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ملدص:
سعت الدراسة الراىنة الى تقديـ رؤية مقترحة لتحكيؿ الجامعات المصرية الى
جامعات ذكية في ضكء مبادرة التحكؿ الرقمي لمجامعات كذلؾ مف خالؿ استعراض مفيكـ
استعرض متطمبات تحقيؽ التحكؿ الرقمي لمجامعات
ا
الجامعات الذكية كخصائصيا كمتطمباتيا ك
المصرية كتحديد متطمبات تحكيؿ الجامعات المصرية الحككمية الي جامعات ذكية في ضكء
مبادرة التحكؿ الرقمي ليا مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس ببعض الجامعات المصرية.
استعانت الدراسة لتحقيؽ اىدافيا بإجراءات المنيج الكصفي ،مستخدمة االستبانة
التي تـ اعدادىا كتقنينيا كتطبيقيا عمى عينة مف أعضاء ىيئة التدريس ببعض الجامعات
المصرية ،لمتعرؼ عمى أىـ متطمبات تحكيؿ الجامعات المصرية الحككمية الي جامعات ذكية
مف كجية نظرىـ ،حيث ت مثمت عينة الدراسة الحالية في أعضاء ىيئة التدريس ببعض
الجامعات المصرية الحككمية ،كىي( :المنكفية – القاىرة – سكىاج ) ،كالتي بمغت ()275
عضك ىيئة تدريس ،تـ اختيارىا بطريقة عشكائية بكاقع تمثيؿ ( )%2مف المجتمع األصمي
ألعضاء ىيئة التدريس كالبالغ ( )00899عضكا في العاـ الجامعي ( )5151/5109ـ ،كقد
بمغ عدد االستبيانات الصالحة لمتفريغ كالتحميؿ اإلحصائي (.)592
كتكصمت الدراسة الى أف متطمبات تحكيؿ الجامعات المصرية الحككمية الي جامعات ذكية
 ،تتمثؿ في  ،رؤية رقمية -بنية تحتية ذكية – عناصر بشرية ذكية -بيئة تعميمية تعممية
ذكية-إدارة ذكية  ،كقدمت الدراسة رؤية مقترحة لتحكيؿ الجامعات المصرية الحككمية الي
جامعات ذكية في ضكء مبادرة التحكؿ الرقمي ليا  ،متضمنة منطمقاتيا كابعادىا كمككناتيا
كآليات تنفيذىا .
الكممات المفتاحية:
الجامعة الذكية– مبادرة التحكؿ الرقمي – متطمبات الجامعات الذكية.
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"A proposed vision for transforming Egyptian public universities into
smart universities in light of the universities' digital transformation
initiative"
Abstract:
The current study sought to present a proposed vision for converting
Egyptian universities into smart universities in the light of the digital
transformation initiative for universities through reviewing the concept of
smart universities and their characteristics and requirements and reviewed the
requirements for achieving the digital transformation initiative for Egyptian
universities and defining the requirements for converting Egyptian public
universities to smart universities in the light of the digital transformation
initiative It is from the viewpoint of faculty members in some Egyptian
universities.
The study used to achieve its goals through the descriptive approach
procedures, using the questionnaire that was prepared and codified and applied
to a sample of faculty members in some Egyptian universities, to identify the
most important requirements for converting Egyptian public universities to
smart universities from their point of view, where the current study sample was
represented in faculty members with some The Egyptian public universities,
which are: (Menoufia - Cairo - Sohag), which amounted to (372) faculty
members, by representing (3%) of the original community of faculty members
and (11899) members in the academic year (2019/2020), The sample was
chosen in a random way, and the number was only Statistical data for discharge
and statistical analysis (296).
The study concluded that the requirements for converting Egyptian
public universities into smart universities are represented in digital vision smart infrastructure - smart human elements - smart learning educational
environment - smart management, and the study presented a proposed vision to
convert Egyptian public universities into smart universities in the light of the
transformation initiative Digital, including its premises, dimensions and
components, mechanisms and procedures for its implementation.

Key wards:
Smart University - Digital Transformation Initiative - Requirements for Smart
Universities)
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أّال :اإلطاز العاو للدزاض٘
مكدم٘:
شيد العصر الحالي ثكرة تقنية تكنكلكجية في شتى المجاالت المختمفة أطمقت عمييا
الثكرة الذكية  ،فقد أصبح مصطمح الذكاء سمة لمعظـ المرافؽ كاألنظمة التي نستخدميا ،مما
أطمؽ عميو بالعصر الذكي لما أحدثو مف إنجازات كبيرة متمثمة في الرقمنة كشبكة اإلنترنت
كالقدرة عمى تخزيف المعمكمات غير المحدكدة لمكصكؿ إلى المعرفة ،كىذه اإلنجازات فتحت
اليكـ األبكاب أماـ احتماالت ال محدكدة مف خالؿ االختراقات الكبيرة لمتكنكلكجيا في مجاالت
الركبكتات كانترنت األشياء كالمركبات ذاتية القيادة كالطباعة ثالثية األبعاد كالتكنكلكجيا

الحيكية كغيرىا مف تقنيات الثكرة الصناعية الرابعة ، 0كؿ ذلؾ دعا إلى ضركرة التحكيؿ
الرقمي الذكى لممؤسسات التعميمية لمكاكبة نتائج كتطبيقات ىذا العصر.
كانطالقا مف أف التعميـ الجامعي لو دكر حاسـ في تطكير كتقدـ المجتمع ،لككنو أىـ
عامؿ مف عكامؿ النجاح فيك البكابة الرئيسة لدخكؿ المجتمع ىذا العصر كمكاكبتو كالتمكيف
فيو ،حيث ُيسيـ مف خالؿ مؤسساتو في ارتقاء اإلنساف بفكره كقيمو كمياراتو ليصبح مكردان
بشريان مبدعان ،كمفك ارن ،كمنتجان لخدمة المجتمع كاالرتقاء بو حضاريان كىك ما تطمب ضركرة
تطكيره بصفة مستمرة فى ظؿ ما يشيده المجتمع مف تحكالت تكنكلكجية كرقمية.

فقد أشارت دراسة عثماف ( )5118إلى أنو خالؿ العقديف القادميف تستعد البشرية
لمتحكؿ نحك العصر الرقمي ،الذم ستؤدم فيو أجيزة الحاسب كشبكاتو المتطكرة دك ارن ميمان،

لما ستحدثو التقنيات كتكنكلكجيا االتصاالت مف تغيرات جذرية في نظـ الحياة بشكؿ عاـ ،فقد

تختفي ميف كصناعات بكامميا كستحؿ بدال عنيا ميف كصناعات جديدة ،كبذلؾ سيتأثر قطاع

1

هٍ اٌزغُّخ اٌزٍ أطٍمهب إٌّزذي االلزصبدٌ اٌؼبٌٍّ فٍ دافىط ،عىَغشا ،فٍ ػبَ  ، َ6102ػًٍ اٌسٍمخ

األخُشح ِٓ عٍغٍخ اٌثىساد اٌصٕبػُخ ،اٌزٍ هٍ لُذ االٔطالق زبٌُبً ،وهً رشُش ٌـ "ػٍُّخ اٌذِح ثُٓ اٌؼٍىَ
اٌفُضَبئُخ أو اٌّبدَخ ثبألٔظّخ اٌشلُّخ واٌجُىٌىخُخ فٍ ػٍُّبد اٌزصُٕغ ػجش آالد َزُ اٌزسىُ فُهب اٌىزشؤُب
وآالد روُخ ِزصٍخ ثبالٔزشٔذ ِثً أزشٔذ األشُبء واٌطجبػخ ثالثُخ األثؼبد واٌزوبء االصطٕبػٍ واٌشوثىربد
وغُشهب فٍ شىً رطجُمبد رذخٍذ فٍ وبفخ ِدبالد اٌسُبح واٌؼًّ"( .اٌذهشبْ)7 ، 6161 ،
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التعميـ بتمؾ التغيرات كيتـ التحكؿ تدريجيان مف التعميـ التقميدم إلى التعميـ الرقمي إلعداد

الطالب بما يتناسب مع سمات العصر الذكي سريع التغير.

كبذلؾ فرض التحكؿ الرقمي عددان مف التحديات عمى المؤسسات التعميمية كبخاصة

مؤسسات التعميـ الجامعي ،مف أىميا التكظيؼ المكثؼ لتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت
لمتحكؿ مف استيالؾ المعرفة إلى إنتاجيا (العكيني.)2 ،5102 ،
فيتطمب التحكؿ الرقمي في سبيؿ تعميـ جيد كتربية ناضجة ،آليات كطرؽ لمتعمـ
حديثة تتكاءـ مع متغيرات العصر ،كاقامة عالقات شراكة عمى المستكل المحمي كالعالمي،
كاالعتماد عمى التعمـ النشط كالتعمـ التعاكني كالعمؿ بركح الفريؽ ،كاستخداـ التكنكلكجيا بشكؿ
مكثؼ في جميع عمميات الجامعة كأنظمتيا ،كبناء إنساف قادر عمى العيش في مجتمع
المعرفة كمكاجية التحديات المتسارعة كالمتنكعة( .الصغير)02 ،5112 ،
تزيد االىتماـ بالتحكؿ الرقمي لمجامعات في اآلكنة األخيرة عمى مستكل
كمف ىنا ا
دكؿ العالـ مف خالؿ إحالؿ معظـ كظائؼ الخدمات كالتكنكلكجيا المتقدمة محؿ الخدمات
التقميدية الركتينية كالكظائؼ ذات الميارات المتدنية بالجامعة ،كاحالؿ التكنكلكجيا في جميع
المستكيات التنظيمية بالجامعة كفي كافة أنشطتيا كخدماتيا المتنكعة( .عمى،5102 ،
.)255
كفي إطار ىذا التكجو نحك التحكؿ الرقمي لمجامعات قاـ المجس األعمى لمجامعات
بكضع خطة شاممة لتدريب كتأىيؿ المجتمع الجامعي بكؿ فئاتو عمى برامج التحكؿ الرقمي،
لممساىمة في قيادة الجامعة بأنظمة الرقمنة الذكية عف طريؽ تقديـ أفضؿ الحمكؿ لمتقنية
المتكاممة في المجاالت األكاديمية كالبحثية كاإلدارية ،كتدريب المجتمع الجامعي بكؿ فئاتو مف
طالب كطالب دراسات عميا كمكظفيف كأعضاء ىيئة التدريس عمى برامج التحكؿ الرقمي،
كمنحيـ شيادة أساسيات التحكؿ الرقمي ،كذلؾ بعد اجتياز البرنامج التدريبي المككف مف 05
كحدة (كحدتاف تغطياف ميارات التكاصؿ كالعرض كالتفاكض 01 ،كحدات تغطى ميارات
التحكؿ الرقمي ،كىي تستغرؽ  021ساعة تدريبية لمدة  2أسابيع ،كالشيادة تمنحيا كزارة
التعميـ العالي كالبحث العممي ( استراتيجية كزارة التعميـ العالي كالبحث العممي ، 5108 ،
)89
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كبذلؾ أصبحت الجامعات مطالبة اليكـ أكثر مف أم كقت مضى بمكاجية التحديات
التي استجدت في ىذا العصر ،كلكي تقكـ بيذا الدكر فيي بحاجة إلى تصحيح مسار التعميـ
الجامعي ،بحيث تتحكؿ الجامعات التقميدية إلى جامعات أكثر تفاعال كحيكية كفقا لحاجات
العصر ،كمف أحدث ىذه التحكالت التي تسعى الجامعات لمتحكؿ نحكىا ىي الجامعات الذكية.
تطكر طبيعيا كمنطقيا لمتعميـ اإل لكتركني كما رافقو مف
ا
حيث تعد الجامعات الذكية
انطالقة كاسعة في مجاؿ الحكسبة السحابية مفتكحة المصدر كالمنصات التعميمية التي
أصبحت كاحدة مف أىـ ركائز التعميـ الحديث في الجامعات األجنبية كالعربية( .جكاد  ،عبكدم
،محمكد.)028 ،5108 ،
كما تعتبر الجامعة الذكية جامعة متكاممة تحتكم عمى البنية التحتية التقنية في
جميع قطاعات الجامعة ،كتزكيد القاعات الدراسية بالتقنيات الالزمة ،كتدريب أعضاء ىيئة
التدريس عمى تمؾ التقنيات ،باإلضافة إلى بناء بكابة لمتعميـ اإل لكتركني( .الخماش،5102 ،
)95
كتيدؼ الجامعة الذكية إلى جعؿ العممية التعممية أكثر حيكية كفعالية ،كتحكؿ
الطالب مف مستيمؾ لممعرفة إلى منتج ليا كالتحكؿ بالمجتمع بأكممو إلى مجتمع معرفي.
(بكرك)5 ،5107 ،
كتتميز الجامعات الذكية بعدة خصائص تميزىا عف الجامعات التقميدية؛ في أنيا
تكيفية ،مرنة ،تنبؤية ،متفاعمة كحيكية لتمبي احتياجات األفراد كيمكف الكصكؿ ليا في أم
كقت كبأم مكاف(coccoli et al,2014,1003) .
كأشارت دراسة (الرميدم كطمحي  )5108،أف التحكؿ مف الجامعات التقميدية إلى
الجامعات الذكية يتطمب عددا مف المتطمبات مثؿ تكافر رأس الماؿ البشرم المتميز ،المباني
الذكية ،اإلدارة الذكية ،البيئة التعميمية الذكية ،شبكة المعمكمات كالمعارؼ.
كباالطالع عمى الدراسات السابقة المتعمقة بمكضكع الجامعة الذكية اتضح أف العديد
مف الدراسات أكدت عمى أىمية التحكؿ نحك الجامعات الذكية كضركرة تطكير نظـ التعميـ
كالتقنيات منيا دراسة (الخماش( ،)5102 ،العكيني ( ،)5102 ،بكرك( ،) 5107 ،الرميدم
كطمحى،

،)5108

كككمي

كآخركف

(al,2014
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( )Trybulska,2018حيث أكدكا عمى ضركرة تطكير التعميـ العالي كأنظمتو كتحكيميا
لجامعات ذكية لمكاجية التغيرات اليائمة التي تمر بيا المجتمعات.
في حيف أشارت العديد مف الدراسات أف التعميـ الجامعي في مصر يعاني مف العديد
مف المشكالت لمتحكؿ الرقمي ،حيث أكدت دراسة (عمى )5100 ،أف الشبكات الداخمية ببعض
الجامعات تحتاج إلى تطكير كال يكجد ربط شبكي مناسب بيف الجامعات ،قمة االىتماـ بالككادر
البشرية كتدريبيا عمى تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت داخؿ الجامعات ،افتقاد الرؤية
االستراتيجية عمى مستكل الجامعة كما أنيا تفتقد لكجكد معايير كاضحة كمكحدة لضبط جكدة
المقررات اإللكتركنية.
كما تؤكد أحد التقارير عمى ضعؼ التمكيؿ ،كضعؼ نسبة اإلنفاؽ المخصصة لمبحث
العممي مما كاف لو أثر سمبي عمى إنتاج االبتكار ،كاالعتماد عمى الحفظ كالتمقيف ،زيادة
الفجكة بيف مخرجات التعميـ الجامعي كمتطمبات سكؽ العمؿ مما نجـ عف ذلؾ زيادة معدؿ
البطالة ،ضعؼ االلتزاـ بتطكير المناىج كالمقررات التعميمية كالرقابة عمييا ،نقص المكارد
التكنكلكجية ،كعدـ االستفادة مف مخرجات البحث العممي في مكاجية التحديات األساسية
بالمجتمع (كزارة التخطيط كالمتابعة كاإلصالح اإلدارم ،5102 ،ص ص . )025 ،95 ،22
كأكدت أيضان دراسة (عبد اليادم )5101 ،أف كاقع الجامعة المصرية لمتعميـ

اإل لكتركني يشير إلى ككنيا تجربة غير مكتممة لمتعميـ الجامعي االفتراضي كذلؾ ألنيا بدأت
ب داية غير قكية لـ تصؿ إلى مستكل الجامعات االفتراضية العربية كاألجنبية ،كذلؾ لما تقابمو
مف صعكبات تتمثؿ أىميا في نقص الكعي بالرؤية الصحيحة عف التعميـ االفتراضي كبرامجو
كمميزاتو ،ككذلؾ نقص التمكيؿ الالزـ لعمؿ الجامعة االفتراضية العربية كاألجنبية ،كذلؾ لما
تقابمو مف صعكبات تتمثؿ أىميا في نقص الكعي بالرؤية الصحيحة عف التعميـ االفتراضي
كبرامجو كمميزاتو ،ككذلؾ نقص التمكيؿ الالزـ لعمؿ الجامعة االفتراضية كتشغيميا ،باإلضافة
إلى قمة تكافر أعضاء ىيئة التدريس المتخصصيف في مجاؿ تخطيط كتصميـ المقررات
اإللكتركنية ،مما يجعؿ التعميـ الجامعي المصرم بشكمو التقميدم غير قادر عمى االستجابة
لمتحديات المتزايدة ،مما يكجب أىمية مراجعة كتقكيـ سياساتو كأىدافو كفمسفتو كتنظيماتو
كتطكيره لمكاكبة متطمبات سكؽ العمؿ المستقبمية.
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كىذا ما دفع مصر إلى كضع رؤية لتطكير التعميـ العالي كمف أىدافيا :تحسيف جكدة
النظاـ التعميمي بما يتكافؽ مع النظـ العالمية -كتحسيف تنافسية مخرجات التعميـ مف خالؿ
تخريج طالب قادريف عمى إنشاء فرص عمؿ لتحقيؽ التنمية االقتصادية المستدامة القائمة
عمى المعرفة كاالبتكار( .استراتيجية كزارة التعميـ العالي كالبحث العممي)91 ،5108 ،
كما أعمنت كزارة االتصاالت عف إطالؽ برنامج لرقمنة التعميـ في المرحمة الجامعية،
ييدؼ إلى تحكيؿ الجامعات المصرية إلى جامعات ذكية لتخريج ككادر بشرية مؤىمة كمكاكبة
لمتطكرات العالمية  ،مف خالؿ تعاكف الكزارة مع الشركة المصرية لالتصاالت في تحسيف
البنية التحتية لمجامعات ،كانشاء شبكة مكحدة لربط الجامعات بعضيا ببعض ،مع زيادة
سرعات اإلنترنت المقدمة لمجامعات ،كذلؾ بيدؼ إتاحة الخدمات التعميمية الرقمية لمطالب،
كالدفع اإللكتركني لمرسكـ ،كانشاء منصات رقمية يتكافر عمييا المكاد الدراسية ،كميكنة أعماؿ
االمتحانات بإتاحة االختبارات اإللكتركنية (.كزارة االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات . )5151،
كبناء عمى ما سبؽ يتضح الحاجة الماسة لضركرة تغيير النمكذج الحالي لمجامعات
إلى جامعات حديثة ذكية تكاكب تطكرات كتغيرات العصر ،لتستطيع الدكلة أف تنيض كتتقدـ
في ظؿ التغيرات كالتحديات التي تكاجو القرف الكاحد كالعشريف.
كمف ىنا اتضحت الحاجة الى إجراء تمؾ الدراسة الحالية لما يمكف اف يككف ليا مف
دكر فعاؿ في تطكير التعميـ الجامعي المصرم كتحسيف العممية التعميمية لمكاكبة احتياجات
العصر الذكي كمتطمبات التحكؿ الرقمي مف خالؿ تقديميا لتمؾ الرؤية المقترحة.

مشهل٘ الدزاض٘:
تتمثؿ مشكمة الدراسة استنادا لما أكدتو العديد مف الدراسات كالتقارير إلى أف التعميـ
الجامعي في مصر في الكقت الراىف يعاني مف العديد مف اكجو القصكر كالمشكالت ،كالتي
منيا ضعؼ انسجاـ بعض برامج الجامعات مع متطمبات سكؽ العمؿ ،ككذلؾ تراجع جكدة
المخرجات التعميمية ،ضعؼ انتشار ثقافة التعميـ اإل لكتركني كالتعامؿ مع تكنكلكجيا المعمكمات
كاالتصاالت كاإليماف بأىميتو في شتى مجاالت العمؿ الجامعي ،كتخكؼ العديد مف أعضاء
ىيئة التدريس مف الخكؼ في ىذه التجربة الجديدة فضالن عف ضعؼ التمكيؿ كاإلنفاؽ عمى

البحث العممي كضعؼ الدعـ المالي كالمعنكم المقدـ ألعضاء ىيئة التدريس المشاركيف في
تحكيؿ مقرراتيـ بشكؿ إلكتركني.
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لذلؾ قد خطت مصر خطكات نحك تطكير الجامعات كتحسينيا كالسعي نحك بناء
ككادر متميزة بالجامعات مف خالؿ كضع آليات جديدة الختيار الييئة المعاكنة كتطكير
منظكمة تدريبيـ ،ككضع نظاـ لزيادة أعداد المنح كالبعثات الخارجية ،كاعادة ىيكمة النظاـ
الحالي لمترقيات كتحسيف الجكدة بمؤسسات التعميـ العالي ،كتدكيؿ الجامعات المصرية (كزارة
التخطيط كالمتابعة كاإلصالح اإلدارم.)022 ،5102 ،
كبذلؾ تعد تمؾ اآلليات الجديدة التي تسعى إلييا رؤية مصر  5121ىي داعمة
لمجامعات الذكية التي تفرض تحكؿ الجامعات المصرية الحككمية إلى نمكذج متكامؿ لو القدرة
عمى تمبية متطمبات التحكؿ الرقمي ،مما دعا الباحثاف إلى السعي نحك كضع رؤية مقترحة
لتحكيؿ الجامعات المصرية الحككمية إلى جامعات ذكية في ضكء مبادرة التحكؿ الرقمي.
كفي ضكء ما سبؽ تتحدد مشكمة الدراسة في محاكلتيا اإلجابة عمى األسئمة التالية:
 -0ما المقصكد بالتحكؿ الرقمي كخصائصو كفكائده كأىـ متطمبات تحقيقو في التعميـ
الجامعي؟
 -5ما المقصكد بالجامعة الذكية كخصائصيا كفكائدىا كمقكماتيا؟
 -2ما متطمبات تحكؿ الجامعات المصرية الحككمية نحك الجامعات الذكية مف كجية نظر
أعضاء ىيئة التدريس ببعض الجامعات المصرية الحككمية؟
-5

ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة احصائية بيف متكسطات درجات افراد العينة مف اعضاء
ىيئة التدريس حكؿ متطمبات تحكؿ الجامعات المصرية الحككمية نحك الجامعات الذكية
تبعا لمتغيرات الجنس كنكع الكمية كالرتبة االكاديمية كسنكات الخبرة ؟

 -2ما مالمح الرؤية المقترحة لالنتقاؿ بالجامعات المصرية الحككمية إلى جامعات ذكية في
ضكء مبادرة التحكؿ الرقمي ليا؟
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أٍداف الدزاض٘:
تيدؼ الدراسة

الحالية الى تقديـ رؤية مقترحة لتحكيؿ الجامعات المصرية الى

جامعات ذكية في ضكء مبادرة التحكؿ الرقمي لمجامعات كذلؾ مف خالؿ استعراض مفيكـ
الجامعات الذكية كخصائصيا كمتطمباتيا كاستعرض متطمبات تحقيؽ مبادرة التحكؿ الرقمى
لمجامعات المصرية

ككذلؾ تحديد

متطمبات تحكيؿ الجامعات المصرية الحككمية الي

جامعات ذكية في ضكء مبادرة التحكؿ الرقمي ليا مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس
ببعض الجامعات المصرية.

أٍنٔ٘ الدزاض٘:
تستمد الدراسة الحالية أىميتيا مف النقاط التالية :
 -0تناكؿ الدراسة الحالية لمكضكع التحكؿ الرقمي الذم يعد مف القضايا الميمة كالممحة
التي تفرض نفسيا بقكة عمى الجامعات لضماف بقائيا كمسايرتيا لممتغيرات المتزايدة.
 -5مسايرة التطكر اليائؿ في مجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت ،كالتكجيات العالمية
نحك بناء الجامعات الذكية.
 -2قد تفيد تمؾ الدراسة أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات المصرية في تطكير أنفسيـ
كمياراتيـ التكنكلكجية كالمعرفية.
 -5قد تفيد المسؤكليف كصانعي القرار في الجامعات المصرية في مجاؿ تطكير أنظمة
التعميـ الجامعي كالنيكض بو بما يتكافؽ مع متطمبات التحكؿ الرقمي.
 -2قد تسيـ في تكجيو نظر القائميف عمى منظكمة التعميـ الجامعي نحك آلية انتقاؿ
الجامعات المصرية إلى جامعات ذكية في ضكء مبادرة التحكؿ الرقمي.

ميَج الدزاض٘ ّأداتَا:
اعتمدت الدراسة الحالية عمى المنيج الكصفي لتحديد كتحميؿ اإلطار المفاىيمي
لمتحكؿ الرقمي كالمالمح الرئيسية لمجامعات الذكية كأىـ االتجاىات القكمية كالعربية كالعالمية
لمجامعات نحك التحكؿ الرقمي الذكي ،كمتطمبات تحكؿ الجامعات المصرية الحككمية نحك
جامعات ذكية ،كذلؾ لكضع رؤية مقترحة لالنتقاؿ بالجامعات المصرية الحككمية إلى جامعات
ذكية في ضكء مبادرة التحكؿ الرقمي ليا.
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كما أف الدراسة اعتمدت عمى أحد أدكات المنيج الكصفي كىك االستبياف لمتعرؼ عمى
آراء عينة مف أ عضاء ىيئة التدريس حكؿ متطمبات تحكيؿ الجامعات المصرية الحككمية إلى
جامعات ذكية ،حيث تـ إعدادىا كتقنينيا كتطبيقيا عمى عينة مف أعضاء ىيئة التدريس
بثالث جامعات مصرية حككمية.

دلتنع الدزاض٘ ّالعٔي٘:
تألؼ مجتمع الدراسة مف أعضاء ىيئة التدريس ببعض الجامعات المصرية الحككمية
كىي ( جامعة المنكفية – جامعة القاىرة – جامعة سكىاج) كتـ اشتقاؽ عينة عشكائية مف
أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات الثالث بكاقع تمثيؿ  %2مف المجتمع األصمي لمتعرؼ عمي
أراءىـ حكؿ متطمبات تحكيؿ الجامعات المصرية الحككمية الي جامعات ذكية في ضكء مبادرة
اتحكؿ الرقمي ليا .

حدّد الدزاض٘:
اقتصرت الدراسة في حدىا المكضكعي عمى متطمبات تحكؿ الجامعات المصرية إلى
جامعة ذكية كالمتمثمة في خمسة مجاالت (رؤية تتفؽ كمبادرة التحكؿ الرقمي ،البنية التحتية
مف أبنية كتقنيات ذكية ،عناصر بشرية ذكية كمكىكبة مف أعضاء ىيئة تدريس كطالب
كعامميف ،إدارة ذكية ،بيئة تعميمية تعممية ذكية مف مقررات كطرؽ تدريس كأساليب تكاصؿ
كتقكيـ) باعتبارىا مف أىـ المقكمات الالزمة ليذا التحكؿ.
كاقتصرت في حدكدىا المكانية عمى ثالث جامعات مصرية ىي جامعات القاىرة،
المنكفية ،كسكىاج ،باعتبارىا تمثؿ كؿ الجامعات المصرية في أقاليميا المختمفة ،كاقتصرت
في حدكدىا البشرية عمى عينة ممثمة مف أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات الثالث ،أما
الحدكد الزمانية فقد تـ تطبيؽ أداة الدراسة في الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي
.5151/5109
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مصطلخات الدزاض٘:
تـ استعراض المفاىيـ المختمفة لمدراسة الحالية في إطارىا النظرم ،كفيما يمي عرض

لمتعريفات اإلجرائية:

التخْل السقنٕ للجامع٘University Digital Transformation :
يعرؼ التحكؿ الرقمي في الدراسة الحالية إجرائيان بأنو "عممية انتقاؿ الجامعات

التقميدية إلى جامعات رقمية مف خالؿ االستخداـ المكثؼ لتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت
داخؿ الجامعة ،كاستبداؿ العناصر كالعمميات المادية بأخرل افتراضية كتقديـ كافة خدماتيا
بصكرة إلكتركنية لزيادة قدرتيا عمى االستجابة لممتغيرات الخارجية المعاصرة".
-

مبادزٗ التخْل السقنٕ للجامعاتUniversity Digital Transformation Initiative :
مبادرة أطمقتيا كزارة التعميـ العالي في مصر كأعمنت مف خالليا عف مسابقة ألفضؿ

جامعة في مجاؿ التحكؿ الرقمي بيف الجامعات المصرية ،كاستراتيجية كطريقة يتـ مف خالليا
كضع استراتيجية كطريقة عمؿ يتـ مف خالليا االستخداـ المكثؼ لتكنكلكجيا المعمكمات
كاالتصاالت داخؿ الجامعة ،كاستبداؿ العناصر كالعمميات المادية بأخرل افتراضية كتقديـ كافة
خدماتيا بصكرة الكتركنية لزيادة قدرتيا عمى االستجابة لممتغيرات الخارجية المعاصرة،
كاالستثمار في األفكار التقنية لزيادة الكفاءة كتحسيف األداء كزيادة العكائد المالية مف خالؿ
تكفير قنكات جديدة مف العائدات تزيد مف قيمة مخرجاتيا.
-

اجلامع٘ الرنٔ٘Smart University :
تعرؼ الجامعة الذكية في الدراسة الحالية إجرائيان بأنيا "مؤسسة تعميمية ذات كفاءة

كفعالية عالية ،تستخدـ التقنيات الذكية في البنية التحتية ألنظمتيا مف أجيزة ذكية كتعميـ
ذكي كبرمجيات ذكية كمناىج ذكية كادارة ذكية مف خالؿ استخداـ التكنكلكجيا كشبكة اإلنترنت
في كافة عممياتيا ،كذلؾ لتكفير بيئة تعميمية تفاعمية كمتغيرة باستمرار ،كرفع مستكل العممية
التعميمية ،كتخريج جيؿ قادر عمى مكاكبة العصر الذكي كالمساىمة بشكؿ فعاؿ في بناء
مجتمع المعرفة".
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الدزاضات الطابك٘:
بعد االطالع عمى الدراسات كالبحكث التي تناكلت التحكؿ الرقمي كالجامعة الذكية
سيتـ عرض تمؾ الدراسات كفؽ محكريف رئيسيف ىما :المحكر األكؿ كيتضمف دراسات تناكلت
التحكؿ الرقمي لمجامعات ،كالمحكر الثاني كيتضمف دراسات تناكلت الجامعة الذكية ،كفيما
يمي يمكف عرض ذلؾ تفصيال كاآلتي:

