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لسنة   175أثر التطوير اإلدارى وفق ا لق انون تقنية المعلومات رقم  
 على تحقيق مدن ذكية مستدامة 2018

 دانية على قطاع اإلتصاالت المصريدراسة مي
 

  (3)رجب عبد المنعم جيهان  -(2) عبد الواحد فيصل ذكى -(1)أحمد محمد البهنساوى 
 (4)السيدعبد العاطي حسين 

( كلية 2 الدراسات العليا والبحوث البيئية، جامعة عين شمس ات عليا بكليةطالب دراس (1
( كلية الهندسة، جامعة 4، جامعة عين شمس ( كلية التجارة3الحقوق، جامعة عين شمس 

 عين شمس
 

 المستخلص
في قطاع اإلتصاالت  اقع تطبيق قانون تقنية المعلوماتالدراسة التعرف على و هدفت 

ة اري بجانب تقنيات اإلتصاالت الحديثة للوصول إلى فكر مدى تأثير التطوير اإلدو المصري،
 يتمثلراسة على المنهج الوصفي التحليلي، و المدن الذكية المستدامة، تم اإلعتماد في هذه الد

از القومي للتنظيم ، الجهدات اإلدارية في شركات اإلتصاالتمجتمع الدراسة من القيا
 أيضا، وتم استخدام قائمة إستقصاء و علوماتت وتكنولوجيا الموزارة اإلتصاالواإلتصاالت و 

 2018لسنة  175مواد قانون تقنية المعلومات رقم و مذكرة توضيحية لبعض المفردات
قائمة صالحة للتحليل   364تم الحصول على عدد  قائمة، 420مصري والعدد اإلجمالي ال

عض مة االستقصاء ببتم معالجة البيانات األولية التي تم جمعها بإستخدام  قائو ،اإلحصائي
 األساليب اإلحصائية. 

وجود تاثير معنوي ألبعاد التطوير اإلداري وفقا لقانون تقنية : أوضحت نتائج الدراسة
وجود تاثير معنوي و  ،على تحقيق مدن ذكية مستدامة  2018لسنة  175المعلومات رقم 

 ألبعاد تقنيات اإلتصاالت الحديثة  على تحقيق مدن ذكية مستدامة
طوير أوضحت النتائج أنه بعد إدارة استمرارية األعمال والمرونة من اكثر أبعاد الت كما

بعاد بعد الحوسبة السحابية من اكثر أ وأيضا، اإلداري  تأثيرا على تحقيق مدن ذكية مستدامة
 تقنيات اإلتصاالت تأثيرا على تحقيق مدن ذكية مستدامة.
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في  2018لسنة  175المعلومات رقم أوصت الدراسة هي ضرورة تطبيق قانون تقنية و 
ت وضرورة تفعيل أنظمة التطوير قطاع اإلتصاالت المصري مما يحقق إستدامة تقديم الخدما

 استخدام التقنيات الحديثة لإلتصاالت مثل تقنية إنترنت األشياء. واالبتكار اإلداري و 
مة الجري ة،ذكية  المستدامالمدن ال، التسويق اإللكتروني، التطوير اإلداري : الكلمات المفتاحية

 إنترنت األشياء ، اإللكترونية
 

 مقدمة
اإلتصاالت مع  و  شهد العالم تطورات تكنولوجية متالحقة للمعلومات، في العقود األخيرة

قد و  المراكز،و  زيادة حادة في التنمية الحضرية لعدد سكان المدن تجاوزا لعدد سكان القرى 
% من نسبة العالم في ٦0،  سوف يسكن قرابة 2025إنه عند حلول سنة أثبتت الدراسات 
 40سوف يوجد و  ان الحياة الحضرية ستؤثر على مستقبل الحياة لألشخاصو  المدن الحضرية

 Robert Wilhelm Siegfried Ruhlandt , 2018)  2025مدينة ذكية عالميًا في سنة 

, p: 1-23) 
يساعد في تحقيق و  ة السكانن جعل المدن ذكية مستدامة يمكن أن يحسن نوعية حياأو 

البلديات أن تستخدم و  أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة عام حيث يمكن للحكومات
 International)استدامة للمواطنين و  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لبناء مدن أكثر ذكاءً 

telecommunications union, ITU- smart sustainable cities, sustainable 

development Goals, (2021) ) 

ة حيث تشير فكرة المدن الذكية الستخدام كل ما يخص التكنولوجيا الحديثة لتحسين جود
ميع التركيز على الدور الحكومي للتطوير المستدام لتحقيق مدينة ذكية لجو  ،الحياة الحضرية

 ((Zbigniew J. Makiela, 2022 األفراد
لتحقيق ، لمواكبة التطورات العالمية حو التحول الرقميبخطى ثابتة نتسير مصر لذلك 

مع توفير وسائل تكنولوجية ذكية   مدن مستدامة الخدمات  تشمل تلك الزيادة السكانية الحضرية
مدينة جديدة من الجيل الرابع تعتمد على الذكاء  14خططت الدولة المصرية لبناء حيث 
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ينة العلمين الجديدة، ومدينة المنصورة الجديدة،  منها مدينة الجاللة الجديدة، ومد ،العمراني
ومجموعة من المدن األخرى التي تنتشر في كامل السياق المصري وال تتمحور فقط حول       

(Esam Mohamed elgohary , 2022)   منطقة القاهرة الكبرى 
ى تستوعب هذه المدن تطور األنشطة الحضرية واالقتصادية بين المحافظات المصرية إل

، يتم إنشاء هذه المدن لجذب المعرفة واألنشطة االقتصادية القائمة على االبتكار، جانب ذلك
 ,mohamed Abouelhassan Ali)مع حلول حضرية تعتمد على تكنولوجيا المعلومات

من حيث إستيعاب كل جوانب الحياة ، حيث تعد المدن الذكية مفهوما شموليا (2021
 المشاركةو  االبتكار المفتوحو  تشجع المدينة الذكية اإلبداع، تصاديةاإلقو  الثقافيةو  اإلجتماعية

تتطلب المدينة الذكية الدعم  ممثاًل ، التجديد عبر التفاعل بين المواطنينو  التقييم المستمرو 
 (Ojo , adegboyega , 2014)  المنظماتو  القطاع الخاصو  بالحكومة الوطنية

ين تمكو  ،إدارة النفاياتو  مثل إدارة الكوارث  فقد تغطي المدن الذكية عدة جوانب هامة
 البعض. و  بعضهاو  بين األشياءو  األفرادو  أشكال جديدة من اإلتصاالت بين األشياء

 تسخير التكنولوجيا لخدمةو  تعتبر المدن الذكية  هي تطبيق لفكرة إنترنت األشياء،و 
كة  مثل تفعيل شبر الحديث قنيات المطلوبة في العصالت  المواطنين في المدن الذكية من خالل

 للتعامل مع  إسلوبتعطي طرق مبتكرة مكثفة للسكان و من مميزاتها إنها و  أنترنت األشياء
ت حيث يساعد نظام إنترننين والحوكمة. حياة المواطو  التحضر من خالل التأثير على البيئة

ات عدته في عمليمساواإلتصاالت التكنولوجية للمدينة و  األشياء على تكامل نظام المعلومات
 (,Bhagya Nathali Silva  2018) بتدخل قليل من البشرو  المدينة بذكاء

إمكانية و  البد من تطوير اإلجراءات التي يتم إتخاذها لتحسين وسائل االتصاالتو 
 ,Bhagya Nathali Silva, Kijun Han) التواصل بين األفراد لتطوير المدن الذكية

من ، تكنولوجيا المعلوماتو  لقطاع اإلتصاالتسلوب اإلداري لذلك البد من تطوير اإل، (2018
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خالل نظام اإلدارة بالتغيرات النوعية والكمية في السياسات والبرامج واإلجراءات وأساليب العمل 
 (Adam Adem Anyebe,2017) والهياكل التنظيمية لمواكبة تقنيات اإلتصاالت الحديثة

مواده لتحقيق الخدمة ب 2018لسنة  175مع تطبيق قانون تقنية المعلومات رقم 
مة مما يحقق خلق مدن ذكية مستدا، أمن المواطنينالمستدامة وعدالة توزيع خدمة االنترنت و 

)قانون رقم  ،(  (yousif el-ghalayini , Hammam AL-kandari , 2020بمصر
 .(الجريدة الرسمية، بمضمون مكافحة جرائم تقنية المعلومات 2018لسنة  175

 

شكلة الدراسةم  
سنة ل: امةتحدة  ألهداف التنمية المستدسنوية  لألمم الم طبقًا ألخر تقارير -1

 ( 199- 198)  -( 205-204) -( 183-182ص )، 2020-2021- 2019
  :مؤشر التاسع ) البنية التحتية(ال

نسبة السكان الذين  ية بالرغم من وجود تحسن معتدل فييوجد تحديات رئيس: 2019في 
  %45دمون اإلنترنت  يستخ
نسبة السكان الذين يستخدمون اإلنترنت  تحديات رئيسية  فيو : يوجد رقود2020في 

46.9%  
نسبة السكان الذين يستخدمون و تحديات هائلة لتحقيق تلك الهدفو : يوجد رقود2021في 

 %57.3اإلنترنت  
قاعدة و البيئيشبكات الرصد و ما يؤثر على تطبيق شبكات إنترنت لجميع المواطنينم

فالبد من تطوير قطاع اإلتصاالت المصري لمواكبة ، البيانات إلستخدام إنترنت األشياء
 .ر التكنولوجيالتطو 
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  هحيث ان: دن مستدامة تشمل جميع المواطنين(أيضًا المؤشر الحادي عشر ) تحقيق م
ناطق الحضرية يوجد رقود مع تحديات هائلة لتحقيق تلك الهدف بجانب نطاق الكثافة في الم

تحديات و ظهر بالمؤشر رقود مرة أخرى   2020، لكن في سنة  2019سنة   %87بنسبة 
 2021في و ،%87رئيسية  لتحقيق تلك الهدف بجانب الكثافة في المناطق الحضرية بنسبة 

جاء نطاق الكثافة السكانية و ظهر تحسن معتدل في تحقيق تلك الهدف برغم التحديات الهائلة
  %91.3ق الحضرية بنسبة عالية تقدر في المناط

ق العمل علي تحقيق مدن مستدامة  لتشمل جميع المواطنين بالمناطو فالبد من اإلهتمام
ء من خالل تلك الدراسة بتفعيل شبكات اتصاالت ذات تقنية حديثة بإنترنت األشيا، الحضرية

 هكذا..و الك الموارداستهو تدفق حركة المرورو مراقبة النظم الزراعيةو لتجميع البيانات
(Sustainable development Goals - the United Nations, report 

(2019,2020,2021) ) 

:لقومي لتنظيم االتصاالت المصري طبقا لمؤشرات الجهاز ا -2  
: 2020-2021مصر مقارنة من سبتمبر  مؤشرات استخدام خدمات اإلنترنت المحمول في -

 -في الدردشة اإللكترونية  %163زيادة  -زيل المحتوى تنو تصفح اإلنترنت %60زيادة 
زيادة  -في البحث للخرائط %164زيادة  -و في مشاهدة مقاطع الفيدي %733زيادة 

 في التسوق االلكتروني 59%
قيام الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت برصد مخالفات لشركات المحمول لتجاوز معايير  -

مليون جنية  25بتغريم مقدمي الخدمات بحوالي مؤشرات جودة خدمات االتصاالت و 
 مصري .

