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ًَدص ايبخح
ىدؼ البحث الى كضع تصكر مقترح لمتطمبات تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية في جامعة
أسيكط في ضكء الثكرة الصناعية الرابعة ،كتـ عرض االطار المفاىيمى لمحككمة االلكتركنية،
كمفيكـ الثكرة الصناعية الرابعة ،كاستخدـ الباحثاف المنيج الكصفي مف خالؿ االعتماد عمى
اىـ ادكاتو كىك االستبياف ،لمتعرؼ عمى آ راء اعضاء ىيئة التدريس ببعض كميات جامعة
اسيكط حكؿ كاقع التطبيؽ كالمعكقات التي تحكؿ دكف تطبيقيا بصكرة جيدة ،كتـ تطبيقيا
عمى عينة مف أعضاء ىيئة التدريس بجامعة أسيكط في بعض كمياتيا النظرية كالعممية.
كتكصؿ البحث الى اف كاقع تطبيؽ الحككمة االلكتركنية بجامعة أسيكط جاء بدرجة
متكسطة  ،كذلؾ مف خالؿ متكسط استجابات أفراد العينة  ،كقاـ الباحث بكضع تصكر مقترح
لمتطمبات تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية في جامعة أسيكط في ضكء الثكرة الصناعية الرابعة ،
تضمف اإلجراءات التنفيذية لمتصكر مجمكعة محاكر كىى أىداؼ الحككمة اإللكتركنية ،
كالتشريعات السياسية كالتشريعات القانكنية لمحككمة االلكتركنية كالمكارد البشرية كالقيادة
اإلدارية لمحككمة االلكتركنية  ،كالشراكة االلكتركنية مع قطاعات اإلنتاج كالخدمات  ،ك
المكارد المادية كالمالية كالبيئة التنظيمية لمحككمة االلكتركنية  ،كالرقابة في الحككمة
االلكتركنية  ،ككؿ محكر تتضمف القائميف عمى التنفيذ  ،كأدلة كشكاىد لتحقؽ المحكر ،كتـ
عرض معكقات تطبيؽ التصكر المقترح  ،كالضمانات كاآلليات الكاجب تكافرىا لنجاح التصكر
المقترح .
الكممات المفتاحية :الحككمة ،حككمة الجامعات ،الحككمة االلكتركنية ،الثكرة الصناعية الرابعة
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A proposed perception of the requirements for applying electronic
governance at Assiut University in light of the Fourth Industrial
Revolution
Research Summary
The aim of the research is to develop a proposed conception of the
requirements for applying e-governance at Assiut University in light of the
Fourth Industrial Revolution, and the conceptual framework of e-governance
and the concept of the Fourth Industrial Revolution were presented. The
researchers used the descriptive approach by relying on its most important tool,
which is the questionnaire, to identify the opinions of faculty members Some
colleges of Assiut University about the reality of application and the obstacles
that prevent it from being well implemented. It was applied to a sample of the
faculty members at Assiut University in some of its theoretical and practical
colleges.
The research concluded that the reality of applying the requirements of
applying electronic governance at Assiut University came to a medium degree,
through the average responses of the sample members. Electronic legislation,
policies and legal legislations for e-governance, human resources and
administrative leadership for e-governance, electronic partnership with the
production and services sectors, material and financial resources and the
regulatory environment for e-governance, control in e-governance, and each
axis includes those in charge of implementation, and evidence and evidence to
verify the axis. Obstacles to implementing the proposed scenario, and the
guarantees and mechanisms that must be available for the success of the
proposed scenario.
GovernanceKey words governance, university governance, e-governance, the
fourth industrial revolution
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َكدَ١
يتفؽ الجميع عمى أف نجاح المؤسسات فى تحقيؽ أىدافيا يتطمب ضركرة كجكد نظـ
تحكـ العالقات بيف األطراؼ األساسية ،كتحدد مسئكلية كؿ طرؼ كحقكقو فى نفس الكقت بما
يسيـ فى تحقيؽ الشفافية كالعدالة كتحقيؽ االىداؼ ،كىك ما أطمؽ عميو مصطمح الحككمة،
كقد اكد الكثيركف اف الحككمة تعتبر االف مف الركائز االساسية لكافة المنظمات
كالمؤسسات كاإلدارات سكاء كانت عامة أك خاصة كحقؽ تطبيقيا نجاحا كاسعا في اآلكنة
األخيرة في عديد مف المجاالت كمف بينيا مجاؿ التعميـ ،كالتعميـ الجامعى خاصة (نيى الحايؾ
)ٚ ،ٕٓٔٙ،
الحككمة تعني النظاـ ،أم كجكد نظـ تحكـ العالقات بيف األطراؼ األساسية التي تؤثر
في األداء ،كما تشمؿ مقكمات تقكية المؤسسة عمى المدل البعيد كتحديد المسئكؿ
كالمسئكلية (يؾًذ ؽغٍ ٕٚعف)7002 ،
كفى ظؿ ما شيدتو كتشيده المجتمعات المعاصرة مف ثكرة تكنكلكجية كالكتركنية فرضت
نفسيا عمى كؿ القطاعات ،كلذلؾ بدأت معظـ الدكؿ كحككماتيا كمؤسساتيا الحككمية
باالنتقاؿ إلى الفضاء االلكتركني مف أجؿ تقديـ خدماتيا عمى االنترنت كبمختمؼ كسائؿ
التكنكلكجيا الحديثة ،بشكؿ أسرع كبتكمفة أقؿ كبما يحقؽ مفاىيـ العدالة كالمساكاة كالشفافية
كالمشاركة كتطبيؽ القكانيف كاألنظمة ،كمع تسارع االتجاه نحك االعتماد عمى تكنكلكجيا
المعمكمات كاالتصاالت ،كالتحكؿ إلى المنظمات اإللكتركنية  ،أصبح االتجاه نحك األخذ
بمفاىيـ الحككمة االلكتركنية أحد المداخؿ األساسية لتطكير اإلدارة الحككمية  ،كيعرؼ ىذا
االتجاه باسـ " الحككمة االلكتركنية "  ) (EG) Electronic Governmentزينة عبد
الخالؽ عبد اهلل .) ٕٓٔ٘ ،
عمى الرغـ مف كجكد اختالفات عديدة حكؿ مفيكـ الحككمة ،إال انو فى الكقت ذاتو
يكجد شبو اتفاؽ عمى اف تطبيقيا يعزز مف كفاءة أم مؤسسة يدعـ قدرتيا عمى التعامؿ مع

ما يكاجييا مف ازمات ،فقد كشفت أزمة جائحة ككركنا أىمية دكر الحككمة االلكتركنية

في تقديـ خدمات أساسية لممكاطنيف مثؿ ُمتابعة التعميـ عف ُبعد كاالستشارات الطبية
فضال عف أساليب ُمبت َكرة إلدارة األزمة( .األمـ المتحدة) ٕٕٓٓ ،
ن
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كتعتبر التطكرات التقنية المتسارعة في العصر الحديث كفي مقدمتيا تقنيات
المعمكمات كاالتصاالت كالحكسبة الرقمية مف أىـ التحديات التي تكاجو الجامعات ،كالتي
أحدثت تغييرات شتى في مراكزىا كأكضاعيا كعالقاتيا ،األمر الذم يؤدم إلى ضركرة سد
الفجكة الرقمية في مجاؿ استخداـ التكنكلكجيا ،كحتمية التحكؿ إلى نمكذج تنظيمي رقمي
لمجامعات.
كتعد الثكرة الصناعية الرابعة ثكرة الحكسبة الرقمية ،التي انطمقت في خمسينات القرف
الماضي ،ككصمت الي ذركتيا ك تطبيقاتيا في الذكاء الرقمي كالتكنكلكجيا الحيكية ك تمؾ
الماثمة في عبقرية تكنكلكجيا التكاصؿ االجتماعي  ،كيرل كالكس شكاب أف ىذه الثكرة تمثؿ
عمي الحمقة االخيرة مف سمسمة الثكرات الصناعية المتعاقبة  ،كيصفيا شكاب بقكلو "اننا
نقؼ اليكـ عمي أعتاب الثكرة الصناعية الرابعة التي ستغير جذريان الطريقة التي نحيا بيا ك
نعمؿ  ،كسيشمؿ ىذا التحكؿ الجبار جميع مناحي حياتنا ك سيككف فريدان مف نكعو في تاريخ

البشرية  ،سكاء مف ناحية حجـ التغيير اك تعقيده ك الحقيقة اننا ال نعرؼ بالضبط كيفية ىذا
التحكؿ ألننا نعيش زخمة العارـ لحظة فمحظة ،لكننا نعرؼ عمي كجو اليقيف انو لكي ننجح
في مكاكبة الدكؿ المتقدمة فاف استجابتنا ليذه التغيرات يجب اف تككف شاممة كمتكاممة كتضـ
جميع االطياؼ التي تمثؿ أركاف المجتمع المدني كالقطاعات الكظيفية العامة كالخاصة

كالمجتمعات االكاديمية كالمؤسسات المجتمعية"(.ماجدة قنديؿ. )ٕٔ٘-ٕٔٔ ،ٕٜٓٔ ،

كمف ثـ فإف التغير في عالـ اليكـ نحك التنظيـ الرقمي في كافة مؤسسات المجتمع بات
ضركرة ممحة تفرضيا تحديات العكلمة كاقتصاديات السكؽ المفتكحة ،كليست الجامعة عف
ذلؾ ببعيد؛ فالجامعة ي جب أف تتحكؿ كتحكؿ المجتمع إلى ما يسمى بمجتمع المعرفة استجابة
لديناميات كتحديات المجتمع حيث ينظر إلى الجامعة عمى أنيا قاطرة التقدـ كأداة المجتمع
لمتحديث بما جد عمى العصر مف تغيرات تقنية عالية ،باإلضافة إلى ككنيا ناقمة لمثقافة
المجتمعية كالتنظيمية المكجكدة ،كمبدعة لممعارؼ الجديدة" (.عمي السممي )٘ٚ ، ٕٕٓٓ،
كيؤكد لكريف كاريـ  Eric & Loranعمى ضركرة امتالؾ المنظمة الرقمية لإلمكانيات
المعرفية كالتقنية العالية كالسيما ما يعتمد فييا عمى تكنكلكجيا المعمكمات ،إال أف التكنكلكجيا
بمفردىا ال يمكف أف تككف كحدىا العامؿ األساسي في زيادة إنتاجية المنظمة ،بؿ ما يعكؿ
عميو في ذلؾ أيضان ىك تفعيؿ مجمكعة مف الممارسات التنظيمية كالثقافية المشتركة بيف
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األفراد داخؿ المنظمة بما يمكف األفراد فييا مف أف يصبحكا مستخدميف جيديف لتكنكلكجيا
المعمكمات بصكرة أكثر فعالية
)(Eric Brynjolfsson and Lorin Hitt, 2002, 19
كتعد الحككمة اإللكتركنية أحد األساليب الرقمية فيي أسمكب جديد كمتطكر ،بؿ ىي
ثكرة تقنية معمكماتية قادت إلى نقمة نكعية في تقدـ األجيزة الحككمية كأجيزة القطاع الخاص

كغيرىا كؿ مف اإلدارات التقميدية إلى التعامالت االلكتركنية فيي نظاـ افتراضي ِّ
يمكف األجيزة
اإلدارية لممؤسسات مف تأدية التزاماتيا لجميع المستفيديف باستخداـ التقنيات االلكتركنية
المتطكرة متجاىمة المكاف كالزماف مع تحقيؽ جكدة كالسرية كاألمف في المعمكمات( .إلياس

شاىد كآخركف. )ٕٕٔ ،ٕٓٔٙ ،
كظيرت الحاجة الى الحككمة االلكتركنية في عديد مف االقتصاديات المتقدمة كالناشئة
خالؿ العقكد القميمة الماضية خاصة في أعقاب االنييارات االقتصادية كاألزمات المالية التي
شيدىا عدد مف دكؿ شرقي آسيا كأمريكا الالتينية كركسيا في عقد التسعينات مف القرف
العشريف ككذلؾ ما شيده االقتصاد العالمي في اآلكنة األخيرة مف أزمة مالية كخاصة في
الكاليات المتحدة األمريكية كأكركبا .كانت أكلى ىذه األزمات تمؾ التي عصفت بدكؿ جنكب
شرقي آسيا كمنيا ماليزيا كككريا كالياباف عاـ  ٜٜٔٚفقد نجـ عف ىذه األزمة تعرض عديد
مف الشركات العمالقة لضائقات مالية كادت اف تطيح بيا مما استدعى كضع قكاعد لمحككمة
لضبط عمؿ جميع أصحاب العالقة في الشركة كتزايدت أىمية الحككمة نتيجة التجاه كثير مف
دكؿ العالـ إلى التحكؿ إلى النظـ االقتصادية الرأسمالية التي يعتمد فييا بدرجة كبيرة عمى
الشركات الخاصة لتحقيؽ معدالت مرتفعة كمتكاصمة مف النمك االقتصادم  ،فاتجيت إلى
أسكاؽ الماؿ كساعد عمى ذلؾ ما شيده العالـ مف تحرير لألسكاؽ المالية فتزايدت انتقاالت
رؤكس األمكاؿ عبر الحدكد بشكؿ غير مسبكؽ كدفع اتساع حجـ الشركات كانفصاؿ الممكية
عف اإلدارة إلى ضعؼ آليات الرقابة عمى تصرفات المديريف كالى كقكع كثير مف الشركات في
أزمات مالية (.عمى لطفى )ٕٜٔ-ٕٕٔ ،ٕٓٔٚ،
إف الدعكة إلى تطبيؽ الحككمة االلكتركنية فى الجامعات المصرية  ،باعتباره خيا ار
استرتيجيا عصريا يقؼ كراءه مبررات عديدة مف بينيا  :مكاكبة التطكر التكنكلكجي  ،نشر
المعرفة بتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت كتأىيؿ إدارة تكنكلكجيا المعمكمات كاال تصاالت بيا ،
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رفع كفاءة أداء العامميف  ،اختصار اإلجراءات اإلدارية  ،زيادة دقة البيانات كسيكلة تبادليا
كتخزينيا  ،زيادة اإلنتاجية كخفض التكمفة في األداء ،كتحقيؽ التميزكالتنافسية  ( .جماؿ
عمى الدىشاف )ٕ ،ٕٕٓٓ ،
كتيدؼ الحككمة اإللكتركنية الى استخداـ التكنكلكجيا االلكتركنية فى ادارة المؤسسات
كفي تعزيز مشاركة المكاطف في اتخاذ الق اررات كالمساىمة في تحسيف جكدة الخدمة العمكمية
 ،يعتبر مفيكـ الحككمة اإللكتركنية مف المفاىيـ التي تالقي اىتماـ العديد مف المفكريف
كاالقتصادييف نظ ار لكثرة كتنكع استخداماتيا مف المؤسسات االقتصادية إلى المؤسسات
الحككمية إلى المستشفيات كالمنظمات االجتماعية كحتى المنظمات الخيرية ،كبما أف
مؤسسات التعميـ العالي ىي أحد أىـ القطاعات التي تككف منيا االنطالقة لتحقيؽ أىداؼ
ىذه المؤسسات كالمنظمات كباعتبارىا أيضا قطاع مستفيد مف األمكاؿ العامة عمييا أف
تستجيب لمتطمبات المجتمع كسكؽ العمؿ ،فيي تكاجو ضغكط كبيرة لتككف أكثر فاعمية األمر

الذم يحتـ عمييا التكجو بمزيد مف الشفافية كالمساءلة العامة عمى كضع مك ٍ
از لمتحرؾ نحك
االستقاللية كضماف أف تتـ إدارة أنظمة التعميـ بطريقة فعالة(.عباس بدراف)ٕٔٗ ،ٕٓٔٗ ،

كقد ظير مفيكـ الحككمة االلكتركنية ليترجـ األ زمة الحقيقة التي تمر بيا المؤسسات
الجامعية سكاء عمى مستكل اتخاذ الق اررات المتعمقة بالمناىج التعميمية التي تضعيا السمطة
التنفيذية دكف الحؽ في مناقشتيا أك االعتراض عمييا ككذلؾ أساليب الرقابة االدارية الداخمة
عمييا أك عمى مستكل تخصيصي كادارة المكارد التي تيدؼ إلى التحسيف كالتطكير المستمر
لمخدمات فى مجاؿ البحث العممي باعتباره خدمة مجتمعية تقدميا مؤسسة الجامعة (كساـ
عمى ،محمد حازـ )ٕٔٛ ،ٕٓٔٛ،
فى ىذا اإلطار أشار يعقكب ناصر الديف أميف عاـ مجمس حككمة الجامعات العربية
شخصيا باسـ جامعة الشرؽ
مت بيا
المؤتمر العاـ التحاد الجامعات العربية المبادرة التي ّ
تقد ُ
ن
األكسط التي استضافت الدكرة السابعة كاألربعيف لممؤتمر في شير آذار عاـ ٕٗٔٓ  ،الى
اف حككمة الجامعات… حتمية ال بد منيا!  ،فعمى الرغـ مف أف الجامعات العالمية المرمكقة
طكيال في إرساء قكاعد الحككمة لتعزيز كيانيا ،كضبط أدائيا ،بناء عمى عممية
قطعت شكطنا
ن

بعد
ثالثية األبعاد “التشاركية  ،الشفافية ،كالمساءلة” ،فإف جامعاتنا العربية لـ تكف منتبية ُ
إلى حاجتيا لمحككمة ككسيمة تعيد بيا تمتيف قكاعد إدارة العممية األكاديمية كالبحثية  ،في
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الكقت الذم انشغمت فيو بتطبيؽ معايير ضماف الجكدة  ،كاعادة الييكمة بناء عمى تمؾ
المعايير(.يعقكب ناصر الديف ) ٕٔٗ ،

َشهً ١ايبخح:
بالرغـ مف الجيكد التي تبذليا كزارة التعميـ العالي في مصر لالرتقاء بكفاءة الجامعات
المصرية كتحسيف جكدتيا ،كالمتمثمة في تكظيؼ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت كاستيعاب
التطكرات التكنكلكجية ،كتبني العديد مف مشركعات التطكير داخؿ الجامعات المصرية مثؿ
مشركع شبكة الجامعات المصرية ،كمشركع تطكير نظـ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت
) ،Information and Communication Technology project (ICTPباإلضافة
إلي تكفير كتحديث المعدات كاألجيزة التكنكلكجية ،كتدريب أعضاء المجتمع الجامعي كافة ،إال
أف الكاقع الفعمي لمجامعات المصرية يكشؼ عف كجكد بعض المؤشرات الدالة عمي ضعؼ تمؾ
الجيكد ،كيتضح كذلؾ مف خالؿ غياب تعريؼ منظكمة الرؤية كالرسالة كالقيـ المضافة لمعديد
مف المشركعات  ,كندرة إقامة عالقات كركابط مع القيادات السياسية كالمستفيديف مف التطكر
في المجتمع المدني ،كضعؼ اإلعالـ بالقدر الكافي عف منجزات مشركعات التطكير في
الجامعات  ،كتركيز معظـ المشركعات عمي أعضاء المجتمع الجامعي ( أعضاء ىيئة
التدريس – الطالب – العاممي ف) دكف التركيز عمي مردكد ىذا التطكير كربطو باحتياجات
المجتمع (.كزارة التعميـ العالي كالدكلة لمبحث العممي)ٗٓ-ٖٜ ،ٕٓٔٚ ،
فتكشؼ النظرة الفاحصة لكاقع مؤسسات التعميـ الجامعي في مصر ما تعانيو مف جكانب
القصكر كالسمبيات ،كالتي ألقت بظالليا عمى جكدا االداء اإلدارم لتمؾ المؤسسات ،كفعالية
األداء التعميمي داخميا .كىي سمبيات متراكمة منذ سنكات عديدة ،كأدم تجاىميا كعدـ التفاعؿ
معيا إلى تدني أحكاؿ عناصر المنظكمة التعميمية كافة داخؿ مؤسسات التعميـ الجامعي .كقد
افر مف اإلىماؿ ،كبضعؼ ىذا العنصر ضعفت كافة عناصر
نالت اإلدارة الجامعية قسطنا ك نا
المنظكمة التعميمية .كالكضع الراىف لإلدارة الجامعية في مصر ،كما تحتكيو مف عمميات
كتتضمنو مف مستكيات إدارية (احمد داكد عبد العزيز (ٕ٘ٛ ،ٕٓٓٛ :كضعؼ اإلمكانات
المادية المتاحة ألعضاء ىيئة التدريس ،كضعؼ اإللماـ باألساليب التكنكلكجية الحديثة ،
باإلضافة إلي عدـ تكافر األجيزة كالمعدات الالزمة لمتطمبات البحث العممي بالجامعات
المصرية  ،كضعؼ انتشار ثقافة التعمـ االلكتركني لدم الكثير مف أعضاء ىيئة التدريس
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كالقيادات نظ ارن لحداثة مفيكـ التعمـ االلكتركني لدييـ ،باإلضافة إلي تخكؼ العديد منيـ مف
الخكض في ىذه التجربة الجديدة ،كعدـ تكقع المخرجات النيائية ليا ،كما أف كفاءة العامميف

في مراكز إنتاج المقررات االلكتركنية تعتبر محدكدة نظ ارن لحداثة طرؽ كأساليب اإلنتاج

لدييـ (.حافظ فرج أحمد)ٕٔٛ-ٕٕٔ ،ٕٓٔٗ ،

ىذا باإلضافة الى افتقار سياسات كاضحة تتسـ بكضكح الرؤية لطبيعة المخرجات
الجامعية ،كمعايير األداء الجامعي  ،كغياب التنسيؽ كضعؼ االتصاؿ بيف المؤسسات
الجامعية في داخؿ الجامعة ،كبينيا بيف المؤسسات المجتمع كخطط التنمية  ،كالقصكر في
تكازف األداء الجامعي بيف كظائفو الثالث الرئيسة (التعميـ ،البحث العممي ،خدمة المجتمع)،
ككثرة القكاعد كالنظـ كالمكائح اإلدارية كاإلجراءات البيركقراطية ،كجمكد اإلجراءات اإلدارية عند
الحديث عف إحداث تغيرات في البناء األكاديمي أك البرامج أك أساليب اإلعداد (Sherif
Omar : 2007) .
ادل ذلؾ الى جمكد شكؿ التنظيـ الجامعي كسيطرة الشكؿ اليرمي عمي المؤسسات
الجامعية القائمة"  ،األمر الذم ترتب عميو الضعؼ في مركنة اليياكؿ التنظيمية بالجامعات،
كبالتالي افتقادىا ألشكاؿ اليياكؿ التنظيمية الجديدة مثؿ التنظيمات الشبكية كاالفتراضية
كغيرىا مف األشكا ؿ الحديثة لميياكؿ؛ مما أثر بشكؿ مباشر عمي تحقيقيا التحكؿ الرقمي،
كخاصة في ظؿ بيئة تفتقد ثقافة التعامؿ مع تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت كاإليماف
بأىميتيا في شتي مجاالت العمؿ الجامعى )ناىد عز الديف . )ٗٔٙ ،ٕٓٔٙ ،
كاظيرت تمؾ السمبيات حاجة الجامعة الى تبنى الحككمة االلكتركنية المتمثمة
بتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت لمكاكبة التطكرات الحادثة كالثكرة الصناعية الرابعة مف
خالؿ تسخير الحككمة االلكتركنية -

كالتي تعمؿ عمى استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات

كاالتصاالت لتحسيف كتعزيز دعائـ الحكـ كاالدارة  ، -باتجاه تطكير بنية المؤسسات التعميمية
كربط الجامعات مع بعضيا لمنيكض بكاقع البيئة التعميمية  ،كاحالؿ معظـ كظائؼ الخدمات
كالتكنكلكجيا المتقدمة محؿ الكظائؼ الركتينية كالكظائؼ ذات الميارات المتدنية بالجامعة،
كاحالؿ التكنكلكجيا في جميع المستكيات التنظيمية بالجامعة كفي كافة أنشطتيا كخدماتيا
المتنكعة ،السعي الدائـ كالمستمر تطكير الجامعات بما يمكنيا مف تطبيؽ الحككمة
االلكتركنية فى كاؼ ادارتيا ككمياتيا ،

كانطالقا مف اىمية كضركرة تطبيؽ الحككمة
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االلكتركنية  ،كتأكيد العديد مف ك ازرات التعميـ العالي عمى أىمية اعتمادىا  ،مثؿ تكنس ،
خصكصا في مجاؿ الخدمات االدارية المقدمة لممكاطف ك ادراج التقنيات المرتبطة بيا فى
صمب عمميا باعتبارىا أصبحت مف كسائؿ العمؿ الضركرية ،كتفعيؿ دكرىا بيا  ،بما يمبى
كيستفيد مف تطبيقات الثكرة الصناعية الرابعة كيساعدىا فى تحقيؽ التميز كتحقيؽ أىدافيا .
كالكاقع أف جامعة أسيكط التى أنشئت فى أكتكبر  1957كأكؿ جامعة فى صعيد
مصر تمتمؾ بعض مقكمات الحككمة االلكتركنية  ،فيكجد بيا كحدة إلدارة المشركعات تسيـ
في التطكير المستمر لعمميات التعميـ كالتعمـ كالبحث العممي ككذلؾ خدمة المجتمع كتنمية
البيئة بالجامعة مف خالؿ مشركعات التطكير االكاديمي كاالدارم الممكلة مف مختمؼ جيات
التمكيؿ المحمية كالخارجية  ،كضماف الجكدة لمختمؼ كميات كمعاىد كادارات الجامعة مما مف
شأنو تميز الجامعة محميا كاقميما في مختمؼ العمكـ كالتكنكلكجيا  ،كمركز لممعمكمات كالتكثيؽ
كدعـ اتخاذ القرار  ،كمكتب براءات االختراع  ،كمركز شبكة المعمكمات الذل ينمى الكعي
المعمكماتي ألعضاء ىيئة التدريس كالمكظفيف كالطالب ككذلؾ أفراد المجتمع المحاطيف
كتشجيعيـ عمى استخداـ الخدمات الحديثة التي تقدميا الشبكات  ،كالتي تساىـ في تطكير
نظاـ التعميـ العالي ك التفكير في مستكل الخريجيف  ،كييدؼ المركز إلى تقديـ خدمة
المعمكمات لمجامعة كالمجتمع المحيط بيا ،سكاء في مجاؿ برامج التصميـ أك التدريب في
مختمؼ مجاالت الكمبيكتر كالشبكات( .الخطة االسترتيجية لجامعة اسيكط)ٕٕٓٓ ،
كعمى الرغـ مف كؿ ذلؾ كما تتكافر بجامعة أسيكط مف بنية تحتية كامكانات مادية
كتكنكلكجية عديدة  ،كبعض الممارسات  ،فال زاؿ تطبيؽ الجامعة لمحككمة االلكتركنية فى
إدارة شئكنيا كتقديـ خدماتيا تشكبو بعض جكانب القصكر نظ ار لعدـ تكافر كؿ متطمبات
تطبيقيا  ،فال زاؿ الكثير مف شئكف الجامعة كانشطتيا كتسير عمميات تتـ بصكرة تقميدية كال
تتفؽ مف أكجدتو الثكرة الصناعية الرابعة مف تقنيات كتطبيقات عديدة يمكف تسيـ فى تفعيؿ
الحككمة االلكتركنية بيا كنظ ار لما  ،فتكجب إعادة النظر في مجمؿ النظاـ التعميمي فى
الجامعة كاحالؿ معظـ كظائؼ الخدمات كالتكنكلكجيا المتقدمة محؿ الكظائؼ الركتينية
كالكظائؼ ذات الميارات المتدنية بالجامعة ،كاحالؿ التكنكلكجيا في جميع المستكيات
التنظيمية بالجامعة كفي كافة أنشطتيا كخدماتيا المتنكعة كىذا ما سيحاكؿ البحث تحقيقو ،
األمر الذل يتطمب دراسة المتطمبات الالزمة لتطبيؽ الحككمة االلكتركنية بالجامعات فى ظؿ
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الثكرة الصناعية الرابعة كالمعكقات التى تحكؿ دكف تكفيرىا .
كانطالقا مف أىمية المكضكع كالحاجة الى دراستو فقد تناكلتو دراسات عديدة أمكف
تصنيفيا إلى مجاليف  ،األكؿ  :تناكؿ الدراسات المتعمقة بالحككمة االلكتركنية ك منيا دراسة
عبر عثماف عطااهلل (ٕٓٔٓ ) كالتي قدمت نمكذجا مقترحا

لتطبيؽ مفيكـ الحككمة

اإللكتركنية عمى كزارة التعميـ العالي بمصر ،كدراسة اني ار مييات )ٕٓٔٗ( Aneri Mehta
التي تناكلت دكر الحككمة اإللكتركنية في تحسيف الخدمات المقدمة مف خالؿ تغيير العالقة
الرئيسية بيف األطرؼ الفاعمة فى المؤسسات الحككمية كالعكامؿ المؤثرة فى ذلؾ  ،كدراسة
رياض عشػكش (ٕ٘ٔٓ ) التي سعت الى التعرؼ عمى اآلليات كالنماذج التي يمكف اف تساعد
المنظمات تطبيؽ حككمة تكنكلكجيا المعمكمات ،كقدمت دراسة ماتيكس)ٕٓٔ٘( Matthias
نمكذجا لمحكك مة اإللكتركنية متضمنا ثالثة أنكاع مف الحككمة اإللكتركنية كىي الحككمة
اإللكتركنية إلرضاء العميؿ ،كالحككمة اإللكتركنية كعمميات كتفاعالت ،كالحككمة اإللكتركنية
كأدكات ، ،كىدفت دراسة محمكد العتيبي ( )ٕٓٔٚالى تقييـ مستكل حاكمية تكنكلكجيا
المعمكمات في جامعة الطا ئؼ  ،كتناكلت دراسة نكؿ طمفاح العنزم( )ٕٓٔٛكيفية استخداـ
مدخؿ الحككمة االلكتركنية فى تطكير أداء مديرم مدارس المرحمة االبتدائية بدكلة الككيت ،
كدراسة (كسيـ الشجيرل كمحمد الغزالي  )ٕٓٔٛ ،عف دكر تطبيؽ الحككمة االلكتركنية فى
تحقيؽ جكدة التعميـ العالي بجامعة اال نبار  ،كدراسة العنكد ابراىيـ ( )ٕٓٔٛالتي سعت الى
التعرؼ عمى االتجاىات الحديثة فى تطبيؽ الحككمة االلكتركنية بالجامعات االردنية كتحقيؽ
التميز فى االداء الجامعي كسعت دراسة ميشيؿ باككس )ٕٜٓٔ( Michael Backusإلى
تحديد إطار مفاىيمي لمحككمة اإللكتركنية ككضعيا فى الدكؿ النامية .
أما دراسات المجاؿ الثاني :فتناكلت الثكرة الصناعية الرابعة كتقنياتو كالذكاء
االصطناعي كالحكسبة السحابية كانعكاساتيا عمى التعميـ الجامعي مف بينيا دراسة جكركاف
كآخركف ) )ٕٓٔٙ( (Gurkayn et al.,كالتي ىدفت الي دعـ استخداـ الذكاء االصطناعي
) Artificial Intelligence AIفي كافة مناحي الحياة ،خاصة بعد اف اثبتت كفاءتو في
تحقيؽ الرفاىية االيجابية.
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كتناكلت دراسة بيتر كميشيؿ )ٕٓٔٚ( Peters Michaelالقضايا كالنقاشات حكؿ
البطالة التكنكلكجية التي ظيرت مع ظيكر تطبيقات الثكرة الصناعية الرابعة مع التركيز عمي"
قدكـ الركبكتات"  ،كدراسة (جماؿ عمى الدىشاف )ٕٓٔٚ،عف تطبيقات احد تقنيات الثكرة
الصناعية الرابعة  ،الحكسبة السحابية فى مجاؿ التعميـ  ،كدراسة () Penrose ، 2018
عف أثر الثكرات الصناعية السابقة كالثكرة الصناعية الرابعة عمى التعميـ العالي في الكاليات
المتحدة كحكؿ العالـ  ،كدراسة ( ) Penrose،2018عف أثر الثكرات الصناعية السابقة
كالثكرة الصناعية الرابعة عمى التعميـ العالي في الكاليات المتحدة كحكؿ العالـ كسعت دراسة
(عبد الرازؽ  )ٕٜٓٔ،الى كضع سيناريكىات بديمة لتطكير سياسات الجامعات الحككمية
المصرية فى ضكء الثكرة الصناعية الرابعة  ،كىدفت دراسة (جماؿ عمى الدىشاف الدىشاف
(ق)  ) ٕٜٓٔ ،الي التعرؼ عمى جكانب التطكير في برامج اعداد المعمميف لتخريج طالب
قادريف عمى مكاكبة الثكرة الصناعية الرابعة  ،ىدفت دراسة اسماء احمد خمؼ ( )ٕٜٓٔإلى
تحديد أىمية التنمية المينية اإللكتركنية لممعمـ في ضكء الثكرة الصناعية الرابعة كدراسة
(جماؿ عمى الدىشاف الدىشاف (ا)  ) ٕٜٓٔعف مجاالت تكظيؼ انترنت األشياء كأحد
تطبيقات الثكرة الصناعية الرابعة في التعميـ  ،كدراسة ( ابك لبياف  ) ٕٜٓٔ ،التي ىدفت
الى كضع تصكر مقترح لالنتقاؿ بجامعتنا إلى جامعة الجيؿ الرابع لمكاكبة الثكرة الصناعية
الرابعة  ،كسعت دراسة (عبد العزيز  ) ٕٜٓٔ ،إلى كضع رؤية مقترحة لتطكير منظكمة
التعميـ في ظؿ الثكرة الصناعية الرابعة (الذكاء االصطناعي )  ،كقدمت دراسة (جماؿ الدىشاف
كمناؿ سمحاف  ) ٕٕٓٓ ،رؤية مقترح لتنمية الميارات الالزمة لإلعداد لميف ككظائؼ
المستقبؿ فى ضكء متطمبات الثكرة الصناعية الرابعة  ،كدراسة (جماؿ الدىشاف كمحمد حمد ،
ٕٕٓٓ ) التي سعت الى تقديـ سيناريكىات لمتنبؤ بمستقبؿ منظكمة التعميـ العالي فى ضكء
تحديات الثكرة الصناعية الرابعة  ،كىدفت دراسة سالـ بف خاطر المزركعي(ٕٕٓٓ) الى
الكشؼ عف دكر تقنيات الثكرة الصناعية الرابعة في تطكير التعميـ التقني كالتدريب الميني
بسمطنة عماف ،كدراسة (جماؿ الدىشاف(ا)  )ٕٕٓٓ،التي ىدفت الى تقديـ تصكر مقترح
لمتطمبات تمكيف المعمـ في عصر الثكرة الصناعية الرابعة كمدخؿ لتمكيف الطفؿ العربي ،
كدراسة (جماؿ الدىشاف (ب )  )ٕٕٓٓ،عف "التداعيات التربكية كاالخالقية لمثكرة الصناعية
الرابعة ككيفية التعامؿ معيا"  ،كدراسة (جماؿ عمى الدىشاف كسماح السيد  )ٕٕٓٓ ،كالتي
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قدمت رؤية مقترحة لتحكيؿ الجامعات المصرية الى جامعات ذكية في ضكء مبادرة التحكؿ
الرقمي  ،كدراسة (جماؿ الدىشاف ( ،ج) ٕٕٓٓ) عف المعضالت االخالقية لتطبيقات الثكرة
الصناعية الرابعة .
يتضح مف عرض الدراسات السابقة أىمية الحككمة االلكتركنية باعتبارىا ضركرة
فرضت نفسيا عمى كؿ القطاعات  ،كمف بينيا قطاع الجامعات  ،كلذلؾ بدأت معظـ الدكؿ
كحككماتيا كمؤسساتيا الجامعية باالنتقاؿ إلى الفضاء االلكتركني مف أجؿ تقديـ خدماتيا
كادارة شئكنيا مف خالؿ االنترنت كبمختمؼ كسائؿ التكنكلكجيا الحديثة  ،بشكؿ أسرع كبتكمفة
أقؿ  ،كما أكدت تمؾ الدراسات أف الحاجة إلى تطبيقيا زادت بدرجة كبير بعد الثكرة الصناعية
الرابعة بتطبيقاتيا المختمفة التي تكسعت فى االعتماد عمى اآللة كاألتمتة كالركبكتات كغيرىا
مف تطبيقات الذكاء االصطناعي فى مجاؿ التعميـ  ،كما اتضح مف تمؾ الدراسات الحاجة
الشديدة كالضركرية لسرعة تكفير المتطمبات الالزمة لتطبيقيا كالعمؿ الدائـ لمتغمب عمى ما قد
يكاجو ذلؾ التطبيؽ مف معكقات كصعكبات فى ظؿ انو ال تكجد اال دراسة كاحدة  -فى حدكد
عمـ الباحثاف -ىى دراسة ( شيماء عمى عباس )ٕٕٓٓ ،التي حاكلت الربط بيف الحككمة
االلكتركنية كالثكرة الصناعية الرابعة باعتبارىا كسيمة تستطيع الجامعات مف خالليا مكاجية
التحديات التي فرضيا الدخكؿ فى عصر الثكرة الصناعية الرابعة  ،كما اتضح انو ال تكجد
دراسات تتناكؿ متطمبات كمعكقات تطبيؽ الحككمة االلكتركنية فى الجامعات  ،كىك ما تسعى
الدراسة الحالية الى تناكلو  ،مف خالؿ محاكلة اإلجابة عمى السؤاؿ الرئيس اآلتي  :ما
متطمبات تطبيؽ الحككمة االلكتركنية في جامعة أسيكط في ضكء الثكرة الصناعية الرابعة ؟
كالذم انبثؽ منو األسئمة الفرعية اآلتية:
ٔ -ما المقصكر بالحككمة االلكتركنية؟ كما أبعادىا كمتطمبات تطبيقيا خاصة فى التعميـ
الجامعي؟
ٕ -ما المقصكد بالثكرة الصناعية الرابعة؟

كما خصائصيا كانعكاساتيا عمى التعميـ

الجامعي؟
ٖ -ما كاقع تطبيؽ الحككمة االلكتركنية في جامعة أسيكط في ضكء الثكرة الصناعية الرابعة
مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بيا؟؟
ٗ -ما مالمح التصكر المقترح لمتطمبات تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية في جامعة أسيكط في
- ٕٔٔٚ -
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ضكء الثكرة الصناعية الرابعة؟

أٖداف ايبخح:
استيدؼ البحث الحالي تقديـ تصكر مقترح لمتطمبات تطبيؽ الحككة االلكتركنية فى
جامعة أسيكط فى ضكء متطمبات الثكرة الصناعية الرابعة ،مف خالؿ التعرؼ عمى مفيكـ
الحككمة االلكتركنية كمبررات الدعكة إلى تطبيقيا فى الجامعة بصفة عامة كجامعة أسيكط
بصفة خاصة كاستعراض آراء أعضاء ىيئة التدريس حكؿ مدل تكافر متطمبات تطبيؽ
الحككمة االلكتركنية بجامعة أسيكط كمعكقات

ذلؾ.

