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امللخص:
ىدفت الدراسة الحالية الوقوف عمى أىم مبلمح الثورة الصناعية الرابعة وانعكاساتيا
عمى التعميم الفني الصناعي ،واعداد قائمة بميارات سوق العمل الواجب توافرىا لطبلب
المدارس الثانوية الفنية الصناعية بمصر عمى ضوء الثورة الصناعية الرابعة ومتطمبات
تنميتيا .اتبعت الباحثة المنيج الوصفي واستخدمت الدراسة (االستبانة) كأداة لجمع البيانات،
وتوصمت الدراسة إلى قائمة تكونت من ( )4ميارات رئيسة أوليما :الميارات الشخصية
(المرونة ،التفكير النقدي والتحميل ،ميارات التواصل  ،التعمم مدى الحياة ،صنع القرار،
اإلبداع واألصالة والمبادرة) وتتضمن ( )61ميارة فرعية ،وثانييما :الميارات التقنية (صيانة
المعدات ،مراقبة الجودة ،استكشاف األخطاء واصبلحيا ،حل المشكبلت المعقدة ،وتحميل النظم
وتقييميا) وتشمل ( )64ميارة فرعية ،وثالثيما :الميارات االجتماعية (القيادة والتأثير
االجتماعي ،العمل في فريق ،الذكاء العاطفي ،التفاوض واإلقناع) وتحتوى عمى ( )61ميارة
فرعية  ،وأخي ارً :ميارات إدارة الموارد ( إدارة الموارد المادية والمالية ،إدارة الوقت  ،إدارة

األفراد) وتتضمن ( )66ميارة فرعية ،تم انتيت الدراسة بعرض لمتطمبات تنمية تمك الميارات
سالفة الذكر عمى ضوء الثورة الصناعية الرابعة.
الكممات المفتاحيو
 سوق العمل . الثورة الصناعية الرابعة. -المدارس الثانوية الفنية الصناعية.
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Labor Market Skills for Students of Industrial Technical Secondary
Schools in Egypt in the Light of the Fourth Industrial Revolution and
the requirements of its Development
Dr. Asmaa Mourad Saleh Mourad
Lecturer at Department of Fundamentals of Education
Faculty of Graduate Studies for Education _ Cairo
University
ABSTRACT
The current study aimed to identify the most important features of the
Fourth Industrial Revolution and its reflections on industrial technical
education. Also, it aimed to prepare a list of labor market skills that must be
available to students of industrial technical secondary schools in Egypt in the
light of the fourth industrial revolution and the requirements of its
development. The researcher followed the descriptive design. The current
study used a (questionnaire) as a tool to collect data and reached a list consisted
of (4) main skills. Firstly, personal skills: (flexibility, critical and analytical
thinking, communication skills, lifelong learning, decision-making, creativity,
originality and initiative) including (16) sub-skills. Secondly, technical skills:
(equipment maintenance, quality monitoring, figuring out and correcting
mistakes, solving complex problems and analyzing and evaluating systems)
including (14) sub-skills. Thirdly, social skills: (leadership and social
influence, teamwork, emotional intelligence, negotiation and persuasion)
including (13) sub-skills. Finally, resources management skills: (material and
financial resources management, time management, people management)
including (11) sub-skills. The study concluded with pointing out the
requirements for developing those previously mentioned skills in the light of
the Fourth Industrial Revolution.
key words
-The labor market
-Fourth Industrial Revolution
-Industrial technical secondary schools
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مكدمة:
يشيد العالم العديد من التغيرات والتحوالت الجذرية والتي مست كافة المؤسسات
االقتصادية واالجتماعية والسياسية والخدمية والتعميمية ،مما ترتب عمييا ثورة تغير الكثير من
تفاصيل الحياة البشرية لقدرتيا عمى إحداث انقبلب جذري في مختمف مظاىر ومعالم وتفاصيل
الحياة اإلنسانية وتعرف تمك الثورة بالثورة الصناعية الرابعة.
ساىمت الثورة الصناعية الرابعة في إعادة تشكيل مبلمح االقتصاد العالمي ،وتجمت
أبرز آثارىا في سوق العمل ،حيث أدت إلى تحوالت غير مسبوقة كنتيجة لمموجات المتسارعة
لمتطور التكنولوجي ،مما أسفر عن ظيور أنماط جديدة لمتشغيل ،وتناقص الطمب عمى
الميارات التقميدية وظيور ميارات أخرى مستحدثة (منظمة العمل العربية.)4 ،8163 ،
ونوه (كبلوس شواب)* عمى منح الثورة الصناعية الرابعة األفراد والمجتمعات فرصاً
6

جديدة لمتنمية االقتصادية واالجتماعية والشخصية ،إال أنيا تؤدي دو ارً بار ازً في تيميش بعض
الفئات ،وتفاقم عدم المساواة وخمق مخاطر أمنية جديدة وتقويض العبلقات اإلنسانية (كبلوس

شواب.)613 ،8164 ،
وعمى غرار (كبلوس شواب) أكدت نتائج دراسة كل من Ayentimi & Burgess
( ،)8164ودراسة ،)8163( Chouودراسة
ودراسة

 ،)8163( AvisودراسةLiu

،)8163(Janíková & Kowaliková

( ، )8163ودراسة ،)8162( Makridakis

ودراسة  ،)8162( Petersودراسة Hyun Park, Seon Shin, Hyun Park& Lee
(Eberhard, Podio, Alonso, Radovica, Avotina, Peiseniece & )8162
) )Solé-Pla, 2017عمى التغيرات واسعة النطاق التى تسيم بيا الثورة الصناعية الرابعة
في مجال سوق العمل كتعطيل أسواق العمل وزيادة عدم المساواة في الدخل وزيادة البطالة
حيث تيدد بشكل خاص األفراد ذوي الميارات المنخفضة وذلك لما فرضتو من تغيي ارت في
طبيعة وبنية سوق العمل.
فمتطمبات سوق العمل من تنافسية ومن ثورة صناعية رابعة باتت تحتّم امتبلك
ميارات ومؤىبلت متكاممة وليس فقط الحصول عمى شيادات أكاديمية ،بعضيا حتى في
* كالوس شواب رئيس المنتدى االقتصادي العالمي ( )World Economic Forumومؤسسو وأول من استخدم
مفيوم الثورة الصناعية الرابعة بصورة عممية وأصمو في المنتديات العالمية.
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تماما في سوق العمل أو بات خروجيا وانقراضيا من
ُّ
تخصصات لم تعد مطموبة أو باتت راكدة ً
سوق العمل مسألة وقت ليس أكثر (مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم لممعرفة والمكتب
اإلقميمي لمدول العربية/برنامج األمم المتحدة اإلنمائي .)83 ،8162 ،
فالتعميم يؤدي دو ارً بار ازً في إكساب وتنمية الميارات والمعارف واالتجاىات البلزمة

لموفاء باحتياجات سوق العمل الحالي والمستقبمي وفقاً لمعطيات الثورة الصناعية الرابعة
وبالطريقة التي يمكن أن تحقق النمو واالستمرار القتصادات الدول التي تنتيجو في مؤسسات

تعميميا(إيمان أحمد عزمي.)32 ،8164 ،
يحتل التعميم الفني موقعاً محورياً في المنظومة التعميمية باعتباره المدخل الرئيس

ؤسسات التعميم الفني فالنيوض
لقياس مدى ارتباط التعميم بسوق العمل ،ولتعرف إمكانيات م َّ
التحول التدريجي
برأس المال البشري لتوفير فرص اإلدماج الميني لمطبلب .وتزداد أىميتو مع
ّ
والمستمر نحو اقتصاد المعرفة بمساىمتو في توفير العمالة الماىرة ،وضمان شروط العمل

البلئق ،وتوليد المزيد من فرص إنتاج المعرفة من خبلل فتح اآلفاق لبلنخراط في برامج
تكوينية وتعميمية مدى الحياة (مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم لممعرفة والمكتب اإلقميمي
لمدول العربية/برنامج األمم المتحدة اإلنمائي .)68 ،8162،
وتتميز أنظمة التعميم الفني الناجحة بقدرتيا عمى تمبية احتياجات سوق العمل،
وارساء أسس متينة لبناء الميارات األساسية ،وتستند بشكل أساسي عمى التعمم من
خبلل العمل ،وتؤكد الثورة الصناعية الرابعة عمى أىمية التكيف والتعمم والتفكير الموجو ذاتياً،

ف العمر االفتراضي ألي ميارة في بيئة اليوم قصير ،مما يتطمب من العاممين التحديث المستمر
لمياراتيم وتقنياتيم (.)Penprase, 2018,212( ، )OECD, 2016, 35
لذا توصمت نتائج دراسة كل منRahman

& Jeon, ( ،)8163( Ferdous

)8162, Jinkwan, Whayoung& Seung-Il

 ،ودراسة &Madsen, Bilberg

 )8161( Grube Hansenإلى وجود حاجة ممحة إلى تعمم المزيد من الميارات المينية
تعقيدا في قطاع الصناعة في المستقبل .وذلك ما أكدتو
لمتعامل مع منشآت التصنيع األكثر
ً
دراسة  )8164( Amiron, Abdul Latib & Subariعمى ضرورة تمكين مؤسسات التعميم
والتدريب الميني والتقني من تصميم وانشاء بيئة تدريب خاصة بالثورة الصناعية الرابعة
لتزويد المتدربين بالميارات المطموبة.
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وفي ضوء العرض السابق يتبين أن تحقيق النجاح في عصر الثورة الصناعية الرابعة
يتطمب من الدول ثورة في تطوير منظوماتيا التعميمية عمى مستوى التعميم بصفة عامة
والتعميم الثانوي الفني الصناعي بصفة خاصة إلعداد كوادر بشرية لدييا كفايات وميارات
تمكنيا من التكيف والعمل في عصر الثورة الصناعية الرابعة ،لذا كان االىتمام بتنمية ميارات
سوق العمل لطبلب المدارس الثانوية الفنية الصناعية محور اىتمام الدراسة الحالية.

مشهلة الدراسة
يعد التعميم الفني عماد التنمية االقتصادية لقدرتو عمى تمبيو احتياجات سوق العمل
وتعزيز القدرات التنافسية واالقتصاد القومي حيث يقع عمى عاتقو مسئولية إعداد الكوادر
البشرية المؤىمة والممتمكة لميارات سوق العمل المتغير.
وأشار مؤشر المعرفة العالمي* ( )8162لمصر ضمن الدول التي يواجو اقتصادىا

فجو ٍ
ات عميق ًة بين العرض والطمب سواء تعمَّق األمر بالتوظيف أو بالتكوين أو عمى مستوى
حد سواء .وتعد تمك الدول فاقدة لمتوازن بين مكونات
محور التكوين والتدريب الميني عمى ٍّ
منظومة التعميم التقني والتدريب الميني من جية ،وسوق العمل من جية ثانية ،وتكون فييا
العبلقة بين قطاع التعميم التقني والتدريب الميني وأرباب العمل ضعيفة أو موسمية ،وحصمت
مصر عمى ( )41.41مما يشير إلى تدني ترتيب مصر في جودة التعميم الفني وسوق العمل
ويقترن تحسن ترتيب أية دولة نامية في مجموعة الدول النامية ذات الدخل المتوسط المرتفع
أو الدخل المتوسط المنخفض في جودة التعميم بترتيبيا في تنافسية األداء الصناعي (مؤسسة
محمد بن راشد آل مكتوم لممعرفة والمكتب اإلقميمي لمدول العربية/برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي( ،)61،8162 ،إيمان حسن عمي.)82 -63 ، 8163 ،
وأكد تقرير التنافسية العالمي لعام ( )8163ذلك التدني في جودة التدريب الميني
وسوق العمل مشي ارً لترتيب مصر في المرتبة ( )611من بين ( )641دولة فيما يتعمق
بمؤشر سوق العمل ،في حين جاء ترتيبيا في جودة التعميم الفني في المرتبة ( )611من

بين ( )641دولة ).(World Economic Forum,2018
وفي عام ( )8164احتمت مصر بتقرير التنافسية العالمي الترتيب ( )44عالمياً من

بين ( )646دولة في ركيزة التعميم والميارات ،وتمثمت أسوأ المؤشرات الفرعية في ركيزة
التعميم والميارات في مؤشر ميارات الخريجين؛ حيث احتمت مصر الترتيب ( )611عالمياً،
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يميو جودة التدريب المينى في الترتيب ( )684عالمياً (World Economic Forum

).,2019

وأضافت دراسة كل من (حسنية حسين عبد الرحمن ،)8113،ودراسة (أمل عبد
العزيز العريان ،)8114 ،ودراسة (سيير محمد عبد الرحيم أبو عيشة  ، )8111،ودراسة
(عادل السعدي نصر ،)8116 ،ودراسة (سعد عبد العزيز محمد عبدالصمد )8111،إلى أن
مدارس التعميم الثانوي الفني الصناعي تعاني من العديد من المشكبلت المرتبطة بسوق العمل
والتي تحول دون قياميا بالميام المنوط بيا ولعل من أبرزىا:
 ضعف قدرة المدارس الثانوية الصناعية عمى مواكبة متطمبات سوق العمل. تراجع مستوى التعميم الثانوي الفني الصناعي وتدني قدرتو عمى مواجية المتغيراتاالقتصادية والتكنولوجية.
 ضعف ارتباط تخصصات المدارس الثانوية الصناعية باحتياجات البيئة المحمية. ضعف اتاحة مناىج التعميم الثانوي الصناعي الفرصة لبلبتكار واإلبداع. ضعف ميارات سوق العمل التي تكسبيا المدارس الثانوية الصناعية لمطبلب. عدم وجود توصيف دقيق لممين لدى المتخصصين أو التربويين. قصور عام في التدريبات العممية والتجييزات المدرسية.باستقراء ما سبق تعكس نتائج مؤشر التعميم الفني تدني جودة منظومة التعميم الفني
بمصر وسوق العمل األمر الذي ينعكس سمباً عمى قدرتيا عمى االنخراط في مسيرة الثورة

الصناعية الرابعة وعمى رفع قدرتيا التنافسية ،ولما كان مستوى انخراط اقتصادات العالم في
متطمبات الثورة الصناعية الرابعة يتحدد بشكل كبير بكفاءة رأس المال البشري فاألمر يستوجب
تنمية ميارات سوق العمل لطبلب المدارس الثانوية الفنية الصناعية لمواكبة الثورة الصناعية
الرابعة.
وتتحدد مشكمة الدراسة في السؤال الرئيس التالي-:
ما ميارات سوق العمل البلزمة لطبلب المدارس الثانوية الفنية الصناعية بمصر عمى ضوء
الثورة الصناعية الرابعة؟ ومتطمبات تنميتيا؟
ويتفرع من السؤال الرئيس عدة تساؤالت فرعية عمى النحو التالي-:
 .6ما أىم مبلمح الثورة الصناعية الرابعة وانعكاساتيا عمى التعميم الفني الصناعي؟
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 .8ما ميارات سوق العمل الواجب توافرىا لطبلب المدارس الثانوية الفنية الصناعية
بمصر عمى ضوء الثورة الصناعية الرابعة؟
 .3ما ميارات سوق العمل البلزمة لطبلب المدارس الثانوية الفنية الصناعية بمصر عمى
ضوء الثورة الصناعية الرابعة من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بكميات التعميم
الصناعي ،والموجيين والمديرين بالتعميم الثانوي الفني الصناعي؟ وما متطمبات
تنميتيا ؟

أهداف الدراسة
تيدف الدراسة الحالية إلى :
 .6الوقوف عمى أىم مبلمح الثورة الصناعية الرابعة وانعكاساتيا عمى التعميم الفني
الصناعي.
 .8تحديد ميارات سوق العمل الواجب توافرىا لطبلب المدارس الثانوية الفنية بمصر عمى
ضوء الثورة الصناعية الرابعة .
 .1إعداد قائمة بميارات سوق العمل الواجب توافرىا لطبلب المدارس الثانوية الفنية
الصناعية بمصر عمى ضوء الثورة الصناعية الرابعة ومتطمبات تنميتيا من وجية
نظر أعضاء ىيئة التدريس بكميات التعميم الصناعي ،والموجيين والمديرين بالتعميم
الثانوي الفني الصناعي.

أهنية الدراسة
ويمكن تحديد األىمية النظرية ،والتطبيقية لمدراسة عمى النحو التالي:

أ  -األهنية اليظزية
تتمثل أىمية الدراسة النظرية فيما يمي-:
 -6أىمية التعميم الفني باعتباره أحد أىم أىداف التنمية المستدامة لمصر  ،8111وأحد
المحاور الرئيسة إلستراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة
الخارجية لعام  8181والطريق الكتساب الخبرات والميارات العممية البلزمة لسوق العمل
بما يسيم في رفع تنافسية اإلنتاج الصناعي وزيادة الصادرات وتحقيق التنمية
االقتصادية الشاممة.
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 -8الواقع المتغير لسوق العمل وطبيعة المين والميارات المتغيرة التى تفرضيا الثورة
الصناعية الرابعة والتي تتطمب الربط بين مؤسسات التعميم الفني وسوق العمل لتوفير
خريجين عمى كفاءة عالية لدييم ميارات تؤىميم لممنافسة في السوق المحمي والعالمي.
 -1يمكن أن تسيم الدراسة في تزويد المكتبة العربية بالمعمومات النظرية عن الثورة
الصناعية الرابعة ،وميارات سوق العمل الواجب توافرىا لطبلب المدارس الثانوية الفنية
الصناعية عمى ضوء الثورة الصناعية الرابعة.

ب  -األهنية التطبيكية
تتمثل أىمية الدراسة التطبيقية فيما يمي-:
 -6يمكن أن تسيم الدراسة في تنمية ميارات سوق العمل المدارس الثانوية الفنية
الصناعية ب مصر بأساليب غير تقميدية وبما يتبلئم مع ظروف المجتمع المصري.
 -8يمكن أن تسيم نتائج ىذه الدراسة في عدة نواحي تطبيقية تيم المسئولين في وزارة
التربية والتعميم والتعميم الفني في االستفادة من قائمة ميارات سوق العمل الواجب
توافرىا لطبلب المدارس الثانوية الفنية الصناعية بمصر عمى ضوء الثورة الصناعية
الرابعة ومتطمبات تنميتيا.

ميوج الدراسة
تفرض طبيعة الدراسة الحالية استخدام المنيج الوصفي باعتباره أحد مناىج البحث
العممي التي تيدف إلى جمع معمومات وحقائق مفصمة تصف ظاىرة ما ،واستخدمت الدراسة
الحالية (االستبانة) كأداة لجمع البيانات لموصول إلى قائمة بميارات سوق العمل الواجب
توافرىا لطبلب المدارس الثانوية الفنية الصناعية بمصر عمى ضوء الثورة الصناعية الرابعة،
ومتطمبات تنميتيا.

حدود الدراسة
تتحدد حدود الدراسة فيما يمي:
 الحدود الموضوعية :اقتصرت الدراسة في حدىا الموضوعي عمى الوقوف عمى ميارات
سوق العمل البلزمة لطبلب المدارس الثانوية الفنية الصناعية بمصر عمى ضوء الثورة
الصناعية الرابعة ومتطمبات تنميتيا
 الحدود الزمانية :تم تطبيق الدراسة الميدانية خبلل العام الجامعي .8181/8164
)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 422 -

مهارات سوق العمل ...

عدد مايو-ج5251 )52( -1م

 الحدود البشرية :اقتصر تطبيق الدراسة الميدانية عمى عينة من (أعضاء ىيئة التدريس
بكميتي التعميم الصناعي جامعة حموان ،كمية التعميم الصناعي جامعة بني سويف ،عينة
من الموجيين والمديرين بالتعميم الثانوي الفني الصناعي) .
 الجدود المكانية :اقتصرت تطبيق الدراسة الميدانية عمى ما يمي:
 عينة من أعضاء ىيئة التدريس بكميتي التعميم الصناعي جامعة حموان ،كمية التعميمالصناعي جامعة بني سويف.
 عينة من الموجيين والمديرين بالتعميم الثانوي الفني الصناعي بمحافظات ا(لفيوم،القاىرة ،بني سويف).

مصطلحات الدراسة
تتحدد مصطمحات الدراسة فيما يمي-:
 -6سوم العنل Labor market
عرف  )8166( Spenceسوق العمل بأنو  " :التفاعل والطمب عمى اليد العاممة
(كمية طمب الشركات العاممة في إنتاج السمع والخدمات) والمعروض من العمالة (والتي يتم
تحديدىا أساسا عن طريق حجم السكان داخل السوق).
وترى ىالة فوزي محمد عيد ( )8162سوق العمل بأنو  " :مجال ذو جانبين
مرتبطين ومتكاممين :جانب عرض يتضمن قوى بشرية عاممة بمؤىبلت وميا ارت متفاوتة في
مجاالت عديدة تختمف من مكان آلخر وجانب طمب من مؤسسات العمم في قطاعات األعمال
لمخرجات تعميمية مقدمة من مؤسسات التعميم إلنتاج عدد معين من الخريجين لنوعيات
وظائف معينة لمؤىبلت وميارات ومواصفات محددة".
ويرى محمد عمي سيف االسبلم محمد ( )8162سوق العمل بأنو  " :عبلقة بين
العرض والطمب لسمعة ما ويضمن جميع المستيمكين المحتممين ،والذين يتشابيون في
حاجاتيم ورغباتيم ،والذين لدييم المقدرة والرغبة في القيام بعممية التبادل من أجل إشباع
حاجاتيم ورغباتيم".
وحدد طبلل شعبان عامر ،ومحمد الطاىر عثمان ( )8163سوق العمل بأنو " :
الفرص الوظيفية المتاحة في القطاعين الحكومي والخاص".
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وفي ضوء العرض السابق تعرف الدراسة الحالية سوق العمل بأنو التفاعل والتكامل
بين جانب العرض (من العمالة) والطمب (عمى اليد العاممة) في القطاعين الحكومي والخاص.

