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 مستخلص 
تعد البيانات، والوثائق حجر الزاوية يف إدارة جامعة اإلسكندرية العامة ؛ألهنا متثل ركائز العمل، وهبا ُيتَخذ القرار؛لذلك جيب  

.  بياناهتا، ووثائقها بشكل فعال؛ لالرتقاء ببيئتها املعلوماتية ،والوثائقيةعىل اإلدارة العامة جلامعة اإلسكندرية أن حترص عىل حوكمة  

وتتمثل مشكلة الدراسة يف رغبة الباحث يف رصد التغيريات التي طرأت عىل حوكمة البيانات والوثائق يف إدارة جامعة اإلسكندرية 

  وجود -1عىل منهج دراسة احلالة، وقد انتهت إىل:  وقد اعتمدت الدراسة  م(،2020إىل -م2010خالل السنوات العرش السابقة )من  

والوثائق،واستقرار األوضاع السياسية يف الدولة التي تنتمي إليها؛فكلام  ،  عالقة طردية بني قدرة املؤسسات عىل ممارسة حوكمة البيانات

الوثائق   كام انتهت الدراسة بأن حوكمة    -2.ستطاعت املؤسسات تنفيذ املامرسات احلوكمية بطريقة فعالةالدولة، كلام ااستقرت أوضاع  

  –  ا حتسنً  شهد  هبا؛ الذي  البيانات  م، وكذلك قطاع2010مقارنة بعام  م  2020شهدت حتسنًا جيًدا يف عام  يف إدارة جامعة اإلسكندرية  

 ولكنه حمدود مقارنة بقطاع الوثائق.  م، 2020يف عام  -أيًضا 

 إدارة جامعة اإلسكندرية. ؛ الوثائقحوكمة ؛ حوكمة البياناتالكلامت املفتاحية:

 . املقدمة: 1
متثل   األخرى؛ ألهنا املؤسسات  شأهنا يف ذلك شأن  -  1العامة  إدارة جامعة اإلسكندرية والوثائق حجر الزاوية يف  ،  تعد البيانات  

عىل بيئتها  لكي تسيطر إدارة اجلامعة  حيوًيا؛  والوثائق أمًرا  ،  البيانات2ومن ثم تعد عملية ضبط    ،ركائز دوالب العمل،وصناعة القرار هبا 

  هلاومن ثم ينبغي    بكفاءة؛  بياناهتا، ووثائقها  ضبط  تعيق  مشكالت  من  –أحياًنا    -ولكن قد تعاين إدارة اجلامعة    املعلوماتية، والوثائقية،

بيئتها  يف  احلوكمة  ممارسة  إىل  تلجأ  تعيني    والوثائقية؛،  املعلوماتية  أن  تضمن  البيانات  الضوابط،التي  بجمع  املتعلقة  ،  واإلجراءات 

عيها ووتثري  هبا،والقانونية  ،  والتنظيمية،  تزيد من كفاءة املامرسات اإلداريةل؛  بطريقة فعالة  وإتاحتها ،  وحفظها ،  ومعاجلتها ،والوثائق

 املختلفة.قبلية يف بيئات العمل ملواجهة التغيريات احلالية،واملست بمجتمعها اخلارجي،وتعزز قدرهتا عىل التخطيط اإلسرتاتيجي؛ 

 

 يف الدراسة؛ لإلشارة إىل إدارة جامعة اإلسكندرية العامة.  –أحياًنا –تم االكتفاء بمسمي إدارة اجلامعة، أو إدارة جامعة اإلسكندرية  1

 وإتاحتها .  -البيانات ,والوثائق :أي -استخدمت كلمتي )ضبط، أو إدارة (يف جمايل البيانات ,والوثائق ؛لإلشارة إىل العمليات الفنية املنوطة بمعاجلتها  2
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 مشكلة الدراسة:  .1/1

يف        الدراسة  مشكلة  البيانات  المتثلت  حوكمة  جمال  عىل  طرأت  التي  التغيريات  رصد  يف  جامعة     والوثائقرغبة  إدارة  يف 

انطالًقا من دور البحث العلمي يف عدم االكتفاء   م(؛ وذلك2020إىل    -م2010العامة خالل السنوات العرش السابقة )من    اإلسكندرية

املعلوماتية   املشكالت  املؤسسات  3برصد  منها  تعاين  بلالتي  كيفية    فقط؛  يتتبع  أن  مع  جيب  املشكالتتعاملها  التي  و،  هذه  العوامل 

 الكيانات اإلدارية األخري. والوثائق يف ، تطوير بيئات املعلوماتيف  ها حتسني واقعها؛ لالستفادة منساعدهتا عىل 

 . أهمية الدراسة: 1/2

ووثائقها  ،  ترجع أمهية الدراسة إىل إلقائها الضوء عىل التطورات التي طرأت عىل جمال حوكمة بيانات إدارة جامعة اإلسكندرية

  جمايل )بياناهتا، ووثائقها( والضعف التي تواجه إدارة اجلامعة يف حوكمة ة، إىل نقاط القو احلايل، باإلضافةهناية العقد الثاين من القرن  يف

ووثائقها  ،  ثم التعرف عىل مدى قدرهتا عىل معاجلة بياناهتا   حوكمتهام. ومناآلن؛لتحديد مرحلة النضج التي بلغتها إدارة اجلامعة يف  

 قة فعالة،ودقيقة.   بطري

 :الدراسة . أهداف1/3

 اآلتية:الدراسة حتقيق األهداف  حاولت

 .التعرف عىل مفهوم حوكمة البيانات،وحوكمة الوثائق -

 .والوثائقالوقوف عىل الفرق بني احلوكمة،واإلدارة يف جمايل البيانات  -

 اإلسكندرية. يف إدارة جامعة  البيانات، والوثائقحوكمة  طرأت عىلالتي  عىل التغيرياتالتعرف  -

 ووثائقها. ، ةإدارة جامعة اإلسكندري يف حوكمة بياناتالضعف  القوة، ونقاطالتعرف عىل نقاط  -

 :. تساؤالت الدراسة1/4

 اآلتية: عىل التساؤالت  لإلجابةالدراسة سعت             

 الوثائق؟وحوكمة ، ما الفروق بني حوكمة البيانات -

 إدارهتا؟وعملية ، والوثائق، بني عملية حوكمة البيانات ما العالقة  -

 يؤثر العامل املايل عىل قدرة إدارة اجلامعة عىل تطبيق حوكمة بيانات، ووثائق فعالة هبا؟ إىل أي مدي  -

 ووثائقها؟، ما مرحلة النضج التي متر هبا إدارة اجلامعة يف حوكمة بياناهتا  -

 الدراسة:منهج  .1/5

للوقوف عىل اإلجراءات التي اختذهنا إدارة جامعة اإلسكندرية العامة لتحسني بيئة ضبط    عىل منهج دراسة احلالة؛د  عتامتم اال      

ولكي تنجح الدراسة يف حتقيق أهدافها ؛فقد اعتمدت  ووثائقها؛،  التي متر هبا يف حوكمة بياناهتا مرحلة النضج وحتديد ،ثائقها وبياناهتا،و

 

ة جامعة اإلسكندرية؛ وال سيام يف جمال إدارة الوثائق؛ وللمزيد يمكن االطالع عىل املصدر اآليت:  عدد من املشكالت املعلوماتية، والوثائقية يف إدار  تم رصد  3

( إبراهيم.  عىل  إبراهيم  نرمني  إلكرتوين.  2011اللبان،  أرشيف  والتخطيط إلنشاء   ، للواقع  تقويمية  دراسة  اإلسكندرية:  العامة جلامعة  اإلدارة  وثائق   .)

 معة اإلسكندرية. جا  -اإلسكندرية: كلية اآلداب
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قابالت الشخصية مع العاملني يف إدارة اجلامعة،واملالحظة،ووثائق إدارة اجلامعة الرسمية ، إىل جانب  عىل عدد من األدوات منها : امل

ال سيام  املتخصصة باملؤسسات –باإلضافة إىل نامذج النضج املختلفة،  والوثائق   ،  اإلنتاج الفكري الذي يتناول  جمال حوكمة البيانات

حتديد اإلطار العلمي لتقييم الواقع احلوكمي   Open University Nederland data governance maturity modelمثل  –األكاديمية  

 ووثائقها. ، املتعلق ببيانات إدارة جامعة اإلسكندرية 

 :. حدود الدراسة1/6

 2010  املمتدة منيف أثناء الفرتة الزمنية  العامة  جامعة اإلسكندرية    إدارةالبيانات، والوثائق يف  وكمة  حتناولت الدراسة ممارسات  

 م.2020 حتى

 السابقة: الدراسات . 1/7

العربية، من الدراسات  اأن هناك عددتبني  -املعلوماتية، والوثائقيةاالطالع عىل اإلنتاج الفكري يف جمال احلوكمة بعد  -تبني      

 :املثال، منها عىل سبيل مستقل، ومفصلالتي تناولت موضوع حوكمة البيانات بشكل  واألجنبية

بة جامعة الملك عبد 2007زهير بن عبد الله منهوري. ) (، توجهات التحول إلى الجامعة الحديثة في عصر المعرفة: تجر
يز.  بية: التحديات، والآفاق المستقبليةالعز بية  334-1-3)الصفحات  مؤتمر: الجامعات العر باط: المنظمة العر (. الر

ية.  للتنمية الإدار
دعم  وتكنولوجيا املعلومات احلديثة يف    احلوكمة،  االستفادة من  جامعة امللك عبدالعزيز يف  ةسلط هذا البحث الضوء عىل جترب

من: القطاع اإلداري، والقطاع التعليمي، والقطاع   ،وإثراء بيئة البيانات يف قطاعاهتا املختلفة ممارساهتا العلمية، والتعلمية، واملجتمعية، 

وقد  ،  فرضها االنفتاح املعريف العاملي،والتطور التكنولوجي    العاملية؛ والتيالتحديات التنافسية    هالقانوين ...؛ لتواجالقطاع  املعلومايت، و

الدراسة إىل أمهية إجراء احلوكمة يف اجلامعات،وتطويرها  وليس قطاع   قطاعات اجلامعة؛  كلشاملة تتناول  سرتاتيجية  إل  وفًقا   انتهت 

 .تطوير جمتمعاهتا بطريقة إجيابية  ثم تكون قادرة عىل  املعرفة؛ ومن؛ لتواكب اجلامعات عرص  متزامنًا، ومتوافًقا البيانات فقط؛ ليكون التغيري  

Pennanen, I. (2014). DATA GOVERNANCE: Intelligent way of managing data. Turku: TURKU 
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES: International Business Management. 

وإتاحتها، كام تطرقت  ،  تناولت هذه األطروحة أمهية حوكمة البيانات للرشكات املختلفة يف ضبط دورة حياة بياناهتا،و نوعيتها 

 ا جوهرًيا يفالبيانات متثل حمورً بأن  نتهت الباحثة  اإىل سامت حوكمة البيانات،ودورها يف حتسني صناعة القرار يف هذه الرشكات،وقد  

بيانات  ة الوطأ  من الرشكات تغرق حتت  االرشكات،وتعزز قدرهتم التنافسية يف السوق،ولكن عدم تطبيق هنج حوكمي قد جعل عددً 

الدراسة    تكام أثبت  ،لغياب حوكمة دورة حياة هذه البيانات؛مما يؤثر عىل قدرهتا التنافسية يف السوقوذلك    فعالة؛ الستخدمة،وغري  امل  غري

دعم  ،  باإلضافة إىل  يعزز قدرة الرشكات عىل ضبط بياناهتا،و حوكمتها بكفاءة،  عملياهتا ،ووعي املوظفني بمفهوم حوكمة البياناتأن  

 استخدام تكنولوجيات املعلومات احلديثة يف إدارة البيانات. ، وإلدارية العليا ملبادرات البيانات،و حوكمتها املستويات  ا

MSc, J. M. (2015). Data Governance Maturity Model. Heerlen: Open University in The 
Netherlands.Faculty Management, Science & Technology. 
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يف    ودورها   –  الضخمة، واملتوسطة  املنظامت  سيام  وال  –طروحة مفهوم حوكمة البيانات يف املنظامت  ذه األتناول الباحث يف ه 

كام استعرضت الدراسة مراحل    هبا،اخلارجية املتعلقة  الداخلية، ودعم تبادل املعلومات يف البيئات  للمؤسسات، واملعلوماتية    إثراء البيئة

انتهت الدراسة إىل إعداد نموذج للتقييم الذايت عىل اخلط املبارش؛    البيانات، وقد حوكمة    والنضج التي متر هبا املؤسسات يف رحلتها نح 

التي متر هبا يف  حديد مرحلة النضج  ولت  لقياس مدي حتقق ممارسات حوكمة البيانات فيها؛  تستطيع املؤسسات املختلفة االعتامد عليه؛

 . حوكمة بياناهتا 

Hosch, B. J. (2018). Data governance: A primer. North East Association for Institutional Research 
Annual Meeting (pp. 1-70). Pittsburgh: North East Association for Institutional Research. 

ىل  وفائدهتا إ  مع الرتكيز عىل طبيعة حوكمة البيانات،  ،البيانات، ومتطلباهتا عريف بحوكمة  تناول الباحث يف هذه الدراسة الت      

اجلامعية البيانات  ،  املؤسسات  حوكمة  مبادئ  استعرض  يففقد  اجلامعية،   وسامهتا  اجلامعات  من  جامعة   عدد  املثال:  سبيل  عىل   منها 

تقييم     maturity models  4نامذج النضخ إىل كيفية استخدام    كام تطرق  بروك، جامعة ستوين  براون، وجامعة  ماديسون، وويسكونسن  

بمجال حوكمة    ويتأثر  التغيري اإلداري يف املؤسسات اجلامعية يؤثر،ومدي حتقق حوكمة البيانات يف اجلامعات،وقد انتهت الدراسة إىل  

الدراسة أن    كام أوضحت  املؤسسات،قها يف  ليست إلزامية لتطبي  البيانات؛ ولكنها التكنولوجيا تعزز من كفاءة حوكمة  البيانات، وأن  

 شاقة. استدامتها عملية  وصعبة، ولكنمرهقة، اجلامعية عمليةعملية تطبيق حوكمة البيانات يف املؤسسات 

حيث   من قلة الدراسات العلمية،و األكاديمية املتخصصة يف هذا املوضوع؛  عانى البحثفقد    ،أما بالنسبة إىل حوكمة الوثائق        

ن بعض أحني    خاصة؛ يفإدارة الوثائق بمجال احلوكمة بصفة عامة أو حوكمة املعلومات بصفة    تناولت عالقةأغلب الدراسات  أن  وجد  

مل تتوسع يف معاجلة   الوثائق، ولكنها عمليات إدارة    القصور يف  الوثائق؛ ملعاجلة أمهية حوكمة    إىل  -بشكل عابر    -الدراسات قد أشارت

 :  تبني ذلكييل إشارة إىل بعض هذه الدراسات التي  الوثائق، ومتطلباهتا، وفيامحوكمة 

ISA, AZMAN MAT (2009). RECORDS MANAGEMENT AND THE ACCOUNTABILITY OF 
GOVERNANCE Glasgow: University of Glasgow: The Faculty of Arts. 

الدراسة أن إدارة    تأثبتحيث  والرشكات؛  تناولت هذه الدراسة  أمهية جمال  إدارة الوثائق يف تعزيز تطبيق احلوكمة يف املؤسسات،

والتي تعد   ومن ثم موثوقية البيانات التي تتضمنها،  واحلفاظ عىل موثوقيتها؛  الوثائق الناجحة تضمن ضبط دورة حياة الوثائق بكفاءة،

عملية إدارة  وورفع أدائها يف تلبية متطلبات املواطنني؛  ،  واملوضوعية  يف حتقيق أهداف املؤسسات التنظيمية  يق الشفافية،مهمة يف حتق

يف  األداء احلوكمي املختصة بمينها األدلة الرسمية أعىل متابعة تنفيذ احلوكمة عن طريق ت املؤسسات  الوثائق تلعب دوًرا مهاًم يف مساعدة

إىل جانب توعية   إدارة  الوثائق يف جمال احلوكمة، والرشكات بدور صت الدراسة برضورة  توعية جمتمع املؤسسات،وقد أو ملؤسسات،ا

 وإتاحتها بام يتواكب مع عرص احلوكمة.  عىل عمليات ضبط الوثائق، أخصائيي الوثائق برضورة إدخال تغيريات تنظيمية

براهيم اللبان. ) براهيم على إ ية: دراسة تقويمية  وثائق. (2011نرمين إ   للواقع، والتخطيطالإدارة العامة لجامعة الإسكندر
 

  و,  والوثائق,  البيانات:  من–: هي أدوات تساعد املؤسسات عىل تقييم كفاءهتا يف أداء ممارساهتا يف نطاقات عملها املتنوعة  maturity modelsنامذج النضخ    4

  النطاقات  هذه  يف   كفاءهتا   و,  أدائها   ؛لتحسني  املؤسسات  تلك  حتتاجها   التي  املتطلبات  و,  اإلمكانات  عىل  الضوء  تسلط  كام  ،-إلخ...التسويق  و,  املعامالت

(MSc, 2015, p. 10) . 



 241 د. نرمني إبراهيم عىل إبراهيم اللبان

 

 

ية: كلية الآداب لإنشاء أرشيف إل كتروني. ية. -الإسكندر  جامعة الإسكندر
رصدت هذه الدراسة املامرسات الوثائقية التي كانت تطبقها إدارة جامعة اإلسكندرية يف السنوات األخرية من العقد األول من    

واالجتهادات التي ُبذلت من قبل إدارة اجلامعة يف ، وثائقها،واملحاوالت والعرشين،واملشكالت التي كانت تواجه ضبط رن الواحدالق

وال سيام يف جمايل حفظ    -وثائقها    حوكمة  األساس التي قامت عليها ممارسات إدارة اجلامعة يف جمال  وتعد هذه االجتهادات،معاجلتها 

النام  الوثائق، الدراسة  بعد  فيام  – ذج  وتصميم  السكرتارية، إىل  .وانتهت  قطاع  مع  اجلامعة  إدارة  يف  العليا  املستويات  تعاون    وجوب 

 واملعلومات يف إدارة اجلامعة. لرفع كفاءة خدمات الوثائق، وتطويرها؛ واملحفوظات؛لتحسني بيئة العمل املختصة بضبط الوثائق،

Phiri, Mathews Joseph. (2016)Managing university records and documents in the world of 

governance, audit and risk: Case studies from South Africa and Malaw., Glasgow: 

University of Glasgow: Humanities Advanced Technology and Information Institute. 

  وأمهية ضبط الوثائق السمعية،   باحلوكمة يف دعم أهداف اجلامعات األفريقية،تطرقت هذه الدراسة إىل عالقة إدارة الوثائق     

أكاديميًا، مصدًرا  تعد  املوثوقة  التي  للبيانات  مهاًم  ال،  وإدارًيا  توصلت  عن  دراسة  وقد  السمعية  الوثائق  إدارة  موضوع  غياب  إىل 

وماالوي منها: جامعة     عدد من جامعات جنوب أفريقيا،عن طريق تطبيقها املنهج املسحي عىل-سرتاتيجيات اجلامعات عينة الدراسة  إ

باإلضافة   ،ه ضعف ضبط هذه النوعية من الوثائق يف هذه اجلامعاتليمما ترتب ع   وجامعة جوهانسربج؛  وجامعة كيب الغربية  كيب تاون،

نظامها إلدارة الوثائق مازال يواجه   ولكن  إىل بعض اجلامعات عينة الدراسة عىل الرغم من جهودها التي تبذهلا يف حتسني نظم حوكمتها؛

لضامن التغلب    سرتاتيجيات هذه اجلامعات؛إوتدوينها يف    أمهية تطبيق حوكمة الوثائق،بومن ثم أوصت هذه الدراسة    مشكالت عديدة؛

الدراسات عن    احلاليةوختتلف الدراسة    ،والسمعية خاصة بام يتوافق مع متطلبات عرص احلوكمة  عىل مشكالت ضبط الوثائق عامة،

املوضوعية، تغطيتها  جمال  يف  الدراسة  ؛زمنيةوال  السابقة  تناولت  جامعة   ،احلالية  فقد  إدارة  متارسها  التي  احلوكمية  املامرسات  واقع 

م  2020ووثائقها يف عام ، ورصدت التقدم الذي أحرزته إدارة اجلامعة يف حوكمة بياناهتا  والوثائق، اإلسكندرية اآلن يف جمال البيانات،

  بياناهتا،ووثائقها؛ حوكمة  يف    لقياس مدى نضج ممارسات إدارة اجلامعة  مقرتح؛  نضج كام قدمت الدراسة نموذج    م،2010مقارنة بعام  

 والوثائق.، لتحديد املرحلة التي متر هبا يف رحلتها املتعلقة بحوكمة البيانات

 احلوكمة: .2
احلوكمة لفظ  املاضية  - أصبح  السنوات  كثريً   -يف  احلياةيرتدد  يف  املختلفة  املجاالت  يف  ب وا  ،ا  مثلقرتن  املجاالت؛  من  :  كثري 

  ولذلك،(؛ فأصبح هناك )احلوكمة السياسية، واحلوكمة االقتصادية، واحلوكمة اإلدارية (  واملعلومات  اإلدارة،و  واالقتصاد،  السياسة،)

حوكمة املعلومات،وحوكمة  )  : املصطلحات التي اقرتنت هبا يف البحث،وهيلتيسري فهم    حتديد تعريف احلوكمة بشكل عام؛كان لزاًما  

الوثائق والبيانات،وحوكمة  والتوافقأوجه  للوقوف عىل  (،  التعريفات.،  هذه  بني  أو   االختالف  النظام  عام:  بشكل  باحلوكمة  يقصد 

اإل اآلليات  اإلطار  يوفر  الذي  أداء و  -(ألخالقياتا-تالقياسا -التعليامت-املعايري  -السياسات)سرتاتيجي  يضمن  الذي 

ف  ييمكن تعر  مَّ ثَ   . ومن(Governance Institute of Australia, 2019)   املؤسسة  حتقق أهداف  بطريقة صحيحة  العمل،ومتابعة تنفيذه

، وتضمن دقتها، وتفردها،  جتمعها اجلهةالبيانات التي    التي تضمن صحة  العمليات، والضوابط الذي يوفر  النظام    بأهنا:  حوكمة البيانات

عملالبيانات  باعتبار  –  وريادهتا  لنظم  اجلامعة  مدخالت  املختلفة،اجلهة  كله    ؛-وأنشطتها  البياناتوذلك  صالحية  املقدمة   لضامن 

حني  يف  .(احلالية،واملستقبلية،وخططها  اجلهة  مرشوعاتمثل: )  ؛الختاذ القرارات السليمة فيام خيص كل أنشطة اجلهةومصداقيتها للجهة،
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املعلومات  يقصد و،واألنشطة،والعملياتواملعايريوالسياسات،  الضوابط،  :بحوكمة  املؤسسة،  متارسها  التي  قيمة    ؛القياسات  إلثراء 

بالنسبة إىل تعريف حوكمة    (Bennett, 2017, p. 463)  .ل املخاطر،والتكلفة املختصةيمعلوماهتا،وتقل   :النظامُ ا ؛ فيقصد هبالوثائقأما 

بضبطاإل املختصة  األنشطة،والضوابط،والقياسات  الذي حيدد  دورة حياهتا   سرتاتيجي  املؤسسة عرب    ,Vieira et al., 2011)وثائق 

p.340)  مصداقية الوثائق املستخدمة،وأصالتها،واستبعاد الوثائق التي ليس هلا قيمة للعمل أواًل بأول.  للحفاظ عىل 

الت   لنا من مقارنة  الثالثيتبني  البيانات)  :عريفات  املعلومات،وحوكمة  الوثائق،  حوكمة  ثابت  (أنَّ  وحوكمة  احلوكمة  مفهوم 

 جدول يوضح هذا:  أيتوفيام ي، بينها،ولكن خيتلف جمال توظيفه،واهلدف منه

 وحوكمة الوثائق ، وحوكمة المعلومات ، يوضح الفروق بين حوكمة البيانات1جدول 

 حوكمة الوثائق  حوكمة املعلومات  حوكمة البيانات  العنارص

متكن املؤسسة  والضوابط التيالنظام، املفهوم

جراءات املختصة بجمع  من تطبيق اإل

البيانات، ومعاجلتها، وإتاحتها  

كد من  أ،ومتابعة تنفيذها،والتبكفاءة

 . حتقيق اهلدف منها بنجاح

متكن املؤسسة  والضوابط التيالنظام،

جراءات املختصة بجمع  من تطبيق اإل

املعلومات، ومعاجلتها، وإتاحتها  

كد من  أ،ومتابعة تنفيذها،والتبكفاءة

 . حتقيق اهلدف منها بنجاح

النظام،والضوابط التي متكن املؤسسة 

جراءات املختصة بجمع  من تطبيق اإل

الوثائق، ومعاجلتها، وإتاحتها  

كد من  أت،ومتابعة تنفيذها،والبكفاءة

 . حتقيق اهلدف منها بنجاح

 وإدارهتا. ضبط الوثائق، .ضبط املعلومات،وإدارهتا وإدارهتا.ضبط البيانات، جمال التوظيف 

دقيقة،  توفري بيانات صحيحة،و  اهلدف

 . صاحلة،وحديثة للمؤسسةو 

إثراء قيمة املعلومات بأقل  

 . مخاطروأقلتكلفة،

التخلص من الوثائق التي ليس هلا قيمة  

للعمل املؤسسة،واحلفاظ عىل أصالة  

الوثائق املستخدمة يف  

 متها املؤسسة،ومصداقيتها،وسال

 . دورة حياة الوثائق . دورة حياة املعلومات  . دورة حياة البيانات  موضوعها 

 البيانات، والوثائق، وإدارتها: بني حوكمة  . الفرق 3

 ( البيانات،والوثائق:)ارة في مجاليق بين الحوكمة،واإلدويوضح الفر2جدول 

 اإلدارة  احلوكمة العنارص

 الوثائق البيانات  الوثائق البيانات 

 . والوثائق، اجلانب التطبيقي لعملية ضبط البيانات  . والوثائق ، اجلانب النظري لعملية ضبط البيانات   . املاهية 

 وأرشفتها. ، والوثائق، تنفيذ هنج ضبط البيانات ا. والوثائق،وأرشفتها،والرقابة عليه، ترشيع هنج ضبط البيانات . اهلدف منها 

وحتديد املسئوليات  ، واخلطط، سرتاتيجيات،والسياسات إعداد اإل .موضوعها

واإلجراءات،والقياسات املختصة بعملية ضبط  ، )األفراد(،واآلليات 

 .والوثائق،وتأمينها يف أثناء دورة حياهتا ، البيانات

واإلجراءات املختصة بعملية ضبط  ، ارسة العمليات،واألنشطةمم

 ,Data Management Association, 2009)البيانات

p.17) ،،يف أثناء دورة حياهتا وإتاحتها  ،وأرشفتها والوثائق . 

