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 مستخلص البحح :

رؤيػػة مسػػتقبمية لتطػػوير معػػايير اعتمػػاد الجامعػػات وضػػ   البحػػث الحػػالى إلػػ  ىػػدؼ
المػػنيا الوصػػاى، الػػذ  يعبػػر ، واسػػتمدـ المصػػرية فػػى ضػػوا تحػػديات النػػورة الصػػناعية الرابعػػة

أعضػاا  مػف عف تحميؿ وتشميص الظاىرة والكشؼ عف جوانبيا، وتمنمت عينة البحث فى عدد
سػػتجابة عمػػ  أدوات البحػػث والتػػى ىيئػػة التػػدريس بػػبعض الجامعػػات المصػػرية الػػذيف  ػػاموا باإ

المعػػايير التعميميػػة الحاكمػػة اسػػتبانة  - النػػورة الصػػناعية الرابعػػة تحػػدياتاسػػتبانة تمنمػػت فػػى  
النػػورة  اسػػتبانة متطمبػػات مواجيػػة تحػػديات - عتمػػاد الجامعػػات المصػػريةالمقترحػػة المزمػػة ا
لنػػورة الصػػناعية الرابعػػة ا تحػػدياتوأبػػرز نتػػائا البحػػث تمنمػػت فػػى  حصػػر  (،الصػػناعية الرابعػػة

والتػػى تعػػد ضػػرورة فػػى ا تػػراح بعػػض المعػػايير التعميميػػة الحاكمػػة المقترحػػة المزمػػة اعتمػػاد 
الجامعػػات المصػػرية مػػف وجيػػة نظػػر أعضػػاا ىيئػػة التػػدريس بالجامعػػات المصػػرية، الصػػيا ة 

ديات المقترحػػة لممعػػايير التعميميػػة الحاكمػػة لمجامعػػات المصػػرية والتػػى تسػػيـ فػػى مواجيػػة تحػػ
 الرؤيػػة المسػػتقبمية المتمنمػػة فػػى متطمبػػات مواجيػػة تحػػديات، وضػػ  النػػورة الصػػناعية الرابعػػة
والتى  د تسيـ فى تاعيؿ المعايير التعميمية الحاكمة المقترحػة اعتمػاد النورة الصناعية الرابعة 

ى التةكيػػد عمػػ  تبنػػ  الػػرؤب المسػػتقبمية التػػى تبنػػ، وأوصػػ  البحػػث بةىميػػة الجامعػػات المصػػرية
عم  أسس عممية فى تطوير مؤسساتنا التعميمية الجامعيػة و بػؿ الجامعيػة لمواجيػة التحػديات 

ضػرورة التبػادؿ األكػاديمى والمينػى بػيف الجامعػات التةكيػد عمػ  المتمحقة لمنورات الصناعية، و 
 المحػاؽ بقطػار التقػدـ الػدولى مػف مػمؿ متابعػة تطػوراتالمصرية والجامعات األجنبية؛ كى يتـ 

 .وما تحققو مف احتياجات لمشعوب عم  وجو البسيطة نورة الصناعية الرابعةال

 (النورة الصناعية الرابعة -عتماد اامعايير  - رؤية مستقبمية الكممات الماتاحية 
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A Future Vision for Developing Egyptian Universities Accreditation 

Standards Based on The Fourth Industrial Revolution Challenges 

Dr. Maha Muhammad Ahmad Muhammad Abdulkader 

Assistant Professor of Foundations of Education 

Faculty of Education for Girls (Cairo) – Al-Azhar University 

 This study aimed to propose a future vision for developing Egyptian 

universities accreditation standards based on the challenges of the Fourth 

Industrial Revolution. The study utilized the descriptive approach to analyze 

and diagnose the phenomenon and discover its dimensions. A number of 

faculty members at the Egyptian universities participated in the study by 

responding to the study tools, namely, a questionnaire of the Fourth Industrial 

Revolution challenges, a questionnaire of the proposed ruling educational 

standards that are needed for Egyptian university accreditation, and a 

questionnaire of the requirements needed for confronting the Fourth Industrial 

Revolution challenges. The results identified the challenges of the Fourth 

Industrial Revolution, which are necessary in suggesting some proposed ruling 

educational standards necessary for accrediting Egyptian universities from the 

viewpoint of faculty members at the Egyptian universities. The results also 

revealed the proposed format of educational standards governing Egyptian 

universities that contribute to confronting the challenges of the fourth industrial 

revolution, as well as the proposed future vision of requirements to confront 

the challenges of the Fourth Industrial Revolution, which may contribute to 

activating the proposed ruling educational standards for accrediting Egyptian 

universities. The study recommended the need to adopt future visions based on 

scientific principles for developing our pre-university and  university education 

institutions to overcome the successive challenges of industrial revolutions, and 

to emphasize the need for academic and professional exchange between 

Egyptian universities and foreign universities in order to catch up with the 

international progress by following the developments of the Fourth Industrial 

Revolution and the needs it fulfills for people on the earth. 

 Keywords: Future Vision, Accreditation Standards, Fourth Industrial 

Revolution 
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ت متمنمة فى انمااض اإنتاجية، تواجو مؤسسات التعميـ العالى موجة مف التحديا
تحسيف مستويات وجب لمواجية ىذه التحديات ليب  ير فعالة لتحقيؽ األىداؼ، و تبنى أساو 

ذلؾ عف طريؽ تحقيؽ عدد مف الاوائد مؤسسات التعميـ العالى مف التميز، و تمكيف و  الجودة
فى ىذا اإطار عم  مؤسسات ، و المتمنؿ فى الطالبأىميا تحسيف مستوب جودة المنتا و 

حد المطوات الرئيسية لتبنى التعميـ العالى أف تعمؿ عم  ترسيخ نقافة الجودة بيف األفراد كة
ئدة بيف أفراد المعتقدات التنظيمية الساذلؾ أف تغيير المبادئ والقيـ و  إدارة الجودة الشاممة،
فى مدمة  دورا بارزا   تؤد جعميـ ينتموف إل  نقافة تنظيمية جديدة المؤسسة الواحدة و 

 .مؤسسات التعميـ العالىتوجيات الجديدة فى التطوير لدب ال
ونظـ التعميـ الجامعية وماصة الحكومية يصعب أف تكسب مريجييا ميارات سوؽ 
العمؿ التى تارضيا تحديات النورة الصناعية الرابعة، فيناؾ اجتماع عم  تسارع وتيرة الحياة 
والتقدـ العمم  الذب يجعؿ الكنير مف المعارؼ المكتسبة متقاربة، وسرعاف ما تصبح  ير 

ت النورة الصناعية الرابعة، ومف ىنا تكمف أىمية مراجعة معايير ممئمة لمواكبة متطمبا
معرفية متغيرة، فالطالب ف   ليتمكف مف التة مـ م  بيئة ؛جامعىاعتماد مؤسسات التعميـ ال

لتصبح أكنر  ؛عصر النورة الصناعية الرابعة بحاجة إل  إعادة تصميـ البراما التعميمية
) .Tavis Dمواامة لعصر النورة الصناعية الرابعة وما يرتبط بيا مف األعماؿ اإلكترونية

), 2016Jules. 
وتعد مؤسسات التعميـ الجامعى المنتا األصيؿ لممعرفة، وتطبيقاتيا، وتعاظـ 
عداد النمب ف   يادة  مسئولياتيا؛ فرسالة الجامعة المتميزة ف  مجاؿ المعرفة والاكر، وا 
المجتم  وادارة أنشطتو، تمؾ ى  طبقة النمبة المعروفة بالعمماا ويطمؽ عمييا عمماا 

 (. 4222المعرفة زاىر، 
مف ممؿ تزويد األفراد بالمعرفة والميارات  تعظيـ دور رأس الماؿ البشر ت  ويتة

المشاركة فى ممؽ عالـ أكنر مساواة وشمولية ، ومف المزمة لمواجية التحوات النظامية
واستدامة، ومف نـ تساىـ عممية تطوير المنظومة األكاديمية فى تعزيز النمو اا تصاد  

مذ ف  ااعتبار أف تكنولوجيات األم   المستقبؿ لمجمي ، وتوفير فرص عمؿ فى ،الشامؿ
فإف  ومف نـ سواؽ العمؿ،ألضغوط ا جديدة  تعمؿ عم  إيجادالنورة الصناعية الرابعة  د 

 ،إصمح منظومة التعميـ والتعمـ مدب الحياة، وعمميات إعادة التدريب عم  الميارات الجديدة

https://play.google.com/store/books/author?id=Tavis+D.+Jules
https://play.google.com/store/books/author?id=Tavis+D.+Jules
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مف ممؿ ااستمرار فى المنافسة فى عالـ  ،وظيايةتشكؿ ضمانة لحصوؿ األفراد عم  فرصة 
الارصة لمحصوؿ عم  المواىب  ،العمؿ الجديد، ويوفر ذلؾ لكؿ مف القطاعيف الماص والعاـ

 ،النورة الصناعية الرابعةويارز ذلؾ تحديا  مف تحديات  التى يحتاجونيا لوظائؼ المستقبؿ،
تتحوؿ إل  العمؿ اًلى.التى أو  ،ةزائدة عف الحاجالفى انمااض بعض الوظائؼ متمنم  
بسبب  ،وحرب بالذكر أف ىناؾ تنامى لمرفض مف  بؿ أصحاب العمؿ لمستوب المريا 

الناتا عف ضعؼ تةىيؿ المريجيف بالميارات  ،َتدن  مستوب األداا ف  منظومة التعميـ العال 
  أعداد المريجيف فإف بر ـ الزيادة اليائمة ففالت  يتطمبيا ا تصاد السوؽ،  ،الانية والذىنية

ف  مستوب كاااتيـ، وىو ما يكمف ف  محتوب المناىا وأسموب تدريسيا،  را  نمة تدىو 
والذب ينم  الجانب  ،واافتقار إل  براما تدريب العمالة ممنمة لمجانب التطبيق  لممعرفة

 (.Gill Nicholls, 2014 ؛ 4222؛؛ الصغير، 4222التمصص  أبو سميماف، 
ـ، فمف المتو   4222ووفق ا لتقرير مستقبؿ الوظائؼ ف  الشرؽ األوسط لعاـ 

رئيسا ، ولكف فى الو ت ناسو، يمكف  يا  مجاا  ا تصاد 42ميوف وظياة فى م 52ااستغناا عف 
لمتطورات التكنولوجية وطرؽ العمؿ الجديدة أف تعمؿ عم  إيجاد ممييف الوظائؼ، والتى 

لتمبية متطمبات التحوات الديمو رافية والتغييرات  ؛اًات واألجيزةتسمح لألفراد بالعمؿ م  
يجاد ممييف مف فرص العمؿ فى  ،اا تصادية، ومف أجؿ إدراؾ فوائد التطورات التكنولوجية وا 

% مف جمي  الموظايف إل  تعمـ ميارات إضافية ممؿ 22المستقبؿ، نحتاج ما ا يقؿ عف 
 .) forum, 2018)World economicـ4244عاـ 

ومف نـ تتةت  ضرورة مواكبة الجامعات لتحديات النورة الصناعية الرابعة، وما يتصؿ 
بيا مف تطبيقات بتةىيؿ المزيد مف مبرمجيف ومحمميف لنظـ و واعد البيانات والمعمومات، 
والعمؿ عم  استحداث تمصصات جديدة تمبى متطمبات سوؽ العمؿ فى الحاضر والمستقبؿ، 

فى ااعتبار أنو يصعب ااستغناا عف كنير مف التمصصات الجامعية فى الو ت  م  األمذ
الراىف، ويتطمب ذلؾ مف الجامعات إعادة النظر فى محتوب ماردات مسا اتيا وعممية 

وتوفير المتطمبات المادية مف ممتبرات ومعامؿ وتجييزات و درات  ،التدريس وامتيار مراجعيا
عصر الراىف، كما أف ىناؾ ضرورة لتطوير القدرات والميارات بما يواكب متطمبات ال ،بشرية

 الحالية.
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والاو ية  التحتيةوتعانى مؤسسات التعميـ الجامعى مف نقص حاد فى مكونات البنية 
الذ  يرتقب بةف ياى  ،عم  السواا، مما يقؼ حجر عنرة فى اإعداد الصحيح لممريا

وبيف ما يحتاجو  ،بيف ما يتعممو الطالببمتطمبات واحتياجات مجتمعو، وىو ما يكوف الاجوة 
مف ميارات حقيقية، ولعؿ السبب ف  ذلؾ أف ىؤاا الطمب لـ يتدربوا بشكؿ فعاؿ  سوؽ العمؿ

عم  األيدب  صعوبة الحصوؿ؛ لذا تحقؽ عم  تطبيؽ التكنولوجيا لما تعمموه أكاديميا   وجدب
 لصعوبة، وذلؾ مؤسسات التعميـ الجامعىما لـ تنجح ف  تحقيقو معظـ ، وىو العاممة المدربة

بػيف التعمػيـ والعمػؿ،  وىناؾ ضرورة لمربط، الرسمية وأنظمة التدريب التوافؽ بيف أنظمة التعميـ
الػدوؿ  تمكػف ،يػراتتشػيده الصػناعة مػف تغي؛ ألف ما بالعمؿ تميػيف التعمػيـ وربطػو فمبد مف

 عاممػة  ػادرة عمػ  المشػاركة بتعتمػد عمػ  إعػداد أيػدو  ،مػف المنافسػة فػ  األمػور العالميػة
ممػا يتطمػب  ،النورة الصناعية الرابعة وفؽ متطمبات الاعالػة فػ  أشػكاؿ العمػؿ الجديػدة،

و ػادرٍة عمػ  رات طرح أساس أليد عامٍمة متعػددة الميػا التعميـ ف  التةكيػد مجػددا  عمػ  دور
مػػػػف التةكيػػػػد عمػػػػ  إكسػػػػاب الكاػػػػااات المرتبطػػػػة بالوظػػػػائؼ  التكيػؼ، ويتطمػب ذلػؾ مزيػدا  

يقوـ مجتم  المعرفة عم  نشر المعرفة وانتاجيا وتوظيايا  ،والتػػػػدريب مػػػػف مػػػػمؿ التعمػػػػيـ
مف  وة  ودورىا واضحمنظومة المعرفة ، وبالطب  ىناؾ اىتماـ بمجااتالكاااة ف  جمي  ب

، البيموب األفراد ف  كافة المؤسسات التعميمية اارتقاا بمستوب أداا؛ لذا يجب العمؿ
 Kay؛  4222؛ الياشمى، 4222؛ محمود، 4222، محمود ؛4222، الزبيدب؛ 4222

Gaston, 2013Paul L. ; Shattuck, 2014 .) 
وبما ا يدع مجاا  لمشؾ فإف المنافسة بيف مؤسسات التعميـ الجامعى محميا  أو 

مما أفرز تحديات جمة يجب العمؿ عم  مواجيتيا؛ حيث عالميا  ازداد بصورة مقمقة لمغاية، 
تدىور اإنتاجية المحمية، وبالتالى  ياب التنافسية فى األسواؽ العالمية لمريجى الجامعات 

مف  المحميةصيب الشركات جامعتنا، والنقص الواضح فى نفى المجاات العديدة لمريجى 
تزايد ، و بسبب الموارد البشرية الناتجة عف أنماط التعميـ الجامعى الحالى ،السوؽ العالمى

 زيادة المعروض مف المرجيف الجامعييف عف، وبالتالى بيف المرجيف مف الجامعات البطالة
عارؼ، ؛ 4222طيبى،  ؛4222 أحمد، و عمى،؛ 4222، أبو  نيـ الطمب عمييـ

؛ 4222 المغاز ،؛ 4222 المصر ،؛ 4224 مرتج ،؛ 4222عبدالحميد، و حجاز ، 
 ،( Sandra Featherman, 2015; Roger L. Geiger, 2011؛  4222 المقداد،
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اايجابية فى تحقيؽ وبما أف نظـ ااعتماد عم  مستوب محمى وعالمى أنبت مف ممؿ نتائجو 
ليا  الجامعىالمركز التنافسى لعدد مف المؤسسات الصناعية، ىذه األميرة ومؤسسات التعميـ 

تسيـ فى مواجية تحديات  ،إمراج ناتا لو مواصاات ذات جودة عاليةمسؤولية مشتركة فى 
ا مناص منيا فى تمؾ الحقبة الزمنية  ،ية الرابعة، وتحدث نقمت وتغيرات جذريةالنورة الصناع

 متغيرة األحداث.
بالمزيد  ؛وىنا تظير الحاجة إل  أىمية إنقاؿ المبرات لممتعمميف بالمؤسسات الجامعية

بما يتماش  م  المتطمبات المستقبمية، مما يتطمب  ،مف التكويف والتدريب، وتنوي  الميارات
مف الحكومات والقطاع الماص زيادة ااستنمار فى القوب البشرية لدييا، لتحسيف أدائيا 
وفاعميتيا مواكبة المتغيرات المستقبمية، حت  يصبحوا مشاركيف فعمييف فى التغيير اإيجابى 

 درة القطاع التعميمى والماص عم  تحمؿ  عم  مستوب أناسيـ ومجتمعاتيـ؛ ونظر ا لمحدودية
أصبح ىناؾ حاجة إل  التعاوف فى مجاؿ  ،تكويف وتدريب المتعمميف عم  الميارات الجديدة

ذا حدث  ،وااستنمار الحكومى ،واألعماؿ ،التعميـ بيف جمي  القطاعات لماض التكاليؼ؛ وا 
وااىتماـ  ،يمتحقوا بيا التى ،إعادة تشكيؿ الميارات لممتعمميف والوظائؼيمكف مف ذلؾ 

وتعظيـ  ،لتحقيؽ التحوؿ اإيجابى ،وبناا القدرات العممية واإدارية ،بتطوير رأس الماؿ البشر 
 ـ.4242ااستاادة مف العنصر البشر  الذ  اتمذتو رؤية مصر 

التى  ،ويعد الوعى بالمستقبؿ أحد الدائؿ التى ارتبطت بيا عمميات التنمية الشاممة
تستيدؼ نمو اإنساف فى كنير مف بمداف العالـ، ولـ يكف مف الممكف أف تصؿ البمداف 

لذا فإف استشراؼ آفاؽ  مف تطور وتقدـ دوف رؤية مستقبمية؛المتقدمة إل  ما وصمت إليو 
نما أضح  ضرورة  المستقبؿ، وفيـ تحدياتو وفرصو، وااستعداد لو، لـ يعد مجرد ميار، وا 

وتسيـ الجامعة مف ممؿ مؤسساتيا فى إعداد (، 4222 الغامد ، ت مض أكنر مف أ  و 
الكوادر البشرية، والبحث العممى، ومدمة المجتم ، لكف المدمة المقدمة لممجتم  منقوصة؛ 

والتى تتمنؿ فى بعد ممرجات مؤسسات التعميـ الجامعى  ،حيث الاجوة بيف النظرية والتطبيؽ
فى ضوا متغيرات  ،ومتطمبات النورة الصناعية الرابعة ،المصر  عف متطمبات سوؽ العمؿ

مير شاىد عم   ، تعدمف حيث تقدميا حداث الجارية فى شت  الصناعاتواأل شبو يومية،
ما يطرأ مف تغيرات تجبرنا  ذلؾ؛ لذا ينبغى مراجعة معايير اعتماد الجامعات المصرية لتواكب

 عمييا النورة الصناعية الرابعة.
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 :مشللة البحح
إعداد  إف مؤسسات التعميـ العالى مطالبة بصورة جمية بالعمؿ مف ممؿ برامجيا عم 

عم   المقدرةا تممؾ المعرفة وأدواتيا فحسب، بؿ تممؾ  ،المتعمميف وتمريا نوعية جيدة مف
عقوؿ جديدة لعالـ  كما أصبح التعميـ مطالبا  بتشكيؿ ،مياراتيا التعمـ مدب الحياة، وتطوير

 ادرة عم   ،ذات مواصاات وشروط محددة ،نوعية معينة مف المريجيف صواستمم ،جديد
متطمبات التقدـ العمم   التعامؿ م ومف نـ  ،مواجية تحديات النورة الصناعية الرابعة

اإنتاجية  بقطاعاتو والتكنولوج ، وبموغ آفاؽ التقدـ وكذلؾ االتحاؽ بسوؽ العمؿ المتغير
مريجيف ذوب  يحتاج إل  ،العالم  الجديد بمتغيراتو الممتماةكما أف النظاـ  ،والمدمية
 .التميؿ وااستنباط والقدرة عم  ااكتشاؼ واابتكار يمكنيا ،معينة مواصاات

و د أشارت نتائا البحوث والدراسات السابقة، وكذلؾ بعض األدبيات أف منظومة 
مرجاتيا ونروتيا البشرية، ومف متمنم  فى م ،التعميـ الجامعى المصر  تواجو تدىورا  واضحا  
وفؽ الرؤية  ،معايير اعتماد الجامعات المصريةنـ ىناؾ ضرورة ممحة إعادة النظر فى 

الصناعية الرابعة، ومف نـ العمؿ عم  تطويرىا وفؽ الرؤية المقترحة رة الصحيحة لتحديات النو 
تعزز و  ،والتى تحقؽ متطمبات النورة الصناعية الرابعة ،والصيا ة الجديدة لتمؾ المعايير

باىى، احتياجات السوؽ المصر   وتؤكدىا ،التعامؿ التقنى بكؿ أشكالو فى شت  مناشط الحياة
رشاد، و يوسؼ، ؛ 4222الدىشاف، ؛ 4222حسف، ؛ 4225؛ جماؿ الديف، 4222فياض، 
؛ 4224اتو، شح؛ 4222سالـ، ؛ 4222ساروخ، و حسف، ؛ 4222 ،زاىر؛ 4222

الغاار ، ؛ 4222عمارة، و العدؿ، ؛ 4222عمى، ؛ 4222عبدالرازؽ، ؛ 4222عبدالحميـ، 
، وبالطب  يسيـ ذلؾ فى الحد مف معدات البطالة لمريجى (4222 ،محمود؛ 4222

التى تمتمؾ حتما  ميارات نوعية فائقة فى المجاات التى اىتمت بيا  ،المؤسسات الجامعية
 النورة الصناعية الرابعة.

تتمنؿ فى تزويػد المجتمػ  بػالمريجيف المػؤىميف  ،ويق  عم  الجامعات مسئوولية كبيرة
لموظائؼ واألعماؿ التى تتطمبيا احتياجات سوؽ العمؿ؛ فتؤد  الجامعػات دورا  حيويػا  مػف أجػؿ 

ميارات األجياؿ المقبمة أنناا عممية اانتقػاؿ إلػ  األعمػاؿ التقنيػة الجديػدة، ممػا يتطمػب تطوير 
لضػماف توافػؽ  ؛إعادة ىيكمػة القػوب العاممػة بالجامعػات وتطويرىػا، ومشػاركتيا لمقطػاع المػاص

 .برامجيا البحنية م  احتياجات المجتم ، وبالتالى يدعـ نمو األعماؿ والتنمية اا تصادية
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ت النورة الصناعية الرابعة فػى كػؿ جوانػب الحيػاة، ومنيػا التعمػيـ وطرائقػو عبػر و د أنر 
دمجيا م  أدوات وتقنيات جديدة، ودمؿ العالـ مرحمػة التعمػيـ الر مػى بقػوة، واليػـو يقػؼ العػالـ 
مػػرة أمػػرب عمػػ  أعتػػاب تغييػػر جديػػد؛ حيػػث يريػػد المػػتعمـ أف يكػػوف فػػى مركػػز النظػػاـ البيئػػى 

ـ، والذ  ييدؼ إل  تمكينو مف بناا مسػارات الػتعمـ الماصػة بيػـ، ويتميػز المستقبمى فى التعمي
بإضػػااا الطػػاب  الشمصػػى عمػػ  تجربػػة الػػتعمـ؛ حيػػث يتمتػػ  المػػتعمـ بالمرونػػة التامػػة ليؤسػػس 
مسػػتقبمو، ويمنحػػو حريػػة التطمػػ  إلػػ  الػػنيا وتحقيػػؽ األىػػداؼ الشمصػػية عػػف طريػػؽ اابتكػػار 

بػػات تحسػػيف تجربػػة التعمػػيـ العػػالى، وتػػوفير فػػرص تعمػػـ ومتطم ،المتزايػػد فػػى أسػػاليب التػػدريس
أفضػػؿ مػػدعـو بالتكنولوجيػػا؛ لػػذا ىنػػاؾ ضػػرورة لتطػػوير العقميػػة والػػنيا فػػى مؤسسػػات التعمػػيـ 

تناسػب وتواجػو التحػديات  ،لتعزيز نوعية البراما األكاديمية واعتمادىا معػايير أكاديميػة ؛العالى
 .المستقبمية الناتجة عف النورة الصناعية الرابعة ومتابعة أدائيا باستمرار

وتتطمػػػب النػػػورة الصػػػناعية الرابعػػػة تحسػػػيف ممرجػػػات  طػػػاع التعمػػػيـ بػػػالتركيز عمػػػ  
التكنولوجيا والعمـو المتقدمة، وتبنػ  ااسػتراتيجيات بمجػاؿ الطػب الجينػوم ، والرعايػة الصػحية 

وتيػػة، وتحقيػػؽ األمػػف المػػائ  والغػػذائ  عبػػر توظيػػؼ عمػػـو اليندسػػة الحيويػػة والتكنولوجيػػا الروب
المتقدمة لمطا ة المتجددة، وتبن  اا تصاد الر م  وااستنمار ف  أبحاث الاضاا، وتحتػاج إلػ  
نظـ وتشريعات ومعايير جديدة لمتعامؿ معيا، إضافة إل  تكاتػػؼ الجميػػ ، سػػػواا حكومػػػات أو 

كات أو منظمػػات مجتمػػ  مدنػػ  أو جامعات ومراكز بحوث، مػف أجػؿ تطويػر  يػػـ ومعاييػػػر شػػر 
 وأىػػداؼ مشػػتركة لػػدب الجميػػ .

؛ لكف تعميمية متميزة ممرجاتمنظومة التعميـ العالى إل  إعداد  فى ضوا سعىو 
م  متطمبات واحتياجات سوؽ  المرياموائمة مواصاات  ضعؼ صور فى  الوا   يشير إل 

، وأحيان ا لـ يعد يتمكف المريا مف ، وبالتالى إل  أىداؼ النورة الصناعية الرابعةالعمؿ
؛ المبرات المكتسبة مف المؤسسة الجامعيةالحصوؿ عم  وظياة أو عمم  مناسب ا مف ممؿ 

وفى ىذا عمؿ،  فوظائؼ اليـو تتطمب توافر العديد مف الميارات المزمة لمحصوؿ عم  فرصة
فى ضوا  معايير اعتماد الجامعات المصريةرؤ  مستقبمية لتطوير  البحث يسع  لوض 

ا المريجيف عم  تحسيف مو ايـ أىداؼ النورة الصناعية الرابعة ، ومما يساعد أيض 
، وذلؾ اا تصاد ، وتحقيؽ ربحية متميزة، والحد مف مشكمة البطالة، وزيادة وتجويد اإنتاج

 .حديات النورة الصناعية الرابعة بصورة وظيايةما يواجو ت
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 :تحديد مشكمة البحث فى التساؤات التالية أمكفوبناا  عم  ذلؾ 
 معايير اعتماد الجامعات المصرية؟ما اإطار الاكر  ل (2
 ما اإطار الاكر  لمنورة الصناعية الرابعة؟ (4
المعػػايير تعػػد ضػػرورة فػػى ا تػػراح بعػػض والتػػى النػػورة الصػػناعية الرابعػػة  تحػػدياتمػػا  (4

مػػف وجيػػة نظػػػر  عتمػػاد الجامعػػات المصػػػريةالمزمػػػة االتعميميػػة الحاكمػػة المقترحػػة 
 ؟أعضاا ىيئة التدريس بالجامعات المصرية

المعػػايير التعميميػػة الحاكمػػة المقترحػػة والتػػى تسػػيـ فػػى مواجيػػة تحػػديات النػػورة مػػا  (2
 التدريس بالجامعات المصرية؟ الصناعية الرابعة مف وجية نظر أعضاا ىيئة

مػف وجيػة نظػر أعضػاا ىيئػة متطمبػات مواجيػة تحػديات النػورة الصػناعية الرابعػة ما  (2
 التدريس بالجامعات المصرية؟

النػورة الصػناعية الرابعػة  ما الرؤية المستقبمية المتمنمة فى متطمبػات مواجيػة تحػديات (2
المقترحػػػة اعتمػػػاد الجامعػػػات والتػػػى تسػػػيـ فػػػى تاعيػػػؿ المعػػػايير التعميميػػػة الحاكمػػػة 

 المصرية مف وجية نظر أعضاا ىيئة التدريس بالجامعات المصرية؟
 :أيداف البحح

 حددت أىداؼ البحث الحالى فيما يمى 
  وض  إطار فكر  يشػمؿ معػايير اعتمػاد الجامعػات المصػرية، وكػذلؾ النػورة الصػناعية

 الرابعة وتحدياتيا.
 والتػػى تعػػد ضػػرورة فػػى ا تػػراح بعػػض النػػورة الصػػناعية الرابعػػة  التوصػػؿ إلػػ  تحػػديات

المعػػايير التعميميػػة الحاكمػػة المقترحػػة المزمػػة اعتمػػاد الجامعػػات المصػػرية مػػف مػػمؿ 
 الدراسة الميدانية.

