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ملدص البشح
تمثمت مشكمة الدراسة في السؤال الرئيس "ما متطمبات تكنولوجيا المعمومات لتحقيق
الرشاقة االستراتيجية لمجامعات المصرية؟ ولقد ىدفت الدراسة الحالية إلى التعرف عمى
المرتكزات األساسية لتكنولوجيا المعمومات بالجامعات المصرية وتحديد الواقع الفعمي لمرشاقة
االستراتيجية بجامعة سوىاج والمتطمبات التكنولوجية الالزمة لتحقيقيا مع إمكانية التوصل
إلى عدد من التوصيات ولمقترحات التي من شانيا تفعيل الرشاقة االستراتيجية من خالل
تكنولوجيا المعمومات بجامعة سوىاج ولتحقيق أىداف الدراسة تم استخدام المنيج الوصفي
.وقد توصمت الدراسة إلى وجود جوانب الرشاقة االستراتيجية بجامعة سوىاج بنسب متوسطة

Search Summary
The problem of the study was centered in the main question
"What are the requirements of information technology to achieve
strategic agility of Egyptian universities? The current study aimed at
identifying the basic information technology pillars of Egyptian
universities and determining the actual reality of the strategic agility
at Sohag University and the technological requirements to achieve it,
with the possibility of reaching a number of recommendations and
proposals that would Activating strategic agility through
information technology at Sohag University to achieve the objectives
of the study the descriptive method was used and the study found the
strategic agility aspects of Sohag University in moderate
proportions.

- 652 -

متطلبات تكنولوجيا المعلومات لتحقيق الرشاقة االستراتيجية بالجامعات المصرية .....................

أوال االطاز العاو للبشح
مكدمة
لقد واجيت النظم اإلدارية العالمية العديد من التحديات في السنوات األخيرة من القرن
الماضي مثل العولمة (تشكيل النقابات العمالية والمعاىدات االقتصادية الدولية) ،والتغيرات في
التكنولوجيا (تكنولوجيا اإلنتاج ،والمعمومات والتكنولوجيا ،واإلنترنت والتجارة اإللكترونية)،
وزيادة المنافسة ،والتركيز عم ى العمالء ،و التغييرات االجتماعية والسياسية والثقافية كل ذلك
أدي إلى التغيير في بيئة األعمال وجعميا في حالة ديناميكية

(Bagher Asgarnezhad

)2017

حيث استوجبت تمك التغيرات العميقة والسريعة في البيئة الداخمية والخارجية لمؤسسات
التعميم العالي والجامعي إحداث تغييرات جوىرية في أساليب اإلدارية الجامعية التقميدية  ،فمم
أساسا عمى تحميل واستقراء األحداث الماضية ،وافتراض أن
يعد من المقبول االعتماد
ً
تيديدا لممؤسسات الجامعية
المستقبل امتداد لمماضي ،والنظر إلى التغيير باعتباره يمثل
ً
وليس عامل استفادة منو ،وبالتالي ظيرت مصطمحات جديدة لمقابمة تمك التغيرات منيا

الرشاقة االستراتيجية والتي تناولتيا األدبيات اإلدارية المختمفة بمفاىيم مختمفة منيا خفو
الحركة التنظيمية () )Tallon, P.P., Pinsonneault, A. (2011وخفو الحركة المؤسسية
().)Overby, E., Bharadwaj, A., Sambamurthy, V. (2006
فقد أشار دوز & كوسنين (.)6002

إلى ان الرشاقة

االستراتيجية بمحدداتيا

المختمفة ( الحساسية االستراتيجية  ،وسيولو الموارد ووحده القيادة ) تعد المكون األساسي
لتفاعل المؤسسة مع التغيرات الحادثة  ،وأشا ار إلى ضرورة االستفادة من الرشاقة االستراتيجية
في مساعدة الشركات في تدابير التحول الستدامو األعمالDoz, Y., Kosonen, M. .
) (2008حيث تعد الرشاقة االستراتيجية واحده من أىم الخصائص الناجحة لمنظمات عصر
المعمومات

وذلك في ظل االستخدام األوسع لممعمومات وتكنولوجيا الشبكات في الحياة

االجتماعية الحديثة  ،والمفاىيم التنظيمية الجديدة  ،مثل تنظيم الشبكات  ،والمشاريع
االفتراضية  ،ونظام التصنيع رشيق  ،والتنظيمات واالرتباطات التشعبية ( S. Alberts and
)R. E. Hayes,2003وبالتالي يمكن القول بان تكنولوجيا المعمومات قد كسرت القيود
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التقميدية في إدارة المؤسسات المختمفة ومن بينيا الجامعات إلى أساليب اكثر مرونة ورشاقة
لمواجية التغييرات المختمفة  ،وبالتالي فالجامعات المصرية في حاجة إلى عدد من المتطمبات
التكنولوجية التي تعد من العناصر األساسية لتفعيل الرشاقة االستراتيجية بيا .
بل يرى البعض أن التكنولوجيا ىي أىـم محـددات إدارة الجامعات  ،فالجامعات التي
توظف التكنولوجيا بأفضل طريقة إلدارتيا ستكون األكثر قدرة عمـى البقاء واالستمرارية في ظل
المنافسة الموجودة حاليا حيـث تسـتخدم تكنولوجيا المعمومات في جمع وتصنيف واعداد
وتخزين وتوصيل المعرفة ،كما ان من شأن استخدام تكنولوجيا المعمومـات في بـرامج إدارة
الجامعات تحسين قدرة منسوبي الجامعات .وكذلك إتاحة مرونة أكثر في التعامل مع
المعمومات والبيانـات؛ وذلك لوجود قواعد بيانات وامكانية تشغيميا عن بعد أي وفى مكان،
وىى متاحة لمجميع وليست في حوزة أشخاص بعينيم(القرشي )6006 ،
مما ترتب عميو قيام المؤسسات الجامعية

في الوقت الحالي إلى محاولتيا الجادة

لتعديل وتغيير أساليبيا التقميدية في اإلدارة إلى استخدام أساليب إدارية معتمدة اكثر عمي
تكنولوجيات المعمومات ،ومن اىم تمك األساليب اإلدارية استخدام الرشاقة االستراتيجية
لمجامعات والتي تعد نتيجة إيجابيو لمتطور في تكنولوجيا المعمومات) Khaleghi,2017(.
وتأكيدا لذلك فقد أشار ريجبي (6005م) عمى ان تمك التغيرات الحادثة في العموم
اإلدارية

أدت إلى

ظيور أدوات وأساليب إدارية حديثة تعتمد عمى التكنولوجيا

تتسم

بالتنافسية فيما بينيا  ،حيث تساىم تمك األدوات في التغمب عمى المشكالت التي تواجييا
وبالتالي القدرة عمى تحقيق التقدم والرخاء لممؤسسة ومنسوبييا (Rigby, D. K, 2015).
واتساقا مع ما سبق يؤكد , Tallon, P. Patrick,2007إلى أن تكنولوجيا المعمومات
من العناصر اليامة في فعالية المؤسسة وقدرتيا عمى ادراك المتغيرات بالبيئة الخارجية
والداخمية واالستجابة السريعة لتمك المتغيرات .إلى جانب ذلك فان تكنولوجيا المعمومات تعد
أحد اىم عوامل اإلنتاج إلى جانب راس المال والموارد البشرية  ،وىي بذلك تشكل ميزه نسبيو
لألعمال المختمفة ، (Nematbakhsh et al, 2001: 124).بل إنيا تساىم بصورة كبيرة
في عم ميات التخطيط المستقبمي لممؤسسات المختمفة وعمى قدرة اتخاذ الق اررات المناسبة في
الوقت المناسب عن طريق تزويدىم بالمعمومات المصنفة والمحممة بطريقة سميمة حيث تعد
السرعة في إجراء العمميات عامل رئيسي من عوامل المنافسة  ،وتحقيقا ليذه الغاية فانو
- 652 -

متطلبات تكنولوجيا المعلومات لتحقيق الرشاقة االستراتيجية بالجامعات المصرية .....................

ينبغي ان تركز ا لمؤسسات المختمفة
(Sarafizadeh, 2004).

عمي التحرك السريع في إدارة شؤونيا المختمفة

ىذا من جانب ومن جانب أخر كشفت عدد من األدبيات اإلدارية الحديثة عن طبيعية
العالقة بين تكنولوجيا المعمومات وتحقيق الرشاقة االستراتيجية لممؤسسات المختمفة  ،ومن
المتوقع ان تبق ي تمك العالقة من اىم المواضيع البحثية الرئيسية لمباحثين ” (Schryen,
) 2013, p. 139حيث أشارت دراسة كل من

)Sambamurthy et al., (2003

ودراسة () Dewett & Jones, 2001إلى األىمية والدور اليام لتكنولوجيا المعمومات في
األعمال التجارية والصناعية والخدمية ،عمى الرغم من ان كرير  Carrيشير إلى نفى ىذا
القول بتأكيده عمى ضعف تمك العالقة بين تكنولوجيا المعمومات وتحقيق الرشاقة االستراتيجية
) ،(Carr, 2003ولكن األغمبية الكبرى من الدراسات تؤكد عمى وجود تمك العالقة بين
تكنولوجيا المعمومات والرشاقة االستراتيجية.
مما حدا ببعض الدراسات لتوضيح طبيعية تمك العالقة ،حيث أشارت دراسة Ordanini
)& Rubera (2010ودراسة ) (Li and Nagel, 2011إلى ان تكنولوجيا المعمومات تؤثر
في إدارة المؤسسات بطريقتين إحداىما بصورة مباشرة وذلك من خال ل تمكين المؤسسات من
تسير أداء أعمميا واألخرى بصورة غير مباشرة وذلك من خالل الرشاقة االستراتيجية
وفي نفس السياق أشار بيتر وأخرون Peter Weill ,et al,2002,

إلى

أن

تكنولوجيا المعمومات تعتبر المحدد المباشر لقدرة المؤسسة في االستجابة لمتيديدات الخارجية
والفرص المتاحة ليا .كما أن قدرة تكنولوجيا المعمومات في االستعداد لمتغيير ترتبط ارتباطا
وثيقا برشاقة المؤسسة

في تحقيق أىدافيا المتغيرة طبقا لمتغيرات البيئية والتي تشيد

اضطراباً تنافسياً متسارعاً كما تسيم في بناء اإلمكانيات البشرية المدربة في مجال تكنولوجيا

المعمومات والتي تتمتع بالخبرة الكافية لتوقع التغيرات والتنبؤ بيا واتخاذ اإلجراءات المناسبة

لمحد من آثارىا عمى استمرارية المؤسسة .
كما أكد ويمل وروسس ()Weill, P. & Ross, J. W,2004بأن البنية التحتية
لتكنولوجيا المعمومات مطموبة لمبدء بأنواع مختمفة من األعمال من خالل ما توفره تمك القدرات
من بنى تحتية متكاممة تسمح لم مؤسسة لمقيام بأعمال متعددة لمواجية التغيرات المستمرة
ال عن الحاجة إلييا لتحقيق الرشاقة االستراتيجية المطموبة وبخاصة في
في بيئتيا  ،فض ً
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حاالت رغبة المؤسسة في تحقيق دور الريادة والقيادة في مجال عمميا  ،وبالتالي فكمما كانت
ىناك رغبة لدى المؤسسة في تحقيق األبعاد المختمفة لمرشاقة االستراتيجية فانو يستمزميا
امتالك البنية التحتية لتكنولوجيا المعمومات .
ومن جانب أخر يؤكد الزين عمى ضرورة اعتماد المعمومات االستراتيجية المتاحة
لمجامعات المصرية  ،وذلك من منطمق الدور االستراتيجي لمخرجاتو والمتمثمة بالمعمومات
االستراتيج ية وما تتمتع بو ىذه المعمومات من خصائص تساىم بشكل كبير في عممية صنع
القرار)  .الزبن6002،م(
كما أكدت دراسة (صالح ،المبيضين )6000 ،عمى أىم األسباب وراء وجود المعوقات
التي تحول دون تحقيق الريادية بالجامعات العربية ومن ثم استدامتيا ،وأرجعا السبب وراء
ذلك إل ى :نقص خبرات اإلدارة وعدم اإلمساك بفرص االستثمار األنسب ،وضعف دراسات
الجدوى االستشارة .وكذلك إغفال دور الحاصنات في تعزيز األعمال الريادية وحمايتيا
وتطويرىا ،وأن استمرار ىذا اإلغفال سيخمق ما يسمى بمتالزمة( :المشاريع الريادية والفشل
العالي أو الموت المبكر
وقد أشارت دراسة كل من (برنوطي ،)6005 ،ودراسة (عفانة ،أبو عيد )6002 ،إلى
مسببات فشل الريادة لمجامعات العربية باآلتي :سواء اختيار الفرص المتاحة – عدم توافر
الميارات الشخصية والفنية -نقص واضح في الخبرة التسويقية – ضعف الدعم الحكومي
والبيروقراطية الجامدة.
في حي ن يؤكد ىنية عمى وجود عالقة طردية قوية بين ممارسة الرشاقة االستراتيجية
وبين التميز في األداء المؤسسي لدى قطاع الصناعات (ىنية ، )6002 ،حيث يتضمن
مفيوم الرشاقة االستراتيجية السرعة والقوه في ردة الفعل عمى األحداث والتغيرات بالمؤسسة
فالمؤسسات الرشيقة ىي المؤس سة المستعدة لمتعمم كل شيء جديد والذي يمكنيا من التقدم
والربح وتقديم الفرص الجديدة لمتطور (Alvansaz, 2010: 39).
ومن ىذا المنطمق نبعت فكرة الدراسة الحالية في

التعرف عمى اىم المتطمبات

التكنولوجية الالزمة لتفعيل الرشاقة االستراتيجية في الجامعات المصرية  ،حيث ان كثير من
أىداف الجامعات المصرية قد تتعثر وتفشل بسبب ضعف استخدام الرشاقة االستراتيجية
والمرونة في تعديل إجراءاتيا اإلدارية والفنية وفقا لمتغييرات البيئية المستمرة .
- 620 -

متطلبات تكنولوجيا المعلومات لتحقيق الرشاقة االستراتيجية بالجامعات المصرية .....................

مصكلة البشح:
تواجو الجامعات المصرية مثميا مثل باقي الجامعات في الدول النامية تحديات متزايدة
نتيجة لمتغيرات و التطورات التي تشيدىا بيئتيا الداخمية و الخارجية  ،و تنعكس االستجابة
ليذه المتغيرات و التطورات في إدارة مؤسسات التعميم العالي والجامعي من حيث قدرة
الجامعات المصرية عمى القيام بدورىا في مواجية ىذه التغيرات عمى المستوى الداخمي
والخارجي  ،و التي تؤثر بشكل مباشر في ادراك الجامعات بأن خياراتيا االستراتيجية التي
تتبناىا نابعة من عوامل بيئية واقعية
وتأكيد لما سبق فقد أشارت دراسة رزق (6002م ( إلى وجود عدد من المعوقات التي
تعوق اإلدارة في الجامعات المصرية من أىميا :القصور في تطبيق األساليب التكنولوجية
الحديثة في اإلدارة الجامعية وتمسك الجامعات بأساليبيا اإلدارية التوليدية.
كما أشارت دراسة سنبمو( )6000إلى عدد من النتائج والمرتبطة بإدارة المؤسسات
الجامعية حيث أوضحت تمك الدراسة إلى أن مظاىر ضعف االستقالل المالي في الجامعات
المصرية يتمثل في :توقف دور الجامعات عن إبداء الرأي في تحديد ميزانيتيا ،و عدم
استطاعة الجامعات إعادة توزيع ميزانيتيا واالنتقال من باب إلى آخر ،و ضعف قدرة
الجامعات عمى تنويع مصادر تمويميا؛ حيث إن تنوع مصادر التمويل تعد من أىم مظاىر
االستقالل المالي لمجامعات
كما أشارت دراسة صقر( )6005إلى كما أن أىم معوقات االستقالل اإلداري لمجامعة:
عدم وضوح األىداف اإلدارية ،و غياب أدلة العمل الدقيقة والواضحة ،و ضعف محاوالت
التطوير واإلصالح اإلداري ،و االعتماد عمى لوائح وتشريعات جامدة ،و غياب روح المبادأة
واإلبداع في مجا ل العمل اإلداري ،وقصور التدريب
كما ان ضعف مرونة ىيكل التعميم وبنيتو حتى صار مفيوم التربية عامة ،والتعميم
خاصة مرادف لمعمل المدرسي الذي انحصر في تمقين المعمومات لمطالب ،وصارت الجامعات
من جراء ذلك أنظمة تحافظ عمى الوضع االجتماعي القائم ،بما في ذلك سمطات األساتذة
واإلداريين حيث عكس ىؤالء سمطات المجتمع المركزية في المعرفة واإلدارة (عبدالحكيم ،
)6002
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ومن جانب أخر فأن تطبيق المراجعة الداخمية في الجامعات المصرية بصفة عامة
ضعيف في مختمف الجامعات المصرية  ،نتيجة لعدم وجود وحدات خاصة بيا ،وتقتصر
المراجعة فقط عمى ما تقوم بو الييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد من عمميات
مراجعة خارجية بيدف اعتماد المؤسسة
ومن كل ما سبق عرضو فان فكرة الدراسة الحالية قد تبمورت في محاولة منيا لمتصدي
لدراسة متطمبات تكنولوجيا المعمومات التي تحتاجيا مؤسسات الجامعات المصرية لتحقيق
الرشاقة االستراتيجية لتمك المؤسسات  ،حيث الحظ الباحث – عمى قدر إمكانياتو البسيطة-
ومن خالل عرض الدراسات السابقة مدى الدور الحيوي لتكنولوجيا المعمومات فى العممية
اإلدارية بالجامعات وانطالقا من ضعف المرونة فى إدارة الجامعات المصرية متزرعة بالموائح
والق اررات التي تكبميا عن تحقيق تمك المرونة  ،مما يترتب عميو ضعف رشاقتيا االستراتيجية
لالستجابة لمتغيرات البيئة الموجودة بيا ،وبالتالي يمكن بمورة مشكمة الدراسة الحالية في
محاولة التعرف عمى متطمبات تكنولوجيا المعمومات لتحقيق الرشاقة االستراتيجية لمجامعات
المصرية .

أضئلة البشح:
يمكن حصر أسئمة الدراسة الحالية فيما يمي:
 .0ما االطار الفكري لتكنولوجيا المعمومات بالجامعات فى األدبيات التربوية ؟
 .6ما محددات الرشاقة االستراتيجية بالجامعات في ضوء األدبيات اإلدارية المعاصرة ؟
 .2ما دور تكنولوجيا المعمومات في تحقيق الرشاقة االستراتيجية بالجامعات المصرية ؟
 .2ما المتطمبات األساسية لتكنولوجيا المعمومات والتي تسيم في تحقيق الرشاقة االستراتيجية
بالجامعات المصرية ؟
 .5ما واقع الرشاقة االستراتيجية بجامعة سوىاج والمتطمبات التكنولوجية الالزمة لتحقيقيا ؟
 .2ما مقترحات توفير متطمبات تكنولوجيا المعمومات لتحقيق الرشاقة االستراتيجية بجامعة
سوىاج ؟
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أهداف البشح
تيدف الدراسة الحالية إلى تحقيق األىداف األتية
 التعرف عمى المرتكزات األساسية لتكنولوجيا المعمومات بالجامعات المصرية
عمى محددات الرشاقة االستراتيجية بالجامعات في ضوء األدبيات اإلدارية

 التعرف
المعاصرة

 تحديد المتطمبات األساسية لتكنولوجيا المعمومات والتي تسيم في تحقيق الرشاقة
االستراتيجية بالجامعات المصرية
 تحديد الواقع الفعمي لمرشاقة االستراتيجية بجامعة سوىاج والمتطمبات التكنولوجية الالزمة
لتحقيقيا
 التوصل إلى عدد من التوصيات ولمقترحات التي من شانيا تفعيل الرشاقة االستراتيجية
من خالل تكنولوجيا المعمومات بجامعة سوىاج

أهنية البشح

:-

تنبثق أىمية الدراسة الحالية من المبررات اآلتية:-
 تبرز أىمية الدراسة الحالية من خالل محدودية الدراسات التي تناولت الرشاقة االستراتيجية
من جانب وتكنولوجيا المعمومات البيئي من جانب أخر فى الجامعات المصرية  ،و التي
كانت من المحفزات التي دفعت بالباحث إلى إجراء ىذه الدراسة ؛ لتجسير الثغرة في أدبيات
تكنولوجيا المعمومات لتفعيل الرشاقة االستراتيجية .


