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٣٩٣ 

 : صلخالم
لدیمقراطیة الرقمیة بجامعة بني سویف من خالل الكشف عن یھدف البحث الحالي الى تحلیل واقع ا

الدیمقراطیة  نقاط القوة والضعف، والفرص والتھدیدات، باإلضافة الى وضع استراتیجیة تربویة لتعزیز
لوصف وتحلیل وتفسیر والتنبؤ بسُبل  على المنھج الوصفي البحثواعتمد  ،الرقمیة بالجامعة

ً  امعة،تعزیز الدیمقراطیة الرقمیة بالج )، لتحلیل SWOTأسلوب التحلیل الرباعي ( وخصوصا
 البیئة الداخلیة والخارجیة للدیمقراطیة الرقمیة بجامعة بني سویف. 

كما تم تطبیق استبانة لتحلیل الوضع الراھن للدیمقراطیة الرقمیة بجامعة بني سویف، علي عینة 
ً من كلیات (التربیة، والتجارة، والعل٤٨٠قوامھا ( وم، واالعالم، والحاسبات والمعلومات)، وتوصل ) طالبا

البحث الى مجموعة من نقاط القوة والضعف والفرص والتھدیدات بالجامعة، والتي تم في ضوئھا صیاغة 
 األھداف االستراتیجیة للجامعة ووضع الخطة االستراتیجیة لتعزیز الدیمقراطیة الرقمیة بجامعة بني سویف.

 الجامعة  -استراتیجیة   -  SOWTتحلیل   –راطیة الرقمیة : الدیمق الكلمات المفتاحیة
 

Abstract  
       The current research aims to analyze the reality of the digital 
democracy in Beni –Suef University through detecting strengths, 
weaknesses, opportunities, threats plus drawing an educational strategy; for 
enhancing the digital democracy in Beni –Suef University. The current 
research depended on the descriptive approach for describing, analyzing, 
interpreting as well as predicting all ways of enhancing the digital 
democracy in Beni –Suef university, especially SWOT analysis for 
analyzing the internal and external environment of the digital democracy in 
Beni –Suef university.  
      Furthermore, a questionnaire for analyzing the status quo of the digital 
democracy in Beni –Suef university was administered to a sample 
community comprised of (٤٨٠) male and females students in the following 
faculties: faculty of education, faculty of education, faculty of science, 
faculty of media as well as faculty of computer and information science. 
The research came to a number of strengths and weaknesses, opportunities 
and threats in Beni –Suef university; through which the research formulated 
the strategic objectives of Beni –Suef university and drew the strategic plan; 
for enhancing the digital democracy in Beni –Suef university.  
Keywords:   Digital Democracy,  SWOT Analysis,  Strategy, University  
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 : مقدمةال
ً ال یمكن تجاھلھ، كما أصبح جزًء ال یتجزأ من الحیاة  أصبح االنترنت في عالم الیوم واقعا

نكار دوره في نقل األخبار السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة ألي بلد من البلدان، فال یمكن ا
السیاسیة ونشر األحداث الھامة بالصوت والصورة في أي مكان حول العالم، كما ال یمكن تجاھلھ في 
ً عملیات التجارة اإللكترونیة والتحویالت البنكیة التي یفوق رأس  المعامالت االقتصادیة وخصوصا

فتراضیة التي أفرزتھا شبكات التواصل  مالھا ملیارات الدوالرات، باإلضافة الى تلك العالقات اال
االجتماعي، والتي سھلت التواصل بین البشر في أي مكان حول العالم وفي أي وقت من األوقات 

 وبأي لغة كانت.
ً تدّعیھا حتي  ً لمعظم النظم السیاسیة، وصفة وفي الوقت الذي أصبحت فیھ الدیمقراطیة مطلبا

، فإن ھناك ضرورة ملحة لتدعیم ممارسات ھذه الدیمقراطیة )١(وإن لم تكن تطبقھا علي الوجھ األمثل
بآلیات وأدوات جدیدة عن طریق ما یسمي بالدیمقراطیة الرقمیة، التي أصبحت من أكثر الظواھر 
ً في عالم الیوم. خاصة وأن ھناك بعض المؤشرات التي تشیر الي وجود قصور في  بروزا

ال تراجع نسب مشاركة الشباب في االنتخابات الدیمقراطیة التقلیدیة، منھا على سبیل المث
ً عن تكلفتھا الباھظة والوقت والجھد الضائعین أمام )٢(واالستفتاءات واستطالعات الرأي ، فضال

 صفوف الناخبین أثناء االنتخابات واالستفتاءات واستطالعات الرأي بأنواعھا المختلفة.
ً ألن مرحلة التعلیم الجامعي من أھم مراحل ال تعلیم التي تعد الطالب للحیاة بمتغیراتھا ونظرا

ً من  ً كبیرا ً عن غیرھا من المراحل، وتتیح للطالب قدرا وتحدیاتھا المختلفة، كما أنھا أكثر انفتاحا
الحریة في التعلم وممارسة األنشطة المختلفة، فان ھناك ضرورة ملحة لتعزیز الدیمقراطیة 

لي الحیاة في جو دیمقراطي یؤھلھ للقیادة السیاسیة اإللكترونیة بتلك المرحلة؛ لتدریب الطالب ع
 والخروج للحیاة بعد الجامعیة.

 مشكلة الدراسة
ظھر للدیمقراطیة التقلیدیة عیوب كثیرة في الفترة األخیرة، كضیاع الكثیر من الوقت 
والجھد والتكلفة الباھظة للعملیات الورقیة وعملیات الرقابة واالشراف على االنتخابات 

فتاءات، وھو ما دفع اللجنة العلیا لالنتخابات بمصر الي البدء في استخدام التكنولوجیا والتقنیة واالست
م أنھا ٢٠١٥اإللكترونیة في بعض اإلجراءات االنتخابیة، خاصة وأنھا ذكرت في أحد تقاریرھا عام 

                                                
ــــ () ١( اه الع ــــل ابــــ ــــ خل ــــة  :)٢٠٠٦ح ائ حلــــة االب ــــي ال ــــة لــــ معل ا ق ــــة ال ارســــات ال ال

الي ة د اف اق، ص في م الي، الع ة، جامعة د ة ال ل  ،  .٢، رسالة ماج
ــــ (٢( ــــات  ا ــــا لالن ــــة العل اب  :)٢٠١٦) الل ــــ لــــ ال ة م ع ــــ ــــات ال ا ــــ االن ــــ تق ، ٢٠١٥مل

 .٤٨ص
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 ً ً كبیرا ً، وأن ھذا یمثل تحدیا أمامھا في الفترات تسعى إلى االنتقال الى التصویت اإللكتروني مرحلیا
 )  ١( المقبلة.

ً عزوف بعض الشباب عن المشاركة السیاسیة  ومما یؤكد قصور الدیمقراطیة التقلیدیة أیضا
ً أثناء فترات االنتخابات، بسبب ضعف ثقة الشباب باالنتخابات والالمباالة التي یعیشھا  وخصوصا

ً عن السلبیة في التعامل مع الكثیر من األ)٢(البعض  حداث والمتغیرات، وانخفاض مستویات ، فضال
المشاركة المجتمعیة؛ مما أدي إلي انسحاب بعض طالب الجامعة من الحیاة السیاسیة، وحدوث 

، وانخفاض واضح في أعداد الشباب المنضمین لألحزاب السیاسیة رغم )٣(اغتراب سیاسي لدیھم 
ً سی ١٠٤زیادة أعداد ھذه األحزاب في الفترة األخیرة الي  ً عام حزبا  ،)٤(م ٢٠١٨اسیا

ً ألن قوة الحكومات والمؤسسات في العصر الحدیث أصبحت تقاس بمدي وقوف  ونظرا
، فإن الدیمقراطیة )٥(المواطنین بجوارھا، ومدي وعیھم السیاسي، وتربیتھم علي االنتماء والوالء

تساعد علي تدفق الرقمیة تعد وسیلة مناسبة لكسب رضا األفراد في أي مكان وزیادة انتمائھم، كما س
ً ستحول المواطنین الي شركاء  المعلومات المزدوج بین المواطنین والمرشحین والمسئولین، وأیضا

ً من ناخبین فقط  ، حیث سیصبح المواطنون علي تواصل مستمر ومباشر مع )٦(في الحوار بدال
مواطنین في كافة ممثلیھم بالمجالس النیابیة، بل إن الدولة نفسھا ستصبح علي تواصل مباشر مع ال

القضایا، كما ستوفر الوقت والجھد والتكلفة علي الدولة والمواطنین، حیث یمكن الوصول ألكبر قدر 
 ممكن من الناس في أسرع وقت ودون تكلفة تذكر.

                                                
ات  )١( ا ا لالن ة العل : الل جع ساب  .٧٢ص  : م
القادر(٢( العل ع د ع ان م ل، : ) ٢٠١٠) رم أم اقع وال ة: ال ق ة ال ا ق الب جامعة األزه لل ارسة  م

ة ة وال ف ث ال لة ال ة ال ،م ة، مج  - ةل ف  .١٨٨، ص  ١، ع٢٥جامعة ال
ان (٣( ام جاب رم ة،  :)٢٠١٣) ع ون ة االل ا ق امعة األزه ن ال م العام  بل الب ال رات  لة ت م

ة ف ة وال م ال ، مج  ،العل ، ص ص ٢، ع ١٤ال ن  .١٣٦ -١٣٥، ی
: ا )٤( عالمات  ة العامة لالس ر الله ة في مت ل اة ال خ ا االتي: (ال                         م)١/١/٢٠١٨، على ال

http://www.sis.gov.eg/section/٣٢٥/١٢١?lang=ar 
القادر(٥( العل ع د ع ان م ار ورم اه األن ي دمحم اب امعة  :)٢٠١٢) ع ة  ة ال ل الب  ارسة  م

امعة ة داخل ال ق ة ال ا ق ة، مج ال لل م ال لة العل ل، ص٢، ع٢،ج٢٠، م  .١٦٧، أب
ان( )٦( ان رم ی لل :)٢٠١٠شع ة: ت ون ة االل ا ق مات ال عل ا ال ج ل ة ت اس ة ب ا ق ارسة ال

ال،  ةواالت لة ال رها( م زع)، ع ت ة لل وال ز ال ة  س ، ص ٤م  .١٠٦، د
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٣٩٦ 
 ید دمحم عبدالحلیم عليد/ ول                                                                  

ولقد أصبحت الجامعة في العقود األخیرة من أھم الوسائط التربویة القادرة على غرس قیم 
، ففي الجامعة )١(ان الطالب وعقولھم وممارستھا على أرض الواقع الدیمقراطیة الرقمیة في أذھ

یمكن للطالب عن طریق الدیمقراطیة الرقمیة أن یختاروا ممثلیھم في القوائم الطالبیة، واستطالع 
آراء الطالب في األنشطة الطالبیة والتصویت علي مواعیدھا وطرق تنظیمھا، واختیار األنشطة 

ً المشاركة في تخطیط وتنفیذ برامج األنشطة المختلفة، مع التي تتناسب ومیولھم ورغ باتھم، وأیضا
ضمان مشاركة أكبر عدد ممكن من الطالب في ھذه العملیات في أقل وقت وبأقل جھد وتكلفة، 

 . )٢(وضمان السریة وعدم تدخل أي طرف إلفسادھا

صور كبیر ) قد أكدت على وجود ق٢٠١٧إال أن نتائج دراسة (دعاء حسین عبدالمعطي، 
في دور الجامعة في توفیر المتطلبات الالزمة لتدعیم مقومات الدیمقراطیة الرقمیة للطالب، كما 
توصلت الى قصور دور أعضاء ھیئة التدریس واألنشطة الطالبیة في تنمیة مقومات الدیمقراطیة 

ً عن عدم توافر المتطلبات الخاصة بدور االدارة الجامعیة والمقررا ت الدراسیة لتدعیم الرقمیة، فضال
 . )٣( مقومات الدیمقراطیة الرقمیة

كما أن دراسة (رمضان محمود عبدالعلیم عبدالقادر) قد توصلت إلى ضعف ممارسة 
الطالب للدیمقراطیة الرقمیة في الفعالیات التعلیمیة بالكلیات، وقلة وجود برامج الكترونیة یتم من 

تحاد الطالب، والتواصل مع المسئولین بالكلیات، مما خاللھا استطالع آراء الطالب في المرشحین ال
 .)٤( أدى الى قلة أعداد المشاركین في االنشطة الجامعیة

ً دراسة (جمال علي الدھشان،  م) علي ضرورة سعي المؤسسات ٢٠١٨وأكدت أیضا
كانات التعلیمیة نحو تدعیم استخدام الدیمقراطیة الرقمیة، وتدریب الطالب علیھا من خالل توفیر االم

                                                
(١)Reiger, R. (٢٠٠١) : Graduating seniors make democracy become alive by 

evaluating their high school program, Education,  (٤) ١٢١, p.p. ٨٤٢-٨٣٩ 
العل ع )٢( د ع ان م ار ورم اه األن ي دمحم اب ، ص  :القادرع جع ساب  .١٦٩م
ي دمحم () ٣( ع ال ـــــــ ـــــــ ع ــــــــة ٢٠١٧دعـــــــاء ح ا ق مـــــــات ال ع مق البهـــــــا بـــــــ ـــــــة  ع امعـــــــة فـــــــي ت ): دور ال

ة  ة ال ل  ، ة)، رسالة ماج ان ة (دراسة م ون  .١٤٩-١٤٨، ص جامعة اس –اإلل
القادر٤( العل ع د ع ان م ، ص  :) رم جع ساب  .٢١٢م
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٣٩٧ 

ً، مع إتاحة الفرصة للطالب لتقدیم مطالبھم  اإللكترونیة الالزمة إلجراء االنتخابات الطالبیة إلكترونیا
 .)١(ومناقشة قضایاھم التعلیمیة والسیاسیة دون تحفظ علي صفحات اإلنترنت

م) بضرورة الوصول الرقمي ٢٠١٦وأوصت دراسة (ھند سمعان ابراھیم الصمادي، 
التعلیمیة، وتفعیل ممارسات الدیمقراطیة الرقمیة بالجامعة من خالل إنشاء للجمیع بالمؤسسات 

ً عن تضمین المناھج التعلیمیة  الصفحات والمواقع االلكترونیة للتواصل بین الطالب واألساتذة، فضال
بالجامعة لمفاھیم الدیمقراطیة الرقمیة، خاصة بعد أن توصلت الدراسة الي وجود قصور في 

 )٢(راطیة الرقمیة ممارسات الدیمق

ومما الشك فیھ أن تعزیز الدیمقراطیة الرقمیة لدى طالب الجامعة قد یمكنھم من استعمال 
ً من استعمالھا من قبل المؤسسات  التكنولوجیا في الرقابة على المؤسسات والحكومات بدال

ید  خاصة وأن التكنولوجیا قد وضعت سلطة جدیدة في ،)٣(والحكومات في مراقبة المواطنین
المواطنین، تمكنھم من إظھار أي قصور للرأي العام، وإجبار المسئولین علي محاسبة المقصرین 

 .)٤(والمخطئین

وبالتالي فالجامعة في حاجة ماسة الي تعزیز ممارسات الدیمقراطیة الرقمیة؛ حتى یتدرب 
نتشاره الطالب على ھذا الشكل الجدید من الدیمقراطیة، وحتي یتحقق أكبر قدر ممكن من ا

ً ، وذلك بعد أن  ً أم عاجال واستخدامھ، خاصة وأنھ سیتحتم على الدولة تطبیقھ على نطاق واسع آجال
 أصبحت التكنولوجیا لغة العصر ووسیلة التواصل السریع بین المواطن والمسئول.

                                                
ان(  )١( ه ال علي ال ة : )٢٠١٨ج ق ة ال ا ق ة: ال ا ق الت ال مات في دع ال عل ا ال ج ل دور ت

  ، ذجًا ةن م ال ث في العل ة لل ول لة ال ل، ال ق ة آلفاق ال ول ة ال س ر ع ال ،  -(ت تال
ا)، مج ن ل، ص ٢، ع١أس  .١٦٨، أب

اه ال٢( عان اب () ه س ات ٢٠١٦اد س لها في ال ات تفع ل ة وم ق ة ال ا ق ارسة ال ). درجة م
ك،  م ة جامعة ال ل ة م  ة على ع ان ة: دراسة م عل لة دراساتال ا ، م ي األغ ار ثل –جامعة ع

، ع  ائ ، ص ٤٧ال  .٣٨-٣٦، س
(٣) GOULANDRIS V., (٢٠٠٤). e-democracy – from theory to practice, In: 

Directorate General of Political Affairs, Council of Europe, Reflections on 
the future of Democracy in Europe, Barcelona, pp. ١٢٦ 

ــــ (٤( ل دل ــــ فــــاؤل، ٢٠١٢) ف ــــاؤم وال ــــ ال ــــة ب ون ــــة االل ا ق ــــي). ال ل الع ق ــــ لــــة ال ــــان، مــــج  ،م ل
 .٤٨مارس، ص  ،٣٩٧، ع ٣٤



 

 / ھالة سعید عبد ا د ذ
 
 
 

 
 

 ٢٠١٩العدد الثانى                             مجلة كلیة التربیة / جامعة المنوفیة                            
 

٣٩٨ 
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 تساؤالت الدراسة
 یمكن صیاغة مشكلة الدراسة في التساؤل الرئیس اآلتي:

 تیجیة تربویة لتعزیز الدیمقراطیة الرقمیة بجامعة بني سویف؟س: كیف یمكن وضع استرا
 ویتفرع منھ مجموعة من األسئلة الفرعیة كالتالي: 

 ما األسس النظریة للدیمقراطیة الرقمیة؟ )١
 ما واقع الدیمقراطیة الرقمیة بجامعة بني سویف؟ )٢
 ؟ ني سویفبجامعة بما االستراتیجیة التربویة المقترحة لتعزیز الدیمقراطیة الرقمیة  )٣

 أھداف الدراسة
تسعى الدراسة الحالیة الى وضع استراتیجیة تربویة لتعزیز الدیمقراطیة الرقمیة لدى طالب 

 جامعة بني سویف، وذلك من خالل:
 .عرض مفھوم الدیمقراطیة الرقمیة وأھم األسس النظریة لھا 
 ني سویف.تحلیل واقع البیئة الداخلیة والخارجیة للدیمقراطیة الرقمیة بجامعة ب 
  تحدید رؤیة ورسالة الجامعة والقیم الحاكمة للدیمقراطیة الرقمیة، باإلضافة الى صیاغة

 األھداف االستراتیجیة ووضع خطة تنفیذیة بمؤشرات محددة لتحقیقھا.
 أھمیة الدراسة

 تنبع أھمیة الدراسة الحالیة مما یلي:
 على كل ما ھو جدید أول بأول. تساعد المسئولین علي سھولة التواصل مع الطالب، واطالعھم  .١
تجعل الطالب شریك أساسي في اتخاذ القرارات الخاصة بھ؛ وبالتالي یتم التحرك في ضوء آراء  .٢

 الطالب وبمساندتھم دون عقبات أو معوقات.
یمكن أن تسھم في تدریب الطالب علي ممارسة الدیمقراطیة بشكلھا الجدید في الجامعة قبل أن   .٣

 سوق العمل.یخرجوا الي الحیاة و
احتواء الشباب والتواصل معھم بلغة العصر ألن إنكار دور التكنولوجیا في الحیاة السیاسیة في  .٤

ً واضحا عن اللحاق بالدول المتقدمة وسیعد  العصر الحالي من قبل الحكومات سیعد تأخرا
ً في حق الشباب. ً كبیرا  قصورا

االنتخابات واستطالعات الرأي یمكن أن تساعد في مشاركة أكبر عدد ممكن من الشباب في  .٥
 بأقل وقت وجھد وتكلفة 

 منھج الدراسة 
اعتمدت الدراسة على المنھج الوصفي لوصف وتحلیل وتفسیر والتنبؤ بسُبل تعزیز 
ً في الدراسة الحالیة على أسلوب من  الدیمقراطیة الرقمیة بجامعة بني سویف، وقد تم االعتماد أیضا

)، كأحد مراحل التخطیط SWOTو أسلوب التحلیل الرباعي (أسالیب الدراسات المستقبلیة وھ
االستراتیجي لتحلیل واقع البیئة الداخلیة والخارجیة للدیمقراطیة الرقمیة بجامعة بني سویف " جوانب 

 القوة والضعف، الفرص والتھدیدات ". 
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٣٩٩ 

 المحور األول: الدیمقراطیة الرقمیة بالتعلیم الجامعي(إطار مفاھیمي)
المحور توضیح مفھوم الدیمقراطیة الرقمیة وأھمیتھا، والتعرف علي مبررات وتم في ھذا 

استخدامھا، وخصائصھا، وأھم أبعادھا، ثم التطرق ألدواتھا المختلفة وكیفیة استخدامھا؛ وذلك 
 لإلجابة عن التساؤل األول للدراسة كما یلي:

 أوالً: مفھوم الدیمقراطیة الرقمیة
ً، التي بدأت في الظھور مع یعد مفھوم الدیمقراطیة الرقم یة من المفاھیم الحدیثة نسبیا

منتصف التسعینیات، وقد تعددت مصطلحاتھ في األدبیات العربیة واألجنبیة، فھناك من یطلق 
)، وھناك من یطلق علیھا  Electronic  Democracy - E-democracyعلیھا االلكترونیة (

ً الدیمقراطیة )Virtual Democracyالدیمقراطیة االفتراضیة ( ، كما یُطلق علیھا أیضا
)، والدیمقراطیة االتصالیة Cyberdemocracyاالنسیابیة أو دیمقراطیة السیبر (

)Teledemocracy .( 
ً بالتبادل مع الدیمقراطیة  إال أن مصطلح الدیمقراطیة الرقمیة ھو األكثر انتشارا

تي قد تشمل الوسائل التقلیدیة القدیمة اإللكترونیة، كما أن لفظ الرقمیة أحدث من اإللكترونیة ال
كالتلیفزیون والتلیفون، أما مصطلح الدیمقراطیة االتصالیة فھو ضیق یركز علي النوع المباشر 
للدیمقراطیة فقط كاالقتراع االلكتروني، أما بالنسبة لمصطلح الدیمقراطیة االفتراضیة فھو 

ً عن وجود نوع جدید ومختلف للدی ً خاطئا مقراطیة وبعید عن أرض الواقع، یعطي انطباعا
، ویتكون )١( وبالنسبة لمصطلح (دیمقراطیة السیبر) فھو غیر شائع وغیر واضح حتى اآلن.

