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 مستقبل العملٌات الصناعٌة المؤتمة فٌما بٌن اآلمال و المخاوف

The Future of Automated Industrial Operations between Hope and Panic 

 محمد محى الدٌن محمود د/م.

 جامعة بنى سوٌف –كلٌة الفنون التطبٌقٌة  - مدرس بقسم التصمٌم الصناعى

 -: ملخص البحث

لقد فرضت علينا األلفية الجديدة تحديات عده ، و ذلك كنتيجة طبيعية لتعميم إستخدام الروبوتات و التكنولوجيات الحديثة و 

من اإلضطراب الغير  المإتمة فى مختلف المجاالت ، األمر الذى يمثل تهديداً صريحاً لسوق العمل و الذى أصبح فى حالة

مسبوق فى مختلف القطاعات الصناعية و التمويلية و اإلقتصادية تسببت فى التناقص المتزايد لفرص العمل و إختفاء 

 . بعض الوظابف ....إلخ

ظواهر و شواهد آراء و مواقف البعض مإيد و الىخر معارض و يبقى السإال ، كيف يتآتى لنا تطوير أداء ، رفع كفاءة ، 

ة معارف و مهارات القوى العاملة بمختلف فباتها كى تستطيع التؤقلم مع الوضع الصناعى الحالى و المستقبلى ، و زياد

 . الذى يفرضه علينا اإليقاع المتسارع للعصر الحديث

اء مسبولية كبيرة تقع على عاتق الحكومات ، الهيبات و المإسسات ، الجامعات ، الكليات و المعاهد البحثية و اإلقتض

 . بالتجارب األسيوية و األوروبية فى هذا الشؤن أصبح ضرورة حتمية

  يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على واقع العمليات الصناعية فى ظل األتمتة ، و سبل تطوير مجاالت و فرص العمل

  الكلمات المفتاحٌة

 المرونة المعرفية –التوجه الخدمى  –اإلبداع  –الذكاء العاطفى  –الذكاء اإلصطناعى  –األتمتة  –الروبوتات 

Abstract:- 

Causing a direct threat to the labor market, as a result of the wide spread of using robots and 

modern technologies, the third millennium has imposed many challenges on us leading to a 

continuous decline in the number of offered jobs and the disappearance of some others.The 

question remains: How can we develop performance, raise the efficiency, improve the 

knowledge and skills of the workforce in various sectors so that they can adapt with the 

current and future industrial situations caused by the accelerated life type of the modern 

era.Governments, institutions, universities, colleges and research institutes, have a great role 

and the urgent need to study the Asian and European experiences in that regard has become 

an imperative. 

Considering the reality of the automated industrial processes, the research aims to highlight 

on ways of finding and developing jobs and working areas. 

Keywords:- 

Robots – Automation – Artificial Intelligence – Emotion Design – Creativity – Service 

Orientation – Cognitive Flexibility 

 -تمهٌد :

 كثررر الحررديث فررى السررنوات القليلررة المنقضررية عررن تعرررض العررالم لثررورة صررناعية رابعررة عمادهررا الررذكاء اإلصررطناعى  

Artificial Intelligence الروبوترات ،Robots  و األتمترةAutomation  ًاألمرر الرذى برات يشركل تهديرداً واضرحا ،

 بإلغاء العديد من الوظابف على مستوى العالم.
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على أنها " اإللغاء الكلى أو الجزبى للتدخل البشرى عند تنفيذ المهام، سواًء كانرت  Automationو يمكن تعريف األتمتة 

 (1)صناعية أو إدارية أو علمية، وصوالً إلى األغراض الحياتية". 

جهد البشرى المبرذول إلنجراز أو أنها " تطوير المتوافر من أدوات و محاولة إبتكار و إستحداث أدوات جديدة بهدف تقليل ال

 األعمال اليومية " .