كما تظير أىمية الدراسة من خالل حاجة اإلدارة العميا لمؤسسات التعمـيم الجـامعي لمعرفـة
المتطمبـات التكنولوجيـة بشـكل دقيـق لتفعيـل الرشـاقة االسـتراتيجية  ،حيـث ستسـيم ىـذه
الدراسـة فـي تقـديم مـادة عمميـة نظريـة حـول تكنولوجيـا المعمومـات والرشـاقة االسـتراتيجية،
لمسـاعدة متخـذ القـرار فـي الحصـول عمـى التقنيـة المناسـبة لالسـتفادة منيـا فـي تحقيـق
الرشاقة االستراتيجية ومن ثم تعزيز مكانة الجامعة فـي بيئتيـا فـي ضـوء التطـورات اليائمـة
في البيئة

العالمية.
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مصطلشات البشح
السشاقة االضرتاتيذية :
يرجع اصل كممة الرشاقة فى معجم الرائد لمفعل رشق  -يرشق  ،رشاقة
إلى رشق  :كان حسن القامة لطيفيا وأيضا رشق في عممو  :كان خفيفا سريعا

ويرجعيا
(جبران

)0556،
ويعرفيا قاموس األعمال  business dictionaryالرشاقة االستراتيجية قدرة الشركات
عمى الحفاظ عمى قدرتيا التنافسية في أعماليا من خالل التكيف والتكيف مع األفكار المبتكرة
الجديدة واستخدام ىذه األفكار إلنشاء منتجات وخدمات جديدة باإلضافة إلى نماذج أعمال
جديدة ()http://www.businessdictionary.com/definition/strategic-agility.html
ويتفق مع ذلك دوتز وكونين ( )6000حيث تشير المرونة االستراتيجية إلى قدره
الشركات عمي تحويل استراتيجياتيا استنادا إلى الظروف التجارية الخارجية في البيئة . Doz

)and Kosonen (2010

كما تعنى أيضا بانيا قدرة المنظمة عمى التحرك السريع والسيل لتحقيق االستجابة
لممواقف المتغيرة غير المتوقعة ،واكتساب المرونة والسرعة التي تمنح المنظمة القدرة عمى
تغيير أعماليا نتيجة المتالكيا القدرة الحقيقية التخاذ الق اررات في الوقت المناسب ،وىذا
يتطمب قدرات متنوعة كالحس اسية االستراتيجية ،وااللتزام الجماعي وتحمل المسؤولية ،وتدفق
وتوجيو الموارد بأنواعيا والتي تمثل أبعاد جوىرية لخفة الحركة االستراتيجية البدراني
(.)6005
وبالتالي يمكن تعريف الرشاقة االستراتيجية في البحث الحالي بانيا  :قدرة الجامعات
في االستجابة السريعة لممتغيرات المفاجئة في مجال عمميا والتي تكسبيا المرونة لتعديل
وتغيير أىدافيا وقرارتيا وذلك بامتالك مسئولييا االلتزام وتحمل المسئولية والحساسية
االستراتيجية .
تكنولوجيا المعمومات تعرف تكنولوجيا المعمومات بانيا أدوات ووسائل تستخدم لجمع
المعمومات وتصنيفيا وتحميميا وخزنيا أو توزيعيا((الالمي)6002 ،
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كما يعرفيا شاىين (6000م) :أنيا كافة أنواع األجيزة والبـرامج المسـتخدمة فـي تجييــز
وخـزن واسـترجاع المعمومات.
وبالتــالي يمكــن تعريــف تكنولوجيــا المعمومــات بانيــا كــل مــا يــتم اســتخدامو مــن أجيــزة
ومعدات وبرامج لمعالجة المعمومات وتنظيميا واسترجاعيا وتخزينيا وانتاجيا

ميور البشح
يستعين الباحث في ىذه الدراسة بالمنيج الوصفي لكونـو المـنيج المناسـب لدراسـة
الظـواىر االجتماعية واإلنسانية ،فمن خالل خطوات المنيج الوصفي فان الباحث يقوم بدراسة
المتطمبات األساسية لتكنولوجيا المعمومات بالجامعات المصرية ،كما يقوم بدراسة المرتكزات
األساسية لمحددات الرشاقة االستراتيجية وذلك بجمع البيانات من األدبيات والدراسات السابقة
المرتبطة بيدف تكوين خمفية نظرية كافية حول متغيرات الدراسة وطبيعتيا  ،كما تم إعداد
استبانة ليذا الغرض لمحصول عمى المعمومات المطموبـة عن واقع الرشاقة االستراتيجية
بجامعة سوىاج ودور تكنولوجيا المعمومات في تحقيقيا ،كما تم استخدام برنـامج التحميـل
اإلحصـائي)  (SPSSفي تفريغ وتحميل االستبانة.

خطوات البشح
لكي يتحقق اليدف الرئيسي من الدراسة الحالية فأنيا تسير وفقا لمخطوات التالية:
اخلطوة األوىل :اإلطار العام لمبحث ويتضمن مشكمة البحث وأىدافو وأىميتو والمنيج
المستخدم ،والمصطمحات.
اخلطوة الجاىية :تحميل لالطار الفكري لتكنولوجيا المعمومات بالجامعات في األدبيات التربوية
المعاصرة .
اخلطوة الجالجة  :تحميل محددات الرشاقة االستراتيجية بالجامعات في ضوء األدبيات اإلدارية
المعاصرة .
اخلطوة السابعة :المتطمبات األساسية لتكنولوجيا المعمومات لتفعيل الرشاقة االستراتيجية
بالجامعات المصرية.
اخلطوة اخلامطة :واقع الرشاقة االستراتيجية بجامعة سوىاج ودور تكنولوجيا المعمومات في
تحقيقيا.
- 625 -

متطلبات تكنولوجيا المعلومات لتحقيق الرشاقة االستراتيجية بالجامعات المصرية .....................

اخلطوة الطادضة  :التوصيات والمقترحات التي من شانيا تفعيل الرشاقة االستراتيجية لمجامعات
المصرية من خالل تحديد متطمبات تكنولوجيا المعمومات .

ثاىيا  :االطاز الفكسي لتكيولوديا املعلومات باجلامعات فى األدبيات الرتبوية
لمتعــرف عمــى االطــار الفكــري لتكنولوجيــا المعمومــات فانــو يجــدر بالباحــث تنــاول عــدد مـن
النقاط اليامة كما يمي :
أ-

التطور التاريخي لتكنولوجيا المعمومات

ب -مدخل مفاىيمي لتكنولوجيا المعمومات
ت-2 -خصائص مجتمع المعموماتي
ث -المكونات األساسية لتكنولوجيا المعمومات
ويتناول الباحث في الصفحات التالية تمك النقاط كما يمي :

أ  -التطوز التازخيي لتكيولوديا املعلومات
يشيد العالم في الوقت الحالي ثورة عممية ومعموماتية وتقنية تجاوزت الحدود حيث
ترتبط الثورة المعموماتية بالتقدم التقني الذي بمغتو وسائل االتصال ،مما ساعد عمي نشر
المعمومات وتبادليا بسرعة فائقة ،وتكنولوجيا المعمومات تختمف اختالفا جوىريا عما سبقيا
من تكنولوجيات ،وذلك نظ ار لتفاعميا مع جميع عناصر المجتمع اإلنساني المادية وغير
المادية ،وىو ما جعل من تكنولوجيا المعمومات قاسما مشتركا في جميع األنشطة اإلنسانية،
ولقد انصيرت تكنولوجيا المعمومات في كيان المجتمع اإلنساني لتتجمى في عولمة اقتصادية
واعالمية ساحقة ( مخموف 6000 ،م)
وفي ظل التقدم المعموماتي والمعرفي والتقني ،تغيرت معايير الثروة والقوة ،وأصبحت
المعمومات والمعرفة المعيار ألن التنمية وزيادة اإلنتاج واإلنتاجية أصبحت تعتمد عمي قيمة
المعرفة ،أكثر من اعتمادىا عمي عوامل اإلنتاج المادية ،كاألرض ورأس المال ووفرة الثروات
الطبيعية ،وحتى وفرة القوى العاممة ،والواقع أن تكمفة المعرفة تتجاوز في معظم الحاالت تكمفة
عوامل اإلنتاج المادية كميا ،كما أن قيمتيا المضافة تمثل أضعافًا مضاعفة لعوائد غيرىا من

عوائد اإلنتاج األخرى ،ومن ثم أصبحت ىذه المعايير الجديدة المبنية عمي المعرفة أحد

التحديات التي تواجو المجتمعات النامية غير القادرة عمي بناء نظام تعميمي يساعد أفرادىا
عمى مسايرة ىذا التقدم في المعرفة والمعموماتية( النايف  ،عبدالعال .)6002
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وكان لتطور تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ،إحداث تغيرات جوىرية في جميع أنحاء
العالم .فعمى المستوى الفردي احدث تمك الثورات تغييرات كبيرة في حياة البشر وأساليبيم
تقاليدىم عاداتيم السموكية والعالقات اإلنسانية المتبادلة أما عمى المستوى المنظمات فقد
أثرت عمى ىياكل تمك المؤسسات وفى أساليب عمميا حيث أشار فييزي وموقاسي ()6005
إلى ان تكنولوجيا المعمومات قد أثرت في أداره الشؤون اإلدارية وذلك في بدايات القرن
العشرين حيث بدأت باستخدام تكنولوجيا الياتف في ىيكل المنظمات.
عمي الرغم من ان المتتبع لتاريخ تكنولوجيا المعمومات في مجال اإلدارة يجد انو بدايتيا
الحقيقة ترجع لمقرن الثامن عشر وذلك بظيور التمغراف  ،وعندما ظير الحاسب األلى
وتطبيقاتو في بداية السبعينات من فقد ميد الطريق إلضفاء الطابع التكنولوجي عمي إدارة
المؤسسات) ، Feizi and Moqadasi, 2005: 5وعمى الرغم من ذلك فان المتخصصين لم
يعطوا اىتماما كافيا في السنوات األولي من اختراع الحاسب األلى الحتياجات اإلدارة بقدر
احتياجيم الستخدام الحاسب األلى في القوه الحسابية ومعالجة البيانات فقط أما بعد توسع
استخدام الحاسب األلى بشكل كبير  ،وبصفة خاصة بعد اختراع أجيزه الكمبيوتر فائقة
السرعة التي تمكن من معالجة كم ىائل من البيانات وتحويميا إلى معمومات مفيدة  ،مما
ترتب عميو ظيور م صطمح جديد اطمق عميو في عمم اإلدارة بنظم المعمومات اإلدارية ،وبعدىا
ظير نظام جديد لممعمومات يسمي نظام دعم الق اررات ( ) Khaleghi,2017ىكذا أصبحت
تكنولوجيا المعمومات بمظاىرىا المختمفة عنص ار فعاال في مختمف العمميات اإلدارية وظيور
أساليب إدارية حديثة تعتمد اعتمادا كبي ار عمى المعمومات والحاسبات اإلليو

ب  -مدخل مفاهيني لتكيولوديا املعلومات
قبل تناول مفيوم تكنولوجيا المعمومات يجدر بالباحث أن يسرد بعض المصطمحات والتعريفات
التي تيسر استيعاب المعنى الذي نود توصيمو في دراستنا ىذه ومن تمك المصطمحات والمفاىيم
ما يمي :
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 .1البياىات واملعلومات:
يخمط الكثيرون بين مفيومي البيانات والمعمومات  ،إال ان الواقع يؤكد عمى ان
ىناك اختالفاً واضحاً بينيما حيث يشير مفيوم البيانات إلى مجموعة من الحقائق غير

المنظمة التي قد تأخذ شكل األرقام والرموز وغيرىا وليس ليا مدلول حقيقي وال تؤثر في
سموك المتمقي ليا ،في حين تعني المعمومات بانيا البيانات التي نظمت ورتبت وأصبحت ذات
معنى وتؤثر في من يتمقاه لذا تعد البيانات المادة الخام الالزمة إلنتاج المعمومات (العبيدي
 6002،م)  ،ومن ثم فان البيانات في حد ذاتيا عديمة الفائدة إال اذا تم تفسيرىا ومعالجتيا
فأنيا في ىذه الحالة تتحول إلى معمومة يمكن االستفادة منيا في اتخاذ القرار السميم .

 .2ىظاو املعلومات:
يشير مفيوم النظام إلى وجود عالقات تبادلية وتفاعمية بين أجزاء أو وحدات
مكونو ليذا النظام  ،حيث تترابط وتتداخل تمك األجزاء

لتحقيق أىداف معينة ،أما نظام

ال معمومات فإنو يشير إلى اإلطار الذي يتم بمقتضاه إدارة وىيكمة المعمومات التي يتم جمعيا
سواء من داخل الوحدة أو من خارجيا(محمد درويش6000 ،م) .كما يعرف نظام المعمومات
بأنو :النظام الذي يتمقى البيانات من مختمف الجيات ويعمل عمى توحيدىا واستنساخيا في
شكل جديد وتزوي د المديرين بتمك المعمومات التي يمكن استخداميا في صنع واتخاذ الق اررات
)(SeyedJavadin, 2007

كما يعني المفيوم األوسع لنظام المعمومات اإلدارية بانو عبارة عن مجموعة من مكونـات
مترابطــة ،جمــع )أو اســترداد( ومعالجــة وتخــزين وتوزيــع المعمومــات لــدعم الق ـرار والــتحكم فــي
وظائف المنظمة .باإلضافة إلى دعم عممية صـنع القـرار ،التنسـيق ،والسـيطرة ،نظـم المعمومـات
تساعد أيضا مدراء وعمـال تحميـل المشـاكل وتصـور الموضـوعات المعقـدة ،واسـتحداث منتجـات
جديدة ( النجار ،الممكاوي. )6000 ،
كمــا أشـــار ( النجـــار ،الممكـــاوي )6000 ،إلـــى أن نظــم المعمومـــات ىـــي" مجموعـــة مـــن
العناصر المترابطة تعمل معا المعمومات ومعالجتيـا وخزنيـا واسـترجاعيا وتوزيعيـا بيـدف دعـم
اتخاذ الق اررات داخل المنظمة .

- 622 -

متطلبات تكنولوجيا المعلومات لتحقيق الرشاقة االستراتيجية بالجامعات المصرية .....................

ومن خالل ما سبق يمكن التأكيد عمى ان مفيوم نظم تكنولوجيا المعمومات يتعمق
بكيفية التعامل مع البيانات من حيث إمكانية الحصول عمييا من مصادرىا المختمفة وحفظيا
ونقميا واسترجاعيا بيدف تحقيق الفائدة المرجوة منيا .
ومما ىو جدير بالذكر ان نظام تكنولوجيا المعمومات – كأي نظام – يتكون من
مدخالت ومخرجات وعمميات وتغذية راجعو ،ويمكن التعرف عمى أجزاء ،نظام المعمومات من

الشكل ( )0كما يلي:
المدخالت

عمليات التشغيل

عمليات تحويل البيانات إلى معلومات

اجهزة وعتاد

عمليات تشغيل األجهزة والمعدات

برامج معالجة

عمليات تشغيل البرامج

البيانات التي يتم جمعها

عمليات تدريب وتعلم االفراد

من داخل وخارج
الجامعات

المخرجات

معلومات صالحة
التخاذ القرارات
اإلدارية الفنية في
المجاالت المختلفة
بالجامعات

التغذية المرتدة

افراد( مبرمجين – محللى

شكل (  ) 1يوضح مكونات نظام تكنولوجيا المعلومات

وباسـتقراء الشــكل الســابق يتضــح أن نظــام المعمومـات يتكــون مــن مــدخالت تتمثــل فــى
األجيزة والعتاد وبرامج معالجة البيانات التي يـتم جمعيـا مـن داخـل وخـارج الجامعـات باإلضـافة
إلــى القــوى البشــرية مــن ( مبــرمجين – محممــي نظــم وغيــرىم)  ،ثــم تــتم عمميــة تحويــل ىــذه
البيانـــات إلـــى معمومـــات فيمـــا يعـــرف بعمميـــات التشـــغيل حيـــث يجـــرى تســـجيل ىـــذه البيانـــات
ومراجعتيا وفرزىا وغيرىـا مـن العمميـات التـي سـبق التعـرض ليـا  ،وينـتج عـن عمميـة التشـغيل
ىذه معمومات أو مخرجات تتمثـل فـى معمومـات صـالحة التخـاذ القـ اررات اإلداريـة فـي المجـاالت
المختمفة بالنظام التعميمي
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 .3تكيولوديا املعلومات
يتكون لفظ التقنية ( التكنولوجيا )  Technologyمن مقطعين  ،األول Techno
ويعني  :التطبيق أو األسموب العممي  ،والثاني  Logyويعني  :العمم  ،ويترجميا البعض إلى
العربية بتكنولوجيا أو تقنية في حين يراىا البعض تقانة أو تقنيات  ،وعميو فإن معنى التقنية
سوف يشير إلى أنيا تتعمق بالعمم التطبيقي ( أو الطريقة الفنية ) لتحقيق غرض عممي ،
وىي تشمل جميع الوسائل المستخدمة لتوفير كل ما ىو ضروري لمعيشة الناس ورفاىيتيم.
(أبو غنيم 6002 ،م).
كما يشار إلى مفيوم تكنولوجيا المعمومات عمى أنيا جميع أنواع التكنولوجيا
المستخدمة في تشغيل ونقل وتخزين المعمومات في شكل إلكتروني ،وتشمل تكنولوجيات
الحسابات اآللية ووسائل االتصال وشبكات الربط ،وأجيزة الفاكس وغيرىا من المعدات التي
تستخدم بشدة في االتصاالت(خضيري6005،م)
كما يعرفيا شاىين (6000م) :أنيا كافة أنواع األجيزة والبرامج المستخدمة في
تجييـز وخـزن واسـترجاع المعمومات
وبالتالي يمكن تعريف تكنولوجيا المعمومات بانيا كل ما يتم استخدامو من أجيزة
ومعدات وبرامج لمعالجة المعمومات وتنظيميا واسترجاعيا وتخزينيا وانتاجيا

ت  -خصائص تكيولوديا املعلومات
تتوافر عدد من الخصائص والمالمح التي تميز المجتمع المعموماتي حيث تم حصرىا
فى الخصائص اآلتية (ابوزيد 6002،م) :
 استخدام المعمومات كمورد اقتصادي ميم  ،وذلك عمى اعتبار إمكان االستفادة منيا
في االرتفاع بمستوى كفاءة المنظمات والييئات والمؤسسات المختمفة وتشجيع
االبتكار وزيادة القدرة عمى التنافس من خالل تحسين نوعية اإلنتاج .
 انتشار استخدام المعمومات بين أفراد الجميور العام بحيث يمكنيم االعتماد عمييا في
أداء مختمف أوجو النشاط اليومي واالستعانة بيا في تحديد اختياراتيم
والتعرف بفضل ىذه المعمومات عمى حقوقيم المدنية وادراك حدود مسئولياتيم
االجتماعية والسياسية.
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 إمكان تطوير قطاع معموماتي داخل النسق االقتصادي تكون ميمتو تقديم التسييالت
والخدمات المعموماتية لألفراد والمؤسسات وتطوير الصناعات المستخدمة في توفير
المعمومات والحصول عمييا من خالل شبكات المعمومات العالمية.

