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 مستخلص:

التعرف عمى مباديء حوكمة الجامعات، والتحديات التي تواجو الثورة  ىدف البحث      
، واستخدم البحث المنيج الوصفي، وكشفت نتائج الصناعية الرابعة وسبل التغمب عمييا

الجامعات دافًعا ميًما إلحداث التغيير لمواجية تحديات الثورة  الدراسة إلى ما يمي: تعد حوكمة
الصناعية الرابعة، أىمية حوكمة الجامعات في رفع كفاءة أدائيا وجودة مخرجاتيا مما يعظم 
من قدرتيا التنافسية، ووجود فجوات إدارية وتعميمية ىائمة بين الجامعات الحكومية من جية 

، ضعف التشربعات والقوانين لممستحدثات التكنولوجية جعل والجامعات الدولية من جية أخرى
 التوصيات منيا: بعض إلى المجتمع، مما قد يعرض المجتمع لإلختراق وتوصل البحث

ضرورة تعزيز عممية التطبيق الفعمي لمبادئ الحوكمة الجامعية لتحسين األداء الجامعي  -
 ومواجية تحديات الثورة الصناعية الرابعة.

وى الوعي والفيم لمقضايا ومشاركة كبار العقول من جميع أنحاء العالم من كال رفع مست -
 .القطاعين العام والخاص في صنع القرار

وضع نظام يضمن كفاءة وفاعمية الحوكمة التكنولوجية بالجامعات المصرية كدعم البنية  -
 .التحتية لتكنولوجيا المعمومات لمواجية تحديات الثورة الصناعية الرابعة

توفير برامج إلكترونية تركز عمى تنمية ميارات التفكير العممي القائم عمى النقد والتحميل  -
  تفسير الحقائق والمفاىيم العممية.

 الكممات المفتاحية:
 الثورة الصناعية الرابعة -حوكمة الجامعات –الحوكمة   
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Activating the Principles of Governance at the Egyptian Universities to 

Overcome the Challenges of the Fourth Industrial Revolution 

Abstract 

The present study aims to identify the principles of university governance, as 

well as the challenges to the Fourth Industrial Revolution and how to overcome 

them. It adopted the descriptive approach. The results revealed that university 

governance is an important ground for change to overcome the challenges of 

the Fourth Industrial Revolution. Governance enhances the performance and 

quality of outputs to maximize competitiveness. There are significant 

administrative and educational gaps between the public and international 

universities. The weak legislation and provisions of the technological 

innovations subject the society to infiltration. The study recommended 

promoting the real application of the university governance principles to 

enhance university performance and overcome the challenges of the Fourth 

Industrial Revolution. Awareness and understanding of issues shall be raised 

and brilliant global scholars from the private and public sectors shall be 

engaged in decision-making. A system shall be developed to ensure the 

effectiveness and efficacy of technology governance at Egyptian universities to 

support the infrastructure of information technology to overcome the 

challenges of the Fourth Industrial Revolution. Electronic programs that focus 

on the development of scientific thinking skills based on criticism, analysis, 

and discussion of facts and scientific concepts. 

Keywords: Governance, University governance, the Fourth Industrial 

Revolution 
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 مقدمة

يعيش العالم أزىى عصوره العممية والتكنولوجية ويحقق مستويات مميزة من التقدم         
، وأصبحت التكنولوجيا ضرورة من العممي والتقني بصورة كبيرة شممت معظم نواحي الحياة
وأحد أىم العوامل  في تطور المجتمع ضروريات العصر والمحرك األساس ألي تقدم إنساني 

يواجو العالم اليوم العديد من التحديات التي أدت إلى إحداث تحول جذري حيث  ،اإلنساني
األمر لمخاطر والفرص لمبشرية وىذا التحول سيصبح إيجابًيا اعتماًدا عمى كيفية التعامل مع ا

وفي ظل تزايد حدة التغيرات والتحديات التي يفرضيا الذي جعل العالم قرية كونية إلكترونية، 
المجتمع ومايصاحبيا من تحديات في عصر الثورة الصناعية الرابعة، فقد دعت الحاجة إلى 

يصاحبو تغير في فأي تغير يطرأ عمى المجتمع البد وأن تطبيق مباديء الحوكمة بالجامعات،  
ىي معيار لتحقيق الجودة والتميز في المؤسسات  الحوكمة مبادئ تطبيقية فالسياسة التعميم

من التعميمية لما ليا من آثار إيجابية انعكست عمى الشركات والمؤسسات التي تبنت الحوكمة 
 قبل.
 من المفاىيم الحديثة التي حظيت باىتمام كبير في السنوات األخيرة تعد الحوكمةو        

فالحوكمة تساعد في تحسين آداء المؤسسة التعميمية وتطويرىا وتجنبيا ألي مخاطر 
وصعوبات تعوق جودة آدائيا، ومن ثم تتمكن المؤسسات التعميمية من التمتع بمركز تنافسي 

شاع  ومن ثم (.503، 5555مي)رضا المميجي، بالنسبة لمثيالتيا في سوق التعميم العال
استخدام مفيوم الحوكمة في الشركات والمؤسسات ومن بينيا المؤسسات التعميمية في وضع 

من خالل تطبيق الشفافية وأسموب معايير وآليات حاكمة لتحسين آداء المؤسسة التعميمية 
ية اإلدارة واتخاذ القرار ومشاركة جميع األطراف المعنية في عممالمحاسبية لقياس األداء 

 لمواجية تحديات الثورة الصناعية الرابعة.
 وترتكز الالمركزية، نحو التوجو خالل من الحوكمة مبادئ تطبيق إلى الجامعات تتجوو        

 الشفافية أىميا التي واألسس المباديء من العديد عمى الجامعية المؤسسات حوكمة
، والبشرية المادية مواردىا إدارة من واألقسام الكميات تمكين نحو العملو  والمساءلة، المشاركة

 عممية في المستويات يساعد جميع نظام إيجاد خالل من والخارجية الداخمية وتفعيل المشاركة
آداة  ، باإلضافة إنياكما أن المساءلة آداة لتوجيو السموك والتحسين المستمر القرارات، صنع

 اإلنجاز مسؤولية يعزز بما والمساءلة، الشفافية درجة رفعمع  ،لتحديد نقاط القوة والضعف
وىذا مايحدث أيًضا في الثورة الصناعية الرابعة  .(5554نوف عبد العزيز، )فاعميتو وتحقيق
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فيي ثمرة لمتعاون بين المسئولين والجميور في جمع المعمومات ومشاركة أفضل الممارسات، 
 الحوكمة أن إذ لمؤسساتو الحوكمة غياب في يكتمل ال الجامعي التعميم وليذا فإن تطوير

: خالل من األطراف كل ألداء حاكمة وآليات معايير بوضع بل فحسب، الجامعة يإدارة التتعمق
 ومحاسبة األداء لقياس أسموب المعمومات، عن اإلفصاح وسياسة الشفافية، تطبيق

 ،5553رحال، إيمان بركات، سارة)والتقييم اإلدارة عممية في الجميور ومشاركة المسؤولين،
نما دقيقة، رقابية وآليات ومبادئ معايير مجرد في تتجسد ال فالحوكمة (542  استثمار ىي وا 
 إدارية ثقافة الجامعات في الحوكمة لتصبح ومعايير ومبادئ شفافية من تحممو بما حقيقي

 .وسموكية
إتساع الفجوة بين مخرجات التعميم تحديات بسبب تواجو الجامعات وعمى الجانب اآلخر        

يقف العالم عمى ناحية أخرى  ، ومنقمة الميارات المطموبة الالزمةو الجامعي وسوق العمل 
أعتاب ثورة كبرى، وىي ثورة تختمف عن باقي الثورات الثالث السابقة في درجة تشابكيا 

قائمة عمى المعرفة وعمق تأثيرىا وارتباطاتيا بمختمف جوانب الحياة اإلنسانية فيي ثورة 
لتحقيق الترابط بين اإلنتاج المادي  والتكنولوجيا الرقمية التي تجتاح أساليب اإلنتاج وأدواتو

القائمة عمى الترابط التفاعمي بين تكنولوجيا  "بثورة العمميات الرقمية" واإلفتراضي في ما يسمى
  .(15، 5554المعمومات واآلالت واإلنسان )محمد أبو حمور، 

الثورة الصناعية الرابعة تواجو الجامعات ظيور مايسمى بقد التحديات التي  تتمثل ىذهو       
 بين وصل وحمقة المجتمع عمى الثورة الرقمية التي تشكل فيو التكنولوجيا جزًءا اليتجزأ من

 التكنولوجيا باستخدامالثورة الصناعية الرابعة وتتميز  والبيولوجي، والرقمي العالم المادي
 بين الدمجو  والنمو التطورات الكفاءة، وتعزيز لتحسين المجاالت في مختمف المتقدمة

 نظراً  التعرف إلييا بسيولة المادية وتتميز التكنولوجيا والحيوية والرقمية التكنولوجيا المادية
 ،والروبوتات األبعاد، والطباعة الثالثية القيادة، الذاتية ومنيا السيارات الممموسة، لطبيعتيا
، 5553) طارق قابيل، الضخمة والبيانات إنترنت األشياء في الرقمية التكنولوجيا وتتمخص

40) 
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 يؤديحيث الثورة الصناعية الرابعة ثمرة لمتعاون بين مجاالت متنوعة  تعدو   
يعد اإلشراف والتنظيم ، كما ت محددةفي تقنيا رئيس رالمتخصصة دو ت ميين والمؤسساياألكاد

مشاركة المواطنين واألطراف ، باإلضافة إلى القائمين عمى التعميم الجامعينتاًجا لمتعاون بين 
القيام بالشفافية التامة في نشر  و وجمع المعمومات المعنية في التنظيم ووضع القوانين

وليذا  (53، 5552)أحمد حسن  بياناتيا وىي سمة أساسية لمحوكمة الفعالة بالجامعات
 ،تالسعي إلى تطبيق مباديء حوكمة الجامعاو  امتالك ميارات مختمفة،من المسئولين يتطمب 

السبيل إلى مواجية  مما يضمن مشاركتيم الفعالة في الثورة الصناعية الرابعة وأيًضا
  يا.تحديات
مبادئ الحوكمة والثورة الصناعية الرابعة، فتفعيل ومما سبق يتضح وجود ترابط بين     

