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  والسفر: السياحة بقطاعأثر التكنولوجيا الرقمية على تنمية الجدارات للموارد البشرية 
 دراسة حالة شركة مصر للطيران 

 سارة عاطف مختار وهبه 
 جامعة بني سويف ،كلية السياحة والفنادق ،قسم الدراسات السياحية

 امللخصمعلومات املقالة               

دراسة   إلي  البحث  هذا  الرقمية  يهدف  للتكنولوجيا  معنويًا  والمؤثرة  االرتباطية  العالقة 
علي تنمية الجدارات للموارد البشرية بدراسة حالة شركة مصر للطيران، اتبعت الدراسة  

ستبيان  االمنهج الوصفي التحليلي المدعم بأساليب التحليل اإلحصائي، كما تم تصميم  
دارة العليا، الوظيفية بما فيها اإلموظف من كافة المستويات    200لعينة عشوائية من  

صممت قائمة االستقصاء على أساس مقياس ليكرت الخماسي، وتم قياس متغيرات و 
مقياس   فى  و Likertالدراسة  قيم ،  إلى  الوصفية  اإلجابات  تحويل  خالل  من  ذلك 

وأظهرت النتائج العامة للدراسة عدة نتائج  ،  كمية يمكن إخضاعها للتحليل اإلحصائي
حصائية بين آراء عينة الدراسة حول  إاختالفات ذات داللة    أي  ال توجدأنه    من أهمها

للطيرانأ  مصر  بشركة  الرقمية  التكنولوجيا  استخدام  تنمية   وكذلك  همية  أهمية  حول 
إيجابي الستخدام ، وتبين أنه يوجد أثر  الجدارات للتنمية البشرية بشركة مصر للطيران

ال حيث    الجدارات للموارد البشرية بشركة مصر للطيرانالتكنولوجيا الرقمية على تنمية  
داللة   ذات  اختالفات  الدراسةإتوجد  عينة  آراء  بين  على صحة  حصائية  يدل  مما   ،

أنه يوجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية موجبة بين التكنولوجيا فروض الدراسة و 
عدد تقديم  تم  كما  البشرية،  الموارد  قدرات  تنمية  على  التي   الرقمية  التوصيات  من 

نها معاونة صانعي القرار  أتساهم في تحسين وتنمية الجدارات للعنصر البشري ومن ش
 فى بناء وتعزيز الجدارات الرقمية للموارد البشرية بما يعزز أداء شركة مصر للطيران.  

  ةمقدم
الديناميكية التي   ومن أبرزها  ،الحياة  أوجهمسبوقة في كافة  السريعة وغير  التطورات  ال  من  اكثير   العالم دت دولشه

ب يعرف  أصبح  بما  أو  وبثها  المعلومات  بمعالجة  المتعلقة  تلك  خاصة  التكنولوجي  المجال   اتكنولوجيالعرفها 
تحول  ،  الرقمية سمات  أحد  الرقمي هو  التحول  و وأصبح  الحكومات  من  العام العديد  بقطاعيها  الدول  مؤسسات 

إل  التقليدي  النظام  الرقمي واتجهت منظمات األ  ىوالخاص من  إلالنظام  التكنولوجيا   ىعمال والشركات  استخدام 
إحراز النجاحات    فيالرقمية لدعم نظم الموارد البشرية ومواكبة التطور التكنولوجي السريع ولالستفادة من قدرتها  

 الكلامت املفتاحية 

 ؛التكنولوجيا الرقمية
  الموارد البشرية؛جدارات 
 . المهارات ؛الكفاءات
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لتلك االست الكثيف  التقدم  فإنها تبقوتحقيق االستدامة وبالرغم من  المستخدبحاجة    ىخدامات  لها ورضاه    ملقبول 
 . (Jianzhong  ،2005) يستفيد من منتجاتها المعلوماتية في شكل جدارة معرفية ومهارية ىعنها حت

التكنولوجيا الرقمية   وهناك العديد من المؤسسات تعتمد مبدأ من ال يتقدم يتقادم، فهي تضع نصب أعين قادتها 
المهارات نقل  البشرية، من خالل  الموارد  العاملة مؤهلة وقادرة على   لتنمية  اليد  لجعل  المهارات  ثم تطوير هذه 

االق يعني  ال  وهذا  والتقدم،  للتكيف  خطوة  كأبسط  وظائفها  الممارسة  ممارسة  وإنما  فقط  المعلومات  على  تصار 
في تغيير سلوك أو المنظمات    هذه المؤسسات (، ومحاولة من2019داء المختلفة )مومن،  األ  ألساليبالفعلية  

الممارسات   عن  يختلف  وذلك  الرقمي  التكنولوجي  التطور  مع  يتماشى  بما  التطوراألفراد  لهذا   ويؤكد،  السابقة 
ن فئة متعلمة ومدربة من الناس أألفريد مارشال  نجليزي وأحد أبرز منظري المدرسة النيوكالسيكية  اإلقتصادي  الا
يستطيعون   ال واإلنتاج  العمل  على  والقدرة  والطموح  والمعرفة  بالعلم  الناس  ألن  وذلك  فقيرة،  تعيش  أن  يمكن 

لصالحهم، ومصادرها  الطبيعة  قوى  كل  المقولة   استثمار  هذه  من  وما    القوليمكن  انطالقا  البشرية  الموارد  إن 
داء التنظيمي التي  رأس المال البشري يعتبر من أهم مقومات التنمية، وكفاءة األ  في تتضمنه من تطوير واستثمار  

 . (2001تعتمدها المنظمات في مواجهة الضغوطات والتحديات اإلنسانية والتقنية )روك، 

عند استخدام تكنولوجيا المعلومات هما االهتمام بالمواكبة وزيادة   خطين متوازيين  فيلذا على المنظمات السير  
فقدان   لمنع  التنظيمية  المعرفة  المنظمات  وتدير  تحصل  أن  فيجب  البشرية،  للموارد  المهارات  ورفع  المعارف 

العمل الموظفون  يترك  عندما  المنو   ، (Ömer & Mehmet, 2012)  المعرفة  على  التكنولوجيا    ظمات تؤثر 
فراد إلكترونيًا واستخدام أدوات  لى المعلومات وربط األإالمنظمات عن طريق تمكين الوصول    في عالقات العمل  و 

البيانات بإمكانه تحسين  البيانات والتنقيب عن  التعاون االفتراضي، تخزين  المعلومات مثل اإلنترنت،  تكنولوجيا 
 (. Ardichvili, 2002مهارات اكتساب المعرفة وتوزيعها )

إن الجدارات خصائص شخصية عن األفراد، من هم، ما يعرفونه وماذا يفعلون، أو الخصائص الشخصية التي  
هم  م(، لذلك من الضروري النظر للتكنولوجيا الرقمية في المنظمات كعنصر Yeung, 2014تسبب أداء متفوق )

بناء وتطوير جدارة معرفية ومهارية   فيدعم القرار فحسب، وإنما    فيفي إنتاج المعلومات لالستفادة منها ليس  
 (. 2018 ،وي، فرحبدفيها )رقمية للموارد البشرية 

   مشكلة البحث
وغير   المباشرة  الرقمية  التكنولوجية  التطورات  تأثير  ناتجة عن  جذرية  تحوالت  العمل  على  يشهد سوق  المباشرة 

والكفاءات  الجدارات  هيكل  على  تأثيرها  إلى  باإلضافة  هذا  الشركات،  إدارات  داخل  والمهام  الوظائف  طبيعة 
ومستقبالً  حاليًا  معقدة،   ،والمهارات  عالقة  والمهارات  والوظائف  الحديثة  الرقمية  التكنولوجيا  بين  فالعالقة 

جديدة وتزيد من الطلب على المواهب والمتخصصين في    اومهام  قد تقود نمو األعمال، تخلق أدواراً  فالتكنولوجيا
استبدال   حال  في  الوظائف  بعض  عن  االستغناء  في  ذاته  الوقت  في  تتسبب  قد  أنها  إال  التكنولوجيا،  مجال 

 . العنصر البشري باآللة في إنجاز العديد من المهام
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للتحوالت   دافعة  قوة  الرقمية  التقنيات  شكلت  التحوالت وقد  هذه  تجري  حيث  القطاعات  مختلف  في  اإللكترونية 
بوتيرة متسارعة، وفي حين يمكن قياس مدة التحول الرقمي باألشهر، تحتاج المؤسسات والعاملين فيها إلى سنوات 

ة  وتعد إدارة التغيير إلى حد بعيد العائق األكثر استدام  ،قبل إدخال مثل هذه التحوالت الجوهرية في طريقة عملهم
ومع أن اعتماد التكنولوجيا ال يزال يحتل األولوية في اهتمامات الشركات الرقمية، فإننا نعتبر   ،أمام التحول الرقمي

 . يرات أساسية في صفات القيادة والمواهب أمر أساسي لتحقيق عملية تحول رقمي ناجحةيأن إجراء تغ

الدراسة   إشكالية  عن  لتجيب  الدراسة  هذه  أتت  اآل  فيتتمثل    التيلذلك  مد  :تيالسؤال  التكنولوجيا    ىما  تأثير 
 شركة مصر للطيران؟  فيالرقمية على أداء الموارد البشرية 

 أهمية البحث
شركة مصر  تظهر أهمية الدراسة في تناول مشكلة تحديد األثر بين تطبيق التكنولوجيا الرقمية كاتجاه حديث في  

البشرية بها، وذلك نظرا ألهمية   الموارد  القرار   نتائجللطيران وتنمية  التي ستساعد متخذي  التأثيرية  العالقة  هذه 
عطائها األولوية، للمساهمة في تنمية الموارد البشرية لشركة مصر إ تحديد الجوانب التي يجب االهتمام بها و   ىعل

 للطيران.

   ض الدراسةو فر 
داللة    األولالفرض   .أ ذات  اختالفات  توجد  حول  إ"ال  الدراسة  عينة  آراء  بين  استخدام  أ حصائية  همية 

 التكنولوجيا الرقمية بشركة مصر للطيران". 

حصائية بين آراء عينة الدراسة حول أهمية تنمية الجدارات  إ"ال توجد اختالفات ذات داللة    الفرض الثاني  .ب
 للتنمية البشرية بشركة مصر للطيران". 

