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 المستخلص :

بتكنولوجيات الثورة الصناعية  الحياة والمعززةوالمتزايد ألساليب ، السريع في ظل التطور 

رها و و تسهيل توفي،وتطور النظريات اإلدارية التي تهدف لزيادة السيطرة على المعرفة الرابعة، 

و  المهاراتوالتعليم الجامعي بصفة خاصة ، التعليم العام بات من الضروري إكساب . إتاحتها 

 ،و المعرفية  ، التكنولوجية المستحدثات على الساحةالمطلوبة لمواكبة و ، المقومات الالزمة 

ات لوضع تصور مقترح لمؤشر وتهدف الدراسة الحالية  .ممارسات مؤسسات التعليم وتوظيفها في 

و قائمة مراجعة مرنة بالعناصر الرئيسة الواجب توفرها في البيئات الجامعية لتحقيق  عمل ،

سة . واستخدمت الدراالصناعية الرابعة و إدارة المعرفة معًااالستفادة القصوى من تقنيات الثورة 

لتحقيق أهدافها  SWAT، و أسلوب التحليل  سوات  Descriptive Methodالمنهج الوصفي 

عليم في مؤسسات التو خصائصها  ،التعريف على مفهوم الثورة الصناعية الرابعة  :التي كان أهمها 

يدة. الجدلمعرفة بمؤسسات التعليم الجامعي في ظل وظائفها رصد لدور، ومكانة إدارة اوالجامعي .

 الخروج بتصور مقترح على هيئة قائمة مراجعة مرنة قابلة للتحكم حسب احتياجات الجهةوأخيًرا 

لتحقيق االستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة و الواجب توافرها المؤشرات لمجموعة من 

للمؤشرات عرض و التي نتج عنها  بالمملكة العربية السعودية .إدارة المعرفة في الجامعات 

المقترحة المرنة  ، و الخاصة بتوظيف إدارة المعرفة و تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بالجامعات 
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عدد من العوامل و الخاصة ببيئة الجامعات لتوافر ان هناك  كماو مؤسسات التعليم األكاديمي .

م األمر  0202ودية كالمبادرات الوطنية الداعمة للتحول الرقمي ، ورؤية بالمملكة العربية السع

ويسهل عملية تطبيق توفير متطلبات تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بجامعات المملكة ،الذي يدعم 

و أوصت الدراسة بضرورة متابعة الدراسات الخاصة بتطوير التعليم األكاديمي  العربية السعودية.

التطورات التقنية للثورة الصناعية الرابعة. وأهمية تفعيل المشاركة المجتمعية بين البيئة في ظل 

الجامعية وسوق العمل األمر الذي يثمر عنه تحقيق االستدامة المالية و تشجيع االبتكار ، و اإلبداع 

 من خرجي البرامج األكاديمية  .

 الكلمات المفتاحية :

وب إدارة المعرفة ، أسلعربية السعودية ، الثورة الصناعية الرابعة ، ، المملكة الالتعليم الجامعي 

 .مقترحة للتعليم الجامعي مؤشرات  التقنيات الناشئة ،سوات ،

Abstract: 

In light of the rapid and increasing development of lifestyles enhanced by 

the technologies of the Fourth Industrial Revolution, and the development 

of administrative theories that aim to increase control over knowledge, and 

facilitate its provision and availability. It has become necessary to provide 

general education, and university education in particular, with the 

necessary skills and ingredients, which are required to keep pace with the 

developments in the technological and knowledge arena, and to employ 

them in the practices of educational institutions. The current study aims to 

develop a proposed scenario for work indicators, and a flexible checklist 

of the main elements that must be available in university environments to 

make the most of the technologies of the Fourth Industrial Revolution and 

knowledge management together. The study used the Descriptive Method, 

and the SWAT method to achieve its objectives, the most important of 

which was: Introducing the concept of the Fourth Industrial Revolution and 

its characteristics in university education institutions. And monitoring the 
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role and status of knowledge management in university education 

institutions in light of its new functions. Finally, come up with a proposed 

vision in the form of a flexible checklist that can be controlled according 

to the needs of the entity for a set of indicators that must be available in 

order to benefit from the technologies of the Fourth Industrial Revolution 

and knowledge management in universities in the Kingdom of Saudi 

Arabia. Which resulted in a presentation of the proposed flexible indicators 

for employing knowledge management and the techniques of the Fourth 

Industrial Revolution in universities and academic education institutions. 

There are also a number of factors related to the university environment in 

the Kingdom of Saudi Arabia, such as national initiatives supporting digital 

transformation, and Vision 2030, which Supports and facilitates the 

application process of providing the requirements of the technologies of 

the Fourth Industrial Revolution in the universities of the Kingdom of 

Saudi Arabia. The study recommended the necessity of following up on 

studies related to the development of academic education in light of the 

technical developments of the Fourth Industrial Revolution. And the 

importance of activating community participation between the university 

environment and the labor market, which results in achieving financial 

sustainability and encouraging innovation and creativity among academic 

program graduates. 

key words:  

University education, Saudi Arabia, the fourth industrial revolution, 

knowledge management, method Swat, emerging technologies, suggested 

indicators for university education. 
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 :  : طار المنهجياإلأوًلا

 المقدمة :.1

عالمنا المادي  يفاليوم للثورة الصناعية الرابعة تقنيات الناشئة الو،االفتراضية  التطوراتتدخل      

والواقع ،عي المادي لم الواقابين العواالندماج ، ،ومع تزايد التداخل قوية ،وسريعة بصورة 

 وتهتم بإعادة صياغة،تدعم اإلجراءات التي و،نظريات ال ،وسنتوفير البد من كان االفتراضي 

البعد عن التكرار تنظيمها بطريقة تضمن معها و و األعمال ،واإلجراءات ، ،و األفكار،األهداف 

دة ستفاالا و،حجم اإلنفاق و االقتصادية في ،ضمان الجودة ل باإلضافة ، ،و الحد من هدر الجهود 

 إدارة المعرفة  سوف تصبحوعندها . واالبتكار،و دعم مفهومي اإلبداع ،و الخبرات ،من التجارب 

خلق و قنيات الثورة الصناعية الرابعةو األسلوب األمثل لتحقيق االستفادة من ت،المفتاح الرئيس 

كن القول و يمبين العالميّن )االفتراضي والمادي(،للتداخل كيفية إدارتها في   و التوازنالتجانس 

 .قيادته لواقع مزدهرإلدارة الوضع الراهن و السحريالمكّون بأن إدارة المعرفة هي 

على الرغم  ،و التقنيات الناشئة للثورة الصناعية الرابعة ،التطورات إلى أن  ويمكن تفسير ذلك     

ري، البش و الذكاء ،اإلنساني  العقل و، الكل مجرد جزء من إال أنها ،  و الجلي ، الواضح من تأثيرها

 ات الناشئة التقنيوأمام  في الثورة الصناعية الرابعة، أهمية األصول و أكثر القيم و ،أقوى أحد يعتبر 

ة أخفقت في تحقيق التوازن بين التقنيات الحديثإذا ،ووجودها فقد تفقد المنظمة أو المؤسسة كيانها 

 .األهداف البشرية و ،

امل معها في و التع،و تشغيلها ،البشرية المصممة للتقنيات و التي تقوم على برمجتها فالعقول      

ة المعرف استخالصعقول تحتاج إلدارة قادرة على هي عمليات حل المشكالت ، واتخاذ القرارات 

مواقف مشابهة أو حتى لبناء ومواقفها في ،ها باالستفادة من تجارو .والصريحة ،الضمنية 

 القرار. وسالمة ،محتملة بهدف تجويد العمل  تسناريوها

التعليم األكاديمي هي قطاعات معرفية بالدرجة األولى ، وبيئات و مؤسسات ،وتعتبر الجامعات     

هوم ملموس لتطبيق مف،وواقع والشراكة المجتمعية ،وتطبيق الريادة  ،واالبتكار ،لإلبداعخصبة 

دارة قائمة في مفهوم إرئيسة وعناصر  عملياتفي  المفاهيم و، العناصرهذه و.الثقافة التنظيمية 

و المنظمات ،واحدة من أوائل المؤسسات  مؤسسات التعليم الجامعي حت باليوم أصالمعرفة .و 
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فعيل وت ،للثورة الصناعية الرابعة لالستفادة من مميزات ،و خدمات التقنيات الناشئة التي تسعى 

بناء برامجها  و،تطوير بيئاتها ، وكذلك في  ةخصائصها و مميزاتها في عملياتها اإلدارية و التشغيلي

كفاءات و المبتكرين بهدف دعم سوق العمل ب،المفكرين  تخريجو و البحثية ،وتخصصاتها التعليمية ،

ودفع عجلة  ،الرابعة  ةالثورة الصناعيمؤهلة بمقومات تناسب بيئة العمل الحديثة في عصر بشرية 

 و مزدهر.، القتصاد قوى  المجتمع

لعمل او تطبيق ،و ورؤى مدروسة لتفعيل ،بخطط واضحة تسعى السعودية والمملكة العربية      

. و االجتماعية، و االقتصادية ،  العالمية في المجاالت العلميةالرقي بمكانتها بكل ما من شأنه 