س -انًكىَبد األعبعُخ نزكُىنىخُب انًؼهىيبد
إن المتتبع لمتطورات العصرية يدرك أىمية تكنولوجيا المعمومات(Information )IT
 Technologyومكوناتيا األساسية من برمجيات ومعدات واتصاالت فيي أشبو ما تكون
منظومة متكاممة يتمحور فييا الطريق السريع لممعمومات الذي يعد من المبنات األساسية
المساىمة في تطور الجامعات وتطورىا .حيث يتكون نظام تكنولوجيا المعمومات من عدد من
العناصر األساسية يوضحيا الشكل التالي ( ()6بيزان 6002 ،م)

شكل (  ) 2يوضح المكونات األساسية لنظام تكنولوجيا المعلومات

ويجمل القول طاىر الكري عندما يؤكد عمي أن أنظمة المعمومات تعتمد عمى مجموعة من
العناصر واألجزاء المتداخمة التي تتفاعل مع بعضيا لتحقيق ىدف أو أىداف مشتركة ،وتتمثل
في اآلتي(:الطاىر6005 ،م)
 األفراد وىم مستخدمي النظام من محاسبين وميندسين وعمالء ومدرين وكذلك األفراد
القائمون عمي التشغيل واألعداد مثل محممي ومصممي النظم.
 األجيزة وتشمل أجيزة الكمبيوتر واألجيزة المتصمة بو والمستخدمة في إدخال البيانات
وتشغيل البيانات واخراج المعمومات.
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 البرامج وتشمل البرامج التي يستخدميا النظام وىي برامج التشغيل لمتحكم في أجيزة
الكمبيوتر وبرامج التطبيقات التي تستخدم في تمبية احتياجات اإلدارة.
 البيانات وىى المادة الخام التي يقوم النظام بتشغيميا من اجل إمداد األداة
باحتياجاتيا من المعمومات.
 الشبكات وىى البنية األساسية لالتصال بين أجيزة

الكمبيوتر والبرامج المسئولة

عن إدارة االتصال بين األجيزة.
 قاعدة البيانات وىي الوعاء الذي يحتوي عمى البيانات األساسية المخزنة عمى وسائل
التخزين المختمفة والتي البد من توافرىا حتى يمكن القيام بعممية التشغيل.
 أدلة التشغيل وعادة ما تكون مطبوعة في شكل كتيبات تتضمن التعميمات الخاصة
بإعداد البيانات وكيفية إدخاليا وكذلك تعميمات لمعاممين الذين يقومون بتشغيل
النظام(الكري 6005 ،م)

ثالجا  :ذلددات السشاقة االضرتاتيذية باجلامعات يف ضوء األدبيات اإلدازية املعاصسة
مدخل تازخيي
لقد أشار عدد من االقتصاديين فى التسعينات من القرن الماضي عمى ان معدل
التغييرات الحادثة فى البيئة اسرع بكثير من قدرة المؤسسات عمي المواءمة بينيا وبين تمك
التغييرات .حيث لم تتمكن ىذه المؤسسات من االستفادة المثمى من الفرص المتاحة  ،وىذا
التقصير في المؤامة مع الظروف البيئية المتغيرة قد يؤدي إلى إفالس وفشل تمك المؤسسات
عمى المدى البعيد ) ،(Hormozi, 2001: 132مما حدا بوزارة الدفاع في الواليات المتحدة
األمريكية لجمع عدد من المتخصصين في مجال اإلدارة

في جامعو في والية بنسمفانيا

لمناقشو أفضل االستراتيجيات المناسبة لمخروج من تمك األزمة .وكانت نتيجة عمل ىذا
الفريق تقريرا من مجمدين بعنوان "استراتيجية األعمال اإلنتاجية في القرن الحادي والعشرين"
نشر في خريف  0550بواسطة معيد ياكوكا  Lacoccaفي جامعو الىاي حيث قدم ألول
مرة مصطمح الرشاقة  ،ومنذ ذلك الحين اصبح ىذا المفيوم من اكثر المفاىيم اإلدارية
استخداما  ،ومن ىنا كانت نقطة االنطالق لكثير من الباحثين في تقديم الكثير من الدراسات
التي ليا عالقة بيذا المفيوم  ،حيث اعتبرت الرشاقة االستراتيجية بانيا وسيمة ىامة
لمحفاظ عمى بقاء المؤسسات واستمراريتيا في ظل بيئة غير امنو حيث أثبتت الرشاقة
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االستراتيجية بانيا مفتاح لمنجاح المؤسسي  ،وىذا النجاح يعد في حد ذاتو ميزة تنفسية
لممؤسسة والتي يمكن الحفاظ عمييا عن طريق تقديم ابتكارات وخدمات ومنتجات ذات جوده
عالية (Khoshsima, 2003: 41).
تواجو الجامعات اليوم قضايا عديدة نتيجة لمتغيرات السريعة وغير المتوقعة في بيئتيا
ونتيجة لذلك تتخذ المؤسسات المخ تمفة وسائل مالئمة ومناسبة لتمك التغيرات ومن اىم تمك
األساليب وأحدثيا الرشاقة االستراتيجية والتي تعد من األساليب التي تتجاوز التكيف مع
التغييرات

وتتعدىا إلى المواءمة بين اإلجراءات المتبعة في المؤسسات مع التكنولوجيا

الحديثة المتقدمة مما يترتب عميو تزويد العمالء بمنتجات عالية الجودة في اقصر فترة زمنية
ممكنة . (Hormozi, 2001: 132).
ومن كل ما سبق يتضح ان ظيور مفيوم الرشاقة االستراتيجية جاء نتيجة تقصير
الجامعات في المؤامة مع الظروف البيئية المتغيرة  ،حيث اعتبرت الرشاقة االستراتيجية بانيا
وسيمة ىامة لمحفاظ عمى بقاء الجامعات واستمراريتيا في ظل بيئة غير مستقرة ودائمة
التغيير

حيث أثبتت الرشاقة االستراتيجية بانيا مفتاح لمنجاح لمجامعات في التكيف مع

التغييرات بل وتتعدىا إلى المواءمة مع وسائل التكنولوجيا الحديثة المتقدمة

أ  -مفووو السشاقة االضرتاتيذية باجلامعات
يعد مفيوم الرشاقة االستراتيجية)  (Agility Strategicمن المفاىيم الحديثة في اإلدارة
االستراتيجية  ،ويعد ىذا المفيوم من السمات التي تميز المؤسسات الحديثة لما لو من أثر
كبير في مدي امتالك المؤسسات لمسرعة والدقة في التفوق عمى منافسييا ،حيث عرفيا
الكبيسي ونوري (  )6002بوصفيا القدرة عمى التكيف والتوافق المستمر مع التوجو
االستراتيجي في األعمال كوظيفة من الوظائف االستراتيجية ،والسعي إليجاد نماذج وطرق
إنتاجية مبتكرة من خالل قدرة المؤسسة

في التعرف واالستجابة لمتحديات السياسية

والييكمية ،وكذلك تجنب األزمات غير الضرورية وتنفيذ التغيرات السياسية
فى حين عرفتيا البدراني ( )6005بانيا قدرة المنظمة عمى التحرك السريع والسيل
لتحقيق االستجابة لممواقف المتغيرة غير المتوقعة ،واكتساب المرونة والسرعة التي تمنح
المنظمة القدرة عمى تغيير أعماليا نتيجة المتالكيا القدرة الحقيقية التخاذ الق اررات في الوقت
المناسب ،وىذا يتطمب قدرات متنوعة كالحساسية االستراتيجية ،وااللتزام الجماعي وتحمل
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المسؤولية ،وتدفق وتوجيو الموارد بأنواعيا والتي تمثل أبعاد جوىرية لخفة الحركة
االستراتيجية.
وأضافو ىنية ( ) 6002عمى أنيا القدرة عمى مواجية التغيرات في البيئة الداخمية
والخارجية من خالل تصميم نظام استراتيجي يتسم بالمرونة العالية لمجامعات من اجل
االستجابة السريعة لو و لمتغيرات وعدم التعرض لممخاطر (ىنية )6002 ،
كما عرفيا ابسور وأخرون ( Abbaspour, et al. )6006بانيا القدرة عمي أداء
األدوار بتميز في توزيع األعمال والتكاليف
في حين أشار اشتر وسارة ( ، )6005إلى أنيا قدره المؤسسة عمي العمل كنظام
يعتمد عمى التعمم والتنمية لمموجات المتغيرة وذلك باعتبار ان تمك التغييرات جزء من طبيعية
النظام وليس شيء منفصل عنيا أو حدث طارئ ييدد ىذا النظام( ) Eshrat Sara,2015
ومن كل ما سبق ي عرفيا الباحث تعريفا إجرائيا بانيا قدرة الجامعات المصرية عمى
التحرك السريع والمناسب لمواجية التغيرات فى البيئة الداخمية والخارجية لمجامعات ،وذلك
لتحقيق انسجام وتكيف الجامعات مع بيئتيا .

ب  -أهنية السشاقة االضرتاتيذية باجلامعات
لمرشاقة االستراتيجية أىمية كبري في تفعيل اإلدارة الجامعية ،فطبقا لكل من بيج
ومورجن )  ( Page& Morganفان الرشاقة االستراتيجية تعد مفتاح نجاح الجامعات في
البيئة السريعة التغيير والتي تتمثل في القدرة عمى تقديم الدعم ،وفي بعض األحيان التغير
المفاجئ لالستفادة من الفرص المتاحة حيث تمكن الرشاقة االستراتيجية الجامعة ،من ان
تحقق الكثير من األىداف بدقة وسرعة ،كالبداء بتطبيق التحركات التنافسية المرنة والذكية،
لكي تستجيب لمتغيرات التي تفرضيا طبيعة البيئة الديناميكية المحيطة بيا ،والشروع في
استراتيجية خمق واقع جديد فييا ))Page& Morgan,2008
في حين

أشار (الكبيسي  ،النوري 6002 ،م) عمى أىمية خفة الحركة االستراتيجية

لمجامعات المصرية  ،من خالل ما يمي -:
 العمل عمى تعزيز قدرة الجامعات عمى إعادة اكتشاف ذاتيا والبقاء
 تمبية االحتياجات االستراتيجية لمواجية المنافسة الحيوية
 القدرة عمى التحمي بالمرونة في مواجية التطورات الجديدة
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 استمرار ضبط التوجو االستراتيجي لمجامعات
 تطوير طرائق مبتكرة لخمق القيمة
كما ان خفة الحركة االستراتيجية تمكن الجامعات من الرد السريع والفعال لتقمبات
البيئة ،مما يسمح ليا بتأسيس موقع تنافسي متفوق ،ليصبح تنمية ىذه القدرة اليوم متطمب
ميم لمم نافسة  ،إذ ان الرشاقة االستراتيجية مطموبة في جانبين األول لمبحث داخل الجامعات
بيدف فيم الكفاءات األساسية ،والثاني خارج الجامعات لمعرفة البيئة من حوليا بوضوح
(البدراني )6005،
ومن كل ما سبق يمكن القول بان الرشاقة االستراتيجية تعد مفتاح لكل تقدم بالجامعات
حيث تعمل التحكم في التوجو االستراتيجي بصفة مستمرة كما تعكل عمى تطوير أساليب
وطرق مبتكرة لمتعامل مع التغييرات البيئية (الداخمية والخارجية ) لمجامعات  ،كما تعمل
الرشاقة االستراتيجية عمى تعزيز الموقف التنافسي لمجامعات من خالل الرد الفعال والسريع
لمجامعات ألي تغييرات قد تط ار عمييا .

ت  -ذلددات السشاقة االضرتاتيذية باجلامعات
لقد اتفق معظم الباحثين في أدبيات اإلدارة عمى ان محددات الرشاقة االستراتيجية
التي تحتاجيا الجامعات من أجل الحفاظ عمى نموىا واستمرارىا ،تتمثل فيما يمي (Hassani
( and Hadavi, 2010).البدراني  ()6005،رضوان  ( )6002 ،ىنية  ( )6002،العابدي
) 6006،

احلطاضية االضرتاتيذية

:

يمثل مدى وعي الجامعات بالتوجو االستراتيجي ليا وادراكيا لممسمك الذي تستطيع من
خاللو تحقيق رؤيتيا ورسالتيا وأىدافيا االستراتيجية من خالل فيم الفرص المواتية فييا
بسرعة والرد أو التصرف أسرع من المنافسين ليا .

الصساكة يف املطئولية
وىي تعني بالمعنى الواسع أن المسؤولية تكون غالبا بين اثنين أو أكثر من األطراف
الفاعمة لمساىمتيم في تكوين نتائج ومخرجات بشكل منفصل بدال من االعتماد عمى تكوين
نتائج بشكل تراكمي وتجميعي ،و الذي يساعد عمى إيجاد القيمة لمشركة .إن خمق القيمة
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يعتمد بالدرجة األساسية عمى فكرة الشراكة في المسئولية والعمل الجماعي .وىى مقياس
لمدي وجود وتنمية العالقة مع العميل كي يساىم في خمق القيمة

وضوح السؤية وتوفري الكدزات األضاضية

:

إن وضوح الرؤية ومعرفة القدرات األساسية لمجامعة وادراكيا بشكل جيد يسيم بإمداد
الجامعة بالمزيج المناسب لتحقيق السرعة واالستقرار المطموبين لعممية الرشاقة االستراتيجية
فعدم قدرة الجامعات عمى فيم وادراك إمكانياتيا وقدرتيا سوف يفقدىا القدرة عمى استغالل
العديد من الفرص ،حيث أن وضوح الرؤية يمدىا بالسرعة الضرورية لكافة أنشطة وعمميات
التنفيذ ويوفر الدوافع لدى كل األطراف داخل سمسمة القيمة والتي تمكنيم من استغالل
الفرص ،المناسبة وىو ما ينعكس عمى مستوى األداء الكمي لمجامعة.

اختياز األهداف االضرتاتيذية
تعد األىداف األساس المنطقي والموجو الفعمي لكافة الجامعات عمى اختالف أنواعيا
وأنشطتيا ،،حيث تتفق معظم أراء الباحثين عمى تعريف األىداف بأنيا تمثل النتائج النيائية
التي تسعى المنظمات إلى تحقيقيا ،فيي النتائج التي تسعى المنظمات إلى تحقيقيا عبر
األنشطة والميام واألعمال التي تؤدييا ،و ال يوجد شك في أن كل منظمة من المنظمات ،
ميما كان حجميا ر وميما كانت طبيعة نشاطاتيا إنتاجية أم خدمية ،تمتمك عدد من األىداف
تتمثل في محتواىا النتائج التي ترغب المنظمة في تحقيقيا ،وغالبا ما تنبثق ىذه األىداف من
رؤية ورسالة الجامعة

تيفير األعنال واألىصطة
يتعمق ىذا البعد بتوافر عنصر التنسيق بين جميع كميات واألقسام واإلدارات المختمفة
بما يضمن االستجابة السريعة والتغطية الشاممة لكل مجاالت العمل التي تضمن تنفيذ
األنشطة والميام والتي تحقق النتائج المرغوبة .باإلضافة إلى تشجيع المبادرات واألفكار
الجيدة وتبادل األفكار والمقترحات الخاصة بتنفيذ استراتيجية الجامعة من خالل كميات وأقسام
الجامعة .
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التكيولوديا
تعد القدرات التكنولوجية وتطبيقاتيا المختمفة إحدى األدوات المساعدة في تحسين قدرة
الجامعات عمى امتالك مقومات الرشاقة االستراتيجية بوصفيا استجابة مناسبة لمتغير الذي
شيدتو وستشيده الجامعات في إطار بيئة مضطربة شديدة التغيير
ومن كل ما سبق يمكن القول بان لمرشاقة عدد من المحددات تختمف من باحث إلى
أخر وعمى الرغم من ذلك فقد اتفق معظميم عمى ان التكنولوجيا تعد من اىم محددات الرشاقة
االستراتيجية مع العناصر التالية الحساسية االستراتيجية ،الشراكة في المسئولية  ،تنفيذ
األعمال واألنشطة ،اختيار األىداف االستراتيجية ،وضوح الرؤية وتوفير القدرات األساسية.

خ  -دواعي السشاقة االضرتاتيذية باجلامعات
يعد التغير أحد السمات الرئيسية لمجامعات في عصرنا الحديث .فمن الصعوبة بإمكان
وجود جامعة من الجامعات المتقدمة ال تتقيد بإجراء تعديالت عمى أساليبيا اإلدارية والتعميمية
كل ثالثة أو ست شيور عمى األكثر  ،وبالتالي ال يوجد سبيل لمجامعات المصرية سوي إجراء
بعض التغييرات في رؤيتيا ورسالتيا  ،ويمكن ان ينطمق القول السابق بان ىناك عدد من
المبررات الداعية لألخذ بمفيوم الرشاقة االستراتيجية بالجامعات المصرية ،حيث صنف
ايشريت وكارمي

( )Eshrat Karami,2015عدد من المجاالت الداعية لتبني الرشاقة

االستراتيجية بمختمف الجامعات وىي عمى النحو التالي -:
 .0عدم االستقرار العالمي نتيجة ظيور ونمو الصناعات الصغيرة ،وتعدد المنتجات
الجديدة وانخفاض لدورة حياة المنتج
 .6المنافسة الشديدة الناتجة عن النمو السريع لألسواق ،وارتفاع التكمفة ،وزيادة القدرة
التنافسية،
 .2تعدد واختالف االحتياجات الفعمية لمعمالء
 .2التغييرات التكنولوجيات السريعة وظيور برمجيات جديدة ومتطورة
 .5التغيرات في العوامل االجتماعية ,ومنيا ما يمي :
 زيادة الوصول إلى التكنولوجيا
 المنافسة المكثفة عمي تطوير التكنولوجيا
 عولمة األسواق والمنافسة التجارية
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 زيادة سرعو الوصول إلى التكنولوجيا
 التغيرات في المرتبات والميارات الوظيفية
 المسؤولية البيئية ومحدودية الموارد
 توقعات العمالء المتزايدة
وبالتالي يمكن القول بان التغييرات العالمية الحادثة فى شتى مجاالت الحياة مما يؤدي إلى
عدم االستقرار العالمي وظيور ونمو الصناعات الصغيرة  ،والمنافسة الشديدة الناتجة عن
النمو السريع لألسواق ،وارتفاع التكمفة ،وزيادة القدرة التنافسية ،كما لمتغييرات التكنولوجية
واالجتماعية واالقتصادية مبرر قوى لظيور الرشاقة االستراتيجية بالجامعات .

