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 ؟ الثورة الصناعية الرابعة  هي ما  
 

ي الثورة    إىل  I4.0  أو  الثورة الصناعية الرابعةيشير مصطلح  
ي الصناعية  مرحلة جديدة ف 

بشكل كبير عىل   تركز   الت 

 . ي
ي الوقت الحقيق 

ابط واألتمتة والتعلم اآلىلي والبيانات ف 
نت االشياء  ، يشار إليها أحيانا باسم  4.0صناعة    الي  اني 

،    الصناعية وج اإلنتاج المادي والعمليات مع التكنولوجيا الرقمية الذكية، والتعلم اآلىلي ، ويي   أو التصنيع الذكي

ي تركز عىل التصنيع  والبيانات الضخمة لخلق نظام إ
كات الت  ي أكير شمولية وأفضل اتصال للشر وإدارة  يكولوج 

كة ومنظمة تعمل اليوم مختلفة.  سلسلة التوريد  ي حير  أن كل شر
ي كيانها واحتياجاتها   ف 

، إال أنها تواجه جميًعا  ف 

ا  
ً
ك كاء والمنتجات   [  -تحدًيا مشي  ي الوقت الفعىلي عي  العمليات والشر

ابط والوصول إىل رؤى ف  الحاجة إىل الي 

 ]واألشخاص. 

ي عام    الثورة الصناعية الرابعةوقد صيغ مصطلح  
ي ألمانيا، تتكون من ممثلير    2011ف 

بعد أن أنشأت جمعية ف 

وتهدف هذه المبادرة إىل  ".  Industrie 4.0عن األعمال والسياسة واألوساط األكاديمية، مبادرة تعرف باسم " 

الفريق العامل تعزيز الصناعة التحويلية األلمانية وحصلت عىل دعم الحكومة األلمانية، مما أدى إىل إنشاء  

Industrie 4.0   ي عام
  . 2013ف 

 الثورة الصناعية األوىل 

ة من   الثامنحدثت الثورة الصناعية األوىل بير  أواخر القرن   . خالل هذه الفي  عشر وأوائل القرن التاسع عشر

به   اليدوي الذي يقوم  العمل  كير  عىل 
الي  التصنيع من  العمل   االفراد الزمن، تطور  ا من 

ً
إىل شكل أكير تحسين

ها من أنواع األدوات اآللية.  االفراد يؤديها   من خالل استخدام محركات المياه والبخار وغير
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 الثورة الصناعية الثانية 

ي المصانع.  
ين، دخل العالم ثورة صناعية ثانية مع إدخال الصلب واستخدام الكهرباء ف  ي أوائل القرن العشر

ف 

ي جع
ن إدخال الكهرباء المصنعير  من زيادة الكفاءة وساعد ف 

ّ
ل آالت المصنع أكير قدرة عىل الحركة. وقد مك

 وخالل هذه المرحلة تم إدخال مفاهيم اإلنتاج الضخم مثل خط التجميع كوسيلة لتعزيز اإلنتاجية. 

 الثورة الصناعية الثالثة 

ي دمج المزيد  
 من أواخر الخمسينات، حيث بدأ المصنعون ف 

ً
ي الظهور ببطء، بدءا

بدأت ثورة صناعية ثالثة ف 

ونية   ي نهاية المطاف    -من التكنولوجيا اإللكي 
ة، بدأ المصنعون    -  الحاسوبوف  ي مصانعهم. خالل هذه الفي 

ف 

    يشهدون
ً
 أقل عىل التكنولوجيا التناظرية والميلتحوال

ً
ا كانيكية وأكير عىل التكنولوجيا الرقمية وبرامج  وضع تركير 

 .  التشغيل اآلىلي

 الثورة الصناعية الرابعة الثورة الصناعية الرابعة، أو 

ي العقود القليلة الماضية، ظهرت ثورة صناعية رابعة، تعرف باسم 
الثورة الصناعية . الثورة الصناعية الرابعةف 

ة إىل مستوى جديد تماما مع مساعدة من ت الرابعة كير  عىل التكنولوجيا الرقمية من العقود األخير
أخذ الي 

، وإدخال النظم   ي
ي الوقت الحقيق 

نت األشياء(، والوصول إىل البيانات ف  نت األشياء )إني  ابط من خالل إني  الي 

انية المادية. تقدم    الثورة الصناعية الرابعةالسيي 
ً
ي التصنيع. نهًجا أكير شموال

 ف 
ً
بط الفعىلي مع تر  فهي وترابطا

كاء والبائعير  والمنتج بتسمح تو  الرقمية، . تعمل صناعة االفراد حسير  التعاون والوصول عي  اإلدارات والشر