 -8الجورة الصياعية الزابعة Fourth industrial Revolution
تعرف الدراسة الحالية الثورة الصناعية الرابعة بأنيا :التحول في اإلنتاج الصناعي
الناتج عن دمج عدد من التقنيات في العمميات الصناعية كالروبوتات والذكاء االصطناعي
وتقنية النانو والحوسبة الكمية والتقنية الحيوية وانترنت األشياء والطباعة الثبلثية األبعاد
والمركبات الذاتية القيادة.

خطوات السري يف الدراسة
تسير الدراسة وفق الخطوات التالية-:
احملور األول :أهه مالمح الجورة الصياعية الزابعة واىعهاساتوا على التعليه الفين الصياعي
أوالً :نبذة تاريخية عن الثورة الصناعية الرابعة.

ثانياً :مفيوم الثورة الصناعية الرابعة وايجابياتيا.

ثالثاً :تحديات الثورة الصناعية الرابعة وانعكاساتيا عمى التعميم الفني الصناعي.

احملور الجاىي  :موارات سوم العنل الواجب توافزها لطالب املدارس الجاىوية الفيية الصياعية على
ضوء الجورة الصياعية الزابعة
أوال :سوم العنل والجورة الصياعية الزابعة
ثانياً :ميارات سوق العمل الواجب توافرىا عمى ضوء الثورة الصناعية الرابعة

أ -ميارات سوق العمل المطموبة عمى ضوء الثورة الصناعية الرابعة

وفق المنتدى

االقتصادي العالمي
ب -ميارات سوق العمل المطموبة عمى ضوء الثورة الصناعية الرابعة وفق شبكة المعمومات
المينية .)O*NET(The Occupational Information Network
ج -ميارات سوق العمل المطموبة عمى ضوء الثورة الصناعية الرابعة من وجية نظر Aulbur
& Bigghe

احملور الجالح :إجزاءات الدراسة امليداىية وحتليل وتفسري ىتائجوا
أوالً  :إجراءات الدراسة الميدانية
ثانياً  :تحميل النتائج وتفسيرىا
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احملور األول :أهه مالمح الجورة الصياعية الزابعة واىعهاساتوا على التعليه الفين الصياعي
ييدف المحور الحالي إلى الوقوف عمى مبلمح الثورة الصناعية الرابعة وانعكاساتيا
عمى التعميم الفني الصناعي ولتحقيق ىذا اليدف تتناول الدراسة نبذة تاريخية عن الثورة
الصناعية الرابعة ،مفيوميا ،وايجابياتيا ،وتحدياتيا وانعكاساتيا عمى التعميم الفني الصناعي.
أوال :نبذة تاريخية عن الثورة الصناعية الرابعة
قبل التطرق لمثورة الصناعية الرابعة وجب اإلشارة إلى الثورة الصناعية األولى
والثانية ،والثالثة مرو ارً بالثورة الصناعية الرابعة عمى النحو التالي:

قامت الثورة الصناعية األولى  First Industrial Revolution (1IR)عمى

اكتشافات واختراعات ىائمة تمحورت حول استخدام وتسخير طاقة المياه والبخار بحيث يمكن
استبدال ىذه العضبلت باآلالت (ميكنة اإلنتاجية) ،ومنيا بدأ التحول التدريجي لممجتمعات من
طبيعتيا الزراعية إلى ىوية جديدة تتسم بالصناعات التي اعتمدت عمى المحركات البخارية
سواء في اإلنتاج أو في النقل والمواصبلت ).(Vermeulen,2020, 415
أما الثورة الثانية  Second Industrial Revolution (2IR)فتميزت باستخدام
الطاقة الكيربائية التي مكنت الدول ذات المصادر الطبيعية المتنوعة من تكريس قدراتيا
الستغبلل تمك المصادر في الصناعة ،مما أطمق العنان لممجتمعات الصناعية لخمق مبدأ
اإلنتاجية الضخمة ) (mass productionوبدأ ظيور اآلالت الكيربائية واستغبلليا في
السمم والحرب وتميزت ىذه الحقبة باختراعات ميمة أثرت بصورة كبيرة في تطور الحضارة
اإلنسانية ،ومن ثم فقد أحدثت الثورتين األولى والثانية تغييرات جوىرية في منظومات الوجود
والحياة في المجتمعات اإلنسانية (.)Ponnudurai & Ponniah,2020,55
بدأت الثورة الثالثة Third Industrial Revolution (3IR)في الستينيات
واستندت إلى التكنولوجيا الرقمية والحوسبة الشخصية وتطوير اإلنترنت ،وكان من أىم
إنجازاتيا استخدام اإللكترونيات وتكنولوجيا المعمومات والصناعات الرقمية ،مما جعل اليوة
تزداد اتساعاً بني الدول المتقدمة والدول التي تحاول جاىدةً المحاق بالتطورات المتسارعة
(( ،)Elliot,2016سبلم أحمد العببل ني.)1 ،8163 ،

أما الثورة الصناعية الرابعة  Fourth Industrial Revolution (4IR)فكانت
أل لمانيا المبادرة في إطبلق تمك الثورة عبر األتمتة الذاتية الشاممة في اآلالت وفي عمميات
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اإلنتاج حيث أتمتة الصناعة وتقميل األيدي العاممة لدييا بحيث يقتصر الدور البشري عمى
المراقبة والتدقيق ،ويشترط في الوصول إلى ذلك وجود قدرات عممية يتم توظيفيا في امتبلك
البنية التقنية والرقمية المتطورة .ف كانت بداية الثورة الصناعية الرابعة في مطمع القرن الحادي
والعشرين معتمدة عمى الثورة الرقمية واإلنترنت المتحرك ،وتطور أجيزة االستشعار عن بعد،
والطباعة ثبلثية األبعاد ،والذكاء االصطناعي ،8والروبوتات الذكية ،والتحول اآللي ،والتقنيات

الرقمية واألنظمة الذكية ،والمركبات ذاتية الحركة وتكنولوجيا النانو والتكنولوجيا الحيوية،
وعموم المواد وتخزين الطاقة ،والحوسبة الكمية ،وأجيزة الحاسب اآللي شديدة البراعة التي
بإمكانيا كتابة القصص ومنافسة خيال رواد الروايات (أحمد ماجدNg , ( ،)4 ،8163،
.)2020, 32
ويعد كبلوس شواب رئيس المنتدى االقتصادي العالمي ( World Economic
 )Forumومؤسسو أول من استخدم المفيوم بصورة عممية وأصمو في المنتديات العالمية
حيث اختار عنوان "الثورة الصناعية الرابعة" شعا ارً لدورتو الـ ( ،)41ووصف المشاركون في

منتدى االقتصاد العالمي تمك الثورة بأنيا بمثابة "تسونامي" التقدم التكنولوجي الذي سيغير
الكثير من تفاصيل الحياة البشرية لقدرتو عمى إحداث انقبلب جذري في مختمف مظاىر ومعالم
وتفاصيل الحياة اإلنسانية  ،فنحن عمى مشارف ثورة تغير بشكل أساسي الطريقة التي نعيش
بيا ونعمل ونتواصل مع بعضنا البعض ويصفيا شواب بأنيا ظيور تقنيات جديدة وطرق
جديدة إلدراك العالم الذي يؤدي إلى تغيير عميق في اليياكل االقتصادية واالجتماعية
(( ، )62 ،8181 ، Ulusoy( ،)Kalitanyi & Goldman, 2020, 101طارق قابيل،
.)48، 8163
قامت الثورة الصناعية الرابعة عمى أسس وقواعد الثورة الصناعية الثالثة المتمثمة
في تطور تكنولوجيا الكمبيوتر واإلنترنت ،وتعتمد عمى ربط ودمج العموم الفيزيائية أو المادية
باألنظمة الرقمية والبيولوجية في عمميات التصنيع ،فجاءت بموجة جديدة من االبتكار في
مجاالت مثل السيا ارت بدون سائق ،والروبوتات الذكية ،والمواد التي تكون أخف وزناً وأكثر

2

عرف  )2222( Atiku& Boatengاالتمتت والذكاء االصطناعً على النحو التالً:

 األتمتت  :أنظمت التطبيق التلقائً لتحسين الموثوقيت التشغيليت والكفاءة فً العصر الرقمً. الذكاء االصطناعً  :محاكاة عملياث الذكاء البشري بواسطت اآلالث  ،وخاصت أنظمت الكمبيوتر.)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 422 -

عدد مايو-ج5251 )52( -1م

مهارات سوق العمل ...

صرامة ،وعممية التصنيع المبنية عمى الطباعة ثبلثية األبعاد((، )Elliot,2016أحمد
ماجد.)4 ،8163،
وتتطور الثورة الصناعية الرابعة في شكل طفرات ىائمة لمنمو وليس بصورة خطية،
ومن الصور التى تتيحيا ،العمل عمى تحقيق معدالت نمو عالية في التنمية االقتصادية
واالجتماعية واإلنسانية ،وتحسين مستوى الرعاية الصحية واختصار الوقت في عممية التطور
وخفض التكمفة وفتح أسواق جديدة وتحفيز النمو االقتصادي وتطبيقات الروبوتات والذكاء
االصطناعي والعمل عمى جذب االستثمارات األجنبية المباشرة (عادل عبد الصادق.)1 ،8163،

وفيما يخص محور التعميم فقد تغير مع الثورة الصناعية األولى حيث ركز التعميم
عمى أنماط التعمم القياسية ،ومع التحرك نحو اإلنتاج الضخم في الثورة الصناعية الثانية
واالختبار الموحد أصبح التعميم موجو نحو الخدمة ،ومع االنتقال إلى الثورة الصناعية الثالثة
نأتي لرؤية الطبلب تحت نموذج تعمم العميل .أما في الثورة الصناعية الرابعة فأذابت التقنيات
الخطوط الفاصمة بين المجاالت المادية والرقمية والبيولوجية ،ويشق االبتكار المبتكر طريقو
إلى التعم يم العالي حيث يعيد تعريف الطرق التقميدية التي تقدميا الجامعات لمحتواىا لمطبلب،
وتنشأ طرق جديدة لممناىج والتدريس ،ويتغير التركيز من أنماط التدريس إلى أساليب التعمم
).(Xu, David& Kim, 2018, 93
ولخص  )8161( Prisecaruالخصائص الرئيسية لمثورات الصناعية في الجدول التالي-:
عذٚي ()2
اٌخقبئـ اٌشئ١غخ ٌٍضٛساد اٌقٕبػ١خ
اٌفزشح
أ٨زمبٌ١خ

ِقذس
هبلخ

أ٦غبص اٌفٕٟ
اٌشئ١غٟ

اٌقٕبػبد اٌّزمذِخ
اٌشئ١غ١خ

ٚعبئً
إٌمً

اٌضٛسح اٌقٕبػ١خ
اٌٝٚ٤
2222 - 2722
اٌضٛسح اٌقٕبػ١خ
اٌضبٔ١خ
2222 -2222

-2222
2222

فؾُ

ِؾشن ثخبسٞ

إٌغ١ظ ٚاٌقٍت

لطبس

-2222
2222

إٌفو ،
اٌىٙشثبء

ِؾشن
ا٨ؽزشاق
اٌذاخٍٟ

ػٍُ اٌّؼبدْ،
اٌغ١بساد ،ثٕبء ا٨٢د

ع١بسح،
لطبس

اٌضٛسح اٌقٕبػ١خ
اٌضبٌضخ
4222-2222

-2222
4222

اٌطبلخ
إٌ٠ٚٛخ
 ،اٌغبص
اٌطج١ؼٟ

اٌضٛسح اٌقٕبػ١خ
اٌشاثؼخ
......... -4222

-4222
4222

اٌطبلبد
اٌخنشاء

أعٙضح
اٌىّجٛ١رش،
ٚاٌشٚثٛربد
أ٦زشٔذ،
هبثؼخ ص٩ص١خ
ا٤ثؼبد،
إٌٙذعخ
اٌٛساص١خ

اٌفزشح

اٌغ١بساد ،اٌى١ّ١بء

ع١بسح،
هبئشح

اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌؼبٌ١خ
ٌٍقٕبػبد

ع١بسح
وٙشثبئ١خ،
لطبس فبئك
اٌغشػخ

اٌّقذس)Prisecaru ,2016, 57 ( :
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يتضح من الجدول السابق أنو منذ بدء الثورة الصناعية في منتصف القرن الثامن
عشر مع اختراع المحرك البخاري ،شيدت الثورة الصناعية عدة مراحل أو خطوات سمحت
باالنتقال من مجتمع زراعي واقطاعي إلى مجتمع صناعي ورأسمالي ثم نشر مجتمع صناعي
أو خدماتي ،وبتتبع تاريخ الثورات الصناعية نجد االتصال بين الثورات بحيث بدأ بميكنة
اإلنتاج ،ثم ضخامة اإلنتاج ،ثم أتمتة اإلنتاج.
وتختمف الثورة الصناعية الرابعة في نوعيتيا عن الثورات الثبلث السابقة ويكمن
االختبلف في أن التكنولوجيا الحالية لم تعد تيدف إلى استبدال العمل البدني ودعم البشر في
أداء عمميم ،بل في استبدال العمل اإلدراكي والعمالة البشرية بمجموعة من التقنيات الجديدة
التي تندمج بين العالم الفيزيائي والرقمي والبيولوجي  ،مما يؤثر عمى جميع التخصصات
والصناعات(،)Nicoletti,2020,17-25

(،)Schwab,2017

(فاطمة

زكريا

محمد

عبد

الرازق.(Hirschi, 2018, 193( ،)811 ،8164،

ثاىياً :مفووو الجورة الصياعية الزابعة واجيابياتوا
قبل التطرق لمفيوم الثورة الصناعية الرابعة وجب اإلشارة لمفيوم الثورة الصناعية
ومن ثم االنتقال لمفيوم الثورة الصناعية الرابعة.
عرف قاموس كامبريدج ( )8162الثورة الصناعية بأنيا " :الفترة الزمنية التي بدأ
خبلليا العمل في اآلالت في المصانع أكثر من العمل اليدوي في المنزل "
ويرى

19) Philbeck & Davis

 (2018,أن الثورة الصناعية تشير لفترات من تاريخ

البشرية الحديثة ،حيث أدى االبتكار التكنولوجي إلى تحول جذري في الوضع االجتماعي
واالقتصادي لؤلفراد.
وفيما يخص الثورة الصناعية الرابعة فعرف )2016, 10( Ellen Frederick
الثورة الصناعية الرابعة بأنيا" :محصمة دمج عدد من التقنيات في العمميات الصناعية ،ومن
ضمن ىذه التقنيات الروبوتات والذكاء االصطناعي والحوسبة السحابية والبيانات الضخمة
والبيانات المترابطة والطباعة ثبلثية األبعاد والتكنولوجيا الحيوية ودمج التكنولوجيا في الجسم
البشري وغالبا ما يوصف الدمج بأنو النقطة التي يمتقي فييا الجسم البشري واآللة معاً مثل

التكنولوجيا التي يستطيع اإلنسان ارتدائيا أو قد تصبح التكنولوجيا متضمنة فيو".
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ويرى عمي عبداهلل بيزاد ( )63 ،8162الثورة الصناعية الرابعة بأنيا " :التأثير الذي خمفتو
التكنولوجيا واالنترنت والحواسيب عمى مختمف قطاعات التنمية والعمل ،مما أسيم في ظيور
عمم المواد ،والروبوتات وتقنية النانو تكنولوجي ،والطباعة ثبلثية األبعاد والحوسبة الرقمية
والعولمة".
وذكر (2017, 74) Stăncioiuالثورة الصناعية الرابعة بأنيا " :تحول كبير في اإلنتاج
الصناعي بأكممو من خبلل دمج التقنيات الرقمية واإلنترنت في الصناعة التقميدية".
وعرف  )8162( Durmuş & Dağlıالثورة الصناعية الرابعة بأنيا " :تحويل ىياكل
اإلنتاج إلى أنظمة رقمية باستخدام تقنيات المعمومات".
وأضافت دائرة الشؤون الخارجية واالتصاالت التابعة لشركة تنمية نفط عمان
سيمت تضمين
( ) 62،8164الثورة الصناعية الرابعة بأنيا " :مجموعة وسائل حديثة ّ
التقنيات الجديدة في المجتمعات البشرية بل وزرعيا في األجسام .واتسمت ىذه الثورة بظيور
تقنيات مبتكرة كالروبوتات والذكاء االصطناعي وتقنية النانو والحوسبة الكمية والتقنية الحيوية
وانترنت األشياء والطباعة الثبلثية األبعاد والمركبات الذاتية القيادة".
وباستقراء ماسبق يتبين أن مفيوم الثورة الصناعية يستخدم لئلشارة إلى االنقبلب
الجذري الذي يحدثو اإلبداع التكنولوجي في بيئة المجتمع اقتصاديا وسياسياً واجتماعياً ،ومن

ثم تعرف الدراسة الحالية الثورة الصناعية الرابعة بأنيا :التحول في اإلنتاج الصناعي الناتج
عن دمج عدد من التقنيات في العمميات الصناعية كالروبوتات والذكاء االصطناعي وتقنية
النانو والحوسبة الكمية والتقنية الحيوية وانترنت األشياء والطباعة الثبلثية األبعاد والمركبات
الذاتية القيادة.
وحدد (2018, 2) Khasru

أىم مجاالت الثورة الصناعية الرابعة في الذكاء

االصطناعي ،الطباعة ثبلثية األبعاد ،التنفيذ في كل مكان وانترنت األشياء ،الحوسبة الفائقة
المتنقمة ،الروبوتات الذكية ،السيارات ذاتية القيادة.
ومن أىم ايجابيات الثورة الصناعية الرابعة( .) Topcu, 2020, 19) أحمد
ماجد،)4 ،8163،

(Lee Yun, Pyka, Won, Kodama, Schiuma& Yan

):,2018,9
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 تحقيق معدالت عالية من التنمية االقتصادية واالجتماعية واإلنسانية. تحسين ورفع مستوى الرعاية الصحية لؤلفراد. اختصار الوقت في عممية التطور ،وتعميم اال نجازات عمى العالم بأسره. خفض تكمفة اإلنتاج. القدرة عمى تحسين نوعية الحياة ،والسماح لؤلشخاص بالعمل بشكل أفضل. تمبية رغبات األفراد واحتياجاتيم من خبلل أنظمة إنتاج أكثر كفاءة وانتاجية ومنصاترقمية ،حيث يتم دمج كل ما يمكن ترقيمو وأتمتة في األجيزة الذكية  ،ومن ثم تنفيذ تمك
الوظائف التي تستند إلى المعرفة المقننة أو المعرفة القابمة لمتدوين بواسطة الروبوتات.
وبالتالي ستختفي جميع الوظائف القائمة عمى الروتين ،وستتزايد أدوار األفراد داخل
المؤسسات ،وتتزايد أىمية التفكير اإلبداعي والمبتكر.
 اإلنتاج الفعال والمرن والمخصص من خبلل أدوات التحكم البلمركزية الرقمية وسبلسلالتوريد ذاتية التنظيم والمصانع المؤتمتة بالكامل من خبلل تقنيات الوقت الحقيقي
وأجيزة االستشعار.
وباستقراء ما سبق يتبين أىمية الثورة الصناعية الرابعة في تحقيقيا معدالت عالية
من التنمية االقتصادية ،خفض تكاليف اإلنتاج ،والمساىمة في رعاية صحية أفضل لؤلفراد،
واختصارىا لموقت في عممية التطور.
ثالثا :تحديات الثورة الصناعية الرابعة وانعكاساتيا عمى التعميم الفني الصناعي
يركز الجزء الحالي عمى عرض تحديات الثورة الصناعية الرابعة ،وآثار الثورة
الصناعية الرابعة عمى المؤسسات ،والتعميم بصفة عامة ومؤسسات التعميم الفني الصناعي
بصفة خاصة.
حدد (عادل عبد الصادق(Janíková & ،(Xu, David& Kim, 2018, 92-93) ،)2 ،8163،
\

)Kowaliková,2017,67

أبرز تحديات الثورة الصناعية الرابعة في النقاط التالية-:

 إن الموارد األكثر ندرة واألكثر قيمة في عصر تقوده التقنيات الرقمية لن تكون العمالةالعادية وال رأس المال العادي ؛ بل األفراد القادرين عمى خمق أفكار وابتكارات جديدة في
المستقبل.
 ىيمنة الشركات الكبرى عمى اإلنتاج الصناعي.)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091
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نظر ألن
 التيديد باختفاء العديد من الوظائف وفرص العمل ،تعطيل أسواق العملً .االتشغيل اآللي يحل محل العمالة في جميع أنحاء االقتصاد  ،مما يسفر عن التشرد
الصافي لمعمال بواسطة اآلالت.
 المساىمة بشكل غير مباشر في عدم المساواة واتساع الفجوة بين الفقراء واألغنياء.في ضوء العرض السابق يتبين أن الثورة الصناعية الرابعة ال تقتصر عمى اإلنتاج
الصناعي ،بل تتجمى في جميع جوانب المجتمع ،حيث تشترط إعادة ىيكمة اقتصادية شاممة،
تمحق بيا بالضرورة ىيكمة اجتماعية وسياسية .إال أنو ما يثير القمق البلمساواة الناتجة عن
فقدان فرص العمل .فاالعتماد الرئيس في النشاط االقتصادي عمى المنصات الرقمية ،يزيد من
فقدان فرص العمل ،باإلضافة إلى فقدان األمن الناتج عن البلمساواة والبطالة.
أشار  )864 ،8162( Gulin & Uskovآلثار الثورة الصناعية الرابعة عمى
المؤسسات في النقاط التالية-:
 لن تعمل الثورة الصناعية الرابعة عمى تحسين األدوات والطرق الفردية لئلدارة فحسب ،أيضا في حدوث تحول جذري في وظائف اإلدارة وطرق تنظيم العمل في
بل ستساىم ً
المؤسسات الحديثة ،حيث سيتطمب تنفيذ الحمول التكنولوجية الجديدة تغييرات أساسية في
تنظيم التفاعل بين اإلنسان واآلالت  ،وميارات الموظفين الجديدة واألساليب الجديدة
إلدارة اإلنتاج.
 حدوث تحوالت في سوق العمل ،سيصاحب إدخال التقنيات المتقدمة الجديدة إلغاء تأىيلالموظفين الحاليين والحاجة إلى إعادة تدريبيم أو زيادة تكاليف توظيف الموظفين الجدد
ذوي المعرفة والميارات ذات الصمة.
 ستساعد الثورة الصناعية الجديدة في تقميل نفقات المؤسسات عمى جمع المعموماتوتحميميا.
وأوقدت تمك الثورة ثورة تربوية وتعميمية في ذات الوقت ،ولخص Butler-Adam
( )2018, 1انعكاساتيا عمى التعميم بصفة عامة في شقين رئيسين عمى النحو التالي-:
 الشق األول :يواجو الباحثون التحدي المتمثل في جعل الذكاء االصطناعي أكثر
تطو ارً وفائدة ،ليس في مجال التخطيط فحسب وانما في الخدمة المباشرة لممجتمع.
فيتمثل ىدف صانعي السياسات واألخصائيين االجتماعيين والتربويين في تحقيق
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أىداف التنمية المستدامة السبعة عشر واالستفادة من تطبيقات الذكاء االصطناعي
المتطورة.
 الشق الثاني :يرتبط بعبلقة المناىج والتدريس والتعمم وليس بالمعممين اآلليين
(الروبوت) ،فمن أجل النجاح كعضو في المجتمع ،وكموظفين وعمال بعصر الثورة
الصناعية الرابعة يحتاج الطبلب إلى جانب العموم األساسية والتطبيقية لفيم الطبيعة
السياسية واالجتماعية لمعالم الذي يعيشون فيو.
في حين وضح مجمس التعميم بسمطنة عمان ( )8162أىم تأثيرات الثورة الصناعية
الرابعة عمى التعميم في الشكل التالي:
تحويل قطاع التعميم
إلي سوق عالمي
تزايد الطمب عمى

صعوبة معادلة

لمحدود الوطنية

والمؤىبلت

الشيادات

التعميم العابر

أىم تأثيرات الثورة
الصناعية الرابعة

التعامل مع الطمب
كمستفيدين
ورياديين

عمى التعميم

زيادة التحالفات
والشبكات
والشراكات
االستراتيجية

التركيز على التعلم
مدى الحياة

مزيد من االعتماد
عمى التعميم
االلكتروني
واالفتراضي

ؽىً ()2
أُ٘ رأص١شاد اٌضٛسح اٌقٕبػ١خ اٌشاثؼخ ػٍ ٝاٌزؼٍُ١
اٌّقذسِ :غٍظ اٌزؼٍ ُ١ثغٍطٕخ ػّبْ43 ،4227 ،

إ َّن ِعماد القضايا المعرفية التي تحكم العالم في ظل ثورتو الصناعية الرابعة يتمحور
عبر عنو إسقاطات الثورة
حول أمرين أوليما :يتمثّل في كفاءة رأس المال البشري ،واالخر :ت ِّ

أساسا في
الصناعية الرابعة عمى مستويات التنافسية ومم ّكنات العنصر البشري الذي يعمل
ً
إنتاج تمك التنافسية ،وتستند كفاءة رأس المال البشري عمى عنصرين أساسيين (مؤسسة
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محمد بن راشد آل مكتوم لممعرفة والمكتب اإلقميمي لمدول العربية/برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي )66 ،8162،
أوالً ًً :كفاءة المخرجات والمكونات األساسية لنظم التعميم الثبلثة األساسية:

 التعميم قبل الجامعي ومدى قدرتو عمى تحقيق النواتج النوعية المطموبة. التعميم العالي وقدرتو عمى تحقيق المعادلة اإليجابية بين حجم المدخبلت والمخرجات. -التعميم التقني والتدريب الميني وقدرتو عمى تأىيل أرس المال البشري.

ثانيا :كفاءة منظومة البحث والتطوير واالبتكار المتمثّمة في قدرة مكوناتيا الثبلثة عمى تنمية
ً
مدخبلتيا لبلرتقاء بجودة مخرجاتيا وتعظيم تأثيرىا في المجتمع.
ويعد التعميم الفني المدخل األساس لقياس مدى ارتباط التعميم بسوق العمل ،ولتقدير
ؤسسات اإلعداد والتدريب النيوض برأس المال البشري
إمكانيات م َّ

تأىيمو لتوفير فرص

التحول التدريجي والمستمر نحو اقتصاد
اإلدماج الميني لمشباب المتعمِّم .وتزداد أىميتو مع
ّ
المعرفة بمساىمتو في توفير العمالة الماىرة ،وضمان شروط العمل البلئق ،وتوليد المزيد من
فرص إنتاج المعرفة من خبلل فتح اآلفاق لبلنخراط في برامج تكوينية وتعميمية مدى الحياة
( مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم لممعرفة والمكتب اإلقميمي لمدول العربية/برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي .)68 ،8162،
وأكدت دراسة ( Di Pardo Léon-Henri. )8164أحد األىداف األساسية لمتعميم ىو تعميم
ميارات التعمم مدى الحياة التي ستساعد األفراد عمى التنقل خبلل حياتيم المينية وعبلقاتيم
المستقبمية نحو تحقيق الشخصية والمينية .عندىا لن يقوم المعممون بتدريس المواد األساسية
أيضا إلى التركيز عمى تدريس الميارات التقنية.
والميارات الصعبة فحسب ،بل سيحتاجون ً

احملور الجاىي  :موارات سوم العنل الواجب توافزها لطالب املدارس الجاىوية الفيية على ضوء الجورة
الصياعية الزابعة
ييدف المحور الحالي إلى تحديد أىم ميارات سوق العمل الواجب توافرىا لطبلب
المدارس الثانوية الفنية عمى ضوء الثورة الصناعية الرابعة  ،ولتحقيق ىذا اليدف تتناول
الدراسة سوق العمل والثورة الصناعية الرابعة ،ومن ثم عرض ألىم األطر التى وضعتيا
المنظمات والمنتديات والدول والباحثون كأطر عمل واضحة لتعميم وتعمم ميارات سوق
العمل استعداداً إلعداد كوادر بشرية قادرة عمى مواكبة تمك الثورة .
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أوال :سوم العنل والجورة الصياعية الزابعة
تفرض الثورة الصناعية عمى الدول إعادة النظر في إستراتيجيتيا التصنيعية من
حيث إعادة بمورة أىدافيا لمحفاظ عمى ريادتيا خبلل السنوات المقبمة ،فالقوى المحركة لمتنمية
بمفيوميا الشامل تتغير بسبب التطورات التكنولوجية المتسارعة ،والتي تقودىا التقنيات الذكية
كانترنت األشياء ،والذكاء االصطناعي ،والروبوت ،والطابعات ثبلثية األبعاد ،والحاسبات
الكمومية ،فقد حولت تمك التقنيات الحديثة الطريقة التي يعيش بيا األفراد وطريقة عمميم مما
دفع الدول الصناعية الكبرى في العالم إلى تبني استراتيجيات جديدة لمحفاظ عمى تقدميا
(إيياب خميفة.) Lestari& Santoso, 2019, 513-514) ،)64 ،8164 ،
وفرصا
وشيد سوق العمل الجديد الناشئ في أعقاب الثورة الصناعية الرابعة تحديات
ً

مع بدء المؤسس ات في صياغة استراتيجيات تحول األعمال والقوى العاممة عمى مدار الفترة
 ، 8188-8163حيث توجيت المؤسسات نحو االستفادة من التقنيات الجديدة ،بما في ذلك
األتمتة ،لتعزيز خمق القيمة االقتصادية من خبلل أنشطة جديدة  ،وتحسين جودة الوظائف
في المجاالت التقميدية المين الناشئة حديثًا ،وزيادة ميارات موظفييا لموصول إلى إمكاناتيم
الكاممة ألداء ميام عمل جديدة ذات قيمة مضافة عالية ( World Economic

.)Forum,2018,22
يعمل التغير التكنولوجي والتغيرات في أدوار الوظائف واليياكل المينية عمى تحويل
الطمب عمى الميارات بوتيرة أسرع من أي وقت مضى .لذلك  ،سيكون من الضروري تحقيق
ومجتمعيا من جانب الحكومات
اقتصاديا
ىذه الرؤية اإليجابية لمستقبل الوظائف تحرًكا
ً
ً
والشركات واألفراد نحو التع مم السريع مدى الحياة  ،باإلضافة إلى استراتيجيات وبرامج شاممة
إلعادة التدريب عمى الميارات واالرتقاء بيا ،حيث تزداد أىمية الميارات التقنية المتعمقة
بالتكنولوجيا وغير المعرفية بشكل مترادف  ،وىناك فرص كبيرة إلقامة شراكات متعددة
ألصحاب المصالح مبتكرة وخبلقة بين الحكومات وأرباب العمل في الصناعة ومقدمي التعميم
وغيرىم لتجربة أنواع جديدة من التعميم والتدريب وتوفيرىا ( World Economic
).Forum,2018,22
أكد  )8162( Hyun Park, Seon Shin, Hyun Park& Leeعمى تغير
مستقبل الوظائف وفق ما أشار إليو تقرير "مستقبل الوظائف" الذي نشر في منتدى االقتصاد
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العالمي ( )8161إلى أن فئات جديدة من الوظائف ستظير  ،مما يؤدي إلى تشريد اآلخرين
كميا .ستتغير مجموعات الميارات المطموبة في كل من المين القديمة والجديدة في
جزئيا أو ً
ً
معظم الصناعات وتحول كيفية ومكان عمل الناس .ففي عصر الثورة الصناعية الرابعة ،
سنشيد تحوالت عميقة في جميع الصناعات في مجاالت التصميم واإلنتاج والتسويق
والمبيعات وأنظمة التسميم .حيث تتسم ىذه الثورة بعدة سمات عمى النحو التالي-:

 تطور اإلنسان العاقل إلى الفونو العاقل " 1*" Phono sapiensمع اليواتف الذكيةالتي تييمن عمى معظم مجاالت األنشطة التجارية في الصناعة.
 إمكانية إنشاء المعرفة عن طريق جمع وتصنيف وتحميل مجموعات البيانات الكبيرة  ،مايسمى البيانات الضخمة.
 تنافس برنامج الذكاء االصطناعي مع الذكاء البشري  ،حيث استبدال روبوتات الذكاءاالصطناعي بالعديد من الوظائف البشرية الروتينية.
وأشار  )81-12 ،8164( de Ruyter, Brown& Burgesلعدد من السمات

المميزة لتغيرات العمل وأماكن العمل المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة وذلك عمى النحو
التالي-:
 التغيير األول :التغيير في تكوين وميارات القوى العاممة ،فمن يكون ىناك تشريد لمعمالأيضا تحول نحو وظائف جديدة ومختمفة ونحو ميارات جديدة،
فحسب ،بل سيكون ىناك ً

ومن ثم فالتحدي الذي تواجيو الحكومات ىو التعامل مع النزوح العمالي واعادة تشكيل
العمل.
بعيدا
 -التغيير الثاني :تغيير بطبيعة العمل وأماكن العمل ،فسيكون ىناك المزيد من العمل ً

عن أماكن العمل المتعارف عمييا وسيتضمن العمل التفاعل مع تقنيات المعمومات
واالتصاالت.

نظيميا  ،حيث سيصبح العمل "غير مرئي" من خبلل التعاقد عبر
 التغيير الثالث :سيكون تً
اإلنترنت.
*

* فونو العاقل :ىو اسم آخر لؤلفراد الذين ال يستطيعون الحياة بدون ىواتفيم الذكية ،تم صياغة ىذه العبارة

ألول مرة من قبل ) ، The Economist (2015والتي الحظت أن اليواتف الذكية اخترقت كل جانب من
ذكيا بحمول عام .0808
جوانب الحياة اليومية ،وأن  ٪ 08من السكان البالغين سيمتمكون ىاتفًا ً
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وأشارت وزارة التعميم العالي والبحث العممي المصرية في إستراتيجيتيا في ضوء خطط
التنمية المستدامة  8111إلى التداعيات المتوقعة لموجة الثورة الصناعية الرابعة عمى
الصناعة وسوق العمل العالمي من خبلل الشكل التالي :
4232

4222

رغ١ش ف ٟاؽز١بعبد عٛق اٌؼًّ +ص٠بدح
ف ٟرٕبفغ١خ إٌّزغبد ِؾشٚه ثض٠بدح
اٌمّ١خ اٌّنبفخ

رأص١ش عٍج ٟػىٍ ٝعٛق
فٕبػبد اٌذٚي إٌبِ١خ

رغ١ش ف ٟاؽز١بعبد عٛق اٌؼًّ (اخزفبء ِٚ ٓٙظٛٙس ِ ٓٙعذ٠ذح)+
ص٠بدح ف ٟرٕبفغ١خ إٌّزغبد

اٌذٚي
اٌّزمذِخ

اٌذٚي
إٌبِ١خ

ؽىً () 4
اٌزذاػ١بد اٌّزٛلؼخ ٌّٛعخ اٌضٛسح اٌقٕبػ١خ اٌشاثؼخ ػٍ ٝاٌقٕبػخ ٚعٛق اٌؼًّ اٌؼبٌّٟ
اٌّقذس ٚ :صاسح اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌٚ ٟاٌجؾش اٌؼٍّ ٟثّقش

يتضح من الشكل السابق أنو في ظل الثورة الصناعية الرابعة ستشيد الدول المتقدمة
تغيرً في احتياجات سوق العمل حيث اختفاء مين وظيور مين جديدة باإلضافة إلى زيادة في
ا
تنافسية المنتجات ،في حين سيتأثر سمبياً سوق صناعات الدول النامية تغير في احتياجات
سوق العمل باإلضافة إلى أن زيادة في تنافسية المنتجات مرتبط بزيادة القيمة المضافة.

ويؤدي االنتقال إلى الثورة الصناعية الرابعة إلى حدوث تحوالت في سوق العمل،
الرتباطيا بالحاجة إلى عمال من نوع جديد لدييم ميارات مينية ،واجرائية ،وتنظيمية،
واجتماعية .وسيصاحب إدخال التقنيات المتقدمة الجديدة إلغاء تأىيل الموظفين الحاليين
والحاجة إلى إعادة تدريبيم أو زيادة تكاليف توظيف الموظفين الجدد ذوي المعرفة
والميارات ذات الصمة).(Gulin & Uskov ,2017, 219
)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 422 -

مهارات سوق العمل ...

عدد مايو-ج5251 )52( -1م

ففي 8161عقدت العديد من المؤتمرات والمنتديات وكتبت العديد من التقارير
لمناقشة التطورات الصناعية ومن أبرز الموضوعات التي نوقشت الثورة الصناعية الرابعة،
من أبرز تمك المنتديات منتدى االقتصاد العالمي في دافوس(سويسرا) والذي عقد في يناير
 8161كان موضوعو الرئيسي «الثورة الصناعية الرابعة » والذي أظير أن ىذه الثورة
ستحظر معيا أدوات ووسائل متقدمة ال مثيل ليا في العموم والطب والتعميم والتجارة  ،إال
أنيا قد تزيد من مستوى البطالة؛ كونيا ستزيد من استخدامات الروبوتات الذكية في كافة
المجاالت مما ييدد كثير من األعمال اإلنسانية وىو ما أوجد تخوفا لدى عدد كبير ممن
دون حول المنتدى والموضوع؛ فقد نشرت معمومات كثيرة عن الموضوع ال تعطي المعنى
َّ
الشامل لمثورة وانما تتنبأ بأن الروبوتات والذكاء االصطناعي والحوسبة السحابية والبيانات
الضخمة  ...وغيرىا من التقنيات التي أدخمت تدريجيا وأوجدت واقعا جديدا لو القدرة عمى
أحداث تغيير جذري في طريقة حياتنا ،وركز النقاش في دافوس عمى اآلثار السمبية
لمتكنولوجيات الجديدة ،بدالً من التركيز عمى آثارىا اإليجابية . (Prisecaru ,2016, 58

((Ellen Frederick, 2016, 9-12.

