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األعمال منظمات  دعم األداء المستدام في معلومات في لوجيا الدور تكنو 
 عمان -األردن األعمال اإللكترونية في  منظماتفي سة تطبيقية اإللكترونية: درا

 أسيل المواجدة  :عدادإ
  ضايلةعالد محم الدكتور إشراف:

 المخلص
 يف، وخاصة منتجاتهاو تطوير خدماتها  على المنظماتفي تكنولوجيا المعلومات  تعمل

 ع فيوالتوس أنها تساعد المنظمات على النمو، باإلضافة إلى ترونيةاإللك ألعمالل القطاع الخدمي

 نظماتتلك الم تتبنى حيث أدائهاباإلضافة إلى االستدامة في أسواق جديدة والتفوق على منافسيها، 

عية الجتمالبيئية وااالقتصادية واإلدارية واها ، بما فيالمجاالتيد من تكنولوجيا المعلومات في العد

 .العواملمن  هاوغير 

ات تكنولوجيا المعلوم دورتوجد دراسات أخرى تتناول  راسة أهمية من حيث أنه الالد لهذه

معرفة  بسح عمان -األردن في األعمال اإللكترونية منظمات  دام في ألداء المستفي دعم ا

الدراسة إلى بيان هذه  هدفتمن هنا  النظري والتطبيقي. لذلك جاءت أهميتها من جانبين ،ةالباحث

 -األردن في  األعمال اإللكترونية منظماتالمستدام في تكنولوجيا المعلومات في دعم األداء دور 

وكانت مشكلة هذه الدراسة وجود عدة توصيات من دراسات سابقة تؤكد على قلة األبحاث ، عمان

تكنولوجيا المعلومات العالقة بين فجوة أدبية تبين  باإلضافة إلى وجود، ةمية حو تلك الظاهر العل

 تاعتمدف. تمارس األعمال اإللكترونيةمنظمات   8تكون مجتمع الدراسة من . المستداماألداء و 

النظري المنهج الوصفي التحليلي من خالل االستبانة التي تم إعدادها باالستناد إلى األدب الدراسة 

مع نموذج  رت من عدة باحثين لكي تتالءمباالعتماد على عدة مقاييس طو والدراسات السابقة و 

توزيع ، وتم منظماتمن تلك ال المدراءتم اختيار عينة  بعدها الدراسة االفتراضي وأبعاد الدراسة،



 م
 

ليلها من . بعد جمع البيانات تم تحاستبانة صالحه للتحليل 177 استرجاع ثم تم، استبانة 200

  .إحصائيةأساليب عدة وتم استخدام SPSS22 اعيةاالجتملعلوم الرزمة اإلحصائية لخالل 

حيث  أن هناك عالقة بين تكنولوجيا المعلومات و األداء المستدام،أظهرت نتائج التحليل و 

جيا لو نو كتفي يوجد ارتباط قوي بينهما. وهذا يعني أن التغيير في األداء المستدام ناتج من التغيرات 

لتكنولوجيا  وهذا يعني أن، عمان -األردن في  لكترونيةاألعمال اإلمنظمات  المعلومات في 

 لتوافقمن خالل متغير ااألعمال اإللكترونية منظمات  أثر في دعم األداء المستدام في المعلومات 

هذه عاد من خالل أب دراسات مستقبليةالعمل على ة عدة توصيات من أهمها وعرضت الدراسفقط. 

 ة.القطاعات التعليمية بشمول قطاعات أخرى مثل تعميم نتائج الدراس ، ولمجتمع مغاير الدراسة

 ، البنيةاألعمال اإللكترونية، األداء المستدام، علوماتتكنولوجيا الم: تاحيةت المفلكلماا

 ، األداء االجتماعي، األداء االقتصادي، األداء البيئي.التحتية، التوافق، الخبرة
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Abstract 

Information technology in organizations is developing their services 

and products, especially in the e-business sector. It also helps organizations 

to grow and expand in new markets and surpass their competitors, in 

addition to sustainability in their performance. These organizations adopt 

information technology in many fields, including Economic, 

administrative, environmental, social and other factors. 

Important this study according to the researcher, there are no any 

studies are looked at the role of information technology in supporting 

sustainable performance in e-business organizations in Jordan - Amman, so 

its importance is coming from the theoretical and applied side. Therefore, 

this study is aimed to show the role of information technology in 

supporting sustainable performance in e-business organizations in Jordan - 

Amman, the problem of this study is the existence of several 

recommendations from previous studies confirm the lack of scientific 

research on this phenomenon, also a literary gap that illustrates the 

relationship between information technology and sustainable performance. 

The study community consists of 8 organizations practicing e-business in 

Jordan - Amman. The study is based on the analytical descriptive method 

through the questionnaire which is prepared based on theoretical literature 

and previous studies. Based on several measures developed by several 

researchers to adapt the model of the virtual and the dimensions of the 

study. This study is selected the managers from these organizations and 
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200 questionnaires are distributed, then a total of 177 valid questionnaires 

are retrieved. After the data collection is analyzed through the statistical 

package for social sciences SPSS22 and several statistical methods are 

used. 

The results of the analysis showed that there is a relationship between 

information technology and sustainable performance, where there is a 

strong correlation between them, this means that the change in sustainable 

performance results from changes in information technology in e-business 

in Jordan - Amman, which means that information technology has 

impacted the sustainable performance of e-business but this effect is only 

through the compatibility variable only. The study presented several 

recommendations, the most important of which is to make on future studies 

through the dimensions of this study for a different society, and to 

disseminate the results of the study to include other sectors such as 

educational sectors. 

Keywords: Information Technology, Sustainable Performance, E-

Business, Infrastructure, Compatibility, Experience, Social, Economic, 

Environmental. 
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 : خلفية الدراسةالفصل األول
  ةالمقدم :1-1

 و معلومات في األنشطة التجارية اليومية بشكل كبير،لاتكنولوجيا تستخدم معظم المنظمات 

بكات ، واألنشطة اللوجستية، وشلمنظمةالتابعة لتشغيلية اليومية ألنظمة تخطيط األنشطة الخاصة ب

ية تراتيجراءات االس، باإلضافة إلى اإلجالمتحالفةات المنظم ها وبينالتصال الداخلية والخارجية بينا

 داريةرات اإللقرااتخاذ االتي تحتاجها المنظمة في تنفيذ استراتيجياتها و ألنظمة دعم القرار والمعلومات 

(Nakata, Zhu and Izberk-Bilgin, 2011.)  ًالمعلومات لوجيا نو تك المنظمات وتستخدم أيضا

مع عمالئها،  المعلومات لدعم تبادل، و التجارية عملياتها جازإلنغير مباشر  وبشكل مباشر 

 المعلومات حيوية في سياق عالقاتتكنولوجيا وبالتالي، فإن  .ومقايضات المنتجات أو الخدمات

على  يركبتؤثر بشكل  هاكونلمنظمة، التجارية لة في العالقات هي أداة متكاملفالمنظمة مع عمالئها، 

 (.Sanchez and Martinez, 2011) أداء األعمال

 أن دور تكنولوجيا المعلومات في ،دراستهمفي  Isal et. al (2016) أكد أخرى،من ناحية 

مال قيمة أع تحقق تكنولوجيا المعلوماتحيث األعمال،  يزداد في منظماتاألعمال التجارية دون شك 

دة وزياوفعاليتها، ئها أدا ويحسنة أفضل للمنظمة، قيم ذلك يعطي مما، ب مع حجم االستثمارتتناس

 ولوجيالتكنالتجارية قيمة األعمال  ، بالتالي تصبحاالستثماري العائد الميزة التنافسية في السوق، 

 .قوية ومستقرة المعلومات

خاصة الات تكنولوجيا المعلوم من خالل يةالتجار  أعمالها بتنفيذبشكل متزايد  المنظماتتقوم 

في ي تحقيق الوقت الحقيق أهمية للمنظمات من حيثوهذا يعطي  إلكترونية، أعمالها بذلك فتصبحبها 

على النمو  المنظماتومساعدة ، العملياتاالتصاالت، وانخفاض تكاليف سرعة في و ، األعمال إنجاز

 (.Bi et. al, 2017)منافسيها  يدة، والتفوق علىوتحديد األسواق الجد
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 يرتغيمن اجل وجيا المعلومات لتكنولفنية  طرق ت التجارة اإللكترونية مؤخرًا ستخدملقد او 

رف ال تتعفهي ع يع المعامالت التجارية، ليس فقط ذلك، ولكن إليجاد األسواق ومنافذ التوزيوتسر 

م، الساعة في جميع أنحاء العالتعمل تلك المنافذ على مدار حيث على حدود مكانية أو زمنية، 

وائد فحقق تجارة إلكترونية ستلتصبح ي العمل لي فإن المنظمات التي غيرت طريقتها الحالية فوبالتا

 (.Alsderi, 2014) وبالتالي استدامة ألدائها التجارية مدة أطول ألعمالهابقاء و غير محدودة 

أعمال  بقاءوهي تنظر إلى ( امةاالستد)هذه األيام هي  في أهميةاألكثر الموضوعات إن 

ة ام بأعمال تجارية، ويمكن للمنظماآلن هي ببساطة أفضل طريقة للقيات مدة أطول، المنظم

 اوأهدافه، ألعمالها واضحةطويل من خالل رؤية دى الى المالمستدامة أن تزدهر وتحقق النجاح عل

إيجابي في شكل ة يبيئو ادية واقتصقيق أغراض مجتمعية جنب مع تحجنبا إلى تقف المحددة، التي 

(Anca-Letiția, 2013.) 

لي على النظر إلى ما هو أبعد من األداء الما منظماتال البيئة العالمية المتغيرة تحفزف

الستدامة جيه أعمالها، وقد كشف باحثون مختلفون عن مزايا اتو في واالجتماعية القيم البيئية  وترسيخ

و أخلق ابتكار لعي، واالقتصادي، واالجتمابيئي، الوعي الى لعا مال، واألهم من ذلك تأثيرهلألع

 . (Lakshmi and Kennedy,2017) ةدمخ أو اختراع في شكل منتج

تحسين نوعية الحياة  تعمل على فهي ،االستدامة هي هدف أساسي بين الدوللذلك نجد أن 

يئة لبادية وحماية اقتصاالنهج متكامل بين التنمية  الحاضر والمستقبل من خالل والرفاهية ألجيال

 (.Artene, 2014)ماعية والرفاهية االجت

 ،بشكل كبير معلوماتلاتكنولوجيا لالمنظمات  مة من قبلية المستخدفنالطرق العلى بناًء 

دور تكنولوجيا تعرف على لجاءت هذه الدراسة ل وتركيز الباحثين على موضوعات االستدامة،

منظمات  بالتطبيق على ال األعمال اإللكترونيةمنظمات  في  المعلومات في دعم األداء المستدام
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شاف جوانب عدة لم ضافة غلى محاولة اكت، باإلعمان -األردن نية في رو كتاإللالتي تمارس األعمال 

اسبة لتطوير أداء أن تم تسليط الضوء عليها في هذا الموضوع، وأيضًا وضع توصيات منيسبق 

 على حد علم الباحثة. المبحوثةمنظمة ال

 : أهمية الدراسة 1-2
في ات تكنولوجيا المعلوم دورول اتوجد دراسات أخرى تتن راسة أهمية من حيث أنه الالد لهذه

، ةمعرفة الباحث بسح عمان -األردن في األعمال اإللكترونية منظمات  دام في ألداء المستدعم ا

 لذلك جاءت أهميتها من جانبين:

 زتركالتي تتناول هذه الدراسة المزيد من التقصي والبحث في الدراسات  الجانب النظرية:

ة إلى اإلضافب ،لمستدام بمتغيراته(تغيراتها، واألداء المعلومات بموجيا ال)تكنو على متغيراتها األساسية 

مات، ساهم في إثراء المعلو ويعالم المعرفة،  إلى جديداً  ضيفيف القيام بمثل هذه الدراسة سو  أن  

 في جديدالمكتبة بمرجع  تزودالبحث العلمي والمساهمة في  تطورالمعرفة وقد يساهم في  وزيادة

 .لعلميامجال البحث 

 لتيا متغيرات الدراسة بين تباطيةر اال العالقة نتائج يةأهم على يركزالجانب التطبيقي: 

 محل عمان -األردن في األعمال اإللكترونية منظمات   في القرار لمتخذي األهمية حبتوضي تسمح

يد بتحد يسمح بما ارتباطا األضعف حتى أو اطاتبار  واألقوى  أثر األكثر الدراسة وتحديد الجوانب

 والتياسة الدر  إليها ستتوصل التي ائجنتالضافة إلى أن اإلب .بها االهتمام زيادة يتوجب التي الجوانب

 دور أهمية يدرك عمان -األردن في األعمال اإللكترونية منظمات   في رالقرا مركز ستجعل

ء في كسبيل للبقا ةاألعمال اإللكترونيمنظمات   في ألداء المستدامفي دعم اتكنولوجيا المعلومات 

 السوق أطول مدة ممكنة.
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 ف الدراسة: أهدا1-3
ألداء علومات بمتغيراتها في دعم االرئيسي لهذه الدراسة هو تحديد دور تكنولوجيا المدف اله

 عمال اإللكترونية، وذلك من خالل:المستدام في منظمات األ

يا المعلومات، واألداء جلمتغيرات الدراسة األساسية )تكنولو  ييمتقديم إطار نظري ومفاه -

 .ضوعاتوالمتغيرات الفرعية لهذه المو  كرية واألبعادضيح األسس الفاإلضافة إلى تو المستدام(، ب

داء ديد مستوى ممارسات متغيرات الدراسة الحالية )تكنولوجيا المعلومات بمتغيراتها، واألحت -

 القياس الوصفي. خاللالمستدام بمتغيراته( من 

 .نيةترو عمال اإللكاألمنظمات  األداء االجتماعي في في دعم ومات يا المعلجتكنولو  دورتحديد   -

ونية األعمال اإللكتر منظمات  تصادي في االق ألداءفي دعم اتكنولوجيا المعلومات  دورتحديد   -

 .عمان -األردن في 

في  ةاألعمال اإللكترونيمنظمات  ألداء البيئي في في دعم اتكنولوجيا المعلومات  دورتحديد   -

 .عمان -األردن 

ي التمنظمات  في  القراروصناع  تقديم توصيات لألطراف المعنية، مثل اإلداريين والمديرين  -

 .عمان -األردن في األعمال اإللكترونية  تمارس

 مشكلة الدراسة: 1-4
ن  األخيرة،في العقود أن  ما، في دراسة لهAlaeddini and Salekfard( 2013)أكد  تحس 

 تالمنظمامن مجرد إدارة الدور تحول ف ملحوظ،ي مجال األعمال بشكل علومات فالم اوجيدور تكنول

