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 ملخص الدراسة:   

هدفت الدراسة لتحديد األدوار المستحدثة ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات العربية في ضوء متطلبات 

الصناعية   ؛   الرابعة،الثورة  )الوثائقي(  التحليلي  الوصفي  المنهج  الدراسة  وظفت  ؛  الهدف  ذلك  ولتحقيق 

التراث   والدراسات لتحليل  هيئة    التربوي  أعضاء  ألدوار  الحالي  الواقع  لتوصيف  الصلة  ذات  السابقة 

معي  التدريس في الجامعات العربية ، وتحديد مفهوم الثورة الصناعية الرابعة ، وانعكاساتها على التعليم الجا

، وتوظيف ذلك لتحديد أهم األدوار المستجدة ألعضاء هيئة التدريس في ضوء متطلبات الثورة الصناعية 

والتعليم ،البحث    مجاالت: التدريسجملة من األدوار المستحدثة في   تحديد  الرابعة . وتوصلت الدراسة إلى

ب والحكـومة،  القيادة   ، المجتمع  وخدمة  المجتمعية  ،المسؤولية  وتنمية  العلمي  ،رعاية  المعرفة  مجتمع  ناء 

العرب الواقع  أزمات  مواجهة  الرابعة،  الصناعية  الثورة  تحديات ومعضالت  ،مواجهة  ، ومواجهة  ياإلبداع 

 تحديات جائحة الكورونا. 

 األدوار المستحدثة.  –الثورة الصناعية الرابعة   -الكلمات المفتاحية: أعضاء هيئة التدريس 

Summary: 

The study aimed to determine the roles developed for faculty members in Arab 

universities in the requirements of the Fourth Industrial Revolution  .to achieve this 

goal the study employed the descriptive analytical approach, to analyze educational 

heritage and previous relevant studies to characterize the current reality of the roles 

of faculty members in Arab universities. Defining the concept of the fourth 

industrial revolution and its implications for university education and use that to 

define the most important new roles for faculty members in the requirements of the 

Fourth Industrial Revolution. The study reached to define a number of roles 

developed in the fields of: Teaching and education, Scientific research, social 

responsibility and community service, leadership and governance, building a 

knowledge society nurturing and developing creativity, facing the challenges and 

dilemmas of the Fourth Industrial Revolution, facing Arab reality crises and facing 

the challenges of the Corona pandemic. 

Key words: faculty members, the fourth industrial revolution, innovated roles 

 

 مقدمة:  

من   جديدة  موجة  ظالل  في  حاليا  العالم  يعيش 

التقني والحضاري ،الحلقةموجات   األحدث  التغير 

بالثورة   سميت   ، الصناعية  الثورات  سلسلة  من 

 (IRالثانية   الرقميّة الصناعية الرابعة  ، أو بالثورة

تزال مستمرة ،  4 ، وال  الثالثة  األلفية  بدأت مع   .)

الطبيعة   ذات  التقنيات  من  جملة  قادها  ثورة  وهي 

والطا في:االنترنت  تتمثل   ، الثالثية  الرقمية  بعات 

والعمــالت   ، االصطناعــي  والــذكاء   ، األبعاد 

هذه  األشــياء.وتتسم  وإنترنــت   ، االفتراضيــة 

الثورة بدمج التقنيات التي ظهرت قبل ذلك  بالشكل  

المجاالت   بين  الفاصلة  الخطوط  فيه  تمحى  الذي 

بدمج   وتميزت   ، والبيولوجية   والرقمية  الفيزيائية 

الخطوط الفاصلة بين المجاالت   التقنيات  ، وطمس
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تغيرات  الثورة  هذه  وأحدثت   ، والرقمية   المادية 

عميقة وشاملة في جميع مجاالت  الحياة ، وأساليب 

لتتحكم   األمر  يتطور  وربما   ، العمل  وطرق 

طبيعة   أن:   الكثيرون  ويرى  وأفعالنا.  بسلوكياتنا 

؛   سابقتها  عن  جوهريا  اختالفا  تختلف  الحقبة  هذه 

ل .  نظرا  به  جاءت  الذي  التغيير  وضخامة  سرعة 

وال  السهل  باألمر  ليس  لألمام   الطريق  أن  كما 

في  تأتي  الجديدة  التقنيات  لكون  نظرا  ؛  الواضح  

وفيها   ، المتداخلة  والعلوم  المجاالت  من  مجموعة 

نوع من الغموض وتشكل تحديا وفرصة ومخاطرة  

واحد  آن  )سعد،   في 

7/6 /2018،https://makkahnewspaper.com/.)   

الثــورة   تأثير  فـهم  تحدي  أمام  العالم  يضع  وهذا 

و   ، واألفراد  المجتمع  على  الــرابعة  الصناعية 

بالتــواصل   يتعلق  فيما  متبصرة  رؤية  امتالك 

الخطط   وإعـداد    ، عام  بـشكل  والحياة  والعــمل 

العلمية   التغير  والبـرامج  هذا  لمسايرة  ؛  والعملية  

واالستفادة منه  ؛ لخدمة قضايا التنمية المستدامة ،  

جمال   يقــول  هذا  وفي   ، المستقبل  واستشراف 

متسارعة    بصورة  ينــتقل  اآلن  "العالم   : الدهشان 

نحو عصر جديد يختلف في ســماته ،  وخصائصه  

عما عشناه وألفناه ، عندما تتغير الظروف المحيطة  

ك كليا ، وعندما يتغير العالم من حولك  ، فإن من  ب

  ، وتعلــيمك   حياتك،  أنماط  تغـيير    : الضرورى 

وتصبح  ، للتغيير     وتعلمك  األساسية  المهارة 

هي  الجديدة  الظروف  مــع  والتكيف   ، الــجذري 

ثم  المعرفة   إلى  والوصول   ، التعلم   علي  القدرة 

قديمة سببا  إعادة التعلم  ؛ حتى ال تصبح عاداتك ال

مدى  التعلم  مبدأ  تطبيق  خالل  من  تأخرك  في 

الحياة"  

، 14/5/2018)الدهشان،

37928364https://www.academia.edu/ )

أبو حمور على : أثر  .ومن جانب آخر يؤكد محمد  

التنمية   تحقيق  في  الرابعة  الصناعية  الثورة 

لمواكبة المستدامة   االستباقي  العمل  ،وأهمية 

ابتكار   وضرورة   ، العالم  بها  يمر  التي  التغيرات 

العصر تقنيات  من  تستفيد  عملية  .              حلول 

،  10/6/2019،)أبوحمور

10487949http://alrai.com/article/  .) 

والثو  التربية  بين  عالقة العالقة  الصناعية  رات 

بناء   في  المؤثر  العنصر  كانت  فالتربية   ، تبادلية 

العصر   الرابعة  ،  والدخول في  الثورة الصناعية 

بمقتضيات   تأثرت  الوقت  نفس  في  وهي   ، الرقمي 

  ، الدراسية   المناهج  تغيرت  فقد   ، الثورة  هذه 

والبرامج التعليمية ، واقتحمت التكنولوجية الرقمية  

بوية بمختلف مستوياتها ،  وظهرت المؤسسات التر

أنماط تعليمية ،  ونماذج جديدة ، كما تغيرت فلسفة 

وخاصة  بها  المناطة  واألدوار  والمؤسسات  النظم 

الجامعي.   التعليم  التربوية  في  القضايا  مجمل  إن 

العلمية   والثورة  العصر  ومتطلبات  الحديثة 

نظام   تطوير  ضرورة  تفرض   ، والتكنولوجية 

العام رؤيته     التعليم  وتحديث    ، والجامعى    ،

 ، ونماذجه  أنماطه  في  النظر  وإعادة   ، ورسالته 

؛ ألن    وإكسابه القدرة والمرونة وسرعة االستجابة  

غالبية   لدى  التغيير  في  التقليدي  والنهج  البطء 

بالبقاء   لها  تسمح  ال  قد  تبعات  لهما  الجامعات 

 . .                                                         والمنافسة 

)سعد، 

7/6 /2018،https://makkahnewspaper.com/) . 

الثورة   وأثر  أهمية   : على   الدراسات  أكدت  لقد 

الصناعية في تطور التعليم وتوجهاته ،  ومجاالته 

  ، دراسة  أشار  فقد المختلفة  ألثر    :(Aidaت   )

الثورة الصناعية على :  االبتكار التعليمي الذي يتم  

واألطر   الصناعي  الذكاء  بواسطة  فيه  التحكم 

الرقمية ، وأثر الثورة الصناعية على برامج تهيئة  

أكثر  التعليم  وجعل   ، المستقبلية  للحياة  الطالب 

(.وبينت  (Aida,2018,pp314-319تخصصا  

محمد   فاطمة  الصناعية  دراسة  الثورة  :عصر  أن 

https://makkahnewspaper.com/
https://www.academia.edu/37928364
http://alrai.com/article/10487949
https://makkahnewspaper.com/


 2020 ديسمبر ،الخامسالعدد    (SRC_IJES) مجلة جامعة جنوب الوادي الدولية للعلوم التربوية

 

4 
 

الرقمية   والتكنولوجيا  التقنية  عصر  هو  الرابعة 

يواكب  بما  التعليم  تطوير  يتطلب  وهذا  المتقدمة. 

 : الثورة الصناعية  المعاصرة ومتطلبات  التغيرات 

  ، ص    2019)محمد   ،7  : دراسة  أكدت  كما   .)

Meylinda قدرات وتطوير  تأهيل  أهمية  على  

م مع  يتالءم  بما  الصناعية  الطالب  الثورة  تطلبات 

التعلم  أساليب  على:   التركيز  وأهمية   ، الرابعة 

حول   المتمركزة  والتعليم  الذاتي 

أما    (Meylinda,2018,pp1-7الطالب   .)

  : تواجه    Mahfudدراسة  التي  التحديات  فحددت 

الثورة   عصر  في  أندونيسيا  بدولة  التعليم  نظام 

ادا طريق  عن  ومواجهتها  الرابعة،  رة الصناعية 

   (تغيرات التعليم،وتوجيهه نحو اإلبداع واالبتكار  

Mahfud,2018, pp 46-48  دراسة (.و 

Richeret    وسيلة هو  أن:التعليم  على  أكدت  فقد 

أمام   التحدي  وأن  الصناعية،  الثورة  مع  التكيف 

المتعلمين  في:إعداد  يتمثل  ومؤسساته  التعليم 

االختراقات  مع  والتكيف  للتعامل 

،  التكنولوجية،وتزو  التقنية  بالكفاءات  المعلمين  يد 

المخرجات  نوعية  على  التعليمية    والحرص 

الذكاء   بعمليات  واالهتمام   ، المستهدفة  

 Richert et)االصطناعي ،  والمهارات الناعمة )

al,2016 pp 46-48  . 

الجامعة مؤسسة فاعلة وأساسية في بناء المجتمع  ، 

وبلورة    ، الحاضر  صناعة  في  مهم  دور  وذات 

في  المتفردة  قدرتها  خالل  من  المستقبل  مالمح 

وأداتها  التنمية  مركز  اإلنسان  وتنمية  صناعة 

وتبرز    ، الباحثين  يعد  الجامعة  ففي   ، الرئيسية 

  ، الثقافة   وتنمى   ، الخالقة  والطاقات  المواهب 

وتعطى طابعها  ، وتوجهها نحو اإلبداع والتميز ،  

كما  ، الرأي  وقادة  لألفكار،  المنتجة  أنها    وهي 

مركز إشعاع لكل جديد من الفكر والثقافة والمعرفة  

  ، المفكرين  أراء  منه  تنطلق  الذي  المنبر  وهي 

والعلماء  ،  ورواد التغيير،  واإلصالح ، والتعليم  

عليها   يرتكز  التي  الرئيسية  الركائز  أحد  الجامعي 

هذا  وقوة  كفاءة  وبقدر   ، وموقعه   المجتمع  تقدم 

المجتمع ورقيه ورفاهيته. لقد   التعليم يكون تقدم هذا

الصناعية   الثورة  ومتطلبات  مقتضيات  أثرت 

و      ، وبرامجها  ونظمها  الجامعات  على  الرابعة 

البحث  مجال  في  ومتغيرة  جديدة  أدوا  لها  أفرزت 

المستويات  على  التعليمية  البرامج  وبناء   ، العلمي 

  ، الصناعية  الثورة  مسارات  جميع  في  المختلفة 

اال  الذكاء  الضخمة  مثل:  البيانات  أو   ، صطناعي  

  ، الجامعة   قدرات  وتفعيل   ، الرقمي  والتحول 

والمسئولية    ، الشراكة   مجاالت  في  ونشاطاتها 

القطاع الخاص   الفعال مع  المجتمعية  ، واالرتباط 

بيوت  مع  العلمية  الشراكات  عقد  نحو  واالتجاه   ،

مهارات  طالبها  وإكساب   ، المتميزة  الخبرة 

 المستقبل.  

 بجامعة المستقبل خريجي إعداد  مركز تقرير بين

 Centre for Future-ready) سنغافورة  

Graduates)-2017- الناعمة   المهارات   أن: على

 الثورة تحوالت  مع للتعامل  الرئيس العامل هي

على المرونة وتشمل الرابعة الصناعية  والقدرة 

،  تحت  العمل :    أي العاطفي والشعور ضغط 

وٕادارة    فهم على القدرة الذات   لدى العواطف ، 

،  في الرغبة أي االستطالع وحب  واآلخرين 

، تجارب  عن البحث  الريادي   والتفكير جديدة 

 القدرة أي والتكيف الفرص ، واستثمار الكتشاف 

 للتغيير، ومتابعة والسلوكيات  ،   األفكار ضبط على

 أي والبصيرة المشكالت ، وتخطى األهداف تحقيق

، لألفكار واضح فهم والسلوكيات   والمشاعر 

 والتطوير، التحسين في  المساهمة أي والرؤية

اآلخرين   الفهم ومشاركة على القدرة أي والتعاطف

، والتفكير ،  والعمل االتصال ومهارات  النقدي 

الرقمي .الفريق بروح العصر  متطلبات  إن 

مختلف  على  الرابعة  الصناعية  الثورة  وانعكاسات 

نحو   االنتقال  الجامعات  من  يتطلب  الحياة  أوجه 
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والتصاقا    ، مواءمة   أكثر  تكون  جديد  نماذج 

 ، التطور   حركة  ومجاراة  العصر  بمتطلبات 

 والتغيير في الجامعات العالمية . 

  : دراسة   & Bondy) وأكدت 

Hamdullahpur,2017 )زيادة ضرورة    :على 

الجامعات  على بشكل تأثير   في المجتمع   كبير 

 نموذج    خالل من  الرابعة الصناعية  الثورة سياق

 على التركيز يشمل الذي الرابع الجيل جامعات 

البرمجة  ،    خالل من األعمال ،  وريادة   االبتكار

 مع والتعاون ،   ، والحاضنات    الناشئة والشركات 

، وقطاع المجتمع عالية   بحوث  وٕاجراء الصناعة 

 الصناعية الثورة مجاالت  مختلف في التأثير

التكنولوجيا   دمج  : على التركيز خالل من الرابعة

 التفكير ذوي الباحثين وجذب  المجاالت ، جميع  في

والتطبيق حل ثقافة وغرس الريادي،  المشكالت 

، العملي  في الريادية الثقافة ودمج الحقيقي  

 .الدراسية والفصول المختبرات 

تعليم   بناء  في  أساسية  التدريس ركيزة  عضو هيئة 

المستقبل   تحديات  مواجهة  على  قادر  جامعي 

بأدواره   قيامه  خالل  من  المتسارعة  وتغيراته 

ونوعيات   حاجات  بتغير  والمتغيرة  المتعددة 

الداخلية   البيئة  في  والتغيرات   ، المستفيدين 

وفي والخارجية   الزمن  وعبر   ، الجامعة  لمؤسسة 

وسمعتها   الجامعة  مكانة  ارتبطت  العالم  كل 

على  وقدرتها    ، العالمية  التصنيفات  في  وموقعها 

أعضاء   من  ومنسوبيها  أساتذتها   بمكانة  المنافسة 

هيئة التدريس باعتبارهم المحرك الرئيسي ألنشطة  

خالل  من  الفعاليات  لكل  المدبر  والعقل   ، الجامعة 

والبحث  ممار  ، التدريس  مجاالت  في  أدوارهم  سة 

العلمي في مجال تخصصهم  ،  والمساهمة في حل  

المجتمعية   والشراكات  المجتمع  مشكالت 

( إلى  Baldring&Prog,2002الفاعلة.وقد أشار)

السياسات العامة للجامعات الساعية للتميز والنجاح  

وخطط   استراتيجيات  من  تنطلق  أن  يجب  والتقدم 

وتطوير  فاعلة؛لتمكي   ، التدريس  هيئة  أعضاء  ن 

 ، والبحثية  األكاديمية  المجاالت  في  مهاراتهم 

   ، المعرفية  اإلمكانيات  المتالك  وتحفيزهم 

في   تحولهم  وتدعم   ، والمستجدة  الحديثة  والتقنيات 

القائمة   التقليدية  األنماط  المختلفة من  أدوارهم  أداء 

اإل ثقافة  باتجاه  والتقليد    ، الذاكرة  ثقافة  بداع  على 

والتجديد ، وابتكار قيمة لمهامهم تتسم بالمرونة  ، 

العالمية  التغيرات  مواكبة  على  والقدرة  والدينامية 

الحلبي وسالمة   .ويرى  المجاالت  كل  في  السريعة 

بدرجة   أساسي  بشكل  يرتبط  للجامعة  نجاح  أن:أي 

 ، للمعرفة  التدريس  هيئة  أعضاء  امتالك 

استرات وتطويع   ، التقنية  متعددة والمهارات  يجيات 

تدريب  على  تعمل  تعلم  أساليب  وابتكار   ، للتعليم 

وتحفيز الطلبة للبحث العلمي والتعلم مدى المستمر  

(.  ويرى  2005مدى الحياة       )الحلبي وسالمة،

آل زاهـر أن االتجاهات المعاصرة المهتمة بتطوير  

للتطوير   محاولة  :أي  أن  على  تؤكد  العالي  التعليم 

م تبدأ  أن  التدريس  البد  ن تطوير مهام عضو هيئة 

الذي يقوم بممارسة أدوار دينامية  ومتطورة تتغير 

الموقف   يقتضيه  وبما   ، المستفيدين  حاجات  بتغير 

والخارجية من   الداخلية  البيئة  تعززه  وما  التعليمي 

تغيرات في ظل عصر التحوالت السريعة للمعرفة  

زاهر، )آل  أكد    (.2005والتكنولوجيا  وكذلك 

جيل العويش خلق  في  المعلم  دور  أهمية  على  ق 

تعزيز   إلى  يحتاج  البدع  المعلم  أن  وبين   ، مبدع 

بما   واإلداري  المعنوي   للتحفيز  إضافة   ، الثقة 

التعاون والتفاعل مع محيطه) منتدى   يساعده على 

 (.  27، ص  2017أسبار الدولي ،

 مشكلة الدراسة:  ❖

  ، معطيات  باتجاه  حراكه  في  العالم  مواكبة  إن 

الدول  وتفا في  الرابعة  الصناعية  الثورة  عالت 

وخاصة   بالتعليم  كامال  ارتباطا  مرتبطة  المتقدمة 

المال   رأس  بناء  في  ودوره   ، الجامعي  التعليم 

العلمي   البحث  المضافة من  القيمة  الفكري وتعظيم 
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، وتفعيل البعد الثالث لدور الجامعة في المسؤولية  

للج والبد  المجتمع.  وخدمات   ، امعات المجتمعية  

العربية أن تتحمل مسؤلياتها في صناعة ،  وتوجيه  

المجتمعات   في  بمثيالتها  أسوة  والتطور   ، التغير 

العربية   الجامعات  أن  يبين  الواقع  لكن  المتقدمة. 

في   تتمثل  وقصور   ، ضعف  أوجه  من  تعاني 

،والنمطية   والبيروقراطية  التقليدية،  :السياسات 

الج الجامعية  والتقاليد  امدة،وضعف  اإلدارية، 

اإلمكانيات المادية ،  والميزانيات ، وتدني مستوي  

وعدم    ، والتجهيزات  التحتية  والبنية   ، الخدمات  

سوق   مجاراة  على  وبرامجها   ، مناهجها   قدرة 

طاردة  وبيئتها   ، المتغيرة  وحاجاته   ، العمل  

للكفاءات  ، والمميزين من أعضاء هيئة التدريس ،  

، األكاديمية  الحرية  قدراتها   وغياب  وتدني 

التنافسية ومواقعها المتأخرة في التصنيفات العالمية 

مساهماتها   ومحدودية  الدولية  شراكتها  وضعف   ،

وهذا    . العلمي  واإلنتاج  البحث  في  المؤثرة 

ويستدعي   التأثير  على  قدرتها  من  يحد  بالضرورة 

الجامعات   ومن  القرار،  وصناع  المجتمعات  من 

واست خطط  على  التوافق  وطنية نفسها  راتيجيات 

الداخلية   كفاءتها  ورفع  الجامعات  لتطوير 

الرابع  الجيل  جامعات  لتواكب  والخارجية؛ 

على  مجاالت  في واالبتكار   اإلبداع التي"ترتكز 

 نحو يسعى ومبدع البينية ، وطالبها التخصصات 

 التعلم ، لعملية ميسر وموجه االبتكار ،  ومعلمها

 أي وفي اهات ،االتج مختلف  في التعلم عملية وتتم

باستخدام وأى ، مكان المتقدمة  التقنيات  وقت 

 التعلم من تُمكن التي األشياء إنترنت   وأهمها:

تفاعلية بشكل ، وجاذبية  أكثر   تُمكن كما ومرونة 

،   متقدمة علمية بحوث  إنتاج من ومتطورة   ، 

أيضا    التعاون أشكال جميع التقنيات  هذه وتُيسر 

األنشطة    مختلف في والعالمية الدولية والشراكات 

الجامعية ،   ،    والبحثية ،   :   واالجتماعية 

  : على التمويل في الجامعات  وتعتمد  والريادية ،  

الذاتية تنمية وذلك   مواردها   تخريج بهدف ؛ 

ومواطنين   أعمال ورواد  ،   مبتكرين  رقميين ، 

 ومواطنين الرقمية ،  استثمار التقنيات  على قادرين

 استثمار على قادرين المستقبل في روبوتيين

مختلف الربوتات  )أبولهبان،  جوانب  في  الحياة 

 . (390، ص  2019

الصناعية  الثورة  عصر  في  الجامعة  نجاح  إن 

اتجاهات   في  الممتدة  بأدوارها  القيام  في  الرابعة 

متعددة :  من   أهمها :  فهم فعاليات ومتطلبات ،  

  ، الثورة   هذه  للتعامل وتداعيات  المجتمع  وتهيئة 

معها ، واالستفادة القصوى من الفرص التي تتيحها 

وكذلك   ، المستدامة  التنمية  تحقيق  في  الثورة  هذه 

واإلبداعات   التقنيات  تطوير  في  الفعالة  المشاركة 

التقنية المرتبطة بها حاليا وفي المستقبل ، هذا كله 

التدريس  هيئة  أعضاء  وكفاءة  بقدرة  مرتبط 

،  المنتسب  أدوارهم  أداء  في  وكفاءتهم   ، لها  ين 

أدوار   من  لهم  وستحدثه  أحدثته  لما  وإدراكهم 

 مستجدة في ضوء متطلبات هذه الثورة وتداعياتها. 

هيئة  أعضاء  أدوار  الدراسات  بعض  تناولت  ولقد 

ضوء   في  مختلفة  عربية  بيئات  في  التدريس 

دياب    سهيل  مثل:دراسة  المتغيرات  من  مجموعة 

تحديات   الجامعي في ضوء  المدرس  أدوار  لتحديد 

)دياب، والعشرين  الحادي  (.ودراسة  2006القرن 

في  الجامعي  األستاذ  أدوار  لتحديد  البالدي   منى 

خد  )البالدي،  مجال  المجتمع  (.ودراسة 2014مة 

لتحديد األدوار المستقبلية لعضو هيئة   سحر حرب 

تحديات  ضوء  في  الجامعي  بالتعليم  التدريس 

)حرب، الفلسطينية  البيئة  في  (. 2015العصر 

هيئة   أدوار أعضاء  لتحديد  ودراسة خديجة عثمان 

عثمان،    )بن  بالجامعات  (.  2018التدريس 

الزبون   مأمون  دور ودراسة  لتحديد  هدفت  والتي 

الفكري   األمن  تعزيز  في  التدريس  هيئة  أعضاء 

األردنية                     الجامعة  طلبة  لدى 

لتحديد 2018)الزبون، محمد  ثناء  ودراسة   .)

