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  المبحث األول
  ثمنهجية البح

  

  تقديم
 

         تعانى اإلدارة المصرية بصفة عامة والحكومية منها بصفة خاصة ، عيوبـاً ومـشكالت
مزمنة ، أسهمت ولفترات طويلة وممتدة فى عدم إنجاز األهداف الموضـوعة وانخفـاض           

 تزايد معدالت البطالة بمعدالت كبيرة نتيجة       )1(مستويات األداء ، ومن أهم هذه المشكالت        
 اإلدارة المصرية على استيعاب أعداد الخريجين المستجدين على سوق العمـل ،     عدم قدرة 

ووجود قوى عاملة تعمل بوظائف التتناسب ومؤهالتها مما يعد إهداراً للمال العام الذى تم              
استثماره فى تعليم تلك الفئة من العمالة ، وتزايد معاناة المـواطنين فـى تعـامالتهم مـع           

زية والسلطات واألجهزة المحلية ، وانتشار صـور البيروقراطيـة    الهيئات الحكومية المرك  
وتعقد اإلجراءات وبطء الحصول على الخدمات ، وتكرار الحـوادث والكـوارث وعـدم              
تقصى أسبابها والتعامل معها بجرأة وحسم ، وإهدار المال العام فى مـشروعات ومنافـذ               

ؤدى  بما ي  دارة الموارد البشرية  إسس العلمية الحديثة فى     ألواهمال تطبيق ا  غير مدروسة ،    
  .بين األفراد نشر روح التخاذلإلى 

  

 والتحـول   ، االتجاه نحو االعتماد على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت       سارع     ومع ت 
 نحو األخذ بمفاهيم الحكومة االلكترونيـة أحـد          االتجاه أصبحإلى المنظمات اإللكترونية ،   

الحكومـة  " ة الحكومية ، ويعرف هـذا االتجـاه باسـم           لتطوير اإلدار المداخل األساسية   
  .)Electronic Government (EG) )2" اإللكترونية 

                                                        
 :ملزيد من التفاصيل يرجى الرجوع إىل )1(
  ،    39العدد (اجلمعية العربية لإلدارة ، :  القاهرة ، جملة إدارة العصر ،" التحول إىل املنظمة اإللكترونية " لسلمى ،  على ا. د-

  .  6-5، ص ص ) 2002يونيو 
ة مكتب:  ، القاهرة 21منهج تطوير الشركات واملؤسسات للعبور إىل القرن الـ         : 21، منظمة القرن الـ      سيد اهلوارى    .د-

  . 30-26 ، ص ص1999س ، عني مش
(2)Stemberger,Mojca Indihar&Jaklic,Jurrij,"Towards E-government by business process 
change-A methodology for public sector",(from:http://sciencedirect.com) on 7May 2007.          

                     
    

http://sciencedirect.com
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 الحكومـة اإللكترونيـة   )1(    و قد عرف المعهد األمريكـى إلدارة مـوارد المعلومـات     
ــات   ــا المعلوم ــتخدام تكنولوجي ــة   ( بأنهااس ــشبكة العالمي ــة بال ــة المتعلق خاص

بغـرض  ،  )معتمدة على االنترنت،والبرامج التطبيقية المتكاملـة     للمعلومات،واالتصاالت ال 
تيسير عملية االتصاالت وتقديم الخدمات الحكومية الالزمة لكل من المـواطن ومنظمـات            
األعمال والمؤسسات الحكومية األخرى باإلضافة إلى تحسين كفـاءة وفعاليـة األداء فـى       

  .المنظمات الحكومية
Electronic government refers to government’s use of information technology 
(especially web –based technologies, internet communications, and , in many 

cases, interconnected applications)to:                                                            
• Facilitate communication and enhance the access to and delivery of 

government information and services to citizen businesses employees and other 
state agencies  and other governments. 

•  Improve the efficiency , effectiveness and performance of business process 
and programs.      

  

 الحكومة اإللكترونية فى إنشاء قنوات أكثر فعاليـة               يتضح من هذا التعريف مساهمة    
بين المواطنين والجهات الحكومية ، والعمل على توفير المعلومـات الحديثـة للمـواطنين          
والمستثمرين ، وتبسيط اإلجراءات الحكومية وجعلهـا أكثـر كفـاءة ، وزيـادة الـوعى                

  )2(.لى رفع مستويات التعليم والتدريب للموارد البشرية المعلوماتى ، بما ينعكس ع
كما تعد الحكومة االلكترونية مدخال لتأكيد جودة التعليم من خالل تأكيد جودة كـل مـن                 

القائمين على العملية التعليمية،والطالب،والعمليـة التعليميـة نفـسها،وأساليب التوصـيل           
ة من مالعب ومعامـل وقاعـات دراسـة         والتواصل،والمنشآت التعليمية،و األصول الثابت   

دارة التعليمية، والبرامج والمناهج    إللى تأكيد جودة ا   إ،وقاعات مؤتمرات ومسرح،باالضافة    

                                                        
(1) I.R.U.C. Identifying Planning For and Implementing  E- Government applications 

GuidelinesForNorthCarolinaAgencies.August2001,P5",(from:http://sciencedirect.com) 
on7 May 2007.              . 

  :ملزيد من التفاصيل يرجى الرجوع إىل ما يلى)2(
- ublic services Senior ManagersThe p,The challenges Ahead,Michael,Wintringham-

)2005/8/1:on(com.google.wwwfrom  .2001October 18,Conference          
--Vassilal,kis c.,"A Framework for managing the lifecycle of transactional e.government 

Services".Telematics and Informatics.University of Athens,February 

2003.from:http://sciencedirect.com(on:4/2/2004)  
  . 12 ، ص2003،عمان:مسقطندوة احلكومة االلكترونية،أفضل الطرق،:احلكومة االلكترونية حيي بابعري ، . د-

http://sciencedirect.com
http://sciencedirect.com(on:4/2/2004)


 4

 
 

من تقديم خريج ذى مهارات وقدرات تتناسـب وسـوق العمـل            ضوالمواد التعليمية التى ت   
ـ     إ مبحـث  و من ثم ،يهدف هذا ال      ) 1.(وتسمح له بالتوظف مستقبال    ة لـى عـرض منهجي

ــلوب    ــث ،وأهميته،وأهدافه،وفروضه،وأس ــشكلة البح ــاول م ــالل تن ــث،من خ البح
 ،لى اطار البحث  إضافة  إلالبحث،ومتغيرات البحث،ومجتمع البحث وعينته،وحدود البحث،با    

فيمـا يلـى    و.الدراسات السابقة،وتجارب تطبيق الحكومة االلكترونية فى التعليم العـالى          و
  .تناول لهذه النواحى تفصيال

  
  : البحث مشكلة

    تعد الحكومة االلكترونية مدخال فعاال فى دعم التطورات العلمية والتقنية الهائلة التى 
تعليم لفية الثالثة،فمع تنامى استخدام تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت فى الألتشهدها ا

دارة العملية التعليمية،أصبح هناك حاجة ضرورية لوضع والبحوث العلمية وفى مجال إ
كما أن تقدم المجتمع وتطوره يقاس بمدى تقدم .ستراتيجيات فعالة لتطوير واصالح التعليما

التقنيات المستخدمة فى العملية التعليمية لضمان جودة العملية التعليمية ،سواء من حيث 
النظم التعليمية،أو القائمين على العملية التعليمية،أو المحتوى الدراسى،أو متلقى الخدمات 

دارى يكفل تطوير النظم التعليمية ولتحقيق ذلك البد من وجود نظام إ.)2(ية أنفسهم التعليم
بالشكل الذى يجعلها قادرة على تقديم خريج تتناسب قدراته مع احتياجات سوق العمل 

  وتسعى الدولة نحو تحقيق هذا المطلب من خالل برنامج الحكومة .المحلى والعالمى
  ،وبرنامج ضمان جودة التعليم )3(  1990بمصر منذ عامااللكترونية والذى بدأ تطبيقه 

  .)4(2001واالعتماد الذى تدعمه وزارة التعليم العالى منذ عام 
لى نموذج مقترح لتطبيق الحكومة االلكترونية إ      و من ثم فقد استهدف البحث التوصل 

  .عليميةعلى وزارة التعليم العالى بالشكل الذى يساهم فى ضمان جودة العملية الت

                                                        
،ص ص 2000ايتراك للنشر والتوزيع،: ، القاهرةتواصلةرؤى التنمية امل:إدارة اجلامعات باجلودة الشاملةفريد النجار،.د)1

14-20. 
رسالة منوذج تنظيمى مقترح،:سعيد حممد على آل مزهر،إدارة التعليم االلكتروىن ىف التعليم العام باململكة العربية السعودية)2(

 ).11/9/2009(ومكتاىب دوت ك:من موقع.2009اململكة العربية السعودية،: ،جامعة امللك سعود،الرياضدكتوراة
  .http://www.gov.eg(july2005)املصريةبوابة احلكومة  )3(
دليل االعتماد وضمان اجلودة ىف التعليم العاىل ىف مجهورية مصر  ،QAPPمشروع ضمان جودة التعليم واالعتماد )4(

  .20-13،ص ص2005،اللجنة القومية لضمان اجلودة واالعتماد،وزارة التعليم العاىل، ،ديسمرب العربية

http://www.gov.eg(july2005)
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  : فى ضوء ما سبق ، يمكن تحديد مشكلة البحث فى التساؤل التالى
 الحكومـة اإللكترونيـة     مدخالتهل يمكن تصميم نموذج للحكومة اإللكترونية يحدد فيه         " 

 والتـى تتمثـل فـى الخـدمات         -والعمليات التشغيلية الالزمة للحصول على المخرجات     
  "لمستفيدين من الخدمات الجامعية ؟ بالشكل الذى يحقق رضاء ا-الجامعية

  

  :      هذا ، وتثير مشكلة البحث عدداً من التساؤالت ، وذلك على النحو التالى 
  ؟على وزارة التعليم العالىتطبيق الحكومة اإللكترونية ما هى عناصر النموذج المقترح ل-
مات الجامعية؟ين عن الخدديحقق تقديم الخدمات الجامعية الكترونيا رضاء المستفيهل - 

قـديم خـدمات جامعيـة بـشكل     هل يسمح الوضع الحالى للجامعات المصرية بامكانية ت    -
  .؟الكترونى

  
همية البحثأ 

 
يتكون من المدخالت   نموذج  التوصل الى وضع نظام للحكومة االلكترونية فى شكل          -

 وذلك فى شكل نموذج عملـى قابـل          ،  ستهدفةوالعمليات التشغلية والمخرجات الم   
  .للتطبيق على خدمات وزارة التعليم العالى

التأكيد على أهمية وضرورة االستمرار نحو األخذ بالحكومة اإللكترونية نظراً للفوائد  -
المحققة فى تجارب دول رائدة فى هذا المجال وهى الواليات المتحدة األمريكية ، وانجلترا 

 الفوائد تبسيط إجراءات تعامل الجمهور مع الخدمات الحكومية ،  ومن هذه.، وإمارة دبى 
وعدم اهدار الوقت والجهد ،وتوفير الخدمة الحكومية على مدار األربع والعشرين ساعة ، 

1(مع ارتفاع مستوى الوعى المعلوماتى والتقنى لدى الجمهورمن المتعاملين بهذه الدول

                                                        
  :ملزيد من التفاصيل ،يرجى الرجوع إىل ما يلى) 1 (

= MIT:Minister for innovation and technologies,Italy:2005.from:google(on:1/8/2005)-  
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 وذلك مـن    –معاصرة سمات جديدة البد من توفيرها       التأكيد على أن لإلدارة الحكومية ال     -
 حتى تصبح اإلدارة الحكوميـة قـادرة علـى    – الحكومة اإللكترونية بعناصرخالل الوفاء   

  ).1(التعامل مع معطيات العصر وما يسوده من متغيرات متالحقة
التأكيد على ضرورة تقديم الخدمات الجامعية المختلفة بمستوى الجودة المحدد وفقاً            -

مشروع ضمان الجودة واالعتماد والذى تدعمه وزارة التعليم العالى ، لضمان الجـودة             ل
األكاديمية واإلدارية وضمان جودة البحوث والخدمات الجامعية فى ضوء معايير عالمية           
، ويعتمد المشروع بشكل رئيسى على ميكنة البيانات والمعلومـات الخاصـة بنظـامى              

مع تكوين شـبكة اتـصاالت بـين العـاملين بالجامعـة            الجودة والتقييم الذاتى السنوى     
نجـاح   والمتعاملين معها ، وتؤكد الحكومة اإللكترونية على توفير هذه التقنيات لضمان           

 ).2(المشروع

  
  :أهداف البحث 

 
نب النظـرى    لتغطية الجا  اإلطار الفكرى والفلسفى للحكومة اإللكترونية    استعراض   -

من البحث والذى يتناول مفهوم الحكومة اإللكترونية ، وخصائـصها ، وفوائـدها ،              
 نجاحها ، ومعوقات تطبيقها ، وتجارب الدول الرائدة فى مجـال تطبيـق              مقوماتو

   0 فى مجال خدمات التعليم العالى الحكومة اإللكترونية

 ئـة مجتمـع البحـث     بي الحكومة اإللكترونية فى     عناصر توافر   مدىعلى  الوقوف   -
 .ومدى أهميتها 

                                                        
    =Reinermann,Heinrich."Electronic Governance and Electronic Government:Do politicians and  
       internet need each other?".Journal of informatics of the Slovanian informatics                     
     society,jan/feb/march2001,pp5-11.from:google(on:14/3/2005).  
(1) -Karacapilids,Nikos et al.,"Computer-Supported G2G Colloboration for public policy and    
decision-making".The journal of Enterprise information       
Management.vol.18,No.5,2005.from:www.Emeraldinsight.com(on:14/8/2005).                            

  .20- 13 ص صمرجع سابق، ،QAPPمشروع ضمان اجلودة واالعتماد )2
 

http://www.Emeraldinsight.com(on:14/8/2005)
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التحديات  ، والتى تعد بمثابة مجموعة من     معوقات تطبيق الحكومة اإللكترونية    تحديد -
وزارة   فـى وميـة  البد من مواجهتها والتغلب عليها لالرتقاء بمستوى أداء الخدمة الحك         

  .التعليم العالى
  . لتعليم العالىعلى وزارة ا نموذج مقترح لتطبيق الحكومة اإللكترونية بناء -
  :  البحث ضفرو

 يسعى البحث نحو اختبار مدى صحة أو
  :خطأ مجموعة الفروض التالية 

  لمـدخالت   تعتبر خصائص المنظمات جهة البحث مواتية بشكلها الحـالى         :الفرض األول   
  . الحكومة اإللكترونية مفهومتطبيقالنموذج المقترح ل

  
   ال توجد اختالفات ذات داللة إحصائية بين متوسـطات درجـة تـوافر              :الفرض الثانى   

  . الحكومة اإللكترونية النموذج المقترح لتطبيق مفهوممدخالت
  

 ال توجد اختالفات ذات داللة إحصائية بـين متوسـطات مـدى أهميـة               :الفرض الثالث   
  .ترونية  الحكومة اإللكالنموذج المقترح لتطبيق مفهوم مدخالت

  
 اجراءات  علىال يوجد أثر ذو داللة احصائية لتطبيق الحكومة االلكترونية           :الفرض الرابع 

  .تقديم الخدمات الجامعية
  

يتوقع المستفيدون الحصول على خدمة جامعية أفضل فى ظـل تطبيـق        :الفرض الخامس 
  .الحكومة االلكترونية

  
بيق الحكومة االلكترونية على رضـا  ال يوجد أثر ذو داللة احصائية لتط      :الفرض السادس 

  .المستفيدين من الخدمات الجامعية
  

 الحكومة االلكترونية فـى      مفهوم تتوافر عناصر النموذج المقترح لتطبيق     :الفرض السابع 
  . وزارة التعليم العالى
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  :أسلوب البحث 
 تمدخال من الضرورى تحديد مدى توافر       يعد   لتحقيق أهداف البحث واختبار فروضه ،     

و العمليات التشغيلية الالزمة للحـصول      تطبيق الحكومة اإللكترونية بوزارة التعليم العالى       
، ويتأتى ذلك من خالل االعتماد على كل من الدراسة          على مخرجات الحكومة االلكترونية   

  :النظرية والدراسة الميدانية ، وفقاً لمايلى 
المنـشورة  المتخصصة،والـدوريات    تم فيها الرجوع إلى المراجع و      : الدراسة النظرية    -

وذلـك لتحديـد   سواء ورقيا أو إلكترونيا باللغة العربية أو اإلنجليزية ،        
العناصر المكونة لكل من مدخالت و العمليات التـشغيلية ومخرجـات           

  .نظام الحكومة االلكترونية
 والتـى تـساهم فـى      تعتمد على مجموعة من األساليب المتكاملة ،       : الدراسة الميدانية    -

الوقوف على مدى توافر مدخالت الحكومة االلكترونية،وما هى األنشطة التى تتم على            
 هذه المدخالت؟وما هى المخرجات المقدمة فى ظل برنـامج الحكومـة االلكترونيـة؟،         

  :وذلك على النحو التالى 
  

  : إجراء دراسة استطالعية -1
 للحكومة اإللكترونيـة ، والتـى       تحديد الجامعات المطبقة فعلياً   تم اجراء هذه الدراسة ل        
 جامعـات المنـصورة ،   (*) ؛ و تمثلت فـى الخدمات الجامعية بشكل الكترونى كلياتها   تقدم

 وذلك من خالل إجراء عدد من المقابالت الشخصية ، واالتـصاالت            .والقاهرة ،  وطنطا     
وجيـا  التليفونية ، والمراسالت الورقية واإللكترونية مع المـسئولين عـن وحـدات تكنول            

  . تمهيداً إلجراء الدراسة الميدانية–المعلومات واالتصاالت بالجامعات المختلفة 
  

  :قياس عناصر النموذج المقترح-2
لى مدخالت وعمليات تشغيلية  الباحثة عناصر النموذج المقترح إقسمت 

أدوات قياس عناصر النموذج المقترح للحكومة )1(ومخرجات،ويوضح الجدول رقم
  .االلكترونية

  

                                                        
  . 2006أى حىت يوليو  ؛ اجراء الدراسة االستطالعيةاجلامعات املطبقة فترة  (*)
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  )1(جدول رقم 
   للحكومة اإللكترونيةالمقترح النموذج عناصرأدوات قياس 

  

  وحدة المعاينة  أداة القياس  األبعاد
  :المدخالت:أوال

  
ــدخالت-1  مـــ

  تكنولوجيا 
ــات      المعلومـ

  .واالتصاالت
   
ــدخالت-2  المــ

  .اإلدارية
  
ــدخالت-3  المــ

  الخاصة 
  .    بالعاملين

 
 

 باالعتماد على 
  :قياس بورتر يقيس م

  .المدخالتمدى توافر * 
  مدى أهمية كل عنصر من * 

  .   وجهة نظر المستقصى منه

  
قيادات وزارة التعليم العالى ممثلون فى      -

  :اآلتى
بـالمجلس  أفراد اإلدارة العليا العاملون     * 

  :االعلى للجامعات،وينقسمون الى
  .أفراد االدارة العليا بالكادر العام-
  .رة العليا بالكادر الخاصافراد االدا-
أفراد اإلدارة العليا العاملون بالجامعات     * 

  :المصرية ، وينقسمون إلى 
  . أفراد اإلدارة العليا بالكادر العام -
  . أفراد اإلدارة العليا بالكادر الخاص-

ــدخالت-4  المــ
  التقنية

 
 

  ــالل ــن خ  م
   .مجموعة عبارات إرشادية

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
حـدات تكنولوجيـا المعلومـات      مديروا و 
  .ت،وبالمجلس األعلى للجامعابالجامعات
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  األبعاد وحدة المعاينة  
ــا ــات :ثاني العملي

  :التشغيلية



 




 
 

  .مقدموا الخدمة-
  

  :المخرجات:ثالثا
الخدمات الجامعية  

  المختلفة

 


 



 


 

  .مقدموا الخدمة-
  .المستفيدون من الخدمة-

    

  :،باالعتماد على مراجع منهاإعداد الباحثة: المصدر 
-Gritzalis,Stefanos,"A good-Practice guidance on the use of PKI Services in sector of the    
European Union member states".Information Management &computer 
security."vol.13,no.5,2005,.,pp.380-393.                                                                                               
-Kaylor, Charles et al.,"Gauging e-government:A Report on Implementing Services Among 
American Cities".Government Information Quarterly.vol.18,2001,pp.293-
307.from:http://sciencedirect.com(on:15/2/2004).  
-Michael,wintringham,op.cit. 
-Vassilal,Kis c.,op.cit.  

  :،ما يلى)1(    يتضح من الجدول رقم    
تم تقسيم مدخالت النموذج المقترح الى خمسة أبعاد رئيسية،هى مدخالت تكنولوجيا -

المعلومات واالتصاالت،والمدخالت االدارية،والمدخالت الخاصة بالعاملين مقدمى الخدمة، 
وقد قسمت .عيةوالمدخالت التقنية، والمدخالت المرتبطة بالمستفيدين من الخدمات الجام

 للعناصر المكونة للحكومة ∗الباحثة المدخالت على هذا النحو فى ضوء الدراسة النظرية

                                                        
 .72-48،ص ص  األول،املبحث الثاىنالفصل :ملزيد من التفاصيل يرجى الرجوع إىل∗

http://sciencedirect.com(on:15/2/2004)
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 لتطبيق الحكومة االلكترونية سواء فى ∗∗من ناحية،وفى ضوء التجارب العملية االلكترونية
  .مجال الخدمة العامة أو فى مجال التعليم العالى من ناحية أخرى

كل  تقصاء باالعتماد على مقياس بورتر لقياس مدى توافر وأهمية تم اعداد قائمة اس    
دارية،والمدخالت الخاصة معلومات واالتصاالت،و المدخالت اإلمن مدخالت تكنولوجيا ال
لى قيادات وزارة التعليم العالى بالكادر  إ∗وتم توجيه هذه القائمة.بالعاملين مقدمى الخدمة

،وذلك على النحو مية أوبالمجلس األعلى للجامعاتالعام و الخاص سواء بالجامعات الحكو
  -:التالى

  :لىعلى للجامعات،وينقسموا إألادارة العليا العاملون  بالمجلس اأفراد اإل-
  ). العموممديرو(دارة العليا بالكادر العامأفراد اإل-
  ).أعضاء هيئة التدريس(دارة العليا بالكادر الخاصأفراد اإل-
  
  :العاملون بالجامعات المصرية،وينقسموا الىدارة العليا أفراد اإل-
  ). العموممديرو(دارة العليا بالكادر العامأفراد اإل-
  ).أعضاء هيئة التدريس(دارة العليا بالكادر الخاصأفراد اإل-
  

 مقياس بورتر ، إلى جزئين ، الجـزء األول          وفقا لدرجات  قائمة االستقصاء    تقسيمتم       
ضوء خمس خانات تبدأ بمتوافر جداً ثم متـوافر ومتـوافر           فى   المدخالتمدى توافر يقيس  

أحياناً ومنتهية بغير متوافر ، وغير متوافر إطالقـاً ، وذلـك لتأكيـد الحقـائق المتاحـة                  
 العنصر لدى القيادات باالعتماد     مدى أهمية بالسجالت والتقارير ، أما الجزء الثانى فيقيس        

 مهم إطالقاً ، وذلك لمعرفـة اتجاهـاتهم         على خمس خانات تبدأ بمهم جداً ، وتنتهى بغير        
 مجموعـة مـن     وقد تم عرض االستقـصاء علـى      . ∗∗وآرائهم نحو درجة أهمية العنصر    

ولية،وذلك لتحكيم صدق أبعاد وعبارات المقياس والتأكد من مدى         المحكمين فى صورته األ   
 وإعـادة وترتب على ذلك تعديل الباحثة لبعض العبـارات         .وضوح ماورد به من عبارات    

خرى لتحقيـق أهـداف   صياغة البعض اآلخر وحذف بعض العبارات مع إضافة عبارات أ  

                                                        
  .47-37ص  ،ص املبحث األول،الفصل األول :ملزيد من التفاصيل يرجى الرجوع إىل ∗∗
  .279 ،ص االستقصاء املوجه للقيادات بوزارة التعليم العاىلاستمارة،) 4(ملحق رقم  ∗
 .278،ص)3(مبلحق رقم/ 31/1موافقة اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واالحصاء على قائمة االستقصاءتاريخ  ∗∗
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أبعـاد مـدخالت الحكومـة      )2( ويوضـح الجـدول رقـم       .البحث واختبـار فروضـه    
  .االلكترونية،والعبارات التى تقيسها فى استقصاء القيادات بوزارة التعليم العالى

  
  
  
  
  
  
  

  )2(جدول رقم 
  والعبارات التى تقيسها فى استقصاء القيادات بوزارة التعليم العالى،لحكومة اإللكترونيةا مدخالت
  رقم العبارة  المدخالت

 
       دعم إدارى
       دعم مالى


 

  :     دعم اإلدارة العليا
  . دعم إدارى-        
  . دعم مالى-        
  . دعم فنى-        
   توافر إعادة هندسة العمليات اإلدارية -        
  . توافر إدارة الجودة الشاملة-        
  . فنيةدخالت م-        

 
  .      التدريب واالعداد

  . بالتقنيات والتعامل معها      الخبرة
 

  .      معوقات إدارية
  .      معوقات بشرية
  .      معوقات تقنية

  
1-10  
39-46  

  
  
  

1-10  
39-46  
21-27  
31-33  
34-37  
28-30  

  
11-20  
21-27  

  
1-7  
8-10  
11-16  

  :باالعتماد على مجموعة من المراجع، منها ما يلىإعداد الباحثة :المصدر 
-Evan,Donna&Yen,David c.,"E-Government:Ananalysis for implementation:framework for 
understanding cultural and social impact".Government Information 
Quarterly,vol.22,2005.from:http://sciencedirect.com(on:14/7/2005). 
-Liao,Shu-hsien&Jeng,Huey-Pyng,"E-government implementation:Business contract legal support 
for Taiwanese businessmen in Mainland china".Government Information 
Quarterly,vol.22,2005,pp.505-524.from:http://sciencedirect.com(on:14/7/2005) 
-FEA , Working Group. “ E- Government Enterprise Architecture Guidance : Common 
Reference Model .” USA : Fedral CIO Council. July , 25,20020 
-Sharifi, Hossein and Zarei, Behrouz. “ An adaptive approach for implementing e- government in 

I.R. Iran. “ Journal of Government Information Vol. 30, 2004,pp.600-619   

http://sciencedirect.com(on:14/7/2005)
http://sciencedirect.com(on:14/7/2005)
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المؤسسة العربية للمؤسسات   :  ، الطبعة األولى؛ بيروت      ، الحكومة اإللكترونية من االستراتيجية إلى التطبيق      بدران  عباس  -
  .35-20،ص ص 2004والنشر ، 

 الكتاب األول للنظـام القـانونى للحكومـة   : النظام القانونى لحماية الحكومة اإللكترونية     ، عبد الفتاح بيومى حجازى      0د-
     .60-50،ص ص 2003دار الفكر الجامعى ، : الطبعة األولى ؛ اإلسكندرية ، اإللكترونية 

  .105-94،ص ص0 2003شركة البهاء للنشر اإللكترونى، : ،اإلسكندرية الحكومة اإللكترونية ،عبد الفتاح مراد 0 د-
 ، ودعم االستراتيجيات العامة دور التكنولوجيا المعلومات فى تحقيق الميزة التنافسية محمد بهاء الدين بديع القاضى ، .د-

كلية التجارة ببنى سويف ، :  مجلة الدراسات المالية والتجارية ، جامعة القاهرة 0"دراسة تحليلية وتطبيقية : للمنظمة 
  .7،ص 2002العدد الثانى، يوليو 

 ، ص ص 2003 العربية،دار النهضة:،القاهرةنظم المعلومات االدارية بالمنظمة المعاصرةثابت عبد الرحمن إدريس ، .د-
157-163.  

 ،  التطبيقات– األدوات –النظرية : مقدمة فى نظم المعلومات اإلدارية، جالل ابراهيم العبد .منال محمد الكردى ، ود.د-
  . 378-377، ص ص 1999الدار الجامعية ، : اإلسكندرية 

  
  
  

موعة من المقابالت           وقد تم التعرف على مدى توافر المدخالت التقنيةباجراء مج
 وحدات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بالجامعات ىالشخصية مع مدير

الحكومية،وذلك باالعتماد على مجموعة من العبارات االرشادية المعدة مسبقا قبل 
  .∗جراء المقابلة الشخصيةإ

 قائمة          كذلك تم قياس مدى توافر المدخالت المرتبطة بالمستفيدين باالعتماد على
 تقيس أبعاد وعناصر جودة الخدمة الجامعية والتى تحدد رضاء المستفيدين ∗∗استقصاء

لى المستفيدين من الخدمات إتم توجيه هذه القائمة قد و.عن الخدمات الجامعية المقدمة
  .الجامعية االلكترونية من أعضاء هيئة التدريس و الطالب والموظفين بالجامعات

  والتى تعكس المرتبطة بالمستفيدين الحكومة االلكترونيةمدخالت اس           و قد تم قي
أبعاد وعناصر جودة الخدمة الجامعية لقياس درجة اهتمام المستفيدين بها ورضائهم 

،حيث تشتمل أبعاد قياس جودة الخدمة على ما )1(عنها فى ضوء المقاييس المنشورة
  ):1(يلى

                                                        
،العبارات االرشادية املستخدمة ىف املقابالت الشخصية وعند البحث ىف السجالت والتقارير للتعرف على مدى )6(ملحق رقم ∗

  .297صتوافر املدخالت التقنية،
 .292ستقصاء املوجهة للمستفيدين،ص،استمارة اال)5(ملحق رقم ∗∗
  :ملزيد من التفاصيل ،يرجى الرجوع ىف ذلك إىل)1

-Horst,Mark et al.,"Preceived usefulness,Personal experiencees,risk perception and trust as 
determinants of adoption of e-government:services in the Netherlands".Computer in Human 
behavior.from:http://sciencedirect.com(on:5/3/2006). 

http://sciencedirect.com(on:5/3/2006)
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  .مادية الالزمة للحصول على الخدمةلى التسهيالت الإيشير :الجانب المادى-1
وتشير الى القدرة على انجاز الخدمة المطلوبة بـشكل يعتمـد عليـه،وبأداء       :االعتمادية-2

  .صحيح
يقصد بها سرعة استجابة مقدم الخدمة،ومساعدته المستفيدين باستمرار عنـد          :االستجابة-3

  .الحاجة لذلك
الكترونيا،والرغبة والقـدرةعلى التعامـل   تعنى المعرفة بالخدمات المقدمة :الثقة واألمان -4

  .معها
المرتبطة   للحكومة اإللكترونيةالمقترحالنموذج مدخالت  )3( ويوضح الجدول رقم  

  .،والعبارات التى تقيسها فى استقصاء المستفيدينبالمستفيدين 
  

  )3(جدول رقم 
   للحكومة اإللكترونيةالمقترحالنموذج مدخالت 

  والعبارات التى تقيسها فى استقصاء المستفيدينالمرتبطة بالمستفيدين ، 
  رقم العبارة  األبعاد

  .القدرة على استخدام الكمبيوتر
  .المعرفة بالخدمات الحكومية اإللكترونية

1-5  
6-12  

                                                                                                                                                        
-Wimmer,Maria A."A European perspective towards online one-stop government:the eGov 

 :from.2002Spring,1Issue,1.vol.Electronic Commerse Research and Applications".project
)2006/3/5:on(com.sciencedirect://http. 

 ،جملة"دراسة مقارنة ىف بيئة األعمال الكويتية:ضغوط العمل والوالء التنظيمى واالداء والرضا الوظيفى"عوض خلف العرتى،/د-
  .372،ص ص2003الثانية واالربعون،،جامعة القاهرة،كلية التجارة،العدد الواحد والستون،السنة احملاسبة واالدارة والتأمني

  :ملزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع ىف ذلك اىل ) 2
 التجارية،جامعة جملة البحوث،"أثر عناصر اخلدمة على الوالء بالتطبيق على مطاعم السلسلة املصرية"أمرية فؤاد أمحد مهران،/د-

  :نقال عن.117-115،ص ص2003ثاىن،يناير ويوليهالزقازيق،كلية التجارة،الداخلامس والعشرون،العددان األول وال
-Lehlinen,U.&lehtinen J.R.,"Services Quality-a study of Working paper,Service Management 
Institute Administrations,".,1982,pp.439-460. 
-Sivadas,E.&Baker-Prewitt,J.L.,"An Examination of the Relationship Between service 
quality,customer satisfaction,and store Loyalty".International Journal of Retail &Distribution 
Management,vol.28,no.2,pp.73-82. 

  



 15

 
 

  .الرغبة فى التعامل إلكترونياً مع الخدمات الحكومية
  .الثقة فى الخدمات الحكومية اإللكترونية

7 ، 17  
13-16  

  : مراجع ،منها ما يلى مجموعةباالعتماد علىعداد الباحثة  إ:المصدر 
-Horst,Mark et al., op.cit. 
-Wimmer,Maria A.op.cit.. 

  .372،ص صمرجع سابق عوض خلف العرتى،/د-
  :نقال عن.117-115أمرية فؤاد أمحد مهران ،مرجع سابق ، ص ص/د-

-Lehlinen,U.& lehtinen  J.R.op.cit.,pp.439-460. 
-Sivadas,E.&Baker-Prewitt,J.L.,op.cit., ,pp.73-82.  

، ص ص  2003،دار النهضة العربية:القاهرةنظم املعلومات االدارية ىف املنظمة املعاصرة، ،  ثابت عبد الرمحن إدريس.د- 
157-163 .  

 دولة ية االحتادية ىفحمددات تبىن استخدام تقنية احلاسب اآلىل بأجهزة اخلدمة املدن "،  حممد أمين عبد اللطيف عشوش.د-
 جامعة:كلية التجارة،بىن سويف،جملة الدراسات املالية والتجارية للعلوم االدارية، "االمارات العربية املتحدة

  . 253-251ص ص ، 1998،أكتوبر8،السنة2القاهرة،العدد
  

  
تم تحديد العمليات التشغيلية بمراجعة السجالت االلكترونية والورقيـة التـى توضـح      -   

طوات المتبعة لتقديم الخدمة،والمتاحة فى شكل خرائط تدفق أو تقارير،باالضـافة           الخ
جراء المقابالت الشخصية مع مقدموا الخدمات الجامعية للوقوف على العمليـات           إلى  إ

  .لى خدمات جامعية الكترونيةإالتشغيلية المختلفة التى تتم على المدخالت لتحويلها 
  

 االلكترونية والمتمثلة فى الخـدمات الجامعيـة مـن         الوقوف على مخرجات الحكومة   -   
خالل الرجوع الى مواقع الجامعات الحكومية لمعرفة الخـدمات الجامعيـة المتاحـة             
الكترونيا على مواقع الجامعات،ومراجعة السجالت االلكترونية والورقية التى توضح         

المستفيدين مـن   جراء مقابالت شخصية مع     إلى  إضافة  باإل.الخدمات المقدمة الكترونيا  
الخدمات الجامعية لتحديد درجة رضائهم عن الخدمات الجامعية المقدمة مـن خـالل             

  .قائمة االستقصاء الموجهة للمستفيدين
  

  
  متغيرات البحث وقياسها

يتضح فى ضوء العرض السابق أن البحث يشتمل على مجموعة من المتغيرات       
لكترونيةوالعمليات الالزم اجرائها للحصول المستقلة والمتمثلة فى مدخالت الحكومة اال
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  .على الخدمات الحكومية،أما المتغير التابع فيتمثل فى خدمات الحكومة االلكترونية
  

  .    وفيمايلى توضيح للمتغيرات المستقلة فى ضوء أبعاد كل متغير من هذه المتغيرات 
  :المدخالت:أوال

  : تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتمدخالت -1
   تتمثل فى مجموعة العوامل ذات التأثير المحتمل علـى إمكانيـة تطبيـق الحكومـة                 

  :اإللكترونية وهى 
  .دعم اإلدارة العليا لبرنامج الحكومة اإللكترونية إدارياً ومالياً وفنياً -
توافر إعادة هندسة العمليات اإلدارية بالمنظمة والذى يركز على العمليات ، ويهـتم              -

  .فى اتخاذ القرارات ، والحرص على تقديم خدمة أفضلبمشاركة العاملين 
توافر إدارة الجودة الشاملة بالمنظمة ، والتى تركز على الوقايـة مـن األخطـاء ،                 -

  .والعمل الجماعى ، والتركيز على العمليات ، وتقديم خدمة أفضل
  : اإلدارية  المدخالت-2

 اإلداريـة تتمثـل    المدخالتموعة منيتطلب التطبيق الناجح للحكومة اإللكترونية توافر مج       
  :فى الدعم اإلدارى والمالى المقدم لبرنامج الحكومة اإللكترونية ، والذى يشتمل على اآلتى 

  .ال مركزية السلطة ، بتفويض قدر من الصالحيات للمستويات اإلدارية األقل -
  . االتجاه نحو اإلدارة باألهداف  -
  . غير الرسمية التحول من الرقابة الرسمية إلى الرقابة -
االتجاه نحو التنظيم الشبكى بدالً من الوظيفى ، بربط فرق العمـل إلكترونيـاً               -

  .وتبادل المعلومات وتنسيق المهام فيما بينها 
بدالً من التتابعيـة الملتزمـة بخـط        ) اللحظية  ( التحول إلى العالقات اآلنية      -

  .السلطة الرسمى
  .)صص المرن التخ( التحول إلى التوصيف الوظيفى المرن  -
  .الختصاصات الفرديةاالتركيز على وضع المهام والواجبات للفريق وليس  -

  : البشرية المدخالت -3
    يتم قياس هذه الخصائص فى ضوء مجموعة من الخصائص واألبعـاد التـى يجـب               
توافرها فى نظم الموارد البشرية المعمول بها لتوفير موارد بـشرية بقـدرات ومهـارات             

  :وتتمثل فى تخدام الحكومـة اإللكترونيـة ،      تتالءم مع اس  
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  .التدريب واإلعداد  -
   .الخبرة بالتقنيات والقدرة على التعامل معها -

  : التقنية المدخالت -4
   :توافر مدخالت األدوات التالية    تشتمل على 

  .السجالت اإللكترونية -
  .الدفع اإللكترونى - 
 .التوقيع اإللكترونى -

  
  
  
 

 
  :خصائص المستفيدين -5
    هناك عوامل مؤثرة على خصائص المستفيدين بخدمات الحكومة اإللكترونيـة وهـى            

وتحدد هذه العوامل مـدى جـودة       .الجانب المادى،واالعتمادية،واالستجابة،والثقة واالمان    
وفيما يلى توضـيح    .الخدمات الجامعية ومن ثم درجة رضاء المستفيدين عن تلك الخدمات         

  .)1(من هذه األبعادالعناصر التى يقيسها كل بعد 
  :يشير الى التسهيالت المادية الالزمة للحصول على الخدمة،ويتكون من:الجانب المادى-1
  .توافر أجهزة الكمبيوتر الحديثة-
  .توافر وصالت االنترنت الالزمة للحصول على الخدمات الجامعية الكترونيا-

                                                        
    :ميكن الرجوع ىف ذلك إىل ما يلى)1(

  -Horst,Mark et al., op.cit.  
-Wimmer,Maria A.op.cit.. 

  .372،ص صمرجع سابق عوض خلف العرتى،/د-
  :نقال عن.117-115أمرية فؤاد أمحد مهران ،مرجع سابق ، ص ص/د-

-Lehlinen,U.&lEHTINEN J.Rnt op.cit.,pp.439-460. 
-Sivadas,E.&Baker-Prewitt,J.L.,op.cit., ,pp.73-82.  

  . 163-157، ص ص  مرجع سابق ،  ثابت عبد الرمحن إدريس.د- 
 دولة بىن استخدام تقنية احلاسب اآلىل بأجهزة اخلدمة املدنية االحتادية ىفحمددات ت "،  حممد أمين عبد اللطيف عشوش.د-

  . 253-251ص ص ، ،،مرجع سابق  "االمارات العربية املتحدة
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يل عمليـة الوصـول     وجود وحدات منتشرة بالجامعة وأماكن تواجد المـستفيدين لتـسه         -
  .والحصول على الخدمة الجامعية

لى القدرة على انجاز الخدمة المطلوبة بـشكل يعتمـد عليـه،وبأداء      إوتشير  :االعتمادية-2
  :صحيح ،وتتكون من

 .الخدمة متاحة على مدار األربع والعشرين ساعة •

 .حل مشاكل المستفيدين بسرعة •

 .لى الخدمات الجامعية االلكترونيةيوجد شعور لدى المستفيدين بامكانية االعتماد ع •

 .الثقة بالخدمات الجامعية االلكترونية •

  
  
يقصد بها سرعة استجابة مقدم الخدمة،ومساعدته المستفيدين باستمرار عنـد          :االستجابة-3

  :الحاجة لذلك،ويتكون من
 .اشعار المستفيد باجراءات الحصول على الخدمة •

 .السرعة فى تقديم الخدمة •

  . لتقديم كافة الخدمات الجامعية الكترونيااالستعداد التام •
تعنى المعرفة بالخدمات المقدمة الكترونيا،والرغبة والقـدرةعلى التعامـل   :الثقة واألمان -4

  :معها،وتتكون من
 .المحافظة على سرية المعلومات •

 . قادرين على التعامل مع أى مشكلة تجعلهمتوافر مقدمى خدمة ذوى مهارات •

 . تقديم الخدمات الجامعية الكترونيامعرفة المستفيد بموقع •

 .رغبة المستفيد فى الحصول على الخدمة الجامعية بشكل الكترونى •

 .قدرة المستفيد على التعامل مع أجهزة الكمبيوتر واالنترنت •

وتظهر هذه الجوانب من خالل توافر مجموعة من الخصائص فى المستفيدين 
  :من الخدمة ،وهى
  .لى استخدام الكمبيوترالقدرة ع -                
  .المعرفة بالخدمات الحكومية اإللكترونية -                
  .الرغبة فى التعامل إلكترونياً مع الخدمات الحكومية-                 
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  .الثقة فى الخدمات الحكومية اإللكترونية-         
  :العمليات التشغيلية:ثانيا

ت المتبعـة لتقـديم الخدمـة الجامعيـة بـشكل              يقصد بالعمليات التـشغيلية الخطـوا     
  .الكترونى،والموضحة بخرائط التدفق الخاصة بتقديم الخدمة االلكترونية الجامعية

  
 فيتمثل فى الخدمات الجامعية المقدمة بشكل الكترونى،وتـشتمل         المتغير التابع          أما  

  ):1(على الخدمات التالية
  .خدمات شئون التعليم والطالب •
  .الدراسات العليا والعالقات الثقافيةخدمات  •
  .دارة االلكترونية لضمان الجودة بالجامعاتإلخدمات ا •
  .ادرة المكتباتإخدمات  •
  .خدمات شئون العاملين •
 .خدمات المرضى بالمستشفيات الجامعية •

 .المدن الجامعية •

 .المخازن •

 .االستحقاقات والحسابات •

 .قسام بالكلياتألمجالس ا •

  
  :ث مجتمع البح: ثانياً 

                                                        
  -:ميكن الرجوع ىف ذلك إىل) (1
معة مركز تقنية االتصاالت و املعلومات ،نظام الفاراىب لإلدارة االلكترونية لضمان اجلودة ىف اجلامعات،جا نشرة-

  .2007املنصورة،
  .mis.zu.edu.eg،2007 موقع مركز تقنية املعلومات واالتصاالت جبامعة الزقازيق -
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هـذا  .ن والمـستفيدي     يتمثل مجتمع البحث فى أفراد اإلدارة العليا بوزارة التعليم العـالى          
 إلى قسمين ، وذلك علـى النحـو         وينقسم مجتمع أفراد االدارة العليا بوزارة التعليم العالى       

  :التالى 
ادر العـام   بالك ن بالمجلس األعلى للجامعات   يشمل أفراد اإلدارة العليا العامل     ي :القسم األول   

  .والخاص
بجامعتى الزقازيق والمنصورة،وقد وقـع  ن يشمل أفراد اإلدارة العليا العامل  ي :الثانى   القسم

  :اختيار الباحثة على جامعتى الزقازيق والمنصورة لألسباب التالية
قـانون  وخاضـعة ل   تماثل الجامعات المصرية من حيث أنها تابعة لوزارة التعليم العالى            -

  .اتتنظيم الجامع
ـ                 - ن  جامعة الزقازيق ، هى الجامعة التى تعمل بها الباحثة ، لذا لزم اختيارها انطالقـاً م

، ومن ثم هو محاولة جـادة       الباحثلمجتمع  مبدأ ضرورة خدمة البحث العلمى      
الخـدمات اإللكترونيـة    تقديم  من الباحثة للمساهمة فى استكمال مسيرة تطبيق        

  .امعيةللمستفيدين من الخدمات الجالجامعية 
جامعة المنصورة ، من الجامعات الرائدة والمبادرة فى مجال تطبيق برنـامج الحكومـة              -

 كما أنها أصبحت تقدم يد      .اإللكترونية فى العديد من مجاالت الخدمات الجامعية      
العون لمن يريد من الجامعات المصرية الحصول علـى برامجهـا الجـاهزة             

 ابـن   طنطا التى حصلت على برنامج    لتطبيق الخدمات اإللكترونية مثل جامعة      
كمـا  ،2005شئون الطلبة لتطبيقه داخل كليات الجامعـة عـام          ب الهيثم الخاص 

 وبذلك تعتبر   .2007قدمت لجامعة الزقازيق نظام المستقبل الدارة المكتبات عام       
جامعة المنصورة مرشدة للباحثة فى مجال خطوات تقديم الخدمات اإللكترونية،          

  .مة اإللكترونيةومن ثم تطبيق الحكو
  
 إلى أفراد إدارة عليا بالكادر العام وهم مديرو                          وينقسم أفراد االدارة العليا    

العموم ، وأفراد إدارة عليا بالكادر الخاص وهم رؤسـاء الجامعـات ونـوابهم        
ما المستفيدون من الخدمات الجامعية االلكترونيـة       أوعمداء الكليات والوكالء،    

ــثلهم  ــالب وفيم ــاملو أالط ــاونوهم والع ــدريس ومع ــة الت ــضاء هيئ ن ع
  .مجتمع البحث) 1(ويوضح الشكل رقم .بالجامعة
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  مجتمع البحث

  أفراد اإلدارة العليا بوزارة التعليم العالى

  أفراد اإلدارة العليا 
العاملون بالمجلس 

  ات األعلى للجامع
  )كادر عام وخاص(

أفراد اإلدارة العليا 
بجامعتى لون العام

الزقازيق 
  والمنصورة

  أفراد اإلدارة العليا بالكادر الخاص  أفراد اإلدارة العليا بالكادر العام

  أعضاء هيئة التدريس  مديرو العموم
ذوى العالقة المباشرة 

ببرنامج الحكومة اإللكترونية 
  بالجامعات المصرية

  )1(شكل رقم 
  مجتمع البحث

  إعداد الباحثة  : المصدر

   لمستفيدونا
  

  أعضاء هيئة التدريس

  العاملون بالجامعة

  الطالب
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  عينة البحث: ثالثاً 
  -: على النحو التالىعينة البحث   حددت 

  
 المـسئولون وهم  بالمجلس األعلى للجامعاتن يفراد اإلدارة العليا العامل   الشامل أل حصر  ال 

،وبرنـامج تكنولوجيـا المعلومـات      QAAPعن برنامج ضمان جودة التعلـيم واالعتمـاد       
،سواء بالكادر العام أو الخاص،باعتبـار أن هـذين البرنـامجين همـا             ICTPواالتصاالت

حيـث  . المسئوالن عن تنفيذ برنامج الحكومة االلكترونية بالجامعات الحكومية المـصرية         
 أن (*)الهيكل التنظيمى للمجلس األعلـى للجامعـات  اتضح للباحثة من خالل اإلطالع على   

 مفـردة فـى مـستوى اإلدارة العليـا ،           ةالهيكل التنظيمى للمجلس يتكون من ثالث عشر      
ن عن مـشروعات تطـوير التعلـيم    يمسئولال  أعضاء هيئة التدريس ستة من  باإلضافة إلى 

لعليا وأعضاء هيئـة    الجامعى ، ومن ثم فقد قامت الباحثة بحصر شامل للمديرين باإلدارة ا           
،وضمان جـودة التعلـيم   التدريس ذوى الصلة المباشرة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت    

ن من أعـضاء هيئـة التـدريس وهمـا المـسئوالن عـن              يواالعتماد، والبالغ عددهم اثن   
دارة العليـا بـالمجلس األعلـى       لى اثنين مـن اإل    إباالضافة  .QAAP وبرنامج ICTPبرنامج

دارة دارة المركزية لشئون تطـوير التعلـيم الجامعى،ومـدير اإل         ا مديراإل للجامعات ، وهم  
   .العامة لشئون هيئة التدريس والطالب

  
 من بين العاملين    ن بالجامعات المصرية  ي العليا العامل   االدارة أفراد     فى حين تم اختيار     

ن وحـدات   بكل من الكادر العام والخاص من المسئولين ع       بجامعتى الزقازيق والمنصورة    
ويوضح الجدول   .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ووحدة ضمان جودة التعليم واالعتماد       

ـ أعداد أعضاء هيئة التدريس والعـاملين ال      ) 4(رقم سئولين عـن وحـدات تكنولوجيـا       م
  .المعلومات واالتصاالت وضمان جودة التعليم واالعتماد بجامعتى المنصورة والزقازيق

  
  
  
  

                                                        
  .312،صاهليكل التنظيمى للمجلس األعلى للجامعات) 8(ملحق رقم  (*)
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  )4(جدول رقم 

داد أعضاء هيئة التدريس والعاملين المسئولين عن وحدات تكنولوجيا المعلومات أع
   بجامعتى المنصورة والزقازيق وضمان جودة التعليم واالعتمادواالتصاالت

جامعة  البيان 
 المنصورة 

جامعة 
 الزقازيق

  :أعضاء هيئة التدريس -1
                                                             .   رئيس الجامعة-
  0نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب -
  0نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث -
  .وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب -
  .وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث -
 .عميد الكلية -
 .مدير وحدة ضمان الجودة واالعتماد  -

  
1  
1  
1  
17 
17 
17 
1 

  
1  
1  
1  

15  
15 
15 
1 

 49 55 إجمالى أعضاء هيئة التدريس
  :العاملون -2
  0إدارة الجامعة بمدير شئون التعليم والطالب  -
  . شئون التعليم والطالب بكليات الجامعةوامدير -
  0مدير شئون الدراسات العليا والبحوث بإدارة الجامعة  -
  0 شئون الدراسات العليا والبحوث بكليات الجامعة وامدير -
  . مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بإدارة الجامعة -
 .وحدة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بكليات الجامعةوا مدير -

  
1  
17  
1  
17  
1  
17 

  
1  

15  
1  

15  
1  

15 
 48 54 دارة العلياإجمالى العاملون باإل

 196 108 إجمالى أعضاء هيئة التدريس والعاملين

  -:ة فى ضوء  اعداد الباحث:المصدر
  .2007سجالت جامعة الزقازيق الخاصة بالعاملين بالكادر العام والخاص،-
  .www.mans.eu، 2007 سجالت جامعة المنصورة االلكترونية،موقع جامعة المنصورة-
  

 مفردة بجامعة المنصورة،     108أن حجم مجتمع البحث هو      ) 4(   يتضح من الجدول رقم     
 مفردة بالجامعتين ، ومن ثم ستعتمد الباحثـة         304إجمالى   مفردة بجامعة الزقازيق ب    196و

على أسلوب الحصر الشامل لصغر حجم مجتمع البحث وذلك لتحقيـق أهـداف البحـث               
  .واختبار فروضه

http://www.mans.eu
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 المستخدمين للخدمات الجامعية اإللكترونية المقدمة      بجمهور المستفيدين فيما يتعلق      
  -:ليم العالى،فيتمثل فيما يلىمن برنامج الحكومة اإللكترونية بوزارة التع

  .أعضاء هيئة التدريس •
  .هيئة المعاونة ألعضاء هيئة التدريسال •
  .طلبة الدراسات العليا •
  الطلبة •
  .العاملون بالجامعة •

 
 لكبر حجم مجتمع البحث تم استخدام معادلة تحديد حجم العينة ، والتـى تعبـر                 نظراً و   

لوقت تسمح بحساب بعض المقاييس المتعلقة      عن مجتمع البحث تعبيراً صادقاً ، وفى نفس ا        
بأخطاء المعاينة الناشئة عن عدم دراسة مجتمع البحث بأكمله ، وذلك لتقدير خصائص من              

لتحديـد حجـم    واقع بيانات العينة المأخوذة منه ،ولقد اعتمدت الباحثة على المعادلة التالية            
  :)1(عينة البحث 

  
  2 د    )            ق-1(  ق                                     

÷     ) ق-1 (ق=               ن                              
ـــ      ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ+    
    2) م 0د               ( ت                                            

  :حيث أن 
  .حجم العينة =       ن   

علـى  %) 50وهى  ( نسبة عدد المفردات التى تتوافر فيه خصائص الدراسة         =      ق       
  0أساس أنه أكبر احتمال للحصول على أكبر حجم ممكن للعينة

  .الخطأ المسموح به=       د    
  .الدرجة المعيارية = م. د    

                                                        
  : ميكن الرجوع ىف ذلك إىل ما يلى)1(

دار النهضة العربية، :  ، الطبعة اخلامسة ؛ القاهرة اراتحبوث التسويق للتخطيط والرقابة وإختاذ القر     حممود صادق بازرعة ،     .د-
  . 166 ، ص1989

،اجلـزء األول،اململكـة   spss املفاهيم مع التطبيقات باستخدام برنـامج    :االحصاء بال معاناة  حممد شامل اء الدين فهمى،    .د-
  .120-118،ص ص2004معهد اإلدارة العامة،:العربية السعودية
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  .حجم مجتمع البحث    = ت     
وذلك لكل فئة   ستخدام معادلة تحديد حجم العينة ،       قد تم تحديد عدد مفردات المعاينة با          ل

  .من فئات المستفيدين من الخدمات الجامعية االلكترونية
  

أعداد فئات المستفيدين من الخدمات الجامعيـة االلكترونيـة        ) 5(    ويوضح الجدول رقم    
  .وعينتهم

  
  

  )5(جدول رقم 
  .وعينتهمأعداد فئات المستفيدين من الخدمات الجامعية االلكترونية 

   العينة العدد
  جامعة فئات المستفيدين

 المنصورة
  جامعة
 الزقازيق

  جامعة
 المنصورة

  جامعة
 الزقازيق

  أعضاء هيئة التدريس -
  .هيئة المعاونة  ال-
  طلبة الدراسات العليا -
  الطلبة -
 العاملون بالجامعة -

 3068 
2632 
6238 

123482 
11085  

3215  
2195  
5420  

102267
9664  

  

8 
7 

17 
324 
29 

10 
7 

17 
319 

 
30 

 383 385  122761 146505  اإلجمالى

  :عداد الباحثة فى ضوء إ :المصدر 
  .2007سجالت جامعة الزقازيق الخاصة بالعاملين بالكادر العام والخاص،-
  .www.mans.eu، 2007 سجالت جامعة املنصورة االلكترونية،موقع جامعة املنصورة-
  

ح أن عدد مفردات المعاينة التى تمثل جامعة المنصورة      وبتطبيق المعادلة السابقة يتض
  .مفردة ) 383(  مفردة ، وجامعة الزقازيق ) 385( 
  

  .عينة البحث) 6(ويوضح الجدول رقم      
  
  

http://www.mans.eu
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  )6(جدول رقم 
  عينة البحث

   مفردات المعاينة     
  المنظمات

   البحثجهة

  يدونالمستف  دارة العلياموظفوا اإل  أعضاء هيئة التدريس

  385  48  49  جامعة الزقازيق
  383  54  55  جامعة المنصورة

  -  2  2  المجلس األعلى للجامعات
  :إعداد الباحثة من واقع: المصدر 

  0 2007 لعام بجامعة الزقازيق،سجالت إدارة اإلحصاء  -
  .eu.mans.www،  7200 سجالت جامعة المنصورة االلكترونية -
 

   ولقد كان هناك تعاون صادق فى استيفاء قوائم االستقصاء من قبـل مفـردات عينـة                
  اعطاء كل مستقصى لىإضافة باإل؛و التى تمت من خالل المقابالت الشخصية.البحث
  .ثناء استيفاء االستمارةأ الفرصة الكاملة والحرية التامة منه

اسـتمارة  100ها تم استيفاؤها باستثناء      تبين بتجميع ومراجعة قوائم االستقصاء أن جميع      
اسـتمارة تخـص المـستفيدين بجامعـة        165تخص المـستفيدين بجامعـة الزقـازيق،و      

اسـتمارة  )3(استمارة تخص اعضاء هيئة التدريس بجامعة المنـصورة،و       )4(،و∗المنصورة
ـ  .تخص أعضاء هيئة التدريس بجامعة الزقازيق     ن عـدد قـوائم االستقـصاء    إومن ثـم ف

،وهـى  ∗∗جمالى القوائم الموزعة على مفردات العينة     إتمثل نسبة ضئيلة من     غيرالمستوفاة  
وقـد  ).1%(20نسبة لم تتعد النسبة العامة المتعارف عليها فى البحـوث االجتماعيـة،وهى     

حـصائى علـى بـاقى االسـتمارات        جراء التحليل اإل  إاستبعدت الباحثة هذه القوائم ،وتم      
  . المستوفاة

  

                                                        
  .جبامعىت الزقازيق واملنصورة على الترتيب من امجاىل القوائم املوزعة على املستفيدين% 11،%18بلغت هذه النسبة ∗
   .من امجاىل القوائم املوزعة القيادات جبامعىت املنصورة والزقازيق على الترتيب% 6،%14بلغت هذه النسبة∗∗
   .رة والزقازيق على الترتيبمن امجاىل القوائم املوزعة القيادات جبامعىت املنصو% 6،%14بلغت هذه النسبة∗∗

 .118،صمرجع سابقحممد شامل اء الدين فهمى،.د (1)
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حدود البحث 

 
 

 باعتبـار   .     التطبيق على جامعتى الزقازيق والمنصورة والمجلس األعلى للجامعـات          
جامعة الزقازيق من الجامعات الواعدة فى طريق اسـتكمال تطبيـق برنـامج الحكومـة               
اإللكترونية ، وجامعة المنصورة باعتبارها من الجامعات الرائدة فى مجال تطبيـق هـذا              

عة مرشدة للباحثة ، أما المجلس األعلى للجامعات فهو مصدر السياسات           البرنامج فهى جام  
التى تعمل من خاللها الجامعات ، لذلك يتم التعامل معه للتعرف على متطلبـات برنـامج                
الحكومة اإللكترونية التى يتم توفيرها من خاللـه لـضمان التطبيـق النـاجح للبرنـامج                

     .بالجامعات المصرية

نية التى تم فيها إجراء الدراسة الميدانية من توزيع استمارات االستقـصاء                 الفترة الزم 
 وانتهت فى   2007وتجميعها ، وإجراء المقابالت الشخصية ، والتى بدأت فى شهر فبراير            

  . 2007شهر مايو 
مـن  على وزارة التعليم العـالى            تصميم نموذج لتطبيق مفهوم الحكومة اإللكترونية       

ية والتنظيمية فقط دون التطرق إلى النواحى الفنية الخاصة بتقنيـات تطبيـق     الناحية اإلدار 
مـدخالت النمـوذج والعمليـات التـشغيلية     المفهوم ، حيث يشتمل  تصميم النموذج على         

  .ومخرجات النموذج
  
  

 
 فصول أساسية ، جاءت متتاليـة منهجيـاً ، علـى النحـو              خمسة     يقع هذا البحث فى   

  -:التالى
  

وذلك فى ،اإلطار الفكرى والفلسفى لمفھوم الحكومة اإللكترونیة :الفصل األول 
  :مبحثين،وذلك على النحو التالى

 أهميـة البحـث،   وويشتمل على مشكلة البحـث ،  :منھجیة البحث : المبحث األول  
  مجتمع البحث،  ب البحث ، ومتغيرات البحث، و     وأسلو وفروض البحث ،   وأهداف البحث، 
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 تجارب تطبيق   والدراسات السابقة،    أخيراًو،  و إطار البحث   وحدود البحث،  ،وعينة البحث 
  .الحكومة االلكترونية فى التعليم العالى

تعريف فيتناول :طار المفاھیمى لمفھوم الحكومة االلكترونیةإلا:المبحث الثانىأما 
أنواع ،و دمها التى تقخدماتوال هامزايا،وأهداف الحكومة اإللكترونية،والحكومة اإللكترونية

تطبيقات الحكومة  و تحديات الحكومة اإللكترونية،باالضافة الى الحكومة اإللكترونية 
  .اإللكترونية

  
عمليـة تقـديم الخـدمات الجامعيـة          بتوصيف وتقويم  تقوم فيه الباحثة    :الثانىالفصل  

  :وذلك فى مبحثين،على النحو التالى بجامعتى المنصورة والزقازيق
  عملية تقديم الخدمات الجامعية بجامعةالمنصورة توصيف وتقويم :ألولالمبحث ا       
  .توصيف وتقويم عملية تقديم الخدمات الجامعية بجامعة الزقازيق : المبحث الثانى     

  
عناصرالنموذج المقتـرح لتطبيـق مفهـوم الحكومـة         و يختص بتناول      :ثالث ال الفصل

  -: فى مبحثين كما يلىوذلك، االلكترونيةعلى وزارة التعليم العالى
النمـوذج المقتـرح لتطبيـق مفهـوم الحكومـة          مدخالت: المبحث األول                

  .االلكترونيةعلى وزارة التعليم العالى
المقتـرح لتطبيـق      العمليات التشغيلية ومخرجات النموذج    :     المبحث الثانى 

  . مفهوم الحكومة االلكترونيةعلى وزارة التعليم العالى
  
ذج المقتـرح لتطبيـق مفهـوم الحكومـة     مومدخالت الن توصيف وتقويم    :رابعصل ال الف

  :ثالثة مباحث،هىوذلك فى  ، بجامعتى المنصورة والزقازيقااللكترونية
ذج المقترح لتطبيق مفهوم الحكومة االلكترونية مومدخالت الن :ولألالمبحث ا      

  .بجامعتى المنصورة والزقازيق
ذج المقترح لتطبيق مفهوم الحكومة موتوصيف مدخالت الن :الثانىالمبحث       

  .االلكترونية بجامعتى المنصورة والزقازيق
ذج المقترح لتطبيق مفهوم الحكومة االلكترونيـة       النموتقويم مدخالت    :لث     المبحث الثا 

  .بجامعتى المنصورة والزقازيق
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  . البحث وتوصياتنتائج :الخامسالفصل 

  .نتائج البحث:ألولالمبحث ا           
  .توصيات البحث:المبحث الثانى          

  
  

  الدراسات السابقة
عد الدراسات السابقة ركيزة أساسية فى البحث العلمى بغرض التحديد الدقيق لمشكلة                 تُ

 الركيزة األساسية لإلطـار الفكـرى      كما تمثل الدراسات السابقة   .البحث وأهدافه وفروضه    
لى عناصر النموذج المقتـرح  إ من ناحية والركيزة األساسية للوصول  البحثوالفلسفى لهذا   

  .      من ناحية أخرى
  : وفيما يلى تناول لهذه الدراسات 

بـراهيم عبـد اللطيـف    إ/ سـتاذ براهيم المـدهون واأل  إ الدكتور محمد        هدفت دراسة 
كترونية فـي  لي التعرف علي مدي توافر متطلبات نجاح مشروع الحكومة االل      إ) 1(الغوطى

دارات العليا للـوزارات الفلـسطينية      إلراء بعض العاملين في ا    آتحليل   فلسطين من خالل  
باستخدام االستقصاء كأداة للدراسة و تم توزيعها علي مجتمع الدراسة الذي شـمل سـبعة               

دارية في الوزارات الفلسطينية حيث استخدم المسح الشامل لمجتمع الدراسة الـذي            إمواقع  
و قد استخدم المنهج الوصـفي      %. 60 شخص كما بلغت نسبة االستجابة       100 بلغ عددهم 

 لتحليـل   SPSSلي النتائج كما تم استخدام برنامج التحليل االحـصائي          إالتحليلي للوصول   
  .لنتائجا  إلىالبيانات و الوصول

ظهرت الدراسة تفاوت نسب توافر متطلبات نجاح الحكومة االلكترونيه فـي فلـسطين             أ
اك غموض و قصور في مفهوم الحكومة االلكترونية لدي المبحوثين،و لم يشارك            حيث هن 

المسئولون في الوزارات في صياغة رؤية و خطة المشروع،و مع ذلك اظهـروا اقتناعـا            
ظهرت الدراسة ضعف البنية التحتية لـدي      أكما  .هميه و مزايا الحكومة االلكترونية    أكبيرا ب 

                                                        
متطلبات نجاح مشروع الحكومة "،براهيم عبد اللطيف الغوطىإستاذ ألبراهيم المدهون واإمحمد /د)1 (

 ،جامعة قناة السويس،كلية التجارة ببورسعيد،العددمجلة البحوث التجارية،"االلكترونية فى فلسطين
 .260- 237،ص ص2008يونيو/األول،يناير
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 الكفاءات البشرية بالشكل المطلوب،و كذلك عدم وجـود    الوزارات الفلسطينية و عدم توافر    
همية أبحوثين ب مظهرت اقتناع كبير لدي ال    أخطط التدريب الهادفه لرفع كفاءة العاملين،كما       

  .التوعية بالمشروع
  

فـي تحديـد االخطـار و التهديـدات     ) 1(صالح مصطفي قاسـم      تمثلت مشكلة بحث   
 تحديد النظام االمني المناسب للحكومة االلكترونيـة     والمحتملة علي الحكومة االلكترونية و    

د تمثل مجتمع البحث في جميع العاملين في وحدة الخدمات االلكترونية بامـارة دبـي               وق،
 تطبيقات الحكومة   موظف يعملون علي  )31(مارات العربية المتحدة،و البالغ عددهم    بدولة اإل 

ي يعملون علي تطبيقـات الحكومـة   موظف ببلدية دب)447(لي عدد  إضافة  االلكترونية،باإل
لباحـث  ااهمن مجتمع الدراسة و الذي اعتبر% 25و قد تحققت استجابة نحو     ،   ةلكترونياإل
  .ل كافي للمجتمع يتمث
  :،وهىلي مجموعة من النتائجإتوصلت الدراسة   

ار ناتجة عن التجهيزات المادية و تتمثل فـي     خطأتواجة الحكومة االلكترونية عدة      •
لي إضافه   مراكز المعلومات و تدميرها و التعدي علي الشبكات ، باإل          الهجوم علي 

 .جهزة و وسائط التخزينألبدال اإسرقة المعلومات و 

و التخريـب  أار ناتجة عن البرمجيات نتيجة استخدام برامج بهدف التجـسس      طاخ •
 .و اتالفهاأو تعديل البيانات أوالتعديل والتغيير واتالف المعلومات 

و عـدم   أعن المستخدمين نتيجة عدم تدريبهم علي البرامج المتداولة         اخطار ناتجة    •
من المعلومات ، والتهاون فـي كلمـات المرور،وعـدم          أمعرفتهم بأساسيات نظم    

لي جانب عـدم تـوافر الكفـاءة العلميـة          إمن المعلومات   ألهمية  أدارة  إلاعطاء ا 
تـي يعمـل بهـا    و عدم الوالء للمنظمـة ال     أسرار ، ألو تعمد افشاء ا   أللمستخدمين،

 .الموظف 

اخطار ناتجة عن المبرمجين نتيجة االعتماد علي مبرمجين من خارج الـوطن أو              •
 .عدم مهارة المبرمجين ،أو عدم كفاية البرامج المستخدمة

                                                        
دراسة مسحية لتجربة دىب ىف دولة االمارات العربية :منية للحكومة االلكترونيةاألالتحديات "،صالح مصطفي قاسم)1 (

ت منية،كلية الدراسااألربية للعلوم عأكادميية نايف ال:الرياض:السعودية،اململكة العربية رسالة ماجستريغري منشورة،"املتحدة
  .18- 14،ص ص2003/1424العليا،قسم العلوم االدارية،
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 .من المادي للمراكز والشبكاتألاخطار ناتجة عن اجراءات ا •

.من البرمجيات وقواعد البياناتأاخطار ناتجة عن اجراءات  •
  

هم المتطلبات أفي معالجة  )1(سعيد بن معال العمريتمثلت مشكلة بحث هذا وقد     
دارة االلكترونية في المؤسسة العامة للموانئ ومعوقات إلمنية لتطبيق ادارية واألاإل
  :لي إوقد هدف البحث .ذلك

 .التأكيد علي ضرورة مواكبة التقدم التكنولوجي في الدول المتقدمة  •

دارة االلكترونية للمؤسسة منية لتطبيق اإلدارية واألإلت االتعرف علي المتطلبا •
 .العامة للموانئ

دارة االلكترونية في إلالتعرف علي المعوقات والتحديات التي قد تواجه تطبيق ا •
 .المؤسسة العامة للموانئ

 .ادارة االلكترونيةإلابراز أهم فوائد تطبيق ا •

 .دارة االلكترونية إلالتوعية والتثقيف بمفهوم ا •

  
لي مجموعة من النتائج منها وضوح وادراك العـاملين لمفهـوم           إ     وقد توصل البحث    

فراد العينـة ،كمـا     أمن  % 80دارة االلكترونية ومفاهيم العمل االلكتروني وذلك بنسبة        إلا
يري معظم المبحوثين امكانية تقديم معظم خدمات المؤسسة العامة للموانئ بشكل الكتروني            

دارة إلداريـة لتطبيـق ا  إلمنية وادراك المبحوثين لعدد من المتطلبات األ ظهر البحث ا  أكما  
دارة إل تعرقل التحـول نحـو ا      المعوقات التى ظهر البحث وجود عدد من      أااللكترونية كما   

ولي يليها المعوقات المالية ثـم     االلكترونية وقد جاءت المعوقات التكنولوجية في المرتبة األ       
  .داريةإلالبشرية فالمعوقات ا

                                                        
، "دراسة مسحية علي املؤسسة العامة للموانئ:املتطلبات االدارية واألمنية لتطبيق االدارة االلكترونية"سعيد بن معال العمري،)1 (

 .95-7،ص ص1424اكادميية نايف العربية للعلوم االدارية،:،الرياضرسالة ما جستير غير منشورة
 



  
لي الكـشف عـن مجـاالت       إ )1( علي محمد عبد العزيز بن درويش           وتهدف دراسة   

قامة بـدبي،والتعرف علـي البيئـة       دارة الجنسية و اإل   إتطبيقات الحكومة االلكترونية في     
  ة ـــلي التعرف علي جهود تنميإدارية و التنظيمية المناسبة لتلك التطبيقات باالضافة إلا

شري ليتالءم و تطبيقات الحكومة االلكترونيـة ، و التعـرف علـي             و تطوير العنصر الب   
المعوقات التي تعترض تطبيقات الحكومة االلكترونية و النتائج المترتبـة علـي تطبيـق              

لي التعرف علي وجهات نظر المبحوثين حـول جـودة          إضافة  الحكومة االلكترونية ، باإل   
  .خصية و الوظيفيةتطبيقات الحكومة االلكترونية وفقا لالختالفات الش

رة ثتغيرات الشخـصية المـؤ  أكثر الن ألي عدد من النتائج منها      إ   و قد توصلت الدراسة     
كثـر  أعلي معرفة المبحوثين بالحكومة االلكترونية القسم الذي يعمـل فيـه المبحـوث،و              

 علي سير العمل في الحكومة االلكترونية يتمثل في المعوقات التـشريعية            ثيراًأالمعوقات ت 
  .دارية فالمعوقات الخاصة بالموارد البشريةإلة ثم الفنية و اييها المعوقات التقنيل
  
النماذج الخاصـة     تناولت  الدراسات التى  لى الدراسات السابقة يوجد عدداً من     إضافة  باإل  

  -:،ومن هذه الدراسات ما يلىبتوضيح خطوات تطبيق الحكومة االلكترونية 
  
  :)Ferguson  2 دراسة -

 هذه الدراسة أن المملكة المتحدة تتبنى استراتيجية تستند إلـى أربعـة مبـادئ                  توضح
  -:مرشدة لتطبيق الحكومة اإللكترونية ، هذه المبادئ هى 

  .تقديم الخدمات التى يحتاجها الجمهور -1
  .تمكين الجمهور من الحصول على الخدمة الحكومية اإللكترونية -2
  .تحقيق قبول المجتمع للخدمة اإللكترونية -3
 .االستخدام األفضل للمعلومات -4

  

                                                        
رسالة "دراسة مدانية علي ادارة اجلنسية واالقامة ديب:تطبيقات احلكومة االلكترونية "علي حممد عبد العزيز بن درويش،)1 (

  .14-7ص ص ، 1426/2005،قسم العلوم االدارية كلية الدراسات العليا: ،الرياضدكتوراه غري منشورة
(2) Ferguson,Martin,"Understanding the Requirements of  the Transformation to e- 
government",2002.WWW.idea.Gov.UK.(1/1/2004). 

http://www.idea.Gov.UK.(1/1/2004)
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  : خطوات تتمثل فى مة اإللكترونية من خالل أربع     ويتم التحول إلى الحكو

  .إعداد مشروع تجريبى -1
  .تكوين بنية أساسية إلكترونية قابلة للقياس -2
  .إعداد جمهور قادر على استخدام الخدمة اإللكترونية  -3
اد على اإلدارة اإللكترونية فـى إدارة       إعادة تنظيم هياكل المؤسسات الحكومية واالعتم      -4

 .األفراد والمنظمات

  
   :)Korhonen et al., )1دراسة  -
 المهام الحكومية   (*) ضرورة توافر مجموعة من المتطلبات ألتمته       على  هذه الدراسة  تؤكد  

المختلفة ، ومن هذه المتطلبات اعداد هيكل تنظيمى يسمح بتدفق العمل بسهولة ، مع توافر               
فافية واالعتمادية واألمن ، مع ضرورة توافر البيانات فى شـكل قابـل للفهـم               عنصر الش 

 وتحديـد   باستخدام أى نظام من النظم التى تتعامل مع البيانات ، باإلضافة إلـى تعريـف              
  .عمليات التشغيل المختلفة لتحقيق تدفق العمل 

  
   )U.S Department of Labor)2 أما دراسة 

  : تتمثل فى ،مة اإللكترونية يتكون من أربعة مراحل     أوضحت أن نموذج الحكو
  .تحقيق إدراك الجمهور للحكومة اإللكترونية  -1
  .إنشاء إطار يحدد مشروعات الحكومة اإللكترونية -2
  .تحديد رسالة مهمة الحكومة اإللكترونية -3
 .تقديم الخدمات الحكومية فى شكل خدمات إلكترونية  -4

  

                                                        
 in Distributed, Requirements for using Agent Based Automation“ , .Jarmo et al, Korhonen ) 1(

From , 2004, University of Technology,  Hlesinki"Government Application-e
googl.Com(2004   

  .مبعىن تقدمي اخلدمة بشكل آىل؛ يقصد ا ميكنة عمليات تقدمي اخلدمات Automationأمتتة *) ( 
 
(2) U.S. Department of labor. “ Conducting work force planning within the content of E-          

.2004  April)gov.dol.WWW(.from, 4200 : .Government   
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   :)Gritzalis  )1أما دراسة 
ولت هذه الدراسة كيفية تحقيق األمن والحماية والخصوصية للخـدمات الحكوميـة                تنا

اإللكترونية التى يقدمها االتحاد األوروبى ، اعتماداً على التوقيع اإللكترونى وما يـستلزمه             
  -:ذلك من ضرورة 

  .تأمين المواقع المقدمة للخدمة -1
  .تحديد كيفية تقديم الخدمة اإللكترونية -2
لكترونية لتبادل المعلومات وذلك لدعم الخدمة المقدمة من الحكومـة          تحسين النظم اإل   -3

  . G2C ، ومن الحكومة للمواطن G2Gللحكومة 
  

   )2( وآخرونKaracapiأما دراسة 
     بحثت فى كيفية تحقيق جودة الحكومة اإللكترونية ، وتوصلت إلى أن ذلـك يتحقـق               

 Sigma 6 و ICTواالتـصاالت  باالعتماد على عدة وسائل هى تكنولوجيـا المعلومـات   
والذى يعتمد على التعريف والقياس والتحليل ، والتحسين ، والرقابة ، توفير قواعد بيانات              

 الـذى  Distributed Modelعلى الشبكة العالمية ، مع االعتماد على نموذج التوزيـع  
وسـائل  يحقق االستخدام األمثل للبيانات المتاحة ، ومن ثم فإن البحث يعتمد علـى عـدة                

لتحقيق جودة خدمات الحكومة اإللكترونية بهدف تقديم خدمـة بـدون عيـوب ، وبـدون            
  .انتظار

  

  )3 ( دراسة الهيئة الفيدرالية األمريكية
تعد هذه الدراسة جهداً متكامالً تناول كل مـن الدراسـة النظريـة لمفهـوم الحكومـة                    

 وتوصلت إلى أن المبادئ المرشـدة  اإللكترونية وكيفية تطبيق الحكومة اإللكترونية عملياً ،    
  -:والالزمة لتطبيق الحكومة اإللكترونية هى 

                                                        
(1) Gritzalis, Stefanos “ Agood – Practice guidance on the use of PKI Services in sector of the 

European union member states”. Information Management and computer Security, 
(Vol.13,No. 5,2005),PP.379-398. From, WWW. emeraidinsight .Com L(April 2004). 

