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طاع  ت قأثر تطبيق أنظمة اإلقتصاد الرقمي في تطوير أداء تعامال
 وزارة التموين والتجارة الداخلية

 
 (3)السيد محمد الهربيطي -(2)إيمان أحمد هاشم -(1)محمد إبراهيم السيد إمام

 (4)ناهد محمود عرنوس
ت حاسبا( كلية ال3( كلية التجارة، جامعة عين شمس 2شركة النيل للمجمعات اإلستهالكية  (1

 ( الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة4والمعلومات، جامعة عين شمس 
 

 

 مستخلصال
ا دواتهاستهدفت الدراسة التركيز على دور األنظمة اإلقتصادية الرقمية بمختلف وسائلها وأ

 فى تطوير أداء تعامالت وأنشطة القطاعات الحكومية، خاصة قطاع وزارة التموين والتجارة
مع د من أهم وأكبر القطاعات الحكومية وأكثرهم تعامال مع كافة شرائح المجتالداخلية كواح

المصري.  وأعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي. ولتحقيق أهداف الدراسة، تم 
رة ( مفردة من العاملين بقطاع وزا300تصميم استمارة استبيان وتوزيعها على عينة قوامها )

صحة  ة واستخدم الباحثون االختبارات اإلحصائية المناسبة الختبارالتموين والتجارة الداخلي
 الفرضيات واإلجابة على تساؤالت الدراسة.

وقد توصلت نتائج الدراسة إلى وجود أثر طردي ودال احصائيا لتطبيق أنظمة وأدوات 
رة لتجاااإلقتصاد الرقمي على تطوير أداء العاملين باإلدارات المختلفة بقطاع وزارة التموين و 

ر الداخلية، وكذلك وجود أثر طردي ودال احصائيا لتطبيق أنظمة وأدوات اإلقتصاد على تطوي
ل ي وداإجراءات تقديم الخدمات بقطاع وزارة التموين والتجارة الداخلية، كما أن هناك أثر طرد

 اع.احصائيا لتطبيق أنظمة وأدوات اإلقتصاد الرقمي على تطوير ثقافة أداء التعامالت بالقط
وقد خلصت الدراسة في ضوء ما توصلت إليه من نتائج إلى ضرورة العمل على زيادة 
ثقافة التعريف ومبادرات التوعية عن فوائد المنصات واألدوات الرقمية لكافة المتعاملين معها 
بمختلف الوسائل الممكنة مع العمل على تحسينها وتوسيع نطاق خدماتها مع تبسيط اجراءات 

امل معها، وكذلك متابعة تنفيذها وإجراء االستبانات لمعرفة اآلراء عنها، مع وخطوات التع
ضرورة النظر فى تقييم النتائج والمقارنة بينها قبل وبعد التنفيذ، والوضع فى اإلعتبار المعايير 
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والظروف اإلجتماعية والبيئية للمجتمع المصري عند إستخدام التقنيات واألدوات والتطبيقات 
 الرقمية.

 ءاالقتصاد الرقمي، التحول الرقمي، البيئة الرقمية، تطوير األدا الكلمات المفتاحية:
 

 المقدمة
دمه يتسم التطور التقني فى تكنولوجيات اإلتصاالت والمعلومات بالسرعة المذهلة بما يق

ي من حلول وآليات فعالة فى أداء مهام معظم الوظائف اإلقتصادية والمتطلبات المعيشية أل
سائل و كيان دون التقيد بالظروف الزمانية والمكانية له. وكذلك اإلنتشار السريع في و فرد أ

تف الهواتكنولوجيا المعلومات والتقنيات الحديثة، وإستخدام الوسائط اإللكترونية كالكمبيوتر و 
ل المحمولة وماكينات الدفع الذكية، وما أحدثه من تغير في أساليب حياة اإلنسان أدى بشك

اد إلى تغيير في طرق ووسائل تنفيذ األنشطة اإلقتصادية، وظهور نوع جديد في اإلقتصمباشر 
 وهو مايطلق عليه باإلقتصاد الرقمي، أو إقتصاد المعرفة والمعلومات، حيث عصر اإلنترنت

 الذي يعبر عن رؤية مستقبلية لعالم تكون فيه المعلومات الركيزة األساسية لإلقتصاد.
 وأنظمة اإلتصال الرقمية كالهواتف الذكية في المستقبل القريبحيث أصبح الكمبيوتر 

 لمتاحوالقريب العاجل وسيلة اإلتصال بداًل من الورقة والقلم، وسيكون مصدرًا جيدًا بل هو ا
الوحيد للحصول على المعلومات، بعدما تقلص دور الكتاب لمحدوديته في تقديم المعلومة 

 (.18،ص2000وكيل،التفاعلية المناسبة )إبراهيم عبدال
فاإلقتصاد الرقمي هو من أهم سمات إقتصاديات الدول المتقدمة فى العصر الحديث، 
حيث أصبحت إقتصاديات الدول تقاس في تطورها على مدى التوجه نحو رقمنة تعامالتها 
وميكنة خدماتها، أي ما يعرف باإلتجاه نحو التحول إلى اإلقتصاد الرقمي أو اإلقتصاد 

ذا من خالل اإلعتماد على األدوات والوسائل الرقمية واألنظمة والتقنيات المميكن، وه
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التكنولوجية والماكينات اإللكترونية فى تنفيذ متطلبات وتعامالت الحياة اليومية )فريد 
 (. 25،ص2007النجار،

وكان من الضرورى التعرف على مدى الجدوى من تطبيق تلك المنظومة اإلقتصادية 
 تقلل من الوقت والجهد وتحافظ على الموارد المتاحة فى أداء تعامالت اإللكترونية التى

ع وأنشطة القطاعات الحكومية، وأيضا معرفة مدى كفاءتها وفاعليتها وقدرتها فى التعامل م
ا اقشتهالمشكالت اإلقتصادية واإلدارية والبيئية التى يعانى منها المجتمع المصري وطرحها ومن

 ية توظيف الحلول الذكية لعالج تلك المشكالت.من خالل التعرف على كيف
 وكذلك التركيز على دور األنظمة اإلقتصادية الرقمية بمختلف وسائلها وأدواتها وما

ور توصلت إليه الدولة المصرية فى اللحاق ومواكبة ذلك التطور التكنولوجي السريع الذى يد
 ات واألدوات الرقمية فى أداءحول العالم من خالل إلقاء الضوء على استخدام تلك التقني

د من تعامالت وأنشطة القطاعات الحكومية، خاصة قطاع وزارة التموين والتجارة الداخلية كواح
أهم وأكبر القطاعات الحكومية وأكثرهم تعامال مع كافة شرائح المجتمع المصرى،  بهدف 

مية أجل إستدامة التنالعمل على تطوير األداء الحكومى وزيادة اإلنتاج والدخل القومي ومن 
سليمة ات الللموارد المتاحه ومواجهة التقلبات والتغيرات اإلقتصادية المفاجئة ودعم إتخاذ القرار 

وكذا تحسين إجراءات تقديم الخدمات الحكومية بأقصى كفاءة وبأقل وقت وجهد مع عرض 
 ى ماذلك بناءا علكافة البيانات والمعلومات بمصداقية وشفافية وتوفير الضمانات لحمايتها، و 

ن متوفره البيئة الرقمية من أدوات وتقنيات تكنولوجية متطورة فى تحقيق األهداف المرجوه 
 اإلستعانة بها.
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 مشكلة الدراسة
ظهرت مشكلة الدراسة من خالل الرغبة فى معرفة مدى أهمية الوسائل واألدوات التى 

نظمة لك األتالحديثة، والحلول والبدائل التى تتيحها توفرها ُنظم بيئة اإلقتصاد الرقمي بمفاهيمه 
, عامة اإلقتصادية الرقمية فى أداء تعامالت الوحدات الحكومية وإدارة أعمالها وأنشطتها بصفة

 ومدى إنعكاس ذلك من وكذا معرفة أثرها على قطاع التموين والتجارة الداخلية بصفة خاصة
يكل لى المواطنين محدودي الدخل والمستفيدين من هايجابيات وسلبيات للتطور الرقمي وأثره ع

رة الدعم الغذائي التى توفره الدولة لهم من خالل بطاقات التموين الذكية )حصاد قطاع وزا
 (.2020-2014التموين،

ة فى وقد ركزت الدراسة على تحديد مدى الجدوى من إستخدام تقنيات البيئة الرقمية الذكي
ى إتخاذ القرارات السليمة بالقطاع الحكومي، وتقييم مدى جدو تطوير األداء الحكومي ودعم 

 ة. داخليوكفاءة األساليب الفنية المرتبطة بالتحول الرقمي لتعامالت قطاع التموين والتجارة ال
 

 تساؤالت الدراسة
مااااا إمكانيااااة اإلعتماااااد علااااى وسااااائل وأدوات البيئااااة الرقميااااة الذكيااااة فااااى إدارة و أداء مهااااام  .1

 ستراتيجيات إتخاذ القرار السليم؟امية، واإلعتماد عليها فى ت الحكو القطاعا
لبيئاة اما إمكانية إستخدام األنظمة الرقمية كأداة فى تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على   .2

 ومكافحة تفشي األمراض واألوبئة؟
 ما المشكالت المرتبطة بالتحول الرقمي بالنسبة لمنظومة الدعم محل الدراسة؟  .3
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 الدراسةأهداف  
 تهدف الدراسة إلى..

موين معرفة مدى أهمية تفعيل البيئة الرقمية بالقطاعات الحكومية وخصوصا قطاع وزارة الت .1
 والتجارة الداخلية كواحد من أهم القطاعات اإلقتصادية بالدولة، وكيفية معالجة بعض

وزيادة المشكالت التى يعانى منها المجتمع المصرى، من أجل تطوير األداء الحكومي 
جيات اإلنتاج والدخل القومي ودعم إتخاذ القرارات السليمة باستخدام التقنيات والتكنولو 

 الحديثة.
اء ير أدوضع معايير ومقترحات لكيفية تقييم وقياس أثر تفعيل البيئة الرقمية الذكية فى تطو  .2

جارة التعامالت واألنشطة والخدمات الحكومية بالتطبيق على قطاع وزارة التموين والت
 الداخلية كوحدة حكومية من وحدات الجهاز اإلداري للدولة.

