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أثر تطبيق التحول الرقمي على حتسني األداء االسرتاتيجي للشركات  
 الصناعية املقيدة بالبورصة املصرية 

 داد ـــــــــإع

 الةاحثة/ نورهان صةح  تحمد عط ة  

 تــدر  المحاسةة المهاعد بمةند اكتوبر الةال  للنةدسة والت ةولوع ا 

 عاتةة تدعةة الهادات  -تيه ل  دكتوراة 

 

 تلخ  الةحث:

األداء   تحسين  على  الرقمي  التحول  تطبيق  على  التعرف  في  للدراسة  الرئيسي  الهدف  تمثل 

االستراتيجي للشركات الصناعية ، من خالل الكشف عن واقع تطبيق التحول الرقمي في الشركات الصناعية 

تنافسيه تجعلها قادره على المنافسة في األجل الطويل، وكذلك المقيدة في البورصة المصرية بهدف تحقيق ميزة  

التعرف على متطلبات عملية تطبيق التحول الرقمي ، وتحديد العالقة بين متطلبات عملية التحول الرقمي كأحد 

 االبتكارات لتكنولوجيا المعلومات وتحسين األداء اإلستراتيجي لهذه الشركات.

الميدا  الدراسة  نتائج  عينة وأظهرت  أراء  بين  معنوية  داللة  ذات  اختالفات  وجود  عدم  إلى  نية 

كما توصلت الدراسة إلى وجود ، الدراسة بشأن تأثير تطبيق التحول الرقمي على تحسين األداء اإلستراتيجي 

األداء  مستوى  تحسين  علي  الرقمي  التحول  تطبيق  متطلبات  كأحد  لالستراتيحية  إحصائية  داللة  ذو  أثر 

للثقافة االستراتيجي   أثر ذو داللة إحصائية  المصرية ، وكذلك وجد  المقيدة بالبورصة  الصناعية  بالشركات 

التنظيمية كأحد متطلبات تطبيق التحول الرقمي علي تحسين مستوى األداء االستراتيجي بالشركات الصناعية  

لتحويلية كأحد متطلبات  المقيدة بالبورصة المصرية ، كما توصلت إلى وجود أثر ذو داللة إحصائية للقيادة ا

بالبورصة  المقيدة  الصناعية  بالشركات  االستراتيجي  األداء  مستوى  تحسين  علي  الرقمي  التحول  تطبيق 

المصرية. وأخيراً وجود أثر ذو داللة إحصائية للموارد البشرية كأحد متطلبات تطبيق التحول الرقمي علي  

 المقيدة بالبورصة المصرية.   تحسين مستوى األداء االستراتيجي بالشركات الصناعية

التحول الرقمي، األداء اإلستراتيجي ، الثقافة التنظيمية ، القيادة التحويلية ، الموارد البشرية ال لمات المفتاح ة:  

 ، اإلستراتيجية. 

The impact of applying digital transformation on improving the strategic 

performance of industrial companies Listed on the Egyptian Stock Exchange 

Abstract:   

The main objective of the study was to identify the application of digital 

transformation to improve the strategic performance of industrial companies, by 

revealing the reality of the application of digital transformation in industrial 

companies listed on the Egyptian Stock Exchange with the aim of achieving a 

competitive advantage that makes them able to compete in the long term, as well as 

identifying the requirements of the application process Digital transformation, and 

determining the relationship between the requirements of the digital transformation 

process as one of the innovations of information technology and improving the 

strategic performance of these companies . 
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The results of the field study showed that there were no significant 

differences between the opinions of the study sample regarding the impact of 

applying digital transformation on improving strategic performance. It also found a 

statistically significant effect of organizational culture as one of the requirements 

for applying digital transformation on improving the level of strategic performance 

in industrial companies listed on the Egyptian Stock Exchange. . Finally, there is a 

statistically significant impact of human resources as one of the requirements for 

applying digital transformation on improving the level of strategic performance in 

industrial companies listed on the Egyptian Stock Exchange . 

Keywords: digital transformation, strategic performance, organizational culture, 

transformational leadership, human resources, strategy. 

 

 أوال : اإلطار الةام للةحث 

 تقدتة الةحث:  .1
شهد االقتصاد العالمي منذ بداية األلفية الثالثة تغيرات جذرية وسريعة، بسبب التطور التكنولوجي  

التي تختلف في شدتها   الرابعة،  الصناعية  الثورة  وتعقيدها وأتساع نطاقها عن غيرها من الهائل في عصر 

الثورات الصناعية السابقة، حيث استندت في جوهرها إلى ظاهرة تكنولوجية جديدة سميت بالتحول الرقمي،  

تلك  وتشمل  والهيئات.  للمؤسسات  التحتية  البنية  في  السريع  وتغلغلها  الرقمية  التكنولوجيا  اندماج  أي 

والحو األشياء،  أنترنت  األبعاد، التكنولوجيات  ثالثية  والطباعة  الضخمة،  البيانات  وتحليالت  السحابية،  سبة 

والذكاء االصطناعي، وتكمن أهمية الثورة التكنولوجية في تأثيرها الكبير على المجتمعات، من خالل قدرتها 

وتسهي  إنتاجها  وتعزيز  والمعرفة  المعلومات  نقل  وتحسين  الجديدة،  البيانات  من  هائلة  كميات  إنتاج  ل  على 

 (. 263،ص 2021االبتكار )إبراهيم ،

وأوجبت تكنولوجيا المعلومات على الشركات مواكبة التطور المتسارع من أجل تحسين وتطوير 

األداء اإلستراتيجي الذى يعد من المفاهيم اإلدارية التي حظيت بمستوى كبير من االهتمام من قبل الشركات 

كات في ظل التغيرات البيئية الحالية، وساعد ظهور تكنولوجيا  لكونه يرتبط ارتباطا وثيقاً بهدف ونجاح الشر

المعلومات في معالجة الكم الهائل من البيانات وتزويد اإلدارات العليا بتقارير سريعة ودقيقيه إلنجاز أعمالها  

اء وتقديم االستشارات الالزمة لها التخاذ القرارات بشكل صائب وهذا من شأنه يؤدى إلى تطوير وتحسين األد

 (.  39،ص 2018اإلستراتيجي )جمعة ،

الصناعية والدوائر   الشركات  النمو في  أهم دوافع ومحفزات  الرقمي أحد  التحول  ويعتبر تطبيق 

الحكومية من أجل تطوير أدائها ، وهذا يفرض علي الشركات خوض سباقاً حاسماً الستخدام إستراتيجيات  

ات الثورة التكنولوجية  فعالة وتطوير الحلول المبتكرة التي تضمن استمراريتها في سوق المنافسة. وتساعد تقني

المنتجات من خالل  ابتكار  في  الرقمية  التقنيات  على  يعتمد  نموذج عمل  إلى  الشركات  انتقال  على  الرابعة 

 (.Vial,2019,p.16األجهزة المتصلة بلنترنت األشياء حول العالم )

ء لتكون وفي هذا السياق يفرض التحول الرقمي على الشركات ضرورة االستفادة من إنترنت األشيا

أكثر إدراكاً وقدرة على التنبؤ والمرونة في العمل والريادة في األداء كسمات رئيسية تمكنها من االبتكار بشكل 

أسرع لتحقيق النتائج المرجوة من أعمالها. األمر الذي يستوجب من هذه المؤسسات تطبيق اإلطار الرقمي  

وا التقنيات  الرئيسة:  األربعة  المحاور  على  العدد  باالرتكاز  هذا  أن  والعمليات، والشك  واألشخاص  لبيانات 

والخاص   العام  القطاعين  في  الرقمية  والخدمات  باإلنترنت  االتصال  وأدوات  المتحركة  األجهزة  من  الهائل 

 (.Twizeyimana & Andersson, 2019, p. 36ستحتاج إلى شبكات ضخمة وبنية تحتية متطورة )
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أ المنطلق جاء هذا البحث من  الرقمي في ومن هذا  التحول  جل تسليط الضوء على أهمية تطبيق 

الشركات الصناعية المقيدة في البورصة المصرية بهدف تحسين األداء اإلستراتيجي لهذه الشركات وتحقيق  

 ميزة تنافسيه تجعلها قادره على المنافسة في األجل الطويل. 

 تش لة الةحث:  .2
أداء ممكن، والذي يعد من أهم أهداف الشركات، إن مسئولية أي شركة تتمثل في تحقيق أعلى مستوى  

فاألداء يمثل أهم مقياس للتعرف على مدى جدارتها وتفوقها في مجمل عمليات الشركة والمخرجات المتوقعة 

منها وتحقيق أقصي فائدة من الموارد المتاحة لدى الشركات وتحسين الخدمات والمنتجات المقدمة من قبل هذه 

ات إلى تحسين أدائها من خالل مواكبة التطورات في بيئة االعمال الحديثة، وكانت الشركات. وتسعي الشرك

أحد هذه التطورات هو تحول الشركات إلى تطبيق التحول الرقمي في تقديم خدماتها بشکل رقمي دقيق وسريع  

بال المالي  الشمول  مبادرات  في ضوء  الرقمي  التحول  أهمية  على  تأكيدا  هذا  وكان  قياسي.  وقت  مجتمع  في 

 المصري. 

واسع   نطاق  على  واالنتشار  التوسع  في  الشركات  يساعد  الرقمي  التحول  أن  من  الرغم  وعلى 

والوصول إلى شريحة أكبر من العمالء محلياً ودولياً من خالل تطبيقات التكنولوجيا المختلفة، إال أنه توجد  

أهمها : صعوبة تحديد األولويات لتطبيق  العديد من المعوقات التي تعيق عملية التحول الرقمي داخل الشركات  

آليات التحول الرقمي ، ونقص الميزانية المحددة لهذه البرامج، وكذلك التخوف من مخاطر أمن المعلومات  

كنتيجة إلستخدام وسائل التكنولوجيا المختلفة ، وكذلك نقص الكفاءات والقدرات المؤهلة علمياً وعملياً لتنفيذ  

التغير داخل الشركات ، وغيرها من المعوقات القانونية والسيادية التي تقف أمام نجاح برامج التحول الرقمي و

 .ومن ثم التأثير على األداء اإلستراتيجي لهذه الشركات  تنفيذ برامج التحول الرقمي وتحقيق أهدافه المرجوة

الشركات  في  ضوء  في  الرقمي  التحول  تطبيق  أثر  بيان  البحث  هذا  خالل  من  الباحثة  وتحاول 

الصناعية في البورصة المصرية مع تسليط الضوء على متطلبات تطبيق التحول الرقمي وتأثيرها على األداء  

 اإلستراتيجي . 

 :    وي  ضوء تا سةق عم ن للةاحثة ص اغة تش لة الةحث ي  التهاؤالت التال ة 

 ما هو واقع تطبيق التحول الرقمي في الشركات الصناعية في البيئة المصرية    ➢

 ما هي متطلبات تطبيق التحول الرقمي في الشركات الصناعية في البيئة المصرية   ➢

 ما هو أثر استخدام الشركات الصناعية لتقنية التحول الرقمي على األداء اإلستراتيجي  ➢

 الدراسات الهابقة:  .3
سعت الدراسة إلى عرض وتحليل الدراسات السابقة التي تناولت تطبيق التحول الرقمي وتأثيره على        

األداء اإلستراتيجي ، وذلك بغرض التعرف على ما توصلت إليه الدراسات من نتائج ومدى مساهمة الدراسة  

 هذه الدراسات كما يلي:  الحالية الستكمال جهود الدراسات السابقة ويمكن عرض

دراسة   بةةوان   Li ,et al, 2018هدي    ) Digital transformation by SME 

entrepreneurs: A capability perspective"    كيفية قيام رواد األعمال في الشركات   إل  ب ان

( والمتوسطة  بتحول  SMEالصغيرة  المحدودة  والموارد  الكافية  غير  القدرات  ذوي  في (  الرقمي  التحول 

شركاتهم. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن الخطوات الرئيسية لعملية التحول الرقمي تتمثل في تجديد اإلدراك  

باإلضافة إلى انه    اإلداري، وتطوير الشبكة االجتماعية اإلدارية، وبناء فريق عمل، وبناء القدرات التنظيمية.

