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مستخمص الدراسة
تيدف الدراسة الحالية إلى التعرف عمى متطمبات تنمية ميارات المستقبل في الجامعات
السعودية من خالل وظائف الجامعة الثالث (البحث العممي ،التدريس ،خدمة المجتمع) وقد
تكونت عينة الدراسة من ٘ٔ خبي اًر يمثمون الجامعات السعودية وقد استخدم الباحث المنيج
الكيفي التفسيري ،من خالل استخدام المقابمة المتعمقة (شبو المقننة) كأداة لمدراسة وقد أظيرت
نتائج الدراسة استقراء آراء الخبراء حول المتطمبات التي تحتاجيا الجامعات السعودية لمقيام
بأدوارىا في تنمية ميارات المستقبل في (وظيفة البحث العممي) عمى ضرورة دعم الباحثين
وتشجيعيم من أعضاء ىيئة التدريس والطالب عمى البحوث المستقبمية حول الميارات وتنميتيا،
وتوفير معامل البحث العممي ،وأىمية تعزيز الشراكة والتعاون مع القطاعات الحكومية واألىمية
في دعم برامج البحث العممي ،كما يظير استقراء آراء الخبراء حول المتطمبات التي تحتاجيا
الجامعات السعودية لمقيام بأدوارىا في تنمية ميارات المستقبل في (وظيفة التدريس) عمى ضرورة
التشجيع المادي والمعنوي لتحفيز المدرسين المتميزين ،والتوسع في استخدام التقنية المساعدة في
التدريس والتقويم واالختبارات ،وتكثيف برامج التدريب عمى رأس العمل لرفع وتطوير أداء أعضاء

ىيئة التدريس ،باإلضافة إلى ربط العبء التدريسي بتحصيل الميارات المستقبمية .واخي اًر يظير
استقراء آراء الخبراء حول المتطمبات التي تحتاجيا الجامعات السعودية لمقيام بأدوارىا في تنمية
ميارات المستقبل في (وظيفة خدمة المجتمع) ،عمى ضرورة تعزيز التعاون بين الجامعة
والمؤسسات المجتمعية لتحقيق احتياج المجتمع المستقبمي ،وتعزيز الشراكة والتعاون مع
القطاعات الحكومية واألىمية في دعم برامج البحث العممي ،واشراك الجيات المستفيدة من
مخرجات الجامعة في مجالس الجامعة.
الكممات المفتاحية :جامعة الممك سعود ،ميارات المستقبل.
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Abstract

The current research aims to identify the requirements for
developing the future skills in Saudi universities by means of the three
functions of a university (research, teaching and community services).
The study sample consisted of 15 experts representing the Saudi
universities. The researcher used the qualitative explanatory method by
means of using in-depth interview (semi-structured) as a method of
research. The research results showed the induction of the experts'
opinions about the requirements which the Saudi universities need in
order to play their roles in developing the future skills in (scientific
research function) shows that the researchers must be supported and
encouraged by faculty members and students to conduct in more future
researches about skills and how to develop them, provide scientific
research laboratories, and the importance of strengthening partnership
and cooperation with governmental and private sectors to support
scientific research programs. The induction of the experts' opinions about
the requirements which the Saudi universities need in order to play their
roles in developing the future skills in (teaching function), also shows the
importance of material and moral encouragement to motivate
distinguished teachers, expand the use of assistive technology in
teaching, evaluation and examination as well as to intensify on-the-job
training programs to raise and develop the performance of faculty
members, as well as to link the teaching burden with the acquisition of
the future skills.
Finally, the induction of the experts' opinions about the
requirements which the Saudi universities need in order to play their roles
in developing the future skills in (community services function), shows
the importance of strengthening cooperation between universities and
community institutions to achieve the future needs of society, as well as
strengthening the partnership and cooperation with governmental and
private sectors to support scientific research programs, as well as making
beneficiaries of universities' output participate in universities' councils.
Keywords: King Saud University, Future Skills.

السادس – يىنية

 – العذد33 المجلذ
م2021

311

أ /محمد بن راجس عبد اهلل الخضاري

متطمبات تنمية ميارات المستقبل

د /عبداهلل بن محمد المانع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقدمة الدراسة
يعتبر التعميم بمختمف مراحمو وخاصة التعميم العالي يعتبر ركيزة أساسية من ركائز
التنمية ألي مجتمع ،فقد اىتمت الدول والمنظمات العالمية بتطويره ،كونو المسؤول األول عن
تزويد أفراد المجتمع بالميارات والمعارف الضرورية ،مما يحقق تنمية الموارد البشرية واكسابيا
الميارات الالزمة ،التي تتوافق مع تطورات واحتياجات المستقبل.
وىذا ما أكدت عميو رؤية المممكة ٖٕٓٓ ،من خالل االستثمار في التعميم والتدريب
وتزويد الشباب بالمعارف والميارات الالزمة لوظائف المستقبل (رؤية المممكة ٖٕٕٓٓٓٔٙ ،م).
وفي ذات السياق يتضمن برنامج التحول الوطني ٕٕٓٓ مجموعة من األىداف منيا
اليدف االستراتيجي الثالث ،الذي يسعى إلى تحسين البيئة التعميمية المحفزة لإلبداع واالبتكار،
من خالل ترسيخ القيم اإليجابية وبناء الشخصية ،وتزويدىا بالمعارف والميارات الالزمة ،وتنمية
ميارات الشباب واالستفادة منيا ،وكذلك اليدف االستراتيجي السادس الذي دعا إلى تعزيز قدرة
نظام التعميم عمى تمبية متطمبات التنمية ،عن طريق تزويد المواطنين بالمعارف والميارات الالزمة
(برنامج التحول الوطنيٕٕٓٓ ،م).
كما اقتضت التغيرات والتطورات االقتصادية واالجتماعية والسياسية التي تسود العالم
ا لمعاصر؛ زيادة االىتمام بتحقيق أعمى معدالت التنمية في كافة المجاالت لمواكبة ىذه التغيرات
والتطورات ،ولتحقيق ىذه التنمية فقد زاد االىتمام بالتعميم خاصة التعميم العالي ،الذي تقع عمى
عاتقو مسؤولية إعداد الموارد البشرية وتنمية مياراتيا (المطرودي.)ٖٔٗٓ ،
حيث يقع عمى المؤسسة األكاديمية مسؤولية إعداد طالبيا الصحيح حتى يمكن ليم أن
يمارسوا دورىم المتوقع بعد التخرج ،ويستطيعوا التنافس مع خريجي المؤسسات األكاديمية
األخرى ،وىذا يتطمب من الجامعة تأىيل مخرجاتيا بصفات وخصائص وميارات تمكنيم من
ذلك( .الصالحٖٖٔٗ ،ه).
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وىدفت د ارسة دانييل وكميرمان ( )Ehlers & Kellermann, 2019إلى التعرف عمى
كيفية استعداد مؤسسات التعميم العالي إلعداد خريجي المستقبل لمتغيير في المجتمع ومكان
العمل في المستقبل ،واستندت الدراسة إلى رأي (ٓ٘) خبي اًر من أساتذة الجامعات من خالل
استخدام استطالع دلفي وكذلك استندت الدراسة عمى نتائج الدراسات السابقة حول ميارات
المستقبل والسيناريوىات الموحدة لمتعميم العالي في المستقبل ،وأظيرت نتائج الدراسة أنو مع
التغييرات األساسية في سوق العمل والتحديات في مجتمعاتنا بسبب المحركات العالمية
والتكنولوجية ،يصبح البحث حول ميارات المستقبل أكثر أىمية ،إال أن أغمب الدراسات تقتصر
في التعرف عمى اآلثار التي تحدثيا التطورات التكنولوجية ومتطمبات تنمية الميارات وتغيرات
سوق العمل ،وغالباً ما يختزلون الميارات المستقبمية مباشرة إلى الميارات الرقمية ،والتي  -عمى
الرغم من أىميتيا  -تمثل جانباً واحداً فقط من عممة الميارة المستقبمية  ،وأظيرت نتائج
االستطالع نظرة أوسع وتتجاوز متطمبات الميارات الرقمية.
وقد ىدفت عبيدات وسعادة (ٕٓٔٓم) إلى معرفة مدى امتالك الميارات المتوفرة لدى
الطمبة الخريجين من كافة الجامعات األردنية ،وانتيت الدراسة إلى أن معدل اكتساب الميارات
عند طمبة الجامعة الحكومية بمغ ٓ٘ %ٙٚ.و٘ %ٚٓ.ٚلدى طمبة الجامعات الخاصة ،وكان
من أىم توصيات الدراسة المطالبة بدمج التدريب العممي والميارات مع الخطة الدراسية لمطمبة
واعتبارىا مطمباً لمتخرج ،كما أوصت بتخصيص أيام محددة لمقيام بفعاليات التنمية الذاتية
والدورات التدريبية لجميع الطمبة والمشاركة من مختمف المناطق.
وبالنظر لمدور اليام الذي تقوم بو الجامعات السعودية في القيام بأدوارىا المنوطة بيا في
خمق التنافسية وتطوير وتجويد مخرجاتيا ،والعمل عمى تنمية الموارد الوطنية ،واإلسيام في
تحقيق رؤية المممكة ٖٕٓٓ وما تتطمبو من موارد بشرية تتواكب مع التغيرات والتطورات
المستقبمية؛ فقد جاءت ىذه الدراسة لمحاولة وضع استراتيجية لتعزيز الفرص التنافسية في أدوار
الجامعات السعودية في تنمية ميارات المستقبل والقاء الضوء عمى واقع ىذه األدوار وابراز
متطمباتيا والصعوبات التي تواجييا.
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مشكمة الدراسة
تمثل مؤسسات التعميم العالي في المممكة العربية السعودية ركيزة التعميم العالي األساسية،
وتواجو تحديات مختمفة نتيجة لعدد من المتغيرات العالمية والمحمية التي تتطمب توافر كوادر ذات
مستوى رفيع من حيث الكفاءة المينية ،والميارات الالزمة لتحديات المستقبل وتطمعاتو ،كما أن
التوجيات الحديثة لمتعميم العالي السعودي يتمثل في السعي لالرتقاء بالمجتمع ومؤسساتو إلى

مصاف الدول المتقدمة والمنتجة ،ويظير ذلك في رسم خطط التنمية وتجديدىا باستمرار ،وبناء
استراتيجيات حديثة مواكبة لذلك ،والسعي بالمجتمع نحو تحقيق الرؤية الوطنية ٖٕٓٓ ،والتحول
الوطني الكامل نحو أىداف ىذه الرؤية والتي تعول عمى ما تنتجو الجامعات من قوى بشرية
مؤىمة ومعدة إعداداً جيداً لمواكبة التحوالت والتحديات في العالم المعاصر.
وقد أظيرت نتائج دراسة عبد الحافظ (ٖٕٔٓم) والتي ىدفت لوضع تصور مقترح
لتطوير إدارة األنشطة الطالبية بجامعة المنصورة ،بما يحقق المواءمة بين مخرجات التعميم
الجامعي ومتطمبات سوق العمل ،أن واقع تحقيق األنشطة لممواءمة بين مخرجات التعميم
الجامعي ومتطمبات سوق العمل بدرجة متوسطة ،كما كشفت النتائج عن موافقة أغمب أفراد

العينة بدرجة عالية عمى اآلليات المقترحة لتطوير إدارة األنشطة لممواءمة بين مخرجات التعميم
الجامعي ومتطمبات سوق العمل ،بما يحقق المواءمة مع متطمبات سوق العمل يرتكز عمى
تطوير الييكل والبنية التنظيمية لألنشطة ،وتطوير عمميات تخطيط األنشطة الطالبية
وتنفيذىا وتقييميا.

بينما أكدت نتائج دراسة جوت ( (Gut, 2011عمى أىمية دمج ميارات القرن الحادي
والعشرين داخل المحتوى التعميمي ،وقدمت نماذج من دروس تعميمية مدمج بيا ميارات القرن
الحادي والعشرين ،وعرضت توصيات ومصادر لممعممين يمكنيم استخداميا لدمج تمك الميارات

في محتوى الدروس ،وتتضمن :الوعي العالمي والثقافة االقتصادية والمالية والتجارية ،األعمال
الحرة ،الثقافة المدنية ،والصحة (التعمم وميارات التفكير) ويتضمن :التفكير الناقد وحل
المشكالت ،االتصال والتعاون ،االبتكار واإلبداع( ،وسائل اإلعالم وميارات تكنولوجيا
المعمومات) وتتضمن :الثقافة المعموماتية واإلعالمية ،وثقافة تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت،
(ميارات حياتية وميارات مينية) وتتضمن :المرونة والقدرة عمى التكيف ،والمبادرة والتوجيو
الذاتي ،والتفاعل االجتماعي عبر الثقافات ،واإلنتاجية والمساءلة ،والقيادة والمسؤولية.
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وبشكل عام أصبح ىناك ضرورة ممحة إلى تبني أنماط جديدة في مجال التعميم الجامعي

تفي بالطمب المتزايد عميو بتكمفة أقل وانتاجية أعمى ومرونة أكثر وتجاوب أفضل مع المتغيرات
المحمية واإلقميمية والعالمية( .الموجيٕٓٔٗ ،م)

وأظيرت نتائج دراسة العتيبي (ٕٓٔٓم) والتي ىدفت إلى وصف وتحميل مشكمة عدم

التوافق بين مخرجات التعميم الجامعي بالمممكة واحتياجات سوق العمل والتعرف عمى متطمبات
قطاع األعمال من مؤسسات التعميم العالي ،أن ىناك نقصاً في عدد المشتغمين في الوظائف
التي تحتاج لتأىيل عممي ،وينذر بالحاجة لمعمالة األجنبية ويوصل لحالة عدم المالءمة ،كما

كشفت الزيارات الميدانية إلى أن ىناك عوامل محددة لتوظيف خريجي التعميم العالي وىي عوامل
أكاديمية تتمخص في إجادة المغة اإلنجميزية ،ومستوى التحصيل الجيد والتمكن من استخدام

الحاسب اآللي وعوامل مينية تتمثل باالنضباط وااللتزام والطموح واالستفادة من األنشطة

الالمنيجية وغير ذلك.

