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 واجية تحديات الثورة الصناعية الرابعة تطوير الجامعات المصرية لم
 جامعات الجيل الرابع نموذًجا

 *د/ سارة عبد المولى المتولي إبراىيم
 :ممخص البحث

ىدف البحث الحالي إلى تطوير الجامعات المصرية في ضوء نموذج الجيل 
الرابع لمجامعات من أجل التغمب عمى تحديات الثورة الصناعية الرابعة، ولذلك تم 

عتماد عمى البحث الوصيي، حيث تم توضي  ماىية الثورة الصناعية الرابعة وأىم اال
التحديات واليرص التي تقدميا، وأىم الميارات المطموبة ليا، ثم توضي  أىم مبلمج 
جامعات الجيل الرابع، وكيف يمكنيا مواجية تحديات الثورة الصناعية الرابعة، ثم 

ي ضوء المبلم  األساسية لجامعات الجيل الكشف عن واقع الجامعات المصرية ف
الرابع، وىذا ما ىدف إليو البحث الميداني، والذي توصل إلى أن الجامعات المصرية 
تتميز بعدد من نقاط القوة من أىميا: توفر الجامعات المصرية بعض البرامج التي 

، ويساعد كترونياإللتقدم إلكترونًيا و برامج دراسية تقدم بالدمج بين التعميم التقميدي و 
نظام الدراسة بالجامعات المصرية والمقررات المقدمة عمى تنمية ميارات التعمم 
الذاتي، إضافة إلى ذلك يسيم البحث العممي في اكتشاف التكنولوجيات الحديثة 
وتطوير التكنولوجيات المتاحة، كما تيتم الجامعة بتحقيق اإلبداع واالبتكار بالبحث 

فإنيا تعاني من عدد من نقاط الضعف من بينيا جمود  من ذلكالعممي. وعمى الرغم 
الييكل التنظيمي لمجامعات دون تطور مع متغيرات العصر، وندرة التواصل بين 
الجامعات المختمية المحمية واإلقميمية، فبل توجد نظم لتبادل الطبلب وأعضاء ىيئة 

عمى تقنية  التدريس بين الجامعات المحمية بعضيا البعض، وضعف االعتماد
الطباعة ثبلثية األبعاد بالبحث العممي، وضعف التمويل المخصص لمبحث العممي، 
وانخياض المستوى المياري لمخريجين. وبناًء عمى ما سبق اقترح البحث تصوًرا 
لتطوير الجامعات المصرية إلى جامعات الجيل الرابع، والتي ستساعد عمى مواجية 

 ة واالستيادة من اليرص التي تقدميا.تحديات الثورة الصناعية الرابع

                                                           

 كمية الدراسات العميا -أصول التربية  مدرس بقسمم: د/ سارة عبد المولى المتولي إبراىي
  .جامعة القاىرة –لمتربية 
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Summary 
The present research aimed to develop Egyptian 

universities according to the model of fourth generation 

universities in order to overcome the challenges of the fourth 

industrial revolution. Therefore, the research depended on the 

descriptive research, in order to describe what is the fourth 

industrial revolution and the most important challenges and 

opportunities it provides, and the most important skills required 

for it, then clarify the most important features of fourth-

generation universities. Then the research try to discover the 

actuality of Egyptian universities according to the mean features 

of fourth generation universities and this is what the field 

research aimed, which concluded that Egyptian universities are 

distinguished by number of strengths, such as: Egyptian 

universities provide some programs electronically and other 

programs are provided by Blended learning system, and The 

study system in Egyptian universities and the offered courses 

help in developing self-learning skills, add to that the Scientific 

research contributes to discovering new technologies and 

developing available technologies, also The university is 

interested in achieving creativity and innovation in scientific 

research. Although it suffers from a number of weaknesses, such 

as: the rigidity of the organizational structure of universities 

without any development with Era variables, and the lack of 

communication between the various local and regional 

universities, there are no systems for exchanging students and 

faculty between them, and weak of depending on the technology 

of 3D printing with scientific research, also lack of funding for 

scientific research, and the low skill level of graduates. Based on 

the above, the research suggested a vision for developing 

Egyptian universities into fourth-generation universities, which 

will help to face the challenges of the Fourth Industrial 

Revolution and benefit from the opportunities it provides. 
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معاصر، وىذا يرجع التغير المستمر والمتجدد ىو السمة األساسية لمعالم ال
الدائمة لمتكيف مع البيئة المحيطة بو والتياعل معيا؛ مما أدى  اإلنسانلمحاوالت 

في بداية حياتو  اإلنسانإلى ىذه التغيرات المستمرة. ومن منظور تاريخي كان 
معتمًدا عمى الرعي والزراعة، ثم بالتوصل إلى قوانين الحركة تم اكتشاف البخار 

تحول المجتمع الزراعي إلى مجتمع صناعي بعد ظيور الثورة كقوة حركة لآللة، و 
الصناعية األولى، وكان مصدر الطاقة الرئيسي بيا ىو اليحم، ومع محاوالت 

لمتغمب عمى التموث الناتج عن اليحم، اكتشيت الكيرباء والمغناطيسية،  اإلنسان
 والتي ترتب عمييا الثورة الصناعية الثانية.

لي واإلنترنت وبرمجة اآلالت في النصف الثاني من ومع اختراع الحاسب اآل
القرن العشرين جاءت الثورة الصناعية الثالثة أو التي يطمق عمييا الثورة الرقمية، 
ومع تسارع وتيرة التطور في الجانب التكنولوجي أدى إلى ظيور الثورة الصناعية 

ية الثالثة ىي الرقمنة الرابعة أو الثورة الرقمية الثانية، حيث تعتبر الثورة الصناع
يا تتميز عنيا حيث إنالبسيطة أما الثورة الصناعية الرابعة فيي الرقمنة اإلبداعية، 

 بسرعة التطور، وتأثيرىا عمى مختمف القطاعات والدول، واتساعيا وعمقيا. 
ونتيجة ليذه الثورات المتعددة وخاصة الثورة الصناعية الرابعة وما ليا من  

، فإن العالم في اليترة الحالية يشيد عدًدا من اليرص والتحديات قوة وسرعة انتشار
في مجال األعمال، وفي نظم الحكم، والنظام االجتماعي بل لؤلفراد أيًضا في 
رؤيتيم لذواتيم والميارات المطموب أن يكتسبوىا لكي يستطيعوا إثبات وجودىم في 

اآللي،  اإلنسانودة بو بعالم بدأ يتوجو إلى استبدال معظم القوى العاممة الموج
في اإلشراف ومعالجة أوجو القصور أو حل المشكبلت  اإلنسانويتحدد دور 

والتطوير في مجال االنتاج، وبالتالي تصب  القوى العاممة المطموبة في ىذا 
العصر ىي التي تتميز بتوافر الميارات االبتكارية، والقدرة عمى التعمم المستمر، 

عميم اآلخرين باإلضافة إلى الميارات المعرفية في الجوانب والقدرة عمى التأثير وت
التكنولوجية، والقدرة عمى حل المشكبلت، ومن ثم كان البد أن تتوقف المؤسسات 
التعميمية عامة لبحث أو اقتراح كيف ستستجيب ليذه التطورات والمستحدثات، 

 ومؤسسات التعميم العالي منيا بصية خاصة.
فذلك ألنيا حمقة الوصل بين النظام  ؛ميم العالي خاصةأما لماذا مؤسسات التع

التعميمي وسوق العمل، إذ أنيا تعد األفراد الذين يبنى عمى عاتقيم المجتمع من 
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خبلل إكسابيم الميارات والكيايات المطموبة من أجل االستغبلل األمثل لميرص، 
 ومواجية التحديات التي تيرضيا الثورة الصناعية الرابعة. 

طور العالم وتغير النظم االقتصادية والسياسية شيدت مؤسسات التعميم ومع ت
العالي العديد من جوانب التطوير فقد مرت بأكثر من جيل، فالجيل األول نشأ في 
العصور الوسطى بأوربا بيدف التدريس فقط، ثم جاء الجيل الثاني لمجامعات 

ع الدعوة لبداية الوظيية خبلل القرن التاسع عشر، وكانت بداية ظيوره بألمانيا م
الثانية لمجامعة، وىي البحث العممي، ومع زيادة الدعوة بضرورة زيادة الروابط بين 
الجامعة والمجتمع وخاصة مؤسسات العمل والتوجو نحو التعمم المستر ظير الجيل 
الثالث لمجامعات، وىي جامعات التقتصر عمى وظييتي التدريس والبحث العممى، 

خدمة المجتمع من خبلل العمل عمى إعداد مينين متخصصين،  ولكن تسعى إلى
 وعمماء، ورواد أعمال.

وبتزايد التطورات التكنولوجية متعددة االستخدامات أصب  العالم يتميز  
بانتشار النظام الشبكي، وظيور الذكاء االصطناعي وأنواع الذكاء المختمط مابين 

 تطورات التكنولوجية اليائمة والتي دعتالذكاء البشري والذكاء اآللي، وغيرىا من ال
، والذي لو رؤية إستراتيجية أكثر وضوًحا من إلى ظيور الجيل الرابع لمجامعات

عمى العديد  األجيال السابقة وأكثر قدرة عمى خدمة البيئة المحيطة إذ أنيا تركز
 من الميارات الحديثة باإلضافة إلى أنيا تستثمر التطور التكنولوجي اليائل في

تتضمن أحدث النظم العالمية من حيث:  جميع وظائييا. فيي جامعات ذكية
البرامج الدراسية، وطرق التدريس، وتوفير المعامل والتجييزات الحديثة، ومبلحقة 
التطورات العممية الحديثة فى مجاالت النانوتكنولوجى، والبايوتكنولوجى، والطاقة 

نترنت الجديدة والمتجددة، والطاقة الذرية، والبا يومتركس، والذكاء االصطناعى، وا 
 األشياء، وغيرىا.

وباستقراء ما سبق يتض  أن جامعات الجيل الرابع ىي األكثر قدرة عمى 
إعداد أفراد قادرين عمى استثمار ومواجية تحديات الثورة الصناعية الرابعة 
واكتساب اليرصة التي تمنحيا من خبلل إكساب الطبلب الميارات الضرورية 

اجية متطمبات الزمان المتغير في سرعة، ومن ىنا يعرض البحث األدبيات لمو 
 التي تناولت الثورة الصناعية الرابعة وجامعات الجيل الرابع عمى النحو التالي:
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 :البحوث والدراسات السابقة
)دراسة تعددت الدراسات واألبحاث التي تناولت الثورة الصناعية الرابعة، مثل 

 Klausدراسة كبلوس شواب )و (،Petre Prisecaru, 0212بيتر بريسكارو 

schwab ،5102(، و)دراسة مين شو ، جين م. ديييد وسوك ىاي كيمMin Xu, 

Jeanne M. David & Suk Hi Kim  ،5102)  والتي تناولت ماىية الثورة
الصناعية الرابعة، وأىم اليرص والتحديات التي تيرضيا عمى القطاعات المجتمعية 

، وكيف يمكن االستجابة ليذه الثورة من أجل اإلنسان، وحتى عمى المختمية
االستيادة منيا. و توصمت ىذه الدراسات إلى أن التعرييات المختمية لمثورة 
الصناعية الرابعة بينيا نقاط مشتركة متعددة، وىي أن الجيل الثاني لمتقنيات 

لمثورة الصناعية  الرقمية ىو أساس التغيير الثوري في جميع الصناعات، فنتيجة
٪ من سكان األرض منصات التواصل االجتماعي 01الرابعة يستخدم أكثر من 

لنقل وتوصيل المعمومات وتعمميا وتغييرىا ؛ كما يتمتع الكثير من المنتجين 
المبتكرين الجدد بإمكانية الوصول السريع إلى المنصات الرقمية لمبحث والتطوير 

وقد يحسنون بسرعة من جودة منتجاتيم، وخدماتيم والتسويق والمبيعات والتوزيع ، 
وسعرىا وتوزيعيا؛ أيًضا يمكن لممستيمكين أن يشاركوا أكثر فأكثر في سبلسل 
اإلنتاج والتوزيع، وقد يتم تواصميم بسيولة بالموردين عن طريق المنصات 

بداع التكنولوجية الرقمية. فالسبيل األمثل لمواجية تأثيرات ىذه الثورة، ىو زيادة اإل
 أو تطوير نماذج أعمال مبتكرة ونشر ثقافة التجديد الميتوح. 

في حين عدة دراسات عمى تأثيرات الثورة الصناعية الرابعة عمى قطاع التعميم 
(، و)دراسة كريس G.Suganya ،5102 )دراسة جي سوجانيا مثلالعالي، 
 Pamelaدراسة باميبل ألين (، و)5102وآخرون،  ,Chris Wilson ويمسون

Allen, 5102والتي كشيت عن تأثير  (5102)دراسة فاطمة زكريا محمد، (، و
الثورة الصناعية الرابعة عمى مؤسسات التعميم العالي، وسعت إلى تحديد أىم 
التطورات التكنولوجية المستقبمية عميو والتي تمكنو من التغمب عمى التحديات التي 

واجية تحديات الثورة الصناعية كيف يمكن أن تسيم الجامعات في مأو  تواجيو،
الرابعة؟. ولقد توصمت ىذه الدراسات إلى أن اليترة الحالية تتطمب بعض الميارات 
التي ال تتطابق تماًما مع الميارات المطموبة في الثورة الصناعية الثالثة، وىذه 

دارة األفراد، والذكاء العاطييالميارات ىي التيكير ا ، ، واتخاذ القرارلناقد، وا 
دارتيا، ويقع عمى رأس والتياوض، والمرونة المعرفية ، فضبًل عن إنتاج المعرفة وا 
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ىذه الميارات القدرة عمى اإلبداع فيو اآللية التي يمكن من خبلليا مواجية 
تحديات الثورة الصناعية الرابعة؛ ولذلك أكدت ىذه الدراسات عمى ضرورة إحداث 

مة في إكساب الطبلب ليذه الكيايات تغييرات في التعميم العالي من أجل المساى
، ومصادر التعمم اإللكترونيوالميارات، فقد أو صوا باستخدام التعميم العالي 

الميتوحة، والتعمم القائم عمى العمل، وأن تبحث مؤسسات التعميم العالي عن أفضل 
التعميم بمثابة أداة  حيث إنالسبل لموصول إلى السكان المحرومين من الخدمات 

كما أكدت ىذه الدراسات عمى ضرورة تطوير  المستمر. لمتمكين والتغيير قوية
مناىج غير تقميدية ونماذج جديدة لتعميم الكبار مع المزيد من مناىج التعمم 
الشخصية، وتطوير أساليب تدريس متعددة تتضمن القدرة عمى التنقل في أشكال 

اتيجيات تدريب فعالة متنوعة من التكنولوجيا. كما أكدوا عمى ضرورة وضع إستر 
إلعداد أعضاء ىيئة التدريس لممستوى التالي في تطور التعميم من أجل المساىمة 

 في تطوير نظريات وطرق جديدة لمتدريس.
 Valerii  وفاليري إيييموف Alla Laptevа )دراسة عبلء البتييا أما 

Efimov ،5102) فقد قامت بالربط بين مراحل تطور العالم )عصر الزراعة ،
والعصر الصناعي أو الثورة الصناعية األولى، وعصر الثورة التكنولوجية والذي 
تزايد بو التطور الصناعي، وعصر الثورة الصناعية الرابعة( وبين التغيرات التي 
طرأت عمى مؤسسات التعميم العالي، فقد عرضت الدراسة أىم سمات كل عصر 

اعة بو، وطبيعة النظام من العصور من خبلل الكشف عن طبيعة أىداف الصن
ية، والثقافة، وأثر ذلك عمى التعميم اإلنساناإلقتصادي واإلجتماعي، والطبيعة 

العالي، ودوره في كل عصر، فيي العصر الزراعي ظيرالجيل األول لمجامعات، 
وكانت ميامو قاصرة عمى التدريس لخدمة مطالب الدين، أما خبلل عصر الثورة 

ل الثاني لمجامعات، ومع الثورة التكنولوجية األولى الصناعية األولى ظير الجي
ظيرت جامعات الجيل الثالث، وفي ضوء التطورات الحديثة أشارت الدراسة إلى 
تطور الجامعات إلى الجيل الرابع، وحددت أىم مبلم  ىذا الجيل من الجامعات، 

 Miklós Lukovics)دراسة ميكموس لوكوفيتش  والتي ىدفت أيًضا إلى تحديدىا
فاليدف األساسي ليذه الجامعات ىوتنمية ( Bence Zuti, 5100  وبنس زوتي