الثالث  .ج داللة    الفرض  ذات  اختالفات  توجد  اإليجابي  إ"ال  األثر  حول  الدراسة  عينة  آراء  بين  حصائية 
 للطيران".  الستخدام التكنولوجيا الرقمية على تنمية الجدارات للموارد البشرية بشركة مصر 

تنمية الجدارات للموارد  و التكنولوجيا الرقمية    استخدامحصائية بين  إداللة    "توجد عالقة ذات  الفرض الرابع .د
 ". البشرية بشركة مصر للطيران

 منهج البحث
الدراسـة وصـفا  تـستند الدراسـة إلـى المـنهج الوصـفي التحليلـي، وذلـك ألنهـا تقـوم علـى الجمـع بـين وصـف متغيـرات  

، وتطبيق اختبار ميداني إحصائي  كيفيا، وكذلك وصفها وصفا كميا، مع الربط بين نتائج الوصف الكمي والكيفي
لفروض الدراسة، وذلك لالستدالل على مدى توافق أو عدم توافق آراء عينة الدراسة حول أثر التكنولوجيا الرقمية 

 على تنمية الجدارات للموارد البشرية
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  طار النظري اإل
   الرقمية االتكنولوجيمفهوم  -1

الرقمية على   التكنولوجيا  المعلومات في شكل   نهاأ تعرف  المستخدمة في تشغيل ونقل وتخزين  التكنولوجيا  أنواع 
اآل الحسابات  تكنولوجيات  وتشمل  اإلكتروني،  ووسائل  من اللية  وغيرها  الفاكس  وأجهزة  الربط،  وشبكات  تصال 

)النجار،التي    المعدات االتصاالت،  في  المعلومات (2019تستخدم بشدة  نقل  فقط  ليست  الرقمية  فالتكنولوجيا   ،
 ومعالجتها وتخزينها وتسييرها ألوسع عدد من األفراد والمؤسسات، وإنما الفرز المتواصل بين من يولد المعلومات 

 . (2016)توفيق،  مستهلك لها بمهارات محدودة)االبتكار( ويملك القدرة على استغاللها )المهارات(، ومن هو 

 تعريف الجدارات -2
مة لظهر مفهوم الجدارات في الثمانينات من القرن الماضي كاستجابة للتغيرات التنظيمية وخاصة المتعلقة بالعو 
ونماذ الجدارات،  تحديد  أساليب  في  ذلك  بعد  الدراسات  توسعت  وقد  البشرية،  الموارد  بإدارة  المرتبطة  ج  وآثارها 

الجدارات  بين  الدراسات وجود عالقة  العديد من  أثبتت  البشرية، وقد  الموارد  إدارة  في  الجدارات وكيفية تطبيقها 
المختلفة  اإلدارية  األهداف  وتحقيق  العمل  في  النجاح  وزيادة  المختلفة  يلي   . (Wang, 2013)  الوظيفية  وفيما 

 ( 2017خليل، عطية  . (متباينة( يوضح مفهوم الجدارات من وجهات نظر 1جدول رقم )

 مفهوم الجدارات من وجهات نظر متباينة ( 1جدول )
في   الفعال  األداء  إلى  تؤدى  التي  السلوك  وأنماط  والمعارف  المهارات  مجموع 
وأنماط  والمهارات  المعارف  )مثل  الشخصية  الخصائص  تشمل  كما  الوظيفة، 

 .الناجح األداءها أن يحقق الذهنية والدوافع الكامنة( التي يمكن للفرد باستخدام

 ) Dubois D,1998  ( 

أبعاد السلوك الواقعة وراء األداء المتميز، فالجدارات هي أهداف سلوكية تحدد  
بواسطة اإلدارة العليا في العمل بناء على األهداف التنظيمية والثقافة التنظيمية 

 .اإلداريةللمؤسسة، لمساعدة العاملين في الوصول إلى تحقيق أهدافهم 

(Intagliata, J, 2000) 

لتوصيف  وفقا  عمله  أداء  من  الفرد  تمكن  التي  والمعارف  المهارات  مجموعة 
 خاص بالوظائف

(United Nations 

Industrial 

Development 

Organization, 2002) 

الفرد  التي تمكن  األداء  المرتبطة بمجال  المعرفة والمهارة والقدرة والخصائص 
 فعال في مواقف محددة.من األداء ال

(Tobias, 2006) 

التي تمكن الفرد من أداء عمله    واالجتماعيةمجموعة من الخصائص الوظيفية  
الدوافع   القدرات،  المهارات،  المعارف،  وتشمل  القيم  واالتجاهاتبفاعلية،   ،

 .المختلفة  واالهتماماتوالمعتقدات 

(Goldman and 

Andrea, 2015) 

مجموعة من    هي  الجداراتالسابقة بأن  مفهوم مستخلص من التعريفات  من خالل ما سبق يمكننا التوصل إلي  
المعارف المتكاملة والمهارات والقدرات والسمات التي تترجم إلى سلوكيات وتساعد في تحديد ما المطلوب ألداء 

 .العمل بنجاح
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 مفهوم الموارد البشرية  -3
ال يستطيع أن   االقتصاديةأن أي بلد يضع خطة للتنمية  أحد رواد النظرية االقتصادية الماركسية  بارنس"  "يؤكد  

فالتربية والتعليم أهداف تتفق مع أهداف االقتصاد من   أداة اإلنتاج والتنمية،  الذين سيكونون  يهمل إعداد األفراد 
، وبالتالي رأس المال البشري هو العنصر الثالث لكل إنتاج االقتصادأجل إعداد القوى العاملة الالزمة لتنمية هذا  

 . (2008، )مالوي  اقتصادي التنمية البشرية

ساسية في تحريك وصقل وتنمية القدرات والكفاءات البشرية في  ألالمقومات ا  ىحدإهي  فأما تنمية الموارد البشرية  
ا تمد  تعليمية  وسيلة  فهي  ثم  ومن  والسلوكية،  الفنية  وكذا  والعملية  العلمية  معلومات، إلجوانبها  بمعارف،  نسان 

عل طاقته  من  تزيد  وفلسفات  قيم  مبادئ  وانظريات،  العمل  الطرق إلى  تعطيه  تكوينية  وسيلة  أيضا  وهي  نتاج، 
و  الحديثة  ااألالعلمية  في  المتباينة  والمسالك  المتطورة  الفنية  األساليب  و ألداء  العمل  في  ، المغربي)  نتاجاإلمثل 

بالتطور،كذلك  ،  (2007 تمتاز  ديناميكية  عملية  العاملين    هي  الموظفين  كفاءة  رفع  نحو  تسعى  واالستمرارية 
تدريبهم،،  المنشأةب القدرات،و وتأهيلهم،    وذلك من خالل  بهم،او   رفع  الخاصة  الذي    لمهارات  بالشكل  واستثمارها 

  .يرفع العملية اإلنتاجية

 ( 2016للتحليل المفهومي لموضوع الدراسة )توفيق،  ا( توضيح1الشكل ) قدموي

 
 لموضوع الدراسة  المفاهيميلتحليل ا  (1شكل )
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 لموارد البشرية تنمية اجدارة في تنمية  الرقميةتكنولوجيا الدور  -4
على العالقة بين متغيري التكنولوجيا الرقمية وتنمية الموارد البشرية باعتبار أن تنمية   تؤكددراسات عديدة    تناولت

المعارف   وتشاركية  تنمية  يعني  ف  والمدركاتالموارد  عليه  والمتعارف  والقدرات،  والخبرات  الجدارة  إوالمهارات  ن 
( وجود  2015)  ججيق وججيق  ت دراسةالرقمية للموارد البشرية جزء ال يتجزأ من تنمية الموارد البشرية، لقد أكد

دراسة وأبرزت  البشري،  المورد  كفاءة  على  للتكنولوجيا  معنوي  وأثر  والسعد  عالقة  أن   (2015)  يحياوي  إلى 
نتائج دراسة   أثبتت  فقد  ذلك  العكس من  البشرية، على  الموارد  تنمية  الرقمية تؤثر بشكل كبير على  التكنولوجيا 

أي   ( 2006)رايس   هناك  ليس  تكنولوجيا  أنه  تطبيقات  أن  إلى  ذلك  ويرجع  البشرية،  الموارد  على  واضح  أثر 
، وكذلك إلى ضعف التأهيل لدى المورد البشري في استخدام  ىالمعلومات في المؤسسة ال تزال في مراحلها األول

ال تقديم الخدمات  مج  فيأيضا تساعد التكنولوجيا الرقمية الموارد البشرية    ،هذه التكنولوجيا وقلة البرامج التكوينية
 وتؤثر على كل ممارسات الموارد البشرية. 

إن نجاح المنظمات أو الشركات أو المؤسسات يتوقف على ما تملكه من موارد بشرية ذات كفاءة عالية من  لذا ف
تستطيع   ومتطورة  حديثة  تكنولوجيا  من  والشركات  المنظمات  هذه  تملكه  وما  والخبرة،  والتدريب  التعليم  حيث 

التكنولوجيا   تسخيرها االستفادة من  أهم وسائل  استراتيجياتها وما تحتويه من رؤية ورسالة وأهداف، ومن  لخدمة 
و أتنمية الكفاءات والموارد البشرية إيجاد عالقات متداخلة بينها وبين الموارد البشرية المتاحة للمنظمة    فيالرقمية  
ال  (،2001)السلمي،  للشركة من  تتطلب  العالقة  تلك  الشركة  وإدارة  على  ما القائمين  كل  على  والتعرف  تحديد 

التكنولوجيا   التكنولوجيا الرقمية والموارد البشرية، ومن هذه العالقات: عالقة  المتداخلة بين  يتعلق بهذه العالقات 
التكنولوجيا الرقمية بسياسات األجور والحوافز، وعالقاتها بالوظائف   البشرية، وعالقة    واألنشطةوتكاليف الموارد 

 . (2010)العتيبي،  داخل الشركة

المثال    ى وعل الرقمية يؤثر على األجور والحوافز طبقًا   الدراسات  إحدىشارت  أسبيل  التكنولوجيا  إلي أن تطور 
لمجموعة من االعتبارات أهمها: إن التقدم التكنولوجي الذي تستخدمه الشركة ينعكس على مكونات العمل داخل  

ا يعني تحتاجها الشركة لشغل الوظائف وهذ   التيالشركة وبالتالي على مطالب التأهيل الخاصة بالموارد البشرية  
واأل الوظائف  تقييم  على  التكنولوجي  التغير  األتأثير  يعتبر  والذي  الشركة  داخل  المقابل    في ساس  عمال  تحديد 

الشركة   استخدمت  كلما  أنه  عام  بشكل  يعني  وهذا  الوظيفة،  يشغل  الذي  البشري  المورد  يستحقه  الذي  النقدي 
الموا البشرية رغم وجود احتمال انخفاض نسبة تكلفة تكنولوجيا رقمية متطورة وحديثة قد يرتفع متوسط أجور  رد 

إل والحوافز  نظرًا    ىاألجور  الكلية  أو  اإلجمالية  البشرية    النخفاضالتكلفة  الموارد  حجم  أو  تحتاجها    التيعدد 
 . (2007)المغربي،  حال استخدام التكنولوجيا الرقمية الحديثة والمتطورة فيالشركة 

 مجتمع الدراسة   -5
جاء اختيار شركة مصر للطيران كممثل عن قطاع السياحة والسفر إلجراء التحليل الميداني للدراسة كونها من 

