
     
  

  

 
 

 

 


 
 

 
drrehamoncy1983@gmail.com 

  

   
 

 
eg.edu.inp@elgohary.Esam  

  


– 

– 

 

APA 
 


 

 /eg.ekb.journals.cfdj://https  



 

 ٧٢٥  
 

––  

 
 

 
 

  


  
 

ى استدامة   ھدفت الدراسة الحالیة إلى التعرف   على مفھوم الحوكمة اإللكترونیة وأثرھا عل
ق      دى تطبی ث م ن حی صریة م ات الم ي الجامع الي ف ع الح ة الوض امعي، ودراس ز األداء الج تمی

ة عل      .الحوكمة االلكترونیة  ت الدراس ث طبق ا، حی ى قطاع  األمر الذي أثار الباحثین لمشكلة بحثھم
الغ عددھم                  ة والب املین بالجامع ع الع ة من جمی ع الدراس ون مجتم ة المنصورة، وتك التعلیم بجامع

ة    مفردة، وتم اختیار عینة الدراسة بالطریقة العشوائیة الطبقیة،    ) ٣٢٩٧٤( ین أن حجم العین فقد تب
ان عدد الق      ) ٣٨٠ (المناسب للمجتمع الحالي   ة فك ى العین  وائم الصحیحة مفردة وبتوزیع القوائم عل

ھ      اد علی ن االعتم ذي یمك ة وال ل حجم العین ذي یمث ة ٣٦٠= ال درة   قائم دل استجابة ق %. ٩٠ بمع
ولإلجابة عن تساؤالت الدراسة واختبار الفروض استخدم الباحثان األسالیب اإلحصائیة الوصفیة     

  :اوقد توصلت الدراسة لعدد من النتائج أھمھ، SPSSاالستداللیة والبرنامج اإلحصائي 
ي األداء          )١ ز ف تدامة التمی ة واس ة اإللكترونی اد الحوكم ین أبع ة ب اط طردی ة ارتب ود عالق وج

ة زاد           ة اإللكترونی ق الحوكم ة بتطبی ام الجامع ا زاد اھتم ھ كلم ك أن ي ذل ا یعن امعي مم الج
 .استدامة التمیز في األداء بالجامعة

ز األ        )٢ ى استدامة تمی أثیرا عل ة ت ة اإللكترونی اد الحوكم ر أبع ة    داء أكث د الخط ان بع الجامعي ك
 .االستراتیجیة

ق استدامة     )٣ جاءت استراتیجیة الجامعة مواكبة الستراتیجیة الحوكمة اإللكترونیة بغرض تحقی
 .  تمیز األداء داخل الجامعة

ذا اإلطار            ي ھ ا ف : وفي ضوء نتائج الدراسة یمكن الوقوف على بعض التوصیات ألھمیتھ
ؤتمرات     زیادة الوعي لدى العاملین بمفھوم     دوات وم د ن  تطبیق الحوكمة اإللكترونیة من خالل عق

ات  . في ھذا المجال  تفعیل آلیات الشفافیة والمساءلة والمشاركة اإللكترونیة من خالل نشر المعلوم
ھولة    ات وس وفیر المعلوم ة لت ع الجامع الل موق ن خ ا م ة الكترونی اریر الدوری ة والتق ن الجامع ع

 . الوصول إلیھا
الحوكمة االلكترونیة، استدامة تمیز األداء الجامعي .  

  

رن         صناعة للق ورة ال م الث نفس حج ة ب ة عالمی ورة رقمی شھد ث ن اآلن ن ث أن ١٩نح  حی
ل       ر من العوام االعتماد على تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت والخدمات التي تقدم خاللھما تعتب

و    ستدامة والنم ة الم ق التنمی ي تحق ن   الت ر م ا أكث ا بھ ث أن إفریقی شامل، حی وال ٤٠٠ال ون ج  ملی
ة        ا الرقمی سبوق للتكنولوجی ر م و الغی ى النم ت باإلضافة إل ستخدمي اإلنترن ن   . وم رغم م ي ال وعل

ق       سرعة التغیرات والتنمیة فھناك فرص فریدة الستخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت لتحقی
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سین األداء   النمو االقتصادي وزیادة اإلنتاجیة وتق     ذلك  . دیم خدمات أفضل وتح ة   ل أصبحت الحوكم
َا    صطلحا ھام ة م الي  اإللكترونی صرنا الح ي ع دول     ، ف ور ال ي لتط اس الحقیق ر المقی ث تعتب حی

ى              معلوماتیا وتكنولوجیا  ائم عل الم من عالم ق ت الع ي حول ة الت ورة التكنولوجی  ویرجع ذلك إلى الث
ى   ،على التحول الرقمي والتعلیم اإللكترونيالمادة والتعلیم التقلیدي إلى عالم قائم     والذي سیؤدي إل

ساد     روتین والف ي ال ضي عل ز سیق اتي متمی صاالتي ومعلوم ام ات ة بنظ سات الدول ة مؤس ط كاف رب
سھولة       واطنین ب امالت الم ة مع از كاف ي انج ساعد عل راح   (اإلداري وی ران والج   .)٢٠١٤، عم

ا وتت   ع نطاًق ة أوس ة اإللكترونی ر الحوكم و    وتعتب ز النم ي لتعزی ستوى الكل ى الم داًفا عل ضمن أھ
د من   ، االقتصادي وتحسین خدمات المواطنین، وكذلك بناء مجتمع إلكتروني مترابط        ویوجد العدی

ة وھي         & G2G ( األسالیب المختلفة لتبادل المعلومات واالتصاالت في ظل الحوكمة اإللكترونی
G2B & G2C & (G2E واطنی دمات الم ل خ افة لنق ت  باإلض ر اإلنترن  Ganesh N(ن عب

et.al., 2019 .(       ات سعي الجامع ي ت ة الت م االتجاھات الحدیث امعي من أھ ز الج ر التمی ا یعتب كم
ذب           سیة وج زة التناف ق المی ا تحقی ة ومن أبرزھ ة الجامعی ي البیئ ال عل ر فع ھ من أث ا ل ا لم لتحقیقھ

ة (طاع الخاص  الطالب من كافة الدول وتفعیل المنظمات المجتمعیة المتمیزة والق  ، )٢٠١٨، فاطم
ى      سعي إل امعي وال یم الج ي التعل ز ف ى األداء المتمی ول إل رورة التح دیات وض ك التح ة لتل ونتیج

ستفیدون من     ، استدامة التطویر للوصول إلى أداء متمیز      ا الم ي یحتاجھ فقد تغیرت المواصفات الت
ز األداء م         ، الخدمات التعلیمیة  اس تمی ددة یمكن قی اییر متع سات    وظھرت مع ي المؤس ا ف ن خاللھ

  ).٢٠١٧، مھا(التعلیمیة 
لذلك یرجع ضرورة تطبیق الحوكمة اإللكترونیة في الجامعات إلى أھمیة التعلیم الجامعي         
ى أن               ورة  باإلضافة إل ھ مجتمعات متط تج عن شباب ین زة من ال وادر متمی اء ك ي بن ألنھ یعمل عل

ستوي ا     ي الم واء عل اعي أو االقتصادي أو اإلداري أو   معظم الجامعات تساھم في التنمیة س الجتم
وافر         ة عن عدم ت ة تحدیات ناتج السیاسي باإلضافة إلى ما یعانیھ التعلیم الجامعي اآلن من مواجھ
ة                 یم الحدیث ي طرق التعل ا ف ورات التكنولوجی ع التط تالءم م ة ت شریة مدرب وادر ب بنیة تحتیة من ك

وق العمل،    التي أدخلتھا الحكومات في اآلونة االخیرة، والتب  ات س اعد بین التعلیم الجامعي ومتطلب
ة   ، األمر الذي یتطلب االرتقاء باألداء الجامعي    ة اإللكترونی ومن ھنا یمكن اإلشارة إلى أن للحوكم

ق          ي تطبی ھام ف شاركة واإلس ة والم ي المعرف أثر علي مؤسسات التعلیم العالي لبناء مجتمع قائم عل
شفافیة       تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت الت    ى المعلومات ب ي تساھم في تسھیل وصول األفراد إل

)Dhamuniya, 2015 .(  دي ل ل اع الكام ي االقتن ة ف ة اإللكترونی ات الحوكم ل مقاوم وتتمث
ة    ة بالجامع راف المعنی ین األط ة ب راف والثق ة واإلش ادئ الرقاب ول مب ات بقب سؤولین (الجامع الم

املین ة   ) والع سیاسات الحاكم د وال ع القواع ة (ووض ذا   ). ٢٠١٧خلیف اء ھ ق ج ذا المنطل ن ھ وم
ات    الستدامةالبحث لیناقش أثر تطبیق الحوكمة اإللكترونیة كأداة       ي الجامع  تمیز األداء الجامعي ف

  . المصریة
 

ات     اق المنظم الي وإنف صر الح ي الع صاالت ف ات واالت ا المعلوم ة تكنولوجی را ألھمی نظ
ر      لمبالغ ھائلة على تكنولو  ث أن أكث ة ضروریة، حی ة اإللكترونی جیا المعلومات فأصبحت الحوكم

ات       % ٤،٢من   ا المعلوم ى تكنولوجی سبة تتضمن    . من عائدات المنظمات ینفق سنویا عل ذه الن وھ
ا         تثمار تكنولوجی شكل اآلن اس اق، وی الل االنف ي خ ضھا یختف ات وبع ة المعلوم ة تقنی موازن

ر من     ة ال  % ٥٠المعلومات أكث ل        من میزانی ة العم ة اإللكترونی ب الحوكم ذا تتطل ة، ل ة الكلی منظم
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د   اه الجی صاالت    ). crewal, 2005(واالنتب ات واالت ا المعلوم ط تكنولوجی ضروري رب ن ال فم
بحوكمة الجامعات التي تعتمد على مشاركة أصحاب المصالح في صنع القرار بالجامعة، فلذا من       

ا م  ا لھ ة لم ة اإللكترونی ق الحوكم ضروري تطبی ة  ال ودة الخدم ویر ج ي تط ال ف م وفع ن دور مھ
  ).٢٠١٦، محمود(التعلیمیة وتحسین أداء العمل وأوصي بذلك 

ولوصف واقع مشكلة البحث، كان من الضروري إجراء مقابلة ودراسة مبدئیة ألخذ آراء     
ة         احثین خالل المقابل ث الحظ الب ة المنصورة، حی ة     عدد من العاملین بجامع وعي بأھمی عف ال ض

شوائیة،  . لحوكمة اإللكترونیة وأثرھا على تمیز األداء الجامعي تطبیق ا  لذا تم عمل دراسة لعینة ع
سبة  مفردة، للوقوف علي أسباب المشكلة بالجامعة، حیث تبین     ) ٤٠(بلغت   ة   % ٦٠أن ن من العین

وعي          اب ال ى غی ك إل ع ذل ة ویرج لیس لدیھم اھتمام بممارسات الحوكمة اإللكترونیة داخل الجامع
ذا المجال     ، عاملین بمفھوم وأھمیة الحوكمة اإللكترونیةلدى ال  ي ھ ة ف وافر دورات تدریبی ، وعدم ت

من  % ٧٠وبالنسبة لمدي جاھزیة البنیة التحتیة لتطبیق الحوكمة اإللكترونیة بالجامعة أجمع نسبة   
ورة تت          ة متط ب  أفراد عینة الدراسة إلى وجود قناعة كبیرة لدي العاملین بأن ال یوجد بنیة تحتی ناس

سبة        . مع تطبیق الحوكمة اإللكترونیة    د ن ات أك شر المعلوم ي ن شفافیة ف د ال دم  ب% ٨٠أما عن بع ع
ة    صالح بالجامع حاب الم ن أص ات ع ي للمعلوم صاح االلكترون شفافیة واالف ق ال د ،تطبی  وال یوج

ي        عف ف ات وض وافر المعلوم دم ت ھ ع تج عن ا ین ة مم ي للجامع ع اإللكترون ى الموق صویت عل ت
ة استراتیجیة      .اإللكترونیة بالجامعة الخدمات   وفیر خط  في حین اختلفت آراء عینة الدراسة حول ت

سبة       ین ن ة ب ة،    % ٣٠للحوكمة اإللكترونیة ضمن الخطة االستراتیجیة للجامع ة وعدم موافق موافق
زم    كما انقسمت آراء عینة الدراسة حول    ي األداء وتلت ز ف وجود خطة واضحة ومحددة حول التمی

  وبناًء علیھ.بعدم الموافقة وأشارت نفس النسبة بالموافقة% ٣٥حیث أشار نسبة  طبیقھا  الجامعة بت 
ة   ة بالجامع اییر األكادیمی ة للمع ة الفعال ضعف المراقب ة سی ة اإللكترونی ق الحوكم . إن غیاب تطبی

ة   شاركة اإللكترونی ي الم عف ف حاب    ، وض ین أص رارات ب اذ الق ي اتخ شاركة ف والم
صالح سؤولین(الم املینال، الم دریس ، ع ة الت ضاء ھیئ الب، أع ي  ، )الط عف ف ى ض ؤدي إل ا ی مم

ة        ز األداء بالجامع ة وتمی ة        . تحسین الخدمات اإللكترونی ي االجاب شكلة ف سدت الم د تج ا فق ومن ھن
   :على التساؤالت التالیة

 ما ھو مدى إدراك العاملین بالجامعة بمفھوم الحوكمة اإللكترونیة )١
 كترونیة على استدامة تمیز األداء الجامعي؟ما ھو أثر تطبیق الحوكمة اإلل )٢
 ما ھو الوضع الحالي لتطبیق الحوكمة اإللكترونیة في الجامعات المصریة؟ )٣
 ما ھي أبرز التجارب العالمیة الناجحة العتماد تمیز األداء الجامعي؟   )٤

 

ص    ـورة ال رن   إن العالم یشھد اآلن ثورة رقمـیة عالمیة بنـفس حجم الث ي الق  من  ١٩ناعیة ف
تقنیات رقمیـة واالعتماد على تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت والخدمات التي تقدمھا وكل ذلك        

ي   ز ف تدامة التمی دمات واس ي الخ سین ف ى التح ساعد عل ل ت وعي ، األداءعوام ادة ال سبة لزی وبالن
سنة  ) كان تصنیف األمم المتحدة العالمي لمصر (لمؤشر الحوكمة اإللكترونیة   و  ٢٠١٦ل  ، ١٠٨ ھ

دیم        ي تق ة ف حیث اتجاه الغالبیة العظمي للمنظمات والجامعات اآلن ھو استخدام المواقع اإللكترونی
ھ     ، خدماتھا واإلفصاح اإللكتروني للمعلومات عبر شبكة اإلنترنت  ث أصبحت المنظمات تواج حی

ش     ات والم صداقیة المعلوم دى م ث م ن حی دیات م شكالت والتح ن الم د م ة العدی اركة اإللكترونی
ة        ة المقدم ز الخدم ي تمی رى ف ات األخ سة المنظم ي مناف درة عل دى الق امي(وم & ) ٢٠١٦، س
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وبناء علیة یستمد البحث أھمیتھ من المساھمات المحتملة التي یمكن أن یحققھا، ). ٢٠١٨، العنود(
  :سواء على المستوى العلمي أو العملي ویمكن توضیح الجانبین كما یلي

  : لعلمیة ااألھمیة
 . اإللكترونیة بالجامعات الحوكمة مفھومل المعرفي البناء في المساھمة الدراسة تحاول )١
ي        )٢ ة ف ة اإللكترونی ھ الحوكم ذي تلعب نشر الوعي لدى العاملین بموضع البحث ألھمیة الدور ال

  .استدامة تمیز أداء الجامعات
و            )٣ من الموض دخل ض ي الجامعات ت ة ف ا    نظرًا ألن الحوكمة اإللكترونی دت علیھ ي أك عات الت

ذا المجال رغم            ي ھ ة ف مقررات لجنة بازل الثانیة والثالثة، وبالرغم من ذلك ھناك ندرة بحثی
ة       صادیة والمالی ة واالقت واحي اإلداری ى الن رة عل اره المباش وع وأث ة الموض الي . أھمی فبالت

أثیر    دى ت راز م ان إب اول الباحث تدامة ت  یح ى اس ة عل ة اإللكترونی ق الحوكم ز األداء تطبی می
 .الجامعي

  :األھمیة العملیة
ة        )١ ل الحوكم وم ومراح الل مفھ ن خ امعي م ز األداء الج ة تمی یح كیفی ة توض اول الدراس تح

 . االلكترونیة
ى          )٢ ة عل ة اإللكترونی یرجع أھمیة البحث إلى ندرة البحوث الخاصة بدراسة أثر تطبیق الحوكم

ة    ة البیئ ن حاج الرغم م امعي ب ز األداء الج تدامة تمی وث   اس ن البح وع م ذا الن صریة لھ  الم
 . ألھمیتھا في قطاع التعلیم

ى         )٣ التعرف عل ات ب د الجامع ي تفی یرجع أھمیة البحث إلى أھمیة النتائج التي یتوصل إلیھا والت
امعي       ز األداء الج ي تمی ا عل ا وأثرھ ة تطبیقھ ة وأھمی ة اإللكترونی وم الحوكم ود(مفھ ، العن

٢٠١٨  .( 
 

سابقة    في  وء الدراسات ال ود (ض د  (Jayanti S. Ravi, 2011)& ) ٢٠١٨، العن ، لتحدی
  :أھداف البحث یسعى البحث الحالي إلى تحقیق األھداف التالیة

 .التعرف على مفھوم الحوكمة اإللكترونیة ومدى تطبیقھا في الجامعات المصریة )١
 .ألداء الجامعيالتعرف على قیاس أثر الحوکمة اإللكترونیة على استدامة تمیز ا )٢
 . استعراض الوضع الحالي للدول االفریقیة لمدى تطبیق الحوكمة االلكترونیة )٣
 .تجارب لبعض الجامعات العالمیة التي طبقت تمیز األداء الجامعياستعراض  )٤

 

ستقل           ر م ا متغی ھما، وھم ات قیاس ع امكانی رین م ى متغی اعتمد البحث في بناء النموذج عل
اده  الحوك ة أبع ة بدالل ة اإللكترونی ي، (م صاح اإللكترون شفافیة واإلف ة، ال شاركة اإللكترونی الم

 ,Son(باالعتماد على دراستي ) المساءلة، الخطة االستراتیجیة، المتطلبات اإلداریة والتكنولوجیا
W,2015) (د د& محم ابع ، ) ٢٠١٩، رغ ر ت امعي (ومتغی ز األداء الج تدامة تمی اد ) اس باالعتم

ي   ة    . )et alC. J, Alvarez  ,2015(دراسات عل م االستعانة بدراس ود (وت ي  ) ٢٠١٨،العن الت
ائج         ع نت ة م ة الحالی سیة للدراس یة الرئی ار الفرض ائج اختب ق نت ث تتف رین، حی ین المتغی ع ب تجمی

د      ) ٢٠١٨،العنود(الفرضیة الرئیسیة لدراسة   ة احصائیة عن ر ذو دالل التي تنص على أنھ یوجد أث
  . لالتجاھات نحو تطبیق الحوكمة اإللكترونیة على تمیز األداء) a<=0.05(مستوي
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  نموذج العالقات المفترضة بین متغیرات البحث) ١(شكل 
.من إعداد الباحثین: المصدر  
 

ة       سابقة كدراس ات ال ض الدراس ى بع ادًا عل ث اعتم روض البح ة ف م تنمی و(ت ، دالعن
٢٠١٨( &)Fauzia, 2017  (     ة ق الحوكم ة تطبی ى أھمی ة إل ك الدراس اج تل لت نت ث توص حی

