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 مقدمة

Boeing 737 Max 



 مقدمة

Boeing 737 Max 



 مقدمة

  وتقنيات لوظائف (الحالية) والجامعية المدرسية المناهج ومالئمة مطابقة عدم

 المستقبل

  من المناسبة بالمعارف المتدرب تزويد على "العمل في " التدريب قدرة عدم

 الرابعة الصناعية الثورة وتقنيات وظائف شغل اجل

 جديدة تدريس واساليب ومناهج لمواضيع بحاجة والمستقبلية الحالية الوظائف

 التقليدي الصف ونمط التلقين واستبعاد واالبتكار االبداع على تعتمد

اليدرك الحاجة إلى تطوير المناهج في الوقت المناسب إال من لديهم علم 

 .الحاصل في العالم بطبيعة التطور



 مقدمة

 العمل سوق يفقد أن المتوقع من

2022مليون وظيفة بحلول عام  75حوالي   

 يفقد سوف أنه كما

 

لصالح الروبوتات 2040مليون وظيفة في عام  150حوالي   



الرابعةالصناعية  التعليم والثورة  

 في الفجوات إن تنفيذيين مدراء خمسة كل بين من أربعة يقول
 التوظيف عملية تجعل المشكالت وحل اإلبداع في المهارات

 العقدين خالل تلقائًيا العمل مهام نصف فقدان يتم وقد صعبة
 فإننا الفنية، المهارات في كبيرة فجوات لدينا أن حين في .المقبلين

 مثل الفنية، غير البشرية المهارات في حاًدا نقًصا أيًضا نواجه
 بين من والحكم والتواصل واإلبداع االجتماعي والذكاء التعاطف

   .أخرى أمور

 



الرابعةالصناعية  التعليم والثورة  

  إجراء بدون أنه العاملة والقوى للتعليم تاون جورج مركز توقع
 سيكون الفور، على الثانوية المرحلة بعد التعليم نظام على تغييرات

 ماليين 5 حوالي الرقمي اقتصادنال المناسبة العمالة في نقص هناك
  .2020 عام بحلول عامل

مجرد دفع المزيد من الخريجين الى سوق العمل حسب المناهج الحالية 

.من خالل التعليم الجامعي والمتوسط غير مناسب  

   .كافية ليست التحديات لهذه استجابتنا لكن جديدة معلومات ليست هذه



الرابعةالصناعية  التعليم والثورة  

 

 

 

 

 

أن الجهود المبذولة إلعادة تدريب الخريجين الكتسابهم المهارات 

.على المدى القصير غير مجدية  

 نحن بحاجة للبدء في التفكير بشكل مختلف

 توق َّع االقتصاديون وعلماء المستقبليات الوظائف الُمهد َّدة بخطر االختفاء

 لكنهم لم يكونوا كذلك بالنسبة إلى الوظائف التي ستظهر



الرابعةالصناعية  التعليم والثورة  

 بعين يأخذ أن يجب الذي ومستقبله، التعليم بواقع ذلك تعلق بسب
 :التالية الحقائق االعتبار

 هو الذي الصناعي االقتصاد على قائم الحالي التعليمي النظام إن•
 الحاصلة بالتطورات يلحق أن وعليه باألتمتة، آخٌذ حاليًا

 .والمرتقبة

  جاك يقول كما ،"اآلالت ينافسوا أن أوالدنا تعليم نستطيع ال نحن"•
 ."بابا علي" مجموعة مؤسس ما

 .بها القيام اآللة تستطيع ال التي تلك ستكون المستقبل وظائف إن•



الرابعةالصناعية  التعليم والثورة  

 اربعة خالل من الوظائف، وأنسنة العمل أتمتة الممكن من•
  المدى في اآللة على فيها يتغلبون البشر سيبقىو رئيسة مجاالت

 :وهي المنظور،

 

 وريادة اإلبداعية والكتابة العلمي االكتشاف مثل ،االبداع .2

 .األعمال

 قطاع مخرجات تحسين خالل من "المستقبل إنسان" على التركيز .1

 الهندسة ومنها المتقدمة، والعلوم التكنولوجيا على يرتكز الذي التعليم

 .االصطناعي والذكاء النانو، تكنولوجيا الحيوية،



الرابعةالصناعية  التعليم والثورة  

 