: 2021تصاالت خالل النصف األول من إجمالي الشكاوى لمستخدمي خدمات اال -
إجمالي الشكاوى في النصف و ،%31خاصة خدمات الهاتف المحمول و 117.298
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مما يتضح ، %42خاصة خدمات الهاتف المحمول و 121.762:  2021الثاني من 
 مالي الشكاوى. زيادة إج

 مما يتطلب ضرورة تطوير قطاع اإلتصاالت المصري لمواكبة زيادة االستخدام
 National telecom regulatory authority )اإلستدامة في تقديم الخدمات. و

(NTRA), ( 2020-2021) )  
فة مدى لمعر  2020-2019طبقا لمؤشر البنك الدولي لسكان الحضر لسنة  -3

إجمالي السكان  من %2يتضح انه يوجد نمو بنسبة و الحضر،بالسكان  اتساع مدن الدول
مجتمعات و حيث انه تلك الزيادة قد تؤثر على تحقيق الهدف الحادي عشر ) مدنسنويا 

تحقيق مدن مستدامة تشمل فالبد من  ،محلية مستدامة( من اهداف التنمية المستدامة
 ( Egypt, Arab Republic - world Bank data , (2019, 2020) ).الجميع

 مصر يتضح موقع، الكوارثو طبقا للمؤشر الدولي لقياس التعامل مع الخطر -4
، مدى تعاملها مع األخطار حيث يتضح انه يوجد مستوي عالي من التأثر من الكوارثو

كات للكوارث من خالل شبالتنبؤ و تنسيق الخطط لإلدارة الجيدةو فقد تساعد الدراسة لوضع
مستدامة صامدة ضد  مدن لتحقيقاألشياء شبكات انترنت  خدمة تفعيلو  االستشعار
لذلك البد من تسليط الضوء على التطوير  من خالل  تكنولوجيا االتصاالتالكوارث 

 . اري التكنولوجي لقطاع اإلتصاالتاإلد
2021 

-48.33) ، طبقا لتلك المؤشر المستوى العالي من التأثر 48.33مستوي عالي من التأثر   -
61.04) 

-21.57) ، طبقا لتلك المؤشر المستوى المتوسط من القابلية للتأثير22.22القابلية للتأثير   -
 مستوى متوسط من (28.16
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لي طبقا لتلك المؤشر المستوى العا، 83.15مستوى عالي من االفتقار إلى قدرات التأقلم   -
 (85.55-77.88من االفتقار إلى قدرات التأقلم ) 

طبقا لتلك المؤشر المستوى ، 39.62توسط من االفتقار إلى قدرات التكييف مستوى م  -
 (40.66-34.11من االفتقار إلى قدرات التكييف )المتوسط 

( United Nations office for disaster risk reduction , World risk index 

Report 2021 ) 

: يتضح موقع مصر 2022-2019من خالل  طبقا لمؤشر األمن اإللكترونى الوطنى -5
رة األزمات اإللكترونية بنسبة ادا، % 44كاألتى ) المحاربة للجرائم اإللكترونية بنسبة 

يعتبر تلك النسب ، % ( 4٦مؤشر التطوير ، % 48الجاهزية الشبكية بنسبة ، 20%
وفقًا لذلك سيتم تسليط الضوء علي التطوير المطلوب لقطاع اإلتصاالت المصرى ضعيفة 
 رفع كفاءةو  لمحاربة الجرائم اإللكترونية 2018لسنة  175تقنية المعلومات رقم لقانون 

 NCSI,Ranking - e- Governance ). الشبكات من خالل تلك الدراسة ية جاهزو 

Academy  National cyber-security index, (2019-2022) ) 
 

 

 أسئلة الدراسة
لتحقيق فكرة المدن الذكية المصري اإلتصاالت ما دور التطوير اإلداري في قطاع  -1

 المستدامة 
 ما مدى تأثير استخدام تقنيات اإلتصاالت الحديثة في قطاع اإلتصاالت المصري لتحسين -2

 الخدمات مما يحقق فكرة المدن الذكية المستدامة 
م الستدامة الخدمات التي يت 2018لسنة  175ية المعلومات رقم ما أثر تطبيق قانون تقن -3

 مها من قطاع اإلتصاالت المصري تقدي
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 الدراسة    أهداف
قديم قيق اإلستدامة في تمعرفة األبعاد الالزمة للتطوير اإلداري في قطاع اإلتصاالت لتح -1

 الخدمات 
سنة ل 175تحديد العالقة بين أبعاد التطوير اإلداري وفقا لقانون تقنية المعلومات رقم  -2

يقها على قطاع اإلتصاالت مستدامة من خالل تطبتحقيق فكرة المدن الذكية الو 2018
 المصري.

ن المد تحقيق فكرةو تحديد أثر أبعاد التطوير اإلداري وفقا لقانون تقنية المعلومات المصري  -4
 الذكية المستدامة. 

 الذكية. تحديد التقنيات الحديثة لإلتصاالت المطلوبة لتحقيق فكرة المدن  -5
 تصاالت المصري من خالل دمج التطورات اإلداريةوضع منظومة عمل لقطاع اإل -6

 استخدام تقنيات اإلتصاالت الحديثة لتحقيق فكرة المدن الذكية المستدامة. و
 تحديد مؤشرات تطبيق فكرة المدن الذكية المستدامة . -7
في قطاع  اريةالتوصل إلى عدد من التوصيات التي يمكن أن تفيد القيادات اإلد -8

 .ري اإلتصاالت المص
 

 أهمية الدراسة
 2030كبة خطة مصر تسليط الضوء على ضرورة تطوير قطاع اإلتصاالت المصري لموا -1

 للتحول الرقمي.
خدمات مستدامة  للمجتمع من خالل يساعد موضوع الدراسة  شركات اإلتصاالت  لتقديم  -2

 يات الحديثةستخدام التقنا
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من خالل قطاع  ومية وغير الحكوميةتقديم تقنيات حديثة لجميع جهات الدولة الحك -4
 لمواكبة التطور التكنولوجي الذي يعتبر ضروريا في ضوء التغييراتاإلتصاالت المصري 
 العالمية المتسارعة. 

 واطنين بوسائلتكمن أهمية الدراسة من الجانب اإلجتماعي في تحسين جودة الحياة  للم -5
 .تكنولوجية ذكية

من خالل قطاع  2018لسنة  175انون تقنية المعلومات رقم المساهمة في تطبيق قواعد ق -6
 اإلتصاالت المصري لضمان استمرارية الخدمات للمواطنين. 

ت التوصل إلى فكرة المدن الذكية المستدامة ذات القدرة على الصمود في مواجهة األزما -7
 من خالل تقنيات اإلتصاالت الحديثة.

 

 الفروض
قنية تقانون لد تاثير معنوي ألبعاد التطوير اإلداري وفقا ال يوجالفرض الرئيسي األول: 

 على تحقيق مدن ذكية مستدامة   2018لسنة  175رقم  المعلومات
 :األتي الرئيسي وينبثق من الفرض
بقا المرونة طو  إدارة إستمرارية األعمال ال يوجد تاثير معنوي لبعد :ألولالفرض الفرعي ا

 .امةمات على تحقيق مدن ذكية مستدئية لقانون تقنية المعلو القواعد اإلجراو  لالحكام العامة
قانون عد الطبقا لقوا التغيير و  ال يوجد تاثير معنوي لبعد إدارة اإلبتكار :الفرض الفرعي الثاني

 .مات على تحقيق مدن ذكية مستدامةأنظمة تقنية المعلو و  لسالمة الشبكات
طبقا  إدارة تحليل البيانات الضخمة طبقا ال يوجد تاثير معنوي لبعد :الفرض الفرعي الثالث

 .تى على تحقيق مدن ذكية مستدامةلقواعد القانون لبيانات العمالء والمحتوى المعلوما
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التسويق و  ال يوجد تاثير معنوي لبعد إدارة المشروعات الرشيقة :الفرض الفرعي الرابع
ن ق مدات على تحقينية المعلوماإللكتروني لمقدمي الخدمة طبقا للمسئوليات الجنائية لقانون تق

 .ذكية مستدامة
لى ع حديثة ال يوجد تاثير معنوي ألبعاد تقنيات اإلتصاالت ال الفرض الرئيسي الثانية:
 .تحقيق مدن ذكية مستدامة

ت نظم المعلوماو  ال يوجد تاثير معنوي لبعد تقنية إنترنت األشياء :الفرض الفرعي األول
 .ةمستدام الجغرافية  على تحقيق مدن ذكية

جيل شبكات الو  ال يوجد تاثير معنوي لبعد تقنية  الذكاء االصطناعي :الفرض الفرعي الثاني
 .خامس على تحقيق مدن ذكية مستدامةال

ذكية  تل  على تحقيق مدنال يوجد تاثير معنوي لبعد تقنية سالسل الك :الفرض الفرعي الثالث
 .مستدامة

ني رو لكتاألمن اإلو  معنوي لبعد تقنية الحوسبة السحابيةال يوجد تاثير  :الفرض الفرعي الرابع
 .على تحقيق مدن ذكية مستدامة

 

 حدود الدراسة
الشركة  تكنولوجيا المعلومات،و وزارة اإلتصاالتتطبيق هذه الدراسة في  :الحدود المكانية

القومى إتصاالت مصر والجهاز شركة ، أورانجشركة ، فودافون  شركة ،المصرية لالتصاالت
 نظيم االتصاالتلت

إدارة ، رؤساء األقسامو  من مديرين المتخصصون  تم إختيار عينة من :الحدود البشرية
 إدارة الشؤون القانونية و  ،الموارد البشرية
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 2019امتدت من فترة قد المدة الزمنية التي استغرقت في انجاز الدراسة  :الحدود الزمني
 2022حتى 

 

 الدراسات السابقة
 :التطوير اإلداري دراسة سابقة عن 

: ( 2017 )  ,Tiina Randma-Liiva  (1 

ة  الشرقيتقديم نظرة شاملة على تطوير اإلدارة العامة في أوروبا الوسطى و : الهدف من الدراسة
 منظور ما بعد العقود الثالثة الماضية.

 التمييز بين أربع مراحل رئيسية من تطوير القطاع العام في الديمقراطيات الجديدة:
 راكم،نتقال بعد الشيوعية، واالنضمام إلى االتحاد األوروبي، والضبط الدقيق لما بعد التاال

 والحكم اإللكتروني
 :نتائج الدراسة

بعض المناطق الفرعية سوف تظهر و ،أوروبا الوسطى والشرقية ظهور نظام الحوكمة في
كن وثقافة إدارية يموتطوير االستمرارية في الخدمة العامة، ، على أنها حوكمة أكثر تميزا

 تحديدها، ومعايير سلوك موحدة
لتي اعتماد نظام االستدامة في اإلصالحات اإلدارية بشكل أساسي على العوامل المحلية ا

ظهور اإلصالحات األخيرة نحو السياسات و ،قد تؤدي في نهاية المطاف إلى اإلصالح
 بولنداو  والمركزية في المجر
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 :صاالت الحديثةدراسات سابقة عن تقنيات اإلت
 : (2018) , Pradip Kumar Sharma (2 

 عمل نظام سحابي جديد هجين ذات كفاءة عالية من خالل نظام عمل ثنائي :أهداف الدراسة
نيك التكو : السحابة المحليةالتعرف علىو إتصال ضوئي( -بين )شبكة إنترنت األشياء لألفراد 

 من األهداف أيضًا إثبات إستخدامات ، بكةسوفت وير تعريف الشو من خالل الطاقة الضوئية
 لتحقيق فاعلية الشبكة.العالم الواقعية من سيناريوهات مقترحة 

نت إنشاء نظام شبكة إنترنت األشياء مستدامة من خالل التكامل بين إنتر  ة:نتائج الدراس
 شياءن األالتوحيد بيو أنه نتيجة التكامل، نظام الحوسبة الجديد ) الشبكة الضوئية(و األشياء

ذلك لتقليل تكلفة النطاق ، حلول جديدة للمنظماتو النظام المستحدث سيفتح إتجاهاتو
تحقيق األمن حيث يصعب إختراق الشبكة لصعوبة إختراق و تحسين كفاءة الشبكةو العرضي
 توفر الشبكة بسرعة فائقة.           و الضوء

 ( 2018), Zhiyi. Li , Mohammed shahidehpour (3  

تقديم سيناريوهات  إلطار عمل إقتران مصدر لمصدر أخر بشبكة  :لهدف من الدراسةا
 األنترنت من خالل إدارة الطاقة بنظام البلوكتشين.