ت          ى أن اتفق اإللكترونیة بقطاع التعلیم لما لھ من أثر واضح علي تمیز األداء التعلیمي باإلضافة إل
ستقل         ر الم اول المتغی ي تن ة  (تلك الدراسات عل ة االلكترونی ابع   ) الحوكم ر الت ز األد (والمتغی اء تمی

ة          ) الجامعي ة االلكترونی اد الحوكم ي      . ولكن اختلفوا كال منھم في أبع ة الحالي ف ت الدراس ا اتفق كم
اده    ستقل بأبع ر الم ة،      (المتغی شاركة االلكترونی ي، الم الح اإللكترون ة، اإلص ات االداری المتطلب

ة  التي توصلت إلى أھمیة نشر ثقافة الحوكمة اإل   ) ٢٠١٧، السنوسي(مع دراسة   ) المسائلة لكترونی
الء   املین والعم ین الع ت األداء        . ب ة تناول ة الثانی ث الدراس ابع حی ر الت ي المتغی وا ف ن اختلف ولك

ع    ة م ستقل ولكن      ) Aladdin, 2015(التنظیمي، كما اتفقت الدراسة الحالی ر الم اول المتغی ي تن ف
  :بأبعاد، وبناًء علیھ تم تنمیة الفروض التالیة

 .حوكمة اإللكترونیة على استدامة تمیز األداء الجامعيال یوجد تأثیر معنوي ألبعاد ال )١
 ال یوجد تأثیر ذو داللة معنویة للمشاركة اإللكترونیة على استدامة تمیز األداء . 
        ز األداء ال یوجد تأثیر ذو داللة معنویة للشفافیة واإلفصاح اإللكتروني على استدامة تمی

 .الجامعي
 لة على استدامة تمیز األداء الجامعيال یوجد تأثیر ذو داللة معنویة للمساء. 
 ال یوجد تأثیر ذو داللة معنویة للخطة االستراتیجیة على استدامة تمیز األداء . 
    ز تدامة تمی ى اس ة عل ة والتكنولوجی ات اإلداری ة للمتطلب ة معنوی أثیر ذو دالل د ت ال یوج

 . األداء الجامعي
ول أبع   )٢ ة ح ة الدراس ین آراء عین ة ب روق معنوی د ف ا ال یوج ة وفق ة االلكترونی اد الحوكم

 ).النوع، المؤھل، المسمى الوظیفي(للمتغیرات الدیموغرافیة 

اإللكترونیة الحوكمة 
 للجامعات

  
 المساءلة

الشفافیة 
فصاح واإل

 االلكتروني

المتطلبات 
داریة اإل

 والتكنولوجیا

المشاركة 
 لكترونیةاإل

 تمیز األداء الجامعي استدامة
 

الخطة 
 االستراتیجیة
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  . بجامعة المنصورة-التطبیق على قطاع التعلیم : الحدود المكانیة )١
  .العاملین بجامعة المنصورة: الحدود البشریة )٢
اد الحوكمة اإللكترونیة واستدامة  اقتصرت عملیة جمع البیانات عن أبع     : الحدود الزمنیة  )٣

 .٢٠٢٠-١١ إلى ٢٠٢٠ -٥تمیز األداء الجامعي خالل فترة من
 

  :الدراسات السابقة المرتبطة بمتغیرات البحث: أوًال
ن           ث، ویمك رات البح ة بمتغی سابقة المتعلق ات ال ن الدراس د م ى العدی احثین عل ع الب اطل

  :راسات إلى مجموعتان وذلك على النحو التاليتصنیف تلك الد
 :الدراسات المتعلقة بالحوكمة االلكترونیة )١

دد       )M. Sumathy, 2020 (ھدفت دراسة ات إلطار عمل وصفي متع إلى وضع نظری
ة      ة اإللكترونی م ممارسات الحوكم اد الستخدامھ لفھ ة       األبع شكل أفضل من وجھات نظر مختلف ب

واطنین لممارس صور الم م ت ةولفھ ة اإللكترونی ن  . ات الحوكم یًال م دًدا قل ة ع دت الدراس وج
وطني      ستویین ال ى الم ة عل ة اإللكترونی ول الحكوم ت ح ي أجری ة الت ة والمقارن الدراسات البحثی

دولي ة   .وال دفت دراس ا ھ ا      ) Haouam, 2020 (كم ة تكنولوجی ق حوكم ر تطبی ان أث ى بی إل
ل     ار عم ق إط اریر  COBITالمعلومات وف ودة التق ي ج ة،  عل ة  المالی لت الدراس ھ  وتوص ى أن  إل

ق إطار         ودة     COBITیوجد ارتباط بین حوكمة تكنولوجیا المعلومات وف ي ج ة عل اده األربع  بأبع
اریر     ودة التق صائص ج اد وخ ذه األبع ین ھ ھ ب ة طردی اك عالق ین أن ھن ث تب ة حی اریر المالی التق

 . المالیة
سس المفاھیمیة للحكومة  على توضیح األ(Ganesh N. et al., 2019) ركزت دراسة

  النوعي وتحدید االتجاھات العالمیة في تقنیات الحوكمة اإللكترونیةمنھجاإللكترونیة باستخدام ال
 إلى أن الحوكمة اإللكترونیة أوسع نطاقًا وترتبط بشكل  وتوصلت الدراسة.وتطبیقاتھا المبتكرة

مة، على العكس نطاق الحكومة أكبر بالتنظیم ومراقبة المعلومات من قبل المواطنین والحكو
اإللكترونیة نطاقھا ضیق وتقتصر علي التعامل مع تقدیم الخدمات والمعلومات عبر اإلنترنت، 

 من أفضل تطبیقات الحوكمة اإللكترونیة المبتكرة في مجاالت مشاركة ًا بعضیحدد البحثكما 
 وتتناول .یات، والتعلیمالمواطنین، وصنع السیاسات، وإدارة الكوارث، والصحة، وإدارة النفا

 الظروف المحیطة بإدخال الحوكمة اإللكترونیة في جورجیا، )R, Janashia , 2019 (دراسة
ومع ذلك عند التحول . حیث كان النظام الحالي في وضع جید إلصالح المجتمع والدولة نفسھا

شكل خصائص باإلضافة إلى أن ت. استخدام تقنیات المعلومات بطریقة محدودة الدیمقراطي تم
النظام المقترن بالقضایا الداخلیة والخارجیة تھدیدا خطیرا لنجاح الحوكمة اإللكترونیة في المقام 

أن تكنولوجیا  إلى  وتوصلت الدراسةاألول وعدم وجود أي خبرة سابقة في ھذا المجال،
   .المعلومات واالتصاالت في حد ذاتھا لیست محركات تدفع الدیمقراطیة إلى األمام

اًء      ) Fauzia Talpur, 2017 (ترح دراسةتق ات بن ة للجامع ة اإللكترونی ًا للحوكم نموذج
ل             و جع ستقلة ھ ة الم ذه الدراس سي من ھ على البحوث المقارنة في العصر الحدیث الغرض الرئی

ستوى القیاسي   ) الجامعات(مؤسسات التعلیم العالي     ى الم ك دون    . في بالدنا عل ق ذل ال یمكن تحقی
ستوى    استخدام األدوا  ى م ت الحدیثة لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت والحوكمة اإللكترونیة عل



 

 ٧٣١  
 

––  

 
 

ات ى .الجامع لت إل ًضا     وتوص ي أی ة وھ روریة للغای ات ض ي الجامع ة ف ة اإللكترونی أن الحوكم
ى      دة عل أثیرات المفی ابي للت ویر اإلیج ًضا للتط ن أی ادیمي ولك ز األك ط للتمی یس فق سبق ل رط م ش

 .المستوى الوطني
ا  ة  كم زت دراس و        )W, Son ,2015 ( رك ة وھ ة اإللكترونی مي للحوكم ى نظام رس عل

ا      ي كوری ة   .سیول اإللكترونیة التي أنشأتھا حكومة العاصمة سیول ف لت الدراس د   وتوص ى تولی  إل
المزید من البیانات التجریبیة حول استخدام المواطن لمختلف أبعاد سیول اإللكترونیة والمزید من     

أثیر    . یماتھم لھم االستطالع حول تقی   كما استخدم المواطن وسائل التواصل االجتماعي لممارسة الت
ة     SMG السیاسي في سیاسات ة الحوكم ي تنمی مزید من االھتمام لدور أصحاب السلطة الحالیة ف

ة    ) Al Athmay. at. el, 2015 ( ودراسة.اإللكترونیة ل الدیمغرافی ر العوام ھدفت إلى قیاس أث
كمحددات لتصور أصحاب المصلحة     )  العمر، التعلیم، الجنسیة، نوع العملالجنس،(المتمثلة في   

ا          ة    (نحو بعدین من أبعاد الحوكمة اإللكترونیة، وھم شاركة اإللكترونی ي والم اح اإللكترون ، )االنفت
ین المستقصي        وتوصلت الدراسة  ات ب شكل واضح الفروق  إلى أن المتغیرات الدیمغرافیة تشرح ب

شعر     منھم بخصوص الحوكمة ا    إللكترونیة باستثناء الجنسیة والجنس، عالوة على ذلك أن العینة ت
شاركة         ن الم ا ع ل رض ا أق ة، ولكنھ شفافیة اإللكترونی و ال د وھ د واح ع بع دل م اح المعت باالرتی

  . اإللكترونیة ویجب خلق ثقافة نحو الحوكمة اإللكترونیة
 :الدراسات المتعلقة بتمیز األداء الجامعي )٢

ا     )A. O, lowoyeO ,2020( استندت دراسة وب غرب نیجیری ي جن  على الجامعات ف
ات                  ي الجامع ة ف إلدارة الفعال ة ل الغ األھمی الي أمر ب یم الع ي التعل ة ف . إلى فرضیة أن جودة الخدم

ى       وكشفت الدراسة  ة عل ودة الخدم اد ج ذلك أبع  عن اختالفات كبیرة كانت في مستوى التمویل وك
سي  ع المؤس اس الوض ذه . أس ي ھ ا تلق ة    كم ودة الخدم ة ج ي عالق ضوء ف ن ال دا م ة مزی  الدراس

ى مصادر          ین عل ولین المحتمل سیاسات والمم عي ال والموارد، وتقدیم التوجیھ إلى اإلداریین وواض
ستھدفة      سات الم ي المؤس ة ف ودة الخدم سین ج ة لـتح ل البدیل ة  .التموی ن دراس رض م ا الغ   بینم

)2020 ,. et al.A, Medne (دة       تظھر االتجاھات الحدی ول جدی ث عن حل ثة أن الجامعات تبح
رتبط          ي ت ودة الت ام الج ویر نظ اھج تط ي من ر ف الل النظ ن خ ودة م سین الج اءة وتح ادة الكف لزی

صلحة     حاب الم ات وأص اطر والعملی امًال للمخ یًال ش شمل تحل تراتیجیة وت ى  .  باالس افة إل باإلض
وی   تخدام تط ق باس د تتحق ستدامة ق ة الم ت التنمی ا إذا كان ة م ل  دراس ب، مث ودة المناس ام الج ر نظ

ة سة األوروبی ودة    المؤس ي إدارة الج ز ف وذج التمی ة . )EFQM(لنم لت الدراس ى أن  وتوص إل
زم من      EFQMنموذج التمیز   ا یل د م ة لتحدی  قد یوفر إطار عمل إداري ولمحة شاملة عن الجامع

 . تحسینات وتعزیز تنفیذ أنشطة النھوض على طریق التطویر واالستدامة
ا المعلومات واالتصال      ) ٢٠٢٠، فریدة ( دراسة وھدفت ات تكنولوجی ي متطلب التعرف عل

غال الطرق           سة أش شریة بمؤس وارد الب ي أداء الم ز ف ي التمی ى  ، وأثر معوقاتھا عل لت إل  أن وتوص
ا      ن تطبیقھ د م ي تح ات الت ا والمعوق صال ومتطلباتھ ات واالت ا المعلوم تخدام تكنولوجی ة اس درج

كما یوجد أثر لبعدي العوامل التي تحد  ، التمیز في أداء العاملین متوسطفي حین مستوى  ، مرتفعة
ي األداء        ا المعلومات واالتصال عل ویر     ، من تفعیل استخدام تكنولوجی ي التط وتوصي بالعمل عل

ي             ز ف ق التمی ي تحقی رة ف ا الكبی ا ألھمیتھ ات االتصال وتكنولوجیاتھ ة تقنی دائم لمواكب والتحدیث ال
ي     )et al. S, Ajdarpasic., 2019( دراسة كما ركزت .األداء ر أداء الجامعات ف على قیاس أث

شاریع    دًا م ي وتحدی اد األوروب ى االتح صولھا عل ال ح ا واحتم رق أوروب وب ش  Horizonجن
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شاریع     .2020 ك الم ى تل . وبشكل أكثر تحدیًدا أن أداء الجامعة عامل مھم في النجاح للحصول عل
 الجامعات الحكومیة الرئیسیة في الجنوب الشرقي أوروبا والنظر    ولتحلیل ھذه الظاھرة تم مقارنة    

ا          م الحصول علیھ ي ت ة  . في أدائھا العام فیما یتعلق ببرامج االتحاد األوروبي الت لت الدراس  وتوص
شاریع        ك الم الي    . أن ھناك عالقة واضحة بین أداء الجامعة والحصول على تل إن األداء الع ذلك ف ل

  .إیجابًیا مع نسبة نجاح عالیة في الحصول على مشاریع لمعظم الجامعاتللجامعة یرتبط ارتباًطا 
  :الفجوة البحثیة

ة     سابقة ذات العالق ات ال الل الدراس ن خ ضح م ث یت ة حی وة البحثی د الفج ن تحدی یمك
ات             ة بالجامع ة اإللكترونی ق الحوكم ة تطبی ث بأھمی ال (بموضوع البح ى   )٢٠١٨، من ا عل ، وأثرھ

امعي   ز األداء الج ود ا(تمی ق    ).  ٢٠١٨، لعن اك دراسات تتعل سابقة أن ھن ات ال ضح من الدراس تت
ة          ة اإللكترونی ر الحوكم ي أث ز عل م ترك ا ل الي، إال أنھ ث الح ر بالبح ر مباش ر وغی شكل مباش ب

ذا         ) بأبعادھا الخمسة ( ة ھ وا لدراس احثین یتوجھ ل الب ا جع لتحقیق استدامة تمیز األداء الجامعي مم
رز      لما لھ من دور فع    ، الجانب ھ تب ال حیث یظھر أھمیتھ في تمیز أداء الجامعات، فھناك عدة أوج

  :االختالف بین الدراسة الحالیة والدراسات السابقة
    ة ان لدراس م الباحث دود عل ي ح سابقة ف ات ال نقص الدراس ة ل ة نتیج ة الحالی سعت الدراس

  .األثر بین الحوكمة اإللكترونیة مع استدامة تمیز األداء الجامعي
  ة   التعرف ع ة اإللكترونی اد الحوكم ى أبع ة،   (ل شاركة اإللكترونی تراتیجیة، الم ة االس الخط

ر   ) الشفافیة واإلفصاح اإللكترونیة، المتطلبات اإلداریة والتكنولوجیا، المساءلة   ا أث التي لھ
  ).استدامة تمیز األداء الجامعي(معنوي وأیضا عالقة ارتباط للمتغیر التابع وھو 

  احثین ت م الب دود عل ي ح ین    ف ع ب ي الجم سابقة ف ات ال ن الدراس ة ع ة الحالی ف الدراس ختل
ز   (والمتغیر التابع ) بخمسة أبعاد(المتغیر المستقل وھو الحوكمة اإللكترونیة       استدامة تمی

امعي  ات    ) األداء الج ث الدراس صریة، حی ات الم یم بالجامع اع التعل ى قط التطبیق عل ب
  . في نفس مجال التطبیقالسابقة لم تتناول المتغیرین معا بنفس األبعاد
  : الفوائد التي سیحققھا تطبیق الحوكمة االلكترونیة

سابق     ى الدراسات ال د االطالع عل و     بع ا ھ ة كم ة اإللكترونی د الحوكم ن تلخیص فوائ  یمك
  ):٢٠١٨، العنود( & (M. Sumathy, 2020)موضح كالتالي 

 توفر الحوكمة اإللكترونیة وصوًال سریًعا ومریًحا إلى الخدمات.   
 من خالل تقدیم الخدمات اإللكترونیة للمواطنین الربط بین الحكومة والمواطنین  
 وزیادة الشفافیة الحد من الفساد. 
 انخفاض الوقت والجھد، والتكلفة.  
 ،وتفعیل المشاركة االلكترونیة توفیر خدمات الكترونیة ذات أداء عالي. 
 تحدید المھام والصالحیات والمسؤولیات للعاملین . 
 ر المزید من أدوات وأسالیب تعلیمیة مبتكرةتوفی. 
 تبادل المعلومات الكترونیًا وتحسین عملیة اتخاذ وصنع القرار. 
 التأثیر طویل المدى على تحقیق أھداف الجامعات. 
 التحسین من نظام التعلیم وتطبیق معاییر التمیز في األداء الجامعي. 
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  : اإلطار النظري: ثانیا
  :الحوكمة اإللكترونیة

رت ةعتب س       الحوكم شركة ومجل ى إدارة ال ائمین عل ین الق ا ب ات فیم ن العالق ة م  مجموع
بینما ظھر  ).  منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة(اإلدارة وحملة األسھم وغیرھم من المساھمین        

رن ال   ة الق ي بدای ة ف ة اإللكترونی صطلح الحوكم ارة  ٢١م ن التج سخة م ون ن ا تك ا م  وغالب
ة   ى (اإللكترونی ة        ، )٢٠١٨، وإل ة والحوكم ة اإللكترونی ین الحكوم رة ب ة مباش اك عالق وھن

واطن            ل دور الم ي تفعی ة ف ة اإللكترونی اإللكترونیة حیث أن الحكومة اإللكترونیة ھي أداة الحوكم
  ). Monga, 2008(وبناء آلیات المحاسبة والشفافیة والنزاھة 

ر  ا تعتب ةكم ة اإللكترونی ع  الحوكم ل م ع یتعام وع واس ات   موض ن العالق ر م اق كبی نط
ات     ا المعلوم ق تكنولوجی تخدام وتطبی ق باس ا یتعل ة فیم ارج الحكوم ل وخ شبكات داخ وال

صاالت ات  . واالت ة وإدارة الحكوم ى ممارس ا عل ار التكنولوجی یم آث ف وتقی ى تعری ا تتخط كم
سا    ات والمؤس ع الھیئ امالت م ل التع ع ككل، مث ومیین والمجتم وظفین الحك ین الم ات ب ت والعالق

ا  ). et al .Jayanti S., 2011(الحكومیة والغیر حكومیة أو شركات القطاع العام أو الخاص  كم
ة        ) Monga, 2008(عرف   مل وأعم من الحكوم ا أش أن یمكن اعتبارھ ة ب ة اإللكترونی الحوكم

ساد          ن الف د م ة والح اءات اإلداری سین الكف ي تح ر عل در كبی ز بق ي ترك ث األول ة حی اإللكترونی
ي  اإلداري وأی ة ھ ة اإللكترونی ر الحوكم ات  ضا تعتب ا المعلوم تخدام تكنولوجی ھ الس یم وتوجی تقی

ق الخطط         ذا االستخدام لتحقی ة ورصد ھ دعم المنظم ا  .)et al. L. C, Wilkin., 2013(ل  كم
ـع            حوكمة الجامعات تعتبر   ي جمی ـي ف ـم الجامع ام بإصـالحات التعلی ي االھتم سیًا ف  عنصـرًا رئیـ

ـالم     و. أنحـاء العالم  ي الع ـي ف ھو مفھوم جـدید نسبیا طوره كالرك كإحدى طـرق التصنـیف األولـ
ا ورصـد              دافھا وأسلوب إدارة منظماتھ ق أھ الي بتحقی یم الع ة التعل ام الجـامعات وأنظم لمعرفة قـی