التدريس، والبحث العممي، ) اإلبداع وذلك من خبلل الوظائف المختمية لمجامعة
وخدمة المجتمع(، كما أنيا معتمدة عمى الوسائل التكنولوجية والتطبيقات الحديثة 
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تعتمد عمى آليات الواقع المعزز في تقديم ىذه الوظائف، فعممية التدريس مثبًل 
ة الميتوحة واسعة اإللكترونيوالوسائل التكنولوجية القابمة لئلرتداء، وتوفير المقررات 

، والسعي نحو تقديم برامج بالشراكة الدولية، والسعي نحو MOOCاالنتشار 
الحراك الطبلبي بين الجامعات المختمية كما أكدت ضرورة تحول الجامعة إلى 

أجل خدمة المجتمع الخارجي بصورة أفضل، وتنويع الخدمات التي منصة من 
تطرحيا لممجتمع، ومزيد من الشراكة المجتمعية في العممية البحثية من أجل 

 التوصل إلى حمول إبداعية. 
باستقراء الدراسات السابقة يتبين أن الثورة الصناعية الرابعة تيرض العديد من 

التي تواجو سوق العمل وأكدت الدراسات السابقة التحديات، ومن أبرزىا التحديات 
عمى أن مؤسسات التعميم العالي يمكنيا أن تسيم في مواجية ىذه التحديات من 
خبلل اإلسيام في تنمية الميارات التي تتطمبيا، والتي من أبرزىا القدرة عمى 
ل اإلبداع، وأن تسيم أيًضا في تحقيق التعمم المستمر مدى الحياة، وذلك من خبل

استخدام بدائل تعميمية لضمان وصول فرص التعمم لكل من يرغب، كما أكدت 
الدراسات السابقة أيًضا عمى قدرة جامعات الجيل الرابع بما بيا من إمكانات عمى 

 إعداد األفراد القادرين عمى مواجية تحديات الثورة الصناعية الرابعة.
 :مشكمة البحث

يمكن  اإلنسانحديات التي تواجو المجتمع و وبناًء عمى ماسبق وانطبلًقا من الت
القول بأن العالم يعيش اآلن عصر الثورة الصناعية الرابعة، والتي تقدم عدًدا من 
اليرص والتحديات في جميع القطاعات المجتمعية، والمجتمع المصري جزء من 
العالم، فعميو التأىب والعمل الجاد والسريع لمواجية تحديات الثورة الصناعية 

ذا كانت مؤسسات التعميم العالي ىي إحدى المؤسسات األساسية ا لرابعة، وا 
كسابيم الميارات المطموبة لمواجية تحديات  المسئولة عن إعداد األفراد لممجتمع وا 
ىذه الثورة، فمؤسسات التعميم العالي المصرية في حاجة إلى التطويروخاصة مع 

تشريعات المنظمة لمجامعات ما تعانيو من نقاط ضعف، مثل جمود الموائ  وال
، وجمود الييكل التنظيمي خدام األمثل لمموارد التكنولوجيةالمصرية بما يعوق االست

لمجامعات، واستمرار التركيز عمى وظيية التدريس عمى حساب وظييتي البحث 
قمة التواصل بين الجامعات المختمية المحمية واإلقميمية و  العممي وخدمة المجتمع،

وضعف التعاون بين مؤسسات البحث العممي، وقطاع الصناعة، والعالمية، 
واختبلف المستوى المياري لمخريجين، مع ظيور فرص عمل جديدة تتطمب 
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( 5102)دراسة منال السيد، ميارات عميا غير متوفرة بشكل واض  لدى الخريجين. 
 (5102(، و)دراسة فاطمة ذكريا، 5102و)دراسة حنان إسماعيل، 

دت الدراسات السابقة من أن جامعات الجيل الرابع تسيم في ووفًقا لما أك
تحقيق التطور التكنولوجي اليائل، وتحقيق مزيد من الروابط مع المجتمع 
الخارجي، وتوفير العديد من فرص التعمم مدى الحياة لمعديد من فئات المجتمع، 

إعداد أفراد كما أنيا تيدف إلى تحقيق مزيد من اإلبداع واالبتكار أو أن تسيم في 
 وفًقا لمميارات التي تتطمبيا الثورة الصناعية الرابعة.

من ىنا كانت الحاجة إلى تطوير الجامعات المصرية في ضوء نموذج الجيل 
الرابع لمجامعات من أجل مواجية تحديات الثور الصناعية الرابعة وخاصة مع 

وفقا ألحدث النظم التوجو الحكومي بإنشاء جامعات ذكية " جامعات الجيل الرابع" 
العالمية فقد أكد د. عبد الغيار)وزير التعميم العالي والبحث العممي( عمى أىمية 
مراعاة مؤسساتنا التعميمية لمتطمبات الثورة الصناعية الرابعة، و دعم نظامنا 

: 5102التعميمى ليستطيع مواجية تحديات المستقبل، وذلك خبلل )قمة المعرفة 
ديسمبر  2، 2د المعرفة( والتى قامت عمى مدار يومى الشباب ومستقبل اقتصا

5102.   
ولعل ماسبق يدعو لإلشارة إلى أن البحث ييدف إلى اإلجابة عن األسئمة 

 اآلتية:
 ما أىم مبلم  الثورة الصناعية الرابعة، وما اليرص والتحديات التي تقدميا؟ .0
 لرابعة؟ما أىم الكيايات والميارات التي تتطمبيا الثورة الصناعية ا .5
ما أىم مبلم  جامعات الجيل الرابع، وما يمكن أن تسيم بو لمواجية تحديات  .0

 الثورة الصناعية الرابعة؟
ما الواقع الحالي لمجامعات المصرية في ضوء المبلم  الرئيسة لجامعات  .4

 الجيل الرابع؟
ما التصور المقترح لتطوير الجامعات المصرية إلى جامعات الجيل الرابع من  .2

 اجية تحديات الثورة الصناعية الرابعة؟أجل مو 
 :أىمية البحث

 يمي: يستمد البحث أىميتو النظرية والتطبيقية مما
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 األىمية النظرية:  .1
   تنبع أىمية البحث النظرية من أىمية الجامعة كمؤسسة تعميمية

عالمية تقدم التعميم العالي وتعد الباحثين لمعمل في األبحاث العممية 
فيو المنافسة؛ فالموضوع الذي يتناولو البحث ىو في زمان تتزايد 

تطوير الجامعات المصرية لجعميا تسير في طريق أن تكون جامعات 
 الجيل الرابع، من أجل مواجية تحديات الثورة الصناعية الرابعة.

 قتراح لكييية تطوير الجامعات المصرية إلى جامعات الجيل الرابع ا
صناعية الرابعة، واغتنام اليرص ليسيم في مواجية تحديات الثورة ال

 التي تقدميا.
 وتتمثل األىمية التطبيقية لمبحث في النقاط اآلتية: األىمية التطبيقية: .0

من المأمول أن يستييد من نتائج ىذا البحث وزارة التعميم العالي  -
دارات كميات التربية وغيرىم، في تعرف متطمبات  ومجالس الجامعات وا 

 ة إلى جامعات الجيل الرابع.تحويل الجامعات المصري
 منيج البحث:

البحث الوصيي ىو الطريقة أو األسموب المتبع ىنا والذي ييدف إلى وصف 
ظواىر محددة وجمع المعمومات والحقائق عنيا، ووصف الظروف الخاصة بيا 
وتقرير حالتيا كما توجد عميو في الواقع، واقتراح الخطوات أو األساليب التي يمكن 

وصول بيا إلى الصورة التي ينبغي أن تكون عمييا في ضوء قيم أو أن تتبع لم
ولذلك يسعى البحث الحالي إلى  (02، 5102)نادية جمال الدين، معايير معينة. 

ن ماىية الثورة الصناعية الرابعة وأىم التحديات واليرص التي تقدميا، وأىم ابي
الجيل الرابع، وكيف الميارات المطموبة ليا، ثم توضي  عن أىم مبلمج جامعات 

يمكنيا مواجية تحديات الثورة الصناعية الرابعة، ثم الكشف عن واقع الجامعات 
المصرية في ضوء المبلم  األساسية لجامعات الجيل الرابع، وفي ضوء كل 
ماسبق يتم تحديد مبلم  التصور المقترح لمعمل من أجل تطوير الجامعات 

 .يل الرابعالمصرية وجعميا باليعل من جامعات الج
 :أدوات البحث

استخدم البحث استبانة لمكشف عن واقع الجامعات المصرية في ضوء 
المبلم  األساسية لجامعات الجيل الرابع، وبعد عرضيا في صورتيا األولية عمى 
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جراء التعديبلت البلزمة اشتممت االستبانة في صورتيا  عدد من المحكمين، وا 
 موزعة عمى ثبلثة محاور.النيائية عمى ثمان وثبلثين عبارة 

 (.02( إلى )0المحور األول: التدريس ويشمل العبارات من )
 (.52( إلى )02المحور الثاني: البحث العممي ويشمل العبارات من )

 (.02( إلى )01) المحور الثالث: خدمة المجتمع وتنمية البيئة ويشمل العبارات من
ج الرزمة اإلحصائية لمعموم ولمتحقق من ثبات لبلستبيان تم باستخدام برنام

" والمعروف اختصارا Statistical Package for Social Sciencesاالجتماعية "
(، حيث تم تطبيق إستمارة االستبيان عمى عينة من أعضاء ىيئة SPSSباسم )

عضًوا، وقد تم استبعادىم من عممية التحميل  (02التدريس بمغ عددىم )
( 0.918) بلستبانة بمعادلة )اليا كرونباخ( ىواإلحصائي. وكان معامل الثبات ل

 وىي قيمة مناسبة.
 :عينة البحث

تم تطبيق االستبانة عمى عينة عشوائية من أعضاء ىيئة التدريس، وذلك 
اعي مثل الييس من خبلل نسخة إلكترونية وزعت عبر وسائل التواصل االجتم

لتدريس بيا، كما الواتس أب، وذلك في المجموعات الخاصة بأعضاء ىيئة ابوك و 
( عضو ىيئة 22( نسخة ورقية، وقد استجاب عمي ىذه االستبانة )54تم توزيع )

 تدريس من كميات وجامعات مصرية مختمية. 
 :، وكمماتيا المفتاحيةمصطمحات البحث

 :الثورة الصناعية الرابعة -
تعبر عن طيرة في التطورات التكنولوجية ناتجة عن اندماج وتياعل 

اآللي،  اإلنسانتمية التي تقوم عمييا، وىي: المجاالت المادية )المجاالت المخ
 والطائرات والسيارات ذاتية التحكم، والطباعة ثبلثية األبعاد(، والمجاالت الرقمية

مثل ) مثل إنترنت األشياء، والخدمات والبيانات اليائمة(، والمجاالت البيموجية)
ة، وزراعة أجيزة بالجسم لرصد معمومات البيموجيا التركيبية، والبنية الجينية اليردي

عن مستويات النشاط وكمياء الدم( مما أحدث باليعل تحوالت في نمط حياة البشر 
قتصادية، وذلك يعتمد عمى طريقة جتماعية واالحي الحياة وخاصًة االفي جميع منا

 .ي مع اليرص والتحديات التي تيرضيااإلنسانالتياعل 
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 :جامعات الجيل الرابع -
بر جامعات الجيل الرابع نمًطا مختمًيا في بعض جوانبو من أنماط تعت 

 الجامعات فيو يتشابو مع الجيل السابق لو في الوظائف التي تقع عمى عاتقو
تدريس، بحث عممي، وخدمة مجتمع( ولكن االختبلف في اآللية التي تتم بيا ىذه )

مة، واالستيادة منيا في الوظائف فيي تقوم عمى استثمار التطورات التكنولوجية اليائ
تقديميا. فيي عبارة عن بيئة ميتوحة ومركًزا لمجموعة من االتصاالت واألعمال 
البحثية ومشروعات التطوير والتتضمن ىذه األعمال الطبلب وأعضاء ىيئة 

مشاركين من الخارج، فيمكن التدريس فقط، ولكن ىناك فئة كبيرة من المستييدين وال
الرابع تعمل كمنصة أو بنية تحتية إلجراء مدى واسع من  ن جامعات الجيلإالقول 

ف ممارسات جديدة( األنشطة البحثية )كاألبحاث، أو مشروعات التطوير، أو اكتشا
 المؤسسية مما يخمق فرًصا لمتواصل واالندماج مسواء اليردية أ

 :اإلطار النظري لمبحث
الصناعية كما من الميم ىنا التوقف لمتعريف والوصف لبعض مبلم  الثورة 

 يمي:
وأىم الفرص والتحديات التي أىم مالمح الثورة الصناعية الرابعة،  -أولً 

 تقدميا.
إن الثورة الصناعية الرابعة لم تظير فجأة ولكنيا نتاج لثبلث ثورات صناعية 

معتمدة عمى النشاط  اإلنسانسابقة ليا، أما قبل ىذه الثورات فقد كانت حياة 
يحتاجو كأساسيات لمحياة، وكان  يتنج بيده معظم ما اإلنسانالزراعي وكان 

في عمل شاق طوال  اإلنسانالتواصل بين المناطق المختمية صعًبا جًدا، وكان 
الوقت وفي معركة مستمرة من أجل الحياة، ثم جاء بعد ذلك الثورات الصناعية 

ىذه  تغييًرا جذرًيا عما سبق، وكل ثورة من اإلنسانالمختمية والتي غيرت حياة 
الثورات تتميز باختراق عممي ُيحدث نقمة في النمط اإلقتصادي المتبع وطبيعة 

 ايًضا وعبلقتو بما يحيط بو. اإلنسانالحياة اإلجتماعية كما تؤثر في 
فالثورة الصناعية األولى بدأت عند صياغة قوانين نيوتن لمحركة التي ساعدت 

يا من ألعمال اليدوية إلى إجرائعمى إنشاء المحركات البخارية والتي حولت معظم ا
م حيث تحول البشر من 0221، وذلك كان تقريًبا منذ بداية عام خبلل اآلالت

المجتمع الزراعي إلى الصناعي وبدأ استخدام اليحم كمصدر لمطاقة وكانت 
 (Min Xu, Jeanne M and Suk Hi, 2018, 90) .القطارات وسيمة النقل الرئيسة
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ثانية فبدأت في الثمث األخير من القرن العشرين حتى أما الثورة الصناعية ال
اندالع الحرب العالمية األولى بعد توصل )فراداي وماكسويل( المذين وحدا القوى 
الكيربية والمغناطيسية والتي كان ليا دور اساسي في خطوط التجميع التي 

كان مصدر الطاقة األساسي ىو تسيطر عمى العديد من الصناعات، و أصبحت 
)الري ىيثواي، والبترول وكان ىناك تطور كبير في اإلنتاج واالستيبلك.  كيرباءال

5102 ،005) 
م بدأت الثورة الصناعية الثالثة وتميزت بظيور 0221وخبلل عام 

ات وتكنولوجيا المعمومات والتي ساعدت عمى اتمتة اإلنتاج والذي حيز اإللكتروني
لذي ساعد عمى بداية العصر لظيور ىذه الثورة ىو اكتشاف الترانزستور ا

ثم ظيرت الثورة  (Bo Xing and Tshilidzi Marwala,2017, 1). اإللكتروني
 اإلنسانالصناعية الرابعة مع بداية القرن الحادي والعشرين نتاجًا لمتقدم في تصنيع 

اآللي وربط األشياء مع بعضيا عن طريق اإلنترنت وتقنية الياتف النقال، 
بعاد، وأجيزة االستشعار عن بعد، وبذلك فما ىي إال نتاج لمثور والطباعة ثبلثية األ

 الصناعية الثالثة بل إن البعض يطمق عمييا الثورة الرقمية الثانية.
م في 5100ولقد بدأت اإلشارة إلى مييوم الثورة الصناعية الرابعة في عام 

م  آخر م تم اإلشارة إلييا ولكن بمصط5104معرض ىانوفر بألمانيا، وخبلل عام 
وىو عصر اآللة الثاني، وذلك من قبل برينجو لييسون وأندرو ماكافي األساتذة 

. لكن النقاش الحقيقي ليذا المييوم حدث MILبمعيد ماساتشوستس لمتكنولوجيا 
م عمى يد الرئيس 5102في المنتدى االقتصادي العالمي المنعقد بسويسرا عام 

ر عمى ان الثورة الصناعية الرابعة التنييذي لممنتدى )كبلوس شواب( والذي أشا
تخمق عالًما تتعاون فيو النظم اإلفتراضية والمادية لمتصنيع العالمي مع بعضيا 
نشاء نماذج جديدة  البعض بطريقة مرنة مما يتي  التخصص المطمق لممنتجات وا 

 ((Klaus schwab,2016,12 لمتشغيل.
ل إنيا اندماج وال تقتصر الثورة الصناعية الرابعة عمى ذلك فحسب ب

اآللي، والطائرات  اإلنسانلمتكنولوجيا وتياعميا عبر المجاالت المختمية المادية )
مثل انترنت ) والسيارات ذاتية التحكم، والطباعة ثبلثية األبعاد(، والمجاالت الرقمية