 وتأمينها. ، حتقيق االستفادة القصوي من البيانات،والوثائق  . الغرض منها 

 والوثائق؟وملاذا؟، دم البياناتمن يستخ: هتدف اإلجابة عىل سؤالني

 والوثائق عند احلاجة. ، تيسري إتاحة البيانات 

  ، والوثائق؟ وكيفهتدف اإلجابة عىل سؤالني )أين توجد البيانات 

 للمستفيد؟ وتتاح  تستخدم،

،  أصالة الوثائق احلفاظ عىل  حداثة بيانات العمل،وصحتها.  ومصداقيتها. ، صحة الوثائق  . ومصداقيتها، جودة البيانات

 وسالمتها. 

تأثري غياهبا عىل  

البيئة املعلوماتية  

 .للمؤسسة

 . ضعف جودة البيانات 

 . كثرة املخاطر التي هتدد البيانات

 . ارتفاع تكلفة ضبطها

 حمدودية االستفادة من الوثائق. 

 

أثناء  هتديد أصالة الوثائق يف 

 طويل األجل   حفظها

البيانات،والبيئة املعلوماتية  فويض يف 

 . املختصة باملؤسسة

 تكدس الوثائق  

فقد السيطرة عىل  

 . الوثائق،وضبطها
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أن هذا  يف  واحدة؛وال شك    ،وجهان لعملة (البيانات،والوثائق)يف جمايل    أن مصطلحي)احلوكمة، واإلدارة(قد يعتقد البعض   

  حماولة   ومن ثمَّ ،  يف املؤسساتبطريقة صحيحة  وإدارهتا  ،  والوثائق،  حوكمة البياناتممارسة    عىل  سلبًا   اللبس قد يؤثر، وهذا  االعتقاد

 (.2السابق )عن طريق اجلدول ( البيانات،والوثائق:)الفروق بني احلوكمة،واإلدارة يف جمايل همِ أ حتديد

املشكالت   ملعاجلة  ؛سات إىل احلوكمة جلأت املؤس  ؛ لذلكوالوثائق تتكامل مع عملية إدارهتام،  حوكمة البيانات:يتبني مما سبق أن 

يف حني تعد اإلدارة  ،  والوثائق،  احلوكمة متثل العقل يف عملية ضبط البياناتألن    وثائقها،وأرشفتها؛والتي تواجه عملية ضبط بياناهتا،

عملية  به  ؛تتأثر  (اإلدارةاحلوكمة أو  )  أي قصور يف أي من فبمثابة اجلسد الذي يرتجم إشارات العقل إىل حركة يف هذه العملية؛ومن ثم 

 واضح. ها املعلومايت بشكلؤصنع القرار يف املؤسسات بشكل كبري؛ويرتاجع أدا

   : .عناصر حوكمة البيانات،والوثائق4
الضوابط،والقواعد    تكامل مًعا؛لتوفرمؤسسة من جمموعة من العنارص،التي ت  ةتتكون احلوكمة يف قطاعي البيانات،والوثائق يف أي

وفيام  ،وصيانتها،وإتاحتها بطريقة حتافظ عىل قيمتها،وأصالتها ،  وحفظها ،  والوثائق،ومعاجلتها ،  نتاج البياناتإالتي تضمن السيطرة عىل  

 : (والوثائق، البيانات:)جدول يوضح عنارص احلوكمة يف جمايل يلي

 والوثائق ، (Hosch, 2018, pp. 10-15)مجالي البياناتعناصر الحوكمة في يوضح 3جدول 

 فئات العنارص 
 عنارص احلوكمة

 حوكمة الوثائق  حوكمة البيانات 

 اجلانب الفني 

 معامرية إدارة الوثائق معامرية البيانات إدارة 

 )واصفات البيانات، والوثائق(  واصفات البياناتإدارة 

 الرتابط الوثائقي إدارة  الرئيسة،واملرجعية البيانات 

  تطوير البيانات 

 أصالة الوثائق إدارة  وإدارهتا جودة البيانات، 

 اجليل الثاين من إدارة الوثائق واملحتوي  إدارة الوثائق،

 األرشفة اإللكرتونية  قواعد البيانات  عملياتإدارة 

  األعامل املستودعي، وذكاء البيانات  ختزين

 والترشيعية  اجلوانب التنظيمية، اجلانب اإلداري الترشيعي

 احلامية، و التأمني اجلانب األمني 

 ( وعيهم، وإمكاناهتم) العاملني وعي املوارد البرشية 

 متابعة األداء  الرقابة

 البنية التكنولوجيا  اجلانب التقني 

كام يظهر  اختالفهام يف بعض العنارص،حوكمة البيانات مع حوكمة الوثائق يف بعض العنارص،واتفاق  يظهر من اجلدول السابق  

الوثائقأن   حوكمة  عنارص  إىل  يرجع  البيانات؛وهذا  حوكمة  يف  مبارًشا  تأثرًيا  تؤثر  الوثائق  حوكمة  ضبط    التي  عنارص  إىل  هتدف 

هنا يتبني لنا ومن  ،  عنرًصا أساسيًا من عنارص حوكمة البياناتتعد    إدارة الوثائقأن    كام يبني اجلدول،ةوإتاحتها بكفاء،  الوثائق،وإدارهتا 

كلام زادت  ،  وثائقها بكفاة  فكلام مارست املؤسسة حوكمة؛  وحوكمة الوثائق يف املؤسسة،  أن هناك عالقة طردية بني حوكمة البيانات

 والوثائق يف إدارة جامعة اإلسكندرية. ، واقع عنارص حوكمة البيانات حتليل أيت يفرصها يف حوكمة بياناهتا بطريقة فعالة.وفيام
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 اإلسكندرية:الوثائق يف إدارةجامعة حتليل حوكمةالبيانات، و. 5
الوثائق، وأخرًيا العنارص  بحوكمة    الفنية املختصةالعنارص    مثُ ،  -أواًل -بحوكمة البيانات    الفنية املختصةاستعراض العنارص  تم  

 هبام. رشيعية، والرقابية، واألمنية، والتقنية، والبرشية املختصةالت

 :Data Governance. حوكمة البيانات 5/1

 َ اجلامعةارَ مُت إدارة  يف  إنشائها -س  البيانات    عملياُت -منذ  والبيانات،وحفظها   من: مجع-إدارة  سنوات  اليف    لكن  -تصنيفها  ، 

ال سيام تفعيل ،  أخذت إدارة اجلامعة قرارات حاسمة يف جمال ضبط البياناتحيث    ؛بياناهتا حوكمة  ازداد اهتامم إدارة اجلامعة ب  األخرية

يف   السبَب   بياناهتا، وجودهتا، ويرجعللسيطرة عىل  م؛ وذلك  2017القرار فيها منذ عام    ودعم اختاذ  والتوثيق،  دور مركز املعلومات،

 والوثائق إىل األسباب اآلتية:، عرش سنوات لتحقيق هذا التحسن يف جمال البيانات استغراق إدارة اجلامعة

استقرار واملعلوماتية:اإلدارية  الدولة،وتوجهاهتا  أوًًل.  السياسيةحيث    ،  األوضاع  يف  ،تؤثر  املعلوماتية  احلكومية  والتوجهات 

والوثائق يف إدارة  ،  وقد تبني أثناء تتبع واقع ضبط البيانات،  ا تشجيع مؤسسات الدولة عىل حتقيق احلوكمة يف قطاعات بياناهتا،ووثائقه

ا  -الدراسةأثناء مدة    -جامعة اإلسكندرية   الدولةأن  السياسية يف  أثر  ستقرار األوضاع  قد    ة تأثرًيامبارًشا يف أولويات اجلامع  املرصية 

  ) م عندما كانت األوضاع السياسية يف الدولة املرصية2013م إىل عام2011من  عام  يف الفرتة فنجد  ، والتعليمية ،  اإلدارية،واملعلوماتية

اإلدارية، غري مستقرة كانت أولويات إدارة جامعة اإلسكندرية تركز عىل كيفية استمرارها يف أداء خدماهتا  (2015جامعة اإلسكندرية  

البيانات تعرقل س  الداخيل بطريقةوالوثائق يف جمتمعها  ،  وإتاحة  التعليمية،ال  ،  والبحثية،والعلمية يف جامعة اإلسكندرية  ريالعمليات 

وفروعها،   البياناتوكلياهتا،  بقطاع  أكثر  تعني  الدولة  يف  السياسية  األوضاع  استقرار  مع  اإلسكندرية  جامعة  إدارة  بدأت  ، ثم 

الذي نالته عام   مؤسسة اآليزو، وة اإلدارية من قبل  اجلود  األول يفعتامدها  ا؛ متهيًدا حلصوهلا عىل  اإلدارية فيها والوثائق؛لتحسني البيئة  

ي حرصت إدارة اجلامعة  املعلومايت،والتحول الرقمي الوطن      وعندما استقرت األوضاع السياسية أكثر يف مرص،وبرز التوجه  ،  م2014

  هذا  مع  متاشيًا –عاهتا الداخلية،واخلارجيةاإلجراءات التي تضمن حتقيق السيطرة بقوة عىل حركة بياناهتا،ووثائقها يف جمتمعىل اختاذ كافة  

عام  -أولوية،وطنية  أصبح  الذي   الوطني  التوجه البيانات،و 2015؛فمنذ  جمايل  يف  قرارات حوكمية  جمموعة  اجلامعة  إدارة  اختذت  م 

ائقها بطريقة  وثوالتي تضمن ضبط بياناهتا    -(1، ص2015)حممود،  ار دليل املحفوظات املختص هبا  إصد  املثال  سبيل  عىل–الوثائق  

 .واملستقبلية بطريقة فعالة ، ختدم خططها احلالية

والتعليمي األكاديمي بني الدول يف العقد الثاين من القرن احلايل؛مما  ،  زاد التنافس العلمي  :التنافسية، واملؤسسات األكاديميةثانيًا.  

كام تعد    ، جودة قطاع التعليم العايل يف الدولة  عن مدى زاد اهتامم الدول بالتصنيفات الدولية األكاديمية املختصة باجلامعات؛ألهنا تعرب  

للجامعات؛فوفقً  التسويق  أنواع  نوًعا من  التصنيفات  الا لهذه  التصنيفات؛يمكنها أن تروج لنفسها   اجلامعة يفتي تشغلها  لمرتبة  هذه 

عىل   الدويلاملعلميًا  ثمستوى  أن  تستقطب   ؛ومن  يمكنها  كام  األجنبية،  الدول  من  يف    دارسني  باملشاركات  املتعلقة  فرصها  من  تزيد 

األسباب التي دفعت إدارة   األكاديمية أحدة  هذه التصنيفات الدولي  والدولية. ومن ثم كانت  قليمية،املرشوعات،واالتفاقات البحثية اإل

والوثائق؛للتغلب عىل مشكلة عدم دقة البيانات فيها،وتضارهبا؛والذي  ، خطوات يف جمال حوكمة البيانات إىل اختاذجامعة اإلسكندرية 

واقعها العلمي أحياًنا؛ لذلك   ال تتفق مع  بل قد جعلها تشغل مرتبة أكاديمية  ؛(2020) صبحي،  أثر سلبًا عىل ترتيبها  يف هذه التصنيفات

وحتسني    -أنشطته العلمية، واملتعلقة بمجتمعها األكاديميالبيانات    سيام  وال  -عىل ضبط بيئة بياناهتا   حرصت إدارة جامعة اإلسكندرية

 جامعة اإلسكندرية يف هذه التصنيفات،واستقراره.املختص بجودهتا؛مما ساهم يف حتسني الرتتيب العلمي 
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)رئيس  السل  ثالثًا. العليا  العمل    اجلامعة(:طة  بيئة  حتسني  يف  مهاًم  دوًرا  اجلامعة  رئيس  يف  املتمثلة  العليا  السلطة  تلعب 

،  والقانونية،  واملالية  اإلدارية،أوضاع اجلهة  والوثائق،وتأثريها الفعال عىل    واعية ألمهية البيانات،  والسيام إذا كانت  املعلومايت،والوثائقي؛

  دراك رئيس اجلامعة لقيمة البيانات، أن إ  والوثائق يف إدارة جامعة اإلسكندرية؛ فقد أوضحوا،  ن بالبياناتواملعنين  ووهذا ما أكده العامل 

وهذا اتفق مع     (،2020)حممود،  يف جماهلم  وتأثريها القانوين عىل العمل قد ساعدهم يف حتقيق أهدافهم التطويرية التي تبنوها   الوثائق،و

أثناء تويل    أن  ووثائقها،وحوكمتها يف أثناء مدة الدراسة؛ فقد تبني  ،  تتبع اجتهادات إدارة اجلامعة يف ضبط بياناهتا أثناء  ما تم التوصل إليه  

  - له عالقة باملعلومات،وحوكمتها ما  الذي يمتاز باهتاممه بكل   -م( رئاسة جامعة اإلسكندرية  2020-2016دكتور عصام الكردي )

والتي شهدت    ه،وووثائقها مقارنة بفرتات رؤساء جامعة اإلسكندرية الذين سبق  يف ضبط  بياناهتا،  ا إجيابي  ا شهدت إدارة اجلامعة حتسن

 . (198-191، ص ص2011)اللبان، والوثائق يف إدارة اجلامعة، فرتاهتم اجتهادات حمدودة يف تطوير بيئة البيانات

مؤسسة دوًراجوهرًيا فيها؛ألنه يعد الدينامو الذي يمد    ةيلعب الشق املايل يف أي  املالية:أوضاع جامعة اإلسكندرية    رابًعا. حتسني

يف السنوات الثالث    وقد سعت جامعة اإلسكندرية،ومرشوعاهتا ،  وتنفيذ خططها   املؤسسة بالقدرة عىل االستمرار يف تقديم خدماهتا،

  ملخصصة هلا من الدولة؛لذلك حرصت عىل األخرية عىل تقنني أوضاعها املالية؛لكي تضمن استقرار شئوهنا املالية؛مع حمدودية امليزانية ا

  تنفيذ خططها املالية احلالية، عىل  تساعدها  ل  وثائقها املالية بكفاءة؛و  ،التي تضمن ضبط بياناهتا   وضع الضوابط اإلدارية،والتكنولوجيا؛

 واملستقبلية.

 : إدارة معمارية البيانات .5/1/1

البيا    معامرية  إدارة  بمعامرية    Data Architecture Management  تنا تعد  البيانات،ويقصد  حوكمة  ركائز  إحدى 

 ,WebFinance Inc)،  وتقييمها ،وترتيبها ،  وحفظها ،  البيانات:النامذج،والسياسات،والقواعد،واملعايريالتي حتكم إنتاج البيانات،ومجعها 

أنوي  (2018 السابق  التعريف  من  إىل  :تبني  هتدف  البيانات  تنظيمي،  إمعامرية  نظام   مقننوجياد  املؤسسة؛ ؛تكنولوجي  بيانات    لضبط 

فعالة بطريقة  الربجميات    ،وإتاحتها،واستخدامها  البيانات،و  قواعد  عرب  البيانات  متثيل  نامذج  بتحديد  هتتم  البيانات  فمعامرية 

إىل جانب ذلك فهي تعني بوضع إطار رسمي  وارة البيانات اإللكرتونية،  ،واملتطلبات الواجب توافرها؛لتيسريالتفاعل مع نظم إداملختلفة

موحد معتمد خيتص بضبط العمليات التي متر هبا البيانات عرب حياهتا يف املؤسسة؛ابتداًء من إنتاجها حتي االستغناء عنها؛ولكي تنجح  

البيانات معامرية  إدارة  إىل  حتتاج  بياناهتا؛فهي  معامرية  تنفيذ  يف  النامذج،واملعايرياملؤسسة  إنشاء  ضبط  هبا  يقصد  والسياسات ،  ،والتي 

بالبيانات البيانات،  تطويرها؛ ، وومتابعة تطبيقها ،  وصيانتها،ودعمها ،  املختصة  السيطرة عىل  تضح  اوقد    ،واستخدامها بكفاءة  لضامن 

باعتبارها جزًء من    شكل عفويبو  اية،وحمدودة للغ  أثناء الدراسة أن إدارة جامعة اإلسكندرية تطبق معامرية البيانات بدرجة ضعيفة،

 . وفيام ييل جدول يوضح أهم عنارص معامرية البيانات،وقواعدها يف إدارة اجلامعة، مهام العمل

كام يتبني ،  بيانات العمل هبا   أن إدارة اجلامعة تطبق نمذجة البيانات بشكل تلقائي عند تصميم قواعد  (4)يتضح من اجلدول        

ولكنها   وجتميع ؛  إنشاء،  من:  وقواعد عامة  تقنن ممارسة عمليات إدارة البيانات عرب دورة حياهتا،،  إطار عمل  وجود  أيًضا من اجلدول  

وليس باالعتامد عىل    -يعتمدون عىل خرباهتم يف العمل عىل تعلمها ووعفوية،    بل يامرسها املوظفون بطريقة آلية،  غري موثقة أو مدونة؛

ت التي تتكون منها إدارة اختالف يف طريقة ممارسة هذه العمليات من قبل اإلدارمما ترتب  عليه اال  - وموحدة  أ  دليل أو سياسة مكتوبة،

خرى ببياناهتا القديمة،واحلديثة مًعا؛السيام أيف حني حتتفظ إدارات  ،  اجلامعة مثال: هناك إدارات قد حتذف بياناهتا القديمة عند حتديثها 

أن إدارة اجلامعة مل حترص عىل اختاذ اآلليات؛التي تساعدها ،أثناء الدراسةكام تبني     ،يف قاعدتني للبيانات منفصلتني  ةن كانت حمفوظإ
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إدارة   ، مما أدى إىل عدم ممارسةحتديد املعايري التي تقنن وضع سياسات إدارة البيانات،وعملياهتا   بنجاح، مثل:عىل إدارة معامرية بياناهتا  

 ثر عىل كفاءة تداول البيانات بالتايل أو،  وضبطها ،  قدرهتا الرقابية عىل إدارة بياناهتا تقيد  فعالة، كام أدى إىل  اجلامعة معامرية البيانات بطريقة  

 منها بشكل كاف. ةستفادكام أثَّر عىل اال  يف إدارة اجلامعة،

 يوضح أهم عناصر معمارية البياناتفي إدارة الجامعة 4جدول 

 توبة توثيق إجراءته يف سياسة مك قواعد تطبيقه يف إدارة اجلامعة العنرص

 مل يوثق تم توثيقه 

 √  . املختلفة تتوالد البيانات مبارشة من ممارسة األنشطة اإلدارية،واملالية،والقانونية ... إنشاء البيانات 

 يتم جتميع البيانات من كافة املصادر املختلفة،والتي تتمثل يف:  جتميع البيانات 

وتتمثل يف   إدارة جامعة اإلسكندرية نفسها،وهي املصادر التي توجد يف  داخلية: الصادر امل-1

 . واملعرفة املضمنة لدي املوظفني الوثائق بمختلف أنواعها، 

 واملتمثلة يف:  إدارة اجلامعة، مبني وهي املصادر التي توجد خارج  ارجية: اخلصادر امل-2

  رية،كليات جامعة اإلسكند  الوثائق املحفوظة يف املؤسسات التي تتعامل معها إدارة اجلامعة من: =

  واملؤسسات الثقافية، والدولية،، واإلقليمية  األكاديمية املحلية،العلمية، و واملؤسسات  وفروعها،

 (. 2020)حممود،   والبنوك...إلخ  واملؤسسات اخلاصة، والقانونية،  واملالية،

الرسمية املتعلقة  (10، ص ISO  ،2008)املنظمة الدولية للمعايري ، واملعايرياملنشورات=

  اجلودة، واالعتامدمن جهات  التي تصدر - سيامال  -...  واإلدارية واألكاديمية، ، بالقطاعات البحثية

 .مثل منظمة اآليزو  حلية،امل أو  قليمية،اإلأو الدولية، 

 بجامعة اإلسكندرية   ةاملختص أفراد املجتمعات  ءاستطالع آرا=

 اإلسكندرية. وفروعها. املعرفة املضمنة لدي العاملني يف كليات جامعة =

 √ 

 √  . مًعاثالثة البيانات أو ال قواعدسجالت أو الوثائق، أوالإما يف  إنشائها، وجتمعهاحتفظ البيانات عند  البيانات حفظ 

  اأووفقً  ، هجائيًازمنيًا، أو  به، وترتبأوالشخص املختص  ،لنشاط ل ا وفقً  تصنف البيانات موضوعيًا تنظيم البيانات 

 . معرف املختص باملوضوع أو الفردلل

 √ 

أن أكثر اإلدارات   املوظفني، ورغبتهم؛ ولكن لوحظاجتهادات إىل مرتوك  مقنن؛ بل مر غري هذا األ االحتياطية النسخ 

أوفالشة   ، CDيف مبني إدارة اجلامعة حريصة عىل حفظ نسخة احتياطية من قواعد بياناهتا عىل 

USB . 

اعد بياناهتا عىل  ال حتتفظ بنسخة احتياطية من قواإلسكندرية جامعة إدارة إدارت معظم كام أن 

 (. 2020اجلامعة)صبحي، املختص بإدارة  Server اخلادم

 

 

 

 

 

√ 

وهو   وحتديد مدة حفظها يف إدارة اجلامعة،، يتم االعتامد عىل مبدأواحد فقط يف عملية تقييم البيانات تقييم البيانات 

؛ فبمجرد أن تفقد البيانات أمهيتها إىل  "إىل النشاط،التي ترتتبط به مبارشة  قيمة البياناتمدي "

يتم االستغناء عنها؛ومن دون االلتفاف إىل قيمة هذه البيانات غري ، النشاط التي أنتجت عنه مبارشة

 . املبارشة إىل بقية أنشطة أو قطاعات العمل 

 √ 

إذا كان العمل ال  و  بعد االنتهاء من حتديثها، قديمة،ال  حلاالت:البياناتيف هذه ا يتم استبعاد البيانات  استبعاد البيانات 

باحلذف؛ إذا   سجالت، أو إذا كانت مدونة يف   بالشطب؛ االستبعاد إما وجتري عملية  . حيتاج إليها

 . كانت حمفوظة عىل قاعدة بيانات 

 √ 

التي تريدها إدارة اجلامعة من قواعد  ترتكز نمذجة البيانات يف إدارة اجلامعة عىل طبيعة املخرجات  نمذجة البيانات 

يتم حتديد عنارص البيانات،والعالقات فيام   -أي املخرجات  - ا هلافوفقً  بياناهتا،وبراجمها؛

 .   ( 2020)صبحي، بينها؛إلنشاء نامذج قادرة عىل تلبية احتياجات إدارة اجلامعة من املعلومات

 √ 

 اعدتني أساستني: ق فهي تراعي  إلدارة بياناهتا،   إدارة اجلامعة استخدام نظام آيل ططعندما خت ميكنة البيانات 

رسمية يف  الكومية احلؤسسات امليفضل استخدام نظم إدارة البيانات اإللكرتونية املعدة من قبل ( 1)

الدولة عن نظم إدارة البيانات اإللكرتونية اخلاصة؛لتحقيق االتساق اإلداري احلكومي بني  

أقيص حد ممكن، مثل برنامج الفاروق املستخدم من قبل اجلامعة يف إدارة إىل ة مؤسسات الدول

 بيانات معامالهتا املالية،واملعتمد من قبل املجلس األعىل للجامعات املرصية. 

