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جطبيقاث الثىزة الطىاعيت السابعت في الجغسافيا جىظيف 

في اململكت العسبيت  التربىيت بمساحل التعليم العام

 السعىدًت
 
 
 
 

 الباحثان

     العميري* بن ختيم فـهـد بن علي

 الطلحي* بن ضغير دمحم بن دخيل
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 العربية السعكدية.
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 لمستخمصا

بؿ  كظيؼ ف  ال شؼ مف  الدراسة هذه اعرب اه ماـ     طبيقات الركرة الرعامية الرابعة ف  سي
الجغرافيا ال ربكية بمراحؿ ال عليـ العاـ ف  الممل ة العربية السعكدية. كا بعت الدراسة المعهج 

ة الدراسة ف  المل لط، كالم مرؿ، ف  المعهج الكرف  الكرا ق ، كالمعهج العكم . ك مرؿ مج م
جاعبيف، أكلهما: الكرا ؽ الم رلة بالركرة الرعامية الرابعة مف حيث ماهي ها، كعشي ها، 
كمعاييرها، كمباد ها، كأهدافها، كمجاالت  طبيقا ها ف  معاهج الجغرافيا؛ كراعيهما: اللبراء 

كية. كال يرت ميعة كالمل ريف ف  الركرة الرعامية الرابعة كالجغرافيا ال طبيقية كالجغرافيا ال رب
، كاس لدمت أس لة المقابلة المقععة  يداة لررد  ركرا هـ، ك ـ لبراء  8م يسرة م كعة مف س

 ال حقؽ مف ردؽ كربات ابداة. 
كه : العاس  ،كأظهرت ع ا ج الدراسة كجكد س ة مكجهات ر يسية للركرة الرعامية الرابعة   

ع رعت اب شياء، كالذ اء االرطعام ، كالبياعات الضلمة، كاإلع رعت، كالحكسبة كاال راالت، كا 
 رالث مجاالت  قعية ر يسيةكجكد  كاالق راد الم شارؾ، كرقمعة ابشياء.  ما أظهرت الع ا ج

المجاؿ الفيزيا  ، كالمجاؿ البيكلج ، كالمجاؿ الرقم .  ، كه :الركرة الرعامية الرابعة معبرقة مف
لركرة الرعامية الرابعة ف   عليـ ك علـ ل طبيقاتإم اعية  كظيؼ س ة  ك شفت الع ا ج مف 

اع رعت االشياء، ك الحكسبة السحابية، ك البياعات الضلمة، ك : الذ اء االرطعام ، ، كه الجغرافيا
لركرة ل طبيقات ا ل علـ مال مةلعماذج أربعة   ما  شفت الع ا ج مف الركبك ات، ك قعية العاعك.ك 

الكركؿ كعمكذج فيا ال ربكية، ك  رمؿ ف : عمكذج ال حميؿ، الرعامية الرابعة ف  مضاميف الجغرا
مضاميف   مف 13س ار بطت بػ حيث ،إع اج االب  ارعمكذج إع اج المعرفة، ك عمكذج المف كح، ك 

   حديات  كاجه  كظيؼ  طبيقات الركرة 6كأليران  شفت الع ا ج مف س الععارر الر يسية.
كالعقكد الذ ية، كال يرير ملى  ،كه :  سلير ال قعية الرعامية الرابعة ف  الجغرافيا ال ربكية،

، كسيطرة العمالء، ك طكير المهف. لللة الطبقة االج مامية الكسطىك  العمؿ كسرم ه كدق ه،
 كف  الل اـ قيدمت مجمكمة مف ال كريات كالمق رحات المعاسبة للدراسة.

، ال عليـ العاـ ال ربكية الجغرافيا  طبيقات، الركرة الرعامية الرابعة، كظيؼ، الكممات المفتاحية: 
 السعكدم.
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Employ the Applications of the Fourth Industrial Revolution in Educational 

Geography in the Stages of General Education in the Kingdom of Saudi Arabia 

 

Abstract 

This study focused on exploring ways to employ the applications of the Fourth 

Industrial Revolution in educational geography in the stages of general 

education in the Kingdom of Saudi Arabia. The study followed the mixed 

method, represented in the documentary descriptive methodology, and the 

qualitative methodology. The study community was represented in two aspects, 

the first of which is: documents related to the fourth industrial revolution in 

terms of what it is, its origin, standards, principles, goals and fields of 

applications in the curricula of geography; and the second: experts and 

specialists in the fourth industrial revolution and applied geography and 

educational geography. An available sample of (8) experts was selected, and 

standardized interview questions were used as a tool to monitor their 

perceptions. The validity and reliability of the tool were verified according to 

the methods used. The results of the study showed that there are six main 

directors of the Fourth Industrial Revolution: people and the Internet, 

computing, communications and storage everywhere, the Internet of Things, 

artificial intelligence and big data, shared economy and distributed confidence, 

and the digitization of things. The results also revealed the existence of three 

main technical fields that emerged from the Fourth Industrial Revolution: the 

physical field, the biological field, and the digital field. The results revealed the 

possibility of employing six applications of the fourth industrial revolution in 

the teaching and learning of geography: artificial intelligence, big data, cloud 

computing, the Internet of Things, robots, and nanotechnology. The results also 

revealed four models of learning appropriate to the applications of the Fourth 

Industrial Revolution in the contents of educational geography, and they 

include: the download model, the open access model, the knowledge 

production model, and the innovation production model, as they are linked to 

(13) contents of the main elements of geography Educational. Finally, the 

results revealed (6) challenges facing the employment of the applications of the 

fourth industrial revolution in educational geography, namely: harnessing 

technology, smart contracts through Black Chain technology, affecting work, 

speed, and accuracy, the batch and disappearance of the middle social class, 

and controlling clients or beneficiaries, developing professions . In conclusion, 

she presented a set of recommendations and proposals related to the study.   
Key words: employment, applications, the fourth industrial revolution, 

educational geography, Saudi public education. 
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 خمفية الدراسة
ييعد ال غير الدا ـ بمرابة أحد سمات العركر الحديرة مف  اريخ البشرية. فال   اد  مر مقكد أك     

سعيف ح ى يشهد العالـ  غيير شامؿ كجذرم لمفاهيـ كأف ار كا جاهات ر يسة بش ؿ غير مسبكؽ ف  
به لف رة طكيلة ف  حقبة ما يم ف أف يربح م قادما بؿ كم حفيان أم حقب  اريلية. كما هك معمكؿ 

أحياعا بعد ف رة كجيزة. كالفضؿ ف  ذلؾ يرجة لالعفجار المعرف  كال قع  الم سارع الذم يعرؼ 
بالركابت كيسحؽ المسلمات. كلعؿ مف أبرز ابمرلة ملى ذلؾ ما يعرؼ بالركرة الرعامية الرابعة 

(Fourth Industrial Revolution:FIR) . 
إف العالـ يشهد المراحؿ ابكلية لهذه الركرة كال    م از بمزجها لل قعيات ال    لغى الحدكد     

الفارلة بيف  ؿ ما هك فيزيا   كرقم  كبيكلكج  كمزج ال قعيات الالسل ية، كابعظمة 
ع رعت االشياء، كالمر بات ذا ية الحر ة ك    عكلكجيا العاعك كال قعية االل  ركمي اعي ية م عاهية الرغر كا 

مامان  20-10الحيكية كملـك المكاد، ك لزيف الطاقة، كالحكسبة ال مية كسكؼ  ظؿ ملى مدار 
مرؿ  -با ت الركرة الرعامية الرابعة كالمرطلحات ال ريرة الدالة مليها فلقد المقبلة ملى ابقؿ. 
عت ساإلعجاز اإلل  ركع  لألمماؿ أك ، كا  ماـ ابمكر مف لالؿ اإلع ر (Big Data)البياعات الضلمة 
،  مرؿ ف  ا كعة ابليرة إحدل القضايا االج مامية (Inter of Things)اع رعت ابشياء 

  . ;2117Yang, 2019الحيكيةسممر،
إلى الركرة الرعامية الرالرة سالرػكرة الرقميػة ، ال ػ  رػاحبها اع شػار  الرعامية الرابعة ك س عد الركرة   

كب كحفػػظ السػػجالت ا لػػ ، ل ػػف المكجػػة الجديػػدة مػػف ال حػػكؿ  ل لػػؼ مػػف سػػابقا ها فػػ  أجهػػزة الحاسػػ
مػدد مػف ابكجػه، أكلهػا إم اعيػػة  طػكير االب  ػارات كعشػرها بشػ ؿ أسػػرع مػف أم كقػت مضػى، راعيهػػا: 
اعلفاض   اليؼ االع اج الهامشية ك ضامؼ المعابر ال    جمة ك ر ز ملى أعشطة قطامات م عػددة 

زيػػػادة فػػػ  العكا ػػػد ملػػػى عطػػػاؽ  بيػػػر، كرالرهػػػا سػػػ عـ هػػػذه الرػػػكرة العالميػػػة جميػػػة البلػػػداف  ػػػؤدل إلػػػى ال
 ، ك لقػػ  2019شػػكاب،كسػػ  فامؿ معهػػا كسػػ ؤرر فيهػػا ملػػى مسػػ كل االعظمػػة فػػ   ريػػر مػػف المعػػاطؽ س

الرػػػػكرة الرػػػػعامية الرابعػػػػة بظاللهػػػػا ملػػػػى دكؿ العػػػػالـ، ك بػػػػرز أهميػػػػة  جسػػػػير الفجػػػػكة بػػػػيف دكؿ العػػػػالـ 
ال بػػػرل كبقيػػػة دكؿ العػػػالـ ا لػػػذة فػػػ  العمػػػك ح ػػػى ال   عػػػرض لل همػػػيش كاإلقرػػػاء، كهػػػذا  الرػػػعامية

ي طلػػب  ضػػػافر الجهػػػكد كالعمػػؿ بشػػػ ؿ   امػػػؿ ك عػػاكع  ال رػػػراع فيػػػه، بػػدءان مػػػف  حػػػديث ال شػػػريعات 
يجاد  شريعات م رابطة مكحدة، مركران ب هي ة الطلبة ك يهيلهـ ك ػدريبهـ ملػى مهػارات الرػكرة  كالقكاعيف كا 
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مػػدادهـ بػػالعلـك كالقػػيـ كالمهػػارات ال ػػ   سػػامدهـ ملػػى  لطػػ  العقبػػات كاالزمػػات  الرػػعامية الرابعػػة كا 
  .2019الرازؽ،  مبدالمقبلة، كاع هاءن ب جهيز اليبعى ال ح ية المعاسبة س

جرل  قديـ مرطلح الركرة الرعامية الرابعة سأك الجيؿ الرابة مف الركرات الرعامية أك ال رعية 
ـ بمعرض هاعكفر ف  ألماعيا، كبعد ذلؾ جرل  ضميعه بركرة رسمية ف  2111ؿ مرة سعة   بك 4.1

ـ، كمليه فقد  اعت ألماعيا 2112اس را يجية ال قعية ال    ـ ام مادها مف قبؿ الح كمة ابلماعية ماـ 
 .(Thi & Do, 2019) أكؿ بلد يقر بالركرة الرعامية الرابعة

 المع ػدل االق رػادم مؤسػس شػكاب  ػالكس جديػد أطلقػه مفهػـك الرابعػة الرػعامية إف الرػكرة   
 رابعة؛ بام بػار ف رية ركرة يراحبها ال قعية، ف  ها لة بطفرة جديدة   ميز مرحلة ليعبر مف العالم ،

الرػعامية الرابعػة  كالرػكرة المعلكما يػة مػة ال عامػؿ االسػ مرار فػ  ملػى اإلعسػاع  قػادر الف ػر أف
  . 2018به  الديف،كمع جا ها س

كلفهػػـ سػػياؽ ظهػػكر كعشػػية الرػػكرة الرػػعامية الرابعػػة يعبغػػ  مػػرض الرػػكرات الرػػعامية الػػرالث ال ػػ    
ـ كسػ بقى مسػ مرة مػا 1784سبق ها. فقد اعطلقت رحلة الرػكرة الرػعامية مػف محط هػا ابكلػى فػ  مػاـ 

سػية  مػػا ـ  بػػيربة محطػات ر ي2119اسػ مر كجػكد الجػعس البشػػرم. كقػد مػرت هػػذه الرػكرة ح ػى ا ف س
  .1يظهرها الجدكؿ س

 ( تاريخ تطور الثورات الصناعية العالمية1جدول )

 سنوات الفجوة المدة الزمنية األساس السمة الرئيسية الثورات الصناعية

 
الثورة الصناعية 

 األولى

البلار، الحديد، الغزؿ، 
 كالعسيج، المراعة.

قامت ملى معدات اإلع اج 
 المي اعي   ال    عمؿ مف لالؿ

 قكة الماء كالبلار.

أ رر مف قرف مف  ـ1870 – 1760
الزمف سحكال  

 سعة . 150
 

 الثورة الصناعية
 الثانية

الرلب، ال هرباء، 
 السيارات، كالطا رات.

قامت ملى اإلع اج الضلـ الذم 
رار مم عان مبر  قسيـ العمؿ 

 كاس لداـ الطاقة ال هربا ية.

أقؿ مف قرف مف  ـ1969 – 1870
عة س 99الزمف س
  قريبان 

 الثورة الصناعية 
 الثالثة
 

اإلل  ركعيات، الرقميات، 
 الحكاسيب.

قامت ملى اس لداـ اإلل  ركعيات 
ك  عكلكجيا المعلكمات لزيادة 

 اإلع اج ابك كما ي   سال لقا   .

مع رؼ  -ـ 1969
العقد ابكؿ مف القرف 

 الحادم كالعشريف.

أ رر مف أربعة 
 46مقكد سحكال  

 سعة .

رة الصناعية الثو 
 الرابعة

الذ اء االرطعام ، 
  عكلكجيا العاعك، إع رعت 
ابشياء، الفضاء المادم 

 السيبراع 

قامت ملى اس لداـ العظـ المادية 
 السيبراعية.

مف مع رؼ العقد 
ابكؿ مف القرف 
الحادم كالعشريف ح ى 

  اريله.

أ رر مف مقد مف 
 الزماف.
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).Reaves, 2019,3(Rawat, 2018;  
  أف ال طكر ف  الركرات ابربعة  اف  طكر ف  ال حكؿ مف العظـ 1كيالحظ مف الجدكؿ س    

المادية ال املة إلى العظـ ال    مزج العالـ المادم بالعالـ السيبراع ،  ما  اف هعاؾ  حكؿ 
مس مر مف اب م ة ا لية إلى ابعظمة المع مدة ملى الذ اء االرطعام ، كهعاؾ مالحظة أليرة 

بااله ماـ كه  أعه بمركر الزمف   كف سعكات الركرة الرعامية أقؿ مف السابؽ كهك ما  جديرة
 يعع   طكر مس مر كم سارع بمعدالت م ضامفة. 

لقد سبقت ألماعيا جمية دكؿ العالـ ف  هذا الشيف، إذ ه  الدكلة ابكلى ال   كضعت    
هداؼ كضة اس را يجية للركرة اس را يجية لل عاط  مة الركرة الرعامية الرابعة، ك  مرؿ أ 

الرعامية الرابعة ف  محاكلة اق عاص الفرص العاجمة مف هذه الركرة كف  الكقت ذا ه الحد مف 
 . (Thi & Do, 2019)ا رار السلبية الم ر بة مليها 

كمف رـ؛ فإعه يم ف القكؿ بيف أهـ أهداؼ الركرة الرعامية الرابعة   مرؿ ف  االس فادة مف    
كابف ار المراحبة لهذه الركرة مف أجؿ  حقيؽ ما فيه الرالح العاـ ف  مل لؼ  ال قعيات

المجاالت كمف بيعها مجاؿ ال عليـ. كف  عفس الكقت فإعه مف الضركرم  قدير ال حديات 
 المراحبة لظهكر الركرة الرعامية الرابعة كالعمؿ ملى ال ردم لها بفاملية.  

يلؼ مػػف ال قػػدـ الػػذم  ػػـ إحػػرازه فػػ   رػػعية اإلعسػػاف ا لػػ ، إف الكمػػد برػػكرة رػػعامية رابعػػة ي ػػ   
كربػػط ابشػػياء مػػة بعضػػها الػػبعض مػػف طريػػؽ االع رعػػت كالبياعػػات ال بيػػرة ك قعيػػة الهػػا ؼ العقػػاؿ، 
كطبقػػػان إلحػػػدل ال قػػػديرات يم ػػػف أف يعػػػزز االع اجيػػػة العالميػػػة بػػػعفس القػػػدر الػػػذم حققػػػه ال مبيػػػك ر 

عيعات كبالعسػػػبة للمسػػػ رمريف فػػػإف الرػػػكرة الرابعػػػة  عػػػرض الشلرػػػ  كاالع رعػػػت لػػػالؿ أكالػػػر ال سػػػ
فررػان للػربح  شػبه  لػؾ ال ػ  قػدم ها الرػكرات ال ػ  سػبق ها كبالفعػؿ فػإف أرػحاب ال قعيػات فػ  هػذه 

  .  2016هيركال، المرحلة المب رة مف الركرة الرعامية يطلبكف أسعاران  بيرة جدان ل قعيا هـ س
الرػعامية الرابعػة مضػاميف فػ  غايػة ابهميػة، يم ػف أف  عمػؿ  كف  مجػاؿ ال علػيـ؛ فػإف للرػكرة   

ملػػى إحػػداث  حػػكؿ جػػذرم فػػ  الرػػيغ كالقكالػػب ال عليميػػة الم بعػػة حاليػػان، كهػػ  المضػػاميف ال ػػػ  
سػػػ    ملػػػى ذ رهػػػا. كمػػػف رػػػـ يجػػػب أف ي ػػػكف المعلمػػػكف معػػػديف بشػػػ ؿ جيػػػد لالسػػػ جابة ابمرػػػؿ 

دة مػػػف المميػػػزات أك  رػػػديان لل حػػػديات كيجػػػب أف لم طلبػػػات الرػػػكرة الرػػػعامية الرابعػػػة سػػػكاء اسػػػ فا
 ي كف ذلؾ هدفان ر يسيان للمس كليف مف العظاـ ال عليم  ك طكير المعاهج الدراسية. 

إف الرػػكرة الرػػعامية الرابعػػة  ل لػػؼ فػػ  عكمي هػػا مػػف الرػػكرات الػػرالث السػػابقة، إذ   ميػػز بػػدمج    
لماديػػة كالرقميػػة كالبيكلكجيػػة.  مػػا  ل لػػؼ ال قعيػات ال ػػ   طمػػس اللطػػكط الفارػػلة بػػيف المجػػاالت ا
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فػػػ  ال ميػػػة الم زايػػػدة مػػػف البياعػػػات غيػػػر المم ل ػػػة كال ػػػ  سػػػهؿ الكرػػػكؿ إليهػػػا بحريػػػة مبػػػر شػػػب ة 
االع رعػػت،  مػػا أف البياعػػات مف كحػػة المرػػدر فػػ   زايػػد مسػػ مر كبلارػػة اببحػػاث العلميػػة ال ػػ  

مضػػامفة كمػػازاؿ فػػ  ازديػػاد، كقػػد   غطػػى مكضػػكمات م عكمػػة، كقػػد  زايػػد حجػػـ البياعػػات أضػػعافان 
أمطى ذلؾ ل عساعية فررة جديدة لدراسة كمعالجػة المشػ الت طكيلػة ابمػد كالقضػايا ال ػ   اعػت 

  .   2019الرازؽ،  مبدسابقان  بيرة الحجـ أك  ح اج لفهـ ك حليؿ معقد س
راسخ مف كبما يميز هذه الركرة الرعامية الرابعة مف سابقا ها أعها مر  زة ملى أساس    

ع رعت ابشياء،  االق راد الرقم  كقا مة ملى ال قدـ السرية ف  الذ اء االرطعام ، كا 
كالركبك ات، كالمر بات ا لية، كال قعية الحيكية، ك  عكلكجيا العاعك، كحكسبة ال ـ، كغير ذلؾ مف 

رم ها،  قعيات. ك  سـ هذه الركرة بمزيج مف هذه ال قعيات ال    شهد  زايدان مضطردان ف  س
  .(Herweijer & Waughray, 2018 كذ ا ها، ك فاء ها 

كبػػالرجكع لػػألدب ال ربػػكم كجػػدت مجمكمػػة مػػف الدراسػػات السػػابقة، كمػػف أهمهػػا دراسػػة دافػػكالس    
  ال ػػ  سػػعت إلػػى  قيػػيـ  فػػامالت الطلبػػة ضػػمف Dafoulas & Loveday, 2016كالفػػدام س

ال ر يػػز ملػػى حالػػة اسػػ لداـ أسػػاليب  حليػػؿ  كسػػا ؿ ال كارػػؿ االج مػػام  فػػ  ال علػػيـ العػػال  مػػة
. ، كقػػػد  ضػػػمعت البياعػػػات  حديػػػد (Learning Analytics)الػػػ علـ ضػػػمف المػػػعهج الدراسػػػ  

اسػػ لداـ الطلبػػة لكسػػا ؿ ال كارػػؿ االج مػػام  مرػػؿ ال غريػػدات اإلجماليػػة، كمػػدد المعشػػكرات ملػػى 
أسػػبكع  عليمػػ ،  24مقػػدارها  فيسػػبكؾ، كمشػػركمات ليع ػػداف كال ػػ  أرسػػلها الطلبػػة مبػػر مػػدة زمعيػػة

كاس غرؽ  طبيقها ما بيف سبة إلػى رماعيػة أشػهر لػالؿ مػاميف دراسػييف. ك ػـ  حليػؿ البياعػات ال ػ  
جمعػت مػػف فيسػػبكؾ ك ػػكي ر كليع ػػداف باسػػ لداـ أسػاليب إحرػػا ية م عكمػػة ل حديػػد أعمػػاط ال ماسػػؾ 

ابعمػػاط المل لفػػة لكسػػا ؿ  فػػ  مجمكمػػات الطلبػػة، كأعمػػاط اال رػػاؿ، ك فػػامالت الطلبػػة، كاسػػ لداـ
  عقيػب البياعػاتال كارؿ االج مام  ف  العملية ال عليمية. ك كرلت الدراسة إلى إم اعيػة اسػ لداـ 

ل قيػػػيـ أعمػػػاط اال رػػػاؿ فػػػ  إطػػػار الػػػ علـ ال شػػػار   المعػػػزز بالحاسػػػكب سكبال حديػػػد  لػػػؾ القضػػػايا 
  .  المر بطة بالمح كل ال عليم ، كأعشطة ال علـ، ك فايات الطلبة

   طبيقػػات الػػذ اء االرػػطعام  ك عقيػػب Fauvel& Yu,2016دراسػػة فاكفيػػؿ كيػػك سكأباعػػت    
البياعات فػ  المعػاهج الدراسػية المع مػدة ملػى المقػررات اإلل  ركعيػة المف كحػة  ريفػة االل حػاؽ مبػر 

 . ك شػػؼ الدراسػػة مػػف المجػػاالت الر يسػػة ال ػػيـ يم ػػف  طبيقهػػا ك  مرػػؿ فػػ  MOOCsاإلع رعػػت س
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مجػػػػاالت كهػػػػ :  حقيػػػػؽ فهػػػػـ أفضػػػػؿ للطػػػػالب، ك طػػػػكير المح ػػػػكل الدراسػػػػ  للمقػػػػػررات، لمػػػػس 
 كالمسامدة ف  بعاء مج مة لل علـ، ك طكير معرات ال علـ.