التحو لتحقيق  والموارد  القدرات  توافر  توفرها يجب  التي  والوظائف  الخدمات  باستخدام  الناجح  الرقمي  ل 

 المنصات الرقمية للجهات الخارجية.

دراسة  Digital transformation of وعةواننا     (Begum, 2019)وقات  

accounting in India   بالبحث في الدور الذى يلعبه التحول الرقمي في التنمية االقتصادية. حيث يعد"

العالم. وبيان تأثير إدخال  التحول الرقم القطاعات المهمة التي تشهد تغيرات ثورية في  ي في المحاسبة أحد 

على  المهنية  الممارسات  على  التنبؤية  والتحليالت  الكبيرة"  "البيانات  مع  جنب  إلى  جنبًا  الرقمية  المحاسبة 

الوضع   الدراسة في  الفردية والتنظيمية والوطنية والدولية. وتبحث  التنموية المستويات  الراهن واالتجاهات 
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للرقمنة في المحاسبة ، ومسؤوليات التنفيذ وأي عقبات قد تكون قد ظهرت أمام رقمنة المحاسبة. وتوصلت  

الدراسة إلى  تقديم نموذج يعين الشركات على تحقيق كيفية قيام أعمال المحاسبة الرقمية بلعداد نموذج أعمال 

 ناجًحا. يحتوى هذا النموذج على البنية التحتية والموارد البشرية.عام ، من أجل أن تكون عماًل رقميًا 

دراسة  شحات ، ضوء  2020وهدي   ي   الرقم   التحول  آل ات  تفة ل  انة اسات  بةةوان     )

الةرب ة    اإلل ترون ة بجمنورعة تصر  الح وتة  المال  عل  تطة قات  الشمول  التعرف على تةادرات    إلى 

التي تتجلى في  الحكومة اإللكترونية  المختلفة على تطبيقات  بأبعاده  الرقمي  التحول  آليات  انعكاسات تطبيق 

ات المقدمة بالمؤسسات اإلدارية للمواطنين ، مع التركيز على متطلبات حوكمة المعايير إلجراءات جودة الخدم

توصلت الدراسة إلى أن نجاح التحول الرقمي كأحد ابتكارات تكنولوجيا المعلومات يرتكز  و التحول الرقمي .

يجي للمؤسسات الحكومية ودعم تخدام التقنيات لتحقيق الدور االستراتسة أبعاد أساسية تتمثل في اععلى أرب

رؤيتها المستقبلية ، والتغيرات في خلق القيمة ، والتغيرات الهيكلة ، وتوافر الجوانب المالية ، وتوصلت نتائج 

البحث إلى ضرورة تغيير نظم التعليم والتعلم لتوفير مهارات جديدة وكوادر بشرية مستقبلية قادرة على تحقيق  

وإنشاء وصيانة البنية التحتية لالتصاالت الرقمية وضمان إدارتها وإمكانية الوصول  التميز في العمل الرقمي ،  

 السريع إليها وتعزيز مستوى اإلفصاح والشفافية، وبناء جسور من الثقة بين مقدمي الخدمات والجمهور . 

دراسة  عل ، المال   2020وهدي   األداء  لتطوعر  كيداة  المصري ة  للةمل ات  الرقم   التحول   )

إلى التعرف على طبيعة التحول الرقمي للعمليات المصرفية، وتحليل مؤشرات سترات ج  لمصر  بغداد   اال

األداء المالي االستراتيجي، واختبار تأثير التحول الرقمي للعمليات المصرفية من خالل أبعاده )نظام التسوية 

المقاصة  RTGSاآلنية   اإللكتروني،  الدفع  أربعة  ،  إلى  وفقا  االستراتيجي  المالي  األداء  على  االلكترونية(، 

مؤشرات )الربحية، السيولة، مالئمة رأس المال، التوظيف(. وتوصلت الدراسة إلى عدم وجود عالقة ارتباط 

وتأثير ذات داللة معنوية بين التحول الرقمي للعمليات المصرفية واألداء المالي االستراتيجي، وضرورة تعزيز  

ساليب حديثة للعمل المصرفي واالستجابة إلى التحديات الرقمية، من خالل نموذج عمله وخدماته لكي تستطيع  أ

 المصارف من تحقيق أهدافها والوصول لمستويات عالية ومميزة من األداء المالي. 

دراسة   وعةواننا  (PHORNLAPHATRACHAKORN, et al., 2021وبحث    ) 

Digital accounting, financial reporting quality and digital transformation: 

Evidence from Thai listed firms      في آثار المحاسبة الرقمية على جودة التقارير المالية، وفائدة

المعلومات المحاسبية، وفعالية القرار االستراتيجي للشركات المدرجة في تايالند من خالل التحول الرقمي.  

شركة مدرجة في بورصة تايالند، وتوصلت نتائج الدراسة أن المحاسبة الرقمية لها تأثير    313بالتطبيق على  

كبير على جودة التقارير المالية بشكل كبير على كل من فائدة المعلومات المحاسبية وفعالية القرار االستراتيجي  

الستراتيجي. كما يلعب التحول الرقمي  في حين أن فائدة المعلومات المحاسبية لها تأثير كبير على فعالية القرار ا

 .دوًرا مهًما في تحديد وشرح تحقيق أهداف الشركات. ومن ثم ضمان تحقيق الهدف وتعزيز االستدامة التنظيمية

دراسة   هدي   أخري  ناح ة  وعةواننا  (Thipwiwatpotjana, 2021وتن   ) Digital 

Transformation of Accounting Firms."      المحاسبة لشركات  الرقمي  التحول  إلى دراسة   ،

شركة محاسبة   162موظفًا من    260ومعرفة العوامل المؤثرة عليه. تم استخدام استبيان لجمع البيانات من  

ات الرقمية، وامتالك عقلية رقمية في تايالند. وكشفت النتائج أن التحول الرقمي الناجح اعتمد على تبني العملي

أربعة   وجود  إلى  الدراسة  توصلت  كما  الرقمية.  والمهارات  المعرفة  واكتساب   ، الرقمية  الثقافة  وتطوير   ،

% من قدرة التحول الرقمي هي القيادة التنفيذية لشركات المحاسبة ، ونموذج األعمال والهيكل 84عوامل شكلت  

 وصول إلى الموارد ، والدعم الخارجي. التنظيمي المعتمد ، وإمكانية ال

دراسة   هدي   بةةوان     Abd Razak,et al.,2021كما   )Embracing Digital 

Economy:Drivers, Barriers and Factors Affecting Digital Transformation of 

Accounting Professionals   الم المحاسبين  استعداد  على  تؤثر  التي  العوامل  مناقشة  حترفين الى 

لتطبيق االقتصاد الرقمي وفهم أفضل لمدى تفهم المحاسبين الماليزيين لهذه التغييرات الهائلة وإعداد أنفسهم 

ليصبحوا محترفين مالئمين للمستقبل.، وإلقاء الضوء على التحديات التي يواجهها المحاسبون في دمج أنفسهم  
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لدراسة إلى أن االقتصاد الرقمي يفرض التغيير في كحلفاء استراتيجيين للمنظمات التي يخدمونها. توصلت ا

المحاسبين  جميع  يلتزم  أن  ويجب   ، للمؤسسة  االستراتيجيين  الشركاء  عدد  من  المحترفين  المحاسبين  دور 

المحترفين بالتغيير لتزويد أنفسهم بالمعرفة المحدثة وتطوير التكنولوجيا التي قد تكون خارج طريقتهم التقليدية 

م. ويجب أن يكون المحاسبون مستعدين للتكيف واعتماد المعرفة الجديدة إذا كانوا يريدون البقاء في أداء مهامه

على صلة بالصناعة. لذلك ، يجب أن يكون المحاسبون المحترفون قادرين على استخدام تقنيات المعلومات  

 ات المحاسبة.  واالتصاالت في أنشطتهم المهنية وتغيير وظيفتهم إلضافة الذكاء االصطناعي لعملي

دراسة   هدي   بةةوان     Meraghni,et al.,2021كما   )Impact of Digital 

Transformation on Accounting Information Systems–Evidence from Algerian 

Firms     ، المحاسبية  المعلومات  الرقمي وأثره على نظم  للتحول  المفاهيمي والعملي  إلى توضيح اإلطار 

للعنصر وكذلك   الالزمة  والمعرفة  الرقمي  التحول  إستراتيجية  مثل  الرقمي  التحول  متطلبات  على  التركيز 

البشري وتأثيراتها والمعوقات التي تواجه رقمنة نظم المعلومات المحاسبية. من خالل تطبيقه على عينة من  

حوالي    237 في  نشًطا  استبي  120فردًا  من خالل  الجزائرية  البيئة  في  تعمل  عام  شركة  وزع  .  2021ان 

وتوصلت الدراسة إلى وجود درجة ضعيفة من الوعي بأهمية التحول الرقمي ، كما وجدت ان الشركات توجه 

جهود قليلة لتطوير نظم المعلومات المحاسبية لتتماشى مع متطلبات التحول الرقمي بسبب وجود العديد من 

لبيئة الجزائرية أن تدرب موظفيها للتعامل مع تقنيات  التحديات عالية التأثير. ويجب على منظمات األعمال في ا

التحول الرقمي من خالل الحاالت العملية لتنويع مهارات القائمين على المحاسبة مع التحديات التي يطرحها 

 تطبيق التحول الرقمي .

 تحل ل الدراسة الهابقة تن وعنة نظر الةاحثة: 

في الشركات الصناعية ، وسلطت الضوء على التحسينات    تناولت الدراسات السابقة تطبيق التحول الرقمي .1

التحول الرقمي  التحديد، متطلبات تطبيق  القطاع الصناعى .على وجه  التي أحدثتها تطبيق الرقمنة في 

 والتحديات التي تواجه تطبيقه في القطاع الصناعى. 

ا .2 التي تم  فيما بينها من حيث األبعاد والمتغيرات  السابقة  الدراسات  لتركيز عليها من جانب كل تختلف 

دراسة، حيث أوضحت الدراسات حاجة المحاسبون للتدريب للتعامل مع الرقمنة لكى يكونوا قادرين على  

استخدام تقنيات المعلومات واالتصاالت في أنشطتهم المهنية وتغيير وظيفتهم إلضافة الذكاء االصطناعي 

 لعمليات المحاسبة. 

ر كبير على المحاسبة الرقمية وجودة التقارير المالية بشكل كبير ، مما أن تطبيق التحول الرقمي له تأثي .3

أهداف   في تحديد تحقيق  دوًرا مهًما  الرقمي  التحول  يلعب  . كما  القرار االستراتيجي  فعالية  يؤثر على 

 الشركات. ومن ثم ضمان تعزيز االستدامة التنظيمية.