مثل البيموجيا ) األشياء، والخدمات والبيانات اليائمة(، والمجاالت البيموجية
الطباعة الحيوية المعتمدة عمى الطباعة ثبلثية البنية الجينية اليردية، و بية، و التركي
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األبعاد، وزراعة أجيزة بالجسم لرصد معمومات عن مستويات النشاط وكمياء الدم( 
ذلك يعتمد عمى في حياة البشر و  وذلك بطريقة من شأنيا أن تحدث تحواًل جذرًيا

، 5102كبلوس شواب، ) يا.اليرص والتحديات التي تيرض طريقة تياعمنا مع
002) 

مما سبق يتض  أن الثورة الصناعية الرابعة تتجو نحو التشغيل اآللي من 
اآللي  اإلنسانخبلل تقميل األيدي العاممة واستبداليا بالتكنولوجيا المتطورة ك

في اإلشراف عمى عمميات التطوير وذلك يعتمد عمى وجود  اإلنسانوانحسار دور 
ية قوية، وأفراد لدييم درجة كبيرة من االبتكارية والريادية مما بنية تحتية تكنولوج

يسيم في الدمج بين المقومات األساسية الثبلث لمثورة الصناعية الرابعة: المادية، 
والرقمية، والبيموجية وينتج عنيم الذكاء اإلصطناعي والذي يتنج عنو مزيد من 

 الرفاىية لئلنسان.
قاط تميز الثورة الصناعية الرابعة عن ولقد حدد )كبلوس شواب( ثبلث ن

في إمكانية تطوير االبتكارات ونشرىا؛ وىذا نتاج السرعة  األولى ىي:سابقتيا، 
ن التكنولوجيا الجديدة تولد تكنولوجيا أحدث وأكثر  لمعالم المترابط بشكل أعمق وا 

يات فاالعتماد عمى الثورة الرقمية يجمع بين تقن الثانية: اإلتساع والعمققدرة، 
متعددة يؤدي إلى تحوالت كبيرة في االقتصاد واألعمال والكييية التي نعمل بيا بل 

يا ستتضمن حيث إن التأثير والتعميم الثالثة فيي:كذلك، أما  اإلنسانوتؤثر عمى 
 Klaus) .تحواًل في مختمف المجاالت عبر كل الدول والمؤسسات والمجتمعات

schwab,2015,1) 

لصناعية الرابعة تحدًيا كبيًرا يجب أال يتم تجاىمو حتى ولذلك تعتبر الثورة ا
في مصر من البقاء بين دول  اإلنسانيمكن اغتنام اليرص التي تمنحيا وتمكن 

المتقدم والمنتج ليذه التكنولوجيات، وقبل معرفة كييية اإلستجابة ليذه الثورة  العالم
 البد من الكشف عن أىم اليرص والتحديات التي تقدميا.

 :تقدميا الثورة الصناعية الرابعة رص التيالف
 اإلنساننظًرا لمتقدم اليائل الذي تقوم عميو الثورة الصناعية الرابعة فإنيا تمن  

إنتاج أنواع جديدة من الوظائف المختمفة  والمجتمعات بالعديد من اليرص منيا:
وجيا الحديثة نظًرا لمتطورات اليائمة والتكنولعما كان مألوًفا ومتوفًرا فيما سابق 

التي تعتمد عمييا والتي ستؤدي إلى إنتاج ىذه الوظائف وىذا حال كل ثورة من 
الثورات، فقد استبدلت الثورة الصناعية الثالثة العمال أصحاب المياقات الزرقاء 
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بعمال المعرفة نظًرا لتدخل التكنولوجيا وحاجاتيا إلى نوعية من العمال مختمية عن 
فالثورة الصناعية الرابعة ستتي   (Desire2learn,2018,4-5)العمال بالمصانع. 

مزيًدا من اليرص لممبتكرين لمزيد من العمل ألنيا تقوم عمى دمج وصير الثبلث 
مقومات التي تقوم عمييا، وىي الجوانب المادية والرقمية والبيموجية من أجل إخراج 

يتميز بو التحسينات الموجودة في كل مجال إلنشاء منتج جديد وىذا ما 
 المبتكرون.

والثورة الصناعية الرابعة يمكنيا أن تساعد باألدوات التي تعتمد عمييا عمى 
فمثبًل عممية األتمتة التي تقوم عمييا الثورة  إيجاد حياة تتسم بالراحة والرفاىية

اآللي، فإن  اإلنسانوالتي سيتم فييا استبدال الوظائف ذات الميارات البسيطة ب
تحسين نوعية الحياة في المنزل والعمل والعديد من األماكن ذلك سيعمل عمى 

األخرى وذلك سيمن  األفراد اليرصة والوقت والتركيز عمى ما يريدون القيام بو 
نظًرا لتوافر بيئة أفضل وأكثر راحة. أيًضا إنترنت األشياء ىو أحد اآلليات التي 

اإلنترنت لؤلجيزة المادية تعتمد عمييا الثورة الصناعية الرابعة ويقوم عمى تشغيل 
فيو كالروح التي تحي الجسد، ومن المتوقع أن يوفر إنترنت األشياء توصيبًل 
متقدًما لؤلجيزة واألنظمة والتي تتعدى عممية تواصل آلة مع آلة فقط ولكن تتضمن 
مجموعة من البروتوكبلت والتطبيقات وتييذ إنترنت األشياء عمى أرض الواقع 

أعداد المدن الذكية بمرور الوقت، والتي ستوفر أيًضا بيئة سيساعد عمى زيادة 
 Min Xu, Jeanne M and Suk) .أفضل ومزيد من الراحة والرفاىية لؤلفراد

Hi,2018,92)  

ستحقق الثورة الصناعية مزيًدا من النمو القتصادى ومكاسب مالية قد 
 اإلنسانمالة بفاستبدال العديد من الع تكون غير محدودة لمشركات والدول عامة

اآللي، وتوفير السيارات ذاتية القيادة سيؤدي إلى توفير مميارات الدوالرات التي 
كما أن التطورات التكنولوجية المتسارعة في  كانت تدفع ليم كرواتب وتأمينات،

، واإلستثمار بيا يزيد من الرب  بما يعزز لمتجددة وتخزين الطاقةمجاالت الطاقة ا
كما ستساعد التقنيات الجديدة ( (Klausschwab,2016,36 نمو الناتج المحمى.

التي تعتمد عمييا الثورة الصناعية الرابعة كالطباعة ثالثية األبعاد إلى توفير بيئة 
يا ستيسر عمييم إنشاء الشركات الصغيرة بتكمية حيث إن عمل أفضل لرواد األعمال

مبتكرة مما يقمل القيود أقل ألنيا ستوفر ليم نماذج ثبلثية األبعاد لممنتجات ال
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التقميدية التي يواجيوىا من أجل الحصول أساليب النماذج األولية التقميدية التي 
 (Min Xu, Jeanne M and Suk Hi,2018,92)كان يعتمد عمييا سابًقا. 

ومع كل ما تمنحو الثورة الصناعية الرابعة من فرص سواء بالنسبة لتعزيز 
فرص عمل جديدة، أو إتاحة مزيد من اليرص  النمو اإلقتصادي، أو الكشف عن

لممبتكرين ورواد األعمال، أو إمكانية تحقيق مزيد من الرفاىية والراحة لئلنسان؛ إال 
أن ذلك ال ينيي أن الثورة الصناعية تيرض العديد من التحديات تأتي محاولة 

 الكشف عنيا فيما يمي:
 :عة عمى الواقع المجتمعيأىم التحديات التي تفرضيا الثورة الصناعية الراب

 فرضت الثورة الصناعية عدًدا من التحديات العالمية والمحمية، منيا:  
زيادة التيديدات األمنية التكنولوجية والمتمثمة في القرصنة واألمن 

وىذا يتطمب رفع مستوى التأىب إذا كانت الحياة متصمة عمى نطاق  المعموماتي
ن التيديد داخمي من قبل الموظيين الناقمين عمى واسع باألجيزة المختمية ، فقد يكو 

جية العمل أو غير األمناء، وقد تكون المشكمة أكبر من ذلك إن كانت متعمقة 
بالتيديدات الخارجية والتي تتخطى مسألة المنافسة وتصل إلى مسألة األمن 
الوطني نظًرا لمتخوف من وصول الجماعات اإلرىابية لمعمومات ىامة تيدد أمن 

 ((Min Xu, Jeanne M and Suk Hi,2018, 93) .البمدان والمواطنين بعض

ية وذلك نظًرا اإلنسانولعل ىذا أخطر ما ستواجيو زيادة معدلت البطالة، 
حبللو محل  اإلنسانلمتوجو إلى استخدام  في العديد من الوظائف،  اإلنساناآللي وا 

الوظائف في الواليات  اآللي قد يتولى نصف اإلنسانفقد أشار تقرير إقتصادي أن 
% من 21المتحدة وبريطانيا، ويعتقد بنك انجمترا أن اآلالت قد تشغل ما يقرب من 

القوى العاممة عمى مدى العشر أو العشرين عاًما المقبمة وخاصة في اليئات 
الوسطى والدنيا من القوى العاممة، فقد تكون فرص العمل األكثر احتمااًل أن 

ىي: العمال اإلداريون، والكتبة، وموظيو القروض،  اآللي اإلنسانتستبدل ب
واالستقبال والمساعدين القانونين، ومندوبو المبيعات، وحراس األمن، والطياه، 

اآللي، زاد مستوى البطالة نظًرا لزيادة فرص العمل التي  اإلنسانوكمما زادت كياءة 
  (02-02، 5102)أحمد حسن،  .اإلنسانسيحل فييا مكان 

فنوعية العمالة المطموبة لعصر الثورة الصناعية مساواة الجتماعية تزايد الال
الرابعة التي سيقوم عمييا العمل ويتطور عمى عاتقيا في وقت تقوده التقنيات 
الحديثة ىو اليرد القادر عمى خمق وابتكار أفكار وبدائل غير عادية، وىم 
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مال المادي، وسوف الموىوبون فكرًيا والمخترعون فيم سيكونون أىم من رأس ال
تتسع اليوة في الثروة بين فئة الموىوبين وبين أولئك الذين يعتمدون عمى رأس 

والطبقة األكثر تيديًدا ىي الطبقة الوسطى  (Graham Brown,2017,5)المال.
إذ أنيا معرضة لميناء وسينقسم المجتمع إلى طبقتين األغنياء وليس ىم أصحاب 

الوظائف  رات االبتكارية والذين سيتقمدونالمال ولكنيم أصحاب الميا رأس
 المرموقة، والطبقة الثانية ىي طبقة اليقراء وىم الذين ال يمتمكون ىذه الميارات.

إمكانية توقف الحياة نتيجة لممزيد من العتماد عمى التكنولوجيا نتيجة 
كالعواصف والزالزل وغيرىا من  اإلنسانلمظروف الطبيعية التي تقع خارج قدرة 

كوارث الطبيعية بما يؤدي إلى تدمير البنية التحتية التكنولوجية وبالتالي توقف ال
 Min Xu, Jeanne M and Suk) .أنشطة الحياة إلرتباطيا بالوسائل التكنولوجية

Hi,2018.93)  مما يتطمب المزيد من الوعي والحرص في عممية اإلحبلل
 تماًما. اإلنسانواالستغناء عن 

فعمى الرغم من المكاسب التي تعُد بيا الثورة الصناعية إيجاد أزمة مالية، 
اآللي محل األفراد وتوفير  اإلنسانالرابعة أصحاب الشركات نتيجة إلستبدال 

المرتبات التي كانوا يحصمون عمييا، ولكن سيكون ىناك تأثيًرا كبيًرا عمى إيرادات 
الطويل ستتأثر  الضرائب مما سيؤدي إلى تخييض العمالة الضريبية ، وعمى المدى

صناديق المعاشات وخدمات الرعاية الصحية لكبار السن، كما سيؤثر أيًضا عمى 
السياسة المالية لمدولة والتي ستحتاج إلى خيض كبير في اإلنياق عمى الضمان 

 ,Petre Prisecaru)االجتماعي وضرورة إيجاد حمول سريعة لتوظيف الشباب. 

2016,60) 

بر التحديات اليردية التي نتجت عن شبكة والتي تعد من أكالخصوصية 
االنترنت واالتصال الكبير والعبلقات المتشابكة، بل إن حياتنا أصبحت شيافة 
وأخطاءنا مكشوفة لمجميع، وعمى الرغم من ضرورة مشاركة المعمومات إال إن 
الخصوصية أصبحت في خطر، فعندما يقوم اليرد بمشاركة صوره وممياتو 

 ((Klaus schwab,2015,8 السيطرة عمييا وامتبلكو ليا. الشخصيو فإنو ييقد
فيي مجال اليندسة الوراثية حدثت نقاشات طويمة حول  التيديدات األخالقية

استخدام األدوات وتقنيات البحث من جانب، ومن جانب آخر ما الموائ  والحدود 
األخبلقية التي يجب أن توضع لتحدد التبلعب أوتمنعو أساًسا في السمات 
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اآللي تم تأىيمو بالعديد من اإلمكانات من أجل  اإلنسانالمرغوبة لئلنسان، أيًضا 
أن تحل محل األفراد في بعض األعمال؛ إال أنيا تيتقر إلى القدرة عمى التيكير 

عمى اتخاذ قرار أخبلقي في المواقف المعقدة،  األخبلقي وذلك يحد من قدراتيا
ألديان والبمدان والحدود األيدلوجية أدى إلى أيًضا اختبلف القيم بين األفراد عبر ا

ضعف اليقين بشأن إمكانية التوصل إلى إطار أخبلقي تعمل في ضوئو الثورة 
 ,Min Xu, Jeanne M and Suk Hi)الصناعية الرابعة ويعمم عمى الجميع. 

2018,93 ) 

باستقراء ماسبق يتض  أن لمثورة الصناعية عدًدا من اليرص التي تمنحيا، 
في المقابل ىناك عدد من التحديات أيًضا، وحتى يمكن مواجية ىذه  ولكن

التحديات يجب أن تتوافر القدرة عمى التحكم في التكنولوجيا التي تقوم عمييا بداًل 
من أن تستعبد األفراد فيجب أن يتم إعداد القوى العاممة بالميارات الجديدة التي 

لمتعامل الرشيد معيا في جوانب  نساناإلتتطمبيا الثورة الصناعية الرابعة وتييئة 
 الحياة المختمية.

 :أفضل الكفايات والميارات التي تتطمبيا الثورة الصناعية الرابعة -ثانًيا
ميام المتوقع أن يقوم مع التطور اليائل في التكنولوجيا ستتغير بيئة العمل وال

عمى عالم  ، ولكن ليست التكنولوجيا فقط ىي التي تؤثر بشكل عميقبيا العمال
األعمال، بل تتصادم التغييرات التي تحدث في التكنولوجيا مع مجموعة من 
المتغيرات المؤثرة، وىو ما ينتج عنو تغيير كبير في طبيعة العمل، ويدفع الجميع 
لمنظر في كييية تجييز أماكن العمل وما ستكون عميو في المستقبل. تشمل تمك 

يموغرافية التي لم تكن متوقعة قبل ذلك، المتغيرات المؤثرة بعض التحوالت الد
وعولمة العالم عمى المستويين االقتصادي واالجتماعي، وذلك مع اإلنيجار 
السكاني في فئة الشباب عمى مستوى العالم، كما أصب  العالم أكثر اتصااًل أكثر 
من أي وقت مضى، من خبلل اليواتف الذكية ووسائل التواصل االجتماعي 

لميتوح التي تربط العالم بشكل لم يكن يتخيمو أحد من الجيل ومنصات العمل ا
السابق. ولذلك، سوف تتضافر تمك المتغيرات والعوامل إلحداث تأثير ثوري عمى 
 عالم العمل، ليصل إلى كافة مقرات العمل والمصانع في جميع أنحاء المعمورة.

 (2، 5102)إلياس فسيكس، 
لمطموب توافرىا في القوى العاممة سوف ونتيجة ليذه التغيرات فإن الميارات ا

تتغير أيًضا، ولكن لن تحل الميارات الجديدة المطموبة محل الميارات الحالية بل 
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( باإلضافة إلى 0التي يوضحيا شكل ) ستكمميا، بينما ستكون الميارات الحالية
 الميارات الجديدة.