ر اسػػػ لداـ إع رعػػػت ابشػػػياء فػػػ  الحيػػػاة اليكميػػػة، ك يفيػػػة ي طػػػك   2018كقرػػػدت دراسػػػة طػػػه س  
كمػػػدل  ،قيػػػؽ  فػػػاءة ال طبيػػػؽسػػػس  حأ كظيفهػػػا فػػػ  العمليػػػة ال عليميػػػة بجامعػػػة الطػػػا ؼ ك حديػػػد 

االسػػ فادة مػػف ال فعيػػؿ، حيػػث كجػػدت الباحرػػة  عػػكع  كظيػػؼ إع رعػػت ابشػػياء معهػػا ام اعيػػة  رػػميـ 
مف إضافة مس شعرات ح ػى  رػميـ أجهػزة ذ يػة، الػ ح ـ فػ  ابشػياء ك كزيػة حلػكؿ  ابشياء بدءان 

ال قػػاط البياعػػات فػػ  الكقػػت ي ػػيح  إع رعػػت ابشػػياء ال ػػ   ػػ ح ـ فػػ  ابشػػياء ك راقبهػػا ك ػػديرها، ممػػا
 الفعل  ك حليلها ل حديد رؤل لألمماؿ الم ميزة مما يللؽ فررا جديدة لزيادة العا دات. 

  إلػى اسػ لدـ Maldonado & Seehusen, 2018مالكدكعػادك كسيهكسػف سكممػدت دراسػة    
إلدارة أسػػػػلكب الععقػػػػدة  يحػػػػد أسػػػػاليب  عقيػػػػب البياعػػػػات ل حليػػػػؿ ليػػػػارات الطلبػػػػة فػػػػ  إطػػػػار مقػػػػرر 

ابمماؿ كهـ مف الطلبة الذيف أ مكا إحدل الدرجات العلمية بإحدل الجامعات ال بػرل. حيػث ر ػز 
الباحراف ملى ابعماط السا دة ف  البياعات ل جابة مف  ساؤؿ بحر  ر يس  مفاده مػا الػذم يم ػف 

رة ابممػػاؿ؟  علمػه مػف ليػػارات الطلبػة ل كزيػة ممليػػة إمػادة  رػػميـ المػعهج الدراسػ  فػػ  بػرامج إدا
كقػػػد  كرػػػؿ الباحرػػػاف إلػػػى كجػػػكد لمػػػس معاقيػػػد محػػػددة جيػػػدان معهػػػا معقػػػكديف مػػػف البياعػػػات سإدارة 

 ال سكيؽ كاق راديات إدارة ال سكيؽ  لـ ي كافقا مة المسارات اب اديمية ف  الجامعة. 
ـ  قػػػديـ مقاربػػػة عظريػػػة لمفهػػػـك الرػػػكرة الرػػػعامية الرابعػػػة كمفهػػػك   2019دراسػػػة البلكشػػػ سكهػػػدفت 

الػػػذم يعػػػد كقػػػكد هػػػذه الرػػػكرة كالمحػػػرؾ الػػػر يس لهػػػا، مػػػف لػػػالؿ  قػػػديـ اإلطػػػار  االق رػػػاد المعرفػػػ 
 كظفػػتالمفػاهيم  كالعظػػرم، كبعػض الجكاعػػب ال ػ  البػػد أف يبػػدأ ال علػيـ المدرسػػ  فػ  مراجع هػػا، ك 

الدراسػػة المػػعهج الكرػػف  الػػذم يقػػـك ملػػى مراجعػػة أبػػرز ال قػػارير كالدراسػػات المر بطػػة بالمكضػػكع 
غية بعاء للفية عظرية يم ف أف  كظؼ ف  إطالؽ عقاشػات أكسػة حػكؿ إرػالح ال علػيـ المدرسػ  ب

 ف  ظؿ االق راد المعرف .
 حديػد أهميػة ال عميػة المهعيػة اإلل  ركعيػة للمعلػـ فػ  ضػكء الرػكرة   2019كقردت دراسة حسػفس  

كمعكقا هػػا بمػػدارس ال علػػيـ  ،الرػعامية الرابعػػة، كال عػػرؼ ملػػى أسػػاليب ال عميػة المهعيػػة اإلل  ركعيػػة
ػػالعػػاـ، ك  بؿ ال غلػػب مليهػػا فػػ  ظػػؿ الرػػكرة الرػػعامية الرابعػػة، كل حقيػػؽ ذلػػؾ  ػػـ اسػػ لداـ المػػعهج سي

الرػاعكم   بمحافظػة  -اإلمػدادم  -اإلب ػدا   س یاالس باعة ملى ميعػة مػف معلمػ طبقتك الكرف ، 
معكقػػػات ال عميػػػة المهعيػػػة  . ك كرػػػلت الدراسػػػة إلػػػى أف مػػػف أبػػػرزكاإلسػػػ عدرية ،سػػػكهاج، كالقػػػاهرة

مػػدـ الحػػرص ملػػى أهميػػة هػػذه  للمعلمػػيف، اإلل  ركعيػػة اإلل  ركعيػػة: سقلػػة  ػػكفير البػػرامج ال دريبيػػة
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زيادة العبء ال دريسػ  الػذم ي طلػب  -الرابعة  الرعامية البرامج ال    عد مف أهـ م طلبات الركرة
 عميػػػة المهعيػػػة اإلل  ركعيػػػة، كمػػػف م طلبػػػات ال. كبيعػػػت الدراسػػػة مػػػدد مػػػف مػػػف المعلمػػػيف القيػػػاـ بػػػه 

ك هي ػػة المعػػاخ ال عليمػػ  السػػ لداـ  - المعلكمػػات أهمهػػا: سالقػػدرة ملػػى اسػػ لداـ  قعيػػات   عكلكجيػػا
 الحالية كالمس قبلية .  االح ياجات ال قعيات ال  عكلكجية ككجكد لطط ل قدير

 حػػدث فػػ  بػػرامج معاقشػػة جكاعػػب ال طػػكير الػػ  يعبغػػ  أف ب ب 2019كاه مػػت دراسػػة الدهشػػافس  
لمكا بػػة الرػػكرة الرػػعامية الرابعػػة مػػف  بػػ هـداد طلإمػػ مػػداد المعلمػػيف ل لػػريج معلمػػيف قػػادريف ملػػىإ 

عع اسػا ها ملػىأكمػا  ،لالؿ  عاكؿ المقركد بػالركرة الرػعامية الرابعػة معظكمػة  بػرز لرا رػها كا 
دكار المعلػػـ كهػػك مػػا اسػػ لـز ضػػركرة  طػػكير بػػرامج امػػداده ليكا ػػب م  ؾ الرػػكرة. لػػ طلبػػات ال علػػيـ كا 

حدرت  غيرات جكهرية ف   ػؿ مجػاالت أف الركرة الرعامية الرابعة  ما ألى إكقد  كرلت الدراسة 
بعا عػػا ، كهػػك مػػا فػػرض أهػػداؼ كطريقػػة  علػػيـ ك علػػـ أ عهػػا سػػ حدث  غيػػرات جكهريػػة فػػ  إحيا عػػا ، ف

مػػداد دكار كمسػػ كليات جديػػدة اسػػ لزمت ضػػركرة إمػػادة العظػػر فػػ  بػػراأملػػى المعلمػػيف  مج   ػػكيف كا 
ك ضػػميعها مقػػررات ، المعلمػػيف ب ليػػات ال ربيػػة ك ػػذلؾ ال ليػػات المعػػاظرة مػػف حيػػث  عػػديؿ اللػػكا ح

  الءـ مة مس جدات الركرة الرعامية الرابعػة كاللارػة بمجػاالت الػذ اء االرػطعام  ك طبيقا ػه، 
لركبػػػػكت مرػػػػؿ فلسػػػػفة الػػػػذ اء االرػػػػطعام ، الػػػػذ اء االرػػػػطعام  كقضػػػػايا العرػػػػر، ألالقيػػػػات ا

 .كغيرها
كاقػػػػة العالقػػػػة بػػػػيف الرػػػػكرة الرػػػػعامية الرابعػػػػة   2019كأكضػػػػحت دراسػػػػة الشػػػػهرم كالسػػػػعدكف س  

كملرجػػات ال علػػيـ مػػف كجهػػة عظػػر أمضػػاء هي ػػة ال ػػدريس فػػ  المؤسسػػة العامػػة لل ػػدريب ال قعػػ  
يـ  كريات ال   مػف شػيعها أف  سػهـ فػ  مكا بػة ملرجػات ال علػالكالمهع ، مالكة ملى ذلؾ  قديـ 

للرػػكرة الرػػعامية الرابعػػة، كقػػد اسػػ لدـ المػػعهج الكرػػف  فػػ   عػػاكؿ مكضػػكع الدراسػػة، ك ػػـ ال يػػار 
ميعػػة مػػف أمضػػاء هي ػػة ال ػػدريس فػػ  المؤسسػػة العامػػة لل علػػيـ ال قعػػ  كالمهعػػ  بلػػذ كجهػػات عظػػر 

اعة  اعػت بكد اإلسػ بعػالدراسػة عسػبة مكافقػة أمضػاء هي ػة ال ػدريس ملػى  أظهػرتهـ بهذا الرػدد، ك 
كهػ    ضػمف محػاكر  ،%30% كالػرفض 20% كالحيػاد بعسػبة 50أ بر مف الرفض كه   شػ ؿ 

 طػكير  : برز كاقة مالقػة ملرجػات ال علػيـ بػال كرة الرػعامية الرابعػة، كمػف أهػـ  كرػيات الدراسػة
 المهارات العاممة لدل الطالب بما ي عاسب مة م طلبات الركرة الرعامية الرابعة.

 قكيـ مؤسسػات ال علػيـ المسػ مر فػ  ضػكء مكجهػات الرػكرة    إلى2019كرمت دراسة مرطفىس  
: كاقػػة كل حقيػػؽ هػػذا الهػػدؼ إ بعػػت كرقػػة العمػػؿ اللطػػكات ال اليػػة: أكالن  ، 4IRسالرػػعامية الرابعػػة 
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: مفهػػػـك الرػػػكرة الرػػػعامية : أبػػػرز  طػػػكرات الرػػػكرة الرػػػعامية الرابعػػػة. رالرػػػان ال علػػػيـ المسػػػ مر. راعيػػػان 
: مميػػػزات الرػػػكرة الرػػػعامية الرابعػػػة. لامسػػػان   طػػػكر ال ػػػاريل  للرػػػكرات الرػػػعامية.: الالرابعػػػة رابعػػػان 

: اعع اسػػات الرػػكرة الرػػعامية : مؤسسػػات ال علػػيـ المسػػ مر كالرػػكرة الرػػعامية الرابعػػة. سػػابعان سادسػػان 
سػػػفرت ع ػػػا ج كرقػػػة العمػػػؿ الحاليػػػة فػػػ  ضػػػكء مػػػا  ػػػـ ، كأالرابعػػػة ملػػػى مؤسسػػػات ال علػػػيـ المسػػػ مر

لكاقػػة ال علػػيـ المسػػ مر، كأبػػرز  طػػكرات الرػػكرة الرػػعامية الرابعػػة كمفهكمهػػا، مرضػػه مػػف مػػرض ا
 كال عػػرض لمميػػزات الرػػكرة الرػػعامية الرابعػػة كاعع اسػػا ها ملػػى مؤسسػػات ال علػػيـ المسػػ مر، كل امػػان 

ؤدم  عفيػػذها إلػػ  اإلسػػهاـ فػػ   طػػكير ك حسػػيف مؤسسػػات ال علػػيـ يػػ ال ػػ   ال كرػػيات كالمق رحػػات
 . 4IRسكجهات الركرة الرعامية الرابعة المس مر ف  ضكء م

ال الؼ الركرة الرعامية مف الرػكرات الػرالث السػابقة كال حػديات   2019ك عاكلت دراسة عرارس  
 فرضها الركرة الرعامية الرابعة ملى ال علػيـ، رػـ  قػديـ رؤيػة مسػ قبلية لل علػيـ بالػدكؿ العربيػة  ال  

 ية الرابعة.ك يؼ يم ف مكا بة م طلبات الركرة الرعام
كمػػف لػػالؿ للفيػػة الدراسػػة كأدبيا هػػا  ظهػػر الحاجػػة الماسػػة إلػػى دراسػػة ملميػػة مػػف  كظيػػؼ      

 طبيقات الركرة الرػعامية الرابعػة فػ  المعػاهج  بػال عليـ العػاـ فػ  الممل ػة العربيػة السػعكدية، كفػ  
 طليع ها معاهج الجغرافيا، كهذا ما سعى الدراسة الحالية إلى  حقيقه. 

 ة الدراسة مشكم
 شػػ ؿ الرػػكرة الرػػعامية الرابعػػة كمػػا  حملػػه فػػ  طيا هػػا مػػف مضػػاميف فػػ  مل لػػؼ المجػػػاالت    

 حػػديان رػػعبان يعبغػػ  مكاجه ػػه كال عامػػؿ معػػه. كمػػف المؤ ػػد أف لل ربيػػة أدكاران حاسػػمة فػػ  ظػػؿ هػػذه 
ات الرػػػكرة الرابعػػػة للرػػػعامة، إذ يجػػػب أف يسػػػ فاد مػػػف معجػػػزات هػػػذه الرػػػكرة ل حسػػػيف جػػػكدة ملرجػػػ

العملية ال عليمية، كمف جاعب ألر يعبغ  أف  يهيؿ طلبة قادريف ملى ال عايش العػاجح فػ  مرػر 
 هذه الركرة. 

كفػػػػػ  حقيقػػػػػة ابمػػػػػر؛  سػػػػػ طية الرػػػػػكرة الرػػػػػعامية الرابعػػػػػة  لبيػػػػػة ال ريػػػػػر مػػػػػف حاجػػػػػات ابفػػػػػراد   
ا المجػػاالت كالمج معػػات بعهػػا  للػػؽ فررػػان جديػػدة لل عميػػة المسػػ دامة فػػ  شػػ ى المجػػاالت، كالسػػيم

المهعية كاالق رػادية كاالج ماميػة. كل ػف فػ  ذات الكقػت يلشػى معهػا فػ   همػيش بعػض الف ػات، 
ذا أريػػد اغ عػػاـ  ك فػػاقـ مػػدـ المسػػاكاة كللػػؽ ملػػاطر أمعيػػة جديػػدة ك قػػكيض العالقػػات اإلعسػػاعية، كا 

امية الرابعػة، الفرص ك جعػب المزالػؽ يعبغػ  أف يعظػر بععايػة إلػى ابسػ لة ال ػ   ريرهػا الرػكرة الرػع
مػػػادة العظػػػر فػػػ  أف ػػػار ابفػػػراد كالمج معػػػات حػػػكؿ ال عميػػػة بيعماطهػػػا المل لفػػػة، كمعظكمػػػة القػػػيـ  كا 
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اللارػػة  الهكيػػة الفرديػػة كحقػػكؽ المل يػػة،  مػػا يجػػب أف  عػػالج فرديػػان كجماميػػان القضػػايا ابلالقيػػة 
  .  2019 شكاب،كالمععكية ال   أرارها مجاؿ الذ اء االرطعام  كال قعية الحيكية س

كلقد لطت دكؿ مجلس ال عاكف اللليج  لطكات م سػارمة عحػك الرػكرة الرػعامية الرابعػة، فقػد    
بدأت أكالن ف  إرساء ابعظمة اإلل  ركعية ف  القطامات الح كمية  افة، رـ بعاء أرضػية معلكما يػة 

بال ػػال  بػػرزت كافيػة بهػػدؼ  ػػكفير لػػدمات يم ػػف االسػػ فادة معهػا مػػف طريػػؽ الشػػب ة المعلكما يػػة؛ ك 
ال قعية ف  مجاالت ال علػيـ كالرػحة كال ػدريب كاللػدمات كالبي ػة كالرػعامة كاإلع ػاج، كبا ػت ر يػزة 
ال قػػػدـ العلمػػػ  كاالق رػػػادم معػػػان.  مػػػا  ػػػاف مػػػف أكلػػػى اللطػػػكات الممهػػػدة،  يسػػػيس مرا ػػػز بحريػػػة 

كاالسػ فادة مػف م قدمػة فػ  الرػحة كالبي ػة، بهػدؼ إع ػاج طاقػة بديلػة كلػدمات رػحية اإلل  ركعيػة 
طاقػػػات الريػػػاح كابمػػػكاج كاالح ػػػرار، رػػػـ كضػػػعت اسػػػ را يجيات الح كمػػػات اإلل  ركعيػػػة المرػػػغرة 
للػكزارات، كال ػ  بػػدكرها كضػعت إجػراءات ميسػػرة للػدفة كالسػػداد كال كقػة اإلل  ركعػ  إلػػى غيػر ذلػػؾ 

  .2017بهزاد، س
درا ػػان مػػف الممل ػػة العربيػػة السػػعكدية لحجػػـ ال حػػديات الع     الميػػة المحيطػػة، فقػػد مملػػت ملػػى كا 

 دشيف برعامج ال حكؿ الرقم  كالذم لػه مجاال ػه الم علقػة بػال حكؿ الرقمػ  فػ  ال علػيـ. كمػة ذلػؾ؛ 
فإف الكاقة الفعل  يشير إلى أعه مازالت المدارس كالمؤسسات ال عليمية ف  مرحلػة مب ػرة مػف  بعػ  

بالش ؿ ابمرؿ، كيعسحب هذا ابمػر فػ  ال عامػؿ الركرة الرعامية الرابعة ك قعيا ها كاالس فادة معها 
مػػة  حػػػديا ها ك هديػػػدا ها. كربمػػػا ي ػػػكف ذلػػػؾ راجػػػة بابسػػػاس إلػػػى حدارػػػة ظهػػػكر الرػػػكرة الرػػػعامية 
الرابعػػة كضػػعؼ إلمػػاـ العديػػد مػػف ال ربػػكييف بهػػا، كهػػك مػػا يظهػػر حاجػػة ماسػػة إللقػػاء الضػػكء ملػػى 

 يـ كال علـ كهك ما  عالجه الكرقة البحرية الحالية. الركرة الرعامية الرابعة كمضاميعها لعملي   ال عل
ك يسيسان ملى ما  قدـ؛  بحث مش لة الدراسة ف  ال عػرؼ إلػى  طبيقػات الرػكرة الرػعامية الرابعػة   

 ال   يم ف  كظيفها ف   عليـ ك علـ الجغرافيا بمراحؿ ال عليـ العاـ السعكدم. 
 أسئمة الدراسة 

رات م سارمة ف  ظؿ الركرة الرعامية الرابعة كمػا كا بػه مػف  طػكر أف ما يشهده العالـ مف  غي   
فػػ  مجػػاؿ الػػذ اء االرػػطعام  كالبياعػػات الضػػلمة، سػػ دفة بػػال عليـ إلػػى  غييػػرات جذريػػة، ك قػػديـ 

مػػا  مهػارات جديػدة للطلبػة، كالجغرافيػػا  غيرهػا مػف العلػػـك شػهدت  غييػران فػػ  مفهكمهػا كممارسػ ها، 
ركرة أ رػػر مػػف أم كقػػت مضػػى، لفهػػـ مالمعػػا كمشػػا لعا كقضػػاياه زاد مػػف أهمي هػػا، كأرػػبحت ضػػ

 كمش ل ه ا عية كالمس قبلية.
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؛ عؿ 2117؛ أحمػػد 2111 دراسػػة سممػػار، السػػابقة مػػا أشػػارت إليػػه الدراسػػات ال ربكيػػةلاعطالقػػان   
الرػػكرة الرػػعامية الرابعػػة   كظيػػؼ  طبيقػػاتضػػركرة  مػػف  Bull & Kay,2016؛ 2118سػعكد، 

كأهميػػػػة مكا ب هػػػػا لل طػػػػكرات  ،جميػػػػة المسػػػػ كيات فػػػػ   كظيفهػػػػا عليميػػػػة ال علميػػػػة، ك فػػػػ  العمليػػػػة ال
 معػػػػارفهـ الم سػػػػارمة فػػػػ  عظػػػػـ ال علػػػػيـ الذ يػػػػة. ك م ػػػػيف الطلبػػػػة مػػػػف ال ف يػػػػر، كاالم مػػػػاد ملػػػػى

 مهارا هـ. كمف هعا  حاكؿ الدراسة الحالية اإلجابة مف ابس لة اب ية:ك 
   كظيؼ  طبيقات الركرة الرعامية الرابعة ف  الجغرافيا ما المكجهات ال   يعبغ  مراما ها ف -1

  ف  الممل ة العربية السعكدية؟ بمراحؿ ال عليـ العاـ ال ربكية
بمراحؿ  ما المجاالت الم احة ل كظيؼ  طبيقات الركرة الرعامية الرابعة ف  الجغرافيا ال ربكية -2

 ف  الممل ة العربية السعكدية؟ ال عليـ العاـ
 الجغرافيا  حسيف  عليـ ك علـ  طبيقات الركرة الرعامية الرابعة ف  ف  كظيؼ  يؼ يم -3