 
 أهمية الدراسة  

 :أوال: األهمية العلمية
ألداء إبراز أهمية أنظمة اإلدارة اإللكترونية الحديثة فى تطوير جودة وكفاءة وفاعلية ا  (1)

 اإلداري الحكومي.
 أن تصاالت والتي يمكنواإل المعلومات تقنيات وتكنولوجيات تطرحها التي الفرص إبراز  (2)

مثل مخاطر القرصنة الرقمية أو مخاطر األعطال والتلف أو  مخاطر معها تصطحب
مخاطر عدم الصيانة، مع ضرورة التنويه على استمرار العمل على تطوير تلك المنظومة 

 .المتسارع التكنولوجي اإللكترونية بشكل مستمر وبما يتناسب مع التطور
 المجاالت مختلف في واإلتصاالت الحديثة المعلومات وجياتتقنيات وتكنول دخول إن  (3)

 تحقيق في األهمية بالغة مساهمة ذات منها وسيلة يجعل والبيئية اإلقتصادية واإلجتماعية
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للدولة، ولكن فى نفس الوقت وجب عدم التغاضي عن دراسة ومعرفة  اإلنمائية األهداف
المتعامل والمستهدف األساسي من أثر تطبيق ذلك على الفرد أو المواطن نفسه، وهو 

 تفعيل تلك المنظومة. 
 :: األهمية العمليةثانيا

 الوقوف على المشكالت والمعوقات الموجودة فعليًا وتحليلها لوضع مقترحات لعالجها. .1
المعرفاة و رفاع  تطاوير في الرقمي ونظم البيئة الرقمية التعرف على مدى مساهمة اإلقتصاد .2

المسااهمة اإلقتصاادية  مان يمكنهاا بماا الدراساة محال لحكومياةللقطاعاات ا كفااءة األداء
 والعلمية واإلدارية بشكل تنموي وفعال.  واإلجتماعية

 

 مصطلحات الدراسة
هى بيئة األعمال اإللكترونية التى تتم فيها : Digital Environment البيئة الرقمية  .1

مات داخل محيط بيئة العمل أو أداء األنشطة والتعامالت والخدمات وتبادل البيانات والمعلو 
 Sioeالمجتمع من خالل وسائل إتصال وتواصل رقمية وتكنولوجية وأساليب تقنية تفاعلية.

T Mak(2015)  
إن فوفقا لقانون المعامالت اإللكترونية  :Digital Dealings التعامالت الرقمية  .2

بواسطة إتصال  المعامالت اإللكترونية هي عبارة عن كل أشكال المعامالت التي تتم
 .إلكتروني

 مصر.للغذائى هي وزارة إستراتيجية لتحقيق األمن اوزارة التموين والتجارة الداخلية:  .3
 :The Tamween Food Subsidy System in Egyptمنظومة الدعم فى مصر  .4

( هو برنامج اإلغاثة Egypt’s food subsidy system FSSنظام دعم الغذاء في مصر )
ت الطوارئ ثم تحول إلى برنامج أساسي لشبكة األمان االجتماعي الغذائية في حاال
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وتوفير الغذاء والسلع األساسية بأسعار معقولة مدعومة، وتنعكس أهميتها في الكم الهائل 
 Mustafa) من الموارد العامة من الناتج القومى المخصصة لدعم المواد الغذائية

Abdalla, p.107, 2017 ،)وتشتمل منظومة الدعم ( على برنامج الخبزBB )Bread 

Points System وبرنامج البطاقات التموينية ، (RCs)Ration Cards System  . 
 

 فروض الدراسة
 :قوم البحث على الفرضيات التاليةي

 ال توجد عالقة جوهرية ذات داللة إحصائية بين تطبيق أنظمة وأدوات اإلقتصاد الرقمي (1
 وين والتجارة الداخلية.وبين تطوير أداء قطاع وزارة التم

ر ال توجد عالقة جوهرية ذات داللة إحصائية بين تطبيق أنظمة اإلقتصاد الرقمي، وتطوي (2
 أداء العاملين بقطاع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

 
 الدراسات السابقة

 نظرًا لتنوع إهتمامات وإختالف إتجاهات تلك الدراسات السابقة فقد تم تصنيفها إلى :
 ات أهتمت بعالقة األنظمة اإلقتصادية الرقمية بالتطوير اإلداري.دراس -أ

ن لية مدراسات أهتمت بعالقة الميكنة الرقمية بأداء تعامالت قطاع التموين والتجارة الداخ -ب
 خالل منظومة الدعم الغذائي.

 :ري صادية الرقمية بالتطوير اإلداقتتمت بعالقة األنظمة االدراسات أهـ (أ)
 الخدمة اإللكترونية لتقديم اإلدارة تطبيق متطلبات تحديد هدفت إلى :(2004دراسة المغربي )

دمياط وأنتهجت الدراسة المنهج الوصفي حيث أستخدمت اإلستبيان كأداة لجمع  بميناء
المعلومات،وقد توصلت إلي وجود إتجاهات إيجابية لدى العاملين بمختلف األجهزة العاملة 
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 .اليب وتقنيات اإلدارة اإللكترونيةبميناء دمياط نحو اإلعتماد على أس
 التطبيق اإللكتروني  أداء قياس إلى هدفت :Austin and Bosk(2007)دراسة 

UCD(Universal Credentialing  DataSource)  وهو تطبيق رقمي غير هادف للربح
 بعملية المرتبطين الوقت والجهد تخفيض في إسهامه ومدى اإلداري، التبسيط سبل كواحد من

 المصاحبة التكاليف وقياس المهن الصحية، وأصحاب لألطباء، التقليدية الترخيص بيانات عجم
 بخفض بعيد حد إلى نجح المذكور التطبيق أن إلى الدراسة ومنافعه، وتوصلت التطبيق لهذا

ضرورة  إعتبارهم القرار في ُصناع يضع أن التراخيص، وينبغي بمنح اإلدارية المرتبطة األعباء
 المهن الصحية. أصحاب من المختلفة الفئات إحتياجات التطبيق وذلك لتلبية تخداماتاس توسيع

 برنامج الحكومة تطبيق متطلبات توافر مدى قياس وهدفت إلى :(2014دراسة المصري )
هم مصر، وأستخدمت اإلستبيان لجمع البيانات، ومن أ  في العالي التعليم بوزارة اإللكترونية

 على مفهوم الحكومة اإللكترونية وكذا مفهوم جودة الخدمة. النتائج أنه تم التعرف
 تعرضت إلرتباط مفهوم التحول الرقمي بتفشي وباء كورونا المستجد :(2020دراسة ناصح )

ت الذي أّثر على معظم القطاعات االقتصادية وأدى انتشاره إلى إتخاذ الدول بعض اإلجراءا
 عتمدتاإللكترونية إلنجاز المهام من المنزل، وأ  االستثنائية، وتزايد اإلعتماد على الوسائل

الدراسة على عدد من المؤشرات والنماذج اإلحصائية التي يمكن من خاللها قياس التطور 
 الرقمي فى مصر.
هااادفت إلاااى إباااراز أهمياااة تفعيااال البيئاااة الرقمياااة بالقطااااع الحكاااومي، : (2021دراســـة حفنـــي )

، وأساااااتخدمت الدراساااااة المااااانهج الوصااااافي وكاااااذلك وخاصاااااة بالجهااااااز المركااااازي للتنظااااايم واإلدارة
 اإلسااتبيان فااى جمااع وتحلياال البيانااات، وماان أهاام النتااائج التااى توصاالت إليهااا أنااه البااد ماان تااوافر

رات البيئاة الرقمياة بالجهااز اإلداري والقطااع الحكاومي، حياث تازداد القادرة علاى دعام إتخااذ القارا
 السليمة. 
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 لداخليةارة امية بأداء تعامالت قطاع التموين والتجدراسات أهـتمت بعالقة الميكنة الرق (ب)
 من خالل منظومة الدعم الغذائي :

 هدفت إلاى تقاديم إقتراحاات لتطاوير منظوماة الادعم الغاذائي (:2014دراسة  جادهللا وآخرون )
فااااى مصاااار وتحسااااين طاااارق إسااااتهداف األساااار المسااااتحقة للاااادعم، وأسااااتخدمت الدراسااااة الماااانهج 

ن الاتخلص مان الفئاات غيار المساتحقة للبطاقاات التموينياة أساهل مان التجريبي، وتوصلت إلى أ
تضمين كل المستحقيين لنظام الدعم، كما أوصت الدراسة بضارورة األخاذ فاى اإلعتباار النطااق 

 الجغرافي فى تحديد المستحقيين للدعم. 
 هدفت إلى رصد التغيرات فى برنامج دعم الغذاء بمصر خالل الفترة : Yuko(2018) دراسة

،  وتوصاالت إلااى أن نظااام الاادعم الشااامل يقاادم شاابكة أمااان لعاادد كبياار 2015حتااى  2008ماان 
ماان المااواطنين ذوي الاادخل المحاادود ولكنهااا أوضااحت أن برنااامج دعاام الغااذاء يعاااني ماان عاادم 
إسااتهداف المسااتفيدين بشااكل كاماال وكااذلك تساارب وإهاادار المااواد المدعومااه خاصااة القمااح، كمااا 

ماان خااالل تطااوير قاعاادة بيانااات  2014لمنظومااة الاادعم خااالل عااام أشااادت بعمليااات التطااوير 
لكن المستفيدين وإدخال البطاقات الذكية والبرامج األخرى مثل التحول للدعم النقدي المشروط، و 

 لم توضح مشكالت البطاقات الذكية ومشكالت منظومة عمل الدعم اإللكترونية.
ن الضوابط من أجل زيادة فاعلية الادعم هدفت إلى إقتراح مجموعة م (:2019دراسة محمود )

ا النقدي المشروط وكذلك تقييم للمنظومة الحالية للدعم مستخدمة المنهج الوصفى التحليلاى. كما
أقترحت مجموعة من اآلليات من شأنها تطبيق منظومة الدعم فى ضوء بعض الخبرات الدولياة 

 كالبرازيل والمكسيك وماليزيا والواليات المتحدة.
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 الباحثون على الدراسات السابقة :تعقيب 
ى لها فيهتم الباحثون من خالل الدراسة الحالية إلى التركيز على نقاط محدده لم يتم تناو 