حتاول إدارة اجلامعة أن تقتني نظم إدارة البيانات اإللكرتونية التي  التكلفة:اخلدمات يف مقابل ( 2)

حمدودية ميزانية جامعة  إىل قابل مادي متواضع؛ويرجع السبب يف ذلك تقدم خدمات كثريةيف م

،والتكنولوجية املختصة بإدارة املادية اإلمكانات   تطوير يف - أحياًنا–  ااإلسكندريةالتي تقف عائقً 

 اجلامعة. 

 √ 
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 Metadata:   واصفات البياناتإدارة .5/1/2

ف   الواصفةُتعرَّ البيانات  البيانات،أو  البياناتبأهنا:    واصفات  تصف   مهيكلة  شبه  مهيكلة،أو  والوثائق بيانات   ،

يُ  بإدارةَص قْ وسياقها،وضبطها؛لتيسري اسرتجاعها، يف حني  العمليات،   د  السياسات،وحتديد  البيانات:اختاذ اآلليات،وإعداد  واصفات 

البيانات إىل  الوصول  تضمن  والوثائقالتي  ،وت،  البيئة ،ومشاركتها،وربطها،وحتليلها،وصيانتها  كفاءة  من  فعالة؛تزيد  بطريقة  كاملها  

املؤسسة يف  تلعب،  املعلوماتية  أي  و  يف  جوهرًيا  دوًرا  البيانات  األداةمؤسسة؛أل  ةواصفات  تسيطر    هنا  بيئة   هبا التي  بيانات  عىل 

ببياناهتا،ووثائقها منذ إنشائها؛فنظام السجالت  واصفات البيانات املختصة    وقد حرصت إدارة اجلامعة عىل حتديد  ، ،ومصادرها عملها 

واصفات بيانات حمددة؛ لوصف البيانات املختصة بأنشطة العمل أو األفراد أو الوثائق ،وهذه الواصفات    يف إدارة اجلامعة يتطلب حتديد

اراهتم داخل مبني إدارة جامعة اإلسكندرية،  يف إدإدارة اجلامعة فيام بعد يف إنشاء قواعد بيانات العمل اإللكرتونية    و عتمد عليها موظفي قد  

ختالف بني طبيعة االواصفات البيانات،وعددها من إدارة إىل أخري يف مبني إدارة جامعة اإلسكندرية؛وهذا يرجع إىل    تفاوت طبيعةتو

العمل املنوطة بكل إدارة،والتي تتطلب بيانات حمددة؛لضبطها   اإلسكندرية عىل إدارةخر مل حترص إدارة جامعة  آعىل جانب    ، أنشطة 

بياناهتا  مقننة  واصفات  الواصفات،وكيفية بطريقة  هذه  رشوط  توضح  موحدة،ومكتوبة  منهجية  سياسة  تضع   ؛فلم 

 ،حتتوهيا  زمنية أطول من البيانات،واملصادر نفسها التي    دةوال سيام أن واصفات البيانات قد تبقي م-حفظها    ةإنشائها،وتنظيمها،ومد

 مما ترتب عىل ذلك حمدودية؛ هتا عرب الزمن  ا البيانات املستخدمة يف إداراهتا؛لضامن اتساق هذه الواصفات،وثب  دليل حيرصواصفات أو  

ح يف  ويظهر بوض   ا، وهذا،وسياقهيف وصف البيانات، والوثائق  -أحياًنا–وعدم دقتها واصفات البيانات املستخدمة يف بعض اإلدارات ،

التي تعرب عن  -والتاريخ،  مثل املوضوع-ة  ي عيل احلد األدين من البيانات الرئيس  ا التي اقترصت  ،إدارة السكرتارية،و يف إدارة املحفوظات

إىل االلتفاف  دون  الوثيقة،وحمتواها،ومن  بني    وصف  ماهية  العالقات  حتديد  صعوبة  املستقبل  يف  عليه  سيرتتب  سياقها؛مما 

إدارة اجلامعة مل أن    –  الدراسة  أثناء  –كام تبني أيًضا    ،لوثائق  عملية مرهقةهتا املختلفة؛ مما جيعل عملية حتليل بيانات هذه اا الوثائق،وسياق

تطبيق إدارة  أن  وبال شك    ؛اجتهاداهتا الذاتيةواصفات بياناهتا باقرتحت  قليمية،أوحملية؛بل  إأو  ،مواصفات بيانات معيارية دولية  ةأي  تتبنَ 

  قدرهتا عىل إدارة وثائقها، وسياقها بطريقة فعالة، ويثري يزيد من -وال سيام يف جمال الوثائق-املعتمدةواصفات البيانات  اجلامعة ملعايري

فرصها يف املشاركة يف مبادرات البيانات املفتوحة التي    يعززو،فرص جامعة اإلسكندرية يف تبادل بياناهتا مع املؤسسات األخرى بسالسة

ت البياناتكام يسه،  -اآلن-  ا عاملي  ا هجُّ وأصبحت  إدارة  البيني بني نظم  التشغيل  إدارة اجلامعة  ؛  والوثائق اآللية ،  ل عملية  تطبق  عندما 

 التحول الرقمي يف بيئة عملها.  

 Master Data والمرجعية: ة،يالبيانات الرئيس .5/1/3

 ة: ي لبيانات الرئيس ا   أواًل. 

 ,Data Management Association)ها، واألنشطة املختصة هبا وحتدد سياق ،البيانات التي تعرب عن كيانات املؤسسةيقصد هبا 

2009, p.171)  الرئيسة    ؛ ومن ثم يقصد بإدارة البياناتManagement(MDM   ُمجع البيانات الرئيسة، ومعاجلتها بطريقة تعكس    :عملية

مثل:    متنوًعا من البيانات الرئيسةومتتلك إدارة جامعة اإلسكندرية كامًّ   (Yadav, 2016)واسرتجاعها   لتيسري إتاحتها،  الروابط فيام بينها؛

يف عدد من الوسائط    وجودها   تتكامل مًعا، بل ربام تكرر،و، التي تتفاوت  (والبيانات التعليمية  والبيانات املالية،  بيانات املوارد البرشية،)ال

ة  ييتطلب استخدام برجميات متخصصة يف إدارة البيانات الرئيس، األمر الذي  عالئقيةورقية،وقواعد بيانات  ال  وثائقثل: الم  –املختلفة  
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كيان باعتبارها  معها  البيانات،والتعامل  بني هذه  الربط  ذاهتا   ا متفرد  ا إلمكانية  إدارة  وُ   وقد   واحد  تتاح عرب مصدر   يف حد  أن جمال  جد 

ن إدارة جامعة اإلسكندرية اآلن تركز عىل حرص بياناهتا  إ  بسبب: أواًل.ة مرتاجع يف إدارة جامعة اإلسكندرية،وذلك  يالبيانات الرئيس

البرشية، والقطاع املايل، وهذا ما حدث يف قطاع املوارد -تدفق البيانات فيها   عىلة املختصة بكل قطاع عىل حدة؛هبدف السيطرة  يالرئيس

مازالت إدارة   هبا. ثانيًا:؛لتوليد معلومات تدعم عملية صنع القرار  املتنوعة  البيانات  هذه  بني  بالربط  اهتاممها   من  أكثر  –العلمي    والقطاع

؛والتي تتصف بقدرهتا Access Visualأو    SQL Serverجامعة اإلسكندرية تعتمد عىل قواعد البيانات العالئقية يف إدارة بياناهتا مثل

تطوير   الكثرية؛ولذلك حاول صناع تكنولوجيا املعلوماتو ضبط روابطها،و عالقاهتا املتشابكة،و،ة يالبيانات الرئيس  ةاملحدودة يف إدار

التكنولوجيا   البيانات    SQL Server   برجميات  خصائص   طورت  التي  رشكة مايكروسوفت  مثل–منتجاهتم  إدارة  تناسب جمال  لكي 

ن كان البعض يري  إو ؛(Microsoft , 2017)ةي،التي تدعم جمال إدارة البيانات الرئيسSQL Server 2019فأصدرت إصدارة  ة؛يالرئيس

؛قادرة عىل حفظ كم ضخم من  NoSQL،وهي قواعد بيانات غري عالئقية  Neo4j -،مثل:Graph Databaseأن قواعد البيانات البيانية  

ولذلك حتتاج إدارة جامعة  ؛  (Mathur, 2020)يةالرئيس  البيانات  إدارة  يف   األفضل   احلل  تعد    –وواضحة  آمنة  البيانات،وروابطها بطريقة  

بنينيحتسإىل  اإلسكندرية   أكان    ة  سواء  بياناهتا  التحسني  قواعد  إصدارت  ذلك  البيانات   SQL Serverباستخدام  إدارة  تدعم  التي 

 واالستفادة منها. ، سة فيها ضبط البيانات الرئيمن عزز لكي تالبيانات البيانية؛  واعدق أم باستخدامالرئيسة،

 Reference Data  :      ثانًيا. البيانات املرجعية 

 Data)  تتميز بالثبات،والتفرد مقارنة ببقية البيانات  لذا فهييقصد هبا البيانات التي تستخدم يف تصنيف بقية البيانات األخرى؛و

Management Association, 2009, p.171و تتفاوت عليها أنشطتها رتكز  تالتي  ،  مؤسسة كاًم متنوًعا من البيانات املرجعية  ة.ومتتلك أي،

  طبيعة هذه املؤسسات،ا لوفقً  و ماهيتها من مؤسسة إىل أخرى، هذه البيانات يف بنيتها 

رجعية يف  املستشفيات  يف حني البيانات امل  تكون رموز العمالت؛ما  لبيانات املرجعية يف الرشكات املالية غالبًا  ا:  مثال–و نشاطها  

حرص      تم.،و تشكل البيانات املرجعية جزًء حيوًيا يف عامل البيانات املختص بإدارة جامعة اإلسكندرية؛وقد  IDقد تكون معرفات املريض

 عدد من أنواع البيانات املرجعية يف إدارة اجلامعة ،متثلت يف : 

فرد    اخلدمة كلَّ منح إدارة ملفات  نوعني: األول: معرف التعيني:وهو  إىل  معرفات الفرد يف إدارة اجلامعة    : تنقسماألفرادمعرفات  

وثائق    كل  حتته  جيمع  1/59/ 2رمز رقمي مركب فريد  مثل     ، وهوIDمعرف    اإلسكندرية، أوكلياهتا، أوفروعها عند تعيينه يف جامعة  

وقد حرصت إدارة  ،  إحالة إىل املعاشم بالفصل ،أم باالستقالة ،أم بأكان بالوفاة، أ  الفرد منذ تعيينه حتي انتهاء عمله يف اجلامعة سواءً 

هذه   ضبط  عىل  فأنشأتاجلامعة  املعرفات   املعرفات؛  هبذه  حرصية  إصدارة  5قائمة  يف  إلكرتونية  ورقية  متاحة  وإصدارة   ،

 املعاش: وهومنح إدارةعرف  م   الثاين:  األفراد.وثائق    عند تصنيف  لتيسري استخدام هذه املعرفات من قبل املوظفني(؛2020)مربوك،

  بواسطة ملف حيفظ    225:مركب، مثلرمز رقمي غري   اإلسكندرية، وهونتهاء خدمته يف جامعة  ااملعاشات معرًفا جديًدا للفرد بمجرد  

  متاحة يف   ورقية، وغري  مسوغات تعيني الفرد يف غرفة احلفظ املختصة بملفات املعاشات،وقد تم حرص هذه املعرفات يف قائمة حرصية

 

عىل القوائم التي حترص معرفات األفراد، وهي تسمية غري صحيحة؛ وال سيام إن وظيفة الفهارس التي    "فهارس"إدارة ملفات اخلدمة مصطلح    و )يطلق موظف   5

 وظيفة هذه القوائم التي تقترص عىل حرص معرفات أفراد جمتمع جامعة اإلسكندرية بكل فئاته.  تتمثل يف تسجيل بيانات املصادر املتنوعة، ختتلف عن
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  ا رمزي ا تصنيفي  ا ن كل إدارة تطبق نظامبأ بالفرد الواحد املعرفات املختصةإدارة اجلامعة ظاهرة تعدد    و موظف فرسَّ وقد إلكرتونية،إصدارة 

املختصة  املعرفات    تعددَ ؛ إال أن  (135-134، ص ص  2011)اللبان،  وعىل الرغم من منطقية هذا املربر، العمل هبا   نشاطها؛ لتيسرييتفق مع  

وضع نظام   وكان من األفضل  قد يعيق عملية إدارة هذه النوعية من البيانات  ؛ إذلشخص الواحد يف جامعة اإلسكندرية أمرغري مفضلبا 

 .      إدارات جامعة اإلسكندرية كل يتفق مع طبيعة موحد لألفرادتصنيفي 

الذي سوف   كن التغلب عليها بتطبيق نظام اإلحاالتسكندرية يم اإلن مشكلة تعدد معرفات الفرد الواحد يف جامعة  الرأي إو

بل يمكن االعتامد عليه يف تيسري إدارة هذه املعرفات يف البيئة الرقمية عن طريق حتويل هذه الشبكة من هذه املعرفات بكفاءة،  يعزز ضبط  

  مثل:مية اإلحاالت إىل خمططات بيانات مرتابطة يمكن حفظها يف قواعد بيانات غري عالئقية بيانية رسو

العامة: - امللفات  تصنيف  موضوعاهتا    رموز  تصنيف  يف  الرقمي  املركب  الرتميز  عىل  اجلامعة  إدارة  اإلدارية،  تعتمد 

املراجعة، حتتاج إىل    اجلامعة؛ ولكنها ورقية معدة من قبل إدارة    وجود خطة تصنيف  عىل الرغم من واملالية، والتعليمية،  

املسئولني عن امللفات العامة    رقمية؛ ولكنالسكرتارية أن حيوهلا إيل إصدارة    حاول أحد موظفي إدارة  والصيانة، وقد 

 مل يستجيبوا هلذه الدعوة.

املؤسسات - تصنيف  ترميزً   واهليئات:،  رموز  أيًضا  اجلامعة  إدارة  املؤسسات،واهليئات ة  لإلشارا  رقميً   اتستخدم  إىل 

املعايري الدولية     تطبيقدارة اجلامعة  إل  ويمكن،  109الزراعية    مثل : نقابة املهن،  املحلية أو العاملية التي تتعامل معها 

بداًل من استخدام معرفات حملية مقرتحة من    ISO 3166لعاملية ،مثل معيار  ااملختصة بمعرفات املؤسسات،والدول  

هذه   تدعم  احلديثة  الربجميات،والتكنولوجيات  أن  سيام  الدولية  قبلها؛وال  إاملعايري  أداء  من  يعزز  جامعة ؛مما  دارة 

بيئة العمل التحول الرقمي يف  تُ ،  اإلسكندرية عندما تطبق  - أو قائمة حرصية    ا د إدارة اجلامعة كشافً عِ ولألسف مل 

بل تكتفي   ؛مستقبليًا،ورموز تصنيفها   أسامء املؤسسات،والدول التي قد تتعامل معها حاليًا، أو  تضم-رقميةورقية أو  

ورموزها -بوجودها  والدول،  املؤسسات،  أسامء  إدارة    -أي  قبل  من  املعدة  التصنيف  خطة  يف  مما مبعثرة   اجلامعة، 

 أخري. من فرتة إىل   مراجعتها، وتنقيحها يصعب عملية 

انات ليست جزًء  حماوالت ضبط هذه البي ، كام تبني أن بإدارة بياناهتا املرجعية بشكل كاٍف  عنَ إدارة اجلامعة مل تُ أن:مما سبق  ويتبني

  اجلامعة، والراغبني إدارة  موظفي أرشيفاجتهادات فردية من قبل بعض  هي جمردبل  ،املختصة بالبياناتاجلامعة  من إسرتاتيجية إدارة

 (. 2020)مربوك، بيئة العمل التطور، وحتسنييف 

 تطوير البيانات:عملية . 5/1/4

هبا   املؤسيقصد  عمل  بيئات  عن  الدقيقة  البيانات  الداخيل،واخلارجي،،  سةمجع  واستخدامها وجمتمعها  وخدماهتا  وأنشطتها، 

  ا التي قد يعاين منه  املعلوماتية  تكلفة، وسد الفجوات، والثغراتيف قطاعها املعلومايت بأقل    اجلودة، واالتساقلتحقيق    بطريقة معيارية؛

املؤسسة،  هبدف رفع كفاءة أداء    (The Australian Institute of Health and Welfare (AIHW), 2007, p. 10)دوالب العمل هبا 

املستقبلية يف العمل.إذن اهلدف من عملية تطوير البيانات هو: توفري البيانات الدقيقة    التنافسية، وحتقيق أهدافها، ورؤيتها قدرهتا    وتعزيز

مؤسسة يف تطبيق   ةولكي تنجح أيالتكلفة، واملخاطر، التي حتتاجها املؤسسة أواًل بأول،وحتقيق االستفادة القصوى منها بأقل درجة من 

،  توحيد املفردات  -2.  البيانات، ومصادرها حتديد طرق مجع    -1ن العنارص،هي:جيب عليها االهتامم بعدد م  ؛عملية تطوير البيانات فيها 
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بيئة العمل.   البيانات.-3واملصطلحات املستخدمة يف  البيانات.    -4توصيف   البياناتكيفية االستفادة القصوى من  حتديد    -5تنقية 

(McGilvray, 2008, p. 9)   

جامعة   ةبسعي إدار  ا رتبط حتسنه االسابقة قد    ا امعة اإلسكندرية بعنارصهعملية تطوير البيانات يف جأن أوضحت الدراسة    وقد

أن وينبغي لنا أن نعلم  والتعليمي؛، اإلداري :قطاعنيالأو الدويل يف ، احلصول عىل االعتامد الوطني  وفروعها إىلوكلياهتا،، اإلسكندرية

وبيئاهتا   واقع جمتمعها،  عن  قننةامل  ،السليمة، واملتكاملةبيانات  ال  يتطلب توافر  ؛واالعرتاف بجودة أدائها االعتامد،  مؤسسة عىل    ةحصول أي

التي  واخلارجية،  الداخلية القرارات،  صناعة  من  للمستقبل  ،  متكنها  )والتخطيط  عنرص  إىل  فبالنسبة  مجع  بمهارة،  طرق  حتديد 

اآلن(  البيانات،ومصادرها  اجلامعة  إدارة  توسعت  خمتلفة،يف    -م  2010عام  ب  مقارنة  -فقد  طرق  متنوعة    استخدام  عربية،  ومصادر 

استخدمت   –(    تقارير التصنيفات األكاديمية العاملية  -الداخيل، واخلارجيأفراد جمتمعها    -وثائق العمل  -االستبيانات):  مثل  –  وأجنبية

وسد الفجوات املعلوماتية    ، راراهتا لصناعة ق  أنشطتها؛البيانات التي قد حتتاجها    إدارة جامعة اإلسكندرية هذه الطرق املختلفة يف مجع

 . التي تواجه بيئة عملها 

قد   ؛واملصطلحات املستخدمة يف بيئة العمل يف جامعة اإلسكندرية،وكلياهتا،وفروعها ، كام أظهرت الدراسة أن توحيد املفردات

، مع العلم  البيانات التي حتتاج جتميعها   ومع ذلك مل حترص إدارة اجلامعة عىل توصيف ماهية ،يرس عىل إدارة اجلامعة عملية مجع البيانات  

توصيفيًا بأ دلياًل  تعد  أن  مؤسسة  كل  عىل  جيب  ،  يتضمن  نه  نشاط  حول  جتميعها  املراد  البيانات  معينة  وصف  مهمة  :  ،  أو  من 

تعريفها،ونوعها،ومصادرها،وطول احلقل عند متثيلها إلكرتونيًا 
واستخدامها من  ، ا إتاحتها؛لتيسري ضبط مجع بياناهت  وكيفية، 7،ونطاقها 6

 نموذج إرشادي خيتص بتوصيف بيان براءة االخرتاع :  أيتوفيام ي،من ناحية أخري  -عند احلاجة-ناحية،ومعاجلتها آليًا 

ما تطبق  ضبط بيئتها املعلوماتية عند  ستسهل  أن عملية توصيف البيانات يف إدارة اجلامعةتبني بالدليل    (1)من الشكل  ويتبني  

  سهامات إدارة اجلامعة يف هذه العملية إفنجد أن    أما بالنسبة إىل عملية تنقية البيانات؛  ،التحول الرقمي يف دوالب عملها   اجلامعةإدارة  

ب التي هتدف  قليل،  القرارات  التكرار،إىل  الرغم من إصدارها بعض  البيانات من  املثال:    ؛،والتضارب  زدواجيةواال   تنقية  فعىل سبيل 

املوارد  بيانات  و  البيانات املالية،  مثل-معاجلة بياناهتا الرئيسية  تطبيق املركزية يف    ا إداريا ينص عىلة اإلسكندرية قرارً أصدرت إدارة جامع

معظم  إن  بل    مل تضع  إدارة اجلامعة ضوابط معيارية تفصيلية رسمية للسيطرة عىل تنقية بياناهتا بدقة؛  لكن من ناحية أخري  و-البرشية  

إدارة اجلامعة  املامرسات يف هذه العاملني الفردية يف  تعتمد عىل اجتهادات  املعلومات    ؛وأوضح مثال عىل ذلك،  العملية  مديرة مركز 

نظامً  قِ   8ااجتهاديً   ا رقابيً   ا وضعت   بَ من 
إدارات،  إىل  هيدف    ها؛لِ من  املركز  جيمعها  التي  البيانات  من صحة  اجلامعة، والتحقق   كليات 

إجراء   املختلفة؛وفروعها عن طريق  املصادر  املجمعة من  البيانات  بني  واحلقيقية  مقارنات  السليمة  البيانات  عىل  )صبحي،   للوقوف 

ا ملدي ألفة جمتمع إدارة اجلامعة مع  وفقً   وإتاحتها يف إدارة اجلامعة  تتوقف ممارستها ،  عملية استخدام البيانات( كام لوحظ بأن    2020

 

-https://www.geeksforgeeks.org/fileيمثل عدًدا من احلروف التي تعرب عن البيانات. للمزيد من املعلومات انظر:  :Field Lengthطول احلقل  6

length-method-in-java-with-examples / 

: هو نوعية القيم التي قد يعرب عنها البيان الواحد، فمثال: يتمثل نطاق بيان العمر يف الفئات العمرية الرقمية التي يغطيها  Data domainيقصد بنطاق البيانات    7

.ويفضل ترميز كل قيمة برمز رقمي ،مثل :أمحد, حممد , شادية-طاق بيان األسم يف أسامء األشخاص النصية التي يغطيها  ,يف حني يتمثل ن  -  60,  50,  40مثل    -

 / https://data.wisc.edu/data-governance/data-domains؛لتيسري معاجلتها آليًا بواسطة نظم إدارة البيانات.  للمزيد من املعلومات انظر:

 ابعة األداء. . مت5/3/4نظر جزئيةا 8
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,ونوعيتها   البيانات  طبيعة اجلامعةفا   ؛ املتاحة  إدارة  إدارات  جتمعها  التي  التقليدية  لوفقً   لبيانات  هيئة )  مثل–تخصصها ا  أعضاء  بيانات 

يمكن لإلدارات األخرى كام    تطلبات العمل؛ا ملوفقً   يمكن توظيفها  يف أنشطة إدارة اجلامعة املتنوعة  وغريها(      ،نتائج الطالب  -التدريس  

ولكن بعد احلصول عىل موافقات ،  -املالية  البيانات  مثل–قليدية املقيد استخدامها يف أنشطتها  غري اإلدارة املالية  استخدام البيانات الت

فيتوقف استخدامها مع توقف النشاط    والتي يرتبط مجعها بنشاط حمدد؛  أما بالنسبة إىل  البيانات غري التقليدية،  ،رسمية من املسؤولني