وفي يناير  8161جاءت العديد من العناوين المثيرة والتسجيبلت الصوتية المؤثرة
التي تجذب االىتمام حول الثورة الصناعية الرابعة كما ذكرت  Elliotفي تقرير صحيفة
الجاردن بأن «الثورة الصناعية الرابعة تجمب الوعود والمخاطر لمبشرية .
(Elliot,2016).
وباستقراء ماسبق يتبين أن العصر الحالي يتسم بالتغيرات السريعة والمتبلحقة
عمى كافة مجاالت الحياة التى ألقت بظبلليا عمى اإلنسان فصعب عميو التوافق معيا،
ومن ثم بات القمق والخوف كأبرز مبلمح ىذا العصر ،ولعل تركيز النقاش في دافوس
عمى اآلثار السمبية لمتكنولوجيات الجديدة ،بدالً من التركيز عمى آثارىا اإليجابية،
والتخوف من زيادة معدالت البطالة ،وما نشرتو صحيفة الجاردن بجمب الثورة الصناعية

الرابعة لممخاطر لمبشرية أكبر دليبلً عمى ذلك.
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ثاىياً :أهه موارات سوم العنل الواجب توافزها على ضوء الجورة الصياعية الزابعة
وضعت العديد من المنظمات والمنتديات والدول والباحثين أطر عمل واضحة لتعميم
وتعمم ميارات سوق العمل استعداداً إلعداد كوادر بشرية قادرة عمى مواكبة تمك الثورة ولعل

من أىم ىذه األطر مايمي:

أ -ميارات سوق العمل المطموبة عمى ضوء الثورة الصناعية الرابعة وفق المنتدى االقتصادي
العالمي في عام  8163أصدر المنتدى االقتصادي العالمي تقري ارً عن وظائف المستقبل

وضح فيو أكثر الميارات المطموبة تأثي ار وأىمية لسوق العمل في عصر الثورة الصناعية

الرابعة ،ولم يكتف بذلك؛ بل عقد مقارنة بين أعمى ( )61ميارات ستكون الحاجة إلييا ممحة
في العام  – 8188الذي أضحى قريباً– مقارنة بالعام  8163ويوضح الجدول التالي
الميارات العشر وترتيبيا وفقا لؤلكثر احتياجا وأىمية) World Economic Forum,

)2018

عذٚي ( )4
ِٙبساد عٛق اٌؼًّ اٌؼؾشح ا٤وضش اؽز١بعب ٚأّ٘١خ ف ٟاٌؼبَ ِ 4244مبسٔخ ثبٌؼبَ 4222
Today, 2018
Trending, 2022
Declining, 2022
ِٙبساد 4222
رٛعٗ 4244
رشاعغ 4244 ،
اٌجشاػخ اٌ١ذ٠ٚخ
اٌزفى١ش اٌزؾٍٚ ٍٟ١ا٨ثزىبس
ٚاٌذلخ  ،اٌزؾًّ اٌزفى١ش اٌزؾٍٚ ٍٟ١ا٨ثزىبس
ؽً اٌّؾى٩د اٌّؼمذح
اٌزؼٍُ إٌؾو
لذساد اٌزاوشح ٚاٌٍفظٟ
ٚاعزشار١غ١بد اٌزؼٍُ
ٚاٌغّؼٚ ٟاٌّىبٟٔ
اٌزفى١ش إٌمذٚ ٞاٌزؾًٍ١
ا٦ثذاع ٚا٤فبٌخ
ئداسح اٌّٛاسد اٌّبٌ١خ
ٚاٌّجبدسح
ٚاٌّبد٠خ
اٌزىٌٕٛٛع١ب
رشو١ت
اعزشار١غ١بد اٌزؼٍُ ٚاٌزؼٍُ إٌؾو
رقّٚ ُ١ثشِغخ
ٚاٌق١بٔخ
اٌزىٌٕٛٛع١ب
اٌمشاءح ٚاٌىزبثخ
ٚاٌش٠بم١بد ٚا٨عزّبع
إٌؾو
ئداسح اٌّٛظفٓ١

1
2
3
4

اٌزفى١ش إٌمذٚ ٞاٌزؾًٍ١

ا٦ثذاع ٚا٤فبٌخ ٚاٌّجبدسح

ؽً اٌّؾى٩د اٌّؼمذح

ا٘٨زّبَ ثبٌزفبف ، ً١اٌغذاسح
ثبٌضمخ

6

اٌزوبء اٌؼبهفٟ

7

اٌزفى١ش ٚؽً اٌّؾى٩د ٚاٌزفى١ش

8

اٌم١بدح ٚاٌزأص١ش ا٨عزّبػٟ

9

ِشالجخ اٌغٛدح ٚاٌزٛػ١خ
اٌغِ٩خ
اٌزوبء اٌؼبهفٟ
اٌزٕغ١ك ٚئداسح اٌٛلذ
اٌزفى١ش ٚؽً اٌّؾى٩د
اٌمذساد اٌجقش٠خ
ٚاٌزفى١ش
ٚاٌغّؼ١خ ٚاٌى١ِ٩خ
اعزخذاَ اٌزىٌٕٛٛع١ب
رؾٍ ً١إٌظُ ٚرمّٙ١١ب
ٚاٌّشالجخ ٚاٌزؾىُ
اٌّقذس World Economic Forum, 2018 :

اٌم١بدح ٚاٌزأص١ش ا٨عزّبػٟ

اٌزٕغ١ك ٚئداسح اٌٛلذ
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ويبلحظ من الجدول أن ميارات التفكير التحميمي واالبتكار تصدرت الميارات األكثر
أىمية لسوق العمل في العامين 8163و 8188وبما تتضمنو من ميارات ىي أقرب لمذكاء
منيا ألي شيء آخر كالتفكير والتحميل واإلدراك المعرفي والبيئي وحتى إدارة األزمات في
عصرنا الحالي.
وأشار (2019 ,10) Razaviإلى أن إلقاء الضوء عمى التغييرات في الميارات
العشرة األولى في  8163مقابل  ، 8188في القائمة اليابطة نجد عناصر مثل "القراءة
والكتابة والرياضيات واالستماع النشط" و "الذاكرة والقدرات المفظية والسمعية والفضائية" و
"التنسيق وادارة الوقت"  ،في حين أن الميارات المطموبة في عام  8188تشمل "أنشطة"
استراتيجيات التعمم والتعمم ،اإلبداع  ،األصالة  ،والمبادرة" ،التفكير النقدي والتحميل ،حل
المشكبلت المعقدة  ،والذكاء العاطفي.
ففي عالم العمل ،ال تقتصر الميارات الرقمية عمى تأىيل األفراد لفرص العمل في
القطاعات التقميدية فحسب ،وانما تفتح األبواب لممشاركة في القطاعات الناشئة بل والبدء في
مشاريع أعمال خاصة .ويمكن لؤلشخاص ذوي الميارات الرقمية األكثر تقدماً االستفادة من

طائفة أوسع من الفرص التي نتجت عن التطورات المستمرة في التقنيات الرقمية والمنصات
واألجيزة .وتتسم الميارات الرقمية بأىمية خاصة عند النظر في الطبيعة المتغيرة لبيئة العمل،
حيث يمكن لذوي الميارات الرقمية المناسبة النفاذ اآلمن إلى األخبار والمعمومات والتواصل مع
األصدقاء وأفراد األسرة والوصول إلى الخدمات اليامة المتعمقة بالصحة اإللكترونية والحكومة
اإللكترونية والتمويل الرقمي والتكنولوجيا الزراعية والنقل الذكي ،واالستمتاع خبلف ذلك
بالعديد من مزايا المشاركة في مجتمع المعرفة العالمي(االتـحــاد الدولي لبلتصــاالت،8163،
)1
ب -ميارات سوق العمل المطموبة عمى ضوء الثورة الصناعية الرابعة وفق شبكة المعمومات
المينية )O*NET(The Occupational Information Network
ٚعرض المنتدى االقتصادي العالمي في تقريره عن " تقرير مستقبل الوظائف 8163
" تصنيف الميارات المستخدمة ،وفق شبكة المعمومات المينية The Occupational
 )O*NET(Information Networkـ وتضم قاعدة البيانات ( )O*NETمجموعة من
المتغيرات التي تصف خصائص العمل والعامل  ،بما في ذلك متطمبات الميارة .ويتم تطوير
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( )O*NETمن قبل وزارة العمل األمريكية بالتعاون مع التصنيف الميني لممين التابع لمكتب
إحصاءات العمل ( )SOCويعد ىذا التصنيف األكثر شموالً من نوعو .يشتمل تصنيف

( )O*NET-SOCفي شكمو غير المحدود عمى معمومات مفصمة عن ( )424مينة فردية
في الواليات المتحدة  ،مجمعة في ما يقرب من  81مجموعة وظيفية أوسع  ،يتم مراجعتيا
وتحديثيا بانتظام لممين الجديدة والناشئة لمواكبة المينة المتغيرة.
عذٚي ()3
رقٕ١ف اٌّٙبساد اٌّغزخذِخٚ ،فك ِؾز ٜٛؽجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌّ١ٕٙخ ()O*NET
Competencies,
اٌٛفف
O*NET
لبئّخ اٌىفب٠بد
ف ُٙا٢صبس اٌّزشرجخ ػٍ ٝاٌّؼٍِٛبد اٌغذ٠ذح ٌىً ِٓ
ؽً اٌّؾى٩د اٌؾبٌ١خ ٚارخبر اٌمشاساد فٟ
اٌزؼٍُ إٌؾو
اعزشار١غ١بد اٌزؼٍُ١
اٌّغزمجً.
ٚاٌزؼٍُ إٌؾو
اخز١بس ٚاعزخذاَ أعبٌ١ت اٌزذس٠ت  /اٌزؼٍ١ّ١خ
اعزشار١غ١بد اٌزؼٍٚ ُ١ا٦عشاءاد إٌّبعجخ ٌٍّٛلف ػٕذ رؼٍُ أ ٚرذس٠ظ
أؽ١بء عذ٠ذح.
ئثذاء ا٘٨زّبَ اٌىبًِ ٌّب ٠م ٌٗٛا٢خش، ْٚ
ٚاعزغشاق اٌٛلذ ٌف ُٙإٌمبه اٌز٠ ٟزُ هشؽٙب ،
ا٨عزّبع إٌؾو
ٚهشػ ا٤عئٍخ ؽغت اٌؾبعخ.
اعزخذاَ اٌش٠بم١بد ٌؾً اٌّؾى٩د.
اٌش٠بم١بد
اٌمشاءح ٚاٌىزبثخ
ف ُٙعًّ ٚفمشاد ِىزٛثخ ف ٟاٌٛصبئك اٌّزؼٍمخ
اٌمشاءح اٌؾبٍِخ
ٚاٌش٠بم١بد
ثبٌؼًّ.
ٚا٨عزّبع إٌؾو
اعزخذاَ اٌمٛاػذ ٚا٤عبٌ١ت اٌؼٍّ١خ ٌؾً اٌّؾى٩د.
اٌؼٍَٛ
اٌزؾذس ِغ ا٢خشٌٕ ٓ٠مً اٌّؼٍِٛبد ثؾىً فؼبي.
اٌزؾذس
اٌزٛافً ثفؼبٌ١خ ف ٟاٌىزبثخ ؽغت اٌؾبعخ ٨ؽز١بعبد
اٌىزبثخ
اٌغّٛٙس.
رزطٍت اٌٛظ١فخ رؾٍ ً١اٌّؼٍِٛبد ٚاعزخذاَ إٌّطك
اٌزفى١ش اٌزؾٍٍٟ١
ٌّؼبٌغخ اٌّؾى٩د ٚاٌّؾى٩د اٌّزؼٍمخ ثبٌؼًّ.
اٌزفى١ش اٌزؾٍٍٟ١
ٚا٨ثزىبس
رزطٍت اٌٛظ١فخ ا٦ثذاع ٚاٌزفى١ش اٌجذ٨ ً٠عزؾذاس
ا٨ثزىبس
أفىبس عذ٠ذح ٌٍّؾبوً اٌّزؼٍمخ ثبٌؼًّ.
ا٘٨زّبَ ثبٌزفبفً١
ا٘٨زّبَ ثبٌزفبف،ً١
ٚاٌضمخ

اٌغذاسح (اٌضمخ)

ؽً اٌّؾى٩د
اٌّؼمذح

إٌضا٘خ
ؽً اٌّؾى٩د
اٌّؼمذح

رزطٍت اٌٛظ١فخ رٛخ ٟاٌؾزس ثؾأْ اٌزفبفً١
٨عزىّبي ِٙبَ اٌؼًّ.
رزطٍت اٌٛظ١فخ اٌزضاِبد ِٛصٛلخ ِٚغإٌٚخ ّ٠ٚىٓ
ا٨ػزّبد ػٍٙ١ب ٚاٌٛفبء ثٙب.
رزطٍت اٌٛظ١فخ اٌقذق ٚا٤خ٩ق.
رؾذ٠ذ اٌّؾبوً اٌّؼمذح ِٚشاعؼخ اٌّؼٍِٛبد راد
اٌقٍخ ٌزط٠ٛش ٚرم ُ١١اٌخ١بساد ٚرٕف١ز اٌؾٍٛي.
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ئداسح اٌٛلذ
اٌزٕغ١ك
اٌّجبدسح

ا٦ثذاع ٚا٤فبٌخ
ٚاٌّجبدسح

ا٦ثذاع
اٌّغئ١ٌٛخ
ا٨عزم١ٌ٩خ
ا٤فبٌخ
اٌزفى١ش إٌمذٞ

اٌزفى١ش إٌمذٞ
ٚاٌزؾًٍ١

اٌّشالجخ
ا٘٨زّبَ ثب٢خشٓ٠
اٌزؼبْٚ

اٌزوبء اٌؼبهفٟ

اٌزؼٍّ١بد ،اٌزٛعٗ١
ٚاٌزذس٠ظ

اٌم١بدح ٚاٌزأص١ش
ا٨عزّبػٟ

ئداسح اٌّٛاسد
اٌّبٌ١خ ٚاٌّبد٠خ
ئداسح اٌّٛظفٓ١

اٌٛفف
اٌمذسح ػٍ ٝئداسح اٌٛلذ ٌٕفغٗ ٣ٌٚخش.ٓ٠
مجو ا٦عشاءاد فّ١ب ٠زؼٍك ثزقشفبد ا٢خش.ٓ٠
رزطٍت اٌٛظ١فخ ا٨عزؼذاد ٌزؾًّ اٌّغإ١ٌٚبد
ٚاٌزؾذ٠بد
٠ؼجش اٌؼّبي ف٘ ٟزٖ اٌٛظ١فخ ػٓ أفىبسُ٘ اٌخبفخ.
٠زخز اٌؼبٍِ ْٛف٘ ٟزٖ اٌٛظ١فخ اٌمشاساد ثّفشدُ٘.
٠خطو اٌؼّبي ف٘ ٟزٖ اٌٛظ١فخ ٌؼٍِّ ُٙغ اٌمٍِٓ ً١
ا٦ؽشاف.
اٌمذسح ػٍ ٝاٌزٛفً ئٌ ٝأفىبس غ١ش ػبد٠خ أ ٚرو١خ
ؽٛي ِٛمٛع أِٛ ٚلف ِؼ ، ٓ١أٌ ٚزط٠ٛش هشق
ِجزىشح ٌؾً ِؾىٍخ
اعزخذاَ إٌّطك ٌزؾذ٠ذ ٔمبه اٌمٛح ٚاٌنؼف فٟ
اٌؾٍٛي أ ٚا٨عزٕزبعبد.
ِشالجخ  /رم ُ١١أداء ٔفغه أ ٚغ١شن ِٓ ا٤فشاد أٚ
اٌّإعغبد ٦عشاء رؾغٕ١بد أ ٚارخبر ئعشاءاد
رقؾ١ؾ١خ.
رزطٍت اٌٛظ١فخ ِشاػبح اؽز١بعبد ا٢خشٓ٠
ِٚؾبػشُ٘.
٠زطٍت اٌؼًّ اٌزؼبِ ْٚغ ا٢خش ٓ٠ف ٟاٌٛظ١فخ.

اٌزٛعٗ ا٨عزّبػ ٟرزطٍت اٌٛظ١فخ اٌؼًّ اٌغّبػٚ ، ٟاٌزٛافً
اٌؾخقِ ٟغ ا٢خش ٓ٠ف ٟاٌٛظ١فخ.
ا٦دسان ا٨عزّبػ ٟئدسان سدٚد أفؼبي ا٢خش.ٓ٠
رؼٍ ُ١ا٢خش ٓ٠و١ف١خ اٌم١بَ ثؾٟء ِب.
رؼٍّ١بد
رؾذ٠ذ ا٨ؽز١بعبد اٌزؼٍ١ّ١خ ٌ٣خشٚ ، ٓ٠رط٠ٛش
رذس٠ت ٚرؼٍ ُ١ا٢خشٓ٠
ثشاِظ أ ٚدٚساد رؼٍ١ّ١خ أ ٚرذس٠ج١خ سعّ١خ ٚ ،رؼٍُ١
ا٢خش.ٓ٠
رزطٍت اٌٛظ١فخ ا٨عزؼذاد ٌٍم١بدح  ،ر ٌٟٛاٌّغإ١ٌٚخ
اٌم١بدح
ٚ ،رمذ ُ٠ا٢ساء ٚاٌزٛع.ٗ١
رزطٍت اٌٛظ١فخ اٌمذسح ػٍ ٝرأص١ش ػٍ ٝا٢خش ٓ٠فٟ
اٌزأص١ش ا٨عزّبػٟ
اٌّإعغخ.
رؾذ٠ذ و١ف١خ ئٔفبق اِٛ٤اي ٔ٦غبص اٌّٙبَٚ ،ؽغبة
ئداسح اٌّٛاسد اٌّبٌ١خ
٘زٖ إٌفمبد.
ئداسح اٌّٛاسد اٌّبد٠خ اٌؾقٛي ػٍ ٝا٨عزخذاَ إٌّبعت ٌٍّؼذاد ٚاٌّشافك
ٚاٌّٛاد اٌ٩صِخ ٌٍم١بَ ثجؼل ا٤ػّبي ٚسؤ٠زٙب.
ئداسح ِٛاسد اٌّٛظف ٓ١رؾف١ض ٚرط٠ٛش ٚرٛع ٗ١ا٤فشاد أصٕبء اٌؼًّٚ ،رؾذ٠ذ
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اٌٛفف
أفنً ا٤ؽخبؿ ٌٙزا إٌّقت.

لذسح اٌزؾًّ

اٌجشاػخ اٌ١ذ٠ٚخ،
اٌزؾًّ ٚاٌذلخ

لذساد اٌزاوشح
اٌٍفظ١خ ٚاٌغّؼ١خ
ٚاٌّىبٔ١خ

ا٦لٕبع ٚاٌزفبٚك
ِشالجخ اٌغٛدح
ٚاٌزٛػ١خ اٌغِ٩خ
اٌزفى١ش ٚؽً
اٌّؾى٩د ٚاٌزفى١ش

اٌّشٔٚخ ٚاٌزٛاصْ
ٚاٌزٕغ١ك

اٌمذسح ػٍ ٝاٌزى١ف
 /اٌّشٔٚخ
اٌزؾىُ اٌزارٟ
رؾًّ ا٦عٙبد

رٛع ٗ١اٌخذِبد

اٌمذساد اٌّزؼٍمخ ثبٌغ١طشح ػٍ ٝؽشوبد اٌغغُ
ا٦عّبٌ١خ.

لذساد اٌمٛح اٌجذٔ١خ اٌمذساد اٌّزؼٍمخ ثبٌمذسح ػٍِّ ٝبسعخ اٌمٛح.
اٌمذساد اٌّزؼٍمخ ثبٌزؾىُ ٚاٌزؼبًِ ِغ ا٤ؽ١بء فٟ
ِشالجخ لذساد اٌؾشوخ
اٌضِبْ ٚاٌّىبْ.
اٌمذساد اٌّزؼٍمخ ثّؼبٌغخ ا٤ؽ١بء.
اٌمذساد اٌ١ذ٠ٚخ
اٌمذساد اٌّزؼٍمخ ثغشػخ اٌز٩ػت ثب٤ؽ١بء.
لذساد اٌغشػخ
اٌمذساد اٌّزؼٍمخ ثزطج١ك ا٘٨زّبَ.
اٌ١مظخ
لذساد رزؼٍك اعزذػبء اٌّؼٍِٛبد اٌّزبؽخ.
اٌزاوشح
اٌمذساد اٌّزؼٍمخ ثبوزغبة ٚرٕظ ُ١اٌّؼٍِٛبد
اٌمذساد ا٦دساو١خ
اٌّشئ١خ.
اٌمذساد اٌّزؼٍمخ ثّؼبٌغخ ٚرٕظ ُ١اٌّؼٍِٛبد
اٌمذساد اٌّىبٔ١خ
اٌّىبٔ١خ.
اٌمذساد اٌز ٟرإصش ػٍ ٝاوزغبة ٚرطج١ك اٌّؼٍِٛبد
اٌمذساد اٌٍفظ١خ
اٌٍفظ١خ ف ٟؽً اٌّؾى٩د.
عّغ ا٢خشِٚ ٓ٠ؾبٌٚخ اٌزٛف١ك ث ٓ١ا٨خز٩فبد.
اٌزفبٚك
ئلٕبع ا٢خش ٓ٠ثزغ١١ش سأ ُٙ٠أ ٚعٍٛو.ُٙ
ا٦لٕبع
رؾٍِ ً١شالجخ اٌغٛدح ئعشاء اخزجبساد ٚفؾـ ٌٍّٕزغبد أ ٚاٌخذِبد أٚ
اٌؼٍّ١بد ٌزم ُ١١اٌغٛدح أ ٚا٤داء.
اٌمذساد اٌز ٟرإصش ػٍ ٝرطج١ك ِٚؼبٌغخ اٌّؼٍِٛبد
فىشح اٌغٚ ً١لذساد
ف ٟؽً اٌّؾى٩د.
اٌزفى١ش
اٌمذساد اٌىّ١خ

اٌّشٔٚخ ٚاٌزغبِؼ

اٌمذسح ػٍ ٝثزي اٌغٙذ ٚاٌزؾًّ ٌفزشاد هٍ٠ٛخ.

رٛع ٗ١اٌخذِبد

اٌمذساد اٌز ٟرإصش ػٍ ٝؽً اٌّؾبوً اٌز ٟرٕطٞٛ
ػٍ ٝاٌؼ٩لبد اٌش٠بم١خ.
رزطٍت اٌٛظ١فخ أْ رىِ ْٛفزٛؽخ ٌٍزغ١١ش (ئ٠غبث١خ أٚ
عٍج١خ) ٚرٕٛع وج١ش فِ ٟىبْ اٌؼًّ.
رزطٍت اٌٛظ١فخ اٌمذسح ػٍ ٝاٌغ١طشح ػٍ ٝاٌغنت ،
ٚرغٕت اٌغٍٛن اٌؼذٚأ ٟف ٟاٌّٛالف اٌقؼجخ.
اٌٛظ١فخ رزطٍت لجٛي إٌمذ ٚاٌزؼبًِ ثٙذٚء ٚفؼبٌ١خ
ِغ ؽب٨د اٌزٛرش اٌؼبٌ.ٟ
رجؾش ثٕؾبه ػٓ هشق ٌّغبػذح ا٢خش.ٓ٠
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اٌؾىُ ٚفٕغ اٌمشاس

إٌظش ف ٟاٌزىبٌ١ف ٚاٌفٛائذ إٌغج١خ ٌ٧عشاءاد
اٌّؾزٍّخ ٨خز١بس ا٤فنً.
رؾذ٠ذ و١ف١خ ػًّ إٌظبَ ٚو١ف١خ رأص١ش اٌزغ١١شاد فٟ
اٌظشٚف ٚاٌؼٍّ١بد ػٍ ٝإٌزبئظ.
رؾذ٠ذ ِمب١٠ظ أِ ٚإؽشاد أداء إٌظبَ ٚا٦عشاءاد
اٌ٩صِخ ٌزؾغ ٓ١ا٤داء أ ٚرقؾ١ؾٗ ثبٌٕغجخ ئٌٝ
أ٘ذاف إٌظبَ.
وزبثخ ثشاِظ اٌىّجٛ١رش ٤غشاك ِخزٍفخ.
ر١ٌٛذ أ ٚرى١١ف اٌّؼذاد ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب ٌزٍج١خ
اؽز١بعبد اٌّغزخذِ.ٓ١
ئعشاء اٌق١بٔخ اٌشٚر١ٕ١خ ػٍ ٝاٌّؼذاد ٚرؾذ٠ذ
ِٛػذ ٛٔٚع اٌق١بٔخ اٌّطٍٛثخ.
رضج١ذ اٌّؼذاد أ ٚا٨٢د أ ٚا٤ع٩ن أ ٚاٌجشاِظ
ٌزٍج١خ اٌّٛاففبد.
ئف٩ػ ا٨٢د أ ٚأ٤ظّخ ثبعزخذاَ ا٤دٚاد اٌ٩صِخ.
رؾذ٠ذ ٔٛع ا٤دٚاد ٚاٌّؼذاد اٌ٩صِخ ٌٍم١بَ ثؼًّ
ِب.
اٌزؾىُ ف ٟػٍّ١بد اٌّؼذاد أ ٚأ٤ظّخ.
ِؾب٘ذح أعٙضح اٌم١بط أ ٚاٚ٤عٗ أ ٚغ١ش٘ب ِٓ
اٌّإؽشاد ٌٍزأوذ ِٓ أْ اٌغٙبص ٠ؼًّ ثؾىً فؾ١ؼ.

