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دور التجارة اإللكترونية وتطبيقاتها في تطوير الصادرات الزراعية 
 المصرية

 -إبراهيم يوسف إسماعيل -نشأت خميل يمراد عم -نورا جمال محمود إسماعيل 
 أحمد محمود ابو الروس 

 .مصر -جامعة الزقازيق -والتنميةكمية التكنولوجيا -الزراعي  واإلرشاد قتصاداإلقسم 

 
 الملخص: 

التً ٌقوم علٌها القطاع  ألعمدةاهم أات الزراعٌة المصرٌة من تعتبر الصادر

جً الذي ٌشهده . ومع التطور التكنولوقتصاد الوطنًواإل ،الزراعً المصري

بحث  الحالٌة هدفت الدراسةولقد استالتجارة اإللكترونٌة. أعمال عصرنا الحالً تنمو 

لقد و. الزراعٌة المصرٌةوتطبٌقاتها فً تطوٌر الصادرات  التجارة اإللكترونٌة دور

 الزراعٌة المصرٌة . بالصادرات مشتغلة شركة 78عٌنة من  شتملت الدراسة علىأ

قائمة  تتكونو. الدراسة لجمع بٍاناتخصٌصاً  تأعدإستبانة   ستخدامإكما تم 

القسم  .وٌشمل البٌانات العامة للشركة ،القسم األول أقسام: ةمن ثالث ستقصاءاإل

توافر البنٌة التحتٌة الداعمة لتفعٌل التالٌة: محاور الست للدراسة الوٌتضمن  ،الثانً

 ،توافر األطر القانونٌة واللوائح المنظمة للتجارة اإللكترونٌة ،التجارة اإللكترونٌة

الجرائم  ،حماٌة الخصوصٌة واألمان عبر اإلنترنت فً المعامالت التجارٌة

إللكترونٌة وتداول ادفوعات الم، (واالحتٌالونٌة )محاوالت القرصنة تركلاإل

 ي علىوٌحتوالقسم الثالث، . دور التجارة اإللكترونٌة فً زٌادة الصادرات ،األوراق

من  لنتائجوقد توصل البحث  .ستبانةاإلالبٌانات الخاصة بالشخص القائم على ملئ 

منتجات طازجة  تنتج التً الشركات نسبة -أهمها: أوالً خالل أراء المبحوثٌن 

 تحاداإل تسوٌقها نطاق التً الشركاتأن  -ثانٌاً  .( %81.17) العٌنة فً اً مع ومصنعة

 مختصة إدارة لها التً الشركات بلغ عدد -ثالثاً . شركة (58عددهم ) بًواألور

صفقات  على حصلت التً الشركاتبلغ عدد -شركة. رابعاً  (58) التسوٌق بعملٌات

 -شركة. رابعاً  (56) لكترونٌةاإل التجارة خالل من سنوات ثالث أخر خالل تجارٌة

 -شركة. خامساً  (87) متنوعة زراعٌة منتجات تصدر التً الشركات لقد بلغ عدد

 -(. سادساً 75.15اإللكترونٌة ) التجارة لتفعٌل الداعمة التحتٌة البنٌة توافر درجة

 الخصوصٌة لحماٌةو ،(77.85اإللكترونٌة ) للتجارة المنظمة واللوائح القانونٌة األطر

لمدفوعات اإللكترونٌة ول ،(68.88) التجارٌة المعامالت فً اإلنترنت عبر األمانو
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اإللكترونٌة  التجارة دواتأو لتطبٌقات المإسسة تفعٌلول ،(76.15) األوراق وتداول

 -ثامناً (. 61.87) الصادرات زٌادة فً اإللكترونٌة التجارة دور أن -(. سابعاً 66.51)

 إٌجابٌة بنسبة اإللكترونٌة التجارة نحو الدراسة ٌنةعفً  الشركات كما أن اتجاهات

 ةبٌن محاور الدراسة الست جابٌاً إٌ معنوٌاً  ارتباًطان هناك أكما  -تاسعاً  %.71.18

لكترونٌة تلعب ن التجارة اإلأ ستنتاجإ. وٌمكن الزراعٌة المصرٌة وزٌادة الصادرات

 فً زٌادات صادرات المحاصٌل الزراعٌة.دوًرا كبًٌرا 

 .مصر -الزراعٌة الصادرات -اإللكترونٌة ،التجارة لمات المفتاحٌة:الك
 

 مقدمة:ال
فً خالل العقدٌن ا فً التطور التكنولوجً شهد العالم تسارعاً ملحوظً 

لى ظهور إدى أمما  ،تصالواإلوبشكل خاص فً تكنولوجٌا المعلومات  ،الماضٌٌن

كثر عوامل أالمعرفة فٌها  والتً تعتبروالتطبٌقات الحدٌثة،  النشاطاتالعدٌد من 

همها أكانت  ،ثرت تلك الثورة الرقمٌة فً العدٌد من المجاالتأهمٌة. وقد أ النجاح

، حٌث أدت هذه التقنٌات نولوجٌة هً التجارةلتلك الثورة التك ستجابةإتؤثًرا وكثرها أو

 لعفٌتطكل من المنتج والمستهلك.  الطرٌقة التً ٌفكر بهافً كبٌر وجذري  إلى تغٌٌر

تكلفة بؤقل  المستهلكٌنمن  ممكنألكبر عدد  منتجات ما لدٌه منرض المنتج لع

الكثٌر  مما ٌوفر لهبضغطة زر  حتٌاجاتهإحصول على لل فٌتطلعستهلك ما المأ ،ممكنة

، وأصبحت الكلمة الرئٌسٌة اإللكترونٌةلذلك برزت التجارة . دالمجهومن الوقت و

التجارة . ولقد جعلت لتجارة العالمٌةل القادم مستقبللا، ألنها تمثل فً ٌومنا هذاالسائدة 

تتمتع فٌه جمٌع  واحد كبٌر قرٌة صغٌرة وسوق عبارة عنالعالم  اإللكترونٌة

دخول أسواق متنوعة فً العالم فرص بالحصول على  الشركات بمختلف أحجامها

ا ولهذ. ممكنة بؤقل تكلفةالخاصة بها شكل ٌسٌر والمنتجات  وعرض بشكل متكافئ

ٌحث صناع القرار من  اإللكترونٌةلتجارة طلقتها اأكل تلك الممٌزات التً فبسبب 

من خالل  عتمادهاإلتروٌج ، والسعً لتنظٌمها والستكمالهاإجمٌع أنحاء العالم على 

ٌحٌاوي نعٌمة، ٌوسف ) (9109. ،اخرونكبٌر) الئمةاللوائح والقوانٌن الم صٌاغة

 .(9107.مرٌم

ٌإثر مهًما  ودورها فً بٌئة األعمال عاماًل  اإللكترونٌةأصبحت أهمٌة التجارة 

أصبحت أنها لمختلف الدول وٌعزز التجارة الخارجٌة، كما  قتصادياإلعلى النمو 

حرصت دول فقد  وسٌلة مهمة لتحسٌن القدرة التنافسٌة لمختلف الدول. لهذا أٌضاً 

من خالل  اإللكترونٌة العالم المتقدمة وغٌرها من البلدان على تفعٌل وتطبٌق التجارة
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 قتصاداإلإلى  نتقاللإلمنها بالكامل للتحضٌر  ستفادةلإلاإلنترنت وتسعى جاهدة 

 الفهم الجٌدن إف دولة،ساس لتطور أي الرقمً. ولما كانت التجارة هً حجر األ

والعمل بجد لحل المشكالت التً قد  فً البٌئة الجدٌدة لدورها الجدٌد وتطبٌقها

 عن طرٌق قتصاداإلستسهم بشكل كبٌر فً تعزٌز  -إن وجدت -تصاحب هذا الدور 

الثقة فً بٌئة األعمال الجدٌدة التً تمثلها التجارة و ةالمناسبالظروف توفٌر 

 (. 9107الفول هرون.،  بو ) ،(9109،.، اخرونكبٌر) .اإللكترونٌة

 دامستخإون تفعٌل إف، اإللكترونٌةالتجارة  ستخدامإل المتزاٌد نموالالرغم من وب

 ،بالمقارنة بالكثٌر من بلدان العالم جداً  ضعٌفاً  مازالفً مصر  اإللكترونٌةالتجارة 

للدول  اإللكترونٌةمما ٌعٌق تطور الصادرات الزراعٌة التً قد تحققها التجارة 

المحاصٌل الزراعٌة  استٌرادهمٌة فً أكثر الدول وكذلك أل ،وربٌة بشكل عاماأل

 اإللكترونٌةدركت الحكومة المصرٌة أهمٌة التجارة أومنذ أن  بشكل خاص.المصرٌة 

تفعٌل و ،الحدٌثة التقنٌات ستخدامإلبجهد كبٌر تعمل نها إف ،للمحاصٌل الزراعٌة

ن أكما . منها ستفادةإقصى أالحصول على بهدف عبر اإلنترنت  كترونٌةلاإلالتجارة 

ستراتٌجٌات هم اإلأصبح من ألكترونً للصادرات الزراعٌة المصرٌة التروٌج اإل

بشكل كبٌر فً تعظٌم الصادرات سهامه إمن المنتظر والذي  التً ٌتم تطبٌقها حدٌثاً 

الدول الرائدة فً هذا ومالحقة  قتصادي،اإلنمو ز الجل تعزٌأمن  الزراعٌة المصرٌة

 (.9191 ،منى جمال) (.9191نهال الغواص. ، الحداد،)بسمة . المجال

ٌسهم فً سد  هذا البحث سات السابقة فإنعتماًدا على نتائج مراجعة الدراإو

ارة االلكترونٌة فً زٌادة الصادرات جدور التدراسة الفجوة البحثٌة فً مجال 

سباب وكٌفٌة تطوٌر الصادرات الزراعٌة المصرٌة أبدراسة  الزراعٌة. حٌث ٌقوم

 أهمٌة نظامحٌث أنه على الرغم من  ،اإللكترونٌةبنظم التجارة  ومستوى تؤثرها

إال أنه ٌوجد بعض  ،الصادرات الزراعٌة المصرٌة فً زٌادة  اإللكترونٌةرة التجا

جل تطوٌر هذا أالمعوقات والمشكالت التً ٌجب طرحها ودراستها بشكل جٌد من 

 .هذه العالقة المهمة

 :اإلطار التحلٌلًاإلستعراض المرجعً 
 قتصاد شبكة المعلوماتإبؤنه  Digital economyٌعرف اإلقتصاد الرقمً 

الدولٌة. وهو ٌشٌر إلى اإلقتصاد الذي ٌرتكز علً شبكات اإلتصاالت الرقمٌة ، 

إن نشوء األسواق اإللكترونٌة حٌث وأجهزة الكومبٌوتر ، وتكنولوجٌات المعلومات. 

، والتً تعتمد على الشبكة الدولٌة للمعلومات  Marketspaceالتً تسمً فضاء السوق 

فً مجال تحقٌق التطابق بٌن البائعٌن ،  وصاً أدى إلى تحسٌن أداء وظائفها ، وخص
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والمشترٌن، وتسهٌل عقد الصفقات، والبنٌة األساسٌة المإسسٌة المرتبطة بها مثل: 

 القوانٌن والتنظٌمات.