 مصطلح الدیمقراطیة الرقمیة من شقین ھما:
 الدیمقراطیة: )أ (

وھي كلمة یونانیة مكونة من مقطعین "دیموس" وتعني الشعب، و"كراتوس" وتعني سلطة 
ً نظام یقوم على أساس المساواة وضمان الحقوق والحریات أو حكم، أي : حكم الش عب، وھي أیضا

 )٢(دون تمییز. 
ً بأنھا: إحدى صور الحكم التي تكون فیھا السیادة للشعب،  كما تعرف الدیمقراطیة سیاسیا

ً بأنھا: أسلوب حیاة یقوم علي المساواة وحریة الرأي والتفكیر.  )٣( وتعرف اجتماعیا

                                                
(١) kim, Chan-Gon (٢٠٠٥): Public Administrators' Acceptance of the Practice of Digital 
Democracy: A Model Explaining the Utilization of Online Policy Forums in South 
Korea, Ph.D., Graduate School-Newark, The State University of New Jersey,  p.١٧ 

ــــــاح (٢( اســــــل   ، ــــــال انــــــ  ، ف و بــــــ ــــــ ــــــات ):٢٠١٤) ع ا ات االن ل ــــــ ــــــي ل ــــــ الع ع ، ال ــــــ ، م
ة، ص ائي لألم ال نامج االن  .٦٩ال

ة  )٣( ع اللغة الع س) : ٢٠٠٤(م ع ال ة ،)٤(  ،ال ول وق ال ة ال ة ،م  ٣٠٧، ص القاه
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 الرقمیة:  )ب (
ى من(رَّ  داد وھ د األع ن أح ر ع اب للتعبی م الحس ي عل تعمل ف ز المس و الرم م) وھ ْق

ى) عة األول داد التس فر واألع یطة (الص الم )١( البس ي ع ة ف ذه الكلم تخدام ھ م اس د ت ، وق
ات  ر والبیان ة األوام ي ترجم ة ف ة البرمج ھ لغ وم علی ذي تق ائي ال ام الثن ا الن النظ التكنولوجی

 )٢(). ١، ٠رقام وخاصة بالرقمین (في الحاسب اآللي ھو التشفیر باأل
ً صفة للطریقة التي یتم عن طریقھا تخزین كمیات ھائلة من المعلومات  والرقمیة ھي أیضا
ً، كما یتیح تبادل ونقل ھذه البیانات بین الحواسب في شبكات  والبیانات علي حیز تخزیني صغیر جدا

  )٣( المعلومات بسرعة مذھلة تقاس بكسور من الثانیة.
 یمقراطیة الرقمیة:الد )ج (

تختلف تعریفات الدیمقراطیة الرقمیة حسب تخصصات الباحثین ونظرتھم إلیھا، فھناك من 
یرى أنھا: عملیة استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصال من أجل اشراك المواطنین، ودعم العملیة 

  )٤( الدیمقراطیة في اتخاذ القرارات، وتقویة الدیمقراطیة التمثیلیة.
ركز ھذا التعریف على الوسائل المستخدمة والنتائج المرجو تحقیقھا بعد تطبیق ھذا وقد 

 الشكل الجدید لممارسة الدیمقراطیة في المجتمعات.
) بأنھا: المشاركة الفعالة للمواطن في عملیة الحكم، من ٢٠٠٤وعرفھا (عباس بدران، 

ریقة مدروسة علي االنترنت، خالل االطالع علي المعلومات الحكومیة بشفافیة عبر نشرھا بط
وتنشیط العملیة الدیمقراطیة بتشجیع نشر أجندات األحزاب وإقامة المنتدیات االلكترونیة الحكومیة 

  )١( التي تناقش سیاسات الحكومة بشكل عام.
) بأنھا: "عملیة توظیف أدوات تكنولوجیا المعلومات ٢٠٠٩كما عرفھا(جمال دمحم غیطاس، 

في انتاج وجمع وتصنیف وتحلیل وتداول جمیع المعلومات والبیانات والمعارف واالتصاالت الرقمیة 

                                                
ة ( )١( ع اللغة الع جع س٢٠٠٤م ، ص ): م   .٣٦٦اب
سي ( )٢( الع ال هللا ع ن): ٢٠١٠ع اس واالن مة في ال اض، ص ٦، مق ة، ال ل فه ال ة ال ، م

٣٤. 
ـــــاس( )٣( ـــــال دمحم غ ــــــة): ٢٠٠٩ج ق ـــــة ال ا ق ـــــاب٢، ال ة العامــــــة لل ـــــ ـــــة ال ة،  -، اله ـــــة األســــــ م

ة، ص  .٤٠القاه
(٤) Macintosh, A. (٢٠٠٤): "Characterizing E-Participation in Policy-Making", the ٣٧th 

Hawaii International Conference on System Sciences, ٨-٥ Jan, Big Island, USA, 
P.٣. 



 ...استراتیجیة تربویة لتعزیز الدیمقراطیة الرقمیة 
 
 

 
 
 
 

 ٢٠١٩العدد الثانى                             مجلة كلیة التربیة / جامعة المنوفیة                            
 

٤٠١ 

المتعلقة بممارسة قیم الدیمقراطیة وآلیاتھا المختلفة بغض النظر عن الدیمقراطیة وقالبھا الفكري 
  )٢(ومدي انتشارھا وسالمة مقصدھا وفاعلیتھا في تحقیق أھدافھا".

لیة اتاحة المعلومات على االنترنت كخطوة من ویالحظ في ھذا التعریف تأكیده علي عم
 خطوات تطبیق الدیمقراطیة الرقمیة، دون التطرق ألھدافھا أو وسائلھا.

ً بأنھا:" عملیة استخدام المعلومات وتكنولوجیا االتصاالت ووسائط  كما عرفت أیضا
ع المشاركة االتصاالت المتقدمة وجمیع وسائل االعالم(االنترنت، الھواتف الذكیة) بھدف توسی

  )٣(السیاسیة للمواطنین في المجتمعات الدیمقراطیة".

وبأنھا: عملیة استخدام تكنولوجیا االتصاالت والمعلومات واالتصاالت الكمبیوتریة عبر 
وسائل االعالم المتنوعة كاإلنترنت واإلذاعات التفاعلیة والھواتف الرقمیة لتعزیز الدیمقراطیة 

 )٤( في التواصل الرقمي. السیاسیة ومشاركة المواطنین

وھنا بدأ التركیز علي الوسائل المستخدمة لتحقیق الدیمقراطیة الرقمیة، وھذا یتفق مع رأي 
ً من الدیمقراطیة ولكنھا  ً جدیدا الكثیر من الباحثین الذین أكدوا علي أن الدیمقراطیة الرقمیة لیست نوعا

توفیر الوقت والجھد والمال والوصول شكل جدید لممارسة الدیمقراطیة بصورة أفضل یمكن فیھا 
ً الشباب.  ألكبر عدد ممكن من الناس وخصوصا

) بأنھا: " شكل من أشكال الدیمقراطیة المباشرة ٢٠١٣(عصام جابر رمضان،  كما عرفھا
التي تستعمل شبكة االنترنت وتقنیات اتصال أخري لتجاوز بطء وبیروقراطیة الدیمقراطیة 

  )٥(التقلیدیة".

                                                                                                                        
ــــاس)١( ران ع ــــ): ٢٠٠٤( بــــ ة الــــى ال ات ــــة مــــ االســــ ون مــــة االل راســــات ال ــــة لل ــــة الع س ، ال

وت ، ب  .١٣٤، ص وال
اس )٢( ال دمحم غ ،ج جع ساب  .٤٥ص  : م

(٣) Fikes, T. L. (٢٠٠٥): Electronic democracy and citizen participation: The challenge 
of the digital divide, Ph.D., THE School OF Policy, Planning, and Development, 
University of Southern California, p٢٣. 

(٤  ) Hacker, K. L. & Dijk, J. V. (٢٠٠٠): What is Digital Democracy?, In: Hacker, Kenneth 
L. and Jan Van Dijk (Eds.). Digital Democracy: Issues of Theory and Practice, 
Thousand Oaks, California, p١. 

ام   )٥( انجاب ع ،رم جع ساب  .١٤٣ص  : م
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 ید دمحم عبدالحلیم عليد/ ول                                                                  

ً عن  تعریفھا بأنھا: "توظیف االعالم الرقمي في خدمة القضایا السیاسیة وتفعیل فضال
  )١(القنوات االتصالیة بین النخب السیاسیة والرأي العام، وتطویر الیات صنع السیاسات".

ً بدأ المصطلح یظھر في بحوث ودراسات التربیة فنجد من یعرفھا بأنھا: "استخدام  ومؤخرا
ت واالتصاالت في كافة الفعالیات التعلیمیة داخل الكلیة، بھدف دعم أدوات تكنولوجیا المعلوما

  )٢(السلوك الدیمقراطي لدي الطالب، وضمان مشاركتھم في الفعالیات المختلفة داخل الكلیة".

كما تم تعریفھا بأنھا: محاولة ممارسة الدیمقراطیة دون حدود الزمان والمكان والظروف 
ً عنھاالمادیة باستخدام تكنولوجیا ا ً تاما  التصاالت والمعلومات بجانب الممارسة التقلیدیة ولیس بدیال

ویركز ھذا المفھوم علي شكل الدیمقراطیة في كونھا افتراضیة ال تشترط االلتقاء والتجمع في  ،)٣(
 زمان أو مكان محدد في الواقع.

جدیدة على تعزیز قدرة بیئة االتصال ال  وھكذا یمكن فھم الدیمقراطیة اإللكترونیة على أنھا
 )٤(درجة ونوعیة المشاركة العامة للمواطنین في الحكم. 

وقد ذھبت بعض التعریفات الى ذكر القطاعات المستفیدة من الدیمقراطیة الرقمیة، فنجد من 
من قبل القطاعات الدیمقراطیة (الحكومات  یعرفھا بأنھا: استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت

میة الدولیة والمسؤولون والمنتخبون ووسائل اإلعالم واألحزاب السیاسیة والمنظمات الحكو
 على المستویات المحلیة واإلقلیمیة والدولیة.  والمنظمات غیر الحكومیة) في جمیع العملیات السیاسیة

)٥( 

                                                
ی )١( ــــــ علــــــ خالــــــ صــــــالح الــــــ لها فـــــــي ٢٠١١ي (ح ق ــــــ ــــــة وآفــــــاق م قاتهــــــا العال ــــــة: ت ق ــــــة ال ا ق ): ال

 ، ــــ ــــل ال ل ــــار ت ــــي فــــي إ ــــ الع ــــةال ــــة االذاعــــات الع ل ــــاد اذاعــــات م رها ات ــــ ة  ــــل ــــة ف ل ، (م
ة) ول الع  .٥٨ص ،٣ع،ال

ان  )٢( القادررم العل ع د ع ،م جع ساب  .١٨٩ص  : م
(٣  ) Hacker, K. L., & van Dijk, J.: Op.cit. 
(٤  ) Al Amer, M.(٢٠٠٩): Electronic Democracy Strategy For Bahrain, Ph.D., De 

Montfort University, p ٧١. 
(٥) CLIFT, S. (٢٠٠٣): e-Democracy, e-Governance and Public Network, Available at: 

(Accessed ٢٠١٧-٧-٢):  http://www.publicus.net/articles/edempublicnetwork.html  
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٤٠٣ 

ً عن أن بعض العلماء قد اھتموا بدراسة العالقة بین الحاكم والمحكوم، فنجد "كولمان"  فضال
بأنھا: عملیة استخدام التكنولوجیا الرقمیة لتحسین العالقات الدیمقراطیة بین الحاكم یعرفھا 

 )١(والمحكوم.

ومما سبق یتضح قلة تعریفات الدیمقراطیة الرقمیة في الدراسات التربویة، وھو ما دفع 
ستخدام الباحث لمحاولة وضع تعریف إجرائي للدیمقراطیة الرقمیة بالجامعة وتعریفھا بأنھا: عملیة ا

الطالب لتكنولوجیا المعلومات في االتصال والتواصل مع ھیئة التدریس والقیادات، لمناقشة 
قضایاھم، واشراكھم فیما یخصھم من قرارات، وتبادل المعلومات والمعارف، وتنفیذ فعالیاتھم 

 وأنشطتھم المختلفة بسھولة ودون تتبع أو ترھیب للمعارضین منھم.

 طیة الرقمیةثانیاً: أھمیة الدیمقرا
تعد الدیمقراطیة الرقمیة وسیلة ھامة لتقلیص التالعب بالنتائج إذا تم تطبیقھا بشكل جید في 
ً أمام الجمیع،  عملیات التصویت االلكتروني أو ما یسمي االقتراع االلكتروني، فالنتائج تعرض لحظیا

ً عن السرعة في إحصائھا، ومشاركة أكبر عدد ممكن من األفراد وفق م ا یسمح بھ وقتھم ودون فضال
 )٣( ، كما أن من اھمیة الدیمقراطیة الرقمیة ما یلي:)٢( جھد یذكر وبأقل تكلفة ممكنة

 تسھیل الوصول إلى المعلومات والمعرفة بصفة عامة.)١
 تحسین أنظمة التصویت أو االنتخاب في الدول وتوفیر الیات متعددة للتغذیة الراجعة)٢
 الجماعيتھیئة مناخ مالئم للعمل السیاسي )٣
وتشجیع   التشجیع على توحید االھتمامات وتقریب وجھات النظر بین التیارات المتناقضة)٤

 صیاغة األفكار من جانب المواطنین
توفیر خدمات وبرامج تستھدف مجموعات وفئات محددة في المجتمع والحد من وسائل )٥

 اإلعالم المطبوعة ذات التكلفة الباھظة.
رقمیة دور كبیر في تدعیم حقوق االنسان حول العالم في إضافة الى أن للدیمقراطیة ال

الفترات األخیرة، حیث أصبح من الصعب إخفاء عملیات القمع التي كانت تحدث من قبل بعض 
الحكومات، كما شكلت الدیمقراطیة الرقمیة ورقة ضغط على الحكومات إلعطاء المواطنین المزید 

                                                
(١  ) Coleman, S. (١٩٩٩): Can the new media invigorate democracy?, The Political 

Quarterly, (١) ٧٠, p. ١٦. 
ان )٢( ان رم ،٢٠١٠( شع جع ساب  ١٢٠ص ): م

(٣   ) Fikes, T. L.: Op.Cit., p ٢٦. 
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٤٠٤ 
 ید دمحم عبدالحلیم عليد/ ول                                                                  

ً وعالمیا وتكوین رأي عام  من الحقوق وتلبیة العدید من مطالبھم، وذلك بتدویل القضایا ونشرھا محلیا
 )١( قوي یجبر الحكومات على مراعاة حقوق األفراد.

ً عن الدور الكبیر الذي یمكن أن تلعبھ الدیمقراطیة الرقمیة في المؤسسات التعلیمیة،  فضال
ً ألھمیتھا الكبیرة فیما یلي:  )٢( نظرا

في كافة االنشطة السیاسیة والتعلیمیة، وتوعیة االفراد  اتاحة الفرصة لجمیع األفراد للمشاركة )١
ً التجاھات األغلبیة نحوھا.  بتأیید أو معارضة القرارات وفقا

توفیر المجال للطالب للتعبیر عن آرائھم بحریة في المشكالت والقضایا السیاسیة والتعلیمیة  )٢
طنین فاعلین یشعرون واالجتماعیة، مما یسھم في تنمیة وعیھم السیاسي وتحویلھم الى موا

 بالمسئولیة االجتماعیة تجاه جامعتھم ومجتمعھم. 
إتاحة الفرصة أمام الطالب لتبادل المعارف والمعلومات السیاسیة والتعلیمیة وتبادل وجھات  )٣

 النظر حول القضایا المختلفة.
ٍ من  مما سبق یتضح أن تعزیز الدیمقراطیة الرقمیة بالجامعة وسیلة ھامة لبناء جیل واع

الطالب، قادر على التعبیر عن آرائھ بحریة دون خوف أو ترھیب، واختیار ممثلیھ بجدارة في 
العملیات االنتخابیة، كما أنھا وسیلة ھامة في التواصل المباشر مع المسئولین لحل المشكالت 

فره من التعلیمیة ومناقشة القضایا الھامة المتعلقة بھم بدون أي حواجز أو عراقیل، إضافة الى ما تو
 وقت وجھد وتكلفة على الجامعة بوجھ خاص وعلى الدولة بوجھ عام.

 ثالثاً: أھداف الدیمقراطیة الرقمیة
تسعى الدیمقراطیة الرقمیة الي تسھیل معامالت األفراد، وتوفیر العدید من المزایا أمام 

القرارات  الطالب لجذبھم إلى المشاركة في الحیاة السیاسیة واالجتماعیة، ودمجھم مع صانعي
 )٣( والسیاسات في بوتقة واحدة، كما تسعى إلى تحقیق األھداف اآلتیة:

 تعزیز مشاركة المواطنین في الحكم المحلي. .١
 تعزیز أدوار المجتمع المدني ممثلة في الجمعیات المحلیة. .٢
 المساعدة علي سد الفجوة الرقمیة بین المواطنین. .٣
نین للمشاركة في عملیات صنع القرارات المحلیة توفیر األدوات التكنولوجیة المتعددة للمواط .٤

 التي تمسھم بصورة مباشرة

                                                
دو ( )١( ــــــ هــــــ ــــــ ٢٠١٧م ع ع ال دو لــــــ ــــــ هــــــ ة، م اســــــة، القــــــاه ــــــة ال ة رق ــــــاه ــــــة و ق ــــــة ال ا ق ): ال

ي، ص  ق  .١٣ال
القادر٢( العل ع د ع ان م ار ورم اه األن ي دمحم اب جع ساب :)ع  .١٧٢-١٧١، ص  م
، ص) ٣( جع ساب ان: م ام جاب رم  .١٣٤ ع
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٤٠٥ 

ً عن قدرتھا علي زیادة حجم التفاعل والمشاركة بین الشباب وقیادات الدولة  فضال
ومؤسساتھا، وتمكین الشباب وإعطائھم حق التفاعل واالستفسار والتعبیر عن رأیھم علي صفحات 

ً سرعة العملیات  االنترنت ومتابعة نتائج االحداث ً أثناء االنتخابات، وأیضا لحظة بلحظة خصوصا
ً قد یقرأ الخبر السیاسي في أكثر من مكان  الرقمیة واختصارھا للزمن واتساع حدودھا، فالقارئ مثال
ً عن التحرر بشكل  ویستطیع التعرف أكثر على التفاصیل الدقیقة كلما تعمق في عملیات البحث، فضال

ي قد یتتبع الفرد أثناء حواره وتفاعالتھ مع الناس أثناء الدیمقراطیة التقلیدیة، كبیر من الرقیب الذ
ً االقتصاد في النفقات واالستغناء عن أطنان الورق والكثیر من المستلزمات التي تكلف الدولة  وأیضا

  )١( مالیین الجنیھات في العملیات التقلیدیة.
الخارج وإدماجھم في الحیاة السیاسیة من باإلضافة إلى حل مشكلة المھاجرین والعاملین ب

ً بما یجري من أحداث على أرض الوطن، والتعرف علي آرائھم واألخذ  جدید وربطھم دائما
 )٢( بأصواتھم في العملیات االنتخابیة.

ومما سبق یتضح أن الدیمقراطیة الرقمیة بالجامعة تھدف الى تعزیز التواصل بین الطالب 
ذیة الراجعة للمسئولین حول القرارات واللوائح الجدیدة، إضافة الى تشجیع والمسئولین، وتقدیم التغ

الطالب على االندماج في الحیاة السیاسیة داخل الجامعة وخارجھا، وازالة العقبات التي تعوق 
 الطالب عن المشاركة في حل القضایا التعلیمیة وتنفیذ أنشطتھم بطریقة الكترونیة.

 الرقمیة رابعاً: خصائص الدیمقراطیة
للدیمقراطیة الرقمیة خصائص تمیزھا عن الدیمقراطیة التقلیدیة وعن باقي الممارسات السیاسیة       

 )٣( یمكن توضیحھا فیما یلي:
تعتبر الدیمقراطیة الرقمیة ولیدة التالحم العمیق بین أدوات ممارسة المواطن للدیمقراطیة )١

ئل في مجال االتصاالت، فظھور مصطلح وبین انجازات الثورة التكنولوجیة والتطور الھا
 الدیمقراطیة الرقمیة یعد نتیجة واضحة للثورة الرقمیة.

تحتاج الدیمقراطیة الرقمیة إلى وجود بنیة تحتیة وتكنولوجیة جیدة تتیح التواصل بین كافة )٢
أفراد المجتمع، وتسمح لألفراد بحریة التعبیر عن آرائھم، وتوفیر المعلومات وسھولة 

 تداولھا.
                                                

اء )١( ه ة ال ة؟،  :)٢٠١٥ت (  فا ا ق ع ال ة ل ی ة: هل هي أداة ج ون افة اإلل لة دراساتال ، م
، ع ائ  . ١٨٤ص  ،٣٧ال

اسي، ٢٠٠٩( دمحم لعقاب )٢( ام ال ة وتع االه ون ات ال ا ة ن ان ی ة ال ا ق ن وال دراسات ): االن
ة ات ة (م اس عل مات ال ارات وال ث واالس ة لل )، ع – ال ائ ، ٨ال  . ٩٨ص، س

ان )٣( ه ال علي ال ،ج جع ساب  .١٤٩، ١٤٨ص  : م
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٤٠٦ 
 ید دمحم عبدالحلیم عليد/ ول                                                                  

یصعب تحقیق الدیمقراطیة الرقمیة في ظل غیاب الدیمقراطیة التقلیدیة، إال أن ھناك بعض )٣
الحاالت التي ساھمت فیھا الدیمقراطیة الرقمیة في تدعیم الدیمقراطیة التقلیدیة، بل ولعبت 
دور الموجھ الجید لعملیات الدیمقراطیة التقلیدیة، كما حدث بعد ثورة الخامس والعشرین 

 وما تالھا من استحقاقات انتخابیة. من ینایر
ً عن كل تطور جدید، فلھا بعض الممیزات وبعض العیوب، إال أنھ یمكن )٤ ال تختلف كثیرا

 تالفي عیوبھا وتحقیق االستفادة القصوى من ممیزاتھا.

یحتاج تطبیقھا إلى نشر الثقافة االلكترونیة بین فئات الشعب وحریة تداول المعلومات وتوافرھا، 
 التشریعات والقوانین التي تنظم تعامل االفراد مع تكنولوجیا المعلومات. مع وضع

 خامساً: أبعاد الدیمقراطیة الرقمیة
لم یتفق الباحثون على ابعاد محددة للدیمقراطیة الرقمیة وربما یرجع ذلك لحداثة المفھوم، أو         

ى أن للدیمقراطیة الرقمیة الختالف تخصصاتھم ووجھات نظرھم حول ھذه األبعاد، فھناك من یر
 )١( ثالثة أوجھ رئیسة من حیث شكل التفاعل أو الممارسة ھي:

ً: عن طریق تزویده بالمعلومات والمعرفة الالزمة باستمرار، وھو )١ إعالم المواطن إلكترونیا
 ما یمكنھ من المشاركة بوعي وبفاعلیة في العملیة الدیمقراطیة.