  ).٢٠١٢، احمد(انجازاتھا 
ات  ومما سبق یعرف الباحثین      ة للجامع ا  الحوكمة اإللكترونی ار الحقیق   بأنھ ور  المعی ي لتط

ا من خالل         نظام  استخدام  المجتمعات بصفة عامة والجامعات بصفة خاصة معلوماتیا وتكنولوجی
ة             ة استراتیجیة للحوكم ع خط ساد االداري من خالل وض روتین والف ى ال تقني متطور یقضي عل

شمل ال      افة ت ة باإلض تراتیجیة للجامع ة االس ع الخط ب م ة تتواك شفافیة  اإللكترونی ة وال مراقب
ش ز األداء       والم تدامة تمی ق اس ى تحقی ال عل ر فع ھ أث ا ل ة لم ساءلة والعدال ة والم اركة اإللكترونی

  .الجامعي
ة         صفة عام شیر (متطلبات تطبیق الحوكمة اإللكترونیة في المؤسسات ب ات  ) ٢٠٠٧، ب والجامع

  : بصفة خاصة
 تأھیـل كوادر بشـریة في اللغـة وتكنولوجیا المعلـومات لتشغیل الجامعـات . 
 ـیـر بنیة تحتیة قویة الستخدام تكنولوجـیا المعلومــات واالتصاالتتوف. 
 إنشاء شبكـة إنترنـت لربـط الجامعات والجھـات التعلیمیة المـنوط بھا  . 
                 ـل ة واإلشرافیة مث ات الرقابی شـرط تفرضـھ الجھ ا المعلومات ك االعتماد على تكنولوجی

 . التوقیع االلكتروني وطـرق التدریس الحدیثة
 ضع خطة مالیـة وتشغـیلیة وتمویلـیة لتكنولوجـیا المعلومـاتو. 
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 ة    االدراك س اإلدارة واإلدارة التنفیذی ى مجل ع عل ة تق ـمة اإللكترونی سـؤولیة الحوك أن م  ب
 .بالجامعة

 بین اسـتراتیجیة الجامعة واستراتیجیة الحوكمة اإللـكترونیةالمواءمة .  
 التحول ورفع مستوى األداء الجامعي الحافز القوي لألفراد إلنجاح عملیةتوفیر . 
 وفیر ریة  ت ن وس ـایة أم ة وحم ـھود الرقاب ـعزیز ج عة لت ة وواس ات متكامل دة بیان  قاع

 .  بالجامعاتالمعلومات
  : تطبیق الحوكمة اإللكترونیةمعاییر

ن            ـیر وم ـن المعای د م د العدی ـث یوج ة حی ة اإللكترونی اییر الحوكم ـص مع ن تلخی یمك
ـة من        لى معیـار محـدد الن  الصعب االتفـاق ع   ة الفعـلی ة اإللكترونی ق الحوكم ة تطبی تختلف طبیع

ـیق، ویمكن        حـالة البلد وطبیعـة المؤسسة التـي تطبـق فیھا ومدى جاھزیـة البنیة التحتیة من التطب
  :االشـارة إلى المعایـیر التـي اعتمدت علیھا الدراسـة الحالیة وھي

 ر           تحدید الر :  االستراتیجیة الخطة سة وتعتب داف االستراتیجیة للمؤس ة واألھ سالة والرؤی
ل     دى المتوسط أو الطوی )Ojo ,خطة لقیادتھا من وضعھا الحالي إلي المستقبلي على الم

)2006, .et al, .A. 
 شاركة ةالم ة   : اإللكترونی ائل اإللكترونی الل الرس ن خ ا م ات إلكترونی شر المعلوم ي ن  ھ

ائل اإللكتر   ن الوس ا م صیة وغیرھ عة     والن ات واس دة بیان ب قاع ر یتطل ذلك األم ة، ل ونی
ة         ة اإللكترونی ز الحوكم ة لتعزی ة والفعالی سرعة والموثوقی ز بال Rahman ,(النطاق تتمی

2011, .et al. M. M.( 
  ساءلة ة  : الم املین       متابع ع الع ى جمی وانین عل ة والق ات واألنظم ق التعلیم تطبی

)Corcoran, 2004 .( 
 صاح اإللكترو شفافیة واإلف يال دیم  :ن ة لتق اءة وفعالی ة ذات كف ب أنظم ع الوی ر مواق  تعتب

ات           ول للمعلوم سات الوص المعلومات والخدمات، ویمكن ألصحاب المصالح من المؤس
 . المتعلقة باحتیاجاتھم من خالل مواقع االنترنت المختلفة

 ات االمتطلب ة والتكنولوجی ي  :  االداری یة الت ل االساس ن العوام شري م صر الب ر العن یعتب
ار        ن االبتك ا م ا یمكنھ ع بم ى واق رؤى إل ار وال ق األفك ى تطبی سة عل درة المؤس دد ق تح
نھم من أداء                ة وتمكی ادات اإلداری ة القی ي تنمی والمنافسة، وتساھم تكنولوجیا المعلومات ف

اءة  الھم بكف ن    (Hanna,2007) .أعم امًال م ًا متك ة نظام ر اإلدارة اإللكترونی ا تعتب  كم
د من       المكونـات التقنیة وال   ستلزم العدی ا ی إن تطبیقھ معلوماتیة والتـشریعیة والبشریة، لذا ف
 ).٢٠٠٩نجم، (المقومات المتكاملة 

 :مراحل تطبیق الحوكمة اإللكترونیة في الجامعات
وانین          ى الق د عل ا تعتم ث أنھ ات حی ي الجامع ة ف ة اإللكترونی ة الحوكم رًا ألھمی نظ

سام      ة أق ى كاف ز عل اییر التمی شریعات ومع شاركة     والت ساءلة والم اس الم ى أس ة عل الجامع
ة   داف الجامع ق أھ دورة یحق ذي ب شفافیة، ال ة، وال ر(اإللكترونی ق )٢٠١٥ ،ناص ضمان تطبی ، ول

ة       ) ٢٠١٦ ،محمود(مبادئ الحوكمة فقد أوصت دراسة       ة اإللكترونی ق الحوكم ي تطبی باإلسراع ف
د مر      ن تحدی ات، ویمك اءات الجامع ع كف ي رف ال ف ن دور فع ا م ا لھ ة  لم ق الحوكم ل تطبی اح

  :اإللكترونیة في الجامعات كما یلي
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  .یوضح مراحل تطبیق الحوكمة االلكترونیة بالجامعات) ٢(شكل 

   رق   :مرحلة التعریف بالحوكمة اإللكترونیة الجامعیة ا تف  ھي البدایة وتعتبر أھم مرحلة ألنھ
ھ،    زام ب تم االلت لوب إداري ی ة وكأس ة كثقاف ة اإللكترونی ـن الحوكم ـا بی یح فوائدھ وتوض

 .وأبعادھا ووسائلھا
     ة   :بناء البنیة األساسیة للحوكمة االلكترونیة  تعتمد على بناء بنیة تحتیة للحوكمة اإللكترونی

ي،  (تتناسب مع تكنولوجیـا المعلومات واالتصاالت والمتغیرات التكنولوجیـة السریعة    العرین
٢٠١٧.(  

      اس  وضع خطة استراتیجیة للحوكمة اإللكترونیة وتح امج    :دید زمن للقی ع برن اج لوض  تحت
داف            ق األھ ا، لتحقی زام بھ ـام والصالحیـات وااللت ا المھ ة استراتیجیة محـدد بھ ي وخط زمن

  .المرجوة
  ة ة االلكترونی ذ الحوكم ة تنفی ة    :مرحل تعداد كاف ة واس دى رغب اس م دأ بقی ة تب ذه المرحل  ھ

  ).٢٠١٢ناصرالدین، (االطراف لتطبیق الحوكمة اإللكترونیة 
   ة     : مرحلة المتابعة والتطویر ة اإللكترونی ق الحوكم ذ وتطبی آخـر مرحلة ویتم التأكـد من تنفی

ة               ات اإلداری ذ العملی ة تنفی ي آلی دقیق ف من خالل المراقبة والمراجـع الداخلیة والخارجیـة والت
 ).٢٠١٧سلیالتي، (

  ):UN, 2018(اإللكترونیة  الحوكمة مقارنة مرجعیة بین تطبیقات
  مقارنة مرجعیة بین تطبیقات الحوكمة اإللكترونیة) 1(جدول 

  الوصف  تطبیق الحكومة االلكترونیة  الرقم
  مركز اتصاالت الرئیس في تركیا  ١

tr.gov.cimer.www://https  
تمكین المواطنین األتراك من تقدیم االلتماس والسعي 

إلكترونیًا أو من خالل للحصول على المعلومات 
  . القنوات الھاتفیة، والذھاب للمكاتب الفیدرالیة واإلقلیمیة

ي      ٢ ت ف دمات اإلنترن د لخ ن بع ول ع الوص
   gh.gov.gifec://http/غانا 

بنیة تحتیة مبتكرة لتكنولوجیا االتصاالت والمعلومات 
ي تمكن من االتصال مدعومة بالطاقة الشمسیة الت

  . بالمناطق األكثر بعدًا
صیرة    ٣ ائل الق م الرس ة دع خدم

Baby4Text  ي  ف
   org.baby4text.www://httpsأمریكا

 المعلومات لألمھات المتوقعین Text4Babyتنشر 
  . والجدد بشأن األم وعنایة الطفل



 

 ٧٣٦  
 

 

 
 

  الوصف  تطبیق الحكومة االلكترونیة  الرقم
وار    ٤ صاالت الك ة  إدارة ات ث والوقای

شقر   ي مدغ تجابة ف واالس
/mg.gov.mid.www://http   

تقوم المبادرة بالتنسیق الفعال بین البرامج المرتبطة 
تغطي التخطیط (باالستجابة للطوارئ واإلغاثة 

  ).واالستجابة والوقایة
اختبار منطقة بوتالیجا في شرق أوغندا، والتي تتكون تم   أجھزة اإلنذار المبكر بالفیضان في أوغندا  ٥

من حوض ما نافوا، وتركیبھا بنجاح مع مثل ھذه 
  .التدابیر الخاصة بإنذار الفیضان

ان      ٦ ي بوت ر ف ذار المبك د واإلن م الرص ، نظ
ان  ي الیاب ة ف ة اإللكترونی / المرون

bt.gov.hydromet ،
org.unescap.www/:/http   

تقدیم اإلنذارات ومعلومات التھدید بشأن الھیدرولوجیا 
واألرصاد الجویة والثلوج واإلنذارات المبكرة الجلیدیة 
في بوتان وبالمثل، فإن المبادرة في الیابان تغطي 

  .التدابیر المتخذة للتعامل مع كارثة تسونامي
ریالنكا وشیلي      ٧ : التأھب للكوارث  : حالتا س

شف رك ذار المبك شعرات لإلن :/  المست
ttp://www.shoa.cl/php/inicio.php  

یتم بث رسائل اإلنذار المبكر القائمة على حدوث 
الزالزل من خالل شبكة الھاتف المحمول وبالمثل، في 
حالة سریالنكا یساعد تطبیق تكنولوجیا المعلومات 
واالتصاالت المصمم خصیصًا في تنسیق أعمال 

  .لكوارثاإلغاثة أثناء ا
ر        ٨ ي قط م  : التأھب واالستجابة للكوارث ف ت

تمكین وسائل التواصل االجتماعي بواسطة 
طناعي  ذكاء االص ال

org.qcri.aidr://http/  

جمع وتحلیل وإعداد التقاریر والتغریدات والمعلومات 
تواصل الكوارث من قنوات ال/المتعلقة باألزمات البشریة

  .االجتماعي

سنكي      ٩ ة ھل ات منطق ادل معلوم )HRI (تب
en/fi.hri.www://http/  

تدمج خدمة الویب وتوفر بیانات وصول سریعة 
  ومفتوحة بین بعض الدول

ي     : كوریا الجنوبیة   ١٠ ات ف تحسین إدارة النفای
سالل   تخدام ال یول باس س

  kr.go.seoul.gov://httpالذكیة

قامت بلدیة سیول بتركیب خمسة وثمانین سلة مھمالت 
مدمجة تعمل بالطاقة الشمسیة یمكنھا توصیل المعلومات 

  .حول تعبئة النفایات وإدارتھا بشكل فعال

  un,2018: المصدر
  ):linnar viik at el., 2019(الوضع الحالي للحوكمة اإللكترونیة في افریقیا 

م              تعتبر   دول ل رة، فمعظم ال ة كبی ات اإلقلیمی ت االختالف و كان ى ل ة، حت افریقیا قارة متنوع
ة ا الرقمی ة للتكنولوجی ات الكامل ستخدم االمكانی تخدام ، ت ي االس ة ف ون متقدم د تك ري ق ، ودول أخ

ة         اطق الحضریة والریفی ك     حیث توجد اختالفات كبیرة بین البلدان من حیث المن ل تل ي مث ث ف  حی
ت من                    تمكن األشخاص من االتصال باإلنترن سیة ی ا مراكز حضریة رئی المناطق التي یظھر بھ

شغیل   د الت بكات قی الل ش دمات    3G & 4Gخ ي الخ ویر ف ي التط سعي ف ادة ال ى زی افة إل  باإلض
دول افریق         ي ال ة ف ة اإللكترونی ا  العامة والخاصة كل ذلك یحتاج إلى شرح للوضع الحالي للحوكم ی

ات  كعنصر أساسي               د البیان شغیل قواع ة ت ي امكانی دًا ف ة ج ر متقدم ا تعتب فعلي سبیل المثال نامیبی
ة   ة               ، للحوكمة االلكترونی ل الھیئ ة من قب ة اإللكترونی ق الھوی ي تطبی ة ف ر متقدم ا تعتب ا نیجیری بینم

ة     سكان         ، الوطنیة ال دارة الھوی ى ال ت إل ول االنترن ي وص دا ف ي حین تطمح كروان ي   وی، ف وجد ف
ة    ویر        ، موركو عدد كبیر من الخدمات اإللكترونیة العام ى تط ا إل ي طریقھ ا ف دان افریقی ر بل وتعتب

ذھا  ة تنفی د كیفی ع تحدی ة م ة اإللكترونی ر  . الحوكم ة األكث دان االفریقی ح البل الي یوض دول الت والج
ك البل            ب تل ق   تطبیقا للحوكمة اإللكترونیة والھویة الرقمیة كما یوضح مؤشرات ترتی ي تطبی دان ف

  .  الحوكمة االلكترونیة



 

 ٧٣٧  
 

––  

 
 

  یوضح موقف الدول االفریقیة من الحوكمة اإللكترونیة والھویة الرقمیة) ٢(جدول 
  الھویة الرقمیة  التعلیقات على الحوكمة االلكترونیة المؤشر  الدولة

Seychelles  838  
G1  

 .لم یتم العثور على مبادرات موثقة
 

ة    ة اإللكترونی ستخدم الھوی ة  الوطت نی
ى       في المعامالت البعیدة والوصول إل

  .بوابة الخدمات االلكترونیة
Mauritius  567  

G1 
تسعي إلى تكوین شعب متعلم من خالل     
حت     ث أوض ات حی ا المعلوم تكنولوجی
الحكومة بأن تحدید الحوكمة اإللكترونیة 
ا      ن خاللھ ن م سیة یمك ادرة رئی ي مب ھ
ة      تغییر خارطة الطریق لتتفاعل الحكوم

ع الم   ات  م ة العالق د طبیع واطنین وتحدی
وزارات  ین االدارات وال سعي  . ب وت

واطنین    دمات للم دیم خ ى تق ة إل الحكوم
والشركات على مدار الساعة طوال ایام 

  .األسبوع
سیة     -  كما تسعي إلى تعزیز القدرة التناف

ات    ا المعلوم اع تكنولوجی ي قط ف
ا    ي تكنولوجی صاالت لتتماش واالت

استراتیجیة  المعلومات واالتصاالت مع    
ة ة الذكی دى . الحكوم نفھا المنت ص

ي   ام الماض ي الع المي ف صاد الع االقت
الیف      صوص تك ضل دول بخ ث أف كثال

تضمن استراتیجیة   . االتصال باإلنترنت 
ة ل    ا   Mauritiusالحوكمة اإللكترونی م

  :یلي
 open government data(مبادرات 

اء  )  شركات ببن واطن وال ین الم لتمك
ا  . طویر التطبیقات وتحلیل البیانات لت   كم

ة      ات مفتوح ناعة البرمجی شمل ص ست
 .. المصدر

ة   ة اإللكترونی ة الھوی د بطاق تعتم
ة     ة ذكی ریحة بطاق ي ش ة عل الوطنی
سكان لتكون        مرتبطة بقاعدة بیانات ال

، مصدر للمعرفة ووثیقة اثبات للھویة    
دمات    سماح لخ ا ال ن خاللھ ن م ویمك

  .الكترونیة آمنة ومعامالت موثوق بھا
 أعلنت االدارة العامة ٢٠١٥عام وفي 

RGD لتنفیذ المرحلة الثانیة لمشروع 
MERP      ة لتقدیم الخدمات اإللكترونی

ي    دفع االلكترون ة ال سھیل عملی ، وت
والبحث االلكتروني من خالل الوثائق 

  .  المسجلة

South 
Africa  

537  
G1  

ات    ا الھیئ وب أفریقی ة جن شأت حكوم أن
شاری    ذ الم سیق تنفی ة لتن ع القانونی

ة ا   . الحكومی ة تكنولوجی ا  وكال ن بینھ م
ات  یتا(المعلوم سؤولي  ) س س م ومجل

ة   ات الحكومی ة المعلوم س (تقنی مجل
و ا   ). جیت یانة تكنولوجی ذ وص تنفی

  . المعلومات في القطاع العام
س    ون مجل سؤولي  GITOویتك ن م  م

صعید   ى ال ات عل ا المعلوم تكنولوجی
ن    سؤول ع و الم ي وھ وطني واإلقلیم ال

د وتن  ا  توحی ادرات تكنولوجی سیق مب
ة    ة والحكوم ي الحكوم ات ف المعلوم
ي       ة التوصیل ف د خدم ة، تعتم اإللكترونی

امج       ا برن وب افریقی أقامت حكومة جن
تجریبي لتطبیق بطاقة الھویة الوطنیة      

. الذكیة في المعامالت مع بنوك الدولة
ة    ة الذكی شر الھوی دة ن ون م د تك وق

  . سنوات٧خالل 
ر  ٢٠١٦بعض أھداف عام    طبق وزی
شروع   ة م ون س  ٥،٨الداخلی جل  ملی

سنھ       سیتم  . والدة لیكون مرقمین في ال
ة   طة الھوی سجالت بواس ة ال فھرس

  .الرقمیة لسھولة االسترجاع 
سجالت    ي ال تطالع عل ن االس ویمك
ل    ن قب ا م ول إلیھ ة والوص اإللكترونی

 . أكثر من شخص في وقت واحد



 

 ٧٣٨  
 

 

 
 

  الھویة الرقمیة  التعلیقات على الحوكمة االلكترونیة المؤشر  الدولة
حكومة إلى  (G2Gجنوب إفریقیا ،على 

ة ال   (G2BC،)حكوم ى أعم ة إل حكوم
واطن  ى  (G2Cو ) وم ة إل ن حكوم م
واطن  سھیل   ). م تم ت ورة ی ة مط خدم

ة      اء الحوكم الل بن ن خ سلیم م الت
  .اإللكترونیة
ادرات واي ،    : المب ب جیت شروع كی م

ات    ة المعلوم ادرة تقنی ) CITI(مب
ومراكز االتصاالت في المناطق الریفیة 

ا،    وب إفریقی ي جن  School Netف
بكة   ة ش شروع منظم ا م وب إفریقی جن

ل ام إدارة e-Natisو  ، العق   نظ
امج        المركبات والنقل عبر اإلنترنت برن
العدالة لتحسین العملیات القضائیة ونظام 

)NAAIRS (  ى ول إل سھیل الوص لت
 .الجمھور بواسطة السجالت المأرشفة

Morocco  371  
G1  

ة     الھدف  -الحكومة اإللكترونیة المغربی
ة الرئیسي ھو استخدام مشاری      ع الحوكم

االت   ة والوك ة المحلی دیث الحكوم لتح
واطنین      دم خدمات للم ي تق ة الت الحكومی

  .والشركات
ا   ل تكنولوجی ى تفعی ذا إل ؤدي ھ  ی
ادة        المعلومات واالتصاالت من أجل إع
ر    ا أكث ات، وجعلھ ق العملی وین عم تك
و   ل نح زة بالكام اءة ، ومجھ ة وكف فاعلی

شركات  واطنین وال ة الم د  ، خدم ویوج
 . خدمة إلكترونیة٨٠ أكثر من حالیا

ة   ي ھوی ة ھ ة الوطنی ة الھوی بطاق
تعتبر وثیقة رسمیة . مواطني المغرب

  . تسمح ألي مواطن إلثبات ھویتھ
ة       كل بطاق بطاقة الھویة الوطني لھا ش
ة      و متری ھ البی م أن د زع ان وق ائتم
واطنین،   والدة للم ھادة ال وفر ش وی
د   ستخرج المول ة، وم ھادة اإلقام وش

  .والجنسیة
 
 

Tunisia  363  
G1  

ات     ا المعلوم تخدام تكنولوجی یم اس لتعم
ة         دأت الحكوم واالتصاالت، في تونس ب
شركات     شجع ال سیتین ل ادرتین رئی مب
ا    تخدام تكنولوجی ى اس سیة عل التون
ادة  صاالت وزی ات واالت المعلوم
ز     صین ومراك ق متخص اجیتھم وخل إنت
ز        ا لتعزی ات التكنولوجی البحوث ومجمع

ین ال  شاركة ب ة  الم سات التعلیمی مؤس
اص   راءات     . والقطاع الخ ذه االج أدت ھ

اق   ع النط تخدام واس اح اس ى نج إل
صاالت    ات واالت ا المعلوم لتكنولوجی
ة     سین اإلنتاجی ألداء، وتح ویر ل كتط
ة      دة قابل لع جدی ور س ة وظھ الوطنی
ة    ضافة عالی ة م صدیر ذات قیم للت

ة( ات الرقمی ام ). المنتج ي ع  ، ٢٠٠٠ف
ش   سیة أن ة التون ة  الحكوم أت الوكال

  أطلق المسؤولون التونسیون ملف
بطاقة الھویة اإللكترونیة وانتقلت إلى    
جوازات السفر البیو متریة بنھایة عام 

٢٠١٦. 
 