 
 احاليً  ( الميارات المطموبة0شكل )

  (Roland Berger.2016,33) المصدر:
ووفًقا لتقرير مستقبل الوظائف الذي وضعو المنتدى االقتصادي العالمي من 
المتوقع أن يتم تحديد عدٍد من الميارات التي ستقل أىميتيا، في حين أنو ستزداد 

؛ وذلك نظًرا لمتحول التقني اليائل أخرى وخاصة الميارات التقنيةأىمية ميارات 
التوجو نحو أتمتة العديد من الوظائف الحالية، بالثورة الصناعية الرابعة، و 

عدًدا من  Roland Bergerوباإلضافة إلى الميارات الحالية حدد روالند برجر 
 ( 5الميارات الجديدة التي سيحتاج إلييا األفراد مع السياق الجديد ويوضحيا شكل )
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 عصر الثورة الصناعية الرابعة( الميارات الجديدة المطموبة ل5شكل )
 (Roland Berger.2016,35) لمصدر:ا

إلى أن المستقبل القريب Klaus schwab  في حين أشار كبلوس شواب
سيكون في حاجة إلى المزيد من الميارات االجتماعية واإلبداعية، والقدرة عمى 

، ومع التغيرات ن ضعف الوضوح وتطوير أفكار جديدةصنع القرار في حالة م
لوجيا، ستركز الثورة الصناعية الرابعة عمى قدرة المتسارعة التي تشيدىا التكنو 

العاممين بالتكيف مع مختمف السياقات والبيئات والتعمم المستمر لمميارات 
، وىو بذلك يتيق مع ما (Klaus schwab, 2016,43-44) واألساليب الجديدة

 من ميارات. Roland Bergerروالند برجر  عرضو
ال يستطيع الذكاء االصطناعي وخاصًة أن ىناك بعض الميارات التي 

اآللي الحصول عمييا )حتى اآلن( فبل يزال البشر متميزون في الميارات  اإلنسانو 
البشرية ذات القيمة العالية، مثل القيادة واإلبداع والذكاء العاطيي واألحكام 



 تطوير الجامعات المصرية لمواجية تحديات الثورة الصناعية الرابعة 
 جامعات الجيل الرابع نموذًجا

 

438 

التقديرية ونقل المعرفة، وسيظمون متميزين في ىذه الجوانب حتى مع استحواذ 
طناعي وعمم الروبوتات عمى الكثير من جوانب حياتنا. فيذه ىي الذكاء االص

الميارات التي سيبحث عنيا أصحاب العمل في مستقبل ليس ببعيد في مجال 
العمل، ومن ثم فمن المنطقي أن يسم  األفراد أنيسيم بيذه الميارات إن أرادوا 

س فسيكس، إليا) االستمرار كجزء ميم ومطموب في القوى العاممة في المستقبل.
5102 ،00) 

وبذلك يتض  أنو كان ىناك اتياق عمى أىمية ىذه الميارات من أجل البقاء 
في ظل الثورة الصناعية الرابعة، فيجب أن يكتسبيا أبناء المجتمع، وذلك من 
خبلل النظام التعميمي، وخاصة مؤسسات التعميم العالي التي تعد األفراد القادرين 

ع وتمدىم بالميارات البلزمة لذلك، ومن ىنا كانت والمسؤلين عن بناء المجتم
 الحاجة إلى الكشف عن كيف يمكن أن تسيم الجامعات وخاصة الجيل الرابع منيا

ولذلك فيما يمي سيتم الكشف عن  في مواجية تحديات الثورة الصناعية الرابعة،
 ماىية جامعات الجيل الرابع والمبلم  األساسية ليم.

 معات الجيل الرابع، وما يمكن أن تسيم بو لمواجيةأىم مالمح جا -ثالثًا
 :تحديات الثورة الصناعية الرابعة

مؤسسات التعميم العالي مؤسسات حية ترتبط بالظروف المجتمعية المحيطة 
بيا وتتطور بتغير ىذه الظروف وتتياعل معيا، فمم تظير جامعات الجيل الرابع 

نما ظيرت كمرحمة لتطور األجيال السا بقة عمييا لتكمل حمقات التطور فجأة وا 
وتتياعل وتمبي متطمبات المجتمع المتغير وىذا من أسرار استمرار الجامعة 
كمؤسسة تعميمية عبر القرون، ولذلك سيتم الكشف بداًية عن التطور التاريخي 

 لظيورىا كما يمي:
 :التطور التاريخي لظيور جامعات الجيل الرابع

والذي نشأ في العصور الوسطى بأوربا  اتالجيل األول لمجامعبدايًة ظير 
تحت رعاية الدين، فالجامعات في مراحميا األولى كانت عبارة عن مدارس عامة 
ممحقًة بالمؤسسات الدينية من كنائس وأديرة وقد كانت مرتبطة بالدين ألن ىدفيا لم 
يكن إلعداد أفراد الشعب لمواجية مطالب الحياة، ولكنيا كانت وسيمة إلعداد 

فراد ليكونوا رجال دين، ويخدمون في السمك الكنسي، أي أنيا قائمة عمى خدمة األ
أىداف الدين المسيحي، حتى أن التخصصات التي كانت تدرس عموم دنيوية فقد 
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، مثل الحساب واليندسة واليمك، من أجل لتحديد أيام ينكانت تدرسيا لخدمة الد
 .(052-055 ،0220)جوزيف نسيم، القديسين واألعياد الدينية 

ومع بداية عصر التنوير وظيور الثورة الصناعية األولى والرأسمالية عانت 
الجامعات من تغيرات متسارعة في تقبل الجماىير ليا، وتراجع في الطريقة الدينية 
لمحياة، وظيور الطبقات الوسطى الحريصة عمى الوضع االجتماعي والقوة 

األفراد لممعارف والميارات البلزمة  السياسية، وزيادة المطالب بضرورة اكتساب
(، ولذلك خضعت الجامعات Roger Scruton,2015,26)لئلقتصاد الصناعي

لعممية تجديد كاممة وبدأت جذور البحث العممي بالجامعات بالظيور وخاصًة في 
ألمانيا التي نظرت إلى جامعاتيا عمى أنيا مصدًرا لممعرفة والرفاىية، ووسيمة 

وطنية والثقافية، وخبلل النصف الثاني لمقرن التاسع عشر انتشرت لتعزيز اليوية ال
أي (AldoGeuna,1996,27-28) الجامعات البحثية في كافة أنحاء أوروبا.

 ظيرت ليذا جامعات الجيل الثاني.
والتي من أىم سماتيا أن ليا ىدفين أساسيين، وىما البحث والتدريس والبحث 

و معمنًة من أجل أن يستييد منيا الجميع، كما يتم من أجل النيوض بالعمم، ونتائج
تتسم أيًضا بأنيا ضعيية التنافسية مع ما يحيط بيا من جامعات ويتم تصنيييا وفًقا 
لعدد االختراعات واألوراق العممية المنشورة، أيًضا جامعات الجيل الثاني جامعات 

والصية  قائمة بذاتيا ضعيية الروابط مع ما يحيط بيا من مؤسسات مجتمعية،
الغالبة عمييا أيًضا أنيا دقيقة التخصصات فقمما يوجد تعاون بين التخصصات 

، مع إمكانية الحصول عمى نسبة لمتمويل فيتم من قبل الدولةالمختمية بيا، وبال
 ,J.G. Wissema, 2009).تبرعات صغيرة نسبيا من األفراد أو المنظمات األخرى

30 -31) 

لى الجيل الثالث لمجامعات وذلك يرجع إلى ولكن فيما بعد بدأت الدعوى إ
يتعمق بتكاليف البحث العممي  األول:العديد من القوى التي دفعت إلى التغيير. 

ىو العولمة ، مما  والثاني:المتطور الذي ال تستطيع ميزانيات الحكومات توفيره. 
جاه التأدى إلى المنافسة في ثبلث جبيات: الطبلب واألكاديميين وعقود البحث. 

يرجع إلى تغيير في نظرة الحكومات حول دور الجامعات في المجتمع:  الثالث:
حيث ُيطمب من الجامعات استغبلل معارفيم بشكل أكثر نشاًطا كحاضنات 

ويتعمق التجاىان لؤلنشطة التجارية الجديدة القائمة عمى العموم والتكنولوجيا. 
إدارة الجامعة ، حيث تزيد فرق بالحاجة إلى إجراء تغييرات في  الرابع والخامس:
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، وقد أدت الزيادة الكبيرة في تعددة التخصصات من التعقيد الكميالبحث والكميات م
  (Paula Kyrö, Johanna Mattila, 2012,4).عدد الطبلب إلى البيروقراطية

فجامعات الجيل الثالث عبارة عن مجتمع متعدد األشكال، لمتدريب والبحث 
كل مكثف، ويتكيف مع احتياجات البيئة ويولد ابتكارات عممية واالبتكار يتطور بش

وتكنولوجية موجية إلشباع احتياجات العمبلء لؤلسواق األساسية، فيذه الجامعات 
تقع عمى ميترق طرق لمبحث والتدريس واالبتكار، كما أنيا تعد مدخبًل القتصاد 

بين العالمين  ومجتمع المعرفة، كونيا المؤسسة الرئيسة التي توفر التياعل
األكاديمي واالقتصادي من خبلل ىياكل مثل مجمعات العموم والتكنولوجيا ومراكز 

 Olga Maximova and) نقل تكنولوجية، وحاضنات لرواد األعمال الشباب.

Others, 2016,9102) 

معنى ذلك أنياعبارة عن نظام مؤسسي لتنييذ المجموعة المتكاممة من 
ت والتكنولوجيا ال يحتاج فقط إلى دراسات في مجال نشر اآلال حيث إناألنشطة، 

اليندسة التكنولوجية، ولكن في حاجة أيًضا إلى معارف في مجال االقتصاد 
والتسويق وعن المجتمع والثقافة فتقوم عمى الدراسات البينية بين التخصصات 
المختمية، كما أن ىذه الجامعات ليست مقيدة بمقررات محددة ولكنيا تعمل من 

بلل باقة من المقررات المتغيرة بصورة سريعة في ضوء االحتياجات الجديدة، خ
والبنية التحتية ليذه الجامعات التقتصر عمى قاعات التدريس والمعامل فقط، ولكن 
ستحتوي أيًضا عمى حاضنات األعمال، وحدائق التكنولوجيا ومكاتب التصميم، 

 .Alla V) كز المجتمعيةومنصات خاصة لمتواصل مع العالم الخارجي والمرا

Laptevа and Valerii S. Efimov, 2016,2690)   وتتسم جامعة الجيل
 .J.G) وهيالثالث بعدد من السمات التي تحدد المبلم  األساسية ليا، 

Wissema, 2009, 31 -32)  

وتعتبر خدمة المجتمع كيدف ثالث لمجامعة ىو استثمار المعرفة بيا تعتبر  .0
ط الريادي الجديد باإلضافة إلى الميام التقميدية لمبحث الجامعات ميد النشا

والتعميم. فالجامعة تسعى إلى خدمة المجتمع من خبلل انجازاتيا العممية 
والتكنولوجية، بل إنيا تسعى إلى أن تكون مركًزا إلنتاج المعرفة، ويقع عمى 

العمماء عاتقيا أيًضا تسويق ىذه المعرفة. وتسعى الجامعة إلى إعداد 
 .المينيين ورواد األعمالو 
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تعمل جامعات الجيل الثالث في سوق تنافسية دوليًا. يتنافسون بنشاط  .5
 لمحصول عمى أفضل األكاديميين والطبلب وعقود البحوث من الصناعة.

، ، فتتعاون مع الصناعةت الجيل الثالث ىي جامعات شبكيةجامعا .0
دمات المينية ، ومقدمي الخومؤسسات البحث والتطوير الخاص، والممولين

 والجامعات األخرى.
البحث بجامعات ىذا الجيل متعدد التخصصات إلى حد كبير. فتبنى اإلبداع  .4

كقوة دافعة ليا، لو نيس األىمية مثل األسموب العممي العقبلني. فمعاىد 
الجامعة ىي العناصر الييكمية األساسية لمجامعة، ويتم الدمج بين ىذه 

 .اعبدالتخصصات من أجل تحقيق اإل
؛ فيي فات تضم مجموعة متنوعة من الطبلبىي جامعات متعددة الثقا .2

، األول ىو التعميم المقدم لجموع الطبلب المقبمين عمى جامعات ذات مسارين
الدراسة بالجامعة، والثاني ىو مسار مخصص لمطبلب المتميزين. تنطبق 
فكرة الجامعة ذات المسارين أيًضا عمى مجال البحث حيث يوجد "بحث 

 .تدريجي" بجوار العمل العممي المتطور
يا تعمل في بيئة حيث إن عالمية. وتعتبر جامعات الجيل الثالث جامعات .2

إضافة إلى أنيم يستخدمون المغة اإلنجميزية لجميع المقررات باعتبارىا  دولية.
 .لغة مشتركة جديدة

ا أقل اعتمادً  ومن المتوقع في ىذه الحالة أن جامعات الجيل الثالث ستصب  .2
، وفي أقصى الحاالت يمكن فصميا تماًما عن الدولة إذا تم عمى تنظيم الدولة

ذا توقيت الدولة عن التأثير  استبدال التمويل المباشر بتمويل غير مباشر وا 
عمى المناىج والدبمومات، فييرض بعض النيقات عمى الطبلب المقبمين عمى 

ات الصناعية مقابل الدراسة بيا، واألموال التي تحصل عمييا من المؤسس
 العقود البحثية، وأموال األوقاف المخصصة لمجامعة. 

ومع تياقم التطور التكنولوجي وتسارع وتيرتو وتأثيره عمى معظم قطاعات  
المجتمع وظيور العديد من التقنيات الحديثة مثل الذكاء االصطناعي والذي يدمج 

لي، والطباعة ثبلثية األبعاد، اآل اإلنسانبين الذكاء البشري وذكاء اآلالت، وظيور 
وغيرىا من التطورات، أوبمعنى آخر ظيور الثورة الصناعية الرابعة، والتي نتج 
عنيا العديد من اليرص والتحديات، وبدأت الدعوة إلى ضرورة تنمية العديد من 
الميارات في القوى العاممة التي سيقع عمى عاتقيا التعامل مع ىذه الثورة، مما نتج 
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ور الجيل الرابع لمجامعات والذي يسعى إلى مواجية تحديات الثورة عنو ظي
( أوجو االختبلف بين األجيال األربعة 0الصناعية الرابعة، ويوض  جدول)

 لمجامعات
 ( مقارنة بين أجيال الجامعات0جدول )

وجو 
 المقارنة

الجيل 
األول 
 لمجامعات

الجيل 
الثاني 
 لمجامعات

الجيل الثالث 
 لرابع لمجامعاتالجيل ا لمجامعات

 التعميم اليدف
التعميم 
والبحث 
 العممي

التعميم والبحث العممي 
واستثمار المعرفة 
 ونتائج البحث العممي

التعميم والبحث العممي 
واستثمار المعرفة ونتائج 
البحث العممي واستباقية 

 النمو االقتصادي
الدفاع عن  الدور

 الحقيقة
اكتشاف 
 إيجاد قيمة مضافة الطبيعة

ء األىداف اإلستراتيجية، بنا
ودورىا كمحرك لؤلقتصاد 

 المحمي

 دراسي الطريقة
العمم 
الحديث 

والتخصص 
 األحادي

العمم الحديث وتعدد 
 التخصصات

العمم الحديث وتعدد 
التخصصات، وبيئة ميتوحة 

 لئلبداع

المينيين  المينيين المخرج
 والعمماء

المينيين والعمماء 
 ورواد األعمال

ماء ورواد المينيين والعم
األعمال واقتصاد محمي 

 تنافسي
 عالمي ونظام بيئي محمي كوني قومي عالمي التوجيو
المغات  البلتينية المغة

المغات المتعددة )االنجميزية،  اإلنجميزية القومية
 والقومية(

البنية 
 التحتية 

حجرات 
الدراسة، 
 والمكتبات.

حجرات 
الدراسة، 
والمكتبات، 
 والمعامل.

اسة، حجرات الدر 
والمكتبات، والمعامل، 
وحاضنات األعمال، 
وحدائق التكنولوجيا، 
ومكاتب التصميم، 
ومنصات خاصة 

 لمتواصل مع المجتمع.

حجرات الدراسة، والمكتبات، 
والمعامل، وحاضنات 
األعمال، وحدائق 

التكنولوجيا، ومكاتب 
التصميم، ومنصات خاصة 
لمتواصل مع المجتمع 
الخارجي، وبنية تحتية 

صاالت السمكية لبلت
 والبلسمكية. 