،  وعملياتهم عىل تمكير  أصحاب األعمال من التحكم بشكل أفضل وفهم كل جانب من جوانب تشغيلهم 4.0

 نات الفورية لتعزيز اإلنتاجية وتحسير  العمليات ودفع عجلة النمو. سمح لهم باالستفادة من البياتو 
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 عنارص الثورة الصناعية الرابعة: 
 

 

نت االشياء (1) ي يسىم فيه جميع أجهزة االستشعار والمحركات ذات القدرة عىل العمل :  اني 
نظام بيت 

نت األشياء" )   نت االشياء الصناعية" هي    .)IOTبشكل منفصل والتواصل مع كل عنرص آخر "اني  "اني 

نت االشياء يعطينا  ي البيئات الصناعية القاسية. اني 
نفسها ولكن مع زيادة الصالبة من أجل البقاء ف 

ي الشوارع.  
 القدرة عىل تحقيق المدن الذكية: عىل سبيل المثال، نظام ذكي لإلضاءة ف 

ي مجال تتبع المركبا  البيانات الضخمة وتحليالت البيانات:  (2)
كات اآلن إدارة وتفسير ف  ت، يمكن للشر

البيانات   تحليل  قوة  تسخير  يمكن  والحوادث.  السائق  سلوك  تفسير  من  للتمكير   التأمير   بيانات 

ي الصناعة التحويلية للحد من وقت التوقف عن العمل والفاقد. 
ويمكن إجراء  والتعرف عىل األنماط ف 

ي تم جم 
باستخدام البيانات الضخمة وتحليالت البيانات   عهاالصيانة التنبؤية استنادا إىل البيانات الت 

 . هذا اسلوب فعال جدا من حيث التكلفة وأكير أمانا من طريقة الصيانة الروتينية التقليدية. المتقدمة

ي    المحاكاة:  (3)
ي يتم تصنيعها. ف 

ي الوقت الحارص  لتصميم المكونات الت 
الثورة يتم استخدام المحاكاة ف 

ي الوقت ، يمكن االصناعية الرابعة
اضية للمصنع نفسه باستخدام البيانات ف  ستخدام المحاكاة لبيئة افي 

ي المصنع. وهذا يساعد المهندسير  عىل 
ي وتحليل اإلنتاجية قبل أن يتم إجراء تغيير فعىل ف 

الحقيق 
ي مرحلة مبكرة. 

 تصور التصميم بطريقة أفضل بكثير مما يساعدهم عىل تحديد المشاكل والعقبات ف 
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ي مجال األعمال إىل تدخل أقل من البشر    األنظمة الذاتية والروبوتات:  (4)
تحتاج الكثير من األنظمة ف 

لتوفير نتائج فعالة. الروبوتات المستقلة نقل المواد الخام، والسلع نصف المصنعة والمكتملة بطريقة  
ي  
أنها ال تتطلب أي أسهل وأشع وأكير ذكاء. وهي تعمل عىل أساس خوارزمية منطقية معقدة، مما يعت 

 مسار مسبق لتنفيذ واجباتهم. 

ة من البيانات ينطوي عىل إدارة متأنية، وتوفير مخزن    الحوسبة السحابية:  (5) إن حصاد كميات كبير

مكان   أي  من  إلية  الوصول  يمكن  بعيد  نظام  هو  "السحابة"  بثمن.  يقدر  ال  أمر  للمنظمات  بيانات 
نت. هناك الكثير من الخدمات . IaaS، PAAS، SaaSالسحابية المتاحة اليوم مثل    باستخدام اإلني 

يتم دعم االتصاالت بير  اآلالت نفسها وبير  اآلالت والبشر بشكل كبير من قبل الخدمات السحابية.  
كة امازون دوت كوم. حيث يتم تحديث المستهلك حول موقع شحنته  أفضل مثال عىل ذلك هو شر

. هذه ليست رسالة واحدة لواحد  ي
. بمجرد وصول الطرد إىل المستودع، يتم تحديث الوقت الحقيق 

ي كل مرة تقوم فيها بالتحقق من الموقع الحاىلي  
ي يتم إخطاره بها بعد ذلك. ف 

ي السحابة الت 
المعلومات ف 

ي إلعالمك بالحزمة الخاصة بك. 
ي الوقت الحقيق 

 للحزمة، يتم تنفيذ االستعالم ف 
ي   (6)

ي ف 
ان  ي كان حديث المدينة منذ فجر تكنولوجيا :  الرابعة الثورة الصناعية  األمن السيي 

ان  األمن السيي 
ق للخادم والبيانات. إن  ي تكنولوجيا المعلومات هو وجود اخي 

كة ف  المعلومات. أكي  كابوس ألى شر
. و يتمدد  ي

ان  منع وقوع مثل هذه الكارثة وحماية البيانات وأداء الخادم هو الغرض الوحيد لألمن السيي 
ان  اىل االمن الرقىمي الكامل حيث يشمل امن بيانات ومعلومات مكينات التشغيل  مفهوم األمن  السيي 

" والذى يعد من اهم العنارص لنجاح برامج   ي المصانع مثال والذى يطلق علية او "االمن التشغيىلي
ف 

 .  الرقمنة او التحول الرقىمي
المعزز:  (7) ال  الواقع  صناعة  تقتحم  المعزز  الواقع  عىل  القائمة  سنوات  األنظمة  بضع  قبل  تكنولوجيا. 