مواجية التحديات التي  من خالليا تستطيع الجامعاتالحوكمة ىي في جوىرىا وسيمة مبادئ 
الشفافية ك بكفاءة إذا توافرت مباديء الحوكمةف تواجييا في عصر الثورة الصناعية الرابعة

يسمح بتعزيز القدرة التنافسية لمجامعة وتحسين وتطوير أداء الجامعات  والمساءلة والمشاركة
 .ة سميمة لضمان اتخاذ قرارات فعالة تؤدي إلى كفاءة األداءووضع استراتيجي

 البحثمشكلة  

في نظام التعميم الجامعي لمواجية المنافسة مع  توجد حاجة ماسة إلى إعادة النظر       
والتي أصبح ليا  ،الطبيعة التكنولوجية والعمميةمن التغييرات ذات  بما يحمموالمجتمع الدولي 

لة عن إعادة و المؤسسات المسؤ تمثل الجامعات كما  ،والمجتمع والدولةانعكاس عمى الفرد 
لتصبح قادرة عمى التالؤم مع متطمبات سوق وتييئة الكوادر البشرية العقل البشري  اغةيص

عمى القائمين عمى تمك المؤسسات تبني أنظمة فعالة تسيم بقوة في تحقيق وكان لزاًما ، العمل
 .الرابعة لمواجية تحديات الثورة الصناعية تمك األىداف والمسؤوليات

ولقد أصبحت الحوكمة مسألة بالغة األىمية حيث تواجو الجامعات تغييرات جذرية خالل     
 وتتضمن ما يمي: العقود األخيرة 

ضعف وجود نظام لممعمومات والتكنولوجيا في األعمال اإلدارية بمعظم الجامعات المصرية  -
وتكدس في أعداد وبالتالي فإن اإلدارة تعتمد عمى ذاكرة واجتيادات القائمين عمييا، 

يضعف القدرة عمى اإلنجاز الكفء والسريع اإلداريين مما يزيد من أعباء البيروقراطية، و 
 (.55،  5554رئاسة الجميورية،  إدارية قديمة)نتيجة إلتباع نظم 
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غياب المساءلة وتفشي الفساد، والقصور تواجو الجامعات المصرية مشكالت عديدة منيا  -
في إتخاذ  والمركزية الشديدةفي التشريعات المنظمة ليا، غياب الحرية األكاديمية، 

والذي أنعكس بدوره عمى مما ترتب عميو تدني مستوى أداء الجامعات المصرية القرارات، 
 (.10، 5555تصنيف الجامعات المصرية) مديحة فخري، 

االفتقار إلى التنسيق بين الييئات، ومجاالت البحث والتنمية واالبتكار، باإلضافة إلى تزايد   -
المؤقتين مما يؤدي إلى خفض جاذبية المستقبل  المجوء إلى الباحثين لما بعد الدكتوراة

 في والتنمية التعاون )منظمة OECD الوظيفي في مجال البحث والتنمية واالبتكار
 .(555، 5555الدول، والبنك االقتصادي الميدان

التطورات المحيطة و الركود االقتصادي والمشاكل المصاحبة لتوفير متطمبات النفقات العامة،  -
مثل العولمة والتدويل وظيور جيات جديدة وقوية في االقتصاد الدولي ) االتحاد 
األوروبي، والبنك الدولي ورابطة التجارة العالمية، أو منظمة التعاون االقتصادي والتنمية( 

 (55، 5554،رانيا عبد المعزتدعو إلى التحول اإليدلوجي نحو السوق )
ال تؤدي الجامعات المصرية دورًا لو معنى في عممية البحث والتنمية واالبتكار، ويرجع   -

ذلك إلى نقص الحوافز المالية، وال يوجد إطار التخاذ مبادرات مشتركة في البحث والتنمية 
واالبتكار بين الجامعات والمؤسسات األخرى  فالمؤسسات البحثية تعمل في إطار سياقات 

داري ، وتفتقر إلى بيةة مختمفة، ويجري تمويميا بموجب قواعد غير متشاتنظيمية وا 
المواصفات والمعايير الرامية إلى قياس األداء، واالفتقار إلى إطار متماسك لمتخطيط 

 الميدان في والتنمية التعاون منظمة (والتمويل والمساءلة عن إخفاقات في التنسيق
 .(505، 5555الدول، والبنك االقتصادي

وتطبيق بمبادئيا بشكل غير متكامل، وكذلك غياب أتدني مستوى الوعي بمبادئ الحوكمة  -
، ومحدودية الموارد المالية، وضعف المبادئ الخاصة بالشفافية والمحاسبية والمشاركة

مشاركة أصحاب المصالح في صنع القرارات من خالل حوار مجتمعي)بيومي ضحاوي، 
5555 ،45.) 

تراتيجية لدور الجامعات كمخطط معرفي وعدم القيام بدورىا في إنتاج غياب الرؤية االس -
جامعات العمم وخدمة المجتمع مما ينعكس عمى زيادة الفجوة بين الجامعات المصرية و 



 ..................................................بالجامعات المصرية لمواجهة تحديات الثورة تفعيل مبادئ الحوكمة

- 051 - 

، باإلضافة إلى تحول الجامعات إلى مؤسسات تضم أجيزة بيروقراطية المتقدمة الدول
 الجانب األكاديمي دور التي تساىم في تيميشتسيطر عمييا سمسمة من القوانين والموائح 

كثرة القواعد والنظم والموائح اإلدارية واإلجراءات البيروقراطية، باإلضافة إلى جمود  -
اإلجراءات اإلدارية وفشميا في إحداث تغيرات في البناء األكاديمي أو البرامج أو أساليب 

 (550، 5555)فاروق جعفر،اإلعداد
شواب  لخصيا لقد  الجديدة، التحديات من مجموعة الرابعة الصناعية الثورة جمبت كما       

مؤسس ورئيس المنتدى االقتصادي العالمي "دافوس" خمسة تحديات رئيسية تواجو العالم 
 (5553وىي: ) عبد المنعم السيسي، 

ى التحديات اإللكترونية: وتتمثل في مخاطر اإلنترنت، مما يتطمب من الدولة العمل عم -5
 حماية الفضاء اإللكتروني 

تحديات الذكاء اإلصطناعي: تتمثل في منظومة البرمجيات التي ستمكن اآلالت من  -5
 التفكير والتقرير بتصرفاتيا دون تدخل من البشر. 

تمثل في التفاوت في توزيع الثروات ومستوى الدخل بين الفئات و قتصادية: التحديات اال -5
الفقيرة والغنية، ويحتل المركز الثاني في قائمة المخاطر التي االجتماعية وبين الدول 

وىذا يحتاج من العالم أن تصبح التقنيات عالية الكفاءة متاحة  5553أوردىا التقرير 
 لكافة الدول، وتغيير سياستو في دعم األسواق.

نمية التحديات الجيوسياسية: وتمثمت في الصراعات واإلنقسامات التي ستضر بمسيرة الت -4
 العالمية 

التحديات البيئية والمستقبمية: مثل اإلحتباس الحراري لألرض، وفقدان التنوع البيولوجي،  -0
 والكوارث البيئية والكوارث الطبيعية، وانييار النظم اإليكولوجية.

نظًرا لعدم  ،يتضح وجود فجوة كبيرة بين التطور العممي والتطور التكنولوجي سبق مماو       
بسبب افتقار إلى استراتيجية  استجابة التعميم الجامعي لسرعة التقنيات واالتصاالت الحديثة

دارة ضعيفة تتسم بالطابع البيروقراطي، المعالم لمبحث والتنمية واالبتكارواضحة  مما  ، وا 
 اإلدارة. عة بالطرق التقميدية فيمواجية تحديات الثورة الصناعية الرابيصعب عمى الجامعات 
 األسئمة التالية:اإلجابة عن  الدراسة تحاول  ،وعمى ضوء ما سبق
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 ؟في األدبيات التربوية المعاصرة بالجامعات المصريةالنظرية لمحوكمة  ما األطر -5
عمى المستوى العالمي  مثورة الصناعية الرابعة وتداعياتيااألطر الفمسفية والنظرية ل ما -5

 ؟ والمحمي
 التغمب وسبل الرابعة الصناعية الثورة ظل في الجامعات حوكمة تواجو التي التحديات ما -5

 عمييا؟
 تحديات لمواجيةبالجامعات المصرية  حوكمةال التوصيات والمقترحات اإلجرائية لتفعيلما  -4

 الرابعة؟ الصناعية الثورة
 أهداف البحث: 

 .المصرية في األدبيات التربوية المعاصرة التعرف عمى األطر النظرية لمحوكمة بالجامعات -1
ورة الصناعية الرابعة وتداعياتيا عمى المستوى مثاألطر الفمسفية والنظرية ل التعرف عمى -5

 العالمي والمحمي.
 بالجامعات في ظل الثورة الصناعية الرابعةالوقوف عمى التحديات التي تواجو الحوكمة  -5

 .وسبل التغمب عمييا
الحوكمة بالجامعات  من التوصيات والمقترحات اإلجرائية لتفعيلالتوصل إلى مجوعة  -4

 .الرابعة الصناعية الثورة تحديات لمواجية المصرية
  أهمٌة البحث:

كتوجو عالمي لتطوير  والثورة الصناعية الرابعة تنبع أىمية الدراسة من أىمية الحوكمة -
 أداء الجامعات واألرتقاء بمستواىا.