رؾٍ ً١اٌؼٍّ١بد

رؾٍ ً١اؽز١بعبد ِٚزطٍجبد إٌّزظ .

رؾٍ ً١إٌظُ
رم ُ١١إٌظُ

رقّ ُ١اٌزىٌٕٛٛع١ب
ٚاٌجشِغخ

ثشِغخ
رقّ ُ١اٌزىٌٕٛٛع١ب
ف١بٔخ اٌّؼذاد

رشو١ت اٌزىٌٕٛٛع١ب
ٚاٌق١بٔخ

اٌزشو١ت
ئف٩ػ
اخز١بس اٌّؼذاد

اخز١بس اٌزىٌٕٛٛع١ب،
ٚاٌشفذ ٚاٌزؾىُ

اعزىؾبف ا٤خطبء
ٚئف٩ؽٙب ٚرغشثخ
اٌّغزخذَ
اٌمذساد اٌجقش٠خ
ٚاٌغّؼ١خ ٚاٌى١ِ٩خ

اٌٛفف

اٌزؾغٚ ً١اٌزؾىُ
ِشالجخ اٌؼٍّ١خ

اعزىؾبف ا٤خطبء
ٚئف٩ؽٙب

رؾذ٠ذ أعجبة أخطبء اٌزؾغٚ ً١رؾذ٠ذ ِب ٠غت اٌم١بَ
ثٗ ؽ١بٌٙب.

لذساد اٌغّغ ٚاٌى َ٩اٌمذساد اٌّزؼٍمخ اٌّذخ٩د اٌغّؼ١خ ٚاٌؾف٠ٛخ.
اٌمذساد اٌجقش٠خ

اٌمذساد اٌّزؼٍمخ اٌّذخ٩د اٌؾغ١خ اٌجقش٠خ.

اٌّقذس )World Economic Forum, 2018,29-30( :
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مع التغيير في بيئة العمل والميام المتوقع أن يقوم بيا األفراد ،ستتغير الميارات
المطموبة ويصبح عمى األفراد ضرورة اكتساب ميارات جديدة ،لذا صنف & Aulbur
 Biggheالميارات األساسية المتعمقة بالعمل لمفئات التالية-:
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اٌمذساد اٌجذٔ١خ
 اٌمٛح اٌجذٔ١خ اٌجشاػخاٌ١ذ٠ٚخ
 اٌذلخاٌ١ذ٠ٚخ

ِٙبساد
اعزّبػ١خ
 اٌزٕغ١ك ِغا٢خشٓ٠
 اٌزوبءاٌؼبهفٟ
 اٌزفبٚك ا٦لٕبع خذِخاٌزٛعٗ
 رذس٠تٚرؼٍُ١
ا٢خشٓ٠

ِٙبساد
اٌؼٍّ١بد
 ا٨عزّبعإٌؾو
 اٌزفى١ش إٌبلذ ِشالجخ اٌزادٚا٢خشٓ٠

ِٙبساد ئداسح
اٌّٛاسد
 ئداسحاٌّٛاسد
اٌّبٌ١خ
ٚاٌّٛاسد
اٌّبد٠خ
 ئداسح ا٤فشاد -ئداسح اٌٛلذ

ِٙبساد اٌّؾزٜٛ
 اٌزؼٍُ إٌؾو رؼج١ش ؽفٟٙ لشاءح اٌفُٙ اٌزؼج١ش اٌّىزٛةا١ِ٤خ
 ِؾٛرىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد
ٚا٨رقب٨د

ِٙبساد
إٌظُ
 اٌؾىُٚفٕغ
 اٌمشاس رؾًٍ١إٌظُ

ِٙبساد
ؽً
اٌّؾى٩د
اٌّؼمذح
ؽً ِؾىٍخ
ِؼمذح

اٌزؾٍ٩١د اٌّؼشف١خ
 اٌّشٔٚخاٌّؼشف١خ
 ا٦ثذاع ا٨ؽغبطثبٌّؾىٍخ
 اٌزفى١ش اٌش٠بمٟ -اٌزقٛس اٌّمزشػ

ِٙبساد
رمٕ١خ
 ف١بٔخاٌّؼذاد
 ئف٩ػٚرؾغً١
ٚاٌزؾىُ
 اٌجشِغخ ِشالجخاٌغٛدح
 اعزىؾبفا٤خطبء
ٚئف٩ؽٙ
ا

ؽىً ()3
رقٕ١ف اٌّٙبساد ا٤عبع١خ اٌّزؼٍمخ ثبٌؼًّ
اٌّقذس )Aulbur & Bigghe, 2016, 33( :

وفي سياق الثورة الصناعية الرابعة ،وعمى الرغم من أنو من المتوقع أن

يكتسب األفراد ميارات جديدة ،إال أن المؤىبلت والميارات األساسية في التعميم التقني
والميني الحالي ستظل ميمة ويجب تحديثيا مع تطور تكنولوجيا الصناعة ،لذا يمكن

تصنيف الميارات الميمة المطموبة في أربع فئات رئيسة عمى النحو التالي-:
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اٌمذسح ػٍ ٝاٌزؼبًِ ِغ اٌج١بٔبد

اٌّ٦بَ ثزىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد ٚا٨رقب٨د

اٌمذسح ػٍِ ٝؼبٌغخ ٚرؾٍ ً١اٌج١بٔبد
ٚاٌّؼٍِٛبد اٌز ٟرُ اٌؾقٛي ػٍٙ١ب
ِٓ ا٤عٙضح.
اٌمذسح ػٍ ٝئخشاط اٌج١بٔبد اٌجقش٠خ
ٚارخبر اٌمشاساد.

اٌّؼشفخ ا٤عبع١خ ٌزىٌٕٛٛع١ب
اٌّؼٍِٛبد

اٌّٙبساد اٌؾخق١خ
اٌمذسح ػٍ ٝاٌزى١ف ٚاٌمذسح ػٍٝ
اٌزغ١١ش
فٕغ اٌمشاس
اٌؼًّ ف ٟفش٠ك
ِٙبساد اٌزٛافً
اٌزؼٍُ ِذ ٜاٌؾ١بح

اٌمذسح ػٍ ٝاعزخذاَ أعٙضح اٌىّجٛ١رش
ٚا٤عٙضح اٌزو١خ ٚاٌزفبػً ِؼٙب ِضً
اٌشٚثٛربد ٚا٤عٙضح اٌٍٛؽ١خ ِٚب ئٌٝ
رٌه.
اٌى١ف١خ (اٌذسا٠خ) اٌزمٕ١خ  /اٌفٕ١خ
رؼذد اٌزخققبد ٚاٌّؼشفخ
اٌؼبِخ ثبٌزىٌٕٛٛع١ب.
اٌّؼشفخ اٌّزخققخ ؽٛي أٔؾطخ
اٌزقٕ١غ ٚاٌؼٍّ١بد ف ٟأِ ٞىبْ.

ؽىً () 2
اٌّإ٘٩د ٚاٌّٙبساد اٌٙبِخ اٌٛاعت رٛافش٘ب ف ٟاٌزؼٍ ُ١اٌزمٕٚ ٟاٌّ ٟٕٙف ٟاٌضٛسح اٌقٕبػ١خ اٌشاثؼخ
اٌّقذس )Aulbur & Bigghe, 2016, 34-35( :

بعد االطبلع عمى األدبيات والدراسات السابقة موضع الدراسة وما أشارت اليو
الدراسة من ميارات سوق العمل المطموبة عمى ضوء الثورة الصناعية الرابعة وفق
المنتدى االقتصادي العالمي ،ووفق شبكة المعمومات المينية The Occupational
 ،)O*NET(Information Networkووفق وجية نظر Aulbur & Bigghe
أعدت الدراسة الحالية قائمة بميارات سوق العمل الواجب توافرىا لطبلب المدارس
الثانوية الفنية الصناعية عمى ضوء الثورة الصناعية الرابعة ومتطمبات تنميتيا ،ويتم
عرضيا عمى عينة من أعضاء ىيئة التدريس بكميتي التعميم الصناعي جامعة حموان،
كمية التعميم الصناعي جامعة بني سويف ،وعينة من الموجيين والمديرين بالتعميم
الثانوي الفني الصناعي بمحافظات (الفيوم ،القاىرة ،بني سويف) إلبداء أرائيم وىذا ما
ستتناولو الدراسة في شقيا الميداني.
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احملور الجالح :إجزاءات الدراسة امليداىية وحتليل وتفسري ىتائجوا
تناولت الباحثة في االطار النظري أىم مبلمح الثورة الصناعية الرابعة وانعكاساتيا
عمى التعميم الفني الصناعي ،وميارات سوق العمل الواجب توافرىا لطبلب المدارس الثانوية
الفنية الصناعية عمى ضوء الثورة الصناعية الرابعة وتنطمق من ذلك إلى أرض الواقع لموقوف
عمى مدى أىمية ميارات سوق العمل البلزمة لطبلب المدارس الثانوية الفنية الصناعية
بمصر ومتطمبات تنميتيا عمى ضوء الثورة الصناعية الرابعة.

أو ًال  :إجزاءات الدراسة امليداىية
 - 1أهداف الدراسة امليداىية
تيدف الدراسة الميدانية إلى ما يمي :
 تعرف مدى أىمية ميارات سوق العمل البلزمة لطبلب المدارس الثانوية الفنية الصناعيةبمصر من وجية نظر عينة من أعضاء ىيئة التدريس بكميتي التعميم الصناعي جامعة
حموان ،كمية التعميم الصناعي جامعة بني سويف ،وعينة من الموجيين والمديرين
بالتعميم الثانوي الفني الصناعي بمحافظات (الفيوم ،القاىرة ،بني سويف).
 الوقوف عمى متطمبات تنمية ميارات سوق العمل البلزم توافرىا لطبلب المدارس الثانويةالفنية الصناعية بمصر عمى ضوء الثورة الصناعية الرابعة من وجية نظر عينة من
أعضاء ىيئة التدريس بكميتي التعميم الصناعي جامعة حموان ،كمية التعميم الصناعي
جامعة بني سويف ،وعينة من الموجيين والمديرين بالتعميم الثانوي الفني الصناعي
بمحافظات (الفيوم ،القاىرة ،بني سويف).
وفيما يمي األسس التي بنيت عمييا قائمة ميارات سوق العمل البلزمة لطبلب
المدارس الثانوية الفنية الصناعية بمصر ومتطمبات تنميتيا عمى ضوء الثورة
الصناعية الرابعة وذلك عمى النحو التالي:
 الرجوع إلى الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت التعميم الثانوي الفني الصناعيوالثورة الصناعية الرابعة ،وميارات سوق العمل ،تم االستفادة منيا في تحديد المجاالت
والبنود.
 الوقوف عمى أىم مبلمح الثورة الصناعية الرابعة وانعكاساتيا عمى التعميم الفنيالصناعي ،وىذا ما تناولو المحور األول من الدراسة .
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 تعرف ميارات سوق العمل الواجب توافرىا لطبلب المدارس الثانوية الفنية الصناعية عمىضوء الثورة الصناعية الرابعة ،وىذا ما تناولو المحور الثاني من الدراسة .
 أراء عينة من أعضاء ىيئة التدريس بكميتي التعميم الصناعي جامعة حموان ،كمية التعميمالصناعي جامعة بني سويف ،وعينة من الموجيين والمديرين بالتعميم الثانوي الفني
الصناعي بمحافظات (الفيوم ،القاىرة ،بني سويف) حول مدى أىمية ميارات سوق
العمل البلزمة لطبلب المدارس الثانوية الفنية الصناعية بمصر ومتطمبات تنميتيا عمى
ضوء الثورة الصناعية الرابعة ،وىذا ما تناولو المحور الثالث من الدراسة .

 - 2أداة الدراسة :
االستباىة :
استخدمت الدراسة االستبانة تتكون من محورين ىما :
 المحور األول :مدى أىمية ميارات سوق العمل البلزمة لطبلب المدارس الثانوية الفنيةالصناعية بمصر.
 المحور الثاني :مدى أىمية متطمبات تنمية ميارات سوق العمل البلزم توافرىا لطبلبالمدارس الثانوية الفنية الصناعية بمصر عمى ضوء الثورة الصناعية الرابعة.
ويندرج تحت كل محور عدة عبارات فرعية وفي نياية كل محور سؤال مفتوح عن أي
مبلحظات أخرى يمكن إضافتيا .وروعي أن تكون اإلجابة عن عبارات االستبانة بوضع
عبلمة ( )أمام كل ميارة في المستوى المناسب من مستويات اإلجابة .
وتتخذ الباحثة مقياس تقدير من ثبلثة مستويات (ميم بدرجة كبيرة  ،ميم بدرجة
متوسطة  ،غير ميم).

صدم االستباىة
يقصد بالصدق أن تقيس األداة ما وضعت لقياسو فبل تقيس شيئا غيره أو باإلضافة
إليو ،لذا قامت الباحثة بعرض االستبانة عمى السادة المحكمين من الخبراء والمتخصصين
في مجال التربية (انظر ممحق ( ،)) 6لمتأكد من مدى مبلئمة االستبانة لمغرض التي
وضعت من أجمو ،ومدى وضوح العبارات وسبلمة صياغتيا ،ومدى انتمائيا لمحاور
االستبانة ،وابداء الرأي بالتعديل أو الحذف أو اإلضافة.
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وبعد إجراء التعديبلت المقترحة من السادة المحكمين بتعديل بعض العبارات  ،واضافة
بعضيا وحذف أخرى أصبحت االستبانة في صورتيا النيائية (انظر ممحق ( ))8واشتممت
عمى محورين عمى النحو التالي :
المحور األول  :مدى أىمية ميارات سوق العمل البلزمة لطبلب المدارس الثانوية الفنية
الصناعية بمصر من وجية نظر عينة من أعضاء ىيئة التدريس بكميتي التعميم الصناعي
جامعة حموان ،كمية التعميم الصناعي جامعة بني سويف ،وعينة من الموجيين والمديرين
بالتعميم الثانوي الفني الصناعي بمحافظات (الفيوم ،القاىرة ،بني سويف) ويتضمن ()4
مجاالت رئيسة تتضمن ( )84ميارة فرعية عمى النحو التالي :
 الميارات الشخصية وتتضمن ( )61ميارة فرعية . الميارات التقنية وتشمل ( )64ميارة فرعية . الميارات االجتماعية ويحتوى عمى ( )61ميارة فرعية . ميارات إدارة الموارد وتتضمن ( )66ميارة فرعية.المحور الثاني  :مدى أىمية متطمبات تنمية ميارات سوق العمل البلزم توافرىا لطبلب
المدارس الثانوية الفنية الصناعية بمصر عمى ضوء الثورة الصناعية الرابعة من وجية
نظر عينة من أعضاء ىيئة التدريس بكميتي التعميم الصناعي جامعة حموان ،كمية التعميم
الصناعي جامعة بني سويف ،وعينة من الموجيين والمديرين بالتعميم الثانوي الفني
الصناعي بمحافظات (الفيوم ،القاىرة ،بني سويف) .ويتضمن ( )18متطمباً.

ثبات االستباىة :
تم حساب معامل ثبات االستبانة من خبلل استخدام معامل ألفا كرونباخ عمى برنامج
 ،SPSSحيث بمغ معامل ثبات االستبانة الخاصة الواقع الحالي مدى أىمية ميارات سوق
العمل البلزمة لطبلب المدارس الثانوية الفنية الصناعية بمصر ( ،)1.481مما يشير إلى
تمتع األداة بمعامل ثبات عالي مما يطمئن إلى استخدام أداة الدراسة .

عيية الدراسة :
وصل اجمالي أفراد عينة الدراسة ( )23فرداً موزعين عمى النحو التالي ( )63من

أعضاء ىيئة التدريس بكميتي التعميم الصناعي جامعة حموان ،كمية التعميم الصناعي جامعة
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بني سويف ،و( )11من الموجيين والمديرين بالتعميم الثانوي الفني الصناعي بمحافظات
(الفيوم ،القاىرة ،بني سويف).

تطبيل االستباىة :
بعد الحصول عمى التصريحات والموافقات اإلدارية الخاصة بتطبيق االستبانة من
الجيات المعنية ،تم تطبيق االستبانة عمى عينة من أعضاء ىيئة التدريس بكميتي التعميم
الص ناعي جامعة حموان ،كمية التعميم الصناعي جامعة بني سويف ،وعينة من الموجيين
والمديرين بالتعميم الثانوي الفني الصناعي بمحافظات (الفيوم ،القاىرة ،بني سويف) تم
استبعاد ( )62استبانة ألن بياناتيا غير مكتممة ليصبح إجمالي االستبانات الصحيحة ()16
استبانو .

املعاجلة اإلحصائية:
قامت الباحثة بإجراء المعالجة اإلحصائية لمبيانات من خبلل استخدام برنامج الحزم
اإلحصائية لمعموم االجتماعية (  ) SPSSحيث استخدمت الباحثة أساليب المعالجة
اإلحصائية التالية :
 التك اررات والنسب المئوية  :لتحديد استجاباتيم حول كل ميارة من عبارات االستبانةوالنسبة المئوية ليذه التك اررات .
 المتوسط المرجح  :لتعرف ترتيب العبارات وفقا ألىميتيا . االنحراف المعياري  :لقياس مدى التشتت في إجابات العينة إزاء كل ميارة منعبارات االستبانة .

ثاىياً  :حتليل اليتائج وتفسريها
 -6نتائج المحور األول وتفسيرىا  :مدى أىمية ميارات سوق العمل البلزمة لطبلب المدارس
الثانوية الفنية الصناعية بمصر من وجية نظر عينة من أعضاء ىيئة التدريس بكميتي
التعميم الص ناعي جامعة حموان ،كمية التعميم الصناعي جامعة بني سويف ،وعينة من
الموجيين والمديرين بالتعميم الثانوي الفني الصناعي بمحافظات (الفيوم ،القاىرة ،بني
سويف) ويتضمن ( )4مجاالت رئيسة تتضمن ( )84ميارة فرعية  ،وفيما يمي نتائج كل
مجال من المجاالت عمى النحو التالي :
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اجملال األول  :املوارات الشخصية (املزوىة ،التفهري اليكدي والتحليل ،موارات التواصل  ،التعله
مدى احلياة ،صيع الكزار ،اإلبداع واألصالة واملبادرة)
عذٚي () 2
اٌّٙبساد اٌؾخق١خ (اٌّشٔٚخ ،اٌزفى١ش إٌمذٚ ٞاٌزؾٍِٙ ،ً١بساد اٌزٛافً  ،اٌزؼٍُ ِذ ٜاٌؾ١بح ،فٕغ
اٌمشاس ،ا٦ثذاع ٚا٤فبٌخ ٚاٌّجبدسح).