(2) Karacapi lidis, Nikos et al., “ Computer Supported G2G collaboration for public policy and 
decision making , “ The Journal of Enterprise Information Management “ , ( Vol. 18, No.5, 
2005),PP.602-624 . From : WWW. emeraldinsight. Com. (April.2004) 

(3)FEA working Group."E-Gov Enterprise Architecture Guidance.Common Reference 
Model"(USA)Fedral CIOcouncil,july,25,2002). 
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وضع معايير صناعية بمعنى توحيد أنواع البرامج الجاهزة المستخدمة وكذلك معـايير     -1
  .الشبكة العالمية حتى يمكن قراءة البيانات فى أى مكان فى العالم

  .احتياجاتهاتخاذ قرار باالستثمار معتمدا على طبيعة العمل و -2
  .عنى استخدام كلمات وتعاريف متداولةبمجمع البيانات مع مراعاة معايرة البيانات  -3
  .تحقيق األمن من خالل تحليل المخاطر والمواقف الممكن حدوثها -4
  .إمكانية الحصول على البيانات -5
  .اختيار التكنولوجيا المقبولة والمتداولة عالمياً -6
  .لمتاحة على الشبكةتوفير الحماية والخصوصية للبيانات ا -7

  

  -:وتقترح الدراسة نموذجاً لبناء الحكومة اإللكترونية يتكون من مراحل أربع هى
  .بناء العمل -1
  .تكوين البناء العملى لمعالجة البيانات-3

  .بناء البيانات-2
تحديد البناء التكنولـوجى الـذى يقـدم        -4

  البيانات

  
  )Layne &lee  )1دراسة 

مر بأربعة مراحـل أساسـية ،       ي أن تطبيق الحكومة اإللكترونية          توصلت هذه الدراسة  
عداد النماذج  إن فى   يالباحثالكثير من    الذى رجع إليه      العملى ويعد هذا النموذج هو األساس    

  -:التطبيقية للحكومة اإللكترونية وتتمثل المراحل األربع لهذا النموذج فى 
  

  .فهرسة البيانات-1
  .التكامل الرأسى-3

  .ل مع البياناتالتعام-2
  .التكامل األفقى-4

    
  وتوصلت الدراسة أن من شأن هذه المراحل األربع توفير خدمة حكومية إلكترونية يمكن             
الحصول عليها من أى مكان بالعالم ، مع توفير الثقة والخصوصية للبيانـات التـى يـتم                 

  .الحصول عليها ، وثقة الجمهور فى إدارة خدمات الحكومة اإللكترونية

                                                        
 (1) Layne, Karen and Lee, Jungwoo, “ Developing Fully functional E- government: A Four stage  
model Government InFormation  Quarterly, (Vol. 18, 2001), PP.122-136, Form : WWW. 
Sciendirect . Com(15/2/2005).. 
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  )Reddick )1دراسة 

  -:    أوضحت أن تطبيق الحكومة اإللكترونية يمر بمرحلتين هما 
فهرسة البيانات بمعنى تقديم معلومات عن الحكومة وأنشطتها لتوفير وقت وجهد ومال             -1

  .الحكومة وكذلك الجمهور
التعامل مع البيانات على الموقع بمعنى قدرة الجمهور على الحصول علـى الخدمـة               -2

  .ومية اإللكترونية مباشرة من موقع الحكومةالحك
  

  )Sharifi & Zarei )2دراسة 
    توضح هذه الدراسة نموذج لتطبيق الحكومة اإللكترونيـة بـإيران وتـرى أن هنـاك            

  -:عناصر البد من توافرها فى اإلدارة اإللكترونية للحكومة تتمثل فى 
  شبكات وإمكانيات مادية -1
  .نظم دعم القرار-3

  .وبرامج جاهزةنظم -2
  قوانين وقواعد وتنظيمات وإجراءات-4

  .تنظيم اإلدارة اإللكترونية وتحديد التحديات المتوقعة-5 
  : أما متطلبات التطبيق الناجح للحكومة اإللكترونية فتتمثل فى 

  .تحديد مستوى التكنولوجيا المناسب والقابل للتجديد والتطوير -1
  .كترونيةتحديد مدى قبول المجتمع للخدمة اإلل -2
  .موارد بشرية قادرة على التعامل مع التقنيات الحديثة -3
  .توفير الموارد المالية الالزمة -4
  

  )Glassey )1دراسة 

                                                        
   

(1) Reddick, Chrisopher G., “ A two – Stage model of e. government growth : Theories and  
empirical evidence for U.S. Cities  “ Government Information quarterly (Vol.21, 2004), 

PP.5164 .From: WWW. Science direct .Com(April 2004). 
(2)  Sharifi, Hossein and Zarei, Behrouz .op.cit. 
(3) Glassey, Olivier : “ Developing a one – stop government data model “ Government               

Information quarterly (Vol.21,2004),PP.156-169. From : WWW Sciencedirect .Com. 
1   
2   
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 للحكومـة   Conceptual model    تشتمل هـذه الدراسـة علـى نمـوذج مفـاهيمى      
 تنـاول   Technology structural model.  تكنولـوجى اإللكترونية ونمـوذج هيكلـى  

مفاهيمى تحديد مجال الدراسة والذى تم على قطاع كبير من اإلدارة العامة فـى              النموذج ال 
 لتحديد العمليات الداخلية التى تتم بجهة العمل ، وطبيعة العالقات مـع العمـالء ،                هولندا

والخدمات المقدمة ، واإلجراءات الالزمة للحصول على الخدمة ، هذا من ناحية ، ومـن               
وقعات المواطنين من الخدمة الحكومية اإللكترونية باالعتماد       ناحية أخرى حددت الدراسة ت    
  .على االستقصاء اإللكترونى

هو نموذج سلوكى تم فيه تحديد اتجاهات الجمهـور         ف  التكنولوجى     أما النموذج الهيكلى  
نحو الحكومة اإللكترونية وطرق تقديم الخدمة اإللكترونية ، وطبيعة العالقات بين الجهـة             

  .ة والجمهورمقدمة الخدم
     يتضح من الدراسات السابقة،أنها ركزت فى تناولهـا للحكومـة االلكترونيـة علـى              
المتطلبات الخاصة بتطبيقها وأهم المعوقات التى تحول دون تطبيقها،ولم تتناول الحكومـة            

 الباحثـة  قامتما رجات،وهو ل له مدخالت وعمليات تشغيلية ومخ   االلكترونية كنظام متكام  
  . بناء نموذج لتطبيق مفهوم الحكومة االلكترونية على وزارة التعليم العالىهدف بدراستهب

  
  :في مجال التعلیم العاليتجارب تطبیق الحكومة اإللكترونیة 

   فيما يلي تناول لتجارب تطبيق الحكومة االلكترونية في مجال التعليم العالي،و ذلك علي 
  -:النحو التالي

  :)1( تجربة مصر:أوال
 ،عت الحكومة المصرية خطة عمل متكاملة من أجل تطبيق الحكومة اإللكترونيـة           وض    

طلقت اللجنة القوميـة للتنميـة التكنولوجيـة        أفي جميع مجاالت الخدمات الحكومية حيث       
،و قد تضافرت جهود وزارة االتـصاالت و وزارة   1990مبادرة الحكومة االلكترونية عام     

معلومات و دعم القرار لمجلس الـوزاراء لـدعم هـذه           دارية و مركز ال   إلالدولة للتنمية ا  
                                                                                                                                                        

1   
  - :املواقع التاليةميكن الرجوع ىف ذلك إىل  )1(
 ).2005يوليو  (http://www.gov.eg ةيبوابة احلكومة املصر -
 ).2005يوليو (حكوميات: النادى العرىب لتقنية املعلومات واإلعالم  -
 .ة االلكترونية،مرجع سبق ذكرهبوابة احلكوم) 2(
  

http://www.gov.eg
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ي مجال التعليم العالي تـم التـصديق        و في سبيل تطوير الخدمات الحكومية ف      ).2(المبادرة
يعد مشروع تطـوير نظـم وتكنولوجيـا          ُ  ).∗(علي ستة مشروعات لتطوير التعليم العالي     

ومـة االلكترونيـة فـي       هو المسئول عن تنفيذ برنامج الحك      ICTPالمعلومات في التعليم    
  :)1(يإلالجامعات المصرية،حيث يهدف 

ساسية لشبكات معلومات الجامعة و شبكة الجامعات المصرية        رفع كفاءة البنية األ    •
 .علي للجامعات بالمجلس األ

 استكمال مقومات و تطبيقات الحكومة االلكترونية في مؤسسات التعليم العالي •

                   ض نظم المعلومـات االداريـة بالجامعـات         و البحث العلمي من خالل تطبيق بع        
المصرية و كذلك انشاء مركز لنظم المعلومات االدارية و دعم اتخاذ القرار بالمجلس             

 .األعلي للجامعات 

نماط جديدة من التعليم مثل التعلم االلكتروني و التعلم عن بعد لتتواكب            أاستحداث   •
 متزايد علي التعليم العالي المع التطوير العلمي و تغطي الطلب

    توفير وإتاحة مصادر المعلومات االلكترونية مـن الكتـب واألبحـاث العلميـة                
 . وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصريةالمصرية والعالمية لجميع الطالب 

رفع قدرات ومهارات الجهاز األكاديمي واإلداري في مؤسسات التعلـيم العـالي             •
، على التعامل مع تقنيات المعلومـات واالتـصاالت والوسـائط           والبحث العلمي 

  .المتعددة

ولتحقيق أهداف المشروع تم تقسيم العمل بالمشروع إلى خمسة محاور أساسية 
 -):2(على النحو التالي

  Network Infrastructureالبنية األساسية لشبكات الجامعات -

                                                        
،ومــشروع تكنولوجيــا المعلومــات HEEPFصــندوق تمويــل مــشروع تطــوير التعلــيم العــالى ∗

،ومشروع تطـوير   FOEP،ومشروع تطوير كليات التربية   FLDP،ومشروع اعداد القادة  ICTPواالتصاالت
  .QAAP،ومشروع تأكيد وضمان الجودةETCPالتعليم التقنى

 ICTPمشروع تطوير نظم و تكنولوجيا المعلومات في التعلـيم العـالي          وعات ،   وحدة ادارة المشر   )1(
 ..http://www.ICTP.org.eg(15 July 2009)من

  .املرجع السابق )2(

http://www.ICTP.org.eg(15
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  MISنظم المعلومات اإلدارية المتكاملة  -
  e-Learning اإللكتروني التعلم-
  Digital Librariesالمكتبات الرقمية  -
  ICT Trainingالتدريب في مجال تكنولوجيا المعلومات  -

  .وفيما يلى تناول لتجارب بعض الجامعات المصرية المطبقة لبرنامج الحكومة االلكترونية
  

 :تجربة جامعة القاهرة

ترونية بجامعة القاهرة فى العام الدراسى بدأ التطبيق المتكامل لبرنامج الحكومة االلك
 وفيما يلى 0زمنية طويلة من العمل الورقى التقليدى ،وقد سبق ذلك فترة2000/2001

عرض للشكل التقليدى لتقديم خدمات شئون التعليم والطالب كمثال على خدمة جامعية قبل 
  0وبعد تطبيق برنامج الحكومة االلكترونية

  :شئون التعليم و الطالب قبل األتمتة الوضع القديم فى : أوالً 
  :اإلمكانيات والموارد المتاحة فى ظل هذا النظام -1

  0نظام حاسب آلى بدائى يعتمد على برامج جاهزة الستقبال البيانات فقط -
  0تقارير يدوية غير مطبوعة بواسطة الحاسب -
  0بيانات الطالب مسجلة بدفاتر ورقية -
  0على لوحات اإلعالنات بالكليةنتائج الطالب تطبع ورقياً ، وتعلق  -
  0نظام أرقام الجلوس بسيط ، ويتغير كل عام دراسى -
تستغرق وقتاً إلصـدارها ، ويـتم ذلـك         ) الكارنية  ( بطاقة تحقيق الشخصية     -

 0بطريقة يدوية

  
  :عيوب النظام القديم -2

  0عدم وجود بنك معلومات إلكترونى لبيانات طالب الكلية -
ألنهـا  (ديمة للسنوات الدراسية الماضية للطالب      صعوبة استرجاع البيانات الق    -

  0)بيانات ورقية 
تشعب وطول اإلجراءات الالزمة لحصول الطالـب علـى بطاقـة تحقيـق              -

  0) الكارنية ( الشخصية الخاصة به 
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  0عدم وجود رقم جلوس ثابت للطالب خالل سنوات الدراسة األربع  -
الن النتيجة على موقـع  إع( عدم استخدام النظم الحديثة لعرض نتائج الطالب       -

  0)الكلية باالعتماد على اإلنترنت
  

  : شئون التعليم والطالب تطبيق برنامج الحكومة االلكترونيةعلى: ثانياً 
   :التطبيقأهداف  -1

الستخدامها على مدار باقى سـنوات      (تخزين كافة البيانات للطالب مرة واحدة        -
إدخـال  ( نفس الوقت    وذلك على أكثر من جهاز كمبيوتر فى      ) دراسته بالكلية   

  0)جماعى للبيانات 
استخراج كافة الشهادات والتقارير وغيرها من أنواع المطبوعـات إلكترونيـا        -

  0) مثل شهادات القيد ، والفصل ، وأذون دفع النقدية، وبيان النجاح(
مرونة تدفق البيانات بين الفرق األربعة عن طريق الشبكة الداخليـة لـشئون              -

  0الطالب
جاع أى بيان بطريقة سهلة وسريعة جداً عن الطالب فى أى وقت            إمكانية استر  -

  0مهما كانت سنة دخوله أو تخرجه من الكلية
  0عداد رقم جلوس إلكتروني موحد للطالب على مدار سنواته الدراسية إ -
  0إنشاء وحدة إلكترونية لطباعة بطاقات تحقيق الشخصية للطالب  -
   0إنشاء نظام كنترول إلكترونى -

  

  ):العمليات التشغيلية((*) لتطبيقامراحل -2
 تمثلت البداية فى تسجيل بيانات الطالب بطريقة شبة منتظمة على الحاسب فـى ظـل                -أ

ومن ثم إعالنها فرقة تلو األخـرى علـى موقـع         0اإلمكانيات التكنولوجية المتاحة  
 األربـع  البدء بالفرقة األولى ثم األولى والثانية ثم األولى والثانية الثالثة ثم         ( الكلية  

  0)فرق سنة تلو األخرى
  . اآللىالبدء فى إدخال نتائج االمتحانات على الحاسب-        ب

  

                                                        
  .313ص،القاهرة جامعة - شاشات برنامج شئون الطالب بكلية التجارة مناذج) 9(رقم  ملحق (*)
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 بجامعة القاهرة ، حيث بـدأ نظـام   2004/2005حدثت طفرة فى العام الدراسى     -   جـ
  :الميكنة الشاملة باالعتماد على مايلى 

ساب بـأجهزة   تجهيز كل فرقة سواء مجموعات االنتظام ، أو مجموعات االنت          -
طابعـة  +  جهاز كمبيوتر    2مثالً تم تجهيز أولى انتظام بعدد       ( كمبيوتر حديثه   

  0) ليزر بكلية التجارة بجامعة القاهرة 
  0اعداد شبكة داخلية بين األجهزة  -
االعتماد علـى   (تحليل وبرمجة وتصميم نظام شامل ومتطور لشئون الطالب          -

  0) لشئون الطالبSESبرنامج 
  : م جلوس إلكترونى وذلك وفقاً للخطوات التالية  إنشاء رق-   د

  0)انتظام وانتساب (تجميع ملفات الطلبة المتقدمين للفرقة األولى بالكلية  -
  0إدخال أسماء الطلبة على الحاسب اآللى -
  0الترتيب اإلبجدى ألسماء الطلبة إلكترونياً -
س ال  تحديد رقم الجلوس اإللكترونى لكل طالب ، مع مالحظة أن رقم الجلـو             -

خانات ، ويتم تقسيم الدفعة إلى ثالث أو أربع مجموعات بحيث           ) 8(يزيد عن   
 جــ   – ب   – طالب حيث تمثل المجموعات أ         9000ال تزيد المجموعة عن     

 0)طلبة االنتساب( و – هـ –، د ) طلبة االنتظام(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : إنشاء نظام كنترول إلكترونى -هـ

0  0  3  2  1  5  0  

  رقم الجلوس: مثالً 
رقم الطالب وفقاً    
للترتيب األبجدى  
  غير قابل للتغيير

رقــــم 
  المجموعة
الدراسية  

  )أ ( 

ــاق   ــنة التح س
الطالــب بالكليــة 

)2005(  
  غير قابل للتغيير
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  0رتبطة بشبكة داخلية تصميم قاعة للكنترول اإللكترونى م -
استخدام األساليب الحديثة إلدخال ورصد الدرجات حيث يتم اسـتخدام وحـدة      -

   0العتماد على شركة لتطبيق برنامج باركودباقراءة الباركود 
 لضمان السرية التامة ، حيـث       *تحويل رقم جلوس الطالب إلى نظام الباركود       -

ة اإلجابـة، بـه رقـم    على كراس) فى ظل نظام الباركود   ( يتم وضع ملصق    
   0الباركود ، ويكتب أسفل منه رقم جلوس الطالب بخط صغير

يتم وضع الملصق بعد تجميع كراسات اإلجابة من الطلبة مع التأكد ومضاهاة             -
رقم جلوس الطالب المكتوب على كراسة اإلجابة برقم الجلوس المكتوب على           

  0الملصق 
  0ود بالكراسة واالحتفاظ به يتم قطع رقم الجلوس المكتوب على المثلث األس -
  0مسح رقم الجلوس من على الملصق مع اإلبقاء على الباركود -
بعد تصحيح الكراسات تجمع فى قاعة الكنترول اإللكترونى ويـتم اسـتخدام             -

  0جهاز الباركود لمعرفة رقم جلوس الطالب
جهاز الكمبيوتر أرقام جلـوس الطـالب       على  **ويظهر على صفحة النتيجة      -

  0تى اجتازوا امتحانهاوالمواد ال
يقوم المختص بإدخال البيانات وذلك بتسجيل نتائج المواد كل مادة فى الخانـة              -

  0المخصصة لها أمام رقم الجلوس الخاص بالطالب
  0يتم تغذية جهاز الكمبيوتر ببرنامج الرأفة لتطبيقها على النتيجة إلكترونياً -
  0حجب نتيجة الطالب الذى لم يسدد المصروفات  -
    0نتائج الفرق األربعة على موقع الكلية من خالل شبكة اإلنترنتإعالن  - 

  :للطالب )الكارنيهات( إنشاء وحدة إلكترونية لطباعة بطاقات تحقيق الشخصية -     و
تم اعداد برنامج إلكترونى لتلقى بيانات وصـور الطـالب وطباعتهـا علـى         -

  0كارنيهات بالستيك مثل بطاقات الرقم القومى

                                                        
   . 315اجللوس االلكتروىن،املدون عليه رقم  كراسة اجابة الطالب ،منوذج غالف)11(ملحق رقم *

 على 2008/2009 نتيجة الفصل الدراسى األول لكلية التجارة جبامعة القاهرة للعام الدراسى،منوذج)11(ملحق رقم**
  .317الكمبيوتر،ص 
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يانات الطالب من شئون الطالب بواسطة البرنامج المعـد لـذلك            ب ستالميتم إ  -
 صور الطالب التى يتم تخزينها على الحاسب الستخدامها على مـدار       ستالموإ

  0السنوات الدراسية المختلفة
   0 أيام 5-4يتم تسليم الكارنية للطالب فى حدود  -

  
  :تجربة جامعة المنصورة

مـن حيـث     ، )1( 1997بجامعة المنصورة منذ عام       لقد بدأبرنامج الحكومة االلكترونية     
ساسـية مـن تكنولوجيـا      عداد البنيـة األ   إتهيئة بيئة العمل الستيعاب نظم العمل الجديدة ب       

عداد الكوادر البشرية القادرة على التعامل مع النظم        إلى  إضافة  المعلومات واالتصاالت باإل  
وأخذت الجامعـة  2001/2002 الدراسىالجديدة،أما التطبيق الفعلى للنظام فقد بدأ  فى العام       

 فى تطبيق الحكومة االلكترونية على مختلف الخدمات الجامعية حتى حـصلت            تحرز تقدماً 
ول بـين الجامعـات المـصرية       على للجامعات بمصر على الترتيـب األ      من المجلس األ  

نشات جامعة المنـصورة مجموعـة   أولى الجامعات المصرية االلكترونية حيث أباعتبارها  
  :نظم التاليةال
  .دارة شئون التعليم والطالبنظام ابن الهيثم إل-
  .دارة االلكترونية لضمان الجودة فى الجامعات المصريةإلنظام الفارابى ل-
  .دارة شئون العامليننظام الفاروق إل-
  .دارة المكتباتنظام المستقبل إل-
  .نظام ابن سينا لمعلومات المرضى-

 بالمبحـث األول  مـن   نىالثـا مها هذه النظم فى الفصل وسيتم توصيف الخدمات التى تقد    
  .)2(البحث

  
  :تجربة جامعة الزقازيق

                                                        
  :مت الرجوع اىل )1(
  .نشرات مركز تقنية املعلومات واالتصاالت جبامعة املنصورة-
منري حممد عبد الرازق مدير مركزتقنية االتصاالت واملعلومات وفريق العمل املعاون له،جامعة .د.،ا2007رمقابلة شخصية،فرباي-

  .املنصورة
 .107-74ص  ،ص املبحث األول:الفصل الثاىن) 2
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ــام       ــى الع ــازيق ف ــة الزق ــة بجامع ــة االلكتروني ــدأبرنامج الحكوم         ب
 توجهت الباحثة بدراسـتها نحـو مركـز تقنيـة المعلومـات             ولقد2003/2004الجامعى

 وتبـين للباحثـة     ،(*) التجربة بالجامعة  واالتصاالت بجامعة الزقازيق للوقوف على طبيعة     
  :اآلتى 

تقوم الجامعة باعداد البنيـة األساسـية الالزمـة لتطبيـق تكنولوجيـا المعلومـات                -
  :واالتصاالت من خالل 

  .توفير أجهزة حاسب آلى متطورة •
  .إنشاء شبكة معلومات واتصاالت بين كليات الجامعة وداخل الكليات •
  .مات الشبكةالتعاقد مع الجهات التى توفر خد •
اعداد الكوادر البشرية التى تتمتع بالمهارات الالزمة للتعامل مع الخدمات إلكترونيـاً             -

  :من خالل 
اعداد برامج تعليمية وتدريبية لموظفى الجامعة ذوى الصلة بالخـدمات الجامعيـة          •

مثل موظفى شئون التعليم والطالب ، وموظفى الدراسـات العليـا ، وسـكرتارية       
  .الء والعمداء األقسام والوك

استقطاب العناصر القادرة على التعامل مع الخدمات اإللكترونية من مبـرمجين ،             •
ومهندسى شبكات ، ومصممى صفحات المواقع ، وأخـصائى قواعـد بيانـات ،              

  .ومدخلى بيانات 
 وتطبيقـات مثـل     IISتوفير البرامج الجاهزة الالزمة مثل خادم معلومات اإلنترنت          -

Front Page .  
يتـوافر حاليـاً   (  ، ومواقع لكليات الجامعة www. zu.edu.eg موقع الجامعة إنشاء -

  .)لكل كلية موقع الكترونى
 مع تحديد أنواع المعلومـات المطلوبـة   SQL Serverإنشاء قاعدة بيانات باستخدام  -

  .تمهيداً لعرضها على اإلنترنت
      

                                                        
  :مت الرجوع ىف ذلك اىل(*)
   .نشرات مركز تقنية املعلومات واالتصاالت جبامعةالزقازيق-
  .2005يوليو ، عبد الرمحن مدير مركز تقنية املعلومات واالتصاالت جبامعة الزقازيق طارق/  أ مقابلة شخصية مع  -



 45

 
 

لمكتبة المركزية بالجامعة، مـن        فعلى سبيل المثال تم إدخال بيانات الكتب والدوريات با        
  :خالل تقسيم بيانات الكتاب على النحو التالى 

  

Field Field  Field  Field Field  

fulltext  abstract  Subject  title  Auther  

  
  :مع تصميم نافذة للبحث

  
  
  
  
  
  
  

  :هذا وتتضح الخدمة اإللكترونية بجامعة الزقازيق فى مجاالت 
 .شئون التعليم والطالب •

 .لدراسات العليا والعالقات الثقافيةا •

 .المدن الجامعية •

 .المخازن •

 مستشفى الطلبة •

 .الضمان واالعتماد والجودة •

 .االستحقاقات والحسابات •

 .شئون أعضاء هيئة التدريس •

 .قسام بالكلياتمجالس األ •

  :عداد لتطبيق برنامج الحكومة االلكترونية فى المجاالت التاليةوجارى اإل
 .معيةالمستشفيات الجا •

  ادخل كلمة البحث

  غاءإل  بحث
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 .شئون العاملين •

 .المكتبة المركزية ومكتبات الكليات بالجامعة •

،واسـتخراج البطاقـة    طبقت علـى نتـائج الكليات     ( شئون التعليم والطالب بالكليات      •
  .)الكارنيه/الشخصية للطالب

  .* من البحثالثانى الفصل  فىانىبالمبحث الث وقد تم توصيف خدمات جامعة الزقازيق  
  

  :ى  تجربة دب:ثانيا
 فلقد بادرت حكومـة إمـارة       2001     انطلقت الحكومة اإللكترونية فى دبى فى أكتوبر        

بالتحول إلى الحكومة اإللكترونيـة  بإنـشاء         - فى دولة اإلمارات العربية المتحدة       –دبى  
، تكون مرجعاً لكافة شـركات  " مدينة دبى لإلنترنت " منطقة حرة للتكنولوجيا أطلق عليها      

   ويهدف مشروع الحكومة اإللكترونيـة        .مات الراغبة باالستثمار فى المدينة      تقنية المعلو 
  -:)1(بإمارة دبى إلى تحقيق مجموعة أهداف، هى

اعتماد مواصفات قياسية وموحدة لتبادل المعلومات والبيانات بين الوزارات والجهـات           -
  .ية تحسين مستوى الكفاءة واإلنتاجية فى الخدمات اإلتحادلتطوير االتحادية

ربط كافة الخدمات واإلجراءات بما يكفل سهولة ومرونـة التعامـل بـين الجهـات                -
  .والوزارات فى ظل الحكومة اإللكترونية

  .تقليل التكاليف الخاصة بتوفير وتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين وقطاع األعمال -
ى تطوير وتبسيط إجراءات وخطوات العمل مما يخفف األعباء اإلدارية علـى مـوظف             -

  .الوزارات والجهات االتحادية
  .مواكبة التطور التكنولوجى فى مجال الحكومة اإللكترونية واستخدام أنظمة إلكترونية جديدة -
 إتمام إجراءاتهم مـع     وتمكينهم من تسهيل وتسريع تقديم الخدمات للعمالء والمواطنين        -

هـد الـالزم    الوزارة عبر وسائل االتصاالت اإللكترونية فى أى وقت ، مما يوفر الج           
 .لتوصيل الخدمة لهم 

 .استخدام النماذج اإللكترونيةوتقليل التعامل باألوراق والنماذج اليدوية  -

                                                        
  .140-108الثاىن،ص ص الثاىن،املبحث الفصل  *
  :ملزيد من التفاصيل يرجى الرجوع اىل)1(

  0 41 ، صمرجع سابقعبد الفتاح بيومى حجازى ،0 د-
:  ، مـن موقـع   2004 ، ينـاير  لة اإلمارات العربيـة املتحـدة  مشروع احلكومة اإللكترونية لدو  : استراتيجية اإلمارات   -

  0حكوميات
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  وقد امتدت خدمات الحكومة االلكترونية لتغطى خدمات التعليم العالى بكافة أنواعها ،مع            

جـودة  لى تقديم بـرامج ذات      إتهدف  ،و*لكترونيةاال   الشيخ حمدان بن محمد    انشاء جامعة 
تتبلـور  ومـن ثـم   .عالية من خالل بيئة التعليم االلكترونى،ودعم متابعة التعلم مدى الحياة      

تقديم برامج ذات جودة عالية من خالل بيئة التعليم اإللكتروني، ودعـم             رسالة الجامعة فى  
متابعة التعلم مدى الحياة، ومعالجة األنشطة الحرجة للتنمية االقتصادية في الوطن العربي،            

لك بريادة التعليم اإللكتروني، وتزويد الدارسين بخبرات فريدة وتنمية المعرفة ونـشرها            وذ
ومن ثم تتمثل العناصـر األساسـية لرسـالة        .من خالل التميز في البحث ونقل المعرفة

  -:الجامعة االلكترونية بدبى فيما يلى

.التأكيد على التعلم مدى الحياة -  

.تقديم برامج ذات جودة عالية -  

.دعم التنمية االقتصادية -  

.الريادة في التعليم اإللكتروني -  

.تزويد الدارسين بخبرات فريدة -  

.تشجيع البحث العلمي -  

.السبق في نقل ونشر المعرفة -  

  
  

  
  
  

                                                        
  ).2009نوفمرب، (www.hbmeu.ae/ar/home  موقع جامعة الشيخ محدان بن حممد االلكترونية ، *

http://www.hbmeu.ae/ar/home
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   الثانىالمبحث

  لحكومة اإللكترونيةلمفهوم االمفاهيمى اإلطار
  
  

لحكومة االلكترونية من خالل اهيمى لمفهوم االمبحث إلى تناول اإلطار المف     يهدف هذا 
  :مجموعة من المحاور ، وذلك على النحو التالى

  
  .مقدمة 

  
  .تعريف الحكومة اإللكترونية

  
  .أهداف الحكومة اإللكترونية

  
  .مزايا الحكومة اإللكترونية

  
  .خدمات الحكومة اإللكترونية

  
  .أنواع الحكومة اإللكترونية 

  
  .رونيةتحديات الحكومة اإللكت
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  .تطبيقات الحكومة اإللكترونية

  
  
  
  
  
  

  
                      مقدمة

  
    أحدثت ثورة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تطوراً مذهالً فى شتى مناحى الحياة ،            

وظهـرت  .حيث تحولت األعمال من المنظور الورقى التقليدى إلى المنظور اإللكترونـى          
وعبر خطوط التليفون   ) اإلنترنت  ( ية للمعلومات   المعامالت اإللكترونية عبر الشبكة العالم    

  .والبريد اإللكترونى وغيرها من وسائل الوصول للمعلومات
عديدة من المعـامالت التـى حملـت          األعمال اإللكترونية ظهرت أنماط         وفى إطار 

مصطلحات جديدة تناسب العصر اإللكترونى مثـل التجـارة اإللكترونيـة التـى تجـرى       
 والبـائعين   ، المنتجـين والمـستهلكين     كـل مـن     شبكات المعلومات بـين    معامالتها عبر 

 والتعلم اإللكترونى الذى يتم عن بعد بين الطالب         . والمستوردين والمصدرين    ،والمشترين
 والطب اإللكترونى بين المرضى واألطباء      .واألساتذة عبر شبكات المعلومات واالتصاالت    

  .لحات ، والبنوك اإللكترونية وغيرها من المصط
     ومع تنامى التقدم فى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ، ومع ما صاحبها من ظهور             
مفاهيم إلكترونية ، كان البد من صياغة جديدة لمفهوم اإلدارة بما يضمن نجاح مثل تلـك                

والتى تعد إدارة غير مـسبوقة فهـى      االلكترونية   عمالدارة األ إالمفاهيم ، ومن ثم ظهرت      
 ، فعلى سبيل المثال خدمات البنوك يمكن        غير مرتبطة بوقت   أوراق وبال حدود و    إدارة بال 

هـذا وقـد   .للعميل الحصول عليها على مدار الساعة من خالل جهاز الحاسب الشخـصى          
  .)1(  االلكترونيةعمالدارة األإبتعددت التعاريف الخاصة 

                                                        
  -: يمكن الرجوع إلى )1(
بميـك ،  مركز الخبرات المهنية لإلدارة ، : القاهرة  (  ،   اإلدارة اإللكترونية  . عبد الرحمن توفيق     .د -

  . 93-68، ص ص ) 2003
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  -:)1( اإللكترونية فى النقاط التاليةعمالدارة األإ يمكن إجمال مفهوم
  . إدارة تدير الملفات بدالً من أن تحفظ الملفات-أ

وال تعتمد على وثائق ورقية بقدر ما تعتمد على الوثائق اإللكترونية األسرع  واألسهل              -ب
  . واسترجاعاًحفظاً وتعديالً

وتعتمد على المؤتمرات اإللكترونية حيث تتم االجتماعات عن بعد محلياً وعالميـا دون           -ج
  .دى للمجتمعين من مقارهماالنتقال الما

 وتتحلى بالمرونة وسرعة االستجابة للحدث أو المتغير أينما حدث ووقتما حـدث بـال               -د
  .حدود زمنية على مدار ساعات اليوم وأيام السنة

تستمد بياناتها أو معلوماتها من األرشيف اإللكترونى وتتراسل بالبريـد اإللكترونـى            -هـ
  .ر والواردوالرسائل الصوتية بدال من الصاد

  علـى   وتعتمـد  ،تنتقل من المتابعة بالمذكرات إلى المتابعة اإللكترونية على الـشاشات         -و
   .المراقبة عن بعد والعمل عن بعد وهو ما يوفر التكلفة ويزيد الكفاءة

 وفى ظل العصر اإللكترونى لـم يقتـصر تطبيـق مفهـوم اإلدارة              –    وبطبيعة الحال   
هادفة للربح ، بل امتدت لتشمل المنظمات العامة والحكومية ،          اإللكترونية على المنظمات ال   

  .بحيث تستطيع هذه المنظمات توفير خدماتها إلكترونياً
 مجموعة جديدة من المفاهيم مثـل التجـارة اإللكترونيـة ، والتعلـيم              ت    ومن ثم ظهر  

  . Electronic Governmentاإللكترونى ، والصحة اإللكترونية ،والحكومة اإللكترونية 
 فى هيئة البريـد المركـزى فـى واليـة         1995    بدأت فكرة الحكومة اإللكترونية عام      

 ، ذلك على الصعيد الغربى ، أما على الصعيد          1999فلوريدا األمريكية وفى بريطانيا عام      
 وتتالى بعد ذلك    2001العربى فقد كان إلمارة دبى الريادة فى تطبيق هذا المفهوم منذ عام             

رة جزئية فى بقية أنحاء العالم العربى ، ومن الدول التـى تحتـل المراتـب               التطبيق بصو 

                                                                                                                                                        
دار : القـاهرة  (  ، إدارة جديدة لعـالم جديـد  : المدير وتحديات العولمة  0 أحمد سيد مصطفى     .د -

  . 37-35، ص ص ) 2001النهضة العربية ، 
، المؤتمر  "  الحكومة اإللكترونية ودورها فى تحسين أداء المنظمات       " . أحمد مصطفى ناصف     0د -

مواقع الخدمات اإللكترونية للقطاع الحكومى والخاص      : وجيا والتنمية اإلدارية    السنوى الثانى للتكنول  
-29، ص ص   ) 2003المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ، : دبى  (رؤية للمستقبل   : على اإلنترنت   

40 .   
  . 37-36 ، ص ص مرجع سابق أحمد سيد مصطفى ، 0 د)1(
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مـصر واألردن والمملكـة العربيـة الـسعودية      " دبـى   "األولى فى التطبيق بعد إمـارة       
  .)2(والكويت

  
  
  
  
  

 
أى السلطات العامة ؛     يقصد بالحكومة أنها مجموعة الهيئات الحاكمة أو المسيرة للدولة

ا ـ  أم.)1(المسئولة عن تدبير الشئون العامة–فى الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية  
ات ـيـبالنسبة لتعريف الحكومة اإللكترونية فقد تعددت التعاريف الخاصة بها فى األدب

  -:المختلفة وذلك على النحو التالى 
لحكومة اإللكترونية تعنـى اسـتغالل تكنولوجيـا      أن ا )2(يرى الدكتور عبد الفتاح مراد        

 ويتمثل ذلـك فـى إنجـاز        .المعلومات واالتصاالت لتطوير وتحسين تدبير الشئون العامة      
الخدمات الحكومية الرسمية، سواء بين الجهات الحكومية أو بين هذه الجهات والمتعـاملين         

صـلية معينـة تحمـى      معها ، بطريقة معلوماتية تعتمد على اإلنترنت ، وفق ضـمانات أ           
  .المستفيد والجهة صاحبة الخدمة

بأنها تيسير سبل أداء اإلدارات الحكوميـة لخـدماتها العامـة           )3( على الباز  .د    ويعرفها  
  .بواسطة استثمار التطورات العلمية المذهلة فى مجال تقنيات االتصاالت والمعلومات

 خدمات المواطنين واستعالماتهم     البيئة التى تتحقق فيها    )4( أنها يونس عرب       ويضيف  
وتتحقق فيها األنشطة الحكومية للدائرة المعنية من دوائر الحكومة بـذاتها أو فيمـا بـين                

                                                        
   . 23 - 22 ، صمرجع سابق عبد الفتاح بيومى حجازى ، . د)2(
دور األنظمة والتشريعات فى تطبيق الحكومة اإللكترونية ، نـدوة الحكومـة             على السيد الباز ،      . د )1(

  . 3، ص ) 2003: عمان : مسقط ( ، اإللكترونية 
، ) اإلسكندرية ، شركة البهـاء للنـشر واإللكترونـى    ( الحكومة اإللكترونية ، عبد الفتاح مراد ،     . د )2(

  . 23 ، ص2003
  . 2 ، صمرجع سابق على السيد الباز ، . د)3(
  http :// WWW. arab law.org 2004 يونس عرب ، على موقع )4(
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 وإذا كنـا نبحـث عـن        .الدوائر المختلفة باستخدام شبكات المعلومات واالتصال عن بعد       
 تعريف منضبط فيرى عرب أنه التعريف الـذى تبنتـه بعـض الوثـائق االسـتراتيجية                

 الحكومة اإللكترونية هى اسـتخدام تقنيـات االتـصاالت لمـنح          بأناألوروبية واألفريقية   
الفرصة لكل من المواطن والمنظمة إلنهاء المعامالت المختلفة باالعتمـاد علـى وسـائل              

 من خالل إعادة تنظيم     ،مختلفة مثل التليفون والفاكس والكروت الذكية والبريد اإللكترونى         
  . وتحقيق التواصل والتكامل بين عملياتهاات الحكومية والتنسيق بينهاالعمل داخل الهيئ

"Electronic government can be defined as government use of 
intermission communication technologies to offer citizens and 
businesses the opportunity to inter and conduct business with 
government by using different electronic media such as telephone 
touch pad, fax, Smart cards, Sell – services Kiosks e-mail /Internet 
and EDI. It is about how government organizes itself. it’s 
administration rules regulations and traneworks set cut to carry out 
service delivery and to co-ordinate. Communicate and integrate 
processes within itself".   
   

 بأنها قدرة القطاعات الحكومية المختلفة على تـوفير     )1(فهد العبود  .د     فى حين يعرفها    
الخدمات الحكومية التقليدية للمواطنين بوسائل الكترونيـة وبـسرعة وقـدرة متنـاهيتين             

  .وبتكاليف ومجهود أقل ، ومن خالل موقع واحد على شبكة اإلنترنت
  

 بأنها شكل من أشكال المعـامالت التـى يـتم       )2(يم هشام محمد عبد الرح    .د     ويعرفها  
إلكترونيا بين أية وحدات حكومية أو بين المواطنين وأية وحدة حكومية سواء على مستوى              

  .مركزى أو محلى
  

 بأنها ليست حكومة تدير شئون الـوطن        )3(عبد الرؤوف الراوبده  / الدكتور       ويضيف  
لوب جديد فى العمل الحكومى يستخدم المعلوماتيـة  بديالً عن الحكومة التقليدية ، ولكنها أس      

واإللكترونيات فى إدارة الشئون العامة للوطن والمواطن ، وذلك بهدف تبـسيط وتـسهيل              

، ) 2004نفس المؤلف ، : نها ب ( اإلدارة العامة فى البيئة المصرية هشام محمد عبد الرحيم ، . د)2(   WWW.googl. Com.2004 e موقع جهود عربية للنهوض بالتعليم على من فهد بن ناصر العبود ، . د)1(                                                        
: مـسقط  ( ، ندوة الحكومة اإللكترونية" الحكومة اإللكترونية والتشريع " عبد الرؤوف الروابدة ،   . د )3(  . 356ص

  http: // www. egovs .Com من موقع حكوميات 1ص ) 2003: عمان 
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التعامل بين الحكومة واألفراد والمؤسسة الخاصة وتوفير المعلومات بشكل متكامل وسريع           
 الحكومية وتـسهيل حـصول   لجموع المسئولين لترشيد عملية اتخاذ وتحسين أداء األجهزة   

  .المواطن على الخدمة وتخفيض تكلفتها
  

  
 فيعرف الحكومـة اإللكترونيـة علـى       )1(   أما المعهد األمريكى إلدارة موارد المعلومات     

  -:النحو التالى 
أن الحكومة اإللكترونية هى استخدام تكنولوجيا المعلومات بغـرض تيـسير عمليـة             "    

لحكومية الالزمة لكل مـن المـواطن ومنظمـات األعمـال           االتصاالت وتقديم الخدمات ا   
والمؤسسات الحكومية األخرى باإلضافة إلى تحسين كفاءة وفعالية األداء فـى المنظمـات           

  ."الحكومية
Electronic government refers to government’s use of information technology 
(especially web –based technologies, internet communications, and , in many 

cases, interconnected applications)to:                                                           
• Facilitate communication and enhance the access to and delivery of 

government information and services to citizens businesses employees and 
other state agencies  and other governments. 

•  Improve the efficiency , effectiveness and performance of business process 
and programs.  

•     
عرفت الحكومة اإللكترونية بأنهـا     )3(    وعلى موقع البوابة اإللكترونية للحكومة المصرية     

مفهوم جديد يعتمد على استخدام تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات للوصول إلى االستخدام           
األمثل للموارد الحكومية وكذلك لضمان توفير خدمة حكومية مميزة للمواطن ، والشركات            

  . واألجانب والمستثمرين ،
  

 من أهم التعريفات المتعلقة بمفهوم )The World Bank )3    يأتى تعريف البنك الدولى 
  :الحكومة اإللكترونية والذى يكاد يقدم مفهوما شامال للحكومة اإللكترونية

 هى عملية استخدام المؤسسات الحكوميـة   E- Governmentالحكومة اإللكترونية     " 
مثل شبكات المعلومات العريضة، وشـبكة اإلنترنـت وأسـاليب          ( مات  لتكنولوجيا المعلو 

                                                        
(1) I.R.U.C. Identifying Planning For and ImplementingE-Government applications 

Guidelines For North Carolina Agencies . August 2001,P.s. )3(، موقع بوابة الحكومة المصرية  http : // www. Egypt . gov. eg  2004 .  
  . 5 ، صمرجع سابق زين عبد الهادى ، 0د) 3(
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والتى لديها القدرة على تغيير وتحويـل العالقـات مـع           ) االتصال عبر الهاتف المحمول     
المواطنين ورجال األعمال ومختلف المؤسسات الحكومية ، وهذه التكنولوجيـا يمكنهـا أن     

ت أفضل للمـواطنين ، تحـسين التعامـل    تقديم خدما: تخدم عددا كبيرا من األهداف مثل     
والتفاعل مع رجال األعمال ومجتمع الـصناعة ، وتمكـين المـواطنين مـن الوصـول                

 من الشفافية أو إدارة أكثر كفاءة للمؤسسات الحكومية، كمـا أن      اًللمعلومات مما يوفر مزيد   
عظـيم العائـد    نتائج هذه التطبيقات يمكن أن تؤدى إلى تحجيم الفساد وزيادة الشفافية ، وت            

   .ككل أو تخفيض النفقات وزيادة قناعة المواطن بدور المؤسسة الحكومية فى حياته
     يتضح من العرض السابق لتعاريف مفهوم الحكومة اإللكترونية أنها تتـسم بعـدة             
سمات تميزها عن الحكومة الكالسيكية المتعارف عليها ، ويمكن توضيح أهـم الفـروق           

  .)7(نية والحكومة الكالسيكية فى الجدول رقم بين الحكومة اإللكترو
  )7(جدول رقم 

  أهم الفروق بين الحكومة اإللكترونية والحكومة الكالسيكية 
   

  .الهيكل التنظيمى-1
  .حجم التنظيم-2
  .تغيير إجراءات العمل-3
  .اتخاذ القرارات-4
  .ةخدمسرعة تقديم ال-5
  .ساعات العمل-6
  
  .نسبة األخطاء أثناء إجراء الخدمة-7
  .كيفية الحصول على الخدمة-8
  
  .طريقة التعامل-9
  

  .تدفق المعلومات-10
  .تكلفة الخدمة-11
  .الخصوصية-12
  .السرية وأمن البيانات-13
  

  .طريقة الدفع-14
  .التوقيع-15
  محرك الخدمة-16

  بيروقراطى
  ضخم

  بطئ وجامد
  لخبرة الشخصيةبطئ يستند ل

  بطئ
 ساعات يوميا مع تعدد     8ال تتعدى   

  العطالت الرسمية
  ةعالى

  شخصى
  

واحد إلى واحد أى من الموظـف       
  للعميل مباشرة

  ياًصعب ويتطلب تدخل بشر
  مرتفعة
  متوافرة

  متوافرة 
  

  تقليدية
  يدوى

  الجهة الحكومية
  

  شبكى يعتمد على فرق العمل
  .صغير نسبياً
  سريع ومرن

  ى أنظمة دعم القراراتسريع يعتمد عل
  سريع

  ساعة طوال أيام السنة24
  

  ةمنخفض
انترنت،تليفون محمول، أكشاك الخدمة    

  .اآللية ، الخدمة الصوتية
  .متعدد إلى واحد،جديدة بالنسبة للمواطن

  
  متكامل ، انسيابى

  منخفض لعدم وجود حاجة لألعمال الورقية
  بحاجة إلى تشريعات

ـ       ة متوافرة على مستويات طلـب الخدم
  ونقلها عبر الشبكة

  إلكترونية باإلضافة لوسائل الدفع التقليدية
  إلكترونى

  المواطن أو المستفيد

: الطبعة األولى ؛ بيروت    ( االستراتيجية إلى التطبيق  الحكومـة اإللكترونيـة مـن      عباس بدران ،     : المصدر
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  . 63-62، ص ص ) 2004المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،
لى هذا يمكن للباحثة أن تعرف الحكومة االلكترونية بانها االعتمـاد علـى            وع              

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فى تقـديم الخـدمات المختلفـة للمـستفيدين            
  .بمستوى الجودة المطلوب وبتكلفة أقل على مدار األربع والعشرين ساعة

  
  
  
  

 
   الرئيسى للحكومة اإللكترونية فى تقديم الخدمات للمواطنين فى شكل     يتمثل الهدف

         0)1(مع حمايـة اسـتمراريتة وتطـويره   )  أقل وقتاً –  أفضل  –أدق  – أسرع ( قياسى 
أما مجموعة األهداف الفرعية للحكومة اإللكترونية ، فقـد تناولتهـا األدبيـات المختلفـة               

نى وجوهر هذه األهـداف ، وتتمثـل هـذه األهـداف            بأسلوب متنوع وإن اتفقت على مع     
  -:)2(الفرعية فى
   .تحسين مستوى الخدمات  -1
  . تخفيض التكاليف -2 
  .تحقيق االستفادة القصوى لعمالء الحكومة اإللكترونية -3
  .تبسيط اإلجراءات فى المؤسسات الحكومية -4

  -:    وفيمايلى عرض لتلك األهداف الفرعية 
  :دمات  تحسين مستوى الخ-1

                                                        
  . 7 ، صمرجع سابق زين عبد الهادى ، 0 د)1(
  : يمكن الرجوع إلى )2(
  . 8 ، صابقالمرجع الس -
  30-2 ، صمرجع سابقيحيى بابعير ،  -
  . )2004يناير ، ( www.google.comالنادى العربى لتقنية المعلومات واإلعالم من موقع  -
  . 103-99 ، ص ص مرجع سابق عبد الفتاح بيومى حجازى ، .د -

- Omer Karasapan. The Knowledge Economy, Governance and E- Government: Challenges 
and Opportunities, For the MENA Region. The World Bank. 2004 From the Web : “ WWW. 
google . Com.(2004) 

http://www.google.com
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تقدم الحكومة اإللكترونية خـدماتها للجمهـور أو          يقصد بتحسين مستوى الخدمات ، أن       
، ) بعيداً عن تزاحم المواطنين أمام مكاتب وشبابيك الخدمة الحكوميـة    (بشكل الئق  العمالء

 التى قد   بتجنب األخطاء  ويتحقق ذلك    .وبمواصفات تتفق وجودة الحكومة اإللكترونية ذاتها     
ا الموظف العادى عند ممارسته لعمله ، حيث أن الحاسب اآللى والبرنامج المـزود             يقع فيه 

 ، وهو ما يحقق السهولة فـى إنجـاز   دقيقةبه ، وقاعدة البيانات المزود بها ، يعطى نتائج         
المعامالت الخاصة باألفراد والشركات خاصة مع ما يختصره نظام الحكومة اإللكترونيـة            

جراءات والمراحل التى تمر بها المعاملة أو المأمورية الخاصة         من وقت كانت تستغرقه اإل    
  .بالخدمة الحكومية

 ، حيث يمكن    شفافية المعلومات      كذلك يتحقق تحسين مستوى الخدمات بتوافر خاصية        
ألى متعامل مع هذا النظام التعرف على معاملته والمرحلة التى قطعتها وما إذا كان هناك               

 ومن ثم يتيح عنصر الشفافية للمواطنين التعرف باستمرار على          .المعوقات فى تنفيذها أم     
خبار الحكومية المتعلقة   االتجاهات الحكومية سواء فى مجال تقديم الخدمات الحكومية أو األ         

  .بخدمات المواطنين
  : تخفيض التكاليف -2

حـوال      إذا فقد أحد األشخاص شهادة ميالده ، فإنه يلجأ إلى أقرب إدارة لمـصلحة األ              
المدنية لمحل إقامته ليحصل على البيان المطلوب ، والذى بدوره قد يكـون مفقـوداً ألن                 

 التوجـه إلـى دار الحفـظ العامـة     هوالسجل قد مزق أو فقد أو تلف ألى سبب فما عليه     
   .بالقاهرة الستخراج هذا البيان

ه البيانـات ،     فقـد لهـذ    فليس هناك      لكن فى ظل العمل بنظام الحكومة اإللكترونية ،         
 تقديم الطلب والحصول على الشهادة التى       ،وبالدخول على االنترنت  ويمكنه من محل إقامته   

مقارنة التكلفة فى هذه الحالة ، والتكلفة فى الحالة األولـى عنـد اسـتخراج               ب ويرغبها ،   
الشهادة المطلوبة بشكل يدوى يتبين بالفعل أن شبكات الحكومة اإللكترونية والعمـل بهـا              

الستفادة من تطبيقاتها تؤدى إلى خفض التكاليف ، سواء تعلقت هذه التكـاليف بإنجـاز               وا
 الشأن أو تعلقت التكاليف بـشأن جهـة اإلدارة ،           والمعامالت أو األوراق التى يرغبها ذو     
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التى عليها فى ظل النظم القديمة أن توفر أماكن الستقبال العمالء والجمهور ومـا يترتـب    
  .)1(مصروفاتعلى ذلك من نفقات و

  : تحقيق االستفادة القصوى لعمالء الحكومة اإللكترونية -3
 القصوى من   ستفادة    األشخاص الذين يتعاملون مع الحكومة اإللكترونية ، تتحقق لهم اإل         

خدمات هذه الحكومة ، وأولى هذه الخدمات أن هناك أسلوباً موحداً للتعامل مع كـل مـن                 
 ذلـك أن    .الحكومة ، وهذه هى الـشفافية بعينهـا         يرغب فى الحصول على خدمات هذه       

الشخص الذى يرغب فى قضاء طلبه أو مصلحة من الحكومة اإللكترونية ، يجـب عليـه              
وبالتالى ال يمكن لمتعامل آخـر      .إتباع إجراءات محددة منصوص عليها فى نظام الحكومة       

ون فى إتبـاع    إختصار هذه اإلجراءات أو ترك مرحلة من مراحلها ، ولكن الجميع متساو           
  .هذه اإلجراءات

     كذلك فإن نظام الخدمات اإللكترونية عن طريق الحكومة اإللكترونية يقدم على مـدار      
الساعة ، بمعنى أن صاحب الشأن يمكنه الدخول على شبكة الحكومة اإللكترونية  فـى أى        

لـدخول  يمكن لعميل أحد المصارف ا: وقت للحصول على الخدمة التى يرغبها ومفاد ذلك   
إلى شبكة البنك عن طريق الصراف اآللى ، وصرف المبلغ الذى يريده أو إيـداع المبلـغ          
الذى يريده عن طريق الصراف اآللى ، سواء كان ذلك أثناء مواعيد الـدوام الرسـمى أو             

  .فى غير مواعيد الدوام الرسمى ، وسواء كان ذلك ليالً أو نهاراً 
 إفادة عمالء الحكومة سهولة حصول هـؤالء علـى               كذلك فإن من األمور التى تحقق     

  . كما أنها توفر الوقت والجهد والمال. اًالمعامالت التى يرغبونها بسهولة ويسر
     ويذكر كذلك أن الحكومة اإللكترونية تقضى على البيروقراطية فـى نظـام العمـل              

ى داخل المؤسسة   الحكومى بشكله التقليدى ، وتحقق سهولة ويسر فى إنسياب العمل اإلدار          
  .الحكومية أو جهة القطاع الخاص التى تأخذ بنظام الحكومة اإللكترونية

  

  :     تبسيط اإلجراءات فى المؤسسات الحكومية -4
     بعد ثورة المعلومات واإلتصاالت التى تحياها البشرية ، ظهرت بـوادر مـا يـسمى               

لذى يرغب فى معلومـات     بطريق المعلومات السريع ، والذى عن طريقة يمكن للشخص ا         
                                                        

، ترجمة حـسام    الوسائط المعلوماتية وكيف تغير عالمنا وحياتك       :  ثورة األنفوميديا     فرانك كيلش ،   )1(
، ص  ) 2000 ،   253العـدد    : الكويت(الدين زكريا وعبد السالم رضوان ، سلسلة عالم المعرفة ،           

414 –434 .  
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 وغير تلك المحظورة بالطبع ، أن يحصل عليها فـى ثـوان             – أياً كانت طبيعتها     –معينة  
معدودة من خالل شبكات الحكومة اإللكترونية ومقوماتها المتمثلة فـى كـابالت األليـاف             

  .)1( عالية السرعة والبرامج المطورة– الخوادم –البصرية والحواسيب اآللية الضخمة 
  وكل هذه اإلمكانيات ، بما فيها طريق المعلومات السريع ، يستفيد منها القائمون على                 

شبكات الحكومة اإللكترونية واإلدارة اإللكترونية ، وذلك ألجل تبسيط اإلجـراءات التـى             
يمر بها القرار اإلدارى أو المعامالت الخاصـة بـاألفراد ، وذلـك مـن خـالل تقليـل                   

 مراحل إنجاز المعامالت ، وعدد الدوائر المساهمة فـى إنجـاز           البيروقراطية ، واختصار  
  .طلبات ومصالح الجمهور

 –     وعلى سبيل المثال فالشخص الراغب فى الحصول على بيـان أو شـهادة محـددة        
بمجرد أن يمأل الطلب عـن طريـق شـبكة الحكومـة            –شهادة ميالد أو وفاة ألحد ذويه       

 بذلك ، يقوم بالبحث فى قاعدة البيانـات التـى            اإللكترونية ويحصل الموظف على إشعار    
 ومن ثم يقوم بتحرير الشهادة المطلوبـة        – لدى مصلحة األحوال المدنية      –زود بها النظام    

 عـن   –إلكترونياً ، ثم يوقعها رئيسه األعلى ، ويمكن لصاحبها الحصول عليها من منزله              
 حالة اإلعتراف بحجية هذه     طريق طباعتها من جهاز الحاسب اآللى الخاص به ، وذلك فى          

المخرجات ، أو يحصل عليها مختومة من جهة الحكومة اإللكترونية الحقاً ، وواضح مـن     
هذا المثال أن صاحب الشهادة قد حصل عليها بسهولة ويسر ، ودون معوقات وقد اختصر               

ابع مراحل كثيرة منها التوجه إلى مكاتب البريد لشراء النموذج ، ثم قسم الشرطة لشراء ط              
شرطة ، ثم تقديم الطلب يدوياً واإلنتظار لمدة أسبوع تقريباً حتى يفـرغ الموظـف مـن                 

  .استخراج السجل الخاص بالبيانات المطلوبة وهكذا
     ومن ثم فإن الحكومة اإللكترونية فى مجال العمل الحكومى والخـاص تهـدف إلـى               

  .التخلص من البيروقراطية والقضاء على التعقيدات اإلدارية
  

 

                                                        
سلسلة عالم   – ترجمة عبد السالم رضوان      – طريق المستقبل    –المعلوماتية بعد اإلنترنت    . بيل جيتس    )1(

   149، ص) 1998 ، 231العدد : الكويت (، المعرفة 
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     فى ضوء الهدف الرئيسى للحكومة اإللكترونية ، ومجموعة األهداف الفرعيـة التـى          
تسعى إلى تحقيقها ، يتضح أن هذا المفهوم يحقق مجموعة من الفوائد ويتمتع بعدة مزايـا                

  - :)1(وذلك على النحو التالى
  : رفع مستوى األداء -1

ق ذلك نتيجة إمكانية انتقال المعلومات بدقة وإنسيابية بين الـدوائر الحكوميـة                   ويتحق
المختلفة ، بما يقلص االزدواجية فى إدخال البيانات والحـصول علـى المعلومـات مـن                
القطاعات التجارية والمواطنين ، كما أن تدوير المعلومات إلكترونيا من مرحلة التقديم إلى             

القطاعات الحكومية والمتعاملين معها يعنـى أن اإلجـراءات         الحصول على الموافقة بين     
  .يمكن أن تنجز خالل دقائق أو ثوان بدالً من ساعات أو أيام 

  :زيادة دقة البيانات -2
    نظراً لتوفر إمكانية الحصول على المعلومات المطلوبة من جهة اإلدخال األولية ، فإن             

استخدامها ستكون مرتفعة وسيغيب القلق من عدم       الثقة بصحة البيانات المتبادلة التى أعيد       
  .دقة المعلومات أو األخطاء الناجمة عن اإلدخال اليدوى

  : تقليل اإلجراءات اإلدارية -3
    مع توفر المعلومات بشكلها الرقمى ، ينخفض حجم العمل الورقى فى تعبئة البيانـات               

ورقية طالما أن اإلمكانيـات متاحـة     يدوياً ، كما تنعدم الحاجة لتقديم نسخ من المستندات ال         
  .لتقديمها إلكترونياً 

  :االستخدام األمثل للطاقات البشرية -4

                                                        
  : يمكن الرجوع إلى مايلى  )1(
  . 258-257 ، صمرجع سابق هشام محمد عبد الرحيم ، .د -

- Computer Science and Telecommunication Board “ Information Technology Research, 
Innovation, and E- Government . Washington : 2002 on the Web : http // Books nop.edu. 

- Executive office of the president of the United States. “ E- Government Strategy : 
Implementing the President Management Agenda for E- Government “.the Web : WWW. 
google : Com. On April 2003 . 

- E- Government and Conluct center Mangement on the Web : http  // WWW. Support . as 
pect .com on March ,27,2004. 