ز  -متطلبات حتكيل السشاقة االضرتاتيذية باجلامعات
لتحقيق الرشاقة االستراتيجية بالجامعات المصرية يجدر بيا توافر عدد من المتطمبات
األساسية ومن اىم تمك المتطمبات ما يمي )Shahaei, B., 2009) :
 .0الييكل التنظيمي :ينبغي ان يكون ىيكل الجامعة مرنا وديناميا(.)Khaleghi,2017
ولتحقيق ذلك فانو يتعين عمى الجامعات اتخاذ اإلجراءات التالية ( Zargar, 2003:
:)98
 زيادة عدد الشراكة مع المنظمات والمؤسسات الخارجية ذات الصمة
 تحسين المرونة عن طريق الالمركزية في تخاذ الق اررات واعتماد ىياكل إدارية
تتسم بالمرونة .
 تنمية ثقافة التطوير والتحديث بين منسوبي الجامعات
 .6الموارد البشرية في الجامعة الرشيقة حيث تؤدي قدرة الموارد البشرية القادرة عمى
التعامل

بمرونة

مع

التغييرات

دو ار

فعاال

الرشيقة( ، )Khaleghi,2017ولتحقيق ذلك فانو

وىاما

لتحقيق

يتعين عمى الجامعات

الجامعة
اتخاذ

اإلجراءات التالية ()Zargar, 2003
 تدعيم األنشطة الجماعية عن طريق فرق العمل وتعزيز ثقافة المشاركة .
 تدعيم الثقة بالعاممين عمى مختمف مستوياتيم .
 االعتماد عمي التدريب والتعمم المستمر عمى مختمف الميارات
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 .2التكنولوجيا :حيث يعتمد اإلنتاج الرشيق وقدرتو عمى مواجيو التغييرات غير المتوقعة
عمى التكنولوجيا حيث يمكن ان تكون تمك التغييرات في نوعية نماذج اإلنتاج أو في
مواصفاتيا  .بالتالي يجدر عمى الجامعة الرشيقة ان تكون قادرة عمى إنتاج منتجات أو
خريجين في مجاالت وتخصصات جديدة تتالءم مع التغييرات ( )Khaleghi,2017لذا
تتسم اإلجراءات التالية بأىمية حيوية في ىذا الصدد (:)Zargar, 2003
 االستثمار في تكنولوجيات األجيزة الحديثة والمناسبة.
 استخدام النظم المرنة لكي تستوعب التغيرات في احتياجات العمالء .
 استخدام نظم الدعم المرنة لكي تتالءم مع الظروف المتغيرة لأل وامر.
 .2تكنولوجيا الم عمومات :تعد ثراء المحتوي المعموماتي واحده من اىم االختالفات بين
الجامعة الرشيقة وغيرىا من الجامعات التقميدية  .وعالوة عمي ذلك ،فان حجم البيانات
اليائمة والتي تتبادل بين الجامعات يكشف عن ضرورة حماية تمك المعمومات الرئيسية.
لذا فان الجامعات الرشيقة تتطمب إجراء تطوير في مجال مرونة المعمومات ونظم
االتصاالت بحيث تكون قادره عمي التعامل مع الظروف المتغيرة ()Khaleghi,2017
وبناء عمي ذلك  ،يوصي باتخاذ اإلجراءات التالية في ىذا الصدد (:)Zargar, 2003
 استخدام المعايير والبروتوكوالت المناسبة في تبادل المعمومات فيما بين
الجامعات.
 استخدام نظم المعمومات الحديثة وتكنولوجيا االتصاالت لبناء عالقات جيده
بين الجامعات المتعاونة.
 توحيد الوحدات التكنولوجية المتفرقة
 .5االبتكار واإلبداع :ينبغي لمجامعات الرشيقة ان تقدم حموليا ابتكارية ومبدعو لمنسوبييا
بدال من بيع وتقديم خدمات ليم  .فالمحصمة النيائية لإلنتاج الرشيق ىو التأكد توفير
االحتياجات الفردية المختمفة لممنسوبين ()Khaleghi,2017ويمكن اتخاذ اإلجراءات
التالية في ىذا الصدد(Zargar, 2003):
 تعزيز الجامعات المبدعة ونشر ثقافة الحداثة فييا.
 االستثمار في األفكار االبتكارية وتشجيع العقول المبدعة.
 تأسيس عالقات وثيقة مع الطالب مع تجميع أفكارىم باستمرار.
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 توفير الييكل الالزم لإلمكانيات لتطوير مفيوم التخصيص
ومما سبق يتضح ان تكنولوجيا المعمومات تعد من اىم متطمبات تحقيق الرشاقة
االستراتيجية لمجامعات وذلك من خالل توفير األجيزة والمعدات التكنولوجية الحديثة باإلضافة
إلى توفير نظام لتكنولوجيا المعمومات والتي يمكن استخداميا فى العديد من المجاالت
بالجامعات المصرية

ساثؼااب  :دوس ركُىنىخُااب انًؼهىياابد حااً رسرُااة انشتاابيخ ا عاازشارُدُخ
ثبندبيؼبد انًصشَخ
تؤدي تكنولوجيا نظم المعمومات دور كبير في تحقيق الرشاقة االستراتيجية بالجامعات
المصرية  ،حيث تستطيع تمك الجامعات عن طريق المعمومات ان تقوم بعممية تحميل لعممياتيا
واعادة تصميم العمميات التشغيمية ،كما تتيح نظم المعمومات ألعضاء ىيئة التدريس والعاممين
بيا سرعة االتصال والتواصل  ،عالوة عمى أنيا تقوم بتزويد اإلدارة العميا لمجامعة بالتفاصيل
المطموبة لتمكينيا من صنع واتخاذ الق اررات(الكري6005،م)  ،فى حين ان مصطمح الرشاقة
تم تعريفو عمى أنو (نظام تصنيعي مع قدرات "التكنولوجيات المادية وغير المادية ،والموارد
البشرية ،واإلدارة المثقفة والمعمومات" لتمبية االحتياجات المتغيرة السريعة لمسوق "السرعة،
المرونة ،الزبائن ،المنافسين الموردين ،البنية التحتية ،واالستجابة" .وىو نظام ينتقل بسرعة
بين نماذج المنتجات أو بين خطوط اإلنتاج ،من الناحية المثالية في الوقت الحقيقي ويستجيب
لطمب الزبائن (العابدي 6006 ،م) ولتفصيل دور تكنولوجيا المعمومات فى تفعيل الرشاقة
االستراتيجية لمجامعات فيجدر تناول دور تكنولوجيا المعمومات عدد من المجاالت التي تعد
جوىر الرشاقة االستراتيجية كما يمي :
أ-

واقع تكنولوجيا المعمومات بالجامعات المصرية

ب -دور تكنولوجيا المعمومات في رشاقة الجامعات المصرية-:
 .0دور تكنولوجيا المعمومات في دعم رشاقة اتخاذ القرار بالجامعات المصرية
 .6دور تكنولوجيا المعمومات في تفعيل رشاقة الجودة الشاممة بالجامعات المصرية
 .2دور تكنولوجيا المعمومات في رشاقة إعادة تصميم العمميات اإلدارية بالجامعات
المصرية
 .2دور تكنولوجيا المعمومات في دعم رشاقة المزايا التنافسية بالجامعات المصرية
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أ  -واقع تكيولوديا املعلومات باجلامعات املصسية
تعد تكنولوجيا المعمومات من إحدى العناصر األساسية التي تقوم بتدعيم الجامعات
من أجل تنفيذ مياميا الرئيسية وىي :البحث العممي ،التعميم و التعمم ،خدمة المجتمع وتنمية
البيئة ،فإن الرؤية الفعالة لمشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعمومات يجب أن تعكس مفيوماً

بأن تكنولوجيا المعمومات ليست بشيء معزوالً أو ممموكاً من قبل كيان واحد بل ىي مجموعة
من األدوات التي تسيل تحقيق الميمات و األىداف لدى الجامعات.

يسعى مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعمومات إلى مساعدة وتأىيل الجامعات
المصرية في إتاحة وتداول المعمومات في الصورة اإللكترونية من خالل شبكات معمومات
الجامعات بشكل مباشر وسريع واستحداث أنماط تعميمية جديدة وتحقيق الميكنة المتكاممة
لإلدارة الجامعية والعممية التعميمية وتييئة المجتمع الجامعي لمتعامل معيا من خالل التدريب
الموجو والمستمر.

السؤية
تعد تكنولوجيا المعمومات من إحدى العناصر األساسية التي تقوم بتدعيم الجامعات
من أجل تنفيذ مياميا الرئيسية وىي :البحث ،التعميم و التعمم ،عمي ىذا النحو ،فإن الرؤية
الفعالة لمشروع تطوير تكنولوجيا المعمومات يجب أن تعكس مفيوماً بأن تكنولوجيا المعمومات
ليست بشيء معزوالً أو ممموكاً من قبل كيان واحد بل ىي مجموعة من األدوات التي تسيل

تحقيق الميمات و األىداف لدى الجامعات (.وزارة التعميم العالي ،مشروع تطوير نظم

وتكنولوجيا المعمومات في التعميم العالي)) (ICTP

السضالة
مساعدة وتأىيل الجامعات المصرية في إتاحة وتداول المعمومات في الصورة
اإللكترونية من خالل شبكات معمومات الجامعات بشكل مباشر وسريع واستحداث أنماط
تعميمية جديدة وتحقيق الميكنة المتكاممة لإلدارة الجامعية والعممية التعميمية وتييئة المجتمع
الجامعي لمتعامل معيا من خالل التدريب الموجو والمستمر ( .وزارة التعميم العالي ،مشروع
تطوير نظم وتكنولوجيا المعمومات في التعميم العالي)) (ICTP
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األهداف:
تم

تخطيط

األىداف

الرئيسية

لمشروع

تطوير

نظم

وتكنولوجيا

المعمومات ( )ICTPكما يمي (.وزارة التعميم العالي ،مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعمومات
في التعميم العالي):) (ICTP
 -0تأىيل البنية األساسية لشبكات معمومات الجامعات ولشبكة الجامعات المصرية بالمجمس
األعمى لمجامعات لتغطى كامل منظومة التعميم العالي
 -6استحداث تطبيقات متكاممة لنظم المعمومات اإلدارية ودعم اتخاذ القرار بالجامعات
والمجمس األعمى لمجامعات وتوفير خدمات التعميم العالي في صورة إلكترونية لمجتمع
المستفيدين.
 -2العمل عمى توفير األجيزة والمعدات والبرمجيات والموارد اإللكترونية الالزمة لمجامعات
بصورة مرشدة مما يعظم العائد ويقمل التكمفة
 -2دعم مركز معمومات التعميم العالي بالمجمس األعمى لمجامعات الستكمال وتوطين كافة
مشروعات تكنولوجيا المعمومات.
 -5وضع اآلليات التي تساعد عمى تنفيذ قرار المجمس األعمى لمجامعات الخاص بحصول
الطالب عمى شيادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب ( )ICDLكمتطمب لمتخرج.
 -2توفير المعمومات وتقديم عدد من الخدمات اإللكترونية ألعضاء ىيئة التدريس والطالب
من خالل بوابة الكترونية لكل جامعة
 -2تطبيق األنماط الحديثة لمتعمم مثل تكنولوجيا التعمم اإللكتروني.
 -2توفير مصادر المعمومات اإللكترونية من الكتب والمراجع والدوريات واتاحتيا عن طريق
شبكات المعمومات.
 -5إنشاء مراكز بالجامعات والمجمس األعمى لمجامعات لتقديم خدمات تعتمد عمى تقنيات
المعمومات واالتصاالت في مجال التعميم العالي
ولقــــــد بــــــدأ تنفيــــــذ مشــــــروع تطــــــوير نظــــــم وتكنولوجيــــــا المعمومــــــات فــــــي التعمــــــيم
العــالي ( )ICTPكأحــد مشــروعات تطــوير التعمــيم العــالي اعتبــا ار مــن  6002وذلــك فــي إطــار
تمويـــــل البنـــــك الـــــدولي وتبـــــع ذلـــــك تمويـــــل كامـــــل مـــــن الحكومـــــة المصـــــرية منـــــذ العـــــام
المــالي  .6000/6005وقــد تــم تقســيم العمــل بالمشــروع إلــى خمــس محــاور رئيســية ىــي:
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البنية األساسية لشبكات المعمومـات ،ونظـم المعمومـات اإلداريـة المتكاممـة ،والـتعمم اإللكترونـي،
والمكتبــات الرقميــة ،والتــدريب فــي مجــال تكنولوجيــا المعمومــات واالتصــاالت .ولتنفيــذ ذلــك تــم
تمويل مشروعات مركزية بالمجمس األعمى لمجامعات لتطوير شبكة الجامعات المصرية وانشـاء
مركــز نظــم معمومــات إداريــة ومركــز قــومي لمــتعمم اإللكترونــي ووحــدة لممكتبــة الرقميــة ووحــدة
مركزيــة لمتــدريب عمــى تكنولوجيــا المعمومــات ،ويقابــل ذلــك مشــروعات عمــى مســتوى الجامعــات،
لضـمان التكامـل بـين المشـروعات المركزيـة ومشـروعات الجامعـات وكـذلك بـين مختمـف محـاور
المشروع (. .و ازرة التعليم العالي ,مشررو توروير م رم وتلمولو يرا المعلومراا تري التعلريم العرالي
))(ICTP

 .1مصسوعات البيية األضاضية لصبكات املعلومات:
· إمكانية تبادل البيانات اإللكتروني ة بين الجامعات والمراكز البحثية من خالل شبكة
معمومات موسعة بسرعة توصيل .Mbps 22
· رفع كفاءة البنية األساسية لشبكة الجامعات المصرية ومراكز معمومات الجامعات من
خالل تزويدىا بأجيزة معالجة وتخزين وحماية البيانات.
· ربط شبكة الكميات بشبكة معمومات الجامعة وزيادة نقاط الربط الشبكي.

 .2مصسوعات ىظه املعلومات اإلدازية:
· مركز لنظم المعمومات اإلدارية بالجامعات مزود باألجيزة والكوادر الفنية المدربة
والقادرة عمى متابعة تشغيل النظم.
· تطوير نظم موحدة لشـؤون الطـالب والدراسـات العميا وأعضاء ىيئة التدريس
والجداول الدراسية والكونترول وأعمال االمتحانات عمى مستوى جميع الجامعات ،وربطيا
بالتنسيق اإللكتروني والمجمس األعمى لمجامعات.
· تم تحميل جميع الموائح والطالب المقيدين بالكميات ،كما تم توفير أجيزة الكمبيوتر
والطابعات والماسحات الضوئية الالزمة لمعمل.

 .3التعله اإللكرتوىي:
·

إن شاء

مركز

قومي

لمتعمم

اإللكتروني

( .) www.nelc.edu.eg
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· إنشاء عدد  66مركز إلنتاج المقـررات اإللكترونية بالجامعات المصرية بطاقة إنتاج
تصل إلى  000مقرر إلكتروني سنوياً.

· وضع معايير قومية لممقر ارت اإللكترونية وتطبيقيا عمى مقررات تم إنتاجيا بالجامعات.
· إنتاج ونشر عدد  200مقرر إلكتروني ( .) cms.nelc.edu.eg
· تدريب أعضاء ىيئة التدريس والطالب بالجامعات عمى أساليب التعمم اإللكتروني.

 .4املكتبات السقنية:
· إنشاء وحدة المكتبات الرقمية بالمجمس األعمى لمجامعات.
· إتاحة المصادر اإللكترونية لألبحاث والدوريات والكتب والرسائل الجامعية من خالل
بوابة بحث موحدة ( .) www.eul.edu.eg
· إنشاء فيرس موحد لمقتنيات المكتبات الجامعية ( .) www.eulc.edu.eg
· إنشاء قاعدة بيانات لمرسائل الجامعية التي أجازتيا بالجامعات المصرية.
· نظام قومي إلدارة المكتبـات آلياً ( نظام المستقبل لممكتبات ) يحقـق أكثر من %20
من مواصفات النظم العالمية إلدارة المكتبات.

· تدريب أكثر من  0000مكتبي عمى إدارة واستخدام نظم المستقبل لممكتبات.

 .5التدزيب على تكيولوديا املعلومات:
· إنشاء وحدة مركزية لمتدريب بالمجمس األعمى لمجامعات.
· إنشاء وتجييز عدد  66مركز لمتدريب عمى تكنولوجيا المعمومات بالجامعات
وتزويدىا باألجيزة الالزمة.
· تطوير البنية اإللكترونية الالزمة لمتدريب واالختبار اإللكتروني.

 .6البوابات اإللكرتوىية باجلامعات والكليات التكيولودية:
ييدف المشروع إلى إنشاء مساحة موحدة لمتعامل مع مصادر البيانات المختمفة
بالجامعات واتاحتيا لممتعاممين مع الجامعات ،وذلك بغرض رفع كفاءة التعميم واألداء
الجامعي وتعمل تمك البوابات عمى:
 إتاحة المحتوى اإللكتروني لمجامعات والكميات التكنولوجية . تسييل الوصول لمخدمات والمعمومات المطموبة لممستفيدين بالتعميم العالي ومتخذيالق اررات بنظام الدخول الموحد Single-sign-on
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 ويتم بناء البوابات حالياُ بالطرق القياسية لممعايير المتعارف عمييا دولياً التيتسمح بسيولة تبادل المعمومات مع الجامعات والييئات المحمية والعالمية ،ويوفر

المشروع واجيات لالستفادة من خدمات أنظمة المعمومات بالجامعات من خالل خاصية
الدخول الموحد مثل :أنظمة المعمومات اإلدارية لمطالب ،المكتبات الرقمية ،التعميم
اإللكتروني ،التدريب ،وخدمات األخبار والبريد اإللكتروني والمدونات التي تجذب الطالب
وتعزز انتمائيم لمجامعة.
ومن خالل ما سبق يمكن القول بان بوادر الخطوات الفعمية الستخدام تكنولوجيا
المعمومات بالجامعات المصرية بدأت بتنفيذ مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعمومات في
التعميم العالي ( )ICTPكأحد مشروعات تطوير التعميم العالي اعتبا ار من  6002وذلك في
إطار تمويل البنك الدولي

حيث يسعي مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعمومات إلى

مساعدة وتأىيل الجامعات المصرية في إتاحة وتداول المعمومات في الصورة اإللكترونية من
خالل شبكات معمومات الجامعات بشكل مباشر وسريع واستحداث أنماط تعميمية جديدة
وتحقيق الميكنة المتكاممة لإلدارة الجامعية والعممية التعميمية وتييئة المجتمع الجامعي
لمتعامل معيا من خالل التدريب الموجو والمستمر.

ة  -دوس ركُىنىخُب انًؼهىيبد حٍ ستبيخ اندبيؼبد انًصشَخ
لتحديد دور تكنولوجيا المعمومات في رشاقة الجامعات المصرية يمكن تقسيميا إلى
النقاط التالية :
 .0دور تكنولوجيا المعمومات في دعم رشاقة اتخاذ القرار بالجامعات المصرية
 .6دور تكنولوجيا المعمومات في تفعيل رشاقة الجودة الشاممة بالجامعات المصرية
 .2دور تكنولوجيا المعمومات في رشاقة إعادة تصميم العمميات اإلدارية بالجامعات المصرية
 .2دور تكنولوجيا المعمومات في دعم رشاقة المزايا التنافسية بالجامعات المصرية

.1

دوس ركُىنىخُب انًؼهىيبد حٍ دػى ستبيخ ارخبر انرشاس ثبندبيؼبد انًصشَخ
تتمثـل أىميـة تكنولوجيـا المعمومـات التقميديـة (الحاسـبات والبرمجيـات واالتصـاالت

واألنترنت) في زي ـادة فاعميـة وكفـاءة المنظمـات الحديثـة مـن حيـث تبسـيط اإلجـراءات وتـوفير
الوقـت و الجيـد المبـذول وتقميـل التكـاليف وزيـادة الدقة والسرعة في عمميات اإلنجاز ورفع
اإلنتاجية اإلدارية .إضــافة إلى ذلــك فــان بنــاء نظــم دعــم قــ اررات تتســم بالدقــة الموضــوعية
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واالســتفادة منيــا في اتخــاذ القــ اررات االستراتيجية الميمـة يحـتم أن تختمـف تقنيا عـن الـنظم
التقميديـة وخاصـة مـا إذا اعتبرنـا أن الـذكاء االصـطناعي عنص ار أساسيا فييا نظ ار لدمج النظم
الخبيرة وتكامميا مع ىذه النظم في القرن الجديد  .وليـذا السـبب يشـار في بعض األحيان إلى
النظم الخبيرة عمى أنيا نظم دعم الخـبرة الـتي تتكامـل مـع نظـم دعـم القـ اررات ونظـم المعمومـات
التنفيذية ونظم دعم الق اررات الجماعية التي تساعد في اتخاذ قرار دقيق وصائب  .واذا مــا
تــوفرت ىــذه التكنولوجيــا الحديثــة في إدارة الجامعات جعمتيــا أكثــر فاعميــة ودقــة في إنجاز
األعمال ،واتخاذ الق اررات اإلدارية المناسبة (بمقيدوم)6002 ،
كما تعتمد الجامعات عمي تكنولوجيا المعمومات في صنع واتخاذ ق ارراتيا  ،حيث تعد
المعمومات مورداً من موارد الجامعات وشأنيا فى ذلك شأن الموارد المادية والبشرية ،وعمى
الرغم من ذلك فان تكنولوجيا المعمومات ال يمكنيا ان تحل محل العقل البشري الذي يقوم

بالتحكم والرقابة عمى عممية اتخاذ القرار ،بمعنى أخرى يمكن القول إنيا تمد متخذ القرار
باإلمكانيات الخاصة باسترجاع وتحميل البيانات وايجاد حمول لممشكالت أو اختيار عدد من
ا لحمول المختمفة فيي مزيج بين استخدام قواعد البيانات والنماذج الرياضية واإلحصائية وان
ىذه األنظمة (دعم القرار) مرنة بحيث يمكن تعديميا لتتكيف مع التغيرات ووفق الظروف
المحيطة(زين الدين6006 ،م)
ونظام المعمومات وسيمو التخاذ الق اررات .فصنع القرار ىو جوىر اإلدارة  ،حيث يعتمد
 % 50من صنع القرار الجيد عمى المعمومات المناسبة و % 00عمى رؤية ورسالة
المؤسسة  ،واذا لم يكن القرار مستندا إلى المعمومات  ،فانو يتخذ عمي أساس الذوق
الشخصي وىذا بالتأكيد يجعل المؤسسات غير قادرة عمى تحقيق أىدافيا بالشكل المطموب
 .) SeyedJavadin, 2007: 1053).وبالتالي تعد عميمة صناعة الق اررات الدور األكثر
تحدياً لدى صانعي القرار ،والتي يمكن تصنيفيا وفق المستويات التنظيمية ،كما يمي

(قنديمجي6002 ،م).