اٌّٙبساد

2

4

3

2

2

2

7

2

٠قُّ اٌّؼٍُ أ٤ؾطخ اٌزٟ
رز١ؼ ٌٍط٩ة فشفب ً ٌٍزفى١ش فٟ
اٌّؾى٩د اٌ١ِٛ١خ ثطش٠مخ
ػٍّ١خ.
ُ٠ز١ؼ اٌّؼٍُ ٌٍطبٌت فشفب ً
ٌٍزفى١ش ف ٟهشق ٚثذائً
ٌٍزؼبًِ ِغ اٌمنب٠ب ٚاٌّؾى٩د
ٚاخز١بس أ٤غت ِٕٙب.
رؾشن ئداسح اٌّذسعخ اٌطبٌت
ف ٟارخبر اٌمشاساد اٌّغإٌٚخ
اٌز ٟرإصش ف ٟؽ١برٗ ٚؽ١بح
ا٢خشٚ ٓ٠اٌج١ئخ اٌز٠ ٟؼ١ؼ
فٙ١ب.
رؾشؿ ئداسح اٌّذسعخ ػٍٝ
ثؾمٛلٗ
اٌطبٌت
رٛػ١خ
ٚٚاعجبرٗ ٚمشٚسح اٌّٛاصٔخ
ثّٕٙ١ب.
رؾغغ ل١بدح اٌّذسعخ اٌطبٌت
ػٍ ٝرمذِ ُ٠جبدساد ف ّؼبٌخ ٌؾً
اٌّؾى٩د اٌّذسع١خ.
رؾغغ ا٦داسح اٌّذسع١خ
اٌّغبثمبد اٌؾشح ث ٓ١فقٛي
ا٤فىبس
ٌزمذُ٠
اٌّذسعخ
ا٤فٍ١خ.
 ّٟٕ٠اٌّؼٍُ ٌذ ٜاٌطبٌت
ِىٔٛبد اٌزفى١ش ا٦ثذاػٟ
(اٌط٩لخ ٚاٌّشٔٚخ ٚا٤فبٌخ)
ِٓ خ٩ي اعزشار١غ١بد ِزٕٛػخ
اٌزٕ٘،ٟ
وـ(اٌؼقف
ا٨عزمقبء ،ؽً اٌّؾى٩د،
ا٤عئٍخ ِفزٛؽخ إٌٙب٠خ )...
٠قُّ اٌّؼٍُ أ٤ؾطخ اٌزؼٍ١ّ١خ
اٌز ٟرٌّٕ ٟذ ٜاٌطبٌت ِٙبساد
(ِؼشفخ
إٌبلذ
اٌزفى١ش

دسعخ ا١ّ٘٤خ
ِ ُٙثذسعخ
ِ ُٙثذسعخ وج١شح
ِزٛعطخ
%
ن
%
ن

غ١ش ُِٙ
ن %

اٌّزٛعو
اٌّشعؼ

أ٨ؾشا
ف
اٌّؼ١بسٞ

22

222

-

-

-

-

3

2

22

222

-

-

-

-

3

2

22

222

-

-

-

-

3

2

22

222

-

-

-

-

3

2

22

22.74

4

3.47

-

-

4.22

2.272

22

222

-

-

-

-

3

2

22

222

-

-

-

-

3

2

22

23.2

22

22.32

-

-

4.23

2.374
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اٌّٙبساد

2

22

22

24

23

22

22

22

ا٨فزشامبد ٚاٌزفغ١ش ٚاٌزمُ٠ٛ
ٚا٨عزٕجبه ٚا٨عزٕزبط) ثؾىً
ػٍّ.ٟ
٠ذسة اٌّؼٍُ اٌطبٌت ػٍٝ
اٌزأٔ ٟف ٟئفذاس اٌؾىُ ػٍٝ
ا٤فىبس ٚٚعٙبد إٌظش.
ػٍٝ
اٌط٩ة
رؾغ١غ
ٚاعزخذاَ
ا٨عزىؾبف
اٌّخزجشاد ٚعّغ اٌّؼٍِٛبد
ِ١ذأ١ب ً
٠غزضّش اٌّؼٍُ إٌمبػ اٌقفٟ
ٚاٌذفبع ػٓ ٚعٙبد إٌظش
ٌزّٕ١خ ِٙبساد اٌزفى١ش ٌذٜ
اٌطبٌت.
٠ذسة اٌّؼٍُ اٌز١ِ٩ز ػٍٝ
اٌزأًِ إٌبلذ ف ٟخجشاد
ٚػٍّ١بد اٌزؼٍُ ٌ١غزّش فٟ
ػٍّ١خ اٌزؼٍُ.
رذس٠ت اٌط٩ة ػٍ ٝرمذُ٠
اٌؾغظ ٚاٌجشاِ٘ ٓ١مٕؼخ
ٚٚالؼ١خ ٌ٣ساء اٌّمزشؽخ ٌذػُ
اٌزٛافً اٌفؼبي.
رذس٠ت اٌط٩ة ػٍ ٝاخز١بس
اٌٛلذ ٚاٌّىبْ إٌّبعت
٦عشاء ػٍّ١خ اٌزٛافً ٌنّبْ
ٔغبػ اٌزٛافً.
ٛ٠فش اٌّؼٍُ ث١ئخ فف١خ إِٓخ
رغبػذ اٌطبٌت ػٍ ٝئثذاء
ثؾش٠خ
ٔٚمذ٘ب
ا٢ساء
ِٛٚمٛػ١خ.
داػّخ
لنب٠ب
هشػ
ٌٍّٕٙظ اٌذساعٌ ٟفزؼ إٌمبػ
اٌفىش ِٓ ٞأعً رّٕ١خ اٌزفى١ش
ٍِٚىخ ا٦ثذاع.

عدد مايو-ج5251 )52( -1م
دسعخ ا١ّ٘٤خ
ِ ُٙثذسعخ
ِ ُٙثذسعخ وج١شح
ِزٛعطخ
%
ن
%
ن

غ١ش ُِٙ
ن %

اٌّزٛعو
اٌّشعؼ

أ٨ؾشا
ف
اٌّؼ١بسٞ

22

222

-

-

-

-

3

2

23

22.22

2

23.22

-

-

4.22

2.322

22

22.32

2

2.23

-

-

4.22

2.242

22

22.32

2

2.23

-

-

4.22

2.242

22

222

-

-

-

-

3

2

22

22.74

4

3.47

-

-

4.22

2.272

22

222

-

-

-

-

3

2

22

222

-

-

-

-

3

2

يتضح من الجدول السابق ارتفاع نسبة األىمية عمى الميارات الشخصية (المرونة ،التفكير
النقدي والتحميل ،ميارات التواصل  ،التعمم مدى الحياة ،صنع القرار ،اإلبداع واألصالة
والمبادرة) حيث وصمت نسبة األىمية ( )%611بمتوسط مرجح قدره ( )1في معظم الميارات
)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 322 -

عدد مايو-ج5251 )52( -1م

مهارات سوق العمل ...

الشخصية  ،في حين حصمت الميارات التالية عمى نسبة أقل في درجة األىمية وذلك عمى
النحو التالي:
حصمت الميارة " تشجيع الطبلب عمى االستكشاف واستخدام المختبرات وجمع
المعمومات ميدانياً " عمى نسبة أىمية " " % 31.33بمتوسط مرجح قدرة ( )8.31وقد يعزى
ذلك إلى قمة االىتمام بالمعامل ،ونقص االمكانات المتاحة بالمدارس الثانوية الفنية الصناعية
وتتفق تمك النتيجة مع دراسة (عادل السعدي نصر )8116،والذي أشار إلى وجود قصور
عام في التدريبات العممية والتجييزات المعدة لو بالمدارس الثانوية الصناعية .
أما الميارة " يصمم المعمم األنشطة التعميمية التي تنمي لدى الطالب ميارات التفكير
الناقد (معرفة االفتراضات والتفسير والتقويم واالستنباط واالستنتاج) بشكل عممي" عمى نسبة
أىمية " "%31.1بمتوسط مرجح قدره وقد يعزى ذلك ضعف رغبة المعممين في التجديد ،وقمة
تشجيع المديرين لممعممين المبدعين وتتفق تمك النتيجة مع دراسة (حسنية حسين عبد
الرحمن )8113 ،والتي أكدت عمى أن مناىج التعميم الثانوي الصناعي ال تدعم االبتكار
واإلبداع.

اجملال الجاىي :املوارات التكيية (صياىة املعدات ،مزاقبة اجلودة ،استهشاف األخطاء وإصالحوا ،حل
املشهالت املعكدة ،وحتليل اليظه وتكيينوا)
عذٚي ()2
اٌّٙبساد اٌزمٕ١خ (ف١بٔخ اٌّؼذادِ ،شالجخ اٌغٛدح ،اعزىؾبف ا٤خطبء ٚئف٩ؽٙب ،ؽً اٌّؾى٩د
اٌّؼمذحٚ ،رؾٍ ً١إٌظُ ٚرمّٙ١١ب)
اٌّٙبساد

2

4

3

٠ؾغغ اٌّؼٍُ اٌط٩ة ػٍ ٝرؾذ٠ذ
عّ١غ ػٍّ١بد اٌق١بٔخ ِٓ ٚالغ
قٕغ
رؼٍّ١بد اٌّٛسد أ ٚاٌّ ّ
اٌّٛعٛدح ف ٟوزبٌٛعبد اٌق١بٔخ .
٠ؾغغ اٌّؼٍُ اٌط٩ة ػٍٔ ٝمذ
اٌّشاعغ ٚاٌّقبدس اٌشلّ١خ
ٚا٦ػ١ِ٩خ اٌز٠ ٟغزخذِٙب ف ٟؽً
اٌّؾىٍخ.
ٛ٠عٗ اٌّؼٍُ اٌطبٌت ٔؾ ٛا٤دٚاد
اٌزمٕ١خ اٌز ٟرغبػذٖ ػٍ ٝرىبًِ
اٌّؼٍِٛبد ِضً اٌّخططبد

دسعخ ا١ّ٘٤خ
ِ ُٙثذسعخ
وج١شح
%
ن

ِ ُٙثذسعخ
ِزٛعطخ
%
ن

غ١ش
ُِٙ
ن %

اٌّزٛعو
اٌّشعؼ

أ٨ؾشاف
اٌّؼ١بسٞ

22

222

-

-

-

-

3

2

22

222

-

-

-

-

3

2

22

222

-

-

-

-

3

2
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اٌّٙبساد

2
2
2
7
2
2

22

22
24
23

22

ٚاٌغذاٚي...اٌخ.
٠ز١ؼ اٌّؼٍُ ٌٍطبٌت فشفب ٨عزخذاَ
اٌّؼٍِٛبد ٔ٦زبط أفىبس عذ٠ذح ِٓ
خ٩ي رى١١فٙب أ ٚرطج١مٙب.
٠ذسة اٌّؼٍُ اٌطبٌت ػٍ ٝو١ف١خ
اعزخذاَ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚرٛظ١فٙب فٟ
ػٍّ١بد اٌزؼٍُ.
رذس٠ت اٌط٩ة ػٍ ٝرٕظ ُ١ا٤فىبس
ثؾىً ِزغٍغً ٌزغ ً١ٙؽً أٞ
ِؾىٍخ.
٠غبػذ اٌّؼٍُ اٌط٩ة ػٍ ٝرغضئخ
اٌّؾىٍخ ٚاٌؼًّ ػٍ ٝرؾٍٍٙ١ب ئٌٝ
ِىٔٛبد أوضش ثغبهخ .
رذس٠ت اٌط٩ة ػٍ ٝاٌىؾف ػٓ
ٔمبه اٌنؼف ف ٟأٔ ٞظبَ لبئُ.
رذس٠ت اٌط٩ة ػٍ ٝاٌزأوذ ِٓ خٍٛ
إٌّزظ ِٓ ػٛ١ة إٌّبٌٚخ أ ٚعٛء
اٌزخض. ٓ٠
ُ٠غ ُٙاٌّمشس اٌذساع ٟف ٟثٕبء
ِٙبسح ؽً اٌّؾى٩د مّٓ اٌج١ئخ
ا٨عزّبػ١خ ٌٍطبٌت ؽزٕ٠ ٝؾغً
ثمنب٠ب ِغزّؼٗ ٚٚهٕٗ ٚاٌؼبٌُ ِٓ
ؽ.ٌٗٛ
٠ؾغغ اٌّؼٍُ ػٍ ٝرٕظ ُ١أػّبي
اٌق١بٔخ ٚرٛص٠غ اٌّغإ١ٌٚبد .
رّٕ١خ لذسح اٌط٩ة ػٍ ٝرؾذ٠ذ
ا٨٢د ٚا٤عٙضح اٌّشاد ف١بٔزٙب.
رّٕ١خ ِٙبسح ا٨رقبي ثب٦داساد
اٌفٕ١خ ٚاٌّبٌ١خ ٚؽغبثبد اٌزىبٌ١ف
ٚاٌّشاعؼخ اٌذاخٍ١خ ٚغ١ش٘ب ِٓ
ا٦داساد ا٤خش ٜاٌّؼٕ١خ ثبٌغٛدح.
ؽشؿ اٌّؼٍُ ػٍ ٝاٌزأوذ ِٓ ِذٜ
رٛافك إٌّزغبد اٌزبِخ اٌقٕغ ِغ
اٌّٛاففبد اٌّطٍٛثخ.

عدد مايو-ج5251 )52( -1م
دسعخ ا١ّ٘٤خ
ِ ُٙثذسعخ
وج١شح
%
ن

ِ ُٙثذسعخ
ِزٛعطخ
%
ن

غ١ش
ُِٙ
ن %

اٌّزٛعو
اٌّشعؼ

أ٨ؾشاف
اٌّؼ١بسٞ

22

222

-

-

-

-

3

2

22

222

-

-

-

-

3

2

22

222

-

-

-

-

3

2

22

222

-

-

-

-

3

2

22

222

-

-

-

-

3

2

22

222

-

-

-

-

3

2

22

222

-

-

-

-

3

2

22

222

-

-

-

-

3

2

22

222

-

-

-

-

3

2

22

222

-

-

-

-

3

2

22

222

-

-

-

-

3

2

يتضح من الجدول السابق ارتفاع نسبة األىمية عمى الميارات التقنية (صيانة
المعدات ،مراقبة الجودة ،استكشاف األخطاء واصبلحيا ،حل المشكبلت المعقدة ،وتحميل النظم
وتقييميا) حيث وصمت نسبة األىمية ( )%611بمتوسط مرجح قدره ( )1في جميع الميارات،
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ويتفق ذلك مع نتيجة دراسة كبل من
دراسة

)8164( Teng, Pahlevansharif & Turner

 )8162( Bonciuوالبلتي أكدتا عمى أىمية الميارات التقنية في إعداد الطبلب

لسوق العمل.

اجملال الجالح :املوارات االجتناعية (الكيادة والتأثري االجتناعي ،العنل يف فزيل ،الذناء
العاطفي ،التفاوض واإلقياع)
عذٚي ( )2
اٌّٙبساد ا٨عزّبػ١خ (اٌم١بدح ٚاٌزأص١ش ا٨عزّبػ ،ٟاٌؼًّ ف ٟفش٠ك ،اٌزوبء اٌؼبهف ،ٟاٌزفبٚك ٚا٦لٕبع)
اٌّٙبساد

2

4

3
2
2
2

7

2

٠غبػذ اٌّؼٍُ اٌطبٌت ػٍٝ
اٌزؼشف ػٍ ٝا٤دٚاس اٌّخزٍفخ
اٌز٠ ٟغزط١غ اٌم١بَ ثٙب داخً
اٌفش٠ك.
رٛعٗ أ٤ؾطخ اٌّذسع١خ
اٌطبٌت ٔؾ ٛاؽزشاَ ا٢ساء
اٌّخزٍفخ ٚرمذ٠ش ا٨خز٩فبد
اٌضمبف١خ.
رذسة أ٤ؾطخ اٌقف١خ اٌطبٌت
ػٍ ٝو١ف١خ ئداسح إٌضاػبد
ٚاٌزفبٚك ِغ ا٢خش ٓ٠داخً
اٌفشق اٌّخزٍفخ.
رؾشن ئداسح اٌّذسعخ اٌط٩ة
فٌ ٟغبْ ِذسع١خ ٚه٩ث١خ
رٌّٕ ٟذِٙ ُٙ٠بسح اٌم١بدح.
٠غزخذَ اٌّؼٍُ إٌّزعخ اٌؾ١خ
أِبَ اٌط٩ة ٌزّٕ١خ ِٙبساد
اٌم١بدح ٌذ.ُٙ٠
رؾشن ل١بدح اٌّذسعخ اٌط٩ة
ٌٔ٥ؾطخ
اٌزخط١و
فٟ
اٌّذسع١خ اٌّخزٍفخ.
 ّٟٕ٠اٌّؼٍُ ٌذ ٜاٌط٩ة
ِٙبسح اٌزخط١و ف ٟاٌّؾبس٠غ
اٌّخزٍفخ (اٌّذسع١خ ٚاٌؼٍّ١خ
ٚاٌّبٌ١خ).
٠ذسة اٌّؼٍُ اٌطبٌت ػٍٝ
ِٙبساد اٌم١بدح ثؾىً ػٍّٟ
ِٓ خ٩ي فشق اٌؼًّ داخً
اٌفقً.

دسعخ ا١ّ٘٤خ
ِ ُٙثذسعخ
ِ ُٙثذسعخ وج١شح
ِزٛعطخ
%
ن
%
ن

غ١ش ُِٙ
ن

اٌّزٛعو
اٌّشعؼ

أ٨ؾشاف
اٌّؼ١بسٞ

%
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-

-

-

3

2
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-

3

2
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-
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2
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3

2
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اٌّٙبساد

2

22

22

24

23

رغبػذ أ٤ؾطخ اٌّذسع١خ
اٌطبٌت ػٍ ٝاٌزؼج١ش ػٓ
أفىبسٖ ِٓ خ٩ي رط٠ٛش
ِٙبساد اٌزٛافً اٌف ّؼبي
(اٌٍفظٚ ٟغ١ش اٌٍفظ )ٟفٟ
ع١بلبد ِخزٍفخ.
٠ذسة اٌّؼٍُ اٌطبٌت ػٍٝ
اٌزٛافً ٚاٌؼًّ اٌغّبػٟ
داخً اٌفقً ٚخبسعٗ ِٓ
خ٩ي ٚعبئً رمٕ١خ ٚئػ١ِ٩خ
ِزؼذدح.
رّٕ١خ اٌؾخق١خ اٌّزىبٍِخ
اٌمبدسح ػٍ ٝاٌزؼبِ ْٚغ
ا٢خشٚ ٓ٠رمجً سغجبد
ا٢خش.ٓ٠
رّٕ١خ لذسح اٌط٩ة ػٍ ٝرٕظُ١
أفؼب٨رٚ ُٙاٌزؾىُ فٙ١بٚ ،فُٙ
أ٨فؼب٨د
ٚساء
ِب
ٚاٌّؾبػش.
٠ذسة اٌّؼٍُ اٌطبٌت ػٍٝ
اٌؼٍّ١خ
أ٘ذاف
رؾذ٠ذ
اٌزفبٚم١خ ثٛمٛػ.
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دسعخ ا١ّ٘٤خ
ِ ُٙثذسعخ
ِ ُٙثذسعخ وج١شح
ِزٛعطخ
%
ن
%
ن

غ١ش ُِٙ
ن

اٌّزٛعو
اٌّشعؼ

أ٨ؾشاف
اٌّؼ١بسٞ
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اجملال الزابع :موارات إدارة املوارد ( إدارة املوارد املادية واملالية ،إدارة الوقت  ،إدارة األفزاد)
عذٚي ( )7
ِٙبساد ئداسح اٌّٛاسد ( ئداسح اٌّٛاسد اٌّبد٠خ ٚاٌّبٌ١خ ،ئداسح اٌٛلذ  ،ئداسح ا٤فشاد)
اٌّٙبساد
رٛفش ئداسح اٌّذسعخ اِ٦ىبٔبد
اٌ٩صِخ ٌزؾ ً٠ٛا٤فىبس ا٤فٍ١خ
ئٌِٕ ٝزغبد ٍِّٛعخ.
اٌزمٕ١بد
اٌّؼٍُ
ٛ٠ظف
ٚا٨عزشار١غ١بد اٌّخزٍفخ اٌزٟ
رز١ؼ ٌٍطبٌت رؼٍُ و١ف١خ اٌزؼٍُ.
ٛ٠عٗ اٌّؼٍُ اٌطبٌت ٔؾ ٛرمذ٠ش
اٌّغبّ٘بد اٌفشد٠خ اٌز٠ ٟمذِٙب
وً ػن ٛداخً اٌفش٠ك.
 ّٟٕ٠اٌّؼٍُ ِٙبساد اٌط٩ة ؽٛي
ٌٍّٛاسد
اِ٤ضً
ا٨عزخذاَ
ٚاِ٦ىبٔبد اٌّزبؽخ ثّب ٠ؾمك
وفبءح ا٤داء.
 ّٟٕ٠اٌّؼٍُ ِٙبساد اٌط٩ة ؽٛي
ؽً اٌقشاػبد ٚإٌّبصػبد ثٓ١
ا٤فشاد ٚاٌّغّٛػبد.
رٛفش اٌّذسعخ ٌٍطبٌت اٌج١ئخ
اٌزمٕ١خ اٌز ٟرّىٕٗ ِٓ اٌٛفٛي
ئٌ ٝاٌّؼٍِٛبد ثىفبءح(اٌٛلذ)،
ٚفبػٍ١خ(اٌّقبدس).
٠ؾشؿ اٌّؼٍُ ػٍ ٝثٕبء ع ٛاٌؼًّ
اٌّ٩ئُ ثّب ٠ؼضص اٌشٚػ اٌّؼٕ٠ٛخ
ٌٍؼبٍِ.ٓ١
إٌّبلؾخ
اٌّؼٍُ
٠ٚؾغغ
اٌقش٠ؾخٚ ،اٌزؼج١ش اٌقش٠ؼ ػٓ
ا٢ساء ٚا٤فىبس.