و قد شهدت العصور القديمة بعض التصورات االولى ألتمتة بعض األعمال ، لعل من أشهرها مرا قرام بره العرالم الرومرانى 

بقيامه بعمليات فتح و إغالق ألبواب أحد المعابرد دون أى تردخل بشررى،   Heron of Alexandriaهيرون اإلسكندرى 

لك بؤن قام بإستخدام النار المضرمة بواسطة أحد الرهبان لتمدد الهواء الساخن أسفل النار مما يإدى إلى دفرع المراء مرن و ذ

مرجل معين إلى دلو، و ما إن يزداد ثقل هذا الردلو فإنره يهربط إلرى األسرفل فاتحراً معره البراب عرن طريرق الحبرال . أمرا عنرد 

 (1)إرتفاع الدلو إلى األعلى مرة أخرى تحت تؤثير ثقل معاكس ليغلق معه الباب . إنطفاء النار فيحدث العكس وصوالً إلى 

 

 

 

 

 

 

 

 

( رسم تخطٌطى لفكرة العالم هٌرون فى فتح و إغالق أبواب المعبد 1شكل )
(1)

 

 
 كما تعد ساعة الفيل للعالم العربى بديع الزمان الجزرى من أروع األمثلة فى هذا الشؤن أيضاً . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( ساعة الفٌل للجزرى2شكل )

                                           
(1)

 فيصم انعثاص ، أكزو شقزج ، األذًرح ، انًجهذ األول ، انًىسىعح انعزتيح  

 /https://www.arab-ency.com/ar األذًرح/انثحىز 
(1)

  https://www.youtube.com/watch?v=LE2qyZ7hUxU 
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بوضررع دلررو مملرروء بالميرراه و مررزود بوعراء عميررق عررابم )عوامررة( برره ثقررب صررغير مررن  ( 1024-1114إذ قرام الجررزرى )

الوسط بداخل الفيل . يؤخذ هذا الوعاء زمن قدره نصف الساعة لكى يمتلا بالمياه فيغرق ليسحب معره سلسرلة متصرلة بؤليرة 

تطلق بدورها كرة من فم التنرين ممرا يردفع التنرين إلرى األمرام ليظهرر شركل مرا مرن أعلرى البرر  متؤرجحة على ظهر الفيل، ل

الكابن على ظهر الفيل مع قيام سابق الفيل بضرب الطبول فرى نفرس التوقيرت الرذى ترتم فيره عمليرة تفريرا لوعراء الميراه . و 

 تتكرر تلك الدورة كل نصف ساعة معلنة إنقضاء نصف ساعة من الوقت .

 -: Research problemإشكالٌة البحث 

تكمن إشكالية البحث فى تزايد المخاوف من نشوء حالة من البطالة كنتيجة مباشرة     و حتمية إلستحواذ الروبوتات على 

 العديد من مجاالت و فرص العمل و التى كان يقوم بها اإلنسان فى شتى المجاالت الصناعية ، الزراعية و الطبية .

 :  Research goalهدف البحث  

يهدف هذا البحث إلى مناقشة محاسن و مساوئ تعميم إستخدام األتمتة فى مختلف قطاعات المجتمع و سبل تطوير األداء 

 البشرى بما يتواءم مع تلك المستجدات .

 : Research Hypothesisفرض البحث 

يات التى تتعلق باألتمتة مع تقليص المخراوف الترى قرد ترنجم عنهرا يمكن تحقيق اإلستفادة المثلى من تعميم إستخدام التكنولوج

 بالتركيز على تنمية الحس اإلبتكارى و المهارات اإلبداعية  و النقدية .

 مقدمة :

من منطلق السعى إليجراد بردابل للحفراظ علرى صرحة و سرالمة اإلنسران، و ذلرك بإعتبرار أن الحيراة نفسرها هرى أثمرن الهبرات 

لماء على محاولة البحث عن حلول تغنى عن وجود اإلنسان نفسه ببعض المناطق التى قرد تعررض حياتره اإللهية، عكف الع

للخطررر مثررل المفرراعالت النوويررة، أمرراكن صررهر بعررض المعررادن ذات درجررات الحرررارة شررديدة اإلرتفرراع، بعررض مصررانع 

 الصناعات الكيماوية، المناطق المتفجرة و مناطق الكوارث الطبيعية .

ما يتطلبه أداء بعض األعمال فى تلك المناطق من سرعة و دقة و مهارة بالغرة ، ظهررت الحاجرة إلرى إيجراد آالت و نظراً ل

 متطورة و معقدة يمكن برمجتها ألداء تلك المهام .

و مع تسارع وتيرة و إيقاع الحياة، و اإلحتيا  إلى تقليص زمرن الردورة الصرناعية إلرى أدنرى المسرتويات، األمرر الرذى أدى 

دوره إلى إستبدال العنصر البشرى فى بعض الوظابف مثل وظابف الرفع و المناولة ...إلخ بؤخر آلى يمكرن برمجتره ألداء ب

 تلك األعمال بدرجة أكبر من الدقة و السرعة و الكفاءة، و دون اإلحساس بؤى كلل أو ملل أو تعب .

