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لبيئة  كف اءة ا  التواصل المؤسسي الرقمي على رفع أثر استراتيجية
 المعلوماتية لوحدات الجهاز اإلداري للدولة

 على الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة  ميدانيةدراسة  
 

 (3)السيد محمد الهربيطي -(2)نادر ألبير فانوس -(1)غادة حمدي عبد الرحيم
 (4)ماجد محمد الخربوطي

 ( كلية2 ، جامعة عين شمست عليا بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية( طالبة دراسا1
( معهد 4( كلية الحاسبات والمعلومات، جامعة عين شمس 3التجارة، جامعة عين شمس 

 مصر العالي للتجارة والحاسبات
 

 المستخلص
استهدفت الدراسة التعرف على مدى تأثير استراتيجية التواصل المؤسسي الرقمي على 

ني تب خاصة مع سعي الحكومات نحوكفاءة البيئة المعلوماتية لوحدات الجهاز اإلداري للدولة 
 الوصفيوقد اعتمد الباحثون على التأصيل النظري من خالل المنهج . برامج التحول الرقمي

كزي على الجهاز المر  ميدانيةمن واقع الكتب والمراجع والدراسات السابقة، ثم اجراء دراسة 
 واإلدارة من خالل تصميم قائمة استقصاء وتوزيعها على العاملين بوحدات الجهاز للتنظيم

جتمع وقد اشتمل م .اإلداري للدولة التي تتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة رقميا
ن موظفا يقوم بالتواصل رقميا مع الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة بشأ 476الدراسة على 

 ظيفي للعاملين بجهات عملهم، وقد تم تطبيق الدراسة على عينة مكونة منتحديث الملف الو 
جهة إدارية وهي عدد الجهات التي تتواصل مع الجهاز رقميا  238مفردة موزعة على  212

 . من خالل وحدة التواصل المؤسسي الرقمي
صل تواوقد توصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين استراتيجية ال

ي لمؤسسحيث أن استراتيجية التواصل ا ،بيئة المعلوماتيةاألبعاد المختلفة للالمؤسسي الرقمي و 
عن  امكانيات العمل توفركما  ،واعد بيانات دقيقة ومؤمنة ومحدثةالوصول لقتمكن من  الرقمي

 . الوقت الالزم لتبادل المعلومات والبيانات باإلضافة لمساهمتها في توفيربعد 
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 ولةفي جميع وحدات الجهاز االداري للد تلك االستراتيجيةتفعيل الدراسة بضرورة  وتوصي
تأسيس بيئة معلوماتية وتكنولوجية على نحو يحقق التكامل بين مختلف وحدات من أجل 

 ترشيد استخدام الطاقة والحد من التلوث، باإلضافة ألهميتها في الجهاز االداري للدولة
دام فعيل تلك االستراتيجية الحد من التعامل الورقي وترشيد استخحيث يترتب على ت وعواقبه،

 المختلفة. الكهرباء في جميع المرافق العامةالوقود المستخدم وخفض استهالك 
ية البن ،التواصل المؤسسي، التواصل المؤسسي الرقمي، البيئة المعلوماتية: الكلمات المفتاحية

 .تنولوجيا المعلوماالتحتية لتكنولوجيا المعلومات، حوكمة تك
 

 مقدمة
ة لشبك على الرغم من التطورات المتواترة لتقنيات الحاسبات والترقيات المستمرة والسريعة

تقدم االنترنت واالتصاالت وإمكاناتها غير المحدودة التي تفاجئنا كل يوم بجديد؛ إال أن ال
ي لهذا العصر خاصة ف والتطور والتنموي البشري كان دون الحد المتوقع لإلمكانات الهائلة

ي دون جتماعالدول النامية والدول العربية التي الزال البحث العلمي والتعليم الفعال والتطور اال
التحديات التي تؤثر على البيئة  أدى إلى وجود العديد من الحد المطلوب األمر الذي

رها قياتها وتأثيصعوبة التحكم في ضبط مصداقية المعلومات وأمنها وأخال المعلوماتية ومنها
 (2ص ،2015 )نجاح،. على المستخدمين

ومع توجه العديد من المؤسسات الحكومية إلى اعتماد برامج التحول الرقمي تحقيقا 
التى أقرتها األمم المتحدة في سبتمبر  2030لألهداف االنمائية لخطة التنمية المستدامة 

 تعزيز التواصل ،االتاالتصنظم المعلومات،  وما صاحب ذلك من تطوير في 2015
استوجب األمر ضرورة ، اتاحة البيانات الكترونيا وتبادل المراسالت اإللكترونية ،الشبكي

إستحداث استراتيجية جديدة للتواصل بين المؤسسات الحكومية تضمن التداول اآلمن 
ئة للمعلومات والبيانات والملفات بين وحدات الجهاز االداري للدولة مما يحقق كفاءة البي

تحسين األداء بالمنظمات الحكومية من خالل تسريع المعلوماتية األمر الذي بدوره يؤدي إلى 
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كما تساهم  العمليات وتوفير الوقت والجهد على المستخدمين، دعم عملية صنع واتخاذ القرار،
استراتيجية التواصل المؤسسي الرقمي وضع برنامج شامل متكامل لإلستجابة لطلبات وتوقعات 

المؤسسات المنافسة من ناحية أخرى.وقد ظهرت  التعامل مع سياساتو  واطنين من ناحيةالم
الحاجة ملحة لنموذج عمل يضع اطارا للتنسيق الفعال لجميع اإلتصاالت الداخلية والخارجية 

الحفاظ عليها مع أصحاب المصالح والجمهور على حد و  التي من شأنها بناء الهوية المؤسسية
 مسمى التواصل المؤسسي الرقمي والذى ال يمكن أن يكون عمال ارتجاليا   السواء وذلك تحت

التوظيف األمثل  اإلرتقاء بمستوى األداء الحكومي من خالل تسهم فيبل رؤية استراتيجية 
كما تعمل على دعم آليات التواصل بين  لتكنولوجيا المعلومات في تبسيط اإلجراءات الحكومية

ين صورة واقعية عن آراء وتطلعات وتوقعات المواطنين اتجاه متخذ القرار والمواطن لتكو 
 (21ص ،2019 )أحمد، .الخدمات الحكومية

 

 بحثمشكلة ال
 ،2020 آخرون،و  كاملتعاني البيئة المعلوماتية من العديد من التحديات فوفقا لدراسة )

الت نتيجة التطور الهائل في التقنيات الخاصة بالمعلومات واالتصاتبين أنه ( 156ص
باالضافة إلى شبكة االنترنت ذات االنتشار الواسع واالستخدام الهائل في كل دول العالم، 
ظهرت العديد من التحديات التي تهدد البيئة المعلوماتية أهمها حاجه المؤسسات الحكومية إلى 
استراتيجية ألمن المعلومات تمكن من تحديد المخاطر وأغراض الحماية واالجراءات الالزمة 

 ،2013 ،ن ناحية أخرى ووفقا لدراسة )خلودم، لوقاية من الهجمات السيبرانية المحتملةل
بالوقت المناسب بما يساهم في واتاحتها ( يعتبر الحفاظ على دقة وجودة المعلومات 265ص

الحكومية من أهم التحديات التي تواجه المؤسسات المختلفة في ظل التحوالت  ترشيد القرارات
( تعاني البيئة 5ص ،2015 وأخيرا ووفقا لدراسة )أحمد، الجتماعية العالمية،االقتصادية وا
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وحماية  ،معالجة ،توظيف ،استراتيجية مالئمة مقننة إلدارة المعلوماتية من عدم وجود
رفع كفاءة المؤسسة لما للمعلومات من خصائص ذات قيمة المعلومات بما يمكن من 

   إستراتيجية.
 