احملْز األّل :تياّل الدزاضات املتعلك٘ بالتخْل السقنٕ مً بٔيَا:
دراسة "يميكاف" ( )ulukan,2005كالتي ىدفت إلى التعرؼ عمى دكر كؿ مف
العكلمة كتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت في تحكيؿ مؤسسات التعميـ العالي إلى الصكرة
الرقمية ،باإلضافة إلى فيـ كاستنتاج الدكر الميـ لكؿ مف القيادات األكاديمية كاإلدارية في
تطكير الجامعات ،كاستخدمت المنيج الكصفي ،كتكصمت إلى أف التحكؿ الرقمي يؤىؿ
الجامعات إلى التكاجد في بيئة تنافسية شرسة مف خالؿ ممارسة األنشطة الجديدة كالمبتكرة،
كأف دكر القيادات الجامعية في ظؿ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت يتمركز حكؿ ثالثة أدكار
رئيسية؛ ىي الدكر المرتبط بتنمية العالقات الشخصية ،الدكر المرتبط بصنع الق اررات ،كالدكر
المعمكماتي.
كىدفت دراسة باكمي ( )Buckley,2003إلى التعرؼ عمى أىـ التغيرات
كالتحديات التي فُرضت نتيجة لمتحكؿ الرقمي ،كمدل تأثيرىا عمى العالقات بيف األفراد
كالتفاعالت بينيـ كعمى شكؿ المعمكمات ،كاعتمدت عمى المنيج الكصفي ،كمف أىـ نتائجيا

أف التحكؿ الرقمي بالمنظمات يتطمب إدخاؿ تكنكلكجيا معمكمات حديثة كباإلضافة إلى ضركرة
إحداث تغيرات في القكانيف كالمكائح المعمكؿ بيا ،كاليياكؿ التنظيمية كالممارسات اإلدارية.
كما اىتمت دراسة (عمى )5100 ،بقضية التحكؿ الرقمي لمجامعات حيث ىدفت إلى
التعرؼ عمى متطمبات التحكؿ الرقمي بالجامعات المعاصرة كاالستفادة مف ذلؾ في اقتراح
مجمكعة مف اآلليات لتنفيذ التحكؿ الرقمي لمجامعات ،كاعتمدت عمى المنيج الكصفي،
كتكصمت إلى مجمكعة مف اآلليات المقترحة لتنفيذ التحكؿ الرقمي لمجامعات المصرية.
كما أكدت دراسة (عمى )5102 ،عمى أىمية التحكؿ الرقمي لمجامعات المصرية
حيث ىدفت إلى التعرؼ عمى منظكر األدبيات لمتحكؿ الرقمي بالجامعات كاالستفادة مف ذلؾ
في تطكير جيكد التحكؿ الرقمي بالجامعات المصرية ،كاعتمدت عمى المنيج الكصفي
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التحميمي لتحميؿ كاقع جيكد التحكؿ الرقمي بالجامعات المصرية ،كتكصمت إلى مجمكعة مف
المقترحات لتطكير جيكد التحكؿ الرقمي بالجامعات المصرية.
كاىتمت دراسة (ياسيف )5102 ،بالتعرؼ عمى متطمبات التحكؿ الرقمي لمؤسسات
المعمكمات العربية ،كالتعرؼ عمى األجيزة كالبرمجيات الراىنة المستخدمة في عممية التحكؿ
الرقمي ،اعتمدت الدراسة عمى المنيج الكصفي ،كتكصمت إلى أنو ينبغي تكفير مجمكعة مف
التجييزات كالتقنيات العالمية بالمؤسسات مف أجيزة حاسبات آللية كماسحات ضكئية كعدد
مف برمجيات األجيزة ،كما ينبغي كضع استراتيجية إلثراء المحتكل الرقمي كالتغمب عمى
الفجكة الرقمية الكبيرة كالنقص الممحكظ فيو.
ك استيدفت دراسة ستاند كيؿ كلييماف ( )Stand kuhl & lehmann,2017إلى
التعرؼ عمى التحكؿ الرقمي مف منظكر مؤسسات التعميـ العالي كالكشؼ عف مسارات
التحكالت العامة كتنفيذىا ،كاعتمدت عمى المنيج الكصفي لدراسة حالة عمى جامعة ركستكؾ،
كتكصمت إلى خطكات التحكؿ الرقمي عبر الجامعة ،كما تكصمت إلى أف نجاح عممية التحكؿ
الرقمي لمجامعات ال يتكقؼ عمى مدل فعالية عممية التحكؿ نفسيا كانما يتطمب جدراف
محكرية مف قبؿ أعضاء اإلدارة العميا كالكسطى كالتنفيذية بالجامعة.
كركزت دراسة أكباد ( )Obaid,2019عمى بناء القدرات الرقمية في جميع أنحاء
الجامعة سكاء في التعمـ أك التدريس أك البحث أك الخدمات اإلدارية كرد فعؿ لمتحكؿ اليائؿ
نحك استخداـ التكنكلكجيا الحديثة ،كاعتمدت عمى المنيج الكصفي لدراسة حالة عمى جامعة
يكنيس از  ،UNISZAكتكصمت إلى افتقار الجامعة إلى المعرفة الرقمية بيف األكاديمييف
كالطالب كالمكظفيف ،كأف الجامعة ال تجيز نفسيا لمتكيؼ مع ىذا العصر الرقمي الجديد.
كما ركزت دراسة (الزيف )5102 ،عمى أىمية التحكؿ إلى التعمـ الرقمي حيث ىدفت
إلى التعرؼ عمى فكائد التعمـ الرقمي كالعقبات التي تحكؿ دكف تحقيؽ نجاحو ،كاعتمدت عمى
المنيج الكصفي ،كتكصمت إلى أف ىذا الشكؿ التعميمي سكؼ يزدىر في المستقبؿ ،نظ ارن لما
يكفره مف تقميص لمجيكد كما يسيمو لمطالب كالمعمـ مف حيث المتعة كالفائدة،

كتناكلت دراسة (اإلقبالي )5109 ،أىمية التحكؿ الى التعمـ الرقمي حيث ىدفت إلى
التعرؼ عمى المتطمبات الضركرية ككانت مف نتائجيا أف كمية التربية بما تممكو مف خبراء
تربكييف يقع عمييا عاتؽ إعداد كتنظيـ منيجيات كغايات كبرامج التعمـ الرقمي ،أل نيـ أكثر
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خبرة كدراية بكافة أبعاد العممية التعميمية كضركرة أف يقكد عممية نقؿ التعميـ مف تقميديتو إلى
رقمنتو ىـ مسئكلك التعميـ كليس خبراء التقنية ،التريث في استخداـ كسائؿ التقنية الحديثة
في التعميـ حتى تككف النتائج المحققة عالية الجكدة.
كما اىتمت دراسة (صبره )5109 ،بدكر المكتبات في مكاجية التحكؿ الرقمي حيث
ىدفت إلى التعرؼ عمى دكر المكتبات العامة في مكاجية التحكؿ الرقمي كما صاحبيا مف
تطكر كبير مف استخداـ الكسائؿ كالتقنيات التكنكلكجية ،كالعمؿ عمى استيعاب ىذا التطكر في
صكرة أنشطة جاذبة لممستفيديف منيا كتغيير الشكؿ التقميدم لألنشطة كالخدمات التي
تقدميا ،كتحكيؿ دكر المكتبات مف أف تككف منصة لمكاجية التقدـ التكنكلكجي إلى مكاف
لتشجيعو ،كاعتمدت عمى المنيج الكصفي ،ككانت نتائجيا عزكؼ المستفيديف عف المكتبات
لما تقدمو مف أنشطة كخدمات بشكؿ تقميدم ،كضركرة تكفير البنية التحتية الحديثة كالقكل
البشرية المدربة بالمكتبات لتحكيميا مف النمط التقميدم إلى النمط الحديث لمكاكبة التطكرات
التقنية كالتكنكلكجية التي يشيدىا العالـ المعاصر.

احملْز الجاىٕ :تياّل الدزاضات املتعلك٘ باجلامع٘ الرنٔ٘ ّمً بٔيَا:
دراسة ستافركبكلكس كآخركف ( )Stavropoulos, et al,2010حيث ىدفت
الدراسة إ لى تطكير نمكذج يتيح أحدث المبادئ التكجييية في مجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات
كاالتصاالت ،كتحسيف نكعية الحياة في الحرـ الجامعي الذكي ،كاستخدمت الدراسة المنيج
الكصفي في عرض مفيكـ الجامعة الذكية كالتقنيات المستخدمة بيا ،كتكصمت الدراسة إلى
تقديـ إطار لتطبيؽ الجامعة الذكية كدمج أجيزة االستشعار كشبكات كأجيزة التشغيؿ كتكفير
الطاقة.
كما استيدفت دراسة بينكديمكادك كآخركف ()Bueno – Delgudo, et al,2012
إلى معرفة تأثير تقنية ( NFCاتصاؿ قريب المدل) في مجتمع الحرـ الجامعي الذكي ،كمعرفة
انتشار كتقبؿ استخداـ االتصاالت كاألجيزة المتنقمة ،ككانت مف نتائجيا اىتماـ الجامعة بتنفيذ
تقنية  NFCكتطبيقو في كؿ مكاف بالجامعة ،كأف الجامعة تقكـ بتطبيؽ كامؿ لمتكنكلكجيا
الجديدة في جميع مجاالتيا بيدؼ إيجاد بيئة تكنكلكجية ذكية.
اىتمت دراسة الخماش ( )5102بالتحكؿ نحك الجامعة الذكية حيث ىدفت إلى
الكشؼ عف تصكر لجامعة ذكية سعكدية مف خالؿ آليات االقتصاد المعرفي ،كاعتمدت
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الدراسة عمى منيجية التحميؿ المستقبمي (استشراؼ المستقبمي) ،ككاف مف أىـ نتائجيا أف
متطمبات تحكؿ الجامعات نحك الجامعة الذكية في ظؿ اقتصاد المعرفة ىي كجكد بنية تنظيمية
تتمتع بكفاءة عالية ،كمراكز كأقساـ الجامعة كحدات إلنتاج المعرفة كتكليدىا ،كاالنتقاؿ مف
مرحمة اكتساب المعرفة إلى مرحمة تكظيفيا ،كتصميـ المناىج بما يتناسب مع ثكرة االتصاالت
كالمعمكمات.
كما أكدت دراسة كككمي كآخركف ( )coccoli, et al,2014عمى أف الجامعات
الذكية ىي رؤية لمعصر الرقمي سريع التغير حيث ىدفت إلى التعرؼ عمى الكضع الحالي في
الجامعات األكركبية ،كاالطالع عمى تجارب التطكير نحك العصر الذكي ،كاتبعت الدراسة
المنيج الكصفي التحميمي كالمنيج البنائي ،كمف أىـ نتائجيا أف الجامعة الذكية تستخدـ
التكنكلكجيا المتاحة لتحسيف أدائيا كتحسيف نكعية خريجييا ،كأف ىناؾ حاجة كبيرة لتبني
تصميـ نمكذج الجامعة الذكية ،كأف أىـ عامؿ لتصبح الجامعة ذكية كجكد دعـ مشترؾ
كتعاكف بيف الطمبة كأعضاء ىيئة التدريس.
كىدفت دراسة كككؾ ( )kwok,2015إلى كضع رؤية لتطكير الحرـ الجامعي
الذكي ،كمناقشة التحديات التقميدية التي كاجيت الحرـ الجامعي الذكي في ضكء تطكير
تكنكلكجيا المعمكمات ،كاتبعت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي ،كتكصمت إلى أف التطكر في
تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت ،يؤدم إلى الكثير مف التغييرات في نماذج التعمـ ،كأف الحرـ
الجامعي الذكي يتطمب أنكاعان مختمفة مف الذكاء يجب أف يتمتع بيا أفراد الجامعة ،كتطكير
الحرـ الجامعي الذكي يشمؿ جميع أنظمة كعمميات الجامعة كقد يستغرؽ كقتا طكيال ،كما أف

الذكاء البشرم مف أىـ متطمبات الحرـ الجامعي الذكي.
كاىتمت دراسة (العكيني )5102 ،بكضع استراتيجية مقترحة لتحكؿ الجامعات
الفمسطينية نحك الجامعات الذكية في ضكء متطمبات اقتصاد المعرفة ،كذلؾ مف خالؿ التعرؼ
عمى درجة تكافر متطمبات التحكؿ نحك الجامعة الذكية في ضكء متطمبات اقتصاد المعرفة،
كاعتمدت عمى المنيج الكصفي التحميمي كالمنيج البنائي ،كمف أىـ نتائجيا أف درجة تكافر
متطمبات التحكؿ نحك الجامعة الذكية في ضكء متطمبات اقتصاد المعرفة.
كسعت دراسة (جكادك كآخركف )5108 ،إلى التعرؼ عمى الجامعات الذكية المعتمدة
عمى الحكسبة السحابية ،كاالطالع عمى التجارب العالمية كالعربية في مجاؿ الجامعات الذكية،
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كالكقكؼ عمى كاقع الجامعات الذكية في المؤسسات التعميـ العالي العراقي ،كاعتمدت عمى
المنيج الكصفي كاألسمكب التحميمي ،كتكصمت إلى أف أغمب الجامعات العالمية تعتمد عمى
الجامعات الذكية ككاحدة مف الحمكؿ العممية في برامجيا التعممية ،كأف ىناؾ جامعات عربية
عديدة بدأت باالعتماد عمى استخداـ الجامعات الذكية لتطكير كاقعيا التعميمي ،كما أف ىناؾ
محاكالت ناجحة لممؤسسات التعميمية العراقية في استخداـ البرامج التعميمية المعتمدة عمى
الحكسبة السحابية كالتي يمكف أف تككف حجر األساس في تنفيذ الجامعة الذكية ،كتعد فكرة
الجامعات الذكية كتطبيقاتيا مف المستجدات التكنكلكجية التي لك طبقت بشكؿ كاسع داخؿ
مؤسسات التعميـ العالي العراقي سكؼ تقكد تمؾ المؤسسات إلى فضاءات أكسع في مجاؿ
التعميـ.
اما دراسة (قايد )5107 ،فقد ركزت عمى الدكر الجديد الذم أصبحت تؤديو الجامعة
لكي تتحكؿ إ لى جامعة ذكية كىي المساىمة في إرساء أبعاد التنمية المستدامة كالمتمثمة في
البعد البيئي كاالقتصادم كاالجتماعي مف خالؿ التقنيات العممية الحديثة ،مع الكقكؼ عمى
بعض النماذج العربية التي تحاكؿ الكلكج إلى عالـ التقنيات الذكية مع اإلشارة إلى أىـ
المعكقات التي تحكؿ دكف نجاح الجامعة الجزائرية لمتحكؿ إلى جامعة ذكية ،كاعتمدت
الدراسة عمى المنيج الكصفي ،كتكصمت إلى أف الجامعة الذكية تتطمب تكفر مجمكعة مف
العناصر منيا البنية األساسية لتقنيات المعمكمات كاالتصاالت ،كبناء الميارات كالقدرات
كالتطبيقات الذكية ،البيئة القانكنية كالتشريعية ،التعاكف بيف القطاعيف العاـ كالخاص ،كما
تكصمت إلى أف الجامعات الجزائرية تكاجو تحديات كبيرة لمتحكؿ إلى جامعة ذكية ،كمف أىـ
تمؾ التحديات ىي التحديات المرتبطة باإلنترنت كاستخداـ التكنكلكجيا كأيضان عدـ تييئة البنية
التحتية بما يتناسب مع ىذه التقنيات الحديثة.

كما أكدت دراسة (بكرك )5107 ،عمى أىمية البنية التحتية التقنية في التحكؿ إلى
الجامعة الذكية ،حيث ىدفت إلى التأكيد عمى ضركرة تطكير كتحديث األنظمة التعميمية
كالسعي لمنيكض بيا بما يتكافؽ مع متطمبات العصر ،ككضع استراتيجية مقترحة تساعد في
عممية تخطيط االنتقاؿ إلى استخداـ التقنية بكؿ تطبيقاتيا في الجامعة ،مع التكظيؼ األمثؿ
لمتعميـ اإل لكتركني في العممية التعميمية ،بما يساىـ في بناء جامعة ذكية ،كاعتمدت الدراسة
عمى المنيج الكصفية كتكصمت إلى أف المتطمبات التقنية تعد أىـ العكامؿ لمتحكؿ إلى جامعة
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ذكية ،كأف التحكؿ إلى نظاـ تعممي ذكي يتطمب التكامؿ بيف الذكاء الصناعي كالذكاء البشرم،
كأف تأىيؿ األفراد لمتعامؿ مع البنية التحتية التقنية الذكية كامتالكيـ لمثقافة الرقمية مف أىـ
متطمبات الجامعة الذكية.
كىدفت دراسة (الرميدم كطمحي )5108 ،إلى تقييـ مدل تكافر مقكمات كمتطمبات
الجامعات الذكية في جامعة مدينة السادات بمصر ،باإلضافة إلى كضع خطة مقترحة
لمتحسيف في المستقبؿ ،كاعتمدت الدراسة عمى المنيج الكصفي ،كتكصمت إلى تكفر بعض
متطمبات كمقكمات الجامعات الذكية في جامعة مدينة السادات بدرجة معقكلة كلكف ال يكجد
بيا مباني ذكية لذلؾ فيي حاجة إلى تطكيرىا كتحسينيا حتى تتكافر بشكؿ أكبر.
كما ىدفت دراسة تريبمسكا ( )Trybulska,2018إلى تطكير الجامعات كفقان

لمتقنيات التكنكلكجية الحديثة ،كتنمية ميارات الطالب كتأىيميـ تأىيال عاليا يمكنيـ مف
التعامؿ مع تمؾ التقنيات ،كاعتمدت عمى المنيج الكصفي ،كتكصمت إلى أف الجامعة الذكية لـ
تعد تقتصر عمى تكفير التقنيات داخؿ الفصكؿ الد ارسية كانما ىي نمكذج متكامؿ يتطمب تكافر
مجمكعة مف العناصر منيا ذكاء األفراد بناء الميارات كالقدرات ،كتكفير البنية األساسية
التقنية الذكية ،كاالعتماد عمى التعاكف بيف جميع األفراد داخؿ الجامعة ،كما أكد أننا في حاجة
لتغيير النمكذج الحالي لمجامعة إلى الجامعة الذكية الحديثة.
كأخي ار ىدفت دراسة (الزبكف كآخركف )5109 ،إلى التعرؼ عمى دكر الجامعات
األردنية في تنمية اإلبداع لدل طمبتيا مف خالؿ أنماط التعمـ الذكية ،كاعتمدت عمى المنيج
الكصفي المسحي ،كأظيرت نتائجيا أف دكر الجامعات األردنية في تنمية اإلبداع لدل طمبتيا
مف خالؿ أنماط التعمـ الذكية جاءت بدرجة متكسطة.

التعلٔل عل ٙالدزاضات الطابك٘:
بعد االطالع عمى الدراسات السابقة اتضح أف ىناؾ اىتماما كبي ارن بالتحكؿ الرقمي

نحك الجامعات الذكية في المجتمعات العربية كاألجنبية ،كما اىتمت غالبية الدراسات بأىمية
تكظيؼ المستحدثات التكنكلكجية في الجامعات لتككف جامعات متكافقة مع العصر الذكي
كمتطمبات التحكؿ الرقمي ،كما أشارت بعض الدراسات بأف ىناؾ حاجة كبيرة لتبني تصميـ
نمكذج الجامعة الذكية لما لو مف أثر كاضح في تحسيف أداء الجامعات.
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-

اتفقت الدراسة الحالية مع معظـ الدراسات السابقة في استخداـ معظـ الدراسات لممنيج
الكصفي ما عدا دراسة (الخماش )5102،في استخداميا لمنيج التحميؿ المستقبمي،
دراسة كككمي كآخركف (  ،)coccoli ,et al,2014كدراسة (العكيني )5102 ،في
استخداميا لممنيج الكصفي التحميمي كالمنيج البنائي.

-

اتفقت الدراسة الحالية مع معظـ الدراسات السابقة في التأكيد عمى أىمية التحكؿ الرقمي
لمجامعات كأىمية تحكؿ الجامعات التقميدية الى جامعات ذكية حتى تستطيع مكاكبة
العصر الذكي الذم نعيشو.

-

اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في تركيزىا عمى المجتمع األكاديمي داخؿ
الجامعات.

-

تختمؼ الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في الدمج بيف متغيرم الجامعة الذكية
كالتحكؿ الرقمي الرتباطيما القكل مع بعض.

-

تختمؼ الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في تطبيقيا عمى الجامعات المصرية
فبالرغـ مف كجكد دراسات كثيرة عف الجامعات الذكية إال أنو ال تكجد دراسة أجريت عمى
الجامعات المصرية سكل دراسة (الرميدم كطمحى )5108 ،كالتي أجريت عمى جامعة
كاحدة كدراسة حالة مف الجامعات المصرية كىي جامعة مدينة السادات.

-

استفادت الدراسة الحالية بشكؿ كبير مف الدراسة السابقة العربية كاألجنبية في اإلطار
النظرم لمدراسة ،اختيار أداة الدراسة المناسبة كاألساليب اإلحصائية المناسبة ،تفسير
نتائج الدراسة.

إجساءات الدزاض٘:
تمثمت إجراءات الدراسة الحالية فيما يمي:
-

مراجعة األدب التربكم فيما يتعمؽ بالتحكؿ الرقمي كالجامعات الذكية ،مف أجؿ إعداد
اإلطار النظرم لمدراسة حيث اشتمؿ عمى مبحثيف ىما :المبحث األكؿ اإلطار المفاىيمي
لمتحكؿ الرقمي كالمبحث الثاني مالمح الجامعة الذكية باإلضافة إلى مراجعة نتائج
الدراسات السابقة ذات الصمة بمكضكع الدراسة الحالية.

-

إجراء الجانب الميداني لمدراسة لمتعرؼ عمى آراء أفراد العينة حكؿ درجة تكافر متطمبات
التحكؿ نحك الجامعة الذكية بالجامعات المصرية الحككمية الثالث في ضكء مبادرة
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التحكؿ الرقمي ليا ،كقد استخدمت الدراسة لذلؾ أداة االستبانة كتقنينيا كتطبيقيا ،ثـ
تحميؿ النتائج كتفسيرىا.
-

تقديـ رؤية مقترحة لتحكيؿ الجامعات المصرية الحككمية إلى جامعات ذكية في ضكء
مبادرة التحكؿ الرقمي ليا.

ثاىٔا :اإلطاز اليظسٖ للدزاض٘:
يتضمف اإلطار النظرم لمدراسة الحالية ،تناكؿ مبحثيف ،ىما:

املبخح األّل :التخْل السقنٕ للجامعات:
إف التحكؿ الرقمي ليس حديث اليكـ فقط كال حديث المستقبؿ فقط ،كانما ىك حديث
العصر منذ أف بدأت التقنية الرقمية باالنتشار كسيمت التكاصؿ كالتفاعؿ بيف االفراد  ،فقد
أصبح فيو الطالب يكتسبكف ميارات تتجاكز ميارات معممييـ كمحتكيات مناىجيـ ،مما جعؿ
المسئكليف عف المؤسسات األكاديمية كالبحثية يقتنعكف بأكلكية تطكير التعميـ كالبحث العممي
ميما كانت الظركؼ االقتصادية صعبة ،حتى تتمكف منظكمة التعميـ كالبحث العممي مف التأقمـ
باستمرار ،كحتى ال نجد أنفسنا يكمان بعد يكـ في شرخ أكاديمي كعممي كبحثي بيف ما يعيشو
ىؤالء الطالب كبيف ما تقدمو ليـ المدارس كالجامعات كمراكز األبحاث ،لذلؾ ينبغي تبدؿ شكؿ

الجامعات المصرية لتدخؿ العصرم الذكي الناجـ عف الثكرة الصناعية الرابعة كعف اقتصاد
العمـ كالمعرفة حتى تككف قادرة عمى سد الفجكة الرقمية في مجاؿ استخداـ التكنكلكجيا في
التعميـ.
كنظ ارن ألىمية التحكؿ الرقمي فإف األمر بالنسبة لمجامعات أصبح أكثر إلحاحان نظ ار

ألىمية استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت لتعزيز كدعـ العمؿ األكاديمي كاإلدارم،
كفيما يمي عرض لمفيكـ التحكؿ الرقمي كخصائصو كفكائده كمتطمباتو كمعكقاتو.

- 1مفَْو التخْل السقنٕ للجامعات :
قبؿ التعرؼ عمى مفيكـ التحكؿ الرقمي ينبغي التعرؼ عمى مفيكـ الرقمية ،فقد
عرفيا (اليادم )2 ،5115 ،بأنيا "عممية إيجاد صكرة رقمية يتـ مف خالليا تحكيؿ
ّ
المعمكمات مف صكرة مكتكبة عمى الكرؽ إلى صكرة محفكظة عمى األجيزة اآللية ،بحيث يتـ
تداكليا عمى شبكة محمية أك الشبكة الدكلية لممعمكمات"  ،كما تعرؼ الرقمنة بأنيا عممية
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تحكيؿ المعمكمات الي صيغة تمكف الحاسكب مف قراءتيا كاستخداميا في عممياتو
الحسابية)(petroleum development Oman LLC, 2019,13
كيشير ذلؾ إلى أىمية كضركرة امتالؾ المنظمة الرقمية لإلمكانيات المعرفية كالتقنية
العالية التي يعتمد فييا عمى تكنكلكجيا المعمكمات ،حتى يصبح األفراد فييا مستخدميف جيديف
لتكنكلكجيا المعمكمات بصكرة أكثر فعالية ،كبذلؾ ُيعرؼ التحكؿ الرقمي بأنو "تحكؿ المنظمة
تدريجيان مف االستغراؽ في التعامؿ مع الماديات فقط إلى االىتماـ بالمعمكمات كالمعرفة
كاستثمار ما تكشؼ عنو مف فرص كامكانيات كذلؾ لمكصكؿ إلى أعمى مستكل مف اإلنجاز
كالكفاءة" (السممي.)27 ،5115 ،
كما يؤكد عمى ذلؾ نجـ(  )52 ،5115بأنو "انتقاؿ المنظمة مف التعامؿ مع المكارد
المادية فقط إلى االىتماـ بالمكارد المعمكماتية التي تعتمد عمى اإلنترنت حيث تميؿ أكثر مف
أم كقت مضى إلى تجريد كاخفاء األشياء كما يرتبط بيا ،إلى الحد الذم أصبح رأس الماؿ
المعمكماتي كالمعرفي كالفكرم ىك العامؿ األكثر فعالية في تحقيؽ أىدافيا كفي استخداـ
مكاردىا" .كيتضح مف ىذا المفيكـ أف التحكؿ الرقمي قد ارتبط باالستخداـ المكثؼ لتكنكلكجيا
المعمكمات كاالتصاالت ،كذلؾ مف أجؿ االستجابة لمتغيرات البيئة الخارجية كالقدرة عمى
المنافسة العالمية.
كما يعرؼ الرزك(  )5 ،5101التحكؿ الرقمي بأنو "االنتقاؿ مف مقكمات الفضاء
الفيزيائي الكاقعي إلى الكجكد االفتراضي بحيث تصبح عممية االتصاؿ ال يسكدىا مفاىيـ
المسافات كاألزمنة التي تسكد العالـ الفيزيائي التقميدم ،كتصبح المكاقع اإللكتركنية لتمؾ
الجامعات الرقمية كبديؿ لممكاقع التي استكطنت البقع الجغرافية األرضية كأصبحت كسطان
يحاكي الكاقع الفيزيائي ،مع كجكد خالؼ في طبيعة الماىية التي يمتاز بيا".

كيعرؼ محمكد ( )00 ، 5108التحكؿ الرقمي في التعميـ بأنو "تمؾ العممية التي
تعتمد عمى االستخداـ الكاسع لتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت في البيئة التعميمية ،كالتي
تنعكس عمى كافة مككنات المنظكمة التعميمية مف حيث األدكار الجديدة لممعمميف،
كاستراتيجيات التعميـ كالتعمـ ،كطرائؽ عرض المحتكل التعميمي لمدارسيف ،كأساليب تقكيميـ" .
كيتضح مف المفاىيـ السابقة أف الجامعة في ظؿ مفيكـ التحكؿ الرقمي ليا تعتمد
بالدرجة األكلى عمى التكنكلكجيا الحديثة كترتكز عمى رأس ماؿ بشرم كفكرم متميز مف أجؿ
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تمبية المتطمبات التكنكلكجية كالمعمكماتية لمتحكؿ الرقمي بصكرة مستمرة كالكصكؿ إلى أعمى
مستكل مف اإلنجاز كالكفاءة.
كبناء عمى ذلؾ تُعرؼ الدراسة الحالية التحكؿ الرقمي لمجامعات إجرائيان بأنو عممية
انتقاؿ الجامعات التقميدية إلى جامعات رقمية مف خالؿ االستخداـ المكثؼ لتكنكلكجيا
المعمكمات كاالتصاالت داخؿ الجامعة ،كاستبداؿ العناصر كالعمميات المادية بأخرل افتراضية
كتقديـ كافة خدماتيا بصكرة إلكتركنية لزيادة قدرتيا عمى االستجابة لممتغيرات الخارجية
المعاصرة.

- 2خصائص التخْل السقنٕ للجامعات:
مف خالؿ المفاىيـ السابقة نجد أف التحكؿ الرقمي لمجامعات قد يساعدىا عمى
تحقيؽ العديد مف الخصائص التي تميزىا عف غيرىا مف الجامعات التقميدية كمف أىـ تمؾ
الخصائص ما يمي( :عمي)225 ،5102 ،
 قدرتيا عمى التكيؼ :أف تككف الجامعة قادرة عمى التكيؼ مع المتغيرات الخارجية بسرعةالتغير كالتنكع.
 التميز :حيث تجعؿ الجامعات تنفرد بالمقكمات الالزمة لمقدرة التنافسية. التقنية العالية :حيث تزكد الجامعات بتقنية معمكماتية عالمية التصنيؼ. كجكد بناء تنظيمي شبكي :حيث يجعؿ الجامعة مرتبطة بالعديد مف الجامعات كاألفراد داخؿالجامعة كخارجيا محميان كعالميان.

 مبدأ الشفافية كالنزاىة :حيث تساعد عمى كضكح األدكار كالمسئكليات كاألىداؼ كاتخاذالعديد مف الق اررات اليكمية دكف االعتماد عمى التسمسؿ اليرمي التقميدم.
 التكاممية :حيث تجعؿ خدمات الجامعة متكاممة يستفيد منيا جميع الجامعات كاألفراد عمىمستكل العالـ.
يتضح مما سبؽ أف التحكؿ الرقمي لمجامعات أحد أىـ العكامؿ التي يتحدد بيا
مستقبؿ الجامعة كمركزىا التنافسي بيف الجامعات عمى المستكيات المحمية كالعالمية،
كمكاكبة التطكرات العالمية؛ كالتكيؼ مع المتغيرات التكنكلكجية السريعة .
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 - 3فْائد التخْل السقنٕ للجامعات :
لـ يعد التحكؿ الرقمي لمجامعة في حد ذاتو ىدفان منشكدان كانما ىك كسيمة لتحسيف

كفاءة كنكعية األداء الجامعي ،حيث يقكد بصكرة أساسية إلى تطكير الجامعة ككافة برامجيا
كخدماتيا لذلؾ تتنكع فكائد التحكؿ الرقمي كمنيا ما يمي( :عبد الفتاح )85 ،5117 ،ك(عمى،
 )585 ،5100ك ( )David & Kim, 2018,91ك()abad-segura ,et al,2020
 تحقيؽ التكامؿ بيف الكظائؼ األساسية لمجامعة ،مما يمنح الجامعة المركنة كيكفرمتطمبات الق اررات بصكرة أكثر كفاءة كفعالية.
 يسيـ في تطكير منظكمة اتخاذ الق اررات ،كتطكير فرص استثمار إمكانات الجامعة البشريةكالمادية تحقيقان لممنافسة العالمية.