في عدم وجود دراسة سابقة جمعت بين متغيرات الدراسات    تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة        

 والمتمثلة في التحول الرقمي واألداء االستراتيجي في حدود علم الباحثة.

 أهدا  الةحث: .4
التحول الرقمي على األداء االستراتيجي للشركات الصناعية  الدراسة إلى بيان أثر تطبيق  هدفت 

 سبيل تحقيق هذا الهدف الرئيسي البد من تحقيق أهداف فرعية وهي: المسجلة في البورصة المصرية، وفي 

دراسة وتحليل واقع تطبيق التحول الرقمي في مصر وتقييم مدى فعاليته في تعزيز األهداف  ➢

 اإلستراتيجية وتحسين األداء اإلستراتيجي. 

 تحديد متطلبات عملية التحول الرقمي في الشركات المقيدة بالبورصة محل الدراسة.  ➢

تحديد العالقة بين متطلبات عملية التحول الرقمي كأحد االبتكارات لتكنولوجيا المعلومات وتحسين   ➢

 األداء اإلستراتيجي لهذه الشركات.
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 أهم ة الةحث :   .5
الرقمي،   والتحول  الرقمنة  في  والمتمثل  تعالج موضوعا جوهرياً  كونها  في  الدراسة  أهمية  تكمن 

تحقيق النمو االقتصادي . ويمكن بيان أهمية البحث من الناحية العلمية والعملية والذي له دور محوري في  

 على النحو التالى: 

 األهم ة الةلم ة:   .أ

الشركات  - في  المعلومات  تكنولوجيا  ابتكارات  كأحد  الرقمي  التحول  تطبيق  متطلبات  على  الضوء  تسليط 

 الصناعية. 

 التحول الرقمي في الشركات الصناعية في البيئة المصرية.تقديم الضوابط العلمية بشأن تفعيل تطبيق  -

 تسليط الضوء على كيفية تحسين األداء اإلستراتيجي من خالل تطبيق التحول الرقمي. -

 ندرة الدراسات التي جمعت بين متغيرات الدراسة في البيئة المصرية في حدود علم الباحثة.  -

 األهم ة الةمل ة: تتمثل ي  اآلت : . 

الصناعية من حيث اإلستراتيجية والثقافة  • الشركات  الرقمي في  التحول  لتطبيق  تقديم أسس موضوعية 

 التنظيمية والموارد البشرية والقيادة التحويلية.

يواكب   • بما  عملياتها  رقمنة  خالل  من   ، المصرية  الصناعية  للشركات  اإلستراتيجي  األداء  تحسين 

 مستحدثات عصر الرقمنة .

 يروض الةحث :  .6
 ي  ضوء تش لة الةحث وسة ا نحو تحق ق اهدا  عم ن ص اغة يروض الةحث عل  الةحو التال  

الشركات  ➢ في  الرقمي  التحول  تأثير تطبيق  الدراسة بشأن  أراء عينة  بين  ذات داللة معنوية  اختالفات  توجد 

 الصناعية على األداء اإلستراتيجي.

 الشركات الصناعية للتحول الرقمي على األداء اإلستراتيجي.يوجد تأثير ذو داللة معنوية لتطبيق  ➢

 تةنب الةحث:   .7
في ضوء مشكلة البحث وسعيا نحو تحقيق أهدافه واختبار الفروض اعتمد البحث على كل من المنهج 

 االستقرائي واالستنباطي وذلك على النحو التالي: 

 المةنب االستةةاط : .أ

في ظل هذا المنهج اهتمت الباحثة بدراسة وتحليل ما ورد بالدراسات العربية واالجنبية المرتبط بمتغيرات   

 البحث والتقارير الدورية، وذلك بهدف بيان أثر تطبيق التحول الرقمي على األداء اإلستراتيجي .

 المةنب االستقراه  :  . 

تعتمد الباحثة على المنهج االـستنباطي عند إجراء الدراـسة الميدانية بالتطبيق على الـشركات الـصناعية في      

 البيئة المصرية الختبار الفروض واجراء التحليل اإلحصائي للوصول إلى النتائج. 

 حدود الةحث:  .8
 تمثلت حدود الدراسة فيما يلي:      

 تتمثل الحدود المكانية في الشركات الصناعية في البيئة المصرية.   الحدود الم ان ة: •

 .  2021تم إجراء الدراسة الميدانية في عام   الحدود الزتان ة: •

المصرية من حيث  حدود تةنج ة:   • الرقمى في بيئة االعمال  التحول  الدراسة على دراسة متطلبات  تقتصر 

 رية والقيادة التحويلية دون التطرق إلى غيرها من المتطلبات.  اإلستراتيجية والثقافة التنظيمية والموارد البش
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 خطة الةحث: .9
في ضوء أهمية الدراسة وتحقيقا لمشكلة وأهداف الدراسة ومراعاة المنهج المتبع في الدراسة لتكوين  

 إطار علمي من خالل الدراسة النظرية والعملية، تم تقسيم الدراسة إلى ثالثة محاور كما يلى: 

 : اإلطار النظري للبحث. أوال   •

 : اإلطار المفاهيمي لتطبيق التحول الرقمي ودوره في تحسين األداء االستراتيجي.  ران ا   •

 : الدراسة الميدانية.رالثا   •

 : النتائج والتوصيات  رابةا   •

 المراجع والمصادر   •

 مالحق الدراسة .  •

تحه ن األداء ران ا  : اإلطار المفاه م  لتطة ق التحول الرقم  ودورا ي  

 االسترات ج 
أدت التغيرات والتطورات المتالحقة في البيئة العالمية واالقتصادية إلى جعل الشركات تعمل من أجل        

مواكبة الثورة الرقمية، والتي تتيح فرص جديدة، وتطلب ذلك البحث عن أفضل الطرق لتبيه متطلبات السوق 

ح تحويل التحديات إلى فرص وتحقيق  المتزايدة بجودة وسرعة أفضل، وتطوير أنظمة العمل الرئيسية هو مفتا

نتائج أعمال إيجابية للشركات، وأصبحت هذه التطورات من أساسيات العمل في الشركات ومن الوسائل الهامة 

 التي تساعد على بقائها واستمراراها وكان أحد هذه التطورات هو اتجاه الشركات نحو تطبيق التحول الرقمي.

 تفنوم التحول الرقم :  .1
التنمية عم        ألحداث  جديدة  مفاهيم  تطوير  على  المعرفة  واقتصاد  االتصال  تكنولوجيا  تطور  تسارع  ل 

المفاهيم اإلدارية الحديثة التي  التحول الرقمي من أبرز  التحول الرقمي، ويعد  الرقمية والتي يعد من أهمها 

عاظم دور المعرفة في اقتصاديات ظهرت خالل السنوات القليلة الماضية نظراً لالهتمام المتزايد بالمعلومات وت 

المعلومات   لتكنولوجيا  الهائل  والتطور  المعرفة  اقتصاد  بظهور  الرقمي  التحول  اقترن  حيث  الدول، 

على   الطلب  وتزايد  واألعمال،  للشركات  الرقمي  التمثيل  انتشار  في  الرقمي  ل  التحوا وظهر  واالتصاالت. 

السلع والمنتجات والخدما الرقمية وتمركز  العملية اإلنتاجية على  الخدمات  من تركيز  بدالً  العميل،  ت حول 

الرقمي   ل  التحوا معالم  تحديد  في  مهًما  دوًرا  الحديثة  البرمجيات  انتشار  ويلعب  السابق.  في  كما  المنتجات 

 ( (Chaniasa,2019للشركات التقليدية. 

مليات الشركة المنقحة  ويعرف التحول الرقمي على أنه تحول مستدام على مستوى الشركة من خالل ع       

أو التي تم إنشائها حديثاً، ونماذج األعمال التي تحققت من خالل مبادرات الرقمنة ذات القيمة المضافة، مما 

 (       (Schallmo and Williams, 2018يؤدى في النهاية إلى تحسين الربحية 

الرقمية        التكنولوجيا  تطبيق  بأنه  الرقمي  التحول  إلى  يشار  بالتحول  كما  االجتماعية  العناصر  جميع  في 

المملوكة   الرقمي، فهي تقلل من استخدام األجهزة  التحول  السحابية هي أحد األمثلة على  فالحوسبة  الرقمي 

 (.14، 2016للمستخدم مع زيادة استخدام الخدمات السحابية المشتركة )صالح، 

عرفه           تغي  (Teichert,2019,1675)كما  عملية  أنه  التقنيات  على  وإستخدام  بتبني  تبدأ  تدرجى  ير 

 الرقمية، ثم تتطور إلى تحول رقمي شامل للمؤسسة.

( التحول الرقمي بأنه الطريقة التي تستخدم بها الشركة (Matarazzo,et al.,2021,p.642وعرف           

وتغيير نماذج أعمال الشركات التقنيات الرقمية لتطوير نموذج رقمي جديد يساعد على خلق قيمة أكبر للشركة  

 لالستفادة من اإلمكانيات التي توفرها التقنيات الجديدة في زيادة قيمة الشركة. 

( بوصف التحول الرقمي على أنه استثمار في  1344- 1250،  2020وقامت دراسة )الدهشان والسيد،          

التفكير وتغيير السلوك من أجل إحداث نقلة جوهرية في أسلوب العمل من خالل االستفادة من التقدم التكنولوجي  

رقمي وعدًا كبيًرا لخلق الهائل الذي حدث من أجل خدمة المستفيدين بشكل أسرع وأفضل، ويحمل التحول ال 

مجتمعات أكثر كفاءة وتنافسية واستدامة، من خالل إحداث تغيير جذري في خدمات العديد من األطراف، بما 
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في ذلك العمالء والموظفين والمستفيدين، مع تعزيز خبراتهم وإنتاجيتهم عبر سلسلة من العمليات المتناسبة، 

 تنفيذ المطلوبة.  مصحوبة بلعادة صياغة إجراءات التفعيل وال

المعلومات والخدمات في الصور الرقمية.           ويستلزم االستعداد الرقمي للشركات أكثر من مجرد تقديم 

ويتعلق األمر إلى حد كبير بتجديد اإلجراءات الداخلية وتثقيف العمال، فضالً عن الوثوق برقمنة المعلومات  

 (. 17، 2018البار، مرحبي، لتتناسب مع البيئة الرقمية الجديدة بالكامل )

ويستلزم التحول الرقمي تعزيز ثقافة االبتكار في مكان العمل، فضالً عن تحويل المكونات األساسية          

 للعمل، بدًءا من البنية التحتية ونماذج التشغيل وانتهاًء بتسويق الخدمات والسلع.

 أهم ة التحول الرقم :  .2
التطوير          إلى  تسعي  التي  والهيئات  الشركات  لكافة  بالنسبة  الضروريات  من  الرقمي  التحول  أصبح 

داخل   التكنولوجيا  تطبيق  فقط  يعنى  ال  الرقمي  والتحول  للمستفيدين،  وصولها  وتسهيل  خدماتها  وتحسين 

دمات والمنتجات للعمالء الشركات بل هو برنامج شامل كامل يمس الشركات وأسلوب عملها وكيفية تقديم الخ

ويهتم التحول الرقمي بكيفية استخدام التكنولوجيا داخل الشركات   المستهدفين لجعلها تتم بشكل أسهل وأسرع.