نف البيانات  مجع  يتكرر  قد  بل  أجله؛  من  قطاع  الذي مجعت  قبل   من  أخري  مرة  املختصة    -خرآسها  البيانات  سيام  املجتمعات  بوال 

،  استخدام بياناهتا   أن تتقن  دارة اجلامعةإلمن ثم ينبغي  و  لتنفيذ نشاط إداري جديد؛  -جامعة اإلسكندرية، وكلياهتا األكاديمية املختصة ب

 .وتداوهلا ، لية مجع البياناتوواضحة تنظم عم، وضع سياسة حمددة ومشاركتها بني إداراهتا؛عن طريق

 

 9يختص بتوصيف بيان براءة االختراع  اإرشاديً  انموذجً  عرضي1شكل 

 وإدارتها:  البيانات، . جودة5/1/5

وترتبط بأهداف املؤسسة،    والصحة، ،  والتكامل،  البيانات التي متتلكها املؤسسة متتاز بالدقة،والكامل، أن  يقصد بجودة البيانات

البيانات: تعيني السياسات، والعمليات، يف حني يقصد بإدارة جودة    ،املؤسسة فيه  ا يف الوقت الذي حتتاجه  إتاحتها وختدمها، ويمكن  

بيانات البيانات بعنرص تطوير ال  وأهدافه، وترتبط جودة   من اتفاقها مع متطلبات العمل،  ،وتتأكدجودة البيانات  والقواعد التي تضمن

 The Australian Institute of Health)جودة بياناهتا   املؤسسة؛ كلام زادتفكلام حتسنت ممارسة عملية تطوير البيانات يف    بعالقة طردية؛

and Welfare, 2007, p. 15)  ،حتسنت جودة البيانات يف إدارة اجلامعة اآلن مقارنة بنهاية العقد األول من حيث    وهذا ما أثبته الدراسة؛  

البيانات يف إدارة اجلامعة    أوًًل:يف:  متثلت    وهذا يرجع إىل عدد من األسباب،  القرن احلايل   ت سبق   كام–حتسن بعض ممارسات تطوير 

 

 شكل  مقرتح من تصميم الباحثة 9
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أصبحت جودة البيانات من اهتاممات إدارة جامعة اإلسكندرية يف السنوات األخرية  باملقارنة بالسنوات األويل   :.ثانيًا10إىل هذا    اإلشارة

؛ مما أثر سلبًا عىل مكانة جامعة ،وتضارهبا يف إدارة اجلامعة-أحياًنا - ويرجع ذلك إىل عدم توحيد البيانات،  الثاين يف القرن احلايل  من العقد

ومن ثم اختذت إدارة اجلامعة قرارات لضبط جودة بياناهتا متثلت يف: إعادة اإلسكندرية العلمية األكاديمية، و صناعة القرارات  فيها،  

كام أرشنا -م2017من عام    بتداءً ا   -وال سيام بيانات املوارد البرشية  –ر مركز املعلومات،ودعم اختاذ القرار يف ضبط البياناتتفعيل دو

قبل،   فمدير  متخصصني يفوتعيني مسؤولني  من  اجلامعة؛  إدارة  املعلوماتية يف  القطاعات  البيانات يف  الرقمية  وإدارة  )جغفر،    املكتبة 

عليها  ف،(2020 يرشف  اإلسكندرية  جامعة  يف  املعلومات  وتكنولوجيا ملكتبات،  ا  جمال  يف  دكتوراه  عىل  حاصلون  -حاليًا –مركز 

هتا التخطيطية ءرغبة إدارة اجلامعة يف رفع كفا   اإلسكندرية. ثالثًا:واملعلومات بكلية اآلداب التابعة جلامعة  ،  املعلومات من قسم املكتبات

إن  .ومع ذلك ف(2018)جامعة اإلسكندرية،    والعلمية باالعتامد عىل معلومات دقيقة يف الوقت املناسب  يمية،نواحي التعلالاملتعلقة ب

عىل الرغم من رصد بعض املامرسات الفردية يف ضبط جودة ،  -إىل اآلن-لتقييم جودة بياناهتا   واقعية؛  إدارة اجلامعة مل تضع قياسات

ونستخلص مما سبق أن إدارة جودة البيانات يف إدارة اجلامعة قد حتسنت اآلن مقارنًة  .11اجلامعة البيانات من قبل بعض إدارات إدارة  

والقواعد،و القياسات التي تعزز دقة البيانات املتداولة يف بيئة  ،  إىل املزيد من تقنني اإلجراءات   يف حاجةزال  م، ولكنها ال ت2010عام  ب

 عة القرارات هبا. وحتسني صنا ، لرفع قدرهتا التنافسية إدارة اجلامعة؛

 والمحتوي: . إدارة الوثائق،5/1/6

مؤسسة من املؤسسات  أيةالرئييس للبيانات يف  املصدر-نصية، ورسوم معامرية، وخرائط  وثائق من:-تعد الوثائق بكل أنواعها 

التي    ،احلوكمية  الفنية، واملامرساتتطبيق العمليات    عىل-كبري  حد  إىل –إدارة جامعة اإلسكندرية التي حرصت    املرصية، ومنها احلكومية  

  وثائقها.عىل حتكم سيطرهتا 

أن:إدارة جامعة اإلسكندرية تعتمد عىل تطبيقات لوحظ  (؛فقد  2,0أما بالنسبة إىل حمتوي تطبيقات اجليل الثاين من الويب)الويب 

تعلن جامعة    يف بيئة عملها؛باعتبارها قناة إعالمية - WhatsAppبآ،و تطبيق واتس Facebookتطبيق فيس بوك  وبخاصةً   2,0الويب

كام ،  والبحثية  التي ختص جمتمعها األكاديمي،واإلداري من ناحية،اإلسكندرية عربها القرارات،واألخبار،واألنشطة التعلمية،والعلمية

واجهها من ناحية أخري تاملشكالت التي  كلياهتا،وفروعها ،ومناقشة  ات  تعتمد عليها جامعة اإلسكندرية يف جتميع البيانات عن جمتمع

التي تفيد دوالب العمل يف إدارة    2,0: تطبيقات الويب  إىل  .و نخلص مما سبق  12 البيانات  أي إدارة  –امعة ؛ولكنها  اجلتوفر كاًم من 

أهنا ب  علاًم   القرار يف املستقبل؛؛مما سيؤثر سلبيًا عىل عملية صناعة  (2020)حممود،  مل هتتم بإدارهتا،ومعاجلتها فنيًا أو حوكمتها   -اجلامعة

  - يف الوثائق اإلدارية الورقية الرسميةهذه البيانات  ال تتوافر  قد    – توفر بيانات،واقعية تعرب عن جمتمعات جامعة اإلسكندرية,ومشكالهتا  

 

 . تطوير البيانات( 5/1/4) انظر جزئية 10

 تطوير البيانات(  5/1/4ممارسات مديرة مركز املعلومات ودعم اختاذ القرار املتعلقة بتنقية البيانات يف جزئية ) انظر 11

 للمزيد من املعلومات انظر صفحة جامعة اإلسكندرية عرب فيس بوك عرب الرابط اآليت:12

 https://www.facebook.com/AlexandriauniOfficial 
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التي   واختاذ القرارات  إعداد اخلطط،يساعد املسؤولني يف إدارة جامعة اإلسكندرية عىل    2,0تطبيقات الويب  علام بأن االهتامم بإدارة  

 13مواكبة التغيريات التي تواجهها بكفاءة.املجتمعات، وواقع هذه  تساعد عىل حتسني

 . إدارة عمليات قواعد البيانات:  5/1/7

اإلجراءات  يقصد      حفظ،  والقواعد ،  هبا  بعمليات  املتعلقة  البيانات  قواعد  أداء  يف ضبط  املتبعة  الفنية  بيانات، ال  والضوابط 

قيمتها يف مؤسستها   ومعاجلتها، وصيانتها   (Smith, 2019)بطريقة تزيد من 
إدارة  . العنرص يف  أن عدد    اجلامعة؛ ولوحظ وبدراسة هذا 

، ص 2011)اللبان،  م  2010بعامقواعد البيانات يف إدارة اجلامعة قد زاد يف السنوات األخرية من العقد الثاين من القرن احلايل مقارنة  

  التنظيمي، والتكنولوجي، قصور  بعض الذلك فمجال إدارة عمليات قواعد البيانات يف إدارة اجلامعة يواجه    (، ومع 202-201ص  

خ بيانات  قواعد  اجلامعة  إدارات  بعض  امتالك  من  الرغم  فعىل   : التنظيمي  القصور  إىل  هبا ا فبالنسبة  هيئة   -صة  أعضاء  إدارة  مثل 

لرقابة أخصائيي التكنولوجيا املسؤولني عن إدارة قواعد البيانات   إال أن هذه القواعد ال ختضع  –ة شئون طالب اجلامعة  التدريس،ووكال

اإلسكندرية اإلسكندرية،  جامعة  جامعة  يف  التكنولوجي  والقطاع  اإلدارات،  هذه  بني  التنظيمي  والتعاون  التنسيق،  غياب  بسبب  ؛ 

إدارة مبني  يف  إدارة  كل  أن  عن  فالغالب  مسئولة  قاعدهتا،وتصميمها   عمليات  اجلامعة   ثَ ،  إنشاء  هذه    مَّ وإدارهتا؛ومن  ممارسة  تتأثر 

 :عىل سبيل املثالء قاعدة بياناهتا،وإدارهتا؛املسئول عن إنشا  ها عىل مدي كفاءة موظفيف هذه اإلدارات العمليات،وتطور قواعد البيانات 

بيانات   قاعيد  عىل  اعتمدت  السكرتارية،واملحفوظات  بيانات   Access Visual إدارة  قاعدة  من  اإلصدارة      SQLبدل  إنشاء  يف 

عىل الرغم من أن كفاءة قاعدة  وموظفيها، و   جامعة اإلسكندرية،   أعضاء هيئة تدريساإللكرتونية من قوائم معرفات )رموز تصنيف(  

التخزينية  SQL  بيانات   بيانات    وسعتها  قاعدة  من  أنَّ    ؛ACCESS Visualأعىل  إدارة إال  يف  موظف  هو  اإلصدارة  هذه  منشئ 

،و   السكرتارية، دون    ،  Access Visualبقواعد    -فقط– ملم  هو  واملحفوظات  الشق    .(2020)مربوك،    SQLومن  تناولنا  وإذا 

بإدارة املختصة  املحدودة  التكنولوجيا  البنية  يغيب عنا أن  بياناهتا   التكنولوجي؛فال  تعيق من رفع كفاءات قواعد  يكفي أن ، واجلامعة 

اآللية املختصة   احلاسبات  عىل  –غالبًا  -  ن قواعد بيانات اإلدارات يف مبني إدارة اجلامعة ال حُتفظ عىل خادم اجلامعة،ولكنها حُتفظ نقول:إ

البيانات،وبر املتاحة حلفظ  التخزينية  السعة  عليه حمدودية  يرتتب  معاجلتها؛باإلدارات؛مما  استخدام    جميات  اإلدارات  بعض  تفضل  مما 

بيانات   برنامج    Accessقاعدة  بياناهتا،ومعاجلتها؛  EXCELأو  حفظ  باحلاسبات   يف  املختصة  التخزينية  السامت  مع  تتناسب  ألهنا 

 –احليوية   فيها   ا بيانات املختصة بقطاعاهتقواعد اللوال نخفي أن إدارة اجلامعة تويل اهتامًما كبرًيا  .  اآللية،وإمكاناهتا التكنولوجية املحدودة

الالزمة؛    التكنولوجية  اإلمكانات  توفري   عىل  حريصة  فهي–(2020)صبحي،  ودعم اختاذ القرار    ،ومركز املعلومات،املايل  القطاع  مثل:

بياناهتا    إلدارة كامقواعد  البيانات  بكفاءة؛  قواعد  تصميم  بنواحي  ملمني  تكنولوجيا  أخصائيي  قبل  من  لإلرشاف،والرقابة  ، ختضعها 

 وإدارهتا. 

 وذكاء األعمال: ، ي. تخزين البيانات المستودع5/1/8

  األعاملوتطبيقات ذكاء  ،Data Warehousing(DW) املستودعيسامهت التكنولوجيا احلديثة عن طريق عملية ختزين البيانات  

(BI)business intelligence  املؤسيس،وتقييمه األداء  إثراء حتليل  ملوفقً   يف  بعملية  ا  املؤسسة.ويقصد  قبل  املحددة من  األداء  ؤرشات 
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املستودعي البيانات  خمتلفة  :ختزين  مصادر  من  البيانات  مجع  البيانات:)مثل– عملية  اآللية  نظم -  قواعد  الوثائق  إدارة   -   إدارة  نظم 

املهيكلة،ودجمها (العمل املهيكلة،وغري  املهيكلة،وشبه  من  البنية  مستو،  ،ومتنوعة  يف  مًعا  معاجلتها   عدوحفظها    وحتليلها ،  واحد؛لتسري 

عملية    يف حني يقصد بذكاء األعامل: (Krishna, 2020)تقارير العمل يف املؤسسة  يثري جودة بواسطة التطبيقات التكنولوجيا املختلفة؛مما  

املؤسسة، بمجتمع  املختصة  البيانات  الداخلية،  وأدائها،  حتليل  لتقديم    وبيئتها  احلديثة؛  التكنولوجيا  باستخدام  للعمل  واخلارجية 

األعامل عىل   ثالث تكنولوجيات:    ، ويعتمد ذكاءوالتخطيط للمستقبل بطريقة فعالة،  معلومات تساعد املسؤولني عىل صناعة القرار

يف متثيل نتائج   الرسوم،واملخططات البيانية  التي تعتمد عىل استخدام  الرسومي  تكنولوجيا التمثيل-2.  ليل البياناتحت   تكنولوجيا -1

التحليل.    التقييمي  تكنولوجيا -3عملية  التقارير  األعامل  .  (Stedman, 2020)ةإعداد  ذكاء  تطبيقات  استخدام  يفضل  ثم   BIومن 

Dashboard الذكر،   وهي سابقة  الثالث  التكنولوجيات  هذه  بني  جتمع   14SAP Businessمثل    برجميات 

Intelligenceو،MicroStrategy
بداًل من استخدام عدد من الربامج املتفرقة؛وال سيام إذا كان كل منها يدعم تكنولوجية واحدة فقط    15

الثالث، التكنولوجيات  هذه  الدراسة  من  أظهرت  اجلامعة  أن:وقد  البيانات    إدارة  ختزين  ممارسات  ضوابط  حتديد  عىل  حترص  مل 

ذه املامرسات التكنولوجية يف حتليل  هل وتكنولوجياهتا فيها؛بسبب عدم تطبيقها  ،  سرتاتيجياهتا إو  ومعايريها،،  املستودعي،وذكاء األعامل

السبب يف ذلك إىل عدم متتع إدارة جامعة   يف أدائها،وبيئة العمل املختصة هبا؛و يرجع  القوة، والضعفجوانب    املؤسيس، أو حتديدأدائها  

نقص املوارد املالية الالزمة  باإلضافة إىل  اإلسكندرية ببنية تكنولوجيا قوية تدعم تكنولوجيات ختزين البيانات املستودعي،وذكاء األعامل،

الذين يتمتعون  -العاملنيوعىل الرغم من ذلك ظهرت بعض االجتهادات الفردية من قبل بعض  ،  لتطبيق هذه التكنولوجيات بكفاءة

التكنولوجيةب التقليدية    -املعارف،واخلربات  التطبيقات  من  االستفادة  يف  اجلامعة  إدارة   أوفيس  مايكروسوفت  برامج  مثل  –يف 

Microsoft office  ,قواعد بيانات  وSQL  -  ومن دون استخدام تطبيقات بيانات العمل،ذكاء األعامل يف حتليل    ا يف ممارسة  تكنولوجي

األعامل   املثالنفسها؛    BI Dashboardذكاء  سبيل  قاعدة    :فعىل  بني  الربط  تكنولوجية  عىل  الرقمية  املكتبة  مديرة  اعتمدت  قد 

أكسلSQLبيانات  بامل  ؛Google Formsجوجل    نامذج    ،وتطبيقExcel sheets،وبرنامج  املتعلقة  البيانات  ة،  العلمي  امرساتلتحليل 

ومتنوعة تعرب عن نشاط   مما يساعد عىل تقديم إحصائيات دقيقة،  بمجتمع جامعة اإلسكندرية،وكلياهتا،وفروعها؛  ةاملختص  ةيوالبحث

الرغم من    (،2020، ومدى تطوره سنوًيا )جغفر،  الفعيل  العلمي، والبحثي    جامعة اإلسكندرية ننكر أن هذه االجتهادات عىل  وال 

ؤرشات األداء بكفاءة ا ملوفقً   ولكنها ال تدعم تقييم األداء املؤسيساء املؤسسة، وجمتمعها، وتطوره،  حتليل واقعي عن أدنجاحها يف تقديم  

 األعامل.مقارنة بتطبيقات ذكاء 

البيانات  ا جامعة اإلسكندرية قد طبقت عددً   أن: إدارةيتضح مما سبق     إدارة    وحتتاج،  لكنها غري كافية؛  من ممارسات حوكمة 

وصناعة  ،  تثري عملية التخطيطل  وفعالة؛  حوكمة البيانات بطريقة سليمة،تطبق  لكي    والضوابط؛  ملزيد من اإلجراءات،إىل تنفيذ ااجلامعة  

 . القرار فيها 

 

14  www.sap.com 

15 www.microstrategy.com 

http://www.sap.com/
http://www.microstrategy.com/
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 :وثائق إدارة جامعة اإلسكندرية واقع حوكمة، .5/2

أي       التي تقام عليها  الوثائق هي الدعائم  البيانات؛ ألن  الوثائق يف إدارة اجلامعة أوفر حًظا مقارنًة بقطاع   ة بال شك أن قطاع 

املؤسسات  ،  مؤسسة ثم حترص  جامعة    -ومن  إدارة  بضبط  أن  -اإلسكندريةومنها  املختصة  الضوابط  عىل    وثائقها؛  تضع  للحفاظ 

 الوثائق يف إدارة اجلامعة. لواقع حوكمةحتليل  يتيأوفيام ، حقوقها،ومحايتها 

 إدارة الوثائق:   . معمارية5/2/1

وتأمينها،وتداوهلا يف أثناء  ،  اإلجراءات،والعمليات املتعلقة بإدارة الوثائق  يقصد بمعامرية إدارة الوثائق:عملية ضبط،وتوثيق    

معامرية إدارة الوثائق هتدف    التعريف السابق أن:   ويتبني من  ،ظ طويل األجلوموثوقيتها يف احلف  حتافظ عىل أصالتها،  دورة حياهتا بطريقة

الوثائق، بإدارة  املتعلقة  املؤسسة  ممارسات  تقنني  اإلجراءات    إىل  هذه  اإلسرتاتيجيات،  -رسميًا -وتوثيق  إعداد  طريق    واخلطط،   عن 

 Vieira et).والقانونية    والتنظيمية،  أهدافها اإلدارية، قيق  من حتملؤسسة  متكن ابطريقة    املؤسسة لوثائقها التي تضمن إدارة    والسياسات

al., 2011, p.339) . 

  م؛2010وقد أظهرت الدراسة أن إدارة اجلامعة يف السنوات األخرية قد أولت معامرية إدارة الوثائق اهتامًما كبرًيا مقارنة بعام  

اجلودة،واالعتامد متطلبات  إىل  يرجع  إدارة    وذلك  أولتها  اإلسكندريةالتي  رغب  جامعة  اآليزو    ةً االهتامم  منها يف احلصول عىل شهادة 

 ISO 9001/2008 -9001/2015 quality managementاملتعلقة بنظام إدارة اجلودة    9001/2015و    ،9001/2008رتيها  ابإصد

systemنفسه   9001/2008أن معيار اآليزوو  وبخاصة  -عىل إدارة اجلامعة أن هتتم بمجال معامرية إدارة الوثائق  لزاًما   ؛ومن ثم كان

ومن ثم حرصت جامعة  (،  10، ص  ISO    ،2008)املنظمة الدولية للمعايري    يشدد عىل أمهية ضبط الوثائق يف حتقيق اجلودة اإلدارية

امعة يف  كام نجحت إدارة اجل،  ومعتمد من دار الوثائق القومية  مكتوب،  وثائقها  يف دليل رسمي  اإلسكندرية عىل توثيق عمليات ضبط

من   -أيًضا  –واعتامدها -والتي مل ترد يف الئحة املحفوظات احلكومية-احلفظ املختصة بوثائقها ذات الطبيعة اخلاصة  د تقنني جداول مد

يف حفظ  تتمثل    حياهتا؛ والتييف أثناء دورة    عىل وثائقها األعامر الثالثة    ، كام التزمت إدارة اجلامعة بتطبيق نظريةقبل دار الوثائق القومية

إداراهتا،و  وثائقها  احلفظ  وثائقهاالنشطة يف  عند  ؛اخلاملة يف غرف  لتقييمها  اإلدارية،وتنتهيمتهيًدا  قيمتها  تفقد  حفظها؛لتقرير    دمد  ما 

باإل القوميةمصريها  الوثائق  دار  إىل  الرتحيل  املتعلقة،هالك،أو  الفنية  املعاجلة  معايري  تطبيق  عن  بعيدة  اجلامعة  إدارة  مازالت   ولكن 

اعتامد اآليزو   الرغم من حصوهلا عىل  اآليزو   معايري  بتطبيق  هتتم  مل  ولكنها   –  الذكر  سابق–9001/2015- 9001/2008بالوثائق؛فعىل 

الوصف الدولية   الوثائق،وحفظها،أو معايري  بإدارة  يؤثر عىل    وصفيف  -األرشيفي للوصف  الدويل  تقنني  مثل  –املتعلقة  وثائقها؛مما 

 اجلامعة.وقواعدها يف إدارة   وفيام ييل جدول يوضيح أهم عنارص معامرية إدارة الوثائق، ،وثائقها  إدارةكفاءة معامرية 

 ( 26- 10، ص ص2015)محمود،  ةفي إدارة الجامع الوثائقعناصر معمارية إدارة يوضح  5جدول 

 وصفها العنارص

 ...إلخ.   اإلدارية، والقانونية، والتعليميةتنتج الوثائق بطريقة طبيعية تلقائية نتيجة ألنشطة إدارة اجلامعة -1: قواعد تطبييقها يف إدارة اجلامعة مصادر الوثائق 

 . املجتمع اخلارجي الذي تتعامل معه  األخري، وأفرادمن الوثائق من املؤسسات  كاًم -أيًضا –تستقبل إدارة اجلامعة -2

 . جلامعة للمحفوظاتتوثيقها يف دليل إدارة ا تم التوثيقية:حالتها 

تصميم  عملية 

 الوثائق

- 2 استخدام النامذج احلكومية يف األنشطة املختصة هبا، وعدم استبدال هبا نامذج مصممة من قبل إدارة اجلامعة .-1: قواعد تطبييقها يف إدارة اجلامعة

 مثل نامذج قطاع الدراسات العليا.   اجلامعة، وكلياهتا، وفروعها،  إدارة مستوى عىل–ليس هلا إصدارة حكومية  التي-تصميم النامذج اإلدارية  وحيدت
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 وصفها العنارص

به، ونوعه؛ املختص  إصداره، والنشاطعن جهة  له؛ يعرب افريدً   اكل نموذج معرفً  كودي؛ يمنحطريق إنشاء نظام  اإلدارية؛ عن تكويد هذه النامذج-2

  .اليدوية، واإللكرتونية، واسرتجاعهامعاجلة هذه النامذج يف بيئة العمل  العمل، وتسرياالتساق يف إجراءات  إىل حتقيق هذا النظام التكويدي وهيدف

 املختصة بإدارة اجلامعة.  اجلودة، واالعتامدتوثيق النظام التكويدي يف أدلة  تم التوثيقية:حالتها 

معايري ضبط  

 الوثائق  

 وثائقها، ومعاجلتها.  يف ضبط  دولية، أوإقليمية، أووطنيةإدارة اجلامعة معايري : ال تطبق قواعد تطبييقها يف إدارة اجلامعة

 . الوثائق، وعملياهتايوثق دليل إدارة اجلامعة للمحفوظات أي معايري ختتص بمجال ضبط  مل  التوثيقية:حالتها 

تصنيف  عملية 

 الوثائق

موضوعيًا،  األنشطة اإلدارية تصنف  الطبيعتها؛ فمثاًل: وثائقوثائق إىل أخريوفقً ختتلف أسس التصنيف من نوعية-1: قواعد تطبييقها يف إدارة اجلامعة

  تستخدم إدارة اجلامعة خطة التصنيف املنشأ من قبلها يف تصنيف-2فراد .لأل  اوفقً  املوارد البرشية تصنف زمنيًا، ووثائقاملالية تصنف  والوثائق

 .املستفيدين تداول بنيالتذكر، والسهل يف  مركب  يستخدم نظام ترميز -3 . وثائقها

 . توثيقها يف دليل إدارة اجلامعة للمحفوظات تم التوثيقية:حالتها 

بل ركز عىل عرض طرق  ؛، وأدواتهوثائق إدارة اجلامعة مل يشري دليل إدارة اجلامعة للمحفوظات بشكل مفصل إىل إجراءات تصنيف  مالحظات:

 . يمكن استخدامها يف تصنيف الوثائق بصفة عامة  املختلفة؛ التي  التصنيف، والرتميز

وصف  عملية 

 الوثائق

املوضوعي  الوثيقة، وحمتواهاال تقبل اللبس تعرب عن سامت  موجزة، وبصيغة  الوثائق؛ بطريقةوصف  جيب-1: قواعد تطبييقها يف إدارة اجلامعة

 عىل نفس صيغة الوثيقة فيوصف حمتواها.   االعتامد-3"التعلية الفهرسة، أو  "يطلق عىل عملية الوصف -2 . اسرتجاعها بوضوح؛ لتيسري

 . فوظاتتوثيقها يف دليل إدارة اجلامعة للمح تم التوثيقية:حالتها 

مل يشري إىل أمهية التعبري عن  الوثائق، كام وصف  البيانات الواجب استخدامها يف عملية الوصف، وواصفاتمل يشري الدليل إىل معايري  مالحظات:

ا يف غرف مكاهن عوثائقها، ويوض خيتص بوصف ا؛جممعً  ا فهرًس  السكرتارية، واملحفوظاتمل تعد إدارة باإلضافة إىل ذلك سياق الوثائق فيوصفها. 