دعم و،ومبادرات ومنظومات المدن الذكية ،م  0202ورؤية ،فبرنامج التحول الرقمي الوطني 

حياة لرفاهية التهدف  مساعي ، و جهود . جميعها و االبتكار في التعليم ،  و اإلبداع، برامج الريادة 

و المشاركة الفعالة في  ، المساهمة الجامعات السعودية على يعول .و و توفير اقتصاد مزدهر ، 

بأسلوب علمي متطور ،وواقع .م  0202و تحقيق مستهدفات رؤية  ،برامج التحول الرقمي تطبيق 

 . معرفي مرن

 :الدراسة أهمية.2

محورية  و تحوالت،رات يلتغيو مصدًرا ،و تقنياتها عنصًرا الثورة الصناعية الرابعة  تعتبر       

فالذكاء كالصناعة ، والتجارة ، والصحة ، والتعليم قطاعات الحياة الحيوية وجوهرية في ،

و تقنيات ،،و الواقع المعزز،و الهندسة الحيوية ،و البلوكتشن ، و الطابعة ثالثية األبعاد االصطناعي 

قة وإلدارة المعرفة طريخبرات جديدة على األعمال وبيئتها  تأضاف....إلخ . جميعها تقنيات  النانو

و االهتمام ، ، ومشاركة الموارد حل المشكالت ،وتقييم الحال ، واتخاذ القرارات ميزة في م

رة إدالى دور عتسليطها الضوء أهمية الدراسة ل دوتعو. المعرفةإدارة  ....إلخ من عملياتبالعميل
ضع من خالل و. مؤسسات التعليم الجامعيبتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة  والمعرفة 

الواجب توفرها في الرئيسة لعناصر اب مرنة و قائمة مراجعة ،عمل ت لمؤشراتصور مقترح 

دارة المعرفة و إ القصوى من تقنيات الثورة الصناعية الرابعةلتحقيق االستفادة البيئات الجامعية 

 كما أن الدراسة الحالية إضافة لرصيد اإلنتاج الفكري السعودي و العربي على حد سواء .. معًا

 : . مشكلة الدراسة3

 تعبير عن مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي التالي:يمكن ال
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ة تقنيات الثور ممارسات إدارة المعرفة و االستفادة منلتحقيق الواجب توافرها  المؤشراتما هي 

 الجامعات بالمملكة العربية السعودية ؟في الصناعية الرابعة 

 . أهداف الدراسة:4

 .في مؤسسات التعليم الجامعي و خصائصها  ،التعريف على مفهوم الثورة الصناعية الرابعة  .1

 .وظائفها الجديدة في ظلمؤسسات التعليم الجامعي بومكانة إدارة المعرفة  ،لدوررصد .0

 قنياتو ت إدارة المعرفة ارساهمت في تطبيق أدوو العوامل التي ،. تسليط الضوء على المؤثرات 0

 . بالمملكة العربية السعوديةالثورة الصناعية الرابعة في الجامعات 

 للتحكم حسب احتياجات الجهةعلى هيئة قائمة مراجعة مرنة قابلة الخروج بتصور مقترح  .4

لتحقيق االستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة و الواجب توافرها المؤشرات لمجموعة من 

 إدارة المعرفة في الجامعات بالمملكة العربية السعودية .

 تساؤًلت الدراسة :.5

 ؟الثورة الصناعية الرابعة ، و خصائصها في مؤسسات التعليم الجامعي  ماهي. 1

 ؟مؤسسات التعليم الجامعي في ظل وظائفها الجديدة فيدور ومكانة إدارة المعرفة ما .0

المؤثرات و العوامل التي ساهمت في تطبيق أدوار الثورة الصناعية الرابعة و إدارة  ماهي. 0

 ؟ة المعرفة في الجامعات السعودي

لتحقيق االستفادة من تقنيات الثورة الواجب توافرها المؤشرات  و مقترحالتصور ال ما هو. 4

 ؟الصناعية الرابعة و إدارة المعرفة في الجامعات بالمملكة العربية السعودية 

  منهج الدراسة :. 6

المنهج على و،تتبع اإلنتاج الفكري في الجزء النظري لإلجابة على تساؤالتها  اعتمدت الدراسة       

 بهدف الخروج بتصور SWATسوات  التحليل  و أسلوب،  Descriptive Methodالوصفي 

لتحقيق االستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة و الواجب توافرها للمؤشرات  شامل مقترح

موائمة و،مرنة  مراجعةوصياغة قائمة السعودية .إدارة المعرفة في الجامعات بالمملكة العربية 

  من خالل التحليل للعناصر التالية : لعصر الحديث ومتطلباتهل
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: ة و الخاصة ببيئة الجامعات بالمملكمن العوامل  دفر عداوحول تالدراسة فرص تتمثل  :الفرص أوًلا

احة و تطبيق الطرق و الدراسات المت،للتحول الرقمي المبادرات الوطنية الداعمة كالعربية السعودية 

 ويمكن تلخيصها في النقاط التالية :القصوى  لالستفادة

م لتحويل اقتصاد المملكة العربية السعودية من االعتماد  0202تهدف رؤية م :2232رؤية  .1

وتنويع منتجاتها االقتصادية من مصادر مبتكرة من خالل تطوير ،على المصادر النفطية 

و السياحة ودفعها نحو اإلنتاجية ،و الترفيه  ،والصحة،الحيوية كالتعليم  قطاعات الخدمات

رامج بوتعتبر الجامعات واحدة من أهم هذه القطاعات التي شملتها الرؤية من خالل عدد من ال

مبادرة منظومة البحث و ،  برنامج نظام الجامعات الجديد، برنامج التحول الرقمي  هي :

 .الصادرة من وزارة التعليم االبتكار

فاتجاه و التهديدات أحيانًا تكون بمثابة فرص  ، بعض نقاط ( :11رونا )كوفيد وجائحة ك .0

لتفعيل التعليم الرقمي عبر دفعها ( 11-) كوفيدإلدارة أزمة جائحة كورونا الجامعات السعودية 

ف والرقمي ضمن الظرمقارنة في ظل الرغبة في التحول في مدة قياسية منصات التعليم 

إال أن األزمة أجبرت الجميع للتحول والذي من المتوقع كان أن يستغرق سنوات  .الطبيعية

 عملياتو تطوير العديد من ال،األمر الذي ترتب عليه تنشيط األسابيع  زالرقمي في مدة ال تتجاو

مع  هيئة للتعاملئة ماألمر الذي جعل الجامعات السعودية بي .بعة لهذا التحول او األنشطة الت ،

 ابعة.متطلبات الثورة الصناعية الرالتقنيات الناشئة و 

 ثانياا: نقاط القوة :

الثورة  طلباتومت، لتبني التقنيات الناشئة الداعمة الوطنية  خططو ال توفر اإلستراتيجيات. 1
 الصناعية الرابعة.

  االقتصاد المعرفي .و الخطط الوطنية الداعمة لتبني مفهوم ، توفر اإلستراتيجيات .0

 مؤسساتها . ،و لتي طبقت مفهوم إدارة المعرفة في منظماتها االمشجعة و.نتائج الدراسات 0

ي فالتقنيات الناشئة و متطلبات الثورة الصناعية الرابعة المشجعة و التي طبقت نتائج الدراسات .4
 . مؤسسات التعليم  الجامعي

ي مجال و المتالحقة ف ، تتمثل مجموعة التهديدات للدراسة في التطورات السريعة التهديدات:ثالثاا: 

تكاليف اإلضافة للبفي التعليم الجامعي و متطلبات تطبيق الثورة الصناعية الرابعة  ، التقنيات الناشئة

 .تطبيق التحول الرقمي في البيئات الجامعية جراء المادية الباهظة 
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 الضعف : طرابعاا: نقا
 و و استخالص المعرفة الضمنية بطريقة عملية، عدم وجود أنظمة صريحة تسمح بالتقاط  .1

 .على حد علم الباحثة- موثوقة علمية 

و تطبيق  ،و متطلبات الثورة الصناعية الرابعة ، اقتناء التقنيات الناشئة التكاليف المرتفعة جراء  .0

بذول المالجهد ، و بها لتأهيل العاملين المطلوبةللوقت  ةباإلضافأنظمة عمليات إدارة المعرفة 

 .للجامعاتالعمليات التشغيلية إلعادة بناء اإلجراءات وتنظيم 

 

 . حدود الدراسة :7

ر بالعناصة لخاصا على هيئة قائمة مراجعة و مؤشراتبوضع تهتم الدراسة :الحدود الموضوعية 

لتحقيق االستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة و إدارة المعرفة في الجامعات الواجب توافرها 

 .بالمملكة العربية السعودية 

كتبت الدراسة باللغة العربية ، واعتمدت في مصادرها على المصادر المكتوبة الحدود اللغوية :

 باللغة العربية و اإلنجليزية.