فهو يساعد على تحسين الكفاءة التشغيلية وتحسين الخدمات التي تقدمها للعمالء والجمهور المستهدف من تلك  

 لرقمي في الشركات الصناعية من خالل ما يلي:الخدمات ، ويمكن توضيح أهمية التحول ا

تقوم معظم الشركات بجمع كم هائل من البيانات عن العمالء ولكن الفائدة الحقيقية  تةزعز عمع الة انات:   .أ

هي تحسين هذه البيانات للتحليل الذي يمكن أن يدفع األعمال إلى األمام، حيث ينشئ التحول الرقمي نظاًما 

ة ودمجها بالكامل لذكاء األعمال على مستوى أعلى، كما أنه يخلق طريقة يمكن لجمع البيانات الصحيح

من خاللها للوحدات الوظيفية المختلفة داخل المؤسسة ترجمة البيانات األولية إلى رؤى عبر نقاط اتصال  

 ( (Albukhitan,2020,p.665 مختلفة

ي مجموعة من األدوات لألعمال، فبدالً  : يدمج التحول الرقمي المعلومات والموارد فإدارة أكةر للموارد .ب

من تشتيت البرامج وقواعد البيانات، فلنه يجمع موارد الشركة كلها في مكان واحد، حيث يمكن للتحول 

األعمال  لذكاء  مركزي  مستودع  في  والبرامج  البيانات  وقواعد  التطبيقات  دمج   الرقمي 

Singh,2017,p.3)). 

اد العمالء على وجود خيارات ال حصر لها وأسعار منخفضة  : لقد اعتتجربة عمالء أيضل بش ل عام .ج

وسرعة التسليم، وهذا ما يمكن أن يوفره التحول الرقمي في الشركات، حيث السرعة في إنجاز األعمال 

 والدقة مما ينعكس إيجاباً على تجربة العمالء.

الكفاءة والربحية، وخاصة وأنه ما : الشركات التي تطبق التحول الرقمى تعمل على تحسين  زعادة األرباد .د

من الشركات التي اتبعت التحول الرقمي أفادت بارتفاع كبير في أرباحها، كما أن عدد    %70يزيد عن  

أعمالها في  الرقمي  التحول  تطبيق  بعد  السوق  في  بزيادة حصتهم  أقرت  الشركات  من  -Sousa  كبير 

Zomer,2020,p.1101)) . 

الشر .ه ي   والمرونة  الحركة  يمكن  كاتزعادة  حيث  مرونة،  أكثر  المؤسسات  الرقمى  التحول  يجعل   :

للشركات زيادة خفة حركتها مع التحول الرقمي لتحسين السرعة في السوق واعتماد استراتيجيات التحسين 

 (، مما يسمح باالبتكار والتكيف بشكل أسرع مع توفير طريق للتحسين.CIالمستمر )

ك األدوات التقنية المناسبة التي تعمل معًا إلى تبسيط سير العمل : يمكن أن يؤدي امتال  تحه ن اإلنتاع ة .و

وتحسين اإلنتاجية، ومن خالل أتمتة العديد من المهام اليدوية ودمج البيانات في جميع أنحاء المنظمة، 

 (Vogelsang,et al.,2019,p.124)فلنها تمكن أعضاء الفريق من العمل بكفاءة أكبر 

 قم : تزاعا تطة ق التحول الر  .3
يوفر التحول الرقمي مزايا عديدة ومتنوعة مثل توفير كبير في التكلفة والجهد، وتحسين كفاءة التشغيل         

وتنظيمها، وتحسين الجودة، وإجراءات مبسطة للمستفيدين للوصول إلى الخدمات. كما يوفر تطبيق التحول  

ة لتقديم الخدمات، ويمكان توضيح الرقمي إمكانيات لتقديم خدمات جديدة ومبتكرة تختلف عن األساليب التقليدي

 مزايا تطبيق التحول الرقمي كما يلي: 
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: يجعل التحول الرقمي العمليات أكثر مرونة وتصبح إدارة جميع أقسام الشركة زعادة القدرة التةايه ة −

وانسيابية،   تنظيماً  أكثر  هيكالً  للشركات  الرقمي  التحول  وسيوفر  سهولة،  وأكثر  أسهل  وبالتالي مهمة 

 . ((Barholomae,2018,p.24 ستحصل الشركة على مركز تنافسي أفضل مقارنة بمنافسيها اآلخرين

: تمكن التكنولوجيا العمالء من االقتراب من العالمات التجارية وإقامة عالقة والء  تحه ن رضاء الةمالء −

التواجد في الحياة اليومية  أقوى، ومن خالل استخدام الشبكات االجتماعية من الممكن في الوقت الحاضر 

للعمالء المحتملين من خالل المشاركة على وسائل التواصل االجتماعي والعروض الخاصة. كما تتبنى  

الشركات أيًضا إرسال العروض الخاصة عبر الرسائل القصيرة والبريد اإللكتروني، مما يجعل العميل 

رونية العميل أكثر رضاًء. إلى جانب أنه تتيح يشعر بأنه مميز، ومن ناحية أخرى، تجعل التجارة اإللكت

تقنيات التحول الرقمي للعمالء إمكانية الشراء والتواصل مع الشركة في أي وقت وأي مكان، مما يؤثر  

 (.(Akter,et al.,2020,p.6في النهاية على مدى رضاء العمالء 

، فلنها تكون قادرة على تضمين : عندما تنفذ الشركات التحول الرقمي في أعمالهاتوي ر يرصة لالبت ار −

منتجاتهم   البتكار  أكبر  أيًضا مجال  لديهم  كما يصبح  االبتكار،  تعزيز  وبالتالي  عملياتها،  في  تحسينات 

 وخدماتهم ألن تضمين التقنيات الجديدة يسمح لهم بلدراج تحسينات كبيرة في عروضهم. 

ي إيجاد طرق لتقليل تكاليف العمل، ويمكان  يتمثل الشاغل الرئيسي للمديرين دائًما فتخف ض الت ال ف :   −

التشغيل بشكل كبير  تكاليف  الشركات من تقليل  السحابية،  الخدمات  الرقمي، وخاصة استخدام    التحول 

 Bygren,2016,p.50) . 

التنبؤ  − على  وقادرة  العمل  في  للتكيف  وقابلية  يقظة  أكثر  لتصبح  المعاصرة  التكنولوجيا  من  االستفادة 

 بل.والتخطيط للمستق 

 تتطلةات تطة ق التحول الرقم :  .4
يوجد العديد من المتطلبات لتطبيق التحول الرقمي في الشركات الصناعية، حيث نجــد التحــول الرقمــي        

يعتمــد علــى المعرفــة ودمــج تكنولوجيا المعلومـات واالتصاالت فـي كافـة مجاالتهـا وخـدماتها هـدفا يمكن 

 ( Meraghni,et al.,2021عرض هذه المتطلبات لتطبيق التحول الرقمي كما يلي: )

ورسالة الشركة تحديـداً دقيقـاً وتوضـيح    Vision: وتعنى تحديـد إستراتيجية ورؤيـة  استرات ج ة الشركة ✓

الشركات لمـا تريـد أن تكـون عليه في المستقبل. وتعني االستراتيجية "القرارات التي تهتم بعالقة الشركة 

تم فيها اتخاذ القرارات بجزء من عدم المعرفة أو عدم التأكد، بالبيئة الخارجية، حيث تتسم الظروف التي ي

البعد  على  والتركيز  البيئية،  التغيرات  مع  المنظمة  تکيف  تحقيق  عبء  اإلدارة  عاتق  على  يقع  لذا 

التكنولوجي: وذلك من خالل تجديد البنية التحتية األساسية لتكنولوجيـا المعلومات من حيث توفير األجهزة 

 رامج المتنوعة. الحديثة والب

تمثل الثقافات الحالة السائدة للمجتمعات والتي ترسخت لديه خالل فترات زمنية متتالية   الثقاية التةظ م ة: ✓

حتى أصبحت تمثل السلوك الذي يمارسه األفراد داخل تلک المجتمعات، وتعرف الثقافة التنظيمية على  

تم نقلها وتعليمها  أنها مجموعة من األسس والقيم والمفاهيم المشتركة بين قادة المنظمة والعاملين القدامى وي

لألفراد الجدد، أي أنها تتكون من القيم السائدة والمسيطرة التي تساعد في خلق التكامل بين أجزاء المنظمة. 

ولكي يتم تطبيق التحول الرقمي يجب تغييـر الثقافـة التنظيميـة السـائدة: مـن خـالل نشـر ثقافـة اسـتخدام  

تغيير وإدارة الثقافة كميزة تنافسية. ويحتاج التحول الرقمي إلى  التكنولوجيـا واالنترنـت، ويتطلب ذلك  

ثقافة مؤسسية تعزز المساءلة واالنفتاح مع السماح أيًضا بالمرونة والتجريب والتعلم المباشر من األخطاء. 

ويختلف نجاح التحول الرقمي وفقًا لقدرة المؤسسات على جمع األشخاص من خلفيات متنوعة معًا، ودعم  

المتغيرة لكل من األعمال التعا التكيفية االستجابة السريعة لالحتياجات  الثقافة  ون والمشاركة، وتضمن 

والعمالء. ويتباين نجاح التحول الرقمي بحسب قدرة المؤسسات على جمع أشخاص من خلفيات متنوعة  

تغيرة سواء للعمل معا ودعم التعاون والمشاركة وتضمن الثقافة المتكيفة سرعة االستجابة لالحتياجات الم
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أو للعمالء، وهذا أمر ضروري في ضوء التغييرات الواسعة التي ال تستبعد مؤسسة أو منطقة، وكذلك 

 الصعوبات في توقع االتجاهات المستقبلية.

التحوعل ة: ✓ للتابعين   الق ادة  بوضوح  المستقبلية  ورؤيتها  الشركة  رسالة  إيصال  على  القائد  قدرة  وهي 

مم خالل  من  أهداف  وتحفيزهم  لتحقيق  الطرفين  بين  واحترام  ثقة  لبناء  عالية  أخالقية  سلوكيات  ارسة 

القيادة  وتدعو  المستهدف،  لتحقيق  الطاقات  أقصى  واستثمار  حاجاتهم  إشباع  على  يعمل  ثم  المنظمة 

التحول  التطورات ، ولكي يتم تطبيق  العاملين بشکل مستمر لمواكبة  التحويلية إلى بناء وتنمية قدرات 

تركيـز   الرقمي خـالل  مـن  وذلـك  التحـول،  لجهـود  واإلداري  القيـادي  الـدعم  حيوية  استمرار  يجب 

البشــرية والمالية  المــوارد  القيـادات علــى الممارســات اإلداريــة المرتبطــة بالتكنولوجيــا، وتــوفير 

 والمادية، والتشريعات الالزمة.

يعملون في الشركة رؤساء ومرؤوسين، والذين جرى توظيفهم    وهي جميع األفراد الذين  الموارد الةشرعة: ✓

أنماط   التي توضح وتضبط وتوحد  التنظيمية  الثقافة  أنها تصي   كافة وظائفها وأعمالها، کما  فيها ألداء 

السلوك، أو أنها مجموعة من الخطط واألنظمة والسياسات واإلجراءات التي تنظم أداء العاملين لمهامهم  

 ائفهم في سبيل تحقيق رسالة وأهداف المنظمةوكيفية تنفيذ وظ

ومن خالل ما سبق يمكن القول أن نجاح عملية التحول الرقمي ال يعتمد على مدي فاعلية عملية التحول          

الرقمـي ومراحلهـا، ومـن ثـم  التحـول  التـزامهم بعمليـة  قـدرات تعكـس مـدي  فحسـب، وإنما يتطلب األمر 

يجيات إضــافة لبنــاء قــدرات القيــادات بهدف دمــج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  ينبـي تطوير استرات

 في كافة مجاالت وأنشطة المجتمع.