ة ة الالزماألصول الثمين تكنولوجيا المعلومات هيواعتبرا الباحثين أن  أعمالها،جميع ي ف دخولهاإلى 

 .لدعم المنظمة في ظل هذه البيئة المتغيرة بسرعة
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 لتكنولوجيا المعلومات و االتصاالت دور في نأفي دراسته  .Morrar, et al( 2019)وقد أكد 

لى سته أن تكنولوجيا المعلومات تؤثر عراد تعزيز واستدامة االقتصاد المحلي، حيث أظهرت نتائج

ا ظهور قطاع تكنولوجي الناميةو المتقدمة   شهدت الدولو ، إفريقياي في جميع القطاع االقتصاد

. يطناإلجمالي الو و  المحلي زيادة الناتجفي  ساهم يالذ صاالت الحيوي بشكل كبيرالمعلومات واالت

ألعمال في احتياجات ا لتغيرتبعًا ل تتغير باستمرارتنافسية بشكل متزايد و منظمات  أصبحت معظم الف

لذلك، وجدت المنظمات أن من الضروري البحث عن االستدامة في  .السوق  ير ظروفبات وتغوالرغ

في تدامة ت في دعم مبادرات االسشة دور تكنولوجيا المعلوماناقمت فقد تم .ولوجيا الحديثةبيئة التكن

تي توضح كيف يتم تنفيذ أدوار في األمثلة العملية ال عدد محدود من الدراسات، وهناك نقص

 (.Rivera and Kurnia, 2014) المنظماتالمعلومات في بيئة تكنولوجيا 

ى القيام أبحاث عل، Hack and Berg( 2014)الباحثان  أوصى باإلضافة إلى ذلك،

التي و ، ل المنظماتعلى استدامة أعما قدرة تكنولوجيا المعلومات ون أكثر وضوحًا لتبينكتمستقبلية 

تي المنظمات  الأداء استدامة على  علوماتجيا المتكنولو  إلى أثرألولى ًضا في الدرجة اتنظر أي

 .ساهم في تنمية أكثر استدامة للمجتمع ككلت

ء األدا بيان دور تكنولوجيا المعلومات في دعم تتناول الدراسة الحالية، كرهوفقًا لما تقدم ذ

 في تعتمدالتي و ، عمان -األردن في  األعمال اإللكترونية التي تمارسمنظمات  ال المستدام في

اهرة، ما يتطلب الحاجة إلى إجراء دراسة علمية لهذه الظوهذا  ،تكنولوجيا المعلومات لىع هاأعمال

ق المحلية في األسوا ون عنها، أو تلك التي يبحثالمنظمةأعمالها الحالية ضمن أداء إدارة ية كيفبيان و 

 .ستدامةوير واالطالت لدعمأو العالمية 
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 تمالقة بقياس مدى دعم تكنولوجيا المعلو نظًرا لوجود فجوة في األدبيات المتع، وأيضاً  

 األداء تكنولوجيا المعلومات على أثرل حو  لألداء المستدام، تحاول هذه الدراسة سد الفجوة األدبية

 يف امء المستدفي األدامات تكنولوجيا المعلو  دورالمستدام، ولذلك، جاءت هذه الدراسة الكتشاف 

 .عمان -األردن في  األعمال اإللكترونية التي تمارسمنظمات  ال

 : أسئلة الدراسة 1-5
 سؤال التالي:بالما تقدم يمكن تحديد مشكلة الدراسة الحالية  ضوء على

 األعمال التي تمارسمنظمات  ال فيهل لتكنولوجيا المعلومات دور في دعم األداء المستدام  -

 ؟ةاإللكتروني

لفرعية الوصفية منطقي تم تجزئته إلى مجموعة من األسئلة االسؤال بشكل  ولتحقق من هذا

 االستداللية وهي: 

 ؟األعمال اإللكترونية التي تمارست  منظماال فيوى ممارسة تكنولوجيا المعلومات مستما  -

 األعمال اإللكترونية؟ التي تمارسمنظمات  ال فياألداء  استدامةما مستوى  -

 عمالاأل التي تمارسمنظمات  ال في االجتماعيور في دعم األداء جيا المعلومات دكنولو هل لت -

 ؟اإللكترونية

األعمال  التي تمارسات  ظمنمال في البيئيألداء لومات دور في دعم اهل لتكنولوجيا المع -

 ؟اإللكترونية

 األعمال تمارسالتي منظمات  ال في االقتصاديهل لتكنولوجيا المعلومات دور في دعم األداء  -

 ؟اإللكترونية
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 : فرضيات الدراسة 1-6
( 3)واحدة و تضمن الدراسة الحالية فرضية رئيسيةف تسو  السابقة،بالنظر إلى األسئلة 

 :التاليحو على الن فرعية،فرضيات 

 تكنولوجيا المعلومات من خالللداللة إحصائية أثر ذو  ديوج ال:  (H01)رئيسيةالفرضية ال 

قتصادي، االجتماعي، اال)األداء المستدام  دعمفي ( وافقوالت ،الخبرة ، ولتحتيةية االبن)المتغيرات 

 .(α ≤ 0.05) عمان -األردن في  األعمال اإللكترونيةمنظمات  في ( البيئي

 تكنولوجيا المعلومات من خالللداللة إحصائية  أثر ذوال يوجد  : (H01.1)الفرعيةضية فر لا

مال األعمنظمات  جتماعي في األداء اال دعمفي ( والتوافق الخبرة،، و البنية التحتية)المتغيرات 

 .(α ≤ 0.05) عمان -األردن في اإللكترونية 

 تكنولوجيا المعلومات من خالللحصائية ة إدالل أثر ذوال يوجد  : (H01.2)الفرضية الفرعية

 مالاألعمنظمات  في  االقتصادياألداء  دعمفي ( والتوافق الخبرة،، و البنية التحتية)المتغيرات 

 .(α ≤ 0.05) عمان -األردن في رونية اإللكت

 تكنولوجيا المعلومات من خالللية داللة إحصائ أثر ذوال يوجد  : (H01.3)الفرضية الفرعية

 اإللكترونية األعمالمنظمات  في  البيئياألداء  دعمفي ( والتوافق الخبرة،، و البنية التحتية)ات غير المت

 .(α ≤ 0.05)  عمان -األردن في 
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 :الدراسةنموذج أ: 1-7
 ةالباحث اد( نموذج الدراسة من إعد1-1كل )ش

 ابعالمتغير الت                المتغير المستقل 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ة:لدراسباالستناد إلى ا ةفرعية من تصميم الباحثقة المتغيرات الرئيسية والهيكل وعالال المصدر: تصميم

 (.Ajibade and Khayundi, 2017; Ray, et al., 2013; Bi et al. 2017) المتغير المستقل:

 Marhraoui and El Manouar, 2018;Rivera and Kurnia,2016; Hack and): المتغير التابع

Berg,2014). 

 لمصطلحات الدراسة: اإلجرائيةت ريفاالتع: 1-8
مكتبات ماتية والية لعلوم المعلو الموسوعة الدول ،عرفت :تكنولوجيا المعلومات المتغير المستقل

ونقل  تقنيات حديثة تسمح بجمعرة عن ها عبانظمة التعاون االقتصادي والتنمية والبنك الدولي أنوم

 .(Hrize,2011)فة ة وطرق مختليز المعلومات بكميات غير محدودوتجه

التي تسعى  المختلفة والوسائل الحديثةلى أنها مزيج من الطرق جرائيا عفي حين تم تعريفها إ

افسية، ة تنارية ورفع األداء، واستثمار رأس المال الفكري وإضافة ميز مال التجإلى تبسيط األع

ل وبالتالي استدامة تلك األعمانطاق  وتوسعوالشفافية العالية في األداء، باإلضافة إلى السرعة والدقة 

 .األعمال

H01.2 

H01 

H01.1 

H01.3 

معلوماتتكنولوجيا ال  

ة التحتية،)البني  

 الخبرة،

 التوافق(

لمستداماألداء ا   

   االجتماعي

 البيئي

 االقتصادي
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 تيال اتونظم معلومنية المشتركة هي المكونات التق :معلوماتالبنية التحتية لتكنولوجيا ال

 طبيقات البيانات والبرمجياتمثل المنصات والشبكات واالتصاالت وتاألعمال التجارية  دمتخ

 (2013، الالمي)

تدفق البيانات وتخزينها ومعالجتها تعمل على  موارد مادية اأنه رائيةتعريفها من الناحية اإلج  

 .نظمةتحت سيطرة الم تكون دة بيانات متعدعبر مراكز  يتم تبادلها بحيث وتحليلها،

 ةالمنظم يموظف دريبية، والمؤهالت التي يحملهاالدورات الت: تكنولوجيا المعلوماتفي  الخبرة

 الفردية القدراتأدائهم الذي يساهم في بناء وتطوير ها بودمجمات علو المكيفية استخدام تكنولوجيا  في

 (. Alarabi,2012)وبالتالي تطوير قدرات المنظمة 

خبراته  ءبنا، و تكنولوجيا المعلوماتام بكيفية استخدالموظف  ها معرفةأن إجرائياً عر ف تبينما 

 .ظمةفي المن يبهتدر من خالل دراسته أو  ناء القيام بمهامه،ودمجها في أدائه أث

أهداف المنظمة وأنشطتها مع تكنولوجيا  تناغم وموائمةهو  :المعلومات التوافق مع تكنولوجيا

 (.Cataldo et al., 2012)ت في تلك المنظمة المعلوما

 م تكنولوجيا المعلوماتالديناميكية التي يمكن فيها للمنظمة استخدا على أنهاإجرائيًا  تعرف  

نافسية في األداء المالي أو القدرة الت تحسين تعمل علىوالتي ها، دافلتحقيق أهة التجاري أعمالهافي 

 .السوق 

اء بين األدو تجارية، في أعمالها ال أداء المنظمات هو التفاعل بين :األداء المستدام المتغير التابع

 .(Henri et. al ,2008)االجتماعي، واالقتصادي، والبيئي 

تجارية وأعمالها، وزيادة القيمة ى تحقيق أعمالها الة علالمنظم هي قدرةأنها  تعرف إجرائياً 

على  يئية واالجتماعيةاالقتصادية والب المسؤوليةللمساهمين مع تكنولوجيا المعلومات، مع مراعاة 

 .لمدى الطويلا



10 
 

 :(OECD, 2006) و التنميةظمة التعاون االقتصادي منداء المستدام بعدة طرق وفقًا لـيقاس األ

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 

 إلى عقلية الناس وطرق تفكيرهم، يشيراالستدامة إذ ب هم جوانهو من أ األداء االجتماعي:  

ت باإلضافة إلى األهداف، ومستويات المعيشة واإلنصاف، والحوار االجتماعي، وتفويض المسؤوليا

 .اثالتر  /وحماية الثقافة 

 ء الماليدالأل واستقرارتعني استدامة في النمو والتطوير  تصادي:االق ألداءا. 
 :ك وث لتلاالستمرار في الحفاظ على الموارد الطبيعية، وحمايتها، وتجنب التل هو األداء البيئي

 .الموارد

 :أما تعريف متغيرات األداء المستدام من الناحية اإلجرائية

 ن ملتأكد واخدمات عية إلى افها االجتماترجمة أهد يفالمنظمة  مدى نجاح :االجتماعي داءاأل

 .ماعًياار الصحيح اجت تزال على المسأنها ال

 أكد لتوامدى نجاح المنظمة في ترجمة أهدافها االقتصادية إلى واقع عملي : األداء االقتصادي

 .من أنها ال تزال على المسار الصحيح مالياً 

ال تزال  لتأكد من أنهات وامنتجاى لبيئية إلأهدافها اة ة في ترجمنجاح المنظممدى : يالبيئ األداء

 .ى المسار الصحيح بيئًيالع

 لدراسة:د احدو : 1-9
 -: إلىتنقسم حدود الدراسة الحالية 

 .عمان -األردن في األعمال اإللكترونية التي تمارس منظمات  ال :المكانيةالحدود  -

 .2019في  األول الفصل بدايةوحتى ، 2018 نهايةفي  :الزمانيةالحدود  -

 .مانع -األردن في ة األعمال اإللكترونيمنظمات  ي ف المدراء في جميع األقسام :الحدود البشرية -
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البنية  د:المتغير المستقل تكنولوجيا المعلومات من خالل أبعا اعتمدت هذه الدراسة :الحدود العلمية -

جتماعي، اال :الل أبعادخ من مالمستدااألداء التابع  رت المتغيواعتمد .والخبرة، والتوافقالتحتية، 

 واالقتصادي، والبيئي.

 : محددات الدراسة1-10
كنولوجيا المعلومات على األداء ت أثر العنوان لنفسراسات سابقة صول على دصعوبة الح -

  .المستدام

 ونائب رئيس مجلسدارة، المراكز الوظيفية )رئيس مجلس اإللم تحتوي بيانات عينة الدراسة  -

 ل لهذين المركزين.صو لصعوبة الو  اإلدارة(

 -األردن كترونية في األعمال اإللمنظمات  تصورات  أن نتيجة هذه الدراسة سوف تعكس -

 ،.بسبب االختالفات االجتماعية والثقافيةمنظمات  التعميمها على جميع يصعب ، لذلك عمان

 عمالء.ال أذواقختالف ال

ن داء المستدام، دو تدعم األ تيمات اللمعلو ولوجيا اة على نطاق تكنالدراسة الحالياقتصرت  -

 .ألخرى الدخول في العمليات أو اإلجراءات ا
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 بقةالنظري والدراسات السا األدب :الفصل الثاني
 التمهيد: 2-1

 إيضاحمن خالل ، وذلك الحالية للدراسةعلى الجانب النظري  الفصل الثاني يركز

ت، تكنولوجيا المعلومال بكل من مث، والتي تتاوضوع الدراسة ومتغيراتهالموضوعات ذات الصلة بم

وجيا لتكنو دور كل من المفاهيم المتعلقة بهذه المتغيرات وبيان  تم توضيححيث واألداء المستدام، 

 . المعلومات في دعم األداء المستدام في التجارة اإللكترونية

لقة تعلمالسابقة ا تفصل على مراجعة للدراساالجزء الثاني من هذا ال يحتوي ، أخرى من ناحية 

 .وما يميزها عن الدراسات السابقةوتوضيح الدور العلمي في الدراسة الحالية ، موضوع هذا الب

 النظري  األدب :2-2
تكنولوجيا من تتمثل في كل ثالث محاور رئيسية الجانب النظري للدراسة  يتضمن

خيصها ن تليمك، و امدداء المستفي دعم األ يا المعلوماتودور تكنولوج، األداء المستدام، المعلومات

 :على النحو االتي

 اتعلومالم تكنولوجياالمحور األول: 
تي بدأت تعكس أهميتها على أداء الإلى لوجيا المعلومات من القضايا المعاصرة و تعد تكن

تعالج جوانب  ، وذلك من خالل استخدام المعلومات، وباإلضافة أن تكنولوجيا المعلوماتالمنظمات

دمة، لخا أوية متطلباته، واالقتصاد من خالل خفض تكاليف المنتج وذلك بتلبها المجتمع متعددة من

زيادة عملت تكنولوجيا المعلومات على فقد  .الل حفظ الموارد الطبيعية والحفاظ عليهاوالبيئة من خ

 ماتتكنولوجيا المعلو ى االستثمار لجميع األعمال مع المنظمات، وبالذات المنظمات التي تعتمد عل

لية سن عمأن تحبيئة سوق غير المؤكدة ، والتي يمكن  ى ميزة تنافسية فيلالحصول عمن أجل 

فقط على  كنولوجيا المعلومات لها تأثير حقيقي ليسقرارات التي ترتكز على المعلومات، وأن تصنع ال
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 Ramrathan andلبيئية أيضا )لها تأثير على الموارد البشرية وا وإنماالحصة السوقية للمنظمة، 

Sibanda, 2017.) 