 الشفافية من كبير قدر تحقيق إلى الوعيقد يفيد االىتمام بتفعيل مبادئ الحوكمة   -
مواجية تحديات  في الرئيسي بدورىا االضطالع في الجامعة إدارة يساعد امم والعدالة،

 .الثورة الصناعية الرابعة
 فيو قد تساعد قيادات الجامعات في وضع إطار نظري يوجييم نحو آليات تفعيل الحوكمة  -

 التصدي لتحديات الثورة الصناعية الرابعة
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 ثالبحمنهج 

لجمع المعمومات والبيانات ووصف كل ماىو كائن  اعتمد البحث عمى المنيج الوصفي       
 البحث تناول وتفسيره، وتحديد الظروف والعالقات وتحميل االستنتاجات ذات الداللة، وليذا

اإلطار النظري لمدراسة والتي تضمنت اإلطار المفاىيمي لحوكمة الجامعات المصرية، اإلطار 
حوكمة  عيل مبادئتف التوصيات والمقترحات اإلجرائيةالمفاىيمي لمثورة الصناعية الرابعة، و 

 .الجامعات لمواجية تحديات الثورة الصناعية الرابعة
 مصطلحات البحث:

 Governance :الحوكمة
مشتتقة متن كممتة )حكتم(، الحوكمة في قاموس المغة العربية فالحوكمة  مصطمح يشير

وقد ورد في المعاجم المغوية أن الحاكم ىو القاضي، والحكيم الذي يحكم األشتياء ويتقنيتا، كمتا 
جاءت بمعنى اإلحكام وىو اإلحراز، والحكتم أي العمتم والفقتة والقضتاء بالعتدل، وأحكمتت الشتيء 

، كمتا يتضتمن لفتظ الحوكمتة العديتد متن الجوانتب ومنيتا الحكتم: ومتا ًمتاكفاستحكم أي صتار مح
يقتضيو من السيطرة عمى األمور بوضتع الضتوابط والقيتود التتي تتتحكم فتي الستموك، والتحتاكم: 

 (.545، 5554الة خاصة عند انحراف سمطة اإلدارة) جمال الدين ابن منظور،طمبًا لمعد

المشاركة والشفافية والمحاسبة  اإلدارة الرشيدة القائمة عمىعرف الحوكمة اصطالحًيا بأنيا وت   
دون أي تمييز وتطبق القانون عمى الجميع، والكفاءة وتحقيق العدالة وتطبيق القانون 

 )أبو النصر، ويمارس ذلك كل من الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق التنمية
إجرائًيا بأنيا مجموعة من القوانين والنظم والقرارات التي  الحوكمة عرفوت   .(50، 5550

لموصول إلى الجودة والتميز في األداء  تيدف إلى تحقيق المشاركة والشفافية والمحاسبية
 .مواجية التحديات في ظل الثورة الصناعية الرابعةو  لتحقيق أىداف المؤسسة

   حوكمة الجامعات: -0

التعميم  مؤسسات أداء تحكم التي والتميز الجودة ونظم معايير تطبيقت عرف عمى أنيا        
 تحقيق يضمن وبما السموكيات، نزاىة التصرفات، وصحة التوجيات سالمة يحقق بما العالي،
 عمى المؤسسة مصمحة بوتغم األطراف، جميع قبل والمساءلة والمشاركة من الشفافية
 ذات األطراف جميع مصالح وحماية المؤسسياألداء  تطوير إلى يؤدي بما الفردية، المصالح
 .معيا المباشرة وغير المباشرة العالقة
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 قدرة الجامعات عمى تطبيق مباديء الحوكمة بأنيا اإجرائيً  حوكمة الجامعات فعر ت  و       
مع ووضع تشريعات  ،كتوفر الثقة بين الموظفين وأعضاء ىيئة التدريس داخل الجامعة

الجامعات لرفع مستوى كفاءة  اتخاذ القراراتت الصمة في ذااألطراف  كافةضرورة مشاركة مع 
ضمان جودة مخرجاتيا لمواجية تحديات الثورة تحسين أدائيا لو عمى تحقيق أىدافيا 

 .الصناعية الرابعة
 :الثورة الصناعٌة الرابعة -3

 يمكن الموجودةالكيانات  عمى يشتمل صناعي عصرت عرف الثورة الصناعية الرابعة بأنيا      
 تكنولوجيا استخدام عمى بناء وقت أي وفي الحقيقي الوقت في التواصل تبادل فييا تكون أن

في  الحالية القيم تحسين أو جديدة قيمة تحقيق أجل من المادية السبرانية اإلنترنت ونظام
  (Sutopo, Prasetyo, 2018,19) الصناعة

تتميز بأنيا ثورة صناعية مرتكزة عمى الثورة الرقمية كما ت عرف الثورة الصناعية إجرائًيا:      
 معتمدة عمىبإنصيار جميع التقنيات وتداخل العوالم الفيزيائية والرقمية والبيولوجية 

والذكاء الصناعي والتكنولوجيا الحيوية،  : الروبوتات،ويقودىا عدة محركات مثلالتكنولوجيا 
نترنت األشياء  وفاعمية كفاءة يضمن نظام مما يستمزم ضرورة وضع تخزين الطاقةو ، وا 

 .الرابعة الصناعية الثورة تحديات لمواجية المصرية بالجامعات التكنولوجية الحوكمة
 والتعلٌق علٌها السابقة الدراسات

 في الحالية الدراسة بموضوع العالقة ذات السابقة الدراسات من عدد عمى الحصول تم       
 ما أىم عمى التعرف في ساعدتيا المعمومات، من وافرة بكمية الباحثة مدت التي األداة كونيا

 اختيار وكيفية الحالية، الدراسة في منيا لالستفادة السابقة الدراسات نتائج إليو توصمت
 وسوف الحالية، الدراسة في الدراسات تمك توصيات من واالستفادة لمدراسة، المناسب المنيج

 األحدث، إلى األقدم من الزمني لمترتيب وفًقا األجنبية ثم  العربية السابقة الدراسات عرض يتم
 :ىما أساسيين محورين إلى السابقة الدراسات تصنيف ويتم
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 حوكمة الجامعاتالمحور األول: الدراسات التً تناولت 

 ىذه الدراسات ما يمي:ومن 
 وتطبٌقاتها الرشٌدة الحوكمة: بعنوان( 0202) المهدي محمد سوزان دراسة -5

 الحوكمة دور تعرف العمل ورقة ىدفت .والتمٌز األداء جودة لتحقٌق التعلٌم بمؤسسات
 عمى الوقوف وكذلك التميز، إلى لموصول التعميمية المؤسسات أداء جودة تحقيق في الرشيدة

 إدارة مساءلة حق وفتح والعدالة الشفافية من كبير قدر تحقيق في الرشيدة الحوكمة دور
رساء الحوكمة معايير تبني عمى العمل وقد أوصت الورقة إلى ،التعميمية المؤسسة  قواعدىا وا 

 الراىنة التحديات ومواجية التميز عمى قدرتيا زيادة أجل من التعميمية المؤسسات في
، التعميمية المؤسسات إدارة في المجتمعية والمشاركة الالمركزية نحو التوجو، و والمستقبمية

 .القرارات صنع في المشاركة من األقل اإلدارية المستويات في العاممين تمكين
 األردنٌة الجامعات فً الحوكمة تطبٌق (. بعنوان واقع0202دراسة فادي فؤاد) -0

 في الحوكمة تطبيق واقع عن الدراسة الكشف ىدفت.تواجهها التً والتحدٌات الحكومٌة
تواجييا، استخدم الباحث المنيج الوصفي،  التي والتحديات الحكومية الجامعات األردنية

وتوصل البحث إلى بعض النتائج منيا أن واقع تطبيق الحوكمة في الجامعات األردنية، وجود 
ابة والمساءلة، كما أوصت ىياكل إدارية متشعبة وىرمية، ووجود فساد إداري وغياب الرق

الدراسة بتبنى الجامعات لمحوكمة كأسموب إداري حديث والتعريف بيا ومبادئيا وأىدافيا، 
 وتبني الجامعات الشفافية في اختيار القيادات والتوظيف والترقية والترشيح لمدورات التدريبية.

بجامعة العرٌش:  الحوكمة مبادئ تطبٌق (. بعنوان واقع0202دراسة أحمد فاروق) -5

 العريش بجامعة الحوكمة مبادئ تطبيق واقع عمى التعرف الدارسة ىدفت .دراسة مٌدانٌة
 الوصفي استخدم الباحث المنيج ، وقدم الباحث تصور مقترح المصرية، كنموذج لمجامعات

 حاجة وجود نتائج منياال بعض البحث إلى  وتوصل، لمدراسة النظري تناول اإلطار في
، وزيادة الوعي بثقافة لمحوكمة الستة وفق المبادئ العريش جامعة حوكمة لتطوير ضرورية

 من االستفادةوقدم الباحث مجموعة من التوصيات  الحوكمة، والتعريف بمفيوميا ومبادئيا،
 لتطوير حوكمةعقد  طريق عن وذلك الجامعات، حوكمة مجال في العالمية الجامعات خبرات

، زيادة جامعة العريش بشكل خاص والجامعات المصرية بشكل عام وفق واقع كل جامعة
 .ميزانية الجامعات المصرية لدعم توجيات ومتطمبات منظومة حوكمة الجامعات
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 حاكمية تقييم ىدفت الدراسة إلى (Mungiu-PiPidi & Dusu,2011) دراسة -4
النتائج ومنيا وجود مشكالت نظامية في ، وتوصمت الدراسة إلى بعض الحكومية الجامعات

اء العمل فييا تعزي إلى الفشل في بناء أنظمة المساءلة أد، و تنظيم الحياة الجامعية
في التعميم الجامعي لممنافسة من أجل والمحاسبة عمى مستوى الجامعة بعد تطبيق الالمركزية 

 تحسين الصورة العامة لمجامعة، وبالتالي إصالح ممارساتيا.
حوكمة : بعنوان  Johnson, DuVivier,& Hambright, (2017)) ةدراس -0

ىدفت الدراسة إلى  .جامعة: تصورات أعضاء هٌئة التدرٌس حول المشاركة والقٌادةال
، واعتمدت الدراسة تحديد تصورات أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة األمريكية حول الحوكمة

عمى المنيج الوصفي وأوصت الدراسة بمشاركة جميع األطراف ذات الصمة من خالل لجنة 
األمناء التي تتكون من أعضاء ىيئة التدريس، والموظفين، والطالب المنتخبين، باإلضافة إلى 

لتخطيط في صنع القرار وا األعضاء المعينيين من قبل حاكم الوالية، والمشاركين بشكل جماعي
 ومساءلة اإلدارة.