 . Robotsأدت كل تلك العوامل مجتمعة إلى ظهور ما يعرف األن بالروبوتات 

 ماذا ٌقصد بالروبوت :

بإعتباره " نظام آلى مشابه لإلنسان ذو غرض أو منفعرة عامرة يمكنره القيرام برالكثير مرن  Robotو يمكن تعريف الروبوت 

 (1)األعمال ذات ظروف ربما ال تكون معلومة له مسبقاً" . 

                                           


ذ أكثز يهُذسً انًيكاَيكا أو عهى انحيم فً انًهقة تانجشري ، عانى و يهُذص يسهى يًٍ يًكٍ إعرثارهى أح –تذيع انشياٌ أتى انعش إتٍ إسًاعيم  

 انصانس عشز انًيالدي      و انًىنىد تقزيح ديار تكز فً سىريا . –انثالط انًهكً خاصح خالل انقزٌ انسادص انهجزي 

ًاصح انكاتسح و إسرخذاو عايىد يعرثز كراته " انجايع تيٍ انعهى و انعًم " أحذ أهى انًزاجع و انرً إحرىخ عهً انعذيذ يٍ اإلتركاراخ يصم انًضخح ان

 انكزَك و كذنك انعذيذ يٍ طزق َقم انحزكح و رفع انًياج .
(1)

يحًذ عهً انشزقاوي )أ.د(، انذكاء اإلصطُاعً و انشثكاخ انعصثيح، يزكش انذكاء اإلصطُاعً نهحاسثاخ، انكراب األول ضًٍ سهسهح عهىو و  

 . 1992ذكُىنىجيا حاسثاخ انًسرقثم، 
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 يتم برمجتها إلستخدامها بتطبيقات األتمتة الصناعية" .أو أنه " آلة أوتوماتيكية التحكم، منها ما هو ثابت و ما هو متحرك، 

هذا و تستحوذ مجاالت صناعات السريارات، المعرادن و اتالت، الصرناعات الكهربيرة    و اإللكترونيرة علرى نصريب األسرد 

 من مجاالت إستخدام الروبوتات .

ة األمريكيرة وحردها، و ذلرك خرالل السرنوات ألف روبوت بالقطاعات الصناعي 113و تجدر اإلشارة إلى أنه قد تم إستخدام 

القليلة الماضية فقط، لتحتل بذلك المرتبة الثانية بعد اليابان من حيث عدد الروبوتات المستخدمة فى القطاع الصرناعى علرى 

ت مستوى العالم، فى حرين تعتبرر كوريرا الجنوبيرة أكثرر األسرواق كثافرة فرى إسرتخدام الروبوترات و ذلرك نظرراً لزيرادة معردال

سرنغافورة و اليابران إستخدام الروبوتات بالصناعات اإللكترونية و الكهربية و صناعة السيارات الخاصة بها، تليها فى ذلك 

  .ثم ألمانيا

 

 

 

 

 

 

 

 2020و حتى  2002( إحصائٌة عن عدد الروبوتات الصناعٌة حول العالم لألعوام من 3شكل )
(1)

 

 

مليررون وحررده، و ذلرك خررالل عررام  1,6العاملرة فررى جميررع أنحراء العررالم إلررى حروالى و قرد بلغررت نسربة الروبوتررات الصررناعية 

% متفوقرة علرى دول اإلتحراد األوروبرى، و  05( حصلت الصين على النصيب االكبر من مبيعاتها بنسبة 1)شكل  0214

وحررده بحلررول عررام  % مررع توقعررات بزيررادة نسرربة تلررك الروبوتررات بنحررو المليررون 02التررى جرراءت فررى المركررز الثررانى بنسرربة 

0217 . 