 مفهوم تكنولوجيا المعلومات وأهميتها

ثر ريف األكل العديد من الباحثين، حيث كان التعجيا المعلومات من قبلقد تم تعريف تكنولو 

لالزمة مزيج من المعلومات والمعدات والتقنيات والعمليات ا على أنهاأهمية لتكنولوجيا المعلومات 

وعة من مكونات تقنية و بيانات أساسية، خر هي مجمرجات، بمعنى أالبيانات إلى مخ لتحويل

 ارير، وخرائطتتفاعل مع بعضها البعض لتعطي معلومات، ورسومات وتقالتي  البرمجيات واألجهزةو 

 (.Hosseini et al.,2018ذهنية .....الخ )

ادل لتب فة المستخدمةالطرق المختل على أنهاوتعرف أيضًا أن تكنولوجيا المعلومات 

التقنيات  نترنت ، حيث توفر هذهزة الكمبيوتر من خالل كوابل توصيل، كاإلبين أجه المعلومات

 (.Siu et al.,2011االستخدامات ) ل سريعة وغير مكلفة ومناسبة لجميعوسيلة اتصا

 مجموعة عن عبارة( تكنولوجيا المعلومات أنها 2015منصوري )رقية ت من جهة أخرى عرف

ت هذه البيانا تتحولبحيث  ،معينة أجهزة بواسطةبعضها البعض  عم مرتبطةلا و المنظمة اناتبيال

 من قيمة مدركة، ذات محسوسة معرفة و طي خبرةأو مخرجات تع استنتاجات و مفاهيم و إلى حقائق

ين، كما مع هدف تخدم مخصصة بطريقة التنظيم و التحليل و التصنيف و عمليات التبويب خالل

 (.1-2وضح بالشكل )هو م

 البيانات إلى معرفةتحويل  (: عملية1-2شكل )

 (2015المصدر: )منصوري،
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 وجيا المعلومات لبعض الباحثين( بعض التعريفات لتكنول2015ي )واسمالقسوزان  توقد ذكر 

تقنيات البيانات و  قواعد وإدارةعن بعد،  االتصالالمكونات المادية والبرمجيات ووسائل  على أنها "

تم يالتي  القدراتمجموعة الوسائل  أنها "، و "الحاسوبمة على تخدلمسا ت األخرى المعلومامعالجة 

 ".مركزية للمعلومات، بواسطة منظمةتنسيقها عادة 

وهناك مفاهيم أخرى وردت في العديد من المصادر لكننا نالحظ وجود بعض االختالفات 

 معالجةلأساليب  عن ارةعبعلومات، وجيا المبين هذه المفاهيم، إال أنها تجمع على أن تكنول البسيطة

 ة فيقواعد البيانات المحفوظ هي ضاً أيعن بعد، و  االتصالالمعلومات المادية والبرمجيات ووسائل 

 .المستخدمة في منظمات األعمال أجهزة الكمبيوتر

علومات على أنها عبارة عن أجهزة متعددة ومن خالل ما سبق تم تعريف تكنولوجيا الم

ولها ، ثم تداالطلب دعن وتخزينها واسترجاعها بيانات والمعلوماتال لجةعامل على مدامات تعاالستخ

 ة تلكمشارك، و اء كانت مكتوبة أو مسموعة أو مرئيةواعها، سو التصال بكافة أشكالها وأنعبر وسائل ا

 .الجماعية المغلقة والمفتوحة الثنائية أومن خالل الشبكات  األخرينمع المعلومات 

ن أهمية تكنولوجيا المعلومات ع Sadeghimanesh and Samadi (2014) اتحدث

أن  والتي يمكنحياة، ور في جميع أجزاء المنظمة ويعطي لها الللمنظمات حيث شبهها بالدم الذي يد

بيرة همية كأ  تمتلكجيا المعلومات تغذي عملية صنع القرار في البنية  واالبتكار ، وبالتالي فإن تكنولو 

ضافة لمواد الخام والزبائن ...الخ، باإلل نكالموردية باألخرين مالمنظيث تربط منظمات حلمعظم ال

كثر تصبح أ وبذلكبالتالي تحسين األعمال، عة العديد من أداء المهام في المنظمة و أنها تحسن طبي

 .مرونة وقوة
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 رداو ية والمق الحيو باإلضافة إلى ذلك ، تعتبر تكنولوجيا المعلومات مصدرًا رئيسيًا للمراف

نها و مات كنظمنظمات، و تزيد من إنتاجية وربحية المالموارد المالية لكافة الالمواد الخام و البشرية و 

تخدام ت من االسفي الواقع هذه هي األداة التي تمكن المنظما تؤثر على تحسين القرار االستراتيجي،

قائها ظمة وبفي حياة كل من ا مهًماات دورً األفضل لمواردها، حيث يمكن أن تلعب تكنولوجيا المعلوم

(Wang et al., 2008.) 

لمنظمات من دعم لتقدمه  ما خاللمن  أهميةتكنولوجيا المعلومات لدى  من جهة أخرى 

داء بالمنظمات بالنهوض بعملية األ تدفعاستطاعت أن و تحقيق األهداف المرجوة، في لوجستي يساعد 

تم الذي أصبح ي القراروصنع  رالقراذ ة اتخان عمليسيتح ، وةوالنمو الهائل بوجود فرص عمل جديد

)القواسمي،  سترجاع المعلوماترعة في اخالل معلومات تتسم بدرجة عالية من الدقة والس من

2015.) 

نافسية تعزيز القدرة التألداء أفضل للمنظمات هو جيا المعلومات تكنولو  تؤديهإن الدور الذي 

 وطموحات العمالء من خالل آليات تحاجات ورغبا ةالقدرة في معرف ، وتحسينالمعاصرةللمنظمات 

 ، والتطور والرقي في المجتمعات المنظماتأداء  استدامةن خالل مبتكرة وأساليب متطورة تتم م

 .الحفاظ على أمن المجتمعاتوالمعلومات التي تساهم في 

 أبعاد تكنولوجيا المعلومات

بنية التحتية لتكنولوجيا تلفة، منها الالل متغيرات مخخومات من يا المعليمكن قياس تكنولوج

علومات، توافق تكنولوجيا المعلومات مع أداء المنظمات جيا المعلومات، الخبرة في استخدام تكنولو الم

ن الدراسات استخدمت متغيرات ) البنية التحتية، والخبرة، والتوافق( بشكل مستمر، وهناك العديد م

 Sadeghimanesh) ودراسة (Bi et al. 2017)راسة  لمعلومات منها دولوجيا ابعد تكن لقياس

and Samadi, 2014) بعد تكنولوجيا المعلومات.لقياس  المتغيرات، لذلك تم اختيار هذه 
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 تية لتحية االبنمتغير 

نها التحتية ومدى تمكي بنيتهاتعتمد قدرة تكنولوجيا المعلومات في األعمال التجارية على 

جهزة بارة عن تلك األا عأنهعلى  ية من منظور تقنيات البنية التحتالتقني، وقد عرفت بعض األدبي

 ى ين ير ة، في حوالتطبيقات األساسية المستخدمة في عمليات االتصال وتيسير األعمال في المنظم

ا أخرون أن للبنية التحتية تعريفات متعددة، وذلك من خالل تسليط الضوء على مكونات تكنولوجي

 لقاعدة ،مة ، واتزام ، والقيالللية ، وا، والفعاات ، والخبرة هار الممعرفية كـــ)المعلومات التقنية، وال

 (.Isal et al.2016) والمعرفة ، وما إلى ذلك(

يقها التي يتم تنسوالقدرات والتقنيات  مجموعة الوسائلبانها  (2015سمي )قواال تهاوقد عرف

 لدى المنظمة، وقد سهل العملياتي تالت للمعلومات وتشمل جميع األنظمة تنظيم مركزي بواسطة 

ن في تحسيدراسته أن البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ساعدت المنظمات واسمي في لقا تأكد

 معلومات تتسم بدرجة عالية من الدقة والسرعة في على يعتمدالذي ه وصنع رارقعملية اتخاذ ال

 .يدةدجساليب ات وإيجاد أأداء المنظم ويروتط كافة اإلداريةوتبادلها بين المستويات ها، استرجاع

 هي اللبنة األساسية لتكنولوجيا فإن البنية التحتيةCohen and Olsen (2012) وفقًا لـ

ض ين على التعامل مع مواقف األعمال المعقدة وتحديثها والعرو الموظفتساعد تي المعلومات، وال

  .ءلطلبات العمالالمقدمة من قبل المنظمة، فضاًل عن االستجابة السريعة 

 وجيا المعلوماتلتكنول التحتيةالبنية مكونات 

 الالمي،حددت مكونات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بخمس عناصر وهي وفقًا لــ)

 ( هي :2013

 لتكنولوجيا التحتية للبنية المادي األساس الحاسوبِّ  أجهزِّة تقانةُ  ُتشك ِّلُ : المكونات المادية -1

 حقة به.زة ملوأجه المعلومات
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لة مبرمجة ماتليتعهي عبارة عن : مجياتبر لا -2  مكونات على والتنسيق السيطرة بهدف ومفص 

 اتنلمكو عمل ا تحكم التي الحاسوب برامج هي جياتالمعلومات، والبرم نظام المادية في األجهزة

 مختلفة. تطبيقات مهام وتتولى المادية

 ن منو التي تتك ا،قيهوتل اتعلوموالم البيانات إلرسال المستخدمة الوسائل : هيشبكات االتصال -3

 إجراء للمستفيدين تتيح بوسائط بعضها مع ومرتبطة مختلفة في مواقع المحطات من مجموعة

 والتلقي للمعلومات.  لرسااإل عملية

 زينتخ أجهزة في والمخزنة المترابطة المعلومات أو البيانات من مجموعة : هياتقاعدة البيان -4

 لمختلف الوقت معايير منظمة،لا سجالت مخزن  تالبيانادة قاع تكون  أن كنويم. البيانات

 طلب العميل.  تخص معلومات أو الكلفة، المنظمة، بيانات عمليات

 مهام زإلنجا والمعارف راتالمها من بمجموعة البشرية الموارد : تتمثللبشريةلموارد امهارات ا -5

 تراكم بأنه فهصو  يمكن إذ المعلومات انةقت أهم مكونات من البشري  المورد وُيعد المنظمة،

 .المنظمة في العاملين أذهان في لمعرفة ضمني

 الخبرة متغير 

 داماستخاألفراد الذين لديهم خبرة أكبر في الخبرة في مجال تكنولوجيا المعلومات هي 

علومات تمتلك مؤهالت في تكنولوجيا المالتي دارة وهي اإل، مهامهمفي جميع  تكنولوجيا المعلومات

، لخيارات االستراتيجيةالتي تكون أكثر تأثيرًا على ااإلدارية ، و  رات والكفاءاتها في المهاوتستخدم

مات، و أن ا المعلو تكنولوجيمن خالل  المخاطر في المنظمة معيتعاملون القادة الذين وهي أيضًا 

ة قدرة على مواجهتكنولوجيا المعلومات، هي أكثر المنظمة القائمة على رأس المال البشري و 

باإلضافة  .Haislip et al., 2015)وبالتالي أكثر استدامه في أدائها )علقة والمطالب المتالتحديات 

وقة في العديد من المجاالت، ألن لومات فرًصا غير مسبتخلق الخبرة في مجال تكنولوجيا المع، إلى
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األمثل تخدام واالس اإلجراءاتبسيط داء، وتحسين القرارات اإلدارية، وتذلك هو االرتقاء بمستوى األ

تكنولوجيا المعلومات تساهم في تطوير العديد من والخبرة البشرية  من خالل  للراس المال البشري،

لهيكل التنظيمي ، العمليات التجارية، وإدارة المنظمة المنظمة و باألخص )ااإلجراءات والتغييرات في 

ات يعمل على ضمان تحقيق لمعلومام تكنولوجيا اتدريب الموظفين على كيفية استخد وأنككل، 

 .(Alarabi, 2012تسعى المنظمة لتحقيقها )داء الفعالة التي معايير األ

 ألن المعلومات تكنولوجيا مكونات أهم من رةخبال( في دارسته، أن 2013وقد أكد الالمي )

 وق فت فيها، ويقاس األخرى  المكونات وتشغيل وإدارة السيطرة عن المسؤول المورد البشري هو 

ماها المعلومات، فالبعض أس تكنولوجيا مهارات في تطبيقات و وخبر  معلومات من تمتلكه بما ظمةمنال

 معنوية. موجودات آخرون  وسماها ذكية تموجودا آخرون  عليها وأطلق تنافسية موجودات

 ( الخبرة إلى صنفين:2007صنف عجام ) وقد
 

 هانم دينكمستفي التطبيقات البرامج مع ون امليتع وهم والذينالغالبية،  : ويشكلالمستخدم النهائي -1

 يصممون  والذين الحاسوب مجال في الدقيقة التفاصيل في الخوض دون  من تطبيقاتها ومن

 . ابرمجته لعمليات

الحاسوب، و الذين يصممون الحواسيب ويضعون ل لمتخصصون في مجاالمتخصصون: هم ا -2

 أو األنظمة.البرامج المختلفة، سواء التطبيقات 

 توافقر الغيمت
في استدامة أداء  المساهماتم هي من أهم ع أداء المهاالمعلومات م تكنلوجيا توافق

ييس بالمواصفات والمقاأنها االلتزام  Brien and Waker (2013)المنظمات، وقد عرفها كاًل من 

 قد عرفها أيضاً أو غيرها من الممارسات بشكل مالئم ومتناسق، و  األنظمةوالتأكد من تطبيق 
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ج ومعلومات وبيانات رامافة جوانبه ومكوناته من أجهزة وبام في النظام الداخلي للمنظمة بكاالنسج

 تعمل مع بعضها وتكمل بعضها في نفس المنظمة.