 .هـ 1440العام الهجري في  الدراسةتمت  :الحدود الزمانية 

 . مصطلحات الدراسة :8

الثورة   توصف: Fourth Industrial Revolution (4IR) الثورة الصناعية الرابعة .1

 ما وصفها كتقنياتها. و و فلسفةانفجار تطورها ذلك بسبب  و جديدة لة حمربأنها الصناعية الرابعة 

لبروفيسور كالوس شواب ، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى االقتصادي العالمي ومؤلف كتاب ا

االختراقات  سرعةيتميز بالعصر الجديد  بأن الثورة الصناعية الرابعة والثورة الصناعية الرابعة ، 

قنيات الصادرة من هذه الت ةالتأثير الهائلقوة وها انتشارسعة التكنولوجية وتقنيات للو التدخالت 

ومن أمثلة تقنيات الثورة  م(Ivy Wigmore)  ،0202 .اإلنسانية في مختلف جوانبها على الحياة  الجديدة

لم ع،و انترنت األشياء، و الذكاء االصطناعيعلى سبيل المثال ال الحصر :الصناعية الرابعة 

 لواقعا،و ذكيةالستشعار االأجهزة ،و طباعة ثالثية األبعاد، وال االفتراضيالواقع ،و الروبوتات

 ، و البلوكتشن ،و المركبات ذاتية القيادة.(ARالمعزز )
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 و المهتم  IGI Globalعرض موقع : Emerging Technologiesالتقنيات الناشئة .0

تي تمثل الرقمية ال األجهزة مجموعة التكنولوجيا الحديثة التقنيات الناشئة بأنها   مفاهيمبتعريف 

. أو مجموعة من التقنيات التي يتم طريقة عمل و إنجاز مهمة ما تطورات جديدة و تغيرات في 

ر جزء . وهي  تعتببهدف إتمام مهمة ما بطريقة ابتكارية إبداعية  و تجربتيها تصميمها و تطويرها 

 مؤسسات والمفاهيم والتطورات المستخدمة في  األجهزةمهم من مرحلة التحول الرقمي. أوهي 

قاتها هي التقنيات التي ال يزال تطبي أوتعلمية. و رسائل ،  أهدافمختلفة  بهدف تحقيق ال التعليم 

، و لكنها تظهر في جوانب من حياتنا اليومية وفي  ضعيف و العملية تستخدم  في نطاق ، الفعلية 

أنها  قادمة وبقوة  مثل :الذكاء االصطناعي ومخرجاته ،و نفس الوقت ليست بذلك االنتشار ،إال 

تقنيات النانو ، وإنترنت األشياء ، و الطابعة ثالثية األبعاد ،والبلوكتشن ، والتكنولوجية الحيوية، و 

 .التقنيات الالسلكية من الجيل الخامس ،و المركبات ذاتية القيادة ، واألمن السيبراني ... إلخ 

يئة ب العناصر الواجب توافرها في الجامعات حتى تصبحبها يقصد :المقومات المؤشرات وأو   .3

و ، ها و خصائص، و االستفادة من مميزاتها ، مناسبة للتعامل مع تقنيات الثورة الصناعية الرابعة 

 جديدة .الالبيئة التقنية الخصائص الالزمة للتعامل مع تزويد المجتمع بالكفاءات المؤهلة بكل 

 . الدراسات السابقة :1

تمحور و التي ت باللغتين العربية و اإلنجليزيةدراسات المنشورة للا عرضً الدراسة  تناولت        

توظيف عمليات . 1ثالث رئيسة ولها عالقة مباشرة بموضع الدراسة الحالية وهي :  عناصر حول 
منتجات التقنيات الناشئة وتوظيف .0. و ممارسات إدارة المعرفة في مؤسسات التعليم الجامعي

عمليات إدارة تطبيق ممارسات و.0.الثورة الصناعية الرابعة في مؤسسات التعليم الجامعي
كما . منتجات الثورة الصناعية الرابعةالتي تعمل بنظم التقنيات الناشئة و في بيئات المعرفة 

 ا.إلى األقدم تاريخيً  األحدث الترتيب حسب العالقة بالمحاور ومن ها روعي في عرض

 . توظيف عمليات و ممارسات إدارة المعرفة في مؤسسات التعليم الجامعي .1

العالقة بين )بعنوان  م(2221)و المنشورة عام  و خضر،و شعبان ،إبراهيم دراسة كال من        

اإلدارية القيادات من عينة  ألراءدراسة استطالعية  : يالتنظيمإدارة المعرفة والتفوق  نضج
جاح نو العالقة بين ال،أهتمت الدراسة بتحديد أوجه االرتباط  واألكاديمية في جامعة دهوك التقنية(

نائها على ب تمو باالعتماد على استبانة .في جامعة دهوك للتقنية وتطبيق إدارة المعرفة التنظيمي 
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 التعريف، الوعي، و المبدأوهي ) دارة المعرفة بإظمة المن وعيحجم خمس عناصر رئيسة لقياس 

القيادات اإلدارية و األكاديمية بالجامعة من  16والتي أجاب عليها  التحسين المستمر( ، واإلدارة ،و

ة في إدارة المعرف و النضج ،الوعيحجم  و ارتباط بين،جود عالقة معنوية توصلت الدراسة إلى و

على  و العملبالجامعات مفهوم إدارة المعرفة و أوصت الدراسة بضرورة تبني تميز التنظيمي و ال

 لتميزالتحقيق  و أسلوب ، وما تتضمنه من خطوات تطبيقية كاستراتيجيةذا المفهوم ترسيخ ه

 يمي(ميز والتفوق التنظالوعي بعمليات إدارة المعرفة و التالمفهومين ) الرتباطوذلك التنظيمي، 

 .وارتباط معنوي قوي،بصورة إيجابية و 

المنشورة عام  Abu Amuna  ،Al Shobaki  ،Abu-Naserدراسة لكال من        

 Knowledge Management Maturity in Universitiesوالتي بعنوان ) م(2212)

and its Impact on Performance Excellence" Comparative study ذهبت )"

ي األداء بجامعتي األزهر في الدراسة  لقياس حجم تأثير ممارسات إدارة المعرفة على التفوق ف

القاهرة بجمهورية مصر العربية والقدس المفتوحة في قطاع غزة بدولة فلسطين ،وذلك من خالل 

مجموعة من عناصر التقييم و القياس المبنية من قبل الباحثين و مع االعتماد على نموذج  

مفردة. وقد تم التنويع في ( 612. ُمسحت من قبل )KMMإستراتيجية المنظمة اإلنتاجية اآلسيوية  

استخدام األدوات اإلحصائية لتحليل البيانات ،واختبار الفرضيات مثل ارتباط الموثوقية باستخدام 

" ،و االنحدار الخطي البسيط  ،و خرجت نتائج أن من أهم العوامل ANOVAألفا كرونباخ ، "

فية ، و القيادة اإلدارية المعرفية  المؤثرة على التفوق  في األداء هي: الممارسات و العمليات المعر

، و األفراد. و اعتبرت الدراسة مميزة و فريدة من نوعها بحكم طبيعتها ونطاقها وطريقة التحقيق 

الضمني بها ، حيث أنها أول دراسة مقارنة في جامعات فلسطين ومصر تستكشف حالة أداء عمليات 

ذج اإلنتاجية اآلسيوي. وأضافت أيضا أنه باالعتماد على نمو KMMو ممارسات إدارة المعرفة   

مع  االتجاه نحو االعتماد على النظم الذكية ،و تقنيات الذكاء االصطناعي في البيئة الجامعية بمعنى 

زيادة الدمج بين العالميّن )الرقمي و الواقعي (، األمر الذي  سوف تصبح معه ممارسات إدارة 

 رة الوضع الراهن و تحقيق االزدهار.المعرفة وعملياتها، المكّون الذهبي إلدا

 Knowledgeو التي بعنوان ) م(2212) والمنشورة عام   Hoq  ،Akterدراسة كال من         

Management in Universities: Role of Knowledge Workers أشارت الدراسة )

ات المعلومات إلى أن  إدارة المعرفة تعتبر واحد من أهم التطورات الحاصلة في مجاالت دراس
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وعلوم اإلدارة بنهايات العقد الماضي ) القرن العشرون(.وذلك من خالل استقصاء المعرفة 

التنظيمية وترتيبها وتوثيقها ومشاركتها ، وقد نوهت الدراسة إلى أن إدارة المعرفة تساهم بشكل 

حل مشاكلها فعال في مساعدة المؤسسات الكبيرة و المعقدة إداريًا على اتخاذ قرارات أفضل و

بصورة مثالية . وتعتبر الجامعات بيئات معرفية مقعدة تحتاج إلنشاء بنية تحتية للمعلومات و توفير 

جو مناسب حيث يمكن لألكاديميين وغير األكاديميين من والطالب والباحثين والمستفيدين من داخل 

ر الممارسين و العاملين  الجامعة وخارجها المشاركة في مختلف أنشطة إدارة المعرفة. و يعتبر دو

في مجال المعرفة مهم جدا للمؤسسة و الجامعة . إذ يمكنهم  إحداث تغييرات في شكل الثقافات 

التنظيمية للجامعة والسلوكيات الفردية المتعلقة بعمليات إدارة المعرفة. و يمكن للجامعات االستفادة 

ائمة على المعرفة وتوظيف الممارسين ،و من فوائد إدارة المعرفة ومميزاتها من خالل بناء بيئة ق

 العاملين ،والمختصين في مجال إدارة المعرفة وتمكينهم من إدارة األصول المعرفية بشكل فعال.