ً: وغالب)٢ ً ما یتم ذلك في القضایا الھامة والجدلیة،  والتي تحتاج استشارة المواطن الكترونیا ا
 فیھا الحكومة إلى معرفة رأي المواطنین قبل إصدار أي قرارات أو اتخاذ أي اجراءات.

ً: وفي ھذه الحالة یبدأ المواطن في التعبیر عن رأیھ )٣ المشاركة النشطة للمواطن الكترونیا
ولین عن طریق أدوات ووسائل الدیمقراطیة وقضایاه بحریة، وتوصیل صوتھ للقادة والمسئ

 الرقمیة المتعددة.
وقد صنفت المشاركة االلكترونیة ثالثة مستویات ھي (التمكین االلكتروني، االنخراط        

 )٢(االلكتروني، التفویض االلكتروني)، ویمكن توضیح ذلك كما یلي:
 ) التمكین االلكترونيe-enablingعلى شبكة  ): یھدف الى توفیر معلومات

 االنترنت یسھل الوصول الیھا وفھمھا من قِبل قطاعات كبیرة من أفراد المجتمع.
 )االنخراط االلكترونيe-engaging(  استشارة جمھور واسع من الناس

 ومناقشتھم في القضایا واألمور المختلفة.

                                                
ان )١( ان رم ، صشع جع ساب  .١١٥-١١٣ : م

(٢  ) Macintosh, A.: Op.Cit, p٣. 
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٤٠٧ 

 ) التفویض االلكترونيe-empowering(:  وفیھ یزود المواطنون صانعي
فكار من أسفل ألعلى، ویلعبون ھنا دور المنتج ولیس المستھلك السیاسات باأل

 للسیاسات.
عن ھذه المستویات الثالثة في الشكل البیاني  )٢٠٠٨,SIRAJULوقد عبر سیراجول (

 التالي: 

 
 )١( ) مستویات المشاركة االلكترونیة.١شكل (

ة االلكترونیة، یتضح من الشكل السابق أن التمكین االلكتروني ھو أول خطوات المشارك
ً مالم یتوفر لألفراد  ورغم أنھ لیس أعالھا إال أنھ أھمھا، ألنھ لن تكون ھناك مشاركة الكترونیة أصال

، بل وتوفیر األدوات الالزمة لھذه المشاركة، كما یأتي  المعلومات الكافیة والدعایة لھذه المشاركة
الفرد مع اآلخرین على الشبكة ویقیم معھم االنخراط االلكتروني في المستوى الثاني الذي یندمج فیھ 

حوارات ومناقشات بناءة حول القضایا المختلفة، أما بالنسبة للتفویض االلكتروني فھو أعلى 
المستویات التي یتوفر بھا أكبر قدر ممكن من الثقة، بحیث یتلقى صانع السیاسة آراء المواطنین 

االستطالعات االلكترونیة الرسمیة، وھم بذلك ویسیر وفق األغلبیة، كما یحدث في االستفتاءات و
 یشاركونھ إدارة مستقبلھم وتسییر أمورھم بشكل. 

 )٢( م) إلى أن للدیمقراطیة الرقمیة خمسة أبعاد ھي:٢٠١٠كما یشیر عبدالحمید بسیوني(      

                                                
(١) SIRAJUL, I. M., (٢٠٠٨). Towards a sustainable e-Participación implementation model, 

European Journal of e Practice, N٥ .٠ , p٦. 
ة ( )٢( ون ة االل ا ق ني: ال ال  ة، ٢ع رة، دار ال العل  .١٣٥ص )، االس
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أنظمة االقتراع االلكترونیة: عن طریق اعتماد أنظمة موثقة وأمینة وسھلة االستخدام وتسمح )١
 للناخب باالنتخاب مرة واحدة فقط.

األنشطة السیاسیة عبر االنترنت: من خالل تشجیع نشر أجندات األحزاب والقوى السیاسیة )٢
والتواصل المباشر مع المواطنین عن طریق الصفحات االلكترونیة للمؤسسات والقادة 

 السیاسیین.
زمة للمواطنین باستمرار عبر الشفافیة والثقة االلكترونیة: عبر نشر الوثائق والحقائق الال)٣

 المواقع الحكومیة الرسمیة
ً ونشر القرارات الحكومیة )٤ المشاركة الدیمقراطیة: ویقصد بھا استطالع رأي الشعب إلكترونیا

 قبل اتخاذھا من أجل أخذ رأي المواطنین فیھا
الرقمیة،  الفجوة الرقمیة: وھي من أھم األبعاد لما لھا من تأثیر سلبي علي أھداف الدیمقراطیة)٥

ً بین كبار السن، مما  فأعداد المتعلمین الذین یستخدمون التكنولوجیا مازالت قلیلة خصوصا
ً من حكم أصحاب الویب فقط أو ما یعرف بالوبقراطیة (  ).Webcracyقد یوجد نوعا

وقد صنف (جمال علي الدھشان) أبعاد الدیمقراطیة الرقمیة إلى ست مستویات، تتدرج من البسیط 
  )١(كما یلي: للمعقد
مستوي حریة التعبیر: ویتمثل في اتاحة الفرصة للجمیع بعرض آرائھم وتصوراتھم حول )١

كافة القضایا والموضوعات، والتعلیق وعرض وجھة النظر في كل ما یعرض من أخبار 
 من خالل الصفحات الشخصیة والمدونات والمواقع االخباریة.

طریق التواصل مع المسئولین من خالل  مستوي معالجة قضایا المجتمع المختلفة: عن)٢
 صفحاتھم الرسمیة ومن خالل الصفحات الرسمیة للمؤسسات عبر االنترنت. 

مستوي اتاحة فرص التعبیر لكافة القوي السیاسیة: ویتم ذلك بتوفیر الروابط السیاسیة بین )٣
 . المواطن والمسئول مباشرة لتحقیق ما یسمي بالتصرف وفق حاجات ورغبات المواطنین

مستوي االستفادة من اآلراء الفنیة لكافة الفئات المھنیة في كافة القطاعات في المجتمع من )٤
 خالل الصفحات المتخصصة لتلك الفئات.

مستوي االھتمام المتوازن بقضایا المناطق الجغرافیة والفئات الجماھیریة المختلفة: من خالل )٥
غط وسرعة وصولھا للمھمشین سھولة استخدام الوسائل التواصلیة وقدرتھا علي الض

 والفقراء.
مستوي التصویت في االنتخابات واالستفتاءات: وذلك بإتاحة فرص المشاركة الجماھیریة في )٦

 االنتخابات واالستفتاءات واستطالعات الرأي.
   )١( كما أن ھناك من یرى أن للدیمقراطیة الرقمیة أربعة اشكال یمكن توضیحھا فیما یلي:

                                                
ال )١( ان علي ج ه ،ال جع ساب  .١٤٨، ١٤٧ص  : م
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ه واحد: كاالستماع والتلقي من جھة واحدة فقط مثل البرید اإللكتروني االتصال في اتجا
 واستطالعات الرأي على االنترنت

 .في اتجاھین: الدردشة، لوحات اإلعالنات على االنترنت االتصال )١
 المناقشة عبر اإلنترنت: منتدیات السیاسة اإللكترونیة التي تقدمھا الحكومة للمناقشة )٢

 بشأن موضوع معین.
ارة الشؤون العامة من خالل الشراكات واختیار المواطنین للمواضیع على منتدیات إد  )٣

 السیاسة اإللكترونیة ومناقشة تلك المواضیع مع القادة السیاسیین 
) أربعة مستویات للدیمقراطیة الرقمیة، kim, Chan-Gon وقد حدد (كیم وتشان جون  

 )٢( ھا فیما یلي:وقاما بوضع مؤشرات محددة لھذه األبعاد یمكن عرض
 ومن أھم مؤشرات ھذا المستوى :اتاحة المعلومات )١

 اتاحة الوثائق المتعلقة بقضایا السیاسات (التقاریر السنویة، المنشورات وغیرھا) -
 عرض مفصل للمیزانیات أمام المواطنین -
 التنویھ الدائم عن السیاسات المقترحة، والمشاریع، والقوانین، والقواعد -
 ت العامةعرض محاضر الجلسا -
 الفیدیوھات المؤرشفة للمناسبات العامة عرض  -
 البث الشبكي ألحداث الھامة -
 استخدام النشرات اإلخباریة بالبرید اإللكتروني، أو تنبیھات البرید اإللكتروني -
 تسھیل البحث على المواطن في المواقع االلكتروني -

 ومن أھم مؤشرات ھذا المستوى االستماع / والتغذیة الراجعة: )٢
 ائل البرید اإللكتروني إلى المسؤولین وصانعي السیاسةرس -
 األسئلة واألجوبة على اإلنترنت  -
السماح بالتعلیقات العامة عبر اإلنترنت حول السیاسات والمشروعات والقوانین  -

 المقترحة وغیرھا
 التقییمات عبر االنترنت -
 استطالعات الرأي عبر اإلنترنت -
 لى االنترنت صفحات رسمیة للتواصل مع المواطنین ع -
 وضع قواعد إلكترونیة تنظم الحوار االلكتروني -
 امكانیة تقدیم طلبات للحصول على معلومات عبر اإلنترنت  -
 االجتماعات اإللكترونیة -

                                                                                                                        
(١)Kim, Bo-Heum.  (٢٠٠١):  A study of citizen participation and e-democracy at local 

level, Ph.D., Chungbuk National University, Korea, p. ٢٦. 
(٢) kim, Chan-Gon: Op.Cit., p.٢٨-٢٦. 
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 جلسات االستماع العامة عبر اإلنترنت -
 ومن أھم مؤشرات ھذا المستوى :المداوالت والتفویض االلكتروني )٣

 مناقشات البرید اإللكتروني -
 ات السیاسة عبر اإلنترنتمنتدی -
 االجتماعات اإللكترونیة الرسمیة المجدولة -
 المؤتمرات عبر اإلنترنت -
 الدردشات المباشرة مع السیاسیین والقادة -

 ومن أھم مؤشرات ھذا المستوى :صناعة القرارات عبر اإلنترنت )٤
 االلتماسات اإللكترونیة -
 التحكیم اإللكتروني -
 االستفتاءات اإللكترونیة -
 على اإلنترنت (التصویت اإللكتروني) في االنتخاباتالتصویت  -

ولكي تتوفر الدیمقراطیة الرقمیة بالمؤسسات ویتمتع األفراد بالحریة الرقمیة التامة داخل ھذه       
 ،ً المؤسسات البد من االھتمام بأربعة أبعاد رئیسة، یأتي في مقدمتھا االتاحة لألجھزة والمعلومات معا

یة المتمثلة في قدرة األفراد على الحفاظ على سریة معلوماتھم وبیاناتھم باالضافة إلى الخصوص
الشخصیة والتحكم في من یمكنھم الوصول الى ھذه المعلومات سواء كانوا أفراد أو مؤسسات أو 

 ً  )١( عن حریة التعبیر دون تعقب أو ترھیب، وحریة االستخدام واالبتكار.حكومات، فضال
سالفة الذكر متنوعة ومختلفة ومنھا ما ینطبق على الجامعة  مما سبق یتضح أن األبعاد 

ومنھا ما ینطبق على المجتمع الخارجي بصفة عامة، لذلك ترى الدراسة الحالیة أنھ یمكن استخالص 
 أھم أبعاد الدیمقراطیة الرقمیة بالجامعة فیما یلي:

رنت واستخدام الطالب حول الكمبیوتر واالنت الرقمي: لتنمیة معارف ومھارات التثقیف )١
التكنولوجیا بفاعلیة، باالضافة الى االلتزام بالقیم واألخالقیات الرقمیة وتنمیة المسئولیة 

 الرقمیة لدى الطالب.
ً عن اتاحة البرامج والمعلومات أمام الطالب . )٢  االتاحة: لألجھزة واالنترنت، فضال
ة غلى المعقدة المشاركة النشطة من قبل الطالب: وھي متدرجة من المشاركة البسیط )٣

المناقشة والمداوالت والتصویت  -التعبیر باإلعجاب أو النشر –كالتالي( التصفح 

                                                
)١) ــــــاه ، ص٢٠١٣) دمحم ال ــــــ ع ــــــ وال ــــــة الف ــــــة ح س ة، م ة)، القــــــاه فــــــاه االساســــــ ــــــة (ال ق ــــــات ال  ٥): ال

- ٩ 
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ممارسة األنشطة التعلیمیة والطالبیة الالزمة  -صناعة القرار عبر االنترنت  -اإللكتروني
 ً  .تفویض االلكتروني للغیر لممارسة النشاط)ال  -لتنفیذه عبر االنترنت أیضا

ً للفرد وسعیھا للوصول إلیھ الحوكمة اإللكت )٤ رونیة: والتي تتمثل في انتقال المؤسسة الكترونیا
في مكانھ لكي تزوده بالمعلومات أو تحصل منھ على المعلومات أو توفر لھ الخدمة، 

ً بما یخصھم من موضوعات وبما یتم إصداره داخل الجامعة من  كإعالم الطالب الكترونیا
ً بأنظمة االقتراع  اتقرارات وما یتم تنفیذه من إنجاز واستشارة الطالب الكترونیا

 اإللكترونیة والتصویت في االنتخابات الطالبیة واستطالعات الرأي الجامعیة
االلتزام بالشفافیة لبناء الثقة اإللكترونیة مع الطالب، ویمكن الوصول لذلك بعرض  )٥

 المعلومات الصحیحة والبعد عن المعلومات الناقصة والمغلوطة
على الخصوصیة :  فیما یتعلق بسریة معلومات األفراد وعدم قدرة األشخاص أو الحفاظ  )٦

المؤسسات أو الحكومات على اختراقھا بطرق غیر قانونیة، والقضاء على البرمجیات 
 الخبیثة، والتحكم في من یمكنھ الوصول الیھا واالطالع علیھا.

 لجامعیةسادساً: مبررات تطبیق الدیمقراطیة الرقمیة في المؤسسات ا
بعد أن ظھر قصور دور الدیمقراطیة التقلیدیة في دمج الشباب في الحیاة السیاسیة وتقدیمھم 
ً لطالب  لتولي زمام األمور في معظم مناحي الحیاة، كان البد من البحث عن شكل جدید أكثر جذبا

د من المبررات االنترنت، ولقد بدأت الدیمقراطیة الرقمیة في لعب ھذا الدور، خاصة وأن ھناك العدی
التي تحتم على الدولة بصفة عامة والجامعة بصفة خاصة تدریب الشباب على ھذا الشكل الجدید 

 لممارسة الدیمقراطیة، ومن ھذه المبررات ما یلي:  
زیادة انتشار االنترنت واالعتماد علي التكنولوجیا التي أصبحت لغة العصر ولغة الشباب  )١

لسیاسة أن یتواصلوا معھ بلغتھ التي یفھمھا وھي لغة الذي یحتاج من الكبار وصانعي ا
% ،  ٥٠م إلى ٢٠١٨االنترنت، فقد وصلت نسبة مستخدمي الحاسب اآللي في مصر عام 

ً ٤٤,٣منھم  ملیون نسمة، بینما  ٣٧,٨% یدخلون على صفحات االنترنت بما یعادل تقریبا
 )١( .% من المصریین٩٠,٧وصلت نسبة مستخدمي الھواتف المحمولة الى 

ً  ١٠٤,٢زیادة عدد السكان في مصر والذي وصل الى  )٢ ملیون نسمة في  ٩٤,٧ منھم تقریبا
ملیون مصري بالخارج، والحاجة الى وسیلة آمنة للوصول السریع  ٩,٥الداخل وحوالى 

وقد   ،)٢( لھم، وتغطیة ھذا العدد الكبیر من السكان مقارنة باإلمكانات االقتصادیة للدولة
                                                

ة١( ر العربی ة مص ات( -) جمھوری ا المعلوم االت وتكنولوجی االت ): ٢٠١٨وزارة االتص رات االتص رة مؤش نش
 .٧، عدد ربع سنوي، مارس، صوتكنولوجیا المعلومات

ة )٢( رة م الع ه اء( -ج ة العامة واالح ع هاز ال لل ان  ):٢٠١٧ال اد العام لل ع ة لل هائ ائج ال ال
آت لعام  ان وال  .١ة، ص، القاهم٢٠١٧واالس
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ملیون طالب جامعي، مما یستدعي االھتمام بھذه  ٢,٧لتعلیم الجامعي الى وصل عدد طالب ا
 )١( الفئة التي تمثل صفوة الشباب وتلبیة حقھم في الحصول على دیمقراطیة رقمیة.

ظھور العدید من المشكالت للدیمقراطیة التقلیدیة مثل ضیاع الوقت والجھد على الدولة  )٣
ار أمام اللجان في االنتخابات المصریة ، والذي والمواطنین، والزحام الذي یحدث باستمر

 استدعى في بعض الفترات مد فترات التصویت أمام الناخبین.
التكلفة الباھظة ألي انتخابات أو استفتاءات أو استطالعات رأي تجریھا الدولة، حیث أوضح  )٤

ثورة خبراء اقتصادیون أن إجمالي تكلفة االستحقاقات السیاسیة التي بدأت في مصر منذ 
 )٢( ملیار جنیھ. ٢٠م تزید عن ٢٠١٨وحتى انتخابات الرئاسة  ٢٠١١ینایر 

تسھیل التواصل مع المسئولین في أي وقت وفي أي قضیة دون تكلفة تذكر، حتى یشعر  )٥
 المواطن بأنھ یحكم مع الدولة، مما یزید من انتمائھ لوطنھ وانتاجیتھ. 

 سابعاً: أدوات الدیمقراطیة الرقمیة
ل وأدوات الدیمقراطیة الرقمیة بتطور التكنولوجیا مع الزمن، حیث ظھر في تتطور وسائ

  ) ٣( البدایة بعض األدوات المحددة كما یلي:
 العرائض اإللكترونیة: .١

ھي عبارة عن كتابة عریضة ووضعھا في أحد المواقع اإللكترونیة المخصصة لذلك، أو 
ة، ویمكن نشر موضوعھا عن طریق تصمیم موقع الكتروني خاص بموضوع العریضة اإللكترونی

الروابط والقوائم البریدیة لمناقشة قضایا معینة، أو المطالبة باتخاذ قرارات أو اجراءات معینة، أو 
إصدار قانون معین، وحث الناس على التوقیع على ھذه العریضة بإدخال االسم والبرید اإللكتروني 

 )٤( د ممكن من األفراد علیھا.والضغط على الزر المخصص للتوقیع لتجمیع أكبر عد

                                                
ــــــاء:  )١( ــــــة العامــــــة واالح ع ــــــ لل هــــــاز ال ــــــة ال م ــــــات ال امع ال ی  ــــــ ق ــــــالب ال اد ال ــــــالي أعــــــ إج

اح على واألزه ا اآل، م ل  تي:ال خ  )١/١/٢٠١٨(ال
http://www.capmas.gov.eg/Pages/IndicatorsPage.aspx?page_id=٦١٤٢&ind_id=١٠٨٢ 

ي:٢( ای ٢٠ )خال ح رة ی ات  م ث ا لفة االن ه ت ار ج ة االتيمل قع الع اح على م ل:  :، م خ (ت ال
  https://www.alarabiya.net م)                                           ١/٢/٢٠١٨

ان )٣( ان رم ،شع جع ساب  .١٢٠ -١١٧ص  : م
ــــــاش( )٤( ی بــــــ دمحم اله عــــــ بــــــ شــــــ اكــــــ ٢٠٠٨م ــــــ أداء م وة إدارة وت ــــــي، نــــــ ون أ العــــــام االل ــــــ ــــــاس ال ): ق

ة  ـــــــ ة فــــــي الف عقــــــ أ العـــــــام، ال ــــــاس الــــــ ــــــة االدا ٢٠- ١٦ق ـــــــة لل ــــــة الع ال ف ،  ـــــــارقةنــــــ ال  -رــــــة 
 .٩٩االمارات، ص 
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وقد أصبحت العرائض اإللكترونیة في بعض الدول في الوقت الحالي وسیلة ھامة 
ً عن  للمواطنین للتعبیر عن القضایا التي تھمھم ویتم تقدیمھا للسلطات العلیا للبت فیھا عوضا

 ً ً ھاما في تشكیل الرأي المظاھرات واالضرابات واالعتصامات الفئویة وغیرھا، كما تلعب دورا
.ً  العالم اإللكتروني في بعض المؤسسات بل وبعض الدول أحیانا

 المنتدیات اإللكترونیة: .٢
ھي تقنیة تسمح للمستخدمین بإرسال موضوعات لألعضاء یقرأونھا ویعلقون علیھا، إما 

ل بطریقة خطیة أو متعاقبة، أو متداخلة، وقد یشتمل المنتدى الواحد على أبواب مختلفة یتخصص ك
 منھا في موضوع بعینھ، فتكون بذلك الموضوعات المطروحة للنقاش متنوعة تلبي رغبات الجمیع.

)١( 
ً للطالب، أن الطالب ال یقتصر دوره بتسجیل رغباتھ ومشكالتھ  ومما یجعلھا أكثر جذبا
ً یدخل في حوار ونقاش مع أقرانھ ومع المسئولین حول تلك القضایا علي صفحات  ولكنھ أیضا

ً قد یدخل مع المسئولین في نقاش حول الخطط المستقبلیة المنتدی ات اإللكترونیة، بل انھ أیضا
 والتحضیریة للمؤسسات والوزارات لتعدیلھا وفق ما یتفق علیھ األغلبیة وما یلبي رغبات الجمیع.