 بحثتساؤالت ال
ما دور استراتيجية التواصل المؤسسي " :اإلجابة عن التساؤل التاليلدراسة تحاول ا

 "الرقمي في االرتقاء بالبيئة المعلوماتية لوحدات الجهاز اإلداري للدولة؟
 ويتفرع من هذا التساؤل تساؤلين فرعيين هما:

بين إلى أي مدى يمكن أن يتم تطبيق وتفعيل استراتيجية التواصل المؤسسي الرقمي  (1
 ؟الحكومية حدات الجهاز اإلداري للدولةو 

حدات استراتيجية التواصل المؤسسي الرقمي وتطوير البيئة المعلوماتية لو ما العالقة بين  (2
 الجهاز االداري للدولة؟

 

 لبحثأهداف ا
استراتيجية التواصل المؤسسي الرقمي من خالل اإللمام بالمفاهيم  تسليط الضوء على (1

 .لدولةلداري افها وأثرها على البيئة المعلوماتية لوحدات الجهاز االالمختلفة لها وأهميتها أهد
ت توضيح العالقة بين استراتيجية التواصل المؤسسي الرقمي والبيئة المعلوماتية لوحدا (2

 .(المركزي للتنظيم واالدارة في مصرالجهاز االإداري للدولة )بالتطبيق على الجهاز 
 

 بحثال  فروض
اتية البعد المادي للبيئة المعلوم التواصل المؤسسي الرقمي على وجود تأثير معنوي لواقع (1

 الحكومية. لوحدات الجهاز اإلداري للدولة



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية 
 وآخرون  غادة حمدي عبد الرحيم

 

 2022إبريل الرابع، الجزء الثالث،  العددون، لخمساالحادي و  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

109 

اتية للبيئة المعلوموجود تأثير معنوي لواقع التواصل المؤسسي الرقمي على البعد الزمني  (2
 .الحكومية وحدات الجهاز اإلداري للدولةل

ة سي الرقمي على بعد محتوى البيئة المعلوماتيوجود تأثير معنوي لواقع التواصل المؤس (3
 .الحكومية لوحدات الجهاز اإلداري للدولة

 

 بحثأهمية ال
 :األهمية النظرية

محاولة لسد الفجوة البحثية واثراء البحث العلمي حيث أنه على الرغم من أن أهمية  -1
التحول  خاصة مع تبني الدولة المصرية لبرامج استراتيجية التواصل المؤسسي الرقمي

هو و  -واستعداد وحدات الجهاز اإلداري للدولة لإلنتقال إلى العاصمة اإلدارية  الرقمي،
 بيةانتقال نوعي وليس مجرد انتقال مكاني حيث صاحب هذا التوجه اعداد تنفيذ برامج تدري

 يةتراتيجإال أنه يالحظ عدم تناول تلك االس لبناء قدرات العاملين بالجهاز اإلداري للدولة،
ث مة جديدة إلى مجتمع البحفي أي من الدراسات السابقة لذا يتوقع أن تضيف الرسالة قي

 .العلمي
لفية مختلفة لما توفره من خهذه الدراسة نقطة االنطالق لدراسات جديدة في قطاعات  تعتبر -2

 دراسات سابقة ذات صلة. ،نظرية
 :األهمية التطبيقية

ة للبيئ التواصل المؤسسي الرقمي وأهميته بالنسبةإلقاء الضوء على نشأة ومفهوم استراتيجية  -1
 .المعلوماتية للجهاز اإلداري للدولة

 .تحديد مفهوم وأبعاد البيئة المعلوماتية -2
التحقق من صحة فروض الدراسة وتطبيق ما قدمته الدراسة من توصيات يمكن االستفادة  -3

 .منها لتظير البيئة المعلوماتية لوحدات الجهاز االداري للدولة
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 بحثمصطلحات ال
: هي إستراتيجية تتيح للمنظمات corporate communication التواصل المؤسسي

 جمهورهاو  ،مية( التواصل مع جمهورها الداخليغير الحكو  –بمختلف أنواعها )حكومية 
 (Tim, 2019, p.3) .الخارجي بما يحقق أهدافها اإلستراتيجية

 Digital corporate communicationاستراتيجية التواصل المؤسسي الرقمي
استراتيجية تتيح للمؤسسات نشر المعلومات للموظفين والعمالء والشركاء عبر وسائط رقمية 

 ,Richard).من أجل خلق الصورة الذهنية للمؤسسة وتحقيق أهدافها على المدى الطويل

2016, p.5) 
شر م فيها البهي البيئة التي يقو : information environment  البيئة المعلوماتية

ا وتوجيهها واتخاذ قرار بشأنه واألنظمة اآللية بجمع ومعالجة ومراقبة المعلومات ونشرها
 ((Bushman, 2004, P.20.وبالتالي فهي البيئة الرئيسية لصنع القرار، والتصرف بناء  عليها

ي يدعم ظام تكنولوجن :IT Infrastructure  البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات
فير، مستخدمين وأجهزة الكمبيوتر لتبادل البيانات بطريقة آمنة عبر الشبكات من خالل التشال

 (King, 1995, p.7). وكذلك التحقق من هوية الطرف اآلخر
 هي مجموعة من السياسات واآلليات: IT Governance حوكمة تكنولوجيا المعلومات

ضه برامج التحول الرقمي بشكل المحيط التفاعلي التي تفر  التي تمكن المنظمة من ضبط
أصحاب المصالح بشكل و  أو غير مباشر بما يضمن تحقيق توازنا بين المنظمة مباشر

   ),P ,2019 Brain.39(. نمكامتواصل مع خلق فرص واعدة قدر اإل
مجموعة الوسائل التقنية والتنظيمات اإلدارية التي  Cyprian security األمن السيبراني:

لمنع االستخدام غير المصرح به وسوء االستغالل لضمان استمرارية عمل نظم يتم استخدامها 
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 ،2020 آخرون،و )كامل . المعلومات وتعزيز حماية وسرية وخصوصية البيانات الشخصية
 (130ص

دة يقصد بها قاع Interactive Electronic Platforms: منصات إلكترونية تفاعلية
ات الخاصة بالجهات الحكومية للجماهير بما يحقق تاحة البيانإلى إبيانات حكومية تهدف

 (George, 2014, P.3)  بتكاربداع واإليحفز اإلو  لكترونيةليضمن المشاركة اإل، الشفافية
 

 الدراسات السابقة
 ميدانية معالجة األزمات: دراسة في المؤسساتي االتصال دور: (2015قابوش، فهيمة )

ة المديريبفت الدراسة إلى التعرف على أسباب وقوع األزمات د. هالنقل بوالية أم البواقي بمديرية
 .معالجة األزمات في المؤسساتي االتصال مساهمة على مدى والتعرف محل الدراسة،

وجود عالقة بين اتصال ى وقد توصلت الباحثون إل .الوصفي استخدمت هذه الدراسة المنهج
  .داخل المؤسسات الخدمية ومعالجة األزمات العاملين

Valentini & Agerdal (2015): Agencies Government for Strategy, 

Study Case: Danish. 