رقم   (، يضم 2020ملف)مربوك،  فهرس موجز داخل كل   امللف: وهو. مراية يف: أواَل تقترصوسائل االجياد املتداولة يف إدارة اجلامعة  احلفظ؛ بل 

تضم البيانات   وهي سجالت  . سجالت احلرص: املوضوع. ثانيًا بالوثيقة، وملخصاملختص  الصادر، وتارخيهالوارد/ امللف، ورقمالوثيقة يف  مسلسل

دون اإلشارة إىل مكاهنا عىل الرفوف يف هذه  حفظ، ومناملحفوظة يف غرف  الوثائق، وامللفات عن- ... التاريخ، رمز تصنيف امللف  مثل -الرئيسة

 الغرف.  

تكشيف  عملية 

 الوثائق

 : ال تكشف إدارة اجلامعةوثائقها. قواعد تطبييقها يف إدارة اجلامعة

 . ق يف دليل إدارة اجلامعة للمحفوظاتيوث مل  التوثيقية:حالتها 

- 2إدارة اجلامعة.  ( إىل /من)صدروها  بمجرد ورودها، أو حفظ الوثائق يف امللفات املختصة هبا أواًل بأول؛  جيب-1: قواعد تطبييقها يف إدارة اجلامعة حفظ الوثائق عملية 

مع مراعاة أن أوراق امللف   الوثيقة يف امللف املختص هبا  حتفظ-3امللفات.  تأشرية احلفظ عليها؛ متهيًًدا لتسكينها يف  الوثائق، ووضعتم تصنيف ي

واحد   وصف الوثائق املحفوظة يف ملف يتم -4األيرس . الوثيقة العلويويوضع الرتقيم يف هامش  تاريخ حفظها،ل  اوفقً –الواحد ترقم ترقياًم متسلساًل  

 لتيسري البحث داخله.  ل؛ امللف األمامي من الداخ عىل غالف قائمة؛ تلصق بطريقة موجزة يف 

 توثيقها يف دليل إدارة اجلامعة للمحفوظات  تم التوثيقية:حالتها 

 من التفصيل.  بشئ-وال سيام إجراءات حفظ الوثائق املالية -وثائق إدارة اجلامعة املختلفة  أشار الدليل إىل إجراءات حفظ مالحظات:

صيانة  عملية 

 الوثائق

ية قبل  هتذيب الوثائق الورق -2لتمزق أطرافها .  مع حجمها؛ منًعامراعاة حفظ الوثائق يف ملفات تتناسب  - 1: قواعد تطبييقها يف إدارة اجلامعة

عىل   حفظها؛ للحفاظجتنب طي الوثائق عند -4يتم اصالح التمزق يف الوثائق باستخدام الالصق.-3أطرافها من التمزق.  امللفات؛ حلاميةحفظها يف 

 الوثائق.  صحية، ومناسبة؛ حلفظتوفري بيئة حفظ -5سالمتها 

 . توثيقها يف دليل إدارة اجلامعة للمحفوظات : تمالتوثيقيةحالتها 

سوء   الوثائق، ومعاجلة مل يشري إىل اإلجراءات الواجب اتباعها عند صيانة  املمزقة؛ ولكنه لألسف أشار الدليل ألمهية صيانة الوثائق ظات: مالح

 . املادية، ومتزقهابطريقة علمية مفصلة حالتها 

احلكومة، وجداول مدد ئحة حمفوظات الل حفظها، وفًقاالوثائق التي استوفت مدد  سنوًيا؛ لتحديد : يتم فرز الوثائق قواعد تطبييقها يف إدارة اجلامعة تقييم الوثائق عملية 

 املحفوظات اخلاصة باجلامعة. حفظ 

 . توثيقها يف دليل إدارة اجلامعة للمحفوظات : تمالتوثيقيةحالتها 

ولكنه مل يشري إىل  -...   نشطة، خاملة من–ا الوثائق يف أثناء دورة حياهتا عىل الرغم من إشارة الدليل إىل املراحل التي متر هبمالحظات: 

 . تقييمها اتباعها يف عملية  التفصيلية الواجباإلجراءات

استبعاد  عملية 

 الوثائق

عرض هذه القوائم عىل اللجنة الدائمة  -2حرص الوثائق التي استوفت مدد حفظها القانونية يف قوائم. - 1: قواعد تطبييقها يف إدارة اجلامعة

يتم التخلص منها عن طريق إدارة   وإما تارخيية،كان هلا قيمة  القومية إذاالقرار بشأهنا إما حتول إىل دار الوثائق  باجلامعة؛ الختاذللمحفوظات املختصة 

 أولية، أوثانوية. ن تتمتع بأي قيمة مل تك املشرتيات؛ إذا

 . توثيقها يف دليل إدارة اجلامعة للمحفوظات : تمالتوثيقيةحالتها 

احلكومية. مل يرصد  ترد يف الئحة حمفوظات  اخلاصة؛ والتي ملوثائق إدارة اجلامعة ذات الطبيعة  قد أشار الدليل إىل جداول مدد حفظ املالحظات: 

 تصة بعملية استبعاد وثائق إدارة اجلامعة املستغني عنها إما باالهالك، وإما بالرتحيل إىل دار الوثائق القومية. املخ الدليل اإلجراءات التفصيلة 

يًا قبل  يتم مسح الوثائق الورقية ضوئ-2والواردة إليها إلكرتونيًا.  مجع الوثائق الصادرة من إدارة اجلامعة،- 1: قواعد تطبييقها يف إدارة اجلامعة ميكنة الوثائق  عملية 

يتموصف الوثائق  -4وضوعها،ودرجة رسيته؛ متهيًدا لتقنني عملية اسرتجاعها,و إتاحتها امليتم تصنيف الوثائق إلكرتونيًاوفقً  -3أرشفتها إلكرتونيًا  

ر بالوثائق التي انتهت  تقاري  -بشكل تلقائي-يصدر نظام إدارة الوثائق اإللكرتوين  -6رشوط إتاحتها ل وفًقا  تتاح الوثائق للموظفني  - 5إلكرتونيًا.

  . أو االستغناء عنها ، لعرضها عىل املسؤولني؛الختاذ القرار النهائي بتحويلها إىل األرشيف الوطني  داول مدد احلفظ الرسمية؛جل وفًقا مدد حفظها

من   الوثائق املحفوظة إلكرتونيًا إىل اإلصدرات احلديثة طريق نقل اإللكرتونية؛ عنجيب مواكبة التطور التكنولوجي املستمر يف األرشفة  -7

 للقراءة، واإلتاحة. عىل قابليتها  اإللكرتونية؛ للحفاظ األجهزة، والربامج
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 وصفها العنارص

 . توثيقها يف دليل إدارة اجلامعة للمحفوظات : تمالتوثيقيةحالتها 

التفصيلية،  عرض إجراءاهتا أن يدون  ومبادئهاالرئيسة، من اإللكرتونية،األرشفة  عمليةالرئيسة املختصة ب راحل تناول الدليل املمالحظات: 

استخدم مصطلح نظم   غريمناسبة؛ فمثاًل تبني أن الدليل استخدم بعض املصطلحات بطريقة  االحتياطي املختصةهبا. كامعملية النسخ أوخطوات 

شك أن هذه األمر قد يرض عملية األرشفة   وثائق؛ وبالالتعني نظم إدارة  ؛ والتيRecords Management Systemعن     السجالت؛ للتعبري إدارة 

ا وافيًا،  كام أن الدليل مل يقدم رشًح  الوثائق.ختتلف عن نظم إدارة  السجالت، وخصائصها سيام أن ماهية نظم إدارة  اجلامعة؛ والاإللكرتونية يف إدارة 

أن   منه، وجيب بأن السجل جيب أن حيقق اهلدف  "بقوله  املوثوقيةمفهوم يل الدل فيه؛ فمثاًل: رشح أو املصطلحات الواردة  ،لبعض العمليات  ادقيقً  أو 

باألصالة،  أن املوثوقية يقصد هبا أن تتمتع الوثيقة  مناسب؛ السيام غري  التفسري؛وهذا ( 25،ص2020)حممود، "يملك التغيريات اخلاصة به

 والرسمية، والقانونية. 

الوثائقية،  أشار إىل أمهية الربيد اإللكرتوين  كام-... ،وسمعية،وبرصية نصية   من–أشار إليوسائط الوثائق املختلفة  للدليل أنهحيسب  بالرغم من ذلك؛و 

غري مبارشة إىل أمهية   بطريقة-أيًضا- الدليلأشار رقميًا. كامإىل توضيحه إمكانية تطبيق األرشفة اإللكرتونية عىل الوثائق الورقية بعد مسحها  باإلضافة

 مع التطورات التكنولوجيا الدائمة يف العامل.  الوثائق، وإتاحتها املحافظة عىل أصالة  جرة يفاهلعملية 

تداول عملية 

 الوثائق، وإتاحتها 

والوثائق،  امللفات، االطالع عىل  يمكن-2. درجة رسيتهااليتم حتديد رشوط اإلتاحة املختصة بالوثائقوفقً -1: قواعد تطبييقها يف إدارة اجلامعة

الوثائق  أو اإلدارات للملف،إعادة عند-3.إىل أخصائي الوثائق يف غرف احلفظ  "إيصال استالم امللف"إىل اإلدارات عن طريق نموذج  وإعارهتا

دون تاريخ باالستالم، وب-الذكر   سابق-يؤرش عىل النموذج  الرفوف، ثم إىل مكاهنا عىل هتا إىل غرف احلفظ؛يقوم أخصائي الوثائق بإعاداملعارة

 . ُأعريبواسطته الذي امللف  يف  – باعتبارهوثيقة  –  النموذج أي–،ثم حيفظه االستالم

 . توثيقها يف دليل إدارة اجلامعة للمحفوظات : تمالتوثيقيةحالتها 

 املالية. الرتكيز عىل إجراءات اإلتاحة املختصة بالوثائق  عامة، وموجزة، مع بطريقة  اإلتاحة، واالسرتاجاعاستعرض الدليل قواعد مالحظات: 

يف إصدار نامذج    الوثائق، والتي متثلتن: إدارة اجلامعة قد خطت خطوة مقبولة يف جمال معامرية إدارة  أيتبني من اجلدول السابق      

االتساق اإلداري يف   كله؛ لتحقيقمن قبل جمتمع جامعة اإلسكندرية    كودي؛ لتستخدمذات نظام    موحدة -قبل  من  أشارنا   كام  –عمل  

أثناء دورة حياهتا    يف-املاليةوثائقها    ال سيام–وثائقها    حرص العمليات الفنية التي ختضع هلا   حرصت إدارة اجلامعة أيًضا عىلكام    ،العمل

وثائق إدارة   يف تقنني مدد حفظ  كام نجح الدليل  ،الوثائق  وهذا بال شك خطوة إجيابية يف جمال معامرية إدارة  ورسمي،  يف دليل مكتوب،

ضبط  كان له أثر بالغ يف مساعدة إدارة اجلامعة عىل    حياهتا؛ مما املراحل التي متر هبا الوثائق يف دورة    الطبيعة اخلاصة، وأوضحاجلامعة ذات  

الدليل    :أواًل   مها:  ن، اعىل دليل إدارة اجلامعة أمر  يؤخذ   حفظها؛ ولكن مشكالت التكدس التي تواجه غرف    وثائقها، ومعاجلة  حياة  دورة

دون االلتفاف إىل العمليات التي هلا قيمة يف إثراء   الواقعية؛ منركز عىل العمليات الفنية التي متارسها إدارة اجلامعة يف بيئتها الوثائقية  

الدليل أشبه بمجموعة مبادئ   التكشيف. ثانيًا:  :مثل–ة  ن كانت ال متارس يف إدارة اجلامعحتى وإ  اخلدمات املعلوماتية املتعلقة بالوثائق

ب اإلجرائية حيرص الدليل عىل حتديد اخلطوات    اجلامعة؛ فلموثائق إدارة  ضبط  عمليات    تقننيأكثر منه دليل إجرائي إرشادي خيتص 

ن إدارة اجلامعة مازالت أي عنا  ال خيفحمددة، وواضحة، كام  بطريقة    الوثائق، وقواعدها املختصة بكل عملية من عمليات ضبط  املفصلة  

يؤثر عىل كفاءة   اإللكرتونية هبا، مما جيادها، كام مل حتدد ضوابط األرشفة  ضبط وثائقها، ووصفها، وإعداد وسائل إال تطبق املعايري يف  

 وثائقها. معامرية إدارة

 الوثائق: بيانات  . واصفات5/2/2

عىل   –أشارنا من قبل    كام-اإلسكندريةحرصت إدارة جامعة    ؛ لذااسرتجاع الوثائقواصفات البيانات دوًرا مهاًم يف تيسري    تلعب 

 16،والتقنني. لتيسري الوصول إليها،ولكنها تفتقد إىل املعيارية وثائقها؛ عدد من الواصفات؛لوصف استخدام

 

 . إدارة واصفات البيانات( 5/1/2. انظر جزئية )للمزيد من املعلومات عن واقع واصفات بيانات وثائق إدارة جامعة اإلسكندرية 16
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 إدارة الترابط الوثائقي: .5/2/3

الوثائق املختلفة    والروابط بنيتعيني العالقات،  يعد الوثائق  املختصة باملؤسسةأنواع   ,.Vieira et al)من أهم عنارص حوكمة 

2011,  p.340)  -  ؛ لذا  -مركزيشبه    مركزًيا، أم المركزًيا، أمسواًء أكان  ،نظام املتبع يف ضبط هذه الوثائقالالنظر عن طبيعة    برصف

التكامل املعلومايت يف بيئة   الرئيسة، ومنع تكرارها، وحتقيقتيسيري إدارة البيانات    وثائقها؛ هبدف  شبكة من  تعدجيب عىل املؤسسات أن  

وثائقها تعكس الروابط    التي تعتمد عليها املؤسسة يف إنشاء شبكة من  الوثائقي: حتديدالعمليات، واآللياتويقصد بإدارة الرتابط  ،  العمل

أو  ،وثائقها   غري حريصة  عىل خلق شبكة من  -ومازالت-أن إدارة اجلامعة كانت    وقد تبني أثناء مدة الدراسةبينها، وحتافظ عليها،فيام  

اآلليات احلديثةاستخدام  والتكنولوجيات  ذلك    ،  يف  تساعدها  املفتاحية،  :مثل  –التي  الكلامت  الذكاء  والوسوم  حتديد  وتطبيق   ،

التي تتمثل  ة  مستقلة بنفسها؛لكن يف بعض احلاالت االستثنائييف إدارة اجلامعة    نوعية من الوثائق    كل    بل  –االصطناعي يف حتليل الوثائق  

و مرشوع ما؛ يتم الرجوع إىل كل الوثائق التي هلا صلة هبذه املشكلة،أو أجياد حل  ملشكالت العمل، أو اختاذ قرار بشأن موضوع  إيف  

،أو مكان حفظها -أو املرشوع  ،املوضوع النظر عن نوعها  يدوًيا،    -برصف  تقرير جممع موحد ويعو اسرتجاعها  تمد عليها يف إعداد 

 .  (2020)صبحي،  يعكس الواقع بشكل،واضح،ودقيق

 الوثائق. إدارة أصالة 5/2/4

بالوثائق         املختصة  اإلثباتية  القوة  املختلفة  يف  ترتكز  إتاحتها  طرق  تعددت  مهام  أصالتها  عىل  تقليدية،  طرق  ك   –احلفاظ 

أو أصالة    –رقمية    أوميكروفيلمية،  بإدارة  املؤسسة  الوثائق:ويقصد  التياختاذ  واإلجراءات  واملعايري،  ثبات    السياسات،  عىل  حتافظ 

حفظها   أثناء  املادية،وهيكلها،وحمتواها،وسياقها  الوثائق  األجلخصائص  قو  ؛طويل  استمرار  للقراءة،،  اإلثباتية  هتا لضامن    وقابليتها 

  اجلامعة يمكن وقد تبني أن إدارة أصالة الوثائق يف إدارة . (Society of American Archivists , 2020 ) عند احلاجة إليها واالسرتجاع 

مثل الكثري من املؤسسات احلكومية    -أن إدارة اجلامعة:لوحظ  األويل. أصالة الوثائق يف البيئة الورقية التقليدية  زواتني: الزاويةتناوله من  

وثائقها الورقية بطريقة حتافظ عىل قيمتها اإلثباتية؛لكن ال ننكر أن الوثائق قد تعاين من سوء احلفظ املادي    ظحريصة عىل حف  -املرصية  

عىل إعادة تنظيم    -ال سيام يف  السنوات األخرية  –ومن ثم حرصت  اجلامعة  ،  وهتالكه،وسيط الوثائق  سالمة  عىل  يؤثر  الذي  -أحياًنا –

الذي قد يرضر    أو التهالك،  من التمزقتها  تعزز محاي  لتوفري بيئة حفظ أفضل للوثائق  الوثائق فيها؛وحل مشكلة تكدس    غرف احلفظ،

، كام حرصت عىل تأمني البيئة املادية املختصة بوثائقها، وتقنني اإلجراءات املنوطة بإتاحها؛حلامية وثائقها من  األخطار البيئية،  أصالتها  

أما بالنسبة إىل أصالة الوثائق يف البيئة الرقمية؛فهذا موضوع   (2016ئق  نفسها)جامعة اإلسكندرية،  والبرشية التي قد تتسبب يف فقد الوثا 

 -سنري  كام– بسبب أن إدارة اجلامعة مازالت بعيدة عن املشاركة يف مرشوعات األرشفة اإللكرتونية    ال يثري اهتامم الكثري يف إدارة اجلامعة؛ 

إلكرتونيًا،بعض    بمسح  تقوم  عندما   اجلامعة  إدارات  إىل  باإلضافة الورقية   اآللية؛  وثائقها  تيسري    وحتفظها عىل حاسباهتا  فهذا هبدف 

أي   -ألهنا  و دون النظر إىل معيار أصالة النسخة الرقمية من الوثائق عىل املدي البعيد؛، ومشاركتها يف العمل يف الوقت الراهن إتاحتها،

 لقوانني املرصية. ا لوفقً  الورقية األصلية من الوثائق يف عمليات التقايض ،والنزاعاتال حتل حمل النسخة  -النسخة الرقمية من الوثائق

 (:2,0 الثاني من إدارة الوثائق )إدارة الوثائق ل. الجي5/2/5

الوثائق       )إدارة  الوثائق  إدارة  من  الثاين  باجليل  )2,0يقصد   ):Records Management 2,0  (RM2,0    عملية به  يقصد 

والضواب واإلجراءاطإنشاءاملفاهيم،  والنظم،  عمليات    ت،  لضبط  والرضورية؛  والتقاط،    وتأمني،   وحفظ،   واستخدام،  نرش،إنشاء، 
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 The National Archives)خالل دورة حياهتا   2,0املهيكلة املتداولة عرب تطبيقات الويب  غري    بياناتوال  واستبعاد الوثائق،  واسرتجاع،

and Records Administration, 2014)،  وثائق حمتوى    هو األنسب للتعبري عن عمليات ضبط  2,0ومن ثمَّ فمصطلح إدارة الوثائق

بناًء عىل عدد من  من الويب، وأساليبه    اجليل الثاين  ها الناجتة عن تطبيقاتوثائق17تقنيات التقاطأن حتدد  لمؤسسة  ل   ينبغي.و2,0الويب

الويب)  ،هي:املعايري تطبيق  الويب  -  حمتواه  التحديث يف رسعة    -  املستخدم  2,0نوع  وقد تستخدم    (،املراد حفظه  2,0طبيعة حمتوى 

-، واهلدف منها.كام يتوجب عىل املؤسسة2,0تطبيقات الويبطبيعة  أكثر يف الوقت نفسه حسب ما يتوافق مع    املؤسسة تقنية واحدة، أو 

طريق    ن ملدى طويل ع  حفظها   املختصة هبا، واملراد  2,0وثائق حمتوى الويب  ييم يف تق  أن جتنب األهواء، وامليول الذاتية لألفراد-يًضا أ

قدر    -  به، واالعتامدوإعداد جداول مدد احلفظ املختصة    ،2,0حتديد املعايري الواجب االلتزام هبا يف تقديرالقيمة التوثيقية ملحتوى الويب

كام ينبغي    (Tasmanian Archive & Heritage, 2012   ؛ لضامن دقة حفظ هذه الوثائق2,0عىل االلتقاط اآليلن لوثائق الويب    -اإلمكان

  2,0عليأرشفة وثائق الويب- ما   حد  إىل  –مما يساعد    ا مع النظام اإللكرتوينن إلدارة الوثائق املختص هب  2,0تطبيقات الويب  ملؤسسة دمج

 سالسة.  بطريقة 

تضع   أن  التحديات جيب  هذه  املؤسسة عىل  تتغلب  والتعليامتولكي  والقواعد،  إدارة  السياسات،  تضبط  وثائق حمتوى   التي 

والتوثيقية هلذه الوثائق عىل أن تتكامل هذه السياسة مع ترشيعات الدولة املختصة بإدارة  بام حيافظ عىل القيمة اإلثباتية، ،هبا  2,0الويب 

املؤسسة  سياسات،  ،طها وضب  الوثائق، الواقع    واتوأد  كام جيب أن تطور  لتتناسب مع  املختلفة؛  املُطبقة يف قطاعاهتا اإلدارية  العمل 

التفاعيلن اجلديد للعمل    Human(HR)سياسات املوارد البرشية )شئون العاملني (  وتتمثل أهم هذه السياسات يف:  ،–التكنولوجين 

Resources ، والرشوط  املختصة بتمثيله    و القواعد،  ،2,0الدور التفاعيلن املهنين للموظف خالل تطبيقات الويبجيب أن تعكس التي

التطبيقات، هذه  عرب  ملؤسسته  املعلومات،  الرسمين  تكنولوجيا    Information and Communication واالتصاالت  وسياسات 

Technology (ICT)    ،  وسياسات أمن   و متطلباته ،   ،وتعليامته،2,0بتطبيقات الويب  جيب أن تتضمن قواعد االستخدام املختصةالتي

  ينبغي هلا أن تتضمن املتطلبات األمنية التي جيب توافرها يف البيئة التعاونية لتطبيقات الويب   التي،  Information Securityاملعلومات  

2,0(The State Records Authority of New South Wales, 2015). 