- President George W. Bush. E- Government Solutions. USA : Ray theon Company . July 
10,2002. On the Web http : // WWW.Caytheon , Com” 
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    إذا تم احتواء المعلومات بشكل رقمى ، مع سهولة تحريكهـا وإعـادة اسـتخدامها ،                
إلكترونياً من مكان آلخر ، سيصبح من الممكن توجيه الطاقات البشرية للعمل على مهـام               

  .ر إنتاجيةوأعمال أكث
  

 
     من خالل موقع الحكومة على شبكة اإلنترنت يمكن أن تقدم مزيجـاً مـن الخـدمات             
الحكومية دون الحاجة النتقال المواطنين للحصول على هذه الخدمات بطريقة إلكترونيـة،            

  -:)1(الىويمكن تقسيم هذه الخدمات إلى ثالثة أنواع على النحو الت
  : خدمات مرتبطة بسداد االلتزامات -1

     وهى الخدمات المتعلقة بسداد الضرائب والرسوم وسداد االشتراكات وفواتير الكهرباء          
 وهى خدمات يمكن أن يقـوم الـشخص بـسدادها    .والمياه والتليفون وغيرها من الخدمات 

  .بنفسه أو يقوم بها شخص نيابة عنه 
 فقط بقيام طالب الخدمة بالسداد مقابل الحـصول علـى إيـصال                   وهذا النوع مرتبط  

السداد ، ويمكن أن تتم هذه المعاملة من خالل التحويل البنكى أو مستند الخصم المالى وفقاً                
  .لنمط السداد المستخدم

     وينتشر هذا النوع من الخدمات المرتبطة بسداد االلتزامات فى معظـم دول العـالم ،              
مات إمكانية سداد الضرائب والرسـوم وغيرهـا مـن خـالل شـبكات          حيث توفر الحكو  

  .الكمبيوتر أو من خالل آالت سداد خاصة منتشرة فى الشوارع والميادين العامة
  : خدمات مرتبطة بالحصول على الوثائق العامة -2

     وهى الخدمات التى توفرها الحكومة للمؤسسات واألفراد للحصول على نـسخ مـن             
  :الطبيعة العامة ، ومن أمثلتها الوثائق ذات 

  .شهادة القيد فى السجل التجارى أو الصناعى -
  .شهادة المطابقة للشروط البيئية والصحية -
  .شهادة المنشأ للبضائع -

                                                        
  :يمكن الرجوع فى ذلك إلى ما يلى )1(

  . 263 – 260 ، صمرجع سابق هشام محمد عبد الرحيم ، 0د -
-Settles,Alexander Matthew,"E-Government Implementation",PHD.USA:University of 
Delaware,Spring 2000,.pp.45-60. 
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  .بطاقات القيد فى الجداول االنتخابية  -
     وال يتطلب الحصول على هذه الوثائق ذات الطبيعة العامة التحقـق مـن شخـصية               

  .تالى التوجد معوقات قانونية فى تحقيق رغبته للحصول على هذه الوثائقالطالب ، وبال
     وال يتطلب توفير هذه الخدمات ذات الطبيعة العامة قيام الجهة الحكومية بتحويل مـا              

  .لديها من مستندات ونماذج إلى صور إلكترونية يمكن إتاحتها للمستفيدين
نى للخدمة مـن جانـب المـستفيد،والتنفيذ             ويمكن المزج بين أسلوب الطلب اإللكترو     

العادى من جانب الجهة الحكومية من خالل قيام المستفيد بتقديم طلبه عبر شبكة اإلنترنت               
ثم تقوم الجهة بعد ذلك بإرسال هذه الوثائق بالبريد العادى ، وهذا بـالطبع يتوقـف علـى          

  .المستوى التكنولوجى والمعلوماتى المتاح
  :حصول على وثائق خاصة  خدمات مرتبطة بال-3

    وهى الخدمات التى توفرها الجهات الحكومية لطالب الخدمة فور طلبهـا فـى ضـوء      
  .معايير ونظم تأمين معينة حتى ال تصل إلى غيره من المستفيدين

  -:     ومن أهم الوثائق ذات الطبيعة الخاصة التى يمكن الحصول عليها إلكترونياً مايلى 
   . شهادات الوفاة-                        .شهادة الميالد  -
  . شهادات الطالق-                       .شهادات الزواج -
  .شهادة إتمام الدراسة على كافة المستويات  -
  .صور األحكام القضائية ومحاضر الشرطة -
  . بيان مفردات المرتب-                 .شهادة الملكية الخاصة -
  . جواز السفر-      بيان الحالة الوظيفية       -
    . رخصة القيادة -                  .شهادة اإلقامة -

  

     إن هذه الخدمات يجب أن تتم فى إطار من التأمين المتكامل للحفاظ على خـصوصية               
البيانات من خالل التحقق من شخصية طالب الخدمة والتأكد من متلقيها مـن خـالل مـا                 

  .  E- signatureيعرف باسم التوقيع اإللكترونى 
     ويتم تنفيذ هذا النوع من الخدمات من خالل توافر جهة تقوم بالتأكـد مـن شخـصية         
طالب الخدمة ، باإلضافة لذلك فإن استالم هذه الوثائق يجب أن يتم وفـق قواعـد تـسليم             

 فعلى سبيل المثال يمكـن      .المستندات المطبقة فى كل دولة وفقاً لمعايير خاصة بكل وثيقة           
رخصة القيادة من خالل البريد ، إال أن تسليم جواز الـسفر يحتـاج إلـى انتقـال                  تسليم  
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  .الشخص الستالمه من الجوازات
  

  

 
  -:    يوجد عالميا تصنيفان أساسيان ألنواع الحكومات اإللكترونية وهما 

     Interactivityالتصنيف التفاعلى: أوالً 
يعتمد على مدى التفاعلية فى أداء الخدمة ، بمعنى هل يقدم الموقع مجرد بيانات                  حيث  

 )1(عن إجراءات الخدمة ، أم أنه يقدم نماذج تقديم الخدمة ، أم أنه يقدم الخدمـة بالكامـل                  
ويحتوى هذا التصنيف على نموذجين للحكومـات اإللكترونيـة ، وذلـك علـى النحـو                

  -:)2(التالى
  :نموذج النافذة اإللكترونية : النموذج األول -1

   يعتمد هذا النموذج على فلسفة مفادها توفير كافة البيانات والمعلومات عـن الخـدمات              
والمعامالت التى تقدمها الجهة الحكومية لكافة األطراف المتعاملة معها ، بينما تظـل دورة     

يها مـن بيانـات     العمل داخل الجهة الحكومية تعمل بالشكل التقليدى، ويتم تخزين ما لـد           
  .ومعلومات فى الدفاتر والمستندات الورقية

    ووفقاً لهذا النموذج تنحصر عالقة المواطن مع خدمة الحكومة اإللكترونية فى قـراءة             
ما تقدمه الجهة الحكومية من خدمات على موقعها باإلنترنت أو سماعها عبر التليفون دون              

  .التعامل اإللكترونى للحصول على الخدمة
  :الحكومة اإللكترونية : النموذج الثانى -2

   يعتمد هذا النموذج على فلسفة مفادها تحديث دورة العمل لتصبح الكترونيـة بالكامـل              
وتكون قادرة على التفاعل اإللكترونى ، ويلى ذلك أن تكون الجهة الحكومية قادرة علـى               

ها فى عالقـات عمـل      التعامل اإللكترونى مع غيرها من الجهات الحكومية التى تدخل مع         

                                                        
  . 8 ، صمرجع سابق زين عبد الهادى ، 0د )1(
  :تم الرجوع فى ذلك الى) 2(

  . 259- 258 ، صمرجع سابق هشام محمد عبد الرحيم ، . د–   
:  ، السعودية  محمد صالح بن طاهر بنتن ، مستقبل الحكومة اإللكترونية فى المملكة العربية. د-   

    WWW. google .Com ، 2004 من موقع وزارة الحج السعودية ، .نموذج وزارة الحج 
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يومية أو أسبوعية أو شهرية مثل الجمارك والضرائب والجوازات وغيرها من الـوزارات         
  .ذات الصلة 

   ويكتمل النموذج الثانى بقيام الجهة الحكومية بتوفير كافة خدماتها إلى المواطنين عبـر             
جهة الحكومية عـن    اإلنترنت أو التليفونات المحمولة واألرضية ليقوم بإتمام أعمالها مع ال         

بعد دون رؤية الموظفين ، مثل سداد فواتير الغـاز والكهربـاء والمخالفـات المروريـة                
  .والضرائب

  
    From Who to Whoإلى  / التصنيف على أساس الخدمة من : ثانياً 

     حيث يعتمد هذا التقسيم على نوع الخدمة التى يقدمها الموقع وبالتحديد لمن ، ويـضم               
  -:)1(ف أربعة نماذج من الخدمات الحكومية لمستفيدين محددين ، وهىهذا التصني

  ح إلى م : النموذج األول 
      G to C Government to Citizen      من الحكومة إلى المواطن      

  ح إلى ع : النموذج الثانى 
  G to B Government to Business      من الحكومة لجهات األعمال    

  ح إلى ظ : لث النموذج الثا
     G to E Government to Employee      من الحكومة إلى الموظفين    

  ح إلى ح: النموذج الرابع 
      G to G Government to Government      من الحكومة إلى الحكومة 

  

ـ             ـ       ومن ثم فإن الخدمات الحكوميـة تقـدم إلـى أربعـة منتفع ن ، وين هـم المواطن
  .ن ، والمؤسسات الحكومية نفسها و والموظف،األعمال وومدير

    وبالرجوع إلى بوابة مصر اإللكترونية ، يتضح أن تلك البوابـة تـوفر العديـد مـن                 
الخدمات الحكومية التى تبدأ بخدمات االستعالم وتمتد لتشمل الخدمات التى تتطلب الـدفع             

ءات والنمـاذج المطلوبـة      وبها دليل لجميع اإلجـرا     .وإنجاز المعاملة بالكامل عبر الشبكة    

                                                        
  :تم الرجوع فى ذلك إلى)1(

  .9 ، ص مرجع سابق زين عبد الهادى ، . د-
معهد اإلدارة :،المملكة العربية السعوديةفاق تطبيقاتها العربيةآدارة االلكترونية واإلسعد غالب ياسين،.د-
   .198-194، ص ص2005امة،الع
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إلنجاز الخدمة الحكومية ، وهى موجهة لكـل مـن جمهـور المـواطنين ، والـشركات                 
  .والمستثمرين ، والمصدرين ، والموردين ، واألجانب

      ومن ثم فإن بوابة مصر اإللكترونية تشتمل على جميع النماذج الخاصة بالحكومـات             
ف على اإلجـراءات الالزمـة باإلضـافة إلـى     اإللكترونية ، فهى تشتمل على دليل للتعر    

إمكانية تنفيذ بعض الخدمات من خاللها ، كما يمكن لكل أنواع المستفيدين التعامـل معهـا        
سواء كانوا مواطنين ، أو موظفين ، أو مديرى أعمال ، أو مؤسسات حكومية محليـة أو                 

  .أجنبية
  

 
رات التقنية المرتبطة بتطبيـق الحكومـة اإللكترونيـة مجموعـة مـن       التطويترتب على 

   :)1(التحديات يمكن بلورتها فيمايلى
  :تحديات البطالة التقنية 

    اقترنت التطورات التقنية بتقليص فرص العمل ونقص أعداد العاملين ، ومن ثـم فقـد             
ساساً مـن فئتـين ،      تغير هيكل الموارد البشرية فى المنظمات المعاصرة وأصبح يتكون أ         

القلة المميزة من أصحاب المعرفة الذين يشغلون الوظائف ذات الصلة بتطبيقات التقنيـات             
 أما الفئة الثانية فهم الكثرة من الموارد البشرية العادية الذين يمارسون األعمـال              0الحديثة

ن التقنية علـى  المهنية واإلدارية التقليدية وهم مهددون باستمرار بفقد وظائفهم  نتيجة طغيا      
  .)1(مجاالت أعمالهم

     وفى سبيل هذا ، تسعى الحكومات إلى التغلب على البطالـة التقنيـة بإعـادة تأهيـل         
العمالة المطرودة وتدريبهم على أعمال تتناسب ومتطلبات سوق العمل الجديـد ، أو عـن               

رة فى  طريق إنشاء أجهزة القراض هؤالء المتعطلين ومساعدتهم فى بدء مشروعات صغي          
الصندوق االجتماعى للتنميـة    " مجال الصناعات اليدوية والحرفية والخدمات ، ومثال ذلك         

  .)2(فى مصر

                                                        
1)- Lopez-Sisniega, Carlos, "Barriers to electronic government use as perceived by citizens at the 

municipal level in Mexico, D.M., University of Phoenix, 2009, pp.100-110.    
  . 19 ، صمرجع سبق ذكره على السلمى ،  . د)1(
  ،       ) 2001دار غريـب ،    : القـاهرة    ( إدارة المـوارد البـشرية االسـتراتيجية       على السلمى ،     . د )2(

  202 - 200ص 
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      ومن ثم ، فإن هيكل الموارد البشرية سيتغير ، وسيظهر فيه بوضوح تقلـص حجـم          
 ،  القوى العاملة نتيجة االحتياج إلى أعداد أقل من العاملين ألداء ذات األعمال بكفاءة أعلى             

مع اختفاء فئة اإلدارة الوسطى والتى تمارس دور الوساطة بين اإلدارة العليا والتنفيذيـة ،               
باإلضافة إلى اختفاء الوساطة بين المنظمة وعمالئها أو مورديهـا حيـث تحـل تقنيـات                
االتصاالت والمعلومات محل هؤالء الوسطاء ، فالتعامل مـع خـدمات بوابـة الحكومـة              

شراً بين العميل والهيئة مقدمة الخدمة وهى خدمة ال تستغرق دقـائق            اإللكترونية يكون مبا  
  .)3(محدودة

  

  : تحديات الفجوة الرقمية 
     الفجوة الرقمية هى داللة على الفروق بين من يمتلك المعلومة ومن يفتقـدها ، وبـين          

يسهم ويشارك فى صنع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واسـتغاللها ، ومـن يـتم              ن  م
  . من حلبة السباق اإللكترونى– جزئيا أو كلياً –تبعادهم اس

     وبطبيعة الحال يتطلب تضييق الفجوة الرقمية ضرورة توفير الوسائل الفنية والعنصر           
 هـذا   .البشرى المالئم بقدراته ومهاراته والقادر على تحقيق نوع من االبتكار الجمـاعى             

 ، (*)ر بالدورة الكاملة الكتـساب المعرفـة      باإلضافة إلى قدرة العنصر البشرى على المرو      
بحيث ال تقتصر قدراته على النفاذ إلى الشبكة فإذا كانت الفجـوة الرقميـة تقـاس بعـدد                  
الهواتف ، وعدد مواقع اإلنترنت ، ونسبة مستخدمى الشبكة الجمالى السكان ، باإلضـافة              

 ، فـإن  )1(رفـى إلى مؤشرات تحدد مدى االستيعاب الفعلى للمـضمون التكنولـوجى المع          
المعرفة والتكنولوجيا فى عصر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ال تحتاج إلى بنية تحتيه            
باهظة التكاليف ، بقدر ما تتطلب شبكة من الحواسيب الشخصية والبرمجيات التى يـسهل              

) 2(ويوضـح الـشكل رقـم       .اقتنائها ، مع توفير النخبة المطلوبة من العلماء والمهندسين        
  . الفجوة الرقمية أسباب

                                                        
   :تم الرجوع فى ذلك الى )3 (
  . 214المرجع السابق ، ص - 
 ،  بـدون ناشـر   الطبعة الثانية ؛    (  أحمد سيد مصطفى ، تحديات العولمة والتخطيط االستراتيجى          .د -

  . 166 – 165، ص  ) 1999
ميـة لكليـة    المجلـة العل  " أثر نظام المعلومات على مشكلة البطالة       : " هند محمد هانى على قنديل       -

  0 422-421، ص) 2002 ، يونيو 32جامعة أسيوط ، العدد (التجارة 
  : الدورة الكاملة الكتساب المعرفة عبارة عن (*)  . 23، ص) 2004مكتبة األسرة ، : القاهرة (  تحديات عصر العولمة ، . نبيل على.د -

        المعرفـة  م    استخالص وتنظـي        استيعاب المعرفة        النفاذ إلى مصادر المعرفة         
  . 24 ، ص المرجع السابق )1(  .     توليد المعرفة الجديدة وإهالك المعرفة القديمة وإحاللها بالجديد   المعرفةتوظيف
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  .تدنى التعليم -
  .األمية -
  .الفجوة اللغوية -

  .الجمود المجتمعى وضعف القابلية للتغبير -
  .الجمود التنظيمى والتشريعى -
  . التكنولوجية–غياب الثقافة العلمية  -

 

 

ــوطين - ــة ت ــاع تكلف ارتف
ــات  ــا المعلوم تكنولوجي

  .واالتصاالت 
تكتل الكبار والضغط على     -

  .الصغار
التهام الـشركات متعـددة     -

 

ــور  - ــرعة التطـ سـ
  .التكنولوجى 

ــار  - ــامى االحتكـ تنـ
التكنولوجى سواء على   
ــات   ــستوى المكون م

  .المادية أو البرمجيات
شدة االندماج المعرفـى    -

مثل اندماج تكنولوجيـا    
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  )2(شكل رقم 
  أسباب الفجوة الرقمية

  :إعداد الباحثة من واقع : المصدر 
:  ، الكويـت     سلسلة عالم المعرفة  رؤية عربية لمجتمع المعرفة ،      :  نادية حجازى ، الفجوة الرقمية       .بيل على ود  ن.        د

  . 43-31 ، ص ص2005 ، أغسطس 318عالم المعرفة ، العدد 
  

  -: أن أسباب الفجوة الرقمية تتمثل فى اآلتى )2(رقميتضح من الشكل 
  . األسباب االقتصادية -                     . األسباب التكنولوجية-      
   . األسباب االجتماعية-                       . األسباب السياسية -      

 مواجهة مثل هذه التحديات مـن خـالل بنـاء تنظـيم                  ويمكن للحكومة اإللكترونية  
 فى كل مكان ، لتحقيق أداء أسرع وأكثر مرونـة وأعلـى             اديناميكى متطور يخدم عمالئه   

 
  0ص فى البلدان النامية0م0بة وضع سياسات التنمية المعلوماتية وتعقدها نظراً لبدء تطور تصعو -
سيطرة الواليات المتحدة عالمياً على المحيط الجيومعلوماتى خاصة فيما يتعلق باإلنترنت حيـث              -

 األمريكية مسئولية تسيير المهام الرئيسية لإلنترنت من إدارة الموارد          ICANNتحتكر مؤسسة   
  .رئيسية للبنية التحتية للشبكة ال

  .سيطرة حكومات الدول النامية على الوضع المعلوماتى محلياً -
انحياز المنظمات الدولية إلى صف الكبار وفى مقدمتها منظمة التجارة الدولية المؤيدة للعولمـة          -

يـة  فى حين يناهضها الكثيرون فى انحاء العالم المتقدم ، يليها منظمـة حمايـة الملكيـة الفكر       
WIPO واالتحاد الدولى لالتصاالت ، ITU .  

  أسباب
  الفجوة 
  الرقمية
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قيمة ، وذلك باستثمار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التـى تـستخدم نظـم وتقنيـات               
  .)1( بشكل آنىمتطورة لتبادل واستثمار المعرفة ، والتى تتيح االتصال بالعمالء

  
  :تحديات البيروقراطية 

     البيروقراطية هى تنظيم األعمال وتنميطها بشكل روتينى يسمح بسرعة إنجاز وتقـديم    
الخدمة ، ولكن التطبيق الخاطئ لمبدأ البيروقراطية أدى إلى خلق المعاناه التـى يواجههـا            

 لتوفير الخدمات وإنهـاء     المواطنون بصورة يومية ، والتى تتمثل فى التعقيدات المصاحبة        
المعامالت حيث تعانى األجهزة الحكومية فى معظم الدول النامية مـن تـدن شـديد فـى            
مستوى أداء الخدمات للمواطنين ، وتتسم تلك األجهزة بوجود شبكة معقدة من اإلجراءات              

 على الروتينية واستخدام األساليب اليدوية ، الذى من شأنه  إطالة زمن تقديم الخدمة عالوة            
  :)2(ما تتسم به اإلجراءات اليدوية من

  .احتمال ضياع حقوق طالبى الخدمة             * .االفتقار إلى الدقة* 
  .زيادة تكلفة أداء الخدمة* 
  .تعطل األعمال وتعرض الوثائق والمستندات المصاحبة للخدمة للتلف* 
كثيـر مـن الخـدمات      تعدد المكاتب التى يضطر المواطن فى الذهاب إليها ، بل وفى            * 

  .يستلزم إنهاؤها فى أكثر من جهة
  

  :تحديات أسلوب تأدية الخدمة ذاتها للمواطن 
  :ولمواجهة تلك التحديات أصبح لزاما على الحكومة أن  
  
  
تعيد النظر فى إعادة هيكلة جهازها اإلدارى للنهوض بمستوى الخدمات الحكومية            •

  .التى توفرها 
يدين ، لمحاولة القضاء على المشكالت المتمثلة فـى      تغيير شكل عالقتها مع المستف     •

االنتظار فى الطوبير الطويلة وتعدد الجهات المتعامل معهـا ، وأيـضاً عـدم تـوفير      
  .الخدمات فى األوقات التى تناسب هؤالء المستفيدين

   .  19 ، صمرجع سابق على السلمى ، الطريق إلى الحكومة اإللكترونية، 0 د)1(                                                        
(2) Wintringham, Michael , op.cit. 
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تقبل أن يكون هناك تقييم من قبل المواطنين لمستوى أداء وتوصيل الخدمات الحكومية              •
مقارنة مع الخدمات التى يقدمها القطاع الخاص بكفاءة عاليـة فـى عـدة     لتكون محل   

  :نواح مثل الجودة والدقة والوقت وسهولة التعامل ، وقد يضاعف هذه المشاكل 
  .زيادة الكثافة السكانية -
  .سوء معاملة الموظف العام للمواطن -
  .تفشى ظاهرة الفساد اإلدارى -
  

 
   تأخذ تطبيقات الحكومة اإللكترونية عدة أشكال فى كثير من المجـاالت ، ومـن هـذه                

مقصود بكل مـن  ال،وفيما يلى توضيح التجارة اإللكترونية ، والتعليم اإللكترونى       التطبيقات
   :هذه التطبيقات

  
E- Commerce  

خدمات من خالل وسائل إلكترونية ، وعـادة           يقصد بالتجارة اإللكترونية تبادل السلع وال     
  -:)1(وتشمل التجارة اإللكترونية المجاالت التالية" عبر اإلنترنت 

  .اإلعالنات عن السلع والبضائع والخدمات -
  .المعلومات عن السلع والبضائع والخدمات -
  .عالقات العمالء التى تدعم عمليات الشراء والبيع وخدمات ما بعد البيع -
  .فاوض بين البائع والمشترىالتفاعل والت -
   .عقد الصفقات وإبرام العقود -
  .سداد االلتزامات المالية ودفعها  -
  .عمليات توزيع وتسليم السلع ومتابعة اإلجراءات -
  .الدعم الفنى للسلع التى يشتريها العمالء -
  : بما فى ذلك  Electronic Data Interchange (EDI)تبادل البيانات إلكترونياً  -

  . األسعاركتالوجات* 
  :إلى ما يلىيمكن الرجوع فى ذلك  )1(                                                        

  . 8-7 ، ص صمرجع سابق طارق عبد العال حماد ، .د-
-Flick,Kenneth L.,"Assessing Consumer Acceptance OF  online Shopping :Examining Factors 

Affecting Purchase Intentions",PHD.,USA.,:Prescott Vally Arizona,April2009,pp.10-13.  
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  .المراسالت اآللية المرتبطة بعمليات البيع والشراء* 
   .االستعالم عن السلع* 
  .الفواتير اإللكترونية    * 
  .التعامالت المصرفية* 

  -:)1(    وتنقسم التجارة اإللكترونية إلى نوعين رئيسيين ، هما
  :التجارة اإللكترونية بين منشأة أعمال ومنشأة أعمال أخرى -1

Business – to – Business Electronic Commerce (B2B) 
التىتـتم بـين منـشآت       ) طلبات الشراء وتـسلم الفـواتير والـدفع   (      وهى الصفقات  

األعمال ، وذلك باستخدام شبكة اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وهى النوع السائد فـى             
  .معظم عمليات التجارة اإللكترونية ويمثل النسبة األكبر 

2     
Business – to – Consumer Electronic Commerce (B2C) 

ويطلق عليها أيضاً اسم التسوق اإللكترونى أو تجارة التجزئة اإللكترونية ألن الصفقة     
كترونية تتم مع المستهلك مباشرة ، حيث تقوم المنشآت بعرض منتجاتها على متاجر إل

إفتراضية على شبكة الويب وتعرض وتروج لبضائعها وتعقد الصفقات مع المستهلكين 
 وتحقق .الراغبين،وتمثل النسبة األقل فى التجارة اإللكترونية ولكنها فى نمو سريع

   : )2(المنظمة المستخدمة للتجارة اإللكترونية مجموعة المزايا التالية
  .تكاليف أقل للعمليات  -
  .ية أقل مثل الطلبات والفواتير وخدمة العميلأعمال ورق -
   0تغذية مرتدة أكثر للعميل -
  .فرص أكثر إلشباع احتياجات العمالء -
  .رصد أفضل إلشباع حاجات المستهلك -
  .أسواق جديدة مكونة من عمالء جدد -
  .تسهيل األعمال مع قاعدة العمالء القائمة -
  .ارالقدرة على تهيئة أنشطة األعمال وحلول للعمالء الكب -
  .تعزيز صورة المنشأة  -

                                                        
  .11-10ص ص ، مرجع سابقاد ،  طارق عبد العال حم.د )1(
  . 717 ، ص املرجع السابق) 2(
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  .اتصاالت مبسطة  -
E- Learning  

م  ويقـصد بـالتعل  .م عن بعـد  أو التعل Virtualم االفتراضى     يعرف أيضاً باسم التعل
 بمـا   Intranet أو اإلنترانـت   Internetاإللكترونى تزويد الفرد المستخدم لإلنترنـت  

بغـرض رفـع   مواد المنتقاة أو التخـصص المختـار ،       يحتاجه من معارف فى مختلف ال     
، وذلك باسـتخدام الـصوت ،       ) التدريب  ( أو بغرض التأهيل    ) م  التعل( المستوى العلمى   

 ، والكتب اإللكترونية ، والبريد اإللكترونى،  Multimediaوالفيديو ، والوسائط المتعددة 
  . )1(ومجموعات الدردشة

:    م االفتراضـى إلـى قـسمين رئيـسيين          ن تقسيم التعل  وء هذا التعريف يمك          فى ض 
 وهو ذو صيغة أكاديمية وموجه للطالب الذين يسعون للحصول على شـهادات          مقسم التعل 

 الموجـه لمـوظفى     وقـسم التـدريب   رسمية معترف بها ، وتتواله الجامعات والمعاهد ،         
يريدون الحـصول   الشركات والمؤسسات أو الطامحين إلى العمل فى مثل هذه الشركات و          

على تدريب مهنى يؤهلهم للعمل فيها ، أو ألولئك الراغبين فى توسيع معلوماتهم وقدراتهم              
  .)2(فى مجال محدد

م للجميـع والحـصول علـى       إن الغرض من التعلم اإلفتراضى هو زيادة فرص الـتعل       
ثابة مؤهالت ودرجات علمية دون الذهاب إلى الجامعات ، فالمؤسسات االفتراضية هى بم            

مركز تدريب مفتوح ومستمر بدون حواجز حيث يمكنك التواجد فى أى مكان فـى العـالم      
فى مكتبك أو منزلك فى أى وقت ، كما يمكنك متابعة مستقبلك المهنى وأعمالك مع التقـدم         

  .فى دراستك
  :م اإللكترونى مزايا التعل -

                                                        
  : من موقع 2004 ، التعليم االفتراضى وتقنياتهبراهيم بختى، إ) 1(

bbekhti .online . Fr/articles / EAD Doc. 
  -:يرجى الرجوع فى ذلك الى)2(
   ، من موقع2004 ، طالب بال حقائب: تعليم المستقبل عبد الحفيظ محمد أمين تركستانى ، -

http : // WWW. Google. Com(15/2/2005). 
- Alharbi, Salah J. M.,"Perceptions of faculty and students toward the obstacles of implementing e-government in 

educational institutions in Saudi Arabia". Ed.D., West Virginia University, 2006. pp.12-20. 
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ائج جيدة علـى المـستوى      م اإلفتراضى ، بعد تحقيقه لنت      التعل     بدأ االعتماد على أسلوب   
العالمى ، وظهور أثره اإليجابى فى دعم النظام التعليمى ، ورفع كفاءتـه وتحقيـق مبـدأ              
التعليم المستمر والوصول إلى مصادر المعرفة بسهولة ويحقق التعليم اإللكترونى المزايـا            

  -:)1(التالية
اسة والتدريب فى   بمعنى إمكانية ومرونة الدر   ؛  مالءمة ومرونة جدولة أوقات الدراسة       -

  .)2(أى وقت دون أية قيود وبما يتناسب مع ظروف الدارس والمتدرب
  .إنخفاض تكاليف الدراسة عن مثيالتها فى الطرق التقليدية -
  .إنخفاض تكاليف إنتاج المواد الدراسية عن مثيالتها المطبوعة -
  .إمكانية التعديل والتحديث بكل سهولة وسرعة وإقتصادية -
  ..خصوصية وال سيما مع جشع بعض المدرسينمحاربة الدروس ال -
  .إعادة الدرس الواحد مرات عديدة بكل سهولة وكفاءة ، حسب رغبة وفهم الدارس -
إضافة إمكانات الوسائط المتعددة ، مما يساعد بشكل فعـال علـى سـرعة وجـودة                 -

  .إستيعاب الدارس وفهمه إلى جانب تشويقه وجذب إنتباهه 
  .ديالت المدخلة على البرنامج الحصول الفورى على أحدث التع -
  .هو الحل األمثل لتعليم األفراد المتباعدين جغرافياً  -
  .تحقيقه لمبدأ التعليم المستمر لألفراد -
  . الوقت لعدم التنقلتوفيرتدنى التكاليف و -
تميزه بغنى وتنوع المواد التعليمية ابتداء من النصوص العادية والمتـشعبة والـصور              -

لصوت والفيديو ، والمؤتمرات المرئية ومجموعـات الدردشـة         الساكنة ، إلى ملفات ا    
  .والنقاش

 
1 

                                                        
  :يمكن الرجوع فى ذلك إلى ما يلى) 1(

   .)google15/2/2005 ، عن موقع 2004 ، تقنيات التعليم، براهيم الشاعر إ عبد الرحمن بن . د       –
   .67 ، ص2004مكتبة األسرة ، :  ، القاهرة الثقافة اإللكترونية جورج نوبار سيموينان ، . د-     

 google ، مـن موقـع   2004 ، هـدر الوقـت المخـصص للعمليـة التعليميـة ،      عبد العزيز بن عبداهللا العرينـى ) 2(
،)15/2/2005.(  

  . 66 – 63 ، ص ص املرجع السابق)  1(
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  . CDالتعليم باستخدام األقراص المدمجة -
   E-Booksالتعليم باستخدام الكتب اإللكترونية -
  .نت التعليم عن بعد باستخدام شبكة اإلنتر-

 
  - :)2( وأخرى علمية ، وذلك على النحو التالى وعالمية مبررات داخلية على   تشتمل

  -:وتشمل مايلى :  المبررات الداخلية -أ
                                   .التغير االجتماعى -
  .تغطية متطلبات سوق العمل -
  .ليمكثرة الملتحقين فى التع -
  االنفتاح العالمى -
  -:المبررات العالمية وتشمل على مايلى -ب
                     .ثورة االتصاالت -
                      .العولمة وآثارها  -
  .ىاالنفجار المعرف -
  .تقنية المعلومات ومعلوماتها -

  : المبررات العلمية والبحثية -جـ
  .توصيات المنظمات التربوية العالمية  -
  .بحوث والدراسات نتائج ال -
 .التجارب العالمية فى تطوير المناهج عبر اإلنترنت -

  
  
  

  ثانىالفصل ال
  الخدمات الجامعية بجامعتى المنصورة والزقازيق  عملية تقديمتوصيف وتقويم

                                                        
  :ىلإميكن الرجوع ىف ذلك )2(

  . مرجع سابقعبد اهللا بن عبد العزيز املوىل ، . د-    
  ).google.com )15/2/2005. ، من موقع2004 جريدة البيان ، جامعة اإلمارات والبحث العلمى ، -   
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 الخدمات الجامعیة بجامعتى المنصورة والزقازیق  وتقویم ھذا الفصل توصیفتضمن        
العمليات التشغيلية والخدمات الجامعية المقدمة فى ظل  موذلك من خالل توصیف وتقوی

  :على النحو التالىمبحثين و ذلك فى ، مفهوم الحكومة االلكترونية
  
 .بجامعة المنصورة الخدمات الجامعية  عملية تقديمتوصيف وتقويم :المبحث األول    
 

 . الزقازيقبجامعة الخدمات الجامعية  عملية تقديمتوصيف وتقويم: المبحث الثانى
  

 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
 المبحث األول

 . الخدمات الجامعية بجامعة المنصورة عملية تقديمتوصيف وتقويم

  
    بدأ التطبيق الفعلى لبرنامج الحكومة االلكترونية بجامعة المنصورة اعتبارا من العام 

 التى softwareمجموعة النظم والبرامج،وذلك بعد صياغة 2001/2002الجامعى 
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اسها تقديم خدمات الحكومةااللكترونية،وقد تم تقسيم الخدمات الجامعية  المقدمة تم على اس
  :)1(بجامعة المنصورة على النحو التالى

  ).نظام ابن الهيثم(خدمات شئون التعليم والطالب-
  ).نظام الفارابى(خدمات االدارة االلكترونية لضمان الجودة بالجامعات-
  ).بلنظام المستق(خدمات ادرة المكتبات-
  ).نظام الفاروق(خدمات شئون العاملين-
  ).نظام ابن سينا(خدمات المرضى-

         وفيما يلى توصيف وتقويم لهذه النظم والبرامج والشكل الحالى لتقديم الخدمات 
                .الجامعية بجامعة المنصورة

          
  ):نظام ابن الهيثم(والطالبخدمات شئون التعليم -1

ـ       يدير نظام ابن         ى جامعـة   الهيثم إدارات شئون الطالب واالمتحانات والخـريجين ف
 مـن   ، وكـل  )2001/2002من العام الدراسى   اعتباراً( سنوات المنصورة ألكثر من ثماني   

فى العام الدراسى   ، كذلك بدأ    2004/2005اعتباراً من العام الدراسى    المنيا وطنطا    تىجامع
لى جانب قيام هذا النظام بـإدارة هـذه         إ.  إدارة كلية هندسة شبين الكوم      فى 2007/2008

األنشطة إلكترونيا فإنه يوفر كمية هائلة من البيانات علـى الـشبكة الدوليـة للمعلومـات                
 يتكـون النظـام مـن     ).2)(جخري  ألف 229 ألف طالب و   127بيانات  : جامعة المنصورة (

ك فى مجاالت   مجموعة نظم فرعية لتقديم الخدمات الجامعية الكترونيا لطالب الجامعة،وذل        
شئون التعليم والطالب،وبيانات التجنيد،والتعليم واالمتحانات،والمقررات الدراسـية،وأعمال       

الـشكل  ويوضـح    .الكنترول،وشئون الخريجين،وبيانـات االقـسام الخاصـة بالدراسـة        
  .نموذج شاشات نظام ابن الهيثم لشئون التعليم والطالب)3(رقم

  

                                                        
  :مت الرجوع ىف ذلك اىل ما يلى)(1
ذا النون /منري حممد عبد الرازق مدير مركز تقنية االتصاالت واملعلومات جبامعة املنصورة،وا.م.د.،ا2007مقابلة شخصية،يناير -

  .امساء حسن مصطفى اعضاء بفريق العمل باملركز/السيد،وا
  ).16/10/2009(www.mans.eu  نشرة ابن اهليثم االلكترونية،موقع جامعة املنصورة) (2

http://www.mans.eu
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  )3(شكل رقم
  .بجامعة المنصورة نموذج شاشات نظام ابن الهيثم لشئون التعليم والطالب

  صورةمركز تقنية المعلومات واالتصاالت بجامعة المن:المصدر
  

 الــسرية وحمايــة وفيمــا يلــى توضــيح لمكونــات النظــام ، وتطبيقاتــه، وأســاليب
  ).1(الى تقويم النظامالنظام،باالضافة

  
                                                        

 صاالت واملعلومات،نظام ابن اهليثم الدارة شئون التعليم والطالب، جامعة املنصورةنشرة يصدرها مركز تقنية االت-)1(

www.mans.eu، 2007.  

http://www.mans.eu
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  توصيف النظام
  ):1( الهيثم لشئون التعليم والطالب الخدمات التاليةيقدم نظام ابن

  :خدمات خاصة بشئون الطالب،وتتم من خالل االجراءات التالية
تسجيل البيانات الكاملة للطالب فى سنة دراسية (ادخال البيانات الشخصية للطالب •

 ).معينة

 .توزيع الطالب على الفصول الدراسية •

 .نقل الطالب بين الشعب الدراسية •

 .خراج تقارير تفصيلية عن البيانات الشخصية والدراسية للطالب است •

 .استخراج سجل الطالب فى عام اكاديمى وسنة دراسية •

–طلب تحويل– شهادة حسن سير وسلوك -شهادة القيد(استخراج مستندات للطالب •
 ).اخالء طرف- بيان حالة- بيان قبول عذر-بيان ترشيح–شهادة فصل 

 . (barcode) الشخصية للطالب مزودة بخاصيةاختيار وطباعة البطاقات  •

 .ادخال بيانات التجنيد للطالب الذكور •

 .مواقف التجنيد-كشوف مواليد-استخراج كشوف حصر الطالب الذكور •

 .طباعة سجل تجنيد سنة دراسية •

  :خدمات خاصة بشئون التعليم واالمتحانات،وتتم من خالل االجراءات التالية
 .خاصة بشئون التعليم واالمتحاناتالتسجيل اللوائح الدراسية  •

 .عرض وتعديل بيانات الطالب الدراسية •

 . توزيع لجان امتحان سنة دراسية ، وتوزيع أرقام جلوس سنة دراسية •

 رصد - توزيع المقررات على الطالب-توزيع الطالب على اللجان(كشوف  •
  ).للمقررات المختلفةالدرجات 

  :ن خالل ما يلى خدمات خاصة بالمقررات الدراسية،وتتم م
 التعامل مع - نسب النجاح-نوع الدراسة(تسجيل وتعديل بيانات اللوائح الدراسية •

 ).مقررات التخلف

                                                        
  ).15/1/2007( www.mans.eu1 .نظام ابن اهليثم لشئون التعليم والطالب) 1( 
  
  

http://www.mans.eu
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 الدرجات -الساعات الدراسية(تسجيل بيانات المقررات الدراسية داخل الئحة •
 ..).التفصيلية

  .للفرق المختلفة المقررات الدراسية توصيف •
  :تتم من خالل ما يلى  خدمات خاصة بأعمال الكنترول،و

 .عرض وتعديل المقررات الدراسية للطالب •

 .ادخال درجات مقرر دراسى لسنة دراسية •

 .ادخال نتيجة طالب فى سنة دراسية •

 .تطبيق نظام الرأفة لسنة دراسية •

 .عرض وتعديل النتائج التراكمية •

-تقرير االعالن للطالب- تقرير الكنترول-مقرر(طباعة نتائج سنة دراسية •
 ).يات النتيجةاحصائ

  :خدمات خاصة بشئون الخريجين،وتتم من خالل االجراءات التالية
 .ادخال بيانات خريج فى عام اكاديمى وسنة دراسية •

اعتماد نتيجة سنة -القرار الوزارى-بطاقات النجاح–طباعة شهادات التخرج  •
 .دراسية

  :قسام،وتتم من خالل االجراءات التاليةخدمات خاصة باأل
-شعب-كليات:تسجيل االقسام الدراسية بالجامعة(م العلمى بيانات القس •

 ).سنوات دراسية حسب هيكل الكلية

 .تقرير عن الهيكل الدراسى لكل المستويات الدراسية بالجامعة •
 

  :أساليب السريةوالحماية فى النظام
  :يتم توفيرالسرية والحماية لمستخدمى النظام من خالل ما يلى

 .Passwordدم وكلمة المرورالدخول من خالل اسم المستخ •

 .SSL COMMUNICATION   استخدام مبدأ تشفير البيانات بين العميل والخادم

 .المسموح للمستخدم الدخول منها)MAC,s-IP(تحديد أرقام أجهزة الحاسب •

تسجيل محاوالت الدخول الخطأ على النظام حتى يتمكن المشرف من االطالع  •
 .عليها الحقا
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 - اغالق- حذف- تعديل- ادخال-قراءة(ن فى مجالتحديد حقوق المستخدمي •
 ).فتح

اغالق البيان بعد مراجعته من قبل المدخل بحيث اليمكن تعديله اال من خالل  •
 .المستويات االعلى فى تشغيل النظام

  ).وقت التعديل–اخر معدل للبيان (يخزن مع كل بيان المعلومات التالية •
  

  :الطالب بجامعة المنصورةتقويم نظام ابن الهيثم لشئون التعليم و
  -) :1(يتوافر فى نظام ابن الهيثم مجموعة المزايا التالية

يدير نظام ابن الهيثم شئون التعليم والطالب فـى جامعـة المنـصورة منـذ                •
كما بدأ  2004،واعتمدت عليه كل من جامعتى طنطا والمنيا منذ عام        2001عام

أى أن تطبيق النظام أثبت     ،2007تطبيقه بكلية الهندسة بجامعة شبين الكوم عام      
 .دارة شئون التعليم والطالبإامكانية االعتماد عليه فى 

 .E- businessيعمل النظام وفقا للمواصفات القياسية للعمل االلكترونى •

 يحتوى النظام على بريد الكترونى داخلى يعمل بين جميع المستخدمين •

 .ة    و المشرفين لضمان أداء خدمة الدعم الفنى بأقصى سرع

 .توثيق شهادات الخريجين على االنترنت •

 .العمل على بيئة االنترنت مما ييسر العمل من أى مكان •

 .العمل على قاعدة بيانات موحدة للجامعة شاملة بيانات كل الكليات •

كل يؤدى )modules(يتكون كل نظام من مجموعة متكاملة من االجزاء •
 .جزاء أخرى مستقبالضافة أإ مجموعة من الوظائف لنشاط معين حيث يمكن

 
ضافة إوترى الباحثة امكانية استخدام الميزة األخيرة للنظام،والخاصة بامكانية 

  :أجزاء أخرى للنظم الفرعية المكونة للنظام،باستحداث نظم فرعية أخرى مثل
  . خدمة الدفع االلكترونى للمصاريف الدراسية-
  .ATM صرف المرتبات من آالت الصراف اآللى -

                                                        
  .2007،جامعة املنصورة،نشرة مركز تقنية املعلومات واالتصاالت) (1
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عن بعد،باالعالن عن مواعيـد بـث المحاضـرات علـى موقـع الجامعـة أو                      التعلم   -
 .الكلية،وعناوين البريد االلكترونى للمحاضرين لتيسير التواصل بين المحاضر والمتعلم

 أداء االمتحانات عن بعد،بتحديد موعد االمتحان ومنح الطالب اسم المستخدم وكلمة السر          -
  .الداء االمتحان

  .رى لورقة االمتحان الكترونيا التصحيح الفو-
 

 للمـصاريف  لتفعيـل خدمـة الـدفع االلكترونـى     خريطة تـدفق تقترح الباحثة فيما يلى    
الدراسية،وذلك بعد عقد اتفاقية بين الشئون المالية بالجامعة ووزارة المالية تسمح للجامعـة          

 ،و فيمـا    بالتعامل مع كروت الدفع وكروت الخصم لدفع المصروفات الدراسية الكترونيـا          
  : يلى مجموعة من الخطوات المتتالية لتنفيذ و تقديم هذة الخدمة ،وهذه الخطوات هي

 .Internetالدخول علي شبكة المعلومات الدولية  -1

 .الدخول علي موقع جامعة المنصورة -2

 .اختيار الكلية المطلوبة -3

 .اختيار دفع المصروفات -4

 .اختيار الفرقة الدراسية المطلوبة -5

 .ب و الرقم الكودى الخاص بهادخال اسم الطال -6

 .االستعالم عن قيمة المصروفات المستحقة على الطالب -7

 ).اقساط-نقدى(اختيار اسلوب الدفع  -8

 .ادخال رقم بطاقة الدفع لخصم المصروفات الدراسية -9

فى حالة عدم سداد الطالب للمصروفات ال يتم استخراج البطاقة الشخصية  -10
 ).الكارنية(

 . االجراءات الستخراج البطاقة الشخصيةتستكمل, في حالة السداد  -11

 .انتهت العملية -12
 

 لخطوات دفع المصروفات  مقترحةخريطة تدفق) 4(ويوضح الشكل رقم     
 الكترونيا)الكارنيه(الدراسية واستخراج البطاقة الشخصية للطالب

 
. 
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  )4(رقمشكل 

  الدخول الى نظام دفع المصروفات
 

  اختيار الفرقة الدراسية

  ادخال اسم الطالب ورقمه الكودى

  ابدأ
 

  االستعالم عن قيمة المصروفات

  اختيار أسلوب الدفع

  ادخال رقم بطاقة الدفع
 نعم

  فى حالة الدفع
 نعم

  اطبع البطاقة الشخصية

  انتهى
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) الكارنيه(خريطة تدفق مقترحة تبين خطوات دفع المصروفات الدراسية واستخراج البطاقة الشخصية
  الكترونيا

  .اعداد الباحثة:المصدر
أن عملية الدفع االلكترونـى للمـصروفات الدراسـية         ) 4(يالحظ من الشكل رقم   

ومـن  .خطوة واحدة ،وذلك فى   )الكارنيه(اقترنت بعملية استخراج البطاقة الشخصية للطالب     
ثم فان عملية الدفع االلكترونى ستوفر وقت وجهدالطالب النجاز معامالته الخاصة بالـدفع             

  .واستخراج البطاقة
والتى –  أيضا يترتب على عقد اتفاقية بين الشئون المالية للجامعة ووزارة المالية            

ـ -تسمح للجامعة بالتعامل مع كروت الدفع وكروت الخصم    ات جميـع  امكانية صرف مرتب
العاملين بالجامعة الكترونيا من خالل آالت الصراف اآللى،ومن ثم يترتب على ذلك توفير             

ف الجامعـةأو  وقت العاملين بالجامعة الذى يهدر فى صفوف االنتظار أمام شـباك صـرا      
  .الكلية التى يعمل بها

   ترى الباحثة أنه يمكن تفعيل خدمة التعلم عن بعد،باالعالن عن مواعيـد بـث              
المحاضرات على موقع الجامعة أوالكلية،وعناوين البريد االلكترونى للمحاضرين لتيـسير          

خاصـة أن لـدى جامعـة المنـصورة وحـدة التعلـيم             .التواصل بين المحاضر والمتعلم   
لـى  إضـافة   إل الكترونية على موقع الجامعة ،با     االلكترونى،والتى بدأت فى نشر مقررات    

نـشاء مواقـع   إعضاء هيئة التدريس بالجامعة و   لكترونى أل قيامها بتجميع عناوين البريد اال    
 .ساتذتهمألهم على شبكة الجامعة لتفعيل التواصل بين الطالب و

ن تفعيل خدمة التعلم عن بعد يعزز تقديم الجامعة لخدمة  أداء االمتحانـات عـن         إ
  .متحانداء اال سم المستخدم وكلمة السر أل    إبعد،وذلك بتحديد موعد االمتحان ومنح الطالب       

ساليب المستخدمة فى التقويم بشكل عام،سواء فـى الـتعلم           األ عددت ت ومما هو جدير بالذكر   
، فمنها التقويم األولي أو القبلي والذي يهدف إلى تحديد المستوى           التقليدى أو التعلم عن بعد    

تي المعرفي القبلي للطالب لتحديد من أين يبدأ دراسة مقرر ما ، والتقويم البنـائي أو الـذا                
ويهدف إلى بيان مدى ما تحقق من أهداف مرحلية للطالب أثنـاء دراسـته لمقـرر مـا،                  
والتقويم التشخيصي ويهدف إلى تحديد نقاط القوة والضعف لدى الطالب، والتقويم النهـائي        

  أو البعدي ويهدف إلى قياس مدى ما حققه الطالب من مخرجات التعلم لمقرر دراسي ما 
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 االمتحان عـن  خريطة تدفق مقترحة لخدمة أداء  )5(ضح الشكل رقم  يوو.)1(والمحددة مسبقاً 
  .بعد
  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

                                                        
 ،2009،جامعة املنصورة،العدد الرابع،جملة التعليم االلكتروىنيل حسن،التقومي ىف التعلم االلكتروىن،امساعيل حممد امساع.د.ا (1)

www.mans.eu، ) 16/10/2009.(  

  وقع الجامعةالدخول الى م

  وحدة التعليم االلكترونى

برنامج تقييم الطالب                       
 

  اسم المستخدم
 صحيحة

  ابدأ

  كلمة السر
 

  ورقة االمتحان

 ألسئلةتم إجابة جميع ا

  انتهى

  نعم

http://www.mans.eu
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  )5(شكل رقم
  .لخدمة أداء االمتحان عن بعدخريطة تدفق مقترحة 

  .اعداد الباحثة:المصدر
  
 

  )نظام الفارابى(ضمان الجودة واالعتماد-2
المنصورة هذا النظام لتحسين مستوى البرامج التعليميـة والعناصـر          تتبنى جامعة      

 لمواصفات الجودة،وتحديـد الممارسـات       دقيقاً ويتضمن تحديداً .األخرى المؤثرة فيها  
داء لى التعرف على نقاط قصور ومعوقات عملية التعلم،ومتابعـة األ         إضافة  الجيدة باإل 

الة،وكذلك االستراتيجيات واألولويات   ومقترحات التطوير لعمليات انشاء السياسات الفع     
و يتكون نظام الفارابى من مجموعة النظم الفرعيـة الخاصـة         .لدعم التحسين المستمر  

بضمان الجودة واالعتماد للخدمات الجامعية االلكترونية، وذلك من خـالل توصـيف            
عداد المقررات والبرامج الدراسية واستخراج تقارير لتلك المقررات مع اسـتخراج           إو

،نمـوذج شاشـات    )6(شكل رقم ال  و يوضح .)1(النتائج االحصائية الخاصة بالمقررات   
  .بجامعة المنصورة)الفارابى(الجودةدارة االلكترونية لضمان إلنظام ا

 

                                                        
 ،2007 نشرة يصدرها مركز تقنية االتصاالت و املعلومات ،نظام الفاراىب لضمان اجلودة واالعتماد ،جامعة املنصورة، )1(

eu.mans.www    
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  )6(رقمشكل 

  .بجامعة المنصورة)نظام الفارابى(دارة الجودةإلدارة االلكترونية إلنموذج شاشات نظام ا
  ومات و االتصاالت بجامعة المنصورةمركز تقنية المعل:المصدر

  
  .*. تقويم النظاملىإضافة إلوفيما يلى توضيح لمكونات النظام با
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  توصيف النظام
يقدم هذا النظام خدمة ضمان جودة الخدمات التعليمية الجامعية االلكترونية من خالل 

  :جراءات التاليةاإل
ــات إ • ــديل البيان ــال وتع ــفات  : دخ ــال مواص ــى ادخ ــل ف ــى تتمث  والت

وتقاريرالمقررات،ومواصفات وتقارير البرامج،والخطـة والتقريـر الـسنوى        
 .لطالباالستبيانات المختلفة للعضو هيئة التدريس،واعداد 

ــارير  • ــتخراج التق ــارير   :اس ــفات وتق ــتخراج مواص ــى اس ــل ف تتمث
المقررات،ومواصفات وتقارير البرامج،والخطة السنوية لعضوهيئة التـدريس       

دريس فى ادخال البيانات،وتقرير بعدد النقـاط التـى         ،ونشاط أعضاء هيئة الت   
حصل عليها عضو هيئة التدريس فى كل مقرر وكذلك متوسط النقـاط التـى              

 .حصل عليها فى العام الدراسى

يتم ذلك باعداد احصائية ادخال المقررات للجامعة       :استخراج النتائج االحصائية   •
على االستبيان،واحـصائية   والكلية والقسم،واحصائية نشاط الطلبة فى االجابة       

  .توزيع المواد على أعضاء هيئة التدريس
 تقويم النظام

  :       ترى الباحثة أن نظام الفارابى لضمان الجودة واالعتماد يتسم بالمزايا التالية
حيث يتم تخزين البيانات الكترونيا وبالتالى يمكـن نقلهـا          :التخزين االلكترونى  . 1

ن ذلك توفيرنفقات الطباعة فى حالة التعامل       ومن شأ . على اسطوانة الكترونية  
 .الورقى مع هذه البيانات

حيث يتم التعامل مع البيانات المختلفة للنظام مـن خـالل           :دارة االلكترونية اإل . 2
 بيانـات تـسهل كثيـرا الوصـول بـسرعة إلـى البيانـات             تطبيقات قواعد   

ة من مستخدمى   كذلك تبادل البيانات االكترونيا بين المستويات المختلف      .المطلوبة
 .النظام

حيث يمكن التعامل االلكترونى مع النظام مـن أى مكـان           :التعامل االلكترونى  . 3
حيث تعمل أجهزة الحاسب الخادمة المـشغلة للنظـام طـوال           (وفى أى زمان  

 ).ربع والعشرون ساعةاأل
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 ابية الخاصة بتوكيد يقوم النظام بعمل كافة العمليات الحس:المعالجة االلكترونية .4
 

نتائج استبيان الطالب،واالحصائيات مثل حساب )online(فورى ة وبشكلالجود
 .المختلفة

 
  )المستقبل(دارة المكتباتإنظام -3

دارة المكتبات النظام األوسع انتشارا فى كبـرى مكتبـات               يعتبر نظام المستقبل إل   
جامعة االسكندرية وجامعة عين شمس وجامعة قناة السويس        : مثل(الجامعات المصرية 

وجامعة أسيوط وجامعة سوهاج وجامعة جنوب الوادى وجامعة طنطا وجامعة المنيـا            
جامعة بنى سويف وجامعة بنها وجامعة الفيـوم        ووجامعة المنوفية وجامعة كفر الشيخ      
ويسمح النظام بوجود أكثر من مكتبة تعمل فـى    ).وجامعة الزقازيق وجامعة المنصورة   

 لكل مكتبـة،كما أن النظـام اليتطلـب         وقت واحد مع الحفاظ على خصوصية النظام      
ومن ثم فان نظام المستقبل يمثل نظام العمـل         . تر ذات مواصفات خاصة   وأجهزة كمبي 

 الـدوريات  تـسجيل االلكترونى بمكتبات الجامعة من خالل قيامه بعمليات الفهرسـة و     
 نموذج شاشات   )7(رقمشكل  لاو يوضح  .وصيانة المقتنيات واالستعارة والجرد والبحث    

  0دارة المكتبات بجامعة المنصورةم المستقبل إلنظا
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  )7(شكل رقم

   بجامعة المنصورةلمكتباتنموذج شاشات نظام المستقبل إلدارة ا
  مركز تقنية المعلومات و االتصاالت  بجامعة المنصورة:المصدر

لي إضافة ،باإل)1( دارتهإوفيما يلي توصيف النظام من خالل تناول مكوناته وكيفية 
  . النظامتقويم

  توصيف النظام
يقدم نظام المستقبل الدارة المكتبات مجموعة من الخدمات ،وفيما يلى توصيف لتلك 

  ):2(الخدمات وكيفية تقديم النظام لها
                                                        

                .2007،جامعة املنصورة،دارة املكتباتإلنظام املستقبل نشرة يصدرها مركز تقنية االتصاالت واملعلومات، )1(
  :مت الرجوع ىف ذلك إىل ما يلى)  2

  .املرجع السابق-          
  ).http://app2.mans.ed)17/10/2009 موقع نظام املستقبل إلدارة املكتبات،-          

http://app2.mans.ed
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يقدم نظام المستقبل خدمة الفهرسة لمحتويات المكتبة، والتى تتم من خالل الخطوات 
  :التالية
وعية المطبوعات أليقصد با(عية في فهرس األو21يدعم النظام معيار مارك  •

  ). التى يتم فهرستها من كتب أو مجالت
 قاعدة بيانات علي مستوي 300امكانية استيراد الفهرسة مباشرة من اكثر من  •

 .العالم مجانا

ضافة النص إمكانية استيراد مقتنيات مكتبة كاملة دفعة واحدة بشكل تلقائي وإ •
 .خةللفهرسة المضافة بشرط تعريف بيانات النس

 .(ROW MARC)امكانية استيراد أو تصدير الفهرسة بواسطة ملفات  •

 .عدم وجود حدود تقيد طول النص المدخل في حقول المارك •

امكانية ارفاق الملفات الخارجية مع تسجيالت المارك ليتم االحتفاظ بها علي  •
 .جهاز الخادم وامكانية تحميلها في أي وقت

يوي والكونجرس المرفق داخل نظام امكانية االستعانة بقاموس تصنيف د •
 . البحث عن ارقام التصنيف بسهولة لوضعها بالتسجيالت

امكانية استعراض التسجيالت المدخلة في يوم أو فترة معينة،والمدخلة بواسطة  •
 .شخص محدد،والمدخلة في مكتبة بعينها

 امكانية طباعة الترميز العمودي لمجموعة من المقتنيات دفعة واحدة ،وتحديد •
هل سيكون ملصق واحد او اثنين لكل نسخة ،وتحديد البيانات التي يتم  
  A4طباعتها في كل ملصق علي حدي ،واستخدام الطابعات العادية وأوراق 

 .للطباعة

لي رقم عام آخر مع امكانية إامكانية تصفح مقتنيات المكتبة من رقم عام  •
 .االتعديل في بيانات النص وبيانات الفهرسة المرتبطة به

ساسية المراد  مارك بحيث تحتوي علي الحقول األامكانية انشاء قوالب •
 .ضافة المزيد من الحقول أثناء الفهرسةإاستخدامها في الفهرسة،مع امكانية 
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 .امكانية انشاء تلقائي لرقم االستدعاء فى النسخة •

 .امكانية معرفة حالة المقتنيات وارسالها واستقبالها من التجليد •

 .راج تقارير واحصائيات عن حالة مقتنيات المكتبةامكانية استخ •

 .  امكانية التعامل مع المقتنيات المفقودة وما يرتبط بها من غرامات •
 

امكانية معرفة الدوريات المتوقع وصولها خدمة ضبط الدوريات تتم من خالل 
 .والدوريات التى تأخرت أو تم استالمها،وكذلك انشاء قائمة بالمهتمين بكل دورية

 
  :خدمة صيانة المقتنيات تتم من خالل ما يلى

 .امكانية معرفةأوتغيير حالة المقتنيات وارسالها واستقبالها من التجليد •

 .امكانية استخراج تقارير عن العناصر التى تحتاج للصيانة •

 .امكانية التعامل مع المقتنيات المفقودة وما يرتبط بها من غرامات •
 

  :جراءات التاليةخدمة االستعارة تتم من خالل اال
تسجيل وتعديل بيانات المستعيرين أو استيراد البيانات من برنامج شئون  •

 .الطالب أوشئون العاملين 

ضبط صالحيات االعارة والتى تعتمد على الموقع وفئة المستفيد ونوع  •
 .الوعاء

امكانية التحكم فى عدد االوعية المسموح باستعارتهاأوحجزها ،مع تحديد  •
 .تنتهى معها االستعارةأوالحجز وعدد مرات التجديدالفترة التى 

 .ادارة حساب المستعير وحساب الغرامات والمدفوعات •

امكانية حساب فترة االعارة تلقائيا حسب سياسة المكتبة مع االخذ فى االعتبار  •
 .أيام العطالت عند ارجاع الوعاء

 .امكانية معرفة المقتنيات التى تأخر ارجاعها فى أى وقت •

 .ية ارسال اشعارات للمستفيدين عن طريق البريد االلكترونىامكان •
 

  : لما يلىخدمة جرد محتويات المكتبة تتم وفقاً
 .امكانية جرد العنصر عن طريق ماسح الترميز العمودى •
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 .امكانية معرفة العناصر التى تم جردها وتحويلها تلقائيا الى مفقود •

 .دامكانية استخراج بيانات احصائية عن حالة الجر •

  .امكانية تصدير نتيجة الجرد الى صيغة االكسل •
 

  :خدمة البحث فى المكتبة تتم وفقا للخطوات التالية
امكانية البحث فى مقتنيات المكتبة عن طريق اسم الوعاء أو اسم المؤلف  •

 .أو البحث بالموضوع أو الناشر أو جدول المحتويات

السـترجاع مثـل    يتيح دعما كامال لخصائص اللغة العربية فى البحث وا         •
 لف والياء والهاء  تجاهل االختالف فى أشكال كتابة بعض الحروف مثل األ        

  . والتاءالمربوطة
  تقويم النظام

  ): 1(ترى الباحثة أن نظام المستقبل الدارة المكتبات يتميز بما يلى
 .امكانية اضافة وتعديل صالحيات موظف •

 . بالمستخدمامكانية ربط الصالحيات برقم ال ماك وال اى بى الخاص •

 .امكانية اضافة وتعديل بيانات مكتبة أو قاعة •

 .امكانية التواصل مع المستخدمين عن طريق بريد النظام •

 Fully web Basedيعمل النظام بالكامل على الشبكة الدولية للمعلومات •
System0 

 Dublin و MARC21يدعم المعايير العالمية فى ميكنة المكتبات مثل •
Core 

 .اللغتين العربية واالنجليزية مع تعريب كامل لصيغة الماركيعمل النظام ب •

  و   Z39.50امكانية التواصل مع المكتبات العالمية عن طريق معيار •
ZING0 مثل مكتبةالكونجرس وانديانا وكلورادو ومكتبات مبارك العامة 

                                                        
  :مت االعتماد ىف ذلك على ما يلى )(1
  .2007نشرة مركز تقنية املعلومات واالتصاالت،نظام املستقبل إلدارة املكتبات،-
  ).http://app2.mans.ed)17/10/2009 ، موقع نظام املستقبل الدارة املكتبات-

http://app2.mans.ed
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امكانية استيراد الفهرسة للمقتنيات من أى مكتبة فى العالم تدعم معيار  •
Z39.50   أوZING 90  أو استيرادها من ملف خارجى مما يوفر  %

 .من مجهودات الفهرسة المحلية

امكانية استخدام مساعد التصنيف لتصنيف المقتنيات بنظام ديوى أو  •
 .كونجرس بسهولة

 .دعم نظام الترميز العمودى السراع عمليات االستعارة والجرد •

ن طريق مفاتيح امكانية التعامل مع القوائم الرئيسية للبرنامج ع •
 Shortcut Keysاالختصار

دعم امكانية استيعاب النظام الكثر من مكتبة تعمل معا على نفس النظام و  •
ادارة الخصوصية واالمان الخاصة بكل مكتبة على حدى مع دعم 

حسب فئة المستعيروحسب نوع الوعاء وحسب (الصالحيات ثالثية االبعاد
 )الموقع

 كل المقتنيات المكتبية من أى مكان عن امكانية االستعالم والبحث فى •
طريق الشبكة الداخلية أو عن طريق االنترنت ومعرفة هل هو مستعار أم 

 .ال

دعم خصوصية اللغة العربية أثناء البحث مثل الهمزات والتاء المربوطة  •
 .مما يسهل الحصول على النتائج بشكل سريع

 التى ينتجها المركز يعمل النظام مستقال أو متكامال مع االنظمة االخرى •
مثل نظام شئون الطالب ونظام شئون العاملين مما يمنع تكرار ادخال 

  .البيانات ويسرع االداء
 
  )نظام الفاروق(دارة شئون العاملينإنظام -4

     يمثل نظام الفاروق منظومة العمل االلكتروني الدارة شئون العاملين ويتكون من عدد            
فى البيانات الوظيفيـة للموظفين،واالجتماعيـة، والتعليميـة،        من النظم الفرعية والمتمثلة     

لـى التقـارير العامـة،والتقارير      إضافة  ،باإل)الكارنيهات(والمالية  ، والبطاقات الشخصية    
  .دارة شئون العامليننموذج شاشات نظام الفاروق إل)8(الشكل رقمو يوضح .المالية
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  )8(رقمشكل 

  شئون العاملين دارةإلق نظام الفارونموذج شاشات 
  .مركز تقنية االتصاالت والمعلومات  بجامعة المنصورة:المصدر

  

  .لى تقويمهإضافة  باإل،وفيما يلى توصيف النظام من خالل توضيح مكوناته
  توصيف النظام

 ،خاصة بالموظفين  يقدم  النظام مجموعة من الخدمات والمرتبطة بتجميع بيانات مختلفة
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  ):1(وهذه البيانات هى
  البيانات الوظيفية

بيانات التعيين،والمناصـب   :تحتوى على كافة بيانات الموظف خالل حياته الوظيفية ومنها        
دارية التى قام بها الموظف،والتدرج الوظيفى      نشطة اإل عضاء هيئة التدريس،واأل  داريةألاإل

ــدرج األ ــة    للموظف،والت ــدابات الخارجي ــة التدريس،واالنت ــضو هيئ ــاديمى لع ك
جازات بكافة أنواعها،والجزاءات،والجوائز والتقـديرات،وبيانات الـصناديق       ة،واألوالداخلي

للموظف وعضو هيئة التدريس،ودرجات القيد للمحامين،وبيانات الحـضور واالنـصراف          
  0عن طريق قارى البصمات

  البيانات االجتماعية
تدريس خالل  تشمل ادخال جميع البيانات االجتماعية التى يمر بها الموظف وعضو هيئة ال           

تـسجيل  -تسجيل بيانـات التجنيـد  -تسجيل الحالة االجتماعية واللقب:حياته الوظيفية ومنها  
  .جميع اللغات التى يعرفها الموظف وعضو هيئة التدريس

  البيانات التعليمية
يقصد بهاادخال جميع البيانات التعليمية التى حصل عليها الموظف وعضو هيئة التـدريس             

-المهمات العلمية العضاء هيئـة التـدريس      -الدورات التدريبية -ميةالمؤهالت العل :ومنها
  .االنتاج العلمى الخاص باعضاء هيئة التدريس للترقى-بيانات الخبرة

  
  البيانات المالية

-أقساط بنـوك  :يتم ادخال جميع التعامالت المالية للموظف وعضو هيئة التدريس كما يلى          
صـندوق رعايـة   (أقساط الـصناديق -اتأقساط نقاب -أقساط شركات تامين  -أقساط شركات 

-مدة سـابقة  -استبدال-اعتبارى-اعارة(أقساط معاشات )صندوق التأمين الخاص  -العاملين
-اشـتراكات أنديـة   -)صندوق الرعاية الطبيـة   -عالج العاملين (خدمات طبية -)شراء مدة 

العديـد مـن    )نفقة شرعية (نفقات-مصاريف مساكن -المبالغ المستردة -اشتراكات مركبات 
  :لى ما يلىإضافة باإل0البدالت-تالمكافآ
 .)بنوك-مندوب صرف(تحديد جهات الصرف •

 .خرىأ اضافة مكافأة للعاملين من جهات  أوادخال •

                                                        
  .2007م الفاروق الدارة شئون العاملني،جامعة املنصورة،نشرة يصدرها مركز تقنية االتصاالت واملعلومات ،نظا) 1(
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الحساب اآللى لتدرج أساسى المرتب من خالل القوانين المختلفة للعاملين من كادر  •
عام وخاص بما فى ذلك العالوات الدورية والتشجيعية والخاصة و الترقيات مع 

 .جود نظام مساعد لعرض نصوص القوانين والموادو

 .من كل عام 1/7االعداد اآللى للعالوة الدورية واألساسى الجديد فى •

يتم حاليا ٍارسال بيان بالمرتبات الشهرية ( ٍارسال بيانات المرتبات آليا ٍالى البنوك •
 .) CIBلمستشفى األطفال للبنك التجارى الدولى مصر فرع المنصورة

  
نظـام  (دارة شـئون العـاملين    إملية ادخال البيانات السابقة،يقدم نظام      فى ضوء ع  

 :مجموعة من الخدمات ،وهى على النحو التالى)الفاروق

  خدمة البطاقات الشخصية
ميز العمودى رتتم بطباعة البطاقة الشخصية للموظفين وأعضاء هيئة التدريس مزودة بالت

  .لرقم الموظف فى قاعدة البيانات
  ر العامةخدمة التقاري

  :يقوم النظام باستخراج جميع التقارير الثابتة والديناميكية والتى يحتاج اليها الموظف،ومنها
التدرج الوظيفى الذى يعرض كافة بيانات الموظف أو عضو هيئة التدريس والذى  •

 .يعتبر بمثابة السيرة الذاتية له

 .كشف تفريغ كفاية األداء •

و هيئة التدريس وهذا التقرير ديناميكى، أى قائمة بأسماء وبيانات الموظف أو عض •
 .استخراج العديد من القوائم من نفس التقرير

 .البيانات األساسية •

 )الخاص–العام (احصائية اعداد العاملين •

 .تقارير كفاية األداء •

 .العملبقائمة بالموجودين  •

 .قائمة بالقائمين بٍاجازة حاليا •

 .قائمة بالخارجين على المعاش •

 .ر كفاية األداءقائمة بتقاري •

 .قائمة بالمنتدبين من خارج الجامعة •
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 .قائمة بالمنتدبين من الجامعة داخليا أو خارجيا •

 .قائمة بالحاصلين على جزاءات •

 .تقارير خاصة بجميع أنواع االجازات •

يمكن عمل مسودات يستطيع الموظف الكتابة والتعديل ويقوم النظام بالترتيب  •
 .لتدريس حسب القواعد ترتيبا أتوماتيكياالدقيق للموظفين وأعضاء هيئة ا

  :خدمة التقارير المالية ،حيث يمكن للموظف استخراج التقارير التالية
كشف المرتبـات التجميعـى     -العالوات الدورية -كشوف المرتبات -تدرج المرتب  •

-كشف معاشات رعاية الطفـل    -الخاص بجميع االستقطاعات والمستحقات المالية    
- األقساط واالشتراكات والخدمات الطبيـة وغيرهـا       كشوف االستقطاعات لجميع  

 .ٍاخطارات البنوك

مكافـأة الخـدمات   -مكافأة الجهد غير العـادى    -مكافأة تشجيعية :المكافآت بأنواعها  •
مكافأة حـضور اجتماعـات مجـالس الكليـة         -مكافأة االنتساب الموجه  -التعليمية

لـدكتوراة و   مكافأة لجنة المناقشة واالشـراف علـى رسـائل ا         -ومجالس األقسام 
تقيـيم  -تحريرى-شفوى(مكافأة التصحيح -مكافأة الكنترول والمالحظة  -الماجستير

مكافأة -مكافآت الساعات الزائدة على النصاب    -مكافأة األساتذة المتفرعين  -)أبحاث
 .أعمال المالحظة،وغيرها

 .اعداد بطاقة االجور المتغيرة •

 ).طابع الخاصالوحدات ذات ال-ميزانية الدولة(كشوف مرتبات المؤقتين •

  
 تقويم النظام

  :ترى الباحثة أن هذا النظام يتسم بمجموعة المزايا التالية
 .توافر قاعدة بيانات متكاملة خاصة بالعاملين بالجامعة •

 .يستطيع المستخدم تغيير كلمة المرور الخاصة به •

ٍاظهار رسائل مباشرة لجميع المستخدمين للمساعدة أو االعالن عما هو جديد  •
 .بالنظام

 .الدعم الفنى للمستخدمين عن طريق البريد االلكترونى •
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  نظام ابن سينا لمعلومات المرضى  
يتكون نظام ابن سينا من مجموعة نظم فرعية وبرامج مسئولة عن معلومات المرضى                 

 نموذج شاشات نظام ابن سـينا )9(شكل رقمال و يوضح.المتعاملين مع المستشفيات الجامعية  
  .بجامعة المنصورةلمعلومات المرضى 
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  )9(شكل رقم
  نموذج شاشات نظام ابن سينا لمعلومات المرضى بجامعة المنصورة

  ةمركز تقنية املعلومات و االتصاالت جبامعة املنصور:املصدر
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  .،وتقويم النظام)1(فيما يلى توصيف النظام من خالل تناول لمكونات النظام و 
    توصيف النظام  

     :*وعة النظم الفرعية التاليةيتكون النظام من مجم
  تسجيل المرضى 

تسجل بيانات المريض الشخصية ويتم طباعة بطاقة له يستخدمها عند التردد على 
 .جميع مستشفيات الجامعة

  العيادات الطبية
تسجل بعض البيانات الطبية للمريض مثل التاريخ المرضى والفحص االكلينيكى وتحويل 

زمة باقسام االشعة أو المناظير أو معامل التحاليل التخاذ المريض الجراء الفحوصات الال
  .القرار النهائى بشأن تشخيص الحالة

  قسم االشعة
يظهر به أسماء المرضى المطلوب لهم أشعات من العيادة الخارجية أو القسم الداخلى حيث 

 يتم تسجيل تقرير و صورة االشعة بحيث تظهر للطبيب فى العيادة الخارجية أو القسم
  .الداخلى

  قسم المعامل
يظهر به أسماء المرضى المطلوب لهم تحاليل من العيادة الخارجية أو القسم الداخلى حيث 

يتم تسجيل نتيجة التحاليل على النظام أو أخذها تلقائيا من أجهزة التحاليل بحيث تظهر 
  .للطبيب فى العيادة الخارجية أو القسم الداخلى

  المناظير
ضى المطلوب لهم مناظير من العيادة الخارجية أو القسم الداخلى يظهر به أسماء المر

حيث يتم تسجيل نتيجة المنظار بحيث تظهر للطبيب فى العيادة الخارجية أو القسم 
  0الداخلى

  
  القسم الداخلى

                                                        
  .2007نشرة يصدرها مركز تقنية االتصاالت واملعلومات ،نظام ابن سينا ملعلومات املرضى،جامعة املنصورة، )(1
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تاريخ –يتم تسجيل بيانات المرضى المحولين للقسم الداخلى مثل التاريخ المرضى 
الضافة الى تحويل المريض الى اقسام االشعة والمعامل العمليات الجراحية با-الفحص
  .وغيرها
  الصيدلية

يظهر بها أسماء المرضى المطلوب لهم عالج من العيادة الخارجية أو القسم الداخلى حيث 
  .وافرها ثم يتم صرف الدواء للمريضيتم تحديد األدوية المطلوبة للمريض وتحديد مدى ت

  
  تقويم النظام

ظام ابن سينا لمعلومات المرضى ،وكيفية تقديم تلك الخدمات،ترى باستعراض خدمات ن
  : الباحثة أن هذا النظام يتسم بالمزايا التالية

 .يعمل النظام على الشبكة الدولية للمعلومات •

 .يعمل النظام باللغتين العربية واالنجليزية •

 .دعم خصوصية اللغة العربية •

فى تعمل معا على نفس النظام وٍادارة دعم ٍامكانية استيعاب النظام ألكثر من مستش •
فئة (الخصوصية واألمان الخاصة بكل مستشفى مع دعم الصالحيات ثالثية االبعاد

 ).المريض ونوع الخدمة الصحية والقسم العالجى

صبع أو الترميز إلامكانية البحث أواسترجاع بيانات المريض باستخدام بصمة ا •
 Bar Code0العمودى

 PACS0ضها باستخدام نظامشعة وعرتخزين صور األ •

النظام يعمل مستقال أومتكامال مع النظم االخرى التى ينتجها مركز المعلومات  •
 .بجامعة المنصورة بما يمنع تكرار ادخال البيانات

يعمل النظام حاليا فى مستشفى االطفال الجامعى، ومركز األورام، ومركز جراحة            •
ستشفى الرئيسى، ومستـشفى    الجهاز الهضمى ،ومركز طب وجراحة العيون،والم     

الطوارى، ومستـشفى الطلبـة ويحتـوى علـى بيانـات أكثـر مـن مائـةألف          
  .مريض،ومخطط استكمال بقية أقسام المستشفيات الجامعية

  
 يتضح أن جامعة المنصورة تقدم حاليا الخدمات الجامعية فى ضوء ما سبق         
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برامج ،وأنها تخلصت من الشكل   باستخدام مجموعة متكاملة من النظم والالكترونياً
  التقليدى

  :)1(وقد صاحب هذا التحول ما يلى0لتقديم الخدمات الجامعية) الورقى( 
انشاء وحدات ذات طابع خاص قادرة على تنفيذ برنامج الحكومة االلكترونية،  •

 .وهى الوحدات التابعة لمركز المعلومات واالتصاالت بجامعة المنصورة

 .رية مؤهلة للتعامل مع التقنيات الحديثةاالعتماد على موارد بش •

 .الترقيات على أساس الكفاءة فى االداء وليس االقدمية •

التحول من الهياكل التنظيمية الهرمية الى الهياكل الشبكية والتى تمكن العاملين من  •
 .اتخاذ القرارات فى الوقت المناسب

 .منح العاملين بتلك الوحدات أجور تتناسب مع طبيعة العمل •

 .توفير االمكانيات المادية والبشرية الالزمة لتحقيق كفاءة االداء •

 بانشاء مجموعة جديدة من ضافة خدمات جديدة لبرنامج الحكومة االلكترونيةإ •
دارة المدن إنظام الدراسات العليا،ونظام الحسابات الخاصة،ونظام :النظم ،وهى

نة العامة لجامعة الجامعية،ونظام االشراف على شبكة الجامعة،ونظام المواز
المنصورة،ونظام حفظ المستندات لجامعة المنصورة،ونظام المخازن والعهد،ونظام 

دارة العمل بمركز إمخازن األدوية والصيدليات،ونظام الشئون القانونية،ونظام 
  .تقنية االتصاالت والمعلومات،ونظام شئون الوافدين لجامعة المنصورة

  
  
  
  
  
  
  
  

    
                                                        

  .eun.mans.www،18/10/9200 دارة االلكترونية،جامعة املنصورةموقع اإل) 1



 110

 
 

  
  

 الثانىالمبحث 
 . الخدمات الجامعية بجامعة الزقازيق عملية تقديم وتقويمتوصيف

  
     قامت جامعة الزقازيق بتوفير البنية االساسية لتكنولوجيـا المعلومـات واالتـصاالت           

 لذلك توجهت الباحثـة     واعداد الكوادر البشرية الالزمة لتنفيذ برنامج الحكومة االلكترونية،       
التصاالت بجامعة الزقازيق للوقوف على طبيعـة        المعلومات وا  بدراستها نحو مركز تقنية   

  : وتبين للباحثة اآلتى ،)1(التجربة بالجامعة
تقوم الجامعة باعداد البنيـة األساسـية الالزمـة لتطبيـق تكنولوجيـا المعلومـات                -

  :واالتصاالت من خالل 
  .توفير أجهزة حاسب آلى متطورة  •
  .خل الكلياتإنشاء شبكة معلومات واتصاالت بين كليات الجامعة ودا •
  .التعاقد مع الجهات التى توفر خدمات الشبكة •
اعداد الكوادر البشرية التى تتمتع بالمهارات الالزمة للتعامل مع الخدمات إلكترونيـاً             -

  :من خالل 
اعداد برامج تعليمية وتدريبية لموظفى الجامعة ذوى الصلة بالخـدمات الجامعيـة          •

 الدراسـات العليـا ، وسـكرتارية    مثل موظفى شئون التعليم والطالب ، وموظفى   
  .األقسام والوكالء والعمداء 

استقطاب العناصر القادرة على التعامل مع الخدمات اإللكترونية من مبـرمجين ،             •
ومهندسى شبكات ، ومصممى صفحات المواقع ، وأخـصائى قواعـد بيانـات ،              

  .ومدخلى بيانات 

                                                        
 :ىلإمت الرجوع ىف ذلك  )1(
  .2005نشرة يصدرها مركز تقنية املعلومات واالتصاالت جبامعة الزقازيق، -
 مدير مركز تقنية املعلومات واالتـصاالت جبامعـة الزقـازيق    -عاطف العراقى ./د.ا مع   2005مقابلة شخصية ، يوليو     -
  .املدير التنفيذى للمركز-طارق عبد الرمحن/،وا
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 وتطبيقـات مثـل     IISنترنت  توفير البرامج الجاهزة الالزمة مثل خادم معلومات اإل        -
Front Page .  