  صيا ة المعايير التعميمية الحاكمة المقترحة والتػى تسػيـ فػى مواجيػة تحػديات النػورة
 عف الدراسة الميدانية. الصناعية الرابعة والتى تممضت

 النػػورة الصػػناعية  وضػػ  الرؤيػػة المسػػتقبمية المتمنمػػة فػػى متطمبػػات مواجيػػة تحػػديات
والتى تسيـ فى تاعيؿ المعايير التعميمية الحاكمػة المقترحػة اعتمػاد الجامعػات الرابعة 

 المصرية بعد استممص نتائا الدراسة الميدانية.
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 البحح:أيمية 

 الحالى فيما يمى تبمورت أىمية البحث 
   وضػ  رؤيػة مسػتقبمية حيث ُيعّوؿ عم  بالبحث جدير تناوؿ البحث الحالى موضوعا  ميما

والتػػى تسػػيـ فػػى تاعيػػؿ النػػورة الصػػناعية الرابعػػة  متمنمػػة فػػى متطمبػػات مواجيػػة تحػػديات
اعتمػػاد الجامعػػات المصػػرية بشػػكؿ وظياػػى، بػػدعـ  المعػػايير التعميميػػة الحاكمػػة المقترحػػة

نتاجى عم  الصعيديف العاـ والماص.متضافر   بيف ما ىو تعميمى مؤسسى وحكومى وا 
 عمػ  تقػدـ ور ػى  النورة الصػناعية الرابعػة تحدياتمدب أنر أىميتو مف  ىذا البحث استمد

المجتمعات الكامنػة فػى مؤسسػاتو الجامعيػة التػى تعػد مصػدر الطا ػات المنتجػة فػى ك فػة 
 طاعاتو الممتماة، ونجاحيا يتو ؼ عم  مػا تتبنػاه مػف معػايير حاكمػة تسػيـ فػى مواكبػة 
التغيػػرات التقنيػػة المتمحقػػة وتمبػػى متطمبػػات سػػوؽ العمػػؿ، والػػذ  يعكػػس آمػػاؿ وطموحػػات 

 . ىت التى تسع  دوما  لمر ىذه المجتمعا
  تنػػاد  بصػػػورة واضػػػحة اإذعػػاف لتوصػػػيات البحػػوث والدراسػػػات واألدبيػػػات السػػابقة التػػػى

بتحػػديث معػػايير اعتمػػاد الجامعػػات المصػػرية التػػى ينبغػػى أف تواكػػب النػػورات الصػػناعية 
المتمحقػػة، ومػػا يػػرتبط بيػػا مػػف  ضػػايا تػػدعو لمتجديػػد عمػػ  المسػػتوييف المػػاد  والتعميمػػى 

 .ييدؼ لتر ية ميارات متعمميو فى مجااتو الممتماة الذ 
  المحاؽ بقطػار التقػدـ الػدولى أصػبح لزامػا  ولػيس مػف  بيػؿ التػرؼ فػى المجػاات التعميميػة

الوطنيػة، وا يعػدو ذلػؾ   تصػاديةج يسيـ بشػكؿ مباشػر فػى التنميػة اإوما تارزه مف ممر 
عػػػف مػػػا تتبنػػػاه تمػػػؾ الػػػدوؿ مػػػف تجديػػػدات يػػػرتبط مسػػػا يا بالعمميػػػة التعميميػػػة ماصػػػة 

 .بالمؤسسات الجامعية مصدر الطا ات المتجددة
   اعتماد الجامعػات المصػرية يػرتبط  تاعيؿ المعايير التعميمية الحاكمة المقترحةالعمؿ عم

تشاركى عم  توفيرىا؛ كى يتسن  ليػا تنايػذ  بمتطمبات تحرص المؤسسات التعميمية بشكؿ
 تحػدياتبرامجيا األكاديمية والمينية باعالية، وتاػرز ممرجػا  تعميميػا  تتناسػب مياراتػو مػ  

 .النورة الصناعية الرابعة
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 أدوات البحح:

 اشتمؿ البحث الحالى عم  األدوات التالية 
 ضرورة فى ا تػراح بعػض المعػايير والتى تعد  ،النورة الصناعية الرابعة استبانة تحديات

 التعميمية الحاكمة المقترحة المزمة اعتماد الجامعات المصرية.
  اسػػتبانة المعػػايير التعميميػػة الحاكمػػة المقترحػػة المزمػػة اعتمػػاد الجامعػػات المصػػرية

 .والتى تسيـ فى مواجية تحديات النورة الصناعية الرابعة
 والتػػى تسػػيـ فػػى تاعيػػؿ الصػػناعية الرابعػػة  النػػورة اسػػتبانة متطمبػػات مواجيػػة تحػػديات

 المعايير التعميمية الحاكمة المقترحة اعتماد الجامعات المصرية.
 حدود البحح: 

 ا تصر البحث الحالى عم  ما يمى 
 النػورة الصػناعية  اعتماد الرؤية المستقبمية عم  التسمسػؿ الػوظياى وتضػمف  تحػديات

النػػػورة الصػػػناعية  المقترحػػػة لمواجيػػػة تحػػػدياتالمعػػػايير التعميميػػػة الحاكمػػػة  -الرابعػػػة
 متطمبػػػات تاعيػػػؿ المعػػػايير التعميميػػػة الحاكمػػػة المقترحػػػة لمواجيػػػة تحػػػديات - الرابعػػػة

 .(النورة الصناعية الرابعة
  ميػػارات سػػػوؽ  - اًلة وآنػػػار اسػػتمدامياتحػػديات النػػورة الصػػػناعية الرابعػػة وتشػػمؿ

 تطوير مكونات المنػاىا التعميميػة - والقوانيفالتشريعات  - الاروؽ الطبقية - العمؿ
 (.الطبيعة البشرية -

  أعضاا ىيئة التدريس بالجامعات المصرية، والذيف شاركوا فػى ااسػتجابة عمػ  أدوات
 .(Google Form)البحث مف ممؿ موا   التواصؿ ااجتماعى عبر تقنية 

 :مهًذية البحح
معايير اعتماد عم  أسموب المنيا الوصاى التحميمى فى دراسة  اعتمد البحث الحالى

ا دراسة متطمبات النورة الصناعية الرابعة، بيدؼ الجامعات المصرية  التمكف مف وض ، وأيض 
النورة الصناعية  تحدياتفى ضوا معايير اعتماد الجامعات المصرية مستقبمية لتطوير  ةرؤي

 .الرابعة
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  :مصطلحات البحح

 مصطمحات البحث المااىيـ التالية تضمنت 
 الرؤية املستكبلية:

(، ، أما مجم  المغػة العربيػة 422، 4222تعن  ف  المغة " النظر والتةمؿ "  الوجيز، 
فيعرفيا بةنيا " فعؿ الحس البصػر  ، وتطمػؽ أيضػا  عمػ  إدراؾ بصػر  لمػا ىػو روحػانى، ومنػو 

وذىػػب "ديكػػارت" إلػػ  أف الرؤيػػة عمػػؿ ذىنػػى الػػوحى واإليػػاـ، وتمتقػػى بيػػذا مػػ  الحمػػـ والرؤيػػا. 
يقـو عمػ   ػوة الحكػـ بجانػب أنػو عمػؿ بصػر . وذىػب "بػاركمى" إلػ  أف "البصػر ا يػدرؾ بذاتػو 
مقادير األشياا وأوضاعيا ومسافاتيا.. وكؿ ما يدركو إنما ىو عممات ودائػؿ عمػ  المسػافات 

 (.4242واألوضاع والمقادير مجم  المغة العربية بالقاىرة، 
والرؤية كما يعرفيا "كامبؿ وزممؤه" ىى منػارة تيػد  المنظمػة أو المدرسػة فػى سػيرىا 

 (.24، 4222نحو الطريؽ الصحيح عباس، 
ويقصد بالرؤية المستقبمية تصور المؤسسة الجامعية كمػا نر بيػا أف تكػوف عميػو فػ  

تقبمية ىػػو فاليػػدؼ مػػف الرؤيػػة المسػػ ،المسػػتقبؿ مػػف حيػػث دورىػػا ووظياتيػػا و يميػػا وفمسػػاتيا
، عػف المؤسسػات األمػربالتركيز عم  مواطف القوة ف  المؤسسػة الجامعيػة وكػذا مػا تتميػز بػو 

 (.552، 2225في  مرنة تتكيؼ م  تغير األفكار والظروؼ والتكنولوجيا عبد اليادب، 
لمسػع   والبحث الحالى يعنى بالرؤية المستقبمية نظرة تةممية مبنية عمػ  أسػس عمميػة

مػف حالتيػا  غيػة الوصػوؿ بيػاب ؛معايير اعتمػاد المؤسسػة الجامعيػة المصػرية بعضا تراح إل  
بالبحػث الرؤيػة المسػتقبمية ، وحػددت الراىنة إل  حالػة تواكػب تحػديات النػورة الصػناعية الرابعػة

والتػى تسػيـ فػى  ،فى متطمبات مواجيػة تحػديات النػورة الصػناعية الرابعػة الحالى بشكؿ إجرائى
التػػى تمػػت صػػيا تيا  تعميميػػة الحاكمػػة المقترحػػة اعتمػػاد الجامعػػات المصػػريةتاعيػػؿ المعػػايير ال

 .مف تحديات النورة الصناعية الرابعة فى صورتيا النيائية، وفؽ ما تممضت عنو
 االعتماد األكادميي: 

د برامجيػا وتقػـو بيػا يقصد بو عممية تقييـ تمضػ  ليػا مؤسسػة التعمػيـ العػالى أو أحػ
 ،نػػـ أف البرنػػاما  ػػد اسػػتوف  الحػػد األدنػػ  مػػف المعػػايير ،معػػايير محػػددة وفػػؽ ييئػػاتالإحػػدب 

متقنػػػيف لمينػػػتيـ، ـ يف   لاتػػػرة زمنيػػػة محػػػددة، ويػػػؤىميإعػػػداد مػػػريج فيصػػػبح بالتػػػالى معتمػػػدا  
   (.4225 البيواشى، ادريف عم  المنافسة فى سوؽ العمؿو 
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تيػػػدؼ إلػػػ  تمكػػػيف المؤسسػػػات  ويشػػػير ااعتمػػػاد إلػػػى تمػػػؾ العمميػػػة المنيجيػػػة التػػػ 
التعميمية مف الحصوؿ عمػ  صػاة متميػزة، وىويػة معتػرؼ بيػا محميػا  ودوليػا ، وتعكػس بوضػوح 
جػػرااات فعالػػة لتحسػػيف الجػػودة فػػ  عممياتيػػا  نجاحيػػا فػػ  تطبيػػؽ اسػػتراتيجيات وسياسػػات وا 

يػة مػف وأنشطتيا وممرجاتيػا، بمػا يقابػؿ أو ياػوؽ تو عػات المسػتايديف، ويحقػؽ مسػتويات عال
  .رضائيـ

وف  ضوا ذلؾ فإنو يمكف تعريؼ ااعتماد لممؤسسات التعميمية إجرائيا  بةنيا 
إذا  ،ااعتراؼ الذب تمنحو الييئة القومية لضماف جودة التعميـ وااعتماد لممؤسسة التعميمية

وفقا  لممعايير  ،تمكنت مف إنبات أف لدييا القدرة المؤسسية، وتحقؽ الااعمية التعميمية
القياسية األكاديمية القومية، والت  تمنؿ الحد األدن ، أو أب معايير أمرب دولية معتمدة مف 
الييئة، ولدييا مف األنظمة المتطورة الت  تضمف التحسيف والتعزيز المستمر لمجودة، وبالتالى 

 اتماذ القرار بمنحيا شيادة ااعتماد مف عدمو.
 :املعايري األكادميية

أو درجػة محػددة مػف  ،مسػتوب محػدد مػف التميػز فػى األداا تشكؿ المعايير األكاديميػة
ينظػػر ليػػا كيػػدؼ محػػدد مسػػبقا لممسػػاعى التعميميػػة، أو كمقيػػاس لمػػا ىػػو مطمػػوب  ،الجػػودة

تحقيقػػػو لػػػبعض األ ػػػراض، وفػػػ  إطػػػار مجػػػاؿ تعمػػػـ ريػػػادة األعمػػػاؿ ىنػػػاؾ عػػػدد مػػػف المعػػػايير 
األكاديمية التى تحدد جودة تعمميا، يمكف اإشارة إل  بعض منيػا بشػكؿ عاـ  اسػـ، وماػاجى، 

 (.224، 4224، طوو  اسـ، ؛ 422، 4222
التى يتـ اعتمادىا بواسطة الييئة القومية لمعتمػاد  األكاديمية إجرائيا   المعاييروتعرؼ 

والتػػى تػػـ وضػػعيا مػػف مػػمؿ مجموعػػة مػػف المطػػوات العمميػػة  ،وضػػماف جػػودة التعمػػيـ العػػالى
مػف جميػ  عناصػر العمميػة  ،والمشػاركة الاعالػة ،التى اعتمدت عمػ  البحػث العممػى ،المدروسة
وذلػػؾ بيػػدؼ ضػػماف جػػودة  ،أو مسػػتايديف ،أو طػػمب ،سػػواا أسػػاتذة متمصصػػيف ،التعميميػػة

 .التعميـ
 :الجورة الصهاعية الرابعة

عصػػر  ورة األنظمػػة الايزيائيػػة السػػيبرانية، أبإلػػ  نػػالنػػورة الصػػناعية الرابعػػة تشػػير 
ااتصػػػاات العالميػػػة ونػػػورة اانترنػػػت؛ حيػػػث إف سػػػرعة التقػػػدـ التكنولػػػوجى لػػػيس ليػػػا سػػػابقة 
تاريمية فى ربطيا لممميارات مف الناس مف مػمؿ األجيػزة المحمولػة التػى لػدييا طا ػة معالجػة 
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 ير مسػبو ة، وتمػزيف ووصػوؿ  يػر محػدود إلػ  المعرفػة، وسػوؼ تتضػاعؼ ىػذه اإمكانيػات 
 ػػات التكنولوجيػػا الناشػػئة فػػى مجػػاات منػػؿ الػػذكاا ااصػػطناعى، والروبوتػػات، مػػف مػػمؿ امترا

نترنػػػت األشػػػياا، والمركبػػػات ذاتيػػػة الػػػتحكـ، والطباعػػػة نمنيػػػة األبعػػػاد، وتكنولوجيػػػا النػػػانو،  وا 
 .( ,2018Klaus)تمزيف الطا ة، والحوسبة الكموميةوالتكنولوجيا الحيوية، وعمـ المواد، و 

، التػػى تمنػػؿ طر  ػػا جديػػدة تصػػبح بعػػة إلػػ  النػػورة الر ميػػةة الراتسػػتند النػػورة الصػػناعيو 
تتميػز النػورة الصػناعية و  ،وحت  جسػـ اإنسػاف ،فييا التكنولوجيا جزا ا ا يتجزأ مف المجتمعات

الػذكاا ، و الروبوتػات ، بمػا فػى ذلػؾوجيػا الناشػئة فػى عػدد مػف المجػااتالرابعة بػامتراؽ التكنول
نترنػت األشػياا، و التكنولوجيػا الحيويػة، و الحوسػبة الكموميػة، و تكنولوجيا النانو، و ااصطناعى ، ا 

 .، والمركبات المستقمةالطباعة نمنية األبعادو 
 السابكة: والبحوخ الدراساتما ارتبط بٌ مو و للبحح اإلطار الفلري

معايير اعتماد الجامعات المصػرية والحاجػة إلػى تحػدينيا، اإطار الاكر  لمبحث تناوؿ 
مػف حيػث الماىيػة واألىميػة، والتحػديات التػى تممضػت عػف النػورة  النورة الصػناعية الرابعػةنـ 

الصناعية الرابعة، وعوامؿ  ياـ النورة الصناعية، وعضد مػا سػبؽ بػالبحوث والدراسػات السػابقة 
 ذات الصمة فى صورة وظياية.

 :معايري اعتماد اجلامعات املصرية

الوسػػيط مػػف كػػوف يػػةتى معنػػ  الجػػودة فػػى المغػػة العربيػػة حسػػب مػػا ورد فػػى المعجػػـ 
الشػػىا جيػػد ا وفعميػػا جػػاد يجيػػد، فيػػو أجيػػد، وىػػى جيػػداا، ويعنػػى الحسػػف المعجـ الوسػػيط، 

2222 ،222.) 
   Webster s Third New International "ويشير  اموس وبستر 

Dictionary  إل  أف الجودةQuality  تعنى درجة اامتياز أو التاوؽ التى تتصؼ بيا تمؾ
 نتا، و د تعنى درجة المطابقة م  تمؾ المعايير الموضوعة.المدمة أو ذلؾ الم

"أف الجػػودة تعبػػر عػػف جممػػة مػػف السػػمات  ANSIويؤكػػد المعيػػد األمريكػػى لممعػػايير 
والمصػػائص التػػى يتصػػؼ بيػػا المنػػتا أو المدمػػة التػػى يجعميػػا  ػػادرة عمػػ  الوفػػاا باحتياجػػات 

بةنيػػا الوفػػاا بمتطمبػػات  NEDOنيػػا معينػػة ويعرفيػػا المركػػز القػػومى لمتنميػػة اا تصػػادية ببريطا
(، 24، 4222، عبػد المحسػفالسوؽ مف حيث التصػميـ واألداا الجيػد ومػدمات مػا بعػد البي  

ااسػتنمار ، و لمتنميػة اإ تصػادية واإجتماعيػة ضػرورةجودة التعميـ ووض  معايير لقياسو  ويعد

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8_%D9%83%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%86%D8%A9_%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF
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موصوؿ إل  تحسينات حقيقيػة فػى تو، ولتحسف ممموس ومستداـ فى جود يسيـ فىفى التعميـ 
الػػدوؿ أف تعتمػػد تػػدابير موضػػوعية وموحػػدة، وأف تعمػػؿ المؤسسػػات  مػػف يتطمػػبجػػودة التعمػػيـ، 

 التعميمية تحت شروط سوؽ تنافسية.
وىنػػاؾ ضػػرورة ممحػػة إصػػمح بػػراما مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالى؛ لمواجيػػة متطمبػػات 

اف الجػودة بمؤسسػات التعمػيـ العػالى، القرف الحاد  والعشػريف، وبالتػالى فػإف السػعى إلػ  ضػم
تتمنؿ فى التعميـ والتدريب والبحوث والمدمات، وىذا يقتضى جودة العامميف والبػراما والطػمب، 

، ويصػعب أف يتحقػؽ ذلػؾ مما يتطمب ااىتماـ بنوعية الطمب والبنية التحتية والبيئػة الجامعيػة
 .  دوف المضوع لمعايير محددة فى تمؾ المجاات

(Stefanie SchwarzDon, F. Westerheijden, 2007; Yew Meng LaiAbdul 

Razak AhmadChang Da Wan, 2016) 

وتسػػيـ مؤسسػػػات التعمػػيـ العػػػالى فػػى دفػػػ  مسػػيرة التنميػػػة اا تصػػادية وااجتماعيػػػة 
سياميا الواضح فى تحػديث المجتمعػات وتطويرىػا؛ إا أف بعػض الدراسػات والبحػوث السػابقة  وا 

أف التعميـ العالى، لـ يصؿ إل  المستوب المطموب الػذ  يكػوف فيػو مػؤنرا  ومتاػاعم  أشارت إل  
مػػػ  التطمعػػػات التنمويػػػة فػػػى المجػػػاات كافػػػة، فينػػػاؾ إماػػػاؽ فػػػى إنتػػػاج نػػػوع مػػػف المػػػريجيف 
المطمػوبيف لسػوؽ العمػػؿ المتغيػر، كمػا أف زيػػادة االتحػاؽ بمؤسسػات التعمػػيـ العػالى مػ  تػػدنى 

إلػػ  انماػػاض مسػػتوب السػػمعة العمميػػة لمعديػػد مػػف الجامعػػات العربيػػة  الجػػودة والمػػوارد، أدب
وانعكػػس ذلػػؾ بانماػػاض النقػػة بػػالكنير مػػف الجامعػػات العربيػػة نتيجػػة بطالػػة المػػريجيف، وىجػػرة 
العقػػوؿ، والتحيػػز الشػػديد لمعمػػـو ااجتماعيػػة، وصػػػعوبة التػػوازف بػػيف فئػػات المػػريجيف الػػػذيف 

ضػػػعؼ الرضػػا عمػػػا تقدمػػو ىػػػذه المؤسسػػات مػػػف يصػػموف إلػػ  سػػػوؽ العمػػؿ، وأدب ىػػػذا إلػػ  
آدـ، ؛ 4222، أبػػػػو  نػػػػيـ؛ 4222، أبو منجػػػػرممرجػػػػات ا تمبػػػػى احتياجػػػػات سػػػػوؽ العمػػػػؿ 

؛ 4224 األيػػوبى،؛ 4222 ألظػػالمى، اإمػػارة، و األسػػد ،؛ 4222 أحمػػد، و عمػػى،؛ 4222
عمينػو، الجينػى، مالػد ؛ 4222 الجالى،؛ 4222 بنية، صابرينة، و بمجيملى،؛ 4225 بدرب،

 (.4225 الحسف،؛ 4225 و أبو الاضؿ،
ويقترف النمو فى المجاؿ اا تصاد ، وااجتماعى بنمو التعميـ فى مؤسسات التعميـ 
العالى، وىذا يحتـ ضرورة تطوير مؤسسات التعميـ العالى حت  يتحقؽ تطور ا تصاد  

ة، وبيئة التجديد واجتماعى، ومف ىنا فمؤسسات التعميـ العالى يجب أف تكوف منارة لممعرف
أف تتااعؿ م  العموـ والنظريات العممية الحدينة والامساات  اوالتطوير والتحديث، ويجدر بي
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واألفكار التى أصبح ليا تةنير واضح فى  طاعات ممتماة، األمر الذ  دف  البعض مف ىذه 
ؿ المنافسة المؤسسات إل  تحقيؽ نجاحات بارزة محميًّا ودوليًّا، ومكنيا مف القدرة عم  دمو

ا ميالية وسمعة مرمو ة فى  فى األسواؽ العالمية والسيطرة عم  معظميا، فحققت أرباح 
؛ 4222 حسيف،؛ 4222 حسف،؛ 4222 أحمد، و عمى،؛ 4222، أبو  نيـ األسواؽ

) Gill (4222 الرويس،؛ 4222 رشاد، و يوسؼ،؛ 4224 دمنيور ،؛ 4222 الحسينى،
Sandra Featherman, 2015) ;Paul L. Gaston, 2013 ;Nicholls, 2014  

بالمممكة المتحدة عم  أنو   )QAA(وعرفت وكالة ضماف الجودة بالتعميـ العالى 
أسموب لوصؼ، جمي  األنظمة والمواد والمعايير المستمدمة مف  َبؿ الجامعات، ومعاىد 

ويتضمف ذلؾ التدريس،  التعميـ العالى لمحااظ عم  مستوب المعايير، والجودة وتحسينو،
 (.22، 4222حارب، الدراسية والبحوث  وكياية تعمـ الطمب، والمناىا

ومػػػف المبػػػررات التػػػى تػػػدعو مؤسسػػػات التعمػػػيـ العػػػالى لتطبيػػػؽ الجػػػودة فػػػى برامجيػػػا 
، والسػػيطرة عمػػ  المشػػكمت التػػى تواجػػو ب األداا األكػػاديمى بصػػورة مسػػتمرةاارتقػػاا بمسػػتو 

داوالحد مف تةنيراتياات اإدارية العممي ، وتجػاوز اًنػار رة التغييػر بصػورة منيجيػة وممططػة، وا 
، وااسػػتنمار الاّعػػاؿ لطا ػػات ة فػػى األسػػواؽ العالميػػة لممػػريجيفالناجمػػة عػػف  يػػاب التنافسػػي

يس والبحػػػث العممػػػى ومدمػػػة أعضػػػاا الييئػػػة التدريسػػػية واإداريػػػيف وتوظيايػػػا لتجويػػػد التػػػدر 
عمػ  تحسػينيا وفػؽ ة لألىداؼ والبراما، والمطط الدراسػية والعمػؿ ، والمراجعة المستمر المجتم 

، وااسػػػتجابة السػػػريعة لحاجػػػات المجتمػػػ  إلػػػ  مػػػريجيف بمواصػػػاات عاليػػػة مطػػػط اسػػػتراتيجية
جراا التقييـ الذات، و تحقيؽ رضا المستايدالجودة، و  األمػذ بةسػاليب ، و لتحسػيف األداا وصػوا   ىا 

، مسػػتمر جمػػ  البيانػػات اإحصػػائية وتوظيايػػا بشػػكؿ، و العمػػؿ وتشػػكيؿ فػػرؽ ىالعمػػؿ الجمػػاع
يجػاد بيئػة تسػاعد عمػ  التوحػد والتغيػر، و تاويض السمطات والعمؿ بالمشػاركةو  رسػاا نظػاـ ، و ا  ا 

يجػػػاد  لمعمميػػػات المسػػػتمرة ؛ 4222؛ محمػػػود، 4222 األ بر ، القيػػػادة التربويػػػة الاعالػػػة، وا 
 (.4224؛ النجار، 4224توفيؽ، 

بالتطورات العممية العالمية، ونمحظ ىذا  دوما  عمؿ المحمى متطمبات سوؽ الوتتةنر 
التغيير فى تطور مااىيـ واحتياجات السوؽ المحمى المرتبط بةسواؽ العمؿ العالمية، فنجد أف 
التقنيات العممية الحدينة بكؿ أشكاليا تقود إل  عالـ جديد يتغير فيو مااىيـ كنيرة ينبغى 

عممى لسد الاجوة بيف مواصاات المريا واحتياجات سوؽ ااستعداد والتمطيط ليا بةسموب 
العمؿ المحمية والعالمية فى شتى المجاات، ولتحقيؽ ىذه العم ة ظير مصطمح إدارة الجودة 
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الذ  يارض المعايير ويحدد مؤشرات األداا ويقرر مطابقة المواصاات مف  )TQM (الشاممة
متماة لضماف جودة المنتجات أو المدمات ممؿ تااعؿ مجموعة مف اإجرااات والعمميات الم

ولتاعيؿ ىذا المايوـ فى المؤسسات التعميمية تـ تطوير عدد مف ااستراتيجيات بيدؼ تحسيف 
مستو  أداا المنظومة التعميمية ككؿ بوجية نظر عامة، وتجويد كاااة الممرج التعميمى 

الشريؼ، ؛ 4222شروف،  بوجية نظر ماصة لمواكبة متطمبات واحتياجات سوؽ العمؿ
؛ 4222؛ 4222 سمايمى،؛ 4222عارؼ، عبدالحميد، و حجاز ، ؛ 4222طيبى، ؛ 4222

؛ 4222عمارة، و العدؿ، ؛ 4224 عسقوؿ، و أبو عودة،؛ 4224 العجمى، و الشربينى،
؛ 4222 انـ، ؛ 4222عيد، ؛ 4222العوف ، ؛ 4222العمور ، ؛ 4222عمارة، و العدؿ، 

 .(4222اىى، ك؛ 4222كامؿ، ؛ 4225فالى، 
العمػػؿ بمعػػايير أكػػدت نتػػائا العديػػد مػػف الدراسػػات والبحػػوث العربيػػة فػػى نتائجيػػا أف و 
يحتػاج جيػػود ا ا تتو ػؼ لتحسػػيف األداا، ولكنيػا تيػػدؼ إلػػ  بمؤسسػػات التعمػيـ العػػالى الجػودة 

تحسيف المدممت والعمميات والممرجات التعميميػة، ومػف ىػذا المنطمػؽ فػإف الجامعػات لػف تجػد 
ذا كػاف أماميػا  يػر ذلػؾ، فمػف يكػوف  ناسيا مترددة فى امتيار طريػؽ إدارة الجػودة الشػاممة، وا 

، ومف نـ ااكتااا بدور ىامشى ينتيى بيا إلػ  فقػداف  سواا مواجية استحقا ات التةمر والتقـز
صاتيا المرتبطة بالتجديد واابتكار والمعاصرة، كيػؼ ا تجػد إدارة الجػودة الشػاممة طريقيػا إلػ  
امتراؽ أسوار الجامعة وأرو تيا، وىذا ييدؼ إل  ضبط وتطوير النظاـ اإدار  بالجامعػة نتيجػة 

لكػؿ فػرد فػى النظػاـ الجػامعى وحسػب  دراتػو ومسػتواه،  لتوصيؼ األدوار والمسػئوليات المحػددة
واارتقاا بمستوب الطمب األكػاديمى وااناعػالى وااجتمػاعى والناسػى والتربػو  باعتبػارىـ أحػد 
ممرجات النظاـ الجامعى، وتحسيف كاايات المشػرفيف األكػاديمييف ورفػ  مسػتوب األداا لجميػ  

ير جػو مػف التاػاىـ والتعػاوف والعم ػات اإنسػانية اإدارييف مػف مػمؿ التػدريب المسػتمر، وتػوف
بػػيف جميػػ  العػػامميف فػػى النظػػاـ الجػػامعى، وتطػػوير الييكميػػة اإداريػػة لمجامعػػة بطريقػػة تسػػيؿ 

وتسػػمح بالمشػػاركة فػػى اتمػػاذ القػػرارات التعميميػػة، ورفػػ   ،عمميػػة الػػتعمـ بعيػػد ا عػػف البيرو راطيػػة
ـ وأىدافو م  توفير فػرص ممئمػة لمػتعمـ الػذاتى مستو  الوعى لدب الطمب اتجاه عممية التعمي

بصورة أكنر فاعمية، والنظرة الشػمولية لعمميػة التعمػيـ مػف كافػة جوانبيػا واابتعػاد عػف التجزئػة 
بيف عناصر التعميـ الجامعى م  األمذ بعيف ااعتبار عمميات التدريب المستمر لكافػة المعنيػيف 

وصػػوؿ إلػػ  ممرجػػات تعميميػػة ممئمػػة ذات صػػبغة والمشػػاركيف مػػف أجػػؿ التطػػوير والتحسػػيف لم
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تنافسية، وزيادة ااحتراـ والتقدير المحمػى وااعتػراؼ العممػى بالمؤسسػات التعميميػة لمػا تقدمػو 
رشػاد، و مف مدمة ممتماة لمطمب والمجتم  مف ممؿ المساىمة فػى تنميػة المجتمػ  المحمى 

شػػػحاتو، ؛ 4222 حسػػػف، سػػػاروخ، و؛ 4222 الزعبػػػى،؛ 4222 الػػػرويس،؛ 4222 يوسػػػؼ،
؛ 4222عمػػػػارة، و العػػػػدؿ، ؛ 4222طيبػػػػى، ؛ 4222الشػػػػريؼ، ؛ 4222شػػػػروف، ؛ 4224

كامػػػؿ، ؛ 4225فػػػالى، ؛ 4222 ػػػانـ، ؛ 4222عيػػػد، ؛ 4222العػػػوف ، ؛ 4222العمػػػور ، 
؛ 4222 محمػد،؛ 4222 ، و بػراوف،لػودر؛ 4222 ، و زايػد،لمػيف؛ 4222 الكندر ،؛ 4222

 المقػػػداد،؛ 4222 المغػػػاز ،؛ 4222 المصػػػر ،؛ 4224 مرتجػػػ ،؛ 4224 محمػػػد، و ىػػػزاع،
 اليذبػػة،؛ 4222 نعمػػة، نغػػـ حسػػيف، و الماػػاج ،؛ 4224 نػػاف ، نشػػوب، و ىجػػو،؛ 4222
4222.) 

وتحقيق ػػا ألىػػداؼ التعمػػيـ العػػالى، وتحسػػين ا لموا ػػ  اا تصػػاد  لممػػريا، ابػػد أف يػػرتبط 
المػريا بمواصػاات تؤىمػو أف يكػوف التعميـ الجامعى بسوؽ العمؿ ووا   اإنتاج، بحيػث يكػوف 

 ػػادر عمػػ  مواكبػػة احتياجػػات التنميػػة فػػى سػػوؽ العمػػؿ والنيػػوض اا تصػػاد ؛ ممػػا يسػػاعد 
المنظومة التعميمية عمػ  تحقيػؽ أىػدافيا، وتطػوير المعرفػة والقػدرات والميػارات لتييئػة الطػمب 

الر مػى، وىػو المجتمػ  المتعمميف فى كؿ المراحؿ الدراسية لمجتم  الغد أو ما يسمى بالمجتم  
 (.4222، منير الديف المستقبمى القادـ

ويعد ااعتماد بالجامعات المصرية مدمم  ميما  لموصوؿ لمجػودة الحقيقيػة التػى تسػيـ 
فى تييئة المريا لسوؽ العمؿ ومف نػـ يواجػو تحػديات النػورة الرابعػة بصػورة وظيايػة، ويشػكؿ 

لعمميػػات التعميميػػة المتكاممػػة فػػى تطبيػػؽ نظػػـ لمتوسػػ  فػػى ا الجامعيػػة حػػافز ا لممؤسسػػاتذلػػؾ 
ومف المعمـو أف الييئػة القوميػة الجودة بما يضمف رف  مستو  النقة فى المؤسسة ومريجييا، 

اعتمػاد كػػؿ المؤسسػػات القػادرة عمػػ  إنبػػات  لضػماف جػػودة التعمػيـ وااعتمػػاد تسػػع  جاىػدة إلػػ 
، ويجػػب عمػػ  المؤسسػػة التػػى يػػتـ ةبةدلتيػػا النوعيػػ أنيػػا مسػػتوفية لمضػػوابط والشػػروط المعمنػػة

دارة جػػودة  اعتمادىػػا أف تكػػوف  ػػد أظيػػرت مسػػتو  عػػالى مػػف تطبيػػؽ معاييرىػػا األكاديميػػة وا 
ػػا أف تكػػوف  ػػادرة عمػػ  الحاػػاظ عمػػ  مسػػتواىا وتعمػػؿ عمػػ  التحسػػيف  برامجيػػا التعميميػػة، وأيض 

الرابعػػة التػػى  فػػى ظػػؿ المتغيػػرات المعاصػػرة، وفػػى مقػػدمتيا تحػػديات النػػورة الصػػناعية المسػػتمر
 فرضت ناسيا بشكؿ  و  عم  الساحة العالمية والسو ية.
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اسػػػتجابة لحاجػػػات ويشػػػكؿ التعمػػػيـ العػػػالى مػػػف مػػػمؿ مؤسسػػػاتو ممتماػػػة المجػػػاات 
المجتمػػ ، وابػػد مػػف جيػػد مسػػتمر يتعػػيف القيػػاـ بػػو بشػػكؿ جمػػاعى بيػػدؼ إزالػػة العقبػػات التػػى 

ب اليػػـو يعيشػػوف فػػى عػػالـ ممتمػػؼ عػػف وطػػم، تعػػوؽ مراحػػؿ تحسػػيف جػػودة العمميػػة التعميميػػة
األجياؿ السابقة، فمف يتػوانى عػف الػتعمـ لػف يحصػؿ عمػ  فرصػة عمػؿ أفضػؿ بػؿ سػيعانى مػف 
ػػا يعمػػؿ عمػػ  تطػػوير المجتمػػ  لنحقػػؽ أىػػدافنا المرجػػوة فػػى التنميػػة  البطالػػة، فػػنحف نريػػد تعميم 

ديات ىػػذا القػػرف، وىػػذا البشػػرية وااجتماعيػػة والبيئيػػة والعمميػػة والنقافيػػة مػػف أجػػؿ مواجيػػة تحػػ
سػػعد ا ،  يتطمػػب إسػػتراتيجية شػػاممة لتطػػوير النظػػاـ التعميمػػى مػػف مػػمؿ إدارة الجػػودة الشػػاممة

 (.4222، باىى، فياض؛ 4222، عادؿو صد ى، ؛ 4222، الكشكىو 
والتعميـ كونو تقميدي ا أحادي ا، يحصؿ المتعمـ عمػ  مجموعػة مػف الميػارات المتمصصػة 

برنػػاما تػػدريبى، وىػػذا يؤىمػػو لمقيػػاـ بعمػػؿ فػػى مجػػاؿ اىتمػػاـ محػػدد أو مػػف جامعػػة أو كميػػة أو 
ػػا ىػػو أكنػػر  يمػػة وكاػػااة مػػف  تمصػػص بعينػػو، و ػػد كػػاف التصػػور أف الشػػمص األكنػػر تمصص 
الناحية اا تصادية، ولكف فى سياؽ النورة الصناعية الرابعة، ىنػاؾ توجػو ممتمػؼ وطمػب عمػ  

متعمقػػة بمجػػاؿ معػػيف والمعرفػػة الكافيػػة فػػى األشػػماص متعػػدد  التمصصػػات؛ حيػػث المعرفػػة ال
مجاات أمرب مػارج تمصصػو تسػاعد الميػارات التػى يكتسػبونيا مػارج مجػاؿ تمصصػيـ عمػ  

 امتمؾ معارؼ تمكنيـ مف إنراا مجاؿ مبرتيـ.
ولكى تساعد الجامعات الطمب عم  ااسػتاادة مػف النػورة الصػناعية الرابعػة، سػيتعيف 

ميػاراتيـ والتعػرؼ عمػ  ىػذه التقنيػات الجديػدة التقنيػة التػى ا  عمييا العمؿ عم  توسي  نطػاؽ
تجعؿ الناس مارج السياؽ فقػط، ولكنيػا تغيػر شػروط ومتطمبػات الحصػوؿ عمػ  الوظػائؼ، و ػد 
أصبح ىناؾ شرط مسبقة معمف عنيػا وىػى أف يتمتػ  األشػماص بمسػتوب معػيف مػف الكاػااات 