داء أاستخدام تكنولوجيا المعلومات في أنها الدرجة التي يتم فيها  ىعل بينما عرفها أخرون 

بيئة و لداخلية ت توافقًا أفضل بين االحتياجات االمنظماالتي تحقق لدى المهام، وتحقيق األهداف، و 

ع ممال المستوى االستراتيجي، أي بين استراتيجية األع التوافق في: )أ( على السوق، ويتم تحقيق

ع مظيمية لومات و )ب( على المستوى التكتيكي  أي بين البنية التحتية والعمليات التنعتكنولوجيا الم

 .(Cataldo  et al., 2012)المعلومات  تكنولوجيا

ما م من التجديف في نفس اتجاه التقدم التقني  المنظماتلوجيا المعلومات يمكن توافق لتكنو 

ز إلى تعزي باإلضافةالعمالء مع مرور الوقت،  سة والتنظيم وخدمةيمكنها من تحقيق أهداف المؤس

لنتائج وتحقيق ا لألعمال،ستمر سين األداء المالكفاءات األساسية في تكنولوجيا المعلومات، ودعم تح

 (.Engers,2015) بسرعة في غضون أشهرالمتوقعة 

 التيء استدامه األدا هوت تكنولوجيا المعلوما تؤديهالدور الذي  أهميةإن فومن هذا المنطلق 

حسين تكنولوجيا المعلومات من وتمكن تتعزيز القدرة على التنافسية للمنظمات المعاصرة،  ركز علىت

من  رة وأساليب متطورة تتمن خالل آليات مبتكوطموحات العمالء م معرفة حاجات ورغباتي القدرة ف

 لرقي في، والتطور واقرارلالى اتخاذ اعد ع، وتسلي استدامة األداءوبالتاخالل تحسين أداء العاملين 

تماعية جة واالية البيئيمن الناح .والمعلومات التي تساهم في الحفاظ على أمن المجتمعات المجتمعات

 واالقتصادية.



20 
 

 األداء المستدامالمحور الثاني:  
 يقبتحق الحالي الواقع يفرضه ما إطار في واستمرارها بقائها لضمان جاهدة المنظمات تسعى

 اإلدارة ليةفعا مدى بتحديد المنظمة تقوم المستمرة المراقبة خالل بيئة تنافسية، فمن في ةتنافسي مراكز

 خالل نم عنه يعبر والذي الواقع، في َتنفيذه تم وما له خُطط ما بين اتجو بتقليص الف يجيةاالسترات

 .المنظمة المستدام لدى األداء

لي، في عصرنا الحا اريةأعمالها التجالمنظمات في هه التحدي التي تواج هواألداء المستدام 

يرة قص يمةي خلق قمات هالمنظأن الغرض من  ةالتقليدي بعض المنظمات ما يعتقد وذلك بسبب

ارية أعمالها التجأن الغرض من  ر تقليديةمنظمات أخرى غيقد عتي بينما، المصلحة الذاتيةالمدى و 

أن يضيفها على القيمة التي يمكن  كة وهي التركيزناك أرضية مشتر هي خدمة المجتمع، ولكن ه

ية البيئ)لثالثية الحصيلة ا مةتدااس عمال التجارية على المجتمع ومساهمته فياألداء المستدام في األ

 .(Holtzblatt and Tschakert, 2011( )ةيصادية االجتماعواالقت

 مفهوم األداء المستدام وأهميته:
يوجد  دام، إال أنه الوالبحوث في مجال األداء المست ساتلدرامن ايد وجود العدعلى الرغم من 

تم هذا المفهوم،  يات السابقة بخصوصعليه، فمن خالل االطالع على األدب تم االتفاقتعريف 

 (:1-2وفقًا للجدول ) بعض الكتاب والباحثينن خالل آراء ء المستدام مدااأل عرض

 اموم األداء المستدالباحثين حول مفه(: وجهات نظر بعض 1-2جدول )
 مفهو الم الباحث والسنة

Pakwihok, et al., 2012 
 زمن وأال تقلز خالل فترة من العلى استدامة أدائها المتمي المنظمةقدرة  هي

 وات.عن ثالث سن

Smith and Lewis,2011 
هي عملية تحقيق ذروة األداء في األمد القصير الذي من خالله يتم ضمان 

 قبل.نجاح المنظمة في المست
Holtzblatt and Tschakert, 

2011 
 تعظيمالطريقة التي تخلق بها المنظمة قيمة لمساهميها والمجتمع من خالل  يه

 .اديةصجتماعية واالقتيا البيئية واالمن اآلثار السلبية للقضااإليجابيات والحد 
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 مفهو الم الباحث والسنة

Searcy, 2012 
في إدارة هي العمليات اإلدارية في المنظمة )التخطيط والتنظيم واإلشراف( 

 واالجتماعية على المدى القصير والطويل.  األنشطة البيئية واالقتصادية

 2013الطويل، 
 على اتالعمليإجراء  لمنظمة بعدتتمتع به مخرجات ا التي المستوى هو 

 .المدخالت

 2014بريس، 
فرد دام قدراتها ومهاراتها المتاحة لديها على مستوى القدرة المنظمة على استخ

أصحاب المصلحة حاليًا  ة والمنظمة من أجل تلبية حاجات ورغباتوالمجموع
 ية.جتماعالقتصادية والبيئية واالومستقبال، مع األخذ بعين االعتبار الجوانب ا

 2017القريشي، 
م تتمثل هذه االحتياجات باالهتمامستقبل، حيث جات الحاضر والهي تلبية احتيا

 ية.بالجوانب االقتصادية والبيئية واالجتماع

ن ظمة ملطرق المتبعة في األعمال التجارية للمنستدام بأنه اف األداء الميتم تعر  قخالل ما سب

يئية والباالقتصادية  العتبار الجوانبالطويل، مع األخذ بعين اقيمة على المدى القصير و أجل خلق 

 واالجتماعية.

نها على عاتق المنظمات ألإن أهمية األداء المستدام مبنية على المسؤولية الكبرى التي تقع 

حقق ينه، كونه ألكبر في االقتصاد العالمي، لذلك أصبح استدامة األداء أمرًا البد متشكل الجزء ا

سير من قبل المنظمات من أجل تيتخذة يوميًا ة والقرارات الملة الثالثيامل بين الحصيحالة التك

ن ميدة تتمثل بالكيفية التي تتحول األعمال من جهة، ومن جهة أخرى يدخل المنظمات في مرحلة جد

 الحفاظ على أصحاب لها إلى كيانات تصب في المصلحة البيئية واالجتماعية واالقتصادية معخال

 (.2017 القريشي،)حة في آن واحد المصل

ائد كثيرة منها، أنه يساعد المنظمة على التنبؤ بمخرجات األعمال التجارية ام فو المستد ولألداء

دون تحقيق أهداف المنظمة، ومتابعة مدى  كنها من التعامل مع العوائق التي تحولالمحتملة، وتم

ات، مع األزم ايير الالزمة في التعاملضع األداء المستدام المعتحقيق تلك األهداف، أيضًا ي



22 
 

نه يولد رؤية واضحة وشاملة لدى المنظمة عن طبيعة األعمال والمنتجات والخدمات، إلى أ إلضافةبا

 (.Miller et al.,2011يرها في الوقت الحالي والمستقبلي )ومدى تأث

ما أنشـطة وممارسـاتهفي عمليـة توليـد منتجـات و ومن الفوائد األخرى لألداء المستدام هو اإلبداع 

للمنظمــات المســتدامة التمــايز عــن غيرهــا، وكــذلك أن األداء المســتدام يحقــق واق جديــدة، ممــا فــي أســ

 قضــاء علــى التلــوث البيئــي مــناقــة والتبــذير فــي المــوارد الطبيعيــة واليســهم فــي تقليــل مــن اســتهالك الط

   ين واالحتفــاظ بهــممــل فيــه وجــذب أفضــل العــاملأجــل تحســين مســتوى الحيــاة للمجتمــع الــذي تع

 (.2017يشي، القر)

 ألداء المستدام أهمية بالغة في كونه اللبنة األساسية التي تقوم علىلمما سبق أن د نج

الح منظمات، كونها ال تقتصر على تحقيق مصاة على عاتق الوحدات االقتصادية للالمسؤوليات الملق

 لمجتمع ككل.المنظمة فقط، إنما تمتد إلى ا

مات، وقد اختلف الباحثون حول نظألداء المستدام للمى تحفيز اامل تعمل علهناك عدة عو 

دارية وتتضمن العوامل اإل البيئة الداخلية( في دراسته على أنها 2017شي )يذلك، ولكن حددها القر 

م ستخداالكفاءة في امل التشغيلية كالعمل على زيادة التنظيمي، والعمليات اإلدارية، والعو كالهيكل ا

ا تكنولوجيثل للمامل االقتصادية المتمثلة باالستخدام األلعو وارد الطبيعية، واة، واستخدام المثل للمالطاق

ين مساهمي الزبون والوتتضمن العوامل السوقية كرفع وع جيةالبيئة الخار وتقليل التكلفة، وباإلضافة 

ل الحصول على عات أصحاب المصلحة كتسهيسي الثالثي، والعوامل الحكومية، وتوقبالخط األسا

 ت بشفافية.المعلوما

 ألداء المستدامقياس انماذج 

لغة في يوجد هناك نماذج متعددة لقياس األداء المستدام للمنظمات، لما لها من أهمية با

من أجل تحديد أدائها ومقارنة استراتيجياتها مع المنافسين، ولتعدد  المؤسسات الصناعية والخدمية،
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قياس األداء  ين من اجلند الباحثع ةمحدد نماذجيوجد (، Maletič et al.,2012ه النماذج، )هذ

 المستدام، فمن هذه النماذج:

 ءتحقيق األدابعها المنظمة من أجل : هو الوسيلة التي تتنموذج الخط األساسي الثالثي

التي تضر بالبيئة ذات األمد القصير و االقتصادي على األمد الطويل من خالل تجنب العمليات 

تصادي، لألداء المستدام وهو االق أبعاد يضم ثالثةار رقابي وذج بأنه إطمع، يتميز هذا النمالمجتو 

اب تقيس المنظمات أدائها وفقًا ألصح( يوضح كيف 2-2والبيئي، والوسط االجتماعي، الشكل )

 .ماعيةالمصالح مع األخذ بعين االعتبار المقاييس البيئية واالقتصادية واالجت

 الثالثي نموذج خط األساس( 2-2شكل )

 (Sara Zavodna, 2012المصدر:)

 مراحل قياس األداء المستدام

ث بثال قياس األداء المستدامنظمات، البد من مرور عميلة من أجل قياس األداء المستدام للم

 (: 2017مراحل وهي )القريشي، 
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، للمنظمةالرئيسية ح فيه االهتمامات ضالمرحلة األولى: هي مرحلة يتم فيها تقديم إطار مو  -1

 ر المقاييس التي تدفعها لاللتزام بهذه األهداف.م يتم اختباوأهدافها، ث

ات جراءلمقاييس مع إيذ، ويتم في هذه المرحلة تكامل االمرحلة الثانية: هي مرحلة البدء بالتنف -2

 األعمال واستخالص النتائج التي توضح تفوق األداء.

ة لتغذياتجة من علومات الناريق جمع المداء عن طمراقبة األيتم فيها مراجعة و  المرحلة الثالثة: -3

 الراجعة.

 أبعاد األداء المستدام

ماعي، أبعاد وهي البعد البيئي، واالجت يقاس متغير األداء المستدام من خالل عدة

 & Angeloska-Dichovskaعدة دراسات أبرزها )في  األبعادواالقتصادي، وقد تم استخدام هذه 

Petkovska and Mirchevska,2016 ،Ray, et al., 2013 ،Bi et al. 2017 )،  وقد

دامة للمنظمات كونها تقدم سميت بالركائز الثالث لالستدامة، ألنها تساعد في جلب وتقييم أداء االست

 .(Medel-González, et al., 2014) ت مفيدة لصانعي القراراتمعلوما

، البيئية اماتلتز لال الكفء والتقدير ةالبيئي ألنشطة الدقيق رفسيالتا : تعرف بأنهالبعد البيئي

 رد،مواء للالكف االستخدام الحية، الكائنات حماية اتجاه مسئولة بطريقةبمعنى أن تعمل المنظمة 

 ة التأمينية،والتغطي الخسائر المخاطر، تقليل للطاقة، المالئم االستخدام ها،لص منوالتخ النفايات تقليل

)بلحاج،  مةللمنظ البيئية فايةالك تحقيق أهمية البيئي، اإلفصاح ية،البيئ اإلدارة آمنة، نتجاتق مويتس

2016.) 

 ة،الطبيعي النظم على المنظمة تأثيرمن خالل للمنظمات البيئي  األداء وتظهر مؤشرات

وتطوير  اتنظمللم البيئية األهداف وإظهار وربط أهمية األكثر البيئة التأثيرات تحديد في وتساعد

 المستوى  من والرفع اإلنسانية الحاجات إشباع يضمن بما األسعار عقلنةة إلى الموظفين، باإلضاف
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 تخفيض وأ تجنب على والعمل استمراريتها يضمن بما الموارد استهالك وترشيد المعيشي وخفض

 (.Liu et al., 2011) السلبية البيئية اآلراء

عمل القتصادية وإنتاجية الاءة اق التوازن بين الكفتحقي هي الحفاظ على: البعد االجتماعي

من خالل استخدام الموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة، لتعزيز التنمية للفرد والمجتمع، 

بذلك تتجلى العديد من القوانين واللوائح والعقوبات في هذا ات، جتماعية الناشئة من أداء المنظماال

نظمات وبين اإلدارة عمال التنافسية في المة األلربط بين استراتيجيداء اذلك يتطلب األالمجال، ل

ين احتياجات وتوقعات ورغبات أصحاب المصلحة وبالجتماعية من اجل تحقيق التوازن بين ا

 ,.Maletič et al)أو المنتجات على المستوى الفردي والجماعي متطلبات العمالء من الخدمات 

على توليد  تهاللعمالء في المجتمع من حيث مدى قدر لمستدام اداء األ تحقق المنظماتو  (.2012

نتج، لما أوالخدمة المقدمة للمجتمع، وذلك عن طريق تحقيق الجودة العالية للخدمة  أوقيمة للمنتج 

نسبة من عية، فضاًل عن التسليم في الوقت المناسب وبأقل والسعر المالئم لكافة الطبقات االجتما

ي القطاعات لسوقية فالحصة ا ز في الخدمة، وبالتالي زيادةامة التميداست يعطيالعيوب، مما 

 (.2016لمجتمع لتلك المنظمة )المسعودي وعلي، المستهدفة، ووالء ا

ن ساهميرضا الم، المتمثلة باألهداف المالية قدرة المنظمة على تحقيق : هوالبعد االقتصادي

ن األهداف المالية هي األساس لقياس وأ، رهمتثماوأصحاب المصلحة من خالل معدالت مرضية الس

طط خيبين نتائج األداء المستدام لدى المنظمة وتنفيذ للمنظمة، باإلضافة انه قتصادي البعد اال

 مستدام وذلك من خالل مقارنةبعد االقتصادي يساعد في قياس أداء المنظمة الالتحسين، وأن ال

 (. 2017الطويل )القريشي، لى األمد عتها قدرامؤشرات التنافس في صناعة محددة، وتحديد 

 (:2017ألداء االقتصادي المستدام للمنظمة من خالل اآلتي )قبلي، بعد ا تقييم تموي



26 
 

 قصيرة األجل،  تلتزامامة على الوفاء باالوذلك بقدرة المنظ نسب السيولة -

وق لى حقاألصول، والعائد عقدرة المنظمة على توليد الهامش، والعائد على رباح األ  نسب -

 لسهم.المساهمين، وربحية ا

، يقصد بها هي مدى اعتماد المنظمة في تمويل استثماراتها على الديون  ع المالينسب الرف -

 .بالتزاماتها اتجاه الدائنين على المدى الطويلوبذلك قدرة المنظمة على الوفاء 

 تلفة.المخ لمواردها المالية وأصولهاويقصد بها كفاءة استخدام المنظمة نسب النشاط  -

جارية، تطيل من عمر الممارسات الت تدامة معادئ االسوقد اتضح مما سبق نجد أن دمج مب

ونها كضافة إلى التميز بين منافسيها، المنظمة، وتزيد من حصتها السوقية على األمد الطويل، باإل

ثي لثالاسي اخط األسالير ملموسة وبين خالل تحقيق التوازن بين أهدافها الملموسة والغ تعمل من

ية في اف جميع المنظمات الداخلية الخارجا من أهددي(، وهذئي، واالجتماعي، واالقتصا)البي

 الحاضر والمستقبل.