  الذكاء نوع المنظور المدى في للروبوتات يكون لن ألنه•
 .البشر به يتمتع الذي العاطفي

 التفاعلية االجتماعية العالقات .3

 الرياضية والحركة البدنية البراعة .4

 الطويل والمشي الجبال تسلق على القدم منذ مفطور فاإلنسان•
 .بأنواعها الفنون وأداء والسباحة



الرابعةالصناعية  التعليم والثورة  

 .التعليمية األنظمة بعض في التكنولوجيا إدماج ضعف•

 الصناعية الثورات وظائف تناسب قديمة تقليدية اساليب استخدام•
 .السابقة الثالث

 .الصناعية والمؤسسات الجامعات بين فجوة وجود•

 تقنيات متطلبات بكافة الطلبة تزويد على الجامعات قدرة عدم•
 .الرابعة الصناعية الثورة

• 
 



الرابعةالصناعية  التعليم والثورة  

 شيًئا الكليات من تجعل التي اإلحصاءات بعض في ننظر دعونا
 .(االستشارية ماكينزي شركة تقرير من) مذلًّا

 %(53.6) أي شخص، مليون (1.5) كان ،(2011) عام في –
 بدون سنة، (25) عن أعمارهم تقل الذين الجامعات خريجي من

 .جزئيًّا عاطلين أو عمل،

 

 

 موظفين وظائف تتطلب اقل من الجامعة بدون وظائف



الرابعةالصناعية  التعليم والثورة  

 الخريجين من %(48) وظائف؟ لديهم الذين ألولئك بالنسبة –
  أربع من أقل درجة تتطلب وظائف في يعملون في الجامعيين

  تم قد بأنه يشعرون ال الجامعات، خريجي من %(30) سنوات
 .االعمال لعالم تجهيزهم

 

 

 موظفين وظائف تتطلب اقل من الجامعة بدون وظائف



الرابعةالصناعية  التعليم والثورة  

 مقام تقوم وان ذكية حلول بتقديم تقوم ان الذكية اآلالت تستطيع•
 االن، هو كما استمر إذا (الحالي) القديم التعليمي النظام أساتـذة

  .سهاًل األمر هذا يكون ولن .الدراسية المناهج تطوير والمطلوب
  التاسع القرن أواخر منذ متجذرة والجامعية المدرسية فالكتب
 عملية مجرد التعليمية العملية تعتبر ألنها قديمة وأصبحت عشر،
 .وإبداعها تصميمها من بداًل توجيهات، خالل من المعرفة إيصال



الرابعةالصناعية  التعليم والثورة  

 في األميين إن" :"المستقبل صدمات" كتابه في توفلير ألفين يقول•
 يعرفون ال الذين أولئك يكونوا لن والعشرين الحادي القرن

  ال أو التعلم، يستطيعون ال الذين أولئك ولكن والكتابة، القراءة
 ."التعلم إعادة يستطيعون ال أو تعلموه، عما التخلي يستطيعون



 الوظائف التي ستختفي في المستقبل القريب

 Data entryمدخل بيانات 

 Account Manager حساب مدير

 Administrative secretary اإلداري السكرتير



 الوظائف التي ستختفي في المستقبل القريب

 Collecting factor in factories المصانع في التجميع عامل

 Customer Service Agent العمالء خدمات وكيل

 Financial auditor مالي مدقق



 الوظائف التي ستختفي في المستقبل القريب

 Store Manager متجر مدير

 Operation Manager عمليات مدير

 Postal Services Officer بريدية خدمات مسؤول

  Cashier (الخ ... السوق البنك،) الصندوق أمين

 Car driver سيارة سائق



 وظائف المستقبل القريب

 هناك ستكون وظيفة، مليون       حوالي العمل سوق سيوفر
 وظيفة مليون 300 بنحو العمل سوق في فجوة

 

         450   

 

 