أكاديميون  مستشار اإلدارة
 إدارة محترفة وخبراء محميين إدارة محترفة بدوام جزئي

  المصدر:
(J.G. Wissema, 9002, 23) & (Miklós Lukovics & Bence Zuti, 2017,8-

9) & (Alla V. Laptevа, and Valerii S.Efimov,2016, 2688- 2692), 
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 ل الرابع لمجامعات. أىم مالمح الجي
تعتبر جامعات الجيل الرابع بيئة ميتوحة ومركًزا لمجموعة من اإلتصاالت  

واألعمال البحثية ومشروعات التطوير والتتضمن ىذه األعمال الطبلب وأعضاء 
مشاركين من الخارج، ىيئة التدريس فقط، ولكن ىناك فئة كبيرة من المستييدين وال

يل الرابع تعمل كمنصة أو بنية تحتية إلجراء مدى ن جامعات الجإفيمكن القول 
كاألبحاث، أو مشروعات التطوير، أو اكتشاف ) واسع من األنشطة البحثية

ممارسات جديدة( سواء اليردية أو المؤسسية مما يخمق فرًصا لمتواصل واالندماج، 
يس وخبلل ىذا الجيل من الجامعات لن يتم االعتماد الدائم عمى أعضاء ىيئة التدر 

الدائمين العمل بالجامعة مثل الموظيين بالشركات، ولكن سيكون ىناك دائًما 
مجموعات عمل مختمية ومن تخصصات عديدة تقوم عمى حل مشكبلت في 

يا ستعتمد حيث إن، وستكون الجامعة عبارة عن حديقة ذكية، تمختمف المجاال
الذكاء البشري من  عمى التكنولوجيات المعرفية المدمجة، والتي ستساعد عمى زيادة

واليكر اليجين، كما أن ىذه التكنولوجيات أيًضا ,خبلل تكنولجيات الحاسب اآللي 
 Alla V. Laptevа, and) تسيم في تكوين ودعم الذكاء الجمعي أو التعاوني.

Valerii S.Efimov, 2016,2692)  

في ضوء ما سبق سيتم توضي  المكونات األساسية لجامعات الجيل الرابع 
اليدف االستراتيجي لجامعات الجيل الرابع، والتطورات التي طرأت عمى  خبلل من

التدريس، والبحث العممي، وخدمة المجتمع( من أجل ) وظائف الجامعة الثبلث
الكشف عن المبلم  األساسية ليم في ظل تأثيرات الثورة الصناعية الرابعة كما 

 يمي:
 :أىداف الجيل الرابع لمجامعات

ستراتيجي لجامعات الجيل الرابع، ىو تحقيق اإلعتراف الدولي إن اليدف اإل
والتضمين المحمي ليا، ولذلك فرؤيتيا ىي تحقيق وصيانة الرفاىية الوطنية 

 والعالمية من خبلل التكيف الناج  لئلطار الذي توجد بو.
(Miklós Lukovics& Bence Zuti, 2013,15)  

 :التطورات التي طرأت عمى وظائف الجامعة
 ىناك عدد من االتجاىات الحديثة بيا، وىي: التدريس لوظيفة األولى:ا

من أجل تطوير عممية  العتماد عمى األجيزة التكنولوجية القابمة لإلرتداء
الحواسيب القابمة لبلرتداء؛ وتكنولوجيا  التدريس والتعمم والتدريب، فيي عبارة عن
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ز؛ وتكنولوجيا الواقع االفتراضي. و  يييمن عمى سوق التكنولوجيا القابمة الواقع المعزَّ
لئلرتداء حالًيا عدد من األجيزة: مثل النظَّارات الذكية والساعات وأساور المياقة 
البدنية، والتي يتياعل كثير منيا مع اليواتف الذكية والحواسيب الموحية عن طريق 
عدد من التطبيقات التي تربط بينيم، ويمكن أن تجعل ىذه األجيزة العممية 
 التعميمية أكثر تياعمية، فيتعين عمى المؤسسات التعميمية أن تعمل اآلن لبلستيادة
من إمكانات ىذه األجيزة إلحداث ثورة في الطريقة التي يدرس بيا لمطبلب ، فمثبًل 
المحاكاة العددية مييدة جًدا لمميندسين حيث يساعدىم عمى فيم المياىيم األساسية 

ما أن تقنية الواقع المعزز ستساعد عمى تحسين والمجردة بشكل أكثر سيولة، ك
في العديد من الواقع المعزز يساىم  إحساس المستخدم وتياعمو مع العالم المادي.

خصوصا التي ال يمكن التعامل معيا بطريقة تقميدية عمى سبيل األبحاث العممية، و 
 المثال لعمل التياعبلت الكيميائية، وأيًضا مييد جًدا في عمم اليضاء.

 (Bo Xing and Tshilidzi Marwala,2017, 3) 

فمع التوجو نحو تدويل التعميم العالي فيتعين : التنقل أو الحراك الطالبي
عمى جامعات الجيل الرابع دعم التنقل الطبلبي بعد امتبلك نظام واسع من 
الشبكات لضمان توفير فرص وبرامج لمتنقل الطبلبي لمطبلب الذين لدييم رعاية 

افية باإلضافة أيًضا إلى توفير فرص لمطمبة األجانب. مما يتطمب ضرورة مالية ك
توفير ممف لمبرامج التي تقدميا الجامعات ويجب أن يحتوي عمى العديد من 
البرامج بدايًة من برامج البكالوريوس المختمية مروًرا ببرامج الماجستير والدكتوراه، 

كن بناؤه وفًقا إلسموبين إما السحب وأيًضا برامج التدريب الميني، وىذا الممف يم
أو الدفع، فنظام السحب يشير إلى أن البرامج التي ستقدم يتم تحديدىا وفًقا لمطمب 
االجتماعي، أما طريقة الدفع فالجامعة تحدد البرامج التي ستقدميا، ثم تحاول 

  (Miklós Lukovics& Bence Zuti, 2013,14).توجيو الطمب االجتماعي نحوىا

المقررات  تعد ،ركة في تقديم المقررات المفتوحة عمى اإلنترنتالمشا
، شكبًل مرًنا وميتوًحا لمتعمم المباشر عبر  MOOCs ، أوالميتوحة عمى اإلنترنت

اإلنترنت المصمم لممشاركة الجماىيرية. ال توجد رسوم أو متطمبات القبول وال 
تكاليف ىذا التوجو يوجد رصيد أكاديمي رسمي. وىناك عامبلن أساسيان يدعمان 

تسجيل المزيد من الطبلب أمر مكمف  حيث إن: متطمبات القرب المادي؛ الجامعة
 حيث إن،  قيود اإلنتاجيةبالنظر إلى الزيادة في المباني والمدربين. والسبب الثاني 
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الحد األقصى لعدد الطبلب الذين يمكن ضغطيم في أماكن المحاضرات وقوائم 
إزالة ىذه العقبات من خبلل العمل  MOOCsفبإمكان  .عبلمات االختبار محدود

بشكل مختمف تماًما: خارج الحرم الجامعي والدراسة عبر اإلنترنت ؛ وبمجرد إنشاء 
 برنامج عبر اإلنترنت ، يصب  تدريس الطبلب اإلضافيين ميزة لمجامعة.

 (Laura Czerniewicz, Andrew Deacon, Mary-Anne Fife,Janet 

Small and Sukaina Walji, 2015,1-2) 

فمعظم البمدان النامية تيتقر إلى مواىب ابتكارية،  بناء المواىب المبتكرة
أو اغتنام اليرص التي تقدميا  ،فرصة حدوث موجة أخرى من التصنيع والغتنام

ال ينبغي أن يركز نظام التعميم العالي في أي بمد عمى  الثورة الصناعية الرابعة
ًدا عمى ، بل يجب أن يطمع جيلقائم عمى المعرفة فحسبالماىر ا تدريب الشخص

، خاصة العمماء والتقنيين رفيعي المستوى. يجب تدريب تنمية المواىب اإلبداعية
ىؤالء العمماء في بيئة متعددة التخصصات حيث يجب أن يييم عمماء التكنولوجيا 

الدراسات  ية واالجتماعية والعكس بالعكس. أي يجب التركيز عمىاإلنسانالعموم 
البينية، حتى في طريقة التدريس نيسيا فعند السعي نحو دراسة مشكمة معينة يجب 
الجمع بين الطبلب من التخصصات المختمية ومشاركة فئات من المجتمع لدييا 

 Bo Xing) .بموضوع المشكمة مما يساعد عمى التوصل إلى حمول إبداعية خبرة

and Tshilidzi Marwala,2017, 4)  

، والذي يعد تجربة تعميمية متكاممة يتم التحكم فييا لتعمم المدمجنشر ا
وتوجيييا من ِقبل المدرب سواء في شكل اتصال مباشر أو وجوده االفتراضي. 

، ويتميز ىذا النوع اإللكترونيفيو تعميم مختمط يجمع بين التعميم التقميدي، والتعميم 
مكانية التياعل بين جميع من التعميم بسيولة الوصول إلى مصادر المعرفة، و  ا 

عناصر الموقف التعميمي، واليعالية من حيث التكمية، وتوفير فرص التعمم الذاتي، 
فمن المعروف أن البيئات االفتراضية توفر  ويساعد عمى تطوير ميارات الطبلب،

 قيمة تعميمية كبيرة في عممية نقل المعمومات والمشاركة التياعمية.
(A. Bryan,K.N. Volchenkova, 2016,24-30)  

فجامعات الجيل الرابع تسعى إلى االبتكار  الوظيفة الثانية: البحث العممي
واإلبداع في البحث العممي، فيجب أن تبحث عن مشكبلت حقيقية؛ لحميا 
واالبتكار والتجديد في الحمول المقدمة ليا من أجل المساىمة في دعم وتطوير 

 من خبلل عدد من المداخل، منيا: المؤسسات المحيطة، ويمكن أن يتم ذلك
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 (Bo Xing and Tshilidzi Marwala,2017,5-6), (Andreas Hirschi, 2018, 8-9) 

فينبغي عمى نظام التعميم العالي في أي بمد أن ، البتكار التطوري والثوري
يضع عمى رأس جدول أعمالو ىذين النوعين من االبتكارات. فالتطوري يشير إلى 

قائمة عمى التقنيات الحالية؛ بينما يركز النوع الثوري من االبتكارات االبتكارات ال
عمى اختراعات التقنيات الجديدة. ولذلك يحتاج التعميم العالي إلى تعميق 
إصبلحات نظامو التكنولوجي من خبلل تحطيم جميع العوائق التي تحول دون 

مويل مشاريع االبتكار. ومن العقبات الجديرة بالمبلحظة تخصيص الموارد لت
البحوث المختمية. باإلضافة إلى ذلك ، يجب معالجة العديد من العوائق األخرى 
بشكل صحي ، عمى سبيل المثال: يحتاج القائمون عمى التعميم العالي إلى منظور 
عالمي حول اتجاه تطوير التكنولوجيا في العالم وبالتالي يجب وضع الخطط 

وجود إستراتيجيات  ي ؛ إضاًفة إلى ضرورةالمناسبة من أجل استثمارىا بشكل صح
تنمية وسياسات حوافز مختمية عبر اإلدارات المختمية، و تحسين االتصال فيما 

يجب رفع سرعة نقل التكنولوجيا لتعزيز التنمية  بينيا لتجنب التداخل المحتمل؛ كما
 االقتصادية واإلجتماعية.

أو  ة لمبحث والتطويرالعتماد عمى التكنولوجيا الجديدة كأىم قوة دافع
والذي يشير إلى الجمع بين البشر وأجيزة الكمبيوتر ، تبني البتكار المفتوح

لتشكيل أنظمة موزعة لغرض إنجاز ميام مبتكرة ال يمكن القيام بيا بميردىا، وذلك 
من خبلل مداخل متعددة، فمثبًل قد يتم استخدام إمكانات األجيزة المحمولة 

البيانات؛ أو استخدام تحميبلت البيانات الكبيرة المتقدمة  لتحسين دقة الحصول عمى
؛ أو تسخير تقنيات الذكاء االصطناعي إلعادة يةلتحديد األنماط اإلحصائية المخي

، نظيميا واكتشاف المعرفة. باختصارتجييز البحث عن المعمومات وجمعيا وت
ميم العالي في يمكن لمتقنيات المتقدمة أن تحقق فوائد لمبحث والتطوير في التع

ية ؛ عممل: تخييض التكمية والجدول الزمني؛ تحول العمميةأربعة مجاالت عمى األق
، ابتكار اتجاه البحث من خبلل إنشاء أفكار البحث والتطوير واألىم من ذلك

ونظريات جديدة. فعمى سبيل المثال الطباعة ثبلثية األبعاد، يمكن استخداميا 
، التي تستغرق وقًتا طويبًل وغير فعالة من حيث ألوليةميل تكمية إنتاج النماذج التق

 التكمية في البحث والتطوير في التعميم العالي التقميدي.
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، ُتمّكن سرعة مؤسسات التعميم العالي في إدراك تقصير دورات البتكار
اتجاىات البحث عند ظيورىا من المحاق بالمنافسة. فتعتبر أوقات التطوير طويمة 

التعميم العالي العقبة األكبر لتحقيق عوائد إيجابية لعممية  األجل لمؤسسات
االبتكار؛ حيث يعتمد أقوى المبتكرين والباحثين البارزين عمى السرعة والعمميات 
المشغولة جيًدا واستغبلل التكنولوجيا المتقدمة الستكشاف اليرص البحثية 

 واغتناميا. 
وخبلليا تتميز جامعات  ،الوظيفة الثالثة: خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 الجيل الرابع بما يمي:
المعرفة والتكنولوجيا، مع العمم أن نقل المعرفة يكون  المساىمة في نقل

ضمنًيا، أما نقل التكنولوجيا يتضمن نقل المعرقة المقننة، والمعمومات، ولذلك يجب 
 أن تسعى ىذه الجامعات بجدية في المساىمة لنقل التكنولوجيا.

(Miklós Lukovics& Bence Zuti, 2013,14)  

، نقل التكنولوجيا يسيم في تكوين اإلتصالت والشبكات داخمًيا وخارجًيا
، تتعاون مع الصناعة، ومؤسسات البحث والتطوير الخاص، فيي جامعات شبكية

والممولين، ومقدمي الخدمات المينية والجامعات األخرى أو الحكومات، سواء 
المييد إذا تمكنوا من التواصل مع الجيات الياعمة في محمًيا أم عالمًيا. فمن 

األعمال التجارية والمنظمات المحمية؛ ألن ذلك يقدم المزيد من اليرص البحثية 
 لمجامعة، باإلضافة إلى إبراز دورىا في التنمية االقتصادية.

 (Miklós Lukovics& Bence Zuti, 2013,14)  

تطيع التكيف مع المتغيرات حيث يسمرن؛  الييكل التنظيمي لمجامعة
المحيطة والتي تستجد من فترة ألخرى، وىذا الييكل مسئول عن التخطيط، 
والتنظيم، والتوجيو، والرقابة، بطريقة تعترف بيرص العمميات األكثر كياءة في 

  ((Miklós Lukovics& Bence Zuti, 2013,14 المنطقة المحمية.