ػػػا فػػى مجػػاؿ الحوسػػبة والكمبيػػػوتر  بػػؿ دمػػوليـ إلػػػ  مكػػ اف العمػػؿ واليػػػـو سػػيكوف ىنػػاؾ أيض 
متطمبات مسبقة جديدة لمكاف العمؿ؛ ألف التصني  يشكؿ  طػاع التوظيػؼ، وتكمػف فائػدة النػورة 
الصناعية الرابعة فى أف ىناؾ مجموعة واسعة مف ميارات التقنية لممتيار مف بينيا، بػدا  مػف 

رة الصػناعية الرابعػة تجعػؿ عمميػة وسائؿ التواصؿ ااجتماعى، وصوا  إل  سمسػمة الكتػؿ؛ فػالنو 
التعميـ والتعمـ وتطوير الميارات عممية أكنر سمسة ويمكف الوصوؿ إلييا مف ممؿ الكنيػر مػف 
الوسائط منؿ محركات البحث والدورات التدريبية الماتوحة عم  اإنترنػت ومقػاط  الايػديو عمػ  
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ؿ عػف طريقيػا بسػيولة إلػ  كػـ اليوتيوب و يره مف التطبيقات ووسائؿ التواصػؿ، يمكػف الوصػو
 .ا متناىى مف المعرفة

فيناؾ ضرورة لمواكبة المنظومة التعميمية وماصة الجامعػات النػورة الصػناعية الرابعػة 
وما يتصؿ بيا مف تطبيقات مف ممؿ إعادة النظر فى معايير الجػودة وااعتمػاد وتزويػد األفػراد 

ػػا مػػف المشػػاركة فػػى بالمعرفػػة والميػػارات المزمػػة لمواجيػػة التحػػوات  النظاميػػة بػػؿ يمكػػنيـ أيض 
ممؽ عالـ أكنر مساواة وشمولية واستدامة، ومف نـ تساىـ عممية تطوير المنظومػة األكاديميػة 
فى تعزيز النمو اا تصاد  الشامؿ وتػوفير فػرص عمػؿ فػى المسػتقبؿ لمجميػ  كمػا تعمػؿ عمػى 

شػػػرية بمػػػا يواكػػػب العصػػػر الحػػػالى تػػػوفير المتطمبػػػات الماديػػػة والمعنويػػػة، وتنميػػػة القػػػدرات الب
ومواجيػػة تحػػديات النػػورة الصػػناعية الرابعػػة، إلػػى جانػػب اسػػتحداث تمصصػػات جديػػدة وتطػػوير 
القػػدرات والميػػارات الحاليػػة واكتسػػاب ميػػارات جديػػدة ممػػا يشػػكؿ ضػػمانة لحصػػوؿ األفػػراد عمػػ  

 فرصة وظياية مف ممؿ ااستمرار فى المنافسة.
تحديات المصرية فى تنيمة مقدرتيا عم  مواجية  وتتمنؿ أىمية اعتماد الجامعات

، وىذا يؤكد أف الجامعات المصرية فى التى يواجييا العالـ المعاصرالصناعية الرابعة نورة ال
إل  اارتقاا باإنتاجية وتحسيف الجودة لمواجية ىذه التحديات والتغيرات التى حاجة ماسة 

ممص بعض الاوائد جراا اعتماد الجامعات استتسير فى سباؽ البقاا األفضؿ، وعميو يمكف 
نتيجة لوضوح األدوار  بمؤسسة الجامعة ةاإداري، ومنيا العمؿ عم  تطوير األنظمة المصرية

اارتقاا بمستوب الطمب فى جمي  الجوانب الجسمية ، والعمؿ عم  وتحديد المسؤوليات بد ة
أعضاا ىيئة التدريس، كاايات اإدارييف و ، واارتقاا بوالعقمية وااجتماعية والناسية والروحية

مؤسسة الجامعة والمؤسسة المنتجة والمجتم  بما زيادة النقة والتعاوف بيف والحرص عم  
بيئة تدعـ ، وىذا يحتـ عم  إيجاد اعتراؼ العالمىاااحتراـ والتقدير المحمى و يؤد  إل  

، جمي  العامميف فى التطويرمف ممؿ الشراكة الااعمة لدب  وتحافظ عم  التطوير المستمر
ساروخ، ؛ 4222 الزعبى، التركيز عم  تطوير العمميات أكنر مف تحديد المسؤولياتومف نـ 
؛ 4222طيبى، ؛ 4222الشريؼ، ؛ 4222شروف، ؛ 4224شحاتو، ؛ 4222 و حسف،

 (.4222 عبدالحميد،؛ 4222 عبدالحميـ،؛  4222عارؼ، عبدالحميد، و حجاز ، 
ومما ا شؾ فيو أف ىناؾ حاجة ماسة لمعتماد بمؤسسات التعميـ العالى؛ حيث إف 

تحقيؽ أداا بتمؾ المؤسسات، والحرص عم  الزيادة المتتالية والمستمرة فى التحاؽ الطمب 
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تحصيؿ المعرفة عم  ما بعد د الحاجة لمستمرار فى التعميـ و امتدا، و عاؿ فى العممية التعميمية
يـ مدب الحياة"، مما يتطمب تعميـ الطمب كياية ااعتماد عم  الناس فى تحصيؿ التمرج "التعم

، وما يترتب عمييا مف تةنير عم  العممية التعميمية، وتداعيات النورة الصناعية الرابعة المعرفة
، وا ياى ااستمرار فى تقديـ المدمة التعميمية بةسموب ا يحقؽ الطموحات المطموبةو 

، مؤسسات التعميـ العالىالمنافسة الشديدة بيف تم  المتاا مة، وبالطب  باحتياجات المج
؛ 4222 انـ، ؛ 4222عيد، بصور وظياية  وض  أولويات لوضرورة ترشيد اإنااؽ و و 

 لودر، و براوف،؛ 4222 لميف، و زايد،؛ 4222 الكندر ،؛ 4222كامؿ، ؛ 4225فالى، 
والعمؿ  ابمة لمقياس  إجرائية أىداؼوض  (، ويتطمب ذلؾ بالتةكيد 4222 محمد،؛ 4222
ااىتماـ بالتقدير ، م  تدعيـ العمؿ الجماعى، مف ممؿ التمطيط ااستراتيجى ب ليات

مف نـ الحرص عم  معايير لمر ابة و األعماؿ المحددة، وضرورة األمذ بوالمكاف ت عند انجاز 
 والتةكيد عم  ااستاادة مف المطة.، استمداـ أدوات وعمميات الجودة وااعتماد لتحسيف األداا

 :الجورة الصهاعية الرابعة

عندما يحدث التقدـ التقنى وما يشممو مف ابتكارات تغيرا  فى البنية المجتمعية عم  
المستوب األ تصاد  والسياسى وااجتماعى والتعميمى، فقد يوصؼ ذلؾ بالتغير العميؽ، أو 

لحياة فى نمطيتيا السائدة إل  صور ممتماة مف اإنقمب الجذر ؛ حيث يتـ تحويؿ مسارات ا
، والتاريخ يذكر أف النورة الصناعية حيث الكـ والكيؼ، وىذا ما يسم  بالنورة الصناعية

الرابعة نتيجة إفرازات نمنة نورات سابقة، تمشت فييا المطوط الااصمة بيف ما ىو ر مى 
 وتقنى وفيزيائى وبيولوجى.

، التى ا  عف النمنة السابقةالنورة الرابعة تمتمؼ امتمفا  جوىري كموس شوابيرب 
بيرة لمستمرار فى تتمت  ىذه التقنيات بإمكانيات ك ت بشكؿ رئيسى بالتقدـ التكنولوجىتميز 

، ااة األعماؿ والمؤسسات بشكؿ جذر ، وتحسيف كاتوصيؿ مميارات األشماص إل  الويب
تستند النورة ؛ لذا ؿوالمساعدة فى تجديد البيئة الطبيعية مف ممؿ إدارة أفضؿ لألصو

جزا ا ا الصناعية الرابعة إل  النورة الر مية، التى تمنؿ طر  ا جديدة تصبح فييا التكنولوجيا 
وجيا الناشئة فى عدد مف تتميز النورة الصناعية الرابعة بامتراؽ التكنول، يتجزأ مف المجتمعات

الحوسبة ، و لنانوتكنولوجيا ا، و الذكاا ااصطناعى، و الروبوتات ، بما فى ذلؾالمجاات

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8_%D9%83%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8_%D9%83%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A
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نترنت األشياا، و التكنولوجيا الحيوية، و الكمومية ، والمركبات الطباعة نمنية األبعاد، و ا 
 .),Nicholas Davis, et al Klaus Schwab(2018 ,.المستقمة

الصناعية تسيـ بقوة فى تحقيؽ التنمية وتشير مبرات الدوؿ المتقدمة إل  أف النورة 
المستدامة؛ لذا ينبغى تبنى سيناريوىات تواجو مف ممليا الدوؿ التغيرات الحتمية جراا ما 

يصعب حصرىا فى كافة  ،تارزه النورة الصناعية الرابعة مف ابتكارات وتقنيات وتطبيقات
ستيمؾ مما توفره تقنيات المجاات الحياتية، ولكى ا تصبح كنير مف الدوؿ فى مصاؼ اا

النورة الصناعية الرابعة، ابد مف توفير ااحتياجات التى يارضيا التحوؿ إل  اإلكترونيات 
نترنت األشياا، مما يعنى حدوث تغييرات جذرية فى أكنر مف نمث الميارات الميمة  الر مية وا 

طمب تطوير مناىا الموجودة لدب القوب العاممة اليوـ؛ فقد أصبحت الصناعة الجديدة تت
متعددة اامتصاصات، وتعزيز التاكير النقد  لدب الطمب، ووجود بيئة تعّمـ تشاركية 

، والجم  بيف مايـو المعمـ اافتراضى، ومايـو «عّممنى كيؼ أتعمـ»وتااعمية، وفؽ منيجية 
و مف حيث اكتشاؼ القدرات المتميزة عند الطمب، وتوجيييـ فى كياية ال تعّمـ المعمـ الموجِّ

 .بمساعدة تقنيات الذكاا ااصطناعى
(Alec Ross, 2016 ; Atiku, Sulaiman Olusegun, 2016 ; Fields, Ziska, 

2018 ; Klaus SchwabNicholas Davis, 2018 ; Nancy W. Gleason, 2018 ; 
Raman, ArumugamRathakrishnan, Mohan, 2019; Smith, Peter 

A.C.Pourdehnad, 2018)   

وسائؿ التواصؿ ااجتماعى، وموا   نقؿ  وفى ظؿ النورة الصناعية الرابعة أصبحت
وأصبحت األنظمة  ،وتمزيف وتداوؿ المعمومات والبيانات بالعالـ متاحا  ومناتحا بم حدود

حتى أف ىناؾ العديد مف  ،وحازت عمى اىتماـ الدوؿ، الذكية والروبوتات فى مقدمة الصناعة
، و د أصبح التعميـ والصناعة كم  األعماؿ والوظائؼ تناذ مف ممؿ الروبوتات واألنظمة الذكية

مما أد  إلى التوس  فى استعماؿ مواد وأنظمة جديدة  ،منيما ممتبرا  لمتعميـ واإبداع المشترؾ
مف ممؿ أنظمة ر ابة وتحكـ واتصاات ذكية، واتساع دائرة المنافسة العالمية عم  مستوب 

طوير العقمية العممية والتكنولوجية الوظياة الواحدة والعمؿ الواحد، وىذا أوجد فرص جديدة لت
واستمـز ذلؾ إعادة النظر فى براما التعميـ بمؤسسات  ،والاكرية والنقافية المجتمعية والتعميمية

التعميـ الجامعى وبجمي  التمصصات عم  اإطمؽ، وفتح آفا ا   ير محدودة لمتعمـ عف بعد 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8_%D9%83%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8_%D9%83%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%86%D8%A9_%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF
https://play.google.com/store/books/author?id=Atiku,+Sulaiman+Olusegun
https://play.google.com/store/books/author?id=Fields,+Ziska
https://play.google.com/store/books/author?id=Klaus+Schwab
https://play.google.com/store/books/author?id=Nicholas+Davis
https://play.google.com/store/books/author?id=Nicholas+Davis
https://play.google.com/store/books/author?id=Smith,+Peter+A.C.
https://play.google.com/store/books/author?id=Smith,+Peter+A.C.
https://play.google.com/store/books/author?id=Pourdehnad,+John
https://play.google.com/store/books/author?id=Pourdehnad,+John
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ت ومجاات تعميمية جديدة، واستحداث تمصصا والتعمـ اإلكترونى فى شت  المجاات،
 تتجاوب م  التحديات الناتجة عف النورة الصناعية الرابعة.
 التحديات اليت متخضت عو الجورة الصهاعية الرابعة:

تػػزداد معػػدات البطالػػة نتيجػػة لسػػيطرة النػػورة الصػػناعية الرابعػػة؛ فنجػػد أف الروبػػورت 
، كمػا أف اًات المجيػزة فػى إتقافيؤد  وظائؼ عديدة يقـو بيا اإنساف تصؿ لحد الكاااة وا

%( فػػةكنر، وبالتػػالى تضػػمحؿ 22المصػػان  تقمػػص مػػف فػػرص العمالػػة اليدويػػة  ػػد تصػػؿ إلػػ   
الطبقػػة الوسػػط  وتػػزداد معػػدات الاقػػر نتيجػػة لمبطالػػة، ممػػا  ػػد يػػؤد  اضػػطربات ومشػػكمت 

ميػارات وميػاـ عديدة نتيجة لتدىور األوضاع المعيشية، ويتطمب ذلؾ ضرورة امتمؾ اإنساف ل
وفى الحقبػة الزمنيػة المسػتقبمية إنجازىا فى الصورة المرتقبة منيا، ووظائؼ يصعب عم  اًلة 

تتحوؿ المعيشة فى صػورة مكتممػة إلػ  نمػط آلػى؛ حيػث يتػول  إدارة الطا ػة والميػاه واسػتيمؾ 
مداداتيا نظػاـ آلػى، ويػتـ إنتػاج وتصػميـ المػواد مػف مػمؿ الطابعػات نمنيػة األبعػاد،  األطعمة وا 
ويتضػػمف ذلػػؾ األدوات المنزليػػة والممبػػس والمنػػازؿ المجيػػزة والمركبػػات بكافػػة أنواعيػػا، وىػػذا 
يحقػػػؽ نبػػػؤات الميػػػاؿ العممػػػى التػػػى أشػػػارت إلػػػ  إحػػػمؿ اًلػػػة محػػػؿ البشػػػر فػػػى العديػػػد مػػػف 

 العممػػػى،؛ 4222 شػػػواب،؛ 4222 أزريػػػ ، ؛4222أبػػػو حمػػػور،  ؛4222 اىيـ،إبػػػر  وظائاػػػو
4225)  . 

وتيدؼ نظـ الجودة الحدينة فيما يمص الصناعة إل  تقديـ منتجات ومدمات تحقؽ 
مطالب العمما بممتمؼ شرائحيـ م  االتزاـ بالمعايير البيئية المحمية والعالمية؛ لذا أصبحت 

مف المنتجات المستوردة والمتداولة بيا، وتطبيؽ معايير كنير مف الدوؿ تشترط فى كنير 
الجودة الشاممة بة  مؤسسة إنتاجية أو صناعية بصورة جدية فى جمي  أنحاا تنظيميا يؤدب 
إل  مناف  مادية وعممية ومعنوية، منيا تتحسف الجودة ويقؿ عدد المنتا المعيب ويقؿ عدد 

ة العمما فى المؤسسة ككؿ، وتنماض التكماة الشكاوب، وتزداد النقة فى المنتا وتتةكد نق
ويزداد حجـ الكميات المنتجة، وتنماض أعماؿ إعادة التشغيؿ وتنماض تكماة الاحص 
واامتبار، وتتوافر منافذ البي  والتواجد باألسواؽ، ويتـ احتراـ إنسانية العامميف وتطور شئوف 

 .واىب والتركيز عمييااألفراد وتحسيف مناخ العمؿ، ويمكنا ذلؾ مف اكتشاؼ الم
وآليػػة تسػػمير التكنولوجيػػا فػػى تغييػػر وتطػػوير األسػػاليب التربويػػة واألنظمػػة الصػػناعية 
وأنماط ااستيمؾ الصحية لكػؿ مػف اإنسػاف والبيئػة يعػد تحػديا  رئيسػا  نتيجػة لمنػورة الصػناعية 
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، لمػدماتياوفى ىذا المضـ يصعب تجاىؿ اإنسػاف كسػيد اًلػة ولػيس مجػرد مسػتيمؾ الرابعة، 
أو ماضػػعا  لييمنتيػػا، وابػػد مػػف اسػػتيعاب نتاجػػات النػػورة الصػػناعية الرابعػػة التػػى تمغػػى الحػػدود 
الااصػػػمة بػػػيف كػػػؿ مػػػا ىػػػو فيزيػػػائى ور مػػػى وبيولػػػوجى ومزجيػػػا، وكػػػذلؾ التقنيػػػات المسػػػمكية 

لحوسػبة واألنظمة االكتروميكانيكية، والتكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا النانو، وتمزيف الطا ػة وا
أ صػ  اسػتاادة، وعميػو تتػةت   الكمومية؛ لذا يستايد أصحاب المواىب واابتكارات والمسػتنمريف

والتطور التقنػى الػراىف يوضػح وبيف القوب العاممة مف جية أمرب،  الاجوة بيف ىؤاا مف جية
ضػاا مقدرة األنظمة التقنية عم  توفير المساعدة والدعـ منمما يحدث فى زراعة األنسػجة واألع

جػػراا العمميػػات الجراحيػػة الد يقػػة مػػف مػػمؿ روبوتػػات  الصػػناعية والبديمػػة وتوصػػيؿ األدويػػة وا 
النػػانو، ومػػا يحػػدث فػػى الطػػائرات والمركبػػات ذاتيػػة القيػػادة بواسػػطة تمػػؾ الروبوتػػات، والتطػػور 

بمػا يػؤد  لتااعميػا فػى كنيػر مػف  المطير يتمنؿ فى امتمؾ ىذه الروبوتػات الصػاات اإنسػانية
 (.4225 عمر،؛ 4222 سم ور،؛ 4222 ،الطويؿ؛ 4222 سالـ، ا ؼالمو 

تشػكؿ تحػد  مطيػر مػف تحػديات النػورة الصػناعية الرابعػة عمػ  المسػتوب  والممساواة
اا تصػػػاد  وااجتمػػػاعى، فالمسػػػتايديف ىػػػـ المبتكػػػروف والمسػػػتنمروف، أمػػػا أصػػػحاب الػػػدموؿ 
المتوسػػطة والمنماضػػة والػػذيف يشػػكموف  البيػػة المجتمعػػات فيتعرضػػوف لموجػػات مػػف انماػػاض 

  مشػػكمت يصػػعب الحػػد مػػف آنارىػػا عمػػ  ممػػا يػػؤنر عمػػ  نمػػط المعيشػػة، ويػػؤد  إلػػ الػػدمؿ،
العمالػة مػف بيػنيـ تقتصػر عمػ  أصػحاب الميػارات الد يقػة، ونتػاج ذلػؾ و  المستوب ااجتماعى،

 .ظيور الاروؽ الطبيقية الحادة، مما يشكؿ مطرا  حقيقيا  فى تمؾ المجتمعات
(Armand DoucetJelmer EversElisa GuerraDr Nadia LopezMichael 

SoskilKoen Timmers, 2018 ; Bruno S. SergiElena G. PopkovaAleksei 

V. BogovizTatiana N. Litvinova, 2019  ; Guerra, Alicia, 2018) 

ؤسسػػات التعميميػػة ضػػرورة تبنػػى مػػدامؿ وتاػػرض النػػورة الصػػناعية الرابعػػة عمػػ  الم
تركػػز عمػػ  امػػتمؾ المػػتعمـ ميػػارات سػػوؽ العمػػؿ بشػػكؿ وظياػػى، واسػػتراتيجيات وطػػرؽ تعميميػػة 

والعمػػؿ عمػػ  تنميػػة اابتكػػار لديػػو مػػف مػػمؿ تنشػػيط ذىنػػو، بمػػا يتوافػػؽ مػػ  طبيعػػة المحتػػوب 
، وتسػػيـ لعمريػػةالتعميمػػى ومػػا يتضػػمنو مػػف مبػػرات، ومكونػػات البيئػػة التعميميػػة، ومصائصػػو ا

دورتييػو، و ؛ 4222 عمػى، المشاركة الاعالػة مػف  بػؿ المػتعمـ فػى توطيػد ذلػؾ بصػورة وظيايػة
 .(4222 إيدير،
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ومػػػف التحػػػديات التػػػى تسػػػببيا النػػػورة الصػػػناعية الرابعػػػة تجنػػػب البيرو راطيػػػة والعمػػػؿ 
لػػذا تػػؤنر الروتينػػى، وىػػذا يتطمػػب ااىتمػػاـ بعامػػؿ الػػزمف والد ػػة المتمنمػػة فػػى جػػودة المنػػتا؛ 

بوضوح عم  طبيعة العمػؿ وسػرعتو ود تػو، ممػا يعنػى أف معػدؿ المطػة  يػر وارد، وأف سػيولة 
 .ويسر األداا يعتبر ميزة مف مميزاتيا

(Guerra, Alicia, 2018 ; Jon-Arild Johannessen, 2018 ; Pedro 

LarrañagaDavid AtienzaJavier Diaz-RozoAlberto OgbechieCarlos 

Esteban Puerto-SantanaConcha Bielza, 2018 ; Silvestri, 

CeciliaPiccarozzi, MichelaAquilani, Barbara, 2019) 

كما تارض النورة الصناعية الرابعة عم  النظـ التعميمية وماصة التعميـ الجامعى 
آليات العقود الذكية المتمنمة فى تكنولوجيا سمسمة الكتؿ، والتى تقضى بإبراـ عقود بيف 

والبيانات بشكؿ يصعب تغييره؛  األطراؼ وفؽ جداوؿ زمنية تسجؿ فييا الممارسات واألدااات
ماتوحة المصدر  ابمة لمبرمجة و ير  ابمة لمسيطرة أو التحكـ  ألف تقنية سمسمة الكتؿ مشارة

فييا، فيى عبارة عف سجؿ تعاممت كؿ واحدة تعد كتمة مرتبطة بةمرب ومؤمنة بشارة، وتعالا 
  نات.مف ممؿ حواسيب  وية تمن  المماطر المتعمقة بمركزية حاظ البيا

نجاز ميامو تعتمد عم  اًلة؛ لذا فسيكوف أدائيا سريعا  ونظرا  ألف آلية الع مؿ وا 
ود يقا ، ويعود عم  العنصر البشر  بالراحة؛ حيث ا مجاؿ لممطة، أو البطا  ير المبرر، 
فيناؾ بيف شاس  بيف البيئة التقميدية فى العمؿ والبيئة التقنية فى عيد النورة الصناعية 

 ؛ فالتةنير واضح عم  العمؿ وسرعتو ود تو.الرابعة
وحر  بالذكر أف العمؿ فى ظؿ ااعتماد عم  العنصر البشر  وعم  مياراتو بشكؿ 
أساسى  د ساىـ فى نشئ طبقات اجتماعية بدأت بالاقيرة مرورا  بالمتوسطة صاحبة الميارة 

و أف تمؾ التوزيعة وأنتيااا  بطبقة أصحاب رؤس األمواؿ مف المستنمريف و يرىـ؛ لكف يبد
سيتـ القضاا عمييا مف ممؿ النورة الصناعية الرابعة، بواسطة حدة التوزي  ما بيف الائتيف 
ندنار الطبقة الوسط  بشكؿ تدريجى والتى تشعر بالضعؼ و مة  األكنر فقرا  واألكنر  ن ، وا 

 .(4222 حسف،؛ 4225 بيزاد، اإىتماـ والرعاية فى جمي  أنحاا العالـ
ومف المتطمبات الرئيسة لمواكبة تحديات النورة الصناعية الرابعة امتمؾ األفراد 

عالية الحرفية؛ ألف ىناؾ تحد  واعد مف ممؿ انتشار الروبوتات ميارات سوؽ العمؿ 
المبرجمة ألداا ميارات عالية الد ة فى شت  األعماؿ التى توكؿ إلييا، ومف نـ سيتـ 

ف المجتم  العامؿ فى مجاات كنيرة، ينتا عنيا بطالة ا حصر اإستغناا عف شريحة كبيرة م
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ليا، ألف ما ييتـ المستنمر وأصحاب رؤس األمواؿ نواتا العمؿ التى تمبى احتياجات 
المجتمعات عم  المستوب الدامم  واأل ميمى والعالمى، وىذا بدوره يجبر الارد بةف يمتمؾ 

ويحصؿ مف ممليا عم  أجر مجز ، كى ا  ،ميارات حرفية عالية يواجو بيا ىذه التحديات
ويواجو بالتالى توترات  ،يصنؼ ضمف الشريحة المنماضة صاحبة الميارات المنماضة

 .اجتماعية جمة فى حياتو
(Mark SkiltonFelix Hovsepian, 2017 ; Silvestri, CeciliaPiccarozzi, 

MichelaAquilani, Barbara, 2019 ; Smith, Peter A.C.Pourdehnad, 

2018) 

وممػػا اشػػؾ فيػػو أف ىنػػاؾ نػػدرة فػػى الجانػػب العػػاطاى والتعػػاوف بػػيف األفػػراد،  ػػد يكػػوف 
لمعتمػػاد الكمػػى عمػػ  اًلػػة وبرمجياتيػػا المتنوعػػة التػػى  طػػت مناشػػط الحيػػاة الممتماػػة مرجعػػو 

وممارساتيا، فيناؾ األلعاب الر مية التى تحث عم  فكرة استباحت القتػؿ والعػرض فػى مكنونيػا 
المجتمعيػػة التػػى  امػػت عمييػػا المجتمعػػات والحضػػارات فػػى العػػالـ كمػػو،  واألعػػراؼوانتيػػاؾ القػػيـ 
بػػدـ بػػارد فػػى صػػورتيا اافتراضػية تحػػت مسػػميات متعػػددة، وبالتػػالى يتحػػوؿ الاػػرد فكرنػت لمقتػػؿ 

بسيولة إل  صػورة متحجػرة يصػعب عميػو امػتمؾ شػاطر مػف الرحمػة أو التعػاطؼ مػ  القضػايا 
التػػى تتسػػؽ مػػ  أمم يػػات مجتمعػػو اإنسػػانى واألعػػراؼ اإنسػػانية التػػى مػػف أجميػػا ممػػؽ بنػػى 

 البشر.
نسػػانية يشػكؿ تحػػديا  كبيػػرا ؛ فػػم مجػاؿ لمتعػػاوف البشػػر  فػػى والحرمػاف مػػف العم ػػات اإ 

إنجاز المياـ وا مجاؿ أل  نوع مف العم ات كانت تشكمو وتنميو آليػات العمػؿ التقميديػة، فجػؿ 
التعامؿ م  اًلة والروبوتات والتواصؿ ر مػى عبػر الاضػاا الاسػيح، ممػا يكػرث لمماديػة البحتػة 

شر  أل ص  درجة ممكنة، فيسد الوا ػ  اإفتراضػى ذلػؾ كمػو، فى كؿ شيئ ويحد مف التعامؿ الب
تاركا  العم ػات الدافئػة بػيف بنػى البشػر، مغيػرا  فػى جينػاتيـ ومصائصػيـ التػى أصػحبت منبػوذة 

الشػػير ، و ؛ 4222 أبوريػػة، مػػ  مػػرور الو ػػت فػػى مضػػـ سػػيطرة النػػورة الصػػناعية الرابعػػة
 (.4222 السعدوف،

سيتـ استحدانيا جراا التطور اليائؿ لمتحكـ التقنى، فقػد ا  ةويبدو أف ىناؾ ميف كنير 
يكػػوف ىنػػاؾ حاجػػة لقائػػد الطػػائرة، وكنيػػر مػػف المركبػػات األمػػرب؛ حيػػث يػػتـ إدارتيػػا فػػى الحيػػز 
المحػػدد ليػػا عبػػر روبوتػػات مجيػػزة تمتمػػؾ الميػػارة الاائقػػة وااسػػتجابة السػػريعة لمتعامػػؿ معيػػا 

ؿ لممطػة البشػر  فييػا، وانقػراض ىػذه الميػف عمػ  سػبيؿ بد ػة متناىيػة ا مجػاوالقياـ بالميمة 

https://play.google.com/store/books/author?id=Silvestri,+Cecilia
https://play.google.com/store/books/author?id=Piccarozzi,+Michela
https://play.google.com/store/books/author?id=Piccarozzi,+Michela
https://play.google.com/store/books/author?id=Piccarozzi,+Michela
https://play.google.com/store/books/author?id=Aquilani,+Barbara
https://play.google.com/store/books/author?id=Aquilani,+Barbara
https://play.google.com/store/books/author?id=Smith,+Peter+A.C.
https://play.google.com/store/books/author?id=Pourdehnad,+John
https://play.google.com/store/books/author?id=Pourdehnad,+John
https://play.google.com/store/books/author?id=Pourdehnad,+John


 ............................................................. رؤية مستقبلية لتطوير معايير اعتماد الجامعات المصرية

- 4222 - 

المنػػاؿ ا الحصػػر يتطمػػب أف يػػتـ تجييػػز مػػتعمـ ناسػػيا  واجتماعيػػا  ومياريػػا  لمتعامػػؿ مػػ  تمػػؾ 
متنػا، واصػبحت وا عػا  ا جػداؿ فيػو؛ التغيرات كائنة الوجود، والتى كانت بعيدة كؿ البعػد عػف ممي

 .يس فى مواكبة ىذا التغيرلذا كاف لتحد  تطوير الميف العامؿ الرئ
(Alec Ross, 2016; Fields, Ziska, 2018; Klaus SchwabNicholas Davis, 

2018; Tavis D. Jules2016 ,)  

ا  تعػال  مػف أجمػو وفى الحقيقة يصعب عم  اإنساف أف ياارؽ الطبيعة التى ممقيػا 
ليستمت  بيا وبمكوناتيػا الاريػدة الرائعػة التػى تشػعره بمكنونػو الطبيعػى، وىػذا مػا سػيحدث عنػد 
شػعوره بالضػػغط التقنػػى المسػتمر فػػى حياتػػو العمميػػة، بػةف يمصػػص الو ػػت الػذ  يرفػػو بػػو عػػف 

و، ناسو ويستريح مف العالـ الر مى الضا ط ببعػده عػف العمػؿ بعػد  ضػاا الو ػت الممصػص لػ
 (.4222 الدىشاف،؛ 4224 الدعمى، واليروب لمعالـ الحقيقى

؛ حيػث تتػوافر التشػريعات التػى وىناؾ تحد  الممكية الذ  يجب أف يؤمذ فى الحسػباف
تراعػػػات، وتمػػػؾ تحمػػػى حػػػؽ الممكيػػػة الماصػػػة بالبيانػػػات والمعمومػػػات ومػػػا يػػػرتبط بيػػػا مػػػف ام

تبادليػػا وطػػرؽ ااسػػتاادة منيػػا، أو توظيايػػا بمػػا يحقػػؽ اليػػدؼ منيػػا،  التشػريعات توضػػح آليػػة
وتشػػكؿ شػػبكة اانترنػػت الوعػػاا األىػػـ فػػى التػػداوؿ المعمومػػاتى، وبػػذلؾ تتضػػح ضػػرورة إعػػادة 

التشػػػريعات والقػػػوانيف الحاليػػػة لتواكػػػب سياسػػػات النػػػورة الصػػػناعية الرابعػػػة وتػػػدعـ النظػػػر فػػػى 
 .متطمباتيا

(Nancy W. Gleason, 2018; Raman, ArumugamRathakrishnan, 

Mohan, 2019; Tavis D. Jules2016 ,) 

باتػػػت المصوصػػػية صػػػعبة المنػػػاؿ فػػػى ظػػػؿ التشػػػارؾ المعمومػػػاتى وسػػػبؿ التواصػػػؿ و 
ات التى تتضمف تنوعا  معموماتيا ، وىػذا مػا يجعميػا فػى السريعة؛ فقد يتـ مشاركة الصور والمما

المتناوؿ العاـ، وبالتالى ياقد الارد مصوصػيتو التػى أصػحبت مباحػة ومتاحػة، كمػا  ػد تتعػرض 
مؤسسات بةكمميا لمطر القرصنة التػى تاقػدىا الكنيػر مػف حقو يػا، وتسػمح بإبتزازىػا فػى كنيػر 

عى والتقانػػة الحيويػػة التػػى تتميػػز بيػػا النػػورة مػػف األحيػػاف، وا مجػػاؿ لتحػػد  الػػذكاا ااصػػطنا
الصػػناعية الرابعػػة إا بػػالرجوع إلػػ  الموانيػػؽ األدبيػػة واألمم يػػة التػػى نػػؤمف بيػػا، وتعمػػؿ عمػػ  

 (.4222 عبدالرازؽ،؛ 2222 زكى، و اإماـ، تسيير أنماط الحياة الممتماة
وتاػرض النػورة الصػناعية الرابعػة تحػديا  ميمػػا  يتمنػؿ فػى ضػرورة تحسػيف المنػتا ومػػا 

النػػػورة يػػػتـ تقديمػػػو مػػػف مػػػدمات مػػػف مػػػمؿ التقانػػػة، ويقػػػـو ذلػػػؾ عمػػػ  مبػػػدأ تجنػػػب إماا ػػػات 
الصػػػناعية النالنػػػة، ويتطمػػػب بالتبعيػػػة العمػػػؿ عمػػػ  تطػػػوير المعػػػايير التػػػى تتبناىػػػا المؤسسػػػات 
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مدميػػة، حتػػ  يرضػػ  عنيػػا العميػػؿ عمػػ  المسػػتوب المحمػػى واإ ميمػػى اإنتاجيػػة والتعميميػػة وال
 .والدولى، بما يحافظ عم  ريادتيا، وتنافسيتيا

(Atiku, Sulaiman Olusegun, 2019; Bruno S. SergiElena G. 