تطبيق نظام أمن ألكتروني غير مركزي ألنترنت األشياء من خالل برتوكول شبكات 
بقًا كبيرة من الطاقة طتوزيع مصادر الطاقة للشبكة بنظام غير مركزي إلدارة كميات و ،صغيرة

 لعدد المستخدمين من أنترنت األشياء  
مستدام لتقديم الخدمات الكهربائية و مرن و أمنو الوصول إلى نظام كفء :نتائج الدراسة

توزيع الكهرباء على الشبكة و نترنت األشياءاون إنقطاع من خالل إستخدام شبكة للشبكات د
 شبكة إعادة التعريفو كتل المتصلها ببعضها البعض(ستخدام نظام البلوكتشين ) توزيع الامع 

البرمجة ) حيث يتم التحكم في الشبكات المتصلة ببعضها من خالل أجهزة تشبه الخوادم مع و
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بين الشبكة التقليدية إعادة البرمجة مما يصعب إختراق و توزيع شبكات متفرقة لكن الفرق بينها
    sdnبكة فقط مما يسهل إختراقه ليس جهاز مغلق مثل السرفر نقل الشو الشبكة

 : (2019) , Fran casino (4 

لإللمام  2018حتى أبريل  2014أوراق بحثية من  260تحليل  :الهدف من الدراسة
تسهيل الشركات بتقنية البلوكتشين لو تقديم نظام عمل جديد للحكومات، بتكنولوجيا البلوكتشين
 أنترنت األشياء و مهامهم إلدارة البيانات

طة كل كتلة مرتبو توضيح تقنية البلوكتشين لتسجيل البيانات من خالل كتل: نتائج الدراسة
نات باألخري مما يصعب أختراقهم، اإلشارة إلى تطبيقات عديدة لتقنية البلوكتشين مثل البيا

 توزيع األجهزة.     و أنترنت األشياء-المالية  -الحكومية  -الصناعية  -الصحية 
:ن قوانين تقنية المعلوماتبقة عدراسات سا  

 : (2020) ,Rahima Aissani (5 

 : هدف الدراسة
ة تطبيقاتها في دولو التشريعات اإلعالمية في مجال اإلنترنتو التعرف بمجمل القوانين -

 اإلمارات 
 القيمو المبادئو دالالتها على األخالقياتو ،التشريعاتو تحليل هذه القوانينو دراسة -

 المجتمعية 
وسائط االتصال الجديدة في دولة و أخالقيات استخدام أدواتو ر حول قوانينهبناء تصو  -

 اإلمارات العربية. 
  :نتائج الدراسة

ساليب جاءت معظم صياغات المواد القانونية في نظام '' مكافحة جرائم تقنية المعلومات'' بأ -
 تمل مع أدوااالجتماعية أثناء التعاو تدفع المستخدم إلى التزام المسؤولية األخالقية

 وسائط االتصال الجديدة و
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 ي إلىتتوصلت القراءة التحليلية لمواد قانون '' مكافحة جرائم تقنية المعلومات '' اإلمارا -
 :التدليل اخالقيات أساسية

 مصالحها و االمتناع عن الشائعات أو نشر أو بث معلومات من شأنها تعريض أمن الدولة
 العليا للخطر 

 شبكة و إدارة موقع إلكتروني أو اإلشراف عليه أو نشر معلومات على الاالمتناع عن إنشاء أ
 مؤسساته و قيم المجتمعو المعلوماتية لتسهيل ارتكاب أي من األفعال التي تمس بأمن

 6) : 2021، رامي متولي
 لسنة 175تحليل نصوص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصرى رقم : هدف الدراسة

 هو ما يتحقق من خالل األهداف التالية :و ،يم رؤية تحليلية للقانون بهدف تقد، 2018
 بحث مدى الحاجة لوجود قانون لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.  -
اإلجرائية ذات الصلة بمكافحة هذه و تسليط الضوء على األحكام الجنائية الموضوعية -

 الجرائم. 
 امل معادثة في مجال تكنولوجيا المعلومات للتعتقدير مدى مواكبة هذا القانون للتطورات الح -

 إنترنت األشياء. و الظواهر التقنية الحديثة كأنظمة الذكاء االصطناعي
 :نتائج الدراسة

 تأخر المشرع المصري في إصدار قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية.   -
التشريعي يمثل الغطاء  2018لسنة  175فعل المشرع المصري بإصدار القانون رقم  -

 لمواجهة الجرائم المعلوماتية. 
اإلجرائية ذات الصلة بمكافحة و الموضوعيةو تضمن القانون لعدد من األحكام العامة -

 الجرائم المعلوماتية. 
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العمل على توافق قواعد و نظم الذكاء االصطناعيو وجوب الوضع في االعتبار تطبيقات  -
 نائيةبصفة خاصة قواعد المسئولية الجو لمستحدثةالقانون الجنائي مع مثل هذه التطبيقات ا

 النظم.و المرتبة على األخطاء الناجمة عن هذه التطبيقات
:دراسات سابقة عن أبعاد التطوير اإلداري   
 : (2021) ,Andrea Cambalikova  (7 

 لتقييم لتطبيق المديرين حول العالم  لإلتجاهات الحديثة في إدارة األعما: الهدف من الدراسة
التحديات التي و الطرق المستخدمة في عمليات اإلدارةو األدواتو ،التحديات في سولفاكياو

 تواجها سولفاكيا. 
: منهاو التوصل إلى أهم اتجاهات إدارية حديثة يتم استخدامها بالشركات: نتائج الدراسة

التخطيط  -الرشيقة اإلدارة  -إدارة التغيير  -إدارة الوقت  -التحول الرقمي  -التحليل للبيانات 
ي : شركة بسولفاكيا اتضح االت 145طبقا للدراسة على عدد ، مشاركة العاملين -اإلستراتيجي 

ليه ثم ي بالتخطيط اإلستراتيجي ثم تحليل البياناتو االهتمام األكثر من الشركات  بإدارة الوقت
 اإلدارة الرشيقة ثم التغيير

: (2021) ,U.S. Economic Development Administration  (8 

ري الهدف من التقرير عرض البرنامج الوطني للواليات المتحدة األمريكية للنظام اإلدا
بناء و وضع خططو من خالل أعمال عدة مكاتب 2022توقعات للسنة المالية و المتطور

 االستجابة السريعةو المخاطرو وضع خطط إلستمرارية األعمالو مرن و نظام اقتصادي قوي 
 بتكاريةأنظمة إو

  :نتائج التقرير
 ابتكار أدوات مساعدة جديدة للمؤسسات لمواكبة التغييرات االقتصادية 

 دعم الطرق اإلبتكارية الحديثة 
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 مراجعة خطط االستجابةو النموو ابتكار شبكة نمو اقتصادي بين الواليات لمراجعة الموارد
إستمرارية األعمال و  

إدارة المعرفة جيدا و تحليلهاو التعامل مع البنية التحتية للبيانات  
د ذلك بعو الداعمينو النقلو تغيير خطط الموارد. وتغيير وسائل التواصلو تغيير المتطلبات

 إجراء التحليل للبيانات و العرضو المساعدات
ير تحليل البيانات للتطو و التغييرو المرونةو استخدام اإلبتكار: المستخلص من الدراسة

 اإلداري 
 :عن أبعاد المدن الذكية سابقةدراسات 

: (2021) ,Milad Pira  (9  

 :الهدف من الدراسة
 المدينة الذكية و  اكتشاف المظاهر المشتركة بين مفاهيم اإلستدامة -
 المؤشرات االستدامة و  تحليل العالقة بين المدينة الذكية -
  مؤشر المدينة الذكيةو  توضيح المشترك بين مؤشرات التنمية المستدامة المقترحة -

ت عتباراتقدم الدراسة قائمة بالمؤشرات المشتركة للمدن الذكية المستدامة با: نتائج الدراسة
مفاهيم المدينة الذكية لبناء مجتمع مستدام من خالل تلك المؤشرات و  عناصر اإلستدامة

 الحوكمة(  -البيئة  -االقتصاد  -الرئيسية ) المجتمع 
: (2021) ,Anderson Saccol Ferreira (10  

 دراسة 32التعرف على مفاهيم المدن الذكية المستدامة من خالل : الهدف من الدراسة
 متطلباتها. و  معرفة خصائص تلك المدنو  تحليلهاو 

المعلومات من أهم مميزات المدن و  التوصل إلى أن تكنولوجيا اإلتصاالت :نتائج الدراسة
من الخصائص و  ،المدن للتغيراتمواكبة و  تحقيق األمن للمدنو  الذكية المستدامة لالبتكار
تكنولوجيا  -الخدمات  -البنية التحتية  -االستدامة ) جودة الحياة و  المشتركة بين المدن الذكية
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 -االقتصاد  -الحوكمة  -االستدامة  -البيئة  -المجتمع  -الذكاء  -المعلومات واالتصاالت 
 .التنقل(

 

 اإلطار النظري
 ديثة التيالحالقانونية اإلجراءات و  البرامج، السياسات، اتتطبيق المشروع: التطوير اإلداري 

 االجتماعيةو  تساعد على إعادة بناء األهداف االقتصادية
( Pooja Kapoor, Sujit Thakur, Siddhartha Sharma, (2020 ) ) 

 ًا:ويتضح التطوير اإلداري اجرائي
لتحقيق  المعلومات رة وقواعد قانون تقنيةتطبيق شركات اإلتصاالت البرامج المتطو 

كرة  حتى تتمكن من تطبيق ف ،األهداف االجتماعية للعاملينو األهداف االقتصادية المخطط لها 
 المدن الذكية .

تحدياته يعتبر من المواضع التي و  اإلداري طوير من الناحية العلمية فان موضوع الت
 غيير، كما أن ظاهرة التالزالت بحاجة إلى المزيد من الجهد لبلورة نظرية علمية متكاملة له

التطوير المتسارع وإدارته بصفة خاصة الزالت بحاجة إلى المزيد من الجهد البحثي حتى و 
 خاصة في جانب ممارستها من قبل المديرينو  يمكن فهمها بشكل كامل

OkechukwuM.Ikeanyibe , 2017)) 
 ة تعمل في تكاملاألساليب الفنيو  مجموعة من المعالجات السلوكية: يتضمن التطويرحيث 

اد بترتيب خاص في إطار مشترك وبخطوات متتابعة ومستمرة ترتبط بتفاعالت معينة بين األفر و 
 الغايات.و  بغرض تصحيح المسار وتوجيه المنظمة بمن فيها نحو الهداف
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أساليب التعامل بينهم و  العادات بما يتفق مع قدرات األفرادو  األفكارو  تنفيذ مجموعة القيم
بما يتناسب مع التغيرات المحيطة، وتركز جهود التطوير على تعديل السلوك  وتشكيلهم

أساليب العمل في إطار العمل بعناية فائقة و  اإلجراءاتو  تطوير النظمو  الحضاري في المنظمة
Marcus A. Bellamy , Suvrat Dhanorkar , 2020 ) ) 

 نجد ما يلي: إداري ير المن المداخل التي يعرضها علم اإلدارة كآليات لتحقيق  التطو 
ل من مجاالتطوير ضو  حسب هذا المدخل فان التغييرإلدارة العلمية ) تطوير أساليب العمل(: ا

 ظيفي،اإلدارة ينصرف إلى ثالثة مجاالت كبرى يتعلق أولها بالهيكلين التنظيمي والو و  التنظيم
المجال الثالث في ينحصر و  تطوير أساليب العمل،و  ويتعلق الثاني بتطوير مواقع الخدمات

ية جرائكافة العمليات اإلو  تحفيزهمو  تطوير سياسات ونظم األفراد بما يتضمن اختيارهم وتدريبهم
كم التطوير التنظيمي في هذه المجاالت ما يحو  المتصلة بالحياة الوظيفية، ويتضمن التغيير

  ) 1920George A. Krause, Roger Qiyuan Jin , July ( العمل بها من تشريعات.
فيما  من خالل تطورات تكنولوجيا المعلومات المستحدثة نتيجة لظهور تلك الجرائمو
م ستخدام وسيلة تقنية المعلومات أو نظاااإللكترونية: أى فعل ينطوي على بالجريمة يعرف 

 مجمع )بما يخالف أحكام القانون.، بطريقة غير مشروعة، معلوماتي أو الشبكة المعلوماتية
   ( 2016، سلطنة عمان ، اساتالدر و البحوث

فمن هذه التقنيات الحديثة ظهرت أجهزة الحاسوب اآللية واستخداماتها من خالل شبكة 
اإلبتكارات  شبكة اإلنترنت معو نظرا للتقنيات الحديثة من أجهزة الحاسوب اآلليةو اإلنترنت،

هي في الواقع تضم و  نشر الجريمة على نطاق واسعمما أدى إلى ، العلمية الرائعة المتطورة
فهي لم تقتصر على أقليم ما أو دولة ، وتشمل جرائم عديدة وأصبحت أضرارها وأخطارها فادحة