 تحدٌات لمواجهة الهٌكلة الحوكمة األكادٌمٌة: إعادةبعنوان  (Stein,2017) دراسة -6

ىدفت الدراسة التعرف عمى مفيوم الحوكمة األكاديمية . والعشرٌن الحادي القرن مطلع
أىمية الجانب ب وقد أوصت الدراسةواعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي، والشئون اإلدارية 

مما يؤدي إلى  ،األخالقي في تطبيق الحوكمة بالجامعات كالشفافية والمساءلة والمشاركة
زيادة فرصة الحصول عمى التعميم العالي والمساواة وزيادة الكفاءة الخارجية والداخمية 

 ، تفعيل مبادئ الحوكمةيحقق فوائد جمة لممؤسسات التعميميةفالحوكمة كأسموب إداري حديث 
 .األكاديمية لزيادة قدرة الجامعات عمى التميز، ومواجية التحديات الراىنة والمستقبمية
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 المحور الثانً: الدراسات التً تناولت الثورة الصناعٌة الرابعة
 المهنٌة التنمٌة لمتطلبات المقترحة السٌنارٌوهات(.0202أسماء أحمد)دراسة  -0

ىدف البحث إلى تحديد أىمية . الرابعة الصناعٌة الثورة ضوء فً اإللكترونٌة للمعلم
ة لممعمم في ضوء الثورة الصناعية، والتعرف عمى أساليب التنمية التنمية المينية اإللكتروني

في ظل الثورة  المينية اإللكترونية ومعوقاتيا بمدارس التعميم العام، وسبل التغمب عمييا
وتوصل البحث إلى بعض وقد اعتمد البحث عمى المنيج اإلستشرافي،  الصناعية الرابعة،

النتائج منيا قمة توفير البرامج التدريبية اإللكترونية لممعممين، وعدم الحرص عمى أىمية ىذه 
، وضع سنياريوىات لمتطمبات ة الرابعةيالبرامج التي تعد من أىم متطمبات الثورة الصناع

 .في ضوء الثورة الصناعية الرابعةالتنمية المينية اإللكترونية 
 الجامعات سٌاسات لتطوٌر بدٌلة (. سٌنارٌوهات0202دراسة فاطمة زكرٌا) -5

ىدفت الدراسة التعرف عمى مفيوم  .الرابعة الصناعٌة الثورة ضوء فى الحكومٌة المصرٌة
بديمة ، ووضع سيناريوىات الثورة الصناعية، والتحديات التي فرضتيا عمى الجامعات المصرية

الدراسة عمى المنيج الوصفي، والمنيج  المصرية، واعتمدت لتطوير سياسات الجامعات
دارية بين ، اإلستشرافي وتوصل البحث إلى بعض النتائج منيا وجود فجوات تكنولوجية وا 

، التكنولوجيةات ثدحعدم مواكبة التشريعات والقوانين والسياسات لممست، الجامعات الحكومية
 .منجزات الثورة الصناعية الرابعة بالجامعات المصريةضعف تطبيق 

فً  الناس وتأهٌل التعلٌم بعنوان متطلبات.  (Benesova& tupa,2017)دراسة -5

الثورة  ىدفت الدراسة التعرف عمى متطمبات التعميم في عصر. الثورة الصناعٌة الرابعة
نما بالمناىج  تتحقق رؤية الثورة الصناعية الرابعةال ، و الصناعية الرابعة بصورة فورية وا 

، ويقابل في الشركاتإدخاليا ومن الضروري  بالتقنيات والتكنولوجيات المتطورة و  الجديدة
إرتفاع التكاليف المالية وعدم وجود موظفين وىذا األمر يستمزم  تطبيقيا بعض الصعوبات مثل

 .تحديد األدوار الوظيفية لمشركات
استراتٌجٌة لتنمٌة برامج   (.Devi, Mei,& Puspitaningtyas,2019) دراسة -4

ىدفت . (SWOT)الدراسة بالتعلٌم العالً استجابة للثورة الصناعٌة الرابعة: تحلٌل 
وىو أسموب يستخدم لتحديد نقاط القوة (SWOT)    الدراسة إلى تحميل البيئي الرباعي

الضعف لمبيئة الداخمية والفرص المتاحة والتيديدات المتوقعة لمبيئة الخارجية التي ومواطن 
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نما في مجال التعميم أيًضا  تواجة المؤسسات التعميمية  ليس فقط في مجال إدارة األعمال وا 
 مدينةاستجابة لعصر الثورة الصناعية، واتخذت الدراسة عينة من مؤسسات التعميم العالي 

 (SO)، وتوصمت الدراسة إلى استخدام استراتيجية االنمو والتوسع أندونسياة معاص جاكرتا

ة، واوصت وىي استغالل الفرص المحتممة بالبيئة الخارجية لتعظيم نقاط القوة بالبيئة الداخمي
فيما الدراسة بتبني إستراتيجية تعاونية بين مؤسسات التعميم العالي والخبراء وقطاع الصناعة 

 .يج ذو صمة بأحدث تطورات الصناعة وفًقا لمتطمبات الثورة الصناعية الرابعةيتعمق بإنتاج من
 التعلٌق على الدراسات السابقة

 راسات السابقة العربية واإلنجميزية يتضح ما يمي:دمن خالل عرض ال
الجامعات، وأىميتيا في  ىدفت العديد من الدراسات السابقة إلى توضيح مبادئ حوكمة -5

 فادي مثل دراسة تحقيق الميزة التنافسية لمجامعات وتطوير أدائيا وتحسين مخرجاتيا
 &,Johnson, DuVivier) ، ودراسة(5554، ودراسة أحمد فاروق)(5553)فؤاد

Hambright, (2017) وتنمية البرامج ، بينما ىدفت بعضيا إلى تطوير التعميم
دراسة فاطمة ت لمواجية تحديات الثورة الصناعية الرابعة مثل التدريبية بالجامعا

 &,Devi, Mei، ودراسةBenesova& tupa ( 2017))(، ودراسة 5554زكريا)

Puspitaningtyas(2019) 

 : واتفقت الدراسات الحالية مع معظم الدراسات السابقة من حيث اآلتي
 (Stein,2017) (، ودراسة5554دراسة أحمد فاروق)الجامعات( كدراسة متغير )حوكمة  -5

 فاطمة ودراسةBenesova& tupa(2017 ،))كدراسة: متغير)الثورة الصناعية الرابعة( -5
 (5554)زكريا

 فادي ، ودراسة(5554)فاروق أحمد دراسةكاستخدم المنيج الوصفي المنيج:  -5
 و Johnson, DuVivier,& Hambright, (2017)) ، ودراسة(5553)فؤاد

(Devi, Mei,& Puspitaningtyas (2019 
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 ما ٌمٌز الدراسة الحالٌة عن الدراسات السابقة:

تقدم الدراسة الحالية مبادئ حوكمة الجامعات لتحقيق الميزة التنافسية لمجامعات وتحسين  -
مستوى األداء وتحسين مخرجاتيا، كما تناولت التحديات التي تواجو الحوكمة بالجامعات 

، باإلضافة إلى أن الدراسة الحالية تناولت متطمبات تفعيل حوكمة الجامعات المصرية
 .لمواجية تحديات الثورة الصناعية الرابعة

 أوجه اإلفادة من الدراسات السابقة

في تحديد مشكمة الدراسة، واالستفادة في استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة  -
دة من نتائج وتوصيات الدراسات السابقة في تقديم ، واالستفااختيار منيج الدراسة

 التوصيات والمقترحات اإلجرائية.
 الجامعات المحور األول: اإلطار النظري لحوكمة 

الحوكمة من المفاىيم اإلدارية الحديثة التي حظيت في الفترة األخيرة باىتمام  أضحت      
واتخاذ القرارت بشكل  لمجامعات، حيث تسيم في تحقيق أىداف الخطط االستراتيجية ،كبير

يتسم بالشفافية والعقالنية مما يؤدي إلى تحقيق أعمى كفاءة وفاعمية في إدارة شئون التعميم 
لمواجية التحديات في عصر الثورة الصناعية الرابعة وليذا تعد واحدة من متطمبات  ،الجامعي

 .اعتماد الجامعات وربطيا بالجودة ومعايير االعتماد
 :حوكمة الجامعاتمفهوم أوًلا 

حكم والسيطرة من خالل قواعد وأسس بغرض تعني الحوكمة في المغة بعممية الت        
 Governفي المغة اإلنجميزية من الفعل  Governanceتحقيق الرشد، وقد اشتقت كممة 

بمعنى يحكم ويمارس السمطة، كذلك يشير إلى الحكم من خالل السمطة، وتعرفيا مؤسسة 
وذلك  ابأنيا النظام الذي يتم من خاللو إدارة المؤسسات والتحكم في أعمالي (IFC)التمويل 

في ىذا اإلطار  وتعد الحوكمة الفاعمية واالقتصاد والكفاءة وىي ةة أىداف رئيسلتحقيق ثالث
 وسيمة فعالة لتحقيق القيمة مقابل المال والتكمفة مقابل المنفعة وتحقيق القدرة التنافسية

 ؛ 50، 5554داود عبد الممك، محمود عبده،  )لمجامعات

2017,2 Chan & Yang,  ؛Johnson , Duviver& Hambright, 2017, 11 

حوكمة الجامعات من خالل وجيات نظر الباحثين التربويين مفيوم  بعض تناولو       
عنصر  الجامعات حوكمة تعتبرو  الذي تحققو في تطوير الجامعات،مختمفة ترتبط بالدور 

 الجامعات حوكمة مفيوم ويتصدى ،العالم أرجاء جميع في الجامعي التعميم إصالحرئيس في 
 العالم في األولى التصنيف طرق من كواحد 5435 عام كالرك طوره نسبًيا جديد مفيوم وىو
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ورصد  مؤسساتيا إدارة وأسموب وتنفيذىا أىدافيا بتحقيق التعميم وأنظمة الجامعات قيام لكيفية
 (.4، 5555إنجازاتيا)أحمد محمد، 

ية صنع القرار، من بأنيا الممارسة الرشيدة لسمطات اإلدارة الجامعية، وعمم كما ع رفت      
والمعايير والقواعد المنضبطة التي تحدد العالقة بين إدارة عمى القوانين خالل اإلرتكاز 

 المؤسسة من ناحية وأصحاب المصالح أو األطراف المرتبطة بالمؤسسة من ناحية أخرى
 .(11، 5555)مروان حمودة، 

 مجموعة" :بأنيا فعرفت الشاممة الجودة معايير أحد كونيا حيث من تناوليا من وىناك      
 طريق عن في األداء والتميز الجودة تحقيق إلى تيدف التي والقرارات والنظم القوانين من

، 5555)مصطفى كافي، " وأىداف المؤسسة خطط لتحقيق والفعالة المناسبة األساليب اختيار
550). 