و تشرير التقرارير إلرى أن أكثرر القطاعرات عرضرة إلسرتبدال العنصررر البشررى برؤخر آلرى هرى قطاعرات اإلقامرة و الفندقررة و 

الخرردمات الغذابيررة، يليهررا فررى ذلررك القطاعررات الصررناعية ثررم قطرراع تجررارة التجزبررة . و يتوقررع الرربعض بررؤن تنضررم القطاعررات 

 لجامعى أو ما قبل الجامعى لتلك المجموعة خالل السنوات القليلة القادمة .المتعلقة بالتدريس سواء ا

 (2) -موقف العالم العربى من تكنولوجٌا األتمتة :

أحرد أكثرر المصرطلحات شريوعاً فرى األونرة األخيررة خاصرة فرى قطاعرات اإلنترا   CLCيعتبر مصرطلح تكنولوجيرا األتمترة 

توصيفه بإعتباره إستخدام تكنولوجيا اإلدارة و التحكم بالدوابر المغلقة و هندسة  النمطى و التدريب المهنى ، و هو ما يمكن

   (1)الحاسبات للوصول إلى الحلول الصناعية الحديثة . 

%  2تحتل الدول العربية مكانة متؤخرة بين أقرانها من الدول، إذ يشكل اإلقتصاد الرقمى للدول العربية نسبة ال تزيرد عرن 

 % بالواليات التحدة األمريكية . 6% بدول اإلتحاد األوروبى، و  4ى، مقارنة بنسبة من الناتج المحل

                                           
(1)

  6112نعاو  (IFR)ذحاد انذونً نهزوتىذاخ ذقزيز اإل 

https://ifr.org/downloads/press/English_Press_Release_IFR_World_Robotics_Report_2017-09-27.pdf 
(6)

 6112كيف ذسرعذ سىق انعًم نعصز انزوتىذاخ ، انعزتيح.َد ، أكرىتز  
(6)

  http://www.lucas-nuelle.ae/3101/apg/3318/ األذًرح-ذكُىنىجيا -CLC..htm 
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% فقرط، فرى حرين تصرل إلرى نسربة  1,5و تشير إحدى الدراسات إلى أن نسبة الوظابف الرقمية فى سوق العمل ال تتعردى 

 % بدول اإلتحاد األوروبى . 3,2

% بينمرا  03فرى مصرر و الجزابرر مرثالً و همرا مرن أكبرر الردول العربيرة و تبلا نسبة البطالة من حملة الشهادات الجامعيرة 

%، فرى حرين ال  11-11% مقارنة مع نسب البطالة العامة لتلك البلدان و التى تترراو  مرا برين  02تصل فى األردن إلى 

طالرة العامرة و الترى % مقارنرة مرع نسرب الب 4تزيد نسبة البطالة من حملة الشهادات الجامعية فى دولة مثرل البرازيرل عرن 

 % . 11تصل إلى 

 (1) -ممٌزات تعمٌم إستخدام التكنولوجٌات التى تتعلق باألتمتة :

 هناك عدة أسباب تدفع بالشركات إلى إحالل العمالة اتلية محل العمالة البشرية و التى يمكن إجمالها فيما يلى 8

 تقليص النفقات و التكاليف الخاصة بالعمالة البشرية . -1

 تعزيز القدرة التنافسية عن طريق رفع الكفاءة اإلنتاجية و زيادة فاعليتها . -0

 الحد من األخطاء البشرية و عدم إستقرار العمالة . -1

 الزيادة الكبيرة فى معدالت اإلنتا  اتلية مقارنة بمعدالت اإلنتا  البشرية . -2

غير ذلك من األمور الترى تشركل عببراً علرى الشرركات تجراه عدم إضطرار الشركات باإللتزام بؤية حقوق أو أجازات أو  -3

 العمالة اتلية مقارنة بنظيرتها من العمالة البشرية .

 (2) -مخاطر تعمٌم إستخدام التكنولوجٌات التى تتعلق باألتمتة :

يرإدى إلرى فقردان تتزايد المخاوف يوماً تلو األخر من إحرالل الروبوبرات و اتالت محرل العنصرر البشررى، األمرر الرذى قرد 

 اتالف من فرص العمل .

دولرة مرن دول العرالم المتقردم  13مليون فرصة عمل فرى  5و تشير تقديرات المنتدى اإلقتصادى العالمى إلى فقدان حوالى 

أو الترى تحترا  إلرى مهرارات  Routine Jobsأغلبهرا مرن الوظرابف الروتينيرة و اإلداريرة و النمطيرة  0202بحلول عرام 

مليرون فرصرة عمرل جديردة فرى القطاعرات  0، فرى حرين يتوقرع ان يرتم إسرتحداث حروالى Low Skilled Jobsمنخفضرة 

 (1)الرياضية و قطاعات الحالسب اتلى . و الهندسية

و بصفة عامرة فإنره تقرل إحتماليرة إحرالل اتالت و الروبوترات محرل البشرر و خاصرة فرى الوظرابف الترى تتطلرب خبررات و 