PopkovaAleksei V. BogovizTatiana N. Litvinova, 2019; Guerra, 

Alicia, 2018; Smith, Peter A.C.Pourdehnad, 2018) 

وبالنظر إل  ما تقدـ مػف تحػديات أحػدنتيا النػورة الصػناعية الرابعػة يمحػظ أنيػا تعمػؿ 
بشػػكؿ متسػػارع عمػػ  إعػػادة ىيكمػػة المجتمعػػات بصػػورة شػػاممة لمجوانػػب اا تصػػادية والسياسػػية 
والنقافيػػػة وااجتماعيػػػة بمػػػا يشػػػمؿ منظومػػػة القػػػيـ لتمػػػؾ المجتمعػػػات، وجػػػراا ذلػػػؾ سػػػتعانى 

رية مػف ارتاػاع معػدات البطالػة احػتمؿ الروبوتػات الذكيػة وظائايػا وامتمكيػا المجتمعات البش
وستظير بالتالى ىيمنة الشركات الكبرب ويضػمحؿ بالتبعيػة لمميارات عالية الد ية نادرة المطة، 

دور الصػػغيرة والمتوسػػطة منيػػا، وبالتبعيػػة أيضػػا  سػػتمغ  الحػػدود الااصػػمة بػػيف مجػػاات العمػػـو 
الاصؿ بيف ما يمتمكو الروبوت مف ميارات وحس تااعمى مستحدث وبيف مػا  الممتماة ويصعب

يمتمكػػو البشػػر؛ لػػذا فػػإف النػػورة الصػػناعية تبعاتيػػا عاتيػػة يسػػتحؽ أف يطمػػؽ عمييػػا توسػػونامى 
 التقدـ الر مى.

 عوامل قيام الجورة الصهاعية:

الصناعية نظرا  لمتغيرات الجذرية فى سبؿ الحياة المعيشية، وما أفرزتو التطورات 
والزراعية مف ااعتماد الرئيس عم  اًات التى تعمؿ وفؽ منظومات متقدمة، وعميو لـ تكف 

رات السابقة مف النورة الصناعية الرابعة حادنا  مااجئا  وا انقمبا  سريعا ، لكنيا استيمت التطو 
فى المجاؿ النورات النمنة؛ لذا تمنمت تمؾ العوامؿ فى التقدـ العممى المتمحؽ، ماصة 

البحنى، الذ  أفسح المجاؿ لظيور العديد مف اامتراعات التى تقدـ مدمات را ية 
 .(2225 الزياد ، لمبشر

ويةتى عامؿ التبادؿ التجار  عم  مستو  دولى دافعا   ويا  لمنورة الصناعية الرابعة، 
استيملكية عم   وىنا بذلؾ الدوؿ المتقدمة الجيود المضنية لمتطوير مف إنتاجيا ليحتؿ مراتب

مستوب واس  مف العالـ ماصة بالدوؿ النامية المستيمكة؛ لذا استمرت التنافسية حافزا  داعما  
ااحتياجات لتمؾ النورة التى تسع  الدوؿ لمحاؽ بيا بصورة وظياية، مف ممؿ توفير 

 .(4222، الغاار  األساسية والترفييية لممجتم  البشر 
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و د ساعد النمو السكانى فى التسري  مف فعالية النورة الصناعية الرابعة التى اىتمت 
بتمبية احتياجات اإنساف فى ك فة مناشط الحياة، فمف المعمـو لدينا أف آليات الرعاية 
الصحية تقدمت فى ظؿ التطور التقنى وأنعكس ذلؾ عم  التقميؿ مف معدات الوفيات، 

لضرورة تغطية المتطمبات راض عديدة؛ لذا جاات الحاجة الماسة والتمانؿ لمشااا مف أم
مالؾ، و  الحياتية لمسكاف التى ا تنتيى، مف ممؿ التطور الصناعى فى المجاات الممتماة

 (.4222 ماتاح،؛ 4222 عاصـ،
وأدب التنامى فى رؤوس األمواؿ إل  توظياو فى تحسيف المنتا مف ممؿ تمويؿ 

العممية التى انعكست تطبيقاتيا عم  الصناعة فى مجااتيا الممتماة، اامتراعات والبحوث 
وساعد ذلؾ أيضا  فى زيادة النشاط التجار  وتغير حركتيا عم  مستوب العالـ؛ لذا تـ العمؿ 
عم  استنمار رؤوس األمواؿ مف ممؿ القروض المالية التى تقدـ لممؤسسات ولمدوؿ بيدؼ 

ى مجااتيا الممتماة فى العالـ كمو، دوف استنناا لمكاف أو دعـ النورة الصناعية الرابعة ف
 .بشر، بغض النظر عف نقافتو

(Fields, Ziska, 2018; Nancy W. Gleason, 2018; Smith, Peter 

A.C.Pourdehnad, 2018 ; Tavis D. Jules, 2016) 

كما ساىـ اإ باؿ عم  العمؿ فى المجاؿ الصناعى إل  ضرورة تػوفير احتياجػاتيـ مػف 
رعايػػة صػػحية وسػػكنية وماديػػة انعكسػػت بشػػكؿ مباشػػر عمػػ  تحسػػيف جػػودة المنػػتا، ومػػف نػػـ 

بتطويرىػا مػف  تغيرت السياسات والنظرة المجتمعية نحو الصناعة فى عموميتيا، وبدا ااىتمػاـ
بمػا أدب إلػ  زيػادة  اعد البحث العممى فى شت  المجػاات، التػى سػاعدت فػى تػوفير التقنيػات 

ساعات العمؿ وتواصميا عبر اًلة، بما عمؿ عم  تػوفير المنػتا الػذ  يغطػى احتياجػات سػوؽ 
والنػػورة الصػػناعية الرابعػػة تجعػػؿ عمميػػة التعمػػيـ ، (4222 ىينػػواب، العمػػؿ المحميػػة والعالميػػة

والػػتعمـ وتطػػوير الميػػارات عمميػػة أكنػػر سمسػػة ويمكػػف الوصػػوؿ إلييػػا، مػػف مػػمؿ الكنيػػر مػػف 
 عف طريقيا بسيولة إل  كـ ا متناىى مف المعرفة.و  ،الوسائط التى افرزاتيا النورة الر مية

ا لمدراسة الميدانية لإلجابة عػف تسػا التوصػؿ إلػ   ؤات البحػث؛ بيػدؼوفيما يمى عرض 
النػورة الصػناعية  تحػدياتفػى ضػوا  معايير اعتماد الجامعػات المصػريةمستقبمية لتطوير  ةرؤي

 .الرابعة
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 إدراءات البحح:

فمػف البحث المطوات اإجرائية التالية لتحقيػؽ أىدافػو؛   فى ضوا تساؤات البحث اتب
لموصػػوؿ إلػ  نتػائا تمكػػف مػف وضػػ   البحػثعينػػة عمػػ  وجيػة نظػر  األعتمػاد مػمؿ أدواتػو تػػـ

النػورة الصػناعية  تحػدياتفػى ضػوا  معايير اعتماد الجامعػات المصػريةمستقبمية لتطوير  ةرؤي
اسػػػتبانة  -النػػػورة الصػػػناعية الرابعػػػة ، و ػػػد اشػػػتممت أدوات البحػػػث  اسػػػتبانة تحػػػدياتالرابعػػػة

النػػورة الصػػناعية  مواجيػػة تحػػدياتاسػػتبانة متطمبػػات  -المعػػايير التعميميػػة الحاكمػػة المقترحػػة
 ميارات سػوؽ العمػؿ - اًلة وآنار استمداميا  عم  المحاور التالية و سمت كؿ أداة ( الرابعة

الطبيعػػة  - تطػػوير مكونػػات المنػػاىا التعميميػػة - التشػػريعات والقػػوانيف - الاػػروؽ الطبقيػػة -
كمػػا اشػػتممت اسػػتجابات عينػػة البحػػث فػػى ضػػوا محػػؾ درجػػة األىميػػة عمػػ  نمنػػة (، البشػػرية

 ضعياة(. -متوسطة  -األىمية   كبيرة درجة استجابات تشكؿ 
 أدوات البحح:صدق 

تـ عمؿ اإجرااات الماصة  ألدوات البحثبعد اانتياا مف إعداد الصورة األولية 
جراا التعديمت المزمة تـ حساب صدؽ المحتوب أو  ،بتقنينيا، ولمتةكد مف الد ة العممية وا 

تكوف ممنمة لميدؼ الذ ، كما اعتمد عم  الصدؽ ؛ حيث روعى فى عباراتيا أف المضموف
عف طريؽ المحكميف، مف آستاذة التربية وعمـ الناس، وف   األدواتالظاىر  فى تحديد صدؽ 

زمة، كما تـ عرض الصورة النيائية ضوا ما أبداه المحكموف مف آراا، أجريت التعديمت الم 
عم  مجموعة مف المحكميف المتمصصيف، فتـ إعادة صيا ة بعض العبارات  ألدوات البحث

 .صالحة لمتطبيؽلتصبح أدوات البحث وحذؼ البعض اًمر، وأضيات عبارات جديدة وذلؾ 
البحث  لكؿ أداة مف أدواتتـ حساب معاممت اارتباط بيف كؿ عبارة والدرجة الكمية و 

، 2.22، و د أظيرت معاممت اارتباط ليا دالة إحصائية عند مستوب  النمنة عم  حدة
تـ ، كما تتمت  بدرجة عالية مف ااتساؽ الداممىأدوات البحث (، وبذلؾ أصبحت 2.22

 باستمداـ معامؿ ألاا كرومباخ وذلؾ باستمداـ البرناما اإحصائىأدوات البحث حساب نبات 
) SPSS( 22عم  عينة استطمعية  واميا  أدوات البحث يؽ تطبيؽ عف طر ) عضو ىيئة

0.95-0.93-، و د بمغت درجة نبات ااستبانة  ) FormGoogle(التدريس بواسطة 
 أدوات البحث لمكشؼ عف أىدافيا.استمداـ ات تحقؽ وظياية (، وىذه الدرج60.9
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لكؿ ماردة والتى شممت  باستمداـ الجداوؿ التكراريةأدوات البحث تـ تاريغ بيانات و 
والوزف (، نـ حساب التكرارات والنسبة المئوية ضعياة -متوسطة  -كبيرة ااستجابات  

لقياس داات التكرارات، و د تـ استمداـ  4نـ استمداـ امتبار حسف المطابقة كاالنسبى 
، وحدد مدب ااستجابة مف ممؿ ( فى إجراا تمؾ العممياتSPSSالبرناما اإحصائى  

 الجدوؿ التالى 
 (1جــذٚي)

 األ١ّ٘خٌىًاعزجبثخِٓاعزجبثبدع١ٕخاٌجحشعٍٝأدٚارِٗٚغزٜٛاٌّذٜ

اٌّــــذٜاأل١ّ٘خِغزٜٛ

4.32–3وج١شح

1..1–4.33ِزٛعطخ

1-...1ضع١فخ

مف  بؿ  )Google Form(ىذا و د تباينت عينة البحث مف ممؿ ااستجابة عم  
أعضاا ىيئة التدريس بالجامعات المصرية مف ممؿ وسائؿ التواصؿ ااجتماعى لكؿ أداة 

(، بينما بمغت فى 222  النورة الصناعية الرابعة عم  حدة؛ حيث بمغت فى استبانة تحديات
( وبمغت فى استبانة متطمبات مواجية 222استبانة المعايير التعميمية الحاكمة المقترحة  

 .(222 النورة الصناعية الرابعة تحديات
 نتائر البحح:

 :نتائر التحديات اليت توادٌ الجورة الصهاعية الرابعة -أواًل 

النورة الصناعية الرابعة  تحدياتما لإلجابة عف السؤاؿ الميدانى الذ  ينص عم   
اعتماد والتى تعد ضرورة فى ا تراح بعض المعايير التعميمية الحاكمة المقترحة المزمة 

(؛ فقد تـ ؟الجامعات المصرية مف وجية نظر أعضاا ىيئة التدريس بالجامعات المصرية
 بصورة ماصمة فيما يمى  النورة الصناعية الرابعة عرض نتائا محاور استبانة تحديات

تـ النورة الصناعية الرابعة  لمكشؼ عف استجابات عينة البحث فيما يرتبط بتحديات
( والتى 4ب لدرجة األىمية والوزف النسبى ومستوب الموافقة و يمة  كاحساب التكرارات والنس

 تتضح فى الجداوؿ التالية 
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 اآللة وآثار استخدامًا:   

يعرض الجدوؿ التالى تحديات النورة الصناعية الرابعة المرتبطة باًلة وآنار 
 بشكؿ ماصؿ فيما يمى  استجابات عينة البحثاستمدميا، وفؽ ما تممضت عنو 

 (4جذٚي)

دسجخاأل١ّ٘خٚاٌٛصْإٌغجٟٚل١ّخ)وب
4

(ِٚغزٜٛاأل١ّ٘خاٌّشرجطخثبعزجبثبدع١ٕخاٌجحشعٍٝ

اٌّحٛساألٚي:ا٢ٌخٚآصبساعزخذاِٙب

ساداٌعجب

دسجخاأل١ّ٘خ
ْ
ٛص
اٌ

ٟ
غج
ٌٕ
ا


وب

4


ٜ
ٛ
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ِ
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ّ٘
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ضع١فخِزٛعطخوج١شح
ننن
%%%

عييييي١طشداٌشٚثيييييٛسدعٍيييييٝ
ٚظييييبديعذ٠ييييذح٠مييييَٛثٙييييب

 اإلٔغبْ.

 21121422
 وج١شح 632..134.22

 11.434.622.6

إحيي يا٢ٌييخِحييًاٌج ييش ييٟ
 اٌعذ٠ذِٓٚظبدفٗ.

 6.121421
 وج١شح 61..664.36

 12.634.424.6

اإلٔغييييبِْغييييزٍٙهٌخييييذِبد
 ا٢ٌخٚخبضع١ٌّٕٙزٙب.

 .4126464
 وج١شح 412.131.4.2

 2.134.21.6.
خطيييٛسحاِيييز ناٌشٚثٛريييبد
اٌصيييفبداإلٔغيييب١ٔخثّيييبليييذ
٠ؤدٌٞزفبعٍٙيب يٟوض١يشِيٓ

 اٌّٛالي.

 .2112.46
 وج١شح 166.4.34.21

 14.342.14.1.

رفع١يييًآ١ٌيييبداٌعميييٛداٌزو١يييخ
اٌّزّضٍييييييخ ييييييٟرىٌٕٛٛج١ييييييب
عٍغيييٍخاٌىزيييًق١يييشاٌمبثٍيييخ

 ٌٍغ١طشحأٚاٌزحىُ ١ٙب.

 111.1416
 ِزٛعطخ 6.1...4.31

 6..132.126.1

اٌج١ئيييخاٌزم١ٕيييخريييٛ شاٌٛليييذ
ٚرمٍييًاٌجٙييذاٌج ييشٞٚرحييذ
ِيٓاٌخطيؤٚرض٠يذِيٓعيشعخ

 اٌعًّٚدلزٗ.

 44126.41
 وج١شح 414.216.4.2

 2.6..321.2.

ٔيييييييذسحاٌجبٔيييييييتاٌعيييييييب فٟ
ٚاٌزعيييييييبْٚثييييييي١ٓاأل يييييييشاد 
ٌ عزّيييبداٌىٍيييٟعٍيييٝا٢ٌيييخ
ٚثشِج١برٙيييباٌّزٕٛعيييخاٌزيييٟ
قطذِٕبشطاٌح١بحاٌّخزٍفخ

 ِّٚبسعبرٙب.

 44143311

 وج١شح 463.1363..4

 2.641.16.4.

اٌمزييييًٚاٌعييييش اعييييزجبحذ
ٚأزٙيييييبناٌمييييي١ُٚاألعيييييشا 
اٌّجزّع١يخاٌزييٟلبِييذع١ٍٙييب
اٌّجزّعييبدٚاٌحرييبساد ييٟ
اٌعييبٌُوٍييِٗييٓخيي يِىٕييْٛ

 األٌعبةاٌشل١ّخ.

 3.1314.4

 وج١شح 16..1324.22

 13.646.121.2

اٌزىش٠ييشٌٍّبد٠ييخاٌجحزييخ ييٟ
ِمبثيييًاٌحيييذِيييٓويييًشييي١ 

اٌزعبِيييييًاٌج يييييشٞأللصيييييٝ
 دسجخِّىٕخ.

 321214.2

 وج١شح 114.1214.21

 1.132.221.6
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اًلة وآنار بالنظر إل  الجدوؿ السابؽ يتضح أنو كشؼ التحديات التى تممضت عف 
مف ممؿ استجابات عينة البحث التاصيمية عف عباراتيا؛ نظرا  لمستجابات التى  استمداميا

متوسطة(، وفيما يمى  –جاات بةوزاف نسبية مرتاعة، انحصرت بيف درجة األىمية  كبيرة 
 عرضا  تاصيميا  لتمؾ ااستجابات.

  اد الكمػى نػدرة الجانػب العػاطاى والتعػاوف بػيف األفػراد، لمعتمػأشارت عينػة البحػث إلػ  أف
، مػػف عمػػ  اًلػػة وبرمجياتيػػا المتنوعػػة التػػى  طػػت مناشػػط الحيػػاة الممتماػػة وممارسػػاتيا

 (.2.63التحديات األكنر تةنيرا ؛ حيث سجمت وزف نسبى  دره  
  اإنسػاف مسػتيمؾ لمػدمات رصػدت عينػة البحػث اسػتجابات موافقػة عاليػة نحػو تحػد  أف

لتقنيػة تػوفر الو ػت وتقمػؿ الجيػد البشػر  البيئػة ا، وذلؾ تحػد  أف اًلة وماض  لييمنتيا
 (.56 .2حيث سجمت وزف نسبى  دره   وتحد مف المطة وتزيد مف سرعة العمؿ ود تو

   مطػورة امػتمؾ الروبوتػات الصػاات اإنسػانية سجمت استجابات عينة البحػث عمػ  تحػد
لمماديػػة البحتػػة فػػى كػػؿ  التكريػػث، وتحػػد  بمػػا  ػػد يػػؤد  لتااعميػػا فػػى كنيػػر مػػف الموا ػػؼ

 ، مسػتوب أىميػة كبيػرة بػوزفشيئ مقابؿ الحػد مػف التعامػؿ البشػر  أل صػ  درجػة ممكنػة
 (.2.50نسبى  دره  

   سيطرت الروبورت عمػ  وظػائؼ عديػدة يقػـو بيػا أفادت استجابات عينة البحث أف تحد
كػػذلؾ (، و 2.45،  ػػد حقػػؽ مسػػتوب أىميػػة كبيػػرة؛ حيػػث بمػػغ الػػوزف النسػػبى لػػو  اإنسػػاف
اسػػتباحت القتػػؿ والعػػرض وانتيػػاؾ القػػيـ واألعػػراؼ المجتمعيػػة التػػى  امػػت عمييػػا تحػػد  

والػذ  سػجؿ وزف  المجتمعات والحضارات فى العالـ كمو مف ممؿ مكنوف األلعاب الر مية
 إحػػمؿ اًلػػة محػػؿ البشػػر فػػى العديػػد مػػف وظائاػػو(، كمػػا جػػاا تحػػد  2.44نسػػبى  ػػدره  

 را  عف مستوب أىمية كبيرة.( معب2.38بوزف نسبى  دره  

  تاعيػػؿ آليػػات العقػػود الذكيػػة حققػػت اسػػتجابات عينػػة البحػػث موافقػػة متوسػػطة عػػف تحػػدب
؛ حيػث سػجمت المتمنمة فى تكنولوجيا سمسػمة الكتػؿ  يػر القابمػة لمسػيطرة أو الػتحكـ فييػا

 (.2.31وزنا  نسبيا   دره 
والدراسات السابقة ويتسؽ ذلؾ م  ما توصمت إليو نتائا العديد مف البحوث 

 حسف،؛ 4225 بيزاد،؛ 4222أبورية، ؛ 4222 أبو حمور،؛ 4222 إبراىيـ،ومنيا 
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 عبدالرازؽ،؛ 4222 شواب،؛ 4222 الشير ، و السعدوف،؛ 4222 الدىشاف،؛ 4222
 (.4225 العممى،؛ 4222

 مًارات سوق العمل: 

ميارات سوؽ ب يتناوؿ الجدوؿ التالى تحديات النورة الصناعية الرابعة المرتبطة
 بشكؿ ماصؿ فيما يمى  استجابات عينة البحث، وفؽ ما تممضت عنو العمؿ

 (3جذٚي)
دسجخاأل١ّ٘خٚاٌٛصْإٌغجٟٚل١ّخ)وب

4
(ِٚغزٜٛاأل١ّ٘خاٌّشرجطخثبعزجبثبدع١ٕخاٌجحشعٍٝ

اٌّحٛساٌضبٟٔ:ِٙبسادعٛقاٌعًّ

اٌعجبساد

دسجخاأل١ّ٘خ
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اٌعّيييًعٍيييٝريييٛ ١شِٙيييبساد
ٚٚظييبدي٠صييعتعٍييِٝٚٙييبَ

 ا٢ٌخإٔجبص٘ب.

 21126421
 وج١شح 121.1364.22

 11.134.12..2

رمزصشاإلعزفبدحاٌّبد٠خعٍيٝ
أصحبةاٌّٛا٘تٚاالثزىيبساد

 ٚاٌّغزضّش٠ٓ.

 ..1.3441
 وج١شح 2.1..64.32

 12.232.126.6

اٌفجيييٛحاٌٙبدٍيييخثييي١ٓاٌميييٜٛ
اٌعبٍِيييخِيييٓجٙيييخٚأصيييحبة

ٚاالثزىيييييييييييبساداٌّٛا٘يييييييييييت
 ٚاٌّغزضّش٠ِٓٓجٙخأخشٜ.

 22.134.2
 وج١شح 121.264.4.2

 14.146.626.1

ضييييييييشٚسحرجٕييييييييِٟييييييييذاخً
ٚاعزشار١ج١بدٚ شقرع١ّ١ٍيخ
رشوييييضعٍييييٝاِييييز ناٌّييييزعٍُ
ِٙيييبسادعيييٛقاٌعّيييًث يييىً

 ٚظ١فٟ.

 361214.1

 وج١شح 1.1.6164.26

 ..632.221.1

ر١ّٕيييخاالثزىيييبسر يييىًِىٛٔيييب 
سد١غيييب ِيييٓاحز١بجيييبدعيييٛق

 اٌعًّاٌّحٍٟٚاٌذٌٟٚ.

 6.126446
 وج١شح ..62.24.32

 12.1..3221.4
اال٘زّييبَثعبِييًاٌييضِٓٚاٌذلييخ
اٌّزّضٍيييخ ييييٟجييييٛدحإٌّييييز 
ٚاٌعّييييييييييًعٍييييييييييٝرجٕييييييييييت
اٌج١شٚلشا ١ييييييييييييخٚاٌعّييييييييييييً

 اٌشٚر١ٕٟ.

 321224.1

 وج١شح 11..1164.21

 1.232.1..26

ضيييييييشٚسحاِيييييييز ناأل يييييييشاد
ِٙيييبسادعيييٛقاٌعّيييًعب١ٌيييخ
اٌحش ١ييييخوٌّٛاجٙييييخأز ييييبس
اٌشٚثٛريييييبداٌّجشجّيييييخألدا 
ِٙبسادعب١ٌخاٌذلخ يٟشيزٝ

 األعّبياٌزٟرٛوًإ١ٌٙب.

 21124422

 وج١شح 662..134.22

 11.133.322.1

اعييزحذاسِٙييٓعذ٠ييذحجييشا 
اٌزطييٛساٌٙبدييًٌٍييزحىُاٌزمٕييٟ

 ِمبثًإٔمشا ِٙٓأخشٜ.

 441.2411
 وج١شح 413.1314.22

 2.61..326.4
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باستقراا بيانات الجدوؿ السابؽ يتضح أنو كشؼ التحديات التى تممضت عف 
مف ممؿ استجابات عينة البحث التاصيمية عف عباراتيا؛ نظرا   ميارات سوؽ العمؿ

(، انحصرت 2.35 - 2.54لمستجابات التى جاات بةوزاف نسبية مرتاعة فى مجمميا 
العمؿ عم  توفير ميارات مستوب أىميتيا فى  كبيرة(؛ حيث أكدت عينة البحث عم  ضرورة 

اإستاادة المادية تقتصر عم  أصحاب ، وأف ومياـ ووظائؼ يصعب عم  اًلة إنجازىا
الاجوة اليائمة بيف القوب العاممة مف جية وأصحاب ، و المواىب واابتكارات والمستنمريف

تبنى مدامؿ لضرورة ، وأف ىناؾ المواىب واابتكارات والمستنمريف مف جية أمرب
، كؿ وظياىواستراتيجيات وطرؽ تعميمية تركز عم  امتمؾ المتعمـ ميارات سوؽ العمؿ بش

، وأنو ا تنمية اابتكار تشكؿ مكونا  رئيسا  مف احتياجات سوؽ العمؿ المحمى والدولىكما أف 
ااىتماـ بعامؿ الزمف والد ة المتمنمة فى جودة المنتا والعمؿ عم  تجنب البيرو راطية بد مف 

ة الحرفية؛ متمؾ األفراد ميارات سوؽ العمؿ عالياضرورة ، كما أف ىناؾ والعمؿ الروتينى
لمواجية انتشار الروبوتات المبرجمة ألداا ميارات عالية الد ة فى شت  األعماؿ التى توكؿ 

استحداث ميف عديدة جراا التطور اليائؿ لمتحكـ التقنى مقابؿ إنقراض ميف ؛ لذا يجب إلييا
 أمرب.

ويتسؽ ذلؾ م  ما توصمت إليو نتائا العديد مف البحوث والدراسات السابقة 
ألظالمى، اإمارة، و ؛ 4222 أحمد، و عمى،؛ 4222 أبو  نيـ،؛ 4222 أبو منجر،ا ومني

 الجالى،؛ 4222 بنية، و بمجيملى،؛ 4225 بدرب،؛ 4224 األيوبى،؛ 4222 األسد ،
؛ 4222 حسيف،؛ 4222 حسف،؛ 4225 الحسف،؛ 4225 الجينى، و أبو الاضؿ،؛ 4222

ساروخ، ؛ 4222 الزعبى،؛ 4222 يوسؼ،رشاد، و ؛ 4224 دمنيور ،؛ 4222 الحسينى،
عارؼ، عبدالحميد، ؛ 4222 طيبى،؛ 4222 الشريؼ،؛ 4222 سمايمى،؛ 4222 و حسف،

؛ 4224 عسقوؿ، و أبو عودة،؛ 4222 العتيبى،؛ 4222 عبدالحميـ،؛ 4222 و حجاز ،
 (.4222 العمور ،
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 الفروق الطبكية:

، وفؽ الاروؽ الطبقيةالرابعة المرتبطة بيذكر الجدوؿ التالى تحديات النورة الصناعية 
 بشكؿ ماصؿ فيما يمى  استجابات عينة البحثما تممضت عنو 

 (2جذٚي)
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ريييييذ٘ٛساألٚضيييييب اٌّع١ ييييي١خ

ٔز١جييييخٌزفييييبلُِعييييذالداٌفمييييش

 إٌبر عٓاٌجطبٌخ.

 1.121424

 وج١شح 111.6614.36
 12.134.423.1

رٕييييييييبِٟاٌ ِغييييييييبٚاحعٍييييييييٝ

اٌّغييييييييييييييزٜٛااللزصييييييييييييييبدٞ

ٚاالجزّيييبعٟثييي١ٓاٌّغيييزف١ذ٠ٓ

ِيييٓاٌّجزىيييشْٚٚاٌّغيييزضّشْٚ

ٚثييييييييي١ٓأصيييييييييحبةاٌيييييييييذخٛي

 اٌّزٛعطخٚإٌّخفرخ.

 43124461

 وج١شح 431.4214.26
 2.131.13.6.

ظٙييٛساٌفييشٚقاٌطجم١ييخاٌحييبدح

حم١م١يييييب عٍيييييٝر يييييىًخطيييييشا 

 اٌّجزّعبداإلٔغب١ٔخ.

 13121434

 وج١شح 63.1114.32
 1..133.121.6

إٔييذصبساٌطجميييخاٌٛعييطٝث يييىً

رييذس٠جٟٚاٌزييٟر ييعشثبٌرييعي

ٚلٍيييخاإل٘زّيييبَٚاٌشعب٠يييخ يييٟ

 ج١ّعأٔحب اٌعبٌُ.

 1.1.1432

 وج١شح 66.4214.36
 13.232.321.3

عييٓشييش٠حخحز١ّييخاإلعييز ٕب 

وج١ييشحِييٓاٌّجزّييعاٌعبِييً ييٟ

ِجبالدوض١شح ٠ٕز عٕٙبثطبٌخ

 الحصشٌٙب.

 211234.4

 وج١شح 121.421.4.2
 11.431.221.2

الاروؽ باحص بيانات الجدوؿ السابؽ يتضح أنو كشؼ التحديات التى تممضت عف 
مف ممؿ استجابات عينة البحث التاصيمية عف عباراتيا؛ نظرا  لمستجابات التى  الطبقية

(، انحصرت مستوب أىميتيا فى 2.38 - 2.59جاات بةوزاف نسبية مرتاعة فى مجمميا 
األوضاع المعيشية نتيجة لتاا ـ فى تدىور  كبيرة(؛ حيث أشارت عينة البحث إل  أف ىناؾ 

تنامى الممساواة عم  المستوب اا تصاد  وااجتماعى ، و لةمعدات الاقر الناتا عف البطا
، بيف المستايديف مف المبتكروف والمستنمروف وبيف أصحاب الدموؿ المتوسطة والمنماضة
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، ظيور الاروؽ الطبقية الحادة تشكؿ مطرا  حقيقيا  عم  المجتمعات اإنسانيةمما أدب إل  
ى والتى تشعر بالضعؼ و مة اإىتماـ والرعاية إندنار الطبقة الوسط  بشكؿ تدريجوبالتالى 

حتمية اإستغناا عف شريحة كبيرة مف المجتم  العامؿ فى ، ومف نـ فى جمي  أنحاا العالـ
 مجاات كنيرة، ينتا عنيا بطالة ا حصر ليا.

ويتسؽ ذلؾ م  ما توصمت إليو نتائا العديد مف البحوث والدراسات السابقة 
؛ 4224 األيوبى،؛ 4222 ألظالمى، اإمارة، و األسد ،؛ 4222 أحمد، و عمى،ومنيا 
 حسف،؛ 4225 الحسف،؛ 4222 الجالى،؛ 4222 بنية، و بمجيملى،؛ 4225 بدرب،

؛ 4222 الزعبى،؛ 4222 رشاد، و يوسؼ،؛ 4222 الحسينى،؛ 4222 حسيف،؛ 4222
  ،العوف؛ 4222 طيبى،؛ 4222 الشريؼ،؛ 4222 سمايمى،؛ 4222 ساروخ، و حسف،

؛ 4222 كاىى،؛ 4222 كامؿ،؛ 4225 فالى،؛ 4222  انـ،؛ 4222 عيد،؛ 4222
 محمد، نادية سمـ، و ىزاع،؛ 4222 محمد، ؛4222 لميف، و زايد،؛ 4222 الكندر ،
 (.4222 نعمة، و المااج ،؛ 4224 مرتج ،؛ 4224

 التشريعات والكوانني:

التشريعات المرتبطة ب يستطرد الجدوؿ التالى تحديات النورة الصناعية الرابعة
 بشكؿ ماصؿ فيما يمى  استجابات عينة البحث، وفؽ ما تممضت عنو والقوانيف
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(2جذٚي)

عٍٝاٌجحشاٌّشرجطخثبعزجبثبدع١ٕخِٚغزٜٛاأل١ّ٘خ(4ٚاٌٛصْإٌغجٟٚل١ّخ)وباأل١ّ٘خدسجخ

:اٌز ش٠عبدٚاٌمٛا١ٔٓاٌشاثعاٌّحٛس

اٌعجبساد

دسجخاأل١ّ٘خ
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ٛص
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 ٟ
غج
ٌٕ
ا



4وب

ٜ
ٛ
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ضع١فخِزٛعطخوج١شح

ننن

%%%

رٛ ١شاٌز ش٠عبداٌزيٟرحّيٟ

حكاٌٍّى١خاٌخبصخثبٌج١بٔبد

ٚاٌّعٍِٛييبدِٚييب٠ييشرجطثٙييب

 ِٓاخزشاعبد.

 .21244.6

 وج١شح 1.3.1124.26

 11.131.126.6

إعييبدحإٌ ييش ييٟاٌز ييش٠عبد

اٌحب١ٌييييخٌزٛاوييييتٚاٌمييييٛا١ٔٓ

ع١بعيييبداٌضيييٛسحاٌصيييٕبع١خ

 اٌشاثعخٚرذعُِزطٍجبرٙب.