أُٖ ١ٝايبخح:
نبعت أىمية البحث مف أىمية المتغيرات التي تناكليا كتتمثؿ فيما يأتي:
ٔ -أف التحكؿ لمحككمة كالحككمة اإللكتركنية لـ يعد ينظر إليو كشكؿ مف أشكاؿ الرفاىية بؿ
يعتبر حتمية تفرضيا التغيرات العالمية التي جعمت المكاطنيف أكثر انفتاحا كتطمعا لحياة
كظركؼ أفضؿ  ،كلقد بادرت عديد مف دكؿ العالـ لالستفادة مف ىذه التقنيات لمتحكؿ مف
اإلدارة التقميدية إلى الحككمة اإللكتركنية كالتغمب عمى المشكالت كالمعكقات التي تحد مف
فعالية األداء الحككمي ،كالحد مف اتساع الفجكة الرقمية بينيا كبيف البمداف التي لـ
تتحكـ بعد في التكنكلكجيات الحديثة  ،التي أصبحت المعيار الذم تقاس بو درجة تقدـ
األمـ (.ليمى مطالي. )ٖ ، ٕٓٔٚ ،
ٕ -تناكليا لمكضكع الحككمة االلكتركنية باعتبارىا مف المداخؿ اإلدارية المتقدمة المسايرة
لمتقدـ التكنكلكجي الرىيب الذل يشيده القرف الحادم كالعشريف ،كمكاكبة لتمؾ التطكرات
التكنكلكجية كعصرنة االدارات التابعة لممؤسسات كمف بينيا الجامعات ،بما يتكافؽ
كمتطمبات عصر التكنكلكجيا كالرقمنة كاالتمتة كالحكسبة...الخ.
ٖ -كما نبعت أىمية ىذا البحث مما أكدت عميو عديد مف الدراسات مف أىمية حككمة
الجامعات كغيرىا مف المؤسسات في رفع كفاءة أدائيا كجكدة مخرجاتيا مما يعظـ مف
قدرتيا التنافسية ،كيقمؿ مف كجكد فجكات إدارية كتعميمية كبيرة بيف الجامعات الحككمية
مف جية كالجامعات الدكلية مف جية أخرل ،كتدعيـ التكاصؿ كالمشاركة بيف اطراؼ
الجامعة ،ادارة كاعضاء ىيئة تدريس كطالب ،كاعضاء المجتمع المحيط بالجامعة( .نيى
الحايؾ. )ٖ ،ٕٓٔٙ ،
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ٗ -انيا تتناكؿ الثكرة الصناعية الرابعة التي جعمت النظاـ التعميمي نظاما أكثر تخصصا
كذكاءا ،كقابؿ لالنتقاؿ الى جميع انحاء العالـ ،كىك ما يتطمب ضركرة االستفادة منيا
كمف تقنياتيا فى تحرل االساليب الجديدة كاالبداعية لرفع مستكل النظاـ التعميمي في
التعمـ فى المستقبؿ كفقا لمتطمبات الثكرة الصناعية مف خالؿ االستفادة مف تقنياتيا فى
الحككمة كالحكـ الرشيد.
٘ -انو عمى الرغـ مف كجكد اختالفات عديدة حكؿ مفيكـ الحككمة اال انو فى الكقت ذاتو
يكجد شبو اتفاؽ عمى اف تطبيقيا يعزز مف كفاءة أم مؤسسة كمف بينيا الجامعات ،
كيدعـ قدرتيا عمى التعامؿ مع ما يكاجييا مف ازمات  ،فقد كشفت أزمة جائحة ككركنا
أىمية دكر الحككمة االلكتركنية في تقديـ خدمات أساسية لممكاطنيف مثؿ ُمتابعة التعميـ
فضال عف أساليب ُمبت َكرة إلدارة األزمة ،كزاد مف الحاجة الى
عف ُبعد كاالستشارات الطبية ن
تكفير دعـ حككمي كشعبي لمتكسع فى تطبيقيا مف خالؿ الحككمة االلكتركنية كعمى

ُمختمؼ المستكيات(االمـ المتحدة . )ٕٕٓٓ ،
 -ٙتتناكؿ الدراسة احدل الجامعات العريقة كىى جامعة اسيكط التي انشئت فى اكتكبر
 ٜٔ٘ٚكأكؿ جامعة فى صعيد مصر ٔساثغ عبيؼخ ؽكٕمية مصرية مف حيث تاريخ
االنشاء ،كساىمت فى انشاء كؿ جامعات الصعيد.
 -ٚاف التصكر الذل ستقدمو الدراسة يمكف يساعد المسئكليف بالجامعة عمى تطبيؽ
الحككمة االلكتركنية بيا كبكمياتيا المختمفة ككحداتيا االدارية ،مف خالؿ معرؼ اجراءات
ذلؾ كالمتطمبات الالزمة لو.
 -ٛاف مكضكع تطبيؽ الحككمة االلكتركنية في الجامعة يعد مكضكع جديد يعاني مف نقص
الدراسات الميدانية كالعممية ،ليذا مف المتكقع أف تضفي ىذه الدراسة مرجعا إضافيا
لممكتبة الجامعية في ىذا المجاؿ ،كما ستعطي تصكر جديد لمنظكمة التعميـ العالي في
الكطف العربي كذلؾ مف خالؿ تعميـ نتائجيا عمى مختمؼ الجامعات العربية ،كأيضا
مختمؼ التكصيات التي سيتـ التكصؿ إلييا كالتي مف الممكف اف تساعد عمى بمكرة ىذا
المكضكع في الجامعة كالمساعدة في القضاء عمى أنكاع الفساد التي يعاني منيا القطاع
العاـ (فاطمة زىرة بف قايد )ٕٓٔٛ ،
 -ٜاف دراسة الحككمة ا اللكتركنية كربطيا بالتعميـ العالي سيزيد مف دكرىا في تحقيؽ
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االىداؼ المرجكة منو خاصة كاننا في عصر االقتصاد المعرفي كالرقمي الذم يحتـ عمى
مؤسسات التعميـ العالي كمختمؼ الجامعات سكاء كانت تابعة لمقطاع العاـ اك الخاص
باف تكاكب ىذه التطكرات كعصرنة االدارات التابعة ليا بما يتكافؽ كمتطمبات عصر
التكنكلكجيا كالرقمنة كالحكسبة...الخ (.فاطمة زىرة بف قايد )ٕٓٔٛ ،

َٓٗج ايبخح:
استخدـ الباحثاف المنيج الكصفي ،حيث يعد مف أنسب المناىج البحثية مالئمة
لطبيعة البحث  ،كأىدافو  ،كذلؾ مف خالؿ عرض الدراسات السابقة ذات الصمة بمكضكع
البحث  ،في رصد الحككمة االلكتركنية  ،كتأثير الثكرة الصناعية الرابعة  ،كتحديد متطمبات
تطبيؽ الحككمة االلكتركنية بجامعة أسيكط مف خالؿ االعتماد عمى أشيع كأشير أدكاتو كىك
االستبيانة .

أدا ٠ايبخح:
استخدـ الباحثاف االستبانة كأداة لمبحث لمتعرؼ عمى آراء أعضاء ىيئة التدريس حكؿ
كاقع تطبيؽ الحككمة االلكتركنية بجامعة أسيكط في ضكء الثكرة الصناعية الرابعة كمتطمبات
ذلؾ .
دلتُع ايبخح ٚعٓٝت٘ :
تككف مجتمع الدراسة مف أعضاء ىيئة التدريس ببعض كميات جامعة أسيكط أما
العينة فقد تـ اختيارىا بطريقة عشكائية مف ذلؾ المجتمع كسيتـ تناكؿ تفاصيؿ ذلؾ فى الجزء
الخاص باإلطار الميدانى .

حدٚد ايبخح :
اقتصر البحث في حده المكضكعي عمى تحديد متطمبات تطبيؽ الحككمة االلكتركنية
بجامعة أسيكط في ضكء الثكرة الصناعية الرابعة كالمتمثمة في ستة محاكر(أىداؼ الحككمة
االلكتركنية  ،كالسياسات كالتشريعات القانكنية لمحككمة االلكتركنية  ،كالمكارد البشرية
كالقيادة اإلدارية ل محككمة االلكتركنية  ،كالشراكة االلكتركنية مع قطاعات اإلنتاج كالخدمات ،
كالمكارد المادية كالمالية كالبيئة التنظيمية لمحككمة االلكتركنية  ،كالرقابة في الحككمة
االلكتركنية)  ،كاقتصر حده المكاني عمى جامعة أسيكط بكيات التربية كالحاسبات كالمعمكمات
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كاليندسة كالتجارة  ،كاقتصر حده البشرم عمى أعضاء ىيئة التدريس بكميات الجامعة التي
سبؽ ذكرىا  ،أما الحد الزمني فقد تـ تطبيؽ أداة البحث في العاـ الجامعي ٕٕٓٓ-ٕٜٓٔ

َصطًخات ايبخح:
ٔ -احلٛنُ :١تعنى النظاـ الذم يتـ مف خاللو إدارة المؤسسات كتنظيـ كالتحكـ في اعماليا،
مف كجكد نظـ تحكـ العالقات بيف األطراؼ األساسية التي تؤثر في األداء ،كما تشمؿ مقكمات
تقكية المؤسسة عمى المدل البعيد كتحديد المسئكؿ كالمسئكلية ،فى اطار مف المشاركة
كالعدالة كالشفافية كالمساءلة ،كتسعى المؤسسات مف خالؿ حككمة عممياتيا إلى تكفير
التجانس بيف مختمؼ كحداتيا اإلدارية بحيث تككف أعماؿ تمؾ الكحدات مكممة لبعضيا
البعض ،بما يؤدل الى تحقيؽ اىدافيا كتحقيؽ التميز (جماؿ الدىشاف (ق).)ٕٕٓٓ ،
أما الحككمة االلكتركنية فيى مف المفاىيـ التي تالقي اىتماـ العديد مف المفكريف
كاالقتصادييف نظ ار لكثرة كتنكع استخداماتيا ،فى ظؿ االنتشار الكاسع لتطبيقات تكنكلكجيا
المعمكمات كاالتصاالت فى العديد مف المؤسسات االقتصادية إلى المؤسسات الحككمية إلى
المستشفيات كالمنظمات االجتماعية كحتى المنظمات الخيرية ،ككذلؾ مؤسسات التعميـ
العالي.
فيى تعرؼ عمى انيا سمسمة العمميات كاالجراءات المحاطة باطار قانكني كالتي تيدؼ
الى تنظيـ المعامالت كالمعمكمات كالمخاطبات كالمستندات الرسمية كغير الرسمية بيف
الحككمة كالمكاطف كتاميف سبؿ حفظيا كارشفتيا كرقمنتيا كتكفير آلية السترجاعيا باالعتماد
عمى تطبيقات تكنكلكجيا المعمكمات (ظالؿ ناظـ الزىيرل. .) ٕٕٓٓ ،
كىي نظاـ افتراضي يمكف االجيزة اإلدارية بالجامعة مف تأدية التزاماتيا لجميع
المستفيديف باستخداـ التقنيات االلكتركنية المتطكرة متجاىمة المكاف كالزماف مع تحقيؽ جكدة
كالسرية كاألمف في المعمكمات.
كتعرؼ الدراسة حككمة الجامعات الكتركنيا عمى أنيا :قدرة الجامعات عمى استخداـ
تقنيات تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاؿ لتطبيؽ مبادمء الحككمة فييا بما يمكف أف يسيـ فى
تكفير الثقة بيف كؿ مف الطالب ك المكظفيف كأعضاء ىيئة التدريس داخؿ الجامعة ،كأداء
األعماؿ كفؽ التشريعات كالقكانيف ،كمشاركة كمساءلة كمشاركة كافة األطراؼ ذات الصمة في
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اتخاذ الق اررات لرفع مستكل كفاءة الجامعات كزيادة قدرتيا عمى تحقيؽ أىدافيا كتحسيف
أدائيا لضماف جكدة مخرجاتيا لمكاجية تحديات الثكرة الصناعية الرابعة.

 - 0ايجٛز ٠ايصٓاع ١ٝايسابع:١
يشير تعبير الثكرة الصناعية الرابعة الى أنيا تمؾ الثكرة التى جاءت بعد األكلى التى
اعتمدت عمى البخار كالثانية التى بدأت بعد اكتشاؼ الكيرباء كالثالثة التى دشنتيا شبكة
االتصاالت العالمية «اإلنترنت» كالرقمنة البسيطة.
“ الثكرة الصناعية الرابعة" ىي التسمية التي أطمقيا المنتدل االقتصادم العالمي في
دافكس ،سكيسرا ،في عاـ ٕٓٔٙـ ،عمى الحمقة األخيرة مف سمسمة الثكرات الصناعية ،التي
ىي قيد االنطالؽ حاليان ،كىى تشير لػ "عممية الدمج بيف العمكـ الفيزيائية أك المادية باألنظمة

الرقمية كالبيكلكجية في عمميات التصنيع عبر آالت يتـ التحكـ فييا الكتركنيا كآالت ذكية

متصمة باالنترنت مثؿ انترنت األشياء كالطباعة ثالثية األبعاد،كالذكاء االصطناعي كالركبكتات
كغيرىا في شكؿ تطبيقات تدخمت في كافة مجاالت الحياة كالعمؿ" جماؿ عمى الدىشاف (ب) ،
ٕٕٓٓ .)ٚ ،
كغالبا ما تعرؼ الثكرة الصناعية الرابعة بكصفيا نتاجا لمتكامؿ كاالنصيار الرقمي
بيف مختمؼ الثكرات العممية كالتكنكلكجية اليائمة في الفضاء السيبراني .كمف األمثمة عمى ىذا
التفاعؿ يمكف اإلشارة إلى التخصيب الجيني لمحمض النككم الذم يتـ بتكسط الحاسبات
اإلليكتركنية البيكلكجية كىي نتاج لمتخاصب بيف الثكرة "النانكية" المذىمة كبيف اليندسة
الكراثية كمعالجة األمراض المستعصية.
يتبنى الباحثاف تعريؼ كالكس شكاب  Klaus Chwabحيث عرفيا بأنيا  :ثكرة
األنظمة الفزيائية السيبرانية  ،أل عصر االتصاالت العالمية كثكرة االنترنت كذلؾ مف خالؿ
اختراقات التكنكلكجيا الناشئة فى مجاالت مثؿ انترنت األشياء كالطباعة ثالثية األبعاد ،
كالذكاء االصطناعي  ،كالركبكتات  ،كتكنكلكجيا النانك  ،كمخزنات الطاقة  ،كالحكسبة
االلكتركنية كغيرىا فى شكؿ تطبيقات تدخؿ فى كافة مجاالت الحياة ( Klaus Chwab,
.)2017
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اجسا٤ات ايدزاس١
تمثمت اجراءات الدراسة الحالية فيما يمي:
 مراجعة االدب التربكم فيما يتعمؽ بالحككمة االلكتركنية  ،كالثكرة الصناعية الرابعة مفاجؿ اعداد االطار النظرم لمدراسة حيث اشتمؿ عمى مبحثيف المبحث االكؿ :الحككمة
االلكتركنية كشمؿ (تعريؼ الحككمة االلكتركنية  ،أىداؼ الحككمة االلكتركنية  ،مبادئ
الحككمة االلكتركنية  ،متطمبات الحككمة اإللكتركنية  ،سمات الحككمة اإللكتركنية  ،فكائد
الحككمة االلكتركنية  ،تداعيات الحككمة اإللكتركنية  ،أبعاد الحككمة االلكتركنية ،
االستراتيجيات الرئيسية لتطبيؽ الحككمة االلكتركنية في مؤسسات التعميـ العالي ،مراحؿ
تطبيؽ الحككمة االلكتركنية ،الجيكد المبذكلة نحك التحكؿ لمحككمة االلكتركنية بالجامعات
المصرية) ،كالمبحث الثاني :الثكرة الصناعية الرابعة كشمؿ (نشأه الثكرة الصناعية الرابعة
 ،المقصكد بالثكرة الصناعية الرابعة  ،تداعيات الثكرة الصناعية الرابعة ،متطمبات الثكرة
الصناعية الرابعة  ،الكضع الراىف لمجامعات الحككمية المصرية كمدل استجابتيا لمثكرة
الصناعية الرابعة)
 اعداد الجانب الميداني كتحديد اليدؼ منو. اعداد الدراسة الميدانية كتقنينيا. اختيار عينة الدراسة كتطبيؽ اداة الدراسة عمييا. جمع البيانات كاجراء المعالجة االحصائية عمييا. عرض نتائج الدراسة كتفسيرىا. كضع مالمح كمككنات التصكر المقترح لمتطمبات تطبيؽ الحككمة االلكتركنية بجامعةاسيكط في ضكء الثكرة الصناعية الرابعة.
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اإلطاز ايٓظس ٟيًبخح
يتناكؿ الباحثاف اإلطار النظرم في مبحثيف المبحث االكؿ خاص بالحككمة
االلكتركنية في مؤسسات التعميـ الجامعى ،كالمبحث الثاني خاص بالثكرة الصناعية الرابعة
كانعكاساتيا عمى التعميـ الجامعى

املبخح اال :ٍٚاحلٛنُ ١االيهرت ١ْٝٚيف َؤسشات ايتعً ِٝاجلاَع:٢
اٚالَ :فٗ ّٛاحلٛنُ ١ف ٢ايتعً ِٝاجلاَع:٢
تعد الحككمة مف المفاىيـ الحديثة التي حظيت باىتماـ كبير فى السنكات األخيرة عبر
استخداميا فى تحقيؽ الجكدة كالتميز ،كعمى الرغـ مف أف مصطمح الحككمة يفتقد الى
الترجمة الدقيقة فى المغة العربية  ،إال أف مجمع المغة اعتمد لفظ الحككمة بعد عدة محاكالت
لتعريبو مثؿ الحاكمية  ،الحككمة  ،الحكـ  ،الحكمانية  ،اإلدارة الرشيدة  ،اإلدارة الجيدة ،
الضبط المؤسسي (جماؿ سميـ محمكد .)٘ٗ ،ٕٓٔٙ،
كتتضمف الحككمة مجمكعة العالقات التنظيمية في المؤسسة كقكانيف التدقيؽ
كالمحاسبة باإلضافة إلى ضركرة تكفير منظكمة متكاممة مف معايير قياس األداء ،.كتسعى
المؤسسات مف خالؿ حككمة عممياتيا الداخمية كالخارجية إلى تكفير التجانس بيف مختمؼ
كحداتيا اإلدارية بحيث تككف أعماؿ تمؾ الكحدات مكممة لبعضيا البعض،
ميما عمى المستكيات المحمية
نا
انطالقا مف أف معيار الحككمة أصبح اليكـ
معيار ن
كالعربية كالدكلية ، .أف أحد أىـ األسباب التي تحكؿ دكف ارتقاء غالبية جامعاتنا العربية في
سمـ التصنيفات الدكلية ىك في غياب الحككمة ،مف حيث إنيا القاعدة التي تُبنى عمييا القيمة
التميز كاإلبداع كاإلبتكار،
األكاديمية كالبحثية التنافسية ألم جامعة ،كىي المحرؾ لعناصر
ّ
كتعزيز قدرتيا التنافية .

كلذلؾ اصبحت حككمة الجامعات حتمية ال بد منيا!  ،فعمى الرغـ مف أف الجامعات
طكيال في إرساء قكاعد الحككمة لتعزيز كيانيا ،كضبط أدائيا،
طا
العالمية المرمكقة قطعت شك ن
ن

بناء عمى عممية ثالثية األبعاد “التشاركية ،الشفافية ،كالمساءلة” ،فاف جامعاتنا العربية لـ

بعد إلى حاجتيا لمحككمة ككسيمة تعيد بيا تمتيف قكاعد إدارة العممية األكاديمية
تكف منتبية ُ
كالبحثية  ،في الكقت الذم انشغمت فيو بتطبيؽ معايير ضماف الجكدة  ،كاعادة الييكمة بناء
عمى تمؾ المعايير.
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إف أكبر مشكمة تكاجييا غالبية الجامعات العربية ىي مشكمة االرتباؾ في إتخاذ القرار،
كاضاعة الكقت في الجدؿ كالنقاش ،كاختالؼ اآلراء في كؿ قضية معركضة لمبحث ،كالسبب
في ذلؾ ىك عدـ االحتكاـ إلى أسس سميمة كاضحة في تسيير العممية األكاديمية  ،كفي
بدءا مف أصحاب المصالح ،سكاء
غياب النظرة الشمكلية لجميع أطراؼ العالقة المشتركة  ،ن
أكانكا الممكليف الحككمييف أك المستثمريف ،كانتياء بالطمبة .كؿ ذلؾ عمى حساب الميزة
جكدة المخرجات المادية كالمعنكية ،كالسمعة العممية كاألكاديمية.
التنافسية في ْ
ىذا األمر يزيد مف الحاجة الماسة الى تطبيؽ معايير الحككمة في مؤسساتنا
الجامعية كغيرىا مف المؤسسات التي تستعيف بالمنيج العممي لحككمة أدائيا  ،أف تصبح
نيجا ثابتنا لمدكؿ في إدارة شؤكف مكاطنييا ،كادارة مصالحيا العميا عمى المستكيات
الحككمة ن
كافة ،باعتبارىا كسيمة حاسمة في التعامؿ مع المتغيرات العديدة التى تشيدىا المجتمعات
المعاصرة  ،كالمحافظة عمى الكياف المؤسسي لمجامعات ،كاظيار جديتيا في عمميات اإلصالح
الشاممة  ،كفي كضع حد لسكء اإلدارة كترىميا ،كمكافحة الفساد ،كحتى في مسيرتيا نحك
الديمكقراطية ،كتكسيع قاعدة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار ،كترسيخ مبادئ الشفافية،
فضال عف المساءلة في ُبعدييا ،الثكاب
كحؽ المكاطنيف في الحصكؿ عمى المعمكمات،
ن
كالعقاب.
تستيدؼ الحككمة كمدخؿ إدارم جديد لمتعميـ الجامعي في مجمميا الكصكؿ إلى
اإلدارة اإلبداعية لمنظكمة التعميـ الجامعي في مصر مف خالؿ القياـ باإلجراءات التي تيدؼ
إلى التغيير نحك األفضؿ في مختمؼ مجاالت المنظكمة التعميمية (المنظمة العربية لمتربية
كالثقافة كالعمكـ،ٕٓٓ٘ :

 )ٜٔ-ٔٛاألىداؼ ،كالسياسات ،كالقيادة اإلدارية  ،كالييكؿ

التنظيمي ،كالتشريعات ،كاداره المكارد البشرية ك المادية كالمالية ،كالبيئة التنظيمية ،كادارة
نظـ المعمكمات ،كالرقابة ،كالشراكة مع قطاعات اإلنتاج كالخدمات .كبذلؾ تيدؼ الحككمة
إلحداث نقمة نكعية في منظكمة التعميـ الجامعي سكاء أكاف ذلؾ عمى صعيد التخطيط أك

التنفيذ أك المتابعة (مصطفي عبد السميع ،.)ٔ٘-ٔٓ ،ٕٓٓٚ :فحككمة التعميـ الجامعي
يقصد بيا الطريقة التي يتـ مف خالليا تكجيو كادارة كمراقبة أنشطتو ،كذلؾ مف خالؿ جممو
الترتيبات الرسمية كغير الرسمية التي تسمح لمكميات كالجامعات بصناعة القرار ،كاتخاذ
اإلجراءات المحققة لألىداؼ ،كمناقشة القضايا البارزة التي تيـ األفراد داخؿ كخارج مؤسسات
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التعميـ الجامعي(Morad Abou- Sabè, 2007, 211) .

ٚميهٔ حتدٜد أِٖ ايعٓاصس األساس ١ٝحلٛنُ ١ايتعً ِٝاجلاَع ٞيف:


نظاـ محدد لممجالس كالمجاف بمستكياتيا المختمفة (الجامعة ،الكميات ،األقساـ،
الكحدات) ،تتضمف سياسات مكتكبة ،كتحدد أدكار ىذه المجالس كالمجاف بكضكح،
كاتاحة ىذه السياسات لمجميع.



كثائؽ كأدلة مكتكبة كمعتمدة تكضح ىياكؿ ىذه المجالس كالمجاف كتشكيميا ككاجباتيا
كمسئكلياتيا كصالحياتيا ،كاجراءات كمعايير اختيار أعضائيا ،كنظـ المساءلة عف
السياسات كالق اررات التي تصدرىا.



نظـ كاجراءات إلتاحة الفرص لممشاركة الطالبية ،كتكفير المعمكمات ذات الصمة
بالق اررات التي تمس مصالحيـ.



تكافر خمفيات عممية كخبرات عممية ذات صمة بالتعميـ الجامعي في أعضاء ىذه
المجالس كالمجاف.



مجالس كلجاف تستجيب لمتطمبات كمكاصفات الجكدة كاالعتماد كتكجو إلييا ،كتتيح
كافة المعمكمات المطمكبة منيا أك عنيا.




بعيدا عف أسمكب الرئاسة.
أسمكب لمعمؿ كفريؽ كاحد يدار ذاتيان ن

تييئة مستمرة لألعضاء الجدد في ىذه المجالس كالمجاف ،كتحديث معمكمات األعضاء

القدامى بشأف التغيرات في رسالة كأىداؼ كبرامج كخطط الكميات كالجامعات.


نظـ كاجراءات محددة لمتقييـ الدكرم كالمستمر لفعالية ىذه المجالس كالمجاف كيتضح
مما سبؽ اف الحككمة تركز عمى القضاء عمى الفساد الناتج عف ضعؼ المساءلة
الشركات  ،ك مزيد
ا
كالمحاسبية ،كمزيد مف الشفافية كالمصداقية كالمساءلة  ،كتفعيؿ
مف الديمقراطية ،كنظاـ مالي كادارم متطكر ،كتكظيؼ القكانيف بما يحقؽ فعالية
الكميات كالجامعات كتفعيؿ الالمركزية ،كاستراتيجية إنمائية فعالة ،كحرية تداكؿ
المعمكمات.
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ايفسم بني احلٛنُٚ Governance ١اإلدازManagement٠
تكمف مياـ الحككمة باألساس في التكجيو كالرقابة كالتقكيـ ،بينما تكمف مياـ اإلدارة
في التخطيط كالبناء كالتشغيؿ ،كيجتمع االثناف في الرقابة  ،كتقكـ الحككمة بتحديد التكقعات
لممنظمة ك تحديد الرؤية كالرسالة كالقيـ كالحفاظ عمييا ك تطكير استراتيجية المنظمة ككضع
سياسات المنظمة أك المكافقة عمييا كمنح الصالحيات  ،كتقكـ اإلدارة بإبالغ المكظفيف
بالتكقعات كالرسالة ،كاالستراتيجية ،السياسات كادارة العمميات اليكمية كتنفيذ البرنامج لتمبية
التكقعات كابالغ اإلدارة العميا بالنتائج(مصطفي عبد السميع.)ٖٔ-ٕٜ ،ٕٓٓٚ :
كمف ثـ يمكف القكؿ بأف الحككمة تختمؼ عف اإلدارة ؛ حيث إف الحككمة معنية
بالتكجيو ك كالتقكيـ ،كىي مسئكلية اإلدارة العميا ،بينما اإلدارة معنية بالتخطيط كالبناء
كالتشغيؿ ،كىي مسئكلية اإلدارة الكسطى كالتنفيذية باألساس ،كتشترؾ كؿ مف الحككمة
كاإلدارة في ميمة الرقابة.

ثاْٝا  :احلٛنُ ١االيهرتَ ، ١ْٝٚفَٗٗٛا  ،أٖدافٗا ٚ ،فٛا٥دٖا َٚ ،بادٗ٥ا :
َ فٗ ّٛاحلٛنُ ١االيهرت:١ْٝٚ
مع التطكر التكنكلكجي كالتقني كحتى تكاكب المؤسسات ىذه الثكرة المعمكماتية كتزيد
مف تبادؿ المعمكمات كالمعامالت االتصالية ،كتكامؿ مختمؼ األنظمة كالخدمات كاألقساـ
اإلدارية كتفاعميا ،كزاد االىتماـ بمكضكع الحككمة اإللكتركنية التي تساعد عمى تقديـ
الخدمات اإلدارية المتاحة لممتعامميف مع المؤسسة بطريقة مريحة كتتسـ بالفعالية كالشفافية.
 ،كتعرؼ بانيا أسمكب جديد كمتطكر ،بؿ ىي ثكرة تقنية معمكماتية قادت إلى نقمة نكعية في
تقدـ األجيزة الحككمية كأجيزة القطاع الخاص كغيرىا كؿ مف اإلدارات التقميدية إلى التعامالت
االلكتركنية ،كباختصار الحككمة االلكتركنية يشار إلييا بأنيا تطبيؽ التقنيات عمى االنترنيت
في القطاعات كاألنشطة الحككمية كغير الحككمية التجارية"( .الياس شاىد كاخركف،ٕٓٔٙ ،
ٕٗٔ)
فكممة االلكتركنية يقصد بيا فى مصطمح الحككمة االلكتركنية تمؾ الحككمة المعتمدة
عمى التكنكلكجيا ،كالحككمة االلكتركنية ىى استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت ICT
لتقديـ الخدمات كتبادؿ معمكمات كمعامالت بطريقة مريحة تتسـ بالفعالية كالشفافية
كالمساءلة.
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كتعرؼ منظمة اليكنسكك الحككمة االلكتركنية عمى انيا استخداـ القطاعات العامة
لتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت بيدؼ تحسيف تسميـ المعمكمات كالخدمات كتشجيع تشاركيا
مع المكاطن يف في عممية صنع الق اررات كجعؿ الحككمة افضؿ مف حيث فعالية المساءلة
كالشفافية (عكاد كاظـ حمكد )ٙ ،ٕٓٔٗ ،
كتعرؼ ايضا عمى انيا عممية تتعمؽ باعادة ابتكار األعماؿ بكاسطة طرؽ جديدة
إلدماج كتكامؿ المعمكمات كتكفر فرصة إمكانية الكصكؿ إلييا مف خالؿ مكقع الكتركني.
(عباس بدراف)ٚ ،ٕٓٔٗ،
كتعرؼ ب نمط لمحكـ يستخدـ كافة األنشطة اإللكتركنية لتنظيـ العالقات المتشابكة بيف
الكيانات التنظيمية داخؿ الدكلة الرسمية كغير الرسمية بما يدعـ صيانة السياسات كآليات
تنفيذىا ،لتحقيؽ الديمقراطية كحماية حقكؽ المكاطف كالحفاظ عمى استقاللو كزيادة الكفاءة
في تكزيع الخدمات االلكتركنية بما يحقؽ التنمية المستدامة( .ايماف عبد المحسف زكي،
)ٕٖٔ ،ٕٜٓٔ
كتعرؼ الحككمة االلكتركنية بالجامعات بمجمكعة مف الممارسات القانكنية التي
تتضمف لممنظمة السيطرة عمى متغيرات بيئتيا الداخمية كالتكيؼ مع متغيرات بيئتيا الخارجية
بإفصاح عالي كشفافية كاضحة لتحقيؽ المصالح كافة (كساـ عمى ،كمحمد حازـ،ٕٓٔٛ ،
ٕٕٔ)

 ايفسم بني احله ١َٛاإليهرتٚ ١ْٝٚاحلٛنُ ١اإليهرت:١ْٝٚ
يعرؼ البعض الحككمة اإللكتركنية بأنيا "االستخداـ التكاممي الفعاؿ لجميع تقنيات
المعمكمات كاالتصاالت ،لتسييؿ كتسريع التعامالت بدقة عالية داخؿ الجيات الحككمية
(حككمة -حككمة  )G-Gكبينيا كبيف تمؾ التي تربطيا باألفراد (حككمة-فرد )G-C
كقطاعات األعماؿ (حككمة-أعماؿ  )G-B.كيرل البعض االخر اف المفيكـ الشائع لمحككمة
اإللكتركنية يقكـ أساسان عمى أنيا شبكة متطكرة مف النظـ الحاسكبية التي تم ّكف الجميكر مف

الكصكؿ إلى عدد كبير مف الخدمات كالمعامالت الحككمية المؤتمتة ،عبر اإلنترنت أك عبر

كسائؿ إلكتركنية أخرل( .طالؿ ناظـ الزىيرل )ٕٕٓٓ ،
كفي أبسط تعريؼ لمحككمة االلكتركنية ذلؾ الذم قدمتو األمـ المتحدة اذ كصفتيا بانيا
استخداـ االنترنت لتقديـ المعمكمات كالخدمات لممكاطنيف .ككذلؾ تـ تعريفيا بانيا نظاـ حديث
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تتبناه الحككمات باستخداـ الشبكة العنكبكتية العالمية كاإلنترنت في ربط مؤسساتيا بعضيا
ببعض ،كربط مختمؼ خدماتيا بالمؤسسات الخاصة كالجميكر عمكما ،ككضع المعمكمة في
متناكؿ األفراد كذلؾ لخمؽ عالقة شفافة تتصؼ بالسرعة كالدقة تيدؼ لالرتقاء بجكدة األداء .
فاذا كانت الحككمة اإللكتركنية تعنى استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت لتقديـ
الخدمات الحككمية لممكاطنيف كقطاع األعماؿ كمؤسسات المجتمع المدني ،فاف الحككمة
اإللكتركنية :ىي استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت لتحسيف كتعزيز دعائـ الحكـ
الرشيد ،ألف الحكـ الرشيد في ىذا العصر الرقمي يحتاج الى حككمة رشيدة تعبر عف مفيكـ
كاسع يتضمف اآلليات كالعمميات كالعالقات كالمؤسسات التي يعبر مف خالليا المكاطنكف عف
مصالحيـ كيمارسكف حقكقيـ ككاجباتيـ( .الشبكة العراقية المعمكماتية)ٕٓٔٗ ،
كعميو يمكف القكؿ اف ال حككمة االلكتركنية بدكف كجكد حككمة االلكتركنية ،حيث يمكف
اف تبدأ الحككمة بالحككمة االلكتركنية عمى مراحؿ تنفيذية متتابعة كصكال الى استكماؿ المنتج
النيائي ،فمف اىـ ركائز الحككمة االلكتركنية كجكد ادارة االلكتركنية متكاممة قائمة عمى نظاـ
ارشيؼ الكتركني ،اضافة الى الكعي المعمكماتي لمجتمع مكاطنييا كتكامؿ البنية االساسية
لتطبيقات تكنكلكجيا المعمكمات( .طالؿ ناظـ الزىيرل )ٕٕٓٓ ،
كيتضح مما سبؽ اف الحككمة االلكتركنية نظاـ افتراضي يمكف االجيزة اإلدارية
لممؤسسات التعميمية مف تأدية التزاماتيا لجميع المستفيديف باستخداـ التقنيات االلكتركنية
المتطكرة متجاىمة المكاف كالزماف مع تحقيؽ جكدة كالسرية كاألمف في المعمكمات في تبادؿ
المعمكمات كتقديـ الخدمات فيما بينيا كبيف المكاطنيف كقطاع األعماؿ بسرعة كدقة عاليتيف.