 ء المستدام معلومات في األدادور تكنولوجيا الالمحور الثالث: 
أهمية بالغة في أداء المنظمات حيث أنها تمكن المنظمات من  تلوماالمعلتكنولوجيا 

ألفراد االخارجية مع الداخلية و ات القالعإلى  ، باإلضافةالتجاريةوالعمليات األنشطة ة من االستفاد

 .والمنظمات األخرى والجماعات 

ل التجارية ألعماأنها تلغي ا بارزًا في تقدم المنظمات، حيثًا دور  المعلوماتتلعب تكنلوجيا  

الوصول إلى النتائج نفسها بوقت  نمنها وتمك، التقليدية وتحولها إلى األعمال التجارية اإللكترونية

ر تكنولوجيا المعلومات وبشكل كبير على أداء المنظمات في أيضًا تؤثثر مرونة، و جهد أقل وأكو 

تكنولوجيا  ىتبنتي تلاالمنظمات  فإنالمعلومات، لذلك  ةعصر عولمعالقاتها السوقية ضمن 
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ت لك األعمال والنشاطامة لتتحصل على استداألعمالها التجارية في أدائها  المعلومات

(Krowp,2016). 

سويق الت -التجارة اإللكترونية في األنشطة التجارية مثل  تكنولوجيا المعلوماتم إن استخدا

يل والتمو  -لكترونيالدفع اإل -اإللكتروني الت اإللكترونية ومنها البريد االتصا -اإللكتروني 

ت شاطاها، تعطي استدامة لتلك النوني وغير تر لكاإل والسوق  –والتعلم اإللكتروني  -اإللكتروني 

(Berisha,2015.)  أداءفهناك قدرات مختلفة لتكنولوجيا المعلومات تساعد على استدامة 

ية الشبكات الداخلمع المجتمع ك رونياإللكتواصل االجتماعية يكون بالت المنظمات، فمن الناحية

لها إلنترنت ككات االجتماعية على شبكة االشب والمواقع اإللكترونية ومواقع، والشبكات الخارجية

ع يتوس من الناحية البيئية ساعدت التكنولوجيا على، والموظفينللتواصل مع العمالء مصممة 

بفحص  ، حيث تسمح للمنظماتالمتاحة مساحة المعلوماتإلى زيادة ا أدى مم اإلنترنتاستخدام 

درة القادة ا على زيتكنولوجيقتصادية ساعدت الية االأما من الناح، السوقية الداخلية والخارجيةالبيئة 

ي فالبحث عن طرق لتحسين العمليات، واتخاذ القرارات والبحث عن فرص جديدة  من خاللية التنافس

 .(Raymond and Bergeron, 2008) ات جديدةيع منتجالسوق لب

 لالدو  أن ثحي اتالمجتمع ونمو التطور في المؤثرة المصادر من تكنولوجيا المعلومات تعدو 

 في اهام و وحيويا أساسيا دورا ويلعب األهمية حيث من األخرى  الطبيعية صادركالم تعدها المتقدمة

 اءةكف و بنجاح ائفهوظا بأداء القيام تساعد على أنها المنظمات، باإلضافة على في األداء كفاءة

 عليها عتمدت التي القوة فهي تمعالمج في الموارد أهم تكنولوجيا المعلومات كونها أهمية تتبع كما عالية

 عدة مجاالت في استخدامها على القدرة وزيادة حيوية ذات قيمة منها لتجع التي الدول

 (2012)بوقرش،
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 أنا، مفي دراسة له and Berg Hack( 2014)ذكر الباحثان  ة، من الناحية البيئي

ا امًض ا غتلعب التكنولوجيا دورً  لبيئية،تعزز االستدامة، من الناحية ا أنتكنولوجيا المعلومات يمكن 

رة ، وبعباالخدمة بأقل استهالك للموارد الطبيعية أومن خالل خلق القيمة للمنتج  يئية،لالستدامة الب

تصادي ءة البيئية، وهي النسبة بين األداء االقتساعد التكنولوجيا في زيادة الكفاأخرى، يمكن أن 

ل الك الورق ذروته خالاالفتراضي، حيث بلغ استه بك المكتوالبيئي، وذكر الباحثان مثال على ذل

 ، فإن 1990 م٪ تقريًبا اليوم مقارنًة بعا30د من النمو السريع للحواسيب الشخصية بنسبة عقو 

 موارد.أكثر استدامة من االستخدام غير الفعال لتلك ال ام األكثر كفاءة للموارد الطبيعيةاالستخد

معلومات في تبادل راسته عن دور تكنلوجيا الدفي  Krowp( 2016)من جهة أخرى تحدث 

تخضع لنظام تدعمه تكنولوجيا المعلومات،  أنهاالمنظمة حيث  داخل بيئةت الرقمية معامالال

التي و مات، ها تتمثل في وجود تكنولوجيا المعلو نجاح األعمال اإللكترونية وتطور  نأإلى باإلضافة 

، ونية(ر يب )المواقع اإللكتل اإلنترنت وتكنولوجيا الو من خال تتعامل مع بيع وشراء السلع والخدمات

 ةسلسلسلسلة القيمة التي تربط المنظمة مع شركائها من بداية ا ضمنتبادل المعلومات وأيضًا تتيح 

المصلحة  والبيئة الخارجية الذين لهم نفس  أصحاباون بين وحتى النهاية، وتعزز عملية التع

ة، من أجل ت أو الشبكة الخارجيوالتطوير من خالل اإلنترن التصميمالصناعة أو نفس األهداف و 

 ارة المنتجات والخدمات طوال دورة حياة المنظمة.إنتاج وإد

قبـــــل الجميـــــع:  ســـــتدامة ســـــتتطلب عمـــــاًل متضـــــافرًا مـــــنملبعـــــض البـــــاحثين أن التنميـــــة ا أقـــــر

نولوجيـا المعلومـات كتك نولوجياوأن تك ،ن، والمجتمع المدني، واألعمال التجاريةالحكومات، والمستهلكي

ن االستدامة، حيث أنها تسمح للمجتمـع والفـرد بتحقيـق مالمساهمة في المزيد ة لديها القدرة على خاص

عالقـــة بـــين النمـــو أن هنـــاك  وضـــحت احـــدى الدراســـاتس الوقـــت. فـــنمكاســـب اقتصـــادية وبيئيـــة فـــي 
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ـــة: "هنـــاك تقنيـــات يمكنهـــا تحســـين ا لبيئـــي ... هـــذه القتصـــادي واألداء ااالقتصـــادي واالســـتدامة البيئي

  ئية يمكن تحقيقها في وقت واحد ..."  على أن المكاسب االقتصادية والبيالتقنيات تقدم دليالً 

(2014 Hack and Berg,). 

 ات السابقةراسالد :2-2
ا الجزء من الدراسة على دراسات تم بحثها بالسنوات السابقة، حيث ارتبطت ل هذاشتم

ة م مشكلدع ه الدراسات فيتم االستعانة بهذإلى أنه باإلضافة ة الحالية، اسات بالدراسعناوين هذه الدر 

 جنتائرنة ومقا سة االستبيان،النظري، وتطوير أداة الدرا وبناء اإلطار الدراسة الحالية، وبناء أنموذجها،

 سيتم عرض الدراسات السابقة من األقدم. الدراسة الحالية ببعض نتائج هذه الدراسات.

 Integrating Sustainability“بعنوان: and Germain Gates( 2010دراسة )-1

Measures into Strategic Performance Measurement Systems: An 

Empirical Study”، درجة دمج إجراءات االستدامة في نظم قياس  نبيا راسة إلىذه الدتهدف ه

لدراسة على عينة تجريبية تم إجراء ا لدى المنظمات، االستراتيجيةاألداء االستراتيجي ومواءمتها مع 

، بما في ذلك منها تصنيع ومنها خدمي ومنها توزيع المنظمات الكبيرة العاملة في فرنسا مدراء نم

، وتم استخدام االستبيان كأداة لجميع البيانات، سية واألجنبيةبورصة الفرنة في الالمدرج المنظمات

صالحة  استبانة 79ة: تم إرجاع اريتحكم إد وحدة 400على ن استبيا وذلك من خالل توزيع 

٪،  25الخدمات تمثل منظمات  ٪ من العينة، 57الصناعية  المنظماتحيث تمثل  ،ليلللتح

التحليلي إلظهار النتائج. حيث  المنهج الوصفي ثم تم استخدام  .٪ 18بلغت  المنظماتوالتوزيع 

كما . درجة في البورصةالم المنظماتفي  جودة بشكل أكبرالنتائج أن إجراءات االستدامة مو أظهرت 

وقدمت الدراسة  .التوزيعمنظمات  الصناعية أكثر عرضة إلجراءات االستدامة من  ظماتالمنأن 
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مة ليس فقط من ية استخدام تدابير االستدافية حول كيفحاث إضاعمل أب عدة توصيات من أهمها

هذه هي القضايا  .شغيل والقوى العاملةقبل مديري الت خالل اإلدارة العليا ، ولكن بشكل خاص من

 .ها عند دمج تدابير االستدامة في نظم قياس األداء االستراتيجيالتي تحتاجها يجب معالجتالعملية 

 Comparing Strategic IT“ ان:، بعنو ,.Cataldo, et al( 2012دراسة )-2

Alignment versus Process IT Alignment in SMEs” ،ة إلى بيان دف هذه الدراسهت

بداًل من  عمليات توافق تكنولوجيا المعلومات في لمعلومات اتيجيات توافق تكنولوجيا ااستر اثر 

 38ونهج مقارن ل استكشافي هجين، نهجالدراسة نالصغيرة والمتوسطة، استخدمت هذه  المنظمات

لكال النوعين من لنهج المقارنة ومتوسطة في تشيلي وكولومبيا، تم استخدام االنحدار صغيرة منظمة 

تم تطبيق االستطالعات على عينة عشوائية مكونة من  .معلوماتفق ضد نجاح تكنولوجيا الالتوا

دقيقة  15ية دامت قابله شخصمن خالل مأنفسهم،  المنظماتمدراء تكنولوجيا المعلومات وأصحاب 

طبيق األساليب الدراسة، ألن تامت الدراسة فقط بتحليل وصفي وانحدار على بيانات لكل شخص، ق

 .حالة 100أو مناهج أخرى تتطلب أحجام عينات تتجاوز  PLS ة المتطورة على أساساإلحصائي

ى مستوى العملية ن يؤثر علات يمكن أا المعلومأظهرت النتائج أن التوافق االستراتيجي لتكنولوجي

اًل من أن عددًا قلينه على الرغم أو  الصغيرة والمتوسطة. المنظماتوجيا المعلومات في ونجاح تكنول

طيط الطويل األجل الرسمي والشامل، إال أنه غالبًا التخوسطة ينخرط في الصغيرة والمت المنظماتمن 

ومات التي تستخدم تكنولوجيا المعلالمتوسطة الصغيرة و للمشاريع ضمنية  استراتيجيةما يبدو أن هناك 

لباحثين اآلخرين راسة، فإن الدراسة تشجع اشافية لهذه الدعلى الرغم من الطبيعة االستك .في العمليات

 .نتاجاتهاإثبات وتعميق فهم استعلى 

 Sustainability Within Online And“، بعنوان: Finnbogason( 2013دارسة )-3

Mobile-Enabled Commerce: How Is Sustainability Being Affected In 
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This Form Of Commerce Conducted Via Small And Medium-Sized 

Enterprises?” ، توسيع األعمال التجارية عبر اإلنترنت ،  لتوضح كيفية تأثيرتهدف هذه الدراسة

ة التي تمارس نشاطها الصغيرة والمتوسطمنظمات  امة االقتصادية واالجتماعية والبيئية للعلى االستد

انات عبارة عن مزيج من خدمة لجمع البيفي السويد، كانت الطريقة المست األنترنتالتجاري عبر 

معنيين، مقابالت مفصلة مع أصحاب المصلحة ال مية ، حيث تتكون منهجيات النوعية والكالمن

المعنية على  الجهاتآراء  الطالعنترنت ة إلى ذلك، تم استخدام استبيان قصير عبر اإلوباإلضاف

جمعها تم استخدام النهج يانات التي تم جوانب االستدامة في التجارة عبر اإلنترنت، لتقييم الب

تشير النتائج إلى أن االستدامة االقتصادية  . و  SWOT يلدام تحلتم استخ ستقرائي، واال

ا المثالي ، في الوقت ا لم تصل إلى مكانهاعية والبيئية ضمن التجارة عبر اإلنترنت ربمواالجتم

حد واتية لإلنترنت تتمحور إلى في التجارة المومع ذلك ، فإنهم يبرهنون على أن االستدامة  .الحالي

منظمات  لل موليةاالستدامة ، بما في ذلك القدرة التنافسية والش االقتصادية وجوانب كبير حول اآلفاق

إذا تم تنفيذ هذه  هوصت الدراسة أن. وأالمنظماتة لهذه من جميع األحجام وفرص السوق الجديد

 .ة باستمرارلنتائج إلى ركائز استدامة معزز يمكن أن تؤدي االدراسة و التعامل معها بشكل صحيح، 