 21141464

 وج١شح 161.6464.24

 11.341.61.6.

صعٛثخرٛا شاٌخصٛص١خ ٟ

ظيييييًاٌز يييييبسناٌّعٍِٛيييييبرٟ

 ٚعجًاٌزٛاصًاٌغش٠عخ.

 43116312

 وج١شح 461.6642..4

 2.142.66.1.

اٌحيييييذِيييييٓا٢صيييييبساٌغيييييٍج١خ

إٌبرجييييييييييخعييييييييييٓاٌييييييييييزوب 

االصطٕبعٟٚاٌزمبٔخاٌح٠ٛ١يخ

ثزفع١ييييييًاٌّٛاص١ييييييكاألدث١ييييييخ

ٚاألخ ل١يييخاٌزيييٟريييؤِٓثٙيييب

 اٌج ش٠خ.

 4.1424.6

 وج١شح 126.1224.22

 ..1341.226.1

بالتد يؽ فى بيانات الجدوؿ السابؽ يتضح أنو كشؼ التحديات التى تممضت عف 
مف ممؿ استجابات عينة البحث التاصيمية عف عباراتيا؛ نظرا   التشريعات والقوانيف

(، انحصرت 2.45 - 2.64لمستجابات التى جاات بةوزاف نسبية مرتاعة فى مجمميا 
توفير التشريعات مستوب أىميتيا فى  كبيرة(؛ حيث آلت استجابات عينة البحث حوؿ أىمية 

، وكذلؾ ات وما يرتبط بيا مف امتراعاتالتى تحمى حؽ الممكية الماصة بالبيانات والمعموم
إعادة النظر فى التشريعات والقوانيف الحالية لتواكب سياسات النورة الصناعية الرابعة وتدعـ 

توافر المصوصية فى ظؿ التشارؾ المعموماتى وسبؿ فى صعوبة ، وأف ىناؾ متطمباتيا
عف الذكاا ااصطناعى والتقانة الحد مف اًنار السمبية الناتجة ، وأنو ينبغى التواصؿ السريعة

 الحيوية بتاعيؿ الموانيؽ األدبية واألمم ية التى تؤمف بيا البشرية.
ويتسؽ ذلؾ م  ما توصمت إليو نتائا العديد مف البحوث والدراسات السابقة 

 العوف ،؛ 4222 طيبى،؛ 4222 الشريؼ،؛ 4222 سمايمى،؛ 4222شروف، ومنيا 
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؛ 4222 كاىى، ؛4222 لميف، و زايد،؛ 4222 در ،الكن؛ 4222عبدالحميـ، ؛ 4222
 (.4222 نعمة، و المااج ،؛ 4224 مرتج ،؛ 4222مالؾ، و عاصـ، 

 تطوير ملونات املهاير التعليمية:

تطوير مكونات يستيؿ الجدوؿ التالى تحديات النورة الصناعية الرابعة المرتبطة ب
 بشكؿ ماصؿ فيما يمى  البحثاستجابات عينة ، وفؽ ما تممضت عنو المناىا التعميمية

(.جذٚي)

عٍٝاٌجحشاٌّشرجطخثبعزجبثبدع١ٕخِٚغزٜٛاأل١ّ٘خ(4ٚاٌٛصْإٌغجٟٚل١ّخ)وباأل١ّ٘خدسجخ

:رط٠ٛشِىٛٔبدإٌّب٘ اٌزع١ّ١ٍخاٌخبِظاٌّحٛس

اٌعجبساد

دسجخاأل١ّ٘خ

ْ
ٛص
اٌ

ٟ
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ٌٕ
ا



4وب

ٜ
ٛ
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ِ
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ّ٘
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ضع١فخِزٛعطخوج١شح

ننن
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رُإٌ ب اٌحذٚداٌفبصيٍخثي١ٓ

وييًِييب٘ييٛ ١ض٠ييبدٟٚسلّييٟ

 ٚث١ٌٛٛجِٟٚضجٙب.

 261314.1

 وج١شح 132.1164.22

 14.631.121.1

حز١ّيييييييخر ١١يييييييشٚرطييييييي٠ٛش

األعييب١ٌتاٌزشث٠ٛييخٚاألٔ ّييخ

اٌصييٕبع١خٚأّٔييب االعييزٙ ن

اٌصيييح١خٌىيييًِيييٓاإلٔغييييبْ

 ٚاٌج١ئخ.

 16.12464

 وج١شح .421.311..4

 3.634.12.1.

اٌّحزييييييٜٛاٌزع١ٍّييييييِٟٚييييييب

٠زرِّٕٗيٓخجيشاد٠جيتأْ

رصييييب  ييييٟصييييٛسحأٔ ييييطخ

رع١ّ١ٍييييخرغييييُٙ ييييٟر١ّٕييييخ

 ِٙبساداالثزىبسٌذٜاٌط ة.

 44121463

 وج١شح .424.114.26

 2.631.62.3.

ٚظ١ف١ييخاٌزعٍيي١ُرزٛليييعٍييٝ

ِييذٜاٌّ يييبسوخاٌفعبٌيييخِيييٓ

اٌّييزعٍُ ييٟإٔجييبصِٙييبَلجييً

 األٔ طخاٌزع١ّ١ٍخ.

 2..12422

 وج١شح 632..114.36

 12.334.123.1

ضشٚسحرط٠ٛشاٌّعب١٠شاٌزيٟ

رزجٕب٘ييباٌّؤعغييبداإلٔزبج١ييخ

ٚاٌزع١ّ١ٍيييخٚاٌخذ١ِيييخ حزيييٝ

٠شضيييٝعٕٙيييباٌع١ّيييًعٍيييٝ

اٌّغييزٜٛاٌّحٍييٟٚاإلل١ٍّييٟ

ٚاٌيييذٌٟٚ ثّيييب٠حيييب ععٍيييٝ

ٚرٕب غ١زٙب.س٠بدرٙب 

 21116461

 وج١شح 446.113.4.2

22.2 42.2 2.2 

تطوير باستقراا بيانات الجدوؿ السابؽ يتضح أنو كشؼ التحديات التى تممضت عف 
مف ممؿ استجابات عينة البحث التاصيمية عف عباراتيا؛ نظرا   مكونات المناىا التعميمية
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(، انحصرت 2.39 - 2.60فى مجمميا  لمستجابات التى جاات بةوزاف نسبية مرتاعة
إلغاا الحدود مستوب أىميتيا فى  كبيرة(؛ حيث أكدت عينة البحث عم  أنو ا مناص مف 

تغيير فى حتمية ، وبالتالى ىناؾ الااصمة بيف كؿ ما ىو فيزيائى ور مى وبيولوجى ومزجيا
ة لكؿ مف اإنساف وتطوير األساليب التربوية واألنظمة الصناعية وأنماط ااستيمؾ الصحي

المحتوب التعميمى وما يتضمنو مف مبرات يجب أف تصاغ فى صورة أنشطة ، كما أف والبيئة
وظياية التعميـ تتو ؼ عم  ؛ لذا فإف تعميمية تسيـ فى تنمية ميارات اابتكار لدب الطمب

ضرورة ، وأف ىناؾ مدب المشاركة الاعالة مف  بؿ المتعمـ فى إنجاز مياـ األنشطة التعميمية
تطوير المعايير التى تتبناىا المؤسسات اإنتاجية والتعميمية والمدمية، حت  يرض  عنيا ل

 العميؿ عم  المستوب المحمى واإ ميمى والدولى، بما يحافظ عم  ريادتيا، وتنافسيتيا.
ويتسؽ ذلؾ م  ما توصمت إليو نتائا العديد مف البحوث والدراسات السابقة 

العجمى، و ؛ 4222ساروخ، و حسف، ؛ 4222 الرويس،؛ 4222حسينى، الومنيا 
 (.4222 كامؿ،؛ 4222 عبدالحميد،؛ 4224محمد، و ىزاع، ؛ 4224الشربينى، 

 الطبيعة البشرية:

، الطبيعة البشريةيتناوؿ الجدوؿ التالى تحديات النورة الصناعية الرابعة المرتبطة ب
 بشكؿ ماصؿ فيما يمى  استجابات عينة البحثوفؽ ما تممضت عنو 
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 (1جذٚي)

دسجخاأل١ّ٘خٚاٌٛصْإٌغجٟٚل١ّخ)وب
4

(ِٚغزٜٛاأل١ّ٘خاٌّشرجطخثبعزجبثبدع١ٕخاٌجحشعٍٝ

 اٌطج١عخاٌج ش٠خاٌّحٛساٌغبدط:
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اٌفييييشدإٌييييٝصييييٛسحرحييييٛي

ِزحجشح٠صعتع١ٍيٗاِيز ن

شيييييييب شِيييييييٓاٌشحّيييييييخأٚ

اٌزعيييب يِيييعاٌمريييب٠باٌزيييٟ

رزغيكِييعأخ ل١يبدِجزّعييٗ

اإلٔغبٟٔٚاألعشا اإلٔغب١ٔخ

اٌزيييِٟيييٓأجٍٙيييبخٍيييكثٕيييٟ

 اٌج ش.

 1.136426

 وج١شح 131.6624.23

 13.431.3...2

ِيييييييٓاٌع ليييييييبداٌحشِيييييييبْ

اإلٔغب١ٔخو ي ِجيبيٌٍزعيبْٚ

 اٌج شٞ ٟإٔجبصاٌّٙبَ.

 36111.31

 وج١شح ..416.11..4

 ..644.16.3.

اٌٛالعاإل زشاضٟ٠عّيًعٍيٝ

ريييشناٌع ليييبداٌذا ئيييخثييي١ٓ

اٌج يييش ِيييؤصشا  يييٟج١ٕيييبرُٙ

ٚخصبدصيييُٙاٌزيييٟأصيييحجذ

ِٕجٛرحِيعِيشٚساٌٛليذ يٟ

 خرُع١طشرٗاٌّطشدح.

 62126412

 ِزٛعطخ 22.6214.46

 16.2..326..2

إربحيييييخاٌفشصيييييخالعيييييزّزب 

اٌفييييييشدثّىٛٔييييييبداٌطج١عييييييخ

اٌفش٠ييذحاٌشادعييخاٌزييٟر ييعشٖ

ثّىٕٛٔييٗاٌطج١عييٟثجعييذٖعييٓ

 اٌعبٌُاٌشلّٟاٌربقط.

 121.6412

ِزٛعطخ 1.111.4.31

 4..16..36..2

الطبيعة باحص بيانات الجدوؿ السابؽ يتضح أنو كشؼ التحديات التى تممضت عف 
مف ممؿ استجابات عينة البحث التاصيمية عف عباراتيا؛ نظرا  لمستجابات التى  البشرية

(، انحصرت مستوب 2.38 - .612جاات بةوزاف نسبية مرتاعة فى ومتوسطة فى مجمميا 
تحوؿ الارد إل  صورة متوسطة(؛ حيث أشارت عينة البحث إل  أف  -أىميتيا فى  كبيرة 

متحجرة يصعب عميو امتمؾ شاطر مف الرحمة أو التعاطؼ م  القضايا التى تتسؽ م  
، كما أف أمم يات مجتمعو اإنسانى واألعراؼ اإنسانية التى مف أجميا ممؽ بنى البشر

الوا   ، وأف ف العم ات اإنسانية؛ فم مجاؿ لمتعاوف البشر  فى إنجاز المياـالحرماف م
اإفتراضى يعمؿ عم  ترؾ العم ات الدافئة بيف البشر، مؤنرا  فى جيناتيـ ومصائصيـ التى 
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إتاحة الارصة ؛ لذا ينبغى أصحبت منبوذة م  مرور الو ت فى مضـ سيطرتو المطردة
ى ببعده عف العالـ بيعة الاريدة الرائعة التى تشعره بمكنونو الطبيعاستمتاع الارد بمكونات الط

ويتسؽ ذلؾ م  ما توصمت إليو نتائا العديد مف البحوث والدراسات السابقة ، الر مى الضا ط
؛ كشيؾ، 4222؛ الكتانى، 4222؛ الر ب، 2222؛ مياط، 2222 أبو العينيف، ومنيا

 (.2225؛ الميدانى، 2224؛ محمود، 4224
املعايري التعليمية احلاكمة املكرتحة يف موادًة حتديات الجورة الصهاعية نتائر  -ثانيًا 

 الرابعة:

لإلجابة عف السؤاؿ الميدانى الذ  ينص عم   ما المعايير التعميمية الحاكمة 
المقترحة والتى تسيـ فى مواجية تحديات النورة الصناعية الرابعة مف وجية نظر أعضاا 

بالجامعات المصرية؟(؛ فقد تـ عرض نتائا محاور استبانة المعايير التعميمية ىيئة التدريس 
 الحاكمة المقترحة المزمة اعتماد الجامعات المصرية بصورة ماصمة فيما يمى  

ولمكشؼ عف استجابات عينة البحث فيما يرتبط بتحديد المعايير التعميمية الحاكمة 
تـ حساب التكرارات والنسب لدرجة األىمية  صرية، فقدالمقترحة المزمة اعتماد الجامعات الم

 ( والتى تتضح فى الجداوؿ التالية 4والوزف النسبى ومستوب الموافقة و يمة  كا
 اآللة وآثار استخدامًا:  

الجدوؿ التالى المعايير التعميمية الحاكمة المقترحة المزمة اعتماد الجامعات  يستقرا
اًلة وآنار المصرية، والتى تستيدؼ مواجية تحديات النورة الصناعية الرابعة والمرتبطة ب

 ، فى صورة ماصمة فيما يمى استمداميا
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 (6جذٚي)

دسجخاأل١ّ٘خٚاٌٛصْإٌغجٟٚل١ّخ)وب
4

(ِٚغزٜٛاأل١ّ٘خاٌّشرجطخثبعزجبثبدع١ٕخاٌجحشعٍٝاٌّحٛس

 ا٢ٌخٚآصبساعزخذاِٙباألٚي:
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إٔ ب حبضٕبداالثزىبس
 36114422

 وج١شح 161.4614.22
 6.241.13.1.

أٔ طخإٌّب٘ اٌزع١ّ١ٍخ
 26116426

 وج١شح 26..1224.26
 11.66..41.4.

اٌز ييييييش٠عبداٌزييييييٟرحّييييييٟ

 اٌطج١عخاإلٔغب١ٔخ

 41111412
 وج١شح 422.3263..4

 2.641.21.1.

ثخصيبد اٌزٛع١خاٌٛظ١ف١خ

 اٌشٚثٛربد

 3662464

 وج١شح 11..4211..4

 ..641.1..6.

اعيييييييييييييييزعبٔخاٌجبِعيييييييييييييييخ

ِٚؤعغيييبرٙبثيييبٌخجشا  يييٟ

ِجييييييبياٌزخييييييض٠ٓاٌغييييييشٞ

 ٌٍج١بٔبدِٚعبٌجزٙب

 1.116441

 وج١شح 212..114.21

 12.646.11..2

رفع١ييييًاٌزم١ٕييييخ ييييٟج١ّييييع

ثيييييشاِ اٌجبِعيييييخإٌ ش٠يييييخ

 ٚاٌع١ٍّخٚاإلداس٠خ

 161164.6

 وج١شح 434.6221..4

 2.146.14...

سثييييييطاٌجٛأييييييتإٌ ش٠ييييييخ

ثبٌزطج١م١ييخاٌع١ٍّييخٚا١ٌّٕٙييخ

ٚاٌح١بر١ييييييخ ييييييٟإٌّييييييب٘ 

 اٌزع١ّ١ٍخ

 1261466

 وج١شح 341.4314.11

 3.144.213.6

ثٕييييب ِٕييييب٘ اٌجبِعييييخ ييييٟ

 صٛسرٙباٌّزىبٍِخ

 22664.4

 وج١شح 12..1664.22

 11.142.42.1.

اٌ ييييييشاوخاٌحم١م١ييييييخثيييييي١ٓ

 اٌعب١ٍِٓعٍٝوب خدسجبرُٙ

 411114.1

 وج١شح 441.1331..4

 2.446.62.6.
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جاات استجابات عينة البحث عم  المعايير المقترحة بةوزاف نسبية مرتاعة تراوحت 
اًلة ( وممصت إل  المعايير التى  د تسيـ فى تقميؿ أنر تحديات 2.41 - 2.70ما بيف  

 ، فيما يمى وآنار استمداميا
 تعمػػؿ عمػػ  إنشػػاا حاضػػنات اابتكػػار فػػى ك فػػة مجااتيػػا شػػريطة ربطيػػا بسػػوؽ  الجامعػػة

العمػػؿ المحمػػى والػػدولى، وتقػػـو عمػػ  الدراسػػات الحدينػػة التقنيػػة، وتتبنػػ  الدولػػة رعايتيػػا 
 ماديا  ومعنويا  وتوفر ليا تبادات عممية عم  مستوب دولى بصاة مستمرة.

 ا المتنوعػة بتنميػة ميػارات التاكيػر العميػا المناىا التعميمية تيتـ مػف مػمؿ ميػاـ أنشػطتي
لدب الطمب، مف ممؿ مشروعات تقنية تتطمػب ميػارات  ايػة فػى الد ػة، وتعقػد الجامعػة 
المعػػارض الدوريػػة التػػى تسػػيـ فػػى تعضػػيد مبػػرات طمبيػػا مػػ  مبػػراا الصػػناعة فػػى ك فػػة 

 المجاات، وفى مقدمتيا صناعة الربوتات.
 عػػة اإنسػػانية مػػف الوظػػائؼ الممتناىيػػة لمتقنيػػة بكػػؿ وضػػ  التشػػريعات التػػى تحمػػى الطبي

صورىا؛ كى ا تطغ  عم   وانيف الحياة الطبيعيػة، التػى اعػدت لبنػى البشػر، وتقػـو عمػ  
 تمبية احتياجاتو األساسية والترفييية فى حدود نقافة المجتم  الشر ى.

  الصػػػاات التوعيػػػة الوظيايػػػة بمصػػػائص الروبوتػػػات بتحديػػػد ممػػػاطر امػػػتمؾ الروبوتػػػات
اإنسػانية لتجنػػب المحػاذير األمم يػػة، وتمكػيف الطػػمب مػف ميػػارات توظيايػا بحرفيػػة بمػػا 

 يساعد فى تنايذ األمور المرتقبة منيا، ووض  التشريعات التى تنظـ ذلؾ بوضوح.
  ،اسػػتعانة الجامعػػة ومؤسسػػاتيا بػػالمبراا فػػى مجػػاؿ التمػػزيف السػػر  لمبيانػػات ومعالجتيػػا

 ارة الطرؽ السريعة لمبيانات التى يتـ بناا مجتمعنا عمييا.بغرض اكتساب آليات إد
   تعمػػؿ الجامعػػة عمػػ  تاعيػػؿ التقنيػػة فػػى جميػػ  برامجيػػا النظريػػة والعمميػػة واإداريػػة مػػ

طمبيا والعامميف بيػا، وآليػات التعامػؿ مػ  المؤسسػات المنػاظرة و يػر المنػاظرة أو األفػراد 
طػمب وزمػما العمػؿ أو حتّػ  مػ  العمػما مف مارجيا، وطرؽ وآليات التواصػؿ مػا بػيف ال

 والمستيمكيف.
  تضػمف الكميػات العمميػػة بالجامعػة فػػى برامجيػا ربػػط الجوانػب النظريػػة بالجوانػب التطبيقيػػة

العمميػػة والمينيػػة والحياتيػػة فػػى المنػػاىا التعميميػػة، بمػػا يؤكػػد تنميػػة الجانػػب الوجػػدانى 
  العاطاى( فى صورتو اايجابية.
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  بناا مناىجيػا فػى صػورتيا المتكاممػة التػى تتضػمف القػيـ واألعػراؼ  تحرص الجامعة عم
المجتمعيػػػة، كمػػػا تضػػػ  البػػػراما النقافيػػػة التػػػى تيػػػدؼ إلػػػ  مواجيػػػة التحػػػديات والتغيػػػرات 

 العالمية، كما توفر البراما التعويضية لمائات المحرومة نقافيا .
  اكة الحقيقيػػػة بػػػيف تكػػػرث الجامعػػػة مػػػف مػػػمؿ تشػػػريعاتيا ولوائحيػػػا التنايذيػػػة إلػػػ  الشػػػر

أعضػػائيا العػػػامميف عمػػػ  كافػػة درجػػػاتيـ دوف تحيػػػز أو وسػػاطة، وتحػػػرص عمػػػ  تعدديػػػة 
وسػػائؿ التواصػػؿ بػػيف أعضػػائيا، وتعمػػؿ عمػػ  وضػػ  الاػػرد فػػى المكػػاف المناسػػب لقدراتػػو 

تاحة فرص التقدـ والتر ية، وتقديـ المكاف ت المادية والمعنوية.  ومؤىمتو، وا 
 مًارات سوق العمل: 

الجدوؿ التالى المعايير التعميمية الحاكمة المقترحة المزمة اعتماد الجامعات  يعكس
ميارات سوؽ المصرية، والتى تستيدؼ مواجية تحديات النورة الصناعية الرابعة والمرتبطة ب

 ، فى صورة ماصمة فيما يمى العمؿ
 (6)جذٚي  

دسجخاأل١ّ٘خٚاٌٛصْإٌغجٟٚل١ّخ)وب
4
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ِٙييبساداٌطيي ةثّييبرحييذ٠ش

٠ٛاويييييتاٌز ١يييييشاداٌّح١ٍيييييخ

ٚاٌذ١ٌٚخٌغٛقاٌعًّ

 21116.42
 وج١شح 161.3114.23

 6.66..43.4.

ِ ييبسوخاٌجبِعييخ ييٟٚضييع

اٌز يييييييييييييش٠عبداٌخبصيييييييييييييخ

 ثبٌّغزضّش٠ٓ

 26141.43
 وج١شح 134.112.4.2

 14.1..4626.3

إٔ ييييييييب لبعييييييييذحث١بٔييييييييبد

 ٌٍخش٠ج١ٓ
 21.64.6

 وج١شح 411.126.4.2
 11.143.14...

اٌز١ّٕييييييخا١ٌّٕٙييييييخٌ عييييييزبر

 اٌجبِعٟ
 46111426

 وج١شح .166.244.21

 1.446.62.1.

سثيييييييطِخشجيييييييبداٌزعٍييييييي١ُ

ثبحز١بجييييييبدعييييييٛقاٌعّييييييً

 اٌّحٍٟٚاٌذٌٟٚ

 21113424

 وج١شح 121.6114.21

 14.341.626.6
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ثشاِ ٚرخصصيبداعزحذاس

ٚألغيييييييييبَع١ٍّيييييييييخرٙيييييييييزُ

 ثّٕٙج١بداٌّعش خ

 421144.6

 وج١شح 446.1631..4

 2.641.12...

ر١ّٕييخِٙييبسادعييٛقاٌعّييً

 ثآ١ٌبدِخزٍفخ
 21114424

 وج١شح 111.1114.24

 11.141.14.4.

اعييزحذاسِٙييٓعذ٠ييذحجييشا 

 اٌزطٛساٌٙبدًٌٍزحىُاٌزمٕٟ
 121434.1

 وج١شح 611..434..4

 3.131.22.6.

ممصت استجابات عينة البحث إل  المعايير المقترحة بةوزاف نسبية مرتاعة تراوحت 
ميارات ( وممصت إل  المعايير التى  د تسيـ فى تقميؿ أنر تحديات 2.46 - 2.62ما بيف  

 ، فيما يمى سوؽ العمؿ
  طمبيػػا بمػػا يواكػػب التغيػػرات تعمػػؿ الجامعػػة مػػف مػػمؿ برامجيػػا عمػػ  تحػػديث ميػػارات

المحميػة والدوليػة لسػوؽ العمػؿ، وبمػا يسػاعد فػى تطػوير األنظمػة التقنيػة بكػؿ مقػدراتيا 
مػػػف  بػػػؿ مريجػػػى مؤسسػػػات التعمػػػيـ العػػػالى، وتتبنػػػ  الدولػػػة الػػػدعـ الموجسػػػتى لػػػذلؾ، 
وتسػػػاىـ فػػػى سػػػد احتياجػػػات البػػػراما التعميميػػػة لمؤسسػػػات التعمػػػيـ الجػػػامعى بصػػػورة 

 مستمرة.
 ركة مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالى فػػى وضػػ  التشػػريعات الماصػػة بالمسػػتنمريف، وآليػػات مشػػا

مشاركة الجيات الطبيػة والعمميػة والبحنيػة والتقنيػة ولكافػة العممػاا والمبػدعيف مػف أىػؿ 
النقافة والانوف؛ بغرض تحايز اإنتاج المحمى وتحسيف بيئػة األعمػاؿ، مػف مػمؿ إيجػاد 

عم  نمػو ونجػاح األعمػاؿ لممسػتنمريف ورجػاؿ األعمػاؿ بيئة استنمارية جاذبة ومشجعة 
 والموىوبيف فى كافة المجاات والقطاعات.

 بػيف  العمؿ عم  إنشاا  اعدة بيانات توضح ميارات المريجيف لتعزيز القػدرات التنافسػية
المؤسسػػات الجامعيػػة، بمػػا يسػػيـ فػػى دعػػـ رجػػاؿ األعمػػاؿ بػػالموارد المزمػػة لرفػػ  كاػػااة 
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اعد فى تحويؿ الاكػرة اابتكاريػة لوا ػ  عممػى، كػى يػتـ تمبيػة متطمبػات المريجيف بما يس
 سوؽ العمؿ.

  تعزيز التنمية المينية لألستاذ الجامعى بالتدريب عم  المدامؿ وااسػتراتيجيات والطرائػؽ
واألسػػاليب التػػى تسػػيـ فػػى تنميػػة ميػػارات التاكيػػر العميػػا لػػدب الطػػمب وميػػارات سػػوؽ 

مػمؿ بػراما تدريبيػة اجباريػة يعقبيػا تقػويـ مسػتمر لألسػتاذ العمؿ المتجددة، وذلػؾ مػف 
 الجامعى بما يضمف التنمية المستدامة فى المجاؿ المينى بالمؤسسة الجامعية.

  تعمؿ الجامعة مف ممؿ برامجيا التعميمية عم  ربػط ممرجػات التعمػيـ باحتياجػات سػوؽ
التعمػػػيـ الانػػػى  العمػػػؿ المحمػػػى والػػػدولى، وتحػػػرص عمػػػ  تبػػػادؿ المبػػػرات مػػػ  مؤسسػػػات

والمؤسسػػات اإنتاجيػػة، وتقػػدـ المشػػروعات والرؤيػػة المسػػتقبمية ليػػا لػػدعـ فػػرص عمػػؿ 
 لممريجيف.

  يوكػػػؿ لمجامعػػػة أحقيػػػة اسػػػتحداث بػػػراما وتمصصػػػات وأ سػػػاـ عمميػػػة تيػػػتـ بمنيجيػػػات
المعرفػػة، مػػ  ضػػرورة تحػػديث البنيػػة القوميػػة لممعمومػػات فػػى ضػػوا متطمبػػات مجتمػػ  

منيػػة لممنػػاىا التعميميػػة التربو ، األكػػاديمى، التقنػػى( عنػػد إعػػداد المعرفػػة، والنظػػرة الن
 الطمب، وتوفير فرص العمؿ بصورة وظياية م  المؤسسات التقنية واانتاجية.

  تعمؿ الجامعة عم  تنمية ميػارات سػوؽ العمػؿ مػف مػمؿ برامجيػا التعميميػة ومػا يػرتبط
ـ التقنػػى مػػف مػػمؿ ربطيػػا بيػػا مػػف جوانػػب عمميػػة، وتحػػرص عمػػ  تطػػوير منػػاىا التعمػػي

بمتطمبػػات المؤسسػػات اإنتاجيػػة بػػالمجتم ، وتسػػع  امػػتمؾ الطػػمب لمميػػارات الحرفيػػة 
بواسطة براما تدريبية  ائمة عم  المحاكاة، م  ضرورة تحديث ممطط متطمبػات الميػف 

 التى تا  باحتياجات النور الصناعية الرابعة.
 التطور اليائػؿ لمػتحكـ التقنػى، وتحػرص  تعمؿ الجامعة عم  استحداث ميف عديدة جراا

تحػػديث التمصصػػات التعميميػػة وفػػؽ التقػػدـ العممػػى والتكنولػػوجى، مػػ  ضػػرورة مراجعػػة 
أصػحاب العمػػؿ لتحديػػد نوعيػػة الميػػارات المطمػػوب توافرىػػا فػػى المػػريجيف، وتقػػـو بتاعيػػؿ 

 براما التدريب التحويمى لتوفير المؤىمت المدربة فى مجاات العمؿ الممتماة.
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 الفروق الطبكية:

يتناوؿ الجدوؿ التالى المعايير التعميمية الحاكمة المقترحة المزمة اعتماد الجامعات 
الاروؽ المصرية، والتى تستيدؼ مواجية تحديات النورة الصناعية الرابعة والمرتبطة ب

 ، فى صورة ماصمة فيما يمى الطبقية
 (11جذٚي)

دسجخاأل١ّ٘خٚاٌٛصْإٌغجٟٚل١ّخ)وب
4
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اٌجيييييشاِ اٌزع١ّ١ٍيييييخ

اٌزييٟرييشرجطأ٘ييذا ٙب

ثّزطٍجيييييييبدعيييييييٛق

 اٌعًّ

 21116.42

 وج١شح 126.6334.26
 ..141..41.1.

ٚظ١ف١خدعُاالثزىيبس

اٌزىٌٕٛيييييييٛجٟ يييييييٟ

 اٌّخزٍفخاٌّجبالد

 .1113.46

 وج١شح 461.3161..4

 2.142.2..11

إربحيييييييييخاٌجيييييييييشاِ 

اٌخبصييييخٚاٌحش ١ييييخ

 ٌج١ّعاٌط ة

 22111421

 13.341.226.3 وج١شح 132.233.4.2

 2.146.14...

اٌزحيييٛياٌزمٕيييٟثّيييب

٠فييييييييٟثبحز١بجييييييييبد

اٌضييييييٛسحاٌصييييييٕبع١خ

 اٌشاثعخ

 26.11421

 وج١شح 121.6114.26

 11.6..4626.2

لبعذحث١بٔبدِىزٍّيخ

 خبصخثبٌخش٠ج١ٓ
 361134.2

 وج١شح 411.226.4.2

 6.242.22.4.

حققت استجابات عينة البحث عف المعايير المقترحة أوزاف نسبية مرتاعة تراوحت ما 
الاروؽ ( وممصت إل  المعايير التى  د تسيـ فى تقميؿ أنر تحديات 2.46 - 2.67بيف  
 ، فيما يمى الطبقية
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  تتبنػػ  الجامعػػة البػػراما التعميميػػة التػػى تػػرتبط أىػػدافيا بمتطمبػػات سػػوؽ العمػػؿ، وتضػػمف
الدولػػة لمريجييػػا مػػف مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالى العمػػؿ الػػذ  يتناسػػب وميػػارات مريجييػػا، 

مػػف الجامعػػة مسػػارات التحػػوؿ المينػػى، عنػػد الحاجػػة إليػػو بمػػا وتتبنػػى الدولػػة بالتضػػافر 
يتسػػؽ وميػػارات اإعػػداد العمميػػة المتعػػارؼ عمييػػا، وتقػػيـ الدولػػة المشػػروعات فػػى كافػػة 
مناشط الحياة التى تػوفر فػرص العمػؿ لممػريجيف، وتعمػؿ عمػ  دعميػـ فػى بدايػة المسػار 

 المينى.
  العمػػػؿ عمػػػ  وظيايػػػة دعػػػـ اابتكػػػار التكنولػػػوجى فػػػى مجػػػاات الرعايػػػة الصػػػحية والتعمػػػيـ

وااتصػػػاؿ واإنتاجيػػػة، بمػػػا يمكػػػف مػػػف اكتسػػػاب الميػػػارات العاليػػػة والد يقػػػة التػػػى تسػػػاىـ 
التقػػدـ السػػري  فػػى مجػػاات عمػػـ األحيػػاا وعمػػـ الورانػػة، وكػػذلؾ الروبوتػػات والػػذكاا  فػػى 

سػػات الجامعيػة بضػػرورة تسػويؽ ممرجػػات البحػث العممػػى ااصػطناعى، مػػ  اىتمػاـ المؤس
 ب ليات متقدمة.

  العمػػؿ عمػػ  إتاحػػة البػػراما الماصػػة والحرفيػػة لجميػػ  الطػػمب مػػف  بػػؿ مؤسسػػات التعمػػيـ
العػػالى دوف مقابػػؿ مدعومػػة مػػف المؤسسػػات اانتاجيػػة، ومواصػػمة التػػدريب عمػػ  البػػراما 

تعتمػػد عمػػ    ئؼ رسػػمية دائمػػة،التنمويػػة التػػى تسػػيـ فػػى تػػوفير ميػػف أو حػػرؼ أو وظػػا
 الجيد البدنى والذىنى والميارة العالية.