تعتبر مصر للطيران من الشركات الرائدة وأصبحت عند تأسيسها فى شهر مايو حيث    ، عالمال  في أكبر الشركات  
العالم  1932عام   مستوى  على  ناقلة  طيران  شركة  العقود  الشركة  وتطورت    سابع  و الماضيةخالل  انضمت ، 
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العالم، حتى تقدم لعمالئها نقاط    في أكبر تحالف لشركات الطيران    وهو  ستار أاليانس  إلى شبكة تحالف الشركة  
راحــة  أكثر  أفضل وسفر  الوحيدة  ،  اتصال  الطيران  األوسط    فيوتعتبر شركة  والشرق  أفريقيـا  تعتبر   التيشمال 

 . جزءًا من هذه الشبكة

على   الشركة  العالمية  شهادات  وحصلت  الجودة  لمعايير  وتأهيلها  معايير  تميز  مثل  الدولية  الهيئات  قبل  من 
 وروبيالسالمة التشغيلية في مجموعة بمعرفة هيئة سالمة الطيران األ (IOSA) السالمة التشغيلية بمعرفة األياتا

 (EASA) للتوحيد القياسي واتحاد النقل الجوي الدولي لمراجعة الحسابات  ومنظمة األيزو الدولية (ISAGO  ،)
للنجاحات   فقد    التيونتيجة  للطيران  المجمع  حققتها شركة مصر  إيجابية حيث بلغ صافى األرباح  حققت نتائج 

ضعاف ما تم تحقيقه أوذلك يمثل    2019/  2018  الماليالستة أشهر األولى من العام    في  جنيهامليون    951
 . 2010/  2009 لألعوام الفترةعن نفس 

 –العمليات الجوية    -وهيكل شركة مصر الطيران يؤلف من ستة قطاعات وإدارات رئيسية هي القطاع التجاري  
الجوية   البشرية    –الضيافة  و   –الموارد  العامة،  والعالقات  للمحطات  العامة  مجتماإلدارة  فئة  يضم  الدراسة  ع 

العليا واإلدارة الوسطى( في شركة مصر للطيـران التابعـة للشركة القابضة لمصر للطيران بوزارة   اإلدارةالعاملين )
 كالتالي  ويمثلها الجدول، الطيران المدني

  اإلدارات الرئيسية التابعة لشركة مصر للطيرانالقطاعات و  ( 2) جدول
 نشاط القطاع  سم القطاعا

القطاع   القطاع التجاري  كافة  يختص  مذلك  الطيران  لتذاكر  البيع  عمليات  الشئون نشطة  أبتنظيم 
 للشركة  التجارية

 يختص بتشغيل العمليات والرحالت الجوية العمليات الجوية
 يختص بالضيافة واالعتناء بالركاب أثناء الرحالت الجوية الضيافة الجوية 

 يختص القطاع بتنمية الموارد البشرية وكل ما يخص الموظفين قطاع الموارد البشرية  
 يختص بتسجيل الركاب ألي رحلة محلية أو خارجية  رة العامة للمحطات  ااإلد

مور أهمها حل مشاكل الركاب والجمهور وتحسين الخدمة  تختص بالعديد من األ العالقات العامة 
 وإرضاء العمالء

 تحليل نتائج الدراسة الميدانية واختبار الفروض  -6
خالل   تأصيله  تم  الذي  النظري  لإلطار  داعمًا  موضوعيًا  سندًا  يوفر  ميداني  اختبار  إجراء  إلى  الدراسة  تسعى 

ختبار اإلحصائي لفروض الدراسة، وذلك لالستدالل على مدى توافق أو عدم توافق  الدراسة، وذلك عن طريق اال
البشرية، دراسة حالة شركة مصر   للموارد  الجدارات  الرقمية على تنمية  التكنولوجيا  أثر  الدراسة حول  آراء عينة 

    الل عرض النقاط التاليةختبار فرض الدراسة من خافيما يلي تحليل نتائج الدراسة الميدانية، و  اولنوسنتللطيران، 
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 الهدف من الدراسة  -7
يتمثــل هــدف الدراســة فــي دراســة أثــر التكنولوجيــا الرقميــة علــى تنميــة الجــدارات للمــوارد البشــرية، دراســة حالــة:  •

شــركة مصــر للطيــران، وذلــك مــن خــالل البيانــات التــي تــم تجميعهــا مــن توزيــع قــوائم االستقصــاء علــى اإلدارة 
ـــران التابعــــة للشـــركة القابضـــة لمصـــر للطيـــران بـــوزارة الطيـــران العليـــا  واإلدارة الوســـطى فـــي شـــركة مصـــر للطيـ
 .المدني

 تصميم ومحتوي الدراسة 7/1
قائمــة استقصــاء أوليــة، حيــث تــم اختبارهــا مــن  تصــميم تــم فــي ضــوء أهــداف البحــث الســابق اإلشــارة إليهــا، فقــد •

إعـادة صـياغة  ىوأدى ذلك إلـى التوصـل إلـ، اإلدارة العليا واإلدارة الوسطى  منسوبي  خالل توزيعها على بعض
 بعض عناصر قائمة االستقصاء.

بيانــات عامــة ويضــم األســئلة التــي تحــدد بعــض الخصــائص  األولتــم تقســيم قائمــة االستقصــاء إلــى قســمين،  •
يضـــم ثالثـــة أســـئلة  الثاااانيمـــنهم للتأكـــد مـــن اهتمـــامهم، ومعـــرفتهم بموضـــوع البحـــث،  ىيموغرافيـــة للمستقصـــالد

 .فرض الدراسة واختبارلتحقيق أهداف البحث، 

 أساليب جمع البيانات   7/2
 فيعلى أسلوب قائمة االستقصاء كأداة لجمع البيانات الالزمة، حيث ُيعد من أفضل أساليب التطبيق   تم االعتماد

ليها هذا البحث، وبناًء على ذلك ُصممت قائمة االستقصاء إمجال البحوث الوصفية، وندرة التطبيق، والتي ينتمى 
ذلــك مـن خــالل تحويــل ، و Likertمقيـاس  فــيعلـى أســاس مقيـاس ليكــرت الخماسـي، ويــتم قيـاس متغيــرات الدراسـة 

اإلجابـــات الوصـــفية إلـــى قـــيم كميـــة يمكـــن إخضـــاعها للتحليـــل اإلحصـــائي، وقـــد تـــم قيـــاس إجابـــات عينـــة الدراســـة 
لـى إ( 3لـى موافـق، والدرجـة )إ( 4لى موافـق تمامـًا، والدرجـة )إ( 5لسابق بحيث ُتشير الدرجة )باستخدام المقياس ا
ــا إ (1لـــى غيـــر موافـــق، والدرجـــة )إ( 2محايـــد، والدرجـــة ) ــابالت تـــم لـــى غيـــر موافـــق علـــى اإلطـــالق، كمـ عمـــل مقـ

 موضوع الدراسة.منهم لقائمة االستقصاء  ىشخصية مع بعض أفراد العينة وذلك لضمان سالمة وفهم المستقص

 مجتمع وعينة الدراسة 7/3
للشركة  التابعـة  للطيـران  مصر  شركة  في  الوسطى(  واإلدارة  العليا  )اإلدارة  العاملين  فئة  الدراسة  مجتمع  يضم 
القابضة لمصر للطيران بوزارة الطيران المدني، تضم الشركة ستة قطاعات وإدارات رئيسية تم اإلشارة إليها في 

وتم االعتماد على أسلوب الحصر الشامل الختيار مفردات العينة من جميع إدارات الشركة، حيث  (،  2جدول ) 
من خالل المقابلة الشخصية لبعض   استمارة استقصاء  200تم توزيع    ةمفرد  200بلـغ حجـم المجتمـع األصلي  

توزيع قوائم  تالي يوضح  والجدول ال،  استمارة صالحة للتحليل اإلحصائي  150، وتم الحصول على  مفردات العينة
 االستقصاء على العينة، والقوائم المستردة، وغير المستردة، والمستخدمة في التحليل.  

 ( عدد قوائم االستقصاء الموزعة وغير المستردة والصالحة للتحليل 3جدول )
 االستمارات  عدد عينة الدراسة 

 الموزعة 

 االستمارات  عدد

 غير المستردة 

 الستمارات ا عدد

 الصالحة 

لالستمارات    نسبة االستجابة

 الصالحة للتحليل 

اإلدارة العليا واإلدارة الوسطى  

 في شركة مصر للطيـران 

200 50 150 75% 

https://jaauth.journals.ekb.eg/


   .341-317(، ص 2020، )3، العدد 19المجلد  (JAAUTH)                                             سارة وهبه 
 

325 | P a g e  
https://jaauth.journals.ekb.eg/  

وفي ضوء الجدول السابق يتضح للباحثة أن معدل القوائم الصالحة للتحليل اإلحصائي لكل فئة من فئات الدراسة 
 عليه في اختبار فرض البحث. االعتماد، وهو ما يمكن امناسب  يعد معدال

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل البيانات 7/4
إجراء عمليات الترميز الالزمة لكافة متغيرات الدراسة، تم إدخال وتشـغيل البيانـات علـى الحاسـب اآللـي تم  بعد أن  

، وذلــك إلجــراء التحليــل اإلحصــائي لبيانــات الدراســة الميدانيــة، وقــد SPSS Version 25)باســتخدام برنــامج )
 اشتمل التحليل اإلحصائي على األساليب التالية 

  Reliabilityمعامل االعتمادية  7/4/1
إمكانيــة تعمــيم نتائجهــا علــى  ىعلــى نتــائج تحليــل بيانــات قائمــة االستقصــاء، ومــد االعتمــادإمكانيــة  ىلتحديــد مــد

 Alphaلفــا كرونبــا  )أعلــى معامــل ارتبــاط  االعتمــادالمجتمــع، وذلــك مــن خــالل اختبــار معامــل الثبــات، وقــد تــم 
Cronbach Coefficient.) 