في   التدريس  هيئة  ألعضاء  المستجدة  األدوار 
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الجامعات المصرية في ضوء التحديات المعاصرة  

ه2019)محمد، بعض  بينت  ولقد  الدراسات (.   ذه 

األساسية ألعضاء   األدوار  لبعض  أن  هناك غيابا 

هيئة التدريس بالجامعات وقصورا  في أداء بعض  

األدوارومن أمثلتها : سيطرة األساليب التقليدية في  

المتطورة  التكنولوجيا  استخدام  إهمال  التدريس مع 

،ضعف الصلة بين عضو هيئة التدريس وطالبه  ، 

ا الزمنية  الفترة  أعضاء طول  بعض  يقضيها  لتي 

  ، طالبه  عن  بعيدا  الجامعة  خارج  التدريس  هيئة 

هيئة   أعضاء  وبعض  الطالب  بين  العالقات  نمط 

سوء    ، أعلى   من  السيطرة  جو  يسودها  التدريس 

التدريس   هيئة  ألعضاء  العلمي  البحث  توجيه 

وتركيزه نحو :  الترقية األكاديمية ، اهتمام بعض  

بجوانب  التدريس  هيئة  في   أعضاء  المجتمع  خدمة 

وضعهم   لتحسين  والتدريب  االستشارات  جوانب 

المادي على حساب الوقت المتاح للطالب ، ضعف  

وعدم   المجتمع  بمشكالت  واالرتباط  العالقة 

بإيجاد الحلول لهذه المشكالت عن طريق  االهتمام 

البحث العلمي الفردي أو الجماعي ، انعدام التكامل  

وضعف   المختلفة  األدوار  باألدوار  بين  االهتمام 

  (.  62-60، ص  2019المستجدة)محمد،

عدم   ضوء  الثورة  في  لتأثير  الدراسات  تطرق 

التدريس   هيئة  أعضاء  أدوار  على  الصناعية 

  ، مباشرة   للتغيرات  بالجامعات بصورة  واستجابة 

المجاالت   كل  في  الصناعية  الثورة  أحدثتها  التي 

التحديد  بأهمية  الباحث  ،ولقناعة    والمؤسسات 

ضوء  في   التدريس  هيئة  أعضاء  ألدوار  الدقيق 

 ، الرابعة  الصناعية  الثورة  ومتطلبات  معطيات 

في   مشكلتها  وتحددت    ، الدراسة  فكرة  تبلورت 

: الثورة تحديد  استحدثته  ما  أهم 

ألعضاء   أدور  من  متطلباتها  الصناعية،واقتضته 

 هيئة التدريس.  

 أسئلة الدراسة: ❖

ما هي  ؤل الرئيسي:تتحدد مشكلة الدراسة في التسا 

التدريس   هيئة  ألعضاء  المستجدة  األدوار 

الثورة   متطلبات  ضوء  في  العربية  بالجامعات 

 الصناعية الرابعة؟ 

 ومن هذا السؤال تشتق األسئلة الفرعية التالية: 

التدريس   -1 هيئة  ألعضاء  الحالية  األدوار  ما 

 بالجامعات العربية ؟ 

 ة ؟ ما اإلطار الفلسفي للثورة الصناعية الرابع  -2

التدريس   -3 هيئة  ألعضاء  المستجدة   األدوار  ما 

 بالجامعات العربية ؟ 

  أهداف الدراسة: ❖

تهدف الدراسة الحالية لتحديد أهم األدوار المستجدة 

من   ، العربية  بالجامعات  التدريس  هيئة  ألعضاء 

التدريس   هيئة  أعضاء  أدوار  أهم  توضيح   خالل 

ثورة  في ظل الوظائف الحالية للجامعة ،  ومفهوم ال

 ، وسماتها  وأهم خصائصها   ، الرابعة   الصناعية 

الجامعات  تأثيراتها على  بالتغيير ، وأهم  وعالقتها 

 العربية. 

 أهمية الدراسة:  ❖

األبعاد       الحالية من خالل  الدراسة  أهمية  تتضح 

 التالية: 

قد تفيد أعضاء هيئة التدريس في التعرف على   -

الثورة  المستحدثة في ضوء متطلبات    أدوارهم 

 الصناعية الرابعة وانعكاساتها على الجامعات. 

تأتي مواكبة للتوجهات الداعية لالهتمام بأدوار   -

أعضاء هيئة التدريس  ،  وضرورة تطويرها  

 في ضوء مستجدات العصر وتطوراته . 

لعمل   - تطبيقي  بحثي  لمنحى  منطلقا  تشكل  قد 

هيئة   أعضاء  ألدوار  تفصيلي  توصيف 

األ مؤشرات  أهم  وتحديد  لهذه  التدريس  داء 

 األدوار.
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الحالي ألدوار أعضاء   - بالواقع  المعنيين  تبصر 

لمواءمة   تطويره  وسبل   ، التدريس   هيئة 

 متطلبات العصر. 

وبرامج   -    ، خطط  بناء  على  القائمين  تفيد 

 التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس.

 

 منهج الدراسة:  ❖

التحليلي   الوصفي  المهج  الدراسة  وظفت 

التراث   تحليل    : على  يقوم  الذي  )الوثائقي( 

الصلة  ذات  السابقة  والدراسات   ، التربوي  

 ، الرابعة   الصناعية  الثورة  بموضوع 

وتوصيف    ، الجامعي  التعليم  على  وانعكاساتها 

 ، التدريس  هيئة  أعضاء  ألدوار  الحالي  الواقع 

المستجدة  األدوار  أهم  لتحديد  ذلك  وتوظيف 

التدريس   هيئة  متطلبات  ألعضاء  ضوء  في 

 الثورة الصناعية الرابعة. 

 مصطلحات الدراسة: ❖

الشخص  -1 بالجامعة:هو  التدريس  هيئة  عضو 

يعادلها   الذي يحمل درجة أو ما  الدكتوراه  ، 

مساعد   )أستاذ  أكاديمية  مرتبة  على  ومصنف 

، أستاذ مشارك ، أستاذ( ويؤدي أدوارا تسند  

، وخدمة   العلمي  والبحث   ، التدريس  في  إليه 

على الم إدارية  أعمال   : أي   أو   ، جتمع 

 مستوى القسم أو الكلية أو الجامعة. 

مجموعة   -2 التدريس:هي  هيئة  أعضاء  أدوار 

هيئة   عضو  بها  يقوم  التي  الممارسات 

  ، وملموسة   واضحة  بصورة  التدريس 

ويمكن    ، الوظيفية   بمتطلبات  ومرتبطة 

مالحظتها من خالل شواهد  ، وأدلة محددة ،  

و  أثرها  مؤشرات وقياس  واقع  من  نواتجها 

 أداء محددة . 

التدريس:   -3 هيئة  ألعضاء  المستجدة  األدوار 

مجموعة   بأنها  إجرائيا  الدراسة  تعرفها 

أوجدتها   التي  التدريس  هيئة  لعضو  األدوار 

الثورة   وتحديات  وتداعيات  متطلبات 

 الصناعية الرابعة. 

الرابعة: -4 الصناعية  حسب الثورة  بها  يقصد 

( (    Harvard Business Reviewمجلة 

على  تستند  التي  الجديدة  الصناعية  الموجة 

حيث   من  الرابع  طورها  في  الصناعة 

مجاالت   في  الحديثة  للتقنية  استخدامها 

والطابعات  الصناعي  والذكاء  الروبوتات 

وغيرها  األشياء  وإنترنت  األبعاد  ثالثية 

الحياة   في  التقنية  هذه  واستخدام 

ريفيو،  بزنس    اليومية)هارفرد 

https://hbrarabic.com/  .) 

 

 مخطط الدراسة:  ❖

 تسير الدراسة وفقا للمخطط التالي: 

اإلطار العام للدراسة: ويشمل مقدمة  عرض  -

الدراسة ، مشكلتها ، أهدافها ، أهميتها، منهجها  

 ،مصطلحاتها ،  ومخطط الدراسة.

عضاء هيئة أل  الحالية دواراألالمحور األول :  -

لجامعات العربية ، وذلك لإلجابة  في االتدريس 

 السؤال األول.  عن

المحور الثاني:اإلطار الفكري للثورة   -

الصناعية الرابعة وذلك لإلجابة عن السؤال  

 الثاني. 

المحور الثالث:األدوار المستجدة ألعضاء    -

هيئة التدريس بالجامعات العربية وذلك لإلجابة  

 عن السؤال الثالث. 

لمحور األول: أدوار أعضاء هيئة التدريس في  ا

 ضوء الوظائف الحالية للجامعات العربية 

الجامعات  في  التدريس  هيئة  أعضاء  أدوار  تتحدد 

وأدوارها   الجامعات  وظائف  ضوء  في  العربية 

ثالث   في  الجامعات  ولوائح  نظم  تحددها  والتي 

https://hbrarabic.com/
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وظائف أساسية هي:التعليم والبحث العلمي وخدمة  

هذه المجموعة من المهمات يقول عنها  المجتمع . و

زهران التي   (2005)آل  والمهام  األدوار  تعتبر   "

الجامعات   في  التدريس  هيئة  أعضاء  بها  يقوم 

أدوار متعددة ومتجددة ومتطورة وفقا لتغير أهدافها 

عبر الزمن ، وهي مجموعة من األعمال التي يقوم  

مرتبطة   وتكون   ، التدريس  هيئة  أعضاء  بها 

من أهداف الجامعة ووظائفها ، وهي ذات   ومنبثقة

عضو   يؤديها   ، وأخالقية  ومعرفية  مهارية  أبعاد 

من   فترة  يقضي  أن  بعد  بكفاءة  التدريس  هيئة 

والمعارف  المهارات  الكتساب  والتعليم  التدريب 

التي تساعده على إتقان هذه األدوار")آل زهران ، 

 (. 139م ، ص  2005

 :أوالً:التدريس 

أه أحد  ، التدريس  التدريس  هيئة  لعضو  المهام  م 

بعدد  تتأثر  ومعقدة   مركبة  طبيعة  ذو  نظام   وهو 

و      ، والطالب   ، األستاذ     : العوامل  من  كبير 

  ، الصفية   والبيئة   ، الدراسية   والخطط  المنهج،  

وغيره   الجامعي  المناخ  إلى  إضافة  وتعد   .هذا 

تؤديها   التي  الوظائف  أهم  من  التدريس  وظيفة 

للحياة  الجامعات   الطلبة  إعداد  في  فاعلية  وأكثرها 

التخصصية   بالمعارف  تزودهم  إذ  ؛   المستقبلية 

وكل  والقيمة  اإليجابية  السلوكية  واالتجاهات 

؛    لتأهيلهم  الالزمة  والعملية   ، العلمية   المهارات 

كي يصبحوا أعضاء فاعلين  في خدمة المجتمع .   

امتالكها   على  يعتمد  الجامعة  تفوق  مقياس  إن 

عضاء هيئة تدريس مؤهلين تأهيال عاليا، متوفرة  أل

أكاديمي   جو  من  واإلمكانات  الظروف  جميع  لهم 

العملية  جودة  في  تساهم  مختلفة  وخدمات  مالئم 

التعليمية كي تكون قادرة على تلبية حاجات التنمية  

المتسارعة)أبوغمجة   العصر  ومتطلبات  الشاملة 

وغريبي،  ص 2013والشريف  والتدريس  .(961، 

فيه  كنش واختلفت   ، اآلراء  فيه  تباينت  إنساني  اط 

لتحديد   متعددة  مداخل  وظهرت   ، النظر  وجهات 

أهمها من  ينظر   معناه  الذي   التقليدي  :المدخل 

المعلومات  توصيل  عملية   : أنه   على  للتدريس 

ساد  فقد   ، التدريس طريقة   أن  أو   ، المتعلم  لذهن 

 ، المعلم  يشكلها  طريقة   التدريس    : أن  اعتقاد 

متكاملة   تربوية  عملية   : التدريس   يعد  من  وهناك 

 ، للتعليم  المكونة  العوامل  كافة  اعتبارها  في  تأخذ 

لتحقيق  ويتع والمتعلم  المعلم  من  كال  خاللها  اون 

األهداف التربوية المرجوة.أما مدخل النظم فيرى :  

   ، العالقات  من  متكامال  نظاما  التدريس 

  ، المعلم    : في  ،  وتتمثل  له مدخالته  والتفاعالت 

والمتعلم  ، ومادة التعلم ،  وبنيته ،  وبيئة التعلم ،  

ال أهداف  في:  تتمثل  و  ،  وعملياته  تدريس 

واستراتيجياته ، وأساليبه  ، وطرائقه  ، وأساليب  

الراجعة،   والتغذية   ، الصفية  والبيئة  التقويم 

: التغيرات المطلوبة في   ومخرجاته : وتتمثل في  

المعرفية  ، والعاطفية  ، واإلدراكية     : المجاالت 

بأنه    التدريس  المتعلمين ؛  وبناء عليه يعرف  لدى 

م  متكاملة  مجموعة  والمعدات :  األشخاص  ن 

في   جميعا  تشترك  التي  السلوكية  واإلجراءات 

على   المطلوبة  األغراض  لتحقيق  يلزم  ما  إنجاز 

التدريس   االجتماعي  المدخل  ومن   . فعال  نحو 

والتواصل  العالقة  على  يعتمد  اجتماعي  نشاط 

الشخصي بين المعلم والمتعلم ،  ويعرف التدريس 

عم   : بأنه  االجتماعي  المنظور  اجتماعية  من  لية 

التربوية   العملية  أطراف  أطافة  كافة  فيها  تتفاعل 

الشخصية   جوانب  جميع  في  متكامل  نمو  ؛لتحقيق 

والمدخل   للمتعلمين.  والمهارية  واالنفعالية  العقلية 

يتميز   إنسانية  مهنة  التدريس  أن:  يرى  اإلنساني 

العاملون فيها باإليثار والعطاء ، وتعرف التدريس  

انية متخصصة لها مهارات وظيفية بأنه  : مهنة إنس

 ، مؤسسات   قبل  من  تدار   ، أفرادها  بين  عامة 

وتحكمها   بها   خاصة  وتجمعات   ، وتنظيمات  

قواعد ،  وقوانين محددة. ويعتبر المدخل الغرضي  

إلنجاز   ومقصود  موجه  غرضي  نشاط  التدريس 

المنظور  هذا  ومن   ، المتعلم  لدى  التعليم  وتيسير 



 2020 ديسمبر ،الخامسالعدد    (SRC_IJES) مجلة جامعة جنوب الوادي الدولية للعلوم التربوية

 

10 
 

: بأنه   التدريس  تساعد    يعرف  هادفة  عمليات 

والتفاعل    ، التعليمية  الخبرة  إدراك  على  الطالب 

التفاعل عن طريق  هذا  نتائج  من  واالستفادة  معها 

وهذا  جديد.  سلوك  اكتساب  أو   ، سلوكه  تعديل 

   : التدريس  وفن     ، علما  التدريس  يرى  مدخل 

عمليات  لطبيعة  واضح  لفهم  يحتاج  إنساني  نشاط 

وممارس وأحداثه  له  التدريس  التخطيط  وكيفية  اته 

التصرف   لفن  تحتاج  ، وممارسته  وتقويمه  وتنفيذه 

والبصيرة النافذة، وفي ضوء ذلك يعرف التدريس  

  ، ومبادئ    ، أسس   على  قائم  عملي  أداء    : بأنه 

وإجراءات    ، ومتغيرات  ونظريات    ، وقواعد 

قدرات  على  القائم  التعامل  أسس  إلى  تحتاج 

( خالقة  وإمكانيات  ،ومهارات  ،  2003الفتالوي 

 (.    24-11ص 

الجامعة   بها  تقوم  التي  الوظائف  أهم  من  التدريس 

الطلبة  إعداد  في  التدريس  هيئة  أعضاء  خالل  من 

بالمعارف  تزودهم  إذ  ؛  المستقبلية  للحياة 

والعملية    ، العلمية   واالتجاهات   ، التخصصية  

الالزمة لتأهيلهم  ؛ كي يصبحوا أعضاء فاعلين في 

مع ، ومقياس تفوق الجامعة يعتمد على خدمة المجت

تأهيال    مؤهلين  تدريس  هيئة  ألعضاء  امتالكها 

عاليا ، توفر لهم جميع الظروف ،  واإلمكانيات من 

في  تساهم  مختلفة  وخدمات   ، مالئم  أكاديمي  جو 

على   قادرة  تكون  كي  ؛   التعليمية  العملية  جودة 

، ص 1989تلبية  حاجات التنمية الشاملة )حمدان،

24  .) 

التدريس على  الجامعة وظيفة  أستاذ  يمارس  ولكي 

أن   عليه  ينبغي  تخصصه  مجال  في  األكمل  الوجه 

يكون : متمكنا  ،  وواسع االطالع ، وملما بأحد ث 

ويعرض   ، التربوية  والتطبيقات  النظريات 

الموضوعات  بطريقة واضحة ومنطقية ، ويراعي  

  : على   يعمل  كما   ، الطالب  بين  الفردية  الفروق 

، توف التعليمية  العملية  لنجاح  المالئم  المناخ  ير 

والعالقات    ، واإلرشاد    ، التوجيه  يتضمن  والذي 

 ، متنوعة  تعليمية  وسائل  واستخدام   ، اإلنسانية 

ويلتزم   ، والنظرية  التطبيقية  الجوانب  بين  ويربط 

العلمية األخرى   اآلراء  ويتقبل  بالمناقشة والحوار، 

واال االجتماعية  الظروف  ويراعي  قتصادية  ، 

والمناقشــة  للدرس  الطالب  حماس  ويثير  للطالب 

التي    ، التدريس  في  متنوعة  أسالـــيب  باستخدام 

اإلبداعي   والتفكير  الذاتي  التعليــم  على  تركز 

التحليلي. ) فردهوالد                                   و  

عليه  138-132،ص 2003ولفجانج،  (.وبناء  

ئة التدريس، وتأهيله  تصبح عمليات إعداد عضو هي 

التدريس   لتطوير  أساسيا ،وملحا   مطلبا   مهنيا 

عمليات  تصبح  كما   ، وتحسين مخرجاته  الجامعي 

التدريس   اساليب  على  الجامعي  األستاذ  تدريب 

األساسية   التدريسية  المهارات  وإتقان   ، الجامعي 

في مجاالت التخطيط والتنفيذ والتقويم ، وترجمتها  

ال  السلوك  في  أساسيات  عمليات  يعد من   ، تدريسي 

لتحسين  وضرورة   ، جهة  من  له  المهني  النمو 

جهة   من  مخرجاته  وتطوير  الجامعي  التدريس 

والجوارنة  )وصوص  آخرى 

 (. و 1024،ص 2015والعطيات،

نظرا  لألهمية القصوى لدور أعضاء هيئة التدريس  

الجامعات   تبدي  وعملياته  التدريس  جانب  في 

ب متزايدا  اهتماما  واتجهت العالمية  الدور،  هذا 

الجامعات المتقدمة إلى تطبيق معايير صارمة عند 

اختيار عضو هيئة التدريس ، ووضعت للمتقدمين 

اختبارات   تدريس  هيئة  عضو  وظيفة  لشغل 

الكفاءة  لديه  كانت  من  إال  يتجاوزها  ال  ومقابالت 

في   والخبرة   ، القيادية   والشخصية   ، العلمية  

ض الجامعات العالمية  التدريس الفعال ، حتى أن بع

أعضاء   على  ومقاييسها  اختباراتها  تطبق  المتقدمة 

التدريس المتواجدين في الميدان في فترات محددة  

ومواكبة    ، التجديد   على  قدرتهم  لقياس  ومستمرة 

الجامعي  التدريس  مجال  في  المستجدات 

ص  1995)زيتون،  صعيد 23-24،  على  أما   ،)
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ال بعض  بينت  فقد  العربية  دراسات الجامعات 

أعضاء   تواجه  التي  المعوقات  من  جملة  أن:هناك 

مجال  في  العربية  بالجامعات  التدريس  هيئة 

التدريس من أهمها: عدم االتفاق على تحديد مفهوم  

قبل  من  التحمس  عدم   ، الجيد  الجامعي  التدريس 

طرق   لدراسة  التدريس  هيئة  أعضاء  بعض 

البحث   على  والتركيز  الجامعي  التدريس  وأساليب 

لمي . اعتماد الترقيات العلمية بالدرجة األساسية  الع

يؤثر   مما  العلمي  البحث  مجال  في  اإلنتاج  على 

على   للتركيز  التدريس  هيئة  عضو  دافعية  على 

تطوير أساليب التدريس .           الجمود وقصور 

هيئة   أعضاء  من  نسبة  عند  الفكري  الطموح 

تجديد  في  والرغبة    ، اإلبداع    في   التدريس 

أعضاء  اس من  شريحة  قناعة    ، تدريسهم   اليب 

 ، التقليدية   التدريس  طرق  بفاعلية  التدريس  هيئة 

  ، أساليب  في  المستجدات  متابعة  عن  وإقالعهم 

ونماذج التدريس وطرقه الحديثة . عدم قدرة بعض  

تكنولوجيا   مجاراة  عن  التدريس  هيئة  أعضاء 

التعليم   وأنماط   ، الرقمية  والمستحدثات  التعليم 

لكتروني ، قصور نماذج وبرامج التنمية المهنية  اإل

على   أو   ، الشخصي   المستوى    : على  سواء 

مستويات األقسام  ، والكليات  ، والجامعة وضعف 

(  2011،291تركيزها على هذا الجانب)الرواشدة،

 (. 2019،68، و)محمد،

 ثانيا:البحث العلمي

 التنمية ، و لعملية األساسي المحرك هي الجامعات 

 للتقدم األساسية المعايير أحد  العلمي حث الب

 العالم  دول غالبية نجد  ولذلك األكاديمي ، واالرتقاء

التوجه   ودعم تقوية بضرورة  نفسها ألزمت قد 

 هيئة لتشجيع السياسات  فوضعت  للجامعة، البحثي

، على التدريس تعددت  البحث   تعريفات  ولقد 

 ،  الباحثين نظر وجهات  باختالف العلمي ،  البحث 

البحثية المؤسسات  من واهتماماتهم  وطبيعة   جهة 

ومن   جهة من بها يعملون التي  ،  هذه ثانية  

 التي المنتظمة الجهود  التعريفات أنه :  "مجموعة

 سعيه في العلمي األسلوب  باستخدام الفرد  يقوم بها

ظواهرها   واكتشاف  بيئته ، على سيطرته لزيادة ،

الظواهر بين العالقة وتحديد  ، :     "تلك  أنه  أو     ،

 أو ،   شخص  بها يقوم  منظمة فكرية "عملية

تقصي   )الباحثون(أشخاص  مجموعة  بشأن 

، مشكلة أو ،   قضية حول الحقائق  باتباع معينة 

إلى بهدف   منظمة علمية طريقة  حلول الوصول 

 على للتعميم صالحة نتائج إلى  أو ،   للعالج مالئمة

المماثلة" . )عبيدات  ،  وعدس ،  وعبد  المشاكل

ص 1997الحق، وتمثل13،  مجتمعا   الجامعة (. 