  تاعؿ الجامعة آليات التحػوؿ التقنػى بمػا ياػى باحتياجػات النػورة الصػناعية الرابعػة، وتػوفر
بػػػراما إرشػػػادية لممػػػريجيف لتػػػوعيتيـ بطبيعػػػة العمػػػؿ المػػػرتبط بمجػػػاات التمصػػػص، مػػػ  

مميػػػة والتقنيػػػة المتطػػػورة، والحػػػرص عمػػػ  تػػػوفير التوعيػػػة المجتمعيػػػة بةىميػػػة الدراسػػػة الع
مشروعات مشتركة بيف المؤسسات التقنية تيدؼ إلى تحسيف أداا الطػمب، مػ  ااىتمػاـ 

 باكتساب الطمب الكاايات المزمة لتحقيؽ التعميـ المستمر مدب الحياة.
  تحػػرص الجامعػػػة عمػػ  إنشػػػاا  اعػػدة بيانػػػات مكتممػػة ماصػػػة بػػالمريجيف تقػػػدـ لمجيػػػات

ماصػػة بالعمػػؿ؛ كػػى يتسػػن  لتمػػؾ الجيػػات اسػػتكماؿ تػػدريب المػػريجيف عمػػ  اسػػتمداـ ال
المسػػػتحدنات التكنولوجيػػػة فػػػى مجػػػاؿ العمػػػؿ، وتعمػػػؿ مػػػف مػػػمؿ برامجيػػػا عمػػػ  إعػػػداد 

 المريجيف فى مجاات التقنية والحاسبات والمعمومات.
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 التشريعات والكوانني:

الحاكمة المقترحة المزمة اعتماد الجامعات يستنتا الجدوؿ التالى المعايير التعميمية 
التشريعات المصرية، والتى تستيدؼ مواجية تحديات النورة الصناعية الرابعة والمرتبطة ب

 ، فى صورة ماصمة فيما يمى والقوانيف
 (11جذٚي)

دسجخاأل١ّ٘خٚاٌٛصْإٌغجٟٚل١ّخ)وب
4

(ِٚغزٜٛاأل١ّ٘خاٌّشرجطخثبعزجبثبدع١ٕخاٌجحشعٍٝ

 اٌز ش٠عبدٚاٌمٛا١ٔٓاٌّحٛساٌشاثع:
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اٌز يييييييش٠عبداٌزيييييييٟ

رحّيييٟحيييكاٌٍّى١يييخ

اٌخبصيييييخثبٌج١بٔيييييبد

 ٚاٌّعٍِٛبد

 33111411

 وج١شح 31..4444.26

 6.142.66...

اٌز يييييييييييييييييييييييييش٠عبد

ٚاٌمييييييييٛا١ٔٓاٌزييييييييٟ

رٛاويييييييتع١بعيييييييبد

اٌضييييييٛسحاٌصييييييٕبع١خ

 اٌشاثعخ

 3261461

 وج١شح 422.6121..4

 ..644.46.1.

اٌخصٛص١خٚاٌحش٠خ

األوبد٠ّييييخألعرييييب 

 ١٘ئخاٌزذس٠ظ

 16.6311

 وج١شح .316.146..4

 2.141.412.1

اٌيييزوب االصيييطٕبعٟ

رم١ييييي١ُليييييذساد يييييٟ

 اٌط ة

 .266411

 وج١شح 416.3264.22

 11.244.11...

ممصت استجابات عينة البحث إل  المعايير المقترحة بةوزاف نسبية مرتاعة تراوحت 
( وممصت إل  المعايير التى  د تسيـ فى تقميؿ أنر تحديات 2.55 - 2.69ما بيف  

 ، فيما يمى التشريعات والقوانيف
  تطالػػػػب الجامعػػػػة بإصػػػػدار التشػػػػريعات التػػػػى تحمػػػػى حػػػػؽ الممكيػػػػة الماصػػػػة بالبيانػػػػات

ت وما يرتبط بيا مف امتراعات، ضػرورة إنشػاا لجنػو ينحصػر دورىػا فػ  السػير والمعموما
عمػػ  تطبيػػؽ القػػانوف عمػػ   ػػرار المجنػػة الوطنيػػة الدوليػػة لممعموماتيػػة والحريػػات، والعمػػؿ 

https://news.itu.int/4-ways-ai-can-optimize-learning-and-teaching/
https://news.itu.int/4-ways-ai-can-optimize-learning-and-teaching/
https://news.itu.int/4-ways-ai-can-optimize-learning-and-teaching/
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عمػػ  إنشػػػاا  سػػػـ لتمقػػػ  الشػػػكاوب بشػػػةف ااعتػػػداا عمػػػ  البيانػػػات الشمصػػػية مػػػف أجػػػؿ 
 استمداميا ف  األ راض الدعائية أو  يرىا.

  تحض الجامعة عم  أىمية إعادة النظر فى التشريعات والقوانيف الحالية لتواكػب سياسػات
النورة الصناعية الرابعة وتدعـ متطمباتيػا، وتحػض الحكومػة عمػ  مواصػمة جيػود التنويػ  
اا تصاد ، ووض   طاع التصني  عم  رأس أولوياتيػا، مػ  دعػـ البنيػة التحتيػة الداعمػة 

دؼ توسي   اعدة ااستنمارات فى القطاعات الصػناعية المتقدمػة لمقطاعات الصناعية؛ بي
 والتكنولوجيا الحدينة.

  ،تعمػػؿ الجامعػػة عمػػ  تػػوفير المصوصػػية والحريػػة األكاديمػػة ألعضػػاا ىيئػػة التػػدريس بيػػا
مف مملتشري  القوانيف تحمى سرية المصوصية المعموماتية، مػ  ضػرورة تعريػؼ أىميػة 

 ماية مصوصيتيـ المعموماتية.ذلؾ عبر دورات تنقياية حوؿ ح
 والتاكيػػر،  تقيػػيـ  ػػدرات الطػػمب عمػػ  التحصػػيؿ تسػػتمدـ الجامعػػة الػػذكاا ااصػػطناعى فػػى

، وتيػػػتـ بتقػػػديـ المػػػدمات مػػػدف ذكيػػػة مسػػػتدامة وتقػػػديـ المشػػػروعات التػػػى تيػػػتـ بإ امػػػة
أو  لألشػماص ذو  اإعا ػةالمجتمعية مف صػحية وصػناعية وزراعيػة، وتقػديـ المسػاعدة 

بةساليب متعددة، وكػذلؾ التنبػؤ بتحميػؿ البيانػات المتعمقػة بتغيػر ذو  ااحتياجات الماصة 
 المناخ، ويتـ ذلؾ وفؽ الموانيؽ األدبية واألمم ية التى تؤمف بيا البشرية.

 تطوير ملونات املهاير التعليمية:

يعرض الجدوؿ التالى المعايير التعميمية الحاكمة المقترحة المزمة اعتماد الجامعات 
تطوير مكونات تى تستيدؼ مواجية تحديات النورة الصناعية الرابعة والمرتبطة بالمصرية، وال

 ، فى صورة ماصمة فيما يمى المناىا التعميمية
  

https://news.itu.int/4-ways-ai-can-optimize-learning-and-teaching/
https://www.itu.int/en/ITU-T/ssc/Pages/default.aspx
https://news.itu.int/itus-accessible-publications-now-readily-available/
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(14جذٚي)

عٍٝاٌجحشاٌّشرجطخثبعزجبثبدع١ٕخِٚغزٜٛاأل١ّ٘خ(4ٚاٌٛصْإٌغجٟٚل١ّخ)وباأل١ّ٘خدسجخ
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رخصصييييبداعييييزحذاس

ِغزمٍخر ًّاٌّجبالد

)اٌف١ض٠بديييخٚاٌى١ّ١بد١يييخ

ٚاٌج١ٌٛٛج١ييخٚاٌزم١ٕييخ(

 اٌح٠ٛ١خ

 22664.4

 وج١شح 161.2124.22

 11.642.22.1.

سثييييييييييييييطاٌّييييييييييييييذاخً

ٚاالعيييييييييييييييييييزشار١ج١بد

ٚاٌطشادييييكٚاألعييييب١ٌت

اٌزع١ّ١ٍيييييييييخاٌفشد٠يييييييييخ

 ٚاٌجّبع١خثبٌزم١ٕخ

 13111462

 وج١شح .464.141..4

 3.42..411.2

ثبٌزييييييييذس٠تاال٘زّييييييييبَ

اٌزحييييييييي٠ٌٍٟٛفيييييييييبد 

اٌخييش٠ج١ٓٚ مييب ٌٍطٍييت

عٍٟاٌّٙٓ

 12111416

 وج١شح 4.2.2332..4

 3.141.26.6.

اٌ يييييييييشاوخثصييييييييي١ ٙب

اٌّخزٍفخِيعِؤعغيبد

اٌزعٍييييييييييييي١ُاٌزمٕيييييييييييييٟ

 ٚاٌّؤعغبداإلٔزبج١خ

 26113422

 وج١شح 26..1214.26

 11.641.61.4.

ثيييشاِ رؤ١ٍ١٘يييخإلعيييذاد

اٌىييييييييييٛادساٌج ييييييييييش٠خ

ِعٍِٛبر١ب ٚرىٌٕٛٛج١ب

 3466462

 وج١شح 12..4.14..4

 1.641.111.2

جاات استجابات عينة البحث عم  المعايير المقترحة بةوزاف نسبية مرتاعة تراوحت 
تطوير ( وممصت إل  المعايير التى  د تسيـ فى تقميؿ أنر تحديات 2.48 - 2.67ما بيف  

 ، فيما يمى مكونات المناىا التعميمية
 والكيميائيػػة والبيولوجيػػة  افتتػػاح الجامعػػة لتمصصػػات مسػػتقمة تشػػمؿ المجػػاات  الايزيائػػة

والتقنية( الحيوية فى كميػات العمػـو بالجامعػة، وتبنػى مقػررات ذات صػبغة عالميػة معتػرؼ 
بيا دوليا ، ودعميا بالدراسػات العميػا التػى تسػيـ فػى تطػوير مجػاات الدراسػة بيػا، وتبنػى 

 مؤسسات الدولة لمشروعاتيا تحت رعاية السمطات التنايذية بالدولة.
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  ربط المدامؿ وااستراتيجيات والطرائؽ واألسػاليب التعميميػة الارديػة والجماعيػة  العمؿ عم
بالتقنية مف  بؿ المبراا والمتمصصػيف فػى الميػداف التربػو  والتقنػى؛ بغيػة تعضػيد الػتعمـ 
الر مى الذ  يسيـ فى اكتساب الطمب المزيد مف المبرات التعميميػة فػى كافػة المجػاات، 

 بشكؿ وظياى.ويساعدىـ فى تبادليا 
  تعمػػؿ الجامعػػة مػػف مػػمؿ مبرائيػػا عمػػ  وضػػ  بػػراما ماصػػة بالتػػدريب التحػػويمى لاػػائض

المػػريجيف وفقػػا  لمطمػػب عمػػى الميػػف، وتحػػدد الػػدعـ الموجسػػتى لبرامجيػػا مسػػبقا ، وتحػػرص 
عم  إعداد المبراا فى التمصصات الممتماة لصناعة المحتوب التعميمػى بعػد التكامػؿ مػ  

 لممتماة.الدولة ومؤسساتيا ا
  تحرص المؤسسة الجامعية عم  الشػراكة بصػيغيا الممتماػة مػ  مؤسسػات التعمػيـ التقنػى

والمؤسسػػات اإنتاجيػػة ليحػػدث انسػػػجاـ بػػيف احتياجػػات سػػػوؽ العمػػؿ المتغيػػرة وميػػػارات 
المريجيف المكتسبة مف ممؿ المقررات الدراسية األكاديميػة التػى تتضػمف أنشػطة مينيػة، 

 لطمب بةماكف العمؿ واإنتاج الاعمية.م  ااىتماـ بتدريب ا
  وتػدربيـ براما تةىيمية إعداد الكوادر البشرية معموماتيػا  وتكنولوجيػا تيتـ الجامعة بوض 

تاحتػػو لمجميػػ  وتػػوفر  عمػػ  إنشػػاا مو ػػ  مػػاص بيػػـ لرفػػ  المحتػػوب االكترونػػى عميػػو وا 
صػيغ الشػراكة وتتبنػ   ،يػةالمعامؿ العمميػة والتكنولوجلذلؾ، وتجيز  البنية التحتية المزمة
 .م  مؤسسات المجتم  المدنىيا فى تطوير مؤسسات

 الطبيعة البشرية:

يستممص الجدوؿ التالى المعايير التعميمية الحاكمة المقترحة المزمة اعتماد 
الجامعات المصرية، والتى تستيدؼ مواجية تحديات النورة الصناعية الرابعة والمرتبطة 

 صورة ماصمة فيما يمى  ، فىالطبيعة البشريةب
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 (13جذٚي)

(ِٚغزٜٛاأل١ّ٘خاٌّشرجطخثبعزجبثبدع١ٕخاٌجحشعٍٝ4ٚاٌٛصْإٌغجٟٚل١ّخ)وباأل١ّ٘خدسجخ

 اٌطج١عخاٌج ش٠خاٌّحٛساٌغبدط:
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%%%

ثٕيييييييييييييب اٌجيييييييييييييشاِ 

ٚاألٔ يييييطخاٌزع١ّ١ٍيييييخ

اٌزٟرٙذ إٌٝرعر١ذ

اٌطييي ةٔحيييٛاٌٍطيييي

 ٚاإلحغبْ

 .2111426

 وج١شح 22..1614.23

 11.242.12.1.

ليي١ُاٌّجزّييعإٌّجضمييخ

 ِٓعم١ذرٙباٌذ١ٕ٠خ
 46.1311

 وج١شح 61..3111..4

 1.416.612.1

رٛ ١ييييييييييذاٌع لييييييييييبد

ثيييييييب٢خش٠ٓٚرٛ ١يييييييذ

اٌع لييييخِييييعاٌييييٕفظ 

ٚوييزٌهرٛ ١ييذاٌع لييخ

 ثبهلل

 ..142412

 وج١شح 64.4314.31

 3..131.624.6

اٌحفييييبظعٍييييٝاٌج١ئييييخ

 ث ىًإجشادٟعٍّٟ
 21.14446

 وج١شح 633..114.22

 ..1431.13..2

اشتممت استجابات عينة البحث عم  المعايير المقترحة بةوزاف نسبية مرتاعة تراوحت 
الطبيعة ( وممصت إل  المعايير التى  د تسيـ فى تقميؿ أنر تحديات 2.37 - 2.67ما بيف  
 ، فيما يمى البشرية

  واألنشطة التعميمية التى تيدؼ إلػ  تعضػيد الطػمب نحػو تعمؿ الجامعة عم  بناا البراما
المطؼ واإحساف، والتممص مف كؿ آفة أو نزعة تدفعيـ إل  الشر مػ  إيصػاؿ الميػر إلػ  
المجتمػػ  كافػػة، وتعقػػد الشػػراكة فػػى صػػورتيا الممتماػػة مػػ  األسػػر ومؤسسػػات المجتمػػ  

بيػػا، وتقػػديـ القػػدوة المدميػػة بيػػدؼ العمػػؿ عمػػ   ػػرس القػػيـ واألمػػمؽ والاضػػيمة فػػى طم
 الحسنة فى المجاات الممتماة، م  الوفاا باحتياجاتيـ الناسية والبيولوجية.

  تاعػػؿ الجامعػػة  ػػيـ المجتمػػ  المنبنقػػة مػػف عقيػػدتيا الدينيػػة والتػػى تحػػض عمػػ  ضػػرورة
اانػػدماج لمتعػػايش، والعمػػؿ عمػػػ  الحػػد مػػف الصػػراعات، وتقػػػديـ المصػػمحة العامػػة عمػػػ  
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القيـ واألمػػمؽ التػػى تشػػكؿ أنمػػاط التعامػػؿ بػػيف أفػػراد المجتمػػ  فػػى الماصػػة، واامتنػػاؿ بػػ
 مناشط الحياة الممتماة.

  تيػتـ المؤسسػػة الجامعيػػة بتوطيػػد العم ػػات بػػاًمريف وتوطيػػد العم ػػة مػػ  الػػناس، وكػػذلؾ
توطيد العم ة با ؛ فتمؾ العم ة التى تػؤنر فػى سػائر عم ػات اإنسػاف فضػم عػف كونيػا 

 ة شديدة األىمية فاإنساف ممموؽ ويحتػاج فػى كػؿ لحظػة لمالقػو فيػو فى حد ذاتيا عم
 يتعمؽ بو حبا واحتياجا ور بة ورىبة.

  تض  الجامعة برامجيا الماصة بشػةف الحاػاظ عمػ  البيئػة بشػكؿ إجرائػى عممػى تقػدـ فيػو
ا اابتكارات التى تسيـ فى المحافظِة عمى البيئة الطبيعية والعنايِة بيا عم  أكمػؿ وجػو بمػ

يحض أفراد المجتم  عم  ااسػتمتاع بالبيئػة بكػّؿ مكوناتيػا؛ حيػث اامػتمِا واابتعػاد عػف 
 ضوضاا الحياة اليومّية وببعده عف العالـ الر مى الضا ط.

 :نتائر متطلبات موادًة حتديات الجورة الصهاعية الرابعة -ثالجا 

مواجية تحديات النورة ما متطمبات لإلجابة عف السؤاؿ الميدانى الذ  ينص عم   
(؛ فقد تـ عرض الصناعية الرابعة مف وجية نظر أعضاا ىيئة التدريس بالجامعات المصرية؟

تسيـ فى  د والتى النورة الصناعية الرابعة  نتائا محاور استبانة متطمبات مواجية تحديات
شؼ عف تاعيؿ المعايير التعميمية الحاكمة المقترحة اعتماد الجامعات المصرية، ولمك

، النورة الصناعية الرابعة استجابات عينة البحث فيما يرتبط بتحديد متطمبات مواجية تحديات
( ومستوب األىمية والتى 4تـ حساب التبايف ومجموع الدرجات والوزف النسبى و يمة  كا فقد

 .تحديات النورة الصناعية الرابعة اتضحت بمحمؽ البحث الماص بنتائا متطمبات مواجية
  :اآللة وآثار استخدامًا

تحديات النورة  بالنظر إل  بيانات محمؽ البحث الماص بنتائا متطمبات مواجية 
(، سجمت وزنا  اًلة وآنار استمداميا، اتضح أف المتطمبات المعنية ببعد  الصناعية الرابعة

متوسطة(،  –(، وتمؾ تحقؽ مستوب أىمية  كبيرة 2.29 - 2.64نسبيا  تراوح ما بيف  
 فى ضوا ترتيب الوزف النسبى. اًلة وآنار استمدامياوحددت تمؾ المتطمبات الماصة ب
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 :مًارات سوق العمل
تحديات النورة  باستقراا بيانات محمؽ البحث الماص بنتائا متطمبات مواجية  

(، سجمت وزنا  ميارات سوؽ العمؿ، اتضح أف المتطمبات المعنية ببعد  الصناعية الرابعة
متوسطة(،  –(، وتمؾ تحقؽ مستوب أىمية  كبيرة 2.26 - 2.65نسبيا  تراوح ما بيف  

 فى ضوا ترتيب الوزف النسبى ليا.ميارات سوؽ العمؿ وحددت تمؾ المتطمبات الماصة ب
 : الفروق الطبكية

تحديات النورة  باحص بيانات محمؽ البحث الماص بنتائا متطمبات مواجية 
(، سجمت وزنا  نسبيا  الاروؽ الطبقية، اتضح أف المتطمبات المعنية ببعد  الصناعية الرابعة
متوسطة(، وحددت تمؾ  –(، وتمؾ تحقؽ مستوب أىمية  كبيرة 2.33 - 2.66تراوح ما بيف  

 فى ضوا ترتيب الوزف النسبى ليا.الاروؽ الطبقية المتطمبات الماصة ب
 : واننيالتشريعات والك

تحديات النورة  بمطالعة بيانات محمؽ البحث الماص بنتائا متطمبات مواجية 
(، سجمت وزنا  التشريعات والقوانيف، اتضح أف المتطمبات المعنية ببعد  الصناعية الرابعة

متوسطة(،  –(، وتمؾ تحقؽ مستوب أىمية  كبيرة 2.21 - 2.68نسبيا  تراوح ما بيف  
 فى ضوا ترتيب الوزف النسبى ليا. التشريعات والقوانيفوحددت تمؾ المتطمبات الماصة ب

 التعليمية:  تطوير ملونات املهاير

تحديات النورة  مواجيةبمعاينة بيانات محمؽ البحث الماص بنتائا متطمبات  
(، المناىا التعميميةتطوير مكونات ، اتضح أف المتطمبات المعنية ببعد  الصناعية الرابعة

 –(، وتمؾ تحقؽ مستوب أىمية  كبيرة 2.32 - 2.63سجمت وزنا  نسبيا  تراوح ما بيف  
فى ضوا ترتيب تطوير مكونات المناىا التعميمية متوسطة(، وحددت تمؾ المتطمبات الماصة ب

 الوزف النسبى ليا.
 : الطبيعة البشرية

تحديات النورة  متطمبات مواجية بالتمعف فى بيانات محمؽ البحث الماص بنتائا 
(، سجمت وزنا  نسبيا  الطبيعة البشرية، اتضح أف المتطمبات المعنية ببعد  الصناعية الرابعة
متوسطة(، وحددت تمؾ  –(، وتمؾ تحقؽ مستوب أىمية  كبيرة 2.32 -2.64تراوح ما بيف  

 فى ضوا ترتيب الوزف النسبى ليا.الطبيعة البشرية المتطمبات الماصة 
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 مهاقشة الهتائر:

، اًلػة وآنػار اسػتمدامياالتػى تممضػت عػف  النػورة الصػناعية الرابعػة رصدت تحػديات
ندرة الجانب العػاطاى والتعػاوف بػيف األفػراد، لمعتمػاد الكمػى عمػ  اًلػة وبرمجياتيػا وجاا منيا 

النػورة الصػناعية  ، وحصػرت تحػدياتالمتنوعة التى  طت مناشط الحيػاة الممتماػة وممارسػاتيا
استحداث ميف عديدة جػراا التطػور ، وكاف منيا ميارات سوؽ العمؿ التى تممضت عف الرابعة

كشػػؼ التحػػديات التػػى تممضػػت عػػف ، كمػػا اليائػػؿ لمػػتحكـ التقنػػى مقابػػؿ إنقػػراض ميػػف أمػػرب
تنػامى الممسػاواة عمػ  المسػتوب اا تصػاد  وااجتمػاعى بػيف ، وفػى مقػدمتيا الاروؽ الطبقية

، مسػػػتايديف مػػػف المبتكػػػروف والمسػػػتنمروف وبػػػيف أصػػػحاب الػػػدموؿ المتوسػػػطة والمنماضػػػةال
صػػػعوبة تػػػوافر  ، ومػػػف أىميػػػاالتشػػػريعات والقػػػوانيفالتحػػػديات التػػػى تممضػػػت عػػػف ورصػػػدت 

التحػػػديات التػػػى ، ومػػػف المصوصػػػية فػػػى ظػػػؿ التشػػػارؾ المعمومػػػاتى وسػػػبؿ التواصػػػؿ السػػػريعة
حتميػة تغييػر وتطػوير األسػاليب التربويػة جػاا  ةتطوير مكونػات المنػاىا التعميميػتممضت عف 

التحػػديات ، وممصػت واألنظمػة الصػناعية وأنمػػاط ااسػتيمؾ الصػحية لكػػؿ مػف اإنسػاف والبيئػػة
الحرماف مف العم ات اإنسػانية؛ فػم مجػاؿ لمتعػاوف  ومنيا الطبيعة البشريةالتى تممضت عف 

ضػرورة فػى  البحػث التاصػيمية عػف عباراتيػااستجابات عينػة ، وتشكؿ البشر  فى إنجاز المياـ
ا تػػراح بعػػض المعػػايير التعميميػػة الحاكمػػة المقترحػػة المزمػػة اعتمػػاد الجامعػػات المصػػرية مػػف 

 وجية نظر أعضاا ىيئة التدريس بالجامعات المصرية.
وممصػػػت نتػػػائا الدراسػػػة الميدانيػػػة إلػػػ  مجموعػػػة مػػػف المعػػػايير التعميميػػػة الحاكمػػػة 

ـ فػػى مواجيػػة تحػػديات النػػورة الصػػناعية الرابعػػة مػػف وجيػػة نظػػر أعضػػاا المقترحػػة والتػػى تسػػي
 اًلػة وآنػار ىيئة التدريس بالجامعػات المصػرية، و سػمت تمػؾ المعػايير وفػؽ مػا اشػتمؿ عمػ  

تطػػػوير  -التشػػػريعات والقػػػوانيف  -الاػػػروؽ الطبقيػػػة  -ميػػػارات سػػػوؽ العمػػػؿ  -اسػػػتمداميا 
 شرية(.الطبيعة الب -مكونات المناىا التعميمية 

مواجيػة المزمػة لمتطمبػات وتوصمت نتائا الدراسة الميدانية إل  مجموعػة كبيػرة مػف ال
مػف وجيػة نظػر أعضػاا ىيئػة التػدريس بالجامعػات المصػرية، تحديات النورة الصناعية الرابعة 

الاػروؽ الطبقيػة  -ميػارات سػوؽ العمػؿ  - اًلػة وآنػار اسػتمداميا وفؽ ما تضمنتو المحاور 
 الطبيعة البشرية(. -تطوير مكونات المناىا التعميمية  -ت والقوانيف التشريعا -
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أبػو  ويتسؽ ما تقدـ مف نتائا م  ما توصػمت إليػو البحػوث والدراسػات السػابقة ومنيػا
ألظػػػالمى، ؛ 4222 أحمػػػد، و عمػػػى،؛ 4222أبوريػػػة، ؛  4222 أبػػػو  نػػػيـ،؛ 4222 منجػػػر،

؛ 4222 بنيػػػة، و بمجيملػػػى،؛ 4225 بػػػدرب،؛ 4224 األيػػػوبى،؛ 4222 اإمػػػارة، واألسػػػد ،
 حسػػف،؛ 4225 الحسػػف،؛ 4225 الجينػػى، و أبػػو الاضػػؿ،؛ 4222 الجػػالى،؛ 4225 بيػػزاد،
رشػػاد، ؛ 4222 الدىشػػاف،؛ 4224 دمنيػػور ،؛ 4222الحسػػينى، ؛ 4222 حسػػيف،؛ 4222

؛ 4222 سػػػػػػمايمى،؛ 4222سػػػػػػاروخ، و حسػػػػػػف، ؛ 4222 الػػػػػػرويس،؛ 4222 و يوسػػػػػػؼ،
 طيبػػى،؛ 4222 شػػواب،؛ 4222 الشػػير ، و السػػعدوف،؛ 2242شػػروف، ؛ 4222 الشػػريؼ،
 عبػػػدالرازؽ،؛ 4222 عبدالحميػػػد،؛ 4222عبػػػدالحميـ، ؛ 4222 عػػػارؼ، و حجػػػاز ،؛ 4222
؛ 4224 عسػػقوؿ، و أبػػو عػػودة،؛ 4224العجمػػى، و الشػػربينى، ؛ 4222 العتيبػػى،؛ 4222

؛ 4222 كػػػػػاىى،؛ 4222 كامػػػػػؿ،؛ 4222 العػػػػػوف ،؛ 4222 العمػػػػػور ،؛ 4225 العممػػػػػى،
؛ 4224محمػد، و ىػزاع، ؛ 4222مالؾ، و عاصػـ،  ؛4222 لميف، و زايد،؛ 4222 الكندر ،
 .(4222 نعمة، و المااج ،؛ 4224 مرتج ،

 :الجورة الصهاعية الرابعة الرؤية املستكبلية املتمجلة يف متطلبات موادًة حتديات - رابعًا

المستقبمية المتمنمة فى ما الرؤية الذ  ينص عم    البحنىلإلجابة عف السؤاؿ 
والتى تسيـ فى تاعيؿ المعايير التعميمية النورة الصناعية الرابعة  متطمبات مواجية تحديات

الحاكمة المقترحة اعتماد الجامعات المصرية مف وجية نظر أعضاا ىيئة التدريس 
النورة الصناعية الرابعة  متطمبات مواجية تحديات استممص؟(؛ فقد تـ بالجامعات المصرية

والتى ، والتى تسيـ فى تاعيؿ المعايير التعميمية الحاكمة المقترحة اعتماد الجامعات المصرية
التشريعات  -الاروؽ الطبقية  -ميارات سوؽ العمؿ  - اًلة وآنار استمداميا شممت 

 الطبيعة البشرية(. -تطوير مكونات المناىا التعميمية  -والقوانيف 
    اآللة وآثار استخدامًا

حددت الرؤية المستقبمية المتمنمة فى المتطمبات الماصة باًلة وآنار استمداميا 
والتى تسيـ فى تاعيؿ المعايير التعميمية الحاكمة  ،لمواجية تحديات النورة الصناعية الرابعة

امعات المقترحة اعتماد الجامعات المصرية مف وجية نظر أعضاا ىيئة التدريس بالج
 المصرية، فيما يمى 
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 وضػػ  الاػػرد فػػى المكػػاف المناسػػب لقدراتػػو مػػف مػػمؿ  ممئمػػة ظػػروؼ ومتطمبػػات العمػػؿ
تاحة ومؤىمتو  .المكاف ت المادية والمعنوية، وتقديـ فرص التقدـ والتر ية، وا 

 .ربط الجوانب النظرية بالجوانب التطبيقية فى المناىا التعميمية لمؤسسات التعميـ العالى 
 .ااىتماـ بالجانب الوجدانى لممتعمـ لزيادة دافعية التعميـ 
  ااىتمػػػاـ باػػػتح المصػػػان  التػػػى تنػػػتا صػػػناعة الروبوتػػػات الماصػػػة بصػػػناعات السػػػيارات

 والكيرباا واإلكترونيات والمعادف واًات والبمستيؾ.
   وضػػ  القػػوانيف التػػى تحػػد مػػف تػػدمؿ االػػة فػػى مصػػائص اإنسػػاف وا تصػػارىا فقػػط عمػػ

 سائؿ التى تموؿ لإلنساف أف يستايد منيا.الو 
  نظاـ معالجة البيانات وتمزينياالعمؿ عم  توفير. 
 .تعميـ دراسة التقنيات الحدينة فى الكميات العممية العامة والماصة عم  السواا 
 رفػػ  كاػااة العمػػؿ واإنتاجيػػة المنوطػػة بػو، إلػػ  جانػػب تسػػري  عمميػػة  توظيػؼ التقنيػػة فػػى

 .العمؿ وتسييميا
 مػػػنيا لمنقافػػػة العامػػػة موحػػػد بجانػػػب البرنػػػاما األكػػػاديمى يشػػػتمؿ عمػػػ  التغيػػػرات وضػػػ  

 .العالمية المتصاعدة وكياية مواجيتيا
 م  المؤسسة فى الدامؿ والمارج. طرؽ ووسائؿ ااتصاؿ تعدد 
  منصة نظاـ جم  البيانات إنترنت األشيااتجييز. 
  ابتكار بدائؿ متعددة منيا.وض  القوانيف التى يتـ التحكـ مف ممليا عم  اًلة و 
 توعية المجتم  بةىمية القيـ واألعراؼ المجتمعية التى  امت عمييا حضارتنا. 
 لممؤسسػػة  كاػػااة اإدارة، واإيمػػاف بالشػػعور باانتمػػاا، و ااحتاػػاظ بالعمػػؿ والامػػر بةدائػػو

 .والنقة بيا التعميمية
 بحرفية. تنايذ األمور العمؿ عم  تمكيف الروبوتات المصائص التقنية التى تساعد فى 
 .ا تصار مدمات اًات فى المساعدة عم   ضاا حوائا الطبيعة وامتصار األزمنة 
 تسػّيؿ عمميػة التواصػؿ مػا بػيف زمػما العمػؿ أو حتّػ  مػ  العمػما  توظيؼ التقنية فػى أف

 .والمستيمكيف
  الممتماة.تقديـ براما تعميمية تتضمف مبرات دراسة التقنيات الحدينة فى المجاات 
 .تييئة فكر المتعمـ بةف الروبوت أو أالة معيف لمبشر فى كنير مف ميامو 
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 درجة عالية مف التنافس بيف المؤّسسػات، وتقػدـ العديػد تعمؿ عم   توظيؼ التقنية فى أف
مػػػف اًليػػػات المسػػػاعدة عمػػػ  ذلػػػؾ والتػػػى مػػػف ضػػػمنيا التسػػػويؽ والبيػػػ  عبػػػر اانترنػػػت، 

 .الممئميف فى المكاف والو ت المناسب باإضافة لمتواصؿ م  العمما
  المؤسسػػات التعميميػػة، وموضػػوعية التعامػػؿ بػػيف تػػوافر عم ػػات طيبػػة بػػيف العػػامميف فػػى

 ألصحاب الكاااات.توافر المدمات والمزايا اإضافية أفرادىا، م  ضرورة 
  تػػػػدريب التقػػػػانييف عمػػػػ  صػػػػناعة الروبوتػػػػات الماصػػػػة بصػػػػناعات السػػػػيارات والكيربػػػػاا

 رونيات والمعادف واًات والبمستيؾ.واإلكت
 .تضميف المقررات الدراسية األكاديمية أنشطة مينية 
 .ربط المحتو  التعميمى بالتطبيقات الحياتية لمطمب 
   تحقيػػؽ التمػػزيف السػػر  لمبيانػػات التػػى يػػتـ جمعيػػا بواسػػطة أجيػػزة إنترنػػت الحػػرص عمػػ

 .األشياا
 عمـ التى تساعد فى إيجاد وظػائؼ عديػدة يقػـو تنمية ميارات اابتكار فى ك فة مجاات الت

 بيا المريا. 
 .تمكيف المتعمـ مف ميارات تقنية عالية تساعده فى مواكبة التطور التقنى المتسارع 
  تساعد عم  تحقيؽ الدّ ة فى المعاممت المالية وما يتعّمؽ بيا مػف توظيؼ التقنية فى أف

 .جعؿ مف تنايذ ىذه المياـ اكنر سيولةرواتب موّظايف، أو دف  فواتير او  ير ذلؾ، وت
  تجنػػب المضػػوع لإلنعكاسػػات السػػمبية الناجمػػة عػػف التطػػور التقنػػى، ووضػػ  آليػػات لمػػتحكـ

 فييا.
   سػػػف القػػػوانيف والتشػػػريعات التػػػى تمنػػػ  الروبوتػػػات الصػػػاات اإنسػػػانية لمطورتيػػػا عمػػػ

 العم ات بيف البشر.
 ية بما  د يؤد  لتااعميا فى كنيػر مػف التوعية بمماطر امتمؾ الروبوتات الصاات اإنسان

 الموا ؼ التى عمييا محاذير أمم ية.
 تعمـ كياية إدارة الطرؽ السريعة لمبيانات التى يتـ بناا مجتمعنا عمييا. 
 . توفير براما تعويضية بالمؤسسات التعميمية لمائات المحرومة نقافيا 
 د القػػيـ واألعػػراؼ المجتمعيػػة تبنػػى صػػيغ المنػػاىا المتكاممػػة بػػيف أنمػػاط التعمػػيـ بمػػا يعضػػ

 .التى  امت عمييا المجتمعات والحضارات فى العالـ والتى تناسب نقافتنا
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 مًارات سوق العمل   

ميارات سوؽ العمؿ بحددت الرؤية المستقبمية المتمنمة فى المتطمبات الماصة 
والتى تسيـ فى تاعيؿ المعايير التعميمية الحاكمة  ،لمواجية تحديات النورة الصناعية الرابعة

المقترحة اعتماد الجامعات المصرية مف وجية نظر أعضاا ىيئة التدريس بالجامعات 
 المصرية، فيما يمى 

  توفير بػراما تدريبيػة  ائمػة عمػ  المحاكػاة إتقػاف الميػارات العمميػة المتضػمنة بػالمحتوب
 التعميمى.