لإلقتصاد  نموذجاً  Internet ecosystemوتمثل المنافسة فً نظام بٌئة اإلنترنت 

افسة فً التجارة اإللكترونٌة شدٌدة من خالل الشبكة الدولٌة للمعلومات. وتعتبر المن

۔ إمكانٌة تكالٌف بحث المشتري عن المنتجات أقل. ثانٌاً  جدا لألسباب اَتٌة: أوالً 

لكترونٌة ثمكن التجارة اإل -اإلسراع بإجراء المقارنات بٌن صفقات الشراء. ثالثاً 

ب معٌن البائعٌن من تمٌٌز منتجاتهم ، وتقدٌم خدمات أخري مثل اإلتصال بمإلف كتا

 أو مخترع الطرٌقة إنتاج حدٌثة . كما أنها تتٌح تقدٌم منتج بمواصفات محددة مسبقاً 

توفر  -ؤسعار أقل. خامساً بتتٌح أمكانٌة تقدٌم عروض  -بواسطة المستهلك. رابعاً 

عوامل أخري تشمل: أنه ال ٌعتبر حجم  -سادساً  .خدمات ما بعد البٌع بطرٌقة أفضل

. كما أن أساسٌاً  لجغرافٌة بٌن المستهلك فد ال تلعب دوراً الشركة مهمة، والمسافة ا

 حدود اللغة ٌمكن إزالتها.

 :وتوجد عدة عوامل تؤثر على اإلقتصاد الرقمً منها

 فً معظم الحاالت، أن متوسط تكالٌف المنتجات الرقمٌة المتغٌرة تكون منخفضة جداً  -أوالً  

 ن العوائد تتزاٌد مع زٌادة مبٌعاتها. إوتقرٌبا ثابتة بصرف النظر عن الكمٌة، ومن ثم ف

 إن توفر خٌارات البٌع ، والتؤجٌر تإثر على الطلب، واألسعار. -ثانٌاً 

منتجات، وخدمات وهو ما ٌعتبر أمر شائع  Bundlingإمكانٌة إجراء عملٌة حزم  -ثالثاً 

 .فً منتجات برامج الكومبٌوتر مما ٌوفر لمنتجٌها إجراء التمٌٌز السعري لها

الحاجة الماسة إلى جمهور كبٌر من البائعٌن، والمشترٌن حٌث أن التكالٌف الثابتة  -عاً راب 

 . لكترونٌة عالٌة جداً لنشر التجارة اإل

ن الجودة تعتبر بالغة األهمٌة إبٌنما ٌكون السعر هو العامل الرئٌسً للمشتري ف -خامساً 

 Qualityد حول الجودة التؤك عندما ال ٌستطٌع تلمس ما ٌشترٌه، وهذا ما ٌعرف بعدم

uncertainty . 

حجم المبٌعات،  حٌث ٌحدد نترنت ضروري جداً وٌعتبر التسعٌر علً اإل -سادساً 

 ، واألرباح.والنصٌب السوقً

 فٌما ٌلً: لكترونٌةقتصادٌة للتجارة اإلوتتلخص اَثار اإل

حٌث أنها  أنها تمكن الشركات من إحالل رأس المال محل العمل فً دالة اإلنتاج -أوالً  

َلٌة ى ستثمار أموال أكثر للتحول إلإتتطلب   . Automationا

 مع زٌادة حجم المنشؤة.  Transaction costsمن تقلٌل تكالٌف المعامالت التجارٌة  مكنت   .اً ثانٌ

تساعد علً توسٌع أعمالها بدون زٌادة كبٌرة فً تكالٌفها اإلدارٌة  -رابعاً 

Administrative cost . 
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 لكترونٌة علً المحددات التً تحقق نجاحها،ستوي أثر التجارة اإلوٌتوقف م

وهً تندرج تحت أربعة أقسام تتعلق بخصائص كل من المنتج، والصناعة، والبائع، 

 . :و المستهلك

ستفادة بتحوٌل آلٌات السوق التقلٌدٌة إلى تعتبر خصائص المنتجات الرقمٌة مهمة لإل -أوالً 

 ف. الرقمٌة بهدف تقلٌل التكالٌ

لكترونٌة عندما تكون ستفادة من التجارة اإلإأما خصائص الصناعة فتكون أكثر  -ثانٌاً 

 . قادرة على إحداث التوافق بٌن البائعٌن، والمشترٌن

لكترونٌة تقلل تكالٌف المستهلكٌن مما ٌخفض األسعار التً ٌدفعونها. األسواق اإل -ثالثاً 

وق. ففً حالة وجود صناعات متنافسة مع وٌتوقف نجاح البائعٌن علً طبٌعة تركٌب الس

ن إف هحتكار قلإختٌار، بٌنما عند وجود إوجود قٌود قلٌلة للدخول ال ٌكون لدي البائعٌن 

 مع حجم مبٌعات أقل. ىالبائعٌن ٌحافظون علً هامش ربح أعل

 .لكترونٌةتإثر خصائص المستهلكٌن علً مشترٌاتهم بواسطة التجارة اإل -رابعاً  

 من خالل مراحل التحوٌل اَتٌة: األسواق اإللكترونٌة على هٌكل الصناعة وتتلخص آثار

عتماد علً الرقمٌة وتتضمن تحوٌل هٌكل الصناعة إلى اإل ىالمرحلة األول -أوالً  

نخفاض أسعار المستهلكٌن. كما إالتً تخفض تكالٌف البحث عن المنتج مما ٌنتج عنه 

 أن الوسطاء قد ٌتم حذفهم من السوق.

 المرحلة الثانٌة وتشمل تحوٌل المنتج، وتوزٌعه بالصورة الرقمٌة.  -اً ثانٌ 

لكترونٌة نوعٌن وٌقدم الوسطاء فً التجارة اإل وٌنشأ عن ذلك هٌكل تكالٌف وعوائد

 : Reintermediationمن الخدمات تسمً إعادة الوساطة 

 ت، وهً خدمة آلٌة. تحقٌق التوافق بٌن البائع والمشتري من خالل اإلمداد بالمعلوما -أوالً 

 ستشارات، وهً تتطلب خبرة كبٌرة.خدمات القٌمة المضافة مثل: اإل -ثانٌاً 

إلً اإلطار المحدد لألنشطة التً تنجزها منظمة  Value chainوتشٌر سلسلة القٌمة 
من أجل إنتاج منتجاتها، وخدماتها. وسلسلة القٌمة تستخدم أساسا لتحلٌل األنشطة بالنظر 

 ، والقٌمة التً تضٌفها.  الً تكالٌفها
من منظور  لكترونٌة على عملٌات األعمال، والمنظماتوٌقسم أثر التجارة اإل

 كاَتً:  القٌمة المضافة

تحسٌن التسوٌق بواسطة البرٌد أو التلٌفون وذلك من خالل تروٌج المنتج، وإٌجاد  -أوالً 
مداد بخدمات ما بعد قنوات تسوٌق جدٌدة، والوفورات المباشرة، وتوفٌر الوقت، واإل

 جابٌة للشركة فً مخٌلة المستهلكٌن. إٌالبٌع، وتكوٌن صورة ذهنٌة 

 فً المنظمات من خالل التعلم التكنولوجً، والتنظٌمً. حدث تحوٌالً ت -ثانٌاً 

 إعادة تعرٌف المنظمات من خالل ممٌزات المنتجات الجدٌدة، ونماذج األعمال الجدٌدة.  -اً ثالث 

 على عملٌات تصنٌع المنتجات. التؤثٌر  -رابعاً 
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 األثر علً التموٌل، والمحاسبة. -خامساً 

 التؤثٌر علً إدارة الموارد البشرٌة، والتدرٌب، والتعلٌم. -سادساً  
وٌوجد جدل ٌسٌر حول أثر تطور تكنولوجٌا المعلومات علً مخطط قطاع 

اح المنشؤة، األعمال، ومع ذلك فان األدوات األساسٌة لتحلٌل األسواق، ومحددات نج
والصناعة لم تتغٌر. وتتلخص الرسالة الرئٌسٌة من األدب االقتصادي حول هذا 

كتسابها بواسطة جمٌع المتعاملٌن فً إالموضوع فً أن تحسٌنات اإلنتاجٌة سوف ٌتم 
السوق. وتحدث تحسٌنات اإلنتاجٌة بسبب تخفٌض تكالٌف صفقات األعمال باإلضافة إلً 

حتٌاجات المستهلكٌن، والعارضٌن. وٌتوقع أن تخفف إعلى  المقدرة على التعرف بدقة
قوة السوق بسبب أن الزبائن سوف ٌتوفر لهم معلومات أكثر عن المنتج، واألسعار، 
وسهولة الوصول العدٌد من العارضٌن بالمقارنة بحالة غٌاب التجارة االلكترونٌة. 

لكل المنشآت، كما وسوف ٌترتب علً تقدم تكنولوجٌا المعلومات تكالٌف، ومنافع 
 سٌحدث تغٌرة معنوٌة فً هٌكل معظم األعمال، واألنشطة بما فٌها األعمال الزراعٌة

  (.9116)بهلول ، 

و نظًرا لقٌمة تكنولوجٌا المعلومات فً التسوٌق العالمً ، فقد تبنت العدٌد من المنظمات 
لكترونٌة محركات التجارة اإل التجارة اإللكترونٌة كضرورة فً التصدٌر. حٌث أن

الداخلٌة )قابلٌة نقل المنتجات عبر اإلنترنت وأصول التجارة اإللكترونٌة( تزٌد بشكل 
تصال والتوزٌع، وتسهل مباشر من درجة تكٌف الشركة مع التروٌج، وتعزز كفاءات اإل

دعم التوزٌع األكبر، وتحسن القدرة التنافسٌة السعرٌة لمشروعات التصدٌر. عالوة على 
ركات التجارة اإللكترونٌة الداخلٌة والخارجٌة )البنٌة التحتٌة للتجارة ذلك، تعمل مح

اإللكترونٌة لسوق التصدٌر والطلب على التجارة اإللكترونٌة( على تعدٌل العالقات بٌن 
 ,Gregory, G., Karavdic)العوامل البٌئٌة وعناصر إستراتٌجٌة تسوٌق الصادرات. 

M., & Zou, S.2007) رة اإللكترونٌة تقدم فوائد على مستوى اإلقتصاد وعلٌه فإن التجا
أن تتركز المكاسب فً البلدان المتقدمة على المدى القصٌر، ولكن حٌث لجمٌع البلدان. 