ان. اليوم يمكن إرسال تعليمات إصالح عن بعد إىل أي جزء  ي محاكاة الطير
وجدوا تطبيقاتهم فقط ف 

نت. فهو يساعد الفنيير  عىل تعزيز مهاراتهم من   من األرض حرفيا مع إمكانية الوصول من خالل اإلني 
وتكرارا  مرارا  الراقية  والصيانة  هنا عىل   خالل ممارسة اإلصالحات  لنتأمل  المعزز.  الواقع  باستخدام 

سبيل المثال، لدينا معدات بقيمة بعض ماليير  الدوالرات تحتاج إىل شكل من أشكال الصيانة. قبل 
ي بما فيه الكفاية لتكون 

تنفيذ المهمة عىل المعدات الفعلية، يمكن إجراء دورة تدريبية حت  يثق الفت 
.  ال تشوب  ها شائبة، وقال انه يمكن أن   ء نفسه مع المعدات الفعلية. إنه وضع مرب  ح للجانبير  ي

تفعل الشر
ي هذه المهمة. 

ي ال يحصل بالحرج العبث ف 
 نحن ال نفقد معداتنا، بل نضيعها فت 

(8)  : ي والرأسي
انية المادية وأنظمة المؤسسات    التكامل األفق  ي يأخذ الشبكات بير  النظم السيي 

التكامل األفق 
ي نفس المنشأة أو بعضها إىل مستوى غير مسبوق. كل جهاز  

ونظام عىل نفس المستوى من التصنيع ف 
ي مختلف المرافق، يمكن 

اآلخر متصل مع بعضها البعض. وبما أن هذا يتيح االتصال بير  األنظمة ف 
ي منشأة عن طريق  

تخطيط المهام وتعديلها من قبل اآلالت نفسها. ويمكن تعويض أوقات التوقف ف 
ي مرفق آخر د

ي ف 
ي عىل اإلطالق. التكامل الرأسي يزيد من الفائدة. كل العمل اإلضاف  ون أي تدخل بشر

المطلوب. ويتمثل  التجريد  البيانات مع  لديه كل  الهرمي  التسلسل  ي جميع مستويات 
والبشر ف  نظام 

ي بروتوكول االتصاالت. من الجنون أن نتوقع من 
ي التكامل الرأسي ف 

التحدي الملحوظ الذي يواجه ف 
الت األنظمة  باستخدام جميع  هذا  عىل  التغلب  يمكن  ال.  أنها  الواضح  من  ي 

الت  اللغة  بنفس  حدث 
 واجهات. 

ي والطباعة ثالثية األبعاد:   (9)
ي مثل   التصنيع اإلضاف 

كات تستخدم بالفعل تقنيات التصنيع اإلضاف  الطباعة  الشر
يسمح لنا لتصميم التصاميم المعقدة    الثورة الصناعية الرابعةإثبات المفاهيم. مرونة  لجعل و   ثالثية األبعاد  
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5 
 

 ما هي الثورة الصناعية الرابعة؟ 

IKEN Copyrights ©2021 

هي شبه مستحيلة مع عمليات التصنيع التقليدية. معظم عمليات التصنيع التقليدية هي تصنيع مطروجي  
ي يقلل بشكل كبير إن لم يكن القضاء تماما عىل الهدر 

من المواد  يشمل هدر المواد الخام. التصنيع اإلضاف 
 .الخام 

 ؟ المؤسساتعىل    الثورة الصناعية الرابعةكيف ستؤثر  
 

القدرة عىل زيادة  الثورة الصناعية الرابعةالفرص والتحديات. تمتلك تقنيات  الثورة الصناعية الرابعةتحمل 

،االقتصادية بشكل  و القدرة التنافسية  تريليون   2.2األتمتة وحدها من المقرر أن توفر زيادة قدرها  ان كبير