2
4

3
2

2

2

7
2

رٛفش اٌٛصاسح ا٨ؽز١بعبد اٌّبد٠خ
ٚاٌجؾش٠خ ٌذِظ اٌزىٌٕٛٛع١ب فٟ
رؼٍ ُ١اٌّٙبساد ِٓ خ٩ي إٌّٙظ.

2

22

22

ٛ٠ظف اٌّؼٍُ هشق رؼٍُ أفٍ١خ
ِضً (ا٨عزمقبء ٚاٌّؾبس٠غ ٚؽً
اٌّؾى٩د ٚاٌزؼٍُ اٌزؾبسوٟ
...اٌخ) اٌز ٟرٌّٕ ٟذ ٜاٌط٩ة
ِٙبساد عٛق اٌؼًّ.
٠ذسة اٌّؼٍُ اٌط٩ة ػٍ ٝئػذاد
٨ئؾخ داخٍ١خ خبفخ ٦داسح اٌزاد
ِغ اٌٛلذ.

دسعخ ا١ّ٘٤خ
ِ ُٙثذسعخ
ِ ُٙثذسعخ
ِزٛعطخ
وج١شح
%
ن
%
ن

غ١ش ُِٙ

اٌّزٛعو
اٌّشعؼ

أ٨ؾشاف
اٌّؼ١بسٞ
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يتضح من الجدول السابق ارتفاع نسبة األىمية عمى ميارات إدارة الموارد ( إدارة الموارد
المادية والمالية ،إدارة الوقت ،إدارة األفراد) حيث وصمت نسبة األىمية ( )%611بمتوسط مرجح قدره

( )1في معظم

الميارات.

 -8نتائج المحور الثاني وتفسيرىا :متطمبات تنمية ميارات سوق العمل البلزم توافرىا لطبلب
المدارس الثانوية الفنية الصناعية عمى ضوء الثورة الصناعية الرابعة
عذٚي ()2
ِزطٍجبد رّٕ١خ ِٙبساد عٛق اٌؼًّ اٌ٩صَ رٛافش٘ب ٌط٩ة اٌّذاسط اٌضبٔ٠ٛخ اٌفٕ١خ اٌقٕبػ١خ ػٍ ٝمٛء اٌضٛسح
اٌقٕبػ١خ اٌشاثؼخ

اٌؼجبساد

2

4

3

2

2

2

ئػبدح إٌظش ف ٟأ٘ذاف اٌضبٔٞٛ
اٌفٕ ٟاٌقٕبػ١ٌ ٟزنّٓ رّٕ١خ
ِٙبساد عٛق اٌؼًّ ٌٍط٩ة فٟ
مٛء ػبٌُ عش٠غ اٌزغ١ش.
اعزؾذاس ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼٍُ١
ٚاٌزؼٍ ُ١اٌفٕ ٟرخققبد عذ٠ذح
رزّؾٛس ؽٛي اٌّ ٓٙاٌّؼمذح ٚاٌزٟ
٠غٍت ػٍٙ١ب اٌطبثغ اٌذٌ ٌٟٚزّىٓ١
اٌخش٠غ ِٓ ٓ١اٌزٕمً ث ٓ١عٛق
اٌؼًّ اٌّقشٚ ٞاٌذ.ٌٟٚ
ٌٍزٛف١ف
اٌّغزّش
اٌزؾذ٠ش
اٌٛظ١ف ٌّٓٙ ٟعٛق اٌؼًّ
اٌّقش ٞف ٟمٛء اٌزغ١ش ف ٟهج١ؼخ
اٌِّٚ ٓٙزطٍجبرٙب اٌّزغ١شح ٚاٌزمغُ١
اٌذ ٌٟٚاٌغذ٠ذ ٌٍؼًّ.
رٛافش ل١بداد ئداس٠خ ػٍ ٝلٕبػخ
ثنشٚسح ِٛاوجخ اٌؼقش ٚا٘٨زّبَ
ثّٙبساد عٛق اٌؼًّ .
رؾغ١غ اٌمطبع اٌخبؿ ػٍٝ
اٌّؾبسوخ ف ٟرمذ ُ٠ثشاِظ اٌزؼٍُ١
اٌفٕ ،ٟثب٦مبفخ ئٌ ٝل١بَ ػذد ِٓ
اٌؾشوبد ٚاٌّقبٔغ ثزٕظ ُ١دٚساد
رذس٠ج١خ ثٙذف عؼً اٌّؼبسف
ٚاٌّٙبساد اٌّ١ٕٙخ ِزقٍخ ثٛالغ
اٌؼًّ.
ثٕبء فٍغفخ رشث٠ٛخ رذػُ رىبًِ رؼٍُ
ٚرؼٍِٙ ُ١بساد عٛق اٌؼًّ ػٍٝ
مٛء اٌضٛسح اٌقٕبػ١خ اٌشاثؼخ.

دسعخ ا١ّ٘٤خ
ُِٙ
ثذسعخ
ِ ُٙثذسعخ وج١شح
ِزٛعطخ
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اٌؼجبساد

7
2

2

22

22

24
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22

رنِّٙ ٓ١بساد عٛق اٌؼًّ ػٍٝ
مٛء اٌضٛسح اٌقٕبػ١خ اٌشاثؼخ
مّٓ أ٘ذاف إٌّٙظ ف ٟاٌزؼٍُ١
اٌضبٔ ٞٛاٌفٕ ٟاٌقٕبػ.ٟ
اٌزٛافك اٌم ٞٛث ٓ١سؤ٠خ اٌّذسعخ
ٚأ٘ذافٙب ِغ ثشاِغٙب ِّٚبسعبرٙب.
رؾى ً١فشق ػًّ ل١بد٠خ ػٍٝ
ِغز ٜٛا٦داسح اٌزؼٍ١ّ١خ ٌّزبثؼخ
اٌغٛٙد اٌّجزٌٚخ ف ٟعج ً١رّٕ١خ
ِٙبساد عٛق اٌؼًّ ػٍ ٝمٛء
اٌضٛسح اٌقٕبػ١خ اٌشاثؼخ ٌذ ٜه٩ة
اٌّذاسط اٌضبٔ٠ٛخ اٌفٕ١خ اٌقٕبػ١خ
اٌزبثؼخ ٌ٧داسح اٌزؼٍ١ّ١خ.
اٌزأو١ذ ػٍ ٝاٌّشٔٚخ ف ٟاٌؼًّ ثٓ١
ألغبَ اٌٛصاسح ٚاٌّذسعخ ثّب ٠ىفٟ
ٌزغ ً١ٙاٌزغ١١ش ٚاٌؼًّ ػجش إٌّب٘ظ
اٌذساع١خ.
رؾذ٠ذ اعزشار١غ١بد ٌٍشثو اٌٛص١ك
ثِ ٓ١ب ٠زُ رؼٍّٗ داخً اٌّذسعخ
ٚخبسعٙب ثؾ١ش رى ْٛاٌّٙبساد
ٚص١مخ اٌقٍخ ثأؽ١بء ِّٚبسعبد
ٚل ُ١اٌطبٌت.
رفؼٔ ً١ظبَ عذ٠ذ ٌٍؾٛوّخ ٠ؼىظ
ِغز ٜٛرمذَ اٌّذسعخ ف ٟرّٕ١خ
ِٙبساد عٛق اٌؼًّ ػٍ ٝمٛء
اٌضٛسح اٌقٕبػ١خ اٌشاثؼخ ٌذٜ
اٌطبٌت.
ئصاٌخ اٌؾٛاعض ث ٓ١اٌّذسعخ ٚاٌج١ئخ
اٌّؾٍ١خ ثؾ١ش رقجؼ اٌّذسعخ
ِؼّ١ِٚ ً٩ذأب ً ٌزذس٠ت اٌط٩ة ػٍٝ
ِٙبساد عٛق اٌؼًّ ػٍ ٝمٛء
اٌضٛسح اٌقٕبػ١خ اٌشاثؼخ ثؾشاوخ
وبفخ أه١بف اٌّغزّغ اٌّؾٍ.ٟ
اٌؾشاوخ ِغ ِغزّغ ا٤ػّبي
ٚاٌّإعغبد ٌٍّغبػذح ف ٟرٕف١ز
ِٙبساد عٛق اٌؼًّ ػٍ ٝمٛء
اٌضٛسح اٌقٕبػ١خ اٌشاثؼخ ٚرض٠ٚذ
اٌط٩ة ثفشفخ ٌٍؼًّ ٚاٌزؼٍُ خبسط
اٌفقٛي اٌذساع١خ.

عدد مايو-ج5251 )52( -1م
دسعخ ا١ّ٘٤خ
ُِٙ
ثذسعخ
ِ ُٙثذسعخ وج١شح
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اٌؼجبساد

22

22

27

22

22

42
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دسعخ ا١ّ٘٤خ
ُِٙ
ثذسعخ
ِ ُٙثذسعخ وج١شح
ِزٛعطخ
ن %
%
ن

رٛف١ش لٛاػذ ث١بٔبد ؽٛي ِخزٍف
اٌّؼبسف ٚاٌّٙبساد اٌز٠ ٟزطٍجٙب
22
عٛق اٌؼًّ ػٍ ٝمٛء اٌضٛسح
اٌقٕبػ١خ اٌشاثؼخ.
ئؽشان اٌط٩ة فِٕ ٟبلؾخ ِؾى٩د
اٌّغزّغ اٌّؾٍ ِٓ ٟخ٩ي ػمذ
22
ثؾنٛس
إٌّزظّخ
اٌٍمبءاد
اٌّغإ ٓ١ٌٚاٌّؾٍ.ٓ١١
رط٠ٛش ِٕب٘ظ دساع١خ رزغُ ثبٌمبثٍ١خ
ٌٍزى١ف ٚاٌّشٔٚخ ثؾ١ش رغزٛػت
22
اٌزغ١شاد اٌّز٩ؽمخ ف ٟاٌّؼٍِٛبد
ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌّٙبساد.
رٛف١ش ث١ئخ فف١خ إِٓخ ثٙب لذس ِٓ
اٌؾش٠خ رؾغغ اٌط٩ة ػٍ ٝاوزؾبف 22
رٚارٚ ُٙرّٕ١خ ِٙبسار.ُٙ
اِز٩ن اٌّذسعخ ِشافك ِٚؼذاد
(سلّ١خ ٚغ١ش سلّ١خ) رغّؼ
22
ٌٍّؼٍّ ٓ١ثاؽشان اٌطٍجخ ف ٟرؼٍُّٙ
اٌزارٚ ٟاٌغّبػ.ٟ
ئصشاء اٌىزبة اٌّذسع ٟثأٔؾطخ
ِّٙٚبد ٚالؼ١خ رذػُ رؼٍُ ِٙبساد
22
عٛق اٌؼًّ ػٍ ٝمٛء اٌضٛسح
اٌقٕبػ١خ اٌشاثؼخ.
ئلبِخ دٚساد رذس٠ج١خ ٌّغبػذح
اٌّؼٍّ ٓ١ػٍ ٝف ُٙو١ف١خ دِظ
اٌزمٕ١بد ف ٟرذس٠ظ ِٙبساد عٛق 22
اٌؼًّ ػٍ ٝمٛء اٌضٛسح اٌقٕبػ١خ
اٌشاثؼخ.
رٛظ١ف اٌّذاخً اٌّخزٍفخ فٟ
إٌّب٘ظ ٌزّٕ١خ ِٙبساد عٛق اٌؼًّ
22
ػٍ ٝمٛء اٌضٛسح اٌقٕبػ١خ اٌشاثؼخ
ٌذ ٜاٌط٩ة.
دِظ ِٙبساد عٛق اٌؼًّ ػٍٝ
مٛء اٌضٛسح اٌقٕبػ١خ اٌشاثؼخ ف22 ٟ
ِؼب١٠ش اٌّؾزٚ ٜٛاٌؼٍّ١بد.
اٌزشو١ض ػٍ ٝأ٤ؾطخ إٌِٙ٩غ١خ
اٌز ٟرذػُ رّٕ١خ ِٙبساد عٛق
22
اٌؼًّ ػٍ ٝمٛء اٌضٛسح اٌقٕبػ١خ
اٌشاثؼخ.
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اٌؼجبساد

42

42

47

42

42

32

32

34

رٛظ١ف هشق رؼٍُ أفٍ١خ ٌزّٕ١خ
ِٙبساد اٌّغزمجً ِضً (اٌزؼٍُ اٌمبئُ
ػٍ ٝا٨عزمقبء ٚاٌّؾبس٠غ ٚؽً
اٌزؾبسوٟ
ٚاٌزؼٍُ
اٌّؾى٩د
ٚاٌؾٛاس)...
رقّ ُ١أدٚاد ِزٕٛػخ ٌم١بط
اٌّٙبساد اٌّخزٍفخ ِضً (اٌزمُ٠ٛ
اٌّؼزّذ ػٍ ٝا٤داء ٚاٌزمُ٠ٛ
اٌزار.)...ٟ
ئػذاد أدٌخ رغبػذ اٌّؼٍّ ٓ١ػٍٝ
و١ف١خ رّٕ١خ ِٙبساد عٛق اٌؼًّ
ػٍ ٝمٛء اٌضٛسح اٌقٕبػ١خ اٌشاثؼخ
ٌذ ٜاٌط٩ة.
ئػطبء اٌم١بدح اٌّذسع١خ لذساً ِٓ
اٌّشٔٚخ ٌز١غ١ش اٌؼٍّ١خ اٌزؼٍ١ّ١خ
ثّب ٠زفك ِغ ا٘٤ذاف اٌؼبِخ.
اخز١بس ل١بدح ِذسع١خ فؼبٌخ رّزٍه
ِٙبساد ئداس٠خ ٚرٕظ١ّ١خ ل٠ٛخ
ٌزٕف١ز سؤ٠خ اٌّذسعخ ٚأ٘ذافٙب ِٓ
خ٩ي اٌّّبسعبد اٌزؼب١ٔٚخ ثٓ١
ا٤هشاف اٌّخزٍفخ ٨رخبر اٌمشاس.
رط٠ٛش ثشاِظ ئػذاد اٌّؼٍُ ٚرشو١ض٘ب
ػٍ ٝرؾىِ ً١ؼزمذاد ئ٠غبث١خ ٌذٜ
اٌّؼٍُ ٔؾِٙ ٛبساد عٛق اٌؼًّ
ػٍ ٝمٛء اٌضٛسح اٌقٕبػ١خ
اٌشاثؼخ.
رقّ ُ١ثشاِظ رط٠ٛش ِٟٕٙ
ٌٍّؼٍّ ٓ١رغزٙذف و١ف١خ رؼٍُ١
ٚرمِٙ ُ٠ٛبساد عٛق اٌؼًّ ػٍٝ
مٛء اٌضٛسح اٌقٕبػ١خ اٌشاثؼخ
رٛف١ش فشؿ رط٠ٛش ٌٍّؼٍِّٓ ٓ١
خ٩ي ئٔؾبء ِغزّؼبد رؼٍُ ِ١ٕٙخ
ٌزجبدي اٌّّبسعبد ٚا٤فىبس ا٦ثذاػ١خ
ٌذػُ رؼٍُ ٚرؼٍِٙ ُ١بساد عٛق
اٌؼًّ ػٍ ٝمٛء اٌضٛسح اٌقٕبػ١خ
اٌشاثؼخ.

عدد مايو-ج5251 )52( -1م
دسعخ ا١ّ٘٤خ
ُِٙ
ثذسعخ
ِ ُٙثذسعخ وج١شح
ِزٛعطخ
ن %
%
ن

غ١ش
ُِٙ
ن

اٌّزٛعو
اٌّشعؼ
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يتضح من الجدول السابق جميع متطمبات تنمية ميارات سوق العمل البلزم توافرىا
لطبلب المدارس الثانوية الفنية الصناعية عمى ضوء الثورة الصناعية الرابعة جاءت عمى
درجة عالية من األىمية حيث وصمت نسبة األىمية ( )%611بمتوسط مرجح قدره ( )1في
معظم العبارات.

 - 3أهه ىتائج الدراسة امليداىية
أعدت الدراسة الحالية قائمة بميارات سوق العمل الواجب توافرىا لطبلب المدارس
الثانوية الفنية الصناعية عمى ضوء الثورة الصناعية الرابعة ومتطمبات تنميتيا ،وتم ترتيب
تمك القائمة وفق األىمية من وجية نظر عينة من أعضاء ىيئة التدريس بكميتي التعميم
الص ناعي جامعة حموان ،كمية التعميم الصناعي جامعة بني سويف ،وعينة من الموجيين
والمديرين بالتعميم الثانوي الفني الصناعي بمحافظات (الفيوم ،القاىرة ،بني سويف) وذلك
عمى النحو التالي:
أوالً :ميارات سوق العمل البلزمة لطبلب المدارس الثانوية الفنية الصناعية بمصر وتضمن:

أ -الميارات الشخصية ( وتشمل المرونة ،التفكير النقدي والتحميل ،ميارات التواصل،
التعمم مدى الحياة ،صنع القرار ،اإلبداع واألصالة والمبادرة) وتتضمن:
 يصمم المعمم األنشطة التي تتيح لمطبلب فرصاً لمتفكير في المشكبلت اليوميةبطريقة عممية.

 يتيح المعمم لمطالب فرصاً لمتفكير في طرق وبدائل لمتعامل مع القضايا والمشكبلتواختيار األنسب منيا.

 تشرك إدارة المدرسة الطالب في اتخاذ الق اررات المسؤولة التي تؤثر في حياتو وحياةاآلخرين والبيئة التي يعيش فييا.
 تحرص إدارة المدرسة عمى توعية الطالب بحقوقو وواجباتو وضرورة الموازنة بينيما. تشجع اإلدارة المدرسية المسابقات الحرة بين فصول المدرسة لتقديم األفكار األصيمة. ينمي المعمم لدى الطالب مكونات التفكير اإلبداعي (الطبلقة والمرونة واألصالة) منخبلل استراتيجيات متنوعة كـ(العصف الذىني ،االستقصاء ،حل المشكبلت ،األسئمة
مفتوحة النياية .)...
 يدرب المعمم الطالب عمى التأني في إصدار الحكم عمى األفكار ووجيات النظر.)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 342 -

مهارات سوق العمل ...

عدد مايو-ج5251 )52( -1م

 يوفر المعمم بيئة صفية آمنة تساعد الطالب عمى إبداء اآلراء ونقدىا بحريةوموضوعية.
 يستثمر المعمم النقاش الصفي والدفاع عن وجيات النظر لتنمية ميارات التفكير لدىالطالب.
 يدرب المعمم التبلميذ عمى التأمل الناقد في خبرات وعمميات التعمم ليستمر فيعممية التعمم.
 تدريب الطبلب عمى تقديم الحجج والبراىين مقنعة وواقعية لآلراء المقترحة لدعمالتواصل الفعال.
 طرح قضايا داعمة لممنيج الدراسي لفتح النقاش الفكري من أجل تنمية التفكيروممكة اإلبداع.
فعالة لحل المشكبلت المدرسية.
 تشجع قيادة المدرسة الطالب عمى تقديم مبادرات ّ تدريب الطبلب عمى اختيار الوقت والمكان المناسب إلجراء عممية التواصل لضماننجاح التواصل.
 -تشجيع الطبلب عمى االستكشاف واستخدام المختبرات وجمع المعمومات ميدانياً.

 يصمم المعمم األنشطة التعميمية التي تنمي لدى الطالب ميارات التفكير الناقد(معرفة االفتراضات والتفسير والتقويم واالستنباط واالستنتاج) بشكل عممي.
ب -الميارات التقنية (وتضمن صيانة المعدات ،مراقبة الجودة ،استكشاف األخطاء
واصبلحيا ،حل المشكبلت المعقدة ،وتحميل النظم وتقييميا)  :وتتضمن
 يشجع المعمم الطبلب عمى تحديد جميع عمميات الصيانة من واقع تعميمات الموردالمصنع الموجودة في كتالوجات الصيانة .
أو
ّ
 يشجع المعمم الطبلب عمى نقد المراجع والمصادر الرقمية واإلعبلمية التييستخدميا في حل المشكمة.
 يوجو المعمم الطالب نحو األدوات التقنية التي تساعده عمى تكامل المعمومات مثلالمخططات والجداول...الخ.
 يتيح المعمم لمطالب فرصا الستخدام المعمومات إلنتاج أفكار جديدة من خبللتكييفيا أو تطبيقيا.
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 يدرب المعمم الطالب عمى كيفية استخدام التكنولوجيا وتوظيفيا في عمميات التعمم. تدريب الطبلب عمى تنظيم األفكار بشكل متسمسل لتسييل حل أي مشكمة. يساعد المعمم الطبلب عمى تجزئة المشكمة والعمل عمى تحميميا إلى مكونات أكثربساطة. 
 تدريب الطبلب عمى الكشف عن نقاط الضعف في أي نظام قائم. تدريب الطبلب عمى التأكد من خمو المنتج من عيوب المناولة أو سوء التخزين . يسيم المقرر الدراسي في بناء ميارة حل المشكبلت ضمن البيئة االجتماعيةلمطالب حتى ينشغل بقضايا مجتمعو ووطنو والعالم من حولو.
 يشجع المعمم عمى تنظيم أعمال الصيانة وتوزيع المسؤوليات . تنمية قدرة الطبلب عمى تحديد اآلالت واألجيزة المراد صيانتيا. تنمية ميارة االتصال باإلدارات الفنية والمالية وحسابات التكاليف والمراجعةالداخمية وغيرىا من اإلدارات األخرى المعنية بالجودة.
 حرص المعمم عمى التأكد من مدى توافق المنتجات التامة الصنع مع المواصفاتالمطموبة.
ج -الميارات االجتماعية (وتشمل القيادة والتأثير االجتماعي ،العمل في فريق ،الذكاء
العاطفي ،التفاوض واإلقناع)  :وتتضمن
 يساعد المعمم الطالب عمى التعرف عمى األدوار المختمفة التي يستطيع القيام بياداخل الفريق.
-

توجو األنشطة المدرسية الطالب نحو احترام اآلراء المختمفة وتقدير االختبلفات
الثقافية.