ممايؤدي إلى توسيع قاعدة  ديمياتق تنويع الخدمات التي تستطيع الجامعة
دخميا، كما أن تحسين جودة الخدمة في التعميم العالي يمكن أن يحدث تغييًرا كبيًرا 
في المجتمع، وفيما يمي عرض لبعض الخدمات التي تقدميا جامعات الجيل 

 (Bo Xing and Tshilidzi Marwala,2017,7-9)الرابع. 
بو تنافسية كبيرة، نظًرا لعدد من أصب   تحول الجامعة إلى منصة تعميمية

نترنت األشياء،  القوى، وىي األنشطة التعميمية، والحوسبة واسعة اإلنتشار، وا 
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بداخل وخارج الحرم الجامعي، ومطالبة الطبلب لمتعمم حسب الطمب، فتحتاج 
العناصر ) مؤسسات التعميم العالي إلى إعادة بناء النظم اإليكولوجية ألعماليا

لبيموجية المكونة لبيئتيا( من خبلل، تحديد حوافيا التنافسية، وتشكيل اليزيائية وا
، وبناء بنية الخدمات. ت العمبلء الخاصة بيم، وتشكيل أنيسيم كمسؤولينتجمعا

نظام التعميم العالي الحالي فرصة لتوجيو أعماليم لمحصول  تمن  الجامعة كمنصة
عمل الجامعة كمنصة ما  عمى أداء خدمة أفضل. تشمل الدوافع الرئيسة لنجاح

ن ؛ ومزيج مناسب مخصصاتيمي: تقديم درجات متعددة ومتنوعة وبينية عبر الت
ظيور إلخ(؛ و ...، MOOCs، نماذج الخدمة )عمى سبيل المثال، التعمم المختمط

إنترنت األشياء؛ ودمج أنشطة التعميم الروتينية في البرامج عبر مجموعة كبيرة من 
ة التحتية الرقمية الحديثة؛ وتعزيز االتصال بين جميع البنيو نظام المؤسسات؛ 

 األطراف المقيمين في سمسمة قيمة التعميم العالي.
جيزة المحمولة الميسورة فاالنتشار اليائل لؤل ،النظر لمتعميم عمى أنو خدمة

المحتوى التعميمي الغني، ، واإلتصال بشبكة اإلنترنت عريضة النطاق و التكمية
ذه غيير طريقة تقديم التعميم. فمن التوجيات الجديدة والناتجة عن ىتجاىًا لتان أيبد

األفراد. وبدعم من ، والتي تخمق طريقة جديدة لتعميم التطورات الحوسبة السحابية
، يمكن لصانعي القرار الحكوميين وممارسي األعمال اإلجابة عمى سحابة التعميم

ديم التعميم في أسرع وأكيأ شكل بعض األسئمة اإلستراتيجية الرئيسة بشكل شامل: تق
من أشكال القدرة عمى تحمل التكاليف؛ وتطوير ميارات طبلب القرن الحادي 
عداد الطبلب لسوق العمل الجديد بالطريقة األنسب؛ وتشجيع االبتكار  والعشرين وا 
المحمي مع أقوى الحوافز؛ وتبادل الموارد عبر المؤسسات أو المناطق أو البمد 

سمسة. فعندما تيكر الجامعات في تبني فكرة التعميم كخدمة، فإنيا  بأكممو بطريقة
غالًبا ما تقوم بعمل حمبلت إعبلنية وميزانيات ترويجية كبيرة وكمية ىائمة من 
االستثمار في البنية التحتية. فمبدأ التعميم خدمة لمجميع يقوم عمى االعتقاد بأن 

، عندما تنطمق مؤسسة لكيجب أن تمبي عمى نحو فعال. لذ احتياجات الطبلب
، فإنيا تحتاج إلى إنشاء تجربة تعميمية يلالتعميم العالي لجذب طالب محتمل كعم

شاممة قادرة حًقا عمى تمبية احتياجات ىذا العميل. فمؤسسات التعميم العالي 
مسئولة أمام مجموعة من أصحاب المصمحة مثل الحكومات والوكاالت المعتمدة 

 والخاصة واألكاديميين واإلدارة وموظيي الدعم والطبلب. ومصادر التمويل العامة
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فمع الوتيرة السريعة لمتطور  تقديم برامج مترابطة ومرتبطة دولًيا،
التكنولوجي والتوجو نحو تدويل التعميم، أصب  من الضروري إقامة أنواع مختمية 

تنوًعا  من الروابط المؤسسية، عمى الصعيدين المحمي والدولي، لتقديم برامج أكثر
برامج ، تبرز األنواع التالية: أواًل: ىبلت مينية. من بين ىذه المخططاتومؤ 

التي تتعاون فييا الجامعات المحمية مع األجنبية لتطوير نظام متصل يتي   التوأمة
اعتمادات البرامج في مواقع مختمية. عند االنتياء من برنامج التوأمة ، يمن  

، وخبلليا تسم  الجامعات برامج المتيازًيا: الجامعات األجنبية مؤىبًل. ثان
األجنبية لممحمية بتقديم برامجيا، ويتم من  المؤىل من ِقبل الجامعات األجنبية. 

ىي ترتيب يتعاون فيو الجامعات المحمية  الشيادة المزدوجة أو المشتركةثالثًا: 
ل منيم. واألجنبية لتقديم برنامج لمحصول عمى مؤىل يمن  بشكل مشترك أو من ك

ل حيث تقدم الجامعات المحمية واألجنبية برامج لتسجي التعمم المختمطرابًعا: 
أو التعميم عبر  اإللكتروني، مثل التعميم الطبلب في أشكال مختمية مختمطة

 اإلنترنت أو التعمم في الموقع.
باستقراء ما سبق تتض  المبلم  الرئيسة لجامعات الجيل الرابع، ويتبين من 

نيا تتشابو مع جامعات الجيل الثالث في الكثير من السمات، ولكنيا يزيد خبلليا أ
عمييا توظيييا لمتطور التكنولوجي اليائل في مختمف وظائف الجامعة، والذي من 
عداد األفراد القادرين  خبللو تستطيع مواجية تحديات الثورة الصناعية الرابعة، وا 

ر الجامعات المصرية إلى الجيل عمى اغتنام فرصيا. مما يدعو إلى ضرورة تطوي
الرابع، ولكن بدايًة يجب الكشف عن المبلم  الرئيسة لموضع الراىن بالجامعات 

 المصرية، وىذا ماييدف البحث الميداني إلى السعي لتحقيقو.
 :نتائج البحث الميداني -رابًعا

ىدف البحث الميداني إلى الكشف عن واقع الجامعات المصرية في ضوء 
ألساسية لجامعات الجيل الرابع، ولذلك اعتمد البحث عمى اإلستبانة التي المبلم  ا

تم توجيييا إلى أعضاء ىيئة التدريس، وذلك ألنيم المسئولون عن عممية 
التدريس، والبحث العممي، وخدمة المجتمع. وفيما يمي عرض لنتائج التحميل 

 اإلحصائي لئلستجابات عمى االستبانة.
 :التدريس -المحور األول

( يتبين اتياق 5باستقراء نتائج استجابات أعضاء ىيئة التدريس بجدول )
( ضعف استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة 20.2أعضاء ىيئة التدريس بنسبة )
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مثل األجيزة القابمة لئلرتداء مثل النظارة ثبلثية االبعاد، والساعة الذكية، 
عميا أكثر تياعمية، وقد أكد عمى وتكنولوجيا الواقع المعزز في عممية التدريس لج

ذلك أيًضا استجاباتيم عمى العبارة الثانية والتي أكدت عمى ندرة تصميم بعض 
الموضوعات الدراسية من خبلل اليصول االفتراضية والتي تعتمد عمى تكنولوجيا 

( مما يؤكد 24.2نسبة االستجابة بغير موجود بيا ) (0أما العبارة ) الواقع المعزز.
ف اليرص التي توفرىا الكمية لمطبلب لدراسة بعض المقررات في عمى ضع

 الكميات األخرى بالجامعة.
كما أشار أعضاء ىيئة التدريس إلى غياب وجود نظام لتبادل الطبلب بين 
الجامعات المحمية، في حين يوجد فرص لتبادل الطبلب بين الجامعات المحمية 

رامج التي تقدم بالمشاركة مع وبعض الجامعات العالمية، وذلك من خبلل الب
جامعات الدول التابعة لئلتحاد األوروبي، ومن خبلل المن  التابعة لمشروع 
اإليراسموس، وىذا ما أكدت عميو االستجابات عمى العبارة الرابعة والخامسة. أما 
بالنسبة لمعبارة السادسة فقد أكدت عمى أن الجامعة توفر برامج إلكترونية لمتغمب 

ة كثافة الطبلب ومشكبلت البعد المكاني، كما تقدم الكمية برامج دراسية عمى مشكم
(، ولكن ىناك ندرة 05كما جاء بالعبارة ) اإللكترونيبالدمج بين التعميم التقميدي و 

لدراستيا مجاًنا ألي فئة  اإللكترونيفي المقررات التي تقدميا الجامعة عمى موقعيا 
ي تسعى الجامعات العالمية إلى التوسع في بالمجتمع، في حين أن ىذا توجو عالم

تقديمو من أجل زيادة فرص التعمم المستمر، وزيادة أعداد الطبلب الممتحقين بيا 
 سواء محميين أم وافدين.

 (0جدول)
 استجابات أعضاء ىيئة التريس عمى العبارات المتعمقة بمحور البحث العممي

 العبـــــــــــارة م
 ل أعمم غير موجود موجود

رار
لتك

ا
 

رار النسبة
لتك

ا
 

رار النسبة
لتك

ا
 

 النسبة

1 
تستخدم الوسائل التكنولوجية الحديثة مثل األجيزة 

ة التدريس لجعميا أكثر القابمة لإلرتداء في عممي
النظارة ثالثية البعاد، والساعة تفاعمية.)

 الذكية،...(
2 8.8% 75 8..8% 7 5.7% 

ن خالل يتم تصميم بعض الموضوعات الدراسية م 0
1..1 .1 %71.7 7. %7..0 02 الفصول الفتراضية.

% 
12.0 5 %27.8 77 %07 15توفر الكمية فرًصا لمطالب لدراسة بعض المقررات  .



0202/ يناير 1ج–العموم التربوية/ العدد األول   

 

 

  

451 

 العبـــــــــــارة م
 ل أعمم غير موجود موجود

رار
لتك

ا
 

رار النسبة
لتك

ا
 

رار النسبة
لتك

ا
 

 النسبة
 % في الكميات األخرى بالجامعة.

يوجد بالجامعة نظام لتبادل الطالب بينيا وبين  7
..05 .1 %78.7 .. %7..0 12 الجامعات المحمية.

% 
نظام لتبادل الطالب بينيا وبين  عةيوجد بالجام 7

7..0 12 %8... .0 %70.2 .0 الجامعات العالمية.
% 

توفر الجامعة برامج إلكترونية لمتغمب عمى مشكمة  2
 %7.7 . %15.2 10 %..55 .7 كثافة الطالب ومشكالت البعد المكاني.

توفر الجامعة عدًدا من المقررات عمى موقعيا  5
15.2 10 %77.1 2. %8.0. 02 فئة بالمجتمع.لدراستيا ألي  اإللكتروني

% 

8 
يتعين عمى الطالب في التخصصات العممية دراسة 

ية والعكس اإلنسانمقررات في العموم الجتماعية و 
 موجود.

71 22..% 15 07% 12 17.5
% 

تسيم المقررات الدراسية في بناء الميارات  .
11.8 8 %78.8 72 %7..0 02 البتكارية لمطالب.

% 
م المقررات الدراسية في تنمية ميارات التعمم تسي 12

 %..7 7 %7..0 12 %52.2 78 الذاتي.

11 
يتم الجمع بين الطالب من التخصصات المختمفة 
عند بحث مشكمة معينة لمتوصل إلى حمول شاممة 

 وابداعية.
1. 05..% .5 77.7% 10 15.2

% 

تقدم الكمية برامج دراسية بالدمج بين التعميم  10
 %1.7 1 %17.5 12 %8..8 75 .إللكترونياالتقميدي و 

1. 
يتم استحداث تخصصات دراسية جديدة بصورة 
 دورية في ضوء التطورات التكنولوجية الحديثة.

مثل مجال النانوتكنولوجي، والذكاء )
 الصطناعي،...(

0. 70.2% 05 ...5% 10 15.2
% 

يتم تطوير المقررات الدراسية وفًقا ألحدث  17
0..1 . %8.0. 02 %78.7 .. ة بالمجال.التطورات التكنولوجي

% 

17 
يتم التدريب عمى كيفية استخدام التكنولوجيات 

 اآللي، والطباعة ثالثية األبعاد، اإلنسانالحديثة )
 وانترنت األشياء،...( في تطوير العممية التعميمية.

01 .2..% .7 71.7% 10 15.2
% 

مى الطبلب في التخصصات باستقراء نتائج العبارة الثامنة يتبين أنو يتعين ع
ية والعكس موجود، وقد يكون اإلنسانالعممية دراسة مقررات في العموم االجتماعية و 

ذلك يتم من خبلل المقررات العامة أو ما يطمق عمييا متطمبات الجامعة والتي 
يشترط عمى جميع طبلب الدرجة الجامعية األولى دراستيا. أما العبارة التاسعة فقد 

عف مساىمة المقررات الدراسية في تنمية الميارات االبتكارية أشارت إلى ض
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لمطبلب، ويتيق مع ذلك أيًضا ما أشارت إليو العبارة الحادية عشر من ضعف 
التوجو إلى الجمع بين الطبلب من التخصصات المختمية عند مناقشة أي مشكمة 

بأىمية  مجتمعية من أجل التوصل إلى حمول ابتكارية مما يدلل عمى ضعف الوعي
ىذه الميارات لمطبلب ولممجتمع ككل، في حين أشارت العبارة العاشرة إلى أن 

 المقررات الدراسية تسيم في تنمية ميارات التعمم الذاتي لمطبلب.
أما العبارة الثالثة عشر فقد أكدت عمى حرص الجامعة عمى التطوير 

ة دورية في المستمر لمبرامج من خبلل استحداث تخصصات دراسية جديدة بصور 
ضوء التطورات التكنولوجية الحديثة، مثل: مجال النانوتكنولوجي، والذكاء 
االصطناعي، بل وتطوير المقررات الدراسية وفًقا ألحدث التطورات التكنولوجية 
بالمجال، ومع ذلك يوجد ضعف في تدريب أعضاء ىيئة التدريس عمى كييية 

نترنت أو  لي، والطباعة ثبلثية األبعاد،اآل اإلنساناستخدام التكنولوجيات الحديثة )
 األشياء،...( كما أشارت العبارة الخامسة عشر.

 المحور الثاني: البحث العممي.
( يتبين اتياق 0باستقراء نتائج استجابات أعضاء ىيئة التدريس بجدول )

البحث العممي بمصر يسعى إلى  معظم استجابات أعضاء ىيئة التدريس عمى أن
ت تكنولوجية حديثة، بل ويسيم في تطوير التكنولوجيات المتاحة اكتشاف ابتكارا

حالًيا، وذلك من خبلل البحث في كييية استخداميا في تطوير الواقع المحيط 
جراء التعديبلت البلزمة بيا من أجل أن تتبلءم مع الواقع، ولقد أكد عمى ذلك  وا 

ممية تعتمد عمى أيًضا العبارة الثامنة عشر والتي أكدت عمى أن األبحاث الع
التكنولوجيات الحديثة لدقة الحصول عمى البيانات ومعالجاتيا، أما العبارة التاسعة 
عشر فقد أشارت إلى توفر إمكانية مشاركة الطبلب ألعضاء ىيئة التدريس في 
إجراء بعض البحوث العممية، وباليعل يوجد ذلك من خبلل األبحاث التي يتطمب 

ة مع أعضاء ىيئة كمتطمب لمحصول عمى درجة إجراء الطبلب ليا بالمشارك
الدكتوراة، ولكن يجب أاليقتصر األمر عمى ىذا النوع فقط، بل قد يمكن أن يتحول 

 التعمم بالجامعة إلى التعمم من خبلل البحث.
ولقد أشارت معظم استجابات أعضاء ىيئة التدريس بالعبارة عشرين إلى 

األبعاد إلضياء مزيد من الواقعية لنتائج ضعف االعتماد عمى تقنية الطباعة ثبلثية 
( فقد اتيقت مع ماجاء بالعبارات التاسعة والحادية 50البحث العممي. أما العبارة )
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عشر من ضعف اىتمام الجامعة بالميارات االبتكارية فبل يتم اختيار طبلب 
الدراسات العميا عمى أساس قدراتيم اإلبداعية، ولكن عمى خبلف ذلك تيتم 

ة باالبتكارية لدى أعضاء ىيئة التدريس إذ أنيا تقدم الجوائز لمبحوث الجامع
 العممية التي تعالج المشكبلت المجتمعية بحمول إبداعية.

أما العبارة الثالثة والعشرون فقد أشارت إلى أن الجامعة تشجع البحوث 
قد الجماعية التي تقوم عمى تكامل األفراد والجيود من أجل رقي العمل اليكري، ول

( 52، 52، 54، 55اتيقت معيا استجابات أعضاء ىيئة التدريس عمى العبارات )
من حيث البحوث الجماعية بين أعضاء ىيئة التدريس من التخصصات والكميات 
المختمية، أو البحوث الجماعية بين الجامعة والمؤسسات المستييدة، أو البحوث 

( 52مية والعالمية. أما بالعبارة )الجماعية بين الجامعة ومراكز البحث العممي المح
فقد أكدت عمى أن الخريطة البحثية لمكمية تتميز بمواكبتيا ألحدث التوجيات 
البحثية العالمية، وعمى الرغم مما أكدت عميو العبارات السابقة من أىمية البحث 
العممي ومن اىتمام الجامعة بو إال أن ىناك ضعف في توفير التمويل الكافي 

  مبحث العممي.والبلزم ل
 (0جدول)

 استجابات أعضاء ىيئة التريس عمى العبارات المتعمقة بمحور البحث العممي
 العبـــــــــــارة م

 ل أعمم غير موجود موجود

رار
لتك

ا
 

رار النسبة
لتك

ا
 

رار النسبة
لتك

ا
 

 النسبة

يسعى البحث العممي بمصر إلى اكتشاف ابتكارات  12
0..2 .7 .تكنولوجية حديثة

% 17 00.1
% 12 17.5% 

تسيم البحوث العممية بمصر في تطوير التكنولوجيات  15
27.5 77 المتاحة حالًيا.

% 17 02.2
% 12 17.5% 

تعتمد األبحاث العممية عمى التكنولوجيات الحديثة لدقة  18
12.0 11 %57 71 الحصول عمى البيانات ومعالجاتيا.

% 2 8.8% 

راء بعض يشارك الطالب أعضاء ىيئة التدريس في إج .1
71.7 7. البحوث العممية.