وهي الحقيقة  عن بالبحث  يهتم علميا  ،  العلمية 

، مؤسسة ، إثراء على تعمل إنتاجية   المعرفة 

الفنون  ، وتطوير   الكفاءات  وٕاعداد   االنتاجية 

نتائج  من  واإلفادة األجيال ، و صناعة البشرية ،

 الثروة وتنمية الفكري ، العلمي ، واإلنتاج البحث 

ورفع  ، ومستواها كفاءتها البشرية    ،  اإلنتاجية  

والحاجة ، الحضاري  . جهد   واالجتماعي  إلى 

في   التدريس  هيئة  أعضاء  من  ومنسوبيها  الجامعة 

منها   أشد   الحاضر وقتنا في العلمي البحث  مجال

 سباق في العالم أصبح حيث  ؛   مضى   وقت  أي في

 الدقيقة المعرفة من ممكن قدر الى أكبر للوصول

والتفوق تكفل التي المثمرة والرفاهية   الراحة 

الحاضر  الوقت  في الجامعة ؛  ولذلك تولي لإلنسان

 الجو بتوفير كبيرة  ، وتلتزم عناية العلمي البحث 

الالزمة ،   المالئم  أعضاء ليقوم ؛    واإلمكانات 

العلمية األصيلة   البحوث  بإجراء فيها التدريس هيئة

 جزء إلى  : تخصيص  باإلضافة المبتكرة ، هذا و

 هيئة اعضاء أبحاث  ؛ لدعم    الجامعة ميزانية من

،  لقيام الكبير اإليجابي األثر وينعكس التدريس 

التدريس عضو  أداء على العلمي بالبحث  هيئة 

 مواد  تدريس خاص  وبشكل التدريسي   واجبه

الماجستير،   مستوى على العليا الدراسات 

 النتائج أحدث  تدريس بإمكانه  يصبح إذ  والدكتوراه  

 بالبحث  يعملون ممن وأقرانه  هو إليها توصل التي
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 البحثية للوظيفة الشاملة والنظرة.الحقل نفس في

 تهدف التدريس  عضو هيئة بها يقوم التي للجامعة

من ، وتطويرها المعرفة تنمية إلى  خالل وذلك 

 طالبهم وتدريب  األساتذة ، بالبحث  اشتغال توفير

، والمراجع توفير خالل من عليه  ،   له الكتب 

بالمعامل  متناول في وجعله  وأجهزتها واالهتمام 

 .   (1988أيديهم )خضر،

موقعا البحث  يحتل  مسؤليات  ضمن هاما العلمي 

التدريس عضو  ، في  هيئة   "في الجامعات 

تمثل الجامعات   العلمي البحث  نشاطات  المتقدمة 

 33 ) حوالي هيئة التدريس أعضاء بها يقوم التي

،  أعبائهم من(% هذه ال بينما الوظيفية   تمثل 

هيئة   أعضاء أعباء من(%5 ) من أكثر النشاطات 

والبحث  الدول في الجامعي التدريس   ، العربي 

وحيوي   هام عنصر  العلمي  الجامعة حياة في  ، 

، كمؤسسة وفكرية   الجامعة سمعة أن كما علمية 

وتظهر تنشرها التي باألبحاث  مرتبط  أهمية ، 

؛ العلمي البحث  وظيفة الجامعة   لكونهم ألساتذة 

،   التفكير من عالية قدرات  يمتلكون المنظَّم 

،  واستخدام  توظيف على  والقدرة واالبتكار 

للماضي بفهم  المعرفة  انطالقة سبيل في جديد 

" واستشراف   للحاضر جديدة   للمستقبل 

ص 2011الحرابشة، العلمي  (.170،  والبحث 

الجامعات  التدريس في  به أعضاء هيئة  يقوم  الذي 

مشكالت   ويعالج  حقيقية  قيمة  ذو  يكون  ان  يجب 

مؤثرة في حياة الناس ، ويقدم حلوال إبداعية تسهم  

األنواع ويغطي   ، الحياة  أمور  تيسر   المختلفة في 

 األساسية حوث العلمية  ومن أهمها الب البحوث  من

 والكشف ، المعرفة زيادة إلى وتهدف   واألكاديمية

 وهي   التطبيقية والبحوث .والنظريات  الحقائق عن

 جديدة علمية  آفاق باكتشاف ترتبط التي البحوث 

 الحلول البتكار مباشر،وتسعى تطبيقي بهدف

 وهي التطويرية والبحوث .المجتمع  لمشكالت 

 وتطويرمنتجات،ومواد  تحسين إلى تهدف بحوث 

وزيادة  ترتبط علمية وبحوث .كفايتها جديدة 

 المجتمع خدمة في تسخيرها و  بالتكنولوجيا

 .(8ص    ،2006واإلنسان)دياب،

 

 التي هيئة عضو واجبات  أحد  الجاد العلمي البحث 

 معرفة وخلق واالبتكار ،   اإلبداع ،   على تعتمد 

، اإلدارية فعلى جديدة  وهيئة   الهيئة   اإلدارة ، 

 المؤدي المالئم المناخ و الموارد  توفير األكاديمية

   به واالهتمام ،   العلمي البحث  االرتقاء بحركة إلى

 من خالل االهتمام بالقضايا التالية: العمل ، وذلك

 المختبرات  المعامل و الموارد ، تجهيز توفير على

المتطورة   والتقنيات  ، المعدات بأحدث  الورش و ،

تعيين وصيانتها  ، ،   دوريا   و ومساعدين فنيين 

في   التدريس هيئة أعضاء لمساعدة أكفاء باحثين

، إنجاز  تقنية أدوات  و  أساليب  توفير أبحاثهم 

السكرتارية ذات  ذلك في  بما المتطورة المعلومات 

دعم  ،  آفاقا تفتح التي المبتكرة البحوث  الكفاءة 

 لمنح جائزة نظام ووضع جديدة، تطبيقية أو علمية

تشجيع ألفضل على   هيئة أعضاء بحث،  التدريس 

 الدولية  المؤتمرات  في البحثية الحضور والمشاركة

اسم  الدولية المحافل في  الجامعة إلبراز 

 أبحاثهم  على نشر  تشجيعهم كذلك و المتخصصة ،

تشجيع مجالت  في  ، محكمة   هيئة أعضاء دولية 

 العلمية الترقية معايير يجتازون الذين التدريس

 (مركزية دور هيئة وتفعيل  بتقدير ممتاز ، إنشاء

 البحث  وتتابع نشاط تشرف وتنسق) أو معهد  عمادة

)ابن   في األكاديمية للوحدات  العلمي     . الجامعة 

 .(23، ص : 2015مسعود،

عليها التي العربية جامعاتنا حال إن  في يعول 

 وينعكس المستوى ، دون وتقدمها األمة ،   نهضة

والبحث  ذلك التدريس  هيئة  أعضاء  واقع   على 

على الجامعات   هذه في العلمي  النحو سلبيا 

 (: 317، ص  2011التالي)الغامدي،
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التدريس البحث  - هيئة  ألعضاء   في العلمي 

، الجامعات  ؛ دوافعه أهم العربية   الترقية  

، الكسب  ذلك ويلي  هيئة طلب  أو المادي 

 خاصة.  أو  حكومية

 الوحدات  عن منعزل جامعاتنا في البحث  -

وعن الحقيقية اإلنتاجية ، القطاع ،   الخاص 

ميزانيات  له  توفيره يتم بما ويسير  من 

 ما إذا جدا ضئيل وهو والبحوث  الجامعات 

،  الدول مع قورن  على أثر وهذا المتقدمة 

 .المجتمع في تقدم وأثرها البحوث  تلك أهمية

 منعزل ، بشكل يعمل العربي العالم في الباحث  -

القسم زمالئه عن حتى ، أو   في  وكذا  الكلية 

 مراكز وبين  الجامعات  بين التنسيق غياب 

،  علميا بحثا تفرز ال الحالة وهذه البحوث 

 .المجتمع في منه يمكن االستفادة

على   كلي شبه بشكل يعتمد  العربي المجتمع -

 وذلك المتطورة    الدول واختراعات  تكنولوجيا

منتجات  استوردوا   التكنولوجيا ألنهم  

 دراستها يحاولوا لم أنهم إال واستخدموها

،   تطويرها بهدف وفهمها  وبهذا واالستفادة 

تكنولوجيا عالة بقي  البلدان واكتشافات  على 

 .المتطورة

الجامعات   - في  العلمي  البحث  حركة  تواجه 

والمعوقات   الصعوبات  من  جملة  العربية 

بالباح  المادي  المرتبطة  المردود  قلة  مثل  ثين 

قد   التي  التكاليف  وارتفاع   ، البحث  من  العائد 

متعلقة   وصعوبات   ، نفسه  الباحث  يتحملها 

والندوات  المؤتمرات  قلة  ومنها:  بالجامعة 

العلمية وصعوبة حضور المؤتمرات الخارجية 

التجهيزات  وقلة  المادية،  التكلفة  الرتفاع 

أما   العلمي،  البحث  موازنات  على وضعف 

في:   الصعوبات  فتتمثل  المجتمع  صعيد 

االهتمام   وقلة   ، االجتماعي  الطلب  انخفاض 

وضعف  الخاص،  القطاع  مساهمة  وضعف 

واإلنتاج   العمل  مؤسسات  مع  الشراكات 

 (. 98، ص 1999)األسعد،

 

إن كفاءة عضو هيئة التدريس ، ونجاعة دوره في  

تفعيل البحث العلمي ،  وتوجيهه الجهة الصحيحة  

بجملة من االعتبارات والمحددات    مرتبطة

أهمها:إعداد وتنفيذ بحوث أصيلة ومبتكرة في  

مجاله ، استخدام نتائج أبحاثه ودراساته ، 

وتطويعها لخدمة العملية التعليمية ،  الحرص على  

الحضور والمشاركة في المؤتمرات والملتقيات  

العلمية في الداخل والخارج ،  االلتزام بأخالقيات 

وأخالقيات البحث العلمي.التطوير الدائم   المهنة ، 

ألدواته المهنية ، وإتقان مهارات البحث العلمي  

ومنهجياته المختلفة ، امتالك مهارات كتابة الخطط  

البحثية والتقارير العلمية، امتالك مهارات العمل  

الجماعي ، والعمل ضمن الفريق ، نشر أبحاثه في  

، توجيه   دوريات محكمة ومرموقة محليا وعالميا

بحوثه لما يفيد المعرفة والمجتمع واإلنسانية ،  

االلتزام باألمانة العلمية في كل مراحل البحث 

،الدقة والموضوعية في جمع البيانات، واألمانة في  

 (.71، ص 2019وتحليل وتفسير النتائج )محمد ،

 

 ثالثا:خدمة المجتمع 

 

من   عليه  ترتب  وما  المعرفي  االنفجار  عصر  في 

بوضوح   تأكد  البشري  المال  رأس  ألهمية  تعاظم 

أهمية العالقة التبادلية بين الجامعات ،  ومؤسسات 

المجتمع ،  ولقد شهد ت العقود األخيرة من القرن  

الماضي ،  وبدايات القرن الحالي  :  مجموعة من 

الجامعات   حول  والتغيرات    ، وطبيعة  التطورات 

: خمود جذوة   تمثلت في   أدوارها نحو مجتمعاتها 

الدور  حول  الفلسفية(  )بأبعاده  التاريخي  الصراع  

مجتمعاتها   نحو  الجامعات  تلعبه  أن  يمكن  الذي 

لدور  القصوى  األهمية  نحو  الصورة  واستقرت 

تعاظم   وضرورة   ، محيطها   في  الجامعات 
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ن مشاركتها في مختلف الميادين  ،  وعلى الرغم م

التعليم الجامعي والمؤسسات  التنوع والتعدد لصيغ 

والبحثي   ، األكاديمي   الدور  يعد  لم   تقدمه  التي 

االرتباط   أصبح  بل  الوحيد  الدور  هو  للجامعة 

فلسفة   من  جزء   وأولوياته  وقضاياه  بالمجتمع 

الجامعة تؤكد عليه رؤيتها  ، ورسالتها عبر قنوات  

النشاط أوجه  كافة  في   فعالة  والخدمة   مشاركة 

الجامعة   ذلك وضع  ترتب على  ولقد   ، االجتماعية 

في قلب األحداث  ، وجعلها تقود عمليات التغيير ،   

وتوجه عمليات التنمية ، كما أنتج ذلك ثورة عميقة  

في الجامعة نفسها أدت للتقارب والتداخل بين ثقافة  

التقارب   وهذا   ، المجتمع  وثقافة  الجامعي  الحرم 

السي  للجامعة  الذي  وفر  والثقافي    ، االجتماعي  اق 

ساعدها على نشرها للعلم كمنهج وثقافة ومعرفة ،  

المجتمع   مؤسسات  مع  التعاون  سبل  وتطوير 

 ، أدواتها   وتفعيل    ، الشراكة  وتمكين  وأفراده 

وتأكيد أوجه التكامل بين النظام الجامعي واألنظمة 

االجتماعية األخرى بما في ذلك النظام السياسي ،   

تماعي  ، واالقتصادي  ، والثقافي ، وفي هذا واالج 

يقول مؤسسات    Frank Rhodesالسياق  إن 

في   حاسم  لكنه  هادئ  وسيط  هي  العالي  التعليم 

وتعد   المعرفة  تعطي  فهي   ، الحديثة  المجتمعات 

للتطوير،وتحسين   الالزمة  البشرية  المهارات 

 ( .                511، ص 2018األوضاع المعيشية )نصار، 

والمؤسسات    الجامعات،  بين  الوثيق   للربط  إن 

خاص   قطاع  مؤسسات   ، )رسمية  االجتماعية 

،مؤسسات انتاجية ، مؤسسات عمل عام( دور مهم  

يساعد  فهو   ، الشاملة  التنمية  عمليات   : في 

منتجاتها   تطوير  على  واإلنتاج  العمل  مؤسسات 

  ، التقنية  القدرات  ويرفع   ، نوعيته  وتحسين 

لكوا تأهيلها  واإلدارية  ويعيد    ، البشرية   درها 

   ، المتطورة   المهنية  باألدوات  وتزويدها 

يدعم عمل   العمل ، كما  والمسايرة لحسابات سوق 

مؤسسات النفع العام  ،  ويزودها بالخبرة والتجربة 

على   والطاقات     ، بالكوادر  نشاطها  ويثري   ،

والشراكة   ، الربط   هذا  يعطي  اآلخر  الجانب 

البحث   ،   لمؤسسات  قيادة  في  مكانتها  والتطوير 

  ، مجاالته  كل  في  المجتمعي  الحراك  وتوجيه 

ويفعل    ، التغيير   عمليات  في  الفعالة  والمساهمة 

والمراكز  بالجامعات  والبشرية  المادية  الطاقات 

للجامعات   ويقدم  بالواقع  ويربطها    ، البحثية 

في  وتفعيل رسالتها   ، لتحقيق رؤيتها   ؛   الفرصة 

 ا والتصدي لمشكالته .خدمة مجتمعه

لمفهوم   المختصين  نظرات  وتباينت  تفاوتت  لقد 

عدد   " عرفه  من  فمنهم  المجتمع   من كبير خدمة 

المحلية   البيئة لسكان الجامعة تقدمها التي األنشطة

 جزء ويتعلق ذاتها حد  مفيدة في األنشطة وهذه ،

، 1988العلمي")زيدان،  بالتعليم والبحث  منها كبير

ويعرفه  71ص   ، ونظام(  "نشاط   تعليمي آخر  

، الجامعة طالب  غير إلى موجه  ويتم النظاميين 

 جدران الجامعة ، خارج المعرفة نشر طريقه عن

 في وتنموية سلوكية تغيرات  إحداث بغرض  وذلك

اإلنتاجية   بوحداتها بالجامعة  المحيطة البيئة

، واالجتماعية  جميع من واالستفادة المختلفة 

 من يخلو بشكل الجامعة في المتاحة الطاقات 

المختلفة الجامعي   النظام تعرقل التي التعقيدات 

(، أما ميران فيرى    5،    1996")محمد و حسن ،  

 البرامج في تتبلور لمجتمعها الجامعة خدمة "أن

 فيها توظف الجامعة  ، والتي تقدمها التي الفعلية

 لمقابلة التعليمية ووسائلها ، أدواتها مختلف

بالمجتمع")أحمد  والمجموعات  األفراد  احتياجات 

 السابق العرض  خالل ( ، ومن77،  ص  2001،

 المفهوم : "هذا   أن نجد  المجتمع ، خدمة لمفهوم 

 األفراد  جذب  على تعليمي يعمل  نشاط في يتبلور

 خارج المعرفة نشر عبر الجامعة خارج من

،  سلوكيةتغيرات   إحداث  بغية وذلك أسوارها 

 ووحداتها ،   بالجامعة المحيطة البيئة في وتنموية

 بذلك وللقيام .المختلفة واالجتماعية ،   اإلنتاجية
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أن ،   الجامعات  تقوم ينبغي   الفكر وإشاعة بنشر 

 الرأي وتبصير األكاديمية ، بالبيئة الخاص  العلمي

، حقل في ما يجري  حول  العام  حيث  من التعليم 

 أن الجامعات  على يجب  وكذا .والممارسة الفكر

المجتمع بتقويم  : تقوم  وتقديم ،   مؤسسات 

،   المجتمع لقضايا وحلول مقترحات   ومشكالته 

 الفكر التربوي بنشر تقوم  وتصورات  بدائل وتقدم

(.  14،ص  2014المجتمع")البالدي، داخل

الجامعات  في  المجتمع  خدمة  عمليات  وأهداف 

الجامعة فلسفة  من  وتتمثل  تنطلق  أهم   ورؤيتها، 

 (: 91،  ص 2001في )أحمد، األهداف

 بما الصلة بين الجامعات  ، والمجتمع زيادة -

 ومتابعة الدراسة بينهما ، االنتقال سهولة يوفر

 .المتباينة المجتمع أبناء حاجات  مع يتماشى بما

 وتطوير النفس ،  عن والرضى الذات  تحقيق -

 فرص  وإتاحة العمل في والتقدم الشخصية ، 

 التدريب. إعادة من خالل التدريب و جديدة

 من واالجتماعي ،  الشخصي التكيف تحقيق  -

 وتكيف ،  واإلمكانيات  ، القدرات  تنمية خالل

 يقوم يجعله الذي األمر مع مجتمعه ، الفرد 

 إلى ويدفعه ،  جيد  بشكل المجتمع في بدوره

 .وواجباته ،  حقوقه ممارسة

 أشكال إلى الجامعي التعليم برامج تحويل -

 والمهنية الثقافية األفراد  حاجات  تلبي وأنماط

، خارج الجامعة   ال الذين  خاصة أسوار 

 . بها االلتحاق يستطيعون

 المجتمع بتنمية المجتمع خدمة برامج ارتباط -

 المختلفة. الحياة بمرافق المشتغلين ومصالح

 شخصية  ونمو المهني  التخصص  تعميق -

 ال لمن خاصة االجتماعية والمشاركة األفراد 

 .االلتحاق بالجامعة يستطيعون

 لحق تطبيقا   التعليمية الفرص  تكافؤ مبدأ تحقيق -

 وتنمية فيه واالستمرار  ، التعليم في اإلنسان

 التعليم 

 .الذاتي    

 والمادة المعلومات  واستخدام ،   وتفسير ،  فهم    -

والطرق   العلمية  ،   العلم في الحديثة ، 

 واألساليب  العلمية الحديثة ،   التقنية واستخدام

 لزيادة الصحيح العلمي والتجريب  ،   المبتكرة

      .وتحسينه اإلنتاج

،  أبحاثها واستخدام بالمجتمع ربط الجامعة -

 مع  المجتمع مشكالت  حل في وبرامجها

 من  برامجها استنباط

 المجتمع .  وحاجات  مشكالت       

 المجتمع خدمة في المعاصرة االتجاهات  تنعكس

التدريس أدوار على هيئة  ، أعضاء  مما  وأدائهم 

 قيامهم أو ،   التقليدية أدوارهم تطوير منهم يقتضي

األداء  ، جديدة بأدوار وآليات  متطلبات  ومعرفة 

األدوار.ومن قد  جهة لهذه   التقنيات  تساعد  أخرى 

مما ظهور على الحديثة التربوية أخرى   أدوار 

متجددة الجامعي األستاذ  حملي  ،   مسؤوليات 

:   في األدوار هذه حصر  ويمكن التالية  المجاالت 

، والخدمة التوعية ،  البرامج العامة  التدريبية 

، البحوث  والخبرات  االستشارات  التطبيقية 

،  التطوعي العمل  ، التعليمية ،لخدمات  الخيري 

الفنية   الهيئات  إدارات  مجالس  الموجودة عضوية 

  ، تخصصه  مجال  في  فني  كمستشار  المجتمع  في 

والقوانين   والنظم  اللوائح  وصياغة  وضع 

المجتمع   بمؤسسات  الخاصة  والتنظيمات 

  ، ص   2014المحلي)البالدي  و)ابن 50-  49،   )

 ( 269،  ص  2018عثمان ، 

المحورالثاني: اإلطار الفكري للثورة الصناعية 

 الرابعة

وكرم   ، اإلنسان   هللا  بالتكليف  خلق  وميزه    ، ه 

التكليف   العبادة ،والعمارة ، ومناط هذا  القائم على 

جهده   اإلنسان  وجه  وعبرالزمن   ، والعمل  العقل 

 ، وتعقيداتها  الحياة  مقتضيات  مع  للتفاعل  وعمله 

ومتدرجا في انتاجاته  الفكرية، والمادية التقنية بما 
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لتاريخ  والمتتبع  وظروفه.  حاجاته  مع  يتالءم 

ات ، واالختراعات العلمية يالحظ ملمحين  االكتشاف

في  تحوال جذريا حدث  ثمة  أن   : أولهما   : بارزين 

يدي   على  تتم  كانت  الماضي  ففي  حدوثها  آلية 

جماعي   جهد  ثمرة  فإنها  اليوم  أما   ، واحد  شخص 

يقوم على نتاج عدد  كبير من العلماء ، والثاني  أن 

ها  المسافة الزمنية بين تواريخ حدوثها ضاقت فجوت

حاليا عما كانت عليه باألمس. فبينما استغرق األمر  

قرونا عدة  لالنتقال من مرحلة الزراعة إلى عصر 

اكتشافات  ضوء  في  اآلن  نعيش  فإننا   ، الصناعة 

بضعة   إال  اليفصلها  جديدة  واختراعات 

، 2019/ 9/1)الفقي،أعوام،أوأشهر

https://taqadom.aspdkw.com/)  أن .كما 

انجازات   من  عنه  تولد  وما  والعمل  الجهد  تراكم 

أدى   وحضارية  مدنية  ومظاهر  وابتكارات 

بالضرورة لتولد حاالت ومراحل مميزة في حقبات  

كافة   في  شاملة  بتغيرات  امتازت  محددة  زمنية 

عليه   أصطلح  ما  وشكلت   ، الحياة   جوانب 

الثو ومفهوم   . أشكال  بالثورات  مختلف  يغطي  رة 

الحياة  جوانب  من  جانب  أي  في  العميق  التغيير 

 ، االجتماعية  ، والعلمية في المجتمعات اإلنسانية 

فكلمة الثورة تشير للمنظومة الشاملة من التغيرات  

النوعية الجوهرية التي تحدث في بنية مادية ،  أو  

، ويحث  فتغير هويتها    ، فكرية   أو    ، اجتماعية 

جذ  ،  تغير  جذريا  كيانها  وتنسف   ، بنيتها   في  ري 

إلى  اجتماعي  بنيان  من  االنتقال  عملية  على  وتدل 

آخر   اجتماعي  ،  30/6/2019)وطفة،  بنيان  م 

http://watfa.net/)  ما اهتمامنا  يكون  .وعندما 

التقني   بإبداعه  اإلنساني  والعقل   ، الفكر  أحدثه 

من مختلف    والتكنولوجي  في  جذرية  تغيرات 

  ، والعلمية   ، االجتماعية  البنى  في  الحياة  جوانب 

الثورات    : نعني  فإننا  واالقتصادية    ، والفكرية 

نتيجة   الزمن  عبر  باإلنسان  مرت  التي  الصناعية 

 ، العقلية   والتفاعالت   ، والمعارف    ، للخبرات 

العالمية  التحوالت  المهتمون  قسم  ولقد  والتدريب. 