  ف  الممل ة العربية السعكدية؟ بمراحؿ ال عليـ العاـ

ما عماذج ال علـ المال مة ل كظيؼ  طبيقات الركرة الرعامية الرابعة ف  مضاميف الجغرافيا  -4
 ية السعكدية؟ف  الممل ة العرب بمراحؿ ال عليـ العاـال ربكية 

 طبيقػػػات الرػػػكرة الرػػػعامية الرابعػػػة فػػػ  الجغرافيػػػا ال ربكيػػػة ال حػػػديات ال ػػػ   كاجػػػه  كظيػػػؼ مػػػا  -5
 ف  الممل ة العربية السعكدية؟  بمراحؿ ال عليـ العاـ
 أىداف الدراسة

 سعت الدراسة الحالية إلى  حقيؽ ابهداؼ ا  ية:    
كظيػػػؼ  طبيقػػػات الرػػػكرة الرػػػعامية الرابعػػػة فػػػ   حديػػػد المكجهػػػات ال ػػػ  يعبغػػػ  مراما هػػػا فػػػ    -1

   ف  الممل ة العربية السعكدية. بمراحؿ ال عليـ العاـ الجغرافيا ال ربكية
المجاالت الم احة ل كظيؼ  طبيقات الركرة الرعامية الرابعة ف  الجغرافيا ال عرؼ إلى  -2

 ف  الممل ة العربية السعكدية. بمراحؿ ال عليـ العاـ ال ربكية
بمراحؿ  الجغرافيا  حسيف  عليـ ك علـ  طبيقات الركرة الرعامية الرابعة ف ل شؼ مف دكر ا -3

  ف  الممل ة العربية السعكدية؟ ال عليـ العاـ

 حديد عماذج ال علـ المال مة ل كظيؼ  طبيقات الركرة الرعامية الرابعة ف  مضاميف  -4
 العربية السعكدية؟ ف  الممل ة بمراحؿ ال عليـ العاـالجغرافيا ال ربكية 
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 طبيقػػات الرػػكرة الرػػعامية الرابعػػة فػػ  الجغرافيػػا ال حػػديات ال ػػ   كاجػػه  كظيػػؼ  الكقػػكؼ ملػػى -5
 ف  الممل ة العربية السعكدية؟  ال ربكية بمراحؿ ال عليـ العاـ

 أىمية الدراسة
   مرؿ أهمية هذه الدراسة ف  ا   :

هػػذه الدراسػػة معػػد ع ػػا ج علػػيـ السػػعكدية مػػف مرػػممك كمطػػكرك المعػػاهج فػػ  كزارة ال  اسػػ فادة -1
مدادها ك طكيرها للطلبة ف  مراحؿ ال عليـ العاـ.   لطيط معاهج الجغرافيا كا 

ـ فػػ  2131 رعػػك هػػذه الدراسػػة إلػػى مكا بػػة الرؤيػػة الطمكحػػة للممل ػػة العربيػػة السػػعكدية للعػػا  -2
 ػػكف مكا بػػان لم طلبػػات جميػػة القطامػػات كالمجػػاالت، كمػػف ذلػػؾ مجػػاؿ ال علػػيـ الػػذم يلطػػط لػػه لي

 الرؤية.
يؤمػػػؿ أف  سػػػهـ هػػػذه الدراسػػػة فػػػ   بعػػػ  قػػػرارات  طكيريػػػه للممارسػػػات ال عليميػػػة ال علميػػػة فػػػ   -3

  دريس الطلبة ف  مقررات الجغرافيا بمراحؿ ال عليـ العاـ السعكدم بما ي فػؽ مػة المعػايير العالميػة
 .للجغرافيا ال ربكية

 محددات الدراسة
 الدراسة ف  ضكء المحددات ا  ية:يم ف  عميـ ع ا ج 

 علػـ ك علػيـ  فػ  إلى  كظيؼ  طبيقات الركرة الرػعامية الرابعػةملى ال عرؼ الدراسة اق ررت  -
 الجغرافيا ال ربكية.

ميعػة م يسػرة مػف اب ػاديمييف كالمل رػيف فػ  حقػؿ الجغرافيػا ال ربكيػة الدراسة ملى اق ررت  -
عكدية، كذلػػؾ فػػ  الفرػػػؿ الدراسػػ  ابكؿ للعػػػاـ فػػ   ليػػات ال ربيػػػة بالجامعػػات الح كميػػة السػػػ

 .  ـ 2019/2020هػ س1441الجامع  

 مصطمحات الدراسة
الرػػػػكرة  طبيقػػػػات   مفهػػػػـك 12 ،2019البلكشػػػػ  س تمرفػػػػ: الثؤؤؤؤورة الصؤؤؤؤناعية الرابعؤؤؤؤةتطبيقؤؤؤؤات 

الرػػػعامية الرابعػػػة ملػػػى أعهػػػا:" ال غييػػػر الرػػػكرم الػػػذم يع مػػػد ملػػػى ال قعيػػػات ال ػػػ   شػػػمؿ الػػػذ اء 
ع رعػػت ابشػػياء، ك حلػػيالت البياعػػات الضػػلمة، كالحكسػػبة السػػحابية، االرػػطعا م ، كالركبك ػػات، كا 

 ك قعية العاعك، ك لزيف الطاقة".
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  الجغرافيػا بيعهػا:" محاكلػة الفهػـ السػليـ 19، 2115مرؼ حسف كمبد الح يـ س :التربوية الجغرافيا
 ػػكف مػػف رالرػػة معارػػر، كهػػ   كزيػػة كالدراسػػة الم يعيػػة لػػذلؾ الكاقػػة المر ػػب المعقػػد الػػديعامي   الم

الظػػػػاهرات الطبيعيػػػػة كالبشػػػػرية كطبيعػػػػة العالقػػػػات الم بادلػػػػة ال ػػػػ   عشػػػػي بػػػػيف ال كزيعػػػػات الم بايعػػػػة 
 كالم شابهة كالشلرية المميزة ل قليـسالم اف  بلرا ره كمش ال ه".

المرحلة  يقرد بها:" مجمكع السعكات الدراسية ال     ش ؿ مف مراحل التعميم العام السعودي:
ابكلى االب دا ية، كمد ها ست سعكات دراسية، كالمرحلة الم كسطة، كمد ها رالث سعكات دراسية، 

كالمرحلة الراعكية، كمد ها رالث سعكات دراسية؛ ليربح مجمكع السعكات الدراسية ف  ال عليـ 
  .2113العاـ ارع   مشرة سعة دراسية" سكزارةال عليـ،

جراءاتي  امنيجية الدراسة وا 
 مجتمع الدراسة وعينتيا

الركرة الرػػعامية الرابعػػة بػػالكرػػا ؽ الم رػػلة ملػػى  ؛اشػػ مؿ مج مػػة الدراسػػة فػػ  جاعبػػه الكرػػا ق     
 مػػف حيػػث ماهي هػػا، كعشػػي ها، كمعاييرهػػا، كمباد هػػا، كأهػػدافها، كمجػػاالت  طبيقا هػػا فػػ  الجغرافيػػا

مل رػيف فػ  الجغرافيػا ال ربكيػة فػ  ملى اللبراء كال ؛جاعبه الميداع ف  . ف  حيف اش مؿ ال ربكية
. ك ػػـ ال يػػار ميعػػة م يسػػرة م كعػػة مػػف لبيػػران   25الجامعػػات الح كميػػة السػػعكدية، كالبػػالغ مػػددهـ س

%  مػػف أفػػراد مج مػػة الدراسػػة. ككفقػػا إلجػػراءات البحػػث ال ػػكم ، 32، كهػػك مػػا يعػػادؿ سلبػػراء  8س
 & McMillan & Schumacher, 2001; Cohen, Monionفقػد مػدت هػذه العيعػة معاسػبة ك افيػة س

Morrison, 2017; Creswell, 2012.) 

 

 منيج الدراسة
كالم مرػؿ فػ  المػعهج الكرػف   ،عظران لطبيعة هذا الدراسة كأهدافها فقػد اسػ لدـ المػعهج الملػ لط   

الكرػػػػا ق  لجمػػػػة الكرػػػػا ؽ الم علقػػػػة ب طبيقػػػػات الرػػػػكرة الرػػػػعامية الرابعػػػػة فػػػػ   علػػػػيـ ك علػػػػـ معػػػػاهج 
، كيقرػػػػػد بػػػػػه:" الجمػػػػػة الم ػػػػػيع  كالػػػػػدقيؽ للسػػػػػجالت كالكرػػػػػا ؽ الم ػػػػػكافرة ذات العالقػػػػػة الجغرافيػػػػػا
مش لة البحث، كمػف رػـ ال حليػؿ الشػامؿ لمح كيا هػا بهػدؼ اسػ ع اج مػا ي رػؿ بمشػ لة  -بمكضكع

 . كالمػػعهج 192، 2012البحػػث مػػف أدلػػة كبػػراهيف  بػػرهف ملػػى إجابػػة أسػػ لة البحػػث" سالعسػػاؼ، 
لمل ريف كاللبراء ف   لرص المكهبة كالجغرافيا ال ربكيػة كمرفػه العبػد العكم  لررد  ركرات ا

  بيعػه:"  ػؿ بحػث يسػعى بشػ ؿ مػعظـ الس  شػاؼ كفهػـ ظػاهرة اج ماميػة مػا 30، 2018ال ريـ س
 ف  سياقها الطبيع  المم ف دكف االم ماد ملى المعطيات العددية كاالحرا ية".
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 أداة الدراسة
  :ابلػة شػبه المقععػة س ـ إمداد أسػ لة المقالصدقSemi - Structured Interview لل شػؼ  

مف  ركرات اللبراء كالمل ريف عحػك  كظيػؼ  طبيقػات الرػكرة الرػعامية الرابعػة فػ  معػاهج 
الجغرافيا ف  ال عليـ العاـ السعكدم. ك ـ إمػداد أسػ لة المقابلػة شػبه المقععػة ك طكيرهػا مػف قبػؿ 

لبحػث العلمػ ، باإلضػافة إلػى الرجػكع للدراسػات ذات ف بعاء ملػى لبر همػا فػ  مجػاؿ ايالباحر
 , Alomari ,2009; Alansari ؛2019سالعميػرم،  الرػلة بمكضػكع الدراسػة الحاليػة  دراسػة

2010 ; Suppo , 2013 ; Lindsey,2015)  كمليػه،   كعػت المقابلػة شػبه المقععػة فػ  عسػل ها
 ػػػـ مرضػػػها ملػػػى مػػػدد مػػػف    أسػػػ لة. كلل حقػػػؽ مػػػف رػػػدؽ أسػػػ لة المقابلػػػة،7ابكليػػػة مػػػف س

المح مػػػيف مػػػف اللبػػػراء كالمل رػػػيف فػػػ  الجغرافيػػػا ال ربكيػػػة فػػػ  بعػػػض الجامعػػػات الح كميػػػة 
السػػعكدية؛ لغػػرض ال ي ػػد مػػف أف أسػػ لة المقابلػػة  قػػيس الهػػدؼ الػػذم كضػػعت مػػف أجلػػه، مػػف 
ضػػافة بعػػض  حيػػث مال مػػة ابسػػ لة، كرػػياغ ها، ككضػػكحها. كبعػػاء ملػػى ذلػػؾ؛  ػػـ حػػذؼ كا 

  أسػػػ لة، كيعػػػد هػػػذا 5مػػػا  ػػػـ إمػػػادة الرػػػياغة لػػػبعض ابسػػػ لة. كأرػػػبح مػػػددها سابسػػػ لة،  
 .اإلجراء مدماة للكركؽ ف  ردؽ ابداة

 :ف مف ي  ررت مر يف مة ارع - ـ ال ي د مف ربات ابداة مف لالؿ إجراء مقابلة  الثبات
د ه أربعة المشار يف مف لارج ميعة الدراسة، ك للؿ المقابلة ابكلى كالراعية فارؿ زمع  م

للمقابالت، ك ال ذلؾ إجراء  حليؿ علر مف قبؿ   حليالن  افمشر يكما. كبعد ذلؾ أجرل الباحر
محلؿ ألر مف  لرص الدراسات االج مامية ال ربكية. كقد  بيف مف لالؿ هذا اإلجراء 
درجة اال فاؽ أك االل الؼ ف   حليؿ البياعات، مما أمطى مؤشران ملى كجكد أ ساؽ أك 

اـ بيف ال حليليف. كبعاء ملى ذلؾ؛   كعت أداة المقابلة شبة المقععة ف  عسل ها ال الؼ  
   أس لة.5العها ية مف س
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  :جمعت البياعات بعد بياف الهدؼ مف الدراسة كغرضها للمشار يف، ك ـ جمع البيانات
 أف البياعات ال   ي ـ الحركؿ مليها  عامؿ بسرية  املة، كلف  س لدـ إال بغراض إلبارهـ

البحث العلم . كف  ضكء ذلؾ،  ـ الحركؿ ملى المكافقة المسبقة مف المشار يف بالمقابلة 
ملى  دكيف حديرهـ. ك ـ طرح أس لة المقابلة المقععة ملى اللبراء، مة ال كضيح ال اـ للسؤاؿ 
المكجه لهـ. كللحركؿ ملى مرداقية مالية أرعاء جمة البياعات باس لداـ المقابلة شبه 

 & Glaser) (2012, ال   ه  أحدل ابدكات المهمة ف  معهج البحث العكم المقععة، 

Strauss , 1999 ; Burton , 2000 ; Creswell)  
 كذلؾ كفقا لما يي  : 

بعاء مالقة قا مة ملى الكد كاالح راـ كابلفة مة اللبراء ميعة الدراسة قبؿ البدء بالمقابلة شبه  -
 إلجراء المقابلة. المقععة؛ بغرض  كفير ظركؼ معاسبة

 جعب ال عريؼ باسـ اللبراء إذ أمطى  ؿ لبير رقما؛ ل شجيعه ملى ال عبير مما يم ل ه مف  -
  ركرات حكؿ مكضكع الدراسة.

 ـ طرح أس لة المقابلة شبه المقععة ملى المس جيب بريغ مل لفة، كذلؾ لل ي د مف درجة دقة  - 
يعبئ أيضا مف مدل مرداقية اس جابات أفراد  المس جيب ف  ال عبير مف رأيه، كهذا اإلجراء

 ميعة الدراسة.
بعد  دكيعها ملى المس جيب لبياف رأيه حكؿ ما قاله ف  المقابلة، مة  - ـ مرض المقابلة  - 

 السماح له بحذؼ أك إضافة ما يراه معاسبان.
  :بحاث  ـ  حليؿ اإلجابات مف أس لة المقابلة ف  ضكء معهجية  حليؿ ابتحميل البيانات

الم مرلة بطريقة العظرية ال جذيرية   (Glaser & Strauss , 1999 ; Creswell,2012)العكمية 
 ، حيث  ـ االم ماد ملى ابف ار ال   Gounded Theory Approachأك الم جذرة س

 ظهرت مف بياعات الدراسة، كذلؾ ف  ضكء اللطكات ا  ية:
 رها أفراد ميعة الدرامية. القراءة الفاحرة ل ؿ  لمة كجملة كفقرة ذ  - 
 القياـ ب رميز اإلجابات. -
 (.Sub - Categoriesكضة ابف ار الم شابهة سالم قاربة  ف  مجاالت فرمية س - 
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 Main  ضػػمف المجمكمػػات الر يسػػة سSub - Categories)كضػػة المجػػاالت الفرميػػة  - 

Categories.  
أحػػػد الػػػزمالء المػػػدربيف بإمػػػادة ممليػػػة  ال حقػػػؽ مػػػف ربػػػات ال حليػػػؿ البياعػػػات مػػػف لػػػالؿ قيػػػاـ - 

ال حليؿ، حيث  شفت هذه العملية مف  كافػؽ  ػاـ بػيف المحللػيف فيمػا ي علػؽ ب حليػؿ البياعػات، كفقػا 
. كيؤ ػد (Sub – Categories)كالمجػاالت الفرميػة ( Main Categoriesللمجػاالت الر يسػة س

رات كالعسػب الم كيػة لالسػ جابات  مػا حسػاب ال  ػرا -هذا اإلجراء سالمة ممليػة ال حليػؿ كدق هػا. 
 . كزمت ضمف المجاالت الفرمية

 نتائج الدراسة وتفسيرىا ومناقشتيا
  :األول السؤال عن اإلجابة

ما المكجهات ال   يعبغ  مراما ها ف   كظيؼ  طبيقات الركرة الرعامية الرابعة ف  الجغرافيا 
  السعكدية؟ف  الممل ة العربية  بمراحؿ ال عليـ العاـ ال ربكية

مف  لؾ  % 88  مف أفراد العيعة، كهك ما يش ؿ س7 شفت ع ا ج  حليؿ بياعات الدراسة، أف س   
. كفيما ير  ز مليها  كظيؼ  طبيقات الركرة الرعامية الرابعةالعيعة أ دكا أهمية كجكد مكجهات 

 يي   بعض االق باسات مف اس جابات أفراد العيعة:
  ح اج إلى كجكد أهداؼ كمحددات  عطلؽ معها". الرعامية الرابعة  طبيقات الركرة"أرل أف     

ا ف  غاية يجب أف  س عد إلى مجمكمة مف ابسس كهذ طبيقات الركرة الرعامية الرابعة  "
 ".ابهمية

 برؤية كأهداؼ كاضحة".  هربط البد مفهج الجغرافيا امع  كظيؼ هذه ال طبيقات ف  "

ف كجػػػػكد قعامػػػػة بالغػػػػة لػػػػدل ميعػػػػة الدراسػػػػة بضػػػػركرة كجػػػػكد   شػػػػؼ االسػػػػ جابات السػػػػابقة مػػػػ     
 مػا   شػؼ مػف قعػام هـ بالػػ يرير ال بيػر فػ   ، كظيؼ  طبيقات الركرة الرعامية الرابعةمكجهات ل

 .ا ال ربكية علـ الجغرافي عليـ ك  حسيف بي ات هذه المكجهات ف  
مكمػة مػف المكجهػات ال ػ  يم ف  حديد مج ؛كف  ضكء ما  قدـ كباالطالع ملى ابدب ال ربكم   

فػػ  مراحػػؿ ال علػػيـ   كظيػػؼ  طبيقػػات الرػػكرة الرػػعامية الرابعػػة يجػػب ابلػػذ بهػػا فػػ  االم بػػار معػػد
 العاـ السعكدم، كه   ا   :

 متطمبات رئيسة لبلستفادة من الثورة الصناعية الرابعة: -الموجة األول
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ة ملى حياة العاس. إف هذه الركرة أضحى  يرير الركرة الرعامية الرابعة طاغيان كبالغ الشد    
ما ية مرؿ ال سكعام ، لذلؾ يجب أف يس عد ابفراد كالمج معات لها معذ ا ف كسي كف أ بر 
المس فيديف مف االب  ار هـ أرحاب المكاهب الف رية كالمادية كهك ما يفسر ا ساع الهكة ف  

كبحسب ال قرير   .2017، ممرالرركة بيف أكل ؾ الذيف يع مدكف ملى رأس الماؿ كالعمؿس
المسح  الذم أجراه المع دل االق رادم العالم ،  عطكم الركرة الرعامية الرابعة ملى س ة 

 ، كه : Thi & Do, 2019 WEF, 2015(سمكجهات ر يسية 
كيقرد بها ار باط العاس ببعضهـ مبر  كليفة مف ال قعيات، كبلارة  الناس واإلنترنت: -1

، كالمعازؿ الم رلة باإلع رعت، Wearable Internet)سر داء أجهزة اإلع رعت القابلة لال
 .(Implantable Technology)كال قعية القابلة للزرع 

اإل احة ال املة إلم اعية الحكسبة ف  أم  الحوسبة، واالتصاالت، والتخزين في كل مكان: -2
م اف، حيث يم ف للجمية الكركؿ ل ع رعت مبر حاسكب فا ؽ ف  جيكبهـ، مة سعة 

  لزيف غير محدكدة  قريبان.
دلاؿ المس شعرات ف   ؿ م اف، ك ؿ ش ء يم ف ربطه  إنترنت األشياء: -3 ي ـ  قديـ كا 

 ككرله باإلع رعت.
ي ـ إعشاء ك لزيف البياعات الم علقة ب ؿ ش ء ك ؿ  الذكاء االصطناعي والبيانات الضخمة: -4

 فسها.شلص. ك س طية البرمجيات المعالجة، كال علـ، كحؿ المش الت بع
مة إعشاء الشب ات، يربح ال كارؿ سهالن بيف العاس.  االقتصاد المتشارك والثقة الموزعة: -5

حيث يم ف  شارؾ ابركؿ، ك دشيف  فاءات جديدة كعماذج أمماؿ كفرص مس حدرة 
 لل عظيـ الذا   االج مام .