قيق مارك وأثرها على تحدنالحكومــي بال تحليل اسـتراتيجيات التواصلاستهدفت الدراسة 
ــع مواعتمـدت الدراسـة علــى كل مــن المقابـالت ومجموعــات المناقشــة . مصلحة المجتمع

وقد توصلت الدراسة الى ان مسئولي التواصل الحكومي . االتصــال الحكومــيمســؤولي 
ع عـاون مـوالت بالهيئات الحكومية محل الدراسة يتبنوا اســتراتيجيات تعتمــد علــى قيــم الشـفافية

 الجمهـور وبنـاء الثقـة.
 .االتصال الرقمي في مؤسسات التعليم العالي :(2018) دراسة المهدي الذهبي

استهدفت الدراسة إظهار مدى أهمية االتصال الرقمي في مؤسسات التعليم العالي وحجم 
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صد واقع واعتمدت الدراسة على المنهج المسحي لر  .مساهمته في تطوير أدائها ومناهجها
وتوصلت الدراسة إلى ان االتصال الرقمي أدى إلى ربط الفاعلين  .االتصال الرقمي بالجامعة

وأخيرا أوصت  .للبيانات والمعلومات اصلهم كما أدى للتدفق المستمروضمان تو  بالجامعة
 .التتغيرات التكنولوجية المتالحقةبضرورة بذل المزيد من الجهد لمواكبة 

. بة العمومية بالمغر دور التحول الرقمي في تجويد الخدم :(2020) دراسة مخلوف بدر
 ترشيد الخدمة رة اإللكترونية علىالتعرف على أثر تطبيق ممارسات االدااستهدفت الدراسة 

لى عوقد استخدم الباحثون المنهج الوصفي لرصد مدى فعالية تجربة التحول الرقمي  العمومية.
ا مزاي ةاإللكتروني وقد توصلت الباحثون إلى أن االدارة .الخدمات المقدمة من المرافق العمومية

 كمية وكيفية.
بالخدمات  لتحول الرقمي وأثره على االرتقاءا :(2020هللا ) دراسة الحارثي، ذياب عبد

د لى جهو هدفت الدراسة على التعرف ع. البيئية: دراسة تطبيقية على وزارة البيئة والزراعة بجدة
م وقد وتوصلت إلى أنه وعلى الرغ. وزارة البيئة من اجل التوجه نحو برامج التحول الرقمي

 كاملة اال أن المستفيدين ليس لديهم معرفة ،الجهود مبذولة بوزارة البيئة نحو التحول الرقمي
 بالتعامالت اإللكترونية.

ط تلوث البيئة المعلوماتية في األوسا :(2021) محمد خميس السيد حباطي دراسة
  .األكاديمية وتأثيرها على النمو المعرفي لدى طالب أقسام المكتبات والمعلومات المصرية

ب من شبکة اإلنترنت في الحصول على استهدفت الدراسة تناول مدى إفادة الطال
التعرف على مدى وعي الطالب بمصادر تلوث البيئة المعلوماتية، إضافة  كالمعلومات، وکذل

إلى تحديد أنواع مصادر تلوث البيئة المعلوماتية من وجهة نظر طالب أقسام المکتبات 
اتية التي يتعرض علومبالجامعات المصرية، مع تحديد المشکالت الناتجة عن تلوث البيئة الم

تجميع البيانات حول  باالعتماد على المنهج الميداني الذي يقوم على كلها الطالب، وذل
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وأوصت الدراسة بوضع وتطبيق قوانين وأنظمة محلية ودولية رداعة للحد من  .مجتمع البحث
 .تلوث البيئة المعلوماتية

Gaëlle Lenormand and Lionel Touchais (2021): Does 

International Financial Reporting Standard improve the firms' 

information environment?  

ى عل (IFRS)الدولي إلعداد التقارير المالية تأثير المعيار  هدفت الدراسة إلى معرفة
د إلعدا وقد توصلت الدراسة إلى أن المعيار الدولي .محتوى البيئة المعلوماتية لبيانات القطاع

 .لمعلوماتي لبيانات القطاع جزئي االتقارير المالية يحسن المحتوى ا
C. M. Sash (2021): Digital communication, value co-creation and 

customer engagement in business networks: a conceptual matrix and 

proposition.  

ير االتصاالت الرقمية على خلق القيمة المشتركة التعرف على تأث استهدفت الدراسة
اعتمدت الدراسة على . وإشراك العمالء في العالقات بين المنظمات في شبكات األعمال

 توصلتوقد  .الشبكية والقدرة على خلق االبداع تصميم مصفوفة توضح العالقة بين المنظمات
 توصيل المعلومات المهمة بسرعةالدراسة إلى أن االتصال الرقمي يتيح للمنظمات الشبكية 

 .وسهولة
Mark Anthony (2021): Strategic Dialogic Communication 

Through Digital Media During COVID-19 Crisis 

اطر االتصاالت على إدارة المخو  التعرف على أثر تكنولوجيا المعلوماتاستهدفت الدراسة 
وقد استخدمت الدراسة المنهج االستقرائي لبيان اثر تقنيات اتصاالت  .الخاصة باألزمات

الشركات محل  كما توصلت الدراسة إلى أن.  19 الشركات على التعامل مع ازمة كوفيد
 .ي االعتماد على وسائل التواصل الرقمي خالل فترة الجائحةالدراسة حققت نجاحا ف

https://0810bzsyv-1104-y-https-www-emerald-com.mplbci.ekb.eg/insight/search?q=Ga%C3%ABlle%20Lenormand
https://0810bzsyv-1104-y-https-www-emerald-com.mplbci.ekb.eg/insight/search?q=Ga%C3%ABlle%20Lenormand
https://0810bwrvo-1105-y-https-www-emerald-com.mplbci.ekb.eg/insight/search?q=C.M.%20Sashi
https://0810bwrvo-1105-y-https-www-emerald-com.mplbci.ekb.eg/insight/search?q=Mark%20Anthony%20Camilleri
https://0810bwrvo-1105-y-https-www-emerald-com.mplbci.ekb.eg/insight/search?q=Mark%20Anthony%20Camilleri
https://0810bwrvo-1105-y-https-www-emerald-com.mplbci.ekb.eg/insight/content/doi/10.1108/978-1-80071-264-520211001/full/html
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راني: الجهود الدولية في مجال مکافحة جرائم االرهاب السيب :(2022) دراسة وفاء لطفي
يئة من البألقت الدراسة الضوء على الهجمات السيبرانية التي تهدد أ. التجربة الماليزية نموذجا  

تخذتها ااألمنية التي  االستقرائي لبيان اثر االستراتيجياتوقد استخدمت المنهج  .المعلوماتية
ضرورة صياغة وأخيرا أوصت الدراسة ب .دولة ماليزيا على تحقيق أمن البيئة المعلوماتية

تحقيق ابتکار طرق وکيفيات لتعزيز القوة السيبرانية ل ،طط واالستراتيجيات وسن التشريعاتالخ
 تدريب المزيد من الکوادر البشرية على التعامل مع باالضافة لضرورة االمن المعلوماتي،

 المخاطر التي يمكن أن تهدد البيئة المعلوماتية.
ها من عن غير  تتميز الدراسة الحالية :ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة

أحد أهم استراتيجيات التحول الرقمي في  الدراسات السابقة في كونها سلطت الضوء على
هام استراتيجية التواصل المؤسسي الرقمي والتي يندر فيها اإلس ات الحكومية أال وهيالمؤسس

يئة كما تناولت تأثيرها على متغير الب. مستوى اإلسهامات باللغة العربية العلمي خاصة على
نظيم المعلوماتية وأبعادها المختلفة من خالل اجراء دراسة ميدانية على الجهاز المركزي للت

لى علتجربته الرائدة في استحداث وحدة للتواصل المؤسسي الرقمي تعمل على القضاء واالدارة 
ية ي تعزيز قيم الشفافالتعامل الورقي بين الجهاز ووحدات الجهاز االداري للدولة وتسهم ف

 .والمصداقية
 

 طار النظرياإل
  :المتطلبات( –)المفهوم  استراتيجية التواصل المؤسسي الرقمي

عرف التواصل المؤسسي الرقمي بأنه إدارة  جية التواصل المؤسسي الرقمي:مفهوم استراتي
الروابط والتفاعالت بين المؤسسة وجماهيرها باإلعتماد على التطبيقات والوسائل التي توفرها 

شبكات التواصل ، تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت بما تشتمل عليه من مواقع إلكترونية
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كية، خدمات إرسال وتبادل النصوص والصور والرسوم والملفات اجتماعي، تطبيقات هواتف ذ
 (.Huang, 2017, p.13) الصوتية والمرئية

وهو بذلك يختلف عن مفهوم االتصال المؤسسي الذي عرف بأنه "وظيفة إدارية توفر  
ة محافظإطارا للتنسيق الفعال لجميع االتصاالت الداخلية والخارجية مع الهدف العام من أجل ال

 ".ى سمعة المنظمة المواتية مع مجموعات أصحاب المصالح التي تقوم عليها المنظمةعل
Riel, 1995, 26)) 

مد "إدارة موارد معلوماتية تعت كما يختلف عن مفهوم التواصل الرقمي الذي يعرف بأنه:
 )نجم، ".علي االنترنت وشبكات األعمال، لتحقيق أهداف المنظمة على نحو أكثر فعالية

 (126ص ،2004
مما سبق يتضح ان استراتيجية التواصل المؤسسي الرقمي تجمع بين مفهوم االتصال 

اصل التو  مفهومو  ت الداخلية والخارجية للمنظمة(،المؤسساتي )الذي يركز على ادارة اإلتصاال
 الرقمي )الذي يركز على تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت(. 