زايا الدراسات السابقة األخرى فقد أتفقت جميع الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية على م
 الخدمات الحكومية المقدمةوفوائد اإلعتماد على األنظمة اإلقتصادية الرقمية فى إدارة 

مة للمواطن, وكذلك ركزت على أوجه القصور والمعوقات التى تواجه فاعلية تطبيق تلك المنظو 
ق اإللكترونية. وأتفقت بعض الدراسات مع الدراسة الحالية عن مدى الجدوى من تفعيل وتطبي

 البيئة الرقمية خاصة فى مجال العمل الحكومي الغير هادف للربح. 
لم توضح أي من الدراسات السابقة اآلثار الفعلية للبيئة اإلقتصادية الرقمية على  ولكن،

ُمطبقيها وكذلك على المتعامل والمتفاعل معها، ومدى تحقيقها لألهداف والرؤى المرجوه من 
تفعيلها وتطبيقها سواء على البيئة أو اإلقتصاد أو المجتمع أو الفرد، ولم تقدم مؤشرات دالة 

قة عن مدى إحتواء القطاعات الحكومية للبيئة الرقمية أو توضح مدى إندماج تلك تعبر بحقي
القطاعات فى بيئة اإلقتصاد الرقمية.  وأيضا لم تقدم حلول أو طرق لعالج أو تقليل تلك 
الفجوة بين المزايا والمعوقات والمخاطر للبيئة الرقمية بشكل فعال من خالل تحديد األطر 

ألمثل، خاصة عند إستهداف الفئات المستحقة للدعم الغذائي. ولتغطية والشروط والمعايير ا
تلك الفجوة البحثية، لذا أعتنى الباحث بالتدقيق فى الدراسة الحالية والبحث عن مؤشرات 
حقيقية تدل عن مدى إندماج العمل الحكومي فى البيئة اإلقتصادية الرقمية الذكية، وتوضح 

ف فى اإلعتماد على أنظمة وأدوات البيئة الرقمية فى إنفاذ نقاط القوى ومواطن الخلل والضع
التعامالت الحكومية وإدارة وتطوير أداء منظومة الدعم الحكومي، وكذلك لنستبين مزايا 
وايجابيات ومعوقات وسلبيات ومخاطر تفعيل البيئة الرقمية على بيئة عمل منظومة حكومية 

مع تقييم أثر تطبيقها على القطاع الحكومي هامة تشغل قضاياها تفكير المجتمع المصري، 
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وكذا المتعاملين معه، وتقديم المقترحات لتعظيم أوجه اإلستفادة، وذلك مع إبداء التعقيبات 
 والتعليقات الحيادية والتى أيضا تعتمد على الدراسة التطبيقية الحالية.

 

   اإلطار النظري للدراسة
ز ما د لإلقتصاد الرقمي، ولعل من أبر تمهيد: تعددت اآلراء حول إيجاد تعريف موح

 ُكتب حول مفهومه ما يلي:
يقصاااااد باإلقتصااااااد الرقماااااي   ذلاااااك التفاعااااال  (:25ص 2007تعرياااااف )فرياااااد النجاااااار .1

 Informationوالتكاماااال والتنساااايق المسااااتمر بااااين تكنولوجيااااا المعلومااااات واإلتصاااااالت
and Communications Technology (ICT)  ،وبااين اإلقتصاااد  ماان جهااة

لقااااومي والقطاااااعي والاااادولي ماااان جهااااة أخاااارى، بمااااا يحقااااق الشاااافافية والفوريااااة  للمؤشاااارات ا
اإلقتصاااااااادية لجمياااااااع القطاعاااااااات والقااااااارارات اإلقتصاااااااادية والتجارياااااااة والمالياااااااة فاااااااي الدولاااااااة 

 خالل فترة ما . 
(: مصاااطلح اإلقتصااااد الرقماااي يشاااير إلاااى   Don Tapscott, 1995,p.6تعرياااف ) .2

القائماااااة علاااااى ملياااااارات االتصااااااالت اليومياااااة عبااااار شااااابكة مجموعاااااة األنشاااااطة اإلقتصاااااادية 
اإلنترناااات، والتااااى تجاااارى بااااين األشااااخاص مااااع بعضااااهم أو مااااع الشااااركات أو مااااع األجهاااازة 
واآلالت، وينااااتج عاااان ذلااااك تبااااادل عاااادد ضااااخم ماااان البيانااااات والمعلومااااات بمااااا يمّكاااان ماااان 

  ممارسة األنشطة اإلنتاجية والخدمية .
أخاااار لإلقتصاااااد الرقمااااي حددتااااه شاااابكة ديلوياااات  (:وهناااااك تعريااااف2020تعريااااف )ديلوياااات .3

العالميااااااة، المتخصصااااااة فااااااي تقااااااديم الخاااااادمات اإلستشااااااارية، بأنااااااه  هااااااو نشاااااااط إقتصااااااادي 
يااااااااربط بااااااااين ماليااااااااين الناااااااااس والشااااااااركات واألجهاااااااازة والبيانااااااااات والعمليااااااااات يوميااااااااًا عباااااااار 
اإلنترنااااات، ويعتبااااار اإلتصاااااال فاااااائق السااااارعة هاااااو العماااااود الفقاااااري لإلقتصااااااد الرقماااااي، بماااااا 
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عناااااي اساااااتمرار الزياااااادة فاااااي اإلتصاااااال باااااين النااااااس والمؤسساااااات واآلالت عبااااار اإلنترنااااات ي
  .والهواتف المحمولة وإنترنت األشياء 

 ذلاااك النشااااط  هـــو:  ممـــا ســـبل أســـتثلن البـــاحثون إلـــى أن مفهـــوم اإلقتصـــاد الرقمـــي  
 وياه ماناإلقتصادي الناتج عن تفاعل العنصر البشري مع البيئاة الرقمياة المتكاملاة، بماا تحت

أجهاازة وآالت وتطبيقااات تكنولوجيااة وأنظمااة الااذكاء االصااطناعي الحديثااة، وجميعهااا متصاالة 
كوحدة واحدة من خالل شابكة المعلوماات العنكبوتياة )شابكة األنترنات(ا  مماا يناتج عان هاذا 
التفاعااال نقااال البياناااات والمعلوماااات بساااهولة ويسااار وسااارعة فائقاااة ماااع تاااوفير الوقااات والجهاااد 

ممارساااة األنشاااطة اليومياااة األخاااري مثااال األنشاااطة االنتاجياااة واالساااتثمارية  والماااال، وكاااذلك
والتجاريااة والصااناعية واإلجتماعيااة بشااكل أكثاار تمياازا ورفاهيااة للعنصاار البشااري فااى اإلبااداع 

 واإلبتكار .
 الُنظم الرقمية والمنظومة البيئية :

قليااااال مااااان ال شاااااك أن ُنظااااام وتطبيقاااااات اإلقتصااااااد الرقماااااي سااااااهمت بااااادور رئيساااااى فاااااى الت
ظاااااااااهرة التلااااااااوث البيئااااااااى الناتجااااااااة عاااااااان الااااااااتخلص ماااااااان النفايااااااااات الصاااااااالبة مثاااااااال األوراق و 
الملفاااااااات، وتحويااااااال تلاااااااك المعاااااااامالت الورقياااااااة الاااااااى تعاااااااامالت رقمياااااااة ومميكناااااااة تقلااااااال مااااااان 
التلااااااوث البيئااااااي الناااااااتج عاااااان تلااااااك المخلفااااااات الورقيااااااة كمااااااا يسااااااهل اإلحتفاااااااظ بأرشاااااايف لتلااااااك 

يكناااااااة صاااااااغيرة الحياااااااز والتخااااااازين للغاياااااااة، كماااااااا كاااااااان البياناااااااات والمعلوماااااااات فاااااااى صاااااااورة مم
لألنظمااااااااة الرقميااااااااة بمختلااااااااف أدواتهااااااااا وتقنياتهااااااااا دور كبياااااااار فااااااااى مكافحااااااااة إنتشااااااااار األوبئااااااااة 

ـــــيمكن واألماااااراض التاااااى تهااااادد صاااااحة وبقااااااء الفااااارد متمثلاااااة فاااااى فياااااروس كوروناااااا الُمعااااادي،  ف
ـــول ـــ للباحـــل الق ـــذي يه ـــوا  لإلقتصـــاد األخ ـــر ال ـــي هـــو الن ـــأن اإلقتصـــاد الرقم حـــد دف للب

 ئية.من مثاطر التدهور البيئي وكذا تحقيل التنمية المستدامة لتلك الموارد البي



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية 
 وآخرون  محمد إبراهيم السيد إمام

 

 2022 يوليولث، ، الجزء الثاالسابع العددون، لخمساالواحد و  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

343 

حسااااااب التعريااااااف العملااااااي : بأنااااااه Green Economyاألخضااااااراإلقتصاااااااد  حيااااااث ُيعاااااارف
، عااااااارف باااااااه اإلقتصااااااااد 2011الاااااااذي أساااااااتحدثته برناااااااامج األمااااااام المتحااااااادة للبيئاااااااة فاااااااى عاااااااام 

يهااااااادف إلاااااااى الحاااااااّد مااااااان المخااااااااطر البيئياااااااة وإلاااااااى تحقياااااااق التنمياااااااة  إقتصااااااااد األخضااااااار بأناااااااه
المساااااااتدامة دون أن تاااااااؤدي إلاااااااى حالاااااااة مااااااان التااااااادهور البيئاااااااي، فاإلقتصااااااااد األخضااااااار يعناااااااى 

الرفاهيااااة لاااادى اإلنسااااان علااااى المسااااتوى اإلجتماااااعي بأنااااه إقتصاااااد يااااؤدي إلااااى تحسااااين حالااااة 
ويحقاااااااق اإلنصاااااااااف اإلجتماااااااااعي والشاااااااامولية اإلجتماعيااااااااة، وأمااااااااا علااااااااى المسااااااااتوى الميااااااااداني 
اااااه فياااااه النماااااو فاااااي الااااادخل والعمالااااااة  فااااايمكن تعرياااااف اإلقتصااااااد األخضااااار بأناااااه إقتصاااااااد ُيوج 
بواسااااطة إسااااتثمارات فااااي القطاااااعين العااااام والخاااااص ماااان شااااأنها أن تااااؤدي إلااااى تعزيااااز كفاااااءة 