 

 ٧٣٩  
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  الھویة الرقمیة  التعلیقات على الحوكمة االلكترونیة المؤشر  الدولة
وتر    ) NACC(الوطنیة لشھادات الكمبی

انوني     ار الق ع اإلط ن وض سؤولة ع الم
سیة    ة التون . الذي سیحكم األنشطة الرقمی

سریع        ذ ال كان ھذا الكیان مفیدة في التنفی
ام    ي ع دفع   ٢٠٠١ف ع  وال  للتوقی

سي  دینار التون شاء ال ي وإن اإللكترون
ي    ة    . الرقم ة اإللكترونی ذ الحوكم ولتنفی

ي ت  ا   ف وتین ھم ي خط د عل : ونس تعتم
تحدید استراتیجیة ، إنشاء ھیكل للحوكمة  

 .٢٠٠٩طویلة المدي 
Cape 
Verde  

361  
G1  

ة      بدأت أولى خطواتھا في مجال الحوكم
ة  ام   ب اإللكترونی ول ع ا   . ١٩٩٨حل ي م ف
  . عاما٢٠یقرب من 

شبكة   داف ك ن األھ د م از العدی م االنج ت
مصنع ، اتصاالت خاصة ومركز بیانات

ات  ویر البرمجی ن  ،  لتط ر م  ٧٠أكث
  .اإللكترونیةتطبیق للحوكمة 

ة     ة الوطنی ة الھوی ذت بطاق نف
ام    ي ع ة ف ج  ٢٠١٤اإللكترونی  ،ودم

ات    ي للقیاس زین اإللكترون التخ
ة ة ،الحیوی ات تقنی ورة ، معلوم ص

ع     ابع ، التوقی صمات األص ة، ب رقمی
 .الرقمي

 
Botswana  359  

G1  
ة    تراتیجیة للحكوم ة االس ھ الخط تواج

  اإللكترونیة الكثیر من
ى           ر إل ث تفتق ة، حی ة التحتی تحدیات البنی
ة       ة األمامی ن الواجھ ة م مجموعة متنوع
ي      ة الت ة اإللكترونی ات الحوكم لتطبیق

 وصول إلیھا  تمكن  المواطنون ال

ي  سوانا ف ة بوت ار٢٠١٧حكوم  اختی
ا     وب أفریقی و لجن اول مورف المق
صة    ة من اییس الحیوی ویر المق لتط
لجمیع متطلبات التعرف على الدوائر     

حالیا في المرحلة   . الحكومیة المختلفة 
 الرابعة من المشروع األصلي

Egypt  
  

338  
G1  

ا    صاالت وتكنولوجی سعي وزارة االت ت
 إلى تطبیق استراتیجیة المعلومات جاھدا

صاالت    ات واالت ا المعلوم تكنولوجی
صر  ٢٠٣٠ ي م صاد  ،  ف ق االقت وتحقی

تخدام أدوات   الل اس ن خ ي م الرقم
صاالت    ات واالت ا المعلوم تكنولوجی
ة     ة والعدال ار والحری وفیر االزدھ لت

  االجتماعیة للجمیع
ائم     ع ق ف مجتم ویر مل ى تط دف إل وتھ

معتمد علي المعرفة واالقتصاد الرقمي ال
. علي الوصول العادل ومنخفض  التكلفة

دع      ع مب وین مجتم ة لتك وتخطط الحكوم
داف   ق االھ ة لتحقی ر ذات معرف ومبتك

ي    ، الوطنیة ویبدوا التحول التكنولوجي ف
وتوفیر التدریب  ، مختلف مراحل التعلیم  

ج        لرفع كفاءة المعلمین واإلداریین، ودم
ع،    ي المجتم ة ف خاص ذوي اإلعاق األش

ول التك الي  وص ة ع ا الحدیث نولوجی
 .السرعة إلى المدارس

دة   ادرة الوحی ول  المب م الوص ي ت  الت
ام   ا ع و  ٢٠١٤إلیھ زعیم مورف  لل

بتوقیع عقد مع المنظمة العربیة إلنتاج 
ة    ة اإللكترونی ة الوطنی ات الھوی بطاق

  .بمصر
ام    ي ع ذلك ف ا ل ن  ٢٠١٤وفق ان م  ك

ة   ة الھوی ون بطاق ط أن تك المخط
ون م   صممة لتك صریة م ر الم ن أكث

باإلضافة إلى ، المواقع أمانا في العالم 
أنھا تضمن شریحة ذكیة تتیح خدمات  
ب أن      ا یج ا أنھ ة كم ة رقمی الكترونی
ان          زات األم ي االستخدام می تضمن ف

 . والحمایة
 



 

 ٧٤٠  
 

 

 
 

  الھویة الرقمیة  التعلیقات على الحوكمة االلكترونیة المؤشر  الدولة
Ghana  

  
336  
G1  

ة     ي للحكوم شغیل البین ار الت إط
ا  ي غان ة ف ارة ) E-GIF(اإللكترونی عب

سیاسات والم  ن ال ة م اییر عن مجموع ع
ي    ي تغط ة الت ادئ التوجیھی ة والمب الفنی
ي    شغیل البین ة الت ق إمكانی رق تحقی ط
وارد   ام وم اع الع ات القط لبیان
ات   ا المعلوم ات، تكنولوجی المعلوم
ال   ات األعم صاالت، وعملی واالت

 .اإللكترونیة

ة    ة اإللكترونی ات الھوی ین بطاق تمك
ة ة الغانی ى  ، الوطنی راد عل د األف تحدی

ى      أساس المعلومات  ة ، عل  البیو متری
تحمل . وجھ التحدید بصمات األصابع 

 . البطاقة أیًضا توقیع حامل البطاقة
 

Kenya  
  

ة          301 ق للحوكم ة لتطبی ة ناجح كینیا ھي حال
ي    ا ف م التخطیط لھ ث ت ة، حی اإللكترونی

ى  ، ٢٠١٥ & ٢٠١٣ ل إل أدت بالفع
ة    ة اإللكترونی دة للحكوم صات جدی من

ذه ي: ھ ع الكترون صة ، موق من
واطن  اإل ة للم ة   ، لكترونی ات مفتوح بیان

داد   ات التع ى بیان وي عل صة تحت من
ة     الت التجاری ة المح اریر حكومی وتق
ا      ى تكنولوجی اجون إل ؤالء یحت ھ

 المعلومات الفردیة 

ة  ة اإللكترونی ي  ، الھوی ر أساس أم
  .لألنشطة المدنیة

ي   ام  ف  Master خططت  ،٢٠١٥ع
Card     ع ة م ة الذكی  إلى تطویر البطاق

وك ال دفع   البن تخدامھا ل یتم اس ي س ت
 الخدمات الحكومیة 

 

Namibia  292  
G1  

ة    ع د صة الحكوم شروع من م م
حاب     ن ألص ي یمك ة الت اإللكترونی
ویر   ل تط ن أج اونوا م صلحة أن یتع الم
ر     خطة العمل لتقدیم خدمات حكومیة عب
ام         ساعة طوال أی دار ال اإلنترنت على م

الل    ن خ بوع م دة "األس ة واح " محط
ن ال  تفادة م شركات  لالس واطنین وال م

واء   د س ة ح سات الحكومی . والمؤس
 .٢٠١٨اإلنجاز المتوقع 

زات           ى می ة عل تحتوي  الھویة الوطنی
ون    أخرى  رقم التعریف الشخصي، ل

ة  ات الحیوی ین، القیاس صمات (الع ب
ابع م ) األص صي رق ف الشخ ، التعری

ة    ل البطاق اریخ حام ى ت وي عل یحت
الخلف     ا ب یالد مكتوًب اریخ الم ت

)YYYY-MM-DD( ي ا ھ ، نامیبی
ي     دان ف ن البل ل م دد قلی ین ع ن ب م

  .إفریقیا تقوم برقمنة سجل السكان
Rwanda  216  

G1  
ن        ن لالستفادة م مشروع رواندا أون الی

  . جمیع الخدمات الحكومیة عبر اإلنترنت
ة      ول نھای ت بحل ر اإلنترن دمات عب الخ

ام  ار    ٢٠١٧ع وائم االنتظ ب ق ، تجن
ة با  البي الخدم ن ط ة م تخدام الطویل س

صاالت   ات واالت ا المعلوم . تكنولوجی
ة   ٤Gإنترنت   ٪ من  ٩٥ ستغطي التغطی

 ٢٠١٧البالد بحلول عام 

و   دا ھ ي روان ة ف ة الوطنی ام الھوی نظ
ي        ي األداء ف دًما ف ر تق واحد من األكث

 ٢٠١٧وفقا للبنك الدولي، في . أفریقیا
ن  ر م ق  ٩٥أكث ة تحقی م تغطی ٪ ت

ؤھلین  سكان الم ة   . ال ة الوطنی الھوی
ز   ل ع رم ة م ة آمن ي بطاق دا ھ روان

ر       ى الظھ اد عل ائي األبع ریطي ثن ش
دا   ط روان ریحة تخط دون ش ن ب ولك
ددة      ة متع ة ذكی ال بطاق ا إلدخ قریب
ن   ي تمك زات الت راض ، المی األغ

 .التحقق لبیومتري والمیزات المقروءة

  )Linnar Viik, et al, 2019: (المصدر
  



 

 ٧٤١  
 

––  

 
 

  :سب جاھزیتھا للحوكمة االلكترونیةمجموعات مؤشرات بترتیب الدول االفریقیة ح
292- 840 points Group 1 
207 -292points Group 2 -Tier 1 
142- 207 points Group 2 -Tier 2 
97-142 points Group 2 -Tier 3 

97 Group 3 

   یوضح مؤشرات ترتیب الدول االفریقیة لمدي جاھزیتھا للحوكمة اإللكترونیة)٣(جدول 
 المؤشر عةالمجمو  الدولة

Seychelles    G1  838 
Mauritius   G1  567  

South Africa   G1  537  
Morocco   G1  371  
Tunisia   G1  363  

Cape Verde   G1  361  
Botswana   G1  359  

Egypt   G1  338  
Ghana   G1  336  
Kenya   G1  301  

Namibia   G1  292  
Rwanda   G1  216  
Algeria   G2-T1  304  

Zimbabwe   G2-T1  267  
Nigeria   G2-T1  265  
Lesotho   G2-T1  240  
Tanzania   G2-T1  228  

Swaziland   G2-T1  212  
Uganda   G2-T1  222  
Benin   G2-T1  209  

Cote d´Ivoire   G2-T2  289 
Gabon   G2-T2  332  
Senegal   G2-T2  281  
Zambia  G2-T2  240  

Mozambique   G2-T2  164  



 

 ٧٤٢  
 

 

 
 

 المؤشر عةالمجمو  الدولة
Sao Tome and Principe   G2-T2  101  

Burkina Faso   G2-T2  154  
Madagascar  G2-T2  164  

 Angola  G2-T2  144  
 Togo  G2-T2  162  
Mali   G2-T3  264 

Sudan   G2-T3 183 
Libya  G2-T3 218 

Liberia   G2-T3 163 
Cameroon   G2-T3 237 

Gambia   G2-T3 251 
Ethiopia   G2-T3 138 
Comoros   G2-T3 81 

Congo   G3 170 
Malawi   G3 155 
Guinea   G3 178 

Mauretania   G3 156 
Democratic Republic of Conge  G3 134 

Sierra Leone  G3 127 
Guinea Bissau  G3 124 

 Chad  G3 114 
Burundi   G3 110 

Equatorial Guinea  G3 94 
Niger   G3 94 

Djibouti   G3 78 
South Sudan  G3 74 

Somalia   G3 55 
Central African Republic  G3 31 

Eritrea  G3 14 

  )Linnar Viik et al, 2019: (المصدر 
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  :حوكمة اإللكترونیةالقنیات السریعة في مجال أھم الت
  بالجامعاتمجال الحوكمة اإللكترونیة  تقنیات أسرع في) ٤(جدول 

  التطبیق/الوصف  التقنیة  الرقم 
بیانات، تطبیقات وتحلیالت   ١

  .ذكیة
لمواطنین في یتضمن تطبیقات مؤتمتة تربط بین المؤسسات العامة وا

مجاالت مثل حجز التذاكر والتوثیق والتي یتم تمكینھا أیضًا بواسطة 
  .تسھیالت الدفع الرقمیة والتحلیالت وممیزات إنشاء التقاریر

الذكاء االصطناعي وأتمتھ   ٢
  .العملیة الروبوتیة

تطبیق ومحاكاة قدرة معالجة الدماغ البشري على التعلم اآللي، وصنع 
  .كالتالقرار وحل المش

التكامل المادي السیبراني   ٣
والحوسبة المتطورة 

  .الذكیة" األشیاء"و

فھي تحول دمج تقنیات ) IOT(یجري تطویرھا من إنترنت األشیاء 
الذكاء االصطناعي والحوسبة المتطورة والبیانات المستندة إلى 

  .المستشعر من أجل المراقبة والتحلیل الفعال

) AR(الواقع المعزز   ٤
  )VR(ع االفتراضي والواق

  .تمكن من تصور السیناریوھات وتحسین دقة صنع القرار

األداء العالي والحوسبة   ٥
  .الكمومیة

فھم التعقیدات والكشف عن الشذوذ في البیانات التي تم جمعھا في 
مجاالت القطاع العام مثل الطب والتنبؤات االقتصادیة وتدفقات 

تمكن الحوسبة . رائبحركة المرور واألرصاد الجویة وجمع الض
الكمومیة من حساب نتائج مختلفة في وقت واحد وتزید من قوة 

  .الحوسبة
تقنیات البلوكشین ودفتر   ٦

  .األستاذ الموزع
 .تحسن من طرق تخزین المعلومات بشكل موزع

 )UN,2018 :المصدر(
  :استدامة تمیز األداء الجامعي: ثالثا

ـ  ل األساس ستھلك والعمی ب الم ر الطال ب أن   یعتب ة یج ك الجامعی ي تل ذلك عل ة ل ي الجامع
ة     ة المقدم ة التعلیمی ول الخدم اه ح ق رض سعي لتحقی ب وت ي الطال زا عل یم مرتك ل التعل تجع

)Qureshi et.al., 2010 (ز األداء  . وھذه ما تقوم علیة العدید من الجامعات االجنبیة ویعتبر تمی
اال     ة المج ي كاف سین األداء ف ي تح درة عل و الق امعي ھ شمل إدارة   الج ي ت ة والت ي الجامع ت ف

ات           ق توقع ات لتحقی ستوي المخرج سین م راد، تح شاركة األف داع، وم ز، االب ب، التحفی المواھ
ین       )al. et.M. F, Qawasmeh ,2016(اصحاب المصالح    ق ب ھ التوفی ة بأن ا یمكن تعریف ، كم

ة االورو  .مدى فاعلیة تحقیق األھداف وكیفیة استغالل الموارد  ت المنظم ز     وعرف ودة التمی ة للج بی
ك         بأنھ تمـیز في األداء وخدمة العمـالء وتحقیق المنـافع ألصحاب المصالـح وغیرھـم ویتحـقق ذل

ات         شریة وإدارة العملی وارد الب سیاسات والم ولكي  . بالقیـادة التي تقوم بتوجـیھ االستراتیجیات وال
ة          نعكس     تحقق الجامعة االستدامة ال یكفي أن تقدم مقرر فقط في التنمی ب ان ت ستدامة ولكن یج الم

  . االسـتدامة على العدید من المجاالت األساسیة ومنھا المنھج والبحث والمجتمع
دة     ـلكة المتح ودة بالمم مان الج ة ض ًا لھیئ تدامة طبق ل االس ن أج یم م ف التعل ویمكن تعری

)Agency for Higher Education, 2014(      ة د ودعم الطالب بالمعرف ـة تزوی ھ عملی  ، بأن
ـة         صادیة واالجتماعی صالح االقت ي الم ة تحم ل بطریق سـوق العم ة ل ارات المطلوب م والمھ والفھ
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ستقبلیة    ال الم ھ   . والبیئیة لكل من األجیـال الحالیة واألجی ا عرفت یم    UNESCOكم ة تعل ھ عملی  بأن
دیم         ، قائمة علي معاییر ومبادئ االستدامة   ي ضرورة تق د عل یم وتؤك ستویات التعل رتبط بكل م وت

ـة  تكون ولكي . )Disterheftet, 2013(وتحقیق التنمیة البشریة المستدامة، علیم متمیزت  الجامع
ذلك  باإلضافة لالستدامة، رسالة وتستخـرج منھا لالستدامـة رؤیة لدیھا یكون أن یجب مستدامة  ل

داف  سیاسات على وتصدق بالجامعة لتؤسس لالستدامة لجنة ھناك یكون أن یجب  االستدامة  وأھ
شاركة  األخرى  الجامعات  مع اتصال شبكات ھناك أن یكون یجب كما رسالتھا، مع متوافقةال  للم