  قـك الطبامة رالرية اببعاد بإعشاء ال ا عات المادية. رقمنة األشياء: -6

 متطمبات تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في التعميم: -و الثانيالموج
هعاؾ العديػد مػف الم طلبػات لل عامػؿ مػة الرػكرة الرػعامية الرابعػة ك طبيقا هػا فػ  مجػاؿ ال علػيـ    

 ج  ف  العقاط ا  ية:9102كقد للرها الدهشاف س
لمجػػاالت فػػ  ظػػؿ الرػػكرة ا  رامػػ  ال غيػػرات الم كقعػػة فػػ  مل لػػؼ كطعيػػة رػػياغة اسػػ را يجية -0

 .الرعامية الرابعة
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رػػكرة الرػػعامية الرابعػػة كذلػػؾ ب طػػكير جميػػة مسػػ حدرات  طبيقػػات المكا بػػة العظػػاـ ال عليمػػ  ل -۲ 
، كبػػرامج  ػػدريب ، ك طػػكير بػػرامج إمػػداد المعلمػػيفمعػػاهج الدراسػػيةالالعمليػػة ال عليميػػة مػػف  معارػػر

 رة الرعامية الرابعة.م طلبات الرك ا يحقؽ بم المعلميف أرعاء اللدمة،
ـ ء ػػ ال ال علػػيـ لطػػة  دريبيػػة م  املػػة  هػػدؼ إلػػى  رػػميـ بػػرامج  عليميػػة ك دريبيػػة عػػ  كزارةب  -ّ 

ال ربػػكم  ميػػدافكطبيعػػة المرحلػػة القادمػػة فػػ  ظػػؿ الرػػكرة الرػػعامية الرابعػػة، ك كجيػػه العػػامليف فػػ  ال
 لركرة.ا ، بما يؤهلهـ لمكا بة العمؿ بم طلبات هذهعلـ الذا  ملى ال 

 ب قعيػػػات الرػػػكرة الرػػػعامية الرابعػػػة، ك عميػػػة كمػػػ  الطلبػػػة  ػػػات ال عليميػػػة ال علميػػػة زكيػػػد البي -4 
كدمػـ  بم طلبات ال علـ فػ  مرػر الرػكرة الرػعامية الرابعػة مػف لػالؿ مل لػؼ الفعاليػات ال ربكيػة،

ء بمهػارا هـ فػ  العامليف ف  الحقؿ ال ربكم مبػر  زكيػدهـ بػيدكات االب  ػار كالبحػث العلمػ  لالر قػا
 الرػكرة الرػعامية الرابعػة.   طبيقات الركرة الرعامية الرابعة، كعشر الكم  لديهـ ب قعيػات ك طبيقػات

  بػػػادؿ اللبػػػرات كال جػػػارب المحليػػػة كالدكليػػػة كا راء المطركحػػػة حػػػكؿ  كظيػػػؼ  قعيػػػات الرػػػكرة -5
 . عليـ ك علـ الجغرافيا ال ربكيةالرعامية ف  مجاؿ 

الرابعػػػػة فػػػػ   ؿ الممارسػػػػات فػػػػ  إدراج مفػػػػاهيـ كمهػػػػارات الرػػػػكرة الرػػػػعاميةالبحػػػػث مػػػػف أفضػػػػ -6
 . افة ابعشطة كالممارسات ال ربكيةك  المعاهج كطرا ؽ ال دريس،

توظيف تطبيقات الثورة الصناعية التصميم التعميمي الفعال ل خطوات -ثالثالموجو ال
 لسعودي: مناىج الجغرافيا لمطمبة في مراحل التعميم العام االرابعة في 
فػ   م زايػدة برػكرة ال فامػؿ ملػى القا مػة كالبػرامج اإلع رعػت مبػر الػ علـ أدكات سػ لداـا أدل

 بي ػات جمعهػا مػف يم ػف ال ػ  البياعػات عكميػة ك ل لػؼ البياعػات، حجػـ زيػادة إلػى ال علػيـ مجػاؿ

يا يػة، اليح؛ 9102كالمرحبػ ،  البػارس دبيات كالدراساتبعض ابملى  االطالعكمف لالؿ  ال علـ،
 اففػػػ  ال علػػػيـ، يق ػػػرح الباحرػػػ  طبيقػػػات الرػػػكرة الرػػػعامية الرابعػػػةال ػػػ   عاكلػػػت  كظيػػػؼ ك  ، 9102

 :اللطكات ال الية
الحاليػػػػة كالمسػػػػ قبلية: ي طلػػػػب ذلػػػػؾ  حديػػػػد البياعػػػػات الجغرافيػػػػة  حديػػػػد المشػػػػ الت كال حػػػػديات  -0

 ف،كال عاك  المعظـ، ل ف يرا مرؿ المهارات كالمعلكمات المطلكب جمعها حكؿ هذه المش الت ك قييـ
 للطػالب اإلجماليػة ال  ػاليؼ كلفػض بػةالطل عجػاح ل حسػيف المسػ هدفة ال دلالت ل حديد باإلضافة

 كالمؤسسات.
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ال كريؼ الدقيؽ للمش لة ك حليلهػا للكرػكؿ إلػى ع ػا ج دقيقػة كفػؽ مػا  ػـ جمعػه مػف البياعػات  -9
 كالمعلكمات  

  علػـ  حسػيف بهػدؼ كالليػارات مػة م عكمػة مػف الفػرصك كفير مجمك  ات الجغرافيةقرار الرعة  -3

 اإلحرػاءات بمقارعػة ال علػيـ كذلػؾ فػ  الضػلمة البياعػات  حليػؿ مػف االسػ فادة: مػف لػالؿ بػةالطل

 معه يع ج مميؽ؛ سياؽ ف  المشا ؿ ال قع ، لحؿ الفضاء ف  الفعلية ببياعات المس لدميف الرسمية

 أرعػاء  كاجهػه ال ػ  الم امػب أك الػ علـ الح ياجػات اأسػرع كأ رػر  عمقػ ل شػليص ع يجػة أفضؿ  علـ

 .ك حديد السياسات القرارات رعة ف  كالمعلكمات المعقدة القا مة البي ات ال علـ، كاس لداـ مملية
الحاليػة:  القػراءات مػة كربطهػا الم را مػة البياعػات  حليػؿ طريػؽ مػف القادمػة حػداثباب ال عبػؤ -4

 س قبؿ.مال ف  سيحدث بما  حليلها يم ف مف ال عبؤ رـ يعةمع قضية حكؿ  افية معلكمات جمة

 حديرػة أدكات البياعػات هػذه  ػكفر أف : يم ػفلبػة علـ  رمـ كفػؽ اح ياجػات الط بي ات  رميـ -5

 علػـ  رػمـ  بي ػات  رػميـ فػ   ػذلؾ أف  سػامد ال عليميػة، كيم ػف للمهاـ لبةالط أداء لقياس كفعالة
 .بةكفؽ اح ياجات الطل

مناىج الجغرافيا  توظيف تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة فيأىداف  -ابعر الموجو ال
 لمطمبة في مراحل التعميم العام السعودي

معاهج الجغرافيا للطلبة ابهداؼ   كظيؼ  طبيقات الركرة الرعامية الرابعة ف   ضمفي    
 ا  ية:

، ة الرعامية الرابعةالس لدـ  طبيقات الركر  لمؤلف  كمرمم  معاهج الجغرافيا ؿدليكضة  -8
 حيث  حدد المس كيات الم كقة مف الطلبة  حقيقها ف  ش ى المجاالت. 

 عاسب مس كل الطلبة، ك عم  قدرا هـ ف  أعماط ال ف ير المل لفة  حديد  قعيات ك طبيقات  -3
 كالذ اءات الم عددة كم طلبات االق راد المعرف  الم رلة بمعاهج الجغرافيا.

القدرة ملى الفهـ الرحيح ك عمية القدرة ملى ال عليؿ كالربط  طبيقاتيعزز اس لداـ هذه ال  -2
ة الجغرافيالظكاهر الم رلة ب للقضايا كال حديات كالمش التكال فسير كال قكيـ للطلبة 

 .المل لفة

 ،الطلبة بيف يربحكا أ رر إلمامان بمش الت العالـ االق رادية مد ال طبيقات سا -4
 كطرؽ مالجها. اعية، كالمعالية، كالس ،كالسياسية، كاالج مامية
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ف  اس لداـ أساليب كأدكات  قكيـ م طكرة  سامد معلم  الجغرافيا ف   قكيـ   طبيقات سهـ ال -5
 .ك قديـ ال غذية الراجعة المعاسبة لهـ الطلبة بدقة

ك يسيسا ملى ذلؾ؛ فإف غياب المكجهات كمدـ كضكحها يش ؿ مامالن ر يسان ف  ال يرير     
معاهج الجغرافيا. كيم ف القكؿ أف هذه كظيؼ  طبيقات الركرة الرعامية الرابعة ف   السلب  ف  

 طبيقات الركرة الع يجة ربما  قدـ مؤشران ملى مدـ كم  مطكرم المعاهج بالدكر ال بير المعكط ب
. كهذه الع يجة  لالؼ ال كجهات العالمية ال   الدراسية المعاهج  عليـ ك علـف   الرعامية الرابعة

ج؛ 2019الدهشاف،ضركرة  بعيها س طبيقات الركرة الرعامية الرابعة ك  ؤ د ملى الدكر المهـ ل
مف االح ياجات الملحة ف   طكير المعاهج ك حسيعها، كلما لها مف أرر ل كعها ( 2019فراج،

 جكدة  عليـ الطلبة ك علمهـ. حقيؽفعاؿ ف  إحداث ال غيير المرغكب ف   

  :الثاني السؤال عن اإلجابة

بمراحؿ  ما المجاالت الم احة ل كظيؼ  طبيقات الركرة الرعامية الرابعة ف  الجغرافيا ال ربكية
 ف  الممل ة العربية السعكدية؟ ال عليـ العاـ

أ دكا  % 75سة، كهك ما يش ؿ مف ميعة الدراس  6سبيعت ع ا ج  حليؿ بياعات الدراسة أف     
 طبيقات الركرة الرعامية الرابعة لم  عحك  كظيؼ ال كجه العا ببعض مجاالتمعرفة أف لديهـ 

   ية:امعه مف لالؿ االس جابات  ك. كلعؿ ما يؤ د ذلؾ ما مبر ف  الجغرافيا
، ف  بعاء معػاهج الجغرافيػا لجميػة الطلبػة  كظيؼ  طبيقات الركرة الرعامية الرابعة" أشعر بيهمية 

 ".ال طبيقات كجكد هذهـ معاهج جغرافية فاملة دكف يذ ال ع ركر  قدإ

ف   قديرم لـ يه ـ  كظيؼ  طبيقات الركرة الرعامية الرابعة ف  بعاء معاهجعا، كلذلؾ قيدمت "
 ".معاهج الجغرافيا دكف أهداؼ كاضحة مف هذه ال طبيقات

ل  كاءـ مة   طبيقات الركرة الرعامية الرابعةمف  كظيؼ  امعاهج الجغرافي أرل أعه البد ف "
 ".حاجات الطلبة ال علمية

 .مراماة لرا رهـ"يجب معد اس لداـ  طبيقات الركرة الرعامية الرابعة " 
ال    لجغرافيةف  فهـ الظكاهر ا  طبيقات الركرة الرعامية الرابعة  سهـ ركرم أف  "أعا شلريان 

 ".الجغراف   لضة للبحث
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اد ي ضػػح مػػف اإلجابػػات السػػابقة أف هػػذه ال رػػكرات   شػػؼ مػػف كجػػكد كمػػ  كاضػػح لػػدل أفػػر       
فػػػ  بعػػػاء معػػػاهج الجغرافيػػػا  طبيقػػػات الرػػػكرة الرػػػعامية الرابعػػػة  كظيػػػؼ  هميػػػة مجػػػاالتالدراسػػػة بي

فػػ   ال طبيقػػات هػػذه ال ربكيػػة. كلعػػؿ الم يمػػؿ فػػ  اإلجابػػات يسػػ للص كجػػكد حاجػػة ماسػػة ل كظيػػؼ
معػاهج الجغرافيػا. كيم ػف أف يعػزل السػبب فػ  كجػكد هػذه ال رػكرات الكاضػحة ال ػ    رػؼ بعػكع 

. كمػػف هعػا فقػد ظهػر ال كجػه العػالم  عحػك االم مػػاد أهميػة هػذه ال طبيقػات فػاؽ ال بيػر إلػىمػف اال 
 معاهج الجغرافيا.ف   علـ ك عليـ  يساس   كظيفهاملى 
كبش ؿ ماـ، هعالؾ رالث مجاالت  قعية ر يسة ف  الركرة الرعامية الرابعة  عبرؽ مف    

  المجاؿ الفيزيا  ، رمة  قعية م قدمة معركفة جيدان المجاالت الفيزيا ية، كالرقمية، كالبيكلكجية. فف
يشار إليها بالطبامة رالرية اببعاد.  ما أف ال قعية المعركفة أيضان باسـ " رعية المكاد المضافة" 
 يعد  طكيران م قدمان ل قعية الطبامة، كه   كظؼ عمط العماذج ابكلية السريعة دكف االس غراؽ ف  

 . (Thi & Do, 2019)كالم  امؿ للعمكذج مملية ال رعية الفعل  
كف  المجاؿ الرقم ، ييعد إع رعت ابشياء ساإلعجاز اإلل  ركع  لألمماؿ ، كالبياعات الضلمة،   

ه  ال قعيات  (Blockchain)كالذ اء االرطعام  كقكامد البياعات المكزمة/ الم سلسلة 
ي يلؼ مف  ا عات ذ ية  س طية أف  الر يسية. أكالن يمرؿ إع رعت ابشياء عظاـ مف كح كمر ب

 ع ظـ  لقا يان ك  شارؾ المعلكمات، كالبياعات، كالمرادر ك  فامؿ مة االس جابات كال غيرات 
الحادرة ف  البي ة. كهذه ال قعية يم ف  كظيفها ف  القاسـ ابمظـ مف الرعامات إف لـ ي ف فيها 

أركؿ المعلكمات ال     ميز  أما البياعات الضلمة ف مرؿ (Thi & Do, 2019)جميعان 
ب ضلـ حجمها، كسرم ها، ك عكمها بحسب ما  ق ضيه  قعية معيعة كطرؽ  حليلية ل حكيؿ 
قيم ها. كيقـك الذ اء االرطعام  ملى ست مجاالت ه : الهعدسة، كالرياضيات، كملـك 

ة/ الم سلسلة الحاسكب، كالبيكلكج ، كاللغة، كملـ العفس. كأليران،  مرؿ قكامد البياعات المكزم
رعفان مف  قعيات حفظ عقؿ البياعات بطريقة   جعب العقؿ الع س  لها أك العقؿ غير الرحيح. 

للفية مهعدسة رقميان   يح  -ف  الجاعب ال قع   -ك يعد قكامد البياعات المكزمة/ الم سلسلة 
ة مف بيعها لألشلاص  لزيف  اريخ ال داكالت بيف المس لدميف. كلهذه ال قعية  طبيقات م عدد

 .(Thi & Do, 2019)العملة المشفرة، كالعقكد الذ ية، كالهكية الرقمية، كاالع لابات الرقمية 
كأليران، كف  المجاؿ البيكلكج  فعجد  كجهاف  قعياف أساسياف هما ال قعيات الجيعية/الكرارية،    

 . (Thi & Do, 2019)كال قعيات الللكية 
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ض المجاالت ال   يم ف  كظيؼ  طبيقات الركرة الرعامية كهعا يجد ألقاء الضكء ملى بع   
 الرابعة ف   عليـ ك علـ الجغرافيا:

يؤ ػػد  فؤؤي فصؤؤول الجغرافيؤؤا: بؤؤةتنميؤؤة ميؤؤارات التعامؤؤل مؤؤع البيانؤؤات الجغرافيؤؤة لؤؤدي الطم -1
(Harris, 2019)  أعػػه ل ػػ  ي ػػكف  علػػـ الجغرافيػػا فعػػاالن لػػدل الطلبػػة، البػػد مػػف  ػػدريس مهػػارات

مػػػػة البياعػػػػات الجغرافيػػػػة لػػػػدل الطلبػػػػة فػػػػ  الجغرافيػػػػا بهػػػػدؼ دمػػػػج البياعػػػػات فػػػػ   ػػػػدريس  ال عامػػػػؿ
المكضػػػػكمات ابساسػػػػية، ك قػػػػديـ الحجػػػػج المؤيػػػػدة لمهػػػػارات البياعػػػػات مػػػػف حيػػػػث قابليػػػػة ال كظيػػػػؼ 
ل حسػيف قػػدرة الطلبػػة فػػ  الػػرد ملػػى الحقػػا ؽ المسػ عدة إلػػى ابدلػػة. كيجػػب االه مػػاـ بجمػػة البياعػػات 

المفػػػػػاهيـ كابف ػػػػار اإلحرػػػػػا ية مرػػػػػؿ اإلحرػػػػاءات الكرػػػػػفية، كاإلحرػػػػػاءات لارػػػػة الم رػػػػػلة ب
االسػػػ ع اجية، كأسػػػس اإلحرػػػاءات العال قيػػػة كالقضػػػايا الم علقػػػة بالقيػػػاس، كألطػػػاء القيػػػاس كألػػػذ 
العيعػات. حيػػث أف ال قػػدير ابكسػػة لمهػػارات البياعػػات يم ػػف أف يمػػعح الطلبػػة القػػدرة ملػػى االعلػػراط 

 الجغرافيا، ك عزيز االس قراء العقدم لديهـ.ف  ابف ار ذات الرلة ب

 طبيقػػات الرػػكرة  ملػػى أهميػػة (Cummings,2018)أ ػػدتطؤؤور مجؤؤال البحؤؤث فؤؤي الجغرافيؤؤا:  -2
البياعػػػػػات الجغرافيػػػػػة الضػػػػلمة فػػػػػ  العديػػػػػد مػػػػف مجػػػػػاالت البحػػػػػث الرػػػػعامية الرابعػػػػػة، كاسػػػػ لداـ 

لجغرافيػػػة الضػػػلمة، إال أف ، فعلػػػى الػػػرغـ مػػػف أف العديػػػد مػػػف ال  ػػػب  غطػػػ  البياعػػػات اجغرافػػػ ال
، حيػث  ر ػز ملػى مجػاؿ مكضػكع كاحػد أك أ رر  لرران   كظيؼ  قعية البياعات الضلمة ممكمان 

إذ  ملػػى ال طبيقػػات كال قعيػػات العمليػػة. كمػػف أبػػرز هػػذه العكامػػؿ ار فػػاع البياعػػات الم اعيػػة ال بيػػرة، 
مػف  ببياعات مفرػلة كضػلمةمف هذه العظرة العامة المدركسة المرحكبة  بةيجب أف يس فيد الطل
، فػ  الجغرافيػارقميػة ال    قدـ برامج  رقميةالم  بات ال بة، يجب أف   كفر للطلأم ظاهرة جغرافية

 المعلكمات الجغرافية.   كالسيما اإلحراء الجغراف ، ك حليؿ البياعات، ك حليؿ البياعات، كعظـ

ف  مجاؿ  لركرة الرعامية الرابعةا عد مف أبرز  طبيقات تقديم التغذية الراجعة لممعمم:  -3
 الدردشات  ف  الذ اء االرطعام  ال عليـ، كير  ز هذا ملى العديد مف ال قعيات المس حدرة

مف إجابات  لبةسالشات بكت ، كيلجي إلى ررد أبعاد المحادرات ك حليلها كفقا لما يقدمه الط
   .2019، ف  المادة العلمية سابف عافلة ـال عليم  ك قدمه ـ ع س مس كاه

معفرػػػؿ مػػػف بقيػػػة  طالػػػبالػػػذم يقػػػـك ب لبيػػػة حاجػػػات  ػػػؿ التعمؤؤؤيم الؤؤؤذاتي والؤؤؤتعمم التكيفؤؤؤي:  -4
ك جػػدر  .؛ حيػػث  قػػدـ سلسػػلة مػػف البػػرامج ال عليميػػة المسػػاهمة فػػ  رفػػة  فاء ػػه فػػ  الػػ علـطلبػػةال
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اط ملػػى  حديػػد عقػػ طلبػػةمسػػامدة الفػػ  اإلشػػارة إلػػى أف هػػذه ال طبيقػػات فػػ  ال علػػيـ لهػػا أرػػر بػػالغ 
الضػػػعؼ كالعمػػػؿ ملػػػى  قكي هػػػا مػػػف لػػػالؿ المعػػػاهج ال عليميػػػة المػػػزكدة بهػػػا،  مػػػا  م ػػػاز  طبيقػػػات 

سػػػكاء  اعػػػت فرديػػػة أك  لبػػػةالػػػذ اء االرػػػطعام  فػػػ  ال علػػػيـ بقػػػدر ها ملػػػى ال ػػػيقلـ مػػػة حاجػػػات الط
  .2019جمامية بغض العظر مف درجة ال عقيدسابف عافلة، 

 بيقات الثورة الصناعية الرابعة: تطوير المحتوى التعميمي لممقررات تط -5
  لمػػس مجػػػاالت ل طػػػكير المح ػػػكل Fauvel & Yu, 2016قػػدـ  ػػػؿ مػػػف فاكفيػػؿ كيػػػك س   

 ال عليم ،  كه : 
مقػػػػػاطة الفيػػػػػديك  جػػػػػزء مػػػػػف المح ػػػػػكل ال عليمػػػػػ  أك مرػػػػػادر الػػػػػ علـ كدكر  طبيقػػػػػات الرػػػػػكرة  -أ 

ظػػؿ االم مػػاد بشػػ ؿ  الرػػعامية الرابعػػة مرػػؿ الػػذ اء االرػػطعام  ك عقيػػب البياعػػات فيهػػا: فػػ 
م شؼ ملى مقاطة الفيديك  جزء ر يس  مف مح كل المعاهج المقدمػة ضػمف مقػررات مػككؾ 

  االسػ لدامات ال اليػة، كهػ : اسػ لداـ  عقيػب Fauvel & Yu, 2016اق ػرح فاكفيػؿ كيػك س
البياعات ل حليػؿ أعمػاط المح ػكل ال عليمػ  فػ  مقػاطة الفيػديك، كاسػ لداـ الػذ اء االرػطعام  

 سير اإلبحار ف  مقاطة الفيديك كمشاهد ها. ل ي
المػػكاد ال عليميػػة الداممػػة: فػػ   ريػػر مػػف ابحيػػاف   ضػػمف المقػػررات اإلل  ركعيػػة مػػكاد  عليميػػة  -ب 

داممة  مالحظات المحاضرات كالمكاد القرا ية. كفػ  هػذا الرػدد، يم ػف أف  سػامد  طبيقػات 
مػدا د مرػؿ هػذه المػكاد ال عليميػة، كمػف أجػؿ الركرة الرعامية الرابعة ملى  عظيـ كح ى  كليػد كا 

جعػػػػػؿ اإلبحػػػػػار فيهػػػػػا كاسػػػػػ رجاع المعلكمػػػػػات معهػػػػػا أيسػػػػػر يم ػػػػػف اسػػػػػ لداـ أسػػػػػاليب الػػػػػذ اء 
 االرطعام  لل شؼ مف هذه المكاد ال عليمية. 