يتـوافر حاليـاً    (  ، ومواقع لكليات الجامعة      www.zu.edu.egإنشاء موقع الجامعة     -
  .)لكل كلية موقع الكترونى

 مع تحديد أنواع المعلومـات المطلوبـة   SQL Serverإنشاء قاعدة بيانات باستخدام  -
  .تمهيداً لعرضها على اإلنترنت

بيق الحكومةااللكترونية على العديد من الخدمات الجامعيـة بجامعـة          ،وقد تم تط  هذا      
الخدمات الجامعية المقدمة بجامعة الزقازيق فى ظل       )10(،ويوضح الشكل رقم  )1(الزقازيق  

  .برنامج الحكومة االلكترونية ونسب تنفيذها
  

 
  )10(شكل رقم

                                                        
  :لك اىلمت الرجوع ىف ذ)(1
  .2007،يق لومات واالتصاالت جبامعة الزقازركز تقنية املعالنشرة االلكترونيةمل -
عاطف العراقى مدير مركز تقنية املعلومات واالتصاالت جبامعة الزقازيق،وأعضاء فريق .م.د.،ا2007مقابلة شخصية،يناير  -

  .العمل املعاون لسيادته

http://www.zu.edu.eg
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  ة االلكترونية ونسب تنفيذهاالخدمات الجامعية المقدمة بجامعة الزقازيق فى ظل برنامج الحكوم
  mis zu.edu.eg موقع مركز تقنية المعلومات واالتصاالت بجامعة الزقازيق.:المصدر

  
   مجاالت الخدمات الجامعية االلكترونية بجامعة الزقازيق أن)10(رقميتضح من الشكل 

  :هى
 .شئون التعليم والطالب •

 .الدراسات العليا والعالقات الثقافية •

 .المدن الجامعية •

 .المخازن •

 مستشفى الطلبة •

 .الضمان واالعتماد والجودة •

 .االستحقاقات والحسابات •

 .شئون أعضاء هيئة التدريس •

 .مجالس االقسام بالكليات •

  :وجارى االعداد لتطبيق برنامج الحكومة االلكترونية فى المجاالت التالية
 .المستشفيات الجامعية •

 .شئون العاملين •

 .ليات بالجامعةالمكتبة المركزية ومكتبات الك •

  .وفيما يلى توصيف وتقويم للخدمات الجامعية االلكترونية بجامعة الزقازيق
  نظام شئون التعليم والطالب

  توصيف النظام
    تقدم شئون التعليم والطالب خدماتها من خالل مجموعة من الخطوات ،وذلك وفقا لمـا     

  :يلى
 :حيث ) 1(يقيبدأ عمل شئون التعليم و الطالب من خالل مكتب التنس

                                                        
  :مت الرجوع ىف ذلك إىل )(1
  .رضا الرشيدى مدير شئون التعليم والطالب،كلية التجارة،جامعة الزقازيق/،ا2009،فرباير مقابلة شخصية-
  .2009نشرة العمل بشئون التعليم والطالب،كلية التجارة،جامعة الزقازيق،-
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 يتم قبول طالب الثانوية العامـة المـصرية و تـوزيعهم علـي كليـات الجامعـات                              -  
  ).1( المصرية من خالل موقع مكتب التنسيق على الشبكة العنكبوتية

  )وهم الحاصلين عليها من دول عربية أو أجنبية(أما طالب الثانوية المعادلة-  
 للمجموع الحاصل عليه  لى مقار الكليات وفقاًإ،بتوجيههم  فيتم تقدمهم للكليات ورقياً

  .وتقديم  أوراقه للقبول بالكلية
 .تظهر نتيجة التنسيق على موقع مكتب التنسيق وفقا لمجاميع الكليات المعلنة -

لى شئون التعليم والطالب بالكليات كشوف مكتـب التنـسيق باسـماء الطـالب              إيرد   -
ال يرد الى كلية التجارة كشوف الطلبـة المقبـولين          فعلى سبيل المث  -المرشحين للكلية 

وبنـاء عليـه يـتم اسـتالم أوراق الطـالب           .بالفرقة االولى سواء انتظام أو انتساب     
 .المرشحون للكلية

أصـل اسـتمارة الثانويـة      :يتقدم الطالب بملف أوراقه للكلية المرشح لهـا متـضمنا          -
ور،وصور فوتوغرافية،والنتيجة  العامة،وشهادة الميالد،والموقف التجنيدى للطالب الذك    

 .المعلنة على النت والخاصة بمكتب التنسيق

فى حالة تعديل ترشيح الطالب،يقوم الطالب فى خالل مدة يحـددها مكتـب التنـسيق                -
 .بتعديل ترشيحه

يقوم مكتب التنسيق بعد اجراء التعديالت بموافاة شئون التعلـيم والطـالب بكـشوف               -
 . الطالب بناء عليها التعديل،التى يتم استالم أوراق

 من الكلية لحفظ االوراق،ويسلم له استمارة توقيع الكشف         اً مجانياً يمنح الطالب مظروف   -
 .الطبى باالدارة الطبية بالجامعة

فور تسليم الطالب ملفه،يقوم بـسداد الرسـوم الدراسـية سـواءكان طالـب انتظـام            -
نـسانية لطالـب    ،علـى أن تراعـى الحـاالت اال       )وذلك بالكليات النظريـة   (انتساب/

االنتساب،حيث يسترد مبلغا من الرسوم الدراسية المسددة فيمـا بعـد وفقـا لحالتـه               
 .االجتماعية

يقوم المسئولون بشئون التعليم والطالب باعداد سجالت القيد الورقية الموضـح بهـا              -
االسم،النوع،العنوان،الديانة،قسائم سداد الرسوم،الموقف التجنيدى    (جميع بيانات الطالب  

                                                        
-www.tansik.egypt.gov.eg)2( 

http://www.tansik.egypt.gov.eg
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،وبذلك يصدر للطالب صـحيفة حالـة واحـدة         )لطالب الذكور،تاريخ ومحل الميالد   ل
 .*تفصيليةوأخرى اجمالية

ثم يقوم مركز تقنية المعلومات واالتصاالت بالجامعة بتسجيل بيانات الطالب على  -
 ،مدون بها جميع بيانات الطالب بصحيفة أحوال الكترونيةقاعدة بيانات الجامعة 
لورقية ،وتظهر البيانات على شاشة الكمبيوتر بنفس شكل المدونة بالسجالت ا
 .النموذجين الورقيين

يتم حفظ صحيفة أحوال الطالب االلكترونية ،كما يعد المركز سجل قيد الطالب،وقوائم  -
 .بالكلية)sections(القيد التى تستخدم فى توزيع الطالب على الدروس العلمية

 
 التالية فى ضوء تقديم  الخدماتبجامعة الزقازيق  شئون التعليم والطالب    يمكن لنظام 

 :الخطوات السابقة،وذلك وفقا لما يلى

عند اقتراب موعد امتحانات الفصل الدراسى ،وبعد التأكد من عدم وجود تحويالت  -
للطالب من كلية الى أخرى ،يقوم مركز تقنية المعلومات واالتصاالت بالجامعة باعداد 

الدراسى بفصليه الدراسيين،وذلك بجميع الفرق الدراسية  للعام أرقام الجلوسقوائم 
باقون -متخلفين-نجاح بمواد-نجاح كامل(مرتبةأبجديا ووفقا لحالة نجاح الطالب

 . وذلك لجميع الشعب)من الخارج-لالعادة

الخاص برصد نتيجة االمتحانات،وذلـك  )control sheet(كذلك يقوم المركز باستخراج 
 شاشة ادخال خيـارات     نموذج)11(الشكل رقم  ويوضح.*الجلوسبنفس ترتيب قوائم أرقام     
  .الكنترول بجامعة الزقازيق

                                                        
 والـشكل 319ص  ،لـب صحيفة حالـة تفـصيلية لطا     ) 1(،مناذج شاشات جامعة الزقازيق،شكل رقم     )12 (ملحق رقم    *
  .320 صصحيفة حالة امجالية لطالب)2(رقم
كما تظهر يدويا والكترونيا،ص control sheetصفحة ) 3(،مناذج شاشات جامعة الزقازيق،شكل رقم)12 (ملحق رقم * 

321. 
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- 

 إدخال خیارات الكنترول  - 2
الختیار كیفیة رصد الدرجات للكنترول    الختیار خیارات مھام الكنترول   

زر إغالق للرجوع للشاشة السابقة    لحفظ الخیارات التى تم اختیارھا للرصد  
 

  
  )11(رقمشكل 

  نموذج شاشة ادخال خيارات الكنترول بجامعة الزقازيق
 مركز تقنية المعلومات واالتصاالت بجامعة الزقازيق:المصدر

    
 
الجامعة،يقوم مركز بعد أن يقوم كل كنترول بادخال بيانات نتيجة فرقتة علي موقع  -

تقنية المعلومات و االتصاالت بالجامعة باعالن النتائج مرتبة ابجديا وفقا ألرقام 
 .الجلوس المعلنة علي الطالب
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  :كذلك تقدم شئون التعليم و الطالب بالكلية مجموعة من الخدمات للطالب مثل -
  جهة \الجامعة\لتقديمه الي احدي المصالح الحكومية ) ورقيا(استخراج بيان حاله -  

  .     اخري لحين صدور شهادة التخرج المؤقتة
  ويوضح .** اعداد اشتراك االتوبيس والسكك الحديدية علي موقع الكلية الكترونيا-      
   استخراج كارنيه الطالب الكترونيا من خالل مركز تقنية المعلومات واالتصاالت              -      

  .         بالجامعة
  . اعتماد الرقم القومى لجميع الطالب-      

   
   تقويم نظام شئون التعليم والطالب

     الحظت الباحثة ظهور بعض المشكالت أثناء استخدام نظام شئون التعليم والطـالب             
  :فى الخدمات الخاصة بأعمال االمتحانات والكنترول ،وهى

يقـوم  عدم استخدام رقم جلوس موحد للطالب خالل سنوات الدراسة،ولكن    -
مركز تقنية المعلومات سنويا باعداد أرقام جلوس للفرق الدراسية المختلفة          

  .لكليات الجامعة
عدم استجابة النظام لعملية ادخال النتيجة من المحاولة األولى،وضـرورة           -

رجوع أعضاء الكنترول بالكلية الى مركز تقنية المعلومات واالتـصاالت          
وتظهر هذه المشكلة بـصفة    .نتيجةلمعالجة عدم قدرة النظام على تسجيل ال      

 .متكررة مع الكليات كبيرة العدد مثل كلية التجارة والحقوق

عدم أخذ النظام فى االعتبار لـبعض الحـاالت الخاصـة أثنـاء رصـد             -
فعلى سبيل المثـال    .النتيجة،نظرا لتنوع لوائح الدراسة داخل الكلية الواحدة      

نجليزية التحويـل الـى     بكلية التجارة يمكن لطالب يدرس بشعبة اللغة اال       
الدراسة باللغة العربية بالفرقة المنقول اليها،وأحقيته فى أداء االمتحان فى          
مواد الرسوب فقط،ومن ثم البد من تسجيل نتيجة المـواد النـاجح فيهـا              

                                                        
شة صحيفة اشتراك السكك احلديدية كما تظهرعلى شا)4(مناذج شاشات جامعة الزقازيق، الشكل رقم )12(ملحق رقم **

  .322الكمبيوتر،ص 
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بشعبة اللغة االنجليزية بنتائج الفرقـة المنقـول اليهـا للدراسـة باللغـة              
 . عمول به حالياالعربية،وهذا ما اليدركه النظام الم

  
 الخطوات التالية إلنشاء رقـم جلـوس         اتباع ولمعالجة مثل تلك المشكالت تقترح الباحثة     

 موحد لسنوات دراسة الطالب بالكلية،وذلك للطلبة الدارسين باللغة العربية بكليـة            الكترونى
 تتـسم   التجارة،وقد اقترحت الباحثة كلية التجارة نظرا ألنها تمثل الكليات النظرية والتـى           

انتظام،شـعبة لغـة    /انتـساب : شعبة لغة عربيـة   (بكبر اعداد طالبها ،واختالف مسمياتهم    
      -:،وفقا لما يلى)انجليزية

  . انتظام–تجميع بيانات بأسماء الطالب المقبولين بالفرقة األولى  •
  . انتساب–تجميع بيانات بأسماء الطالب المقبولين بالفرقة األولى  •
  .وترإدخال األسماء على الكمبي •
  .تصنيف االسماء أبجدياً •
  :إعطاء رقم لكل اسم ، وذلك على النحو التالى  •

  ) 111(االسم األول بالفرقة األولى انتظام يأخذ الرقم 
  

  1الفرقة األولى       *   1انتظام                     1رقم الطالب           * 
  

  ) 121(االسم األول بالفرقة األولى انتساب يأخذ رقم 
  1الفرقة األولى       *   2انتساب                    قم الطالب         ر* 

     وهكذا فان رقم الطالب بالفرقة األولى انتظام يتغير رقمه الموجود بالخانة األولى فقط             
 فى الفرقة   4 فى الفرقة الثالثة ،      3 فى الفرقة الثانية ،      2مع انتقاله للفرقة األعلى ، فيصبح       

افظ على الرقم حتى بعد حصوله على شهادة البكالوريوس ، للرجوع إليه عند             الرابعة ويح 
  .الحاجة إلى استخراج آية أوراق خاصة بالطالب بعد التخرج

  
أما طالب الفرقة األولى انتساب ، فيحدث له نفس التغيير الخاص بطالـب االنتظـام ،          •

تقدير جيد والتحويل إلى    باإلضافة إلى تغير رقمه بالخانة الثانية فى حالة حصوله على           
 ، أما الرقم فى المربع الثالث فهو مستمر مع الطالـب حتـى       1االنتظام ، فيأخذ الرقم     

 .هتخرج
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جامعـة  –    وبعرض هذا االقتراح على مدير شئون التعليم والطـالب بكليـة التجـارة              
 ،تبين أن مركـز تقنيـة المعلومـات واالتـصاالت         )1(الزقازيق وفريق العمل المعاون له    

بالجامعة بصدد اعداد مشروع لتنفيذ رقم الجلوس الموحد لتخفيف عبء العمل على شئون             
  .عداد أرقام الجلوس سنويا إالتعليم والطالب بالكليات بدال من 

أما المشكلة الخاصة بعدم استجابة النظام لعملية ادخال النتيجة من المحاولـة األولـى              
واالتصاالت بالجامعة بـشكل مـستمر      وضرورة الرجوع الى مركز تقنية المعلومات       

وشبه يومى حتى االنتهاء من النتيجة،فترى الباحثة أنه كان لجامعة الزقازيق اختيـار             
البديل المتاح والذى تم استخدامه وتجريبه بالفعل وتمت معالجة عيوبه بالـشكل الـذى      

ـ        ن الهيـثم  يتناسب وطبيعة الكليات كبيرة العدد ومتنوعة اللوائح الدراسية،وهو نظام اب
لشئون التعليم والطالب الذى أنشأه مركز تقنيـة المعلومـات واالتـصاالت بجامعـة              

بدال من اهدار الوقت والجهد فى      .المنصورة وأثبت كفاءته وفعاليته فى أكثر من جامعة       
  .انشاء نظام جديد ومعالجة عيوبه

  
  نظام الدراسات العليا والعالقات الثقافية

  توصيف النظام
اء الطالب من دراسته بالكلية ،تقوم ادارة الخـريجين بتقـديم خدمةاسـتخراج                 بعد انته 

شهادة تقديرات للسنوات الدراسية التى قضاها الطالب بالكلية،وغيرها من المستندات التـى          
دراسات عليـا بجامعـة    نموذج شاشة )12(الشكل رقمو يوضح    يحتاج اليها خريج الكلية،   

  . الزقازيق

                                                        
رضا الرشيدى مدير شئون التعليم والطالب،كلية التجارة،جامعة الزقازيق وفريق العمل /،ا2009مقابلة شخصية،فرباير  (1)

  .املعاون له
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  )12(شكل رقم

  ج شاشة دراسات عليا بجامعة الزقازيقنموذ
  مركز تقنية المعلومات واالتصاالت بجامعة الزقازيق:المصدر

  
  -):1(من خالل ما يلىوفيما يلى توصيف لنظام الدراسات العليا ،

   مراجعة ملفات الطالب بعد التخرج وتسجيلها من واقع صحيفة الحالة وشهادة         -      
  د كشوف الحصر البالغ مركز تقنية المعلومات واالتصاالت        الميالد،واعدا

  .        بالجامعة الستخراج الشهادات المؤقتة
  . ترسل بيانات الخريجين للمركز الستخراج الشهادات المؤقتة-     

                                                        
  .2008،يق اخلاصة بالدراسات العليا والبحوثلومات واالتصاالت جبامعة الزقازركز تقنية املعالنشرة االلكترونيةمل )(1

  



 120

 
 

  وهي مسودة بالشهادات المؤقتة لتراجعها ادارة       printy  يرسل المركز للكلية -     
  .ن للتأكد من صحة البيانات ثم ارسالها مرة اخري للمركز        الخريجي

  . يطبع المركز الشهادات المؤقتة ويرسلها للكلية-      
   تقوم ادارة الخريجين فى الفترة الخاصة باعداد وطبع الشهادات المؤقتة -      

  .         باستخراج بيان نجاح للطالب لحين استخراج الشهادات المؤقتة
  

نظام الدراسات العليا والنظم الفرعية المكونةله فـى ظـل          )13(كل رقم يوضح الش 
  . الحكومة االلكترونية بجامعة الزقازيقمفهوم

  
  
  

الدراسات 
العلیا

    التســـجیل   

الخریجین 

أعضاء ھیئة التدریس  

من خارج الجامعة  

شئون أعضاء
ھیئة التدریس

شئون التعلیم
والطالب

المشرفون    
والمحكمون  

من خارج الجامعة  أعضاء ھیئة التدریس  

    الشھادات وبیانات      
الحالة 

مجمل وتفصیلي باللغتین

الكارنیھات

جدولیة  

    اإلحصائیات   

  رسومیة
  
  )13(شكل رقم
   الحكومة االلكترونية بجامعة الزقازيقمفهومنظام الدراسات العليا والنظم المكونة له فى ظل 

  الزقازيقمعلومات واالتصاالت بجامعة لمركز تقنية ا:المصدر
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  : نظام الدراسات العليا يتكون من النظم الفرعية التاليةأن)13(يتضح من الشكل رقم
  

      ).لخريجى الجامعةأو من خارج الجامعةأوألعضاء هيئة التدريس(التسجيل-
            ).باللغتين،واجمالية وتفصيلية(الشهادات وبيانات الحالة-
                      .احصائيات-
   ).من اعضاء هيئة التدريس بالجامعةأومن خارج الجامعة(نالمشرفون والمحكمو-
  

  تقويم نظام الدراسات العليا
  :الحظت الباحثة أن هذا النظام اليتوافر فيه ما يلى

 .امكانية الحصول على المقررات الدراسية من موقع الكلية •

 .خاصية الدفع االلكترونى للمصروفات الدراسية •

 .ى موقع الكليةاسات العليا علراعالن نتائج الد •

  .اعالن الجداول الدراسية على موقع الكلية •
ترى الباحثة أنه يمكن معالجة أوجه القصور هذه وتداركها باعداد مركز تقنية المعلومات 

واالتصاالت بالجامعة نظاما للدراسات العليا مماثال لذلك المطبق على شئون التعليم 
 وأكثر طالب الدراسات العليا أقل عدداًوالطالب ،ولكن مع األخذ فى االعتبار أن عدد 

  . من حيث المواد والتخصصات التى يتم دراستها تنوعاً
  

   نظام المدن الجامعية
  توصيف النظام

الشكل  ويوضح).1(خدماته للطالب المغتربين من تسكين وتغذية الجامعية نظام المدن يقدم
  . معة الزقازيق الفرعية المكونة لنظام المدن الجامعية بجاالنظم) 14(رقم

                                                        
  .2008 اخلاصة بنظام املخازن،علومات واالتصاالت جبامعة الزقازيقملركز تقنية امل لنشرة  االلكترونيةا1)(
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     التسكین  

المدن
الجامعیة

الكارنیھات    المخازن والعھد 

الغیاب 

   التغـــذیة  

قارئ البصمات المخازن    

  
  )14(شكل رقم

  النظم الفرعية المكونة لنظام المدن الجامعية بجامعة الزقازيق
  مركز تقنية املعلومات واالتصاالت جبامعة الزقازيق:املصدر

  
أن نظام المدن الجامعية بجامعة الزقازيق يتكون من النظم )14(   يتضح من الشكل رقم 

  :الفرعية التالية
  التسكين-1

 تقدم خدمة التسكين من خالل النظام المسئول عن قبول الطـالب وفقـا لمجـاميع                     
الدرجات فى الثانوية العامة،أو التقديرات للطالب فـى الفـرق األعلى،وتـوزيعهم وفقـا              
لتخصصاتهم سواء كانت علمية أو نظرية،ووفقا للنوع على مبانى المدن الجامعية التابعـة             

ويوضح الـشكل   ، النظم الفرعية  موعة من ج م لتسكين على ويعتمد نظام ا  .لجامعة الزقازيق 
  . المدن الجامعية بجامعة الزقازيق نموذج شاشة )15(رقم
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  )15(شكل رقم

  نموذج شاشة المدن الجامعية بجامعة الزقازيق
  mis.zu.edu.eg: المصدر

  
  :وفيما يلى تناول للنظم الفرعية المكونة لنظام المدن الجامعية

 نظام يقوم باستخراج كارنيهات لطالب المدن الجامعية و هو:الكارنيهات •
باالعتماد علي قاعدة البيانات المتاحة بمركز تقنية االتصاالت والمعلومات عن 

 .الطلبة الملتحقين بالمدن الجامعية
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 .نظام يتابع تواجد و التزام الطالب بمواعيد المدن الجامعية:الغياب •

زمات المدن الجامعية من أثاث نظام يسجل جميع مستل:المخازن و العهد •
  . ومفروشات و أدوات كهربائية

  خدمة التغذية-2
تقدم خدمة التغذية من خالل النظام المسئول عن تحديد أصناف األطعمة المقدمة 

  :للطالب في الوجبات الغذائية الثالث،و يعتمد علي نظامين فرعيين،هما
 للحصول علي لتحديد هوية الطالب عند تقدمه:نظام قارىء البصمات  •

 .الوجبة الغذائية

لتسجيل الوارد والمنصرف من المواد الغذائية سواء الخام :نظام المخازن •
  .أو المجهزة

  تقويم النظام
  :يتميز هذا النظام بمجموعة المزايا التالية

توفير قاعدة بيانات كاملة بالطالب الملتحقين بالمدن الجامعية و التابعـة لجامعـة              •
 .عملية استخراج كارنيهات كل من المدينة الجامعية و التغذيةالزقازيق،مما يسهل 

تسجيل جميع األصناف بالمخازن علي اختالف أنواعها بما يضمن المتابعة الدقيقة            •
 .للوارد و المنصرف من األصناف المختلفة

 
و تري الباحثة ان هذا النظام يفتقد الي عدم وجود شبكة حاسب آلـى داخـل المـدن                  

طالب المدن في التعرف علي الخدمات الجامعية و الحـصول علـي            الجامعية تساعد   
بعض هذة الخدمات مثل معرفة نتيجة الفصل الدراسى،و الدخول الي المكتبة المركزية            

ويمكن معالجة ذلك القصور بامـداد المـدن الجامعيـة بالتوصـيالت          .أو مكتبة الكلية  
  .الالزمة لتوفير خدمة االنترنت

  :نظام المخازن
  نظامتوصيف ال

   يتكون نظام المخازن من نظم فرعية متمثلة فى نظام مخازن الجامعة وبيانات 
نموذج شاشات نظام )16(رقمويوضح الشكل .الموظفين بها، ونظام بيانات االصناف

 .المخازن بجامعة الزقازيق
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  )16( رقمشكل
  نموذج شاشات نظام المخازن بجامعة الزقازيق

  mis.zu.edu.eg:املصدر
  

 ويعتمد نظام المخازن داخل الكليات على السجالت الورقية لتسجيل الـوارد            هذا 
والمنصرف من االصناف المختلفة،أما ادارة الجامعـة فقـد وضـعت برنـامج لتـسجيل         
االصناف الواردة والمنصرفة داخل ادارة الجامعة وداخل صيدليات مستـشفيات جامعـة            

  ).1(لمدن الجامعيةالزقازيق باالضافة الى مخازن كلية الهندسة و ا

                                                        
  .2008،يق اخلاصة بنظام املخازنلومات واالتصاالت جبامعة الزقازركز تقنية املعالنشرة االلكترونيةمل (1)
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  تقويم النظام
ال زالت ادارة المخازن بكليات الجامعة تعتمد على النظام الورقى فى تسجيل االصناف 
المختلفة، وال يتوافر لديها االمكانبات المادية والمتمثلة فى أجهزة حاسب آلى وطابعات 

 للتعامل مع وأوراق وأجهزة ماسح ضوئى،كذلك اليتوافر لديها العنصر البشرى المالئم
  نظم وبرامج الحاسب اآللى،وذلك نتيجة عدم تقديم دورات تدريبية للعاملين بتلك االدارة

  .تساهم فى تعليمهم وتدريبهم على كيفية التفاعل مع نظم و برامج الحاسب اآللى
  

    :نظام مستشفى الطلبة
  صيف النظامتو

ومن ثم  ).1(لمتابعة الصحية يتكون نظام مستشفى الطلبة من نظامى الكشف الطبى وا              
مجموعـة  ن نظام مستشفى الطلبة يقدم خدماته من كشف طبى ومتابعة صحية من خالل      فإ

النظم الفرعية لنظام مستشفى الطلبة بجامعـة       )17(الشكل رقم  و يوضح    ،النظم الفرعية من  
  .الزقازيق

  الكشف الطبي  

مستشفى   
الطلبھ

اختیارات لإلجابات  أسئلة محددة
   المتابعة الصحیة   

العملیات  الصیدلیة    

  
  )17(شكل رقم

  النظم الفرعية لنظام مستشفى الطلبة بجامعة الزقازيق
  مركز تقنية المعلومات واالتصاالت بجامعة الزقازيق:درالمص

  
                                                        

 2008،يق اخلاصة مبستشفى الطلبةالزقازلومات واالتصاالت جبامعة ركز تقنية املعالنشرة االلكترونيةمل -)1(
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  :أن النظم الفرعية المكونة لنظام مستشفى الطلبة،هى) 17(يتضح من الشكل رقم  
وهو الخاص بطلبة الثانوية العامة المقبولين بكليات الجامعة المختلفـة،حيث          :الكشف الطبى 

ــتيفاء ا    ــشف السـ ــد الكـ ــم بموعـ ــتم اعالمهـ ــة  يـ ــتمارات ورقيـ سـ
 .االختيارات،باالضافة الى توقيع الكشف الطبى فى مختلف التخصصاتحوىأسئلةمتعددةت

يتاح للطالب الجامعى التردد على عيادات مستشفى الطلبة لتوقيع الكشف :المتابعة الصحية
 مالطبى وصرف الدواء المناسب له، باالضافة الى امكانية اجراء العمليات الالزمة له

  .شاشات مستشفى الطلبة بجامعة الزقازيقنموذج )18(رقم لشكلاويوضح .بمستشفى الطلبة
  
  
  
  

,,  
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  )18(شكل رقم  
  نموذج شاشات مستشفى الطلبة بجامعة الزقازيق

  mis.zu.edu.eg:المصدر
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  تقويم النظام
ترى الباحثة أنه من الضرورى اضافة ما يلى لنظام مستشفى الطلبة لزيادة فاعلية الخدمـة        

  :الصحية
 . موقع النظام على التخصصات الطبية المتاحة بالمستشفىأن يحتوى •

توفير جدول عمل بمواعيد تواجد االطباء بأسـمائهم وتخصـصاتهم ودرجـاتهم             •
 .العلمية

 .امكانية حجز الطالب موعد مع الطبيب المعالج من خالل موقع المستشفى •

  
  :دارة االلكترونية لضمان الجودةنظام اإل

  تقويم االداء وضمان الجودة بكل كليات الجامعة مسئولة عن           تم انشاء وحدة ل
  ):1(           االتى

استخدام وتطبيق البرامج المصممة من قبل مركز تقـويم االداء وضـمان             . 1
الجودة بالجامعة من اجل تقويم االداء وضمان الجودة بـشقيها االكـاديمي            

قوميـة لـضمان   والمؤسسى بالكلية في ضوء الفلسفة التى حددتهااللجنـة ال    
 .الجودة واالعتماد

 .تطبيق استراتيجية الجامعة فيمايختص بالجودة على مستوى الكلية . 2

 .انشاء نظام معلومات متكامل لتقويم االداء وضمان الجودة بالكلية . 3

متابعة انشطة تقويم االداء وضمان الجودة باالقـسام العلميـة واالداريـة             . 4
 .بالكلية

اء وضمان الجودة بالكليـة وتقـديم تقريـر         دنشطة تقويم األ  أتحليل نتائج و   . 5
 .سنوى للمركز الرئيسي بالجامعة

دارية بالكلية فيما يتعلق بضمان     قسام العلمية واإل  تقديم خدمات استشارية لأل    . 6
 .الجودة واالعتماد

دارات بالكلية علي تهيئة الكلية واعدادها      قسام العلمية واإل  العمل مع كافة األ    . 7
 .مادلمرحلة ضمان الجودة واالعت

                                                        
  .2008جامعة الزقازيق،-الالئحة الداخلية لوحدة تقومي االداء وضمان اجلودة بكلية التجارة ) (1
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 إلى اعداد التقرير السنوي لتقويم االداء وضمان الجودة بالكلية ورفعه .8
 . الدكتور عميد الكليةاألستاذ

اقامة عالقات مباشرة مع كافة الجهات المعنية بقضايا تقويم االداء وضمان  .9
 .الجودة من خالل مركز تقويم االداء وضمان الجودة بالجامعة

لكلية والمجتمع لترسيخ مفهوم تقويم القيام بنشاط اعالمى واسع داخل ا .10
  .االداء وضمان الجودة

  دارة بالمهام التاليةوقد قامت تلك اإل
   ادخال مواصفات وتقارير المقررات الدراسية لطالب الفرق الدراسية -          

  .         المختلفة بجميع الشعب
  الدراسات العليا بجميع  ادخال المواصفات وتقارير المقررات الدراسية لطالب -         

  .            الشعب والتخصصات العلمية
   استخراج التقارير الخاصة برنامج كل عضو هيئة تدريس،وخطته السنوية -        

             الخاصة بتوزيع مقرره الدراسي،وكذلك تقارير خاصة بنشاط اعضاء هيئة 
  .           التدريس فى ادخال البيانات

  اعداد احصائية بعدد المقررات الدراسية التى تم اعدادها،واحصائية بنتائج -        
            الطلبة وتقديراتهم فى المقررات الدراسية المختلفة ،واحصائية بنسب توزيع 

  .          المواد الدراسية على اعضاء هيئة التدريس
   ثم يجمع فى وحدة تقويم                 ويتم هذا العمل على مستوى كل قسم علمي اوال

            االداء وضمان الجودة الدخال البيانات الكترونيا النشاء قاعدة البيانات خاصة 
  . *         بالكلية متاح بها الملفات االلكترونية الالزمة للعمل

  دارة المكتباتإنظام 
  توصيف النظام

 ءة أواالعارة الخارجية وفقاًتقدم مكتبات الجامعة خدمات شراء الكتب واعدادها للقرا
دارة المكتبات،وفيما يلي توضيح للمراحل التى يمر بها الكتاب إللنظم المتعارف عليها فى 

  0)1(لى يد المستعيرإمنذ شرائه حتى وصوله ) دورية/مرجع/كتاب(
                                                        

  .324،.الدراسية منوذج توصيف املقررات )4( الشكل رقممناذج شاشات جامعة الزقازيق، )12( ملحق رقم *
  .2008علومات واالتصاالت جبامعة الزقازيقاخلاصة بادارة املكتبات،النشرة االلكترونية ملركز تقنية امل)1(



 131

 
 

   يصدر قرار من لجنة مكتبات الجامعة لتحديد ميزانية شراء الكتب للعام    -            
  .        الجامعى    

  . توزيع الميزانية على االقسام العلمية -             
  . تشكل لجنة الشراء وتعتمد من عميد الكلية -             
  . يتم اعداد فواتير شراء الكتب وتسليمها للجنة المشكلة -             
   من العميد   بعد شراء الكتب ،يتم اعداد فاتورة محضر فحص مكونة-             

          و اثنين من اعضاء هيئة التدريس للتأكد من مالئمة الكتب المشتراه          
  .               للتخصصات العلمية وعدم تكرارها 

  . يقوم قسم المشتريات و المخازن باصدار شيكات للمكتبات الموردة للكتب-            
  مخازن حكوميةالضافة    " 1"ازن  نموذج  يصدر قسم المشتريات والمخ-           

  .             الكتب ويسلم للمكتبة
   يقيد الكتاب في يومية قيد الكتب سواء كانت اليومية العربية للكتب -         

               العربية او اليومية االجنبية للكتب االجنبية و ذلك باعطاء الكتاب رقم
  .             عام و رقم تصنيف 

    يقوم المسئولون بالمكتبة بتصنيف الكتب الي كتب عربية و دوريات-           
 .            عربية ، و اخري اجنبية،ثم تصنف وفقا للتخصصات العلمية

   يتم كتابة الكتب فى التخصصات العلمية وتصنف وفقا لتصنيف ديوي-          
  .             العشرى

 .رفف المكتبةألى إ بختم المكتبة ، وختم التصنيف، ليضاف  يختم الكتاب-          

  : يعتمد نظام االستعارة علي ثالثة سجالت، كما يلي-           
  نيهم ،حيث يسمح ل خاص بأعضاء هيئة التدريس ومعاووألالسجل ا* 

  .ربعة كتب لمدة شهرأللعضو باستعارة 
  ح للطالب باستعارة السجل الثانى خاص بطلبة الدراسات العليا حيث يسم* 

  .كتابين لمدة خمسة عشر يوما
  السجل الثالث خاص بالموظفين بالجامعة،حيث يسمح للموظف باستعارة   * 
  .ربعة كتب لمدة شهرأ

                                                                                                                                                        
  2008،يق اخلاصة بادارة املكتباتلومات واالتصاالت جبامعة الزقازركز تقنية املعالنشرة االلكترونيةمل) (1
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                             وفي حالة التأخير يتم ارسال انذار للمستعير ثم يطبق غرامة عن كل يوم تـأخير               
  .من قيمته كغرامه% 3فع المستعير قيمة الكتاب باالضافة الي وفى حالة ضياع الكتاب يد

  
  تقويم النظام

 علي قاعدة بيانـات الكتب 2007/2008تم تدريب العاملين بالمكتبة فى العام الدراسى   
 للمكتبات و الذي وضعتـه جامعة future،وكيفية التعامل مع برنامج المستقبل 
تب على قاعدة البيانات بجميع كليات الجامعة عدا المنصورة  و قد تم بالفعل ادخال الك

  التربية ،و التجارة وفيما يتعلق بكلية التجارة فقد تم ادخال معظم الكتب علي قاعدة     كليتى 
   ،)*(البيانات، ولكن اصاب األجهزة عطل فنى ولم يتم اصالحها او استبدالها حتى اآلن

  .دارة المكتباتإلfuture   فتوقف استكمال تنفيذ مراحل برنامج
لي امكانية اطالع العـضو     إ  علي مكتبات كليات الجامعة       futureيهدف تطبيق برنامج    -

علي محتويات المكتبة من خالل الدخول علي موقع مكتبة الكليـة بكلمـة مرور،وطلـب       
االستعارة من الموقع،كما يمكنه االطالع علي كامل محتويات موضـوعات أى دوريـة             

  .ية وطبعهاسواء عربية أو أجنب
  :  نظام وحدة االستحقاقات والحسابات 

   توصيف النظام     
  يمر العمل بوحدتى االستحقاقات والحسابات بعدة مراحل حتى الوصول الي مرحلة 

  ):1( صرف العاملون بالجامعة لمرتباتهم ومستحقاتهم على النحو التالي
 وفقـا لـدرجتهم الماليـه        يعد قسم االستحقاقات الكشوف الخاصة بالعاملين بالكلية       -

  .وفئتهم الوظيفة العداد كشوف المرتبات
   يرسل قسم االستحقاقات كشوف المرتبات الى مركزتقنية المعلومات واالتصاالت -  

       بالجامعة شهريا،وذلك ليقوم المركزبادخال بيانات تلك الكشوف وطبعها،ثم 
  .    ارسالها الى قسم االستحقاقات بالكلية مرة اخرى

                                                        
  2009أكتوبر *

  :مت االعتماد ىف ذلك على ما يلى) (1
  .2007ة عن وزارة املالية،نشرة العمل بوحدتى االستحقاقات واحلسابات الصادر-
  .2009 كلية التجارة،مايوعادل صادق حبسابات/مقابلة شخصية مع االستاذ-
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    يراجع قسم االستحقاقات كشوف المرتبات للتأكد من صحة االسماء وقيمة -     
  .         المرتبات الخاصة بالعاملين بالكلية ،ثم تسلم الكشوف للوحدة الحسابية

     تتسلم الوحدة الحسابية كشوف المرتبات للبدأ فى تسجيلها بالدفاتر الخاصة-     
  :ال         بذلك،فعلى سبيل المث

   حتى تحصل استمارة 55 يتم تسجيل استمارة المرتب بالدفتر رقم-                  
  .                     المرتب على رقم مسلسل

  .129* يسجل المراجع بالوحدة الحسابية المرتبات في الدفتر رقم -                  
  .تتم مراجعة ما تم تسجيله للتأكد من صحة ارقام المرتبات  -
 لصرف المرتبات ، وذلك وفقا للميزانية " سماح بند"التأكد من قسم الميزانية بتوافر -

  . من كل عام من قبل وزارة المالية1/7  المعتمدة فى
فى حالة سماح البند بصرف المرتبات والبدالت والمكافآت ، يـتم اعتمـاد اسـتمارات               -

  .المرتبات من مدير الوحدة الحسابية
   ، **224رات الي قسم الشطب ، لتسجل في دفتر  ثم تنتقل االستما-
  .لتوضيح تفاصيل المرتب " الدفاتر المساعدة " ثم " دفتر االستاذ " ثم تسجل في  -
 المصروفات التي قد تقع علي الموظف مثل الماهية ، مكافـات            81و يسجل في دفتر      -

                     االمتحانات ، العالوات ، حصة الحكومة فـي المعاشـات ، منحـة عيـد العمـال،                
  .و غيرها من مستحقات الموظف

  .، و الذي يوضح الضرئب المستحقة علي الموظف" دفتر الضرائب" كما يوجد -
 اما االستقطاعات ، مثل االقساط ، فتسجل في دفاتر الدائنة لسحبها اخر الشهر مـن                - -

 بقيمـة   132رة  و يتم اصدار استما   .الدفتر،وتحصيلها واراسالها الى الجهات المستحقة    
 ، يصدر شيك الصرف باجمالي قيمة مرتبات العاملين بالكليـة بـاختالف             *المرتبات

  .فئاتهم الوظيفية ودرجاتهم المالية
 في قسم الشطب ،وذلك في نهاية يوم العمل لضبط جـانبى الـدائن       224يتم تقفيل دفتر   -

 .والمدين

                                                        
  .328،ص  مرتبات129استمارة ) 5(، الشكل رقم شات جامعة الزقازيقمناذج شا)12(ملحق رقم* 

  .332 حسابات ،ص224استمارة  ) 6( مناذج شاشات جامعة الزقازيق ،الشكل رقم )12(ملحق رقم **
  .336،ص 132استمارة رقم ) 7( الشكل رقم  ،مناذج شاشات جامعة الزقازيق)12( ملحق رقم*
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 .بعد الضبط يتم اصدار واعتماد الشيك  -

 .دة الحسابية مرفقا باستمارات المرتبات ،ويسلم لمسئول الخزينةيخرج الشيك من الوح -

يصرف المسئول بالخزينة الشيك من البنك لـصرف المرتبـات وتـسليمها لمـوظفى           -
ثم يعيد الصراف استمارات المرتبات الى الوحـدة الحـسابية،وذللك لحفظهـا            .الكلية

 .بغرفة الحفظ الخاصة بالوحدة الحسابية بالكلية

 المستندية مرة اخرى استعدادا لصرف مرتبات ومكافآت وبدالت الـشهر           تكرر الدورة  -
 .التالى

 
  تقويم النظام

      تم تدريب العاملين بقسم االستحقاقات والوحدة الحسابية بكليات الجامعة على كيفيـة            
ويهدف هـذا التـدريب الـي       .انشاء قاعدة بيانات واعداد كشوف المرتبات على الكمبيوتر       

مل الورقى والعمل االلكترونى تمهيدا  للتحول الي العمل االلكترونى،وذلـك           الجمع بين الع  
لربط الوحدات الحسابية للكليات ببعضها البعض من ناحية ،وربطها بالوحـدات الحـسابية    

  .للجامعات األخرى من ناحية أخرى
  
  

  :نظام شئون اعضاء هيئة التدريس
  توصيف النظام

  
ئـة التـدريس مـن اسـتخراج البطاقـات          يقدم هـذا النظـام خدماتـه ألعـضاء هي         

شـكل  ويبين ،واستخراج األوراق الالزمـة لعـضو هيئـة التـدريس،        )الكارنيه(الشخصية
  .عضاء هيئة التدريس بجامعة الزقازيقأالنظم الفرعية لنظام شئون  )19(رقم
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 بیانات األعضاء 

بیانات شخصیة   
واجتماعیة  

بیانات علمیة 

بیانات وظیفیة

شئون أعضاء 
ھیئة التدریس 

   بیانات الحالة

مجمل وتفصیلي  باللغتین   

الكارنیھات   

جدولیة 

    اإلحصائیات   

رسومیة

    األرشیف اإللكتروني    

  
  
  )19(شكل رقم

    النظم الفرعية لنظام شئون اعضاء هيئة التدريس بجامعة الزقازيق    
  مركز تقنية المعلومات واالتصاالت بجامعة الزقازيق:المصدر

  
أن نظام شئون أعضاء هيئة التدريس يتكون من النظم الفرعية ،)19(الشكل رقميتضح من 

  -:التالية
  .،وانشاء قاعدة بيانات لها)شخصية،واجتماعية،ووظيفية،وعلمية( تجميع بيانات االعضاء-
ت ،والتى تشتمل على كل البيناتت المتعلقة بعضو  تجهيز بيانات الحالة على قواعد البيانا-

    .هيئة التدريس لحين طلبه لها
  )وفقا للتخصصات والدرجات العلمية(اعداد االحصائيات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس-
     ).1( اعداد األرشيف االلكترونى-

  تقويم النظام
  :تري الباحثة ضرورة أن يعزز النظام الخدمات التالية

                                                        
 .2008،يق اخلاصة بنظام شئون أعضاء هيئة التدريسلومات واالتصاالت جبامعة الزقازركز تقنية املعالنشرة االلكترونيةمل )(1
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دة بيانات كاملة باعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على شبكة الجامعـة،           اتاحة قاع  •
توضح البيانات العلمية وعناوين البريد االلكترونى لالعـضاء لتيـسير التواصـل     

 .بينهم من ناحية،وبين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات االخرى من ناحية أخرى

اونيهم بكليـاتهم وذلـك     توصيل خدمة المكتبة الرقمية العضاء هيئة التدريس ومع        •
  والرقــم  usernameبارسال كـارت لكـل عـضو يحمـل اسـم المـستخدم            

الخاص به،والذى يتيح للعضو الدخول على المكتبة الرقمية من         passwordالسرى
 .أى مكان 

أن يحتوى النظام على موقع يوضح للعضو االجراءات المختلفة للحـصول علـى         •
اءات الخروج للمعـاش وغيرهـا مـن        أجازة أو اجراءات السفر للخارج،أو اجر     

  .االجراءات التى تهم اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم
  

  نظام المجالس
  توصيف النظام

وتقدم خـدماتها   ،)1(تتكون المجالس من مجلس القسم ومجلس الكليةومجلس الجامعة       
الفرعية المكونة لنظام النظم )20( رقـم لشكلمجموعة من النظم الفرعية،ويوضح ا  من خالل   

  .لمجالس بجامعة الزقازيقا

  مجلس القسم

المجالس       

القرارات

تسجیل الموضوعات

مجلس الكلیة

    مجلس الجامعة

تدفق األعمال

آليیدوي

  
  )20(شكل رقم

  النظم الفرعية المكونة لنظام المجالس بجامعة الزقازيق
  مركز تقنية املعلومات واالتصاالت جبامعة الزقازيق:املصدر

                                                        
  .2008،يق اخلاصة بنظام االسعة الزقازلومات واالتصاالت جبامركز تقنية املعالنشرة االلكترونيةمل ) (1
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 النظم الفرعية المكونة لنظام مجالس األقسام ،أن)20(يتضح من الشكل رقم         
  -:هى

ا ثم تخزينها على الحاسب اآللى،وكذلك تسجيل موضوعات مجلس القسم يدوي •
 .قرارات المجلس

ترسل مجالس األقسام الى مجلس الكلية التخاذ االزم بشأنها،والتصديق عليها  •
 .وتسجل الكترونيا

ثم ترسل مجالس الكليات الى مجلس الجامعة التخاذ الالزم بشأنها للتصديق  •
 .عليها،وتسجل الكترونيا

 
  تقويم النظام

رورة اتاحة قرارات الكليات على موقع كل كلية ليطلع أعضاء هيئة ترى الباحثة ض
  .التدريس على ما يهمهم من تلك القرارات على مدار اليوم

  .كذلك ضرورة نشر تطبيق التسجيل االلكترونى للمجالس على مستوى كليات الجامعة
  

  دارات الكليات بجامعة الزقازيقإسلوب العمل بأتقويم 
 دارات كليات جامعة الزقازيق يتم وفقاً     إن العمل ب  أ اتضح للباحثة    فى ضوء ما سبق         

  :لألسس التالية 
االعتماد علي العمل الورقى فى معظم مراحل العمل،واتضح ذلك مـن خـالل متابعـة               -

دارة الخـريجين  إو دارة شئون التعليم والطالبإ: دارات المختلفة مثلخطوات العمل فى اإل   
دارة المـشتريات   إكتبات ،وادارتى االستحقاقات والحـسابات و     وادارة شئون العاملين والم   

  . والمخازن
-مـن ادخـال بيانـات     (تم جميع األعمال االلكترونية     تمركزية العمل االلكترونى،حيث    -

–اعالن نتيجة الفصل الدراسـى  -control sheet استخراج قوائم-استخراج ارقام جلوس
فـي مركـز تقنيـة      ) تبـات وغيرهـا   استخراج كشوف المر  -استخراج الشهادات المؤقتة  

المعلومات واالتصاالت الخاص بالجامعة،وليس فى مراكز المعلومات القائمة والموجـودة          
وقد وجدت الباحثة عدم وجود عمل مشترك أو تعاون بـين مراكـز     . بالفعل داخل الكليات  
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 دارات المختلفة بالكليات من ناحية وبـين هـذه المراكـز ومركـز تقنيـة     المعلومات واإل 
  .المعلومات واالتصاالت من ناحية اخرى

عدم توافر العنصر البشرى الكافى والالزم للتعامل مع منظومة العمل االلكترونى داخـل        -
الكلية ومحدودية عدد العاملين المؤهلين وذوي الخبرة والمهارة الالزمة للعمل االلكترونى           

 وجود أقسام الحاسب اآللي     داخل مركز تقنية المعلومات واالتصاالت بالجامعة بالرغم من       
وتقنية االتصاالت بكليات الهندسة،والعلوم وكلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة والقـادرة          

  . على توفير العنصر البشرى المطلوب بالكفاءة والمهارة الالزمة
عدم توفير االمكانيات المادية الالزمة للعمل االلكترونـى مـن أجهـزة حاسـب آلـى                -

،وأماكن عمـل  bar code،وماسح ضوئى،وجهاز قراءة الترميز العمودى حديثة،وطابعات 
  .تتناسب ومنظومة العمل االلكترونى

وجود رؤية مستقبلية الستكمال منظومة العمل االلكترونى داخل الكليات،وعدم االكتفـاء           -
بالشكل الحالى للعمل،وذلك باعداد دورات تدريبية علي مستوى الجامعة للعاملين بمختلـف        

  .دارات بكليات الجامعةاال
  
  

                 :فى ضوء ما سبق يتضح اآلتى
        0لدى الجامعات الحكومية المصرية بيانات عن الخدمات المقدمة-
  0ووسائل اتصال متعددة مثل النت والتليفون والفاكس-
  0ع الجامعات المصريةمواقوكذلك نماذج قابلة للتحميل متاحة على -
املة على النت مثل الحصول على نتيجة امتحانات الفصل مع إمكانية إتمام معامالت ك-

  0الدراسى ، والترشيح للكليات
        وحتى تصل الجامعات الى التطبيق المتكامل للحكومة االلكترونية على الخـدمات           
الجامعية المتنوعة والمقدمة الى أطراف متعددة،تقترح الباحثة اتباع مجموعة من الخطوات           

ويوضح الشكل  ن األخذ بها عند تطبيق أى خدمة من الخدمات الجامعية،         النمطية والتى يمك  
  .الكترونيا  خريطة تدفق مقترحة لخطوات الحصول على خدمة جامعية) 21(رقم
أنواع الخـدمات الجامعيـة اإللكترونيـة المقدمـة بجـامعتى           )8(يوضح الجدول رقم    كما

  .المنصورة والزقازيق
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تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت           
 

 ـنعم

النظم االدارية المناسبة                      

 توفير مدخالت برنامج الحكومة االلكترونية

 نعمـ

 ال
 ال

                      الموارد البشرية      

 ال

 نعمـ

  استخراج بيان النجاح
 

 البداية

  الشخصيةاقةاستخراج البط

 دفع المصروفات

 ال

  تقديم الخدمات الجامعية بشكل الكترونى

 ال

الحصول على الخدمة المطلوبة                               

األساليب التقنية                         
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  )21(شكل رقم

  تدفق مقترحة لخطوات الحصول على خدمة جامعية الكترونيا خريطة                   
  اعداد الباحثة:المصدر

  
 )8(جدول 

 
  

 الخدمات الجامعية 
 

  )نموذج الحكومة اإللكترونية ( 
 خدمات متاحة على الشبكة 

  جامعة الزقازيق
  )نموذج الحكومة اإللكترونية ( 

 خدمات متاحة على الشبكة

            القوانين والتشريعات      
 

 نعمـ

 نعمـ

  تحديد نوع الخدمة المطلوبة
 

  تحديد العمليات التشغيلية
 

  ـىانـتـهـــــــ
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  شئون الطالب
  

  .بيانات الطالب
  .توزيع الطالب

  .نقل الطالب بين الشعب الدراسية
  .استخراج سجل الطالب

  .استخراج مستندات للطالب
  ).كارنيهات ( باعة بطاقات شخصية ط

  بيانات التجنيد
  .حصر الطالب الذكور
  .طباعة سجل التجنيد

   شئون التعليم واالمتحانات
  .اللوائح الدراسية

  .عرض وتعديل بيانات الطالب الدراسية
  .توزيع أرقام جلوس سنة دراسية
  .توزيع لجان امتحان سنة دراسية

  .توزيع المقررات على الطالب
  .درجات لمقرر معينرصد ال

  .نتيجة فصل دراسى
  أعمال الكنترول
  .المقررات الدراسية

  .درجات مقرر دراسى
  .تطبيق الرأفة

  .عرض النتيجة التراكمية
  .طباعة النتيجة

  شئون الخريجين
  .إدخال بيانات خريج

  .طباعة شهادة التخرج
  بيانات األقسام
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  المكتبات 

  0كتبةقاعدة بيانات بكتب ودوريات الم
   0معرفة الدوريات المتوقع وصولها

  0معرفة الدوريات المتأخرة
  0معرفة الدوريات المستلمة

إرسـالها  (معرفة تغيير حالـة الكتـب     
  0)واستقبالها من التجليد

استخراج تقارير عن العناصـر التـى       
   0تحتاج إلى صيانة

التعامل مع المقتنيات المفقودة وتطبيق     
  0الغرامة

 –فترة اإلعارة  ( ير  إدارة حساب المستع  
  0) الكتب المحجوزة –الغرامات 

إرسال إشعارات للمستفيدين عن طريق     
  0البريد اإللكترونى

  0الجرد 
  0البحث فى مقتنيات المكتبة 

  شئون العاملين
 – الدورات –المؤهالت ( بيانات تعليمية 

  0 )000 -الخبرة 
  0)الكارنيهات ( بطاقات شخصية 
ـ   ( تقارير عامـة      –وظيفى  التـدرج ال
  0 )000 -بيانات الموظف 

   معلومات المرضى
   0تسجيل المرضى

 -تسجيل بيانات المريض  ( عيادة طبية   
   0)التاريخ 

تظهر أسماء المرضـى    ( قسم األشعة   
 تـسجيل تقريـر     –المطلوب لهم أشعة    

   0)وصورة األشعة 
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 الخدمات الجامعية 


 

نموذج الحكومة ( 
  )اإللكترونية 

خدمات متاحة 
 على الشبكة 

  جامعة الزقازيق
نموذج الحكومة ( 

  )اإللكترونية 
خدمات متاحة 
 على الشبكة

  المناظير 

تظهر أسماء المرضى المطلوب لهم مناظير من العيادة الخارجية         
أو القسم الداخلى ، ويتم تسجيل نتيجة الفحص لتظهـر للطبيـب      

  0بالعيادة الخارجية أو القسم الداخلى

  
  سم الداخلىالق

تظهر أسماء المرضى بالقسم الداخلى والمطلوب لهم من تحاليل         
وفحوصات نتيجة هذه التحاليل والفحوصات باإلضافة إلى األدوية        

  0الالزمة
   الصيدلية

يظهر بها أسماء األدوية الموجودة واألدويـة لمرضـى العيـادة     
  0الخارجية أو القسم الداخلى

  

 eg.edu. zu.mis، وجامعـةالزقازيق eun.mans.wwwخالل موقع جامعتى المنصورةإعداد الباحثة من : المصدر 
  0وتقارير مركز تقنية المعلومات واالتصاالت بالجامعتين

  
تطبيق مفهوم الحكومة االلكترونية علـى الخـدمات        ) 8(يتضح من الجدول رقم           

والطالب بجامعتى المنصورة والزقـازيق ،كـذلك الخـدمات         الخاصة بشئون التعليم    
  ا،ـأما الخدمات االلكترونية الخاصة بنظم الدراسات العلي.الخاصة بشئون العاملين 

و الحسابات الخاصة،و ادارة المدن الجامعية،و االشـراف علـى شـبكة الجامعـة،و             
زن األدويـة   الموازنة العامة ،و حفظ المستندات ،و المخـازن والعهـد،ونظام مخـا           

دارة العمـل بمركـز تقنيـة االتـصاالت     إوالصيدليات،ونظام الشئون القانونية،ونظام    
ويتوافر بجامعـة   . متوافرة بجامعة المنصورة     فهىوالمعلومات،ونظام شئون الوافدين    

قواعد للبيانـات الخاصـة بتلـك الـنظم ،تمهيـدا           )2009بريل  إ(الزقازيق حتى اآلن  
  .ت الجامعية الكترونياالستخدامها فى تقديم الخدما

  الثالثالفصل 
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عناصر النموذج المقترح لتطبيق مفهوم الحكومة 
  االلكترونيةعلى وزارة التعليم العالى

  
  
  
  

على وزارة  تم فى هذا الفصل بناء النموذج المقترح لتطبيق مفهوم الحكومة االلكترونية              
نية التى قامت بها الباحثـة مـن   الدراسة النظرية، والدراسة الميدافى ضوء  ،التعليم العالى 

الدراسات السابقة،وتجارب تطبيق الحكومة االلكترونية فى وزارة التعليم        ناحية،وفى ضوء   
توضـح خطـوات ومراحـل تطبيـق الحكومـة            دراسة النماذج العلمية التى    و،    ∗العالى

  .من ناحية أخرىااللكترونية 
  
  :ك على النحو التالى،وذلمبحثينلى    و قد قسمت الباحثة هذا الفصل إ  
  
  
مدخالت النموذج المقترح لتطبيق مفهوم الحكومـة االلكترونيـة علـى           :المبحث األول -

  .وزارة التعليم العالى
مليات التشغيلية ومخرجات النموذج المقترح لتطبيق مفهوم الحكومة        الع:المبحث الثانى -

  .االلكترونية على وزارة التعليم العالى
  
  
  
  

  المبحث األول
                                                        

 .47-37ص ول،ص األمت تناوهلا باملبحث األول من الفصل  ∗
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ت النموذج المقترح لتطبيق مفهوم الحكومة االلكترونية مدخال
  .على وزارة التعليم العالى

  
      فى ضوء عرض الدراسات السابقة وتجارب تطبيق الحكومة االلكترونية فى التعلـيم        

أنها ركزت فـى    ؛تبين للباحثة   العالى،والنماذج العلمية الخاصة بتطبيق الحكومة االلكترونية     
 االلكترونية على المتطلبات الخاصة بتطبيقها وأهم المعوقات التى تحـول           تناولها للحكومة 

ل له مدخالت وعمليات تـشغيلية  دون تطبيقها،ولم تتناول الحكومة االلكترونية كنظام متكام   
  يعتمد علـى مفهـوم الـنظم        بناء نموذج  بدراسته بهدف  الباحثة   ما قامت رجات،وهو  ومخ

  .على وزارة التعليم العالىلتطبيق مفهوم الحكومة االلكترونية 
لى بناء نموذج لتطبيـق  إ  فى ضوء الدراسة النظرية والدراسة الميدانيةتوصلت الباحثة     

هذا عدادها ل إوقد راعت الباحثة فى     .الحكومة االلكترونية على وزارة التعليم العالى       مفهوم  
المتمثلـة فـى     المكونات الثالثـة ألى نظـام ،و       النموذج أن تمثل كل مرحلة من مراحله      

حيث تمثل المرحلة األولى للنموذج مدخالت      0المدخالت والعمليات التشغيلية والمخرجات     
،فى حين تمثل المرحلة الثانية العمليـات التـشغيلية التـى           )اعداد البنية األساسية  (النموذج

فهرسة البيانـات وتحديـد اجـراءات تقـديم         (يجريها النظام لتحقيق أهدافه وتقديم خدماته     
و  ).التعامل مع الخـدمات الكترونيـا     (،أما المرحلة األخيرة فتمثل مخرجات النظام     )مةالخد

  : هذا النموذج يتكون من مراحل ثالث أساسية ، هى على الترتيبمن ثم فإن
  0)مدخالت النموذج(إعداد البنية األساسية : المرحلة األولى 
  0 )العمليات التشغيلية(الخدمة وتحديد اجراءات تقديم فهرسة البيانات: المرحلة الثانية  
  0)مخرجات النموذج (التعامل مع الخدمة اإللكترونية: المرحلة الثالثة  

  
 الحكومـة    مفهـوم   لتطبيق المقترحمراحل وتطور النموذج    ) 22(ويوضح الشكل رقم       

  0اإللكترونية
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تطبيق مفهوم الحكومـة االلكترونيـة علـى        ل  المقتـرح  نموذج ال ،أن)22(يتضح من الشكل رقم   





ى 

دار
واإل

ى 
ظيم

التن
قد 

لتع
ة ا

رج
د

جى
ولو

تكن
وال

  

  ضئيل  التكامل  مكتمل

خدمات واستمارات على    -
  0الموقع

قاع  دة بیان  ات عامل  ة ل  دعم     -
المعامالت التى تتم عل ى    

ات  0الموقع
رج

مخ
ال

  

التعامل مع الخدمة 
  اإللكترونية

  ت على الموقعالبيانا-
ــات - ــرس للبيانـ  مفهـ

واستمارات الحـصول   
على الخدمـة القابلـة     

   0للتحميل





  الفهرسة

تكنولوجيـا المعلومــات   -
  0واالتصاالت

  0 إدارية-
  0تقنية -
ــشرية- ــاملون ( بـ عـ

  0 )ومستفيدون
    تشريعية-

   







اعداد البنية 
  األساسية

  
  :إعداد الباحثة فى ضوء الدراسات السابقة ، مثل : المصدر 

Layne,karrsen&Lee,Jungwoo,op.cit.,p.124. 
  

  

  )22(شكل رقم 
 الحكومة  مفهوم لتطبيقالمقترحمراحل وتطور النموذج 

  0اإللكترونية
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   :وزارة التعليم العالى، يمر بالمراحل التالية
  

 
    الزمة لتحقيـق التطبيـق الفعلـى        )1( دعامات أساسية  تقوم البنية األساسية على خمس 

 تتمثل  و الحكومة اإللكترونية؛  مدخالت، وتمثل هذه الدعامات الخمس      للحكومة اإللكترونية   
، ة اإلدارية،والبــشرية ،والتقنيــالمدخالتوتكنولوجيــا المعلومــات واالتــصاالت،فــى 

 تستغرق فترة زمنية أطول لتنفيذها مقارنة بالمرحلتين الثانية والثالثـة ،            وهى0التشريعيةو
متمثلـة فـى    ( ضخمة لتمويل االحتياجات المادية     وذلك الرتباطها بتوافر إمكانيات مالية      

توفير أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،مثل أجهزة الكمبيوتر وغيرها من األدوات          
حـداث التغييـرات    إو،  ) التى تمثل العتاد المادى ، باإلضافة إلى البرامج الجاهزة المختلفة           

تعليمية والتدريبية لتوفير موارد بشرية قادرة علـى تقـديم        التنظيمية واإلدارية الالزمة ، وتوفير البرامج ال      
يستجد  معها ، باإلضافة إلى الوقت الالزم إلصدار قوانين جديدة تتناسب وما             التعاملالخدمة اإللكترونية و  

التوقيع اإللكترونى والدفع اإللكترونى وتـوفير   من مشكالت تظهر نتيجة تطبيق الحكومة االلكترونية مثل         
  0األمن والخصوصية للمواقع والسجالت اإللكترونيةالحماية و

  
 

   :)2(    فى هذه المرحلة تتبع وزارة التعليم العالى الخطوات التالية
  0الكلية مقدمة الخدمة / للجامعة / إنشاء موقع للوزارة  -
  0رى قادر على التعامل مع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت توفير عنصر بش -
  0تهيئة العميل المستهدف حتى تكون لديه الرغبة فى الحصول على الخدمة إلكترونياً  -

                                                        
  :ميكن الرجوع ىف ذلك إىل اآلتى ) 1(

- U.S. Department of Energy, Op. Cit. 
- Wim van Gremberg, Op. Cit. 