ي  ـة  طرق  ف راً   االستدام ة، وأخی ة  االستدامة  استراتیجیات  المختلف ب  للجامع دمج  أن یج ي  ت  ف
  (Bajrachary, 2015). والتوعیة والمشاركة  والبحث التدریس

  :وھى) Vagnoniand, 2015( الجامعات في خطوات عملیة االستدامة

  
  یوضح خطوات عملیة االستدامة في الجامعات) 3(شكل 

   ) Vagnoniand, 2015( المصدر من إعداد الباحثین باالعتماد على
  یط ب  :التخط رتبط  أن یج ة  التخطـیط  ی ـالة  بالرؤی وین   واالستراتیجیة  والرس والتك

داف   التنظیمي ـق أھ ـة،  لتحقی ا  االستدام ب  كم ون  أن یج اك  یك سیق  ھن ین  تن ات   ب التطبیق
  .لالسـتدامة المختلفة

 ي   استدامـة برامج تقدیم أي والتطبیق، والبحث التعلیـم إلى ذلك یشیر :الفعل داع ف  واالب
  .البیئي األثر لتقلیل والتكنولوجیا والعملیـات المنتجات

  یم ب  :التقی ذه  تتطل داد  الخطـوة  ھ اس  المؤشـرات  من  عدد  إع ـي   األداء لقی البیئ
 .للجامعـة واالقتصـادي مـاعيواالجت

 یس  :التحسین ق  مجـرد  ل ة  تطبی سیـن  عملی ـط،   ألداء تح ة فق شمل  ولكن  الجامع داد   ی إع
اریر  ى  لإلشـارة  التق ة  انجـاز  إل ي  الجامع ات  واجـراء  االستدامة،  ف ات   عملی المقارن

 .المرجعیة
 :) ٢٠١٨،فاطمة(معاییر التمیز األكادیمي في الجامعات 

 تقاللیة یم  االس: االس ة بتنظ ـوم الجامع ث تق ي حی الي والفن ـي واإلداري والم تقالل العلم
ـة         یم ھیئ ول الطالب وتقی ا وقب شؤنـھا الداخلیة مع تحقیق استقاللیتھا في اختیـار مناھجھ

 .التدریس
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  ة           : الحریة األكادیمیة شــة القضایا بحری ث العلمي ومناق ـم والبح ي التعلی تعني الحریة ف
 .  نقد البنـاء وابداء رأي أعضاء ھیـئة التدریسباإلضافة إلى ضمـان ال

   وار      : تكوین مجتمع التعلیم و أس اعادة النظر لمفھوم التعلیم لتخطـي المفھوم الضیق وھ
 .الجامعة

 ة من          : االنتاجیة ـیع عناصر الجامع ى جم ث تركز عل من أھم معایـیر تمیز الجامعة حی
ي االنتاج     ـس      ھیئة تدریس وطلبة واتباع طرق التطـویر ف ـة من خـالل ساعات التدری ـی

 .والمنھـج وارتباطھ بمتطلبات سوق العمـل
    ـیة       : التعددیة في مصادر المعرفة ـیة المعـرف سھا والبن ـر نف أي قدرة الجامعة على تطوی

ي          ـار ف الل االستثم ن خ ة م ة للمعرف صـادر مختلف الل م ن خ ث م ى البح درة عل والق
 .التكنولوجیا

  سام          تطبیق ثقا: الجودة التربیة ستمر لكل أق التطویر الم یم ب ي اسلوب التعل ة الجـودة ف ف
 .الجامعة

 التركیز على المستقبل من خالل األھداف والرؤیة واالستراتیجیة: المستقبلیة . 
  دریس الیب الت ي أس ة ف ف   : االبتكاری اة مختل دریس ومراع رق الت ي ط ار ف و االبتك وھ

 .قدرات الطالب العقلیة
    ي االتجـاھات      :رفةانتـاج وتوظیف وإدارة المع  استیعاب التغیرات العالمیة للتعرف عل

صاالت        ات واالت ا المعلوم طناعي وتكنولوجی ذكاء االص ل ال ـثة مث وم   . الحدی ث تق حی
 .الجامعة بتوظـیف تلك المعارف واعادة انتاجھا

   رات            :دیموقراطیة اإلدارة والجامعة ع التغی ستطیع التكیف م ز ی د متمی ود قائ ي وج  تعن
 . ریعة ویمتلك الرؤیة في االدارة المستقبلـیةالبیئیة الس

          صیة اء الشخ ة من     :المعالجة التربویة للتوترات الثنائیة في بن ط الجامع  المقصود رب
ـول   ق حل شاكل وخل ـة الم ار لمعالج ل االبتك ستقبل وتفعی ر والم ي بالحاض الل الماض خ

 .تربویة لحلھا
   ة ادة الھیكل ذاتي وإع ویم ال ر والتق ة للتغیی ذاتي  :القابلی ویم ال ة للتق ـة الدوری  المراجع

ي تتماشى               ة الت ـي واعادة الھیكل لبرامجـھا العلمیة وقدراتھا المادیـة وبنیة النظام التعلیم
 .مع التغـیرات

 سیة ب   : التناف ـة یتطل صادیة والخدمی ـات االقت ة القطاع ین كاف ـادة ب سة الح ة للمناف نتیج
ـ   رات استـرات ـداث تغی امعي اح یم الج ى التعل ى  عل صول عل اتھا للح ي سیاس یجیة ف

 . االعتمـاد المالي الـالزم لتحقیق التمیز وجذب الطالب
   ة ة            : الشراكة المجتمعی ـة التعلیمی ي إدارة األنظـم ـمعیة ف شـاركة المجت وھي توسیع الم

ال    ـلي ورج ـي والمح ع المدن ـراك المجتم اص واش ام والخ ـاع الع ین القط اون ب للتع
 .افي حول السیـاسات التعلیمیـةاألعمال في الحـوار الثقـ

 یة ن     : االفتراض ون م ـلموس ویك ادي الم ـانب الم ة بج ي للجامع ـود االفتراض أي الوج
ـا                 ـة باستخـدام تكنولوجی ة الفرص التعلیمـی ـترنت إلتاح ى شـبكة االن خـالل التواجـد عل

 .المعلومــات واالتصاالت لتسھیل خدمـاتھا وبرامجھا التعلیمیة
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  :(EFQM, 2003)لجامعات عالمیة اعتماد علي تمیز األداء الجامعيبعض التجارب 
صر   ة بم ة االمریكی ة الجامع صر   (:تجرب ة بم ة االمریكی ة  ) ٢٠١٤،الجامع دم الجامع تق

ز                  ى التمی سـاعد عل ي ت ة الت ة اكادیمی وفیر بیئ الزم للطالب من خالل ت دعم ال االمریكیة بمصر ال
ة      بحیث تضم مكتبة الجامعة عدد كبیر من الكت        نح الدراسیة الكامل دم الم ا تق  البحثیة االجنبیة، كم

ؤتمرات          ر عدد من الم إلى الطالب المتمیزین وتوفر مجموعة من االنشطة للطالب كما توفر أكب
الب    ة للط تفادة الكامل دوات لالس دة        . والن ات المتح ي الوالی ات ف ر بالجامع وع الكبی را للتن ونظ

اد       ة باعتم ات المعنی إن الھیئ ي         األمریكیة ف ع وشامل ف ى نطاق واس اییر عل ستخدم مع  الجامعات ت
ة        ي أي جامع ا ف ب توافرھ ي یج ة الت اییر العام ضمن المع ي أن ت رامج عل ات والب ویم الجامع تق

  :تعلیمیة ومن معاییر االعتماد الجامعي بالوالیات المتحدة ما یلي
 إمكانیات تحقیـق أھداف الجامعة. 
 ھداف الجامعةمؤشرات ودالئل لالستمـرار في تحقیق أ. 
 البرھنة العلمیة عند تحقیق أھداف الجامعة. 
 تشجیع التغییر والتطویر . 
 استخدام سیاسات واجراءات مناسبة التخاذ القرارات.  
 تطویر الجودة االكادیمیة. 
 االستعداد للمساءلة العامة. 
 ممارسات اعادة تقییـم االعتماد المستـمر . 

ز     ي التمی ترالیا ف ة أس زت الحك :تجرب ي      رك ویر القطاع التعلیم ى تط ة األسترالیة عل وم
تجابة             ف واس ى تكی د عل ك بالتأكی دولي وذل ستوى ال ى الم ارزة عل ھ الب ھ مكانت ا ل ون قطاع لیك
رب          ام غ ة الھتم یم ونتیج ي والتعل ث العلم ودة البح ام بج ة واالھتم رات العالمی ات للتغی الجامع

ة  الحكومة األسترالیة بالتعلیم الجامعي لما لھ أھمیة ك      بیرة في بناء المجتمع ودعم القدرة االجتماعی
  :فكانت من أھم أھداف التعلیم الجامعي االسترالیة ھو

    شاركـة صي والم ستوى الشخ ى الم ـاز عل الل االنج ن خ راد م درات األف ـر ق ز وتطوی تحفی
 .الفعالة واإلسھام المجتمعي

 توفیـر المعرفة والفھـم الستفادة المجتمع االقتصادي الوطنـي. 
 من التعلیم والتكییف مع المتطلبـات االقتصادیة المعتمـد على المعرفة محلیًا ودولیًا لتمكینا. 
 تنمیة روح الفریق والتعاون والنشاط. 

دورھا         ة واضحة ل دولي من خالل رؤی وتسعى جامعة غرب استرالیا إلى تحقیق التمیز ال
ة بمراجع   ت الجامع ك قام ق ذل ا، ولتحقی ا قیمتھ ة لھ سة عالمی تراتیجیة كمؤس ط االس ة الخط ة كاف

ارات             ساب المھ اءة واكت ادئ أساسیة وھي الكف ى مب ك ركزت عل والبرامج األكادیمیة، وخالل ذل
ادئ         رار والمب نع الق ة وص اییر االخالقی ار والمع ف واالبتك ودة والتكی ة والج ة األكادیمی والحری

  .والتعلیمیة
ز      ي التمی ة مانشستر ف ة جامع ستر     :تجرب ة مانش سعى جامع ي     ت داف الت ق األھ ى تحقی إل

ي         عتھا ف ث العلمي وطرق          1996تشمل رسالتھا التي وض یم والبح ي التعل ز ف ى مواصلة التمی  إل
  :ومن أھم أھداف جامعة مانشستر. التدریس
    ة ـودة العالمی ـة بالج ـوث المتعلق ة بالبح ـة للجامع ودة العلمی وث الج ود بح ز جھ م وتركی دع

 . عم العالقات بالجامعات االخرىوبحـوث السالم والتعاون الدولي ود
 زیادة میزانیة األبحاث العلمیة المقدمة. 
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 دعم الخرجین وتطویر استراتیجیات الجامعة لتحسین جودتھا. 
 دعم إدارة الجودة ومراقبة التنفیذ واإلنتاجیة والتعرف على احتیاجات وتطویر العاملین. 

دولي   :میزتجربة الجامعات السویسریة في االعتماد األكادیمي للت یقوم مكتب االعتماد ال
ة          ب التالی ة خالل الجوان یم الجامع ادیمي بتقی اد األك إدارة : الذي یمنح الجامعات السویسریة االعتم

ة    ة وھیئ شروعات البحثی ث والم ة والبح رامج التعلیمی دة الب ة وم تراتیجیة الجامع ودة واس الج
افة إل    ة باإلض ل الجامع ین داخ ین والفنی دریس واإلداری ي   الت ل االول ي المراح الب ف یم الط ى تقی

ا   اد           . ومراحل الدراسات العلی نح اعتم ذي یم سرا ال ي سوی ادیمي ف اد األك ب االعتم ا یھدف مكت كم
  :الجامعات إلى مجموعة من األھداف أھمھا

 االرتقاء بمستوى العملیة التعلیمیة والبحث األكادیمي على المستوي الجامعي. 
 المستوي العالميزیادة تمیز األداء الجامعي على . 
 انشاء قاعدة بیانات واسعة تساعد الطالب والعاملین في اتخاذ القرارات. 

  :الدراسات التطبیقیة: القسم الثاني
  :مجتمع الدراسة )١

) ٣٢٩٧٤(یتمثل مجتمع الدراسة في جمیع العاملین بجامعة المنصورة والذي بلغ عددھم 
 .)١(مفردة

  :  عینة الدراسة )٢
إلحصائیة في حساب حجم العینة، فقد تبین أن حجم العینة المناسب باستخدام البرامج ا

 مفردة، وبتوزیع القوائم على العینة فكان عدد القوائم الصحیحة الذي ٣٨٠للمجتمع الحالي ھو 
، وقد اعتمد  %٩٥ قائمة بمعدل استجابة قدره ٣٦٠= یمثل حجم العینة الذي یمكن االعتماد علیھ 

  :  وذلك لسببینشوائیة الطبقیة الباحثین على العینة الع
 وجود مجتمع غیر متجانس . 
 وجود إطار كامل وغیر متقادم للعینة یمكن االعتماد علیھ في سؤال العینة . 

  : اسلوب القیاس )٣
من  الخماسي الذي یحتسب أوزان تلك الفقرات) Likert(اعتمد الباحثین على مقیاس 

  ). درجة واحدة(ویمثل ) فق تمامًاغیر موا(إلى )  درجات٥(ویمثل ) موافق تمامًا(
 : أسالیب التحلیل اإلحصائي )٤

اعتمد الباحثین على مجموعة من أسالیب التحلیل الوصفي واالستداللي، حیث تم االعتماد 
على الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري وذلك سعیا نحو التعرف على األھمیة النسبیة 

ضافة إلى التعرف على العالقات والتأثیرات ومعامالت االختالف لمتغیرات الدراسة، باإل
المباشرة بین المتغیرات واألبعاد األمر الذي یمكن التعرف علیھ من خالل معامالت االرتباط 
واالنحدار، حیث تم استخدام اسلوب االنحدار العادي لقیاس التأثیرات المباشرة بین المتغیرات 

  .  تیب المتغیرات حسب تأثیراتھاوكذلك االعتماد على االنحدار المتدرج وذلك لتر
  

                                                
   www.mans.edu.eg: المصدر )١(
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  :خصائص العینة: أوال
یمكن للباحثین التعرف على خصائص عینة الدراسة، من خالل التعرف على نسبة 

 : االستجابة لدى العینة حسب الخصائص الدیموغرافیة، وذلك كما یوضحھا الجدول التالي
  وصف عینة الدراسة ) ٥(جدول 

  النسبة  العدد  الفئة  المتغیر
  لنوعا  %٥٩،٤  ٢١٤  ذكر
  %٤٠،٦  ١٤٦  أنثى

  %١٠٠  ٣٦٠  اإلجمالي
  %٢،٢  ٨  دبلوم

  %٩٠،٦  ٣٢٦  بكالوریوس
  %٥،٠  ١٨  ماجستیر

  
  المؤھل

   التعلیمي

  %٢،٢  ٨  دكتوراه
  %١٠٠  ٣٦٠  اإلجمالي 

  المسمى  %١٧،٢  ٦٢  مدیر 
  %٨٢،٨  ٢٩٨  موظف    الوظیفي 

  %١٠٠  ٣٦٠  اإلجمالي 

  د الباحثین في ضوء النتائج اإلحصائیة  إعدا:المصدر        
كانت أكثر الفئات استجابة " النوع"  أنھ فیما یتعلق بمتغیریتضح من الجدول السابق

% ٤٠،٦مفردة، ثم فئة اإلناث كانت ) ٢١٤% (٥٩،٤لالستبیان فئة الذكور وذلك بنسبة استجابة 
ر الفئات استجابة الحاصلین ، كانت أكث"المؤھل العلمي" مفردة، وفیما یتعلق بمتغیر ) ١٤٦(

مفردة، ثم الحاصلین ) ٣٢٦% (٩٠،٦على درجة بكالوریوس أو لیسانس وذلك بنسبة مئویة 
مفردة ، ثم تساوى عدد األفراد المستجیبین من ) ١٨% (٥على مؤھل الماجستیر بنسبة مئویة 

منھما، وفیما مفردة لكل ) ٨% (٢،٢الحاصلین على الدبلوم والدكتوراه بنسبة استجابة قدرھا 
یتعلق بالمسمى الوظیفي فكان عدد المستجیبین األكثر ھم الموظفین وھذا أمر طبیعي نظرا لكثرة 

مفردة في ) ٢٩٨%(٨٢،٨عدد الموظفین عن المدیرین فكانت نسبة االستجابة األكبر لھم بنسبة 
 الدراسة وفیما یتعلق بسؤال عینة. مفردة) ٦٢% (١٧،٢مقابل نسبة استجابة المدیرین بلغت 

  :حول مستوى المعرفة بالحكومة االلكترونیة، فقد توصلت النتائج إلى الجدول التالي
  وصف عینة الدراسة ) ٦(جدول 

  ضعیف  إلى حد ما  جید  ما مستوى معرفتك بالحكومة اإللكترونیة؟
  ٦٩  ١٩٦  ٩٥  العدد
  %١٨،٢  %٥٤،٤  %٢٦،٤  النسبة

  إلحصائیة  إعداد الباحثین في ضوء النتائج ا:المصدر   
 أن معظم أفراد العینة یرون أن معرفتھم إلى حد ما بماھیة یتضح من الجدول السابق

الحوكمة اإللكترونیة وأبعادھا وتأثیرھا على تحقیق التمیز في األداء الجامعي، حیث كانت نسبة 
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ا، مفردة یرون أن إدراكھم لمفھوم الحوكمة إلى حد م) ١٩٦% (٥٤،٤االستجابة ألغلبیة العینة 
یرون أن إدراكھم ضعیفة، األمر % ١٩،٢أن إدراكھم جید للمفھوم، بینما % ٢٦،٤في حین یرى 

الذي جعل الباحثین تقوم بتوضیح التأثیرات المباشرة للحوكمة اإللكترونیة على تحقیق التمیز في 
  .  األداء الجامعي

و نباخ للتعرف على اعتمد الباحثین على معامالت ألفا كر: معامالت الثبات والصدق: ثانیا
  :معامالت الثبات للمتغیرات واألبعاد، فكانت النتائج كما ھو مبین في الجدول التالي

  معامالت الثبات والصدق) ٧(جدول 
  معامل الصدق   معامل الثبات  عدد العبارات  المتغیر

  ٠،٨٣٧  ٧٠١  ٤  الخطة االستراتیجیة 
  ٠،٩١٢  ٠،٨٣٢  ٧  المتطلبات اإلداریة 

  ٠،٨٣٨  ٠،٧٠٣  ٤  فصاح اإللكتروني الشفافیة واإل
  ٠،٨٥٦  ٠،٧٣٣  ٦  المساءلة 

  ٠،٩١٤  ٠،٨٣٦  ٦  المشاركة اإللكترونیة
  ٠،٩٤٩  ٠،٩٠١  ٢٧  أجمالي ابعاد الحوكمة اإللكترونیة

  ٠،٩٣٧  ٠،٨٧٩  ٢٠  تمیز األداء الجامعي  استدامة

   نتائج التحلیل اإلحصائي :المصدر         
عامالت الثبات للمتغیرات واألبعاد جاءت أكبر من ، أن میتضح من الجدول السابق

) ٠،٧٠١(، حیث إن أقل معامل ثبات كان لصالح الخطة االستراتیجیة بمعامل ثبات قدره %٧٠
 Hair et(مما یدل على إمكانیة االعتماد على المقیاس لھذه المتغیرات % ٧٠وھو أكبر من الـ 

al., 2014(  
یمكن للباحثین توضیح األھمیة النسبیة لمتغیرات الدراسة : التحلیل الوصفي للمتغیرات: ثالثا