لذلك البد ، إختراق نظم معلومات لجهات سياديةو ،معينة بل أصبحت ترتكب على نطاق واسع
 يثةمن اإلهتمام بتطوير قطاع اإلتصاالت المصري لمواكبة االختراقات التكنولوجية الحد
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 2018لسنة  175التعامل فنيا من خالل تطبيق قانون تقنية المعلومات رقم و اكتشافهاو
 ( Rahima Aissani, (2020) )المصري 
 التطوير اإلداري ) إستمرارية األعمال على متغيراتفي تلك الدراسة عتمد الباحث ا قد 

التسويق و  عات الرشيقةالمشرو  -تحليل البيانات الضخمة  -التغيير و  االبتكار -المرونة و 
)Ashwini Konanahalli2017,  Tiina Randma ,  ,اإللكتروني( المحددة من قبل

, 2020, Tejaswi  , 2020, Filipovic, Filip Andrea Cambalikova, 2018

) , 2020 Dharma 
 :ومن أهم صور التطوير اإلداري 

ل من أج ية األخرى من قبل الشركاتاستخدام اإلنترنت والتقنيات التفاعل: التسويق اإللكتروني
 تخطيط وتنفيذ استراتيجيات التسويق إلرضاء الجماهير المستهدفة وإنشاء تبادالت 

 (  Daisy Lee, Peggy M. L. Ng , (2020)  )  معهم  
طبقا استغالل شركات اإلتصاالت لجميع وسائل اإلنترنت : إجرائيا لتسويق اإللكترونيا

 للترويج عن خدماتها لدى العمالء.   انون تقنية المعلوماتلق للمسئوليات الجنائية
التكيف بشكل مستقل مع التغيرات الالزمة لتعديل العمليات و  االستجابة  : المشروعات الرشية

 .Jan Koch, Carsten C )إنهاء المهام األساسية للمشروع و  في الوقت المناسب 

Schermuly , (2021) ) 
ستخدام شركات اإلتصاالت فكرة التغييرات السريعة في ا: ياالمشروعات الرشيقة إجرائ

 مشروعاتها لتحقيق متطلبات العمالء 
د من المحدوقد اعتمد الباحث على أبعاد التطوير اإلداري بجانب قوانين تقنية المعلومات 

 (الجريدة الرسمية، بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات 2018لسنة  175قبل ) قانون رقم 
 ) إنترنت األشياء تقنيات اإلتصاالت الحديثةضرورة تطبيق قطاع اإلتصاالت المصري  و مع

 المحددة من قبل ، الحوسبة السحابية( -اإلتصاالت الكمية  -سالسل الكتل  -
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(Mischa Dohler , (2018), Sachin Kumar , (2019), Sherali Zeadally, 

2019), Juan Zhang, (2020) 

بنقل كميات ضخمة من البيانات عبر تصاالت الكمية والتي تعرف استخدام فكرة اإلو 
هي أصغر وحدة معلومات ( بتقنية و مسافات بعيدة من خالل إستخدام وحدات البت الكمومي)

 كم التشابك الكمي بين تلك الوحدات دون وجود اتصال مادي اعتمادا على قوانين ميكانيكا ال
( Stephan Ritter,  (2021) ) 

 :مشروعات إنترنت األشياءتفعيل و
األجهزة واالنترنت تطبيقات  للربط بين الكائنات المادية والكائنات االفتراضية )

ل يتجمع المعلومات وتسجمن خالل  االفتراضية( وتفاعلها مع البنية التحتية لإلنترنت
 تحليلوالبيانات من تطبيقات محددة  بمساعدة اإلنترنت  ترتبط منطقيا إلى الشبكة للمراقبة ال

 Anand Paul, Rathinaraja Jeyaraj ,( 2019)) )  لصنع القرار

ية ن تقنعلى المقترحات السابقة من أبعاد التطوير اإلداري وفقًا لقانو  اإلعتماد ومن خالل
 :تحقيق مدن ذكية مستدامةفقد نصل لفكرة ، التقنيات الحديثة لإلتصاالتو المعلومات

ات الخدمو  جودة الحياةو  ومات للتفاعل الذكي لالستدامةالمدن التي تستخدم أنظمة المعل
 اإلدارة المستدامة للموارد. و  اإلبتكارية للمواطنين

(International telecommunications union. ITU. (2021) ( 

تنقل  -بيئة ذكية  -اقتصاد ذكي ) من ضمن مؤشرات فكرة المدن الذكية المستدامة و 
 ة في دراساتالمقترح حياة ذكية ( -ذكي 

 ( Lyudmila Vidiasova ,2017, Karin Axelsson , 2018, Rohit Kumar Sethi 

,2019) 
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 إجراءات الدراسة
 :للدراسة يوضح الشكل التالى أبعاد المتغير المستقل
ابعاد التطوير االدارى وفقا لقانون تقنية 

 أبعاد تقنيات اإلتصاالت المعلومات
طبقا لألحكام استمرارية االعمال و  المرونة -1

 القواعد اإلجرائية القانونيةو  العامة
لسالمة  التغيير طبقا لقواعد القانون و  االبتكار -2

 أنظمة المعلوماتو  الشبكات
تحليل البيانات الضخمة طبقا لقواعد القانون  -3

 المحتوى المعلوماتىو  لبيانات العمالء
التسويق االلكترونى و  المشروعات الرشيقة -4

 مسئوليات الجنائيةلمقدمى الخدمة طبقا لل

نظم المعلومات و  تقنية انترنت األشياء -1
 الجغرافية

 شبكات الجيل الخامسو  الذكاء اإلصطناعي -2
 اإلتصاالت الكميةو  سالسل الكتل -3
 األمن اإللكترونىو  الحوسبة السحابية -4

 

 :أبعاد تحقيق مدن ذكية مستدامة (يوضح الشكل التالى المتغير التابع  ) 
 اإلقتصاد الذكى لمجتمع الذكى دة الحياةجو  البيئية المستدامة

 

 :األساليب المستخدمة
غيمممر  1تممم ترميممز وإدخممال البيانممات إلممى الحاسمممب اآللممي، حسممب مقيمما  ليكممرت الربمماعي ) –1

 موافق بشدة(. 4موافق،  3غير موافق،  2موافق بشدة، 
بشممممكل  التممممي تممممم اسممممتخدامها (Percent( والنسممممب المئويممممة )Frequenciesالتكممممرارات ) – 2

 أساسي في وصف البيانات الشخصية ألفراد عينة الدراسة. 
( للتأكممد مممن صممدق Pearson Correlation Coefficientمعامممل ارتبممار بيرسممون ) - 3

د االتسماق الممداخلي لالسممتبيان وذلممك بعيجماد معامممل رارتبممار بيرسممونر بمين كممل ب عممد مممن األبعمما
نتممي وكل عبارة ممن العبمارات ممع البعمد المذي ت والدرجة الكلية لألبعاد الذي ينتمي له البعد،

 إليه العبارة.
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( للتجزئممممة النصممممفية المتسمممماوية، Spearman-Brownمعامممممل ارتبممممار سممممبيرمان بممممراون ) - 4
ومعادلممة جثمممان للتجزئممة النصممفية غيممر المتسمماوية، ومعامممل ألفمما كرونبمما : للتأكممد مممن ثبممات 

 أداة الدراسة. 
ذلممممك لمعرفممممة مممممدي ارتفمممماع أو انخفمممماض اسممممتجابات أفممممراد ( و Meanالمتوسممممط الحسممممابي ) – 5

 الدراسة عن كل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة األساسية. 
( للتعمممرف علمممى ممممدي انحمممراف Standard Deviationاسمممتخدام االنحمممراف المعيممماري ) – ٦

 اسممتجابات أفممراد الدراسممة لكممل عبممارة مممن عبممارات متغيممرات الدراسممة ولكممل ب عممد مممن أبعادهمما
الرئيسمممية عمممن متوسممممطها الحسمممابي، ويالحممممي أن االنحمممراف المعيممماري يوضممممح التشمممتت فممممي 

، استجابات أفراد الدراسة لكل عبمارة ممن عبمارات متغيمرات الدراسمة إلمى جانمب أبعماد الدراسمة
 فكلما اقتربت قيمته من الصفر كلما تركزت االستجابات وانخفض تشتتها.

لمعرفمة  Simple Linear Regression Analysisتحليمل االنحمدار الخطمي البسميط  - 7
 أثر كل ب عد من أبعاد )المتغير المستقل( على )المتغير التابع(.

لمعرفمة أثمر  Multiple Regression (Stepwise)وتحليل االنحمدار المتعمدد التمدريجي  - 8
 أبعاد )المتغير المستقل( على )المتغير التابع(.

 :منهج الدراسة
العلمي المعاصر، القائم على المزج بين المنهج االستقرائي، والمنهج تم استخدام المنهج 

االستنباطي مًعا، فالمنهج االستقرائي يقوم على استقراء ما أمكن التوصل إليه من كتابات 
علمية سواء كانت كتب أو دراسات أو إصدارات لمنظمات مهنية متخصصة، تناولت بعض أو 

ة فروض الدراسة، أما المنهج االستنباطي الذي يستخدم بعد كل جوانب الدراسة، ومن َثمَّ صياغ
ذلك لغرض اختبار هذه الفروض والوصول لنتائج الدراسة، وذلك باالعتماد على عدد من 
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األدوات البحثية كاستمارة االستقصاء وأسلوب المقابالت الشخصية، واعتمد الباحث على 
 نوعين من المصادر لجمع البيانات هي:

ر حيث اتجه الباحث في معالجة اإلطار النظري للدراسة إلى مصاد: الثانوية المصادر –أ 
دوريات ، والالبيانات الثانوية والتي تتمثل في الكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات العالقة

لبحث والمقاالت والتقارير، واألبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدارسة، وا
 قع اإلنترنت المختلفة.والمطالعة في موا

خدام : وتتمثل في جمع البيانات األولية ميدانيًا، وذلك من خالل استالمصادر األولية –ب 
استمارة استقصاء تم تصميمها خصيصاً لهذا الغرض، ووزعت على أفراد العينة لجمع 

 البيانات المطلوبة.
 :مجتمع الدراسة

 – طورين برمجياتم -رؤساء األقسام  -ين على العاملين ) المدير : تم إجراء هذه الدراسة
 .الجهاز القومي لتنظيم االتصاالتو  بشركات االتصاالت المصريةمحللين بيانات( 
رات بعد التحقق من صدق أداة القيا  وثباتها، قام الباحث بتوزيع استما: العينة الفعلية

ام الباحث بتوزيع االستقصاء مرفق معها مذكرة توضيحية على أفراد عينة الدراسة، حيث ق
 ( استمارة تحسبًا لوجود استمارات غير مسترجعة وغير صالحة للتحليل اإلحصاء، وبلغ420)

( استمارات غير صالحة للتحليل اإلحصائي، 20( استمارة، منهم )388عدد المسترجع منها )
 ( 3٦4وبالتالي تكونت العينة الفعلية من )
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 (:1) كما هو موضح في الجدول رقم

 

اسممتمارة علممى  420يوضممح الجممدول السممابق حجممم العينممة الفعليممة للدراسممة، حيممث تممم توزيممع 
العممممماملين بشمممممركات االتصممممماالت المصمممممرية الجهممممماز القمممممومي لتنظممممميم االتصممممماالت، وبلمممممغ عمممممدد 

للتحليمل اإلحصمائي، وقمد اسمتمارة غيمر صمالحة  24اسمتمارة ممنهم  388االستمارات المسترجعة 
 موظف وموظفة من العاملين بشركات االتصاالت. 3٦4بلغ حجم العينة الفعلية لهذه الدراسة 

اعتمدت هذه الدراسة بشكل أساسي على استمارة االستقصاء كأداة لجمع  :أداة الدراسة
الباحث  البيانات المتعلقة بموضوع الدراسة، حيث تم إعداد على استمارة االستقصاء من قبل

من خالل االطالع على الدراسات واألبحاث السابقة ذات الصلة باإلضافة إلى االستعانة بآراء 
ووجهات نظر المحكمين وذوي الخبرة واالختصاص، وبناء عليه فقد تكونت أداة الدراسة )على 

 :استمارة االستقصاء( من أربعة أقسام 
ئلة التي تهدف للتعرف على البيانات : تمثل القسم األول بمجموعة من األسالقسم األول

مى الشخصية عن المستجيب وتمثلت في )النوع، العمر، المؤهل العملي، العمل الحالي أو المس
 الوظيفي(.