 حصائيةاألساليب اإل 7/4/2

 إجابات مفردات الدراسة عن المحاور الرئيسية للدراسة. انخفاضارتفاع أو  ىلمعرفة مد  Mean الوسط الحسابي -
 لمعرفة تشتت إجابات مفردات عينة الدراسة عن المتوسط العام لإلجابات. Std. Deviation المعياري  االنحراف -
 الدراسة.حصائية لمتغيرات الداللة اإل ى مستو  الختبار One-Sample Test  واحدةلعينة  T  اختبار -
الفـروق المعنويــة بــين آراء فئــات  الختبــار (،One Way ANOVA) تحلياال التباااحن أحااادي االتجااا  اختبااار -

 .عينة الدراسة
 .Spearman Liner Correlation Coefficientمعامل ارتباط سبيرمان  -
   .Simple Linear Regressionتحليل االنحدار الخطى البسيط   -
 والصدق الذاتي لمتغيرات البحثاختبار الثبات  7/5

، باعتباره أكثر أساليب تحليل االعتمادية داللة في تقييم  Cronbach  Alphaمعامل ألفا كرونبا تم حساب 
درجة التناسق الداخلي بين بنود المقياس الخاضع لالختبـار حيـث يسـتخدم للتأكـد مـن اتسـاق متغيـرات الدراسـة 

بــين )صــفر( و )واحــد(، وكلمــا اقتربــت مــن الواحــد دلــت   Alphaمــع بعضــها الــبعض، وتتــراوح قيمــة معامــل  
مرتفــع ، وكلمــا اقتربــت مــن الصــفر دلــت علــى عــدم وجــود ثبــات ، ويوضــح الجــدول التــالي  وجــود ثبــات ىعلــ

 معامالت الثبات لمقاييس الدراسة.

 الثبات والصدق ألسئلة قائمة االستقصاء ت( معامال4جدول )
 Alpha معامل الثبات عدد العبارات البيان  السؤال
 0.704 10 استخدام التكنولوجيا الرقمية بالشركة األول
 0.804 10 تنمية الجدارات للتنمية البشرية بالشركة الثاني 
 0.772 11 أثر التكنولوجيا الرقمية على تنمية الجدارات للموارد البشرية الثالث 
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التوصـل لمعامـل الصـدق   Cronbach  Alphaيمكـن مـن خـالل معامـل الثبـات وباسـتعراض الجـدول السـابق 
معامــل الثبــات ( يتضــح أن قــيم 4باســتعراض الجــدول رقــم ) هالــذاتي لكــل متغيــر مــن متغيــرات الدراســة، حيــث إنــ

Cronbach Alpha   مقبولــــة لجميــــع األســــئلة، ممــــا يــــدل علــــى ثبــــات العبــــارة المكونــــة لكــــل متغيــــر مــــن هــــذه
ــول  ــن القـ ــالي يمكـ ــة، وبالتـ ــل التاليـ ــل التحليـ ــالحيتها لمراحـ ــد صـ ــرات ويؤكـ ــة جيـــدة إالمتغيـ ــامالت ذات داللـ ــا معـ نهـ

  ألغراض البحث ويمكن االعتماد عليها.

 الفروض الختباراتنتائج التحليل اإلحصائي 
صحة الفروض التي يقوم عليهـا البحـث، وذلـك مـن  ىعرض نتائج التحليل اإلحصائي، واختبارات مديتم  سوف  

 خالل العرض التالي

 نتائج اختبارات الفرض األول
هميـة اسـتخدام أ حصائية بـين آراء عينـة الدراسـة حـول إال توجد اختالفات ذات داللة ينص الفرض األول على "  
 وقد تم اختبار هذا الفرض من خالل ". مصر للطيرانالتكنولوجيا الرقمية بشركة 

 همية استخدام التكنولوجيا الرقمية بشركة مصر للطيرانأواًل التحليل الوصفي أل
أهميـة اسـتخدام التكنولوجيـا الرقميـة بشـركة  ىاستهدف السؤال األول اسـتطالع آراء فئـات عينـة الدراسـة حـول مـد

ــث، مــــن خــــالل إجــــراء  ــًا آلراء فئــــات عينــــة البحـ ــة توضــــيح األهميــــة النســــبية وفقـ ــر للطيــــران، ويمكــــن للباحثـ مصـ
اإلحصاء الوصفي لعبارات الفرض األول، ويوضح الجدول التالي الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لعبارات 

، ويمكـن توضــيح المقـاييس اإلحصــائية للســؤال ولوجيـا الرقميــة بشـركة مصــر للطيــراناســتخدام التكنالسـؤال األول 
 التالياألول من خالل الجدول 

حول مدى أهمية استخدام التكنولوجيا الرقمية بشركة  حصاء الوصفي آلراء فئات عينة الدراسة اإل( 5جدول )
 مصر للطيران 

ز 
مي

تر

ت 
را

غي
مت

ال
 

الوسط  العناصر

الحسابي 

 اإلجمالي

االنحراف 

المعياري 

 اإلجمالي

 T.testاختبار 

مستوى   القيمة 

 الداللة 

X1  تــــــتفهم اإلدارة العليــــــا بشــــــركة مصــــــر للطيــــــران بتطبيــــــق
 التكنولوجيا الرقمية لمواكبة التطورات العالمية.

4.18 .852 60.093 .000 

X2 المناســـبة التنظيميـــة دارة العليـــا للمـــوظفين البيئـــة تـــوفر اإل
 والفنية لتطبيقات التكنولوجيا الرقمية.

4.23 .837 61.874 .000 

X3  تعتبر الشركة مشروع استخدام التكنولوجيا الرقميـة جـديرا
 بالثقة ويحتاج للتطوير باستمرار.

3.95 .961 50.304 .000 

X4  تخطــط الشــركة إلــى تعمــيم اســتخدام التكنولوجيــا الرقميــة
 دارات والقطاعات. قسام واإلمستوى جميع األعلى 

3.73 1.086 42.020 .000 
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X5  تعتقــد أن وســـائل التكنولوجيــا الرقميـــة فــي الشـــركة كافيـــة
 لتطبيق مشروع تحويل الشركة إلدارة رقمية إلكترونية.

3.95 .858 56.366 .000 

X6  تحرص الشركة علـى تبنـي كـل مـا هـو جديـد مـن وسـائل
 التكنولوجيا الرقمية للتميز في األداء.ومعدات 

4.27 .849 61.569 .000 

X7  تــوفر الشــركة المعلومــات وإتاحتهــا بمــا يشــكل ميــزة أمــام
دراســـة واقـــع العلـــم والتكنولوجيـــا الرقميـــة وإمكانيـــة تحقيـــق 

 منها. ىاالستفادة المثل

4.28 .804 65.224 .000 

X8  تعزيــز التــرابط والتنســيق التكنولوجيــا الرقميــة مــن نتائجهــا
 والتكامل بين إدارات الشركة المختلفة.

4.13 .880 57.539 .000 

X9 ن تكون مركـزا لجـذب السـياحة األجنبيـة تسعى الشركة أل
 والعربية والمحلية بواسطة التقنيات الرقمية الجديدة.

4.25 .827 62.901 .000 

X10  دى إلـى أتطوير استخدام التكنولوجيا الرقمية في الشركة
 تحسين أدائها ووضع صورة جديدة لها.

4.17 .792 64.526 .000 

   459. 4.11 الوسط العام 

( اإلحصاء الوصفي لنتائج قيـاس رأى عينـة الدراسـة بشـأن أهميـة اسـتخدام التكنولوجيـا 5ويتضح من الجدول رقم )
"، يتضـح مـن  اإلدارة العليا واإلدارة الوساطىالرقمية بشركة مصر للطيران ، من وجهة نظر فئات عينة الدراسـة " 

موجبــة وذات داللــة معنويــة، ( Tهــم تجــاه فقــرات المقيـاس، حيــث جــاءت قيمــة )ئتحليـل آراء أفــراد العينــة إيجابيــة آرا
( حيــث 0.01حصــائيًا عنــد مســتوى داللــة أقــل مــن )إ(، وأنهــا دالــة 3ممــا يعنــى أنهــا أعلــى مــن القيمــة المتوســطة )

مــنهم إلــى اتفــاق فئــات عينــة الدراســة حــول إدراكهــم  ىتشــير جميــع المتوســطات الحســابية العامــة إلجابــة المستقصــ
ــا الرقميــة بشــ وانحــراف معيــاري عــام  (4.11)ركة مصــر للطيــران بوســط حســابي عــام ألهميــة اســتخدام التكنولوجي

، وذلك يدل على انخفاض التشـتت فـي اسـتجابات عينـة الدراسـة لهـذه العبـارات، وبالتـالي وجـود اتسـاق، (0.459)
 جابات مفردات العينة.إوتقارب في 

 استجابات مفردات العينة في (One Way ANOVA)تحليل التباحن    ثانياً 
والختبــار معنويــة الفــروق بــين المتوســطات المعياريــة الســتجابات أفــراد عينــة الدراســة تــم اســتخدام اختبــار تحليــل 

الفـروق المعنويـة بـين آراء فئـات عينـة الدراسـة  الختبـار(، وذلـك One Way ANOVAالتباين أحادي االتجـاه )
(، والجــدول Fعلــى اختبــار ) االعتمــادتــم حــول أهميــة اســتخدام التكنولوجيــا الرقميــة بشــركة مصــر للطيــران، وقــد 

 .االختبارالتالي يوضح نتائج هذا 
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 (One Way ANOVAنتائج اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه ) ( 6جدول )

 مصدر التباين  العناصر 
مجموع 

 المربعات

درجات  

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 Fقيمة 

 المحسوبة

القيمة 

االحتمالية   

(P-Value ) 

ــركة  ــا بشــ ــتفهم اإلدارة العليــ تــ
ــر للطيــــــــران بتطبيــــــــق  مصــــــ
التكنولوجيـــا الرقميـــة لمواكبـــة 

 التطورات العالمية.

 111. 081. 1 081. بين المجموعات
 

.739 
 730. 148 108.059 داخل المجموعات  

  149 108.140 اإلجمالي

دارة العليــــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــــوفر اإل
ــبة  للمـــــوظفين البيئـــــة المناســـ
التنظيميــة والفنيــة لتطبيقــات 

 التكنولوجيا الرقمية.

 1.598 1.114 1 1.114 بين المجموعات
 

.208 
 697. 148 103.179 داخل المجموعات  

  149 104.293 اإلجمالي

ــروع  ــركة مشــــــــ ــر الشــــــــ تعتبــــــــ
استخدام التكنولوجيــا الرقميــة 
جــــــــــــديرا بالثقــــــــــــة ويحتــــــــــــاج 

 للتطوير باستمرار.

 2.222 2.035 1 2.035 المجموعاتبين 
 

.138 
 916. 148 135.538 داخل المجموعات  

  149 137.573 اإلجمالي

تخطــــط الشــــركة إلــــى تعمــــيم 
استخدام التكنولوجيــا الرقميــة 

قســام علــى مســتوى جميــع األ
 دارات والقطاعات.واإل

 048. 057. 1 057. بين المجموعات
 

.827 
 1.187 148 175.736 المجموعات داخل  

  149 175.793 اإلجمالي

تعتقد أن وســائل التكنولوجيــا 
ــة  ــة فــــي الشــــركة كافيــ الرقميــ
لتطبيـــــــــق مشـــــــــروع تحويـــــــــل 
ــة  الشــــــــــــــــــركة إلدارة رقميــــــــــــــــ

 إلكترونية.