البلدان النامٌة سٌكون لدٌها المزٌد لإلستفادة منها على المدى البعٌد وذلك ٌرجع لمدى 
حجم  و ذلك سٌإدي إلى زٌادة،  ةتوفر مقومات التجارة اإللكترونٌة فً البلدان المتقدم

 .(Terzi, N.(2016 التجارة الدولٌة عبر التجارة اإللكترونٌة
 

 :المشكلة البحثٌة
من المفارقة التً تحدثها التجارة  المشكلة البحثٌة للدراسة الحالٌةتنشؤ 

اإللكترونٌة بٌن المزاٌا التً تحققها والتحدٌات التً تواجهها، فعلى الرغم من المزاٌا 
نجاز المعامالت إالعدٌدة التً تتٌحها التجارة اإللكترونٌة كعدم وجود المستندات الورقٌة و

 لجمٌعمكانٌة الوصول إإلكترونٌاً وبسرعة، وتخفٌض التكالٌف، وتوفٌر الوقت والجهد و
وتحسٌن اإلنتاج والصادرات ، إال  قتصادياإلاألسواق الخارجٌة، كما تساعد على النمو 

الداعمة  التكنولوجٌةعة من التحدٌات خصوصاً فٌما ٌتعلق بالبنٌة أنها تطرح مجمو
لٌات وتطبٌقات التجارة للمنافسة فً األسواق التصدٌرٌة العالمٌة، ودعم الحكومات ال
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وفً جمهورٌة مصر العربٌة ٌتم ذلك من خالل هٌئة تنمٌة الصادرات . اإللكترونٌة
ارة والصناعة، وٌمكن تحدٌد بعض ونقطة التجارة الخارجٌة التابعتٌن لوزارة التج

 تطرحها الدراسة: البحثٌة التالٌة التً التساإالت 

-Crossالعابرة للحدود  التحدٌات التً تفرضها التجارة اإللكترونٌةالفرص وما هً  -

border E-commerce؟ 

 المصرٌة؟ الزراعٌة الصادرات تنمٌةعلى  وتطبٌقاتهاما أثر التجارة اإللكترونٌة  -
 

 بحث:هداف الأ
لكترونٌة العالقة بٌن التجارة اإل دراسةلنطالًقا من تساإالت البحث فإنه ٌهدف وإ

 :والصادرات الزراعٌة المصرٌة من خالل األهداف الفرعٌة التالٌة
دولة والشركات المصرٌة المصدرة الحرص  مدىرأي المبحوثٌن عن  قٌاس -

 فعٌل التجارة اإللكترونٌة.البنٌة التحتٌة الداعمة لتتوفٌر للمنتجات الزراعٌة على 

األطر توفٌر  المصرٌة على دولةالمدى حرص رأي المبحوثٌن عن  قٌاس -
 .البٌئة القانونٌة الداعمة لذلكو اإللكترونٌة،القانونٌة واللوائح المنظمة للتجارة 

من خالل رأي الدولة والشركات المصرٌة  هتمامإمستوى التعرف على  -
محاوالت ومنها: لالزمة ضد الجرائم اإللكترونٌة على توفٌر الحماٌة االمبحوثٌن 
 .حتٌالواإلالقرصنة 

تنوع طرق الدفع المستخدمة إلتمام الصفقات والمعامالت تحدٌد مستوى  -
 .من خالل رأي المبحوثٌن  فً جمهورٌة مصر العربٌة  التجارٌة اإللكترونٌة

لتً تستخدم لعدٌد من التطبٌقات اتفعٌل الشركات المصرٌة المصدرة ل بحث درجة -
 .من خالل رأي المبحوثٌن كوسٌلة من وسائل إتمام المعامالت التجارٌة اإللكترونٌة

رفع فً  وتطبٌقاتهامدي تؤثٌر التجارة اإللكترونٌة  رأي المبحوثٌن عن قٌاس -
 المصرٌة.الزراعٌة  صادراتالالكفاءة التسوٌقٌة وزٌادة معدالت 

 

 فروض البحث:
وأهدافه تم صٌاغة فروض البحث اإلحصائٌة على أسئلة البحث  عتماداً إو 

 الصفرٌة التالٌة: 
فددروق ذات داللدده احصددائٌة بددٌن تددوافر البنٌددة التحتٌددة الداعمددة لتفعٌددل  ال توجددد -

 الزراعٌة.التجارة اإللكترونٌة وزٌادات الصادرات 
فروق ذات دالله احصائٌة بٌن توافر األطدر القانونٌدة واللدوائح المنظمدة  ال توجد -

 الزراعٌة.اإللكترونٌة وزٌادات الصادرات للتجارة 

فدددروق ذات داللددده احصدددائٌة بدددٌن حماٌدددة الخصوصدددٌة واألمدددان عبدددر  ال توجدددد -

 الزراعٌة.اإلنترنت فً المعامالت التجارٌة وزٌادات الصادرات 

لكترونٌدة وتدداول األوراق فروق ذات دالله احصائٌة بٌن المدفوعات اإل ال توجد -
 .الزراعٌةوزٌادات الصادرات 
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وات أدفروق ذات دالله احصائٌة بٌن تفعٌل المإسسة لتطبٌقات و ال توجد -
 .التجارة اإللكترونٌة وزٌادات الصادرات الزراعٌة

لكترونٌددة وزٌددادات إلفددروق ذات داللدده احصددائٌة بددٌن تطبٌددق التجددارة ا ال توجددد -
 الزراعٌة.الصادرات 

 

 منهج الدراسة:
وكذلك  Descriptive analysisصفً الو هذه الدراسة على منهج التحلٌل عتمدتإ

الدراسة  شتملتإ. وقد لجمٌع متغٌرات الدراسة Quantitative analysisالتحلٌل الكمً 
المصرٌة  لعٌنة من الشركات والمإسسات Sample surveyمسح بالعٌنة  على

بعد عمل إستمارة إستبٌان لقٌاس بعض  ،البحث(مجتمع )  المصدرة للمنتجات الزاعٌة
فً تطوٌر  من خالل رأي المبحوثٌنتطبٌقاتها  التجارة اإللكترونٌة و أثرمإشرات 

على قاعدة بٌانات الشركات  حٌث تم الحصول الصادرات الزراعٌة المصرٌة.
رقابة لل العامة هٌئةالمن  بمصر التً تستخدم اإلنترنتو المصدرة للمنتجات الزراعٌة

على بوابة هٌئة تنمٌة الصادرات المتوفرة ، و  على الصادرات و الواردات المصرٌة
،  http://www.expoegypt.gov.eg/exportersالرابط  على هذا ةالمتاحو  المصرٌة

المصدرة للمنتجات الزراعٌة  المصرٌة الشركات وائمحٌث تم التعرف على ق
، حٌث تم ب عٌنة عشوائٌة من هذه الشركات ثم تم سح ،الموجودة على هذا الموقع

بٌنما تمت اإلستجابة للمنتجات الزراعٌة بمصر ، شركة مصدرة  611التواصل مع 
 18إستمارة ل 18وبعد تفرٌغ اإلستمارات تم إستبعاد   ،  شركة مصدرة 111من 

و بذلك  ، كتمال اإلجابات وعدم الدقة فً بعض البٌاناتإلعدم  شركة مصدرة و ذلك
 وقد ،مصدرة للمنتجات الزراعٌة بمصر شركة)مفردة(  78 بح العدد لعٌنة البحثأص
 للمنتجات هانطاق تسوٌقستراتٌجٌات وإو، نشاط الشركة العٌنة حسب طبٌعة ختٌارإتم 

 حصولها على صفقات تصدٌرٌة من خالل التجارة اإللكترونٌة.و ،المصرٌة الزراعٌة
 .ستخدام المعادلة )ستٌفن ثامبسون(إبحث بختٌار حجم العٌنة من مجتمع الإتم كما 

 

 
 حٌث أن :

N = 168    حجم المجتمع 

=Z     1.85وتساوي    1.88لدرجة المعٌارٌة المقابلة لمستوى الداللة  

  =  D    1.18نسبة الخطؤ  وتساوي 

  =P      = 1.81نسبة توفر الخاصٌة والمحاٌدة 

ولكن تم ، مفردة  111أن حجم العٌنة وبالتعوٌض فً المعادلة السابقة سٌنتج 
 .لألسباب المذكورة سابقاً  إستمارة 18إستبعاد 

 
     ppzdN
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 :  جمع البٌانات والمعلوماتدوات أ
من على المعلومات والبٍانات ل للحصو متنوعة أدواتستخدمت الدراسة إ

 :  والتً تضمنت ،المبحوثٌن
 بعض الشركات.مع مسئولٍن فً بلة الشخصٍة: المقا -1
)مجتمع  األداة الرئٍسٍة لجمع البٍانات من المٍدانوالذي ٌعتبر : ستقصاءاإل قائمة -8

 .بحثتجاهات ونواٍا ودوافع مفردات مجتمع الإوأراء التعرف على ٌستهدف و ،البحث(
 لكترونٌة. للتجارة اإلتصمٍم هذه الدراسة وفق المحاور الكبرى  تموقد 

 النتائج:

وفٌما  ،سة المٌدانٌة عن ظهور العدٌد من النتائجحصائً لبٌانات الدراسفر التحلٌل اإلأ

 ثبات صحة الفروض التً قام علٌها البحث. إمع بٌان مدى مساهمتها فً ألهمها رض عًٌل 

 :المبحوثة عٌنة الشركاتلالتحلٌل اإلحصائً الوصفً لنتائج الدراسة المٌدانٌة 

ة من الشركات وذلك للمتغٌرات لعٌنة الدراسDescriptive analysis الوصفً التحلٌل 

 .بحسب التوزٌع التكراري

( أن عدد الشركات التً تنتج منتجات طازجة فً العٌنة 1) وٌتضح من الشكل

( 61فً العٌنة ) منتجات مصنعة( شركة ، بٌنما كان عدد الشركات التً تنتج 18)

 ( شركة.68شركة ، و كان عدد الشركات التً تنتج  اإلثنٌن معاً فً العٌنة ) 

 : نشاط الشركة(0) الشكل

 

 .بٌانات المسح بالعٌنة للدراسة  المصدر:

،  (68الشركات التً نطاق تسوٌقها داخل مصر فقط عددهم )أن  (8)وٌتضح من الشكل 
( ، والشركات 58والشركات التً نطاق تسوٌقها داخل مصر والوطن العربً عددهم )

والشركات التً نطاق تسوٌقها شرق ، (58د األوربً عددهم )التً نطاق تسوٌقها اإلتحا
 . (88، والشركات التً نطاق تسوٌقها أفرٌقٌا عددهم ) (85أسٌا عددهم )
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 (: نطاق التسوٌق لشركات عٌنة الدراسة 9الشكل )  

 

 . بٌانات المسح بالعٌنة للدراسة المصدر:

الشركات التً لها منافذ توزٌع وأسواق تجزئة أن  (6) الشكلمن وٌتضح 
، الشركات التً لها متاجر الكترونٌة وموقع الكترونً مطور عددهم  (88عددهم )

( ، الشركات 58( ، الشركات التً لها إدارة مختصة بعملٌات التسوٌق عددهم )85)
 . (88التً تتعاون مع شركات متخصصة فً إدارة التسوٌق عددهم )

 

 : إستراتٌجٌات الشركة التجارٌة والتسوٌقٌة.(3)الشكل رقم 

 
 بٌانات المسح بالعٌنة للدراسة . المصدر:

 

أن الشركات التً حصلت على عدد من الصفقات خالل ( 8) وٌتضح من الشكل
( ، الشركات التً حصلت 56آخر ثالث سنوات من خالل التجارة اإللكترونٌة عددهم )
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% من صفقاتها خالل آخر ثالث سنوات من خالل التجارة اإللكترونٌة 81أكثر من على 
% من صفقاتها خالل آخر ثالث 81( ، الشركات التً حصلت على أقل من 67عددهم )

 (.88سنوات من خالل التجارة اإللكترونٌة عددهم )

 

(، 8عددهم )تصدر المحاصٌل الزراعٌة أن الشركات التً  (8)وٌتضح من الشكل 
تصدر ( ، و الشركات التً 18عددهم ) تصدر الخضروات والفواكةوالشركات التً 

 تصدر الصناعات الغذائٌة( والشركات التً 18عددهم ) نباتات الزٌنة والنباتات العطرٌة
 (.87عددهم ) تصدر منتجات زراعٌة متنوعة( والشركات التً 18عددهم )

 كة: المنتجات التً تصدرها الشر(5الشكل رقم )
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 تنتج التً الشركات هً كبر منالنسبة األأن من رأي المبحوثٌن   ٌتضح ومما سبق