عدد االستمارات  البيان
 الموزعة

عدد 
االستمارات 
 المسترجعة

غير الصالحة 
 للتحليل

العينة 
 الفعلية

 ٦3 4 ٦٦ 70 فودافون 
 ٦1 3 ٦4 70 أورنج مصر

 ٦2 4 ٦٦ 70 اتصاالت مصر
 ٦2 ٦5 3 we 70المصرية لالتصاالت 

الجهاز القومي لتنظيم 
 ٦1 5 ٦4 70 االتصاالت

وزارة االتصاالت 
 ٦2 5 ٦3 70 معلوماتوتكنولوجيا ال

 3٦4 24 388 420 اإلجمالي
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يث ات، ح: وهو القسم الذي يعبر عن التطوير اإلداري وفقا لقانون تقنية المعلومالقسم الثاني
 ( أبعاد.4( عبارة موزعة على )25تكون من )

( عبارة 24: وهو القسم الذي يعبر عن تقنيات االتصاالت، حيث تكون من )سم الثالثالق
 ( أبعاد.4موزعة على )
من  : وهو القسم الذي يعبر عن تحقيق مدن ذكية مستدامة، حيث تكونت عباراتهالقسم الرابع

ت ( متغيرا٦وبصورة أكثر تفصياًل يوضح الجدول رقم )( أبعاد، 4( عبارة موزعة على )21)
  الدراسة وعناصر قياسها ورموز أسئلتها التي تعكسها قائمة االستقصاء.

 :الثبات والصدق
ق يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحق الصدق البنائي:  -

سة األهداف التي تريد األداة الوصول إليها، ويبين مدي ارتبار كل بعد من أبعاد الدرا
 عبارات األبعاد.بالدرجة الكلية ل

 ون تقنية المعلومات التطوير اإلداري وفقا لقاننتائج الصدق البنائي ألبعاد 
 50يوضح معامل ارتبار األبعاد بمجموع الدرجة الكلية ن =  :(2جدول رقم )

معامل ارتباط  ماتالتطوير اإلداري وفقا لقانون تقنية المعلو أبعاد  
 بيرسون 

مستوى 
 المعنوية

 0.000 )**(0.90٦ ارية األعمال والمرونةإدارة استمر  1
 0.000 )**(0.771 إدارة االبتكار والتغيير 2
 0.000 )**(0.89٦ إدارة تحليل البيانات الضخمة 3
 0.000 )**(0.883 التسويق اإللكتروني والمشروعات الرشيقة 4

                                                        0.01)**( داللة عند مستوي معنوية 
   0.05)*( داللة عند مستوي معنوية 
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ومات ن تقنية المعل( أن جميع أبعاد التطوير اإلداري وفقا لقانو 2يتضح من الجدول رقم )
  المقياترتبط ببعضها البعض بالدرجة الكلية وهي ذو داللة إحصائية، وهذا يؤكد أن محاور 

 تتمتع بدرجة جيدة من الصدق.
 :تقنيات االتصاالتلبنائي ألبعاد نتائج الصدق ا

رجة يوضح نتائج الصدق البنائي من خالل معامل ارتبار األبعاد بمجموع الد: (3جدول رقم )
 50الكلية ن = 

 مستوى المعنوية بيرسون  معامل ارتباط تقنيات االتصاالتأبعاد  م
 0.000 )**(0.٦93 تقنية إنترنت األشياء ونظم المعلومات الجغرافية 1
 0.000 )**(0.822 تقنية الذكاء االصطناعي وشبكات الجيل الخامس 2
 0.000 )**(0.810 تقنية سالسل الكتل واالتصاالت الكمية 3
 0.000 )**(0.743 تقنية الحوسبة السحابية واألمن اإللكتروني 4

                                                        0.01)**( داللة عند مستوي معنوية 
   0.05)*( داللة عند مستوي معنوية 

( أن جميع أبعاد تقنيات االتصاالت ترتبط ببعضها البعض بالدرجة 3يتضح من الجدول رقم )
 تتمتع بدرجة جيدة من الصدق. المقيا الكلية وهي ذو داللة إحصائية، وهذا يؤكد أن محاور 

 :تحقيق مدن ذكية مستدامةنتائج الصدق البنائي ألبعاد 
رجة يوضح نتائج الصدق البنائي من خالل معامل ارتبار األبعاد بمجموع الد :(4جدول رقم )

 50الكلية ن = 
معامل ارتباط  تحقيق مدن ذكية مستدامةأبعاد  م

 مستوى المعنوية بيرسون 
 0.000 )**(0.957 البيئة المستدامة 1
 0.000 )**(0.9٦4 جودة الحياة 2
 0.000 )**(0.941 المجتمع الذكي 3
 0.000 )**(0.882 االقتصاد الذكي 4

   0.05)*( داللة عند مستوي معنوية                          0.01)**( داللةعند مستوي معنوية 
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( أن جميع أبعاد تحقيق مدن ذكية مستدامة ترتبط ببعضها 4يتضح من الجدول رقم )
 تتمتع بدرجة المقيا أن محاور  البعض بالدرجة الكلية وهي ذو داللة إحصائية، وهذا يؤكد

 جيدة من الصدق. 
ة م إعاديقصد بثبات أداة الدراسة أن تعطي هذه األداة نفس النتيجة لو ت: ثبات أداة الدراسة

توزيعه أكثر من مرة تحت نفس الظروف والشرور، أو بعبارة أخرى أن ثبات األداة يعني 
لعينة راد اير فيما لو تم إعادة توزيعها على أفاالستقرار في نتائج األداة وعدم تغييرها بشكل كب

 عدة مرات خالل فترات زمنية معينة. 
استخدم الباحث طريقة أخري من طرق حساب : Alpha Cronbachطريقة ألفا كرونباخ: 

 الثبات وهي طريقة ألفا كرونبا ، وذلك بغرض التحقق من ثابت أداة الدراسة
 رونبا .كداري وفقا لقانون تقنية المعلومات بطريقة ألفا معامالت ثبات أبعاد التطوير اإل  - 1

يوضح معامالت ثبات أبعاد التطوير اإلداري وفقا لقانون تقنية  :(5)يوضح الجدول رقم 
 50المعلومات باستخدام ألفا كرونبا  ن =

 

 معامل ألفا كرونباخ عدد العبارات األبعاد م
 0.980 7 إدارة استمرارية األعمال والمرونة 1
 0.882 ٦ إدارة االبتكار والتغيير 2
 0.94٦ ٦ إدارة تحليل البيانات الضخمة 3
 0.932 ٦ التسويق اإللكتروني والمشروعات الرشيقة 4
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 : ت االتصاالت بطريقة ألفا كرونبا معامالت ثبات أبعاد تقنيا  -2
 لفا كرونبا  نمعامالت ثبات أبعاد تقنيات االتصاالت باستخدام أ: (٦يوضح الجدول رقم )

=50 

 عامالت ثبات أبعاد تحقيق مدن ذكية مستدامة بطريقة ألفا كرونبا .م  - 3
معامالت ثبات أبعاد تحقيق مدن ذكية مستدامة باستخدام ألفا : (7يوضح الجدول رقم )

 50كرونبا  ن =

حصائية المستخِدمة ِفي الّدراسة لتحقيق أهداف الدرا  وتحليل البيانات التي تم  :المعاِلجات اإلِإ
 SPSSتجمعها، فقد تم استخدام األساليب اإلحصائية المناسبة باستخدام البرامج اإلحصائية: )

Version 28 ،)ليل البيانات ومعالجاتها.لتح 
حيث تم استخدام األساليب الوصفية لوصف خصائص أفراد العينة واستخراج التكرارات 
والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لكل فقرة من 

، باإلضافة فقرات الدراسة، وذلك بهدف تحديد مستوى اإلجابة عليها من قبل أفراد العينة
الستخدام األساليب اإلحصائية االستداللية من اختبارات إحصائية بغرض التحقق من صحة 

عدد  األبعاد م
 معامل ألفا كرونباخ العبارات

 0.942 ٦ تقنية إنترنت األشياء ونظم المعلومات الجغرافية 1
 0.92٦ ٦ تقنية الذكاء االصطناعي وشبكات الجيل الخامس 2
 0.914 ٦ تقنية سالسل الكتل واالتصاالت الكمية 3
 0.8٦2 ٦ ترونيتقنية الحوسبة السحابية واألمن اإللك 4

 معامل ألفا كرونباخ عدد العبارات األبعاد م
 0.939 ٦ البيئة المستدامة 1
 0.923 5 اةجودة الحي 2
 0.905 5 المجتمع الذكي 3
 0.89٦ 5 االقتصاد الذكي 4
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واإلجابة عليها، وفيما يلي أهم األساليب الوصفية واالستداللية اإلحصائية  فرضيات الدراسة
 التي تم استخدام في معالجة بيانات هذه الدراسة:

غير  1حاسب اآللي، حسب مقيا  ليكرت الرباعي )تم ترميز وإدخال البيانات إلى ال  –1
 موافق بشدة(. 4موافق،  3غير موافق،  2موافق بشدة، 

التي تم استخدامها بشكل  (Percent( والنسب المئوية )Frequenciesالتكرارات ) –2
 أساسي في وصف البيانات الشخصية ألفراد عينة الدراسة. 

( للتأكد من صدق Pearson Correlation Coefficientمعامل ارتبار بيرسون ) -3
 بعاداالتساق الداخلي لالستبيان وذلك بعيجاد معامل رارتبار بيرسونر بين كل ب عد من األ

تمي ذي تنوالدرجة الكلية لألبعاد الذي ينتمي له البعد، وكل عبارة من العبارات مع البعد ال
 إليه العبارة.

( للتجزئة النصفية المتساوية، Spearman-Brownمعامل ارتبار سبيرمان براون ) -4
بات ومعادلة جثمان للتجزئة النصفية غير المتساوية، ومعامل ألفا كرونبا : للتأكد من ث

 أداة الدراسة. 
( وذلك لمعرفة مدي ارتفاع أو انخفاض استجابات أفراد Meanالمتوسط الحسابي ) –5

 سية. الدراسة عن كل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة األسا
( للتعرف على مدي انحراف Standard Deviationاستخدام االنحراف المعياري ) –٦

ها جابات أفراد الدراسة لكل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة ولكل ب عد من أبعاداست
الرئيسية عن متوسطها الحسابي، ويالحي أن االنحراف المعياري يوضح التشتت في 

 راسة،استجابات أفراد الدراسة لكل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة إلى جانب أبعاد الد
 صفر كلما تركزت االستجابات وانخفض تشتتها.فكلما اقتربت قيمته من ال
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لمعرفة أثر  Simple Linear Regression Analysisتحليل االنحدار الخطي البسيط  -7
 كل ب عد من أبعاد )المتغير المستقل( على )المتغير التابع(.