وىدفت دراسة التوبي والفاعوري (ٕٓٔٙم) إلى تحديد دور مؤسسات التعميم العالي

في سمطنة ُعمان في إكساب خريجييا ميارات ومعارف القرن الواحد والعشرين ،وقد أشارت
نتائج الدراسة الحالية إلى أن أكبر دور لمؤسسات التعميم العالي في إكساب خريجييا ميارات

ومعارف القرن الواحد والعشرين كان في الميارات الحياتية والوظيفية ،يميو ميارات تكنولوجيا

المعمومات واإلعالم.

وىدفت دراسة العوفي (ٕٓٔٙم) إلى التركيز عمى أىمية تحسين مخرجات التعميم العالي

بإكسابيا الميارات التخصصية المناسبة ،وصقل خبراتيا العممية لتوائم حاجات سوق العمل
العماني المعاصر ،وخمصت الدراسة إلى أن معظم البمدان العربية والنامية تعاني من ضعف
المواءمة بين مخرجات التعميم العالي وحاجات سوق العمل السيما في مجال تدني مستوى

تمك المخرجات وعدم امتالكيا الميارات الفنية الالزمة لمتعامل مع الوظائف الجديدة ،ولتحسين

ىذه المخرجات البد من اطالعيا عمى مستجدات المعرفة في مجال التخصص واكسابيا
الميارات والقدرات الفنية عالية الجودة وصقل خبراتيا العممية ،كما أوصت بضرورة المراجعة
الدورية والمستمرة لمنظومة المنياج والمحتوى التعميمي واألنشطة التعميمية بالتعميم العالي

وضرورة التركيز عمى التدريب الميداني وأساليب التعمم الذاتي وتدريبيم عمى اكتساب الميارات

والقيم اإليجابية.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كما جاء في توصيات المؤتمر الدولي لتقويم التعميم ٕٓٔٛم "ميارات المستقبل  -تنميتيا
وتقويميا" أىمية بناء وتصميم إطار وطني مرن لميارات المستقبل يراعي احتياجات القطاعات
االقتصادية وابراز الميارات ذات القيمة المضافة لمعمل في بيئات قطاع األعمال التي تتصف
بالتحوالت والتغيرات المتسارعة ،كما أوصى بالتأكيد عمى أىمية دمج ميارات المستقبل في
المناىج الدراسية لمتعميم العام والجامعي من أجل تعميم يييئ الجيل الجديد لوظائف المستقبل،
وأوصى بالعمل عمى بناء أساسيات وآليات واستراتيجيات تحفز مؤسسات التعميم والتدريب عمى
تبني مبادرات وبرامج تنمي رأس المال البشري وترفع من درجة تنافسية الموارد البشرية الوطنية
لتسيم بفاعمية في رؤية المممكة ٖٕٓٓ ،كما أوصى بتحفيز المعممين وأساتذة الجامعات
والمدارس باتجاه تنمية الميارات والتنافسية في ىذا الجانب ( .مجمة قياسٔٗٗٓ ،ىـ)
وفي إطار سعي الدولة المتالك مقومات التنمية وتطوير مواردىا البشرية من أبناء الوطن
لمواكبة رؤيتيا في ٖٕٓٓ؛ فإنو يمكن تحديد مشكمة الدراسة في تفعيل أدوار الجامعات السعودية
في تنمية ميارات المستقبل.

أىداف الدراسة

تيدف ىذه الدراسة إلى ما يمي:
 تحديد المتطمبات الالزمة لتنمية ميارات المستقبل في الجامعات السعودية في وظائفالجامعة الثالث (البحث العممي ،التدريس ،خدمة المجتمع).

أىمية الدراسة

 الجانب النظري:
ٔ -تكتسب ىذه الدراسة أىميتيا النظرية من أىمية موضوعيا الذي ينسجم مع أىداف رؤية
ٖٕٓٓ والمتمثمة في تأىيل الموارد البشرية الوطنية واالستثمار في التعميم والتدريب وتزويد
الشباب بالمعارف والميارات الالزمة لوظائف المستقبل.
 -2ندرة الدراسات  -حسب عمم الباحث  -التي تناولت تنمية ميارات المستقبل في الجامعات
السعودية.
الجانب التطبيقي:
ٔ -تساىم ىذه الدراسة في التعرف عمى واقع أدوار الجامعات السعودية في تنمية ميارات
المستقبل والمتطمبات الالزمة لقيام الجامعات السعودية بيذه األدوار.
ٕ -تساىم ىذه الدراسة في تطوير أداء الجامعات السعودية في مساىمتيا في تنمية الموارد
البشرية الوطنية واعدادىا وتدريبيا وفق رؤية المممكة ٖٕٓٓ ،وبالتالي تحسين منظومة
التعميم العالي في المممكة ومواكبتيا لمتطمبات المستقبل وتطمعاتو.
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أسئمة الدراسة
ٔ -ما المتطمبات التي تحتاجيا الجامعات السعودية لمقيام بأدوارىا في تنمية ميارات المستقبل
(في وظيفة البحث العممي)؟
ٕ -ما المتطمبات التي تحتاجيا الجامعات السعودية لمقيام بأدوارىا في تنمية ميارات المستقبل
(في وظيفة التدريس)؟
ٖ -ما المتطمبات التي تحتاجيا الجامعات السعودية لمقيام بأدوارىا في تنمية ميارات المستقبل
(في وظيفة خدمة المجتمع)؟

مصطمحات الدراسة
ميارات المستقبل  Future skillsعرفيا (الناجمٕٕٓٔ ،م) بأنيا" :الميارات التي تمكن

صاحبيا من التعامل والتفاعل مع تطورات الحياة في القرن الحادي والعشرين ،كميارة تحمل

المسؤولية الفردية ،والجماعية ،والتكيف مع المتغيرات ،والمرونة واإلبداع واالبتكار ،ونحو ذلك".

ويمكن لمباحث أن يعرفيا إجرائياً بأنيا :المتطمبات المعرفية والميارية الالزمة في طالب
الجامعات السعودية  ،وىي تمك الميارات التي تمبي حاجات المتعممين في مواجية حياتيم

ومتطمبات المستقبل ،كميارات التفكير الناقد وحل المشكالت ،وميارة اتخاذ القرار والثقة بالنفس

واحترام الذات ،وميارة التأقمم وادارة المشاعر ،وميارات اإلبداع واالبتكار ،وميارات االتصال

والتفاوض ،وميارات التعامل مع اآلخرين ،وميارات التعاون ،وميارات التعمم المستمر والتعمم
الذاتي وغيرىا من الميارات التي يتطمبيا المستقبل ،والتوجيات الحديثة لمتعميم السعودي المواكبة

لمتطمعات المستقبمية لرؤية المممكة ٖٕٓٓ.

اإلطار النظري
يعد عصرنا الحالي عصر المعرفة والمنافسة االقتصادية بين الدول ،والحاجة إلى
عاممين يمتمكون ميارات تمكنيم من العمل والحياة ،واالعتماد في التواصل مع اآلخرين عمى
التقنيات الحديثة ،والى امتالك ميارات لحل المشكالت بطرق إبداعية ،كما يتطمب ىذا العصر
من مؤسسات التعميم ،تزويد الطالب بالميارات التي يحتاجونيا في الحياة والعمل  ،وىذا ما يجب
أن يركز إليو التعميم في المممكة العربية السعودية لتحقيق رؤية ٖٕٓٓ ،وضرورة المواءمة بين
مخرجات المنظومة التعميمية واحتياجات سوق العمل ،باإلضافة إلى تزويد الطالب بالمعارف
والميارات الالزمة لوظائف المستقبل.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأصبح «مستقبل العمل والتعميم» حديث العالم ،مع التغيرات التقنية الحديثة كالثورة
الصناعية الرابعة وموجة األتمتة ،وكان أيضاً محو اًر أساسياً في جدول أعمال مجموعة العشرين
التي انعقدت في اليابان ،وستستضيفيا المممكة العربية السعودية عام ٕٕٓٓم ،وقد قام الذراع
البحثي لمجموعة العشرين ( )Think20/T20بمناقشة كيفية مواجية التحديات التي تواجو األفراد
والشركات والحكومات في العصر الرقمي( .خياط ويامادإٜٓٓ ،م)
ِّ
يمة التي يحتاجيا الفرد لمتعامل مع بيئتو العممية
الم ِّ
وتُمثل الميارات أحد العناصر ُ
المعرفي ،حيث
خاصةً في ىذا العصر الذي يتِّسم بالثورة التكنولوجيَّة واالنفجار
واإلنسانية،
َّ
ِّ

المستحدثات وبناء وتنمية الميارات ضرورةً ُممحَّة لمقدرة
تُكسب األفراد التواؤم والتوافق مع ىذه ُ
عمى بناء وادارة العالقات االجتماعيَّة ،وادارة عالقات العمل بصورة فعَّالة ،كما َّ
أن توافر تمك
الميارات وفعالية استخداميا ِّ
تمكن من رفع ُمستويات أدائيم ،وتُ ِّ
جنبيم حدوث الصراعات ،أو إن
ِّ
نيم من حمِّيا بصورة فعَّالة وايجابيَّة( .الشرقاويٕٓٓ٘ ،م)
حدثت تمك َ
المجتمع ْين المحمي والعالمي ،أصبح تحديد
وفي ظل التغيرات المستمرة التي تط أر عمى
َ
أساسياً؛ بغية الوصول إلى فرد قادر عمى التعامل مع
ميارات المستقبل المطموبة لممتعمم أم اًر
ّ
متطمبات المراحل الالحقة ،حيث تعد ميارات المستقبل منطمقاً إلعداد أفراد متمكنين من الميارات
األكاديمية والحياتية الداعمة ،وقادرين عمى التأقمم والمنافسة ومواجية التحديات.

ميارات المستقبل

يشير أبو حطب ،وصادق ( )ٖٖٓ ،ٜٜٔٙأن المقصود بالميارة " عدة معان مرتبطة
منيا :خصائص النشاط المعقد الذي يتطمب فترة من التدريب المقصود ،والممارسة المنظمة،
بحيث يؤدى بطريقة مالئمة ،وعادة ما يكون ليذا النشاط وظيفة مفيدة ،كما أن من معاني الميارة
أيضا الكفاءة والجودة في األداء ،وسواء استخدم المصطمح بيذا المعنى أو ذاك ،فإن الميارة تدل
عمى السموك المتَعمم أو المكتسب الذي يتوافر لو شرطان جوىريان ،أوليما :أن يكون موجياً نحو
إحراز ىدف أو غرض معين ،وثانييما :أن يكون منظماً بحيث يؤدي إلى إحراز اليدف في
أقصر وقت ممكن ،وىذا السموك المتعمم يجب أن يتوافر فيو خصائص السموك الماىر.

كما تُعرف سينثيا ( )Cynthia, 2015, 3ميارات المستقبل بأنيا" :الكفاءات والميارات
األساسية لمنجاح في العمل والحياة ،وتشمل ميارات االتصال والتعاون والتفكير الناقد واإلبداع،
حيث إِن تحديات المستقبل سوف تتطمب مجموعة واسعة من الميارات األساسية،

والميارات االجتماعية ،والميارات الثقافية ،والكفاءات ،وفيم القوى االقتصادية والسياسية التي
تؤثر عمى المجتمعات".
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وتُعرفيا معوض (ٕ٘ٔٓ )ٔٓ ،بأنيا" :تمك الميارات التي يحتاج المتعممون إلى إتقانيا
وتنميتيا لتحقيق أىدافيم ،وتشمل ميارات :التفكير اإلبداعي ،والتفكير الناقد ،وحل المشكالت

وأيضاً ميارات التواصل والتعاون ،والوعي العالمي ،والتوجو الذاتي ،والعمل الجماعي ،وميارات
ما وراء المعرفة ،أي أن ميارات القرن الحادي والعشرين تعني مقدرة الفرد عمى أداء الميام وحل
المشكالت التي تواجيو من أجل تحقيق التنمية البشرية ،مثل :القدرة عمى التواصل بشكل فاعل،

وكفاءة تعتمد عمى المعارف وميارات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت".