كف  هذا الردد، يبرز  طبيقيف ر يسػييف كهمػا المح ػكل الػذم : ال قكيـ الرسم  كغير الرسم  -ج 
 لداـ إجابػػػات مفرػػػلة، كالمح ػػػكل الػػػذم يرػػػححه ابقػػػراف، كالػػػذم يػػػ ـ  رػػػحيحه  لقا يػػػان باسػػػ

 ي ضمف إجابات مف كحة أك غير بسيطة. 
كهعػػا يم ػػف  كظيػػؼ  طبيقػػات الرػػكرة الرػػعامية الرابعػػة : المػػكاد كالسالسػػؿ ال عليميػػة ال  يفيػػة -د 

فػ  كالممرلة ف  أسػاليب الػذ اء االرػطعام  ك عقيػب البياعػات ل قػديـ مسػارات الػ علـ ال  يفيػة 
إطػػػار أعظمػػػة الػػػ علـ مبػػػر اإلع رعػػػت لمسػػػامدة الطلبػػػة ملػػػى الػػػ علـ كفقػػػان للرا رػػػهـ كأعمػػػاط 

  علمهـ كسرم هـ المفضلة ف  ال علـ. 
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عشػػػاء المح ػػػكل ال عليمػػػ  -ه  إف إمػػػداد المح ػػػكل ال عليمػػػ  للمقػػػررات اإلل  ركعيػػػة مػػػف :  ػػػيليؼ كا 
فػ  ظػؿ  طبيقػات الرػكرة عكمية مككؾ يم ف أف ي كف بمرابة مهمة رعبة كمس عزفة للكقػت، ك 

الرػػعامية الرابعػػة مرػػؿ الػػذ اء االرػػطعام  ك عقيػػب البياعػػات يم ػػف جعػػؿ هػػذه العمليػػة أ رػػر 
 فػػاءة كأقػػؿ اسػػ عزافان للكقػػت. أكالن، يم ػػف اسػػ لداـ الػػذ اء االرػػطعام  ل كليػػد المح ػػكل بشػػ ؿ 

ددة.  مػػا علػػ  حيػػث يم ػػف ملػػى سػػبيؿ المرػػاؿ إمػػداد  ػػدريبات جديػػدة اسػػ عادان إلػػى قكالػػب محػػ
مادة اسػ لداـ المح ػكل ال عليمػ  الم ػاح بالفعػؿ.  يم ف اس لداـ الذ اء االرطعام  إليجاد كا 
فهعػػػاؾ  ػػػـ ها ػػػؿ مػػػف مرػػػادر الػػػ علـ المف كحػػػة مبػػػر اإلع رعػػػت كال ػػػ   قػػػدـ فررػػػة مظيمػػػة 
لالسػػ فادة معهػػا كمػػة ذلػػؾ فإعػػه مػػف الرػػعب ال عامػػؿ معهػػا عظػػران ل رر هػػا، كلهػػذا فػػإف أسػػاليب 

االرطعام  ال    ع مد ملى ال رعيفات كابعطكلكجيات، كال قعيات الدالليػة يم ػف أف الذ اء 
 ي كف لها دكر مفيد ف  هذا الردد.

 
 

  حسػيف فػ سػاهمت  طبيقػات الرػكرة الرػعامية الرابعػة تدريس المفؤاىيم الصؤعبة والمعقؤدة:  -6

 بػالكاقة ابشػياء رعػتإع  كحػدات ربػط كمرػاؿ ملػى ذلػؾ طلبػة،لل المفػاهيـ المل لفػة شػرح ممليػة

 & Mershad) لبػةالط ملػى المل لفػة كالمكضكمات المفاهيـ فهـ ي سهؿ محا ا ه؛ كبذلؾ المرغكب

Wakim, 2018)ملػػى المػػزج بػػيف العرػػكص كالرػػكر  ؛ مػػف لػػالؿ بي ػػة  علػػـ  فامليػػة ال  ق رػػر
ة اإلع رعػت كل ف أبعد مف ذلؾ، اذ ي ـ إقػراف معظػـ ال  ػب المدرسػية ملػى مكاقػة م ػكفرة ملػى شػب 

 شمؿ مكاد إضافية  يشرطة الفيديك كال قييمات كالرسػـك الم حر ػة كغٌيرهػا مػف المػكاد لػدمـ الػ علـ، 
لػػ علـ أشػػياء جديػػػدة مػػة فهػػـ أفضػػؿ كال فامػػػؿ مػػا بػػيف المعلمػػػيف  لبػػةكهػػذا يعطػػ  عظػػرة أكسػػػة للط

 أ .9102سالدهشاف،  لبةكالط
ال ر يػز ملػى ممليػة كرة الرػعامية الرابعػة فػ   يسػهـ  طبيقػات الرػ زيادة كفؤاءة نظؤام التعمؤيم: -7

مسػاهمة كالال علػيـ  فػ   طبيقػات إع رعػت ابشػياء كمف أمرل ها ال عليـ كال علـ ك كفير الكقت كالجهد،
مػف فكا ػد  يسػر  بػةبال رقيؼ كال كمية بما يعػكد ملػى الفػامليف فػ  العمليػة ال عليمػة مػف أسػا ذة كطل

سػػ رمار الكقػػت كالجهػػد بيقػػؿ أشػػ اؿ ال  ػػاليؼ الماديػػة كالذهعيػػة مػػف اعجػػاز المهػػاـ ك عميػػؽ الفهػػـ كا
 سػجيؿ حضػكر  فػ  شػياء مػرالن ع رعػت ابإكالبدعية، كأيضا ال جهيزات، كمػف المم ػف االسػ فادة مػف 

رسػػالها إلػػى لػػادـ الهػػا ؼ المر ػػزم ممػػا يلغػػ  الحاجػػة ا  مػػدة مػػرات فػػ  اليػػـك رػػـ جمعهػػا ك  بػػةالطل
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للمعلمػػػػيف ممػػػػا يسػػػػمح لهػػػػـ ملػػػػى ال ر يػػػػز ملػػػػى ال علػػػػيـ ل ػػػػدلؿ بشػػػػرم كلفػػػػض المهػػػػاـ الشػػػػاقة 
 أ .9102الدهشاف، ؛ 9102اب لب ، سكال علـ

 ك  ػكيف ، العلمػ البحػث لدمػة فػ  للرػكرة الرػعامية الرابعػة اسػهامات: خدمة البحث العممي -8

 الػذيف عظرا ػه كأمػا ف الشػلص، هكيػة  حديػد إم اعػات يػكفر حيػث ل عػاكف البحرػ ؛ا مجمكمػات

 اب ػاديم ؛ القسػـ أك العلمػ  ال لرػص فػ  أقراعػه أك البحريػة، كال كجهػات االه مامػات يشػار كعه

 .مدمػه مػف ة بيػعهـسابق معرفة كجكد مف العظر بغض  كارلهـ مف يم ف ابشياء اع رعت حيث أف
    9102سالمعمرم كال عدم كالذهل  كالفارس ، 

إطػار دـ : قيػ(Learning Management System :LMSتحسين نظام إدارة الؤتعمم ) -9
مسػػػ قبليان  عػػػززه قػػػدرات  طبيقػػػات الرػػػكرة الرػػػعامية الرابعػػػة مرػػػؿ إع رعػػػت ابشػػػياء،  (LMS)لعظػػػاـ 

،  ػػػػيداة إلعشػػػػاء (LMS)إلػػػػى كظػػػػا ؼ   (IOTكال حسػػػػيعات كال غييػػػػرات الم كقعػػػػة ال ػػػػ  سػػػػ جلبها 
دارة أعػػكاع مل لفػػة مػػف المػػكاد ال عليميػػة كال دريبيػػة،  هػػذه  قعيػػةال حسػػيعات ال  حكلػػتك ك كزيػػة ك  بػػة كا 

 كيـابداة إلػػػى  طبيػػػؽ قػػػكم إلدارة المعػػػاهج الدراسػػػية، ك ػػػكفير معػػػاهج دراسػػػية غعيػػػة المح ػػػكل كال قػػػ
 .(Mershad&Wakim,2018)كال عاكف الديعامي  

ك يسيسا ملى ذلؾ، فإف  كجهات أفراد الدراسة كمعرف هـ بيسباب ال كجه العالم  عحك     
ممارسان ف  بعاء معاهج  ربح سلك ان يرعامية الرابعة يف رض أف  كظيؼ  طبيقات الركرة ال

الجغرافيا للطلبة ف  ال عليـ العاـ السعكدم، بحيث  لدـ الكاقة الميداع  للعملية ال عليمية ال علمية 
، كأماـ كعشاطان  سيررم بي ات  علـ الجغرافيا كيجعلها أ رر حيكيةن المطلب  لبية ذلؾ ك ب ؿ سهكلة، 
أف ي كعكا بمعيل مف مسايرة ال طكرات  الجغرافيا مطكرم معاهجل يعبغ ف  ال قعية هذا ال طكر 

مف لالؿ  قكيمها ، إذ يقة ملى ما قهـ إمادة العظر ف  المعاهج طبيقاتالعالمية لهذه ال 
، الذم يعد عقطة االعطالؽ عحك ك طكيرها ف  ضكء هذه ال طبيقات ككضعها ف  مسارها الرحيح

يقـك ف  عكا ه ملى السير مف قامده مفادها حسف  يهيؿ ال كادر البشرية بعاء معهج م  امؿ 
كالشؾ أف  حقيؽ ذلؾ سيررم بي ات  عليـ ك علـ الجغرافيا بمراحؿ ال عليـ العاـ  المدربة  قعيان.

 السعكدم كيجعلها أ رر حيكيةن كعشاطان.

 
 الثالث: السؤال عن اإلجابة

بمراحؿ  الجغرافيا  حسيف  عليـ ك علـ ية الرابعة ف  طبيقات الركرة الرعام يؼ يم ف  كظيؼ 
  ف  الممل ة العربية السعكدية؟ ال عليـ العاـ
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%  مف  للؾ 88  مف أفراد العيعة، كهك ما يش ؿ س7أظهرت ع ا ج  حليؿ بياعات الدراسة أفس   
جغرافيا العيعة، بيف لديهـ معرفة ببعض  طبيقات الركرة الرعامية الرابعة ف   عليـ ك علـ ال

 بمراحؿ ال عليـ العاـ السعكدم. كفيما يي   بعض االق باسات مف اس جابات أفراد العيعة:

"   عكع  طبيقات الركرة الرعامية الرابعة ف   عليـ ك علـ الجغرافيا، كيح ـ  كظيفها طبيعة 
  الظاهرة الجغرافية المراد معاقش ها كحلها".

مليها كاس لدامها  بةة ملحة ل دريب الطل طبيقات الذ اء االرطعام  ضركر  ت" أربح
 ".، ف   عليـ ك علـ الجغرافيااالس لداـ ابمرؿ

ف هعاؾ ال رير مف  طبيقات الركرة الرعامية الرابعة ال   يم ف  كظيفها ف   عليـ "أم قد أ
 ".ك علـ الجغرافيا، كمف ذلؾ الذ اء االرطعام  كالبياعات الضلمة

 عليـ ك علـ  الرعامية الرابعة كما أحدر ه مف  غيير ف  "ال يم ف إغفاؿ  طبيقات الركة
 ".الجغرافية، مرؿ الحكسبة السحابية كالحكسبة ال مية

أرل هعاؾ فررة ساعحة ل كظيؼ  طبيقات الركرة الرعامية الرابعة ف   عليـ ك علـ "  
ع رعت ابشياء، ك قعية العاعك"  .الجغرافيا، مرؿ الركبك ات، كا 

مف ال قعيات المهمة كالفا قة  ورة الصناعية الرابعة تشتمل عل  العديدأن الث كالشؾ     
ال طكر كال    ش مؿ ملى ف ر إعساع  جديد  ليان. كقد أم ف الللكص مف إجابات ميعة 

، لركرة الرعامية الرابعة ف   عليـ ك علـ الجغرافيال ات طبيقالدراسة إلى إم اعية  كظيؼ س ة 
، الركبك ات ،اع رعت االشياء ،الحكسبة السحابية ،بياعات الضلمةال ،الذ اء االرطعام كه : 

 . كفيما يي   مرض مكجز ل ؿ معها: قعية العاعكك 

  الذكاء االصطناعي -1
يشير مرطلح الذ اء االرطعام  إلى  طبيقات لكارزميات كأساليب البرمجيات ال     يح    

قرار مف أجؿ اس  ماؿ المهاـ بش ؿ للحكاسيب كا الت محا اة اإلدراؾ البشرم كمملية رعة ال
 . كقد  ـ ا لاذ اللطكات العملية ابكلى ف  ا جاه الذ اء االرطعام  (Murphy, 2019عاجح 

، رار الذ اء االرطعام  مكظفان ف  حيا عا  ف  مقد ابربعيعات مف القرف العشريف. أما اليـك
مكامؿ أساسية أكردهاس  يجمارؾ  اليكمية كقد كرؿ إلى هذه اللحظة ال اريلية الهامة بسبب س ة

   ملى العحك ا   :Herweijer & Waughray, 2018؛ 2118كعلركف، 
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 :أ احت الحكاسيب الكرؿ إلى قدر ها ؿ مف البياعات سكاء  اعت معظمة  البيانات الضخمة
 سف  قكامد بياعات  أك غير معظمة س العركص، كالمكاد السمعية، كالفيديك، كالركر .

 أفضت  قعيات ال سارع  الحكسبة السمعية ككحدات معالجة الرسكمات ل قليؿ  ة:قوة المعالج
سراع ال عامؿ مة  ميات ضلمة مف البياعات ف  العظـ المعقدة القا مة ملى الذ اء  ال  لفة كا 

 االرطعام .
 :أسفرت المعرات اإلمالمية االج مامية مف  غيرات جذرية ف   يفية  فامؿ  العالم المترابط

 كأدل هذا االر باط الم زايد إلى اع شار المعلكمات ك شجية  شارؾ المعرفة.العاس. 
 عمؿ البياعات كالبرمجيات مف كحة المردر ملى البيانات والبرمجيات مفتوحة المصدر  :

  سرية العدالة ف   كزية كاس لداـ الذ اء االرطعام  للجمية.
 :ف  العديد مف جكاعب الذ اء أحرز الباحركف  قدمان ملمكسان  الخوارزميات الُمحسنة

االرطعام ، السيما ف  "ال علـ العميؽ" المرممة بطريقة مس كحاة مف مقاربة الدماغ 
 البشرم لمعالجة المعلكمات.

 :أدت ضغكط المعافسة إلى رعكد عجـ الذ اء االرطعام ؛ حيث شرمت  تسريع العوائد
 ل عزيز ميز ها ال عافسية.  المؤسسات ف   حسيف اللكارزميات كالبرمجيات مف كحة المردر

  الذكاء التمقائي(Automated) : ضطلة عظـ الذ اء ال لقا   بال عامؿ مة المهاـ 
الم  ررة  ريفة العمالة ال     طلب ذ اء ك عمؿ ملى اس  مالها  لقا يا،  الركبكت ملى 

 سبيؿ المراؿ.

 الذكاء المساعد(Assisted:)  ال شؼ مف ابعماط بالمراجعة ك المسامد  قـك عظـ الذ اء
الم  ررة ف  البياعات السابقة مرؿ المعشكرات غير المعظمة للكسا ط اإلمالمية االج مامية، 

 كمراؿ ملى ذلؾ  قعيات ال علـ العميؽ، كمعالجة اللغة الطبيعية.
 ( الذكاء المعززAugmented:)   كظؼ عظـ الذ اء المعزز الذ اء االرطعام  ف 

لمسا ؿ المس قبلية غير المؤ دة كال عبؤ بها. ملى سبيؿ مسامدة ابشلاص ملى فهـ ا
 المراؿ، ال حقؽ مف سيعاريكهات ال علـ لدل الطلبة.

  الذكاء المستقل أو الذاتي(Autonomous) : قـك عظـ الذ اء الذا   برعة القرارات 
  . (Herweijer & Waughray, 2018ذا يان دكف  دلؿ مف الععرر البشرم. 

 بعض مف  طبيقات الذ اء االرطعام  ف  ال عليـ: كفيما يل  مرض ل
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عظاـ ال دريس (: Intelligent Tutoring Systemsنظم التدريس الخصوصي الذكي ) -أ
اللركر  الذ   مبارة مف عظاـ برمجيات معقد ي يلؼ مف عمكذج اللبير سالقامدة المعرفية 

كيعمؿ هذا العظاـ ملى دمج  ابساسية ، كمكديكؿ الطلبة، كمكديكؿ ال دريس، ككاجهة ذ ية.
أعشطة لبراء المعرفة، كالمعلميف كالطلبة، كيحلؿ كيفهـ قدرة الطلبة سالقدرة ملى ال علـ، مس كل 
الفرؿ الدراس ، الحالة العقلية ، مرؿ ال شليص ال لقا   لمس كل  علـ الطلبة كالمش الت 

يهات ملمية رحيحة، ي ـ  عديؿ المكجكدة. كمف لالؿ السلك يات ال فاملية للطلبة ف  ا باع  كج
 . (Liu, Wang & Liu, 2018)طرؽ ال علـ 

يع بر  علـ ا لة مدلؿ فع  للذ اء االرطعام  (: Machine learning)تعمم اآللة  -ب
يكظؼ اللكارزميات اإلحرا ية لبعاء عمكذج  عبؤم كذلؾ مبر معالجة قدر ها ؿ مف البياعات 

رة قيد الدراسة، كهعالؾ  طبيقاف كامداف بساليب  علـ ا لة ف  م عددة الم غيرات الم علقة بالظاه
مجاؿ ال عليـ هما العظـ المؤ م ة سال لقا ية  ال    قدر درجات مقاالت الطلبة، كعظـ ال شؼ 
كاإلعذار المب ر ال     عرؼ ملى الطلبة الم عرريف دراسيان كمف هـ مرضة لل سرب مف الدراسة 

  . (Murphy, 2019قيقهـ العجاح الدراس  المعشكد كمدـ إعهاء  عليمهـ أك  ح

 (Quantum Computing /Big Data) البيانات الضخمةحوسبة الكم و  -2
 س عد حكسبة ال ـ إلى مبادئ مي اعي ا ال ـ سال   ه  فرع مف الفيزياء ، كلارة السلك يات    

 م يف إعشاء معماريات الفريدة للجز يات دكف الذرية مرؿ اإلل  ركعات كالفك كعات مف أجؿ 
حكسبة جديدة كفا قة القكة. فعكضان مف معالجة المعلكمات باس لداـ عظاـ البايت الرعا   سرفر، 

ال    ع مد ملى اللكاص ال مية لل را ب  (Cubits)كاحد   س لدـ حكاسب ال ـ ال يكبات 
 يح لحكاسيب كال شابؾ مف أجؿ العمؿ ف  حاالت م عددة ف  عفس الكقت. كمف شيف هذا أف ي

ال ـ أف  يلزف معلكمات  فكؽ  لؾ الملزعة ف  العظـ الرعا ية بدرجة ها لة. بؿ إف قدر ها ملى 
 لزيف البياعات ف  الكاقة   ضامؼ مة  ؿ كحدة  يكبت إضافية.  ما أعها   يح لحكاسيب ال ـ 

لحسابات ف  العمؿ أسرع ب رير مف الحكاسيب ال قليدية بعها  س طية أداء أعكاع معيعة مف ا
لطكات أقؿ ب رير. مراؿ ملى ذلؾ البحث مف رقـ ما ف  دليؿ الها ؼ. فإذا  اف دليؿ الها ؼ 

مليكف مرة  5مليكف إدلاؿ، فإف لكارزمية البحث ال قليدية س حاكؿ ما يعاهز  11يح كم ملى 
 1111ف  الم كسط للعركر ملى الرقـ الرحيح. أما لكارزمية البحث ال م  فعقـك بالعملية ف  
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 Information Technology innovation)مرة أسرع س 5111مملية فقط؛ أم أعها 

foundation, 2019 . 
كمف رـ فقد ساهمت هذه الحكسبة ال مية ف  زيادة القدرة ملى  حليؿ  ميات ضلمة كها لة     

 مف البياعات بش ؿ لـ ي ف م اح مف قبؿ كه  البياعات ال   ي ـ ال عامؿ معها ف  مل لؼ
 المجاالت المعرفية كال طبيقية كمف بيعها ملـ الجغرافيان. 