 صناعة القرار االستراتيجي عمى مستوى الجامعة  :يتحدد باألىداف ،والموارد والسياسات
بعيدة المدى لمجامعات
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 صناعة القرار في مستوى السيطرة اإلدارية عمى مستوى الكميات  :يرتبط بالدرجة
األساس مع كيفية أن الموارد تستخدم بشكل كفء ومؤثر ،وكيف أن الوحدات التشغيمية
قد تنجز أعماليا عمى الوجو الجيد
 صناعة قرار مستوى السيطرة التشغيمية عمى مستوى األقسام والوحدات اإلدارية  :تحدد
بكيفية إنجاز وظائف محددة بتوجييات الق اررات الصادرة عن المستويين االستراتيجي
واإلداري الوسط
ويصنف الباحثون مع كل مستوى من مستويات صناعة القرار السابقة الق اررات إلى ق اررات
معتمدة أو مبنية مسبقاً ،أو ق اررات غير معتمدة أو غير مبنية مسبقاً.

 الق اررات غير المعتمدة أو المبنية مسبقاً :ىي تمك الق اررات غير الروتينية ،التي يكون
فييا صانع القرار مستعد لتأمين حكمو ،وتقويمو ،ونظرتو المتعمقة في تعريف المشكمة.

وال يوجد ىنالك إجراءات متفق عمييا التخاذ مثل ىذه الق اررات
 الق اررات المعتمدة أو المبنية مسبقاً ىي ق اررات متكررة وروتينية وقد تم التعريف
باإلجراءات المطموبة لمتعامل معيا.

.2

دوز تكيولوديا املعلومات يف تفعيل زشاقة اجلودة الصاملة باجلامعات

 تقـوم تكنولوجيـا المعمومـات بـدور كبـير في القيـام بميام إدارة الجـودة الشـاممة بالجامعات
 ،وعنـدما يـتم تطبيــق بــرامج إدارة الجــودة الشــاممة وتكنولوجيــا المعمومــات  ،بطريقــة
صــحيحة فــان ذلــك يســاعد الجامعات في تحقيق القدرة التنافسية  ،ودعم مركزىا
التنافسي في السوق ويمكن ان تتمثل أدوار تكنولوجيا المعمومات في إدارة الجودة
الشاممة بالجامعات في ما يمي (عسول( )6002 ،بمقيدوم: )6002 ،
 تســاعد تكنولوجيــا المعمومــات واالتصــاالت منسوبي الجامعات في االتصــال الفعــال فيمــا
بيــنيم في الوقــت المناسب وبالكفاءة والفعالية المطموبة إلدارة الجودة الشاممة .
 تستطيع باستعمال تكنولوجيـا المعمومـات في تحسـين عمميـة متابعـة ومراقبـة وجمـع
وتمخـيص البيانات واعداد التقارير المناسبة وبالتالي دعم إدارة الجودة الشاممة .
 إن التقــدم التكنولــوجي اليائــل في بــرامج التصــميم والتشغيل والتقويم

بمســاعدة

الحاســب األلى  ،جعـل مـن الممكـن إجراء تمك األعمال بالتوازي من خـالل أدائيـا في
نفـس الوقـت  ،دون الحاجة إلى التتابع في أداءىا  ،وىو ما يوفر الوقت والجيد والمال .
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.3

دوز تكيولوديا املعلومات يف تفعيل زشاقة إعادة تصنيه العنليات اإلدازية
ىنـاك مجموعـة مـن العوامـل الـتي تسـاعد في تحقيـق الـدور المتوقـع مـن تكنولوجيـا

المعمومـات  ،في إنجـاح عمميـة إعـادة تصميم العمميات اإلدارية بالجامعات .وتتمثـل ىـذه
العوامـل كما يمي(عسول( )6002 ،بمقيدوم: )6002 ،
 دور تكنولوجيـا المعمومـات في إعـادة تصميم العمميات اإلدارية  ،تتمثـل في الدعم العقمي
لمعمميات الجديدة بالجامعات .
 تسـاعد تكنولوجيـا المعمومـات في إنجـاح إعـادة تصميم العمميات اإلدارية من خالل توفير
الحمول القصيرة و الطويمة لمشكالت الجامعات .
 يجــب أن تســاعد تكنولوجيــا المعمومــات في إقحــام تحســينات جوىرية في أىداف
الجامعات
 وجــــوب تــــوفير عالقــــات واتصــــاالت قويو بــــين تكنولوجيــــا المعمومــــات ومنسوبي
الجامعات.
 القيــادة الشخصــية غــير الرسميــة مــن مســؤولي تكنولوجيــا المعمومــات لتفعيل إعادة
تصميم العمميات اإلدارية
 يجــب أن تــوفر تكنولوجيــا المعمومــات نظــم أكثــر مرونــة لدعم إعادة تصميم العمميات
اإلدارية .

.4

دوز تكيولوديا املعلومات يف تفعيل زشاقة املصايا التيافطية باجلامعات
تقوم كثير من الجامعات بـالتطبيق االسـتراتيجي لتكنولوجيـا المعمومـات مـن خـالل

اسـتخدام ىـذه التكنولوجيا في تغير نوعية الخريج أو تغير أسموب المنافسة التي تتبعيا
الجامعة  .ويسـتخدم التطبيـق االسـتراتيجي لتكنولوجيـا المعمومـات في إحـداث تغيـيرات عميقـة
عمـى نجـاح الجامعات من خالل التأثير عمى صياغة استراتيجية الجامعة وتنفيذىا  ،ويمكن
تحقيق ىذا دور تكنولوجيا المعمومات لتفعيل رشاقة تحقيق المزايا التنافسية فيما يمي(عسول،
()6002بمقيدوم: )6002 ،
 تساعد تكنولوجيا المعمومات منسوبي الجامعات بالقيام بعمميات االتصال والتواصل فبي
الوقت المناسب بالكفاءات والفعاليات إلدارة الجودة الشاممة
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 تعد تكنولوجيا المعمومات كمدخل إلدارة الجودة الشاممة بالجامعات  ،وذلك من خالل
تحسين عمميات متابعة ومراقبة البيانات وجمعيا وتمخيصيا واعداد التقارير النيائية التي
تساعد في اتخاذ الق اررات المناسبة وبالتالي كسب مزيدة من التنافسية
 تعمل تكنولوجيا المعمومات عمى زيادة سرعة الفحص واختيار الجودة وتخفيض تكاليف
أداء أنشطة رقابة الجودة.
 يساعد استخدام تكنولوجيا المعمومات في تحقيق كفاءة عمميات وأنشطة الجامعات
وتخفـيض تكاليفيــا وذلــك مــن خــالل تقميل األنشــطة الروتينيــة  ،وتحســين الخــدمات
المقدمــة لمطالب نتيجــة لالســتخدام األمثل لممعمومات
 يســاعد اســتخدام تكنولوجيــا المعمومــات في تحســين عمميــة التخطــيط االســتراتيجي مــن
خالل التخطيط المعتمد عمى البرمجة الحديثة ومن خالل تطوير نظم دعم وتحميل
سياسات الجامعات
 إن اعتمـاد الجامعات عمــى تكنولوجيـا المعمومــات يســاعدىا في فـتح أســواق جديــدة مــن
خالل تقديم خريجين وخدمات تعتمد أساسا عمى التكنولوجيا .
 يـ ؤدي اسـتخدام تكنولوجيـا المعمومـات في كثـير مـن األحيـان إلى تغيـير التـوازن بـين
المـوردين (التعميم العام والمجتمع المحمى ) والجامعات لصالح األخيرة.


تساعد تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في خمق التكامل بين جميع موارد الجامعة

ومن خالل مما سبق يتضح دور تكنولوجيا المعمومات في تحقيق الرشاقة االستراتيجية
لمجامعات من خالل دورىا في دعم رشاقة اتخاذ القرارات اإلدارية بالجامعات المصرية ودورىا
في تفعيل رشاقة الجودة الشاممة و رشاقة إعادة تصميم العمميات اإلدارية ورشاقة المزايا
التنافسية بالجامعات.

خامطا  :متطلبات تكيولوديا املعلومات لتشكيل السشاقة االضرتاتيذية باجلامعات املصسية .
نتيجة لعدم القدرة عمى إخفاء الدور الفعال لتكنولوجيا المعمومات لكونيا إحدى
الموارد اليامة لممؤسسات لمواجية التغييرات البيئية المختمفة  ،وذلك من خالل البحث في
متطمبات تمك التكنولوجيا لجعل الم ؤسسة رشيقة ومرنة استراتيجيا ،مع الوضع في الحسبان
بان متطمبات تكنولوجيا المعمومات لتحقيق الرشاقة االستراتيجية بالجامعات ليست عممية
سيمة فيي باىظة التكاليف ،فيي ليست مجرد معامل أو أجيزة  ،حيث ال تمثل األجيزة سوى
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أقل من خمس تكاليف البرامج والمناىج واألساليب المستخدمة لتشغيل ىذه األجيزة وتدريب
القوى البشرية حسب األسس العممية الحديثة .كما أن التقنية ليست مجرد تشغيل األجيزة أو
التدريب عمى بعض البرامج المتوفرة في السوق ( المنيع ،)0260،وقبل تحديد تمك المتطمبات
يجدر بالباحث تناول المعوقات التي تواجو الجامعات المصرية لتطبيق تكنولوجيا المعمومات
بيا لتحقيق الرشاقة االستراتيجية .

أ  -معوقات تطبيل تكيولوديا املعلومات باجلامعات املصسية
تواجو تكنولوجيا المعمومات بالجامعات المصرية عدد من المعوقات التي يمكن ان تواجييا،
حيث أوردت الخطط االستراتيجية لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لبعض الجامعات
المصرية مثل جامعة أسيوط وجامعة كفر الشيخ وجامعة بورسعيد عدد من عوامل الضعف
والتي تعيق تطبيق تكنولوجيا المعمومات بالجامعات المصرية ومنيا ما يمي:
 عدم مرونة الموائح والقوانين التي تنظم العمل بالجامعات الحكومية .
 انخفاض الوعى لدى الجياز المالي واإلداري بأىمية استخدام تكنولوجيا المعمومات
 ضعف قدرات بعض أفراد اإلدارة بالكميات فى مجال اإلدارة اإللكترونية والتعميم اإللكتروني
 نقص الميارات التقنية لمعظم اإلداريين مما يؤدى الضعف االستفادة من الخدمات
اإللكترونية لمشبكة
 ضعف قدرات بعض أعضاء ىيئة التدريس فى استخدام التقنيات الحديثة
 ضعف توظيف استخدام تكنولوجيا المعمومات بما ىو متاح لصانعي القرار فى الوقت
المناسب
 تسرب العمالة المدربة من فنيين وأخصائيين وميندسين لمضعف الشديد فى المرتبات
مقارنة بما ىو موجود بالسوق
 عدم وجود خطة تسويقية لخدمات تكنولوجيا المعمومات فى مجال التعميم اإللكتروني –
ميكنة اإلدارات والتدريب
 عدم وجود خطة استخدام المعامل بكفاءة لمطالب .
 قمة الموارد المالية
 عدم تحديث األجيزة والمعدات بصورة دورية
 ضعف قدرات بعض أعضاء ىيئة التدريس في استخدام التقنيات الحديثة
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صانع
. ضعف نظام المعمومات بالجامعة وصعوبة نقل وتداول المعمومات ووصوليا إلى
ً
القرار في الوقت المناسب لحداثة االعتماد عمى التقنيات الحديثة .
كفاءة أجيزة تكنولوجيا المعمومات  ،خاصة أجيزة الكمبيوتر ،والمتاحة ألعضاء ىيئة
 عدم ٌ
التدريس ومساعدييم
 ضعف التنسيق بين إدارات الجامعة و وكمياتيا و نظم تكنولوجيا المعمومات بالجامعة
لتفعل المقررات تمثل عائقا امام الوصول بالمقررات الفضل صورة
 ندرة المعامل المتاحة ٌ

ب  -متطلبات تكيولوديا املعلومات لتشكيل السشاقة االضرتاتيذية باجلامعات املصسية

لقد اختمف رجاالت اإلدارة فى تحديد تمك المتطمبات  ،حيث يرجعيا البعض إلى
التنوع الكبير لتكنولوجيا المعمومات  ،فيناك من قسميا إلى قدرات ديناميكية ،وقدرات قيمة،
وقدرات تنافسية(  ،)Bhatt, D. Ganesh & Grover, Varun, (2005في حين يرى
زىينج ) (Zhingإلى

ان ىذه المتطمبات تتمثل في معمارية تقنية المعمومات ،والبنية

التحتية لتقنية المعمومات ،والموارد البشرية ،)Zhing, Man, (2005),"( ،في حين يشير
) (Turban, et.alتروبين إلى ان أنواع متطمبات تكنولوجيا المعمومات تتمثل في الموارد
الفنية ،والموارد اإلدارية ،والقدرات اإلدارية (  ،)Turban, Efraim, et. al , (2006),لذا
يحاول الباحث في الصفحات القادمة تناول اكثر المتطمبات وضوحا وأىمية وذلك كما يمي :

 .1متطلبات البيية التشتية لتكيية املعلومات
تتزايـــد أىميـــة قـــدرات البنيـــة التحتيـــة لتقنيـــة المعمومـــات بشـــكل متســـارع لـــذلك فقـــد زادت
المؤسســات مــن اســتثماراتيا فــي ىــذا المجــال ،إذ تشــير بعــض الدراســات إلــى أن مجمــوع مــا
يستثمر في البنية التحتية لنظم المعمومات في المؤسسات يعادل مـا نسـبتو  %52مـن مجمـوع
الميزانيـات المخصصـة لالسـتثمار فـي تكنولوجيـا المعمومـات فـي المؤسسـة ( Zhing, Man,
")(2005),
وذلك من منطمق ان وجود بنية تحتية ممتازة من تكنولوجيا المعمومـات يم نكـن المؤسسـة

من الوقوف بوجو التحديات التنافسية عن طريق خفـض التكـاليف المتأتيـة مـن التقنيـة الكثيفـة
لكــون ىــذه البنيــة مــورد اســتراتيجي مــن الصــعوبة بمكــان تقميــده مــن قبــل المنافســين .كمــا أن
مرونــة البنيــة التحتيــة تســتخدم فــي مجــاالت واســعة ومتنوعــة ،كالقــدرة عمــى تــوفير المعمومــات
لممسـتخدمين بالدقـة المناسـبة ،والموثوقيـة ،والسـالمة والســرية .إضـافة إلـى القـدرة عمـى تــوفير
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اتصاالت شاممة والوصول إلى المواقع من خـالل نطاقيـا وامتـدادىا .كـذلك القـدرة عمـى التكييـف
مع اتجاىات واحتياجات عمميات األعمال .مـن ىنـا يمكـن القـول ان قـدرة البنيـة التحتيـة لتقنيـة
المعمومـات عمـى أنيـا مجموعـة متكاممـة مــن خـدمات البنيـة التحتيـة لتقنيـة المعمومـات المعتمــد
عمييــا والتــي تكــون متاحــة لــدعم التطبيقــات الحاليــة والمبــادرات الجديــدة فــي المنظمــة( Sunil
 .)Mithas ,et ,al, (2011),كـم يمكـن وصـفيا بأنيـا "األسـاس التـي تسـتند عمييـا قـدرات
تقنيـــة المعمومـــات لتســـميم معمومـــات ســـميمة وموثـــوق بيـــا ،وىـــي عمميـــة تشـــاركية لمبيانـــات
والمعمومـات بالمؤسسـة وتـتم إدارتيـا مـن فريـق معمومـاتي متخصـص( & Broadbent, M.
 Weill, P. (2000),كمــا تعــرف بـــ "أنيــا المــدى الــذي يمكــن خاللــو المشــاركة بالبيانــات
والتطبيقــات مــن خــالل شــبكات االتصــال وتوفيرىــا لالســتخدامات المنظميــة ،إذ يكمــن الغــرض
األساس من البنى التحتية لتكنولوجيا المعمومات في توفير الـدعم المعمومـاتي السـريع لممنظمـة
ووحداتيا من أجل االسـتجابة لمتحـديات الديناميكيـة فـي البيئـات المختمفـة ،مـن أجـل أن تـتمكن
المنظمة من التعامل مع تمك التحديات المتنامية"( .نوى )6000،
وممــا ســبق يمكــن القــول بــان أىميــة البنــى التحتيــة لتكنولوجيــا المعمومــات تتزايــد فــي
مختمف الجامعات  ،وبموجب ذلك فقد اعتبرت الكثير من الجامعـات المتقدمـة بـأن تطـوير بنـى
تعـد مـن الميـام األساسـية فـي إطـار النظـرة الشـمولية إلدارة
تحتية فاعمة لتكنولوجيا المعمومات ن
تكنولوجيا المعمومات والتي تسـيم بصـورة فعالـو فـي مؤامـة المؤسسـات مـع التغييـرات الحادثـة
في بيئتيا ومن ثم في رشاقتيا االستراتيجية .

 .2متطلبات املوازد البصسية
ممــا ال يشــك فيــو ان ىنــاك عالقــة وثيقــة بــين متطمبــات تكنولوجيــا المعمومــات والعنصــر
البشري المستخدم ليا  ،فميارات المورد البشري أضحت ذات أىمية تتناسـب وأىميـة تكنولوجيـا
المعمومات في المنظمات الحديثة ،وتنقسـم الميـارات التـي يفتـرض توافرىـا فـي المـوارد البشـرية
المشــتغمة فــي تكنولوجيــا المعمومــات إلــي ـ (الميــارات الفنيــة ،والميــارات اإلداريــة ،وميــارات
األعمــال ،والميــارات التفاعميــة) .وتكمــن أىميــة تمــك الميــارات فــي عمميــات البرمجــة ،وتحميــل
األنظمة ،وادارة قواعد البيانـات .وقـد شـددت الجيـود األخيـرة عمـى أىميـة ىـذا النـوع مـن قـدرات
تكنولوجيا المعمومات بوصفيا األداة التي يمكن من خالليا تحقيق حالـة االرتبـاط وااللتقـاء بـين
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متطمبات العمميات والتشغيل لممؤسسات الحديثة في تحقيق القيمـة المضافة(المعاضـيدي ،معـن
وعداهلل)6002( ،
فيما يؤكد البعض عمى أىمية المـوارد البشـرية لتكنولوجيـا المعمومـات بالنسـبة لممؤسسـة،

ٍ
بشـكل
إذ يمكن من خالليا تحقيق التكامل بين تكنولوجيا المعمومـات وعمميـات تخطـيط األعمـال
أكثــر فاعميــة يحقــق لممنظمــة حالــة فاعميــة الكمفــة ويســاعدىا فــي اتخــاذ مواقــف ســريعة تجــاه
حاالت التنافس التي تواجييـا مـن خـالل جعـل وحـدات أعماليـا أكثـر كفـاءة وتوقـع االحتياجـات
المســتقبمية لألعمــال وابــداع أو ابتكــار منتجــات ذات قيمــة بشــكل مســبوق مقارنـ ًة بالمنافســين.