 يؤدم إلى تطكير األنماط القيادية كاإلدارية مف خالؿ ظيكر اإلدارة المعمكماتية التي تتيحتحقيؽ مبادئ التمكيف كالمساءلة كالنزاىة كالشفافية.
 يسيـ في زيادة فاعمية مياـ التنسيؽ بيف كظائؼ الجامعة كمياميا كأنشطتيا مما ينعكسعمى تحسيف كفاءتيا كيرفع مف رضا األطراؼ المعنية بفعاليتيا.
 يساعد عمى إتاحة أنشطة كخدمات جديدة قابمة لمتسكيؽ ،مما يكفر قيمة مضافة كيحقؽإيرادات ميمة لمجامعة.
 يسيـ في إتاحة كدمج العديد مف العمميات كتييئة كتكفير المستمزمات البشرية كالماديةمما يحقؽ الكفاءة االقتصادية كاإلدارية.
 يقكد إلى تكفير اختصاصات متجددة ،كمف ثـ مسافات تصمـ كفؽ حاجة المستفيديف مفمعارىا كخدماتيا.
 تركز عمى التعمـ الذاتي المتمركز حكؿ الطالب كاكسابو العديد مف الميارات الرقمية لمكاكبةاحتياجات سكؽ العمؿ.
 إدارة الكقت بشكؿ أكثر فاعمية ألنيا تكفر الكقت كالجيد الذم يتـ بذلو في الحصكؿ عمىالمعمكمات لمقياـ باألنشطة مما يحسف األداء الجامعي.
 -تقديـ خدمات إبداعية كمبتكرة بعيدان عف الطرؽ التقميدية في تقديـ الخدمات.

 تعزيز الثقة الرقمية التي تقكـ عمى الشفافية كااللتزاـ بالقكاعد كالفعالية التي تحافظ عمىأمف المعمكمات كالبيانات كالممكية الفكرية.
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كما تتمثؿ أيضا فكائد التحكؿ الرقمي في التعميـ الجامعي في جكانب مختمفة لمجكدة،
تتراكح بي ف القضايا التنظيمية كالبنية التحتية التكنكلكجية إلى األساليب التربكية ،كتؤثر في
التدكيؿ مف خالؿ تقديـ برامج تعميمية مرنة عبر اإلنترنت ،عالكة عمى ذلؾ ،فإنيا تكفر
الحمكؿ اإلدارية ،كأنظمة أمف البيانات ،كأنظمة الكشؼ عف الغش كاالنتحاؿ ،كتخزيف بيانات
البحث ،كخدمات المكتبة كمكارد التعمـ المتنكعة ،باإلضافة إلى فرص أفضؿ لمتعاكف عبر
الحرـ الجامعي كتنمية الكعى بالقضايا األخالقية كالقانكنية كاألمنية التي تتعمؽ باستخداـ
التقنيات الرقمية )(Tqmte, et al., 2019, 98
كيتضح مف فكائد التحكؿ الرقمي أنو مطمب ميـ عمى المستكيات كافة ،بدءان مف

الفرد ثـ المؤسسات كالدكؿ لتحقيؽ أعمى كفاءة كفاعمية لما لو مف أثر إيجابي يتمثؿ في
سرعة إنجاز العمؿ كاألنشطة ،كتكحيد كتبسيط إجراءات العمؿ ،كالمساىمة في حفظ
المعمكمات كسيكلة تخزينيا كاسترجاعيا كاتاحة االطالع عمييا لمجميع في أم كقت كأم
مكاف ،كما أف التحكؿ الرقمي لمجامعات قد ينشأ عنو اختالؼ في أنماط التفاعؿ االجتماعي
بيف األفراد باإلضافة إلى ضماف جكدة العمؿ كمكاكبة التطكر.

 - 4متطلبات التخْل السقنٕ للجامعات:
إف التحكؿ الرقمي لمجامعات يحتاج إلى العديد مف المتطمبات التنظيمية كاإلدارية
كالفنية ،باإلضافة إلى الككادر البشرية المؤىمة لمتعامؿ مع تقنيات تكنكلكجيا المعمكمات،
كأيضان دعـ القيادات العميا بالجامعة كغيرىا الكثير مف المتطمبات كفيما يمي يتـ عرض لتمؾ

المتطمبات بالتفصيؿ:

أ  -تْفري ىظاو نفْء للبٔاىات ّ املعلْمات:
حيث أف التحكؿ الرقمي لمجامعات يتطمب تحميؿ المعمكمات كتحديد مدل كفاءتيا
داخؿ الجامعة مف خالؿ تحميؿ إنتاج المعمكمات كعرضيا كتداكليا كالقدرة عمى حفظيا
كتحديثيا كاسترجاعيا (محجكب ،)02 ،5112 ،كبذلؾ تككف كفرة المعمكمات الصحيحة
كاسترجاعيا في التكقيت المناسب كالصحيح ىي مف المتطمبات األساسية لمتحكؿ الرقمي
لمجامعات.
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ب  -الدعه اإلدازٖ ّاملالٕ:
لكي يتـ التحكؿ إلى الرقمية يجب تكفير الدعـ كالتمكيؿ الالزـ لمتنفيذ كتركيز
القيادات ككافة المسئكليف عمى الممارسات اإلدارية المرتبطة بالتكنكلكجية مما يساعد عمى
اقتناء التسييالت الالزمة لمدخكؿ إلى الرقمية (اإلقباؿ.)557 ،5109 ،

ج  -تْفري اإلطاز التشسٓعٕ:
ينبغي أيضان لمدخكؿ إلى الرقمية تكفير اإلجراءات التشريعية كالقانكنية الالزمة لتأميف

المعامالت الرقمية كحماية البيانات المتصمة بالجامعة كالمستفيديف ،مما يساعد عمى خمؽ
حث مناسب لممشاركة الفعالة لدل جميع األطراؼ المعنية مف أفراد كمؤسسات مجتمعية
(ياسيف.)20 ،5102 ،

د  -تينٔ٘ املْازد البشسٓ٘ باجلامع٘:
مف خالؿ تدريب كتنمية ميارات كقدرات المكارد البشرية المتاحة بالجامعة مف
عامميف كادارييف كطالب كأعضاء ىيئة التدريس ككافة أعضاء المجتمع الجامعي عمى
استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كؿ في مجالو ،مع مراعاة عممية التكظيؼ كالتعييف لتعكس
مدل إيمانيـ كالتزاميـ بعممية التحكؿ الرقمي .فمف أجؿ االستيعاب الرقمي المنشكد ،تحتاج
الجامعات إلى تدريب أعضاء ىيئة التدريس كالطالب كفقنا لمتقنيات الرقمية المتاحة ،فالعمؿ

ب طرائؽ جديدة كمبتكرة لمعمؿ ،يجب عمى المكظفيف التحمي بالمركنة كالحرية كعدـ القمؽ مف
الفشؿ ( المسمماني )5151،50 ،

ِ  -تغٔري الجكاف٘ التيظٔنٔ٘ الطائدٗ:
كذلؾ مف خالؿ نشر ثقافة استخداـ التكنكلكجيا كاإلنترنت كتغيير كادارة الثقافة كميزة
تنافسية (عمى.)225 ،5102 ،
كذلؾ بيدؼ دعـ التغيير كتأييده في ضكء دمج تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت في
كافة مجاالت كأنشطة الجامعة.

ّ  -تطْٓس اهلٔانل التيظٔنٔ٘ الكائن٘:
مف خالؿ البعد عف اليياكؿ التنظيمية المعقدة كالسعي إليجاد ىياكؿ تنظيمية مرنة
كالتركيز عمى العمؿ الجماعي داخؿ الجامعة.
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ش  -الرتنٔص عل ٙالبعد التهيْلْجٕ:
كذلؾ مف خالؿ تحديث البنية التحتية األساسية لتكنكلكجيا المعمكمات بالجامعة
كتكفير األجيزة الحديثة الرقمية كالقاعات كالمعامؿ كالمكتبات اإللكتركنية (النجار،5115 ،
 .)099كالستيعاب الرقمنة يجب عمى الجامعة أف تفكر بعناية في كيفية التحديث المستمر
لمكقعيا عمى شبكة الكيب ،كاتاحة المشاركات عبر المدكنات ،كاالستفسارات كالتعميقات عمى
الفيس بكؾ إلبقاء الطالب كالمكظفيف عمى اطالع بكافة المعمكمات ذات الصمة بالدراسة داخؿ
الجامعة ).(Davis,et al., 2012
كما أشار (البار )5،5108 ،أف تطبيؽ التحكؿ الرقمي يتطمب تكافر مجمكعة مف
المتطمبات التالية:
• التقنيات :حيث يتـ بناء التحكؿ الرقمي باستخداـ منظكمة مف األجيزة ،كأنظمة التشغيؿ،
ككسائط التخزيف ،كالبرمجيات التي تعمؿ ضمف بيئات تقنية كمراكز معمكمات تسمح
باستخداـ جميع األصكؿ بكفاءة تشغيمية غير منقطعة ،كما يستمزـ ضماف مستكل خدمة
مناسب ألفراد الجامعة كالمستفيديف عبر ِفرؽ مينية مسؤكلة عف إدارة المنظكمة التقنية
كالبنية التحتية لمشبكة سكاء أكانت ىذه المنظكمة محمية أك سحابية.
• البيانات :يفترض أف تقكـ الجامعات بإدارة كتحميؿ البيانات بشكؿ منتظـ كفعاؿ كذلؾ
لتكفير معمكمات كاجراءات نكعية مكثكقة ككاممة مع تكفير كتطكير أدكات مناسبة لمتحميؿ
اإلحصائي كالبحث عف البيانات كالتنبؤ بالمستقبؿ ،كما يجب متابعة البيانات بشكؿ مستمر
لضماف استمرار تدفقيا كاالستفادة منيا بشكؿ يتماشى مع أىداؼ الجامعة كتكقعاتيا.
• المكارد البشرية :تُشكؿ المكارد البشرية جانبان حيكيان يصعب عمى المؤسسات تطبيؽ التحكؿ
الرقمي بدكنو ،إذ يتكجب تكفير ككادر مؤىمة قادرة عمى استخداـ البيانات كتحميميا التخاذ
ق اررات فعالة ،كما يتطمب تخطيط الرؤل كتنفيذىا كفاءات بشرية كخبرات عممية كعممية مع
إيماف بالتغيير كالتطكير.
• العمميات :كىي عبارة عف مجمكعة مف النشاطات أك المياـ المرتبة كالمترابطة التي تنتج
خدمة معينة أك منتجا معيف لممستفيديف ،حيث يجب عمى الجامعات إرساء بناء تقني فعاؿ
يسمح بتطكير العمميات عمى الصعيديف الداخمي كالخارجي ،كذلؾ لضماف التطبيؽ األمثؿ
لمتحكؿ الرقمي ،كيتضمف ذلؾ المكاءمة الداخمية كالخارجية في إنجازات العمميات مع كجكد
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رقابة في إنجاز العمميات كالذم يعتبر أحد المفاتيح الرئيسية في المدخالت كالمخرجات
لممنظمة.
كما أكدت دراسة (عمى )570 ،5100 ،أف التحكؿ الرقمي يتطمب التحكؿ مف
الييكمية التقميدية المعقدة إلى ىيكمية كاضحة المعالـ شاممة تعتمد عمى تكنكلكجيا المعمكمات
لتحسيف األداء كتكفير الكقت كالجيد كالماؿ ،كما يتطمب ضركرة إحداث تغييرات في القكانيف
كالمكائح المعمكؿ بيا ،كيتطمب أيضان التحكؿ في القكل البشرية مف حفظيـ لممعارؼ كتنفيذىـ

لمكائح إلى مبدعيف كمبتكريف كمطكريف في إطار الثقافة الرقمية ،باإلضافة إلى التنكع في
استخداـ األجيزة كقنكات االتصاؿ الحديثة كاالستفادة مف تطبيقات تكنكلكجيا المعمكمات
الجديدة في تحسيف أداء الجامعات مف خالؿ أتمتة التفاعؿ.
كيتضح مما سبؽ أف التحكؿ الرقمي لمجامعات يتمثؿ في كجكد عناصر بشرية مؤىمة
كمبدعة ككجكد بنية تحتية تعتمد عمى التكنكلكجيا الحديثة مف خالؿ تزكيد القاعات كالمعامؿ
كالمكتبات باألجيزة الرقمية الحديثة ،باإلضافة إلى ضركرة تكافر الدعـ المادم كاإلدارم الالزـ
لمتنفيذ ،بحيث تككف مصدر جذب كتستطيع تحقيؽ رضا كؿ المستفيديف مف خدماتيا،
كتصحيح االنحرافات عف األداء المرغكب بصكرة مستمرة ،مما يجعميا تحظى بميزة تنافسية
عف غيرىا مف الجامعات كتتجو نحك العالمية دكف أف تقيدىا ظركؼ زمنية أك مكانية.
كتأسيسان عمى ذلؾ ،فإف الجامعات كفقان لمتطمبات التحكؿ الرقمي ال يمكف أف تظؿ

رمز لنيضة
تنظيمات جامدة بؿ يجب أف تتسـ بالتطكير كالتحديث كالتحسيف المستمر بصفتيا ا
كتقدـ المجتمع ،كبالتالي فيي أكثر قدرة عمى استخداـ الرقميات كدمج تكنكلكجيا المعمكمات
كاالتصاالت في نظميا التعميمية كالبحثية كاإلدارية لمكاكبة التطكرات كالتحكالت الرقمية
المكجكدة في اآلكنة األخيرة.

- 5معآري ّخطْات تطبٔل التخْل السقنٕ يف اجلامعات:
 -معآري التخْل السقنٕ يف اجلامعات

يتـ التحكؿ الرقمي لمجامعات بصكرة جيدة مف خالؿ مجمكعة مف المعايير مف أبرز

تمؾ المعايير كىي كما يمي( :حبيب)5109 ،
• تكافر البنية التكنكلكجية بالجامعات.
• تكافر أنظمة الحماية اإللكتركنية.
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• مدل جكدة النظـ اإللكتركنية المعمكؿ بيا.
• مدل فعالية العممية التعميمية.
• مدل خدمة الجامعة ألغراض البحث العممي بالجامعات بداية مف التسجيؿ كالدراسة كتكفير
المكاقع العممية كالدراسات المتميزة عمى المكقع اإل لكتركني كاتاحة البحكث كالخدمات
البحثية.
• مدل تقديـ الخدمات بصكرة رقمية مف خالؿ إدارة األرشفة لكؿ المحتكيات كالكثائؽ
كالمستندات الكرقية كتطبيقيا إلكتركنيان ،ميكنة جميع المعامالت المالية مف خالؿ تطبيؽ

الدفع اإل لكتركني ،تطبيؽ النظاـ اإل لكتركني في جميع المراسالت كالمخاطبات مع الجيات
المختمفة ،تكفير برامج لإلدارة الرقمية لممحاضرات كالمقررات ،تطبيؽ نظاـ االمتحانات
اإللكتركنية ككذلؾ التصحيح اإل لكتركني ،ميكنة كافة األعماؿ المكتبية.
يتضح مما سبؽ أف معايير تميز الجامعة في مجاؿ التحكؿ الرقمي يتمثؿ في تكافر
البنية التكنكلكجية ،كتكافر أنظمة الحماية اإللكتركنية ،كمدل جكدة النظـ اإللكتركنية المعمكؿ
بيا ،كمدل فعالية ككفاءة كتميز العممية التعميمية كجكدتيا نتيجة تطبيؽ التحكؿ الرقمي،
مدل خدمة التحكؿ الرقمي لمجامعة ألغراض البحث العممي ككافة البرامج كاالنظمة.

 -خطْات التخْل السقنٕ يف اجلامعات

يكجد مجمكعة مف الخطكات التي ينبغي أف تسير عمييا الجامعات لتحقيؽ التحكؿ

الرقمي بيا بصكرة جيدة كىي كما يمي)Auer,2018,65) :
 بناء استراتيجية رقمية كاجراء تحسيف عمى الكضع الراىف.-

قياس اإلمكانيات الرقمية الحالية.

-

تحديد أفضؿ ىيكؿ عمؿ ألنشطة التسكيؽ الرقمي في المنشأة.

-

تحديد المتطمبات لخطط االستثمار.

-

تحديد عكائؽ التكامؿ الرقمي لعمؿ خطة شاممة كمحكمة لكافة الظركؼ كلتدفع بعجمة
التحكؿ إلى المسار المنشكد.

-

إدارة التغيير لمتحكؿ الرقمي لمكصكؿ إلى األىداؼ االستراتيجية.

كما أشار العزيزم ( )5109إلى أربع خطكات تُيسر لمجامعات عممية التحكؿ الرقمي
كىي كما يمي:
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 إنشاء رؤية لتنفيذ التحكؿ الرقمي ،مف األىمية في ىذه الخطكة التكصؿ إلى رؤية شاممةتتناكؿ االحتياجات المستقبمية لممنظمة.
نظر لمتطكر
 تحميؿ البيئة الخارجية لمجامعة قبؿ القياـ بأم جيد لمتحكؿ الرقمي ،ناالتكنكلكجي كالتغيرات السريعة ،تعد ىذه الخطكة ضركرية إلنشاء استراتيجية ذات الصمة
كمحدثة.
 تقييـ الكضع الحالي لمجامعة كذلؾ لمعرفة المكاف الذم تبدأ فيو الجامعة كتحديد الفجكات،بفحص البنية األساسية الرقمية كتحميؿ مدل جكدة البرامج كالتطبيقات كاألدكات األخرل
التي تستخدـ في تمبية االحتياجات الحالية كالمستقبمية ،كالمجاالت التي ستحتاج إلى
تطكير كظائؼ جديدة ،كمعرفة التكنكلكجيا المحددة التي يجب تحديثيا ،كالعممية التي
ينبغي تحسينيا
رقميا ،بتأسيس قيادة مينية
 تييئة البنية التحتية بمجمكعة مخصصة مف الخبراء المؤىميف نأك غيرىـ مف المتخصصيف المؤىميف لضماف التحكؿ الرقمي الناجح ،ككذلؾ بناء ثقافة
رقمية جديدة مف شأنيا أف تتماشى مع العمميات المحكلة.
كيتضح مما سبؽ أف الجاىزية الرقمية لمجامعات ال تعني مجرد تكفير المعمكمات
أساسا بإعادة تصميـ العمميات الداخمية كتدريب
كالخدمات في صكر رقمية ،بؿ تتعمؽ
ن
المكظفيف إلى جانب الكثكؽ في رقمنة المعمكمات لتُالئـ جميعيا البيئة الرقمية الجديدة.

- 6معْقات التخْل السقنٕ للجامعات:
بالرغـ مف مميزات كفكائد التحكؿ الرقمي إال أف ىناؾ العديد مف المعكقات التي تعكؽ
الجامعات عف التحكؿ الرقمي كالتي مف أىميا ما يمي (:الحازمي كالزبير-008 ،5105 ،
 )051ك (عامر )022 ،5102 ،ك(محمد )85 ،5109 ،ك(عمي)592-590 ،5100 ،
ك(المسمماني)52 ، 5151 ،
 غمبة الجمكد عمى شكؿ التنظيـ الجامعي كسيطرة الشكؿ اليرمي عمى الجامعات الجامعيةالقائمة ،األمر الذم ترتب عميو الضعؼ في مركنة اليياكؿ التنظيمية بالجامعات مما أثر
بشكؿ مباشر عمى تحقيقيا لمتحكؿ الرقمي.
 قصكر قدرة معظـ أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات المصرية عمى التعامؿ مع أساليبتكنكلكجيا المعمكمات كأدكاتيا لتيسير مياميـ التعميمية كالبحثية كالمجتمعية كاإلدارية.
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 تدني مستكم البنية التحتية بالجامعات المصرية كانخفاض المكاصفات التكنكلكجيةلمتجييزات كاألجيزة المستخدمة في شبكة المعمكمات بالكميات كالجامعة باإلضافة إلى
ضعؼ التجييزات بالمعامؿ كالقاعات التدريسية كالمكتبات.
 مخاطر أمف تكنكلكجيا المعمكمات كالتي تشمؿ الفيركسات التي تفسد شبكات البياناتالضخمة كاألمف اإل لكتركني حيث يمكف لمقراصنة االستيالء عمييا لذلؾ يجب تحديث
اإلجراءات األمنية كمراجعتيا باستمرار.
 تفتقر التقنيات الجديدة إلى قدرة التفكير األخالقي كالذم يحد مف القدرة عمى اتخاذ ق ارراتجيدة أخالقية في المكاقؼ المعقدة.
 ضعؼ الكعي التكنكلكجي لدل الكثير مف الطالب كأعضاء ىيئة التدريس. عدـ قناعة بعض أعضاء ىيئة التدريس كمتخذم القرار بأىمية التحكؿ الرقمي كقد يرجعذلؾ لتخكؼ البعض مف ىذه التقنية ألنيا تفرض أساليب كطرؽ تعميـ جديدة.
 مشكالت االتصاؿ التي تستغرؽ الكثير مف الكقت الستكشاؼ األخطاء كاصالحيا ،مما
طا لممتعمميف كأعضاء ىيئة التدريس.
يسبب إحبا ن
 ارتفاع الكمفة االقتصادية لمشراء كالتشغيؿ كالصيانة لألجيزة كالتطبيقات الرقمية كالذكية؛
حيث يصعب عمى الجامعة أف تكفر لكؿ طالب في ظؿ التكجو الحالي نحك تفريد التعميـ
جياز أك تطبيقان رقميا أك ذكيان؛ كلذلؾ ال تصؿ تمؾ التقنيات إلى جميع الطالب .
نا
يتضح مما سبؽ أف ىناؾ العديد مف التحديات لمتحكؿ الرقمي كلكف مف خالؿ
مجابية ىذه المعكقات يمكف تحقيؽ التحكؿ الرقمي ،كذلؾ مف خالؿ نشر ثقافة التغيير
الرقمي كتنمية قدرات كميارات أفراد المجتمع الجامعي تحقيقان لمريادة الرقمية كالمنافسة

العالمية بيف الجامعات كاالستجابة لممتغيرات كالمستجدات العصرية كمتطمبات سكؽ العمؿ
المستقبمية.
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املبخح الجاىٕ :اجلامع٘ الرنٔ٘ مفَْمَا ،خصائَا ،أٍدافَا ،متطلباتَا  ،التجازب املصسٓ٘ ّالعسبٔ٘
ّالعاملٔ٘ :
في زمف إنترنت األشياء بدأ الحديث عف المجتمعات الذكية كأصبح مصطمح الذكاء
في العصر الحالي يرافؽ العديد مف مناحي الحياة التي نعيشيا ،كأصبح سمة لمعظـ المرافؽ
كاألنظمة التي نستخدميا حتى أصبح يطمؽ عمى العصر الذم نعيشو بالعصر الذكي.
كمف ىنا سعت العديد مف الجامعات  -نظ ارن لككنيا ىي مف تقكد التغيير في

المجتمعات – لتحجز مكانان بيف األذكياء لمكاكبة كؿ تحديات ثكرة المعمكمات كالثكرة الصناعية

الرابعة ،كتخريج جيؿ قادر عمى المساىمة بشكؿ فعاؿ في بناء مجتمع المعرفة كاالندماج مع
التحكؿ الرقمي كالعصر الذكي ،كذلؾ مف خالؿ تقديـ الخدمات التعممية بجكدة عالية ،كانجاز
المخرجات التعميمية بكسائؿ كأدكات مناسبة الحتياجات العممية التعميمية ،كتعتمد بشكؿ
أساسي عمى بنية تحتية تقنية ،كالتي تحتاج إلى أفراد أذكياء إلدارتيا لمتحكؿ إلى الجامعة
الذكية ،كىك ما سكؼ يتـ التحدث عنو بالتفصيؿ مف خالؿ عرض مفيكـ الجامعة الذكية
كخصائصيا كأىدافيا كأىميتيا كمقكماتيا كأىـ متطمبات التحكؿ مف الجامعات المصرية
التقميدية إلى جامعات ذكية.

- 1مفَْو اجلامع٘ الرنٔ٘:
ال يكجد تعريؼ محدد كدقيؽ لمجامعة الذكية؛ نظ ارن لحداثة المكضكع فقد ارتبط

مصطمح الجامعة الذكية بمصطمح المدف الذكية ،حيث كجد الباحثكف أف ما يكجد بالمدف
الذكية يمكف تطبيقو عمى الجامعة الذكية ،فقد عرؼ (العكيني )5102 ،ك ( & Tikhomirov
 :)Dneprovckaya,2015الجامعة الذكية" بأنيا مصطمح ينطكم عمى تحديد كتطكير
متكامؿ لجميع األنشطة التعميمية كاألنشطة البحثية كجميع أنشطة الجامعة".
كما عرفيا ( )Uskov, et al,2018بأنيا جامعة ناشئة كسريعة النمك ،كتمثؿ
التكامؿ اإلبداعي لمتكنكلكجيا الذكية كالبرمجيات الذكية ،كاألنظمة الذكية ،كاألجيزة الذكية،
كالتعميـ الذكي ،كالمناىج الذكية باإلضافة إلى استخداـ التكنكلكجيا كاإلنترنت في كافة
عممياتيا.
كما عرفيا بكرك ( )5 ،5107عمى أنيا "مؤسسة تعميمية ذات كفاءة كفعالية عالية،
تستخدـ التقنية الذكية في البنية التحتية ألنظمتيا بيدؼ جعؿ العممية التعميمية أكثر حيكية
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كفعالية ،إذ تكفر بيئات تعميمية غنية كتفاعمية كمتغيرة باستمرار ،تعمؿ عمى تمكيف قدرات
األفراد كسمككياتيـ كتشجيعيـ عمى التفاعؿ كالتعاكف ،كعمى زيادة المشاركة كالتكاصؿ بيف
الطمبة كالمعمميف في اإلطار الذم يجعميـ مشاركيف كمسئكليف في تطكير كرفع مستكل
العممية التعميمية ،كتيدؼ إلى التحكؿ مف مستيمؾ لممعرفة إلى منتج ليا كالتحكؿ بالمجتمع
بأكممو إلى مجتمع معرفي ،مساىمة في تعزيز أىداؼ التعمـ في القرف الحادم كالعشريف كىي
تعمـ كيؼ تعرؼ؟ ككيؼ تفعؿ؟ ككيؼ تككف كتعمـ تعيش معان؟

كما أشار ( )Morze & Gtazubova,2013,411إلى أف الجامعة الذكية ىي

جامعة حديثة تمتمؾ بنية تحتية مادية كتقنية كتدمج االبتكارات التكنكلكجية كاإلنترنت ،لتكفر
نكعية جديدة مف العمميات التعميمية كالعممية كتستند عمى نشاط مراكز التعمـ اإل لكتركني
كمراكز الكسائط المتعددة ،كتضـ عددان كبي ارن مف المكارد كالمصادر العممية المفتكحة
كالمعمكمات المتنكعة كالمختبرات العممية كالبيئة االفتراضية المفتكحة ،كفصكؿ دراسية ذكية

كمعامؿ حاسكب ،حيث تعتمد عمى التدريب كالتطبيؽ العممي كاالبتكار في العديد مف األنشطة
التعميمية كاالجتماعية.
كما أكدت عمى ذلؾ دراسة (العكيني )22 ،5102 ،بأنيا "جامعة ذات كفاءة كفعالية
عالية ،تستخدـ أحدث التطكرات في تقنيات تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت كتقدـ مجمكعة
مف الخدمات المتاحة مف خالؿ شبكة اإلنترنت ،فيي تكفر بيئات تعميمية غنية كتفاعمية
كمتغيرة باستمرار ،مف خالؿ تمكيف قدرات األفراد كسمككياتيـ كتشجيعيـ عمى التفاعؿ
كالتعاكف ،كتعمؿ عمى زيادة المشاركة بيف الطمبة كالمعمميف ،كزيادة التعاكف بينيـ في اإلطار
الذم يجعميـ مشاركيف كمسئكليف في تطكير كرفع مستكل العممية التعميمية كلتحقيؽ اليدؼ
المشترؾ المتمثؿ في التعمـ بشكؿ أفضؿ.
كيتضح مف التعريفات السابقة أف الجامعة الذكية تتميز عف الجامعات التقميدية في
أنيا مؤسسة تعميمية ذات جكدة عالية ككفاءة كبيرة مف خالؿ استخداميا لمتقنيات الذكية
الحديثة في البنية التحتية ،تكفير بيئات تعميمية غنية كتفاعمية تشيد تطك ارن كتغي ارن مستم ارن
فييا ،تعزيزىا لمتعمـ الذاتي كالتعمـ مدل الحياة ،زيادة التفاعؿ بيف الطالب كبعضيـ كبيف

الطالب كأعضاء ىيئة التدريس ،كتحكيؿ الطالب مف مستيمؾ لممعرفة إلى منتج ليا مما
يساعد ذلؾ عمى تحكيؿ المجتمع إلى المجتمع يعتمد في أساسو عمى المعرفة.
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عرؼ الباحثاف الحالياف الجامعة الذكية إجرائيان بأنيا "مؤسسة
ن
كبناء عمى ذلؾ ُي ّ
تعميمية ذات كفاءة كفعالية عالية ،كتستخدـ التقنيات الذكية في البنية التحتية ألنظمتيا مف
أجيزة ذكية كتعميـ ذكي كبرمجيات ذكية كمناىج ذكية كادارة ذكية مف خالؿ استخداـ
التكنكلكجيا كشبكة اإلنترنت في كافة عممياتيا ،كذلؾ لتكفير بيئة تعميمية تفاعمية كمتغيرة
باستمرار ،كرفع مستكل العممية التعميمية ،كتخريج جيؿ قادر عمى مكاكبة العصر الذكي
كالمساىمة بشكؿ فعاؿ في بناء مجتمع المعرفة.