  : على النحو التالي
  التحلیل الوصفي للمتغیرات ) ٨(جدول 

    التحلیل الوصفي
  الـمـتـغیـرات

  
الوسط   األبـــعـــاد

  الحسابي
االنحراف 
  المعیاري

األھمیة 
  النسبیة

%  

  
  الترتیب

  ١  %٧٣  ٠،٥٩١ ٣،٦٦   الخطة االستراتیجیة
  ٢  %٧١ ٠،٣٧٦ ٣،٥٧  المتطلبات اإلداریة 
  ٣  %٧١  ٠،٤٥٧  ٣،٥٥  المشاركة اإللكترونیة

  ٤  %٦٨  ٠،٤٦٦  ٣،٤٠  المساءلة 

  
الحوكمة 
  االلكترونیة

  ٥  %٦٥  ٠،٦٣٢  ٣،٢٦  الشفافیة واإلفصاح 
  ---  %٦٦  ٠،٣٥٨  ٣،٢٩  الوسط الحسابي العام 

  ----  %٧٤  ٠،٣٢٨  ٣،٧١  التمیز في األداء الجامعي 

  . نتائج التحلیل اإلحصائي: المصدر    
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، وجود إدراك نسبي من جانب عینة الدراسة بأھمیة الحوكمة یتضح من الجدول السابق
األمر ) ٣،٢٩(اإللكترونیة لمجتمع الدراسة، حیث كان الوسط الحسابي العام للحوكمة اإللكترونیة

المتغیر وذلك ألن الوسط الذي یعني وجود إیجابیة من جانب عینة الدراسة حول أھمیة ھذا 
حیث بلغت األھمیة النسبیة للمتغیر ) ٣(الحسابي العام جاء أكبر من الوسط الحسابي للمقیاس 

، وفیما یتعلق بترتیب المتغیرات حسب أھمیتھا النسبیة فقد جاء في الترتیب األول %٦٦العام 
األداء الجامعي، وذلك ضرورة االھتمام بإعداد خطة استراتیجیة تتناسب مع تحقیق التمیز في 

، بینما جاء في الترتیب الثاني حسب %٧٣وأھمیة نسبیة قدرھا ) ٣،٦٦(بوسط حسابي قدره 
الوسط الحسابي للمتغیر ضرورة اھتمام المؤسسات بتحقیق المتطلبات اإلداریة بوسط قدره 

ة ، وفي الترتیب الثالث جاء البعد المتعلق بالمشارك%٧١وأھمیة نسبیة قدرھا ) ٣،٥٧(
أیضا، ثم في الترتیب الرابع % ٧١وأھمیة نسبیة قدرھا ) ٣،٥٥(اإللكترونیة بوسط حسابي قدره 

، وأخیرا جاءت الشفافیة %٦٨وأھمیة نسبیة ) ٣،٤٠(جاءت المساءلة بوسط حسابي قدره 
 %. ٦٥وأھمیة نسبیة قدرھا ) ٣،٢٦(واإلفصاح في الترتیب الخامس وذلك بوسط حسابي قدره 

وھو أكبر ) ٣،٧١(التمیز في األداء الجامعي، فقد جاء الوسط الحسابي العام للمتغیر وفیما یتعلق ب
مما یدل على وجود اتجاه نحو اإلیجابیة من جانب عینة ) ٣(من الوسط الحسابي العام للمقیاس 

من % ٧٤الدراسة حول أھمیة ھذا المتغیر، األمر الذي جعلھ یحصل على أھمیة نسبیة قدرھا 
  . دراسةجانب عینة ال

  :یمكن للباحثة اختبار فروض الدراسة على النحو التالي: اختبار الفروض: رابعا
ال یوجد تأثیر معنوي للحوكمة اإللكترونیة ككل : ینص على: اختبار الفرض الرئیسي  - أ

الخطة االستراتیجیة، المتطلبات اإلداریة، الشفافیة واإلفصاح (بأبعادھا المختلفة 
. على استدامة التمیز في األداء الجامعي) لمشاركة اإللكترونیةاإللكتروني، المساءلة، ا

 والذي یعبر عن التأثیر المباشر بین المتغیر المستقل سعیا نحو اختبار ھذا الفرض
المتمثل في الحوكمة اإللكترونیة، والمتغیر التابع المتمثل في استدامة تمیز األداء 

  : أسفرت نتائجھ عن الجدول التاليالجامعي، یمكن استخدام أسلوب االنحدار والذي
  اختبار الفرض الرئیسي) 9(جدول 

 
 النموذج

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

 قیمة
 ف

معامل  المعنویة
 االرتباط

معامل 
 التفسیر

معامل 
التفسیر 
 المعدل

 ٢٠،٦٠٩ ١ ٢٠،٦٠٩ االنحدار 
 ٣٥٨ ١٨،٠١٦ البواقي 
 ٣٥٩ ٣٨،٦٢٦ اإلجمالي 

٠،٠٥٠ 
٠،٥٣٢ ٠،٥٣٤ ٠،٧٣٠ ٠،٠٠٠ ٤٠٩،٥٢٣ 

  . نتائج التحلیل اإلحصائي: المصدر
  :یتضح من الجدول السابق ما یلي

 معنویة نموذج االنحدار الختبار تأثیر الحوكمة اإللكترونیة على التمیز في األداء عند  )١
 %.٥مستوى معنویة 

ستدامة التمیز في األداء الجامعي وجود عالقة ارتباط طردیة بین الحوكمة اإللكترونیة وا )٢
 ). ٠،٧٣٠(وذلك بمعامل ارتباط قدره 
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الحوكمة اإللكترونیة والتمیز في األداء الجامعي : بلغ معامل التفسیر المعدل بین المتغیرین )٣
، األمر الذي یعني أن الحوكمة اإللكترونیة یمكنھا تفسیر التغیر الذي یحدث )٠،٥٣٢ = ٢ر(

والباقي یرجع لعوامل لم تدخل في % ٥٣،٢ء الجامعي بمقدار تمیز األدااستدامة في 
 .النموذج

، ویمكن أن یرجع الباحثین %٥وجود تأثیر معنوي بین المتغیرین عند مستوى معنویة  )٤
التأثیر إلى العالقة بین المتغیرات، مما یعني أنھ كلما اھتمت الجامعة محل التطبیق بأبعاد 

 .  یؤدي إلى تحقیق التمیز في األداء داخل الجامعةالحوكمة اإللكترونیة فإن ذلك سوف 
یوجد تأثیر معنوي  یمكن قبول الفرض البدیل الذي ینص على أنھ في ضوء ما سبق، )٥

الخطة االستراتیجیة، المتطلبات اإلداریة، الشفافیة (للحوكمة اإللكترونیة بأبعادھا المختلفة 
 .على التمیز في األداء الجامعي) نیةواإلفصاح اإللكتروني، المساءلة، المشاركة اإللكترو

 : یمكن صیاغة معادالت التأثیر على النحو التالي )٦
Y=a + βX 

 β ھو ثابت المعادلة، a، "استدامة تمیز األداء الجامعي"  تمثل المتغیر التابعYحیث إن 
  " الحوكمة اإللكترونیة"  ھي المتغیر المستقل Xتمثل معامل االنحدار للمتغیر المستقل، 

Y= 1.509 + 0.669 
  : اختبار الفروض الفرعیة  -  ب

  : یمكن للباحثة اختبار الفروض الفرعیة على النحو التالي
 ال یوجد تأثیر ذو داللة معنویة للمشاركة اإللكترونیة : ینص الفرض الفرعي األول على

توصلت النتائج باستخدام تحلیل االنحدار إلى الجدول . على استدامة تمیز األداء الجامعي
  : تاليال

  اختبار الفرض الفرعي األول ) ١٠(جدول 

 
 النموذج

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

 قیمة
 ف

معامل  المعنویة
 االرتباط

معامل 
 التفسیر

معامل 
التفسیر 
 المعدل

 ١٢،٢١٠ ١ ١٢،٢١٠ االنحدار 
 ٣٥٨ ٢٦،٤١٦ البواقي 

إلجمإلى ا  ٣٥٩ ٣٨،٦٢٦ 
 ٠،٠٧٤ 

٠،٣١٤ ٠،٣١٦ ٠،٥٦٢ ٠،٠٠٠ ١٦٥،٤٦٨ 

  . نتائج التحلیل اإلحصائي: المصدر
  : یتضح من نتائج الجدول السابق ما یلي

معنویة نموذج االنحدار الختبار التأثیر المباشر للمشاركة اإللكترونیة على التمیز في األداء  )١
وھي قیمة ) ١٦٥،٤٦٨= ف (حیث بلغت قیمة % ٥الجامعي وذلك عند مستوى معنویة 

 . عنویةم
) ٠،٥٦٢=ر(بلغ معامل االرتباط بین المشاركة اإللكترونیة والتمیز في األداء الجامعي  )٢

وھو معامل طردي مما یعني أنھ كلما تواجدت المشاركة اإللكترونیة فإن ذلك ینعكس طردیا 
 . على التمیز في األداء الجامعي
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یعني أن المشاركة مما ) ٠،٣١٤ = ٢ر(بلغ معامل التفسیر المعدل بین المتغیرین  )٣
% ٣١،٤اإللكترونیة یمكنھا أن تفسر التغیر الذي یحدث في تمیز األداء الجامعي بنسبة 

 . والباقي قد یرجع لعوامل لم تدخل في النموذج
وجود تأثیر معنوي للمشاركة اإللكترونیة على التمیز في األداء الجامعي عند مستوى  )٤

وھي قیمة أقل من مستوى ) ٠،٠٠٠(ر التأثیر حیث بلغت قیمة المعنویة الختبا% ٥معنویة 
المعنویة مما یعني قبول الفرض البدیل ورفض الفرض الصفري مما یعني أنھ یوجد تأثیر 

 . ذو داللة معنویة للمشاركة اإللكترونیة على استدامة تمیز األداء الجامعي
في األداء الجامعي  یمكن صیاغة معادلة االنحدار لتأثیر المشاركة اإللكترونیة على التمیز  )٥

 : على الصورة التإلىة
Y=a + β1X1 

 β1 ھو ثابت المعادلة، a، "استدامة تمیز األداء الجامعي"  تمثل المتغیر التابعYحیث إن 
المشاركة "  ھي المتغیر المستقل األول X1تمثل معامل االنحدار للمتغیر المستقل األول، 

  " اإللكترونیة
Y= 1.962 + 0.491 

  ال یوجد تأثیر ذو داللة معنویة للمساءلة على :  علىالفرعي الثانيینص الفرض
 . استدامة تمیز األداء الجامعي
  اختبار الفرض الفرعي الثاني ) ١١(جدول 
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ر االنحدا  ٥،٠٩٩ ١ ٥،٠٩٩ 

 ٣٥٨ ٣٣،٥٢٧ البواقي 

 ٣٥٩ ٣٨،٦٢٦ اإلجمالي 

٠،٠٩٤ 

٠،١٣٠ ٠،١٣٢ ٠،٣٦٣ ٠،٠٠٠ ٥٤،٤٥٠ 

  . نتائج التحلیل اإلحصائي: المصدر
  : یتضح من نتائج الجدول السابق ما یلي

لجامعي معنویة نموذج االنحدار الختبار التأثیر المباشر للمساءلة على التمیز في األداء ا )١
 . وھي قیمة معنویة) ٥٤،٤٥٠= ف (حیث بلغت قیمة % ٥وذلك عند مستوى معنویة 

 ).٠،٣٦٣=ر(وجود عالقة ارتباط طردیة بین المساءلة والتمیز في األداء الجامعي  )٢
مما یعني أن المساءلة تستطیع ) ٠،٠،١٣٠ = ٢ر(بلغ معامل التفسیر المعدل بین المتغیرین  )٣

والباقي قد یرجع % ١٣ث في استدامة تمیز األداء الجامعي بنسبة أن تفسر التغیر الذي یحد
 .  لعوامل لم تدخل في النموذج

 %.٥وجود تأثیر معنوي للمساءلة على التمیز في األداء عند مستوى معنویة  )٤
 ورفض الفرض الصفري مما یعني أنھ یوجد تأثیر ذو مما سبق یمكن قبول الفرض البدیل )٥

 . ى استدامة تمیز األداء الجامعيداللة معنویة للمساءلة عل
 :  یمكن صیاغة معادلة االنحدار لتأثیر المساءلة على التمیز في األداء كالتالیة )٦



 

 ٧٥٣  
 

––  

 
 

٧( 3X3β+ a =Y  
 β3 ھو ثابت المعادلة، a، "استدامة تمیز األداء الجامعي"  تمثل المتغیر التابعYحیث إن 

  " المساءلة" غیر المستقل الثالث  ھي المتX3تمثل معامل االنحدار للمتغیر المستقل الثالث، 
Y= 3.263 + 0.189 

 ال یوجد تأثیر ذو داللة معنویة للشفافیة واإلفصاح :  علىینص الفرض الفرعي الثالث
 . االلكتروني على استدامة تمیز األداء الجامعي

  اختبار الفرض الفرعي الثالث ) ١٢(جدول 

 
 النموذج

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحریة

متوسط 
بعاتالمر  

 قیمة
 ف

معامل  المعنویة
 االرتباط

معامل 
 التفسیر

معامل 
التفسیر 
 المعدل

 ٢،٧٨٤ ١ ٢،٧٨٤ االنحدار 
 ٣٥٨ ٣٥،٨٤١ البواقي 
 ٣٥٩ ٣٨،٢٦٢ اإلجمالي 

٠،١٠٠ 
٠،٠٦٩ ٠،٠٧٢ ٠،٢٦٨ ٠،٠٠٠ ٢٧،٨١١ 

  . نتائج التحلیل اإلحصائي: المصدر
   :یتضح من نتائج الجدول السابق ما یلي

معنویة نموذج االنحدار الختبار التأثیر المباشر للشفافیة واإلفصاح على التمیز في األداء  )١
وھي قیمة ) ٢٧،٨١١= ف (حیث بلغت قیمة % ٥الجامعي وذلك عند مستوى معنویة 

 . معنویة
وجود عالقة ارتباط طردیة بین الشفافیة واإلفصاح والتمیز في األداء الجامعي  )٢

 ).٠،٢٦٨=ر(
مما یعني أن الشفافیة واإلفصاح ) ٠،٠٦٩ = ٢ر(ل التفسیر المعدل بین المتغیرین بلغ معام )٣

والباقي قد % ٧تستطیع أن تفسر التغیر الذي یحدث في استدامة تمیز األداء الجامعي بنسبة 
 . یرجع لعوامل لم تدخل في النموذج

 %.٥یة لتمیز في األداء عند مستوى معنوgوجود تأثیر معنوي للشفافیة واإلفصاح  )٤
مما سبق یمكن قبول الفرض البدیل ورفض الفرض الصفري مما یعني أنھ یوجد تأثیر ذو  )٥

 . داللة معنویة للشفافیة واإلفصاح على استدامة تمیز األداء الجامعي
  : یمكن صیاغة معادلة االنحدار لتأثیر الشفافیة واالفصاح على التمیز في األداء )٦

Y=a + β2X2 
 β2 ھو ثابت المعادلة، a، "استدامة تمیز األداء الجامعي"  التابع تمثل المتغیرYحیث إن 

الشفافیة "  ھي المتغیر المستقل الثاني X2تمثل معامل االنحدار للمتغیر المستقل الثاني، 
  " واإلفصاح

Y= 2.979 + 0.202 
 

 ال یوجد تأثیر ذو داللة معنویة للمتطلبات اإلداریة : ینص الفرض الفرعي الرابع على
 .  استدامة تمیز األداء الجامعيعلى



 

 ٧٥٤  
 

 

 
 

  اختبار الفرض الفرعي الرابع ) 13(جدول 

 
 النموذج

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

 قیمة
 ف

معامل  المعنویة
 االرتباط

معامل 
 التفسیر

معامل 
التفسیر 
 المعدل

 ١١،٩٨٨ ١ ١١،٩٨٨ االنحدار 
 ٣٥٨ ٢٦،٦٣٨ البواقي 
 ٣٥٩ ٣٨،٦٢٦ اإلجمالي 

٠،٠٧٤ 
٠،٣٠٨ ٠٣١٠ ٠،٥٥٧ ٠،٠٠٠ ١٦١،١١٩ 

  . نتائج التحلیل اإلحصائي: المصدر
  : یتضح من نتائج الجدول السابق ما یلي

معنویة نموذج االنحدار الختبار التأثیر المباشر للمتطلبات اإلداریة على التمیز في األداء  )١
 ).١٦١،١١٩ = ف(حیث بلغت قیمة % ٥الجامعي وذلك عند مستوى معنویة 

 ). ٠،٥٥٧=ر(وجود عالقة ارتباط طردیة بین المتطلبات اإلداریة والتمیز في األداء  )٢
مما یعني أن المتطلبات ) ٠،٠،٣٠٨ = ٢ر(بلغ معامل التفسیر المعدل بین المتغیرین  )٣

اإلداریة تستطیع أن تفسر التغیر الذي یحدث في استدامة تمیز األداء الجامعي بنسبة 
 . ي قد یرجع لعوامل لم تدخل في النموذجوالباق% ٣٠،٨

 %.٥وجود تأثیر معنوي للمتطلبات اإلداریة على تمیز األداء عند مستوى معنویة  )٤
مما سبق یمكن قبول الفرض البدیل ورفض الفرض الصفري مما یعني أنھ یوجد تأثیر ذو  )٥

 . داللة معنویة للمتطلبات اإلداریة على استدامة تمیز األداء الجامعي
 :كن صیاغة معادلة االنحدار لتأثیر المساءلة على التمیز في األداء كالتالي یم )٦

Y=a + β5X5 
 β5 ھو ثابت المعادلة، a، "استدامة تمیز األداء الجامعي"  تمثل المتغیر التابعYحیث إن 

المتطلبات "  ھي المتغیر المستقل الخامس X5تمثل معامل االنحدار للمتغیر المستقل الخامس، 
  Y= 1.661 + 0.578"          یة ءاإلدار
 ال یوجد تأثیر ذو داللة معنویة للخطة : ینص الفرض الفرعي الخامس على

 . االستراتیجیة على استدامة تمیز األداء الجامعي
  اختبار الفرض الفرعي الخامس ) ١٤(جدول 

 
 النموذج

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

 قیمة
 ف

معامل  المعنویة
 االرتباط

معامل 
 التفسیر

معامل 
التفسیر 
 المعدل

 ٢٥،١٠٧ ١ ٢٥،١٠٧ االنحدار 
 ٣٥٨ ١٣،٥١٩ البواقي 
 ٣٥٩ ٣٨،٦٢٦ اإلجمالي 

٠،٠٣٨ 
٠،٦٤٩ ٠،٦٥٠ ٠،٨٠٦ ٠،٠٠٠ ٦٦٤،٨٤١ 

  . نتائج التحلیل اإلحصائي: المصدر



 

 ٧٥٥  
 

––  

 
 

  : یتضح من نتائج الجدول السابق ما یلي
 الختبار التأثیر المباشر الخطة االستراتیجیة على التمیز في األداء معنویة نموذج االنحدار )١(

 ).٦٦٤،٨٤١= ف (حیث بلغت قیمة % ٥الجامعي وذلك عند مستوى معنویة 
وجود عالقة ارتباط طردیة بین الخطة االستراتیجیة والتمیز في األداء الجامعي  )٢(

 ).٠،٨٠٦=ر(
مما یعني أن الخطة ) ٠،٠،٦٤٩ = ٢ر(بلغ معامل التفسیر المعدل بین المتغیرین  )٣(

االستراتیجیة تستطیع أن تفسر التغیر الذي یحدث في استدامة تمیز األداء الجامعي بنسبة 
 . والباقي قد یرجع لعوامل لم تدخل في النموذج% ٦٤،٩

