
 بشكؿ جماعي.

 التركيز عمى الميارات التي ال يمكف استبداليا باآللة.-
 وؤشسات ضيٍازيو قيادة اجملتىع:-ب

لسيناريو يفترض التحوؿ التعايش مع الروبوتات والبرامج الذكية التي تحاكي فى ىذا ا
إلى حد ما التفكير البشري واالستفادة مف تطبيقات الواقع االفتراضي فى منظومة التعميـ 

 العالى بالجامعات المصرية. وفيما يمي توقع لصورة المستقبؿ فى ضوء االفتراضات السابقة:
 الطالب: 

 ـ الشخصي المفتوح عبر المنصات التعميمية. إتاحة التعمي-
االيجابية لمطبلب والتفاعؿ االلكتروني عبر منصات التعمـ االلكترونية والتفاعؿ مع -

 الربورتات االلية المدمجة فى العممية التعميمية.
لكتروني والمقاءات قرار السياسي مف خبلؿ التصويت اإل مشاركة الطبلب فى صنع ال-

 .األشياءنترنت إ االلكترونية عبر
 .نجاحو لو وليس لمجيودات األخريفإعطاء الفرصة لمطالب عمى أف -
 فتراضية.إف مف خبلؿ فصوؿ توافر نمط التعمـ ببل جدرا-
 املعمي: 

 استخداـ المعمـ لؤلدوات التقنية لمبرامج الذكية فى العممية التعميمية.-
المعمومات البسيطة وليست  قبوؿ استبداؿ المعمـ فى بعض التدريبات المرتبطة ببعض-

 المعقدة، والمرتبطة ببعض العمميات الحسابية .
تعمؿ الروبورتات فى القاعات الدراسية كمساعد فى العممية التعميمية أو تقييـ الطبلب فى -

 االمتحانات الشفية.
 االستفادة مف تقييـ الطبلب عبر انترنت الموبيؿ أو الحاسب االلى.-
عضو ىيئة التدريس فى العممية  لتكنولوجيا فى نظاـ تقييـ أداءتطبيؽ معيار اتقاف ا -

 كاديمية وفى الترقي األكاديمي.األ 
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 احلونىة والتودْ االضرتاتيذي: 
توضيح القوانيف الممزمة لتأميف البرمجيات التقنية المتعمقة بأتمتة العمؿ المعرفي وقواعد  -

 البيانات االلكترونية.
اـ التقنيات التكنولوجية، المتعمقة بالمحاسبية فى استخد إعبلف التشريعات القانوينة-

 تات وغيرىا.والربو 
 استخداـ تطبيقات الواقع االفتراضي وحدوث التفاعؿ بيف اإلنساف واأللة. -
 لكترونية وتوزيع السمطات عمى جيات مختمفة.جباري إلى البلمركزية اإل التحوؿ اإل-
 سياسات الحاكمة لذلؾ.التعامبلت العالمية بشكؿ تقني، ووضع ال -
وضعو السياسي مف خبلؿ التصويت تحقيؽ الحتمية الذاتية بأف الشعب يحدد بنفسو -

 لكتروني.اإل 
 :الكيي اجلاوعية 

 التأكيد عمى الممارسات األخبلقية لمروبوتات. -

 ندماج معيا.امؿ اإللكتروني مع الروبوتات واإل تاصيؿ قيـ التع -

 ى دوؿ العالـ.تأصيؿ فكرة العولمة اإللكترونية لد -
 :الخريجيف 

 وجود خريجيف متخصصيف فى التعميـ التقني االحترافي.-
لة مثؿ االتصاؿ والتواصؿ العاطفى وميارات يف يمتمكوف ميارات ال تمتمكيا اآلخريج-

 التفاوض واإلقناع.
و المؤسسات التعميمية أو التعييف بشكؿ شخصى أوجود أنظمة التعييف المؤقتة بالشركات -

 نترنت.المصمحة بالمجتمع مف خبلؿ اإل حاب ألص
 الٍتائر املتوقعة لطيٍازيو قيادة اجملتىع: -جػ

 وجود صيغ ونماذج لجامعات تقنية وذكية.-
 التطبيؽ الكمى لمتكنولوجيا فى األعماؿ األكاديمية واإلدارية لدى أعضاء ىيئة التدريس. -
 ممية التعميمية والبحثية.التفاعؿ الرقمي بيف الطبلب وأعضاء ىيئة التدريس فى الع -
 جامعات رائدة إلكترونيًا لممنظمات والشركات والمصانع المجتمعية فى المجاؿ التقني. -
 جامعات رائدة فى التسويؽ اإللكتروني لخدماتيا التعميمية والمجتمعية.-
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وجود روبورتات آلية تعمؿ جنبًا إلى جنب مع اإلنساف فى األعماؿ اإلدارية والتعميمية  -
 البحثية أيضًا.و 
 توافر قوانيف وسياسات تحكـ العمؿ البينى مع الروبوتات المتقدمة فى الجامعات المصرية.-
رطجُقبرهب فً دُبرُب خالقً السزخذاو رقُُبد انثىسح انصُبػُخ انشاثؼخ نزُظُى أيُثبق وجىد  -

 .ثبس انسهجُخ نهبوانذذ يٍ األ
نو إت الييكمية يرى الباحثاف ىات جوديو فى سينار رؤى فى ضوء ماتـ عرضو مف و 

بيف سيناريو قيادة التكنولجيا عمى سيناريو واحد ويقترحاف الدمج  دمف الصعب االعتما
يا لما يتمتعاف بو مف مميزات تجمع بيف استخداـ التكنولوج انظرً وسيناريو قيادة المجتمع 

الفرص التى مف ستفادة االثورة الصناعية الرابعة بما يتيح نحو مواكبة ال والتوجو ،واالنسانية
 ف تترتب عمى ذلؾ.أات التى يمكف دالتيدي وتجنب ،لممجتمع الجامعى ياف تقدميا تقنياتأيمكف 
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