لمعرفة أثر  Multiple Regression (Stepwise)وتحليل االنحدار المتعدد التدريجي  -8
 د )المتغير المستقل( على )المتغير التابع(.أبعا
 : نتائج الدراسة الميدانيةفصل 

 نتاِئج اإلحصاء الوصفي )التطوير اإلداري وفقا لقانون تقنية المعلومات( 
المتوسطات واالنحرافات المعيارية والمتوسط المئوي المرجح آلراء عينة الدراسة في كل  (:8جدول )

 (3٦4اري وفقا لقانون تقنية المعلومات تنازليًا )ن =بعد من أبعاد التطوير اإلد

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات 8ي ظهر الجدول السابق رقم )
مرتبة أبعاد التطوير اإلداري وفقا لقانون تقنية المعلومات عينة الدراسة تجاه كل بعد من 

تطوير اإلداري تنازلًيا حسب األهمية، وتشير الدرجة الكلية الواردة في الجدول أن درجة أبعاد ال
، حيث بلغ المتوسط الحسابي لهذه الدرجة )مرتفعة(وفقا لقانون تقنية المعلومات هي درجة 

( مما يدل على %80.05( ونسبة مئوية بلغت )0.٦99( مع انحراف معياري )3.202الكلية )

أبعاد التطوير اإلداري وفقا 
 لقانون تقنية المعلومات

عدد 
 العبارات

ترتيب 
االنحراف  المتوسط األهمية

 المعياري 
 المتوسط
المئوي 
 المرجح

مستوي 
 األهمية

التسويق اإللكتروني 
80.٦3 0.715 3.225 1 ٦ والمشروعات الرشيقة

 ةمرتفع %

80.15 0.70٦ 3.20٦ 2 ٦ إدارة تحليل البيانات الضخمة
 مرتفعة %

79.95 0.710 3.198 3 ٦ إدارة االبتكار والتغيير
 مرتفعة %

إدارة استمرارية األعمال 
79.48 0.718 3.179 4 7 والمرونة

 مرتفعة %
الدرجة الكلية ألبعاد التطوير اإلداري وفقا لقانون تقنية 

80.05 0.٦99 3.202 المعلومات
 مرتفعة %
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ن تقنية انخفاض التشتت في آراء عينة الدراسة تجاه أبعاد التطوير اإلداري وفقا لقانو 
 معلومات. ال

 ب عد حيث جاءمرتفعة، ويالحي في هذا الجدول أن األربع أبعاد قد جاءت بدرجة 
توسط ( في المرتبة األولى بممرتفعة( بدرجة )التسويق اإللكتروني والمشروعات الرشيقة)

(، وانحراف 3.202(، وهو أعلي من المتوسط الحسابي الكلي البالغ )3.225حسابي بلغ )
(، بينما حصل ب عد )إدارة استمرارية %80.٦3(، ونسبة مئوية بلغت )0.715معياري بلغ )

سط ( وهو أدني من المتو 4.01٦على المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بلغ ) األعمال والمرونة(
( وبنسبة مئوية بلغت 0.718(، وانحراف معياري بلغ )3.179الحسابي الكلي البالغ )

(79.48%) 
 : ات االتصاالت(حصاء الوصفي )تقنينتاِئج اإل
راسة المتوسطات واالنحرافات المعيارية والمتوسط المئوي المرجح آلراء عينة الد (:9جدول )

 (3٦4في كل بعد من أبعاد تقنيات االتصاالت تنازليًا )ن =

عدد  أبعاد تقنيات االتصاالت
 العبارات

ترتيب 
االنحراف  المتوسط األهمية

 المعياري 
 المتوسط
المئوي 
 المرجح

ي مستو 
 األهمية

تقنية إنترنت األشياء ونظم المعلومات 
80.15 0.707 3.20٦ 1 ٦ الجغرافية

 مرتفعة %
تقنية الحوسبة السحابية واألمن 

79.63 0.7003 3.185 2 ٦ اإللكتروني
 مرتفعة %

79.43 0.70٦ 3.177 3 ٦ تقنية سالسل الكتل واالتصاالت الكمية
 مرتفعة %

ت الجيل تقنية الذكاء االصطناعي وشبكا
78.35 0.726 3.134 4 ٦ الخامس

 مرتفعة %

79.40 0.٦87 3.17٦ الدرجة الكلية ألبعاد تقنيات االتصاالت
 مرتفعة %
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( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات 9ي ظهر الجدول السابق رقم )
ا حسب األهمية، وتشير مرتبة تنازليً أبعاد تقنيات االتصاالت عينة الدراسة تجاه كل بعد من 

، حيث )مرتفعة(الدرجة الكلية الواردة في الجدول أن درجة أبعاد تقنيات االتصاالت هي درجة 
( ونسبة 0.٦87( مع انحراف معياري )3.17٦بلغ المتوسط الحسابي لهذه الدرجة الكلية )

بعاد أ( مما يدل على انخفاض التشتت في آراء عينة الدراسة تجاه %79.40مئوية بلغت )
 تقنيات االتصاالت. 

ية )تقن ب عد حيث جاءمرتفعة، ويالحي في هذا الجدول أن األربع أبعاد قد جاءت بدرجة 
ي حساب بدرجة )مرتفعة( في المرتبة األولى بمتوسط إنترنت األشياء ونظم المعلومات الجغرافية(

غ نحراف معياري بل(، وا3.17٦(، وهو أعلي من المتوسط الحسابي الكلي البالغ )3.20٦بلغ )
)تقنية الذكاء االصطناعي  (، بينما حصل ب عد%80.15(، ونسبة مئوية بلغت )0.707)

( وهو أدني من 3.17٦وشبكات الجيل الخامس( على المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بلغ )
غت ( وبنسبة مئوية بل0.72٦(، وانحراف معياري بلغ )0.٦87المتوسط الحسابي الكلي البالغ )

(78.35% .) 
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 :الوصفي )تحقيق مدن ذكية مستدامة(نتاِئج اإلحصاء 
دراسة المتوسطات واالنحرافات المعيارية والمتوسط المئوي المرجح آلراء عينة ال :(10)جدول 

 (3٦4في كل بعد من أبعاد تحقيق مدن ذكية مستدامة تنازليًا )ن =

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  10ي ظهر الجدول السابق رقم ) 
مرتبة تنازلًيا أبعاد تحقيق مدن ذكية مستدامة الستجابات عينة الدراسة تجاه كل بعد من 
في الجدول أن درجة أبعاد تحقيق مدن ذكية  حسب األهمية، وتشير الدرجة الكلية الواردة

( مع 3.212، حيث بلغ المتوسط الحسابي لهذه الدرجة الكلية ))مرتفعة(مستدامة هي درجة 
( مما يدل على انخفاض التشتت %80.30( ونسبة مئوية بلغت )0.422انحراف معياري )

 في آراء عينة الدراسة تجاه أبعاد تحقيق مدن ذكية مستدامة.   
)جودة  ب عد حيث جاءمرتفعة، حي في هذا الجدول أن األربع أبعاد قد جاءت بدرجة ويال

(، وهو أعلي من 3.231الحياة( بدرجة )مرتفعة( في المرتبة األولى بمتوسط حسابي بلغ )
(، ونسبة مئوية بلغت 0.٦73(، وانحراف معياري بلغ )3.212المتوسط الحسابي الكلي البالغ )

أبعاد تحقيق مدن ذكية 
 مستدامة

عدد 
 العبارات

ترتيب 
االنحراف  المتوسط ةاألهمي

 المعياري 
 المتوسط
المئوي 
 المرجح

مستوي 
 األهمية

80.78 0.٦9٦ 3.231 1 5 جودة الحياة
 مرتفعة %

80.60 0.٦83 3.224 2 5 االقتصاد الذكي
 مرتفعة %

80.55 0.٦93 3.222 3 ٦ البيئة المستدامة
 مرتفعة %

79.23 0.725 3.1٦9 4 5 المجتمع الذكي
 مرتفعة %

80.30 0.٦73 3.212 كلية ألبعاد تحقيق مدن ذكية مستدامةالدرجة ال
 مرتفعة %
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على المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بلغ  ب عد )المجتمع الذكي( (، بينما حصل80.78%)
(، وانحراف معياري بلغ 3.212( وهو أدني من المتوسط الحسابي الكلي البالغ )3.1٦9)
 (.   %79.23( وبنسبة مئوية بلغت )0.725)

 نتائج فروض الدراسة
ي وفقا لقانون تقنية ال يوجد تأثير معنوي ألبعاد التطوير اإلدار : الفرض الرئيسي األول

 على تحقيق مدن ذكية مستدامة في مواجهة األزمات. 2018لسنة  175المعلومات رقم 
وللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث باستخدام أسلوب تحليل االنحدار المتعدد 

 الختبار هذه الفرضية
التطوير  أبعاد

اإلداري وفقا 
لقانون تقنية 

 المعلومات

 االرتباط
(R) 

 معامل
التحديد 
 التراكمي 
 

معامل 
االنحدار 

β 
المقدار 
 الثابت

 Fقيمة 
 المحسوبة

مستوي 
الداللة 

"F" 
 Tقيمة 

مستوي 
الداللة 

"T" 
إدارة 

استمرارية 
األعمال 
 والمرونة

0.٦95 0.483 1.159 
-

32.87٦ 

337.٦88 0.00 15.010 0.00 

التطوير  أبعاد
اإلداري وفقا 
لقانون تقنية 

 المعلومات

 االرتبار
(R) 

معامل 
التحديد 
 التراكمي 
 

معامل 
االنحدار 

β 
 Fقيمة 

 المحسوبة
مستوي 
الداللة 

 رFر
 Tقيمة 

مستوي 
الداللة 

"T" 
إدارة تحليل 
البيانات 
 الضخمة

0.820 0.٦72 1.259 

 

370.038 0.00 14.٦٦8 0.00 

التسويق 
اإللكتروني 

والمشروعات 
 الرشيقة

0.890 0.791 1.391 455.404 0.00 1٦.190 0.00 

إدارة االبتكار 
 0.00 14.292 0.00 585.459 1.283 0.8٦7 0.931 والتغيير
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معادلة التنبؤ )االنحدار 
 المتعدد(

إدارة استمرارية األعمال  1.159+  32.87٦-تحقيق مدن ذكية مستدامة = 
التسويق اإللكتروني  1.391إدارة تحليل البيانات الضخمة +  1.259+ والمرونة 

 االبتكار والتغيير. إدارة 1.283ات الرشيقة + والمشروع
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 ( ما يلي:  11السابق رقم ) يتضح من الجدول 
دخول أبعاد التطوير اإلداري وفقا لقانون تقنية المعلومات )المتغير المستقل( في معادلة  -

( قد احتل المركز األول في دخوله إدارة استمرارية األعمال والمرونةاالنحدار، أن ب عد )
( من قيمة قوة التأثير الحادث في تحقيق %48.3لى معادلة االنحدار ويفسر ما نسبته )إ

كما بلغت قيمة (، ) مدن ذكية مستدامة )المتغير التابع( باالستناد إلى معامل التحديد
(، وهذا يعني أن الزيادة بدرجة واحدة في ب عد إدارة 1.159) βمعامل االنحداردرجة 

ة األعمال والمرونة، يؤدي إلي زيادة في تحقيق مدن ذكية مستدامة بقيمة قدرها استمراري
( وهي 337.٦88المحسوبة والتي بلغت ) F(، وتؤكد معنوية هذا التأثير قيمة 1.159)

( وهي دالة عند 15.010المحسوبة ) T(، كما بلغت قيمة 0.01دالة عن مستوي معنوية )
 (.0.01مستوي معنوية )

عمال ية األ( الذي فسر مع ب عد )إدارة استمرار إدارة تحليل البيانات الضخمةد )يلي ذلك ب ع -
مة ( من قيمة قوة التأثير الحادث في تحقيق مدن ذكية مستدا%٦7.2والمرونة( ما نسبته )

 βكما بلغت قيمة درجة التأثير(، ) )المتغير التابع( باالستناد إلى معامل التحديد
إدارة إدارة استمرارية األعمال، و  كل من ا يعني أن الزيادة بدرجة واحدة في(، وهذ1.259)

تحليل البيانات الضخمة، يؤدي إلي زيادة في تحقيق مدن ذكية مستدامة بقيمة قدرها 
( وهي 370.038المحسوبة والتي بلغت ) F(، وتؤكد معنوية هذا التأثير قيمة 1.259)

( وهي دالة عند 14.٦٦8المحسوبة ) Tلغت قيمة (، كما ب0.01دالة عن مستوي معنوية )
 (.   0.01مستوي معنوية )

( الذي فسر مع ب عد )إدارة التسويق اإللكتروني والمشروعات الرشيقةيلي ذلك ب عد ) -
( من قيمة %79.1استمرارية األعمال والمرونة، وإدارة تحليل البيانات الضخمة( ما نسبته )

ن ذكية مستدامة )المتغير التابع( باالستناد إلى معامل قوة التأثير الحادث في تحقيق مد
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(، وهذا يعني أن الزيادة بدرجة 1.391) βكما بلغت قيمة درجة التأثير (، ) التحديد
 وإدارة تحليل البيانات الضخمة، إدارة استمرارية األعمال والمرونة، كل من واحدة في

يقة، يؤدي إلي زيادة في تحقيق مدن ذكية مستدامة التسويق اإللكتروني والمشروعات الرشو 
المحسوبة والتي بلغت  F(، وتؤكد معنوية هذا التأثير قيمة 1.391بقيمة قدرها )

المحسوبة  T(، كما بلغت قيمة 0.01( وهي دالة عن مستوي معنوية )455.404)
 (. 0.01الة عند مستوي معنوية )( وهي د190.1٦)

( الذي فسر مع ب عد )إدارة استمرارية األعمال كار والتغييرإدارة االبتيلي ذلك ب عد ) -
والتسويق اإللكتروني والمشروعات الرشيقة( ما  والمرونة، وإدارة تحليل البيانات الضخمة،

( من قيمة قوة التأثير الحادث في تحقيق مدن ذكية مستدامة )المتغير %8٦.7نسبته )
β (1.283 ،)كما بلغت قيمة درجة التأثير (، ) التابع( باالستناد إلى معامل التحديد

إدارة استمرارية األعمال والمرونة، وإدارة  كل من وهذا يعني أن الزيادة بدرجة واحدة في
إدارة االبتكار و  تحليل البيانات الضخمة، والتسويق اإللكتروني والمشروعات الرشيقة

(، وتؤكد 1.283تدامة بقيمة قدرها )والتغيير، يؤدي إلي زيادة في تحقيق مدن ذكية مس
( وهي دالة عن مستوي 585.459المحسوبة والتي بلغت ) Fمعنوية هذا التأثير قيمة 

( وهي دالة عند مستوي معنوية 14.292المحسوبة ) T(، كما بلغت قيمة 0.01معنوية )
(0.01    .) 