 Electronic Commerce as a Sustainable“، بعنوان: Gorgani(، 2014سة )راد-4

Business” ،يمكن أن تكون عاماًل قويًا  لتجارة اإللكترونيةالهدف من هذه الدراسة هو إثبات أن ا

ومات من خبراء في تكنولوجيا ذه الدراسة معلان ، وقد جمعت هفي خلق مستقبل مستدام إلير 

ة للتنمية المستدامة وفًقا طنية اإليرانيالعلوم البيئية من اللجنة الو الت واالقتصاد و معلومات واالتصاال

، والتي تم اختراعها في جنيف، والتقييمتجريبية قنية صنع القرار اللمهنتهم، واستخدمت هذه الدراسة ت

ف التخطيط مية المعقدة بهدالتذكاري لتقييم المشاكل العالقبل معهد ماتل من  1971سويسرا في عام 

تم استخدام هذه التقنية على نطاق واسع لتنظيم ي ق االستراتيجية، وحلول للتحديات المعقدة.وتحقي
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هذه  .لتفاعالت المعقدة بين تلك المتغيرات باستخدام الرسوم البيانيةار مرئي في تحديد االمتغيرات وإط

رابط والتفاعالت ا تسجيل شدة التبطريقة يتم فيه أيضا لترتيب سلسلة من البيانات استخدمتتقنية ال

 .القابلة للتحويلبين المتغيرات، ويتم العثور على التغذية المرتدة وأهميتها، ثم يتم قبول العالقات غير 

دام واالبتكار تساالقتصاد الم وأخيرًا، تدعم نتائج الدراسة وجهة النظر الدراسة بأنه على الرغم من أن 

أن تتأثر بالتجارة اإللكترونية في إيران ، فإن لها تأثيًرا يكولوجية يمكن سية والكفاءة اإلوالقدرة التناف

للتطبيق  لتجارة اإللكترونية سيكون قابالً ماد اذلك ، فإن اعتباإلضافة إلى  .كبيًرا على االقتصاد البيئي

 .لمجتمع إيران ةبراتيجية بالنسمن الناحية التشغيلية واالست

 Hack and Berg ، “The potential of IT for corporate (2014)دراسة  -5

sustainability”ساهمة في ، الهدف من هذه الدراسة هو كشف قدرة تكنولوجيا المعلومات على الم

ع دراسة، وقد االستدامة حول العالم كمجتممنظمات  من  %70ألداء للشركات. استخدمت استدامة ا

على جداول أعمالها امة قارير االستدمل على نشر تتع المنظماتمت التقارير حول تلك داستخ

ء كبير من دولة، ويشير جز  113من المديرين والمديرين التنفيذيين من  2874ود اإلدارية، وتبين الرد

  .قارير االستدامةهي شرط هام لنشر ت (GRI) ارير إلى المعايير الدولية التي وضعتهاهذه التق

المعلومات أثر في زيادة  تكنولوجياين أن لقدرة تائج، حيث تبواستخدمت منهج الكمي لإلظهار الن

المعلومات على  . وقد أوصت الدراسة عمل أبحاث أكثر منهجية لقدرة تكنولوجياالمنظماتاستدامة 

 .ماتلتكنولوجيا المعلو ستدامة ، والتي تنظر أيًضا في الدرجة األولى واآلثار الثالثية اال

 Beyond The Business Case and Sustainable chain : "ان، بعنو Frigant( 2015دراسة )-6

management: Why Do We Need to Build a Theory of Interfirm Social 

Responsibility?” ،هو توضيح ضرورة التركيز على التفاعالت الداخلية  ذه الدراسةالغرض من ه

التوريد، وقد طبقت  دامة لسلسلةدارة المستالمسؤولة اجتماعيا في التجارية واإلتحليل الممارسات  عند
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قد صناعة السيارات الرئيسية والموردين العاملة في فرنسا، و منظمات  هذه الدراسة على العاملين في 

في صناعة تصور الموظفين لتنفيذ الممارسات المسؤولة اجتماعيا  ألخذالت تم تصميم المقاب

ل وتم جمع البيانات من خال .التوريد ول سلسلةبشكل عام، وبشكل أكثر تحديًدا على ط السيارات

صناعة السيارات منظمات  ومن خالل تقارير االستدامة من  قاعدة بيانات في صناعة السيارات، 

  التقارير، وأيضاً ثالًثا  .صناعة السيارات )رينو ، بيجو سيتروين(منظمات  ن لالموردين الفرنسيي من

االتصاالت و في فرنسا، ومن خالل  التقارير و  تعمل التي كومية والمؤسساتالتي تنتجها الهيئات الح

يارات، وكذلك لجماعات صناعة الس على المستوى األوروبي و  المواقع التي تشمل رابطات الموردين

ا فعااًل في تصميم ة والتي تلعب دورً ة والمجتمعات الساعيئق التي تنتجها المنظمات غير الحكومياالوث

لتحليل االستدامة. وتشير النتائج   السبب والنتيجة الدراسة منهجية تخدمتقد اس. و عالم الغد للسيارات

ًا يتطلب بناء نظرية المسؤولية ت المسؤولة اجتماعيإلى أنه هناك تقدم حقيقي في تطوير الممارسا

ية مسؤولور حقيقي للالمبادرة في تط و أوصت الدراسة .ياالجتماعية المبنية على أساس إطار مؤسس

ع العمياء من اجل بناء إطار مؤسسي جديد حيث يجب أن و استئصال البقمنظمات  جتماعية للاال

 ات.تكون التفاعالت البينية في قلب االنعكاس

 The Impact of Business Expertise on“، بعنوان: Rodger، (2015دراسة )-7

Information System Data and Analytics Resilience (ISDAR) for Disaster 

Recovery and Business Continuity: An Exploratory Study” ، وتهدف الدراسة

األعمال التجارية، الستعادة  رونة التحليالت علىإلى استكشاف أثر الخبرة في نظم المعلومات وم

 ادةخاص على صيانة واستع طبق بشكلوهذا ين ية العمل،القدرة على العمل بعد الكوارث واستمرار 

 فورشتنمنظمات  من منظمة  1000وتم تطبيق هذه الدراسة على ـ .وبياناتهايان الحياة للمؤسسة شر 

، جمعت الدراسة البيانات من .CompStatدة البيانات في واشنطن، وتم جمع البيانات من خالل قاع
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الهرمي لفهم خالل تحليل االنحدار  لبيانات منتم تحليل ا ًكا، ومدير أعمال مشار  302خالل مسح لـــ

تغيرات الدراسة. وأظهرت النتائج أن هناك أدلة لدعم فرضيتنا وأنه قد تكون هناك العالقة بين م

للخبرة في نظم المعلومات ومرونة  وإيجابيواضح  وأن هناك أثر .راسةبالفعل عالقة بين متغيرات الد

 يدها، والقدرة على تحقيقالعمليات التجارية وتحد غيرحيث  عمال التجارية، منالتحليالت على األ

 الستمرارية حتى بعد الكوارث.  وتوصي الدراسة بالعمل على أبحاث أكثر بهذا المجال في المستقبل.ا

 Effect of IT outsourcing on business IT“، بعنوان: Engers( 2015دراسة )-8

alignment in manufacturing Organizations” ، بيان اثر  إلىتهدف هذه الدراسة

بمصادر خارجية لتكنولوجيا المعلومات في مجال تكنولوجيا المعلومات التجارية المحاذاة االستعانة 

الدراسة  توقد استخدم .ةنشأ الصناعة الحديثالتصنيع ، ممنظمات  التصنيع في منظمات  في 

 وباألخص VNSG EAMركيز على ع لها، حيث تم التالتصنيع الهولندية كمجتممنظمات  

بيروقراطية ألنها تعتمد في المقام األول على منظمات  ج هولندا كونها ا فروع خار التي له المنظمات

لكمي، وتكون عينة مت النهج النوعي واتوحيد عمليات التشغيل في تنسيق أعمالها التجارية. واستخد

من  ، وتم جمع البياناتالمنظماتختلف هذه يا المعلومات من ممدير لقسم تكنولوج 250الدراسة من 

لالستبانات،  اإلحصائيةوالمقابلة الشخصية، وتم تحليل النتائج من خالل  البرامج  ستبيانالاخالل 

ية بين درجة االستعانة بمصادر ى وجود عالقة إيجابوترميز مالحظات المقابالت. وأظهرت النتائج إل

ما تم  ، على غرارة الصناعيمنظمات  التجارية لللمعلومات لمعلومات وتقنية اخارجية لتكنولوجيا ا

الحسابي لتوافق تكنولوجيا باإلضافة إلى ذلك ، فقد وجد أن متوسط  .بشكل عاممنظمات  امه للإبر 

انة بمصادر خارجية لتكنولوجيا عمل في مجال االستعالصناعية التي تمنظمات  المعلومات لل

در خارجية نة بمصاي ليس لديها استعاالتصنيع الت منظماتها أقل مقارنة مع المعلومات لدي

التي تفكر في االستعانة  المنظماتوقد أوصت الدراسة انه ينبغي على  .المعلومات لتكنولوجيا
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حالة العمل في نفس المجال، عناية ما إذا كانت بمصادر خارجية لتكنولوجيا المعلومات أن تقيم ب

خفية علومات المقنية الماإلجمالي إيجابي، وأن تؤخذ تكاليف ت مع ضمان أن العائدوتكون متناسبة 

 .المنظمةاالعتبار باإلضافة إلى مرونة بعين 

 في اتالمعلوم لتكنولوجيا التحتية البنية مرونة أثر (، بعنوان: "2015) القواسميدراسة  -9

نولوجيا لتحتية لتكمرونة البنية ا ثرأ بيانإلى  الدراسةتهدف هذه "، العاملين جودة أداء تحسين

نهج الم و استخدمت الدراسةلتجاري األردني، ن في البنك اأداء العاملي ن جودةلمعلومات في تحسيا

الدراسة  اعتمدت .مدير في البنك التجاري األردني 100من المكونة عينة لالوصفي التحليلي ل

باستخدام الرزمة  تحليل البياناتم ت ت وطورت من أجل جمع البيانات،التي صمم االستبانة

 إيجابيوجود أثر بأظهرت نتائج حيث  .لنتائجار اإلظه   SPSSتماعيةجاال للعلوم اإلحصائية

دني. ر في تحسين جودة األداء في البنك التجاري األ لمرونة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات

ة هة المشكالت الفنيا المعلومات لمواجالتحتية لتكنولوجي في تطوير البنية تمرارباالسوأوصت 

 االنحرافاتأوصت بتطوير نظام رقابي حديث لضبط  ي، كماالتجاري األردنلبنك في ا اإللكترونية

 .وتجديد الثقافة التنظيمية في البنك ،راءوتقليل نقاط الضعف في أداء بعض المد

 

 Analysis of IT infrastructure flexibility“ :، بعنوان.Isal, et al( 2016دراسة ) -10

impacts on IT-Business strategic alignment” ،لدراسة إلى استكشاف تأثيرات مكونات ف اتهد

ا مرونة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات )االتصال، النمذجة، التوافق، ومرونة موظفي تكنولوجي

ستحقاق التوافق باستخدام نموذج ا لتكنولوجيا المعلومات االستراتيجيلتوافق المعلومات( على ا

تخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتم اس يا.في إندونيس Luftmanمنظمة االستراتيجي ل

دة لم Luftmanمنظمة تكنولوجيا المعلومات الذين عملوا في قسم وضع استبيان توزيعه على مدراء 
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 48عينة المستجيبة لمعهم، حيث عدد ا و اللقاء المباشر، وذلك عبر اإلنترنت أسنتين على األقل

 WarpPLS باستخدام (PLS) مربعات الصغرى الجزئيةال نهجباستخدام البيانات تم تحليل  مدير. و

تية لتكنولوجيا النتائج أن المرونة والتوافق من بين أربعة مكونات للبنية التح وأظهرت .3.0إلصدار ا 

 .معلوماتلتكنولوجيا ال االستراتيجيى التوافق لجابًيا وكبيًرا علهما تأثيًرا إي ناللذاعلومات فقط هما الم

 .هذا البحث لحجم عينة أكبر من المستجيبين من اجل تعميم النتائج مباستخداة وأوصت الدراس

 Sustainability performance“، بعنوان: .Medel-González, et al(، 2016دراسة ) -11

measurement with Analytic Network Process and balanced scorecard: Cuban 

practical case” ، مة المختلفة التي تساعد على تحقيق بيان األدوات الهاتهدف هذه الدراسة

. بحثت ابكو  في االستدامة التشغيلية لقياس األداء المستدام في أربع محطات صغيرة لتوليد الطاقة

مثل: عملية الشبكة متعددة المراكز ، ونماذج قرارات  كبطاقة األداء المتوازنة أدوات مختلفة الورقة

يمكن أن تساعد المديرين في قياس وتقييم  التي افق الستراتيجية االستدامةو تحليلية، ومصفوفة التال

ع االعتماد ستدامة المؤسسية مولتحقيق هدف المنشور، تم تحديد شبكة قياس اال  .أداء االستدامة

بطة بـبطاقة تخدام المؤشرات المرتتيجية العمل باستراذج على تتبع اسيعمل هذا النمو  .والمالحظات

عملية الشبكة التحليلية الختيار   سيتم استخدام .مستدام المتوازن واالستراتيجيات التنظيميةلاألداء ا

النظر والعالقة فيما بينها  شرات داخل كل وجهاتأفضل وجهات النظر حول أداء المنظمات، والمؤ 

ة المتصلة يبقيم المؤشرات والنوعنات الكمية المتعلقة ة البيات الدراسواستخدم .السببية()العالقات 

راء حول استدامة األداء. وأظهرت النتائج أن هناك أدوات مختلفة بجميع األحكام الصادرة من سبع خب

أن هذه  باإلضافة المنظمتانمة كإجراء عملي في تقييم أداء االستدايمكن أن تساعد بشكل كبير في 

حديد القضايا الحاسمة وفرص تييم أداء االستدامة و فيذ كأداة منهجية لتقبتت جدواها للتناألدوات أث

 .مح لألعمال بإعادة تركيز الجهود على القضايا الرئيسيةالتحسين التي تس
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ة المستدام المتوازن ء طاقة األدااستعمال ب عنوان: "(، ب2016، )المسعودي وعليدراسة  -12

ألداء ق االتعرف على أهمية تطبيتهدف هذه الدراسة إلى "، المستدام يجاالستراتياألداء  لتقويم

نتائج اقة العراقية ، وإمكانية تقييم األداء المستدام باستخدام بطالمستدام في الوحدات االقتصادية ال

في  سةالدراهذه  أجريتستدامة وخدمة المجتمع. وقد دى سعيها لتحقيق االالمتوازن المستدامة في م