 أٖداف احلٛنُ ١االيهرتٚ ١ْٝٚفٛا٥دٖا:
تعد الحككمة االلكتركنية ميمة لمغاية لككنيا ترتبط بالعناصر كاالساسية لمحككمة
كىى الشفافية كالعدالة كالمساءلة كمكافحة الفساد لذلؾ فاف اعتبارىا تكجيا استراتيجى يستند
الى انيا يمكف اف تحقؽ مجمكعة مف االىداؼ كالفكائد كىذه االىداؼ تتمثؿ فيما يمى:
))Sharada&Vob,2017
 رفع مستكل االداء ،اختصار االجراءات االدارية ،زيادة دقة البيانات ،زيادة االنتاجيةكخفض التكمفة ،مكاكبة التطكر التكنكلكجى ،رفع كفاءة اداء العامميف ،دعـ النمك
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االقتصادل ،كنشر المعرفة بتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت كتاىيؿ ادارة تكنكلكجيا
المعمكمات كاالتصاالت
كما حدد "عمى لطفي" مجمكعة مف االىداؼ تسعى الحككمة االلكتركنية تحقيقيا
(عمي لطفي )ٗ ،ٕٓٓٚ ،تتمثؿ فيما يمى:
 خفض حدة البيركقراطية في أداء األعماؿ ،كالعمؿ عمى تجميع كافة الخدمات كالمعمكماتذات األىمية لمعمالء كأصحاب المصمحة بما يمكف مف االستفادة منيا بطريقة سيمة،

 -تقديـ الخدمات ذكم المصمحة بطريقة سيمة كسريعة كمنخفضة التكاليؼ.

 اتاحة المعمكمات عف كافة التعامالت بيف المؤسسة كعمالئيا عمى شبكة االنترنت.-

زيادة الكقت المتاح لتأدية الخدمة بحيث يمكف الحصكؿ عمى الخدمة في أم كقت طكاؿ

اليكـ دكف االلتزاـ بساعات عمؿ رسمية محددة.
تحديد متطمبات الحصكؿ عمى الخدمة كالنماذج المطمكبة بما يمكف مف استكماليا قبؿ
الذىاب لمكاف أداء الخدمة كمف ثـ تخفيض الكقت كالجيد الالزـ ألداء الخدمة.
االرتقاء بثقافة ككعى المكظفيف في اإلدارات المختمفة مف خالؿ تشجيعيـ عمى استخداـ
كسائؿ التكنكلكجيا الحديثة.

 تكفير مناخ مالئـ لالستثمار يعمؿ عمى تخفيض المعكقات كاالجراءات التي تحكؿ دكف جذبالمستثمريف كبما يكفر عامؿ جذب لمشركات العاممة في مجاؿ التكنكلكجيا.

 رفع كفاءة أداء المؤسسات كاالعداد لالندماج في النظاـ العالمي لمكاكبة نظـ المعمكماتالحديثة المتبعة.

 -تحقيؽ الشفافية مف خالؿ اتاحة المعمكمات بصكرة متكافئة لكافة المتعامميف.

كلقد اكدت دراسات عديدة عمى اف تطبيؽ نظاـ الحككمة اإللكتركنية سكؼ يكفر

العديد مف المزايا
تتمثؿ في اآلتي ( :فاطمة زىرة بف قايد )ٕٗٓٔٛ ، ،
 سرعة أداء الخدمات :حيث أنو بإحالؿ الجكانب االلكتركنية محؿ النظاـ اليدكم التقميدم،حدث تطكر في تقديـ الخدمة لمجميكر حيث قمت الفترة الزمنية الالزمة ألداء خدمة يعكد
ذلؾ إلى سرعة تدفؽ المعمكمات كالبيانات مف الحاسب اآللي بخصكص الخدمة المطمكبة،
كمف ثـ يتـ القياـ بيا في كقت محدد قصير جدا .ىذا فضال عف اإلنجاز اإللكتركني
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لمخدمة يخضع لرقابة أسيؿ كأدؽ مف تمؾ التي تفرض عمى المكظؼ في أداء أعمالو في
نظاـ اإلدارة التقميدية.
 تخفيض التكاليؼ  :يالحظ أف أداء األعماؿ اإلدارية بالطريقة التقميدية يستيمؾ كمياتكبيرة جدا مف األكراؽ كالمستندات كاألدكات الكتابية .ىذا فضال عمى أنو يحتاج إلى
العرض عمى أكثر مف مكظؼ كذلؾ لالطالع عميو كالتكقيع ما يفيد ذلؾ كاحالتو إلى مكظؼ
أخر .كمف شأف ذلؾ كمو ارتفاع تكاليؼ أداء الخدمة ،كذلؾ نظ ار الرتفاع أثماف كأسعار
المكاد الالزمة ألداء الخدمة.
 اختصار اإلجراءات اإلدارية :ال شؾ العمؿ اإلدارم التقميدم السائد اآلف يتسـ بالعديد مفالتعقيدات اإلدارية كذلؾ ألنو يحتاج في معظـ األحياف إلى مكافقة أكثر مف جية إدارية
عمى العمؿ المطمكب ،ىذا فضال عف السمات التي تمحؽ بالمكظؼ القائـ بأداء الخدمة
كالذم قد يحصؿ عمى إجازة أك ال يتكاجد في مكاف عممو كمف ثـ يتعطؿ أداء الخدمة مف
يكـ إلى أخر.
كلمقضاء عمى ىذه البيركقراطية فإنو إتباع طريؽ الحككمة اإللكتركنية يمكف تبسيط
ىذه اإلجراءات ،كانجازىا بسرعة كسيكلة تكفي ار لمكقت كالجيد كالنفقات كذلؾ خاصة فيما
يتعمؽ بأماكف اإلدارات كأعداد العامميف( .محمد الصيرفي)ٔٚ ،ٕٓٓٚ ،
اما فيما يتعمؽ بفكائد الحككمة االلكتركنية فاف ليا فكائد عديدة  ،كتتمثؿ فيما يمى
ىي( :زينة عبد الخالؽ عبد اهلل )ٕٓٔ٘ ،
الفكائد االقتصادية  :كتتمثؿ تمؾ الفكائد فيما يمى:


تكفير الماؿ كالكقت كالجيد عمى جميع االطراؼ المتعاممة بالحككمة االلكتركنية.



ظيكر مفيكـ حديث لمتسكيؽ يتمثؿ فى ضركرة كصكؿ اك ذىاب السمعة اك الخدمة الى
العميؿ كليس العكس.



تكحيد الجيكد بدالن مف تشتيت الجيكد كازدكاجية بعض االجراءات في الحككمة التقميدية ،



فتح قنكات استثمارية جديدة مف خالؿ التكامؿ بيف الحككمة االلكتركنية كالتجارة

مف خالؿ جمع الجيكد كتكحيدىا مف خالؿ بكابة الكتركنية كاحدة.

االلكتركنية كذلؾ عف طريؽ استخداـ التطبيقات التقنيات كالتبادؿ الداخمي لمبيانات نفسيا
الفكائد اإلدارية :كتتمثؿ تمؾ الفكائد فيما يمى:
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 تطبيؽ مفيكـ االدارة االلكتركنية كتنظيـ عممياتيا كتحسيف االداء الكظيفي ،كالعمؿ بركح
الفريؽ الكاحد.
 القضاء عمى البيركقراطية كالركتيف الذم يكجد في الحككمة التقميدية.
 اختصار اليرـ االدارم التسمسمي الطكيؿ ،كاالسراع في تنفيذ االجراءات االدارية كاختصارىا.
 تسيؿ عممية الرقابة كاالشراؼ عمى اداء المؤسسات عبر تحديد أطر الرقابة الداخمية
كتشكيؿ المجاف المتخصصة كتطبيؽ الشفافية كاإلفصاح.
الفكائد االجتماعية :كتتمثؿ تمؾ الفكائد فيما يمى:
 تحفيز المكاطنيف الستخداـ الحككمة االلكتركنية كبالتالي ايجاد مجتمع معمكماتي قادر عمى
التعامؿ مع المعطيات التقنية كمكاكبة عصر المعمكمات.
 تسييؿ كسرعة التكاصؿ االجتماعي مف خالؿ التطبيقات االلكتركنية كالبريد االلكتركني
كغيره.
 تفعيؿ االنشطة االجتماعية المختمفة عف طريؽ استخداـ التطبيقات االلكتركنية الكثيرة.
كلقد اصبحت الحككمة االلكتركنية فى الكقت الراىف مف المفاىيـ التي تالقي اىتماـ
العديد مف المفكريف كاالقتصادييف نظ ار لكثرة كتنكع استخداماتيا ،فى ظؿ االنتشار الكاسع
لتطبيقات تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت فى العديد مف المؤسسات االقتصادية إلى
المؤسسات الحككمية إلى المستشفيات كالمنظمات االجتماعية كحتى المنظمات الخيرية،
ككذلؾ مؤسسات التعميـ العالي

َ - 4باد ٤٣احلٛنُ ١االيهرت:١ْٝٚ
ىناؾ مجمكعة مف المبادلء التى يجب تكافرىا لتفعيؿ الحككمة االلكتركنية في
الجامعات حتى تتمكف الجامعات مف اداء عمميا بالشكؿ المنشكد ،كقد تتبايف اراء الباحثيف
في تمؾ المبادلء احيانا كقد تتفؽ في احياف اخرم ،كمف ابرز المبادل التى ارتبطت بمعايير
كمؤشرات الحككمة (مدحت ابك النصر( ،)ٕٓٔ٘،ٔٛ ،بساـ مسمـ ( ، )ٕٓٔٙ،ٖٖٗ،نزيية
مقديش  ، )ٕٓٔٛ،ٜٗٓ ،محمكد عبد المجيد  ( ،)ٕٓٔٛ،ٔٔ ،داكد عبد المالؾ كمحمد
عبدهٓٗ)ٕٜٓٔ،
 الشفافية :كىى الكضكح كضكركة االفصاح عف تصميـ كتطبيؽ النظـ كاالليات االلكتركنية
كالسياسات كالتشريعات كمدل ممارستيا كمؤشرات تطبيقيا ،باف تكفؿ حؽ لكؿ طرؼ مف
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االطراؼ ذات المصمحة بمعنى كشؼ الحقائؽ كالنقاش الحر ،فالبد مف الجامعات اف تتيح
حرية الكصكؿ إلى المعمكمات الكتركنيا ،كما يقابميا مف اإلفصاح عنيا ،أم العمنية في
مناقشة المكضكعات ،كحرية تداكؿ المعمكمات بيا ،كأف تتاح المعمكمات الكافية تفيميا
كمراقبتيا.
 المساءلة :كتشمؿ جميع عمميات التقكيـ كالرقابة كالتدقيؽ المالى كاالدارل ككيفية التعامؿ
مع السمكؾ الخاطىء لكؿ الجيات المسؤكلة كتتعمؽ بأصحاب السمطة كالمسؤكلية عمى
مستكل الجامعات فيـ مسؤكليف مف كؿ االطراؼ الداخمية كالخارجية عف ق ارراتيـ
كالمحاسبة مف قبؿ المساىميف ،باف يخضعكا أنفسيـ لمفحص كالمراجعة.
 المشاركة :مف خالؿ اتاحة مجالس الحككمة لمييئتيف االكاديمية كاالدارية كالطمبة
كالمجتمع المشاركة فى رسـ السياسات ككضع قكاعد العمؿ (الجكانب العممية ،كاالدارية ،
كالبيداغرافية  ،االدارية فى صكرة مباشرة اك عف طريؽ ممثمييا فى كؿ االمكر التى تتاثر
بيا سكاء عمى المستكل االدارل اك االكاديمى اك المالى.
 االستقاللية :ىى الحرية االكاديمية فى اتخاذ القررات كتنفيذىا عمى جميع المستكيات
كاليات ضبط ممارسة اعضاء ىيئة التدريس فى تقديـ كظائفيـ االكاديمية ،كىى حرية
ترتبط ارتباطا كثيقا بالديمقراطية كيكجد ثاللثة مستكيات لالستقاللية االكاديمية ،مالية،
كمكارد بشرية.
 العدالة :يجب اف يحظى المساىميف بالمساكاة مف قبؿ اعضاء مجمس االدارة كاالدارة
التنفيذية ككيفية تطبيقيا كالسياسات المطمكبة لتحقيؽ عدالة االجراءات بالجامعة ،كاتاحة
الفرصة لمجميع لتحسيف اكضاعيـ.
 الكفاءة كالفاعمية فى استخداـ المكارد ،كيعبر عف حسف استغالؿ المكارد البشرية كالمادية
مع تقديـ الخدمات كتطبيؽ السياسات العامة بأقؿ تكمفة ممكنة كفى اقؿ كقت كقا لمعايير
الكفاؤة كالجدارة.
 االستجابة :كتعنى تقديـ الخدمة لممستفيديف فى اسرع كقت كبافضؿ شكؿ ممكف  ،كما
تعنى استجابة المؤسسة الخاضعة لمدكلة بتقديـ كتيسيؿ الخدمات لممثمى الخدمة
(اصحاب المصالح) فى اطار زمنى معقكؿ.

- ٕٖٖٔ -

تصور مقترح لمتطلبات تطبيق الحوكمة االلكترونية ................................................................

 - 5تداعٝات احلٛنُ ١اإليهرت:١ْٝٚ
أثرت التقنيات اليائمة لتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت ،ال سيما في العقكد األخيرة
عمى كؿ مياديف الحياة ،كدفعت إلى إحداث تغيرات ىائمة كمؤثرة نحك التحكؿ إلى النمط
اإللكتركني ،كيمكف إيجاز تمؾ المسببات فيما يمي:
أسباب سياسية تمثمت أساسا في ظيكر العكلمة ،كتنافس السياسييف حكؿ كسب رضا



الجميكر مف خالؿ تقديـ خدمات أسيؿ ،السيما في المجتمعات المتقدمة ،كدعـ البنؾ
الدكلي لمشاريع الحككمة اإللكتركنية في الدكؿ النامية.
أسباب تكنكلكجية كأىميا :ظيكر شبكة االنترنت ،أصبحت الثقة بالشبكة كأمنيا ممكنا



كابتكار تقنية اإلمضاء اإللكتركني.


أسباب اقتصادية أىميا :ظيكر التجارة اإللكتركنية ،كاستغالؿ الحككمات لما تكفره
التكنكلكجيات الحالية في خفض مستكيات التكاليؼ ،كالتكجو نحك مشاريع الخصخصة،
كما يتطمب مف تكاصؿ مع مختمؼ القطاعات( .عبد المكمف بف صغير ٕٓٔٙ ،ػ ٕٓٔ -
ٕ٘ٔ)

ثايجا :احلٛنُ ١االيهرت ١ْٝٚباجلاَعات
- 1

َفٗ ّٛاحلٛنُ ١االيهرت ١ْٝٚباجلاَع١
انطالؽ مف اف الجامعة تعمؿ في بيئة ديناميكية ،سريعة التغير ،ىذا بدكره ادل الى

كجكد مشكالت تتسـ بالتعقيد  ،نظ ار لممنافسة الشديدة كالعكلمة كزيادة الكعي بمزايا
الحككمة ،ىذا,كغيره فرض عمي الجامعة التخمي عف الطرؽ التقميدية في طرؽ العمؿ كبدات
فى البحث عف طرؽ اخرل جديدة تضمف بناء جسكر الثقة بيف الجامعة كاصحاب المصالح
كما يشيده العصر مف تطكرات عممية كتكنكلكجية .
اف الدعكة الى تطبيؽ الحككمة االلكتركنية فى الجامعة  ،باعتبار خيار استرتيجى عصرل
يقؼ كراءه مبررات عديدة مف بينيا  :مكاكبة التطكر التكنكلكجي  ،نشر المعرفة بتكنكلكجيا
المعمكمات كاالتصاالت كتأىيؿ إدارة تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت بيا  ،رفع كفاءة أداء
العامميف  ،اختصار االجراءات االدارية  ،زيادة دقة البيانا كسيكلة تبادليا كتخزينيا  ،زيادة
اإلنتاجية كخفض التكمفة في االداء (.جماؿ عمى الدىشاف ) ٔٓ ، ٕٕٓٓ،
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الحككمة اإللكتركنية فى الجامعة كغيرىا مف المؤسسات  ،ميمة لمغاية شانيا فى ذلؾ
شاف الحككمة لككنيا ترتبط بالعناصر كالمبادمء االساسية لمحككمة كىي الشفافية كالعدالة
كالمساءلة كمكافحة الفساد .
كتعرؼ حككمة الجامعات الكتركنيا عمى انيا قدرة الجامعات عمى استخداـ تقنيات
تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاؿ لتطبيؽ مبادمء الحككمة فييا بما يمكف اف يسيـ فى تكفير
الثقة بيف كؿ مف الطالب المكظفيف كأعضاء ىيئة التدريس داخؿ الجامعة  ،كاداء االعماؿ
كفؽ التشريعات كالقكانيف  ،كمشاركة كمساءلة كمشاركة كافة االطراؼ ذات الصمة في اتخاذ
الق اررات لرفع مستكل كفاءة الجامعات كزيادة قدرتيا عمى تحقيؽ أىدافيا كتحسيف أدائيا
لضماف جكدة مخرجاتيا لمكاجية تحديات الثكرة الصناعية الرابعة  ،فيى نظاـ افتراضي يمكف
االجيزة اإلدارية بالجامعة مف تأدية التزاماتيا لجميع المستفيديف باستخداـ التقنيات (.جماؿ
عمى الدىشاف ) ٔٔ ،ٕٕٓٓ،

 - 0املربزات ايت ٢تدع ٛإىل ضسٚز ٠تطبٝل احلٛنُ ١االيهرتْٚب ١باجلاَعات:
يقؼ كراء الدعكة الى تطبيؽ الحككمة االلكتركنية بالجامعة مبررات كاسباب عديدة مف
بينيا:
 كجكد قصكر كاضح فى استفادة الجامعات مف تطبيقات تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت
فى تنفيذ كاادارة أنشطتيا كعممياتيا ،كضعؼ كجكد نظاـ إدارل إلكتركنى عصرل بمعظـ
الجامعات المصرية ،كاالعتماد عمى االساليب التقميدية  ،كنظـ ادارية قديمة التى تعتمد
عمى ذاكرة كاجتيادات القائميف عمييا  ،بشكؿ ادل الى التكدس في أعداد اإلدارييف ،
كزيادة أعباء البيرك قراطية

كيضعؼ القدرة عمى اإلنجاز الكؼء كالسريع )المجالس

القكمية المتخصصة .)ٕٕ ، ٕٜٓٓ ،


غياب المساءلة كتفشى بعص صكر الفساد كالقصكر فى التشريعات المنظمة لمعمؿ فى
كثير مف الجامعات المصرية  ،كالقصكر في التشريعات المنظمة ليا ،غياب الحرية
األكاديمية ،كالمركزية الشديدة في إتخاذ الق اررات كغيرىا مف اكجو القصكر  ،مما ترتب
عميو تدني مستكل أداء الجامعات المصرية كالذم أنعكس بدكره عمى ترتيبيا فى
التصنيفات العالمية لمجامعات .
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 الرككد االقتصادم كالمشاكؿ المصاحبة لتكفير متطمبات النفقات العامة  ،كالتغيرات
المحيطة -مثؿ العكلمة كالتدكيؿ كظيكر جيات جديدة كقكية في االقتصاد الدكؿ )االتحاد
األكركبي ،كالبنؾ الدكلي  ،كرابطة التجارة العالمية  ،أك منظمة التعاكف االقتصادم
كالتنمية( ،تدعك إلى التحكؿ اإليدلكجي نحك السكؽ

الحر كضركرة االستفادة مف

التكنكلكجيا كالثكرة الرقمية )رانيا عبد المعز .)ٕٔ ،ٕٓٔٗ ،
 إتساع الفجكة بيف مخرجات التعميـ الجامعي كاحتياجات سكؽ العمؿ  ،كضعؼ الميارات
المطمكبة لالعداد لميف ككظائؼ المستقبؿ  ،خاصة كاف العالـ يعيش ثكرة صناعية رابعة
تختمؼ عف سابقيا مف ثكرارت  ،ثكرة تعتمد عمى استخداـ التكنكلكجيا المتقدمة في
مختمؼ المجاالت لتحسيف الكفاءة  ،كالتى اصبحت جزء اليتجزء مف انشطة المجتمع كادارة
عممياتو كانشطتو .
 تدني مستكل الكعي بمبادئ الحككمة أكتطبيؽ بمبادئيا بشكؿ غير متكامؿ  ،ككذلؾ غياب
المبادئ الخاصة بالشفافية كالمحاسبية كالمشاركة  ،كمحدكدية المكارد المالية  ،كضعؼ
مشاركة أصحاب المصالح في صنع الق اررات مف خالؿ حكار مجتمعي )بيكمي ضحاكم ،
ٕٔٔٓ)ٖٗ ،
 غياب الرؤية االستراتيجية لدكر الجامعات كمخطط معرفي كعدـ القياـ بدكرىا في إنتاج
العمـ كخدمة المجتمع مما ينعكس عمى زيادة الفجكة بيف الجامعات المصرية كجامعات
تفعيؿ مبادئ الحككمة بالجامعات المصرية لمكاجية تحديات الدكؿ المتقدمة ،باإلضافة
إلى تحكؿ الجامعات إلى مؤسسات تضـ أجيزة بيركقرطية (.شيماء عمى عباس ٕٕٓٓ ،
)٘ٓ٘ ،
 كثرة القكاعد كالنظـ كالمكائح اإلدارية كاالجراءات البيركقراطية بالجامعات  ،باإلضافة إلى
جمكد االجراءات االدارية كفشميا فى احداث تغيرات فى البناء االكاديمى اكالبرامج  ،اك
اساليب االعداد  ،كما جمبت الثكرة الصناعية االربعة مجمكعة مف التحديات الجديدة،
التى تبرر ضركرة تطبيؽ الحككمة االلكتركنية بالجامعة فى ضكء متطمبات كتحديات تمؾ
الثكرة  (.فاركؼ جعفر .)ٖٔ٘ ،ٕٓٔٔ ،
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فٛا٥د تطبٝل احلٛنُ ١االيهرت ١ْٝٚف ٢اجلاَع:١
اف تطبيؽ الحككمة االلكتركنية فى الجامعة سكؼ يكفر ليا فكائد عديدة لكؿ اطراؼ

الجامعة الطالب كالكمية كمنظكمة التعميـ بصفة عامة  ،كقد ذكر )، Shrivastava et al
 ، (2014مف أبرز ىذه الفكائد  ،ثبنُغجخ نهغبيؼخ  ،الكصكؿ إلى المعمكمات المركزية مف
أم مكاف  ،تكفير خدمات إلكتركنية عالية الجكدة  ،كالمشاركة اإللكتركنية  ،زيادة
الكضكحأدكات تعميمية مبتكرة ،تحسيف عممية صنع القرار  ،اما بالنسبة نهطالة  ،فبَٓب
ًٚكٍ اٌ رغٓى فٗ زيادة مشاركتيـ في الشؤكف التعميمية  ،كتسييؿ تسجيؿ دخكليـ عمى
تسجيؿ الدخكؿ الشخصي لكؿ طالب عمى منصات الجامعة كاساتذتيـ كزمالئيـ كالكصكؿ الى
المحاضرات كالندكات االفتراضية كالتكاصؿ االجتماعى معيـ كتكفير الخدات كالمعمكمات
كالمعامالت معيـ  ،كتسييؿ ارساؿ المالحظات كاالستفسارات الى ادارة الجامعة كغيرىا مف
الفكائد فى تكفير التكاليؼ الجيد كالكقت  ،كبالنسبة لمكميات يمكف اف تسيـ الحككمة
االلكتركنية فى مساعدتيا عمى الكصكؿ الى البيانات كارشفتيا كتخزينيا كاسترجاعيا كتبادؿ
بيانات الكتركنية مع الجامعة كالحصكؿ عمى التقارير االحصائية عف اداءىا بدقة كسرعة ،
كما اف ليا فكائد عديدة تعكد عمى عمى النظاـ التعميمى ككؿ مف بينيا تطكير االىداؼ
الجامعية عمى المدل البعيد كتحسيف النظاـ التعميمى  ،كتمكيف الكميات كالطالب كتشجيع
مشاركتيـ فى ادارتو  .كزيادة قدرتيا عمى تكفير مستكل عالي مف الشفافية كتحد مف ظاىرة
الفساد االدارم الناتج اصال مف االتصاؿ المباشر بيف اطراؼ الجامعة بغرض انجاز المعامالت
كالخدمات .
اف تطبيؽ الحككمة االلكتركنية بالجامعة يمكف اف تساعد عمى ايجاد نماذج جديدة لحؿ
المشاكؿ المتعمقة بالعممية التعميمية مثؿ إدارة المقاءات مف خالؿ شبكة االنترنيت  ،كاستخداـ
البريد االلكتركني إليجاد قنكات اتصاؿ بيف الجامعات كمنظمات األعماؿ كمنظمات المجتمع
المدني ككافة األطراؼ المشاركة في صنع القرار ،كتنتقؿ مسؤكلية تطكير المنظمات الحككمية
إلى المكاطف باعتباره مشاركا في تقييـ األداء لمخدمات الحككمية االلكتركنية المقدمة عمى
شبكة االنترنيت  ،كالشفافية بإتاحة المعمكمات التفصيمية عف األداء الجامعي عمى شبكة
االنترنت كمف ثـ تحجيـ الفساد اإلدارم كاعطاء الطالب الحؽ في المساءلة ،كتكفير مصادر
تمكيؿ جديدة لمشركعات التنمية تستند عمى مشاركة منظمات األعماؿ.
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 - 4أبعاد احلٛنُ ١االيهرت ١ْٝٚباجلاَع:١
يحكـ تطبيؽ الحككمة االلكتركنية ابعاد عديدة البد كضعيا فى االعتبار عف التطبيؽ
تتمثؿ فيما يمى :
 البعد السياسي :حيث يعني طبيعة النظاـ السياسي كشرعية التمثيؿ ،حيث يركز ىذا البعدعمى القيـ الديمقراطية الميبرالية كفمسفتيا السياسية كالكيفية التي تؤثر بيا عمى نمط
التعميـ.
 البعد االقتصادم كاالجتماعي :لما لو مف عالقة بالسياسات العامة لمتعميـ العالي كالتأثيرعمى حياة السكاف كنكعية الحياة كالكفرة المادية كارتباط ذلؾ بدكر المجتمع المدني

كاستقالليتو كبالتركيز عمى نمط اقتصاد السكؽ الحر.
 -البعد التقني كاإلدارم :إف إصالح المجاؿ اإلدارم لقطاع التعميـ العالي أصبح يمثؿ أحد

األبعاد الجكىرية في فمسفة الحككمة إلى جانب البعد السياسي كالبعد االقتصادم ،حيث
نجد ىناؾ تصكرات تقكيمية لمفيكـ الخدمة االدارية ،التي برزت كشكؿ جديد تمثؿ تحكال
في مفيكـ اإلدارة مف صكرة تقميدية إلى نمكذج يعيد النظر في الطرؽ كاآلليات التي يتـ

بيا تقديـ الخدمة لممتعامميف في قطاع التعميـ بشكؿ يدعـ مبادئ السعي لمكصكؿ إلى
الحككمة االلكتركنية) http://www.alnoor.se/article.asp?id=272199( .
كيتضح مما سبؽ اف تفعيؿ الحككمة االلكتركنية كاالستفادة منيا في تطكير اإلدارة
الجامعية يجب اف ترتكز عمى :إحالؿ معيار الكفاءة في تكلى المناصب محؿ معيار الترقية
التقميدم المعتمد عمى مبدأ األقدمية  ،كسيطرة سمطة القانكف عمى مجريات األمكر في جميع
مناحي المنظكمة التعميمية داخؿ مؤسسات التعميـ الجامعي؛ بصكرة تؤدل إلى المزيد مف
العمؿ الخالؽ كالشعكر بالكرامة كالحرية كالرغبة الدائمة في العطاء ، .كالمسئكلية الذاتية
االلكتركنية مف خالؿ الشعكر كاإلحساس بالكاجب ،كما يترتب عمى ذلؾ فيما يتعمؽ بالشأف
العاـ بدالن مف استباحة المكارد العامة  ،كاتاحة الفرص الكاممة لمحكار كالنقاش اإل لكتركني
البناء حكؿ عممية اتخاذ الق اررات المؤثرة عمى سير العمؿ ،.كاتاحة فرص المشاركة االلكتركنية
كالتي ىي حؽ أصيؿ لمجميع في عممية اتخاذ القرار.
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َتطًبات تطبٝل احلٛنُ ١اإليهرت ١ْٝٚباجلاَعات:
مكر عديدة فقد حددىا (جماؿ
إف تطبيؽ الحككمة االلكتركنية فى الجامعة يتطمب أ ا

عمى الدىشاف  )ٖٚ-ٖ٘ ،ٕٕٓٓ ،فى -:


نشر ثقافة الحككمة االلكتركنية بما تتضمنو مف مبادئ مثؿ الشفافية كالمساءلة،
كالمشاركة ،بيف كؿ اعضاء مجتمع الجامعة  ،كفى ىذا االطار يجب عمى الجامعات اف
أنمكذجا في تطبيؽ الحككمة عمى نفسيا أكنال ؛ حتى تستطيع بالتالي المساعدة في
تككف
ن
حككمة تمؾ المؤسسات كف نقا لمنيج عممي مف ناحية ،كالتأسيس لتمؾ الثقافة كالمعرفة مف
خالؿ المساقات التدريسية عمى مستكل البكالكريكس كالماجستير كالدكتكراة مف ناحية

أخرل .أم أنيا قاعدة انطالؽ لمحككمة التي ال تزاؿ غائبة عف غالبية المؤسسات في
بالدنا العربية ،كتبني القيادات في الجامعة لمبدأ الشفافية اإلدارية ،مف خالؿ خطط اجرائية
تعزز سياسة الكضكح كاإلفصاح لجميع التعامالت اإلدارية األكاديمية بالجامعة فتح مجاؿ
المشاركة لمعامميف بالجامعة كتشجيع ركح المبادرة ،مما يرسخ قيـ النزاىة كيمكف
المستفيديف مف المشاركة الحقيقية في صناعة الق اررات لتحقيؽ أىداؼ الجامعة.


تكفير بنية تحتية الكتركنية قكية قادرة عمى تكفير كؿ البيانات عف الجامعة كانشطتيا
كالقادرة عمى إحداث التفاعؿ بيف مجمس األمناء كمجمس الجامعة كمجمس العمداء
كالكميات كاألقساـ كاإلدارة ،كبيف البنية األساسية التحتية لمحككمة التي تشمؿ األساس
المعمكماتى كالقاعدم كاألخالقي كالقيمي ،ك دعـ كتفعيؿ استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات
في الخدمات الجامعية بشكؿ مكثؼ مف خالؿ -تحكيؿ المحتكل التعميمى بالمؤسسات
التعميمية إلى محتكل رقمي كالتكظيؼ الفعاؿ ليا فى عمميات التدريس كالتقكيـ .



كجكد نظاـ لالرشفة االلكتركنية لكؿ أنشطتيا :فنجاح ام تجربة لمحككمة اال لكتركنية
مرتبط بكجكد نظاـ اال رشفة اال لكتركنية ،ال ف كجكد نظاـ ارشيؼ متكامؿ سيؤدم الى فتح
المجاؿ أماـ المكاطنيف لمحصكؿ عمى معمكمات كافية ال نجاز معامال تيـ االدارية ،فضال
عف إمكانية فتح الخدمة الى فضاء أكسع مف التصفح ،اذ يمكف لممكاطف اف يعتمد عمى
اال رشيؼ الكطني بالتعريؼ بنفسو كتحميؿ كثائقو المطمكبة ال نجاز معامالت خاصة مثؿ،
تركيج معاممة الحصكؿ عمى جكازات السفر كدفع الفكاتير كتسديد الغرامات  ...الخ.
كلتحقيؽ ىذه الفعالية البد مف القياـ بتنفيذ سمسمة مف خطكات اال رشفة اال لكتركنية
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العممية كالتي سيككف ليا فكائد عديدة لمحككمة االلكتركنية( .غالل َبظى انضْٛش٘،
.)3122


كضع الخطط اإلجرائية لمتنفيذ ،ثـ تطبيؽ معايير الحككمة ،كمتابعة تنفيذىا.