 :توظيف التقنيات الناشئة ومنتجات الثورة الصناعية الرابعة في مؤسسات التعليم الجامعي.2

 (Artificial Intelligence( بعنوان م2221و التي نشرت في )   Bozkurtدراسة           

and Reflections from Educational Landscape: A Review of AI Studies 

in Half a Century  عمدت الدراسة التطرق لدور الذكاء االصطناعي و تأثيره على البيئة )

م( 0202م إلى م 1112التعليمية ،وبعد مراجعة اإلنتاج الفكري المنشور خالل الفترة الزمنية من )

خرجت الدراسة بأن الوضع الراهن وجراء اختراق التقنيات الناشئة لحياتنا المعاصرة، األمر الذي 

كان له األثر الفاعل على التعليم. ومن خالل تحليل المحتوى و البحث عن مفاهيم خمس و كلمات 

ناعي رات  الذكاء االصطمفتاحية في الدراسات و التي تعبر عن الركائز األساسية في برامج ومقر

وهي )التكيف و الذكاء االصطناعي ، تعليم الخوارزميات و التعليم اآللي ، التفاعل بين اإلنسان 

والذكاء االصطناعي ، استخدام الذكاء االصطناعي في التعليم ، الذكاء االصطناعي و التعليم 

لتكنولوجيا ، الذكاء العالي( و التي تنطوي تحت ثالث مجاالت علمية وهي ) التربية ، ا

االصطناعي( ، خرجت الدراسة بأن هناك  تزايد في  كمية  النشر لألبحاث  الخاصة بمجال الذكاء 

االصطناعي في التعليم العام و التعليم العالي خالل األعوام األخيرة و من المتوقع  أن نسبة هذه 

في تعليم الذكاء االصطناعي في الزيادة ستكون مطردة. كما نوهت إلى أن أحد أسباب عدم التوسع 

البرامج التعليمية العامة هو أن الجهات المصنعة والشركات صاحبة الصدارة في المجال منتجات 

الذكاء االصطناعي  تهتم بتوفير برامج لتعليم أفكارها و منتجاتها و سلعها في بيئتها الخاصة ، 
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ا  تبني تعليم و تدريب الكفاءات للحفاظ على خصوصية أفكارها مما دفعها  أن تضع في مهامه

 الخاصة بها .

) واقع تطبيق متطلبات الثورة م( و التي بعنوان 0201المنشورة عام ) أسماءدراسة        
هدفت الدراسة الكشف عن العناصر الواجب توافرها  الصناعية الرابعة في التعليم الجامعي (

لتطبيق  متطلبات الثورة الصناعية الرابعة ،وذلك من خالل التعريف بمفهوم الثورة الصناعية 

الرابعة و مخرجاتها ومقومات تبنى العمل بها وتدريسها و طرق مواكبة تطورها في الجامعات 

استخدام المنهج الوصفي ومن خالل ثالث بصفة عامة والجامعات المصرية بصفة خاصة ، وب

عناصر أساسية هي :األول: التعريف بالثورة الصناعية الرابعة ، والثاني : المقومات الالزمة 

لتطبيق مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة في الجامعات المصرية ، والثالث: المقترحات و التوصيات 

لرابعة في الجامعات المصرية . و التي كان الخاصة بتطوير عناصر العمل بالثورة الصناعية ا

أهمها العمل على  إعادة النظر في البرامج و التخصصات الجامعية وإعادة هيكلتها و تطويرها بما 

 ت التقنيات الناشئة و متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.يتماشى مع تطورا

مستقبلية لتطوير منظومة التعليم )رؤية و التي بعنوان  م(2222) المنشورة عام  هاشمدراسة      
تطرقت لمفهوم الثورة  ( (AI)(الذكاء اًلصطناعي 4th IR) الرابعة في ظل الثورة الصناعية

الصناعية الرابعة و أهدافها، و خصائصها ،و مميزاتها. كما فصل في الحديث عن مفهوم الذكاء 

لمواكبة التغيرات الحاصلة على االصطناعي ،و أهميته ،و خصائصه، وضرورة  توجيه التعليم 

الصعيد التقني ،و التكنولوجي من خالل توفير البرامج والتخصصات التي تهتم وتعلم وتدرس 

تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ،والذكاء االصطناعي وأن هذه المواكبة تتطلب من الجهات 

تي تدعم التعليم الحديثة الالمسؤولة عن التعليم إجراء تغيرات جذرية تتمثل في تطبيق نظريات  

االبتكار ،و االختراع  . و االهتمام بإعداد و تأهيل المعلمين ،و المدرسين وتزويدهم بالمهارات 

التدريسية الالزمة لتعزيز فكر التعلم الذاتي ،والتشجيع على النقد البناء ،و التفكير اإلبداعي . وكذلك 

اركة ثة ، واستخدام تقنيات التعليم عن بعد ،ووسائل المشتدريبهم للتعامل مع الوسائط التعليمية الحدي

 الرقمية .وأخير التركيز على توفير بنية تحتية رقمية قادرة على التالؤم مع هذه التطورات الحديثة.

مسؤولية الجامعات السعودية ( و التي بعنوان ) م2217المنشورة عام )  عبد المحسندراسة      
( نوهت  الدراسة  ألدوار الجامعة األساسية و التي  تتركز في   م 2232في تحقيق رؤية المملكة 

خدمة المجتمع ، وأن كل دور من هذه األدوار   -0البحث العلمي   -0التدريس - 1أدوار ثالثة هي : 
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مسؤوليات ذات ثقل ال يقل أهمية عن الدور الرئيس ويحتاج لدعم وتطوير  . مما جعل الجامعات 

 0202ة السعودية أمام تحدي ومطالبة بالمساهمة الفعالة  لتحقيق متطلبات رؤية في المملكة العربي

م إذ أنها الجهة المسؤولة و المخولة لتزيد البالد بالكفاءات و رأس المال البشري ولن يتم ذلك إال 

من خالل  تطوير البرامج و التخصصات الحديثة والتي تتماشى مع  الحراك العالمي نحو التقنيات 

اشئة ،و مخرجات الثورة الصناعية الرابعة . كما يجب على هذه الجامعات من تحسين وتطوير  الن

منتجاتها و السعي للحصول االعتمادات اإلقليمية ،و الدولية لبرامجها ،و تخصصاتها . و أوصت 

الدرس بأهمية ربط تخصصات الدارسات العليا ،و البحث العلمي بشكل متعمق لعالج المشكالت 

ية  ،و المجتمعية ، وتجويد وتطوير المقررات التي تخدم المجاالت التطبيقية ،و التقنية البيئ

 التكنولوجية . 

تطوير مؤسسات التعليم الجامعي بالمملكة ( و التي بعنوان )م2222المشورة عام )  منىدراسة     
حسين مل على ت(أكدت لضرورة العالعربية السعودية في ضوء متطلبات الثورة الصناعية الرابعة

،وتطوير منظمات و مؤسسات  التعليم الجامعي بالمملكة العربية السعودية عن طريق توظيف  

تقنيات  الثورة الصناعية الرابعة وتوفير مقوماتها ، وذهبت  الباحثة لتطوير نموذج مقترح يوضح 

يق ء في تحقأهمية تمكن العمل في الجامعات السعودية من خالل توظيف التقنيات الناشئة سوا

األهداف التعليمية و البحثة والمجتمعة ،أو من خالل االستفادة منها في العمل التنظيمي و التشغيلي 

للبيئة الجامعية وقد سلطت الضوء على عدد من العناصر كان أهمها الخطط التطويرية و االهتمام 

ات س المستندة على التقنيبرأس المال البشري األكاديمي و القيادي و الطالبي ، ودعم طرق التدري

الذكية  ،وتشجيع البحث العلمي ،و االبتكار ،واإلبداع .و العمل على متابعة قياس و تقييم األداء 

المترتب من تطبيق هذه اإلستراتيجية بهدف ضمان استمرارية تحسين اآلداء ،و العمل على تطوير 

عة و متطلبات الثورة الصناعية الرابالنتائج ، وحتى تتمكن المملكة العربية السعودية من تطبيق 

 م. 0202تحقيق مستهدفات رؤية 

 The Impact of)بعنوان  م( 2221) المنشور عام   Rajasinghamدراسة      

Artificial Intelligence (AI) Systems on Future University Paradigms )
( في الوظائف األساسية AIأكدت الدراسة على ضرورة استخدام أنظمة الذكاء االصطناعي )

للجامعة والمتمثلة في التدريس والتعلم و البحث العلمي وتسخيرها في مهام الشراكة المجتمعية  ، 

وذلك لمواكبة  التغير التكنولوجي السريع والعولمة والتحديات التي تواجه الجامعات ،و لالستجابة 
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بتكار سيساهمان في تفعيل دور الحتياجات المجتمعات في عصر المعرفة. و بأن المعرفة واال

الميزة االقتصادية التنافسية في البنى التحتية المجتمعية بشكل متزايد ، وهناك حاجة  وضرورة إلى 

نموذج جامعي جديد حيث تحل االتصاالت السلكية والالسلكية وأجهزة الكمبيوتر محل الطرق 

ر على ة اتصال عالمية ستستمر في التأثيوالمباني وتكنولوجيا النقل التقليدية. وبأن اإلنترنت أدا

جميع األنشطة البشرية والمشاريع التي تغير طريقة التسوق ، والمصارف ، والقيام باألعمال ، 

والترفيه ، والتواصل والتفكير ، باإلضافة إلى أنها تغير بشكل جذري كيف ومتى وماذا نتعلم. كما 

، وهو شكل متطور من الواقع  Hyperreality استنادًا إلى Hyperclassعرضت الدراسة  لفكرة 

االفتراضي الموزع حيث يتداخل الواقع المادي والواقع االفتراضي والذكاء البشري والذكاء 

االصطناعي ويتفاعالن لتوفير التعلم ألي شخص في أي مكان وفي أي زمان .وهو مثال لفصول 

 الجامعات الحديثة .