عحف ا ف ف  حقبة البياعات الضلمة؛ أم مجمكمات كحـز البياعات ال     سـ بضلامة ك     
الحجـ، كالسرمة، كال عكع، كالشمكلية، كالكضكح كالفهرسة، كالعسبية كالمركعة. كال رير مف هذه 

ك  يح العديد مف اإلم اعات ل عزيز ك حسيف الفهـ الجغراف ،  البياعات مرجعية الم اف كالزماف
 ,Kitchin كمف رـ يجب االه ماـ ب طبيقات البياعات الضلمة ف  الجغرافيا ك عليمها ك علمها

2013)  . 
كيم ف  عريؼ  عليـ البياعات الضلمة   عريفات مامة فضفاضة أك  عريفات محددة، كيشير    

 افة البياعات الكاردة مف ابعشطة ال عليمية اليكمية كالسلكؾ البشرم،   علـ البياعات الضلمة إلى
ف  حيف يشير  عليـ البياعات الضلمة ف  ش له الضيؽ أك المحدكد إلى بياعات سلكؾ الم علـ. 
كيعمؿ  عليـ البياعات الضلمة ملى  عزيز مملية  طكر المعشية ال عليمة ل ربح أ رر رقمية، 

جراء  قكيمان  عليميان ك شاب ان، كذ اءن، كش مكالن.  ما أعه يس طية  حسيف اإلدارة العملية لل عليـ، كا 
 .Liu, et)كبحث ممل  أ رر شمكالن، كيفسح المجاؿ لل عليـ كال علـ الشلر  الم عمؽ كالذ   

al, 2018)     :كفيما يل  مرض ل طبيقات البياعات الضلمة ف  ال عليـ 
ييمرؿ ال علـ الشلر  عكمان جديدان مف أعماط ين: وضع مخطط توجيو شخصي لممتعمم -أ

ال دريس يؤ د ملى دكر الم علميف بام بارهـ محكر العملية ال عليمية، ك ل لؼ ف  رعاياه 
لرا ص دراسة الم علميف، كأهدافهـ، كال دلالت المقدمة لهـ يما يجعؿ الم علميف ي حسعكف 

 l, 2018) (Liu, et. aكيحرلكف ملى العا د ابفضؿ مف ال علـ
 اف النموذج الجديد لمتدريس المحكم مصمم من أجل تحسين جودة تدريس التربويين:  -ب

المعلمكف ف  الماض  يكظفكف لبرا هـ ال دريسية ف  إمداد لطة ال دريس ك  ييؼ المح كل. أما 
ذا ا ف، فإف البياعات المجمعة يم ف  كظيفها ف  حساب، ك حليؿ، ك عفيذ ال دريس المس هدؼ. فإ

لـ   ف المدرسة  حظى بعظاـ بي   للبياعات، يم ف االس عاعة ببعض البرمجيات المجاعية 
الم احة ملى اإلع رعت ف  دمـ  حليؿ البياعات كال دريس ال شلير . كح ى ي سعى  عديؿ طرؽ 
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ال دريس كالمح كل ملى عحك دقيؽ، يم ععا اس لداـ البياعات القادمة مف المقررات الدراسية 
 ,Liu, et. al)فة كالقعكات الم عكمة ف   حقيؽ ال دريس الشلر  كال دريس المح ـ المل ل

2018)  
مبر اإلدارة المنقحة والذكية لمتدريس في التعميم تقدم األساس لصنع القرار العممي:  -ج

 كظيؼ ك  امؿ ك حليؿ معلكمات الطالب، كمعلكمات المعلـ، كبياعات إدارة ال دريس،  س طية 
سامدة اإلدارييف ف  مراقبة الكضة اإلدارم للمدارس كالمؤسسات بطريقة ديعامي ية، المدرسة م

ك   شؼ ف  الكقت المعاسب المش الت ال ا عة ف  اإلدارة كال دريس، ك جرم ال دلالت ال عليمية 
 ,Liu)ك قٌكـ ع ا ج هذه ال دلالت، ك  لذ قرارات ملمية مف أجؿ  عظيـ ك حسيف إدارة ال دريس 

2018) et. al,. 
 Cloud Computing)الحوسبة السحابية ) -3
 يعد الحكسبة السحابية ع اج   امؿ   عكلكجيا الحاسكب ال قليدية ك  عكلكجيا الشب ات ال   مف    

قبيؿ الحكسبة الشب ية، كالحكسبة المكزمة، كالحكسبة الم كازية، كحكسبة ابدكات، ك قعيات 
. كمف أهـ (Liu, et. al, 2018)راض ، كمكازعة الحمؿ ال لزيف الشب  ، كال حكؿ للعسؽ االف 

  طبيقات الحكسبة السحابية ف  ال عليـ ما يل : 

يم ف أف يس لدـ المعلمكف الحكسبة السحابية لدمـ اإلدارة الفردية وطرق التعمم الشخصي:  -أ
ؼ بطريقة  دريسهـ كرفة العديد مف المرادر اللادمة لل دريس، كإلرساء ك رسيخ إدارة حجرة الر

مهعية. يس طية المعلمكف  ذلؾ  دشيف عليات إدارية لمكاقؼ ال علـ المل لفة للم علميف، كإلدراؾ 
ك حريؿ المعلكمات، كل دارة الفردية، كال دريس. كيس طية المعلمكف كالطلبة الدراسة كال كارؿ 

ة المح كل المعاسب إل  ركعيان، كيعملكف ملى  حسيف  دريسهـ ف  أكقات فراغهـ.  ما ي علـ الطلب
 .Liu, et)كفقان لقدرا هـ المل لفة ملى ال علـ، كيقكمكف ب فريد طرؽ  علمهـ بحسب مكقعهـ الفعل 

al, 2018). 

 س طية المعرات السحابية تشارك المصادر، والعمل معًا، وبناء منشآت تعميمية ذكية:  -ب
(Cloud Platforms) جرم  عسيقها بيف  ؿ معشية  أف  حسف إدارة ال دريس بدرجة  بيرة، كأف 

 عليمية، أك م  ب فرم ، أك ف  سياؽ  طكير ال دريس كال قييـ العمل . مف شيعها أيضان أف 
 سامد ف  ال فامؿ بيف الطلبة مف مل لؼ ابقساـ، كال لررات الم عددة كالم داللة، 

   (Liu, et. al, 2018).كالمرادر الشب ية المش ر ة، كما إلى ذلؾ
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 ( (Internet of Things ت االشياءانترن -4
يعشئ إع رعت ابشياء رابطان بيف ال ا عات الحسية كالبياعات المجردة، بما يسفر مف هجيف     

مف الفضاءات المادية كاإلل  ركعية ال    م ف مف ال كارؿ كال فامؿ بيف ابشلاص كابشياء، 
 . كف  إطار دراسة (Heafner, Fitchett & Knowles, 2016كبيف ابشياء عفسها 

 Zhou)الجغرافيا فإف إع رعت ابشياء له مضاميف ف  غاية ابهمية يم ف  لليرها  ما أكردها

& Zhang, 2011)   :ف  العقاط ا  ية 
ييمرؿ إع رعت ابشياء ال راقان للعزلة الم اعية كالزماعية القا مة بيف الفضاء الجغراف  كالفضاء   8س

ء جغراف  ذ   كمفضيان إلى  دشيف مالقة جديدة بيف اإلعساف االف راض ؛ مدشعان بذلؾ فضا
 كابرض. 

يؤرر إع رعت ابشياء  يريران مميقان ملى البعية الفراغية سالم اعية ، كملى فضاء اإلع اج،   3س
 كالجغرافيا السلك ية، كالجغرافيا الحضرية. 

ـ الفراغ ، كال كزية، الدراسة الجغرافية للظكاهر الم ملضة مف إع رعت ابشياء؛ مرؿ ال عظي  2س
 كال كزية الرعام  قيمة  كجيهية لكضة ك طكير اس را يجية إلع رعت ابشياء. 

يغير إع رعت ابشياء عطاؽ ككسا ؿ الدراسة الجغرافية  غييران مميقان، كيكفر معرات بحرية   4س
 دقيقة كععية. 

 كفيما يل  مرض ببرز  طبيقات إع رعت ابشياء ف   عليـ الجغرافيا:  
إف أ رر السمات طبيعية إلع رعت ابشياء ه  الربط بيف ربط العالم المادي باالفتراض:  -أ

ابشياء/ ال ا عات. حيث ييسر إع رعت ابشياء الربط بيف أمداد ضلمة مف ال ياعات كمرا ز 
البحكث ملى المس كل العالم  بطريقة ععية سف  الكقت الفعل   كغير ععية. كمف شيف هذا أف 

لبة مف الكركؿ إلى المعلكمات بطريقة مف كحة كغير محدكدة  قريبان ف  سياؽ مملهـ يم ف الط
Ureña, León-Abbasy, Corrales-(Bayani-ملى المهاـ كالمشركمات ال   يبحركف فيها 

Berrocal, 2019).-Brenes & Loaiza 

ؼ   عكلكجيا مبر  كظيربط التصنيع بالنواحي األكاديمية )األكاديميات( عبر اإلنترنت:  -ب
إع رعت ابشياء،  س طية ال ا عات االر باط بابشياء المادية أك االف راضية ابلرل مبر بي ة 

 Abbasy, et. al, -(Bayaniمعمارية ال كارؿ الشب   مة ابشياء اللارجية ساإلع رعت 

2019) . 
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مبارة مف  ا عات  أف معارر إع رعت ابشياء االنتقال من التعمم الرقمي إلى التعمم الذكي: -ج
ذ ية،  عمؿ ملى  ضميف رفة الذ اء ف  العظاـ. كمبر اس لداـ   عكلكجيا ذ ية مرؿ إع رعت 
ابشياء،  شرع بي ة عظاـ ال علـ الرقم  ال قليدم ف  ال حكؿ مف عظاـ  قليدم إلى عظاـ ذ   

المكظفة ف  يس طية ال م ة ب افة سمات العظاـ/ المعرة الذ ية. ك سفر اللكارزمية الذ ية 
إع رعت ابشياء مف جعؿ العظاـ ال عليم  أ رر مركعة كقدرة ملى ال عامؿ مة ابمطاؿ 
كابلطاء. كف  سياؽ عظاـ ذ   لل علـ اإلل  ركع ، س  كف  افة الععارر ذ ية بالعسبة لبي ا ها. 

م حاعات كسيش مؿ العظاـ ال عليم  لل علـ الذ   ملى المدرسة الذ ية، كالمباع  الذ ية، كاال
 . Abbasy, et. al, 2019)-(Bayaniكال قكيـ الذ  ، الخ 

يس طية الم علمكف الكركؿ إلى المرادر الم احة ملى  التعميم اآلني في الوقت الفعمي: -د
اإلع رعت، كالمل برات، كالم  بات، كالمشركمات ف  أم م اف كأم كقت، فضالن مف الحركؿ 

ع رعت ابشياء إم اعية االر باط بالمرادر اإلل  ركعية ملى المعلميف ف  أم كقت.  ما يقدـ إ
كالحركؿ ملى اإلجابات  لقا يان. كمبر  كظيؼ إع رعت ابشياء كال قعيات المر بطة به، يس طية 

 .Abbasy, et. al, 2019)-(Bayaniالم علـ ال فامؿ مة الطلبة ا لريف بركرة ععية فعلية 
ارس كال ليات ال رير مف الكقت ال دريس   ؿ ف رة كف   هدر المدتحسين فعالية التدريس:  -ىؤ

 ؿ يـك ف   دكيف حضكر الطلبة ف  الحرص. كيم ف حؿ هذه المسيلة مبر اس لداـ إع رعت 
ابشياء. كبمسامدة ابجهزة المع مدة ملى إع رعت ابشياء، يم ف ربط هذه المهاـ مباشرة 

اله ماـ بمكاظبة الطلبة. كف  رعايا ار باطهـ بالم  ب الر يس  للمؤسسة ال عليمية المسؤكؿ مف ا
مبر ال قعيات السحابية، يس طية المعلمكف فهـ معامؿ الفعالية ل ؿ طالب ف  المكضكع محؿ 

 ,Senguptaالدراسة، كمف رـ يقدمكف ل ؿ معهـ  كجيهات إضافية حسبما  ق ض  الحاجة 

2019) .  
ع رعت ال فامؿ مة المعلـ، أك الطلبة يس طية الطلبة مبر اإلمنصة التعمم البلمحدود:  -و

ا لريف، أك الم  بة، أك المكاد ال عليمية ملى عطاؽ مالم . إذا يم ف اإلفادة مف اإلع رعت 
بجعله أ بر حجرة رؼ اف راضية كمرعة ملى مس كل العالـ، كيقـك إع رعت ابشياء بربط هذا 

  Abbasy, et. al, 2019)-i(Bayanالفرؿ شاسة اال ساع بمالييف ال ا عات المادية. 

مف السمات الر يسية ال   يعمؿ إع رعت ابشياء ملى المختبرات اإللكترونية البعيدة:  -ز
 يسيرها ه  ال فامؿ الالم عاه  بيف الععارر الذ ية؛ ماديان كاف راضيان. إذ ي كارؿ الطلبة مف 
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ؽ مالم  بما يم عهـ مف بعد، كيس طيعكف االر باط بما ف  دالؿ المل برات مباشرة كملى عطا
الكركؿ إلى ابدكات كالكسا ؿ المل لفة ف  هذه المل برات مبر اإلع رعت. ك  سـ معمارية 
إع رعت ابشياء أعها  م ف الطلبة مف الكركؿ كاالر باط بالمعدات كابجهزة ك عفيذ المشركمات، 

 س طية  عفيذ بعض كجمة ك حريؿ المعلكمات لل حليالت أك ال جارب المس قبلية.  ما أعها 
 Bayani)-ال جارب اف راضيان، أك ماديان أك ب ال الش ليف للحركؿ ملى ع ا ج ععية كفعلية

Abbasy, et. al, 2019) ) 

 ( Educational Robots)الروبوتات التعميمية  -5
للركبكت مف معظكر كاسة ملى أعه عظاـ ذا   أك مس قؿ  (Mataric, 2007)يعظر ما اريؾ    

كمة  ف  العالـ المادم كيس طية الشعكر ببي  ه كالعمؿ فيها ل حقيؽ بعض ابهداؼ. ي كاجد 
الدلكؿ ف  لضـ الركرة الرعامية الرابعة، رارت الركبك ات ك قعيا ها   لطى مجرد ال طبيقات 

  .(He & Liang, 2019الرعامية ك م د إلى حجرة الرؼ 
 ف ال ربكييف مف  عفيذ طا فة كاسعة مف المدالؿ كرمة قعامة م زايدة أف الركبك ات ال عليمية  م  

كالمقاربات ال عليمية ف  حجرة الرؼ مف قبيؿ: ال علـ مبر االس  شاؼ، كال علـ ال عاكع ، كحؿ 
المش الت، كال علـ القا ـ ملى ال عافس، كال علـ اإللزام . كمة أف الركبك ات ال عليمية يجرم 

، فإف اح مالية حدكث Thinking) (Computationalربطها ف  العادة بال ف ير الحاسكب  
ال علـ العابر لل لررات  ر فة بدرجة  بيرة ف  هذا السياؽ؛ بمععى أف الطلبة يس طيعكف 
  كيف معجعيؽ  عامؿ مسامد إلمادة  عفيذ بركفة لمعر ة  اريلية أك يعش كف سدان ما يان ف  

ال    ع مد ملى اس لداـ الركبك ات  معطقة س عية. كقد  ـ إحراز عجاحات ف  مدالؿ ال دريس
كالطا رات بدكف طيار، ك ذلؾ ابجهزة القابلة لالر داء كبي ات الكاقة المعزز كالمل لط ف  
فركؿ ال عليـ االب دا  . كقد اضطلعت ابدبيات بكرؼ السيعاريكهات ال دريسية ال    جمة بيف 

بيش اؿ مدة؛ مة ال ر يز ك سليط الضكء الركبك ات كالمكاد الملمكسة ك طبيقات الكاقة المل لط 
 & Xefteris, Palaigeorgiouملى مبادئ ال علـ ال جريب  ف  السياقات الحقيقية س

Tsorbari, 2018.  
 (Nanotechnology) تقنية النانو -6
رمة عقاط مدة  ربط بيف الجغرافيا ك قعية العاعك، كأبرز هذه العقاط البحث ف  اببعاد    

كالرقافية، كاالق رادية، كابلالقية. ك قعية العاعك شيعه شيف معظـ ال طكرات العلمية االج مامية، 
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أف  -بابحرل  -الحديرة حيث ال يم ف حرره بش ؿ دقيؽ  حت مظلة  لرص كاحد. ل ف 
مضاميف هذه ال قعية العاش ة لها  داميا ها ملى رقافة المج معات العربية كف  طليع ها المج مة 

مر الذم يجعله مجاالن م عدد ال لررات بحاجة لمجمكمة م عكمة مف المعظكرات السعكدم. اب
كال يريرات. فعلى سبيؿ المراؿ، هعالؾ م اسب اج مامية كاق رادية كاضحة للعياف   جلى ف  
ال قدمات الحارلة ف  الرماية الرحية مرؿ مالج ابمراض المزمعة، ك ذلؾ  قليص   اليؼ 

  . (Manfra, 2013يرة جدان كزيادة م كسطات أممار الس اف الرماية الرحية بركرة  ب
ك مراؿ شامؿ كم  امؿ لسبؿ  كظيؼ  قعيات الركرة الرعامية الرابعة ف   عليـ ك علـ      

  Xefteris, et. al, 2018سالجغرافيا يم ف اس عراض العمؿ الذم قاـ به زف ريس كزمالءه 
افيا كال اريخ باس لداـ الكاقة المل لط، كالكاجهات بي ة  عليـ ك علـ الجغر  رميـ كالذم  ضمف 

 رميـ، كعشر، ك قكيـ بي ة  علـ . فقد هدفت دراس هـ إلى إجراء الملمكسة، كالركبك ات ال عليمية
معلفضة ال  لفة كسهلة االس لداـ قا مة ملى الكاقة المل لط لل علـ م دالؿ ال لررات 

للجغرافيا، كال اريخ،  (Embodied Learning)د  كالمع مد ملى الجسد  له سال علـ مبر الجس
كال ف ير الحاسكب . ك  يلؼ بي ة ال علـ المق رحة مف عمكذج ملمكس معزز رالر  اببعاد لجعكب 
أكركبا ي فامؿ ف  سياقه الطلبة باس لداـ أرابعهـ، ك ذلؾ مملية بحث مف ال عز ملى أرضية 

لبة مهامهـ مف لالؿ ركبك ات  عليمية. كقد ممؿ  فاملية  ركر المدف ال اريلية يؤدم فيها الط
الطلبة ف  رعا يات ي بادؿ فيها  ؿ طالباف أدكارهـ بيف الرحالت المع مدة ملى اس لداـ ابرابة 
ك لؾ المع مدة ملى الركبكت ف  أكركبا ح ى عهاية اللعبة. كح ى ي سعى  قكيـ المق رح، اش ر ت 

جلسات  6للعب ف  هذه البي ة ملى مدار طالب ف   ؿ معها ف  ا 4ست مجمكمات مف 
دقيقة. كقد  ـ جمة البياعات مف لالؿ ال طبيؽ القبل   45اس غرقت  ؿ معها ما يقرب مف 

كالبعدم الل بار معرف  كاس بياف ا جاهات، مالكة ملى إجراء مقابالت جمامية شبه رسمية. 
  االل بارات البعدية،  ما كقد أشارت الع ا ج إلى أف درجات الطلبة  اعت أملى بش ؿ داؿ ف

أظهرت ع ا ج االس بياف أف البي ة المق رحة مززت كحسعت مشار  هـ كدافعي هـ، كسامد هـ ملى 
 كجيه أعفسهـ بش ؿ أفضؿ فيما ي علؽ بالمالمح الجيكفيزيقية بكركبا،  ما أفضت ممليات 

ير الحاسكب  لديهـ، إلى البحث مف ال عز باس لداـ الركبك ات ال عليمية إلى رقؿ مهارات ال ف 
 جاعب  حفيز البعد ال رفيه .
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  السؤال الرابع عن اإلجابة

ما عماذج ال علـ المال مة ل كظيؼ  طبيقات الركرة الرعامية الرابعة ف  مضاميف الجغرافيا 
 ف  الممل ة العربية السعكدية؟ بمراحؿ ال عليـ العاـال ربكية 

مف  % 75  مف أفراد العيعة، كهك ما يش ؿ س6أف س ع ا ج  حليؿ بياعات الدراسة، أكضحت    
عماذج ال علـ ل كظيؼ  طبيقات الركرة الرعامية الرابعة ف   لؾ العيعة أ دكا أهمية كجكد 
 . كفيما يي   بعض االق باسات مف اس جابات أفراد العيعة:مضاميف الجغرافيا ال ربكية

 ها".ملي س عد عماذج  علـ كد  ح اج إلى كجمضاميف الجغرافيا ال ربكية  "أرل أف  
عماذج ال علـ ف  مرر الركرة الرعامية الرابعة م ملة لما سبقها،  ركرم أف  "أعا شلريان   

 كيم ف االس فادة معها ف   مضاميف الجغرافيا".
ـ يذ ال ع رػكر  قػدفػ  ال علػيـ العػاـ، إ ف  بعاء معاهج الجغرافيػاعماذج ال علـ أهمية بالغةن   يش ؿ"  

 ".كجكد هذه العماذجفاملة دكف   جغرافية معاهج
" أرل أعه يعبغ  مراماة مجمكمة مف الععارر معد  كظيؼ  طبيقػات الرػكرة الرػعامية الرابعػة فػ  

 مضاميف الجغرافيا،  المح كل ال عليم ، كمملية ال علـ، كمعظكمة ال علـ، كغيرها".
االسػػػ فادة معهمػػػا معػػػد  كظيػػػؼ  " فػػػ   قػػػديرم أف عمػػػكذج  ال قػػػدير كالكرػػػكؿ المف ػػػكح، البػػػد مػػػف

  طبيقات الركرة الرعامية الرابعة ف  مضاميف الجغرافيا".
" أرل أف عمػػكذج إع ػػاج المعرفػػة كعمػػكذج إع ػػاج االب  ػػار مػػف العمػػاذج ال ػػ  البػػد مػػف مراما هػػا معػػد 

  كظيؼ  طبيقات الركرة الرعامية الرابعة ف  مضاميف الجغرافيا ال ربكية".
اعع ست  يريرا ها ملى  افة معارر مضاميف ال ربكية  رعامية الرابعةلركرة ال شفت ا    

عماذج ال علـ المال مة للركرة الرعامية الرابعة ال   يم ف   2العملية ال عليمية. كيظهر الجدكؿ س
،  طبيقها ف  مضاميف الجغرافيا ال ربكية بمراحؿ ال عليـ العاـ ف  الممل ة العربية السعكدية

ة عماذج لل علـ، كه : عمكذج ال حميؿ، كعمكذج الكركؿ المف كح، كعمكذج إع اج ك  رمؿ ف  أربع
  مف الععارر الر يسية للجغرافية 13المعرفة، كعمكذج إع اج االب  ار. حيث اعع اسها ملى س

ال عليم ،  المح كل، كطرؽ كاس را جيات ال دريس، ك مفهـك ال قعية، ك المععىال ربكية، كه : 
، المعلمكف، ك ا باء للمدرسة، كعظرة مكقة/م اف المدرسة، ك مة ال علـك معظ، ك مملية ال علـك 

، كأليران عظرة الركرة الرعامية لللريج. ف  المدارس ، كمرادر ال علـالكسا ؿ ال عليميةكالطلبة، ك 
كل   يم ف إبراز مضاميف الركرة الرعامية الرابعة بال حديد، فإف الجدكؿ أعاه يعرضه ف  ضكء 

 ريغ كعماذج ال علـ ابربعة. مقارع ها ب
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في مضامين الجغرافيا التربوية  الصناعية الرابعةلتوظيف تطبيقات الثورة  نماذج التعمم المبلئمة( 2جدول )
 بمراحل التعميم العام في المممكة العربية السعودية

عناصر 
 المقارنة

 (1التعمم )
 نموذج التحميل

 

 ( 2التعمم )
 نموذج الوصول

 المفتوح

 ( 3) التعمم
 نموذج إنتاج المعرفة

 

 (4التعمم )
 نموذج إنتاج االبتكار

  

 المعنى

يػػػػػػػػػػ ـ بعػػػػػػػػػػاؤه اج ماميػػػػػػػػػػان  ي ـ إمالؤه
بمسػػػػامدة مرػػػػدر م ػػػػاح 
 سكمادة مقيد  ل ع رعت.