والثورات    المتأثرة  ، بالتغيرات  والمرتبطة 

الطاقة   بنوع  مرتبطة   ، مراحل  إلى  الصناعية 

إليها   توصل  التي  والمخترعات   ، المستخدمة 

 ، االقتصادي  واقعه  فغير  واستخدمها  اإلنسان 

 ، ومعيشته  حياته  أنماط  في  وأثر  واالجتماعي 

الثورة   تحققت  أساسها  على  البخارية  فالطاقة 

ش التي  األولى  للثورة  الصناعية  مهادا  كلت 

الصناعية الثانية القائمة على طاقة الكهرباء ، التي 

على   قامت  التي  الثالثة  الصناعية  للثورة  مهدت 

إبداعات الكمبيوتر والمعلوماتية ، وأخير جاء زمن  

تراكم   على  تعتمد  التي  الرابعة  الصناعية  الثورة 

التي   والمعلوماتية  المعرفة  حقل  في  اإلنجازات 

 رة الثالثة. حققتها الثو

  الثورة الصناعية الرابعة: 

الحالي ، وتأسيسا على منجزات  القرن  بدايات  مع 

 ، الثالث  بمراحله  الثوري  الصناعي  الحراك 

ظهرت مرحلة جديدة من مراحل الثورة الصناعية  

لمجموعة   الثوري  االندماج  من"منصة  ،انطلقت 

في   العبقرية  واالكتشافات  االختراعات  من  هائلة 

وال   اإلنسانية   والمعرفة  العلوم  مجاالت  مختلف 

سيما في مجالي التكنولوجيا الرقمية الهائلة والذكاء 

على   الذكية  التقنيات  تندمج  حيث   ، االصطناعي 

نحو يتالشى فيه الخطوط الفاصلة والحدود بين ما  

وفيزيائي   وتكنولوجي  رقمي  هو 

 9/1/2019)الفقي،وبيولوجي"

https://taqadom.aspdkw.com/( هذا،

( في 2011المصطلح استخدم ألول مرة في العام )

هذا   -هانوفر-معرض   ،ونوقش  ألمانيا  في 

االقتصاد   منتدى  في  واسع  نطاق  على  المصطلح 

 ( وقام2016العالمي في دافوس في سويسرا عام ) 

دافس    -شواب   كالوس منتدى  ومؤسس  رئيس 

الثورة كتاب  بنشر  -االقتصادي    الصناعية عن 

، أنه الرابعة   الثورة مقومات  تتنوع : وأكد 

https://taqadom.aspdkw.com/
http://watfa.net/
https://taqadom.aspdkw.com/
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 والتي المادية المقومات  بين الرابعة الصناعية

المركبات   ثالثية والطباعة القيادة ذاتية تشمل 

الجديدة   والمواد  ،   المتقدمة ، والروبوتات    األبعاد 

والمقومات   الت التعام تشمل التي الرقمية ، 

والمقومات   ، تشمل   التي البيولوجية اإللكترونية 

 بعمق ، مترابطة  المقومات  وهذه الوراثية ، التقنية

) بالسرعة وتتسم والعمق   واالتساع 

 (. 8-6،ص 2017شواب،

 القادر التكنولوجي التقدم من  الطفرة األحدث  إنها 

البشر معتمدة على دمج تكنولوجيا   حياة تغيير على

التصنيع   نظم  في  واالتصاالت    ، المعلومات  

شميت   إريك  ويصف  الذكي.  التصنيع  نظم  إلنشاء 

العصر الرقمي الجديد  وجاريد كوهين في كتابهما ) 

الثورة الصناعية    وإعادة صياغة مستقبل الشعوب(

الهائلة القوة  بفضل  وعصرها"إنه   الرابعة 

الرقمية سقطت  التي   للتكنولوجيا  الصّماء  الحواجز 

الجغرافي كا البشر،كالبعد  بين  تفصل  نت 

اللغات  ،   ،واختالف  للمعلومات  المزمن  واالفتقار 

لإلنسانية على   وتحررت القدرات اإلبداعية الكامنة

تزداد  جديدة  هادرة  موجة  دون   شكل  من  قّوة 

تحت   الضخمة  القدرات  هذه  وأصبحت   ، انقطاع 

تحريرها   على  قادرين  وباتوا  البشر  كل  تصرف 

)عضيمة،  هم".أصابع بلمسات 

2014،https://www.alittihad.ae/article/  ،) و

منظور  في  الرابعة  الصناعية  الثورة  تتمثل 

(Luciano Floridi  بـ"منظومة من المخترعات )

الفائقة   التكنولوجية  واالبتكارات   ، العبقرية 

الرقمية ، ،   مثل:الثورة  االصطناعي  والذكاء 

والهندسة   األشياء،  وإنترنت  النانو،  وتكنولوجيا 

الشبكة   لتقنيات  الثاني  واإلصدار   ، الحيوية 

ويب  العالمية  الدالالت   العنكبوتية  ذي  والويب   ،

اللفظية ، والحوسبة السحابية ، وتطبيقات الهواتف  

الذكية، والحواسيب اللوحية ، والشاشات اللمسية ،  

تحديد  ووسائط   ونظام   ، والربوتات  المواقع، 

الفائق   واإلنترنيت   ، االجتماعي  التواصل 

أن  10،ص 2017)فلوريدي، شواب  ويرى   .)

"الثورة الرابعة تستند على ثالث مرتكزات أساسية  

للتطبيقات   الهائلة  االنطالقة  إلى  تفاعلها  أدى 

الثورة   عنوان  الرقمي  العالم  الرقمية،وتشكل 

هو المرتكزات  أول  الذكاء   الرابعة. 

أحد  Artificial Intelligence)االصطناعي  )

األساسية   الركائز  وإحدى   ، الحاسوب  علم  فروع 

العصر   في  التكنولوجيا  صناعة  عليها  تقوم  التي 

الرقميّة   والحواسيب  اآلالت  قدرة  وهو   ، الحالي 

التي  تلك  وتُشابه  تُحاكي  ُمعينة  بمهام  القيام  على 

كال ؛  الذكيّة  الكائنات  بها  على  تقوم  قدرة 

التفكير،أوالتعلُم منالت جارب والخبرات السابقة " 

(  ،14/1/2020الضمراوي،. 

.com  3https://mawdoo،)  المرتكزالثاني أما   ،

الروبوت  (Robotهو اآللي  -(  آلة  وهو    -اإلنسان 

مبرمجة سلفا   ، إما بإيعاز   قادرة على القيام بأعمال

اإلنسان من  مباشرة  من     وسيطرة  بإيعاز  أو   ،

الربوتو  برامج هذا    حاسوبية  آلة محوسبة ، وظهر 

 م على يد :   1921المصطلح ألول مرة في عام  :  

(Karel Capek)  الروبوتات تُستخدم  واليوم   ،

بناء   مثل  ؛  والصعبة  المتكررة  المهام  ألداء 

إلى   باإلضافة   ، الكمبيوتر  أجهزة  أو   ، السيارات 

اال الذكاء  خصائص  مع  ؛   دمجها  صطناعي  

والتصرف  ، التفكير  على  قادرة  والعمل      لتصبح 

البشر  يفوق  وقد  يُشبه    بشكل 

www.computerhope.com31 /1/2019Robot,)   

التحتية   البنى   : فهو   المرتكزات  ثالث  أما   ،

إصالح   و   ، التكنولوجيا   استخدام  في  والتوسع 

وتطوير نظم التعليم ،  والتدريب والتنمية المهنية.  

بثالثية   سابقاتها  عن  الرابعة  الثورة  وتميزت 

الدراسات  وبينت    ، والتعقيد  والشمول  السرعة 

الثورة   لهذه  الفارقة  السمات  من  أهمها.    مجموعة 

  ، :  2019)الدهشان  ص   ،3169-3179  ،  )

 (: 2،  ص 2019و)المعهد القومي للتخطيط ، 

https://www.alittihad.ae/article/
http://www.computerhope.com/
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وتنتشر   - الثورة   هذه  تسير   : تطورها  سرعة 

نسق   وفق  وليست   ، أسي  نسق  وفق  تطبيقاتها 

تدفع   الحديثة  التكنولوجيا  و   ، خطي  حسابي 

دائما  ؛ لظهور تكنولوجيا أخرى أحدث وأقوى  

 . 

الفوا - حجم  ففي زيادة  الواحد.  للفرد  بالنسبة  ئد 

العصر الرقمي تحتاج الشركات إلى عدد قليل  

من الموظفين  ، وحجم صغير من المواد الخام  

 ؛ إلنتاج منتجات ذات فوائد كبيرة.  

المختلفة   - االكتشافات  بين  والتكامل  التنسيق 

، أكثر شيوعا   بين    أصبح  الفوائد  تبادل  تم  وقد 

الرقمي    التصنيع  وتكنولوجيا تكنولوجيا   ،

 البيولوجيا.

الصناعية    - الثورة  تأثير  فحجم  الممتد:  التأثير 

الرابعة على كافة مجاالت الحياة متسع وعميق  

أو   ، أواألفراد   ، المجتمعات  على  سواء   ،

األعمال ، أو الحكومات فهي ال تغير فقط من  

التي   الطريقة  تغير  بل   ، األشياء  عمل  آلية 

 .أيضاننظر بها إلى أنفسنا 

النظام التعددي : فمن شأن هذه الثورة أن تغير   -

الدول   داخل  أو    ، بين  سواء  القائم  النظام 

   والشركات والمجتمع ككل، وأن تلقي بظاللها

السياسية   الحياة  مجاالت  كافة  على 

واالقتصادية  واالجتماعية ، وأن تغير الطريقة  

الدول  مع  الكبرى  القوي  بها  تتعامل  التي 

وط  ، مع الصغرى  الحكومات  تعامالت  ريقة 

  ، موظفيها وعمالئها  مع  والشركات  مواطنيها 

الرابعة   الصناعية  الثورة  تحدثه  الذى  فالتغير 

بصورة     ، وفواعله  وهيكلة  النظام  بنية  يشمل 

 .تجعله نظاما قائما على القوى

مختلف  - في  تحوال  يتضمن  تأثيرالنظم:وهذا 

  ، والمؤسسات  الدول  عبر  المنظومات 

 والمجتمعات.  والمجاالت 

بين   - الفاصلة  الخطوط  وإزالة  التقنيات  دمج 

 . المجاالت المادية ، والرقمية ،  والبيولوجية

عمليات   - في  واالبتكار  اإلبداع  دور  تصاعد 

رأس   من  تأثيرا  وأكثر  أكبر  بصورة  االنتاج 

 المال.

والمؤسسات  - الصناعة  مؤسسات  بين  االرتباط 

 رها. العلمية والبحثية، وتكامل جهودها وأدوا

وتخزين  - ونقل   ، المجتمعي   التواصل  أصبح 

 المعلومات والبيانات وتداولها متاحا بال حدود.

 الثورة الصناعية الرابعة والتغيير: 

لتحديات  بالتصدي  للتغيير  اإلنسان  حاجة  اقترنت 

وضرورات   العمل  ومتطلبات   ، والمكان  الزمان 

المنتجات   وتراكم   ، والمادي  الفكري  االنتاج 

المتتابعة   الصناعية  الثورات  أحدث  واإلنجازات 

كافة   غطت  وشاملة  جذرية  تغيرات  افرزت  التي 

مظاهر الحياة.انطلقت الثورة الصناعية األولى عام  

واط   (،  1765) جيمس  االسكتلندي  اختِراع  مع 

في  المحرك  هذا  أسهم  وقد   ، البخاري  للمحرك 

التحول من الزراعة ومجتمع اإلقطاع إلى عمليات 

التصنيع الجديدة. وشمل هذا التحول استخدام الفحم  

   ، رئيسية  كل  كطاقة  في  هائلة  تغييرات  وأحدثت 

وأنماط    ، وكيفيات   وسائل  وفي  العمل  في  شيء 

   -ماكنة أوآلة -نتاج ، ليصبح اإلنتاج معتمدا  على اإل

يتطلب  ما  بكل  والكلفة   ، والزمن  الجهد  تختصر 

خصائص   لمعرفة  العلوم  في  التعمق  من:  ذلك 

كيف  لمعرفة  والتكنولوجيا  والهندسات،   ، األشياء 

الجديد  اإلنتاج  نمط  استلزم  لقد  ؟.  األشياء  تصنع 

واقتصادية    ، اجتماعية   تغييرات  ،    حدوث 

وعمرانية ،  وسلوكية ،  وعلمية  ، وتعليمية هائلة  

وثقافات  وفلسفات  وأفكارا   ، قيما  جديدة   أنشأ  و   ،

وبحثية   علمية  وتخصصات   ، وخياالت   وفنونا 

المجتمع   إعادة تشكيل  لم تكن معروفة  ،  وتعليمية 

والمجتمع  الفرد  اإلنسان  ودفع   ، وفكريا   ماديا  

والمشاركة في صنعه.  بكامله لالنخراط في التغيير  

م( جاءت الثورة الصناعية  1870ومع حلول عام )
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  ، كأشكال  والثانية  والنفط  والغاز  الكهرباء  دخلت 

،   جديدة من أشكال الطاقة إلى سوق اإلنتاج والعمل

ومع اختراع محرك االحتراق الداخلي ، دخلنا عهد  

السيارة ذات المحرك التي شكلت تحوال جذريا في  

المواصال ذات ت  مفهوم  المصانع  وظهرت   ،

والتسويق   اإلدارة  وأصبحت    ، الجسيم   اإلنتاج 

  ، واالختراعات    ، العلمي  والبحث   ، والريادية  

والمواصفات  ،  والدقة ،   والمعايير  ،  والزمن ، 

وخصائص المواد والنظام  ، والقانون ، التي يجب  

في   المنخرطين  جميع  من  بها  وااللتزام  مراعاتها 

باإلدارة   التصنيع وانتهاء    ، العامل   من  ابتداء  

والتطوير  البحث  مجاالت  جعل  وهذا  العليا. 

واإلبداع مفتوحة  ،  وكذلك دفع بكل هذه المفاهيم  

 ، التعليم    ، منظومة  من  هاما   جزء   تكون  لـ 

والبحث    ، والتفكير   ، والمهارات     ، والتأهيل  

نجاز  وحقيقة األمر :  أنه مع تحقيق كل إ. والثقافة

التغطية   إلى  الحاجة  تتبلور  كانت  جديد  صناعي 

التعليمية   ثم  ومن   ، والبحثية  العلمية  والمجاراة 

(  . اإلنجاز  بذلك  ،  المتعلقة   ،19/8/2018بدران 

http://www.ibrahimbadran.com/) وفي  ،

العشرين   القرن  من  الثاني  الثورة  النصف  انطلقت 

الثالثة أدى   الصناعية  الذي  الترانزستور  باكتشاف 

الذي اإللكتروني  العصر  اكتشاف  أعطانا   إلى 

أجهزة الكمبيوتر واإلنترنت . وانطلقت هذه الثورة  

الحوسبة منصات  مميزات  .اإللكترونية من  ومن   ،

الطابع  إضفاء  على  الهائلة  قدرتها  الثورة  هذه 

ا مظاهر  مختلف  على  االقتصاديةالرقمي   لحياة 

والعلمية ،  وتأثيرا هائال في مختلف مجاالت الحية  

هذه   في شهدت  وقد  المعمورة.  أنحاء  مختلف 

المنصات الرقمية العمالقة  المرحلة تطور هائل في

وانتشار مواقع  تويتر،غوغل.....الخ(،   ، )فايسبوك 

أحدثت ثورة حقيقية   في   التواصل االجتماعية التي

/  30/6. )وطفة،  االجتماعية  العالقات بنية المجتمع و

2019  ، القرن  (/http://watfa.netم  بدايات  .ومع 

الرقمية   الثورة  أو  الرابعة ،  الثورة  انطلقت  الحالي 

وتخزين   ونقل   ، المجتمعي  التواصل  أصبح  حيث 

حدود.  بدون  منفتحا  والبيانات  المعلومات  وتداول 

العا ، وتطور  مذهلة  بتفاصيل  االفتراضي  لم 

متقدمة   مكانة  والروبوتات  الذكية  األنظمة  واحتلت 

في الصناعة ، وبدأ الذكاء االصطناعي يحل محل  

وتطورت   ، األعمال  من  كثير  في  اإلنسان 

هذه   على  قائمة  صناعية  وعالقات    ، صناعات 

مواد  استعمال  في  اإلنسان  توسع  و  المعطيات. 

أ خالل  من  جديدة  وتحكم  وأنظمة   ، رقابة   نظمة 

للمنافسة  الفرصة  أتاح  مما   ، محمولة  واتصاالت 

والعمل   الواحدة  الوظيفة  مستوى  على  العالمية 

الواحد  ،كما وأصبح التواجد الفيزيائي الفردي في 

األحيان  من  كثير  في  ليس ضروريا   العمل    .مكان 

لقد أحدثت  تحوال جذريا فى نمط الحياة ، لقد دخل  

ا مرحلة  الطاقة العالم  على  المتزايد  العتماد 

واالختراقات   المستويات،  مختلف  على  المتجددة 

وأبحاث     ، الجينات  وهندسة   ، الطب   في  الهائلة 

وانتهاء   البسيط  المنزلي  المستهلك  من  ابتداء 

  ، الشوارع   وإنارة    ، والمدن    ، بالصناعات 

كل   الفضائية.  والمركبات  المياه  ضخ  ومحطات 

اال الموضوع  حرك  والعلمي ذلك  جتماعي 

المستقبل   باتجاه  والبحثي  والتعليمي  التكنولوجي 

واألبحاث  االكتشافات  ذلك  رافق  فأكثر.  أكثر 

الجينات  وهندسة  الطب  في  الهائلة  واالختراقات 

 ،2018/ 19/8بدران،  )

http://www.ibrahimbadran.com /            

 تحديات الثورة الصناعية الرابعة: 

الثورات  أحدثتها  التي  التغيرات   أن  البديهي  من 

ترتب  تحديدا  الرابعة  والثورة  عامة  الصناعية 

الفرص    ، والتحديات  الفرص  من  جملة  عليها 

كثير  طياتها  في  تحمل  الثورة  "هذه  يصفها شواب 

رفع  من  ستمكن  فهي  والوعود،  الفرص  من 

حياة  نوعية  وتحسين   ، العالمية  الدخل  مستويات 

في   ، السكان  منتجات  وستقدم  العالم،  أنحاء 

http://www.ibrahimbadran.com/
http://watfa.net/
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وخدمات تزيد من كفاءة ،  ومتعة الحياة الشخصية  

، وفي المستقبل  سيقود االبتكار التكنولوجي العالم  

العالم   وسيصبح   ، اإلنتاج  في  وغزارة  كفاءة  نحو 

(. أما   55، ص :  2018أكثر تواصال  .  )بدران  ،

النظرات  تعددت  فقد   : التحديات   صعيد  على 

في  واال شواب  كالوس  حدد  ،فقد  حولها  تجاهات 

أساسية   تحديات  خمس  للحكومات  العالمية  القمة 

 ( عام  في  العالم  وتمثلت 2018يواجها   ،  تلك ( 

)وطفة،  يلى فيما التحديات   :30/6/2019  ، م 

http://watfa.net/ :) 

التحديات اإللكترونية :المرتبطة بالهجمات   -

كترونية  واسعة النطاق عبر اإلنترنت ، اإلل

وتأثيرها على الفضاء اإللكتروني ، واعتبره  

شواب في قائمة ترتيب المخاطر لعام :   

(2018 .) 

تحديات الذكاء االصطناعي : وما سيترتب  -

على تفكير اآللة  التي ال تمتلك المهارات  

 الناعمة. 

التحديات االقتصادية : واعتبر شواب أن  -

د في الدخل ،  وتوزيع الثروة  التفاوت الح

داخل البلد الواحد ،  وبين البالد المختلفة يأتي  

في المرتبة الثانية في قائمة المخاطر في تقرير  

( :2018 .) 

التحديات الجيوسياسية:  المرتبطة بتعدد  -

األقطاب ،والرؤى المختلفة للقضايا  

 والصراعات الدولية. 

تباس  التحديات البيئية والمستقبلية : االح -

الحراري ، فقدان التنوع البيئي  ، والكوارث 

 الطبيعية الكبرى ، والكوارث البيئية .

التحديات  الدهشان  "لقد  ويضيف جمال   األخالقية 

 الصناعية الرابعة  الثورة تطبيقات  بعض  أصبحت 

 البشرية ، تدمير الحياة من وقلق وخوف شك محلّ 

 ،   والقانونية األخالقية المشاكل من العديد  وتثير

الصناعية تحققها ان  يمكن التى  فالفوائد   الثورة 

 منها ستعانى سلبيات  تقابلها البشرية لصالح الرابعة

 أصبحنا اآلالت  عصر دخولنا فمع.المجتمعات  كل

)   ُعرفا لتكون موثّقة لشرائع بحاجة عالميّا" 

 (. 11، ص 2020الدهشان ،

التالي  التحديات  فتري  الرازق  عبد  فاطمة  ة أما 

)محمد   . الرابعة  الصناعية  ، ص 2019،   للثورة 

230-237 :) 

الربوت  - حلول  :نتيجة  البطالة  معدالت  زيادة 

 ، الوظائف  من  كبير  عدد  في  اإلنسان  محل 

اآللي   التشغيل  أن  الخبراء  تقارير  وتشير 

 ( فرص  يقلص  قد  األيدي    %50للصناعة  (من 

 العاملة البسيطة  ، والمتوسطة.

أكبر   -  : االبتكارات الالمساواة  من  المستفيدين 

المادية   األموال  رؤوس  أصحاب  هم  الناشئة 

على  المستقبلية  المهن  واعتماد    ، والفكرية 

من  عالية  درجة  سيخلق  العالية  المهارات 

 تفاوت الدخل.

اإلنسان مع   - قضايا  لخدمة  التكنولوجيا:  تسخير 

 مراعاة الجوانب األخالقية . 

ستفر -  : والتعلم  التعليم  أنماط  ض  تغير 

  ، أنظمة  و  طبيعة   في  تغيرا  التكنولوجيا 

  ، ومراحله   أشكاله  بكافة  التعليم  ومناهج 

وتغيرا في أشكال وطبيعة المؤسسات التعليمية  

. 

واختفائها:نتيجة   - الوسطى  الطبقة  خلخلة 

 التفاوت العالي في الدخل .

وسيطرة   - االحترافية:األتمتة  المهارات  دقة 

ستجع والمادي  الفكري،  المال  إدارة  رأس  ل 

 ، العالية   المهارات  وامتالك    ، المواهب 

 واالحترافية ضرورة حياة.

تطوير المهن : اندثار مهن كثير وظهور مهن   -

  ، التدريب  تحدي  أمام  العالم  سيضع  جديدة 

ومهاريا  ونفسيا    علميا  والتهيئة  والتعليم 

 للتعامل مع التكنولوجيا ومستحدثاتها. 

 

http://watfa.net/
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االلتحاق   ▪ الرابعة متطلبات  الصناعية  بالثورة 

 في المنطقة العربية: 

من المؤكد أن اسهامات األمة العربية في الثورات 

من   االستفادة  ومستوى   ، السابقة  الصناعية 

منجزاتها ال يتناسب مع مقدرات وإمكانيات األمة ، 

والمتأمل للحالة العربية في نهايات العقد الثاني من 

في   تعوم  أنها  يالحظ  القرن  من  هذا  متالطم  بحر 

الدول   من  العديد  تفكك  من  ابتداء  المشكالت 

باعتمادها   ومرورا    ، لها  الدولية  القوى  واستباحة 

جميع   في  األجنبي  والدعم    ، المعونات  على 

أو  -المجاالت     ، الغذائي  أو  االقتصادي  أو  المالي 

وانتهاء  بتشتت المشهد    -العسكري أو التكنولوجي  

وهبوط   والثقافي  الثقافة  الفكري  في  متواصل 

المجتمعية بما في ذلك الفنون ، ومساهمات ضئيلة 

التقارير   بينت  ولقد   ، اإلنسانية  المعرفة  في 

المعرفة  مؤشر  مثل:  الدولية   الدولية  والمؤشرات 

( تدني موقع المنطقة العربية  2017الدولي للعام )

في  تفاوت  مع  الفرعية  السبعة  المؤشرات  على  

و التدني.  هذا  العوامل  درجات  هذه  كل  ومع  لكن 

السلبية تبذل الدول العربية محاوالت جادة لإلحاق  

العصر   معطيات  مع  اإليجابي  والتفاعل  بالركب 

مستندة إلى ميزة البدء في التقدم من حيث انتى أو  

الدول   بعض  سجلت  ولقد  اآلخرون.  وصل 

الثورة   لركب  االنضمام  سياق  في  جادة  تحركات 

الم  أنشأت  فقد   ، السعودية  الصناعية  العربية  ملكة 

للمنتدى   الرابعة  الصناعية  الثورة  لمركز  فرعا 

العالمي العربية  االقتصادي  اإلمارات  وأطلقت   .

العام) في  اإلمارات 2018المتحدة  استراتيجية   )

محاور   عدة  وتتضمن  الرابعة  الصناعية  للثورة 

على   بالتركيز  التعليم  مخرجات  تحسين  منها 

دمة ، و في سلطنة عمان  التكنولوجيا والعلوم المتق

على  وأثرها  الرابعة  الصناعية  الثورة  مؤتمر  عقد 

الرقمية 2019)  التعليم التطورات  وبحث   )

رؤية   وتتمثل  إبداعية،  بيئة  وإنشاء  المتسارعة 

المعرفة  2030مصر) لمجتمع  للتحول  إطارا   )

واالبتكار،و هناك خطوات متفاوتة في باقي الدول 

واألردن ولبنان العربي وخصوصا قطر والكويت  

بعض  حدد  ،ولقد  الصناعية  الثورة  لعالم  لولوج 

متطلبات   أهم  الباحثين 

)م (وhttps://araa.sa/index،2020)العاني،التحول

الدين   حي 

،16/5/2018،

1269586https://aawsat.com/home/article/

 :) 

الذي  - التغيير  االستثمار في االبتكار واحتضان 

المؤسسات.وفي  عمل  أداء  تغيير  في  سيسهم 

 الوقت نفسه اإلقالع عن األساليب التقليدية . 