  350، ص مرجع سابق فريد زين الدين ، 0د -
   318، ص مرجع سابقر التنظيمى ،  على السلمى ، تطور الفك0د -

-  National Archieves and Records Administration, OpCit. P.3. 
  0 526 ، صمرجع سابق طارق عبد العال محاد ، 0د -

- S.Kenyon, Henry, Op. Cit. 
  0 205 ، صمرج سابق عبد الفتاح مراد ، 0د -
  :ميكن الرجوع ىف ذلك إىل اآلتى ) 2(

- Reddick, Christopher G., Op.Cit., PP.51-54. 
- Layne, Karen and Lee, Jung woo, Op.Cit., PP.122-136. 
- Sharifi, Hossein and Zare, Behrouz, Op. Cit., PP. 600-619. 
- Glassey, Olivier, Op.Cit., PP.156-169. 
- IDPM, University of Manchester, Op. Cit. 
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 0الكلية إلكترونياً/ الجامعة / توفير بيانات مفهرسة عن الخدمات التى تقدمها الوزارة  - 

  . خدمات بشكل الكترونىتحديداالجراءات والخطوات المتبعة لتقديم ال -
  :وذلك بهدف 

 الكلية المستنفذ معظمه فى أعمال ورقيـة        أو الجامعة   أوتوفير وقت موظفى الوزارة      -
 أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم عـن       أو الموظفين   أوأو رد على استفسارات الطلبة    
    0الخدمات الجامعية وإجراءاتها

ا وفى خطوة واحدة ، وعلـى مـدار   توفير الخدمة للعميل المستهدف وقت حاجته إليه    -
  0األربع والعشرين ساعة

الكلية مـن التعـرف     أو الجامعة   أوتمكين العميل المستهدف من خالل موقع الوزارة         -
   0على سياسات وإجراءات ومكان الحصول على الخدمة

 

 
  :كون وزارة التعليم العالى قد نفذت اآلتى    فى هذه المرحلة ت

  0الكلية أو الجامعة أوموقع الوزارة  -
  0موظف وجمهور قادر على التعامل مع الخدمة اإللكترونية -
  0لدى الجمهور الرغبة فى الحصول على الخدمة إلكترونياً -
ن مالجمهـور من جهة،وبين    الكلية أو الجامعة   أواالتصال الثنائى المباشر بين الوزارة       -

  .جهة أخرى
  0برمجة قواعد البيانات اإللكترونية -
  . للمتعاملين مع الخدمات االلكترونية0األمن والخصوصيةتوفير  -

  مفهوم الحكومة اإللكترونية على وزارة التعليم العالى يسمح بتعـدد            نموذج تطبيق     إن  
أنـواع  ) 9(أنواع العالقات التى يمكن أن تعتمد على هذا النموذج ، ويوضح الجدول رقم              
  0العالقات الحكومية المرتبطة بمرحلتى الفهرسة والتعامل فى وزارة التعليم العالى
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  )9(الجدول رقم
  أنواع العالقات الحكومية المرتبطة بمرحلتى الفهرسة والتعامل

  فى وزارة التعليم العالى    
    مراحل نمو الحكومة اإللكترونية

أنواع العالقات 
  الفهرسة: ة المرحلة الثاني  الحكومية

  )العمليات التشغيلية(
  التعامل مع الخدمة اإللكترونية: المرحلة الثالثة 
  )مخرجات النموذج(

G2C       عرض معلومات عن الخدمات الجامعية
/ أعضاء هيئة تدريس/طلبة ( للجمهور 

  :مثل ) جهات أخرى
عقد اجتماع لدقائق على الشبكة       -

للرد على استفـسارات الطلبـة      
 بالكليات، وكيفية   لكيفية االلتحاق 

   0أداء امتحانات القدرات
سرد إجراءات الحـصول علـى       -

  الخدمة على الموقع 

وجود قاعدة بيانـات للخدمـة الجامعيـة        
ووضع استمارة الحصول على الخدمة مع      

  :إمكانية الحصول عليها من الموقع مثل 
  0الحصول على استمارة بيان النجاح -
الحـصول علـى اسـتمارة شـهادة      -

  0التخرج
  0ع المصروفات الدراسيةدف -
ــصل   - ــار الف ــة اختب ــة نتيج معرف

   0الدراسى
G2G      عرض معلومات للمستويات الحكومية

  0األخرى وموظفيها 
  :مثالً 

 الربط الداخلى بين موظفى الكليـات       -
المتناظرة للحصول على المعلومـات     

  00الالزمة التخاذ القرارات

وجود قاعدة بيانات ، واستمارة الحـصول       
 ، وإمكانية إنجاز الخدمة على      على الخدمة 

الموقع لدعم المعامالت بـين المـوظفين       
بالمستويات اإلدارية المختلفة داخل الكليات     

  0وبين الكليات المتناظرة 
  :مثل 

تقديم تدريب إلكترونى على إحـدى        -
  0المهارات الوظيفية

G2B     عرض معلومات عن األعمال المتعلقـة
  0الكلية / بالجامعة 

  :مثل 
الحتياجات المطلوبة مـن    تحديد ا  -

عطـاءات ،   : أحد الموردين من    
  0مناقصات خاصة بالجامعةو

  

وجود قاعدة بيانات واسـتمارة الحـصول       
على الخدمة وإمكانية إنجاز الخدمة علـى       
الموقع لدعم المعـامالت بـين الجامعـة        

  0وجهات األعمال المختلفة 
  :مثل 

 شراء االحتياجات المختلفـة للجامعـة       -
  0إلكترونياً

  :إعداد الباحثة ، باالعتماد على  : المصدر
Reddick, Christopher G., Op. Cit.  P. 54. 
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،أن انواع العالقات الحكومية الموجودة بمرحلتى الفهرسـة        )9(يتضح من الجدول رقم        
  : بتبادل الخدمة اإللكترونية بين األطراف التالية تسمح والتعامل مع الخدمة االلكترونية

 Government to citizen G2C الجامعة الحكومية مع الجمهور       تعامل -

  تعامل الجامعة الحكومية مع جهات حكومية أخرى -
 Government to Government G2G   

   أخرى عملتعامل الجامعة الحكومية مع جهات -
 Government to Business G2B  

ة والثالثة بعد االنتهاء مـن البنيـة       إن هذه األنواع من المعامالت تتم فى المرحلتين الثاني        
لحكومـة  مفهـوم ا  لالمقتـرح  تطبيق النمـوذج  نإو من ثم ف . )مدخالت النموذج (األساسية

توفير متطلبات المرحلتين األولى والثانية،أما المرحلة الثالثة فهى نتيجة         يستلزم  اإللكترونية  
  .عملية لما تم فى  المرحلتين السابقتين عليها

 للحكومة اإللكترونية فى    المقترح تطبيق النموذج    مدخالتقياس  ت الباحثة ب  هذا وقد قام     
  -: على األساليب التالية باالعتمادوزارة التعليم العالى 

  : قائمة االستقصاء -1
عن تقنيات تكنولوجيـا         لقياس اتجاهات وآراء العنصر البشرى من القيادات المسئولة         

 مـدخالت ليم العالى نحو مدى توافر ومـدى أهميـة           واالتصاالت بوزارة التع   المعلومات
ـ          ت اإلداريـة ،    دخالالحكومة اإللكترونية من تكنولوجيا المعلومات واالتـصاالت ، والم

 باإلضافة إلـى قائمـة االستقـصاء        ، البحث جهةوالبشرية المرتبطة بالعاملين بالمنظمات     
 علـى مـدى     الموجهة إلى المستفيدين مـن خـدمات الحكومـة اإللكترونيـة للوقـوف            

  0 المرتبطة بهمالمدخالتتوافر
  :المقابالت الشخصية -2

 التقنيـة للحكومـة اإللكترونيـة ، والمتـوافرة          لمـدخالت     لمعرفة الحقائق المتعلقة با   
  0 البحثجهةبالمنظمات 

 الحكومـة اإللكترونيـة     مـدخالت مراجعة السجالت الورقية واإللكترونية المرتبطة ب     -3
  0 بوزارة التعليم العالىالمدخالتذه للوقوف على مدى توافر ه

النمـوذج المقتـرح لتطبيـق     تطبيق   مدخالت هذه األساليب فى تحديد مدى توافر        ساعدت
 فى التوصل إلى المعوقات التى قد تعوق أو تبطـئ مـن             ساهممام اإللكترونية ،    الحكومة
  0التعليم العالى الحكومة اإللكترونيـة بـوزارة       مفهوم تطبيق
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  المبحث الثانى 
العمليات التشغيلية ومخرجات النموذج المقترح لتطبيق مفهوم 

  .الحكومة االلكترونية على وزارة التعليم العالى
  

الباحثة فى هذا الجزء المرحلتين الثانية والثالثة من مراحل النمـوذج المقتـرح             تناول     ت
 لتطبيق مفهوم الحكومة االلكترونيـة علـى وزارة التعلـيم العـالى بجمهوريـة مـصر               

حيث تتعلق المرحلة الثانية بالعمليات التشغيلية الالزم اجرائهـا علـى مـدخالت             0العربية
النموذج المقترح للحصول على المخرجـات المطلوبـة فـى شـكل خـدمات جامعيـة                

التـى  ) مخرجات النمـوذج  (أما المرحلة الثالثة فتوضح أنواع الخدمات الجامعية      0الكترونية
   .يمكن الحصول عليهابشكل الكترونى

  
1 

 
  0إنشاء قاعدة بيانات  -
 متصل مع مواقع لجامعـات   Index Siteإنشاء موقع تجميعى لوزارة التعليم العالى  -

  0وهيئات تعليمية مختلفة
  0تنظيم المعلومات المرتبطة بالخدمات الجامعية -
  0ية ، وكل هيئة تعليمية تابعة لوزارة التعليم العالىإنشاء موقع لكل جامعة ، وكل كل -
عرض البيانات الالزمة التمام الخدمات المرتبطة بـالتعليم العـالى علـى الموقـع               -

 0المختص  ليتعرف العميل على إجراءات الحصول على الخدمة

                                                        
  :اآلتى  ميكن الرجوع ىف ذلك إىل )1(

- Karacapilidis Nikos et al., Op.Cit. PP. 602-624. 
- FEA Working Group, Op. Cit.. 
- Reddick, Christopher G., Op.Cit, PP. 51-64. 
- Layne, Karen and Lee, Jung woo,“ Developing Fully Functional E-

government, A Four stage Model. “ Government Information Quarterly ” . 
Vol. 18, 2001., PP.122-136. 

          -        Glassey Olivier, PP. 156-169.   
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  ):مخرجات النموذج(الحصول على الخدمات االلكترونية:المرحلة الثالثة
   خدمات متعددة ومتنوعة حيث تتعامل مع (*)امعات الحكومية المصرية      تقدم الج

وقد اتضح للباحثة من خالل دراسة استطالعية قامت بهـا          .العديد من األطراف والجهات     
على الجامعات الحكومية المصرية أن جامعة المنصورة أصبحت رائدة فى مجـال تقـديم              

الخـدمات  بعض  ا جامعة الزقازيق فهى تقدم       أم 0 )1(الخدمات الجامعية المختلفة إلكترونيا   
و تقدم الخدمات الجامعيـة  0*)*(الجامعية اإللكترونية وإن كانت لم تأخذ النظام المتكامل بعد   

  -:االلكترونية فى المجاالت التالية
  

  :)2(خدمات شئون التعليم والطالب:أوال
  :     تقدم الخدمات التالية 

 .التنسيق االلكترونىقبول الطالب بالكلية من خالل مكتب  •

كود يـستمر معـه طـوال      (ادراج اسم الطالب بكشوف الكلية،ومنحه رقم جلوس         •
 .بعد دفع المصروفات الدراسية)السنوات الدراسية

 ).الكارنيه(استخراج البطاقة الشخصية •

 .الحصول على النتيجة من موقع الكلية •

                                                        
  تضم اجلامعات احلكومية املصرية سبع عشر جامعة وهى جامعات القاهرة ، واإلسكندرية ، وعني مشـس ، وأسـيوط ،                      *)

يـوم ،   فوبنـها ، وال   ،ة السويس ، وجنوب الوادى       وحلوان ، واملنيا ، واملنوفية ، وقنا       ،وطنطا ، واملنصورة ، والزقازيق    
  0وبىن سويف ، وكفر الشيخ ، وسوهاج

 .2007موقع الس األعلى للجامعات،مايو )1
مت  ،و107-74ص من البحث،ص    الثاىن بالفصل    باملبحث األول  املنصورة تقدمي اخلدمات اجلامعية جبامعتة      مت توصيف نظام    )**

   .140-108 من البحث ص صالثاىن بالفصل باملبحث الثاىن امعية جبامعةالزقازيق تقدمي اخلدمات اجلتوصيف نظام
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لة،نجاح،شـهادة  بيـان حا  (تقديم جميع الشهادات التى يطلبها الطالب مـن الكليـة          •
تخرج،اشتراك سكك حديد مصر،وغيرها مـن الـشهادات الالزمـة للطالـب أو             

 ).الخريج

  
  

  :)1(شئون العاملين:ثانيا
كـانوا بالكـادر العـام أو    أسـواء  ة بالعاملين بالجامعة أو الكلية      تقدم الخدمات المرتبط  

  :الخاص،وذلك على النحو التالى
 ).مالية-تعليمية-اجتماعية-وظيفية(تسجيل بيانات العاملين بكل أنواعها •

 .تحديث بيانات العاملين بشكل دورى •

 ).الكارنيه(اصدار البطاقات الشخصية للعاملين •

أجازات،وغيرها من الشهادات   -خبرة(تقديم جميع الشهادات التى يطلبها العاملون        •
 ).الالزمة للعاملين

  :)2(نظام جودة التعليم واالعتماد:ثالثا
ام بالجامعات المصرية لضمان تقديم خدمة تعليمية تتصف بمستوى            أنشىء هذا النظ  

  :الجودة المطلوب عالميا،ويقدم هذا النظام الخدمات التالية
 .التخزين االلكترونى للبيانات  •

التعامل مع البيانات المختلفة من خالل تطبيقات قواعد بيانات لتسهيل وسرعة            •
 .الوصول للبيانات

 .ناتالتبادل االلكترونى للبيا •

التعامل االلكترونى مع النظام من خالل موقع الكلية أو الجامعة علـى مـدار               •
 .األربع والعشرين ساعة

التعامل مع  -نسب النجاح -نوع الدراسة (تسجيل وتعديل بيانات اللوائح الدراسية     •
 )مقررات التخلف

درجـات  -سـاعات دراسـية   (تسجيل بيانات المقررات الدراسية داخل الئحة      •
  ).تفصيلية
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  :**)3(المكتبات:عاراب
  :التالية    تقدم الخدمات

 .توفير محتويات المكتبة على الوسائط المادية •

امكانية التعامل مع محتويات المكتبة من أى مكان وفـى أى زمـان مـن خـالل       •
الدخول على موقع المكتبة باسم المستخدم وكلمة السر التى تمنحها مكتبة الكلية أو             

  .المكتبة المركزية للجامعة
  :*المستشفيات الجامعية:امساخ

  :  تقدم الخدمات التالية
 .تسجيل بيانات المريض الشخصية والطبية لتسهيل متابعة حالته •

-أشـعة (تحديد مواعيد الفحوصات الالزم اجرائها للمريض على موقع المستشفى         •
 ).تحاليل-مناظير

  .لية،لتحديد المتوافر من األدويةتسجيل محتويات الصيد •
لنموذج المقترح لتطبيق عناصر بناء ا، تناولت الباحثة فى هذا الفصل ة       والخالص

مدخالت  وتتمثل هذه العناصر فى 0مفهوم الحكومة االلكترونية على وزارة التعليم العالى
 الحكومة االلكترونية والمتمثلة فى  مفهوم  والتى تتكون من مدخالت تطبيقالنموذج

أما 0مدخالت االدارية،و التقنية،و البشرية والتشريعيةتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،وال
 فتتمثل فى انشاء قاعدة بيانات ،وموقع تجميعى لوزارة التعليم العمليات التشغيلية للنموذج

العالى،مع تنظيم المعلومات المرتبطة بالخدمات الجامعية،ثم انشاء موقع لكل جامعة 
العالى،ثم عرض بيانات اتمام الخدمات على وكليةوكل هيئة تعليمية تابعة لوزارة التعليم 

مخرجات أما 0الموقع المختص ليتعرف المستفيد من الخدمة على اجراءات الحصول عليها
 فتتمثل فى الخدمات الجامعية المقدمة والتى تشتمل على خدمات فى مجاالت النموذج

  والمكتبات،شئون التعليم والطالب،وشئون العاملين،وضمان جودة التعليم واالعتماد، 
                                                        

  .موقع جامعة املنصورة،سبق ذكره)1(
  .املرجع السابق)2(
  .املرجع السابق)3(

  
  
 .موقع جامعة املنصورة،سبق ذكره *
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  .والمستشفيات الجامعية

وللتحقق من مدى مالءمة هذا النموذج لتطبيق مفهوم الحكومة االلكترونية على وزارة    
التعليم العالى،قامت الباحثة بإجراء دراسة ميدانية للوقوف على مدى توافر مدخالت 

عتماد على هذا النموذج بجامعتى الزقازيق والمنصورة؛بهدف التوصل إلى مدى امكانية اال
  .النموذج فى تطبيق مفهوم الحكومة االلكترونية

  
  

  رابعالالفصل 
  

مدخالت النموذج المقترح لتطبیق مفھوم  توصیف وتقویم
  الحكومة االلكترونیة

  
  
  
  
  
  
ذج المقترح لتحبیق مفھوم الحكومة مدخالت النمو  وتقویم ھذا الفصل توصیفیتناول    

  : على النحو التالى ،ثةمباحث ثالذلك فى و،االلكترونیة
  

  
 بجامعتى االلكترونیةذج المقترح لتطبیق مفھوم الحكومة  مدخالت النمو:المبحث األول 

  .المنصورة والزقازيق
 االلكترونیةذج المقترح لتطبیق مفھوم الحكومة  مدخالت النموتوصيف: المبحث الثانى

 .المنصورة والزقازيقبجامعتى 

 االلكترونیةذج المقترح لتطبیق مفھوم الحكومة ت النمومدخال تقويم: لثالمبحث الثا
 .بجامعتى المنصورة والزقازيق
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  المبحث األول
  مدخالت النموذج المقترح لتطبيق مفهوم الحكومة االلكترونية

  بجامعتى المنصورة والزقازيق
  

وتجارب تطبيق مفهوم الحكومـة االلكترونيـة فـى         ،  فى ضوء الدراسات السابقة   
والدراسة الوصـفية   واألدبيات المختلفة المتعلقة بمفهوم الحكومة االلكترونية،  ليم العالى، التع

للخدمات الجامعية المقدمة بجامعتى الزقازيق والمنصورة،وفى ضوء النمـوذج المقتـرح           
ـ  ال  أن ىإلتوصلت الباحثة   لتطبيق مفهوم الحكومة االلكترونية؛      دخالت المتعلقـة بتقـديم   م

ت لى خمس مجموعا  يمكن تقسيمها إ   فى ظل مفهوم الحكومة االلكترونية       الخدمات الجامعية 
  لضمان التطبيق المتكامل لمفهوم الحكومة االلكترونية على وزارة التعليم العـالى،           رئيسية

  1وذلك على النحو التالى
  0 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مدخالت -
  0 اإلداريةالمدخالت -
  0 التقنية المدخالت -

                                                        
  :يرجى الرجوع ىف ذلك إىل )1

 
- Tyksinski, Deborah J." Conditions that support the implementation of e-goverment through the 
Digital Towpath Project: An exploratory study"., Ph.D., Syracuse University, 2009, pp.15-30. 

- Karacapilidis Nikos et al., Op.Cit. PP. 602-624. 
- FEA Working Group, Op. Cit.. 
- Reddick, Christopher G., Op.Cit, PP. 51-64. 
- Layne, Karen and Lee, Jung woo, Op.Cit, PP.122-136. 
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  0 )الخاصة بكل من العاملين والمستفيدين من الخدمات االلكترونية( البشريةخالتالمد -
  0 التشريعيةالمدخالت -

  :وفيما يلى عرض تفصيلى لتلك المدخالت
  :تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت •

    تمثل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الركيزة األساسـية وجـوهر بنـاء برنـامج             
 ، لما تشتمل عليه من مقومات تقنية أساسية لبناء البرنامج ومقومـات             الحكومة اإللكترونية 

إدارية وتنظيمية يحقق توافرها نجاح تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من ناحية ونجـاح            
 وتتمثل هذه المقومات اإلدارية والتنظيميـة       0برنامج الحكومة اإللكترونية من ناحية أخرى     

 وإعادة الهندسة اإلدارية ، وإدارة الجودة الشاملة ، أمـا           فى الدعم اإلدارى ، والمشاركة ،     
  ،المقومات التنظيمية فمنها انخفاض عدد المستويات اإلدارية ، وتغير دور اإلدارة الوسطى           

  0والجمع بين المركزية والالمركزية ، والتنظيم الشبكى
  
  : اإلدارية والتنظيمية المدخالت •

تنظيمية التى تتناسب مع االعتمـاد علـى تكنولوجيـا              تتمثل فى المقومات اإلدارية وال    
المعلومات واالتصاالت ، والالزمة لنجاح الحكومة اإللكترونية، ويتم تناولها مـن خـالل             
تحديد خصائص كل من األنشطة اإلدارية والتنظيمية والهيكل التنظيمى فى ظل تكنولوجيا            

   0المعلومات واالتصاالت
  
  : التقنية لمدخالتا •
  0ارة للسجالت اإللكترونية لتحل محل السجالت الورقيةإنشاء إد -1
 إلضافة الموثوقية واالعتمادية للـسجالت    E- Signatureاعتماد التوقيع اإللكترونى -2

  0اإللكترونية
اعتماد وسائل الدفع اإللكترونى التى سيتم التعامل بها عبر الشبكة لـسداد التزامـات               -3

 0 أو خاصةجمهور العمالء من مواطنين وهيئات حكومية

  
  

  : خاصة بالعنصر البشرى مدخالت •
توفير برامج التعليم وبرامج التدريب المناسبة والتى من شأنها توفير موظـف لديـه               -1
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  0خبرة معلوماتية قادر على التعامل مع مفردات الحكومة اإللكترونية
 القـدرة علـى     يـه  ولد ٍعدى المواطنين ، لتكوين جمهور وا     نشر الوعى المعلوماتى ل    -2

مل مع التقنيات الحديثة من اإلنترنت وغيره من وسـائل االتـصال التـى تقـدم                التعا
 0الخدمات الحكومية للجمهور

  
  : تشريعية دخالتم •

    وضع وسن القوانين التى من شأنها حماية المواقع والسجالت اإللكترونية وتلك التـى             
  وفر عنصر الثقة تؤكد وتحمى صحة التوقيع اإللكترونى ، وكذلك الدفع اإللكترونى بما ي

  
ـ ) 23( ويوضح الـشكل رقـم   0لدى جمهور المتعاملين فى الحكومة اإللكترونية     ت دخالم

  .الحكومة اإللكترونية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــات   ــا المعلومـ تكنولوجيـ
  .واالتصاالت

  مدخالت
  0إللكترونيةالسجالت ا-  . وتنظيميةإدارية

  .التوقيع اإللكترونى-
  .الدفع اإللكترونى-

  . تقنيةمدخالت

 الحكومة اإللكترونية مدخالت
E.G  

  0العاملون -
  .المستفيدون-

  بالعنصر البشرى  خاصةمدخالت

قوانين حماية المواقـع والـسجالت      -
ــى  ــع اإللكترون ــة والتوقي اإللكتروني

  0ووسائل الدفع اإللكترونى

   تشريعية مدخالت

  )23(رقم شكل 
   الحكومة اإللكترونيةمدخالت
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 لتقديم الخدمات الجامعية فى ظـل مفهـوم الحكومـة            الالزمة وفيما يلى تناول للمدخالت   
  .االلكترونية

  

  واالتصاالت تكنولوجيا المعلومات  :أوال  
 ولقـد   0     تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت هى أحدث ما أنتجه التطور التكنولـوجى           

تنامى االعتماد عليها ، حتى أدت إلى تطور تكنولوجيا النقل واالتصال وظهـور مفـاهيم               
 اإللكترونية ، والتجـارة     االدارة اإللكترونية ، ومن ثم      الحكومةجديدة لم تكن متداولة مثل      

  0)1(لكترونية ، والتعليم اإللكترونى ، والصحة اإللكترونيةاإل
 لبنـاء برنـامج     أحد المـدخالت األساسـية         وتعد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت     

:  المرتبطة بالحكومة اإللكترونية سواء كانـت     المدخالتالحكومة اإللكترونية ، لتوفير بقية    
فع إلكترونى ، أو موظف وجمهـور قـادرين       سجالت إلكترونية،أو توقيع إلكترونى ، أو د      

على التعامل مع التقنيات الحديثة، وما يترتب عليها من استحداث تشريعات توفر الحمايـة              
  0واألمن والثقة فى الحكومة اإللكترونية

 علم تجميع وتصنيف وتحريـر ومعالجـة            يقصد بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   
ة المتكاملة لكل من الحاسبات والمعلومـات واالتـصاالت   ونقل البيانات من خالل األنشط    

  0)2(فيما يخدم غايات المنظمة وأغراضها) نظم الخبرة ( والمعرفة 
     تجدر اإلشارة هنا إلى أن تكنولوجيا االتـصاالت هـى أحـد المكونـات الرئيـسية         

بـرامج  تكنولوجيا اتصاالت ، تكنولوجيا تخـزين ، تكنولوجيـا          ( لتكنولوجيا المعلومات   
وهى تتألف من تلك الوسائل المادية      ) جاهزة ، تكنولوجيا مدخالت ، تكنولوجيا مخرجات        

                                                        
  0 23 ، صمرجع سابقطفى ،  أحمد سيد مص0 د)1(
   0 8 ، صمرجع سابقمحمد بهاء الدين بديع القاضى،.د) 2(
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والبرامج الجاهزة التى تتولى عملية الربط بين األجزاء المختلفة للحاسب اآللـى وكـذلك             
تحويل البيانات من موقع مادى إلى آخر ، باإلضافة إلى توصيل أجهزة الحاسب معا فـى        

 لتحقيق المشاركة فى البيانات ، واالتـصال عبـر المواقـع    Net worksصورة شبكات 
الجغرافية المختلفة للمستفيدين من نظم المعلومات من خالل وسائل االتـصال المختلفـة             

اإلنترنت ، البريد اإللكترونى ، والمؤتمرات المسموعة والمرئية ،والهـاتف المرئـى ،             (
  )3(0)والهاتف المحمول واألرضى

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يـضمن     المدخالت الخاصة ب  ، فإن توافر       ومن ثم   
 ويوضـح الـشكل رقـم      ،برنامج الحكومة اإللكترونية    مدخالت  وجود نظام فعال يوفر     

 . تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مدخالت) 24(

  
أن مدخالت تكنولوجيا المعلومات واالتـصاالت تتكـون مـن         ) 24(يتضح من الشكل رقم   

  -:)1( إجماال هىو سة عناصر رئيسية،خم
  0دعم اإلدارة العليا للنظام -1
  0مشاركة المستخدمين-2
  0منظمة متعلمة -3
  . Re – Engineeringإعادة هندسة العمليات اإلدارية -4
  .TQMإدارة الجودة الشاملة  -5

  
  .وفيما يلى تناول تفصيلى لهذه العناصر الخمسة

  

                                                        
) 2003دار النهضة العربية ،     : القاهرة  (  ،   نظم املعلومات اإلدارية ىف املنظمات املعاصرة      ثابت عبد الرمحن إدريس ،       0 د )3(

  0 163-157، ص ص 
(1) IDPM , University of Manchester “ e- Government for Development Causes of e- 

Govement Succes and Failure : Factor Model”  . U.K University of Manchester, 2003), 
From www. e- deve change. org.(May 2004) 
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توفير  
البرامج 

التدريبية  
توفير 

البرامج 
التعليمية  

توفير 
الموارد المالية 

والمادية  
 

المساندة  

 
التنفيذ  

تحليل  
نظام 

ص  0م0ت
تصميم  
نظام  

ص  0م0ت

االستفادة  
من  

المعارف  
  

توثيق  
المعارف  

اكتساب 
معارف 

جديدة   
رصد مصادر المعرفة الداخلية 

 
رصد مصادر المعرفة الخارجية   

تقديم  
خدمة  
أفضل  

  

مشاركة 
العاملين  

التركيز 
على 

العمليات  
  

التغيير 
الجذرى  

تقديم 
خدمة 
أفضل 

  

العمل 
الجماعى  

التركيز 
على  

العمليات  
الوقاية  
من  

األخطاء   

 
 

متطلبات 

تكنولوجیا 

المعلومات 

و 

االتصاالت 

ص 0م0ت

 

) 24شكل رقم (
  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتمدخالت

املصدر:اعداد الباحثة،باالعتماد على 
Karacapilidis Nikos et al., Op.Cit. PP. 602-624.                                          .

 FEA Working Group, Op. Cit.. 
 Reddick, Christopher G., Op.Cit, PP. 51-64. 
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  :دعم اإلدارة العليا للنظام -1
 وينبـع  ، الحكومة اإللكترونيةالالزمة لتطبيق من العوامل الهامة    يعد دعم االدارة العليا         

بضرورة التطوير والتحسين المستمر ،     اقتناع االدارة العلياوايمانها    من  هذا الدعم االدارى    
لداخلى األساسى ، إذ باستطاعتهم تشكيل قيم       حيث أن أفراد اإلدارة العليا هم عامل التغيير ا        

     0)1(البنية التحتية اإلدارية إلحداث التغيير المطلوب" المنظمة وإنشاء ما يطلق عليه 
     ينعكس تدعيم اإلدارة العليا للنظام على كل من المصممين والمستخدمين حيث يـدرك         

 0مام والرعاية مـن اإلدارة    الطرفان أن مشاركتهما فى تطوير النظام ستكون موضع االهت        
كما أن مساندة اإلدارة العليا تضمن توفير الموارد الكافية لضمان استمرار ونجاح النظـام،    

 كما تـؤدى    0وتوفير البرامج التعليمية والتدريبية الالزمة لتوفير المهارات المالئمة للنظام        
  0لدى المرءوسينمساندة اإلدارة العليا إلى انتشار استخدام النظام وزيادة قبوله 

     كذلك تنبع أهمية مساندة اإلدارة العليا من ضرورة وضع أهداف لنظـام تكنولوجيـا              
المعلومات ، وتحديد االحتياجات الضرورية من المعلومات ، وتـوفير المـوارد الالزمـة       

 0رسال رسالة واضحة للعاملين بأهمية االلتزام باستخدام النظـام  التحقيق أهداف النظام ، و    
ضافة إلى ذلك فإن مساندة اإلدارة العليا للنظام تضمن المتابعة والمراجعـة المـستمرة              باإل

  0)2(ألداء النظام لضمان تطابق أهداف النظام مع استراتيجيات المنظمة
  :مشاركة المستخدمين ) 2 (

     يشير مفهوم المشاركة إلى مجموعة األنشطة التى يتم القيام بها بواسطة المـستخدمين          
 وتعتبر المشاركة حقيقية عنـدما      0ن يمثلونهم فى عملية تحليل وتصميم وتنفيذ النظام       أو م 

ينتج عنها تأثيرا فى القرارات التى يتم اتخاذها خالل مراحل إنشاء النظام وتظهر أهميـة               
  :)3(المشاركة فى اآلتى

الحصول على نظم معلومات مرتفعة الجودة تأخذ فى االعتبار متطلبات المـستخدمين             -
  0قلل من احتماالت تصوير مالمح غير ضرورية فى النظاموت

                                                        
الطبعة األولى  ( تطبيق إدارة الجودة الشاملة بين فرص النجاح ومخاطر الفشل فريد زين الدين ، 0 د)1(

   0 35، ص) 2002 ، بدون ناشر: لقاهرة ؛ ا
 –النظريـة   :  مقدمة فى نظم المعلومات اإلداريـة        0 جالل ابراهيم العبد   0منال محمد الكردى ود   0 د )2(

  0 378– 377، ص ص) 1999الدار الجامعية ، : اإلسكندرية ( التطبيقات –األدوات 
   0 337 ، صالمرجع السابق )3(
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زيادة فرصة قبول المستخدمين للتعلم ورضاهم عن مخرجاته نظير مـشاركتهم فـى              -
  0بنائه 

 المشاركة شعور المستخدمين بأهمية النظام وقيمته بالنسبة لعملهم مما يزيد مـن             تعزز -
  0فرصة استخدامهم له

ت فرصة عالية للفشل عندما توجد فجوة اتـصاالت              وتواجه مشروعات نظم المعلوما   
 إلى وجـود إختالفـات      فجوة االتصاالت واسعة بين مصممى النظام ومستخدميه ، وتشير        

جوهرية بين مصممى النظام ومستخدميه فى تصورهم ألهداف النظام والمـدخل المالئـم             
الـنظم  لحل المشكالت ، وترجع هذه الفجوة إلى االختالفـات الكبيـرة بـين مـصممى                

والمستخدمين من حيث الخلفية التعليمية والمصطلحات والمفردات اللغويـة وكـذلك فـى             
األولويات وعادة يؤدى وجود مثل هذا االختالف إلى إبتعاد المستخدمين عـن المـشاركة              

  0وإسهامهم فى نظام المعلومات
  

   )1(منظمة متعلمة ) 3(
 رأس المال الفكـرى ،باإلضـافة إلـى    تبنى       المنظمة المتعلمة هى تلك التى تنجح فى      

 من داخل المنظمـة مثـل خبـرات المـديرين          استهداف مصادر المعرفة الداخلية   رصد و 
هـذا مـن ناحية،ومـصادر المعرفـة        وحصيلة برامج التدريب والتطوير وبرامج التغيير     

الخارجية أى من بيئتها الخارجية مثل تجاربها مع العمالء والموردين والمنافسين ووسائل            
كمـا تعتبـر المنظمـة      . من ناحية أخرى   اإلعالم والمنظمات الحكومية والمنظمات المالية    

ـ        هى التى تنجح فى       المتعلمة فيد مـن   ستاكتساب وتطبيق معارف وخبرات جديدة بحيث ت
هذه المعرفة  فى التكيف الرشيق مع المتغيرات فى بيئتها مـع تـسجيل أو توثيـق هـذه                   

إلـى   – ذاتيا وبدعم اإلدارة     –ن فيها   وويسعى العامل .ا  المعارف والخبرات للمحافظة عليه   
 تجديد وتنسيق معارفهم ومهاراتهم اإلدارية والفنية واسـتخدامها فـى التخطـيط             وتطوير

                                                        
  :يرجى الرجوع فى ذلك إلى)1(

  0 594 – 589 ، ص صسبق ذكره أحمد سيد مصطفى ، مرجع 0 د-
- Singh , Meenu , "Toward a Knowledge Management View of Electronic business : Introduction 

and Investigation of the Knowledge chain model for competitive advantage". PHD. Japan : 

university of Quench , 2000. 
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للتغيير وتنفيذه ، ليس ذلك فحسب بل يسعون أيضاً لتطـوير األهـداف واالسـتراتيجيات               
  0 القرار ومشاركة العامليناتخاذوالسياسات وأساليب 

   وفى المنظمة المتعلمة يتطلب األمر ليس مجرد جمع وتنـسيق وتحـديث البيانـات                 
بل نشر المعلومات والتجارب التى حصل عليهـا أحـد          0والمعلومات المستجدة والمتجددة  

المديرين أو العاملين على باقى العاملين وتوظيفها بفاعلية فى التخطيط وصنع القـرارات             
  0لمستمر، فإن كانت المنظمة كذلك فهى المنظمة الذكية التى تدير المعرفةوالتنفيذ والتقييم والتحسين ا

     ويؤدى نجاح المنظمة فى التعلم التكنولوجى إلى تنمية القـدرات التكنولوجيـة بمـا              
يتناسب وخصائص العمالة والعمليات والمنافسة ومتطلبات السوق ، ويتضمن ذلك حزمـة            

علومات بما يسهم فى ترشيد التكاليف وتحسين الجودة        متكاملة من استخدامات تكنولوجيا الم    
والتميز فى المنافسة والوقت ، أى تقديم منتجات جديدة بأسرع ممـا يفعـل المنافـسون ،                 

  ).1(وسرعة االستجابة لتوقعات ورغبات العمالء
     يسهم توجه المنظمة نحو التعلم والتسلح بالمعرفة فى تحقيق عـدة مزايـا محوريـة               

  -:)21(أهمها
تهيئة المعرفة للعاملين ونشرها وتحديثها وتنميتها يعزز مبـدءا إداريـاً هامـاً ، هـو         -1

مشاركة العاملين فى إدارة المنظمة والتخطيط لعملياتها وتقييم هذه العمليات ووضـع            
  0القرارات الجماعية

أن زيادة نسبة العاملين العارفين وزيادة األنشطة المعرفية الممثلة فى تجميع وتحـديث    -2
وتنسيق وتداول المعلومات والمعرفة ينمى طاقة العقل اإلنسانى مما يؤدى بدوره إلـى          

  0تعزيز أنشطة البحوث والتطوير القائمة على االبتكار
يؤدى تعزيز معرفة العاملين وعائد البحوث والتطوير إلى زيـادة أو تعظـيم القيمـة                -3

  0المضافة المتولدة عن تشغيل المدخالت فى عمليات المنظمة

                                                        
  .املرجع السابق)1(
  :يرجى الرجوع ىف ذلك إىل )2 (

-U.S. Department of Energy Op. Cit. 
- Wim Van Gremberg. Information Technology Evaluation Methods and Management (USA : 

Hershey, 2001) P.5. From the Web : http. // WWW. idea- g…/ Information Technoloy 
Evaluation – Methods- and Management(4/4/2004).  
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سهم التراكم المعرفى وفاعلية توزيعه بين العاملين بالمنظمة فى نجاحها فـى التميـز     ي -4
  0وفى الجودة وخفض التكلفة كاستراتيجيات تنافسية

يسهم ذلك كله فى زيادة قدرة المنظمة على الوفاء بحاجات وتوقعات العمالء وتعزيـز         -5
  0ئتنا المعاصرةالقدرة التنافسية كغاية جوهرية فى بيئة أعمال تنافسية هى بي

  

    ولعل من المناسب فى هذا الصدد اإلشارة إلى شركة مايكروسوفت التى تقدر قيمتهـا              
 بليون دوالر فقط أمـا      3 بليون دوالر وتنحصر قيمة أصولها المادية فى         160السوقية بـ   

الباقى أو الفرق فيشتمل قيمة األصول غير الملموسة أى الثروة المعرفية لهـذه الـشركة                
ة فى معلومات ومفاهيم وخطط وسياسـات وتـصميمات وطـرق عمـل وأسـاليب               ممثل

 0)1(تطوير 
 
 
4 

إعادة النظر وإعادة التصميم الكلى للعمليـات   :      يقصد بإعادة هندسة العمليات اإلدارية      
 تشمل التكلفة والجـودة     اإلدارية لتحقيق تحسينات جذرية فى معايير األداء الرئيسية والتى        

  0)2(والخدمة والسرعة
 حيث ال   0      وفى مجال الحكومة اإللكترونية يقصد بها تحديداً إعادة هندسة دورة العمل          

جدوى حقيقية من ميكنة الوضع الحالى للعمل كما هو ، فال بد من تغييـر شـكل تقـديم                   
يدة إلى الـشكل اإللكترونـى      الخدمة من الشكل الورقى التقليدى الذى قد يستغرق أياماً عد         

 ويمكن تصور ذلك عند التوجـه إلـى مكتبـة ورقيـة     0الذى يتطلب دقائق إلنهاء الخدمة  
والوقت المستغرق فى البحث عن موضوع معين ، ومقارنته بالوقـت المـستغرق عنـد               

  0التصفح والبحث عن نفس الموضوع على صفحات اإلنترنت
   :)32(دارية تركز على مجموعة المجاالت التالية    ومن ثم فإن إعادة هندسة العمليات اإل

                                                        
فـة ،    ترمجة عبد السالم رضوان، سلسلة عامل املعر       0  طريق المستقبل  –المعلوماتية بعد االنترنت       0بيل جيتس   ) 1

  .45،ص0 1998 ، 231العدد: الكويت 
                 "صات كتب املـدير ورجـل األعمـال       خال" بيان عن ثورة ىف إدارة األعمال       : اهلندرة   ،مايكل هامر وجيمس شامىب    )2 (
  0 1، ص ) 1993، أكتوبر ،) شعاع (   الشركة العربية لالعالم العلمى :القاهرة(،
  0 103ص ، سبق ذكره على حممد عبد الوهاب ، مرجع 0سعيد يس عامر ود )3(
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  0التركيز على العمليات بدالً من المجاالت التنظيمية والوظيفية -
  0التغيير الجذرى بدالً من التغييرات الجزئية أو التدريبية  -
  0تغيير الفلسفة اإلدارية وطريقة التفكير لدى المديرين -
  0 عما قبلالبدء من جديد ،واتباع أساليب مختلفة تماماً -
       0)هندسة اإلدارة ( المنهج الكلى الذى يتناول كافة الجوانب الفنية واإلدارية  -

     وبالتالى فإن إعادة هندسة العمليات اإلدارية تعد عملية متكاملة تضمن تـوفير البيئـة           
المناسبة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ، حيث تتفـق مـع تكنولوجيـا المعلومـات              

  - :)1(ت ، وكذلك إدارة الجودة الشاملة فىواالتصاال
  0 مشاركة العاملين -                0 هدف التطوير -    
  0 تخفيض اإلجراءات-           0 الرغبة فى التحسين -    
  0 جودة التنظيم والعالقات-                0 تقليل التكاليف -    
  0 تقديم خدمة أفضل العمالء-    

هو جدير بالذكر ، أن برنامج الحكومة اإللكترونية يركز علـى إدارة التغييـر                   ومما  
الذى يصاحب طبيعة الحكومة اإللكترونية ويشمل ذلك إعادة هندسة العمليـات اإلداريـة             
لإلجراءات الحكومية وتطوير الموارد البشرية وإعادة هيكلة المؤسسات الحكوميـة لـربط      

ية المتاحة والمهارات والخبرة الالزمة ، كما تركز علـى          األعمال المطلوبة بالموارد البشر   
تطبيق أحدث أساليب التكنولوجيا كأدوات لتمكين المعينين من الحكومة لتطبيق اإلجراءات           

   0الجديدة، إضافة إلى تغيير الثقافات السائدة وبناء مجتمع معلوماتى
  

  :إدارة الجودة الشاملة ) 5(
ة تلك الفلسفة اإلدارية التى تهدف إلى تحقيق التميـز فـى                 يقصد بإدارة الجودة الشامل   

أداء المنظمة ككل من خالل خلق ثقافة تنظيمية تعتمـد بـشكل أساسـى علـى رغبـات                  
واحتياجات العمالء الداخليين والخارجيين ، واستخدام األساليب والطرق العلمية لدراسـة           

 كل األفراد كفريق واحد من      وتطوير وتحسين العمليات بشكل مستمر ، وكذلك التعامل مع        

                                                        
  ،2008،بدون ناشر،مدخل النظم الكمى:ملياتإدارة اإلنتاج والعآمال فتحى متوىل،.فريد عبد الفتاح زين الدين ود.د) 3(

  .260-257ص ص 



 167

 
 

خالل العمل الجماعى وفرق العمل وتدعيمهم ، وتأكيد خبراتهم وتقدير جهودهم وتشجيعهم            
   )2(0على االبتكار واإلبداع عن طريق اتباع أساليب فعالة وإيجابية لالشراف والتدريب المستمر

 المعلومـات    من الركائز األساسـية لتطبيـق تكنولوجيـا        دارة الجودة الشاملة  إتعتبر  
ولتوضيح أهمية ادارة الجودة الـشاملة      .رونيةن ثم تطبيق مفهوم الحكومة االلكت     وم.واالتصاالت

فى التعليم العالى البد من ابراز أهم التحديات المعاصرة أمام الجامعات المصرية والمتمثلة فيما              
  -:)1(يلى

 . المصريةغياب التنافسية فى األسواق العالمية لخريجى الجامعات  الحكومية •

 .تدهور اإلنتاجية فى المجاالت العديدة لخريجى الجامعات الحكومية المصرية •

نقص نصيب الشركات المصرية من السوق العالمى بسبب الموارد البشرية الناتجة عن       •
 .أنماط التعليم الجامعى الحالية

 .تزايد البطالة بين الخريجين من الجامعات الحكومية المصرية •

من الخريجين عن الطلب عليهم ،مثل خريجى كليات الطب والتجارة          زيادة المعروض    •
 .والزراعة والعلوم والحقوق واآلداب

  
 

 ناجحـا   هذا،ويعد تطبيق إدارة الجودة الشاملة فى الجامعات الحكومية المـصرية مـدخالً           
  -:)21(لتخطيط وإدارة األنشطة التعليمية،حيث تعتبر إدارة الجودة الشاملة

ل يطبق فى جميع فروع ومستويات الجامعة ليـوفر لألفـراد           أسلوب عمل متكام   •
 .وفرق العمل الفرصة الرضاء الطالب والمستفيدين من التعليم والبحوث الجامعية

استراتيجية للتغيير تبدأمن البيئة هدفها إرضاء المستفيدين من الخدمات الجامعيـة            •
 .والمجتمع

                                                        
مـدخل صـنع   : إدارة اإلنتاج والعمليـات     مجال طاهر أبوة الفتوح حجازى ،        0 عواطف عبد احلليم أبو سريع ، ود       0 د )1(

  0 595، ص  ) 1999مكتبة املدينة ، : الزقازيق (، القرارات 
  
  
  .72،ص سبق ذكرهمرجع فريد النجار،.د)1(

     :           ملزيد من التفاصيل ميكن الرجوع ىف ذلك إىل) 2   (
-Baber,Glynis M,"Quality Assurance In The Community College:An Examination of A         
COLLEGE Strategic Plan",PHD.USA:Capella University,July 2008,pp.32-45.                                
   –Klefsjo,Bengt,Total Quality Management.Sweden:Lulea University.2004,pp.455-478.from     
     science direct.com(20dec.2008).                                                                                                     
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بأقل التكاليف وأعلى   ) الفعالية(ريةتقديم أفضل الخدمات التعليمية والبحثية واالستشا      •
  ).الكفاءة(جودة ممكنة

  ):1(دارة الجودة الشاملة تهتم بالجوانب التاليةإومن ثم فإن 
 . من الخطة االستراتيجية للجامعةاً رئيساًإعتبار الجودة جزء •

التنفيذ يشمل  جميع الخدمات الجامعية المقدمة سواء من الجامعة أو الكليـات              •
 .التابعة لها

طبق فى جميع ارجاء الجامعة لتشمل العمليات واألنشطة التى تطور الثقافـة            ت •
الجامعية لتركز على جميع جوانب الجودة من الموارد والمدخالت والعمليات          

  .التشغيليةو المخرجات واالستخدامات والمقارنات الرقابية و البيئة والقيادة
 .التركيز على المستفيدين من الخدمات الجامعية •

كيز على مشاركة جميع العاملين بالجامعة على اختالف مستوياتهم اإلدارية التر •
 .فى تنفيذ معدالت الجودة المنشودة

 .اعتبار كل فرد بالجامعة مسئوال عن تنفيذ برنامج الجودة •
 

أن تطبيق الحكومة االلكترونية يعزز تطبيق أبعـاد        )2(وضحت الدراسات السابقة  أ   هذا،وقد    
 دعم القـرار     بناء فرق العمل و ذلك الستخدام النظم المرتبطة بنظم        :من خالل الجودة الشاملة، 

الجماعي،و تدريب العاملين باضافة قناة تدربيبة مجانية الي خدمات التدريب الحكومية المعتمدة            
علي الحضور الشخصي،مع تخفيض تكلفة التدريب من خالل مركـز تـدريب يعتمـد علـي      

                                                        
  :ك إىل ما يلىميكن الرجوع ىف ذل)1
  .74دفريد النجار،مرجع سبق ذكره،ص-

Baber,Glynis M.,op.cit.,pp.47-49.-  
–Klefsjo,Bengt,op.cit.,pp455-460. 
-Yang,L.Mei,"An Examination OF Education Service Quality At Collegiate Physical Education     
  Department In Taiwan:Using A Gap Analysis                       
Approach"PHD.USA:Daphne,Alabama,August,2008,pp.31-40   

   :يرجي الرجوع يف ذلك إيل (2)
  0 253-251 ، ص صسبق ذكرهمين عبد اللطيف عشوش ، مرجع أحممد 0 د- 

    85-41 ، ص ص سبق ذكرهمجال حسن على غنيم ، مرجع -      
- Cornelius Nelarine . Op.Cit. P.234. 
- Willis, Ann Marie ,Op. Cit. P.18. 
- Harper, George Ralph , Op.Cit.P.11.    
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كمـا  .فة بين المنظمات الحكومية و داخلها باستخدام االنترنترمعاالنترنت باالضافة الي نشر ال    
يسهم تطبيق الحكومة االلكترونية في تعزيز التركيز علي المستفيد من الخدمات مـن خـالل                

ن المستمر من خـالل  كما يعزز تطبيق الحكومة االلكترونية عملية التحسي.تحسين جودة الخدمة  
باالضافة الي زيادة قدرة المنظمات الحكومية التي تقـوم         . ةم الخدمات االلكتروني  التقدم في تقدي  

بتطبيق الحكومة االلكترونية في تمكين العاملين و اشراكهم من خالل توفير قنوات اتصال بين              
كما يعمل تطبيـق    .االدارة العليا و االدارة االشرافية و توفير المعلومات و نشرها بين العاملين           

   االدارة العليا في ما يتعلق بنشر قيم الجودة بين العاملين،الحكومة االلكترونية علي دعم
  و التواصل بين االدارة العليا و العاملين،و زيادة قدرة االدارة العليا علي مراقبة العمليات ،

  .  و تسهيل التواصل بين االدارة العليا و بين كل من مقدم الخدمة و المستفيد منها
جودة الشاملة يضمن جـودة نظـام فعـال لتكنولوجيـا               ومن ثم ، فإن توافر مطلب ال      

 الحكومـة    جـودة الخـدمات التـى تقـدمها        المعلومات واالتصاالت ، ومن ثم ضـمان      
هيئة ضـمان الجـودة     مشروع ضمان الجودة واالعتماد الذى يرعاه       ،مما يدعم اإللكترونية
  . على ضرورة جودة الخدمات الجامعية المقدمةوالتى تؤكد واالعتماد،

  
  

   اإلداریةالتنظیمیة و المدخالت:نیاثا
  

    يصاحب تطبيق تكنولوجيا المعلومات مجموعة من التغييرات التى تترك آثارهـا فـى             
النواحى التنظيمية والممارسات اإلدارية بالمنظمة وفيمايلى تناول آلثار استخدام تكنولوجيا          

ارية الالزمـة لنجـاح      اإلد المدخالت يمكن الوقوف على      تنظيميا واداريا حتى   المعلومات
  .،وفيما يلى توضيح لذلك الحكومة اإللكترونيةتطبيق

  
 

 
     يمكن تناول تأثير استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على الهيكل التنظيمـى           

  -:)1( النحو التالىعلى، وذلك من خالل عدد من أبعاد الهيكل التنظيمى
   :يرجى الرجوع فى ذلك الى)1(                                                        

- Cornelius Nelarine . Op.Cit. P.234. 
- Willis, Ann Marie ,Op. Cit. P.18. 
- Harper, George Ralph , Op.Cit.P.11.    
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  :الالمركزية /  المركزية -أ
     اتسمت نظم وأدوات اتخاذ القرارات التقليدية بمركزية اتخاذ القـرارات ، وضـرورة            
المرور من خالل المستويات اإلدارية المختلفة لتحقيق االتصاالت سواء صاعدة أو هابطة            

  0بما يترتب عليه طول قنوات االتصال
ظل التقنيات الحديثة ، فإن حالة عدم التأكد والتغير المستمر والتعقـد فـى                 ولكن فى   

مجموع المتغيرات وعالقاتها تجعل األسلوب التقليدى فى إتخاذ القرارات بمثابـة إهـدار             
للطاقة الذهنية لفئات كبيرة من الموارد البشرية كانوا يستطيعون اإلسهام فى الوصول إلى             

ى إهدار فرص تسويقية ال تنتظر ، حيث يتخاطفها المنافسون          قرارات أفضل ، باإلضافة إل    
  0)1(األسرع واألقدر فى إتخاذ القرارات

  

المركزية اتخاذ القرارات فى    / المتعلقة بتحديد مركزية    )2(      وقد تباينت نتائج الدراسات   
  -:ليةظل األخذ بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ، وقد نتج عنها االتجاهات الفكرية التا

  

االتجاه نحو زيادة مركزية اتخاذ القرارات فى يد اإلدارة العليا بالمنظمة ومبرر هـذا               -1
أن استخدام هذه التكنولوجيا سوف يوفر معلومات أكثر وأدق وأسرع وصـوالً إلـى              
اإلدارة العليا من المعلومات التى كانت متوفرة لها قبل استخدام هـذه التكنولوجيـا ،               

طاعة اإلدارة العليا استعادة السلطات التى كانت قـد فوضـتها        ومن ثم سيكون فى است    
  0وأن تتخذ الكثير من القرارات بنفسها 

حيث أن المعلومـات المتولـدة عـن هـذه          : االتجاه نحو المركزية اتخاذ القرارات       -2
بل ستكون باتجـاه المـستويات   ) نحو اإلدارة العليا  ( التكنولوجيا لن تتجه ألعلى فقط      

نظيم أيضاً ، ومن ثم فإن استخدام هذه التكنولوجيا سوف يتـيح تفويـضاً              الدنيا من الت  

                                                        
  
  0 83 ، صاملرجع السابق )1(
  :ات  من هذه الدراس)2
   51- 41 ، ص ص المرجع السابق -
   83 ، صمرجع سبق ذكرهعلى السلمى ،  -

- Malhotra, Yogesh, “ Role of Information Technology in Managing Organizational Change and 
Organization Interdependence, PHD., (USA. Brint Institute’s Book on Knowledge Management, 
1993) From the Web : http. // WWW. Brint .Com(22/3/2005). 

- Information Technology and Management (From the Web: http: // Opa Swin. edu.au 
(22/3/2005). 
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أكبر لسلطات اتخاذ القرارات ،كما سيصعب على اإلدارة العليا أن تجد الوقت الكـافى         
  0 من اختصاص اإلدارات األدنى تعدللتعامل مع المشكالت الفرعية التى

حيـث أن تـأثير اسـتخدام    : االتجاه الموقفى لمركزية وال مركزية اتخاذ القـرارات         -3
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على مستويات اتخاذ القـرارات يـرتبط بظـروف         

 فاألعمال الروتينية يطبق بهـا      0العمل داخل المنظمة ، وكذلك الظروف المحيطة بها       
  .مركزية اتخاذ القرارات ، أما األعمال غير الروتينية فهى التى تأخذ بالالمركزية

  :ويات اإلدارية عدد المست-ب
المرتبطة بهذا المجـال أن إسـتخدام تكنولوجيـا المعلومـات           )1(    أوضحت الدراسات   

واالتصاالت يؤدى عادة إلى التخلص من اإلدارة الوسطى ، ومـن ثـم تخفـيض عـدد                 
وذلـك  " إدارة عليا وإدارة إشرافية     " المستويات اإلدارية من ثالثة مستويات إلى مستويين        

تصاالت أو توسيع نطاق االشراف ، وإدماج بعض القرارات أو إلغـاء            لتقصير خطوط اال  
  0بعضها 

  : تصميم الهيكل التنظيمى -جـ
    نتيجة قصر خطوط االتصاالت ،واتساع نطاق االتصاالت فى ظل استخدام تكنولوجيـا    
المعلومات واالتصاالت ، فإن الهيكل التنظيمى يتحول من الـنمط الهرمـى إلـى الـنمط               

  0)2( المفلطح/المسطح 

  : الرسمية -د 
   تعبر درجة الرسمية فى التنظيم عن مدى وجود قواعد وإجراءات وسياسـات محـددة              

  0وواضحة للعمل بشكل مكتوب
    ومن ثم فإن استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يـؤدى إلـى زيـادة درجـة               

  وحدات الشبكة الداخليـة الرسمية فى اإلجراءات واالتصاالت والتى يتم تداولها من خالل

                                                        
  : من هذه الدراسات )1(

- Bouldin, Barbara M. Agents of Change Managing the Introduction of Automated Tool 
Englewood cliffs : N.J : you Redone press,1989,p.36.  

- Belasco, James A . Teaching the Elephant to dance : Empowering Change in your 
organization, New York : Crown Publishers, 1990,P.201. 

   51 ، صمرجع سبق ذكرهجمال حسن على غنيم ، )2(
- Baltzer, Jan Op. Cit. , P. 7 
. Bouldin, Barbara M.,op.cit.,p.36.. 
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Intranet    الموجودة داخل المنظمة ، والتى تربط بين اإلدارات واألقسام المختلفـة ، كمـا 
  0)1(تزيد درجة الرسمية بين األقسام واإلدارات المختلفة بالمنظمة

  :التخصص الوظيفى -هـ
يـة مثـل       يؤدى االعتماد على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت احداث تغييرات وظيف        

خلق وظائف جديدة ، وإعادة تدريب بعض العاملين لتأهيلهم لممارسة أعمال متخصـصة             
تقنية ، باإلضافة إلى احداث تغييرات فى درجة تقسيم العمل ، ومن ثم ضـرورة تـوافر                 
مهارات وخبرات جديدة فى العاملين بالمنظمة ، وكذلك المستفيدين من خـدمات المنظمـة      

  0)2(تعاملين معهاالمتمثلين فى جمهور الم
    ويتحرك العاملون داخل المنظمة فى شكل فرق عمل متكاملة التخصصات ، محفـزة ،      

  0وذاتية الحركة
  

  

    وفيمايلى تبلور الباحثة  خصائص الهيكل التنظيمى فى ظـل اسـتخدام تكنولوجيـا              
  0المعلومات واالتصاالت

   0) مفلطح ( هيكل تنظيمى أقل هرمية  -
  0قلمستويات إدارية أ -
  0فرق عمل متكاملة التخصصات ، محفزة ،وذاتية الحركة -
اتصاالت أفقية ، ورأسية فى االتجاهين ، مرنة ، منفتحة لتبادل المعلومات واألفكـار               -

  0ونقل االقتراحات
وظيفة ثرية ، تضم مهام متكاملة تؤدى بإجراءات مرنة مع مساحة أكبر مـن حريـة                 -

  0التصرف تتناسب مع قدرات الموظف
العاملين وفرق العمل يجعلهم ممكنين من أداء مهـام أوسـع ومـسئولين عـن      تمكين   -

  0النتائج
توزيع مراكز صنع القرار للمديرين المؤهلين على أكثر من مستوى ورشـاقة صـنع               -

 0القرار السيما فى مواجهة المواقف الطارئة

  

                                                        
  0 61 ، صمرجع سبق ذكره جمال حسن على غنيم ، )1(

(2) Baltzer, Jan, A., Op, Cit., P.7. 
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   :العملية االدارية على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتآثار
 والتى تتأثر بـدورها   ن العملية اإلدارية من التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة ،             تتكو

  -:)1(بتطبيق تكنولوجيا المعلومات ، ويتخذ هذا التأثير النحو التالى
 يؤدى استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلى تحقيق درجة أعلى من التكامـل             -1

لفة ، ومن ثم يطرأ تغيير يشمل وظيفة التخطيط         والترابط بين األنشطة التنظيمية المخت    
  : ، حيث )2(اإلدارى ، والرقابة

 يتم التحول من منطق التخطيط التقليدى القائم على الثبات النسبى ، إلى التخطـيط               -أ
المرن المستمر الذى يتم فى ضوء معطيات الواقع الجديد القـائم علـى التغييـر               

  0والديناميكية 

قياس األداء ، مقارنـة االنجـاز الفعلـى         (  التقليدية للرقابة    التحول من األساليب  -ب
بالمستهدف، تحديد االنحراف عن المستهدف ، تحليل أسباب االنحراف ، العمـل             

إلى نظم ديناميكية للرقابـة تـستبق األداء وتكـشف عـن            ) على عالج األسباب    
  0)3(مؤشرات تشير إلى احتمال االنحراف وتصحيح هذه الميول ذاتياً

 يحقق استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت طفرة هائلة فـى مجـال األنـشطة              -2
المكتبية والكتابية وتدفق العمليات الروتينية ونوعيات النماذج والـسجالت ووسـائل           
الدفع وأشكال التوقيع المستخدمة ، فهذه األنشطة تتصف عـادة بـضخامة حجمهـا              

م ضخامة عـدد األفـراد العـاملين بهـا     وانتشارها فى كافة اركان المنظمة ، ومن ث    

                                                        
(1) Kobelsky, Kevin Wilber “ The impacts of information technology and direct Labor Practices 

on high tech manufacturing per forename “ PHD (University of California, Irvine, 2000),P.21.  
تأثير وظائف نظـم المعلومـات فـى     " 0 عبد الرضا حسن الشواف ويوسف سيد حسن الزلزلة         0د -

دراسة مطبقة على المنظمات الحكومية الكويتيـة ،        : ممارسات اإلدارتين العليا والوسطى بالمنظمة      
  0 103، ص ) 2000 ، يناير 1 ، عدد 7د مجل ( المجلة العربية للعلوم اإلدارية

   0 108 – 86 ، ص ص مرجع سبق ذكره  جمال حسن على غنيم ، - 
   0 318، ص ) 1977مكتبة غريب ، : القاهرة ( ، تطور الفكر التنظيمى  على السلمى ، 0د )2(
، ) 1998رة ، مكتبة اإلدارة المعاص: القاهرة (  ، تطوير أداء وتجديد المنظمات ، على السلمى.د )3(

  0 79-78ص ص 
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والوقت المستغرق فيها ، ومن ثم يترتب على استخدام هذه التكنولوجيا آثـاراً بـارزة        
  -:)4(على التنظيم ، منها مايلى

 ستزداد الحاجة للعمالة غير المباشرة ضمن الهيكل التنظيمى فتزيد نـسبتها إلـى              -أ
ظائف مثـل أخـصائي البحـوث       ظهر الحاجة إلى و   نسبة العمالة المباشرة وست   

  0 الصيانة للتعامل مع تجهيزات أعلى تعقيداً والتطوير وفني
  

  0ستظهر الحاجة إلى إعادة تصميم الوظائف ومن ثم إعادة تحليلها ووصفها-     ب
  

 ستظهر الحاجة إلى تغيير نمط األداء بالوظائف الجديـدة ، إذ أن إدخـال آالت     -     جـ
ه أن يسهم فى زيـادة التكلفـة الرأسـمالية أو تكلفـة             أكثر أوتوماتيكية من شأن   

االستثمار فى اآلالت وزيادة مخصـصات اإلهـالك ، وقـد يقتـرن التطـوير               
التكنولوجى بزيادة أو خفض فى تكلفة التشغيل ، مما يتطلب إعادة تصميم معايير             

 أو يقترن برفع الجودة مما يتطلب إعادة تصميم معايير الجودة ، وقـد              0التكلفة  
ؤدى التطوير التكنولوجى لخفض وقت أداء عملية معينة ، وهـو مـا يتطلـب                ي

  0إعادة تصميم أو تحديد معايير الجدولة
أى إتاحة الفرصة للقادرين    " تمكين العاملين    " بمبدأ ستظهر الحاجة لتزويد القيادات      -    د

والراغبين ألن يقدروا الموقف ثم يتصرفوا دون الرجوع إلى رؤسـائهم وبنـاء             
اد وتهيئتهم لممارسـة    فرق العمل المسئولة ، من خالل اختيار واع ومتميز لألفر         

  .نهذا التمكي
 سيتغير هيكل الموارد البشرية فمن الطبيعى أن يؤدى التغيـر فـى التجهيـزات         -    هـ

وطرق العمل ، سواء فى اإلنتاج أو التسويق أو اإلدارة المالية أو فـى البحـوث       
 إن التحول إلـى آالت تلقائيـة األداء أو          0يكل العمالة والتطوير إلى تغيير فى ه    

كاملة األوتوماتيكية سيقلل من أعداد العمالة اليدوية والكتابيـة وغيـر المـاهرة             
عموماً ، لكنه سيزيد من الحاجة للعمالة الفنية فى مجال التشغيل ، وكذا للعمالـة               

  0الماهرة فى مجال التشغيل والصيانة
وجيا المعلومات واالتصاالت ، وفى واقع جديد به العديـد مـن           فى ظل استخدام تكنول    -3

المتغيرات المتالحقة وسريعة التغيير تختلف طبيعة نظم اإلدارة المالية ، حيث يصبح            

                                                        
   0 166-165 ، ص ص مرجع سبق ذكره أحمد سيد مصطفى ، 0 د)4(
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هـى األهـم ،     ) ال المالية   ( االنفاق من أجل خلق إيرادات وتصبح الوظيفة التمويلية         
  -)1(وإدارة األصول أهم من المحافظة السلبية عليها

  -:)1(        فالواقع الجديد ، يجعل االنفاق واجبا لتحقيق مجموعة األهداف التالية
التوسع فى أنشطة البحوث والتطوير تعنى إنفاقاً هائالً من أجل تحـديث المنتجـات              -    أ

  0وكسب األسواق
استيعاب واستخدام التكنولوجيا اإلنتاجية الجديدة فـى المجـاالت تتطلـب إنفاقـاً       -     ب

  0ستثمارياً باهظاً ا
تنمية الكفاءات البشرية وتوظيف الطاقات الذهنية لألفراد وحفزهم على االبتكار          -     جـ

والتجديد يتطلب منطقاً مختلفاً تماماً فى تقدير األجور والرواتب يصل إلـى حـد            
  0المشاركة فى العوائد المالية للمشروعات التى يبتكرها العاملين

فلسفة المستهلك فى ظل عصر المعرفة، وتجعل السوق هو المحك           نظم التسويق تأخذ ب    -4
الحقيقى للحكم على كفاءة اإلدارة من خالل قـدرتها علـى تحديـد الـشرائح مـن                 
المستهلكين وتقديم منتجات جديرة بالحصول على اهتمـامهم واسـتمراره وتحقيـق            

  0)2(رضاهم
  :ولوجيا المعلومات واالتصاالت     تبلور الباحثة فيما يلى اآلثار االدارية لألخذ بتكن

  0تحسين صورة المنظمة لدى الجماهير المتعاملة معها -1
  0توفير المعلومات الضرورية لعملية التخطيط وجدولة المهام -2
  0تحسين أساليب ومجاالت اتخاذ القرارات -3
  0تسهيل عملية التغيير أو التطوير التنظيمى -4
   0ى أدائهم تعزيز اتباع العاملين اإلجراءات الرسمية للعمل ف -5
  0تسهيل مهمة تطوير أداء المرءوسين -6
  0تسهيل عملية االتصاالت وتبادل المعلومات بين األقسام واإلدارات المختلفة -7
  0تحسين درجة المشاركة والتعاون بين أفراد المجموعات العاملة -8

  0 األعمال اليومية المنجزة فى األقسام واإلدارات حجمزيادة-10
  0ألقسام واإلداراتزيادة دقة العمل فى ا-11

                                                        
  0 82 ص،مرجع سبق ذكره  ،تطوير أداء وتجديد المنظمات على السلمى ، 0 د)1(
   0 82 ، صالمرجع السابق )1(
  0 85 ، صالمرجع السابق )2(
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  0 نفقات إنجاز األعمال اليومية فى األقسام واإلدارات المختلفةخفيضت-12
  .تسهيل مهمة الرقابة ومتابعة األنشطة اإلدارية واإلنتاجية المختلفة -13

 الستخدام تكنولوجيا المعلومات    دارية واإل        فى ضوء العرض السابق لآلثار التنظيمية     
للنموذج المقترح لتطبيـق مفهـوم        والتنظيمية  اإلدارية المدخالتأن  واالتصاالت ، يتضح    
 تتمثل فى الدعم اإلدارى والمالى المقدم لبرنامج الحكومة اإللكترونية          الحكومة االلكترونية 

  -:متمثالً فيمايلى
 ، ومن ثم رضائه     عميل لتحقيق إشباع حاجات ورغبات ال     عميلاألخذ بالفلسفة الحديثة لل    -

  0تى تقدم له الخدمةعن المنظمة ال
  0التخطيط المرن المستمر القائم على التغيير والديناميكية -
  0نظم ديناميكية للرقابة تستبق األداء وتكشف عن احتمال االنحراف وتصححه ذاتياً -
  0إدارة أفراد تهتم بالعنصر البشرى كأهم موارد المنظمة -
االيرادات واالهتمـام بـإدارة     اهتمام اإلدارة المالية باالنفاق على المجاالت التى تخلق          -

  0األصول
  0المركزية اتخاذ القرارات ومركزية الرقابة -
تخفيض عدد المستويات اإلدارية ، واالتجاه نحـو تقلـيص دور اإلدارة الوسـطى أو            -

  0التخلص منها
  0حسطهيكل تنظيمى م -
  0مرنةواتصاالت أفقية ورأسية فى االتجاهين ، -
  

   التقنیةالمدخالت:ثالثا
  

 الحكومة اإللكترونيـة بـضرورة تـوافر        النموذج المقترح لتطبيق مفهوم   جاح     يرتبط ن 
 التقنية كأساس إلنشاء برنامج الحكومة اإللكترونيـة مـن ناحيـة             المدخالت مجموعة من 

 المـدخالت  وتتكون هـذه     0من ناحية أخرى  وكنوع من األمان لمتلقى الخدمة اإللكترونية       
  -:التقنية من العناصر التالية 

   0 اإللكترونيةالسجالت -
  0التوقيع اإللكترونى -
  0الدفع اإللكترونى -
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  :لكل عنصر من هذه العناصر تفصيلى     وفيمايلى تناول 
  

   Electronic Records:   السجالت اإللكترونية 
ـال الورقيـة                  ـتخلص مـن األعم     إن التحول إلى الحكومة اإللكترونية ، يعنى بالـضرورة ال

Government Paperwork Elimination Act (GPEA)     ـاد علـى الـصيغة  مـع االعتم
 Electronicواعتمادها بالتوقيع اإللكتروني اإللكترونية للتعامل ، وملء هذه الصيغة إلكترونيا ، 

Signatures (Es)0 ، وفى سبيل هذا البد من إنشاء سجالت تتناسب مع  هذا التحول  
المتحـدة األمريكيـة إدارة للـسجالت         هذا وقد أنشأت الهيئات الفيدرالية فى الواليات        

Records Management  بشكل متزامن مع إنشاء نظام الكترونى للمعلومات ، وتتمثل 
مهمة إدارة السجالت فى حفظ معلومات عـن المنظمـات والوظـائف ، والـسياسات ،                

  0)1(والقرارات ، واإلجراءات ، والمعامالت الرئيسية للهيئة
كترونية ، كمتطلب رئيسى مـن متطلبـات تطبيـق الحكومـة            وألهمية السجالت اإلل  

  -:سيتم تناولها من خالل النقاط التالية اإللكترونية ، 
  0تعريف السجالت اإللكترونية -أ
  0 مبررات التحول إلى نظم السجالت اإللكترونية-و 
  0 المسئول عن حفظ السجالت اإللكترونية -ج
  0 مزايا السجالت اإللكترونية -د
    0لبات إنشاء السجالت اإللكترونية متط-ه
  0 دورة حياة السجل اإللكترونى-و

 
 

    السجل اإللكترونى هو توثيق لمجموعة من البيانات والمعلومات ويتكون مـن ثالثـة             
 ويقصد به البيانات التى يحويها الـسجل عـن    Contentالمحتوى عناصر رئيسية هى 

رف المعاملة والوظائف ، والسياسات واالجراءات ، والقرارات ، والمعـامالت           المنظمة ط 
الرئيسية للمنظمة ، وذلك فى صورة كلمات ، وأرقام ، وصور ، وقد تكـون مـصحوبة                  

                                                        
(1)-National Archieves and Records Administration . “ Records Management Guidance For 
Agencies Implementing Electronic Signature Technologies Washington" : October 18, 2000.., P.3. 
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 ويـشير إلـى البيئـة        ، Contextبيئـة الـسجل     ، أما العنصر الثانى فهـو       )2(بالصوت
:   وتشتمل المعلومات البيئية للـسجل علـى        التكنولوجية وبيئة العمل التى ينشأ بها السجل        

  0من ، ماذا ، لماذا، أين ، متى ، وكيف سيكون شكل السجل 
Context indicates Who, What, Why , Where , When and How a document 

come to be.  
 وهو يشتمل  structureهيكل الـسجل       أما العنصر الثالث المكون للسجل فيتمثل فى 

 Internal Organization ofعناصر الرسمية للتنظيم الداخلى لمحتـوى الـسجل   على ال

the formal elements of the record’s content.  مثل تحديد حجم الخط المـستخدم 
 ، وتقسيم الفقرات ، وسعة الصفحة ، وغيرها من          Line ، وشكل الخط     Fontsفى الكتابة   

  0)2(اب المستنداألدوات المؤثرة على إمكانية فهم واستيع

     ومما هو جدير بالذكر أنه يمكن تضمين كل من المعلومات البيئيـة وهيكـل الـسجل        
 لـسهولة  Hard ware والمكونات المادية للحاسـب   Soft wareاإللكترونى على برامج 

  0استرجاعها وقت الحاجة لها
  
 

نظمة فى التحول من نظم الـسجالت الورقيـة إلـى نظـم الـسجالت                   عند تفكير الم  
  -:)1(اإللكترونية ، عليها أن تبدأ باإلجابة على مجموعة التساؤالت التالية

  هل ستتأثر عمليات المنظمة بضياع أو عدم توافر السجالت ؟ -
  هل ستتحمل المنظمة أو غيرها مخاطر مالية فى حالة عدم توافر السجالت؟ -
   إذا كان توافر السجل شرط قانونى التمام معاملة ما ؟وماذا سيحدث -
  

فان المنظمة قد ادركـت مزايـا           وإذا كانت إجابة المنظمة على هذه التساؤالت بنعم ،          
 التحـول إلـى نظـم الـسجالت     االعتماد على السجالت االلكترونية،ومن ثـم مبـررات   

  :)2(،وهى كما يلىاإللكترونية
   0غير دقيقةتعتبر نظم السجالت اليدوية  -

                                                        
(2) Arizona Electronic Recordkeeping Systems (ERS) Guidelines 21 June 2002, from: the web : 

http: // Rpm lib . az. Us alert, /ERSG Guidelines (3/4/2004). 
(1) Ibid., P.2. 