(حسن )6002،

فـي حـين يشــير أخـرون إلــى ان قـدرات المـوارد البشـرية لتكنولوجيـا المعمومـات ال تنحصــر
فـي الميــارات المعرفــة لتكنولوجيـا المعمومــات فقــط  ،بـل تمتــد لتشــمل ميـارات القــدرة عمــى نشــر
واستخدام وادارة تمك المعرفة ،ومن ثم فإن التركيز فـي ىـذا المـورد يكـون عمـى الميـارات الفنيـة
المتطورة والمعقـدة التـي يصـعب تقميـده ،وىـذا يتطمـب إعـادة ىندسـة الميـارات اإلداريـة واألدوار
الوظيفية بما ينسجم والرؤية الجديدة في الجامعـات المصـرية ،وربمـا تتطمـب ىـذه المرحمـة إلـى
إعداد برنامج توعية يشمل األفراد والجماعات داخل الجامعات المصـرية وخارجيـا مـن خـالل مـا
يسمي بعممية التوعية اليادفة والتي تشمل اآلتي)جمبان ،والتير : )6002،
 مرحمة اإلعالم عن التحول نحو التقنيات الرقمية :وتتناول ىذه الخطوة عممية
استمالة توجيات جميع العاممين في الجامعات المصرية نحو األداء الجديد ،وىذا مما
يزيد وعييم بالمستجدات.
 مرحمة التفسير واإليضاح لمحالة الجديدة :وتشمل المرحمة تعميق فيم المعنيين بتنفيذ
التحول بمضامينيا لمميام الجديدة والميارات والمسؤوليات الجديدتين.
 مرحمة التكامل :وتيتم ىذه المرحمة بتحديد نطاق التحول المرحمي أو الجزئي لمتعريف
بمدى التطبيق واألقسام التي تقوم باألداء الجديد.
 مرحمة التنفيذ :وىي مرحمة التزام المعنيين باألداء الجديد وفقاً لمخطط التي أعدت
لذلك.
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 .3املتطلبات الدييامية
عمى الرغم من أىميـة متطمبـات تكنولوجيـا المعمومـات أعـاله  ،إالن أن الجامعـات وفـي إطـار

البيئـات ذات التغييــر المتســارع والشــديد وحــاالت الصـراع التنافســي مــع مثيالتيــا مــن الجامعــات
عمــى تحقيــق الفــوز بالســباق التنافســي تبقــي األنظــار مفتوحــة نحــو االىتمــام ومحاولــة امــتالك

قدرات ديناميكية لتكنولوجيـا المعمومـات تسـاعد فـي تجـاوز التيديـدات والمخـاطر البيئيـة ،فضـالً

عــن الســعي الســتغالل الفــرص البيئيــة المتزايــدة والتــي تنشــأ عــن الطبيعــة الديناميكيــة لكـالً مــن
تكنولوجيا المعمومات والبيئة التنافسية( .نوي)6000،

حيــث يشــير مفيــوم القــدرة الديناميــة إلــى أىميــة توجــو المنظمــة نحــو تجديــد قــدرات تقنيــة
المعمومــات لكــي تتوافــق مــع التغي ـرات البيئيــة المســتمرة ،ممــا يم نكنيــا ومــن خــالل ىــذه القــدرات
ثـم البحـث عـن
الدينامية مـن االسـتجابة السـريعة لمتيديـدات البيئيـة ،واسـتغالل الفـرص ،ومـن ن
واستكشـــاف واكتســـاب واســـتيعاب واســـتخدام المعرفـــة حيـــال المـــوارد والفـــرص وكيفيـــة تنظيميـــا
السـتغالل تمـك الفـرص الناشـئة عـن التغييـر فـي الطمبـات أو تنوعـو & Bhatt, D. Ganesh
Grover, Varun, (2005),
وفي نفس السياق فان يعنى بالقدرات الدينامية بانيـا " قـدرة المنظمـة عمـى التكامـل ،وبنـاء
واعــادة ترتيــب المـوارد الداخميــة والخارجيــة لتوليــد قــدرات فائقــة التنظــيم تعـ نـد جــزءاً ال يتجـ أز مــن
محـيط المنظمـة الثقـافي واالجتمـاعي"( Sambamurthy, A. & A. Bharadwaj & V.
.)Grover, (2003),
كمــا يعكــس مفيــوم القــدرة الديناميكيــة أىميــة تجديــد القــدرات المنظميــة لكــي تتوافــق مــع
التغي ـرات البيئيــة ،ممــا يم نكــن المنظمــة ومــن خــالل القــدرات المتفوقــة (الديناميكيــة) لتكنولوجيــا
المعمومــات مــن االســتجابة بســرعة لممخــاطر البيئيــة ومــن ثـ نـم البحــث عــن واستكشــاف واكتســاب
واستيعاب واستخدام المعرفة حيال الموارد والفرص وكيفية تنظيم المـوارد السـتغالل تمـك الفـرص
الناشئة عن التغير في الطمبات أو تسارعيا أو تنوعيا( .نوي)6000،
أما أنـواع القـدرات الديناميـة فقـد اختمفـت أراء البـاحثين فـي تصـنيفيا ،ومـن ابرزىـا األنـواع
التـي قـدميا كـل مـن ) ،Wang , L. & Ahmed, K, (2007والتـي تتمثـل فـي القـدرات
التكيفيـــة والتـــي تشـــير إلـــى قـــدرة المؤسســـة عمـــى التنكيـــف مـــن خـــالل تحديـــد الفـــرص بالبيئـــة
الفعـال والمسـتمر بالبيئـة الخارجيـة النتيـاز افضـل
تركز تمك القدرة عمى البحث ن
الخارجية ،حيث ن
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الفـــرص ،واســـتراتيجيات االســـتثمار األمثـــل لممرونـــة االســـتراتيجية المتـــوفرة بالمؤسســـة .يمـــي
ذلك القدرات االستيعابية والتـي تـرتبط بقـدرة المؤسسـة عمـى إدراك قيمـة المعمومـات واسـتيعابيا
وتطبيقيا ،وأخر تمك القدرات تتمثل في القدرات اإلبداعية حيث تشير إلـى قـدرة المؤسسـة عمـى
تطوير منتجاتيا بطرق ابتكارية إبداعية

 .4املتطلبات اإلدازية:
ــد المتطمبـــات اإلداريـــة مـــن العوامـــل األساســـية التـــي تســـاعد عمـــى نجـــاح أىـــداف
تُعـ ن
التكنموجيـــا فـــي الجامعـــات المصـــرية  ،لمـــا لـــإلدارة مـــن دور بـــارز فـــي تـــوفير البيئـــة اإلداريـــة
التعميمية المالئمة ؛ حيث تميل اإلدارة التقميدية إلى استخدام النمط المركـزي فـي اإلدارة  ،بينمـا
يكمن نجاح الجامعة الرشيقة في الالمركزية والمرونة المطموبين ،وبالتـالي فـان "تمتـع القـائمين
عمى قيادة الجامعات المصرية برؤية واضحة والتي ينطـوي عمييـا تحديـد الكيفيـة التـي سـتكون
عمييا آليات العمل الجديدة المعززة بخطط مختمفة ومدروسة النتائج وتييئة البيئـة التكنولوجيـة
الجديدة"
ومــن ىــذا المنطمــق فــان الســممي (6006م) يحصــر أىــم المتطمبــات المرتبطــة بــإدارة
الجامعة والواجب مراعاتيا لتنجح الجامعات المصـرية فـي التحـول إلـى الجامعـات الرشـيقة فيمـا
يمي:
 االىتمام بالمجاالت اإلدارية ،فميست القضية تقنية وحسب أساسيا الجوانـب الفنيـة بـالرغم
مــن أىميتــو ،ولكنيــا وفــي الدرجــة األولــى قضــية إداريــة تعتمــد عمــى فكــر إدارة متطــور
وقيادات إدارية واعية.
 االعتمــاد عمــى أســاليب عمميــة تتطمــب خب ـرات وتخصصــات رائــدة لمتحــول إلــى الجامعــات
الرشــيقة ،تســتغرق وقت ـاً فــي اإلعــداد والتخطــيط ليــا ،وينبغــي عمــى القيــادات أن تــوفر
لمقائمين عمييا اإلمكانيات المادية الالزمة لنجاح تطبيقيا.

 اســتخدام تقنيــات االتصــاالت والمعمومــات بمــا يتــيح الفــرص لتطبيــق نظــم اإلدارة الحديثــة
المعتمدة عمى برمجيات تحقق التكامـل بـين أجـزاء وفعاليـات الجامعـة الواحـدة ،وبمـا يمنـع
التناقض بينيما ويحقق استكمال متطمبات األداء عالي الجودة والكفاءة.
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 تطــوير أنمــاط التعامــل والعالقــات البينيــة بــين وحــدات وكميــات الجامعــة مــن ناحيــة ،وفيمــا
بينيمــا وبــين المنظمــات والجيــات اإلداريــة ذات العالقــة مــن ناحيــة أخــرى .باإلضــافة إلــى
تنمية عالقتيا بالمتعاممين معيا.
 تحســين مســتوى الخدمــة وترشــيد اســتخدام المـوارد وضــبط األداء وفــق المواصــفات الفنيــة
والقانونية والنظم اإلدارية المعتمدة بعد الدراسة والتمحيص .ويقتضـي ىـذا التحـول تبسـيط
اليياكــل التنظيميــة وتقميــل إعــداد الوظــائف واالســتعانة بأعــداد أقــل مــن العــاممين األكثــر
تأىيالً واألعمى تدريباً.

 توعيــة العمــالء( الطــالب وأف ـراد ومؤسســات المجتمــع ) وتعــريفيم بكــل مــا يتعمــق بطــرق
التعامــــل وكيفيــــة الحصــــول عمــــى الخــــدمات ،لضــــمان تفــــاعميم مــــع مقتضــــيات اإلدارة
اإللكترونية.
 تطــوير التشــريعات والم ـوائح المنظمــة لمعمــل فــي الجامعــة بغــرض تبســيطيا وتوفيقيــا مــع
مقتضــيات التعامــل التكنولــوجي مــن خــالل الشــبكات .ويتطمــب ىــذا ثــورة تشــريعية تســتبعد
جميع أشكال التعقيد
 وضع استراتيجية شاممة عمى مستوى الجامعة لتحقيق ىذه الغايـة ،وتجنـب أن ينفـرد كـل
قطاع أو إدارة بإعداد مشروعيا الخـاص لمتحـول ،حيـث يـؤدي ىـذا المـدخل االنعزالـي إلـى
تفتتت الجيود وتبديد الموارد وتكرار الدراسات فيما ليس لو طائل.

ضادضا :الدزاضة امليداىية سول واقع السشاقة االضرتاتيذية جبامعة ضوهاز واملتطلبات التكيولودية
الالشمة لتشكيكوا
أ  -دلتنع الدزاضة وعييتوا:
يتمثل مجتمع الدراسة عمى أعضاء ىيئة التدريس بجامعة سوىاج  ،واعتمد الباحث
في ىذه الدراسة عمى عينة عشوائية بسيطة تمثل المجتمع األصمي من خالل توزيع االستبانة
عمى أفراد المجتمع الكترونيا من خالل تصميم االستبيان عمى موقع جوجل درايف ويدويا ،وقد
تم توزيع 52

استبانة يدويا تم استرجاع  50استبانة صالحة لمتحميل و  26استجابة

الكترونية وذلك بمجموع  006استبانة .

- 652 -

متطلبات تكنولوجيا المعلومات لتحقيق الرشاقة االستراتيجية بالجامعات المصرية .....................

أداة الدزاضة:
استخدم الباحث لجمع المعمومات المتعمقة بالدراسة االستبانة التي صممت من خالل تساؤالت
الدراسة وأىدافيا ،حيث اشتممت االستبانة ثالثة أقسام-:
القسم األول :واقع الرشاقة االستراتيجية بجامعة سوىاج ويتكون من  02فقرة
القسم الثاني :دور تكنولوجيا المعمومات في تحقيق الرشاقة االستراتيجية ويتكون من  00فقرة
القسم الثالث  :متطمبات تكنولوجيا المعمومات لتحقيق الرشاقة االستراتيجية ويتكون من 02
فقرة وطبقاً لمقياس ليكرت الخماسي فقد تم تحديد أوزان فقرات االستبانة  ،حيث تم إعطاء
خمس نقاط لإلجابة بصورة أوافق بشدةً ،واعطاء أربع نقاط لإلجابة أوافق  ،واإلجابة بصورة

محايد ثالث نقاط ،واإلجابة ال أوافق نقطتين ،في حين تم إعطاء نقطة واحدة لإلجابة ال أوافق

بشدة

ثبات أداة الدزاضة:
تم استخدام اختبار ألفا كرو نباخ ( ) Cronbach’s Alphaلقياس ثبـات األداة ويشـير
الجــدول رقــم ( )0إلــى قيمــة معامــل الثبــات لمحــاور األداة ،و يتضــح منــو أن معــامالت ثبــات كــل
محــور مــن محــاور االســتبانة مرتفعــة ودالــة إحصــائيا عنــد مســتوى  ،0.00حيــث تراوحــت قــيم
معامـــل الثبـــات بـــين 0.555 -0.200فـــي حـــين بمغـــت قيمـــة معامـــل الثبـــات لجميـــع المحـــاور
 . 0.225وىـذا يـدل عمـى إمكانيـة ثبـات النتــائج التـي يمكـن أن يسـفر عنيـا تطبيـق ىــذه األداة،
وكذلك إمكانية تعميم النتائج التي تتوصل إلييا الدراسة في ضوء حدودىا العممية.
خذول ()1
يؼبيالد ثجبد أداح انذساعخ
انًسىس
وايغ انشتبيخ ا عزشارُدُخ ثدبيؼخ عىهبج
دوس ركُىنىخُب انًؼهىيبد حٍ رسرُة انشتبيخ ا عزشارُدُخ
يزطهجبد ركُىنىخُب انًؼهىيبد نزسرُة انشتبيخ ا عزشارُدُخ
خًُغ انًسبوس

ػذد
ا عزدبثبد
111
111
111
111

ػذد
انفرشاد
11
11
11
99

يؼبيم
انثجبد
5.900
5.8.1
5..15
5.810

أضاليب التشليل اإلسصائي:
تم تحميل ومعالجة البيانات إحصائيا باستخدام برنامج (  ) SPSSوفق األساليب اآلتية :
 .0التوزيع التكراري لوصف خصائص مجتمع الدراسة.
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 .6اســتخدام المتوســطات الحســابية ،واالنحرافــات المعياريــة لمعرفــة إجابــات أفـراد الدراســة
تجاه محاور أداة الدراسة.

ب_ حتليل ىتائر الدزاضة ومياقصتوا:
خصائص دلتنع الدزاضة
تم تصـنيف مجتمـع الدراسـة وفقـا لكميـاتيم ولـدرجاتيم العمميـة ،وفـي مـا يـأتي توضـيح
لخصائص أفراد الدراسة في ضوء ىذه المتغيرات:
انشيى
1

1

خذول ()1
رىصَغ أحشاد انذساعخ وحرب نهًزغُشاد انذًَغشاحُخ
انزكشاس
حئبد انًزغُش
انًزغُش
19
انزشثُخ
انكهُخ
15
انزدبسح
99
اِداة
14
انؼهىو
45
يذسط
انذسخخ انؼهًُخ
11
أعزبر يغبػذ
11
أعزبر

انُغجخ %
15.0
8.9
19.0
11.5.
09.4
94.4
9.8

وباستقراء الجدول ( )6يتضح أن  % 20.02من أفراد الدراسة من كميـة العمـوم تمييـا
في الترتيب كمية اآلداب بنسبة  %65.5وتقع كمية التربية في الترتيب الثالـث بنسـبة %60.5
وأخرىا كمية التجارة بنسبة  ،%2.5وذلك لضعف استجابة أعضاء ىيئـة التـدريس عـن اإلجابـة
عـن االســتبيان ويرجـع ذلــك ألسـباب محــددة مثـل قمــة أعـداد أعضــاء ىيئـة التــدريس فـي كميــات
معينــة مثــل كميــة التعمــيم الصــناعي والصــيدلة والحقــوق أو النشــغال أعضــاء ىيئــة التــدريس
بكميات الطب في أعماليم الخاصة.
أمــا فيمــا يتعمــق بالدرجــة العمميــة فــإن الجــدول رقــم ( )6يشــير إلــى أن غالبيــة أف ـراد
الدراسة ممن يحممون درجة الدكتوراه (مدرس) بنسبة  %52.2من جممة أفراد العينة.

ىتائر أضئلة الدزاضة
لإلجابة عمى سـؤال الدراسـة الخـامس مـن أسـئمة الدراسـة والـذي يتنـاول واقـع الرشـاقة
االستراتيجية بجامعة سـوىاج والمتطمبـات التكنولوجيـة الالزمـة لتحقيقيـا  ،تـم حسـاب المتوسـط
الحسابي إلجابات أعضاء ىيئة التدريس عينة الدراسـة ،ولتحديـد مسـتوى كـل فقـرة تـم تصـنيف
اإلجابــات ضــمن خمــس مســتويات :حيــث تــدل قيمــة المتوســط الحســابي التــي تقــع بــين ( 0و
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)0.2عمــى مســتوى موافقــة متــدني جــداً ،بينمــا يــدل المــدى بــين ( 0.20و)6.2عمــى مســتوى
موافقـــة متـــدني ،والمـــدى مـــن( 6.20و )2.22يـــدل عمـــى مســـتوى موافقـــة متوســـط ،والمـــدى

من( 2.20و )2.60يدل عمى مستوى ٍ
عال من الموافقـة فـي حـين يكـون المـدى مـن( 2.60و
 )5داالً إحصائيا عمى مستوى ٍ
عال جداً من الموافقة.

أوال  :دواىب السشاقة االضرتاتيذية جبامعة ضوهاز
 _0فيما يتعمق بدرجة تطبيق رشاقة االستشعار بجامعة سوىاج والواردة في جدول رقم ()2
فكانت استجاباتيم عمى درجة عالية من الموافقة عمى كافة فقراتيا حيث احتمت العبارة
الخاصة بان جامعة سوىاج سريعة في كشف التغيرات الحاصمة في تفضيالت الطالب
لمخدمات بمتوسط اإلجابة  2.5وبانحراف معياري قدره  ، 0.22في حين جاءت العبارة
التي تنص عمى ان جامعة سوىاج سريعة في الكشف عن التغييرات التكنولوجية في
الترتيب األخير بمتوسط إجابة  2.02وبانحراف معياري  0.25وكانت متوسط إجابة عينة
الدراسة عمى ىذا المحور  2.02وبانحراف معياري  0.22252وىذا يدل عمى ان رشاقة
االستشعار بجامعة سوىاج تحقق بالصورة المأمولة من وجية نظر أفراد العينة .
خذول ()9
دسخخ رطجُة ستبيخ ا عزشؼبس

انشيى

انؼجبسح

 1خبيؼخ عىهبج عشَؼخ حٍ كشف انزغُشاد انسبصهخ حٍ رفضُالد
انطالة نهخذيبد
 1خبيؼخ عىهبج عشَؼخ حٍ انكشف ػٍ انزغُُشاد انسبصهخ حٍ
رسشكبد اندبيؼبد انًُبحغخ .
خبيؼخ عىهبج عشَؼخ حٍ انكشف ػٍ انزغُُشاد انزكُىنىخُخ
9
خًُغ انؼجبساد

يزىعظ
اإلخبثخ
9.05

ا َسشاف
انًؼُبسٌ
5.89495

9.18

5.91999

9.51
9.51

5.9.585
5..849.