هارات التركيز مؤسسات التعليم العالي على الم -

التي تواكب متطلبات الثورة الصناعية الرابعة  

، ومواءمة مخرجات التعليم العالي مع حاجات 

والتدريب   فالتعليم  العمل.  سوق  ومتطلبات    ،

عمل   استراتيجية  ألية  المركزي  المحور  هو 

 مستقبلية تتبناها أية مؤسسة ، 

الصناعية  - الثورة  ومحركات  تقنيات  توظيف 

ق التدريس ، و التحول الرابعة في مناهج وطر

إلى  التقليدية  المدرسية  البيئة  من  التدريجي 

 البيئة المدرسية المواكبة لمتطلبات هذه الثورة 

العمل - سوق  تكنولوجيا   :هيكلة  ساهمت 

الوظائف   من  الكثير  زوال  في  المعلومات 

عن   العاطلين  عدد  زيادة  وبالتالي   ، التقليدية 

كثير  العمل ، لكن من جهة أخرى فتحت الباب ل

جعل  مما   ، بها  المتعلقة  الحديثة  الوظائف  من 

 ، والتوظيف  التقييم  في  ا  هام  ا  معيار  المهارة 

هو   التنافس  من  جديد  نوع  أمام  المجال  وفتح 

 التنافس على المعرفة.

وعلى  - معها.  للتعامل  جديدة  تشريعات  سن 

 رأسها الجانب القانوني. 

https://araa.sa/index
https://aawsat.com/home/article/1269586
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خالل   - من  البشري  المال  برأس  واالرتقاء 

الرعاية الصحية للجميع. فمن الحتمي  التعليم و

في يومنا هذا تغيير التعليم من عملية رتيبة ال  

وتنتهي   ، مهارة  تطّور  وال  معرفة  تزّكي 

تفيد  ال  دراسة  إلتمام  مختومة  بشهادات 

اإلنفاق   توجيه  ينبغي  كما  قليال .  إال  أصحابها 

إلى التدريب على المهارات واإللمام بالمعارف 

خالل   من  فال المتطورة  المستمر.  التعلم  نظم 

بمعارف   الشباب  تُِعدّ  ال  تعليم  نظم  من  جدوى 

والتكنولوجيا   العلوم  رباعي  في  متقدمة 

 .والهندسة والرياضيات 

النظر في استثمارات البنية األساسية ، والعمل   -

والخاصة  العامة  االستثمارات  تطوير  على 

المطلوبة   األساسية  البنية  في  والمشتركة 

الصناعية   الثورة  مستحدثات  من  لالستفادة 

السرعة    فائقة  كابالت  إلى  شبكات  من  الرابعة 

الهواتف   نظم  كفاءة  ورفع  نطاق  وتوسيع   ،

المحمولة ، واإلنترنت ، واالستثمار المبكر في  

 ، تشين  والبلوك   ، اآللية  الحواسب  تطبيقات 

المعلومات   قواعد  بناء  على  والعمل  واالهتمام 

 الكبرى. 

 

على انعك ▪ الرابعة  الصناعية  الثورة  اسات 

 الجامعات : 

التبادلية    العالقة  اإلنساني  الفكر  في  الثابت  من 

المختلفة   بمراحلها  الصناعية  الثورات  بين  التأثير 

التعليم   وخاصة  مراحله  بمختلف  التعليم  وبين 

موجة   كل  مع  ظهرت  ،فقد  ومؤسساته  الجامعي 

   ، بها   المرتبطة  الجامعية  مؤسساتها  صناعية 

الموج  انعكاساتها.ظهرت  عليها  وتظهر  ة  وتمثلها 

وميكنة   البخارية  اآللة  المميز  وعنوانها  األولى 

كان   األول حيث  الجيل  بجامعات  اإلنتاج،واقترنت 

يقدم   الذي   ، الجامعي  المعلم  حول  مرتكز  التعليم 

نموذج واحد من التعليم لجميع الطالب،والتعليم في 

،ثم للطالب  األستاذ  من  واحد   الثورة نشأت  اتجاه 

و، استُخدمت   عشر عالتاس القرن أواخر في الثانية

الكهربائية فيها ،  لزيادة الطاقة   وفيها اإلنتاج 

بين  تجمع التي  الثاني الجيل جامعات  ظهرت 

 مجرد  من الطالب انتقل  حيث  والبحث  التعليم

 تم كما معها ، التفاعل إلى  المعلومات  إلى الوصول

)أبولهبان  العملية في العلمي البحث  دمج التعليمية 

الثالثة  368،ص 2019، الثورة الصناعية  (،  وفي 

)الثورة   واإلنترنت  الكمبيوتر  األميز  العنوان  حيث 

وأصبح   الثالث  الجيل  جامعات  برزت   ،) الرقمية 

األستاذ الجامعي منسقا لعمليات التعلم ، ونشط دور  

والتعاوني   الذاتي  التعلم  أنماط  وظهرت   ، الطالب 

وأ   ، المشاريع  على  القائم  التعلم  والتعلم  نماط 

المعرفة  وتوظيف   ، الويب  وتوظيف  اإللكتروني 

ورأس  المعرفة  مجتمع  وبناء  االبتكار،  خالل  من 

المال المعرفي ، ومساهمة مخرجات المعرفة  في  

مجاالتها جميع  في  المستدامة   ,Gerstein)التنمية 

(.90,p2014بشرت بتحول  فقد    الرابعة  الثورة  .أما

 بالسرعة ، واتساع  باتجاه العصر الرقمي ، يمتاز

وتأثيره  ، الثورة  النظم  في النطاق  هذه   ، السائدة 

تكنولوجيا   يستوعب  تعليم  على  ترتكز  أن  البد 

تعليم   تقديم  في  يوظفها   ، واالتصاالت  المعلومات 

مع   التعامل  على  قادرة  وواعية  ناقدة  عقليات  يبني 

طوفان المعلومات ، واإلفادة منها،ويراعى ظروف  

ويتج  ، المتعلمين،  والمكان  الزمان  حدود  اوز 

تسمح   ويتيح بطريقة  والتعلم  الدراسة  إمكانية 

وإمكانياته    ، حاجاته  وفق  ذلك  في  بالتحكم  للمتعلم 

بغض النظر عن موقع وجوده الجغرافى ، وييسر  

أنماطا   ويوظف   ، البيانات  قواعد  من  االستفادة 

الجامعات   مثل   الجامعية  المؤسسات  من  جديدة 

التي   الشبكة  االفتراضية  على  عديدة  برامج  تقدم 

من   للدارسين  ويمكن   ، )االنترنت(   االلكترونية:  

على   والحصول   ، بها  االلتحاق  العالم  أنحاء  جميع 

الدرجات العلمية األكاديمية  ، والمهنية في مختلف 

 العلوم ،  ومختلف المستويات والدرجات 
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 ( 388،ص 2019)أبولهبان، المالمح الرئيسية لجامعات األجيال األربعة

 

 

المحور الثالث:األدوار المستحدثة ألعضاء هيئة  
 التدريس بالجامعات العربية

الصناعية   الثورة  عصر  في  العربية  الجامعات 
من   جملة  أمام  عليها  الرابعة  تحتم  التي  التحديات 

من يمكنها  شامل  ثوري  بنمط  تحقيق،    التغيير 

مهام  بثالث  القيام  خالل  من  الثورة  هذه  وفهم 
والفهم   ، جديدة  تطويرتقنيات  في:  تتمثل  رئيسية 
وتعليم   ، الثورة  هذه  ومؤثرات  لمسببات  العميق 
التغيرات.  هذه  مع  يتناسب  بما  المستقبل  أجيال 

يح  لن  التغيير  وتجديد وهذا  تحديد  بإعادة  إال  دث 
بالضرورة  وهذا   ، ومسؤلياتها   الجامعة  ألدوار 
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في  التدريس  هيئة  أعضاء  أدوار  لتحديث  سيؤدي 
 ، الجامعة  لمؤسسة  األساسية  العمل  مجاالت 
األدوار  من  جملة  استحداث  سيستدعي  وكذلك 
 ، تحديدها  السابقة  الثالث  بالمهمات  المرتبطة 

الحالية تحدد أهم  المستحدثة في   والدراسة  األدوار 
 المجاالت التالية:

 أوال:التدريس والتعليم

الثورة   لتقنيات  الهائل  والتقدم  الرقمي ،  في العصر 
التقليدية   األساليب  تعد  لم  الرابعة  الصناعية 
للتدريس والتعليم الجامعي مجدية ، كما أن مجتمع  
االتجاه   يتطلب  الرقمي  المجتمع  وبعده  المعرفة 

ا المعلم  القادر على ممارسة األدوار نحو:   لرقمي 
  . والتعليم  التدريس  مجال  في  الحنيطي، (التالية  

15/2 /2018  ،https://rs.ksu.edu.sa/ 
 ،2018/ 19/8بدران،  )و  -)

ran.com/http://www.ibrahimbad) : 

والسريع   - اإليجابي  والتفاعل  الثورة  هذه  فهم 
مع مقتضياتها وضروراتها ، وتوظيفها لخدمة 
تطوير   : رئيسية  مهام  خالل  من  اإلنسانية 
لمسببات  العميق  والفهم   ، جديدة  تقنيات 
ومؤثرات هذه الثورة ، وتعليم أجيال المستقبل 

 بما يتناسب مع هذه التغيرات.  

 في الرابعة الصناعية الثورة مبادئ إدماج -
مستوى تدريس العلوم   تعزيز خالل من التعليم

 التطبيقية والتقانات المتقدمة والحديثة.
توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ،   -

 والمختلط ،  االفتراضي التعلم نماذج واعتماد 
الحقيقية ،   البيئة في المعزز الواقع لتنفيذ 

 وتوظيف إنترنت األشياء.
راتيجيات التدريس الفعالة توظيف است  -

مثل:التعلم التعاوني، حل المشكالت ، لعب  
األدوار، إستراتيجية المتشابهات ، استراتيجية  
 الصف المعكوس ، استراتيجية التعلم الذاتي. 

القيام بدور الميسر والمسهل للتعليم ، والسعي   -
 إليجاد البيئة التعليمية التفاعلية. 

االستفادة من  و  والتعلم ، التعليم تغير طرق  -
 اتاحتها تقنيات  والتى الجديدة التعلم وسائل
 طرق التدريس في الرقمى ، وخصوصا العصر

 والمعلم .  الطالب  بين التفاعل تعزز التي
تعزيز منظومة المهارات  لدى الطلبة بما فيها   -

مهارات التخصص والمهارات الحياتية  
 والمهارات الحاسوبية ومهارات التوظيفية.

دمج تخصصات الذكاء االصطناعي  ،  سرعة  -
وعلوم البيانات بمناهج التعليم بالجامعات ، 

وتطوير المناهج الدراسية بما يالئم احتياجات  
 العصر.

https://rs.ksu.edu.sa/issue-1296/5411
https://rs.ksu.edu.sa/issue-1296/5411
http://www.ibrahimbadran.com/
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 معارف تنمية فى  الالصفى النشاط توظيف -
 بروح يتحلى جيل وبناء الوعى وتنمية الشباب 

 المسئولية واالنتماء ،  ويمتلك قيم المواطنة. 
التعليمية القائمة على المشاركة   تهيئة البيئة -

الفعالة من الطالب لتحقيق أعلى درجات 
 الجاذبية واألثر.

االبتكاري  ، والتعلم  التعلم أساليب  اتباع -
 في وتطبيقها ،  المعرفة إلنتاج باللعب 

 .ابتكارية  مشروعات 
إكساب الطالب آداب الحوار والمناقشة ،  -

 وحرية التعبير عن الرأي .
مهارات التخطيط للتدريس الفعال المتعدد إتقان  -

 المداخل. 
تفعيل طرق المناقشات الجماعية والمناقشات  -

الموجهة ، وإشراك الطالب في اختيار طرق 
 التدريس .

تصمييم البرامج اإلثرائية والعالجية تراعي   -
الفروق الفردية  ، وتلبي متطلبات تفريد التعليم  

. 
هجيات التقويم  تنويع أساليب التقويم واعتماد  من -

متعددة المداخل ، يوظف استراتيجيات التقييم  
النظامية وغير النظامية ، ويستخدمها لتقويم  

نمو المتعلم العقلي واالجتماعي والجسمي  
 ليضمن استمراره .

معلمًا خبيرًا في طرق البحث عن المعلومة ،   -
وليس الخبير في المعلومة نفسها ، ويوجه  

 مجرد تلقيتها.  طالب إلنتاج المعرفة وليس 
بناء عقل وشخصية الطالب  ،  وتحفيز   -

إمكاناته اإلبداعية ،  وروح التشارك والفريق 
 واإلنجاز. 

التعليم النوعي الذي يصدر عنه خريجون   -
متمكنون في تخصصاتهم قادرون على  

 التجديد واإلبداع واإلضافة. 
تثقيف وتعليم وتدريب الطلبة والموظفين على  -

رورية للتكيف مع مجموعة المهارات الض 
التغيرات الجديدة والقادمة ، ودمج مهارات 

الحياة في القرن الحادي والعشرين في 
المناهج الدراسية ، والتأكيد على مبادئ 

 التخصصية واإلتقان.
 

 ثانيا:البحث العلمي : 

؛  العلمي البحث  معاقل من معقالً  الجامعات  تعتبر
علي   العلمية البحوث  إلجراء  الصالحة البيئة ألنها 

 البحث  ، ويعتبر   ومستوياتها أنواعها مختلف
 التعليم عليها يقوم التي الدعائم أحد  العلمي

 ،  المعرفة تنمية في كبير ولها دور الجامعي ،
 به تقوم ما خالل من وتطويرها المهارات  وإنماء

 كاهل علي ويقع.العلمي البحث  أنشطة من
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 غرس ومسئولية عبء الجامعي التعليم مؤسسات 
طالب   نفوس في العلمي ، واالتجاه  العلمية الروح
 ، الدقة  علي تعويدهم و الجامعي التعليم

والتجريب ،  واإلطالع والتنقيب  والموضوعية
والتصدي لمشكالت المجتمع وإيجاد حلول علمية  

وعملية لها. ولقد ألقت الثورة الصناعية على  
أدورًا جديدة    الجامعة ،  وأعضاء هيئة التدريس بها

-203،ص 2015، ومستحدثة أهمها :  )حرب،
 (: 84-83، ص 2019( و)محمد،204

امتالك المعرفة الدقيقية  بطرق البحث العلمي  -
 ، وأنواعه ،  وأدواته الحديثة.

نشر ثقافة البحث العلمي ،   والتطوير بما   -
تحتويه من قيم وضوابط ،  وما تحتاجه من  

 مهارات واستعدادات. 
رات وأخالقيات البحث العلمي لدى تنميه مها  -

 الطالب في كل المستويات.
السعي لبناء سياسة وطنية للبحث العلمي ،  -

والعناية بالنشر العلمي  ، وبراءات اإلختراع ، 
استشراف المستقبل، متابعة المستجدات 

 العلمية والهندسية والتكنولوجية .
ذلك  - في  بما  الرئيسية  التقنيات  في  البحث 

االص  ، الذكاء  والروبوتات   ، طناعي  
السيبراني،  والمجال    ، الحيوية  والتكنولوجيا 
لفهم  الالزمة  األساسية  البحوث  وإجراء 

بهدف  التطبيقية  والعلوم  الجديدة  التكنولوجيا 
 ابتكار منتجات جديدة. 

االهتمام   - خالل  العصر:من  متطلبات  مراعاة 
العصر  وتكنولوجيات   ، الناشئة   بالتكنولوجية 

ا   ، لتكنولوجيا  الرقمي  الفعال  لتوظيف 
 المعلومات فى العملية البحثية بالجامعة.

االرتقاء بالبحث العلمي ، والتشبيك مع   -
المؤسسات التعليمية والبحثية  ، ومراكز العمل  

 واإلنتاج محليا وعالميا. 
االهتمام بالبحوث في المجاالت البينية ،   -

والعلوم الناشئة والمستحدثة  لخدمة التنمية  
 ة.الشامل

التأكيد على بناء المدارس البحثية القائمة على   -
المميزة   الكفاءات  من  القصوى  االستفادة 

في:    سواء  التدريس  هيئات  ألعضاء 
واألساتذة   الباحثين   أو   ، العربية  الجامعات 

 العرب في الجامعات األجنبية .
األعمال   - ورجال   ، الخاص   القطاع  تحفيز 

لمي في والشركات لدعم  ،  وتبني البحث الع
البحوث  مراكز  إنشاء  خالل  من  الجامعات 
المتخصصة ، ودعم البنية التحتية والتجهيزات  

 ، المنح البحثية  وكراسي البحث.
التنظير للجامعات المتخصصة بالبحث العلمي  -

الشركات   ودعوة   ، الشراكة  ثقافة  ونشر   ،
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من   نماذج  لتبني  الصناعية  والمؤسسات 
ت المرتبطة  الجامعات مثل  : جامعات الشركا

الهدف  ونوع  طبيعة  مع  تتفق  محددة  بأنشطة 
 الذي أنشأت من أجله.

من   - للباحثين  المشتركة  البحوث  على  التركيز 
التقنية   علوم  في  التخصصات  مختلف 
والمعلوماتية ،وفي العلوم االجتماعية ، ولخبراء  
بدراسة   تهتم  والتي   ، الشركات  ومختصين من 

واألخالقية   ، الفكرية  للثورة    التداعيات 
حياة   على  وتقنياتها    ، الرابعة  الصناعية 

 االمجتمعات حاضرًا  ، ومستقباًل. 
ضمن  - معًا  للعمل  والباحثين  الطالب  تحفيز 

فرق ومجموعات لتطوير التكنولوجيا األساسية  
 ، وتحديد تأثيراتها المحتملة على المجتمعات.

تنظيم حلقات دراسية بحثية تعاونية تربط بين  -
احثين من كل التخصصات لدراسة العلماء والب 

سبل وأساليب التفاعل مع تحديات الثورة 
 الصناعية وتداعياتها في مختلف المجاالت.

ربط البحث العلمي باحتياجات ومشكالت  -
 المجتمع والبيئة المحلية. 

االهتمام بالشراكات البحثية  مع أعضاء هيئة  -
التدريس من داخل الجامعة وخارجها ، 

 اء الفرق البحثية .والتركيز على بن

االهتمام بتعلم اللغات األجنبية كوسيلة  -
لالنفتاح على الخبرات  ، والثقافات اآلخرى 

ولتعزيز التواجد البحثي والفكري العربي 
 عالميا.

التصدي لمعوقات توظيف البحث العلمي في  -
 خدمة التنمية الشاملة في الوطن العربي. 

 ثالثا:المسؤولية المجتمعية وخدمة المجتمع :  
 

معالجة   على  بقدرتها  يقاس  الجامعة  نجاح  إن 
العالمي   والمجتمع  بل   ، المحلي  المجتمع  قضايا 
المحلية   التحديات  في  البحث  خالل  من  ؛  ككل 

و   ، المجتمعية  والعالمية  المسؤولية  مفهوم  برز  لقد 
الذي   الوظائف  مثلث  في  رئيسة  كزاوية  للجامعات 
والبحث   التعليم   : وهي  الجامعات  تلك  عليه  تقوم 

االجتماعية    المسؤولية  أو   ، المجتمعية   والشراكة 
المختلفة :  طالب ومنسوبي  المجتمع  فئات  تجاه 
تلك الجامعات ،  وجميع فئات المجتمع  من خالل  

وجهود ب وأبحاثها    ، ودراساتها   ، الدراسية  رامجها 
 ، فيها  والموظفين  وطالبها  التدريس  هيئة  أعضاء 
فضال عن الجهود المباشرة في دعم وتبني البرامج  
مع   اإلستراتيجية  الشراكات  وترسيخ   ، المجتمعية 
القطاعات المجتمعية المختلفة ،ولقد فرضت الثورة  

أعض أدوار  على   الرابعة  هيئة  الصناعية  اء 
والدراسة    ، الجانب  هذا  كبيرة في  تغيرات  التدريس 
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هيئة   ألعضاء  التالية  األدوار  تحدد  الحالية 
(   ، 203-202،ص  2015،  التدريس.  )محمد 

، ص  2015و)البالدي  و)حرب  49-50،   ،  )
 (:189-187، ص   2015،
تنمية القيم الروحية واألخالقية والوعي الوطني   -

 ي المجتمع . والقومي عند  الطالب  ، وف 
على   - القائمة  الواعية  المواطنة  مبادئ  نشر 

والواجبات.ونشر  والحقوق  والحرية  المشاركة 
 ، وقيمها  العالمية  المواطنة  بمفاهيم  الوعي 
الثقافات  وهيمنة    ، الثقافي  الذوبان  ومقاومة 

 الوافدة ، وترسيخ الهوية الوطنية . 
اإلعالمية إصدار - لنشر   والثقافية المطويات 

بالمشكالت  وتوظيف   الوعي   ، االجتماعية 
ونشر    ، التواصل  لتسهيل  العصر  تكنولوجيا 

 ألفراد  واالجتماعية والصحية الثقافية التوعية 
 الذي المجتمع مع تعاملهم يفيد  بما المجتمع

 .يعيشون به
يتفهم بعمق مهامه تجاه مجتمعه ،  وأمته عن   -

طريق المواقف التعليمية  ، وما ينشأ عن  
متبادلة بين المعلم والمتعلم ،  وهى   عالقات 

عالقات يجب أن تتميز بالحوار والتفاعل 
وتبادل الخبرة بحيث تتعدى نقل المعرفة من 

طرف إلى آخر  ؛  لتؤدى إلى تنمية القدرات  
وممارسة قوى التعبير ،  والتفكير  ، وإطالق 

قوى اإلبداع ، وتهذيب األخالق وتطوير  
   والقيم هارات الشخصية بجملتها، ونقل الم

 .  االجتماعية واالتجاهات 
 ،  الحوار وإدارة ، التفاوض  أساليب  تنمية -

 على وتدريبهم المجتمع أفراد  مع القرار واتخاذ 
 .ونقد  من تحليل أدوار الحوار

 أفراد  لتزويد  ؛   والدينية األخالقية الندوات  إقامة -
األخالقي  السلوكيات  من بالعديد  المجتمع

 اإلدمان ، عن اإلقالعالحميدة ، مثل : 
 القيم وإتباع العنف ، اإلرهاب ، محاربة
 النبيلة. 

 المهمة االجتماعية للقضايا التصدي  -
 المجتمع أفراد  على تؤثر والتي ،  والحاسمة

 التوظيف ، وعدم الفقر ،  كقضايا تأثيرا مباشراً 
 .البيئية والمخاطر والتشرد  والعنف ، والفساد ،

 كفاءة ؛  لرفع  التدريبية الدورات  تنفيذ   -
الخدمات  المحلي ، تقديم بالمجتمع العاملين

االستشارية ،  والدراسات لمختلف فئات  
 المجتمع ومؤسساته 

 وتربوية وتعليمية عالجية برامج تصميم  -
الحديثة    : التقنية  على  تقوم وثقافية واجتماعية
 المجتمع مؤسسات  بين نشرها ؛  ليسهل

 .وأفراده
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 والحلقات  ،  والندوات ،  تمرات المؤ  تنظيم -
 بهدف والمتاحف والمعارض ،  العلمية ، 

،    بين األكاديميين العلمي االحتكااك زيادة
 .المهنيين المجتمع وأفراد 

 الجمعيات  في عامل كعضو دوره يستثمر -
 التي المدني المجتمع ومنظمات  العلمية ، 

 .المحلي المجتمع تخدم
المستقبلية   التدريبية باالحتياجات  البرامج ربط -

للمجتمع ، وإعداد وتدريب األطر  ، والطاقات 
 البشرية التي تحتاجها برامج التنمية الشاملة.

 القائمة خدمة المجتمع تحسين تبنىي فلسفة -
المجتمع ،   وحاجات  سوق العمل على

 على تعمل شاملة لبرامج وطنية والتخطيط
 خدمة المجتمع ، وحل مشكالته.