متنوعة.  زراعٌة منتجات كانت تصدر معظمها كما أن  معاً،منتجات طازجة ومصنعة 

 األوربً تحادلإل التسوٌق فً ٌتمثل كبرأ تسوٌق نطاقتحقٌق  فً سبباً هذا  ٌكونقد و

توسٌع  لىإ تتطلع الشركات غالبٌةكما أن العربً.  لوطنوا مصر داخل التسوٌق وكذلك

 إدارة وجود على تعمل الشركات معظم نأ النتائج خالل من وٌتضح .قالتسوٌ نطاق

 لكترونًإ وموقع ،لكترونٌةإ متاجر هامن كبٌرة نسبةوأن  ،التسوٌق بعملٌات مختصة

كبر العدد األ أن. وألرباحا فً زٌادة وبالتالً ،الشركة مبٌعات زٌادة فً ٌسهم مما ،مطور

 خالل من سنوات ثالث أخر خالل الصفقات من عدد على قد حصلت من الشركات

فً زٌادة معامالت  مهماً  لكترونٌة تلعب دوراً ن التجارة اإلأ أي لكترونٌة.اإل التجارة

 . الصادراتزٌادة  الشركات، وبالتالً

 للمحاور الستة اإلحصاءات الوصفٌة

 فر البنٌة التحتٌة الداعمة لتفعٌل التجارة اإللكترونٌة:توا :ولأللمحور اا

ن جمٌع الفقرات التً تتعلق بتوافر البنٌة التحتٌة الداعمة أ( 1) جدول ٌوضح

ن الدرجة أ. كما كبٌرة، بنسبة لتفعٌل التجارة اإللكترونٌة حصلت علً موافقة

نٌة التحتٌة الداعمة توافر الببسئلة المتعلقة عٌنة الدراسة نحو األ التجاهاتالكلٌة 

نسبة موافقة كبٌرة من قبل هً %( و86.16لتفعٌل التجارة اإللكترونٌة بلغت )

 المحور.سئلة المتعلقة بهذا المبحوثٌن نحو األ

حٌث  ICT Indicator Report(9105)و اتفقت نتائج أراء المبحوثٌن مع نتائج 

ٌة لتكنولوجٌا المعلومات وجد أن مصرفً الوقت الحالً لدٌها البنٌة التحتٌة األساس

 ختلفتاولقد لبدء تعزٌز تطبٌقات التجارة اإللكترونٌة بٌن مستخدمً اإلنترنت. 

حٌث وجد أن هناك نسبة موافقة  Zaied  (9109)مع نتائج دراسة  تائجالن هذه

كبٌرة من قبل المبحوثٌن نحو عدم وجود بنٌة تحتٌة قوٌة لتفعٌل التجارة 

 & Alsahoulyاختلفت هذه النتائج مع نتائج دراسة ٌضا و ااإللكترونٌة فً مصر. 

Rashid (9109) ،Rabie  (9103 ) واللذان ذكرا أن البلدان النامٌة )ومن بٌنها

 مصر( تفتقر إلى وجود البنٌة التحتٌة التً تسهم فً تفعٌل التجارة اإللكترونٌة.
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عبارات الدراسة إلجابات المستجٌبٌن من عٌنة إلحصاءات الوصفٌة ا :(0) جدول

 .توافر البنٌة التحتٌة الداعمة لتفعٌل التجارة اإللكترونٌة والمقٌاس الكلً

رقم العبارة 
 ً ف

ٌان  االستب
 Mean العبارات

Std. 

Deviation 

Percent  

 %   

 

 

Degree  

of  

approval 

Order 

1 

حىفز الذولت الخسهيالث 

الذاعوت لخفض الخعزيفاث 

ٌيت  الجوزكيت الوخعلقت بالب

الخحخيت الزقويت بوا يذعن 

ًيت. الخجارة  اإللكخزو

   7 كبيزة 95.25 0.44 4.76

حذعن الذولت الخذهاث الزقويت  8

ٌيت قىيت لالحصاالث  وحىفز ب
 5 كبيزة 98.76 0.29 4.94

6 

هؤسساث خذهاث حصوين 

واسخضافت الوىاقع هخىفزة 

ٌاسبت  وحقذم خذهاحها بخكلفت ه

حوكي الوؤسساث هي عول 

ًيت الوىاقع  اإللكخزو

 6 كبيزة 98.28 0.36 4.91

8 
ًيت  حخصص الوؤسست هيشا

ٌاسبت هي الوىارد الواليت  ه

ٌيت الخحخيت  الالسهت لذعن الب

ًيت.   للخجارة اإللكخزو

 3 كبيزة 99.10 0.25 4.96

8 
ٌفيذ خططها  حلخشم الوؤسست بخ

ٌيت  ًت الب الذوريت لخىفيز وصيا

ىلىجيت الذاعوت للخجارة  الخٌك

 ًيتاإللكخزو

 4 كبيزة 98.83 0.30 4.94

5 
ى الوؤسست إسخزاحيجياث  حخٌب

فاعلت لضواى الخطىيز الوسخوز 

ًيت ٌيت الخحخيت للخجارة اإللكخزو  للب
 1 كبيرة 99.58 0.16 4.98

حىفز الوؤسست فزيق عول هذرب  7

 وكفء إلدارة الخجارة اإللكخزوًيت.
رة 99.51 0.15 4.98  2 كٌب

ريبيت حىافز الوؤسست بزاهج حذ 8

لخطىيز الوهاراث البشزيت الالسهت 

  لخفعيل الخجارة اإللكخزوًيت.
رة 84.32 0.41 4.22  كٌب

8 

 

ٌيت الخحخيت الذاعوت لخفعيل  الذرجت الكليت حىافز الب

ًيت  .الخجارة اإللكخزو
4.31 0.24 86.16   

 . بيانات المسح بالعينة لمدراسة المصدر: 
 

 ونٌة واللوائح المنظمة للتجارة اإللكترونٌةالمحور الثانً: توافر األطر القان

( أن جمٌع الفقرات التً تتعلق بتوافر األطر القانونٌة 8وٌبٌن جدول )

 واللوائح المنظمة للتجارة اإللكترونٌة حصلت علً موافقة كبٌرة، وهً بالترتٌب كما 
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حىافز لعباراث  اإلحصاءاث الىصفيت إلجاباث الوسخجيبيي هي عيٌت الذراست( 9) جدول

 .ًيت والوقياص الكلياألطز القاًىًيت واللىائح الوٌظوت للخجارة اإللكخزو

رقم 
العبارة 
فً 

ٌان  االستب

 Mean العبارات
Std. 

Deviation 
Percent 

% 

Degree of 

approval 

Orde

r 

1 
ٌنظم معامالت التجارة  توفر الدولة قانوناً 

ة.   اإللكتروٌن
رة 87.49 0.48 4.37  8 كٌب

8 

ة تضمن ال ة للتجارة اإللكتروٌن ن الحاٌل قواٌن
ن  ة التعامالت التجارٌة ٌب ة ومصداٌق شفاٌف

ٌاً. ٌاً وخارج  المإسسات داخل
رة 86.18 0.46 4.31  9 كٌب

6 
ن  بما ٌمنع  واللوائحتوحد الدولة القواٌن

وجود اختالفات ًف النهج التنظٌمً للتجارة 
ة.اإل  لكتروٌن

رة 90.10 0.50 4.51  5 كٌب

ة وتشرٌعات تنظم توفر الدو 8 لة أطر قانوٌن
 والخدمات الرقمٌة.   تصاالتاإلأعمال 

رة 91.47 0.54 4.57  2 كٌب

توفر الدولة سٌاسات بنكٌة تضمن موثوقٌة  8
 المدفوعات عبر اإلنترنت.

رة 81.85 0.29 4.09  11 كٌب

ة لمحاربة  5 توفر الدولة اإلجراءات القانوٌن
ة غٌر القانوٌن  ة.  الممارسات اإللكتروٌن

رة 87.83 0.49 4.39  7 كٌب

6 
ة وتشرٌعات تنظم  توفر الدولة أطر قانوٌن

الرسوم الجمركٌة على الصفقات 
ة.    اإللكتروٌن

رة 88.24 0.49 4.41  6 كٌب

توفر الدولة التشرٌعات الالزمة لتنمٌة  7
ٌا المعلومات   االستثمار  ًف مجال تكنولوج

رة 94.02 0.46 4.70  1 كٌب

8 
ة وتشرٌعات تتعلق توفر الدولة  أطر قانوٌن
ة من بالتوقٌعات اإل ة والحمٌا لكتروٌن

ةعمال األ اٌل  .االحٌت
رة 90.30 0.50 4.52  3 كٌب

ة فعالة لمتابعة  11 ٌاسات رقاٌب تفعل الدولة س
ة  أعمال التجارة اإللكتروٌن

رة 83.09 0.36 4.15  10 كٌب

11 
ن  ً بالقواٌن توفر الدولة برامج لنشر الوع

ٌاً لدى المنظمة للتج ٌاً ودول ٌة محل ارة اإللكترون
ٌة.    األطراف المتعاملة بالتجارة اإللكترون

رة 90.24 0.54 4.51  4 كٌب

ة واللوائح المنظمة  ة توافر األطر القانوٌن الدرجة الكٌل
ة  للتجارة اإللكتروٌن

4.41 0.46 88.26   

 بيانات المسح بالعينة لمدراسة . المصدر:
 

ة الترتٌب. كما أن الدرجة الكلٌة التجاهات عٌنة الدراسة هو موضح بالجدول فً خان

نحو األسئلة المتعلقة بتوافر األطر القانونٌة واللوائح المنظمة للتجارة اإللكترونٌة 

%( وهذا ٌدل على نسبة موافقة كبٌرة من قبل المبحوثٌن نحو األسئلة 77.85بلغت )

 المتعلقة بهذا المحور.
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 Alsahouly & Rashid (9109)مع دراسة  أٌضاً  نأراء المبحوثٌ نتائج اتفقت

إنشاء قانون التوقٌع اإللكترونً وتفعٌله  قررت الحكومة المصرٌة  أنحٌث ذكر 

بٌن شركاتها ومعاهدها ومإسساتها وهذا مهم ألن القوانٌن الداعمة تنعكس بشكل 

بٌن ونٌة االلكترعالقة الثقة تدعم التجارة اإللكترونٌة ألنها  استخدامإٌجابً على 

 Zaied (9109) ، Abou‐Shoukالنتائج مع  اختلفتبٌنما  المستهلكٌن والتجار.