 البرید اإللكتروني: .٣
سرع وقت یسمح البرید اإللكتروني للمستخدمین بالتواصل مع بعضھم ومع المسئولین في أ

وبأقل جھد وتكلفة، وقد أصبح لمعظم المؤسسات والقادة السیاسیین برید الكتروني رسمي یمكن من 
ً فتح نقاش حول القضایا  خاللھ تلقي شكاوي ورغبات المواطنین ومتابعتھا، بل ویمكن أیضا

 المطروحة من خالل ھذه الخدمة.
اھتمام العدد األكبر من الناس،  ومع تطور العصر ظھرت أدوات ووسائل جدیدة، وأصبحت تشغل

  )٢(وقد أضاف جمال الدھشان ھذه األدوات كما یلي: 
 شبكات التواصل االجتماعي: .١

ظھرت في عالم االنترنت منذ أعوام قلیلة وتتیح لكل فرد انشاء صفحة أو أكثر خاصة بھ 
طور نشاطھا بطریقة مجانیة، ویمكن عن طریقھا التواصل مع أعضاء آخرین بتلك الشبكات، وقد ت

في الفترة االخیرة لتصبح وسیلة احتجاجیة وتعبیریة، یعبر فیھا األفراد عن مشكالتھم وآرائھم علي 
ً علي صفحات المسئولین، ویعد (الفیس بوك، والتویتر، والیوتیوب، والواتس أب)  صفحاتھم وأیضا

 أبرز شبكات التواصل االجتماعي في الوقت الحالي.
 المدونات:  .٢

                                                
ب ( )١( ـــــــــ حـــــــــ ان اح ة، ٢٠١٦ســـــــــل ـــــــــ ـــــــــة ال ون ـــــــــة االل عل ات ال ـــــــــ ـــــــــ ال ـــــــــة ): معـــــــــای ت ل ال

ح ف عل ال ة لل  .١٣٦، ص ١٠، ع٥، مج الفل
)٢(  ، جع ساب ان: م ه ال علي ال  .١٥٣، ١٥١ص ج
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٤١٤ 
 ید دمحم عبدالحلیم عليد/ ول                                                                  

والتي تعني  )Web Logوھي اختصار لكلمتي ( )Blogلكلمة االنجلیزیة (وھي مقابل ل
سجل الشبكة، وھي من اكثر اآللیات سھولة في النشر علي االنترنت دون تعقید، كما یمكن أن یتابعھا 

ً من المسئولین.  أعداد كبیرة جدا
(عادل  وفي الفترة األخیرة ومع زیادة التطور التكنولوجي والتوجھ نحو الرقمنة أضاف

) التصویت التلیفوني ومواقع التوقیع والتصویت اإللكتروني ویمكن توضیح ٢٠٠٩ عبدالصادق،
  )١(ذلك كاآلتي: 

 التصویت التلیفوني: .١
حیث یتم االتصال التلیفوني باألفراد ألخذ آرائھم، كما یمكن لألفراد أنفسھم التعبیر عن 

ومحددة خاصة بالمؤسسات واألفراد  ) ألرقام خاصةSMSآرائھم بإرسال رسائل نصیة معینة (
 المسئولین عن التصویت.

عن استخدام التلیفون  )٢٠٠٦ ,Griffin& Haplinوقد أكدت دراسة جریفین وھالبین (
والرسائل النصیة في تدعیم الممارسات الدیمقراطیة لدى الشباب، على أن عملیة المشاركة 

ثر موضوعیة وجاذبیة وتتمیز بالدینامیكیة في تنظیم الدیمقراطیة باستخدام التكنولوجیا الرقمیة تعد أك
  )٢(التفاعل مع الشباب. 

 :مواقع التوقیع والتصویت اإللكتروني .٢
أدي تطور تقنیات المعلومات واالتصال إلى ظھور أنماط جدیدة من التصویت في 

عد، وھذه االنتخابات واستطالعات الرأي واالستفتاءات، منھا التصویت اإللكتروني والتصویت عن ب
المواقع تتیح فرصة التسجیل والتوقیع لعدد كبیر من االفراد الذین یطالبون بتغییر أو تعدیل سیاسة 
ً من المعارضة السلمیة المتحضرة، ویمكن عن طریق تشدید  معینة، وتكون ھذه التوقیعات نوعا

ھ في االنتخابات اجراءات األمان واجراءات التحقق من الھویة استغالل ھذه المواقع علي أكمل وج
واالستفتاءات واستطالعات الرأي كبدیل للنظام التقلیدي، وھو ما یوفر الوقت والجھد والتكلفة علي 
الدولة وعلي المواطنین، بل ویزید من اعداد المشاركین الذین یتمكنون من التصویت في الوقت 

 المناسب لھم ولظروف عملھم دون تعطیل عجلة االنتاج. 
اإللكتروني مجموعة من المتطلبات التي یجب توفیرھا لنجاح تلك العملیة  إال أن للتصویت

 )٣( على الوجھ األكمل ، خاصة وأنھا أھم عملیات الدیمقراطیة الرقمیة، وكم ھذه المتطلبات ما یلي:
                                                

ــــــــادق )١( ال ــــــــة٢٠٠٩(عـــــــادل ع ق ــــــــة ال ا ق ة،  ): ال اســــــــ ارســــــــة ال یــــــــ لل ــــــــ ج ــــــــةن ا ق لــــــــة ال ،  م
ام)، مج  الة االه رها و ل، ٣٤، ع ٩(ت  .١٠٨-١٠٧ص ، أب

(٢) Griffin, T.& Haplin, E. (٢٠٠٦): Using SMS texting to encourage democratic 
participation by youth citizens: a case study of project in an English authority, 
the Electronic Journal of e-Government, (٢)٤, p. ٦٥. 

(٣) Al Amer M. A., Op.cit., pp. ٩٥-٩٤. 
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٤١٥ 

توفیر قدر كاف من األمن الرقمي: مثل ( الحمایة من ھجمات قراصنة االنترنت، الحمایة من  )١
والجماعات المعادیة، تھدیدات الجماعات اإلرھابیة، مشكالت شراء برامج حمالت التیارات 

وأنظمة التصویت، الھجمات ، الحمایة من الفیروسات والبرامج الضارة، واختراق الخوادم 
 وغیرھا.

 بساطة عملیة التصویت : أي جعلھا غیر معقدة على الناخبین لمنع حدوث أي أخطاء محتملة. )٢
 ة: حتى یطمئن المواطن للنظام، مع مراعاة الدقة في التصویت.توفیر قدر كاف من الثق )٣
 إخفاء ھویة الناخبین، وسریة االقتراع، لحمایة من یمتلكون وجھات نظر مخالفة للسلطة. )٤
 النزاھة : ویمكن تحقیقھا بعرض االحصاءات الصحیحة والدقیقة للنتائج. )٥
 الحمایة من التصویت المتعدد لنفس الشخص )٦
 ى ال یقوم شخص باالنتخاب مكان شخص آخر.منع االنتحال، حت )٧
المساواة في الوصول للتصویت للجمیع، وعدم حرمان أي قطاعات من التصویت اإللكتروني  )٨

ً في المناطق الفقیرة واألقل في مستوى التعلیم.  وخصوصا
 مما سبق یتضح لنا أن الدیمقراطیة الرقمیة عبارة عن نظام متشعب یحتاج الى تضافر كافة        

الجھود واالدارات الجامعیة لتطبیقھ على الوجھ األكمل، كما یحتاج الى خطة استراتیجیة متكاملة 
لتعزیزه بالجامعة، ولوضع ھذه الخطة البد من التعرف على واقع الوضع الراھن للدیمقراطیة 

) للبیئة الداخلیة   SWOT Analysis( بجامعة بني سویف، عن طریق التحلیل البیئي الرقمیة
الخارجیة للجامعة (نقاط القوة، الضعف، الفرص، التھدیدات)، وھذا ما ستحاول الدراسة تحقیقھ في و

 المحور التالي.
 المحور الثالث: اإلطار المیداني

تم فیھ تناول الھدف من اإلطار المیداني، ووصف أداة الدراسة وتقنینھا، إضافة إلى عرض 
 عینة الدراسة، وتحلیل النتائج وتفسیرھا.

 لھدف من االطار المیدانيا )١
یھدف اإلطار المیداني الى الكشف عن واقع الوضع الراھن لجامعة بني سویف فیما یتعلق  

من خالل تحلیل واقع البیئة الداخلیة والخارجیة للدیمقراطیة الرقمیة بالجامعة، بالدیمقراطیة الرقمیة؛ 
والبیئة المحیطة  القریب، والوصول لإلجراءات الضروریة لتحسین ھذا الوضع في المستقبل

، ویمكن ) ١(بالجامعة ھي مختلف القوى والمتغیرات التي تحیط بالجامعة وتؤثر فیھا وتتأثر بھا 
 تقسیمھا إلى:
 ھي المتغیرات التي تقع داخل حدود المؤسسة وتخضع متغیرات البیئة الداخلیة :

حة  للمؤسسة  سواء  حیث  تركز على  تحلیل  كمیة ونوعیة  الموارد المتا، إلداراتھا

                                                
ات): ٢٠٠٤أح دمحم غ ( )١( ی ال ة ل ة معاص اخل إدار ة، ص. م ة الع ة: ال  . ١٩١. القاه
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٤١٦ 
 ید دمحم عبدالحلیم عليد/ ول                                                                  

   ) ١( المالیة  أو المادیة  أو البشریة  أو التكنولوجیة (نقاط القوة والضعف).
 ھي المتغیرات التي تقع خارج حدود المؤسسة وال تخضع متغیرات البیئة الخارجیة :

إلداراتھا، فتتضمن العوامل  التي  تحیط  بالمؤسسة،  والتي  قد  یترتب علیھا  منافع  أو 
ار في  المستقبل مثل  العوامل والمتغیرات  االقتصادیة أو االجتماعیة أو السیاسیة  أضر

أو البیئیة أو الدیموغرافیة أو القانونیة  أو التكنولوجیة أو الحكومیة أو التنافسیة 
 ) ٢(وغیرھا(نقاط الفرص والتھدیدات).

 وصف أداة الدراسة وتقنینھا )٢
للبیئة الداخلیة  SWOTنة تحلیل واقع الوضع الراھن استبا تمثلت أداة الدراسة في استبانة

والخارجیة بجامعة بني سویف، للكشف عن نقاط القوة والضعف والفرص والتھدیدات للدیمقراطیة 
 الرقمیة من وجھة نظر الطالب.

،  )٣(" قیاس األداة لما أعدت لقیاسھ"صدق األداة وھو وتم تقنین أداة الدراسة بحساب 
ة من المحكمین في كلیات التربیة بجامعات بني سویف والفیوم واألزھر على مجموعبعرضھا 

وكان توزیع العبارات على  ،صورتھا النھائیة حتى وصلت إلىبالقاھرة، وتم االستفادة من توجیھاتھم 
 المحاور قبل وبعد التحكیم كما یلي:

 قبل وبعد التحكیم ) عبارات استبانة تحلیل واقع الوضع الراھن للدیمقراطیة الرقمیة١جدول (

 عدد العبارات بعد التحكیم عدد العبارات قبل التحكیم المحور م
 ١٦ ١٧ نقاط القوة ١
 ١٦ ٢١ نقاط الضعف ٢
 ٧ ٧ نقاط الفرص ٣
 ١٠ ١١ نقاط التھدیدات ٤

 ٤٩ ٥٦ االستبانة ككل
 

من ارات )عبارة، وبعد أخذ آراء المحكمین في العب٥٦حیث كانت عدد العبارات في البدایة (
حیث مدي مناسبة كل عبارة وارتباطھا بالمحور وصحة صیاغتھا العلمیة واللغویة، وإضافة 

 ) عبارة موزعة على المحاور االربعة كما سبق.٤٩مالحظاتھم أصبح عدد العبارات (
                                                

سي((١)  ی دمحم ال ال ال ة لل ): ٢٠٠٣ج ات ةاإلدارة اإلس ة -ارد ال ة ل اف ة ت ق م خل ل ال
اد والع ن ال ة، ص. الق امع ار ال ة: ال  .٩٨. القاه

ه العارف ( (٢) ة): ٢٠٠٢ناد ل ي والع ات ة، ص. ال االس امع ار ال ة: ال  . ٢١. القاه
ش (٣( اهج ال ال ): ٢٠٠٠)  صالح ال ة  -م ق ة ت ةرؤ ة،  م ، القاه ی اب ال ، دار ال

 .١٦٧ص 
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٤١٧ 

ً، ٦٦كما تم حساب ثبات االستبانة عن طریق تطبیقھا على عینة استطالعیة قدرھا ( ) طالبا
لتجزئة النصفیة، حیث تم تجزئة عبارات االستبانة إلى نصفین أحدھما یضم وذلك بطریقة ا

االستجابات على األسئلة الفردیة واآلخر االستجابات على األسئلة الزوجیة، ثم حساب معامل 
 )١(االرتباط بینھما بعد التأكد من اعتدالیة التوزیع باستخدام المعادلة التالیة: 

 )( مجـ س مجـ ص  –ن مجـ س ص 

 )  ٢( مجـ ص ) –٢) ( ن مجـ ص ٢( مجـ س ) – ٢( ن مجـ س
حیث (ر) معامل ارتباط بیرسون، (س) مفردات المتغیر األول، (ص) مفردات المتغیر 

 الثاني، (ن) عدد الحاالت، (مجـ ) المجموع.
)،  وھو دال عند مستوى ٠.٦٥وجاءت قیمة معامل االرتباط لالستبانة ككل تساوي (

 ، ثم تم حساب معامل الثبات مـن المعادلة التالیة:)٠.٠١معنویة (
 معامل االرتباط  ٢                                      

 معامل االرتباط              + ١                    

وقد كانت استجابات الطالب على االستبانة تدور حول مجالین ھما التأثیر والتواجد، وذلك 
) یعبر عن درجة تأثیر العبارة ٥-١عبارة علي مجمل األداء في الكلیة بوضع رقم من (بتحدید تأثیر ال

یعبر عن درجة تواجد العبارة  في  ١٠-١كنقطة قوة أو ضعف أو فرصة أو تھدید، ووضع رقم من 
وبناًء علیھ یتم حساب الوزن النسبي للعبارات بحاصل ضرب الواقع العملي او احتمالیة حدوثھا، 

، )٢(التواجد أو احتمال الحدوث)، وقد تم ترتیب العبارات حسب الوزن النسبي الناتج× ثیر (مدى التأ
 ویمكن توضیح ذلك كما یلي:

  مدى التأثیر: یعبر عن درجة تأثیر ھذا العنصر على الدیمقراطیة الرقمیة بجامعة بني
) تبین ١رجة () األثر األعلى، أما الد٥)؛ حیث الدرجة (٥ – ١سویف، وتتراوح القیمة بین (

 التأثیر األضعف للعنصر.
  ،(بالنسبة لعناصر البیئة الداخلیة) درجة التواجد: تعبر عن درجة تواجد العنصر في الواقع

) ١) درجة التواجد األكبر والدرجة (١٠)؛ حیث تمثل الدرجة (١٠ – ١وتتراوح القیمة بین (
 التواجد األضعف.

                                                
،  م١٩٧٩دار الفكر العربي،  ، القاھرة،٣، طعلم النفس اإلحصائي وقیاس العقل البشريفؤاد البھي السید:(١) 

 .١٧٥ص
اب ( (٢) ة س خ ة): ١٩٩٩عای ارد ال ة لل ات زع، ص  ،اإلدارة االس ا لل وال ات ل ة:   . ٣٥القاه

 ر=

ات =  ٠.٧٨٧=  معامل ال
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٤١٨ 
 ید دمحم عبدالحلیم عليد/ ول                                                                  

 :عنصر (بالنسبة لعناصر البیئة الخارجیة)، تعبر عن إمكانیة حدوث ال احتمال الحدوث
) االحتمالیة األعلى للحدوث، بینما ١٠)؛ حیث تمثل الدرجة (١٠ – ١وتتراوح القیمة بین (

 ) االحتمالیة األقل. ١الدرجة (
 النسبي للعبارات كما یلي الوزن تم حساب متوسط: 
 اجد أو احتمالیة الحدوث)متوسط درجة التو× متوسط الوزن النسبي = (متوسط مدى التأثیر    

 عینة الدراسة: )٣
تم تطبیق أداة الدراسة على عینة عشوائیة طبقیة من طالب بعض الكلیات بجامعة بني 
 سویف، حیث تم تقسیم كلیات الجامعة من حیث طبیعة ارتباط الدراسة بالتكنولوجیا ووسائل االعالم

، وحاسبات ومعلومات) طبیعة الدراسة واالتصال الى ثالث طبقات، حیث تم اختیار كلیتي (االعالم
بھا مرتبطة بالتكنولوجیا ووسائل االعالم واالتصال، وكلیة (التجارة) وھي كلیة ذات ارتباط ضعیف 
بدراسة التكنولوجیا ووسائل االعالم واالتصاالت، وكلیتي (التربیة، والعلوم) وھي كلیات ذات أقسام 

ات التكنولوجیا كقسم الریاضیات والحاسب اآللي متنوعة في تخصصاتھا، منھا ما یرتبط بموضوع
 وتكنولوجیا التعلیم، ومنھا ما ال یرتبط كباقي األقسام
ً وطالبة، حیث تم تطبیق األداة على ٤٨٠وقد بلغ عدد طالب العینة المختارة ككل ( ) طالبا

ب علي م، وكان توزیع الطال٢٠١٩-٢٠١٨أفراد العینة في الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 
 الكلیات كالتالي:

 ) توزیع أفراد العینة حسب الكلیات٢جدول (

 عدد طالب الكلیة الكلیة م
 (المجتمع االصل)

عدد العینة 
 المختارة

 نسبة العینة 
 للمجتمع األصل 

 %١٠ ٥٢ ٥٢٠ كلیة االعالم ١
 %١٠ ٥٤ ٥٤٠ كلیة الحاسبات والمعلومات ٢
 %٢ ١٩٦ ٩٧٧٧ كلیة التجارة ٣
 %٢,٣٦ ٩٨ ٤١٤٠ تربیةكلیة ال ٤
 %٦,٤٧ ٨٠ ١٢٣٦ كلیة العلوم ٥

 %٢,٩٦ ٤٨٠ ١٦٢١٣ المجموع 
یتضح من الجدول السابق أن عدد الطالب المشاركین في العینة من كلیة التجارة (انتظام) 

ً الرتفاع العدد الكلي للطالب بالمجتمع ١٩٦بلغ ( )، وھو أكبر األعداد مقارنة بباقي الكلیات نظرا
ما كانت كلیة االعالم أقل الكلیات مشاركة في العینة لقلة أعداد الطالب بھا، حیث بلغ عدد األصل، ك

ً وطالبة، وقد بلغ العدد الكلي ألفراد العینة (٥٢الطالب المشاركین منھا في العینة ( ) ٤٨٠) طالبا
ً وطالبة بنسبة  ً وطالبة.١٦٢١٣% من المجتمع األصل ككل الذي بلغ (٢,٩٦طالبا  ) طالبا
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٤١٩ 

 النتائج وتحلیلھا وتفسیرھا:)٤
توضح الجداول التالیة األوزان النسبیة لعناصر( القوة والضعف ) : أوالً: عناصر البیئة الداخلیة

 التي تم التوصل إلیھا من خالل التحلیل الرباعي لواقع الدیمقراطیة الرقمیة بجامعة بني سویف.
عناصر القوة التي تم التوصل إلیھا فیما یلي جدول یوضح األوزان النسبیة ل جوانب القوة: )أ (

 من خالل التحلیل الرباعي لبیئة العمل بجامعة بني سویف.
 ) متوسط درجات التأثیر والتواجد واألوزان النسبیة لعناصر القوة٣جدول (

 العبــــــارة م
متوسط 
التأثیر 

)٥:١( 

متوسط 
 التواجد

)١٠:١( 

 متوسط
الوزن 
 النسبي

 الرتبة

١ 
و العملیات اإللكترونیة توجھ القیادات نح

والسعي نحو تطبیق التكنولوجیا في معظم 
 المعامالت الجامعیة 

١٢ ١٦.١٤ ٥.٣١ ٣.٠٤ 

٢ 
وجود بعض المراكز والوحدات ذات 
الطابع الخاص یمكنھا نشر الثقافة 

 اإللكترونیة والتكنولوجیة
٤.٨٣ ٢.٧٩ 

١٣.٤٨ 
١٤ 

اتاحة الكلیة لخدمة االنترنت فى جمیع  ٣
 ١٥ ١٠.٣٢ ٤.٠٣ ٢.٥٦ لطالباألماكن ل

استخدام موقع الكلیة في التقدیم علي بعض  ٤
 ٤ ٢٤.٧٤ ٦.٧٦ ٣.٦٦ ، دبلومات) الدرجات العلمیة (دورات

وجود موقع رسمي للكلیة علي االنترنت بھ  ٥
 ٦ ٢٢.١١ ٦.٥٤ ٣.٣٨ رابط الستقبال الشكاوي والمقترحات

٦ 

تواصل الطالب مع ھیئة التدریس في 
تعلیمیة عبر الصفحات القضایا ال

اإللكترونیة (الفیس بوك، المواقع الجامعیة 
 الرسمیة)

٨ ١٩.١٧ ٥.٨٨ ٣.٢٦ 

٧ 

استخدام أعضاء ھیئة التدریس ألسلوب 
الحوار والمناقشة في القضایا والمقررات 
الدراسیة عبر بعض المنتدیات وصفحات 

 التواصل االجتماعي

٩ ١٧.١١ ٥.٥٢ ٣.١٠ 

ً ع ٨ ن نتائج الطالب االعالن الكترونیا
 ١ ٣٣.٧٠ ٨.١٠ ٤.١٦ وجداول االمتحانات 

٩ 
ً عن بعض أنشطة الكلیة  االعالن الكترونیا
قبل بدایة العام الدراسي علي موقع الكلیة 

 والجامعة
٧ ٢١.٦٠ ٦.٢٦ ٣.٤٥ 
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٤٢٠ 
 ید دمحم عبدالحلیم عليد/ ول                                                                  

 العبــــــارة م
متوسط 
التأثیر 

)٥:١( 

متوسط 
 التواجد

)١٠:١( 

 متوسط
الوزن 
 النسبي

 الرتبة

١٠ 
تقوم الكلیة بنشر الوعي والتواصل 
المعلوماتي مع الطالب عبر مواقعھا 

 اإللكترونیة
١٠ ١٦.٩١ ٥.٥٨ ٣.٠٣ 

١١ 
یمكن تبادل المعلومات بین الطالب 
وأعضاء ھیئة التدریس بسریة وأمان عبر 

 المواقع الجامعیة الرسمیة
١١ ١٦.٥٠ ٥.٧١ ٢.٨٩ 

١٢ 
یوجد بالكلیة بعض معامل الكمبیوتر 
والقاعات المجھزة باإلنترنت یمكن 

 استخدامھا في التصویت اإللكتروني
١٦ ٩.٩٠ ٤.٠٤ ٢.٤٥ 

١٣ 
بتھنئة الطالب وھیئة التدریس تقوم الكلیة 

والعاملین في المناسبات الرسمیة 
 .والشخصیة على مواقعھا اإللكترونیة

٥ ٢٢.٢٨ ٦.٦٧ ٣.٣٤ 

یوجد العدید من المزایا بالموقع الرسمي  ١٤
 ١٣ ١٥.٩٣ ٥.٦٣ ٢.٨٣ للكلیة لجذب المستخدمین

١٥ 
امتالك معظم الطالب وھیئة التدریس 

الدخول علي  لھواتف ذكیة حدیثة یمكنھا
 االنترنت

٣ ٢٨.١٩ ٧.٦٨ ٣.٦٧ 

١٦ 
یوجد للعدید من الطالب وھیئة التدریس 
صفحات الكترونیة شخصیة (صفحات 
 وجروبات علي الفیس) یمكن االستفادة منھا

٢ ٣١.٣٠ ٨.١٣ ٣.٨٥ 

 ـــــــ ١٩.٥١ ٦.٠٤ ٣.٢٣ المحور ككل

الن النتائج والجداول الدراسیة ) والمتعلقة بإع٨یتضح من الجدول السابق أن العبارة رقم (
بطریقة الكترونیة جاءت في المركز األول من حیث الوزن النسبي، وربما یرجع ذلك الى المعاناة 
النفسیة التي كان یواجھھا الطالب خالل العملیات الورقیة إلعالن النتائج والجداول الدراسیة في 

ة الى رقمیة خاصة بعد الحفاظ على خصوصیة الماضي، واألثر الطیب لتحویل ھذه العملیات التقلیدی
الطالب الراسبین ومنع الزحام الذي كان یحدث على النتائج الورقیة، والمجھود الضائع في الذھاب 

 للكلیة من أجل معرفة النتیجة.