 _ 6أما فيما يتعمق بدرجة تطبيق رشاقة اتخاذ القرار بجامعة سوىاج والواردة في جدول رقم
( )2فكانت استجاباتيم عمى درجة عالية من الموافقة في العبارة التي تنص عمى تنفذ جامعة
سوىاج خطة عمل لتمبية احتياجات الطالب والمجتمع المحمي دون تأخير في الترتيب األول
وذلك بمتوسط إجابو  2.2وبانحراف معياري  ،0.222وكانت متوسط إجابة عينة الدراسة عمى
ىذا المحور 2.22
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خذول ( )1دسخخ رطجُة ستبيخ ارخبر انرشاس ثدبيؼخ عىهبج
يزىعظ
انؼجبسح
انشيى
اإلخبثخ
9.11
رسهم خبيؼخ عىهبج األزذاس انهبيخ انًشرجطخ ثبنطالة
1
وثبندبيؼبد انًُبحغخ وانزكُىنىخُب دوٌ أٌ رأخُش.
9.40
 1ركزشف خبيؼخ عىهبج انفشص وانزهذَذاد يٍ انزغُُشاد حٍ
انىيذ انًُبعت.
9..5
رُفز خبيؼخ عىهبج خطخ ػًم نزهجُخ اززُبخبد انطالة
9
وانًدزًغ انًسهٍ دوٌ رأخُش.
9.11
رُفز خبيؼخ عىهبج خطخ ػًم نهشد ػهً انزسشكبد
1
ا عزشارُدُخ نهدبيؼبد انًُبحغخ دوٌ رأخُش.
9.11
 0رُفز خبيؼخ عىهبج خطخ ػًم زىل كُفُخ اعزخذاو انزكُىنىخُب
اندذَذح دوٌ رأخُش
9.91
خًُغ انؼجبساد

ا َسشاف
انًؼُبسٌ
5.8.411
5...199
5.88199
1.11901
1.11901
5.944.91

 _2أما فيما يتعمق بدرجة تطبيق رشاقة تطبيق العمل بجامعة سوىاج والواردة في جدول رقم
( )5فكانت استجاباتيم بدرجة عالية جداً من الموافقة  ،حيث احتمت العبارة بمدى استطاعة
جامعة سوىاج تغيير الشراكات االستراتيجية في الوقت المناسب في الترتيب األول بمتوسط

إجابو  2.2وبانحراف معياري  0.20220كما جاءت عبارة تستطيع جامعة سوىاج حل
احتياجات وشكاوى الطالب المتغيرة دون تأخير في المرتبة األخيرة بمتوسط إجابو 2.02
وبانحراف معياري  ،0.22620وكانت متوسط إجابو عينة الدراسة عمى ىذا المحور 2.56
انشيى
1
1
9
1
0
4

خذول ()0
دسخخ رطجُة ستبيخ رطجُة انؼًم
يزىعظ
انؼجبسح
اإلخبثخ
9.18
رغزطُغ خبيؼخ عىهبج إػبدح ركىٍَ يىاسدهب حٍ
انىيذ انًُبعت.
9.44
رغزطُغ خبيؼخ عىهبج رؼذَم وإػبدح هُكهخ
انؼًهُبد حٍ انىيذ انًُبعت.
9.40
رغزطُغ خبيؼخ عىهبج اػزًبد ركُىنىخُبد خذَذح
حٍ انىيذ انًُبعت.
9.01
رغزطُغ خبيؼخ عىهبج طشذ ثشايح خذَذح حٍ
انىيذ انًُبعت.
9..
رغزطُغ خبيؼخ عىهبج رغُُش انششاكبد
ا عزشارُدُخ حٍ انىيذ انًُبعت.
9.11
رغزطُغ خبيؼخ عىهبج زم اززُبخبد وتكبوي
انطالة انًزغُشح دوٌ رأخُش
9.01
خًُغ انؼجبساد
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ا َسشاف
انًؼُبسٌ
5..9591
5..0491
5..9401
5.4.119
5.81111
5.44191
5..98.1
9

انزشرُ
ة
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ومن كل ما سبق وباستقراء الجدول ( )2والمرتبط باألبعاد الثالثة لمرشاقة االستراتيجية
بجامعة سوىاج  ،يالحظ ان جامعة سوىاج تتمتع بالرشاقة االستراتيجية من وجية نظر أفراد
العينة وذلك بمتوسط لألبعاد الثالثة 2.2
خذول (َ)4ىضر وايغ انشتبيخ ا عزشارُدُخ ثدبيؼخ عىهبج
5..849.
9.51
ستبيخ ا عزشؼبس
5.944.91
9.91
ستبيخ ارخبر انرشاس
5..98.19
9.01
ستبيخ رطجُة انؼًم
5.895818
9.9
يزىعظ ثؼذ وايغ انشتبيخ ا عزشارُدُخ ثدبيؼخ
عىهبج

ثاىيا دوز تكيولوديا املعلومات يف حتكيل السشاقة االضرتاتيذية
أما فيما يتعمق بدور تكنولوجيا المعمومات في تحقيق الرشاقة االستراتيجية في جدول رقم
( )2فكانت استجاباتيم عالية فيما يتعمق بان التكنولوجيا المستخدمة ساعدت عمى زيادة
حجم األداء احتمت المرتبة األولى من وجية نظر أفراد العينة وذلك بمتوسط إجابو 2.5
وبانحراف معياري  0.52222تمييا عبارة اســتخدام تكنولوجيــا المعمومــات يساعد في
تحســين القدرة التنافسية لجامعة سوىاج .بمتوسط  2.22وانحراف معياري  0.22255تمييا
في الترتيب الثالث عبارة يتم تنفيذ األعمال الفنية واإلدارية بالجامعة طبعاً لمعايير الجودة.

بمتوسط  2.22وبانحراف معياري  0.20602وكان متوسط اإلجابات عن جميع
العبارات 2.22وبانحراف معياري 0.555222
خذول ().دوس ركُىنىخُب انًؼهىيبد حٍ رسرُة انشتبيخ ا عزشارُدُخ ثدبيؼخ عىهبج
ا َسشاف
يزىعظ
انؼجبسح
انشيى
انًؼُبسٌ
اإلخبثخ
5.98.44
9.0
انزكُىنىخُب انًغزخذيخ عبػذد ػهً صَبدح زدى األداء.
1
5..9100
9.18
َغــبػذ اعــزخذاو ركُىنىخُــب انًؼهىيــبد حٍ رسغــٍُ
1
انرذسح انزُبحغُخ ندبيؼخ عىهبج.
َ .زى رُفُز األػًبل انفُُخ واإلداسَخ ثبندبيؼخ طجؼب ً
5.81111
9.18
9
نًؼبَُش اندىدح .
5.84.91
9.18
اعزخذاو انزكُىنىخُب صاد يٍ عشػه إَدبص األػًبل
1
ثبندبيؼخ
5.84911
9.11
رؼًم ركُىنىخُب انًؼهىيبد ػهً صَبدح يذساد أػضبء
0
هُئخ انزذسَظ واإلداسٍَُ ػهً رُظُى األػًبل ورُفُزهب
(رصًُى انؼًهُبد اإلداسَخ ).
5.95591
9.11
رؼزًذ خبيؼخ عىهبج ػهٍ ركُىنىخُب انًؼهىيبد حٍ
4
صُغ وارخبر يشاسارهب
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.
8
9
15
11

ركُىنىخُب انًؼهىيبد عبػذد ػهً إَدبص األػًبل حٍ
يىػذهب.
اعزخذاو ركُىنىخُب انًؼهىيبد أدي إنً ررهُم أخطبء
انؼًم.
ركُىنىخُب انًؼهىيبد أداء إنً صَبدح يغزىي األداء َىو
ثؼذ َىو.
اعزخذاو انزكُىنىخُب صاد يٍ كفبءح أداء أػضبء هُئخ
انزذسَظ و انًىظفٍُ
اعزخذاو انزكُىنىخُب زغٍ يٍ انخذيبد انًرذيخ ندًُغ
انًغزفُذٍَ.
خًُغ انؼجبساد

9.19

5.81111

9.18

5.94189

9.11

5.99141

9.19

5.89141

9.11

5.88199

9.91

5.909891

وباستقراء الجدول األسبق يمكن القول بان لمتكنولوجيا المعمومات دور ىام في
تحقيق الرشاقة االستراتيجية بجامعة سوىاج وذلك من وجية نظر أفراد العينة وذلك بمتوسط
إجمالي 2.22

ثالجا متطلبات تكيولوديا املعلومات لتشكيل السشاقة االضرتاتيذية
أما فيما يتعمق بالمحور الثالث من االستبيان والمتمثل في بدرجة تطبيق متطمبات
تكنولوجيا المعمومات لتحقيق الرشاقة االستراتيجية

بجامعة سوىاج

فكانت استجاباتيم

كالتالي :
فيما يتعمق بالمتطمبات المادية والمشار الييا في

الجدول ()2

فقد جاءت

استجابتيم عالية في ىذا المحور في جميع العبارات عالية حيث جاءت عبارة تطوير بنى
تحتية فاعمة لتكنولوجيا المعمومات بجامعة سوىاج كالمتطمب المادي األول وذلك بمتوسط
حسابي  2.22وانحراف معياري  0.22622كما جاءت عبارة ضرورة وضع الجامعة ميزانيات
مخصصة لالستثمار في تكنولوجيا المعمومات في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي 2.25
وانحراف معياري  0.22256وكان متوسط اإلجابات عمى جميع فقرات المتطمبات المادية
عالية  ، 2.52وىذا يدل عمى مدى احتياج الجامعة لممتطمبات المادية لتكنولوجيا المعمومات
لتفعيل الرشاقة االستراتيجية بجامعة سوىاج .
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انشيى
1
1
9
1

خذول ()8
دسخخ انًزطهجبد انًبدَخ نزكُىنىخُب انًؼهىيبد
يزىعظ
انؼجبسح
اإلخبثخ
3,49
ضشوسح وضغ اندبيؼخ يُضاَُبد يخصصخ نالعزثًبس حٍ
ركُىنىخُب انًؼهىيبد
3,44
يذسح اندبيؼخ ػهً رىحُش ارصب د تبيهخ وانىصىل إنً
انًىايغ يٍ خالل َطبيهب وايزذادهب.
3,68
رطىَش ثًُ رسزُخ حبػهخ نزكُىنىخُب انًؼهىيبد
3,52
األخهضح وانًؼذاد انًغزخذيخ َزى رسذَثهب ثشكم دوسٌ
9.09
خًُغ انؼجبساد

ا َسشاف
انًؼُبسٌ
,73452
,87341
,63287
,61283
5..19158

فيما يتعمق بالمتطمبات البشرية والمشار الييا في الجدول ( )5فقد جاءت استجابتيم
عالية في ىذا المحور في جميع العبارات عالية حيث جاءت عبارة تطوير ميارات أعضاء
ىيئة التدريس واإلداريين من خالل إشراكيم بدورات دوريو وذلك بمتوسط حسابي 2.2
وانحراف معياري  0.252220كما جاءت عبارة توفير الجامعة لالختصاصيين الفنيين ،
والمسئولين عن تشغيل ومنيم محممو النظم  ،ومطورو البرامج  ،ومشغمو النظام في المرتبة
الثانية بمتوسط حسابي 6.22وانحراف معياري  , 132370و كان متوسط اإلجابات عمى
جميع فقرات المتطمبات المادية عالية  ، 2.65وىذا يدل عمى مدى احتياج الجامعة لممتطمبات
البشرية لتكنولوجيا المعمومات لتفعيل الرشاقة االستراتيجية بجامعة سوىاج .
خذول ()9
انًزطهجبد انجششَخ انالصيخ نزفؼُم انشتبيخ ا عزشارُدُخ
يزىعظ
انؼجبسح
انشيى
اإلخبثخ
2,69
ا عزؼبَخ ثبنخجشاء ثشكم دوسٌ نزذسَت أػضبء هُئخ انزذسَظ
1
واإلداسٍَُ ػهً .اعزخذاو ركُىنىخُب انًؼهىيبد
3.40
رطىَش يهبساد أػضبء هُئخ انزذسَظ واإلداسٍَُ يٍ خالل
1
إتشاكهى ثذوساد دوسَه.
2,78
 9رىحُش اندبيؼخ نالخزصبصٍُُ انفٍُُُ  ،وانًغئىنٍُ ػٍ رشغُم
ويُهى يسههى انُظى  ،ويطىسو انجشايح  ،ويشغهى انُظبو
3,25
خًُغ انؼجبساد

ا َسشاف
انًؼُبسٌ
.76543
.75460
1,13237
5.41995

وفيما يتعمق بالمتطمبات الدينامية والمشار الييا في الجدول ( )00فقد جاءت
استجابتيم عالية في ىذا المحور في جميع العبارات عالية حيث جاءت عبارة توفير الجامعة
القدرة عمى التكييف مع اتجاىات واحتياجات عمميات األعمال وذلك بمتوسط حسابي 2.22
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وانحراف معياري 0.20220كما جاءت عبارة ضرورة قيام الجامعة باستغالل الفرص الناشئة
عن التغييرات في البيئة المحمية والقومية في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي 2.20
وبانحراف معياري وانحراف معياري  0.22620و كان متوسط اإلجابات عمى جميع فقرات
المتطمبات الدينامية عالية  ، 2.20وىذا يدل عمى مدى احتياج الجامعة لممتطمبات الدينامية
لتكنولوجيا المعمومات لتفعيل الرشاقة االستراتيجية بجامعة سوىاج .
خذول ( )15انًزطهجبد انذَُبيُخ نزكُىنىخُب انًؼهىيبد نزفؼُم انشتبيخ ا عزشارُدُخ ثدبيؼخ عىهبج.
ا َسشاف
يزىعظ
انؼجبسح
انشيى
انًؼُبسٌ
اإلخبثخ
3.39
5..14.1
َزى إػذاد انذساعبد انالصيخ وايزشاذ إخشاءاد ػًم يٍ اخم
1
ضجظ األخهضح وانًؼذاد ورسغٍُ أداء األَظًخ انسبنُخ.
3,37
5.81911
ضشوسح ردذَذ يذساد ررُُخ انًؼهىيبد نكٍ رزىاحة يغ
1
انزغُشاد انجُئُخ انًغزًشح
3,44
5.81111
رىحُش اندبيؼخ انرذسح ػهً انزكُُف يغ اردبهبد واززُبخبد
9
ػًهُبد األػًبل.
3.40
5.44191
 1ضشوسح يُبو اندبيؼخ ثبعزغالل انفشص انُبتئخ ػٍ انزغُُشاد
حٍ انجُئخ انًسهُخ وانرىيُخ
5..41491
9.15
خًُغ انؼجبساد

وفيما يتعمق بالمتطمبات اإلدارية والمشار الييا في الجدول ( )00فقد جاءت
استجابتيم عالية في ىذا المحور في جميع العبارات عالية

حيث جاءت عبارة تطوير

التشريعات والموائح المنظمة لمعمل في الجامعة بغرض تبسيطيا وتوفيقيا مع مقتضيات
التعامل التكنولوجي من خالل الشبكات وذلك بمتوسط حسابي  2.20وانحراف
معياري 0.02552كما جاءت عبارة ضرورة تطوير الميارات اإلدارية لمنسوبي الجامعة في
المرتبة الثانية بمتوسط حسابي  2.60وبانحراف معياري وانحراف معياري  0.05520و كان
متوسط اإلجابات عمى جميع فقرات المتطمبات الدينامية عالية  ، 2.66وىذا يدل عمى مدى
احتياج الجامعة لممتطمبات اإلدارية

لتكنولوجيا المعمومات

بجامعة سوىاج .
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خذول ( )11انًزطهجبد اإلداسَخ نزكُىنىخُب انًؼهىيبد نزفؼُم انشتبيخ ا عزشارُدُخ ثدبيؼخ عىهبج.
ا َسشاف
يزىعظ
انؼجبسح
انشيى
انًؼُبسٌ
ا خبثخ
1.11901
9.11
ركُىنىخُب انًؼهىيبد رزُر انفشص نزطجُة َظى اإلداسح
1
انسذَثخ انًؼزًذح ػهً ثشيدُبد رسرة انزكبيم ثٍُ أخضاء
وحؼبنُبد اندبيؼخ انىازذح
1.11901
9.11
رطىَش انزششَؼبد وانهىائر انًُظًخ نهؼًم حٍ اندبيؼخ
1
ثغشض رجغُطهب ورىحُرهب يغ يرزضُبد انزؼبيم
انزكُىنىخٍ يٍ خالل انشجكبد
1.1...0
9.18
وضغ اعزشارُدُخ تبيهخ نزكُىنىخُب انًؼهىيبد ثبندبيؼخ
9
ػهً يغزىي اندبيؼخ
1.59015
9.15
رطىَش انًهبساد اإلداسَخ نًُغىثٍ اندبيؼخ
1
1.14850
9.11
انًدًىع
8

ومن كل ما سبق وباستقراء الجدول ( )06والمرتبط باألبعاد األربعة لمتطمبات
تكنولوجيا المعمومات لتحقيق الرشاقة االستراتيجية بجامعة سوىاج  ،يالحظ ان استجابات
أفراد العينة أكدت وبدرجة عالية عمى تمك المتطمبات وذلك بمتوسط إجمالي لألبعاد األربعة
. 2.25
خذول (َ)11ىضر انًزطهجبد ركُىنىخُب انًؼهىيبد نزسرُة انشتبيخ ا عزشارُدُخ ثدبيؼخ عىهبج
5..19158
9.09
انًزطهجبد انًبدَخ
1
5.41995
9.10
انًزطهجبد انجششَخ
1
5..41491
9.15
انًزطهجبد انذَُبيُخ
9
1.148508
9.11
انًزطهجبد اإلداسَخ
1
5.8191
9.90
خًُغ انًسبوس

ىتائر وتوصيات الدزاضة
أسفرت الدراسة الحالية عن عدد من النتائج وذلك كما يمي :

أوال ىتائر الدزاضة اليظسية
 .0لتكنولوجيــا نظــم المعمومــات دور كبيــر فــي تحقيــق الرشــاقة االســتراتيجية بالجامعــات
المصرية وذلك عن طريق مساىمتيا فى عدد من المجاالت والتي من أىميا:
 لتكنولوجيـا المعمومـات دور فعــال فـي دعــم رشـاقة اتخـاذ القـرار بالجامعـات المصــرية ،
حيث تعمل عمى زيـادة فاعميـة وكفــاءة الجامعـة مـن خـالل تبســيط اإلجــراءات وتــوفير
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الوقـت و الجيـد المبـذول وتقميـل التكـاليف وزيـادة الدقة والسرعة في عمميـات اإلنجـاز
ورفع اإلنتاجية اإلدارية .
 لتكنولوجيــــا المعمومــــات دور فعــــال فــــي تفعيــــل رشــــاقة الجــــودة الشــــاممة بالجامعــــات
المصرية ،بحيث يمكن مساعدة الجامعة في تحقيق القـدرة التنافسـية  ،ودعـم مركزىـا
التنافسي بين الجامعات المصرية والعالمية
 لتكنولوجيا المعمومات دور فعال في تفعيل رشاقة إعادة تصميم العمميـات اإلداريـة مـن
خالل توفير الحمول القصيرة و الطويمة لمشكالت الجامعة ,واقحــام تحســينات جوىريـة
في أىداف الجامعة كمـا تـوفر تكنولوجيـا المعمومـات نظمـا أكثـــر مرونـــة لـدعم إعـادة
تصميم العمميات اإلدارية
 لتكنولوجيـــا المعمومـــات دور فعـــال فـــي تفعيـــل رشـــاقة المزايـــا التنافســـية بالجامعـــات
المصــرية فمــن خالليــا يمكــن تعــديل أو حتــى تغييــر أســموب المنافســة التــي تتبعيــا
الجامعــة و إحـــداث تغيـــيرات عميقـــة عمـــى نجـــاح الجامعــة مــن خــالل

التــأثير عمــى

صياغة استراتيجية الجامعة وتنفيذىا
 .6تتــــوافر عــــدد مــــن المتطمبــــات الضــــرورية لتكنولوجيــــا المعمومــــات لتفعيــــل الرشــــاقة
االستراتيجية بالجامعات المصرية ومن اىم تمك المتطمبات ما يمي :
 تحتــاج الجامعــات المصــرية لتحقيــق الرشــاقة االســتراتيجية وجــود بنيــة تحتيــة متكاممــة
ومرنة االستخدام من تكنولوجيا المعمومات بحث تمكنيا مـن الوقـوف بوجـو التحـديات
التنافســية التــي تواجييــا  ،وذلــك مــن منطمــق ان مرونــة البنيــة التحتيــة التكنولوجيــة
يمكـن اسـتخداميا فـي العديـد مـن المجـاالت ولـدييا القـدرة عمـى التكييـف مـع اتجاىــات
واحتياجات الجامعة.
 أضــحت ميــارات المــورد البشــرية بجامعــة ســو بالجامعــات المصــرية ىــاج ذات أىميــة
تتناسب وأىميـة تكنولوجيـا المعمومـات فـي الجامعـات الحديثـة ،وتنقسـم الميـارات التـي
يفتـــرض توافرىـــا فـــي المـــوارد البشـــرية المشـــتغمة فـــي تكنولوجيـــا المعمومـــات إلـــي

ـ

(الميارات الفنية ،والميارات اإلدارية ،وميارات األعمال ،والميارات التفاعمية)
 يعد امـتالك قـدرات ديناميكيـة لتكنولوجيـا المعمومـات لمجامعـات المصـرية متطمـب ىـام
في تحقيق الرشاقة االستراتيجي لتمك الجامعة من حيـث اسـتغالل الفـرص المتاحـة ليـا
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مـن البيئــة الخارجيــة كمــا تســاعد عمــى تجــاوز التيديــدات والمخــاطر البيئيــة و تتمثــل
تمك القدرات في القدرات التكيفية واالستيعابية واإلبداعية
ــد المتطمبـــات اإلداريـــة مـــن العوامـــل األساســـية التـــي تســـاعد عمـــى نجـــاح أىـــداف
 تُعـ ن
تكنولوجيا المعمومات لتفعيل الرشـاقة االسـتراتيجية فـي الجامعـات المصـرية  ،لمـا ليـا
من دور بارز في توفير البيئة اإلدارية التعميمية المالئمة .