 
 
(2) Ibid., P.6.. 
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  0التعامل مع نظم السجالت اإللكترونية أيسر وأسرع وأقل تكلفة مقارنة بالنظم الورقية -
  

    ومن االعتبارات التى يجب مراعاتها عند التحول إلى نظـم الـسجالت اإللكترونيـة              
  -:مايلى

التأكد من أن جمهور المتعاملين لديهم ثقة فى السجالت اإللكترونية تضارع ثقتهم فـى          -
  0لسجالت الورقية التى اعتادوا التعامل بهاا

التأكد من قبول السجالت اإللكترونية فى المعامالت من الناحيـة القانونيـة ، وذلـك                -
  0إلثبات المعامالت بين األطراف المختلفة 

إدراك إمكانية ظهور مشكالت من نوع جديد وغير مألوف مع بدء التعامل بالسجالت              -
 اعتاد استخدام السجالت الورقية ، فالبـد مـن وجـود      اإللكترونية حيث أن الجمهور   

مقاومة للتغيير مثلما هو معتاد مع أى نظام مستحدث ، كذلك عدم وعـى الجمهـور                
بكيفية التعامل مع السجالت اإللكترونية قد يترتب عليها أخطاء مثل خطأ فـى كيفيـة              

  0شكل صحيحاستخدام التوقيع االلكترونى على السجل أو خطأ فى كتابة التاريخ ب
 

    تقع مسئولية حفظ السجالت اإللكترونية على المتخصـصين فـى مجـال تكنولوجيـا             
  0)1(المعلومات ، والذين تختلف مواقعهم فى الجهات ذات العالقة بالسجالت اإللكترونية

على سـبيل المثـال يتـضح أن        ففى الواليات المتحدة األمريكية ، وفى والية أريزونا      
  -:)2(المسئول عن حفظ السجالت اإللكترونية الجهات التالية

  المنظمات الحكومية -1
   يقوم المتخصصون بهذه الجهة بإنشاء مجموعة كافية من الـسجالت لتـسجيل عملهـم           

Creat Sufficient records to document its work  مع مراعاة تحقيق التوازن بين 
قيمة المعلومة ، والمخاطرة المرتبطة بالتخلص من المعلومة ، والموارد الالزمة           : كل من   

   0لالحتفاظ بالسجالت بشكل دائم ومستمر
   يرتبط إنشاء السجالت بتوفير العنصر البشرى الالزم إلدارة السجالت ،والقـادر علـى        

  0تحمل مسئولية إدارة السجالت اإللكترونية
  

                                                        
(1) National Archives and Records Administration,  Op. Cit, P.3. 
(2). Arizona Electronic Recordkeeping Systems (ERS) Guidelines, 21 June 2002, PP.405.from: 

the web : http: // Rpm lib . az. Us alert /ERSG Guidelines, (3/4/2004) 
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   المكتبة العامة واألرشيف-2
    يفوض لهذه الجهة إدارة السجالت العامة فى المحليات من خالل تحديـد الـسياسات ،         
واإلجراءات ،والمعايير مع نشر دليل يوضح الممارسات المقبولة من الهيئـات الحكوميـة           
فى مجال إدارة السجالت اإللكترونية ، وتقوم هذه الجهة بالتأكد من وجود برنـامج كـاف        

   0ت اإللكترونية ، مع أرشفة واتالف السجالت غير المرغوب فيهاوفقاً إلدارة السجال
  
  :جهات أخرى -3
المسئول عن اإلدارة المحلية والمشتريات ، ويقوم بتحديـد تكلفـة حفـظ الـسجالت                -

  0اإللكترونية
يتمثل دوره فى التأكد من إنجـاز المهـام الرسـمية           : قسم مراجعة الحسابات العامة      -

ل من خالل استخدام الموارد المتاحة بأفضل شكل ممكـن          للجهات المختلفة بشكل فعا   
  0ووفقاً للقانون المعمول به

هيئة تكنولوجيا المعلومات الحكومية ، تضع المعايير التقنية لدعم متطلبات الـسجالت             -
  0اإللكترونية ،ومنها تبادل البيانات بين النظم المختلفة 

السجالت اإللكترونية المعتمـدة    مكتب سكرتارية الوالية ، ينهى المعامالت من خالل          -
  0بالتوقيع اإللكترونى

وأياً كانت الجهة التى تتحمل مسئولية إدارة نظم السجالت اإللكترونية ، فعليهم جميعـاً                  
  :)1(يقع عبء المسئوليات التالية

  0حفظ وحماية واالحتفاظ بالمعلومات-أ
  0التأكد من سرعة حصول العمالء على المعلومات-ب
  0سرية المعلومات الغير مسموح بنشرهاتأمين -جـ
  0تأمين سرية محتوى وبيئة المعلومات-        د

  0تأكيد أن أصول المعلومات آمنة ومتاحة-هـ
  

                                                        
(1) - Arizona Electronic Record Keeping Systems (ERS) Guidelines, I October 

2002,op.cit., P.14 (2004) 
 -Kansas Electronic records Management Guidelines,2003,  http: // WWW. Kshs . org / 

archives/ ermguide .htlm(2/4/2004) .. 
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    السجل هو الذاكرة التى تحتفظ بأصول المعلومات ، وفى سبيل جمع هذه المعلومات 

ة مبررة بأن نظم االحتفاظ بالسجالت هى أساس اإلدارة هناك تكلفة ، ولكن هذه التكلف
 والتى تتيح للمنظمة استغالل أفضل لمواردها  Knowledge managementبالمعرفة 

 كما أن المنظمات تجنى مجموعة أخرى من المنافع والمزايا 0والعمل بكفاءة وفعالية أعلى
  :)1من انشاء إدارة لحفظ السجالت اإللكترونية ، منها اآلتى

يستطيع المستخدم الحصول على المعلومة بشكل أسرع ، مع ارتفاع مستوى جودة  -
  0الخدمة

  0يتم اتخاذ القرارات اإلدارية فى ضوء معلومات كاملة ودقيقة -
عدم ضياع الموارد فى تجميع نفس المعلومات كل مرة ، ألن المعلومات يتم جمعهـا                -

  0مرة ثم تخزينها فى سجل الكترونى يسهل استرجاعها 
  0تكلفة تخزين وحفظ السجل اإللكترونى أقل مقارنة بالسجل الورقى -
  
  : متطلبات إنشاء السجالت اإللكترونية -ه

    قسمت متطلبات إنشاء السجالت اإللكترونية فى الكتابات التى تناولتها إلى قسمين 
ظيفية رئيسيين ، وهما المتطلبات الوظيفية وتشمل تلك المتطلبات المرتبطة بالنواحى الو

إلدارة نظم السجالت اإللكترونية من حيث النظام وإداراته وتحقيق األمن والثقة والقبول 
 أما القسم الثانى ، فيتعلق بالمتطلبات 0فى النظام وكيفية حفظ السجالت وارشفتها أواتالفها

العامة إلدارة نظم السجالت اإللكترونية مثل المتطلبات القانونية والخاصة بالعمل ، 
  0وفيمايلى توضيح لهذه المتطلبات0 )1(عنصر البشرى بالمنظمةوال

  
  

   :المتطلبات الوظيفية-1
    تشتمل على متطلبات خاصة بإدارة النظام ، وإنشائه ، وقبوله ، واالحتفاظ به ،وأخيراً              

  :التخلص من السجالت ، وذلك على النحو التالى 
    Requirements For System Administrationمتطلبات إدارة النظام -1/1

                                                        
(1)ERS Guidelines.  October 2002 , Op.Cit. PP.1-14 . 
- --------------------- 21 June 2002 ,Op.Cit. PP.5-15. 
- National Archives and Records Administration, Op.Cit, PP.1-13. 



 182

 
 

   يجب على كل منظمة تتجه إلى األخذ بنظام السجالت اإللكترونية ،أن تقـوم بتـسجيل               
أداء نظام السجالت اإللكترونية بها فى شكل مستندات ، وحفظها بشكل مستمر ، ويجـب               

  :)1(أن تتسم عملية تسجيل هذه المستندات بمايلى
  0تحديد دور ومسئولية إدارة النظام  -
 دور ومسئولية كل فرد فى نظام إدارة السجالت سواء كان انشاء السجالت ، أو               تحديد -

  0االحتفاظ بها ، أو اتالفها 
   Use of Individual User accountsتحديد كيفية استخدام الحسابات الفردية  -

    لتيسير عملية رقابة الجودة على السجالت ، وحل المشكالت التى قد تترتب على خطأ              
  0 محتوى سجل مافى تفسير

     باإلضافة لما سبق ، فإن المنظمة تقوم بمراجعة نظام إدارة الـسجالت اإللكترونيـة              
 والمكونـات  Software البرامج الجاهزة  Reliabilityبشكل دورى لتحقق من اعتمادية 

 وعند االنتهاء من هذه المراجعة البد من تـسجيل مـستوى            Hardwareالمادية للحاسب   
  0ات عند إدخالها ، ومدى األمان فى عملية الحصول على البياناتجودة البيان

 Requirements For Origin : )2(متطلبات إنـشاء نظـام الـسجالت اإللكترونيـة    1/2
Creation   

عند إنشاء السجل البد من توافر المعلومـات الالزمـة والكافيـة لتـسجيل إحـدى                     
  Structure وهيكلـه   Contextالمعامالت،على أن تحوى معلومات كافية عن بيئة السجل 

  -: ومن ثم يتطلب إنشاء السجل مايلى 0للتأكد من قبول هذا السجل كوسيلة إثبات
بها إنشاء السجل بما فى ذلـك فحـص عمليـة            تحديد السياسات واإلجراءات التى يمر       -

  0مراقبة الجودة ، وطريقة تحديد مشكالت الجودة ، والتقييم الدورى للبيانات والمعلومات
 علـى مجموعـة    Contentاعداد سجل لكل معاملة ، على أن يشتمل محتوى الـسجل -

  -:العناصر الرئيسية التالية 
  

                                                        
(1) ERS Guide Lines, October 2002 , Op. Cit. P.2. 
(2) Loc.cit. 
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  Topical  Date  0تاريخ المعاملة  -    
  originating Address   0مكان المعاملة -    

   0 المعاملة ، أو موقعة من موظفين حكوميينفىمكتوب بها اسم طر :شهادة الضمان-    
يتم كتابة عناوين وأسماء األفراد أطراف المعاملـة مـع    :  Inscription التسجيل -    

 استدعائها على   المنظمة وبشكل واضح  بحيث يمكن التمييز بين هذه العناوين عند          
  0السجل اإللكترونى

  0يتم كتابة أسماء األفراد طرف المعاملة   :   Receiver المستلم  -    
يشتمل المحتوى على تاريخ المعاملة  :  Title or Subjectالعنوان أو الموضوع -    

  0ونوعها
 أو يتم تحديد مسار الـسجل إمـا بـاإلتالف    :  Dispositionالتخلص من السجالت -   

  0التحويل إلى األرشيف اإللكترونى 
 Size & Formatيتم تحديد حجم وشكل الملف  :  File Detailsتفاصيل الملف -    

 
 للوفاء باحتياجات العمل وااللتزامـات  Context بيئة السجلجمع معلومات كافية عن    -

  -:القانونية ، وتشتمل عناصر بيئة السجل على مايلى 
   Chronological  Date: العمر الزمنى -

  0    يتم فيها تحديد تاريخ المعاملة سواء داخليةأو خارجية ، ووقت استالمها
    Unique Identifierتعريف محدد للتسجيل -
 وذلك لتـوفير المـصداقية فـى     Special sign Digitalالرقمى /التوقيع اإللكترونى -

  0السجل اإللكترونى
 وذلك وفقاً لمـستوى   Access Classificationتصنيف مدى إمكانية الوصول للسجل -

  0 أو درجة تأمنيه privacyخصوصية السجل 
 فيشتمل على تـواريخ ، ومـدى إمكانيـة اسـتخدام      USE Historyتاريخ االستخدام -

  0والوصول إلى السجل منذ استالمة حتى التخلص منه
 التـى يجـب    وهـى الفتـرة   Retention Periodالسجل ) اإلبقاء على(فترة االحتفاظ -

  0االحتفاظ فيها بالسجل وذلك وفقاً لجدول موضوع 
 يتم تسجيل وتـأريخ تـصرفات اإلدارة منـذ     Management  Historyتاريخ اإلدارة -

  0استالم السجل حتى التخلص منه
عند استالم الـسجل يـتم    Subject file Classification تصنيف الملف أو الموضوع -

  0واردة بهتصنيفه وفقاً للمعلومات ال
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،وهيكلـه   Contentعبارة عن مستند محدد فيه محتوى السجل  Type Gendreالنوع -
 ،  agenda مثل جدول األعمال  Function ووظيفته  Internal Structureالداخلى 
  License ، والتـراخيص   Correspondenceوالمراسـالت  Contracts والعقود 

  Report 0 ، والتقارير  Proposalواالقتراحات 
 للوفـاء بااللتزامـات القانونيـة     Structureجمع معلومات كافية عن هيكل الـسجل   -

  -: ويتكون الهيكل من العناصر التالية 0والخاصة بالعمل
عبارة عن رمز يمكن االعتماد عليه لتحقـق   :  Message Digestملخص الرسالة -    

  0من سالمة السجل
 العالقة بين الـسجالت أو عناصـر المـستندات    تشير إلى :  Relationsالعالقات -    

  0المكونة للسجل 
تشمل الشكل المنطقى والمادى للسجل ويشمل الـشكل المنطقـى    :  Formatالشكل -    

Logical Form     الصوت ،والصورة ،والنص ، باإلضـافة إلـى شـكل الكتابـة 
 أما Adobe PDFوالمسافة بين الكلمات والطراز المستخدم فى كتابة النص وهو 

، CD-R فيتمثل فى االسطوانات المرنة  Form Physicalالشكل المادى للسجل 
  DLT 0 ، و DAT ، و DVDواالسطوانات المسموعة والمرئية 

يتم تحديد التواريخ والتـصرفات التـى    :  Preservation Historyتاريخ الحفظ -     
  0الل فترة حياتهتمت على السجل للتأكد من إمكانية الوصول للسجل وقراءته خ

  

  :)1 (متطلبات تحقيق األمن والثقة فى السجل-1/3
Requirements For Ensuring Security and Trust Worthiness  

يتم الحفاظ على السجالت من التغيير باستخدام وسائل الحماية من البرامج الجاهزة أو              -
  0من خالل طرق الوصول الرسمى لنظام السجالت اإللكترونية

 مستويات األمن فى ضوء متطلبات المخاطرة والقانون ، وتحديد وسيلة الحماية            تحديد -
وقـد يكـون ذلـك      ( مع تأمين تبادل المعلومـات       ) PINمثل رقم سرى    ( الرسمية  

  PKI ( 0باستخدام نوع من التوقيع اإللكترونى 

                                                        
  :ىلإيرجى الرجوع ىف ذلك  )(1

- National Archives and Records Administration,  Op. Cit, P.3. 
- Arizona Electronic Record Keeping  Systems (ERS) Guidelines Op. Cit., PP.405.- 
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 وذلك بأن  Limit System access الوصول للسجل على األفراد ذوى الصلة قصر -
  0الفرد على الخدمة بنفسه أو من خالل شبكة اإلنترنتيحصل 

التأكد من أن المستخدم الرسمى فقط هو الذى له القدرة على الوصول للسجل والتعامل               -
معه ، وذلك من خالل إعداد قائمة تتضمن أسماء مستخدمى موقع الخدمة سواء كـان              

  0أو تعديله أو حذفههؤالء المستخدمين هم المسموح لهم بقراءة السجل ، أو إنشائه، 
وحيث أن نظم إدارة السجالت اإللكترونية تعتمد على العنصر البشرى ، فالبـد مـن                -

  0توفير التدريب الكافى والالزم لهذا العنصر فى جميع المجاالت المتعلقة بهذه النظم
  :)Requirement For Access  )1 إمكانية الوصول للسجل اإللكتروني -1/4
 للسجل اتباع السياسات واالجراءات الرسمية المعلنة للوصـول  على جميع المستخدمين  -

  0إلى الخدمة المرجوة
قدرة السجل على مواصلة البحث عن المعلومات المطلوبة من المستخدم حتى لو كان               -

 Part of أو تم كتابة جزء فقط من الكلمة  Misspelledهناك خطأ فى تهجئة الكلمة 
 a name is Known 0  

  0 بشكل منطقى ومسلسل لسهولة العرض ترتيب السجالت -
  0إمكانية تقديم نسخ من السجالت للمستخدم -
  0إمكانية تغيير سياسات وإجراءات حماية السجل وفقاً لرغبة المستخدم -

     فعلى سبيل المثال ، توجد هذه االمكانية فى الشركة المصرية لالتصاالت حيث يمكن              
اء عرض فاتورة تليفونه مـن علـى         الخف PINللمشترك طلب الحصول على رقم سرى       

  0اإلنترنت
  

  ): 2(االحتفاظ بالسجالت وحمايتها-1/5
Requirement for Maintenance and Preservation        
    السجالت تحتفظ بعدد هائل من البيانات والمعلومات الالزمة التمام المعـامالت بـين             

د إمكانيـة تواجـد وتـوافر هـذه         األطراف المختلفة ، ومن ثم البد من وجود وسيلة تؤك         

                                                        
  :الرجوع ىف ذلك إىليرجى )1

-Kansas Electronic records Management Guidelines,op.cit. 
-ERS Guidelines.  October 2002 , Op.Cit. PP.1-14 . 
- --------------------- 21 June 2002 ,Op.Cit. PP.5-15. 
2)Loc.cit..(  
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السجالت لفترات زمنية طويلة ، وهذا القول ينطبق علـى الـسجالت الورقيـة بغـرض                
  0حمايتها ضد أخطار الحريق والسرقة

    أما السجالت االلكترونية ، ومع التطور التقنى السريع فى البـرامج الجـاهزة ونظـم               
الت الحاليـة بعـد عـشرين سـنة         التشغيل ، فيصعب القول بضمان إمكانية قراءة السج       

  0 المستخدمة فى قراءة السجالت وغيرها من األدوات  التقنية Versionsالختالف الطرز 
    ومن ثم البد أن تعمل المنظمة على وضع خطة لتحديث نظام الـسجالت اإللكترونيـة        

قـوم  بها باستمرار لتتواكب التقنيات المأخوذ بها مع المستحدث منها ، وفى سـبيل ذلـك ت       
المنظمات بوضع مجموعة من االجراءات لتعديل السجالت والتأكد من إمكانيـة قراءتهـا             

  :مستقبالً ، وهذه اإلجراءات هى 
  0)المحتوى، والبيئة ، والهيكل طوال فترة حياته(حفظ عناصر السجل اإللكترونى -
ضمان عدم التعرض أو انتهاك السجل اإللكترونى سواء بـاإلتالف ، أو التعـديل       -

  0توضيح العالقات المنطقية بين السجل والبرامج الجاهزة المستخدمة معهمع 
 Develop Retentionتطوير نظم المحافظة على السجل ألطـول فتـرة ممكنـة     -

Solution  وتتم بتحقيق التوازن بين التكنولوجيا السائدة ومتطلبات تيسير استخدام 
  0السجالت

  Standard File Formats for data  0  للبيانات الملف والشكل المعيارىاعداد -
  0 البيانات بشكل دورىثتحدي -
  
  
  
  

  :)1(التخلص من السجالت-1/6
التخلص من السجالت اإللكترونية بوسيلتين إما اإلتالف وذلك مع السجالت التـى             يتم    

 0انقضى الغرض من إنشائها ، أو أرشفتها إلمكانية الحاجة إليها واسـترجاعها يومـا مـا    
  -:اآلتى ويتطلب هذا 

وضع سياسات وإجراءات مناسبة فى نظام إدارة السجالت اإللكترونية تحدد  -
  0الممارسات التى يجب اتباعها عند التخلص من السجل

                                                        
(1) - Vaul, Robert Arthur “ Verginia local Government Services through the Internet : A 
diffusion of Innovation “, PHD, Virgina Commonwealth university , April, 2003,pp.20-23.   
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  0تحدد إدارة السجالت اإللكترونية الفترة القانونية لالحتفاظ بالسجل  -
سجالت ، فى   البد أن يتوافر لنظام السجالت اإللكترونية القدرة على حذف واستبعاد ال           -

 وذلـك بـشكل    meaninglessحالة ظهـور سـجل بـه بيانـات غيـر مفهومـة       
  0تلقائى/الكترونى

توافر خاصية بنظام إدارة السجالت تحمى السجالت التى يتم تحديـدها بالنظـام مـن         -
  0اإلتالف الدورى التلقائى حتى مع تخطى الفترة القانونية المحددة

  0ويلة ، وتصنف فى مكان مخصص لها هناك سجالت يتم االحتفاظ بها آلجال ط -
  0يجب االحتفاظ باألصل اإللكترونى للسجل عند أرشفته -
  

   General Requirements المتطلبات العامة -2
     تشتمل على متطلبات خاصة بتوفير الثقة فى السجالت ، وحفـظ وإدارة الـسجالت ،        

تحقيق األمن ، باإلضـافة     ومتطلبات قانونية ، وأخرى خاصة بالعمل ، ومتطلبات متعلقة ب         
   -:إلى مجموعة من االعتبارات اإلدارية ، وذلك على النحو التالى 

  :متطلبات توفير الثقة فى السجالت اإللكترونية -2/1
General Requirements For trust Worthiness   

   على الرغم من التحول من السجالت الورقيـة إلـى الـسجالت اإللكترونيـة ، إال أن                 
تحتفظ المنظمات بهذه السجالت لتقديم     ستخدام هذه السجالت مشترك ، حيث       رض من ا  الغ

الخدمات ألطراف المعامالت ، وإتمامها ، وكذلك لمراجعة هذه المعامالت الحقـاً ، وفـى    
  -:سبيل تحقيق الثقة فى السجل اإللكترونى يتم اتباع مايلى 

 Contextوالبيئـة   Content  المحتـوى  : أن يتوافر فى السجل عناصـره الثالثـة    -
، وذلك لتحقيق المصداقية واالعتمادية والشمول للسجل ومن ثـم  Structure والهيكل 

  0الثقة فيه  كوثيقة للمعامالت المختلفة
ــصداقية  - ــوافر الم ــة  Authenticityت ــشمول  Reliability ، واالعتمادي  ، وال

Integrity       انات الـسجل علـى      جودة وقدرة بي   بالمصداقية فى السجل ، حيث يقصد
 أمـا   0)حيث يحتوى على التاريخ ، والقائم بالمعاملة ، والمحتـوى           ( اثبات المعاملة   

 الـشمول  أما   0 فيقصد بها جودة إمكانية استكمال ، وعدم استبدال السجل           اإلعتمادية
 0فيشير إلى جودة دقة تمثيل المعامالت ، واألحداث والحقائق المختلفة وبشكل مفهـوم      



 188

 
 

 فتشير إلى القدرة على وجود سجل يتمتع بالمـصداقية   Trustworthiness الثقةأما 
 0واالعتمادية والشمول

  
  ):1(حفظ وإدارة السجالت-2/2

     تمثل إدارة السجالت حلقة وصل بين العمليات والمعامالت التى تتم وعملية تسجيلها            
  :فى سجالت ، وذلك بغرض 

  0العملية االحتفاظ بالمعلومات الالزمة لدعم وتسجيل  -
  0التأكد من إمكانية الوصول للسجل فى الوقت المطلوب -
  0االحتفاظ بالسجالت طوال الفترة المحددة -
   0التأكد من حماية السجالت ضد التعديل أو الفقد -
  0التخلص من السجالت إما بإتالفها أو أرشفتها  -
  0تحقيق التوازن بين تكلفة برامج السجالت وقيمة المعلومات للمنظمة -

باإلضافة إلى ما سبق ، يجب على مصممى نظم السجالت اإللكترونية ومديرى هـذه                 
  -:السجالت مراعاة مجموعة االعتبارات التالية 

ضرورة إعادة هندسة العمليات اإلدارية لنظام إدارة السجالت وتحويلهـا مـن نظـام               -
  0فظها السجالت الورقية إلى نظام السجالت اإللكترونية بإنشاء هذه السجالت ، وح

التأكد من إقبال الجمهور على التعامل مع السجالت اإللكترونية ، وتحديد مدى ثقـتهم               -
  0فيها كبديل للسجالت الورقية

  0التعرف على المشكالت التى قد تصاحب نظام السجالت اإللكترونية -
 رجـال   – مـوظفين    –جمهـور   (     وقد تظهر هذه المشكالت نتيجة عدم تعود األفراد         

  0 التعامل مع هذا النوع من السجالتعلى) أعمال
  
  
   General Legal Requirements: ) 2( متطلبات قانونية-2/3

                                                        
(1) Evans, Donoa & Yen, David O. “ E- Government implementation: Framework for 
understanding cultural and Social impact “. Government information Quality. 
(vol.,27,2005) , From site : Science direct. Com (3-12-2007),    

  
  :يرجى الرجوع ىف ذلك إىل ما يلى)(1
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  :     تتمثل هذه المتطلبات فى اآلتى 
تحديد االجراءات التى تتبعها المنظمات لتسجيل المعلومـات والمعـامالت المختلفـة،           -

  0وكذلك تحديد السياسات والقرارات ، والوظائف ذات الصلة
  0ديد فترة بقاء السجل وفقاً لطبيعته ومحتواه تح -
  0إتاحة السجالت للجمهور فى توقيت واحد ، للحصول على الخدمة بشكل آنى -
   General Business Requirementsمتطلبات خاصة بالعمل -2/4

   عند إنشاء المنظمة لنظام إدارة السجالت اإللكترونية ، عليها تعريف سجل كل عمليـة              
  -:لى من خالل ماي

 كل سجل ، بما يشمله من بيانات ، وأسماء ، وتوقيعـات ،   Contentتحديد محتوى  -
  0وأسماء أطراف متعاملة ، وشهود ، وموضوع السجل 

 إلى معلومـات   Draft Informationفور تحويل المعلومات من معلومات بالمسودة  -
علومـات   للم Snapshot يتم التقاط صـورة ثابتـة    Formal Informationرسمية 

  0تلخص كل من المحتوى والبيئة وهيكل السجل
يتضمن هيكل السجل أشكاالً مختلفة يمكن استخدامها لعرض المعلومـات فـى حالـة               -

  0حدوث تغييرات تكنولوجية
  0اجراء عمليات مراجعة دورية للسجالت وبشكل كاف -
  : General Security Requirements )2(متطلبات أمنية-2/5

ت الورقية يمكن توفير األمن من خالل وضع السجالت فى مكان يتيح                فى حالة السجال  
للجميع رؤية من يطلع على السجالت ، وفى حالة السجالت ذات البيانـات والمعلومـات               

   0الخاصة يتم توفيرها باستخدام وسائل معينة معلنة للمتعاملين
 الوصـول إليهـا متاحـة           أما فيما يتعلق بالسجالت اإللكترونية ، والتى تعتبر إمكانية        

للجميع فإنه يتم تحديد مستويات المخاطرة فى السجالت ومدى إمكانيـة اتاحتهـا لعمـوم               

                                                                                                                                                        
-Op.cit. 
- National Archives and Records Administration,  Op. Cit, P.3. - Arizona Electronic Record Keeping  Systems (ERS) Guidelines Op. Cit., PP.405.- 
(2) Evans, Donoa & Yen, David O. op.cit. 
- National Archives and Records Administration,  Op. Cit, P.3. - Arizona Electronic Record Keeping  Systems (ERS) Guidelines Op. Cit., PP.405.- 
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الناس، ومنح المتعاملين مع السجالت التى تتسم بارتفاع درجة مخاطرة عرض معلوماتهـا    
  0رقم سرى أو كلمة سر

  
  : اعتبارات إدارية أخرى -2/6

و د نظام السجالت اإللكترونية يجـب أن يتفـق مـدير             لتحقيق التوازن بين تكلفة وعائ    
  -:)1( النظام على مراعاة مجموعة االعتبارات التاليةوومصمم

إمكانية امساك السجالت اإللكترونية بجانب السجالت الورقية تمهيداً الحالل السجالت           -
  0اإللكترونية محل الورقية فى المستقبل

ديثاً ومن ثم الزال التـدريب مهمـا علـى          يعتبر نظام السجالت اإللكترونية نظاماً ح      -
  0الممارسات المطلوب القيام بها فى ظل هذا النظام ولتقليل عنصر المخاطرة

  0فى ظل التحول إلى السجالت اإللكترونية سيتم استحداث أنشطة والغاء أخرى -
يحتاج التحول إلى السجالت اإللكترونية إلى دعم مالى لتطوير السياسات واإلجراءات            -

  0ل إلى برنامج قوى إلدارة السجالت اإللكترونيةللوصو
العنصر البشرى من أهم موارد نظام السجالت سواء ورقيـة أو إلكترونيـة ، حيـث                 -

يتطلب إدارة السجالت أفراد لديهم القـدرة علـى اتبـاع الـسياسات واالجـراءات               
الموضوعة ، ومن ثم تتحدد جودة السجل فى ضوء جودة العنـصر البـشرى القـائم               

  )2(عليه
Records Life Cycle  

 أو اسـتالمه    Creation    تمثل دورة حياة السجل الفترة التى يقضيها السجل منذ إنشائه           
Receipt حتى التخلص النهائى منه Final disposition 0  وتتكون دورة حياة الـسجل 

ــا Creationاإلنــشاء : مــن مراحــل ثــالث هــى   ،  Maintenanceظ ، واالحتف
دورة حيـاة الـسجل   ) 25( ويوضح الشكل رقـم  0، والتخلص النهائى   Useواالستخدام
  .اإللكترونى 

  
                                                        

(1) Ibid.,P.13. – http: // gita . State . az.  
(2.. Jakob Nielsen’s Human Functions Engineering , http : // WWW. U.Site.Com(on:4/4/2005). 
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  )25(شكل رقم 
  دورة حياة السجل اإللكترونى

  :،فى ضوءإعداد الباحثة: المصدر 
-loc.cit.  
ERS Guidelines.  October 2002 , Op.Cit. PP.1-14 . 
- --------------------- 21 June 2002 ,Op.Cit. PP.5-15. 
- National Archives and Records Administration, Op.Cit, PP.1-13. 
ERS Guide Lines, October 2002 , Op. Cit. P.2. 

    
  

   :،أن مراحل دورة السجل هى)25( يتضح من الشكل رقم 
  :اإلنشاء -1

 إنشاء أو بناء السجل اإللكترونى جنباً إلى جنب مع بناء واعتمـاد                 يتم فى هذه المرحلة   
  0التوقيع اإللكترونى

  :االحتفاظ واالستخدام -2

)1( 
  إنشاء السجل

)3( 
  التخلص
  النهائى

)2( 
  االحتفاظ
  واالستخدام

 دورة حياة 
  السجل إلكترونياً
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   فى هذه المرحلة ، يحتفظ بالسجل فى الهيئة التابع لها لحـين طلـب اسـتخدامه فـى                  
  0نشاطها

  :التخلص النهائى -3
الف أو األرشفة وفقاً لطبيعة الـسجل           يتم فى هذه المرحلة التخلص من السجل إما باإلت        

  Permanent 0 أو سجل دائم Temporaryإذا كان سجل مؤقت 
  

        وحتى يمكن االعتماد على نظم السجالت اإللكترونية بشكل عملى ، البد من توافر             
  0نظم التوقيع اإللكترونى والدفع اإللكترونى ، وهو ما سيتم تناوله فى الجزء التالى

  
  

  اإللكترونىالتوقيع 
Electronic Signature (ES)  

  
     فى سبيل انتشار استخدام الحكومة اإللكترونية ، كان البد من تدعيمها بوسائل األمـن           
والحماية وقنوات الثقة التى تشجع الجمهور على التعامل مع مثل هـذه الخدمـة ، ومـن                 

  0قمىوسائل الحماية ما عرف باسم التوقيع االلكترونى أو التوقيع الر
  

      يعتبر التوقيع اإللكترونى وسيلة التأكد والتحقق من شخصية األطراف المتعاملة مـع            
بما يحقق عنصر الثقـة فـى هـذه         ) سواء كان الموظف أو العميل      ( الخدمة اإللكترونية   

الخدمة وألهمية التوقيع اإللكترونى كمتطلب من متطلبات السجالت اإللكترونية ، ومن ثـم    
  -:لكترونية ، فإنه سيتم تناوله فى ضوء النقاط التالية الحكومة اإل

  0 تعريف التوقيع اإللكترونى-أ
  0 خصائص التوقيع اإللكترونى-ب
  0 أشكال التوقيع اإللكترونى-ج
  0 متطلبات التوقيع االلكترونى-د
  

 
أو إشـارات ، لهـا طـابع            التوقيع االلكترونى عبارة عن حروف أو أرقام أو رموز          

لتميزه عن غيره ، وهذا النوع من التوقيع        منفرد، وتسمح بتحديد شخص صاحب التوقيع      
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 التجارة اإللكترونية ، وذلك حتـى ال يـتم          مثليعد أمراً الزماً فى المعامالت اإللكترونية       
  0)1(انتهاك البيانات والمعلومات الخاصة بها

قيع االلكترونى على عاتق مجموعة من المتخصصين           وتقع مسئولية إعداد مشروع التو    
  0فى تكنولوجيا المعلومات ، حيث يمثل الركيزة الرئيسية فى الحكومة اإللكترونية 

  :خصائص التوقيع االلكترونى -ب
    يمنح التوقيع اإللكترونى لمجموعة السجالت اإللكترونية المتداولـة بـين األطـراف            

 لذلك البد من تـوافر مجموعـة مـن          0ة الالزمة لتداولها  المختلفة درجة المصداقية والثق   
  :)1(الخصائص الرئيسية فى التوقيع االلكترونى المستخدم ، وذلك على النحو التالى

   Reliability:  االعتمادية -
 سجل يمكن االعتماد عليه ، حيث يمكن الثقة فـى محتـواه              يوفر  هذا التوقيع  أن   بمعنى  

  0الدقيق للمعامالت واألنشطة والحقائق القائمة وقت المعاملةوكذلك قدرته على التمثيل 
Reliability a reliable record is one whose content can be trusted as a 
full and accurate representation of the transactions, or facts to which it 
attests and can be depended upon in the course of subsequent 
transactions or activities.    

   Authenticityالمصداقية -
   بمعنى قدرة التوقيع على توفير سجل يتمتع بالمصداقية ، أو سجل قـادر علـى اثبـات      

  0شخصية القائم بالمعاملة
  
 

وقيع المقـروء والتوقيـع         تنقسم أشكال التوقيع االلكترونى إلى شكلين رئيسيين هما الت        
  0)2( الحسى

 يعتمد هذا النوع من التوقيع على القراءة وهو من أكثر أنواع التوقيع             :لتوقيع المقروء   ا-
شيوعاً بين الثقافات المختلفة ، ويتم تسجيل هذا التوقيع إلكترونيا من خـالل نـسخة مـن                 

                                                        
  0 329 ، صمرجع سبق ذكره،  عبد الفتاح بيومى حجازى 0 د)1(

1) National Archives and Records Administration Op.Cit.P.6. 
      -E.Sign Int E- Sign Interoperability, Work group (NECCC) ” Frame Work For Electronic 
Signature Reciprocity “ USA : NECCC. December 2001. P.6.  

:  ؛ القـاهرة    احلكومة اإللكترونية وتطبيقاا ىف الوطن العـرىب       0طارق شريف العلوش  0امنة ، و د    حممد حممود الطع   0د )2(
  0 70-69، ص ص 2004املنظمة العربية للتنمية اإلدارة ، 
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ون التوقيع فى شكل إمضاء     استمارة التوقيع للحاسب اآللى مثل التعامل مع البنوك ، وقد يك          
  0أو رقم سرى للعميل كما فى بطاقات االئتمان

يعتمد علـى اسـتخدام العميـل     ، Dynamic Signature) الحركى(التوقيع الحسى -
الحواس للتحقق من شخصيته مثل بصمة اإلبهام والبصمة الصوتية أو صورة لقزحيـة أو              

  0شبكية العين
  
 

 

  -:)1(    يتطلب تكوين نظام التوقيع اإللكترونى العناصر التالية
 توافر نظام فعال لتكنولوجيا المعلومات بما يتضمن من دعم لإلدارة وللنظـام وتـوفير               -

الكفاءات البشرية الالزمة والمهارات المناسبة وكذلك الدعم المادى والمـالى لـضمان            
  0نجاح النظام

لورقية ، وذلك بإنشاء إدارة للسجالت اإللكترونية يـتم االعتمـاد           التخلص من األعمال ا   -
  0عليها فى إنهاء التعامالت المختلفة 

توافر التشريعات والقوانين التى تحمى األطراف المستخدمة للنظام بما يضمن   تـوافر              -
الخصائص المختلفة للتوقيع اإللكترونى من اعتمادية ومـصداقية والثبـات  وإمكانيـة             

  0دام االستخ
تأكيد الثقة فى التوقيع اإللكترونى ، وذلك من خالل تحديد الجهة المسئولة عـن إعـداد                -

السجالت اإللكترونية و التوقيع اإللكترونى ، ووضع إجراءات معيارية إلعداد وحفـظ            
واستخدام السجالت اإللكترونية والتوقيع اإللكترونى وتدريب المـوظفين علـى تلـك            

  0التأكد من حفظ السجالت اإللكترونية فى بيئة آمنةاإلجراءات المعيارية و
  0 التأكد من مرسل الرسالة المستلمة ،وأن لدية الصالحية إلرسالها -
  0 يجب أن تكون الرسالة المستلمة صحيحة ومتكاملة ولم يتم التالعب بها أو تغييرها-
 المرسل مـن    يجب إثبات هذه الرسالة ومعلوماتها فى المحكمة ، وهذا يضمن عدم إنكار           -

  0إرسالها أو نفى محتوياتها
  

    إن استيفاء التوقيع اإللكترونى لهذه المتطلبات يوفر للرسالة المرسلة عبـر الـشبكات             
حماية يصعب اختراقها من قناصة اإلنترنت ، ال سيما أن التوقيع اإللكترونى اليمكن إعادة              

                                                        
(1) National Archievs and records administration Op.Cit., PP.1-3. 
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 قانونية كمـا يـرتبط بـشفرة        إنتاجه باستخدام عمليات النسخ واللصق ، حيث يتمتع بقيمة        
  0محددة تجعله مرتبطاً بوثيقة أو سجل معين

  
  
  
  
  

 
Electronic Payment  

    يعتمد نجاح الحكومة اإللكترونية على استخدام بعض نظم ووسـائل الـدفع والـسداد              
مـة  المتاحة مع تطوير بعض أساليبها ، إلى جانب استحداث وسائل جديدة تعد أكثـر مالء            

  0لدفعلذلك باستخدام الطرق اإللكترونية لطبيعة ومتطلبات الحكومة اإللكترونية ، و
  

  -:    هذا وتتنوع وسائل الدفع اإللكترونى ، وتأخذ عدة أشكال هى
  0البطاقات البالستيكية -أ
  0النقود اإللكترونية--ب
  0الشيكات اإللكترونية--ج
  0البطاقات اإللكترونية--د
  

  -:توضيح كل وسيلة من هذه الوسائل        وفيمايلى 
  )1(:البطاقات البالستيكية -أ

 –كبطاقات الكارت الشخصى والفيزا والماسـتر كـارد         –   ظهرت البطاقات البالستيكية    
كأحد مظاهر التطور فى النقود حيث يستطيع حاملها استخدامها فى شراء معظم احتياجاته             

الحاجة لحمل مبالغ كبيـرة مـن األمـوال    أو أداء مقابل ما يحصل عليه من خدمات دون          
والتى قد تعرضه لمخاطر السرقة أو الضياع  أو التلف ، باإلضافة إلى إمكانية حـصوله                

   ATM Automatic Teller Machinesعلى النقد من خـالل آالت الـصرف اآللـى    
  -:وتنقسم البطاقات البالستيكية لثالثة أنواع هى 

                                                        
  : مت الرجوع ىف ذلك إىل ما يلى)1(
   0 58- 56 ، ص ص مرجع سابق 0 هذا العامل اإللكتروىن رأفت رضوان ،0 د- 

 األبعـاد التكنولوجيـة واملاليـة       – التجارب والتحديات    –التجارة اإللكترونية ، املفاهيم     طارق عبد العال محاد ،      0 د -   
  0 135-101 ص ص )2003ار اجلامعية ، اإلسكندرية ، الد ( والتسويقية والقانونية،

  0 17-15 ، ص ص مرجع سابق،  جالل الشافعى 0د-   
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وهى بطاقات تعتمد على وجود أرصدة فعلية للعميـل    Debit Cards  بطاقات الدفع -
لدى البنك فى صورة حسابات جارية لمقابلة المسحوبات المتوقعـة للعميـل حامـل              
البطاقة ، وتتميز هذه البطاقات بأنها توفر الوقت والجهد للعمـالء ، وكـذلك زيـادة                

  0إيرادات البنك المصدر لها
يتعهد بمقتضاه مـصدر البطاقـة بفـتح     وهى عقد  Credit Cards بطاقات االئتمان-

اعتماد لسلع معينه بصفة شخصية ، وهو حامل البطاقة الذى يستطيع بواسطتها الوفاء             
بقيمة مشتريات لدى المحالت التجارية التى ترتبط بمصدر البطاقة بعقد تتعهـد فيـه              
بقبولها الوفاء بمشتريات حاملى البطاقات الصادرة عن الطرف األول علـى أن يـتم              

  0التسوية النهائية بعد كل مدة محددة
  :    ويتمثل المتعاملون فى بطاقات االئتمان فى األطراف التالية 

  :المركز العالمى للبطاقة  -
    هو المؤسسة التى تتولى إنشاء البطاقة ورعايتها والموافقة على عضوية البنـوك فـى              

المالية بينها والقيـام بـدور      جميع انحاء العالم للمشاركة فى إصدارها وتسوية المستحقات         
  0المحكم لحل أى نزاعات تنشأ بين المتعاملين بالبطاقة

  : مصدر البطاقة -
   هى البنوك المنتشرة فى جميع أنحاء العالم ، حيث يقوم البنك المصدر للبطاقة باإلعالن              

قة وربـط  عن إصدارها وتسويقها ، كما يقوم بالتعاقد مع التجار المحليين لقبول البيع بالبطا    
شبكة أجهزة الصرف اآللى لديه بشبكة المنظمة العالمية للبطاقة لتسهيل عمليـة الـسحب              

  0النقدى بموجب البطاقات من أى جهاز صرف آلى فى العالم مرتبط بالشبكة
  :  التاجر -

    وهو اصطالح يطلق على الشركات والمؤسسات التى يتفق معها المصدر على قبـول             
  0 ثم الرجوع على المصدر بالثمنالبيع لحامل البطاقة

  : حامل البطاقة -
    وهو الفرد الذى يحصل على البطاقة الستخدامها فى الحصول على السلع والخـدمات             
من التجار أو سحب نقدية من آالت السحب النقدى أو البنوك وفروعهـا المـشتركة فـى                 

  0قةعضوية البطاقة ، ثم دفع المستحقات للبنك المصدر حسب نوع البطا
ومن الناحية التعاقدية يمكن النظر إلى المركز العالمى للبطاقة ومصدر البطاقة كطرف                
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واحد نظراً ألن التزاماتهم وحقوقهم تجاه باقى أطراف التعامل واحدة ، وتعتبـر بطاقـات               
  0االئتمان من أكثر وسائل الدفع اإللكترونى استخداما فى مصر

 تختلف هذه البطاقات عـن البطاقـات    : Charge Cards:  بطاقات الصرف البنكى -
االئتمانية فى أن السداد يجب أن يتم بالكامل من قبل العميل للبنك خالل الشهر الذى               

  0)أى أن فترة اإلئتمان فى هذه البطاقة ال تتجاوز شهر( تم فيه السحب 
Digital  Cash / E- Cash -ب 

لكترونية هى عبارة عن نقود غير ملموسة ، تأخذ صورة وحـدات الكترونيـة      النقود اإل 
لجهاز الكمبيوتر الخاص بالعميل يعـرف    " الهارد ديسك   " وتخزن فى مكان آمن جداً على       

ويمكن للعميل أن يستخدم هذه المحفظة فى إتمـام عمليـات           " المحفظة اإللكترونية   " باسم  
  0 من المعامالتغير ذلكالبيع أو الشراء والتحويل و

بشراء عمالت إلكترونيـة    ) المشترى  (    حيث تعتمد فكرة النقد الرقمى على قيام العميل         
من البنك الذى يقوم باصدارها ويتم تحميل هذه العمالت على الحاسب الخاص بالمـشترى              
وتكون فى صورة وحدات عملة صغيرة القيمة ولكل وحدة رقم خاص أو عالمة خاصـة               

در وبالتالى تعمل هذه العمالت اإللكترونية محل العمالت العاديـة وتكـون    من البنك المص  
  Tokens 0بنفس القيمة المحددة عليها وتسمى 

  -:   هذا ، وتمتاز النقود اإللكترونية بعدة مزايا ، هى 
  :سهولة االستخدام -

   حيث يستطيع المشترى سداد قيمة مشترياته بمجرد إصدار األمر على حاسـبه اآللـى ،        
وأيضاً تتيح النقود اإللكترونية فرصة التعامل بالعديد من العمالت مع إمكانية التحويل بين             

  0هذه العمالت بصورة لحظية وبأى قيمة
  :السرية والخصوصية -

    يستطيع المشترى فى ظل هذا النظام الجديد أن يقوم بعمليـة الـشراء دون أن يكـون         
ذى يثير المخاوف حول إمكانيـة اسـتخدام هـذه          مضطراً لتقديم أية معلومات إلى الحد ال      

   0السرية فى األنشطة اإلجرامية أو التهرب الضريبى
  : األمان -

    يتيح نظام النقود اإللكترونية أعلى درجات األمان الممكنة حيث يعتمـد علـى نظـام               
ة، الذى يعتبر أفضل وسائل لحماية المعلومات المالي  Digital Signature التوقيع الرقمى
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 لحماية مسحوبات العميـل مـن    Passwordsهذا باإلضافة إلى استخدام كلمات المرور 
  0حسابه المصرفى

  : انخفاض التكاليف -
    يفيد نظام النقود اإللكترونية فى تخفيض تكلفة مثل هذه المعامالت بصورة ملحوظـة ،           

فوعـة مقـدما ،    مدE - Cashفمن ناحية ال توجد تكاليف مقاصة أو تسوية حيث أن قيمة 
 ويقـدر الخبـراء أن تكلفـة    0كما أن العملية بالكامل تتم أوتوماتيكيا وفى منتهى البساطة          

العملية الواحدة قد تتراوح بين سنت أمريكى واحد وبين خمس سنتات وربما فـى بعـض                
  0األحيان أقل من ذلك

  

E – Checks  
 0ليات السداد اإللكترونية بين طرفين من خالل وسـيط      تستخدم هذه الشيكات التمام عم    

وال يختلف ذلك كثيراً عن نظام معالجة الشيكات الحالى فيما عدا أنه يتم تحرير الـشيكات                
 وسيقوم الوسيط بالخصم من حساب العميل واإلضافة        0اإللكترونية وتبادلها عبر اإلنترنت   

يقة الكترونية تحتوى على البيانـات       والشيك اإللكترونى عبارة عن وث     0إلى حساب التاجر  
رقم الشيك ، واسم الدافع ، ورقم حساب الدافع ، واسم البنك ، واسـم المـستفيد ،       : التالية  

  0والقيمة التى ستدفع ، ووحدة العملة المستعملة ، وتاريخ الصالحية 
  -:     وتتضمن دورة إجراءات استخدام الشيك اإللكترونى الخطوات التالية 

، حيث يتم   ) فى الغالب تكون بنك     (  المشترى لدى جهة تقوم بعملية المقاصة        اشتراك -1
فتح حساب جارى بالرصيد الخاص بالمشترى ويتم تحديد توقيع الكترونى للمـشترى            

  0وتسجيله فى قاعدة بيانات البنك
اشتراك البائع لدى نفس الجهة التى تقوم بعملية المقاصة ، حيث يتم أيضاً فتح حساب                -2

و الربط مع أى حساب جارى للبائع ويتم تحديد التوقيـع االلكترونـى للبـائع            جارى أ 
   0)الجهة التى تقوم بعملية المقاصة( وتسجيله فى قاعدة بيانات البنك 

يقوم المشترى باختيار السلعة التى يرغب فى شرائها من البائع ، ويتم تحديد الـسعر                -3
  0الكلى واالتفاق على أسلوب الدفع

بتحرير شيك الكترونى ويقوم بتوقيعه بالتوقيع االلكترونى المـشفر ثـم       يقوم المشترى    -4
  0يقوم بإرسال هذا الشيك بالبريد االلكترونى المؤمن إلى البائع

الموقع من المشترى ويقـوم بـالتوقيع      يقوم البائع باستالم الـشيك االلكترونـى        -5
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 الذى يقوم بعمليـة     عليه كمستفيد بتوقيعه اإللكترونى المشفر ويقوم بإرساله إلى البنك        
  0المقاصة

يقوم البنك بمراجعة الشيك والتحقق من صحة األرصدة والتوقيعات وبناء على ذلـك              -6
القيمة من حساب المشترى وإضافتها إلى حساب البائع ثـم إخطـار كـل        يقوم بخصم 

 0منهما بإتمام إجراء المعاملة المالية

  
 

من رسوم التشغيل بالمقارنة ببطاقات     % 50ت اإللكترونية حوالى    يوفر التعامل بالشيكا   -
  0االئتمان مما يساهم فى تخفيض النفقات التى يتحملها المتعاملون بهذه الشيكات

ال يتم تحميل الشيكات المرتدة عن طريق االنترنت بالرسوم التى يتم تحميلهـا علـى                -
  0الشيكات المرتدة الورقية

 سـاعة فقـط بالمقارنـة    48الل الشيكات اإللكترونية فى    يتم تسوية المدفوعات من خ     -
  0بالشيكات العادية التى يتم تسويتها فى وقت أطول من خالل غرفة المقاصة

يتيح التعامل بالشيكات اإللكترونية القضاء على المشاكل التى تواجهها الشيكات العادية            -
  0التى يتم إرسالها بالبريد مثل الضياع أو التأخير

  

Smart Cards  
    وهى بطاقة بالستيكية تضم شريحة الكترونية ذات سعة تخزينية للبيانات أكبر بكثيـر             
من تلك التى تستوعبها البطاقات ذات الشرائط الممغنطة حيث يتم عليهـا تخـزين جميـع     

رف ،  البيانات الخاصة بحاملها مثل االسم ، والعنوان ، والبنك المصدر لها،وأسلوب الـص            
  0والمبلغ المنصرف وتاريخه ، وتاريخ حياة العميل المصرفية

     ويشبه البعض هذه البطاقة بالكمبيوتر المتنقل لكونها تحتوى علـى سـجل بالبيانـات              
والمعلومات واألرصدة القائمة لصاحب البطاقة وحدود المصروفات المالية التى يقوم بهـا            

 ،وهى المعلومات التى يمكن التعامل معها مـن         فضالً عن بياناته الشخصية والرقم السرى     
خالل آالت الصرف اآللى أو جهاز قراءة البطاقات البالستيكية وقد أطلق الـبعض علـى               
هذه البطاقة اسم دفتر الشيكات اإللكترونى نظراً إلمكانية تقديمها سجالً كامالً بالمعـامالت             

  0التى أجراها العميل
ـ      عناصر للحماية ضـد عمليـات التزويـر        ات بعـدة        ويتميز هذا النوع من البطاق
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والتزييف وسوء االستخدام من جانب الغير فى حالة سرقتها أو محاولة تقليدها ومن أهـم               
هذه العناصر نوع اللدائن المستخدمة والشريط الممغنط والصورة الفوتوغرافيـة للعميـل            

  0والرقم السرى وعدم القدرة على فتح الغطاء الخارجى لها 
هذا ، وتستخدم البطاقة الذكية فى أجهزة الصراف اآللـى بـالبنوك ، حيـث يمكـن                     

لحاملها استخدامها فى تحويل ارصدة وسداد الفواتير المختلفة وحجـز تـذاكر الطيـران              
وشراء المنتجات المختلفة كما يمكن سحب نقدية بواسطتها ، فضالً عن إمكانيـة تحويلهـا        

تستخدم البطاقة الذكية فى تأمين إجراء التحويالت المالية        إلى حافظة نقود الكترونية ، كما       
داخل شبكة اإلنترنت ، باإلضافة إلى استخدامها داخل التليفون المحمول حتى يتمكن حامله             

  0من االتصال بشبكة اإلنترنت
  

  
   الخاصة بالعنصر البشرى والمتطلبات التشریعیةالمدخالت:رابعا

  
ول يتعلق بالمـدخالت  لى قسمين ،القسم األإصر البشرى   تنقسم المدخالت الخاصة بالعن       

والقسم الثانى مرتبط   ،الواجب توافرها فى العاملين على تقديم خدمات الحكومة االلكترونية          
 لـى إ ضـافة باإل هذابالمدخالت الواجب توافرها فى المستفيدين من الخدمات االلكترونية         

  0االلكترونية الحكومة لتطبيق التشريعية المدخالت تناول جانب
  
 

     يرتبط نجاح الحكومة اإللكترونية بتوافر العنصر البـشرى المؤهـل والقـادر علـى         
التعامل معها ، ألن التفاعل الناجح للعنصر البشرى مع هذه التقنية الحديثـة يعـد بمثابـة                

  0)1(ارهاالضمان لنجاح تطبيق الحكومة اإللكترونية واستمر
     ويتكون العنصر البشرى الذى يتعامل مع الحكومة اإللكترونية من الموظف الذى يقدم            

كان موظفاً أم جمهوراً فإنهما يـشتركان فـى        أ وسواء   0الخدمة، والجمهور طالب الخدمة     
 وهذا هو ما سـعت إليـه الـدول          0ضرورة استيعابهما لكيفية التعامل مع التقنيات الحديثة      

نذ سنوات ، وبدأت الدول العربية فى الـسعى نحـو تحقيـق مطلـب الـوعى                 الغربية م 

                                                        
  0 173، ص ) 2004مكتبة األسرة ، : القاهرة ( فاطمة نصر 0لول ، خدمة التكنولوجيا ، ترجمة د 0جاك  )1(
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 0 )2(المعلوماتى لدى الموظف والجمهور ، وهو ما يؤكده تقرير التنمية اإلنسانية العربيـة      
والذى أوضح أن البالد العربية تسعى نحو إقامة مجتمع المعرفـة مـن خـالل إطـالق                 

تعليم ذو نوعية عالية ، وتوطين العلم وبناء قدرة         الحريات والتعبير عنها ، والنشر الكامل ل      
البحث والتطوير التقنى ، والتحول نحو نمط إنتـاج المعرفـة فـى البيئـة االجتماعيـة                 

  0 1 (واالقتصادية العربية 
مدخالت العنصر البـشرى        ومن ثم يتطلب التطبيق الناجح للحكومة اإللكترونية توافر         

  :، وذلك على النحو التالى  من الموظف والجمهورالخاصة بكل
  
1 

  :)2( يتمتع بمجموعة السمات التاليةًأ موظفتطبيق الحكومة االلكترونيةيتطلب 
  0توافر الخبرة المعلوماتية  -
  0توافر مهارات التخطيط االستراتيجى -
  0توافر مهارات التفكير االبتكارى -
المستمر ، وما يواكبها من استراتيجيات التـدريب المـستمر ،           اعتناق فلسفة التحسين     -

  0والذى ينبع من الرغبة فى التنمية الذاتية
  0دقة فى تسليم الخدمة الالسرعة و -
  Online 0" على الخط " القدرة على استمرارية الجدارة الفنية لنظم  -

                                                        
  :لىإيرجى الرجوع فى ذلك )2(
تطبيق ندوة مجتمع المعلومات بين المفهوم وال     تحد عالمى فى األلفية الجديدة ،       : خليل أبو رزق ، بناء مجتمع المعلومات        - 

 . http : // WWW. TTNمـن موقـع   . 4ص) 13/11/2004-12:الكويـت  ( ، معهد الكويت لألبحاث العلميـة  

Com)20/2/2005( =  
  :لىإيرجى الرجوع فى ذلك )1(
ندوة مجتمع المعلومات بين المفهوم والتطبيق      تحد عالمى فى األلفية الجديدة ،       : خليل أبو رزق ، بناء مجتمع المعلومات        - 

 . http : // WWW. TTNمـن موقـع   . 4ص) 13/11/2004-12:الكويـت  ( د الكويت لألبحاث العلميـة  ، معه

Com)20/2/2005( .  
  0 526 ،صمرجع سبق ذكره طارق عبد العال حماد ، 0د -
  :يرجى الرجوع فى ذلك إلى )2(

  0 407 – 406 ، 47– 46 ، ص ص مرجع سبق ذكره أحمد سيد مصطفى ، 0 د-
   0 371 ، صمرجع سبق ذكرهعامر ،  سعيد يس 0د-    
   0 407-405 ص ص ، مرجع سبق ذكره:  على محمد عبد الوهاب 0 د-   
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   0التفكير التأملى ومهارة الحوار وتبادل المفاهيم واآلراء  -
تصال بين األفراد ، والجماعـات الـصغيرة والكبيـرة ، الرسـمية وغيـر            مهارة اال  -

  0الرسمية
  0العقل المفتوح ، واالصغاء االيجابى النشط  -
  0القدرة على إتخاذ القرارات وحل المشكالت -
  0القدرة على إدارة التنفيذ وتكييفة والتكيف معه وإنجاحه  -
 .اتطوير الموارد واإلمكانيات والبحث عن الجديد منه -
 

  -:)1( يشغل الموظف فى نطاق الحكومة اإللكترونية تخصصات دقيقة ، هى
 وينحصر دورهم فى إدخـال البيانـات أو اسـتخراجها،           :فئة مشغلى الحاسب اآللى      -

وبعض المهام البسيطة المتعلقة باألعمال اإلدارية التى يـتم إنجازهـا عـن طريـق               
  0الحاسب اآللى

برامج المعلوماتية التى تسير نشاط الحاسب  وهم مختصون بوضع ال:فئة المبـرمجين    -
اآللى فى مجال عمل الحكومة اإللكترونية ، سواء كان عمل هذه الجهـة محاسـبياً أو      
قانونياً أو هندسياً ،فيقوم هؤالء بوضع البرامج المرتبطـة بنـشاط جهـود الحكومـة            

  0اإللكترونية نفسها
لحاسـب اآللـى وإصـالح    وهؤالء مختصين بصيانة شبكات ا  : فئة موظفى الشبكات   -

األعطال الخاصة بهذه الشبكات اإللكترونية التـى يعتمـد عليهـا جهـاز الحكومـة               
اإللكترونية ، ويوجد ضمن مجموعة موظفى الشبكات ، فئة تختص بتـأمين وحمايـة         

  0نظم المعلومات والشبكات ضد محاوالت االختراق واإلتالف والتدمير
  

ذه الفئات من الموظفين التغنى عـن وجـود الفئـة               هذا ، ومما هو جدير بالذكر أن ه       
المتخصصة فى ذات الجهة نفسها مثل المتخصصين فى المحاسبة ، أو الطب ، أو القانون               
أو الهندسة ، فهؤالء الزمين لتسيير عمل المرفق العام أو الجهة اإلدارية ذاتهـا ، ولكـن                 

 ، ألنهم سيكونون جزءاً مـن       يجب عليهم إتقان مهارات التعامل والحاسب اآللى وتطبيقاته       
  0منظومة الحكومة اإللكترونية

                                                        
   0 87، ص مرجع سبق ذكره عبد الفتاح بيومى حجازى ، 0 د)1(
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 داخـل المنظمـات نحـو    HRM     وبطبيعة الحال ، يؤدى هذا بإدارة الموارد البشرية      
االستثمار المستمر فى مهارات العاملين حتى يتوافق أدائهم مع طبيعة أعمـال المنظمـة ،         

  -:)1(وتعمل إدارة الموارد البشرية على تحقيق اآلتى
تنمية المهارات الموجودة بالنسبة للعاملين المسئولين عن تطوير وتشغيل نظم الخدمـة             -

  0اإللكترونية
  0خلق بيئة عمل مناسبة للعاملين  -

  

2 
  -:)2(ن من الحكومة اإللكترونية بمجموعة المقومات التاليةو    يتمتع المستفيد

  0رة على استخدام الكمبيوترالقد -
  0المعرفة بالخدمات الحكومية اإللكترونية -
  0الرغبة فى التعامل إلكترونياً مع الخدمات الحكومية -
  0الثقة فى الخدمات الحكومية اإللكترونية -
  
 

ت    على الرغم من أهمية مجموعة المتطلبات الخاصة بالحكومة اإللكترونية من متطلبـا           
إدارية وتنظيمية وتقنية ، ومتطلبات خاصة بالعنصر البشرى ، إال أن قـوة األخـذ بهـذه              
المتطلبات والثقة فى استخدام الحكومة اإللكترونية بتطبيقاتها المختلفة ال تـأتى إال بتـوافر      
عنصر الثقة واألمن والحماية فى خدمات الحكومة اإللكترونية ، ويتأتى ذلك بسن مجموعة             

  -:عات لتحقيق مايلى من التشري
  
  0شرعية تداول البيانات  -1
  0سرية البيانات وخصوصياتها  -2
  0حماية التوقيع اإللكترونى -3
  0)المواقع(حماية أسماء الدومين  -4
  0حماية العميل -5

                                                        
   0 527، ص مرجع سبق ذكره طارق عبد العال حماد ، 0 د)1(

(2)  S. Kenyon Henry . Op.Cit., 
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  0القوانين الواجبة التطبيق -6
  :    وفيمايلى توضيح لتلك األمور فى إيجاز 

  : شرعية تداول البيانات -1
 باإلعالن عـن مـشروع اتفاقيـة        2000 إبريل عام    27وروبى فى        بادر المجلس األ  

 ، وفى نفس العام صدر فى تـونس         )1(لمواجهة االعتداءات الحديثة على شبكات الكمبيوتر     
  0) وهى إحدى تطبيقات الحكومـة اإللكترونيـة        (  لتنظيم التجارة اإللكترونية     83القانون  

 لتنظيم التجـارة اإللكترونيـة،      22م   القانون رق  2003فى حين أصدرت البحرين فى عام       
وصدر فى مصر قانون تنظيم التوقيع اإللكترونى وإنشاء هيئة تنمية صـناعة تكنولوجيـا              

 وتتفق هذه القوانين على أن من مقتضيات مشروعية         0)2( 2004المعلومات فى إبريل عام     
حدى تطبيقاتهـا ،  تداول البيانات ضمن الحكومة اإللكترونية ومن ثم التجارة اإللكترونية كإ       

 وتجريم االلتقاط   0)3(أن يتم تداولها عن طريق مزود الخدمة اإللكترونية المصرح له بذلك          
العمدى بأى وسيلة تقنية لنقل البيانات ، واإلعاقة العمدية،دون وجه حـق  لعمـل نظـام                 

  0)1(الكمبيوتر ، بإدخال أو نقل أو إتالف أو تعديل أو إلغاء بيانات الكمبيوتر
  
  :ية البيانات وخصوصيتها  سر-2

     يسمح اإلنترنت بنشر المعلومات العلمية والصحية والمعارف ، ويحظر نشر البيانات            
التى تعكس حق الخصوصية والسرية وعدم نشرها أو تخزينها أو معالجتها بأى صورة إال              

   0)2(بموافقة صاحب الشأن نفسه
تيح للعميل الشعور باألمـان فـى            ومن ثم ، فإن ضمان سرية وخصوصية البيانات ي        

قـدام علـى التعامـل مـع الخدمـة          تداول البيانات بالدرجة الكافية لتوليد الثقة لديه واإل       
  0اإللكترونية

  
  :حماية التوقيع اإللكترونى -3

                                                        
  0 234، ص مرجع سبق ذكرهحجازى ،  عبد الفتاح بيومى 0د) 1(
  0 205، ص مرجع سبق ذكره عبد الفتاح مراد ، 0د) 2(
، ) 2000دار النهضة العربيـة ،  : القاهرة  ( احلماية اجلنائية للتجارة اإللكترونية عرب اإلنترنت      هدى حامد قشوش ،      0د) 3(

  0 19ص
  0 325 – 324 ، ص ص مرجع سابق عبد الفتاح بيومى حجازى ، 0د) 1(
  0 2 ، ص مرجع سابق هدى حامد قشقوش ، 0د) 2(
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 وحمايته ، فهـو     2004    وضع المشرع المصرى قانون لتنظيم التوقيع اإللكترونى لعام         
ما يوضع على محرر إلكترونى ويتخذ شكل حـروف أو          " نه  يعرف التوقيع اإللكترونى بأ   

أرقام أو رموزاً أو إشارات أو غيرها ويكون له طابع متفرد يسمح بتحديد شخص الموقـع          
   0" ويميزه عن غيره 

 وكذلك الكتابة اإللكترونيـة والمحـررات   –     كما أوضح القانون أن التوقيع اإللكترونى  
  -:)3(فى اإلثبات فى حالة توافر مجموعة شروط ، هى تتمتع بالحجة –اإللكترونية 

  0ارتباط التوقيع بالموقع وحده دون غيره  -
  0سيطرة الموقع وحده دون غيره على الوسيط اإللكترونى -
إمكانية كشف أو تعديل أو تبديل فى بيانات المحرر اإللكترونى أو التوقيع اإللكترونـى     -

وابط الفنية والتقنية الالزمة لذلك ، كما حددت        وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون الض     
ـالحبس     المادة الثانية والعشرون العقوبات التى تقع على مخالفى القانون           حيث يعاقـب ب

  0وبغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنيه والتتجاوز مائة ألف جنيه 
  

   Domaine) المواقع( حماية أسماء الدومين -4
بأنه عنوان منفرد للمواقـع     " الدومين  " نية المصرى        عرف مشروع التجارة اإللكترو   

الموجودة على شبكة اإلنترنت تسمح بتحديد الموقع وتميزه عن غيره ، بمعنى أن الدومين              
  0هو المساحة المخصصة لجهة ما فى نطاق الحكومة اإللكترونية 

  

 على الـشبكة    السم للمنظمة       ويعد اسم الدومين هو الوسيلة لتحديد المكان والزمان وا        
 والتى من خاللها يمكن اإلجابة على طلبات المتعاملين فى Web  World Wide العالمي

  0)1(نطاق الحكومة اإللكترونية
  

  

  :حماية العميل -5
العميل ضد صور الغش التـى قـد       /     تهتم قوانين التجارة اإللكترونية بتأمين المستهلك       

  0ختلفة يتعرض لها فى المعامالت اإللكترونية الم

                                                        
   0 10 ، صمرجع سابق يونس عزب ، 0د) 3(
   0 338-336، ص ص  مرجع سبق ذكرهعبد الفتاح بيومى حجازى ، 0 د)1(
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    وإلى جانب القوانين التى تحمى المتعاملين مع الخـدمات اإللكترونيـة ، فإنـه مـن                
الضرورة أن يحتفظ النظام المعلوماتى الخاص بهذه المعاملة اإللكترونية ببيانات المعالجة،           
بمعنى أن يحتفظ بأى بيانات شخصية يدلى بها العميل وال يصرح بها ألى طـرف إال إذا                 

من صاحب هذه البيانات ، وبناء على إذن من الـسلطات القـضائية المخولـة               كان بأذن   
  .)2(بعرض هذه المعلومات 

  
 

  : القوانين الواجبة التطبيق-6 
النموذج المقترح لتطبيـق       لتحقيق الثقة والتأمين والحماية للمعامالت التى تتم فى نطاق          

 تتم فى إطاره ، وفى سـبيل ذلـك   من وجود إطار قانونى   البد مفهوم الحكومة االلكترونية  
صدر فى مصر قانون التجارة اإللكترونية ، وقانون التوقيع اإللكترونى لتنظـيم وحمايـة              

  0مثل هذه المعامالت
     باإلضافة إلى التشريعات السابقة ، فإن القانونيين أمـامهم مرحلـة مـن االصـالح               

بيق الحكومة اإللكترونيـة،    التشريعى لمراجعة وتحديث النصوص التشريعية لتتناسب وتط      
  -:(*))1(حيث يتم إعادة فحص وتعديل مايلى

  0مفهوم القرار اإلدارى ، وأركانه  -
  0العقود اإلدارية ، إبرامها وقبولها وتنفيذها وآثارها  -
  .قوانين الوظيفة العامة -

  
  
  
  

  
                                                        

  0 335– 333 ، ص ص المرجع السابق )2(
(1)Thomas Gross. The Legal Framewark of e- government U.S.A : Op. Cit., pp.5-9. 