ارد فاااااااى ظااااااال ظاااااااروف تغيااااااار المناااااااا ، وإلاااااااى تخفااااااايض إنبعاثاااااااات الكرباااااااون إساااااااتخدام الماااااااو 
)جهااااااااز  والنفاياااااااات والتلاااااااّوث ومناااااااع خساااااااارة التناااااااّوع األحياااااااائي وتااااااادهور النظاااااااام اإليكولاااااااوجي

،متاااااااااااااااااااااااااااح علاااااااااااااااااااااااااااى  شاااااااااااااااااااااااااائون البيئااااااااااااااااااااااااااة،  اإلقتصاااااااااااااااااااااااااااد األخضااااااااااااااااااااااااااار ، وزارة البيئااااااااااااااااااااااااااة
https://www.eeaa.gov.eg/.) 
دور  ان لهامة الرقمية وتقنيات اإلقتصاد الرقمي كاألنظ: دامةالُنظم الرقمية والتنمية المست

ي بالغ األهمية فى تحقيق األهداف التنموية المستدامة فى مصر سواء على الصعيد اإلقتصاد
 أو البيئي أو اإلجتماعي بالدولة،  وبات من الواضح لنا جليا أن اإلعتماد على األنظمة

زة بح ركياليومية سواء العادية أو الرسمية أصاإلقتصادية الرقمية في أداء تعامالتنا الحياتية 
ة أساسية ال يمكن التغاضي أو اإلستغناء عنها. ولكن الواقع العملي أثبت لنا أن أي تجرب

مل حديثة ال يكتب لها النجاح الكامل دون مواجهة مشاكل عند تطبيقها والتي قد يصعب التعا
ي شاق من أجل عبورها أو تفاديها، معها أو التغلب عليها، أو قد تواجه عوائق تمثل تحد

وأيضا في ظل التطور الهائل والمستمر هناك دائما مخاطر تصاحب مسايرة كل ما هو جديد 
 وخاصة في مجتمعاتنا العربية.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
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 مشكالت التحول الرقمي فى مصر :
 هى مصطلح يتكون من جزئين هما: الفجوة الرقمية: Gap  Digitalالرقميةالفجوة 

 Gap  ي تعني الفرق التقني في الوسائل،ة التأي الفجاو   Digital ًوالتي تعني رقما 
لدول حسابيًا، ويرى البعض أن الفجوة الرقمية حدثت نتيجة ثورة المعلومات واإلتصاالت بين ا

 المتقدمة وتأخر وصولها للدول النامية.   
م شبكة تخدااسنتشار اة الرقمية هي المسافة بين كثافة أو وفق مفهوم أخر، فالفجو 

 اإلنترنت في الدول المتقدماة، وما ينطوي عليه ذلك من تغيير أنماط التفاعل في مجاالت
هذا  امية،التجارة والعالقات اإلنسانية وعالقات العمل، وبين كثافة إنتشار الشبكة في الدول الن

إخالص وأن الفجوة الرقمية تحمل في طياتها العدياد من الفجوات المتمثلة فيما يلي)
 :(214-189،ص ص2008لنجار،ا

ل فجاااااوة التقنياااااة واإلتصااااااالت، وهاااااى نتيجاااااة تطاااااور الااااانظم التكنولوجياااااة والمعلوماتياااااة بشاااااك -1
 . مستمر بالدول المتقدمة عن الدول النامية

فجااااااااوة تعليميااااااااة بااااااااين الاااااااادول المتقدمااااااااة والناميااااااااة فااااااااى نظاااااااام التعلاااااااايم والبحااااااااث العلماااااااااي  -2
 والتطاوير.

 . لمتقدمة والناميةفجوة ثقافية وإجتماعية بين الدول ا -3
 . فجوة في المعرفة واإلبتكار والعقل المبدع بين الدول المتقدمة والنامية -4
ول فجااااااوة التشااااااريعات والتنظيمااااااات والكفاااااااءة المهنيااااااة فااااااى ادارة البيئااااااة الرقميااااااة بااااااين الااااااد -5

 . المتقدمة والنامية



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية 
 وآخرون  محمد إبراهيم السيد إمام

 

 2022 يوليولث، ، الجزء الثاالسابع العددون، لخمساالواحد و  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

345 

 

 الفجوة الرقمية والفجوات التابعة لها(: 1شكل رقم)
جوة (، حيث يتضح أن الف1الل ما تقدم فى إعداد الشكل السابق رقم )من خ ويستدل الباحثون 

ى فالرقمية تتشكل من العديد من الفجوات بداخلها والتي تتعاون تلك الفجوات وتتضافر معا 
 نمو الفجوة الرقمية وتعميق حجمها بين الادول المتقدماة والنامياة.

 

 إجراءات الدراسة
 : اسةلى األساليب والمناهج التالية لتحقيق أغراض الدر عتمد الباحثون عا  :منهج الدراسة

ماااان خااااالل اإلطااااالع علااااى الكتااااب والمراجااااع والدراسااااات  :المــــنهج الوصــــفي اإلســــتقرائي .1
 والدوريات العربية واألجنبية المرتبطة بموضوع الدراسة. 

ر ان أثستخدمه الباحثون في تتبع أوجه المزايا والعيوب وبيا: المنهج المقارن التحليلي .2
 دراسةتطبيق الميكنة الرقمية على تعامالت قطاع التموين ومنظومة الدعم التموينية محل ال

 . وما قبل التحول الرقمي فى ظل اإلعتماد قديما على التعامالت التقليدية
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 :أدوات الدراسة
 أعتمد الباحل على : الجزء التطبيقي من الدراسة في

والخباااراء، والعااااملين بقطااااع التماااوين والتجاااارة أسااالوب المقاااابالت الشخصاااية لااابعض القياااادات،  (أ
الداخليااة، وكااذلك ماان جانااب متلقااي التعااامالت والخاادمات، وذلااك ماان خااالل المناقشااات التااى 

 .أعدها الباحث لتغطية فروض الدراسة وتحقيق أهداف البحث
تقبال ال مدى التفاعل مع البيئة الرقمياة، وجواناب قوائم اإلستقصاء واالستبيان فى محاولة إلبراز (ب

أو الرفض مان جاناب ماوظفي الجهااز اإلداري للدولاة، وللتعارف علاى آراءهام واتجاهااتهم نحاو 
هاااذه األسااائلة والتاااي تااام صاااياغتها بشاااكل يحقاااق أهاااداف الدراساااة، حياااث تااام تصاااميم اسااااتمارة 

 اإلستبيان على ثالثة محاور كاألتي:
زارة و بيئة الرقمية بقطاع  ويعني بقياس اإلمكانيات الفعلية فى مدى تطبيق ال :المحور األول

 التموين والتجارة الداخلية.
املين التطوير الحادث فى أداء العويعني بقياس اإلمكانيات الفعلية فى مدى  :المحور الثانى

 .باإلدارات المختلفة بقطاع وزارة التموين والتجارة الداخلية
اء الحادث فى مستوي أد التطوير ويعني بقياس اإلمكانيات الفعلية فى مدى :المحور الثالل

 .تعامالت وخدمات قطاع وزارة التموين والتجارة الداخلية
 :فهى لحدود الدراسة الموضوعية بالنسبة: حدود الدراسة

 وهى اإلمكانيات المادية والفنية والبشرية. :منظومة البيئة الرقمية .1
يئة بسين لمستمر لتحهى التدريب والمتابعة والتقييم ا :وير األداء الحكومي والعاملين بهتط .2

 العمل بالقطاع الحكومي، وتحسين مستوى وجودة تقديم الخدمة الحكومية.
 هى دعم اإلمكانيات المادية والفنية والبشرية التخاذ القرارات. :دعم اتثاذ القرار .3
 ة.الحكومي من خالل تصميم االستبيان لكل من ُمقدم وُمتلقي الخدمة :الدراسة التطبيقية .4



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية 
 وآخرون  محمد إبراهيم السيد إمام

 

 2022 يوليولث، ، الجزء الثاالسابع العددون، لخمساالواحد و  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

347 

خلية، ة الداالتركيز على قطاع وزارة التموين والتجار تم  :حدود الدراسة المكانيةل أما بالنسبة
جارة والت حدود الدراسة الزمنية فأنه تمت الدراسة التطبيقية وفقا للوضع فى قطاع وزارة التموينو 

 .2021الداخلية فى عام 
 :متغيرات الدراسة

 األنظمة االقتصادية الرقمية )متغير مستقل(. .1
 اء العاملين بقطاع وزارة التموين والتجارة الداخلية )متغير تابع(.تطوير أد .2

 :اإلجراءات التطبيقية للدراسة
فااى ضااوء أهااداف الدراسااة والتساااؤالت التااى تحاااول اإلجابااة عليهااا، قااام الباااحثون ماان خااالل 

ا، لذا ي لهالدراسة العملية التطبيقية وجمع البيانات عن الظاهرة المراد دراستها وتحديد الوضع الحال
قااام الباحااث عاان طريااق الحصااول علااى البيانااات المطلوبااة إلجااراء التحلياال اإلحصااائي ماان خااالل 
اإلسااتبانات وتحلياال معطياتهااا للتوصاال إلااى النتااائج وتفساايرها، والوقااوف علااى المشااكالت والمعوقااات 

 الرقماي الموجودة فعلياًا وتحليلهاا لوضاع مقترحاات لعالجاه، والتعارف علاى مادى مسااهمة اإلقتصااد
ة المسااهمة اإلقتصاادي مان يمكنهاا بماا الدراسة محل للقطاعات الحكومية المعرفة واألداء تطوير في

 والعلمية واإلدارية بشكل تنموي وفعال. واإلجتماعية
 :مجتمع وعينة الدراسة الميدانية

 بالنسبة لمجتمع الدراسة وهو جميع مفردات الظاهرة التى يدرسها الباحث، لذا مجتمع
 سة تمراسة هو جميع األفراد التى تقع ضمن موضوع مشكلة الدراسة، وبناًء على أهداف الدراالد

مثل تحديد المجتمع المستهدف من أفراد الجمهور العام وكذا العاملين بالقطاع الحكومى، وتت
ن ( مفردة جميعها م300العينة المسحوبة من هذا المجتمع فى عينة عشوائية طبقية قوامها )