إعداد ادلة لمحككمة يتضمف الخطكات الكاجب اتباعيا العتماد معاييرىا التي ىي اليكـ
حتمية ال بد منيا ،كي تتمكف جامعاتنا مف الدخكؿ إلى التصنيفات الدكلية ،كيدؼ مرتبط
بقيمتيا الحقيقية في بمدىا ،باعتبارىا مؤسسة ذات أىمية فائقة في مسيرة التحديث
كالتطكير كالتنمية كالنيكض الكمي في جميع أقطارنا العربية.
فى المقابؿ كيرم ( بيير جكنسكف )ٕٓٔٗ ،أف مف أىـ متطمبات تطبيؽ الحككمة

االلكتركنية
ا -تحقيؽ تفاعؿ بيف اإلدارة المستفيد كاألطراؼ ذات المصمحة ،كاليدؼ منو ىك اشراؾ
المستفيديف في بحث كمناقشة القضايا ذات األىمية كاستطالع آرائيـ حكؿ بدائؿ التعامؿ مع
المشكالت .كيتحقؽ ىذا مف خالؿ:
-

االعتماد عمى العالقات العامة :في ظؿ الحككمة االلكتركنية تتجسد ىذه الفكرة إلكتركنيا
بإعطاء أىمية لمرأم العاـ كأخذ االجراءات التصحيحية في حالة كجكد اختالؿ كاىتزاز في
الثقة كالمصداقية بفعؿ عكامؿ سكء التفاىـ كالمعمكمات الخاطئة الصادرة مف عماؿ
اإلدارة.

-

تكسيع المشاركة االلكتركنية مف خالؿ تشجيع مشاركة المستفيديف في المسائؿ
المطركحة ،مع اشعارىـ بأىمية القضايا المطركحة كابالغيـ باإلجراءات التي تـ اتخاذىا
كاألىـ التأكد مف تمؾ المعمكمات كالنماذج المنشكرة في المكاقع االلكتركنية كتحقيؽ
االتصاؿ في اتجاىيف ،بنشر عناكيف البريد االلكتركني لألجيزة الحككمية كالمسؤكليف
الحككمييف.

-

تعزيز الديمقراطية االلكتركنية مف خالؿ عممية المحاسبة كالمساءلة ،كيتحقؽ ىذا بتكفير
المعمكمات الكافية عف أداء اإلدارة العمكمية ككؿ عبر االنترنيت كالكسائؿ التكنكلكجية
المختمفة .كيظير ىذا بنشر منتديات النقاش االلكتركني اليادفة إلى تكسيع دائرة
لمستفيديف في إبداء رأييـ حكؿ السياسات كتحقيؽ الرقابة التبعية عمى الممارسات التي
تمس الصالح العاـ ،إلى جانب نشر كتكثيؽ محاضر الجمسات عبر االنترنيت.
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-

فتح مكتب أك مركز لممكالمات :تسمح ىذه المراكز بزيادة التقرب مف المكاطف بمعالجة
طمب المكاطف باستخداـ البيانات المتكفرة ،أك المساعدة لإلجابة عف كؿ استفساراتو
كتزكيده بالمعمكمات التي يحتاجيا .كىي كذلؾ فرصة لممشاركة كالمساءلة ،مما يحسف
مف نكعية الخدمة كزيادة ثقة المكاطف باإلدارة.

-

ال ثقة اإللكتركنية :حتى يتحقؽ النجاح لمشاريع الحككمة االلكتركنية يجب أف تحظى
بالثقة داخؿ كبيف قطاعات الحككمة كمع المكاطف .فعند القياـ بالتخطيط لمفكرة  ،الكثير
مف القائميف عمى المشركع يغفمكف عف العديد مف الحكاجز كالحدكد كالعقبات االدارية
التي يجب اجتيازىا ،كلذلؾ يجب بناء ثقة كادراؾ في البداية .كلعؿ أكبر المخاكؼ التي
تعترم غالبية األطراؼ ىي في أف التغيير سيؤثر عمييـ سمبا .كقضية الثقة االلكتركنية
تشمؿ جانبيف :الخصكصية أم حماية المعمكمات الشخصية ،كاألماف أم حماية مكاقع
الحككمة مف اليجمات كسكء االستخداـ.

ب  -االىتماـ بالجانب البشرم يجب التركيز عمى العنصر البشرم باعتباره المحرؾ الرئيسي
ألم جياز .كيتـ االىتماـ بو مف خالؿ:
تطكير كتدريب الجانب البشرم مف خالؿ تنظيـ دكرات تدريبية عمى التعميـ المستمر كفقالألساليب الحديثة التي تتماشى مع عصرنة اإلدارة العمكمية؛ كاليدؼ ىك زيادة تقبؿ
العامميف لمحككمة االلكتركنية.
 تفعيؿ نظاـ األجكر :يساعد ىذا في تحفيز العامميف كزيادة كفاءتيـ كتنمية ركح المبادرةكاإلبداع.
مكاجية مقاكمة التغيير :تستدعي فكرة تبني ىذا المفيكـ التغيير في عدة مستكيات(التنظيـ ،السمككيات  ،الثقافة...الخ) ،مما يكلد مقاكمة مف العامميف خكفا مف المجيكؿ
تجسيد األخالقيات االلكتركنية لترشيد سمكؾ المكظؼ في ميامو كالحد مف المحسكبيةكتحكؿ قيـ الشفافية إلى قاعدة أساسية في النسؽ االجتماعي ،ككذلؾ شرح أعماؿ
كأنشطة اإلدارة ككذا التكفير السريع لممعمكمة كسيكلة الحصكؿ عمييا .كتبرز ىنا
الحدكد الفاصمة بيف مبدأ السر الميني في مدكنة أخالقيات المينة كحؽ المكاطف في
الحصكؿ عمى المعمكمة .إلى جانب كضع مقاييس األخالؽ بتقنيف ىذه المقاييس في
إطار قانكني؛ بح يث القكانيف كالمكائح التنظيمية ينبغي أف تعمف عف القيـ األساسية
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لممرفؽ العاـ كاإلدارة العمكمية كأنيا إطار يسمح بتعريؼ التكجييات كاصدار التحقيقات
كاتخاذ العقكبات التأديبية كالمتابعات .كىدؼ ىذه المقاييس ىك الرفع مف مستكل
السمكؾ التي ترتكز عمى تحديد كظائؼ التكجيو كالتسيير كالرقابة المقيمة لنظاـ السمكؾ
كاألخالؽ المعمكؿ بيما .
 تحقيؽ العمؿ الجماعي اإللكتركني :ىك عبارة عف مجمكعة مف األفراد يتحاكركفإلكتركنيا؛ أم تبادؿ المعمكمات كالبيانات بكاسطة الحاسكب كباستخداـ الشبكات كضركرة
تكحيد الكثائؽ المتعامؿ بيا لمتمكف مف ادراج التعميقات .كتتمثؿ كظائؼ العمؿ الجماعي
االلكتركني في االىتماـ بالرسائؿ االلكتركنية (كتابتيا ،إرساليا ،استقباليا ،ترتيب الرسائؿ
المستقبمة كحفظيا كاعداد بياف االستالـ كضماف السرية) .ككذلؾ تنظيـ االجتماعات عف
بعد ،تككف عمى شكؿ محاضرة عبر االنترنيت مف أجؿ ارساؿ األفكار كتكزيع المعمكمات
الرسمية في لحظة معينة .كيؤدم ىذا النمط مف العمؿ إلى اتخاذ قرار جماعي كالتفاكض
مع األطراؼ المستفيدة مف الخدمة)). Baer Johnson,2014, 123-150
ج  -تكفير االطار القانكنية لمحككمة االلكتركنبة  :مف خالؿ سف القكانيف التي تؤكد ضركرة
تبني اإلدارات العمكمية لمحككمة االلكتركنية مف أجؿ تحسيف جكدة الخدمة العمكمية
كتحديد قانكف المعامالت االلكتركنية عف طريؽ تحديث القكانيف ،بحيث تتالءـ مع
استخداـ الكثائؽ كالمعامالت االلكتركنية كانشاء سياسات تدعـ انشاء الحككمة
االلكتركنية لتالفي التعقيدات عند الشركع في التنفيذ ( .حمداكم كسيمة ،ٕٜٓٔ ،
٘ٗٔ)ٔٗٚ-
كيرل الباحثاف انو يمكف تكفير متطمبات تطبيؽ الحككمة االلكتركنية بالجامعة مف خالؿ
المراحؿ االتية :
 مرحمة التعريؼ بالحككمة االلكتركنية الجامعية كىى اكؿ كاىـ مرحمة مف مراحؿ تطبيؽ
الحككمة االلكتركنية الجامعية كيتـ ذلؾ مف خالؿ االرتقاء بثقافة ككعى المكظفيف عف
الحككمة االلكتركنية في اإلدارات المختمفة بالجامعة ،كخمؽ محيط مالئـ لتطكير أنشطة
الكتركنية جديدة بالجامعة ،كاالعتماد عمى سياسة نشر معمكمات الكتركنية متناسقة
كمفيكمة مف طرؼ المستفيد ،كتنكيع كسائؿ نشرىا بالجامعة ،.كسيكلة تكافر معمكمات
الكتركنية عف الجامعة ككضحيا كاتاحتيا لمجميع
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 مرحمة كضع تشريعات الحككمة االلكتركنية كالتنفيذ كفييا تسعى الجامعة الى تشريع
مجمكعة مف السياسيات لمحككمة االلكتركنية ،كتكفير ميثاؽ اخالقي مع فرض حد ادني
مف المعايير االخالقية في التعامالت االلكتركنية ،كسف القكانيف التي تؤكد ضركرة تبني
اإلدارات العمكمية لمحككمة االلكتركنية كالتركيز عمى ترابط نظـ الخدمات االلكتركنية
بالجامعة
 مرحمة البنية االساسية كتنفيذ لمحككمة االلكتركنية كيتـ ذلؾ مف خالؿ اعداد المكارد
البشرية كالقيادة اإلدارية لمحككمة مف خالؿ تنظيـ دكرات عف التعميـ المستمر كفقا
لألساليب الحديثة ،ك تحقيؽ العمؿ الجماعي اإللكتركني بالجامعة ،كالشراكة االلكتركنية
مع قطاعات اإلنتاج كالخدمات كفييا تسعى الجامعة سيادة عالقة المشاركة بيف القادة
كالمستفيديف في كافة المستكيات بالجامعة  ،كاتاحة نظاـ تقكيـ حقيقي يقيس ميارات حؿ
المشكالت بالجامعة الكتركنيا  ،كجكد قنكات الكتركنية مشتركة بيف القادة كالمستفيديف
لمناطؽ التماس بيف األطراؼ  ،كالتسكيؽ المجتمعي اإللكتركني لمنظكمة التعميـ مف خالؿ
ادكات الثكرة الصناعية الرابعة  ،كاعداد المكارد المادية كالمالية كالبيئة التنظيمية لمحككمة
االلكتركنية  ،كفييا كفييا تسعى الجامعة الى تجييز المكارد المادية كالمالية كالبيئة
التنظيمية لمحككمة االلكتركنية مف خالؿ تكفير البنية التحتية في بيئات التعمـ الذكية
مف حيث ك تطكير االجيزة التكنكلكجية ك انترنت االشياء الشبكات بالمؤسسات التعميمية
 مرحمة المتابعة كالتطكير كيتـ ذلؾ مف خالؿ تحديد الرقابة في الحككمة االلكتركنية كمدل
كفاء الييكؿ التنظيمي بالجامعة باحتياجات المستفيديف ،كمدل تكافر البيانات الالزمة
لمتخطيط الفعاؿ بالجامعة الكتركنيا .

َ - 6ساحٌ تطبٝل احلٛنُ ١االيهرت ١ْٝٚفَ ٢ؤسشات ايتعً ِٝاجلاَع:٢
تمر مراحؿ تطبيؽ الحككمة االلكتركنية بأربعة مراحؿ كما كضعيا نمكذج( Layne
 )and woo lee , 2001, P122, 136كاالتي:



المرحمة األ كلى :تمثؿ ىذه المرحمة الجيكد األ كلية لممؤسسات التعميمية لمظيكر عمى
االنترنت لمتعريؼ بالنشاطات كطرؽ العمؿ كأنكاع الخدمات التي تقدميا لمطمبة كالمكظفيف
كاألساتذة كالمجتمع كمختمؼ المؤسسات المتعاكنة مع قطاع التعميـ.
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المرحمة الثانية :تسعى الكحدات االدارية في ىذه المرحمة إلى إحالة قسـ مف أعماليا الى
الطمبة كاألساتذة كالمكظفيف كؿ حسب عممو عبر السماح ليـ بالتعامؿ مع قكاعد بيانات
الجامعة كادخاؿ المعمكمات المطمكبة عبر مكقع خاص بالجامعة ،كبذلؾ يككف ىؤالء
األطراؼ مشاركيف في انجاز الخدمة ،كىذا ما يساعد المؤسسة الجامعية عمى تقميص كمؼ
اإل نجاز.



المرحمة الثالثة كالرابعة :التكامؿ العمكدم كاألفقي :في ىذيف المرحمتيف يجرم التركيز عمى
إزالة التضارب في مصادر المعمكمات التي تحصؿ عمييا المؤسسات التعميمية التابعة
لمقطاع الحككمي لذا يجرم تكثيؽ المعمكمات التي تحتاجيا في مصدر كاحد ( .سمماف
عبكد زبار)ٚٔٙ ،ٕٓٔ٘ ،
ككىناؾ مف الباحثيف مف يرل انو لكى تطبؽ الحككمة االلكتركنية لمجامعات البد اف المركر

بالمراحؿ االتية:



مرحمة التعريؼ بالحككمة االلكتركنية الجامعية :كىى اكؿ كاىـ مرحمة مف م ارحؿ تطبيؽ
الحككمة االلكتركنية الجامعية حيث يتـ التفرقة بيف الحككمة االلكتركنية كثقافة ،ككأسمكب
ادارل يتـ االلتزاـ بو ،كيتـ تكضيح الحككمة االلكتركنية كمنيجيا كاىميتيا كادكاتيا
ككسائميا.



مرحمة البنية االساسية لمحككمة االلكتركنية :لقد تحتاج الحككمة االلكتركنية في الجامعات
الى بنية اساسية قكية ،قادرة عمى التفاعؿ مع المستجدات كالمتغيرات المحيطة بيا( .مناؿ
بنت عبد العزيز)ٕٓٔٗ،ٕٕٔ،



مرحمة كضع برنامج معيارم لمحككمة االلكتركنية كتحديد تكقيتاتو القياسية :يحتاج تطبيؽ
الحككمة االلكتركنية الى برنامج زمنى ،محدد االعماؿ كالميمات كالكاجبات ،كمف خالؿ
االلتزاـ تتحقؽ جميع االىداؼ المتكقعة كالمنشكدة.



مرحمة تنفيذ الحككمة االلكتركنية :كفى ىذه المرحمة تبدا االختبارات الحقيقية ،كقياس
مدل رغبة كاستعداد كافة االطراؼ الى تطبيؽ الحككمة االلكتركنية(.يعقكب عادؿ
)ٕٕٓٔ،ٕٔٔ،
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مرحمة المتابعة كالتطكير فى ىذه المرحمة يتـ التأكد مف حسف التنفيذ مف خالؿ الرقابة
كالمراجعات الداخمية كالخارجية كالتدقيؽ فى الية التنفيذ االجراءات كالعمميات االدارية (ريما
سميالتى )ٖٕٖ ،ٕٓٔٚ،
كيتضح مما سبؽ لنجاح مراحؿ الحككمة االلكتركنية البد مف تكافر استخداـ نظـ

المعمكمات اإللكتركنية لتسييؿ عممية المشاركة كالتحاكر إلعداد السياسات كتحديد األكلكيات
كالتكجيات االستراتيجية  ،كتحقيؽ شفافية األداء  ،كالعدالة في تقديـ ذات الخدمة بذات الدقة
كالجكدة كفي تكقيت مكحد ،إلى جانب المساكاة في المعاممة كالتقدير كاالحتراـ ،كالتخمص مف
صكر البيركقراطية السمبية كسكء اإلدارة ،كترقية الحكار كالتشاكر بيدؼ تعزيز الديمقراطية
االلكتركنية التساىمية كاشراؾ المكاطنيف في تسيير المشاريع التنمكية ،كتسييؿ االتصاؿ بيف
الدائرة كمختمؼ الجيات المتعامؿ معيا

 - 7االسرتاتٝجٝات ايسٝ٥ش ١ٝيتطبٝل احلٛنُ ١االيهرت ١ْٝٚيف َؤسشات ايتعً ِٝاجلاَع:٢
تمثمت االسترتيجيات الرئيسية التى ينبغى اف تقكـ بيا الجامعات لنطبيؽ الحككمة
االلكتركنية فييا مؤسسات التعميـ العالي فيما يمي( :الياس شاىد)ٕٔٗ ،ٕٓٔٙ ،



إعادة ىيكمة كتحديث األعماؿ :بمعنى إعادة ىيكمة الجامعات ،إدارة عامة جديدة ،استغالؿ
حديث لمتقنية ،كبذلؾ فال بد مف إعادة النظر في اليياكؿ اإلدارية كشبكات االتصاؿ كنقؿ
المعمكمات في الداخؿ كالخارج.



إيجاد طرؽ جديدة لألعماؿ :أم إيجاد شراكات مع قطاعات حككمية أك خاصة ،البحث عف
كسائؿ لمتمكيؿ الخارجي كعدـ االعتماد كميا عمى التمكيؿ مف الحككمة.



تقديـ خدمات أفضؿ ألطراؼ العمؿ :تقديـ خدمات عمى مدار اليكـ مف كؿ مكاف ،كعميو
فإنو عند كضع مشاريع مممكسة كثابتة كأصيمة في الحككمة االلكتركنية ،فال بد مف النظر
إلييا مف خالؿ اآلتي:

أ.

حككمة الكتركنية في النطاؽ الكاسع  :كىي التشكيمة الكاممة لمجامعة كاحتكاء المشاريع
اإلدارية االلكتركنية مثؿ اإلدارات االلكتركنية ،التعميـ االلكتركني.

ب .حككمة الكتركنية في النطاؽ الضيؽ :تطبيؽ العمميات اإلدارية المحمية ضمف مجاؿ
اإلدارة االلكتركنية في القطاع الكاحد.
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ج .كجكد أبعاد استراتيجية :التحكؿ نحك مؤسسة الكتركنية فعالة ككفأه كناجحة تتطمب
كجكد رؤية دقيقة كرسالة كاضحة المعالـ كأىداؼ تسعى لتحقيقيا كأكلكيات دقيقة في
ضكء معايير كمكاصفات كاضحة المعالـ ،تتماشى كتتطابؽ مع التطكرات التكنكلكجية
الحديثة.
د.

تحميؿ الكضع الحالي لمحككمة االلكتركنية :تكمف أىمية تحميؿ الكضع الراىف لمحككمة
االلكتركنية ،في ككنو يشكؿ نظرة شاممة يمكف عمى أساسيا تحديد حجـ الفجكة بينيا
كبيف الرؤيا المستيدفة ،ككذلؾ يسيـ ىذا التحميؿ في اقتراح المبادرات الضركرية لسد
ىذه الفجكة.
كيتضح مما سبؽ بعض الخصائص الرئيسية الستراتيجية الحككمة االلكتركنية

اىميا :استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاؿ لدعـ العمميات الجامعية االلكتركنية ،
كتقميص الفجكة الرقمية بتكييؼ الكسائؿ التكنكلكجية كجعميا في متناكؿ أم فرد ،كالنظر في
األحكاـ القانكنية المطبقة ،خاصة المتعمقة بالمصادقة عمى المعمكمات ،كالتخفيؼ مف األعباء
اإلدارية كالتنظيمية بالجامعة  ،كنشر النتائج األكلية لمشركع الحككمة االلكتركنية عبر
الكسائؿ التكنكلكجية  ،كتقييـ الخدمات كاإلجراءات االدارية الجامعية بصفة مستمرة ،كتحديد
المخاطر كاتخاذ االجراءات الكقائية ،كينبغي أف تحتكم استراتيجية الحككمة االلكتركنية عمى
نظاـ إلدارة جكدة الخدمات مف أجؿ زيادة درجة رضا المستفيديف كتقميؿ األخطاء.

 - 8ايتخدٜات ا ٚايصعٛبات ايت ٢تٛاج٘ تطبٝل احلٛنُ ١االيهرت ١ْٝٚباجلاَع: ١
كبالرغـ مف المزايا لتطبيؽ الحككمة االلكتركنية فى الجامعة ،اال انو قد يكاجو تبني
الحككمة االلكتركنية بعض المعكقات اىميا :قمة المشاركة مف طرؼ المكاطنيف كالذم يستدؿ
بو مف قمة االطالع عمى مكاقع الييئات العمكمية ،كغياب اطار قانكني خاص بالحككمة
االلكتركنية ،كالتكاليؼ المرتفعة لمبنية التحتية ،كضعؼ الرأسماؿ البشرم مف حيث الخبرة في
مجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاؿ ، .كقمة تكافر المعمكمات كاتاحتيا (Available at
)http://www.asjp.cerist.dz/ ,on 1-7- 2018
اف الحككمة االلكتركنية بمفيكميا التقني لـ ترل النكر الى االف فى الكثير مف جامعات
تمؾ الدكؿ  ،كىك ما يرجع السباب كتحديات عديدة تكاجو ذلؾ منيا ما يتعمؽ ضعؼ البنية
التحتية لتطبيقات تكنكلكجيا المعمكمات عمى المستكل المحمي ،كافتقار المجتمع الى ثقافة
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معمكماتية تمكنو مف االفادة مف تمؾ التطبيقات ، .كعدـ كجكد ادارة الكتركنية فاعمة  ،تتكافر
ليا

برامج ارشفة الكتركنية

متكاممة التى تعتبر بمثابة البكابة الرئيسية لنجاح تطبيؽ

الحككمة االلكتركنية فى جامعات العربية  ،كيمكف استعراض ابرز التحديات التى تكاجو تطبيؽ
كتفعيؿ الحككمة االلكتركنية فيما يمى كما حددىا( جماؿ الدىشاف . )ٗٓ-ٖٚ ،ٕٕٓٓ ،
 تحديات تتعمؽ بالبنية التحتية كالتكنكلكجية :كتتمثؿ فى ضعؼ تمؾ البنية بالجامعات،
كبطء استكماليا بكثير مف الكميات ،ك فى ضعؼ شبكات االتصاالت داخؿ األقساـ
كالكميات المختمفة ،كبيف بعضيا البعض ،ضعؼ االعتمادات المالية المخصصة لعممية
التحكؿ إلى نظـ التقانة ،ضعؼ البنية التحتية لممكتبات الرقمية الجامعية ،فى ظؿ
التكاليؼ المرتفعة لمبنية التحتية ،ضعؼ مصادر التمكيؿ البديمة؛ مما يؤثر عمي كفاءة
استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت في الجامعات.
فضعؼ التمكيؿ يعد مف التحديات الرئيسية التى تكاجو العديد مف الحككمات العربية الف
نجاح ممؼ الحككمة اإللكتركنية يتطمب تمكيالن كبي ارن كمستم ارن ؛ كىك ما ال تقدر عميو بعض
الحككمات العربية فى الدكؿ التى تعاني أكضاع اقتصادية غير مستقرة أك تعاني مف الديكف،
حتي يتـ التغمب عمي ىذا المعكؽ  ،يجب أف تغير ىذه حككمات تمؾ الدكؿ مف سياسة
تمكيميا لبرنامج  /مشركعات الحككمة اإللكتركنية مف التمكيؿ الحككمي إلي الشراكة مع
المستخدـ(مستقبؿ الخدمات الحككمية سكاء كاف شخص طبيعي أك اعتبارم) ؛ كىذة
السياسة تحمؿ المستخدـ تكمفة تنفيذ كتشغيؿ الخدمة الحككمية كبديؿ عف التكمفة التى
يتحمميا المستخدـ فى االنتقاؿ مف كالي الجامعة /المصمحة الحككمية باإلضافة إلي تكمفة
عمكالت المكظؼ الحككمي لتأدية الخدمة كغيرىا مف تكاليؼ يتحمميا المستخدـ طبقان لمنظاـ

الكرقي ،كىك ما يتطمب ضركرة تييئة البنية التحتية لمجامعة بما في ذلؾ اجيزه االتصاؿ
كالمعمكمات كتدريب االدارييف لمعمؿ عمى التقنيات الحديثة كذلؾ بتخصيص جزء مف المكازنة

لدعـ التأىيؿ الميني في مجاؿ التقنيات كالمعمكمات كاالتصاالت كتطبيقات االدارة االلكتركنية
في مؤسسات التعميـ الجامعى .
 تحديات تنظيمية ،كتتعمؽ تمؾ التحديات فى القصكر الكاضح قصكر في فيـ كادراؾ
مفيكـ الحككمة اإلليكتركنية مف قبؿ بعض ادارات الجامعة ،تدني كفاءة الجياز اإلدارم

- ٕٔٗٚ -

تصور مقترح لمتطلبات تطبيق الحوكمة االلكترونية ................................................................

بيا ،جمكد الييا كؿ التنظيمية بما ال يشجع عمي التطكير كالتجديد كالصيانة المستمرة
لألجيزة المتكفرة كلمعامؿ التكنكلكجياكتحديث البيانات كانسيابيا
 تحديات قانكنية كتشريعية (البنية القانكنية لمحككمة االلكتركنية)

،

كتتمثؿ

تمؾ

التحديات فى غياب اطار قانكني خاص بالحككمة االلكتركنية ،.فقد اشارات دراسات
عديدة الى إف تنفيذ ال برنامج لمحككمة اإللكتركنية يحتاج إلي أساس قانكني مؤثر
كنافذ  ،كلقد فشمت بعض الحككمات العربية فى ممؼ الحككمة اإللكتركنية بسبب
تجاىميا لمبنية القانكنية الالزمة كاقرار تشريعات تساىـ فى إنفاذ الخدمات اإللكتركنية ؛
كىناؾ عدة تشريعات الزمة نذكر منيا قانكف المعامالت اإللكتركنية  ،قانكف حماية
الخصكصية كالبيانات الشخصية باالضافة لقانكف مكافحة الجرائـ المعمكماتية (.احمد
البسيكنى  ، )ٕ ،ٕٜٓٔ ،كيكصى فى ىذا االطار بضركرة اصدار تمؾ التشريعات
كغيرىا  ،ككذلؾ اعتماد مفيكـ الحككمة االليكتركمية كمتطمب عمى انشاء كاعتماد ال
كمية اك جامعة جديدة حككمية اك اىمية ككذلؾ معاىد التككيف الميني كالتقني  ،ىذا
التحدل يتطمب ضركرة إعاد النظر في القكانيف كالتشريعات المكجكدة كتعديميا ،بما
يتالءـ مع متطمبات التغيير ،كبما يحقؽ المركنة كالمشاركة كالالمركزية فى اتخاذ
الق اررات ،كيفعؿ المساءلة كالمحاسبية لمجميع .
 تحديات ثقافية كتتمثؿ فى تخكؼ بعض العامميف كاإلدارييف بالجامعات المصرية مف كؿ
جديد ،متمثال فى تغيير النظـ اإلدارية التقميدية الى نظاـ اإلدارة االلكتركنية ،ضعؼ
الكعي الثقافي بتكنكلكجيا المعمكمات عمى المستكل االجتماعي كالتنظيمي ،سيادة الثقافة
الكرقية في التعامالت االدارية في الجامعات ،يكجد قصكر في فيـ كادراؾ مفيكـ
الحككمة الميكتركنية مف قبؿ ادارات الجامعة.


تحديات مجتمعية :إف تحكيؿ نظاـ العمؿ بالحككمة مف النظاـ الكرقي إلي النظاـ
اإللكتركني فى ال دكلة يتطمب أف يككف ىدؼ قكمي كيحظي بمكافقة كدعـ أجيزة األمف
القكمي كعمي رأسيا القيادة السياسية لمدكلة .بعض الدكؿ العربية كانت لدييا أىداؼ
قكمية ذات أكلكية أعمي تتعمؽ باألمف أك مكافحة االرىاب أك تحقيؽ طفرة إقتصادية
كتحسيف مستكل دخؿ الفرد كاألسرة لذلؾ فشمت فى تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية.
كيتضح مما سبؽ اف االمر يتطمب ضركرة مراجعة تمؾ التحديات ،الف تكفير خدمات
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جامعية مؤتمتو ذكية مف شأنو تعزيز البنية الرقمية لمجامعة كتسييؿ اإلجراءات الجامعية
كتفعيؿ برامج اإلصالح اإلدارم بالجامعة  ،كفى ىذا االطار يمكف لجامعاتنا اف تستفيد مف
خبرات الدكؿ االخرل خاصة بعض الجامعات فى دكؿ الخميج

التى حققت طفرة فى ىذا

المجاؿ.

 - 9اجلٗٛد املبرٚي ١حن ٛايتخ ٍٛيًخٛنُ ١االيهرت ١ْٝٚباجلاَعات املصس.١ٜ
ىناؾ اىتماـ عمي عدة مستكيات بتكظيؼ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت في
التعميـ العالي عمي المستكم القكمي ،كيتجسد ىذا االىتماـ في المخطط العاـ لمنظكمة التعميـ
العالي في مصر( ٕ٘ٓٓ )ٕٕٓٔ-الذل أكد عمي أىمية استيعاب التطكرات التكنكلكجية،
كاتاحة كعدالة تكزيع فرص التعميـ العالي بكافة أنكاعو لتمبية الطمب المجتمعي في مناطؽ
الدكلة المختمفة( .كزارة التعميـ العالي)ٛ-ٚ ،ٕٓٓٙ ،
ككاف مف أىـ األىداؼ كالتكجيات االستراتيجية لتطكير التعميـ العالي ما يمي:
 تحديث اإلطار المؤسسي كالتنظيـ الييكمي العاـ ،ككضع تشريع جديد متكامؿ لمنظكمةالتعميـ العالي.
 تطكير تقنيات التعميـ ،كاستثمار تقنيات المعمكمات كاالتصاالت ،كابتكار أشكاؿ جديدة مفالتعميـ عف بعد.
 تطكير نظـ التعميـ كقكاعده بما يتيح فرص التطبيؽ الكاعي لمتعمـ المستمر كالتعمـ مدمالحياة.
 استثمار تقنيات المعمكمات كاالتصاالت في تطكير كتنكيع نظـ كأشكاؿ كبرامج التعميـ،كاتاحتيا لمراغبيف في التعميـ دكف قيكد المكاف أك الزماف( .كزارة التعميـ العالي -ٛ ،ٕٓٔٛ ،
ٓٔ)
كبالنظر إلي التكجيات السابقة التي استندت إلييا استراتيجية تطكير التعميـ العالي
في مصر كتحميميا ،نجد أنيا أكدت في مضامينيا عمي ضركرة استحداث أنماطان جديدة مف

التعميـ الجامعي مف خالؿ استثمار تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت كما تتيح مف مميزات

يمكف أف تسيـ في تكفير التعمـ مدم الحياة كالتعميـ المستمر لكافة فئات المجتمع كشرائحو
كتحقيؽ مطالبو دكف التقيد بظركؼ الكقت كالمكاف.كمف مشاريع التي اىتمت بالتكنكلكجيا :
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َٔ .شسٚع شبه ١اجلاَعات املصسEgyptian Universities Network (EUN)١ٜ
تـ تسجيؿ شبكة الجامعات المصرية عاـ ٜٜٔٔلتصبح ىي الجية الكحيدة المنكطة
بتسجيؿ جميع النطاقات المصرية ) (.egعمي شبكة االنترنت ،كنظ ارن لتزايد حجـ التشغيؿ

كاالستخداـ كاستجابة لممتطمبات المستمرة كالمتكقعة لمخدمات المختمفة فإف الشبكة قد عممت

خالؿ السنكات السابقة عمي رفع سرعة خطكط الربط تدريجيان
ٕ-ايبٓ ١ٝاألساس ١ٝيشبهات املعًَٛاتNetwork Infrastructure (IS).
كىك أحد المحاكر الرئيسية لمشركع تطكير نظـ كتكنكلكجيا المعمكمات ،كالذم تسعي مف
خالؿ شبكة الجامعات المصرية إلي تحقيؽ الربط الشبكي بيف جميع الجامعات ،كتكصيؿ
جميع أجيزة الحاسبات بشبكة الجامعة ،كزيادة سرعات االنترنت بالجامعات لتشغيؿ العديد مف
التطبيقات .
ْٖ-ظِ املعًَٛات اإلدازManagement Information System (MIS).١ٜ
نظ ارن ألىمية تقنية المعمكمات كعمكـ الحاسب كاإلدارة ،فقد اىتمت الجامعات المصرية

بتكظيؼ التكنكلكجيا الحديثة في العمميات اإلدارية كمكينة اإلدارات المختمفة بيا ،بما يساعد
تمؾ اإلدارات عمي القياـ ب أعماليا كتقميؿ المياـ الكرقية كالركتينية المتكررة ،كمف ثـ فقد بدأت
العديد مف الجامعات في تشغيؿ نظـ المعمكمات اإلدارية بيا كأحد المحاكر الرئيسية لمشركع
تطكير نظـ كتكنكلكجيا المعمكمات.
ٗ -ايتدزٜب عً ٞتهٓٛيٛجٝا املعًَٛاتICT-Training.
في إطار االىتماـ بقضية تكظيؼ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت لالرتقاء بالعممية
التعميمية كالبحثية كالخدمية ،كتطكير أداء كافة قطاعات الجامعات المصرية ،فقد تضمف
مشركع تطكير نظـ كتكنكلكجيا المعمكمات في التعميـ العالي محك ارن لتنمية كتدريب الككادر

البشرية مف أعض اء ىيئة التدريس كالييئة المعاكنة ،ككذلؾ العامميف بالجامعات المصرية
عمي استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كؿ في مجالو،
٘  -املهتبات ايسقُDigital Libraries.١ٝ
يعتبر اتحاد مكتبات الجامعات المصرية أكؿ تحالؼ يشمؿ المكتبات األكاديمية كالبحثية
لمجامعات المصرية ،حيث تـ إطالؽ أكؿ بكابة إلكتركنية لخدمة الجامعات المصرية كمجتمع
التعميـ الجامعي في مصر عاـ ٕ٘ٓٓ؛ لتصبح المدخؿ الرئيسي لمكصكؿ إلي المحتكل
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العممي كالخدمات المقدمة لمجامعات المصرية كمجتمع التعميـ العالي ( .كزارة التعميـ العالي،
كحدة إدارة المشركعات)ٕٓٔٔ ،

ٓٔ – تعسٜف ظاَع ١أسٛٝط ٚجاٖزٜتٗا يتطبٝل احلٛنُ ١االيهرت١ْٝٚ
كبعد عرض الجيكد المبذكلة نحك التحكؿ الرقمى كتطبيؽ الحككمة االلكتركنية
بالجامعات المصرية.يتـ عرض االطار الفكرم لجامعة اسيكط كمدل جاىزيتيا لتطبيؽ
متطمبات الحككمة االلكتركنية عمى النحك:

ا  -زؤٚ ١ٜزساي ١جاَع ١أسٛٝط ٚغاٜاتٗا ٚأٖدافٗا االسرتاتٝج:١ٝ
جامعة أسيكط ىي جامعة مصرية في مدينة أسيكط بصعيد مصر التي تقع عمى بعد
 ٖ٘ٚكيمكمتر جنكب مصر انتيى العمؿ بيا رسميا عاـ  1952تحت اسـ جامعة محمد
عمي ،إال انو بعد ثكرة ٕ٘ ٜٔتـ تغيير اسميا إلى جامعة اسيكط ،كىي بذلؾ
مصرية

رابع جامعة حككمية

مف

حيث

اإلنشاء

تاريخ

(بعد

جامعات القاىرة ،كاإلسكندرية ،كعيف شمس عمى الترتيب) ،كأكؿ جامعة تنشأ في صعيد
مصر.
كتمثمت رؤية كرسالة جامعة أسيكط ،فى تحقيؽ الريادة فى بناء مجتمع المعرفة كىى
جامعة حككمية تحشد طاقتيا كتكظفيا لتحقيؽ رؤيتيا مف خالؿ تقديـ تعميـ مكاكب لمتطمبات
الحاضر كالمستقبؿ  .كمنتج ألجياؿ متميزة مف الخريجيف قادرة عمى المنافسة فى أسكاؽ
العمؿ المحمية كالعالمية .كمؤىمة لمتفكؽ فى مجاالت البحث العممي كالتكنكلكجيا كفى كضع
كتنفيذ الب ارمج البحثية التي تنمى المعرفة كتسيـ فى تطكير المجتمع كذلؾ فى إطار مف القيـ
الجامعية.
كقد حددت جامعة اسيكط مجمكعة مف الغايات تمثمت فىخريج متميز قادر عمى االبتكار
كالمنافسة فى سكؽ العمؿ ،تطكير الدراسات العميا كالقدرة البحثية لمجامعة - ،تعميؽ الترابط
بيف الجامعة كالمجتمع ،كتكفير جياز إدارم فعاؿ ،مع ترسيخ القيـ كالتقاليد الجامعية ،كدعـ
كميات

كمعاىد

)11-7-2020

الجامعة
on

لمتأىؿ

لالعتماد.

at

(Available

http://www.aun.edu.eg/arabic/mission.php
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اَا األٖداف االسرتاتٝج ١ٝفتُجًت فُٝا ٢ًٜ
ايػا ١ٜاألٚىل :خريج متميز قادر عمى االبتكار كالمنافسة في سكؽ العمؿ  ،تتمثؿ
األىداؼ االستراتيجية لتحقيؽ ىذه الغاية :التحسيف المستمر لمقدرة التعميمية بالجامعة ،
كتطكير األنشطة الطالبية كالرعاية الصحية كاالجتماعية لمطالب ، .كتشجيع االبتكار لدل
الطالب.
ايػا ١ٜايجاْ :١ٝتطكير الدراسات العميا كالقدرة البحثية لمجامعة ،تتمثؿ األىداؼ
االستراتيجية لتحقيؽ ىذه الغاية :تطكير العممية التعميمية لمدراسات العميا بالجامعة ،كربط
البحث العممي باحتياجات المجتمع ػ ،كاالندماج مع المجتمع العممي العالمي ،كتشجيع االبتكار
العممي ،كتكفير المكارد كالتسييالت المادية ،كتطكير النظـ اإلدارية لقطاع الدراسات العميا
كالبحث العممي ،كضع خطة بحثية لمجامعة كالكميات.
الغاية الثالثة :تعميؽ الترابط بيف الجامعة كالمجتمع ،ك تتمثؿ األىداؼ االستراتيجية
لتحقيؽ ىذه الغاية كضع نظاـ معمكمات لقطاع خدمة المجتمع كتنمية البيئة ،كتفعيؿ دكر
المراكػز كالكحػدات ذات الطابع الخاص ، .كنشر الكعي بقضايا البيئة كالمجتمع ، .كالتعاكف
الدكلي لحؿ المشكالت البيئية ،كتكجيو البحث العممي لحؿ المشكالت البيئيػة ،كاد ارج إدارة
بالييكؿ التنظيمي لمجامعة تختص باألزمات كالطكارئ كالحماية المدنية مع التكصيؼ الكامؿ
ليا ،كمتابعة كرعاية الخريجيف ، .كتنمية المكارد المالية لقطاع خدمة المجتمع كتنمية البيئة.
ايػا ١ٜايسابع :١جياز إدارم فعاؿ .تتمثؿ األىداؼ االستراتيجية لتحقيؽ ىذه الغاية:
جذب أفضؿ الكفاءات اإلدارية  ،كرفع كفاءة الجياز اإلدارم  ،كالمحافظة عمى الكفاءات
اإلدارية  ،كالتطكير الشامؿ ألداء الجياز اإلدارم.
ايػا ١ٜاخلاَش : ١ترسيخ القيـ كالتقاليد الجامعية .تمثؿ األىداؼ االستراتيجية
لتحقيؽ ىذه الغاية :رفع مستكل الػكالء لمجػامعػػة ،كحماية الحػػريػة األكػاديميػة ،كااللتزاـ
بأخالقيات األمػػانة العمميػػػة ،كالعمػػؿ بركح الفػػريػػػػؽ ، .كتشجيع ممارسة النقػد كاحتراـ الرأم
األخر ،كتغميب المصػػػمحة العامػػػة.
ايػا ١ٜايشادس : ١دعـ كميات كمعاىد الجامعة لمتأىؿ لالعتماد .تتمثؿ األىداؼ
االستراتيجية لتحقيؽ ىذه الغاية نشر الكعي بضركرة الحصكؿ عمى االعتماد  ،كتكفير الدعـ
المالي لمتطمبات التأىؿ لالعتماد  ،كتطكير مركز ضماف الجكدة كاالعتماد بالجامعة كتطكير
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كحدات

ضماف

الجكدة

بالكميات

كالمعاىد.

at

(Available

)http://www.aun.edu.eg/arabic/mission.php on 11-7-2020
بٚ -حد ٠املشسٚعات ظاَع ١اسٛٝط كىى تعد مركز إشعاع لإلدارة كالتطكير في جامعة عريقة
متميزة  ،مف خالؿ اسياميا في

التطكير المستمر لعمميات التعميـ كالتعمـ كالبحث

العممي ككذلؾ خدمة المجتمع كتنمية البيئة بالجامعة مف خالؿ مشركعات التطكير
االكاديمي كاالدارم الممكلة مف مختمؼ جيات التمكيؿ المحمية كالخارجية كضماف
الجكدة لمختمؼ كميات كمعاىد ك إدارات الجامعة مما مف شأنو تميز الجامعة محميا
كاقميما في مختمؼ العمكـ كالتكنكلكجيا

)(Available at http://www.aun.edu.eg/pmu on 11-7-2020
ٚضُت ٚحد ٠اداز ٠املشسٚعات شسانَ ١ع جٗات اجٓبَٗٓ ١ٝا:
 مشاريع  HEEPكتتضمف:مشركع النشر اإللكتركني بجامعة أسيكط ،كمشركع تعميـ العمكـالبيئية ,مركز المكارد العممية كالكسائط المتعددة ،كمشركع تدريب الفنييف كصيانة االجيزة .
 مشاريع  FLDPكتتضمف :مشركع تنمية قدرات اعضاء ىيئة التدريس كالقيادات مشاريع  ICTPكتتضمف مشركع المستكدع الرقمي لمرسائؿ الجامعية المصرية  ،كمشركعالبكابة االلكتركنية بجامعة اسيكط ،كفريؽ تسكيؽ مشركعات  ، ICTPكمركز التعميـ
اإللكتركني بجامعة اسيكط كمشركع تطكير البنية التحتية لشبكة معمكمات جامعة اسيكط ،
كمشركع التدريب عمى تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت( ، )ICTPكمركز نظـ المعمكمات
االدارية ( ، )MISكمشركع استكماؿ إنشاء الفيرس المكحد لممكتبات الجامعية .

ج  -املسانز ٚايٛحدات اخلدَ ١ٝايتهٓٛيٛج ١ٝظاَعٚ : ١تشٌُ
مركز المعمكمات كالتكثيؽ كدعـ اتخاذ القرار بغرض  :التميز فى إتاحة المعمكمة الجيدة
الكاممة بأحدث األساليب العممية كباستخداـ أحدث تكنكلكجيا العصر  ،.مف خالؿ العمؿ عمى
تجميع البيانات كالمعمكمات التي تخدـ الجامعة سػكاء مف داخميا أك مف خارجيا كمف مياـ
المركز  ،تسجيؿ كتحميؿ كتنظيـ كفيرسة ىذه البيانات كالمعمكمات كتحديثيا أكال بأكؿ
لتقديميا لمتخذ القرار لمعاكنتو فى اتخاذ الق اررات الرشيدة فى الكقت المناسب  ،حفظ كتكثيؽ
كاسترجاع الكثائؽ اإلدارية بالطرؽ العممية الحديثة ،إمداد الجامعة بكؿ ما تحتاجو مف بيانات
كمؤشرات إحصائية ،إصدار النشرات الدكرية التي تتضمف تعريفان بالكثائؽ المكجكدة فى
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المركز  ،مستخمصات لإلحصائيات التي يقكـ بإعدادىا المركز ،دكريات لمق اررات كالقكانيف
كالتشريعات التي تيـ الجامعة ،الكتب التي تتضمف تكثيقان مفيرسان لق اررات مجمس الجامعة،

كاصدار طبعات إلكتركنية عمى مكقع المركز عمى شبكة اإلنترنت مف اإلحصائيات التي
يصدرىا المركز كالق اررات المفيرسة بحيث نضع المعمكمة عند إطراؼ أصابع صانع القرار عمى
مستكل الجامعة أك الكزارة أك أكلياء األمكر أك المجتمع المحيط ، ،دعـ صناعة القرار فى
مجتمع الجامعة  ،تحقيؽ الجكدة الشاممة فى تكفير كتداكؿ المعمكمات مف حيث جكدتيا
كسرعتيا كطريقة تخزينيا  ،كميكنة نظـ المعمكمات فى مركز المعمكمات  ،كرفع كفاءة
العامميف بالمركز بتدريبيـ عمى استخداـ الحاسبات كالبرامج المميكنة لتداكؿ المعمكمات ،
(Available at http://www.aun.edu.eg/iddsc/goals.php on 11-7)2020
اما مركز شبكة المعمكمات فتتمثؿ ميمتو في تنمية الكعي المعمكماتي ألعضاء ىيئة
التدريس كالمكظفيف كالطالب ككذلؾ أفراد المجتمع المحاطيف كتشجيعيـ عمى استخداـ
الخدمات الحديثة التي تقدميا الشبكات  ،كالتي تساىـ في تطكير نظاـ التعميـ العالي ك
التفكير في مستكل الخريجيف .ييدؼ المركز إلى تقديـ خدمات المعمكمات لمجامعة كالمجتمع
المحيط بيا  ،سكاء في مجاؿ برامج التصميـ أك التدريب في مختمؼ مجاالت أجيزة الكمبيكتر
كالشبكات ،كتقديـ خدمات االتصاؿ مف خالؿ الشبكة العالمية كالربط بيف مختمؼ كحدات
ككميات الجامعة مف خالؿ شبكة معمكمات قكية تكفر الفرص لجميع أعضاء ىيئة التدريس
كمعاكنييـ كمكظفييـ كطالبيـ لالستفادة مف خدمات الشبكة  ،باإلضافة إلى مركز AUN
يساىـ في تطكير العممية التعميمية كالعمؿ اإلدارم لمجامعة  ،كما يسعى مركز  AUNلتعظيـ
دكر الجامعة في مجاؿ خدمة المجتمع كتنمية البيئة .

( Available at

http://www.aun.edu.eg/aun/aun1 on 11-7-2020).
اما البكابة االلكتركنية لجامعة اسيكط فيى كاجية الجامعة لمعالـ الخارج حيث تقكـ بتعريؼ
الزائريف بالجامعة كاألنشطة الجامعية كأخبار الجامعة باإلضافة إلى العديد مف الخدمات التي يتـ
تقديميا مف خالليا .كيقكـ بتطكير البكابة يكميان فريؽ عمؿ مف مركز شبكة المعمكمات كيعاكنو

عدد مف المندكبيف بكميات الجامعة المختمفة باإلضافة إلى عدد مف العامميف بكحدات تكنكلكجيا

المعمكمات بالكميات .كتتيح البكابة البحث عف أم عضك ىيئة تدريس لالطالع عمى سيرتو
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الذاتية .كما يمكف لكؿ عضك ىيئة تدريس إضافة كتعديؿ البيانات الخاصة بو مثؿ الدرجات
العممية ،التدرج الكظيفي  ،بيانات االتصاؿ ،أك تحميؿ ممؼ مفصؿ لمسيرة الذاتية الخاصة بو
كذلؾ باستخداـ كممة المركر الخاصة بو كالتي تـ تكزيعيا عف طريؽ مندكبي الكميات كيمكف
لعضك ىيئة تدريس أف يقكـ بتنفيذ ذلؾ بنفسو أك باالستعانة بمندكبي الكميات ككحدات
المعمكمات

تكنكلكجيا

االتصاؿ

أك

بمركز

شبكة

المعمكمات

) Available athttp://www.aun.edu.eg/Conferences.php
اما مكقع المق اررات الدراسية  ،فيك يمكف لكؿ عضك ىيئة تدريس فتح مكقع خاص لكؿ مقرر
يقكـ بتدريسو حيث يمكنو مف خالؿ ىذا المكقع التكاصؿ مع طالبو فيما يخص ىذا المقرر
سكاء برفع المادة العممية ،المراجع ،التماريف كالمسائؿ ،الشرائح كالصكر ،حمكؿ المسائؿ
كاالمتحانات كغيرىا كما يمكنو إضافة أم تنبييات لمطالب مثؿ مكاعيد االختبارات أك
المحاضرات

كالتماريف

أك

درجات

االختبارات

كغيرىا.

كيقكـ عضك ىيئة التدريس بإنشاء مكاقع المقررات كرفع الممفات عمييا بنفسو باستخداـ كممة
المركر الخاصة بو كالتي تـ تكزيعيا عف طريؽ مندكبي الكميات كما يمكنو االستعانة بمندكبي
الكميات ككحدات تكنكلكجيا المعمكمات
(( Available athttp://www.aun.edu.eg/faculty_courses.php
كما يتيح مكقع الجامعة االطالع عمى ممخصات أكثر مف ٖٔ ألؼ بحث كخمسة
آالؼ رسالة عممية مفيرسيف حسب اسـ الباحث أك حسب األقساـ العممية ،كيمكف لكؿ عضك
ىيئة تدريس إضافة بيانات األبحاث كالرسائؿ العممية الخاصة بو بنفسو باستخداـ كممة
المركر الخاصة بو كالتي تـ تكزيعيا عف طريؽ مندكبي الكميات أك باالستعانة بمندكبي
الكميات ككحدات تكنكلكجيا المعمكمات ،كما يتـ مف خاللو يتـ نشر جميع نتائج االمتحانات
بكؿ كميات الجامعة فكر اعتمادىا ،اضافة الى الدكريات التي تصدرىا الجامعة كالكميات
المختمفة.
()Available at http://www.aun.edu.eg/academict.php
كما ي قكـ مكقع البكابة اإللكتركنية لجامعة أسيكط بتقديـ عدد كبير مف الخدمات
(أكثر مف ٓ ٜخدمة) لمسادة أعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ كالعامميف بالجامعة كالطالب،
مثؿ نشر البرامج الدراسية لجميع األقساـ بالجامعة ،الجداكؿ الدراسية كجداكؿ االمتحانات،
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النماذج كاالستمارات مثؿ نمكذج تسجيؿ بحث ،نماذج التكميؼ بمأمكريات ،نماذج اإلجازات
كتصاريح الغياب ،استمارات مسكغات التعييف ،استمارات التقدـ لمدراسات العميا كالبعثات،
استما ارت االشتراؾ فى األنشطة الطالبية ،إعالنات الكظائؼ ،كغيرىا الكثير مف النماذج
كاالستمارات.
كما يعرض المكقع العديد مف الركابط اليامة كالخدمات التي تقدميا بعض الجيات
الخارجية مثؿ ركابط الجامعات المصرية ،رابط المكتبة الرقمية ،خدمات مركر الجامعة بما فى
ذلؾ مف نشر االستمارات الالزمة ،خدمات دار الضيافة ،مراكز تعميـ المغات ،الدكرات كالبرامج
التدريبية ،كغيرىا.

http://www.aun.edu.eg/projects/portal/Services.html

)Available at

املبخح ايجاْ :٢ايجٛز ٠ايصٓاع ١ٝايسابعٚ ١إْعهاساتٗا عً ٢ايتعً ِٝاجلاَع٢
أٚال ْ :شأ ٙايجٛز ٠ايصٓاع ١ٝايسابع:١
بدأت الثكرة الصناعية األ كلي في أكاخر القرف الثامف عشر حتي منتصؼ القرف التاسع
عشر ككانت تضـ الصناعات المنزلية البسيطة كبعض المصانع التجارية ،ككاف ىناؾ تغييرات
تكنكلكجية طفيفة مثؿ اختراع اآلالت ك التي مكنت مف تسريع تصنيع المنتجات كزيادة
كفاءتيا  ،كما ايضان تـ استخداـ الطاقة البخارية في تشغيؿ اآلالت الجدية ،ثـ بدأت المرحمة

الثانية فيما يعرؼ بالثكرة الصناعية الثانية" في منتصؼ القرف التاسع عشر  ،كصفت بانيا
مرحمة االستفادة الكاممة مف الطاقة البخارية في العمميات الصناعية كبناء السكؾ الحديدية،

مما دعـ انتاج الفكالذ  ،كادم الطمب المتزايد عمي مصادر الطاقة الي التحكؿ التدريجي مف
االعتماد عمي الطاقة البخارية التقميدية الي المصانع القائمة عمي النفط كاالنشطة الصناعية
المعتمدة عمي الكيرباء ،كشيد ىذا العصر ايضان تطكر االتصاالت االلكتركنية التي اعتمدت

في بدايتيا عمي االتصاؿ عف طريؽ التمغراؼ ثـ تكالت التطكرات كادت في نياية المطاؼ الي
اتساع نطاؽ تكنكلكجيا االتصاؿ في القرف العشريف ،كىذا التطكر في االتصاالت ك التطكر

الدكلي ك الصناعي ارتبط بقكة بالثكرة الصناعية الثالثة (ىيثكال الرم-ٖٔٔ، ٕٓٔٙ ،
ٕٕٔ).
كعرفت الثكرة الصناعية الثالثة باسـ الثكرة الرقمية مف خالؿ االلكتركنيات
كتكنكلكجيا المعمكمات كاالنتاج الدكلي كالعكلمة المتقدمة ،لقد غيرت طريقة تفاعؿ االفراد مع
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بعضيـ البعض  ،كطرؽ التجارة فيما بينيـ كاثرت عمي المجتمعات كالدكؿ حكؿ العالـ  ،كقد
بدأت الثكرة الصناعية الرابعة عندما ارتبطت باألنترنت كالتطكرات الصناعية كالتكنكلكجية
الفائقة كالتي تمثمت في اليكاتؼ الذكية ك شبكة االنترنت كالحكاسيب كالشخصية ،كعمي مدم
٘ٗ عاما مضت اختفت تدريجيان كثي ارن مف الكيانات كاالماكف التي كانت شائعة مثؿ ساحات

الطباعة ك الفيرسة المطبكعة ك اكشاؾ اليكاتؼ  ،ك ىكائي التمفاز الذم كاف يكضع فكؽ

اسطح المنازؿ( فاطمة زكريا محمد .)ٕٖٓ ،ٕٜٓٔ
بدأت الثكرة الصناعية الرابعة رسميا مع بداية االلفية الجديدة قد انطمقت مف منصة
االندماج الثكرم لمجمكعة ىائمة مف االكتشافات العبقرية في مختمؼ مجاالت العمكـ كالمعرفة
االنسانية ك السيما في مجالي التكنكلكجيا الرقمية اليائمة كالذكاء االصطناعي حيث" تندمج
التقانات الذكية عمي نحك تتالشي فيو الخطكط الفاصمة كالحدكد بيف ما ىك رقمي ك تكنكلكجي
ك فيزيائي ك بيكلكجي .كيعد "كالكس شكاب" رئيس المنتدل االقتصادم العالمي كمؤسسة اكؿ
مف استخداـ مفيكـ الثكرة الصناعية الرابعة بصكرة عممية كاكؿ مف أصمو في المنتديات
العالمية ككظفو في مراكز البحث العممية لقد طرح كالكس شكاب الثكرة الصناعية الرابعة
مكضكعان كعنكانا لممنتدل االقتصادم العالمي الذم عقد في دافكس في دكرتو السادسة
كاالربعيف عاـ  ( .ٕٓٔٙعبد العزيز الركيسى )ٖٔ٘-ٕٜٔ ،ٕٓٔٛ ،

ثاْٝا :املكصٛد بايجٛز ٠ايصٓاع ١ٝايسابع.١
تـ استخداـ ىذه الكممة ألكؿ مرة في منتدم دافكس االقتصادم الذم اقيـ في
سكيس ار في يناير  ،ٕٓٔٙمف قبؿ مؤسس كالرئيس التنفيذم لممنتدم االقتصادم العالمي "
كالكس شكاب ،كقد ضـ ىذا المتندم عديد مف قادة العالـ في المجاالت كافة مف عمكـ ك
تكنكلكجيا كماؿ كاعماؿ كصحة كتعميـ كحككمات كمؤسسات اعالمية كغيرىا مف التخصصات
 ،كاظير اف ىذه الثكرة ستستخدـ الركبكتات كالذكاء االصطناعي كالحكسبة السحابية
كالبيانات الضخمة كالبيانات المترابطة كالطباعة الثالثية االبعاد كالتكنكلكجيا ستككف قابمة
لالرتداء كىك ما يسمي حاليا بإنترنت االشياء كىذه سكؼ تغطي عمي مجاالت الحياة كافة
كعمكميا مثؿ الطب كالتعميـ كالتجارة ك الصناعة كما الي ذلؾ  ،اال انيا في الكقت نفسو
ستزيد مستكم البطالة بسبب االستخدامات المتزايدة لمركبكتات الذكية في المجاالت كافة ،
مما ييدد كثير مف الكظائؼ ك الميف التي يقكـ بيا البشر ،كىك ما يدعك الي القمؽ مف
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البطالة ك الفقر المصاحب لو ،كىك ما سيفرض كاقعان جديدان عمي المجتمعات اف تتعامؿ معو
ك تسيطر عميو) kalus ,2016, 45-48(.
كيتضح مما سبؽ

اف الثكرة الصناعية الرابعة تتميز بالقكة اليائمة لمتكنكلكجيا

الرقمية  ،التي اسقطت الحكاجز الصماء التي كانت تفصؿ بيف البشر كالبعد الجغرافي
كاختالؼ المغات كاالفتقار المزمف لممعمكمات كتحررت القدرات االبداعية الكامنة لإلنسانية،
كاصبحت ىذه القدرات الضخمة تحت تصرؼ كؿ البشر كباتكا قادريف عمي تحريرىا بممسات
اصابعيـ  ،ىذا باإلضافة الى ت ازيد البيانات الغير الممتمكة كالتي يسيؿ الكصكؿ الييا بحرية
عبر شبكة االنترنت ،كما اف البيانات مفتكحة المصدر عبر شبكة االنترنت في تزايد مستمر
كقد اعطي ذلؾ لإلنسانية فرصة جديدة لدراسة كمعالجة المشكالت طكيمة االمد كالقضايا التي
كانت سابقان كبيرة الحجـ اك تحتاج لفيـ كتحميؿ معقد ،كما تميزت الثكرة الصناعية الرابعة
بدمج التقنيات التي تطمس الخطكط الفاصمة بيف المجاالت المادية ك الرقمية ك البيكلكجية .

ثايجا :تداعٝات ايجٛز ٠ايصٓاع ١ٝايسابع:١
فسضت ايجٛز ٠ايصٓاع ١ٝايسابع ١تداعٝات يظٗٛزٖا اُٖٗا:

 - 1ضبط ايتهٓٛيٛجٝا:
اف التحدم الرئيس في الثكرة الصناعية الرابعة ىك كيفية ضبط التكنكلكجيا مف اجؿ
تغيير االساليب التربكية ك النظـ التصنيعية ك االنماط االستيالكية لصالح االنساف كالبيئة،
كمف ثـ فاف الثكرة الصناعية الرابعة تؤكد الحاجة الي تطبيؽ البعد االخالقي جنيان الي جنب

النمك االقتصادم ك التنمية المستدامة ( kalus,2016,391(.

- 0دق ١املٗازات
كسيتطمب ذلؾ ادارة لممكاىب ك امتالؾ ميارات دقيقة كاحتراؼ العمؿ التقني ،حيث اف
التقسيـ في الثكرة الصناعية الرابعة سيضـ فئتيف اك شريحتيف اجتماعيتيف :شريحة منخفضة
الميارات منخفضة االجر كاخرم عالية االجر مما يؤدم بدكره الي زيادة التكترات
االجتماعية()brown,2017,11

- 3اخلصٛص:١ٝ
عمي الرغـ مف ضركرة تشارؾ المعمكمات ألنيا جزء مف االتصاؿ الجيد ،اال اف
الخ صكصية باتت في خطر  ،فمشاركة الصكر كالممفات المختمفة تجعؿ المستخدـ يفقد
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السيطرة عمي حياتو الشخصية كيعرض بياناتو لالمتالؾ العاـ دكف استرجاع ،كبالمثؿ فاف
الثكرات التي تحدث في التقانة الحيكية ك الذكاء االصطناعي ،كالتي تعيد تعريؼ ما يعنيو اف
يككف االنساف عف طري ؽ دفع عتبات الحياة ،كالصحة  ،كاالدراؾ ،كالقدرات الحالية ،ستجبرنا
عمي اعادة تعريؼ حدكدنا االخالقية كاالدبية.

- 4دق ١ايعٌُ ٚسسعت٘:
سيككف العمؿ سريعان ك مريحان ك بدقة ال خطأ فييا تقريبان كال مجاؿ لألعماؿ التي يتـ

إنجازه بسرعة اك البيئات البيركقراطية العتيقة في الثكرة الصناعية الرابعة.

 - 5املًه:١ٝ
تفرض ىذه القضية نفسيا مف حيث امتالؾ البيانات كاذا تـ حجب بعض المكاقع ك
عمييا البيانات الخاصة ك الممفات  ،كيؼ يمكف استرجاعيا اك تداكليا اك المطالبة بالحقكؽ
فيو ،كاسئمة كثيرة تفرض نفسيا ك تؤكد ضركرة مكاكبة التشريعات ك السياسات لمثكرة
الصناعية الرابعة

 - 6امناط االستٗالى:
فرضت الثكرة الصناعية الرابعة انماط جديدة مف االستيالؾ تتضمف راحة العميؿ ك
تأدية الخدمة لو بسيكلة ك يسر ك عمي اكمؿ كجو دكف تدخؿ ))kalus,2016
رابعا :متطمبات الثكرة الصناعية الرابعة

تٛجد دلُٛع َٔ ١املتطًبات أُٖٗا:



تشريعات قانكنية :حتي يمكف اف تتـ كتنفذ تقنيات الثكرة الصناعية الرابعة ك فؽ ضكابط
قانكنية ك بدكف انتياؾ لمقانكف م ارعاة الخصكصية الشخصية لمحكاسيب كانترنت االشياء
الثكرة الصناعية كترقي الحياة كتتطكر بعيدا عف المخاطر القانكنية.



تكفير ميثاؽ اخالقي :مف الضركرم ضركرة االلتزاـ بكضع ميثاؽ اخالقي لمستخدمي
تقنيات الثكرة الصناعية الرابعة مع فرض حد ادني مف المعايير االخالقية حتي يمتزـ بيا
المستخدمكف مف الطالب ك المعمميف.



اعادة النظر في برامج تككيف كاعداد الطالب بالجامعات مف حيث تعديؿ المكائح ك
تضمينيا مقررات تتالءـ مع مستجدات الثكرة الصناعية الرابعة .



تكفير البنية التحتية :في بيئات التعمـ الذكية مف حيث كتطكير االجيزة التكنكلكجية ك
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انترنت االشياء الشبكات بالمؤسسات التعميمية.



تكفير برامج التكعية :بطبيعة الثكرة الصناعية الرابعة كتقنياتيا ككيفية االستفادة منيا في
المجاؿ التعميمي



نشر ثقافة االىتماـ بالتطكير كاستشراؽ المستقبؿ :كذلؾ مف خالؿ عقد دكرات تدريبية
لمقائميف عمي شؤكف التعميـ ك تزكيدىـ بكؿ جديد ك التدريب عمي تكظيؼ ميارات الثكرة
الصناعية الرابعة



التسكيؽ المجتمعي لمنظكمة التعميـ مف خالؿ ادكات الثكرة الصناعية الرابعة االلكتركنية
كخطة كاضحة المعالـ (جماؿ الدىشاف )ٖٔٛ٘ -ٖٖٔٛ ،ٕٜٓٔ

خاَشا :ايٛضع ايسأٖ يًجاَعات احله ١َٝٛاملصسَٚ ١ٜد ٣استجابتٗا يًجٛز ٠ايصٓاع ١ٝايسابع:١
انعكس ذلؾ عمى منظكمة التعميـ العالي كالجامعات الحككمية في مصر كمف مظاىره:
 -اطالؽ مبادرة لنشر الدكريات العممية عالميان بمساعدة الناشريف الدكلييف ك ذلؾ لكضع

الجامعات المصرية عمي خريطة التصنيؼ العالمي ، .ك اطالؽ" بنؾ المعرفة المصرم"

الذم يتيح لمباحثيف كمتخذم القرار اكبر قاعدتي بيانات في العالـ سيفاؿ ك كالريفت) ،ك
ذلؾ لرصد ك تحميؿ اتجاىات البحث العممي في كؿ الجامعات عمي مستكم العالـ (كحدة
التخطيط االستراتيجي كدعـ السياسات )ٕٜٓٔ،
 اطالؽ مشركع" نكادم تكنكلكجيا المعمكمات في التنمية المجتمعية" ،كذلؾ في اطاراستراتيجية كزارة االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات الخاصة بتعزيز دكر تكنكلكجيا
المعمكمات بصكرة فعالة كمستدامة في التنمية المجتمعية ك قد بمغ عدد نكادم التكنكلكجيا
( )ٚٚناديا (كزارة االتصاالت ك تكنكلكجيا المعمكمات)ٕٓٔٛ،
 تبنت كزارة االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات الدعكة لتشكيؿ مجمس أعمي لحماية البنيةالتحتية لالتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات تسمي "بالمجمس األعمى لألمف السيبراني" يتبع
مجمس الكزراء ك يراسو كزير االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات  ،كقد بدأ المجمس عممو
في يناير ٕ٘ٔٓ ،كقاـ رئيس مجمس الكزراء باعتماد تشكيؿ المكتب التنفيذم لممجمس
كلجنتو الفنية كتكصيؼ ميامو في يكنيك  ، .ٕٓٔٙكيتكلى ىذا المجمس كضع
استراتيجية كطنية لألمف السيبراني كلمكاجية اليجمات السيبرانية ،كما يتكلى االشراؼ
عمي تنفيذ تمؾ االستراتيجية  ،مع ضركرة تحديثيا تماشيان مع التطكرات التقنية المتالحقة
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( المجمس األعمى لألمف السيبراني ( .)ٔٔ ،ٕٓٔٚ ،كزارة التعميـ العالي ك البحث
العممي.)ٕٜٓٔ ،

َٔ َظاٖس استجابَ ١ؤسشات ايتعً ِٝايعاي ٞيًجٛز ٠ايصٓاع ١ٝايسابعَ ١ا : ٢ًٜ
 قامت القيادة السياسية في مؤتمر الشباب الكطني المنعقد بجامعة القاىرة في الفترة مف( )ٕٓ-ٜٔمارس عاـ  ٕٓٔٛبإعالف عاـ  ٕٜٓٔعاما لمتعميـ في مصر ككاف مف
اىداؼ ىذا المؤتمر مراجعة اكلكيات البحث العممي في اطار االستراتيجية القكمية المكحدة
لمعمكـ كالتكنكلكجيا كاالبتكار ،كرؤية مصر لمتنمية المستدامة ٖٕٓٓ.
 كمفت القيادة السياسية بناء عمي نتائج اعماؿ مؤتمر الشباب الكطني المنعقد بجامعةالقاىرة في شير مارس عاـ  ٕٓٔٛرئاسة الكزراء كبالتنسيؽ مع المجمس األعمى
لمجامعات ألعداد خطة شاممة عمي مستكم الدكلة لعكدة االنشطة الرياضية كالفنية
كالثقافية بالجامعات المصرية كتكفير جميع االمكانيات الالزمة لتحقيؽ ذلؾ بالتنسيؽ مع
كؿ الجيات بالدكلة لربط الخطط كالمشركعات البحثية بالجامعات المصرية باحتياجات
الدكلة كالمجتمع كتكميؼ الجامعات المصرية بإيجاد حمكؿ لممشكالت التي تكاجو الدكلة كؿ
في اختصاصو..
 قامت القيادة السياسية بالتكميؼ بإنشاء حاضنات لألبداع كاالبتكار تحت رعاية المجمساألعمى لمجامعات بحيث يتـ مف خالليا تكفير اكجو الدعـ الالزـ لمشباب المبدعيف في كؿ
المجاالت.
 اصدار العديد مف التشريعات التي تتصؿ بالتنمية التكنكلكجية ،كلقد تضمف قانكف العمؿرقـ ٖٔٚلسنة ٔ،ٜٔٛاحكاما لمتعميـ الفني بيدؼ اعداد الككادر الفنية في مجاالت
الصناعة ك الزراعة كالتجارة كاالدارة كالخدمات كتنمية القدرات الفنية لدم الدارسيف
كبالنسبة لقانكف تنظيـ الجامعات رقـ  ٜٗلسنة ٕ ٜٔٚكتعديالتو ،فانو مف الممكف اف
تكضع احكاـ ىذا القانكف بما سيساعد عمي نشر الكعي بيف طالب الجامعات بأىمية
التكنكلكجيا ك دكرىا في التنمية.
 التكجو نحك الجامعات الذكية ،بيدؼ تطكير البنية التكنكلكجية ك المعمكماتية بالجامعاتالمصرية ،بما يسيـ في تخريج جيؿ قادر عمي المساىمة بشكؿ فعاؿ في بناء مجتمع
المعرفة كاالندماج في التحكؿ الرقمي الذم تيدؼ الدكلة الي تحقيقيز
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 تـ عمؿ شبكة معمكمات مكسعة كادماج تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت في العمميةالتعميمية كتزكيد تمؾ الشبكة بأجيزة معالجة كتخزيف كحماية البيانات ،كما تـ ربط الشبكة
كزيادة