 .رشاد الطمب ليا  المراجعة المستمرة لمتطمبات سوؽ العمؿ لتحديد أىـ الميف المتوفرة وا 
 .عداد طمب التعميـ العالى  التنسيؽ بيف المتطمبات المتغيرة لسوؽ العمؿ وا 
  الحرص عم  تنمية القدرة عم  التواصؿ م  اًمريف فى العمػؿ وكػؿ شػمص تتعامػؿ معػو

 فى مكاف العمؿ.
 يف مؤسسات التعميـ الانى والمؤسسات اإنتاجية.تبادؿ المبرات ب 
 .إنشاا بنية  ومية لممعمومات فى ضوا متطمبات مجتم  المعرفة 
 .تجنب التكماة العالّية التى تترتب عم  استمداـ أنظمة اًلة وتحدينيا وصيانتيا 
  الحػػػرص عمػػػ  تعزيػػػز القػػػدرات التنافسػػػية القػػػوب العاممػػػة مػػػف جيػػػة وأصػػػحاب المواىػػػب

 واابتكارات فيما يرتبط بجودة المنتا.
 .مراجعة أصحاب العمؿ لتحديد نوعية الميارات المطموب توافرىا فى المريجيف 
 التمت  بالمرونة والتكّيػؼ والتػة مـ مػ  كافػة التغييػرات التػى تواجػو سػوؽ العمػؿ فػى جميػ  

 األو ات.
  وض  ممطط لمتطمبات الميف التػى تتناسػب مػ  متطمبػات النػور الصػناعية الرابعػة بشػكؿ

 وظياى.
 .تحديث دور المؤسسات التعميمية فى إنتاج المعرفة 
 .تاعيؿ براما التدريب التحويمى لتوفير المؤىمت المدربة فى مجاات العمؿ الممتماة 
  نمػػو ونجػػاح األعمػػاؿ لممسػػتنمريف ورجػػاؿ  إيجػػاد بيئػػة اسػػتنمارية جاذبػػة ومشػػجعة عمػػ

 األعماؿ والموىوبيف.
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  إنشػػاا  اعػػدة بيانػػات ماصػػة بمسػػتويات أداا وميػػارات المػػريجيف تقػػدـ لمجيػػات الماصػػة
 بالعمؿ.

  العمػػؿ عمػػ  تحويػػؿ مايػػـو اابتكػػار إلػػ  عمػػؿ ونقافػػة فّعالػػة ودائمػػة مػػف مػػمؿ األنشػػطة
 المقصودة فى كافة مجاات التعمـ.

  بة فى التعمـ اكتساب ميارات جديدة يحتاجيا سوؽ العمؿ.تعضيد الر 
 . التعاوف فى تطوير مناىا التعميـ التقنى العالى م  المؤسسات اإنتاجية بالمجتم 
 .توفير عروض تقديمية تيدؼ تعريؼ الطمب بطبيعة العمؿ بالمؤسسات اإنتاجية 
 ى والدولى.الو وؼ عم  ربط ممرجات التعميـ باحتياجات سوؽ العمؿ المحم 
 .شمولية المناىا عم  الجوانب الممتماة  التربو ، األكاديمى، التقنى( إعداد الطمب 
 .زيادة فترة تدريب الطمب بالمؤسسات اإنتاجية 
  العمؿ عم  تعزيز وسيمة مستدامة لمستنمار فى الطا ات البشرية مػف القػوب العاممػة مػف

 جية وأصحاب المواىب واابتكارات.
 جابة اإنساف لمظروؼ والتغيرات التى  د تحدث فػى بيئػة العمػؿ، ومػدب مقدرتػو مقدرة است

 عم  اإبداع واابتكار مقابؿ افتقار أنظمة اًلة لذلؾ.
  وض  تشريعات جاذبة لممستنمريف وأسرىـ وأصػحاب الكاػااات التمصصػية فػى المجػاات

ف أىػػؿ النقافػػة والانػػوف الطبيػػة والعمميػػة والبحنيػػة والتقنيػػة ولكافػػة العممػػاا والمبػػدعيف مػػ
 بيدؼ استقطاب أكبر لمستنمارات األجنبية.

  تنمية ميارات التمطػيط والتنظػيـ بشػكؿ كبيػر لتنميػة المقػدرة عمػ  تعزيػز الكاػااة المينيػة
 فى مجاؿ التمصص.

  يجػاد حػؿ متميػز تعضيد الميارات الاكريػة التػى تسػاعد فػى تحديػد المشػكمت وتحميميػا، وا 
 مف ممؿ استراتيجيات وطرؽ تعميمية متنوعة.ليا بالتدريب عمييا 

 .دعـ رجاؿ األعماؿ لممؤسسات التعميمية بالموارد المزمة لرف  كاااة المريجيف 
 .ااىتماـ بإكساب الطمب  يـ العمؿ واالتزاـ 
 .إعداد موضوعات ماصة بمادة النقافة المينية لتييئة المريجيف لسوؽ العمؿ 
 ية التى توفر فرص عمؿ لممريجيف.دعـ الدولة لممشروعات اإنتاج 
 .استحداث براما وتمصصات وأ ساـ عممية تيتـ بمنيجيات المعرفة 
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 .التعاوف فى إنتاج تكنولوجيا التعميـ والمعمومات بالمؤسسات التعميمية 
  تحايز اإنتاج المحمى وتحسيف بيئة األعماؿ، وجعميا أكنر كاااة وجاذبيػة وتطػوير القػدرة

 كانة الدولة.التنافسية لترسيخ م
  ا تصار أمف البيانات والمعمومات عم  اإنساف لمقدرتػو عمػ  حمايػة البيانػات فػى صػورىا

الممتماة مف السر ة واامتراؽ مقابؿ اًلة التى يمكف امترا يا مػف مػمؿ منظومػة الػذكاا 
 ااصطناعى.

 .توفير إصدارات دورية إطمع الطمب عم  الجديد فى مجاؿ العمؿ واإنتاج 
 ديث التمصصات التعميمية وفؽ التقدـ العممى والتكنولوجى.تح 

 الفروق الطبكية   

الاروؽ الطبقية لمواجية بحددت الرؤية المستقبمية المتمنمة فى المتطمبات الماصة 
والتى تسيـ فى تاعيؿ المعايير التعميمية الحاكمة المقترحة  ،تحديات النورة الصناعية الرابعة

اعتماد الجامعات المصرية مف وجية نظر أعضاا ىيئة التدريس بالجامعات المصرية، فيما 
 يمى 
  تةىيؿ المػريجيف مػف الشػباب حػوؿ حاجػة سػوؽ العمػؿ لمتمصصػات الممتماػة، وتػةىيميـ

المينيػة التػى يعػزؼ عنيػا الكنيػر مػف  بما يتطمبو سوؽ العمؿ وتوجيييـ إل  التمصصات
 الشباب.

 .توفير براما إعممية لتوعية الطمب واألسر بةىمية الدراسة العممية والتقنية المتطورة 
 .إدماؿ المعموماتية وطرؽ استمداـ الوسائؿ الحدينة فى مناىا وبراما إعداد الطمب 
 توظيؼ المستحدنات التكنولوجية فى العممية التعميمية. وض  براما لمعالجة معو ات 
 .ااىتماـ باكتساب الطمب الكاايات المزمة لتحقيؽ التعميـ المستمر مدب الحياة 
 .التعاوف فيما بيف القطاع العاـ والقطاع الماص فى محاولة توفير فرص العمؿ الممتماة 
 لاقر والمػرض وتمضػى بالبشػر نحػو وض  البراما التنموية التى تحد مف سمبيات الجوع وا

 شاطئ األماف والعدالة وااستقرار ااجتماعى.
 .تنشيط المناخ اا تصاد  وتطوير أساليب وطرؽ العمؿ التى توفر فرص عمؿ جديدة 
  ضمانة توفير الدمؿ الكافى لمحصوؿ عم  المستويات الدنيا مػف الرعايػة الصػحية والغػذاا

 ف ااحتياجات الضرورية لتةميف مستوب ائؽ لمحياة.والممبس والتعميـ، وكؿ ما يعدُّ م
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 .إ امة المشاري  التى تحتاج إل  أيد  عاممة، مف ممؿ استمداـ اًات بحرفية عالية 
 .تنظيـ عممية استمداـ العمالة الوافدة وتوفير فرص العمؿ لمسكاف المحمييف 
 عمػػؿ فػػى العصػػر اسػػتحداث بػػراما وتمصصػػات وأ سػػاـ مينيػػة بػػالتعميـ التقنػػى تواكػػب ال

 الر مى، وياى بمتطمبات النورة الصناعية الرابعة.
  العمػػؿ عمػػ  تسػػويؽ ممرجػػات البحػػث العممػػى وفػػتح آفػػاؽ جديػػدة أمػػاـ المبتكػػريف لتسػػويؽ

 امتراعاتيـ وابتكاراتيـ بطريقة سريعة واحترافية.
 .توفير فرص عمؿ بالمؤسسات اإنتاجية تستوعب زيادة أعداد مريجى التعميـ الجامعى 
  التمكف مف الميارات العالية التى تساىـ فى  التقدـ السري  فى مجاات منؿ عمػـ األحيػاا

وعمـ الورانة، وكذلؾ الروبوتات والذكاا ااصػطناعى، يحػدث تحػوا فػى المجتمعػات بػناس 
 الوتيرة.

 .توفير براما إرشادية لممريجيف لتوعيتيـ بطبيعة العمؿ المرتبط بمجاات التمصص 
 .توفير مشروعات مشتركة بيف المؤسسات التقنية تيدؼ إلى تحسيف أداا الطمب 
 .إنشاا  اعدة بيانات ماصة بالمريجيف تقدـ لمجيات الماصة بالعمؿ 
 .إعداد كوادر بشرية متمصصة فى مجاات التقنية والحاسبات والمعمومات 
 عمؿ.تدريب المريجيف عم  استمداـ المستحدنات التكنولوجية فى مجاؿ ال 
  الحػػرص عمػػ  دعػػـ اابتكػػار التكنولػػوجى الػػذ  يسػػيـ فػػى دعػػـ النمػػو اا تصػػاد ، ويػػوفر

 إمكانيات جديدة فى مجاات منؿ الرعاية الصحية والتعميـ وااتصاؿ واإنتاجية.
  العمػػؿ عمػػ  تػػوافير ميػػف أو حػػرؼ أو وظػػائؼ رسػػمية دائمػػة،  تعتمػػد عمػػ  الجيػػد البػػدنى

 والذىنى والميارة العالية.
 يؽ فكػرة العدالػة ااجتماعيػة مػف مػمؿ إتاحػة البػراما الماصػة والحرفيػة لمجميػ  دوف تطب

 مقابؿ مدعومة مف المؤسسات اانتاجية.
  نشػػاا المراكػػز المتمصصػػة التػػى تػػنظـ فػػرص العمػػؿ دامػػؿ عمػػؿ الدراسػػات ااسػػتراتيجية وا 

 المجتم .
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    التشريعات والكوانني

 التشريعات والقوانيفبحددت الرؤية المستقبمية المتمنمة فى المتطمبات الماصة 
والتى تسيـ فى تاعيؿ المعايير التعميمية الحاكمة  ،لمواجية تحديات النورة الصناعية الرابعة

المقترحة اعتماد الجامعات المصرية مف وجية نظر أعضاا ىيئة التدريس بالجامعات 
 المصرية، فيما يمى 

  ورة  ياـ المسؤليف بتشري  القوانيف تحمى سرية المصوصية المعموماتية.ضر 
 .تحايز  طاع األعماؿ لتبنى وتطوير القطاعات الصناعية المستقبمية والتقنيات الحدينة 
  دما المزيد مػف المػواطنيف فػى القػوب العاممػة الصػناعية، وتقمػيص الاجػوة بػيف الجنسػيف

 .دامؿ القوب العاممة
 تمدمى اانترنػػت والمػػواطنيف بشػػكؿ عػػاـ دورات تنقيايػػة حػػوؿ حمايػػة ضػػرورة تمقػػى مسػػ

 مصوصيتيـ المعموماتية.
 أجػػؿ  ضػػرورة إنشػػاا  سػػـ لتمقػػ  الشػػكاوب بشػػةف ااعتػػداا عمػػ  البيانػػات الشمصػػية مػػف

 استمداميا ف  األ راض الدعائية أو  يرىا.
 ة.تقميؿ اعتماد  طاع الصناعات التحويمية عم  المصادر التقميدية لمطا  
  إ امة الندوات والػدورات والمػؤتمرات حػوؿ ىػذا الموضػوع مػف حيػث منا شػة أبعػاده وتػةنيره

 عم  المجتم .
  يمكػػف اسػػتمداـ الػػذكاا ااصػػطناعى فػػى تقيػػػيـ  ػػدرات الطػػمب عمػػ  التحصػػيؿ والتاكيػػػر

 ومساعدتيـ فى التحمى بالنقة إزاا الموضوعات الرئيسية.
 ير عمػػ  تطبيػػؽ القػػانوف عمػػ   ػػرار المجنػػة ضػػرورة إنشػػاا لجنػػو ينحصػػر دورىػػا فػػ  السػػ

 الوطنية الدولية لممعموماتية والحريات.
  اارتقػػاا بمسػػتوب التصػػني  بالدولػػة ونشػػر نقافػػة النػػورة الصػػناعية الرابعػػة فػػى ممتمػػؼ

 . طاعاتيا، ودعـ نمو  طاع التصني  فى الدولة
 عمػػػ  رأس  التػػػزاـ الحكومػػػة بمواصػػػمة جيػػػود التنويػػػ  اا تصػػػاد ، ووضػػػ  ىػػػذا القطػػػاع

 أولوياتيا.
  يمكف زيػادة اإنتاجيػة الزراعيػة عػف طريػؽ الر منػة وتحميػؿ الصػور المتحصػؿ عمييػا مػف

 الطائرات اًلية بدوف طيار ومف السواتؿ.
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  ،توسػػػي   اعػػػدة ااسػػػتنمارات فػػػى القطاعػػػات الصػػػناعية المتقدمػػػة والتكنولوجيػػػا الحدينػػػة
 ات المستقبمية.وتطوير الطا ات البشرية المتمصصة وتحديد الميار 

  ضػػرورة عقػػد دورات تدريبيػػة لمقضػػاة مػػف أجػػؿ التوعيػػة بالمسػػتجدات الحدينػػة عمػػ  شػػبكة
 اإنترنت.

  التنمية المتوازنة فػى ممتمػؼ منػاطؽ الدولػة، والمرونػة فػى المطػط والسياسػات، والتكامػؿ
 .بيف المناطؽ الممتماة فى القدرات والمدمات الصناعية والموجستى

  اإعا ة البصرية أو ذو  اإعا ة السمعية فى اسػتعماؿ تكنولوجيػا  يساعد األشماص ذو
 المعمومات وااتصاات.

 تعزيز دور و درة الصناعة عم  المنافسة فى األسواؽ العالمية. 
 .يساعد الذكاا ااصطناعى بالاعؿ فى إ امة مدف ذكية مستدامة 
  يجػػب تدريسػػيا فػػ   ضػػرورة اعتبػػار المصوصػػية المعموماتيػػة مػػف المػػواد اإجباريػػة التػػ

 كميات القانوف والشرطة بالجامعات المصرية.
  يمكف لمذكاا ااصطناعى أف يساعد األشماص ذو  اإعا ة أو ذو  ااحتياجػات الماصػة

 بةساليب متعددة.
 المناميػػػة المطع مػػػة بالػػػذكاا  يتنبػػػة تحميػػػؿ البيانػػػات المتعمقػػػة بتغيػػػر المنػػػاخ، والنمذجػػػة

 ااصطناعى، بالتحديات والكوارث المتصمة بالمناخ.
 الشمصػية  المصػرب بعػد  يامػو بإصػدار  ػانوف مػاص بحمايػة البيانػات لممشروع التوصية

الػذب  ػد يبػدو فػ   بضرورة إبراـ اتاا يػة دوليػة مػف أجػؿ تاعيػؿ القػانوف الػوطنى المصػرب
 اإنترنت. لطاب  العالمى لشبكةبعض األحياف عاجزا عف مواجية ا

 الشػػبكات  بضػػرورة إنشػػاا محػػاكـ ماصػػة مػػف أجػػؿ تػػوفير الحمايػػة لمسػػتمدمى التوصػػية
ااجتماعيػػػة مػػػف الضػػػرر المعمومػػػاتى الناشػػػئ عػػػف ااعتػػػداا عمػػػ  البيانػػػات ذات الطػػػاب  
الشمصػػػى؛ حيػػػث يتضػػػمف فػػػ  تشػػػكيميا أحػػػد القضػػػاة الممتصػػػيف فػػػ  تقنيػػػة تكنولوجيػػػا 

 ىذه القضايا. المعمومات لنظر
  تحسػػيف جمػػ  البيانػػات والمعمومػػات الصػػحية ومعالجتيػػا ونشػػرىا يمكػػف أف يعػػزز عمميػػات

التشميص والعمج لممرض ، ماصة بالنسػبة ليػؤاا الػذيف يسػكنوف فػى المنػاطؽ الريايػة 
 والنائية.
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  يمـز عم  المشرع المصرب أف يتػدمؿ مػف أجػؿ إصػدار  ػانوف بشػةف حمايػة البيانػات ذات
الشمصى عم   رار المشػرع الارنسػى دوف إ اػاؿ تحديػد المقصػود بيػذه البيانػات الطاب  

التزامػػػات الشػػػمص المسػػػئوؿ عػػػف  الشمصػػػية وحقػػػوؽ الشػػػمص المعنػػػ  بيػػػا وتحديػػػد
 معالجتيا.

  وض  التصني  كمحرؾ رئيسى لمنمو المستداـ، وزيػادة ااعتمػاد عمػ  الطا ػات المسػتدامة
 والمتجددة.

 مقطاعات الصناعية المتقدمة بالدولة.البنية التحتية الداعمة ل 
 تطوير ملونات املهاير التعليمية  

تطوير مكونات المناىا بحددت الرؤية المستقبمية المتمنمة فى المتطمبات الماصة 
والتى تسيـ فى تاعيؿ المعايير التعميمية  ،التعميمية لمواجية تحديات النورة الصناعية الرابعة

الحاكمة المقترحة اعتماد الجامعات المصرية مف وجية نظر أعضاا ىيئة التدريس 
 بالجامعات المصرية، فيما يمى 

 .ااىتماـ بتدريب الطمب بةماكف العمؿ واإنتاج الاعمية 
 ة والبيولوجيػة والتقنيػة وض  مقررات تسيـ فى التكامؿ بػيف المجػاات الايزيائػة والكيميائيػ

 الحيوية فى كميات العمـو بالجامعة.
 . استمداـ وسائؿ مبتكرة لتوفير تطبيقات صناعة المحتوب محميا 
 .تبنى صيغ الشراكة فى تطوير مؤسسات التعميـ العالى م  مؤسسات المجتم  المدنى 
   تاحتػػو تػػدريب الطػػمب عمػػ  إنشػػاا مو ػػ  مػػاص بيػػـ لرفػػ  المحتػػوب االكترونػػى عميػػو وا

 لمجمي .
 .توفير أدوات إنتاج المحتوب التعميمى مف أدوات تصميـ البراما ووسائؿ الر منة 
 .ربط المحتوب التعميمى بالميارات المينية األساسية 
 .تدريب الطمب عم  إتقاف اإنتاج وجودتو 
 .تدريس مقررات الايزياا الحيوية فى ك فة التمصصات العممية بالجامعة 
 .وض  براما ماصة بالتدريب التحويمى لاائض المريجيف وفقا  لمطمب عمى الميف 
 .دعـ الدولة لممشروعات اإنتاجية التى توفر فرص عمؿ لممريجيف 
 .تطوير المعامؿ بالتجييزات واإمكانيات المزمة 
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  التعميمية.وض  براما تةىيمية إعداد الكوادر البشرية معموماتيا  وتكنولوجيا بالمؤسسات 
 .تدريس مقررات البيولوجية الحيوية فى ك فة التمصصات العممية بالجامعة 
 .توفير البنية التحتية المزمة لممؤسسات التعميـ العالى 
  العمػؿ باألسػاليب التربويػػة الحدينػة التػػى تشػج  عمػ  الػػتعمـ الاػرد  والجمػػاعى مػف مػػمؿ

ف المبػػػرات التعميميػػػة فػػػى كافػػػة التقنيػػػة، والتػػػى تحاػػػز الطػػػمب عمػػػ  اكتسػػػاب المزيػػػد مػػػ
 المجاات.

 .توفير شبكات اتصاؿ عالية الجودة 
 .إحداث الموائمة بيف براما التةىيؿ والتدريب ومستمزمات سوؽ العمؿ 
 .المتابعة المستمرة لتوظيؼ واستمداـ التقنيات الحدينة فى العممية التعميمية لمطمب 
  استمداـ تكنولوجيا ااتصاات.عقد ورش عمؿ دورية لمطمب لمتدريب عم  وسائؿ 
  العمؿ عمػ  توسػ  التمصصػات التػى تتضػمف المجػاات الايزيائػة والكيميائيػة والبيولوجيػة

 والتقنية الحيوية فى كميات العمـو بالجامعة.
 .توفير المواد الماـ لصناعة المحتوب التعميمى مف  واعد بيانات وبنوؾ الصور 
 محمية إنتاج محتوب تعميمى عالى الجودة.التكامؿ بيف جيود الدولة والجيود ال 
 .تدريس مقررات الكيمياا الحيوية فى ك فة التمصصات العممية بالجامعة 
 .إعداد الكوادر البشرية فى التمصصات الممتماة لصناعة المحتوب التعميمى 
 .أمذ رأ  رجاؿ األعماؿ فى تطوير العممية التعميمية بمؤسسات التعميـ التقنى 
  ات الدراسية األكاديمية أنشطة مينية.تضميف المقرر 
  إعادة ىيكمة البنيػة التحتيػة الر ميػة بمػا يتناسػب وآليػات الػتعمـ الر مػى واكتسػاب المبػرات

 العممية والنظرية عبر التقنية.
 .إنشاا المعامؿ العممية والتكنولوجية وتجييزىا بممتمؼ مؤسسات التعميـ العالى 
 لانية لمتقنيات الحدينة وصيانتيا.تدريب الطمب عمى إتقاف الميارات ا 
 .تبنى صيغ الشراكة بيف مؤسسات التعميـ التقنى والمؤسسات اإنتاجية 
 .استمداـ المنح واليبات المارجية لتحديث اإمكانات التعميمية لمؤسسات التعميـ العالى 
 .تكنيؼ الزيارات الطمبية لموا   العمؿ واإنتاج لربطيـ بالحياة العممية 
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 الطبيعة البشرية   

الطبيعة البشرية لمواجية بحددت الرؤية المستقبمية المتمنمة فى المتطمبات الماصة 
والتى تسيـ فى تاعيؿ المعايير التعميمية الحاكمة المقترحة  ،تحديات النورة الصناعية الرابعة

اعتماد الجامعات المصرية مف وجية نظر أعضاا ىيئة التدريس بالجامعات المصرية، فيما 
 يمى 
  توطيػػد القػػيـ واألمػػمؽ؛ حيػػث تػػؤنر القػػيـ والمنػػؿ العميػػا عنػػد كنيػػر مػػف البشػػر فػػى أشػػكاؿ

 وأنماط تعامميـ معا .
 ةف بجعؿ القيـ ميدانا  مف ميادينو وىدفا  مف أىدافو.تركيز اإعمـ ب 
  المحافظِة عمى البيئة الطبيعيػة والعنايػِة بيػا عمػ  أكمػؿ وجػو، مػف مػمؿ عمػؿ المحّميػات

الطبيعّيػػػة لمنباتػػػات أوالحيوانػػػات المعّرضػػػة لمنقػػػراض، والحاػػػاظ عمػػػ  نظافػػػة وممتمكػػػات 
 ؿ والحدائؽ والغابات.األماكف التى نذىب فى نزٍه الييا كالشواطئ، والجبا

  وض  براما نقافية تسيـ فى تعضيد الطمب نحو المطؼ واإحساف، أ  الػتممص مػف كػؿ
 آفة أو نزعة تدف  اإنساف إل  الشر م  إيصاؿ المير إل  الناس.

  توطيد العم ة با ؛ فتمؾ العم ة التى تػؤنر فػى سػائر عم ػات اإنسػاف فضػم عػف كونيػا
يدة األىمية فاإنساف ممموؽ ويحتػاج فػى كػؿ لحظػة لمالقػو فيػو فى حد ذاتيا عم ة شد

 يتعمؽ بو حبا واحتياجا ور بة ورىبة.
  ضػرورة تاعيػػؿ  ػػانوف الحػػب البشػػر ؛ حيػػث إف اإنسػػاف يميػػؿ إلػػ  اانػػدماج مػػ  اًمػػريف

 ضمف معايير ومؤنرات مف الحّب المتبادؿ. 
 ط اجتمػاعى وا  نػ  لػو إطم ػا توطيد العم ة باًمريف؛ ألف اإنساف كائف يعيش فى وس

عػػػف عم ػػػات مػػػ  ىػػػذا الوسػػػط تضػػػمف لػػػو تػػػدبير معيشػػػتو وتحقيػػػؽ احتياجاتػػػو الناسػػػية 
 واإجتماعية.

  العمؿ عمػ  بنػاا وتعزيػز القػيـ ااجتماعّيػة والتنشػئة األسػرّية السػوّية، حيػث تغػرس القػيـ
 واألممؽ فى األبناا.

  دارتػو، ويتػةنر بعوامػؿ ومحػددات الحد مف الصراع؛ فقد يمتمؼ أفػراد المجتمػ  فػى فيمػو وا 
عّدة؛ كالديف، والمبػادئ والقػيـ، والمصػالح اإنسػانّية، ولعػّؿ امػتمؼ تقػدير المصػمحة مػف 

 أ وب عوامؿ الصراع بيف البشر. 
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  توطيػػد العم ػػة مػػ  الػػناس؛ حيػػث إف معرفػػة الاػػرد بناسػػو وفيميػػا وحبيػػا وحسػػف التعامػػؿ
دارة جوانبيا ومستوياتيا وص  راعاتيا كاف أ در عم  فعؿ ذلؾ م   يره.معيا وا 

  الحرص عم  ااستمتاع بالبيئة بكّؿ تضاريسيا مف جبػاٍؿ وىضػاٍب وسػيوؿ  ووديػاف، وكػّؿ
 الكائنات الحية التى تعيش فييا.

  حاجة اإنساف الماسة إل  اامتمِا بناسو واابتعاد عف ضوضاا الحياة اليومّية فيػو لػف
الطبيعػة بمظاىرىػا الممبػة لتسػرؽ عقمػو وذىنػو وكػّؿ تاكيػره يجد ممذا  ومكانا  أفضؿ مػف 

 وتنسيو كّؿ مشكمتو.
  العمػػؿ عمػػ  تػػوفير النظػػاـ التعميمػػى المتكامػػؿ الػػذ  يركػػز عمػػ  حاجػػات المػػتعمـ الناسػػية

 والعقمية عم  حد سواا، ويعمد إل  توجيو سموؾ الطالب ورعايتو باستمرار.
  التعميمية والبيت مػف ِ بػؿ األسػاتذة لطمبيػـ، ومػف القدوة الحسنة، وا سّيما فى المؤسسة

 ِ بؿ أولياا األمور ألبنائيـ.
 توصيات البحح:

   المسػتقبمية التػى تبنػى عمػ  أسػس عمميػة فػى تطػوير مؤسسػاتنا  بن  الرؤبتالتةكيد عم
 .التعميمية الجامعية و بؿ الجامعية لمواجية التحديات المتمحقة لمنورات الصناعية

   أىميػػػة تحػػػديث البػػػراما األكاديميػػػة والمينيػػػة لمجامعػػػات المصػػػرية بك فػػػة التةكيػػػد عمػػػ
 .تحديات النورة الصناعية الرابعةمجااتيا؛ حيث يصعب فى حالتيا الراىنة فى أف تواكب 

  ؛ لػذا ينبغػى تجديػد النػورة الر ميػةتحديات النػورة الصػناعية الرابعػة عمػ  مػا أفرزتػو تعتمد
التعمػػيـ الجػػامعى؛ كػػى تػػتمكف مػػف تنايػػذ ميػػاـ أنشػػطة برامجيػػا البنيػػة التحتيػػة لمؤسسػػات 

 .بشكؿ وظياى
 وصػػيا ة المعػػايير التعميميػػة  النػػورة الصػػناعية الرابعػػة بيػػاف التػػرابط الونيػػؽ بػػيف تحػػديات

مؤسسػػػات التعمػػػيـ الجػػػامعى، ومػػػف نػػػـ تضػػػ  الحاكمػػػة المقترحػػػة التػػػى يجػػػب أف تتبناىػػػا 
 .ةمتطمبات التاعيؿ ومؤشرات األداا المزم

   ضػػػرورة التبػػػادؿ األكػػػاديمى والمينػػػى بػػػيف الجامعػػػات المصػػػرية والجامعػػػات التةكيػػػد عمػػػ
النػورة الصػناعية  المحاؽ بقطار التقدـ الدولى مف ممؿ متابعػة تطػوراتاألجنبية؛ كى يتـ 

 .وما تحققو مف احتياجات لمشعوب عم  وجو البسيطة الرابعة
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  مػػمؿ مراجعػػات ذاتيػػة ومارجيػػة تيػػدؼ نقافػػة الجػػوة التعميميػػة بشػػكؿ وظياػػى مػػف ترسػػيخ
 .لر ى براما المؤسسات التعميمية والمروج بمنتجيا لمعالمية

  يشػمؿ المجتمػ  بةسػرة وعمػ  مقدمتػو  النورة الصناعية الرابعة تحدياتأنر  أف التةكيد عم
مؤسسػػاتو التعميميػػػة التػػى ينبغػػػى النيػػوض بيػػػا مػػف مػػػمؿ إمكانيػػات الدولػػػة بقطاعاتيػػػا 

 الممتماة.
 التمسؾ بماردات الطبيعة البشػرية؛ حيػث ا ينبغػى أف تتحػوؿ الحيػاة لمماديػة  ةكيد عم الت

 البحتة؛ فالقيـ اإنسانية دوما  ما تعمو كؿ ما ىو ماد ، وعم  أنر ذلؾ ممقنا.
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 املرادع

 أواًل: املرادع العربية: 

 (. الثورة الصناعية وبداية عصر التصنيع، مجمة الجامعي: النقابة 4002محمد.) إبراىيم، المختار
 . 99 - 9،  7العامة ألعضاء ىيئة التدريس الجامعي، ع

 (.القيم اإلسبلمية والتربية8911أبو العينين، عمي خميل .)   .المدينة المنورة: مكتبة إبراىيم حمبي ، 
 الصناعية الرابعة ومستقبل التعميم والتنمية، صحيفة الرأي،  (. الثورة4089).أبو حمور، محمد

 .عمان، األردن
 (.مخرجات التعميم واحتياجات سوق العمل: دراسة 4089أبو خنجر، حسين أبو القاسم محمد .)

سوسيولوجية لواقع التعميم العالى فى ليبيا. عالم التربية: المؤسسة العربية لبلستشارات العممية 
   41 - 8،  98ع ،81د البشرية، سوتنمية الموار 

 (اقتصاد المعرفة، عمان، دار الباروزى4009أبو سميمان، جمال .). 
 (.استراتيجية التفاعل بين البيئة التعميمية و المجتمع و أثرىا 4080أبو غنيم، محمد ناجي شاكر .)