رية التواصل المؤسسي الرقمي بأنه استراتيجية إدا عرفت الباحثون  سبق واعتمادا على ما
ت تضمن كفاءة وفعالية االتصاالت الداخلية والخارجية للمنظمة اعتمادا على نظم المعلوما

مدى شبكات االتصال الحديثة والتقنيات الرقمية المتطورة بهدف تحقيق أهداف المنظمة على ال
يجابية متماسكة لدى جميع األطراف المتعاملة معها داخليا الطويل وبناء صورة ذهنية ا

 وخارجيا.
 :متطلبات استراتيجية التواصل المؤسسي الرقمي

 غية بلتعزيز إنشاء منصات رقمية متنوعة واستخدامها في القطاع العام  مالئمة بنية تحتية
 تسريع تقديم الخدمات، وإشراك المواطنين هو أمر بالغ األهمية.
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 مثل خدمات الصحة - حتوى الرقمي وخدمات رقمية على المستوى الوطنيتطوير الم
 قمية.ت الر لخلق ثقافة المعامال -اإللكترونية والتعليم اإللكتروني وتطبيقات الحكومة الرقمية

  بناء قدرات وتطوير مهارات العاملين خاصة موظفي الخدمة المدنية والمعلمين وموظفي
 مجال تكنولوجيا المعلومات.  القطاع الخاص والقوى العاملة في

  ان تصميم برامج المهارات الرقمية لتدريب جميع فئات المجتمع على التواصل الرقمي لضم
 استيعاب المحتوى الرقمي والخدمات الرقمية.

   ة من المواقع اإللكترونية الصفحات الرسمي -مجموعة واسعة من القنوات عبر اإلنترنت
 لخلق نظام بيئي جديد لالتصال التفاعلي ة التفاعليةالمنصات الرقمي ،Facebookعلى 

 Paul, 2021, p.36)). التحاوري األمثل بين المنظمات مع جمهورها المستقبلية
 :األبعاد( –المفهوم البيئة المعلوماتية )

 ومات أومجموع األفراد والمؤسسات واألنظمة التي تجمع المعلهي  :مفهوم البيئة المعلوماتية
 ((Lieutenan, 2005, p.192تنشرها أو تتصرف بناء  عليها. تعالجها أو 

من  مجموعة من العوامل والموارد والعمليات التي يتم توظيفها كما عرفها البعض بكونها
مجموعة من الموارد بمعنى آخر هي ، أجل الوصول الفتراضات يمكن تطبيقها في المجتمع
سبب للحديث عن التحول نحو مجتمع  والعمليات التي أحدثت تغييرات في المجتمع وخلقت

 ((Krug, 2005, p.22 .المعلومات
 :أبعاد البيئة المعلوماتية

 : يشمل كل ما يتعلق بتأمين وتيسير عملية تداولPhysical dimension البعد المادي (1
 وحدات معالجة الكمبيوتر، ،شبكات االتصاالت بنية التحتية الداعمة،الالمعلومات )

 ( خوادم...، حاسبات
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سهولة  يتضمن هذا البعد التوقيـت، الحداثــة، Dimension Temporal الزمنى: البعد (2
 (12ص ،2008 آخرون،و  إجراءات الحصول على المعلومة )النجار

 ،قــمن هــذا البعـد الدقة، الصـدويتض Dimension Content :()المحتوى  بعد المضمون  (3
 )p ,2011 others,&  Helfert.75( المالئمــة الثبـات

في اطار ما سبق يتضح ان تأسيس بيئة معلوماتية ُيعتبر أداة مهمه إلجراء تخطيط 
 لوماتشامل وإعداد استراتيجيات التنمية المستدامة مما يساهم فى اتخاذ قرارات مبنية على مع

اله، ويمكن الوصول لبيئة معلوماتية متك ن ماملة دقيقه ومتابعة تنفيذ هذه القرارات بطريقة فع 
 ل اآلليات التالية:خال
  الربط الرقمي بين المؤسسات المختلفة على مستوى الدولة يساهم في الحد من تضارب

 .بين وحدات الجهاز اإلداري للدولةالبيانات والمعلومات 
 رانيةاألنظمة والشبكات والبرامج من الهجمات السيب تنفيذ تدبير األمن السيبراني لحماية 

 المعلومات الحساسة أو تغييرها أو تدميرها.التي تهدف إلى الوصول إلى 
 االعتماد على نظم المعلومات وتكنولوجيا االتصال والشبكات الداخلية المؤمنة لضمان 

 .تدفق المعلومات على كافة المستويات اإلدارية والتنفيذية
   اجهة تتسم البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات بالمرونة، والموثوقية، واألمان، لمو

 (p.2011, Sanders ,324) المشكالت المتعلقة باالتصال واالنتاجية واألمان.
 

 إجراءات الدراسة والتطبيق
  متغيرات الدراسة:

 .ستراتيجية التواصل المؤسسي الرقميا المتغير المستقل:
 .لوحدات الجهاز اإلداري للدولة : البيئة المعلوماتيةالمتغير التابع
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أجريت ياس اتجاه العالقة بين المتغيرين و قل ة دا أاالستقصاء كاستخدم الباحثون استمارات 
ي من العاملين بالجهات التي تتواصل مع الجهاز المركز  (212)الدراسة على عينة مكونة من 

  .للتنظيم واالدارة رقميا  
زء وتتضمن استمارات االستقصاء جزئين الجزء األول يشمل البيانات الشخصية للمبحوثين والج

 كالتالي: تكون من محورينالثاني ي
 عبارة( 10ويشتمل على ) : واقع التواصل المؤسسي الرقمي في مصرالمحور األول -1
 (عبارة 20ويشتمل على ): البيئة المعلوماتية لوحدات الجهاز اإلداري للدول المحور الثاني -2

 عبارات( 6بعد المحتوى) -عبارات(  8البعد الزمني ) - عبارات( 6البعد المادي )
حد  إلى؛ 3=م اإلجابة على الفقرات وفقا لمقياس ليكرت الثالثي المكون من ثالث نقط )نعموتت

 .(1ال= ؛2ما=
 :االختبارات اإلحصائية المستخدمة

 اختبار Cronbach’s Alfa الختبار ثبات وصدق محتوى الدراسة. 
 ة ء عينلمعرفة اتجاه آرا المتوسط واإلنحراف المعياري ومعامل اإلختالف ونسبة اإلتفاق

 .الدراسة
  معامل االرتباط البسيط لبيرسون Pearson correlation لمعرفة العالقة بين متغرات 

 .الدراسة
 تحليل االنحدار البسيط Regression Analysis  لمعرفة أثر المتغير المستقل على

 .المتغير التابع
 اعيةلعلوم اإلجتمولقد تم مراجعة استمارات اإلستقصاء وفقا  لبرنامج الحزمة اإلحصائية ل 

(SPSS) Statistical Package for Social Sciences 



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية 
 وآخرون  غادة حمدي عبد الرحيم

 

 2022إبريل الرابع، الجزء الثالث،  العددون، لخمساالحادي و  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

119 

 قيم معاملى الثبات ألفا والصدق الذاتى لمحاور االستبيان: (1جدول )