 اعة القرار، إدارة و تطوير الموارد البشرية و كذلك التى تتطلب العمل اإلبداعى مهارات فى التخطيط و صن

و التى تعد من أكبر شركات اإللكترونيات على مستوى العالم باإلسرتغناء عرن  Foxconnفعلى سبيل المثال، قامت شركة 

لتنويه بؤن الشركة سوف تعتمد على ، لتقوم الروبوتات بؤداء وظابفهم الروتينية مع ا0214ألف عامل فى عام  42خدمات 

التدريب، مع تمكين الموظفين من إمتالك مهارات ذات قيمة مضافة أكبر لعمليات التصنيع، و خاصة التى تتعلرق برالبحوث    

 (1)و التطوير، مراقبة عمليات اإلنتا  و مراقبة الجودة . 

                                           
(1)

 6115شائز سىقار ، شىرج روتىذاخ ذهذد يسرقثم انثشز ، أخثار سكاي َيىس عزتيح ، َىفًثز  
(6)

خ سارج عثذ انعشيش سانى ، انثطانح انركُىنىجيح يسرقثم انىظائف فً عصز انزوتىذاخ و األذًرح انذكيح ، يزكش انًسرقثم نألتحاز و انذراسا 

 6112ُايز انًرقذيح ، ي

(6)  World Economic Forum , Annual Report 2015-2016 , September 2016 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Annual_Report_2015-2016.pdf 
(1)

  Jane Wakefield , Foxconn replaces '60,000 factory workers with robots' , BBC News , 25
th

 of May 2016 . 

http://www.bbc.com/news/technology-36376966 
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 (2) -سبل التعامل مع األتمتة للحد من ظاهرة البطالة :

منتدى اإلقتصادى العالمى عشرة مهارات يتعين علينا إكتسابها لتفادى األثار السلبية التى قد تنجم عن تعميم إستخدام يحدد ال

 (0)التكنولوجيات المتعلقة باألتمتة و هى 8 

 . Complex problem solvingحل المشكالت المعقدة  -1

 . Critical thinkingالتفكير الناقد  -0

 . Creativityاإلبداع  -1

 . people managementإدارة األفراد  -2

 . Coordinating with othersالتنسيق مع اتخرين  -3

 .  Emotion Intelligence  ذكاء العاطفة -4

 . Self judgment and decision makingالمحاكمة العقلية و إتخاذ القرارات  -5

 . Service orientationالتنسيق الخدمى  -6

 . Negotiationالتفاوض  -7

 . Cognitive flexibilityالمرونة المعرفية  – 12

 مما تقدم نجد أنه قد أصبح من الجابز جداً أن يتم إستحداث بعض الوظابف الجديدة خالل السنوات القليلة القادمة لعل منها 8

 معلم غناء و مصمم حركات و رقصات للروبوت . -1

بإزاحرة السرتار عرن روبوتهرا اإلجتمراعى  0213اليابانيرة خرالل عرام  Softbank Roboticsقامت شركة سروفت بانرك 

و تزويده بوحدات إستشرعار و كراميرات قرادرة علرى رصرد و تفسرير  Pepperو قد جرى تصميم  Pepper  .(1)الجديد 

ت الحاجره، و مرن هنرا المشاعر اإلنسانية وفقاً لنغمة الصوت   و من ثم الغنراء و الررقص للتسررية عرن صراحبه كلمرا إقتضر

 برزت الحاجة للتحديث الدابم لقدرات ذلك الروبوت كى ال يصاب صاحبه بالملل بعد فتره .

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pepper( الروبوت 4شكل )
(1)

 

                                           
(6)

  World Economic Forum , Annual Report 2015-2016 , September 2016 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Annual_Report_2015-2016.pdf 

 
(6)

 6115شائز سىقار ، شىرج روتىذاخ ذهذد يسرقثم انثشز ، أخثار سكاي َيىس عزتيح ، َىفًثز  
(1)

  https://www.ald.softbankrobotics.com/en/robots/pepper 
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 مصمم و مطور للروبوت . -2

سرروف يكررون هنرراك إحتيررا  دابررم لتزويررد الروبوتررات بميررزات تفضرريلية ترضررى مالكيهررا، كررؤن يررتم تزويرردها بررؤطراف أقرروى، 