القدرة

عمي

معالجة

كتخزيف

البيانات

(كزارة

االتصاالت

كتكنكلكجيا

المعمكمات.)ٕٜٓٔ،

سادسا :احله ١َٛااليهرت ١ْٝٚباجلاَعات ٚايجٛز ٠ايصٓاع ١ٝايسابع: ١
أف الثكرة الصناعية الرابعة  ،ما ىي إال إحدل مظاىر تحديات المستقبؿ  ،آثارىا
طالت المجتمعات بمختمؼ فئاتيا كقطاعاتيا  ،بؿ انيا ستفرض طبائعيا كخصائصيا حتى
عمى الميارات التي كرثتيا البشرية منذ مئات السنيف ،أف التركيز عمى التعميـ ،كتطكير
مساراتو ،بما يكاكب اتجاىات الثكرة الصناعية الرابعة ،يعد السالح األقكل؛ لتقدـ المجتمعات
المعاصرة كمكاجية تحديات تمؾ الثكرة ؛ إذ يسيـ بشكؿ كبير في إعداد أجياؿ قادرة عمى
مكاكبة اتجاىات تمؾ الثكرة كمخرجاتيا ،فضالن عف تعزيز دكره في تربية النشء بكسائؿ
حديثة ،تكاكب في مضمكنيا ،ما تشيده المجتمعات مف تغيرات كتطكرات متسارعة في

التكنكلكجيا التي باتت تالزـ اإلنساف في مختمؼ المناحي ( .جماؿ عمى الدىشاف)ٗ ،ٕٕٓٓ ،

اف الثكرة الرابعة تعتمد عمى القدرات اليائمة عمى تخزيف المعمكمات الضخمة
كاسترجاعيا كالربط كاقامة العالقات كالتشابكات بينيا  ،كارتبط بذلؾ التقدـ المذىؿ فى
مجاالت الذكاء االصطناعى كاآلالت التى تحاكى قدرات االنساف«الركبكرت» كالتكنكلكجيا
الحيكية كالسيارات كالمعدات ذاتية القيادة كالطائرات بدكف طيار كانترنت االشياء كسمسمة
الكتؿ كالطابعات ثالثية األبعاد كالعمالت االفتراضية ككميا مجاالت تعتمد عمى االبتكار
كاإلبداع كتقكـ عمى التفاعؿ بيف المعمكمة كاآللة كعقؿ اإلنساف  ،فيذه الثكرة بحؽ ىى
ثكرة الذكاء أك الثكرة الذكية كالتى تنتشر آثارىا كتطبيقاتيا بسرعة مذىمة ،ك كما اطمؽ
عمييا رئيس منتدل دافكس العالمي مصطمح تسكنامى التكنكلكجيا جعؿ عنكاف “الثكرة
الصناعية الرابعة” شعا ار لدكرتو الػ.ٗٙ
إف الثكرة الصناعية الرابعة أصبحت حقيقة كاقعة عمى المستكل الدكلي ،كبدأت تغير
مف كجية االقتصاد كسكؽ العمؿ في العديد مف الدكؿ كأصبحت قكة حاسمة باالقتصاد
كالتنمية االجتماعية ،محدثة تغيرات ال رجعة فييا كغير قابمة لمتكقؼ عمى كؿ المستكيات ،
كلذلؾ فأف مكاكبة مبادئ كنتاجات الثكرة الصناعية الرابعة ال تخص مؤسسة بعينيا ،كانما
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ينيغى اف تككف استراتيجية دكلة كرؤية قكمية ككطنية ،لككف نتاجات ىذه الثكرة غير مقتصرة
عمى مجاؿ دكف أخر ،بؿ تؤثر في كثير مف القطاعات كالمجاالت سكاء التجارية كالصحية
كالزراعية كالقانكنية كالتعميـ كغيرىا.
كلعؿ ذلؾ يتطمب مف المسئكليف عف التعميـ الجامعى امتالؾ ميارات مختمفة تتفؽ
كمتطمبات تمؾ الثكرة كاالستفادة مف تقنياتيا فى تطبيؽ مبادمء حككمة الجامعات  ،كتكفير
السبؿ لمكاجية تحدياتيا كبما يضمف مشاركة الجامعة الفعالة فى تمؾ الثكرة التى اصبحت
حقيقة كاقعة .
فالترابط كاضح بيف مبادلء الحككمة كالثكرة الصناعية الرابعة فتفعيؿ مبادئ الحككمة
ىي في جكىرىا كسيمة تستطيع الجامعات مف خالليا مكاجية التحديات التي تكاجييا في
عصر الثكرة الصناعية الرابعة فإذا تكافرت مبادمء الحككمة بكفاءة كالشفافية كالمساءلة
كالمشاركة يسمح بتعزيز القدرة التنافسية لمجامعة كتحسيف كتطكير أداء الجامعات ككضع
استراتيجية سميمة لضماف اتخاذ ق اررات فعالة تؤدم إلى كفاءة األداء ( ..شيماء عمى عباس
 ،)ٕٕٓٓ ،فى ظؿ ما تشيده منكجكد فجكات تكنكلكجية كادارية بيف الجامعات الحككمية
الجامعات فى الدكؿ المتقدمة  ،كعدـ مكاكبة التشريعات كالقكانيف كالسياسات لممستحدثات
التكنكلكجية ،ضعؼ تطبيؽ منجزات الثكرة الصناعية الرابعة

بالجامعات المصرية(.فاطمة

زكريا) ٕٜٓٔ ،
كفى ضكء ذلؾ كلكى يتـ التعامؿ مع متطمبات الثكرة الصناعية الرابعة كتطبيقاتيا ،
ضركرة صياغة استراتيجية مشتركة عمي مستكم الدكلة تراعي التغيرات المتكقعة في مختمؼ
المجاالت في ظؿ الثكرة الصناعية الرابعة، .كمكاكبة النظاـ التعميمي لتكجييات الثكرة
الصناعية الرابعة كذلؾ بتطكير جميع عناصر المنظكمة التربكية  ،كاف تتبنى الجيات القائمة
عمى التنفيذ خطة تدريبية متكاممة تيدؼ الي تصميـ برامج تعميمية ك تدريبية تتالءـ كطبيعة
المرحمة القادمة في ظؿ الثكرة الصناعية الرابعة  ،كتكجيو العامميف في الحقؿ التربكم عمي
التنمية الذاتية المستدامة  ،بما يؤىميـ لمكاكبة العمؿ بمتطمبات ىذه الثكرة.
كلتطبيؽ الحككمة اإللكتركنية في مؤسسات التعميـ العالي في ضكء الثكرة الصناعية
الرابعة ينبغي يتـ  -تحديد الرؤية  Vision:كىي تعني بضركرة تكضيح الجامعات لما تريد
أف تككف عميو في المستقبؿ.
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 كضع خطة كاضحة كمنيجية محددة لمتحكؿ نحك الحككمة االلكتركنية مف أجؿ تحقيؽالرؤية كاألىداؼ المرغكب فييا.
 تكفير الدعـ القيادم كاإلدارم  Management & Leadership Supportلجيكدالتحكؿ نحك الحككمة االلكتركنية  ،كذلؾ مف خالؿ تركيز القيادات ككافة المسئكليف عمي
الممارسات اإلدارية المرتبطة بالتكنكلكجيا،ػ كتكفير المكارد البشرية كالمالية كالمادية،
كالتشريعات الالزمة.
 تطكير اليياكؿ التنظيمية القائمة مف خالؿ البعد عف اليياكؿ المعقدة ،كالسعي إليجادىياكؿ تنظيمية مرنة ،كالتركيز عمي فرؽ العمؿ الفعالة داخؿ الجامعات.
 بناء استراتيجية التحكؿ الرقمي في ضكء تحميؿ السكؽ كاحتياجاتو ،كتحميؿ نقاط القكةكالضعؼ بالجامعة ،كمسح الفرص كالتيديدات بالبيئة الخارجية المحيطة بالجامعة.
 التركيز عمي البعد التكنكلكجي :كذلؾ مف خالؿ تجديد البنية التحتية األساسية لتكنكلكجياالمعمكمات بالجامعة مف حيث تكفير األجيزة الحديثة كالبرامج المتنكعة.
 تنمية المكارد البشرية بالجامعة :مف خالؿ مراعاة عممية التكظيؼ كالتعييف ،كتنميةميارات كقدرات كافة العامميف بالجامعة مف خالؿ برامج التدريب كالتنمية الذاتية.
 تغيير الثقافة التنظيمية السائدة :مف خالؿ نشر ثقافة استخداـ التكنكلكجيا كاالنترنت،كيتطمب ذلؾ تغيير كادارة الثقافة كميزة تنافسية (.نيمة عبد القادر ىاشـ-ٕٓٔ ،ٕٓٔٓ ،
ٕٕٓ)
كيتضح مما سبؽ أف نجاح عممية الحككمة االلكتركنية لمجامعات يتطمب قدرات
كميارات كخصائص شخصية لمقيادات الجامعية ككافة أعضاء المجتمع الجامعي تعكس مدم
إيمانيـ كالتزاميـ بعممية الحككمة االلكتركنية ،كمف ثـ ينبغي تطكير استراتيجيات إضافة لبناء
قدرات القيادات كاألفراد؛ بيدؼ دعـ التغيير كتأييده كفي ضكء مفاىيـ دمج تكنكلكجيا
المعمكمات كاالتصاالت في كافة مجاالت كأنشطة الجامعة.
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اإلطاز املٝداْ ٞيًبخح:
يتناكؿ ىذا الجزء اليدؼ مف إجراء الجانب الميدانى مف البحث كاألداة كخطكات
إعدادىا كمجتمع البحث كعينتو كاألساليب اإلحصائية كاجراءات التطبيؽ كنتائجيا كمناقشتيا
كذلؾ عمى النحك التالى :

ٖ -1دف اجلاْب املٝداْ َٔ ٢ايبخح :

ييدؼ ىذا الجانب إلى التعرؼ عمى آراء أفراد العينة حكؿ كاقع تطبيؽ أبعاد كجكانب

الحككمة االلكتركنية بجامعة أسيكط كالمعكقات التى تحكؿ دكف ذلؾ كالمتطمبات الالزمة
لمتغمب عمييا .

 -2أدا ٠ايبخح :

اعتمد الباحثاف فى جمع البيانات الخاصة بالبحث عمى استبانة تـ تطبيقيا عمى عينة مف

أعضاء ىيئة التدريس ببعض كميات جامعة أسيكط  ،حيث قاـ الباحثاف بإعداد استبانة
لمتعرؼ عمى كاقع تطبيؽ أبعاد كجكانب الحككمة االلكتركنية بجامعة أسيكط كالمعكقات التى
تحكؿ دكف ذلؾ .

بٓا ٤أدا ٠ايبخح :
مرت عممية إعداد االستبانة بالمراحؿ التالية:
 االطالع عمى األدبيات التربكية  ،كمراجعة البحكث كالدراسات السابقة ،ذات الصمة
بمكضكع البحث الحالى فيما يتعمؽ بالحككمة كالحككمة االلكتركنية كجكانب تطبيقيا فى
الجامعات كمراحؿ تطبيقيا فى ضكء متطمبات الثكرة الصناعية الرابعة كالتحديات كالمعكقات
التى تحكؿ دكف تطبيقيا بصكرة فاعمة .
 تحديد أبعاد االستبانة كالمتعمؽ بالمجاالت المتعمقة بتطبيؽ الحككمة االلكتركنية بالجامعات
كتمثمت تمؾ المجاالت فى  :أىداؼ الحككمة اإللكتركنية  ،السياسات كالتشريعات القانكنية
لمحككمة االلكتركنية  ،إعداد المكارد البشرية كالقيادة اإلدارية لمحككمة االلكتركنية  ،تفعيؿ
الشراكة االلكتركنية مع قطاعات اإلنتاج كالخدمات  ،المكارد المادية كالمالية كالبيئة
التنظيمية لمحككمة االلكتركنية  ،رقابة الحككمة االلكتركنية فى ضكء متطمبات الثكرة
الصناعية الرابعة.
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أما الجزء الثانى فتناكؿ الصعكبات التى تحكؿ دكف تطبيؽ الحككمة االلكتركنية بجامعة أسيكط
بكفادة
 تـ صياغة العبارات المرتبطة بجزئى االستيانة بصكرة أكلية .
 كقد تـ االعتماد عمى مقياس ليكرت الثالثى يختار عضك ىيئة التدريس إحداىا كؿ حسب
كجية نظره.
 تـ عرض االستبانة فى صكرتيا األكلية عمى مجمكعة مف األساتذة بمغ عددىـ  ٜٗمف
أعضاء ىيئة التدريس مف المعنييف بيا المجاؿ لمتعرؼ عمى آرائيـ حكؿ دقة صياغة
العبارات كدرجة ارتباطيا بالمجاؿ الخاص بيا .
فى ضكء آراء السادة المحكميف تـ كضع االستبانة فى صكرتيا النيائية كقد تضمف
االستبانة محكريف األكؿ يتعمؽ باألبعاد كالجكانب المتعمقة بتطبيؽ الحككمة االلكتركنية
بالجامعات فى ضكء متطمبات الثكرة الصناعية الرابعة .
كقد بمغ عدد عبارات االستبانة فى صكرتيا النيائية فى بعدىا األكؿ المتعمؽ باألبعاد
كالجكانب المتعمقة بتطبيؽ الحككمة االلكتركنية

 ٙٙعبارة  ،كالعبارات الخاصة بالبعد الثانى

المتعمؽ بمعكقات تطبيؽ الحككمة االلكتركنية فى مؤسسات التعميـ العالى بمغ عددىا ٔٛعبارة
 ،كتـ كضع ثالث بدائؿ لدرجة التحقؽ  ،كىي تتحقؽ (بدرجة كبيرة –بدرجة متكسطة –بدرجة
ضعيفة) ،ككضع ثالث بدائؿ لدرجة التكفر  ،كىي متكفرة (بدرجة كبيرة –بدرجة متكسطة –
بدرجة ضعيفة).
كيكضح الجدكؿ اآلتي جكانب ك أبعاد االستبانة كعدد عبارات كؿ مجاؿ كأرقاميا
و
2
3
4
5
6
7
2

عذٔل سلى ()2
أثؼبد االعزجبَخ ٔػذد ػجبساد كم يغبل ٔأسلبيٓب
انؼذد
أٔال  :انجؼذ األٔل
أْذاف انؾٕكًخ اإلنكزشَٔٛخ
انغٛبعبد ٔانزششٚؼبد انمبََٕٛخ نهؾٕكًخ االنكزشَٔٛخ
إػذاد انًٕاسد انجششٚخ ٔانمٛبدح اإلداسٚخ نهؾٕكًخ االنكزشَٔٛخ
رفؼٛم انششاكخ االنكزشَٔٛخ يغ لطبػبد اإلَزبط ٔانخذيبد
انًٕاسد انًبدٚخ ٔانًبنٛخ ٔانجٛئخ انزُظًٛٛخ نهؾٕكًخ االنكزشَٔٛخ
ف ٙيؤعغبد انزؼهٛى انؼبنٙ
سلبثخ انؾٕكًخ االنكزشَٔٛخ
صبَٛب  :انجؼذ انضبَٗ
يؼٕلبد رطجٛك انؾٕكًخ االنكزشَٔٛخ فٗ يؤعغبد انزؼهٛى انؼبنٗ
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تكٓني أدا ٠ايدزاس:١
قاـ الباحثاف بتقنيف أداة البحث (االستبانة) بالتأكد مف صدقيا كثباتيا عمى
النحك اآلتي :

أ  -صدم االستبٝإ :
تـ التحقؽ مف صدؽ االستبانة عمى صدؽ المحكميف حيث قاـ الباحثاف بعرض األداة
في صكرتيا األكلية عمى مجمكعة مف أعضاء ىيئة التدريس بكميات التربية كالحاسبات
كالمعمكمات كالتجارة كاليندسة بجامعة أسيكط كبمغ عددىـ ( )ٜٔخبير  ،لمتعرؼ عمى آرائيـ
كمالحظتيـ حكؿ مدل شمكؿ ا الستبانة عمى متطمبات تطبيؽ الحككمة االلكتركنية كالمعكقات
 ،ككفاية عبارات كؿ محكر كمدل ارتباط كؿ عبارة بأبعادىا  ،كدرجة دقة ككضكح كؿ عبارة ،
كما طمب منيـ تعديؿ اك حذؼ أك إضافة ما يكنو مناسب مف كجية نظرىـ  .كتـ تعديؿ بعض
العبارات ،كاضافة عبارات أخرل ،كما تـ حذؼ العبارات التي قمت فييا نسبة مكافقة المحكميف
عف ٓ.%ٛ

ب  -ثبات االستبٝإ :
تـ حساب ثبات االستبانة عف طريؽ استخداـ معامؿ (الفا كركنباخ) لمتحقؽ مف
جميع محاكر االستبياف كاالستبياف ككؿ كما ىك مكضح بالجدكؿ رقـ (ٕ)
و

2
3
4
5
6
7
2

عذٔل سلى ()3
يؼبيم صجبد نًؾبٔس االعزجٛبٌ ثبعزخذاو يؼبيم انفب كشَٔجبؿ
ػذد انؼجبساد
االثؼبد
انجؼذ االٔل  :يزطهجبد رطجٛك انؾٕكًخ االنكزشَٔٛخ
24
اْذاف انؾٕكًخ اإلنكزشَٔٛخ
26
انغٛبعبد ٔانزششٚؼبد انمبََٕٛخ نهؾٕكًخ االنكزشَٔٛخ
2
اػذاد انًٕاسد انجششٚخ ٔانمٛبدح اإلداسٚخ نهؾٕكًخ
االنكزشَٔٛخ
7
رفؼٛم انششاكخ االنكزشَٔٛخ يغ لطبػبد اإلَزبط ٔانخذيبد .
7
انًٕاسد انًبدٚخ ٔانًبنٛخ ٔانجٛئخ انزُظًٛٛخ نهؾٕكًخ
االنكزشَٔٛخ
21
سلبثخ انؾٕكًخ االنكزشَٔٛخ
انجؼذ انضبَٗ يؼٕلبد رطجٛك انؾٕكًخ االنكزشَٔٛخ
24
يؼٕلبد رطجٛك انؾٕكًخ االنكزشَٔٛخ
46
االعزجٛبٌ ككم
- ٕٔٙٚ -

لًٛخ
يؼبيم
انفب
,24
,25
,27
,26
,25
,25
,26
,26
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بالنظر إلى الجدكؿ السابؽ رقـ (ٕ) يتضح أف قيمة معامالت الثبات باستخداـ معامؿ
الفا كركنباخ ىي (٘ (,ٜكىى قيمة مقبكلة تشير الى تجانس عبارات االستبانة كأف األداة
المستخدمة تتمتع بقيمة ثبات عالية تجعمنا عمى ثقة في صالحيتيا لمتطبيؽ الميداني

 -3دلتُع ايبخح ٚعٓٝت٘:

تألؼ مجتمع البحث الذم اشتقت منو عينة البحث مف أعضاء ىيئة تدريس بجامعة

أسيكط في العاـ الجامعى ٕٕٓٓ-ٕٜٓٔكالتى بمغت ( )ٔٚٚمف إجمالى (ٖ )٘ٙبكاقع
تمثيؿ ٖٔ  %مف أعضاء ىيئة تدريس بجامعة أسيكط مف بعض الكميات النظرية كالعممية
كضمت كمية الحاسبات كالمعمكمات  ،كاليندسة الرتباطيـ بتكنكلكجيا المعمكمات فى
تخصصاتيـ ،ككمية كالتربية كالتجارة ككميات نظرية تيتـ بتكنكلكجيا المعمكمات .

 -4املعاجل ١اإلحصا ١ٝ٥يبٝاْات ايبخح :

تـ استخداـ المتكسطات الحسابية لرصد متطمبات تطبيؽ الحككمة االلكتركنية بجامعة أسيكط

فى ضكء الثكرة الصناعية الرابعة كالمعكقات التي تكاجو تطبيقيا .حيث تـ حساب متكسطات
استجابة أفراد العينة لكؿ عبارة مف عبارات االستبانة ،كذلؾ بإتباع الخطكات التالية:
 حساب تك اررات استجابات أفراد عينة الدراسة لكؿ عبارة تحت كؿ بديؿ مف بدائؿ اإلجابة(مكافؽ بدرجة كبيرة -مكافؽ بدرجة متكسطة --ضعيفة).
 إعطاء مكازيف رقمية لكؿ بديؿ مف بدائؿ االستجابة عمى النحك التالي:-

(مكافؽ بدرجة كبيرة =ٖ ،مكافؽ بدرجة متكسطة = ٕ ،ضعيفة =ٔ)

-

ضرب تك اررات كؿ عبارة في الميزاف الرقمي لبديؿ االستجابة ،ثـ جمع حكاصؿ الضرب
لمحصكؿ عمى درجة االستجابة الكمية لكؿ عبارة.

-

الحصكؿ عمى متكسط االستجابة لكؿ عبارة  ،كذلؾ بقسمة درجة االستجابة الكمية لكؿ
عبارة عمى عدد أفراد العينة .أم أف متكسط االستجابة = الدرجة الكمية لمعبارة  /عدد
أفراد العينة.

-

الحصكؿ عمى طكؿ الفترة (متكسط درجة المكافقة ) لكؿ عبارة كما يمي:
متكسط درجة المكافقة =(أكبر درجة مكافقة عمى العبارة – أقؿ درجة مكافقة عمى
العبارة) /عدد االختيارات = (ٖ ،ٓ.ٙٚ = ٖ/)ٔ-كبذلؾ تـ اعتبار

كفي ضكء ما سبؽ راعى الباحثاف عند التحميؿ اإلحصائي كتحميؿ النتائج التي تـ التكصؿ
- ٕٔٙٛ -
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إلييا ما يأتي :
أ -إذا انحصر متكسط استجابة أفراد العينة نحك عبارة ما بيف (ٔ )ٔ.ٙٙ :دؿ ذلؾ عمى
اتجاه رأم أفراد العينة نحك المكافقة بدرجة ضعيفة.
ب -إذا انحصر متكسط استجابة أفراد العينة نحك عبارة ما بيف ( )ٕ.ٖٖ :ٔ.ٙٚدؿ ذلؾ
عمى اتجاه رأم أفراد العينة نحك المكافقة بدرجة متكسطة.
ج -إذا انحصر متكسط استجابة أفراد العينة نحك عبارة ما بيف (ٖٗ )ٖ :ٕ.دؿ ذلؾ عمى
اتجاه رأم أفراد العينة نحك المكافقة بدرجة كبيرة.

- 5

ْتا٥ج ايبخح ٚتفشريٖا:
بعد اجراء المعالجة االحصائية لبيانات البحث ،تـ عرض النتائج كفؽ تساؤالت كأىداؼ

الجانب الميدانى منيا كذلؾ عمى النحك اآلتي:
أكال  :النتائج الخاصة بآراء أفراد العينة حكؿ متطمبات تطبيؽ الحككمة االلكتركنية بجامعة
أسيكط فى ضكء الثكرة الصناعية الرابعة .

ثانيا :النتائج الخاصة بآراء افراءد العينة حكؿ معكقات تطبيؽ الحككمة االلكتركنية بجامعة
أسيكط فى ضكء الثكرة الصناعية الرابعة .

ٚفُٝا  ٢ًٜعسض ايٓتا٥ج:
أكال :النتائج الخاصة بآراء افراد العينة حكؿ متطمبات تطبيؽ الحككمة االلكتركنية بجامعة
أسيكط فى ضكء الثكرة الصناعية الرابعة ،كسكؼ يتـ عرض النتائج كفؽ مستكييف االكؿ
عرض النتائج بالمجاالت ككؿ  ،كالثانى يعرض النتائج الخاصة بالعبارات لكؿ مجاؿ مف
تمؾ المجاالت
أ -عرض النتائج الخاصة بالمجاالت ككؿ  ،حيث يتـ حساب التكرار كالمتكسطات كالترتيب
كدرجة التكافر لمجاالت البعد الخاص بمتطمبات تطبيؽ الحككمة االلكتركنية كمدل
تكافرىا  ،ككانت النتائج عمى النحك المعركض فى الجدكؿ التالى

- ٕٜٔٙ -
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3

ٔانزششٚؼبد
انغٛبعبد
انمبََٕٛخ نهؾٕكًخ االنكزشَٔٛخ
اػذاد انًٕاسد انجششٚخ
ٔانمٛبدح اإلداسٚخ نهؾٕكًخ
االنكزشَٔٛخ
رفؼٛم انششاكخ االنكزشَٔٛخ يغ
لطبػبد اإلَزبط ٔانخذيبد .
انًٕاسد انًبدٚخ ٔانًبنٛخ
ٔانجٛئخ انزُظًٛٛخ نهؾٕكًخ
االنكزشَٔٛخ
سلبثخ انؾٕكًخ االنكزشَٔٛخ

4
5
6
7

انًغبالد ككم

455
322
344
2245
732
3467

6,12
24,3
23,47
22,27

ن
3147

21,42

71

5,26

2,24

7

3357

47,21

342

4,72

3,27

4

2424

75,77

334

,44
23

2,22

5

455

67,47

374

,27
33

2,22

5

74

6,54

31

2,27

3,21

2

2125

63,14

324

3,36

3

7643

72,37

2131

يزٕعطخ
يزٕعطخ
يزٕعطخ
يزٕعطخ
كجٛشح

23,65
1
47,3
41

انًزٕعػ

2

اْذاف انؾٕكًخ اإلنكزشَٔٛخ

225

يزٕعطخ
%

ن

انزشرٛت

يغبالد انجؼذ األٔل
ن

كجٛشح
%

ظؼٛفخ
%

دسعخ انزٕافش

دسعخ انزؾمك

,25
21
21,

3,32

يزٕعطخ
يزٕعطخ

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف متكسط مكافقة أفراد العينة حكؿ عبارات ىذا المحكر
ككؿ بمغ (ٕٔ ، )ٕ.كىى نسبة متكسطة  ،مما يعنى تطبيؽ متطمبات الحككمة االلكتركنية
بجامعة اسيكط متكسط  ،كعمى الرغـ مف ذلؾ جاء مجاؿ المكارد المادية كالمالية كالبيئة التنظيمية

لمحككمة االلكتركنية  ،فى المرتبة االكلى كبدرجة تحقؽ كبيرة مما يؤكد عمى يؤكد عمى تكافر
المكارد المادية كالمالية كالبيئة التنظيمية لمحككمة االلكتركنية لذا تعد جامعة اسيكط مكاف
خصب لتطبيؽ متطمبات الحككمة االلكتركنية ،كمف اىـ شكاىده  :كجكد بكابة الكتركنية
بالجامعة عمي الشبكة الدكلية لممعمكمات ،حيث أنو مف خالؿ ىذه المكاقع يمكف تقديـ العديد
مف الخدمات االلكتركنية المتنكعة لمطالب كأعضاء ىيئة التدريس ككافة العامميف

كالمستفيديف ،كتكفير شبكات معمكمات قكية ذات سرعات فائقة تربط جميع شبكات المعمكمات

بالجامعة بما  ،بينما جاءت باقى المجاالت بدرجة تحقؽ متكسطة مما يؤكد حاجة
الجامعة الى بذؿ المزيد مف المماؤسات التى تؤكد كتدعـ ثقافة الحككمة

االلكتركنية  ،كخمؽ محيط مالئـ لتطكير أنشطة جديدة ،كبذلؾ خمؽ حككمة أكثر
ديناميكية ،كأكثر نشاط تسمح بتسريع االجراءات كتحقيؽ الفعالية ،كىذا يككف باالىتماـ أكثر
باإلبداع كالبحث في مجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاؿ

- ٕٔٚٓ -
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ب – عرض النتائج الخاصة باستجابات افراد العينة حكؿ متطمبات تطبيؽ الحككمة
االلكتركنية بجامعة اسيكط فى ضكء الثكرة الصناعية الرابعة  ،حيث تـ حساب
التك اررات كالنسب المئكية كالمتكسطات  ،كالترتييب لمعبارات الخاصة بكؿ مجاؿ كسيتـ عرض
النتائج كما يمى
ب ٔ-النتائج الخاصة باىداؼ الحككمة اإللكتركنية
ب ٕ-النتائج الخاصة بالسياسات كالتشريعات القانكنية لمحككمة االلكتركنية
ب ٖ-النتائج الخاصة باعداد المكارد البشرية كالقيادة اإلدارية لمحككمة االلكتركنية
ب ٗ-النتائج الخاصة بتفعيؿ الشراكة االلكتركنية مع قطاعات اإلنتاج كالخدمات.
ب ٘-النتائج الخاصة بالمكارد المادية كالمالية كالبيئة التنظيمية لمحككمة االلكتركنية
ب ٙ-النتائج الخاصة برقابة الحككمة االلكتركنية
كفيما يمى عرض تمؾ النتائج:

ب  1-ايٓتا٥ج اخلاص ١باٖداف احلٛنُ ١اإليهرتٚ ،١ْٝٚجا٤ت ايٓتا٥ج عً ٢ايٓخ ٛاملٛضح باجلدٍٚ

- ٕٔٚٔ -
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انزكشاساد ٔانًزٕعطبد انؾغبثٛخ ٔانزشرٛت ٜساء أفشاد انؼُٛخ ؽٕل أْذاف انؾٕكًخ اإلنكزشَٔٛخ

7

3

رغًؼ انؾٕكًخ االنكزشَٔٛخ
ثٍٛ
انزُبفغٛخ
ثزؾمٛك
االداساد انغبيؼٛخ

31

ن

4

5

6
7
7
4
2
21

22
23
24

رخهك يؾٛػ يالئى نزطٕٚش
أَشطخ انكزشَٔٛخ عذٚذح
ثبنغبيؼخ
االػزًبد ػهٗ عٛبعخ َشش
يؼهٕيبد انكزشَٔٛخ يزُبعمخ
غشف
يٍ
ٔيفٕٓيخ
انًغزفٛذٔ ،رُٕٚغ ٔعبئم
َششْب ثبنغبيؼخ.
خفط ؽذح انجٛشٔلشاغٛخ فٙ
أداء األػًبل ثبنغبيؼخ
انًؼشفخ
يغزٕٖ
سفغ
ثبنؾٕكًخ االنكزشَٔٛخ نذٖ
ٔانًغزفٛذٍٚ
انؼبيهٍٛ
ثبنغبيؼخ
انٕظٕػ ٔانذلخ ف ٙانزؼبيم
يغ انًغزفٛذ ٍٚثبنغبيؼخ
رٕافش يؼهٕيبد انكزشَٔٛب ػٍ
انغبيؼخ ٔٔظؾٓب ٔاربؽزٓب
نهغًٛغ
رٕفٛش انخذيبد نهًغزفٛذٍٚ
ثطشٚمخ انكزشَٔٛخ صبنؾخ
نالعزخذاو.
انؾك ف ٙانًشبسكخ ف ٙانشأ٘
انؼبو يٍ أعم اربؽخ نهغًٛغ
يٍ خالل انٕعبئم االنكزشَٔٛخ
انفبػهٛخ ف ٙانزُظٛى ٔٔظبئف
انٓٛبكم انغبيؼٛخ انز ٙرؼًم
انخذيبد
رمذٚى
ػهٗ
االنكزشَٔٛخ.
رؾمٛك عٕدح انخذيبد ؽغت
يزطهجبد انًغزفٛذ.ٍٚ
رؾشٚش اإلداساد ٔانًُظًبد
ثبنغبيؼخ يٍ األػجبء اإلداسٚخ
انضمٛهخ
انًؾٕس ككم

%
4,5

ن

%

ن

انًزٕعػ

2

ٔٔػٗ
ثضمبفخ
االسرمبء
انًٕظف ٍٛػٍ انؾٕكًخ
االنكزشَٔٛخ ف ٙاإلداساد
انًخزهفخ ثبنغبيؼخ

كجٛشح

انزشرٛت

و

انؼجــــــــــــــبسح

يزٕعطخ

ظؼٛفخ

دسعخ انزٕافش

دسعخ انزؾمك

%

241

74,5

2

34,2

2,67

24

ظؼٛفخ

255

42,46

2

7,32

2,27

4
2

يزٕعطخ

261

45,75

7

4,26

3,17

3

يزٕعطخ

271

21,42

7

4,26

3,12

7

يزٕعطخ

274

23,

7

4,26

3,27

2

يزٕعطخ

277

21,42

2

,67

3,14

5

يزٕعطخ

271

27,15

2

,67

3,13

7

يزٕعطخ

272

26,54

2

,67

3,14

5

يزٕعطخ

271

27,15

3

2,23

3,16

4

يزٕعطخ

272

27,7

5

3,36

2,27

2

يزٕعطخ

274

25,22

7

4,26

2,27

2

يزٕعطخ

273

27,27

2

,67

3,12

7

يزٕعطخ

264

47,55

31

,32
22

2,21

23

يزٕعطخ

3147

21,42

8
71

5,26

2,24

22,3

31

21

27
2
7
7
7
3

3
5
5
225

22,3

6,7

2,71
6,7
4,44
4,26
4,26
2,32

2,32
3,36
3,36
6,12
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يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف متكسط مكافقة أفراد العينة حكؿ عبارات ىذا المحكر
ككؿ بمغ ( ، )ٔ.ٜٛكىى نسبة منخفضة  ،كمف العبارات التي اكدت افراد العينة تحققيا
بشكؿ منخفض العبارة رقـ (ٔ) كىى "قمة ككعى بثقافة المكظفيف عف الحككمة االلكتركنية
في اإلدارات المختمفة بالجامعة"  ،جاءت العبارة رقـ (ٕػ ٖػ ،ٔٓ ،ٜ ،ٛ ،ٚ ،ٙ ،٘ ،ٗ ،
ٔٔ )ٖٔ ،ٕٔ ،باستجابات تؤكد تكافر اىداؼ متطمبات الحككمة االلكتركنية بشكؿ متكسط
حث تراكحت متكسط االستجابة بيف ( ، )ٕ,ٓ٘ ،ٔ,ٜٚمما يتطمب ذلؾ مف ادارة الجامعة
خالؿ خمؽ محيط مالئـ لتطكير أنشطة جديدة ،كبذلؾ خمؽ حككمة أكثر ديناميكية ،كأكثر
نشاط تسمح بتسريع االجراءات كتحقيؽ الفعالية ،كىذا يككف باالىتماـ أكثر باإلبداع كالبحث
في مجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاؿ .كالعمؿ ايضا عمى نشر معمكمات الكتركنية متناسقة
كمفيكمة مف طرؼ المستفيد ،كتنكيع كسائؿ نشرىا بالجامعة مف خالؿ االىتماـ بإنتاج
المعرفة كنشرىا ،التنظيـ كالتككيف في مياديف تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاؿ ،كاعطاء أساليب
جديدة لمتعمـ  ،كلكى يتـ خفض حدة البيركقراطية في أداء األعماؿ بالجامعة يتحقؽ مف خالؿ
تجميع كافة الخدمات كالمعمكمات ذات األىمية لمعمالء بما يمكف مف االستفادة منيا بطريقة
سيمة ، .كلكى يتحقؽ جكدة الخدمات االلكتركنية لمجامعة حسب متطمبات المستفيديف البد
تكافر معمكمات كاضحة كمتاحة لمجميع  ،كتكفير الخدمات لممكاطف بطريقة بسيطة كصالحة
لالستخداـ  ،كاتفقت نتائج تمؾ الدراسة مع دراسة نكؿ طمفاح العنزل (، )ٕٓٔٛك رياض
عشكش (ٕ٘ٔٓ) ،ك دراسة ماكريداس ، Makridakirsك دراسة جكركاف كاخركف
)، )ٕٓٔٙ( (Gurkayn et al.,ك دراسة ما تيكس )ٕٓٔ٘(Matthias

- ٕٖٔٚ -

تصور مقترح لمتطلبات تطبيق الحوكمة االلكترونية ................................................................