 ن حيثمن بقطاع التموين والتجارة الداخلية، حيث يراعي فيها المتغيرات الديموجرافية العاملي
 .المركز الوظيفي والمستوى التعليمى والعمر وسنوات الخبرة مع المقارنة بينهم
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قة ثستخدم الباحثون طريقة العينة العشوائية البسيطة، وتم احتساب حجم العينة بمعدل او 
( استمارة 325دة على األقل، لذا قام الباحث بتوزيع عدد )مفر  300, وعلى عدد  95%

سترداد تم إ استبيان على العاملين بقطاع وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاتها المختلفة، وقد
لم يستبعد أي منها نظرا لتحقق الشروط المطلوبة  %75,93( استبانة بنسبة 300عدد )

 لإلجابة.
 :أداة الدراسة التطبيقية 

وذلك  البحث، بهذا المتعلقة والمعلومات البيانات كأداة لجمع ستخدم الباحثون اإلستبيانا
 أكثر من اإلستبيان ُيعد حيث ومجتمعه, ومنهجه، أهدافه، حيث البحث من طبيعة لتناسبه مع

الرقمي  استبيان عن أثر تطبيق أنظمة اإلقتصاد إعداد تم واستخدامًا وعليه شيوعاً  البحث أدوات
من  سةاستبيان الدرا طوير أداء تعامالت قطاع وزارة التموين والتجارة الداخلية، ويتكون فى ت

 :جزئين
 يتعلق بالبيانات الشخصية التى تخص أفراد عينة الدراسة )المستوى : األول الجزء

 عدد سنوات الخبرة(. -العمر  -المؤهل العلمي   –الوظيفي
  :يرات الدراسةمحاور قائمة اإلستقصاء لمتغالجزء الثاني: 
 أنظمة اإلقتصاد الرقمي بقطاعات وزارة : يحتوي على ثالثة أبعاد تقيسالمحور األول 

 .التموين والتجارة الداخلية
 تلفة تطوير أداء العاملين باإلدارات المخ يحتوي على ثالثة ابعاد تقيس :المحور الثاني

 .بوزارة التموين والتجارة الداخلية
  ة والتجار  تطوير أداء تعامالت وخدمات وزارة التموين ى ثالثة ابعاد تقيسيحتوي عل :الثاللالمحور

 .الداخلية
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  وتتم اإلجابة على العبارات وفق مقياس ليكرت التدريجي المكون من خمس نقاط تتراوح
 : مامًاا والجدول التالي يوضح ذلك( أوافق ت5( الأوافق تماما، حتى )1بين )
 الخماسي يوضح مقياس ليكرت: (1) جدول رقم

 اإلتجا  الفئة
 تميل اإلجابات إلى )غير موافق بشدة (  1.00-1.79
 تميل اإلجابات إلى )غير موافق ( 1.80-2.59
 تميل اإلجابات إلى )محايد( 2.60-3.39
 تميل اإلجابات إلى موافق( 3.40-4.19
 تميل اإلجابات إلى )موافق بشدة( 4.20-5.00

 لرينسس ليكرت المصدر:
 بات األداة: صدق وث 

تعتبر األداة صادقة إن كانت تقيس ما وضعت لقياسه، أو الصفة التي : صدق األداة .1
جب تهدف إلى قياسها، فإذا كانت أداة الدراسة تقيس اتجاه المبحوثين نحو شيء معين، في

 أن تعطينا النتائج اإلتجاه نحو هذا الشيء وليس نحو شيء أو موضوع آخر. 
تائج داة أن تكون األداة مماثله لنفسها بمعنى أن تعطي نفس النمعنى ثبات األ :الثـبات .2

ن حين تطبق أكثر من مرة على فرد لم تطرأ عليه تغيرات في الفترة الفاصلة من شأنها أ
ج تغير من الظاهرة التي تقيسها االداة. ويوضح ذلك مدى إمكانية االعتمادية على نتائ

 تائجها على مجتمع الدراسة.قائمة االستبيان ، ومدى إمكانية تعميم ن
ستخدام معامل ألفا كرونبا  للتحقق ادرجة الثبات والمصداقية لألداة ببتحديد  وقام الباحثون 

( التالي، 1من ثبات األداة واإلتساق الداخلي للتحقق من الصدق ويتضح ذلك من الجدول رقم )
نعكس ارتفعة و وهى درجات م( 0.985، 0.742)تراوحت قيم معامالت الثبات بين حيث 

من خالل هذه النتائج و (، 0.992، 0.861ذلك على المصداقية التي تراوحت قيمها بين )
، وبالتالي فإنها تعتبر صالحة لجمع البيانات بما يحقق أتضح أن القائمة تتسم بالصدق والثبات



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية 
 وآخرون  محمد إبراهيم السيد إمام

 

 2022 يوليولث، ، الجزء الثاالسابع العددون، لخمساالواحد و  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

350 

 واختبار سةدراال أسئلة على واإلجابة النتائج وصالحة لتحليل دقة البيانات األولية المطلوبة
 . والجدول التالي يوضح قيم معامالت الثبات والصدق لكل مجموعة اسئلة.فرضياتها

 قيم معامالت الثبات والصدق  :(2جدول رقم )

عدد  البعد
 العبارات

معامل 
 الثبات

معامل 
 الصدق

 0,861 0,742 9 أنظمة اإلقتصاد الرقمي بقطاعات وزارة التموين والتجارة الداخلية
 0,990 0,981 9 اخليةالعاملين باإلدارات المختلفة بوزارة التموين والتجارة الدتطوير أداء 

 0,992 0,985 12 تطوير أداء تعامالت وخدمات وزارة التموين والتجارة الداخلية
 0,989 0,978 30 اجمالي االستبيان

 عداد الباحثين في ضوء تحليل بيانات قائمة االستقصاءإ  :المصدر
 المعالجات اإلحصائية المستثدمة في الدراسة: 
 Statistical Package for اإلحصائي التحليل برنامج ستخدامااالستبيان ب وتحليل تفريغ تم

the Social Sciences (SPSS).  
 اإلحصائية المستثدمة:ختبارات اال 

i.  اختبار ألفاكرونبا Cronbach's alpha  اسة، حيث لقياس ثبات وصدق محتوى استبيان الدر
ئجها يوضح مدى إمكانية االعتمادية على نتائج قائمة االستقصاء، ومدى إمكانية تعميم نتا

لة ( ، وأن قيمة الفا تكون مقبو 1، 0على مجتمع الدراسة، حيث أن معامل الفا يقع بين )
 ( 0,8و  0,7بين )
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 Cronbach's alphaيوضح درجات مقياس ألفا كرونبا   :(3جدول رقم )
 درجة القبول اخكرونب 

α ≥0,09 ممتاز 
0,7 ≤ α<0,9  جيد 
0,6 ≤ α<0,7 مقبول 
0,5 ≤ α<0,6 ضعيف 
α<0,5 غير مقبول 

  ) .2012DeVellis, R.F(. :المصدر
ii. اه المتوسط واإلنحراف المعياري ومعامل اإلختالف ومعامل اإلتفاق واألهمية لمعرفة اتج

 آراء عينة الدراسة.
iii.  لبيرسون معامل اإلرتباط البسيطSimple Correlation coefficient اطلمعرفة اإلرتب 

 بين متغيرين.
iv.  تحليل اإلنحدار المتعددmulti regression analysis ت لمعرفة مدى تأثير المتغيرا

 المستقلة على المتغير التابع.
v. دار اختبار  ف  للتأكد من جودة توفيق النموذج  أي جودة توفيق المتغيرات لنموذج اإلنح

 ن المتغير المستقل الداخل في النموذج ذات تأثير معنوي .وإ
vi.  معامل التحديد: لمعرفة نسبة تأثير أو مساهمة المتغير المستقل في إحداث تغير في

 المتغير التابع.
vii. .اختبار ت : يقيس تأثير المتغير المستقل على حده على المتغير التابع في النموذج 
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 : وصف عينة الدراسة 
 توزيع عينة الدراسة حسب المستوي الوظيفي بالشركة  :(4جدول رقم )

 % التكرارات )ك( الفئة
 45,6 137 إدارة عليا

 20,7 62 إدارة وسطى
 23,7 71 إدارة تنفيذية
 10,00 30 إدارة تقنية
 100 300 المجموع

 من إعداد الباحثينالمصدر: 
في بالشااركة، فنجااد أن يوضااح الجاادول السااابق توزيااع عينااة الدراسااة حسااب المسااتوى الااوظي

لاااإلدارة العلياااا، ونسااابة  %45,6( مفاااردة تااام توزيعهاااا بنسااابة 300عيناااة الدراساااة الباااالغ عاااددها)
 لإلدارة التقنية. %10لإلدارة التنفيذية، ونسبة  %23,7لإلدارة الوسطى ، ونسبة  20,7%

 توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي :(5جدول رقم )
 % التكرارات)ك( المؤهل

 7,7 23 مؤهل متوسط
 13,7 41 مؤهل فوق متوسط

 44,7 134 مؤهل عالي
 33,9 102 دراسات عليا
 100 300 المجموع

 من إعداد الباحثينالمصدر: 
يوضح الجدول السابق توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلماي، فنجاد أن عيناة الدراساة 

للمؤهل  %13,7مؤهل المتوسط، ونسبة لل %7,7( مفردة تم توزيعها بنسبة 300البالغ عددها )
 للدراسات العليا. %34للمؤهل العالي، ونسبة  %44,7فوق المتوسط، ونسبة 
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 توزيع عينة الدراسة حسب العمر: (6جدول رقم )
 % ك المؤهل

 8,0 24 عام 30أقل من 
 17,3 52 عام 40-30من 
 42,7 128 عام50-40من 

 32,0 96 عام فيما فوق  50من 
 100 300 المجموع

 من اعداد الباحثينالمصدر: 
 يوضح الجدول السابق توزيع عينة الدراسة حسب العمر، فنجد أن عينة الدراسة البالغ

لفئة  %17,3عام(، ونسبة  30لفئة )أقل من  %8( مفردة تم توزيعها بنسبة 300عددها )
عام  50لفئة من  %32عام(، ونسبة 50-40لفئة )من  %42,7عام(، ونسبة  40-30)من 

 فأكثر.
 يوضح توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة :(7جدول رقم )

 % ك الفئة
 9,3 28 سنوات 10أقل من 

 14,3 43 سنة 15-10من
 18,0 54 سنة 20-15من 

 32,7 98 سنة30-سنة  20من 
 25,7 77 سنة فاكثر30من 

 100 300 المجموع
 من اعداد الباحثينالمصدر: 