 009. 007. 1 007. بين المجموعات
 

.923 
 740. 148 109.566 داخل المجموعات  

  149 109.573 اإلجمالي

تحـــرص الشـــركة علـــى تبنـــي 
كل ما هو جديد مــن وســائل 
ومعدات التكنولوجيــا الرقميــة 

 للتميز في األداء.

 056. 041. 1 041. بين المجموعات
 

.813 
 725. 148 107.293 داخل المجموعات  

  149 107.333 اإلجمالي

تــــــوفر الشــــــركة المعلومــــــات 
وإتاحتهـــــا بمـــــا يشـــــكل ميــــــزة 
أمــــــــام دراســــــــة واقــــــــع العلــــــــم 
والتكنولوجيـــــــــــــــــــا الرقميـــــــــــــــــــة 
وإمكانيـــــة تحقيـــــق االســـــتفادة 

 منها. ىالمثل

 2.022 1.297 1 1.297 بين المجموعات
 

.157 
 642. 148 94.943 داخل المجموعات  
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ــة مــــــــن  ــا الرقميــــــ التكنولوجيــــــ
ــرابط  ــز التــــــــ ــا تعزيــــــــ نتائجهــــــــ
والتنســـــــــيق والتكامـــــــــل بـــــــــين 

 المختلفة.إدارات الشركة 

 013. 010. 1 010. بين المجموعات
 

.909 
 779. 148 115.323 داخل المجموعات  

  149 115.333 اإلجمالي

ن تكــــــون تســــــعى الشــــــركة أل
ــياحة  ــذب الســــــــ ــزا لجــــــــ مركــــــــ
األجنبيــــة والعربيــــة والمحليــــة 
ــة  بواســــــطة التقنيــــــات الرقميــــ

 الجديدة.

 3.810 2.557 1 2.557 بين المجموعات
 

.053 
 671. 148 99.316 داخل المجموعات  

  149 101.873 اإلجمالي

تطــوير اســتخدام التكنولوجيــا 
دى إلى أالرقمية في الشركة  

تحسين أدائها ووضع صورة 
 جديدة لها.

 018. 011. 1 011. بين المجموعات
 

.894 
 632. 148 93.482 داخل المجموعات  

  149 93.493 اإلجمالي

 P)ن قيم )إومن خالل استعراض نتائج التحليل السابق تبين للباحثة عدم وجود تباين في آراء أفراد العينة، حيث  
– Value  مما يدل على عدم وجود اختالفات ذات داللة إحصائية بين متوسـط 5أكبر من مستوى المعنوية ، %

 آراء عينة البحث حول أهمية استخدام التكنولوجيا الرقمية بشركة مصر للطيران.

حصاائية باين إال توجاد اختالفاات تات داللاة "  وفي ضوء نتائج التحليالت السابقة حتضح صحة الفارض األول
 ". همية استخدام التكنولوجيا الرقمية بشركة مصر للطيرانأء عينة الدراسة حول آرا

 نتائج اختبارات الفرض الثاني 
حصــائية بــين آراء عينــة الدراســة حــول أهميــة تنميــة إال توجــد اختالفــات ذات داللــة يــنص الفــرض الثــاني علــى " 

 وقد تم اختبار هذا الفرض من خالل ". الجدارات للتنمية البشرية بشركة مصر للطيران

 أواًل التحليل الوصفي ألهمية تنمية الجدارات للتنمية البشرية بشركة مصر للطيران
أهميــة تنميــة الجــدارات للتنميــة البشــرية بشــركة اســتهدف الســؤال الثــاني اســتطالع آراء فئــات عينــة الدراســة حــول 

ــث، مــــن خــــالل إجــــراء مصـــر للطيــــران ــًا آلراء فئــــات عينــــة البحـ ــة توضــــيح األهميــــة النســــبية وفقـ ، ويمكــــن للباحثـ
ــاري  ــراف المعيـ ــابي واالنحـ ــط الحسـ ــالي الوسـ ــدول التـ ــح الجـ ــاني، ويوضـ ــرض الثـ ــارات الفـ ــفي لعبـ ــاء الوصـ اإلحصـ

وضــيح المقــاييس لعبــارات الســؤال الثــاني أهميــة تنميــة الجــدارات للتنميــة البشــرية بشــركة مصــر للطيــران، ويمكــن ت
 التالياإلحصائية للسؤال الثاني من خالل الجدول 
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حول مدى أهمية تنمية الجدارات للتنمية البشرية بشركة  حصاء الوصفي آلراء فئات عينة الدراسةاإل( 7جدول )
 مصر للطيران 

ز  
مي

تر

ت 
را

غي
مت

ال
 

 العناصر

الوسط 

الحسابي 

 اإلجمالي

االنحراف 

المعياري 

 اإلجمالي

 T.testاختبار 

مستوى   القيمة 

 الداللة 

X11  تــــــــرى أن امــــــــتالك الشــــــــركة ألجهــــــــزة التكنولوجيــــــــا الرقميــــــــة
دارة إوالحواســـيب والشـــبكات دون التـــدريب عليهـــا يجعـــل مـــن 

 لكترونية جامدة.إدارة إالموارد البشرية 

3.63 1.207 36.798 .000 

X12  ــان أدوات إتشـــــــترط الشـــــــركة ــد تقـــــ ــة عنـــــ التكنولوجيـــــــا الرقميـــــ
 التوظيف لموظفيها.

4.13 .849 59.645 .000 

X13  تفضـــل الشـــركة سياســـة التحفيـــز والترقيـــة علـــى التـــدريب فـــي
 اكتساب التكنولوجيا الرقمية.

3.85 1.058 44.608 .000 

X14  يعد التدريب أحد مداخل التكيف التكنولوجي للمـوارد البشـرية
 في الشركة.

4.07 1.021 48.780 .000 

X15  يـــــــتم تطـــــــوير الخطـــــــط والبـــــــرامج التدريبيـــــــة بالشـــــــركة وفـــــــق
 المستجدات التكنولوجية الرقمية المتطورة.

4.08 .901 55.441 .000 

X16  ــث العلمــــي لمجــــاره ــتفهم اإلدارة العليــــا بالشـــركة أهميــــة البحـ تـ
 بمتطلباتها.الثورة الرقمية التكنولوجية المعاصرة للوفاء 

4.23 .906 57.139 .000 

X17  تســاهم الخطــط والبــرامج لتنميــة المــوارد البشــرية بالشــركة المواكبــة
لمحــاور ومجــاالت الثــورة الرقميــة فــي رفــع كفــاءة سياســات المــوارد 
ــديات  ــايرة تحـ ــة لمسـ ــارات الالزمـ ــدرات والمهـ ــاء القـ ــو بنـ ــرية نحـ البشـ

 ومجاالت هذه الثورة.

4.11 .966 52.145 .000 

X18  توفر الشركة البيئة التنظيمية والفنية المالئمة لتنميـة مهـارات
 وقدرات مواردها البشرية لمواكبة الثورة الرقمية وتحدياتها.

4.23 .839 61.812 .000 

X19  تخصــص الشــركة االســتثمارات والمبــاني والمعــدات واألجهــزة
 التكنولوجيا الرقمية.والوسائل الالزمة للتدريب لمواكبة 

4.27 .841 62.150 .000 

X20  هنــاك اهتمــام بــإدارة سياســات المــوارد البشــرية بالشــركة وفــق
 األسس العلمية والوجهات التكنولوجية الرقمية الحديثة.

4.19 .862 59.469 .000 

   572. 4.08 الوسط العام 

( اإلحصــاء الوصــفي لنتــائج قيــاس رأى عينــة الدراســة بشــأن أهميــة تنميــة الجـــدارات 7ويتضــح مــن الجــدول رقــم )
"،  اإلدارة العليااا واإلدارة الوسااطىللتنميــة البشــرية بشــركة مصــر للطيــران ، مــن وجهــة نظــر فئــات عينــة الدراســة " 

( موجبـة وذات داللـة Tهم تجاه فقرات المقياس، حيث جـاءت قيمـة )ئيتضح من تحليل آراء أفراد العينة إيجابية آرا
( 0.01حصـائيًا عنـد مسـتوى داللـة أقـل مـن )إ(، وأنهـا دالـة 3معنوية، مما يعنى أنها أعلى من القيمة المتوسطة )

مـــنهم إلــى اتفـــاق فئـــات عينــة الدراســـة حـــول  ىحيــث تشـــير جميـــع المتوســطات الحســـابية العامـــة إلجابــة المستقصـــ
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ــ ــة البشـ ــدارات للتنميـ ــام إدراكهـــم ألهميـــة تنميـــة الجـ وانحـــراف  (4.08)رية بشـــركة مصـــر للطيـــران بوســـط حســـابي عـ
، وذلــك يــدل علــى انخفــاض التشــتت فــي اســتجابات عينــة الدراســة لهــذه العبــارات، وبالتــالي (0.572)معيــاري عــام 

 جابات مفردات العينة.إوجود اتساق، وتقارب في 

 استجابات مفردات العينة في (One Way ANOVA)ثانيًا تحليل التباحن  
والختبــار معنويــة الفــروق بــين المتوســطات المعياريــة الســتجابات أفــراد عينــة الدراســة تــم اســتخدام اختبــار تحليــل 

الفـروق المعنويـة بـين آراء فئـات عينـة الدراسـة  الختبـار(، وذلـك One Way ANOVAالتباين أحادي االتجـاه )
(، والجـدول Fعلـى اختبـار ) االعتمـادرية بشركة مصـر للطيـران، وقـد تـم حول أهمية تنمية الجدارات للتنمية البش

 .االختبارالتالي يوضح نتائج هذا 

 (One Way ANOVAنتائج اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه ) ( 8جدول )

 مصدر التباين العناصر
مجموع  

 المربعات 

درجات 

 الحرية 

متوسط  

 المربعات 

  Fقيمة 

 المحسوبة

القيمة 

االحتمالية   

(P-Value ) 

تـــــــــرى أن امـــــــــتالك الشـــــــــركة 
ألجهــــزة التكنولوجيــــا الرقميـــــة 
ــبكات دون  ــيب والشــــ والحواســــ
ــا يجعـــــل مـــــن  التـــــدريب عليهـــ

ــرية إ ــوارد البشــــــ دارة إدارة المــــــ
 لكترونية جامدة.إ

 016. 023. 1 023. بين المجموعات 
 

.900 
 1.467 148 217.070 داخل المجموعات  

  149 217.093 اإلجمالي 

ــركة  ــترط الشـ ــان أدوات إتشـ تقـ
التكنولوجيـــــــــا الرقميـــــــــة عنـــــــــد 

 التوظيف لموظفيها.

 1.291 928. 1 928. بين المجموعات 
 

.258 
 719. 148 106.405 داخل المجموعات  

  149 107.333 اإلجمالي 
تفضـــــــــــل الشـــــــــــركة سياســـــــــــة 
التحفيــــــــــــز والترقيــــــــــــة علــــــــــــى 
التـــــــــــــدريب فـــــــــــــي اكتســـــــــــــاب 

 التكنولوجيا الرقمية.