 - 2خصائص اجلامع٘ الرنٔ٘:
تتميز الجامعات الذكية بمجمكعة مف الخصائص كالسمات التي تميزىا عف الجامعات
التقميدية ،فقد حدد (الرميدم كطمحى )2 ،5108 ،ك(الدىشاف )57 ،5101 ،خصائص
الجامعة الذكية كما يمي:
أ -التعميـ الذاتي :كيتمثؿ ذلؾ في إخفاء الطابع الفردم كالشخصي لمتعميـ ،كبناء بطاقات
التعميـ الذاتية (البطاقة الذكية) ،تنظيـ التكاصؿ الفعاؿ كالتعاكف في التعميـ عف طريؽ
األلعاب في التعميـ ،التكاصؿ كالتعاكف بيف الطالب كأعضاء ىيئة التدريس عبر خدمات
الشبكة الرقمية .حيث تمنحيـ الشبكة تعميـ كتقييـ أنفسيـ ذاتيا ،كما يستطيع أعضاء
ىيئة التدريس مف متابعتيـ كتقييميـ باستمرار.
ب -المركنة :تتمثؿ في المركنة في جدكلة أكقات الدراسة كمكانيا ،حيث يم ّكف التعميـ بيا
المتعمـ مف اختيار كقت التعمـ بما يتناسب مع ظركفو ،كمركنة عممية تطكر المناىج
كالمقررات الدراسية كالحصكؿ الفكرم عمي أحدث التعديالت المدخمة عمييا.
ج -إمكانية التنقؿ كالكصكؿ :كتتمثؿ في الكصكؿ لممحتكل التعميمي مف خالؿ األجيزة
المحمكلة كاستخداميا في البحكث العممية ،كمعامالت الدفع ،كالحصكؿ عمى التغذية
الراجعة مف أعضاء ىيئة التدريس أك اإلدارة ،ككصكؿ الطالب إلى الخدمات التعميمية
كالمعمكمات كجميع المصادر عمى اإلنترنت في أم مكاف كفي أم كقت.
د -الفاعمية التكنكلكجية :كيعني ذلؾ كفاءة البنية التحتية التكنكلكجية في الجامعة مف خالؿ
التقنيات السحابية ،كالتقنيات الذكية المبتكرة لممحاكاة االفتراضية لتجاكز الركتيف
كاإلجراءات الكرقية المممة خاصة في نظـ القبكؿ كالتسجيؿ كاالمتحانات كمنح الشيادات
كفي كافة برامجيا كأنظمتيا.
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ق -االنفتاح :كيعني ذلؾ مكاكبة مفاىيـ النظاـ العالمي الجديد في تبادؿ الثقافات كالغاء
الحكاجز بيف الدكؿ كعالمية الشيادات ،كتحقيؽ مبدأ الصيغة العالمية كالخركج عف
األطر اإلقميمية كالمحمية ،تكفير قكاعد بيانات مفتكحة مع المؤسسات العممية العالمية
تحتكم عمى المكاد التعميمية لدعـ مقررات التعميـ اإللكتركني ،كتكفير التدريب لمطالب
في كافة التخصصات ،كحرية الكصكؿ إلى المقاالت العممية كنتائجيا كاجراء البحكث
الدكلية.
كىكذا يتضح أف الجامعة الذكية تتميز بقدرتيا عمى تطكير التعميـ كتسييؿ كصكؿ
المعمكمات إلى الطالب ،كذلؾ لكي يحقؽ أقصى استفادة ممكنة منيا كتعظيـ دكر تكنكلكجيا
المعمكمات في تعزيز ريادة الجامعات في التصنيفات العالمية.

- 3دّاعٕ حتْل اجلامعات التكلٔدٓ٘ إىل جامعات ذنٔ٘:
تكجد مجمكعة مف العكامؿ كاألسباب التي تقكد إلى ضركرة تحكيؿ الجامعات التقميدية
إلى جامعات ذكية كىي كما يمي( :عمياف( ،)521 ،5105 ،الدىشاف)52،5101 ،
التكجو نحك مزيد مف نماذج التعمـ
أ -ظيكر فمسفات تعميمية جديدة تؤكد عمى ضركرة
ّ
تكجو يعطي أىمية أكبر لدكر أكثر نشاطان مف قبؿ المتعمـ.
المرتكزة حكؿ المتعمـ ،كىك ّ
ب -االنطالقة اليائمة لمتكنكلكجيا كالثكرة المعمكماتية التي ال رجعة عنيا في استخداـ
اإل نترنت ،كغير ذلؾ مف جكانب تكنكلكجيا المعمكمات ،التي تؤثر تأثي ار مباش ار عمى
سياسات التعميـ العاـ كالعالي ،كقد تمثمت تمؾ االنطالقة في ازدياد إمكانات تقنية
المعمكمات كاالتصاؿ ،كمركنتيا ،كمالءمتيا لتطبيقات تربكية متنكعة ،صاحب ذلؾ
تناقص مستمر في تكمفتيا ،كازدياد تكافرىا عمى نطاؽ كاسع ،كقد أدل ذلؾ إلى رقمنة
المعرفة ،كعكلمة المعمكمات ،كزيادة فرص الكصكؿ إلييا ،فالتطكر اليائؿ في إمكانات
تقنية اإلنترنت فتح أبكاب التعميـ العالي إلى جميكر جديد كمتنكع ،كشجع الجامعات
عمى تأسيس أسكاؽ جديدة في مكاقع جغرافية بعيدة.
ج -تقميؿ تكمفة التعميـ الجامعي مف خالؿ التكسع في تطبيقات تقنية المعمكمات كاالتصاؿ
في ظؿ مصادر محدكدة ،كتناقص التمكيؿ الحككمي.
د -ازدياد الحاجة إلى التعميـ المستمر ،كتزايد قبكؿ مفيكـ التعمـ مدل الحياة نظ ارن لمتغيرات
التي تشيدىا المجتمعات المتمثمة بنمك المعرفة ،كالضغط المتزايد عمى أنماط التعميـ
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التقميدية ،كالتحكؿ مف الكظائؼ التقميدية الدائمة إلى الكظائؼ المؤقتة ،مما يتطمب
أساليب تعميـ كتدريب جديدة كمصادر سيمة لمتعمـ المرف الكتساب الميارات التي
تتطمبيا ىذه التغيرات.
ق -تحسيف جكدة خبرات التعمـ مف خالؿ استخداـ تطبيقات تقنية المعمكمات كاالتصاؿ
كالتكنكلكجيا النقالة إلثراء التعمـ ،كتحسيف برامج التعميـ عف بعد مف خالؿ التقميؿ مف
عزلة المتعمميف ،كدعـ العمؿ التعاكني بينيـ كالتفاعالت النشطة التي تتطمبيا العممية
التعميمية.
كما تشير دراسة يامنة كالحاج ( )20 ،5105إلى أف الجامعات تكاجو العديد مف
التحديات ،بعضيا خارجي يفرضو الكاقع الدكلي كالتحكالت العالمية بأبعادىا االقتصادية
كالسياسية كالتكنكلكجية كالعممية ،كالتي منيا استحداث نظـ تعميمية جديدة ،مثؿ التعميـ عف
بعد ،كتطكر مجاالت البحث العممي ،كتزايد استخداـ الكسائط اإللكتركنية في التعميـ الجامعي،
كزيادة التعاكف العممي بيف مؤسسات التعميـ العالي ،كتدكيؿ التعميـ ،أما بالنسبة لمجمكعة
التحديات الداخمية الخاصة بالمجتمعات المحمية التي تقدـ ىذه الجامعات خدماتيا فييا
فتشمؿ :ضعؼ الطاقة االستيعابية ليذه المؤسسات ،كتزايد الطمب االجتماعي عمييا ،كصعكبة
التكازف بيف الكـ كالنكع في منظكمة العمؿ في ىذه المؤسسات ،كصعكبة التكيؼ مع متطمبات
سكؽ العمؿ في ىذه المجتمعات ،كالضعؼ المعرفي لمخرجاتيا المتمثؿ في األعداد اليائمة مف
الخريجيف غير المالئميف لمستجدات العصر المعرفية في ظؿ تغيير طبيعة كأشكاؿ الحياة في
المستقبؿ.
يتضح مما سبؽ أف تحكيؿ الجامعات التقميدية إلى جامعات ذكية أصبح أم ار ضركريان

لمكاكبة ما يظيره العالـ مف ثكرة معمكماتية كعممية في اكتساب المعرفة كادارتيا كانتاج
المعمكمات التفاعمية ،كثكرة االتصاالت التي سمحت بمركر كميات أكبر فأكبر مف المعمكمات
كؿ يكـ عبر شبكة معقدة مف التكابع الصناعية ،كالكابالت الضكئية ،مما كفر نقؿ المعمكمات
بسيكلة كسيكلة الكصكؿ إلييا.
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 - 4أٍداف اجلامع٘ الرنٔ٘:
إف التطكر التكنكلكجي أدل إلى استحداث أنماط جديدة مف التعمـ كالتعميـ اإل لكتركني
كالتعميـ االفتراضي كأخي ارن التعميـ الذكي ،كمف ىنا فإف اليدؼ الرئيسي لكجكد جامعات ذكية

ىي ليس االىتماـ فقط بالمباني كتجييزاتيا كانما لكجكد جامعة رائدة تعميمية كبحثيان.

فقد أشار (الرميدم كطمحي )5 ،5108 ،ك(بكرك )5 ،5107 ،إلى أف أىـ أىداؼ

الجامعة الذكية ىي كما يمي:
أ-

تحسيف جكدة عمميتي التعميـ كالتعمـ لمطالب في أم مكاف ككقت مف خالؿ استخداـ
تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت في تقديـ المقررات كالبرامج التعميمية كاأل نشطة ػ

ب -تأميف أعمى مستكيات التعميـ الجامعي لمطالب في أماكف إقامتيـ بكاسطة شبكة
اإلنترنت ،كذلؾ مف خالؿ إنشاء بيئة تعميمية إلكتركنية متكاممة تعتمد عمى شبكة
متطكرة.
ت -إعداد مكاطنيف رقمييف قادريف عمى استثمار تقنيات األجيزة المحمكلة كالحكسبة
السحابية كمختمؼ التقنيات الرقمية.
ث -تطكير ميارات الطالب كاعدادىـ لسكؽ العمؿ الجديد بشكؿ أكثر كفاءة ،كتعزيز االبتكار
المحمى مع تقديـ أقكل الحكافز.
ج -تسعى إلى استخداـ طرؽ تعميمية أحدث كأكثر تقدمان لمتعامؿ مع التعقيد التكنكلكجي
المتزايد باستمرار.

ح -تحسيف قدرات البحث العممي لدل أعضاء ىيئة التدريس كالباحثيف كدعـ األبحاث
كالمشركعات االبتكارية.
خ -تحقيؽ التميز كالريادة كالتنافسية بيف جامعات التعميـ العالي عمى المستكل اإلقميمي
كالعالمي.
د -تقديـ حمكؿ منيجية متعددة الجكانب لتمبية احتياجات الطمبة كالعامميف فييا.
ذ -زيادة التفاعؿ كالتكاصؿ بيف أعضاء ىيئة التدريس كالطالب كاإلدارة مف خالؿ تكفير بيئة
تعميمية ذكية تفاعمية.
ر -االنتقاؿ مف مرحمة اكتساب المعرفة إلى مرحمة إنتاج المعرفة تكظيفيا لمعالجة مشكالت
كاقعية.
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ز -تسعى إلى اكتشاؼ نماذج جديدة لمتعميـ الفعاؿ تسيـ في التعميـ بشكؿ أسرع كأكثر
كفاءة كتطكير التعميـ التعاكني كالذاتي كتعزيزه.
س -تكفير مجمكعة مف الفرص التعميمية دكف أم قيد أك شرط كترسيخ مفيكـ التعميـ مدل
الحياة ،كالتعميـ المستمر.
كيتضح مف األىداؼ السابقة لمجامعة الذكية أنيا تسعى إلى تحكيؿ الطالب مف
مستيمكيف لممعرفة إلى منتجيف ليا ،أم بناء إنساف جديد مختمؼ كغير تقميدم في أسمكب
تعممو كتعاممو ،قادر عمى االندماج مع التحكؿ الرقمي كالعصر الذكي مف خالؿ قدرتو عمى
التعامؿ مع أحدث كسائؿ األجيزة التكنكلكجيا كسائؿ األجيزة التكنكلكجيا ككسائؿ االتصاالت،
كقادر عمى التعمـ الذاتي كاتقاف العديد مف الميارات المتنكعة ،كيتصؼ بالمركنة الفكرية
كالسمككية ،كلديو ركح اإلبداع كالمبادرة كاالبتكار ،لذلؾ تعتبر الجامعة الذكية أداة فاعمة في
تغير حركة الحياة المعاصرة مف خالؿ نقؿ الجامعة إلى مرحمة بناء نظـ كخدمات الكتركنية
ذكية متكاممة تسيـ في رفع كفاءة العممية التعميمية كاإلدارية بالجامعة.

 - 5مصآا أّ فْائد اجلامع٘ الرنٔ٘:
إف تحكيؿ الجامعات المصرية التقميدية إلى جامعات ذكية يحقؽ عددان كبي ارن مف

الفكائد عمى مستكل اإلدارة كالطالب كأعضاء ىيئة التدريس كالمجتمع ،حيث أشار (بكرك،
( ،)2 ،5107العكيني )22 ،5102 ،أف فكائد الجامعة الذكية تتمثؿ فيما يمي:
أ -االحتفاظ بأعضاء ىيئة التدريس كالطالب المتميزيف ،حيث تكفر الجامعة الذكية برامج
كأنظمة ذكية لرفع الكفاءة التكنكلكجية ألعضاء ىيئة التدريس كالطالب كتنمية مياراتيـ
العممية كالمينية الرقمية.
ب-التكسع في أنشطة الجامعة دكف الحاجة إلى التكسع في المباني كاإل نشاءات ،مف خالؿ
تكفير كتعزيز األ نشطة التعميمية كاألنشطة االجتماعية كاأل نشطة الالصفية التي تتكاءـ مع
المتغيرات السريعة.
ج -زيادة الكفاءة كاإلنتاجية كالقدرة عمى اإلبداع كاالبتكار ،حث تدعـ الجامعة الذكية األفكار
كالمشركعات البحثية االبتكارية ،كتصميـ مقر ارت كبرامج دراسية تنمي القدرات اإلبداعية.
د -دعـ التكاصؿ بيف الطمبة كأعضاء ىيئة التدريس كاإلدارة ،حيث تكفر الجامعة بيئة
تعميمية تعممية تفاعمية بيف الطالب كأعضاء ىيئة التدريس كاإلدارييف.
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ق -إثراء التعميـ كالتعمـ كالبحث العممي ،مف خالؿ تكفير نظـ تعميمية مستحدثة باستخداـ
البيئة االفتراضية.
ح -السماح بالتعمـ التعاكني كالتدريس كالبحكث مع عدـ كجكد حدكد ،حيث تفعؿ الجامعة
الذكية كسائؿ االتصاؿ الرقمي بيف الطالب كأعضاء ىيئة التدريس ،كتكفير منصة لمتعمـ
الرقمي المفتكح لتبادؿ المعمكمات كالمعرفة.
م -تكفير السيكلة كالكضكح كالمركنة كالشفافية في حكـ كادارة الحرـ الجامعي لالرتقاء
بالجامعة.
ؾ -تكليد مصادر دخؿ جديدة مف خالؿ عقد برتكككالت شراكة مع القطاع الخاص لزيادة
حجـ اإلنفاؽ عمى تطكير المعرفة كالبحث العممي.
ؿ -دعـ القدرات اإلدارية كالبحثية داخؿ الجامعة ،مف خالؿ تقديـ الدعـ المادم كالمعنكم
لمعناصر البشرية المتميزة كالمكىكبة لتشجيعيـ عمى بذؿ قصارل جيكدىـ.
ـ -حؿ مشكالت كعقبات التعمـ التقميدية عبر التمكيف الرقمي أم مف خالؿ التكسع في
استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كالتقنيات الذكية في كافة برامجيا كأنظمتيا ،كتكفير
شبكات اإل نترنت فائقة السرعة.
كيتضح مف الفكائد السابقة لمجامعة الذكية أف مف أىـ الفكائد التي ستشعر بيا
الجامعات المصرية التقميدية مف تحكيميا إلى جامعات ذكية ،ىي إتاحة المقررات اإللكتركنية،
كالكصكؿ لممعمكمات بشكؿ سريع كمبسط كادارة األرشفة لكؿ المحتكيات كالكثائؽ المؤسسية،
كتكافر بيئات تعميمية غنية كتفاعمية مف خالؿ استخداـ التقنية الذكية في البنية التحتية
لمجامعة ،مما يساعد عمى إيجاد الحمكؿ لكافة المشكالت كالعقبات التي تكاجو أنظمة التعميـ
التقميدية ،كما مف أىـ فكائدىا قدرتيا عمى تنظيـ االتصاؿ كالتعاكف في القطاع التعميمي بيف
كافة عناصر العممية التعميمية مف أم مكاف كفي أم زماف.

 - 6متطلبات اجلامع٘ الرنٔ٘:
يكجد عدة متطمبات أساسية يجب تكافرىا لتحكيؿ الجامعات التقميدية إلى جامعات
تدار بطريقة ذكية ،كتتضح ىذه المتطمبات مف خالؿ الشكؿ التالي:
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شىً (ِ*)6زطٍجبد اٌدبِؼخ اٌزوُخ
*ِصذس اٌشىً (ثىشو)3،6107،

يتضح مف الشكؿ السابؽ متطمبات الجامعة الذكية كتتمثؿ في خمس متطمبات كىي
كما يمي :

أ  -بياء زؤٓ٘ زقنٔ٘ ّاضخ٘:
لكي تتحكؿ الجامعة إلى جامعة ذكية يتطمب كجكد رؤية كاضحة كمرنة ككاقعية
تعكس كضع تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت بالجامعة كما تريد أف تككف عميو الجامعة في
المستقبؿ ،كذلؾ مف خالؿ تحميؿ الفجكة الرقمية بيف ما تممكو الجامعة مف معرفة كأدكات
كقدرات كبيف ما ال تممكو مف أدكات كمعرفة كقدرة عمى استغالليا (عمى كحجازم،5112 ،
 ،)21كما يتطمب أيضان تحميؿ المستكل التكنكلكجي بالجامعة مف خالؿ حصر التكنكلكجيا

المتاحة كتقييـ مدل استخداميا كاالستفادة منيا كالمقارنة بيف التكمفة كالعائد ،كمعرفة مدل
االستعداد لمتحكؿ الرقمي مف خالؿ تحميؿ البنية التحتية كرأس الماؿ البشرم (اليادم،
 ،)27 ،5115ككؿ ذلؾ مف أجؿ كضع رؤية كخطة كاضحة لمتحكؿ إلى الجامعة الذكية
كتحقيؽ أىدافيا.
فمكي تتمكف الجامعة مف التحكؿ لمجامعة الذكية يمزـ تحديد رؤية رقمية بصكرة
كاضحة تتكاكب مع طبيعة التحكؿ الرقمي ،كأف تشمؿ عدة عناصر تتراكح بيف فاعمية
التكاليؼ ،كديمكقراطية التعميـ ،كمسايرة التطكر التكنكلكجي الذم تشيده المجتمعات
المعاصرة ،كسد حاجة المجتمع الى تخصصات يطمبيا سكؽ العمؿ ،كما إف عممية كضع رؤية
رقمية لمجامعة ليست قاصرة فقط عمى طرؼ كاحد كلكف يجب أف يتـ مف خالؿ مشاركة العديد
مف األطراؼ الميتمة بالعممية التعميمية داخؿ الجامعة كخارجيا (الدىشاف.)085،5101 ،
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ب  -بئ٘ حتتٔ٘ ذنٔ٘ ( األبئ٘ ّالتكئات الرنٔ٘)
تشمؿ البنية التحتية الذكية بنية تحتية مادية ذكية كبنية تحتية تقنية ذكية ،حيث
تعرؼ البنية التحتية المادية الذكية (األبنية الذكية) بأنيا تمؾ األبنية التي تركز بشكؿ أساسي
عمى تحديد التطبيقات المسئكلة باألبنية كاختيار مكاد البناء ،كدمج البنية التحتية لممعمكمات
الذكية ،كتطكير شبكة نظـ بسيطة كمرنة كقابمة لمتحجيـ ،كدمج إدارة الطاقة بتمؾ الشبكات
(.)Asdrubali,2013,4
كما يعرفيا ( )Jodie, et al,2006,4بأنيا األبنية التي يتـ فييا استخداـ أنظمة
التشغيؿ اآللي المعتمدة ،كأجيزة االستشعار عف بعد ،كأنظمة التحكـ ،لخمؽ فيض مف
المعمكمات تسمح بالتحكـ في الكصكؿ الييا ،لتككف مفيدة لممستخدميف كاإلدارييف عمى
السكاء.
كتتميز األبنية الذكية مف خالؿ تصميماتيا كتقنيات المعمكمات الكامنة بيا
باالستجابة ،المركنة ،التكيؼ مع االحتياجات المتغيرة مع مستخدمييا كمع المنظكمات التي
تشغميا طكاؿ عمرىا ،حيث تمد تمؾ األبنية بالخدمات المتطكرة لكؿ مف أعضاء ىيئة التدريس
كالطالب كاإلدارة كأفراد الصيانة ،كتؤدم إلى سمكؾ ذكي كشفاؼ كذاكرة ثابتة ،كتدعـ التكاصؿ
ما بيف النظـ البشرية كالتجييزات كنظـ االتصاالت المشيدة كأدكات االستشعار عف بعد
كالمحركات ،)Manivannan,2012,3( ،كأنيا أبنية ذاتية تتفاعؿ مع الشبكة الذكية كتركز
عمى جانب االستجابة لطمبات األفراد بداخميا ( قنبر ،)575 ،5102،تمكنيا مف التعرؼ عمى
ما يحدث بداخميا كحكليا مف خالؿ األنظمة الذكية التي تدير المبنى ،كتمكنيا مف االستجابة
لمظركؼ كالمتغيرات الداخمية كالخارجية (مكي.)22 ،5107 ،
كتحتاج الجامعات الذكية لتكفير األبنية الذكية جعؿ القاعات الدراسية بيئة مناسبة
لمتعمـ كحافزة لو ،كتشتمؿ عمى الحاسكب كاألجيزة التكنكلكجية كالتقنيات الحديثة كالسبكرات
الذكية ،كتزكيد جميع القاعات بمكقع إلكتركني خاص بالطمبة كيتـ عرض المحاضرات مف
خالؿ ىذا المكقع اإل لكتركني( .الخماش.)98 ،5102 ،
كما تمعب التقنيات الذكية دك ارن أساسيان في الجامعة الذكية حيث تعمؿ عمى تحسيف

مخرجات العممية التعميمية كرفع جكدتيا ،فقد أصبحت تمؾ التقنيات جنبان إلى جنب مع الطالب
كأعضاء ىيئة التدريس كاإلدارييف كالفنييف في الجامعات الذكية.
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كمف أىـ التقنيات الذكية المتكفرة في الجامعة الذكية ،مكاقع الشبكة االجتماعية حيث
تصبح بديالن لبيئات التعمـ التقميدية ،كترتبط مكاقع الشبكات االجتماعية باستخداـ األجيزة
المحمكلة لتعزيز استراتيجيات التعمـ اإلبداعي المتنقؿ ،كمف التقنيات الذكية أيضان الحكسبة

السحابية التي تدعـ المختبرات االفتراضية كعمميات المحاكاة كاسعة النطاؽ ،تقنية RFID
ترددات الراديك الالسمكية كالتي تقكـ عمييا أجيزة االستشعار كاالتصاؿ ،تقنية  NFCالتكاصؿ
قريب المدل كىي تقنية االتصاؿ الالسمكية تعمؿ بنظاـ الترددات كالبمكتكث (العكيني،5102 ،
.)25
كمف الضركرم أف تصمـ التقنيات الذكية بناء عمى معايير معمنة كمعركفة كىي
قابمية التدرج أم القدرة عمى التعامؿ مع النمك المتزايد في أعداد المستفيديف كالتنكع المتعاظـ
لمتطبيقات ،كقابمية االستمرار أم أنيا مرنة بما فيو الكفاية لمبقاء كالتكيؼ مع التغيرات
التقنية ،األماف كالمكثكقية ،سيكلة االستخداـ ،سيكلة الكصكؿ مف أم مكاف كزماف (بكرك،
.)2 ،5107
كيتضح مف ذلؾ أف الجامعة الذكية يجب اف تمتمؾ بنية تحتية ذكية تتمثؿ في بنية
تحتية مادية ذكية كبنية تحتية تقنية ذكية تستغؿ الذكاء االصطناعي كالنظـ الميكانيكية
لتكفير الطاقة كتكفير بيئة صحية كآمنة لمستخدمي المبني ،مف خالؿ االعتماد عمى
تكنكلكجيا المعمكمات كاألجيزة التقنية الذكية كتكفير قاعات دراسية ذكية كمختبرات عممية
مجيزة بأحدث األجيزة التقنية ،كشبكات إنترنت فائقة السرعة كحكسبة سحابية إلعادة ىيكمة
بيئات التعميـ التقميدية كتككف أكثر كفاءة كفعالية لمكاكبة القفزة التكنكلكجية كالمعمكماتية
المنتشرة بالعصر الذكي .كبذلؾ تعد البنية التحتية الذكية متطمبان أساسيان مف متطمبات الجامعة

الذكية لتكفير حياة أكثر راحة كأمنان كصحة كتطك ارن لمطالب كأعضاء ىيئة التدريس كاإلدارييف
كجميع العامميف بالجامعة.

ج  -عياصس بشسٓ٘ ذنٔ٘:
يعرؼ الشخص الذكي بالقدرة عمى التحميؿ كالتركيب كالتمييز كاالختيار كالتكيؼ إزاء
المكاقؼ المختمفة (إبراىيـ ،)55 ،5101 ،كيعني قدرة الشخص الذكي عمي التكيؼ مع
التغيرات كالظركؼ المتغيرة الطارئة إما بتغيير الذات أك تغيير البيئة المحيطة أك البحث عف
بيئة جديدة أكثر تكافقان ،كقدرتو عمي تكظيؼ الميارات المتعمقة بتكنكلكجيا المعمكمات
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كاالتصاالت الرقمية في العممية التعميمية  ،كما أكد (الدىشاف  )25 ،5109،بأف العناصر
البشرية الذكية رقميا ىي امتالؾ االفراد مجمكعة مف القدرات االجتماعية كالعاطفية كالمعرفية
التي تمكنيـ مف مكاجية التحديات كالتكيؼ مع متطمبات الحياة الرقمية .
العناصر البشرية الذكية ىـ رأس الماؿ البشرم كالثركة الحقيقية داخؿ الجامعة ،فيعد
العامؿ الحاسـ لنجاح الجامعة ىك أفرادىا ككيفية تفاعميـ ،لذلؾ ينبغ اتباع نيج قكم لخدمات
التعميـ كالتكعية كالتثقيؼ كتنمية الميارات مف خالؿ التعميـ كالتدريب كتطكير ميارات
تكنكلكجيا المعمكمات كتحسيف التدريب عمى تكنكلكجيا المعمكمات باستمرار ( & Nam
.)Pardo,2011,285
لذلؾ تشير تسمية الجامعة الذكية إلى قدرة األشخاص األذكياء إليجاد حمكؿ ذكية
لممشاكؿ المعاصرة.
كيتميز األشخاص األذكياء بامتالكيـ لمعديد مف الميارات كالمعارؼ ،كالقدرة عمى
اتخاذ ق اررات جيدة ذكية ،كالتعامؿ مع تعقيدات كمشاكؿ العصر الحديث كمكاجية التحديات
التي تكاجييـ ،القدرة عمى طرح العديد مف األفكار اإلبداعية كالسرعة كالميارة في األداء
(بكديسة كنصر الديف.)95 ،5108 ،
لذلؾ خريج الجامعات الذكية يختمؼ عف خريج الجامعات التقميدية فيتصؼ بالمركنة
الفكرية كالسمككية ،كالقدرة عمى ضبط النفس ،إتقاف ميارات متنكعة ،القدرة عمى التعمـ
الذاتي ،القدرة عمى االختيار الحر لمينة المستقبؿُ ،مبدع كمبتكر يجيد التعامؿ مع كسائؿ
االتصاؿ الحديثة كتقنية المعمكمات (الخماش.)99 ،5102 ،
كيتضح مما سبؽ أف التحكؿ مف الجامعات التقميدية إلى جامعات ذكية يتطمب
ضركرة تدريب أعضاء ىيئة التدريس عمى تدريس المناىج كالمقررات كفؽ التطكرات التقنية
الحديثة كالتكنكلكجية كتكظيفيا في التدريس ،كاكساب الطالب القدرة عمى اتخاذ ق اررات ذكية،
كالتحميؿ كاالستنتاج ،كالقدرة عمى تحمؿ المسئكلية كالثقة بالنفس ،كتدريبو عمى البحث عف
المعمكمة بنفسو حتى يككف منتجان لممعرفة.

د  -بٔئ٘ تعلٔنٔ٘ تعلنٔ٘ ذنٔ٘:
تعرؼ البيئة التعميمية التعممية الذكية بأنيا أنظمة تربكية تدار بالكمبيكتر معتمدة
عمى الذكاء االصطناعي كتستخدـ المنطؽ كالقكاعد الرمزية في تعميـ المتعمـ ،كبذلؾ تحاكي
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المعمـ البشرم بدرجة كبيرة ،كال تعتمد عمى تعميـ الحقائؽ كالمعارؼ اإلجرائية فقط ،بؿ تعمـ
الطالب ميارات التفكير كحؿ المشكالت (الزبكف كآخركف.)051 ،5109 ،
كما يعرفيا ( )Hwang,2014,7بأنيا بيئة التعميـ كالتعمـ المدعكمة بالتكنكلكجيا،
كالتي تكفر احتياجات المتعمميف ،كالتي يمكف تحديدىا مف خالؿ تحميؿ سمككيات التعمـ
الخاصة بيـ ،كمدل اعتمادىـ عمى اإل نترنت ،كما تكفر ليـ الدعـ المناسب في الكقت
كالمكاف المناسبيف ،كتعتمد بنية بيئة التعميـ كالتعمـ الذكية عمى بناء بيئة تعميمية تعممية
تحاكي المعمـ البشرم في طريقة تفكيره ،كتعاممو مع المحتكل التعميمي المرتبط بمجاؿ
تخصصو ،كسمككياتو كتعاممو مع الطالب ،حتى يتسنى لو تقديـ تعميـ مرف كفعاؿ
(.)Graf,2007,63
كتتألؼ بيئة التعميـ كالتعمـ الذكي مف خمس تكنكلكجيات لمذكاء االصطناعي كىي
نظاـ التكجيو الذكي ،كنظاـ الكسائط المتشعبة التكيفية ،كفمترة المعمكمات التكيفية التي تيدؼ
إلى استخالص أجزاء مف المعمكمات اليامة حسب اىتمامات الطالب ،كالتعمـ التشاركي الذكي،
المرشد الذكي الذم يساعد في تحديد الطالب المقصريف كالمتفكقيف في تعمميـ (الزبكف
كآخركف.)050 ،5109 ،
كما تشتمؿ بيئة الحرـ الجامعي الذكية عمى ستة مجاالت تضمف التشغيؿ السميـ لكؿ
كظيفة داخؿ الحرـ الجامعي الذكي كىي كالتالي( :بكركAzarmi et ( ،)5 ،5107 ،
.)al,2010,333
 تعميـ ذكي :ىك طريقة لمتعمـ الذاتي كالذم يربط بيف تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالتالذكية كبيئة التعميـ ،كيتـ ببناء بنى تحتية ذكية كأساليب كطرؽ تدريس ذكية لتكفير
التعميـ في أم كقت كفي أم مكاف.
 اجتماعات ذكية :تشمؿ األنشطة االجتماعية العامة داخؿ الحرـ الجامعي كاألنشطةالتعميمية الجامعية كاألنشطة الالصفية التي تستخدـ الشبكات االجتماعية لمتعميـ كالتكاصؿ
كتبادؿ المعمكمات.
 حكـ ذكية :كىي مجمكعة مف المبادئ كالعكامؿ كالقدرات التي تعد شكالن مف أشكاؿ الحكـقادرة عمى التعامؿ مع ظركؼ كتعقيدات مجتمع المعرفة.
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 صحة ذكية :كتشمؿ نظاـ معمكمات ذكي لمرعاية الصحية اإللكتركنية كتكفير خدمات رعايةصحية لمطالب كأعضاء ىيئة التدريس كاإلدارييف كالعامميف بالجامعة في أم كقت كأم
مكاف.
 خضراء ذكية :كىي تشمؿ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت الخضراء لضماف استدامةطكيمة األجؿ لمحرـ الجامعي.
كبذلؾ تتميز بيئة التعميـ كالتعمـ الذكية بقدرتيا عمى تعديؿ طريقة عرض المعمكمات
كالمحتكل التعميمي بما يتناسب مع قدرات الطالب كخصائصيـ كاحتياجاتيـ الفردية ،كبذلؾ
فيي تعتبر بيئة مرنة مميئة بالبدائؿ كاالستراتيجيات التعميمية المتنكعة قائمة عمى الحكار
كالتفاعؿ المتبادؿ بيف الطالب كالمحتكل التعميمي.