 قام مركز المعلومات ودعم القرار برئاسة مجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة العدل ، ببنـاء قاعـدة            (*)
بيانات التشريعات المصرية ، وقاعدة بيانات أحكام النقض ، ويمكن من خاللها للمواطنين الحـصول               

   0على أى معلومات خاصة بالقوانين والتشريعات المصرية وأحكام محكمة النقض
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  المبحث الثانى
مدخالت النموذج المقترح لتطبيق مفهوم الحكومة توصيف 

   بجامعتى المنصورة والزقازيقكترونيةاالل
    

  
قامت الباحثة فى ضوء الدراسة النظرية للمـدخالت الالزمـة لتقـديم الخـدمات             

 لمـدخالت  لتلـك ا   دراسـة تحليليـة   ب الجامعية فى ظل تطبيق مفهوم الحكومة االلكترونية      
مـالى  إج ، وذلك بهدف تحديد مدى إيجابية بيئة العمل بشكل       والزقازيق بجامعتى المنصورة 
 ، وذلك للوقـوف علـى        لتطبيق النموذج المقترح   مدخالتالمدخل من   وعلى مستوى كل    

تطبيـق مفهـوم الحكومـة    ل  النموذج المقتـرح   نقاط القوة والضعف التى تشجع أو تعوق      
 التـى   المـدخالت  ، تمهيداً للتأكيد على طبيعة       بجامعتى المنصورة والزقازيق   االلكترونية

 الحكومـة اإللكترونيـة بـوزارة التعلـيم      مفهـوم  ح لتطبيقتضمن نجاح النموذج المقتر  
 ، وذلـك    بالجـامعتين  مدخالتال  تلك يقيس هذا المبحث مدى توافر ودرجة أهمية      و.العالى

  -:على النحو التالى
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  .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مدخالت مدى توافر ودرجة أهمية :أوالً   
  0 اإلداريةخالتالمد مدى توافر ودرجة أهمية :ثانياً   
  0 البشريةالمدخالت مدى توافر ودرجة أهمية :ثالثاً   
  0 التقنية المدخالت مدى توافر :رابعاً  
  0 المرتبطة بالمستفيدينالمدخالت مدى توافر :خامساً 
  0 التشريعية والقانونيةالمدخالت مدى توافر :سادساً 
    0ة اإللكترونية طبيعة معوقات تطبيق النموذج المقترح للحكوم:سابعاً  

  
  
  

 
 

 
مفهـوم  ركيـزة أساسـية  فـى        ) ص.م.ت(     تمثل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   

الحكومة اإللكترونية ، حيث توفر المقومات المادية والفنية واإلداريـة الالزمـة لتطبيـق              
  0 اإللكترونية الحكومةمفهوم

 فـى   تكنولوجيا المعلومات واالتـصاالت         هذا ، ولقد قامت الباحثة بقياس مدى توافر       
 ، وذلـك مـن وجهـة نظـر     المدخالت البحث ، وكذلك درجة أهمية هذه     جهةالمنظمات  

(  والمتمثلة فى القيادات اإلدارية بهذه الجهات وأعضاء هيئـة التـدريس             مفردات المعاينة 
 تم اعدادها وفقا لدرجات مقياس بـورتر     (*) باالعتماد على قائمة استقصاء    ؛ وذلك ) ت0هـ

وفقـا   قائمـة االستقـصاء      تقسيمتم  لقياس مدى توافر مدخالت الحكومة االلكترونية،و قد        
فى ضـوء    المدخالتمدى توافر  مقياس بورتر ، إلى جزئين ، الجزء األول يقيس           لدرجات

ر ومتوافر أحياناً ومنتهية بغير متـوافر ، وغيـر          خمس خانات تبدأ بمتوافر جداً ثم متواف      
متوافر إطالقاً ، وذلك لتأكيد الحقائق المتاحة بالسجالت والتقارير ، أمـا الجـزء الثـانى                

                                                        
  .279،صقائمة االستقصاء املوجهة للقيادات) 4(ملحق رقم  *)(
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 العنصر لدى القيادات باالعتماد على خمس خانات تبدأ بمهـم جـداً ،              مدى أهمية فيقيس  
وتـم  .ائهم نحو درجة أهمية العنصروتنتهى بغير مهم إطالقاً ، وذلك لمعرفة اتجاهاتهم وآر  

توجيه هذه القائمةالى قيادات وزارة التعليم العالى بالكادر العام و الخاص سواء بالجامعات             
  .الحكومية أوبالمجلس األعلى للجامعات

تم حساب النسب المئوية لمدى توافر ودرجة أهميـة مـدخالت تكنولوجيـا المعلومـات               
ويوضـح  . المستقصى منهم فى شكل نسب مئويـة       واالتصاالت بحساب متوسط استجابات   

 وأهميتهـا فـى     تكنولوجيا المعلومـات واالتـصاالت    نسبة توافر توافر  ) 10(الجدول رقم   
  0 البحثجهةالمنظمات 
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  )10(الجدول رقم 

   البحث جهةوأهميتها فى المنظمات ) ص0م0ت( نسبة توافر 
المجلس األعلى للجامعات  جامعة المنصورة   جامعةالزقازيق 

  القيادات  ت0أعضاء هـ  القيادات   ت0أعضاء هـ  القيادات 
  
  ص0 م0أبعاد ت

نسبة   وعناصرها
التوافر

%  
األهمية 

%  
نسبة 
التوافر

%  
األهمية 

%  
نسبة 
التوافر

%  
األهمية 

%  
نسبة 
التوافر

%  
األهمية 

%  
نسبة 
  التوافر

%  
األهمية 

%  

  الدعم اإلدارى) 1(

  دعم اإلدارة العليا

  الدعم الفنى

  الدعم المالى

  

60  

  57ر8

54  

  

  84ر6

  86ر4

  95ر2

  

58  

  53ر6

  57ر6

  

95  

  83ر4

94  

  

  67ر4

74  

62  

  

  92ر6

92  

89  

  

  54ر2

56  

  55ر2

  

87  

87  

  85ر2

  

  50ر6

  58ر2

  79ر2

  

96ر8

89ر3

87ر6

91ر2  62ر6  86ر4  55ر1  91ر2  67ر8  90ر8  56ر4  88ر7  57ر2  

  المتطلبات الفنية ) 2(

  اعادة هندسة العمليات اإلدارية ) 3(

  إدارة الجودة الشاملة ) 4(

ر8
54  

  59ر4

  48ر6

  82ر4

84  

  90ر4

62  

54  

58  

  88ر8

  87ر8

  93ر8

  70ر4

ر4
63  

  76ر8

94  

98  

  95ر6

  56ر2

  52ر2

63  

80  

  79ر6

  89ر2

  52ر2

  65ر2

  67ر2

90ر6

90ر2

84ر2

861  83ر8  56ر6  94ر7  69ر6  90ر3  57ر6  86ر4  55   89 

باسـتخدام  279،ص)4(،ملحق رقـم   قوائم استقـصاء القيـادات      تفريغ قعإعداد الباحثة من وا   : المصدر  
  .SPSSبرنامج

  



 211

 
 

  :مايلى ) 10(    يتضح من الجدول رقم 
 فـى كـل مـن       (*) تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بدرجة متوسطة     مدخالت    توافر  

، % 56.3،  % 61.8( جامعة الزقازيق وجامعة المنصورة ، والمجلس األعلى للجامعات         
 مـدخالت وتتفـق آراء مفـردات المعاينـة علـى أن عناصـر             ) على التوالى   % 63.1

مهمة جداً ، ويجب توافرها سواء كانت إدارية أو فنيـة أو متعلقـة بتطبيـق            ) ص0م0ت(
إعادة هندسة العمليات اإلدارية أو إدارة الجودة الشاملة ، حيث بلغت نسبة األهميـة فـى                

  0على الترتيب% 89.2، % 88.3،% 89المنظمات جهة البحث 
 تبين عدم وجود تبـاين بـين آراء مفـردات           (**)ANOVA     وبإجراء تحليل التباين    

 0**)*()ص0م0ت (مدخالتالمعاينة بالمنظمات جهة البحث والخاصة بدرجة توافر عناصر       
  0.)841< . 177(الجدولية ) ف(المحسوبة أقل من ) ف(حيث 

جود تباين ومن ثم عدم وجـود فـروق          عدم و  ANOVA     كذلك يؤكد تحليل التباين     
القيـادات اإلداريـة وأعـضاء    (معنوية بين آراء مفردات المعاينة بالمنظمات جهة البحث         

المحسوبة أقل  ) ف( حيث   **)*(*)ص0م0ت( والخاصة بمدى أهمية عناصر متطلبات      ) ت0هـ
فـردات  ومن ثم ال توجد فروق معنوية بين استجابات م        ،  .) 803< .224(الجدولية  ) ف(من  

 مـدخالت المعاينة بالمنظمات جهة البحث فيما يتعلق بكل من درجة توافر ومدى أهميـة              
  0)ص0م0ت(

 
ضـرورة تـوافر    ) ص0م0ت( رض األخذ بتكنولوجيا المعلومـات واالتـصاالت        ت   يف

مـل مـع الواقـع  الجديـد، وتـشتمل            اإلدارية القادرة على التعا    المدخالتمجموعة من   
  : اإلدارية على مايلى المدخالت

  

  : مت االعتماد على املقياس التاىل لتحديد درجة التوافر ودرجة األمهية (*)                                                        
  غري مهم إطالقا /   غري متوافر إطالقاً    36 أقل من – 20   من 
  غري مهم/    غري متوافر           52 أقل من -36   من 
  متوسط األمهية /   متوسط التوافر       68 من  أقل– 52   من 
  مهم/   متوافر               84 أقل من – 68   من 
صورة ، والس األعلى للجامعات فيما يتعلق بدرجـة         حتليل التباين بني جامعة الزقازيق ، واملن      ) 1(، جدول   7( ملحق رقم    *)*(* .ANOVA : Analysis of Values  (**)  مهم بدرجة كبرية/          متوافر بدرجة كبرية 100 – 84   من 

حتليل التباين بني جامعىت الزقازيق ، واملنصورة والس األعلى للجامعات ، فيمـا يتعلـق      ) : 2(، جدول   ) 7( ملحق رقم    **)*(*  .305،ص )ص0م0ت( توافر متطلبات 
  .306،ص )ص0م0ت(مبدى أمهية متطلبات 
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 ومن ثم برنامج الحكومـة      تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  دعم اإلدارة العليا لنظام      -

  0اإللكترونية
  0اإلداريةهيكل تنظيمى أقل هرمية متمثالً فى عدد أقل للمستويات  -
تمكين العاملين كل فى مجاله ، حتى تكون لديهم القدرة على اتخاذ القرار المناسب فى                -

  0الوقت المناسب
  0ال مركزية اتخاذ القرارات -
  0مرونة التخطيط -
اعتبار العنصر البشرى أهم موارد المنظمة التى يجب االهتمام بها وتنميتها وذلك مـن    -

  0خالل برامج اإلعداد والتدريب
  
 ، ويعتنى هذا المطلب بتوفير اإلمكانيات المالية الالزمـة للعناصـر   الدعم المـالى : ياً  ثان

  :التالية 
  0استقطاب المتميزين -
  0تحفيز المتميزين -
  0االستعانة بالمدربين -
  0شراء األجهزة والبرامج المناسبة للعمل -
  0تصميم وتطوير البرامج -
  Software 0 والبرامج الجاهزة Hardwareصيانة األجهزة  -
  

     لقد تم إعداد قائمة استقصاء لقياس درجة توافر ومدى أهمية كل عنصر من عناصـر         
 اإلدارية وذلك من وجهة نظر القيادات اإلدارية وأعضاء هيئة التدريس العاملين            المدخالت

بجامعة الزقازيق ، وجامعة المنصورة ، والمجلس األعلى للجامعات ، ويوضح جدول رقم             
  0 البحثجهة  اإلدارية وأهميتها فى المنظماتالمدخالتنسبة توافر ) 11(
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  )11(الجدول رقم 
   البحث جهة  اإلدارية وأهميتها فى المنظماتالمدخالتنسبة توافر 

المجلس األعلى للجامعات  جامعة المنصورة   جامعة الزقازيق 
  القيادات  ت0أعضاء هـ  قيادات ال  ت0أعضاء هـ  القيادات 

  
  
  البعد

  
  

نسبة   العناصر
  %التوافر

األهمية 
%  

نسبة 
  %لتوافرا

األهمية 
%  

نسبة 
  %التوافر

األهمية 
%  

نسبة 
  %التوافر

األهمية 
%  

نسبة 
  %التوافر

األهمية 
%  

   العليادعم اإلدارة  
  هيكل تنظيمى مسطح

  تمكين العاملين
  ال مركزية القرار
  مرونة التخطيط

  االهتمام بالعنصر البشرى
  اإلعداد والتدريب

75  
  66ر5
  64ر8
  62ر4

65  
60  
  75ر4

95  
  91ر8
  87ر4
  87ر6

95  
88  

  92ر4

70  
  58ر2
  51ر8
  57ر4
  53ر6
  55ر4
  50ر8

  %94ر4
  %94ر4
  %82ر6
  %91ر2
  %96ر2
  %96ر2
  %92ر6

  %76ر6
78%  

  %59ر4
72%  

  %64ر8
  %66ر6
  %56ر6

  %95ر8
  %93ر8
  %93ر4
  %85ر4
  %76ر2
  %92ر4
  %90ر4

  %56ر6
51%  
40%  

  %53ر2
60%  
50%  

  %43ر2

  %69ر6
  %84ر2
  %86ر6
  %91ر6

90%  
  %93ر5

90%  

50%  
  30ر1
  55ر2

60%  
  %65ر3
  %57ر2
  %48ر2

100%
%90ر1

56%
80%
96%

%97ر2
%93ر4

%60ر5  %52ر3  90ر3  50ر6  89ر7  67ر7  92ر5  56ر7  91  4ر64  

  صيانة األجهزة والبرامج   
  تحفيز المستخدمين

  شراء البرامج 

استقطاب 
  متميزين ال

  االستعانة بالمدربين 
  تصميم وتطوير البرامج

  62ر4
  62ر4

70  
  62ر8
  52ر2

60  

  90ر2
  85ر4
  82ر8
  85ر4
  85ر4
  85ر4

  61ر8
  55ر8
  55ر4
  53ر6

50  
50  

  63ر6
  91ر2

90  
88  
89  
  9ر6

  %72ر4
  %62ر4
  %66ر8

62%  
  %65ر6

66%  

  %94ر6
91%  

  %91ر6
  %93ر8

89%  
  %93ر4

  %56ر6
  %63ر2

50%  
50%  

  %56ر6
60%  

  %93ر2
90%  

  %93ر2
90%  
90%  
90%  

60%  
  %47ر60

  %71ر6
  %58ر2

65%  
  %81ر6

%89ر2
%69ر8
%98ر2
%93ر2
%78ر2
%98ر2

92ر3  %64  %91ر1  %60ر1  %92ر2  %65ر9  90ر7  54ر4  58ر8  61ر6  

                  158 989ر

،باسـتخدام  279،ص  )4( قوائم استقصاء القيادات ملحـق رقـم          تفريغ إعداد الباحثة من واقع   : المصدر  
  .spssبرنامج
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، إجماالً فـى   اإلدارية بدرجة متوسطة     المدخالتتوافر  ) 11(     يتضح من الجدول رقم     
المنظمات جهة البحث ، وذلك من وجهة نظر القيادات اإلدارية وأعضاء هيئـة التـدريس          

، وكذلك على مستوى كل عنصر من العناصر        ) على الترتيب   % 61.5 ،   59.2 ،   58.1(
، عدا عنصرى تمكين العاملين واإلعداد والتدريب فهما غيـر متـوافرين فـى جامعـة                

  0)لى التوالى ع% 50، % 49.7(المنصورة 
 اإلدارية فهى مهمة بدرجة كبيرة مـن وجهـة نظـر            المدخالت      أما عن مدى أهمية     

، % 89.1(القيادات اإلدارية وأعضاء هيئة التدريس فى المنظمات جهة البحـث اجمـاالً             
، وكذلك على مستوى كل عنصر مـن العناصـر ، عـدا             ) على الترتيب   % 91،  % 90

، حيث يرى أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنـصورة       %) 83.1(عنصر مرونة التخطيط    
أن هذا العنصر مهم فى حين يرى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الزقـازيق أن عنـصر                

  0%)95.6(مرونة التخطيط مهم بدرجة كبيرة 
 يتضح عدم وجود فروق معنوية بـين اسـتجابات          ANOVA      بإجراء تحليل التباين    
ف المحـسوبة  (  اإلداريـة  المدخالتعلق بكل من مدى توافر      مفردات عينة البحث فيما يت    

ف <  حيـث ف المحـسوبة       المـدخالت  ودرجـة أهمية   )1(.) 936ف الجدولية   < . 958
   )2(.) 788< . 357(الجدولية 

                                                        
 فيما يتعلق مبدى توافر ليل التباين بني جامعة الزقازيق ، واملنصورة ، والس األعلى للجامعات        حت)5( جدول   ) 7( ملحق رقم    )1(

  .309،ص    اإلدارية املدخالت
، حتليل التباين بني جامعة الزقازيق ، واملنصورة، والس األعلى للجامعات فيما يتعلق مبـدى           ) 6( ، جدول    )7( ملحق رقم    )2(

  .310،ص   ريةت اإلدادخالأمهية امل
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م خـدمات الحكومـة      البشرية تلك الالزم توافرها فـى مقـد        بالمدخالت    تقصد الباحثة 

  : رئيسيين ، هما عنصرين فى المدخالتاإللكترونية ، وقد تم بلورت هذه 
  : التدريب واإلعداد ، ويشتمل على العناصر التالية -1

  0التدريب لتطوير القدرات والمهارات -
  0استقطاب المتخصصين -
  0توزيع العاملين على الوظائف المختلفة وفقاً لرغباتهم -
  0مؤهليناختيار المدربين ال -
  0االعتماد على متخصصين لوضع البرامج التدريبية -
  0توزيع العاملين بما يتناسب مع قدراتهم وتخصصاتهم -
  0إنشاء إدارة متخصصة لتوصيف الوظائف -

  : الخبرة بالتقنيات والتعامل معها ، ويشتمل على العناصر التالية -2
  0االستغالل األمثل للتقنيات المتاحة -
  0ت العامليننظم تشغيل تناسب قدرا -
  0نظم صيانة مناسبة -
  0توزيع المهام وفقاً لقدرات العاملين -
  0متابعة الصيانة -
  0انتقاء أجهزة قليلة األعطال -

 البشرية ، ومـدى  المدخالت    هذا ، وبتحليل قوائم االستقصاء المعدة لقياس درجة توافر   
ـ     ) 12(أهميتها ، تم اعداد نتائج التحليل فى الجدول رقـم            سبة تـوافر   والـذى يوضـح ن

 البحث وذلك من وجهـة نظـر القيـادات          جهة البشرية وأهميتها فى المنظمات      المدخالت
  0اإلدارية وأعضاء هيئة التدريس
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  )12(الجدول رقم 
   البحث جهة أهميتها فى المنظمات و البشريةالمدخالتنسبة توافر 

لجامعاتالمجلس األعلى ل  جامعة المنصورة   جامعة الزقازيق 
  القيادات  ت0أعضاء هـ  القيادات   ت0أعضاء هـ  القيادات 

  
  
  البعد

  
  

نسبة   العناصر
التوافر

%  
األهمية 

%  
نسبة 
التوافر

%  
األهمية 

%  
نسبة 
التوافر

%  
األهمية 

%  
نسبة 

لتوافرا
%  

األهمية 
%  

نسبة 
  التوافر

%  
األهمية 

%  

   التدريب وتطوير المهارات-  
  استقطاب المتخصصين-
  اختيار العاملين-
  اختيار المدربين المؤهلين-
  االعتماد على المتخصصين-
  توزيع العاملين وفقا لتخصصاتهم-
  إدارة متخصصة لتوصيف الوظائف-

65  
54.8  
56  

62.2  
65  

63.4  
62  

81.2  
95  

83.4  
88  

90.2  
87  

90.4  

61.8  
52.6  
54  

52.6  
55.4  
61.2  
58  

90.8  
95.4  
92.6  
90  

97.2  
93.2  
92.8  

77.6  
74  
60  
74  
66  

66.4  
59  

95.2  
84.2  
94.2  
83  
98  

91.4  
90.2  

59  
40  
40  

53.2  
53.2  
56.6  
53  

95  
90  
80  

73.2  
90  

92.2  
85.6  

53.8  
50  
40  

51.4  
50.6  
54  

50.1  

58  
90.2
90.8
98.4
80  

100
100

  61.2  87.9  59.3  93  58.7  90.9  50.7  86.6  50  88.2

  االستخدام األمثل للتفنيات-  
  نظم تشغيل مناسبة-
  نظم صيانة مناسبة-
  التوزيع المناسب للمهام-
  متابعة الصيانة-
  انتقاء أجهزة قليلة األعطال-

52.8  
45  

52.6  
45  
50  
48  

91.6  
88  

91.8  
95  
91  

97.6  

55.4  
50.8  
56.2  
48  

57.6  
73.6  

94.4  
85.4  
95.4  
90.8  
80.4  
90.8  

72.4  
58.4  
65  
62  

62.4  
56.6  

94.2  
90.4  
92.4  
94.2  
87  

92.8  

66.6  
43.2  
51.6  
46.6  
56.6  
35.2  

70  
93.2  
88.2  
83.2  
88.4  
86.6  

58.4  
61.4  
50.6  
58.4  
49.2  
56.8  

100
100
81.4
89.2
89.2
100

  48.9  92  56.9  89.5  62.8  91.8  53  84.9  55.8  93.3

  55  90  58.1  91.2  60.7  91.3  51.8  85.8  52.9  90.7

  .spss،وباستخدام برنامج279،ص  )4(،ملحق رقم قوائم استقصاء القيادات تفريغإعداد الباحثة من واقع: املصدر 
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ى المنظمـات   البشرية بدرجة متوسطة ف    المدخالتتوافر  ) 12(    يتضح من الجدول رقم     
 البحث من وجهة نظر القيادات اإلدارية وأعضاء هيئة التدريس فى جامعة الزقـازيق         جهة

  0إجماالً%) 52.9، % 56.3، % 56.5(، والمنصورة والمجلس األعلى للجامعات 
     وبالرجوع إلى نسبة توافر كل عنصر ، يتضح عدم توافر مجموعة من العناصر لدى              

التدريب واإلعداد حيث توافرت بنسبة أقل من       بعنصر والخاصة   المجلس األعلى للجامعات  
  :، وهى % 52

  0%) 50(استقطاب المتخصصين للتدريب  -
  0%)40(اختيار العاملين وتوزيعهم على الوظائف وفقاً لرغباتهم  -
  0%) 51.4(اختيار المدربين المؤهلين  -
  %) 50.6(االعتماد على متخصصين لوضع وتصميم البرامج التدريبية  -
   0%)50.1(دارة متخصصة لتوصيف الوظائف إ -

  

   يالحظ أن هذه العناصر غير متوافرة لدى المجلس األعلى للجامعات ، وترى الباحثـة              
 لرسم السياسات الجامعيـة ، أمـا        ألعلى للجامعات مصدر  أن هذا يرجع إلى أن المجلس ا      

راءات تنفيذ هـذه  جهة التنفيذ والمتمثلة فى الجامعات المصرية فهى المسئولة عن وضع إج   
السياسات والتى تتمثل فى العناصر المشار إليها ، ويتضح هذا فى توافر عناصر مطلـب               
التدريب واإلعداد فى جامعتى الزقازيق والمنصورة ، باستثناء العنصر الخـاص باختيـار        

  0العاملين وتوزيعهم على الوظائف وفقاً لرغباتهم فهو غير متوافر بجامعة المنصورة
 الخبرة بالتقنيات والتعامل معها ،يتضح عدم توافر عنصرين لـدى      بعنصرا يتعلق       وفيم

  :وهذين العنصرين هما % 52المجلس األعلى للجامعات ، حيث توافر بنسبة أقل من
  0%)50.6(نظم صيانة مناسبة  -
  0%)49.2(متابعة الصيانة      -

باب عدم توافر عناصر    ى نفس أس      وترجع الباحثة أسباب عدم توافر هذين العنصرين إل       
طلب السابق ، والمتمثلة فى أن دور المجلس األعلى للجامعات هو رسم السياسات فـى               الم

  0حين تتخذ الجامعات اإلجراءات التنفيذية الالزمة والتى تناسبها لتنفيذ هذه السياسات
  لدى جامعة الزقازيق والمنصورة ،     المدخالت البشرية      وبمراجعة مدى توافر عناصر     

  :يتضح عدم توافر عنصر مشترك لدى جامعتى الزقازيق والمنصورة ، وهو 
ــوالى% 50.8، % 49.7(عـدم تـوافر نظـم التـشغيل المناســبة      - ــى الت ) عل
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ويرجع هذا إلى ضعف اإلمكانيات المالية المتاحة لدى الجامعات المصرية والموجهـة            
  0لمراكز تكنولوجيا المعلومات
  :ر واحد غير متوافر ، هوأما جامعة الزقازيق ، فيها عنص

ويرجع هذا إلى سياسات التوظيـف  %) 46.5(عدم توزيع المهام وفقاً لقدرات العاملين   -
  0المتبعة والمعتاد األخذ بها فى نظام التوظيف الحكومى

  

     وبتحليل التباين يتضح عدم وجود فروق معنوية فى استجابات مفردات عينة البحـث             
ف <  البـشرية حيـث  ف المحـسوبة         المـدخالت ى أهمية   فيما يتعلق بدرجة توافر ومد    

  0(*)الجدولية
 اإلداريـة   المـدخالت و) ص0م0ت (مدخالت     فى ضوء ما سبق يتضح توافر كل من         

 البشرية بدرجة متوسطة فى المنظمات جهة البحث ، وعلى مستوى كـل مـن      المدخالتو
 علـى درجـة     المدخالتذه   كذلك تبين أن ه    0القيادات اإلدارية ، وأعضاء هيئة التدريس       

عالية من األهمية من وجهة نظر المفردات عينة البحث بالمنظمات جهة البحث ، ويؤكـد               
 ، الذى تم بين كل من القيـادات اإلداريـة وأعـضاء هيئـة               (*)هذه النتيجة تحليل التباين   

التدريس بجامعتى الزقازيق والمنصورة ، حيث أوضح عدم وجود فـروق معنويـة بـين           
  0الجدولية ) t( المحسوبة أقل من  ) t( ات حيث االستجاب

      

 
 وثيقة الصلة بوجود نظام متكامل لتكنولوجيا        المدخالت  التقنية هى مجموعة من    المدخالت

المعلومات واالتصاالت ، حتى يمكن إنشاء نظم خاصة بكل منها لتكون مدعمة لبرنـامج              
نية قادرة على تقديم الخدمات اإللكترونية لجمهور المستفيدين علـى مـدار            حكومة إلكترو 

  (**)0األربع والعشرين ساعة

                                                        
، حتليل التباين بني جامعة الزقازيق ، واملنصورة ، والس األعلى للجامعات ، فيمـا يتعلـق                 ) 3(، جدول   ) 7( ملحق رقم    (*)

  .307 ،ص البشريةاملدخالتبدرجة توافر 
معات فيما يتعلـق مبـدى   ، حتليل التباين بني جامعة الزقازيق ، واملنصورة والس األعلى للجا     ) 4(، جدول   ) 7(   ملحق رقم   

  .308،ص   البشريةاملدخالتأمهية 
املـدخالت  ، حتليل التباين بني جامعىت الزقازيق واملنصورة فيما يتعلق بدرجة تـوافر وأمهيـة          ) 7(، جدول   ) 7( ملحق رقم    (*)

  .311،ص  جبامعىت الزقازيق واملنصورة) ص0م0ت(اإلدارية والبشرية و 
  .297،ص  التقنيةاملدخالتعبارات اإلرشادية املستخدمة ىف املقابالت الشخصية لقياس ، قائمة ال) 6( ملحق رقم (**)
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  : التقنية على مايلى المدخالت     وتشتمل 
  0السجالت اإللكترونية -
  0التوقيع اإللكترونى -
  0الدفع اإللكترونى -
  

 الخاصة  بـه ، لهـذا         نظاماً متكامالً له متطلباته    المدخالت من هذه    مدخل     ويمثل كل   
 والتى  تمثل كل منها أحد عناصر        –أعدت الباحثة قائمة بمجموعة من العبارات اإلرشادية        

 واعتمدت عليها فى إجراء المقابالت الشخصية مع المسئولين         –متطلبات هذه النظم الثالث     
بشكل مباشر عن وحدات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بالمنظمـات جهـة البحـث ،     

إلضافة إلى الرجوع إلى المستندات الورقية واإللكترونية التى تفيد فى التعرف على مدى             با
  0توافر عناصر المتطلبات التقنية المختلفة

      ولقد تم إجراء المقابالت الشخصية بجامعتى المنصورة والزقازيق باعتبارهما جهات          
ألعلـى للجامعـات مـصدراً    تطبيق برنامج الحكومة اإللكترونية ، فى حين يعد المجلس ا       

    0للسياسات الجامعية ، وتتولى الجامعات إتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ هذه السياسات
      وبتحليل المقابالت الشخصية ، تبين توافر معظم المتطلبات فى جـامعتى الزقـازيق             

درجـة تـوافر    ) 13(الجـدول رقـم     والمنصورة ، وعدم توافر البعض اآلخر ، ويوضح         
  0 التقنية بجامعتى الزقازيق والمنصورةمدخالتال
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  )13(جدول رقم 
   التقنیة بجامعتى الزقازیق والمنصورةالمدخالتدرجة توافر 

  
   التقنية غيرالمتوافرةالمدخالت   التقنية المتوافرة المدخالت

1 
    

 
  0يوجد دور محدد تختص به إدارة السجالت اإللكترونية -
يوجد جهة مسئولة عن المراجعة الدوريـة لنظـام الـسجالت            -

اإللكترونية ممثلة فى مراكز تقنيـة المعلومـات واالتـصاالت          
  0بالجامعة باإلضافة إلى المسئولين عن مشروع نظام الجودة واالعتماد

  -:آلتى تتحقق هذه الجهة من ا -
توافق البرامج الجاهزة واألجهـزة مـع احتياجـات إدارة           •

  0السجالت اإللكترونية
  0توفير الحماية الالزمة للحفاظ على سرية البيانات •
 

  0توجد سياسات وإجراءات محددة إلنشاء السجل -
  0توجد سياسات وإجراءات محددة لمراقبة جودة السجل -
  0يتم التقييم الدورى للبيانات والمعلومات -
إعداد سجالت كاملة لكل معاملة على أن يشتمل محتوى السجل           -

التاريخ ، المكان ، وأسـماء وعنـاوين       ( على بيانات المعاملة    
أطراف المعاملة، والموضوع ، وحجم وشكل الملـف، ووقـت          

     0)اتالف الملف، وشهادة ضمان سرية المعاملة

  
  
  

فى دقيق للعـاملين    توصيف وظي  -
  0داخل إدارة السجالت اإللكترونية

موظف مسئول عن الرقابة على      -
  0جودة السجالت

ال يتم تسجيل جودة البيانات عند       -
  0إدخالها

  
سياسات وإجراءات محددة لتحديد  -

ــودة   ــة بج ــشكالت المتعلق الم
  0السجل
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  :تشتمل بيئة السجل على مجموعة عناصر ممثلة فى اآلتى  -
  0املة ووقت استالمهاتاريخ المع •
   0توحيد نوع السجل المستخدم لنفس المعاملة •
   0استخدام التوقيع اإللكترونى •
   0تصنيف السجالت وفقاً لدرجة خصوصية السجل •
  0) منذ استالمه حتى التخلص منه ( عمر السجل  •

  :يشتمل هيكل السجل على مجموعة عناصر هى  -
  0)بوضع رمز للسجل للتحقق من سالمته ( الرسالة  •
  0تحديد طبيعة العالقة بين الملفات المكونة للسجل •
الـصوت ، والـصورة ،       ( تحديد الشكل المنطقى للـسجل       •

  0)والنص ، وشكل الكتابة وحجمها ، والمسافة بين الكلمات
 
  يوجد نظام لحماية السجل عبارة عن رقم سرى -
  0الدخول إلى السجل يتم بشكل شخصى -
   0جود قائمة بأسماء مستخدمى الموقعو -
 
  توجد سياسات محددة للوصول إلى السجل -
يمكن مواصلة البحث داخل السجل حتى فى حالة وجود خطأ فى       -

   0كتابة أو تهجئة جزء من الكلمة
  0يوجد عرض منطقى للسجالت لسهولة العرض -
   0يمكن للمستخدم نسخ السجل -
 
  0يحتفظ مقدم الخدمة بالسجل طوال فترة حياة السجل -
  0يضمن مقدم الخدمة للمستخدم عدم إتالف أو تعديل السجل -
يوضح مقدم الخدمة العالقات المنطقية بين الـسجل والبـرامج           -

  0الجاهزة المستخدمة معه
  0يطور مقدم الخدمة نظم حماية السجل ألطول فترة ممكنة -
 
   0يتم إتالف السجالت بعد فترة زمنية محددة -
  0تحول بعض السجالت لألرشيف بعد فترة زمنية محددة -
     0يحتفظ باألصل اإللكترونى للسجل عند أرشفته -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
إمكانية قيام المـستخدم بتغييـر       -

ــة  ــراءات حماي ــات وإج سياس
  0السجل
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  )جودة بيانات السجل وقدرتها على إثبات المعاملة( المصداقية  -
االعتماد على السجل فـى اسـتكمال المعاملـة دون         ( الشمول   -

  0)الحاجة إلى استبداله بآخر 
تمثل بيانات السجل المعامالت واألحداث بالحقـائق     ( االعتمادية   -

   0)المختلفة بدقة وبشكل مفهوم 
 
يوجد نظام معلومات يحتفظ بالمعلومات الالزمة لدعم وتـسجيل        -

  0العمليات المختلفة
  0يمكن للمستخدم الوصول للسجل فى الوقت المطلوب -
  0يتم االحتفاظ بالسجالت لفترات محددة مسبقاً  -
سياسات وإجراءات موضوعة لحماية السجالت من التعـديل أو        -

  0الفقد
  0لمعلومات مبرراً لتكلفة برامج السجالتقيمة ا -
    0االعتماد على السجالت الورقية واإللكترونية -
 
سياسات وإجراءات محددة تتبعها المنظمة لتسجيل المعلومـات         -

  0والمعامالت المختلفة
توجد فترة محددة لبقاء السجل فى موقع الخدمة بعـدها يـتم             -

  0ائياًاتالفه وأرشفته تلق
إتاحة السجل للجمهور فى توقيت واحد للحصول على الخدمـة           -

  0بشكل آلى
 
بيانات وأسماء ، وتوقيعات وأسـماء      ( يحدد محتوى كل سجل      -

  0)أطراف المعاملة ، والشهود ، وموضوع السجل 
 للمعلومات التى تلخص محتوى     Snapshotالتقاط صورة ثابتة     -

  0لسجل وبيئة وهيكل ا
  0المراجعة الدورية للسجالت -
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  0تحديد مستويات المخاطرة وفقاً لطبيعة السجل -
  تحديد مدى إمكانية إتاحة السجل للعامة أو لفئة محددة -
منح المتعاملين مع سجالت ذات درجة مخاطرة مرتفعـة رقـم            -

  0سرى أو كلمة سر
 

  0لسجالت بنظم حماية تتمثل فى الرقم السرىتفتح ا -
  
  
  
  

 
0)قاصر على جامعة المنصورة     ( 

  تعتمد الجهة مقدمة الخدمة على كروت الدفع فى تعامالتها  -
تقبل الجهة مقدمة الخدمة البطاقات اإللكترونية فـى تعامالتهـا       -

  0ج االمتحاناتللدخول على موقع الجامعة والحصول على نتائ
  

  
  
  
  
  
  
ال تحتوى بيئـة الـسجل       -

ــع  علــى عنــصر التوقي
  0اإللكترونى

ال يشتمل محتوى السجل     -
  على توقيع المستخدم

  
إعداد الباحثة ىف ضوء حتليل املقابالت الشخصية الىت متت مع املسئولني عن وحدات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت جبامعىت            : املصدر  

  .297،ص )6(الىت استخدم ا قائمة العبارات االرشادية،ملحق رقموالزقازيق واملنصورة 
  
  
  
  

 
 النموذج المقترح لتطبيق مفهـوم الحكومـة االلكترونيـة          يعد من الضرورى لنجاح  

 والقـدرة علـى    التى توفر لديه الرغبةالمهاراتضمان وجود مستفيد يتمتع بمجموعة من     
  - :فيما يلى المهاراتالتعامل مع الخدمات الحكومية اإللكترونية ، وتتمثل هذه

  القدرة على استخدام الكمبيوتر -
  المعرفة بالخدمات الحكومية اإللكترونية -
  0الرغبة فى التعامل مع الخدمات الحكومية اإللكترونية -
  0الثقة فى خدمات الحكومة اإللكترونية -

 مدى رضاء المستفيد عن جودة الخدمة الجامعيـة التـى يحـصل             ات المهار وتعكس هذه 
  :عليها،والتى تم قياسها من خالل أبعاد جودة الخدمة،وهى
 .الجانب المادى،واالستجابة،واالعتمادية، والثقة واألمان

 المرتبطة بالمـستفيدين بالمنظمـات      المدخالتنسبة توافر   ) 14( يوضح الجدول رقم        و
  .حث البجهة



 224

 
 

 )14(قمجدول ر

  نسبة توافر المدخالت المرتبطة بالمستفيدين بجامعتى الزقازيق والمنصورة
جامعة  العناصر البعد

الزقازيق
% 

الرمز 
  بالشكل

)27( 

جامعة 
المنصورة

% 

الرمز 
بالشكل

)28( 
القدرة على 
استخدام 
  الكمبيوتر

الجانب (
 )المادى

  وجود جهاز كمبيوتر
  زيارة مكاتب الكمبيوتر

  عامل مع النتالقدرة على الت
  توافر بطاقة دفع الكترونى
 استخدام البطاقة مع النت

68  
88  
80  
16  
14 

B11  
 

B12 
 

B13  
 

B14 
B15 

78  
58  
84  
24  
22 

B21  
 

B22  
 

B23 
 

B24 
B25 
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المعرفة 
بالخدمات 
الحكومية 
 االلكترونية

 
 
 )االستجابة(

  معرفة موقع الحكومة المصرية
  التعامل مع الخدمات االلكترونية

  لوسرقم الج •
 نتيجة الثانوية •

 مكتب التنسيق •

 بطاقة الترشيح •

 المصاريف •

 المقررات •

 نتيجة العام الدراسى الجامعى •

 المكتبة •
 

  :خدمات أخرى غير تعليمية
  الرقم القومى •
 شهادة الميالد •

 رخصة المرور •
 مخالفات المرور •

 تذاكر طيران •

 تذاكر قطارات •

 تراخيص مبانى •
 

  :وسيلة الحصول على الخدمات
  انترنت •
 ن أرضىتليفو •

 تليفون محمول •

فاكس                                       •
 وحدات كمبيوتر •

40  
50  
46  
44  
20  
16  
10  
14  
36  
14  
  
  

48  
38  
10  
4  
2  
8  
-  
  
  

76  
24  
24  
14  
58 

C11  
 

C12 
 

C13 
C14 

 
C15 

 
C16 

 
C17 

 
C18 
C19 

 
C20 

 
 
 
 

D11 
 

D12 
 

D13 
D14 

 
D15 

 
D16 

 
D17 

 
 
 

E11 
 

E12 
 

E13 
E14 

  
E15 

 

52  
60  
76  
72  
22  
28  
12  
38  
60  
36  

  
  

68  
62  
32  
12  
4  
4  

12  
  
  

78  
40  
38  
8  

66 

C21  
 

C22 
 

C23 
C24 
 

C25 
 

C26 
 

C27 
 

C28 
C29 
 

C30 
 
  
  

D21  
 

D22 
 

D23 
D24 
 

D25 
 

D26 
 

D27 
 
 
 
E21 

 
E22 

 
E23 
E24 

 
E25 
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الرغبة فى 
التعامل مع 
الخدمات 

االلكترونية 
 الحكومية

 )االعتمادية(

  ت االلكترونيةالحصول على الخدما
  :مزايا استخدامها

  تقليل فترات االنتظار •
 التخلص من الواسطة •

 معرفة اجراءات الخدمة •

 معرفة خط سير الطلب •

50  
  
58  
60  
64  
46 

F11  
 
 
 

F12 
 

F13 
F14 
 

F15 

60  
  
70  
60  
68  
56 

F21  
 
 
 

F22 
 

F23 
F24 
 

F25 

الثقة فى 
خدمات 
الحكومة 
 االلكترونية

الثقـــةو(
 )األمان

  طاقات االئتمانالثقة فى ب •
 قانون حماية التوقيع االلكترونى •

 قانون حماية سرية البيانات •

 سهولة الحصول على الخدمة •

50  
34  
32  
60 

G11  
 

G12 
 

G13 
 

G14 
 

56  
40  
42  
60 

G21  
 

G22 
 

G23 
 

G24 
 

 

  .spssم برنامج،باستخدا292،ص)5(دين،ملحق رقم قوائم االستقصاء اخلاصة باملستفياعداد الباحثة من واقع تفريغ:املصدر

  :مايلى ) 14( يتضح من الجدول رقم 
،ومن ثم توافر الجانب المادى الخـاص بجـودة          توافرالقدرة على استخدام الكمبيوتر    -    

 حيث أوضحت نتائج تحليل قوائم االستقصاء الموجهة للمستفيدين امتالكهم لجهاز            .الخدمة
 0علـى الترتيـب     % 78،  % 68كمبيوتر بجامعتى الزقازيق والمنصورة ، وذلك بنسبة        

على الترتيب ، مع قـدرتهم علـى        % 58،  % 88وقيامهم بزيارة مكاتب الكمبيوتر بنسبة      
، فى حين اليتـوافر لـدى المـستفيدين بجـامعتى     % 84، % 80التعامل مع النت بنسبة     

، وبالتـالى ال يـستخدمون      %) 24،  % 16(الزقازيق والمنصورة بطاقة دفع إلكترونـى       
  0)على التوالى % 22، % 14(  نية مع النت بطاقات إلكترو

،ومن ثـم تـوافر بعـد     توافر الرغبة فى التعامل مع الخدمات اإللكترونيـة الحكوميـة         -
 حيث يرى المستفيدين بجامعتى الزقازيق والمنـصورة        .االعتمادية فى الخدمة االلكترونية   

متمثلة فى تقليل فتـرات     أن التعامل مع الخدمات الحكومية إلكترونياً يحقق لهم عدة مزايا           
، والـتخلص مـن     ) على الترتيـب    % 70،% 58(االنتظار لحين الحصول على الخدمة      
، ومعرفـة إجـراءات     ) على الترتيب   % 60،% 60(الواسطة والمحسوبية إلنهاء الخدمة     

، مع معرفة خط سـير الطلـب        % ) 6،  %64(الخدمة من على موقع الحكومة المصرية       
  0)ب على الترتي% 56، % 46(

،والذى يعكس الثقة واألمان فـى الخدمـة         توافر الثقة فى بطاقات الدفع اإللكترونى      -    
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وإن لـم تتـوافر لـدى       %) 56( لدى المستفيدين بجامعة الزقـازيق       الجامعية االلكترونية 
، فى حين يتفق المـستفيدون بجـامعتى الزقـازيق     %) 46(المستفيدين بجامعة المنصورة    

ويمكـن  %) 40،  % 34(ثقة فى قانون حماية التوقيع اإللكترونى       والمنصورة على عدم ال   
إسناد ذلك إلى حداثة هذا القانون وعدم معرفة مجتمع المستفيدين بالحماية التـى يقـدمها               

 أما عن الثقة فى قانون حماية سرية البيانات فهى متوافرة لدى المـستفيدين             0بشكل واضح 
 أما  0%) 32(المستفيدين بجامعة الزقازيق    وغير متوافرة لدى    %) 52(بجامعة المنصورة   

عنصر سهولة الحصول على الخدمة فهو متوافر بدرجة متساوية لدى المستفيدين بجامعتى            
    0%60الزقازيق والمنصورة بنسبة 

 لتوضـيح   )26،27( الشكلين رقمـى   أعدت الباحثة   ) 14(فى ضوء الجدول رقم             و
المـستفيدين بالخـدمات الحكوميـة االلكترونيـة        ترتيب نسب توافر المدخالت المرتبطة ب     

  0بجامعتى الزقازيق والمنصورة على الترتيب
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  )26(شكل رقم

  ترتيب نسب توافر المدخالت المرتبطة بالمستفيدين بجامعة الزقازيق
 SPSS0وائر من برنامجوخاصية رسم د)14(اعداد الباحثة باالعتماد على الجدول رقم:المصدر
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  )27(شكل رقم
  ترتيب نسب توافر المدخالت المرتبطة بالمستفيدين بجامعة المنصورة

  SPSsوخاصية رسم دوائر من برنامج)14(اعداد الباحثة باالعتماد على الجدول رقم:المصدر
 



 230

 
 

لمعرفـة بالخـدمات      تـوافر ا    )26،27 (ىوالشكلين رقم ) 14(يتضح من الجدول رقم        
 تـوافر ،حيث يتضح   الحكومية اإللكترونية لدى المستفيدين بجامعتى الزقازيق والمنصورة        

نسب معرفة المستفيدين بموقع الحكومة المصرية وتعاملهم مع الخدمات اإللكترونية خاصة           
ع ، مع انخفاض التعامل اإللكترونى م     بدرجة متوسطة نتيجة الثانوية العامة ونتيجة الجامعة      

بجـامعتى  %) 12،  % 10(الخدمات التى تتطلب دفع إلكترونى ممثلة فـى المـصاريف           
   0الزقازيق والمنصورة على الترتيب

،تتوصل الباحثـة    )27،26(،والشكلين رقمى )14(من الجدول رقم    من العرض السابق        
  -:ما يلى لىإ
ى للخدمة الجامعيـة  الجانب الماد(القدرة على استخدام الكمبيوتريتوافر لدى المستفيدين    -

   0)االلكترونية
االسـتجابة للخدمـة     (المعرفة بالخدمات الحكومية اإللكترونية   يتوافر لدى المستفيدين     -

   ).الجامعية االلكترونية
الرغبــة فــى التعامــل مــع الخــدمات اإللكترونيــة يتــوافر لــدى المــستفيدين  -

   0)االعتمادية على الخدمة الجامعية االلكترونية(الحكومية
الثقـة واألمـان فـى      (ترونية الثقة فى خدمات الحكومة اإللك      لدى المستفيدين  توافري ال -

  ).الخدمة الجامعية االلكترونية
 ترتيب نسب ،والذى يوضح )15(أعدت الباحثة الجدول رقم)14(    فى ضوء الجدول رقم

  .معرفة المستفيدين بالخدمات الحكومية اإللكترونية بجامعتى الزقازيق والمنصورة
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  )15(جدول رقم 
 لخدمات الحكومية اإللكترونية بجامعتى الزقازيقاترتيب نسب معرفة المستفيدين ب

  والمنصورة
ترتيب نسب المعرفة بالخدمات 

  %اإللكترونية بجامعة الزقازيق 
الرمز 
بالشكل 
  رقم
29  

ترتيب نسب المعرفة بالخدمات 
  %اإللكترونية بجامعة المنصورة 

  الرمز بالشكل رقم
30  

   التعامل مع الخدمات اإللكترونية-
  رقم الجلوس

  نتيجة الثانوية العامة
  نتيجة الجامعة
  مكتب التنسيق
  بطاقة الترشيح
  المقررات
  المكتبة

  المصاريف
   معرفة موقع الحكومة المصرية-

50  
46  
44  
36  
20  
16  
14  
14  
10  
40  

C11 

C12 

C13 

C14 

C15 

C16 

C17 

C18 

C19 

C10  

  اإللكترونيةالتعامل مع الخدمات -
  رقم الجلوس

  نتيجة الثانوية العامة
  نتيجة الجامعة
  مكتب التنسيق
  بطاقة الترشيح
  المقررات
  المكتبة

  المصاريف
   معرفة موقع الحكومة المصرية-

60  
76  
72  
60  
38  
36  
28  
22  
12  
52  

C21 

C22 

C23 

C24 

C25 

C26 

C27 

C28 

C29 

C20  

  )14(إعداد الباحثة من واقع جدول رقم : المصدر 
  

لتوضيح ترتيب )28،29(، أعدت الباحثة الشكلين رقمى )13(   اعتمادا على الجدول رقم
نسب معرفة المستفيدين بالخدمات الحكومية االلكترونية بجامعتى الزقازيق والمنصورة 

  .على الترتيب
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  )28(شكل رقم 

  ية اإللكترونية معرفة المستفيدين بالخدمات الحكوم نسبترتيب
   الزقازيق ة بجامع

  SPSS0وخاصية رسم دوائر من برنامج)15(باالعتماد على الجدول رقم إعداد الباحثة:المصدر 
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  )29(شكل رقم 

   معرفة المستفيدين بالخدمات الحكومية اإللكترونية نسبترتيب
  المنصورة ة بجامع

  SPSS0وخاصية رسم دوائر من برنامج)15(رقمد علـى الجـدول     باالعتما إعـداد الباحثـة    :المصدر  
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معرفـة المـستفيدين بخـدمات    ) 29،28(والشكلين رقم   ) 15(يتضح من الجدول رقم         
بجـامعتى  %) 68، % 48(إلكترونية أخرى غير متعلقة بـالتعليم مثـل الـرقم القـومى          

علـى  % 62، % 38(د ، واستخراج شـهادة المـيال   ) الزقازيق والمنصورة على التوالى     
هذا وقد انخفضت نـسبة تعامـل       %) 32،% 10(، وإجراءات رخصة المرور     ) التوالى  

) على التـوالى   % 4،  % 2(المستفيدين مع الخدمات اإللكترونية المرتبطة بحجز الطيران        
حيث تتوافر هـذه الخدمـة بالمـدن        ) على التوالى   % 4،  % 8(وحجز تذاكر القطارات    

   0 ، واإلسكندريةالكبرى مثل القاهرة
       أما عن الوسيلة التى يعتمد عليها المستفيدون للحصول على الخـدمات الحكوميـة             
اإللكترونية ، فيعد اإلنترنت هو الوسيلة الرئيسية التى يـتم االعتمـاد عليهـا مـن قبـل                  

، يليه التليفـون    ) على الترتيب   % 78،% 76(المستفيدين بجامعتى الزقازيق والمنصورة     
، هذا ويهتم المـستفيدون     %) 38،  % 24(ثم التليفون المحمول    %) 40،% 24(ضى  األر

معظـم هـذه الـدورات      % ) 66،  % 58(بـالكمبيوتر   بالحصول على دورات خاصـة      
  Photo shop  0 و  Internet, Wordمتخصصة فى 

 
 

 قانون تنظـيم التوقيـع اإللكترونـى        2004بريل عام         أصدر المشرع المصرى فى إ    
 ويضمن هذا القانون تداول البيانـات       0)1(وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات       

عن طريق مزود الخدمة اإللكترونية المصرح له بذلك، وتجريم االلتقـاط العمـدى بـأى               
حق لعمل نظام الكمبيوتر بإدخـال      وسيلة تقنية لنقل البيانات ، واإلعاقة العمدية بدون وجه          

   0أو نقل أو إتالف أو تعديل أو إلغاء بيانات الكمبيوتر
     كما أوضح قانون التوقيع اإللكترونى أن السجالت اإللكترونية تتمتع بالحجة واإلثبات           

  :)2(فى حالة توافر الشروط التالية
  0ارتباط التوقيع بالموقع وحده دون غيره -
  0دون غيره على الوسيط اإللكترونىسيطرة الموقع وحده  -

                                                        
  0 205ص،  مرجع سبق ذكره ،  عبد الفتاح مراد0د )1(
  0 10ص،  مرجع سبق ذكره ،  يونس عرب0د )2(
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إمكانية كشف أو تعديل أو تبديل بيانات المحرر اإللكترونى أو التوقيع اإللكترونـى ،               -
  0وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط الفنية والتقنية الالزمة لذلك

  

 والتوقيـع      يتضح من هذا أن التشريعات المصرية أقرت التعامل بالسجالت اإللكترونية         
اإللكترونى وحددت طبيعة العقوبة المرتبطة بها ولكن لم يتطرق التـشريع إلـى األمـور               

  -:التالية 
  0أشكال نظم الدفع اإللكترونى وكيفية تأمينها -
  0نظم حماية قواعد البيانات لضمان سرية وخصوصية البيانات -
  Hackers 0نظم حماية األجهزة والبرامج من مخاطر قناصى شبكات اإلنترنت  -

ومن ثم ، فإن تطبيق النموذج المقترح للحكومة اإللكترونية يواجه معوقـات تـشريعية ،               
   : ما يلىتشمل

عدم صدور قوانين وتشريعات كافية خاصة بالمعامالت اإللكترونية لتـوفير الحمايـة             -
  0والسرية لتداول البيانات والمعلومات إلكترونياً

تعامل مع الخدمات اإللكترونيـة وتقـديمها     عدم وجود جهة معلنة مسئولة عن تنظيم ال        -
  0مما أدى إلى تداخل وتعدد مقدمى الخدمات الحكومية

  0عدم وجود إطار قانونى يحكم عملية التثبت من الهوية من خالل اإلنترنت -
عدم وجود وسائل متنوعة معتمدة قانونياً للـسداد اإللكترونـى تتناسـب واحتياجـات           -

لكترونية وعدم توفير الحماية الكافية لوسائل الـدفع  جمهور المستفيدين من الخدمات اإل 
  0اإللكترونى المتداولة

عدم وجود قانون يفرض توحيد وتنميط مواصفات عمليات الميكنة بالجهات الحكومية             -
  0المختلفة

 
 

ييرات هائلة على نظام العمـل داخـل المنظمـات ،       ترتبط التطورات التقنية بإحداث تغ  
ومن ثم قد يواجه تطبيق وتنفيذ هذه التطورات بمجموعة معوقات قامت الباحثة بتقـسيمها              

  :هى ،وإلى مجموعات ثالث رئيسية
  المعوقات اإلدارية -
  المعوقات البشرية -
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  المعوقات التقنية -
 المقتـرح للحكومـة     طبيعة معوقـات تطبيـق النمـوذج      ) 16(    ويوضح الجدول رقم    

  .ث البحجهة اإللكترونية بالمنظمات
  
  

  )16(جدول رقم 
  فى المنظمات جهة البحث لحكومة اإللكترونيةا مفهومطبيعة معوقات تطبيق 

  جامعة
   الزقازيق

  جامعة 
  المنصورة 

المجلس األعلى 
  للجامعات 

جامعة 
  الزقازيق

جامعة 
  المنصورة 

  
  عناصر 
  القيادات   المعوقات 

%  
  اءأعض
  ت0هـ

  القيادات 
%  

  أعضاء
  ت0هـ

  القيادات 
%  

إجمالى نسبة 
  المعوقات 

إجمالى نسبة 
  المعوقات 

1 
   عدم االقتناع-
   عدم الرغبة -
   عدم القدرة -
   عدم الدعم اإلدارى-
   ضعف التنسيق-
   القيود المالية-
   نقص اإلمكانات المادية-

  
72  
76  
72  
72  
80  
80  
82  

  
80  
71  
77  
66  
85  
89  
86  

  
65  
50  
60  
55  
75  
78  
60  

  
80  
53  
67  
57  
70  
77  
80  

  
70  
40  
60  
50  
90  
90  
90  

  
76  

  73ر5
  74ر5
  70ر5
  82ر5
  84ر5

84  

  
  72ر5
  51ر5
  63ر5

56  
  72ر5
  77ر5

70  

  77ر2  91  70  80ر6  73ر8  93  89  
2 
   مقاومة التغيير-
   نقص الخبرة-
   االعتقاد الخاطئ-

  
76  
80  
64  

  
81  
80  
74  

  
80  
78  
67  

  
70  
70  
53  

  
80  
90  
70  

  
  78ر5

80  
69  

  
75  
74  
60  

  69ر6  75ر8  80  64ر3  75  78ر3  73ر3  
3 
  صعوبات الصيانة-
  نقص التدريب الفنى-
  تعدد مواصفات النظم والبرامج-
  عدم وجود نظم بديلة-
  ارتفاع تكلفة االتصال-
  عدم توافر الخصوصية-

  
84  
72  
82  
80  
70  
78  

  
83  
77  
82  
84  
68  
74  

  
55  
72  
68  
70  
53  
47  

  
53  
83  
77  
73  
70  
73  

  
70  
80  
70  
90  
40  
70%  

  
  83ر5
  74ر5

82  
82  
69  
76  

  
54  

  77ر5
  72ر5
  71ر5
  61ر5

60  

  66ر1  77ر8  70  71ر5  60ر8  78  77ر7  

 ،وباستخدام279،ص)4( قوائم استقصاء القيادات، ملحق رقم  تفريغ إعداد الباحثة من واقع:المصدر 
  .SPSSبرنامج
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المجلس األعلى للجامعـات ،     (  البحث   جهة أن المنظمات    )15(رقم   يتضح من الجدول    
تواجه مجموعة من المعوقات التى قـد تحـول         ) وجامعة الزقازيق ، وجامعة المنصورة      

  0بينها وبين التطبيق الكامل للنموذج المقترح لتطبيق الحكومة اإللكترونية
 

 البحث مجموعة من المعوقات اإلدارية ، فقـد بلغـت النـسبة             جهة     تواجه المنظمات   
، وجامعـة المنـصورة     % 91، وجامعـة الزقـازيق      % 70بالمجلس األعلى للجامعات    

، هذا وإن اختلف ترتيب توافر المعوقات اإلدارية من وجهـة نظـر مفـردات               % 77ر2
  0المعاينة إختالفاً طفيفاً

ترى القيادات اإلداريـة بجامعـة الزقـازيق ، أن         ) 16(رجوع إلى الجدول رقم           وبال
  -:المعوقات اإلدارية تتمثل فى اآلتى 

  نقص اإلمكانيات المادية -1
  ضعف التنسيق بين اإلدارات واألقسام داخل الجامعة وبين الكليات المختلفة-2
  وجود قيود مالية على تمويل برنامج الحكومة اإللكترونية-3
  عدم الرغبة فى التغيير من نظام السجالت الورقية إلى اإللكترونية-4
  عدم االقتناع بنظام الحكومة اإللكترونية كنظام جديد للعمل-5
  عدم القدرة على التعامل مع برنامج الحكومة اإللكترونية-6
  عدم توافر الدعم اإلدارى الالزم لبرنامج الحكومة اإللكترونية-7

82%  
80%  
80%  
76%  
72%  
72%  
72%  

    فى حين رتب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الزقازيق المعوقات اإلدارية على النحو            
  :التالى 

  وجود قيود مالية على تمويل برنامج الحكومة اإللكترونية-1
  نقص اإلمكانيات المادية-2
  ضعف التنسيق بين اإلدارات واألقسام داخل الجامعة وبين الكليات المختلفة-3
  القتناع بنظام الحكومة اإللكترونية كنظام جديد للعملعدم ا-4
  عدم القدرة على التعامل مع برنامج الحكومة اإللكترونية-5
  عدم الرغبة فى التغيير من نظام السجالت الورقية إلى اإللكترونية-6
  عدم توافر الدعم اإلدارى الالزم لبرنامج الحكومة اإللكترونية -7

89%  
86%  
85%  
80%  
77%  
71%  
69%  

     أما القيادات اإلدارية بجامعة المنصورة ، فقد رتبت المعوقات اإلدارية على النحـو             
  :التالى 
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  وجود قيود مالية على تمويل برنامج الحكومة اإللكترونية-1
  ضعف التنسيق بين اإلدارات واألقسام بالجامعة وبين الكليات-2
  جديد للعملعدم االقتناع بنظام الحكومة اإللكترونية كنظام -3
  عدم القدرة على التعامل مع برنامج الحكومة اإللكترونية-4
  نقص اإلمكانيات المادية-5
  عدم تواجد الدعم اإلدارى الكافى لبرنامج الحكومة اإللكترونية-6
  عدم الرغبة فى التغيير من نظام السجالت الورقية إلى اإللكترونية-7

78%  
75%  
65%  
60%  
60%  
55%  
50%  

ترتيب أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة للمعوقـات اإلداريـة مـن                ويقترب  
  :ترتيب قياداتها ، حيث 

  عدم االقتناع بنظام الحكومة اإللكترونية كنظام جديد للعمل-1
  نقص اإلمكانيات المادية-2
  وجود قيود مالية على تمويل برنامج الحكومة اإللكترونية-3
  ام بالجامعة وبين الكلياتضعف التنسيق بين اإلدارات واألقس-4
  عدم القدرة على التعامل مع برنامج الحكومة اإللكترونية-5
  عدم توافر الدعم اإلدارى الكافى لبرنامج الحكومة اإللكترونية-6
  عدم الرغبة فى التغيير من نظام السجالت الورقية إلى اإللكترونية-7

80%  
80%  
77%  
70%  
67%  
57%  
53%  

لس األعلى للجامعات ، فقد رتبت المعوقات اإلدارية علـى النحـو              أما القيادات بالمج  
  :التالى 

  ضعف التنسيق بين اإلدارات واألقسام بالجامعة وبين الكليات-1
  وجود قيود مالية على تمويل برنامج الحكومة اإللكترونية-2
  ) معامل – برامج –أجهزة ( نقص اإلمكانيات المادية -3
  ومة اإللكترونية كنظام جديد للعملعدم االقتناع بنظام الحك-4
  عدم القدرة على التعامل مع برنامج الحكومة اإللكترونية-5
  عدم توافر الدعم اإلدارى الكافى لبرنامج الحكومة اإللكترونية-6
  عدم الرغبة فى التغيير من نظام السجالت الورقية إلى اإللكترونية-7

90%  
90%  
90%  
70%  
60%  
50%  
40%  

  
ادات بالمجلس األعلى للجامعات عدم توافر المعوق الخاص بعدم الرغبة فى           ترى القي     و

التغيير أو التحول من السجالت الورقية إلى السجالت اإللكترونية ، ويمكن إسناد ذلك إلى              
الدورات التعليمية والتدريبية التى يعقدها المجلس األعلى بشكل دورى للعاملين فى مجـال             

تصاالت بالجامعات المصرية بهدف إيجاد مجموعة من العاملين        تكنولوجيا المعلومات واال  
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  0قادرة على التعامل مع التقنيات الحديثة ولديها الرغبة فى ذلك
  

  

 

 البحث من مجموعة من المعوقات البشرية ، حيث بلغـت هـذه             جهة    تعانى المنظمات   
، وبجامعـة   % 75ر8وبجامعـة الزقـازيق     ،  % 80النسبة بالمجلس األعلى للجامعـات      

   0%69ر6المنصورة 
  :      وقد رتبت القيادات اإلدارية بجامعة الزقازيق المعوقات البشرية كمايلى

  نقص الخبرة بالتقنيات الحديثة-1
  مقاومة التغيير-2
  االعتقاد الخاطئ بأن النظام الحالى أفضل-3

80%  
76%  
64%  

     

التدريس بجامعة الزقازيق المعوقات البشرية على النحو           فى حين رتب أعضاء هيئة      
  :التالى 

  مقاومة التغيير-1
  نقص الخبرة بالتقنيات الحديثة-2
  االعتقاد الخاطئ بأن النظام الحالى أفضل-3

81%  
80%  
74%  

       

  0     يتضح تقارب ترتيب وحدات المعاينة بجامعة الزقازيق للمعوقات البشرية
       

لقيادات اإلدارية وأعضاء هيئة التدريس بجامعـة المنـصورة ، فقـد رتبـت                 أما ا 
  :المعوقات البشرية على النحو التالى 

  مقاومة التغيير-1
  نقص الخبرة بالتقنيات الحديثة-2
  االعتقاد الخاطئ بأن النظام الحالى أفضل-3

  على الترتيب%  70،80%
  على الترتيب%  70،78%
  على الترتيب%  53،67%

       
  :      وقد رتبت القيادات بالمجلس األعلى للجامعات المعوقات البشرية ، كمايلى 

  نقص الخبرة بالتقنيات الحديثة-1
  مقاومة التغيير-2
  االعتقاد الخاطئ بأن النظام الحالى أفضل-3

90%  
80%  
70%  
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ورة والمجلـس األعلـى للجامعـات           تواجه كل من جامعة الزقازيق وجامعة المنـص       
مجموعة من المعوقات التقنية حيث بلغت نسبة هذه المعوقات لدى الجهات الـثالث علـى             

 .%70، % 66ر1، % 77ر8الترتيب 

  :     فقد رتبت القيادات بجامعة الزقازيق هذه المعوقات على النحو التالى 
  عدم وجود نظم بديلة لما هو مستخدم -
  انةوجود صعوبات فى الصي -
  تعدد مواصفات النظم والبرامج المستخدمة -
  عدم وجود نظم بديلة لما هو مستخدم -
  نقص التدريب الفنى -
  ارتفاع تكلفة االتصاالت  -

84%  
82%  
80%  
78%  
72%  
70%  

  :فى حين رتب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الزقازيق المعوقات التقنية كمايلى       
  عدم وجود نظم بديلة لما هو مستخدم-
  جود صعوبات فى الصيانةو-
  تعدد مواصفات النظم والبرامج المستخدمة-
  نقص التدريب الفنى-
  عدم توافر خصوصية البيانات-
  ارتفاع تكلفة االتصاالت -

  

84%  
83%  
82%  
77%  
74%  
68%  

نيـة مـع    تق    يالحظ اقتراب ترتيب كل من القيادات وأعضاء هيئة التدريس للمعوقات ال          
  0 عليها كل معوق من هذه المعوقاتتقارب النسب التى حصل

  -:     هذا ، وقد رتبت قيادات جامعة المنصورة المعوقات التقنية على النحو التالى 
  نقص التدريب الفنى-
  عدم وجود نظم بديلة-
  تعدد مواصفات النظم والبرامج المستخدمة-
  وجود صعوبات فى الصيانة-
  ارتفاع تكلفة االتصاالت-

72%  
70%  
68%  
55%  
53%  
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  .% 47      ويرون عدم وجود المعوق الخاص بعدم توافر خصوصية البيانات 
  

  -:وقد رتب أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة المعوقات الفنية كمايلى 
  نقص التدريب الفنى-
  تعدد مواصفات النظم والبرامج-
  عدم وجود نظم بديلة-
  عدم توافر خصوصية البيانات -
  االتارتفاع تكلفة االتص-
  وجود صعوبات فى الصيانة-

83%  
77%  
73%  
73%  
70%  
53%  

      

     يالحظ اتفاق وجهتى نظر أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة المنـصورة علـى        
ترتيب المعوقات التقنية إلى حد كبير وتقارب النسب التى حصل عليها كـل معـوق عـدا     

ئة التدريس وجود هذا المعـوق      المعوق الخاص بخصوصية البيانات حيث يرى أعضاء هي       
فى حين ترى القيادات عدم وجـود هـذا   %) 73(أمام تطبيق برنامج الحكومة اإللكترونية     

  0%)47(المعوق بالشكل الذى يحول دون تطبيق البرنامج 
     هذا وقد رتبت مفردات المعاينة بالمجلس األعلى للجامعات المعوقات التقنية علـى            

  :النحو التالى 
  د نظم بديلةعدم وجو-
  نقص التدريب الفنى-
  وجود صعوبات فى الصيانة-
  تعدد مواصفات النظم والبرامج-
  عدم توافر الخصوصية -
  عدم وجود معوق ارتفاع تكلفة االتصاالت-

90%  
80%  
70%  
70%  
70%  
40%  
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  لثالمبحث الثا
 تطبيق مفهوم الحكومة االلكترونيةالنموذج المقترح لمدخالت تقويم 

 منصورة والزقازيقبجامعتى ال
 

  

 النمـوذج  مـدخالت رتواف فى ضوء الدراسة التحليلية لبيانات الدراسة الميدانيـة       يتضح   
 تكنولوجيا المعلومات واالتـصاالت  مدخالت(لحكومة اإللكترونية     ا مفهوم المقترح لتطبيق 

طـة   المرتب لمـدخالت  التقنية ، وا   المدخالت البشرية،و والمدخالت اإلدارية ،    المدخالت، و 
بدرجة متوسطة تمنح الفرصة أمام تطبيق هذا النمـوذج ، وتعـد جامعـة              ) بالمستفيدين  

 النموذج المقترح   مدخالتالمنصورة مرشداً ودليالً للباحثة حيث أنه على الرغم من توافر           
مـن  % 80الحكومة اإللكترونية بدرجة متوسطة إال أنها استطاعت تطبيق         مفهوم  تطبيق  ل

أوجه الخدمات الجامعية وأعلنت أنها أول جامعـة إلكترونيـة فـى            البرنامج على مختلف    
  0(*)مصر

  

      ومن ثم ، فإن هذا يعد مؤشراً لجامعة الزقازيق بأنها تسير فى الطريق الصحيح نحو               
كامل لبرنامج الحكومة اإللكترونية بالشكل الذى يضعها فى مصاف الجامعات          متالتطبيق ال 

  0ج الرائدة المطبقة لهذا البرنام
  

     وقد تبين من تحليل الدراسة الميدانية أيضاً ، وجود مجموعة مـن المعوقـات التـى                
 الحكومـة اإللكترونيـة      النموذج المقترح لتطبيق مفهوم   تحول أو تبطئ من عملية تطبيق       

متمثلة فى مجموعة من المعوقات اإلدارية والبشرية ، والتقنية باإلضافة إلـى المعوقـات              
  0مر الذى يحتم وضع مجموعة حلول بديلة للتغلب على مثل هذه المعوقاتالتشريعية ، األ

  

   :بجامعة الزقازيق تطبيق مفهوم الحكومة االلكترونيةل  النموذج المقترح مدخالت تقويم:  أوالً 
 المدخالتحكومة اإللكترونية توافر مجموعة من       النموذج المقترح لل   يستلزم تطبيق         

 اإلداريـة   المـدخالت  ، و  ولوجيـا المعلومـات واالتـصاالت     تكن  مدخالت تتمثل فى 
 المرتبطـة بالمـستفيدين مـن       المدخالت التقنية ، و   المدخالت البشرية ، و   المدخالتو

                                                        
  .2007 جامعة املنصورة ىف أغسطس نشرات (*)
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 مـن هـذه      مـدخل  خدمات الحكومة اإللكترونية ، وفيمايلى توضيح لمدى توافر كل        
  0 بجامعة الزقازيقالمدخالت

  

 : فى جامعة الزقازيق االتصاالتتكنولوجيا المعلومات و مدخالت تقويم -1

تكنولوجيـا   مـدخالت    فى ضوء نتائج الدراسة الميدانية يمكن الوقوف على مدى توافر           
  : الخاصة بجامعة الزقازيق كمايلى المعلومات واالتصاالت