دور الجامعات السعودية في تنمية ميارات المستقبل

يشيد العصر الحالي اىتماماً متزايداً بقضايا التعميم الجامعي ،نظ اًر ألىميتو في بناء
المجتمعات وتطويرىا ،فالتعميم ىو أحد المحركات األساسية لمتنمية ومصادر المعارف ،إذ يعتبر
األداة الفعالة لنقل الخبرة الثقافية والتقنية التي أنتجتيا اإلنسانية عبر التاريخ الطويل ،خاصة في

مجال تكنولوجيا اإلعالم واالتصال ،ىذا وقد مثل قطاع التعميم العالي بتنوع نشاطاتو ومخرجاتو،

وباعتباره منبر ومنبع الموارد البشرية الخالقة لسوق العمل من جية ،ومن جية أخرى ش ّكل قدرة
كبيرة عمى مواكبة متغيرات الحياة المختمفة سواء الثقافية أو االجتماعية.

وتضـع مؤسسات التعميم العالي في المممكة نصـب عينييـا مواجيـة التحديـات التـي

تواجييا ،والمشـاركة فـي تحقيـق أىـداف الدولـة وتوجياتيـا التنمويـة ،عبـر خططيـا االستراتيجية،

التـي تمثميـا رؤيـة المممكـة ٖٕٓٓ ،واالستراتيجية الوطنيـة لمتحـول إلــى مجتمــع المعرفــة،

واال قتصاد القائــم عمــى المعرفــة ،وخطــة التنميــة التاســعة ،وخطــة آفــاق لمتعميــم العالــي ،والتــي مــن
أىميــا تييئــة الخريجيــن لمجتمــع المعرفــة ،والمشــاركة بقــوة فــي بنــاء اقتصــاد المعرفــة ،الــذي

يعنــي امتالكنا قــدرات أعمــى ،واإلفادة م ـن الخب ـرات الداخميــة ،والخب ـرات المتراكمــة لــكل مــا

حولنــا( .معرض التعميمٕٓٔٚ ،م)

وال تُستثنى المممكة العربية السعودية من ىذا التحول االقتصادي العالمي ،الذي من
سي َؤثّر عمى مبادرات التنمية في المممكة بعد انتياء الطفرة النفطية الثانية،
المرجح أنو ُ
ومع رؤية ٖٕٓٓ التي تيدف إلى التخفيف من اعتماد البالد عمى النفط ،لذا فإن توفير فرص
عمل لمشباب خارج القطاع العام ،يعتبر من أىم األولويات حيث أن غالبية المواطنين والذي

يبمغ تعدادىم ٕٔ مميون مواطن ،ىم من الشباب ،وأكثر من سبعة ماليين منيم في مراحل
التعميم المختمفة حالياً ،األمر الذي سيتطمّب تزويد ىؤالء الشباب بميارات مستقبمية.
(الييئة العامة لإلحصاءٕٜٓٔ ،م)
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وانطالقاً مــن المســتجدات التــي فرضتيــا منطمقــات رؤيــة المممكــة ٖٕٓٓ ،والتــي تصبــو
إلــى بنــاء مجتمــع حيــوي واقتصـاد مزدىـر ووطـن طمـوح ،فإن منطمق التفكير في تقميص الفجوة
التي تفصل بيننا وبين العالم المتقدم خاصـة في مجال المعمومات ،ىو االستثمار في ميدان
التعميم ،لما يقدمو مـن مسـاىمات ارئـدة وفاعمة في تنمية وتوظيف المعارف والتقنيات ،وفي
تشكيل مسار التنمية والتحديث عمى مختمف المستويات ،من تقنية وعممية واقتصادية واجتماعية،
حيث أصـبح التعمـيم مـع الثورات المعرفية والتكنولوجية ضرورة من ضرورات تكوين واعداد
القـوى البشـرية.
وقد حقق التعميم العالي في المممكة العربية السعودية قفزات نوعية وكمية استرعت
انتباه الميتمين بشؤون التعميم العالي في مختمف دول العالم ،وأدخمت و ازرة التعميم
تغييرات جذرية لموصول إلى ىيكمة جديدة لمجامعات في المممكة ،بحيث تتناسب مع
توجيات سوق العمل السعودي والعالمي ،عبر مجموعة من البرامج واإلجراءات والخطط
(القصيرة ،والمتوسطة ،والطويمة المدى) لتشمل عدداً من المحاور أبرزىا :القبول ،واالستيعاب،
والمواءمة ،والجودة ،والتمويل ،والبحث العممي ،واالبتعاث ،وأخي اًر التخطيط االستراتيجي.
(موقع و ازرة التعميمٕٓٔٚ ،م)
وقد تحددت أىداف رؤية المممكة العربية السعودية ٖٕٓٓ لمتعميم العالي حسب
(وثيقة رؤية المممكة ٖٕٓٓم) في النقاط التالية:


االستثمار في التعميم ،وتزويد الطالب بالمعارف والميارات الالزمة لوظائف المستقبل ،من
مراحل التعميم المبكرة.



وصول خمس جامعات سعودية عمى األقل لتكون من أفضل ٕٓٓ جامعة دولية.



بدء من المراحل المتقدمة.
إنشاء قاعدة بيانات شاممة ،لرصد المسيرة الدراسية لمطالب ً



سد الفجوة بين مخرجات التعميم العالي ومتطمبات سوق العمل.



توجيو الطالب نحو الخيارات الوظيفية والمينية المناسبة.



إتاحة الفرصة إلعادة تأىيل الطالب ،والمرونة في التنقل بين مختمف المسارات التعميمية.



التوسع في التدريب الميني لدفع عجمة التنمية االقتصادية.



التركيز عمى فرص االبتعاث في التخصصات النوعية في الجامعات العالمية المرموقة.



تمكين الطالب من إحراز نتائج متقدمة مقارنة بمتوسط النتائج الدولية.
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وتشير خياط ويامادا (ٕٜٓٔم) إلى أن الجامعــات تتجو إلــى تعزيــز دورىــا فــي المجــال
البحثــي ،بوصفـو المحـرك لالبتكار والنمـو ،لـذا ركـزت عمـى المشـاريع البحثيــة التــي تســيم فــي
حــل المشكالت المحميــة ،واإلقميمية ،والعالميــة ،بمــا يحقــق الشـ ـراكة المجتمعيــة الفاعمــة ،مــع
دعــم التميــز فــي األبحاث واالبتكار؛ لتكــون قـادرة عمـى اإلسيام بشـكل إيجابـي فـي األولويات
البحثيـة الوطنيــة.
كما حرصــت الجامعــات عمــى اســتخدام تقنيات اإلدارة فالطالب يحتاج إلى اكتساب
ميارات عديدة لمساعدتو عمى مواصمة التقدم واإلبداع في مسيرتو التعميمية ،وتأتي ميارات حل

المشكالت عمى رأس تمك الميارات التي تسعى النظم التعميمية إلى تنميتيا لدى الطالب ،نظ اًر
لدورىا الكبير في مساعدة الطالب عمى التالؤم مع النظم التعميمية الحديثة والتي تعتمد في
األساس عمى مجيود الطالب ونشاطو الدراسي( .المطرفيٕٓٔٗ ،م)
وتشير جمال الدين (ٕٔٔٓم) إلى وجود مجموعة من التغيرات والتحوالت التي ال يمكن
تجاىميا عند الحديث عن دور الجامعات في تنمية ميارات المستقبل منيا:
ٔ -ازدياد عدد أعضاء ىيئة التدريس بشكل واضح ويكونوا أكثر تنوع ًا محمياً وعالمياً.
ٕ -تنوع الجامعات في القرن الواحد والعشرين ،فمنيا الجامعات التقميدية ،والجامعات
ٖ-
ٗ-
٘-

-ٙ

االفتراضية ،والجامعات التي تجمع بين الشكمين معاً.
أصبحت مؤسسات التعميم العالي أكثر فردية ،فالطمبة ىم من يحددون البرامج التعميمية،
وليس المؤسسات.
أصبح تركيز التعميم في الجامعات عمى التعمم أكثر من التدريس.
أصبح التركيز عمى ثالث جوانب رئيسية في الجامعات وىي :التدريس والبحث
وخدمة المجتمع ،ولم يعد فقط التركيز عمى التدريس كوظيفة أساسية مربحة مقارنة
بالبحث والخدمة.
لم يعد لمدرجة العممية نفس األىمية التي كانت موجودة في السابق ،فقد أصبح المعيار ىو
ما يممكو عضو ىيئة التدريس من ميارات وكفاءات حقيقية وليس مجرد درجة عممية.

لذا تعمل العديد من المنظمات والمؤسسات التي تعنى بالتعميم عمى إعداد أفضل
لخريجييا لكي يكونوا جاىزين لمعمل في ىذه العالم المتطور ،وذلك من خالل تضمين المحتوى
األكاديمي العديد من الميارات الالزمة مثل :ميارات التفكير الناقد ،التواصل ،ومحو األمية

التكنولوجية ،والتعاون ،والتي يجب اكتسابيا لكي ينجح الخريج في الحياة الوظيفية؛ وبالتالي
ضمان المشاركة واإلنجاز والقدرة عمى المنافسة في مجتمعنا العالمي)Miller, 2009( .
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متطمبات تنمية ميارات المستقبل في الجامعات
لقد اختمف دور الجامعة في طبيعتو ومحتواه ،عمى أساس أنيا المؤسسة األكثر تطو اًر
وتأثي اًر في حياة المجتمعات ،باختالف العصور والمجتمعات ،فقد أصبحت الجامعات ضرورة
أساسية من ضرورات حياة المجتمعات وتطورىا في العصر الحديث ،فالجامعات في العصور
الحديثة قد تبدلت من جامعات يكاد ينحصر ىدفيا في تخريج المختصين في بعض فروع
المعرفة اإلنسانية ،إلى جامعات تعنى بمطالب وحاجات مجتمعاتيا االقتصادية واالجتماعية،
وتحاول أن تفي بيا من خالل ما تعده من العناصر البشرية ،لكي تأخذ الدور الريادي في
التغيرات السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي تحدث في المجتمع( .النويييٕٓٔٗ ،م)
ولكى يقوم التعميم الجامعي بوظائفو وأدواره ،بما يمبي احتياجات المجتمع ويحقق
فعالة ،تسيم في إيجاد الحمول العممية
طموحات أفراده ،فإنو البد أن يخضع لعممية تخطيط ّ
والعممية لممشكالت العديدة التي يعاني منيا التعميم الجامعي بصفة خاصة والمجتمع عموماً،
وكذلك زيادة الكفاءة الداخمية والخارجية لمجامعات ،وتحسين مخرجاتيا كماً وكيفاً ،وغير ذلك من
فوائد يمكن جنييا من التخطيط التربوي الناجح ،والذي ينطوي عمى نظرة لممستقبل تستيدف
التنبؤ باحتياجات المجتمع من المخرجات التعميمية ،ىذا باإلضافة إلى مفيوم العمل اإليجابي
لتحقيق احتياجات المستقبل من خالل تدبير وتجنيد الموارد المتاحة والممكنة( .شمبيٕٓٔ٘ ،م)
ولمجامعة دور محوري في التنمية االقتصادية واالجتماعية ،ولمقيام بيذا الدور البد أن
تكون الظروف مناسبة لألفراد والمؤسسات العاممة بالمجتمع ،لالستفادة من كافة اإلمكانات
المادية والبشرية والعممية والصحية والرياضية بالجامعة ،لتنمية مياراتيم حتى يمكنيم متابعة
التقدم المذىل والسريع في التقنيات واالبتكارات الحديثة ،كما أن الجامعة كمؤسسة تعميمية عمييا
إعداد طالبيا في ضوء المعايير المحمية والعالمية ،بما يحقق طموحات طالبيا الحاضرة
والمستقبمية واحتياجات سوق العمل.
وتشير دراسة ميمر( )Miller, 2009إلى بعض المقترحات والتوصيات التي تستطيع
الجامعات من خالل تنفيذىا ،أن تدمج وتضمن ميارات ومعارف القرن الواحد والعشرين في
برامجيا ،من خالل تشكيل فريق قيادي يميد لمثل ىذا الدمج ،حيث تشكل الجامعة فريقاً قيادياً
ميمتو تمييد الطريق وتذليل العقبات وتوفير السبل أمام التعميم والتدريس ،الذي يتناسب مع القرن
الواحد والعشرين ،آخذاً بعين االعتبار مخرجات التعمم األكثر أىمية ،والتغييرات الالزمة
والضرورية في البرامج ،لتحقيق ىذه المخرجات ،واعتماد تدريس ميارات المستقبل كمعيار ومحك
في تعيين أعضاء ىيئة التدريس الجدد.
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ومن الجدير بالذكر أنو وبسبب طبيعة التخصصات المتعددة والمتداخمة في مؤسسات
التعميم العالي ،فإن تنفيذ ودمج ميارات المستقبل يكون ناجحاً بشكل كبير خاصة إذا تم اعتماده
كجزء من عممية التحول والتطوير الشامل في الجامعة.
بينما يعتبر ىاموند ( )Hammond, 2006أن إعادة تصميم البرامج من الخطوات
الميمة والضرورية لتحقيق دمج ميارات المستقبل فييا ،ولتحقيق متطمبات االعتماد األكاديمي
وطنياً ودولياً ،حيث أن ىناك إجماع عمى ضرورة إعادة النظر بشكل مستمر بمدى اتساق
البرامج مع متطمبات وحاجات السوق المحمي ودرجة تماسكو ،ومدى توفر مناىج وبرامج قوية
متعددة التخصصات ،ووجود تركيز واىتمام بالجوانب التطبيقية لممعارف النظرية عمى نطاق
واسع ،وعالقة الجامعة بالمؤسسات التعميمية األخرى كالمدارس (التشاركية) ،ومدى اعتماد
المعايير المينية أثناء تقييم األداء.
ويذكر التوبي والفاعوري (ٕٓٔٙم) أنو يتعين عمى الجامعات تعديل وتطوير مناىج
التدريس ،بحيث يتم تنقيحيا بميارات التفكير واالبتكار ،وميارات استخدام التكنولوجيا ،وميارات
الحياة الوظيفية ،مما يجعل المناىج أكثر فاعمية وأكثر فائدة لوظائف المستقبل ،إذ أن التعميم
الحقيقي يقوم عمى مبدأ أن الطالب يبنى ليكون متعمماً ،يسأل ويستفسر ويحصل عمى تغذية
راجعة ،لكي يتعمم كيفية حل المشكالت المعقدة ،بمعنى أن التعميم من أجل التعمم واكساب الطمبة
ميارات االستفسار والتساؤل ذات الصمة بالموضوع ،والتي تساىم في اكسابيم المعرفة األساسية،
والمعرفة المتعمقة باألفكار ذات المستوى العالي في مختمف التخصصات.
كما أنو من الضروري دمج استراتيجيات وتقنيات تعميمية مبتكرة وحديثة ،تم إثبات
فعاليتيا داخل ىذه البرامج ،وذلك من خالل األخذ بعين االعتبار ما يمي :العمل عمى مبدأ
التدريس من أجل الفيم ،كما يجب أن تكون ميارات التفكير الناقد وميارات حل المشكالت،
والميارات التكنولوجية مخرجات طبيعية داخل القاعة الدراسية ،ومن جانب آخر ضرورة تفعيل
التطبيق العممي ،حيث ىناك إجماع عمى ضرورة إعطاء الفرصة الكافية لمطمبة لممارسة
المعارف النظرية التي تعمموىا ،والعمل عمى تشكيل مجتمعات تعمم عن طريق شبكة االنترنت،
يتم من خالليا تبادل الخبرات ووجيات النظر المتعمقة بأفضل أساليب واستراتيجيات التدريس
التي تساىم في تحقيق ميارات المستقبل)P21, 2008( .
بينما يشير اليم وآخرون ( )Lim et al, 2010إلى ضرورة إعادة النظر بالقياس والتقييم
لمطمبة ،إذ أن عمميات التقييم التي تجرى حالياً تركز عمى نقاط القوة والضعف لدى الطمبة،
والمعتمدة في أغمب األحيان عمى التذكر ،وال تقيس القدرة عمى التفكير وحل المشكالت ،أو
تحميل الميام المعقدة ،أي بكممات أخرى ال يقيس التقييم الحالي ميارات المستقبل ،وبالتالي ىناك
فجوة كبيرة بين ما يعرف الطمبة فعالً ،وما نحن بحاجة إليو في سوق العمل الحالي ،المميء
بالتحديات والتغيرات ،فاالختبارات الحالية لم تصمم لقياس مدى تطبيق الطمبة لممعارف في
األوضاع الجديدة أو مدى استخدام التكنولوجيا لحل المشكالت.
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إن تنمية ميارات المستقبل لطمبة الجامعات تستمزم عممية اإلصالح الشامل ،والتي ال