 في جديدة تساعد  وأساليب  اقتراحات  تقديم -
 في المجتمع .  األخرى  عمل المؤسسات  تطوير

المجتمع   ألفراد  التعليمي التدريب والدعم توفير -
 الحلقات  بعد ،  أو الدراسة عن خالل من

وسائل  خالل الدراسية الصيفية ، أومن
 التواصل المختلفة . 

التطوعي بالمجتمع ،   العمل في المشاركة -
 في األنشطة الخدمية بعض  على اإلشراف
 .المجتمع

،  الجمعيات  ، والمؤسسات  عضوية -
المجتمع ،  في األهلية والمنظمات  ،  واللجان

والمناسبات  اللقاءات  في والمشاركة 
 .للمجتمع العامة االجتماعية

عقد ورش العمل بشكل مستمر لمناقشة تعزيز   -
المسؤولية  توجهات الجامعة نحو قضايا 

المجتمعية ، وتنظيم حمالت التوعية بأساليب 
مكافحة التلوث البيئي بأشكاله المختلفة ،  

 واستخدام التكنولوجيا الصديقة للبيئة.
العمل على بناء الشراكات الفاعلة مع قطاعات   -

العمل واإلنتاج .والمساهمة في حل المشكالت  
الصناعية   القطاعات  تعترض  التي 

المخ مع  واالقتصادية  والتشبيك   ، تلفة 
المؤسسات العلمية  ،   و الصناعية ، وعقد 
المختلفة   الجامعات  مع  والتوأمة    ، الشراكات 
محليا  ، وإقليميا  ، ودوليا  ، وتبادل الطالب 
البرامج   وبناء    ، التدريس  هيئة  وأعضاء 

 المشتركة.
والهيئات  - والجهات  المؤسسات  دور  تفعيل 

وبين الجامعة في    المجتمعية ،  والتعاون بينها 
التصدي لتحديات ومعضالت الثورة الصناعية  

 الرابعة . 
للجميع   - المستمر  التعليم والتدريب  إتاحة فرص 

من خالل تبني صيغ واتجاهات جامعية حديثة  
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  ، البحثية  والجامعة   ، المنتجة  الجامعات  مثل 
وجامعات الشركات ، والجامعات االفتراضية ،  

 والجامعة المفتوحة . 

 :القيادة والحكومة: رابعا  
مستوياتهم   في  وخاصة  التدريس  هيئة  أعضاء 
دور   لهم  مشارك(  ،أستاذ  )أستاذ  العليا  األكاديمية 
اإلدارية من خالل رئاسة   القرارات  كبير في صنع 
األقسام األكاديمية وعمادة الكليات والمواقع اإلدارية 
الجامعة،وهياكلها   إدارات  مستوى  على  المختلفة 

ختلفة ، ويمكن لهم االضطالع باألدوار اإلدارية الم
 (: 15، ص 2020التالية)الدهشان،

بما   - والقوانين  وتطويراللوائح  السياسات  تحديث 
  ، الرقمية  المجتمعات  متطلبات  مع  يتوافق 
وربطها بأهداف المجتمع وتطلعاته ، وأن تكون  
  ، للتنفيذ  قابلة   ، الصياغة  واضحة   ، واقعية 

 ء محددة. وقابلة للقياس وفق مؤشرات ادا
-   : مثل   حديثة  جامعية  واتجاهات  تبني صيغ 

  ، البحثية  والجامعة   ، المنتجة  الجامعات 
وجامعات الشركات ، والجامعات االفتراضية ،  

 والجامعة المفتوحة. 
الرابعة لمتطلبات  االستعداد  - الصناعية   الثورة 

 مهارات  ، وإدخال   والتعليم التدريب  خالل من

التدريب  في والعشرين الواحد  القرن  برامج 
 .ومناهج الجامعات 

واالهتمام   -  ، العناية   من  المزيد  توجيه 
   ، بالبرمجيات  المرتبطة  بالتخصصات 
خطط  وضع   ، المعلومات  وتكنولوجيا 
من   مزيد  لتوفير  وإجرائية  واستراتيجيات عملية 

 .االهتمام باالستخدام
مرتبطة   - جديدة  دراسية  برامج  تقديم  اقتراح 

ق العمل تمتاز بالمرونة ،  والتنوع   بحاجات سو 
 ، وتكثيف الخبرة األكاديمية.

التأكيد على استقاللية الجامعة وتكوين مجالس   -
وحدود  مستويات  برفع  واالهتمام   ، األمناء 
الجمعيات   دور  وتفعيل   ، األكاديمية  الحريات 
ومنسوبي   التدريس  هيئة  ألعضاء  المهنية 

 الوظيفي. الجامعة  ، وتوفير األمن 
وإكساب  -  ، والتطبيق  النظرية  بين  الفجوة  إزالة 

 النظام اإلداري السرعة والديناميكية .
 واجرائية  عملية واستراتيجيات  خطط  وضع -

 الفعال باالستخدام  االهتمام من مزيد  لتوفير
 التعليمية العملية فى المعلومات  لتكنولوجيا 
 بالجامعة. والبحثية

مرموقي - علماء  واستقطاب  في  احتضان  ن 
تخصصاتهم  ،  ومفكرين ،  وفالسفة ،  وقادة  
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رأي قادرين على تناول مشاريع  ، أو مواضيع  
 كثيرة ،  ومعقدة وجديدة.

واالهتمام   - التخصصات  في  التنوع 
بالتخصصات المتداخلة ، بناء وتطوير مراكز 

 األبحاث والدراسات والتطوير التكنولوجي . 
وأتمم  - اإللكترونية  اإلدارة  نحو  ة  التحول 

 السرعة فائقة إنترنت  العمليات ، وتجهيز شبكة
الجامعة ، و   وكليات  اإلدارية الوحدات  لجميع
 البيانات. ألمن قوية برامج

 تقود  رقمية استراتيجية إلعداد  رقمي فريق بناء -
على الجامعية األنشطة جميع  نماذج تعتمد 

،  التكلفة منخفضة  مشاركة ودعم للتوعية 
 مع الخريجين. والتواصل الصناعة ،

التأكيد على قيم الشفافية والمساءلة والمحاسبية   -
. 

 الملموسة ،   الذكية باألجهزة الجامعات  تزويد  -
 وطابعات  التفاعلي  واألثاث  التفاعلية الموارد 

 .ثالثية األبعاد 
 ميزة لها تحقق  وتخصصات  برامج  تقديم -

وتوفير  ،  ومرنة مفتوحة تعلم أنظمة تنافسية 
الموازي   التعليم برامج فى والتوسع الحياة مدي

 .والمفتوح
وقياس   -  ، متابعتهم    و  بالخريجين  االرتباط 

 التأثير االقتصادي واالجتماعي والثقافي لهم . 

 يفى بما للجامعات  التحتية البنية تطوير -
 العصر  فى والعيش مع التعامل  بمتطلبات 

 .الرقمى
وإعادة -  في المنسوبين وتدريب  تأهيل تأهيل 

العصر  ضوء فى  مستمر  شكلب متطلبات 
 فى الثالثة  الوظيفة اهمية  على  التأكيد   .الرقمي

 بالمجتمع صلتها ، وتوثيق    وتفعيلها الجامعة
 المستمر والتعليم التدريب  من خالل الخارجى
 به. المحيط المجتمع وألفراد  لخريجيها

االهتمام بتدريب العاملين في الجامعة  ،   -
قدراتهم التكنولوجية وأخذهم باتجاه  وتحسين 

تنمية رأس المال تفعيل اإلدارة اإللكترونية ، و 
الفكري وإنتاج المعرفة ، وتدريب الطلبة على 

 األساليب الالزمة لذلك.
 

 خامسا:بناء مجتمع المعرفة 
 

هي العربي  اللغوي  الموروث  في   نقيض  المعرفة 
المستور   عن الظهور ،  والكشف الجهل ، وتعني

الرمزي  المحصول إلى لتشير أنها استخدمت  كما ،
 الخطابات ، وسمي  مختلف في العقلي  والبحث  ،  

 الحاملة القلة أي أو النخبة ، بالصفوة أهل المعرفة
ويعرفها  النظر في استثنائية لكفاءات    ، والتأمل 

 بأنها: المتحدة وآل مكتوم   لألمم اإلنمائي البرنامج
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 منظور من والثقافي ،   المعرفي المخزون مجمل  
النشاطات   رئيسيا ناظما تعد  المعرفة كون  لمجمل 

المتحدة   اإلنسانية األمم  )برنامج   . التنموية  
مكتوم   آل  راشد  بن  محمد  ومؤسسة  اإلنمائي 

استعمل26،ص  2009، من  وأول   مفهوم (. 
هو مجتمع  روبرت " الجامعي األستاذ  المعرفة 

العام  "لين كما 1969في  من   كل  ألعمال كان  ، 
في   توفر وألفين ماكلوهان فانيفارومارشال بوش

 لهذا والتنظير التمهيد  في رائدا دورا السبعينيات 
تعمق وقد  و   ،   التسعينيات  في المجتمع،  

 حول الموضوع المفصلة الدراسات  عبر وبخاصة
 مانسيل روبن   :مثل قبل باحثين من نشرت  التي
 مجتمع مفهوم اليونسكو تبنت نيكوستيهر، و  أو ،  

للتحوالت  مطابقة األكثر المجتمع واعتبرته المعرفة
 حجر فيه  التكنولوجي  البعد  يشكل عالم في  الجارية

، وشبكات  الجديد  االقتصاد  ويشكل الزاوية 
المركزيين االتصال العامة   بنيته في المظهرين 

مجتمع  470،ص  2016)الغامدي، ويعرف   .)
نشر   على  يقوم  الذي  المجتمع  بأنه:  المعرفة 
المعرفة ،  وإنتاجها ، وتوظيفها، بكفاءة في جميع  
والمجتمع   االقتصاد   : المجتمعي  النشاط  مجاالت 
والسياسة ، والحياة الخاصة ، وصوال لترقية الحالة  

اإل التنمية  إقامة  أي  باطراد  .  اإلنسانية  نسانية 
)برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومؤسسة محمد بن  

، مكتوم  آل  مجتمع  (.  32،ص  2009راشد  وبنى 
المعرفة من وجهة نظر اليونسكو على أربعة ُأسس  
الرأي   عن  التعبير  من:حرية  كّل  تشمل  رئيسية 
للمعلومات ، وتقبل واحترام   ،والقدرة على الوصول 

ح وكذلك   ، والثقافي  اللغوي  في التنوع  الجميع  ق 
من  والجامعة  الجيد.  التعليم  على  الحصول 
من  المعرفة  مجتمع  بناء  على  القادرة  المؤسسات 

ها وأعضاء هيئة التدريس باألدوار التالية  خالل قيام
( ،  1698-1688، ص    2010: )عبد العزيز ،

 (:480، ص 2016و)الغامدي،

الالزمة  - األساسية  المهارات  الطالب  إكساب 
المعلومات   قدراتهم  لجمع  وتنظيمها،وتنمية   ،

إنتاج   في  العلمي  األسلوب  استخدام  على 
 وتطبيق المعرفة.

التي   - الخاصة  والبيئة   ، المناسب  المناخ  تهيئة 
وقبول  والتسامح   ، والمرونة   بالعدالة  تمتاز 

 اآلخر ، واحترام الحريات األساسية للطالب.
-   ، الالصفية  األنشطة  مزاولة  فرص  توفير 

التعاون  ، واألعمال  الشبابية  والملتقيات   ، ية 
 ، والثقافي  الفكري  االحتكاك  فرص  وتعزيز 

 واالنفتاح على اآلخر. 
وإكساب  -  ، التعليم   مخرجات  بجودة  العناية 

العالية   للتنافسية  المالئمة  المهارات  الخريجين 
 في سوق العمل.
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وتنويع   -  ، العلمي   البحث  مخرجات  تحسين 
المتعلق بالبحوث  واالهتمام   ، ة  المنتجات 

وتسهيل    ، الرقمية  والتقنيات    ، بالمعلوماتية 
على   والتأكيد    ، الجامعات  في  المعرفة  دورة 

 اإلتاحة للجميع . 
تطوير المناهج الدراسية  ، وتوسيع مجاالتها ،  -

وربطها    ، البينية  بالدراسات  واالهتمام 
على   والتركيز  العمل  لسوق  الفعلية  بالحاجات 

األس والمهارات  الوظيفية  في  المعرفة  اسية 
 مجاالت التكنولوجيا  والمعلومات..

برامج دراسية جديدة تعتمد على تكثيف   - توفير 
متطلبات  مع  وتتناسب   ، األكاديمية   الخبرة 
وتكنولوجيا   تقنيات  وتوظف  المهنية  التنمية 
المتعلمين   احتياجات  يالئم  بما  المعلومات 

 وأوقاتهم.
التحليل الدقيق لسوق العمل ومطالبه،واالهتمام   -

 حاجات وتوقعات العمالء .ب
الحاضنات  -   : مثل  تكنولوجية  مشاريع  إنشاء 

والعناية    ، األعمال  وحاضنات   ، التكنولوجية 
 بريادة األعمال. 

-   ، العمل  مؤسسات  مع  الشراكات  تفعيل 
 والبحث واإلنتاج داخل الجامعة وخارجها.

المييزة   - الدولية  والتجارب  المميزة  الخبرات  نقل 
أكادي برامج  خالل  متعددة من  وتدريبية   ، مية 

الدولية  والشركات  الجامعات  مع  األشكال 
 المميزة. 

االهتمام بثقافة اإلبداع في التعليم كطريق   -
لالستثمارفي رأس المال الفكري،والعناية 

 بالمواهب . 
تبني نماذج وأنماط جديدة من الجامعات تتوائم   -

 مع متطلبات مجتمع المعرفة وخصائصه.
الخدمات   - وتطوير  كافة  تحديث  في  الجامعية 

في  الخدمات  لمستوى  بها  يصل  بما  جوانبها 
محو األمية المعلوماتية  الجامعات المتقدمة ، و 

الواقع  لفهم  كوسيلة  األفراد  لدى  والتقنية 
 والتفاعل اإليجابي معه. 

وتعدد   -  ، العلمي   البحث  جودة  على  التأكيد 
 ، المستقبلية  الدراسات  نحو  واالتجاه  أشكاله 
الدراسات  في  البحوث  مجاالت  على  والتركيز 
الذكاء  بتقنيات  والبينية ،  واالهتمام  المستجدة 
الصناعي ،  والربورتات  ، وتطبيقات إنترنت 

المشتركة   بالبحوث  واإلهتمام   ، وغيرها  المواد 
المستوى   على  البحثية  الشراكات  وتفعيل   ،

دعم و  والعالمي.  والعربي   تواصل المحلي 
العلمية   البحوث  شبكات  مع الجامعات 
 العالمية.

 المعرفة لدعم مبتكرة  سياسات  نحو التوجه  -
 انشطة داخل الجامعات ، وتكامل العلمية
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 الوطنية لتوطين الخطط مع العلمية الجامعات 
 الدولية المعايير مراعاة نحو المعرفة.واالتجاه

 التعليم.  لجودة
 الستثمار والمعلومات  للنظم الوصول إتاحة -

ومبتكرة ، وبناء نظام   ، جديدة بطرق  البيانات 
 .معلومات فعال

 القائمة واإلجراءات  السياسات  في النظر إعادة -
 قبل من المبتكر للتكنولوجيا االستخدام لتشجيع
 .والعاملين والطالب  التدريسية الهيئة

 
 سادسا:رعاية وتنمية اإلبداع 

 
الجامعات هي  :  صروح العلم ، ومنارات المعرفة 

المجتمعات  ،    الحضاري ، وفي  ومراكز اإلشعاع 
الناهض   الشباب  التي معظم مواطنيها من  العربية 
الوطنية    التنمية  في  للجامعات  المهم  الدور  يتبين 
الشباب  واستيعاب  اإلنسان  بناء  خالل  من  وذلك 

على وتسليحهم بروافد العلم والمهارة  ، والمعرفة .و 
للعلم كان   ، اإلنساني  التاريخ  والتقنية    امتداد 

في   محوري  دور  اإلبداعي  والتفكير  واالبتكار 
كان   حيث   ، واالقتصادية  االجتماعية  التنمية 
ما   غالًبا  اإلبداعية  والمساعي    ، اإلنسان  فضول 
   ، وتقنية   ، علمية   حلول  إيجاد  إلى  توجيهها  يتم 

البشرية  تواجه  التي  للمشاكل  من     .  وابتكارية 

ا هنا التعليم  مؤسسات  على  وخاصة  يتعين  لعالي 
مجتمع   بناء  في  رائدًا  دورا  تلعب  أن  الجامعات 
واجتماعية    ، أكاديمية   بيئات  وتوفير   ، المعرفة 
التركيز   زاد  ولقد  والمتعلمين.  المعلمين  إبداع  تدعم 
المستقبل  في  المتوقع  ومن   ، الحالي   الوقت  في 
وتعميم     ، اإلبداعي  التفكير  مهارات  تنميه  على 

وتزايد  اإلبداع  بالتربية  ثقافة  لالهتمام  الدعوات  ت 
وهذا   ، قومي  وأمن   ، بقاء   كضرورة  اإلبداعية 
تحدي  أمام  رائدة  تربوية  كمؤسسة  الجامعة  يضع 
يتطلب منها االضطالع بمجموعة كبيرة من   كبير 
أعضاء   ويضع   ، المستحدثة  والمهمات  األدوار 
والتي  األدوار،  هذه  تحديات  أمام  التدريس  هيئة 

-2015،34يلي : )سعايدة ،يمكن تحديدها فيما  
و)نصار،36  ،  )2017  : ،  335-331،ص   )

 (: 155-149،ص 2015و)محمد،
تطوير ثقافة المجتمع عامة والمجتمع الجامعي   -

لثقافة   الداعمة  القيم   : نحو   خاص  بوجه 
وتقبل    ، البناء  التنافس  روح  وزرع   ، اإلبداع 
وحرية    ، اآلخر  وقبول  واحترام  البناء،  النقد 

  ، الثقافة  التعبير  وتنمية   ، الرقابة  واستبعاد 
 التنظيمية الداعمة لإلبداع.

برعاية   - الخاصة  والوحدات  المراكز  ودعم  تبني 
اإلبداع  ، وثقافته في الجامعة  ، والمجتمع  ، 

 والمشاركة الفعالة في أنشطتها وإدارتها . 
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من   - اإلبداعي  تفكيرهم  وتنمية  الطالب  تحفيز 
األ األفكار، طرح  إنتاج   : الجديدة خالل  سئلة 

باألفكار،  واللعب  الفكرية  المرونة   . والغريبة 
التخمين   عمليات  ممارسة  الغرابة.  وتقبل 
،واحترام   االختالف  تقبل  والتنبؤ.  والحدس 

 اآلخر وتقدير رأيه،التجريب العملي .
المبادرة من جانب عضو هيئة التدريس في   -

استثارة الطالب تجاه المواقف والمشكالت  
 الدراسية.

من   حفز - للطالب  واالنفعالية  العقلية  الطاقات 
وتقبل    ، متنوعة  تربوية  أنشطة  ممارسة  خالل 

 أفكارهم . 
التفكير   - لتعليم  المناسبة  التعليمية  البيئة  توفير 

من خالل:االستماع للطالب ، احترام التنوع ،  
تشجيع المناقشة والتعبير. تشجيع التعلم النشط   

ب الوقت  ،  تقبل أفكار الطالب ،إعطاء الطال
  ، بأنفسهم  الطالب  ثقة  تنمية  للتفكير  الكافي 
تثمين أفكار الطالب ،  إعطاء التغذية الراجعة 

 المناسبة. 
استخدام وتوظيف أنماط التعلم الذكي ، وبناء  -

 بيئة التعلم الذكية. 
التركيز على الممارسات التدريسية اإلبداعية :   -

المقرر،توظيف   لخطة  اإلبداعي  التنظيم 
الت التفكير  المداخل  إلثارة  المناسبة  دريسية 

المشكالت   اإلبداعي ، وتفعيل  منهجيات حل 
اتباع    ، صعوبة  األكثر  واستراتيجيات   ،
الحافزة   األسئلة  لطرح  مناسبة  استرايجيات 
لقاعة   الفاعلة  اإلدارة   ، اإلبداعي  للتفكير 
الصف ، ربط التقويم الشامل المتعدد المداخل  

 باألهداف اإلبداعية. 
وتكنولوجيا  التوظيف   - التعليم  لتقنيات  الفعال 

 ، التعلم  مصادر  دور  وتفعيل   ، المعلومات 
 ، للتفكير  الداعمة  بالمثيرات  التعلم  بيئة  وإثراء 

 وأدوات وأساليب الكشف عن المواهب.
تدريسها  - وطرق   ، الدراسية   المقررات  تطوير 

التفكير اإلبداعي   تنمية  باتجاهات تساعد على 
المق مضمون  خالل:ربط  ،  من  بالبيئة  ررات 

السماح للفروق الفردية بالتمايز  ، والظهور ،  
تفعيل    ، المقررات  محتوى  بين  التكامل 
االهتمام    ، الذاتي  والتعلم  البحث  استراتيجيات 

باألنشطة  اإلثرائية لمقابلة االحتياجات العقلية   
 لقدرات الطالب اإلبداعية. 

رعاية   - في  الطالبية  لألنشطة  الفعال  التوظيف 
النشاط  واكت وتضمين   ، الموهوبين  شاف 

االستراتيجيات المختلفة لرعاية الموهبة واإلبداع  
 )اإلثراء ،التسريع،الدمج(.

-  ، اإلبداعية  إنجازاته  على  الطالب  مكافأة 
وتحفيزه على االستكشاف والبحث والتجريب ،  
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من   مناخ  في  للتعبير  له  الفرص  إتاحة  مع 
 الهدوء. 

الموجهه لخدمة االهتمام  بالبحث العلمي  -
جانب : )دراسات في اإلبداع   :اإلبداع

واالبتكار( ، جانب : )حاضنات اإلبداع ،  
(،  تطوير  األفكار  اإلبداعية   والمبتكرات 

تطوير مقاييس االكتشاف والتعرف   جانب :  )
 (. على المبدعين والمبتكرين

في   - المجتمعية  المسؤلية  في مشاريع  المشاركة 
اإلبداع واالبتكار(، جانب  نشر ثقافة   جانب : )

 (. مشاريع البحث عن المبدعين : )
نقل الخبرات والتجارب الدولية في جانب رعاية   -

 اإلبداع ،  والكشف عن الموهوبين والمبدعين . 
المحلية   - والشراكات  التحالفات  بعقد  االهتمام 

المهتمة   والهيئات  الجامعات  مع  والدولية 
الدراسية المنح  وتبادل    ، والبحث    باإلبداع    ،

عن حاضنات األفكار  ، والمشاريع اإلبداعية  
 للطالب. 

المجتمعي   - بالتطوير  العلمي  البحث  ربط 
 والتنمية الشاملة والمستدامة. 

-    ، اإلبداع  تحفيز  في  الجامعات  أدوار  تفعيل 
مكانة   برفع  واالهتمام   ، تربوية  كقيمة  وتبنيه 
درجة   ورفع   ، االبداع  مؤشرات  على  البالد 

الج التدريس  مساهمة  هيئة  وأعضاء   ، امعة  

المال   راس  وبناء   ، التطبيقية  البحوث  في 
 الفكري .

الجامعة  - داخل  اإلبداع  لمعوقات  التصدي 
والثقافية،التحديات  الفكرية  وخارجها:التحديات 
مراحله   بجميع  التربوي  بالنظام  المتعلقة 
،التحديات المتعلقة بالبيئة االجتماعية والتنشئة  

االقت المادية  ،والتحديات  واإلمكانيات  صادية 
 والتجهيزات. 

 
الثورة  ومعضالت  تداعيات  سابعا :مواجهة 

 الصناعية الرابعة
 

الثورة   لمعطيات  الثوري  الحراك  تميزبه  ما  أهم  من 
الصناعية الرابعة  : شمولية  ، وسرعة  ، واتساع  
نطاق مجاالت التغيير  ، والتأثير على كافة أوجه  

اإلنس والنشاط   ، كبير  الحياة   عدد  وخلق   ، اني  
كافة   في  واالزدهار  للتقدم  الهائلة  الفرص  من 
جملة   أفرزت  الوقت  نفس  وفي   ، الحياة  مجاالت 
جوانب   جميع  في  والمعضالت  التداعيات  من 

   ، والسياسة   ، االقتصاد   في  االجتماعي  النظام 
تحديات  تشكل  واألخالق   ، والثقافة     ، والتعليم 

ا للفكرة  وحضارية   ، بمجملها،  وجودية   إلنسانية 
قضية   التحديات  لهذه  المبدع  التصدي  وأصبح 
وتنمية     ، اإلبداعي  والتدريب  والتعليم   ، مصيرية. 