بق توزياع عيناة الدراساة حساب سانوات الخبارة، فنجاد أن عيناة الدراساة يوضح الجدول السا
ساااانوات(، ونساااابة  10لفئااااة )أقاااال ماااان  %9,3( مفااااردة تاااام توزيعهااااا بنساااابة 300البااااالغ عااااددها)
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 %32,7ساانة(، ونساابة  20-15لفئااة )ماان  %18ساانة(، ونساابة  15-10لفئااة )ماان  14,3%
 فأكثر(. سنة 30% لفئة  )من  25,7سنة(، ونسبة 30-20لفئة )من 

 :التحليل الوصفي 
 مدى توافر أنظمة اإلقتصاد الرقمي فى تطوير أداء تعامالت قطاع وزارة :(8جدول رقم )

 (300التموين والتجارة الداخلية طبقًا آلراء عينة البحث)ن=
المتوسط  العبارات

 المرجح
االنحراف 
 المعياري 

معامل 
 االختالف

معامل 
 االتفاق

األهمية 
 الترتيب النسبية

أنظمة اإلقتصاد الرقمي بقطاعات 
 (3) 75.80 84.17 15.83 0.60 3.79 وزارة التموين والتجارة الداخلية

 3 67,20 76,49 23,51 0,79 3,36 اإلمكانيات الفنية 
  اإلمكانيات البشرية والتدريب

 2 77,40 81,14 18,86 0,73 3,87 التكنولوجى

  اإلمكانيات المادية والبنية
 1 82,60 80,63 19,37 0,80 4,13 كنولوجيةالمعلوماتية الت

تطوير أداء العاملين باإلدارات 
المثتلفة بوزارة التموين والتجارة 

 الداخلية
4.20 0.77 18.33 81.67 84.00 (2) 

  المتابعة وتقييم أداء العاملين
 2 84,60 80,85 19,15 0,81 4,23 بوزارة التموين والتجارة الداخلية

  بوزارة االتصال التنظيمي
 1 88,80 84,46 15,54 0,69 4,44 التموين والتجارة الداخلية

  تدريب العاملين بوزارة التموين
والتجارة الداخلية على الوسائل 

 التكنولوجية الحديثة
3,93 0,88 22,39 77,61 78,60 3 

تطوير أداء تعامالت وخدمات 
 (1) 84.80 79.95 20.05 0.85 4.24 وزارة التموين والتجارة الداخلية

  تطوير إجراءات تقديم الخدمات
 1 87,60 84,93 15,07 0,66 4,38 بوزارة التموين والتجارة الداخلية

  ثقافة تقديم الخدمات بوزارة
 2 86,60 87,75 21,25 0,92 4,33 التموين والتجارة الداخلية

  3 80,40 74,13 25,87 1,04 4,02االتصال الفعال مع متلقي 
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خدمات وزارة التموين والتجارة 
 الداخلية
 من إعداد الباحثين في ضوء تحليل بيانات قائمة االستقصاء وطبقًا ألراء عينة البحث : المصدر
 : من بيانات الجدول السابق ما يلييتضح 

زارة عات و أن أنظمة اإلقتصاد الرقمي بقطاعات وزارة التموين والتجارة الداخلية متوافرة بقطا .1
ونسبة اإلتفاق  3,79خلية، وأكد ذلك قيم المتوسط التي بلغت التموين والتجارة الدا

ية اإلمكانيات المادية والبنية المعلوماتطبقًا آلراء عينة الدراسة، فنجد أن  75,80%
ية تليها اإلمكانيات البشر  %82,60التكنولوجية أحتلت المركز األول بنسبة توافر بلغت 

 .%67,20 اإلمكانيات الفنية بنسبة ، وأخيراً %77,40والتدريب التكنولوجي بنسبة 
نسبة بوافر أن تطوير أداء العاملين باإلدارات المختلفة بوزارة التموين والتجارة الداخلية مت .2

وقيمة معامل اإلتفاق التي بلغت  4,20حيث أكد ذلك قيمة المتوسط التي بلغت  84,0%
ألول اخلية أحتل المركز افنجد أن اإلتصال التنظيمي بوزارة التموين والتجارة الد 81,67

التجارة و يليه المتابعة وتقييم أداء العاملين بوزارة التموين  %88,80من حيث التوافر بنسب 
لوسائل ا، ثم تدريب العاملين بوزارة التموين والتجارة الداخلية على 84,60الداخلية بنسبة 

 .%78,60التكنولوجية الحديثة بنسبة 
رة التجات وزارة التموين والتجارة الداخلية بوزارة التموين و أن تطوير أداء تعامالت وخدما .3

حيث أن تطوير  %79,95بنسبة إتفاق على ذلك بلغت  %84,80الداخلية متوفر بنسبة 
يث حإجراءات تقديم الخدمات بوزارة التموين والتجارة الداخلية أحتلت المركز األول من 

ية بنسبة ات بوزارة التموين والتجارة الداخلتليها ثقافة تقديم الخدم %87,60التوافر بنسبة 
 ثم اإلتصال الفعال مع متلقي خدمات وزارة التموين والتجارة الداخلية بنسبة 86,60%
ول ، ولقد قام الباحث بحساب مدى توافر كل بند من بنود االبعاد الفرعية والجدا80,40%

 التالية توضح ذلك... 
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قمي بقطاعات وزارة التموين والتجارة الداخلية طبقًا مدى توافر تطبيل أنظمة اإلقتصاد الر  
 : آلراء عينة البحل

 لية طبقاً مدى توافر اإلمكانيات الفنية بقطاعات وزارة التموين والتجارة الداخ :(9جدول رقم )
 (300آلراء عينة البحث)ن=

المتوسط  العبارات
 المرجح

االنحراف 
 المعياري 

معامل 
 االختالف

معامل 
 االتفاق

مية األه
 الترتيب النسبية

يتوافر الدعم التقني إلعداد 
التطبيقات الرقمية الالزمة ألداء 

األعمال ولخدمة االتصاالت 
الداخلية والخارجية مع الجهات 

 المستفيدة.

3,56 1,07 30,06 69,94 71,20 1 

تعتمد الوزارة على األرشيف 
اإللكترونى أكثر من األرشيف 

 التقليدى.
3,36 1,46 43,45 56,55 67,20 2 

تتوافر شبكة تواصل داخلية جيدة 
تسهل إرسال البيانات والمعلومات 

 أو استقبالها.
3,16 1,20 37,97 62,03 63,20 3 

  67,20 76,49 23,51 0,79 3,36 المتوسط العام
 من إعداد الباحثين في ضوء تحليل بيانات قائمة االستقصاء طبقًا الراء عينة البحث  :المصدر

جارة ن بيانات الجدول السابق أن اإلمكانيات الفنية بقطاعات وزارة التموين والتيتضح م
 (3,36الداخلية إلى حد ما أي بدرجة متوسطة ويؤكد ذلك قيمة المتوسط العام التي بلغت )

من عينة  %76,49( ويتفق على ذلك نسبة %67,20وقيمة األهمية النسبية والتي بلغت  )
عات متوسطات العبارات الدالة على توافر اإلمكانيات الفنية بقطا الدراسة، كما تراوحت قيم

ن ( وتراوحت نسبة االتفاق على ذلك بي3,56، 3,16وزارة التموين والتجارة الداخلية بين )
( %71,20و %63,20(، كما تراوحت قيم االهمية النسبية بين ) %69,94و 62,03%)

 فرها كالتالي:العبارات طبقا لتواوعلى ذلك يمكن ترتيب هذه 
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ت تصااليتوافر الدعم التقني إلعداد التطبيقات الرقمية الالزمة ألداء األعمال ولخدمة اال .1
 الداخلية والخارجية مع الجهات المستفيدة.

 تعتمد الوزارة على األرشيف اإللكترونى أكثر من األرشيف التقليدى. .2
 معلومات أو استقبالها.تتوافر شبكة تواصل داخلية جيدة تسهل إرسال البيانات وال .3

 آلراء مــدى تــوافر تطــوير أداء تعــامالت وخــدمات قطــاع وزارة التمــوين والتجــارة الداخليــة طبقــاً 
 عينة البحل 
لداخلية مدى توافر تطوير إجراءات تقديم الخدمات بوزارة التموين والتجارة ا :(10جدول رقم )

 (300طبقًا آلراء عينة البحث)ن=

المتوسط  العبارات
 رجحالم

االنحراف 
 المعياري 

معامل 
 االختالف

معامل 
 االتفاق

األهمية 
 الترتيب النسبية

يتم تحسين إجراءات الخدمات من 
خالل التغذية المرتدة من المستفيدين 

 بهدف تقليل زمن تقديم الخدمة
4,28 0,74 17,29 82,71 85,60 4 

توفر النظم اإللكترونية المستخدمة 
 فى اداء التعامالت وتقديم

الخدماتالفهم واإلدراك الكافى 
للمحتوى التعريفى ومضمون 

 الخدمة اإللكترونية

4,39 0,62 14,12 85,88 87,80 2 

يتم تطوير إجراءات الخدمات من 
خالل نتائج تحليل البيانات 

المرتبطة بمحددات اداء التعامالت 
 والخدمات اإللكترونية

4,36 0,74 16,97 83,03 87,20 3 

إللكترونية تساهم النظم ا
المستخدمة فى تنمية مهارات 

العاملين وفى تطوير أساليب تقديم 
 الخدمة

4,47 0,64 14,32 85,68 89,40 1 

  87,60 84,93 15,07 0,66 4,38 المتوسط العام
 من إعداد الباحثين في ضوء تحليل بيانات قائمة االستقصاء طبقًا الراء عينة البحث : المصدر
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ول السابق أن تطوير إجراءات تقديم الخدمات بقطاعات وزارة يتضح من بيانات الجد
 بلغت التموين والتجارة الداخلية متوافرة بدرجة مرتفعة ويؤكد ذلك قيمة المتوسط العام التي

من  %84,93( ويتفق على ذلك نسبة %87,60( وقيمة األهمية النسبية التي بلغت )4,38)
يم لعبارات الدالة على توافر تطوير إجراءات تقدعينة الدراسة، كما تراوحت قيم متوسطات ا

تفاق ( وتراوحت نسبة اال4,47، 4,28الخدمات بقطاعات وزارة التموين والتجارة الداخلية بين )
 %85,60(، كما تراوحت قيم االهمية النسبية بين ) %85,88و %82,71على ذلك بين )

 افراها كالتالي:و %( وعلى ذلك يمكن ترتيب هذه العبارات طبقا لت 89,40و
 لخدمة.تساهم النظم اإللكترونية المستخدمة فى تنمية مهارات العاملين وفى تطوير أساليب تقديم ا .1
دراك توفر النظم اإللكترونية المستخدمة فى اداء التعامالت وتقديم الخدمات والفهم واإل .2

 الكافى للمحتوى التعريفى ومضمون الخدمة اإللكترونية. 
ءات الخدمات من خالل نتائج تحليل البيانات المرتبطة بمحددات اداء يتم تطوير إجرا .3

 التعامالت والخدمات اإللكترونية.
 ة.يتم تحسين إجراءات الخدمات من خالل التغذية المرتدة من المستفيدين بهدف تقليل زمن تقديم الخدم .4

 : وللتحقل من صحة الفرضية قام الباحثون 
 حساااااب معاماااال اإلرتباااااط البساااايط ب( لبيرسااااونPearson’s Correlation Coefficient )

 تطاوير أداء قطااع وزارة التماوينومتغيار تطبيق أنظمة وأدوات اإلقتصااد الرقماي بين متغير 
 والتجارة الداخلية.