 تدرب األنشطة الصفية الطالب عمى كيفية إدارة النزاعات والتفاوض مع اآلخرينداخل الفرق المختمفة.
 تشرك إدارة المدرسة الطبلب في لجان مدرسية وطبلبية تنمي لدييم ميارةالقيادة.
 يستخدم المعمم النمذجة الحية أمام الطبلب لتنمية ميارات القيادة لدييم. تشرك قيادة المدرسة الطبلب في التخطيط لؤلنشطة المدرسية المختمفة.)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091
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 ينمي المعمم لدى الطبلب ميارة التخطيط في المشاريع المختمفة (المدرسيةوالعممية والمالية).
  .يدرب المعمم الطالب عمى ميارات القيادة بشكل عممي من خبلل فرق العملداخل الفصل.
 تساعد األنشطة المدرسية الطالب عمى التعبير عن أفكاره من خبلل تطويرالفعال (المفظي وغير المفظي) في سياقات مختمفة.
ميارات التواصل ّ
 يدرب المعمم الطالب عمى التواصل والعمل الجماعي داخل الفصل وخارجو منخبلل وسائل تقنية واعبلمية متعددة.
 تنمية الشخصية المتكاممة القادرة عمى التعاون مع اآلخرين وتقبل رغباتاآلخرين.
 تنمية قدرة الطبلب عمى تنظيم انفعاالتيم والتحكم فييا ،وفيم ما وراء االنفعاالتوالمشاعر.
 يدرب المعمم الطالب عمى تحديد أىداف العممية التفاوضية بوضوح.د -ميارات إدارة الموارد (وتضمن إدارة الموارد المادية والمالية ،إدارة الوقت  ،إدارة األفراد)
 :وتتضمن
 توفر إدارة المدرسة اإلمكانات البلزمة لتحويل األفكار األصيمة إلى منتجات ممموسة.توفر إدارة المدرسة اإلمكانات البلزمة لتحويل األفكار األصيمة إلى منتجات ممموسة.
 يوظف المعمم التقنيات واالستراتيجيات المختمفة التي تتيح لمطالب تعمم كيفية التعمم. يوجو المعمم الطالب نحو تقدير المساىمات الفردية التي يقدميا كل عضو داخلالفريق.
 ينمي المعمم ميارات الطبلب حول االستخدام األمثل لمموارد واإلمكانات المتاحة بمايحقق كفاءة األداء.
 يحرص المعمم عمى بناء جو العمل المبلئم بما يعزز الروح المعنوية لمعاممين. ويشجع المعمم المناقشة الصريحة ،والتعبير الصريح عن اآلراء واألفكار. يوظف المعمم طرق تعمم أصيمة مثل (االستقصاء والمشاريع وحل المشكبلت والتعممالتشاركي ...الخ) التي تنمي لدى الطبلب ميارات سوق العمل.
)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 343 -

مهارات سوق العمل ...

عدد مايو-ج5251 )52( -1م

 يدرب المعمم الطبلب عمى إعداد الئحة داخمية خاصة إلدارة الذات مع الوقت. توفر المدرسة لمطالب البيئة التقنية التي تمكنو من الوصول إلى المعموماتبكفاءة(الوقت) ،وفاعمية(المصادر).
 توفر الوزارة االحتياجات المادية والبشرية لدمج التكنولوجيا في تعميم الميارات منخبلل المنيج.
 ينمي المعمم ميارات الطبلب حول حل الصراعات والمنازعات بين األفراد والمجموعات.ثاىياً :متطلبات تينية موارات سوم العنل الالسو توافزها لطالب املدارس الجاىوية الفيية الصياعية مبصز
على ضوء الجورة الصياعية الزابعة :وتتنجل يف :
 إعادة النظر في أىداف التعميم الثانوي الفني الصناعي ليتضمن تنمية ميارات سوق العمللمطبلب في ضوء عالم سريع التغير.
 استحداث وزارة التربية والتعميم والتعميم الفني تخصصات جديدة تتمحور حول المينالمعقدة والتي يغمب عمييا الطابع الدولي لتمكين الخريجين من التنقل بين سوق العمل
المصري والدولي.
 التحديث المستمر لمتوصيف الوظيفي لمين سوق العمل المصري في ضوء التغير فيطبيعة المين ومتطمباتيا المتغيرة والتقسيم الدولي الجديد لمعمل.
 توافر قيادات إدارية عمى قناعة بضرورة مواكبة العصر واالىتمام بميارات سوق العمل . تشجيع القطاع الخاص عمى المشاركة في تقديم برامج التعميم الفني ،باإلضافة إلى قيامعدد من الشركات والمصانع بتنظيم دورات تدريبية بيدف جعل المعارف والميارات المينية
متصمة بواقع العمل.
 بناء فمسفة تربوية تدعم تكامل تعمم وتعميم ميارات سوق العمل عمى ضوء الثورةالصناعية الرابعة.
 تضمين ميارات سوق العمل عمى ضوء الثورة الصناعية الرابعة ضمن أىداف المنيج فيالتعميم الثانوي الفني الصناعي.
 التوافق القوي بين رؤية المدرسة وأىدافيا مع برامجيا وممارساتيا. التأكيد عمى المرونة في العمل بين أقسام الوزارة والمدرسة بما يكفي لتسييل التغييروالعمل عبر المناىج الدراسية.
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 تحديد استراتيجيات لمربط الوثيق بين ما يتم تعممو داخل المدرسة وخارجيا بحيث تكونالميارات وثيقة الصمة بأشياء وممارسات وقيم الطالب.
 تف عيل نظام جديد لمحوكمة يعكس مستوى تقدم المدرسة في تنمية ميارات سوق العملعمى ضوء الثورة الصناعية الرابعة لدى الطالب.
 إزالة الحواجز بين المدرسة والبيئة المحمية بحيث تصبح المدرسة معمبلً وميداناً لتدريبالطبلب عمى ميارات سوق العمل عمى ضوء الثورة الصناعية الرابعة بشراكة كافة أطياف

المجتمع المحمي.
 الشراكة مع مجتمع األعمال والمؤسسات لممساعدة في تنفيذ ميارات سوق العمل عمىضوء الثورة الصناعية الرابعة وتزويد الطبلب بفرصة لمعمل والتعمم خارج الفصول
الدراسية.
 توفير قواعد بيانات حول مختمف المعارف والميارات التي يتطمبيا سوق العمل عمى ضوءالثورة الصناعية الرابعة.
 إشراك الطبلب في مناقشة مشكبلت المجتمع المحمي من خبلل عقد المقاءات المنتظمةبحضور المسؤولين المحميين.
 تطوير مناىج دراسية تتسم بالقابمية لمتكيف والمرونة بحيث تستوعب التغيرات المتبلحقةفي المعمومات والتكنولوجيا والميارات.
 تأمين بيئة صفية آمنة بيا قدر من الحرية تشجع الطبلب عمى اكتشاف ذواتيم وتنميةمياراتيم.
 امتبلك المدرسة مرافق ومعدات (رقمية وغير رقمية) تسمح لممعممين بإشراك الطمبة فيتعمميم الذاتي والجماعي.
 إثراء الكتاب المدرسي بأنشطة وميمات واقعية تدعم تعمم ميارات سوق العمل عمى ضوءالثورة الصناعية الرابعة.
 إقامة دورات تدريبية لمساعدة المعممين عمى فيم كيفية دمج التقنيات في تدريسميارات سوق العمل عمى ضوء الثورة الصناعية الرابعة.
 توظيف المداخل المختمفة في المناىج لتنمية ميارات سوق العمل عمى ضوء الثورةالصناعية الرابعة لدى الطبلب.
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 دمج ميارات سوق العمل عمى ضوء الثورة الصناعية الرابعة في معايير المحتوىوالعمميات.
 التركيز عمى األنشطة البلمنيجية التي تدعم تنمية ميارات سوق العمل عمى ضوء الثورةالصناعية الرابعة.
 توظيف طرق تعمم أصيمة لتنمية ميارات المستقبل مثل (التعمم القائم عمى االستقصاءوالمشاريع وحل المشكبلت والتعمم التشاركي والحوار)...
 إعداد أدلة تساعد المعممين عمى كيفية تنمية ميارات سوق العمل عمى ضوء الثورةالصناعية الرابعة لدى الطبلب.
 إعطاء القيادة المدرسية قد ارً من المرونة لتيسير العممية التعميمية بما يتفق مع األىدافالعامة.

 اختيار قيادة مدرسية فعالة تمتمك ميارات إدارية وتنظيمية قوية لتنفيذ رؤية المدرسةوأىدافيا من خبلل الممارسات التعاونية بين األطراف المختمفة التخاذ القرار.
 تطوير برامج إعداد المعمم وتركيزىا عمى تشكيل معتقدات إيجابية لدى المعمم نحوميارات سوق العمل عمى ضوء الثورة الصناعية الرابعة.
 تصميم برامج تطوير ميني لممعممين تستيدف كيفية تعميم وتقويم ميارات سوق العملعمى ضوء الثورة الصناعية الرابعة
 توفير فرص تطوير المعممين من خبلل إنشاء مجتمعات تعمم مينية لتبادل الممارساتواألفكار اإلبداعية لدعم تعمم وتعميم ميارات سوق العمل عمى ضوء الثورة الصناعية
الرابعة.
 تشكيل فرق عمل قيادية عمى مستوى اإلدارة التعميمية لمتابعة الجيود المبذولة في سبيلتنمية ميارات سوق العمل عمى ضوء الثورة الصناعية الرابعة لدى طبلب المدارس
الثانوية الفنية الصناعية التابعة لئلدارة التعميمية.
 تصميم أدوات متنوعة لقياس الميارات المختمفة مثل (التقويم المعتمد عمى األداءوالتقويم الذاتي.)...
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خالصة الدراسة
تعد الثورة الصناعية الرابعة بمثابة "تسونامي" التقدم التكنولوجي الذي سيغير الكثير
من تفاصيل الحياة البشرية لقدرتو عمى إحداث انقبلب جذري في مختمف مظاىر ومعالم
وتفاصيل الحياة اإلنسانية  ،ومن ثم س يؤدي االنتقال إلى الثورة الصناعية الرابعة إلى حدوث
تحوالت في سوق العمل حيث اختفاء مين وظيور مين جديدة الرتباطيا بالحاجة إلى عمال
من نوع جديد لدييم ميارات مينية ،واجرائية ،وتنظيمية ،واجتماعية .وسيصاحب إدخال
التقنيات المتقدمة الجديدة إلغاء تأىيل الموظفين الحاليين والحاجة إلى إعادة تدريبيم أو
زيادة تكاليف توظيف الموظفين الجدد ذوي المعرفة والميارات ذات الصمة.
ولما كان التعميم الفني يقع عمى عاتقو مسئولية إعداد الكوادر البشرية المؤىمة
والممتمكة لميارات سوق العمل المتغير سعت الدراسة الحالية إلى الوقوف عمى ميارات سوق
العمل البلزمة لطبلب المدارس الثانوية الفنية الصناعية بمصر عمى ضوء الثورة الصناعية
الرابعة ومتطمبات تنميتيا حيث ألقت الضوء عمى أىم مبلمح الثورة الصناعية الرابعة
وانعكاساتيا عمى التعميم الفني الصناعي ،وأىم ميارات سوق العمل الواجب توافرىا لطبلب
المدارس الثانوية الفنية الصناعية بمصر عمى ضوء تمك الثورة.
وبعد االطبلع عمى األدبيات والدراسات السابقة موضع الدراسة وما أشارت اليو
الدراسة من ميارات سوق العمل المطموبة عمى ضوء الثورة الصناعية الرابعة وفق المنتدى
االقتصادي العالمي ،ووفق شبكة المعمومات المينية

The Occupational

 ،)O*NET(Information Networkووفق وجية نظر  Aulbur & Biggheأعدت
الدراسة الحالية قائمة بميارات سوق العمل الواجب توافرىا لطبلب المدارس الثانوية الفنية
الصناعية عمى ضوء الثورة الصناعية الرابعة وانطمقت الدراسة ألرض الواقع لعرضيا عمى
عينة من أعضاء ىيئة التدريس بكميتي التعميم الصناعي جامعة حموان ،كمية التعميم
الصناعي جامعة بني سويف ،وعينة من الموجيين والمديرين بالتعميم الثانوي الفني الصناعي
بمحافظات (الفيوم ،القاىرة ،بني سويف) إلبداء أرائيم ،وتوصمت الدراسة إلى قائمة تكونت
من ( )4ميارات رئيسة أوليما :الميارات الشخصية (المرونة ،التفكير النقدي والتحميل،
ميارات التواصل  ،التعمم مدى الحياة ،صنع القرار ،اإلبداع واألصالة والمبادرة) وتتضمن
( )61ميارة فرعية ،وثانييما :الميارات التقنية (صيانة المعدات ،مراقبة الجودة ،استكشاف
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األخطاء واصبلحيا ،حل المشكبلت المعقدة ،وتحميل النظم وتقييميا) وتشمل ( )64ميارة
فرعية ،وثالثيما :الميارات االجتماعية (القيادة والتأثير االجتماعي ،العمل في فريق ،الذكاء
العاطفي ،التفاوض واإلقناع) وتحتوى عمى ( )61ميارة فرعية  ،وأخي ارً :ميارات إدارة الموارد

(إدارة الموارد المادية والمالية ،إدارة الوقت  ،إدارة األفراد) وتتضمن ( )66ميارة فرعية .ثم

انتيت الدراسة بعرض لمتطمبات تنمية تمك الميارات سالفة الذكر عمى ضوء الثورة الصناعية
الرابعة.
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املزاجع
أوالً :املزاجع العزبية
االتحاد الدولي لالتصاالت ( .)0800مجموعة أدوات الميارات الرقمية ،جنيف ،سويسرا.

أحمد ماجد ( .)0800الذكاء االصطناعي بدولة اإلمارات العربية المتحدة ،إدارة الدراسات
والسياسات االقتصادية ،و ازرة القتصاد ،اإلمارات العربية المتحدة.
أحمد محمد عبدالحميد( .)0800التنبؤ باالتجاه نحو اإلرشاد اإللكتروني في ضوء متغيري وجية
الحياة المينية والتوافق الميني لدى مرشدي الطالب بالمممكة العربية

السعودية ،مجمة كمية التربية ،المجمد ( ،)43العدد (.474-480 ،)4

أمل عبد العزيز العريان ( .)0883تطوير التعميم الثانوي الفني الصناعي ذي الثالث سنوات في
ضوء معايير الجودة الشممة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،
جامعة طنطا.

إيمان أحمد عزمي ( .)0802التعميم الرقمي وميارات سوق العمل  :المفاىيم األساسية والتجارب
العممية في عصر الثورة الرقمية ،المجمة العربية لآلداب والدراسات
اإلنسانية ،العدد (.080 -77 ،)7
إيمان حسن عمي ( .)0800أثر جودة التعميم عمى تنافسية األداء الصناعي وتحديات الثورة
الصناعية الرابعة  :دراسة مقارنة بين مصر وسنغافورة ،مجمة مصر

المعاصرة ،المجمد ( ،)082العدد (.30-1 ،)140

إيياب خميفة ( .)0802مجتمع ما بعد المعمومات :تأثير الثورة الصناعية الرابعة عمى األمن القومي
 ،مركز المستقبل لؤلبحاث والدراسات المتقدمة  ،العربية لمنشر والتوزيع،
اإلمارات العربية لممتحدة.

حسنية حسين عبد الرحمن ( .)0880تطوير التعميم الفني الصناعي وربطو بسوق العمل في
جميورية مصر العربية دراسة مقارنة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية
التربية ،جامعة الفيوم.
دائرة الشؤون الخارجية واالتصاالت ( .)0802مسرد الثورة الصناعية الرابعة  ،شركة تنمية نفط
ُعمانُ ،عمان.

سعد عبد العزيز محمد عبدالصمد( .)0888التعميم الفني ودوره في تحقيق متطمبات سوق العمل،
رسالة دكتوراه غير منشورة  ،كمية التربية جامعة االسكندرية.
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سالم أحمد العبالني ( .)0800وعود الثورة الصناعية الرابعة  ،مجمة التقدم العممي ،العدد
(.3-4،)084
سيير محمد عبد الرحيم أبو عيشة ( .)0884دراسة مستقبمية لمتعميم الثانوي الفني الصناعي في
ضوء متطمبات التنمية المتواصمة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية
التربية ،جامعة قناة السويس فرع االسماعيمية.

طارق قابيل ( .)0800آفاق الوراثة والمعموماتية الحيوية في ضوء الثورة الرابعة ،مجمة التقدم
العممي ،العدد (.32-31 ،)084
طالل شعبان عامر ،محمد الطاىر عثمان ( .)0800الميارات التقنية التى يجب أن تتوافر لدى
خريج قسم تكنولوجيا التعميم والتعمم في ضوء احتياجات سوق العمل،

مجمة بحوث عربية في مجاالت التربية النوعية ،العدد (.22-71 ، )00

عادل السعدي نصر ( .)0880المدرسة الثانوية الصناعية ودورىا في تحقيق الكفايات المينية
لمستويات العمل في قطاع الصناعات النسيجية ،رسالة ماجستير غير
منشورة ،كمية التربية  ،جامعة المنصورة.
عادل عبد الصادق ( .)0800البيانات الشخصية الصراع عمى نفط القرن الحادي والعشرين،
المركز العربي ألبحاث الفضاء االلكتروني ،القاىرة.

عمي عبداهلل بيزاد (.)0807سياسات تقنية وحكومات إلكترونية ومدن باأللياف الضوئية :دول
التعاون تدخل الثورة الصناعية الرابعة ٍ
بتأن ،منظمة الخميج لالستشارات
الصناعية ،العدد (.02-00 ،)007

فاطمة زكريا محمد عبد الرازق ( .)0802سيناريوىات بديمة لتطوير سياسات الجامعات الحكومية
المصرية عمى ضوء الثورة الصناعية الرابعة  ،مجمة الثقافة والتنمية ،العدد
(.077-022 ،)042
كالوس شواب ( .)0802تشكيل الثورة الصناعية الرابعة ،مجمة فكر ،العدد (.042-040 ،)01

مجمس التعميم بسمطنة عمان ( .)0807ندوة حول " التعميم والتوجيات التنموية وفرص التوظيف
الحالية والمستقبمية في سوق العمل.038-0 ،

محمد عمي سيف االسالم محمد ( .)0807دور منيج تصميم األثاث في كمية الفنون الجميمة بجامعة
السودان لمعموم والتكنولوجيا في تأىيل الطالب وفق احتياجات سوق العمل،
رسالة ماجستير غير منشورة ،كميو الدراسات العميا ،جامعة السودان لمعموم و

التكنولوجيا.

)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 332 -

م5251 )52( -1ج-عدد مايو

... مهارات سوق العمل

 مؤتمر، التحوالت ومسارات التقدم: ديناميكية أسواق العمل العربية.)0800( منظمة العمل العربية
. القاىرة،)31(  الدورة،العمل العربي
برنامج األمم المتحدة/مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم لممعرفة والمكتب اإلقميمي لمدول العربية
 المعرفة والثورة الصناعية الرابعة تحميل نتائج مؤشر.)0807( اإلنمائي
اإلمارات العربية-  دبي، الغرير لمطباعة والنشر،0807 المعرفة العالمي

.المتحدة

 دور التخطيط االستراتيجي في تييئة مخرجات التعميم العالي في الوطن.)0801( ىالة فوزي محمد عيد
 العدد،  المجمة السعودية لمتعميم العالي،العربي لتمبية متطمبات سوق العمل
.004-77 ،)03(

 إستراتيجيو و ازرة التعميم العالي والبحث العممي في ضوء خطط.و ازرة التعميم العالي والبحث العممي
.0848 التنمية المستدامة
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