مجتمعة معا، تدل على  وهذا يعني أن أبعاد التطوير اإلداري وفقا لقانون تقنية المعلومات
يرجع إلى  %8٦.7أن التغير الحادث في تحقيق مدن ذكية مستدامة )المتغير التابع( بنسبة 

التغيرات الحادثة في تحقيق مدن ذكية مستدامة  %13.3هذه األبعاد مجتمعة معًا، وأن 
 العشوائي أو عوامل أخري. )المتغير التابع( ترجع إلى الخطأ
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ال يوجد م تحقق الفرض الرئيسي األول الذي ينص على أنه: ومما سبق يتضح لنا عد
 2018نة لس 175تأثير معنوي ألبعاد التطوير اإلداري وفقا لقانون تقنية المعلومات رقم 

 على تحقيق مدن ذكية مستدامة في مواجهة األزمات
 داري يوجد تأثير معنوي ألبعاد التطوير اإل وبالتالي نقبل الفرض الذي ينص على أنه:

ي فعلى تحقيق مدن ذكية مستدامة  2018لسنة  175وفقا لقانون تقنية المعلومات رقم 
 مواجهة األزمات

ال يوجد تأثير معنوي ألبعاد تقنيات االتصاالت الحديثة على : الفرض الرئيسي الثاني
 تحقيق مدن ذكية مستدامة. 

ر حدار المتعدد الختباوللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث باستخدام أسلوب تحليل االن
 :هذه الفرضية
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 ( ما يلي:12)السابق رقم  يتضح من الجدول
( في معادلة االنحدار، أن ب عد  المتغير المستقل دخول أبعاد تقنيات االتصاالت الحديثة ) -

( قد احتل المركز األول في دخوله إلى تقنية الحوسبة السحابية واألمن اإللكتروني)
قيمة قوة التأثير الحادث في تحقيق مدن ( من %53.4معادلة االنحدار ويفسر ما نسبته )

كما بلغت قيمة درجة (، ) ذكية مستدامة )المتغير التابع( باالستناد إلى معامل التحديد
(، وهذا يعني أن الزيادة بدرجة واحدة في ب عد تقنية الحوسبة 1.459) βمعامل االنحدار

تحقيق مدن ذكية مستدامة بقيمة قدرها  السحابية واألمن اإللكتروني، يؤدي إلي زيادة في

تقنيات  أبعاد
االتصاالت 

 الحديثة
 االرتباط

(R) 

معامل 
التحديد 
 التراكمي 
 

معامل 
االنحدار 

β 
المقدار 
 الثابت

 Fقيمة 
 المحسوبة

مستوي 
الداللة 

"F" 
 Tقيمة 

مستوي 
الداللة 

"T" 
تقنية 

الحوسبة 
السحابية 
واألمن 

 اإللكتروني

0.731 0.534 1.459 

-
28.550 

415.503 0.00 17.299 0.00 

تقنية 
سالسل 
الكتل 

واالتصاالت 
 الكمية

0.859 0.738 1.228 509.015 0.00 13.809 0.00 

تقنية الذكاء 
االصطناعي 
وشبكات 
الجيل 
 الخامس

0.913 0.833 1.309 597.5٦5 0.00 15.209 0.00 

تقنية 
أنترنت 
 األشياء

0.935 0.875 1.048 ٦25.48٦ 0.00 10.929 0.00 
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( وهي 415.503المحسوبة والتي بلغت ) F(، وتؤكد معنوية هذا التأثير قيمة 1.459)
ة عند ( وهي دال17.299المحسوبة ) T(، كما بلغت قيمة 0.01دالة عن مستوي معنوية )

 (. 0.01مستوي معنوية )
( الذي فسر مع ب عد )تقنية الحوسبة يةتقنية سالسل الكتل واالتصاالت الكميلي ذلك ب عد ) -

( من قيمة قوة التأثير الحادث في تحقيق %73.8السحابية واألمن اإللكتروني( ما نسبته )
(، وهذا يعني 1.228) βمدن ذكية مستدامة )المتغير التابع( كما بلغت قيمة درجة التأثير

ألمن اإللكتروني، وتقنية )تقنية الحوسبة السحابية وا كل من أن الزيادة بدرجة واحدة في
سالسل الكتل واالتصاالت الكمية، يؤدي إلي زيادة في تحقيق مدن ذكية مستدامة بقيمة 

( 509.015المحسوبة والتي بلغت ) F(، وتؤكد معنوية هذا التأثير قيمة 1.228قدرها )
( وهي دالة 13.809المحسوبة ) T(، كما بلغت قيمة 0.01وهي دالة عن مستوي معنوية )

 (.  0.01ند مستوي معنوية )ع
( الذي فسر مع ب عد تقنية الذكاء االصطناعي وشبكات الجيل الخامسيلي ذلك ب عد ) -

( ما وتقنية سالسل الكتل واالتصاالت الكمية )تقنية الحوسبة السحابية واألمن اإللكتروني،
تغير ( من قيمة قوة التأثير الحادث في تحقيق مدن ذكية مستدامة )الم%83.3نسبته )

 (، وهذا يعني أن الزيادة بدرجة واحدة في1.309) βالتابع( كما بلغت قيمة درجة التأثير
تقنية الحوسبة السحابية واألمن اإللكتروني، وتقنية سالسل الكتل واالتصاالت  كل من
تقنية الذكاء االصطناعي وشبكات الجيل الخامس، يؤدي إلي زيادة في تحقيق و  الكمية،

المحسوبة  F(، وتؤكد معنوية هذا التأثير قيمة 1.309ة بقيمة قدرها )مدن ذكية مستدام
 T(، كما بلغت قيمة 0.01( وهي دالة عن مستوي معنوية )597.5٦5والتي بلغت )

 (.   0.01( وهي دالة عند مستوي معنوية )15.209المحسوبة )
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سر مع ب عد )تقنية ( الذي فتقنية أنترنت األشياء ونظم المعلومات الجغرافيةيلي ذلك ب عد ) -
وتقنية  الحوسبة السحابية واألمن اإللكتروني، وتقنية سالسل الكتل واالتصاالت الكمية،

( من قيمة قوة التأثير %87.5الذكاء االصطناعي وشبكات الجيل الخامس( ما نسبته )
 βالحادث في تحقيق مدن ذكية مستدامة )المتغير التابع( كما بلغت قيمة درجة التأثير

تقنية الحوسبة السحابية واألمن  كل من (، وهذا يعني أن الزيادة بدرجة واحدة في1.048)
اإللكتروني، وتقنية سالسل الكتل واالتصاالت الكمية، وتقنية الذكاء االصطناعي وشبكات 
الجيل الخامس، وتقنية أنترنت األشياء ونظم المعلومات الجغرافية يؤدي إلي زيادة في 

 F(، وتؤكد معنوية هذا التأثير قيمة 1.048امة بقيمة قدرها )تحقيق مدن ذكية مستد
(، كما بلغت 0.01( وهي دالة عن مستوي معنوية )٦25.48٦المحسوبة والتي بلغت )

 (.   0.01( وهي دالة عند مستوي معنوية )10.929المحسوبة ) Tقيمة 
ن التغير وهذا يعني أن أبعاد تقنيات االتصاالت الحديثة مجتمعة معا، تدل على أ

اد يرجع إلى هذه األبع %87.5الحادث في تحقيق مدن ذكية مستدامة )المتغير التابع( بنسبة 
ع( التغيرات الحادثة في تحقيق مدن ذكية مستدامة )المتغير التاب %12.5مجتمعة معًا، وأن 

 ترجع إلى الخطأ العشوائي أو عوامل أخري.       
ال يوجد رئيسي الثاني الذي ينص على أنه: ومما سبق يتضح لنا عدم تحقق الفرض ال

 تأثير معنوي ألبعاد تقنيات االتصاالت الحديثة على تحقيق مدن ذكية مستدامة 
ت يوجد تأثير معنوي ألبعاد تقنيات االتصاال وبالتالي نقبل الفرض الذي ينص على أنه:

 الحديثة على تحقيق مدن ذكية مستدامة 
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 خالصة نتائج الدراسة
الت الدراسة إلى أن استجابات عينة الدراسة من القيادات اإلدارية في قطاع اإلتصاتوصلت  -

 ذلك بمتوسطو  ،المشروعات الرشيقة( بدرجة مرتفعةو  المصري لبعد ) التسويق اإللكتروني
بذلك يتضح أنه قد أستحوذ تلك البعد مستقال و  ،%80.٦3نسبة مئوية و  3.225حسابي 

ة األتي كما جاء بنتائج الدراسات، اد األخرى للتطوير اإلدارى نسبة مئوية مرتفعة دون األبع
 رية  الرشاقة اإلدارية فىالقيادة اإلداو  التى وضحت الدور اإليجابى للتسويق اإللكترونى

(Ludovica Moi, Francesca Cabiddu, (2020) ), Istvan Kunos, Somayeh 

Kariman, (2019) 

الت ينة الدراسة من القيادات اإلدارية في قطاع اإلتصاتوصلت الدراسة إلى أن استجابات ع -
ات  المصري  تتجه نحو الموافقة على أبعاد التطوير اإلداري وفقا لقانون تقنية المعلوم

حيث يتضح أهمية ، 80.05نسبة مئوية %و  3.202ذلك بمتوسط حسابي و  ،بدرجة مرتفعة
تائج اء بنكما ج، دى القيادات اإلداريةأبعاد التطوير اإلداري وفقا لقانون تقنية المعلومات ل

 Aleksy Kwilinski , (2020) :الدراسة األتية
الت توصلت الدراسة إلى أن استجابات عينة الدراسة من القيادات اإلدارية في قطاع اإلتصا -

سط ذلك بمتو و  ،نظم المعلومات الجغرافية( بدرجة مرتفعةو  المصري لبعد ) إنترنت األشياء
نظم و  حيث يتضح إستحواذ بعد أنترنت األشياء، % 80.15نسبة مئوية و  3.20٦حسابي 

 :كما جاء بالدراسة األتية، المعلومات إهتمام القيادات اإلدارية
( Andrea Sestino , Maria Irene , ( 2020) )  

الت توصلت الدراسة إلى أن استجابات عينة الدراسة من القيادات اإلدارية في قطاع اإلتصا -
نسبة و  ،3.17٦ي تتجه نحو الموافقة على أبعاد تقنيات اإلتصاالت بدرجة مرتفعة المصر 
حيث يتضح للقيادات اإلدارية ضرورة تفعيل التطبيقات التكنولوجية ، %79.40مئوية 

 كما جاء باإلتفاق مع الدراسة األتية : ، الحديثة لشركات اإلتصاالت
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( Riaz Ahmed, Khalid Mahmood lodhi, (2021) ) 

ت معلوماتوصلت الدراسة إلى وجود تأثير معنوي ألبعاد التطوير اإلداري وفقا لقانون تقنية ال -
لضخمة إدارة تحليل البيانات ا -المرونة و  ) إدارة إستمرارية األعمال 2018لسنة  175رقم 

دن مالمشروعات الرشيقة( على تحقيق و  التسويق اإللكتروني -التغيير و  إدارة اإلبتكار -
حيث ، %8٦.7أن التغىير الحادث في تحقيق مدن ذكية مستدامة بنسبة و  ،ة مستدامةذكي