 2020 ديسمبر ،الخامسالعدد    (SRC_IJES) مجلة جامعة جنوب الوادي الدولية للعلوم التربوية

 

38 
 

واألكثر     ، األهم  البوابة  هو  المستمر  المهارات 
الرابعة   الصناعية  الثورة  عصر  لدخول  تأثيرا 
في مجرياتها    والقوي    ، الفعلي  الحضور  وتسجيل 

و    ، منجزاتها  وتعظيم   ،  ، لمعضالتها  التصدي 
المتميز على   بموقعها  الجامعة  وتداعياتها ، وتأتي 
على  األقدر  المؤسسة   ، التعليمي  الهرم  رأس 
الحلول   وإيجاد  والمعضالت   ، التحديات   مواجهة 
تفعيل   خالل  من  المناسبة  والعملية   ، العلمية  
المال  رأس  وتكوين  تنمية  في  أدوارها  منظومة 

يز البحث العلمي وتوجيهه  البشري والفكري ،  وتعز 
المجتمعي  والدور   ، المختلفة   للتحديات  للتصدي 
  ، المجتمعية  المسؤلية  وتحمل  المجتمع  خدمة  في 
والدراسة تحدد للجامعة وأعضاء هيئة التدريس فيها   

التالية)الدهشان، (،  20-11،ص 2019األدوار 
 (:29-16،ص 2020)الدهشان،

التوعية والتثقيف  بالفرص والتحديات   -
لمصاحبة للثورة الصناعية الرابعة ،والتوظيف  ا

 الفعال للتطبيقات والتقنيات الرقمية  في إعداد 
 الثورة ثقافة لنشر هادفة إعالمية برامج

 هذه محركات  ، وإدخال الرابعة الصناعية
 المعلمين وتدريب  ، التعليمية المناهج في الثورة

 .على تقنياتها
االتجاه بالنظام التعليمي في كل مراحله نحو :   -

االستعداد والتحضير لعصر الثورة الصناعية  

 من الغرض  تعريف الرابعة من خالل :إعادة
 العلوم تعليم تحسين التعليم ، تطوير

 والرياضيات ، تطوير القدرات  ،  والتكنولوجيا
الحياة   مدى التعلم نماذج مع البشرية ، التكيف

 المدارس المعلمين ، جعل يب تدر  ، تغيير
 واإلنتاج .  اإلبداع لصناعة مكاننا والجامعات 

الدراسات واألبحاث العلمية المتخصصة في   -
مختلف  التحديات والمعضالت والتحديد 
الدقيق لتداعياتها وتقديم الحلول وأساليب 

 مواجهتها والحد من أثارها ونتائجها السلبية .
تضمين  الفرص والتحديات والمعضالت في    -

مناهج التعليم الجامعي ،  وإشارة دافعية  
الطالب ،  والباحثين للتعامل معها واالهتمام  

 بها. 
 المناهج في الثورة  هذه محركات  وإدخال  -

في كل المستويات والمراحل التعليمية   التعليمية
 .على تقنياتها المعلمين وتدريب  ،

معي للجامعة في التدريب تفعيل  الدور المجت -
وتنمية المهارات وبث وتعزيز ثقافة التعلم  

الذاتي  ، والمستمر ،والتدريب االحترافي على  
تقنيات  ، ومحركات هذه الثورة وتوظيفها في  

 الحياة العملية. 
تطوير البنية التقنية  ، والرقمية للجامعات ،   -

وتوظيفها الفعال في عمليات التدريس ،  
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ي ،وتدريب المنسوبين على  والبحث العلم
 التفاعل والتوظيف اإليجابي لها.

 المرتبطة بالتخصصات  االهتمام توجيه -
 المعلومات. وتكنولوجيا بالبرمجيات 

 وبرامج ،  المعلمين  اعداد  برامج تطوير -
 المعارف طلبهم تعليم  من يمكنهم بما تدريبهم

 الى الدخول يتطلباها التى والقيم والمهارات 
 االصطناعى الذكاء وعصر ،  الذكى العصر

 هيئات  التطوير أعضاء ذلك يشمل وأن ،
 المعلم. اعداد  بكليات  التدريس

 ،   برامج تقديم خالل من التنافسية على التأكيد  -
 بين تنافسية ميزة   لها تحقق وتخصصات 

 الجامعات األخرى .
 ،  الجامعية  للمؤسسات  الرشيدة الحكومة -

إدارة   فى االلكترونية والحكومة االدارة وتوظيف
 أنشطتها  

توجيه الجهود البحثية والمجتمعية نحو  :   -
صياغة ميثاق أخالقي لمستخدم التقنيات  

الرقمية ، يحدد المعايير األخالقية ، والقانونية  
،  ويوجه نحو ا : الستخدام الرشيد للتقنيات  

 الرقمية.
العمل على سن تشريعات  و قوانين ضابطة    -

على حقوق   ، وخصوصيات  تحافظ 

المستخدمين ، وتوجه التحول الرقمي بطريقة   
 مرنة  تراعي التطورات  السريعة في التقنية.

نقل  التجارب والخبرات الدولية الناجحة في   -
هذا الجانب مع أهمية تأصيلها بما يتوافق مع  

 ثوابت المجتمعات العربية وقيمها. 
 رافواستش ،  بالتطوير  االهتمام ثقافة نشر -

 نمط مجتمعي حول حوار المستقبل ،  و إجراء 
 ووظائف ومهم  لمتطلبات  ،  المناسب  التعليم

 المستقبل. 
التأكيد على المسؤولية األخالقية  ،  -

واالجتماعية لمؤسسة الجامعة ، والتركيز على  
 أثرها على مخرجات التعليم.

متابعة الجهود العالمية  للدول والهيئات  -
ال االهتمام بأخالقيات ومعاهد البحوث في مج

الذكاء الصناعي وتطبيقاته ،والمشاركة الفعالة 
على مستوى أعضاء هيئة التدريس ،  ومراكز 

البحوث ، وتفعيل المساهمات العربية ،  
والتأكيد على التجارب العربية الناجحة مثل  : 

 تجربة دولة اإلمارات العربية المتحدة.
لتثقيف ،   االهتمام البحثي  ، والتوعية  ، وا -

وتعزيز الشراكات بين الجامعات العربية  ، 
والقطاعات  المختلفة في مجاالت أخالقيات  

عمل  ، وصناعة الربوتات ،  ومجاالت 
 توظيفها .
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المبادرات العربية ،  واإلسالمية للجامعات ،    -
والدول العربية ،  واإلسالمية  ؛  للبحث في 

تفعيل  المهجية  اإلسالمية في مجاالت  
لمعرفة  ، واألخالق وتطبيقاتها االجتماعية  ،  ا

واالقتصادية وغيرها ، واستشراف أبعاد 
النجاحات ،  والتميز في بعض الدول  

اإلسالمية مثل  : ماليزيا  ، وإندونيسيا ،   
 وتركيا. 

 
 ثامنا: مواجهة أزمات الواقع العربي : 

 
والعشرين  الحادي  القرن  من  الثاني  العقد  سيبقى 
وثقافة    ، ووعي    ، تاريخ     : في  مميزة  عالمة 
التحوالت   من  جملة  ،التي شهدت  العربية  المنطقة 
التي   التغيير  ومحاوالت    ، بتحركات  تجلت 
دراسات  إلى  تحتاج  والتي   ، المنطقة  اجتاحت 
من   عليها  ترتب  وما  مسبباتها  لتحليل  موضوعية 

ونتائج ، والمتأمل للحالة العربية في نهايات  مآالت  
متالطم   بحر  في  تعوم  أنها:  يالحظ  الثاني  العقد 
الدول   من  العديد  تفكك  من  ابتداء  المشكالت  من 
باعتمادها   ومرورًا   ، لها  الدولية  القوى  واستباحة 
على المعونات  ، والدعم األجنبي المالي ،  أو :   

: العسكري ،      االقتصادي ،  أو :  الغذائي  ، أو
أو :  التكنولوجي ،  وانتهاًء بتشتت المشهد الفكري 

 ، المجتمعية  الثقافة  في  متواصل  وهبوط  والثقافي 
اإلنسانية المعرفة  في  ضئيلة  )بدران، ومساهمات 

19/8 /2018 ،   
http://www.ibrahimbadran.com).    في

من حركة تغيير وتجديد واعية في  ضوء ذلك البد  
ترتيب لألولويات  إعادة  تقوم على  العربية  المنطقة 
االتجاهات   وفهم   ، للواقع  دقيقة  بقراءة  تمتاز   ،

التغيير محليًا ، وإقليميًا ، وعالميًا ، حركة تصحيح   
،  وتغيير جذري تقوم على إعادة اكتشاف الذات ،   

، وتبني عليها  والعالم ، تحدد مكامن القوة الذاتية   
لها   وتضع  والتأخر    ، الضعف  نقاط  وتعرف    ،
المعالجات الجذرية ، مسخرة لذلك كل اإلمكانيات  

  ، توظيفها   أحسن  إن  هائلة  ،وهي  المتاحة 
وتطوير    ، وشامل  تكاملي  إطار  في  وتفعيلها 
لتواكب   والجامعات  العالي،  التعليم  مؤسسات 

تؤك والتي   ، المعرفة  ومجتمع  الرقمي  د العصر 
معها  تفاعلت  العربية  المنطقة  أن  الشواهد 
كمنتجة   دورها  وأن   ، لمنتجاتها   كمستهلكة 
الدور   جدًا.إن  محدود  صناعتها  في  ومشاركة 
هيئاتها   وأعضاء   ، العربية   للجامعات  المرتقب 
خالل   من  األزمات  لهذه  التصدي  هو  التدريسية 

 االضطالع باألدوار التالية:
والتدريب  - اإلعداد  نظم  في    تطوير  والتعليم 

المعايير   مع  يتوافق  بما  العربية  الجامعات 

http://www.ibrahimbadran.com/
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العالمية المطبقة في الدول والجامعات المتقدمة  
مع   يتواءم  بما  المخرجات  جودة  لتحسين  ؛ 
العربي   اإلقليم  في  العمل  سوق  احتياجات 

 والعالم.
الدراسات  - التعليمية في مختلف  البرامج  تطوير 

واستيعاب   دمج  باتجاه  ونوعيا  مقومات  كميا 
التكنولوجيات   وهي    ، المستقبلية  المعرفة 

 السيبراني واألمن االصطناعي  الرئيسية )الذكاء
الحيوية( ، ومهارات   والتكنولوجيا الكتل وسلسلة

العاطفي) )اإلبداع،الذكاء  (، EQالمستقبل 
التعلم    مهارات   ، والنقدي  التخيلي   التفكير 

  ، القرارات  اتخاذ  مهارات   ، مهارات  النشط 
التواصل الفعال ، المهارات القيادية ، التعددية  
والمهارات   التغيير،  تقبل   ، العاطفي  والذكاء 

 مرّشحة جيدة محاور تمثل التكنولوجية(، والتي
، لالستثمار  استخدامها يمكن حيث  مستقباًل 

،   البيئية وأدق للتحديات  أسرع حلول لبناء مًعا
 إلحاحاً  كثراأل واالجتماعية ،     واالقتصادية 

 التنمية أهداف تحقيق  على  يساعد  مما
حددتها عشر  السبعة المستدامة  األمم  التي 

مكتوم   بن  راشد  محمد  )مؤسسة   . المتحدة 
 (. 14-8، ص : 2018للمعرفة ،

التشخيص الواعي والدقيق لواقع األمة اليوم في   -
كافة المجاالت من خالل دراسات علمية تقوم  

فيها   البحثية  والمؤسسات   ، الجامعات  بها 
العربية   والمنظمات  الهيئات  مع  وبالتعاون 
المتخصصة ، لتحديد مكامن الخلل والضعف  

 والعلة. 
الدراسية   - والحلقات    ، المؤتمرات  عقد 

لدراسة الواقع   المتخصصة  ومشكالت  أزمات 
 وتقديم الحلول العلمية المناسبة. 

لألمم  - والنهوض  النجاح  تجارب  استحضار 
التجارب   وخاصة   ، العالم   في  والشعوب 
أسيا   جنوب شرق  في  وحضاريا  فكريا  األقرب 
وكوريا      ، وسنفافورة   ، ماليزيا     : مثل  
   : تجارب   وكذلك   ، وأندونيسيا   ، الجنوبية  

وفلن  ، الدقيق  تركيا   والتحليل   ، والهند    ، دا  
والعبر  الدروس  ألخذ  ؛  إسرائيل   لتجربة 

 المناسبة.  
توظيف البحث العلمي في مختلف المجاالت ؛    -

  : خالل   من   ، الشاملة  التنمية  خطط  لدعم 
بحاجات   وربطها  التطبيقية  البحوث  تفعيل 

 ومتطلبات اإلنتاج في كافة المجاالت.
وت - التقنية  نقل  على  الشراكات  التركيز  فعيل 

  ، البحثية   ومراكزها    ، للجامعة  البحثية 
وأعضاء هيئة التدريس مع مؤسسات العمل  ،  

 واإلنتاج وتعزيز االرتباط  بينهما.
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في   - الشاملة  التنمية  لمعوقات  التصدي 
 المجتمعات العربية من خالل:

1-   ، المهارات  وبناء   ، العاملة  القوى  تنمية 
ا البشرية  التنمية  برامج  ،  وتطوير  لمستدامة  

واالتصاالت   المعلومات  تكنولوجيا  وتطويع 
 لخدمة ذلك. 

خالل  -2 من  االقتصادي  التكامل  برامج  تعزيز 
نحو   المشتركة  العربية  االستثمارات  توجيه 
مرتكزات  تحقق  جامعة  إستراتيجية  مشاريع 
الغذاء   مجاالت  في  العربي  القومي  األمن 
التنوع   مع  يتفق  بما  و   ، واألمن  والدواء 

وتوزيع  الجغرا  ، االقتصادية  والنشاطات  في 
العربية   السوق  وتعزيز  الطبيعية.  الموارد 

 المشتركة.
الثورة  -3 تقنيات  وتطوير   ، نقل   في  المشاركة 

في   الفاعلة  والمشاركة    ، الرابعة  الصناعية 
 ابتكار،  وتطوير تقنيات المستقبل. 

ريادة   -4 مراكز  وتأسيس   ، الجدوى  ثقافة  نشر 
لد  الجامعات  في  الرائدة  األعمال  المشاريع  عم 

 ، المجتمع  وأفراد  للطالب  اإلبداعية  واألفكار 
واالستشارات   والتقني  العلمي  الدعم  وتقديم 

 الالزمة ، وتطوير حاضنات األعمال.  
التصدي لمعوقات التنمية الفكرية والثقافية من   -

 خالل:

تطوير التعليم  ، والخروج من ثقافة الذاكرة  ،   -1
اإلب فضاءات  نحو  والتحرر  والسكون   ، داع  

و   ، لإلبداع.  الداعمة  القيم  وتعزيز   ، والتجديد 
المبدعة   للتربية  تطوير منظومة وطنية جامعة 
والتوجه   واإلرادة  الوعي  ثالثية  على  ترتكز 
 المستقبلي. ، ونشر ثقافة المؤشرات والمقاييس. 

وتفعيل   -2  ، الجامعة  العربية  المواطنة  قيم  تعزيز 
المواطن من  المعاصرة  كالمواطنة  األنماط  ة 

وتأكيد   العالمية.  والمواطنة  والبيئية   ، الرقمية  
ثوابت الثقافة العربية  ، ومكوناتها األساسية ، 

 العناية باللغة العربية، والعقيدة الوسطية.
وتطوير   -3   ، العربي  العقل  تشكيل  إعادة 

 الخطاب الثقافي الموجه نحو الذات واآلخرين. 
ف -4 وأنظمتها  التفاهة  لثقافة  مجاالت التصدي  ي 

اإلعالم ، واألعمال الفنية والدرامية ، وسيطرة  
  ، الكراهية   وخطاب   ، االستهالكية  األنماط 

 ورفض اآلخر، والعزلة. 
لدى  -5 الدافعية  وتنمية  السياسي  الوعي  تطوير 

  ، للمشاركة   والمجتمع   ، الجامعة   منسوبي 
 والتمثيل السياسي. 

المؤتمرات  -6 البحثية  ، وعقد  المجمعات  تشكيل 
قات النقاش للقضايا المهمة مثل :  الوحدة وحل

العربية  العالقات   ، العربي  التكامل   ، العربية 
العربية ، القضايا الوطنية الجامعة ، التحالفات  
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في   العربية  العالقات   ، اإلستراتيجية  العربية 
الموضوعي  التحديد   ، والعالم  المحيط  

 والمنهجي لألعداء واألصدقاء.
عربي -7 إستراتيجية  لمواجهة  بناء  شاملة  ة 

الدور  وتفعيل   ، اإلقليم  في  الملحة  التحديات 
العربي في معالجة قضاياه الداخلية    -العربي  

المعالم   واضح  بخطاب  العالم  نحو  والتوجه   ،
 ، فوبيا  واإلسالم  اإلرهاب  شبهات  لمواجهة 
   ، لألمة  المعادية  الصهيونية  والدعايات 

 وحقوقها ومصالحها القومية. 
استر  -8 رؤي  إحياء  بناء  إلعادة  ؛   عربية  اتيجية 

وتفعيل مؤسسة الجامعة العربية  ، ومنظماتها  
تنشيط   وكذلك   ، المجاالت  كافة  في  المختلفة 
كمجلس   اإلقليمية  العربية  الكيانات  وتفعيل 

   ، المغاربي  واإلتحاد   ، الخليجي   التعاون 
والعمل بكل الطرق لحشد الرأي العام الضاغط   

 لرؤيا.؛  لتنفبذ وتفعيل هذه ا

 تاسعا:مواجهة جائحة الكورونا 

من  واسعة  ساللة   : هي   كورونا  فيروسات 
أمراض  البشر  لدى  تسبب  قد  التي  الفيروسات 
تنفسية تتراوح حدتها من:  نزالت البرد الشائعة إلى  
الشرق  كمتالزمة   وخامة   ، األشد  األمراض   :
التنفسية   والمتالزمة  )ميرس(   : التنفسية   األوسط 

  : كورونا  الحادة   فيروس  ويسبب  )سارس(. 
وهو مرض معد .19-الُمكتشف مؤخرًا مرض كوفيد 

يسببه آخر فيروس تم اكتشافه من ساللة فيروسات 
هذا   بوجود  علم  أي  هناك  يكن  ولم  كورونا. 
الفيروس الجديد ومرضه قبل بدء تفشيه في مدينة  

. ومنها  2019: ) ووهان الصينية في ديسمبر :   
للعال  العدوى  تحّول كوفيد انتقلت  وقد  قاطبة    19-م 

بلدان   من  العديد  على  تؤثر  جائحة  إلى  اآلن 
الخاصة العالم العالمية،الصفحة  الصحة  )منظمة 

 )،19-بكوفيد
https://www.who.int/ar/emergencie

-ronavirusco-s/diseases/novel
.لقد ألقت هذه الجائحة بتداعياتها وتحدياتها  2019

القرار   صناع  وأربكت   ، العالمي  النظام  على 
واالقتصاد  المال  ورجال  السياسيين  والمسئوولين 
يجعلنا   هذا  ، و  واألكاديميين  المفكرين  فضال عن 
لن   الكورونا   جائحة  بعد  العالم  أن  باتجاه  نذهب 

وأن    ، بعدها  نفسه  مهمة يكون  تغيرات  مالمح 
أحادي  العالم  صورة  رسم  تعيد  العالم  سيشهدها 
متعدد  عالم  أو    ، جديدة  قطبية  باتجاه  القطب 
نحو   وأكثر  أكثر  األنظار  وستتجه   ، األقطاب 
الشرق، وأن العالم سيكون أقل اهتماما بالعولمة  ،  

أثار من  عليها  ترتب  المنطقة    .وما  صعيد  على 
النظ الجائحة  وضعت  العربي   العربية  أمام ام 

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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تحديات أمنية وسياسية وجودية ؛  إذ تضرب في 
أزمات   عربية  الدول  معظم   فيه  تواجه  وقت 
ركود  وسط  آثارها  تراكمت  عميقة  اقتصادية 
للجنة   دراسة  أوضحت  ولقد  عالمي،  اقتصادي 
أسيا   لغرب  االقتصادية واالجتماعية  المتحدة  األمم 

ة العربية  الخسائر االقتصادية للجائحة على المنطق
بقيمة)كالتالي: من  420خسائر  دوالر  مليار    )

% ( نسبته  ما  األسواق   أموال  من    8رؤوس    )
المنطقة،و بقيمة)   ثروة  دوالر  63خسائر  مليار   )

الدول  لدى  اإلجمالي(  المحلي  )الناتج  الدخل  من 
  ( بقيمة  إضافية  ديون  الجامعة،  في  األعضاء 

220    ( يعادل  بما  دوالر  مليار  ف  8(  ي  %(  
في   اإلجمالي  المحلي  الناتج  من  المائة 

( من    550المنطقة،خسارة   يوميا  دوالر  مليون   )
  30-25إيرادات النفط إذا بقيت أسعار النفط بين  

  ( بقيمة  للصادرات  ،وتراجع  للبرميل  (   28دوالر 
مليار دوالر من    2مليار دوالر ، وخسارة أكثر من  

مليون (   1.7فقدان حوالي : ).اإليرادات الجمركية
عام   في  أعداد 2020وظيفة  من  يزيد  ما   ، م 

المنطقة،  في  أصال  المرتفعة  العمل  عن  العاطلين 
  ( بلغت  األزمة.16حيث  قبل  مليونًا   )   ( دفع 

( مليونا من سكان المنطقة إلى الفقر، ما يزيد  8.3
بلغت) الفقراء،التي  أعداد  قبل 96من  مليونا   )

إالسكو،األزمة)  ،2020/ 19/3منظمة 

https://www.cnbcarabia.com/news(
view/  وفي ضوء ذلك يمكن تحديد أدوارأعضاء .

التدريس  هيئة 
، 7/4/2020الشهري،(

https://www.almasryalyoum.com/n
(1973187ls/ews/detai5/4)الدهشان،و/

2020،https://www( 2020)الدهشان،    و، 
.co2020http://www.worldofculture

7593m/?p=:) 

التأكيد   - بناء الوعي المجتمعي من خالل  إعادة 
الفكر   قيمة  تصدر  على  و   ، ورجالهما  والعلم 

   ، علماء  من  الصحية  الرعاية  فرق  أبطال 
و   ، الطبية  المهن  أعضاء  وكل    ، وأطباء 
الفكر  ورجال    ، مجاالتهم  بكل  االقتصاديين 
كل   في  اإلعالمي  للمشهد  والدعوة    ، والثقافة 
والمسموعة سواء   المرئية  القنوات  في  اللقاءات 

ع أو    ، المحلية  البرامج  صعيد  لى  على 
الوعي   توجيه  في  يسهم  العالمي  الصعيد 
المجتمعي ،  ويرتب أولوياته ، ويدعم اإلتجاه 

 نحو محاصرة نظام التفاهة وثقافته.
المترتبة  - والتعلم  التعليم  التصدي لمواجهة أزمة 

إغالق   في  تجلت  والتي  الجائحة  على 
التعليم   مراحل  جميع  في  التعليمية  المؤسسات 
من   جملة  عليها  ترتب  والتي   ، ومستوياته  

https://www.cnbcarabia.com/news/view
https://www.cnbcarabia.com/news/view
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1973187
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1973187
https://wwwو/
https://wwwو/
https://wwwو/
http://www.worldofculture2020.com/?p=7593
http://www.worldofculture2020.com/?p=7593
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توقف  اليونسكوفي  منظمة  حددتها  المخاطر 
، صعوبة   االجتماعية  العزلة   ، والتعلم  التعليم 

في بديل  تعليم  المساواة    توفير  عدم   ، المنزل 
من   االستفادة  وإمكانيات   ، اإلتاحة   في 
منصات التعلم الرقمية ، التكلفة االقتصادية ،  
عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بمدة التوقف ،  
ومنسوبيها    الجامعات  من  تتطلب  الحالة  وهذه 
والمستقبلي   اآلتي  المستوى  على  معالجات   :

واألد   ، المهمات   ممارسة  خالل  وار من 
 التالية: 

اإللكتروني   -1 التعلم  ونماذج  أنماط  نحو  التوجه 
، والتعلم الذكي  ، وتسخير إمكانيات الجامعة  
الرقمية ،  وبنيتها التحتية  ، وخبراتها البشرية  

 في ذلك. 
2-   ، للجامعات  اإللكترونية  المنصات  تفعيل 

 ومكتباتها الرقمية لخدمة جموع الطلبة. 
بالمقر  -3 الخاصة  المواقع  وأعضاء  تفعيل  رات 

في   األكاديمية  واألقسام  التدريس  هيئة 
الفرصة   إتاحة  على  والتأكيد  الجامعات، 
يوفر  بما  الوسائط  مختلف  عبر  للتواصل 
عمليات التفاعل ،  والمشاركة  ، والنقاش بين  
بين   أو    ، التدريس  هيئة  وأعضاء  الطالب 

 الطالب أنفسهم. 