) في المركزین الثاني والثالث على الترتیب ١٥) والعبارة رقم (١٦وجاءت العبارة رقم ( 
) والمتعلقة بامتالك ١٥ي، ومما یؤكد منطقیة ھذا الترتیب أن العبارة رقم(من حیث الوزن النسب

الطالب وھیئة التدریس لھواتف ذكیة متصلة باإلنترنت؛ ھي األداة المستخدمة والسبب الرئیس 
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٤٢١ 

ً على ١٦للعبارة رقم ( )، والمتعلقة بامتالك األفراد لصفحات الكترونیة على االنترنت وخصوصا
تقریر وزارة االتصاالت وتكنولوجیا جتماعي، وھذا یتفق مع ما أشار إلیھ مواقع التواصل اال

من ازدیاد أعداد مستخدمي الھواتف الذكیة في مصر وارتفاع أعداد من یتصفحون مواقع  المعلومات
تقریر التنمیة وقد أشار  ،)١(االنترنت في مصر بدرجة كبیرة وملحوظة في السنوات األخیرة 

ً في تزاید ارتباط م٢٠١٦لعام االنسانیة العربیة ل ، الى أن الوسائل التكنولوجیة الحدیثة ساھمت كثیرا
الشباب بالعالم حولھم وتحویلھم إلى أعضاء فاعلین ونشطین، وعملت على تعزیز الدیمقراطیة في 

 )٢( بلدانھم.
 ) والمتعلقة باستخدام المواقع الرسمیة للكلیات من قبل الطالب في٤وجاءت العبارة رقم (

ً من قبل ١٣التقدیم على الدرجات العلمیة، والعبارة رقم ( ) والمتعلقة باستخدام ھذه المواقع أیضا
ادارات الكلیات لتھنئة الطالب والتواصل معھم أثناء المناسبات الرسمیة والشخصیة، في المركزین 

واقع الرسمیة الرابع والخامس على الترتیب،  وربما یؤكد ذلك أھمیة التواصل مع الطالب عبر الم
للكلیات وفاعلیتھا في التقدیم على الدرجات العلمیة وحجز الدورات ، واألثر الطیب الذي تتركھ 

 عملیة تھنئة الطالب وھیئة التدریس في نفوسھم، واالھتمام بالعالقات االنسانیة في المؤسسات.
لقة بوجود ) والمتع١٢النسبي كانت العبارة رقم ( كما أن أقل العبارات من حیث الوزن

بعض القاعات ومعامل الكمبیوتر المجھزة باإلنترنت في الكلیات، والتي یمكن استخدامھا في 
) ٣العملیات اإللكترونیة، حیث جاءت ھذه العبارة في المركز األخیر وقبلھا مباشرة العبارة رقم (

ود ھذه التجھیزات والمتعلقة بتوفیر االنترنت في جمیع األماكن بالكلیات، وربما یرجع ذلك الى وج
في كلیة دون أخرى، كما أنھ بالرجوع الى مدیر وحدة شبكة المعلومات بالجامعة اتضح أن االنترنت 
موجود بالفعل في جمیع الكلیات بالجامعة ولكن الطالب ال یمكنھم الدخول الیھ لوجود باسووردات 

 تقریر العوائد الرقمیةما أكده خاصة یستخدمھا أعضاء ھیئة التدریس واالداریین فقط، وھذا یتفق مع 
عن التنمیة في العالم، فبالرغم من االنتشار السریع والكبیر لإلنترنت في معظم دول العالم إال أن 

% من سكان العالم ما ٦٠، فأكثر من  ھناك حدود ما زالت تمنع الكثیرین من االستفادة من عوائده
ً مع )٣(ده حولھمزالوا محرومین من االستفادة من االنترنت رغم وجو دراسة ، كما یتفق ذلك أیضا

التي توصلت إلى ضعف وجود االمكانات المادیة  )٢٠١٠(رمضان محمود عبدالعلیم عبدالقادر، 

                                                
ـــــة١( ـــــ الع ـــــة م ر ه مـــــات ( -) ج عل ـــــا ال ج ل ـــــاالت وت ات ): ٢٠١٨وزارة االت شـــــ ج عـــــ م ـــــ مـــــ تق

مات عل ا ال ج ل االت وت ، صاالت ن  .٢، ی
ــــــائي ( )٢( ة االن ـــــ نـــــامج األمــــــ ال ــــــة للعــــــام ): ٢٠١٦ب ة الع ــــــان ــــــة االن ــــــ ال اب  –م ٢٠١٦تق ــــــ ال

غ ة في واقع م ة، ص  ،وآفاق ال ول الع ي لل رك، ال االقل  .٤٢ن
ولي (٣( ـــ الـــ ـــة فـــي العـــال): ٢٠١٦) ال ـــ عـــ ال ـــة -تق ق ائـــ ال ، الع ولي، واشـــ ـــ الـــ عـــة ال ، م

 .٣ -٢ص ص
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٤٢٢ 
 ید دمحم عبدالحلیم عليد/ ول                                                                  

 )١( والتجھیزات الالزمة لممارسة الدیمقراطیة الرقمیة.
) والمتعلقة بدور الوحدات والمركز ذات ١٤) في المركز (٢كما جاءت العبارة رقم( 

الخاص في نشر الوعي الرقمي، وھذا یؤكد ضعف دور ھذه الوحدات وحاجتھا الى الدعایة  الطابع
دراسة (دعاء حسین عبدالمعطي دمحم، وتفعیل دورھا بشكل أكبر، وھذا یتفق مع ما توصلت إلیھ 

التي أكدت أن الجامعة ال تستخدم طرق التوعیة المناسبة لطالبھا بمقومات الدیمقراطیة  )٢٠١٧
 )٢(رغم وجود العدید من المراكز والوحدات.الرقمیة 

) مما یشیر الى أن مستوى ١٩,٥١النسبي لمحور نقاط القوة ككل یساوي ( كما أن الوزن
ً یؤكد مشكلة البحث ویؤكد حاجة الجامعة  قوة جامعة بني سویف في ھذا المحور متوسطة، وھذا أیضا

 الى تعزیز الدیمقراطیة الرقمیة.
ي جدول یوضح األوزان النسبیة لجوانب الضعف التي تم التوصل فیما یل جوانب الضعف: )ب (

 إلیھا من خالل التحلیل الرباعي لبیئة العمل بجامعة بني سویف.
 ) متوسط درجات التأثیر والتواجد واألوزان النسبیة لجوانب الضعف ٤جدول (

 العبــــــارة م
متوسط 
التأثیر 

)٥:١( 

متوسط 
 التواجد

)١٠:١( 

 متوسط
الوزن 

 سبيالن
 الرتبة

الجھاز اإلداري غیر مؤھل بشكل كامل للتعامل مع  ١
 ً  ٦ ٢١.٩٨ ٦.٥٨ ٣.٣٤ الطالب الكترونیا

الموارد المالیة للجامعة غیر كافیة لدعم االنشطة  ٢
 ً  ٤ ٢٢.٢٧ ٦.١٠ ٣.٦٥ الكترونیا

٣ 
وسائل االتصال والتكنولوجیا المتوفرة بالكلیة 
 تحتاج الي برامج حدیثة وآمنة للتصویت

 اإللكتروني 
٩ ٢٠.٨٧ ٦.٠٥ ٣.٤٥ 

عزوف الطالب عن االشتراك في األنشطة بوجھ  ٤
 ١٤ ١٩.٤٥ ٦.٠٤ ٣.٢٢ عام

عدم استخدام التصویت اإللكتروني في انتخابات  ٥
 ١٠ ٢٠.٥٧ ٦.٠٥ ٣.٤٠ اتحاد الطالب

ال یقوم اتحاد الطالب باستطالع رأي الطالب في  ٦
 ً  ١١ ٢٠.٤٨ ٦.١٧ ٣.٣٢ قضایا الكلیة الكترونیا

                                                
، ص ١( جع ساب القادر: م العل ع د ع ان م  .٢١٣) رم
ي دمحم) ٢( ع ال ، ص دعاء ح ع جع ساب  .٨: م
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٤٢٣ 

 العبــــــارة م
متوسط 
التأثیر 

)٥:١( 

متوسط 
 التواجد

)١٠:١( 

 متوسط
الوزن 

 سبيالن
 الرتبة

ال یوجد رقم (واتس آب) معلن للكلیة لتلقي شكاوي  ٧
 ٧ ٢١.٢٨ ٦.٣٩ ٣.٣٣ ومقترحات الطالب

ال یوجد برید الكتروني رسمي ومعلن للكلیة لتلقي شكاوي  ٨
 ١٢ ٢٠.٠٧ ٦.٢٩ ٣.١٩ ومقترحات الطالب

عدم استطالع آراء الطالب حول طرق التدریس  ٩
 ً  ٥ ٢٢.٢٤ ٦.٥٤ ٣.٤٠ والموضوعات الدراسیة الكترونیا

١٠ 
ال تقوم الكلیة باستطالع رأي الطالب في أعضاء 
ھیئة التدریس واالداریین عبر االنترنت بصورة 

 دوریة.
٣ ٢٣.١٠ ٦.٥٨ ٣.٥١ 

١١ 
عدم مناقشة الكلیة لمشكالت الطالب علي 
الصفحات اإللكترونیة واعالن نتائج ذلك علي 

 مواقعھا الرسمیة
٨ ٢١.١١ ٦.١٠ ٣.٤٦ 

١٢ 
یمكن للطالب ذوي االعاقة المشاركة في  ال

ً من  انتخابات اتحادات الطالب واألسر الكترونیا
 المنزل.

١٥ ١٨.٢٤ ٥.٨٣ ٣.١٣ 

ً قبل وضع جداول  ١٣ ال یتم استطالع آراء الطالب الكترونیا
 ١٦ ١٦.٩٢ ٥.٣٤ ٣.١٧ الدراسة واالمتحانات 

١٤ 
ال یوجد صحیفة الكترونیة لطالب الكلیة علي 

نت یعبرون فیھا عن آرائھم ویناقشون فیھا االنتر
 قضایاھم

١٣ ٢٠.٠٤ ٥.٩٣ ٣.٣٨ 

الخوف من عرض وجھات النظر بوضوح علي المواقع  ١٥
 ١ ٢٣.٨ ٦.٨٩ ٣.٥٠ اإللكترونیة بالجامعة

یفضل البعض مشاھدة االخبار فقط علي صفحات  ١٦
 ٢ ٢٣.٤٩ ٦.٩١ ٣.٤٠ االنترنت دون تفاعل باإلعجاب او بالتعلیق

 ـــــــ ٢٠.٩ ٦.٢ ٣.٣ محور ككلال

) والمتعلقة بالخوف من إبداء الرأي وعرض ١٦تضح من الجدول السابق أن العبارة رقم(ی
) والمتعلقة بعدم التفاعل على مواقع االنترنت، ١٧وجھات النظر على االنترنت، والعبارة ورقم (

لوزن النسبي، ومن المالحظ أن كان ترتیبھما في المركزین األول والثاني على التوالي من حیث ا
)، وربما یتفق ١٦) تعد نتیجة واقعیة للخوف وعدم الثقة الموجود في العبارة رقم(١٧العبارة رقم (

ھذا مع ما جاء في مقیاس الدیمقراطیة العربي الذي أشار الى تراجع مستویات الدیمقراطیة في بعض 
ھ شعوب بعض الدول العربیة من بلدان الوطن العربي، وربما یرجع ذلك الى ھول ما جنت
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٤٢٤ 
 ید دمحم عبدالحلیم عليد/ ول                                                                  

الدیمقراطیة غیر المنضبطة، واھتمام شعوب ھذه الدول في الفترة الحالیة بالعمل واالنتاج إلعادة 
إعمار بلدانھم كمصر وتونس، وذلك بعد أن واجھت تحدیات اقتصادیة كبیرة خالل ثورات الربیع 

 )١( العربي.

والمتعلقة باستطالع آراء الطالب في  ) في الترتیب الثالث١١كما جاءت العبارة رقم(
) في الترتیب الخامس والمتعلقة باستطالع آراء ١٠اإلداریین وھیئة التدریس، وجاءت البارة رقم(

ً، وربما یشیر ذلك الى وجود قصور في  الطالب في طرق التدریس والموضوعات الدراسیة الكترونیا
السعي نحو تحسین رضا الطالب أو العمالء  السیاسة االداریة المتبعة داخل الكلیات، خاصة وأن

ً في التقویم الذاتي للمؤسسات  ً كبیرا ً من أھداف المؤسسات الناجحة، بل ویلعب دورا ً أساسیا ھدفا
 .ً ً وعالمیا  والوصول الى مستویات متقدمة محلیا

 ) في الترتیب الرابع، والمتعلقة بقلة الموارد المالیة الموجھة٢كما جاءت العبارة رقم (
لألنشطة الرقمیة بالجامعة، وربما یرجع ذلك الى الحالة االقتصادیة التي تمر بھا البالد بصفة عامة 
ومحاولة تخفیض بعض بنود الموازنات المالیة للجامعات أو حتى تثبیتھا في ظل ارتفاع األسعار. 

ً الى حالة التوسع الكبیرة التي تشھدھا جامعة بني سویف وتضاع ف عدد الكلیات وقد یرجع ذلك أیضا
ً وتوجیھ معظم الموارد المالیة للمنشآت الجدیدة التي وصلت الى ( ) كلیة ٣٣في فترة زمنیة قلیلة جدا

 م.٢٠١٧ومعھد عام 

) واألخیر، والمتعلقة بعدم استطالع آراء ١٦) في الترتیب(١٣كما جاءت العبارة رقم(
ً في جداول الدراسة واالمتحانات، كما جاء ) ١٥) في المركز (١٢ت العبارة رقم(الطالب الكترونیا

ً، وربما یرجع ذلك الى  قبل األخیر والمتعلقة بمشاركة ذوي االعاقة في االنتخابات الطالبیة الكترونیا
 ً قلة أعداد الطالب ذوي االعاقة بالجامعة، وضعف مشاركتھم في األنشطة الطالبیة، ویؤكد ذلك أیضا

ب عن المشاركة في االنشطة بوجھ عام جاءت في مركز ) المتعلقة بعزوف الطال٤أن العبارة رقم (
)، وھذا یشیر الى أن الطالب ال یرونھا نقطة ضعف، وأن لدیھم الدافعیة للمشاركة ولكنھم ١٤متأخر(

 یحتاجون إلى من یوفر لھم االنشطة واالمكانات.

أن الوزن النسبي لمحور نقاط القوة ككل  وبالنظر الي المحور ككل یتضح لنا
 ) مما یشیر الى أن مستوى نقاط الضعف بجامعة بني سویف في ھذا المحور متوسطة٢٠.٩(یساوي

                                                

ب( )١( لقامي وم ق وجهاد ح ل ال ي٢٠١٧خل ة الع ا ق اس ال ي ٥) مق ، ال الفل ، فل
ة، ص ة وال اس ث ال  .٧لل
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٤٢٥ 

ً، وھذا یشیر الى أن الجامعة في مستوى جید یمكن فیھ تعزیز الدیمقراطیة الرقمیة، وأن نقاط  أیضا
 الضعف لیست كبیرة ومؤرقة للجامعة.

األوزان النسبیة لعناصر( الفرص حیث توضح الجداول التالیة : ثانیاً: عناصر البیئة الخارجیة
 والتھدیدات ) التي تم التوصل إلیھا من خالل التحلیل الرباعي لبیئة العمل بجامعة بني سویف.

فیما یلي جدول یوضح األوزان النسبیة لعناصر الفرص التي تم التوصل  عناصر الفرص: -أ 
 إلیھا من خالل التحلیل الرباعي لبیئة العمل بجامعة بني سویف.

 ) متوسط احتمال التأثیر والحدوث واألوزان النسبیة لنقاط الفرص٥( جدول

 العبــــــارة م
متوسط 
احتمال 
التأثیر 

)٥:١( 

متوسط 
 احتمالیة
 الحدوث

)١٠:١( 

 متوسط
الوزن 
 النسبي

 الرتبة

ای ١ عي علي  ت ل ال ةال ج ل ات ال ل  ٢ ٢٤.٩٦ ٧.٠١ ٣.٥٦ .الع

٢ 
ون اقع اإلل ار ال اصل اع ة وال

امعات  ف ال وني ض معای ت اإلل
اً   .دول

٣ ٢٤.٥٧ ٦.٩٨ ٣.٥٢ 

٣ 
ة  ون ات اإلل ف ل في ال ة ال ان م
ة (كالف  ات ش اقع وصف اء م وان

،،، الخ) ك، ال  ب

١ ٢٥.٩٥ ٧.٠٧ ٣.٦٧ 

٤ 
ة  اع ة ال ول ات ال ح وال ی م ال د الع وج

ق ة ال ا ق  ةلل
٧ ١٧.٩٢ ٥.٧٨ ٣.١٠ 

٥ 
ات في مع  ن وال ار مقاهي االن ان

 األماك
٥ ٢٤.٢٤ ٦.٨١ ٣.٥٦ 

٦ 
ة  رق عامالت ال ولة ن إلغاء ال جه ال ت

ة  ق ل ن ال  وال
٦ ٢٠.٨٤ ٦.١٣ ٣.٤٠ 

٧ 
امات  د انق م وج ع ال وع ة ال وح

ن ات االن ة على صف ق ة أو ع  ائف
٤ ٢٤.٤١ ٦.٦٧ ٣.٦٦ 

ل ر   ـــــــ ٢٣.١١ ٦.٦٤ ٣.٤٨ ال
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٤٢٦ 
 ید دمحم عبدالحلیم عليد/ ول                                                                  

) والمتعلقة بمجانیة التسجیل في الصفحات ٣یتضح من الجدول السابق أن العبارة رقم(
اإللكترونیة وإنشاء مواقع تواصل شخصیة جاءت في الترتیب األول بالنسبة للوزن النسبي، یلیھا 

متعلقة بتزاید الطلب المجتمعي على العملیات ) التي جاءت في الترتیب الثاني وال١العبارة رقم(
الصادر عن االتحاد الدولي  تقریر قیاس مجتمع المعلوماتالتكنولوجیة، وھذا یتفق مع ما أكده 

لالتصاالت، حیث اشار التقریر إلى تزاید الطلب في معظم دول العالم على تكنولوجیا المعلومات 
) دولة في التقریر متفوقة على جنوب ١٦٦) من (٨٩واالتصاالت، وجاءت مصر في الترتیب (

 )١( أفریقیا واندونیسیا وایران والمكسیك وغیرھا.
) في الترتیب الثالث، والمتعلقة باعتبار وجود المواقع اإللكترونیة ٢رقم(كما جاءت العبارة 

والتواصل اإللكتروني ضمن بعض معاییر تصنیف الجامعات، ویمكن استغالل الفرصة الموجودة 
) والمتعلقة بمجانیة التسجیل في معظم المواقع في تحقیق مراكز متقدمة للجامعة ٣في العبارة رقم (
)، خاصة وأن تصنیف ویبومتركس االسباني للجامعات ٢دولیة كما في العبارة رقم(في التصنیفات ال

یعتمد في بعض معاییره على حجم المواقع الجامعیة والعلماء المسجلین في موقع جوجل بابحاثھم 
للموقع اإللكتروني للجامعات  لتصنیف الدوليوانتاجھم العلمي ونسب االقتباس واالستشھاد منھا، وا

الذي یعتمد على مدي شھرة المواقع الجامعیة الرسمیة  ٤ICUs والكلیات على الشبكة العالمیة
 )٢(واالعتراف بھا من المنظمات والھیئات الدولیة. 

) في الترتیب الرابع والمتعلقة بوحدة الشعب المصري وعدم ٧كما جاءت العبارة رقم (
یة صارخة على صفحات االنترنت، وربما یرجع ذلك الى االستقرار السیاسي وجود انقسامات سیاس

الذي شھدتھ مصر في الفترة األخیرة بعد أن كانت البالد على وشك نشوب صراعات وفتن داخلیة 
بین الجماعات واألحزاب السیاسیة، ونظرة الطالب لھذا االستقرار على أنھ فرصة یمكن استغاللھا 

) ٥یمقراطیة الرقمیة بعید عن الصراعات الرقمیة، كما جاءت العبارة رقم(خلق جو جدید من الد
) من ١الخاصة بانتشار مقاھي االنترنت في الترتیب الخامس، وھذا یفسر ما جاء في العبارة رقم (

                                                
االت ( )١( ولي لالت اد ال مات،  ):٢٠١٤االت عل ع ال اس م ف تق ق ة  -ج ا ، م ت س

االت  .١١، ص(BDT)االت
ع إ٢( ج  لى:)  ال
امعات - م لل ف و ا اآلتي ت ل (على ال خ )  ١/١/٢٠١٨: ت ال

http://www.webometrics.info 
ات، - ل امعات وال وني لل قع االل ولى لل ف ال ا اآلتي: ال ل ( على ال خ  )              ١/١/٢٠١٨ت ال

http://www.٤icu.org  
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٤٢٧ 

 تزاید الطلب على االنترنت والعملیات الرقمیة من قبل الشباب.

یر، والخاصة بوجود العدید من المنظمات ) في المركز السابع واألخ٤وجاءت العبارة رقم(
الداعمة للدیمقراطیة الرقمیة، وربما یرجع ذلك الى عدم ثقة بعض الطالب في ھذه المنظمات، كما 

) في المركز السادس وقبل األخیر، والخاصة بتوجھ الدولة نحو الغاء ٦جاءت العبارة رقم(
ب ما یحدث من تطور في مجال االتصاالت المعامالت الورقیة، وربما یرجع ذلك الى اعتبار الطال

ً في العصر الحالى، خاصة وأن وزارة االتصاالت المصریة قد  ً طبیعیا وتكنولوجیا المعلومات أمرا
قامت بوضع العدید من الخطط االستراتیجیة للنھوض بھذه المجاالت في المجتمع المصري كان 

 )١( م.٢٠٣٠آخرھا استراتیجیة االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات 

فیما یلي جدول یوضح األوزان النسبیة لعناصر التھدیدات التي تم التوصل  عناصر التھدیدات: -ب 
 إلیھا من خالل التحلیل الرباعي لبیئة العمل بجامعة بني سویف.