معامل  العبارات عدد المحاور م
 الثبات

 معامل الصدق
 الذاتي

 839. 704. 10 واقع التواصل المؤسسي الرقمي 1
 871. 786. 6 وماتيةالبعد المادي للبيئة المعل 2
 886. 880. 8 البعد الزمنى للبيئة المعلوماتية 3
 938. 875. 6 البيئة المعلوماتية البعد الخاص بمحتوى  4

 885. 811. 30 معامل الثبات الكلي لإلستبيان
 SPSS v23 من إعداد الطالب بناء على مخرجات برنامج المصدر:

مل الصدق الذاتي وهي الجذر التربيعي قيم معا ارتفاع (1يتضح من الجدول رقم )
ن للبعد الثالث م ,(938)، ,( للمحور األول كحد أدنى839لمعامل الثبات حيث تتراوح بين )

 يع قيم،كما يشير الجدول إلى أن جم المحور الثاني )بعد محتوى البيئة المعلوماتية( كحد أعلى
 وح بينوتترا، محاور االستبيان الستة مرتفعة بالنسبة لكل محور من معامل الثبات ألفا كرونباخ

ثبات  كحد أعلى مما يعكس مدى مصداقية االستبيان،( ,880قيمة )، ,( كحد أدنى704)
 ,(7االستجابات واالتساق الداخلي بين أسئلة االستبيان حيث أن قيم معامل ألفا قد تجاوزت)

 تبيانعلى نتائج هذا االس على كافة محاور االستبيان مما يشير إلى ارتفاع امكانية االعتماد
 وتعميمها على جميع مفردات مجتمع الدراسة.

 
 نتائجال

 :نتائج التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة
 :تراتيجية التواصل المؤسسي الرقميواقع اس االحصاء الوصفي لمتغير (1
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 االحصاء الوصفي للمتغير المستقل :(2) جدول
معامل  الترتيب

 االختالف
االنحراف 

 ي المعيار 
المتوسط 
 العبارات الحسابي

تم الربط الرقمي بين الجهاز ووحدات الجهاز االداري  -1 2.72 478. 17.57 5
 للدولة لتيسير عملية تبادل البيانات والمعلومات

يتيح التحقق من الهوية الرقمية لمسئولي تحديث الملف  -2 2.69 484. 17.99 6
 الوظيفي

ت ألي غرض آخر دون تحديث يمنع مشاركة البيانا -3 2.75 453. 16.47 3
 الملف الوظيفي

يوفر الحيز )المكان( الالزم لتخزين الملفات والبيانات  -4 2.74 458. 16.71 4
 الوظيفية الورقية

 يمكن العاملين من انجاز مهام العمل عن بعد -5 2.77 444. 16.02 2

10 18.60 .482 2.59 
على األجهزة التي استلمتها  Skype تم تنزيل برنامج -6

جهات الخارجية لتيسير التواصل الرقمي بين الجهاز ال
 والجهات الخارجية

يوفر الدعم الفني لجميع مسئولي التحديث بوحدات  -7 2.83 507. 17.91 1
 الجهاز االداري 

يوفر أكثر من آلية لتبادل المعلومات والبيانات بشأن  -8 2.63 475. 18.06 8
 جيةتحديث الملف الوظيفي بين الجهاز والجهات الخار 

9 18.46 .480 2.60 
يتيح شرائح اتصال بنطاق تغطية وقدرة اتصال مناسبة  -9

تضمن االستمرارية في التبادل الرقمي للبيانات 
 والمعلومات

يفصل بين مقدم الخدمة والجمهور )ال يوجد احتكاك  -10 2.65 440. 16.61 7
 بشري(
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األولى بمتوسط حسابي تأتي في المرتبة  (7رقم ) أن العبارة (2يتضح من جدول رقم )
تشير إلى توفير الدعم الفني لجميع مسئولي التحديث بوحدات الجهاز  ( حيث2,83) قدره

( 2,59بمتوسط حسابي قدره ) في المرتبة العاشرة (6رقم ) االداري للدولة، بينما تأتي العبارة
لتيسير على األجهزة التي استلمتها الجهات الخارجية  Skype وتشير إلى تنزيل برنامج

 المتوسط الحسابي العام وبصفة عامة يبلغ التواصل الرقمي بين الجهاز والجهات الخارجية
( وهو يعكس اتجاه استجابات مفردات العينة نحو الموافقة على عبارات هذا 2,64) حوالي

مفردات العينة إلى حد كبير نحو  قيم معامل االختالف إلى اتجاه آراءالمحور. كما تشير 
عبارات المحور األول من محاور االستبيان والذي يتعلق باستراتيجية التواصل  على الموافقة

والتي  (9للعبارة رقم ) ) 18,46حيث تتراوح قيم معامل االختالف بين )، المؤسسي الرقمي
تتعلق باتاحة شرائح اتصال بنطاق تغطية وقدرة اتصال مناسبة تضمن االستمرارية في التبادل 

العاملين من انجاز مهام العمل عن ( التي تشير إلى تمكين 5للعبارة رقم ) (16,02و)الرقمي 
 بعد. 

 :ية لوحدات الجهاز االداري للدولةاالحصاء الوصفي للبعد المادي للبيئة المعلومات (2
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 الحصاء الوصفي للبعد المادي للبيئة المعلوماتية لوحدات الجهاز االداري للدولةا :(3جدول )
معامل  الترتيب

 ختالفاال
االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 العبارات الحسابي

آلية تحديث المعلومات والبيانات عن الملف الوظيفي  يوفر -1 2.41 488. 20,24 6
 للعاملين بالجهاز االداري للدولة عبر البريد االلكتروني

شرائح  –ماسح ضوئي  –يوفر أجهزة )حاسب محمول  -2 2.56 384. 15,12 3
 إلتصال الرقمياتصال( لدعم عملية ا

 يوفر شبكة داخلية مؤمنة لتبادل المعلومات والبيانات بشأن -3 2.50 501. 20,14 5
 تحديث الملف الوظيفي

على االجهزة المستلمة للحفاظ على  أنظمة أمان تم تحميل -4 2.60 611. 23,50 2
 سرية البيانات والمعلومات

لومات والبيانات عن الملف الوظيفي يوفر آلية تحديث المع -5 2.54 500. 19,6 4
 للعاملين بالجهاز االداري للدولة عبر الموقع االلكتروني

يمكن من تحديد هوية القائمين بتحديث الملف الوظيفي  -6 2.72 344. 12,64 1
 للحفاظ على سرية البيانات

 SPSS v23  : من إعداد الطالب بناء على مخرجات برنامجالمصدر
 تأتي في المرتبة األولى بمتوسط حسابي (2أن العبارة رقم ) (3يتضح من جدول رقم )

تشير إلى يمكن من تحديد هوية القائمين بعملية تبادل البيانات والمعلومات  حيث (2,72)
في  (3رقم ) بشأن تحديث الملف الوظيفي للحفاظ على سرية البيانات وأخيرا تأتي العبارة

وتشير إلى توفير آلية تحديث المعلومات  (2,41المرتبة السادسة بمتوسط حسابي قدره )
الوظيفي للعاملين بالجهاز االداري للدولة عبر الموقع اإللكتروني  الملف والبيانات عن

(https://mail.caoa.gov.eg المتوسط الحسابي العام للبعد األول من  وبصفة عامة يبلغ
( وهو يعكس اتجاه استجابات مفردات العينة نحو الموافقة على 2,55) حوالي المحور الثاني

مفردات العينة إلى حد كبير  آراء قيم معامل االختالف إلى اتجاهكما تشير ، عبارات هذا البعد
حيث تتراوح ، عبارات البعد األول من المحور الثاني من محاور االستبيان نحو الموافقة على

https://mail.caoa.gov.eg/
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أنظمة أمان على  والتي تتعلق بتحميل( 5للعبارة رقم ) ) 24,50ف بين )قيم معامل االختال
على الموقع االلكتروني  االجهزة المستلمة للحفاظ على سرية البيانات والمعلومات المرسلة

تحديد هوية القائمين بعملية التحديث للحفاظ ( التي تتعلق بامكانية 6( للعبارة رقم )12,02و)
 على سرية البيانات.