بر أنه أحٌث ذكر  (9109) التً تحمً  إلى البنى التحتٌة والتشرٌعات االفتقارعت 

أنشطة التجارة اإللكترونٌة من العوائق الرئٌسٌة أمام الشركات المصرٌة الصغٌرة 

ن تلك إلى إاالختالف  اوقد ٌرجع هذ اإللكترونٌة. والمتوسطة التً تتبنى التجارة

أو الختالف اإلمكانات والموارد المتوفرة  .8118 عامالدراسات قد تمت خالل 

 . عن الكبٌرة لدي الشركات الصغٌرة والمتوسطة

 

 :الثالث: حماٌة الخصوصٌة واألمان عبر اإلنترنت فً المعامالت التجارٌةالمحور 
 واألمان الخصوصٌة حماٌة تتعلق التً الفقرات جمٌع نأ (6) ٌوضح جدول

 بالترتٌب وهً كبٌرة، موافقةى عل حصلت التجارٌة المعامالت فً اإلنترنت عبر
 عٌنة التجاهات الكلٌة الدرجة نأ الترتٌب. كما خانة فً بالجدول موضحهو  كما

 فً اإلنترنت عبر واألمان الخصوصٌة بحماٌة المتعلقة سئلةاأل نحو الدراسة
 قبل من كبٌرة موافقة نسبة على ٌدل %( وهذا68.88بلغت ) التجارٌة لمعامالتا

 المحور. بهذا المتعلقة سئلةاأل نحو المبحوثٌن

(، حٌث وجد أن 9103) Rabieمع نتائج  أراء المبحوثٌن ولقد اختلفت نتائج 
غٌاب الخصوصٌة واألمان هما من أكثر العوامل المإثرة على تفعٌل التجارة 

وجد أنه مقارنة Bianchi & Andrews،  (9109 )رونٌة فً مصر. كذلك اإللكت
بالدول الغربٌة، تفتقر مصر الى توفر عوامل الخصوصٌة واألمان فٌما ٌتعلق 
بالتجارة اإللكترونٌة. وقد ٌرجع هذا االختالف الى قدم المدة الزمنٌة التً أ قٌم فٌها 

وحرصها على الحفاظ على  (. أو لحساسٌة أعمال شركات التصدٌر8118البحث )

 . سرٌة الصفقات
 المحور الرابع: المدفوعات اإللكترونٌة وتداول األوراق:

( أن جمٌع الفقرات التً تتعلق بالمدفوعات اإللكترونٌة وتداول 8ٌوضح جدول )

األوراق حصلت على موافقة كبٌرة، وهً بالترتٌب كما هو موضح بالجدول فً خانة 

الكلٌة التجاهات عٌنة الدراسة نحو األسئلة المتعلقة  الترتٌب. كما أن الدرجة

%( وهذا ٌدل على نسبة 76.15بالمدفوعات اإللكترونٌة وتداول األوراق بلغت )

 موافقة كبٌرة من قبل المبحوثٌن نحو األسئلة المتعلقة بهذا المحور.
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لعباراث اإلحصاءاث الىصفيت إلجاباث الوسخجيبيي هي عيٌت الذراست  (3) جدول

وايت الخصىصيت واألهاى عبز اإلًخزًج في الوعاهالث الخجاريت ح

 9والوقياص الكلي(

رقم 
العبارة فً 

 ستبٌاناإل
 Mean العبارات

Std. 

Deviation 

Percent 

% 

Degree of 

approval 

Orde

r 

1 

توافر تقنٌات وبرمجٌات حدٌثة 
لضمان أمن الشبكة العنكبوتٌة 
 وتوفٌر الحماٌة الكاملة لها.

 9 كبٌرة 69.6 1.28 3.48

8 
ر كؤداة  توفر المإسسة أجهزة التشٌف
ة المعلومات  .للخصوصٌة وحمٌا

 11 كبٌرة 64.59 92. 3.23

6 

 واستضافةتوفر شركات تصمٌم 
المواقع اإللكترونٌة سبل الحماٌة 
 لمواقع المإسسات من القرصنة.  

 10 كبٌرة 67.29 89. 3.36

8 

توافر تقنٌات وبرمجٌات حدٌثة 
أمان المعامالت النقدٌة لضمان 

 اإللكترونٌة والبنوك اإللكترونٌة.

 3 كبٌرة 82 77. 4.10

8 

ة  ر الالزمة لحمٌا توافر التداٌب
ة من  ن ًف التجارة اإللكتروٌن المتعامٌل

 .غٌر المرغوبةرسال الرسائل إ
 1 كبٌرة 84 83. 4.20

5 

ٌثة  ٌات حد ٌات وبرمج توافر تقن
ة البرٌد اإللكتروًن  لضمان حمٌا

لمإسسة من الفٌروسات والرسائل ل
.  المزعجة ودٌدان البرٌد اإللكتروًن

 4 كبٌرة 82.35 1.02 4.12

6 

توفر التدابٌر الالزمة لسبل 
التعوٌض فً حالة المعامالت 

 اإللكترونٌة الخاطئة.
 6 كبٌرة 77.88 85. 3.89

7 

توفر المإسسة البرامج التدرٌبٌة 
لبناء الكفاءات وتطوٌرها فً 

 من الرقمً.مجال األ

 7 كبٌرة 76.24 1.06 3.81

8 

ن الحكومات  ٌوجد تنسٌق دوًل ٌب
ة المستهلك فٌما ٌخص  ووكاالت حمٌا

ة  .أمن المعلومات اإللكتروٌن
 5 كبٌرة 79.88 82. 3.99

11 

توفر المإسسة نهج قائم على 
المخاطر لتجنب وتخفٌف المخاطر 

 .اإللكترونٌة التجارٌة

 3 كبٌرة 82.24 71. 4.11

11 

تدعم الحوكمة مع مإسسات التجارة 
ة لألمن  ة فً القضاٌا الدوٌل اإللكتروٌن

 .الرقمً حال حدوثها

 8 كبٌرة 70.71 1.48 3.54

الدرجة الكلٌة حماٌة الخصوصٌة واألمان عبر 
 .اإلنترنت فً المعامالت التجارٌة

  كبٌرة 74.25 497. 3.71

 بيانات المسح بالعينة لمدراسة . المصدر:
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لعبارات  اإلحصاءات الوصفٌة إلجابات المستجٌبٌن من عٌنة الدراسة :(4) جدول
 .لكترونٌة وتداول األوراق والمقٌاس الكلًالمدفوعات اإل

رقم 
العبارة فً 

 ستبٌاناإل
 Mean العبارات

Std. 

Deviation 

Perce

nt  %  

Degree of 

approval 

Orde

r 

1 

تساهم التجارة اإللكترونٌة 
 فً تقلٌل نسبة األعمال
الورقٌة وتقلل من زمن 

 الدورة المستندٌة. 

 2 كبٌرة 89.4 0.47 4.47

8 
ة  ٌاسات البنكٌة الحاٌل تدعم الس
 التعامل بؤنظمة الدفع اإللكتروًن

 3 كبٌرة 86.4 0.43 4.32

6 

الدولة العقود والتوقٌعات  تمنح
ة نفس الصالحٌة اإل لكتروٌن

ة للوثائق الورقٌة.    القانوٌن
 5 ٌرةكب 84.2 0.49 4.21

8 

ب المختلفة  تدعم الدولة األساٌل
لطرق الدفع اإللكترونً كـ 

الشٌكات  – االئتمان)بطاقات 
ة   محافظ المحمول  –اإللكتروٌن

 1 كبٌرة 93.4 0.53 4.67

8 

توفر الدولة التدابٌر الالزمة 
 لحماٌة المدفوعات

لكترونٌة من القرصنة اإل
 .االحتٌالٌةواألعمال 

 4 كبٌرة 85.8 0.28 4.29

5 

تضمن أنظمة الدفع 
اإللكترونً سهولة عملٌات 

النقود فً حالة  استرداد
 المعامالت التجارٌة الخاطئة

 6 كبٌرة 83.8 0.41 4.19

لكترونٌة الدرجة الكلٌة المدفوعات اإل
 .وتداول األوراق

  كبٌرة 87.16 0.46 4.35

 بيانات المسح بالعينة لمدراسة . المصدر:

 

من  المبحوثٌنن درجة الموافقة الكبٌرة من قبل أ لمبحوثٌنبٌن من خالل رأي اوت
مان والخصوصٌة من قبل لى توفر نظام األإلكترونٌة قد ترجع حٌث المدفوعات اإل
 اعتمادن أ Zaied  (9109)فقد وجد ،على العكسو لكترونٌة.مإسسات التجارة اإل

تؤتً عالجة الطلبات تطبٌقات التجارة اإللكترونٌة مثل نظام الدفع عبر اإلنترنت، وم
ا ًٌ  .من حٌث تفعلٌها فً مستوى منخفض نسب

 

 دوات التجارة اإللكترونٌةأالخامس: تفعٌل المؤسسة لتطبٌقات والمحور 

ن جمٌع الفقرات التً تتعلق بتفعٌل المإسسة لتطبٌقات أ( 8) جدول ٌوضح

وضح وهً بالترتٌب كما م كبٌرة،موافقة  على اإللكترونٌة حصلتدوات التجارة أو

 سئلة عٌنة الدراسة نحو األ التجاهاتن الدرجة الكلٌة أكما  الترتٌب.بالجدول فً خانة 
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لعبارات  اإلحصاءات الوصفٌة إلجابات المستجٌبٌن من عٌنة الدراسة (5) جدول 

 .ة اإللكترونٌة والمقٌاس الكلًتفعٌل المإسسة لتطبٌقات وادوات التجار

رقم العبارة 
فً 

ٌاناإل  ستب
 Mean العبارات

Std. 

Deviatio

n 

Percent 

%  

Degree 

 of 

approval 
Order 

1 

ن  تدفقات المشترٌن والمتعامٌل
ٌات  تطلب المإسسة من منتد

اً  ٌاً ودوٌل ة محل األسواق اإللكتروٌن
ها  ن عٌل إرسال رسائل للمتعامٌل
 تتضمن عرض منتجاتها.  

رة 72.59 1.02 3.63  8 كٌب

8 

 :تروًنكالوسٌط اإلل
سة على مواقع وسٌطة تعتمد المإس

لجلب طلبات عقد الصفقات والشراء 
 .من الداخل والخارج

رة 63.35 75. 3.17  6 كٌب

6 

 :روابط البائعٌن والمشترٌن
تفعل المإسسة روابط خاصة 

ة  بمنتجاتها على األسواق اإللكتروٌن
ة. ة والدوٌل  المحٌل

رة 82.35 88. 4.12  1 كٌب

8 

 :المزادات اإللكترونٌة
ة لمواقع األسواق تسمح المإسس

ة والخارجٌة  ة الداخٌل اإللكتروٌن
بعرض منتجاتها والتصرف فٌها 

ع لصالح المإسسة.   بالٌب

رة 67.47 93. 3.37  5 كٌب

8 

ة  :تجارة التجزاة اإللكتروٌن
ع الشركة منتجاتها لألسواق  تٌب
عها إلى  ة الًت تقوم بٌب اإللكتروٌن

ٌاً وخارجٌاً   المستهلكٌن داخل

رة 80.18 91. 4.01  8 كٌب

5 

 :المواقع اإللكترونٌة
ٌاً  تفعل المإسسة موقعاً إلكترون

ع  سمح بعقد الصفقات والٌب ٌاًٌ  ٌنامٌك د
 ً ٌا ٌاً وخارج  والشراء داخل

رة 79.29 682. 3.96  6 كٌب

6 

 :البرٌد اإللكتروًن
تستخدم المإسسة رسائل البرٌد 
اإللكتروًن ًف قبول ورفض 
ة  المعامالت التجارٌة المحٌل

 ٌة.  والدول

رة 70.06 1.079 3.50  8 كٌب

قات و ة تفعٌل المإسسة لتطٌب دوات أالدرجة الكٌل
ة  .التجارة اإللكتروٌن

3.68 

 
رة 73.61 59.   كٌب

 بيانات المسح بالعينة لمدراسة . المصدر:     
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المتعلقة بتفعٌل المإسسة لتطبٌقات وأدوات التجارة اإللكترونٌة بلغت 

ة موافقة كبٌرة من قبل المبحوثٌن نحو األسئلة ( وهذا ٌدل على نسب66.51%)

 المتعلقة بهذا المحور.