 عامي  القومي للدخل دوالر 
اليا  2030و 2015بير  ي اسي 

 ة عىل سبيل المثال. من مكاسب اإلنتاجي ف 

كات   تسمح االبتكارات التكنولوجية للشر

باالستفادة بشكل أفضل من الجهد 

ي، مع توىلي اآلالت المهام الدنيوية  البشر

كير  عىل  
بحيث يمكن للموظفير  الي 

المهارات الفريدة للبشر مثل التفكير  

. هذا  ي
النقدي واإلبداع والذكاء العاطق 

كات لتحسير     جديدة للشر
ً
يفتح فرصا

 عملياتها  وتطوير 

  

كات إىل  كامل،من أجل تحقيق هذه الفوائد بشكل   ي القوى   توافر تحتاج الشر
لديها المهارات المناسبة ف 

ي االنتقال العاملة،
ي ذلك المهارات الرقمية للمساعدة ف 

الثورة الصناعية  إىل  الحاىلي من وضع المؤسسة  بما ف 

والقدرة عىل تعديل  الرقىمي عملية التحول  وتبت  من االدارة العليا  األساسي توافر الدعم  ايضا  يجب . الرابعة

 . الثورة الصناعية الرابعةتطبيق  عمليةنجاح إل  الثقافة المؤسسية

ي القدرات الرقمية وتوظيف المهارات 
ي  الرقمية،من خالل تبت 

كات أن تبق  ف  وزيادة    الطليعة،يمكن للشر

ة تنافسية وزيادة مهارات القوى العاملة   ابتكاًرا،لتصبح أكير  تشغيلها،وخفض تكاليف  اإلنتاجية، واكتساب مير 

 لديها. 
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ي  الثورة الصناعية الرابعة فوائد  
 التصنيع والزراعة الذكية   ف 

 

ي التصنيع 
ي الزراعة الذكية  الفوائد ف 

 الفوائد ف 

 العائد عىل االستثمار. زيادة  •

 والربحية. ارتفاع اإليرادات  •

 . افضل للمنشأة بتكار إفرص  •

 التكاليف  تخفيض •

 لعمالء. العامة لتجربة التحسير   •

 المرونة  زيادة  •

 واالنتاجية الكفاءةزيادة  •

بة، مثل: )اإلنتاج  وبيانات زيادة القدرة عىل جمع قياسات • جودة الي 

ات واآلفات. مدى مستويات الري، الطقس،   ( وجود الحشر

ات ال زيادة •  السوقيةمرونة والتفاعل مع التغير

 وجمع البيانات منها تطوير الربط بير  األدوات الزراعية •

 وفورات تكلفة التشغيل •

 زيادة جودة المحصول  •

 إنخفاض مستويات الفاقد  •
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 ؟ الثورة الصناعية الرابعة   تكون لمن 
 

ي    تك مؤسس كيف يمكنك معرفة مت  أو إذا كان  
 ؟ الثورة الصناعية الرابعة يجب أن تستثمر ف 

ي 
ي هذه القائمة، فمن المحتمل أن يكون من اآلمن البدء ف 

 عىل التحقق من معظم العنارص ف 
ً
إذا كنت قادرا
 : الرقىمي للتحول ومقدمي الحلول وتخصيص الموارد الالزمة  الثورة الصناعية الرابعةتقييم تقنية  

 بك  ةزيادة مستوى التنافسية ف  الصناعة الخاص 

  تريد تعزيز الكفاءة والربحية عي  مؤسستك بأكملها 

 ي التوظيف لم
ي مؤسستك  ىلءتواجه صعوبة ف 

 الوظائف الشاغرة ف 

  ف  مختلف انحاء مؤسستك لما يحدث  تريد رؤية أفضل 

  قبل أن تصبح مشاكل أكي   ها معالجبوقت كاف  ل مشكالت االنتاج و التشغيل تريد تحديد 

  واشعتريد تحليالت أكير ثراًء  
ً
 توقيتا

 ي تحتاج إىل المساعد
 لدعم متخذ القرار  متاحةالمعلومات وجعلها  رقمنهة ف 

 ائيةتريد تحسير  رضا العمالء وتجرب    تة الشر

 تريد تحسير  جودة المنتج أو الحفاظ عىل جودة المنتج سليمة 

  لتريد نظام تخطيط 
ً
لمؤسسة يمتد ليس فقط إىل المخزون والتخطيط، ولكن  موارد أكير تكامال

 عىل مستوى المالية، وعالقات العمالء، وإدارة سلسلة 
ً
 التصنيع و ، االمداد أيضا

  تساعدك عىل اتخاذ قرارات أفضل وأشع حول نشاطك التجاري محدثة تريد رؤى 

 

 

نموذج جهازية  استخدم ؟ مالئمة لمؤسستك   الثورة الصناعية الرابعةال تزال غير متأكد إذا كانت 

كة أيقن للتكنولوجيا الرقمية من خالل زيارة موقع    الثورة الصناعية الرابعة تطبيق  المقدم من شر

كة    www.iken.coالشر
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