 ) متوسط احتمال التأثیر والحدوث واألوزان النسبیة لنقاط التھدیدات٦جدول (

 العبــــــارة م

متوسط 
احتمال 

ثیر التأ
)٥:١( 

متوسط 
احتمالیة 
 الحدوث

)١٠:١( 

 متوسط
الوزن 
 النسبي

 الرتبة

١ 
وجود بعض التحدیات االقتصادیة امام 
ً على موازنة  الدولة مما انعكس سلبا

 الجامعات وتطبیق خطط تقشفیة.
٢ ٢٥.٦٠ ٦.٩٠ ٣.٧١ 

٢ 

وجود بعض المواقع المتطرفة في أفكارھا 
ل دون ضابط أو رابط والتي یمكن أن تعم

على تضلیل الطالب وزعزعة قیم 
 الدیمقراطیة الرقمیة 

٩ ٢٢.٧٤ ٦.٥٩ ٣.٤٥ 

ضعف ثقة األفراد في المجتمع في العملیات  ٣
 ٤ ٢٤.٦٧ ٦.٩٧ ٣.٥٤ اإللكترونیة

إمكانیة اختراق الصفحات اإللكترونیة  ٤
 ٧ ٢٣.٦٣ ٦.٨٩ ٣.٤٣ والتالعب بالنتائج

٥ 
الخوف من مالحقة أصحاب الرأي 

ن قبل األجھزة األمنیة إذا تم بالجامعة م
 كشف ھویتھم

٨ ٢٢.٩٥ ٦.٥٢ ٣.٥٢ 

                                                
مات )١( عل ا ال ج ل االت وت قع وزارة االت ة م ة م :ال ات ا  ٢٠٣٠اس ج ل االت وت في االت

ل  خ ا اآلتي:( ال مات، علي ال عل   http://www.mcit.gov.eg/Ar/ICT_Strategy م)١/٢/٢٠١٧ال
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٤٢٨ 
 ید دمحم عبدالحلیم عليد/ ول                                                                  

 العبــــــارة م

متوسط 
احتمال 

ثیر التأ
)٥:١( 

متوسط 
احتمالیة 
 الحدوث

)١٠:١( 

 متوسط
الوزن 
 النسبي

 الرتبة

الفھم الخاطئ للدیمقراطیة عند بعض  ٦
 ٣ ٢٥.٠٦ ٦.٧٩ ٣.٦٩ األفراد

استغالل الدیمقراطیة بشكل سيء في  ٧
 ٥ ٢٣.٩٤ ٧.٠٤ ٣.٤٠ االعتداء علي حریة اآلخرین 

 ٦ ٢٣.٩١ ٦.٨٩ ٣.٤٧ وجود بعض مجموعات الھاكر المنظمة ٨

إمكانیة انقطاع االنترنت أو الكھرباء عن الكلیة في  ٩
 ٣ ٢٥.٠٦ ٦.٧٠ ٣.٧٤ بعض االوقات

 ١ ٢٥.٩٥ ٧.٢٧ ٣.٥٧ ضعف سرعة االنترنت بصورة عامة  ١٠

 ـــــــ ٢٦.٩٧ ٧.٢٩ ٣.٧٠ المحور ككل

) جاءت في الترتیب األول من حیث الوزن ١٠یتضح من الجدول السابق أن العبارة رقم (
یرى الطالب أن أكبر تھدید لتعزیز الدیمقراطیة الرقمیة ھو ضعف سرعة االنترنت  النسبي، حیث

في مصر بصفة عامة، ألن الدیمقراطیة الرقمیة یصعب تطبیقھا في األساس في ظل غیاب االنترنت، 
) والمتعلقة بالتحدیات االقتصادیة التي تواجھھا الدولة في المركز الثاني، ٢كما جاءت العبارة رقم(

ً یؤكد أنھ مع نقص التمویل المالي الالزم لن تتمكن الكلیات من عمل التجھیزات الالزمة وھذ ا أیضا
 وتنفیذ األنشطة المطلوبة

) والمتعلقة بالفھم الخاطئ للدیمقراطیة الرقمیة عند بعض األفراد، ٦كما جاءت العبارة رقم(
ت عن الكلیات  في المركز الثالث، وھذا ) والمتعلقة بإمكانیة انقطاع الكھرباء واالنترن٩والعبارة رقم(

ً یؤكد خطورة انخفاض الوعي والفھم الخاطئ  للدیمقراطیة وانقطاع االنترنت والكھرباء على  أیضا
) في الترتیب الرابع والمتعلقة بضعف ثقة ٣تحقیق الدیمقراطیة الرقمیة، وجاءت العبارة رقم(

) في الترتیب الخامس والمتعلقة باستغالل البعض ٧المجتمع في العملیات اإللكترونیة، والعبارة رقم(
) في الترتیب السادس ٨للدیمقراطیة بشكل سيء في االعتداء على حریة اآلخرین، والعبارة رقم(

والمتعلقة بوجود بعض مجموعات الھاكر المنظمة، وربما یرجع ذلك الى وجود بعض الحمالت 
ت مزیفة لتشویھ اآلخرین والتشھیر بھم على اإللكترونیة التي یشنھا بعض ضعاف النفوس بحسابا

ً نحوھا،  ً سلبیا صفحات االنترنت، مما أضعف ثقة البعض في العملیات اإللكترونیة وأوجد انطباعا
االستراتیجیة الوطنیة  وربما یؤكد ھذا إحساس الدولة بھذه المشكلة مما دفع الحكومة إلى وضع
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٤٢٩ 

معلومات االفراد ومواجھة اإلرھاب  ، للحفاظ على أمنم٢٠٢١-٢٠١٧لألمن السیبراني 
 .)١(اإللكتروني ومجموعات الھاكر

) في الترتیب التاسع واألخیر والمتعلقة بوجود بعض المواقع ٢وجاءت العبارة رقم (
المتطرفة في أفكارھا، وربما یعكس ذلك نجاح جھود الدولة في مواجھة ھذه المواقع خاصة بعد 

 م٢٠١٤ الدستور المصري لعام) من ٣١نصت المادة ( حیثمي، االھتمام الكبیر بأمن الفضاء الرق
، وجاءت )٢(على أن أمن الفضاء المعلوماتي جزء أساسي من منظومة االقتصاد واألمن القومي

) والمتعلقة بمالحقة أصحاب الرأي من قبل األجھزة األمنیة في المركز الثامن وقبل ٥العبارة رقم (
ھذه المالحقات األمنیة لألفراد قد تكون بأعداد محدودة وال تطال األخیر، وربما یرجع ذلك الى أن 

.ً  إال المتورطین في مشكالت أمنیة فعال

ومن العرض السابق لنقاط القوة والضعف والفرص والتھدیدات یمكن استخراج أعلى 
 ).٧العبارات من حیث الوزن النسبي في كل محور؛ لبناء مصفوفة التحلیل البیئي كما في جدول (

 SWOT) مصفوفة مجاالت القوة والضعف والفرص والتھدیدات ٧جدول (

یة
خل

لدا
ة ا

بیئ
ال

 

 أھم نقاط القوة
استخدام موقع الكلیة في التقدیم علي بعض  )١

 الدرجات العلمیة (دورات، دبلومات)
اإلعالن  الكترونیاً عن نتائج الطالب وجداول  )٢

 االمتحانات 
 تقوم الكلیة بتھنئة الطالب وھیئة التدریس )٣

والعاملین في المناسبات الرسمیة والشخصیة 
 على مواقعھا اإللكترونیة.

امتالك معظم الطالب وھیئة التدریس لھواتف  )٤
 ذكیة حدیثة یمكنھا الدخول علي االنترنت

یوجد للعدید من الطالب وھیئة التدریس  )٥
صفحات الكترونیة شخصیة (صفحات 

 وجروبات الفیس) یمكن االستفادة منھا
 

 ضعفأھم نقاط ال
الموارد المالیة للجامعة غیر كافیة لدعم  )١

 ً  االنشطة الكترونیا
عدم استطالع آراء الطالب حول طرق  )٢

 ً  التدریس والموضوعات الدراسیة الكترونیا
عدم مناقشة الكلیة لمشكالت الطالب علي  )٣

الصفحات اإللكترونیة واعالن نتائج ذلك 
 علي مواقعھا الرسمیة

ح الخوف من عرض وجھات النظر بوضو )٤
علي المواقع اإللكترونیة بالجامعة (عدم 

 ثقة)
یفضل البعض مشاھدة االخبار فقط علي  )٥

صفحات االنترنت دون تفاعل باإلعجاب او 
 بالتعلیق (سلبیة)

                                                
ـــــة١( ـــــ الع ـــــة م ر ه زراء ( -) ج ـــــ الـــــ ل اني  ):٢٠١٧رئاســـــة م ـــــ ـــــة لألمـــــ ال ة ال ات -٢٠١٧االســـــ

اني، ص م٢٠٢١ ل األعلى لألم ال ة، ال  .٥-٤، القاه
ة (٢( رة م الع ه ادر عام  ):٢٠١٤) ج ر م ال ام٢٠١٤دس ة، ال ة، مادة ، القاه  .٣١ع األم
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٤٣٠ 
 ید دمحم عبدالحلیم عليد/ ول                                                                  

یة
رج

خا
 ال

ئة
لبی

ا
 

 أھم نقاط الفرص
تزاید الطلب المجتمعي علي العملیات  )١

 التكنولوجیة أكثر من التقلیدیة .
ة لألعضاء اعتبار المواقع اإللكترونی )٢

والتواصل اإللكتروني ضمن معاییر تصنیف 
 ً  الجامعات دولیا

مجانیة التسجیل في الصفحات اإللكترونیة  )٣
وانشاء مواقع وصفحات شخصیة (كالفیس 

 بوك، التویتر)
انتشار مقاھي االنترنت والسیبرات في معظم  )٤

 األماكن
وحدة الشعب المصري وعدم وجود انقسامات  )٥

 حات االنترنتطائفیة أو عرقیة على صف

 أھم نقاط التھدیدات
وجود بعض التحدیات االقتصادیة أمام  )١

ً على موازنة  الدولة مما انعكس سلبا
 الجامعات وتطبیق خطط تقشفیة.

الخوف من مالحقة أصحاب الرأي  )٢
بالجامعة من قبل األجھزة األمنیة إذا تم 

 كشف ھویتھم
 وجود بعض مجموعات الھاكر المنظمة )٣
نترنت أو الكھرباء عن إمكانیة انقطاع اال )٤

 االوقات الكلیة في بعض
 ضعف سرعة االنترنت بصورة عامة )٥

بعد صیاغة مصفوفة التحلیل البیئي كما في الجدول السابق فان ھناك ضرورة ملحة لتحدید التوجھ و
الذي یمكن أن تتبعھ المؤسسة في استراتیجیتھا المستقبلیة والذي سیتم في ضوئھ صیاغة رؤیة 

سسة وأھدافھا االستراتیجیة فیما یتعلق بالدیمقراطیة الرقمیة، وقد حدد البعض ھذه ورسالة المؤ
 )١(التوجھات في الجدول التالي.

 ) التوجھات البدیلة وفق مصفوفة سوات  ٨جدول (

                                                
اب  )١( ة س خ جع سابعای  . ٣٧، ص م

 نقاط الضعف (ض) نقاط القوة (ق) المتغیرات

 الفرص (ف)

 توجھات ق ف
تنمیة مجموعة من التوجھات 

دم مجاالت البدیلة والتي تستخ
 القوة القتناص الفرص .
 (التوجھ الریادي)

 التوجھات ض ف 
تنمیة مجموعة من التوجھات البدیلة من 
خالل التغلب على نقاط الضعف 

 القتناص الفرص. 
 (التوجھ االصالحي)

 التھدیدات (ت)

 التوجھات ق ت 
ات  تنمیة مجموعة من التوجھ
البدیلة والتي تستخدم مجاالت 

 التھدیدات. القوة للحد من 
 (التوجھ التكیفي)

 التوجھات ض ت
تنمیة مجموعة من التوجھات البدیلة من 
د  عف للح اط الض ى نق ب عل الل التغل خ

 من التھدیدات.
 (توجھ المحافظة على البقاء)
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٤٣١ 

أن ھناك أربعة بدائل استراتیجیة یمكن االستفادة منھا في تعزیز ویتضح مما سبق 
 سویف، وبیان تلك االستراتیجیات كما یلي: الدیمقراطیة الرقمیة بجامعة بني

وھي توجھات تعمل علي تنمیة مجاالت القوة الستثمار الفرص ؛  ) :S\Oالتوجھ الریادي ( )   ١  
 حیث تستھدف ھذه الحزمة من االستراتیجیات إلى تحقیق الریادة والتمیز.

القوة وتجنب التھدیدات ؛ وھي توجھات تعمل علي تنمیة مجاالت  ) :S\Tالتوجھ التكیفي (  )   ٢
 حیث تستھدف ھذه الحزمة من االستراتیجیات إلى تحقیق استغالل المزایا المتاحة. 

وھي توجھات تعمل علي معالجة مجاالت الضعف  ) :W\Oالتوجھ اإلصالحي / الدفاعي (  )   ٣
 اء.واستثمار الفرص؛ حیث تستھدف ھذه الحزمة من االستراتیجیات إلى معالجة فجوات األد

وھي توجھات تعمل علي معالجة مجاالت الضعف  ) :W \ Tتوجھ المحافظة على البقاء ( )   ٤
وتجنب التھدیدات؛ حیث تستھدف ھذه الحزمة من االستراتیجیات إلى منع تدھور الوضع القائم قدر 

 اإلمكان.
حتملة عند تبنیھ، وفیما یلي عرض لالفتراضات األساسیة التي یقوم علیھا كل بدیل ؛ والتداعیات الم 

 كما یلي :

 ) S\Oالبدیل األول: التوجھ الریادي استراتیجیات تعظیم القوة واستثمار الفرص (
ویھدف ھذا البدیل الى تعزیز الدیمقراطیة الرقمیة بجامعة بني سویف من خالل االستفادة من نقاط 

افتراضات ، ولھ العدید من القوة وتعظیمھا في اقتناص الفرص المتاحة، ویقوم ھذا البدیل علي عدة 
 التداعیات یمكن توضیحھا فیما یلي:

 : وتتضمن ھذه االفتراضات ما یلي) االفتراضات التي یستند إلیھا البدیل الریادي١  
وجود آلیات لالستفادة من موارد الجامعة البشریة والمادیة، وما تتمتع بھ من طاقات إبداعیة  .أ 

 ھا في تحقیق غایات الجامعة.مھاریة في كافة المجاالت یمكن توظیف
وجود مصفوفة قیمیة متكاملة تشمل كافة األفراد المنتسبین للجامعة سواء طالب أو أعضاء  .ب 

ھیئة تدریس أو العاملین وتمتد ألعضاء المجتمع المحلي تتضمن اتجاھات إیجابیة، والتي 
 تدعم الدیمقراطیة الرقمیة بالجامعة.

د الجامعة الرقمیة والتي تسھم في تعزیز التواصل توافر دعم مجتمعي متعدد الصور لجھو .ج 
بین االفراد داخل الجامعة وخارجھا، إضافة الر رغبة معظم األفراد في التحول الى 

 الرقمیة والبعد عن الطرق التقلیدیة.
یتوافر بالجامعة مصادر عدة للبیانات والتكنولوجیا والمعلومات التي تدعم الدیمقراطیة  .د 

 یة مرتكزة علي أسس علمیة .الرقمیة بصورة منھج
وجود بنیة تحتیة تكنولوجیة متكاملة بالجامعة یمكن االعتماد علیھا في تعزیز الدیمقراطیة  .ه 

 الرقمیة للطالب
تحدیث البرامج األكادیمیة التي تقدمھا الجامعة وطرق تدریسھا بما یتوافق مع االتجاھات  .و 

م الدیمقراطیة الرقمیة ومواصفات العالمیة التي تركز علي تضمین المقررات الدراسیة قی
 المواطن الرقمي.
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٤٣٢ 
 ید دمحم عبدالحلیم عليد/ ول                                                                  

: وتتمثل في التداعیات المتوقع حدوثھا نتیجة تبني )  التداعیات التي یستند إلیھا البدیل الریادي٢
ًا لما یلي   الجامعة البدیل الریادي وفق

یة ؛ تقدیم نموذج قیادي وبارز للجامعة بین الجامعات المصریة في مجال الدیمقراطیة الرقم .أ 
ًا لحاجة المجتمع وتوجھاتھ .  وذلك نظًرا لما تقدمھ من مبادرات وبرامج تكنولوجیة وفق

اكتساب الجامعة ثقة المجتمع فیما تقدمھ من خدمات تكنولوجیة ؛ ومن ثم تحقیقھا لبعض  .ب 
معاییر تصنیف الجامعات كالتواصل التكنولوجي واالھتمام بقواعد البیانات الرقمیة وحریة 

كتروني وغیرھا، مما یدعم وضعھا التنافسي علي المستوي القومي واإلقلیمي النشر اإلل
 والعالمي .

تحسین جودة المخرجات التعلیمیة نظًرا لتوافق المقررات مع حاجة المجتمعات وتدریسھا  .ج 
باآللیة التي تضمن اكتساب الخریج المھارات الرقمیة من خالل ممارسة ما تم تعلمھ عبر 

ة، وھي طرق تعلیمیة متوافقة مع االتجاھات العالمیة المعاصرة في الدیمقراطیة الرقمی
 المؤسسات الجامعیة .

 ) S\Tالبدیل الثاني: التوجھ التكیفي استراتیجیات تعظیم القوة وتجنب التھدیدات (
ویھدف ھذا البدیل الى تعزیز الدیمقراطیة الرقمیة بجامعة بني سویف من خالل االستفادة من نقاط 

د من التھدیدات ، ویقوم ھذا البدیل علي عدة افتراضات ، ولھ العدید من التداعیات یمكن القوة للح
 توضیحھا فیما یلي :

 .. وتتضمن ھذه االفتراضات ما یلي االفتراضات التي یستند إلیھا البدیل التكیفي )١
رغبة العدید من المؤسسات المھتمة بالعمل السیاسي في إستقطاب الكفاءات الجامعیة  .أ 

ھلة؛ ویتطلب ذلك تطویر مھارات طالب الجامعة لتحقیق األھداف التعلیمیة والبحثیة المؤ
 والمجتمعیة المرجوة .

ة التقلیدیة ؛ ویتطلب ذلك الزیادة السكانیة وما یترتب علیھ من زیادة تكالیف الدیمقراطی .ب 
 التكلفة.تعزیز الدیمقراطیة الرقمیة لدى الشباب الجامعي لتوفیر المزید من الوقت والجھد و

الترویج اإلعالمي الجید لما تقدمھ الجامعة من خدمات رقمیة لجذب المزید من العمالء ،  .ج 
 وزیادة الثقة بین الجامعة و المجتمع الخارجي .

یف الجامعة للتكنولوجیا والمعلومات المتوافرة للمساھمة في تحسین العملیات الرقمیة توظ .د 
 التي تتم بین أفراد المجتمع الجامعي.

 .. وتتضمن ھذه التداعیات ما یلي  التداعیات التي یستند إلیھا البدیل التكیفي ) ٢

توجھ الجامعة لكسب ثقة المجتمع فیما تقدمھ من عملیات رقمیة؛ ومن ثم القدرة علي استیفاء  .أ 
 معاییر الجودة واالعتماد القومیة .

امعة والتطور التحسن التدریجي والتوسع الكمي والكیفي في المعامالت الرقمیة بالج .ب 
 التكنولوجي في معظم الكلیات.
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توافق البرامج التطوعیة الجامعیة باختالف مجاالتھا مع احتیاجات ومستجدات المجتمع  .ج 
 الخارجي والسیاسة العامة للدولة في تحولھا نحو الرقمیة.

 ) W\Oالبدیل الثالث: التوجھ االصالحي استراتیجیات معالجة الضعف واستثمار الفرص (
یھدف ھذا البدیل الى تعزیز الدیمقراطیة الرقمیة بجامعة بني سویف من خالل التغلب علي نقاط و    

 الضعف القتناص الفرص، ویقوم ھذا البدیل علي عدة افتراضات، ولھ العدید من التداعیات كما یلي:
 : وتتضمن ھذه االفتراضات ما یلي ) االفتراضات التي یستند إلیھا البدیل اإلصالحي١   

إبراز الدیمقراطیة الرقمیة في رؤیة ورسالة الجامعة وأھدافھا العامة، مع االستفادة من  .أ 
 التكنولوجیا الحدیثة في الدعایة واإلعالن عنھا بالشكل الذي یجعلھا معروفة للجمیع.

إتاحة الفرصة لألفراد والمؤسسات الرسمیة المعترف بھا والمھتمة بالدیمقراطیة الرقمیة  .ب 
تحول الرقمي بالجامعة، لمواجھة القصور في مصادر تمویل األنشطة للمشاركة في ال

 الرقمیة والتجھیزات التكنولوجیة.
االھتمام بالتنسیق الجید بین اإلدارات الجامعیة والقیادات والمؤسسات السیاسیة لالستفادة من  .ج 

 لرقمیة .خبراتھم األكادیمیة والمیدانیة بما یسمح للجامعة بتحقیق أھدافھا وإنجاز خطتھا ا
تحدیث المقررات الدراسیة والبرامج العلمیة األكادیمیة باستمرار وطرق تدریسھا، لتعزیز  .د 

 المھارات الرقمیة لدي الطالب للتوافق مع خطة الدولة في تحولھا نحو الرقمیة.
 : وتتضمن ھذه التداعیات ما یلي ) التداعیات التي یستند إلیھا البدیل االصالحي٢

ن العالقات اإلنسانیة اإلیجابیة، والذي یتمتع فیھ األفراد بقدر مالئم من تحقیق مناخ جید م .أ 
الرضا الوظیفي؛ وھو األمر الذي یترتب علیھ تحسن نوعي في الخدمات الرقمیة المقدمة 

 للطالب والمجتمع .
الحد من أسباب خوف بعض االفراد بالجامعة من المعامالت الرقمیة وزیادة ثقتھم فیھا  .ب 

قدر ممكن من الشفافیة والموضوعیة وضمان حریة األفراد وعدم تتبع آرائھم بتحقیق أكبر 
 السیاسیة

تطویر رؤیة الجامعة ورسالتھا بالقدر الذي یعزز الدیمقراطیة الرقمیة بالمجتمع الجامعي؛  .ج 
ومن ثم القدرة علي انجاز معامالتھا الرقمیة وتحقیق وظائفھا التعلیمیة والبحثیة والمجتمعیة 

. 
علي مكانة الجامعة كمؤسسة تعلیمیة ترعى العلم والدیمقراطیة في المجتمع وتعمل الحفاظ  .د 

 علي االرتقاء باألھداف التنمویة لھا ومسایرة التطور التكنولوجي الھائل بالدولة.
 )W\Tالبدیل الرابع: توجھ المحافظة علي البقاء استراتیجیات معالجة الضعف وتجنب التھدیدات (

یل الى تعزیز الدیمقراطیة الرقمیة بجامعة بني سویف من خالل التغلب علي نقاط ویھدف ھذا البد    
الضعف لتجنب التھدیدات ، ویقوم ھذا البدیل علي عدة افتراضات ، ولھ العدید من التداعیات یمكن 

 توضیحھا فیما یلي :
 تراضات ما یلي: وتتضمن ھذه االف) االفتراضات التي یستند إلیھا بدیل المحافظة علي البقاء١   
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 ید دمحم عبدالحلیم عليد/ ول                                                                  

استمرار ضعف توجھ القیادات نحو تعزیز الدیمقراطیة الرقمیة، وضعف االھتمام بدراسات  .أ 
 وبحوث الدیمقراطیة بالجامعة.