اآلليات التي  مجموعة من بأنياومن خالل التعريفات السابقة تتضح مالمح الحوكمة        
لكونيا تمثل اآلليات التي تنظم أنشطة  المعنيةأصحاب األطراف الجامعة و تنظم العالقة بين 

 .الجامعة نحو التميز والتفرد عن الجامعات المنافسة
ا ٌا  : أهداف حوكمة الجامعاتثان

تسعى حوكمة الجامعات إلى العديد من األىداف الميمة التي يمكن من خالليا تطوير       
 ويمكن تمخيص تمك األىداف فيما يمي: مخرجاتيا أداء الجامعات واإلرتقاء بمستوى

 والنزاىة في والعدل فافيةالش وتحقيق واإلدارية، التربوية الممارساتوتطوير أداء  تحسين  -
 جميع بالوضوح، وتمّكن تتسم أطر وفق العمل خالل من وعممياتيا الجامعة تعامالت جميع

 وخارج داخل جميع األنشطة في الفاعمة والمشاركة مرتفع، بشكل األداء من العاممين
 مستوى عمى النظر وجيات من ةالمستمد األكاديمية القرارات صنع الجامعات، باإلضافة إلى

) ىالة الجامعة  في واإلداري التعميمي بالمستوى واالرتقاء األكاديمي، النقاش وتفعيل الكمية
، محمود داود عبد الممك ؛ 5553،445نزيية مقيدش، ؛ 050، 5552فوزي ،

 (. 53، 5554،عبده
ار األمثل لموارد ثممان االستوتجنب الفساد اإلداري لضتعزيز القدرة التنافسية لمجامعات  -

ضافة إلى تعزيز فاعمية الجامعات وزيادة كفاءتيا الداخمية والخارجية، ، باإلالجامعات
لتحقيق العدالة والمساواة بين العاممين سعًيا  ومشاركة جميع األطراف في عمميات صنع القرار
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، )وفاء (555، 5553) ريما جورج، ، وتوفير حق المساءلة لجميع األطراففي الجامعة
 (354، 5554الفريح، 
ات عمى تحقيق قدرة الجامع إلى زيادةمبادئ الحوكمة  تيدفوتأسيًسا لما سبق        

 التنافسية ومقدرتيا الجامعة قيمة وتعظيم ،وتحسين أدائو من الجودة أىدافيا بمستوى عال
 والعالمي. اإلقميمي ووضعيا مخرجاتيا مجال في وبخاصة

ا:  أهمٌة حوكمة الجامعات: ثالثا

تنوعت وجيات النظر المتعمقة بأىمية تطبيق الحوكمة في الجامعات حسب االستفادة        
 منيا، ويمكن أن نجمميا فيما يمي: 

داخل الجامعات إلى تواجد ىيكل تنظيمي يمكن من خاللو تحقيق  يحقق وجود الحوكمة -
واالستخدام الكفؤ والتوازن بين األىداف اإلقتصادية واإلجتماعية،   األىداف المخطط ليا،

ما يسيم في تحقيق آليات الوصول إلى تمك األىداف، م وتحديد لمموارد لضمان المساءلة،
؛ داود عبد 055 ،5552 فوزي، ىالة)المادية والمعنويةالميزة التنافسية في جودة مخرجاتيا 

 (.52، 5554الممك، محمود عبده، 
تفعيل مبادئ الحوكمة عمى مستوى الجامعة يسمح بتعزيز القدرة التنافسية لمجامعات  -

وتطوير أداء الجامعات، وتعزيز الثقة بين والرصانة العممية، وتجنب الفساد اإلداري، وتحسين 
ية، باإلضافة إلى ضمان حقوق ومصالح الناس والعاممين دون تمييز، وبالتالي األطراف المعن

خولة بنت عبد اهلل، ؛  543، 5553رة بركات، إيمان رحال، )سارضا المجتمع عن الجامعة
 . Carnegie, 2010, 431)؛552، 5553

ا: مبادئ الحوكمة فً   الجامعاترابعا

حتى  الجامعات في الحوكمة تفعيلل توافرىا يجب التي المبادئ من مجموعة ىناك      
في تمك المبادئ  الباحثين آراء تتباين وقد ، تتمكن الجامعات من أدء عمميا بالشكل المنشود

أحياًنا وقد تتفق في أحيان أخرى، ومن أبرز المبادئ التي ارتبطت بمعايير ومؤشرات الحوكمة 
نزيية ؛  545، 5551بسام مسمم، ؛  43، 5550مدحت أبو النصر،  )ما يمي

؛ داود عبد الممك، محمود عبده،  55، 5553محمود عبد المجيد، ؛ 445، 5553مقيدش،
5554 ،45) : 
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ىي الوضوح وضرورة اإلفصاح عن تصميم وتطبيق  (Transparency ) الشفافية -5
تكفل حق كل ، بأن ومدى ممارستيا ومؤشرات تطبيقيا النظم واآلليات والسياسات والتشريعات

 طرف من األطراف ذات المصمحة بمعنى كشف الحقائق والنقاش العام الحر
وتشمل جميع عمميات التقويم والرقابة والتدقيق المالي ( (Accountabilityالمساءلة  -5

لكل الجيات المسؤولة وتتعمق بأصحاب السمطة  وكيفية التعامل مع السموك الخاطئ واإلداري
عن  والمسؤولية عمى مستوى الجامعات فيم مسؤولين من كل األطراف الداخمية والخارجية

 قراراتيم والمحاسبة من قبل المساىمين، بأن يخضعوا أنفسيم لمفحص والمراجعة
ية واإلدارية إتاحة مجالس الحوكمة لمييئتين األكاديم  (Participation)المشاركة -5

والطمبة والمجتمع المشاركة في رسم السياسات ووضع قواعد العمل )الجوانب العممية، 
واإلدارية، البيداغرافية، اإلدارية إما بصورة مباشرة أو عن طريق ممثمييا في كل األمور التي 

 تتأثر بيا سواء عمى المستوى اإلداري أو األكاديمي أو المالي. 
في إتخاذ القرارات وتنفيذىا عمى  لحرية األكاديميةوىي ا ((Independenceستقاللية إلا -4

وآليات ضبط ممارسات أعضاء ىيئة التدريس في تقديم وظائفيم  جميع المستويات،
، وىي حرية ترتبط إرتباًطا وثيًقا بالديمقراطية ويوجد ثالث مستويات لإلستقاللية األكاديمية

  .ستقاللية الموارد البشرية واإلستقاللية الماليةوىي اإلستقاللية األكاديمية، وا  
يجب أن يحظى كل المساىمين بالمساواة من قبل أعضاء مجمس ( (Equity  ةلاالعد -0

وكيفية تطبيقيا والسياسات المطموبة لتحقيق عدالة اإلجراءات  ةاإلدارة واإلدارة التنفيذي
تاحة الفرصة لمجميع لتحسين أوضاعيم بالجامعة  .وا 

ويعبر عن   (Efficiency& Effectiveness )الكفاءة والفعالية في استخدام الموارد -1
حسن استغالل الموارد البشرية والمادية، مع تقديم الخدمات وتطبيق السياسات العامة بأقل 

 تكمفة ممكنة وفي أقل وقت وفًقا لمعايير الكفاءة والجدارة. 
 وقت أسرع في لممستفيدين الخدمة تقديم وتعني ( ( Responsivenessاالستجابة -2

 الخدمات وتسييل بتقديم لمدولة الخاضعة ، كما تعني استجابة المؤسسة ممكن شكل وبأفضل
 .معقول زمني إطار في( المصالح أصحاب) الخدمة لممثمي

؛ داود عبد الممك،  55، 5553) محمود عبد المجيد،معوقات حوكمة الجامعات خامًسا: 
 (45، 5554محمود عبده،
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عات، وقمة مالءمة ىياكل وضعف استقاللية الجام المركزية في إدارة المؤسسات التعميمية -5
وبالتالي ضعف قدرتيا  دارة العميا، وضعف إستجابة نظم إدارة الوظائف الجامعية،وظائف اإل

 .بيروقراطية إتخاذ القرارعمى تحقيق األىداف التي وضعت من أجميا بسبب 
 .نقص التمويل لتنفيذ القرارات، وزيادة حدة التنافسية -5
 لفكرة التام الغياب ،غياب فكرة التدويل في ظل المناخ الثقافي والعممي والسياسي العام -5

 التدريس. ىيئة ألعضاء األكاديمي لالداء الطالب تقييم
، وضعف الممارسات السياسي اإليديولوجي عمى الجانب العممي بىيمنة الجان -4

 منحيا االستقاللية إلدارة شؤونيا. محدوديةو  في إطار اليياكل الجامعية الديمقراطية
نخفاضالجانب اإلداري ضعف العالقة بين أعضاء ىيئة التدريس و  -0 مستوى  الجامعة، وا 

نفصال المناىج والبرامج و الرضا الوظيفي لدى العاممين وسيادة سياسة مقاومة التغيير،  ا 
 النقاباتو  الجامعية  الحياة عن التدريس ىيئة أعضاء ي، وغيابالجامعية عن الواقع المجتمع

 .التدريس ىيئة بأعضاء الخاصة
برأي أستاذه حتى لو الثقافة األبوية السائدة في المجتمع والتي تقوم عمى ضرورة االلتزام  -1

 كان خاطًئا.
كما أن المناخ العام لمدولة يؤثر بدرجة كبيرة عمى اإلصالح التعميمي بالجامعات وتفعيل        

، وعدم االستقرار السياسي، والعنف والجودة مبادئ الحوكمة فعوامل مثل: الحرية زالمسألة
التنظيمية، وسيادة القانون ومكافحة الفسادليا تأثير إنعكاس واضح عمى تفعيل مبادئ 

  (Zaman, 2015, 7) الحوكمة بالجامعات
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 النظري للثورة الصناعٌة الرابعة األطارالمحور الثانً: 

، حيث تتوالى االكتشافات العممية والتكنولوجيةيتسم العصر الحالي بالعديد من الثورات        
 نتيجة لإلنفجار المعرفي وثورة المعمومات واالتصاالت، والنظريات وتطبيقاتيا التكنولوجية

ويطمق مفيوم الثورة  ،"بالثورة الصناعية الرابعة"حيث ظيرت في األونة األخيرة ما تعرف 
ري وتحوالت كبيرة في تاريخ الحياة الصناعية عمى أي اختراع تكنولوجي يحدث إنقالب جذ

اإلنسانية فمصطمح الثورة الصناعية الرابعة يعطي نظرة شمولية بعكس مصطمح األنترنت 
 . الصناعي والمصنع الرقمي