معالجررات أسرررع، أو أن يررتم تغييررر ألوانهررا و أشرركالها الخارجيررة سررواًء جزبيرراً أو كليرراً،  و لعررل أبسررط مثررال علررى ذلررك هررو 

و الذى وعدت شركته المنتجه عمالبها بإتاحة  Blue Frog Roboticsمن إنتا  شركة   Buddyالروبوت اإلجتماعى 

 (1)فرص مستمرة لتطويره  و ترقيته للحفاظ على رضابهم . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Buddy( الروبوت 5شكل )

 مختص بصٌانة الروبوت . -3

ذلك شرؤن أيرة آلره  و ذلك إلحتيا  الروبوت من فترة ألخرى لفحوص دورية للتؤكد من كونه يإدى وظابفه بسالسه شؤنه فى

 أو معدة .

 مختص بسفرٌات الروبوت . -4

مع تزايد اإلعتمادية على الروبوتات سوف تنشؤ عالقات وثيقرة فيمرا بينهرا و برين مالكيهرا، خاصرة مرن األطفرال األمرر الرذى 

لصرريانة و سروف يتطلرب تصررميم حقابرب لتخررزين و شرحن و تنقرل الروبوتررات، باإلضرافة إلررى إيجراد مراكرز ثابتررة و متنقلرة ل

 إصال  األعطال يستطيع العمالء اللجوء إليها فى رحالتهم .

 منظمون و مختصون بتنظٌم مسابقات و معارض إلختٌار أفضل روبوت . -5

سوف يصبح الروبوت شؤنه شؤن الحيوانات األليفة بالنسبة للكثير من مالكه يهتمون   و يحرصون برؤن يكرون هرو األفضرل 

من ذلك أن الروبوت سروف يصربح رمرزاً للمفراخرة سرواء برين الشرركات المنتجرة للحصرول علرى  بين أقرانه، بل إن األكثر

 شهادات تثبت جودة تصميماتهم، و بين المالك أيضاً للتدليل على مستوى ثرواتهم و رفاهيتهم . 

 

                                           
(1)

  http://www.bluefrogrobotics.com/en/buddy/ 
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 -النتائج :

بالتناقص الحاد فى الوظرابف األمرر الرذى ال يمكن إعتبار األتمتة و ما يتعلق بها من تكنولوجيات وباالً أو خطراً يهدد  .1

قد يهدد حياة اتالف مرن البشرر بقردر مرا يمكرن إعتبارهرا فرصرة و مجراالً واعرداً يفرتح العديرد مرن مجراالت و فررص العمرل 

 الجديدة و التى تتطلب إكتساب بعض المهارات و المعارف لضمان تحقيق اإلستفادة المثلى من تعميم إستخدام األتمتة .

 مار فى مجال الذكاء اإلصطناعى و العلوم ذات الصلة أصبح ضرورة حتمية .اإلستث .2

يمكن للذكاء اإلصطناعى و التكنولوجيات المتعلقة باألتمتة العمل علرى تحسرين حيراة البشرر و دفعهرا نحرو االفضرل، و  .3

 لكن مع إيجاد بعض الضوابط و القوانين التى تإمن ذلك .

 رات جديدة، و إال ستكون قد تركت مواقعها طواعية لتسيطر عليها األتمتة .حاجة القوى العاملة إلى إكتساب مها .4

أصبح التركيز على إكساب طالب المراحرل الدراسرية المختلفرة سرواء كانرت الجامعيرة أو مرا قبرل الجامعيرة المهرارات  .5

ة و الترى ال تقرل فرى أهميتهرا عرن اإلبداعية و تنمية القدرة على اإلبتكار و التفكير الناقد من أولويات الحياة فى عصر األتمت

 الغذاء و الكساء .

 -التوصٌات :

يوصى البحث بضرورة تبنى الحكومات و الهيبات و الجامعات العربيرة لتقنيرة الرذكاء اإلصرطناعى و مرا ينردر  تحتهرا مرن 

هرارات الم علوم و مسميات، و إستصدار بعض التشريعات التى تنظم العمل فى هذا الخصوص، و كذلك الحض على تنمية

خاصررة مرا يتعلرق بالجوانررب اإلبداعيرة و المرونرة المعرفيرة و التفكيررر الناقرد لضرمان تحقيررق و إكتسراب المعرارف الجديردة  و

 أقصى إستفادة من تعميم إستخدام األتمتة .
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