  

يتوافر لدى قيادات جامعة الزقازيق وأعضاء هيئة التدريس بها الدعم اإلدارى الـالزم            -
إللكترونية متمثالً فى توفير دعم اإلدارة العليا للبرنامج ، مع الـدعم    لبرنامج الحكومة ا  

  0الفنى ، والدعم المالى للبرنامج
 الفنية الالزمة لتطبيق برنـامج الحكومـة      المدخالتيتوافر بجامعة الزقازيق مجموعة      -

اإللكترونية متمثلة فى توفير األجهزة المناسبة لمتطلبات العمل ، والبرامج الجـاهزة ،             
  0والصيانة

يتوافر بجامعة الزقازيق االتجاه نحو األخذ بنظام إعادة هندسة العمليات اإلدارية حيث             -
هناك تغيير جذرى لنظم العمل فى عدد من مجاالت الخدمات الجامعية ، أهمهـا فـى               

  0هذه المرحلة خدمات شئون الطالب وشئون العاملين
إدارة الجودة الشاملة حيث أصـبحت      يتوافر بجامعة الزقازيق االتجاه نحو األخذ بنظام         -

هناك توجهات بضرورة االهتمام بالعميل ، وتقديم الخدمة له بمستوى الجودة المطلوبة            
  0وفى الوقت المناسب له ، مع وجود أساليب لتوكيد وضمان جودة الخدمات الجامعية

  

  :  اإلدارية بجامعة الزقازيق  المدخالتتقويم-2
   

عضاء هيئة التدريس الدعم اإلدارى الالزم لبرنامج الحكومـة        تقدم القيادات اإلدارية وأ    -
اإللكترونية متمثالً فى دعم اإلدارة العليا لخدمات الحكومة اإللكترونية إدارياً وماليـاً ،            
وتوفير المبادئ التنظيمية الالزمة لنجاح برنامج الحكومة اإللكترونيـة مثـل هيكـل             

ة التخطيط ، وتمكين العـاملين ، مـع         تنظيمى مسطح ، وال مركزية القرار ، ومرون       
االهتمام بالعنصر البشرى وتقديم اإلعداد والتدريب الالزم له لجعله قادراً على التعامل            

  0مع برنامج الحكومة اإللكترونية وقادراً على تقديم خدماتها
تقدم القيادات اإلدارية وأعضاء هيئة التدريس الدعم المالى الالزم لبرنـامج الحكومـة           -

كترونية متمثالً فى الصيانة الدورية لألجهزة والبرامج وشراء البـرامج الجديـدة ،      اإلل
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وتحفيز العنصر البشرى المتميز ، مع استقطاب المتميـزين ، واالسـتعانة بمـدربين              
لتطوير العنصر البشرى ، وتصميم وتطوير البـرامج لتـتالءم وبرنـامج الحكومـة              

   0اإللكترونية
  

  :ة بجامعة الزقازيق  البشريالمدخالتتقويم -3
  

 البشرية بدرجـة متوسـطة والمتعلقـة بالتـدريب          المدخالتيتوافر بجامعة الزقازيق     -
واإلعداد من حيث إعداد برامج تدريبية لتطوير المهارات واستقطاب المتخصـصين ،            
واختيار العاملين المالءمين لطبيعة العمل ، واختيار المدربين المـؤهلين ، واالعتمـاد      

صين ، وتوزيع العاملين وفقاً لتخصـصاتهم ووجـود إدارة متخصـصة          على المتخص 
  0لتوصيف الوظائف

 الخاصة بالخبرة بالتقنيات الحديثـة والتعامـل معهـا بدرجـة        المدخالتكذلك تتوافر    -
متوسطة متمثلة فى القدرة على االستخدام األمثل للتقنيات ، وتوافر نظم تشغيل مناسبة             

 ونظم صيانة مناسبة ، مع متابعـة الـصيانة واختيـار    لبرنامج الحكومة اإللكترونية ، 
األجهزة قليلة األعطال عند الشراء مع التوزيع المناسب للمهام على العنصر البـشرى             

  0المتاح
  

  : التقنية بجامعة الزقازيق  المدخالتتقويم-4
  

    تأخذ جامعة الزقازيق بنظام السجالت اإللكترونية فى أعمال شـئون الطلبـة وكـذلك              
  :عمال المتعلقة بشئون العاملين حيث األ
  0توجد جهة مسئولة الدخال البيانات المستحدثة إلكترونياً بصفة دورية -

توجد جهة مسئولة عن المراجعة الدورية لنظام السجالت اإللكترونية ممثلـة            -
  0فى العاملين بمراكز تقنية المعلومات بالجامعة والكليات المختلفة

  0ل معاملة تتم داخل الجامعةيتم إعداد سجالت كاملة لك -
  0 باستخدام الرقم السرى– التى تتطلب بياناتها ذلك -يتم حماية السجالت  -
  0يمكن الوصول إلى السجل ومواصلة البحث داخله بسهولة -
  0يحتفظ بالسجل لدى جهة العمل طوال فترة حياة السجل -

اإللكترونى ولكنهـا   ال تتعامل جامعة الزقازيق مع السجالت اإللكترونية بنظام التوقيع           -
  0تقدم له الحماية المطلوبة بنظام الرقم السرى
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ال تتعامل جامعة الزقازيق مع كروت الدفع اإللكترونى ، حيث ال زالت تقدم خـدماتها            -
  0على اإلنترنت مجاناً

  

  : المرتبطة بالمستفيدين بجامعة الزقازيق المدخالت -5
  

 التى تؤهلهم للتعامـل مـع       المدخالت معظم      يتوافر لدى المستفيدين بجامعة الزقازيق    
،وتعكس توافر الخدمة بمستوى الجـودة المطلـوب لتحقيـق          خدمات الحكومة اإللكترونية  

   :رضاء المستفيدين،وهذه المدخالت هى
  0)توافر الجانب المادى بالخدمة(لديهم القدرة على استخدام الكمبيوتر -
  ).انب االستجابة بالخدمةتوافر ج(المعرفة بالخدمات الحكومية اإللكترونية -
تـوافر جانـب االعتماديـة    (الرغبة فى التعامل مع الخدمات اإللكترونيـة الحكوميـة     -

  0)بالخدمة
جانب الثقـة واألمـان فـى    (ةثقة فى خدمات الحكومة اإللكتروني اللى عدم توافر  إضافة  باإل

   ).الخدمة
  

ونيـة بجامعـة    لحكومـة اإللكتر  ا  لتطبيق مفهـوم    معوقات تطبيق النموذج المقترح    -6
  :الزقازيق 

  

    يواجه تطبيق النموذج المقترح للحكومة اإللكترونية بجامعة الزقازيق مجموعـة مـن            
  :المعوقات ، هى 

  

  :وتشتمل على مجموعة المعوقات اإلدارية،  -
  0عدم االقتناع بنظام الحكومة اإللكترونية كنظام جديد للعمل •
لكترونيـة إلـى نظـام الـسجالت        عدم الرغبة فى التغيير من نظام السجالت اإل        •

  0الورقية
  0عدم القدرة على التعامل مع برنامج الحكومة اإللكترونية بكفاءة •
  عدم توافر الدعم اإلدارى الالزم لبرنامج الحكومة اإللكترونية •
  0ضعف التنسيق بين اإلدارات واألقسام داخل الجامعة وبين الكليات المختلفة •
  0ج الحكومة اإللكترونية وجود قيود مالية على تمويل برنام •
  0نقص اإلمكانيات المادية •
  

    :على لوتـشتم   ،مجموعة المعوقات البشرية   -
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  0مقاومة التغيير •
  0نقص الخبرة بالتقنيات الحديثة •
  0االعتقاد الخاطئ بأن النظام الحالى أفضل •

  
   وتشتمل علىمجموعة المعوقات التقنية ،  -

  

  0صعوبات فى الصيانة •
  0نقص التدريب الفنى •
  0دد مواصفات النظم والبرامجتع •
  0عدم وجود نظم بديلة •
  0ارتفاع تكلفة االتصاالت •

  

وتشتمل على عدم صدور تشريعات تـنظم       مجموعة المعوقات القانونية والتشريعية      -
   :األمور التالية

  

  0أشكال نظم الدفع اإللكترونى وكيفية تأمينها •
  0نظم حماية قواعد البيانات لضمان سرية وخصوصية البيانات •
 Hackers 0نظم حماية األجهزة والبرامج من مخاطر قناصى شبكات اإلنترنت  •

  
بجامعـة  مدخالت النموذج المقترح لتطبيق مفهوم الحكومـة االلكترونيـة          تقويم  : ثانياً  

  :المنصورة 
التى تتكون منهـا مـدخالت النمـوذج         الخمس   المدخالت من   مدخل  فيمايلى تقويم لكل    

  -:اللكترونية الحكومة االمقترح لتطبيق
  

  : بجامعة المنصورة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مدخالت تقويم -1
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   مدخالت     توضح نتائج الدراسة الميدانية مدى توافر     

  : بجامعة المنصورة وذلك على النحو التالى 
ورة الدعم اإلدارى الالزم    تقدم القيادات اإلدارية وأعضاء هيئة التدريس بجامعة المنص        -

لبرنامج الحكومة اإللكترونية متمثالً فى توفير دعم اإلدارة العليا للبرنـامج ، وتقـديم              
  0الدعم الفنى والمالى له
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 الفنية الالزمة لتطبيق برنامج الحكومة اإللكترونيـة        المدخالتتوفر جامعة المنصورة     -
 ، والبـرامج الجـاهزة الالزمـة ،    متمثلة فى توفير األجهزة المناسبة لمتطلبات العمل      

  0وأعمال الصيانة
يوجد بجامعة المنصورة االتجاه نحو األخذ بنظام إعادة هندسة العمليات اإلدارية حيث             -

ـال تقـديم الخـدمات       هناك تغيير جذرى لنظم العمل ، أهمها النظم المعمول بها            فى مج
  0الجامعية وتحولها من النظم الورقية إلى النظم اإللكترونية

يتوفر بجامعة المنصورة اإلتجاه نحو األخذ بنظام إلدارة الجودة الشاملة حيـث يعـد               -
المستفيد من الخدمات الجامعية هو مصدر توجه الجامعة والتى تعمـل علـى تقـديم               
الخدمات له بمستوى الجودة المناسب وفى الوقت  المحدد ، مع وجود نظـام لتوكيـد                

  0وضمان جودة الخدمات الجامعية
    

  : اإلدارية بجامعة المنصورة  المدخالتتقويم -2
  

 تقدم جامعة المنصورة الدعم اإلدارى الالزم لبرنامج الحكومة اإللكترونية متمـثالً فـى            -
دعم القيادات اإلدارية وأعضاء هيئة التدريس لخدمات الحكومـة اإللكترونيـة إداريـاً             

ج الحكومـة اإللكترونيـة مثـل    ومالياً ، وتوافر المبادئ التنظيمية الالزمة لنجاح برنام       
وجود هيكل تنظيمى مسطح وليس هرمى ، وال مركزية اتخـاذ القـرارات ومرونـة               
التخطيط ، وتمكين العاملين ، مع االهتمام بالعنصر البشرى وتقديم اإلعداد والتـدريب             
الالزم له لجعله قادراً على التعامل مع برنامج الحكومة اإللكترونية وقادراً على تقـديم              

  0دماتهخ

 تقدم القيادات اإلدارية وأعضاء هيئة التدريس الدعم المالى الالزم لبرنـامج الحكومـة              -
اإللكترونية متمثالً فى الصيانة الدورية لألجهزة والبرامج ، وشراء البرامج الجديـدة ،             
وتحفيز العنصر البشرى المتميز ، مع استقطاب المتميـزين ، واالسـتعانة بمـدربين              

 البشرى ،وتصميم وتطـوير البـرامج لتـتالءم وبرنـامج الحكومـة             لتطوير العنصر 
  0اإللكترونية

  : البشرية بجامعة المنصورة المدخالت تقويم-3
 البشرية والمتعلقة بالتدريب واإلعداد حيـث بهـا         المدخالتيتوافر بجامعة المنصورة     - 

 برامج تدريبية لتطوير المهـارات ، واسـتقطاب المتخصـصين واختيـار العـاملين             
المدربين المؤهلين ، واالعتماد علـى      لمالءمـين لطبيعـة العمـل ، واختيــار    ا
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المتخصصين ، وتوزيع العاملين وفقاً لتخصصاتهم ، مـع وجـود إدارة متخصـصة              
 الخاصة بالخبرة الحديثة وبالتقنيات الحديثة      المدخالتكذلك تتوافر   0لتوصيف الوظائف 

على االستخدام األمثـل للتقنيـات      والتعامل معها بدرجة متوسطة ، حيث تتاح القدرة         
وتوافر نظم تشغيل مناسبة لبرنامج الحكومة اإللكترونية ، ونظم صيانة مناسبة ، مـع              
متابعة الصيانة واختيار األجهزة قليلة األعطال عند الشراء مع التوزيع المالئم للمهـام           

 0على العنصر البشرى
  
  

  : التقنية بجامعة المنصورة المدخالت تقويم -4
  

أخذ جامعة المنصورة بنظام السجالت اإللكترونية فى الخدمات الجامعية التى تقـدمها         ت -
مثل شئون التعليم والطـالب ، وشـئون العـاملين ،والمكتبـات ، والمستـشفيات ،                

  : والدراسات العليا والعالقات الثقافية ، حيث 
  0توجد جهة مسئولة إلدخال البيانات المستحدثة إلكترونياً بصفة دورية •
ممـثالً فـى    توجد جهة مسئولة عن المراجعة الدورية لنظام السجالت اإللكترونية           •

  0العاملين بمراكز تقنية المعلومات بالجامعة والكليات المختلفة
  0يتم إعداد سجالت كاملة لكل معاملة تتم داخل الجامعة •
  0 باستخدام الرقم السرى- التى تتطلب بياناتها ذلك -يتم حماية السجالت   •
  0 الوصول إلى السجل ومواصلة البحث داخله بسهولةيمكن •
   0يحتفظ بالسجل لدى جهة العمل طوال فترة حياة السجل •

ال تتعامل جامعة المنصورة مع السجالت اإللكترونية بنظام التوقيع اإللكترونى ولكنها            -
  0تقدم الحماية المطلوبة للسجل بنظام الرقم السرى

فع اإللكترونى عند حصول الطالب على نتيجة       تتعامل جامعة المنصورة مع كروت الد      -
 0من اإلنترنت

  
  : المرتبطة بالمستفيدين بجامعة المنصورة المدخالت-5

  

ت التى تؤهلهم للتعامل مع خـدمات       دخال    يتوافر لدى المستفيدين بجامعة المنصورة الم     
  :الحكومة اإللكترونية ، حيث 

  0لديهم القدرة على استخدام الكمبيوتر -



 249

 
 

  0 بالخدمات الحكومية اإللكترونيةالمعرفة -
  0الرغبة فى التعامل مع الخدمات اإللكترونية الحكومية -
 0الثقة فى خدمات الحكومة اإللكترونيةعدم توافر -

  
  

  :معوقات تطبيق النموذج المقترح للحكومة اإللكترونية بجامعة المنصورة -6
عـة المنـصورة مجموعـة           يواجه تطبيق النموذج المقترح للحكومة اإللكترونية بجام      

  :المعوقات التالية 
  :مجموعة المعوقات اإلدارية ، وتشتمل على  -

  0عدم االقتناع بنظام الحكومة اإللكترونية كنظام جديد للعمل
عدم الرغبة فى التغيير من نظام السجالت اإللكترونيـة إلـى نظـام الـسجالت                •

  0الورقية
  0كترونية بكفاءةعدم القدرة على التعامل مع برنامج الحكومة اإلل •
  عدم توافر الدعم اإلدارى الالزم لبرنامج الحكومة اإللكترونية •
  0ضعف التنسيق بين اإلدارات واألقسام داخل الجامعة وبين الكليات المختلفة •
  0وجود قيود مالية على تمويل برنامج الحكومة اإللكترونية  •
  0نقص اإلمكانيات المادية •

  

    ل علىوتشتممجموعة المعوقات البشرية ،  -
  0مقاومة التغيير •
  0نقص الخبرة بالتقنيات الحديثة •
  0االعتقاد الخاطئ بأن النظام الحالى أفضل •

  

   وتشتمل علىمجموعة المعوقات التقنية ،  -
  

  0صعوبات فى الصيانة •
  0نقص التدريب الفنى •
  0تعدد مواصفات النظم والبرامج •
  0عدم وجود نظم بديلة •
  0ارتفاع تكلفة االتصاالت •
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وتشتمل على عدم صدور تشريعات تـنظم       عوقات القانونية والتشريعية    مجموعة الم  -
   :األمور التالية

  

  0أشكال نظم الدفع اإللكترونى وكيفية تأمينها •
  0نظم حماية قواعد البيانات لضمان سرية وخصوصية البيانات •
  Hackers 0نظم حماية األجهزة والبرامج من مخاطر قناصى شبكات اإلنترنت  •

  


 
  -:،وذلك على النحو التالى الخمس المدخالت من مدخل    فيمايلى تقويم لكل 

  :بالمجلس األعلى للجامعات  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مدخالت تقويم -1
تكنولوجيـا   مدخالت لنتائج الدراسة الميدانية يتضح توافر            فى ضوء الدراسة التحليلية   

  : حيث المعلومات واالتصاالت
يتوافر لدى القيادات بالمجلس األعلى للجامعات الدعم اإلدارى الالزم لبرنامج الحكومة            -

اإللكترونية متمثالً فى توفير دعم اإلدارة العليا  للبرنامج ، مع تـوفير الـدعم الفنـى               
  0والمالى

 الفنية الالزمة لتطبيـق برنـامج الحكومـة       المدخالت المجلس األعلى للجامعات     يوفر -
 العمل ، والبرامج الجـاهزة ،       لمدخالت اإللكترونية متمثلة فى توفير األجهزة المناسبة     

  0والصيانة الدورية
يدعم المجلس األعلى للجامعات نظام إعادة هندسة العمليات اإلداريـة حيـث تـدعم               -

  0رية فى نظم العمل المطبقة فى الجامعاتإحداث تغييرات جذ
ـات   الجـودة اعتمادكما يدعم تطبيق إدارة الجودة الشاملة حيث تم األخذ بنظم ضمان و  -  بالجامع

   0المصرية
  

  : اإلدارية بالمجلس األعلى للجامعات  المدخالتتقويم-2
رونيـة  يقدم المجلس األعلى للجامعات الدعم اإلدارى الالزم لبرنامج الحكومـة اإللكت           -

دعم اإلدارة العليا لخدمات الحكومة اإللكترونية إدارياً ومالياً ، مع التأكيـد             متمثالً فى 
   0على توفير المبادئ التنظيمية المدعمة لنجاح برنامج الحكومة اإللكترونية

المــالى الــالزم لبرنــامج الحكومــة يوفر المجلس األعلى للجامعـات الـدعم        -
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ة الدورية لألجهزة والبرامج وشراء البـرامج الجديـدة ،   اإللكترونية متمثالً فى الصيان   
المتميز ، وتدريبـه ، مـع   وتحفيز العنصر البشرى المتميز ، واستقطاب العنصر البشرى       

  0تصميم وتطوير برامج تالئم برنامج الحكومة اإللكترونية
  : البشرية بالمجلس األعلى للجامعات المدخالت تقويم -3

 البشرية بالمجلس األعلى للجامعـات والخاصـة        المدخالتظم       يالحظ عدم توافر مع   
  :باإلعداد والتدريب وهذه المتطلبات هى 

  0استقطاب المتخصصين للتدريب -
  0اختيار العاملين وتوزيعهم على الوظائف وفقاً لرغباتهم -
  0اختيار المدربين المؤهلين -
  0االعتماد على متخصصين لوضع وتصميم البرامج التدريبية  -
  0ارة متخصصة لتوصيف الوظائفوجود إد -

 أن المجلس األعلى للجامعـات مـصدراً لرسـم          إلى  المدخالت  عدم توافر هذه   يرجع    
السياسات الجامعية ، أما جهة التنفيذ والمتمثلة فى الجامعات المصرية هى المسئولة عـن              

  0وضع إجراءات تنفيذ هذه السياسات والتى   تتمثل فى المتطلبات المشار إليها
 الخاص بالخبرة بالتقنيات والتعامل معهـا حيـث أوضـحت         دخل  كذلك فيما يتعلق بالم     

نتائج الدراسة التحليلية للدراسة الميدانية عدم توافر عنـصرين لـدى المجلـس األعلـى               
  :للجامعات ، هما 

  0وجود نظم صيانة مناسبة -
  0متابعة الصيانة -

مجلس األعلى للجامعات مصدراً    إلى أن ال   المدخلين   عدم توافر هذين   الباحثة أن    جعتر
 واستنادا إلى أن المجلس األعلى للجامعات       0لرسم السياسات الجامعية وليس منفذاً لها       

مصدراً لرسم السياسات الجامعية وأن الجامعات المـصرية هـى جهـة تنفيـذ هـذه        
السياسات من خالل ما تضعه من إجراءات ولوائح وإمكانيات مالية ومادية وبـشرية ،   

  والمدخالت المرتبطة بالمستفيدين    التقنية المدخالت كل من قتصر قياس مدى توافر   فقد ا 
   .على جامعتى الزقازيق والمنصورة 
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  الفصل الخامس
  

  نتائج وتوصیات البحث
  
  
  
  

 
 وتقـويم  توصـيف  ما تم التوصل إليه من نتائج وتوصيات فى ضوء     الفصل   يتناول هذا   

لحكومـة  ا  لتطبيـق مفهـوم     النموذج المقتـرح   التشغيلية و مخرجات  والعمليات   مدخالت
 وتمثل النتائج ما توصلت إليه كل من الدراسة النظرية والدراسة الميدانيـة ،              0اإللكترونية

  المـدخالت  أما توصيات البحث تعد بمثابة مشاركة من الباحثة فى التأكيد علـى ماهيـة             
  0  لتحقيق األهداف المرجوة منه الالزمة لنجاح برنامج الحكومة اإللكترونية

  
  

  : اآلتى يشتمل علىالفصل   ومن ثم ، فإن هذا 
  
  
  0نتائج البحث:المبحث األول-
  0 توصيات البحث:المبحث الثانى-
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 عناصـر  وتقويم   توصيف   فى ضوء الدراسة التحليلية لبيانات الدراسة الميدانية ، حول          

 البحث ، والوقـوف     جهة الحكومة اإللكترونية بالمنظمات      مفهوم رح لتطبيق النموذج المقت 
على طبيعة المعوقات التى قد تعوق دون تطبيق الحكومة اإللكترونية ، يمكن تقسيم نتـائج            

  :البحث إلى نتائج عامة ونتائج خاصة باختبار الفروض ، وذلك على النحو التالى 
  :النتائج العامة : أوالً 

ضوء الدراسة النظرية ومن خالل تحليل البيانات الميدانية يمكن بلورة النتـائج                   فى  
  :العامة على النحو التالى 

تم بناء النموذج المقترح لتطبيق الحكومة اإللكترونية على وزارة التعليم العـالى فـى               -
ضوء كل من الدراسة النظرية للنماذج السابقة الخاصة بالحكومة اإللكترونية ، وكذلك            

بهدف التوصل إلى نموذج قابل     تجارب تطبيق الحكومة االلكترونية على التعليم العالى        
 0للتطبيق الفعلى فى الواقع العملى

 وفى ضـوء    تم فى ضوء دراسة الكتابات العربية واألجنبية المتعلقة بموضوع البحث          -
 إلـى خمـس     مدخالت نموذج تطبيق الحكومة االلكترونيـة     ، تقسيم   الدراسة الميدانية 

  المدخالت  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت و     مدخالت مجموعات رئيسية متمثلة فى   
  المـدخالت  و، البشرية المرتبطة بكل من العاملين والمستفيدين    المدخالت اإلدارية ، و  
 0التشريعية والقانونية التقنية ، و

يـة،مع حـصر   تم تحديد العمليات التشغيلية الالزمة لتقديم الخدمات االلكترونية الجامع      -
  .للخدمات الجامعية التى يتم تقديمها بشكل الكترونى

فى كل من جامعـة      تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بدرجة متوسطة       مدخالتتوافر -
الزقازيق وجامعة المنصورة من وجهة نظر كل من القيادات اإلدارية وأعضاء هيئـة             

 وضرورة توافرها بدرجة    ت المدخال  هذه ارتفاع أهمية التدريس بهما ، وإن اتفقا على       
الكامل لبرنامج الحكومة اإللكترونيـة     أكبر مما هى عليه حتى يمكـن التطبيـق         
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  0 لدى المجلس األعلى للجامعاتالمدخالتعلى الخدمات الجامعية ، كما توافرت هذه 
 والمرتبطة بالـدعم اإلدارى والمـالى لبرنـامج الحكومـة            اإلدارية المدخالتتوافر   -

 أيضاً لدى كل من القيـادات اإلداريـة وأعـضاء هيئـة             ة متوسطة بدرجاإللكترونية  
 وقد اتفقوا   0التدريس بجامعتى الزقازيق والمنصورة وكذلك المجلس األعلى للجامعات       

لضمان التطبيق الكامـل    على درجة كبيرة من األهمية         المدخالت على أن توافر هذه   
     0مات الجامعيةوالناجح لبرنامج الحكومة اإللكترونية المطبق على الخد

 المتعلقة بالتدريب واإلعداد والخبرة بالتقنيات الحديثة وكيفيـة          البشرية المدخالتتوافر -
 بالمنظمات جهة البحث من وجهة نظر العاملين بهـا          بدرجة متوسطة  –التعامل معها   

 بشكل أكبر ممـا هـو      المدخالت  توافر مثل هذه     ارتفاع أهمية ،وقد اتفقوا أيضاً على     
  0نعليه اآل

 من سجالت إلكترونية ونظم دفع اإللكترونـى لـدى جامعـة             التقنية المدخالتتوافر -
المنصورة ، فى حين يتوافر لدى جامعة الزقازيق السجالت اإللكترونية فقط ولم تعتمد             
بعد نظم للدفع اإللكترونى على موقعها أما نظم الحماية للسجالت اإللكترونية المتاحـة            

تاحة بجامعة المنصورة فقط والتى تمـنح للتعامـل مـع           على موقع الجامعتين فهى م    
 مثل الحصول على النتيجـة يمكـن        – وذلك وفقا لطبيعة السجل      -خدماتها رقم سرى    

معرفتها من خالل شراء كرت للدخول على الموقع المخصص لذلك باسـتخدام رقـم              
   0سرى يمكن استخدامه لعدد محدد من المرات

 من خدمات الحكومة اإللكترونيـة بجـامعتى        فيدين المرتبطة بالمست  المدخالتتوافر   -
الزقازيق والمنصورة ، حيث يتسم المستفيدين فى الجامعتين بالقدرة علـى اسـتخدام             
الكمبيوتر ومعرفتهم بالخدمات الحكومة اإللكترونية، والرغبة فى التعامل مع الخدمات          

  0اإللكترونية الحكومية ، والثقة فى خدمات الحكومة اإللكترونية
 التى تواجه تطبيق الحكومة اإللكترونية إلى مجموعات أربع رئيـسية     المعوقاتقسمت   -

متمثلة فى المعوقات اإلدارية ، والمعوقات البشرية ، والمعوقات التقنية ، والمعوقـات             
  القانونية والتشريعية

-   
-   

 الميدانية وجود معوقات بجـامعتى الزقـازيق والمنـصورة وأيـضاً         ة أوضحت الدراس  -
 النموذج المقترح لتطبيق مفهوم    األعلى للجامعات قد تعوق أو تبطئ من تطبيق          المجلس

 بالمنظمات جهة البحث متمثلة فـى       إداريةمعوقات الحكومة اإللكترونية ، حيث توجد      
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عدم اقتناع بعض العاملين بالحكومة اإللكترونية ، مع نقص فى اإلمكانيـات الماديـة ،      
ام بين الكليات المختلفة وداخل الجامعة ، مع عدم         وضعف التنسيق بين اإلدارات واألقس    

قدرة بعض العاملين والمتعاملين على التعامل مع برنامج الحكومة اإللكترونية ، وعـدم     
رغبة بعض العاملين والمتعاملين فى التحول من السجالت الورقيـة إلـى الـسجالت              

برنـامج الحكومـة   اإللكترونية ، باإلضافة إلى عدم تـوافر الـدعم اإلدارى الكـافى ل      
 وتشمل نقص الخبرة بالتقنيـات  المعوقات البشرية كما توجد مجموعة من      0اإللكترونية

 المعوقات التقنيـة  أما  0الحديثة ، ومقاومة التغيير ، واالعتقاد بأن النظام الحالى أفضل         
فتتمثل فى وجود صعوبات فى الصيانة ، وتعدد مواصفات النظم والبرامج المستخدمة ،             

جود نظم بديلة لما هو مستخدم ، وعدم توافر خصوصية البيانات بشكل متكامل             وعدم و 
  0، ونقص التدريب الفنى ، باإلضافة إلى ارتفاع تكلفة االتصاالت

 
 

 
 

 نمـوذج المقتـرح    ال لمـدخالت تعتبر المنظمات جهة البحث مواتية بشكلها الحالى             " 
  0"الحكومة اإللكترونية مفهوم تطبيق ل

النمـوذج    مـدخالت   حيث يتوافر بجامعتى الزقازيق والمنصورة     األول     قبول الفرض   
  :)1( بدرجة متوسطة وذلك كمايلى المقترح

فى المجلس األعلـى للجامعـات وجـامعتى الزقـازيق          ) ص0م0ت ( مدخالتتوافر   -
  0على الترتيب % 63.8،%56.3،%61.8والمنصورة بنسبة 

 اإلدارية بالمجلس األعلى للجامعات وجامعتى الزقازيق والمنـصورة         المدخالتتوافر   -
0على الترتيب % 61.5، % 59.2،% 58.1بنسبة 

 البشرية بالمجلس األعلى للجامعات وجامعتى الزقازيق والمنـصورة         المدخالتتوافر   -
0على الترتيب% 52.5، %56.3، % 56.5بنسبة  

0 التقنية المدخالت توافر  - 
  0 المرتبطة بالمستفيدين بجامعتى الزقازيق والمنصورة بدرجة متوسطة المدخالتتوافر -

                                                        
  160-137،ص ص)14- 9( األرقام من واقع اجلداول رقم )1(
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النمـوذج   مـدخالت ال توجد اختالفات ذات داللة إحصائية بين متوسطات تـوافر                " 

ظر مفردات المعاينة بالمنظمـات      الحكومة اإللكترونية من وجهة ن     المقترح لتطبيق مفهوم  
  0" البحثجهة

 حيث ال توجـد اختالفـات ذات   لثانى    وقد أسفرت الدراسة الميدانية عن قبول الفرض ا    
داللة إحصائية حيث استخدمت الباحثة أسلوب تحليل التباين الختبار مدى وجـود فـروق              

 الحكومـة   هـوم مدخالت النموذج المقترح لتطبيـق مف     معنوية بين متوسطات درجة توافر    
اإللكترونية من وجهة نظر القيادات اإلدارية وأعضاء هيئة التـدريس بالمنظمـات جهـة              

االحصائى تبين عدم وجود فروق معنوية ذات داللة        ) ف(البحث ، وباالعتماد على اختبار      
  النموذج المقتـرح لتطبيـق مفهـوم        مدخالت إحصائية بين متوسطات درجة توافر جميع     

  0ية من وجهة نظر مفردات المعاينة بالمنظمات جهة البحثالحكومة اإللكترون
  

 
 النموذج  مدخالتال توجد اختالفات ذات داللة إحصائية بين متوسطات مدى أهمية                " 

 الحكومة اإللكترونية من وجهة نظر مفردات المعاينة بالمنظمـات          المقترح لتطبيق مفهوم  
  0"  البحث جهة

اإلحصائى عدم وجود فروق معنويـة  ) ف( حيث تبين من اختبار  لث     قبول الفرض الثا  
 من وجهة  النموذج المقترح  مدخالتذات داللة إحصائية بين متوسطات درجة أهمية جميع         

 مما   ، البحث عينةنظر كل من القيادات اإلدارية وأعضاء هيئة التدريس بجميع المنظمات           
النمـوذج المقتـرح      مدخالت ردات المعاينة نحو أهمية كافة أبعاد     يشير إلى اتفاق رؤية مف    

 الحكومة اإللكترونية بما يؤكد أن اختالف الموقع الوظيفى ، أو جهة العمل             لتطبيق مفهوم   
  النموذج المقترح   مدخالت ال يؤثر فى اتجاه مفردات المعاينة نحو تحديد درجة أهمية أبعاد          

  0 الحكومة اإللكترونية مفهومتطبيقل
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ال يوجد أثر ذو داللة احصائية لتطبيق الحكومة االلكترونية فى اجراءات تقديم     "
  .الخدمة الجامعية

 قبول الفرض الرابع،حيـث ظهـر تـأثير تطبيـق            عدم أسفرت الدراسة الميدانية عن      
كانت العمليات الالزمـة لتقـديم      الحكومة االلكترونية فى تقديم الخدمات الجامعية فبعد أن         

الخدمة الجامعية كلها ورقية وتستغرق وقت طويل وجهد من العاملين ،أصبحت تتم وفقـا              
كثر مـن  ألنظام العمل االلكتروني والذي يقدم الخدمات بشكل سريع قد ال يستغرق بعضها      

الـب  مكـن للط  حيـث ي  .الطالب علي نتيجة فصل دراسي    أربعة دقائق مثل خدمة حصول      
 ادخـال اسـم   لي موقع الجامعة واختيار نتيجـة كليتـه،ثم     رفة النتيجة بمجرد الدخول إ    مع

و ادخال رقمه الكودي لتظهر أمامـه النتيجـة ،وذلـك بجـامعتي          المستخدم وكلمة السر أ   
  .الزقازيق والمنصورة

  
 

 
ل تطبيق الحكومة يتوقع المستفيدون الحصول على خدمة جامعية أفضل فى ظ        "

  ".االلكترونية
  ):1(قبول الفرض الخامس جزئيا، حيث

ـؤدى              - إلـى  يرى المستفيدون بجامعتى الزقازيق والمنصورة أن الحصول على الخدمات الجامعية الكترونيا ي
ـرات  ــل فتـ ـارتقلي ــى الترتيب،و%)70،%58((االنتظـ ـؤدى عل ـا تـ ــن  إلأنهـ ـتخلص م ــى الـ ل

ـ             ى ا إلاضافة  إل،با%)60%،60(الواسطة ـة م ـراءات الحـصول علـى الخدم ن مكانية التعرف علـى اج
ـة             وتعكس هذه الم  0%)68،%64(الموقع ـدمات الجامعي ـع الخ ؤشرات رغبة المستفيدون فـى التعامـل م

  0االلكترونية
ـافة إل،با%)56،%50(بجامعتى الزقازيق والمنصورة   ن فى بطاقات االئتمان متوسطة    وثقة المستفيد -   إلـى  ض

ـة    %)40،%34(سط بوجود قانون لحماية التوقيع االلكترونى  معرفة نسبة أقل من المتو     ـانون حماي ـذلك ق ،وك
ـد أوضـحت      %)42،%32(سرية البيانات    ـا فق ـة الكتروني ـة الجامعي ،أما عن سهولة الحصول على الخدم

ـة       %) 60،%60(استجابات المستفيدين بجامعتى الزقازيق والمنصورة       ـدمات الجامعي أن الحصول على الخ
  0ن الحصول عليها بالشكل التقليدى للخدمةالكترونيا أسهل م

                                                        
  .226،ص ص )15(رقام من واقع اجلدول رقماأل)2(
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  :نتائج اختبار الفرض السادس
ال يوجد أثر ذو داللة احصائية لتطبيق الحكومة االلكترونية على رضا المـستفيدين مـن               "

  ".الخدمات الجامعية
لدراسة الميدانية عن عدم قبول الفرض السادس،حيث تبين من التحليل االحصائي           اسفرت  أ

 الحكومـة االلكترونيـة    المقترح لتطبيق مفهـوم نموذجالتفيدين توافر مدخالت   لقوائم المس 
المعرفـة بالخـدمات    ، القدرة على اسـتخدام الكمبيوتر     المرتبطة بالمستفيدين والمتمثلة في   

،و الرغبة في التعامل الكترونيا مع الخـدمات الجامعيـة بجـامعتي            الحكومية اإللكترونية 
ر المدخل الخاص بالثقة في خدمات الحكومة االلكترونيـة         وعدم تواف .الزقازيق والمنصورة 

ن توافر المدخالت المرتبطة بالمستفيدين يعكس تـوافر        إ.في جامعتي الزقازيق والمنصورة   
أبعاد جودة الخدمة الجامعية المقدمة ،حيث أن توافر األجهزة لدي المـستفيدين و تـوافر               

ماكن مختلفة من الجامعة لتـسهيل      رنت و وجود وحدات لتشغيل االنترنت بأ      نتوصالت اال 
عملية حصول المستفيد علي الخدمة الجامعية الكترونيا يعكـس تـوافر الجانـب المـادي        

ت اءاكذلك يعد اشعار المستفيد باجر    . بالخدمات الجامعية بجامعتي الزقازيق و المنصورة       
افة الخـدمات  الحصول علي الخدمة و السرعة في تقديم الخدمة مع االستعداد التام لتقديم ك        

الجامعية الكترونيا بجامعتي الزقازيق و المنصورة ضمانا لتوافر بعد االسـتجابة الخـاص       
  عـــكما يعد توافر الخدمة الجامعية علي شبكة الجامعة علي مدار األرب.بجودة الخدمة

 و العشرين ساعة،و حل مشاكل المستفيدين بسرعة،و وجود شـعور لـدي المـستفيدين              
 الخاص  االعتمادية لتوافر بعد    ماد علي الخدمات الجامعية االلكترونية انعكاساً     بامكانية االعت 

  ة ـــــلي توافر البعد الخاص بالثقإوقد افتقدت جودة الخدمة .بجودة الخدمة الجامعية
و األمان،حيث ال يثق معظم المستفيدون من الخدمات الجامعيـة االلكترونيـة بجـامعتي              

مان في استخدام تلك الخدمات بـالرغم مـن رؤيـتهم    ة األالزقازيق و المنصورة في درج    
  ؛و من ثم فان توافر معظم مدخالت نموذج الحكومة االلكترونية .المكانية االعتماد عليها

و من ثم معظم أبعاد جودة الخدمة الجامعية االلكترونية من شأنه تحقيق رضاء المـستفيد               
  .عن الخدمة الجامعية االلكترونية
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  :ار الفرض السابعنتائج اختب
 الحكومة االلكترونية فى بيئة وزارة التعليم        مفهوم تتوافر عناصر النموذج المقترح لتطبيق    "

  0"العالى
ـرح             لتطبيـق   قبول الفرض السابع حيث يتوافر بجامعتى الزقازيق والمنصورة العناصر المكونة للنموذج المقت

  :حيث0الحكومة االلكترونيةمفهوم 
ـات واالتـصاالت ،              تم بناء البنية األ   - ـا المعلوم ـة بتكنولوجي ـدخالت الخاص  ساسية والمتمثلة فى توفير الم

  0لى المدخالت التشريعيةإضافة والبشرية باإل دارية، و التقنية ،إلوالمدخالت ا
ـع         إلضافة  إلتم انشاء قاعدة ضخمة من البيانات المطلوبة،با      - ى اتاحة البيانات على موقع الجامعات وامكانية طب

  0ات للخدمات القابلة للتحميل مثل المقررات الدراسيةاستمار
ـة         - ـدمات الجامعي متاح على مواقع جامعتى الزقازيق والمنصورة خدمات واستمارات يمكن للمستفيد من  الخ

    0التعامل معها على مدار األربع والعشرين ساعة
 

ة  قـد تبطـئ        مع األخذ فى االعتبار وجود معوقات إدارية وبشرية وتقنية وتـشريعي        
 الخـدمات الجامعيـة ، ويفـسر     بعض  الحكومة اإللكترونية على   طبيقبالفعل من سرعة ت   

وجود هذه المعوقات عدم قدرة المنظمات جهة البحث علـى التطبيـق الكامـل لبرنـامج                
  الحكومة اإللكترونية
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  المبحث الثانى
  توصيات البحث

  
 الـسابق ،  مبحثبال والموضحة –ا الدراسة الميدانية    استنادا إلى النتائج التى أسفرت عنه    

فإن الباحثة تقترح عدداً من التوصيات ، حيث قسمت الباحثة التوصيات إلـى توصـيات                
خاصة تتعلق بتطبيق الحكومة اإللكترونية على الخدمات الجامعية والتى قد تـسرع مـن              

 وتوصيات عامة مرتبطة    0تنفيذ الحكومة اإللكترونية بشكل كامل على الخدمات الجامعية         
 ،   لـوزارة التعلـيم العـالى      المختلفـة بتطبيق الحكومة اإللكترونية فى مجاالت الخدمات       

  :باإلضافة إلى توصيات باقتراحات ورسائل وبحوث مستقبلية وذلك على النحو التالى 
  

 
ماليـاً وإداريـاً    (الالزم  توفير وزارة التعليم العالى والمجلس األعلى للجامعات الدعم          -1

 النموذج  مدخالتلبناء بنية أساسية متكاملة وحديثة قادرة على الوفاء بجميع          ) وبشرياً  
تكنولوجيـا معلومـات     مـدخالت  الحكومة اإللكترونية مـن       مفهوم تطبيقل المقترح

  0 إدارية وبشرية وتقنيةمدخالتوواتصاالت 
الـذى يتميـز بإمكانيـة      " البوابة  " تطوير مواقع الجامعات المصرية واألخذ بأسلوب        -2

الربط بين نظم متعددة ليست بالضرورة متوائمة ، وأنه مكان واحد يـسهل للمـستفيد               
 ، وفى نفس الوقت يظهر الموقع بشكل نمطى بما يعطى للمستفيدين والمتعاملين             هتذكر

 عن الموقع ، باإلضافة إلى سـهولة تطبيـق نظـم األمـن والـسرية        اً موحد اًانطباع
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  0  مع ضمان توصيل المعاملة،صيانةوال
ضرورة التأكيد على تبادل المعامالت والملفات والبيانات بين الجامعـات المـصرية             -3

وبالتالى بين الكليات بواسطة تكنولوجيا الحكومة اإللكترونية مع ما يتطلبه ذلـك مـن           
  0ةتوحيد األطر والنماذج المعتمدة فى أغلب المعامالت الجارية بالجامعات المصري

تفعيل كافة الخدمات اإللكترونية سواء خدمة اإلنترنت أو البريد اإللكترونى مع توفير              -4
  0نظام لتسجيل كافة المعامالت بشكل دقيق

ميكنة إجراءات العمل وتبسيط وتنشيط النماذج المستخدمة لتقـديم الخدمـة وإتاحتهـا          -5
  0إلكترونياً للمستفيدين

ت المصرية والكليـات التابعـة      نات بالجامعا النظم وقواعد البيا  ضرورة استكمال بناء     -6
على أن يتم التحديث المستمر لهذه القواعد ، وضـمان التعـاون مـع شـركات                 ،لها

اتصاالت على أعلى درجة من االستقرار بما يضن السرعة والسرية واألمانة فى نقل             
  0المعلومات

إللكترونية من  العمل على رفع درجة وعى المستفيدين وتقبلهم واستخدامهم الحكومة ا          -7
خالل طرح أهدافها والمنافع التى تحققها لهم من السرعة والدقـة وانخفـاض تكلفـة               

  0الحصول على الخدمة 
توفير المنح والتسهيالت لحصول المستفيدين من خدمات الحكومة اإللكترونيـة علـى         -8

أجهزة كمبيوتر ودورات تدريبية لتوفير جمهور قادر علـى التعامـل مـع خـدمات               
  0اإللكترونية ومتقبل لهاالحكومة 

تدريب الموارد البشرية على مختلف مستوياتها اإلدارية والتنظيميـة بالـشكل الـذى              -9
   0يجعلها قادرة على تقديم خدمة إلكترونية بالكفاءة المطلوبة

إعادة تنظيم الهياكل التنظيمية بالجامعات المصرية واالعتماد على اإلدارة اإللكترونية          -10
  0ات المصريةفى إدارة الجامع

  
  

 
ضرورة التحول نحو تطبيق الحكومة االلكترونية في كافة مجـاالت األعمـال المرتبطـة          

 يوفر ذلك التحـول     ،حيثبتقديم خدمات لجمهور المتعاملين مع وزارة التعليم العالى بمصر        
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ذلك التحـول وفـق   ويكون . مزايا عديدة أهمها توفير الوقت و الجهد و المال المن العديد  
 :اآللية التالية

  
توفير متطلبات البنية التحتية الالزمة لتطبيق الحكومـة االلكترونيـة،وفق           . 1

  .خطط مدروسة بما يكفل توفيرها في الوقت و المكان المناسبين
أن يكون التطبيق علي احدث تقنيات االتصاالت و أكثرها أمنـا،و تـوفير              . 2

 عاليةالجودة و األمان ، و تحديث       حاسبات آلية جديدة ذات مواصفات تقنية     
 بـشكل دوري لتكـون ركيـزة        -األجهزة و البرمجيات المستخدمة حاليا      

  .أساسية للدخول في الحكومة االلكترونية مع كافة قطاعات الدولة مستقبال
دارية التي سـتقدم بـشكل الكترونـى ، و ذلـك            إلأتمتة كافة االجراءات ا    . 3

داء و توفير الكثيـر     ة و الدقة في األ    ها بما يكفل السرع   باختصارهاو تبسيط 
  .من الوقت للعاملين

ربط كافة الجامعات الحكومية المصرية من خالل شبكة الكترونيـة عاليـة        . 4
الدقة و األمان،و ايجاد اآللية المناسبة للقيام باألعمال من أي مكان و فـي              

  .أي زمان
ة و صـيانة    توفير الدعم المالي المناسب لبرامج تطبيق الحكومة االلكتروني        . 5

أجهزتهاو شبكاتها، و تخصيص بند في الميزانيـة بـشكل سـنوي لهـذا              
  .الغرض

االستعانة بدور الخبرة والمتخصصين في مجاالت الحاسب اآللي والشبكات          . 6
بالجامعات المصرية الحكومية، لالستفادة من خبراتهم في تطبيق الحكومـة          

احة والمعمول بها فـي     االلكترونية،واالستفادة من األنظمة االلكترونية المت    
ي العمل االلكتروني ،والعمل علـي  إلبعض الجامعات التي سبق أن تحولت   

تطويرها وتحديثها بما يفي بمتطلبات واحتياجات العمل االلكترونـي فـي           
وزارة التعليم العالى ،وايجاد وتصميم البرامج واألنظمة الجديدة المتوافقـة          

 .مع أنظمة الحكومة االالكترونية

صل وزارة التعليم العالى االهتمام بالتقنية المالئمة لتطبيقات الحكومة         أن توا  . 7
االلكترونية ، ودعم التدريب لمقدمى الخدمات علي تلك التقنية ، بما يكفـل             
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 .داريةمعها عند استخدامها في العملية اإلقدرتهم علي التكيف و التفاعل 

 ية المعلوماتاعادة تأهيل و تدريب الكوادر البشرية الحالية علي تقن . 8

و تطبيقات الحاسبات اآللية ، وذلك لرفع الـوعي الحاسـوبي لـدي تلـك                   
 الكوادرو رفع جاهزيتها لتطبيق الحكومة االلكترونية ،و لتنمية قدراتهم 

 لي غير التقليدية كاالنترنت و مهاراتهم و تعريفهم بمجاالت الحاسب اآل

ر ذلك من مجاالت غير تقليدية       و االجتماع عن بعد و غي      ،و البريد االلكتروني  
 :، و نشر الثقافة االلكترونية بينهم،و يكون ذلك من خالل

الحاق العاملين بالدورات التدريبية المتخصصة في كافة مجاالت الحاسـب            - أ
 .اآللي والشبكات والتطبيقات االلكترونية وتكثيف عقدها سنويا

ت المخصـصة   ادراج مادة الحاسب االلي و تطبيقاتة و في كافـة الـدورا            - ب
 .للترقية

عقد دورات تدريبية بكل جامعة لتدريب العاملين علي مـدار العـام علـي               - ج
 ،علي أن يتولي ذلك التدريب نخبة مـن خريجـي           هالحاسب اآللي وتطبيقات  

الجامعات المتخصصين في الحاسب اآللي وعلومه،لالستفادة مـن خريجـى       
 .الجامعة

 من خريجي الجامعـات مـن       ضرورة استقطاب الخبرات و الكفاءات البشرية       - د
المتخصصين في علوم و تطبيقات و هندسة الحاسب اآللي ، و ذلك للمساهمة             
في انجاح عملية التحول نحو االحكومة االلكترونيـة ،و صـيانة الـشبكات و           

  .اصالح االعطال في وقتها بما يضمن استمرارية أداء العمل 
 
 

 
  0ار تطبيق الحكومة اإللكترونية على الهياكل التنظيمية لألجهزة الحكوميةآث -1
  ) وغيره من المبادئ اإلدارية (تأثير تطبيق الحكومة اإللكترونية على تفويض السلطة  -2
  0تأثير تطبيق الحكومة اإللكترونية على أداء العاملين -3
  0الحكومة اإللكترونية وعالقتها بتحسين األداء الحكومى -4
  0ت استخدام السجالت اإللكترونية فى العمل الحكومىمحددا -5
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  0متطلبات نظم دعم القرار فى برنامج الحكومة اإللكترونية -6
  0تأثير تطبيق الحكومة اإللكترونية على هيكل القوى العاملة بالمنظمات الحكومية -7
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: إدارة جديدة لعالم جديد ، القاهرة       :  ، المدير وتحديات العولمة       أحمد سيد مصطفى   0د-1

  0 2001دار النهضة العربية ، 
ثابت عبد الرحمن إدريس ، نظم المعلومات اإلدارية فـى المنظمـة المعاصـرة ،               0د-2

  0 2003دار النهضة العربية ، : القاهرة 
مكتبة األسرة ،   : القاهرة   فاطمة نصر ،     0 خدعة التكنولوجيا،ترجمة د   0 جاك الول    0د-3

2004 0  
  0 2004مكتبة األسرة ، :  الثقافة اإللكترونية ، القاهرة 0جورج نوبار سيموينان 0د-4
:  هذا العالم اإللكترونى ، سلسلة الشباب ، الطبعة األولى ؛ القاهرة           0 رأفت رضوان    0د-5

  0 2003شركة األمل للطباعة والنشر ، 
المنظمة العربية  : قضايا وتطبيقات ، القاهرة     :  ، الحكمانية     زهير عبد الكريم الكايد    0د-6

   2003للتنمية اإلدارية ، 
سعد غالب ياسين،االدارة االلكترونية وافـاق تطبيقاتهـا العربية،المملكـة العربيـة          . د -7

  .198-194،ص ص2005معهد االدارة العامة،:السعودية
وايـد سـرفيس ،     : ين ، القـاهرة      إدارة القرن الواحد والعشر    0 سعيد ياسين عامر   0د-8

1997 0  
 – التحـديات  – التجارب –المفاهيم :  التجارة اإللكترونية  0 طارق عبد العال حماد      0د-9

الـدار الجامعيـة ،     : األبعاد التكنولوجية والمالية والتسويقية والقانونية ، اإلسكندرية        
2003 0  

 التجـارب ،    -ئ   حوكمة الشركات المفـاهيم ، المبـاد       0 ــــــــــــ   -10
  0 2005الدار الجامعية ،: القاهرة

 عباس بدران ، الحكومة اإللكترونية من االسـتراتيجية إلـى التطبيـق ، الطبعـة         - 11 
    0 2004المؤسسة العربية للمؤسسات والنشر ، : األولى؛ بيروت 

 الكتاب  : النظام القانونى لحماية الحكومة اإللكترونية       0 عبد الفتاح بيومى حجازى      0د-12
دار الفكـر   : األول للنظام القانونى للحكومة اإللكترونية ، الطبعة األولى ؛ اإلسكندرية           

  0 2003الجامعى ، 
شـركة البهـاء للنـشر      :  الحكومـة اإللكترونية،اإلسـكندرية      0عبد الفتاح مراد    0د-13
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  0 2003اإللكترونى، 
مركـز الخبـرات المهنيـة    :  اإلدارة اإللكترونية ، القاهرة     0عبد الرحمن توفيق    0 د -14

  0 2003، ) جيك(لإلدارة 
 المجتمع المعلوماتى والحكومة اإللكترونيـة ، مقدمـة إلـى    0 عمر محمد بن يونس    -15

  0 2003دار الفكر الجامعى ، : العالم اإللكترونى ، اإلسكندرية 
صرة ،  مكتبة اإلدارة المعا  :  تطوير أداء وتجديد المنظمات،القاهرة      0 على السلمى    0د-16

1998 0  
دار غريـب ،  :  القـاهرة  0 إدارة الموارد البشرية االسـتراتيجية  0 على السلمى   0د-17

2001.   
  0 1977مكتبة غريب ، :  تطور الفكر التنظيمى ، القاهرة 0على السلمى 0د-18
  0 2004مفاهيم أساسية ، :  الكتب اإللكترونية 0فاطمة الزهراء محمد عبده -19
رؤى التنميـــة :،إدارة الجامعـــات بـــالجودة الـــشاملةفريـــد النجـــار. د-20

   .2000ايتراك للنشر والتوزيع،:المتواصلة،القاهرة
 تطبيق إدارة الجودة الشاملة بين فرص النجاح ومخاطر الفشل،          0 فريد زين الدين     0د-21

  . 2002 ، بدون ناشر: الطبعة األولى ، القاهرة 
مـدخل  :تحى متولى،إدارة اإلنتاج والعمليـات آمال ف.فريد عبد الفتاح زين الدين ود  . د -22

  .2008،  بدون ناشرالنظم الكمى،
  

 المفاهيم مع التطبيقات باسـتخدام    :محمد شامل بهاء الدين فهمى،االحصاء بال معاناة      .د-23
  .2004معهد االدارة العامة،:الجزء األول،المملكة العربية السعودية،spss برنامج

 الحكومـة اإللكترونيـة     0طارق شريف العلـوش   0د محمد محمود الطعامنة ، و       0د-24
  0 2004المنظمة العربية للتنمية اإلدارة ، : وتطبيقاتها فى الوطن العربى ؛ القاهرة 

 اإلدارة 0 محمـد العـزازى أحمـد إدريـس     0 محمد نجيب صبرى محمود ، ود      0د-25
   0 2004،  بدون ناشر: الحكومية المعاصرة ، الزقازيق 

:  مقدمة فى نظم المعلومات اإلدارية     0 جالل ابراهيم العبد     0ردى ود منال محمد الك  0د-26
  0 1999الدار الجامعية ، :  التطبيقات ، اإلسكندرية – األدوات –النظرية 

دار :  الحماية الجنائية للتجارة اإللكترونية عبر اإلنترنت ، القاهرة          0هدى قشقوش   0د-27
  0 2000النهضة العربية ،
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 بدون ناشـر  :  الرحيم ، اإلدارة العامة فى البيئة المصرية ، بنها            هشام محمد عبد   0د-28
2004 0  

  0 2004مكتبة األسرة ، :  تحديات عصر المعلومات ، القاهرة 0 نبيل على 0د-29
  
2-  
استخدام القوى العاملة باألجهزة الحكومية بسلطنة عمان       " 0 آمنة بنت شرف شيبان      0د-1

  0 1995 ، ديسمبر 17 ، السنة 63لة اإلدارى ، العدد ومشكالته ، مج
أثر عناصر الخدمة على الوالء بالتطبيق على مطاعم السلسلة         "أميرة فؤاد أحمد مهران،   /د-

 التجارية،جامعـة الزقازيق،كليـة التجارة،المجلـدالخامس       مجلـة البحـوث   ،"المصرية
  .والعشرون،العددان األول والثانى،يناير 

أساليب زيادة درجة توافق العاملين فى منظمات األعمال مع          " 0أحمد  بهاء محمد زكى    -2
المجلة العلمية لكلية التجارة ، فرع جامعة األزهر بنات ، العدد           " تكنولوجيا المعلومات   
  0 1997الثالث عشر ، يونيو 

 ترجمـة عبـد الـسالم    0 طريق المـستقبل  – المعلوماتية بعد االنترنت  0بيل جيتس   -3
  0 1998 ، 231العدد: لة عالم المعرفة ، الكويت رضوان، سلس

  0 2002بنك اإلسكندرية ، النشرة االقتصادية ، المجلد الرابع والثالثون ، -4
 التجارة اإللكترونية والضرائب ، كتـاب األهـرام االقتـصادى ،            0جالل الشافعى   0د-5

  0 2004 ، يونيو 198العدد : القاهرة
 اتجاهات القيادات اإلدارية نحو استخدام الحاسوب        "0 درويش عبد الرحمن يوسف      0د-6

" دراسة تطبيقية عن الجهاز الحكومى بدولة االمارات العربية       : فى الممارسات اإلدارية    
  0 1994المجلة العربية للعلوم اإلدارية ، المجلد األول ، العدد الثانى ، مايو 

ر أبو شيخة، المجلـة العربيـة        ترجمة ناد  0" التقنية والتنمية اإلدارية    " رانجت كومار -7
  0 1980لإلدارة ، المجلد الرابع ، العدد األول والثانى ، يونيو ، 

 خالصات كتب المـدير     0" الدليل العلمى للهندرة     " 0ريموند مانجانيلى ومارك كالين     -8
   1995مارس ، " شعاع " الشركة لعربية لإلعالم العلمى : ورجل األعمال ، القاهرة 

تقييم نظم المعلومات اإلدارية المرتبطة بالحاسب اآللـى فـى           " 0مد سليم   صابر مح 0د-9
  0 2001 ، يناير 26، المجلة العلمية لتجارة األزهر ، العدد "وحدات القطاع الحكومة 

اإلدارية فى الدول الناميـة ، المجلـة        التكنولوجيا والتنميـة    " 0طارق حماد  -10
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  0 1981ابع ، ديسمبر العربية لإلدارة المجلد الخامس ، العدد الر
  

: قياس تبنى األفراد الستخدام الحاسب اآللى كتقنية حديثـة           " 0عادل محمد ريان    0د-11
 ،  17 ، السنة    63، مجلة اإلدارى ، العدد      " دراسة ميدانية بقطاع البنوك بسلطنة عمان       

  0 1995ديسمبر 
لثالث مـع التركيـز     نقل تكنولوجيا المعلومات إلى العالم ا      " 0 عبد الرازق يونس     0د-12

، المجلة العربية لإلدارة ، المجلد العاشر ، العدد الثالث ، صـيف            " على الدول العربية    
1986.   

تـأثير وظـائف نظـم     " 0عبد الرضا حسن الشواف ويوسف سيد حـسن الزلزلـه      -13
دراسـة مطبقـة علـى    : المعلومات فى ممارسات اإلداريين العليا والوسطى بالمنظمة     

 ،  1 ، عـدد     7، المجلة العربية للعلوم اإلدارية ، مجلد        " حكومية الكويتية   المنظمات ال 
   .2000يناير 

ضـغوط العمـل والـوالء التنظيمـى واالداء والرضـا           "عوض خلف العنـزى،   /د-14
مجلـة المحاسـبة واالدارة   ،"دراسة مقارنـة فـى بيئـة األعمـال الكويتيـة          :الوظيفى

ــة التجارة،العــ  ــة القاهرة،كلي ــة  والتأمين،جامع ــسنة الثاني ــد والستون،ال دد الواح
  .2003واالربعون،

، " ثورة االنفوميديا ، الوسائط المعلوماتية وكيف تغير عالمنا وحياتك        " 0فرانك كيلش   -15
: ترجمة حسام الدين زكريا وعبد السالم رضوان ، سلسلة عالم المعرفـة ، الكويـت                

  0 2000 ، 253العدد 
 المجلد  0، المجلة العربية لإلدارة     " ولوجيا واإلدارة   التكن " 0 فوزى عبداهللا العكش   0د-16

  0 1982السادس ، العدد الرابع ، ديسمبر ، 
 0" بيان عن ثـورة فـى إدارة األعمـال          : الهندرة   " 0مايكل هامر وجيمس شامبى     -17

الشركة العربيـة لإلعـالم العلمـى       : خالصات كتب المدير ورجل األعمال ، القاهرة        
  0 1993اكتوبر ، " شعاع"
آثار تحديث تكنولوجيـا المعلومـات علـى         " 0 محمد أيمن عبد اللطيف عشوش       0د-18

دراسة : الهياكل التنظيمية لألجهزة الحكومية االتحادية بدولة االمارات العربية المتحدة          
  0 1993،مجلة آفاق جديدة ، جامعة المنوفية ، كلية التجارة ، العدد الرابع ، "ميدانية 
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محددات تبنى استخدام تقنية الحاسـب اآللـى      " 0ـــــــ  ــــــــــ-19
 مجلة الدراسات   0"بأجهزة الخدمة المدنية االتحادية فى دولة اإلمارات العربية المتحدة          

 2العدد  : جامعة القاهرة   : ، بنى سويف    "المالية والتجارية للعلوم اإلدارية،كلية التجارة      
  0 1998 ، أكتوبر 8، السنة 

دور التكنولوجيا المعلومات فى تحقيـق الميـزة         "0اء الدين بديع القاضى     محمد به 0د-20
 مجلـة   0"دراسة تحليلية وتطبيقيـة     : التنافسية ، ودعم االستراتيجيات العامة للمنظمة       

كلية التجارة ببنى سويف ، العدد الثانى،       : الدراسات المالية والتجارية ، جامعة القاهرة       
  0 2002يوليو 

الفجوة الرقميـة ، رؤيـة عربيـة لمجتمـع       " 0 نادية حجارى    0 ، و د    نبيل على  0د-21
  0 2005 ، أغسطس ، 318عالم المعرفة ، : ،سلسلة عالم المعرفة،الكويت "المعرفة 

، المجلـة   " أثر نظام المعلومات على مشكلة البطالة        " 0هند محمد هانى على قنديل      -22
  0 2002 ، يونيو 32العلمية بكلية التجارة ، جامعة أسيو ، العدد 

مسائل وتحديات اإلثبات اإللكترونى والمـسائل المدنيـة والتجاريـة       " يونس عرب ،    -23
  0 2004، مجلة البنوك ، األردن ، ديسمبر ، " والمصرفية 

  
3 
 المـؤتمر العلمـى     0" آفاق وتطلعات    0الحكومة اإللكترونية    " 0أحمد سيد مصطفى  0د-1

 االتجاهات الحديثة فى إدارة األعمال ، اللجنة العلميـة الدائمـة إلدارة     :السنوى الثالث   
  0 2001 فبراير ، 9 -8األعمال ، القاهرة ، 

" الحكومة اإللكترونية ودورها فى تحسين أداء المنظمات         " 0أحمد مصطفى ناصف    0د-2
خـدمات  مواقـع ال : المؤتمر السنوى الثانى لتكنولوجيا المعلومات والتنميـة اإلداريـة     
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 نـدوة   0" تحدى عالمى فى األلفية الجديدة      :بناء مجتمع المعلومات    "  ،   خليل أبو رزق  -4
: مجتمع المعلومات بين المفهوم والتطبيق ، معهد الكويت لألبحاث العلمية ، الكويـت              
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 مـارس ،    15-13عربية لـإلدارة مـن       المؤتمر السنوى الخامس للجمعية ال     0"التحول
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  0 2003عمان ، يونيو ، : ونية ، مسقط اإللكتر

 الحكومة اإللكترونية ، أفضل الطرق ، ندوة الحكومة اإللكترونية،          0 يحيى بابعير    0د-11
  0 2003عمان ، : مسقط 

  
4 
 أثر المتغيرات التكنولوجية والخارجية علـى الهيكـل التنظيمـى          0 جمال عبد الحميد     -1

كلية التجارة ببنى سـويف ،      : ه غير منشورة ، جامعة القاهرة       للمنظمة ، رسالة دكتورا   
1991 0  

سعيد محمد على آل مزهر،ادارة التعليم االلكترونى فى التعليم العام بالمملكة العربية  -2 
المملكة :نموذج تنظيمى مقترح،رسالة دكتوراة ،جامعة الملك سعود،الرياض:السعودية

  .2009العربية السعودية،
  
  :و نشرات تقارير-5
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:مواقع باللغة العربية  -7   
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  000السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 

كومـة اإللكترونيـة        يهدف هذا االستقصاء إلى التعرف على العناصر المرتبطـة بالح         
والتى قد تتوافر فى منظمتكم بالشكل الذى يسمح لكم بتقديم خدمـة إلكترونيـة بمـستوى                
الجودة المطلوبة وفى الوقت المناسب ، وماهى درجة أهمية هذه العناصـر مـن وجهـة                
نظركم ،  باإلضافة إلى التعرف على المعوقات التى قد تحول دون تقديم خدمة الحكومـة                

  0 لمستخدميهااإللكترونية
  

    وانطالقاً من حرصنا على أن تحتل بلدنا مراكز الصدارة بين الـدول المتقدمـة ، وأن          
تلحق بالدنا بالتقدم التكنولوجى ، فقد تم اعداد هذا االستقصاء للتعـرف علـى النـواحى                

  0اإليجابية والسلبية فى منظماتنا التعليمية للنهوض بمستوى الخدمة الذى تقدمه
  

ر الباحثة لكم حسن تعاونكم واهتمامكم ، مؤكدة لسيادتكم أن اسـتيفاء اسـتمارة                  وتشك
  0االستقصاء هى ألغراض البحث العلمى

  

 
  

                                                                                          الباحثة
  عبیر عثمان
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    درجة أھمیة العنصر  درجة توافر العنصر
  

 مجال
  القياس

  
  م

  
متوا  العبارة

فر 
  جداً

متوا
  فر

متوا
فر 
  أحياناً

غير 
متوا
  فر

غير 
متوافر 
على 
  اإلطالق

مهم 
  جدا

متوسط   مهم
  األهمية

غير 
  مهم

غير 
مهم 
إطال
  قا

    
  

1  
  
  

2  
  
  
  

  
3  
  
  
  
  
4  
  
  
  

5  
  
  
  
  
6  

  
حرص اإلدارة علـى مواكبـة      

دات التقنية فى الخدمات    المستج
  00000الجامعية

إعادة تنظـيم الجهـاز اإلدارى      
بالشكل الذى يحقـق اسـتيعاب      
استخدام الحكومة اإللكترونيـة    
ــدمات   ــديم الخـ ــى تقـ فـ

  00000الجامعية
تخصيص نظام للحوافز المادية    
والمعنوية للمتميزين فى استخدام 
ــى   ــة ف ــة اإللكتروني الحكوم

  00000الخدمات الجامعية
ط       ط مرن       ة   وض       ع خ

  الستیعاب
ــا  ــرات يتطلبه أى تغيي
استخدام نموذج الحكومة   

  000000000اإللكترونية
تهيئة العاملين بوزارة التعلـيم     
العالى ذهنياً الستخدام نمـوذج     
ــى   ــة ف ــة اإللكتروني الحكوم
ــدمات  الخـــــــــــ

   0000000000الجامعية
تزويد العاملين بوزارة التعلـيم     
العالى بدورات تدريبيـة عـن      

ــتخدا ــة اس ــة كيفي م الحكوم
ــدمات   ــى الخ ــة ف اإللكتروني

  00000الجامعية

                    

الً 
أو

 :
رية

إلدا
ت ا

طلبا
لمت
ا
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1  
  
2  
  
  
3  
  
  
4  
  
5  
  
  
6  
  
  
  
7  
  
8  
  
9  
  

 
عدم اقتناع بعض الرؤساء بجـدوى      

  00000برنامج الحكومة اإللكترونية
عدم وجود رغبة فعلية لدى صـانعى       
القرار بتبنى فكرة نموذج الحكومـة      

  000000000000000يةاإللكترون
عدم قـدرة التنظـيم الحـالى علـى       
إستيعاب تقنيات نمـوذج الحكومـة      

  000000000000000اإللكترونية
اإلدارة العليا ال تدعم إقامـة نظامـاً        

  000000000للحكومة اإللكترونية 
ــين اإلدارات   ــسيق ب ــعف التن ض
المختلفة الالزم للتحول نحـو األخـذ     

  00000بنموذج الحكومة اإللكترونية
القيود واإلجراءات الخاصة بالتخطيط    
المــالى والميزانيـــات ال تفـــى  
باالحتياجات والمتطلبـات المرتبطـة     

  0بتنفيذ نموذج الحكومة اإللكترونية 
  0000000نقص اإلمكانات المادية 

 
مقاومة العاملين للتغيير العتقـادهم     

  00000بأنه يهدد مراكزهم الوظيفية
 الخبرة ومهارات التعامل مـع      نقص

  00000شبكة اإلنترنت لدى العاملين

          

  

عاً 
راب

 :
ية 
رون

لكت
 اإل

ومة
حك
ج ال

موذ
ق ن

طبي
ت ت

وقا
مع
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مجال 
  القياس

  

  م
 

  أوافق
  تماماً 

  

غير   أوافق
  متأكد

  ال 
  أوافق

ال أوافق 
  مطلقاً 

  10  
  
  
  
11  
  
  
12  
  
  
13  
  
  
  
  
14  
  
  
15  
  
  
16  

توجد اتجاهات لدى بعض العـاملين      
بأن سلبيات العمل اإللكترونى أكثـر      

  0000000000000ابياته من إيج
 

توجد مشكالت وصعوبات فنية تتعلق     
بإدارة وتشغيل وصـيانة األجهـزة       

  0000000000000000الحديثة 
نقص وعدم كفاية الدورات التدريبية     
على التقنيات الحديثة مثل الكمبيوتر     

  000واإلنترنت ، والبريد اإللكترونى
البـرامج  تعدد مواصـفات الـنظم و     

المستخدمة فى الجامعات وعدم وضع     
ــد  مواصــفات قياســية لهــا لتوحي
إجـــراءات اإلدارة والتـــشغيل  

  0والصيانة
عدم وجود نظام احتيـاطى وخطـة       
مسبقة فى حالة وقوع أزمـة عنـد        

  00000000تعطل جهاز أو برامج 
ارتفاع تكلفـة وسـائل االتـصاالت       
ــة  ــشبكات اإللكتروني المرتبطــة بال

  000000000000000)اإلنترنت(
عدم توافر األمن والخصوصية عنـد      

  00التعامل مع الشبكات اإللكترونية 

          

  
  

ية 
رون

لكت
 اإل

ومة
حك
ج ال

موذ
ق ن

طبي
ت ت

وقا
مع
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  ما الفوائد التى تتوقع أن تتحقق من خالل تطبيق برنامج الحكومة اإللكترونية ؟: خامساً 
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