 الةواتل الحاسمة لةجاد تطة ق التحول الرقم :  .5
 Henriette et  هناك عوامل مهمة للغاية ترتبط ارتباطا مباشراً بنجاح التحول الرقمي. فقد وجد          

al.,2016)  ، ) أن التحول الرقمي يؤدي إلى تغييرات جوهرية متضمنة في نموذج عمل الشركة، والتي قد

التنظيم  الثقافة  وكذلك  التشغيلية،  األساليب  الموارد،  العمليات  على  أدبيات موضوع  تؤثر  مراجعة  تشير  ية. 

 الدراسة أن نجاح التحول الرقمي يتطلب األتي:

الكوادر  .1 على  السيطرة  وكذا  والتشويش  القرصنة  عمليات  إمام  األكثر  اإللكترونية  التطبيقات  نشر 

وتمكينهم من العمليات اإلدارية واستخدام أنظمة   ,البشرية وتأهيلها بما يتالئم مع عمليات الرقمنة  

 إلكترونية داخل الشركات.

الرابعة   .2 الثورة الصناعية  للتقنيات  في استحداث مشاريع تقنية   ,تكثيف عملية استغالل المؤسسات 

عن  لها  والترويج  المتاحة  اإللكترونية  بالخدمات  التعريف  فعلية؛ وضرورة  بصورة  عملها  تخدم 

حتى يتم التعرف   ,االجتماعي  طريق استغالل التقنية كوسائل اإلعالم المختلفة وشبكات التواصل  

 إليها من قبل المستفيدين ومن ثم توسيع دائرة استخدامها  

التحول الرقمي في ضوء تحليل السوق واحتياجاته   .3 القوة   ,وتحليل نقاط الضعف  ,بناء إستراتجية 

 (  17،ص  2020ومسح الفرص والتهديدات بالبيئة الخارجية )عبد الرحمن، 

 اتل الحاسمة لةجاد التحول الرقم :والجدول التال  علخ  الةو

 عواتل الةجاد األبةاد

 

 

 عواتل الةجاد

 التةظ م ة

المشاريع التجريبية )يعنى تبني وإدخال التحول الرقمي بشكل تدريجي، وعدم تبنيه بشكل كامل  ✓

 في جميع المواقع دفعة واحدة(

للمستقبل   ✓ خريطة    اإلستعداد  إعداد  على  القدرة  ذلك  في  اإلستراتيجية )بما  واألهداف  الطريق 

 والتشغيلية(. 

 القدرة على فهم احتياجات العمالء. ✓
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 ( (Vogelsang & Hoppe, 2019, pp. 128-132المصدر:

ويستلزم التغيير الرقمي إلغاء األساليب التقليدية للعملية اإلنتاجية، فالنجاح في التحول السريع على أساس         

ولتحقيق النجاح في التحول الرقمي، يجب على   احتياجات العمل، تتطلب الشركات أطر عمل تشغيلية فعالة.

 .خدام تقنيات إدارية جديدة، واألهم من ذلك ، إعادة تأهيل مواردها البشريةالشركات تحديث بنيتها التحتية، واست

 أرر تطة ق التحول الرقم  عل  تحه ن األداء اإلسترات ج :  .6

إن التغير في البيئة التكنولوجية وما يصاحبها من زيادة إحتياجات العمالء وشدة المنافسة أدت إلى  

االستراتيجي للشركة تتالئم مع األهداف الحديثة مثل مقاييس الجودة ، واألداء ،  ضرورة إيجاد مقاييس لألداء  

 المرونة واالبتكارات. 

لكي تظل الشركات قادرة على البقاء في مواجهة المنافسة الشديدة ,يجب أن تكون قادرة على تطوير 

د أتاحت تكنولوجيا التحول الرقمي عملياتها باستمرار من أجل اإلستجابة السريعة لبيئة األعمال المتغيرة , ولق

للشركات القدرة على التكيف مع تلك البيئة المتغيرة من خالل دمج التكنولوجيا الرقمية في جميع قطاعات 

األعمال التجارية، مما يؤدى إلى سهولة الوصول إلى البيانات والمعلومات الخاصة بالسوق في وقتها الفعلى  

من  ✓ عالية  بدرجة  ومهام  سلوكيات  بأداء  تقوم  )التي  المستقلة  اآللية  الروبوات  على  االعتماد 

 االستقاللية/أي تبرمج على التصرف دون انتظار أوامر شخص ما(.

 الموظفين بشكل فعال(. تأهيل الموظفين )يجب تدريب وتأهيل  ✓

 الثقافة )تخبرنا الثقافة بما يجب فعله (. ✓

 استخدام البيانات الضخمة البيانات.   -(  Big Dataالقدرة على توفير واستخدام وجمع الكثير من ) ✓

 الدعم اإلداري )يشمل تزويد المشاريع بالموارد والمعرفة والوقت الالزم(. ✓

 نولوجيا والمهام(. سهولة االستخدام )يضمن التوافق بين التك ✓

 بيئة عمل متعددة التخصصات )فريق عمل متعدد التخصصات( ✓

 عواتل الةجاد

 الة ة ة

 االتصال )يتضمن التبادل السلس للبيانات بين الشبكات وداخل الشبكة الواحدة(.  ✓

 درجة عالية من الشفافية )تتطلب الثقة في تبادل البيانات(.  ✓

 )ألن المهام ال يمكن حلها بشكل فردي بسبب التعقيد(. ضرورة التعاون عبر حدود الشركة  ✓

توليد القيمة المختلطة )عملية توليد قيمة إضافية من خالل الجمع المبتكر بين المنتجات )المكون   ✓

 الملموس( والخدمات )المكون غير الملموس(.

 االلتزام بالمعايير )المعايير الموضوعة من قبل الهيئات الدولية(. ✓

 الةجادعواتل 

 الت ةولوع ة

 البنية التحتية )توفير بنية تحتية مفيدة(.  -

 الموثوقية )يضمن النظام البيانات الصحيحة(.  -

 المالءمة )توفير البيانات الصحيحة للمستخدم المناسب(. -

القدرة على التكيف )تعني نظاًما مرنًا يمكنه التكيف مع احتياجات المعلومات الجديدة والشركة   -

 تستخدم النظام(.التي 

 األمن )هو أساس تبادل المعلومات(.  -

 اكتمال المعلومات )يجب توفير معلومات تغطي كل الجوانب ومختلف البدائل(.  -

 التوفر )يؤمن الوصول إلى النظام(. -

 أنية البيانات )يجب أن تكون البينات متاحة في الوقت المناسب دون تأخير(.  -
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المنافسين أو بالتطورات التى تطرأ على المنتجات ويقود ذلك تحسين التنبؤ  سواء كانت تلك البيانات تتعلق ب

 بلتجاهات السوق للتكيف مع تلك المتغيرات وذلك من خالل تطوير نظم المعلومات  

ويساعد تطبيق التحول الرقمي على تحسين األداء االستراتيجي من خالل توفير دليل قويا على  

الذي يمكن أن يكون له أثر إيجابى على ثقة المستثمرين في الممارسات النشاط االقتصادى للشركة األمر 

 المحاسبية فى الشركات بشكل عام ، ويمكن بيان ذلك تفصيالً على النحو التالى: 

: حيث يتم وفق تطبيق التحول الرقمي تحديد حجم منطقة السوق التـي التخط و لةمل ة األبحا  والتطوعر .1

وعية المستهلكين لها، وهذا يتم بعد إجراء دراسات السوق ثم بعد ذلك تحدد تستوعب المنتج أو الخدمة ون

 وتوضع خطة اإلنتاج المطلوبة ونوعية معدات اإلنتاج والمدة الزمنية )الدراسة الفنية لانتاج(. 

: حيث يتم تحديد التصميم المطلوب للمنتجات الخدمة وأسلوب اإلنتاج أو طبيعة  التخط و لةمل ة اإلنتاج .2

مة المقدمة للعميل ثم تجهيز المنتجات أو الخدمات التي تقدم للعمالء، ويتم تحديـد تكاليف اإلنتاج من  الخد

 مواد أولية، وأجور مباشرة، وتكاليف مساندة. 

 توفر رقابة فعالة على العمليات التشغيلية وتقليص حجم العمليات اإلدارية.  .3

الوق : .4 إل  توي ر  يؤدى  الرقمي  التحول  تطبيق  أن  العملية حيث  فيه  تكون  الذي سوف  الوقت  تحديد  ى 

اإلنتاجية ، وبالشكل الذي يقوم فيه النظام بتقديم المساعدة المطلوبة للعاملين في تنفيذ األنشطة المكلفين 

 بها. 

حيث أن تطبيق التحول الرقمي يؤدى إلى تقسيم المعلومات إلى عدة فئات وتحديد من   سنولة الوصول:  .5

األ من  فئة  كل  إلى  لألفراد  يصل  المطلوبة  المعلومات  توفير  على  العمل  أي   ، بالشركة  العاملين  فراد 

المناسب وبالشكل الذي يساعد على تقليل الجهد والوقت والتكلفة التي من  العاملين في الوقت والمكان 

 الممكن أن تتحملها الشركة.

الت  القابل ة للتوسع: .6 القدرة على  إلى  الرقمي يؤدى  التحول  المتزايدة حيث أن تطبيق  الطلبات  كيف مع 

بشكل جيد، كما هو معروف أن البيئة التي تعمل فيها الشركة هي بيئة متغيرة باستمرار ، و بالتالي هي 

 بحاجة إلى نظام يمكنه التكيف مع التغيرات المستمرة التي تواجهها الشركة في عملياتها اليومية .

 رالثا : الدراسة الم دان ة. 

أن اشتمل تتناول    بعد  الميدانية، وذلك  الدراسة  بالدراسة والتحليل إجراءات  القسم  في هذا  الباحثة 

األداء  تحسين  في  ودوره  الرقمي،  للتحول  المختلفة  للجوانب  نظرياً  عرضاً  علي  للبحث  النظرى  اإلطار 

الت ومواکبة  االقتصادي  النمو  تحقيق  أصبح  فلقد  بالبورصة،  المدرجة  للشركات  العالمی  االستراتيجي  نافس 

يستوجب تبني الحلول الرقمية والتحول التکنولوجي العالمي، وفى ضوء ذلك يتعين على المنظمات التوجه 

نحو تبنى التحول الرقمى ووضع الخطط الالزمة للنهوض بها وتحسين االداء االستراتيجي الخاص بها، حيث  

دا الرقمية  التقنيات  استخدام  قلة  من  المصرية  الشركات  الوظيفية  تعانى  والکوادر  الخبرات  ونقص  خلها، 

المتخصصة التي تساعد في تطويرها وتحويلها إلى شکل رقمي وتقني، مما ينعکس ذلك سلباً على خدماتها 

مع توجة مصر نحو عصر التميز الرقمي، وذلك بهدف إرضاء العمالء وتحقيق المساهمة والفاعلية في ذلك  

 المجتمع المعرفي.