 تحليل اإلنحدار المتعادد التادريجي(Multiple Regression Analysis stepwise)   لمعرفاة
ة وأدوات اإلقتصاااد الرقمااي علااى  كاال ُبعااد ماان أبعاااد درجااة تااأثير كاال ُبعااد ماان أبعاااد أنظماا

 متغير تطوير أداء قطاع وزارة التموين والتجارة الداخلية.
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 الثانيةمتغيرات الفرضية  :(11جدول رقم )
 الرمز نوع المتغير المتغير

 1X مستقل أنظمة وأدوات اإلقتصاد الرقمي
 1.1 مستقل اإلمكانيات الفنيةX 
 1.2 مستقل والتدريب التكنولوجى اإلمكانيات البشريةX 
 1.3 مستقل اإلمكانيات المادية والبنية المعلوماتية التكنولوجيةX 

جارة التتطوير أداء العاملين باإلدارات المثتلفة بوزارة التموين و 
 الداخلية

 2Y تابع

 2.1 تابع يةاخلالمتابعة وتقييم أداء العاملين بوزارة التموين والتجارة الدY 
 2.2 تابع ال التنظيمي بوزارة التموين والتجارة الداخليةاالتصY 
 ئل تدريب العاملين بوزارة التموين والتجارة الداخلية على الوسا

 التكنولوجية الحديثة
 2.3Y تابع

قمي د الر أواًل: مصفوفة معامالت االرتباط بين أبعاد متغير تطبيل أنظمة وأدوات اإلقتصا
 امليين بقطاع وزارة التموين والتجارة الداخلية :وأبعاد متغير تطوير أداء الع

املين وتطوير أداء الع قتصاد الرقميوفة اإلرتباط بين تطبيق أنظمة االمصف: (12جدول رقم )
 بقطاع وزارة التموين والتجارة الداخلية

 تطوير أداء العاملين أنظمة وأدوات اإلقتصاد الرقمي  
 1.1X 1.2X 1.3X X 2.1Y .22Y 2.3Y 2Y المتغيرات 

أنظمة 
وأدوات 
اإلقتصاد 
 الرقمي

1.1X -        
1.2X 0,198** -       
1.3X 0,161** 0,844** -      

X 0,594** 0,871** 0,860** -     
تطوير ]

أداء 
 العاملين 

2.1Y 0,115** 0,840* 0,953** 0,817** -    

2.2Y 0,186** 0,813** 0,862** 0,797** 0,940** -   
2.3Y 0,213** 0,842** 0,924** 0,848** 0,936** 0,908** -  
2Y 0,176** 0,853** 0,939** 0,843** 0,983** 0,969** 0,975** - 

 %0,01** معنوية عند 
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 :يتضح من بيانات الجدول السابق
 ي وجود عالقة إرتباط طردية دالة إحصائيًا بين متغير تطوير اداء العاملين المتمثل ف

لة في لمتمثا أنظمة وأدوات اإلقتصاد الرقميوأبعاد متغير  تابعة وتقييم أداء العاملينالم
بنية دية والاإلمكانيات الما -اإلمكانيات البشرية والتدريب التكنولوجى  -اإلمكانيات الفنية )

د ( عن0,953، 0,115المعلوماتية التكنولوجية ( حيث تراوحت قيم معامل االرتباط بين )
 .0,01اللة مستوى د

 ي وجود عالقة إرتباط طردية دالة إحصائيًا بين متغير تطوير اداء العاملين المتمثل ف
يات اإلمكان)المتمثلة في أنظمة وأدوات اإلقتصاد الرقمي  وأبعاد متغير التنظيمي،االتصال 

تية ومالمعلااإلمكانيات المادية والبنية  -اإلمكانيات البشرية والتدريب التكنولوجي  -الفنية 
 ( عند مستوى داللة0,862، 0,186التكنولوجية( حيث تراوحت قيم معامل االرتباط بين )

0,01. 
 ي وجود عالقة إرتباط طردية دالة إحصائيًا بين متغير تطوير اداء العاملين المتمثل ف

 إلمكانياتاالمتمثلة في )   أنظمة وأدوات اإلقتصاد الرقميوأبعاد متغير  تدريب العاملين
تية لمعلوماااإلمكانيات المادية والبنية  -اإلمكانيات البشرية والتدريب التكنولوجى  -نية الف

ة ( عند مستوى دالل0,924، 0,213التكنولوجية ( حيث تراوحت قيم معامل االرتباط بين )
0,01. 

 غير وجود عالقة إرتباط طردية دالة إحصائيًا بين متغير تطوير اداء العاملين وأبعاد مت
 لبشريةاإلمكانيات ا -المتمثلة في )اإلمكانيات الفنية  ة وأدوات اإلقتصاد الرقميأنظم

ت تراوح اإلمكانيات المادية والبنية المعلوماتية التكنولوجية( حيث -والتدريب التكنولوجى 
 0,01( عند مستوى داللة 0,939، 0,176قيم معامل االرتباط بين )
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كل ُبعد  نظمة وأدوات اإلقتصاد الرقمي علىدريجي ألبعاد أتحليل اإلنحدار المتعدد الت :ثانياً 
 من أبعاد متغير تطوير أداء العاملين بقطاع وزارة التموين والتجارة الداخلية

 نتائج تحليل اإلنحدار للفرضية الثانية (:13جدول رقم )

 البيان المتغير التابع
β 

معامل 
 االنحدار

داللة 
 اختبار ت
(t test) 

معامل 
 االرتباط
(R) 

معامل 
 التحديد

(2R) 

داللة 
اختبار ف 
(F test) 

المتابعة 
وتقييم أداء 
 العاملين

اإلمكانيات المادية والبنية 
 0,01 0,866 المعلوماتية التكنولوجية

اإلمكانيات البشرية  0,01 0,912 0,955
 0,01 0,139 والتدريب التكنولوجى

االتصال 
 التنظيمي

ة اإلمكانيات المادية والبني
 0,01 0,531 المعلوماتية التكنولوجية

اإلمكانيات البشرية  0,01 0,769 0,877
 0,01 0,280 والتدريب التكنولوجى

تدريب 
 العاملين

اإلمكانيات المادية والبنية 
 0,01 0,822 المعلوماتية التكنولوجية

اإلمكانيات البشرية  0,01 0,870 0,933
 0,01 0,245 والتدريب التكنولوجى

 0,05 0,059 اإلمكانيات الفنية
تطوير أداء 
العاملين 
باإلدارات 
 المثتلفة

اإلمكانيات المادية والبنية 
 0,01 0,739 المعلوماتية التكنولوجية

اإلمكانيات البشرية  0,01 0,894 0,945
 والتدريب التكنولوجى

0,226 0,01 

   تقصاءسات قائمة االمن إعداد الباحثين في ضوء تحليل بيانالمصدر : 
 

  وجود أثر دال احصائيًا لمتغير أنظمة وأدوات اإلقتصاد الرقمي المتمثلة في )اإلمكانيات المادية والبنية
اإلمكانيات البشرية والتدريب التكنولوجي( على المتابعة وتقييم أداء العاملين  -المعلوماتية التكنولوجية 

( أي أن اإلمكانيات المادية والبنية 0,912غ معامل التحديد )كأحد أبعاد تطوير أداء العاملين إذ بل
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المعلوماتية التكنولوجية واإلمكانيات البشرية والتدريب التكنولوجى تساهم في تحسين المتابعة وتقييم أداء 
( وتفسر التغيرات الحادثة فيه، وأن متغير اإلمكانيات الفنية خرج من النموذج %91,2العاملين بنسبة )

 تأثره في وجود هذين المتغيرين وهذا ال ينفي تأثيره منفرد.لضعف 
 والبنية  ماديةوجود أثر دال احصائيًا لمتغير أنظمة وأدوات اإلقتصاد الرقمي المتمثلة في )اإلمكانيات ال

حد كأ مياالتصال التنظياإلمكانيات البشرية والتدريب التكنولوجى( على -المعلوماتية التكنولوجية 
نية المعلوماتية ( أي أن اإلمكانيات المادية والب0,769اداء العاملين إذ بلغ معامل التحديد ) أبعاد تطوير

بة بنس االتصال التنظيميالتكنولوجية واإلمكانيات البشرية والتدريب التكنولوجى تساهم في تحسين 
أثره ج لضعف ت( وتفسر التغيرات الحادثة فيه، وان متغير اإلمكانيات الفنية خرج من النموذ76,9%)

 في وجود هذين المتغيرين وهذا ال ينفي تأثيره منفرد.
 والبنية  ماديةوجود أثر دال احصائيًا لمتغير أنظمة وأدوات اإلقتصاد الرقمي المتمثلة في )اإلمكانيات ال

 تدريبلى االمكانيات الفنية( ع-اإلمكانيات البشرية والتدريب التكنولوجى-المعلوماتية التكنولوجية 
يات المادية ( أي أن اإلمكان0,870كأحد أبعاد تطوير اداء العاملين إذ بلغ معامل التحديد ) عاملينال