 وظائف المستقبل القريب

 Data analyst بيانات محلل

 Artificial Intelligence Specialist اصطناعي ذكاء أخصائي

 Cyber Security Specialist سيبراني أمن أخصائي



 وظائف المستقبل القريب

 Application Developer تطبيقات مطور

 Marketing & Sales Specialist ومبيعات تسويق أخصائي

 Big Data Specialist كبيرة بيانات أخصائي



 وظائف المستقبل القريب

 IT Services Specialist المعلومات تكنولوجيا خدمات أخصائي

 Smart-Building Technician ذكي بناء تقني

 Augmented Reality Developer المطور المعزز الواقع

 Digital Transformation Specialist رقمي تحول أخصائي



 وظائف المستقبل القريب

 IoT Specialist األشياء إنترنت اختصاصي

 Blockchain Developer شين بلوك مطور

 Robotics Service Technician روبوتات فني

 Nanotech Engineer النانو تقنية مهندس





 واقع التعليم المدرسي والجامعي الحالي

 وتطوير الشباب، إعداد أجل من للمستقبل بالتخطيط نبدأ أن يجب
 باألدوات الشابة األجيال وتزويد والجامعية، المدرسية المناهج

 التغيرات مع التكيف من ستمكنهم التي والمهارات والمعرفة
  .والمعرفة التنمية مجاالت جميع في السريعة العالمية



 واقع التعليم المدرسي والجامعي الحالي

 وكيفية األموال، إدارة كيفية :مثل الحياتية، المهارات تعلم من بدًلا
  حفظ فقط األطفال ُيدرس ما غالبا .التواصل أو التفاوض،
 على ليس لكن التعلم، في أهميتها عن النظر بغض و .المعلومات

 الفعلية الحياتية المهارات إهمال حساب



 واقع التعليم المدرسي والجامعي الحالي

 تم حين في ألنه للعبور، حقيقيًّا ممًرا المدرسة اعتبار يمكن ال
  فلم العالم، في للعيش مستعًدا الطفل لجعل أساسي كأسلوب إعدادها

   :مثل األساسية؟ ومتطلباتها للحياة؟ تهيئته إلى تفتقر  إذن

  والتواصل المالية، واإلدارة الذاتي، التطوير على التدريب
  الذي النفس وعلم الصحية، والحياة العاطفي، والذكاء االجتماعي،

 غالبا و الكلية في الطالب فيتعلمها المفاهيم، تلك معظم تحته تندرج
 اختيارية تكون ما



 واقع التعليم المدرسي والجامعي الحالي

 

 في المهارات هذه تدريس يتم حيث  األمثلة ببعض تأتي أن يمكنك
 وجه على عظيم معلم من الحكمة بعض نقل حيث من أو المدرسة،

 عليها ُتركز التي هي الكبيرة المشكلة هذه ولكن .الخصوص
 مهم هو ما لتعليمنا إعدادها يتم لم فالمدارس .المدارس



وظائف الثورة الصناعية الرابعة المطلوبة لمهارات ال  

 المال، كإدارة المهمة، الحياتية المهارات لتعليم صفوف :أوًلا
 والعادات، المتنوع، النفس وعلم الشخصية، واالتصاالت

 .ذلك إلى وما واألهداف،



وظائف الثورة الصناعية الرابعة المطلوبة لمهارات ال  

  في :مثًلا الموجودة الصفوف داخل المهارات تلك دمج :ثانًيا
 الذكية االئتمان بطاقة استخدام عن الحديث ويمكننا الرياضيات،

 ،(%18) بنسبة الفائدة أسعار من مخالفات عمل لتجنب وذلك
 الصحيح االختيار هو وما االئتمانية، البطاقة استخراج وكيفية
 .إلخ فظيع؟ استثمار هي الجديدة السيارات ولماذا  الصحي؟ للتأمين



وظائف الثورة الصناعية الرابعة المطلوبة لمهارات ال  

 في تعليمها من أبكر مرحلة في المعلومات هذه بتدريس البدء :ثالًثا
 ولكن الجامعة، إلى الذهاب على قادر الجميع فليس .الجامعة
 األشياء هذه معرفة إلى بحاجة الجميع