يػػػػػ ـ بعػػػػػاؤه اج ماميػػػػػان كييعػػػػػاد 
 ال راع المعرفة سياقيان.

يػػػػػػ ـ بعػػػػػػاؤه مبػػػػػػر ال جسػػػػػػيدات 
الفرديػػػػػػة االع قا يػػػػػػة كالمدفكمػػػػػػة 

رسػػػػػػػة: أم الممابػػػػػػػالفريؽ فػػػػػػػ  
 مبر االب  ارات المر زة.

مفيوم 
 التقنية

 قػػػػػػػػػؼ حػػػػػػػػػدكدها 
معد باب الفرػؿ 
سقارػػػػػػػػػر ملػػػػػػػػػى 

 حجرة الرؼ 
سالالج ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف 

 الرقميكف .

 ع مػػػػػػػػػػػد بحػػػػػػػػػػػذر ملػػػػػػػػػػػى 
الكرػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ المف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػكح 
 سالمهاجركف الرقميكف .

م احػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػؿ م ػػػػػػػػػاف 
سمكاطعػكف رقميػكف فػ  مػػالـ 
رقمػػػػػػػ   مػػػػػػػف أجػػػػػػػؿ البعػػػػػػػاء 
كالعقػػػػػػػػػػؿ كاسػػػػػػػػػػة االع شػػػػػػػػػػار 

 عرفة.للم

دا ػػػػػػػػػػـ ال غيػػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػػ  ضػػػػػػػػػػػكء 
المػػدلالت المباشػػرة للم علمػػيف 
الػػػػػػػػػػذيف يع بػػػػػػػػػػركف المرػػػػػػػػػػدر 
الر يس  لل طػكر ال قعػ  إلع ػاج 

 االب  ار.

المحتوى 
 التعميمي

يػػػػػػػػػػػدمـ حقػػػػػػػػػػػكؽ 
الطبػػػػػػػػة كالعشػػػػػػػػر 

 ال قليدية

+ مجػػػػػػػػػػػػاع / مرػػػػػػػػػػػػادر 
 عليميػػػة مف كحػػػة سدالػػػؿ 

 ال لررات .

+ مرػػادر  عليميػػة مف كحػػػة 
مدشػػعة كمسػػ لدمة مػػف قبػػؿ 
المػػػ علـ؛ كيػػػ ـ  قػػػديمها مبػػػر 
ال لررػػػػػػػػػػػات المل لفػػػػػػػػػػػة، 
كالمؤسسػػػػػػػػػػات، كالمقػػػػػػػػػػررات 

 المع مدة.

م اح ف  بكابات الػ علـ القا مػة 
ملػػػػػػػػى الػػػػػػػػذ اء االرػػػػػػػػطعام  
كيػػػػػػػػػػػػدمج مرػػػػػػػػػػػػادر ال علػػػػػػػػػػػػيـ 
المف كحػػػػػػػػة المع مػػػػػػػػدة بػػػػػػػػال علـ 

 الفردم ال  يف .

طرق 
واستراتيجيات 
 التدريس

المعلػػـ للطالػػب كالطالػػػب  المعلـ للطالب 
لػػػػػػػػػػػػػػػػػب س قػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم / للطا

 دريج  ؛  مرػؿ مرػادر 
اإلع رعػػػػػت جػػػػػزءان طبيعيػػػػػان 

 مف أعشطة ال علـ.

المعلػػػػػػـ للطالػػػػػػب، كالطالػػػػػػب 
للطالػػػػب، كالطالػػػػب للمعلػػػػػـ، 
ك كظيػػؼ العػػاس لل  عكلكجيػػا 

 ف  سبعاء المعرفة .

حلقػػػػػػػػػػػػات ال غذيػػػػػػػػػػػػة الراجعػػػػػػػػػػػػة 
اللالقػػػػػة اإليجابيػػػػػة؛ االع شػػػػػار 
الكاسػػػػػػة كاإلبػػػػػػدام  فػػػػػػ   ػػػػػػؿ 

 العمؿ.مراحؿ العيش كال علـ ك 

الوسائل  
 التعميمية

عظػػػػاـ إلي  ركعػػػػ  
لل علـ، ل عه مقيد 
 بمؤسسة كاحدة.

+  عػػػػػػػػاكف فػػػػػػػػ  الػػػػػػػػ علـ 
اإلل  ركعػػػػػػػػػػػػػػػػػ  يضػػػػػػػػػػػػػػػػػـ 
مؤسسػػػػػات ألػػػػػرل،  قػػػػػة 
برػػػػػكرة ر يسػػػػػية ضػػػػػمف 
حػػػػػػػػدكد العظػػػػػػػػاـ الكاحػػػػػػػػد 

 إلدارة ال علـ.

+  قعيػػػػػػػػات مع مػػػػػػػػدة ملػػػػػػػػى 
شب ة الكيب لمكاجهػة بي ػات 
 علػػػػـ مكزمػػػػة كفرديػػػػة  مامػػػػان 

ؼ إعجػػػػػػػاز   ػػػػػػػيلؼ مػػػػػػػف ملػػػػػػػ
سبكر فكليك  لل طبيقػات؛ مرػؿ 

 .Moodleمككدؿ 

معظمػػػػات  علػػػػـ مع مػػػػدة ملػػػػى 
الكيػػػب مػػػدمج بهػػػا العديػػػد مػػػف 
  طبيقات الذ اء االرطعام .  
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عناصر 
 المقارنة

 (1التعمم )
 نموذج التحميل

 

 ( 2التعمم )
 نموذج الوصول

 المفتوح

 ( 3) التعمم
 نموذج إنتاج المعرفة

 

 (4التعمم )
 نموذج إنتاج االبتكار

  

مصادر 
التعمم في 
 المدارس

يػػػػػػػػػػػػػػ ـ شػػػػػػػػػػػػػػراؤها 
ب لفػػػػػػػػػػة باهظػػػػػػػػػػة 

 ك جاهلها

مف كحػػػػػػػػػػػػػػػػػة المرػػػػػػػػػػػػػػػػػدر 
كم احة ب لفػة معلفضػة، 
  ػػػػػيح الكرػػػػػكؿ المف ػػػػػكح 

سػػة ك  جػاكز مبػػاع  المدر 
 كجدكلها الزمع .

م احػػػػػػػػػة ب لفػػػػػػػػػة معلفضػػػػػػػػػة 
ك سػػػػػػػػ لدـ بشػػػػػػػػػ ؿ هػػػػػػػػػادؼ 
 ل ع اج االع قا   للمعرفة.

 ب  ػػػػػػػر بشػػػػػػػ ؿ يػػػػػػػكم ، كفػػػػػػػ  
ضػػػػػػكء أف الكضػػػػػػة اف راضػػػػػػ  
ف ػػػػػػػػػػػؿ البرمجيػػػػػػػػػػػػات محػػػػػػػػػػػػددة 
بظركؼ  ؿ شلص   عبيػرات 
 غير مع مدة لأللفة كالشرا ة.

 عممية التعمم

المحاضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة، 
المقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابالت، 
المهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ، 
االل بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارات 
 الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفكية
كالم  كبػػة، ممػػؿ 
 مقيد بالمجمكمة

+  قعيػػات أ رػػر اعف احػػان، 
ال علـ مبر المشػركمات، 
مل ػػػػـز بحػػػػدكد المؤسسػػػػة 

 كحجرة الرؼ.

أعشػػطة  علػػـ مف كحػػة   عػػاكؿ 
إبػػػػػػػػػػداع الطلبػػػػػػػػػػػة؛ شػػػػػػػػػػػب ات 
اج ماميػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػارج حػػػػػػػػػدكد 
ال لرػػػػػػػػػػػص، كالمؤسسػػػػػػػػػػػة، 

 كالدكلة

+  علـ   يف  معظـ كمضػبكط 
مػػػػػػػػػف لػػػػػػػػػالؿ بكابػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػذ اء 

عمليػػػػػػػة الػػػػػػػ علـ االرػػػػػػػطعام  ل
كفقػػػػان للملفػػػػات الفعليػػػػة للمػػػػ علـ 

 سالبركفايؿ .

منظومة 
 التعمم

مبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاع  ذات 
حػػػػدكد راب ػػػػة فػػػػ  
مؤسسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
م لررػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة؛ 
حيػػػػػػػػػػػػػػػػػث يػػػػػػػػػػػػػػػػػ ـ 
ال ػػػدريس كال قيػػػيـ 
كاالم مػػػػػػػػاد مػػػػػػػػف 
ًقبػػػػػػػػػػػؿ مؤسسػػػػػػػػػػػة 

 كاحدة.

+  عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكف بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف 
المؤسسات؛ ل ف ال يزاؿ 
اع مػػػاء المػػػ علـ لمؤسسػػػة 

 كاحدة.

+  بػػػػػػػػادؿ معلمػػػػػػػػيف؛ معلػػػػػػػػـ 
درس لم علمػػػػػػػػػػيف كاحػػػػػػػػػػد يػػػػػػػػػػ

م عػػػػػػدديف فػػػػػػ  العديػػػػػػد مػػػػػػف 
المؤسسػػػػػػػات، ملػػػػػػػى سػػػػػػػبيؿ 

 المراؿ الشهادة المزدكجة.

+ االع مػػاء للمؤسسػػة غيػػر ذم 
رػػػلة؛  قػػػدـ المؤسسػػػات  علػػػيـ 
رػػاعكم كجػػامع  مػػدفكع بالػػذ اء 
االرػػػطعام  ملػػػى اإلع رعػػػت؛ 
إزالػػػػػػػػػػػػػة الحػػػػػػػػػػػػػدكد الكطعيػػػػػػػػػػػػػة، 

 اإلقليمية، كالمؤسسية.

 المعممون
 

 مردر المعرفة
 

ف * مهعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك 
يحملػػػكف رلرػػػة 

 أك إجازة

 + اس شارييف، مكجهيف
* مهعيػػػػػػػػكف مرلرػػػػػػػػكف 
ي كعػػػػػػػػػػػػػكف فرقػػػػػػػػػػػػػان مػػػػػػػػػػػػػة 
الطػػػػػػػػػػػػػػػػالب، كا بػػػػػػػػػػػػػػػػاء، 
كغيػػػػرهـ للعمػػػػؿ  ػػػػدريجيان 
ملى إبداع لبرات رفية 

 أ رر أهمية ك شكيقان.

+ قػػػػػػادة ل عشػػػػػػاء ال عػػػػػػاكع  
 للمعرفة

*  ػػػػؿ شػػػػلص، كفػػػػ   ػػػػؿ 
م ػػػػػػػػػػاف، مػػػػػػػػػػدمـك بػػػػػػػػػػيجهزة 
السػػػػػػػل ية مرػػػػػػػممة ل قػػػػػػػديـ 

المػػػػػػكاد اللػػػػػػاـ المعلكمػػػػػػات ك 
 إلع اج المعرفة.

+ مػدمكميف ببكابػػة  علػـ قا مػػة 
 ملى الذ اء االرطعام . 

*  ػػػػػػػؿ شػػػػػػػلص، كفػػػػػػػ   ػػػػػػػؿ 
م ػػػػػػاف، ييعػػػػػػد مرػػػػػػدران إلع ػػػػػػاج 
االب  ػػػػػار، مػػػػػدمـك ببرمجيػػػػػات 
حدسػػية كشػػر اء م عػػاكعيف مػػف 

 البشر.



  كظيؼ  طبيقات الركرة الرعامية الرابعة ف  الجغرافيا ال ربكية بمراحؿ ال عليـ العاـ ف  الممل ة العربية السعكدية
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عناصر 
 المقارنة

 (1التعمم )
 نموذج التحميل

 

 ( 2التعمم )
 نموذج الوصول

 المفتوح

 ( 3) التعمم
 نموذج إنتاج المعرفة

 

 (4التعمم )
 نموذج إنتاج االبتكار

  

 الطمبة

سػػػػػػػػػلب  برػػػػػػػػػكرة 
 ر يسية

+ رمػػػػػػػػػة دال ػػػػػػػػػؿ ملػػػػػػػػػى 
االع قػػػػػػػػاؿ إلػػػػػػػػى الشػػػػػػػػ ؿ 

مسػػػاؾ العشػػػط،  عزيػػػز اإل
بزمػػػػاـ العمليػػػػة ال عليميػػػػة 

 الذا ية. 

+ اإلمسػػػػػاؾ بزمػػػػػاـ اللطػػػػػة 
ال عليميػػػػػػة للػػػػػػذات، اإلمػػػػػػداد 
كال طػػػكير المشػػػ رؾ لألف ػػػار 

 اإلدارات الجديدة.

+ ذا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ / مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قؿ؛ 
االس شػػػػاريكف ك قعيػػػػات الػػػػذ اء 
االرػػػػػػطعام  يسػػػػػػامدكف فػػػػػػ  
إمػػداد مشػػ رؾ للطػػط ال علػػيـ، 
كهعػػػػػاؾ  حػػػػػديث مسػػػػػ مر قػػػػػا ـ 

 ة.ملى عليات   يفي

نظرة اآلباء 
 لممدرسة 

م ػػػػػػػػاف للرمايػػػػػػػػة 
 العهارية

م ػػػػػاف للرمايػػػػػة العهاريػػػػػة 
مػػػػزكد بمل بػػػػر سمعمػػػػؿ  
م طػػكر م ػػاح مػػف لػػالؿ 
الكرػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ المف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػكح 
كالحر ػػػة ال دريجيػػػة عحػػػك 
الػػػػػػػػػػػ علـ القػػػػػػػػػػػا ـ ملػػػػػػػػػػػى 

 المشركمات.

أمػػػػػػػػػػػػا ف للطلبػػػػػػػػػػػػة إلبػػػػػػػػػػػػداع 
المعرفة، كيم ػف لآلبػاء فيهػا 
 قػػػػػػػػػػػػديـ أشػػػػػػػػػػػػ اؿ معزليػػػػػػػػػػػػة، 

مػػػػػػػػػػف ك طكميػػػػػػػػػػة، كماليػػػػػػػػػػة 
 الدمـ.

يعظػػػػػػػر للمػػػػػػػدارس ملػػػػػػػى أعهػػػػػػػا 
كاحػػػػدة مػػػػف بػػػػيف مػػػػدة أمػػػػا ف 
لالب  ػػػار المسػػػ مر مػػػف جاعػػػب 
المعلمػػػػػػيف، كالطلبػػػػػػة، كأكليػػػػػػاء 

 ابمكر، كغيرهـ.

موقع/ مكان 
 المدرسة

فػػ  مبعػػى كاقعػػ  أك مبػػر  ف  مبعى كاقع 
اإلع رعػػت، ل عػػه فػػ  ا جػػاه 
م عػػام  عحػػك ال حػػكؿ إلػػى 
اإلع رعػػػت مبػػػػر المقػػػػررات 

لمقػػػػػػػػػػػػػػػػررات الهجيعػػػػػػػػػػػػػػػػة كا
المقدمػػػػػػػة بال امػػػػػػػؿ مبػػػػػػػر 

 اإلع رعت.

فػػػػػػػ   ػػػػػػػؿ م ػػػػػػػاف "مج مػػػػػػػة 
إبدام " سم جسػد ك ػا ف فػ  
 ؿ م اف فػ  المج مػة؛ فػ  

العػػكادم، بيمػػا ف المقػػاه ، ك 
 العمؿ، ...الخ .

فػػػػػػػػػػػػػػػ  اإلعسػػػػػػػػػػػػػػػاف الشػػػػػػػػػػػػػػػب   
المكرػػػػكؿ بالعػػػػالـ  لػػػػه، كهػػػػك 
أداة   طػػػػػػكر باسػػػػػػ مرار بشػػػػػػ ؿ 
مب  ػػػػػر ك  مػػػػػػؿ ك حػػػػػػؿ محػػػػػػؿ 

 حجرة الرؼ.

ة نظرة الثور 
الصناعة 
 لمخريج 

مػػػػػػػػػػػػاملكف فػػػػػػػػػػػػ  
لطػػػػػكط اإلع ػػػػػاج 
ال ي كقػػػػػػػة مػػػػػػػعهـ 
سػػكل القليػػػؿ مػػػف 

 االب  ار

مػػػػاملكف معػػػػدكف بدرجػػػػة 
محػػػدكدة الق رػػػاد إع ػػػاج 

 المعرفة.

مػاملكف م شػػار كف مع جػػكف 
للمعرفػػػػػة كرا ػػػػػدكف لألممػػػػػاؿ 
يسػػػػػػػػػػ طيعكف دمػػػػػػػػػػـ  عميػػػػػػػػػػة 
ك طكير االب  ار القا ـ ملى 

 المعرفة.

مػػػػػاملكف م شػػػػػار كف مع جػػػػػكف 
  ػػػػػػػار كرا ػػػػػػػدكف لألممػػػػػػػاؿ لالب

يسػػػػػػػػ طيعكف المداكمػػػػػػػػة ملػػػػػػػػى 
 االب  ار القا ـ ملى المعرفة. 

 ( ;Janíková & Kowaliková, 2018 Demartini& Benussi, 2017)اٌّصسض: 

   عقاط مريرة لاله ماـ، كمف أبرزها ا   : 2يس ع ج مف الجدكؿ س   

  لغ  عماذج ال عليـ السابقة إعما مضاميف الركرة الرعامية الرابعة ف  العملية ال عليمية ال -1
  س عد إلى ال رير مف جكاعبها ك بع  مليها ك ضيؼ إليها. 
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يكجد  كجه ر يس ف  ظؿ ال عليـ المس عد للركرة الرعامية الرابعة إلى االم ماد ملى مل لؼ  -2
  قعيات الذ اء االرطعام  ف  مضاميف الجغرافيا ال ربكية. 

رة الرعامية الرابعة ملى إحداث ال  امؿ ما بيف العالـ المادم ير ز ال عليـ المس عد ملى الرك  -3
 كالعالـ االف راض  كذ اء ا لة. 

يه ـ ال عليـ المس عد ملى الركرة الرعامية الرابعة بالمضاميف ابلالقية كالمج معية لل قعيات  -4
 الحديرة ك عمية كم  الطلبة بها كام بارهـ مكاطعيف مس كليف ف  المس قبؿ. 

ـ ال عليـ المس عد ملى الركرة الرعامية الرابعة بإع اج ك شارؾ المعرفة فحسب، إعما ال يه  -5
 يه ـ أيضان بإع اج اإلبداع كعشره ملى أكسة عطاؽ. 

 يه ـ ال عليـ المس عد ملى الركرة الرعامية الرابعة بال طكير المس مر ف  ال قعية كالمعرفة.  -6
 

 الخامس  السؤال عن اإلجابة

 طبيقػات الرػكرة الرػعامية الرابعػة فػ  الجغرافيػا ال ربكيػة بمراحػؿ  كظيػؼ  ػ   كاجػه ال حديات الما 
 ف  الممل ة العربية السعكدية؟  ال عليـ العاـ

%  مػػف 87س   مػػف أفػػراد العيعػػة، كهػػك مػػا يشػػ ؿ7ع ػػا ج  حليػػؿ بياعػػات الدراسػػة، أف س أظهػػرت   
لرػػػعامية الرابعػػػة فػػػ  الجغرافيػػػا  حػػػديات فػػػ   كظيػػػؼ  طبيقػػػات الرػػػكرة اكجػػػكد   لػػػؾ العيعػػػة أ ػػػدكا

. كفيمػػػػا يػػػػي   بعػػػػض ال ربكيػػػػة، ممػػػػا يجعػػػػؿ مػػػػف الرػػػػعب مراما هػػػػا فػػػػ  ممليػػػػة  بعيهػػػػا ك كطيعهػػػػا
 االق باسات مف اس جابات أفراد العيعة:

أف  كظيؼ  طبيقات الركرة الرعامية الرابعة ف  الجغرافيا  كاجه ال رير مف ال حديات،  "أرل 
  طكير المهع  ".كمف ذلؾ ملى سبيؿ المراؿ ال

"  ح اج  ح اج  طبيقات الركرة الرعامية الرابعة ف   علـ ك عليـ الجغرافيا إم اعات مادية كبشرية 
  بيرة يرعب  كفرها ف  المدارس كمف ذلؾ  سلير ال قعية".

" أم قد مف العاحية الفلسفية معاهج ال عليـ العاـ السعكدم، كمف ذلؾ معاهج الجغرافيا ليست 
 ة  طبيقات الركرة الرعامية الرابعة".م كا مة م

حقيقة اجد هعاؾ  حديان رعبان كهك  يؼ يم ف  كظيؼ  طبيقات الركرة الرعامية الرابعة ف  " 
 عليـ ك علـ الجغرافيا ف  ظؿ غياب رؤية طمكحة ل طكيرها ك زكيدها بالمس حدرات ال قعية، كمف 

 ". ذلؾ العقكد الذ ية مف طريؽ  قعية بالؾ بكرد
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ملػى ذلػؾ؛   مرػؿ أهػـ ال حػديات ال ػ   كاجػه  كظيػؼ  طبيقػات الرػكرة الرػعامية الرابعػة      يسيسا ن
ف  الجغرافيا ال ربكية ف  جملة مف ال حػديات ال ػ  كردت فػ  االق باسػات أمػاله فػ  ميعػة الدراسػة 

 ال    كاجه الطلبة معد اس لداـ  طبيقات الركرة الرعامية الرابعة، كمف أهمها: 
 ْعٖ بأُو٘ت تطب٘قبث الثْرة الصٌبع٘ت الرابعت فٖ تعلن ّتعل٘ن الجغراف٘ب التربْٗت.ضعف ال -1

 مدـ  كفر معايير مالمية لبعاء معاهج الجغرافيا ال ربكية ف  ضك ها. -2
الحاجة إلى لبراء لبعاء ك طكير معاهج الجغرافيا ال ربكية ف  ضكء  طبيقات الرػكرة الرػعامية  -3

 الرابعة.
ملى هػذه ال طبيقػات كاسػ لدامها   قعيػات  عليميػة أرعػاء  للمعلميف البرامج ال دريبية كفير مدـ  -4

 أداء الدركس.
  ح اج إلى  كفير اإلم اعات ال قعية كالمادية بالبي ة المعاسبة ل طبيقها. -5

  ، ك  مف ف  ا   :2019س الرازؽ مبدما أ د مليه ك  فؽ هذه ال حديات ف  مجملها مة 
إف ال حػػدم الػػر يس فػػ  الرػػكرة الرػػعامية الرابعػػة  سػػلير ال قعيػػة مػػف  التقنيؤؤة: تحؤؤدي تسؤؤخير -1

أجػػؿ  غييػػر ابسػػاليب ال ربكيػػة كالػػعظـ ال رػػعيعية كاالعمػػاط االسػػ هال ية لرػػالح اإلعسػػاف كالبي ػػة، 
كمػػف رػػـ فػػإف الرػػكرة الرػػعامية الرابعػػة  ؤ ػػد الحاجػػة إلػػى  طبيػػؽ البعػػد ابلالقػػ  جعبػػان إلػػى جعػػب 

 رادم كال عمية المس دامة، كبذلؾ سكؼ يػ ـ اسػ عادة  رامػة اإلعسػاف بام بػاره سػيد ا لػة العمك االق
 كليس الع س. 