يمكن أن تتم دون إعادة النظر في بيئات التعمم ،أي إعادة النظر بكل ما يتعمق بالسياسات

واالستراتيجيات والعممية التعميمية ،وىو ما يعد الخطوة األولى نحو خمق بيئة من شأنيا

تعزيز ودعم ميارات المستقبل ،وىنا يمكن لمجامعات وضع تصور ورؤية لبيئة التعمم ،فبالرغم

من أىمية البنية التحتية والمباني ،إال أن األىم ىو مدى دعميا الستخدام التقنيات الحديثة

ودعم التعمم في الفصول العادية واالفتراضية ،وىل تعطي الطمبة الفرصة لمتواصل مع

المتعممين اآلخرين في أنحاء العالم ومناقشة األفكار المتعمقة بالمحتوى والمقررات الدراسية.

()Wiggins, 2005

ويرى التوبي والفواعير (ٕٓٔٚم) أن إكساب الجامعات لطالبيا ميارات المستقبل،

لتحقيق مخرجات تعميمية جيدة يتم من خالل ما يمي:

 مواكبة التكنولوجيا الحديثة ،واستخداميا وتطويعيا لخدمة المحتوى األكاديمي وطرقالتدريس ،واالستفادة منيا في تحقيق االحتياجات التعميمية الخاصة.

 مواكبة طرق التدريس الحديثة التي تتوافق مع المعايير التي تيدف إلى تجسيد وتضمينميارات ومعارف القرن الواحد والعشرين.

 تحقيق التوازن االستراتيجي بين التعميم والتدريس المباشر وطرق التدريس المعتمدة عمىالمشروع.

 استخدام استراتيجيات تقييم متعددة ،لتقييم أداء الطمبة وتنوع التدريس ،كاستخدام التقويمالتكويني أو البنائي المستمر ،والتقويم المعتمد عمى المنيج ،والتقويم باستخدام سجالت

األداء.

 استخدام مجموعة متعددة من االستراتيجيات تم ّكن من تعميم الطمبة عمى اختالف قدراتيم.كما أن عمى مؤسسات التعميم العالي أن تعدل في سياساتيا ،وأن توائم برامجيا بما

يتناسب مع الرؤية الجديدة لميارات المستقبل ،وتطوير فيم متكامل لمعالقة بين التكنولوجيا

واألساليب التربوية والمواد الدراسية.

وقد ركزت رؤية المممكة ٖٕٓٓ فيما يتعمق بالتعميم العالي عمى المجاالت الرئيسة

الثالث التالية:
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إعادة النظر في التخصصات الجامعية الحالية ،وتطويعيا مستقبالً لتتوافق مع احتياجات
سوق العمل ،إما عن طريق التوسع في تخصصات معينة ،أو إغالق مسارات تعميمية قد
ال تخدم الرؤية المستقبمية لممممكة.



التركيز عمى جودة التعميم الجامعي المقدم من خالل بناء شراكات استراتيجية مع الجامعات
العالمية ،ومراقبة جودة المخرجات التعميمية ،وأن تكون خمس من الجامعات السعودية
ضمن أفضل ٕٓٓ جامعة عالمية.



التأىيل والتدريب المتقدم لعضو ىيئة التدريس ،ليتمكن من التفاعل مع التغييرات المستقبمية
التي تتطمع إلييا رؤية المممكة ،فيما يتعمق بالتعميم الجامعي( .وثيقة رؤية المممكة ٖٕٓٓ،
ٕٓٔٙم)

ووفقاً لذلك فإن أىم متطمبات الجامعات لتنمية ميارات المستقبل تشتق من وظائف
الجامعة الثالث األساسية وىي( :التدريس ،البحث العممي ،خدمة المجتمع).

أوًًل :تميز التدريس:
يعد التدريس الجامعي عممية ذات طبيعة معقدة ،فيي تتأثر بعدد كبير من العوامل

المتداخمة والمرتبطة ببعضيا ،فمنيا ما يتعمق باألستاذ الجامعي من حيث إعداده عممياً وتربوياً،
وسمات شخصيتو وصالتو البينية مع الطالب ،ومنيا ما يتعمق بالطالب الجامعي من
حيث خصائصو الشخصية وامكاناتو واتجاىاتو واستعداداتو العممية واالجتماعية ،ومنيا ما
يتعمق بالمنيج والخطط الدراسية والبرامج ،من حيث طبيعتيا وأىدافيا ومحتواىا وتقويميا
ومتطمباتيا ،ىذا باإلضافة إلى الوسط الجامعي المحيط الذي يوفره الييكل اإلداري بالجامعة،
وىكذا تتفاعل ىذه العوامل معاً لتؤثر عمى نوعية وجودة التدريس الجامعي سمباً أو إيجاباً،
وبقدر توفر االتصال والتفاعل اإليجابي بين ىذه العوامل بقدر تحقيق جودة التدريس الجامعي ،
وأيضاً من أجل الوصول إلى تدريس عالي الجودة في الجامعات ،يتطمب ذلك برامج قوية

إلعداد الطالب وصقل مياراتيم ،وتتشارك جميع االستراتيجيات الجيدة لمتعميم والتعمم في
كون المتعمم محور العممية التعميمية ،والناشط في اكتساب المعمومات ،وليس مستقبالً فقط
لممعمومة ،والتدريب العممي عمى ممارسة األنشطة والميام التعميمية ،والمتابع لسموكو ومستواه،
والمطور ألدائو في ضوء نتائج التقويم الذاتي المستمر ،والمستمتع بالتعمم الذاتي والتعمم

التعاوني ،والباحث الدائم عن المعارف ،وحالل المشكالت ،ومتخذ الق اررات ،والمنتج لممعرفة
وليس ناقالً ليا ،والساعي لمزيد من اكتساب الميارات ،ميس اًر لعمميتي التعميم والتعمم ،ومحققاً
لمواصفات الخريج الجيد( .آل كاسيٕٓٔ٘ ،م)
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويتضح مما سبق أن وظيفة التدريس من أىم وظائف الجامعات ،والتي يقوم بيا األستاذ
الجامعي إلعداد الطالب وتأىيميم التأىيل العممي والعممي ،لكي يصبحوا أعضاء فاعمين
متميزين داخل مجتمعاتيم في ضوء تطورات العصر الحالي ومستجداتو ،وتمبية لمتطمباتو
المتغيرة ،ولذلك أصبح من الضروري تحديث طرق التدريس االعتيادية ،بحيث تتالءم مع
متطمبات العصر ،وتنمي ميارات الطالب لموصول بيم ألعمى درجات الكفاءة والفاعمية.

ثانيا :تميز البحث العممي:
ً
تعد الجامعة مؤسسة بحثية يتعمم فييا الطالب كما يتعمم فييا عضو ىيئة التدريس،
فالجامعة تعد الباحثين والفنيين الذين يعدون القاعدة العممية التي تقوم عمييا البحوث العممية
الفعالة واليادفة ،من خالل فرق بحثية تعمل ضمن استراتيجيات وخطط واضحة األىداف
والمعالم ،لمنيوض بقطاعات المجتمع المختمفة.
وبناء عمى ذلك فإن تميز وريادة الكثير من مؤسسات التعميم العالي اعتمدت عمى إجراء
األبحاث محددة األىداف ،التي تستوجب تفعيل آلية محددة لتنشيط البحث العممي المتواصل
والمتميز الذي يحقق األىداف المرجوة ،لتحقيق الريادة لمجامعة ،والتأكيد المستمر من إدارات
البحوث بالجامعات عمى أىمية تحقيق التميز والريادة من خالل االستغالل األمثل لطاقات
الباحثين عن طريق تحديد جماعات بحثية متخصصة ،حتى تتوافق مع األىداف المرسومة
لسياسة البحث العممي والحفاظ عمى تشكيل مجموعات بحثية ألطول فترة زمنية وتوفير
قاعدة البيانات لتيسير نقل وتبادل المعمومات مع نظرائيم في مؤسسات التعميم األخرى.
(أحمدٕٓٔٙ ،م)
وترى النوييي (ٕٗٔٓم) أن الجامعات تعتبر معقالً لمعمل والبحث العممي ،فيي التي

تربط العمم بالمجتمع وتنسق الجيود العممية ،بيدف تقدم المعرفة اإلنسانية ،من جية ولجعل العمم
في تنمية المجتمع ونيضتو من جية أخرى ،فتقوم الجامعات بدور ىام في تنمية المعرفة
وتطويرىا ،من خالل ما تقدم من بحوث تتناول مشكالت المجتمع المختمفة ،وما تصل إليو ىذه
البحوث من حمول عممية في مختمف التخصصات ،وميادين المعرفة المختمفة بيدف تطوير
المجتمع والنيوض بو إلى مستوى تكنولوجي واقتصادي وصحي وثقافي واجتماعي أفضل.
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وجدير بالذكر أن تميز النشاط البحثي لو التأثير األكبر في التصنيفات العالمية
لمجامعات وبناء السمعة الدولية والتي تعتبران مؤشران ىامان لتحقيق الميزة التنافسية لمجامعات،
وبالتالي تحقيق الرفاىية االجتماعية لممجتمع بأكممو ،من خالل تحويل نتائج األبحاث إلى
ابتكارات ومنتجات جديدة ذات قيمة مضافة ،وخدمات أكثر تمي اًز ،وبالتالي تحقيق التنمية