 420. 472. 1 472. بين المجموعات 
 

.518 
 1.124 148 166.301 داخل المجموعات  

  149 166.773 اإلجمالي 

يعــــــد التــــــدريب أحــــــد مــــــداخل 
التكيــــف التكنولــــوجي للمــــوارد 

 البشرية في الشركة.

 2.037 2.109 1 2.109 بين المجموعات 
 

.156 
 1.035 148 153.224 داخل المجموعات  

  149 155.333 اإلجمالي 
يــتم تطــوير الخطــط والبــرامج 
التدريبيــــــــــة بالشــــــــــركة وفــــــــــق 
ــة  المســــــــــــتجدات التكنولوجيــــــــــ

 الرقمية المتطورة.

 2.021 1.631 1 1.631 بين المجموعات 
 

.157 
 807. 148 119.409 داخل المجموعات  

  149 121.040 اإلجمالي 

 يتبع 

https://jaauth.journals.ekb.eg/


   .341-317(، ص 2020، )3، العدد 19المجلد  (JAAUTH)                                             سارة وهبه 
 

332 | P a g e  
https://jaauth.journals.ekb.eg/  

اإلدارة العليــــا بالشــــركة تــــتفهم 
ألهميــــــــــة البحـــــــــــث العلمـــــــــــي 
لمجـــــــــــــاره الثـــــــــــــورة الرقميـــــــــــــة 
التكنولوجيــة المعاصــرة للوفــاء 

 بمتطلباتها.

 473. 389. 1 389. بين المجموعات 
 

.493 
 824. 148 121.904 داخل المجموعات  

  149 122.293 اإلجمالي 

ــاهم الخطـــــــــط والبـــــــــرامج  تســـــــ
ــرية  ــوارد البشـــــــــ لتنميـــــــــــة المـــــــــ
ــة لمحــــــاور  ــركة المواكبــــ بالشــــ
ومجــاالت الثــورة الرقميــة فــي 
ــاءة سياســـات المـــوارد  رفـــع كفـ
ــدرات  ــاء القــ ــو بنــ ــرية نحــ البشــ
والمهـــــارات الالزمـــــة لمســـــايرة 
تحـــــــــديات ومجـــــــــاالت هـــــــــذه 

 الثورة.

 431. 404. 1 404. بين المجموعات 
 

.512 
 937. 148 138.669 داخل المجموعات  

  149 139.073 اإلجمالي 

توفر الشركة البيئة التنظيميــة 
ــة المالئمــــــــــة لتنميــــــــــة  والفنيــــــــ
مهــــــــارات وقــــــــدرات مواردهــــــــا 
ــورة  ــة الثـــــــــ ــرية لمواكبـــــــــ البشـــــــــ

 الرقمية وتحدياتها.

 1.094 769. 1 769. بين المجموعات 
 

.297 
 703. 148 104.064 داخل المجموعات  

  149 104.833 اإلجمالي 

تخصــــــــــــــــــــــــــص الشــــــــــــــــــــــــــركة 
والمبـــــــــــــــــاني االســـــــــــــــــتثمارات 

والمعــدات واألجهــزة والوســائل 
الالزمــــــــة للتــــــــدريب لمواكبــــــــة 

 التكنولوجيا الرقمية.

 245. 174. 1 174. بين المجموعات 
 

.622 
 711. 148 105.159 داخل المجموعات  

  149 105.333 اإلجمالي 

هنــاك اهتمــام بــإدارة سياســات 
الموارد البشرية بالشركة وفــق 

ــة  والوجهـــــات األســـــس العلميـــ
 التكنولوجية الرقمية الحديثة.

 1.479 1.096 1 1.096 بين المجموعات 
 

.226 
 741. 148 109.677 داخل المجموعات  

  149 110.773 اإلجمالي 

 P)ن قيم )إومن خالل استعراض نتائج التحليل السابق تبين للباحثة عدم وجود تباين في آراء أفراد العينة، حيث  
– Value   ممــا يــدل علــى عــدم وجــود اختالفــات ذات داللــة إحصــائية بــين 5أكبــر مــن مســتوى المعنويــة ، %

 شركة مصر للطيران.متوسط آراء عينة البحث حول أهمية تنمية الجدارات للتنمية البشرية ب

حصاائية باين إال توجاد اختالفاات تات داللاة " وفي ضوء نتائج التحليالت السابقة حتضح صحة الفرض الثاني
 ". آراء عينة الدراسة حول أهمية تنمية الجدارات للتنمية البشرية بشركة مصر للطيران
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 نتائج اختبارات الفرض الثالث 
حصائية بين آراء عينة الدراسة حـول األثـر اإليجـابي إال توجد اختالفات ذات داللة ينص الفرض الثالث على " 

وقــد تـم اختبــار هــذا  " السـتخدام التكنولوجيــا الرقميـة علــى تنميــة الجـدارات للمــوارد البشـرية بشــركة مصــر للطيـران
 الفرض من خالل

 التكنولوجيا الرقمية على تنمية الجدارات للموارد البشرية بشركة مصر للطيرانأواًل التحليل الوصفي ألثر  
أثــر التكنولوجيــا الرقميــة علــى تنميــة الجــدارات اســتهدف الســؤال الثالــث اســتطالع آراء فئــات عينــة الدراســة حــول 

ئات عينة البحث، من ، ويمكن للباحثة توضيح األهمية النسبية وفقًا آلراء فللموارد البشرية بشركة مصر للطيران
خــالل إجــراء اإلحصــاء الوصــفي لعبــارات الفــرض الثالــث، ويوضــح الجــدول التــالي الوســط الحســابي واالنحــراف 
المعيـاري لعبـارات السـؤال الثالـث أثـر التكنولوجيـا الرقميـة علـى تنميـة الجـدارات للمـوارد البشـرية، ويمكـن توضــيح 

 التاليلجدول المقاييس اإلحصائية للسؤال الثالث من خالل ا

حصاء الوصفي آلراء فئات عينة الدراسة حول أثر التكنولوجيا الرقمية على تنمية الجدارات للموارد  اإل( 9جدول )
 البشرية بشركة مصر للطيران 

ز  
مي

تر

ت 
را

غي
مت

ال
 

الوسط  العناصر

الحسابي 

 اإلجمالي

االنحراف 

المعياري 

 اإلجمالي

 T.testاختبار 

مستوى   القيمة

 الداللة 

X21  التكنولوجيا الرقمية من أحد الجوانب الرئيسية لتنمية الجدارات
 للموارد البشرية. 

4.13 .880 57.539 .000 

X22 .000. 71.208 740. 4.30 تعتمد الشركة على التكنولوجيا الرقمية في الموارد البشرية 
X23  المعلومات بين لكترونية تسهل تدفق إتمتلك الشركة شبكة

 الموظفين لتفعيل سير العمل. 
4.30 .775 67.951 .000 

X24   تستخدم الشركة التكنولوجيا الرقمية لدعم كفاءات الموارد
 البشرية.

4.33 .781 67.809 .000 

X25   يتم تقييم الخطط التدريبية بالشركة وفق متطلبات التكنولوجيا
 الرقمية. 

4.23 .763 67.917 .000 

X26  تساهم التكنولوجيا الرقمية في تخفيض التكاليف وتعزيز
 الشفافية والوضوح للمعلومات.

4.33 .757 70.130 .000 

X27   يتم جذب المهارات الجديدة من الموارد البشرية للشركة عن
 لكتروني.طريق االتصال اإل

4.10 .873 57.534 .000 

X28   البشرية على الوساطة  قضت التكنولوجيا الرقمية في الموارد
 فيما يخص األعمال اإلدارية.

4.13 .762 66.297 .000 

X29   تعتقد أن نتائج العالقة بين المورد البشري والتغير الرقمي تدل
 على حتمية التطلع والتطوير.

4.19 .727 70.  
521 

.000 

 يتبع 
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X30  اإلدارية  دخال التكنولوجيا الرقمية يسهل العالقات إهل تعتقد أن
 ويزيد التقارب بين الموظفين.

4.27 .793 65.966 .000 

X31  نها تتيح للموظف أمن نتائج إدخال التكنولوجيا الرقمية
االتصال بالمستويات العليا مما يساعد في تنمية المهارات  

 للمورد البشري وتحسين نشاطه.

4.39 .723 74.467 .000 

   431. 4.25 الوسط العام 

أثر التكنولوجيا الرقمية على ( اإلحصاء الوصفي لنتائج قياس رأى عينة الدراسة بشأن 9الجدول رقم )ويتضح من 
اإلدارة العليـا واإلدارة ، من وجهة نظر فئـات عينـة الدراسـة "  تنمية الجدارات للموارد البشرية بشركة مصر للطيران

( موجبـة Tتجاه فقرات المقيـاس، حيـث جـاءت قيمـة )هم ئ"،  يتضح من تحليل آراء أفراد العينة إيجابية آراالوسطى
حصـائيًا عنـد مسـتوى داللـة أقـل إ(، وأنهـا دالـة 3وذات داللة معنوية، ممـا يعنـى أنهـا أعلـى مـن القيمـة المتوسـطة )

ــ0.01مـــن ) مـــنهم إلـــى اتفـــاق فئـــات عينـــة  ى( حيـــث تشـــير جميـــع المتوســـطات الحســـابية العامـــة إلجابـــة المستقصـ
بوسـط  التكنولوجيا الرقمية على تنمية الجدارات للموارد البشرية بشركة مصر للطيـرانألهمية  الدراسة حول إدراكهم

، وذلــك يــدل علــى انخفــاض التشــتت فــي اســتجابات عينــة (0.431)وانحــراف معيــاري عــام  (4.25)حســابي عــام 
 جابات مفردات العينة.إالدراسة لهذه العبارات، وبالتالي وجود اتساق، وتقارب في 

 استجابات مفردات العينة   في (One Way ANOVA)ثانيًا تحليل التباحن  
والختبــار معنويــة الفــروق بــين المتوســطات المعياريــة الســتجابات أفــراد عينــة الدراســة تــم اســتخدام اختبــار تحليــل 

اسـة الفـروق المعنويـة بـين آراء فئـات عينـة الدر  الختبـار(، وذلـك One Way ANOVAالتباين أحادي االتجـاه )
 االعتمــاد، وقــد تــم التكنولوجيــا الرقميــة علــى تنميــة الجــدارات للمــوارد البشــرية بشــركة مصــر للطيــرانحــول أهميــة 
 .االختبار(، والجدول التالي يوضح نتائج هذا Fعلى اختبار )

 (One Way ANOVAنتائج اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه ) (10جدول )
مجموع   مصدر التباين  العناصر

 المربعات 

درجات 

 الحرية 

متوسط  

 المربعات 

  Fقيمة 

 المحسوبة

القيمة 

االحتمالية   

(P-Value ) 

التكنولوجيـــا الرقميــــة مــــن أحــــد 
الجوانـــــــــب الرئيســـــــــية لتنميـــــــــة 

 الجدارات للموارد البشرية.