 :الحصاء الوصفي للبعد الزمنى للبيئة المعلوماتية لوحدات الجهاز االداري للدولةا (3
 لدولةلاإلحصاء الوصفي للبعد الزمنى للبيئة المعلوماتية لوحدات الجهاز االداري  :(4جدول )

معامل  الترتيب
 االختالف

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 العبارات الحسابي

بين وحدات  التبادل الرقمي للبيانات للمعلومات يتيح عملية -1 2.75 434. 15.7 3
 بشأن تحديث الملف الوظيفي  الجهاز اإلداري للدولة

 يتيح تحديث بيانات العاملين بوحدات الجهاز االداري للدولة -2 2.75 431. 15.6 3
 من خالل رفع المستندات المعتمدة على الموقع اإللكتروني

تبادل المعلومات والبيانات بشأن تحديث يوفر أكثر من آلية ل -3 2.9 440. 16.4 1
 الملف الوظيفي بين الجهاز والجهات الخارجية

5 18.2 .481 2.64 
يوفر دليل اجراءات موحد بشأن تحديث الملف الوظيفي  -4

الكترونيا للحد من تضارب اإلجراءات بين وحدات الجهاز 
 االداري للدولة

 الوظيفي دون اجراءات معقدة يمكن انجاز مهام تحديث الملف -5 2.74 437. 15.8 4
يعمل على تحقيق التنسيق والتكامل بين الجهات المختلفة  -6 2.34 488. 19.85 7

 بشأن تبادل المعلومات والبيانات رقميا

2 14.6 .410 2.79 
يحد من ازدواجية اإلجراءات بين الجهات الحكومية بشأن  -7

تبادل المعلومات والبيانات بشأن تحديث الملف الوظيفي 
 لكترونياإ

ة يوفر الوقت الالزم لالنتقال بين وحدات الجهاز االداري للدول -8 2.4 493. 20.4 6
 بشأن تبادل المعلومات لتحديث الملف الوظيفي الكترونيا

 SPSS v23 من إعداد الطالب بناء على مخرجات برنامج :المصدر
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ي لى بمتوسط حساب( تأتي في المرتبة األو 3( أن العبارة رقم )4يتضح من الجدول رقم )
( حيث ان الجهاز يوفر أكثر من آلية لتبادل المعلومات والبيانات مما يضمن 2,90قدره )

بي قدره لسابعة بمتوسط حسا( في المرتبة ا6استدامة التواصل الرقمي ،بينما تأتي العبارة رقم )
 يحور الثان)البعد الزمنى( من الم المتوسط الحسابي العام للبعد الثاني وقد بلغ ،(2,39)

افقة ( مما يعكس اتجاه استجابات مفردات العينة نحو المو 2,67حوالي ) )البيئة المعلوماتية(
ات مفرد آراء إلى اتجاهقيم معامل االختالف على عبارات هذا البعذ، كما تشير  بدرجة كبيرة

ف الختالحيث تتراوح قيم معامل ا، العينة إلى حد كبير نحو الموافقة على عبارات هذا البعد
لجهاز والتي تتعلق بتوفير الوقت الالزم لالنتقال بين وحدات ا( 8للعبارة رقم ) ) 20,3)بين 

لتي تشير ( وا7( للعبارة رقم )14,6) االداري للدولة لتحديث بيانات العاملين بالجهاز االداري،
 .زدواجية اإلجراءات بين الجهاتالحد من اإلى 

 :دولةتوى البيئة المعلوماتية لوحدات الجهاز االداري للاإلحصاء الوصفي للبعد الخاص بمح (4
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االحصاء الوصفي للبعد الخاص بمحتوى البيئة المعلوماتية لوحدات الجهاز  :(5جدول )
 االداري للدولة

معامل  الترتيب
 االختالف

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 العبارات الحسابي

لومات عن العاملين بالجهاز االداري يتم تحديث البيانات والمع -1 72 .2 602. 23.06 4
 للدولة اعتمادا على مستندات رسمية مختومة

رير يتم االعتماد على البيانات والمعلومات المتداولة في اعداد تقا -2 2.84 468. 16.47 1
 صنع القرار دورية لدعم عملية

كل  يتم تحديث الملف الوظيفي بجميع البيانات والمعلومات عن -3 72 .2 426. 15.41 4
 ما يطرأ على حالة الموظف من تغير خالل فترة خدمته الوظيفية

5 17.68 
يتم مراجعة المستندات الرسمية المرسلة عبر وسائل االتصال  -4 2.69 498. 

 الرقمي لضمان دقة البيانات
تضمن توفير قاعدة بيانات مؤمنة ودقيقة للعاملين بالجهاز  -5 2.76 481. 17.68 3

 ملية صنع واتخاذ القرار على نحو رشيداإلداري للدولة تدعم ع
ة في تحقيق  االعتماد على بيانات العاملين التي يتم تحديثها -6 2.78 487. 17.5 2

 االستخدام األكفأ للطاقات البشرية
 SPSS v23 من إعداد الطالب بناء على مخرجات برنامج :المصدر

بة األولى وبمتوسط حسابي ( تأتي في المرت2( أن العبارة رقم )5يتضح من الجدول رقم )
 إلى االعتماد على البيانات والمعلومات المتداولة في دعم عملية( وهي تشير 2,84قدره )

( 2,69( وبمتوسط حسابي قدره )1بينما يأتي في المرتبة األخيرة العبارة رقم )صنع القرار، 
لرقمي لضمان دقة مراجعة المستندات الرسمية المرسلة عبر وسائل االتصال اوالتي تشير إلى 

( وهو يعكس 2,73وبصفة عامة يبلغ المتوسط العام للبعد الثالث من المحور الثاني )البيانات 
كما تشير قيم معامل اتجاه استجابات مفردات العينة نحو الموافقة على عبارات هذا البعد، 

ت هذا البعد، عبارا مفردات العينة إلى حد كبير نحو الموافقة على آراء إلى اتجاهاالختالف 
تحديث البيانات ( الخاصة ب1للعبارة رقم ) ) 23,06بين )معامل االختالف حيث تتراوح قيم 
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، والمعلومات عن العاملين بالجهاز االداري للدولة اعتمادا على مستندات رسمية مختومة
لة للعاملين بالجهاز االداري للدو  تحديث الملف الوظيفي( الخاصة ب3( للعبارة رقم )15,26)

 بجميع البيانات والمعلومات.
 :نتائج اختبارات فروض الدراسة
الختبار صحة  تم استخدام تحليل االنحدار البسيط :اختبار صحة فرض الدراسة األول

 الفرضية.
لى نتائج تحليل االنحدار البسيط لواقع استراتيجية التواصل المؤسسي الرقمي ع :(6جدول )

 لوحدات الجهاز االدري للدولةالبعد المادي لبيئة المعلوماتية 

معامل  النمــــوذج المتغير التابع
 Rاالرتباط

معامل 
 قيـمة B قيمة 2Rالتحديد

T 
مستوى 

 Sigالمعنوية

 البعد المادي
 الثابت

0.52** 0,274 
13,048 7,293 0,000 

واقع التواصل 
 0,000 7,519 243, المؤسسي الرقمي

 SPSS v23 مخرجات برنامجمن إعداد الطالب بناء على  :المصدر
حيث بلغت قيمة معامل ، ـة وقويةوجــود عــالقــة ارتباط طردي (6) يتضح من جدول

( وهي ذات داللــة احــصائية عند =0,520Rاالرتباط بين المتغير التابع والمتغير المستقل )
أكثر من  (، فهي تشير إلى أن  2R=0,274) (، أما قيـمة معامل التحديد0,05مستوى معنوية )