% 0. ...8
% 12 17.5% 

يتم العتماد عمى تقنية الطباعة ثالثية األبعاد إلضفاء  02
15.2 10 مزيد من الواقعية لنتائج البحث العممي.

% .1 77.2
% 07 .2.8% 

يتم اختيار الطالب ببرامج الدراسات العميا بناء عمى  01
12.0 11 قدراتيم اإلبداعية.

% 77 5..7
% . 7.7% 

00 
يمكن إجراء البحوث العممية بالمشاركة بين الفئات 
المستفيدة من الجامعة واعضاء ىيئة التدريس لمتوصل 

 إلى حمول أكثر واقعية.
.7 71.7

% 1. 05..
% 17 02.2% 
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 العبـــــــــــارة م
 ل أعمم غير موجود موجود

رار
لتك

ا
 

رار النسبة
لتك

ا
 

رار النسبة
لتك

ا
 

 النسبة

تشجع الجامعة البحوث الجماعية التي تقوم عمى  .0
2.8. 07 %72 7. تكامل األفراد والجيود من أجل رقي العمل الفكري.

% . 1..0% 

07 
تشجع الجامعة أعضاء ىيئة التدريس من التخصصات 
المختمفة من مختمف الكميات إلجراء الدراسات البينية 

 لمتوصل إلى حمول ابتكارية.
.2 70..

% 01 .2..ًً
% 11 12.0% 

توجد صالت بين الجامعة والمؤسسات المستفيدة  07
77.2 1. لتطبيق نتائج البحوث العممية.

% 00 .0.7
% 17 00.1% 

تتميز الخريطة البحثية لمكمية بمواكبتيا ألحدث  02
78.8 72 التوجيات البحثية العالمية.

% 17 02.2
% 17 02.2% 

توجد صالت بين الجامعة وبين المراكز البحثية  05
77.7 5. المحمية والعالمية من أجل التعاون البحثي.

% 18 02.7
% 1. 1..1% 

عممية التي تعالج تقدم الجامعة جوائز لمبحوث ال 08
15.2 10 %57 71 المشكالت المجتمعية بحمول إبداعية.

% 7 5.7% 

توفر الجامعة التمويل الالزم والكافي إلجراء البحوث  .0
..05 .1 العممية.

% .. 75.7
% 12 17.5% 

 
 المحور الثالث: خدمة المجتمع.

اق ( يتبين اتي4باستقراء نتائج استجابات أعضاء ىيئة التدريس بجدول )
( عمى ضعف مرونة الييكل 01معظم استجابات أعضاء ىيئة التدريس بالعبارة )

التنظيمي لمجامعة بما يقمل تقبل التغيرات المحيطة ومشاركة اليئات المختمية بإدارة 
( أن 00الجامعة، كما أشارت استجابات أعضاء ىيئة التدريس عمى العبارة )

التعميم المتناوب مع العمل بنسبة الجامعة تقدم برامج تعميمية لمراغبين في 
%(، وذلك يكون في برامج التعميم المدمج، أو برامج الدراسات العميا، حيث 44.0)

ة المجانية والتي يطمق عمييا اإللكترونييوجد ضعف في توفير المقررات 
(MOOCS) في حين تقدم الجامعة برامج بالتوأمة مع جامعات عالمية كما جاء ،

ثل البرامج التي تقدم بالتعاون مع جامعات دول االتحاد األوروبي (، م04بالعبارة )
 في الطب واليندسة وغيرىا من البرامج. 
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 (4جدول)
 استجابات أعضاء ىيئة التريس عمى العبارات المتعمقة بمحور خدمة المجتمع

 العبـــــــــــارة م
 ل أعمم غير موجود موجود

رار
لتك

ا
 

رار النسبة
لتك

ا
 

 النسبة

ا
رار

لتك
 

 النسبة

.2  
يتميز الييكل التنظيمي لمجامعة بالمرونة بما يسمح 
بتقبل التغيرات المحيطة ومشاركة الفئات المختمفة بادارة 

 الجامعة.
1. 05..% .. 78.7% 12 0..7% 

تقدم الجامعة برامج تعميمية لمراغبين في التعميم المتناوب   1.
 %7..0 12 %8... .0 %77.1 2. مع العمل.

امكانية لتبادل واستثمار المرافق والتجييزات بين توجد   0.
 %8... .0 %71.0 08 %07 15 الجامعة ومؤسسات المجتمع بما يحقق الترابط والتكامل.

يشترط عمى الطالب اعداد مشروع تخرج يتناول أحد   ..
 %11.8 8 %2.8. 07 %71.7 7. القضايا المجتمعية، وتطبيق الحمول التي يتوصل ليا. 

 %1..1 .1 %02.7 18 %77.7 5. امعة برامج بالتوأمة مع جامعات عالمية.تقدم الج  7.

يتوافر لدى الجامعة برامج لكشف الموىوبين والمبدعين   7.
 %5... 05 %7..0 02 %..2. 01 وتشجيعيم لممزيد من البداع.

توفر الجامعة مواد إثرائية لمطالب لتنمية قدراتيم وتحفزىم   2.
 %..05 .1 %2.8. 07 %0... .0 نحو اإلبداع.

تتبنى الجامعة إستراتيجية تسويقية لمخدمات والبرامج   5.
 %..7. 07 %71.0 08 %7..0 12 التي تقدميا لممجتمع.

تسعى الجامعة إلى أن تكون منصة تعميمية لجميع   8.
 %12.0 11 %..05 .1 %..77 8. الفئات المستفيدة منيا بالمجتمع الخارجي.

لعممي من التعاون بين الجامعة والمؤسسات ومع ما أكد عميو محور البحث ا
( أشارت إلى ضعف تبادل 05المستييدة في إجراء البحوث العممية إال أن العبارة )

واستثمار المرافق والتجييزات بين الجامعة ومؤسسات المجتمع، ولكن باستقراء 
( يتض  أن الجامعة تسعى ألى 00استجابات أعضاء ىيئة التدريس عمى العبارة )

ربط بينيا وبين المجتمع الخارجي حيث يتطمب من الطبلب إعداد مشروع تخرج ال
 يتناول أحد القضايا المجتمعية، وتطبيق الحمول التي يتوصل ليا.

واتياًقا مع ما أشارت إليو استجابات أعضاء ىيئة التدريس في محور التدريس 
ب فقد جاءت من ضعف اىتمام الجامعة بتنمية ميارات االبتكار واإلبداع لمطبل

%( ال أعمم فكيف تكون ىناك برامج 02.2( بنسبة )02االستجابات عمى العبارة )
لكشف الطبلب الموىوبين واليعمم أعضاء ىيئة التدريس ودورىم أساسي في 

( من ضعف توفير الجامعة لمواد 02تنييذىا، وأكدت عمى ذلك أيًضا العبارة )
 حو اإلبداع.إثرائية لمطبلب لتنمية قدراتيم وتحيزىم ن
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( فقد أكدت معظم استجابات أعضاء ىيئة التدريس عمى 02أما العبارة )
ضعف العمل بالتوجو التسويقي بالجامعة، فقد يكون المتوافر لدييا ىو اإلعبلن 
عما يمكن أن تقدمو الجامعة من برامج وخدمات، ولكن التسويق يتخطى ذلك فيو 

كانت داخمية أم خارجية حتى تستطيع يبدأ من احتياجات اليئات المستييدة سواء 
الجامعة اجتذاب أكبر قدر ممكن من ىذه اليئات لبلستيادة مما تقدمو من برامج 

الجامعة تسعى إلى  ( أن02وخدمات. في حين أشارت اإلستجابات عمى العبارة )
أن تكون منصة تعميمية لجميع اليئات المستييدة منيا بالمجتمع الخارجي، ولكن لن 

 ستراتيجية تسويقية لمجامعة ولما يمكن أن تقدمو.إ ك بدون توافرينج  ذل
  :نتائج البحث

أىم مالمح الواقع الحالي  باستقراء نتائج البحث الميداني يمكن الوقوف عمى
يتميز بعدد من نقاط القوة، كما أنو يعاني من  والذي تبين أنو، لمجامعات المصرية

 ذه النقاط:عدد من نقاط الضعف، و فيما يمي عرض لي
تتميز الجامعات المصرية في رأي عينة البحث بعدد من نقاط : نقاط القوة

 القوة، منيا:
توفر الجامعات المصرية بعض البرامج التي تقدم إلكترونًيا من أجل التغمب  .0

عمى مشكبلت البعد المكاني، والكثافة الطبلبية، كما يتوافر أيًضا برامج 
والتي تمكن من االستيادة  اإللكترونيم التقميدي و دراسية تقدم بالدمج بين التعمي

من التكنولوجيات الحديثة باإلضافة إلى تنمية الميارات االجتماعية من خبلل 
المقاءات المباشرة، وتتميز ىذه البرامج بوجود توجو لدى الطبلب لمدراسة بيذا 

ككل  ونياإللكتر النظام بداًل عن النظام التقميدي لمدراسة، أو بنظام التعميم 
 ألنو يجمع بين مزايا النظامين. 

توفر الجامعات المصرية فرًصا لتبادل الطبلب بينيا وبين الجامعات  .5
العالمية، وذلك من خبلل بعض البرامج التي تقدم بالمشاركة مع االتحاد 

 األوربي، وبعض من  الدراسة التي تقدم لطبلب الدراسات العميا.
ية واالجتماعية اإلنسانسة مقررات في العموم يمكن لطبلب الكميات العممية درا .0

مما يساعد عمى تنمية بعض الميارات االجتماعية التي يتطمبيا عصر الثورة 
الصناعية الرابعة، فمثبًل بالنسبة لجامعة القاىرة يتعين عمى طبلب الدرجة 

 الجامعية األولى دراسة مقررات في القيم، والتيكير الناقد، وريادة األعمال.
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د نظام الدراسة بالجامعات المصرية والمقررات المقدمة عمى تنمية يساع .4
 ميارات التعمم الذاتي.

يسيم البحث العممي بالجامعات المصرية في اكتشاف التكنولوجيات الحديثة  .2
 وتطوير التكنولوجيات المتاحة.

يعتمد البحث العممي عمى التكنولوجيا الحديثة في جمع ومعالجة البيانات، من  .2
 حصول عمى المعمومات بسرعة ودقة.أجل ال

تيتم الجامعة بتحقيق اإلبداع واالبتكار بالبحث العممي، وذلك من خبلل تقديم  .2
الجوائز لمبحوث العممية التي تعالج المشكبلت المجتمعية بحمول إبداعية، 
وتشجيع البحوث الجماعية سواء بين أعضاء ىيئة التدريس بالتخصصات 

تمية، أو المشاركة بين الطبلب وأعضاء ىيئة المختمية من الكميات المخ
التدريس، أو المشاركة بين الكمية والجيات المستييدة في إجراء البحوث 
العممية، أو المشاركة بين الكمية ومراكز البحث العممي المحمية والعالمية، 

 فالجامعة تسعى إلى أن تكون منصة تعميمية لجميع اليئات المستييدة منيا.
ثية لمجامعات المصرية تتوافق مع أحدث التوجيات العالمية الخطة البح .2

 بالبحث العممي.
 ة بالجامعات المصرية.اإللكترونيتوافر مراكز إلنتاج المقررات  .2

مدادىا اإللكترونيتطوير البوابة  .01 ة إلتحاد مكتبات الجامعات المصرية، وا 
 المستمر بأحدث قواعد البيانات العالمية.

لكثير من الكميات والجامعات المصرية؛ والتي من إنشاء مواقع إلكترونية  .00
خبلليا يتم تقديم العديد من الخدمات لميئات المستييدة، إضافة إلى عمل 
شبكة معمومات موسعة وتزويدىا بأجيزة معالجة وتخزين البيانات. كما تم 
ربط شبكات الكميات بشبكة معمومات الجامعة، وزيادة نقاط الربط الشبكي، 

 رة عمى معالجة وتخزين البيانات.وزيادة القد
توجو وزارة التعميم العالي والبحث العممي نحو إنشاء جامعات ذكية بيدف  .05

مواجية تحديات الثورة الصناعية الرابعة، وذلك من خبلل إنشاء جيل مبتكر 
قادر عمى المساىمة في مجتمع المعرفة، واالندماج بالتحول الرقمي، وتعزيز 

 معات الريادة العالمية لمجا
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يعتبر إنشاء بنك المعرفة المصري، والذي يعد قاعدة بيانات ىائمة لممراجع  .00
العربية واألجنبية، المتاح لجميع االفراد الدخول عميو واالستيادة منو من 

 األمور اليامة جًدا في ىذا المجال.
 إنشاء مراكز لدعم وتشغيل نظم المعمومات اإلدارية بالجامعات المصرية. .04
بيانات لئلنتاج العممي ألعضاء ىيئة التدريس بالجامعات بناء قاعدة  .02

  المصرية.
  نقاط الضعف: 

عمى الرغم من محاوالت الجامعات المصرية لمحاق بركب التقدم، والتكيف 
  مع متطمبات العصر؛ إال انيا تعاني من عدد من نقاط الضعف، وىي:

عوق االستخدام جمود الموائ  والتشريعات المنظمة لمجامعات المصرية بما ي .0
 األمثل لمموارد التكنولوجية واالستدامة ليا.

جمود الييكل التنظيمي لمجامعات دون تطور ليا مع متغيرات المرحمة فيي  .5
ضعف مشاركة أعضاء مما أدى إلى  تعتمد عمى التنظيم اليرمي الرأسي،

في  ىيئة التدريس، وجيود المشاركة المجتمعية في عممية تطوير الجامعات،
أنيا في حاجة إلى التنظيم الشبكي األكثر قدرة عمى االستجابة حين 

 لمتطورات التكنولوجية.
ندرة التواصل بين الجامعات المختمية المحمية واإلقميمية ، فبل توجد نظم  .0

لتبادل الطبلب وأعضاء ىيئة التدريس بين الجامعات المحمية بعضيا 
 وربي.البعض مثل ماىو موجود بين جامعات دول االتحاد اال

ضعف التعاون بين الجامعات المصرية، وقطاع الصناعة في االستيادة من  .4
 اإلمكانات المادية المتاحة لدى بعضيم البعض.

ندرة وجود استراتيجية تسويقية لمبرامج والخدمات واألبحاث العممية مما أدى  .2
إلى ضعف االستيادة من نتائج البحث العممي، والبرامج الدراسية والخدمات 

 ي يمكن أن تقدميا الجامعة لممجتمع. الت
ضعف التمويل المقدم لمجامعة سواء من القطاع الحكومي أو الخاص، مما  .2

يؤثر عامة عمى الوفاء بمتطمبات الجامعة، وبصية خاصة عمى البحث 
العممي و كياءة استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في الجامعات 
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توفير األجيزة التكنولوجية األحدث أو المصرية، نظًرا لعدم القدرة عمى 
 توفير بنية تحتية مؤىمة لمتحول الرقمي بالجامعات.

ضعف االعتماد عمى تقنية الطباعة ثبلثية األبعاد بالبحث العممي والتي  .2
 تجعل نتائج البحث العممي المجردة أكثر واقعية.

ة التدريسية ندرة االعتماد عمى الوسائل التكنولوجية الحديثة في تطوير العممي .2
مثل: األجيزة القابمة لبلرتداء كالنظارة ثبلثية األبعاد والساعات الذكية، 
وتكنولوجيا الواقع المعزز التي يعتمد عمييا من أجل بناء فصول افتراضية، 
فأقصى الوسائل التي يعتمد عمييا السبورة الذكية وقميل من أعضاء ىيئة 

 ا في التدريس.من يستطيع التعامل معيا وتوظييي التدريس
ندرة تقديم الجامعات المصرية لممقررات التعميمية الميتوحة واسعة االنتشار  .2

MOOCS  في حين أن ىذه البرامج مييدة جًدا لتحقيق التعمم المستمر، كما
أنو توجو تتبعو الجامعات العالمية من أجل جذب مزيد من المستييدين من 

 مختمف دول العالم. 
ة التدريس عمى أحدث الوسائل التكنولوجية والتي ندرة تدريب أعضاء ىيئ .01

تعتمد عمييا الثورة الصناعية الرابعة مثل الطباعة ثبلثية األبعاد أو كيف 
يمكن االستيادة من تقنية الذكاء االصطناعي في تطوير العممية التعميمية 

 أو األجيزة التكنولوجية القابمة لبلرتداء أو استخدام تقنية الواقع المعزز.
نخياض المستوى المياري؛ حيث ظير في اليترة األخيرة مشكمة االختبلف ا .00

بين مستوى إعداد المتخرجين، والميارات األساسية البلزمة لممجال العممي 
بعد التخرج، وذلك نتيجة لمتطور اليائل في مجال تكنولوجيا المعمومات 

الوظائف والتي أدت إلى ظيور أساليب العمل المستحدثة، وأنواع جديدة من 
 تتطمب ميارات ضعف وجودىا بالخريجين.