 141. 109. 1 109. بين المجموعات 
 

.708 
 779. 148 115.224 داخل المجموعات  

  149 115.333 اإلجمالي 
تعتمــــــــــــــــد الشــــــــــــــــركة علــــــــــــــــى 
التكنولوجيا الرقمية في الموارد 

 البشرية.

 1.230 672. 1 672. بين المجموعات 
 

.269 
 546. 148 80.828 داخل المجموعات  

  149 81.500 اإلجمالي 
 يتبع 

https://jaauth.journals.ekb.eg/


   .341-317(، ص 2020، )3، العدد 19المجلد  (JAAUTH)                                             سارة وهبه 
 

335 | P a g e  
https://jaauth.journals.ekb.eg/  

لكترونيــة إتمتلك الشركة شبكة  
ــهل تـــدفق المعلومـــات بـــين  تسـ
 الموظفين لتفعيل سير العمل.

 111. 067. 1 067. بين المجموعات 
 

.740 
 604. 148 89.433 داخل المجموعات  

  149 89.500 اإلجمالي 
تســـــتخدم الشـــــركة التكنولوجيـــــا 
الرقميــة لــدعم كفــاءات المــوارد 

 البشرية.

 2.319 1.404 1 1.404 بين المجموعات 
 

.130 
 605. 148 89.589 داخل المجموعات  

  149 90.993 اإلجمالي 
ــط التدريبيـــــة  ــتم تقيـــــيم الخطـــ يـــ
بالشـــــــــــركة وفـــــــــــق متطلبـــــــــــات 

 التكنولوجيا الرقمية.

 297. 174. 1 174. بين المجموعات 
 

.587 
 586. 148 86.659 داخل المجموعات  

  149 86.833 اإلجمالي 
تساهم التكنولوجيا الرقميــة فــي 

التكـــــــاليف وتعزيـــــــز تخفـــــــيض 
الشــــــــــــــــــــــــــفافية والوضــــــــــــــــــــــــــوح 

 للمعلومات.

 902. 517. 1 517. بين المجموعات 
 

.344 
 573. 148 84.816 داخل المجموعات  

  149 85.333 اإلجمالي 

يــــتم جــــذب المهــــارات الجديــــدة 
ــركة  مــــن المــــوارد البشــــرية للشــ
عــــــــــــــن طريـــــــــــــــق االتصـــــــــــــــال 

 لكتروني.اإل

 1.295 984. 1 984. بين المجموعات 
 

.257 
 760. 148 112.516 داخل المجموعات  

  149 113.500 اإلجمالي 

قضت التكنولوجيا الرقمية فــي 
الموارد البشرية على الوســاطة 
 فيما يخص األعمال اإلدارية.

 133. 078. 1 078. بين المجموعات 
 

.716 
 585. 148 86.516 داخل المجموعات  

  149 86.593 اإلجمالي 
ــة بــــين  ــائج العالقــ تعتقــــد أن نتــ
المورد البشري والتغير الرقمــي 
ــدل علـــــــى حتميـــــــة التطلـــــــع  تـــــ

 والتطوير.

 1.309 691. 1 691. بين المجموعات 
 

.254 
 528. 148 78.083 داخل المجموعات  

  149 78.773 اإلجمالي 
دخـــــــــــــــال إهـــــــــــــــل تعتقـــــــــــــــد أن 

التكنولوجيـــــــا الرقميــــــــة يســــــــهل 
ــد العالقــــــــــات  اإلداريــــــــــة ويزيــــــــ

 التقارب بين الموظفين.

 2.789 1.735 1 1.735 بين المجموعات 
 

.097 
 622. 148 92.058 داخل المجموعات  

  149 93.793 اإلجمالي 
ــا  مـــن نتـــائج إدخـــال التكنولوجيـ

نهـــــا تتـــــيح للموظـــــف أالرقميــــة 
االتصـــــال بالمســـــتويات العليـــــا 
ــي تنميــــــــــة  ــا يســــــــــاعد فــــــــ ممــــــــ

ــارات  ــورد البشـــــــــري المهـــــــ للمـــــــ
 وتحسين نشاطه.

 063. 3.513 1.804 1 1.804 بين المجموعات 

 513. 148 75.989 داخل المجموعات 
   149 77.793 اإلجمالي 
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 P)ن قيم )إومن خالل استعراض نتائج التحليل السابق تبين للباحثة عدم وجود تباين في آراء أفراد العينة، حيث  
– Value   ممــا يــدل علــى عــدم وجــود اختالفــات ذات داللــة إحصــائية بــين 5أكبــر مــن مســتوى المعنويــة ، %

 ارات للموارد البشرية بشركة مصر للطيران.متوسط آراء عينة البحث حول أثر التكنولوجيا الرقمية على تنمية الجد

حصاائية باين إال توجاد اختالفاات تات داللاة " وفي ضوء نتائج التحليالت الساابقة حتضاح صاحة الفارض الثالاث
آراء عينااة الدراسااة حااول األثاار اإليجااابي السااتخدام التكنولوجيااا الرقميااة علااى تنميااة الجاادارات للمااوارد البشاارية 

 ".للطيرانبشركة مصر 

 رابع:نتائج اختبارات الفرض ال
تنمياااة و التكنولوجياااا الرقمياااة  اساااتخدامحصاااائية باااين إداللاااة  توجاااد عالقاااة تاتعلـــى "  رابـــعيـــنص الفـــرض ال

 .الجدارات للموارد البشرية بشركة مصر للطيران "

ــيط        ــدار الخطـــى البسـ ــل االنحـ ــتخدام أســـلوب تحليـ ــم اسـ ــذا الفـــرض تـ ــار هـ  Simple Linearوالختبـ
Regressionتنمية الجدارات للموارد البشرية بشركة مصر   ىعلالتكنولوجيا الرقمية    , وذلك لقياس أثر استخدام

بـين  ةوجـود عالقـ ىمدللتعرف علي   Spearmanتطبيق مصفوفة ارتباط سبيرمان , وذلك من خالل   للطيران
لـى النتـائج إوتـم التوصـل  ,المتغير المستقل والمتغير التابع وكذلك تحديد قوة واتجاه العالقة بين متغيرات الدراسة

  يمكن تطبيق نماذج االنحدار. ى( وذلك حت10التالية التي يظهرها جدول رقم )

تنمية الجدارات للموارد البشرية و التكنولوجيا الرقمية  استخدامالعالقة بين   (10جدول رقم )  
 المعنوية ى مستو  Spearmanمعامل ارتباط  المتغيرات 

ــة بـــــين اســـــتخدام التكنولوجيـــــا الرقميـــــة وتنميـــــة  العالقــ
 الجدارات للموارد البشرية بشركة مصر للطيران

.681** .000 

التكنولوجيـــا  موجبـــة بـــين المتغيـــر المســـتقل )اســـتخدامويتضـــح مـــن الجـــدول الســـابق وجـــود عالقـــة ارتبـــاط طرديـــة 
( حيـــث بلـــغ معامـــل االرتبـــاط تنميـــة الجــدارات للمـــوارد البشـــرية بشـــركة مصـــر للطيــران( والمتغيـــر التـــابع )الرقميــة

(, وهـو مـا يتفـق مـع نتـائج التحليـل الوصـفي التجاهـات مفـردات 0.001معنويـة أقـل مـن ) ى ( عنـد مسـتو 681.)
ــة البحـــث  ــعينـ ــة علـ ــو الموافقـ ــًا نحـ ــًا عامـ ــرت اتجاهـ ــي أظهـ ــتخدام ىوالتـ ــة اسـ ــة أهميـ ــا الرقميـ ــي  التكنولوجيـ ــة فـ تنميـ

 .الجدارات للموارد البشرية بشركة مصر للطيران

ونتيجــة لثبــوت وجــود عالقــة بــين المتغيــرات فإنــه يمكــن تطبيــق نمــوذج االنحــدار البســيط, ويوضــح الجــدول رقــم 
 ( نتائج تطبيق نموذج االنحدار:11)
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تنمية الجدارات على التكنولوجيا الرقمية  استخدام ( نموذج االنحدار الخطى البسيط لتحديد تأثير11جدول رقم )
 للموارد البشرية 

 المتغير 

 المستقل 

المعامالت  

 Bالمقدرة 

الخطأ 

المعياري 

(Std. 

Error) 

t.test   تفسير المعامالت عند

القيمة االحتمالية  القيمة ( 0.05) ىمستو

P-Value 

  000. 19.880 134. 2.660 الجزء الثابت

 موجب  معنويذو تأثير  000. 11.104 032. 352. معامل االنحدار

 ( 0.674)  ( =Rمعامل االرتباط المتعدد )
 (0.454)  ( =2Rمعامل التحديد )
 ( 0.451)  ( = 2RAdjustedمعامل التحديد المعدل )

 ( 123.292) ( =ANOVAالمستخرجة من جدول تحليل التباين )( Fقيمة )
 ( Sig ( = )0.000القيمة االحتمالية )

 ما حلي: للباحث الجدول السابق حتضح من 
فسـره يوالذي يقـيس النسـبة المئويـة لمـا  R)2قيمة معامل التحديد )بلغت القدرة التفسيرية للنموذج بناًء على  -1

ــابعالمتغيــر المســتقل فــي قــيم  وكلمــا اقتربــت قيمتــه مــن الواحــد الصــحيح دل ذلــك علــى القــوة  ،المتغيــر الت
مـن التغيـر الكلـي فـي المتغيـر  (%45.4)فسـر يالتفسيرية لنموذج االنحدار، ويتضـح أن المتغيـر المسـتقل  

الخطأ العشوائي في المعادلة  ىلإيرجع  (%54.6)تنمية الجدارات للموارد البشرية"، وباقي النسبة   التابع "
الخـتالف طبيعـة  أوكان من المفروض إدراجها ضمن النمـوذج  ى متغيرات مستقلة أخر  إدراجأو ربما لعدم 

لهـــــذه المتغيـــــرات  (R)ي, ويتضـــــح أيضـــــا أن المســـــاهمة النســـــبية نمـــــوذج االنحـــــدار عـــــن النمـــــوذج الخطـــــ
تنميــة الجــدارات للمــوارد عيمها يســاهم فــي ( بمعنــى أن االهتمــام بهــذه المتغيــرات والعمــل علــى تــد67.4)%

 .البشرية

تنميـة ، ذو تـأثير معنـوي فـي التكنولوجيـا الرقميـة  اسـتخدام، أن المتغيـر المسـتقل  t.testيتضح مـن نتـائج  -2
 .(0.05)أقل من ( P-Valueالقيمة االحتمالية )عند  الجدارات للموارد البشرية