ب  0-ايٓتا٥ج اخلاص ١بايشٝاسات ٚايتشسٜعات ايكاْ ١ْٝٛيًخٛنُ ١االيهرت:١ْٝٚ
عذٔل سلى ()6
انزكشاساد ٔانًزٕعطبد انؾغبثٛخ ٔانزشرٛت ٜساء أفشاد انؼُٛخ ؽٕل أْذاف ؽٕل انغٛبعبد
ٔانزششٚؼبد انمبََٕٛخ نهؾٕكًخ االنكزشَٔٛخ

36

نؼًهٛخ

26
27
27
24
22
31
32
33
34
35

37
37
34
32

31
25

22,3
7,21

انًزٕعػ

25

رٕفٛش يٛضبق اخالل ٙيغ فشض ؽذ
ادَ ٙيٍ انًؼبٛٚش االخاللٛخ فٙ
انزؼبيالد االنكزشَٔٛخ.
رؼضٚض انذًٚمشاغٛخ االنكزشَٔٛخ يٍ
خالل ػًهٛخ انًؾبعجخ ٔانًغبءنخ
انضمخ اإلنكزشَٔٛخ داخم ٔثٍٛ
لطبػبد انغبيؼخ ٔيغ انًغزفٛذٍٚ
عٍ انمٕاَ ٍٛانز ٙرؤكذ ظشٔسح
رجُ ٙاإلداساد انؼًٕيٛخ نهؾٕكًخ
االنكزشَٔٛخ.
األَظًخ ٔ انمٕاَ ٍٛانًطجمخ فٙ
انغبيؼخ ٔاظؾخ ٔيُشٕسح
انكزشَٔٛب.
انزشكٛض ػهٗ دساعخ ؽبعبد
انؼًالء ٔاعزغبثخ انكزشَٔٛب.
االْزًبو ثبنؼبيه ٍٛانمبئً ٍٛثزمذٚى
خذيبد اإلداسح االنكزشَٔٛخ.
انذساعخ انًزكبيهخ نإلعشاءاد
ٔيؼذالد األداء ػجش انٕعبئم
االنكزشَٔٛخ.
انزشكٛض ػهٗ رشاثػ َظى انخذيبد
االنكزشَٔٛخ ثبنغبيؼخ
رٕعٛغ انًشبسكخ االنكزشَٔٛخ يٍ
خالل رشغٛغ يشبسكخ انًغزفٛذٍٚ
ف ٙانًغبئم انًطشٔؽخ
انزضاو اإلداسح انؼهٛب ثذػى ٔرجُٗ
ثبنؾٕكًخ
اإلداسح
يششٔع
اإلنكزشَٔٛخ.

33

23,5

انزشرٛت

انؼجــــــــــــــبسح
ن

%

رزؾمك
دسعخ يزٕعطخ
ن

%

ن

%

257

43,54

2

6,14

3,17

251

72,12

27

2,71

3,12

267

44,24

7

4,26

3,17

3

271

21,42

4

5,62

3,11

2

262

42,44

4

5,62

3,12

4

274

25,22

3

2,23

3,13

6

272

27,72

2

,67

3,13

6

72

45,57

24

63,65

2,71

26

272

26,54

2

,67

3,14

5

272

27,7

5

3,36

2,22

21

دسعخ
انزٕافش

و

رزؾمك
ثذسعخ كجٛشح

رزؾمك
دسعخ ظؼٛفخ

يزٕعطخ
3
4

يزٕعطخ
يزٕعطخ
يزٕعطخ

2
21
7
6
34
7
3

7

انزخطٛػ االعزشارٛغٙ
انزؾٕل َؾٕ ػبنى انشلًٛبد.
ٔظغ خطخ يزكبيهخ نالرصبالد
انشبيهخ ث ٍٛعًٛغ اإلداساد 7
ٔانغٓبد.
رطجك األَظًخ ٔانمٕاَ ٍٛػهٗ
276
عًٛغ انًٕظف ٍٛدٌٔ رًٛٛض.
يُؼ انصفخ ٔانؾغٛخ انمبََٕٛخ نكم
يب رُششِ انؾكٕيخ اإلنكزشَٔٛخ يٍ 2
يؼهٕيبد
اصالػ انؼًهٛبد ٔاإلعشاءاد اإلداسٚخ
35
يٍ خالل رجغٛػ اإلعشاءاد
ٔرذفك يٓبو انؼًم.
455
انًؾٕس ككم
33

6,14
2,71
4,26
3,43
23,22
4,26
2,32

4,44
23,53
4,26
24,33

يزٕعطخ
يزٕعطخ
يزٕعطخ
ظؼٛفخ
يزٕعطخ
يزٕعطخ
يزٕعطخ
262

44,41

31

22,4

2,23

24

244

76,25

23

7,77

2,25

23

261

45,75

31

22,32

2,23

24

21

6,75

3

2,23

3,23

2

272

26,54

7

4,26

2,27

22

244

76,25

31

22,32

3,13

6

3357

47,21

342

4,72

3,27

يزٕعطخ
يزٕعطخ
كجٛشح
يزٕعطخ

,67
24,66
24,3

يزٕعطخ

- ٕٔٚٗ -

يزٕعطخ

تصور مقترح لمتطلبات تطبيق الحوكمة االلكترونية ................................................................

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف متكسط مكافقة أفراد العينة حكؿ عبارات ىذا المحكر
ككؿ بمغ ( ، )ٕ.ٔٙكىى نسبة متكسطة  ،كجاءت العبارة رقـ(  )ٕٚكالتي تنصى عمى
""تطبؽ األنظمة ك القكانيف عمى جميع المكظفيف دكف تمييز" بمكافقة افراد العينة عمى تحققيا
بدرجة كبيرة مما يؤكد عمى حككمة ادارة الجامعة بطريقة رشيدة  ، .كجاءت العبارة رقـ (ٕٔ)
كالتي تنص عمى " الدراسة المتكاممة لإلجراءات كمعدالت األداء عبر الكسائؿ االلكتركنية"
بمكافقة افراد العينة عمى تحققيا بدرجة منخفضة مما يمزـ نشر ثقافة الحككمة االلكتركنية
فيي التي تستطيع االرتقاء بمستكل االداء كسيكلة تقييمو  ،بينما جاءت باقي عبارات
المحكر بمكافقة افراد العينة عمى تحققيا بدرجة منخفضة  ،مما يمزـ بإنشاء سياسات تدعـ
انشاء الحككمة االلكتركنية لتالفي التعقيدات عند الشركع في التنفيذ ،كتعزيز الديمقراطية
االلكتركنية مف خالؿ عممية المحاسبة كالمساءلة مف خالؿ تكفير المعمكمات الكافية عف أداء
اإلدارة الجامعية ككؿ عبر االنترنت كالكسائؿ التكنكلكجية المختمفة .كيظير ىذا بنشر منتديات
النقاش االلكتركني اليادفة إلى تكسيع دائرة لمستفيديف في إبداء رأييـ حكؿ السياسات
كتحقيؽ الرقابة الت بعية عمى الممارسات التي تمس الصالح العاـ ،إلى جانب نشر كتكثيؽ
محاضر الجمسات عبر االنترنت  ،كالتخطيط االستراتيجي لعممية التحكؿ نحك عالـ الرقميات
فعند القياـ بالتخطيط لمفكرة ،الكثير مف القائميف عمى المشركع يغفمكف عف العديد مف
الحكاجز كالحدكد كالعقبات االدارية التي يجب اجتيازىا ،كلذلؾ يجب بناء ثقة كادراؾ في
البداية .كلعؿ أكبر المخاكؼ التي تعترم غالبية األطراؼ أف التغيير سيؤثر عمييـ سمبا.
كقضية الثقة االلكتركنية تشمؿ جانبيف :الخصكصية أم حماية المعمكمات الشخصية ،كاألماف
أم حماية مكاقع الحككمة مف اليجمات كسكء االستخداـ. .كاتفقت تمؾ النتائج مع دراسة
محمكد العتيبي (، )ٕٓٔٚك دراسة سيد عبدالفتاح صالح حسف (ٕٗٔٓ) ،ك دراسة بيتر
كميشيؿ ، )ٕٓٔٚ( Michael Petersكدراسة ما تيكس ، )ٕٓٔ٘(Matthiasك دراسة
اني ار مييات )ٕٓٔٗ( Aneri Mehta

- ٕٔٚ٘ -

تصور مقترح لمتطلبات تطبيق الحوكمة االلكترونية ................................................................

ب  3-ايٓتا٥ج اخلاص ١باعداد املٛازد ايبشسٚ ١ٜايكٝاد ٠اإلداز ١ٜيًخٛنُ ١االيهرت١ْٝٚ
عذٔل سلى ()7
انزكشاساد ٔانًزٕعطبد انؾغبثٛخ ٔانزشرٛت ٜساء أفشاد انؼُٛخ ؽٕل انًؾٕس انخبص ثبػذاد انًٕاسد
انجششٚخ ٔانمٛبدح اإلداسٚخ نهؾٕكًخ االنكزشَٔٛخ

41

االْزًبو ثآساء انًغزفٛذٍٚ
يٍ انغبيؼخ ٔأخز
االعشاءاد انزصؾٛؾٛخ فٙ
ؽبنخ ٔعٕد اخزالل ٔاْزضاص
ف ٙانضمخ ٔانًصذالٛخ

36

42

رُظٛى دٔساد ػهٗ اعظ
انؾٕكًخ االنكزشَٔٛخ ٔفمب
نألعبنٛت انؾذٚضخ

32

43

44

45
46
47
47

44

42

رفؼٛم َظبو األعٕس فٙ
انؾٕكًخ االنكزشَٔٛخ يًب
ٚغبػذ ْزا ف ٙرؾفٛض
انؼبيهٔ ٍٛصٚبدح كفبءرٓى
إظٓبس انغٕاَت االٚغبثٛخ
نهزغٛٛش ٔإششان انؼبيهٍٛ
فْ ٙزا انزؾٕل َؾٕ
انؾٕكًخ االنكزشَٔٛخ
رغغٛذ األخاللٛبد
االنكزشَٔٛخ نزششٛذ عهٕن
انًٕظف ف ٙيٓبيّ
رؾمٛك انؼًم انغًبػٙ
اإلنكزشَٔ ٙثبنغبيؼخ.
رؼضٚض لذساد األفشاد نطشػ
خٛبساد يؼُٛخٔ ،رؾٕٚهٓب
إنٗ إعشاءاد أٔ عٛبعبد.
انًغئٕنٛخ انزارٛخ نهؼبيهٍٛ
يٍ خالل انشؼٕس
ٔاإلؽغبط ثبنٕاعت
إربؽخ انفشص انكبيهخ
نهؾٕاس ٔانُمبػ
انجُبء ؽٕل ػًهٛخ
ارخبر انمشاساد
انًؤصشح ػهٗ عٛش
انؼًم.
اػبدح انُظش ف ٙثشايظ
ركٕ ٔ ٍٚاػذاد انطالة
ثبنغبيؼبد يٍ ؽٛش رؼذٚم
انهٕائؼ ٔ رعًُٓٛب يمشساد
رزالءو يغ يغزغذاد انضٕسح
انصُبػٛخ انشاثؼخ
انًؾٕس ككم

25,23

انًزٕعػ

ن

ن

ن

انزشرٛت

%

%

%

دسعخ
انزٕافش

و

انؼجــــــــــــــبسح

رزؾمك
ثذسعخ كجٛشح

رزؾمك
دسعخ يزٕعطخ

رزؾمك
دسعخ ظؼٛفخ

242

75,12

32

22,47

3,13

5

يزٕعطخ

212

67,17

66

42,17

2,41

21

يزٕعطخ

22,47

27

6

4
22
33
56

35

52

322

2,71

3,43

5,62
7,3
23,53
36,53

24,66

34,27

23,47

265

47,

7

4,44

3,17

3

يزٕعطخ

252

45,24

34

23,22

2,42

2

يزٕعطخ

255

42,44

36

25,23

2,21

4

يزٕعطخ

256

42,23

32

22,47

2,25

7

يزٕعطخ

247

77,51

24

7,45

2,22

7

يزٕعطخ

232

74,47

22

7,32

3,22

2

يزٕعطخ

247

77,44

27

2,71

3,14

4

يزٕعطخ

211

67,25

47

31,44

3,13

5

يزٕعطخ

242
4

75,77

334

23,44

2,22
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يزٕعطخ

تصور مقترح لمتطلبات تطبيق الحوكمة االلكترونية ................................................................

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف متكسط مكافقة أفراد العينة حكؿ عبارات ىذا المحكر ككؿ
بمغ ( ، )ٔ.ٜٜكىى نسبة متكسطة  ،كجاء تحقؽ جميع عبارات ىذا المحكر بدرجة متكسطة
 ،مما يؤكد عمى حاجة الجامعة لبذؿ العديد مف االجراءات التنفيذية إلعداد المكارد البشرية
كالقيادة اإلدارية لمحككمة االلكتركنية مف خالؿ تنظيـ دكرات تنظيـ دكرات عمى اسس
الحككمة االلكتركنية كفقا لألساليب الحديثة بيدؼ ىك زيادة تقبؿ العامميف لمحككمة
االلكتركنية ،كتفعيؿ نظاـ األجكر مما يساعد ىذا في تحفيز العامميف كزيادة كفاءتيـ كتنمية
ركح المبادرة كاإلبداع .كتجسيد األخالقيات االلكتركنية لترشيد سمكؾ المكظؼ في ميامو كالحد
مف المحسكبية كتحكؿ قيـ الشفافية إلى قاعدة أساسية في النسؽ االجتماعي ،كيتـ ذلؾ مف
خالؿ شرح أعماؿ كأنشطة اإلدارة ككذا التكفير السريع لممعمكمة كسيكلة الحصكؿ عمييا ،
باإلضافة الى العمؿ الجماعي اإللكتركني بالجامعة مف خالؿ مجمكعة مف األفراد يتحاكركف
إلكتركنيا؛ أم تبادؿ المعمكمات كالبيانات بكاسطة الحاسكب كباستخداـ الشبكات كضركرة
تكحيد الكثائؽ المتعامؿ بيا لمتمكف مف ادراج التعميقات .كتتمثؿ كظائؼ العمؿ الجماعي
االلكتركني في االىتماـ بالرسائؿ االلكتركنية (كتابتيا ،إرساليا ،استقباليا ،ترتيب الرسائؿ
المستقبمة كحفظيا كاعداد بياف االستالـ كضماف السرية) .ككذلؾ تنظيـ االجتماعات عف بعد،
تككف عمى شكؿ محاضرة عبر االنترنت مف أجؿ ارساؿ األفكار كتكزيع المعمكمات الرسمية في
لحظة معينة .كيؤدم ىذا النمط مف العمؿ إلى اتخاذ قرار جماعي كالتفاكض مع األطراؼ
المستفيدة مف الخدمة  ،كاتفقت تمؾ النتائج مع دراسة دراسة سامح رفعت أبك حجر كأمنية
محمد عبدالعزيز عابديف ( ، )ٕٓٔٙكدراسة جارىي ، )ٕٓٔٛ( Jarrahi,ك دراسة بيرج
كاخركف ، )ٕٓٔٛ( Berg et al.,كدراسة اني ار مييات .)ٕٓٔٗ( Aneri Mehta

- ٕٔٚٚ -

تصور مقترح لمتطلبات تطبيق الحوكمة االلكترونية ................................................................
ب  4-ايٓتا٥ج اخلاص ١بتفع ٌٝايشسان ١االيهرتَ ١ْٝٚع قطاعات اإلْتاج ٚاخلدَات .
عذٔل سلى ()7
انزكشاساد ٔانًزٕعطبد انؾغبثٛخ ٔانزشرٛت ٜساء أفشاد انؼُٛخ ؽٕل رفؼٛم انششاكخ االنكزشَٔٛخ يغ
لطبػبد اإلَزبط ٔانخذيبد .

55

اربؽخ َظبو رمٕٚى ؽمٛمٙ
ؽم
يٓبساد
ٚمٛظ
ثبنغبيؼخ
انًشكالد
انكزشَٔٛب
ايزالن كم غشف ث ٍٛانمبدح
ٔانًغزفٛذ ٍٚالعزشارٛغٛخ
رًُٕٚخ انكزشَٔٛخ يؾذدح
رزعًٍ أْذافبً يشؽهٛخ،
ٔأخشٖ ثؼٛذح انًذٖ.
ٔعٕد لُٕاد انكزشَٔٛخ
انمبدح
ثٍٛ
يشزشكخ
نًُبغك
ٔانًغزفٛذٍٚ
انزًبط ث ٍٛاألغشاف
انًغزًؼٙ
انزغٕٚك
انكزشَٔ ٙنًُظٕيخ انزؼهٛى
يٍ خالل ادٔاد انضٕسح
انصُبػٛخ انشاثؼخ

52

53

54

56

57

57

انًؾٕس ككم

انًزٕعػ

51

عٛبدح ػاللخ انًشبسكخ ثٍٛ
انمبدح ٔانًغزفٛذ ٍٚف ٙكبفخ
انًغزٕٚبد ثبنغبيؼخ.
انُذٚخ انمبئًخ ث ٍٛانمبدح
ٔانًغزفٛذ ٍٚػهٗ انضمخ
ٔاالؽزشاو انًزجبدل ثٍٛ
األغشاف ثبنغبيؼخ
اعزمالنٛخ األغشاف ػٍ
ثؼعٓبٔ ،رٕافش انمُبػخ
انكبيهخ ثؤٌ انًشبسكخ ؽك
كم األغشاف ث ٍٛث ٍٛانمبدح
ٔانًغزفٛذٍٚ
رمذٚى فشص عذٚذح ث ٍٛثٍٛ
انمبدح ٔانًغزفٛذ ٍٚنزطجٛك
يفبْٛى انؾٕكًخ االنكزشَٔٛخ

44

24,75

42

61,34

66

42,17

ا

ن

%

ن

%

ن

%

نزشرٛت

انؼجــــــــــــــبسح

رزؾمك
دسعخ يزٕعطخ

يزٕعطخ
2,47

4

22,31
45

دسعخ
انزٕافش

و

رزؾمك
ثذسعخ كجٛشح

رزؾمك
دسعخ ظؼٛفخ

يزٕعطخ
65,41

27

57

36,24

2,24

7
يزٕعطخ

65

41,61

54,61

77

57

36,24

3,15

4
يزٕعطخ

51

33,62

61,34

42

54

37,22

2,26

5
يزٕعطخ

41

27,25

212

67,17

57

36,24

2,21

7
يزٕعطخ

22

7,3

252

72,77

5

3,36

2,25

6
يزٕعطخ

51

33,62

232

73,44

4

5,63

3,24

2
يزٕعطخ

52
344

34,27
22,27

232

74,47

26

4,57

3,25

455

67,47

374

33,27

2,22

3
يزٕعطخ

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف متكسط مكافقة أفراد العينة حكؿ عبارات ىذا المحكر
ككؿ بمغ ( ، )ٔ.ٜٜكىى نسبة متكسطة  ،كجاء تحقؽ جميع عبارات ىذا المحكر بدرجة
متكسطة  ،مما يؤكد عمى ضركرة عمى كجكد ممارسات تفعؿ الشراكة االلكتركنية مع
قطاعات اإلنتاج كالخدمات كيتحقؽ ذلؾ مف خالؿ إرساء مناخ ديمقراطي حقيقي بما
يتضمنو ذلؾ مف تمثيؿ نيابي حر كتداكؿ سممي لمسمطة كسيادة القانكف،.ك سيادة عالقة
- ٕٔٚٛ -

تصور مقترح لمتطلبات تطبيق الحوكمة االلكترونية ................................................................

المشاركة في كافة المستكيات بداية مف صنع السياسات ،إلى تصميـ البرامج كاتخاذ
الق اررات ،إلى تييئة البيئة كالتنفيذ ،كاالىتماـ بالتسكيؽ المجتمعي لمنظكمة التعميـ مف
خالؿ ادكات الثكرة الصناعية الرابعة االلكتركنية  ،كاتفقت تمؾ النتائج مع كاتفقت تمؾ
النتائج مع دراسة جكركاف كاخركف ) ، )ٕٓٔٙ( (Gurkayn et al.,ك دراسة ما
تيكس  ، )ٕٓٔ٘(Matthiasك دراسة اني ار مييات ٕٓٔٗ( Aneri Mehta
ب  5-ايٓتا٥ج اخلاص ١باملٛازد املادٚ ١ٜاملايٚ ١ٝايب ١٦ٝايتٓظ ١ُٝٝيًخٛنُ ١االيهرت١ْٝٚ
عذٔل سلى ()4
انزكشاساد ٔانًزٕعطبد انؾغبثٛخ ٔانزشرٛت ٜساء أفشاد انؼُٛخ ؽٕل انًٕاسد انًبدٚخ ٔانًبنٛخ
ٔانجٛئخ انزُظًٛٛخ نهؾٕكًخ االنكزشَٔٛخ

272

ٔعٕد ٔؽذح نهزؼهٛى االنكزشَٔٙ
ثبنغبيؼخ.

273

61

63

إَشبء يشاكض إلَزبط انًمشساد
االنكزشَٔٛخ ثبنغبيؼخ
رٕفٛش شجكبد يؼهٕيبد لٕٚخ
راد عشػبد فبئمخ رشثػ عًٛغ
شجكبد انًؼهٕيبد ثبنغبيؼخ,
ثُبء يغزٕدع سلً ٙنإلَزبط
انؼهً ٙألػعبء ْٛئخ انزذسٚظ
ثبنغبيؼخ
إلداسح
ٔؽذاد
رٕافش
يششٔػبد انزطٕٚش ثبنغبيؼخ

65
66

24,47

21

6,75

7

4,44

3,47

7

22,63

ثٕاثخ
ٔعٕد
نهغبيؼخ يفؼهخ .
إَشبء يشاكض نهزذسٚت ػهٙ
انًؼهٕيبد
ركُٕنٕعٛب
ٔاالرصبالد

64

%

كجٛشح

52

62

%

انًزٕعػ

54

انغبيؼخ انجُٛخ انزؾزٛخ فٙ
ثٛئبد انزؼهى انزكٛخ يٍ ؽٛش
ٔرطٕٚش االعٓضح انزكُٕنٕعٛخ
ٔاَزشَذ االشٛبء انشجكبد
ثبنًؤعغبد انزؼهًٛٛخ.

ن

ن

%

ن

انزشرٛت

و

انؼجــــــــــــــبسح

انكزشَٔٛخ

انًؾٕس ككم

دسعخ انزٕافش

رزؾمك ثذسعخ كجٛشحرزؾمك
دسعخ يزٕعطخ

رزؾمك
دسعخ ظؼٛفخ

272
275

27,72
23,76

كجٛشح
21

6,75

6

3,43

3,44

7

6

3,43

2

,67

3,27

3

كجٛشح
2,72

3,26

4

7,32

3,74

4

271

7 27,15

4,44

2

,67

3,26

4

272

7 26,54

4,26

2

,67

3,25

6

6

3,43

2

,67

3,27

2

74

6,54

31

2,27

3,21

252

72,77

كجٛشح

4

21

6,75

36

22 25,23

كجٛشح
كجٛشح
كجٛشح

272
2245

27,72
23,65

كجٛشح
ككجٛشح

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف متكسط مكافقة أفراد العينة حكؿ عبارات ىذا المحكر ككؿ
بمغ (ٓ ، )ٕ.ٜكىى نسبة كبيرة مما يؤكد عمى تكافر المكارد المادية كالمالية كالبيئة التنظيمية
- ٕٜٔٚ -
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لمحككمة االلكتركنية لذا تعد جامعة اسيكط مكاف خصب لتطبيؽ متطمبات الحككمة
االلكتركنية ،كجاء تحقؽ جميع عبارات ىذا المحكر بدرجة كبيرة  ،كمف اىـ شكاىده  :كجكد
بكابة الكتركنية بالجامعة عمي الشبكة الدكلية لممعمكمات ،حيث أنو مف خالؿ ىذه المكاقع
يمكف تقديـ العديد مف الخدمات االلكتركنية المتنكعة لمطالب كأعضاء ىيئة التدريس ككافة

العامميف كالمستفيديف ،كتكفير شبكات معمكمات قكية ذات سرعات فائقة تربط جميع شبكات
المعمكمات بالجامعة بما يشير إلي أىمية شبكات المعمكمات الداخمية بالجامعات في بناء
مؤشرات اإلتاحة الرقمية كالكصكؿ إلي المعمكمات بسرعة ككفاءة كدكرىا الفعاؿ في التحكؿ
الرقمي بجميع أشكالو ، .باإلضافة الى كجكد مراكز لمتدريب عمي تكنكلكجيا المعمكمات
كاالتصاالت يأتي أىميتو في تكفير البرامج التدريبية لتنمية الككادر البشرية مف القيادات
األكاديمية كاإلدارية كأعضاء ىيئة التدريس كالييئة المعاكنة ،ككذلؾ العامميف بالجامعات عمي

استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كؿ في مجالو ،ككجكد مراكز إلنتاج المقررات االلكتركنية
بالجامعة مما يؤكد عمي ال دكر الفعاؿ كالبارز الذم يمكف أف تمعبو مراكز إنتاج المقررات
االلكتركنية بالجامعات المصرية في الكصكؿ إلي جامعة رقمية؛ حيث يمكف مف خالليا نشر
ثقافة التعمـ االلكتركني ،كاعداد معايير إنتاج المقررات االلكتركنية كنشرىا كتقييـ جكدتيا،.
كتكافر كحدات إلدارة مشركعات التطكير بالجامعة كنشر الثقافة كالمعرفة بالمشركعات كخاصة
القائمة عمي تكنكلكجيا المعمكمات ،كعقد كرش العمؿ كالمقاءات العامة لمتعريؼ بتمؾ

المشركعات كامكانية اإلفادة منيا ،.كبناء مستكدع رقمي لإلنتاج العممي ألعضاء ىيئة
التدريس يساعد عمي تفعيؿ إتاحة المحتكم االلكتركني الذم يصدر عف الجامعات المصرية،
كيضمف كذلؾ تعظيـ االستفادة منو عمي المستكل الكطني كنشره بما يتكافؽ مع المعايير
الدكلية لمنشر االلكتركني  ،كتحقؽ ذلؾ مف خالؿ خطط استراتيجية لدعـ استمرارية
مشركعات تطكير التعميـ الجامعي القائمة عمي االستفادة مف تكنكلكجيا المعمكمات
كاالتصاالت  ،فيي نقاط قكة يجب استثمارىا تشتمؿ عمي العديد مف المشركعات أىميا
مشركع تطكير نظـ كتكنكلكجيا المعمكمات في التعميـ العالي؛ كمف ثـ يمكف االستفادة مف ىذه
الخطط كالمشركعات كالتكجيات الجديدة ،كاستكشاؼ سبؿ تفعمييا لتفعيؿ محاكالت الحككمة
االلكتركنية ،كاتفقت تمؾ النتائج مع دراسة جارىي  ، )ٕٓٔٛ( Jarrahi,كدراسة ماكريداس
- ٕٔٛٓ -

تصور مقترح لمتطلبات تطبيق الحوكمة االلكترونية ................................................................

 ، )ٕٓٔٚ( Makridakisكدراسة بيتر كميشيؿ  ،)ٕٓٔٚ( Peters Michaelكدراسة
اني ار مييات )ٕٓٔٗ( Aneri Mehta
ب  6-ايٓتا٥ج اخلاص ١بسقاب ١احلٛنُ ١االيهرت١ْٝٚ
عذٔل سلى ()2
انزكشاساد ٔانًزٕعطبد انؾغبثٛخ ٔانزشرٛت ٜساء أفشاد انؼُٛخ ؽٕل سلبثخ انؾٕكًخ االنكزشَٔٛخ
انًزٕعػ

انؼجــــــــــــــبسح
ن

67

يذٖ ٔفبء اداسح انغبيؼخ
انًغزفٛذٍٚ
ثبؽزٛبعبد
انكزشَٔٛب
يذٖ رُبعك انٕظبئف ٔرٕاصَٓب
فٗ انٓٛكم انزُظًٙٛ

64

دسعخ رؤْٛم شبغه ٙانٕظبئف
انمٛبدٚخ ثبنغبيؼخ
دلخ األْذاف َؾٕ رؾمٛك
انؾٕكًخ االنكزشَٔٛخ ٔرؾذٚذْب

71

اشزشان انًغزٕٚبد انًخزهفخ
فٗ انزخطٛػ نهغبيؼخ انكزشَٔٛب.

52

72

رٕفٛش انجٛبَبد انالصيخ نهزخطٛػ
انفؼبل ثبنغبيؼخ انكزشَٔٛب

73

رٕفٛش اإليكبَٛبد انًبدٚخ
نزؾمٛك انؾٕكًخ االنكزشَٔٛخ.
انجؾٕس
َزبئظ
رٕظٛف
انكزشَٔٛخ انًؾهٛخ ٔانذٔنٛخ
نزطٕٚش َظى انؼًم ثبنغبيؼخ
رٕفٛش أْذاف ٔخطػ يغزمجهٛخ
نهغبيؼخ
عٕٓنخ االرصبل انكزشَٔٛب
اإلداساد
ثٍٛ
ٔانزؼبٌٔ
انًخزهفخ ثبنغبيؼخ.
ٔظٕػ اخزصبصبد أعٓضح
انشلبثخ ٔانًزبثؼخ ثبنغبيؼخ

67

62

74

75
76

77

انًؾٕس ككم

32

%
22,47

ن

%

ن

%

252

72,77

26

4,57

انزشرٛت

و

رزؾمك
دسعخ يزٕعطخ

يزٕعطخ
3,

7
يزٕعطخ

22,32
31

36

25,23

دسعخ انزٕافش

رزؾمك
ثذسعخ كجٛشح

رزؾمك
دسعخ ظؼٛفخ

247

77,51

31

256

42,23

7

22,32

4,26

3,

7

3,21

6

يزٕعطخ
يزٕعطخ

72

51,22

41

56,22

37

25,74

3,36

5

27

65,34

51

33,62

3,

7

31

22,32

246

77,37

34

23,22

2,22

21

256

42,23

41

27,25

3

2,23

3,41

4

42

61,34

67

43,31

2,46

22

3,47

2

34,27

يزٕعطخ

يزٕعطخ

42
267
41
272
732

27,62
44,24
27,25
21,27
47,13

كجٛشح
يزٕعطخ

31
242
21
212
5

22,32
71,12
6,75
63,14

2
27
7
324

,76
2,14

3,17

4,44

3,47

21,25

3,36

كجٛشح
يزٕعطخ

7
2

كجٛشح
يزٕعطخ

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف متكسط مكافقة أفراد العينة حكؿ عبارات ىذا المحكر ككؿ
بمغ (ٕ٘ )ٕ.كىى نسبة متكسطة  ،مما يؤكد عمى احتياج إلدارة الجامعة عمى مجمكعة مف
- ٕٔٛٔ -
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اإلجراءات لتحقيؽ الرقابة االلكتركنية بصكر فعالة  ،كجاءت عبارات رقـ (ٕ)ٙٙ ،ٙٗ ،ٙ
كالتي تنص عمى "تكفير اإلمكانيات المادية لتحقيؽ الحككمة االلكتركنية" " ،تكفير أىداؼ
كخطط مستقبمية لمجامعة "" ،كضكح اختصاصات أجيزة الرقابة كالمتابعة بالجامعة "
بمتكسطات كبيرة  ،مما يؤكد عمى تحققيا بدرجة كبيرة بينما جاءت باقي العبارات بدرجة

متكسطة  ،مما يؤكد احتياج ادارة الجامعة بتطبيؽ مؤشرات الرقابة االلكتركنية كمنيا
االىتماـ بدرجة تأىيؿ شاغمي الكظائؼ القيادية بالجامعة مف خالؿ االىتماـ بتأىيؿ القيادات
نحك التحكؿ الرقمي كاستخداـ التكنكلكجيا ،كتحديد األىداؼ نحك تحقيؽ الحككمة االلكتركنية
مف خالؿ قياس دكرم عف قدرة الحككمة االلكتركنية عمى تحقيؽ اىدافيا  ،كيتطمب ذلؾ
اشتراؾ المستكيات المختمفة فى التخطيط لمجامعة الكتركنيا ،كتكفير البيانات الالزمة لمتخطيط
الفعاؿ بالجامعة الكتركنيا  ،كتكظيؼ نتائج البحكث الكتركنية المحمية كالدكلية لتطكير نظـ
العمؿ بالجامعة ،كسيكلة االتصاؿ الكتركنيا كالتعاكف بيف اإلدارات المختمفة بالجامعة مما
يتيح في النياية كضكح اختصاصات أجيزة الرقابة كالمتابعة بالجامعة .كاتفقت تمؾ النتائج مع
دراسة جكركاف كاخركف ) ، )ٕٓٔٙ( (Gurkayn et al.,كدراسة ماتيكس Matthias
(ٕ٘ٔٓ)  ،كدراسة اني ار مييات  ، )ٕٓٔٗ( Aneri Mehtaكدراسة ميشيؿ باككس
)ٕٜٓٔ(Michael Backus

- ٕٕٔٛ -
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ثاْٝا  :ايٓتا٥ج اخلاص ١آلزا ٤أفساد ايع ١ٓٝحَ ٍٛعٛقات تطبٝل احلٛنُ ١االيهرت ١ْٝٚظاَع ١اسٛٝط
ف ٢ض ٤ٛايجٛز ٠ايصٓاع ١ٝايسابع. ١
عذٔل ()21
انزكشاساد ٔانًزٕعطبد انؾغبثٛخ ٔانزشرٛت ٜساء أفشاد انؼُٛخ ؽٕل يؼٕلبد رطجٛك انؾٕكًخ
االنكزشَٔٛخ

3

4

5

6

7

7

274

25,229

7

4,26

3

2,23

انًزٕعػ

2

ظؼف االػزًبداد
انًبنٛخ انًخصصخ
نؼًهٛخ انزؾٕل إنٗ
َظى انزمبَخ
لصٕس ف ٙفٓى
ٔادسان يفٕٓو
انؾٕكًخ
اإلنٛكزشَٔٛخ يٍ لجم
اداساد انغبيؼخ.
عًٕد انٓٛكم
انزُظًٙٛ
نهغبيؼبد دٌٔ
رطٕس فبػم يغ
يزطهجبد
انًشؽهخ.
يمبٔيخ اداساد
انغبيؼخ انزغٛٛش
ٚؾٕل دٌٔ انزٕعّ
نزطجٛك انؾٕكًخ
االنٛكزشَٔٛخ.
ظؼف يصبدس
انزًٕٚم انجذٚهخ؛ يًب
ٚؤصش ػه ٙكفبءح
اعزخذاو ركُٕنٕعٛب
انًؼهٕيبد
ٔاالرصبالد فٙ
انغبيؼبد انًصشٚخ.
عًٕد انهٕائؼ
ٔانزششٚؼبد ثًب
ٚؼٕق االعزخذاو
األيضم نهًٕاسد
انزكُٕنٕعٛخ
ٔاالعزذايخ نٓب فٙ
انغبيؼبد انًصشٚخ.
ظؼف عٕٓد
انًشبسكخ انًغزًؼٛخ
ف ٙػًهٛخ رطٕٚش
انغبيؼبد ػًٕيبً،
ٔاعزخذاو
ركُٕنٕعٛب
انًؼهٕيبد ثٕعّ
خبص.