تغيرات التي تحدث في المتغير التابع )البعد المادي للبيئة المعلوماتية لوحدات المن  27%
التغير في المتغير المستقل )واقع التواصل المؤسسي  إلىالجهاز االداري للدولة(، تعود 

ثابت معامل أما فيما يتعلق يقيـمة ، لتأثير متغيرات أخـــرى  بينما تعود النسية المتبقية الرقمي(،
والبعد والتي توضح العالقة بين واقع التواصل المؤسسي الرقمي ، (B = 0,243)االنحدار 

، فهي تفسر أنه كلما تحسن واقع التواصل المؤسسي الرقمي بمقدار المادي للبيئة المعلوماتية
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ري وحدات الجهاز االداالبعد المادي للبيئة المعلوماتيةوحدة واحدة، سيؤدي ذلك إلى تحسن 
 وحـــدة.  (0,243) للدولة بــمقدار

ن  قول بأوعليه، واستنادا إلى نتائـج االختبار، يمكن ال نتيجة اختبار فرض الدراسة األول:
لى قمي عالفرضية الفرعية األولى القائلة يوجد أثر معنوي ذو داللة لواقع التواصل المؤسسي الر 

لداللة االداري للدولة قدتحققت عند مستوى الوحدات الجهاز  البعد المادي للبيئة المعلوماتية
0,05. 

اقع الختبار هذه الفرضية نقوم بتحليل االنحدار بين و  :اختبار صحة فرض الدراسة الثاني
ز لوحدات الجها التواصل المؤسسي الرقمي كمتغير مستقل والبعد الزمنى لبيئة المعلوماتية

 .اليير تابع فنحصل على الجدول التاالدري للدولة كمتغ
لى لواقع استراتيجية التواصل المؤسسي الرقمي ع نتائج تحليل االنحدار البسيط :(7جدول )

 البعد الزمنى لبيئة المعلوماتية لوحدات الجهاز االدري للدولة

معامل  النمــــوذج المتغير التابع
 Rاالرتباط

معامل 
2التحديد

R قيمة B قيـمة T  مستوى
 Sigالمعنوية

 البعد الزمني
 بتالثا

0,606** 0,367 
10,294 5,095 0,000 

واقع التواصل 
 0,000 10,657 315, المؤسسي الرقمي

 SPSS v23 : من إعداد الطالب بناء على مخرجات برنامجالمصدر
يتضح من الجدول وجــود عــالقــة ارتباط طرديــة وقوية بين واقع التواصل المؤسسي 

زمني للبيئة المعلوماتية لوحدات الجهاز اإلداري للدولة والبعد ال، الرقمي )المتغير المستقل(
حيث بلغت قيمة معامل االرتباط بين المتغير التابع والمتغير المستقل ، )المتغير التابع(

(0,606R=( وهي ذات داللــة احــصائية عند مستوى معنوية )أما قيـمة معامل 0,05 ،)
تغيرات التي تحدث في البعد المن  %36ن (، فهي تشير إلى أن  أكثر م2R=0,367) التحديد
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التغير في المتغير المستقل )واقع التواصل المؤسسي  إلىتعود  الزمني للبيئة المعلوماتية
والتي توضح العالقة بين واقع ( (0,315أما فيما يتعلق يقيـمة ثابت معامل االنحدار  الرقمي(،

فانها تعكس أنه كلما تحسن واقع التواصل  ،التواصل المؤسسي والبعد الزمني للبيئة المعلوماتية
 المؤسسي الرقمي بمقدار وحدة واحدة، سيتحسن البعد الزمنى للبيئة المعلوماتية بــمقدار

 وحـــدة.  (0,315)
رعية ية الفاستنادا إلى نتائـج االختبار، يتبين ان الفرض نتيجة اختبار فرض الدراسة الثاني:

يئة ة لواقع التواصل المؤسسي الرقمي على البعد الزمنى لبالثانية وجود أثر معنوي ذو دالل
 .0,05المعلوماتية تحققت عند مستوى الداللة 

 لتواصلاالختبار هذه الفرضية نقوم بتحليل االنحدار بين واقع  اختبار فرض الدراسة الثالث:
 .ليالمعلوماتية كمتغير تابع كالتاالمؤسسي الرقمي كمتغير مستقل وبعد محتوى البيئة 

لى نتائج تحليل االنحدار البسيط لواقع استراتيجية التواصل المؤسسي الرقمي ع (:8) جدول
 بعد محتوى البيئة المعلوماتية لوحدات الجهاز االدري للدولة

معامل  النمــــوذج المتغير التابع
 Rاالرتباط 

معامل 
 2Rالتحديد

 قيمة
B 

 قيـمة
T 

مستوى 
 Sigالمعنوية

 بعد المحتوى 
 الثابت

.541** 0,292 
10,789 13,012 0,000 

واقع التواصل 
 0,000 14,727 272, المؤسسي الرقمي

 SPSS v23 من إعداد الطالب بناء على مخرجات برنامج :المصدر
حيث بلغت قيمة معامل االرتباط ، يتضح من الجدول وجــود عــالقــة ارتباط طرديــة وقوية،

( وهي ذات داللــة احــصائية عند مستوى =0,541Rتقل )بين المتغير التابع والمتغير المس
 %29(، فهي تشير إلى أن  أكثر من 2R=0,292) (، أما قيـمة معامل التحديد0,05معنوية )

التغير في  إلىالمعلوماتية(، تعود  محتوى البيئةتغيرات التي تحدث في المتغير التابع )المن 
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أما فيما يتعلق يقيـمة ثابت معامل االنحدار  ،لرقميالمتغير المستقل )واقع التواصل المؤسسي ا
(B = 0,272) ،محتوى البيئةو  والتي توضح العالقة بين واقع التواصل المؤسسي الرقمي 

فهي تفسر أنه كلما تحسن واقع التواصل المؤسسي الرقمي بمقدار وحدة واحدة، ، المعلوماتية
حدات الجهاز االدري للدولة بمقدار المعلوماتية لو  محتوى البيئةسيؤدي ذلك إلى تحسن 

 وحـــدة.  (0,272)
أن  لقول بوعليه، واستنادا إلى نتائـج االختبار، يمكن ا نتيجة اختبار فرض الدراسة الثالث:

لى عرقمي الفرضية الفرعية الثالثة القائلة يوجد أثر معنوي ذو داللة لواقع التواصل المؤسسي ال
 0.05ت الجهاز االدري للدولة قد تحققت عند مستوى الداللة المعلوماتية لوحدا محتوى البيئة

 :ينتائج الدراسات السابقة كالتال يتضح مما سبق اتفاق نتائج الدراسة الحالية مع
(، 2018 اتفاق نتائج الدراسة الحالية مع دراسة )المهدي الذهبي،استنادا لما سبق يتبين 

البعد الزمنى للبيئة المعلوماتية و  واصل الرقميفي وجود عالقة طردية قوية بين استراتيجية الت
المتمثل في التحديث والتدفق المستمر للبيانات والمعلومات ومن ثم تحسين أداء المؤسسات 

)وفاء  دراسة (،2021 محمد خميس السيد حباطي،) كما اتفقت مع نتائج دراسة، الحكومية
يجية التواصل الرقمي والبعد وجود عالقة طردية قوية بين استرات( من حيث 2022 لطفي،

المادي للبيئة المعلوماتية المتمثل بشأن وجود نظم معلومات وشبكات اتصال تؤمن عملية 
 ,2015كما اتفقت مع دراسة )، تداول المعلومات والبيانات في مواجهة الهجمات السيبرانية

Valentini & Agerda)  دراسة وC. M. Sash, 2021))  من حيث وجود عالقة طردية
قوية بين استراتيجية االتصال المؤسسي الرقمي ودقة وجودة المحتوى الخاص بالبيئة 

 المعلوماتية لتحقيق المصداقية مع الجمهور.