عياً من الباحث إلستكمال هدف البحث يتضمن هذا القسم الجوانب المختلفة للدراسة  ووفقاً لما سبق وس  

الميدانية بهدف التعرف على دور التحول الرقمى في تحسن االداء االستراتيجي للشركات المقيدة بالبورصة،  

اسة واختيار العينة ولتحديد هذا األثر عند التطبيق الفعلى فى الواقع العملى، وذلك من خالل تحديد مجتمع الدر

ثم جمع البيانات ليتم تحليل هذه البيانات باستخدام مجموعة من األساليب اإلحصائية المناسبة، وبناًء على ذلك  

يناقش هذا القسم: هدف الدراسة الميدانية، ومجتمع وعينة الدراسة، والتحليل اإلحصائي الوصفي للمتغيرات، 

 وعرض نتائج االختبار اإلحصائية.
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 الند  تن الدراسة الم دان ة  .1
األداء  تحسين  علي  الرقمي  التحول  تطبيق  أثر  ودراسة  تحليل  فى  الميدانية  الدراسة  من  الهدف  يتمثل 

االستراتيجي للشركات المصرية، وذلك من خالل تحديد وقياس األثر الناجم عن تطبيق تقنيات التحول الرقمي 

ا الدراسة  تهدف  كما  االستراتيجي.  األداء  عملية لميدانية  علي  متطلبات  لتواجد  الفعلي  الواقع  على  للتعرف 

من  المقدمة  الخدمات  أداء  مستوى  ومعرفة  الدراسة.  محل  بالبورصة  المقيدة  الشركات  في  الرقمي  التحول 

مقدم  نظر  وجهة  من  األداء  مستوى  ارتفاع  ومعوقات  الدراسة،  محل  بالبورصة  المقيدة  الشركات  وحدات 

الدراسة الميدانية إلي تحديد العالقة بين متطلبات عملية التحول الرقمي، ومستوى أداء  الخدمة. وأخيراً تهدف

 الخدمات بالشركات المقيدة بالبورصة. 

 تجتمع وع ةة الةحث:  .2
يعتمد هذا البحث على الدراسة الميدانية  كطريقة بحثية لجمع وتحليل البيانات من العينة المحددة، 

مجتمع الدراسة اختيار العينة بناًء علي معايير علمية مقبولة، وتُمثل منشآت القطاع  وبالتالى فلنه يتم بعد تحديد  

الصناعى فى بيئة األعمال المحلية مجتمع مناسب لهذه الدراسة، وذلك لما لها من تأثير كبير على الناتج المحلي  

داخل هذا القطاع إستكماالً    اإلجمالي واإلقتصاد الوطنى، ولذلك فلن الباحثة تستهدف القيام باختيار عينة من

 لتحقيق هدف هذا البحث.

إمكانية         لمعيار  الصناعي تم اختيارها وفقاً  القطاع  الدراسة في مجموعة من منشآت  وتتمثل عينة هذه 

الوصول للبيانات، كما تم اختيار هذه العينة بالطريقة العشوائية بحيث تكون لكل مفردة من مفرادات مجتمع  

ة لالختيار ضمن العينة، ولقد تم توزيع قوائم االستقصاء علي موظفي ومديري هذه المنشآت الدراسة فرص

، ومجموعة أخري وزعت علي  المدعرعن المال  ن: فمجموعة من االستمارات وزعت علي  ويقا  ألربع يةات

تدعري لي  ، وأخيرا تم توزيع مجموعة من االستمارات ع المهتثمرعن، ومجموعة ثالثة وزعت علي  المحاسة ن

 بهذه المنشآت المختارة.  التهوعق

استمارة استقصاء علي موظفي منشآت العينة المختارة،    255ولقد قامت الباحثة بتوزيع إجمالي عدد    

الباحثة منها   ، ولقد تم فرز هذه االستمارة وتبين أن بعضها ال  %89استمارة بمعدل استجابة    227أستلمت 

استمارات، ليصبح بذلك عدد االستمارات    9عدد االستمارات المستبعدة    يصلح للتحليل االحصائي، وقد بل 

 (.1استمارة استقصاء يمكن بيانها كما بالجدول ) 218المستردة السليمة 

 ( توزعع استمارات االستقصاء1عدول رقم  

 المةدل  اإلعمال   الةدد  الة ان  م

 %100 255 255 االستمارات الموزعة  1

 % 89 255 227 االستمارات المهتلمة  2

 % 11 255 28 االستمارات غ ر المهتردة  3

 % 3.9 227 9 االستمارة المهتةةدة  4

 % 96.1 227 218 االستمارات الهل مة  5

 %100 255 255 اإلعمال  

الموثوقية   اختبار  اجراء  تم  متغير من    Reliabilityولقد  عبارات كل  واتساق  ثبات  لتحديد مدي 

التحليل اإلحصائي  الدراسة المقسمة باستمارة االستقصاء، ومن ثم إمكانية االعتماد عليها وإكمال  متغيرات 

 (. 2وعمل االختبارات الالزمة، وتظهر نتائج االختبار كما بالجدول رقم )
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 ( نتائج اختبار الموثوقية2جدول رقم )

Cronbach's Alpha المتغيرات عدد العبارات 

 االستراتيجية 7 0.654

 الثقافة التنظيمية 5 0.768

 القيادة التحويلية 4 0.885

 الموارد البشرية  4 0.852

 األداء اإلستراتيجي  6 0.890

 من إعداد الباحثة باالعتماد على نتائج التحليل االحصائي.  المصدر:

، بينما  %65.4وقد أظهر اختبار الموثوقية أن درجة الثبات بمقياس ألفا كرونبا  للمتغير األول كانت  

، أما المتغير الثالث فلن درجة الثبات بمقياس  %76.8بلغت درجة الثبات بمقياس ألفا كرونبا  للمتغير الثاني  

،  %85.2، والمتغير الرابع بلغت درجة الثبات بمقياس ألفا كرونبا  له فقد بلغت  %88.5ألفا كرونبا  بلغت  

، وهذا يعني إمكانية االعتماد علي البيانات وإكمال إجراء التحليل %89وكذلك بلغت درجة الثبات للمتغير التابع  

 اإلحصائي

 عة من الخطوات كما يلي:  ويتم تحليل عبارات االستمارات إحصائياً علي مجمو

 التحل ل االحصاه  الوصف  لمتغ رات الدراسة  .3
 يمكن تحديد وتوصيف وقياس متغيرات الدراسة على النحو التالي:

المهتقل  • الممثلة  المتغ ر  الفرعية  المستقلة  المتغيرات  من  مجموعة  إلي  قياسه  ويتم  الرقمى  التحول  تطبيق   :

 والمتمثلة في : لمتطلبات التحول الرقمي 

االستراتيجية وتشتمل القرارات التي تسعي لتحقيق تکيف المنظمة مع التغيرات البيئية،   :االسترات ج ة ✓

 وتم قياسها من خالل مجموعة من العبارات بمقياس ليكرت الخماسي.

المنظمة وال :الثقاية التةظ م ة ✓ عاملين وتمثل مجموعة من األسس والقيم والمفاهيم المشترکة بين قادة 

القدامى ويتم نقلها وتعليمها لألفراد الجدد، وتم قياسها من خالل مجموعة من العبارات بمقياس ليكرت 

 الخماسي.

للتابعين  الق ادة التحوعل ة: ✓ القائد على إيصال رسالة المنظمة ورؤيتها المستقبلية بوضوح  وهي قدرة 

أهداف، وتم قياسها من خالل مجموعة من وتحفيزهم من خالل بناء ثقة واحترام بين الطرفين لتحقيق  

 العبارات بمقياس ليكرت الخماسي.

وتقوم هذه اإلدارة بوضع مجموعة من الخطط واألنظمة والسياسات واإلجراءات التي  :الموارد الةشرعة ✓

وتم قياسها  تنظم أداء العاملين لمهامهم وکيفية تنفيذ وظائفهم في سبيل تحقيق رسالة وأهداف المنظمة،

 خالل مجموعة من العبارات بمقياس ليكرت الخماسي. من 

ويتمثل في تحسين األداء اإلستراتيجي، ويتم قياسه من خالل مجموعة من العبارات التي يتم من المتغ ر التابع:  

الرقمي. ويوضح  التحول  التحسن في األداء اإلستراتيجية نتيجة توافر متطلبات  خاللها توفير مؤشر عن مدي 

 توضيحاً لمتغيرات البحث كما يلى:( 1الشكل )
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 ويمكن صياغة فروض البحث كما يلي:

عوعد أرر ذو داللة إحصاه ة لالسترات ح ة عل  تحه ن تهتوي األداء االسترات ج     الفرض األول:

 بالشركات الصةاع ة المق دة بالةورصة المصرعة.

عوعد أرر ذو داللة إحصاه ة للثقاية التةظ م ة عل  تحه ن تهتوي األداء االسترات ج     الفرض الثاني:

 بالشركات الصةاع ة المق دة بالةورصة المصرعة.

الثالث: األداء    الفرض  تهتوي  تحه ن  عل   التحوعل ة  الق ادة  إحصاه ة  داللة  ذو  أرر  عوعد 

 صرعة.االسترات ج  بالشركات الصةاع ة المق دة بالةورصة الم

عوعد أرر ذو داللة إحصاه ة للموارد الةشرعة عل  تحه ن تهتوي األداء االسترات ج    الفرض الرابع:

 بالشركات الصةاع ة المق دة بالةورصة المصرعة.

كالمتوسط  المركزية  النزعة  مقاييس  على  الدراسة  لمتغيرات  الوصفي  اإلحصائي  التحليل  ويشتمل 

 ويتم عرض المتغيرات كما يلي:والمنوال، وكذلك مقاييس التشتت كاالنحراف المعياري، 

وتم تحليل أهمية تطبيق التحول الرقمي، ومنافع ذلك التطبيق :   التحل ل اإلحصاه  الوصف  للمتغ رات المهتقلة •

 (.3من خالل مجموعة من العبارات التي تشتملها قائمة االستقصاء، كما بالجدول )

 رقم ( اإلحصاء الوصف  ألهم ة ودور تتطلةات التحول ال3عدول  

 التةاعن  اإلنحراف المعياري  المنوال  المتوسط 
N 

 الةةارات 
Valid 

4.0642 4.00 .85086 .724 218 X11 

4.1835 4.00 .83875 .704 218 X12 

4.2339 4.00 .74075 .549 218 X13 
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4.0138 4.00 .92322 .852 218 X14 

4.1835 4.00 .80511 .648 218 X15 

4.1514 4.00 .80323 .645 218 X16 

4.0275 4.00 .87419 .764 218 X17 

4.2064 4.00 .80239 .644 218 X21 

4.1422 4.00 .82191 .676 218 X22 

4.1101 4.00 .81279 .661 218 X23 

4.1927 5.00 .84217 .709 218 X24 

4.1743 4.00 .80143 .642 218 X25 

4.2202 4.00 .74806 .560 218 X31 

4.1330 4.00 .83457 .697 218 X32 

4.1239 4.00 .79647 .634 218 X33 

4.2706 4.00 .70884 .502 218 X34 

4.1514 4.00 .76804 .590 218 X41 

4.1881 4.00 .85677 .734 218 X42 

4.2110 4.00 .75071 .564 218 X43 

4.0596 4.00 .89604 .803 218 X44 

 .من إعداد الباحثة باالعتماد على نتائج التحليل االحصائي المصدر:
( التحليل اإلحصــائي الوصــفي لمتطلبات التحول الرقمي تبين أن متوســط الموافقة  3من خالل جدول )

، وهو أعلي متوســـط ويقع في مدي الموافقة التامة علي  4.270علي العبارة الرابعة في المتغير الثالث قد بل  

ــط العـبارة الرابـعة في المتغير األول  وهو أـقل    4.0138أهمـية ومزاـيا ومـنافع التحول الرقمي، كـما بل  متوســ