سػػ فرض الرػػكرة الرػػعامية الرابعػػة عكمػػان  تحؤؤدي العقؤؤود الذكيؤؤة عؤؤن طريؤؤق تقنيؤؤة بؤؤبلك بؤؤورد: -2
اءات مػف العقػكد الذ يػة  ع مػػد ملػى ا فػاؽ جميػػة ابطػراؼ المشػار ة ككرػػكؿ أيػة  غييػرات أك إجػػر 

أك إضػػػافات فػػػ  العقػػػكد المبرمػػػة فػػػ  الكقػػػت الفعلػػػ  الم ػػػزامف، كهػػػ  ال قعيػػػة ال ػػػ   قػػػـك باسػػػ لداـ 
بػػػراـ  لكارزميػػػات  ع مػػػد مليهػػػا العمػػػالت المشػػػفرة البي  ػػػكيف، كهػػػ   فػػػ ح عفػػػاؽ لل علػػػيـ الجػػػامع  كا 

 العقكد فيه ككضة درجات الطلبة كغير ذلؾ مما ي طلب ا فاؽ جمية ابطراؼ. 
ال مجػاؿ لألممػاؿ ال ػ  ال يػ ـ إعجازهػا بسػرمة أك  أثير عمى العمل وسرعتو ودقتو:تحدي الت -3

 البي ات البيركقراطية الع يقة ف  الركرة الرعامية الرابعة.
إف الطبقػػات الم كسػػطة فػػ  جميػػة  تحؤؤدي خمخؤؤة الطبقؤؤة االجتماعيؤؤة الوسؤؤطى واختفاءىؤؤا: -4

بعػػدـ الرضػػا كمػػدـ العدالػػة، كسػػكؼ ي ر ػػب أعحػػاء العػػالـ  عػػاعى بشػػ ؿ م زايػػد مػػف الشػػعكر السػػا د 
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ملػػى الرػػكرة الرػػعامية الرابعػػة حػػدة فػػ  ال كزيػػة مػػا بػػيف الف ػػات اب رػػر غعػػى كالف ػػات اب رػػر فقػػران 
 كبال ال  ال فاء الطبقة الكسطى  قريبان أك اعدرارها.

 فرضػػت الرػػكرة الرػػعامية الرابعػػة ضػػركرة االه مػػاـ تحؤؤدي سؤؤيطرة العمؤؤبلء أو المسؤؤتفيدين: -5
برغبػػات العمػػالء كالمسػػ فيديف ك فضػػيال هـ كعرا هػػـ بشػػيف المع جػػات كاللػػدمات بعهػػـ مػػف يقػػكدكف 
االق رػػػاد ك كقعػػػا هـ كرضػػػاهـ أمػػػر ح مػػػى السػػػ مرار اللػػػدمات كالمع جػػػات، كملػػػى هػػػذا ابسػػػاس 

 يس طية العميؿ أف يهدد شر ة  بيرة أك اق راد دكلة بي ملها باالعهيار أك ال كقؼ.
س فرض الركرة الرعامية الرابعػة مهعػان جديػدة لػـ   ػف مكجػكدة مػف قبػؿ  ين:تحدي تطوير الم -7

أك م ليلػػة، كفػػ  الكقػػت عفسػػه سػػكؼ  عقػػرض مهػػف لػػـ  عػػد هعػػاؾ حاجػػة إليهػػا، كهػػذا ي طلػػب 
اإلمػػداد الجيػػد لطالبعػػا ك هي ػػ هـ ملميػػان كعفسػػيان كمهاريػػان لل عامػػؿ مػػة المسػػ حدرات ال  عكلكجيػػة 

 لمسبكقة.كال طكرات الم الحقة غير ا

 الخاتمة
 التوصيات

 ف  ضكء ما أسفرت معه ع ا ج الدراسة فإعه يم ف  قديـ ال كريات ا  ية:    
 بع  مشركع كطع  ملى مس كل كزارة ال عليـ السعكدية ي ضمف االم ماد ملػى فريػؽ مح ػرؼ  -1

ـ ك علػـ ل رميـ مجمكمة مف عظـ ال دريس اللركر  الػذ   كبي ػات الػ علـ ال  يفيػة الذ يػة ل علػي
، كالسػيما رػكرة الرػعامية الرابعػةالجغرافيا فػ  مل لػؼ مراحػؿ ال علػيـ العػاـ اسػ عادان إلػى  طبيقػات ال

  قعيات الذ اء االرطعام . 
، كبشػ ؿ الرػكرة الرػعامية الرابعػة تطب٘قابث  طبيؽ مشركع كطع  مر زم يس فيد مػف معطيػات -2

ل عقيػػب فػػ  البياعػػات، كأسػػاليب  حلػػيالت لػػاص معطيػػات البياعػػات الضػػلمة، كالحكسػػبة ال ميػػة، كا
الػػػػ علـ ل حليػػػػؿ ال ميػػػػات الضػػػػلمة مػػػػف البياعػػػػات ال ربكيػػػػة اللارػػػػة ذات العالقػػػػة بػػػػ علـ الطلبػػػػػة 
كالمعلمػػيف فػػ  الجغرافيػػا فػػ  مراحػػؿ ال علػػيـ العػػاـ السػػعكدم، بغيػػة اس  شػػاؼ المؤشػػرات مػػف  لػػؾ 

 عقاط الضعؼ الكاردة فيها.  البياعات كاالس فادة مف عقاط القكة ال    برزها، كمعالجة
الرػكرة الرػعامية الرابعػة  دشيف عظـ لػ دارة الرػفية للجغرافيػا ال ربكيػة مع مػدة ملػى  طبيقػات  -3

 ف  مدارس ال عليـ العاـ السعكدم. 
فػػ  مراحػػؿ ال علػػيـ العػػاـ السػػعكدم ملػػى  طبيقػػات  -ارعػػاء اللدمػػة – ػػدريب معلمػػ  الجغرافيػػا  -4

ة، كبشػػػ ؿ لػػػاص، ك كفيرهػػػا فػػػ  مػػػدارس ال علػػػيـ العػػػاـ السػػػعكدم، بهػػػدؼ الرػػػكرة الرػػػعامية الرابعػػػ
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مسػػػامدة المعلمػػػيف ملػػػى  طػػػػكير العمػػػاذج كالمجسػػػمات رالريػػػة اببعػػػػاد  ػػػيدكات ككسػػػا ؿ  عليميػػػػة 
 ،مػدارس ب قعيػاتال زكيػد مرا ػز مرػادر الػ علـ فػ  مل لػؼ ك  .ل دريس الجغرافيا بش ؿ أ رر كاقعية

ملػػى  الجغرافيػػا ك ػػدريب أمعػػاء المرا ػػز ملػػى مسػػامدة معلمػػ  ،عػػةكمرػػادر الرػػكرة الرػػعامية الراب
 الركرة الرػعامية الرابعػةل طبيقات   ليات ال ربية ف  الجامعات السعكدية إدراجك ذلؾ  اس لدامها.

 ف  اإلمداد المهع  لمعلم  ما قبؿ اللدمة ف   لرص الجغرافيا.
الطلبػػػػة فػػػػ  مػػػػدارس ال علػػػػيـ العػػػػاـ  كظيػػػػؼ  قعيػػػػة إع رعػػػػت ابشػػػػياء فػػػػ  الجغرافيػػػػا لمسػػػػامدة  -5

السػػعكدم ملػػى ربػػط العػػالـ المػػادم بالعػػالـ االف راضػػ ، ك ػػذلؾ االسػػ فادة مػػف المرػػادر الم احػػة 
 ملى اإلع رعت كالمل برات البعيدة ف   عليـ ك علـ الجغرافيا. 

  ضميف مكضكمات مف  قعية العاعك فػ  معػاهج الجغرافيػا فػ  مراحػؿ ال علػيـ العػاـ السػعكدم، -6
لمسػػػامدة الطلبػػػة ملػػػى فهػػػـ المضػػػاميف كال ػػػيريرات الجغرافيػػػة فػػػ  العديػػػد مػػػف المجػػػاالت كالسػػػيما 
المجػػػاالت االج ماميػػػة كاالق رػػػادية ل قعيػػػة العػػػاعك ال ػػػ   يعػػػد مػػػف أهػػػـ  طبيقػػػات الرػػػكرة الرػػػعامية 

 الرابعة. 
ا للطلبػػػة إعشػػػاء مشػػػركع كطعػػػ  للركبك ػػػات ال عليميػػػة المرػػػممة ل عزيػػػز  علػػػيـ ك علػػػـ للجغرافيػػػ -7

 بمراحؿ ال عليـ العاـ ف  الممل ة العربية السعكدية.. 
   فػػػػ  مل لػػػػؼ مػػػػدارس ال علػػػػيـ العػػػػاـ Make Spacesعشػػػػر ف ػػػػرة مسػػػػاحات الرػػػػعاع س -8

السػػعكدم، ك زكيػػدها بػػابدكات المر بطػػة بػػالركرة الرػػعامية الرابعػػة،   قعيػػات الػػذ اء االرػػطعام ، 
 بة ملى االب  ار ف  سياؽ  علمهـ للجغرافيا. كالركبك ات ال عليمية ل عمية قدرة الطل

 المراجع
 المراجع العربية  -أوالً 

المجلة  ، . دكر ال  عكلكجيا كالرقمعة ف  رعامة كهعدسة ال عليـ2019س .ابف عافلة، يكسؼ
 .184-173 ، 7س العربية لل ربية العكمية،

راسػػػات االج ماميػػػة ملػػػى  ػػػدريس الد  فامليػػػة اسػػػ لداـ الػػػعظـ اللبيػػػرة فػػػ . 2017أحمػػػد، عمػػػاؿ.س
، رسػػالة ا  سػػاب المفػػاهيـ ك عميػػة ال ف يػػر العاقػػد لػػدل  الميػػذ الرػػؼ السػػادس االب ػػدا  

 ماجس ير غير معشكرة،  لية ال ربية، جامعة سكهاج، سكهاج، مرر.
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،  ػػػػاريخ  طبيقهػػػػا مجػػػػاالتك  الضػػػػلمة البياعػػػػات.  2118س. دالمرحبػػػػ ، لالػػػػ ك البػػػػار، مػػػػدعاف
 :ملػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرابط م ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاح ـ1/3/2119الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدلكؿ

http://www.awforum.org/index.php/en/comp8%D9%87%D8%A7. 

 . مس قبؿ ال عليـ المدرس  ف  سلطعة ميماف ف  ظؿ الركرة الرعامية 2019البلكش ، جليلة.س
، المععقد لالؿ المدة مؤ مر الركرة الرعامية الرابعة كأررها ملى ال عليـالرابعة كمابعدها، 

 لطعة ميماف.ـ ، رحار س2019يعاير 23-21مف س

: سياسػػػػات  قعيػػػػة 2017بهػػػػزاد، ملػػػػ . س  . دكؿ ال عػػػػاكف  ػػػػدلؿ الرػػػػكرة الرػػػػعامية الرابعػػػػة ب ػػػػيفو
ال عػػاكف الرػػعام  فػػ  الللػػيج العربػػ :  .كح كمػػات إل  ركعيػػة كمػػدف بابليػػاؼ الضػػك ية

 .19-18 ، 117سمعظمة اللليج لالس شارات الرعامية، 
للطفكلػة كال عميػة كأربػة مؤسسػات  عمكيػة يرفعػكف  . المجلػس العربػ  2018به  الديف، إيمػاف. س

مجلػة لطػػكة: المجلػػس ، شػعار  م ػػيف الطفػؿ العربػػ  فػ  مرػػر الرػػكرة الرػعامية الرابػػة
 .41-40 ، 33، سالعرب  للطفكلة كال عمية

 يجمارؾ، ما س كما ف ، أعدرك كبريعجكلفسكف، إريػؾ كبكرعيسػؾ،  ػريس ك ا ػار، جػاؾ ك ػابيف، 
الرػكرة الرػعامية الرابعػة بػيف  . 2018داليك، رام ك كيؿ، داعياؿ.سك ا أكليفيا كبكالؾ، يكد

مجمكمة مقاالت ملمية ف    اب م ػرجـ باللغػة العربيػة،  ،البلك  شيف كالعمالت المشفرة
 قعديؿ للطبامة كالعشر.دار دب :  مؤسسة محمد بف راشد عؿ م  ـك للمعرفة،

طلبػػات ال عميػػة المهعيػػة اإلل  ركعيػػة للمعلػػـ  . السػػيعاريكهات المق رحػػة لم 2019حسػػف، أسػػماء. س
 ال ربيػػػة،  ليػػة - سػػكهاج جامعػػػة ال ربكيػػة: المجلػػة ة،فػػ  ضػػكء الرػػكرة الرػػػعامية الرابعػػ

86 ،2903-2974. 
 .  علػػيـ الجغرافيػػا كالمكاطعػػػة، القػػاهرة: مػػالـ ال  ػػػب 3885حسػػف، فارمػػة كمبػػد الح ػػػيـ، محمػػد. س

 للعشر كال كزية.

.  كظيؼ إع رعت ابشياء ف  ال عليـ: المبررات، المجاالت،  أ2019س. الدهشاف، جماؿ
 .92-49 ، 3س2المجلة الدكلية للبحكث ف  العلـك ال ربكية،  ،ال حديات

http://www.awforum.org/index.php/en/component/k2/item/190-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%AE%D9%85%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D9%87%D8%A7
http://www.awforum.org/index.php/en/component/k2/item/190-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%AE%D9%85%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D9%87%D8%A7
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مؤ مر ب . الركرة الرعامية الرابعة كاعع اسا ها ملى معظكمة ال عليـ، 2019الدهشاف، جماؿ. س
عكفمبر ،  10-9الؿ المدة مف س ، المععقد لال ربية ك حديات الركرة الرعامية الرابعة

 جامعة القاهرة، القاهرة، مرر.

المجلة ج . برامج إمداد المعلـ لمكا بة الركرة الرعامية الرابعة، 2019الدهشاف، جماؿ. س
 .3153-3199، 68، جامعة سكهاج -ال ربكية

، ميةال طبيقات ال ربكية للذ اء االرطعام  ف  الدراسات االج ما  .2018عؿ سعكد، سارة.س
 .163-133 ، 3س3سلكؾ، 

 . كاقة العالقة بيف الركرة الرعامية الرابعة كملرجات 2019الشهرم، أفعاف كالسعدكف، ب كؿ. س
ال عليـ مف كجهة عظر أمضاء هي ة ال دريس ف  المؤسسة العامة لل دريب ال قع  كالمهع  

 .524-484 ، 11س35جامعة سكهاج،  -المجلة ال ربكيةف  اللرج، 

مجلػػػػة ف ػػػػر: مر ػػػػز العبي ػػػػاف  . .  شػػػػ يؿ الرػػػػكرة الرػػػػعامية الرابعػػػػة2019س . ػػػػالكسشػػػػكاب، 
 .139-138 ، 25، سلألبحاث كالعشر

 ؼ: بجامعػة الطػا ال عليميػة العمليػة فػ  ك كظيفهػا الرقميػة ابشػياء إع رعػت  . رػكرة2118عهػ . س طه،
 .331-319 ، 37س ،كبحكث دراسات - ال ربية  عكلكجيامجلة  ،  حليلية دراسة

 . سػػػػػيعاريكهات بديلػػػػػة ل طػػػػػكير سياسػػػػػات الجامعػػػػػات الح كميػػػػػة 2019الػػػػػرازؽ، فاطمػػػػػة. س مبػػػػػد
الرقافػػة كال عميػػة: جمعيػػة الرقافػػة مػػف أجػػؿ  ،ضػػكء الرػػكرة الرػػعامية الرابعػػة  المرػػرية فػػ
 .276-199 ، 139س ،19ال عمية، 

 امعة الملؾ سعكد.، الرياض: مطابة جالبحث العكم  ف  ال ربية . 3883العبد ال ريـ، راشد. س
، الريػاض: دار الزهػراء 3، طالمدلؿ إلى البحػث فػ  العلػـك السػلك ية . 3883العساؼ، رالح. س

 للعشر كال كزية.
ك حػػػػديات الرػػػػكرة    . أرػػػػر جػػػػكدة ال علػػػػيـ ملػػػػى  عافسػػػػية ابداء الرػػػػعام2018ملػػػػ ، إيمػػػػاف. س

معارػػػػرة: مجلػػػػة مرػػػػر ال ،الرػػػػعامية الرابعػػػػة: دراسػػػػة مقارعػػػػة بػػػػيف مرػػػػر كسػػػػعغافكرة
 .41-5 ، 532س ،109الجمعية المررية لالق راد السياس  كاإلحراء كال شرية، 

 . فامليػػة اسػػ لداـ الػػ علـ الػػذا   القػػا ـ ملػػى الػػعظـ اللبيػػرة ال مبيك ريػػة 2010ممػػار، حػػارص. س
فػػ   ػػدريس الجغرافيػػا ملػػى ال حرػػيؿ المعرفػػ  ك عميػػة ال ف يػػر العاقػػد كالقػػيـ االق رػػادية 
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  ليػػػػػػػة - سػػػػػػػكهاج جامعػػػػػػة ال ربكيػػػػػػػة: المجلػػػػػػة م،ابكؿ الرػػػػػػػاعك  لػػػػػػدل طػػػػػػػالب الرػػػػػػؼ
 .392-28،390،ال ربية
 االق رػػاد كالمحاسػػبة: عػػادم ال جػػارة، ، . مفهػػـك الرػػكرة الرػػعامية الرابعػػة2017ممػػر، أحمػػد. س

 .19-16 ، 666س
 رػػػكرات أمضػػػاء هي ػػػة ال ػػػدريس ل كظيػػػؼ مػػػدلؿ ال رليػػػث فػػػ  بحػػػكث   .2019العميػػػرم، فهػػػد.س

مجلػػة الجامعػػة ، ج ماميػػة ال ربكيػػة فػػ  جامعػػات الممل ػػة العربيػػة السػػعكديةالدراسػػات اال
 .134-110 ، 1س27غزة،  -اإلسالمية للدراسات ال ربكية كالعفسية

، مؤ مر  . ال عليـ المس مر مدلؿ ل حقيؽ م طلبات الركرة الرعامية الرابعة2119فراج. أسامة. س
عكفمبر ،  10-9لمععقد لالؿ المدة مف س ، اال ربية ك حديات الركرة الرعامية الرابعة

 جامعة القاهرة، القاهرة، مرر.

اال حاد العرب   ، .  طبيقات إع رعت ابشياء ف  مؤسسات المعلكمات2017س. مل  اب لب ،
 . 180-161 ، 19، سللم  بات كالمعلكمات

 ،ة ال عليميػػة . العا ػػد مػػف  طبيقػػات إع رعػػت ابشػػياء ملػػى العمليػػ2119اب لبػػ ، ملػػ  بػػف ذيػػب. س
 .122-93 ، 3س2 ،المجلة الدكلية للبحكث ف  العلـك ال ربكية

 .  قكيـ مؤسسات ال عليـ المس مر ف  ضكء مكجهات الركرة الرعامية 2119مرطفى، ممرك. س
 10-9، المععقد لالؿ المدة مف س، مؤ مر ال ربية ك حديات الركرة الرعامية الرابعةالرابعة

 القاهرة، مرر. عكفمبر ، جامعة القاهرة،

 ال  عكلػكج   . ال قبػؿ2119هعػد. س الفارسػ ،ك  معيػرة الػذهل ،ك  مبيػر، ال عػدمك  أرػيلة المعمػرم،

 ،قػابكس السػلطاف المعلكمػات بجامعػة دراسػات بقسػـ ال عليميػة العمليػة فػ  ابشػياء إلع رعػت
 : العربػ  فػرع الللػيج الم لررػة الم  بػات لجمعيػة كالعشػركف اللػامس السػعكم المػؤ مر

، 2119فػػ  مػػارس  المععقػػد، الم رابطػػة اإلع رعػػت مج معػػات مسػػ قبؿ : ابشػػياء إع رعػػت
 .111-92. اإلمارات العربية الم حدة، أبكظب 

مؤ مر ال ربية ك حديات ،  . ال ربية ف  مرر الركرة الرعامية الرابعة2119عرار، سام . س
بر ، جامعة القاهرة، عكفم 10-9، المععقد لالؿ المدة مف سالركرة الرعامية الرابعة

 القاهرة، مرر.
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مجلػػة ف ػػر: مر ػػز العبي ػػاف لألبحػػاث  ، . إ قػػاف الرػػكرة الرػػعامية الرابعػػة2016هيرػػكال، الرل. س
 .113-112 ، 14، سكالعشر
 . اس را يجية  طكير ال عليـ العاـ فػ  الممل ػة العربيػة السػعكدية، الريػاض: 3َُِكزارة ال عليـ. س

 مطابة كزارة ال عليـ.
 البياعػات :كالعشػركف الرابػة المػؤ مر ال حػديات، :الضػلمة  . البياعػات2118لديجػة. س يحيا يػة،ال

 ،الم لررػة الم  بػات جمعيػة ال  امػؿ المعرفػ ، عحػك الطريػؽ :اسػ رمارها كعفػاؽ الضػلمة
 .19-1 ،العرب  اللليج فرع
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