( المســـتخرجة مـــن تحليـــل (Fتضـــح أن قيمـــة اكمـــا أكـــدت النتـــائج ارتفـــاع معنويـــة نمـــوذج االنحـــدار, حيـــث  -3
جـودة توفيـق  وهو مـا يشـير إلـى (0.000), وأن القيمة االحتمالية (123.292)( بلغت ANOVA)التباين

ويرجــع ذلــك إلــى ارتفــاع المســاهمة ، عــن صــالحيته لتحقيــق هــدف الدراســة فضــال نمــوذج االنحــدار ككــل،
تنميـة الجــدارات فــي  التكنولوجيــا الرقميـة اسـتخداملهــذه المتغيـرات, ممــا يـدل علــى جـودة تــأثير  (R)النسـبية 

 .للموارد البشرية بشركة مصر للطيران

قد تقاربت مع قيمة معامل ( 2R=   (%45.4كما أوضحت نتائج تحليل االنحدار أن قيمة معامل التحديد -4
ممـا يؤكـد دقـة النمـوذج واسـتقاللية المتغيـرات المـؤثرة كمـا  (2Adjusted R=   (%45.1ديـد المعـدل التح

 يؤكد أن حجم عينة الدراسة كان مناسبًا مما يمكن معه االعتماد على نتائج هذا النموذج.
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 لبحثل النتائج العامة

حصائية بين آراء عينة الدراسـة حـول إول حيث تبين أنه ال توجد أي اختالفات ذات داللة صحة الفرض األ -1
 همية استخدام التكنولوجيا الرقمية بشركة مصر للطيران.أ 

حصــائية بــين آراء عينــة الدراســة حــول إصــحة الفــرض الثــاني حيــث تبــين أنــه ال توجــد اختالفــات ذات داللــة  -2
 شرية بشركة مصر للطيران.أهمية تنمية الجدارات للتنمية الب

صـحة الفــرض الثالــث حيــث تبــين أنــه يوجــد أثــر إيجــابي الســتخدام التكنولوجيــا الرقميــة علــى تنميــة الجــدارات  -3
 حصائية بين آراء عينة الدراسة.إللموارد البشرية بشركة مصر للطيران حيث ال توجد اختالفات ذات داللة 

تنميــة و التكنولوجيــا الرقميــة  اســتخدامحصــائية بــين إاللــة د صــحة الفــرض الرابــع حيــث تبــين وجــود عالقــة ذات -4
 .الجدارات للموارد البشرية بشركة مصر للطيران

تنمية الجدارات للموارد البشرية بشركة مصر  و  التكنولوجيا الرقمية معنويًا بين استخدام ارتباطاهناك  كذلك تبين أن
تنمية الجدارات للموارد البشرية  و التكنولوجيا الرقمية    استخدامحصائية بين  إداللة    توجد عالقة ذات، حيث  للطيران

 .بشركة مصر للطيران"

 التوصيات 
 التوصيات التالية  ىإل  الدراسةتوصلت 

االستثمار   .1 توفير   فيزيادة  فى  يساعد  للطيران  مصر  لشركة  التكنولوجية  والقدرات  الرقمية  التكنولوجيا 
نجاحات على المدي  مما يساهم في تحقيق  المعلومات بسرعة كبيرة ومن ثم لمتخذي القرار من اإلدارة العليا  

 الطويل.

التطورات   .2 كافة  لمواكبة  فعالة  بيئة  توفير  لت  التييجب  الرقمية  التكنولوجيا  مزايا    فيساهم  تصاحب  تحقيق 
المد على  مناسبة    ىتنافسية  قرارات  وضع  من  للطيران  مصر  شركة  تمكن  البيئة  هذه  أن  كون  البعيد، 

 واستراتيجية تدعم األداء في مختلف إدارات الشركة. 

اإل .3 تولي  أن  أهمية قصو ضرورة  العليا  الرقمية    ى دارة  التكنولوجيا  تطبيقات  وإدارات    فيبتفعيل  أنشطة  كافة 
بواسطة   مستمرة  تدريب  سياسة  تبني  ذلك  يصاحب  أن  على  البشرية،  الموارد  كفاءات  من  للرفع  الشركة 

 لكترونية الستيعابها وتوظيفها بكفاءة وفاعلية للموارد البشرية. التكنولوجيا الرقمية والنظم اإل

التك  .4 المهارات  مثــل تعزيز  الناشئة  المهــارات  الضخمة، ومواكبة  البيانات  وتحليل  كالبرمجة  المتعددة  نولوجية 
 تطويــر تكنولوجيــا التعامــالت الرقميــة.

مهارات القيادة في ، وتمكين  إعادة هيكلة الشركة لتمكينها من االستفادة من تطورات وعملية التحّول الرقمي .5
 .مجال التحول الرقمي
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جمع البيانات   ى يؤدي إلخدمة العمالء و   ى يحسن مستو تفعيل تطبيقات وتقنية الذكاء االصطناعي بالشركة   .6
واستراتيجيات    ،وتحليلها العمالء  حول  مختلفة  استنتاجات  استخالص  يمكن  البيانات،  هذه  استخدام  وعند 

  .عمل أفضل  بتحسين خدماتها ووضع خطط لشركة مصر للطيرانإلى ذلك، مما يسمح  التسعير وما

 المراجع 
 ، دار غريب للنشر والتوزيع، القاهرة.االستراتيجية(: إدارة الموارد البشرية 2001السلمي، علي )  –
– ( حسن  الحديثة    (2109النجار،  واتجاهاته  الرقمي  الكتاب   –اإلعالم  دار  الرقمي،  االتصال  تكنولوجيا 

 (. 1الجامعي، اإلمارات العربية المتحدة، المجلد )
( دليل اإلدارة الذكية لتنمية الموارد البشرية في المنظمات المعاصرة، المكتب 2007المغربي، عبد الحميد ) –

 .العصري للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر
دارسة ميدانية علي    –المعلومات على أداء الموارد البشرية    تكنولوجيا( أثر استخدام  2010العتيبي، عزيزة ) –

 االكاديمية الدولية االسترالية
)  ،الكاللدة – عمان،    االتجاهات(  2011طاھر  والتوزيع،  للنشر  اليازوري  دار  البشرية،  الموارد  في  الحديثة 

 .100.ص  1األردن ، ط  
(  تنمية الموارد البشرية وأهميتها في تحسين اإلنتاجية وتحقيق الميزة التنافسية ، مجلة  2019)نعيمة    ،بارك –

 .275العدد السابع، ص   الجزائر، اقتصاديات شمال أفريقيا،
الرسول ) – أيمن  للموارد  2018بدوي، مأمون وفرح،  الرقمية  الجدارة  المعلومات على تنمية  (  أثر تكنولوجيا 

شركات   في  للعلوم البشرية  الجزيرة  مجلة  المحدودة،  أبصار  شركة  حالة  دراسة  السعودية  اإلنشاءات 
 . 3 (، ص1االقتصادية واالجتماعية، المجلد التاسع، العدد )

تقنية حالة    -( تنمية الموارد البشرية في ظل البيئة الرقمية دراسة في األبعـاد السوسيو2016توفيق، ومان ) –
 . 182ة العلوم االجتماعية، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، ص مديرية األمن لوالية بسكرة، كلي

– ( زكية  وججيق،  المالك  عبد  العالي 2015ججيق،  التعليم  أساتذة  كفاءة  على  المعارفي  التشارك  تأثير   )-  
رؤى   مجلة  بوعريريح،  برج  بجامعة  التسيير  وعلوم  والتجارية  االقتصادية  العلوم  كلية  في  مدانية  دراسة 

 .29-10.، ص2015، 1اقتصادية، جامعة الشهيد حمد لخضر، الجزائر، العدد
عطيةرشا ل،خلي – ياسمين،   ، ( على  2017،  القائم  التعليم  تنمية  على  اإللكتروني  التعليم  أبعاد  أثر  تقييم   )

لمجلد  الجدارات بالتطبيق على كليات السياحة والفنادق بالجامعات المصرية، المجلة العربية لجودة التعليم، ا
 . 6(، ص 1( ، العدد ) 4)

– ( مراد  المؤسسة2006رايس،  في  البشرية  الموارد  على  المعلومات  تكنولوجية  أثر  مديرية    -(  حالة  دراسة 
  .16، الجزائر، ص)الصيانة لسوناطراك باألغواط، رسالة ماجستير )غير منشورة

منذ ما قبل اختراع إلى عصر    ( ترجمة عبد الحكم أحمد الخزامي، تطور نظرية اإلدارة2001روك، وليم ) –
 .19، ص 2المعلومات، ايترك للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة ، مصر،ط
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  االقتصادية ( أهمية منظمات المجتمع المدني في التنمية، مجلة جامعة دمشق للعلوم  2008مالوي، أحمد ) –
 .259ص  ، 2553،العدد الثاني، 24والقانونية، المجلد  

– ( مومن  أث2019محمد،  المركز  (   نموذجا،  المنشط  البشرية  الموارد  تنمية  على  الحديثة  التكنولوجيا  ر 
 . 48، العدد الخامس، ص  واألبحاثالديمقراطي العربي بألمانيا، ، مجلة تنمية الموارد البشرية للدراسات 

– ( نعيمة  المعلومات  2015يحياوي،  تكنولوجيا  تنمية    وانعكاساتها(  ميدانية   الموارد على  دراسة  البشرية 
 (. 2لمؤسسة سونلغاز المديرية الجهوية للتوزيع، المجلة الجزائرية للتنمية االقتصادية، العدد )
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The impact of digital technology on the development of human 

resources competencies in Travel and Tourism sector: Case study 

Egypt Air company 

Sara Atef Wahba 

Faculty of tourism and hotels, Beni Suef University 

ARTICLE INFO      Abstract 
This research aims to study the correlational and significant 

relationship of digital technology that develops the human 

resources competencies by studying the EgyptAir case. This 

study applies the descriptive analytical approach supported 

by methods of statistical analysis. A survey was conducted 

for a random 200 employees from all the company 

departments, including the administration, and it was 

designed based on the five-reply question Likert scale. The 

study results showed several points, the most important of 

them, that there are no differences in the statistical evidence 

among the surveyed sample about the importance of using 

digital technology in EgyptAir and developing the human 

resources competencies. Moreover, as conducted from the 

questioner, there is a positive impact of using digital 

technology and developing human resources competencies 

in EgyptAir. Which gives a good indication about the 

validity of the research that there is a statistically proved 

relationship between digital technology and its ability to 

develop human resources and competencies. In addition, a 

number of recommendations were made to contribute to 

improving and developing the competencies of the human 

resources and would assist the decision-makers in 

supporting competencies of human resources of EgyptAir.     
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