ضعف اىتمام الجامعات المصرية بتنمية الميارات االبتكارية لدى الطبلب،  .05
فالمقررات الدراسية قمما تيتم بيذه الميارات، واليتم اختيار طبلب الدراسات 
العميا عمى أساس مياراتيم االبتكارية، وضعف توافر برامج لمكشف عن 

دعين، وقمة توفير الجامعة لمواد إثرائية لتنمية ميارات اإلبداع الطبلب المب
 واالبتكار لمطبلب.

 قمة أعداد المقررات التي تم تحويميا إلى صورة إلكترونية. .00
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باستقراء ما تم عرضو بالبحث حول ماىية الثورة الصناعية الرابعة، وأىم 
معات الجيل الرابع، اليرص والتحديات التي تقدميا، والميارات التي تطمبيا، وجا

وأىم مبلمحيا، ونتائج البحث الميداني تتض  الحاجة إلى وضع تصور مقترح 
 لتحويل الجامعات المصرية إلى جامعات الجيل الرابع، كما يمي.

 :المصرية إلى جامعات الجيل الرابعتصور مقترح لتطوير الجامعات  -خامًسا
قترح من أن جامعات تنطمق فمسية التصور الم فمسفة التصور المقترح:
تتضمن أحدث النظم العالمية من حيث المناىج  الجيل الرابع، جامعات ذكية

وطرق التدريس وتوفير المعامل والتجييزات الحديثة ومبلحقة التطورات العممية 
الحديثة فى تخصصات عديدة النانوتكنولوجى، والبايوتكنولوجى، والذكاء 

نترنت األشياء، وغيرىا ، والتي تجمع بين تخصصات عممية االصطناعى، وا 
مختمية، كما أن ليا رؤية استراتيجية أكثر وضوًحا من األجيال السابقة وأكثر قدرة 
عمى خدمة البيئة المحيطة إذ أنيا تركزعمى العديد من الميارات الحديثة مثل 
التيكير االبتكاري وحل المشكبلت المعقدة، وغيرىا. باإلضافة إلى أنيا تضمن 

التطور التكنولوجي اليائل في جميع وظائييا، مما يجعميا قادرة عمى  وتستثمر
إعداد أفراد تتوافر لدييم الميارات الحديثة، والتي تتطمبيا الثورة الصناعية الرابعة، 
التي نعيش بيا اآلن، مما يزيد القدرة عمى مواجية التحديات التي تيرضيا ىذه 

  الثورة.
راء اإلطار النظري لمدراسة، فإن البحث باستق منطمقات التصور المقترح:

 الحالي ينطمق من عدد من النقاط، وىي:
في العصر  اإلنسانإن الثورة الصناعية الرابعة أصبحت واقًعا فعمًيا يعيش بو  .0

الحالي، ناتجة عن التطور التكنولوجي اليائل، وتتي  لممجتمع العديد من 
ن التغمب عمى التحديات اليرص، والتي اليمكن أن يتمتع بيا المجتمع بدو 

التي تيرضيا، والتي نتاًجا ليا ُحددت عدد من الميارات التي يجب أن تتوافر 
 في األفراد من أجل أن يسيموا في مواجية ىذه التحديات.

يمكن لمؤسسات التعميم العالي اإلسيام في مواجية تحديات الثورة الصناعية  .5
ت، والتي تسعى إلى توظيف الرابعة، وذلك من خبلل الجيل الرابع لمجامعا

التطور التكنولوجي اليائل في مختمف وظائف الجامعة، والذي من خبللو 
تستطيع إعداد األفراد القادرين عمى اغتنام فرصيا ومواجية تحدياتيا، فمدييم 
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القدرة عمى قيادة الوسائل التكنولوجية الحديثة، و لدييم القدرة عمى التعمم 
 ًقا لكل ما يستجد.المستمر وتطوير زواتيم وف

تعد جامعات الجيل الرابع جيبًل من أجيال الجامعات أنتجتو التغيرات  .0
والتطورات التكنولوجية، فمم تعد األساليب التقميدية قادرة عمى الوفاء 

 بمتطمباتيا.
تعد جامعات الجيل الرابع، جامعاٍت ذكية تعمل عمى استثمارالتكنولوجيات  .4

وذلك في مختمف وظائف  -الصناعية الرابعة التي أفرزتيا الثورة -الحديثة
الجامعة، من أجل اإلسيام في إعداد أفراد المجتمع لموفاء بمتطمبات الثورة 

 الصناعية الرابعة.
تطوير الجامعات المصرية لجامعات الجيل الرابع سيوسع مصادر التعمم،  .2

وأساليبو، وتسيم في تحقيق مجتمع المعرفة، وتمبي متطمبات الطبلب من 
 لميارات المطموبة لمعصر الحالي.ا

جامعات الجيل الرابع ستسيم في إرساء مبدأ التعمم مدى الحياة، وذلك نظًرا  .2
لتعدد مصادر التعمم التي تعتمد عمييا، فيي التقتصر فقط عمى أساليب 
التعمم التقميدية، باإلضافة إلى إن ارتباطيا الوثيق بالمجتمع الخارجي 

 لمبدأ.سيساعدىا عمى تحقيق ىذا ا
عمى الرغم من نقاط القوة التي تتميز بيا الجامعات المصرية، والتوجو  .2

الحكومي نحو إنشاء ىذا الجيل من الجامعات؛ إال انيا تعاني من عدد من 
جوانب الضعف التي تؤدي إلى تقميل قدرة الجامعة عمى التكيف مع التغيرات 

حو جامعات الجيل العالمية الحديثة، والتي أيًضا قد تحول دون التحول ن
الرابع، منيا جوانب متعمقة بالييكل التنظيمي لمجامعة، وجوانب متعمقة 

   بالتمويل، وجوانب متعمقة بضعف توافر الوسائل التكنولوجية الحديثة.
 يسعى التصور المقترح إلى:أىداف التصور المقترح: 

ية زيادة قدرة الجامعة عمى االسيام في مواجية تحديات الثورة الصناع .0
 الرابعة.

تحديد متطمبات تطوير الجامعات المصرية إلى جامعات الجيل الرابع، من  .5
 خبلل عدد من التدابير، واألليات.

تذليل العقبات التي تعوق دون تحويل الجامعات المصرية إلى جامعات  .0
 الجيل الرابع.
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 :محاور التصور المقترح
داف، وعممية التعميم يتكون التصور المقترح من عدد من المحاور، وىي: األى
 والتعمم، والبحث العممي، وخدمة المجتمع، ونيصميا فيما يمي.

 ر:فمسفة وأىداف جامعات الجيل الرابع بمص
يجب تحديد اليمسية التي تقوم عمييا جامعات الجيل الرابع عامة، والمبلم   

  الرئيسة ليذه الجامعات، وما الذي تيدف إلى تحقيقو عالمًيا، مع تحديد مبلم
الوضع الراىن لمجامعات المصرية، وفي ضوء ذلك يتم تحديد األىداف المنشودة 
ليذه الجامعات بمصرو اآلليات التي ستسيم في تحقيقيا، وفي ضوء ماتم عرضو 
من مبلم  أساسية لجامعات الجيل الرابع، والوضع الراىن لمجامعات المصرية، 

 بمصر، وىي:يقترح البحث عدد من أىداف جامعات الجيل الرابع 
أن يتم االعتراف بالجامعات المصرية والتعامل معيا كأحد جامعات الجيل  .0

 الرابع العالمية. 
استثمار التكنولوجيا الحديثة اليائقة ليس فقط الحاسب االلي أو اإلنترنت،  .5

نترنت األشياء والطباعة ثبلثية األبعاد، وكل ما  ولكن الذكاء االصطناعي، وا 
 حديثة في تطوير أداء الجامعة لمختمف وظائييا. سيستجد من تكنولوجيات

تنمية الميارات المطموبة لعصرالثورة الصناعية الرابعة )االبتكار، وحل  .0
المشكبلت المعقدة، والتياوض، وصنع واتخاذ القرار، والتأثير عمى اآلخرين، 
والقدرة عمى استخدام التكنولوجيا الحديثة وصيانتيا( ليس لمطبلب الممتحقين 

جامعة فقط، ولكن لؤلفراد من مختمف اليئات بالمجتمع، وذلك من خبلل بال
  فرص التعمم مدى الحياة التي تقدميا الجامعة.

تحقيق مزيد من الشراكة المجتمعية بين الجامعة وباقي مؤسسات المجتمع،  .4
وتصب  الجامعة ىي بيت الخبرة بالنسبة لباقي مؤسسات المجتمع سواء 

يد، أو لمساعدتيم عمى حل المشكبلت التي إلمدادىم بكل ما ىو جد
 تواجييم.

 رفع مستوى تنافسية الجامعات المصرية بين نظيراتيا من الجامعات العالمية. .2
 عممية التعميم والتعمم:

التوجو نحو زيادة أعداد البرامج الدراسية التي تقدم بالشراكة مع العديد من  .0
بين ىذه الجامعات، ويتطمب الجامعات العالمية لزيادة فرص التنقل الطبلبي 
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ذلك تعديل قواعد الدراسة بنظام دراسي قائم عمى نظام الوحدات المعتمدة 
 وأن يكون معترف بيا عالمًيا.

استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في تقديم البرامج، مثل األجيزة القابمة  .5
اد، والتي لبلرتداء، والواقع المعزز، ونظم المحاكاة، والطباعة ثبلثية األبع

تجعل من العممية التعميمية أكثر إثرًاء؛ ألنيا تمكن من عمل واقع افتراضي 
 لما اليمكن أن يتوافر عمى أرض الواقع.

المشاركة في تقديم البرامج الميتوحة عمى اإلنترنت، وىي برامج ميتوحة  .0
مجانية متاحة لجميع اليئات بالمجتمع من الحاق بيا، ويمكن وضعيا وفًقا 

ات المحيطة، أو من خبلل تعرف االحتياجات التدريبية لؤلفراد لمتطور 
بالمجتمع المحيط، أو لتنمية ميارات جديدة يتطمبيا العصر الحديث، ولكن 
يتطمب ذلك تطوير وسائل تقويم مناسبة، من أجل من  شيادات معتمدة 

 تؤكد تحقيق أىداف ىذه المقررات.
ية، من خبلل االعتراف تحييز الطبلب عمى تنمية مياراتيم االبتكار  .4

 بابتكاراتيم وتسجيل براءات االختراع ليا.
تنويع البرامج الدراسية المقدمة بالكمية بين برامج إلكترونية، وبرامج تقدم  .2

ن كان نظام  بنظام التعميم المدمج، و برامج تقدم بنظام التعميم التقميدي، وا 
وجية، باإلضافة إلى التعميم المدمج يسم  لمطبلب باكتساب الميارات التكنول

اآللي الذي  اإلنسانية التي ييتقدىا حتى اآلن اإلنسانالميارات االجتماعية و 
 يعتمد عميو قطاع األعمال بالثورة الصناعية الرابعة. 

تقديم برامج بينية يشترك بيا أكثر من تخصص من التخصصات العممية  .2
 ا.ية معً اإلنسانالمختمية، أي تجتمع بيا العموم الطبيعية و 

سيكون دور عضو ىيئة التدريس موجًيا، ومدعًما، ومحيًزا، وميسًرا لمعممية  .2
 التعميمية.

والذي يتسم في جامعات الجيل الرابع باالبتكار، وقد يكون البحث العممي، 
  ذلك من خبلل:

التعاون بين البشر واآلالت أو الوسائل التكنولوجية الحديثة لمعالجة البيانات،  .0
المعالجة المعرفية لموضوع البحث، أما الوسائل  ناإلنساويكون دور 

التكنولوجية تستخدم لعمل نماذج لمحمول االفتراضية لؤلنظمة المعقدة، ممايزيد 
 من فرص االبتكار في نتائج البحث العممي.
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االعتماد عمى الوسائل التكنولوجية الحديثة في تجميع أحدث البيانات المتاحة  .5
 من سرعة إجراء البحث. مستوى العالم، مما يزيد عمى

اإلسيام في االبتكار التطويري أو الثوري من خبلل تركيز مجاالت البحث  .0
إلى التوجو نحو االسيام في تطوير الوسائل التكنولوجية المتاحة من خبلل 
معالجة أوجو القصور الموجودة بيا، أو اكتشاف وسائل تكنولوجية جديدة 

 غير موجودة مسبًقا.
فترات البحث، او المدة الزمنية التي يتم بيا ، ومدى السعي نحو تقصير  .4

سرعة اكتشاف المشكبلت البحثية العالمية والمساىمة في التوصل إلى حمول 
 ابتكارية لمواجيتيا مما يزيد من قدرتيا التنافسية.

زيادة عدد المشروعات البحثية المشتركة بين الجامعة ونظيراتيا من الجامعات  .2
 من الحراك البحثي، ونقل المعارف والتكنولوجيا. العالمية إلحداث نوع

الدعوة لمعديد من اليئات المجتمعية من مختمف التخصصات لممشاركة في  .2
النقاش حول المشكبلت التي تواجو المجتمع سواء محمية أم عالمية، بما يزيد 
من فرصة الحصول عمى حمول ابتكارية ليا، نتيجة لوجود رؤى من زوايا 

 مختمية ليا.
 :دمة المجتمع وتنمية البيئةخ
تحويل الجامعة إلى جامعة شبكية ذات عبلقات داخمية وخارجية تتعاون مع  .0

الصناعة، ومؤسسات البحث والتطوير الخاص، والممولين، ومقدمي الخدمات 
 المينية والجامعات األخرى أو الحكومات، سواء محمًيا أم عالمًيا.

توفر بيئة تعميمية اجتماعية تياعمية  تحويل الجامعة إلى منصة تعميمية ألنيا .5
أفضل، كما أنيا تتي  فرصة لتبادل اآلراء واألفكار، والتشجيع عمى تبادل 
وتشارك المميات، وتساعد عمى التعمم التشاركي، باإلضافة إلى تيسير العديد 

 من الخدمات لممشتركين بيا.
 اعدة دخميا.تنويع الخدمات التي تقدميا الجامعة لممجتمع من أجل توسيع ق .0
تقديم برامج مرتبطة دولًيا، سواء من خبلل نظام التوأمة، أو من خبلل  .4

 الشيادات المزدوجة أو المشتركة، أو من خبلل التعميم المختمط 
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 :اآلليات التي ستساعد عمى نجاح تنفيذ التصور المقترح
التوعية بماىية جامعات الجيل الرابع، وأىم مبلمحيا وأىمية التحول ليا،  .0

من أجل مساىمة جميع العاممين بيا لنجاح عمميا وتحقيق أىدافيا، وذلك 
 من خبلل ندوات، وورش عمل.

 توفيرالدعم السياسي لمتحول نحو جامعات الجيل الرابع. .5
تعديل الييكل التنظيمي لمجامعة بحيث يكون ىيكل تنظيمي مرن يتقبل  .0

ضل أن يكون التغير المستمر من فترة ألخرى ويستطيع التكيف معيا، ويي
الييكل التنظيمي لمجامعة الشبكي وليس اليرمي، إذ أنو يسم  بمزيد من 

 النقاش والمشاركة.
توفير التشريعات البلزمة لموصول إلى جامعات الجيل الرابع، تعديل الموائ   .4

 المنظمة لمكميات والجامعات بما يسم  بسيولة عمميا، وتحقيق أىدافيا.
حديثة تساعد عمى التحول لجامعات الجيل توفير بنية تحتية تكنولوجية  .2

 الرابع.
توفير القوى البشرية المؤىمة والمعدة الستخدام التكنولوجيا الحديثة عمى  .2

 جميع المستويات. 
االستيادة من إمكانات الييئات المختمية مثل وزارة االتصاالت، ومؤسسات  .2

جييزات، المجتمع المحمي، وشركات إنتاج البرمجيات، لتوفير مايمزم من ت
مكانات مادية.  وا 

ضرورة توفير التمويل الكافي لتوفير المستمزمات البلزمة لمتحول إلى  .2
جامعات الجيل الرابع، وذلك من خبلل البحث عن مصادر تمويل متنوعة 

 لذلك.
تسويق البرامج والخدمات والمقررات الميتوحة التي تقدميا الجامعة من أجل  .2

دين، مما يدر مزيد من التمويل اجتذاب أكبر عدد ممكن من المستيي
 لمجامعة.

كان كل ما سبق محاولة لتقديم رؤية وتصور لجامعات الجيل الرابع في 
مصر من وجية نظر البحث، والذي انطمق من متغيرات العصر ومتطمباتو عمى 
أمل أن ترتقي الجامعات المصرية وترقى ألن تكون جزءًا مكمبًل لجامعات الجيل 

 الرابع العالمية.
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