ككل.
االقتصادية لممجتمع ّ

ثالثًا :التميز في خدمة المجتمع:
يقــع عمــى عاتــق الجامعــة مســؤولية كبي ـرة تجــاه مجتمعيــا ،فالجامعــات يصفيــا بعــض
المت ابعيــن بأنيــا تعيــش بأبراجيــا العاجيــة بمعــزل عــن مجتمعيــا ومحيطيــا ،وذلــك منــذ ســنوات
عديــدة  ،فيــذا الوصــف مستخدم منــذ القــرن التاســع عشــر ،ليصــف الجــو الــذي يعيـش بـو
المفكـرون ،وىـم منخرطـون فـي التعميـم والبحـث ،ومنعزلـون عـن الجانـب العممـي والتطبيقـي فـي
الحيـاة اليوميـة والمجتمـع  ،ومـن ىنـا ظيـر مفيـوم جديـد لـدور الجامعـة فـي اكتسـاب المعـارف،
يتمحـور حـول المعرفـة بوصفيـا ميمـة فـي بمـورة وتكويـن منتجـات تخـدم المجتمــع والفــرد.
ونتيجة لتطورات العصر المعرفي التي فرضت ضرورة تفعيل الشراكة بين الجامعات
اء عمى المستوى المحمي أو العالمي انطالقاً من تحول الجامعات إلى
وغيرىا من المنظمات سو ً
مجتمعات لمتعمم منفتحة عمى المجتمع تؤثر فيو وتتأثر بو ظير تصور مختمفة لمشراكة  ،منيا
عمى مستوى الكميات ومنيا عمى مستوى الجامعات  ،من خالل إجراء البحوث البينية بين
الجامعة والمؤسسات ومنظمات المجتمع  ،أو تنفيذ مشروعات لصالح مؤسسات المجتمع
المختمفة اإلنتاجية والصناعية وتقديم االستشارات والقيام بعمميات التدريب من خالل برامج التعميم
المستمر التي تقدميا الجامعة ألفراد المجتمع لتجديد معموماتيم ومياراتيم بما يتناسب مع تطور
المين في مختمف المجاالت( .بتقوٕٓٔٔ ،م)
وفـي ضـوء مـا سـبق ،عقـدت و ازرة التعميـم ممثمة بوكالة الـو ازرة لمتخطيط والمعمومات ورشـة
عمـل بعنـوان (تعزيـز الوظيفـة الثالثـة فـي الجامعـات السـعوديةٕٖٓٔ ،م) ،بمشـاركة خبـراء
عالمييـن مـن أوروبـا وأمريـكا الشـمالية السـتعراض التجــارب والممارســات الناجحــة فـي الجامعــات
العالميـة ال ارئــدة فــي تطبيقــات الوظيفـة الثالثـة ،مـع الوقـوف عمـى واقـع الجامعـات السـعودية ،وذلـك
بيـدف نشـر مفيـوم الوظيفـة الثالثـة وتطبيقاتـو فييـا.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فالوظيفـة الثالثـة تقـوم عمـى تحديـد احتياجـات األفراد والمؤسسـات فـي المجتمع ،ووضع
البرامج واألنشطة التي تمبـي ىـذه االحتياجات ،مـن خالل مؤسسـات التعميـم العالـي مـن جامعـات
وكميـات مجتمـع ومعاىـد وم اركـز بحثيـة ،ومفيـوم ىـذه الوظيفـة يتبمـور فـي نشـاط تعميمـي يعمـل
عمـى جـذب األفراد مــن خــارج الجامعــة عبــر نشــر المعرفــة خــارج أس ـوارىا ،وذلــك بغيــة إحــداث
تغي ـرات سـموكية وتنمويـة فـي البيئـة المحيطـة بالجامعـة ووحدتيا اإلنتاجية واالجتماعية المختمفة ،
ولمقيـام بذلـك ينبغـي أن تقـوم الجامعـات بنشـر الفكـر العممـي الخـاص بالبيئـة األكاديمية واشـاعتو،
وتبصيـر الـرأي العـام حـول مـا يجـري فـي حقـل التعميـم مـن حيـث الفكـر والممارسة،
وفـي ىـذا الشـأن ينبغـي عمـى الجامعـات أن تقـوم بتقويم مؤسسـات المجتمـع وتقديم مقترحات
وحمـول لقضايـاه ومشكالتو ،وتقـدم بدائـل وتصـورات تقـوم بنشـر الفكـر التربـوي داخمـو.
(و ازرة التعميمٕٖٓٔ ،م)
وتشير العمري (ٕ٘ٔٓم) إلى أن الوظيفة الثالثة لمجامعات تقوم بتحديد احتياجات األفراد
والمؤسسات في المجتمع ،واقامة البرامج واألنشطة التي تفي بيذه االحتياجات ،ويتبمور مفيوم
ىذه الوظيفة في نشاط تعميمي ،يعمل عمى جذب األفراد من خارج الجامعة ،من خالل نشر
المعرفة خارج حدودىا ،وذلك بيدف إحداث تغيرات سموكية وتنموية في المجتمع المحيط
بالجامعة ،والقيام بنشر الفكر العممي الخاص بالبيئة األكاديمية ،وتوعية الرأي العام بدور حقل
التعميم من حيث الفكر والممارسة في تقويم مؤسسات المجتمع ومشكالتو ،وتقديم الحمول والبدائل
والتصورات لعالج تمك المشكالت.
ويشير التوبي والفاعوري (ٕٓٔٙم) إلى أن توثيق الشراكة بين الجامعة والمجتمع المحمي
خطوة في غاية األىمية لتطوير الطمبة ،وحتى يكون العمل مستداماً ،فإن العمل بروح الفريق
الواحد داخل البرنامج أو حتى داخل الجامعة أمر بالغ األىمية ،إال أن توثيق الشراكة بين برامج

إعداد الطمبة لميارات المستقبل والمجتمع الخارجي سيكون لو أثر أكبر وسيوسع الفائدة ،ومن
الفئات المستيدفة لتوثيق الشراكة معيم في المجتمع الخارجي -عمى سبيل الذكر ال الحصر-
قادة المجتمع ،رجال األعمال ،الجمعيات المينية ،المؤسسات والمنظمات التعميمية المحمية،
المعاىد والمدارس المينية ،التجار ،صانعو السياسة ،وأولياء األمور.

313

المجلذ  – 33العذد

السادس – يىنية

2021م

رررر

المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن من أقوى الشراكات ما يبنى منيا بروح من التعاون ،تستند ليس فقط عمى رؤية لمعمل
معاً ،وانما الرغبة األكيدة في التعاون ،وىذا النوع من الشراكة وخاصة ما يضم مجموعة واسعة
من أصحاب المصمحة ،يعد أرضية خصبة لالبتكار واإلبداع وتطوير التعميم والتعمم بما يتناسب
مع ميارات المستقبل.
وقد أعـادت اليـوم الجامعـات النظـر فـي دورىا فـي المجتمع ،وعالقتيا مــع مكوناتــو
المتنوعــة ،وىــذه العالقــة بيــن التعميــم العالــي والمجتمـع تمثـل ،بصـورة عامـة الوظيفـة
الثالثـة لمجامعــات.
ويشير تقرير الوظيفة الثالثة لو ازرة التعميم (ٖٕٔٓم) أن الوظيفـة الثالثـة عـادة مـا ينظر
إلييـا عمـى أنيـا مجموعـة وظائـف محـددة ،لتكـون بدورىـا متميـزة عـن البحـث والتعميـم في مجـال
التعميم العالـي ،وعالوة عمــى ذلــك ىــي مجموعة كبيرة ومتنوعة من النشـاطات ،التي تشـمل
اسـتخدام األجيال لممعرفـة واإلفادة منيـا ،وكذلـك اإلمكانات األخرى لمجامعـات فـي خـارج
البيئـة األكاديمية.

منيجية الدراسة واجراءاتيا
منيج الدراسة:
اعتمد الباحث في دراستو المنيج المختمط  Mixed Designوالغرض منو جمع بيانات
كمية وكيفية معاً ،وتكمن قوة ىذا التصميم في أنو يجمع بين مزايا كل من طريقتي جمع
أن البيانات الكيفية
البيانات ،فالبيانات الكمية تساعد عمى تحديد المواقف والتقييم ،في حين ّ
إن األساس الذي تقوم عميو أي دراسة نوعية
توفر معمومات تساعد عمى تفسير المواقفّ ،
 study qualitativeىو جمع البيانات بشكل مباشر من عينة محدودة لمكشف عن المعاني
الدقيقة والعميقة لمموضوع ،ورسم منظور المشاركين الخاص من خالل الكممات أو األفعال.
(عالم)ٖٖ٘ ،ٕٓٔٗ ،
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وقد اختار الباحث التصميم التفسيري كأحد أنواع التصميم النوعي حيث تم استطالع آراء
الخبراء المشاركين في الدراسة بغية جمع البيانات الكيفية باستخدام أداة "المقابمة غير مقننة"
لتحديد المتطمبات الالزمة تنمية ميارات المستقبل في الجامعات السعودية

عينة الدراسة:
تكونت عينة الدراسة لممقابمة من عينة قصدية مكونة من (٘ٔ) خبي اًر من أعضاء ىيئة
التدريس بالجامعات السعودية ،وقد تم اعتماد العينة القصدية بيدف انتقاء أفراد الدراسة بعناية
لضمان االستفادة من مرئياتيم ومقترحاتيم حول متطمبات تنمية ميارات المستقبل في الجامعات
السعودية بحسب وظائف الجامعة الثالث (البحث العممي -التدريس -خدمة المجتمع) ويوضح
الجدول رقم (ٕ) توصيف عينة الدراسة حسب الرتبة العممية ،بينما يوضح الجدول رقم (ٖ)
توصيف عينة الدراسة بحسب سنوات الخبرة الوظيفية.
جدول رقم ( )2توصيف عينة الدراسة من الخبراء بحسب الرتبة العممية
الرتبة العممية

التكرار

النسبة المئوية %

أستاذ

ٚ

ٗٚ

أستاذ مشارك

٘

ٖٖ

أستاذ مساعد

ٖ

ٕٓ

جدول رقم ( )3توصيف عينة الدراسة من الخبراء بحسب سنوات الخبرة الوظيفية
سنوات الخبرة

التكرار

النسبة المئوية %

أكثر من عشر سنوات

ٛ

ٖ٘

من ٘ – ٓٔ سنوات

ٙ

ٓٗ

خمس سنوات

ٔ

ٙ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أدوات الدراسة:
المقابمة المعمقة شبو المقننة:
وقد استخدم الباحث لتحقيق أىداف الدراسة؛ أداة المقابمة المتعمقة (شبو المقننة).
حيث تعد أداة ميمة لمحصول عمى المعمومات من مصادرىا البشرية ،كما أنيا تم ّكن

الباحث من الحصول عمى معمومات ميمة تفوق في أىميتيا ما يمكن أن يحصل عميو بواسطة

استخدام أدوات أخرى (ذوقان ،وعبد الرحمنٕٖٓٔ ،م)

وقد تم بناء أداة المقابمة عمى النحو التالي:
 تحديد اليدف من المقابمة :حيث يتمثل اليدف الرئيس ألداة المقابمة في تحديد المتطمباتالتي تحتاجيا الجامعات السعودية لمقيام بأدوارىا في تنمية ميارات المستقبل ،من وجية

نظر الخبراء.

 -صياغة أسئمة المقابمة :تم صياغة أسئمة المقابمة الستقراء آراء الخبراء حول متطمبات تعزيز

الفرص التنافسية في أدوار الجامعات السعودية في تنمية ميا ارت المستقبل من واقع خبراتيم

بوظائف الجامعة الثالث:

ٔ .المتطمبات المتعمقة بالبحث العممي.
ٕ .المتطمبات المتعمقة بوظيفة التدريس.
ٖ .المتطمبات المتعمقة بخدمة المجتمع.
 روعي في تصميم المقابمة أن تحوي رسالة تُعرف الخبراء المشاركين بموضوع الدراسة وأىميتياوأىدافيا ،باإلضافة إلى تزويدىم بالتعريفات اإلجرائية لمدراسة ،وطُمب من الخبراء اإلجابة
عنيا بآرائيم ومقترحاتيم.

 تحديد الوقت المستغرق إلجراء المقابمة. ُح ّكمت األداة بعد أن تم االنتياء من بنائيا بصورتيا األولية من قبل عدد منالمحكمين لمتأكد من وضوحيا وسالمتيا المغوية والمفظية ،واألخذ بمقترحات تحسينيا،
كما تم اختبارىا قبل إرساليا إلى الخبراء (الممحق رقم ٖ :قائمة المحكمين)،

(والممحق رقم ٗ :المقابمة غير المقننة).
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تال ذلك استصدار خطاب تسييل ميمة الباحث ،فقد وجو وكيل الجامعة لمدراسات العمياوالبحث العممي خطابات تسييل ميمة إلى وكالء الجامعات التالية (:جامعة الممك سعود،

جامعة الممك عبد العزيز ،جامعة الممك خالد ،جامعة الممك فيد لمبترول والمعادن ،جامعة
اإلمام عبدالرحمن بن فيصل) ،بعد موافقة المجنة الدائمة ألخالقيات البحث العممي عمى

إجراء الدراسة (الممحق رقم ٘ :خطابات تسييل الميمة).