، يتضح من الدراسة تأثير التطوير اإلدارى على تحقيق مدن ذكية مستدامة بشكل ملحوظ
 :الدراسة األتيةكما جاء ب

( Hyung Min kim , Soheil Sabri, Anthony Kent, (2021) ) 

حقيق المرونة( على تو  لبعد ) إدارة إستمرارية األعمال ك تاثيرتوصلت الدراسة إلى أن هنا -
ينفرد بعد إدارة  حيث، %48.3مدن ذكية مستدامة ) المتغير التابع( بقيمة نسبتها 

، ةقد يؤثر في تحقيق فكرة المدن الذكية المستدامو  إستمرارية األعمال على تلك النسبة
ق مدن األعمال علي تحقيير إدارة إستمرارية حيث تتفق الدراسة مع الدراسات األتية في تأث

 :مستدامة
( Li Jingye , Takehiro Tanaka , ( 2016)),  ( Jichen Hu, Takehiro Tanaka, 

(2019) ) 

توصلت الدراسة إلى وجود تأثير معنوي ألبعاد تقنيات اإلتصاالت الحديثة ) الحوسبة  -
 الذكاء االصطناعي -تصاالت الكمية اإلو  سالسل الكتل -األمن اإللكتروني و  السحابية

ن نظم المعلومات. الجغرافية(  على تحقيق مدو  إنترنت األشياء -شبكات الجيل الخامس و 
حيث ، %87.5أن التغىير الحادث في تحقيق مدن ذكية مستدامة بنسبة  ، ذكية مستدامة

، ةكية مستدامالتقنيات الحديثة لإلتصاالت فى تحقيق فكرة مدن ذو  يتضح تأثير التطبيقات
  Faisal Shahzad, Saif Ur Rehman, Zunera Jalil, (2021)كما جاء بدراسة :
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ني ( األمن اإللكترو و  توصلت الدراسة إلى أن هناك تاثير  لبعد ) تقنية الحوسبة السحابية -
حيث يتضح ، %53.4على تحقيق مدن ذكية مستدامة ) المتغير التابع( بقيمة نسبتها 

كما ، حوسبة السحابة مستقال نسبة عالية في تحقيق مدن ذكية مستدامةأستحواذ بعد ال
لمدن اجاءباإلتفاق مع نتائج الدراسات األتية بالدور اإليجابى للحوسبة السحابية لتحقيق 

 Neetu Agarwal, (2019) , Murat Dener, ( 2019)الذكية 
 

 التوصيات
 : 2018لسنة  175المعلومات رقم  نيةضرورة تطبيق شركات اإلتصاالت قواعد قانون تق -1
م التدريب الدورى لهم  لعدو ضرورة تفعيل شركات اإلتصاالت فرق تحليل البيانات الضخمة -

 تعرض الموقع إلحدى الجرائم المنصوص عليها بقانون تقنية المعلومات المصري. 
ل عمالء الدورية لبيانات سجل أعما والمراجعةالتأكد ضرورة قيام شركات اإلتصاالت ب -

يها ا في جريمة يعاقب علاإلنترنت الذين يديرون مواقع إلكترونية للتأكد من عدم إدارته
 .القانون 

ستخدام وتحليل يجب على شركات اإلتصاالت تفعيل فرق تحليل البيانات الضخمة  ال -
ع دون منح تلك البيانات لنظام آخر أو نشرها على مواقبصورة جيدة  المستخدمينبيانات 

 . للمستخدمين اإللكترونيةرونية أو إرسال بكثافة عدد من الرسائل إلكت
بتقنية الذكاء االصطناعي أو تنبيهية ضرورة قيام شركات اإلتصاالت بإبتكار برامج  -

الدخول غير المشروع على النظام المعلوماتي عمدا أو  الكتشافبروتوكوالت و برمجيات
 .  تعديل في البياناتغير عمد والبقاء بدون وجه حق، وتغيير أو 
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 وقطاعتقديم الخدمات الحكومية  وجهاتضرورة التدريب المشترك بين منظومة البنوك  -
ال أو كيفية الحفاظ على البيانات والتشفير الجيد لعدم االستيالء على المعلى  االتصاالت

 من خالل المواقع اإللكترونية  . األرقام السرية ألدوات الدفع اإللكتروني
لها  المراجعة الدورية للمواقع اإللكترونيةو مقدمي الخدمة بقطاع اإلتصاالت التدقيق على -

عدم تسويق محتوى يخل بالنظام العام أو تعريض سالمة المجتمع للخطر، أو للتأكد من 
 . االضرار باالمن القومى للبالد

قها ة لعدم اخترامستخدمي الخدم وبياناتبيانات حركة اإلتصال طرق بديلة لتخزين  استخدام -
 . الطوارئ أو تلفها أوقات 

 الحاسب لطوارئ  لالستعدادوالمركز الوطني  االتصاالتالتنسيق الفني المبكر بين شركات  -
 . تفادي جرائم تقنية المعلوماتالمعلوماتي والتعاون والشبكات لتحقيق 

تسجيل و صطناعيمن خالل تفعيل نظام يعمل بتقنية الذكاء اال ضرورة المتابعة الدورية  -
ز مع الجها وبالتنسيق االتصاالتإرسال تنبيهات ) لشركات و بروتوكوالت اإلنترنت أماكن

 جاء قرارو التي تبث محتوى يهدد األمن القومي   للمواقعلتنظيم االتصاالت (  القومي
  أخرى لها لعدم تشغيلها مره  بالحجب المؤقت أو  الحجب الكلي

استدامة و االت المصري للنظم اإلدارية الحديثة لتحسينضرورة مواكبة قطاع اإلتص -2
 الخدمات التي يتم تقديمها. 

ل ضرورة مواكبة قطاع اإلتصاالت المصري  تقنيات اإلتصاالت الحديثة العالمية مما يسه -3
 تحقيق فكرة المدن الذكية المستدامة .

 -: ) سالسل الكتل تقديم قطاع اإلتصاالت المصري مشروعات التقنيات الحديثة مثل  -4
نظام اتصاالت قائم على  -الحوسبة السحابية  -اإلتصاالت الكمية  -إنترنت األشياء 

 غير حكومية. و تنفيذ تلك المشروعات لجهات مختلفة حكوميةو الذكاء االصطناعي( 
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ل مالي لعوزارة التعليم الع -وزارة التربية والتعليم و التنسيق بين قطاع اإلتصاالت المصري  -5
 األمان. و شبكة إلكترونية تعمل بتقنية سالسل الكتل لضمان عدم االختراق

ياء وزارة الزراعة لعمل شبكة بتقنية إنترنت األشو التنسيق بين قطاع اإلتصاالت المصري  -6
جميع عمل شبكة إلكترونية تضم العاملين بالرقعة الزراعية لتو لمراقبة األراضي الزراعية

 اإليراد الزراعي. و اطبيانات عن طبيعة النش
ة التنسيق بين وزارة الداخلية لعمل شبكة إنترنت األشياء من خالل تقنية تحديد الهوي -7

 المخالفات. و بالترددات الراديوية للسيارات مما يساعد على تحديد حركة المرور
ية الصناعة لعمل شبكة إلكترونو وزارة التجارةو التنسيق بين قطاع اإلتصاالت المصري  -8

ني عمل موقع إلكترو و ،تعتمد على تقنية سالسل الكتل لعدم التالعب في السلع التموينية
 التسجيل اإللكتروني من خالله. و الشراءو التعاملو لتحديد مواقع منافذ الوزارة

ل وزارة االستثمار لعم -وزارة التعاون الدولي و التنسيق بين قطاع اإلتصاالت المصري  -9
 التعاون الدولي. و لتجارة الدولية بين الدولشبكة إلكترونية ل

وزارة الكهرباء  -التعمير و وزارة اإلسكانو التنسيق بين قطاع اإلتصاالت المصري  -10
 -مأموريات الضرائب  -الصرف الصحي و الشركة القابضة لمياه الشرب -والطاقة 

رونية بتقنية إدارات المحليات بالمحافظات لعمل شبكة إلكت -مصالح الشهر العقارى 
 شراء العقارات للمواطنين من خالل الشبكة لضمان عدم التالعبو سالسل الكتل لبيع

 توفير البيانات بصورة صحيحة من خالل كل جهة للوحدة العقارية من خالل الشبكة.  و
 ونيةوزارة الكهرباء والطاقة لتفعيل شبكة إلكتر و التنسيق بين قطاع اإلتصاالت المصري   -11

على إنترنت األشياء لمراقبة االستهالك من خالل تواجد مستشعرات بالعداد تعتمد 
افية إرسال إنذار لشركة الكهرباء المختصة لتخفيف األحمال في المنطقة الجغر و الكهربائي

 عند زيادة االستهالك عن الحد األقصى. 
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يث الشبكات تحدو اهتمام قطاع اإلتصاالت المصري بتحديث البنية التحتية لإلتصاالت -12
دامة لتطبيق التقنيات الحديثة لإلتصاالت مما يساعد على تحقيق فكرة المدن الذكية المست

 في مصر. 
 بين وزارة النقل والمواصالت لعمل شبكة تتبعو التنسيق بين قطاع اإلتصاالت المصري  -13

 ناعي الصطكاء اتفعيل القيادة الذاتية بالذو للسيارات لتحديد أماكنها طبقا للموقع الجغرافيا
عمل تطبيق على الهاتف المحمول للحجز إلكترونيا لوسائل النقل للمواطنين من خالل و

 اإلنترنت  . 
ضرورة إطالق قمر اصطناعي قائم على تبادل الفوتون الضوئي ) الجسيم الذي يتعرض  -14

بك بنظرية التشا، الكابالت الضوئيةو الموجات الكهرومغناطيسية( بين القمرو للضوء
ة الكمي بين الفوتونات  لعمل شبكة نقل بيانات  لإلتصاالت األرضية السلكية واالسلكي

 استدامة خدمات االتصاالت المصرية .و لضمان أمن 
وزارة الصحة لعمل شبكة إلكترونية اعتمادا و التنسيق بين قطاع اإلتصاالت المصري  -15

 اء والصيدليات. على تقنية سالسل الكتل للربط بين المستشفيات واألطب
 

 المراجع
ي : المواجهة الجنائية لجرائم تقنية المعلومات في التشريع المصري فرامي متولي ،القاضي

 مقارنا بالمواثيق الدولية 2018لسنة  175ضوء أحكام القانون رقم  
. 75القتصادية. العدد او . مجلة البحوث القانونيةالتشريعات المقارنةو

 2021مارس
:  (2018.)بمضمون مكافحة جرائم تقنية المعلومات  2018لسنة  175رقم قانون قانون 

 مكرر )ج( . موقع محكمة النقض المصرية.  32الرسمية .العدد  الجريدة 
Https:// www.cc.gov.eg>legislation            
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ABSTRACT 

The aim of the study is to identify the reality of the implementation 

of the information technology law in Egypt telecommunication sector, 

and the impact of administrative development besides modern 

communication technologies to reach the idea of sustainable smart 

cities , this study was based on the descriptive analytical approach, and 

the study community is represented by the administrative leaders in 

telecommunication companies, the National telecom regulatory 

authority and the Ministry of Communication and Information 

Technology, and used a survey list and also an explanatory note for 

some Vocabulary and articles of the  Law of Information Technology 

No. 175 of 2018 and the total number : 420 lists , 364 valid lists  were 
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obtained for statistical analysis , and the preliminary data collected 

using the survey list were processed by some statistical methods.  

The results of the study showed that the moral impact of the 

dimensions of administrative development according to the law of 

information technology  No. 175 of 2018 on achieving sustainable 

smart  cities, and having a moral impact on the dimensions of modern 

communication technologies on achieving sustainable smart  cities. 

The results also showed that the dimension of business continuity 

management and flexibility is one of the most influential dimensions of 

administrative development on achieving sustainable smart cities , and 

the dimension of  cloud computing of the most influential dimensions 

of communication technologies on achieving  sustainable smart cities  

The study recommended :  the need to implement the law of 

information technology No. 175 for 2018 in Egypt telecommunications 

sector, which achieves the sustainability of the provision of services and 

the need to activate systems of development and administrative 

innovation and the use of modern communication technologies such as 

internet of things technology.  

Keywords: Administrative development , electronic marketing, 

sustainable smart cities, cybercrime, Internet of Things 
 