ــط ويقع أيضــاً في مدي الموافقة، كما أن المنوال وهو القيمة األكثر تكراراً ألغلب عبارات هذا المتغير   متوس

، األمر الذي يعني أن المسـتقصـين يوافقون علي أهمية التحول الرقمي ودوره في تحسـين األداء 4,00قد بل  

 اإلستراتيجي
 

 المتغ ر التابع: تحه ن األداء اإلسترات ج :  •

وتم تحليل األداء اإلستراتيجي ومدي التحسن به من خالل مجموعة من العبارات التي تشتملها قائمة 

 (.4االستقصاء، كما بالجدول )
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 ( اإلحصاء الوصف  لتحه ن األداء اإلسترات ج  4عدول  

Mean Mode Std. Deviation Variance 
N 

 العبارات
Valid 

4.1514 4.00 .79167 .627 218 y1 

4.2064 4.00 .77314 .598 218 y2 

4.1606 4.00 .80144 .642 218 y3 

4.2339 4.00 .74694 .558 218 y4 

4.0642 4.00 .83446 .696 218 y5 

4.1376 4.00 .84207 .709 218 y6 

4.2202 4.00 .77825 .606 218 y7 

 من إعداد الباحثة باالعتماد على نتائج التحليل االحصائي.  المصدر:

( التحليل اإلحصائي الوصفي ألهمية تحسين األداء االستراتيجي، يتبين أن متوسط  4من خالل جدول )

ــط ويقع في ـمدي الموافـقة الـتاـمة علي أهمـية  4.2339الموافـقة علي العـبارة الرابـعة ـقد بل   ، وهو أعلي متوســ

ة  ط العبارة الخامـس تخدام التحول الرقمي ألغراض ذلك، كما بل  متوـس تراتيجي ومنافع اـس ين األداء االـس تحـس

ــاً في ـمدي الموافـقة، كـما أن المنوال وهو القيـمة األكثر تكراراً ألغـلب  4.064 ــط ويقع أيضــ وهو أـقل متوســ

ــين يوافقون علي أهمـية التحول الرقمي 4,00المتغير ـقد بل    عـبارات ـهذا ــتقصــ ، األمر اـلذي يعني أن المســ

 لحقيق تحسين في األداء اإلستراتيجي.

 : اختةار الفروض .4
ويتم اختبار فروض الدراسة من خالل اختباري االرتباط واإلنحدار، للتعرف علي مدي وقوة العالقة  

 (:5تابع، ويمكن تضيح ذلك كما بالجدول )االرتباطية بين المتغير المستقل وال

 ( مصفوفة اإلرتباط بين المتغيرات 5جدول )

 X1 X2 X3 X4 Y 

X1 

Pearson Correlation 1 .224** .026 -.012- .718 

Sig. (2-tailed)  .001 .701 .858 .004 

N  218 218 218 218 

X2 

Pearson Correlation  1 .077 -.006- .259 

Sig. (2-tailed)   .258 .928 .007 

N   218 218 218 

X3 

Pearson Correlation   1 -.036- .230 

Sig. (2-tailed)    .595 .035 

N    218 218 

X4 

Pearson Correlation    1 .279 

Sig. (2-tailed)     .006 

N     218 
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 . من إعداد الباحثة باالعتماد على نتائج التحليل االحصائي المصدر:

والمتغير    أظهرت نتائج اختبار اإلرتباط أن العالقة بين المتغير المستقل توافر استراتيجية للتحول الرقمي -

 . %71.8التابع تحسين األداء اإلستراتيجي قد بلغت 

والمتغير    نتائج اختبار اإلرتباط أن العالقة بين المتغير توافر الثقافة التنظيمية للتحول الرقميكما أظهرت   -

 . %25.9التابع تحسين األداء اإلستراتيجي قد بلغت 

والمتغير    نتائج اختبار اإلرتباط أن العالقة بين المتغير توافر القيادة التحويلية للتحول الرقميكما أظهرت   -

 . %23التابع تحسين األداء اإلستراتيجي قد بلغت 

والمتغير    ير توافر الموارد البشرية للتحول الرقمينتائج اختبار اإلرتباط أن العالقة بين المتغكما أظهرت   -

 . %27.9التابع تحسين األداء اإلستراتيجي قد بلغت 

لقياس األثر للمتغيرات المستقلة علي المتغير التابع وكانت النتائج كما كما تم اجراء اختبار االنحدار  

 (6بالجدول )

 ( نتائج اختباري االرتباط واإلنحدار6جدول )

 .من إعداد الباحثة باالعتماد على نتائج التحليل االحصائي المصدر:

يؤثر علي المتغير    استراتيجية للتحول الرقميأظهرت نتائج اختبار االنحدار أن المتغير المستقل توافر   -

، وذلك عند مستوي معنوية  %51.5بمقدار    2Rالتابع تحسين األداء اإلستراتيجي بمعامل انحدار بمقياس  

 . %5أقل من 

الرقمي كما   - للتحول  المستقل توافر ثقافة تنظيمية  المتغير  أن  يؤثر علي    أظهرت نتائج اختبار االنحدار 

، وذلك عند مستوي %6.7بمقدار    2Rالمتغير التابع تحسين األداء اإلستراتيجي بمعامل انحدار بمقياس  

 . %5معنوية أقل من 

Y 

Pearson Correlation     1 

Sig. (2-tailed)      

N      

 
Model Model Model Model 

X1 X2 X3 X4 

R .718 .259 .230 .279 

R Square .515 .067 .052 .077 

Adjusted R Square .17 .019 .022 .019 

Std. Error of the Estimate .3202 .31988 .31988 .31950 

Change Statistics 

R Square Change .22 .024 .026 .026 

F Change 0.754 5.263 5.850 5.786 

df1 1 1 1 1 

df2 216 216 216 216 

Sig. F Change .030 .023 .016 .017 

Durbin-Watson 2.253 2.251 2.262 2.270 
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يؤثر علي    أظهرت نتائج اختبار االنحدار أن المتغير المستقل توافر القيادة التحويلية للتحول الرقميكما   -

، وذلك عند مستوي %5.2بمقدار    2Rي بمعامل انحدار بمقياس  المتغير التابع تحسين األداء اإلستراتيج

 . %5معنوية أقل من 

يؤثر علي    أظهرت نتائج اختبار االنحدار أن المتغير المستقل توافر الموارد البشرية للتحول الرقميكما   -

، وذلك عند مستوي %7.7بمقدار    2Rالمتغير التابع تحسين األداء اإلستراتيجي بمعامل انحدار بمقياس  

 . %5معنوية أقل من 

 

 رابةا : نتاهب وتوص ات الةحث: 

 نتاهب الدراسة:  1/ 4
 التشغيلي كما يلي:يمكن استخالص العديد من النتائج بشأن تأثير تطبيق التحول الرقمي على األداء      

ان تعزيز فرص نجاح التحول الرقمي فى الشركات الصناعية ال يعتمد على تبنى التقنيات الرقمية فقط، بل  .1

 يتطلب تحول ثقافي وتنظيمي وتوفير القدرات البشرية وتشجيع اإلبتكار، بالتركيز عليها جميعاً. 

الرقمي   .2 التحول  التي تتغير وتتأثر بعمليات  المجاالت  منها ثالث مجاالت رئيسية هى: تجربة خدمة  تتعدد 

 العمالء والعمليات التشغيلية ونماذج األعمال.

ا يؤداي إلى تطوير مهارات العمل وتحسين   .3 يساعد تبنى التقنيات الرقمية بتقليص مداة العملية اإلنتاجية ، مما

 اإلنتاجية. 

شركات على سبيل المثال تحديد األولويات  يوجد العديد من العوائق التي تعرقل عملية التحول الرقمي داخل ال .4

حيث ان ترتيب األولويات قد يتجاهل التحول الرقمي كأولوية قد تساهم في تحقيق العديد من األهداف باإلضافة  

كنتيجة  المعلومات  أمن  مخاطر  من  التخوف  يعتبر  وقد  البرامج.  لهذه  المرصودة  الميزاينات  نقص  الى 

احدى هذه العوائق وهو تخوف مبرر ولكن كلما زادت اعتماديتنا واستخدامنا  الستخدام الوسائل التكنولوجيا  

 لوسائل التكنولوجيا كان البد من زيادة الحاجة إلى جعلها آمنة.

يوجد أثر ذو داللة إحصائية لالستراتيحية كأحد متطلبات تطبيق التحول الرقمي علي تحسين مستوى األداء  .5

 قيدة بالبورصة المصرية" . االستراتيجي بالشركات الصناعية الم

يوجد أثر ذو داللة إحصائية للثقافة التنظيمية كأحد متطلبات تطبيق التحول الرقمي علي تحسين مستوى األداء  .6

 االستراتيجي بالشركات الصناعية المقيدة بالبورصة المصرية" . 

التحول الرقمي علي تحسين مستوى األداء يوجد أثر ذو داللة إحصائية القيادة التحويلية كأحد متطلبات تطبيق   .7

 االستراتيجي بالشركات الصناعية المقيدة بالبورصة المصرية. 

الرقمي علي تحسين مستوى   .8 التحول  البشرية كأحد متطلبات تطبيق  للموارد  أثر ذو داللة إحصائية  يوجد 

  األداء االستراتيجي بالشركات الصناعية المقيدة بالبورصة المصرية.

أثر .9 االستراتيجي    وجود  األداء  مستوى  تحسين  علي  الرقمي  التحول  تطبيق  لمتطلبات  إحصائية  داللة  ذو 

   بالشركات المقيدة بالبورصة المصرية.

 

 توص ات الدراسة:  2/ 5

التنظيمية الحالية إلى ثقافة   .1 الثقافة  التحول الرقمي بين الموظفين لتغيير  يجب على الشركات نشر ثقافة 

 تنظيمية تالئم العصر الرقمي.  

يتطلب تطبيق التحول الرقمي توافر مهارات عالية ال تقتصر فقط على المهارات اإلدارية بل يلزم   .2

 الجمع بين المهارات اإلدارية والتكنولوجية . 

البد من وجود إستراتيجية واضحة مع خارطة طريق تحدد أولويات الشركة واالهداف التي تسعى لتحقيقها   .3

هذه  تدريجي،  بشكل  الرقمي  التحول  برنامج  في  والمتوازن  التدريجي  البدء  التحول والبد من  هذا  من 
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ة وذلك لكون تأثيرها ونتائجها  االستراتيجية البد أن يتم رعايتها ومراقبة تنفيذها من القيادة العليا في الشرك

 تمس صميم عمل الشركة .

وضع االليات واإلجراءات الالزمة لمراقبة تنفيذ هذه استراتيجية التحول، واستحداث وظيفة مدير برنامج   .4

 التحول ليكون له تأثير واضح وايجابي على نجاح تنفيذ االستراتيجية.