ِ  -إدازٗ ذنٔ٘:
لكي يتـ تحكيؿ الجامعات التقميدية إلى جامعات ذكية يجب أف تدار بطريقة ذكية ،أم
كجكد إدارة ذكية حيث تشكؿ اإلدارة الذكية ركنان أساسيان في تعزيز التنافسية.

فاإلدارة الذكية ىي مجمكعة التطبيقات كالتكنكلكجيات التي تستخدـ لجمع البيانات

كالمعمكمات عف عمميات الجامعة كتكفير سبؿ الكصكؿ إلييا كتحميميا كاتخاذ الق اررات اإلدارية
الصائبة (عبد الحميـ.)5 ،5102 ،
كما تعرؼ اإلدارة الذكية بتمؾ اإلدارة التي تستند إلى المعرفة التامة أك الشبو تامة في
المجاالت التي تعمؿ فييا أك تشرؼ عمييا أك تقكدىا ،كالمعرفة التامة لألمكر تعني العمميات
العميا كالمعقدة لمعقؿ البشرم كالتي تتضمف عمميات اإلدراؾ لألشياء كالفيـ التاـ لحؿ
المشكالت بسبب تكفر الذكاء (الصرف ،)22 ،5110 ،كيعني ذلؾ أف اإلدارة الذكية تقدـ طرقان
لمساعدة الجامعة عمى معرفة المعكقات التي مف الممكف أف تكاجييا عند ممارسة أعماليا.

كلإلدارة الذكية القدرة عمى تغيير الطريقة التي يعمؿ بيا األفراد كتمكيف الجامعة
لمتنافس بفعالية أكبر ،كما تساعد عمى دمج االبتكارات التكنكلكجية مع األفراد كالعمميات
كالثقافة بالجامعة مف أجؿ تحقيؽ استراتيجيات أفضؿ إلدارة الجامعة ،كما يمكف أف تقدـ
أنظمة اإلدارة الذكية طرائقان لمساعدة الجامعة عمى معرفة أكبر لمعكامؿ المؤثرة في أنشطتيا
كعممياتيا ،كبالتالي تساعدىا عمى اتخاذ ق اررات أفضؿ (العكيني.)52 ،5102 ،
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كتتضمف اإلدارة الذكية في الجامعات الذكية نكعيف ،ىما إدارة المباني الذكية مف
خالؿ كجكد نظاـ متكامؿ إلدارة المباني يساعد في تتبع كمراقبة األنظمة كصيانة المباني
كتكفير نظاـ طكارئ ذكي كنظاـ إضاءة ذكي ،كالنكع الثاني ىك إدارة األفراد األذكياء مف خالؿ
كجكد نظاـ آلي لمراقبة أعضاء ىيئة التدريس كاإلدارييف كالطالب كالزكار داخؿ الجامعة
كالتعرؼ التمقائي عمييـ كتحديد ىكيتيـ ،باإلضافة إلى تكفر نظاـ ذكي لمدخكؿ كالخركج
(الرصيدم ،كطمحي.)8 ،5108 ،
كما أشار (العرياكم )7 ،5100 ،أف اإلدارة الذكية تتطمب األفراد األذكياء كالمكىكبيف
كالمبدعيف كالتطبيقات العممية كالتقنية  ،إضافة إلى البيانات كالمعمكمات التي تسيؿ إنجاز
األعماؿ كتحقيؽ األىداؼ بأسرع كقت كبأقؿ كمفة كجيد.
يتضح مف ذلؾ أف اإلدارة الذكية متطمب أساسي مف متطمبات إنشاء جامعة ذكية،
لما ليا مف دكر أساسي في تغيير الطريقة التي يعمؿ بيا األفراد كتمكف الجامعة مف التنافس
بفعالية أكبر ،كلذلؾ يجب عمى الجامعات التقميدية السعي لتكفير إدارة ذكية حتى تككف قادرة
عمى التحكؿ نحك الجامعات الذكية ،كذلؾ مف خالؿ إصالح البنية التحتية كتكفير أماكف
اتصاؿ عالية السرعة ،كتكفير قكاعد بيانات سيمة الكصكؿ ليا ،كتمتعيا بالشفافية في اتخاذ
الق اررات ،كتعزيز العمميات كالخدمات مف خالؿ التكنكلكجيا الذكية كالمشاركة كالتعاكف بيف
كافة أفرادىا مما يدعـ االبتكار كاالستدامة لألفراد.
كيتضح مف المتطمبات السابقة أنو كي تتحكؿ الجامعات التقميدية نحك الجامعات
الذكية البد مف تكفير كؿ تمؾ المتطمبات مف رؤية رقمية كبنية تحتية ذكية كبيئة تعميمية
تعممية ذكية كأشخاص أذكياء كادارة ذكية ،لرفع مستكل العممية التعميمية كتطكرىا باستمرار
كتحقيؽ التنمية المتكاممة كمكاكبة التقدـ العممي العالمي كتحقيقان لمنافسة الجامعات العالمية.

 - 7أٍه التجازب املصسٓ٘ ّ العسبٔ٘ ّالعاملٔ٘ للجامعات لتلبٔ٘ متطلبات التخْل للجامعات الرنٔ٘
يف ضْء التخْل السقنٕ هلا :
سكؼ يتـ عرض أىـ التجارب المصرية لتمبية متطمبات التحكؿ لمجامعات الذكية في
ضكء التحكؿ الرقمي ،كبعض النماذج لمجامعات العربية كالعالمية لمجامعات الذكية كفيما يمي
عرض لتمؾ االتجاىات.
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أ -التجازب املصسٓ٘ لتلبٔ٘ متطلبات التخْل للجامعات الرنٔ٘ يف ضْء التخْل السقنٕ:
في إطار تكجو الدكلة نحك التحكؿ الرقمي كالجامعات الذكية قاـ المجمس األعمى
لمجامعات بمصر بكضع خطة شاممة لتدريب كتأىيؿ المجتمع الجامعي بكؿ فئاتو عمى برامج
التحكؿ الرقمي؛ لممساىمة في قيادة الجامعة بأنظمة الرقمنة الذكية عف طريؽ تقديـ أفضؿ
الحمكؿ لمتقنية المتكاممة في المجاالت األكاديمية كالبحثية كاإلدارية.
حيث تـ إنشاء ( )55مركز بيانات بالجامعات المصرية لزيادة سرعة اإلنترنت مف
( )25ميجا إلى سرعة ( )2جيجا ،كانشاء ( )051كحدة خدمات إلكتركنية بالجامعات
المصرية ،كانشاء تطبيقات نظـ المعمكمات اإلدارية ،كانشاء ( )07مرك ازن لتدريب الييئة
التدريسية عمى تكنكلكجيا المعمكمات بالجامعة المصرية ،كانشاء ( )55مرك ازن إلنتاج المقررات
اإللكتركنية بالجامعات الحككمية كفركعيا ،كانتاج عدد ( )575مقرر اإل لكتركني ،كانشاء

المستكدع الرقمي كالفيرس المكحد لممساىمة في زيادة معدالت النشر العممي الدكلي ،كتـ
فتح حاضنات تكنكلكجية بمغ عددىا( ( .)07المركز اإلعالمي بكزارة التعميـ العالي كالبحث
العممي)08-07 ،5108 ،
عالكة عمى التعاكف مع العديد مف الدكؿ في مجاؿ العمكـ كالتكنكلكجيا كاالبتكار
كالتبادؿ العممي ،كمنيا الصيف ككندا كالياباف كألمانيا كفرنسا كبريطانيا كالمجر كككريا
الجنكبية ،كتـ تمكيؿ ( )82مشركعان بحثيان مف صندكؽ العمكـ كالتنمية التكنكلكجية ،كزيادة
اإلنفاؽ عمى البحث العممي في مصر حيث كصؿ إلى ( )9.09مميار جنيو عاـ 5107ـ

بمعدؿ زيادة قدرىا  %20عف العاـ السابؽ ،كبناء ( )2جامعات تكنكلكجية (المركز االعالمي
بكزارة التعميـ العالي كالبحث العممي)02-05 ،5108 ،
كقد حرصت الدكلة عمى تطكير البنية التحتية لمجامعات الحككمية المصرية كدعـ
مشركع التحكؿ الرقمي بالجامعات لخمؽ جيؿ جديد مف الخريجيف المؤىميف لسكؽ العمؿ بكؿ
متطمباتو.
كتأكيدان عمى ذلؾ قد أعمف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي أف ىناؾ جامعات

مصرية حككمية تشيد نيضة تطكرية في تطبيؽ منظكمة التحكؿ الرقمي كدعـ البنية
التكنكلكجية ،منيا جامعة المنصكرة كجامعة جنكب الكادم كجامعة المنيا كجامعة الزقازيؽ
كجامعة بني سكيؼ ،كمازالت ىناؾ منافسة قكية بيف الجامعات الحككمية المصرية لتنفيذ
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خطة التحكؿ الرقمي بالكامؿ ضمف استراتيجية الدكلة لمتحكؿ إلى مجتمع متطكر رقميان.

(استراتيجية كزارة التعميـ العالي كالبحث العممي)78،5108،

ب -التجازب العسبٔ٘ يف التخْل حنْ اجلامعات الرنٔ٘:
تكجد عدة تجارب عربية لتحكؿ الجامعات الى جامعات ذكية  ،نذكر بعضيا  ،فيما
يمي :

 دّل٘ اإلمازات العسبٔ٘:إف أكؿ جامعة إلكتركنية ذكية في اإلمارات العربية ىي جامعة حمداف بف محمد
اإللكتركنية ،كثاني جامعة الكتركنية ىي جامعة العمكـ اإلبداعية كالتي يقدمكا برامج ذات
جكدة عالية مف خالؿ بيئة التعميـ اإل لكتركني ،كدعـ متابعة التعمـ مدل الحياة ،كمعالجة
األنشطة بريادة التعميـ اإل لكتركني ،كتزكيد الطالب بخبرات فريدة كتنمية المعرفة كنشرىا عبر
اإلنترنت أكناليف( .بكرك)5 ،5107 ،

 دّل٘ ضْزٓا:تعتبر الجامعة االفتراضية السكرية سباقة في اعتماد التعميـ االفتراضي في الشرؽ
األكسط كالتي تيدؼ إلى تكفير تعميـ مف مستكل عالمي لمطمبة السكرييف في بمدىـ،
ككضعت خطة استراتيجية لتفي باالحتياجات المباشرة كبناء أساسيات مستقبمية متينة كفؽ
أفضؿ األسس التعميمية كالعممية في أكبر المؤسسات التعممية كأكثرىا تطك ارن ،ككضعت إدارة
الجامعة مخططات دقيقة تعمؿ عمى تطكرىا (جكاد كعبكدم كمحمكد.)072 ،5108 ،

 دّل٘ األزدٌ:فقد انصبت جيكد الحككمات األردنية المتعاقبة في الحقبة األخيرة عمى تأسيس نظاـ
تعمـ معرفي يعتمد التقنيات الحديثة ،ككؿ ىذا ضمف رؤية مستقبمية كاعية كدعـ غير محدكد
مف القيادة العميا ،باإلضافة إلى مبادرة برنامج شبكة األلياؼ الضكئية كالذم يعتبر مف
المبادرات الرائدة في الدكؿ العربية ،كالذم ييدؼ إلى تنمية قدرة الطالب عمى اإلبداع
كالتطكير ،كما يتيح ىذا البرنامج فرصة استخداـ الشبكات اإللكتركنية كاالستفادة منيا في
العممية التعميمية ،كقد تكج ىذا البرنامج بإطالؽ ( )78مبادرة تعميـ أردنية عاـ  5112تيدؼ
إلى اإلصالح التعميمي مف خالؿ تبني تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت كتكظيفيا بالشكؿ
األمثؿ في قطاع التعميـ (فايد)02 ،5107 ،
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 دّل٘ الطعْدٓ٘:تأسست جامعة محمد آؿ حمداف السعكدية في عاـ 5115ـ كبدأت ريادتيا في مجاؿ
مبتكر كتطبؽ مبادئ التعميـ الذكي كالتفكير الريادم في إدارة
ا
التعميـ العالي ،ألنيا تكفر تعميما
المشاريع ،كما تقدـ الجامعة تجربة تعميـ مبتكرة باستخداـ منيجيات التعميـ القائمة عمى
نظرية التعميـ باأللعاب كالتعميـ بالياتؼ المحمكؿ.

(حبيب)43 ،6112 ،

 دّل٘ العسام:تعتبر جامعة النجؼ الحكزكية اإللكتركنية النسكية كاحدة مف التجارب الناجحة عمى
مستكل استخداـ الجامعات االفتراضية كالتي استخدـ فييا األنشطة التعميمية كيتـ التقديـ مف
خالؿ مكاقع التكاصؿ االجتماعي كتتـ الدراسة مف خالؿ مكقع الجامعة اإل لكتركني كتستخدـ
المنصات التعميمية في التكاصؿ في الطالب( .جكاد كآخركف)075 ،5108 ،

ج  -التجازب العاملٔ٘ للجامعات الرنٔ٘:
يكجد العديد مف التجارب في الجامعات العالمية كالتي طبقت التحكؿ الرقمي كالتعمـ
الذكي ،بيدؼ تمكيف أفرادىا كجعميـ أشخاص أذكياء أقكياء ،كفيما يمي عرض لتمؾ النماذج
كاالتجاىات.

 الْالٓات املتخدٗ األمسٓهٔ٘:في الكاليات المتحدة األمريكية تقدـ معظـ الجامعات نكعان مف التعمـ اإل لكتركني

كاالفتراضي المعتمد عمى تقنية الحاسكب كاالتصاالت الحديثة ،كتعمؿ ىذه الجامعات عمى
تكظيؼ كؿ ما ىك جديد في عالـ الحاسكب كاألجيزة التكنكلكجية كاالتصاالت لتطكير المكاد
التعميمية اإللكتركنية باستمرار ،كمف ىذه الجامعات جامعة ىارفارد ،جامعة جكنز األمريكية،
جامعة فكنكس ،جامعة جكف ىكبكنز ،جامعة برادلي كقد تمكنت تمؾ الجامعات مف بناء
الفصكؿ الذكية كتجييزىا بمختمؼ األجيزة كالبرامج المتقدمة ككحدة تحكـ ذكية لممعمـ
الجامعي كأجيزة ذكية لدعـ الطالب ذكم اإلعاقة كلدييـ بنية تقنية كتكنكلكجية ذكية( .جكاد
كآخركف)075 ،5108 ،
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 سنغافكرة:تعد جامعة سنغافكرة الكطنية مف أفضؿ  21جامعة في العالـ كأقدـ كأكبر جامعة في
سنغافكرة كتستخدـ الجامعة التفكير الحكسبي لحؿ المشكالت المعقدة ،كما دعمت الجامعة
التعمـ التقني مف خالؿ تعزيز نيج التعمـ المختمط بمختمؼ الكحدات الدراسية بالجامعة ،كما
أنشأت الجامعة معيد تطبيقات تعمـ العمكـ كالتكنكلكجيا كالتربية ،كىناؾ نمك كبير في اإلنتاج
البحثي البيئي لمجامعة في العمكـ كالتكنكلكجيا كالعمكـ اإلنسانية لبناء القدرات الرقمية (أبك
لبياف)295 ،5109 ،

 أضرتالٔا:حيث تـ تصنيؼ جامعة سيدني بأستراليا مف أفضؿ ( )011جامعة في العالـ حيث
احتمت المركز الرابع في تصنيؼ تكظيؼ الخريجيف ،كتعتمد عمى التطبيقات الرقمية في التعميـ
لتمكيف الخريجيف مف تطكير الميارات كالمعارؼ كالقيـ التي يحتاجكنيا باالزدىار كالريادة في
العالـ سريع التغير ،كما سعت إلى التميز في البحث لتطكير المكاىب البحثية المتميزة ،كما
تطبؽ استراتيجية المشاركة العالمية حيث قامت الجامعة بعقد شراكات مع ( )02جامعة
عالمية في جميع أنحاء العالـ لدعـ المشركعات التعميمية كالبحكث المشتركة باإلضافة إلى
إنشاء مراكز الذكاء االصطناعي لمتابعة البحكث المتطكرة في ىذا المجاؿ كالركبكتات
البشرية(the.
)University of Sydney’s Marketing and Communications unit,2018,16

 مالٔصٓا:جامعة ممتميديا تعد مف أفضؿ خمسيف جامعة في العالـ ،تعتمد عمى المعرفة كتكجو
تكنكلكجي ىائؿ ،تمتزـ بتحقيؽ أعمى مستكل مف الجكدة في التدريس كالتعمـ كالبحث كالتكيؼ
مع الظركؼ الممحة ،كرسالتيا تطكير رأس الماؿ البشرم كالتقنيات المبتكرة ،كتعد مف أكائؿ
جامعات

العالـ

مجانية

غير

محددة

الزمف

الستخداـ

الطمبة

كمنسكبييا

(.)http:www.mmu.edu.my

 املنله٘ املتخدٗ:تعد جامعة إكسفكرد البريطانية مف أقدـ الجامعات في العالـ الغربي ،بيا  28كمية
مستقمة ذات إدارة ذاتية ،كتدعـ البحث كالتعميـ كاالبتكار مف خالؿ التكنكلكجيا الرقمية
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كاستثمار التكنكلكجيا الرقمية في التدريس ،كتسعى إلى تككف بيئة ذكية كرقمية عالمية مف
خالؿ إنشاء مجتمعات رقمية مبتكرة كالتدريب كتنكيع الميارات كتعزيز كتطكير البنية التحتية
لتكنكلكجيا المعمكمات لدعـ التعميـ الرقمي( ) www.OX.AC.UK).ما ىذا المرجع ؟!) ما
طبيعة المحتكل المقتبس منو ؟

االضتفادٗ مً اليناذج العسبٔ٘ ّالعاملٔ٘:
كيمكف االستفادة مف النماذج العربية كالعالمية في التأكيد عمى النقاط التالية عند
تحكيؿ الجامعات المصرية إلى الجامعات الذكية:
 التركيز عمى التعمـ مدل الحياة لتنمية الميارات التي يتطمبيا سكؽ العمؿ كالمياراتالمستقبمية.
 التركيز عمى تنمية الميارات الرقمية لدل الطالب كأعضاء ىيئة التدريس. التأكيد عمى أىمية البنية التحتية المتقدمة كامداد الجامعات باألجيزة التكنكلكجيةالمتطكرة.
 السعي نحك التعمـ الذكي القائـ عمى العمؿ كالممارسة. السعي نحك التميز البحثي لتطكير المكاىب البحثية المتطكرة. التأكيد عمى أىمية النظـ الذكية التي تجعؿ التعمـ كالبحث العممي كخدمة المجتمع أكثرديناميكية كفاعمية.

ثالجا  :اجلاىب املٔداىٕ للدزاض٘ :
ٍ - 1دف اجلاىب املٔداىٕ للدزاض٘:
استيدفت الدراسة في جانبيا الميداني التعرؼ عمى متطمبات تحكؿ الجامعات
المصرية الحككمية نحك الجامعات الذكية مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس ببعض
الجامعات المصرية الحككمية في ضكء مبادرة التحكؿ الرقمي ليا ،كمعرفة داللة الفركؽ بيف
متكسطات درجات افراد العينة مف اعضاء ىيئة التدريس حكؿ تمؾ المتطمبات تبعا لمتغيرات
الجنس نكع الكمية كالرتبة االكاديمية كسنكات الخبرة.
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 - 2اجساءات اجلاىب املٔداىٕ للدزاض٘:
(أ) عٔي٘ الدزاض٘:
تمثمت عينة الدراسة الحالية في أعضاء ىيئة التدريس ببعض الجامعات اٌّصشَخ

الحككمية ،كىي( :المنكفية – القاىرة – سكىاج ) ،كالتي بمغت ( )275عضك ىيئة تدريس،
بكاقع تمثيؿ ( )% 2مف المجتمع األصمي ألعضاء ىيئة التدريس كالبالغ ( )00899عضكا
في العاـ الجامعي ( )5151/5109ـ ،كقد بمغ عدد االستبيانات الصالحة لمتفريغ كالتحميؿ
اإلحصائي (،)592

بنسبة  %82.2كيرجع ذلؾ إلى عدـ الحصكؿ عمى االستبانة مف

أعضاء ىيئة التدريس مرة أخرل نظ ار النشغاليـ في الكثير مف المياـ األكاديمية كالبحثية
كاإلدارية ،عالكة عمي رفض البعض االجابة بصكرة رقمية .
كيمكف تكضيح فئات عينة الدراسة في الجدكؿ التالي رقـ (:)0
خذوي ()0
رىصَغ فئبد أفشاد اٌؼُٕخ وفمب ٌّزغُشاد ٔىع اٌدٕظ ،ؤىع اٌىٍُخ  ،واٌشرجخ األوبدَُّخ  ،عٕىاد اٌخجشح
إٌغجخ اٌّئىَخ
اٌزىشاس
اٌّزغُش
1157
021
روش
ٔىع اٌدٕظ

ٔىع اٌىٍُخ
اٌشرجخ األوبدَُّخ
عٕىاد اٌخجشح

أٔثٍ
ٔظشَخ
ػٍُّخ
ِذسط
أعزبر ِغبػذ
أعزبر
ِٓ 1-0عٕىاد
ِٓ  01-2عٕىاد
أوثش ِٓ  01عٕىاد

030
611
,0
,,
,0
012
61
667
,,

,,53
2,53
3157
335,
3157
3153
253
7257
0252

(ب) أداٗ الدزاض٘:
قاـ الباحثاف بإعداد استبانة لمتعرؼ عمى آراء أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات
المصرية الحككمية الثالثة حكؿ متطمبات التحكؿ نحك الجامعات الذكية في ضكء مبادرة
التحكؿ الرقمي ليا .

بياء أداٗ الدزاض٘:
مرت عممية اعداد االستبانة لمتطبيؽ الميداني ،بالمراحؿ التالية:
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 االطالع عمى األدبيات التربكية ،كمراجعة البحكث كالدراسات السابقة ،ذات الصمة بمكضكعالدراسة الحالية فيما يتعمؽ بالتحكؿ الرقمي كالجامعة الذكية .
 صياغة متطمبات التحكؿ نحك الجامعة الذكية في ضكء مبادرة التحكؿ الرقمي في عدةأبعاد تشكؿ الصكرة األكلية ألداة الدراسة ،حيث بمغت عباراتيا ( )59عبارة ،كانتظمت تحت
خمس أبعاد ،كىي متطمبات أبنية ذكية – أشخاص أذكياء – بيئة ذكية – إدارة ذكية –
تقنيات ذكية)  ،كما اشتممت األداة عمى محكر يتعمؽ بالبيانات الشخصية لممستجيبيف ،
مثؿ (االسـ – النكع – الرتبة االكاديمية – التخصص– عدد سنكات الخبرة في العمؿ
الجامعي )  ،كتـ كضع ثالث بدائؿ لدرجة المكافقة  ،كىي ( مكافؽ بدرجة كبيرة – مكافؽ
بدرجة متكسطة – مكافؽ بدرجة ضعيفة) .

تكيني أداٗ الدزاض٘:
قاـ الباحثاف بتقنيف أداة الدراسة (االستبانة) باستخداـ الصدؽ كالثبات كما يمي:

صدم االضتباى٘:
 تـ التحقؽ مف صدؽ االستبانة مف خالؿ صدؽ المحكميف  ،حيث قاـ الباحثاف بعرضاألداة في صكرتيا األكلية عمي مجمكعة مف أساتذة التربية في (مجاؿ أصكؿ التربية ،
كاإلدارة التعميمية كالتربية المقارنة  ،المناىج كطرؽ التدريس كتكنكلكجيا التعميـ )  ،بمغ
عددىـ  01خب ار ء  ،لمتعرؼ عمي آرائيـ كمالحظاتيـ حكؿ مدم شمكؿ أبعاد األداة
لمتطمبات التحكؿ نحك الجامعة الذكية في ضكء مبادرة التحكؿ الرقمي  ،ككفاية عبارات
كؿ متطمب كمدم ارتباط كؿ عبارة بأبعادىا  ،كدرجة دقة ككضكح كؿ عبارة  ،كما طمب
منيـ تعديؿ أك حذؼ أك إضافة ما يركنو مناسبان مف كجيو نظرىـ .

في ضكء ذلؾ تـ تعديؿ عبارات األداة كفؽ مالحظات األساتذة المحكميف  ،حيث تـ حذؼبعض العبارات كاضافة البعض اآلخر  ،كحذؼ بعض الكممات مف العبارات المتضمنة في
أبعاد المتطمبات  ،كاضافة بعد الرؤية الرقمية كدمج بعد االبنية الذكية مع بعد التقنيات
الذكية تحت بعد البنية التحتية الذكية كبذلؾ أصبحت األداة في صكرتيا النيائية تتككف
مف ( )28عبارة تكزعت عمي الخمس أبعاد التي تمثؿ متطمبات تحكؿ الجامعات المصرية
الحككمية الي جامعات ذكية كىي  :متطمب رؤية رقمية كمثمتو ( 01عبارات ) كمتطمب
البنية التحتية الذكية كمثمتو (  07عبارة ) كمتطمب عناصر بشرية ذكية كمثمتو (00
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عبارة ) كمتطمب بيئة تعميمية ذكية كمثمتو ( 02عبارة ) كمتطمب االدارة الذكية كمثمتو
( 02عبارة ) .كاقتضت االستجابة عمى ىذه العبارات كضع عالمة (√) أماـ البديؿ الذم
يعبر عف درجة المكافقة ،كبعد أف اصبحت االستبانة في صكرتيا النيائية تـ حساب
الثبات ليا.

ثبات االضتباى٘:
تـ حساب معامؿ الثبات عف طريؽ استخداـ معامؿ ثبات (ألفا كركنباخ) لمتحقؽ مف
ثبات جميع أبعاد االستبانة كاالستبانة ككؿ ،كما ىك مكضح بالجدكؿ التالي رقـ (:)5
َ
0
6
3
,
1

"خذوي سلُ()6
َىضر ِؼبًِ اٌثجبد ألثؼبد االعزجبٔخ واالعزجبٔخ وىً ثبعزخذاَ ِؼبًِ أٌفب وشؤجبش"
لُّخ ِؼبًِ أٌفب
ػذد اٌؼجبساد
األثؼبد
15,26
01
سإَخ سلُّخ
15,26
07
ثُٕخ رسزُخ روُخ
15,,3
00
ػٕبصش ثششَخ روُخ
15,71
01
ثُئخ رؼٍُّخ روُخ
15,20
01
اداسح روُخ
15,37
23
االعزجبٔخ وىً

كبالنظر الى الجدكؿ السابؽ رقـ ( ،)5يتضح أف قيمة معامؿ الثبات (ألفا كركنباخ)
في االستبانة ككؿ كانت  18987كىي قيمة مقبكلة تشير إلي تجانس عبارات االستبانة كأف
األداة المستخدمة تتمتع بقيمة ثبات عالية تجعمنا عمى ثقة في صالحيتيا لمتطبيؽ الميداني.

 - 3تطبٔل أداٗ الدزاض٘ ّاملعاجل٘ اإلحصائٔ٘:
 -بعد التحقؽ مف صدؽ كثبات االستبانة كصالحيتيا لمتطبيؽ قاما الباحثاف

بتصميـ

االستبانة عمى جكجؿ درايؼ  Google Driveحيث يتميز ىذا البرنامج بمجمكعة مف
المميزات بالقدرة عمي تحكيؿ استجابات أفراد العينة إلى درجات كاعطاء كؿ استجابة رقـ ثـ
تفريغيا في جداكؿ خاصة  ،عالكة عمي امكانية كصكؿ االستبانة الي أعضاء ىيئة
التدريس في الجامعات المصرية الثالثة .
-

ثـ ارساؿ االستبانة إلى أعضاء ىيئة التدريس عف طريؽ كسائؿ التكاصؿ االجتماعي مف
الفيس بكؾ ،كالكاتس أب ،كمف خالؿ الردكد التي حصؿ عمييا الباحثاف مف Google
 Driveتـ كضعيا في جداكؿ إلدخاليا إلى الحاسب األلى لتحميميا ،تـ تحكيؿ البيانات
مف جكجؿ درايؼ إلى .Excel
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-

ثـ تحكيؿ استجابات أفراد العينة إلي درجات حيث تـ إعطاء الدرجات 0 ، 5 ، 2
لالستجابات (مكافؽ بدرجة كبيرة ،مكافؽ بدرجة متكسطة ،مكافؽ بدرجة ضعيفة) ،عمي
الترتيب.