 Leapfrog principles andبعنوان ) م(2228)المنشورة عام  Harkinsدراسة     

practices: Core components of education 3.0 and 4.0 تصف الدراسة نماذج )

وممارسات التعليم و التطوير التربوي للثورات الصناعية الثالثة و الرابعة وذهبت إلى أن التعليم 

نتج المعرفي أو بالنظريات المعرفية  وبينما " أهتم بالم 0,2في فترة الثورة الصناعية الثالثة "التعليم 

" أتجه التعليم لالهتمام بتطبيق مفاهيم اإلبداع و االبتكار. 4.2في الثورة الصناعية الرابعة "التعليم 

وهي أساليب ،و مفاهيم معرفية تعليمية تعمل على تحسين رأس المال البشري و االستفادة من 

جديد لسوق العمل من خالل منتجات جديدة و العمل على العقول اإلنسانية في الخروج بمفهوم 

تحقيق اقتصاد مزدهر. وتؤكد الدراسة بأن الدول التي بادرت إلى التغيرات في  التعليم في الثورة 

الصناعية الثالثة و الثورة الصناعية الرابعة  ، ودعمتها بالتقنيات المتقدمة ، وتطبيقها من مرحلة 

التعليم العالي وتعليم الكبار ، ستصبح رائدة في تنمية رأس المال البشري الطفولة المبكرة مروًرا ب

صر الثورة الصناعية ع ميالدي. 01و  02و ذات اقتصاد مزدهر يتصف باإلبداعية  في القرنين 

 الرابعة.

.تطبيق ممارسات وعمليات إدارة المعرفة في بيئات التي تعمل بنظم التقنيات الناشئة و منتجات 3
 :الصناعية الرابعةالثورة 

إدارة المعرفة بعنوان)م(  2221و التي نشرت عام ) ،و فواز،و سهيلةوسام كال من دراسة      
ة سلطت الدراس (كمدخل حديث لتسيير مؤسسات التعليم العالي في إطار الحوكمة في الجامعات 



 

15 

 

حوكمة ضمن الكأسلوب و نظام للعمل في مؤسسات التعليم العالي الضوء على مفهوم إدارة المعرفة 

بإدارة المعرفة ،وشرح المفاهيم المرتبطة و مراحل تطبيقها ،من خالل ممارساتها في الجامعات 

تساهم إدارة المعرفة في العمل ،حيث   مؤسسات التعليم العاليوركائز تطبيقها في ،وعناصر 

نشرها وإنتاج المعرفة من تساعد الجامعات في تحقيق أهدافها الرئيسة الجامعي بصورة فعالة إذ أنها 

راسة إلى ، وتوصلت الدوتيسير مشاركتها للمجتمعو البحث العلمي التدريس و التعليم ، عن طريق 

بصورة ها إلدارتتطبيق عمليات إدارة المعرفة في البيئة الجامعية يعتبر أسلوب مناسب و مميز أن 

 .لمعلومات تكنلوجيا االثقافة والهيكل و القيادة التنظيمية ،وافر متطلبات أهمها في ظل تو تنظيمية

النظام الخبير كتقنية من تقنيات الذكاء )و التي بعنوان م(2222)المنشورة عام  خديجةدراسة       
تهدف  (دراسة حالة مؤسسة براندت -ودوره في تفعيل عمليات إدارة المعرفة  اًلصطناعي

توليد ن مفي تفعيل علميات إدارة المعرفة و الذكية النظم الخبيرة  رتعزيز دوتوضيح و ل ةالدراس

ي و صفالباحثة على المنهج الو تعتمدا .وومشاركتها ،ونشرها ،و توزيعها ،و تخزينها ،المعرفة 

بين عمليات  الروابط  و طبيعة ، نوعية التعرف على لمجموعة من األهداف كان أهمها التحليل 

وممارسات إدارة ،عمليات  علىالنظم الخبيرة و توضيح دور ،دارة المعرفة والنظم الخبيرة ا

ممارسة علميات ا في يعلب دوًرا جوهريً  الخبير، والذكيو خرجت الدراسة بأن النظام .المعرفة 

و الخبيرة يمكن لها جلب المعرفة الضمنية وتحويلها إلى معرفة ،فالنظم الذكية إدارة المعرفة 

 وتعمل على تمثيل المعرفة باستخدام برمجيات وذلك باالعتماد على برمجيات خاصة صريحة 

حليل عمليات الت مزايا النظم الخبيرة إال أنإلى أنه بالرغم من وأضافت الدراسة تقنيات الكينونة 

دة التي جديالذكاء البشري في المواقف ال تضاهيالتي تمت عليها وال لديها محدودة بحدود التغذية 

و ،عال أنه العنصر الف اعتباراالهتمام بالعنصر البشري على لم يتم برمجتها بها و أوصت الدراسة 

 رقم األساسي في عمليات إدارة المعرفة النظم الخبيرة .المبتكر و الو،المبدع 

) السيناريوهات المقترحة لمتطلبات ( و التي بعنوان م2211المنشورة عام ) أسماءدراسة        
ن نادت على ضرورة  س التنمية المهنية اإللكترونية للمعلم في ضوء الثورة الصناعية الرابعة(

ووضع  البرامج و الخطط و السناريوهات التي تهتم بتأهيل المدرسين والمعلمين لمواكبة التطورات 

لبيئة  التعليمية العالمية  ،و متطلبات تقنيات و تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة من الحاصلة في ا

خالل فتح التخصصات ،و البرامج الخاصة بتعليم الذكاء االصطناعي ،و نظمه والتعامل مع 

التقنيات الحديثة ، و توفير البرامج التطويرية من دورات ،و ورش العمل ،والتي تهدف لرفع أداء 
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ؤهالت  المعلمين و المدرسين في التعامل مع  وسائل التعليم الحديثة ،و األجهزة الذكية المتطورة و م

 ،ونوهت لضرورة توفير البنية التحتية الرقمية ،و متطلباتها بصورة ملحة وسريعة .

 السابقة: تالتعليق على الدارسا.12

تنا في مخيلت الدراسة الحالية رسمذات العالقة والصلة بموضع لعل العرض السابق للدراسات 

للخروج بقائمة مراجعة مرنة تهتم بتطبيق عمليات حيث تسعى وما تهدف إليه فكرة الدراسة الحالية 

الحديثة و التي توظف التقنيات الناشئة في مؤسسات التعليم الجامعي وممارسات إدارة المعرفة 

 التجاهاومن العرض يتضح العالقة و  ممارستها .عملياتها و ومنتجات الثورة الصناعية الرابعة في 

 لهدف الحالي للدراسة معوفي فترات زمنية متفاوتة إال أن معظم النتائج كانت تدعم اللدراسات 

 االختالف في التطبيق .

 النظري: رثانياا: اإلطا

  وعملياتها: إدارة المعرفةمفهوم .1

لمجموعة من التحديات والفرص فالتغير تخضع المؤسسات في عصر الثورة الصناعية الرابعة 

السريع في بيئة العمل واختراق التطورات التقنية و التكنولوجية و الرقمية لها ، والمنافسات 

الخارجية ،وعمليات جذب العمل والحفاظ على مستور رضاه مع الحاجة لتقليل من التكاليف 

ء من معرفها أو ضياعها . األمر وخفض العمالة كل هذه العوامل تساهم في فقدان المؤسسة لجز

الذي دفع بمتخذي القرار من مدراء و مستشارين لتنبي مفهوم وممارسات إدارة المعرفة في بيئتها 

و إدارتها لما لها من مميزات و فوائد في الحفاظ على اإلرث الخاص بالمؤسسة مع العمل على 

رفة في القرن الماضي وبدايات القرن تحقيق أهدافها وقد زخر اإلنتاج الفكري الخاص بإدارة المع

الحالي في عرض ألهم تعريفات و ممارسات إدارة المعرفة باإلضافة لعرض للنتائج المترتبة من 

ى حد علم عل -تبني فكر إدارة المعرفة في المؤسسات على اختالف مجاالتها و بيئتها والتي كانت 

 ذات داللة إيجابية وعالقة معنوية . –الباحثة 

العديد من التعاريف التي تساهم في توضيح و فهم إدارة المعرفة وعملياتها و لعل منها  وهناك

( وهي اإلدارة التي تهتم بتنظيم األصول المعرفية للمؤسسة ،و (Newell, S. ,2015تعريف 

المنظمة ،واالستفادة منها في تحقيق األهداف عن طريق توليد معارف ،و قيم جديدة مضافة ،و 
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في رسم  الخطط و اإلستراتيجيات بطريقة تضمن لها اإلنتاجية ،و االستمرارية مع الحد التي تسهم 

 من اإلهدار في الطاقات البشرية و المادية( . 