وظائف الثورة الصناعية الرابعة المطلوبة لمهارات ال  

  المشاكل حل-

   األعمال ريادة -

 . الجماعي العمل -

   العالمية المواطنة-

   العاطفي الذكاء-

 القيادة-

 .الرقمية األمية محو -

 التواصل-



المستقبل استشراف   

 علمية تخصصات إلى العلوم وتفرع والتكنولوجيا العلوم تطور مع
 هو عما - مختلفة بطريقة مخرجات إلى السوق وحاجة جديدة

 إلى العملي الفكر تمتلك التخصصات، مختلف من - الحالي الوضع
 مهنية عن تبحث الشركات من كثيرا فإن المعرفي، جانب

 تفهم ال مخرجات عن فقط تبحث وال التعليمية، المخرجات
  وقياس (الجانب هذا اتمتة االن جاري) ورقي حفظ إلى المعلومات
  لذلك عمليا، العلوم قيتطب بل ،محددة باختبارات المخرجات

 العولمة لمحاكاة التطوير إلى بحاجة القدرات قياس ونظام المناهج
 .التعليم أنظمة في



المستقبل استشراف   

 موجة كل إن" :"MIT“ جامعة رئيس رايف رفائيل يقول
 مكاسب وحققت دمرت، مما أكثر وظائف أنتجت سابقة تكنولوجية

 عالية وإنتاجية المتوقع، العمر ومتوسط المعيشة صعيد على مهمًة
 التنفيذية اللجنة عضو ."قلق فالكل اليوم أما .كبيرًا اقتصاديًا ونموًا

 العالمي االقتصادي للمنتدى والمجتمع االبتكار لجنة ورئيس
 التراث كل بالفعل تختصر نافذة، كبيرة أسئلة طرح دايفز نيكوالس

 منذ الصناعية الثورة مراحل رافق الذي والفني واألدبي الفلسفي
   :وهي ، انطالقها



 الخاتمة

  منها الطلبة وتمكين التعليمية النظم في محاكتها يجب التي المهارات أبرز
  تلك وتتمثل الرابعة الصناعية الثورة أعتاب على بات العالم وأن سيما ال

 مهاراتو القرار وصنع القيادة على القدرةو الناقد التفكير في المهارات
 .والتكنولوجية اللغوية االستراتيجياتو المستمر والتعلم التواصل

  على قادرًا ليكون ،المهنية قدراته لتطوير الدائم بالسعي مطالب المعلم
  بما التعليم في التكنولوجيا ولتوظيف بفاعلية المعلومات ثورة مع التعامل
  مواهب اكتشاف على العمل األهل وعلى الطلبة، وتفوق تميز يضمن
  العلمية بالطرق أهدافهم تحقيق آليات نحو وتوجيههم وتطويرها، األبناء

 .«السليمة



 الخاتمة

 المتخصصة والمراكز الجامعات في الوطنية والتطبيقات األبحاث تشجيع
 بالشراكة واإلدراكي البشري والتعزيز ،واألعصاب الدماغ علوم مجال في
 .المتخصصة العالمية الجهات مع

 األمر هذا الجديدة، بالتقنيات مدفوعًا هائاًل تحواًل والعالم المنطقة تشهد•
  يكونوا حتى ،التقنيات تلك مع التعامل من الطالب تمكين منَّا يتطلب
 .المستقبل تحديات مع للتعامل مهيئين

  خالل من ،التحول هذا في حاسمًا دورًا والمعلمون المدارس قادة يلعب •
  نتائج لتحقيق جهودهم من رئيسًا جزءًا لتصبح الصحيحة التقنيات تبني

  المهارات لتطوير الطالب وإلهام توجيه من تمكنهم أفضل تعليمية
 .المستقبل وظائف أجل من الضرورية

 



 األسئلة والمناقشة

البطشمحمود المهندس هاني   

 مستشار الذكاء االصطناعي والتدريب

hbatsh@hotmail.com 

+962 79 0359 223 Jordan 

+971 50 6644 075 UAE 
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