 كباستخداـ برنامج الحزمة االحصائية لمعمكـ االجتماعية  ،Spssتـ حساب التك ارراتكالنسب المئكية ،لكؿ عبارة مف عبارات االستبانة كالترتيب لكؿ بعد مف أبعادىا ،كالمتكسط
الحسابي كاالنحراؼ المعيارم ،إختبار ت ( )T- testلحساب الفركؽ بيف متكسطات
درجات المجمكعات ،تحميؿ التبايف أحادم االتجاه ( )One way Anovaلحساب الفركؽ
بيف مجمكع مربعات متكسطات درجات المجمكعات ،اختبار تككى( )Tukey Testلتحديد
اتجاه الفركؽ بيف استجابات أفراد عينة الدراسة إف كجدت.
 االعتماد في تحديد مدم االستجابات (مدم الفئة) لمحكـ عمي مدم المكافقة عمى متطمباتالتحكؿ نحك الجامعة الذكية مف كجيو نظر اعضاء ىيئة التدريس ببعض الجامعات
المصرية الحككمية عمى المعايير التالية :المكافقة بدرجة كبيرة مف  5.25إلى

،2

كالمكافقة بدرجة متكسطة  0.27إلى  ،5.22المكافقة بدرجة ضعيفة مف  0إلى .0.22

 - 4ىتائج الدزاض٘ ّتفطريٍا:
بعد إجراء المعالجات اإلحصائية لبيانات الدراسة تـ عرض النتائج كفؽ تساؤالتيا
كاىدؼ الجانب الميداني منيا كذلؾ عمى النحك التالي:
أ :النتائج الخاصة بآراء افراد العينة حكؿ متطمبات تحكؿ الجامعات المصرية الحككمية الى
جامعات ذكية.
ب  :النتائج الخاصة بد اللة الفركؽ بيف متكسطات درجات افراد العينة مف اعضاء ىيئة
التدريس حكؿ تمؾ المتطمبات تبعا لمتغيرات الجنس كالتخصص كالرتبة االكاديمية كسنكات
الخبرة.
كفيما يمي عرض لتمؾ النتائج
أ  :النتائج الخاصة بآراء افراد العينة حكؿ متطمبات تحكؿ الجامعات المصرية الحككمية الى
جامعات ذكية ،كسيتـ عرض ىذه النتائج كفؽ مستكييف :
 المستكم األكؿ  :النتائج الخاصة باستجابات افراد العينة حكؿ بنكد االستبانة ككؿ كابعادىاالخمسة ،حيث تـ حساب المتكسطات كاالنحرافات المعيارية كالترتيب كدرجة المكافقة لمجمكع
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عبارات كؿ بعد كاالستبانة ككؿ تتضح النتائج الخاصة باستجابات أفراد العينة حكؿ االستبانة،
كالجدكؿ التالى يعرض تمؾ النتائج كذلؾ عمى النحك التالي :
خذوي()3
اٌّزىعطبد اٌسغبثُخ واالٔسشافبد اٌّؼُبسَخ واٌزشرُت ودسخخ اٌّىافمخ العزدبثبد أفشاد اٌؼُٕخ
واٌزشرُت زىي االعزجبٔخ وىً واثؼبدٖ االسثؼخ
اٌّزىعظ االٔسشاف اٌزشرُت دسخخ
ػذد
األثؼبد
اٌّىافمخ
اٌؼجبساد اٌسغبثٍ اٌّؼُبسٌ
وجُشح
1
1,,7
6,23
01
ِزطٍت سإَخ سلُّخ
وجُشح
,
1,13
6,22
07
ِزطٍت ثُٕخ رسزُخ روُخ
وجُشح
6
1,,2
6,70
00
ِزطٍت ػٕبصش ثششَخ روُخ
وجُشح
3
1,11
6,27
01
ِزطٍت ثُئخ رؼٍُُّخ رؼٍُّخ
روُخ
وجُشح
0
1,,,
6,7,
01
ِزطٍت اداسح روُخ
وجُشح
1,,3
6,23
23
االعزجبٔخ وىً

كيتضح مف الجدكؿ السابؽ رقـ ( )2أف درجة مكافقة أفراد العينة مف أعضاء ىيئة
التدريس عمى االستبانة ككؿ كانت بدرجة كبيرة ،حيث بمغ المتكسط الحسابي الستجابات أفراد
عينة الدراسة ( )5828حكؿ االستبانة ككؿ كىك متكسط يقع ضمف الفئة األكلى لمقياس لكرت
الثالثي ( )2-5825كىى الفئة التي تشير إلى االستجابة الكبيرة ،مما يشير إلى أف أفراد
العينة يجمعكف عمي أىمية كضركرة تكافر متطمبات تحكيؿ الجامعات المصرية الحككمية الي
جامعات ذكية كيرجع ذلؾ الي التطكرات التقنية المتسارعة في العصر الحالي كالتنكع اليائؿ
في تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت  ،االمر الذم دعا الي التكجو نحك التحكؿ الرقمي
لمجامعات كأحد العناصر األساسية لمتنافس بيف الجامعات كايجاد أنماط تعميمية قادرة عمي
التفاعؿ مع العصر الذكي كاحالؿ التكنكلكجيا المتقدمة محؿ الكظائؼ الركتينية كادخاؿ
التكنكلكج يا الرقمية في كافة المستكيات كاالنشطة كالخدمات لتكفير بيئة تعميمية تعممية ذكية
جاذبة لمطالب كتسييؿ نقؿ التعمـ لمطالب كالكصكؿ الي مصادر المعمكمات بكؿ يسر كسيكلة
كرفع كفاءة التعمـ كاالدراؾ كالميارات الرقمية .
كما يتضح مف الجدكؿ أف البعد الخامس الخاص بمتطمب االدارة الذكية حصؿ عمي
المرتبة األكلي في الترتيب مف درجة المكافقة بمتكسط حسابي ( )5875كيشير ذلؾ الي أف
أفراد العينة يجمعكف عمي االدارة الجيدة الذكية ىي العامؿ االساسي في تطكير الجامعات
كتحكيميا الي الجامعات الذكية حيث تكفر االدارة الذكية دعـ مشترؾ كتعاكف بيف الطمبة
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كأعضاء ىيئة التدريس كاالدارييف كرفع ركح التفاؤؿ كالثقة في نفكس جميع االفراد  ،كما أف
االدارة الذكية تجعؿ الجامعة قادرة اتخاذ الق اررات المناسبة كحؿ المشكالت التي تكاجييا
كانجاز االىداؼ بأسرع كقت كأقؿ كمفة كجيد  ،كيتفؽ ذلؾ مع ما تؤكده دراسة ( العكيني ،
 )5102كدراسة ( )coccoli et al,2014كدراسة (. )kwok,2015
كما تؤكد االستجابات كذلؾ ،أف البعد األكؿ الخاص بمتطمب (الرؤية الرقمية )،
جاء في المرتبة األخيرة في الترتيب مف درجة المكافقة  ،كذلؾ كما عبر عنو المتكسط
الحسابي (  ، ) 5.22كيمكف تفسير ىذه النتيجة  ،بأنو عمى الرغـ مف أف أفراد العينة يقركف
بأف متطمب الرؤية الرقمية

يمثؿ متطمب ميـ مف متطمبات تحكيؿ الجامعات المصرية

الحككمية الي جامعات ذكية  ،اال أنيـ قد يعتقدكف أف معظـ الجامعات الحككمية المصرية
لدييا رؤية كاضحة لما تريد أف تككف عميو الجامعات في المستقبؿ  ،كىذا ما تؤكده دراسة
( عمي  ) 5102 ،أف مف المرتكزات التي يمكف االعتماد عمييا في التحكؿ الرقمي لمجامعات
المصرية الحككمية ىك كجكد رؤية رقمية كخطط استراتيجية لمتطكير .
 المستكم الثاني :عرض النتائج الخاصة باستجابات افراد العينة حكؿ كؿ بعد كالعباراتالمتضمنة فيو عبارات كؿ بعد مف ابعاد االستبانة  :حيث تـ حساب التكرارات كالنسب المئكية
كالمتكسطات كاالنحرافات المعيارية كالترتيب لمعبارات الخاصة بكؿ بعد

البعد األّل :اليتائج اخلاص٘ باضتجابات أفساد العٔي٘ حْل متطلب زؤٓ٘ زقنّٔ٘ ،ناىت
ىتائجُ ننا ٍْ مْضح باجلدّل التالٕ:
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خذوي(),
اٌزىشاساد ،وإٌغت اٌّئىَخ واٌّزىعطبد اٌسغبثُخ ،واالٔسشافبد اٌّؼُبسَخ واٌزشرُت العزدبثبد
أفشاد اٌؼُٕخ زىي ِزطٍت اٌشإَخ اٌشلُّخ
َ

اٌؼجبسح

0

اٌدبِؼخ
اػزّبد
ػٍٍ سإَخ ِغبَشح
اٌزسىي
ٌطجُؼخ
اٌشلٍّ
اػزّبد اٌدبِؼخ
ػٍٍ سإَخ واضسخ
اٌّؼبٍٔ واٌىٍّبد
واٌطاللخ اٌشلُّخ
رىفُش اٌدبِؼخ سإَخ
رغؼٍ اٌٍ رخشَح
أخُبي سلُُّٓ
ِٕزدُٓ ٌٍّؼشفخ
رىفُش اٌدبِؼخ سإَخ
ِشٔخ رزغُش ثزغُش
اٌّزغُشاد
واٌّغزدذاد
اٌطبسئخ
ارغبَ سإَخ
اٌدبِؼخ
ثبالعزّشاسَخ
ٌّزبثؼخ وً خذَذ فٍ
ِدبي اٌزمُٕبد
اٌشلُّخ
رىفُش اٌدبِؼخ سإَخ
والؼُخ لبثٍخ
ٌٍزسمُك فٍ ظً
اٌّىاسد اٌّزبزخ
رىفُش اٌدبِؼخ
ٌشإَخ شبٍِخ وبفخ
ِمىِبد اٌدبِؼخ
اٌزوُخ
اػزّبد اٌدبِؼخ
ػٍٍ سإَخ رغؼٍ
اٌٍ ٔشش اٌثمبفخ
اٌشلُّخ
اػزّبد اٌدبِؼخ
ػٍٍ ِشبسوخ فشَك
سلٍّ ِٓ خُّغ
األطشاف ٌصُبغخ
اٌشإَخ اٌشلُّخ
ارغبَ سإَخ
اٌدبِؼخ ثّب َغبػذ
ػٍٍ رشدغ االثذاع
واالثزىبس واٌزؼٍُ
اٌزارٍ

6

3

,

1

2

7

3

,

01

وجُشح
ن
60,

%
7,

ِزىعطخ
ن
13

%
0,52

وجُشح
ن
0,

%
25,

اٌّزىعظ
اٌسغبثٍ
6522

االٔسشاف
اٌّؼُبسٌ
151,1

2

0,1

215,

76

6,53

6,

,53

6512

15222

01

603

7352

23

6053

01

150

6523

15123

,

632

7,57

63

,51

36

015
3

652,

15217

3

632

7,57

,,

0,5,

02

15,

657,

151,7

0

0,7

2252

76

6,53

67

,50

6517

1521,

,

60,

7,

10

0756

62

353

6521

15231

7

6,1

3050

31

0053

60

750

6573

1517,

6

606

7052

13

0,52

62

353

6526

152,1

3

662

725,

,3

0,51

67

,50

6527

15231

1
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بالنظر الى الجدكؿ السابؽ رقـ ( )5يتضح أف أفراد العينة مف أعضاء ىيئة التدريس،
يكافقكف عمى العبارات المتضمنة في ىذا البعد ( الرؤية الرقمية ) بدرجة كبيرة ،كذلؾ ما
يعكسو المتكسط الحسابي لالستجابة عمى ىذا البعد كالمكضح بالجدكؿ العاـ رقـ ( ،)2حيث
كاف المتكسط الحسابي ( ،)5.22كىي درجة مكافقة كبيرة ،كيمكف تفسير ىذه النتيجة بأف
أفراد العينة يركف أف متطمب الرؤية الرقمية يمثؿ متطمبا ميما لتحكيؿ الجامعات المصرية
الحككمية الي جامعات ذكية  ،فالرؤية الرقمية بمثابة المسار المستقبمي لمجامعة  ،كالكجية
التي ترغب في الكصكؿ الييا كىي المنارة التي تيدم الجامعة في سيرىا نحك طريؽ التطكير
كالنجاح كالتقدـ كالتحكؿ الرقمي.
كما يتضح مف الجدكؿ السابؽ رقـ ( )5احتالؿ العبارة رقـ ( " )2اتساـ

رؤية

الجامعة باالستمرارية لمتابعة كؿ جديد في مجاؿ التقنيات الرقمية " المرتبة األكلى في درجة
المكافقة  ،حيث كاف المتكسط الحسابي ( ، ) 5.75كىي درجة مكافقة كبيرة  ،كيمكف تفسير
ىذه النتيجة بأف أفراد العينة يركف أف مف متطمبات تحكيؿ الجامعات المصرية الحككمية الي
جامعات ذكية أف تككف رؤية الجامعة تتسـ باالستمرارية كالتجديد المستمر لمتابعة كؿ التنكع
اليائؿ في تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت كالتقنيات الرقمية كتعكس كضع التكنكلكجيا
الرقمية بالجامعة حتي تككف جامعة ذكية رائدة ليا القدرة عمي تكفير تعميما ذكيا عمي
المستكم االقميمي كالدكلي  ،كىذا ما أكدتو دراسة ( عمي كحجازم  ) 5112 ،كدراسة (
عمي ( Standkuhl & lehmann,2017)، ) 5100 ،
كجاءت االستجابة عمى العبارة رقـ (" )5اعتماد الجامعة عمي رؤية كاضحة المعاني
كالكممات كالطالقة الرقمية"  ،في المرتبة األخيرة في درجة المكافقة ،بمتكسط حسابي
( ،) 5.22كىي درجة مكافقة كبيرة كذلؾ ،كلكف ليست بنفس درجة أىمية العبارات األخرل ،
كيمكف تفسير ىذه النتيجة بأف أفراد العينة يركف أف رؤية معظـ الجامعات المصرية يتـ
صياغتيا في الكاقع كاضحة المعاني كالكممات كدقة التعبير كىذا ما أكدتو دراسة ( عمي ،
) 5102
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البعد الجاى :ٙاليتائج اخلاص٘ بآزاء أفساد العٔي٘ حْل متطلب البئ٘ التختٔ٘ الرنٔ٘ ّناىت
ىتائجُ ننا ٍْ مْضح باجلدّل التالٕ:
خذوي ()1
اٌزىشاساد ،وإٌغت اٌّئىَخ واٌّزىعطبد اٌسغبثُخ ،واالٔسشافبد اٌّؼُبسَخ العزدبثبد أفشاد ػُٕخ زىي ِزطٍت
اٌجُٕخ اٌزسزُخ اٌزوُخ
االٔسشا
صغُشح
ِزىعطخ
وجُشح
اٌزشرُ
اٌّزىعظ
ف
اٌؼجبسح
َ
%
ن
%
ن
%
ن
ة
اٌسغبثٍ
اٌّؼُبسٌ
6 15,,7
6572
35,
01 0252
,, 3150 637
 0رىافش لبػبد
رذسَغُخ روُخ
ثبٌدبِؼخ ِدهضح
ثبٌىعبئً اٌزمُٕخ
اٌزوُخ
0 15,33
657,
35,
01 0,56
,6 365, 6,,
 6رضوَذ اٌّجبٍٔ
اٌدبِؼُخ ثشجىخ
ِؼٍىِبد و
ارصبالد روُخ
ػبٌُخ اٌغشػخ
وواعؼخ إٌطبق.
2 151,,
6527
25,
0, 615,
26 7652 601
 3رىفُش ٔظبَ
اٌّشالجخ ػٓ ثؼذ
ثبٌّجبٍٔ
اٌدبِؼُخ إلداسح
اٌؼٍُّبد
01 152,3
6513
353
62 6,53
76 225, 0,3
 ,رضوَذ اٌّجبٍٔ
اٌدبِؼُخ ثؤخهضح
اعزشؼبس رشالت
اٌخصبئص
اٌجُئُخ ِثً
اٌشطىثخ
واٌسشاسح
03 15202
6521
750
60 6,53
76 2352 613
 1رضوَذ اٌّجبٍٔ
اٌدبِؼُخ ثؤٔظّخ
أزاس روُخ
, 15120
652,
150
01 6152
20 7,53 661
 2رضوَذ اٌّجبٍٔ
اٌدبِؼُخ ثجشاِح
وشبشبد اٌزٕمً
ػجش اٌجُئخ
االفزشاضُخ
06 15273
6520 0153
36 0252
,, 7652 601
 7رصُُّ اٌّجبٍٔ
اٌدبِؼُخ ٌشازخ
وسفبهُخ وسضب
اٌطالة وأػضبء
هُئخ اٌزذسَظ
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3

,

0
1

0
0
0
6

0
3

0
,

واٌؼبٍُِٓ
أشبء ثىاثبد
اٌىزشؤُخ ثىٍُبد
اٌدبِؼخ ِئِٕخ
ثبٌىبُِشاد
ٌّشالجخ اٌذخىي
واٌخشوج
رصُُّ ثشٔبِح
اٌىزشؤٍ َىضر
اٌّؼبًِ اٌفبسغخ
واٌمبػبد
اٌذساعُخ
اٌّشغىٌخ
واٌىزت اٌذساعُخ
اٌمبثٍخ ٌالعزؼبسح
وغُشهب ِّب
َزُر اٌزسىُ فً
ِىاسد اٌدبِؼخ .
رىفُش عُبساد
رارُخ اٌمُبدح
ٌٕمً اٌطالة
واػضبء هُئخ
اٌزذسَظ .
رضوَذ اٌّجبٍٔ
اٌدبِؼُخ ثؤٔظّخ
طىاسئ واضبءح
روُخ
رىظُف اٌدبِؼخ
اٌسىعجخ
اٌغسبثُخ ٌٕمً
اٌّؼٍىِبد
ورذػُُ
اٌّخزجشاد
االفزشاضُخ
اِزالن اٌدبِؼخ
ِشوض االِٓ
اٌشلٍّ ٌزُّٕخ
اٌىػٍ
اٌزىٕىٌىخٍ
وزّبَخ اٌجُبٔبد.
رضوَذ اٌدبِؼخ
ثزمُٕخ
RFIDرشدداد
اٌشادَى
اٌالعٍىُخ اٌزٍ

617

2,5,

7,

61

01

150

6521

1517,

3

61,

235,

7,

61

03

250

6526

151,2

00

013

1057

011

3353

,3

0,51

6537

15761

07

613

2352

73

625,

01

150

652,

15173

,

602

73

26

615,

03

250

6522

15137

7

612

2,52

71

6352

61

253

6523

15213

01

0,3

2156

33

6,57

01

150

651,

15131

0,
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0
1

0
2

0
7

رؼزّذ ػٍُهب
اخهضح
االعزشؼبس
واالرصبي
رىفُش اٌدبِؼخ
أٔظّخ إلداسح
اٌّغبلبد
االٌىزشؤُخ فٍ
اٌدبِؼخ
رضوَذ اٌدبِؼخ
ثزمُٕخ
NFCاٌزىاصً
لشَت اٌّذٌ
ٌالرصبالد
اٌالعٍىُخ
واٌؼًّ ثٕظبَ
اٌزشدداد
واٌجٍىرىس .
رىفُش اٌدبِؼخ
ِىزجخ اٌىعبئظ
اٌشلُّخ ٌٍطالة
وأػضبء هُئخ
اٌزذسَظ ػجش
شجىبد االٔزشٔذ

602

73

21

66

01

150

6523

15122

1

033

2053

,3

305,

61

253

6511

1520,

02

663

77

13

075,

01

150

6570

15110

3

بالنظر الى الجدكؿ السابؽ رقـ ( ) 2يتضح أف أفراد العينة مف أعضاء ىيئة
التدريس ،يكافقكف عمى العبارات المتضمنة في ىذا البعد ( البنية التحتية الذكية ) بدرجة
كبيرة ،كذلؾ ما يعكسو المتكسط الحسابي لالستجابة عمى ىذا البعد كالمكضح بالجدكؿ العاـ
رقـ ( ،)2حيث كاف المتكسط الحسابي ( ،)5.22كىي درجة مكافقة كبيرة .كيمكف تفسير ذلؾ
بأف أفراد العينة يجمعكف عمي أىمية كجكد بنية تحتية ذكية لمجامعات مف مباني ذكية
كتقنيات ذكية مع استمرار تطكيرىا لتككف متكافقة مع متطمبات التحكؿ الرقمي لذلؾ يعتبر
متطمب البنية التحتية الذكية ضركرم لتحكيؿ الجامعات المصرية الحككمية الي جامعات ذكية
لما لو مف أثر كاضح في تحسيف أداء الجامعات كتخفيض التكمفة  ،كىذا ما أكدتو د ارسة
) )Coccoli ,et al 2014كدراسة ).)Stavropoulos ,et al 2010
كما يتضح مف الجدكؿ السابؽ رقـ ( )2احتالؿ العبارة رقـ ( " )5تزكيد المباني
الجامعية بشبكة معمكمات ك اتصاالت ذكية عالية السرعة ككاسعة النطاؽ " المرتبة األكلى في
درجة المكافقة  ،حيث كاف المتكسط الحسابي ( ،) 5.79كىي درجة مكافقة كبيرة  ،كيمكف
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تفسير ىذه النتيجة بأف أفراد العينة يركف أف مف متطمبات البنية التحتية الذكية امتالؾ
مباني مزكدة بشبكة معمكمات كاتصاالت ذكية عالية السرعة ككاسعة النطاؽ حتي يككف لدييا
اتصاؿ كتفاعؿ مع الكيب كامكانية الكصكؿ لإلنترنت في أم كقت ككؿ مكاف كحرية الكصكؿ
لممعمكمات كجعميا متاحة لجميع الطالب كىذا ما أكدتو دراسة ( العكيني  )5102 ،كدراسة
(الرميدم كطمحي ،)5108 ،دراسة (قايد .)5107،
كجاءت االستجابة عمى العبارة رقـ ( " )01تكفير سيارات ذاتية القيادة لنقؿ الطالب
كاعضاء ىيئة التدريس "  ،في المرتبة األخيرة في درجة المكافقة ،بمتكسط حسابي (،)5.27
كىي درجة مكافقة كبيرة كذلؾ ،كلكف ليست بنفس درجة أىمية العبارات األخرل  ،كيمكف
تفسير ىذه النتيجة بأف أفراد العينة يركف أنو مف الصعب تكفير ىذا المتطمب في الجامعات
المصرية الحككمية نظ ار الرتفاع تكمفة تمؾ السيارات ،كضعؼ الميزانية المخصصة لمتعميـ
العالي كقمة المصادر المالية المتاحة ،كضعؼ االمكانات االقتصادية لمدكلة ،كىذا ما أكدتو
دراسة ( أحمد  )5109 ،كدراسة ( أبك لبياف .)5109 ،

البعد الجالح :اليتائج اخلاص٘ باضتجابات أفساد العٔي٘ حْل متطلب العياصس البشسٓ٘ الرنٔ٘ ،
ّناىت ىتائجُ ننا ٍْ مْضح باجلدّل التالٕ
خذوي ()2
اٌزىشاساد ،واٌّزىعطبد اٌسغبثُخ ،واالٔسشافبد اٌّؼُبسَخ ِساء أفشاد ػُٕخ زىي ػجبساد ِزطٍت اٌؼٕبصش
اٌجششَخ اٌزوُخ
اٌّزىعظ االٔسشا
صغُشح
ِزىعطخ
وجُشح
اٌزشرُت
ف
اٌسغبثٍ
اٌؼجبسح
َ
%
ن
%
ن
%
ن
اٌّؼُبسٌ
01
151,3
6521
35,
01 63 33 2352 613
اِزالن
0
اإلداسَُٓ
ثبٌدبِؼخ
اٌّهبساد
اٌشلُّخ
االداسَخ واٌفُٕخ
3
15,,1
6577
35,
رىافش أػضبء 01 025 ,3 315, 633
6
6
هُئخ اٌزذسَظ
وطالة
ٍَّىىْ اٌؼذَذ
ِٓ اٌّهبساد
واٌّؼبسف فٍ
إٌىازٍ
اٌزىٕىٌىخُخ
اٌشلُّخ
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اِزالن اٌدبِؼخ
اعزشارُدُخ
ٌزُّٕخ لذساد
اٌطالة
واػضبء هُئخ
اٌزذسَظ
اٌشلُّخ
ورشدُؼهُ
ػٍٍ اٌزؼٍُ
اٌزارٍ
اِزالن اٌدبِؼخ
ثشاِح رّىٓ
ِىاسدهب
اٌجششَخ ِٓ
اٌزسىي ِٓ
ػمً ِغزهٍه
اٌٍ ػمً ِٕزح

1

رىافش أػضبء
هُئخ اٌزذسَظ
وطالة و
ػبٍِىْ
َزغّىْ
ثبٌّشؤخ فٍ
اٌزؼبًِ ِغ
اٌّغزدذاد
اٌسذَثخ
اهزّبَ اٌدبِؼخ
ثبٌٍغبد
االخٕجُخ ودضء
ِٓ اٌؼٍُّخ
اٌزؼٍُُّخ ٌزجبدي
اٌّؼشفخ
رشوُض اٌدبِؼخ
ػٍٍ دِح
أػضبء هُئخ
اٌزذسَظ فٍ
ِشبسوبد
ِدزّؼُخ خبسج
اٌدبِؼخ
اِزالن اٌدبِؼخ
زبضٕبد أػّبي
وِشبسَغ

,

2

7

3

6,3

3650

,3

0,5
1

01

35,

6573

15,31

6

66,

775,

16

075
2

01

150

6576

15111

1

633

7357

,,

0,5
,

0,

25,

6576

1517,

1

66,

7157

13

0,5
2

0,

25,

6571

151,,

7

612

2,52

13

075
,

37

0651

6517

1571,

00

601

7652

27

665
2

0,

,57

6527

1511,

,
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0
1

0
0

اثذاػُخ رزّزغ
ثىفبءح ػبٌُخ
رضوَذ اٌدبِؼخ
ثؤٔظّخ ِشٔخ
العزمطبة
أػضبء هُئخ
رذسَغُخ
ووفبءاد
اداسَخ ِزُّضح
رضوَذ اٌدبِؼخ
ثىزذاد
رىٕىٌىخُب
اٌّؼٍىِبد
ٌٍزؤهًُ
اٌزىٕىٌىخٍ
ألػضبء هُئخ
اٌزذسَظ
واٌطالة
واالداسَُٓ
رضوَذ اٌدبِؼخ
ثّشوض سَبدح
االػّبي ٌذػُ
األفىبس
واٌّششوػبد
االثزىبسَخ
ٌٍطالة.

661

72

16

075
2

0,

25,

652,

1513,

3

611

3,51

30

015
1

01

150

657,

15101

0

633

315,

37

065
1

60

750

6573

15130

,

يتضح مف الجدكؿ السابؽ رقـ ( ) 2أف أفراد العينة مف أعضاء ىيئة التدريس،
يكافقكف عمى العبارات المتضمنة في ىذا البعد ( العناصر البشرية الذكية ) بدرجة كبيرة ،كذلؾ
ما يعكسو المتكسط الحسابي لالستجابة عمى ىذا البعد كالمكضح بالجدكؿ العاـ رقـ (،)2
حيث كاف المتكسط الحسابي ( ،)5.70كىي درجة مكافقة كبيرة .كيمكف تفسير ذلؾ بأف أفراد
العينة يجمعكف عمي أف رأس الماؿ البشرم ىك مف العكامؿ الرئيسية لنجاح الجامعات فاألفراد
المدربيف كالمؤىميف قادريف ع مي رفع كفاءة كجكدة التعميـ لذلؾ فاف تأىيؿ األفراد ليككنكا
أذكياء مف أىـ متطمبات تحكيؿ الجامعات المصرية الحككمية الي جامعات ذكية مف خالؿ
تزكيدىـ بالميارات التكنكلكجية المتعددة كقدراتيـ الذاتية إليجاد ثقافة االبداع كاالبتكار بيف
الطالب كىذا ما أكدتو دراسة ( الخماش  )5102 ،كدراسة ( العكيني  )5102 ،كدراسة
).)kwok , 2015
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كما يتضح مف الجدكؿ السابؽ رقـ ( )2احتالؿ العبارة رقـ ( " )01تزكيد الجامعة
بكحدات تكنكلكجيا المعمكمات لمتأىيؿ التكنكلكجي ألعضاء ىيئة التدريس كالطالب كاالدارييف
"المرتبة األكلى في درجة المكافقة  ،حيث كاف المتكسط الحسابي ( ،) 5.79كىي درجة
مكافقة كبيرة  ،كيمكف تفسير ىذه النتيجة بأف أفراد العينة يركف أف مف متطمبات تكافر
عناصر بشرية ذكية تزكيد الجامعة بكحدات لتكنكلكجيا المعمكمات إلعداد ككادر بشرية مؤىمة
كمدربة كمزكدة بالميارات التكنكلكجية كالرقمية لمكاكبة التطكرات الجارية في العصر الذكي ،
كىذا ما أكدتو دراسة ( العكيني )5102 ،كدراسة ( أحمد  ) 5109 ،كدراسة ( الخماش ،
 ) 5102كدراسة )) Trybulska,2018
كجاءت االستجابة عمى العبارة رقـ ( " )7تركيز الجامعة عمي دمج أعضاء ىيئة
التدريس في مشاركات مجتمعي ة خارج الجامعة "  ،في المرتبة األخيرة في درجة المكافقة،
بمتكسط حسابي ( ،) 5.27كىي درجة مكافقة كبيرة كذلؾ ،كلكف ليست بنفس درجة أىمية
العبارات األخرل  ،كيمكف تفسير ىذه النتيجة بأف أفراد العينة يركف أف مف كظائؼ كأىداؼ
الجامعات المصرية الحككمية خدمة المجتمع كتنميتو  ،ككفقا لذلؾ فاف الجامعات المصرية
تدعـ أعضائيا لممشاركة في أعماؿ مجتمعية خارج الجامعة كزيادة كعييـ بالمسؤكلية تجاه
المجتمع الخارجي  ،كما أف تقييـ أعضاء ىيئة التدريس كترقيتيـ تتضمف مشاركتيـ
المجتمعية  ،كىذا ما أكدتو دراسة ( العكيني  )5102 ،ك دراسة ( الرميدم كطمحي ،
. )5108

البعد السابع :اليتائج اخلاص٘ باضتجابات أفساد العٔي٘ حْل متطلب بٔئ٘ تعلٔنٔ٘ تعلنٔ٘ ذنٔ٘ ّناىت
ىتائجُ ننا ٍْ مْضح باجلدّل التالٕ:
خذوي ()7
اٌزىشاساد ،وإٌغت اٌّئىَخ واٌّزىعطبد اٌسغبثُخ ،واالٔسشافبد اٌّؼُبسَخ ِساء أفشاد اٌؼُٕخ زىي
ػجبساد ِزطٍت اٌجُئخ اٌزؼٍُُّخ اٌزؼٍُّخ اٌزوُخ
وجُشح
َ

اٌؼجبسح

0

رصُُّ اٌدبِؼخ رطجُمبد
روُخ ٌؼشض خذِبرهب
رغهُال ٌٍزؼبًِ ِغ
اٌطالة وأػضبء هُئخ
اٌزذسَظ واالداسَُٓ

ِزىعطخ

اٌّزىعظ
اٌسغبثٍ

صغُشح

ن

%

ن

%

ن

%

667

7257

1,

0356

01

150
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اٌزشرُت

6570

15116

1
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رىظُف اٌدبِؼخ ٔظُ
رؼٍُُّخ ِغزسذثخ
رىٕىٌىخُب ثبعزخذاَ
اٌجُئخ االفزشاضُخ
رصُُّ اٌدبِؼخ إٌّبهح
واٌّمشساد اٌشلُّخ
ثشىً ٍَّٕ اٌمذساد
االثذاػُخ .
ِىاءِخ اٌدبِؼخ
االٔشطخ االٌىزشؤُخ
اٌّشرجطخ ثبٌّٕبهح
واٌّمشساد اٌذساعُخ
اٌشلُّخ ِغ اٌّزغُشاد
اٌغشَؼخ
رىافش خذِبد اٌشػبَخ
اٌصسُخ اٌشلُّخ
ثبٌدبِؼخ ألػضبء هُئخ
اٌزذسَظ واٌطالة
واٌؼبٍُِٓ