يشمل تطبيق مفهوم إدارة المعرفة على عمليات أهمها إنتاج ،وتوليد، و إكساب المعرفة، وثم 

،و إعادة استخدمها من جديد. وما يتنج عن  تصنيفها ،و تخزينها، ونشرها ،و استخدامها ،و تقيمها

و المؤسسة يمكنها االستفادة منه في عملياتها ،هذه العمليات يعتبر قيمة مضافة لرصيد المنظمة 

ولعل أهم القيم واألصول المعرفية التي تنتج للمؤسسة .التشغيلية و الخروج من جديد بقيم جديدة 

 هي : و المنظمة معرفها ،وخبراتها، و معلوماتها

ويشمل الموظفين و العاملين وما يمتلكونه من خبرات و مواهب و علوم  رأس المال البشري : •

 ومعارف .

ويشمل المعارف و المعلومات الخاصة بطريقة العمل و  رأس المال المنظمة و المؤسسة : •

 القوانين و اإلجراءات ويعرف عادة بثقافة المنظمة.

ويشمل األساليب والطرق التي تحفظ وتتبادل بها المنظمة  رأس المالي المعرفي و المعلوماتي: •

 معلوماتها كالبنية المعلوماتية للمؤسسة ،و قواعد البيانات ، و أنظمة التواصل و الشبكات.

وينتج عن القيم السابقة معارف المنظمة الصريحة و الضمنية فالمعرفة الصريحة للمنظمة و     

ومات و معارف وخطط و إجراءات و إستراتيجيات المؤسسة هي كل ما يصدر عنها من معل

ومنتجات منشورة وموثقة ومعلنة أما المعرفة الضمنية لها هي الخبرات ،و المهارات ،والتجارب 

و المنظمة وهي ما ،،و المعارف التي أكتسبها الموظفون ،و العاملون من خالل عملهم بالمؤسسة 

م  0211ستفادة منه في عملياتها و التي تتمثل في ) تسعى عمليات إدارة المعرفة للحفاظ عليه واال

 ،الدليل االسترشادي إلدارة المعرفة في حكومة اإلتحاد( :

وهي نتائج العمليات بين اإلجراءات و اإلستراتيجيات و الموظفين  عملية إنتاج العرفة : •

ادل بباإلضافة للمعارف الناتجة عن عالقات الموظفين بعضهم البعض وما ينج عنها من ت

 للخبرات و األفكار. وعادة ما ينتج عنها معارف ضمنية .

العمل على استخراج المعارف الضمنية من خبرات و تجارب  عملية تحويل المعرفة : •

 ومهارات عن طرق حلقات النقاش ، والعصف الذهني ، والتفكير الجماعي .

ومات ومعارف جديدة ويتم في هذه المرحلة الخروج بمعلعملية استخالص المعرفة ودمجها : •

 جراء دمج وخلط المعارف المستخلصة بمعارف جديدة و أفكار مطورة للخروج بمنتج جديد.
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 :وخصائصها  مفهوم الثورة الصناعية الرابعة .2

 Fourth Industrial (4IR)ألول مرة مصطلح الثورة الصناعية الرابعة  أُطلق         

Revolution  المدير التنفيذي للمنتدى االقتصادي العالمي  شاوبكالوس من الرئيس التنفيذي

وخالصة المصطلح هو  عبارة عن  .  (Schwab، م 2212)م  016المنعقد  في دافوس بسويسرا عام 

خروج مفهوم اآللة لباإلضافة  م( 2218) المعطي ، دمج لمفهومي  اإلنترنت الصناعي و المصنع الرقمي 

و المنتجات التكنولوجية عن مفهومها المعتاد الذي يقوم على زيادة اإلنتاج و التصنيع وإتقان 
إلى التفكير وحل مشكالت و اتخاذ القرارات بطريقة تحاكي الرقمي و العولمة  والتخزينالمنتج 

ه على ر الذي ألقى بظاللاألم تحويل الواقع الطبيعي إلى وسط سيبراني. والبشر بمعنى أخر تكامل 

الحياة اإلنسانية ،فالتكنولوجيا  المتقدمة وتسخيرها للذكاء االصطناعي كان له األثر الكبير ،و 

.  فأحجيات األلعاب وأفالم الكرتون وحتى و االقتصادية ،االجتماعية التغيرات الواضح على  

ات األطفال مع إثارة ومتعة الفيديوهألعاب الفيديو اإللكترونية لم تعد يقارن حماس اللعب بها عند 

 ثالثية األبعاد و الواقع المعزز .

وتكنولوجيا النانو ، والحوسبة الكمومية ، والتكنولوجيا الروبوتات ،  والذكاء االصطناعي ،ف      

ذاتية القيادة ...إلخ .كل هذه الحيوية ، وإنترنت األشياء ، والطباعة ثالثية األبعاد ، والمركبات 

نيات الناشئة وما تضيفه من مساندة تتصف الذكاء ،و السرعة ،و المرونة ،وتخطي لحدود التق

الزمان ،و المكان هي من مخرجات و نتاج الثورة الصناعية الرابعة. و باختراق هذه التطورات و 

التقنيات الناشئة للعمليات الحيوية في قطاعات التجارة ،و الصناعة ،و االتصاالت ،و الترفيه ،و 

السياحة ،و التعليم .فرضت على العالم الكثير من التغيرات في شكل المهن و األعمال ونوعية سوق 

العمل فاالبتكار و اإلبداع أصبح من  السمات الالزمة لرأس المال البشري  وخلق الميزة التنافسية 

مراجعة العالم ل يعتبر هدف رئيس لتحقيق الريادة و التميز في مجال األعمال . األمر الذي  دفع دول

خططها ،و أهدافها ،وأنظمتها ،و تقييم بنيتها التحتية حتى تستطيع الحكم على حجم قدرتها على 

 . ، بهاء الدين( 2217.) تبني ،ومواكبة تطورات الثورة الصناعية الرابعة 

ولعل من أهم خصائص  الثورة الصناعية الرابعة وما يميزها عن غيرها من الثورات التي     
رت بها البشرية كما أجملتها أسماء محمود  في دراستها ) واقع تطبيق متطلبات الثورة م

 ( هي: ،محمود2221)الصناعية الرابعة في التعليم العالي( 
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. خروج مفهوم ونظم األعمال و إداراتها عن الشكل المألوف والمعتاد لها . بهدف القدرة على  1

أنظمة التخزين و األمن السيبراني ، و الخدمات التفاعلية مواكبة التطورات السريعة في مجال 

 وتقديم منتج أفضل لعمالئها .

.اإلستفادة من الدراسات التكنولوجية و تطبيقها في األعمال لتحقيق السرعة ، والمرونة ، وتقليل 0

 الجهد ، والحد من التكاليف.

و خصائصهم ،وتقديم خدمات  .فهم أكبر لسوق العمل من خالل التعرف على سمات المستفيدين0

 و منتجات تلبي رغباتهم.

 . تفي حل المشكالت و اتخاذ القرارا ت.اإلستفادة من اآلالت واستخدام الروبو4

.ظهور أشكال جديدة من المهن ، وخلق وظائف تتناسب مع التقنيات الحاصلة ، باإلضافة الختفاء 5

 آخري أصبحت تقليدية وال تناسب سوق العمل.

انخراط الوسط ( Bates, T., Cobo, C., Mariño, O., & Wheeler, S  (2018مناف كال وأض     

المادي مع المعنوي كالواقع المعزز، تفعيل دور المعرفة في تشارك العلوم والمعارف ، السرعة 

ودقة اإلنتاج ، االعتماد على تطوير مهارات االبتكار و اإلبداع وخلق فرص ألسواق ومهن جديدة. 

على أهمية دور االبتكار و اإلبداع في األعمال ،عبد الصادق(  0212)عادل عبد الصادقواكد 

،ومشاركة خبرات وتجارب األخرين ، وان التطورات في عصر الثورة الصناعية الرابعة يكون 

في شكل قفزات وال يسير التطور فيها على وتيرة تصاعدية ،أو على تم واحد إنما هي قفزات نوعية 

 ،ومادية .