ثاىيا ىتائر الدزاضة امليداىية:
كما أسفرت الدراسة الميدانية عن عدد من النتائج كما يمي -:
 .0مناقشة نتائج السؤال الذي المرتبط بجوانب الرشاقة االستراتيجية بجامعة سوىاج  ،فقد
كشفت النتائج اإلحصائية عن ارتفاع قيمة المتوسطات الحسابية لجميع محاور األداة وىذا
يدل عمى أن جوانب الرشاقة االستراتيجية بجامعة سوىاج متوافرة بصورة كبيرة كما يراىا
أعضاء ىيئة التدريس حيث خمصت النتائج إلى أن جوانب الرشاقة االستراتيجية بجامعة
كانت عالية وخاصة فيما يتعمق برشاقة االستشعار حيث كانت جامعة سوىاج سريعة في
الكشف عن التغييرات الحاصمة في تحركات الجامعات المنافسة والتغيرات التي تط ار عمى
احتياجات الطالب باإلضافة إلى استجابتيا السريعة لمتغيرات التكنولوجية  ،كما أشارت
نتائج الدراسة أيضا إلى وجود رشاقة اتخاذ القرار بجامعة سوىاج حيث تنفذ جامعة
سوىاج خطة عمل لتمبية احتياجات الطالب والمجتمع المحمي دون تأخير كما أنيا تقوم
بعمل تحميل لمبيئة الداخمية والخارجية التخاذ الق اررات المناسبة لتمك التغييرات  ،كما
أشارت نتائج الدراسة إلى توافر رشاقة تطبيق العمل بجامعة سوىاج وبصفة خاصة قيام
جامعة سوىاج fتغيير الشراكات االستراتيجية في الوقت المناسب.
 .6وفيما يتعمق بدور تكنولوجيا المعمومات في تحقيق الرشاقة االستراتيجية  ،فقد خمصت
النتائج بأن استجابة أفراد العينة كانت عالية بكافة ىذه العناصر وخاصة فيما يتعمق
بمساعدة التكنولوجي ا المستخدمة في زيادة حجم األداء وفي تحســين القدرة التنافسية
لجامعة سوىاج .كما انو يتم تنفيذ األعمال الفنية واإلدارية بالجامعة طبعاً لمعايير الجودة.

 .2وفيما يتعمق بالمتطمبات التكنولوجية الالزمة لتفعيل الرشاقة االستراتيجية بجامعة سوىاج
فقد خمصت النتائج بأن ىناك عدد من المتطمبات المادة والبشرية والدينامية واإلدارية
الواجب توافرىا لتحقيق الرشاقة االستراتيجية بجامعة سوىاج وبصفة خاصة تطوير بنى
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تحتية فاعمة لتكنولوجيا المعمومات بجامعة سوىاج و توفير الجامعة لالختصاصيين
الفنيين  ،والمسئولين عن تشغيل ومنيم محممو النظم  ،ومطورو البرامج  ،ومشغمو النظام
و توفير الجامعة القدرة عمى التكييف مع اتجاىات واحتياجات عمميات األعمال ،باإلضافة
إلى ضرورة تطوير الميارات اإلدارية لمنسوبي الجامعة.

التوصيات وأليات تيفيرها
بنــاء عــن مــا أســفرت بــو الدراســة الحاليــة مــن نتــائج فانــو يمكــن تقــديم التوصــيات اآلتيــة
وآليات تنفيذىا وذلك فيما يمي:
 .0أوضـــــحت الدراســـــة ان لتكنولوجيـــــا نظـــــم المعمومـــــات دور كبيـــــر فـــــي تحقيـــــق الرشـــــاقة
االســـتراتيجية بالجامعـــات المصـــرية بصـــفة عامـــة وجامعـــة ســـوىاج بخاصـــة ومـــن ىـــذا
المنطمق فان الباحث ىنا يوصي بضرورة وضع اسـتراتيجية شـاممة عمـى مسـتوى الجامعـة
لتكنولوجيــا المعمومــات لتحقيــق الرشــاقة االســتراتيجية  ،وتجنــب أن تنفــرد كــل كميــة وادارة
بالجامعـــة بإعـــداد مشـــروعيا الخـــاص لمتحـــول التكنولـــوجي  ،حيـــث يـــؤدي ىـــذا المـــدخل
االنعزالي إلى تفتتت الجيود وتبديد الموارد وتكرار الدراسات فيما ليس لو طائل.
 .6تطوير أنمـاط التعامـل والعالقـات البينيـة بـين كميـات الجامعـة وأقسـاميا ووحـداتيا اإلداريـة
من ناحية ،وفيما بينيما وبين المنظمات والجيات اإلدارية ذات العالقـة مـن ناحيـة أخـرى.
باإلضافة إلى تنمية عالقتيا بالمتعاممين معيا.
 .2ومـــن منطمـــق احتيـــاج الجامعـــات المصـــرية لتـــوفير متطمبـــات البنيـــة التحتيـــة الضـــرورية
لتكنولوجيا المعمومات لتفعيل الرشاقة االسـتراتيجية لمجامعـات المصـرية فانـو ينبغـي عمـى
الجامعات المصرية اتخاذ اإلجراءات اآلتية لتحقيق ذلك وىي كما يمي :
 ينبغـــي عمـــى القيـــادات الجامعيـــة أن تـــوفر لمقـــائمين عمـــى نظـــم تكنولوجيـــا المعمومـــات
اإلمكانيات المادية الالزمة لنجاح تطبيقيا.
 دراســــة الوضــــع الحــــالي لــــنظم تكنولوجيــــا المعمومــــات والمســــتخدمة فعميــــا بالجامعــــات
المصرية.
 تحديــد وترتيــب أولويــات تكنولوجيــا المعمومــات المطموبــة والالزمــة لمجامعــات المصــرية
لتفعيل الرشاقة االستراتيجية
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 .2ومن منطمق احتياج الجامعات المصرية لتوفير المتطمبـات البشـرية الضـرورية لتكنولوجيـا
المعمومــات لتفعيــل الرشــاقة االســتراتيجية لمجامعــات المصــرية ،فانــو يجــب اتخــاذ اآلليــات

األتية :

 دراسة متطمبات القوى البشرية العاممة فى النظام وخطة التوظيـف والتـدريب بـو والتأكيــــد

عمـــــــى أن العنصـــــــر الحاســـــــم واألكثـــــــر حيويـــــــة فـــــــى نجـــــــاح الرشــــاقة االســــتراتيجية
باستخدام تكنولوجيا المعمومات ىـــو المــــوارد البشــــرية العاممــــة فــــى الجامعـات المصـرية
األمـــر الــــذى يتطمــــب جــــل اىتمــــام اإلدارة العميــــا وحرصــــيا عمــــى جـــــذب وتعيـــــين ذوي
الكفــاءات والمــؤىالت العاليــة واســتمرار تطويرىــا وتنميتيــا..

 االىتمام بتدريب القيادات اإلدارية الجامعية وتعميـق وعـي وادراك المسـئولين بالجامعـات
المصـــرية عمـــى أبعـــاد ومتطمبـــات الرشـــاقة االســـتراتيجية بالجامعـــات المصـــرية  ،وعمـــى

التحــــديات والتطـــورات التكنولوجيـــة والمعوقــــــات المســـــتمرة والمنافســـــة الشـــــديدة التـــــي
يواجيا التعمــيم الجامعي حاضـ ار ومسـتقبل فميسـت القضـية تكنولوجيـا فحسـب ولكنيـا وفـي

الدرجة األولـى قضـية إداريـة فنيـة تعتمـد عمـى فكـر إدارة متطـور وقيـادات إداريـة واعيـة.
ويمكن تحقيـق ذلـك مـن خـالل ورش العمـل والـدورات التدريبيـة فـي المجـاالت التكنولوجيـة

وذلك بوحدات تنمية القدرات وم اركز إعداد القادة

 إعداد برامج تدريبيـة لممسـتخدمين لنظـام المعمومـات فـي الجامعـات المصـرية تتعمـق بـنظم
المعمومــــات اإلداريــــة والبرمجيــــات التشــــغيمية والتطبيقيــــة لمتعــــرف عمــــى قــــدرات األجيــــزة
والبرمجيات المستخدمة وعدم التركيز عمى كيفية استخداميا فقط.

 .5ومن منطمق احتياج الجامعات المصرية لتـوفير المتطمبـات اإلداريـة الضـرورية لتكنولوجيـا
المعمومات لتفعيل الرشاقة االستراتيجية لمجامعات المصرية فانو يجدر بالجامعات القيـام

باإلجراءات التالية :

 دراسة االستراتيجية العامة لمجامعات وخطط التطوير المختمفة مثل خطة التطـوير اإلداري،
خطة تنمية القوى البشرية ،خطة تنمية الموارد المالية وغيرىا من الخطط) .

 دراسة الييكل التنظيمي لمجامعات المصرية وميـام الكميـات واإلدارات واألقسـام المختمفـة .
مــع تبســيط اليياكــل التنظيميــة وتطــوير التشــريعات والمـوائح المنظمــة لمعمــل فــي الجامعــة
بغرض تبسيطيا وتوفيقيا مع مقتضيات التعامل التكنولوجي من خـالل الشـبكات .ويتطمـب

ىــذا ثــورة تشــريعية فــي الم ـوائح الداخميــة لمكميــات والجامعــات تعمــل عمــى اســتبعاد جميــع

أشكال التعقيد
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املسادع
 .0أبو زيد  ،أ حمد ( ،)6002مستقبميات :ثورة المعمومات ومجتمع المستقبل  ،مجمة العربي 0 .،
أكتوبر . 6002

 .6ابوغنيم ،أزىار نعمو ( ،)6002المعرفة التسويقية وتكنولوجيا المعمومات واثرىما فى األداء
التسويقي دراسة حالو فى الشركة العامة لإلسمنت الجنوبية  ،رسالة دكتوراه  ،كمية اإلدارة

واالقتصاد  ،الجامعة المستنصرية العراق.

 .2بدر  ،إسماعيل محمد مخموف( ،)6005إدارة المعرفة ...آفاق وتحديات ،القاىرة  ،معيد
التخطيط القومي.

 .2بدر ،إسماعيل محمد مخموف( ،)6000دور تكنولوجيا المعمومات في تطوير إحصاءات العمل،
منظمة العمل العربية ،مكتب العمل العربى ،الدورة القطرية اإلحصائية ،حول " تطوير إحصاءات

العمل "( صنعاء – الجميورية اليمنية  20-62نوفمبر  /تشرين الثاني.

 .5البدراني ،إيمان عبد محمد احمد( ، )6005عالقة التمكين اإلداري بفر ق العمل وآثره في
تحقيق خفة الحركة االستراتيجية دراسة ميدانية عمى عدد من مستشفيات محافظة أربيل

 ،مجمة جامعة األنبار لمعموم االقتصادية واإلدارية  -العراق  ,مج ،2ع. ،02

 .2بمقيدوم ،صبــاح( ،)6002أثر تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت الحديثة ( (NTICعمى التسيير
االستراتيجي لممؤسسات االقتصادية .رسالة مقدمة ضمن متطمبات نيل شيادة دكتوراه عموم في

عموم التسيير  ،جامعة قسنطينة  6كمية العموم االقتصادية وعموم التسيير.

 .2بيزان  ،حنان الصادق( ،)6002لتخطيط لمبنية األساسية لمجتمع المعمومات بالجماىيرية الميبية
 :رؤية تحميمية  - . cybrarians journal - .ع (2ديسمبر  - . )6002تاريخ االتاحة <

6002/2/2م

>

.

-

متاح

في

<

:

http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id

>=350:2009-07-08-08-27-33&catid=120:2009-05-19-11-31-27

 .2جمبان ،أحمد محمد  ،فائق بشير التير( ،)6002تقنية المعمومات واالتصاالت في وحدات
التعميم الجامعي وأثرىا عمى جودة مخرجات العممية التعميمية  ،مجمة الجامعي  -النقابة العامة

ألعضاء ىيئة التدريس الجامعي  -ليبيا  ,ع.62
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 .5حسن ،محمد مصطفى حسين ( ،)6002انعكاسات قدرات تقنية المعمومات في جودة التعميم
الجامعي :دراسة حالة في كمية اليندسة /جامعة كركوك ،المجمة العراقية لتكنولوجيا المعمومات،
الجمعية العراقية لتكنولوجيا المعمومات.

 .00الحياري ،أبو بكر إبراىيم مصطفى(6000م) ،العالقة بين فاعمية نظم المعمومات اإلدارية و توافر
البيئة اإلبداعية وأثرىا في اإلبداع اإلداري دارسة تطبيقية عمى المؤسسة العامة لإلسكان والتطوير

الحضري  ،رسالة ماجستير  ،كمية الدراسات العميا  ،جامعة البمقاء التطبيقية.

 .00جبران ،مسعود  ،الرائد معجم لغوي عصري  ،لبنان  ،دار العمم لمماليين 0556 ،م

 .06خضيري ،محمد( " )6005أثر اقتصاد المعرفة في تحقيق القدرة التنافسية لالقتصادات العربية"،
مداخمة مقدمة في المؤتمر العممي الدولي السنوي الخامس حول ":اقتصاد المعرفة والتنمية

االقتصادية" ،كمية االقتصاد والعموم اإلدارية ،جامعة الزيتونة األردنية ،عمان ،األردن62-62 ،

أفريل.

 .02رزق ،إخالص السيد ( :)6002تكنولوجيا المعمومات وتطوير إدارة الجامعات في كل من
جميورية مصر العربية والواليات المتحدة األمريكية "دراسة مقارنة" ،رسالة ماجستير غير

منشورة ،قسم التربية المقارنة واإلدارة التعميمية ،كمية التربية بكفر الشيخ ،جامعة طنطا.

 .02زين الدين  ،صالح(" )6002األبعاد التنموية لتكنولوجيا المعمومات والحكومة اإللكترونية " -
مجمة السياسة الدولية – العدد  6002 - 055المجمد 25

 .05الزين ،نور(6002م) ،أثر خصائص المعمومات االستراتيجية

في تحقيق الخفة االستراتيجية

ودور القدرات التنافسية كمتغير معدل " .دراسة تطبيقية عمى شركة ألبا ىاوس في األردن ،رسالة

ماجستير غير منشورة ،جامعة الشرق األوسط ،األردن

 .02سنبمو ،إبراىيم أبو الخير ( :)6000االستقالل المالي لمجامعات :المؤتمر العممي السنوي الثامن
عشر ،اتجاىات معاصره في تطوير التعميم في الوطن العربي ،مصر.) 2( ،

 .02شاىين  ،شريف كامل ( ،)6000مصادر المعمومات اإللكترونية في المكتبـات ومراكـز المعمومـات،
مصر ،الدار المصرية المبنانية.

 .02صقر ،عبد العزيز الغريب (6005م) ،الجامعة والسمطة دراسة تحميمية لمعاقة بين الجامعة
والسمطة ،مصر :الدار العالمية لمنشر والتوزيع.

 .05عاطي القرشي( ، ) 6006دور استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في تفعيل إدارة المعرفة
بالجامعات السعودية تصور مقترح ،رسالة دكتوراه جامعة ام القري كمية التربية .
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 .60العبيدي ،ىديل شوكت ")6002(،من البيانات إلى الحكمة باتجاه إدارة الحكمة" تم االطالع عميو
6002م

في

متاح

http://informatics.gov.sa/magazine/modules.php?name=Sections&op=view

article&arti59
 .60قنديمجي  ،عامر( ،)6002نظم المعمومات والمنظمات ،واإلدارة ،واالستراتيجية ،تم االطالع عمية
بتاريخ 6002/6/05مhttp://www.minshawi.com/other/index.htm

 .66الكبيسي ،صالح الدين ،ونوري ،أسماء(6002م) ،تأثير مبادئ حمقة القرار) (OODAعمى خفة
الحركة االستراتيجية" ،دراسة ميدانية في عدد من مستشفيات مدينة بغداد ،مجمة الدنانير ،كمية

اإلدارة واالقتصاد في جامعة بغداد ،ع.، 2

 .62الكــري ،لطاىر( ،) 6005تكمفة االستثمار في أنظمة المعمومات وعالقتيا بأداء المنظمات دراسة
تطبيقية عمى البنوك التجارية في األردن ،مجمة العموم اإلنسانية  ،السنة الثالثة :العدد :62
ايمول (سبتمبر).

 .62الالمي ،غسان قاسم داود ، )6002( ،إدارة التكنولوجيا :مفاىيم ومداخل وتقنيات وتطبيقات
عممية ،دار المناىج لمنشر والتوزيع :عمان  ،األردن.

 .65أحمد عمي صالح ،ومحمد ذيب المبيضين ( :)6000دور الحاضنات في تعزيز المشاريع
الريادية :أساسيات نظرية ووقائع ميدانية ،كمية االقتصاد والعموم اإلدارية ،جامعة الزيتونة،

األردن.

 .62برنوطي  ،سعاد ( :)6005إدارة األعمال الصغيرة :أبعاد الريادية ،دار وائل لمنشر والتوزيع،
عمان.

 .62إبراىيم،

مرعي ابراىيم ،تيامي  ،جمعة سعيد (6002م)،

تطبيق المراجعة الداخمية في

الجامعات المصرية في ضوء المعايير الدولية ،المجمة العربية لضمان الجودة فى التعميم

الجامعي  -اليمن ،المجمد  ،00العدد .62

 .62عبدالحكيم  ،فاروق جعفر (6002م) ،مسارات جديدة لتمويل التعميم الجامعي في مصر ،مجمة
عالم التربية  ،العدد .52

 .65المنيع  ،محمد عبد اهلل ( ،)0260دمج تقنية الحاسب اآللي في مناىج التعميم العام ،نموذج

مقترح ،في :وقائع المؤتمر الوطني السادس عشر لمحاسب اآللي-الحاسب والتعميم 02-00 ،ذو

القعدة 0260ىـ ،سجل البحوث العممية( ،الرياض :جمعية الحاسبات السعودية0260 ،ىـ).
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 .20عسول  ،محمد األمين ( ،)6002دور تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في تحقيق جودة التعميم

العالي دراسة حالة بعض المؤسسات الجامعية  ،رسالة دكتوراه  ،جــامعــــــــــــــة محمد خضير –

بسكـــــــــرة – كمية العموم االقتصادية والتجـارية وعموم التسييـر قســـــــــــــــم عمـ ــــــــــــ ـوم
التسييرـــــــــــــــــــــ ــر .

 .20المعاضيدي ،معن وعد اهلل )6002(،استدامة المزايا التنافسية في عصر االنترنت  :تحميل نظري
في المضامين واآلليات الممتقى الدولي الثاني (المعرفة في ظل االقتصاد الرقمي و مساىمتيا في

تكوين المزايا التنافسية لمبمدان العربية )  -الجزائر .

 .26النايف ،سعود عيسى،

عبدالعال ،عنتر محمد احمد ( ،)6002التخطيط لنظم المعمومات

اإلدارية  ،مجمة التربية القطرية  ،العدد ( )022السنة السابعة والثالثون .

 .22النجار  .فايز ،الممكاوي .نازم ( ،)6000نظم المعمومات و أثرىا عمى اإلبداع ،مجمة جامعة
دمشق لمعموم االقتصادية والقانونية– المجمد  - 62العدد الثاني .

 .22نوي  ،طو حسين. ،أحمد ضيف ( ،)6000االستعداد لمتغيير االستراتيجي من خالل تفعيل دور
تكنولوجيا المعمومات بالمؤسسة االقتصادية ،جامعة سعد دحمب ،

البميدة ،

كمية العموم

االقتصادية وعموم التسيير  ،ممتقى دولي تحت شعار :اإلبداع والتغيير التنظيمي في المنظمات

الحديثة دراسة وتحميل تجارب وطنية ودولية يومي 05-02 :مــايو .

 .25ىنية ،محمد أنور رشدى( ،)6002مدى ممارسة الرشاقة االستراتيجية وعالقتيا بتميز األداء
المؤسسي لدى قطاع الصناعات الغذائية فى قطاع ،..رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة
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