هنا مل تطبق القواعد املختصة  ؛ إال أيف نطاق العمل اإلداري  2,0وعىل الرغم من استخدام إدارة اجلامعة لبعض تطبيقات الويب  

السياسات التي تساعدها عىل   كام ملتعد  -التي تم اإلشارة إليها مسبًقا -الرقمي  ا التطبيقات، وحمتواهبضبط الوثائق املتداولة عرب هذه  

التي قد ال    ؛تفقد كاًم من البيانات املهمةقد    مما يرتتب عليه أهنا   ووثائقها بكفاءة؛،  سيطرهتا عىل حمتواها   مالتطبيقات، وإحكا ه  إدارة هذ

 . (2020)حممود،  مما يؤثر سلبيًا عىل قدرهتا عىل صناعة القرار  تتوافر يف الوثائق اإلدارية األخرى،

 اإللكترونية: األرشفة  .5/2/6

الوثائق    ضبط  هبا  لتيسرييقصد  ال  إلكرتونيًا؛  البيئة  يف  اإللكرتونيةإتاحتها  السابق  رقمية  التعريف  من  األرشفة .ويتبني  أن: 

الوثائق عىل   ا يقصد هب  اإللكرتونية؛ ال   فقط، ولكن يعني -CDاآليل، واخلادم، واحلاسب    من: –وسيط رقمي    حفظ صورة رقمية من 

  املختلفة، بطريقة إلكرتونية باالعتامد عىل الربجميات التكنولوجية    وتصنيف، وتوسيم، وتقييم، واستبعاد،  ، وصف  معاجلة الوثائق فنيًا من

 

للمزيد من   ، وحفظها.2,0الويب حمتوى التقاط، وثائق يف   عتمدعليها ي والتطبيقات؛ التيي اإلمكانات، واألدوات، هبا :يقصد2.0التقاط وثائق الويب تقنيات  17

 https://www.archives.gov/records-mgmt/initiatives/web-content-records.html املعلومات  يمكن تصفح الرابط اآليت:
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املستويات اإلدارية     :تغري رؤيةأواًل   من قضايا يف إدارة اجلامعة تتمثل يف:  اوقد أظهرت الدراسة أن جمال األرشفة اإللكرتونية يواجه عدد

اإللكرتونيةنحواالعليا   الوثائق،،   ألرشفة  إلدارة  تكنولوجيًا  فنيًا  حاًل  اإللكرتونية  األرشفة  تعد  طويل    ال  ضخم  مرشوع  ولكنها 

إدارة اجلامعة   العليا  يف  املستويات اإلدارية  ينفذ  ،  ووكالئها ،  من رؤساء اجلامعة  - األجل،حيتاج إىل دعم  هذا املرشوع  وأمنائها؛لكي 

بالنجاح،   بكفاءة، أن  ويكلل  الدراسة  أثناء  تبني  األرشفة    وقد  دعمها ملرشوعات  يتفاوت  اجلامعة  إدارة  يف  العليا  اإلدارية  املستويات 

أو  ،  (   2015)جامعة اإلسكندرية،  اإللكرتونية  بسبب أولويات العمل التي تفرضها الظروف الداخلية،واخلارجية التي متر هبا اجلامعة

م بدأت رؤية املستويات اإلدارية  العليا   2014منذ عام    ننكر أنه الولكن    اختالف الرؤية التطويرية التي تتبناها هذه املستويات،  بسبب

ال سيام مع سعي جامعة اإلسكندرية للحصول عىل    الوثائقية  يف إدارة اجلامعة؛و  واملعلوماتية،  تدعم أكثر  عمليات حتسني البيئة اإلدارية،

اإلدارية  (الدويل  اآليزو)االعتامد   اجلودة  جمال  إىليف  باإلضافة  ا  ،  ببيئة تبني  املختص  الرقمي  التحول  جماالت  املرصية   حلكومة 

ثانيًا  ،ووثائقه.  ب  :العمل،وبياناته  ارشفة  األالوعي  إدارة  تضحاإللكرتونية:  جمتمع  أن  الدارسة  خالل  من   من  الداخيل  اجلامعة 

:  األرشفة اإللكرتونيةأن  تعتقد    - وهي األغلبية  -إىل فئتني :الفئة األويل  "األرشفة اإللكرتونية    "  اإلدراكه ملفهوم وفقً   املوظفني؛ينقسم 

عىل الورقية،وحفظها  للوثيقة  الرقمي  املسح  رقمي  هي  الثانية    .وسيط  الفئة     اإللكرتونية   األرشفة  مفهوم  تدرك   –  األقلية  وهي–أما 

و دعم اختاذ القرار ينتمي  ،  ومن حسن حظ إدارة اجلامعة أن مدير مركز املعلومات-رةالذي سبق اإلشارة إليه يف بداية الفق–الصحيح

 تطبيق منظومة أرشفة إلكرتونية صحيحة؛  يفإىل الفئة الثانية؛مما يعزز فرص إدارة اجلامعة 

إدارة الرقمي يف  االجتاه  تتبني  أن  عندما  ي  وثائقها؛ال سيام  االجتاه  هذا  إعداد اخلطط، قع ضمن مسؤولياته اإلرشتبني    اف عىل 

تعاين    :قضية البنية التحتية التكنولوجيا   :(  .ثالثًا 8، ص1997جامعة اإلسكندرية،  )  والربامج  التطويرية يف جمال املعلومات،والتوثيق

: امليزانية رابًعا   إدارة اجلامعة من ضعف بنيتها التكنولوجية مما يقيد قدرهتا عىل تنفيذ مرشوعات األرشفة اإللكرتونية طويلة األجل  هبا .

ة  التي تضعها إدارة يبل تعد  من املعايري الرئيس  تنفيذ مرشوع األرشفة اإللكرتونية بطريقة فعالة ؛  يفيزانية اجلامعة كثرًيا  املحمدودية    : تعيق

–   رشفة اإللكرتونيةبرامج األ  كده  تشجيعها لعروضما يؤو،  اجلامعة يف حسباهنا عند تفكريها يف رشاء  برامج األرشفة اإللكرتونية

من العروض    اوال ننكر أن إدارة اجلامعة قد تلقت عددً   .(2020)صبحي،  التكلفة  منخفضة  –عامة    أم   ،  خاصة  رشكات  من  أكانت  سواءً 

مل    لكن  ؛(اخلاصة،والعامة)يف أثناء السنوات العرش املاضية ختتص بمجال حفظ الوثائق ،وأرشفتها إلكرتونيًا من قبل عدد من اجلهات  

املالية،واإلدارية،والتكنولوجية سابقة الذكر  ؛ ُتقبل من قبل إدارة اجلامعة ومن ثم قررت إدارة اجلامعة أن تنهج هنج  ،بسبب املعوقات 

حفظ عىل  اجلامعة قد عملت بعض إدارات وثائقها؛ فنجد يف جمال رقمنة إداراهتا الفرديةتشجع اجتهادات  إمتام وثائقها، وأنرونة يف امل

بعض   من  إلكرتونية  العام  نسخة  اجلامعة  أرشيف  يف  حفظها  قبل  التعليم    مكتب  مثل-وثائقها  لشئون  اجلامعة  رئيس  نائب 

ولكنه  ،  عنا أن إدارة اجلامعة قد أشارت  إىل موضوع األرشفة اإللكرتونية يف دليلها للمحفوظاتوال يغيب  (.2020)حممود،  والطالب

والفنية   والتنظيمية،  وجوانبها األمنية،  كل مراحل األرشفة اإللكرتونية املختلفة، فلم يغطِ   -كام سبق الذكر-بطريقةعامة موجزة  ا تناوهل 

كامل، األ  الذ  ؛ودقيق  بشكل  تضع  من  أن  دلياًل فضل  اجلامعة  اإللكرتونية،  امعتمدً   ا إجرائيً   إدارة  األرشفة    وإجراءاهتا،   يتناول عملية 

وحفظها إلكرتونيًا؛ ليتحقق   وثائقها،  ويوضح الضوابط التي جيب أن تلتزم هبا اإلدارات التابعة إلدارة جامعة اإلسكندرية عند رقمنة

  اومن ثم عندما تطبق إدارة جامعة اإلسكندرية نظامً   خل مبني إدارة اجلامعة؛وااللتزام اإلجرائي يف رقمنة الوثائق دا  نوع من االتساق،

واجلهد    واملال،  مما يوفر الوقت،  إىل هذا النظام؛  وثائق اإلدارات املرقمنة فعاًل   وثائقها؛ سيكون من السهل تصدير  إلدارة  اموحدً   ا إلكرتوني

  . 
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 الجامعة: في إدارة  البيانات، والوثائقالعناصر المشتركة بين حوكمة .  تحليل 5/3

 . اجلوانب التنظيمية، والترشيعية: 1/ 3/ 5

 18البيانات، والوثائق، وضعفها، وفرصها، ومخاطرها في إدارة الجامعةنقاط قوة حوكمة  حيوض 6 جدول

التنظيمية.أوًًل   من    اجلوانب  الرغم  اجلامعة    تسجيل: عىل  عام  -إدارة  وأهدافها رؤيتها   –بشكل  البيانات  ،  بمجال  ، املختصة 

املايل )جامعة اإلسكندرية، و ،العامة يف اجلزئية املتعلقة بتطوير األداء اإلداري سرتاتيجية جامعة اإلسكندريةإوأهدافها يف  واملعلومات،

أ (2020 تعد  إال  مل  مفصلةإهنا  تتناولسرتاتيجية  حوكمة  ،ومكتوبة  القوة،  والوثائق،  والبيانات،  املعلومات،  جمال  نقاط   وتوضح 

 

 تم إعداد هذا اجلدول بواسطة الباحثة. 18

 نقاط الضعف  نقاط القوة 

 ضبط جودة البيانات  •

 . يف إدارة البيانات املركزية، والالمركزيةالتنوع بني  •

 اإلسكندرية، وكلياهتا، وفروعها. الرتابط بني إدارات جامعة  •

 . املرصية البيانات، والوثائقااللتزام بترشيعات  •

 وجود دليل مكتوب خيتص بضبط الوثائق.  •

  قبلها؛ لتحقيق تكويد نامذج إدارة جامعة اإلسكندرية املصممة من  •

 . االتساق يف إجراءات العمل

 . دعم أصالة الوثائق  •

احلفظ املختصة بنوعيات الوثائق املتداولةيف إدارة   وجود جداول مدد •

 احلكومية.يرد ذكرها يف الئحة املحفوظات  اجلامعة، ومل

عمليات استبعاد الوثائق يف إدارات جامعة   عىلفرض السيطرة  •

 . اإلسكندرية، وكلياهتا، وفروعها

 .السيطرة عىل مشكلة التكدس املختصة بالوثائق  •

 .اختاذ القرار املعلومات، ودعمتفعيل مركز  •

 الرئيسة، واملرجعية. حمدودية معاجلة البيانات  •

 البيانات، وإدارهتا.حمدودية معامرية  •

 . خمتصة بالوثائق معيارية وجود فهارس دمع •

 البيانات. حمدودية إدارة قواعد  •

 م وجود نظم آلية مقننة، ومعيارية إلدارة الوثائق، وحتليل البيانات. عد •

 ذكاء األعامل. حمدودية ممارسات •

 . وجود سياسة خصوصية  عدم •

  البيانات، والوثائق، ومهاراهتموعي املوظفني بمفهوم حوكمة  ضعف •

 . ااملختصة هب

 املنظمة من قبل   حمدودية الدورات التدريبية •

 إدارة اجلامعة يف جمال حوكمة البيانات، والوثائق. 

مفصلة، ومعتمدة ختتص بالبيانات،   عدم وجود إسرتاتيجية  •

 واملعلومات، والوثائق. 

عدم وجود جلنة ترشف عىل تطبيق حوكمةالبيانات، والوثائق يف إدارة   •

 اجلامعة

 نقص املوارد املالية   •

 ضعف البنية التكنولوجيا    •

 زدواجية يف أداء العمل اإل •

 تضارب التخطيط اإلداري   •

 حمدودية نظام الرقابة، واملتابعةاملعلومايت.  •

واصفات  بصفة عامة، وحمدودية واصفات البيانات  ضعف إدارة •

 بصفة خاصة.   البيانات املختصة بوصف الوثائق

 املخاطر  الفرص

التوجه احلكومي لتطوير بنية املؤسسات احلكومية التعليمية   •

 التكنولوجية. 

 الرقمي.املبادرة الوطنية املرصية للتحول اإلداري  •

يف جمال   الفني، والتدريبيالدعم  القومية يفالتعاون مع دار الوثائق  •

 الوثائق، وإدارهتا.حوكمة 

مركز املعلومات ودعم اختاذ القرار بمجلس  الرشاكة املعلوماتية مع  •

باملعهدالقومى لإلدارةالتابع لوزارة  "مركزاحلوكمة"، و الوزراء

 التخطيط، واملتابعة، واإلصالح اإلداري. 

 الرسيع.التكنولوجي التطور  •

 األكاديمية. التنافسية بني املؤسسات  •

)مثل فريوس  اخلارجية املستمرة، والطارئة تغيريات بيئة العمل  •

 .الكرونا(

اإلسكندرية،  ازدياد عدد أفراد املجتمع األكاديمي املختص بجامعة  •

 املعلوماتية. متطلباهتم  وتنوع
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 والوثائق،،  نقاط قوة حوكمة البياناتأهم  (  6)اجلدول  يوضح  و  الوثائقية،واملعلوماتية    بيئتها واملخاطر التي تواجه    والفرص،  والضعف، 

 : يف إدارة جامعة اإلسكندرية وخماطرها  وفرصها، ونقاط ضعفها،

فعلت يف القطاع    كام  بياناهتا، وووثائقها؛  واضح عن خطة مفصلة تتعلق بتطوير بيئة  كام لوحظ أن إدارة اجلامعة مل تعلن بشكل

ثائق؛ البيانات، والوأما بالنسبة إىل سياسات حوكمة    (.2016)جامعة اإلسكندرية،  عن خطتها البحثية  البحثي املختص هبا؛ فقدأعلنت

  وثائقها، وضبطها، والذي   بتقنني عمليات إدارة  الرسمي املختص   دليلها   تصدر   أن  –   أخرًيا–استطاعت    العامة، قد أن إدارة اجلامعة    فنجد

وثائق جامعة   مدد حفظ  عىل جدولحتوي  االذي  هذا الدليل    ،"الوثائق، واملستندات واملحفوظات يف ترتيب    دليل احلفظ،"  :حيمل عنوان

من قبل دار  هذا الدليل    تم اعتامد  احلكومية؛ وقد ئحة الدائمة للمحفوظات  اللاالتي مل يرد ذكرها يف    ذات الطبيعة اخلاصة،  اإلسكندرية

، وتقييمها ،  من: تصنيف الوثائق،  الدليل أنشطة كثرية يف جمال معامرية إدارة الوثائق  (.وقد قنن هذا1، ص2015) حممود،  الوثائق القومية

كام الورقية، واإللكرتونية بالتفصيل،  مل يغط إجراءات عمليات إدارة الوثائق يف البيئة  -قبل  من  أرشنا   كام–ولكنه لألسف    ،واسرتجاعها 

استطاع  ولكننا ال ننكر أن هذا الدليل  ،وهذا يعد من نقاط الضعف يف هذا الدليل،  مل يتناول اجلزئيات املختصة بواصفات بيانات الوثائق

ألي موظف جديد أن يسرتشد به    رسمية؛ فيمكنإطار العمل العام املختص بإدارة الوثائق يف إدارة جامعة اإلسكندرية بطريقة  يوثق    أن

 الوثائق املالية الورقية. سيام يف جمال إدارة  احلاجة؛ والعند 

غياب   البيانات، وضبطها؛ وبالشكت إدارة  يوثق إجراءا  ا رسميً   دلياًل   سياسة، أوفلم تضع إدارة اجلامعة    أما بالنسبة إىل البيانات  

أصبح  اجلامعة، وقد ترتب عليه عدم اتساق يف إجراءات إدارة البيانات من إدارة إىل أخري داخل مبني إدارة    املصادر الرسمية؛هذه  

أن إدارة اجلامعة  أيًضا  تبني  صحيحة، أم خاطئة، كام  عتمد عىل اخلربة يف نقل ممارسات ضبط البيانات؛سواًء أكانت هذه املمامرسات  يُ 

مقارنة ببدايات   -  يف الفرتة األخرية  وحتديد أدوار كل مسؤول يف هذه العملية،عىل تقنني املسئوليات املختصة بعملية احلوكمة  تحرص

، وكمة البياناتمل تشكل حتي اآلن جلنة ختتص باإلرشاف عىل تنفيذ ح  وعىل الرغم من هذا احلرص إال أهنا    –العقد الثاين من القرن احلايل

ومدير إدارة ، من رئيس مركز املعلومات،ودعم اختاذ القرار -كام تقرتح الباحثة –تتشكلجيب أن ؛والتي (2020)صبحي، والوثائق هبا 

ممثل   القانونية،وممثل  عالسكرتارية،واملحفوظات،و  الشؤون  إدارة  املالية،وممثل  عن  الشؤون  إدارة  التخطيط  عن  إدارة  ن 

كون هذه  ، كام ت املعلومات،واالتصاالت،وتتبع هذه اللجنة رئيس جامعة اإلسكندرية مبارشة ا ن قطاع تكنولوجيعسرتاتيجي،وممثل  اإل

من:  اللجنة   والوثائقية  املعلوماتية،  اجلامعة  إدارة  بيئة  حوكمة  بمجال  يتعلق  ما  كل  عن  ،  ،وسياساهتا ا سرتاتيجياهتإإعداد  مسؤولة 

بعملية املختصة  إىل جانب    والضوابط  هذا  والوثائق،  البيانات،  العاملني يف  املهام،  حتديد  حوكمة  العملية،  وأدوار  نظام هذه  ووضع 

التي تضمن نجاح إدارة اجلامعة يف  املامرسات، واألنشطةمن  ...وغريها البيانات، والوثائق، وحوكمتها الرقابة،واملتابعة املختص بإدارة 

   (Hosch, 2018, p. 11)وب سليم، وفعال. بياناهتا، ووثائقها بأسلتنفيذ حوكمة 

، والوثائق، وحترص عىل  حترتم إدارة جامعة اإلسكندرية الترشيعات املرصية املتعلقة بالبيانات  ثانيًا. اجلانب القانوين الترشيعي:

تتكامل جداول مدد حفظ    راعت أن:فعىل سبيل املثال؛  ت أو األوامر التي تتخذها اعدم تعارضها مع القرار، و هبا   تطبيقها، وااللتزام

الدائمة للمحفوظات احلكومية،وعدم تعارضهام مًعا الال  مع  –   هذااإلشارة إىل  تبقس–املقرتحة من قبلها  الوثائق   وهذه نقطة  ،  ئحة 

اخلصوصية املختصة  إعدادها امليثاق األخالقي، وسياسةعدم  ولكن ُيوخذ عليها ، ووثائقها ، إجيابية حتسب إليها يف جمال حوكمة بياناهتا 

درجاهتم    لعلمية، واإلدارية ، مثلاألكاديمية،وا  جمتمعها، وحياهتموثائقها حتتوي عىل معلومات حساسة تتعلق بأفراد    أنوهبا؛ال سيام  

 (. 2020ها )جغفر، تنفيذ العلمية، وبراءات اخرتاعاهتم، ومرشوعاهتم العلمية، ومتويلها، ومراحل
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والذي مل تبلغه إدارة اجلامعة حتى اآلن؛  -عن النضوج املعلومايت،واملعريف الذي تعيشه املؤسسة  عرباألخالقي يإذا كان امليثاق  و

  سيصري بل    ؛إعداد سياستها للخصوصية  يف-ومنها إدارة جامعة اإلسكندرية  -املؤسساتيمكن أن تتهاون    فال  -بالرغم من سعيها إليه  

  جمتمعها، واملواطننيالتواصل مع أفراد    يف   - بوك، وواتس آب  فيس  مثل:–طبيقاتهاستخدام شبكات التواصل االجتامعي،وت  من أولوياهتا 

ينبغي  تها للخصوصية التي تقنن بواسطتها تداول بياناهتا، ووثائقها، وإتاحتها،كام  ثم جيب أن تضع إدارة اجلامعة سياس  عام، ومنبشكل  

خصوصية  ب،وتتاح بطريقة ترض  يف مبني إدارة اجلامعة  تتداول البياناتداراهتا املختلفة؛لكي ال  إلتعلنها    أن،وهذه السياسة  هلا أن تدون

أو  ،  الغري ،كام جيب أن تعلن عن سياستها للخصوصية املتعلقة باستخدام تطبيقات التواصل االجتامعي عرب موقعها اإللكرتوين الرسمي

،  عرب هذه التطبيقاتت األفراد الذين يتفاعلون معها  ،ومقرتحا عرب تطبيقات التواصل االجتامعي نفسها؛لكي يمكنها االستفادة من آراء  

املتاحة عرب هذه التطبيقات،   همئ؛يف حالة اعرتاضهم عىل استفادهتا من منشوراهتم ،أو آراهمو دون التعرض إىل املساءلة القانونية من قبل

تتفق  و   أن  اخلصوصية  جيب  بسياسة  مع  املختصة  اجلامعة  ب  م2020لسنة  151رقم  املرصي  قانون  الإدارة  البيانات املختص  حامية 

عها  الشخصية,والذي يقنن استخدام البيانات الشخصية املعاجلة إلكرتونيًا جزئيًا أو كليًا,وحيميها من االستغالل أو التالعب هبا ،و جيرم مج

،  151ة البيانات الشخصية املرصي  رقم قانون محاي) ،أو معاجلتها ،أو حفظها،أو إتاحتها بطريقة ترض خصوصية األفراد ،و هتدد أمنهم 

2020) . 