تهم لى موافقإمن خالل نتائج أراء المبحوثٌن وتعزى هذه الدرجة الكبٌرة من الموافقة 

  Zaiedبٌنما فً دراسة ، تفعٌل المإسسة لتطبٌقات وأدوات التجارة اإللكترونٌة على 

كات الصغٌرة والمتوسطة فً مصر قد تبنت أن معظم الشر نتائجهاأظهرت  (9109)

 .ساسٌة فقطاألالتطبٌقات 
 

 السادس: دور التجارة اإللكترونٌة فً زٌادة الصادرات  المحور 

 فً اإللكترونٌة التجارة بدور تتعلق التً الفقرات جمٌع نأ (5جدول )ٌوضح 

 جدولبال موضحهو  كما بالترتٌب وهً كبٌرة، موافقةى عل حصلت الصادرات زٌادة

 المتعلقة سئلةاأل نحو الدراسة عٌنة التجاهات الكلٌة الدرجة نأ الترتٌب. كما خانة فً

ى عل ٌدل %( وهذا61.87بلغت ) الصادرات زٌادة فً اإللكترونٌة التجارة بدور

 المحور. بهذا المتعلقة سئلةاأل نحو المبحوثٌن قبل من كبٌرة موافقة نسبة

 Alsahouly & Rashidا ذكر فً دراسة وتتفق نتائج أراء المبحوثٌن مع م

( حٌث وجد أن التجارة اإللكترونٌة كوسٌلة للتجارة الخارجٌة تعتبر محفزة 9109)

تدعم هذه ( 9107مطر ) أٌضاً، دراسة للتصدٌر مما ٌعنً زٌادة الصادرات المصرٌة.

ت التجارة اإللكترونٌة تساهم فً زٌادة الصادراذكر أن نتائج أراء المبحوثٌن حٌث 

أرباح الشركات المصدرة من خالل تقلٌل تكلفة التسوق والتوزٌع فً مصر بزٌادة 

دعمت هذه النتائج حٌث ذكر أن  (9117شٌالبً )لألسواق الخارجٌة. أٌضاً، دراسة 

 التجارة اإللكترونٌة ساهمت فً زٌادة الصادرات المصرٌة.

 مقارنة بٌن المحاور الستة:

لمبحوثٌن بالشركات من عٌنة الدراسة نحو أن اتجاهات ا( 6وٌتضح من جدول )
%، وتبٌن بؤن المحاور الستة 80.15التجارة اإللكترونٌة كانت كبٌرة بنسبة موافقة 

 حصلت أٌضاً على موافقة كبٌرة من قبل المبحوثٌن، وكانت بالترتٌب كما ٌلً: 
ور حصل المح توافر األطر القانونٌة واللوائح المنظمة للتجارة اإللكترونٌةٌعد  (أ )

 %. 88.26على نسبة موافقة 

، حٌث حصل المحور على نسبة موافقة المدفوعات اإللكترونٌة وتداول األوراق (ب )
87.16 .% 
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لعباراث دور  اإلحصاءاث الىصفيت إلجاباث الوسخجيبيي هي عيٌت الذراست :(6جدول )

 .سيادة الصادراث  والوقياص الكلي الخجارة اإللكخزوًيت في
رقم العبارة 

 ً ف
ٌاناال  ستب

 Mean العبارات
Std. 

Deviation 

Percent   

% 

Degree of 

approval 
Order 

1 

ة  ح التجارة اإللكتروٌن تٌت
للمإسسة عرض منتجاتها 

وخدماتها ألكبر عدد من العمالء 
 ًف مختلف أنحاء العالم.

3.41 .90 
 

68.18 
رة  5 كٌب

8 

ٌم وصٌانة  ة تصم تعتبر عمٌل
ة أقل  وتفعٌل المواقع اإللكتروٌن
تكلفة من إنشاء وتفعٌل أسواق 
 .للمإسسة ًف الدول األخرى

رة 66.47 883. 3.32  7 كٌب

6 

ة تواصل  توفر التجارة اإللكتروٌن
فعال لتبادل المعلومات مع 

العمالء والمإسسات ًف الدول 
 .األخرى

رة 79.59 825. 3.98  1 كٌب

8 
ة سرعة  توفر التجارة اإللكتروٌن

 استفساراتإجابة المإسسة على 
ٌٌن ٌٌن والخارج  .العمالء الداخل

رة 71 869. 3.55  4 كٌب

8 

ٌابٌساهم  ً  االنس اإللكترون
ٌانات والوثائق والمعلومات  للب
ن الجهات المتعاملة على  ٌب

ة  ٌاجاتسرعة وكفاءة تلٌب  احت
األسواق المستوردة ًف أنحاء 

 .العالم

رة 67.12 956. 3.36  6 كٌب

5 

 ً ٌات الدفع اإللكترون تساهم عمل
سهولة وسرعة إتمام  من

ن  الصفقات التصدٌرٌة ٌب
 .المإسسة ودول العالم

رة 75.65 1.013 3.78  2 كٌب

6 
 ً ة ف تساهم التجارة اإللكتروٌن

ريتحسٌن الوضع   التصٌد
 التنافسً للمإسسة.

رة 72.35 925. 3.62  3 كٌب

ة دور التجارة اإلل ٌادة كالدرجة الكٌل ة ًف ز تروٌن
 .الصادرات

رةك 71.48 58. 3.57   ٌب

 بٌانات المسح بالعٌنة للدراسة . المصدر:
 

حٌث حصل المحور  ،اإللكترونٌةتوافر البنٌة التحتٌة الداعمة لتفعٌل التجارة  (ج )
 %. 86.16على نسبة موافقة 

حصل  حماٌة الخصوصٌة واألمان عبر اإلنترنت فً المعامالت التجارٌة (د )
 %. 74.25نسبة موافقة  المحور على
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حٌث حصل المحور على  دوات التجارة اإللكترونٌةأٌقات وتفعٌل المإسسة لتطب (ه )
 %. 73.61نسبة موافقة 

حٌث حصل المحور على نسبة  الصادرات،دور التجارة اإللكترونٌة فً زٌادة  (و )
 %. 71.48موافقة 

وٌالحددظ الباحددث أن السددبب وراء ارتفدداع النسددبة لمتوسددطات المحدداور السددتة هددو أن 

العددالم ٌتصددف بددالتطور السددرٌع، وعلددى وجدده طبٌعددة الوضددع بشددكل عددام فددً مصددر، و

  وٌرجع ذلك إلى عدة أسباب منها:الخصوص مكانة اإلنترنت والبرمجٌات، 

التطددور الهائددل فددً البرمجٌددات وأدوات التواصددل االجتمدداعً فددً العددالم، وأعددداد  .1

 المستفٌدٌن من الجمهور. 

 ى إتمام العملٌة التجارٌة.سرعة تنفٌذ العملٌة التجارٌة على اإلنترنت، وهذا بدوره ٌإثر عل .8

 المنافع المتوقعة لتبنً التطبٌقات التجارة اإللكترونٌة.  .6

 الرواتب والحوافز المدركة لتبنً التطبٌقات التجارة اإللكترونٌة لمجتمع البحث.    .4

لعبارات إلجابات المستجٌبٌن من عٌنة الدراسة اإلحصاءات الوصفٌة  (7) جدول
 .تة  ككلالمحاور الس

 Mean العبارات  الترتٌب
Std. 

Deviation 

Percent 

%  

Degree of 

approval 
Order 

1 
توافر البنٌة التحتٌة الداعمة لتفعٌل 

 .التجارة اإللكترونٌة
 3 كبٌرة 86.16 0.24 4.31

2 
توافر األطر القانونٌة واللوائح 
 .المنظمة للتجارة اإللكترونٌة

 1 كبٌرة 88.26 0.46 4.41

3 
واألمان عبر حماٌة الخصوصٌة 

 .اإلنترنت فً المعامالت التجارٌة
 4 كبٌرة 74.25 50. 3.71

4 
لكترونٌة وتداول المدفوعات اإل

 .األوراق
 2 كبٌرة 87.16 0.46 4.35

5 
تفعٌل المإسسة لتطبٌقات وادوات 

 .التجارة اإللكترونٌة
3.68 

 
 5 كبٌرة 73.61 60.

6 
دور التجارة اإللكترونٌة فً زٌادة 

 .الصادرات
 6 كبٌرة 71.48 58. 3.57

  كبٌرة 80.15 0.47 4.01 الدرجة الكلٌة 

 بيانات المسح بالعينة لمدراسة . المصدر:

   
 :بٌن المحاور الستة رتباطاإلنتائج مصفوفة 

 ( 7ٌتبٌن من الجدول رقم )و
( 781.) السدادس هدً األول والمحورسٌبرمان بٌن المحور  رتباطإأن قٌمة معامل  -1

ول والمحدور رتبداط قوٌدة وطردٌدة بدٌن المحدور األإوجدود عالقدة وهً تددل علدى 
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قل من مستوى الداللة أ( وهً 0.000السادس وبما أن قٌمة مستوى الداللة تساوي )
 فإنه توجد معنوٌة للعالقة بٌن المتغٌرٌن.  0.05اإلحصائٌة 

( 801.السدادس هدً ) الثانً والمحورسٌبرمان بٌن المحور  رتباطإأن قٌمة معامل  -8
 الثدانً والمحدورقوٌدة وطردٌدة بدٌن المحدور  رتبداطإوهً تدل علدى وجدود عالقدة 

قل من مستوى الداللة أ( وهً 0.000أن قٌمة مستوى الداللة تساوي ) السادس وبما
 فإنه توجد معنوٌة للعالقة بٌن المتغٌرٌن.  0.05اإلحصائٌة 

( 801.دس هدً )سٌبرمان بٌن المحور الثالث والمحور السا رتباطإأن قٌمة معامل  -6
رتبداط قوٌدة وطردٌدة بدٌن المحدور الثالدث والمحدور إوهً تدل على وجدود عالقدة 

قددل مددن مسددتوى أ( وهددً 0.000وبمددا أن قٌمددة مسددتوى الداللددة تسدداوي ) .السددادس
 فإنه توجد معنوٌة للعالقة بٌن المتغٌرٌن. 0.05الداللة اإلحصائٌة 

( 751.السادس هدً ) والمحور الرابعرتباط سٌبرمان بٌن المحور إأن قٌمة معامل  -8

 الرابدع والمحدوررتبداط قوٌدة وطردٌدة بدٌن المحدور إوهً تدل على وجدود عالقدة 

قددل مددن مسددتوى أ( وهددً 0.000وبمددا أن قٌمددة مسددتوى الداللددة تسدداوي ) .السددادس

 فإنه توجد معنوٌة للعالقة بٌن المتغٌرٌن.  0.05الداللة اإلحصائٌة 

المحددور الخددامس والمحددور السددادس هددً  سددٌبرمان بددٌن رتبدداطإأن قٌمددة معامددل  -8

قوٌدة وطردٌدة بدٌن المحدور الخدامس  رتبداطإ( وهً تدل على وجدود عالقدة 851.)