وجود بعض التیارات الفكریة المتشددة، واستمرار الحمالت التي تشنھا مصر ضد  .ب 
دون ابط أو رابط االرھاب، مما یجعل من الدیمقراطیة الرقمیة غیر المسئولة والمفتوحة 

ً على األمن المجتمعى .   خطرا
استمرار غموض التوجھ الرقمي والدیمقراطیة الرقمیة في رسالة الجامعة ورؤیتھا، وضعف  .ج 

 الدور اإلعالمي في التوعیة بأھمیتھا والتسویق الرقمي لألنشطة الرقمیة بالجامعة.
لمھارات الرقمیة استمرار بعد المناھج والمقررات الدراسیة وطرق تدریسھا عن ا .د 

والدیمقراطیة الرقمیة مما یتطلب مراجعتھا بما یتفق مع التوجھات المحلیة والعالمیة في 
 ھذا المجال .

 : وتتضمن ھذه التداعیات ما یليالمحافظة علي البقاء ) التداعیات التي یستند إلیھا بدیل٢
عدام القدرة علي مسایرة زیادة الفجوة الموجودة بین الجامعة والمجتمع الخارجي؛ نظًرا الن .أ 

 التوجھات الرقمیة في المؤسسات األخرى للدولة. 
استمرار ضعف ثقة المجتمع في العملیات الرقمیة، األمر الذي یتطلب ضرورة مراجعة  .ب 

 وتحدیث آلیات الجامعة وخططھا في مجال التحول نحو الرقمیة .
في تقدیم خدماتھا وانشطتھا، والتي اعتماد الجامعة علي اآللیات التقلیدیة والمعامالت الورقیة  .ج 

 ال تتالئم مع متغیرات العصر وتھدر الزید من الوقت والجھد والتكلفة.
ضعف تسویق الخدمات الرقمیة للجامعة نظًرا لضعف دور وسائل اإلعالم الجامعیة  .د 

 والمجتمعیة في الدعایة لھا داخل الجامعة أو خارجھا .
یمكن االعتماد علیھا لبناء االستراتیجیة التربویة وبعد عرض البدائل المقترحة التي     

لتعزیز الدیمقراطیة الرقمیة في ضوء التحلیل الرباعي للبیئة بجامعة بني سویف، فان الخطوة التالیة 
لذلك ھي اختیار البدیل المناسب من تلك البدائل، مع االستفادة من االستراتیجیات البدیلة السابقة 

ً،  حیث سیتم المفاض ًا لمجموعة من المعاییر وھي : أیضا لة بین ھذه البدائل االستراتیجیة األربعة وفق
التوافق، المنفعة، القبول، التمویل، المواءمة، التطابق. وذلك باالستناد الى النتائج التي توصلت الیھا 

جدول الدراسة من التحلیل البیئي، وما یوجد من معلومات وثائق رسمیة حول ھذه المعاییر، كما في ال
  التالي:
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 ) المفاضلة بین البدائل االستراتیجیة وفق معاییر االستراتیجیات٩جدول (

بالمفاضلة بین البدائل األربعة بالنسبة للبعد األول من أبعاد المفاضلة یتضح أن البدیل 
ً مع رؤیة ورسالة الجامعة، حیث   ي سویفرؤیة جامعة بنتمثلت الریادي من أكثر البدائل توافقا

ً  ٢٠٢٠المتضمنة في خطتھا االستراتیجیة  ً، تقدم تعلیما " نحو جامعة بحثیة متمیزة إقلیمیا ودولیا
ً وتخدم مجتمعھا بفاعلیة"، وتمثلت  في "االرتقاء بالعملیة البحثیة والتعلیمیة  رسالة الجامعةمتمیزا

ً ". وتوجیھھا نحو حل المشكالت المجتمعیة بما یسھم في تنمیة المجتمع محل ً وعالمیا ً وإقلیمیا  )١(یا

                                                
عل العالي )١( ي س ( -وزارة ال ي س  ) :٢٠١٥جامعة ب امعة ب ة ل ات ة االس ،  ٢٠٢٠-٢٠١٥ال

اعة وال امعة لل  .١٩٣ص ، م ال

 الریادي الــــوصـــــــف البعد
S/O 

 التكیفي
S/T 

 االصالحي
W/O 

 المحافظ
W/T 

ًا  التوافق أن یكون البدیل االستراتیجي متوافق
 ةالرابع الثانیة الثالثة األولى مع رؤیة ورسالة الجامعة

 المنفعة
قدرة البدیل علي المساھمة الفعالة 

في تحسین وظائف الجامعة في 
 ضوء الممارسات العالمیة 

 الرابعة األولى الثالثة الثانیة

قبول البدیل من قبل الجامعة ومن  القبول
 الثانیة االولى  الرابعة الثالثة قبل أفراد المجتمع وھیئاتھ

 التمویل
ویل قدرة البدیل عي توفیر التم

الالزم والمستدام لتنفیذه وضمان 
 استمراریتھ

 االولى الثانیة الثالثة الرابعة

 المواءمة
یتماشي البدیل مع القوانین 

والتشریعات والثقافة السائدة لدى 
 المجتمع المحیط

 الثالثة  االولى الرابعة الثانیة

 التطابق

ًا مع رسالة  یحقق البدیل تطابق
جیة الجامعة وأھدافھا االستراتی

ویتناسب مع الفرص والتھدیدات، 
 ونقاط القوة والضعف الداخلیة

 الرابعة  الثانیة الثالثة االولي
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 ید دمحم عبدالحلیم عليد/ ول                                                                  

فیتضح أن البدیل  قدرة البدیل علي المساھمة الفعالة في تحسین وظائف الجامعةأما بالنسبة ل
اإلصالحي من أفضل البدائل وذلك ألنھ سیعالج الكثیر من نقاط الضعف الموجودة ، كما أنھ أكثر 

ي، في حین یتضح أن البدیل المحافظ من البدائل المقبولة من األفراد في الجامعة والمجتمع الخارج
أفضل البدائل من حیث التمویل ، وذلك ألنھ یتماشى مع الظروف االقتصادیة للجامعة وللدولة بصفة 
عامة في الوقت الحالي، أما البدیل اإلصالحي فھو أفضل البدائل من حیث المواءمة مع التشریعات 

ر الى بعد التطابق مع رسالة الجامعة ورؤیتھا وأھدافھا والقوانین الحالیة الموجودة بالمجتمع، وبالنظ
االستراتیجیة ونقاط الضعف والفرص الموجودة یتضح أن البدیل الریادي ھو األفضل من بین البدائل 

 في ھذا البعد.
وبالمفاضلة بین جمیع األبعاد السابقة في الجدول السابق یتضح من المحصلة النھائیة 

الذي تقوم استراتیجیاتھ علي معالجة نقاط الضعف واستثمار الفرص؛  الحيالتوجھ االصللمفاضلة أن 
ھو التوجھ المثالي واألفضل لتعزیز الدیمقراطیة الرقمیة بالجامعة في ضوء نتائج التحلیل البیئي 

 وأبعاد المفاضلة المذكورة، وھذا ما سیتم مراعاتھ في كتابة االستراتیجیة التربویة في المحور التالي.
 ور الرابع: االستراتیجیة التربویة لتعزیز الدیمقراطیة الرقمیة بجامعة بني سویفالمح

لبناء استراتیجیة متكاملة للدیمقراطیة الرقمیة البد من السیر وفق خطوات محددة ویمكن        
 استعراض ذلك فیما یلي:

 أوالً: مرتكزات بناء االستراتیجیة التربویة
ساسیة التي تم االعتماد علیھا في بناء استراتیجیة تعزیز الدیمقراطیة وتتضمن المرتكزات األ        

الرقمیة بجامعة بني سویف، والتي یجب الرجوع إلیھا عند مراجعة االستراتیجیة أو تحدیثھا، وتتمثل 
 ھذه المرتكزات فیما یلي:

التوسع على التحول نحو الرقمیة و ٢٠٣٠تأكید استراتیجیة الدولة للتنمیة المستدامة مصر  .أ 
التكنولوجي وزیادة مساحة الدیمقراطیة كأحد عوامل النھوض بالمجتمع وتحقیق متطلبات 

 مؤشرات التنمیة البشریة المستدامة.
سعي جامعة بني سویف لتعزیز دورھا في خدمة طالبھا ومجتمعھا بفاعلیة وذلك من خالل  .ب 

 ً لخطتھا االستراتیجیة المستقبلیة  االرتقاء بالعملیة البحثیة والتعلیمیة واالنشطة الطالبیة وفقا
 ، والغاء المعامالت الورقیة والتحول نحو التكنولوجیا.٢٠٢٠

الدراسات القومیة واألكادیمیة والتي أكدت على ضرورة تعزیز الدیمقراطیة الرقمیة لتوفیر  .ج 
 المزید من الوقت والجھد والتكلفة.

رأي وحقوق االنسان في عقد وجود رغبة لدى المؤسسات المھتمة بالدیمقراطیة وحریة ال .د 
 شراكات مع الجامعة لدعم الجامعة وتقدیم خبراتھا المیدانیة.

ً  .ه  التحدیات التي تواجھ الدیمقراطیة بصفة عامة والدیمقراطیة الرقمیة بصفة خاصة، وخصوصا
 بعض الفوضویین والمتشددین الذین یستغلون الحریة بطریقة غیر سلیمة.
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٤٣٧ 

میة والتحول نحو التكنولوجیا في رفع مستوى االبداع والرضا أھمیة تعزیز الدیمقراطیة الرق .و 
 لدي الطالب والعاملین وتوفیر الوقت والجد والتكلفة المستنفذ في العملیات الورقیة التقلیدیة.

نتائج التحلیل البیئي الرباعي لعناصر البیئة الداخلیة (عناصر القوة، وعناصر الضعف)،  .ز 
 والتحدیات) للدیمقراطیة الرقمیة بجامعة بني سویف.وعناصر البیئة الخارجیة(الفرص، 

 ً  " نحو جامعة رقمیة دیمقراطیة رائدة ": تقترح الدراسة الرؤیة التالیة ـة:: الرؤیثانیا
ً في تعزیز : تقترح الدراسة الرسالة اآلتیةـالة: ثالثاً: الرس " تقدم جامعة بني سویف نموذًجا متمیزا

حول نحو الرقمیة، واستخدام التكنولوجیا في معظم الوظائف الدیمقراطیة الرقمیة، وذلك بالت
 التعلیمیة واالداریة والمجتمعیة لتحقیق التمیز المحلي والعالمي"

 م الحاكمة:عاً: القـیراب
تسعى االستراتیجیة ألن یلتزم مجتمع الجامعة بأعلى المعاییر األخالقیة والقیم العلیا المتعارف     

ا  ؛بھا مجتمعیًا لنجاح تطبیق الدیمقراطیة الرقمیة علیھا جامعیًا والمعترف ً والتي یمكن تحدیدھا وفق
 لآلتي:
وذلك من خالل تحري الموضوعیة والصدق أثناء عرض المعلومات  الشفافیة والنزاھة: .أ 

وتطبیق أنشطة الدیمقراطیة الرقمیة واالبتعاد عن األھواء الشخصیة لمنع افساد أي عملیات 
 انتخابیة.

ویكون ذلك من بتأمین حسابات االفراد ومعلوماتھم بشكل جید، وعدم  وصیة:حمایة الخص .ب 
ً عن استخدام  ً للقواعد القانونیة، فضال إطالع أي شخص على بیاناتھم إال بإذنھم، أو طبقا
برامج آمنة ومحدثة باستمرار وتغلیظ العقوبة على من یثبت علیھ تھم التجسس على 

 ً  ما یسمون بالھاكر.صفحات األفراد والمؤسسات وخصوصا
: وذلك من خالل البعد عن تتبع األفراد المخالفین في الرأي، ومنع حدوث أي أخطاء الثقة .ج 

خالل تنفیذ األنشطة والمعامالت الرقمیة، مع تسھیل اإلجراءات على األفراد حتى یشعروا 
ً من المعامالت التقلیدیة والورقیة  بأن الرقمیة أفضل كثیرا

ویكون ذلك من خالل تطویر القدرات االتصالیة واالھتمام بعمل  التشاركیة والتواصل: .د 
 المواقع اإللكترونیة الشخصیة للجمیع وتفعیلھا مع تطویرھا باستمرار لتسھیل استخدامھا.

وذلك من خالل تداول المعرفة الرقمیة وتعزیز المعلومات المھارات  تنمیة المعارف: .ه 
 تمع الجامعي االخرین.واالتجاھات الرقمیة لدى الطالب وأعضاء المج

ویكون ذلك من خالل تقدیر التنوع واالختالف في الرأي وإتاحة الفرص للجمیع  االحترام: .و 
 على اختالف تنوعھم للمشاركة في البرامج واألنشطة المختلفة.

ویكون ذلك من خالل تبصیر مجتمع الجامعة بكافة مستویاتھ ومفرداتھ  المسئولیة الرقمیة: .ز 
اف الدیمقراطیة الرقمیة وسیاسات عملھا بحیث یكون كل فرد مسئوًال برؤیة ورسالة وأھد

ً عن توعیة الطالب بحقوقھم وما لھم وما علیھم من واجبات  عن تحقیقھا ونجاحھا، فضال
حتى ال یتدخلوا في شئون اآلخرین على المواقع وصفحات االنترنت واإلساءة لھم دون 

 وجھ حق.
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٤٣٨ 
 ید دمحم عبدالحلیم عليد/ ول                                                                  

اث تغییر ثقافي في مجتمع الجامعة تجاه الدیمقراطیة ویكون ذلك من خالل إحد االستدامة: .ح 
 الرقمیة وترسیخ قیم المشاركة الرقمیة بما یضمن استمراریتھا واستدامتھا.

 خامساً: األھداف االستراتیجیة لتعزیز الدیمقراطیة الرقمیة بالجامعة :
ًا لنتائج التحلیل البیئي والموازنة بین البدائل تم التوصل لمجموعة     من األھداف وفق

االستراتیجیة التي یتحقق بھا البدیل االصالحي، وفیما یلي صیاغة ھذه األھداف على النحو اآلتي 
ومسایرة الطلب المجتمعي توفیر مصادر تمویل جدیدة لتطویر البنیة التحتیة التكنولوجیة بالكلیات :

 ) (O١ - W١.الكبیر على التكنولوجیا
لتحقیق مراكز  نولوجي بین أعضاء المجتمع الجامعي نشر الثقافة الرقمیة والوعي التك )١

 ) O٢ – W٣ ,W٢. (متقدمة في التصنیفات الدولیة للجامعات
استخدام التكنولوجیا في العملیة التعلیمیة  وادارة األنشطة الطالبیة باالعتماد على الرقابة  )٢

 )O٤ ,O٣ - W٢الطالبیة وتقاریر التقویم. (
لزیادة التماسك والوحدة   ب وھیئة التدریس واالدارة الجامعیةتعزیز الثقة الرقمیة بین الطال )٣

 )O٥ - W٤ ,W٥ . (بین أفراد المجتمع الجامعي
التحول الكامل نحو الرقمیة في المعامالت االداریة والغاء المعامالت التقلیدیة والورقیة  )٤

 )O٤ ,O٣ ,O١ -W٣بالجامعة باالستفادة من انتشار المواقع والصفحات اإللكترونیة. (
 سادساً: خطة العمل التنفیذیة لألھداف االستراتیجیة .

في ضوء ما سبق التوصل إلیھ من حدوث توافق لرؤیة الجامعة ورسالتھا مع كثیر مما      
ورد في نتائج وأھداف الدراسة الحالیة وانسجام تلك النتائج واألھداف مع سیاسات الجامعة 

خطة عمل تنفیذیة جزئیة مقترحة؛ بحیث یمكن  العامة؛ ستقوم الدراسة الحالیة بإعداد
تضمینھا في خطة الجامعة االستراتیجیة؛ باآللیة التي تضمن مواءمتھا لتوقیتات تنفیذھا، 
وبخاصة في الجوانب المالیة ومصادر التمویل؛ نظًرا لتغیر تلك العوامل الدائم بحسب 

ًا لما ظروف ومحددات وقت وزمن تنفیذ االستراتیجیة المقترحة (شرط  المرونة)، وتبع
 توصلت إلیھ الدراسة من نتائج، یمكن عرض الخطة التنفیذیة علي النحو التالي :
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األھداف 
مسئولیة  األنشطة األھداف االجرائیة االستراتیجیة

 التنفیذ
مؤشرات 

 االداء
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االعتماد على المجتمع  )أ (
المدني ومؤسساتھ في 
تطویر البنیة الرقمیة 

 والتكنولوجیة بالجامعة

فتح حساب بنكي لرقمنة الجامعات الستقبال   -
 تبرعات المھتمین بالدیمقراطیة الرقمیة.

عمل وحدة بالجامعة لجلب التمویل من  -
اعمین المؤسسات واألفراد الد

 للدیمقراطیة.
عمل اتفاقیات مع المؤسسات الصناعیة حسنة  -

السمعة یتم بمقتضاھا السماح لھم 
باإلعالن عن منتجاتھم داخل الجامعة 

والكلیات في أوقات محددة بمقابل مادي 
 تحدده الجامعة

رئاسة 
الجامعة 
 ومجلس
الجامعة 
وعمادة 
 الكلیات

المبالغ المالیة 
المحصلة من 

 كل بند
 وقائمة

بالمؤسسات 
المدنیة 
 المشاركة

تطویر معامل الكمبیوتر  )ب (
والقاعات لتالئم 

لألنشطة الطالبیة 
وخصوصاً عملیات 

 .التصویت اإللكتروني

تزوید المعامل والقاعات بأجھزة الكمبیوتر  -
 الحدیثة، االنترنت السریع

اتاحة خدمة االنترنت في األماكن المختلفة   -
لقاعات شریطة أن یتحكم بھا األساتذة با

 والمدرجات.

مجالس 
الكلیات 

بالتعاون مع 
مركز نظم 
المعلومات 
اإلداریة 
وشبكة 

 المعلومات

أعداد المعامل 
والقاعات 
المجھزة، 
وأعداد 

األجھزة، 
وأعداد الطالب 

المترددین 
 علیھا

انشاء وحدة بكل كلیة  )ج (
الستقبال ومتابعة الشكاوى 

والمقترحات علي الموقع 
الرسمي وتقدیمھا 

ولین والرد علیھا للمسئ
 بصورة علنیة للجمیع

تخصیص مكان بالكلیة (وحدة الشكاوى  -
والمقترحات اإللكترونیة) یتبع إدارة الكلیة 

مباشرة ویتابع استقبال الشكاوى 
 والمقترحات والرد علیھا

مجالس 
 الكلیات

أعداد الشكاوى 
والمقترحات 
التي تم النظر 
فیھا والرد 

 علیھا

االعتماد على برامج  )د (
لتصویت اإللكتروني ا

واستطالعات الرأي 
بدالً من األنظمة 

 التقلیدیة

تصمیم وشراء برامج حدیثة وآمنة للتصویت  -
 اإللكتروني بالكلیات

مجالس 
الكلیات 

بالتعاون مع 
وحدة شبكة 
 المعلومات

 
قائمة بالبرامج 

وأعداد 
 المستخدمین
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الدعم المادي والمعنوي  )أ (
لألبحاث والدراسات في 

مجال الدیمقراطیة 
 الرقمیة ومتطلباتھا

عمل جائزة سنویة في حفل عید العلم بالجامعة  -
 ألفضل بحث في مجال دعم الدیمقراطیة

قطاع 
الدراسات 

العلیا 
والبحوث 

  ووحدة النشر
 العلمي

قائمة بالبحوث 
المنشورة 
بمجالت 

وقواعد بیانات 
علمیة على 

مختلف 
 المستویات.

الشراكة مع مراكز  )ب (
االنترنت الكبیرة 

بالمحافظة لدعم التحول 
 الرقمي

التعاقد مع المراكز الكبیرة لدخول الطالب مجاناً  -
أثناء فترات االنتخابات واالستطالعات 

 الرقمیة

رئاسة 
 الجامعة

بأعداد قائمة 
المراكز وأعداد 
 المترددین علیھا

ول ( ة١٠ج ف ة ال  ) ال
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االھتمام بالمواقع  )ج (
اإللكترونیة الرسمیة 
والشخصیة ألعضاء 

المجتمع الجامعي 
 وتحدیثھا باستمرار.