وجود تأثیر معنوي للخطة االستراتیجیة على تمیز األداء الجامعي عند مستوى معنویة  )٤(
٥.% 

ل الفرض البدیل ورفض الفرض الصفري مما یعني أنھ یوجد تأثیر ذو مما سبق یمكن قبو )٥(
 . داللة معنویة للخطة االستراتیجیة على استدامة تمیز األداء الجامعي

 :  یمكن صیاغة معادلة االنحدار لتأثیر المساءلة على التمیز في األداء كالتالي )٦(
Y=a + β4X4 

 β4 ھو ثابت المعادلة، a، "ألداء الجامعياستدامة تمیز ا"  تمثل المتغیر التابعYحیث إن 
الخطة "  ھي المتغیر المستقل الرابع X4تمثل معامل االنحدار للمتغیر المستقل الرابع، 

  Y= 2.774 + 0.289"                االستراتیجیة
  : االنحدار المتعدد

أ       ى ت ي التعرف عل احثین ف ذه  نظرا لوجود العدید من المتغیرات المستقلة ویرغب الب ثیر ھ
ذي توصلت              دد، وال ى االنحدار المتع ا عل اد ھن تم االعتم سوف ی ابع، ف المتغیرات على المتغیر الت

  : نتائجھ إلى الجدول التالي
  االنحدار المتعدد) ١٥(جدول 

T. Test F. Test 
 المتغیر المستقل

المعلمات 
 المقدرة

β مستوى  القیمة
لقیمةا المعنویة مستوى  

 المعنویة

 
معامل 

 االرتباط

 
معامل 
 التفسیر

 ٠،٠٠٠ ١٣،٦٦٥ ١،٢٣٤ الجزء الثابت

 ٠،٠٠٠ ١٠،٩٢٦ ٠،٤٩٠ الخطة االستراتیجیة 
 ٠،٠٠٠ ١٠،٩٤٥ ٠،٢٧٠ المتطلبات اإلداریة 

 ٠،٠٠٠ ٦،٨٦٨ ٠،٢٦١ المشاركة اإللكترونیة
 ٠،٠٠٢ ٤،٩٠٤ ٠،١٩٨ المساءلة اإللكترونیة 
 ٠،٠٠٨ ٢،٣٤٢ ٠،٠٩٣ اإلفصاح اإللكتروني 

 
 

٢٣١،٥٧٧ 

 
 

٠،٠٠٠ 

 
 

٠،٨٧١ 

 
 

٠،٧٥٨ 

  نتائج التحلیل اإلحصائي: المصدر



 

 ٧٥٦  
 

 

 
 

  : یتضح من الجدول السابق المتعلق باالنحدار المتعدد ما یلي
% ٥وجود تأثیر معنوي ألبعاد المتغیرات المستقلة على المتغیر التابع عند مستوى معنویة  )١

وھي أقل من مستوى ) ٠،٠٠٠(معنویة بقیمة قدرھا  وھي ٢٣١،٥٧٧) F(حیث كانت قیمة 
٥ .%  

وجود عالقة معنویة بین المتغیرات المستقلة في ظل االنحدار المتعدد وتمیز األداء الجامعي  )٢
 . ٠،٨٧١= بمعامل ارتباط موجب قدره ر

أن ھذه المتغیرات المستقلة مجتمعة یمكنھا ان تفسر التغیر في تمیز األداء الجامعي بنسبة  )٣
وسعیا نحو توضیح أكثر المتغیرات . والباقي یرجع لعوامل لم تدخل في النموذج% ٧٥،٨

  أیضا ولكنالمستقلة تأثیرا على المتغیر التابع، فقد قام الباحثان باستخدام االنحدار المتعدد
   : ، وقد توصلت النتائج إلى الجدول التاليStepwiseبطریقة 

  االنحدار التدریجي  ) ١٦(جدول 
T. Test F. Test 

  المستقلالمتغیر
المعلمات 
 المقدرة

β 
مستوى  القیمة

 المعنویة
مستوى  القیمة

 المعنویة

 
معامل 
 التفسیر

 ---- ٠،٠٠٠ ١٥،٠٦٦ ١،٤٠٥ الجزء الثابت
 ٠،٦٥٠ ٠،٠٠٠ ٢٢،٦٠٤ ٠،٦٤٧ الخطة االستراتیجیة 
 ٠،٧١٩ ٠،٠٠٠ ٩،٣٧٧ ٠،٢٢٨ المتطلبات اإلداریة 

 ٠،٧٣٠ ٠،٠٠١ ٣،٤٩٤ ٠،١٠٠ المشاركة اإللكترونیة
 ٠،٠٠١ ٣،٣٠٢ ٠،٠٥٤ المساءلة اإللكترونیة 

 
 

٢٥٣،٤١٧ 

 
 

٠،٠٠٠ 

٠،٧٣٨ 

  نتائج التحلیل اإلحصائي: المصدر
  :یتضح من الجدول السابق ما یلي

المتغیرات المستقلة األكثر المتعلقة بالحوكمة اإللكترونیة واألكثر تأثیرًا على التمیز في  )٤
وھي ) ٢٢،٦٠٤=ت(جامعي كانت على الترتیب الخطة االستراتیجیة وذلك بقیمة األداء ال

وھي معنویة عند ) ٩،٣٧٧=ت(، ثم المتطلبات اإلداریة بقیمة %٥معنویة عند مستوى 
وھي أیضا معنویة عند مستوى ) ٣،٤٩٤=ت(، ثم المشاركة اإللكترونیة بقیمة %٥مستوى 

 ، )٣،٣٠٢=ت(، وأخیرا المساءلة اإللكترونیة بقیمة %٥
وفیما یتعلق باإلفصاح والشفافیة فھذا ال یعني أنھا لیست ذات أھمیة وإنما االنحدار التدریجي  )٥

یختص بتحدید أكثر المتغیرات التي یجب التركیز علیھا في المقام األول لتحقیق التأثیر على 
 . المتغیر التابع

تمیز األداء الجامعي بنسبة  استدامةأن المتغیرات المستقلة تفسر التغیر الذي یحدث في  )٦
 . والباقي یرجع لعوامل لم تدخل في النموذج% ٦٥

  ، وحیث إن قیمة F. Testالختبار جودة توفیق النموذج ككل تم استخدام اختبار 
   مما یدل على قبول %٥ وھي قیمة معنویة أقل من ٢٣٥،٤١٧تبلغ ) F. Test(اختبار 
 .النموذج



 

 ٧٥٧  
 

––  

 
 

 عینة الدراسة حول أبعاد الحوكمة االلكترونیة وفقا للمتغیرات ال یوجد فروق معنویة بین آراء
  ).النوع، المؤھل، المسمى الوظیفي(الدیموغرافیة 

یمكن اختبار الفروق المعنویة بین آراء المستقصي منھم حول متغیرات الدراسة فیما 
 One یتعلق بالخصائص الدیموغرافیة وذلك من خالل اختبار تحلیل التباین في اتجاه واحد

Way Anovaعلى النحو التالي  :  
  الفروق المعنویة حسب النوع ) ١٧(جدول رقم 

أبعاد   نتیجة التحلیل  التحلیل الوصفي  تحلیل التباین
الحوكمة 
  االلكترونیة

المتغیر 
درجات     الدیموغرافي

  الحریة
متوسط 
الوسط   العدد  المربعات

  الحسابي
االنحراف 
  المعنویة  قیمة ف  المعیاري

  ٠،٦٧٧  ٤،٥٨  ٢١٤  ٢،٠٩٥  ١  ٢،٠٩٥  بین المجموعات  ذكر
 الخطة  ١٤٦  ٣٥٨  ١٤٩،٥١٢داخل المجموعات  أنثى

  االستراتیجیة
  ٣٥٩  ١٥١،٥٠٧  اإلجمالي  إجمالي

٠،٤١٨  
٣٦٠  

٠،٠٠٠  ٥،٠١٢  ٠،٥٤٥  ٤،٤٢  

  ٠،٦٩٧  ٤،٢٩  ٢١٤  ٣،٢٦١  ١  ٣،٢٦١  بین المجموعات  ذكر
  ١٤٦  ٣٥٨  ١٥٤،٠٤٥اخل المجموعاتد  أنثى

المتطلبات 
  اإلداریة

  ٣٥٩  ١٥٧،٣٠٦  اإلجمالي  إجمالي
٠،٤٣٠  

٣٦٠  
٠،٦٣٨  ٤،٣٥  

٠،٠٠٠  ٧،٥٨٤  

  ٠،٦٧٦  ٤،٢١  ٢١٤  ٤،٥٤١  ١  ٤،٥٤١  بین المجموعات  ذكر
  ١٤٦  ٣٥٨  ١٢٩،٣٢١داخل المجموعات  أنثى

الشفافیة 
واإلفصاح 
  ٣٥٩  ١٣٣،٨٦٢  اإلجمالي  إجمالي  اإللكتروني

٠،٣٦١  
٣٦٠  

٠،٠٠٠  ١٢،٥٧٩  ٠،٦١٣  ٤،١٨  

  ٠،٩٣٩  ٤،١٧  ٢١٤  ٥،٢١٤  ١  ٥،٢١٤  بین المجموعات  ذكر
  المساءلة  ١٤٦  ٣٥٨  ١٢١،٣٣٠داخل المجموعات  أنثى

  ٣٥٩  ١٢٦،٥٤٤  اإلجمالي  إجمالي
٠،٣٤٩  

٣٦٠  
٠،٧٣٧  ٤،١٣  

٠،٠٠٠  ١٤،٩٣٩  

  ٠،٥٦٠  ٤،٢١  ٢١٤  ٣،٠٣٢  ١  ٣،٠٣٢  بین مجموعات  ذكر
المشاركة   ١٤٦  ٣٥٨  ١١٤،١١٢  داخل مجموعات  أنثى

  اإللكترونیة
  ٣٥٩  ١١٧،١٤٤  اإلجمالي  إجمالي

٠،٣١٩  
٣٦٠  

٠،٠٠٠  ٩،٥٠٥  ٠،٥٦٨  ٤،١٧  

  نتائج التحلیل اإلحصائي : المصدر
 وجود فروق معنویة بین آراء عینة الدراسة حول أبعاد یتضح من الجدول السابق

 الفئات في الفروق المعنویة وذلك ألن الحوكمة اإللكترونیة، وقد تبین أن فئة الذكور ھم أكثر
الوسط الحسابي لھا كان أكبر لجمیع األبعاد مقارنة لفئة اإلناث، ومن ثم فإنھ یمكن القول برفض 

یوجد فروق معنویة بین آراء عینة الفرض الصفري وقبول الفرض البدیل الذي ینص على انھ 
  .لنوعالدراسة حول أبعاد الحوكمة االلكترونیة وفقا لمتغیر ا

  الفروق المعنویة حسب المؤھل العلمي) ١٩(جدول رقم 
الحوكمة   نتیجة التحلیل  التحلیل الوصفي  تحلیل التباین

  اإللكترونیة
المتغیر 

درجات     دیموغرافي
  الحریة

متوسط 
الوسط   العدد  المربعات

  الحسابي
االنحراف 
  المعنویة  قیمة ف  المعیاري

  ٠،٧٠٦  ٤،٤٠  ٨  ٢،٧٧٤  ٣  ٨،٣٢١  عاتبین مجمو  دبلوم
  ٠،٦١٨  ٤،٧٣  ٣٢٦  ٣٥٦  ١٢١،٣٢١  داخل مجموعات  بكالوریوس
  ٠،٦٤٤  ٤،٤٢  ١٨  ماجستیر

  
الخطة 

  االستراتیجیة
  دكتوراه

  ٣٥٩  ١٢٩،٦٤٢  اإلجمالي
٠،٣٤١  

٠،٦٦٨  ٤،٥٢  ٨  

٠،٠٠٠  ٨،١٣٥  

  نتائج التحلیل اإلحصائي : المصدر



 

 ٧٥٨  
 

 

 
 

  لعلميالفروق المعنویة حسب المؤھل ا) ٢٠(جدول رقم 
الحوكمة   نتیجة التحلیل  التحلیل الوصفي  تحلیل التباین

  اإللكترونیة
المتغیر 

درجات     الدیموغرافي
  الحریة

متوسط 
الوسط   العدد  المربعات

  الحسابي
االنحراف 
  المعنویة  قیمة ف  المعیاري

  ٠،٧٠٥  ٤،١١  ٨  ١،٧١١  ٣  ٥،١٣٤  بین  دبلوم
  ٠،٦٢٥  ٤،٥١  ٣٢٦  ٣٥٦  ١٠١،٠٠٨  داخل مجموعات  بكالوریوس
  ٠،٦٩٤  ٤،٢١  ١٨  ماجستیر

  
المتطلبات 

  اإلداریة
  دكتوراه

  ٣٥٩  ١٠٦،١٤٢  اإلجمالي
٠،٢٨٤  

٠،٤٤٤  ٤،٣١  ٨  

٠،٠٠٤  ٦،٠٢٥  

  ٠،٧٨١  ٣،٩٤  ٨  ٢،٨١٠  ٣  ٨،٤٣١  بین  دبلوم
  ٠،٥٥٩  ٤،٤٣  ٣٢٦  ٣٥٦  ١٠٨،٩٠١  داخل مجموعات  بكالوریوس
  ٠،٧٠٤  ٤،١٧  ١٨  ماجستیر

الشفافیة 
واإلفصاح 
  اإللكتروني

  دكتوراه
  ٣٥٩  ١١٧،٧٣٣٢  اإلجمالي

٠،٣٠٦  
٠،٤٥٩  ٤،٠٨  ٨  

٠،٠٠٠  ٩،١٨٣  

  ٠،٩٤٧  ٣،٦١  ٨  ١،٨٨٤  ٣  ٥،٦٥٣  بین  دبلوم
  ٠،٦٥٥  ٤،٦٠  ٣٢٦  ٣٥٦  ١١١،٤٢١  داخل مجموعات  بكالوریوس
  ٠،٩٣٣  ٤،١٥  ١٨  ماجستیر

  المساءلة

  دكتوراه
  ٣٥٩  ١١٧،٠٧٤  اإلجمالي

٠،٣١٣  
٠،٥٨١  ٣،٨٦  ٨  

٠،٠٤٣  ٦،٠١٩  

  ٠،٦١٣  ٤،١٨  ٨  ١،١١٥  ٣  ٣،٣٤٥  بین  دبلوم
  ٠،٥١٩  ٤،٢٥  ٣٢٦  ٣٥٦  ٨٩،٧٦٠  داخل مجموعات  بكالوریوس
  ٠،٥٩٠  ٤،١٩  ١٨  ماجستیر

المشاركة 
  اإللكترونیة

  دكتوراه
  ٣٥٩  ٩٣،١٠٥  اإلجمالي

٠،٢٥٢  
٠،٥٢٣  ٤،١٣  ٨  

٠،٠٥٢  ٤،٤٢٥  

  اإلحصائي نتائج التحلیل : المصدر
 وجود فروق معنویة بین آراء عینة الدراسة حول أبعاد یتضح من الجدول السابق

حیث كان " بكالوریوس" الحوكمة اإللكترونیة وقد جاءت أكثر الفروق ألصحاب المؤھل العلمي
الوسط الحسابي ألصحاب ذلك المؤھل أكبر من جمیع األوساط الحسابیة األخرى، ومن ثم فإنھ 

یوجد فروق برفض الفرض الصفري وقبول الفرض البدیل الذي ینص على انھ یمكن القول 
  .  معنویة بین آراء عینة الدراسة حول أبعاد الحوكمة االلكترونیة وفقا لمتغیر المؤھل

  الفروق المعنویة حسب المسمى الوظیفي ) ٢١(جدول رقم 
أبعاد   نتیجة التحلیل  لتحلیل الوصفيا  تحلیل التباین

الحوكمة 
  االلكترونیة

المتغیر 
درجات     الدیموغرافي

  الحریة
متوسط 
الوسط   العدد  المربعات

  الحسابي
االنحراف 
  المعنویة  قیمة ف  المعیاري

  ٠،٧٠٦  ٤،٤٠٤  ٦٢  ٧،٢٣١  ١  ٧،٢٣١  بین المجموعات  مدیر  
  ٢٩٨  ٣٥٨  ١١٢،٤٣١داخل المجموعات   موظف  

الخطة 
االستراتیجیة 

  ٣٥٩  ١١٩،٦٦٢  اإلجمالي   إجمالي 
٠،٣١٤  

٣٦٠  
٠،٦١٨  ٤،٧٢٨  

٠،٠٠٠  ٢٣،٠٢٩  

  ٠،٧٣٩  ٤،١٥  ٦٢  ٦،٤٥٢  ١  ٦،٤٥٢  بین المجموعات  مدیر  
  ٢٩٨  ٣٥٨  ٩٨،٦٧٨داخل المجموعات   موظف  

المتطلبات 
  اإلداریة 

  ٣٥٩  ١٠٥،١٣  اإلجمالي   إجمالي 
٠،٢٧٦  

٣٦٠  
٠،٦٣٨  ٤،٤٢  

٠،٠٠٠  ٢٣،٣٧٦  

  ٠،٧٨٨  ٣،٩٨  ٦٢  ٩،٣٢١  ١  ٩،٣٢١  بین المجموعات  مدیر  
  ٢٩٨  ٣٥٨  ١٢٧،٣٢١داخل المجموعات   موظف  

الشفافیة 
واإلفصاح 
  ٣٥٩  ١٣٦،٦٤٢  اإلجمالي   إجمالي   اإللكتروني 

٠،٣٦٦  
٣٦٠  

٠،٤٨٩  ٤،٤١  
٠،٠٠٠  ٢٥،٤٦٧  

  ٠،٦١٢  ٤،١٧  ٦٢  ٧،٥٦٧  ١  ٧،٥٦٧  بین المجموعات  مدیر  
  ٢٩٨  ٣٥٨  ١١٥،٠٩٨وعات داخل المجم  موظف  

  المساءلة 

  ٣٥٩  ١٢٢،٦٦٥  اإلجمالي   إجمالي 
٠،٣٢١  

٣٦٠  
٠،٦٥٢  ٤،٢٠  

٠،٠٠٠  ٢٣،٥٧٣  

  ٩٦٤و٠  ٣،٦٧  ٦٢  ٥،٣٦٣  ١  ٥،٣٦٣  بین المجموعات  مدیر  
  ٢٩٨  ٣٥٨  ٩٩،٦٤٣داخل المجموعات   موظف  

المشاركة 
  اإللكترونیة 

  ٣٥٩  ١٠٥،٠٠٦  اإلجمالي   إجمالي 
٠،٢٧٨  

٣٦٠  
٠،٦٧٥  ٤،٥٨  

٠،٠٠٠  ١٩،٢٩١  

   نتائج التحلیل اإلحصائي :المصدر
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 وجود فروق معنویة بین آراء عینة الدراسة حول أبعاد یتضح من الجدول السابق
حیث كان " موظف" الحوكمة اإللكترونیة وقد جاءت أكثر الفروق ألصحاب المسمى الوظیفي 
ن ثم فإنھ یمكن القول الوسط الحسابي لھذه الوظیفة أكبر من األوساط الحسابیة األخرى، وم

یوجد فروق معنویة بین برفض الفرض الصفري وقبول الفرض البدیل الذي ینص على انھ 
  .  آراء عینة الدراسة حول أبعاد الحوكمة االلكترونیة وفقا لمتغیر المسمى الوظیفي

 

  :مناقشة نتائج البحث: أوًال
 :المتغیراتسیتم مناقشة النتائج المتعلقة بوصف  )١
               ب سبي من جان ود إدراك ن ة وج ات المعیاری سابیة واالنحراف ائج المتوسطات الح أظھرت نت