https://0810bwrvo-1105-y-https-www-emerald-com.mplbci.ekb.eg/insight/search?q=C.M.%20Sashi
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 :التحليل االحصائي إلى النتائج التاليةتوصل المؤلفون من خالل عملية 
 ؤسسي افراد عينة الدراسة إلى حد كبير على أن تطبيق استراتيجية التواصل الم آراء اتفقت

الرقمي بين وحدات الجهاز اإلداري للدولة وتبسيط االجراءات  في الربط الرقمي ساهم
 .والمعلومات بين الجهات المختلفة المصاحبة لتداول البيانات

 الدراسة اظهرتود تطبيق مرتفع الستراتيجية التواصل الرقمي في مؤسسات الدولة حيث وج 
مادي التحليلية وجود اثر معنوي لواقع استراتيجية التواصل المؤسسي الرقمي على البعد ال

تواصل حيث أن استراتيجية الللبيئة المعلوماتية لوحدات الجهاز اإلداري للدولة الحكومية 
 ي تضمن توفير أكثر من آلية لتبادل المعلومات والبيانات بشأن تحديثاالمؤسسي الرقم

ني لكترو من خالل الموقع االلكتروني والبريد اال الملف الوظيفي للعاملين بالدولة إلكترونيا
لتضمن تبادل البيانات والمعلومات على نحو منتظم وآمن، كما تؤمن الشبكة الداخلية 

جهات المختلفة من خالل توفير شرائح اتصال بسرعة لمنظومة التواصل الرقمي بين ال
  .وتغطية مناسبة تضمن استدامة التواصل الرقمي بين الجهات المختلفة

 الرقمي اظهرت الدراسة التحليلية وجود اثر معنوي لواقع استراتيجية التواصل المؤسسي 
أن  حكومية، حيثعلى البعد الزمني للبيئة المعلوماتية لوحدات الجهاز اإلداري للدولة ال

 استراتيجية التواصل المؤسسي الرقمي تؤدي إلى تمكين العاملين من انجاز مهام تحديث
في  مما يوفر الوقت المستغرق ، عن بعد الملف الوظيفي للعاملين بالجهاز االداري للدولة

من ناحية أخرى تساهم استراتيجية التواصل المؤسسي ، الحصول على البيانات وتدقيقها
ط بين وحدات الجهاز االداري للدولة من خالل الرب ي في تحقيق التنسيق والتكاملالرقم

 تعقد اإلجراءات كما تقضي على ،يانات بالجهات الحكومية المختلفةالرقمي لقواعد الب
في تداول البيانات  األمر الذي ُيساهم ،بين تلك الجهات وتضارب االختصاصات فيما

 بشكل أكثر فعالية.ة المختلفة والمعلومات بين الجهات الحكومي
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 ي اظهرت الدراسة التحليلية وجود اثر معنوي لواقع استراتيجية التواصل المؤسسي الرقم
 حيث يضمن الحفاظبعد محتوى البيئة المعلوماتية لوحدات الجهاز اإلداري للدولة  على

يق التدقلى يؤدى إ بين الجهات المختلفة، كما على سرية البيانات والمعلومات المتداولة
ن والفحص المستمر للبيانات والمعلومات المتداولة بشأن تحديث الملف الوظيفي للعاملي

ومية، مما يؤدي إلى خلق الثقة في البيانات والمعلومات الصادرة عن الجهات الحك بالدولة،
م ، ويعزز من قيعليها من قبل صانعي القرارات الحكومية كما يزيد من درجة اإلعتمادية

از الجه افية والمحاسبة والمراقبة لكافة األعمال من خالل التفاعل والتشارك بين وحداتالشف
 اإلداري للدولة.

 

 توصياتال
 وجيا ضرورة توجيه اإلعتمادات المالية نحو تعزيز البنية التحتية لنظم المعلومات وتكنول

 .اري للدولةاالتصاالت من أجل تأسيس بيئة معلوماتية مؤمنة محدثة لوحات الجهاز اإلد
  يجب العمل على تصميم منصات رقمية تفاعلية ديناميكية لتيسير التواصل الرقمي بين

الجمهور والمؤسسات الحكومية من أجل الحصول على خدمات حكومية في أقل وقت 
 .ممكن وبأعلى جودة ممكنة

  جية اتيتدقيق قواعد البيانات بالجهات الحكومية المختلفة هي الضمان الرئيسي لنجاح استر
التواصل المؤسسي الرقمي في تيسير اإلجراءات الحكومية الالزمة للحصول على الخدمة 

 .الحكومية
 واجراء الدراسات والبحوث حول توقعات ومتطلبات ،لمتابعة المستمرة آلراء الجماهيرا 

 . بيئة المعلوماتية لمؤسسات الدولةالمنتفعين من خدمات ال
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 وقية عزيز المعايير األمنية وتوفير مستوى أعلى من الموثتطبيق برامج الهوية الرقمية لت
 .بين المؤسسات الحكومية والجمهور وتأمين المعامالت الرقمية واالعتمادية

 ة لتنميالمتطلبات  ضرورة مواكبة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بالمؤسسة
 خرى من المستفيدين والمؤسسات األكال  المستدامة وذلك لرفع كفاءة التواصل الرقمي مع

 ذات الصلة.
 

 المراجع
اسة: در ، تلوث المعلومات وتأثيرها على النمو المعرفي والتنمية (:2015) نجاح قبالن القبالن

 .مارس 19-17 المؤتمر السنوى بدبي، .نظر المجتمع للمشكلة لوجهات
جامعة  .وممارسات دراسات االتصال الحكومي:(: 2019)محمد عايش، أحمد فاروق رضوان

 مارس. المركز الدولي لإلتصال الحكومي، الشارقة:
ساته نعكاادور تكنولوجيـــــــا المعلومات واالتصــاالت في تحسين جودة المعلومات و  :خلود عاصم

دد الع .مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة .على التنمية االقتصادية
 .2013 ديسمبر ،الخاص

ة تطبيقي التحول الرقمي وأثره على االرتقاء بالخدمات البيئية: دراسة: هللا ياب عبدالحارثي، ذ
، انونيةمجلة العلوم االقتصادية واالدارية والق. على وزارة البيئة والزراعة بجدة

 2020ديسمبر  ،العدد الرابع عشر المجلد الرابع، .المملكة العربية السعودية
ت ر إستراتيجيات إدارة المعلومات ودورها في دعم المؤسساأسس بناء وتطوي :احمد فرج احمد

 .2015 يونيو ،38العدد  ،cybrarian journal المعلوماتية،
راسة دجودة المعلومات وأثرها في تحقيق المرونة اإلستراتيجية  :الحوري، فالح، فايز، النجار

راسات مجلة تشرين للبحوث والد .ميدانية في شركات صناعة األدوية األردنية
 .2008 ،2عدد ،30المجلد، العلمية، سلسلة العلوم اإلقتصادية والقانونية
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ABSTRACT 

The study aimed to identify the extent of the impact of the digital 

corporate communication strategy on the efficiency of the information 

environment of the units of the state’s administrative apparatus, 

especially with the efforts of governments towards establishing an 

information and technological environment in a way that achieves 

integration between the various units of the state’s administrative 

apparatus. Books, references and previous studies, and then conduct a 
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field study on the Central Agency for Organization and Administration 

by designing a survey list and distributing it to workers in the units of 

the state’s administrative apparatus that communicate digitally with the 

Central Agency for Organization and Administration. The study 

community included 476 employees who communicate digitally with 

the Central Agency for Organization and Administration Concerning 

updating the job file of employees in their workplaces. The study was 

applied to a sample of 212 individuals distributed over 238 

administrative agencies, which is the number of agencies that 

communicate with the device digitally through the digital corporate 

communication unit. The state’s administrative communication strategy 

provides the possibilities of remote work in addition to its contribution 

to provide the time needed to exchange information and data.  

Finally, the study recommended the necessity of activating this 

strategy in all units of the state’s administrative apparatus to rationalize 

energy use and reduce pollution and its consequences. 

Keywords: Corporate communication, digital corporate 

communication, information environment, IT infrastructure, IT 

governance. 