 : وعيهم، وإمكاناهتم( ) وعي العاملون   . 2/ 3/ 5

أي  العاملني، ورغبتهم، وخرباهتم دوًرا وعي    يلعب  الدراسة أن  مؤسسة،    ةمهاًم يف نجاح املامرسات احلوكمية يف  وقد تبني من 

حوكمة البيانات   بمفهوم  -اآلن -موظفي إدارة اجلامعةوعي    م من ازدياداجلامعة، وعىل الرغكلمة احلوكمة ليست غريبة عىل جمتمع إدارة  

.عىل النقيض مازال الكثري من موظفي إدارة اجلامعة ال يدركون  م 2010عام  ب  مقارنة–  العليا، واملتوسطةوال سيام يف املستويات اإلدارية  -

الدراسة   أثناء  تبني يف  كام  الوثائق،  العامل مفهوم حوكمة  من  الكثري  اجلامعة ال  أن  إدارة  الفرق بنيني يف  احلوكمة،  عمليات    يدركون 

مشاركته يف    املوظف، ووعيه، ومهاراته، ومديتضح أن هناك عالقة طردية بني رغبة  اكام    البيانات، والوثائق،جمال    وعمليات اإلدارة يف

عملية،وعلمية يف جمال    كرية،ومعرفية،وخرباتوالوثائق،ومتتع بمهارات ف،  وعي املوظف بقيمة البيانات  ممارسات احلوكمة؛فكلام زاد 

أستاذ    مؤسسته، ويعدوالوثائق يف  ،  تطبيق حوكمة البيانات  قدرته عىل املشاركة يفوالوثائق،ولديه الرغبة يف التطوير،كلام زادت  ،  البيانات

وعيه بقيمة الوثائق    فقد مكنه  هذا االستنتاج ؛السابق دليًال قاطًعا عىل  إدارة السكرتارية،واملحفوظات    مدير  "فراج  مصطفى  عبد املنعم "

اإلدارية،ورغبته امللحة  وخربته ،دور التكولوجيا احلديثة يف حتسني املامرسات الفنية املختصة بالوثائق،واسرتجاعها إدراكه لو، يف العمل

إعادة تنظيم غرف احلفظ  ة؛ ساعدت عىل  من اختاذ إجراءات،وخطوات تنظيميكفاءة العمل يف قطاع الوثائق بإدارة اجلامعة،يف االرتقاء ب

- التحسني، والتطويرسياسة    ىلترتب ع(، كام  191، ص  2011، وحتسني أداء العمل يف إدارة السكرتارية، واملحفوظات )اللبان،  هبا 

ت عملية بدأ  :ن: أواًل مهام  انأمر  ترتب عىل هذا-السكرتارية، واملحفوظاتيف أثناء عمله مديًرا إلدارة    (عبد املنعم)لتي هنجها األستاذ ا

تعالج مشكالت حفظ   التي  الضوابط  اجلامعةوضع  إدارة  ثانيًا وثائق  الرغبة  :.  لدهيم  الذين  الوثائق  أخصائيي  واالستعداد  ،  تشجيع 

  ودعمهم يف تطوير مهاراهتم،ومعارفهم املرتبطة ،املشاركة بأفكارهم،ومقرتحاهتم يف حتسني ممارسات ضبط الوثائق  املعريف،واخلربةعىل

  الذي مكنهم من استكامل مسرية ،لدهيم الفكر الوثائقي اإلداري،والتكنولوجيالذين  وثائق  ال  هذا فرز أخصائيي  عىلوقد ترتب  ،  بالعمل

   حممود(   مخيس عبد احلليم)إىل املعاش،منهم عىل سبيل املثال : األستاذ    ( عبد املنعم)الوثائق بإدارة اجلامعة بعد إحالة األستاذ    ضبط  
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اجلامعة عىل اعتامد اآليزو املختص    إدارة  حصولوالذي شارك يف عمليات  "وحدة التوثيق،واملراجعات    رئيس"منصب    الذي يشغل

اإلدارية مربوك)واألستاذ    ، (2020)حممود،    باجلودة  أنش  ؛(هشام  البرشية    أالذي  املوارد  معرفات  قائمة حرص  من  إلكرتونية  نسخة 

 .  ( 2020 )مربوك،  Access Visualتكنولوجيةبواسطة  

البيانات     اجلامعة يف جمال حوكمة  إدارة  موظفي  مهارات  إىل  بالنسبة  مهارات ،  أما  الدراسة حمدودية  أظهرت  والوثائق؛فقد 

أغلبهم حاصل عىل شهادات  -وذلك راجع إىل انخفاض مستواهم التعليمي، الوثائق موظفي إدارة السكرتارية،واملحفوظات  يف جمال

حاصلني عىل مؤهالت    –،ودعم اختاذ القرار أفضل يف جمال حوكمة البياناتاملعلومات  مركز   يف   العاملني  مهارات   حني   يف  –متوسطة  

تطوير-عليا  إىل  حتتاج  منولكنها  الرغم  اجلامعة  يتنظ  ،وعىل  إدارة  إىل    -م  حني  يف    -خرآمن  متخصصة  تدريبية   جماالتدورات 

مجال بووعيهم  ،  خيتص بتطوير مهارات موظفيها   ،منظاًم ا برنامج مقننًمل تضع  مل تضع خطة تدريبية،و؛ إال أهنا  السكرتارية،و إدارة الوثائق

البيانات البيانات  يف  ثرأوالوثائق؛مما  ،  حوكمة  ال سيام أن  بالكفاءة املطلوبة؛  والوثائق،  قدرة إدارة اجلامعة عىل تنفيذ ممارسات حوكمة 

 فيها حيتاجون إىل إثراء مهاراهتم ،وكفاءاهتم احلوكمية املنوطة بالبيانات، والوثائق. والوثائقي ،  القطاع املعلومايتموظفي 

 . اجلانب األمني: 3/ 3/ 5

أصبحت إدارة اجلامعة أكثر حرًصا عىل تأمني بيئات احلفظ املادية املتعلقة ببياناهتا،ووثائقها منذ هناية العقد أوًًل بيئة احلفظ املادية: 

املهنية؛هبدف تأمني أفراد    السالمة، والصحةتطبيق معايري    اإلسكندرية يفوذلك يرجع إىل رغبة إدارة جامعة  احلايل؛األول من القرن  

زداد او،التي هتدد أمنها   وغريها، من املخاطر  البيئية، واملاديةومحايتها من املخاطر  ،  علوماتية املختلفةامل  جمتمعها، ومبانيها، ومصادرها 

املختصة هبا مع سعيها للحصول عىل اعتامد اآليزو املتعلق    املعلوماتية، والوثائقيةاهتامم إدارة اجلامعة باجلانب األمني املختص بالبيئة  

  ومحايتها يعد عاماًل مهاًم يف حصول إدارة اجلامعة عىل اعتامد اآليزو ، والوثائقية، وصيانتها،  بيئة املعلوماتيةباجلودة اإلدارية؛ألن ضبط ال

قد أمنت مدخل غرف  وتتمثل مظاهر هذا االهتامم بأن إدارة اجلامعة    ؛(8، ص  ISO    ،2008)املنظمة الدولية للمعايري    سابق الذكر

إدارات   حرائق يفكام حرصت عىل توفري طفايات  .  منًعا ملخاطر الرسقة  اء فرتات العمل الرسمية؛عند انته  معدنية؛ تغلقاحلفظ بأبواب  

  إدارة جامعة اإلسكندرية خطط الطوارئ،ومعاجلة األزمات  وضعتكام ، وصيانتها؛ للحد من خماطر احلرائق وغرف حفظها،، اجلامعة

 . (2016)جامعة اإلسكندرية،    تأمينها   للمخاطر، وإجراءاتوثائقية عند تعرضها  وال ،  التي أشارت فيها إىل كيفية محاية البيئة املعلوماتية

  لوحظ  أثناء الدراسة أن إدارة اجلامعة مل تدعم اجلانب األمني يف بيئة احلفظ الرقمية املختصة بوثائقها،  بيئة احلفظ الرقمية : :ثانيًا

ا املادية  بيئة احلفظ  الذي  دعمته يف  نفسه  بالقدر  ببياناهتا،ووثائقها وبيانتها  إدارة اجلامعة زودت حاسباهتا  ؛ملختصة  الرغم من أن  فعىل 

حيات  اليف حتديد الص  -أحياًنا   -نظام الكلامت الرسية  ها ماستخدمع ا   واجلدار الناري،  اآللية،وخوادمها بربجميات مكافحات الفريوسات

البيانات اجلانب األمني  يف بيئة احلفظ    ؛ عىل الرغم من  وجود هذا كله؛ إال أن والوثائق،والتعامل معها ،  املختصة باملوظفني يف إدارة 

وأمنها   قلة املوار املالية ايل تقيد حتسني البنية التكنولوجيا،أواًل.وذلك يرجع إىل األسباب اآلتية :  ؛غري فعال بالقدر الكايفال يزال  الرقمي  

الرقمي؛ حيث نجد أن خطط الطوارئ، ومعاجلة التأمني  السياسات املتعلقة بغياب    (. ثانيًا:2016ية،  )جامعة اإلسكندر  يف إدارة اجلامعة

الرقمية    األزمات املعدة من قبل إدارة جامعة اإلسكندرية مل تتناول اإلجراءات األمنية، والوقائية املختصة بمواجهة املخاطر، واجلرائم

كام مل حترص إدارة اجلامعة عىل حتديد ضوابط عملية النسخ االحتياطي، ووسائلها  قية اإللكرتونية،  التي قد هتدد بيئتها املعلوماتية، الوثائ

يف مبني إدارة اجلامعة؛فنجد إدارات حترص عىل إعداد نسخ احتياطية من قواعد    هذا التفاوت يف تطبيقها عىل عدم احلرص  ترتب  فيها، و



 265 د. نرمني إبراهيم عىل إبراهيم اللبان

 

 

ال هتتم بإعداد نسخة احتياطية من   نفسه، وأخري وأخري عىل احلاسب اآليل    USB، أو  CDمثل  وسيط إلكرتوين خارجي    بياناهتاعىل

عملية تعيني كلامت الرساملختصة بموظفيها،  ب  مل حتدد الضوابط العامة املتعلقة  إدارة اجلامعة  . باإلضافة إىل ما سبق؛نجد أن  قاعدة بياناهتا 

إدارات    مما نتج عن هذا عدم التزام بعض  ،واستخدام احلاسب اآليل؛ة الرقميةيف البيئ  الولوج إىل البيانات،أوالوثائق  وصاحلياهتا، ورشوط

ولوجهم وحتديد رشوط  بموظفيها،  املنوطة  الرس  كلامت  بتعيني  يعرض   اجلامعة   اآللية؛مما  حاسباهتا  استخدام  بياناهتا،أو  قواعد  إىل 

للخطروبياناهتا،و اإللكرتونية  تضع   ،ثائقها  مل  سياسة  كام  اجلامعة  اإلجراءات    التي(2020)صبحي،  بياناتالاخرتاق    إدارة  تتضمن 

ثر الواجب اتباعها من قبل إدارة اجلامعة عندما حيدث قرصنة عىل بياناهتا،أووثائقها يف البيئة الرقمية،أو رسقتها أوالتالعب هبا؛ مما يؤ

 . (Hosch, 2018, p. 22)أصالة بياناهتا، ووثائقها املتاحة يف البيئة اإللكرتونية.ارشًة عىل بم

 متابعة األداء:   . 4/ 3/ 5

زالت    م؛فام2020م عن  نظامها الرقايب املستخدم يف عام  2010مل خيتلف نظام إدارة اجلامعة الرقايب املختص  ببيئة العمل يف عام  

وبالشك أن نظام التقارير جيد   وموظفيها؛  ملتابعة أداء إداراهتا،  غري دورية؛   مأدورية ،أكانت    إدارة اجلامعة تعتمد عىل نظام التقارير سواء  

–عىل دوالب العمل؛بل يصبح إعداد هذه التقارير    دقيقةٍ   يف حتقيق رقابة مقننةٍ   لكنه غري كاٍف ؛  وكفاءته  يف عملية متابعة سري العمل،

أصبحت يف التي    يف إدارة اجلامعة  ؛والذي يظهر بوضوح يف تقارير الكفاية السنوية املختص بتقييم أداء العاملني   روتينيًا   أمًرا  -أحياًنا 

األحيان   أكثر من كوهنبعض  قبل رؤسائه  املوظف من  للضغط عىل  أدا  رقابية  وسيلةا  أداة  املوظف؛لتحسني  أداء  ،  وكفاءته،  هئملتابعة 

،  الرقايب الرسمي  أن مركز املعلومات،ودعم اختاذ القرار يطبق نظام إدارة اجلامعةلوحظ  وقد  ،ومعاجلة املشكالت التي تواجهه يف العمل

ع املايل،وقطاع القطا   مثل–الذي  يتمثل يف إعداد التقارير عن بيئة العمل،وموظفيها شأنه يف ذلك شأن قطاعات إدارة اجلامعة األخرى  

كام أرشنا -هيدف إىل التحقق من جودة البياناتا  اجتهاديً   ا رقابيً   ا وضعت مديرة مركز املعلومات نظامً   املكتبة الرقمية، إىل جانب  ذلك

،ومعدالت إنجاز املهام املعلوماتية املنوطة به  يف أثناء العام؛ملعاجلة أي قصور أواًل بأول؛ومن ثم يمكن  موظفيه،ومتابعة أداء  -من قبل

وقد    ،دي املقرتح من قبل مركز املعلوماتالنظام الرقايب الرسمي املختص بإدارة اجلامعة يتكامل مع النظام الرقايب االجتها   بأن القول  

  ن حيث إ  بجودة البيانات ؛  املختصجتهادي  االرقايب  ها الوضع نظام  عىل  -يف جمال املعلومات-مركز املعلومات    مديرةِ   ختصُص   ساعد

ات التي متكنها من التحقق   اقرتاح اآلليىفساعدها املكتبات، وتكنولوجيا املعلومات؛ األمر الذي ة عىل الدكتوراه يف جمال لحاصاملديرة 

يعتمد رسميًا من املستويات اإلدارية العليا  مل  من صدق البيانات،وصحتها؛لكن يؤخذ عىل هذا النظام الرقايب االجتهادي أنه مل يوثق،و

نظامً  جيعله  اجلامعة؛مما  إدارة  مستقر  ا يف  وغري  أي  قابال،  يف  السنو،وقت  لالهنيار  يف  أهنا  اجلامعة  إلدارة  حيسب  الثالث كام  ات 

يستطيع   حتى  وجوب مرور الوثائق عىل مركز املعلومات قبل توزيعها عىل جهاهتا؛يف    األخرية،وضعت آليات رقابية معلوماتية تتمثل  

وجتنب التضارب املعلومايت التي كانت تعاين منه إدارة اجلامعة فيام  ،وصحتها  لضامن دقتها، املركز جتميع البيانات من مصادرها األولية؛

أن تطبق نظام متابعة    –إىل جانب النظام املركزي الذي تتبعه يف ضبط بياناهتا الرئيسية    –كام حرصت إدارة جامعة اإلسكندرية    ،ميض

حداثة  مما يضمن    عن مبني إدارة اجلامعة؛البعيدة  ن بيئات عمل كليات جامعة اإلسكندرية،وفروعها  مالبيانات  مركزية عىل عملية مجع  

واإلدارية    والصحية،  وحدات يف املؤسسات األكاديمية،  أو  اجلامعة أفراد،ديد إدارة  حت  ، ويتمثل نظام املتابعة هذا يفلبيانات أواًل بأولا

بيانات املنوطة بملف أو نشاط وبني املؤسسات التي تنتمي إليها، وتكون مسئولة عن مجع ال  ها،مهزة الوصل بينحتى تصبح    ؛يها التابعة إل

املثال:  –معني   اإلسكندريةكل    توجد يف    فعىل سبيل  للتقويم،   كليات جامعة  تنيب عن  وحدات  التقويم،   والقياس  القياس و  وحدة 
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 عنه، مجع البيانات الالزمة  مسؤولة عن  و  ،يف كليتها   االختبارات،والتعليم اإللكرتوين  ملفوتعني باإلرشاف عىل    املركزية يف اجلامعة،

أي -امللفقراراهتا بشأن هذا    إدارة اجلامعة  متهيًدا الختاذ  لكي تعاجلها مركزًيا؛  ؛اجلامعيةالقياس املركزية  ووحدة التقويم،    إىل  وإرساهلا 

للبيئةقطاع    يقوم  :خرآمثال    ،جياد حلول ملشكالتهإو  -والتعليم اإللكرتوين    االختبارات، إدارة اجلامعة    ،شئون اجلامعة  واملجتمع يف 

أفراد يف كليات جامعة اإلسكندريةيبتع البيانات  ؛ني  أنشطة كلياهتم  تتمثل مسؤولياهتم يف مجع  البيئة  ووحداهتا ،  عن  ،  املتعلقة بخدمة 

ثم  واملجتمع إىل  ،  قطاع  إرساهلا  اجلامعة  ممثل  واملجتمع؛ لفحصها، وحتليلها شئون  القرارات  للبيئة،  األدلة،  ؛ الختاذ  وإعداد  السليمة، 

 (.2020)حسني، بدقة البيئية، واملجتمعيةة اإلسكندرية خطط جامع ووضع

بالنسبة   إدارة اجلامعة؛أما  السكرتارية، واملحفوظات يف  إدارة  تعدها عند  إىل  بيئة عملها، بل  السنوية عن  التقارير  تعد  فهي ال 

ومن  ؛مما يضعف الرقابة عليها   -تطلب منها السلطات اإلدارية العليا   أوعندما -مثل مشكلة التكدس  -عندما تواجه مشكلة ما    -احلاجة

بيئتها    اجلامعة، وخططها عىل قرارات إدارة    ثم يؤثر  مل    السكرتارية، واملحفوظاتأن مدير إدارة  ظ  لوحكام    الوثائقية،املتعلقة بتحسني 

واملحفوظات  ، قد يقوم مدير إدارة السكرتارية -أحياًنا –ننكر  فيها؛ والالعاملني ملتابعة أداء إدارته، ووضع نظام رقايب اجتهادي؛ حياول

الدائمة الرقابة  الطريقة ال تضمن  لعملهم؛ولكن هذه  أدائهم  ملتابعة  إدارته  زيارة باملرور عىل موظفي  بانتهاء  تنتهي  رقابة حلظية  ؛ألهنا 

 املدير.

 . البنية التكنولوجية: 4/ 3/ 5

م،ولكن ال خيفي عنا أن  2010عىل الرغم من أن البنية التكنولوجية املختصة بإدارة جامعة اإلسكندرية اآلن أفضل مقارنة بعام  

كام    ، فعالة  بطريقة  اجلامعة   إدارة  احتياجات  كل  تلبي   ال  البنية   يف  هذه  اإلسكندرية  جامعة  تتبناه  الذي  الرقمي  التحول  تعزز  ال 

 - أحياًنا   - إسرتاتيجيتها،وترجع حمدودية كفاءة بنية إدارة اجلامعة التكنولوجية إىل: نقص املوارد املالية الالزمة لتطويرها،وعدم ممارسة  

شأهنا شأن    –ا،وقد أظهرت الدراسة أن إدارة اجلامعة  عمليات صيانة األجهزة،وبرجمياهتا بصفة دورية؛األمر الذي أثر سلبًا عىل كفاءهت

طريق عن  التكنولوجيا  بنيتها  تطوير  إىل  تتطلع  املرصية؛  املؤسسات  من  بالت  كثري  املختصة  املرصية  الدولة  اإلداري مبادرة  حول 

املو  (؛2020)صبحي،  الرقمي باملؤسسات  املختصة  التكنولوجية  البنية  تطوير  الدولة  طريقها  عن  هتدف  كفاءهتا  التي  رصية،ورفع 

اإلدارية، مهامها  أداء  يف  و  واملالية،  التكنولوجية  ووثائقها؛والتعليمية  بياناهتا،  املواطن    معاجلة  إىل  املقدمة  اخلدمة  بمستوى  لالرتقاء 

 (. 2020م.)اهليئة العامة لالستعالمات، 2030املرصي؛مما حيقق أهدافا إسرتاتيجية مرص 

 اإلسكندرية: إدارة جامعة  لوثائق يف البيانات،وا. تقييم نضج حوكمة 6
نضجها يف ممارستها احلوكمية وفًقا ل  تتحدد حيث    مؤسسة بعدد من املراحل يف رحلتها املتعلقة بحوكمة بياناهتا،ووثائقها؛  ةمتر أي

بياناهتا  النضج    وقد،  وثائقها ، ويف ضبط  قياس مدى  املستخدمة يف  النامذج  املؤسسات يف جمايلاحلوكمي    ظهر عدد من  به  : الذي متر 

وفًقا لنتائج هذه النامذج أن حتدد نقاط قوهتا، وضعفها يف ممارساهتا احلوكمية املعلوماتية،    تستطيع  هذه املؤسسات،  والوثائق  البيانات،

إ يمكنها وضع  كام  بياناهتا   ها ،وخططا  سرتاتيجياهتوالوثائقية،  بضبط  الواقع،،  املتعلقة  مع  يتناسب  بام  املستقبلية   ووثائقها  والتغيريات 

 .(MSc, 2015, pp. 15-18)املحتملة 

نامذج هتدف املؤسسات؛ حيث توجد  يف    البيانات، والوثائقاملستخدمة يف تقييم حوكمة    Maturity Modelsالنضج    وتتنوع نامذج

يف حني    األجل،عىل قياس مدي نجاحها يف دعم صناعة القرارات طويلة    إداري؛ يركزيف إطار    الوثائقالبيانات، وإىل تقييم حوكمة  
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ها،  ،وتأمينها يف أثناء دورة حياهتا عن طريق قياس آليات يف ضبطها ووثائقا،  نامذج تركز عىل  قياس قدرة املؤسسة يف إدارة بياناهت  توجد

رشكة   نموذج  مثل  يف   IBMومحايتها؛  مخسة    املتخصصة  إىل  البيانات،والوثائق  حوكمة  نضج  مراحل  قسم  التكنولوجياالذي  جمال 

.كام توجد نامذج تركز عىل اجلانب التكنولوجي املختص بحوكمة البيانات  (FIRICAN, 2018)فقطعرش عنرًصا    ضمأحدمستويات،و

وهي مؤسسة غري هادفة للربح ، متخصصة يف إعداد  -DAMمن قبل مؤسسة    نموذج إدارة األصول الرقمية  الذي ُأنشئ  :،والوثائق مثل

  - أيًضا -،و هذا النموذج  يتكون من مخسة مستويات    -أدوات  القياس الذايت  املختصة بمجال إدارة األصول الرقمية يف املؤسسات

بينهاوفقً .يتبني    (DAM Foundation, 2020)لكنه يضم مخسة عرش عنرًصا بنية نامذج النضج تتفاوت فيام  منها،  لهدف  المما سبق أن: 

تعدها    ورؤية التي  عىل  وعن-اجلهة  االطالع  النضج  عدد من  طريق  وعىل    نامذج  الفكرياملختلفة،  يف جمال حوكمة   املتنوع  اإلنتاج 

(، وهذه املراحل والوثائق  البيانات)هبا املؤسسة يف رحلتها احلوكمية يف جمايل    النضج متر مراحل من    ةستالبيانات، والوثائق، تم حرص  

 :الستة هي

يف هذه املرحلة تعاين املؤسسة من عدد من املشكالت يف ضبط   املعلوماتية)الفوىض املعلوماتية (:مرحلة املشكالت   -

قد التي  ووثائقها  بيئة    بياناهتا،  عىل  سلبًا  وتزيدتؤثر  تكال   العمل،  حفظمن  والوثائق  يف  أمنها البيانات  ،  ،وهتدد 

 ومحايتها.

املعلومايت، والوثائقي، وحتديد مشكالته،  واقعها    التي تقوم فيها املؤسسة بدراسة   وهي املرحلةاحلوكمة:مرحلة ما قبل   -

 عىل ختطيط حوكمة بياناهتا، ووثائقها، وتنفيذها.ليات التي تساعدها اآل واختاذ

احلوكمة   - ويف مرحلة  املؤسسة    األولية:  تطبق  املرحلة  لكنها هذه  مشكال  تكون-غالبًا -احلوكمة؛  حلل  ت موجهة 

 .البيانات، والوثائقبشكل حمدود يف إدارة  معلوماتية، أووثائقيةحمددة، وُتستخدم التكنولوجيا 

املتوسطة: - املرحلة تصبح احلوكمة يف جمايل  مرحلة احلوكمة  معتمد  قالب مقنن    )البيانات، والوثائق( ذات  :يف هذه 

جانب توسعها يف استخدام التكنولوجيا يف إدارة  اإلدارية، واملالية، والقانونية ، بتطبقه املؤسسة يف خمتلف قطاعاهتا  

 بياناهتا، ووثائقها، وإتاحتها. 

 تلقائية، كامتطبقه املؤسسة بطريقة    ا هنجً   البيانات، والوثائق(حوكمة  ري)يف هذه املرحلة تصمرحلة احلوكمة املتقدمة: -

تتميز املؤسسة يف هذه املرحلة ببيئة ممكن، وإىل أقيص حد    إدارة بياناهتا، ووثائقها ستفيد من ميزات التكنولوجيا يف  ت

 فعالة.متطورة، ورقمية  معلوماتية، ووثائقية

تكون   - املعلوماتية:  الريادة  قادرة عىل    املؤسسة يفمرحلة  املرحلة  وابتكار حلول، وخدمات  هذه  معلوماتية،  إبداع، 

املعلومات، والوثائق، وخدماهتا؛  رائدة يف جمال إدارة    املؤسسة  تصبح  من ثمو،  غري تقليدية؛ تثري بيئة العمل  ووثائقية

 األخرى.املؤسسات املعلوماتية، والوثائقية من قبل سرتشد بخرباهتا يُ حيث 

،  وثائقها عرب  إنشاء نموذج نضج مقرتح ،و   حوكمة بياناهتا حتديد مرحلة النضج التي متر هبا إدارة اجلامعة يفكانت حماولة  وقد  هذا  

الذكر إىل جانب  النامذج التي استخدمت   لفةمسرتشدة بالنامذج سا   -البيانات،و الوثائق    :خيتص بتقييم نضج  ممارساهتا احلوكمية  يف جمايل

: نموذج  ،مثل  األكاديمية  املؤسسات  بعض  قبل   Open University Nederland data governance maturity من 

model(FIRICAN, 2019)يرجع    إنشاء هذا النموذج اجلديد،وعدم االكتفاء باستخدام نامذج النضج سابقة الذكر؛يف  و يرجع السبب    ؛

ذج بعض  هذه النام  تغطي  ؛ حيث  جزئيات املتعلقة بحوكمة البيانات،والوثائق  حمدودية معاجلة النامذج املعدة مسبًقا لل  إىلالسبب يف ذلك  
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النامذج مل مابعد    جوانب احلوكمة، وليس كلها، وهذه  الذيتتطرق إىل مستوي  رائدة يف جمال    احلوكمة  املؤسسة  فيه  البيانات، تصبح 

يف إدارة   البيانات، والوثائقحوكمة  لتعتمد عليه يف قياس نضج ممارسات  واحد؛    إعداد نموذج نضججاءت حماولة  ؛ومن ثم  والوثائق

تقييم نضج حوكمة   يأيت.وفيام  أم فنية،أم غريها من املامرسات  رقمية،أم    إدارية،؛ سواء أكانت هذه املامرسات  بكفاءة  ةجامعة اإلسكندري

  . 21نضج املقرتح  ، وفًقالنموذج ال20م 2020، و19م2010يف إدارة اجلامعة يف عامي  البيانات، والوثائق

 

وثائق اإلدارة العامة جلامعة  "م عىل املعلومات الواردة يف رسالتها للامجستري 2010يف تقييم واقع حوكمة البيانات, والوثائق يف إدارة اجلامعة يف عام    تم االعتامد  19

إلكرتوين أرشيف  والتخطيط إلنشاء   ، للواقع  تقويمية  دراسة  بتجمي"اإلسكندرية:  قامت  التي  احلقائق  إىل  الذكر،باإلضافة  بإدارة  سابقة  العاملني  من  عها 

إىل  -م2010)من اجلامعة؛والذين كانوا شاهد عيان عىل التغيريات التي طرأت عىل حوكمة البيانات,والوثائق يف إدارة اجلامعة خالل العرش سنوات املاضية 

 م( 2020

عام    االعتامد  20 يف  اجلامعة  إدارة  يف  والوثائق  البيانات,  واقع حوكمة  تقييم  امل2020يف  مع  م عىل  الشخصية  ،واملقابالت  الرسمية  املصادر  يف  الواردة  علومات 

 املسؤولني عن إدارة البيانات ,والوثائق يف إدارة اجلامعة،واملالحظة يف أثناء زيارهتا امليدانية إلدارة اجلامعة .