 لسنويةا: التقارير أوالبيانات: لدراسة أداتين لجمع الفي العراق، وقد اعتمدت ا غداد األهليمصرف ب

، ثانيًا: المقابالت الشخصية مع عدد من 2013-2012بمصرف بغداد األهلي للعاملين  الخاصة

من  مدةمستمن الفوائد ال ظهرت النتائج أن هناك العديدألدراسة. و العاملين في عينة امدراء األقسام و 

ل ية العمدامة وهي: تحقيق وفهم واضح الستراتيجاألداء المتوازن المستاألداء المستدام وبطاقة  تبني

أصحاب المصلحة، فضال عن تحقيق التمايز في عدة مجاالت ؛ تقديم خدمات جديدة وتبني و 

 ظلحفايدة، وافي دخول أسواق جد ليد قدرات العاملين المبدعين والمساهمةإنتاج جديدة ، وتو  عمليات

نى لحد  من المشاكل البيئية و االجتماعية، بمعد ألصحاب المصلحة، و اعلى سمعتها وتحقيق فوائ

هناك و خر هناك إمكانية اعتماد بطاقة قياس متوازن مستدامة لتقييم األداء في البنوك العراقية. آ

ء قة األدامستدام وبطااعتماد األداء ال توصيات المقدمة بما في ذلك ؛ السعي إلىمجموعة من ال

ية بأهم وظفينخاذ التدابير الالزمة لرفع مستوى الوعي بين المدامة ، وكذلك أهمية اتالمتوازن المست

 جيات.األخذ في االعتبار العوامل البيئية واألداء االجتماعي في صياغة االستراتي

 and Kurnia Rivera ،" Exploring the roles of ICT in(، 2016)دراسة  -13

supporting sustainability practices كيف يمكن أن  الستكشافهذه الدراسة "، تهدف

تم عمل هذه الدراسة  .تستخدم المنظمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لدعم مبادرات االستدامة

 من خالل دراسة م جمع البياناتصة باالتصاالت، وقد تاعة الرقائق الخاصنل Geniusمنظمة على 

وأوضحت النتائج أن  .حالة منشورة انات دراسةفقط على بي، حيث تعتمد المنظمةلتلك  حالة
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تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لها دور إيجابي في تعزيز ممارسات األعمال المستدامة ، وأوصت 

ات من خالل دراس لسياق الحقيقيقبلية مفيدة لتقييم اة إلى دراسات مستاجح ستكون هناكالدراسة 

معلومات واالتصاالت ممارسات ال ي تدعم بها تكنولوجيافهم أعمق للكيفية الت، و الة المتعمقةالح

 .ختلفةاالستدامة بطرق م

 سيؤستأثير الرشاقة االستراتيجية في األداء الم(، بعنوان: "2017، )القريشيدراسة  -14

م، لمستداااألداء المؤسسي  اقة االستراتيجية فيدراسة إلى إيجاد تأثير الرشهذه ال "، تهدفالمستدام

ياس رية توزيع الكهرباء في مدينة كربالء، وتم تصميم أداة قبيق هذه الدراسة على مديحيث تم تط

وب تحليلي وأسلالج موظف، وتم استخدام المنه 66وتم توزيعه على  ةاالستبانخاصة بالبيانات وهي 

الستنتاجات منها أن للرشاقة ة من الدراسة بمجموعة. وقد خرجت امقابلة في هذه الدراسال

قيق ثر على استدامة األداء، وأن المؤسسات التي تسعى لتحأثة يجية في المديرية المبحو راتاالست

 ةاقرشع الأن تتعامل م هاليتنافسية تمكنها من النمو والبقاء، ع مكانةاألداء المستدام و الوصول إلى 

يات لتوصنها. وبناء على ذلك تم وضع استغناء عيمكن اال ة الضروري عملية أنهااالستراتيجية على 

ا في سيمراسة والتي تركز على ضرورة تعزيز الرشاقة االستراتيجية في المؤسسات الالخاصة بهذه الد

 ل القريب.المديرية المبحوثة لما تشهده من تحول جديد خالل المستقب

، ”E-business and fast growth SMEs“بعنوان:  ،.Bi, et al(، 2017ة )دراس -15

 وقيمة أعمالها التجاريةل اإللكترونية قييم قدرة األعماموذًجا نظرًيا لتنختبار تهدف هذه الدراسة إلى ا

 النمذجة الدراسة استخدمت ة. التي تنمو بسرعو في سياق المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم 

 المنظماتمجموعة من والمكون من مجتمع الدراسة على  ختبار المفاهيم النظريةالهيكلية الالمعادلة 

. وقد استخدمت استبانة كأداة أستراليافي  لقطاعات الصناعيةلصغيرة عبر مختلف اسطة واالمتو 

حجم  انوك ، المنظماتتقييم أداء وبعد توزيع االستبيانات على مدراء مختصين في  لجمع البيانات،
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أظهرت النتائج أن  و .SPSSبرنامج  لتم تحليلها من خال وبعد جمع البيانات، مدير 310نة عي  

هات السوقية والشراكات لتوافق االستراتيجي لتكنولوجيا المعلومات والتوجمات واارد تكنولوجيا المعلو مو 

ل وسطة من خالرة والمتالصغي المنظماتالتجارية تساهم بشكل كبير وبشكل غير مباشر ألداء 

ة األعمال وتقترح الدراسة أن قيم  .ات التجاريةرونية وكفاءة العمليدرات األعمال اإللكتتطوير ق

شر موارد تكنولوجيا الصغيرة والمتوسطة في ن المنظماتعلى مدى سرعة نمو  تعتمد اإللكترونية

 نية وكفاءةل اإللكترو ت األعماتطوير قدرا المنظمات، وينبغي على المعلومات والتخطيط االستراتيجي

 .على تحقيق أداء أعمال متميزها عدسات لكي اإللكترونية ةالعمليات التجاري

 Analysis of Information“، بعنوان: Shibambu and Ditsa(، 2017دراسة ) -16

Technology Infrastructure Towards Improving Services in the Public 

Sector” ،ية التحتية لتقنية نمدى تأثير المرونة في الب التحقق من راسة إلىهذه الد هدفت

المنهج الدراسة ت هذه استخدم .العام في جنوب أفريقيادمات في القطاع معلومات في تحسين الخال

، نظًرا ألن كل موظف يتفاعل مع البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات من خالل الوصفي الكمي

لتصور، تم واستنادًا إلى هذا ا .دمين مناسبين لهذه الدراسةميع المستخاعتبر ج وتر، وقدأجهزة الكمبي

 جمعتم  استبيانجمع البيانات باستخدام أخذ العينات عشوائي، تم تم يث ر ألخذ العينات حإعداد إطا

واستنادًا إلى  .قسم البحث والتطوير داخل اإلدارة الموظفين الذين يعملون في مناستبيانا  150

والبنية  مرونةالالدراسة أن رئيسية لهذه لنتائج ال، أوضحت ا SPSSها باستخداملتائج التي تم تحليالن

في تحسين الخدمات في القطاع العام، وان توافق  ر إيجابيلها تأثيمات لتكنولوجيا المعلو التحتية 

وأوصت الدراسة . في القطاع العامالخدمات في تحسين بدرجة أعلى  ثيرتأ لهاتكنولوجيا المعلومات 

 و أطول.إطار زمني ذات يانات استخدام بمشابهة ب ةمستقبلي ثحاأبعلى الباحثين عمل  ينبغيأنه 

 .نطاق الدراسة المتغيرات والفرضيات لتوسيع يجب على الباحثين أيضا إضافة
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 INFORMATION SYSTEMS FOR“عنوان .Rajnoha, et al(، 2017)دارسة -17

SUSTAINABLE PERFORMANCE OF ORGANIZATIONS”تهدف هذه الدراسة ، 

 الصناعة فيمنظمات  في م لألعمال ء المستداعلومات اإلدارية وبين األدابين نظم الم العالقةتحديد 

، وقد استخدمت سلوفاكيالمختلف الصناعات في  المنظمات. تمثل مجتمع هذه الدراسة على سلوفاكيا

عدة ،  وتم الحصول على قاالمنظماتستبانة لمختلف ا 1457نات، وتم توزيع االستبانة لجمع البيا

ة من إجمالي العين %11.6، أي 164 ، وعدد المستجيبين بشكل صحيح هواتنظمالمبيانات لهذه 

 .٪ 40.3الكبيرة والمتوسطة حصة  المنظماتشكلت ذا يعتبر عدد كافي إلجراء هذه الدراسة، وه

وتم تحليل هذه  .ائة من عينة البحثفي الم 59.7الصغرى والصغيرة حصة المؤسسات  وشكلت 

ج أن لنظم دراسة. وأظهرت النتائإلظهار نتائج هذه ال SPSSج اإلحصائي ات باستخدام البرنامالبيان

. وأوصت هذه المنظماتتلك ومات تأثير إيجابي طويل األجل ومستدام على أداء األعمال لالمعل

 ج.لمثل هذه الدراسة لتعميم النتائ الدراسة بعمل المزيد

 Marhraoui and El Manouar “IT Innovation and Firm’s (2018) دراسة-18

Sustainable Performance: The Intermediary Role of Organizational 

Agility–An Empirical Study”براز أهمية تبني االبتكار في مجال ، تهدف هذه الدراسة هو ا

طريق الرشاقة  اشر أو غير مباشر عنستدام سواء بشكل مبا المعلومات في تعزيز أدائها المتكنولوجي

اعدة بيانات تبيان إلى قة دوليه حيث تم إرسال االسوسيط للشركات. هذه الدراس مية كمتغيريالتنظ

الصغيرة والمتوسطة  المنظماتة في أولية تضم ألف جهة اتصال موثوقة تحتفظ بمواقع مختلف

المعلومات  مصرفية وتكنولوجياقطاعات )األعمال المتعددة الجنسيات في مختلف الات والمنظم

أجل ن م .عميم النتائجباين المتغيرات وتسهيل ت...(. هذا من أجل ضمان تواالستشارات عة والصنا

 .دولية للتدريب / االستشاراتمنظمة ضمان االتصاالت الموثوقة، تم توفير قاعدة البيانات من قبل 
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المستجيبون هم  .٪10.3جابة حوالي ل، تمثل معدل االستاستبانة صالحة للتحلي 103وتم تلقي 

مريكية األن ا ردود من البلداوعالوة على ذلك ، تلقين٪(.  28. 57المغربية ) المنظماتا من أساس

   .)الواليات المتحدة األمريكية وكندا( والدول األوروبية )فرنسا وألمانيا والنمسا والمجر(

ام ت اإلطار باستخدتم اختبار فرضياتقرائي الكمي، حيث استخدمت هذه الدراسة المنهج االس

 ولوجياكنت وظهرت النتائج أن االبتكار في مجال .ئيةالمربعات الصغرى الجز  يقة نماذج مسارطر 

يتيح تعزيز أدائها المستدام سواء بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق منظمات  المعلومات لل

ين د معاع معين أو بلة تركز على قطعمل دراسة مستقبلي الرشاقة التنظيمية.  وأوصت الدراسة على

 .ويوسع حجم العينة

 الية عن الدراسات السابقةسة الحالدرا زما يمي 3-2
ة الدراسات السابقة ، كان من الواضح أن بعض الدراسات قد تناولت جعرامن خالل م

ت الدراسات في مجتمعاباإلضافة إلى ذلك ، أجريت هذه  .مواضيع تكنولوجيا المعلومات واألداء

 .(Ray, et al.,2013)  ، مثل دراسةمختلفة أحجام وطبيعة مختلفة ذات 

 ,.Ray, et al)الحالية مثل بعض هذه الدراسات السابقة من حيث المتغيرات، لدراسة ر اتبتع
 Sadeghimanesh)و (Bi et al. 2017)في حين أن الدراسة  ، (Bi et al. 2017) و (2013

& Samadi, 2014) داء األعمالوجيا المعلومات على أتهدف إلى إظهار تأثير تكنول. 
الية عن الدراسات السابقة في اختيار منهجية الدراسة المناسبة اسة الحلدر ا فتمن ناحية أخرى ، اختل

ل ، وهي المنهج التحليلي الوصفي ، وطريقة جمع وتحليل المعطيات ؛ أي االستبيان، فمن خال
 :لتاليةالجوانب ا في ةالباحث ت، استفاد الدراسات السابقة

  الدراسةه هذبناء فكرة. 
  يا ات الدراسة الحالية )تكنولوجالتي تناولت متغير  السابقة الدراساتمن  ةالباحث تاستفاد

 .المعلومات واألداء المستدام(
 بناء اإلطار النظري للدراسة الحالية. 
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 انةتطوير أداة الدراسة الحالية االستب. 
  دراسة وتحديدهااختيار عينة ال. 

 .لمناسبةيب اإلحصائية ااألسالتحديد  
  راسة الحاليةسبة للدالمنهجية واألدوات المنااختيار. 