قددل مددن أ( وهددً 0.000وبمددا أن قٌمددة مسددتوى الداللددة تسدداوي ) .والمحددور السددادس

 فإنه توجد معنوٌة للعالقة بٌن المتغٌرٌن.  0.05مستوى الداللة اإلحصائٌة 

، ٌتضح أن جمٌع محاور الناتجة من أراء المبحوثٌن ئجومن خالل هذه النتا -5

رتباطاً إٌجابٌاً بزٌادة الصادرات فً مصر. فتوافر بنٌة تحتٌة قوٌة إالدراسة ترتبط 

نتشار األجهزة اإللكترونٌة، إداعمة لتفعٌل التجارة اإللكترونٌة فً مصر نتٌجة 

وجود أنظمة حماٌة وتوافر أطر قانونٌة ولوائح تنظم للتجارة اإللكترونٌة مع 

الخصوصٌة واألمان عبر اإلنترنت فً المعامالت التجارٌة، أدى إلى زٌادة 

المدفوعات اإللكترونٌة وخاصة بسبب وجود وسائل دفع سهلة الحصول علٌها 

ستخدامها، مما جعل مإسسات التجارة اإللكترونٌة تقوم بتفعٌل إوبسٌطة فً 

ارة اإللكترونٌة. كل هذه التطورات التطبٌقات واألدوات التً تستخدم فً التج

تجتمع جمٌعاً لتسهم بشكل كبٌر فً زٌادة الصادرات فً مصر، الشًء الذي 

 قتصاد المصري.ٌنعكس إٌجابٌاً على اإل
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 .بٌن المحاور الستة  رتباطاإل( نتائج مصفوفة 8جدول )

 سبٌرمان ارتباطمعامل  المحاور
المحور 

 ولاأل
المحور 
 الثانً 

المحور 
 الثالث 

المحور 
 الرابع 

 المحور
 الخامس

 المحور
 السادس 

المحور 
 ول األ

Correlation 

Coefficient 
1 .73 .91 .73 .89 .78 

Sig .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 85 85 85 85 85 85 

المحور 
 الثانً 

Correlation 

Coefficient 
.73 1 .60 .67 .73 .80 

Sig .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 85 85 85 85 85 85 

المحور 
 الثالث 

Correlation 

Coefficient 
.91 .60 1 .60 .91 .80 

Sig .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 85 85 85 85 85 85 

المحور 
 الرابع

Correlation 

Coefficient 
.73 .67 .60 1 .89 .75 

Sig .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 85 85 85 85 85 85 

المحور 
 الخامس 

Correlation 

Coefficient 
.89 .73 .91 .89 1 .85 

Sig .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 85 85 85 85 85 85 

 
المحور 
 السادس 

Correlation 

Coefficient 
.78 .80 .80 .75 .85 1 

Sig .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 85 85 85 85 85 85 

 بيانات المسح بالعينة لمدراسة . المصدر:

 

وذلك للتعرف على قوة واتجاه معنوٌة العالقة بٌن المحاور الستة فً صورتها "

."البسٌطة، وذلك عن طرٌق استخدام مصفوفة اختبار سٌبرمان  

  Analysis of Variance  بواسطة اختبار تحلٌل التباٌن فروض البحثاختبار 
 :موعة من الفروضمج ىٌقوم البحث عل 

حصدائٌة بدٌن تدوافر البنٌدة التحتٌدة الداعمدة إتوجد فروق ذات داللده  ال :ولالفرض األ
 لتفعٌل التجارة اإللكترونٌة وزٌادات الصادرات الزراعٌة.

ندده توجددد فددروق ذات داللدده أ( ٌتضددح 8رقددم ) جدددولالبٌانددات الددواردة بمددن خددالل 
لتفعٌددل التجددارة اإللكترونٌددة وزٌددادات حصددائٌة بددٌن تددوافر البنٌددة التحتٌددة الداعمددة إ

قدل مدن أوهدذه القٌمدة  0.000المعنوٌدة  ىن قٌمدة مسدتوالصادرات الزراعٌة. وذالك أل
 ٌجابً.إ، وٌعتبر ذلك مإشر 0.05القٌمة المحددة فً الفرضٌة أي
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لتفعٌل التجارة المحاور الستة بٌن توافر  ANOVA( اختبار 9جدول رقم )
 درات الزراعٌة.اإللكترونٌة وزٌادات الصا

 الفرض
Sig F 

Mean 

square 
Df 

Sum of 

squares 
Source 

 الفرض األول

.000 10.04 

539.03 4 2156.12 
Between 

Groups 

53.68 
80 4294.10 

Within  

Groups 

 84 6450.22 Total 

 الفرض الثانً

.002 6.65 

314.36 4 1257.45 
Between 

Groups 

47.30 80 3784.56 
Within  

Groups 

 84 5042.01 Total 

الفرض 
 الثالث

.000 7.11 

378.01 4 1512.07 
Between 

Groups 

53.20 80 4256.12 
Within  

Groups 

 84 5768.19 Total 

الفرض 
 الرابع

.000 11.86 

571.98 4 2287.90 
Between 

Groups 

48.24 80 3859.47 
Within  

Groups 

 84 6147.37 Total 

الفرض 
 الخامس

.000 13.92 

458.82 4 1835.27 
Between 

Groups 

47.53 80 3802.77 
Within  

Groups 

 84 5638.04 Total 

الفرض 
 السادس

.000 9.66 

458.82 4 1835.27 
Between 

Groups 

47.53 80 3802.77 
Within  

Groups 

 84 5638.04 Total 

 مسح بالعينة لمدراسة .بيانات ال المصدر:
 

حصددائٌة بددٌن تددوافر األطددر القانونٌددة إال توجددد فددروق ذات داللددة  الفرررض الثررانً:
 واللوائح المنظمة للتجارة اإللكترونٌة وزٌادات الصادرات الزراعٌة.

( ٌتضددح أندده توجددد فددروق ذات داللددة 8مددن خددالل البٌانددات الددواردة بجدددول رقددم )
نٌدة واللدوائح المنظمدة للتجدارة اإللكترونٌدة وزٌدادات إحصائٌة بٌن توافر األطدر القانو
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وهذه القٌمدة أقدل مدن  0.0021الصادرات الزراعٌة. وذالك ألن قٌمة مستوي المعنوٌة 
 ، وٌعتبر ذلك مإشر إٌجابً. 0.05القٌمة المحددة فً الفرضٌة أي

حصائٌة بدٌن حماٌدة الخصوصدٌة واألمدان إال توجد فروق ذات داللة  الفرض الثالث:
 بر اإلنترنت فً المعامالت التجارٌة وزٌادات الصادرات الزراعٌة.ع

( ٌتضددح أندده توجددد فددروق ذات داللددة 8مددن خددالل البٌانددات الددواردة بجدددول رقددم )
حصددائٌة بددٌن حماٌددة الخصوصددٌة واألمددان عبددر اإلنترنددت فددً المعددامالت التجارٌددة إ

وهدذه القٌمدة  0.001وزٌادات الصادرات الزراعٌة. وذلك ألن قٌمدة مسدتوى المعنوٌدة 
 ، وٌعتبر ذلك مإشر إٌجابً. 0.05أقل من القٌمة المحددة فً الفرضٌة أي 

حصددائٌة بددٌن المدددفوعات اإللكترونٌددة إال توجددد فددروق ذات داللددة  الفرررض الرابررع:

 وتداول األوراق وزٌادات الصادرات الزراعٌة.

ات داللددة ( ٌتضددح أندده توجددد فددروق ذ8مددن خددالل البٌانددات الددواردة بجدددول رقددم )
إحصائٌة بٌن المدفوعات اإللكترونٌة وتداول األوراق وزٌادات الصادرات الزراعٌة. 

وهددذه القٌمددة أقددل مددن القٌمددة المحددددة فددً  0.001وذلددك ألن قٌمددة مسددتوى المعنوٌددة 
 ، وٌعتبر ذلك مإشر إٌجابً. 0.05الفرضٌة أي

إسسدة لتطبٌقدات حصدائٌة بدٌن تفعٌدل المإال توجد فروق ذات داللة  الفرض الخامس:
 وأدوات التجارة اإللكترونٌة وزٌادات الصادرات الزراعٌة.

( ٌتضددح أندده توجددد فددروق ذات داللددة 8مددن خددالل البٌانددات الددواردة بجدددول رقددم )
إحصدددائٌة بدددٌن تفعٌدددل المإسسدددة لتطبٌقدددات وأدوات التجدددارة اإللكترونٌدددة وزٌدددادات 

وهدذه القٌمدة أقدل مدن  0.001الصادرات الزراعٌة، وذلدك ألن قٌمدة مسدتوي المعنوٌدة 
 ، وٌعتبر ذلك مإشر إٌجابً. 0.05القٌمة المحددة فً الفرضٌة أي

حصائٌة بٌن تطبٌق التجدارة اإللكترونٌدة إال توجد فروق ذات دالله : الفرض السادس
 وزٌادات الصادرات الزراعٌة. 

( ٌتضددح أندده توجددد فددروق ذات داللددة 8مددن خددالل البٌانددات الددواردة بجدددول رقددم )
ائٌة بٌن تطبٌدق التجدارة اإللكترونٌدة وزٌدادات الصدادرات الزراعٌدة، وذلدك ألن احص

 وهدذه القٌمدة أقدل مدن القٌمدة المحدددة فدً الفرضدٌة أي 0.001قٌمة مستوي المعنوٌدة 

 ، وٌعتبر ذلك مإشر إٌجابً.0.05
والتطدور  التكنولوجٌدة للثدورة الكبٌدرة األهمٌدة من خالل رأي المبحوثٌن وهذا ٌوضح

 وآثارهدا اً سدرٌع لكترونٌة نمدواً فً مجال تكنولوجٌا المعلومات ونمو التجارة اإل الهائل
على زٌادة الصادرات بشكل عدام والصدادرات الزراعٌدة  ٌجابٌة الحالٌة والمستقبلٌةاإل

 قتصدداداإلإعددادة هٌكلددة و االقتصددادٌةممددا ٌسددهم فددً التنمٌددة  ،فددً مصددر بشددكل خدداص
 ، Rabie (9103) ، (9107اسررة مطررر )مررع درتفددق ٌالمصددري مددن جدٌددد. وهددذا مددا 

Alsahouly & Rashid (9109)( ً9117، دراسة شٌالب.) 
 

 والتوصٌات:  النتائج مضامٌنأهم 
 : الٌةالتنتائج لها المضامٌن وقد توصلت الدراسة إلى  
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 مستمرة تطوٌري شامل بصورة برنامج لدٌها ٌكون أن البد الفعالة المإسسة أن .1
 .ومنتظمة

 الحدٌثة اإلدارٌة واألسالٌب ستراتٌجٌاتأهم اإل لكترونٌة منبشرٌة اإلالموارد ال نأ .8
 التغٌٌر. إلحداث

 لمواجهتها. وبنداءً  ناجحة حلوالً  إٌجاد تستلزم اجه المنظماتتو هناك تحدٌات مستقبلٌة .6
 باألسددالٌب اإلدارٌددة واألخددذ اإلدارة أسددالٌب فددً تغٌددر إجددراء ٌجددب ذلددك كددل علددى

لكترونٌددة التددً تعتبددر مددن أهددم تلددك المددوارد البشددرٌة اإل ومددن ضددمنها إدارة الحدٌثددة،
 .المنشود والتغٌر التطوٌر إلحداث األسالٌب

لكترونٌة تسداهم فدً تنمٌدة وإدارة المإسسدات، وٌشدمل ذلدك علدى ن تنمٌة الموارد اإلأ .8
هدذه التطبٌقدات التكنولوجٌدة،  سدتٌعابإلالكوادر العاملة  وتدرٌبتوفٌر البنٌة التحتٌة 

 ط الالزمة لتكٌف المإسسات مع هذه التطبٌقات.ووضع الخط

لكترونٌة من خالل تهٌئة لتدرٌب الموظفٌن على التكنولوجٌا والبرامج اإل حتٌاجإٌوجد  .8
ه بٌئة تفاعلٌة غنٌة بالتطبٌقات المعتمدة علدى تقنٌدة الحاسدب اَلدً وشدبكاته ووسدائط

 . المتعددة

 
 نشدٌر إلدى أهدمرأي المبحدوثٌن  مدن خداللفً ضوء النتائج التً توصل إلٌها البحث و

دوات التجددارة أتفعٌددل المإسسددات للتطبٌقددات والتوصددٌات التددً ٌمكددن أن تسدداهم فددً 
 ، كما ٌلً: لكترونٌةاإل
  التوصٌات المتعلقة بالمتطلبات اإلدارٌة:  
اإلجدراءات الروتٌنٌدة التدً تدإخر عملٌدة  علدىتخفٌدف أو القضداء ال ىالعمل علد -1