2

رىفُش ٔظبَ سلٍّ ٌإلٔزاس
اٌّجىش ثبألوثئخ ٌزىفُش
سػبَخ ولبئُخ
رؼضَض االٔشطخ
اٌّدزّؼُخ واٌزىاصً
االخزّبػٍ ػجش ِىالغ
اٌزىاصً االخزّبػٍ
رىفُش ثُئخ خضشاء روُخ
رشًّ رىٕىٌىخُب
اٌّؼٍىِبد واالرصبالد
اٌخضشاء
رىظُف اٌّؼشفخ
اٌدذَذح ِغ االززُبخبد
اٌّسٍُخ ٌزىائُ عىق
اٌؼًّ
رىافش ِشوض ِؼٍىِبد
ٌٍزؼٍُُ ثبٌدبِؼخ َؼًّ
وفمب ألعبٌُت ػٍُّخ
ورمُٕخ زذَثخ
رىافش ِشوض إلٔزبج
اٌّمشساد االٌىزشؤُخ

3

,

1

7

3

,

01

00

630

73

11

025,

01

150

6576

151,7

,

6,1

3050

,0

035,

01

150

6572

15133

0

63,

3157

3,

0356

03

250

657,

15113

3

637

3150

,,

0,5,

01

150

6571

15133

6

613

7153

27

6652

60

750

6523

15203

06

03,

235,

33

63

6,

350

6511

152,1

01

60,

7653

26

615,

61

253

6521

15210

01

0,,

2756

72

6157

60

750

6521

15203

0,

61,

7152

22

6653

60

750

6523

15206

06

666

71

2,

6052

01

35,

6570

15160

1
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06
03

0,

01

ثبٌدبِؼخ
رضوَذ اٌدبِؼخ ثّغزىدع
سلٍّ ٌإلٔزبج اٌؼٍٍّ
ألػضبء هُئخ اٌزذسَظ
دِح رخصصبد اٌزوبء
االصطٕبػٍ وػٍىَ
اٌجُبٔبد ثّٕبهح اٌزؼٍُُ
ثبٌدبِؼخ
رضوَذ اٌدبِؼخ ثؤٔظّخ
رمىَُ سلُّخ ٌٍزمىَُ
اٌّغزّش ٌىبفخ ِىاسدهب
وأٔظّزهب وثشاِدهب.
رىفُش اٌدبِؼخ ِٕصخ
ٌٍزؼٍُ اٌشلٍّ ٌذػُ
اٌشواثظ ثُٓ اٌطالة
واٌخشَدُٓ واٌّهٓ
اٌّغزمجٍُخ

661

7,53

21

6153

02

15,

6523

15123

7

61,

7152

7,

61

03

,5,

6522

1511,

,

60,

7653

26

615,

61

253

6521

15210

01

60,

7,

26

615,

01

150

23

15126

7

يتضح مف الجدكؿ السابؽ رقـ ( ) 7أف أفراد العينة مف أعضاء ىيئة التدريس،
يكافقكف عمى العبارات المتضمنة في ىذا البعد ( البيئة التعميمية التعممية الذكية ) بدرجة
كبيرة ،كذلؾ ما يعكسو المتكسط الحسابي لالستجابة عمى ىذا البعد كالمكضح بالجدكؿ العاـ
رقـ ( ،)2حيث كاف المتكسط الحسابي ( ،)5.27كىي درجة مكافقة كبيرة .كيمكف تفسير ذلؾ
بأف أفراد العينة يجمعكف عمي أىمية البيئة التعميمية التعممية الذكية كمتطمب مف متطمبات
تحكيؿ الجامعات المصرية الحككمية الي جامعات ذكية مف خالؿ التأكيد عمي أىمية تكظيؼ
المستحدثات التكنكلكجية في التعميـ لتقميؿ التحديات التي تكاجو الجامعات  ،كأف تكفر دعما
تكنكلكجيا كامال لمطالب كأعضاء ىيئة التدريس ككؿ العامميف بالجامعة ،كتكسيع قاعدة
استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات لتحسيف العممية التعميمية كرفع كفاءتيا  ،كىذا ما أكدت عميو
دراسة ( بكرك  )5107 ،كدراسة ( العفيشات كأخركف  ، ) 5109 ،كدراسة
).)Kwok,2015
كما يتضح مف الجدكؿ السابؽ رقـ ( )7احتالؿ العبارة رقـ (  " )2تصميـ الجامعة
المناىج كالمقررات الرقمية بشكؿ ينمي القدرات االبداعية "المرتبة األكلى في درجة المكافقة ،
حيث كاف المتكسط الحسابي ( ،) 5.72كىي درجة مكافقة كبيرة  ،كيمكف تفسير ىذه النتيجة
بأف أفراد العينة يركف أف مف متطمبات تكافر بيئة تعميمية تعممية ذكية تصميـ المناىج
كالمقررات المرنة كالذكية القائمة عمي الحكسبة كالتقنيات الذكية مف السبكرات الذكية
كالحكاسيب المكحية الذكية كالكتب الذكية لتنمية مياراتيـ الرقمية كالتكنكلكجية الالزمة لتنمية
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ميارات التفكير االبداعي لدم الطالب  ،كىذا ما أكدتو دراسة ( ابك لبياف  )5109 ،كدراسة
( العفيشات كأخركف  ) 5109 ،كدراسة ( الميدم كسكيمـ  )5105 ،كدراسة
(.)Trybulska, 2018
كجاءت االستجابة عمى العبارة رقـ ( " ) 7تعزيز االنشطة المجتمعية كالتكاصؿ االجتماعي عبر
"  ،في المرتبة األخيرة في درجة المكافقة ،بمتكسط حسابي

مكاقع التكاصؿ االجتماعي

( ،) 5.22كىي درجة مكافقة كبيرة كذلؾ ،كلكف ليست بنفس درجة أىمية العبارات األخرل ،
كيمكف تفسير ىذه النتيجة بأف أفراد العينة يركف أف مكاقع التكاصؿ االجتماعي أصبحت جزءا
مف حياة الطالب بالجامعات نظ ار النتشار االجيزة النقالة بينيـ ،كامتالؾ الجامعات صفحة
معتم دة عمي مكقع الفيس بكؾ كتيتـ ىذه الصفحة بنشر االخبار الخاصة بالجامعة كالتكاصؿ
مع االطراؼ المختمفة ذات العالقة بالجامعة  ،كما أصبحت الجامعات في ظؿ جائحة فيركس
ككركنا المنتشرة في العالـ كمو تعزز التعميـ عف بعد عبر المنصات التعميمية بيف الطالب
كأعضاء ىيئة ال تدريس ،كما تعزز معظـ الجامعات المصرية الحككمية االنشطة المجتمعية
بيف الطالب لخدمة المجتمع الخارجي كمف بيف ىذه االنشطة قياـ الطالب بمحك أمية عدد
كبير مف األمييف بالمجتمع  ،كىذا ما أكدتو دراسة ( العكيني  ) 5102 ،كدراسة ( الرميدم
كطمحي  ) 5108 ،كدراسة ( ابك لبياف .) 5109 ،

البعد اخلامظ :اليتائج اخلاص٘ باضتجابات أفساد العٔي٘ حْل متطلب إدازٗ ذنّٔ٘ ،ناىت ىتائجُ ننا
ٍْ مْضح باجلدّل التالٕ:
خذوي ()3
اٌزىشاساد وإٌغت اٌّئىَخ واٌّزىعطبد اٌسغبثُخ ،واالٔسشافبد اٌّؼُبسَخ واٌزشرُت ِساء أفشاد اٌؼُٕخ زىي
ػجبساد ِزطٍت اإلداسح اٌزوُخ
وجُشح
َ

اٌؼجبسح

0

رىظُف اداسح
اٌدبِؼخ
واٌىٍُبد
اٌزمُٕبد اٌزوُخ
فٍ رغدًُ
ثُبٔبد اٌطالة
رىظُف اداسح
اٌدبِؼخ
واٌىٍُبد

6

ِزىعطخ

اٌّزىعظ
اٌسغبثٍ

صغُشح

ن

%

ن

%

ن

%

االٔسشاف
اٌّؼُبسٌ
اٌزشرُت

63,

3157

,6

0,56

01

150

6571

15131

2

611

3,51

30

0151

01

150

6531

15101

6
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3

,

1

2

7

3

اٌزمُٕبد اٌزوُخ
فٍ اػالْ
خذاوي
اٌزذسَظ
ٌٍطالة
رضوَذ اداسح
اٌدبِؼخ
واٌىٍُبد
ثبٌمذسح ػٍٍ
اٌزؼبًِ ِغ
اٌمضبَب
واالٔظّخ
اٌزوُخ
رفؼًُ اداسح
اٌدبِؼخ
واٌىٍُخ وعبئً
االرصبي
اٌشلٍّ ثُٓ
اٌطالة
وأػضبء هُئخ
اٌزذسَظ
واالداسَُٓ
ِزبثؼخ اداسح
اٌدبِؼخ
واٌىٍُبد
االٔشطخ
واٌؼٍُّبد
االداسَخ
ثبعزخذاَ
اٌزىٕىٌىخُب
اٌشلُّخ
رصُُّ اداسح
اٌدبِؼخ
واٌىٍُبد ّٔبرج
وأّٔبط اداسَخ
خذَذح رزىاوت
ِغ اٌؼصش
اٌزوٍ
اِزالن اداسح
اٌدبِؼخ
واٌىٍُبد خطظ
اعزشارُدُخ
رغزدُت
ثىفبءح
ٌّزطٍجبد
اٌؼصش
واالزذاس
اٌطبسئخ
رسمُك اداسح
اٌدبِؼخ

610

3,53

61

35,

61

253

6573

1511,

1

6,3

3353

33

0050

01

150

657,

1510,

3

616

3150

3,

0051

01

35,

6530

15,22

0

6,,

3,50

36

0153

01

150

657,

15107

3

63,

3157

,6

0,56

01

150

6571

15131

2

6,,

365,

63

,51

6,

350

657,

151,1

3
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,

01

00

06

03

واٌىٍُبد اٌمذسح
اٌزٕبفغُخ
ٌٍدبِؼخ ػٍٍ
اٌّغزىٌ
اٌّسٍٍ
واٌؼبٌٍّ
اهزّبَ اداسح
اٌدبِؼخ
واٌىٍُبد
ثىفبءح
اٌؼٍُّبد
اٌّبٌُخ ٌزطىَش
اٌىعبئً
واٌّؼذاد
اٌزمُٕخ
ثبعزّشاس
رىظُف اداسح
اٌدبِؼخ
واٌىٍُبد
اٌزمُٕبد اٌزوُخ
فٍ رىصَغ
اٌّمشساد
االٌىزشؤُخ
ورىصٍُهب
ٌٍطالة
رؤعُظ ػاللخ
صسُسخ ثُٓ
أداء االفشاد
االروُبء
واٌّىبفآد
اٌّبدَخ
واٌّؼٕىَخ
ٌالسرمبء
ثبٌدبِؼخ
اِزالن اداسح
اٌدبِؼخ
واٌىٍُبد
اٌمُبداد
االداسَخ اٌزوُخ
اٌمبدسح ػٍٍ
أدبص االهذاف
ثؤعشع ولذ
وألً وٍفخ
وخهذ
اهزّبَ اداسح
اٌدبِؼخ
واٌىٍُبد ثشفغ
سوذ اٌثمخ
واٌزؼبوْ فٍ
ٔفىط االفشاد

63,

3157

,6

0,56

01

150

6571

15131

2

661

27

16

0752

0,

25,

652,

1513,

0,

66,

775,

16

0752

01

150

6576

15111

00

633

315,

33

0653

61

253

6573

1517,

01

66,

7157

16

0752

61

253

6523

151,6

01
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0,

01

االروُبء
رؼُّك اداسح
اٌدبِؼخ
واٌىٍُبد
اٌصالد ِغ
ِثُالرهب فٍ
اٌخبسج ػٍٍ
اٌّغزىَبد
االلٍُُّخ
واٌذوٌُخ
رىافش ٔظبَ
اداسٌ سلٍّ
ِشْ ٌٍزؼبًِ
ِغ اٌّغزدذاد
واٌزغُشاد فٍ
ِدبي اإلداسح
اٌدبِؼُخ

631

7,5,

37

0651

6,

350

6570

15212

06

667

2757

11

025,

0,

25,

6571

15130

03

يتضح مف الجدكؿ السابؽ رقـ ( )8أف أفراد العينة مف أعضاء ىيئة التدريس،
يكافقكف عمى العبارات المتضمنة في ىذا البعد ( اإلدارة الذكية ) بدرجة كبيرة ،كذلؾ ما يعكسو
المتكسط الحسابي لالستجابة عمى ىذا البعد كالمكضح بالجدكؿ العاـ رقـ ( ،)2حيث كاف
المتكسط الحسابي ( ،)5.75كىي درجة مكافقة كبيرة .كيمكف تفسير ذلؾ بأف أفراد العينة
يجمعكف عمي أىمية كجكد اإلدارة الذكية كمتطمب أساسي مف متطمبات تحكيؿ الجامعات
المصرية الحككمية الي جامعات ذكية لما تقدمو االدارة الذكية مف طرؽ لمساعدة الجامعة
عمي معرفة المعكقات التي مف الممكف أف تكاجييا عند ممارسة أعماليا  ،كمعرفة العكامؿ
المؤثرة في أنشطتيا كعممياتيا كبالتالي تساعدىا عمي اتخاذ ق اررات أفضؿ  ،كتمكيف الجامعة
لمتنافسية بفعالية أكبر ،كىذا ما أكدتو دراسة ( العكيني  )5102 ،كدراسة ( عبد الحميـ
 ( ،) 5102،بكرك .)5107،
كما يتضح مف الجدكؿ السابؽ رقـ ( )8احتالؿ العبارة رقـ (  " )2متابعة ادارة الجامعة
كالكميات االنشطة كالعمميات االدارية باستخداـ التكنكلكجيا الرقمية " المرتبة األكلى في درجة
المكافقة  ،حيث كاف المتكسط الحسابي ( ،) 5.80كىي درجة مكافقة كبيرة  ،كيمكف تفسير
ىذه النتيجة بأف أفراد العينة يركف أف مف متطمبات تكافر االدارة الذكية

ىك استخداـ

التكنكلكجيا الرقمية في المياـ كالعمميات االدارية لتسييؿ كتبسيط االجراءات كالمعامالت
االدارية كاالنظمة كالخدمات  ،مما يكفر الكقت كالجيد كرفع كفاءة العمؿ  ،كيزيد مف التنسيؽ
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كالتعاكف بيف فركع الجامعة ككمياتيا  ،كىذا ما أكدتو دراسة ( العرياكم  )5100 ،كدراسة (
العكيني .) 5102 ،
كجاءت االستجابة عمى العبارة رقـ ( " )02اىتماـ ادارة الجامعة كالكميات برفع ركح
الثقة كالتعاكف في نفكس االفراد االذكياء "  ،في المرتبة األخيرة في درجة المكافقة ،بمتكسط
حسابي ( ،)5.28كىي درجة مكافقة كبيرة كذلؾ ،كلكف ليست بنفس درجة أىمية العبارات
األخرل  ،كيمكف تفسير ىذه النتيجة بأف أفراد العينة يركف أف القيادات االدارية تيتـ غالبا
بالدعـ المادم كالمعنكم لمعامميف كاالدارييف لتشجيعيـ عمي بذؿ قصارم جيكدىـ مف خالؿ
تأسيس عالقة صحيحة بيف أداء االفراد األكفاء كالمكافآت المادية كالمعنكية لرفع كفاءة
العممية االدارية كاالرتقاء بإدارة الجامعة كالكميات ،كىذا ما أكدتو دراسة

( العرياكم ،

.)5100
ب  :النتائج الخاصة بكجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات أفراد العينة
حكؿ مدم تكافر متطمبات تحكيؿ الجامعات المصرية الحككمية الي جامعات ذكية تباعا
لمتغيرات النكع :
كسكؼ يتـ تناكؿ ىذه النتائج كما يمى:
 النتائج الخاصة بكجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات أفراد العينةمف أعضاء ىيئة التدريس حكؿ مدم تكافر متطمبات تحكيؿ الجامعات المصرية
الحككمية الي جامعات ذكية كفقان لمتغير النكع (ذكر-أنثى)

خذوي (),
اٌّزىعطبد واالٔسشافبد اٌّؼُبسَخ لُّخ (د) ودالٌزهب اإلزصبئُخ ِساء أفشاد اٌؼُٕخ زىي رىافش
ِزطٍجبد رسىًَ اٌدبِؼبد اٌّصشَخ اٌسىىُِخ اٌٍ خبِؼبد روُخ وفمب ً ٌّزغُش إٌىع (روش-أٔثً)
األثؼبد

إٌىع

اٌؼذد

سإَخ سلُّخ

روش
أٔثً
روش
أٔثً
روش
أٔثٍ
روش
أٔثٍ
روش
أٔثٍ
روش
أٔثٍ

021
030
021
030
021
030
021
030
021
030
021
030

ثُٕخ رسزُخ روُخ
اٌؼٕبصش اٌجششَخ
اٌزوُخ
ثُئخ رؼٍُُّخ رؼٍُّخ
روُخ
ادسح روُخ
االعزجبٔخ وىً

اٌّزىعظ
اٌسغبثً
6527
6521
6523
6523
652,
6573
6527
6523
6573
6577
6523
652,
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االٔسشاف
اٌّؼُبسي
15102
15113
15,73
15,2,
15,36
15,61
15,32
15101
15,23
15,1,
15,13
153,,

15301

ِغزىي
اٌذالٌخ
غُش داٌخ

لُّخ د

15111

غُش داٌخ

15363-

غُش داٌخ

15137-

غُش داٌخ

15306-

غُش داٌخ

15626-

غُش داٌخ
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يتضح مف الجدكؿ السابؽ رقـ (  )9عدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية بيف
متكسطات أراء أعضاء ىيئة التدريس حكؿ مدم تكافر متطمبات تحكيؿ الجامعات المصرية
الحككمية الي جامعات ذكية تعزم لمتغير النكع  ،حيث كانت قيمة ت المعبرة عف االستبانة
ككؿ كأبعادىا ىي (  )18525-كىي قيمة غير دالة احصائيا عند مستكم داللة ، 1812
كىذا يعني أف جميع أعضاء ىيئة التدريس الذككر كاالناث قد اتفقكا عمي متطمبات تحكيؿ
الجامعات المصرية الحككمية الي جامعات ذكية كربما يعكد ذلؾ الي كجكد العديد مف
المشكالت كالقصكر التي تعاني منيا الجامعات المصرية الحككمية كالحاجة لمكاكبة كؿ
اتجاىات التطير في التعميـ الجامعي كفقا لمثكرة الرقمية كتطبيقات الذكاء االصطناعي ،مما
يدعك الي ضركرة تمتع الجامعات المصرية الحككمية باستقاللية كاممة أكاديمية كمالية
كادارية  ،كتحرص عمي تكفير مستكم رفيع كعصرم مف التعميـ الجامعي لطالبيا  ،كتتمتع
ببيئة تعميمية تعممية تساندىا تقنيات الكتركنية حديثة متكاممة كمناىج أكاديمية عالية الجكدة
 ،ككذلؾ تكفير خدمات الدعـ كالمساعدة لمطالب عبر مناخ جامعي متميز يضـ عناصر
بشرية مؤىميف تكنكلكجيا كاداريا كأكاديميا كفنيا ،كىذا ما أكدتو دراسة ( الخماش .)5102 ،
 النتائج الخاصة بكجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات أفراد العينةمف أعضاء ىيئة التدريس حكؿ مدم تكافر متطمبات تحكيؿ الجامعات المصرية الي
جامعات ذكية كفقان لمتغير نكع الكمية (نظرية  -عممية)

خذوي ()01
اٌّزىعطبد واالٔسشافبد اٌّؼُبسَخ لُّخ (د) ودالٌزهب اإلزصبئُخ ِساء أفشاد اٌؼُٕخ زىي رىافش
ِزطٍجبد رسىًَ اٌدبِؼبد اٌّصشَخ اٌٍ خبِؼبد روُخ وفمبً ٌّزغُش ٔىع اٌىٍُخ (ٔظشَخ -ػٍُّخ)
األثؼبد

إٌىع

اٌؼذد

سإَخ سلُّخ

ٔظشَخ
ػٍُّخ
ٔظشَخ
ػٍُّخ
ٔظشَخ
ػٍُّخ
ٔظشَخ
ػٍُّخ
ٔظشَخ
ػٍُّخ
ٔظشَخ
ػٍُّخ

611
,0
611
,0
611
,0
611
,0
611
,0
611
,0

ثُٕخ رسزُخ روُخ
اٌؼٕبصش اٌجششَخ
اٌزوُخ
ثُئخ رؼٍُُّخ
رؼٍُّخ روُخ
ادسح روُخ
االعزجبٔخ وىً

اٌّزىعظ
اٌسغبثً
657,
6532
6570
65,7
6530
65,3
6577
65,2
6536
6517
6573
65,7
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االٔسشاف
اٌّؼُبسي
15370
15710
15331
15212
15310
15231
1536,
15716
15632
152,0
156,,
15266

25,,3

ِغزىي
اٌذالٌخ
داٌخ

لُّخ د

,5667

داٌخ

25017

داٌخ

15677

داٌخ

,5706

داٌخ

25661

داٌخ

رؤية مقترحة لتحويل الجامعات المصرية الحكومية إلى جامعات ذكية ................................................

يتضح مف الجدكؿ السابؽ رقـ ( )01كجكد فركؽ ذات داللة احصائية بيف متكسطات
استجابات أعضاء ىيئة التدريس حكؿ متطمبات تحكيؿ الجامعات المصرية الحككمية الي
جامعات ذكية تعزم لمتغير نكع الكمية في االستبانة ككؿ كأبعادىا حيث قيمة ت تتراكح بيف
( )58557الي (  )28952كىي قيمة دالة احصائيا عند مستكم داللة  1812كىذا يعني أف
درجة تكافر متطمبات تحكيؿ الجامعات المصرية الحككمية الي جامعات ذكية يختمؼ بيف
الكميات النظرية ك الكميات العممية لصالح المتكسط االكبر كىك الكميات النظرية ،كربما يعكد
ذلؾ الي ما تعاني منو ال كميات النظرية مف نقص في االمكانيات المادية مف أدكات كأجيزة
كمعامؿ الكتركنية ،كزيادة الساعات النظرية عف الساعات العممية في الئحة المقررات
الدراسية كاىتماـ أعضاء ىيئة التدريس بتدريس المقررات بالطرؽ التقميدية كاالعتماد عمي
الحفظ كالتمقيف ،كضعؼ االلتزاـ بتطكير المناىج كالمقررات الدراسية كالرقابة عمييا  ،كنقص
المكارد التكنكلكجية بيا  ،فضال عف قمة تكافر أعضاء ىيئة التدريس المتخصصيف في مجاؿ
تصميـ المقررات االلكتركنية  ،مما يجعؿ الكميات النظرية في أمس الحاجة الي تطكيرىا
لمكاكبة التطكرات التكنكلكجية اليائمة التي تمر بيا المجتمعات في العصر الحالي  ،كىذا ما
أكدتو دراسة ( العكيني .)5102 ،
 -3النتائج الخاصة بكجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات
أفراد العينة مف أعضاء ىيئة التدريس حكؿ مدم تكافر متطمبات تحكيؿ الجامعات المصرية
الي جامعات ذكية كفقان لمتغير الرتبة األكاديمية (مدرس – أستاذ مساعد  -أستاذ)

خذوي ()00
لُّخ (ف) ودالٌزهب اإلزصبئُخ العزدبثبد أفشاد اٌؼُٕخ زىي رىافش ِزطٍجبد رسىًَ اٌدبِؼبد اٌّصشَخ اٌسىىُِخ
اٌٍ خبِؼبد روُخ وفمب ً ٌّزغُش اٌشرجخ األوبدَُّخ (ِذسط – أعزبر ِغبػذ  -أعزبر)
األثؼبد

ِصذس
اٌزجبَٓ

ِدّىع
اٌّشثؼبد

دسخبد
اٌسشَخ

سإَخ سلُّخ

ثُٓ
داخً
اٌّدّىع
ثُٓ
داخً
اٌّدّىع
ثُٓ
داخً

1537
335,6
3,56,
1536
2,510
2,533
1533
21536
20561
1513
7650,

6
6,,
6,2
6
6,,
6,2
6
6,,
6,2
6
6,,

اٌؼٕبصش
اٌجششَخ
اٌزوُخ
ثُئخ رؼٍُُّخ
رؼٍُّخ روُخ

اٌّدّىع

ثُٓ
داخً
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لُّخ ف

ِغزىي
اٌذالٌخ

ِزىعظ
ِدّىع
اٌّشثؼبد
15,3
1563

0513

غُش داٌخ

1502
1566

157,

غُش داٌخ

15,,
1561

650,

غُش داٌخ

156,
156,

0503

غُش داٌخ
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ادسح روُخ
االعزجبٔخ
وىً

اٌّدّىع
ثُٓ
داخً
اٌّدّىع
ثُٓ

76577
1501
17572
175,0
1501

6,2
6
6,,
6,2
6

داخً
اٌّدّىع

1357,
135,,

6,,
6,2

1517
150,

1537

غُش داٌخ

1517

15,0

غُش داٌخ

1503

يتضح مف الجدكؿ السابؽ رقـ ( ) 00عدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية بيف
متكسطات استجابات أعضاء ىيئة التدريس حكؿ متطمبات تحكيؿ الجامعات المصرية
الحككمية الي جامعات ذكية تعزم لمتغير الرتبة األكاديمية في االستبانة ككؿ كأبعادىا حيث
قيمة ؼ تتراكح بيف(  ) 1827الي (  )5805كىي عند مستكم داللة  1812كىذا يعني أف
درجة تكافر متطمبات تحكيؿ الجامعات المصرية الحككمية الي جامعات ذكية ال تختمؼ
باختالؼ الرتبة االكاديمية فأعضاء ىيئة التدريس مف رتبة مدرس الي رتبة أستاذ يجمعكف
عمي ضركرة تكافر تمؾ المتطمبات لتحقيؽ التحكؿ الرقمي الذكي بالجامعات المصرية الحككمية
 ،كربما يعكد ذلؾ الي أنيـ يعممكف جميعا كفؽ سياسة كرؤية جامعية مشتركة كمظمة عممية
كاحدة تابعة لمجامعة التي يعممكف بيا لذلؾ فيـ مقتنعكف بأىمية تطكير منظكمة التعميـ
الجامعي كاستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت في تعزيز كدعـ العمؿ االكاديمي كاالدارم
لمتأقمـ المستمر مع المستجدات العصرية كمكاجية التحديات التي فرضيا التحكؿ الرقمي مف
خالؿ التحكؿ نحك الجامعات الذكية التي تساعد عمي جعؿ العممية التعميمية أكثر حيكية
كفعالية  ،كتحكؿ الطالب مف مستيمؾ لممعرفة الي منتج ليا كالتحكؿ بالمجتمع بأكممو الي
مجتمع معرفي  ،ىذا ما أكدتو دراسة ( العكيني  ) 5102 ،كدراسة ( الخماش ) 5102 ،
كدراسة ( بكرك . ) 5107 ،
-,

النتائج الخاصة بكجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات أفراد

العينة مف أعضاء ىيئة التدريس حكؿ مدم تكافر متطمبات تحكيؿ الجامعات المصرية الي
جامعات ذكية كفقان لمتغير سنكات الخبرة (مف 0الي  2سنكات –مف  2الي  01سنكات –

أكثر مف  01سنكات)
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خذوي ()06
لُّخ (ف) ودالٌزهب اإلزصبئُخ العزدبثبد أفشاد اٌؼُٕخ زىي رىافش ِزطٍجبد رسىًَ اٌدبِؼبد اٌّصشَخ اٌسىىُِخ
اٌٍ خبِؼبد روُخ وفمب ً ٌّزغُش عٕىاد اٌخجشح (ِٓ 0اٌٍ  1عٕىاد – ِٓ  2اٌٍ  01عٕىاد  -أوثش ِٓ 01
عٕىاد)
ِغزىي
لُّخ ف
ِزىعظ
دسخبد
ِدّىع
ِصذس
األثؼبد
اٌذالٌخ
ِدّىع
اٌسشَخ
اٌّشثؼبد
اٌزجبَٓ
اٌّشثؼبد
داٌخ
3577
0512
6
6506
ثُٓ
سإَخ
سلُّخ
1563
6,,
36507
داخً
6,2
3,56,
اٌّدّىع
داٌخ
351,
0523
6
3537
ثُٓ
ثُٕخ رسزُخ
روُخ
1560
6,,
205,2
داخً
6,2
2,533
اٌّدّىع
اٌؼٕبصش
اٌجششَخ
اٌزوُخ
ثُئخ
رؼٍُُّخ
رؼٍُّخ
روُخ
ادسح روُخ

االعزجبٔخ
وىً

ثُٓ
داخً
اٌّدّىع
ثُٓ
داخً

6537
13533
20561
3502
2,520

6
6,,
6,2
6
6,,

اٌّدّىع

76577

6,2

ثُٓ
داخً
اٌّدّىع
ثُٓ

1511
175,0
175,0
6502

05,3
150,

7560

داٌخ

0513
156,

2521

داٌخ

6
6,,
6,2
6

1561
150,

0563

غُش داٌخ

0513

2500

داٌخ

داخً

10573

6,,

1507

اٌّدّىع

135,,

6,2

يتضح مف الجدكؿ السابؽ رقـ ( )05كجكد فركؽ ذات داللة احصائية بيف متكسطات
استجابات أعضاء ىيئة التدريس حكؿ متطمبات تحكيؿ الجامعات المصرية الحككمية الي
جامعات ذكية تعزم لمتغير سنكات الخبرة في االستبانة ككؿ  ،حيث قيمة ؼ تتراكح بيف
( )0858الي (  )8815كىي قيمة دالة احصائيا عند مستكم داللة  1812كىذا يعني أف
درجة تكافر متطمبات تحكيؿ الجامعات المصرية الحككمية الي جامعات ذكية تختمؼ باختالؼ
عدد سنكات الخبرة  ،كلمكشؼ عف اتجاه الفركؽ حكؿ متطمبات تحكيؿ الجامعات المصرية
الحككمية الي جامعات ذكية تـ استخداـ اختبار تككي كما ىك مكضح بالجدكؿ التالي
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خذوي ( )03
ٔزبئح اخزجبس رىوٍ ٌٍىشف ػٓ اٌفشوق ثُٓ اعزدبثبد أفشاد اٌؼُٕخ زىي ِزطٍجبد رسىًَ اٌدبِؼبد اٌّصشَخ
اٌسىىُِخ اٌٍ خبِؼبد روُخ
ِغزىٌ
اٌفشوق ثُٓ
اٌّزىعظ
اٌفئخ اٌثبُٔخ
اٌّزىعظ
اٌفئخ األوٌٍ
اٌّسىس
اٌذالٌخ
اٌّزىعطُٓ
غُش داٌخ
1500730
6570
ِٓ  2اٌٍ
6533
ِٓ  0اٌٍ 1
ِزطٍجبد
 01عٕىاد
عٕىاد
رسىًَ
اٌدبِؼبد
داٌخ
*1536,03
6511
أوثش ِٓ 01
اٌّصشَخ
عٕىاد
اٌسىىُِخ
اٌٍ خبِؼبد
داٌخ
*1561236
6511
أوثش ِٓ 01
6570
ِٓ  2اٌٍ
روُخ
عٕىاد
 01عٕىاد

يتضح مف الجدكؿ السابؽ رقـ ( )02كجكد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكم
داللة  1.12حكؿ متطمبات تحكيؿ الجامعات المصرية الحككمية الي جامعات ذكية بيف
أعضاء ىيئة التدريس الذيف تتراكح سنكات خبرتيـ مف  0الي  2سنكات كأعضاء ىيئة
التدريس الذيف تتراكح سنكات خبرتيـ أكثر مف  01سنكات كذلؾ لصالح أعضاء ىيئة
التدريس التي تتراكح خبرتيـ مف  0الي  2سنكات  ،باإلضافة الي كجكد فركؽ ذات داللة
احصائية بيف أعضاء ىيئة التدريس الذيف سنكات خبرتيـ مف  2الي  01سنكات كأعضاء
ىيئة التدريس الذيف سنكات خبرتيـ أكثر مف  01سنكات كذلؾ لصالح أعضاء ىيئة التدريس
الذيف تتراكح سنكات خبرتيـ مف  2الي  01سنكات  ،كقد يرجع ذلؾ الي حداثة مصطمح
الجامعة الذكية كمتطمباتيا بالنسبة ألعضاء ىيئة التدريس الذيف سنكات خبرتيـ أكثر مف 01
سنكات  ،عالكة عمي عدـ كجكد رغبة حقيقية مف بعض االساتذة الذيف سنكات خبرتيـ أكثر
مف  01سنكات في التغيير كتفعيؿ الجامعات الذكية  ،نظر لضعؼ مياراتيـ التكنكلكجية
كالرقمية كقدرتيـ عمي التعامؿ مع التطبيقات التكنكلكجية الذكية  ،كىذا ماأكدتو مع دراسة (
العكيني  ) 5102 ،ك( الخماش  )5102 ،ك( الجكاد كآخركف .)5108 ،

احملْز السابع :السؤٓ٘ املكرتح٘ لتخْٓل اجلامعات املصسٓ٘ احلهْمٔ٘ الٕ جامعات ذنٔ٘ يف ضْء مبادزٗ
التخْل السقنٕ للجامعات.
ييدؼ المحكر الرابع مف البحث الراىف الي تقديـ رؤية مقترحة لتحكيؿ الجامعات
المصرية الحككمية الي جامعات ذكية في ضكء مبادرة التحكؿ الرقمي ليا  ،كتقكـ الرؤية
المقترحة عمي عدد مف المنطمقات كاالسس ،كتسعي الي تحقيؽ عدد مف االىداؼ مف خالؿ
تنفيذ االجراءات الالزمة ،كمحاكلة الكقكؼ عمي معكقات تنفيذ الرؤية كسبؿ التغمب عمييا .
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أّال :صٔاغ٘ السؤٓ٘ املكرتح٘:
تتمثؿ الرؤية المقترحة لتحكيؿ الجامعات المصرية الحككمية الي جامعات ذكية في
ضكء التحكؿ الرقمي ليا في كجكد مجتمع جامعي ذكي قادر عمي المنافسة العالمية كاالبتكار
كاالبداع .