 التنسيق إلجراء المقابمة :حيث يتم التنسيق مع الخبراء المقابمين عن طريق االتصالالياتفي المسبق وتحديد موعد لممقابمة المباشرة ،والتي اختار الباحث وبالتنسيق مع

األساتذة الخبراء بأن تكون من خالل وسائل التواصل االجتماعي المتاحة مثل

(الواتس أب ،البريد اإللكتروني) نظ اًر لمضرورة وأنظمة التباعد االجتماعي المفروضة لمحد
من جائحة كورونا.

عرض نتائج الدراسة ومناقشتيا
ما المتطمبات التي تحتاجيا الجامعات السعودية لمقيام بأدوارىا في تنمية ميا ارت المستقبل؟
لإلجابة عن السؤال استخدم الباحث أداة المقابمة المعمقة شبو المقننة ذات األسئمة

المحددة ،وتساعد ىذه األداة بنسبة كبيرة أن يحصل الباحث عمى البيانات المطموبة.

حيث تكونت عينة الدراسة إلجراء المقابمة من (٘ٔ) خبي اًر من عدد من أعضاء
ىيئة الت دريس في الجامعات السعودية ،وقد تضمنت أسئمة المقابمة المتطمبات التي تحتاجيا

الجامعات السعودية لمقيام بأدوارىا في تنمية ميارات المستقبل في وظائف الجامعة الثالث

(البحث العممي ،التدريس ،خدمة المجتمع) ،وقام الباحث بجمع استجابات الخبراء وفيرسة

البيانات المتحصمة ،وتصنيفيا وتحميميا لتوضيح العالقات والعناصر المرتبطة بمشكمة البحث

كما يمي:

-1ما المتطمبات التي تحتاجيا الجامعات السعودية لمقيام بأدوارىا في تنمية
ميارات المستقبل في وظيفة البحث العممي؟
لتفسير ومناقشة سؤال المقابمة األول قام الباحث بجمع وتصنيف وتحميل استجابات

الخبراء بما يتناسب مع مشكمة وأىداف الدراسة باستخدام التك اررات والنسب المئوية كما يوضحيا

الجدول رقم (ٖٔ).
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدول رقم ( )13التك اررات والنسب المئوية ًلستجابات عينة الدراسة من األساتذة الخبراء حول
المتطمبات التي تحتاجيا الجامعات السعودية لمقيام بأدوارىا في تنمية ميارات المستقبل
(وظيفة البحث العممي)
المتطمبات لوظيفة البحث العممي
دعم الباحثين وتشجيعيم من أعضاء ىيئة التدريس والطالب عمى

التك اررات

%

الترتيب

ٚ

ٖٚٙ.

ٔ

البحوث المستقبمية
دعم البحوث الجامعية حول الميارات وتنميتيا

ٙ

ٔٙٚ.

ٕ

توفير معامل البحث العممي

ٙ

ٔٙٚ.

ٖ

تعزيز الشراكة والتعاون مع القطاعات الحكومية واألىمية في دعم برامج

٘

٘٘ٗ.

ٗ

البحث العممي
توفير أدوات البحث العممي من عمماء ومختصين.

ٗ

ٔٗٗ.

٘

استشراف ميارات المستقبل المتوقع االحتياج ليا في ظل التقدم التقني

ٗ

ٔٗٗ.

ٙ

المتسارع من قبل مجموعة من الخبراء والمختصين
خريطة بحثية بالموضوعات المتعمقة بدراسة المستقبل

ٖ

ٖٖٕ.

ٚ

التكوين المعمق في البحث العممي بداية من مرحمة البكالوريوس

ٖ

ٖٖٕ.

ٛ

والماجستير والدكتوراه
ٕ

إيجاد كرسي بحث تحت عنوان الميارات المستقبمية

ٔٔٔ.

ٜ

من واقع مؤشرات جدول رقم (ٖٔ) يتضح أن استجابات عينة البحث حول موافقتيم عمى
عبارات المتطمبات التي تحتاجيا الجامعات السعودية لمقيام بأدوارىا في تنمية ميارات المستقبل
في وظيفة البحث العممي كانت كالتالي :أعمى نسبة كانت لصالح العبارة (دعم الباحثين
وتشجيعيم من أعضاء ىيئة التدريس والطالب عمى البحوث المستقبمية) حيث جاءت بنسبة
(ٖ ،)%ٚٙ.تمييا العبارتين التاليتين :عبارة (دعم البحوث الجامعية حول الميارات وتنميتيا)،
وعبارة (توفير معامل البحث العممي) حيث جاءت كل منيما بنسبة (ٔ ،)%ٙٚ.ثم تمييم عبارة
(تعزيز الشراكة والتعاون مع القطاعات الحكومية واألىمية في دعم ب ارمج البحث العممي) ،حيث
جاءت بنسبة (٘.)%٘ٗ.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بينما العبارات التي حصمت عمى أقل من نسبة (ٓ٘ )%ىي كالتالي :أعمى نسبة كانت
لصالح العبارتين التاليتين :عبارة (توفير أدوات البحث العممي من عمماء ومختصين)،
وعبارة (استشراف ميارات المستقبل المتوقع االحتياج ليا في ظل التقدم التقني المتسارع
من قبل مجموعة من الخبراء والمختصين) حيث جاءت كل منيما بنسبة (ٔ،)%ٗٗ.
تمييم العبارتين التاليتين :عبارة (خريطة بحثية بالموضوعات المتعمقة بدراسة المستقبل)،
وعبارة (التكوين المعمق في البحث العممي بداية من مرحمة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه)
حيث جاءت كل منيما بنسبة (ٖ ،)%ٖٕ.بينما أقل نسبة كانت لصالح العبارة
(إيجاد كرسي بحث تحت عنوان الميارات المستقبمية) حيث جاءت بنسبة (ٔ.)%ٔٔ.
وباستقراء نتائج الجدول السابق يتضح اتفاق عينة الدراسة عمى ضرورة توفر المتطمبات
التالية التي تحتاجيا الجامعات السعودية لمقيام بأدوارىا في تنمية ميارات المستقبل في وظيفة
البحث العممي ومن أىميا:





ضرورة دعم الباحثين وتشجيعيم من أعضاء ىيئة التدريس والطالب عمى البحوث
المستقبمية.
ضرورة دعم البحوث الجامعية حول الميارات وتنميتيا.
ضرورة توفير معامل البحث العممي.
ضرورة تعزيز الشراكة والتعاون مع القطاعات الحكومية واألىمية في دعم برامج
البحث العممي.

وتشير ىذه النتائج التفاق عينة الدراسة عمى ضرورة توفر المتطمبات السابقة لكي
تستطيع الجامعات السعودية القيام بأدوارىا في تنمية ميارات المستقبل في وظيفة البحث العممي،
واتفقت ىذه النتائج مع نتائج بعض الدراسات التي تناولت وظيفة البحث العممي بالجامعة ،عمى
سبيل المثال دراسة (شمبيٕٓٔٛ ،م) التي أكدت عمى ضرورة توفير الجامعة بنية تحتية من
معامل وتجييزات ألعضاء ىيئة التدريس لتطوير ابتكاراتيم البحثية القابمة لمتسويق ،وضرورة
تزويد مكتبات الجامعة بمصادر معمومات حديثة واثراء المكتبة الرقمية بمزيد من مصادر
المعمومات المتنوعة ،وضرورة دعم حرية البحث العممي ألعضاء ىيئة التدريس لتطبيق نتائج
أبحاثيم ،كما اتفقت مع دراسة (البازٕٓٔٚ ،م) عمى أىمية وجود تخطيط استراتيجي لمبحث
العممي متماش مع التوجييات الوطنية واحتياجات المجتمع المحيط ،ووجود لوائح خاصة بتطبيق
مبادئ الحرية األكاديمية لمييئة التدريسية ،ووجود دورات تدريبية ألعضاء ىيئة التدريس عمى
ميارات البحث العممي وتوفير شبكات المعمومات.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويؤكد طاحون (ٕٓٔٙم) عمى ضرورة إلزام الو ازرات والمؤسسات والجيات المستفيدة من
البحث العممي بالتعاون مع الجامعات في مجال البحث العممي ،واكساب عضو ىيئة التدريس
لمميارات الالزمة إلجراء البحوث العممية وتثقيفو بمعايير البحث العممي ،وضرورة تحديث
المعامل وتزويدىا بفنيين متخصصين لممساىمة في إخراج األبحاث المطموبة ومساعدة الباحث،
وتوفير تمويل البحث العممي الالزم لتجييز المختبرات وتحديثيا ،ودعم البحوث والباحثين من
خالل المنح واليبات والجوائز العممية التي تزيد وتعزز من عمل البحث العممي.

 -2ما المتطمبات التي تحتاجيا الجامعات السعودية لمقيام بأدوارىا في تنمية
ميارات المستقبل في وظيفة التدريس؟
لتفسير ومناقشة سؤال المقابمة الثاني قام الباحث بجمع وتصنيف وتحميل استجابات الخبراء
بما يتناسب مع مشكمة وأىداف الدراسة باستخدام التك اررات والنسب المئوية كما يوضحيا الجدول
رقم (ٗٔ).
جدول رقم ( )14التك اررات والنسب المئوية ًلستجابات عينة الدراسة من األساتذة الخبراء حول
المتطمبات التي تحتاجيا الجامعات السعودية لمقيام بأدوارىا في تنمية ميارات المستقبل
(وظيفة التدريس)
التك اررات

%

الترتيب

المتطمبات لوظيفة التدريس
التشجيع المادي والمعنوي لتحفيز المدرسين المتميزين

ٛ

ٕٚ.ٚ

ٔ

التوسع في استخدام التقنية المساعدة في التدريس والتقويم واالختبارات

ٚ

ٖٖٙ.

ٕ

التركيز من قبل أعضاء ىيئة التدريس في التعامل مع الطمبة عمى الميارات

ٙ

٘٘ٗ.

ٖ

تكثيف برامج التدريب عمى رأس العمل لرفع وتطوير أداء أعضاء ىيئة

ٙ

٘٘ٗ.

ٗ

التدريس
ربط العبء التدريسي بتحصيل الميارات المستقبمية

ٙ

٘٘ٗ.

٘

تحديد النصيب األكبر من درجات التقويم عمى الميارات

٘

ٔٗٙ.

ٙ

ربط التطبيق الميداني بالدراسة النظرية في المقررات

ٖ

ٕٕٚ.

ٚ

توفير الكادر المتميز لمتكوين والتأطير في مجال التدريس الجامعي

ٖ

ٕٕٚ.

ٛ

تفعيل مجالس الطالب في تحديد الميارات التي يحتاجيا الطالب في

ٕ

ٔٔٛ.

ٜ

المستقبل
تفعيل االتصال العممي واألساتذة الزائرين ذوي الميارات في التدريس والبحث

ٕ

ٔٔٛ.