 Claus كمصطمح من قبل ألول مرة الرابعة وقد استخدم مفيوم الثورة الصناعية        

Schwab   وقد عرفيا عمى إنيا بناء 5551المنتدى االقتصادي العالمي عام في ،
فيي تستدعي تحميل كل دولة لكيفية التعامل مع تكنولوجيا لممؤسسات الصناعية الرقمية 

وقد أشار كالوس شواب إلى أن آثارىا تنبع من الرقمنة وىي تمثل تحواًل رقمًيا شاماًل اإلنتاج 
 World Economic)وتكنولوجيا النانو وآثارىا عمى أنظمة اإلنتاج والذكاء اإلصطناعي

Forum,2018)  
في ألمانيا في أوائل القرن العشرين في مجال الصناعة التحويمية  وبدأ استخدامو        

في اآلالت وفي عمميات وكانت ألمانيا أول من شيد ابتكار عمميات األتمتة الذاتية الشاممة 
واستطاعت ىذه الثورة زيادة القدرة الحاسوبية لتخزين كميات  والتشغيل اآللي لمصناعة اإلنتاج

التي انطمقت  يسمى بالنظم الفيزيائية اإلليكترونية ىائمة من البيانات وأدى ذلك إلى تطوير ما
مما جعل دور  (.0، 5554)عمي أسعد، في أحضان مؤسسة العموم الوطنية األمريكية

وىذا يستمزم امتالكو قدرات عممية وبنية تقنية  الصناعة عمى اإلشراف اإلنسان ينحصر في
 .لتحقيق التنمية اإلقتصادية واالجتماعية ورقمية متطورة

  :  نشأة الثورة الصناعٌة الرابعة أوًلا

أواخر القرن الثامن  م5345-م  5255الفترة من في  الثورة الصناعية األولى بدأت       
واستخدام الطاقة  عممية التصنيع الميكانيكي عن طريق المياه والبخار عندما تم اختراععشر 

ثم بدأت مرحمة   ،وكانت تضم بعض الصناعات البسيطة البخارية في تشغيل اآلالت الجديدة
بدأ التحول العشرين بداية القرن م 5454 –م 5305الفترة من في الثورة الصناعية الثانية 

تم اتباع  الطاقة البخارية إلى المصانع القائمة عمى النفط حيثالتدريجي من االعتماد عمى 
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كات اإلحتراق لتزويد وسائل النقل واآلالت محر  الكيرباء و عمميات التصنيع الشامل باستخدام 
  (555 ،5551ىيثواي، الري) ممكًنا.  الكيماويات بالطاقة، وأصبح استخدام

وعرفت باسم الثورة الرقمية الثورة الصناعية الثالثة وفي نياية القرن العشرين بدأت        
وأصبح  والرجل اآلليوالحواسيب واإلنترنت  المعموماتمثل: فيي بداية لعصر التكنولوجيات 

ولقد غيرت طريقة تفاعل األفراد مع أسرع وأكثر قدرة عمى تخزين بيانات ضخمة  رالكمبيوت
عندما ارتبطت  الثورة الصناعية الرابعة، وقد بدأت وطرق التجارة فيما بينيم بعضيم البعض

االعتماد عمى أنظمة اإلنتاج اإللكتروني و  باإلنترنت والتطورات الصناعية والتكنولوجيات الفائقة
فيي تجمع بين عمميات التحويل  ربط العالم المادي واإلفتراضي الممموس التي تيدف إلى 

الرقمي وتكامل سالسل القيمة والمنتجات إلى جانب كفاءة في استخدام الموارد وىو مايعادل 
الذي يستعين بانترنت األشياء والطباعة ثالثية األبعاد وىذا التبني الناجح لتمك المصنع الذكي 

ح ألصحاب التقنيات من لمربالتقنيات الجديدة يمكن أن يعزز اإلنتاجية العالمية وفرصة 
، كما تميزت بدمج التقنيات التي تطمس الخطوط الفاصمة بين المجاالت المادية المستثمرين

 Devi, Mei, Puspitaningtyas)، (Abid Hussain,2019,2 )والرقمية والبيولوجية

,2019,53). 
ن اكتشاف بدًءا ماالكتشافات عبر تاريخ الحياة اإلنسانية ويتضح مما سبق تطور        

الثورة الصناعية في عصر  ومعدات اإلنتاج الميكانيكي المدعومة بالبخار الطاقة البخارية
األولى، والتي شكمت مياد انطالق الثورة الصناعية الثانية واستخدام الكيرباء ومحركات 

لثالثة ، والتي ميدت لمثورة الصناعية اوخطوط تجميع اإلنتاج اإلحتراق لتزويد وسائل النقل
واإلنتاج اآللي واستخدام اإللكترونيات وتكنولوجيا  التي قامت عمى إبداعات الكمبيوتر

، واستخدام الحواسيب، وأخيًرا جاءت الثورة الصناعية الرابعة التي تعتمد عمى المعمومات
 تحسين الموارد البشرية كًما وكيًفا  ويجب عمى الجامعات تضافر الثورات العممية والتكنولوجية

 لمواجية تحديات الثورة الصناعية الرابعة. استعدادً إ
ا:  ٌا  ةخصائص الثورة الصناعٌة الرابعثان
ة والدخل عمى الرغم من ان الثورات الصناعية السابقة جاءت معيا زيادة في الثرو        

الرابعة التي يمر بيا المجتمع الدولي الصناعية ال ان الثورة ر، إوتحسين أنماط حياة البش
الثورة  تتميز حيث  ،ا في مطمع القرن الحادي والعشرينمنذ انطالقي  جاءت بخصائص فريدة

السرعة ومستوى  أوليا ،قاتيا من الثورات، بأبعاد ثالثةالصناعية الرابعة عن ساب
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تعددية النظام، حيث  مل لجميع نواحي الحياة، وثالثياالتأثير الممتد والشا وثانييا التعقيد،
جتمعات داخل، الثورة إحداث تغيير جذري في العالقات بين الدول والشركات والميمكن ليذه 

  ما يمي: ومن خصائصيا اكل منيا وفيما بيني
 وال تقتصر عمى  ،تغيير النظم المعمول بيا ككلتعمل الثورة الصناعية الرابعة عمى       
لنمو وليس بصورة افي شكل طفرات ىائمة   تأتين عممية التطور أفقط، كما   جديدة خدمات

ن تاثيرىا لن يقتصر وأ ة،فادة من كل المنجزات الحضاريتعتمد عمى االستو  ،"موجوخطية او 
بداع واالبتكار في عممية تصاعد دور اإلي كما ،فعال بل ستغير ما بداخمناأ عمى ما نقوم بو من

 .(52، 5553الصادق،عادل عبد )اإلنتاج بصورة أكبر من رأس المال
وجود التكنولوجيا التطبيقية مثل  ومن خصائص عصر الثورة الصناعية الرابعة       

نترنت األشياء  اإلفتراضي وىذه األشياء تستطيع  والواقع الروبوتات والذكاء اإلصطناعي وا 
 .(Ningsih,2019,8) الصناعة تغيير أساليب اإلنتاج ونمط العمل في شتى مجاالت

ا:       الرابعة الصناعٌة الثورة مكاسبثالثا

 وتحسين ، واإلنسانية واالجتماعية االقتصادية التنمية في عالية نمو معدالت تحقيق  - أ
 النقل وسائل وتسييل الخدمات وتامين اإلنتاج تكمفة وخفض الصحية، الرعاية مستوى ورفع

 ،والعمل االقتصادي النمو وتحفيز جديدة أسواق وفتح، تكمفة واقل كفاءة أكثر بشكل واالتصال
 الجديدة بالمجاالت ترتبط جديدة وظائف وتوفير ، المباشرة األجنبية االستثمارات جذب عمى
 واألنظمة الروبوتات وبرمجة واإلنتاج، لمتصميم األبعاد الثالثية الطابعات تتيحيا التي

 (Klaus Schwab,2018)الذكية
 المنتجات لمجموعو رقمي تحول إحداث خالل من وذلك، لالقتصاد إضافية إيرادات تحقيق - ب

يجاد والخدمات، ، خدمات شكل عمى كبيرة وتحميالت بيانات وتقديم جديدة، أعمال نماذج وا 
 حصة زيادة في يؤثر ما وىو مرتفعة، أرباح يحقق مام ،األسواق كسب في الفرصة تعزيزو 

 تجارية بيئة في متطورة توريد سالسل وابتكار وتوظيف األساسية المنتجات من السوق
 نوعية نقمة وتحدث والمتوسطة الصغيرة والمشاريع الجنسيات متعددة الشركات تدمج عالمية

 ),Davis O'Hallorn (2018,21,     اإلنتاج مستقبل في
 وتطبيقات الحقيقي، الوقت في الجودة مراقبة خالل من الكفاءه وزيادة التكمفة تخفيض -ج 

حداث لمعمالء، ومصممو مرنو إنتاج  الموارد الستخدام تممتياوأ العمميات في رقمي تحول وا 
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 الحوسبة باستخدام والتعاون الحقيقي الوقت في الشامل والتخطيط، ذكاء أكثر بطريقة البشرية
 .السوق حجم وزيادة السحابية

ا  الثورة الصناعٌة الرابعة  فرضتها التً تحدٌاتال: رابعا

ثورة في ذاتيا مجموعة من الفرص والتحديات فقد حممت الثورة الصناعية  تحمل كل       
واإلبداعات  كإكتشاف البخار والكيرباء والكمبيوتر لإلنسانية الرابعة العديد من الفرص اليائمة

، وتحسين نوعية الحياة مما يكون لو األثر في رفع مستوى الدخل العالمي ،والمخترعات
 الرابعة ما يمي: الصناعية الثورة فرضتيا التي التحديات ومن ،لمسكان

 :الالمساواة -0

تعد الالمساواة مصدر قمق رئيس نتيجة لمثورة الصناعية الرابعة ففي الوقت الذي         
تمكن التكنولوجيا من زيادة تركيز الثروة وارتفاع الدخل لعدد من األفراد والشركات العالمية فقد 

 1,5أوكسفام أن ثمانية رجال يمتمكون نفس الثروة التي يممكيا أظير تقرير نشرتو منظمة 
يشكمون النصف الفقير من البشر وخمسو من ىؤالء الرجال يديرون  ىم الذين مميار إنسان

نما ، فإمشاريع تكنولوجية نعدام المساواة أثر ليس عمى المستوى االقتصادي فحسب، وا 
الثورة ىم أصحاب رأس المال الفكري والمادي فالمستفيدون األكثر حًظا من ىذه  ،االجتماعي