والمحاضرات  -4 االفتراضية  الدروس  رفع 
و  بطريقة  المباشرة  الدراسية  للمقررات  المسجلة 

،وحضور   للمتعلم  الذهني  الحضور  تحقق 
التعليم المرتبط بحضور ،  وفاعلية المعلم ،  
حضور   على  القائم  االجتماعي  والحضور 

 المعلم والمتعلم لدعم عمليات التعلم.
الذي  -5 بعد  عن  للتعلم  النجاح  مقومات  توفير 

والمتمثلة   اليونسكو  منظمة  به  أوصت 
، في:ال المتطلبات  وتوفير  الجاهزية  من  تأكد 

في   التعليمية  العملية  أطراف  كافة  إدماج 
البرامج ، حماية خصوصية البيانات وأمنها ،  
واالجتماعية     ، النفسية  بالمشكالت  االهتمام 
سيتم   الذي  البرنامج  نوع  ،تحديد  وتذليلها    ،
للطالب   الالزم  التدريب  توفير   ، اختياره 

  ، واألهل  عمليات والمعلمين  قواعد  تحديد 
التعلم ورصد عمليات التعلم ، االتفاق المسبق 
  ، وتوقيتها  والمحاضرات  الجلسات  مدة  على 
من   والمتابعة  التعزيز  مجموعات  وتشكيل 

 خالل شبكات التواصل االجتماعي. 
على   - األزمات  ومواجهة  إدارة  خاليا  تشكيل 

المعنية   البحث  ومراكز    ، الجامعات  مستوى 
ال مع  تداعياتها  للتفاعل  ومعالجة  حاليا  جائحة 

تراعي   واقعية  علمية  بمنهجية  المستقبلية 
 متطلبات الواقع ،  واإلمكانيات المتاحة.
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مشاركة القطاعات الصحية بالجامعات   -
والممثلة بكليات الطب والصيدلة والعلوم الطبية  
والمستشفيات الجامعية وإمكانياتها البشرية في  

الحتياطات   التصدي للجائحة في جوانب:  ا
واإلجراءات الوقائية،تبادل المعرفة العلمية مع 
القطاعات الصحية المختلفة وتزويها بالمشورة  
العلمية الموثوقة ، ودعم القطاعات الصحية  
بالخبرات والكفاءات المتخصصة من الفريق  

الجامعي ، تسخير المباني والمستشفيات  
الجامعية كمراكز للحجر الصحي الحتواء 

 األزمة.
التدريس   - هيئة  ألعضاء  البحثية  جهود  توجيه 

والفرق البحثية ، وكراسي البحث العلمي وعقد  
للبحث   ودولية  وإقليمية  محلية  تحالفات 

 والتطوير في المجاالت التالية:
لتطوير   -1 التشخيصي:  الحيوي  المجال 

 ، والدقيقة  السريعة  المخبرية  الكواشف 
الصناعات الدوائية وإنتاج اللقاحات ، تطوير  

 تقنيات العالج الجيني. 
مجال الصحة العامة: دراسة التسلسل الجيني   -2

الفيرس   منشأ  حول  المزيد  لمعرفة  للفيرس 
في  الصحية  والتحديات  وتتبعها،  وسالالته 
انتقال   طرق  وتحديد  االستباقي  التحكم  مجال 

 الفيرس وانتشاره.

واإلنسانية:رفع    -3 االجتماعية  العلوم  مجال 
الوقائي،وتن الوعي  المناعة  مستوى  مية 

  ، والجماعي  الفردي  النفسي  النفسية،التوجبه 
مع   اإليجابي  التعايش  مستويات  وتحسين 
واألوبئة،   األزمات  وقت  في  واآلخرين  الذات 
دراسة اآلثار المترتبة على األفراد والجماعات  
العزلة  أثار  ومكافحة   ، العزل   فترات  خالل 
المواطنة  ثقافة  نشر  والحذر،  االجتماعية 

االستخدام  الرقمي بتداعيات  والتوعيات   ، ة 
التداعيات  ،تجنب  واإلنترنت  للتقنية  المفرط  

 المترتبة عليها.  
في المجال االقتصادي : تطوير ثقافة الكسب  -4

واإلنفاق ،توجيه وتوعية المستهلك  ، وتحديد 
زمن  في  لالستهالك  المناسبة  اآلليات 
في  المستجدة  المهن  ألنواع  األزمات،بيان 

األز  التداعيات  أوقات  بدراسة  االهتمام   ، مات 
المناسبة.تحديد  الحلول  وتقديم  االقتصادية 
طرق وآليات دمج مناهج الثقافة االقتصادية ،   
لتوعية  ؛  الدراسية    البرامج  في  والمهنية 
الطلبة في كافة مراحلهم كيف يكون لديه وعيا  

 اقتصاديا. 
باألزمات   -5 التنبؤ  المستقبلية:  الدراسات  مجال 

ث ، تطوير آليات الرصد ،  والكشف والكوار 
الذكاء  بتقنيات  المتعلقة  الدراسات  المبكر، 
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األشياء وتوظيفها في هذا  وإنترنت  الصناعي 
 المجال.

 
 التوصيات: ❖

 
في ضوء ما حددته الدراسة من أدوار مستحدثة  

ألعضاء هيئة التدريس بالجامعات العربية توصي  
 الدراسة بالتوصيات التالية:

العناية ببرامج التنمية المهنية ألعضاء هيئة   -1
التدريس في مختلف درجاتهم الوظيفية  

وتحديث أهداف ومحتوى هذه البرامج وفق  
معطيات العصر ،  والمتطلبات المهنية  ،  

 والفكرية للمهمات المطلوبة منهم . 
إتاحة فرص التدريب داخل الجامعة وخارجها   -2

التفاعل واإلتقان  ألعضاء هيئة التدريس على 
لمقومات المعرفة المستقبلية وهي التكنولوجيات 
الرئيسية ومهارات المستقبل ، وتعزيز االهتمام  

 باألدوار اإلضافية ألعضاء هيئة التدريس. 
تهيئة كل الوسائل واإلمكانيات لتدريب أعضاء  -3

هيئة التدريس على التكنولوجية الرقمية ، 
ت الذكاء ومهارات التدريس الذكي ، وتوظيفا

الصناعي  ، وإنترنت األشياء في خدمة 
 العمليات التعليمية. 

تطوير نظم وإمكانيات البحث العلمي ،   -4
وتدريب أعضاء هيئة التدريس على اكتساب 

مهارات البحث العلمي ،  وتوظيف تكنولوجيا  
المعلومات بما يخدم االتجاهات المعاصرة  

 والحديثة للبحث العلمي الموجه 
 ة اإلنسان. لخدمة ورفاهي

تطوير السياسات واألهداف لمؤسسات التعليم   -5
العالي بما يتوافق مع متطلبات الثورة  

 الصناعية الرابعة وتحدياتها. 
ربط الترقيات العلمية والدرجات المهنية   -6

ألعضاء هيئة التدريس بالكفاءة والجدارة في 
ممارسة جملة األدوار وليس البحث العلمي 

 فقط.
هيئة التدريس  إتاحة الفرصة ألعضاء -7

ومساعدتهم على اإلنفتاح على الخبرات ،  
والتجارب الدولية الناجحة وتسهيل فرص 

االبتعاث ،  والزيارات للجامعات المرموقة لنقل 
 وتبادل الخبرات. 

تعزيز الحرية األكاديمية وتطوير المناخ   -8
الجامعي بما يحقق االستقرار واألمان الوظيفي  

 بداع.والتكيف مع بيئة العمل واإل
بناء أدلة مهنية ألعضاء هيئة التدريس    -9

تفصل األدوار الوظيفية ألعضاء هيئة  
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التدريس  وتحدد الحد األدنى من مؤشرات  
 األداء األساسية لكل دور. 

                                                       
 ................................. 

 المراجع العربية: ❖
(،" أدوار أعضاء هيئة  2018خديجة)  ابن عثمان ، -1

التدريس بالجامعات "،مجلة القراءة والمعرفة،جامعة  
 عين شمس ، كلية التربية ، جمعية القراءة والمعرفة. 

 جودة ( " تحسين2015محمد) الطاهر مسعود ، ابن -2
 ليبيا : الجامعي التدريس هيئة لعضو األداء

امعة  نموذجًا"،المجلة العلمية لكلية التربية ،  ج
 .  23،ص : 3،ع2مصراطة،س

، الثورة الصناعية  10/6/2019، أبوحمور ، محمد -3
 الرابعة ومستقبل التعليم والتنمية،

10487949http://alrai.com/article/  .) 
أبوغمجة ، طارق والشريف،زينب وغريبي ، راشد   -4

أدوار األستاذ الجامعي المتجددة في  (،" أهمية 2013)
عملية التدريس كمدخل لجودة اآلداء في العملية  

التعليمية"،المؤتمر العلمي السادس:التعليم وأفاق ما  
بعد ثورات الربيع العربي،الجمعية المصرية ألصول  

 . 2التربية بالتعاون مع كلية التربية بجامعة بنها،مج
ر مقترح لالنتقال  (،" تصو 2019أبولهبان ، منة هللا ) -5

بالجامعات المصرية إلى جامعات الجيل الرابع في  
ضوء الثورة الصناعية الرابعة "، مجلة كلية التربية،  

 . 3،ج181جامعة األزهر،ع

 في الجامعة دور :( 2001القادر) عبد أميمة أحمد، -6
 كلية منشورة  ، غير دكتوراه  رسالة  المجتمع ، خدمة

 المنيا. جامعة التربية ،
(،" التصورات المستقبلية  1999د ،  عمر )األسع -7

للجامعات العربية"،المؤتمرالعام السادس إلتحاد 
 الجامعات العربية.

(،" القدرات المطلوبة لتطوير 2005آل زاهر ، علي)  -8
جودة األداء األكاديمي ألعضاء هيئة التدريس 

بمؤسسات التعليم العالي في مواجهة تحديات العصر  
ل وثيقة أراء األمير عبد هللا  "، ورشة عمل طرق تفعي

ابن عبد العزيز حول التعليم العالي ، جامعة الملك  
 عبد العزيز،السعودية. 

(،" برامج التطوير المهني 2005آل زهران ،علي )  -9
ألعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية:مجاالتها  
وطرقها ومعوقات نجاحها ، رسالة دكتوراه ،جامعة ام 

 القرى.
دور الثورة  (،" 2018/ 19/8راهيم)بدران ، اب  -10

  الصناعية في تقدم التعليم"،
http://www.ibrahimbadran.com 

"الثورة الصناعية  -(2018بدران ،عبد هللا )  -11
الرابعة الشغف بالمستقبل الغامض"،مجلة التقدم  

 . 55،  ص :   153العلمي،الكويت،ع
محمد  ومؤسسة المتحدة لألمم اإلنمائي البرنامج  -12

 العربي تقرير المعرفة (2009) مكتوم، آل راشد بن
 برنامج ، منتج معرفي تواصل نحو  2009 :للعام

 ظبي.  الغرير،أبو دار اإلنمائي ، لمتحدةاألمم ا
( " دور األستاذ الجامعي 2015البالدي ، منى ) -13

في خدمة المجتمع من وجهة نظر أعضاء هيئة  

http://alrai.com/article/10487949
http://www.ibrahimbadran.com/
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التدريس بالجامعات السعودية بمنطقة مكة المكرمة "، 
رسالة دكتوراه،جامعة ام القرى ،مكة المكرمة،  

-oth.com/wp7http://b
10/2015content/uploads/. 

(،" المشكالت 2011الحراحشة ، محمد عبود) -14
التي تواجه األستاذ الجامعي في مجال البحث 

ميدانية"،مؤتمر)الرؤيا المستقبلية  العلمي:دراسة ميدانية
المنظمة -للنهوض بالبحث العلمي في الوطن العربي(

 للتنمية اإلدارية،األردن. العربية 
(،" األدوار المستقبلية 2015حرب  ، سحر)  -15

ألعضاء هيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية في 
ضوء تحديات العصر"رسالة دكتوراه،جامعة قناة 

 السويس،
https://iugspace.iugaza.edu.ps/bitstrea

m. 
(، "  2005الحلبي،إحسان وسالمة ، مريم )   -16

تنمية الكفايات الالزمة ألعضاء هيئة التدريس في  
ضوء معايير الجودة الشاملة ونظام االعتماد  

األكاديمي "،ورشة عمل طرق تفعيل وثيقة أراء األمير  
عبد هللا ابن عبد العزيز حول التعليم العالي ، جامعة  

 الملك عبد العزيز،السعودية. 
("أدوات مالحظة  1984حمدان ، محمد زياد )   -17

 التدريس"الدار السعودية للنشر والتوزيع،جدة. 
دور " -(2018/ 15/2الحنيطي  ، وليد ) -18

الجامعات في الثورة الصناعية 
 .  /https://rs.ksu.edu.sa-"،الرابعة 

 البحث أزمة "(،1981الفتاح ) خضر ، عبد -19
 إدارة : العامة اإلدارة معهد العربي "، العالم في العلمي

 . الرياض البحوث،
نحو أدوار  " -( 2018/ 14/5الدهشان ، جمال) -20

جديدة لمؤسساتنا الجامعية في ضوء تحديات 
ومتطلبات العصر  

"،الرقمي
37928364https://www.academia.edu/) . 

"برامج إعداد المعلم  -( 2019الدهشان  ، جمال )  -21
المجلة  -لمواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة"

، ص  68ج -جامعة سوهاج –كلية التربية  -التربوية 
 :3169-3179 . 

،" المعضالت (2019الدهشان  ، جمال )  -22
 األخالقية لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة"، المؤتمر

 جامعة التربية لكلية  الرابع الدولي التاسع العلمي
 العربية المجتمعات في  الخلقية المنوفية بعنوان:التربية

 والمأمول(.  الواقع(
" التداعيات التربوية -(2020الدهشان  ،جمال )  -23

الصناعية الرابعة ،   وكيفية التعامل واألخالقية للثورة 
معها "،مؤتمر بحوث المستقبل وأجندة 

 :أفاق التكامل والتنمية . 2063إفريقيا
(،   أزمة    5/4/2020الدهشان،جمال  )    -24

التعليم والتعلم في ظل كورونا:األفق 
 edu-https://www.newوالتحديات،

 الذكاء تطبيقات (، دور 2020الدهشان،جمال ) -25
 الصين  ، كورونا فيروس ي في مواجهةاالصطناعى

 نموذجا،عالم الثقافة، 

http://b7oth.com/wp-content/uploads/2015/10
http://b7oth.com/wp-content/uploads/2015/10
https://iugspace.iugaza.edu.ps/bitstream
https://iugspace.iugaza.edu.ps/bitstream
https://rs.ksu.edu.sa/issue-1296/5411
https://www.academia.edu/37928364
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.com/?p=2020http://www.worldofculture
7593 

،  سهيل)  -26 الجامعي في  -( 2006دياب  "المدرس 
ضوء تحديات القرن الحادي والعشرين أدواره المتوقعة  

الثالثة    – األلفية  في  المعلم  ومقوماته"،مؤتمر  سماته 
 رؤية أنية ومستقبلية،جامعة االسراء،األردن ". 

27-   ( ،عالء  في  2011الرواشدة   الجامعة  (،"دور 
عضاء الهيئة خدمة المجتمع المحلي من وجهة نظر ا 

لديهم  الشخصية  المتغيرات  ببعض  التدريسية،وعالقته 
جامعة البلقاء نموذجا"،مجلة جامعة أم القرى، مكة     –

 . 22،ع3،مج
28- ( ،ماهر  هيئة  2018الزبون  عضو  دور   "،)

الجامعة   طلبة  لدى  الفكري  األمن  تعزيز  في  التدريس 
التعليم  جودة  لضمان  العربية  "،المجلة  األردنية 

 . 11معة العلوم والتكنولوجيا،مجالجامعي،جا
29- ( ،عايش  التدريس 1995زيتون  (،"أساليب 

 . 24-23الجامعي"،دار الشروق ،األردن،ص
30-  ، ) مراد زيدان   كليات دور (،"1988صالح 

 تقويمية"، دراسة المجتمع، خدمة في اإلقليمية التربية
 والبحوث معهدالدراسات منشوراه، غير دكتوراه  رسالة

 م. 1988 القاهرة، جامعة التربوية،
31-  ( فواز   ، والثورة  6/2018/ 7سعد  (،"الجامعات 

الصناعيةالرابعة"،
https://makkahnewspaper.com/. 

32-  ( محمد   ، التدريس 2015السعايدة  مهارات   "،)
الجامعي التي يجب توافرها لدى أعضاء هيئة التدريس  

بلقاء التطبيقية من وجهة نظرهم "  رسالة في جامعة ال
 ماجستير ،جامعة الشرق األوسط ،األردن. 

(، الدور  7/4/2020الشهري ، أحمد الحسيني )  -33
أزمة  إدارة  أثناء  العالي  التعليم  لمؤسسات  المسؤول 

كورونا،
ryalyoum.com/news/dhttps://www.almas

1973187etails/ . 
34-  ( كالوس   ، الصناعية  -(2017شواب  "الثورة 

بن   راشد  محمد  مؤسسة  الكتب،  ،ملخصات  الرابعة" 
 مكتوم للمعرفة.

" تعريف الذكاء -( 1/2020/ 14الضمراوي، بانا )  -35
 .  com/3https://mawdoo.االصطناعي"

متطلبات  6" -( 2020العاني ،عبد الرحمن )  -36
للتوجه المستقبلي للثورة الصناعية الرابعة"، مجلة أراء  

 ( .https://araa.sa/index،146الخليج،ع
محمد) -37 العزيز،أحمد  (،"مرتكزات 2010عبد 

مجتمع  لمواكبة  المصرية  للجامعات  الجديدة  األدوار 
الخامس المعرف الدولي  استراتيجية"،المؤتمر    -ة:رؤية 

مستقبل إصالح التعليم العربي لمجتمع المعرفة تجارب 
 .2ومعايير ورؤى،المركز العربي للتعليم والتنمية ،ج

عبيدات ، ذوقان وعدس ،عبد الرحمن  ،  وعبد    -38
(،" البحث العلمي مفهومه وأدواته  1997الحق، كايد )

 والتوزيع ،الرياض .  وأساليبه"،دار أسامة للنشر 
" العصر الرقمي الجديد   -( 2014عضيمة،عدنان)  -39

 ، وإعادة صياغة مستقبل الشعوب"،
https://www.alittihad.ae/article/  

(،"  2011الغامدي،  علي والرضاونة ،عبد هللا ) -40
 تخلف في أثرها و العلمي البحث تقدم معوقات
العربي ، مؤتمر)الرؤيا المستقبلية للنهوض   المجتمع

http://www.worldofculture2020.com/?p=7593
http://www.worldofculture2020.com/?p=7593
https://makkahnewspaper.com/
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1973187
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1973187
https://mawdoo3.com/
https://araa.sa/index
https://www.alittihad.ae/article/
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المنظمة العربية  -بالبحث العلمي في الوطن العربي(
 للتنمية اإلدارية.

 الجامعي التعليم (،" دور2016الغامدي،عائض ) -41
 دراسة :المعرفة مجتمع تأسيس في  العلمي والبحث
 بعض في اإلدارية القيادات من لعينة ميدانية

الجامعات السعودية"،مجلة كلية التربية بجامعة 
 . 1،ع32اسيوط،مج

(،"مدخل إلى  2003الفتالوي ، سهيلة ) -42
 . 26-11التدريس"،دار الشروق،األردن  ص : 

43-   ( وولفجانج  أم  2003فروهوالد  المعرفة  (،"ثقافة 
للجامعة"،   الجديدة  األيدلوجية  حول  المعرفة؟  سوق 

مكتب المقارنة،  للتربية  فصلية  الدولي:    مجلة  التربية 
 اليونسكو، جنيف.

" الثورات  -( 1/2019/ 9الفقي، محمد عبد القادر) -44
 الصناعية األربع: إطاللة تاريخية"،

https://taqadom.aspdkw.com/ . 
" أدوار مستجدة ألعضاء -( 2019محمد، ثناء )  -45

ة في ضوء  هيئة التدريس في الجامعات المصري
التحديات المعاصرة "،مجلة كلية التربية بجامعة 

 . 3،ع34المنوفية،مج
(،" رؤية مقترحة 2017محمد، سميرة حاجي )  -46

لممارسة المسؤولية المجتمعية لجامعة الملك  
 . 2،ج167فيصل"،مجلة كلية التربية بجامعة األزهر،ع

 عبد فاطمة وحسن،   لطفي،  عنتر محمد،  -47
 " المجتمع خدمة في امعاتالج دور ("1996القادر)
 جامعة اإلسكندرية، كليات  بعض على تطبيقية دراسة
 . 5 العدد  والتنمية ، التربية

 بديلة (،"سيناريوهات2019،فاطمة زكريا)*محمد  -48
 المصرية في الحكومية الجامعات سياسات لتطوير
 الثقافة  مجلة ،"الرابعة  الصناعية الثورة ضوء

الثقافة من أجل التنمية  جمعية ، 139،ع9،س.والتنمية
 ،القاهرة.

(،"دور جامعة  2015محمد،عبد الناصر راضي)  -49
القصيم في رعية اإلبداع وتنمية التفكير اإلبداعي 

للطالب،مجلة الثقافة والتنمية،جمعية الثقافة من أجل  
 . 84،ع15التنمية،س

،فرص تقدم  2018/ 16/5محي الدين،محمود،  -50
العرب والثورة الصناعية   

بعة،الرا
126958https://aawsat.com/home/article/

6 . 
المعهد القومي للتخطيط، لقاء الخبراء للعام  -51

 وتحديات الرابعة الصناعية  الثورة"، 2018/2019
 ، الحلقة الدراسيىة الرابعة. "المستدامة التنمية

(،"اإلبداع واالبتكار  2017الدولي)منتدى أسبار  -52
في سياق اقتصاد المعرفة والثورة الصناعية  

 الرابعة"،الرياض.
منظمة الصحة العالمية،الصفحة الخاصة   -53

 ،19-بكوفيد
https://www.who.int/ar/emergencies/dis

2019-coronavirus-eases/novel 
 (،19/3/2020منظمة إالسكو )  -54

https://www.cnbcarabia.com/news/view. 
مؤسسة محمد راشد بن مكتوم   -55

 (،"استشراف مستقبل المعرفة"،دبي. 2018للمعرفة)

https://taqadom.aspdkw.com/
https://aawsat.com/home/article/1269586
https://aawsat.com/home/article/1269586
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.cnbcarabia.com/news/view
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ع  (،"تحديات اإلبدا 2017نصار ، نور الدين )   -56
-دراسة تحليلية-في المدرسة العربية وسبل مواجهتها

 . 1،ع6"،المجلة التربوية الدولية المتخصصة،مج
(،"تصور مقترح 2018نصار ، نور الدين )   -57

لتفعيل الشراكة المجتمعية للجامعة العربية المفتوحة  
بالمملكة العربية السعودية "،مجلة كلية التربية ،جامعة  

 . 101المنصورة،ع
هارفرد بزنس ريفيو ، مفاهيم أدارية،   -58

https://hbrarabic.com/. 
باهلل  -59 المعتصم  والجوارنة،  ،ديمة  وصوص 

 ( خالد   ، األدوار  2015والعطيات  ممارسة  درجة   "،)
جامعة   في  التدريس  هيئة  أعضاء  لدى  األكاديمية 

تربوية ،الجامعة  الحسين بن طالل"، دراسات، العلوم ال
 . 3،ع42األردنية، مج

أسعد،   -60 ،علي  ،الثورة 2019/ 6/ 30وطفة  م 
وتحديات،   الرابعة:فرص  الصناعية 

http://watfa.net/. 
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