ٓٔ

العممي.
تدريس مقرر ميارات المستقبل في عمادات البرامج التحضيرية
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من واقع مؤشرات جدول رقم (ٗٔ) يتضح أن استجابات عينة البحث حول موافقتيم عمى
عبارات المتطمبات التي تحتاجيا الجامعات السعودية لمقيام بأدوارىا في تنمية ميارات المستقبل
في وظيفة التدريس كانت كالتالي :أعمى نسبة كانت لصالح العبارة (التشجيع المادي والمعنوي
لتحفيز المدرسين المتميزين) حيث جاءت بنسبة ( ،)%ٕٚ.ٚتمييا عبارة (التوسع في استخدام
التقنية المساعدة في التدريس والتقويم واالختبارات) حيث جاءت بنسبة (ٖ ،)ٖٙ.ثم تمييا
العبارات الثالث التالية :عبارة (التركيز من قبل أعضاء ىيئة التدريس في التعامل مع الطمبة
عمى الميارات) ،وعبارة (تكثيف برامج التدريب عمى رأس العمل لرفع وتطوير أداء أعضاء ىيئة
التدريس) ،وعبارة (ربط العبء التدريسي بتحصيل الميارات المستقبمية) حيث جاءت كل منيما
بنسبة (٘.)%٘ٗ.
بينما العبارات التي حصمت عمى أقل من نسبة (ٓ٘ )%ىي كالتالي :أعمى
نسبة كانت لصالح العبارتين التاليتين :عبارة (ربط التطبيق الميداني بالدراسة النظرية في
المقررات) ،وعبارة (توفير الكادر المتميز لمتكوين والتأطير في مجال التدريس الجامعي) حيث
جاءت كل منيما بنسبة (ٕ ،)%ٕٚ.بينما أقل نسبة كانت لصالح العبارات الثالث التالية:
عبارة (تفعيل مج الس الطالب في تحديد الميارات التي يحتاجيا الطالب في المستقبل) ،وعبارة
(تفعيل االتصال العممي واألساتذة الزائرين ذوي الميارات في التدريس والبحث العممي) ،وعبارة
(تدريس مقرر ميارات المستقبل في عمادات البرامج التحضيرية) حيث جاءت كل منيما بنسبة
(ٔ.)%ٔٛ.
وباستق ارء نتائج الجدول السابق يتضح اتفاق عينة الدراسة عمى ضرورة توفر المتطمبات
التالية التي تحتاجيا الجامعات السعودية لمقيام بأدوارىا في تنمية ميارات المستقبل في وظيفة
التدريس ،ومن أىميا:
 ضرورة التشجيع المادي والمعنوي لتحفيز المدرسين المتميزين.
 ضرورة التوسع في استخدام التقنية المساعدة في التدريس والتقويم واالختبارات.
 ضرورة التركيز من قبل أعضاء ىيئة التدريس في التعامل مع الطمبة عمى الميارات.
 ضرورة تكثيف برامج التدريب عمى رأس العمل لرفع وتطوير أداء أعضاء ىيئة التدريس.
 ضرورة ربط العبء التدريسي بتحصيل الميارات المستقبمية.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وتشير ىذه النتائج التفاق عينة الدراسة عمى ضرورة توفر المتطمبات السابقة لكي
تستطيع الجامعات السعودية القيام بأدوارىا في تنمية ميارات المستقبل في وظيفة التدريس،
واتفقت ىذه النتائج مع نتائج بعض الدراسات التي تناولت وظيفة التدريس بالجامعة ،عمى سبيل
المثال دراسة (شمبيٕٓٔٛ ،م) التي أكدت عمى ضرورة توظيف تقنية المعمومات واالتصاالت
في الطرق التدريسية الجديدة لتنفيذ البرامج األكاديمية ،وتخطيط البرامج الدراسية وتحديثيا
وفقاً لممعايير العالمية ومتطمبات السوق المحمي والعالمي ،واستحداث تخصصات عممية
جديدة وفق احتياجات سوق العمل  ،والتأكيد عمى أىمية دور أعضاء الييئة التدريسية الذين ليم
أثر كبير في تحقيق تميز المقررات الدراسية واألساليب التدريسية ،كما اتفقت مع دراسة
(الديحانيٕٓٔٚ ،م) في التأكيد عمى ترسيخ مفيوم الميزة التنافسية لمجامعة من خالل التنمية
المينية لعضو ىيئة التدريس وتطوير األداء التدريسي والبحثي لو ،وأوصت بتوفير الحوافز
والمكافآت ألعضاء ىيئة التدريس المميزين وتنوع وسائل تقييميم وتصميم برامج التنمية المينية
المتميزة وتشجعييم عمى النشر البحثي ليم في المجالت العالمية.
ويؤكد بني ىاني (ٕٓٔٙم) عمى ضرورة وضع سمم حوافز تشجيعية ألعضاء ىيئة
التدريس لمكافأتيم عمى أدائيم التدريسي المميز لضمان مثابراتيم عمى تحسين أدائيم األكاديمي
والميني ،بينما يشير أحمد (ٕ٘ٔٓم) إلى ضرورة إعطاء دورات تدريبية من جيات عممية مينية
دولية لتزويد أعضاء ىيئة التدريس بالميارات الفنية والعممية الالزمة لالستخدام األمثل لتقنيات
التعميم اإللكتروني.

-3ما المتطمبات التي تحتاجيا الجامعات السعودية لمقيام بأدوارىا في تنمية
ميارات المستقبل في وظيفة خدمة المجتمع؟

لتفسير ومناقشة سؤال المقابمة األول قام الباحث بجمع وتصنيف وتحميل استجابات
الخبراء بما يتناسب مع مشكمة وأىداف الدراسة باستخدام التك اررات والنسب المئوية كما يوضحيا
الجدول رقم (٘ٔ).
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدول رقم ( )15التك اررات والنسب المئوية ًلستجابات عينة الدراسة من األساتذة الخبراء حول
المتطمبات التي تحتاجيا الجامعات السعودية لمقيام بأدوارىا في تنمية ميارات المستقبل
(وظيفة خدمة المجتمع)
المتطمبات لوظيفة خدمة المجتمع

التك اررات

%

الترتيب

تعزيز التعاون بين الجامعة والمؤسسات المجتمعية في تحقيق

ٜ

ٗٚٙ.

ٔ

احتياج المجتمع المستقبمي
تعزيز الشراكة والتعاون مع القطاعات الحكومية واألىمية في

ٛ

ٖٜٙ.

ٕ

دعم برامج البحث العممي
إشراك الجيات المستفيدة من مخرجات الجامعة في مجالس

ٚ

٘ٙٔ.

ٖ

الجامعة
العمل عمى فتح قنوات مع مؤسسات القطاع الخاص لمدعم

ٗ

ٕٖٚ.

ٗ

واالستفادة من األبحاث
التوسع في إنشاء الحاضنات ومراكز البحوث والمختبرات

ٖ

ٖٕ٘.

٘

إحداث برامج وخطط عمل واضحة لممشتغمين في العمل

ٕ

ٔٔٗ.

ٙ

المجتمعي

من واقع مؤشرات جدول رقم (٘ٔ) يتضح أن استجابات عينة البحث حول موافقتيم عمى
عبارات المتطمبات التي تحتاجيا الجامعات السعودية لمقيام بأدوارىا في تنمية ميارات المستقبل
في وظيفة خدمة المجتمع كانت كالتالي :أعمى نسبة كانت لصالح العبارة (تعزيز التعاون بين
الجامعة والمؤسسات المجتمعية في تحقيق احتياج المجتمع المستقبمي) حيث جاءت بنسبة
(ٗ ،)%ٚٙ.تمييا عبارة (تعزيز الشراكة والتعاون مع القطاعات الحكومية واألىمية في دعم برامج
البحث العممي) ،حيث جاءت بنسبة (ٖ ،)%ٜٙ.ثم تمييم عبارة (إشراك الجيات المستفيدة من
مخرجات الجامعة في مجالس الجامعة) ،حيث جاءت بنسبة (٘.)%ٙٔ.
بينما العبارات التي حصمت عمى أقل من نسبة (ٓ٘ )%ىي كالتالي :أعمى نسبة كانت
لصالح عبارة (العمل عمى فتح قنوات مع مؤسسات القطاع الخاص لمدعم واالستفادة من
األبحاث) ،حيث جاءت بنسبة (ٕ ،)%ٖٚ.تمييا عبارة (خريطة بحثية بالموضوعات المتعمقة
بدراسة المستقبل) ،وعبارة (التوسع في إنشاء الحاضنات ومراكز البحوث والمختبرات) حيث
جاءت بنسبة (ٖ ،)% ٕ٘.بينما أقل نسبة كانت لصالح العبارة (إحداث برامج وخطط عمل
واضحة لممشتغمين في العمل المجتمعي) حيث جاءت بنسبة (ٔ.)%ٔٔ.

313

المجلذ  – 33العذد

السادس – يىنية

2021م

رررر

المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وباستقراء نتائج الجدول السابق يتضح اتفاق عينة الدراسة عمى ضرورة توفر المتطمبات
التالية التي تحتاجيا الجامعات السعودية لمقيام بأدوارىا في تنمية ميارات المستقبل في وظيفة
خدمة المجتمع ،ومن أىميا:
 ضرورة تعزيز التعاون بين الجامعة والمؤسسات المجتمعية لتحقيق احتياج المجتمع
المستقبمي.
 ضرورة تعزيز الشراكة والتعاون مع القطاعات الحكومية واألىمية في دعم برامج البحث
العممي.
 ضرورة إشراك الجيات المستفيدة من مخرجات الجامعة في مجالس الجامعة.
وتشير ىذه النتائج التفاق عينة الدراسة عمى ضرورة توفر المتطمبات السابقة لكي
تستطيع الجامعات السعودية القيام بأدوارىا في تنمية ميارات المستقبل في وظيفة خدمة المجتمع،
واتفقت ىذه النتائج مع نتائج بعض الدراسات التي تناولت وظيفة خدمة المجتمع بالجامعة ،عمى
سبيل المثال دراسة (شمبيٕٓٔٛ ،م) التي أكدت عمى عقد ورش عمل وحمقات نقاشية لتقديم
استشارات خاصة بقضايا المجتمع وتنمية البيئة ،واجراء البحوث التطبيقية المختصة وتوجيييا
نحو حل مشكالت المجتمع وقضاياه ،وانشاء حدائق التكنولوجيا داخل الجامعة لتوليد وتوظيف
واستثمار المعرفة في خدمة المجتمع وتحويل المعارف إلى منتجات ،كما اتفقت مع دراسة
(الشمريٕٓٔٚ ،م) في التأكيد عمى دعم تميز الخدمة المجتمعية لمجامعة من خالل رسم خطة
متكاممة لجودة المسئولية االجتماعية والتأكيد عمييا في سياسات الجودة بالجامعة.
ويؤكد كل من سعيد ،وآدم (ٕٓٔٙم) عمى ضرورة ربط البحث العممي بقضايا المجتمع
واالستفادة من مخرجاتو في تنميتو.
كما تذكر مدور (ٕٓٔٙم) أن عمى الجامعات إقامة مسارات اتصال قوية ومفتوحة بين
الجامعة وأماكن العمل وخاصة مراكز اإلنتاج في المجتمع وذلك لخدمة صالح األىداف
المشتركة لكل منيما ،وتوجيو البحوث العممية التطبيقية لحل مشكالت المجتمع.
ويرى الدنون (ٕٔٔٓم) ضرورة دعم وتوسيع مفيوم الشراكة بين القطاع الحكومي
والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية في تحمل أعباء العممية التعميمية باعتبارىا قضية
أمن قومي سواء أكان ذلك في تدبير الموارد المادية أو البشرية.
بينما يشير عرابي (ٕٜٓٓم) إلى ضرورة وجود عالقة إيجابية بين المسئولية االجتماعية
والميزة التنافسية في الجامعات باعتبار الجامعة مؤسسة ثقافية اجتماعية تقوم باألعمال
والنشاطات التي تيدف إلى خدمة المجتمع المحمي من خالل التعرف عمى طبيعة الخدمات
الحيوية التي يحتاجيا المجتمع وقضاياه.
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توصيات الدراسة:

بناء عمى النتائج التي توصمت ليا الدارسة؛ تتمثل التوصيات العامة لتعزيز الفرص
التنافسية في أدوار الجامعات السعودية في تنمية ميارات المستقبل ،فيما يمي:
ٔ-تكوين لجنة عميا في الجامعات السعودية بإشراف من معالي وزير التعميم ،تشرف عمى وضع
معايير لتنمية ميارات المستقبل بالجامعة ضمن الخطة االستراتيجية لمجامعة وتتبعيا لجان
تنفيذية فرعية.
تبني الجامعات السعودية تنمية ميارات المستقبل لطالبيا كخيار استراتيجي في كافة الكميات
ّٕ -
والتخصصات بالجامعة.
ٖ -دعم قيادة الجامعة لألفكار اإلبداعية المقدمة من منسوبي الجامعة من خالل تبني األفكار
المناسبة وتقدير المبدعين.
ٗ-تقديم دورات تدريبية وورش عمل لمنسوبي الجامعة في جميع المستويات تعرف بدورات
ميارات المستقبل تدخل ضمن تقييم األداء الوظيفي.
٘-إشراك منسوبي الجامعة ذوي القدرة والخبرة في مجال تنمية ميارات المستقبل في وضع
الخطط االستراتيجية لمجامعة.
-ٙتفعيل التواصل بين الجامعات السعودية في تبادل الخبرات والمشاركة في المبادرات اإلبداعية
ودعم المبدعين.
-ٚتوفير مصادر مالية كافية لمبحث العممي وأدواتو من معامل وامكانات ،وتوفير الكفاءات
العممية ليا.
-ٛاستحداث مراكز دراسات لمتعامل مع مشكالت المجتمع المحمي بأسموب عممي.
 -ٜبناء أدوات قياس الستطالع آراء جيات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع عن الميارات
الالزمة لمتركيز عمييا.
تبني و ازرة التعميم لمشروع شامل لدعم الجامعات السعودية في تنمية ميارات المستقبل،
ّٓٔ -
وتقديم الدعم الالزم ،والتغطية اإلعالمية.
ٔٔ -إقامة ممتقيات دورية بين الجامعات السعودية لتبادل الخبرات في مجال ميارات المستقبل
ضمن مجاالت محددة لكل ممتقى.
ٕٔ-إصدار مجمة متخصصة كمشروع مشترك بين الجامعات السعودية لنشر البحوث
والدراسات ،ومبادرات المبدعين في مجال ميارات المستقبل.
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المراجع
أبو حطب ،فؤاد وصادق ،آمال ( .)ٜٜٔٙعمم النفس التربوي ،القاىرة ،مكتبة االنجمو المصرية.
االتحاد الدولي لالتصاالت ( .)ٕٓٔٛمجموعة أدوات الميارات الرقمية .االتحاد الدولي
لالتصاالت.
أحمد ،سماح محمد سيد ( .)ٕٓٔٙالمتطمبات التربوية لالرتقاء بترتيب الجامعات المصرية في
التصنيفات العالمية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،قسم أصول التربية،
كمية التربية ،جامعة المنصورة.
آل كاسي ،عبد اهلل عمى (ٕ٘ٔٓ) .تصور مقترح لبرنامج تدريبي لتنمية ميارات استخدام
استراتيجيات التعميم والتعمم الفعال المتمركز حول الطالب لدى أعضاء
ىيئة التدريس بجامعة الممك خالد في ضوء معايير الجودة الشاممة "،
مجمة الزرقاء لمبحوث والدراسات اإلنسانية ،جامعة الزرقاء الخاصة،
األردن.)ٕ( ٔ٘ ،
الباز ،أحمد نصحى أنيس الشربيني ( .)ٕٓٔٚتصور مقترح لرفع مستوى الميزة التنافسية في
البحث العممي لمؤسسات التعميم العالي في مممكة البحرين من وجية
نظر أعضاء ىيئة التدريس فييا .المجمة العربية لضمان الجودة في
التعميمي الجامعي ،اليمن.)ٕٜ(ٔٓ ،
برنامج التحول الوطني (ٕٕٓٓ) .مسترجع من،http://vision2030.gov.sa/ar/ntp :
.62-63
بنى ىاني ،زين العابدين محمد ( .)ٕٓٔٙمستوى األداء التدريسي لدى أعضاء الييئة التدريسية
من وجية نظر طمبة كمية عموم الرياضة بجامعة موتو .مجمة العموم
االنسانية واالجتماعية ،جامعة مؤتو لمبحوث والدراسات ،األردن.)٘(ٖٔ ،
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التمواتي ،رشيد (ٕٗٔٓ) ٛ .ميارات  Skillsيحتاجيا كل طالب لمواجية تحديات المستقبل،
تعميم جديد ،مقالة الكترونية ،موقع الكتروني تاريخ الزيارة ٕٕٓٓ /ٜ/ٔٛ
https://www.new-educ.com/skills-students-for-thefuture
التوبي ،عبد اهلل بن سيف ،والفواعير ،أحمد جالل ( .)ٕٓٔٙدور مؤسسات التعميم العالي في
سمطنة ُعمان في إكساب خريجييا ميارات ومعارف القرن ،المصدر:

Global Institute for Study & Research Journal (GISR-J) 2, (2).

جمال الدين ،نجوى يوسف (ٕٔٔٓ) .تساؤالت حول مستقبل الجامعات وأدوارىا في القرن الواحد
والعشرين .مجمة العموم التربوية (.ٜٗٓ-ٗٓ٘ ، )ٜٔ
خياط ،لمى خياط ويامادا ،ماكيو ( .)ٕٜٓٔمستقبل العمل والتعميم في المممكة العربية السعودية
في ضوء السياسات المطروحة لمنقاش في مجموعة العشرين ،تقرير
خاص ،مركز الممك فيصل لمبحوث والدراسات االسالمية.
التعميم العالي والبحث العممي المصرية والعربية في إطار اتفاقيات تحرير التجارة الدولية في
الخدمات.)pp. 60-61( ،
دودين ،أحمد يوسف (ٕ٘ٔٓ) .مستوى تطبيق متطمبات إدارة الجودة الشاممة في مؤسسات
التعميم العالي في األردن من وجية نظر اإلداريين األكاديميين
(دراسة ميدانية) ،المجمة العربية لضمان جودة التعميم الجامعي ،األمانة
العامة التحاد الجامعات العربية ،جامعة العموم والتكنولوجيا ،صنعاءٛ ،
(.)ٜ
الديحاني ،سمطان غالب ( .)ٕٓٔٚتطوير دور التنمية المينية ألعضاء ىيئة التدريس في
تحقيق الميزة التنافسية لجامعة الكويت :دراسة مستقبمية .مجمة دراسات
تربوية ونفسية ،كمية التربية ،الزقازيق ،مصر.)ٜ٘( ،
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سعيد ،فيضل محمد عبد الوىاب ،أدم ،بشري الفاضل إبراىيم ( .)ٕٓٔٙتصور مقترح لتطوير
دور الجامعة في خدمة المجتمع في ضوء المعايير الوطنية لضمان جودة
التعميم العالي .بحوث المؤتمر العربي الدولي السادس :لضمان جودة
التعميم العالي ،LACQAجامعة السودان لمعموم والتكنولوجيا ،الخرطوم،
السودان.
الشرقاوي ،عبير (ٕ٘ٓٓ) .برنامج لتنمية بعض الميارات الحياتية لدى عينة من أطفال الرياض،
رسالة ماجستير غير منشورة .جامعة طنطا :مصر.
شمبي ،أماني عبد العظيم ( .)ٕٓٔٛمتطمبات تحقيق الميزة التنافسية لجامعة المنصورة في ضوء
بعض الخبرات العالمية رؤية تربوية معاصرة ،رسالة دكتوراه ،جامعة
المنصورة ،جميورية مصر العربية.
شمبي ،نوال محمد (ٕ٘ٔٓ) .إطار مقترح لدمج ميارات القرن الحادي والعشرين في مناىج
العموم بالتعميم األساسي في مصر .المجمة الدولية التربوية المتخصصة،
مجمد (ٖ) ،عدد (ٓٔ) .ٗ-ٕ ،
الشمري ،عادل عايد ( .)ٕٓٔٚتحديات االدارة الجامعية في الجامعات السعودية الناشئة وسبل
مواجيتيا ،مجمة كمية التربية ،جامعة عين شمس.)ٗٔ( ٕ ،
الشمري ،ىيفاء حمود ( .)ٕٓٔٚتصور مقترح لتفعيل دور فروع جامعة حائل بالمحافظات
لخدمة المجتمع في ضوء معايير ضمان الجودة واالعتماد ،مجمة كمية
التربية ،جامعة طنطا  -كمية التربيةٖٕٙ - ٕٜٓ ،ٖ )ٙٚ( ،
الصالح ،عثمان (ٕٕٔٓ) .بناء الميزة التنافسية في الجامعات الحكومية السعودية :إطار مقترح.
مجمة الباحث  -عدد ٓٔ .ٖٓ٘-ٕٜٛ ،
طاحون ،منى صميدة الدسوقي ( .)ٕٓٔٙمشكالت البحث العممي في كميات التربية النوعية
بمصر ،مجمة كمية التربية ببنيا ،)ٔ(ٔٓٚ ،يوليو.
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طالع ،ميسون (ٕٗٔٓ) .درجة توفير عناصر إدارة األزمات في مديريات التربية والتعميم في
محافظة اربد من وجية نظر رؤساء األقسام فييا" ،مجمة دراسات العموم
التربوية ،األردن.)ٔٗ( ،
عبد الحافظ ،ثروت عبد الحميد (ٖٕٔٓ) .تطوير إدارة األنشطة الطالبية بجامعة المنصورة
لممواءمة بين مخرجات التعميم الجامعي ومتطمبات سوق العمل( .تصور
مقترح) .المجمة الدولية التربوية المتخصصة-ٖٔٔٙ ، ٕٔ ،)ٕ( ،
.ٔٔٙٚ
عبيدات ،أسامة محمد؛ وسعادة ،سائدة تيسير (ٕٓٔٓ) .الميارات المتوفرة في مخرجات التعميم
العالي األردني بما يتطمبو سوق العمل المحمي .المجمة العربية لضمان
جودة التعميم الجامعي.ٜ٘ – ٚٗ .)٘( .ٖ .
العتيبي ،منير مطني (ٕٓٔٓ) .مدى مالئمة مخرجات التعميم العالي الحتياجات سوق العمل
السعودي – دراسات تحميمية .المجمة التربوية .ٕٛٛ – ٕ٘ٔ )ٜٗ( ٕٗ.
عرابي ،خميل حسين محمد ( .)ٕٜٓٓأثر المسئولية االجتماعية في تحقيق الميزة التنافسية:
دراسة ميدانية عمى الجامعات األردنية في إقميم الشمال ،رسالة ماجستير،
قسم إدارة األعمال ،كمية إدارة المال واألعمال ،جامعة آل البيت ،األردن.
العمري ،نورة عمي مديس (ٕ٘ٔٓ) .تقييم برامج خدمة المجتمع بالجامعات األىمية السعودية:
دراسة حالو بجامعة األمير سمطان " ،المجمة العربية لدراسات وبحوث
العموم التربوية واإلنسانية.ٔ ،
العوفي ،محمد بن عمي بن مسعود ( .)ٕٓٔٙتحسين مخرجات التعميم العالي لمواءمة حاجات
سوق العمل :من المتطمبات الرئيسية لتطوير جودة التعميم في سمطنة
عمان .الناشر جامعة جرش.ٗٚٛ-ٖٗ٘ .
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مجمة التنمية اإلدارية (ٖ٘ٗٔ) .الجامعات السعودية الناشئة :ندرة الكفاءات وضعف الدعم.
(ٕٓٔ).ٕٜ-ٕٙ ،
محجوب ،ياسين (ٕٗٔٓ) معوقات إدارة األزمات في دوائر األنشطة الرياضية بالجامعات
األردنية من وجية نظر المدراء العاممين بيا" ،مجمة المشكاة لمعموم
اإلنسانية واالجتماعية ،عمادة البحث العممي ،جامعة العموم اإلسالمية
العالمية ،األردن.)ٕ( ٔ ،
مدور ،ليمي ( .)ٕٓٔٙمدي مساىمة البحوث الجامعية في خدمة قضايا المجتمع :دراسة
استكشافية من خالل آراء األساتذة .مجمة جيل العموم اإلنسانية
واالجتماعية ،مركز جيل البحث العممي ،الجزائر.)ٕٙ( ،
مركز الدراسات االستراتيجية بجامعة الممك عبد العزيز ( .)ٕٜٓٓمنظمة التجارة العالمية
وتأثيرىا عمى التعميم العالي .سمسمة نحو مجتمع المعرفة ،اإلصدار الثالث
والعشرين.
مسعود ،خالد عاشور (ٖٕٔٓ) .برنامج تدريبي مقترح لتطوير القيادات الجامعية الميبية في
مجال اإلدارة االستراتيجية ،المجمة العربية لمعموم االجتماعية المؤسسة
العربية لالستشارات العممية وتنمية الموارد البشرية.)ٗ( ٕ ،
المطرفي ،رشدان حميد .)ٕٓٔٗ( .أثر تدريس الفيزياء باستخدام استراتيجية مبنية عمى نموذج
مارزانو ألبعاد التعمم في اكتساب المفاىيم الفيزيائية وعمميات العمم
واالتجاىات العممية لدى طالب المرحمة الثانوية في المدينة المنورة-
المممكة العربية السعودية ،المجمة العربية لتطوير التفوق .مج ،٘ .ع،ٜ .
المطرودي ،حمود بن صالح (ٖٓٗٔـ) .التوظيف في القطاع الخاص ومخرجات التعميم العالي
في المممكة العربية السعودية .رسالة ماجستير .جامعة الممك سعود .ص
ٕٓ.
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معوض ،أميرة حمدي (ٕ٘ٔٓ) .بناء برنامج مقترح لتنمية ميارات القرن الحادي والعشرين
لمطالب المعممين تخصص عمم نفس وقياس أثره عمى أدائيم التدريسي
وتقديرىم لذواتيم ..القاىرة :جامعة حموان.
المؤتمر الدولي" .ميارات المستقبل – تنميتيا وتقويميا" .ديسمبر ٕٓٔٛم .ىيئة تقويم التعميم
والتدريب .الرياض مجمة قياس .العدد .ٔٛ
الموجي ،مروة محمد (ٕٗٔٓ) .فمسفة تقييم األداء الجامعي وتحسينو في ضوء متطمبات الجودة
واالعتماد .رسالة دكتوراه غير منشورة .كمية التربية .جامعة عين شمس.
مصر .صٗ.
الناجم ،محـمد عبد العزيز (ٕٕٔٓ) .تقويم مناىج العموم الشرعية بالمرحمة الثانوية من وجية
نظر المعممين في ضوء ميارات القرن الحادي والعشرين .مجمة القراءة
والمعرفة .جامعة عين شمس .كمية التربية.)ٖٔٓ( .
النوييي ،آية عبد اهلل (ٕٗٔٓ) .دور الجامعات في تقدم البحث العممي وأثره عمى المجتمع،
نشرت بواسطة :المركز الديمقراطي العربي في قسم الدراسات
المتخصصة ،مشاريع بحثية.
و ازرة التعميم (ٕٗٔٓ) .الوظيفة الثالثة لمجامعات ،وكالة الو ازرة لمتخطيط والمعمومات.
و ازرة التعميم (ٕٕٓٓ) .برامج ومبادرات رؤية المممكة العربية السعودية ٖٕٓٓ تم استرجاعو عمى
الرابط .http://vision2030.gov.sa
و ازرة التعميم العالي (ٖٕٔٓ) .دليل المبادرات الوطنية لريادة األعمال بالمممكة العربية السعودية
تفعيل عناصر البيئة االقتصادية ،و ازرة التعميم العالي ،الرياض.
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