 رأس من أكثر اإلنتاج في فارًقا عاماًل  المستقبل في سيمثالن من ىما والميارة الموىبة مثاًل 
 دخل /منخفضة ميارة» األول: قسمين إلى منقسم لمعمل سوًقا يجعل مما ذاتو، المال

  االجتماعية التوترات لزيادة سيؤدي مما «مرتفع دخل/مرتفعة ميارة» والثاني ،«منخفض

(Brown,2017,5) المساواة واتساع الفجوة نسبيا بين الفقراء  ولذلك تعد
من واالنحياز لمميارات التي تتواكب مع التغييرات التي تفرضيا الثورة الصناعية  واألغنياء،

 التحديات التي فرضتيا الثورة الصناعية الرابعة.
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  المشروعاتالتعلم القائم على  -0

طرق تعميمية مختمفة باستخدام المباديء البنائية في العديد  ستفرض الثورة الصناعية       
، وتنمية ميارات المتعمم من خالل وأىداف التعممالطالب من األشكال لتتناسب مع احتياجات 

، وىيكمة البرامج تدعم الميول الفكريةمشاركتو في العمل والمعب والقيام بالمشروعات التي 
 .(Brown,2017,11)تشجيع التعاون والمشاركة STEMوتنفيذىا من خالل وضع مفاىيم 

 زٌادة معدًلت البطالة  -3

 Fourth Industrial) الرابعة الصناعية الثورة في عصر العالم يشيد       

Revolution)، القطاعات كافة في العمل أسواق الرقمية الثورة فييا اقتحمت التي 
 األتمتة فييا أصبحت جديدة، بميارات جديدة وظائف ابتكار خالل من االقتصادية

 عدد عفأرتف الجديدة العاممة القوة ىي والروبوتات( Intelligent Automation)الذكية
 عام في وحدة مميون 5.1 نحو إلى العالم أنحاء جميع في العاممة الصناعية الروبوتات
)سارة عبد 5554 عام بحمول إضافية وحدة مميون زيادتيا احتمالية عن فضال ىذا ،5550
 (5552العزيز،
كما ستعاني المجتمعات البشرية جراء تبعات الثورة الصناعية الرابعة زيادة معدالت        

البطالة حيث كشف تقرير اقتصادي من زيادة معدالت البطالة، فالروبوتات تتطور بشكل كبير 
ن اإلنسان في العديد من الوظائف بما فييا الميمات التي تتطمب درجة لدرجة إنيا تحل مكا

عالية من الكفاءة، وفي نفس الوقت تقمص األيدي العاممة أصحاب الوظائف البسيطة التي 
 (53، 5552التحتاج إلى خبرات عممية وتقنية عالية)أحمد حسن، 

 السابق العام عن% 50 بنسبة الصناعية الروبوتات مبيعات ارتفعت 5550 عام وفي       
 من% 52 حوالي مبيعاتيا نسبة بمغت التي الصين نصيب من األكبر الحصة وكانت لو،

%. 55 بحوالي األوروبي االتحاد دول تمييا ذاتو، لمعام الصناعية الروبوتات مبيعات إجمالي
 عام في الصناعية الروبوتات مبيعات حجم إجمالي من% 20 أن لنا يتبين عام، وبشكل
 المتحدة والواليات واليابان، الجنوبية، وكوريا الصين،: ىي دول خمس إلى ذىبت 5550

  لعام (IFR) لمروبوتات الدولي االتحاد عن صادر تقرير ألحدث وفًقا وذلك وألمانيا، األمريكية،
5551((World Robotics Report,2016 
 شركة بو قامت ما الروبوتات ارتفاع أعدادزيادة البطالة بسبب  عمى األمثمة أبرز ومن       

(Foxconn) عمى اإللكترونيات مجال في العاممة الشركات أكبر من وىي ،5551 عام في 
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 لتحل عامل، ألف 15 عن االستغناء خالل من فييا العمالة حجم قمصت حيث العالم، مستوى
كما إنيا  ،المتكررة الروتينية الميام أداء في محميم الحديثة التصنيع وتكنولوجيا الروبوتات

 لعممية المضافة القيمة ذات الميارات امتالك من الموظفين وتمكين تدريب عمى تعتمد سوف
 ) اإلنتاج عمميات ومراقبة الجودة ومراقبة والتطوير، البحث ميارات مثل التصنيع،

Wakefield,2016)  
 المتوسطة الشركات دور واضمحالل الصناعي، اإلنتاج عمى الكبرى الشركات ىيمنة -

 بنسبة العمل وفرص الوظائف من الكثير باختفاء والتيديد اإلنتاجية العممية في والصغيرة
 لعممية المستعدة غير الدول في وبخاصة البطالة بانتشار تحدي يفرض ما ، وىو% 05

 مميون 542 حوالي بمغ والذي العمل عن الباحثين معدالت وارتفاع، مما أدى إلى التحول
 األداء ضعف بسبب 5552 عام في زيادة مميون5.5 إلى باإلضافة عمل عن باحث

 الناشئة االقتصاديات ذات البمدان في المتوسطة الطبقات أوضاع وتراجع العالمي، اإلقتصادي
 حالة اتساع بسبب واسعة وسياسية اجتماعية اضطرابات حدوث إلى يؤدي مما والنامية،
 (Hinton,2018,2) المعيشية األوضاع وتدىور الفقر،

 أحمد)،(55 ،5553الصادق، عبد عادل.) الرابعة الصناعية الثورة التحديات بعض وىناك   
                          (53 ،5552، حسن

 بافعال القيام عمى لمعمل الرابعو الصناعية الثورة تقنيات ومزايا مقدرات توظيف حتمالإ  -
 مثل باألفراد وأ بالقيم او بالمجتمع اإلضرار شأنيا من والتي أخالقيو، غير او مشروعة غير

 والتطرف الكراىية ونشر الخصوصية، ،وانتياك السيبرانية والحروب لكترونيةاإل  الجريمة تنامي
 واتساًعا، تنّوًعا أكثر عالمية نظر وجيات تطور دون ،والحيمولة الزائفة واالخبار

 ومناىج أطر إلى والحاجة الرابعة، الصناعية الثورة تفرضيا التي التشريعية الفجوة تحدي  -
 من تقع أن يمكن التي الجريمة مع التعامل مثل معيا لمتعامل جديدة وتشريعات ونظم

 الروبوت منح  إمكانية ومدى القيادة، ذاتية السيارات تسببيا التي الحوادث أو الروبوتات،
 األخالقية والتحديات الرقمية لمعمالت القانوني الوضع الى القانونية،باإلضافة الشخصية
 . الوراثّية لميندسة

 عاطمين يصبحوا أن المتوقع من الذين والعمال الموظفين من الماليين مع التعامل كيفية    -
 لكي الروبوت عمى أكبر بشكل واالعتماد لألعمال الرقمي التحول في التوسع بسبب العمل عن
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 في ذلك وأثر بالمجتمع القيم منظومة في والتأثير الوظائف، بعض في اإلنسان محل يحل
 .البشر بين العالقات طبيعة و األمن

 األتمتة خطر في تقع التي العمالة حجم في الدول بين فروق وجود يتضح سبق مما       
 لسوق الجيد اإلعداد يتطمب الذي األمر البطالة حجم وزيادة الوظائف، فقدان واحتماليات

 الدول تمك اقتصادات اعتماد معايير مراعاة مع اآللة و األنسان بين التوافق لتحقيق العمل
 وكيفية االقتصاد عمييا يقوم التي القطاعات نوعية وكذلك فييا، واالستثمار التكنولوجيا عمى
دارة تنظيم  .العاممة القوة في المتوفرة الميارات وتشكيمة حجم إلى باإلضافة األعمال، وا 

واجهة تحدٌات متفعٌل مبادئ الحوكمة لل توصٌات ومقترحات إجرائٌة  :الثالثالمحور 
 الثورة الصناعٌة الرابعة

 واجية تحديات الثورة الصناعية الرابعةمل بالجامعات المصرية تفعيل مبادئ الحوكمةيمكن     
  من خالل اآلتي:

تبني القيادات في الجامعة لمبدأ الشفافية اإلدارية، من خالل خطط إجرائية تعزز سياسة  -
الوضوح واإلفصاح لجميع التعامالت اإلدارية األكاديمية بالجامعة فتح مجال المشاركة 
لمعاممين بالجامعة وتشجيع روح المبادرة ، مما يرسخ قيم النزاىة وي مكن المستفيدين من 

 قيقية في صناعة القرارت لتحقيق أىداف الجامعة.المشاركة الح
استثمار الحوكمة كمنظومة شاممة في الجامعات وفق منيج عممي منظم تساعد عمى  -

ة.رات البيئتين الداخمية والخارجيالتكيف مع متغي  
بما تتضمنو من مبادئ مثل الشفافية والمساءلة  التكنولوجية ثقافة الحوكمة نشر -

األمر الذي سينعكس عمى مع وجود خطط االحتياجات الحالية والمستقبمية، والمشاركة، 
 االرتقاء باألداء المؤسسي وكفاءتو وجودتو وتميزه.

مبادئ الحوكمة بالجامعات تييئة المناخ التعميمي الستخدام التقنيات التكنولوجية في تفعيل  -
تحديات الثورة الصناعية قواعدىا لزيادة قدرة الجامعات عمى التميز لمواجية  وارساء
 الرابعة.