عمل جوائز ألفضل موقع الكتروني رسمي  -
 وشخصي وتوزیعھا في حفل سنوي كبیر 

وحدة البوابة 
اإللكترونیة 

 بالجامعة

أعداد المواقع 
اد وقائمة بأعد

المشتركین في 
 المسابقة

التركیز على الصحافة  )د (
اإللكترونیة بالجامعة 

 لمخاطبة الشباب بلغتھم

عمل صحیفة الكترونیة للطالب علي االنترنت  -
یعبرون فیھا عن آرائھم ویناقشون فیھا 

 قضایاھم

اتحاد الطالب 
 بالجامعة

وجود الصحیفة 
، وقائمة بعدد 
المشتركین بھا 

وأعداد 
الموضوعات 

 منشورة بھاال

استغالل المراكز  )ه (
والوحدات ذات الطابع 

الخاص الموجودة 
بالجامعة في تنمیة 

المعارف والمھارات 
 الرقمیة

عمل دورات وورش عمل عن الدیمقراطیة  -
 الرقمیة ومھاراتھا وقیمھا

مجالس 
الكلیات 

والمراكز 
والوحدات 
المختصة 
 بالجامعة

قائمة بأعداد 
الدورات 

المنعقدة وأعداد 
تدربین الم

وعدد الساعات 
 التدریبیة

 

االھتمام بالدیمقراطیة  )و (
الرقمیة ومھاراتھا 
وقیمھا في المناھج 
 والمقررات الدراسیة

استحداث موضوعات تدرس لطالب الجامعة  -
عن المھارات والقیم الرقمیة لنشرھا بین 

الطالب في المواد الثقافیة التي یدرسھا 
 طالب الجامعة 

 

مجالس 
 األقسام

لمقرر  وجود ا
واستبیان لواقع 

المھارات 
والقیم الرقمیة 

 لدى الطالب

التأھیل التكنولوجي  )ز (
ألعضاء المجتمع 

الجامعي وخصوصاً 
الجھاز اإلداري 

 بالكلیات

عمل مؤتمرات وندوات ودورات وورش عمل  -
 سواء مجانیة او بمصاریف رمزیة

مجالس الكلیات 
بالتعاون مع 

مركز المؤتمرات 
ومركز التدریب 

تكنولوجیا على 
 المعلومات

قائمة باألنشطة 
المنعقدة ، 
واستمارات 

لقیاس التحسن 
الكمي والكیفي 

 في األداء
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تعمیم استخدام  )أ (
التصویت اإللكتروني 

 في انتخابات اتحاد
الطالب في كلیات 

 الجامعة 

تجھیز األماكن وبرامج تصویت آمنة بالكلیات  -
 على أن یكون التصویت بالرقم القومي

مجالس 
الكلیات 

بالتعاون مع 
وحدة شبكة 
 المعلومات

قائمة باألماكن، 
واعداد 

 المستخدمین

زیادة االھتمام  )ب (
باألنشطة الطالبیة 

وربط إجراءاتھا 
 بالتكنولوجیا

بر لألنشطة ومراعاة ذلك تخصیص وقت أك -
 عند عمل الجداول الدراسیة 

مجالس 
الكلیات 
ورعایة 
 الشباب

قائمة 
باألنشطة، 

وأعداد 
 المشاركین فیھا
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٤٤١ 

دمج ذوي االعاقة في  )ج (
األنشطة الطالبیة 

 واالستفادة من طاقاتھم

تمكین الطالب ذوي االعاقة من المشاركة في  -
انتخابات اتحادات الطالب واألسر 

 .نیاً من المنزلالكترو

مجالس 
الكلیات 
ورعایة 
 الشباب

احصائیات 
بأعداد 

المشاركین من 
 ذوي اإلعاقة

توظیف التكنولوجیا في  )د (
حل المشكالت التعلیمیة 

واتخاذ القرارات 
 الخاصة بالطالب

عمل صفحات وجروبات الكترونیة لكل فرقة  -
وقسم على مواقع التواصل االجتماعي 

التعلیمیة  لمناقشة القضایا والمشكالت
 والتواصل مع األساتذة في أوقات محددة

عمل استطالعات رقمیة دوریة للطالب حول  -
أمور الدراسة (جداول الدراسة 

واالمتحانات)، واألنشطة وطرق التدریس 
والموضوعات الدراسیة ودرجة رضاھم 

 عن ھیئة التدریس واالداریین.

مسئولي 
الفرق واتحاد 

الطالب، 
وادارات 
 الكلیات

 

مة بأسماء قائ
الصفحات 
وأعداد 

المشتركین فیھا 
من كل قسم أو 
فرقة أو شعبة 

وأعداد 
المتفاعلین 

باإلعجاب أو 
المشاركة 
لألخبار أو 

 بالنشر
 

توظیف التكنولوجیا في  )ه (
تقویم طرق التدریس 

والموضوعات 
 الدراسیة الكترونیاً.

توظیف التكنولوجیا في قیاس  )و (
رضا الطالب عن أعضاء ھیئة 

 دریس واالداریینالت

٤(
 

س
ری

لتد
ة ا

ھیئ
 و

الب
لط

ن ا
 بی

میة
رق

 ال
قة

الث
ز 

زی
تع

 
عیة

جام
 ال

رة
الدا

وا
  

ي.
مع

جا
 ال

مع
جت

الم
اد 

فر
ن أ

 بی
حدة

لو
 وا

سك
تما

 ال
دة

زیا
ل

 
التزام الشفافیة  )أ ( 

والموضوعیة في 
العملیات الرقمیة 

ومناقشة مشكالت 
 الطالب

اعالن نتائج مناقشة مشكالت الطالب علي  -
 للكلیات المواقع الرسمیة

مجلس 
 الجامعة

استطالعات 
رأي عن رضا 
الطالب عن 

 األداء

تشدید العقوبة على  )ب (
األفراد الذین یدیرون 

المواقع المتطرفة 
 والھاكر

وضع عقوبات بالفصل (جزئي أو كامل) ألي  -
طالب یساھم في إدارة المواقع المتطرفة 

أو یحاول اختراق المواقع الرسمیة أو 
 بالجامعة مواقع األفراد الشخصیة

مجلس 
 الجامعة

احصائیات 
بأعداد المبلغین 
عن المشكالت 

وأعدد 
المحولین 
للشئون 
القانونیة 

 وعقوبة كل فرد

التشجیع على حریة  )ج (
الرأي وعرض وجھات 

النظر بوضوح علي 
المواقع اإللكترونیة 
بالجامعة دون تتبع 

 ألحد

مجلس  اصدار قرارات تضمن حریة الرأي  -
 الجامعة

 قائمة بأعداد
المترددین على 

المواقع 
والمشتركین، 
والمتفاعلین 
باإلعجاب أو 

المشاركة لألخبار 
 أو بالنشر

تكوین مجموعات من  )د (
الطالب بالكلیات 
لمتابعة األنشطة 

تشكیل مجموعات طالبیة مساعدة والزامھا  -
یة عن بتقدیم تقاریر دوریة الدارة الكل
 المشكالت التي تواجھ الطالب 

ادارة رعایة 
 الشباب

قائمة بأسماء 
الطالب في كل 

مجموعة، 
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٤٤٢ 
 ید دمحم عبدالحلیم عليد/ ول                                                                  

الرقمیة واإلجراءات 
الرقمیة المختلفة 

 والرقابة علیھا

وأنشطتھم كل 
عام أو فصل 

 دراسي

٥(
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االستفادة من  )أ (
لتكنولوجیا في 

المجالس االكادیمیة 
 بالجامعة

استخدام التصویت اإللكتروني في  -
لموضوعات المھمة والخاصة بالمجالس ا

األكادیمیة عن طریق تطبیقات على 
الھواتف الشخصیة لألعضاء أو أجھزة 

 تصویت

مجالس 
االقسام 
والكلیات 
 والجامعة

قائمة 
بالموضوعات 

التي تم 
ام استخد

التصویت 
 اإللكتروني بھا

تطویر منظومة تلقي  )ب (
الشكاوي والمقترحات 

 بالكلیات

عمل رقم (واتس آب) معلن للكلیة لتلقي  -
 شكاوي ومقترحات الطالب

عمل برید الكتروني رسمي ومعلن للكلیة لتلقي  -
 شكاوي ومقترحات الطالب

وضع رابط معلنة للشكاوى والمقترحات على  -
مؤسسة وأعضاء الصفحات اإللكترونیة لل

 اإلدارة

 إدارات الكلیات
قائمة بأعداد 
المستخدمین 

 لكل وسیلة

تطویر نظام التقدیم  )ج (
على الدرجات العلمیة 

 والدورات

استخدام موقع الكلیة في التقدیم علي كل  -
الدورات والدرجات العلمیة التي تمنحھا 
الكلیة (دورات، لیسانس وبكالوریوس، 

 دبلومات، ماجستیر ودكتوراه)
 ادارات الكلیات

قائمة بأعداد 
المستخدمین 
والمشكالت 

المشكالت التي 
واجھھا الطالب 

 أثناء التقدیم
تطویر عملیات  )د (

استخراج األوراق 
الرسمیة من الكلیة 

(الشھادات واالفادات 
 والكارنیھات وغیرھا) 

تصمیم طلبات واستمارات الكترونیة لعملیات  -
التقدیم على األوراق الرسمیة والدفع 

 المالي بطریقة الكترونیة على موقع الكلیة
 ادارات الكلیات

قائمة بأعداد 
المستخدمین، 

وأنواع األوراق 
 المطلوبة

 سابعاً: معوقات تطبیق االستراتیجیة وآلیات التغلب علیھا
وفیما  ھناك معوقات تواجھ تطبیق االستراتیجیة لتعزیز الدیمقراطیة الرقمیة بجامعة بني سویف،    

الدیمقراطیة  التي قد تواجھ تطبیق االستراتیجیة التربویة لتعزیزمعوقات ض موجز ألھم الیلي عر
 بجامعة بني سویف: الرقمیة

١(  ً ً ترفیھیا ضعف اھتمام بعض القیادات بالدیمقراطیة الرقمیة ومقاومتھم للتغییر واعتبارھا جانبا
قیادات الجامعیة اإلداریة یجب تحفیز ال وللتغلب على ھذا ذلكبعیدا عن العملیة التعلیمیة، 

واألكادیمیة بالتعاون مع االفراد والمؤسسات ذوي الخبرة في مجال الدیمقراطیة الرقمیة 
 لتوضیح فوائدھا في توفیر الوقت والجھد والمال للجامعة والطالب،



 ...استراتیجیة تربویة لتعزیز الدیمقراطیة الرقمیة 
 
 

 
 
 
 

 ٢٠١٩العدد الثانى                             مجلة كلیة التربیة / جامعة المنوفیة                            
 

٤٤٣ 

وللتغلب على ضعف االھتمام بدراسات وبحوث الدیمقراطیة الرقمیة ومھاراتھا بالجامعة،  )٢
ى الجامعة تحفیز أعضاء ھیئة التدریس بعمل تسھیالت وجوائز قیمة للنشر في یجب علذلك 

 ھذا المجال. 
یجب على مجلس  وللتغلب على ذلكعدم االعتراف القانوني بالتوقیعات اإللكترونیة بالجامعة  )٣

الجامعة اصدار قرار باعتماد التوقیع اإللكتروني للطالب واالداریین وھیئة التدریس ورفع 
 لس األعلى للجامعات لتعمیم ذلك على باقي الجامعات.ذلك للمج

سوء استخدام بعض الطالب للحریة الرقمیة وتعمد تشویھ صورة البعض على مواقع  )٤
التواصل االجتماعي ونشر معلومات مغلوطة وشن حمالت تھكیر على بعض الصفحات 

ً في عملیات ا وللتغلب على ذلكاإللكترونیة  لتصویت یجب شراء برامج آمنة خصوصا
اإللكتروني مع اصدار قرارات من مجلس الجامعة تغلظ العقوبة على ھؤالء الطالب وكل 

 من یتسبب في اإلساءة لغیرة من أعضاء المجتمع الجامعي على صفحات االنترنت. 
 المراجع

یم ( .١ د دمحم غن ات): ٢٠٠٤أحم دیث المنظم رة لتح ة معاص داخل إداری ة م اھرة: المكتب ، الق
 العصریة.

ك  .٢ دولي (البن الم): ٢٠١٦ال ي الع ة ف ن التنمی ر ع ة -تقری د الرقمی ك العوائ ة البن ، مجموع
 الدولي، واشنطن.

االت ( .٣ دولي لالتص اد ال ات): ٢٠١٤االتح ع المعلوم اس مجتم ر قی ف تقری  -، جنی
 .(BDT)سویسرا، مكتب تنمیة االتصاالت

آلتي: (تم الدخول التصنیف الدولى للموقع اإللكتروني للجامعات والكلیات، على الرابط ا .٤
    ٤icu.org.http://wwwم)                                                    ١/١/٢٠١٨

 الھیئة العامة لالستعالمات بمصر: تطور الحیاة الحزبیة في مصر، على الرابط االتي:  .٥
 lang=ar?٣٢٥/١٢١/http://www.sis.gov.eg/sectionم) ١/١/٢٠١٨(الدخول 

ائي ( .٦ دة االنم م المتح امج األم ام ): ٢٠١٦برن ة للع انیة العربی ة االنس ر التنمی م ٢٠١٦تقری
 ، نیویورك، المكتب االقلیمي للدول العربیة.الشباب وآفاق التنمیة في واقع متغیر –

ا .٧ یر ص یدي (بش وي ): ٢٠٠٠لح الرش ث الترب اھج البح طة -من ة مبس ة تطبیقی ، دار رؤی
 الكتاب الحدیث، القاھرة.

 م١/١/٢٠١٨تصنیف ویبومتركس للجامعات على الرابط اآلتي: الدخول  .٨
                                                     http://www.webometrics.info 

ي( .٩ دین دمحم المرس ال ال ریة ):  االدارة٢٠٠٣جم وارد البش تراتیجیة للم دخل -االس الم
 ، القاھرة: الدار الجامعیة.لتحقیق میزة تنافسیة لمنظمة القرن الحادي والعشرین

ان( .١٠ ي الدھش ال عل والت ٢٠١٨جم م التح ي دع ات ف ا المعلوم ): دور تكنولوجی
ة ة: الدیمقراطی ً،   الدیمقراطی ا ة نموذج وم الرقمی ي العل وث ف ة للبح ة الدولی المجل
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٤٤٤ 
 ید دمحم عبدالحلیم عليد/ ول                                                                  

ة  تقبلالتربوی اق المس ة آلف ة الدولی ن المؤسس در ع ج -(تص تونیا)، م الین، أس ، ٢، ع١ت
 أبریل.

اس( .١١ ال دمحم غیط ة): ٢٠٠٩جم ة الرقمی ة ٢، طالدیمقراطی ریة العام ة المص ، الھیئ
 مكتبة األسرة، القاھرة. -للكتاب

، القاھرة، المطابع م٢٠١٤دستور مصر الصادر عام  ):٢٠١٤جمھوریة مصر العربیة ( .١٢
 .٣١األمیریة، مادة 

النتائج النھائیة ):٢٠١٧الجھاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء( -جمھوریة مصر العربیة .١٣
 ، القاھرة.م٢٠١٧للتعداد العام للسكان واالسكان والمنشآت لعام 

إجمالي أعداد الطالب ة العامة واالحصاء: الجھاز المركزي للتعبئ -جمھوریة مصر العربیة .١٤
 م)١/٨/٢٠١٧، متاح على الرابط االتي: (تم الدخولالمقیدین بالجامعات الحكومیة واألزھر

http://www.capmas.gov.eg/Pages/IndicatorsPage.aspx?page_id=٦١٤٢&ind_id=١٠٨٢ 
ة .١٥ ر العربی ة مص وزراء ( -جمھوری س ال ة مجل ة  ):٢٠١٧رئاس تراتیجیة الوطنی االس

 ، القاھرة، المجلس األعلى لألمن السیبراني.م٢٠٢١-٢٠١٧لألمن السیبراني 
تقریر موجز ): ٢٠١٨وزارة االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات ( -جمھوریة مصر العربیة .١٦

 ، یونیو.االتصاالت وتكنولوجیا المعلوماتعن مؤشرات 
ة .١٧ ر العربی ة مص ات( -جمھوری ا المعلوم االت وتكنولوجی رة ): ٢٠١٨وزارة االتص نش

 ، عدد ربع سنوي، مارس.مؤشرات االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات
دي ( .١٨ راھیم العبی ل اب ن خلی ي ): ٢٠٠٦حس دى معلم ة ل ة الدیمقراطی ات التربوی الممارس

ة االبتد اليالمرحل ة دی ي محافظ ة ف الي، ائی ة دی ة، جامع ة التربی تیر، كلی الة ماجس ، رس
 العراق.

، متاح على موقع العربیة ملیار جنیھ تكلفة االنتخابات بمصر منذ ثورة ینایر ٢٠ خالد حسني: .١٩
 https://www.alarabiya.net )  م١٥/٣/٢٠١٨الدخول (على الرابط االتي

ي ( .٢٠ ن عل دین حس الح ال د ص اق ٢٠١١خال ة وآف ا العالمی ة: تطبیقاتھ ة الرقمی ): الدیمقراطی
نظم،  ل ال ار تحلی ي إط ي ف وطن العرب ي ال تقبلھا ف ةمس ات العربی ة االذاع ة مجل ، (مجل

 .٧٠-٥٧. ص ص ٣فصلیة یصدرھا اتحاد اذاعات الدول العربیة)، ع
، فلسطین، ٥مقیاس الدیمقراطیة العربي )٢٠١٧خلیل الشلقامي ومضر قسیس وجھاد حرب( .٢١

 المركز الفلسطیني للبحوث السیاسیة والمسحیة.
دالمعطي دمحم ( .٢٢ ین عب اء حس بعض ٢٠١٧دع ا ب ة طالبھ ي توعی ة ف ): دور الجامع

ة  ة التربی تیر، كلی الة ماجس ة)، رس ة میدانی ة اإللكترونیة(دراس ات الدیمقراطی  –مقوم
 جامعة أسیوط.

دالعلیم .٢٣ ود عب ان محم دالقادر( رمض ر ٢٠١٠عب ة األزھ الب جامع ة ط ): ممارس
أمول،  ع والم ة: الواق ة الرقمی ةللدیمقراطی یة والتربوی وث النفس ة البح ة  -مجل ة التربی كلی

 . ١، ع٢٥جامعة المنوفیة، مج 
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٤٤٥ 

): معاییر تصمیم المنتدیات التعلیمیة اإللكترونیة المضبوطة، ٢٠١٦سلیمان احمد حرب ( .٢٤
 .١٠، ع ٥، مج م المفتوحالمجلة الفلسطینیة للتعلی

ان( .٢٥ عبان رمض ة ٢٠١٠ش ة الدیمقراطی د للممارس ة: تجدی ة اإللكترونی ): الدیمقراطی
ال،  ات واالتص ا المعلوم طة تكنولوجی ةبواس ة الحكم وز مجل ة كن درھا مؤسس (تص

 ، دیسمبر.٤الحكمة للنشر والتوزیع)، ع
ادق( .٢٦ ادل عبدالص ة٢٠٠٩ع د للممارس ط جدی ة نم ة الرقمی یة،  ): الدیمقراطی ة السیاس مجل

 ، أبریل.٣٤، ع ٩(تصدرھا وكالة االھرام)، مج  الدیمقراطیة
اب ( .٢٧ ید خط دة س ادة ) : ١٩٩٩عای ل إع ي ظ ریة ف وارد البش تراتیجیة للم اإلدارة االس

 ، القاھرة.كلیوباترا للنشر والتوزیع، ٢، طالھیكلة واالندماج ومشاركة المخاطر
دران ( .٢٨ اس ب ة): ٢٠٠٤عب ة اإللكترونی ق الحكوم ى التطبی تراتیجیة ال ن االس روت م ، بی

 : المؤسسة العربیة للدراسات والنشر.
یوني ( .٢٩ د بس ة): ٢٠١٠عبدالحمی ة اإللكترونی كندریة، دار ٢، (طالدیمقراطی )، االس

 الكتب العلمیة
ان ( .٣٠ ابر رمض ام ج و ٢٠١٣عص ر نح ة األزھ ام بجامع دبلوم الع الب ال ورات ط ): تص

ة،  ة اإللكترونی ة االدیمقراطی یةمجل ة والنفس وم التربوی ج  – لعل رین، م ، ٢، ع١٤البح
 یونیو.

اح ( .٣١ ل طب الم، باس ك ب وبكري، فران رو ب طلحات  ):٢٠١٤عم ي لمص م العرب المعج
 ، مصر، البرنامج االنمائي لألمم المتحدة.االنتخابات

دالقادر( .٣٢ دالعلیم عب ود عب ان محم اري ورمض راھیم األنص ي دمحم اب ): ٢٠١٢عیس
ة الت الب كلی ة ط ة، ممارس ل الجامع ة داخ ة الرقمی ت للدیمقراطی ة الكوی ة بجامع ة ربی مجل

 ، أبریل.٢، ع٢،ج٢٠، مج العلوم التربویة
): الصحافة اإللكترونیة: ھل ھي أداة جدیدة لتعزیز الدیمقراطیة؟، ٢٠١٥تنیو (  فاطمة الزھراء .٣٣

 ).١٩٧-١٧٨، (٣٧الجزائر، ع -مجلة دراسات
و ( .٣٤ یل دلی ة اإللك٢٠١٢فض اؤل، ): الدیمقراطی اؤم والتف ین التش ة ب تقبل ترونی ة المس مجل

 ، مارس.٣٩٧، ع ٣٤لبنان، مج  -العربي
ید: .٣٥ ي الس ؤاد البھ ري ف ل البش اس العق ائي وقی نفس اإلحص م ال اھرة، دار ٣، طعل ، الق

 ١٧٥م ، ص١٩٧٩الفكر العربي، 
ر ( .٣٦ ات بمص ا لالنتخاب ة العلی س ): ٢٠١٦اللجن ریعیة مجل ات التش ر االنتخاب ص تقری ملخ

 .٢٠١٥نواب ال
ة ( .٣٧ ة العربی ع اللغ یط ): ٢٠٠٤مجم م الوس روق ٤(ط المعج ة الش اھرة: مكتب ). الق

 الدولیة.
): االنترنیت والدیمقراطیة الجدیدة نحو انتخابات الكترونیة وتعزیز االھتمام ٢٠٠٩دمحم لعقاب ( .٣٨

 –ة (مركز البصیرة للبحوث واالستشارات والخدمات التعلیمی دراسات استراتیجیةالسیاسي، 
 ) ١٠٤-٨٩، سبتمبر. (٨الجزائر)، ع
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٤٤٦ 
 ید دمحم عبدالحلیم عليد/ ول                                                                  

): قیاس الرأي العام اإللكتروني، ندوة إدارة وتطویر ٢٠٠٨متعب بن شدید بن دمحم الھماش( .٣٩
نوفمبر ، بالمنظمة العربیة للتنمیة  ٢٠- ١٦أداء مراكز قیاس الرأي العام، المنعقدة في الفترة 

 االمارات. -االداریة بالشارقة
 . القاھرة: الدار الجامعیة.التخطیط االستراتیجي والعولمة ):٢٠٠٢نادیھ العارف ( .٤٠
): درجة ممارسة الدیمقراطیة الرقمیة ومتطلبات تفعیلھا ٢٠١٦ھند سمعان ابراھیم الصمادي( .٤١

، مجلة دراساتفي المؤسسات التعلیمیة: دراسة میدانیة على عینة من طلبة جامعة الیرموك، 
 ، سبتمبر.٤٧ الجزائر، ع–جامعة عمار ثلیجي األغواط 

في االتصاالت  ٢٠٣٠استراتیجیة مصر وزارة االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات بمصر: .٤٢
 م)١/٢/٢٠١٧وتكنولوجیا المعلومات، علي الرابط اآلتي: (تم الدخول 
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