ام       سابي الع عینة الدراسة بأھمیة الحوكمة اإللكترونیة لمجتمع الدراسة، حیث كان الوسط الح
ول         ) ٣،٢٩(للحوكمة اإللكترونیة  ة ح ة الدراس ب عین األمر الذي یعني وجود إیجابیة من جان

  .ة ھذ المتغیرأھمی
  دیھم   علي) ٢٠١٨ ،عنود(تتفق نتائج الدراسة الحالیة مع نتائج دراسة أن العاملین بالجامعة ل

ة     ق الحوكم إلى حد ما ادراك واتجاھات إیجابیة حول أھمیة تعزیز مشاركة العاملین في تطبی
 .اإللكترونیة بالجامعة

       ة اإللكترو اد الحوكم ق أبع ز األداء الجامعي    تبین وجود تأثیر مباشر لتطبی ي تمی ة عل ا  ، نی مم
ك          ؤدي ذل سوف ی ة ف یعني ذلك أنھ كلما زاد اھتمام الجامعة بتطبیق أبعاد الحوكمة اإللكترونی

ة         ل الجامع ي األداء داخ ز ف تدامة التمی ق اس ى تحقی ة     إل ك دراس ي ذل ت عل ود(واتفق  ،عن
ة ). ٢٠١٨ ف دراس ا تختل سنوسي(بینم ث ) ٢٠١٧ ،ال ة حی ة الحالی ن الدراس ي ع ضح ف  ات

ة     س الدراس املین بعك دي الع ة ل ة اإللكترونی وم الحوكم د إدراك لمفھ الي أن یوج ث الح البح
 . األخرى

    ة ائر (& ) ITGI ,2011(یتفق البحث الحالي مع كال من دراس J, Ravi .(& ) ٢٠١٦، ث
2011, .S(  &)2017, William ( &)2019, K .Priya, Ganesh N) ( سنوسي ، ال
ة ق ) ٢٠١٧ ي أھمی ي     عل ا الت ا للمزای ة وفق ة اإللكترونی اد الحوكم ق أبع ات بتطبی ام المنظم ی

رار          شاركة في صنع الق ي الم ة ف ة اإللكترونی ودة   ، تحققھا المنظمات من الحوكم سین ج وتح
 .الخدمة وتمیز األداء

         ة ب أھمی د جاءت بالترتی ة فق ة اإللكترونی  وفیما یتعلق باألھمیة النسبیة لترتیب أبعاد الحوكم
داد  ق     إع سات بتحقی ام المؤس رورة اھتم امعي، ض ع األداء الج ب م تراتیجیة تتناس ة اس خط

ساءلة ألصحاب المصالح     ، أھمیة المشاركة اإللكترونیة    ، المتطلبات اإلداریة  ثم ضرورة الم
ین         سابیة ب ین     ) ٣،٦٦ - ٣،٢٦(حیث تراوحت المتوسطات الح سبیة ب ة الن ت األھمی وتراوح

)٧٣ - % ٦٥ .(% 
   ست ذات     فیما یتعلق بب ا لی ي أنھ ذا ال یعن عد اإلفصاح والشفافیة فجاءت في الترتیب األخیر فھ

ي        ا ف ز علیھ ب التركی ي یج أھمیة وإنما االنحدار التدریجي یختص بتحدید أكثر المتغیرات الت
  . المقام األول لتحقیق التأثیر على المتغیر التابع

  تختلف نتائج الدراسة الحالیة مع نتائج دراسة)alaaaldin, 2015 (    سبیة ة الن سبة لألھمی بالن
ة      الي األھمی ث الح ي البح اء ف ث ج ة حی شفافیة اإللكترونی ة وال شاركة اإللكترونی لبعدي الم



 

 ٧٦٠  
 

 

 
 

شفافیة          ت ال النسبیة للمشاركة اإللكترونیة أكثر من الشفافیة وھو عكس الدراسة األخرى فكان
 .  واالفصاح االلكتروني أكثر أھمیة من المشاركة االلكترونیة

  مما ) ٣،٧١(وفیما یتعلق بالتمیز في األداء الجامعي، فقد جاء الوسط الحسابي العام للمتغیر
یدل على وجود اتجاه نحو اإلیجابیة من جانب عینة الدراسة حول ضرورة وأھمیة تحقیق 

من جانب عینة % ٧٤تمیز أداء الجامعة، األمر الذي جعلھ یحصل على أھمیة نسبیة قدرھا 
 . الدراسة

 :مناقشة نتائج اختبار فروض البحث 2) 
    سیة یة الرئی ار الفرض ائج اختب ت نت ستوي    :بین د م وي عن أثیر معن د ت ة  یوج   %٥ معنوی

ة     ا المختلف ل بأبعادھ ة كك ة اإللكترونی ة،    (للحوكم ات اإلداری تراتیجیة، المتطلب ة االس الخط
ة          شاركة اإللكترونی ساءلة، الم ي، الم ى   ) الشفافیة واإلفصاح اإللكترون ي    عل ز ف استدامة التمی

 .األداء الجامعي
    ستوي  : بینت نتائج اختبار الفرضیة الفرعیة األولي د م ة  یوجد تأثیر معنوي عن  %٥ معنوی

 .للمشاركة اإللكترونیة على استدامة تمیز األداء الجامعي
     ستوي  : بینت نتائج اختبار الفرضیة الفرعیة الثانیة د م ة  یوجد تأثیر معنوي عن  %٥ معنوی

 .على استدامة تمیز األداء الجامعيللمساءلة 
      ستوي   : بینت نتائج اختبار الفرضیة الفرعیة الثالثة د م ة  یوجد تأثیر معنوي عن  %٥ معنوی

 . للشفافیة واإلفصاح االلكتروني على استدامة تمیز األداء الجامعي
      ة  یوجد تأثیر معنوي عند مستوي: بینت نتائج اختبار الفرضیة الفرعیة الرابعة  %٥ معنوی

 للمتطلبات اإلداریة على استدامة تمیز األداء الجامعي
          ستوي     : بینت نتائج اختبار الفرضیة الفرعیة الخامسة د م وي عن أثیر معن د ت ة  یوج  معنوی

 .   للخطة االستراتیجیة على استدامة تمیز األداء الجامعي%٥
 

      ة ع ة اإللكترونی اد الحوكم ق أبع ر لتطبی أثیر مباش ود ت ین وج امعي  تب ز األداء الج ي تمی ، ل
ي األداء         باإلضافة إلى    ز ف ة والتمی ة اإللكترونی اد الحوكم وجود عالقة ارتباط طردیة بین أبع

ة       ة اإللكترونی اد الحوكم ق أبع ة بتطبی ام الجامع ا زاد اھتم ھ كلم ك أن ي ذل ا یعن امعي مم الج
 . فسوف یؤدي ذلك إلى تحقیق استدامة التمیز في األداء داخل الجامعة

 ى  ت ائج إل لت النت ى    وص أثیرا عل ة ت ة اإللكترونی اد الحوك ر أبع ز األداء  "أن أكث تدامة تمی اس
   .كانت الخطة االستراتیجیة وأقلھا تأثیرًا اإلفصاح اإللكتروني" الجامعي

  :التوصیات: ثانیًا
في ضوء نتائج البحث، فیمكن للباحثین الوقوف على بعض التوصیات ألھمیتھا في ھذا 

 :ياإلطار وھ
ي               ال ف ا من دور فع ا لھ ة لم ة اإللكترونی ق الحوكم ة تطبی زیادة اھتمام الجامعات بممارس

 : تحسین جودة الخدمة التعلیمیة وتمیز األداء ویتم ذلك من خالل االتي
ة                )١ ة والمنظمات بصفة عام املین بالجامعات بصفة خاص سؤولین والع دى الم وعي ل زیادة ال

ذا المجال       بأھمیة تطبیق الحوكمة اإللكترونیة  ي ھ ة ف وفیر دورات تدریبی ،  وذلك من خالل ت



 

 ٧٦١  
 

––  

 
 

سیة           رات التناف ع المتغی د   ، حیث تعتبر الحوكمة اإللكترونیة منھجیة مناسبة للتعامل م ا یزی مم
 . من فرص التمیز في األداء الجامعي

دى  تفعیل آلیات الشفافیة والمساءلة من خالل      )٢ ة م فافیة      متابع وانین بكل ش وائح والق ق الل  تطبی
 . جمیع العاملین بالجامعةعلى

ة        )٣ االھتمام بتطویر البنیة التحتیة الستخدام تكنولوجیا المعلومات بواسطة وضع میزانیة وخط
 .للتطویر

ن     )٤ ا م صیة وغیرھ ة والن ائل اإللكترونی الل الرس ن خ ا م ات إلكترونی شر المعلوم رورة ن ض
ا     عة النط ات واس دة بیان ب قاع ر یتطل ذلك األم ة، ل ائل اإللكترونی سرعة الوس ز بال ق تتمی

 .والفعالیة لتعزیز الحوكمة االلكترونیة
تراتیجیة    )٥ ة االس ع الخط وائم م ة تت ة اإللكترونی تراتیجیة للحوكم ة اس وفیر خط رورة ت ض

 .تحدید الرسالة والرؤیة واألھداف االستراتیجیة للجامعة للجامعة من خالل 
ز األداء  االستفادة من خبرات الدول المتقدمة لتطبیق الحوكمة االلكتر        )٦ ونیة ومعاییر تمی

 .المنافسة في سوق التعلیم العالميلمواكبة 
اتي حدیث یضمن أفضل         )٧ ع معلوم  تنمیة دور المؤسسات الحكومیة والخاصة في خلق مجتم

ي            ع أصحاب المصالح ف راد واشراك جمی صالح االف استخدام ممكن لتكنولوجیا المعلومات ل
  .البیانات المفتوحةاتخاذ القرارات ودعم المجتمع والجامعات ب

 :مجاالت البحوث المستقبلیة
 .الحوكمة اإللكترونیة وعالقتھا بإدارة األزمات )١
ة         )٢ ات الحكومی ین الجامع ة ب ة مقارن سیة دراس دور الحوكمة اإللكترونیة في زیادة القدرة التناف

 .والخاصة
 . العالقة بین الحوكمة اإللكترونیة والتحول الرقمي )٣
 .بعاد أخرى للحوكمة اإللكترونیة في قطاع موضع الدراسةإجراء دراسة مقارنة عن أ )٤

 

ي القرشي،         )١ د اهللا عل ي     "، ٢٠١٢أحمد محمد محمد برقعان، عب ا ف ة الجامعات ودورھ حوكم
دیات  ة التح دولي  "مواجھ ي ال ؤتمر العلم ة    : ، الم ة، جامع صر المعرف ي ع ة اإلدارة ف عولم

 .الجنان، طرابلس، لبنان
ي مجال التجارة        "،٢٠٠٧ ،بشیر عباس العالق   )٢ ا ف تكنولوجیا المعلومات واالتصال وتطبیقھ

 . المنظمة العربیة للتنمیة االداریة،"النقال
د، مراد موسي     )٣ سین        "، ٢٠١٦، ثائر أحم ي تح ا ف ة المعلومات ودورھ ة تقنی ات حوكم متطلب

ودة الخدمات   دی     : ج ة صالح ال ة الكھربائی اج الطاق ة إلنت ة العام ي المدیری ة ف ة حال  ،"ندراس
 .١ ع،٣٦المجلة العربیة لإلدارة، المنظمة العربیة للتنمیة، م

مان   "،٢٠١٥، الحیلة، محمد محمود وناصر الدین، تمارا  )٤ الحوكمة مرتكز لتطبیق معاییر ض
ط    شرق األوس ة ال ة جامع ودة تجرب سابع      ، "الج سنوي ال ؤتمر ال ى م ة إل ل مقدم ة عم ورق

 .الدار البیضاء، المملكة المغربیةللمنظمة العربیة لضمان الجودة في التعلیم، 
ة      "، ٢٠١٧خلیفة، عالء الدین،    )٥ سات الجامعی ي المؤس املین ف وظیفي للع العالقة بین الرضا ال

، مقدمة إلى مؤتمر الجامعات في مؤسسات التعلیم، مجلس "ومعاییر الحوكمة واألداء الرشید  
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رة      ا    ١١-١٣حوكمة الجامعات العربیة، فت شرق االوسط، عم ة ال ة   ، جامع ة االردنی ن، المملك
 .الھاشمیة

ل،     )٦ سات         "، ٢٠١٧خوقیر، مھا بنت جمی ي مؤس دریس ف ة الت ي أعضاء ھیئ ز ف ستوي التمی م
 .، العلمیة للنشر والتوزیع"التعلیم العالي

د  )٧ د أحم امي محم ودة األداء   "، ٢٠١٦، س سین ج ي تح ات ف ا المعلوم ة تكنولوجی دور حوكم
ة      : ةالمالي وزیادة التنافسیة بالبنوك المصری     وث المحاسبیة، جامع ة البح ة، مجل دراسة میدانی

  .١طنطا، ع
 ".الحوكمة والتخطیط االستراتیجي في الجامعات اللبنانیة "،٢٠١٧ ،سلیالني، ریما )٨
وح    )٩ و الفت میر اب اس       "،٢٠١٦ ،س ة القی ات وبطاق ا المعلوم ة تكنولوجی ین حوكم ل ب التكام

ة  تراتیجي للمنظم ویم األداء االس وازن لتق ة  درا: المت صارف العراقی ى الم ة عل ة تطبیقی  ،"س
 .١ع، ٣٨مجلة البحوث التجاریة، جامعة الزقازیق، كلیة التجارة، م

ز التنظیمي      "،  ٢٠١٧السنوسي سلیمان،     )١٠ ق التمی ي تحقی ة ف ة اإللكترونی ة  : دور الحوكم دراس
ة          "على المصارف التجاریة اللیبیة    ازي، كلی ة بنغ سانیة، جامع وم والدراسات االن ة العل  ، مجل

 .٤٠، ع "اآلداب والعلوم
ز  )١١ د العزی ت عب ال بن ي، من ضاء   "،٢٠١٤ ،العرین ر أع ة نظ ن وجھ ة م ق الحوكم ع تطبی واق

 .١ع ، ٦٣م، "الھیئتین اإلداریة واألكادیمیة العاملین في جامعة اإلمام بن سعود اإلسالمیة
در   )١٢ راح ب ي والج ود موس ران، خل ة  "، ٢٠١٤، عم ة اإللكترونی ع الحوكم ة مواق أمین حمای  ت

 .١٨، ٩، مجلة دراسات البصرة، "للشركات في محافظة البصرة دراسة استطالعیة
ات     "،٢٠١٨العنود ابراھیم الھروط،     )١٣ ي الجامع ة ف ة اإللكترونی االتجاھات نحو تطبیق الحوكم

امعي    ز األداء الج ي تمی ا ف ة وأثرھ ة  : االردنی ة میدانی شرق  "دراس ة ال ة، جامع ، دار المنظوم
  .االردناالوسط، كلیة االعمال، 

ات   "، ٢٠١٢، عیشوش، ریاض، وآخرون  )١٤ ا المعلوم ة تكنولوجی ي    : حوكم زة استراتیجیة ف می
ساد  :  الملتقي الوطني السنوي حول،"ظل اقتصاد المعرفة   حوكمة الشركات كآلیة للحد من الف

 .المالي واالداري، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التیسیر، الجزائر
الي      "،  ٢٠١٨، ليفاطمة علي محسن واص     )١٥ یم الع سات التعل ي مؤس ز ف اییر التمی ة  "مع ، جامع

 .٨اسیوط كلیة التربیة، المجلة العلمیة لكلیة التربیة، ع 
ازي،  )١٦ دة بوغ ي    "، ٢٠٢٠فری ا عل ر معوقاتھ صال وأث ات واالت ا المعلوم ات تكنولوجی متطلب

 .١، ع٥نظومة، م، دار الم"حالة مؤسسة أشغال الطرق بسكیكدة: تمیز أداء الموارد البشریة
، مجلة دراسات اداریة، "جاھزیة تطبیق الحوكمة اإللكترونیة   "،  ٢٠١٩رغد،  & محمد عبود  )١٧

 . ٢٢ ع،١١جامعة البصرة، كلیة االدارة واالقتصاد، م
درجة تطبیق مبادئ الحوكمة وعالقتھا بجودة اجراءات العمل "محمود، جمال مغروز سلیم،   )١٨

ي محاف   یم ف ة والتعل دیریات التربی ي م دیري   ف ر م ات نظ ن وجھ ة م ضفة الغربی مال ال ة ش ظ
 .،جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین“المدارس الحكومیة الثانویة 

الي،   )١٩ یم الع ي التعل ات ف وث والدراس ز البح ي  " ،٢٠١٥مرك ات ف ة الجامع سا حوكم ، "فرن
 .٦٢ قراءات مختارة في التعلیم العإلى، وزارة التعلیم العالي، ع
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 علي مخاطر نظم  COBIT 5 تطبیق حوكمة تكنولوجیا المعلومات وفقا لأثر"منال صبحي  )٢٠
ة  ات االلكترونی ة   : المعلوم ة الخاص د العالی ي المعاھ ة عل ة میدانی صریة  "دراس ة الم ، المجل

 .١ع ، ٤٢للدراسات التجاریة، جامعة المنصورة، كلیة التجارة، م 
ي      "، ٢٠١٢، ناصر الدین، یعقوب عادل    )٢١ ة ف شرق األوسط من     واقع تطبیق الحاكمی ة ال جامع

ا     املین فیھ ة والع دریس واإلداری ین الت ر أعضاء الھیئت ة نظ ط،  ، "وجھ شرق األوس ة ال جامع
 .عمان، األردن

ود    )٢٢ ة   "،نجم، نجم عب ة االلكترونی ، دار "االستراتیجیة، التوظیف، المجاالت   : االدارة والمعرف
 .الیازوري، عمان

ایز  )٢٣ ى ف ة  "، ٢٠١٨، وإل ة معرفی ة–مقارب ة الحوكم وم االدارة   ، " االلكترونی اق عل ة آف مجل
 .٣ع، جامعة محمد بو ضیاف، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التیسیر، واالقتصاد
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Summary:  

The current study aimed at identifying the concept of e-governance 
and its impact on the sustainability of university performance excellence 
and studying the current situation in Egyptian universities in terms of the 
extent of application of e-governance. This matter raised the researchers 
to the problem of their research, as the study was applied to the education 
sector at Mansoura University, and the study population consisted of all 
the university's employees, whose number is (32974) respondents, and 
the study sample was chosen by the stratified random method, it was 
found that the appropriate sample size for the current population is (380) 
respondents. By distributing the lists on the sample, the number of 
correct lists that represents the sample size and which can be relied upon 
= 360 lists with a response rate of 90%. In order to answer the study's 
questions and test the hypotheses, the two researchers used inferential 
descriptive statistical methods and the SPSS statistical program.  
The study reached a number of results, the most important of which are:  

1) There is a direct correlation between the dimensions of e-
governance and the sustainability of excellence in university 
performance, which means that the greater the university’s 
interest in implementing e-governance, the greater the 
sustainability of performance excellence within the university.  

2) Strategic plan is the most influencing dimension of the 
sustainability of university performance excellence. 

3) The university’s strategy is in line with the e-governance strategy 
with the aim of achieving sustainable performance excellence 
within the university.  
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In light of the results of the study, some recommendations can be 
presented for their importance in this context:  

Increasing awareness among workers of the concept of 
implementing electronic governance through holding seminars and 
conferences in this field. Activating the mechanisms of transparency, 
accountability and electronic participation by publishing information 
about the university and periodic reports electronically through the 
university's website to provide information and ease of access to them. 
The necessity for business organizations to adopt the concepts of e-
governance as it is the ideal solution to reduce electronic risks and 
manage crises, and it is considered an appropriate methodology to deal 
with competitive variables which increases the chances of sustainability 
of university performance excellence.  
Keywords: e-governance, sustainability of university performance 

excellence. 
 