 رونٌة. التحول نحو اإلدارة اإللكت

عند وضدع نترنت فً المعامالت التجارٌة مان عبر اإلتوضٌح الخصوصٌة واأل -8
 . إستراتٌجٌة للتعاون بٌن المإسسات الدولٌة

   :التوصٌات المتعلقة بالمتطلبات التقنٌة 
 المتقدمة. ةاإللكترونٌ تصاالتاإلستخدام شبكات إ -1

مددان عبددر وضددع قواعددد بٌانددات دقٌقددة ومتكاملددة عددن حماٌددة الخصوصددٌة واأل -8
 وربطها بقواعد بٌانات المإسسة. نترنت،اإل

   :التوصيات المتعلقة بالمتطلبات البشرية 

  اإللكخزوًيت.الخجارة حطبيقاث سيادة الذوراث الخذريبيت لوىظفي الشزكت في  -1
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 المالحق

 تكونت قائمة االستقصاء من ثالث أقسام كما ٌلً: وقد
لشركة، وٌتم قٌاسها جمعها بواسطة سبعة أسئلة وٌشمل البٌانات العامة ل القسم األول:

المنتجات الرئٌسٌة التً ، تارٌخ إنشاء الشركة، اسم الشركةمباشرة تتعلق بـ: )
، نطاق التسوٌق للمنتجات ،نشاط عمل الشركة، تصدرها الشركة

حصول الشركة على صفقات ، إستراتٌجٌات الشركة التجارٌة والتسوٌقٌة
 (.اإللكترونٌة تصدٌرٌة من خالل التجارة

 Likertوٌشمل المحاور الستة، وٌستخدم فً الستة محاور مقٌاس القسم الثانً: 
 الخماسً المدرج حسب مستوٌاته.

وٌتكون من توافر البنٌة التحتٌة الداعمة لتفعٌل التجارة اإللكترونٌة:  :المحور االول
التكنولوجٌة مدى حرص الدولة والشركة على توفٌر هذه البٌئة ( عبارات تقٌس 7)

 .الداعمة لذلك
المحور الثانً: توافر األطر القانونٌة واللوائح المنظمة للتجارة اإللكترونٌة: 

تقٌس مدى حرص الدولة والشركة على توفٌر هذه البٌئة ( عبارة 11وٌتكون من )
 القانونٌة الداعمة لذلك.

ت التجارٌة: المحور الثالث: حماٌة الخصوصٌة واألمان عبر اإلنترنت فً المعامال
تقٌس مدى حرص الدولة والشركة على توفٌر الحماٌة ( عبارة 11وٌتكون من )

 الالزمة ضد الجرائم اإللكترونٌة مثل: محاوالت القرصنة واالحتٌال .
( عبارات تقٌس 5وٌتكون من ) المحور الرابع: المدفوعات اإللكترونٌة وتداول األوراق:

 مام الصفقات والمعامالت التجارٌة اإللكترونٌة.مدي تنوع طرٌق الدفع المستخدمة إلت
وٌتكون من المحور الخامس: تفعٌل المؤسسة لتطبٌقات وأدوات التجارة اإللكترونٌة 

العدٌد من التطبٌقات التً تستخدم كوسٌلة من وسائل مدي تفعٌل  تقٌس( عبارات 6)

قد ٌستخدم معاً من إتمام المعامالت التجارٌة اإللكترونٌة والعدٌد من هذه التطبٌقات 
 خالل نفس المإسسة.

الخماسً المكون من خمس رتب والذي  Likertوٌستخدم فً المحور الخامس مقٌاس  
، نادراً، أبداً / مطلقاً، كما تم بصورة متوسطة، بصورة كبٌرةٌتراوح ما بٌن دائماً، 

 تكوٌد المقٌاس وفقاً للدرجات كما ٌلً:

 بصورة كبٌرة دائما  
بصورة 

 متوسطة
 أبدا / مطلقا   نادرا  

(8) (8) (6) (8) (1) 
 

( 6وٌتكون من )المحور السادس: دور التجارة اإللكترونٌة فً زٌادة الصادرات: 

عبارات تقٌس مدي تؤثٌر تطبٌق التجارة اإللكترونٌة وٌوفر عدد من المنافع للشركات 
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عدالت والمإسسات تإدي فً مجملها إلى رفع الكفاءة التسوٌقٌة لها وزٌادة م

 صادراتها. 
الخماسً المكون من خمس  Likertوٌستخدم فً جمٌع المحاور السابقة مقٌاس

رتب والذي ٌتراوح ما بٌن عالٌة جداً، عالٌة، متوسطة، ضعٌفة، غٌر راضً. كما تم 
 تكوٌد المقٌاس وفقاً للدرجات كما ٌلً:

 غٌر راضً ضعٌفة متوسطة عالٌة عالٌة جداً 

(8) (8) (6) (8) (1) 
 

 القسم الثالث: ٌشتمل على البٌانات الخاصة بالشخص القائم بملء االستبٌان 
 أسالٌب التحلٌل اإلحصائً:

  SPSS.V.25،EXCEL 2010تم استخدام أسالٌب التحلٌل اإلحصائً بواسطة برامج 
 .وذلك على النحو التالً:

جات، توزٌع مفردات العٌنة طبقاً للمتغٌرات )نشاط الشركة، نطاق تسوٌق المنت -1
إستراتٌجٌات الشركة التجارٌة والتسوٌقٌة، صفقات الشركة من خالل التجارة 

 اإللكترونٌة، المنتجات التً تصدرها الشركة(.

حساب اإلحصائٌات الوصفٌة )الوسط الحسابً، االنحراف المعٌاري لجمٌع  -8
متغٌرات الدراسة(، ومن ثم )أبعاد التجارة اإللكترونٌة، وتطوٌر الصادرات 

 ٌة ( للتعرف على معدل تواجد كل متغٌر، ودرجة تشتته.الزراع
رتباط بٌن كل من متغٌر إرتباط لسٌبرمان لتحدٌد مدى وجود حساب معامل اإل -6

من متغٌرات الدراسة عدا المتغٌرات الدٌموجرافٌة، وذلك للتعرف على قوة معنوٌة 
 العالقة بٌن المتغٌرٌن فً صورتها البسٌطة.

لتؤثٌر أبعاد نظم  (ANOVA)تجاه باٌن األحادي اإلاستخدام أسلوب تحلٌل الت -8

التجارة اإللكترونٌة كمتغٌرات مستقلة فً عمل مإشر من مإشرات تطور 

 ختبار صحة الفروض.الصادرات الزراعٌة كمتغٌر تابع، وذلك إل

 

 المراجع

 : مراجع باللغة العربٌةوال  أ
 (.اقتصادٌات التجارة اإللكترونٌة8115أحمد قدري بهلول ".)  لألعمال الزراعٌة

 .(8)( ،العدد 15مجلد)المصرٌة" ، المجلة المصرٌة لإلقتصاد الزراعً ،

 (. ً8116أٌمن شٌالب) " . أثر التجارة اإللكترونٌة فً تنمٌة الصادرات المصرٌة
 الفٌوم،جامعة  منشورة،غٌر رسالة دكتوراة  "،والعطرٌةمن أهم النباتات الطبٌة 

 الزراعة.كلٌة 
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 اإللكترونٌة(. "التجارة 8181نهال عبد العاطً الغواص. )وحداد, بسمة محرم ال 
. سلسلة أوراق السٌاسات حول التداعٌات  فً ظل تداعٌات جائحة كورونا"

القاهرة: .  (8رقم ) اإلصدار ،المحتملة ألزمة كورونا على االقتصاد المصري
 معهد التخطٌط القومً. 

 ونٌة كؤداة لتفعٌل المإسسات "التجارة االلكتر(. 8116الفول هرون. ) بو
مجلة الحقوق  ،. جامعة زٌان عاشور بالجلفةالصغٌرة والمتوسطة الجزائرٌة"

 اقتصادٌة.دراسات  –والعلوم اإلنسانٌة 
 أهمٌة التجارة اإللكترونٌة "(. 8118مٌسً. )، سٌد أحمد، بوسٌف ،عمر ،كبٌر

ملتقى الدولً:  ."الحدٌثة وعوائق تطبٌقها فً الجزائر لالقتصادٌاتكرافعة 
التنمٌة المستدامة نحو رإى  تحدٌاتالحدٌثة للتجارة الدولٌة و  االتجاهات

 .(8النامٌة )مستقبلٌة واعدة للدول 
 ( .8116محمد أحمد محمد أحمد مطر .)" تعزٌز دور التجارة االلكترونٌة فً دعم

 .قسم االقتصاد ،كلٌة التجارة ،جامعة المنصورة ".النمو االقتصادي فً مصر
 ( .8181منى جمال رمضان أحمد.) " دراسة تحلٌلٌة لتنمٌة الصادرات المصرٌة

 ، رسالة ماجستٌر. جامعة القاهرة. ة"ألهم الحاصالت البستانٌ
 واقع البنٌة التحتٌة لتكنولوجٌا "(. 8181دغرٌر فتحً. ) ،هواري عامر

المعلومات واالتصاالت فً الجزائر مقارنة مع كل من تونس المغرب ومصر 
، مجلة إدارة األعمال  "8118-8116لى ضوء مإشر المعرفة العالمً ع

 .617-586 (1)6. والدراسات االقتصادٌة
 التجارة اإللكترونٌة وآثارها على اقتصادٌات "(. 8116ٌوسف مرٌم. )، ٌحٌاوي نعٌمة

 .188-168(، 5)8،المجلة الجزائرٌة للتنمٌة اإلقتصادٌة ."األعمال العربٌة
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ABSTRACT: 
Egyptian agricultural exports are among the most important pillars of the 

Egyptian agricultural sector and the national economy. With the 

technological development in the current era, electronic commerce is 

rapidly growing. This study aimed to examine the role of e-commerce and its 

applications in the development of Egyptian agricultural exports. This study 

included 85 respondents from exporting companies. The questionnaire is the 

main tool for data collection. The questionnaire consisted of three parts: The 

first part: includes the general data of the company. The second part: 

includes the six dimensions of the study (the availability of infrastructure 

supporting e-commerce, the availability of legal frameworks and laws 

governing e-commerce, the protection of privacy and security over the 

Internet in commercial transactions, Electronic crimes , the electronic 

payments, the role of electronic commerce in increasing exports. The most 

important results through the opinion of the respondents: the proportion of 

companies that produce both fresh and processed products were (41.18%) , 
companies whose marketing scope is the European Union were (65)، 
companies that had a department specialized in marketing operations were 

(69)، companies that have obtained a number of deals during the last three 

years through electronic commerce were (67)، companies that export a 

variety of agricultural products were (28). The total degree of availability of 
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infrastructure supporting to activate e-commerce (86.16)، legal frameworks 

and laws for e-commerce (88.26)، to protect online privacy and security in 

commercial transactions (74.25)، online payments Electronic and paper 

deliberation (87.16)، the institution's activation of e-commerce applications 

and tools (73.61)، the role of e-commerce in increasing exports (71.48). 

Attitudes of all companies from the study sample towards electronic 

commerce were high، with an approval rate of 80.15%. There is also a 

positive significant correlation between the six study factors and the 

increase in exports.  

Conclusively, it was concluded that electronic commerce plays a major role 

in increasing the agricultural crops exports. 

Key words: Electronic، commerce، agricultural، exports. 