ني يف جماالت البيانات، والوثائق، والقياسات؛ فمنهم  تم حتكيم نموذج نضج حوكمة البيانات، والوثائق املقرتح من قبل الباحثة من قبل عدد من املتخصص   21

–اإلسكندرية، أ. د أمحد املرصي أستاذ الوثائق، واألرشيف    جامعة–عىل سبيل املثال: د. مجال إبراهيم اخلويل أستاذ الوثائق، واألرشيف املساعد املتفرغ  

 جامعة –د. دعاء حسن مدرس القياسات  اإلسكندرية، جامعة– ملعلومات املساعد املكتبات، وتكنولوجيا ا أستاذ إسامعيل فؤاد هنال. د سويف،   بني  جامعة

 .اإلسكندرية
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 22م 2020م، و 2010عامي  بينامعة في إدارة الج البيانات، والوثائقنضج حوكمة  يقارن7دول ج

 العنرص التقييمي املجال 
يف   البيانات، والوثائق واقع حوكمة 

 م 2010إدارة اجلامعة 

يف   البيانات، والوثائق واقع حوكمة 

 م 2020إدارة اجلامعة 

الواقع، وحتديد املشكالت املعلوماتية،  دراسة  التنظيمي  اإلداري،اجلانب 

 والوثائقية

1 3 

 2 0 املعلوماتية، ومصادرها سرتاتيجية ختتص بالبيئة إ

 0 0 البيانات، والوثائق تشكيل جلنة حوكمة 

 3 2 املسؤولني، وأدوارهم حتديد 

 2 1 متابعة األداء 

 3 2 اإلدارات   املعلومايت بني التكامل 

 1 1 االستفادة من جتارب بيئة العمل السابقة 

 5 5 االلتزام بترشيعات البيانات املرصية اجلانب الترشيعي 

 5 5 االلتزام بترشيعات الوثائق املرصية 

 0 0 سياسة اخلصوصية 

 0 0 امليثاق األخالقي  

 2 1 الوعي بحوكمة البيانات  املوارد البرشية 

 2 1 بحوكمة الوثائق الوعي 

 2 1 باحلوكمة البيانات   العاملني املختصةمهارات 

 2 1 مهارات العاملني املختصة بحوكمة الوثائق 

 4 4 بني املوظفني   املعرفة، وتبادهلا مشاركة 

 

لنقاط مقابلكل إجابة  يساعدنا هذا النموذج عىل حتديد مرحلة النضج التي متر هبا املؤسسة يف جمال حوكمة بياناهتا،ووثائقها، ولكي ننجح يف هذا؛ علينا مجع ا   22

 من إجاباتنا عىل عنارص النموذج، التي تبلغ ثامنية، وأربعينعنرًصا؛ واجلدول اآليت يوضح النقاط املختصة بكل إجابة:

 نقاط    5يتحقق متاًما)ممتاز(=  

 نقاط    4يتحقق إىل حد كبري)جيد( =

 نقاط  3يتحقق بدرجة متوسطة )مقبول( = 

 ( 2يتحقق إىل حد ما )ضعيف( =نقطتان )

 نقطة واحدة         1يتحقق بطريقة سيئة )ضعيف جًدا( =

 ال يتحقق= صفر 

املؤسسة عىل - فاملؤسسة متر  نقطة  ≥ 92  إذا حصلت  بيئتها  ؛  تواجه مشكالت يف  املعلوماتية(؛ فهي  املعلوماتية )الفوىض  املشكالت  بمرحلة 

 املعلوماتية، والوثائقية. إ

 متر بمرحلة ما قبل حوكمة البيانات، والوثائق. ( نقطة؛ فاملؤسسة129-93إذاحصلت املؤسسة عىل ) -

البيانات والوثائق بشكل    ية( نقطة؛ فهي متربمرحلة احلوكمة األول160-130إذا حصلت املؤسسة عىل ) - آليات حوكمة  )تتطبق املؤسسة 

 حمدود( 

( نقطة؛ فهي متر باملرحلة املتوسطة من احلوكمة )يف هذه املرحلة تطبق املؤسسة قالًب مقننًا معتمًدا  187-161إذا حصلت املؤسسة عىل ) -

 حلوكمة البيانات؛ والوثائق( 

املرحلة املتقدمة من احلوكمة )تتميز املؤسسة يف هذه املرحلة ببيئة معلوماتية، ووثائقية، ( نقطة؛فهي متر ب215- 188إذا حصلت املؤسسة عىل ) -

 ورقمية متطورة فعالة، وتصبح حوكمة البيانات والوثائق هنًجا تطبقه املؤسسة بطريقة تلقائية(. 

- ( عىل  املؤسسة  حصلت  )تكون  240-218وإذا  احلوكمة  بعد  ما  بمرحلة  متر  فهي  نقطة؛  إبداع، (  عىل  قادرة  املرحلة  هذه  يف  املؤسسة 

 وإبتكارحلول، وخدمامتعلوماتية، ووثائقية غري تقليدي( 
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 العنرص التقييمي املجال 
يف   البيانات، والوثائق واقع حوكمة 

 م 2010إدارة اجلامعة 

يف   البيانات، والوثائق واقع حوكمة 

 م 2020إدارة اجلامعة 

البيانات،  الدورات التدريبية يف جمال حوكمة 

 وإدارهتا 

1 1 

 2 2 الوثائق، وإدارهتاالدورات التدريبية يف جمال حوكمة 

 اجلانب الفني 

 بحوكمة البيانات املختص 

 0 0 توجد سياسة خمتصة للبيانات 

 1 1 دورة حياة البيانات 

 2 1 البيانات، وإدارهتا معامرية 

 2 2 البيانات، وإدارهتاواصفات 

 3 2 إدارة البيانات الرئيسة 

 3 2 إدارة البيانات املرجعية 

 3 2 جودة البيانات 

 3 2 تطوير البيانات 

 3 2 الوثائق، واملحتوى إدارة 

 3 2 البيانات، وإدارهتاقواعد 

 2 1 ختزين البيانات املستودعي، وذكاء األعامل

 3 2 حتديد املخاطر التي تواجه البيانات 

اجلانب الفني املختص  

 بحوكمة الوثائق 

 3 0 توجد سياسة خمتصة بالوثائق 

 4 2 دورة حياة الوثائق 

 3 2 الوثائقمعامرية إدارة 

 2 2 واصفات بيانات الوثائق 

 4 4 أصالة الوثائق 

 3 2 الرتابط الوثائقي

 0 0 اجليل الثاين من إدارة الوثائق

 2 1 نية و األرشفة اإللكرت

 3 2 حتديد املخاطر التي تواجه الوثائق 

 3 2 ة البنية التكنولوجي قني اجلانب الت 

مواجهة عمليات االخرتاق  توجد سياسة  اجلانب األمني 

 التكنولوجي

0 0 

 2 2 التأمني الرقمي 

 3 2 التأمني املادي

 2 2 االحتياطية، وإدارهتاالنسخ 

 1 0 ابتكار خدمات معلوماتية جديدة الريادة املعلوماتية،واالبتكار 

 3 0 دعم البيانات املفتوحة  

 0 0 رائدة يف معاجلة البيانات  

 0 0 رائدة يف معاجلة الوثائق 

 105 70 مجايل املجموع اإل

يف األعوام    ا ملحوظً   ا قد شهد حتسنًعامة،ووثائقها  ،  : مستوى أداء إدارة اجلامعة يف ضبط بيئة بياناهتا أن  يتبني من اجلدول السابق

ممارستها لعمليات  م يف2010وعام، م2020 عامى عدد النقاط التي حصلت عليها إدارة اجلامعة يفحيث ُعقدت مقارنة بني  األخرية؛

والوثائقحوكمة   النضجلوفًقا  -البيانات،  املقارنة  السابق  نموذج  وتبني من خالل هذه  قد  ،  اجلامعة  إدارة    نقاطها يف رتفع رصيد  اأن 

،  نقطة  ( 35)بزيادة مخس وثالثني    :أي  ؛م2010نقطة فقط يف عام    (70)سبعني  ط يف مقابل  ا نق(105)مائة، ومخس  م إىل  2020عام

، كام يبني  نقل إدارة اجلامعة من مرحلة االرتباك املعلومايت إىل مرحلة ماقبل احلوكمةيف    لكنها كافية؛  هنا زيادة طفيفةأوعىل الرغم من  

م، هذا العام الذي سجلت فيه إدارة  2020الفني املنوط بحوكمة الوثائق، والبيانات شهد حتسنًا يف عام    اجلدول السابق أيًضا أن: اجلانب

( نقطة يف اجلانب الفني 28( نقطة يف اجلانب الفني املتعلق بحوكمة الوثائق، وثامين وعرشين ) 24جامعة اسكندرية أربعا وعرشين ) 
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( نقطة فقط يف اجلانب الفني املتعلق بحوكمة الوثائق، وتسع 15)  سجلت مخس عرشة  م؛ يف حني2020املتعلق بحوكمة البيانات يف عام  

 م.2010( نقطة فقط يف اجلانب الفني املتعلق بحوكمة البيانات يف عام 19)عرشة 

الوثائق،والبيانات؛ بحوكمة  املنوطة  الفنية  املامرسات  اجلامعة يف  إدارة  أداء  لقياس نضج  االعتامد  و  النسب عىل معدالت  كان 

مثل األرشيف الوطني األمريكي  الذي    -ألداء املؤسيس الوثائقي  لالتقييم الذايت    ن األرشيفات الوطنية تعتمد عليها يف جمالأل  املئوية؛

الذايت التقييم  تقارير  املئوية يف إعداد  النسب  الوثائق يف   self-assessment reports استخدم معدالت  إدارة  تقييم  املختصة  بربامج  

الفيدراليةا حتليل    ؛لقدرهتا عىلAn Assessment of Records Management Programs in the Federal Governmentحلكومة 

املعدالت  أيت  ،وفيام ي(National Archives and Records Administration, 2011, p p.7-9)والتعبريعنه رقميًا بدقة،ووضوح،  الواقع

املام  الفنية احلوكمية يف جمايلاملستخدمة يف حتليل مدى نضج  بإدارة جامعة اإلسكندرية يف عامي  ،  البيانات  :رسات  املختصة  والوثائق 

 م :2020م،و2010

 :23أواًل. حوكمة الوثائق  

 

 

 

 

 "الوثائق  بحوكمة  املختص   الفني  اجلانب "(، جزئية  7( تسعة عنارص. انظر: جدول رقم )9عدد العنارص الفنية التي متثل اجلانب الفني يف حوكمة الوثائق يبلغ )  23

 ، هو الرقم الذي يشري إىل حصول املؤسسة عىل ممتاز يف أدائها احلوكمي املنوط بالعنرص. 5النقاط املختصة بالعنرص الفني الواحد = احلد األقىص من 
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 24ثانًيا. حوكمة البيانات 

 

متقاربة يف ممارسات حوكمة  م معدالت نضج  2010إدارة اجلامعة قد سجلت يف عام  ن:أ  النسب املئوية مًعا يتبني  وبمقارنة هذه

سجلت معدل  املعدالت؛ حيث م تفاوتت هذه 2020يف عام  ن%(، ولك 33وممارسات حوكمة الوثائق الفنية )، %(32البيانات الفنية )

الفنية53نضج بلغ   الوثائق  البيانات 47معدل نضج بلغ    حني سجلتيف  ،  % يف جمال ممارسات حوكمة  % يف جمال ممارسات حوكمة 

أن ممارسات إدارة جامعة اإلسكندرية الفنية يف حوكمة الوثائق قد حتسنت لنا    ثم يتضح   ن مئوية؛ ومبفارق ست درجات    :يأالفنية؛  

امرسات حوكمة  ملشكل يوضح معدالت نضج أداء إدارة جامعة اإلسكندرية    أيتي  البيانات، وفيامأكثر مقارنة بمامرساهتا الفنية يف حوكمة  

 م.2020وم، 2010الفنية يف عامي  قالبيانات، والوثائ

 

 بحوكمة   املختص  لفنيا  اجلانب "(، جزئية  7( أثني عرش عنرًصا. انظر: جدول رقم )12عدد العنارص الفنية التي متثل اجلانب الفني يف حوكمة البيانات يبلغ )24

 ."البيانات

 ، هو الرقم الذي يشري إىل حصول املؤسسة عىل ممتاز يف أدائها احلوكمي املنوط بالعنرص. 5احلد األقىص من النقاط املختصة بالعنرص الفني الواحد = 
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 م 2020م، و 2010يقارن نضج حوكمة البيانات، والوثائق في إدارة الجامعة بين عامي  2شكل 

 .النتائج،واًلستنتاجات: 7
إن حوكمة البيانات ختتلف عن حوكمة الوثائق يف املوضوع،واهلدف؛   :يف: أواًل   ةثلتمانتهت الدراسة إىل جمموعة من النتائج م 

لوثائق  فحوكمة البيانات هتتم بدورة حياة البيانات، وتركز عىل تقديم بيانات ذات جودة عالية للمؤسسة دائاًم؛ يف حني تتناول حوكمة ا

اإلدارة، يتكامل مصطلحي  :  ا دورة حياة الوثائق،وتسعى لتوفري الوثائق السليمة الصحيحة للمؤسسة عندما حتتاجها؛ ألداء أنشطتها. ثانيً 

جمايل  ةواحلوكم يف  لتوفري  :مًعا  والوثائق؛  ووثائقيبيئة    البيانات،  يف    ةمعلوماتية،  جتعلهقوية  حتقيق    ا املؤسسات؛  عىل    أهدافها، قادرة 

  البيانات، والوثائق، واستقرار األوضاعتوجد عالقة طردية بني قدرة املؤسسات عىل ممارسة حوكمة    احلالية، واملستقبلية.ثالثًا:  ا وخططه

فعالة،  ستطاعت املؤسسات تنفيذ املامرسات احلوكمية بطريقة الدولة، كلام ااستقرت أوضاع  إليها؛ فكلامالسياسية يف الدولة التي تنتمي 

اإلسكندرية  رابًعا:صحيح.  سوالعك إدارة جامعة  الوثائق يف  بعام    حتسنًا جيًدا-اآلن–يشهد جمال  مقارنة  احلوكمة  م، 2010يف جمال 

عىل الرغم من حمدودية كفاءة البنية التكنولوجية   الوثائق. خامًسا:حمدود مقارنة بقطاع    ها، ولكنشهد حتسنً  يوكذلك قطاع البيانات؛ الذ

بإدارة   أهنا  اجلاملختصة  إال  قطاعيامعة؛  يف  احلوكمية  املامرسات  من  عدد  تطبيق  من  متنعها  وم  :مل  والوثائق؛  فالبنية   نالبيانات،  ثم 

أوليًا   عاماًل  تعد  ال  الرقابة    مثل  – التكنولوجية  ونظم  والعاملني،  واملعايري،  حوكمة    يف  -السياسات،  والوثائحتقيق  يف    قالبيانات، 

زال  ال ت املامرسات احلوكمية.سادًسا: نجاحها يف تطبيق صة املؤسسات، وكفاءهتا، وفرمن قدر دمساعد؛ يزيعامل  ا املؤسسات؛ ولكنه

والرقابياجلوانب   والترشيعية،  البيانات  ةالتنظيمية،  بحوكمة  اإلسكندرية  ،  املختصة  جامعة  إدارة  يف  حاجة  والوثائق  إىل يف 

فرص  طويرحتسني،وت تثري  إرسا ؛لكي  يف  اجلامعة  ب  منظومة  ءإدارة  ختتص  والوثائحوكمة  ناجحة  سامهت   سابًعا:فيها.    قالبيانات، 

نديرة، .  د  مثل–  قالبيانات، والوثائجمال حوكمة    الذين يمتلكون معرفة، وخربة يف-السيام-جامعة اإلسكندرية  اجتهادات موظفي إدارة  

ومركز    مديرة املنعم  أاملعلومات،  عبد  مدير.  واملإدارة    فراج،  و  تحفوظا السكرتارية،  عبد    السابق،  رئيس وحدأ. مخيس   ةاحلليم، 
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البيئة    وغريهم، ساعدت خربة هؤالء  التوثيق،واملراجعات إدارة    ةاملعلوماتية، والوثائقييف حتسني جودة  التغلبيف  عىل    اجلامعة، ويف 

يؤثر نقص املوارد املالية سلبًا عىل    ثامنًا:.  (دقتها   م)التكدس، وتضارب البيانات، وعد  :سيام مشكلتي  تواجهها؛ البعض املشكالت التي  

 ةاملادية، والبرشياملال هو املسؤول عن توفري اإلمكانات  ألن    يف إدارة جامعة اإلسكندرية بطريقة فعالة؛  قالبيانات، والوثائتطبيق حوكمة  

درجة يف سلم حوكمة    ترتقي أولاجلامعة أن  استطاعت إدارة    مؤسسة.تاسًعا:  ةيف أي  قالبيانات، والوثائالتي ترتكز عليها منظومة حوكمة  

تنتقل من   أن  فقد نجحت  والوثائق،  إىل  مرحلة  البيانات،  املعلوماتية  قبل  الفوىض  ما  بعض مرحلة  معاجلة  استطاعت  فقد   احلوكمة؛ 

ل يف  زاال تدارة اجلامعة  أن إ  ك ، وبال ش-قبل  من  ذكرنا   كام–العمل يف جمايل: البيانات، والوثائق  السلبيات التي كان يعاين منها دوالب  

احلوكمة    حاجة جمال  يف  اجلهد  من  املزيد  بذل  لتصبحتتقدم    حتىإىل  جماال  أكثر؛  يف  والوثائق، رائدة  والبيانات،  املعلومات،  ت 

 التاريخ. العلمية، واألكاديمية الوطنية البارزة عربمع قيمتها  ا توافقً وحوكمتها؛

 : التوصيات.8
لوزارة    ينبغي-1الدولة:مستوي    الفئة األوىل عىلفئتني:مها إىل  يمن التوصيات يمكن تقس  الدراسة اقرتاح عددجاء بعد هذه     

التعاون مع  العايل  التي متثل احلد األقىص،واحلد األدين الذي ينبغي للمؤسسات وضع املعايري  وزارة التخطيط يف   التعليم  ،والضوابط 

إ جمال  يف  تطبقه  أن  املرصية  والوثائدارة  األكاديمية  أهدافها،وقالبيانات،  مع  تتوافق  معلوماتية  خدمات  بكفاءة  سرتاتيجيتها  إ؛لتقدم 

  لكي   –  األجنبية  الدول  يف  حيدث  ما   غرار  عىل–  ذاتية، وطنية مقننة، ومعتمدةإعداد أدوات قياس    جيب-2.العلمية،والتعليمية،واإلدارية

قدرات    رفع  -3.  بصفة دورية  البيانات، والوثائقالذي حترزه يف جمال حوكمة    تقدماملرصية يف قياس ال  األكاديمية  املؤسسات  هبا   تستعني

عن طريق    يتواكب مع متطلبات سوق العمل  املعلومات، والبيانات، والوثائق باميف جماالت حوكمة    املكتبات، واملعلومات خرجيي أقسام  

 الواقع يف بيئة التدريس األكاديمى.التي حتاكي  امرسات العمليةاملمع التوسع يف  تطوير املقررات

اآلخرى اإلسكندرية  الفئة  جامعة  إدارة  مستوى  الفجوات    ينبغي  -1:عىل  تسد  أن  اجلامعة  حوكمة    التنظيمية يفإلدارة  جمال 

  ن تنفيذ احلوكمة هبا، وأ رشاف عىل  تشكل اللجان املختصة باإل  نهبا، وأ املنوطة    تاإلسرتاتيجيات، والسياسا بإصدار    قالبيانات، والوثائ

التكنولوجية،  بنية إدارة اجلامعة  تطوير -2 .ا بياناهتا، ووثائقهقدرهتا الرقابية عىل بيئة   عنظام متابعة معلومايت مقنن، ومعياري؛ لرفتضع 

وعي أفراد   تثري  اإلسكندرية أنإدارة جامعة    جيب عىل  -3اجلامعة.إمكاناهتا األمنية؛ لالرتقاء بكفاءة املامرسات احلوكمية يف إدارة    عورف

– ، والتثقيفية  العمل  شالتدريبية، وورالدورات    من:–عن طريق تنظيم األنشطة التدريبية    قالبيانات، والوثائجمتمعها يف جمايل حوكمة  

جيب .  4  .قالبيانات، والوثائحوكمة  ومهاراهتم املختصة بلتنمية وعيهم،    -ن:الندوات، واملحارضات، وتوزيع املنشورات اإلرشاديةم

اإلداري  استخدام تطبيقات اجليل الثاين من الويب يف العمل  الثاين، وسياسة خصوصيتها؛ والسيام أن  وثائق اجليل    أن تضع ضوابط إدارة

تستفيد منها إدارة اجلامعة يف صناعة   عليها؛ لكية  جيب السيطر  البيانات؛ التي عنها كاًم من    اجلامعة، وينتجيف إدارة    ا ملموًس   ا واقعً أصبح  

بطريقة   بني  دعم-5.  صحيحة، ورشعيةقراراهتا  املؤسسية  املؤسسات    الرشاكات  مع  اإلسكندرية  واإلقليمية،  إدارة جامعة  الوطنية، 

  . املجاللالستفادة من جتارهبا يف هذا  ؛قالبيانات، والوثائالتي لدهيا خربة يف جمال حوكمة  ةوالدولي
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 معهم املقابالت الشخصية   متت باألفراد الذين تعريف :  (1ملحق رقم)
 وتشغل  وظيفة  مدرس بقسم املكتبات   وتكنولوجيا املعلومات.  : حاصلة عىل درجة الدكتوراه يف جمال املكتبات  د / أسامء حسني

يف كلية اآلداب؛ و املنوط  جامعة اإلسكندرية، كام شغلت لفرتة  منصب ممثل جامعة اإلسكندرية  املعلومايت    -كلية اآلداب  –واملعلومات  

، و تقديمها إىل إدارة اجلامعة عندما صحتها  من والتأكد وأنشطتها، اآلداب، كلية جمتمع عن  الواقعية البيانات جتميع  -املنصب أي –به 

 حتتاجها .

مدرس    وظيفة-املنصب  إىل جانب هذا    -: مديرة املكتبة الرقمية املختصة بجامعة اإلسكندرية، وتشغلد. آًلء جغفر الصادق

املكتبات وتكنولوجيا ،  تاملكتبا   جمال  يف   الدكتوراه   درجة   عىل   حاصلة  وهي  اإلسكندرية،  جامعة  -اآلداب  كلية – واملعلومات    بقسم 

 املعلومات.

التوثيقأ. مخيس عبد احلليم حممود الدائمة  ،  : رئيس وحدة  اللجنة  واملراجعات يف جامعة اإلسكندرية، ويشغل منصب مقرر 

 حفوظات بجامعة اإلسكندرية . للم

: نديرة صبحي  اإلسكندرية،  د.  بجامعة  املختص  القرار  اختاذ  ودعم  والتوثيق،  املعلومات،  مركز  درجة   مدير  عىل  وحاصلة 

 وتكنولوجيا املعلومات.  الدكتوراه يف جمال املكتبات

عضو    و واملحفوظات يف جامعة اإلسكندرية، ومصمم برامج أرشفة إلكرتونية،    موظف يف إدارة السكرتارية  . هشام مربوك:أ

 باللجنة الدائمة للمحفوظات بجامعة اإلسكندرية . 
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Data and records are the cornerstones of the Public administration of Alexandria University because they 
represent the work and decision-making pillars. Therefore, the Public administration of Alexandria University 
should govern its informational and documentary environment to manage its data and records effectively.   The 
study's problem is the researcher's desire to monitor the changes that occurred in data and document governance 
in the Public administration of Alexandria University- now - after ten years have passed since the researcher 
studied the reality of data and records in it in 2010. The study uses the case study method.The study concludes: 
There is a direct relationship between institutions' ability to practice governance of data and documents and the 
stability of the political situation in the country to which they belong. The study also proves that records 
governance in the Public administration of Alexandria University witnesses a good improvement in 2020 
compared to 2010 and the data sector, which also witnesses an improvement in 2020. Still, it is limited compared 
to the records sector. 

 
Keywords: DataGovernance; Records Governance; the Public administration of Alexandria University. 

  