ثاىٔاٍ :دف السؤٓ٘ املكرتح٘:
تيدؼ الرؤية المقترحة الي تمكيف المكارد البشرية كاالرتقاء بمستكم ادائيـ ليككنكا
عناصر بشرية اذكياء رقمييف ،مف خالؿ االرتقاء بالبيئة التعميمية كبنتييا المعمكماتية
كمستكم خدماتيا ،كتحديد رؤية رقمية كاضحة كاالرتقاء بمستكم االداء االدارم نحك االدارة
الذكية كتطكير البنية التحتية المادية كالتكنكلكجية لمجامعة ،كالسعي نحك القدرة التنافسية
القكمية كاالقميمية كالدكلية.

ثالجا :ميطلكات السؤٓ٘ املكرتح٘ :تطتيد السؤٓ٘ املكرتح٘ اىل دلنْع٘ مً امليطلكات
 -0أف كؿ تغيير مجتمعي البد اف يصاحبو تغيير تربكم ،فما يشيده العالـ مف تحكؿ رقمي في
جميع المجاالت يتطمب احداث تحكؿ رقمي في مؤسسات التعميـ الجامعي حتي يمكف
مكاجية تمؾ المستجدات التكنكلكجية .
 -5اف النظاـ التعميمي الجامعي بكضعو الحالي لـ يعد يتناسب مع مقتضيات العصر الذكي
نظ ار لما يعانيو مف مشكالت كثيرة.
 -2تكجد جكانب ايجابية لمتحكؿ الرقمي كالتكنكلكجيا الرقمية في تعزيز المكقؼ التعميمي
كتكفير ظركؼ بيئية اكثر مالئمة لممتعمميف عمي اختالؼ مستكياتيـ العقمية مف خالؿ
تقديـ برامج تعميمية مرنة عبر االنترنت ،كجعؿ العممية التعميمية عممية مستمرة مدم
الحياة.
-5كما تسيـ التكنكلكجيا الرقمية في االرتقاء بمستكم خريجي التعميـ الجامعي مف الجكانب
المعرفية كالميارية كاالكاديمية.
 -2الجامعات الذكية يمكف اف تسيـ في تخريج خريجيف رقمييف مبدعيف مبتكريف متقنيف
ميارات متنكعة كعديدة ،كمتصفيف بالمركنة الفكرية كالسمككية كالقدرة عمي ضبط النفس
كقادريف عمي االختيار الحر لمينة المستقبؿ.

- 0252 -

رؤية مقترحة لتحويل الجامعات المصرية الحكومية إلى جامعات ذكية ................................................

 -2اف التحكؿ نحك الجامعات الذكية امر ال مفر منو لتمبية متطمبات التحكؿ الرقمي كالعصر
الذكي.
-7

مف الضركرل دراسة االتجاىات كالنماذج العربية كالدكلية في التحكؿ نحك الجامعات

الذكية االفادة منيا فى تجربة تحكيؿ الجامعات المصرية التقميدية الى جامعات ذكية .

زابعا :خصائص السؤٓ٘ املكرتح٘:
لكي تحقؽ الرؤية المقترحة ىدفيا  ،مف المرجح اف تتصؼ بعدد مف الخصائص تسيـ
في انجاحيا كتجعميا اكثر فعالية ،كمف ىذه الخصائص ما يمي :
-0الكاقعية:كيقصد بيا امكانية تطبيقيا في ظؿ الظركؼ كالمكارد المتاحة لكؿ جامعة .
-5المركنة :كيقصد بيا القدرة عمي تطبيقيا في ظؿ المتغيرات كالظركؼ الطارئة.
-2االست مرارية:كيقصد بيا استمرارية متابعة كؿ ما ىك جديد في مجاؿ التقنيات الرقمية
كاستثمارىا بالجامعة.
-5الشمكلية:كيقصد بيا اف تشمؿ كافة محاكر كمتطمبات الجامعة الذكية .
-2المشاركة:كيقصد بيا مشاركة جميع االطراؼ المعنية كالميتميف بالتعميـ الجامعي عند
التطبيؽ.

خامطا :أبعاد اّ ذلاّز اّ مهْىات السؤٓ٘ املكرتح٘:في ضكء ما اسفر عنو البحث الحالي مف نتائج كفي ضكء اىداؼ الرؤية المقترحة
كمنطمقاتيا ،تتضح مككنات الرؤية المقترحة لتحكيؿ الجامعات المصرية الحككمية الي
جامعات ذكية مف خالؿ الشكؿ التالي:
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ادارة ذكية

تجهيز بيئة
تعليمية تعلمية
ذكية

توافر عناصر
بشرية ذكية

تحديد رؤية
رقمية

تجهيز بنية
تحتية ذكية

شىً (ِ*)6ىىٔبد اٌشإَخ اٌّمزشزخ ٌزسىًَ اٌدبِؼبد اٌّصشَخ اٌسىىُِخ اٌٍ خبِؼبد روُخ فٍ ضىء
6
ِجبدسح اٌزسىي اٌشلٍّ ٌهب.

يتضح مف الشكؿ السابؽ المككنات االساسية لمرؤية المقترحة كتتمثؿ في خمس ابعاد
كىي كما يمي:

 - 1إدازٗ ذنٔ٘
يتطمب تحقيؽ إدارة ذكية تكافر المتطمبات التالية:
 تكظيؼ ادارة الجامعة كالكميات التقنيات الذكية في تسجيؿ بيانات الطالب تكظيؼ ادارة الجامعة كالكميات التقنيات الذكية في اعالف جداكؿ التدريس لمطالب تزكيد ادارة الجامعة كالكميات بالقدرة عمي التعامؿ مع القضايا كاالنظمة الذكية تفعيؿ ادارة الجامعة كالكمية كسائؿ اال تصاؿ الرقمي بيف الطالب كأعضاء ىيئة التدريسكاالدارييف
 متابعة ادارة الجامعة كالكميات االنشطة كالعمميات االدارية باستخداـ التكنكلكجيا الرقمية -تصميـ ادارة الجامعة كالكميات نماذج كأنماط ادارية جديدة تتكاكب مع العصر الذكي

*الشكل من اعداد الباحثان
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 امتالؾ ادارة الجامعة كالكميات خطط استراتيجية تستجيب بكفاءة لمتطمبات العصركاالحداث الطارئة
 تحقيؽ ادارة الجامعة كالكميات القدرة التنافسية لمجامعة عمي المستكم المحمي كالعالمي اىتماـ ادارة الجامعة كالكميات بكفاءة العمميات المالية لتطكير الكسائؿ كالمعدات التقنيةباستمرار
 تكظيؼ ادارة الجامعة كالكم يات التقنيات الذكية في تكزيع المقررات االلكتركنية كتكصيميالمطالب
 تأسيس عالقة صحيحة بيف أداء االفراد االذكياء كالمكافآت المادية كالمعنكية لالرتقاءبالجامعة
 امتالؾ إدارة الجامعة كالكميات القيادات االدارية الذكية القادرة عمى انجاز االىداؼ بأسرعكقت كأقؿ كمفة كجيد
 اىتماـ ادارة الجامعة كالكميات برفع ركح الثقة كالتعاكف في نفكس االفراد االذكياء تعميؽ ادارة الجامعة كالكميات الصالت مع مثيالتيا في الخارج عمى المستكيات االقميميةكالدكلية
 -تكافر نظاـ ادارم رقمي مرف لمتعامؿ مع المستجدات كالتغيرات في مجاؿ اإلدارة الجامعية

 - 2عياصس بشسٓ٘ ذنٔ٘
يتطمب تكافر عناصر بشرية ذكية تكافر المتطمبات التالية:
 امتالؾ اإلدارييف بالجامعة الميارات الرقمية االدارية كالفنية تكافر أعضاء ىيئة التدريس كطالب يممككف العديد مف الميارات كالمعارؼ في النكاحيالتكنكلكجية الرقمية
 امتالؾ الجامعة استراتيجية لتنمية قدرات الطالب كاعضاء ىيئة التدريس الرقميةكتشجيعيـ عمي التعمـ الذاتي
 امتالؾ الجامعة برامج تمكف مكاردىا البشرية مف التحكؿ مف عقؿ مستيمؾ الي عقؿ منتج تكافر أعضاء ىيئة التدريس كطالب كعاممكفالمستجدات الحديثة
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 اىتماـ الجامعة بالمغات االجنبية كجزء مف العممية التعميمية لتبادؿ المعرفة تركيز الجامعة عمي دمج أعضاء ىيئة التدريس في مشاركات مجتمعية خارج الجامعة امتالؾ الجامعة حاضنات أعماؿ كمشاريع ابداعية تتمتع بكفاءة عالية تزكيد الجامعة بأنظمة مرنة الستقطاب أعضاء ىيئة تدريسية ككفاءات ادارية متميزة تزكيد الجامعة بكحدات تكنكلكجيا المعمكمات لمتأىيؿ التكنكلكجي ألعضاء ىيئة التدريسكالطالب كاالدارييف
 -تزكيد الجامعة بمركز ريادة االعماؿ لدعـ األفكار كالمشركعات االبتكارية لمطالب.
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بٔئ٘ تعلٔنٔ٘ تعلنٔ٘ ذنٔ٘
يتطمب تجييز بيئة تعميمية تعممية ذكية تكافر المتطمبات التالية :

-

تصميـ الجامعة تطبيقات ذكية لعرض خدماتيا تسييال لمتعامؿ مع الطالب كأعضاء ىيئة
التدريس كاالدارييف

 تكظيؼ الجامعة نظـ تعميمية مستحدثة تكنكلكجيا باستخداـ البيئة االفتراضية تصميـ الجامعة المناىج كالمقررات الرقمية بشكؿ ينمي القدرات االبداعية . مكاءمة الجامعة االنشطة االلكتركنية المرتبطة بالمناىج كالمقررات الدراسية الرقمية معالمتغيرات السريعة
 تكافر خدمات الرعاية الصحية الرقمية بالجامعة ألعضاء ىيئة التدريس كالطالب كالعامميف تكفير نظاـ رقمي لإلنذار المبكر باألكبئة لتكفير رعاية كقائية تعزيز االنشطة المجتمعية كالتكاصؿ االجتماعي عبر مكاقع التكاصؿ االجتماعي تكفير بيئة خضراء ذكية تشمؿ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت الخضراء تكظيؼ المعرفة الجديدة مع االحتياجات المحمية لتكائـ سكؽ العمؿ تكافر مركز معمكمات لمتعميـ بالجامعة يعمؿ كفقا ألساليب عممية كتقنية حديثة تكافر مركز إلنتاج المقررات االلكتركنية بالجامعة تزكيد الجامعة بمستكدع رقمي لإلنتاج العممي ألعضاء ىيئة التدريس دمج تخصصات الذكاء االصطناعي كعمكـ البيانات بمناىج التعميـ بالجامعة -تزكيد الجامعة بأنظمة تقكيـ رقمية لمتقكيـ المستمر لكافة مكاردىا كأنظمتيا كبرامجيا.
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 تكفير الجامعة منصة لمتعمـ الرقمي لدعـ الركابط بيف الطالب كالخريجيف كالميفالمستقبمية
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بئ٘ حتتٔ٘ ذنٔ٘
يتطمب تجييز بنية تحتية ذكية تكافر المتطمبات التالية :

 تكافر قاعات تدريسية ذكية بالجامعة مجيزة بالكسائؿ التقنية الذكية تزكيد المباني الجامعية بشبكة معمكمات ك اتصاالت ذكية عالية السرعة ككاسعة النطاؽ. تكفير نظاـ المراقبة عف بعد بالمباني الجامعية إلدارة العمميات تزكيد المباني الجامعية بأجيزة استشعار تراقب الخصائص البيئية مثؿ الرطكبة كالحرارة تزكيد المباني الجامعية بأنظمة انذار ذكية تزكيد المباني الجامعية ببرامج كشاشات التنقؿ عبر البيئة االفتراضية تصميـ المباني الجامعية لراحة كرفاىية كرضا الطالب كأعضاء ىيئة التدريس كالعامميف انشاء بكابات الكتركنية بكميات الجامعة مؤمنة بالكاميرات لمراقبة الدخكؿ كالخركج تصميـ برنامج الكتركني يكضح المعامؿ الفارغة كالقاعات الدراسية المشغكلة كالكتبالدراسية القابمة لالستعارة كغيرىا مما يتيح التحكـ فى مكارد الجامعة
 تكفير سيارات ذاتية القيادة لنقؿ الطالب كاعضاء ىيئة التدريس . تزكيد المباني الجامعية بأنظمة طكارئ كاضاءة ذكية تكظيؼ الجامعة الحكسبة السحابية لنقؿ المعمكمات كتدعيـ المختبرات االفتراضية امتالؾ الجامعة مركز االمف الرقمي لتنمية الكعي التكنكلكجي كحماية البيانات. تزكيد الجامعة بتقنية RFIDترددات الراديك الالسمكية التي تعتمد عمييا اجيزة االستشعاركاالتصاؿ
 تكفير الجامعة أنظمة إلدارة المساقات االلكتركنية في الجامعة تزكيد الجامعة بتقنية NFCالتكاصؿ قريب المدم لالتصاالت الالسمكية كالعمؿ بنظاـالترددات كالبمكتكث .
 -تكفير الجامعة مكتبة الكسائط الرقمية لمطالب كأعضاء ىيئة التدريس عبر شبكات االنترنت
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 - 5زؤٓ٘ زقنٔ٘
يتطمب تحديد رؤية رقمية تكافر المتطمبات التالية :
 اعتماد الجامعة عمي رؤية مسايرة لطبيعة التحكؿ الرقمي اعتماد الجامعة عمي رؤية كاضحة المعاني كالكممات كالطالقة الرقمية تكفير الجامعة رؤية تسعي الي تخريج أجياؿ رقمييف منتجيف لممعرفة تكفير الجامعة رؤية مرنة تتغير بتغير المتغيرات كالمستجدات الطارئة اتساـ رؤية الجامعة باالستمرارية لمتابعة كؿ جديد في مجاؿ التقنيات الرقمية تكفير الجامعة رؤية كاقعية قابمة لمتحقيؽ في ظؿ المكارد المتاحة تكفير الجامعة لرؤية شاممة كافة مقكمات الجامعة الذكية اعتماد الجامعة عمي رؤية تسعي الي نشر الثقافة الرقمية اعتماد الجامعة عمي مشاركة فريؽ رقمي مف جميع األطراؼ لصياغة الرؤية الرقمية -اتساـ رؤية الجامعة بما يساعد عمي تشجع االبداع كاالبتكار كالتعمـ الذاتي

ضادضا  :آلٔات ّاجساءات تيفٔر السؤٓ٘ املكرتح٘
لتحقيؽ أىداؼ الرؤية المقترحة  ،فاف ذلؾ يتطمب تنفيذ عدد مف االجراءات المقترحة
تتمثؿ في خمس أبعاد تتسؽ مع أىداؼ كمككنات الرؤية المقترحة كىي كما يمي :
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اجساءات حتكٔل اإلدازٗ الرنٔ٘

 تحديث اليياكؿ التنظيمية السائدة بما يتناسب مع متطمبات الجامعة الذكية كاالتجاه نحكالتنظيمات المرنة كاالفتراضية .
 تطكير النظـ كالمكائح اإلدارية بما يتناسب مع االنظمة المحمية كالعالمية . انشاء مجمس رقمي إلدارة التطكرات الرقمية مف مرحمة الفكرة الي التحميؿ كالتطبيؽكالمتابعة كالتقكيـ .
 اعداد خطط طكارئ لمتعامؿ مع االزمات . تدريب القيادات االدارية عمي بعض الميارات القيادية كاالدارية الالزمة لمتعامؿ معالمستجدات في مجاؿ االدارة .
 دعـ القيادات االدارية لجيكد التحكؿ الرقمي لمجامعات . دعـ القيادات االدارية لممبدعيف كالمبتكريف مف أعضاء ىيئة التدريس كالطالب كالعامميف.- 0225 -
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 اشراؾ جميع االطراؼ ذات العالقة في عممية اتخاذ الق اررات لتكسيع دائرة المشاركةكتحقيؽ الالمركزية االدارية .
 تبسيط االجراءات االدارية البيركقراطية مف خالؿ رقمنة جميع المقدمة مف الجامعة. تكفير كسائؿ االتصاؿ الرقمي بيف الطالب كأعضاء ىيئة التدريس كاالدارييف . استقطاب الكفاءات االدارية المتميزة في جميع التخصصات . تحديث أنظمة الحكافز لمكافأة األفراد المتميزيف كالمبدعيف . استحداث كظائؼ رقمية جديدة بإدارة الجامعة كمنيا عمماء البيانات كمسئكؿ االبتكارالرقمي لدمج المتطمبات الرقمية الجديدة .

- 2

اجساءات تْافس عياصس بشسٓ٘ ذنٔ٘

 عقد كرش العمؿ لتنمية الميارات الرقمية لمطالب كبناء العقؿ المنتج . تنظيـ دكرات تدريبية ألعضاء ىيئة التدريس لتنمية مياراتيـ في استخداـ االساليبالتكنكلكجية الحديثة في التدريس .
 تشجيع أعضاء ىيئة التدريس عمي المشاركة في أعماؿ خارج الجامعة . انشاء مراكز لألبحاث كبراءات االختراع الستقطاب أعضاء ىيئة التدريس كالطالبالمبدعيف كالمكىكبيف .
 كضع خطة استراتيجية لتشجيع الطالب عمي التطكير الذاتي كالتعمـ الذاتي . نشر المطبكعات التدريبية االلكتركنية لممكظفيف األكاديمييف كاالدارييف . انشاء مكتب لتسكيؽ البحث العممي كنتائجو التي ترتبط بالقدرة التكنكلكجية التنافسيةالعالمية لكؿ جامعة .
 تشجيع االبتعاث لجامعات مرمكقة كمتميزة . تفعيؿ مركز التميز االكاديمي لبناء قدرات أعضاء ىيئة التدريس . انشاء حاضنات تكنكلكجية لتبني األفكار الجديدة كتفعيؿ تطبيقيا . انشاء كحدات تكنكلكجية لمتأىيؿ التكنكلكجي ألعضاء ىيئة التدريس كالطالب كاالدارييف . -كضع استراتيجيات لدمج المغات االجنبية في المناىج كالمقررات الدراسية بالجامعات .
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اجساءات جتَٔص بٔئ٘ تعلٔنٔ٘ تعلنٔ٘ ذنٔ٘

 زيادة عدد المقررات العممية الرقمية مع محاكلة تحكيؿ جميع المقررات التعميمية اليمقررات الكتركنية .
-

زيادة عدد المحاضرات عبر االنترنت لخدمة الطالب مف المحافظات البعيدة عف الجامعة ،
كخدمة الطالب ذكم االعاقة الحركية .

 ا ستخداـ األجيزة التعميمية الذكية في التدريس كمنيا السبكرات الذكية كأجيزة العرضالذكية كاالنترنت الالسمكي كأجيزة الحاسب اآللي .
 استخداـ تكنكلكجيا الحكسبة السحابية لتخزيف المعمكمات كنقميا الي الجامعات كربطيابالمجمس األعمى لمجامعات .
 انشاء منصة رقمية بكؿ جامعة لدعـ الركابط بيف الطالب كأعضاء ىيئة التدريسكالخريجيف كالميف المستقبمية .
 تحديث مفردات المناىج الدراسية بما يتالءـ مع المستجدات العممية . تكفير أنظمة تقكيـ رقمية لمتابعة مستكيات الطالب باستمرار . انشاء مستكدع رقمي بالجامعة لتبني االنتاج العممي ألعضاء ىيئة التدريس . تكفير مكاقع بحثية كدكريات عالمية متنكعة كتحديثيا باستمرار. تنكيع األنشطة المرتبطة بالمناىج الجامعية كمكاءمتيا مع المتغيرات السريعة . -استخداـ مكاقع التكاصؿ االجتماعي لمتكاصؿ بيف أفراد الجامعة .
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اجساءات جتَٔص بئ٘ حتتٔ٘ ذنٔ٘

 تكفير شبكات اتصاؿ داخمية عالية السرعة ككاسعة النطاؽ . ربط شبكة االنترنت الداخمية بشبكة معمكمات دكلية . عقد برامج تدريبية لكيفية استخداـ التكنكلكجيا في التعميـ الجامعي . تجييز القاعات الدراسية بالتقنيات التكنكلكجية الحديثة ليتعمـ الطالب ذاتيا . تحسيف بنية الخدمات الستخداـ الحاسكب في مكتبة الكسائط الرقمية . انشاء أماكف الستراحة جميع أفراد الجامعة داخؿ المبني الجامعي . تكفير تقنية NFCك RFIDفي الحرـ الجامعي كداخؿ المباني لتسييؿ العديد مف الخدماتداخؿ الجامعة .
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 تحكيؿ البطاقة الجامعية الي بطاقة ذكية يمكف استخداميا في الدخكؿ لمجامعة كالمعامؿاالفتراضية كالقاعات الدراسية .
 انشاء مكاقؼ لمسيارات الذكية ذاتية القيادة لنقؿ الطالب كأعضاء ىيئة التدريس . تكفير أنظمة مراقبة كاستشعار في كؿ مبني يسمح بالتحكـ في ادارة المبني الجامعيكالعمميات التي تتـ بيا .
 صيانة المباني كتجييزىا بالتقنيات الذكية الحديثة حتي تخدـ العممية التعميمية . زيادة عدد القاعات المزكدة بتقنية التكاصؿ الخارجي حتي تصبح غرؼ ذكية . تزكيد المباني بشبكات اتصاؿ السمكية عالية السرعة . تزكيد المباني بأجيزة انذار ذكية لحماية المبني مف الككارث كاألزمات .كضع خطط إلنشاء كتصميـ المباني كفقا لممعايير الدكلية .

-

 انشاء مختبرات جديدة مجيزة بالتقنيات الحديثة . -انشاء بكابات الكتركنية بكميات الجامعة مزكدة بكاميرات لمراقبة الدخكؿ كالخركج منيا
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اجساءات حتدٓد زؤٓ٘ زقنٔ٘ ّاضخ٘

 تشكيؿ لجاف بالجامعة لصياغة رؤية كاضحة المعاني كالكممات عف كيفية الرقمنة لمسايرةالتحكؿ الرقمي نحك الجامعات الذكية
 اشراؾ جميع العامميف كاألطراؼ المعنية في تنفيذ الرؤية الرقمية . تشكيؿ لجاف بكميات الجامعة لمتحديث المستمر لمرؤية كفقا لممستجدات المحمية كالعالميةكمراجعتيا سنكيا لمكقكؼ عمي المشكالت التي تتطمب حمكؿ كمتابعة كؿ جديد .
 كضع استراتيجية كاضحة لمتحكؿ الرقمي في ضكء رؤية كاىداؼ كاقعية قابمة لمتحقيؽ.-

منح الكميات الحرية األكاديمية في التعميـ كالبحث كاالبتكار كالتنظيـ كاإلدارة ،بشرط عدـ
التعارض مع الصالح العاـ.

 كضع رؤية لمجامعة ىدفيا االساسي اعداد خريجيف رقمييف مبتكريف كمبدعيف. ترجمة الرؤية المرغكب تحقيقيا الي خطط طكيمة المدم كقصيرة المدم. اف تترجـ الرؤية الي اىداؼ عامة كاجرائية ككاضحة كمحدكدة كقابمة لمقياس في اطارزمني محدد.
 اف تشمؿ رؤية الجامعة جميع جكانب المنظكمة التعميمية ككافة مقكمات الجامعة الذكية.- 0222 -
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 تنفيذ حمالت تكعي ة كتثقيفية مف قبؿ المؤسسات الفكرية كالثقافية كاالعالمية كالتعميميةلنشر الثقافة الرقمية حكؿ التحكؿ الرقمي لمجامعات الذكية.
 تعزيز التعاكف مع الجامعات المرمكقة دكليا لتبادؿ الخبرات في كضع رؤية رقمية كاضحةلمسايرة التحكؿ الرقمي كالمستجدات العالمية.
 -تقديـ البرامج التأىيمية ألفراد الجامعة لتأىيميـ لتنفيذ الرؤية كتقكيميا كتحديثيا باستمرار.

ضابعا :معْقات تطبٔل السؤٓ٘ املكرتح٘:
قد يكاجو تنفيذ الرؤية المقترحة بعض المعكقات منيا:
 -0تمسؾ لبعض اعضاء ىيئة التدريس االساليب التقميدية في التدريس التي ال تكاكب
المستجدات التكنكلكجية المعاصرة مما يجعؿ الجامعة في عزلة تكنكلكجية عف العصر
الذكي.
 -5قمة المكارد المالية كالمادية بالجامعات المصرية الحككمية كضعؼ البنية التحتية المادية
كالتقنية المتعمقة بتكفير االدكات كاألجيزة التكنكلكجية كشبكات االنترنت باإلضافة الي
تكفمو بعض البرمجيات كاالدكات التكنكلكجية مرتفعة.
 -2ضعؼ نظـ االتصاالت كالمعمكمات بالجامعة حيث تعاني معظـ الجامعات الحككمية
بمصر مف ضعؼ شبكة االنترنت بيا.
 -5قمة كعي القيادات االكاديمية كاالدارية بالتحكؿ الرقمي كالجامعات الذكية.
 -2التركيز عمي التحصيؿ العممي لمطالب باعتباره المقياس الكحيد لمنجاح .
 -2المركزية في ادارة الجامعات كالبيركقراطية في اتخاذ الق اررات .
 -7نقص التدريب المكجو ألفراد الجامعة لتدريبيـ عمي البرامج كاألنظمة المستحدثة .
 -8ضعؼ مستكم التعاكف بيف الجامعات عمي المستكم القكمي كالمستكم الدكلي .

ثاميا :ضبل مْاجَ٘ معْقات تيفٔر السؤٓ٘ املكرتح٘
لمكاجية معكقات تنفيذ الرؤية المقترحة يستمزـ األخذ في االعتبار تكافر المتطمبات
األتية :
-0

كجكد قيادة مرنة ككاعية بأىمية التحكؿ نحك الجامعات الذكية .

-5

التكعية بالتحكؿ الرقمي لمجامعات بيف جميع األطراؼ المعنية .

- 0222 -

رؤية مقترحة لتحويل الجامعات المصرية الحكومية إلى جامعات ذكية ................................................

-2

المشاركة الفعالة بيف جميع أفراد الجامعة كمختمؼ مؤسسات المجتمع في تطبيؽ ىذه
الرؤية المقترحة .

-5

تقديـ الدعـ المالي كالمادم مف قبؿ القيادات االدارية العميا كمؤسسات المجتمع .

-2

نشر الثقافة الرقمية المعتمدة عمي التكنكلكجيا كاالنترنت مف خالؿ المساندة اإلعالمية
مف مؤسسات اإلعالـ المختمفة .

-2

تنمية ميارات العناصر البشرية المتاحة بالجامعة عمي استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات
كاالتصاالت في العمؿ االدارم كالتعميمي .

-7

تكفير التشريعات الالزمة لمكصكؿ لمجامعة الذكية كضماف أمف كسالمة المعمكمات
عمي مكاقع تمؾ الجامعات .

-8

تكفير االمكانات المادية كالمالية الالزمة لنجاح التحكؿ نحك الجامعات الذكية كذلؾ مف
خالؿ ايجاد مصادر تمكيؿ بديمة عف التمكيؿ الحككمي .

-9

كجكد رؤية رقمية كاضحة مسايرة لمتحكؿ الرقمي نحك الجامعات الذكية .
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جميورية

مصر

العربية،

متاح

عمى:

_http://arabdevelopmentportal.com/sites/default/files/publication/89.strtgiy
 ، itn_my_imstdam_rmy_msr_2030.pdfاسترجعت بتاريخ 6161/6/16

 -37جميورية مصر العربية  :و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات ( .)6161التحول الرقمي،
الدستور  ،متاح عميhttp://www.mcit.gov.eg/Ar/Digital_Government :
 -38ياسين ،نجالء أحمد ( :)6113متطمبات التحول الرقمي لمؤسسات المعمومات العربية ،مجمة
المكتبات والمعمومات ،العدد ( ،)14دار النخمة لمنشر ،يناير ،ص ص .91-67

 -39يامنة ،اسماعيمي والحاج ،سعد ( :)6113مخرجات الجامعة الجزائرية بين سوق العمل ومجتمع
المعرفة ،مجمة عالم التربية ،السنة  ،13العدد  ،33المؤسسة العربية لالستشارات العممية وتنمية
الموارد البشرية ،ص ص .87 – 37
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