 المحاسبية آليات في بناء واالتصاالت المعمومات تكنولوجيا لتقنيات استخدام الجامعات -
 الشفافية مستوي رفع أجل من بينيا فيما والدمج واسع نطاق عمى والنزاىة والشفافية

  .الجامعات المصرية في والثقة
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تكنولوجيا المعمومات حيث تعمل عمى تحديد سمطة إتخاذ القرار،  حوكمة تفعيلاالىتمام ب -
 .تدعم أىداف واستراتيجيات المؤسسةو 
بشكل مكثف من خالل الخدمات الجامعية في دعم وتفعيل استخدام تكنولوجيا المعمومات  -

 الشفافية. ؤسسات التعميمية إلى محتوى رقمي لمتأكد منتحويل المحتوى المعموماتي بالم
 التغيير، متطمبات مع يتالءم بما وتعديميا، الموجودة والتشريعات القوانين في النظر إعاد -

 والمحاسبية لةالمساء ويفعل القرارات، في والالمركزية والمشاركة المرونة يحقق وبما
 .لمجميع

من خالل مشاركتيم  ،بين أعضاء ىيئة التدريسمن الثقة المتبادلة مناخ  بناءاالىتمام ب -
  .الرابعة الصناعية الثورة تحديات لمواجية القرار واتخاذ اإلدارة عممية في

 المشاركة تفعيلالقرارات من خالل  صنع عممية في المستويات جميع يساعد نظام إيجاد -
 والخارجية. الداخمية

ت، لربط الجامعات ، واتخاذ القرارارجال األعمال في مجالس الجامعات المصريةمشاركة  -
 .تحقيق التنمية االقتصاديةاألعمال لبقطاع 

كدعم البنية المصرية جامعات بالوضع نظام يضمن كفاءة وفاعمية الحوكمة التكنولوجية  -
 التحتية لتكنولوجيا المعمومات.

 مما يدعم الحوكمة ،التخصصات بالجامعةالحاسب اآللي ضمن جميع  إدخال مقرر -
 التكنولوجية بالجامعات لموجية تحديات الثورة الصناعية الرابعة.

 األداء لتوكيد وتقييم التقارير لمراجعة ضرورة توفير مراجًعا خارجًيا من قبل إدارة الجامعة -
 .إنتاجيتيا وتحسين أدائيا، بمستوى والنيوض الجودة،

مما  ،بالجامعات حتى تصبح سموًكا لألفراد القيم واألخالقمقرر يعمل عمى تنمية إدخال  -
ويصبح التمكين والشمول  بين العاممين وأعضاء ىيئة التدريس ينقل التسامح واألحترام
 يم.مبدأين توجيييين ألعمال

 الجامعي األداء لتحسين الجامعية الحوكمة لمبادئ الفعمي التطبيق عممية تعزيز ضرورة -
 .الرابعة الصناعية الثورة تحديات ومواجية

 كال من العالم أنحاء جميع من العقول كبار ومشاركة لمقضايا والفيم الوعي مستوى رفع -
 .القرار صنع في والخاص العام القطاعين
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 والتعرف العمل، مواقع في الخريجيين متابعة في والمستثمرين األعمال أصحاب مشاركة -
 .العمل سوق لمتطمبات اإلعداد مالئمة مدى عمى

 والتحميل النقد عمى القائم العممي التفكير ميارات تنمية عمى تركز إلكترونية برامج توفير -
 .العممية والمفاىيم الحقائق تفسير

 العالمية في تطوير المناىج التعميمية بالجامعات المصرية،والتجارب االستفادة من الخبرات  -
 .الرابعة الصناعية لمواجية تحديات الثورة إلعداد خريجيين لسوق العمل

والمواءمة بينيا وبين  ،في برامج إعداد أعضاء ىيئة التدريساالىتمام بالمعايير الدولية  -
  .المصرية برامج إعداد أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات

توسيع نطاق معايير قبول الطالب بالجامعات المصرية بإعداد اختبارات  في الميارات  -
 بالمرحمة الثانوية.  الدراسةالذىنية وميارات التفكير العام بعد إتماميم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المراجع
: المراجع العربٌة: ًا  أوًلُ

(، 666. نادي التجارة.)والمحاسبةاالقتصاد (. مفيوم الثورة الصناعية الرابعة. 7117أحمد حسن) -1
16-19. 
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 المؤتمر التحديات. مواجية في ودورىا الجامعات حوكمة (.7117أحمد محمد، عبد اهلل عمي) -7
 -الجنان طرابمس المعرفة. كمية إدارة األعمال. جامعة عصر في اإلدارة الدولي: عولمة    العممي
 لبنان. 

 دراسة:  الخاصة الجامعات اليمنية في الجيدة الحوكمة يمباد ممارسة مستوى (.7116بسام مسمم) -3
 . جامعة العموم والتكنولوجيا.مجمة الدراسات اإلجتماعيةوالتكنولوجيا.  العموم جامعة في ميدانية

 كل في لمجامعات المؤسسية الحوكمة لنظم مقارنة دراسة(. 7111)المميجي رضا ضحاوي، بيومي -4
مكانية وزمبابوي أفريقيا جنوب من  لمجمعية التاسع العممي المؤتمر مصر، في منيا اإلفادة وا 

 دار ،أفريقيا قارة دول في والتنمية التعميم: بعنوان التعميمية، واإلدارة المقارنة لمتربية المصرية
 .117-41 العربي، الفكر

 العممية. الكتب دار . بيروت:العرب لسان(: 7119) منظور ابن الدين جمال -5
. تصور مقترح:  الحكومية السعودية الجامعات في الحوكمة (. تطبيق7118بنت عبد اهلل)خولة  -6

 .786-199(، 15اإلسالمية.) سعود بن محمد اإلمام . السعودية، جامعةمجمة العموم التربوية
: اليمنية الجامعات في الحوكمة مبادئ تطبيق (. مستوى7119داود عب الممك، محمود عبده ) -7

 ،الجامعي التعميم جودة لضمان العربية المجمة والحكومية. الخاصة الجامعات بين مقارنةدراسة     
 .67 -31(، 39،)17والتكنولوجيا.  العموم جامعة

 وفيينا ماسترخت جامعتي من كل في الجامعات لحوكمة مقارنة دراسة(. 7114)المعز عبد رانيا -8
مكانية  .39-15( 48)،17 القاىرة التربية، مجمة. المصرية الجامعات في منيا اإلفادة وا 

 الجودة ضمان لتحقيق آليات: التعميمية المؤسسات واعتماد جودة(. 7111رضا المميجي) -9
 .والتوزيع لمنشر طيبة مؤسسة: القاىرة .المؤسسية والحوكمة

والتخطيط االستراتيجي في الجامعات المبنانية. مجمة اتحاد  (. الحوكمة7118ريما جورج) -11
(، 7)38األمانة العامة.  -. اتحاد الجامعات العربيةالجامعات العربية  لمبحوث في التعميم العالي

115-146. 
. الدورة تقرير المجمس القومي لمتعميم والبحث العممي والتكنولوجيا(. 7119رئاسة الجميورية) -11

 . القاىرة: المجالس القومية المتخصصة. 7119 -7118والثالثون السادسة 
 حوكمة تطبيق في والعربية األجنبية التجارب استقراء(. 7118)رحال إيمان بركات، سارة -11

 .366 -343 ،(11)6.االقتصادي الباحث مجمة. الجزائر في واقعيا وتحميل الجامعات
 واألتمتة الروبوتات عصر في الوظائف مستقبل :التكنولوجية البطالة (.7117سارة عبد العزيز) -17

  https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/2398      الذكية. متاح عمى:

https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/2398
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الرشيدة وتطبيقاتيا بمؤسسات التعميم لتحقيق جودة األداء  (: الحوكمة7117سوزان محمد الميدي ) -13
لممؤتمر العممي السنوي الرابع والعشرين لمجمعية المصرية لمتربية والتميز، ورقة عمل مقدمة 

داراتو في الوطن يناير 54-53المقارنة واإلدارة التعميمية في الفترة من  ، بعنوان: قيادة التعميم وا 
المستقبمية( الجمعية المصرية لمتربية المقارنة واإلدارة التعميمية، كمية التربية،  العربي )الواقع والرؤي
 .765 – 745، ص ص 7117جامعة عين شمس، 

 التقم مجمة .الرابعة الثورة ضوء في الحيوية والمعموماتية الوراثة آفاق(. 7118)قابيل طارق -14
 .51-45 ،(113)أكتوبر. العممي لمتقدم الكويت مؤسسة عن تصدر فصمية عممية مجمة العممي

 القوة عمى االستحواذ وفرص تحديات: الرابعة الصناعية (. الثورة7118عادل عبد الصادق) -15
 .77 -15(، 71) واالستراتيجية السياسية لمدراسات االىرام ، مركزمصرية احوال مجمةالجديدة. 

: خمسة تحديات رئيسية تواجو العالم. 7118(. تحديات العالم في 7118عبد المنعم السيسي) -16
 /https://alwafd.newsمتاح عمى  

 (. الثورة الصناعية الرابعة: تحديات أم فرص؟  متاح عمى 7119عمي أسعد ) -17
content/uploads/2019/06/Conrevolution.pdf-http://watfa.net/wp  

 التي والتحديات الحكومية األردنية الجامعات في الحوكمة تطبيق (. واقع7118فادي فؤاد) -18
 القدس جامعة والنفسية. التربوية والدراسات لألبحاث المفتوحة القدس جامعة مجمة تواجييا.

 .117 -113 (،76)9المفتوحة. 
 العلوم. خالل الوشبركت هي اإلدارة لتطوٌر هدخل: الجبهعبث (. حوكوت1199جعفر) فبروق -91

 .413-493(، 9)91، جبهعت القبهرة،  للتزبية العليا الدراسات كلية ،التربوٌت 
. الرياض: مركز العبيكان لألبحاث مجمة فكر(. إتقان الثورة الصناية الرابعة. 7116)الري ىيثواي -71

 . 113 -117(، 14والنشر. )
. الرأي صحيفة. والتنمية التعميم ومستقبل الرابعة الصناعية الثورة(. 7119)حمور أبو محمد -71

 .األردن-عمان
عد الحوكمة عمى اإلفصاح المحاسبي (. أثر تطبيق قوا7117محمود عبد الفتاح، لونا محمد) -77

كمية  ،مجمة البحوث التجاريةوجودة التقارير المالية: دراسة تطبيقية في الجامعات الخاصة األردنية. 
 .778 -196(،7)39التجارة جامعة الزقازيق 

 الفمسطينية وعالقتو الجامعات في الحوكمة مبادئ تطبيق (. مدى7118محمود عبد المجيد) -73
 جامعة الجامعي، التعميم جودة لضمان العربية المجمة الفساد. مكافحة في االجتماعية بمسؤوليتيا

 .31 -3(، 37 ،)11 ،العموم والتكنولوجيا
القاىرة:  الجودة. عالية المؤسسات إدارة الحوكمة الرشيدة : فن(. 7115مدحت أبو النصر) -74

 المجموعة العربية لمتدريب والنشر.

https://alwafd.news/
http://watfa.net/wp-content/uploads/2019/06/Conrevolution.pdf
http://watfa.net/wp-content/uploads/2019/06/Conrevolution.pdf
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