الشركة  .5 داخل  البشرية  الكفاءات والقدرات  لتطوير  الرقمي البد من خطة  التحول  تنفيذ برامج  يتم  لكي 

وتنميتها، ويكون ذلك بتوظيف كفاءات وقدرات جديدة ذات خبرة ببرامج التحول وباالستفادة من الوسائل 

 . التكنولوجيا وأيضا وبشكل موازي تطوير القدرات والكفاءات الحالية في الشركة 

 

 خاتها : المراعع 

 المراعع الةرب ة:   1/ 5

( " دور التحول الرقمي في دعم اإليرادات الضريبية مع إشارة خاصة لالقتصاد 2021إبراهيم، آمال علي ) .1

 . 291-260، ص ص  1، العدد  تجلة الةحو  المال ة والتجارعةالمصري" ،  

2. ( حسن.  محمود  في  2018جمعة  ودورها  المعلومات  تكنولوجيا  دراسة  (.  االستراتيجي:  األداء  تطوير 

للعلوم  الجزائرية  المجلة  العراق.  في  العامة  واألشغال  والبلديات  واإلسكان  اإلعمار  وزارة  في  تطبيقية 

 . 63-39(, 2)6اإلجتماعية واإلنسانية, 

(" التحول الرقمي للعمليات المصرفية كأداة لتطوير األداء المالي االستراتيجي 2020على،شروق هادى ) .3

  126لمصرف بنغداد" ، مجلة اإلدارة واالقتصاد ، كلية اإلدارة واالقتصاد ، الجامعة المستنصرية، العدد

 ،1-13 . 

(. انعكاسات تفعيـل آليـات التحول الرقمي في ضـوء مبادرات الشمول المالي 2020شحاته ، محمد على. ) .4

ا مجلة  العربية.  مصر  بجمهورية  اإللكترونية  الحكومة  تطبيقات  المعاصرة، على  التجارية  لدراسات 

 . 221-197( , 9)العدد 6,

للمتخصصين في  2016صالح، أمل محمود ) .5 المعلوماتية  الثقافة  للمعرفة على  الرقمي  التحول  تأثير   .)

 مجال اآلداب والعلوم اإلنسانية من أعضاء هيئة التدريس بكلية اآلداب بقنا. 

6. ( محمد  سماح  السيد،  و  جمال  خليل  المصرية  2020الدهشان،علي  الجامعات  لتحويل  مقترحة  رؤية   .)

الصفحات   التربوية،  المجلة  للجامعات.  الرقمي  التحول  مبادرة  ضوء  في  ذكية  جامعات  إلى  الحكومية 

1250-1344  . 

7. ( خالد.   , المرحبى   . ,عدنان  تم 2018البار  العالمية.  أبصار  منصة   . ولماذا   كيف  الرقمى  التحول   .)

 .https://2u.pw/qjno2اإلسترجاع من الرابط: 

8. ( سامية  مقعاع،  و  سامي  الرقمي 2021مباركي،  التحول  تحديات  مواجهة  في  اإلسالني  التمويل   .)

. جامعة الحاج 1. العدد  5وتداعيات جائحة كورونا. مجلة األصيل للبحوث االقتصادية واإلدارية. المجلد  

 . الجزائر. 1لخضر باتنة 

أحمد  .9 الغبيري،  و  محمد،  حسن  الرحمن،  )  عبد  العربية  2020محمد  للمملكة  الرقمي  التحول  واقع   .)

 .  31-8دراسة تحليلية. مجلة العلوم االدارية والمالية، الصفحات  -السعودية 
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 االستقصاء قاهمة 
 0000000000000000000000000000000000000000اله د األستاذ الفاضل /

 تحية طيبة وبعد ،،،،،

للشركات المق دا    أرر تطة ق التحول الرقم  عل  تحه ن األداء االسترات ج   تقوم الباحثة بلعداد بحث حول " 

حيُث يتعين على الشركات التوجه نحو تبنى التحول الرقمى ووضع الخطط الالزمة   "  بالةورصة المصرعة  

للنهوض بها وتحسين االداء االستراتيجي الخاص بها حيث تعانى الشركات الصناعية من قلة استخدام التقنيات  

ا إلى شکل  الرقمية داخلها، ونقص الخبرات والکوادر الوظيفية المتخصصة التي تساعد في تطويرها وتحويله

رقمي وتقني، مما ينعکس ذلک سلباً على خدماتها مع توجة مصر نحو عصر التميز الرقمي، وذلک بهدف  

بهدف  الدراسة  هذه  لذلک جاءت  المعرفي،  المجتمع  ذلک  في  والفاعلية  المساهمة  وتحقيق  العمالء  إرضاء 

   مقيدة بالبورصة.التعرف على دور التحول الرقمى في تحسن االداء االستراتيجي للشركات ال

ولقد قامت الباحثة بلجراء التأصيل النظري وجاء دور الدراسة الميدانية وتعد هذه االستمارة استكماالً 

الباحثة من  لذا ترجو  دقيقة،  البيانات وتحليلها للحصول علي نتائج  إلي جمع  التي تهدف  الميدانية،  للدراسة 

اردة بقائمة االستبان المرفقة والمرسلة لسيادتكم، مع التأكيد على سيادتكم التكرم بلبداء الرأي في العبارات الو

أن اإلجابات الدقيقة سوف تساعد الباحثة في الوصول إلى نتائج البحث الصحيحة، ومع العلم بأن اإلجابات لن 

 تستخدم إال في أغراض البحث العلمي فقط. 
 المةاسب( ي  الم ان    أوال: الة انات الشخص ة  ضع  

 الجةع:   -1

    ذكر  •

 أنث     •

 الهن:  -2

 

 

 

 

 

 

 

 المهتوي التةل م :  -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحالة الوظ ف ة:  -4

  o اإلدارة المال ة  1

  o إدارة اإلستثمار  3

اإلهتمان إدارة  4  o  

  o إدارة المخاطر  5

 

سةة ييقل  25 1  o  

2 26-35  o  

3 36-50  o  

  o ييكثر  51 4

  o ب الورعو   1

  o دبلوم دراسات عل ا  2

3 
  o تاعهت ر 

  o دكتوراة  4
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في المكان المناسب والمقابل لكل عبارة في الجدول    الرجاء اإلجابة بوضع  ، عبارات االستقصاء: ران ا  

 التالي، معبراً بذلك عن مدى موافقتك على هذه العبارات:

 االسترات ج ة

 الثقاية التةظ م ة

 الق ادة التحوعل ة 

 الةةارات  الرقم 

1 

غ ر 

 توايق 

 تماتا  

2 

غ ر 

 توايق 

 

3 

 

 تحاعد 

4 

 توايق 

5 

توايق  

 تماتا  

1.  
تمتلك خطة   فلنها  لذلك  الرقمي  بالتحول  القيام  ورؤية  تستهدف شركتكم 

 واضحة وتقوم بتحديثها باستمرار.
  

 
  

      .متكاملة مصرفية القدرة علي أداء عمليات الرقمية التقنيات توفر  .2

3.  
تقوم الشركة ببناء نماذج عمل جديدة تساعد على تبسيط اإلجراءات وتقليل 

 .وقت تقديم الخدمة
  

 
  

4.  
خطط   وضع  أثناء  العاملين  إشراك  علي  الشركة  الرقمي   التحولتعمل 

 .المطلوبة
  

 
  

5.  
الالزمة القدرات  الشركة   التقنيات على والتدريب للتعلم وبرامج توفر 

 .الرقمية
  

 
  

6.  
علي   تشجع  التي  الحوافز  من  العديد  الشركة  خطة  مكونات  من ضمن 

 . بكفاءة إجراء التحول الرقمي
  

 
  

7.  
القدرات من خالل التحفيز  تقوم استراتيجية الشركة علي اإلقناع وتوظيف  

 وليس اإلجبار. 
  

 
  

 الةةارات  الرقم 

1 

غ ر 

 توايق 

 تماتا  

2 

غ ر 

 توايق 

 

3 

 

 تحاعد 

4 

 توايق 

5 

توايق  

 تماتا  

8.  
لزيادة  التقليدية  العمليات  من  التخلص  ثقافة  نشر  في  الشركة  تساهم 

 اإلنتاجية وتحسين مستوى أداء الخدمات.
  

 
  

9.  
تخصص الشركة جزء من النفقات لرفع مستوى األداء، وإدخال خدمات  

 جديدة. 
  

 
  

      تنتشر بالشركة ثقافة زيادة الثقة في المنظمات وتحقيق االستدامة    .10

11.  
تمتلك الشركة مجموعة من األسس والقيم والمفاهيم المشترکة بين القادة  

 والعاملين  
  

 
  

12.  
يتم نقل القيم السائدة والمسيطرة التي تساعد في خلق التکامل بين أجزاء 

   المنظمة من العاملين القدامى لتعليمها لألفراد الجدد 
 

  

 الةةارات  الرقم 

1 

غ ر 

 توايق 

 تماتا  

2 

غ ر 

 توايق 

 

3 

 

 تحاعد 

4 

 توايق 

5 

توايق  

 تماتا  

      لدي اإلدارة قدرة على إيصال رسالة المنظمة ورؤيتها المستقبلية بوضوح.   .13

14.  
لدي قيادة شركتكم قدرة علي تحفيز العاملين من خالل ممارسة سلوکيات  

  أخالقية عالية لتحقيق أهداف الشركة
  

 
  

15.  
واحترام بين قادة الشركة وباقي الموظفين تساعد علي إتمام  توجد ثقة بين 

 التحول الرقمي
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 الموارد الةشرعة

 األداء اإلسترات ج 

 

 
 
 
 
 

16.  
تقوم اإلدارة بلشباع حاجات الموظفين واستثمار أقصى الطاقات لتحقيق 

 المستهدفات 
  

 
  

 الةةارات  الرقم 

1 

غ ر 

 توايق 

 تماتا  

2 

غ ر 

 توايق 

 

3 

 

 تحاعد 

4 

 توايق 

5 

توايق  

 تماتا  

17.  
وتقوم   المرغوب  األداء  علي  وتحفزهم  البشرية  بالموارد  الشركة  تهتم 

اهتماماتهم   وتحويـل  وإبداعياً  وفکريـاً  إدارياً  العاملين  وتشجيع  بتطوير 

 الشخصية لتکون جزء أصيل من االستراتيجيـة. 

  

 

  

      وأعمالها. تقوم شركتكم بتوظيف الموارد البشرية فيها ألداء کافة وظائفها   .18

19.  
تصي  الشركة الثقافة التنظيمية التي توضح وتضبط وتوحد أنماط السلوک  

 لدي الموارد البشرية.  
  

 
  

20.  
لدي الشركة مجموعة من الخطط واألنظمة والسياسات واإلجراءات التي  

 تنظم أداء العاملين لمهامهم.
  

 
  

 العبارات  الرقم 

1 

 موافق غير 

 ً  تماما

2 

غير 

 موافق 

 

3 

 

 محايد 

4 

 موافق 

5 

موافق  

 ً  تماما

21.  
تقوم الشركة بتنسيق الخدمات، وسهولة الحصول عليها، والتعرف على  

 کيفية االستفادة منها بما يؤدي لتحقيق األهداف االستراتيجية 
  

 
  

22.  
الخدمة،  يتم تقييم األداء اإلستراتيجي من خالل الفصل بين مقدم ومتلقي  

 والترويج للخدمات الرقمية.
  

 
  

23.  
اإلستراتيجي،  األداء  نجاح  مقومات  وأمان   من  وأسرع  أقل  عمليات 

 وخصوصية في المعلومات. 
  

 
  

24.  
في الرقمي  التحول  لتوحيد  ينجح  البشري  التدخل  على  االعتماد  تقليل 

 مستوى أداء الخدمات وانعدام األخطاء. 
  

 
  

25.  
األداء االستراتيجي كلما كانت هناك قابلية للتحديث من خالل تتحقق أهداف  

  المشارکة لزيادة مستوى أداء الخدمة.
  

 
  

26.  
الحوکمة من شفافية وإفصاح   الرقمي علي تطبيق معايير  التحول  يساعد 

 ونزاهة. 
  

 
  