في مؤسسات  متطلبات الثورة الصناعية الرابعةو عمليات إدارة المعرفة ثرة لالمؤ رالعناص.3
 :التعليم الجامعي 

غيرت خصائص الثورة الصناعية الرابعة في مواصفات ،و المؤهالت المطلوبة من القوى       

ت المهارا،ونوعية  ومن حجم ، وكذلك العاملين في قطاعاتها العاملة التي تشغل مناصب األعمال ،

منهم .األمر الذي وضع جهات، و مؤسسات التعليم العام بصفة عامة ،و المطلوبة  المعارف و ،

و  ،و خطط،نوعية ة لجوهريالجامعي بصفة خاصة أمام تحديات كبيرة ،ومطالبات بتغيرات 

أن التعليم  اربهدف مواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة ، وعلى اعتب التعليم إستراتيجيات 

عن ضخ ،و مد المجتمع برأس المال البشري ، والقوى العاملة المؤهلة وجب  لالجامعي هو المسؤو
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عليها التعرف على مجموعة من المتطلبات التي تلزمها في تغير إستراتيجيتها الحتواء متطلبات 

 ليها من اإلنتاجالثورة الصناعية الرابعة . وسعت الدراسة  لوضع أهم المقومات التي توصلت إ

 :((Ibrahim, O.2019 (محمود،2222)الفكري المنشور وأضافت إليها حسب ما يتطلبه موضوع الدراسة 

ومؤسسات التعليم في الجامعات الحديثة إدارات ،والوظائف تتجه  اإلدارة والحوكمة الرقيمة: .1

إلعادة هيكلة ،و صياغة إستراتيجياتها ،و إجراءاتها ،وأعمالها بطريقة تطوع فيها الجامعي 

إتاحة  ، وفي إنجاز مهامهاوتسخير خدمات اإلنترنت  االستفادة من البرامج والتطبيقات الذكية 

فادة بهدف االست ،و البرامج الذكية .خدماتها لطالبها ومنسوبيها من خالل التطبيقات الرقمية 

  .هذه البرامج من توفير للوقت ،والجهد وتقليل في حجم اإلنفاق  تزامن ممي

ينبغي على الجامعات مراجعة التشريعات و :و اإلجراءات وضع وسن القوانين والتشريعات  .2

القوانين الالزمة للعمل في ظل التحول الرقمي ،و ما يتبع ذلك من تعديل ،وضع التشريعات و 

قوانين ، و ،والهيئة التدريسية  والطالب،المنسوبين اثيق مع القوانين الضرورية إلبرام المو

عامل وكذلك حول الت،الحماية لمنتجات الجامعة  التقليدية والرقمية و االختراعات و االبتكارات 

مع معلومات الجامعة على موقعها ،ونوعية الميتا داتا و الخوارزميات الخاصة بمنصات و 

إلضافة لتوضيح إجراءات العمل بالنسبة لمنسوبي الجامعة من مواقع الجامعة التابعة لها . با

 و هيئة تدرسيه في ظل الرقمنة الذكية . نإداريي

اليوم أمام ثورة معرفية هائلة   فنق النظم الالزمة لتفعيل عمليات إدارة المعرفة:توفير  .3

و مؤسسات ، وتعد الجامعات  ،قطاعات التعليم الحياة بما فيها  جوانبجميع  طالت 

ا هعلي حتم األمر الذي  .بهذه الثورة المعرفية ارتباطاأكثر الجهات التعليم األكاديمي من 

 التي الطريقةب الكبيرللتعامل مع هذا التدفق المعرفي  مل على توفير األساليب الكفيلة الع

ية تنافسو مبادرات  ،المعرفة في اكتساب ميزات من هذه  المثلىاالستفادة من  مكنهات

 يعرف بنظم إدارة لتطبيق ما الحاجة وظهرت المختلفة، و التخصصات مجاالت األعمال 

واسترجاع المعرفة. إن نظام إدارة ، ونشر  ،التقنية الكتساب  تستخدمو التي المعرفة 

تدفق  تبعويهتم ب هو نوع خاص من نظم المعلومات يطبق إلدارة المعرفة الرقمي المعرفة

متاحة لالستخدام عند الحاجة لها  وجعلها هااكتساب تسهيل طرق تنظيمها وو المعرفة 

من تقنيات المعلومات من أجل  ةواسعالرقمية لمجموعة نظم إدارة المعرفة  .وتستخدم 

 .وتطبيق المعرفة،  ونقل ،وتكامل ،اكتساب 
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 جيا و تقنيات تكنولوهي أدوات فنية تقنية تعتمد بشكل كبير على الرقمية نظم إدارة المعرفة  إذا

يعني أنها أدوات ترتبط بعمليات إدارة المعرفة،  وهذا ، محددة بمهامالمعلومات من أجل القيام 

األمر الذي يدعو إلى ضرورة التكامل بين النظم والعمليات من أجل تحقيق األهداف المنشودة 

 إدارة الجامعات الحديثة .من تطبيق إدارة المعرفة في 

ة، )القيم التنظيمية، المعتقدات التنظيمي  الثقافة التنظيمية: مبتفعيل العمل بمفهواًلهتمام  .4

و يئات في الب المهام ألداء  وركائز أساسية،عناصر األعراف التنظيمية، التوقعات التنظيمية( 

، واتجاهاتهم ،وتعكس شعورهم ،توجيه سلوك العاملين ب إذ أنها تهتم  ، منظمات العمل 

داء واالحترام أل،واالهتمام ،وبالتالي تغرس االلتزام ، وواجباتهم  نحو المنظمة ، ومسئولياتهم 

وتساهم في ،نجاز األعمال ا.  وتنشئ أفكار مشتركة بين العاملين  لكيفية العملالعمل في بيئة 

وتعطي  ،ةيالثقافة التنظيم تعزز و. العملوأخالقيات  ، وسياسات، ومبادئ ، التزامهم بالمعايير 

الدافع ألداء االعمال بكفاءة وفاعلية، حيث يتوقع الفرد قيام المنظمة بالتقييم العادل ألدائه مما 

انه معينه وترقيته لمك ،يشعره بالرضا واالستقرار، وبتبني ابداعاته وافكاره ، توضيح حقوقه

تليق بأدائه، وتفعيل نظام المكافآت والحوافز ، وبالمقابل تتوقع المنظمة من األفراد التفاني 

 بالعمل، والوالء، وتحقيق االبداع ،والتميز.  

، خالل توفير األجهزة و المعدات  نم :الرقميتدعم التحول مناسبة بنية تحتية رقمية  .5
اإلنترنت و تفعيل برامج الحماية وأمن المعلومات ، وتوفير ومقومات االتصاالت بشبكة 

الكفاءات والمهارات الالزمة لصيانة الشبكة المحلية للجامعة ،و العمل على  بناء المنصات ،و 

 .المواقع الرقمية الالزمة 

 والكفاءات ،وتتمثل في إعادة تأهيل وتوظيف القدرات التقانة و المهارات الرقمية الذكية : .6

 ةاريو الالزمة لضمان استمرتتقن التعامل مع التطورات التقنية و التكنولوجيا الحديثة  التي

 الرقمية التي تدعمها الجامعة .  ةوسالمة تنفيذ الخطط اإلستراتيجي

: وهي تعتبر حجر األساس للتغير و التطوير إذ أن وبرامج معتمدة مناهج و مقررات متطورة .1

لقيادة الحياة االجتماعية و االقتصادية و الصحية ....إلخ. مخرجاتها هي رأس المال البشري 

على النظم الذكية و البرامج الرقيمة ، لذا على الجامعات أن تعمل على تطوير البرامج  ةالمبني

التي تدعم تدريس ،وتأهيل الطالب في مجال الذكاء االصطناعي ، و األمن السيبراني ، 

 المركبات ذاتية القيادة ، ودعم أبحاث تقنيات النانو، وغيرهومكافحة الجرائم الرقمية ، وتطوير ا
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من متطلبات الثورة الصناعية الرابعة باإلضافة للعمل على تجويد البرامج و المقررات من 

كذلك و خالل التقييم المستمر والحصول على االعتمادات الدولية و متابعة المواصفات العالمية.

لخلق فرص عمل جديدة ،ومنتجات ذات قيمة  وريادة األعمال،اإلبداع ،و االبتكاردعم مفهوم 

 وتدعم مفهوم التنمية المستدامة .

: ينبغي على الجامعة الرقمية الذكية أو التي تدعم التحول الرقمي أن المرافق الرقمية الذكية .2

صة اتتبنى و تتيح االستفادة من مميزات الرقمنة في تقديم خدماتها من خالل توفير التطبيقات الخ

حذف ،و كالتسجيل ،و ال ةبالجامعة التي تتيح للطالب ،و المنسوبين إتمام العمليات الروتيني

اإلضافة ،و استخراج تقارير الدرجات ،و المعدل  ،و التصاريح ،و اإلفادات وما إلى ذلك من 

اب وخدمات روتينية . وتجهيز المباني وتزويدها بالحساسات الرقمية الالزمة لفتح و إغالق األب

ومرافق األمن والسالمة من الحريق، والتنظيف الذاتي لدورات المياه ،و تزيد المعامل بالمعدات 

 الرقمية و الذكية لخدمة التجارب و األبحاث .