صال االتين والبنية المعلوماتية التكنولوجية واإلمكانيات البشرية والتدريب التكنولوجى تساهم في تحس
 ( وتفسر التغيرات الحادثة فيه.%87,0بنسبة ) التنظيمي

 والبنية  ماديةيًا لمتغير أنظمة وأدوات اإلقتصاد الرقمي المتمثلة في )اإلمكانيات الوجود أثر دال احصائ
 عاملينتطوير أداء ال اإلمكانيات البشرية والتدريب التكنولوجى( على -المعلوماتية التكنولوجية 
هم مي تسا( أي أن أنظمة وأدوات اإلقتصاد الرق0,894إذ بلغ معامل التحديد ) باإلدارات المثتلفة

ة فيه. وان ( وتفسر التغيرات الحادث%89,4بنسبة ) أداء العاملين باإلدارات المثتلفةفي تطوير 
يره ي تأثمتغير اإلمكانيات الفنية خرج من النموذج لضعف تأثره في وجود هذين المتغيرين وهذا ال ينف

 منفرد.
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بيق صائية بين تطال توجد عالقة جوهرية ذات داللة إح: القرار: رفض فرض الدراسة القائل
رة أنظمة وأدوات اإلقتصاد الرقمي وبين تطوير أداء العاملين بقطاع وزارة التموين والتجا

 الداخلية.
 توجد عالقة جوهرية ذات داللة إحصائية بين تطبيق أنظمة وقبول الفرض البديل القائل

 .خليةالتجارة الداوأدوات اإلقتصاد الرقمي وبين تطوير أداء العاملين بقطاع وزارة التموين و 
 

 نتائج الدراسة
 . النتائج الثاصة بمتغيرات الدراسة:1
فاق تتوافر أنظمة اإلقتصاد الرقمي بقطاعات وزارة التموين والتجارة الداخلية بنسبة ات (1

ية اإلمكانيات المادية والبنية المعلوماتطبقًا آلراء عينة الدراسة، فنجد أن  75,80%
ية تليها اإلمكانيات البشر  %82,60الول بنسبة توافر بلغت التكنولوجية احتلت المركز ا
 وهذا،  %67,20واخيرًا اإلمكانيات الفنية بنسبة  %77,40والتدريب التكنولوجى بنسبة 

 يعني أن هناك إعتماد على أنظمة اإلقتصاد الرقمي بالقطاع ولكن هذه النسبة فى حاجة
ة المادية لتدعيم البنية المعلوماتيإلى العمل على زيادتها من خالل زيادة المخصصات 

  .التكنولوجية، وكذلك العمل على زيادة تأهيل الكوادر البشرية والفنية بالقطاع
 %84يتوافر تطوير أداء العاملين باإلدارات المختلفة بوزارة التموين والتجارة الداخلية بنسبة  (2

احتل المركز االول من حيث فنجد أن اإلتصال التنظيمي بوزارة التموين والتجارة الداخلية 
يليه المتابعة وتقييم أداء العاملين بوزارة التموين والتجارة الداخلية  %88,80التوافر بنسبة 

، ثم تدريب العاملين بوزارة التموين والتجارة الداخلية على الوسائل %84,60بنسبة 
العمل على ولكن هذه النسبة غير كافية ويجب ، %78,60التكنولوجية الحديثة بنسبة 

زيادة تطوير أداء العاملين باإلدارات المختلفة بقطاع التموين والتجارة الداخلية من خالل 
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العمل على التوسع في تدعيم اإلتصال التنظيمي بين المستويات الوظيفية العليا والوسطي 
واألساسية بالقطاع ووجود جهات حيادية مختلفة تعمل على تقييم أداء العاملين، وكذلك 

 .وفير المزيد من البرامج والدورات التدريبية للعاملينت
 . النتائج الثاصة بفروض الدراسة:2
 لة ال توجد عالقة جوهرية ذات دال: اثبتت الدراسة رفض فرض الدراسة األول القائل

موين إحصائية بين تطبيق أنظمة وأدوات اإلقتصاد الرقمي وبين تطوير أداء قطاع وزارة الت
ين صائية بتوجد عالقة جوهرية ذات داللة إح وقبول الفرض البديل القائللية والتجارة الداخ

ة تطبيق أنظمة وأدوات اإلقتصاد الرقمي وبين تطوير أداء قطاع وزارة التموين والتجار 
 ة.الداخلي

 لة ال توجد عالقة جوهرية ذات دال: اثبتت الدراسة رفض فرض الدراسة الثاني القائل
 مة وأدوات اإلقتصاد الرقمي وبين تطوير أداء العاملين بقطاعإحصائية بين تطبيق أنظ

اللة ة ذات دتوجد عالقة جوهري وقبول الفرض البديل القائلوزارة التموين والتجارة الداخلية 
 إحصائية بين تطبيق أنظمة وأدوات اإلقتصاد الرقمي وبين تطوير أداء العاملين بقطاع

 ة.وزارة التموين والتجارة الداخلي
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 توصيات الدراسة
 :بناءا على ما تم إستعراضه فإن البحث يوصي بما يلي

 :على مستوي القطاع الحكومي
يد المز  تعزيز وتدعيم العمل على التوسع فى إنشاء البنية التحتية التكنولوجية جيدة تستوعب .1

لى من حجم البيانات والمعلومات والتعامالت اإللكترونية بالقطاع الحكومي، مع العمل ع
 تحتيةلتطوير وإجراء عمليات المتابعة والتقييم والصيانة لما هو منفذ من تلك البنية الا

 التكنولوجية، وذلك من خالل زيادة الدعم الفني والمادي والتقني والمخصصات المالية
الالزمة لذلك، وامداد بيئة العمل الحكومي بما هو الزم وضروري ومتطور وحديث من 

 تكنولوجية والتطبيقات واألجهزة الرقمية. التقنيات واألساليب ال
تعزيز اإلمكانيات الفنية للعمل الرقمي من خالل توفير كوادر قيادية وبشرية مدربة  .2

ع مرية، تكنولوجيا وتعتمد على األساليب الفنية فى وضع وتنفيذ الرؤي واالستراتيجيات اإلدا
 نتائجة فى اإلستجابة لعالج الضرورة وضع أطر للمتابعة ولتقييم األداء مع مراعاة المرون
 الغير مرغوب فيها ومواجهة المتغيرات الغير متوقع حدوثها. 

 العمل على رقمنة وميكنة وتطوير جميع التعامالت والخدمات الحكومية، واإلستفادة من .3
عة مخرجات البيئة الرقمية لما لها من إمكانيات حقيقية ال يمكن تغاضيها فى أغراض صنا

و لقرارات، وفى التنبؤ باألحداث المستقبلية من أجل تفادي أي مشكالت أودعم وإتخاذ ا
ر تجنب أي مخاطر مع ترشيد الموارد وتوفير بيانات فعلية عن اإلستهالك الفعلي، وتوفي

 تقدير فعلي لإلحتياطيات المطلوبة مع تحقيق اإلدارة األمثل للمخزون اإلستراتيجي.
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 :جارة الداخليةزارة التموين والتعلى مستوى قطاع و 
تعزيز المزيد من فرص تحقيق اإلستفادة القصوى من البيئة الرقمية من خالل العمل  -1

ي المستمر على ميكنة جميع الخدمات والتعامالت الحكومية، وتطوير جودة األداء اإلدار 
للمنتج والخدمة المقدمه، من خالل مزيد من تبسيط اإلجراءات وتقليص زمن الحصول 

 هود.عليها بأقل مج
يضا ن، واتعزيز وتكثيف النقاط والمراكز التكنولوجية لتقديم الخدمات والتفاعل مع المواطني -2

سل منافذ تقديم التعامالت والخدمات الحكومية، والمناطق الخدمية اللوجيستية، والسال
اة التجارية، ومعارض السلع والخدمات الغذائية بأسعار معقولة ومناسبة مع ضرورة مراع

ظات المحافالجغرافي وتغطية كافة القرى والربوع األكثر احتياجا والمناطق النائية بالتوزيع 
ت لخدماالبعيدة وكذلك المدن الجديدة التى يتم إنشاؤها والغير منتشر فيها منافذ تقديم ا

دة التموينية، بإعتبار أن تلك المنافذ هى ذراع الحكومة لضبط األسعار والتحقق من جو 
 ق اإلستهالكية.المنتجات باألسوا

ير تعزيز وتكثيف دور الجهات اإلشرافية والرقابية مع توفير التدريب التكنولوجي وتطو  -3
حقيق تأساليب الفحص والمراجعة والتقييم والمتابعة التكنولوجية لألداء اإلداري من أجل 

المزيد من ضبط ومتابعة ورقابة لألسواق الداخلية والوقوف بدقة على مستوى وجودة 
ء اإلداري، وأيضا تحقيق سرعة المكاشفة عن أي وجه للتالعب او الغش او األدا

 اإلحتكار غير المبرر.
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ABSTRACT 

The study aimed to focus on the role of digital economic systems 

with its various means and tools in developing the performance of the 

transactions and activities of government sectors, especially the sector 

of the Ministry of Supply and Internal Trade, as one of the most 

important and largest government sectors and most dealing with all 

segments of Egyptian society, With the aim of working on developing 

government performance, increasing production and national income, 

for sustainable development of the available resources, facing 

fluctuations and sudden economic changes, and supporting sound 

decision-making. 

As well as improving the procedures for providing government 

services in the most efficient manner and in the least time and effort, 

while presenting all data and information with credibility and 

transparency, and providing guarantees for their protection; This is 
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based on the advanced technological tools and techniques provided by 

the digital environment in achieving the desired goals. 

The study also recommends the need to work on increasing the 

culture of identification and awareness-raising initiatives about the 

benefits of digital platforms and tools for all those who deal with them 

by various possible means, while working to improve them and expand 

their reach, While reducing the dispersal of its launch and simplifying 

the procedures and steps to deal with it, as well as following up on its 

implementation and conducting questionnaires to obtain opinions about 

it, With the need to consider evaluating the results and comparing them 

before and after implementation, taking into consideration the social 

and environmental standards and conditions of the Egyptian society 

when using and applying these digital technologies, tools and 

applications. 

Keywords: digital economy, digital transformation, digital 

environment, performance development 

 

 