ن

ن

3,24

رشرٛت

ن

%

%

%

6

دسعخ
انًٕافمخ

و

انؼجــــــــــــــبسح

يٕافمخ كجٛشح

يٕافمخ يزٕعطخ

يٕافمخ ظؼٛفخ

كجٛشح

26,54
272

271

272

274

272

271

27,15

27,72

25,22

27,72

27,15

7

4,26

2

,67

3,25

5

كجٛشح

6

3,43

3

2,23

3,25

5

كجٛشح

5

3,36

3

2,23

3,26

3

كجٛشح

5

3,36

6

3,43

3,23

7

كجٛشح

6

3,43

2

,67

3,27

2

كجٛشح

7

4,44

2

,67

3,26

3

كجٛشح
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2

21
22

23

24

25

26

27

27

24

ظؼف شجكبد
االرصبالد داخم
األلغبو ٔانكهٛبد
انًخزهفخٔ ،ثٍٛ
ثؼعٓب انجؼط.
عًٕد انًُبؿ
انزُظ ًٙٛثًب ال
ٚشغغ ػه ٙانزطٕٚش
ٔانزغذٚذ ٔانصٛبَخ
انًغزًشح نألعٓضح
انًزٕفشح ٔنًؼبيم
انزكُٕنٕعٛب.
رذَ ٙكفبءح انغٓبص
اإلداس٘ ثبنغبيؼخ.
ظؼف انجُٛخ انزؾزٛخ
نهًكزجبد انشلًٛخ
انغبيؼٛخ.
لهخ أػذاد انًمشساد
انز ٙرى رؾٕٚهٓب إنٙ
انصٕسح
االنكزشَٔٛخ.
لهخ فشص االثزؼبس
نهخبسط نزذسٚت
أػعبء ْٛئخ
انزذسٚظ ٔرًُٛزٓى
ف ٙيغبل ركُٕنٕعٛب
انًؼهٕيبد.
رخٕف ثؼط
انؼبيهٔ ٍٛاإلداسٍٛٚ
ثبنغبيؼبد انًصشٚخ
يٍ رغٛٛش انُظى
اإلداسٚخ انزمهٛذٚخ
َظبو اإلداسح
االنكزشَٔٛخ.
انزكبنٛف انًشرفؼخ
نهجُٛخ انزؾزٛخ.
لهخ انًشبسكخ يٍ
غشف انًٕاغٍُٛ
ٔانز٘ ٚغزذل ثّ يٍ
لهخ االغالع ػهٗ
يٕالغ انٓٛئبد
انؼًٕيٛخ.
غٛبة اغبس لبََٕٙ
خبص ثبنؾٕكًخ
االنكزشَٔٛخ.
ظؼف انشأعًبل
انجشش٘ يٍ ؽٛش
انخجشح ف ٙيغبل
ركُٕنٕعٛب
انًؼهٕيبد
ٔاالرصبل.
انًؾٕس ككم

276

272

212
234

244

24,33

21,27

67,17
72,52

77,27

21

6 ,75

3

2,23

3,23

7

كجٛشح

21

6 ,75

7

4,44

3,47

4

كجٛشح

71

44,42

27

2,14

3,54

27

كجٛشح

51

33,62

25

7,21

3,72

26

كجٛشح

22

21,75

3,77

24

كجٛشح

7

4,26

3,71

23

كجٛشح

22

7,32

3,76

22

كجٛشح

7

4,26

3,47

2

كجٛشح

3,71

25

كجٛشح

2

,67

3,26

3

كجٛشح

4,26

3,41

21

4,77

3,43

31

75,12
242

256

271

42

42,23

21,42

32

21

22,32

33,14

22,47

6,75

252

72,77
==

31

271

27,15

7

4,44

261

45,75

31

22,32

7

3476

47,17

374

21,27

223

22,32
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يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف متكسط مكافقة أفراد العينة حكؿ عبارات ىذا المحكر
ككؿ بمغ (ٕ ، )ٕ.ٛكىى نسبة كبيرة مما يؤكد عمى اتفاؽ افراد العينة عمى معكقات تطبيؽ

متطمبات الحككمة االلكتركنية كالتي مف اىميا تدني كفاءة الجياز اإلدارم كيرجع ذلؾ الى

ضعؼ أساليب االختبار كالتعييف ألعضاء الجياز اإلدارم كالقيادات اإلدارية خاصة ،باإلضافة
إلي ضعؼ برامج التنمية المينية المقدمة إلييـ ،كعدـ سعييـ لتنمية أنفسيـ ذاتيان ،ككذلؾ
ضعؼ أساليب التقكيـ التي تقكـ عمي مبدأ اإلثابة كالعقاب ،كجمكد المكائح كالتشريعات بما

يعكؽ االستخداـ األمثؿ لممكارد التكنكلكجية كاالستدامة  ،كضعؼ مصادر التمكيؿ البديمة مما
يشير إلي االعتماد الكمي لمجامعة عمي الحككمة كالمؤسسات الدكلية المالية في تمكيؿ
مشركعات التطكير منذ بدايتو ،كمحدكدية صالحيتيا في البحث عف مصادر تمكيؿ بديمة
لتمكيؿ تمؾ المشركعات كخاصة القائمة عمي االستفادة مف تكنكلكجيا المعمكمات  ،كضعؼ
جيكد المشاركة المجتمعية في عممية تطكير الجامعة عمكمان ،كاستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات

بكجو خاص  ،كيكضح ذلؾ ضعؼ مبادرات مؤسسات المجتمع المدني بشتي أنكاعيا في
دعـ جيكد التطكير كاستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات بالجامعة ،مما يمفت النظر إلي التأثير

السمبي لضعؼ جيكد المشاركة ،كتخكؼ بعض العامميف كاإلدارييف بالجامعة مف تغيير النظـ
اإلدارية  ،كجمكد الييكؿ التنظيمي لمجامعة دكف تطكر فاعؿ يرجع ذلؾ إلي رفض بعض
العامميف كاإلدارييف بالجامعات مسايرة جيكد التطكير القائمة عمي دمج تكنكلكجيا المعمكمات
في كافة األعماؿ اإلدارية نتيجة لعدـ رغبتيـ في التطكير كالتغيير كالتمسؾ بما ىك مكجكد
كمجرب  ،كذلؾ نتيجة االعتماد عمي نمط التنظيـ الجامعي اليرمي الذم يعكؽ انسياب كتدفؽ
المعمكمات بيف كافة المستكيات التنظيمية بالجامعات ،كما أف الجامعة ال تحظي بصالحية
اختيار شكؿ التنظيـ أك الييكؿ اإلدارم المتكائـ مع أىدافيا ،األمر الذم ترتب عميو ضعؼ
مركنة اليياكؿ التنظيمية بالجامعات ،كافتقادىا ألشكاؿ اليياكؿ التنظيمية الجديدة.
كبطء استكماؿ البنية التكنكلكجية بكثير مف الكميات مما يؤكد عمي ضعؼ البنية التحتية
في كثير مف كميات الجامعة التي تمثؿ أحد أىـ الجكانب الرئيسية لدعـ عممية التكنكلكجيا،
كقد يرجع ذلؾ إلي ضعؼ المكارد المالية المخصصة لجيكد التطكير ،كعدـ البحث عف مصادر
تمكيؿ أخرم بديمة ، .كضعؼ شبكات االتصاالت داخؿ األقساـ كالكميات المختمفة كبيف
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بعضيا البعض كيؤكد ذلؾ عمي ضعؼ البنية التحتية كالتكنكلكجية بالجامعات المصرية
ككمياتيا كأقساميا  ،كربما يرجع ضعؼ الشبكات داخؿ األقساـ إلي تقادـ كضعؼ المكجكد
منيا كعدـ صالحيتو لالستخداـ ،ككذلؾ ضعؼ المكازنات المالية الخاصة بتطكير األقساـ
كسكء تكزيعيا  ،كقمة فرص االبتعاث لمخارج لتدريب أعضاء ىيئة التدريس كتنميتيـ في
مجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات بما يشير إلي فقداف الجامعات المصرية القدرة عمي مسايرة
التطكر المعاصر في أساليب التنمية المينية المستدامة كقصكر استفادتيا مف المنح كالبعثات
التي قد تتيحيا الكثير مف الدكؿ األخرل ،كمف ثـ تقتصر عمي تدريب األعضاء عمي المستكل
المحمي دكف االنفتاح عمي المستكل العالمي  ،كجمكد المناخ التنظيمي بما ال يشجع عمي
التطكير كالتجديد كالصيانة المستمرة لألجيزة المتكفرة كلمعامؿ التكنكلكجيا بما يكضح أثر
المناخ التنظيمي عمي جيكد التحكؿ ،حيث أف تكافر المناخ الصحي الجيد بالجامعات مف
شأنو أف يشجع عمي طرح األفكار الجديدة كتطبيقيا ،كتبني األساليب اإلدارية كالتنظيمية
الحديثة.ىذا باإلضافة الى سيادة الثقافة الكرقية في التعامالت االدارية في الجامعات  ،كغياب
اطار قانكني خاص بالحككمة االلكتركنية .كاتفقت نتائج تمؾ الدراسة مع دراسة سامح رفعت
أبك حجر كأمنية محمد عبدالعزيز عابديف (، )ٕٓٔٙك دراسة سيد عبدالفتاح صالح حسف
(ٕٗٔٓ)  ،ك دراسة ميشيؿ باككس  ، )ٕٜٓٔ( Michael Backusكدراسة جكركاف
كاخركف ) ، )ٕٓٔٙ( (Gurkayn et al.,ك دراسة ماكريداس )ٕٓٔٚ( Makridakis
كبعد عرض النتائج كتفسيرىا يقترح الباحثاف التصكر المقترح لمتطمبات تطبيؽ الحككمة
اإللكتركنية بجامعة اسيكط في ضكء الثكرة الصناعية الرابعة .

ايتصٛز املكرتح ملتطًبات تطبٝل احلٛنُ ١االيهرت ١ْٝٚظاَع ١اسٛٝط :
يتضمف التصكر المقترح الجكانب التالية ما يمى  :كيتككف التصكر المقترح مف
فمسفة كأسس كمبادئ يستند إلييا  ،كمحاكر كاجراءات كذلؾ كما

 - 1فًشف ١ايتصٛز:
تقكـ فمسفة ذلؾ التصكر عمى اف حككمة الجامعات اصبحت ضركرة كمطمب اساسى
لتطكير الجامعات كزيادة قدرتيا عمى تحقيؽ التميز كالمنافسة كتيسير اعماليا فى اطار مف
الششفافية ك المشاركة كالمساءلة  ،كما تنطمؽ فمسفة ذلؾ التصكر مف اف التكنكلكجيا
كالثكرة الصناعية الرابعة اصبحت كاقع فى حياتنا  ،كفرضت نفسيا عمى المؤسسات خاصة
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الجامعية ككاصبح مف الضركرل االستفادة منيا كمف تطبيقاتيا فى االخذ بنظاـ الحككمة
االلكتركنية كتطبيقيا فى الجامعة  ،كضركرة تكفير المتطمبات الالزمة لذلؾ .
كما إف فمسفة التصكر المقترح تنطمؽ مف منطمؽ اف الحككمة االلكتركنية كىك
المدخؿ الذم ناؿ حظو مف اىتماـ الباحثيف كتناكلتو األقالـ في المجاالت االقتصادية
كالسياسية كالتنمكية ،كلكنة حتى اآلف لـ ينؿ حقو مف البحث كالدراسة في الميداف التربكم
كتعتبر نمطا حديثا لمتسيير  ،مف االيماف باف الثكرة الصناعية الرابعة تتميز بالقكة اليائمة
لمتكنكلكجيا الرقمية  ،التي اسقطت الحكاجز الصماء التي كانت تفصؿ بيف البشر كالبعد
الجغرافي ك اختالؼ المغات ك االفتقار المزمف لممعمكمات ك تحررت القدرات االبداعية الكامنة
لإلنسانية.
كمف منطمؽ كاقع مؤسسات التعميـ الجامعي في مصر ما تعانيو مف جكانب القصكر
كالسمبيات ،كالتي ألقت بظالليا عمى جكدة تمؾ المؤسسات ،كفعالية األداء التعميمي داخميا.
كىي سمبيات متراكمة منذ سنكات عديدة ،كأدم تجاىميا كعدـ التفاعؿ معيا إلى تدني أحكاؿ
عناصر المنظكمة التعميمية كافة داخؿ مؤسسات التعميـ الجامعي.

َٓ - 0طًكات ايتصٛز املكرتح:
يقكـ التصكر المقترح عمى المنطمقات التالية:
افر مف اإلىماؿ ،كبضعؼ ىذا العنصر ضعفت كافة عناصر
 نالت اإلدارة الجامعية قسطنا ك ناالمنظكمة التعميمية .كالكضع الراىف لإلدارة الجامعية في مصر ،كما تحتكيو مف عمميات
كتتضمنو مف مستكيات إدارية.
 قامت القيادة السياسية في مؤتمر الشباب الكطني المنعقد بجامعة القاىرة في الفترة مف ٕٓ-ٜٔمارس عاـ  ٕٓٔٛبإعالف عاـ  ٕٜٓٔعاما لمتعميـ في مصر.
 كمفت القيادة السياسية بناء عمي نتائج اعماؿ مؤتمر الشباب الكطني المنعقد بجامعةالقاىرة في شير مارس عاـ  ٕٓٔٛرئاسة الكزراء ك بالتنسيؽ مع المجمس األعمى
لمجامعات ألعداد خطة شاممة عمي مستكم الدكلة لعكدة االنشطة الرياضية كالفنية
كالثقافية بالجامعات المصرية ك تكفير جميع االمكانيات الالزمة لتحقيؽ ذلؾ.
 اف الحاجة الستجابة منظكمة التعميـ لتحديات الثكرة الصناعية الرابعة امر ضركرم نظ ارلقكة تأثي ار في شتي الجكانب االجتماعية ك البيئية  ،مما يعكس ذلؾ عمي انو سيككف
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ىناؾ احتياج ممح الي تغييرات جكىرية في مناىج العمكـ ك التكنكلكجيا لتطكير قدرات
الطالب في
 سعت كافة الجيكد لتطكير كاصالح منظكمة التعميـ الجامعي مف خالؿ التركيز عمى عالجسمبيات اإلدارة الجامعية كاصالح عيكبيا
 اسياـ الحككمة االلكتركنية فى خمؽ بيئة عمؿ افضؿ أم باستخداـ تقنيات المعمكماتكاالتصاؿ في المؤسسات كتأسيس بنية تحتية لمحككمة االلكتركنية تساعد عمى العمؿ بكؿ
يسر كسيكلة مف خالؿ تحقيؽ االنسيابية كالتفاعؿ .
 اجراءات الحككمة االلكتركنية في مؤسسات التعميـ العالي تؤدم الى تحسيف ادارة المؤسسةمما يساعد عمى جذب االستثمارات بشركط جيدة كعمى تحسيف كفاءة اداء المؤسسة.

ٖ - 3دف ايتصٛز املكرتح:
ىدؼ التصكر المقترح الى تحديد المتطمبات الالزمة لتطبيؽ الحككمة االلكتركنية فى
جامعة اسيكط في ضكء الثكرة الصناعية الرابعة  ،كتحديد التحديات المعكقات التى تعكؽ ذلؾ
ككيفية التغمب عمييا .

- 4

َساحٌ تطبٝل ايتصٛز املكرتح ٚايٝات ايتٓفٝر :
تتمثؿ مراحؿ تطبيؽ التصكر كاليات تنفيذىا فيما يمى:

ا -مرحمة التعريؼ بالحككمة االلكتركنية الجامعية كىى اكؿ كاىـ مرحمة مف مراحؿ تطبيؽ
الحككمة االلكتركنية الجامعية كيتـ ذلؾ مف خالؿ تحديد كتكضيح الجكانب االتية :
كتتضمف مجمكعة مف االىداؼ تسعى الجامعة الى تحقيقيا كىى :
-

االرتقاء بثقافة ككعى المكظفيف عف الحككمة االلكتركنية في اإلدارات المختمفة بالجامعة

-

اف تسمح الحككمة االلكتركنية بتحقيؽ التنافسية بيف االدارات الجامعية

-

اف تخمؽ محيط مالئـ لتطكير أنشطة الكتركنية جديدة بالجامعة

-

االعتماد عمى سياسة نشر معمكمات الكتركنية متناسقة كمفيكمة مف طرؼ المستفيد،
كتنكيع كسائؿ نشرىا بالجامعة.

-

خفض حدة البيركقراطية في أداء األعماؿ بالجامعة

-

رفع مستكل المعرفة بالحككمة االلكتركنية لدل العامميف كالمستفيديف بالجامعة

-

الكضكح كالدقة في التعامؿ مع المستفيديف بالجامعة
- ٕٔٛٛ -

تصور مقترح لمتطلبات تطبيق الحوكمة االلكترونية ................................................................

-

تكافر معمكمات الكتركنيا عف الجامعة ككضحيا كاتاحتيا لمجميع

-

تكفير الخدمات لممستفيديف بطريقة الكتركنية صالحة لالستخداـ.

-

الحؽ في المشاركة في الرأم العاـ مف أجؿ اتاحة لمجميع مف خالؿ الكسائؿ االلكتركنية

-

الفاعمية في التنظيـ ككظائؼ اليياكؿ الجامعية التي تعمؿ عمى تقديـ الخدمات
االلكتركنية.

-

تحقيؽ جكدة الخدمات حسب متطمبات المستفيديف.

-

تحرير اإلدارات كالمنظمات بالجامعة مف األعباء اإلدارية الثقيمة

القائـ عمى التنفيذ  :مجمس الجامعة  -عميد الكمية  -مجمس الكمية -.رؤساء األقساـ -
كحدة الجكدة بالجامعة = معامؿ الحاسكب ككحدات االنترنت بالكمية .

أديَٚ ١ؤشسات ايٓجاح
-

استطالع رأل عف رضا الطالب كالعامميف في الخدمات االلكتركنية التي تقدميا الجامعة.

-

كجكد مكقع الكتركني مكضح بو اىداؼ الحككمة االلكتركنية الجامعة.

-

كجكد كحدات ذات طابع خاص بتكنكلكجيا التعميـ بالجامعة.

-

كجكد مقترحات لتحسف كتطكير العمؿ اإللكتركني بالجامعة.

ب -

َسحًٚ ١ضع تشسٜعات احلٛنُ ١االيهرتٚ ١ْٝٚايتٓفٝرٜٚ ،تِ ذيو َٔ خالٍ حتدٜد ٚتٛضٝح

اجلٛاْب االت:١ٝ
-

تكفير ميثاؽ اخالقي مع فرض حد ادني مف المعايير االخالقية في التعامالت االلكتركنية.

-

تعزيز الديمقراطية االلكتركنية مف خالؿ عممية المحاسبة كالمساءلة

-

الثقة اإللكتركنية داخؿ كبيف قطاعات الجامعة كمع المستفيديف

-

سف القكانيف التي تؤكد ضركرة تبني اإلدارات العمكمية لمحككمة االلكتركنية.

-

كضكح األنظمة كالقكانيف المطبقة في الجامعة

-

التركيز عمى دراسة حاجات العمالء كاشباعيا.

-

االىتماـ بالعامميف القائميف بتقديـ خدمات اإلدارة االلكتركنية.

-

الدراسة المتكاممة لإلجراءات كمعدالت األداء عبر الكسائؿ االلكتركنية.

-

التركيز عمى ترابط نظـ الخدمات االلكتركنية بالجامعة

-

تكسيع المشاركة االلكتركنية مف خالؿ تشجيع مشاركة المستفيديف في المسائؿ
- ٕٜٔٛ -

تصور مقترح لمتطلبات تطبيق الحوكمة االلكترونية ................................................................

المطركحة
-

التزاـ اإلدارة العميا بدعـ كتبنى مشركع اإلدارة بالحككمة اإللكتركنية.

-

التخطيط االستراتيجي لعممية التحكؿ نحك عالـ الرقميات.

-

كضع خطة متكاممة لالتصاالت الشاممة بيف جميع اإلدارات كالجيات.

-

تطبيؽ األنظمة ك القكانيف عمى جميع المكظفيف دكف تمييز.

-

منح الصفة كالحجية القانكنية لكؿ ما تنشره الحككمة اإللكتركنية مف معمكمات

-

اصالح العمميات كاإلجراءات اإلدارية مف خالؿ تبسيط اإلجراءات كتدفؽ مياـ العمؿ.

القائـ عمى التنفيذ  :مجمس الجامعة  -عميد الكمية  -مجمس الكمية -.رؤساء األقساـ -
خبراء بالقانكف

أديَٚ ١ؤشسات ايٓجاح
-

كجكد سياسات كتشريعات خاصة بالحككمة االلكتركنية .

-

كجكد تشريعات تسيؿ تبادؿ كتدفؽ المعمكمات الكتركنيا بيف االقساـ.

-

مجمكعة مف التكصيات كالمقترحات بشاف عممية التحسيف كالتطكير

-

خطابات مكتكبة عف كصكؿ نتائج عمميات الحككمة االلكتركنية

-

كجكد تشريعات تربط األداء بالحكافز المالية

-

كجكد تشريعات تربط الترقيات ببرامج الحككمة االلكتركنية

الفترة الزمنية :مستمرة كغير محددة .

ج َ -سحً ١تٛفري ايبٓ ١ٝاالساسٚ ١ٝتٓفٝر يًخٛنُ ١االيهرتٜٚ ١ْٝٚتِ ذيو َٔ خالٍ حتدٜد ٚتٛضٝح
اجلٛاْب االت١ٝ
 اعداد المكارد البشرية كالقيادة اإلدارية لمحككمة كفييا تسعى الجامعة الى اعداد المكارد
البشرية مف خالؿ :
-

االىتماـ لمرأم العاـ كأخذ االجراءات التصحيحية في حالة كجكد اختالؿ كاىتزاز في الثقة
كالمصداقية.

-

تنظيـ دكرات عف التعميـ المستمر كفقا لألساليب الحديثة.

-

تفعيؿ نظاـ األجكر مما يساعد ىذا في تحفيز العامميف كزيادة كفاءتيـ.

-

إظيار الجكانب االيجابية لمتغيير كاشراؾ العامميف في ىذا التحكؿ نحك الحككمة
- ٕٜٔٓ -

تصور مقترح لمتطلبات تطبيق الحوكمة االلكترونية ................................................................

االلكتركنية.
-

تجسيد األخالقيات االلكتركنية لترشيد سمكؾ المكظؼ في ميامو.

-

تحقيؽ العمؿ الجماعي اإللكتركني بالجامعة.

-

تعزيز قدرات األفراد لطرح خيارات معينة ،كتحكيميا إلى إجراءات أك سياسات.

-

المسئكلية الذاتية االلكتركنية لمعامميف مف خالؿ الشعكر كاإلحساس بالكاجب.

-

إتاحة الفرص الكاممة لمحكار كالنقاش االلكتركني

البناء حكؿ عممية اتخاذ الق اررات

المؤثرة عمى سير العمؿ.
-

اعادة النظر في برامج تككيف ك اعداد الطالب بالجامعات مف حيث تعديؿ المكائح ك
تضمينيا مقررات تتالءـ مع مستجدات الثكرة الصناعية الرابعة.

القائـ عمى التنفيذ  :كحدة التدريب بالجامعة – مركز تنمية قدرات اعضاء ىيئة التدريس -
مدربيف معتمديف.

أديَٚ ١ؤشسات ايٓجاح
-

دكرات تدريبية فى مجاؿ الحككمة االلكتركنية.
تكقيع اتفاقات كبركتكككالت مع جيات معتمدة تعمد عمى الحككمة االلكتركنية .

-

كجكد إدارة خاصة بالحككمة االلكتركنية .

-

كجكد سياسات كتشريعات خاصة بالحككمة االلكتركنية .

الفترة الزمنية :مستمرة كغير محددة .
 الشراكة االلكتركنية مع قطاعات اإلنتاج كالخدمات  :كفييا تسعى الجامعة الى الشراكة
االلكتركنية مف خالؿ :
-

سيادة عالقة المشاركة بيف القادة كالمستفيديف في كافة المستكيات بالجامعة .

-

الندية القائمة بيف القادة كالمستفيديف عمى الثقة كاالحتراـ المتبادؿ بيف األطراؼ

-

ا ستقاللية األطراؼ عف بعضيا ،كتكافر القناعة الكاممة بأف المشاركة حؽ كؿ األطراؼ
بيف بيف القادة كالمستفيديف.

-

تقديـ فرص جديدة بيف بيف القادة كالمستفيديف لتطبيؽ مفاىيـ الحككمة االلكتركنية.

-

اتاحة نظاـ تقكيـ حقيقي يقيس ميارات حؿ المشكالت بالجامعة الكتركنيا.

- ٕٜٔٔ -

تصور مقترح لمتطلبات تطبيق الحوكمة االلكترونية ................................................................

-

امتالؾ كؿ طرؼ بيف القادة كالمستفيديف الستراتيجية تنمكية الكتركنية محددة تتضمف
أىدافان مرحمية ،كأخرل بعيدة المدل.

-

كجكد قنكات الكتركنية مشتركة بيف القادة كالمستفيديف لمناطؽ التماس بيف األطراؼ

-

التسكيؽ المجتمعي اإللكتركني لمنظكمة التعميـ مف خالؿ ادكات الثكرة الصناعية الرابعة
ك خطة كاضحة المعالـ.

القائـ عمى التنفيذ  :كحدة التضامف الدكلي بالجامعة – نائب رئيس الجامعة لشنكف البيئة
المجتمع كخدمة – ككالء الكميات لشنكف البيئة كخدمة المجتمع

أديَٚ ١ؤشسات ايٓجاح
-

تكقيع اتفاقات كبركتكككالت مع جيات معتمدة تعمد عمى الحككمة االلكتركنية .

-

كجكد إدارة خاصة التسكيؽ اإللكتركني المجتمعي.

-

كجكد سياسات كتشريعات خاصة بالحككمة االلكتركنية .

الفترة الزمنية :مستمرة كغير محددة .
 المكارد المادية كالمالية كالبيئة التنظيمية لمحككمة االلكتركنية  ،كفييا كفييا تسعى
الجامعة الى تجييز المكارد المادية كالمالية كالبيئة التنظيمية لمحككمة االلكتركنية مف
خالؿ :
-

تكفير البنية التحتية في بيئات التعمـ الذكية مف حيث ك تطكير االجيزة التكنكلكجية ك
انترنت االشياء الشبكات بالمؤسسات التعميمية

-

كجكد مركز قكمي لمتعميـ االلكتركني بالجامعة.

-

كجكد بكابة الكتركنية لمجامعة.

-

إنشاء مراكز لمتدريب عمي تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت

-

إنشاء مراكز إلنتاج المقررات االلكتركنية بالجامعة

-

تكفير شبكات معمكمات قكية ذات سرعات فائقة تربط جميع شبكات المعمكمات بالجامعة,

-

بناء مستكدع رقمي لإلنتاج العممي ألعضاء ىيئة التدريس بالجامعة

-

تكافر كحدات إلدارة مشركعات التطكير بالجامعة

القائـ عمى التنفيذ  :مجمس الجامعة  -عميد الكمية  -مجمس الكمية -.رؤساء األقساـ -
خبراء بالقانكف
- ٕٜٕٔ -

تصور مقترح لمتطلبات تطبيق الحوكمة االلكترونية ................................................................

أديَٚ ١ؤشسات ايٓجاح
-

كجكد سياسات كتشريعات خاصة بالحككمة االلكتركنية .

-

إنشاء مراكز لمتدريب عمي تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت

-

تكافر كحدات إلدارة مشركعات التطكير بالجامعة

الفترة الزمنية :مستمرة كغير محددة.
ق-

مرحمة المتابعة كالتطكير كيتـ ذلؾ مف خالؿ تحديد كتكضيح الجكانب االتية

-

مدل كفاء الييكؿ التنظيمي بالجامعة باحتياجات المستفيديف.

-

مدل تناسؽ الكظائؼ كتكازنيا فى الييكؿ التنظيمي.

-

درجة تأىيؿ شاغمي الكظائؼ الرئيسية بالجامعة.

-

دقة األىداؼ نحك تحقيؽ الحككمة االلكتركنية كتحديدىا

-

اشتراؾ المستكيات المختمفة فى التخطيط لمجامعة الكتركنيا.

-

تكفير البيانات الالزمة لمتخطيط الفعاؿ بالجامعة الكتركنيا.

-

تكفير اإلمكانيات المادية لتحقيؽ الحككمة االلكتركنية.

-

تكظيؼ نتائج البحكث الكتركنية المحمية كالدكلية لتطكير نظـ العمؿ بالجامعة

-

تكفير أىداؼ كخطط مستقبمية لمجامعة.

-

سيكلة االتصاؿ الكتركنيا كالتعاكف بيف اإلدارات المختمفة بالجامعة.

-

كضكح اختصاصات أجيزة الرقابة كالمتابعة بالجامعة.

القائـ عمى التنفيذ
-

ادارة الجامعػػة عميػػد الكميػػة  -.مجمػػس الكميػػة .رؤسػػاء األقسػػاـ - .منػػدكب الجيػػاز

المركزم كالمحاسبات بالجامعة  -إدارة االزمات بالجامعة
ادلة كشكاىد النجاح
-

كجكد معايير محددة لقياس األداء كتقييمو بكؿ جياز بالكمية

-

تقارير كتغذية راجعة مف إدارة الكمية لمعامميف

-

مجمكعة مف التكصيات كالمقترحات بشاف عممية التحسيف كالتطكير

-

كجكد إدارة لالزمات كالككارث بالكمية

-

تقارير دكرية كرقابية عف كؿ األجيزة اإلدارية بالكمية
- ٕٜٖٔ -

تصور مقترح لمتطلبات تطبيق الحوكمة االلكترونية ................................................................

-

برامج تحسيف مف جانب كحدة ضماف الجكدة كاالعتماد

الفترة الزمنية :مستمرة كغير محددة

َ - 5عٛقات تطبٝل ايتصٛز املكرتح حَ ٍٛتطًبات تطبٝل احلٛنُ ١اإليهرت ١ْٝٚظاَ ١اسٛٝط ف٢
ض ٤ٛايجٛز ٠ايصٓاع ١ٝايسابع١
 ضعؼ االعتمادات المالية المخصصة لعممية التحكؿ إلى نظـ التقانة . قصكر في فيـ كادراؾ مفيكـ الحككمة اإلليكتركنية مف قبؿ ادارات الجامعة. جمكد الييكؿ التنظيمي لمجامعات دكف تطكر فاعؿ مع متطمبات المرحمة. مقاكمة ادارات الجامعة التغيير يحكؿ دكف التكجو لتطبيؽ الحككمة االليكتركنية. ضعؼ مصادر التمكيؿ البديمة؛ مما يؤثر عمي كفاءة استخداـ تكنكلكجيا المعمكماتكاالتصاالت في الجامعات المصرية.
 جمكد المكائح كالتشريعات بما يعكؽ االستخداـ األمثؿ لممكارد التكنكلكجية كاالستدامة ليافي الجامعات المصرية.
 ضعؼ جيكد المشاركة المجتمعية في عممية تطكير الجامعات عمكمان ،كاستخداـ تكنكلكجياالمعمكمات بكجو خاص.

 ضعؼ شبكات االتصاالت داخؿ األقساـ كالكميات المختمفة ،كبيف بعضيا البعض. جمكد المناخ التنظيمي بما ال يشجع عمي التطكير كالتجديد كالصيانة المستمرة لألجيزةالمتكفرة كلمعامؿ التكنكلكجيا.
 تدني كفاءة الجياز اإلدارم بالجامعات المصرية. ضعؼ البنية التحتية لممكتبات الرقمية الجامعية. قمة أعداد المقررات التي تـ تحكيميا إلي الصكرة االلكتركنية. قمة فرص االبتعاث لمخارج لتدريب أعضاء ىيئة التدريس كتنميتيـ في مجاؿ تكنكلكجياالمعمكمات.
 تخكؼ بعض العامميف كاإلدارييف بالجامعات المصرية مف تغيير النظـ اإلدارية التقميديةإلي نظاـ اإلدارة االلكتركنية.
 التكاليؼ المرتفعة لمبنية التحتية. قمة المشاركة مف طرؼ المكاطنيف كالذم يستدؿ بو مف قمة االطالع عمى مكاقع الييئات- ٕٜٔٗ -

تصور مقترح لمتطلبات تطبيق الحوكمة االلكترونية ................................................................

العمكمية.
 غياب اطار قانكني خاص بالحككمة االلكتركنية. ضعؼ الرأسماؿ البشرم مف حيث الخبرة في مجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاؿ. -قمة انتشار المعمكمات بيف مؤسسات التعميـ الجامعي.

- 6
-

ايضُاْات ٚااليٝات ايٛاجب تٛافسٖا يٓجاح ايتصٛز املكرتح :

يتطمب نجاح التصكر المقترح فى تحقيؽ أىدافو مراعاة ما يمى:

قياـ اإلدارة العميا في الجامعة الراغبة في تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية بتشكيؿ لجنة مف الخبراء
المعنييف في تخصصات تكنكلكجيا المعمكمات كتخصصات اإلدارة كاالقتصاد ،كذلؾ تحت رئاسة

اإلدارة العميا  ،لمعمؿ عمى كضع إطار فعاؿ لتطبيؽ الحككمة اإللكتركنية

-

تكعية المسؤكليف في الجامعات المصرية بأىمية الحككمة االليكتركنية؛

-

ترسيخ مبدا لشفافية كالمشاركة كالمساءلة في ضكء الخدمات كالمياـ التي تؤدل عمى

-

مستكل الجامعة.

تييئة البنية التحتية لمجامعة بما في ذلؾ اجيزه االتصاؿ كالمعمكمات كتدريب االدارييف لمعمؿ

عمى التقنيات الحديثة كذلؾ بتخصيص جزء مف المكازنة لدعـ التأىيؿ الميني في مجاؿ

التقنيات كالمعمكمات كاالتصاالت كتطبيقات االدارة االلكتركنية في مؤسسات التعميـ العالي.
-

البدء في اعتماد مفيكـ الحككمة اإلليكتركنية كمتطمب لجامعة

-

الحككمة االليكتركنية ىي أساس تطكير كاصالح التعميـ الجامعي كىي تشكؿ انطالقة
نحك المستقبؿ لذلؾ ينبغي إجراء تغييرات.

-

التأكيد عمى أف الجامعة ليست مؤسسة خدمية بقدر ما أنيا عممية انتاجية تعطي
مخرجات انتاجية ليا مردكد اقتصادم عمى كافة المستكيات لذلؾ يجب اف تككف فييا
ىيئة لمراقبة االعماؿ االدارية كالخدمات التي تؤدييا؛

-

اجراء دراسة شاممة كمفصمة لميياكؿ اإلدارية لممؤسسات التعميـ العالي في ضكء المياـ
كاالختصاصات المنصكص عمييا في القكانيف النافذة لتحديد مدل جاىزيتيا لتطبيؽ
متطمبات الحككمة االلكتركنية.

-

كجكد اجيزة رقابية الكتركنية جد فعالة تتابع االعماؿ االدارية لمجامعة كتسمح بترشيد
اساليب تقييـ االداء كفقا لممعايير المتعارؼ عنيا
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