: والتي تساعد الجامعة في النهوض بأدائها و برامجها و تطوير  دعم برامج التعاون الدولي .1

أفكارها من خالل التعرف على التجارب العالمية في مجال التحول الرقمي للجامعات العالمية 

الرائدة ،وتجويد منتجاتها بالدخول معها في شراكات علمية وبحثية ، ودعم البرامج التعليمية و 

االبتعاث و التواصل العلمي من قبل منسوبي الجامعة بهدف نقل  البحثية المشتركة ، وتشجيع

 الخبرات و تبادل المعارف في مجال تطبيق النظم الذكية و التحول الرقمي .

إن عملية ترسيخ مفهوم التعلم  :وتشجيع اإلبداع واًلبتكاردعم مفهوم التعلم المستمر  .12

واحدة من   نة أكاديمية ،و إدارييالمستمر لدى منسوبي الجامعات الجديدة من طالب ،و هيئ

األهداف التي ترمى لها عند وضع خططها وبرامجها فالتعليم المستمر هو الرافد المهم في 

تأصيل مبدأ اإلبداع ،و االبتكار ،وتكوين مجتمع معرفي قادر على خلق سوق للعمل قائم على 

داف يتطلب بيئة رقمية تسخير األفكار و الجهود للوصول لحياة مزدهرة ، وتطبيق هذه األه

 لمواكبة التطورات الحاصلة .

هي أن تتجه الجامعة لتحويل و االستفادة تطبيق مفهوم الجامعة الريادية و ذاتية التمويل:  .11

من أبحاثها و الخروج منها باختراعات و ابتكارات اقتصادية ، تساهم في تطوير المجتمع 

ليدية ،وتوفر للجامعة موارد دخل تساهم وإنعاش سوق العمل بفرص و وظائف مختلفة وغير تق

 في خلق موارد تدعم الجامعة ماديا وتساهم في ذاتية تمويلها .
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 : التطبيقي اإلطار : ثالثاا

وى و إدارتها بطريقة معرفية تضمن االستفادة القص،قرار التحول الرقمي وتبني التقنيات الناشئة إن 

ومرافق الجامعات ومؤسسات التعليم الجامعي  لم يعد خياًرا ، بل  ،وبرامج،من الموارد في بيئات 

و الحاجة إلدارتها بطريقة تساهم في  ، أصبح واقعًا فرضه اختراق هذه التقنيات لحياتنا اليومية

دفعها نحو اإلبداع و التطوير ، وتسعى المملكة العربية السعودية لدعم  هذا التحول و التغيير في 

الجدول التالي يوضح وبخطى سديدة ،ورؤية واضحة ،وهمم عالية .‘الجديدة مفاهيم الحضارة 

لثورة تقنيات ا لتوظيف إدارة المعرفة و و الخاصةالمرنة  ويفصل في تحديد المؤشرات المقترحة 
 :   األكاديميالصناعية الرابعة بالجامعات و مؤسسات التعليم 

الخاصة لتوظيف إدارة المعرفة و تقنيات الثورة الصناعية ( المؤشرات المقترحة  المرنة و 1جدول رقم )

 الرابعة بالجامعات و مؤسسات التعليم األكاديمي

 المؤشر  نوع المؤشر  م

صة االمؤشرات الخ 1

 لخطط و اإلستراتيجيات با

توفر الخطط ،و الرؤى ،و اإلستراتيجيات الوطنية التطويرية ،و 
 التنموية .

 .والقيادة المرنة ،وجود االدارة العليا 

والقيم الخاصة بجهة ،واالهداف ،والرسالة ،الرؤية  ضوحووتحديد 

 العمل.

 .والحوكمة الرقيمةإدارة المعرفة  و نظم  مفهومإدارة دعم 

 .الثقافة التنظيميةاالهتمام بتفعيل 

 ، واإلبداع و، وريادة األعمالثقافة االبتكار  دعم خطط وسياسات 

المؤشرات الخاصة  0

 بالعمليات التشغيلية 

حديد وتفصيل إجراءات و ت ،القوانينسن و،التشريعات توفر 
 .العمل 

 عمليات إدارة المعرفة.نظم والنظم الالزمة لتفعيل تبني 

 .بنية تحتية رقمية مناسبة تدعم التحول الرقمي

 .و المهارات الرقمية الذكية،التقانة 

 . الحديثة المطورة بيئات العمل وتجهيز،تهيأت 
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المؤشرات الخاصة  

 بالموارد البشرية

الموارد البشرية المؤهلة للتعامل مع ادارة المعرفة وتجسيد 
 .وظائفها وعملياتها

ات الناشئة و متطلب الموارد البشرية المؤهلة للتعامل مع التقنيات
 الثورة الصناعية الرابعة .

م زالتنظيمية و توفير الحوافز و الدعم الالتفعيل العمل بالثقافة 

 و دقة .لضمان والء العاملين و تحقيق األهداف بفاعلية 

الخاصة المؤشرات     0

 .بالتكنولوجية و التقنية 

 .بنية تحتية رقمية مناسبة تدعم التحول الرقمي 

بالتقنيات ،و األنظمة ،و األجهزة الالزمة  تجهيز بيئات العمل

 للمواكبة مع تطورات التقنيات الناشئة .

 في بيئة العمل. المرافق الرقمية الذكيةتوفير 

المؤشرات الخاصة  4
 المالية 

 

الالزمة لتحقيق األهداف المنوطة بعملية ميزانيات ضمان توفير ال

  الجامعي.التحول الرقمي و الخاصة بمؤسسات التعليم 

االستفادة من مرافق الجامعة في تحقيق التنمية المستدامة و دعم 

 االقتصاد المؤسسي بالجامعة 

دعم البرامج التنفيذية و النوعية و البينية والتي من شأنها تحقيق 

 مستهدفات التنمية المستدامة بالجامعة 

و  الخارجية أقسام الجامعة و البيئةدعم المبادرات التعاونية بين 

راكات الوطنية بين األقسام العلمية و القطاعات الوطنية تشجيع الش

 المختلفة .

المؤشرات الخاصة  5
 العملية التعليمية ب

 

األكاديمية التي تدعم التوجه الوطني نحو التحول توفير البرامج 

  الموجود. رالرقمي إما عن طريق استحداث التخصصات  أو تطوي

حقيق وتوفير سبل تو التعليم الذاتي التعليم المستمر  مفهوم  دعم

 ذلك عن طريق إتاحة برامج  التعليم عن بعد ، و التعليم الرقمي.

المتطورة التي تعكس التوجه توفير الفصول الذكية و المرافق 

 م 0202الرقمي وتبني تحقيق مستهدفات رؤية 

الخاصة المؤشرات  6

 بتجويد التعليم

الدولية لتطوير   اإلقليمية و خبراتالو تجارب المن  االستفادة

 ناشئة.ات الالتي تخدم التحول الرقمي و التقنيمقررات الو ،مناهج ال
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السعي لتحقيق و الحصول على االعتمادات الوطنية و الدولية 

 الخاصة بالبرامج و المقررات التعلمية وكذلك المؤسسية .

و التقييم المستمر لقياس فاعلية البرامج ،المراجعة الدورية 

متابعة أداء الخرجين في سوق العمل و ومخرجاتها عن طريق 

 تقييم البيئة الخارجية ألدائهم و عملهم .

 

 : تالنتائج والتوصيا: رابعاا

 : النتائج.1

  توافر عدد من العوامل و الخاصة ببيئة الجامعات بالمملكة العربية السعودية كالمبادرات

ويسهل عملية تطبيق ،األمر الذي يدعم  م 0202، ورؤية  الوطنية الداعمة للتحول الرقمي

 توفير متطلبات تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بجامعات المملكة العربية السعودية.

 ات و المتالحقة في مجال التقني ، تتمثل مجموعة التهديدات للدراسة في التطورات السريعة

تكاليف ضافة للباإلو متطلبات تطبيق الثورة الصناعية الرابعة في التعليم الجامعي  ، الناشئة

 .المادية الباهظة جراء تطبيق التحول الرقمي في البيئات الجامعية 

  خرجت الدراسة بمجموعة من العناصر المؤثرة لعمليات إدارة المعرفة و متطلبات الثورة

 .لجامعيالصناعية الرابعة في مؤسسات التعليم ا

  للمؤشرات المقترحة المرنة و الخاصة بتوظيف إدارة المعرفة و تقنيات عرضت الدراسة

 .الثورة الصناعية الرابعة بالجامعات و مؤسسات التعليم األكاديمي  

 .التوصيات :2

 ة ظل التطورات التقنيمتابعة الدراسات الخاصة بتطوير التعليم األكاديمي في  ضرورة

 .الرابعةللثورة الصناعية 

 ر عنه يثمعيل المشاركة المجتمعية بين البيئة الجامعية وسوق العمل األمر الذي أهمية تف

 . البرامج األكاديمية خرجي و اإلبداع من ،  االبتكار شجيعتتحقيق االستدامة المالية و 
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