مخرجات التعميم عمى جودة مخرجات التعميم العالي و سوق العمل في المجال الرياضي. ممتقى: 
اآلليات: المنظمة العربية  -السياسات  -العالي وسوق العمل في الدول العربية: االستراتيجيات 

  .898 - 878لمتنمية اإلدارية، المنامة: المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية، 
 (.تقارير لقاءات عممية ومشروعات متخصصة: تقرير عن الد4081أبورية، غادة محمد راشد .) ورة

تحت شعار المعرفة والثورة الصناعية الرابعة.  4087نوفمبر  44 - 48الرابعة لقمة المعرفة 
ات والمعمومات واألرشيف، المجمة الدولية لعموم المكتبات والمعمومات: الجمعية المصرية لممكتب

  . 998 - 989، 8ع ،9مج
 (.مخ4081أحمد، دريا محمد عمي، و عمي، نجوى محمد أحمد محمد .) رجات التعميم ألقسام

المكتبات والمعمومات بمؤسسات التعميم العالي بالسودان وتحديات سوق العمل. مجمة كمية التنمية 
 . 480 - 819،  4كمية التنمية البشرية، ع -البشرية: جامعة أم درمان اإلسبلمية 

 جودة الشاممة، (. واقع مخرجات التعميم العالي في ضوء معايير ال4009).آدم، عصام الدين برير
 –ورقة عمل قدمت لمممتقى العربي الثاني لمتربية والتعميم: "التعميم العالي"، رؤية مستقبمية، بيروت 

 .لبنان -،  مؤسسة الفكر العربي، بيروت8/80/4009 – 41/9
 (.تأمبلت في المسألة االجتماعية أو المسألة االجتماعية من سياق الثورة 4001أزريع، عبدالقادر .)

،  9، 4ناعية إلى تحديات العولمة. المجمة المغربية لمسياسات العمومية: جمال حطابى، عالص
818 – 870. 
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 (. الجودة الشاممة في التعميم العالي، ورقة عمل قدمت في الممتقى العربي 4009).األغبري، بدر
م، مؤسسة 8/80/4009 – 41/9 –الثاني لمتربية والتعميم "التعميم العالي: رؤى مستقبمية" بيروت 

 .لبنان -الفكر العربي، بيروت
 (.قياس جودة مخرجات 4080ألظالمي، محسن، اإلمارة، أحمد، و األسدي، أفنان عبد عمي .)

التعميم العالي من وجية نظر الجامعات و بعض مؤسسات سوق العمل: دراسة تحميمية في منطقة 
 -في الدول العربية: االستراتيجيات الفرات األوسط. ممتقى: مخرجات التعميم العالي وسوق العمل 

اآلليات: المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية، المنامة: المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية،  -السياسات 
488 - 429.  

 (.مدي مبلءمة خريجي التعميم العالي الفمسطيني لمتطمبات 4084األيوبي، منصور محمد عمي .)
لمية. أعمال مؤتمر الشباب والتنمية في فمسطين . . مشكبلت سوق العمل في ظل المتغيرات العا
كمية التجارة، فمسطين. غزة: الجامعة اإلسبلمية بغزة. كمية  -وحمول: الجامعة اإلسبلمية بغزة 

  .999 - 920التجارة، 
 (. اتجاىات التعميم العالي في ضوء الجودة 4009).باىي، مصطفى حسين، فياض، ناىد خيري

 .جموالشاممة، األن
 (.متطمبات سوق العمل السعودى من تخصصات تقنية 4087بدرى، أميرة يوسف بابكر .)

المعمومات بين الواقع وتحديات التعميم العالى: دراسة تحميل مضمون. مجمة جامعة طيبة لآلداب 
  .711 – 799،  89ع ،1كمية اآلداب والعموم اإلنسانية، مج -والعموم اإلنسانية: جامعة طيبة 

 (.دراسة مدى توافق مخرجات التعميم العالي ومتطمبات 4081بنية، صابرينة، و بمجيبللي، فتيحة .)
سوق العمل: حالة خريجي تخصص بنوك وتأمينات العاممين بقطاع البنوك. مجمة االقتصاد 

 829،  81مخبر التنمية االقتصادية والبشرية، ع - 4والتنمية البشرية: جامعة لونيسي عمي البميدة 
- 810  

 (.دول التعاون تدخل الثورة الصناعية الرابعة بتأٍن: سياسات تقنية 4087بيزاد، عمي عبداهلل .)
وحكومات إلكترونية ومدن باأللياف الضوئية. التعاون الصناعي في الخميج العربي: منظمة الخميج 

  89 - 81،  887لبلستشارات الصناعية، ع
 ان الجودة في التعميم العالي، القاىرة: دار النيضة (.االعتماد وضم4007).البيواشي، السيد

 .المصرية
 (. الجودة فى التعميم بين مؤشرات التنمية ومعايير االعتماد، عمان، 4001).البيبلوى، حسن

 .المسيرة لمنشر
 ( الجودة الشاممة الدليل المتكامل، سمسمة إصدارات بميك، القاىرة4004توفيق، عبد الرحمن .).  
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 (. المسار التدريبي الموازي ودوره في نوعية مخرجات التعميم 4081لسبلم سالم.)الجالي، عبدا
العالي بالتطبيق عمى سوق العمل الميبي. بحوث المؤتمر العربي الدولي السادس: لضمان جودة 

جامعة السودان لمعموم والتكنولوجيا وجامعة الزرقاء األردنية،  :LACQA 2016 التعميم العالي
  .990 - 922ة السودان لمعموم والتكنولوجيا، الخرطوم: جامع

 (. معاودة التفكير في التعميم كي ال تفوتنا الثورة الصناعية 4087).جمال الدين، نادية يوسف
 .الرابعة، الجيزة، دار الوطن لمنشر

 ( .تصور مقترح قائم عمي التعمم مدى 4087الجيني، خالد عميثو، و أبو الفضل، مجاىد محمد .)
. 4090د الفجوة بين مخرجات التعميم العالي ومتطمبات سوق العمل لتحقيق أىداف رؤية الحياة لس

م: جامعة القصيم، القصيم: جامعة 4090أبحاث مؤتمر: دور الجامعات السعودية في تفعيل رؤية 
   .919 - 919القصيم، 

 متقى العربي (. الجودة في التعميم العالي، ورقة عمل مقدمة لمم4009) .حارب، سعيد عبد اهلل
، مؤسسة 8/80/4009 – 41/9 –الثاني لمتربية والتعميم "التعميم العالي رؤية مستقبمية"، بيروت 

 .لبنان -الفكر العربي، بيروت
 ( .السيناريوىات المقترحة لمتطمبات التنمية المينية اإللكترونية 4089حسن، أسماء أحمد خمف .)

،  11كمية التربية، ج -لمجمة التربوية: جامعة سوىاج لممعمم في ضوء الثورة الصناعية الرابعة. ا
4909 - 4972  

 ( .ضمان جودة التعميم العربي بما يستجيب الحتياجات سوق العمل. 4007الحسن، كرمة .)
التعميم واحتياجات سوق العمل: اتحاد جامعات العالم  -المنتدى العربي الرابع لمتربية والتعميم 

اليونسكو، عمان: المنتدى العربي لمتربية والتعميم،  -لعربى لدول الخميج مكتب التربية ا -اإلسبلمي 
818 - 874.   

 ( .التعميم العالي في الوطن العربي ومتطمبات سوق العمل. 4080حسن، محمد صديق محمد .)
  .11 – 21،  874، ع 99مجمة التربية: المجنة الوطنية القطرية لمتربية والثقافة والعموم، س 

 ( .سياسيات المبلئمة ]صح المبلءمة[ بين مخرجات التعميم 4080حسين، ناصر ميبلد أمحمد .)
العالي و متطمبات سوق العمل في الدول العربية. ممتقى: مخرجات التعميم العالي وسوق العمل في 

لمنامة: اآلليات: المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية، ا -السياسات  -الدول العربية: االستراتيجيات 
  .409 - 899المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية، 

 ( .رفع مستوى الجودة في برامج التعميم العالي عن طريق 4081الحسيني، سميمان بن سالم .)
تحقيق تكامل مخرجات التعميم العالي مع متطمبات سوق العمل: دراسة ميدانية تحمل مشاريع 

ة. بحوث المؤتمر العربي الدولي السادس: لضمان جودة التخرج وتستطمع آراء األكاديميين والطمب
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جامعة السودان لمعموم والتكنولوجيا وجامعة الزرقاء األردنية،  :LACQA 2016 التعميم العالي
   .91 - 47الخرطوم: جامعة السودان لمعموم والتكنولوجيا، 

 (.المبادئ والقيم في التربية اإلسبلمية، س8991خياط، محمد جميل عمى .) مسمة البحوث التربوية
 والنفسية، مركز البحوث التربوية والنفسية، جامعة أم القرى.

 (.نظريات التربيو والتعميم فى عصر الثورة الصناعية. المعرفة: 4009الدعمي، محمد عبدالحسين .)
 . 97 - 90،  800وزارة التعميم، ع 

 ( .أسباب عدم مواءمة مخرجات التعميم العالي لمتطمبات سوق 4089دمنيوري، ىند محمد شيخ .)
اإلقتصاد واإلدارة: جامعة الممك عبد العزيز، مج  -العمل السعودي. مجمة جامعة الممك عبدالعزيز 

   .449 - 819،  8ع  ،47
 ( .برامج إعداد المعمم لمواكبة م4089الدىشان، جمال عمي خميل .) تطمبات الثورة الصناعية

   .9899 - 9899،  11كمية التربية، ج -الرابعة. المجمة التربوية: جامعة سوىاج 
 ( .كيف نشأت الثورة الصناعية. الثقافة العالمية: 4081دورتييو، جان فرانسوا، و إيدير، نصيرة .)

   .78 - 11،  894، ع92المجمس الوطني لمثقافة والفنون واآلداب، س
  ،(. استخدام معايير الجودة 4089عبدالمنعم محمد، و يوسف، نادين حسن عبدالعميم. )رشاد

واالعتماد فى تقييم مخرجات التعميم العالى بما يتفق واحتياجات سوق العمل فى مصر. المجمة 
،  8، ع80كمية التجارة باالسماعيمية، مج -العممية لمدراسات التجارية والبيئية: جامعة قناة السويس 

990 - 971.   
 (.واقعنا المعاصر4002الرقب، صالح .) الجامعة اإلسبلمية، مكتبة الطالب 1والغزو الفكري، ط ،

 .الجامعي، غزة
 ( .تعزيز دور المناىج الدراسية في سد الفجوة بين مخرجات 4089الرويس، عزيزة بنت سعد .)

ة كمية التربية: جامعة . مجم4090التعميم العالي ومتطمبات سوق العمل في ضوء رؤية المممكة 
   .274 - 299،  8، ع89كمية التربية، مج -كفر الشيخ 

 ( جامعاتنا العربية فى مطمع األلفية الثالثة تحديات وخيارات، القاىرة، 4000زاىر، ضياء الدين .)
 .المكتبة األكاديمية

 (مشكبلت التعميم العالى فى الوطن العربى، طرابمس، دار4000الزبيدى، سميمان .) الكتب. 
 ( .جودة مخرجات الجامعات السعودية و احتياجات سوق 4088الزعبي، أحمد فايز مطمق .)

   .474 - 498،  70كمية التربية، ع  -العمل. دراسات تربوية ونفسية: جامعة الزقازيق 
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 ( .وداعًا لمطبقة الوسطي: تأمبلت فى الثورة 8991زكي، رمزي محمد، و اإلمام، محمد محمود .)
، 48ية الثالثة والميبرالية الجديدة. المستقبل العربى: مركز دراسات الوحدة العربية، مجالصناع

   .829 - 829،  498ع
 ( .الثروة الزراعية قبل الثورة الصناعية. إدارة االعمال: جمعية إدارة 8997الزيادي، محمد كمال .)

   .9، 71االعمال العربية، ع
 (. دراسة تحميمية لمتطمبات سوق العمل 4009عادل. ) ساروخ، صفية عبدالعزيز، و حسن، نجوى

لمخريجين وفقًا لبرنامج االقتصاد المنزلي في ضوء معايير الجودة الشاممة في التعميم الجامعي. 
الدولي األول: اإلعتماد األكاديمي لمؤسسات وبرامج  -العربي الرابع  -المؤتمر العممي السنوي 

كمية التربية  -الواقع والمأمول: جامعة المنصورة  -لعالم العربي التعميم العالي النوعي في مصر وا
، المنصورة: كمية التربية النوعية بالمنصورة وفرعييا بميت غمر ومنية النصر،  4النوعية، مج 

8991 - 8979.   
 ( .التكنولوجيا والتعميم: الثورة الصناعية والثورة التكنولوجية. المؤتمر 4009سالم، حسام ثابت .)

 -الصحة  -الثقافة اإللكترونية في البيئة العربية : التعميم والبحث العممي  -العممي العربي األول 
الحكومة اإللكترونية: جمعية الثقافة من اجل التنمية بسوىاج وأكاديمية البحث العممي، سوىاج: 

   .284 - 202جمعية الثقافة من أجل التنمية بسوىاج و أكاديمية البحث العممي والتكنولوجيا، 
 (. "بناء برنامج مقترح لتجويد المشاركة 4009) .سعد اهلل، أيمن نبيو، والكشكي، عمرو أحمد

المجتمعية كأحد ركائز ضمان الجودة واالعتماد بمؤسسات التعميم العالي"، المؤتمر السنوي )الدولي 
ي النوعي في مصر والعالم العربي الرابع( االعتماد األكاديمي لمؤسسات وبرامج التعميم العال-األول

 .م4009إبريل  9إلى  1العربي "الواقع والمأمول"، في الفترة من 
 ( .واقع النسيج الشعبي في المممكة العربية السعودية بعد الثورة 4080سبلغور، ليمى محمد نور .)

 .899 - 879،  9، ع 44دراسات وبحوث: جامعة حموان، مج  -الصناعية. مجمة عموم وفنون 
  

 ( .معوقات اإلدماج الميني لخريجي التعميم العالي في سوق العمل من 4089سمايمي، محمود .)
في  DIAP وجية نظر مستشاري التشغيل العاممين ضمن جياز المساعدة عمى اإلدماج الميني

 - 407،  48، ع4والية ميمة. مجمة العموم اإلجتماعية: جامعة محمد لمين دباغين سطيف 
444.   

 (. تنمية جدارات سوق العمل لدى المتعممين في مؤسسات التعميم 4089فاء احمد. )شحاتو، ص
العالي من خبلل سياسات وبرامج ريادة األعمال: رؤية إستراتيجية. دراسات تربوية واجتماعية: 

   .401 - 99،  2، ع89كمية التربية، مج -جامعة حموان 
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 ( .إدارة الجودة الشاممة في مؤ 4081شرون، رقية .) سسات التعميم العالي كمدخل لتحسين مدخبلت
سوق العمل. مجمة االجتياد لمدراسات القانونية واالقتصادية: المركز الجامعي أمين العقال الحاج 

   .891 - 879،  80معيد الحقوق والعموم السياسية، ع -موسى أق أخموك لتامنغست 
 ( .تطبيق إدارة الجود4089الشريف، عبدالقادر بن عيسى .) ة الشاممة في التعميم العالي: دراسة

المجمة العربية لمعموم  تقويمية لمخرجات الجامعة الجزائرية من وجية نظر مؤسسات سوق العمل،
 .807-92، 9، ع8ونشر األبحاث: المركز القومي لمبحوث بغزة، مج

 ( .واقع العبلقة بين ا4089الشيري، أفنان سعيد عمي، و السعدون، بتول عبدالعزيز .) لثورة
الصناعية الرابعة ومخرجات التعميم من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس في المؤسسة العامة 

 88، ع99كمية التربية، مج -لمتدريب التقني والميني في الخرج. مجمة كمية التربية: جامعة أسيوط 
 ،212 - 942.   

 ( .تشكيل الثورة الصناعية الرابعة. مجمة فكر: م4089شواب، كبلوس .) ركز العبيكان لؤلبحاث
   .899 - 891،  49والنشر، ع

 ( دور ميارات القرن الحادي والعشرين كإستراتيجية فعالة في 4009صدقي، سرية، و عادل، دينا .)
 .ي لكمية التربية، جامعة المنصورةخمق فرص عمل، المؤتمر العمم

 ( التعميم الجامعى فى الوطن العربى تحدي4009الصغير، أحمد حسين .) ات الواقع ورؤى المستقبل
 .القاىرة، عالم الكتب

 ( .التنمية، التكنولوجيا والثورة الصناعية الرابعة. مجمة االقتصاد 4089الطويل، عبدالوىاب .)
   .8،  218، ع99اإلسبلمي: بنك دبي اإلسبلمي، مج

 ( .تقدير مستوى قبول جودة المنتج الجامعي في سوق العمل: 4089طيبي، محمد وزاني .) دراسة
 -حالة منتج جامعة سعيدة. مجمة الريادة القتصاديات األعمال: جامعة حسيبة بن بوعمي الشمف 
، 9مخبر تنمية تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية في الصناعات المحمية البديمة، مج

   .79 - 91،  4ع
 ( .جودة 4081عارف، أسامة بن حسن، عبدالحميد، محمد حمزة، و حجازي، أحمد أبو الفضل .)

مخرجات التعمم في الجامعات السعودية ودورىا في تمبية متطمبات سوق العمل السعودي وفق رؤية 
كمية البنات لآلداب والعموم والتربية،  -. مجمة البحث العممي في التربية: جامعة عين شمس 4090

   .728 - 119،  2، ج89ع
 ( اتجاىات حديثة في التخطيط والرقابة عمي الجودة الشاممة 4001عبد المحسن، توفيق محمد .)

 .وستة سيجما، دار الفكر العربي ودار النيضة العربية لمتوزيع، مصر
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 ( رؤية مستقبمية لدور جامعات العالم اإلسبلمى فى8997عبد اليادى، محمود عز الدين .) 
مة ، ورقة بحث مقدمة لندوة " التحديات التى تواجو األبعض تحديات القرن المقبلمواجية 

 .لعربية المتحدة، العين، ديسمبر، جامعة اإلمارات ااإلسبلمية فى القرن المقبل "، الجزء الثانى
 ( .العبلقة بين جودة التعميم واختبلالت سوق العمل. مجمة 4001عبدالحميم، عصام حسني محمد .)

   .418 - 9،  4، ع 90كمية الحقوق، مج  -القانونية واالقتصادية: جامعة عين شمس  العموم
 ( .تطوير البرامج الدراسية الجامعية في ضوء أنظمة 4009عبدالحميد، إيمان صبلح الدين .)

الجودة التعميمية إلمداد سوق العمل بمخرجات تعميمية قادرة عمى مواجية التحديات العالمية. 
الدولي األول: اإلعتماد األكاديمي لمؤسسات وبرامج  -العربي الرابع  -ممي السنوي المؤتمر الع

كمية التربية  -الواقع والمأمول: جامعة المنصورة  -التعميم العالي النوعي في مصر والعالم العربي 
 ، المنصورة: كمية التربية النوعية بالمنصورة وفرعييا بميت غمر ومنية النصر، 8النوعية، مج 

194 - 709.   
 ( .سيناريوىات بديمة لتطوير سياسات الجامعات الحكومية 4089عبدالرازق، فاطمة زكريا محمد .)

، 89المصرية فى ضوء الثورة الصناعية الرابعة. الثقافة والتنمية: جمعية الثقافة من أجل التنمية، س
   .471 - 899،  899ع

 ( .مدى مبلءمة م4080العتيبي، منير بن مطني .) خرجات التعميم العالي الحتياجات سوق العمل
، ع 42مجمس النشر العممي، مج  -السعودي: دراسات تحميمية. المجمة التربوية: جامعة الكويت 

92  ،498 - 411.   
 ( .جودة البحث العممي في مناىج 4089العجمي، لبنى حسين، و الشربيني، غادة حمزة محمد .)

ومدي ارتباطيا بتمبية متطمبات سوق العمل. مجمة العموم التربوية  كميات البنات بجامعة الممك خالد
   .247 - 998،  8، ع7والنفسية: جامعة القصيم، مج

 ( .توجيو4089عسقول، محمد، و أبو عودة، محمد .)  سياسة القبول في الجامعات في ظل التوازن
بين مخرجات التعميم العالي واحتياجات سوق العمل في العممية التعميمية بغزة. أعمال المؤتمر 

آفاق مستقبمية: الجامعة االسبلمية بغزة، غزة: الجامعة  -الدولي لمتعميم العالي في الوطن العربي 
   .49 - 8اإلسبلمية، 

 ( .الثورة الصناعية الرابعة. السجل العممي لمنتدى أسبار الدولي 4087العممي، فواز .)م:  4087
الثورة الصناعية الرابعة: مركز أسبار لمدراسات  -اإلبداع واالبتكار في سياق اقتصاد المعرفة 

   .71 - 72والبحوث واإلعبلم، الرياض: مركز أسبار لمدراسات والبحوث واإلعبلم، 
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 ( .أثر جودة التعميم عمى تنافسية األداء الصناعى وتحديات الثورة 4081عمي، إيمان حسن .)
الصناعية الرابعة: دراسة مقارنة بين مصر وسنغافورة. مجمة مصر المعاصرة: الجمعية المصرية 

   .28 - 9،  998,994، ع809لبلقتصاد السياسي واإلحصاء والتشريع، مج
  (. تصميم مقترح لكفاءة 4089ضا عمي. )عمارة، سيد سيد عبدالسميع سيد، و العدل، محمد ر

تطبيق منظومة ضمان الجودة الشاممة واإلعتماد بمؤسسات التعميم العالي عمى الوفاء بمتطمبات 
سوق العمل وخفض معدالت البطالة بين خريجييا. المجمة العممية لبلقتصاد والتجارة: جامعة عين 

   .299 - 249،  9كمية التجارة، ع -شمس 
 (. تقييم دور الجودة الشاممة 4089سيد عبدالسميع سيد، و العدل، محمد رضا عمي. ) عمارة، سيد

واإلعتماد عمى مؤسسات التعميم العالي بجميورية مصر العربية من منظور سوق العمل باستخدام 
،  9كمية التجارة، ع -النماذج اإلحصائية. المجمة العممية لبلقتصاد والتجارة: جامعة عين شمس 

279 - 908.   
 (.مفيوم الثورة الصناعية الرابعة. االقتصاد والمحاسبة: نادي التجارة، 4087عمر، أحمد حسن .)

 . 89 - 81،  111ع
 ( .التوافق بين مخرجات التعميم العالي و متطمبات سوق العمل. 4082العموري، محمد البشير .)

بداع: رابطة األدب الحديث، ج    .291 - 229،  11فكر وا 
 (. تحسين مخرجات التعميم العالي لمواءمة حاجات 4081مد بن عمى بن مسعود. )العوفى، مح

سوق العمل: من المتطمبات الرئيسية لتطوير جودة التعميم العالي في سمطنة عمان. جرش لمبحوث 
   .271 - 299،  8، ع87والدراسات: جامعة جرش، مج

 ( .دور التخطيط اإلستراتيجي ف4089عيد، ىالة فوزي محمد .) ي تييئة مخرجات التعميم العالي في
مركز  -الوطن العربي لتمبية متطمبات سوق العمل. المجمة السعودية لمتعميم العالي: وزارة التعميم 

   .889 - 17،  82البحوث والدراسات في التعميم العالي، ع
 (رؤية مستقبمية لوظائف كميات المعممين في المممكة الع4008الغامدي، حمدان أحمد .) ربية

 .السعودية. سمسمة البحوث التربوية والنفسية، معيد البحوث العممية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة
 ( .أثر تحديد اإلحتياجات التدريبية في سد الفجوة بين مخرجات التعميم 4080غانم، فتح اهلل أحمد .)

ة الفمسطينية: جمعية العالي ومتطمبات سوق العمل الفمسطيني. مجمة البحوث والدراسات اإلنساني
   .801 - 74،  82البحوث والدراسات اإلنسانية الفمسطينية، ع 

 ( .الثورة الصناعية الثالثة: تشرد العمالة اليدوية. مجمة وصمة: الييئة 4082الغفاري، عمي .)
   .29 - 24،  9المصرية العامة لمكتاب، ع
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 ( .مخرجات التعميم العالي وتحديات س4087فالي، نبيمة .) :وق العمل في والية سطيف. دراسات
   .899 - 811،  91جامعة عمار ثميجي باألغواط، ع

 (.استراتيجيات إدراج توظيف ميارات 4088قاسم، مجدي عبد الوىاب، و خفاجي، رشا محمود .)
التوظيف في المناىج الدراسية بالتعميم العالي، الييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد، 

 .القاىرة
 ( .تطبيق المعايير األكاديمية المرجعية: في 4084قاسم، مجدي عبد الوىاب، و طو، داليا عمى .)

تصميم وتطوير البرامج الدراسية بمؤسسات التعميم العالي، الييئة القومية لضمان جودة التعميم 
 واالعتماد، القاىرة.

 ( .المعايير األكاديمية كأحد ركائز تأ4089كامل، إيياب أديب .) ىيل خريج كمية التربية الفنية وفقا
لمتطمبات سوق العمل في ضوء منظومة الجودة الشاممة. مجمة امسيا: جمعية إمسيا التربية عن 

   .878 - 822،  4طريق الفن، ع
 ( .إصبلح التعميم العالي في الدول المغاربية وفق متطمبات سوق العمل. 4081كاىي، مبروك .)

،  89كمية الحقوق والعموم السياسية، ع -امعة قاصدي مرباح ورقمة دفاتر السياسة والقانون: ج
198 - 701.   

 (.أزمة القيم في سياق التحوالت الحضارية المعاصرة،4008الكتاني، محمد .)-  أزمة القيم ودور
، مطبوعات أكاديمية المممكة المغربية، سمسمة الدورات، -األسرة في تطور لمجتمع المعاصر

 الربيعية. الرباط، الدورة
 (.القيم الغائبة في اإلعبلم، دار فرحة لمنشر والتوزيع، القاىرة.4009كشيك، منى.) 
 ( .دراسة العبلقة بين أىمية4080الكندري، نوال اسحاق أحمد .)  المعرفة باحتياجات سوق العمل و

مدى جودة مخرجات الخدمات التعميمية الجامعية: دراسة تطبيقية عمى جامعة الكويت. المجمة 
   .911 - 978،  2كمية التجارة، ع -العممية لبلقتصاد والتجارة: جامعة عين شمس 

 ( .االستثمار في التعميم العالي4089لمين، حدادي محمد، و زايد، مراد .)  ومدى مواءمتو
كمية  -لمتطمبات سوق العمل في الجزائر. مجمة البشائر االقتصادية: جامعة طاىري محمد، بشار 

   .112 - 129،  8، ع9العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير، مج
 ( .التعميم العالي و سوق العمل العالمية لمخريجين: 4080لودر، ىيو، و براون، فيميب .)

مخرجات التعميم وسوق  -نعكاسات عمى دول مجمس التعاون. المؤتمر السنوي الخامس عشر اال
العمل في دول مجمس التعاون: مركز اإلمارات لمدراسات والبحوث اإلستراتيجية، أبوظبي: مركز 

   .479 - 429اإلمارات لمدراسات والبحوث االستراتيجية، 
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 (. كفايات اإلدارة التعميمية وتكنولوجيا 4089ر. )مالك، خالد مصطفى محمد، و عاصم، دينا ماى
التعميم البلزمة لمجتمعات التعمم المينية في ظل ميارات القرن الحادي والعشرين والثورة الصناعية 

مركز تطوير التعميم  -كمية التربية  -الرابعة. دراسات في التعميم الجامعي: جامعة عين شمس 
   .891 - 72،  22الجامعي، ع

 (.4040.)المغة العربية بالقاىرة مجمع. http://www.arabicacademy.org.eg/  تاريخ
 .4040الدخول عمى الموقع مارس 

 مطبعة مصر، القاىرة8(. المعجم الوسيط، ج8910).مجمع المغة العربية ،. 
 (.جميورية مصر العربية، ىيئة المطابع4009معجم المغة العربية ،)(. معجم المغة العربية )الوجيز 

 .األميرية
 ( .حتياجات سوق 4082محمد، محمد حمد النيل (. مدى التوافق بين مخرجات التعميم العالى وا 

العمل بالسودان. مجمة جامعة القرآن الكريم والعموم اإلسبلمية: جامعة القرآن الكريم والعموم 
   .440 - 879،  41، ع87مركز بحوث القرآن الكريم والسنة النبوية، س -اإلسبلمية 

 ( .مدى توافر معايير الجودة ومتطمبات سوق 4084محمد، نادية سبلم، و ىزاع، أنيسة محمود .)
العمل في مناىج كميات جامعة عدن من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس والطمبة. مجمة كميات 

   .814 - 849،  89كميات التربية، ع  -التربية: جامعة عدن 
 جودة الشاممة، دار المسيرة لمنشر والتوزيع، عمان، األردن(. إدارة ال4000).محمود، خضير كاظم.  
 (.تربية الناشئ المسمم ، ط8994محمود، عمي عبد الحميم .)المنصورة: دار الوفاء لمطباعة  4 ،

 والنشر والتوزيع. 
 (. أزمة الجامعات العربية، القاىرة، الدار المصرية المبنانية4001).محمود، يوسف سيد. 
 (.رؤى جديدة لتطوير التعميم الجامعى، القاىرة، الدار المصرية المبنانية4009د)محمود، يوسف سي. 
 ( .مدى تمبية مخرجات التعميم العالي بالجامعات الفمسطينية متطمبات 4089مرتجى، زكي رمزي .)

آفاق مستقبمية:  -سوق العمل المحمي. أعمال المؤتمر الدولي لمتعميم العالي في الوطن العربي 
   .90 - 8االسبلمية بغزة، غزة: الجامعة اإلسبلمية،  الجامعة

 ( .دراسة لمتطمبات سوق العمل لمخريجين وفقا لبرنامج 4082المصري، سعاد محمد محمد .)
اإلعبلم التربوي في ضوء معايير الجودة الشاممة في التعميم الجامعي: دراسة ميدانية. مجمة كمية 

   .491 - 879،  78، عكمية اآلداب -اآلداب: جامعة الزقازيق 
 ( .تطوير مقرر تطبيقات تخصصية في التعبير الحركي 4089المغازي، والء محمد محمود .)

لمفرقة الرابعة "شعبة تعميم" في ضوء معايير الجودة ووفقا لمتطمبات سوق العمل. المجمة العممية 
   .22 - 89،  94كمية التربية الرياضية لمبنات، مج -لعموم وفنون الرياضة: جامعة حموان 
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 ( .الثورة الصناعية في أوروبا: نتائجيا وآثارىا. المجمة 4089مفتاح، عبدالسبلم عبدالمطيف .)
،  8، ج7العربية لمعموم االجتماعية: المؤسسة العربية لبلستشارات العممية وتنمية الموارد البشرية، ع

949 - 929.   
 ( .السياسة العامة و 4080المقداد، محمد أحمد .) التنمية في األردن: دراسة نظرية : التعميم العالي

و سوق العمل حالة دراسة. ممتقى: مخرجات التعميم العالي وسوق العمل في الدول العربية: 
اآلليات: المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية، المنامة: المنظمة العربية  -السياسات  -االستراتيجيات 

   .870 - 829لمتنمية اإلدارية، 
 ( التكنولوجيا الرقمية الئللكترونية وسيط تعميمي متعدد في 4082منير الدين، أميرة عبد الرحمن" .)

تخصص التربية الفنية لمواجية بين مخرجات التعميم العالي السعودي وسوق العمل"، المؤتمر 
شرية، المحور الدولي الخامس لكمية التربية الفنية، جامعة حموان، دور الفن والتربية في التنمية الب

 .م4082إبريل  81إلى  82الخامس، في الفترة من 
 (.األخبلق اإلسبلمية وأسسيا، دمشق: دار القمم. 8917الميداني، عبد الرحمن حسن .) 
 ( .تطوير برنامج اإلدارة العامة في ضوء معايير 4089نافع، نشوى، و ىجو، إبراىيم الزين .)

اسات عربية في التربية وعمم النفس: رابطة التربويين الجودة ومتطمبات سوق العمل والمجتمع. در 
  .479 - 429،  8، ج 99العرب، ع 

 ( إدارة الجامعات بالجودة الشاممة، إيترك لمنشر والتوزيع، القاىرة4004النجار، فريد .). 
 ( .جودة المخرجات التعميمية لتمبية متطمبات 4081نعمة، نغم حسين، و الخفاجى، لؤى ناصر .)

مل: دراسة استطبلعية عمى عينة من كمية اقتصاديات األعمال وبعض منظمات سوق سوق الع
،  801، ع99كمية اإلدارة واالقتصاد، س -العمل. مجمة اإلدارة واالقتصاد: الجامعة المستنصرية 

801 – 894.   
 ( المنيج االقتصادى المعرفي، عمان، 4001الياشمى، عبد الرحمن و العزاوى، فايزة محمد .)

 .مسيرة لمنشرال
 ( .التعميم العالي في الجزائر وتمبية حاجات سوق العمل. جرش لمبحوث 4081اليذبة، مناجمية .)

   .189 - 999،  8، ع87والدراسات: جامعة جرش، مج
 ( .إتقان الثورة الصناعية الرابعة. مجمة فكر: مركز العبيكان لؤلبحاث 4081ىيثواى، الرى .)

 .  889 - 884،  82والنشر، ع
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