 عمدفي تكنولوجيا المعلومات  بيان دور خاللمن تتميز الدراسة الحالية بالدراسات السابقة 

ل معها لتعام، والتي لم يتم ا عمان -األردن في األعمال اإللكترونية منظمات  األداء المستدام في 

ألولى الدراسات احدة من اراسة الحالية ، كونها و وهذا يعزز أهمية الد .سابقةمن الدراسات ال في أي

 .التي تعاملت مع هذا الموضوع - ةة الباحثلمعرفوفقًا  –والنادرة 
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 واإلجراءات المنهجية: الثالثالفصل 

 منهج الدراسة3-1 

ادها لتي تـم إعـدالستبانة ال امن خال تحليليالمنهج الوصفي الدام خاستاعتمدت الدراسة على 

عـدة بـاحثين طورت مـن  عدة مقاييسعلى  ادعتموباالسابقة باالستناد إلى األدب النظري والدراسات ال

ت العديـد مـن الدراسـا إلـىحيـث تـم الرجـوع ، الدراسـة وأبعـادمع نمـوذج الدراسـة االفتراضـي  تتالءملكي 

تحليلهــا واختبــار الفرضــيات، ثــم مــن و  األوليــةبيانــات لجمــع ا مــن اجــل االســتبانة ئلةســأمــن اجــل بنــاء 

 نيـةاإللكترو  األعمـالالتـي تمـارس  المنظمـاتفي للمدراء  الدراسةنتائج  إلىوتقديم التوصيات المستندة 

 . عمان -األردن في 

 وطريقة جمع بياناتمجتمع وعينة الدراسة  3-2

. عمان -األردن في  ترونيةلكاإل تي تمارس األعمالال المنظماتتم عمل هذه الدراسة في 

 -األردن التجارة في ة و فة الصناعقوائم غر  إلىوقد تم تحديد مجتمع الدراسة من خالل الرجوع 

 األعمالالتي تمارس  المنظماتمحرك البحث جوجل لتحديد بعض  إلىالرجوع  إلىضافة ، باإلعمان

فقد  ،عجتمح المم وضو وبسبب عد ،ايرونلكتإات تقديم الخدم أولبيع والشراء في عمليات ا اإللكترونية

ن فيها نظرا أل اتاالستبانوزيع من اجل ت المنظماتباختيار عينة مناسبة من تلك  ةالباحث تقام

ياس قلفي البداية كان استكشافي من اجل تحديد مدى مالئمة الفقرات التي تم تحديدها  الباحثةهدف 

 اتمنظمء العاملين في دراالممن  استبانة 136ة عبئتم جمع المعلومات عن طريق ت الدراسة. أبعاد

منظمات   على اتاالستبانمعظم هذه  ركزتوقد  ،عمان – األردنفي  األعمال اإللكترونية

  .(%1.7)واإللكترونيات( وقطاع الحواسيب %0.6التجزئة) تجارةمنظمات  ( و %94.4ت )االتصاال
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ة المكون لى عينة الدراسةستبانات عتوزيع االبجمع المعلومات عن طريق  ةالباحث تحيث قام

فكر به لمعرفة ما ي األفضلوهي الطريقة  التوزيع المباشر جزء األكبر على، وقد اعتمد الالمدراءمن 

سة ، حيث اتبعت هذه الدراالغامضة فيها األمورومحاولة توضيح بعض  االستبانة لةأسئحول  لناسا

تزيد سة خصيات عن طريق المقابالت الش( الذي بين بأن جمع المعلومMcKenna,1994منهج )

استبيان  200من أصل  %68كانت نسبة التجاوب  دوق. االستكشافي لوفاعلية التحليمن صحة 

 إجراءمن اجل صحيحة  االستبياناتاعتبرت جميع  جيدة كفاية، وقد ر هذه النسبةويمكن اعتبا

  .التحليل العاملي االستكشافي

  للعينة المبدئية إحصائيوصف 

، وفحص SPSS)مات باستخدام حزمة )ت. تم تشفير المعلو اناعملية جمع البي إتمامبعد  

ضح يو  .ناستبيا أيلم يتم استثناء  136بانات الصحيحة تساوي مجموع االست القيم المفقودة، وكون 

، االنحراف المعياري MEAN)الوصفي ويتضمن: المتوسط ) اإلحصاء( 1-3جدول رقم )

(standard deviation)اء واألدتكنولوجيا المعلومات، أبعاد  َل منلك ، والقيمة الصغرى والعظمى

 .المستدام

ا متغيرات البعد المستقل تكنولوجي(  ل (Descriptive Statisticsيالوصف صاءحاإل(: 1-3جدول رقم )
 .المعلومات )البنية التحتية، الخبرة، التوافق(

# N Mean Statistic Std 
Deviation 

Skewness Kurtosis 

Statistic Std.error Statistic Std.error 

 0.33379 4.3079 136 البنية التحتية
-

0.857 
0.183 1.832 0.363 

- 0.41817 4.2090 136 الخبرة
0.141 

0.183 -
0.760 

0.363 

 0.35625 4.2085 136 التوافق
-

0.657 
0.183 

-
0.087 

0.363 
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يير من بين المعا ةيأهماألكثر هو المعيار  يةتحتال ةالبني أن( وجد 1-3من خالل جدول )

بقيمة المتوسط الحسابي  ةالخبر  هبعيت(، ثم M=4.307فيه ) المتوسط الحسابيحيث بلغت قيمة 

(M=4.209 و المعيار )حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي  التوافقكانت  ةاألقل أهمي

(M=4.208).فيما يخص فحص أما(The degree of Skewness and kurtosis) يوضح

ا كالهمالمعامل الرياضي ل (Z- score)ــقيمة ال أنو  ،1ة كل منهما كانت اقل منيمق نأالجدول 

 .  ( P<0.05)بنسبة خطأ  (-+)1.96طاق في ن

ستدام الم ءالتابع األدامتغيرات البعد (  ل (Descriptive Statisticsالوصفي اإلحصاء(: 2-3جدول رقم )
 .لبيئي(ء األداداء االقتصادي، ااأل اعي،)األداء االجتم

# N 
Mean 

Statistic 
Std 

Deviation 
Skewness Kurtosis 

Statistic Std.error Statistic Std.error 

 4.1141 177 األداء االجتماعي
0

.48929 
-

0.780 
0.183 0.382 0.363 

 3.9647 177 األداء االقتصادي
0

.54664 
-

0.639 0.183 
-

0.409 0.363 

 3.9661 177 األداء البيئي
0

.68818 
-

0.599 
0.183 0.061 0.363 

 من بين المعايير ةاألكثر أهمي عيارالم اعيجتماال ءاألدا أن( وجد 2-3من خالل جدول )

سابي المتوسط الح ةبقيم البيئي ءاألدا يتبعه(، ثم M=4.114فيه ) المتوسط الحسابيحيث بلغت قيمة 

(M=3.966 و المعيار )بلغ الحسابي قيمة المتوسط ألن ادياالقتصاألداء كانت  ةأهميقل ألا 

(M=3.964).فيما يخص فحص أما(The degree of Skewness and kurtosis) يوضح

هما المعامل الرياضي لكال (Z- score)ــقيمة ال أن، و  1قيمة كل منهما كانت اقل من  أنالجدول 

 ال إنات الديموغرافية ايبلا لالباحثة بتحلي قامت ثم.  ( P<0.05)بنسبة خطأ  (-+)1.96في نطاق 

 .للبيانات العاملي االستكشافي تحليلبعد 
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 )االستبيان( أداة الدراسة 3-2
 المستدام فيدور تكنولوجيا المعلومات في دعم األداء  حتوضي إلىهذه الدراسة دفت ه

 اد علىباالعتم (2ق رقم لح)م االستبانةفي سؤال  61. لذلك تم وضع ونيةاألعمال اإللكتر منظمات  

( 3-4جدول رقم )كما هو موضح في ال أبعادستة على  األسئلةت ، حيث وزعلدراسات السابقةا

ى ان عل، وقد تم عرض االستبياألبعادتم االعتماد عليها لقياس  يوالت األوليةيوضح الفقرات والذي 

 انةتباالسي، بعد ذلك تم توزيع كتقييم مبدئي للصدق الظاهر  الجامعاتي يين فمجموعة من االكاديم

ن موقد طلب  اإللكترونية األعمالالتي تمارس  المنظماتالتي تم اختيارها من مدراء  على العينة

 .عليها اإلجابةالعينة  أفراد

 ( األول) االستبيان  بيانمن االست األولية(: الفقرات 3-3جدول رقم )
 المعلوماتوجيا تكنول

(Isal, et al., 2016), (Schlosser, et al., 2010) and (Bi, et al., 2017) 
 بنية اتصاالت جيدة. المنظمة تطور .1
ة تقبليتتسم البنية األساسية ألنظمة تكنولوجيا المعلومات بالمرونة البالغة فيما يتعلق باالحتياجات المس .2

 .للمنظمة
 نظمة تكنولوجيا المعلومات.البنية األساسية أل المنظمةتطور  .3
اء الموردين الشركلكترونًيا بشكل فع ال مع من التعاون إ منظمةلا يا المعلومات فية تكنولوجتمكن أنظم .4

 التجاريين.
ال إلكترونًيا مع العمالء. المنظمةتمكن أنظمة تكنولوجيا المعلومات في  .5  من التعاون بشكل فع 
 .الرئيسي رمقال بياناتقاعدة ب المنظمةفروع ل تتواص .6
 .روتوكوالت المختلفةدد من البع من خاللالمنظمة ة بيانات يمكن الوصول إلى قاعد .7
 الخارجيين. نالدخول للمستخدميمجموعة واسعة من الوصالت أو نقاط المنظمة تقدم  .8
 أنواع مختلفة من المعلومات للمستخدمين النهائيين.المنظمة تقدم  .9

 .دجيإللكترونية بشكلظائف األعمال اموظفو تكنولوجيا المعلومات و  يدرك .10
 المعلومات.جال تكنولوجيا صصين في متخأشخاص مالمنظمة توظف  .11
 أشخاص متخصصين في معرفة لألعمال اإللكترونية.المنظمة توظف  .12
 في مجال األعمال اإللكترونية.ها موظفيالمنظمة تدرب  .13
 معلومات.رونية في أدائهم على تكنولوجيا اليعتمد موظفو األعمال اإللكت .14
 لومات واألعمال.معوحدات تكنولوجيا ال ع بيناجتماالمنظمة  تنظم .15
 .دات تكنولوجيا المعلومات واألعمال المعلومات بفعاليةتتبادل وح .16
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 .تبادل الثقة بين وحدة تكنولوجيا المعلومات ووحدة األعمالالمنظمة تعزز  .17
 .ل جيدبشكالمنظمة المعلومات واألعمال في تتواصل وحدات تكنولوجيا  .18
 .ة هامةريوحدة استشاات جيا المعلوموحدة تكنولو  تعتبر .19
 .وحدة تكنولوجيا المعلومات تفسير المشكالت المتعلقة باألعمال وتطوير الحلوليستطيع موظفو  .20
 خطة تكنولوجيا المعلومات بشكل استراتيجي مع خطة العمل الشاملة.المنظمة تدمج  .21
 س خطة تكنولوجيا المعلومات استراتيجياتها.تعك .22
 عم استراتيجيات األعمال.على مراجعة خطة العمل ودالمنظمة لومات في لوجيا المعد خطة تكنو تعتم .23

 األداء المستدام
(Porter, 1980, 1985) 

 خلق وظائف محلية للمجتمع.المنظمة عم تد .24
 لالزمة.لضرائب والتراخيص ابدفع االمنظمة تقوم  .25
 تنفيذ سياسات الموارد البشرية التي تناسب المجتمع المحلي.على المنظمة تركز  .26
 برنامج تدريبي للمجتمع المحلي.المنظمة تقدم  .27
 تشغيل خطط تطوعية للموظفين.المنظمة تمارس  .28
 لتعليم األعمال اإللكترونية. مشاريعالمنظمة تدعم  .29
 ة.ريع التنمية االجتماعيمشا المنظمة ترعى  .30
 ة الثقة االجتماعية التنموية.رعايعلى المنظمة تساهم  .31
 في عملية التحسين المدني للمجتمع.المنظمة تساهم  .32
 ان،.التقدم في الحكم الرشيد بما في ذلك مبادرات مكافحة الفساد ومعايير حقوق اإلنسالمنظمة تدعم   .33
تصادية نمية االقتوظيف التالتدريب ، وإدارة في ذلك التعليم، و ية بما في السياسات االجتماعالمنظمة تساهم  .34

 .المحلية ، إلخ
 على رفاهية المجتمع المحلي.المنظمة تساهم  .35
 في محاربة األمراض واألوبئة.المنظمة تساهم  .36
 برامج حماية األسرة والطفل.المنظمة تدعم  .37
 وع.في برامج اجتماعية لمنع التشرد والجالمنظمة تشارك  .38
 ها.وظفيسين الظروف المعيشية لمتح فيالمنظمة تساهم  .39
 الموظفين على متطلبات الصحة والسالمة العامة. المنظمة تدرب  .40
 على تحقيق القيمة االقتصادية المرجوة.منظمة يساعد الموقع اإللكتروني لل .41
 في فعالية التكلفة.منظمة لتساعد البنية التحتية للموقع اإللكتروني ل .42
 زيادة المبيعات / األرباح. علىمنظمة ع اإللكتروني للالموق .43
 للحصول على المواد الخام الرخيصة.المنظمة يساعد نموذج األعمال اإللكترونية في  .44
 سيحل محل الموظفين ضمن آالت اكثر كفاءة. المنظمة اعتماد نموذج األعمال اإللكترونية في  .45
وريد تالتنفيذ أنظمة إدارة سلسلة خالل بتخفيض التكاليف من المنظمة عمال اإللكترونية في يسمح نموذج األ .46

 وبكفاءة عالية.
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 على  توفير الوقت والطاقة.المنظمة يساهم نموذج األعمال اإللكترونية في  .47
قيق على توفير المدخرات للعمالء في سوق تنافسية وتح المنظمة يساعد نموذج األعمال اإللكترونية في  .48

 أقصى قدر من األرباح.
 نوات مع الموردين.قببناء المنظمة كترونية  في إلليسمح نموذج األعمال ا .49
رى على تحسين العالقات المتبادلة مع وحدات األعمال األخمنظمة يعمل نموذج األعمال اإللكترونية في ال .50

 داخل الشركة.
منظمة تصادية للكبيرة تدعم القيمة االقعمليات شراء منظمة يمتلك نموذج األعمال اإللكترونية في ال .51

 الحجم(. ت)اقتصاديا
 منتجات أو عمليات تقدم فوائد بيئية.منظمة ال تجارية اإللكترونية فيالاألنشطة تدعم  .52
 عمليات صديقة للبيئة.في تنفيذ منظمة ال األنشطة التجارية اإللكترونية فيتساهم  .53
 .يابيئ المواد الكيميائية السامةالحد من استخدام  منظمة اإللكترونية في الاألنشطة التجارية تساهم  .54
 على تقليل التلوث.منظمة اإللكترونية في الارية جاألنشطة التتساهم  .55
 على إعادة تدوير المواد.منظمة اإللكترونية في الاألنشطة التجارية تدعم  .56
 ادة استخدامها.في تحسين إدارة النفايات وإعمنظمة اإللكترونية في الاألنشطة التجارية تساعد  .57
 في استهالك الوقود.ت كفاءة آليات ذامنظمة تستخدم ال .58
 على تقليل عملية التغليف للمنتجات.منظمة اإللكترونية في الاألنشطة التجارية ز ترك .59
 على استخدام المياه المعاد تكريرها.منظمة اإللكترونية في الاألنشطة التجارية تركز  .60
م يالمشتريات وتصمواد الخام و في الحد من تأثير )الممة منظنية في الاإللكترو األنشطة التجارية تساهم  .61

 ات والتصنيع والتوزيع( على البيئة.المنتج

 العامل االستكشافي لللبيانات والتحلي األوليالتحليل 

ية تم . في البداماألداء المستداعلى تكنولوجيا المعلومات معرفة دور  إلىهدفت هذه الدراسة 

تأكد لل لقياس.في نموذج ا أثيرامل ذات التافتراض العو ب  (EFA)كشافيلعامل االستاإجراء التحليل 

 جميعاالرتباطات بين  بتساحاب ةالباحث تمقا االستبانات.من بناء كل عامل ولفحص ثبات فقرات 

 قياسبين فقرات الممن العالقات االرتباطية  %35عن دهناك ماال يزيتبين أن  وقد، فقرات المقياس

ن كانت أكثر م لفقراتتلك ابين  طيةالقات االرتباالع أنكما ،  (0.01) دعن إحصائيةة لدال تذا

 EFAالتحليل العاملي االستكشافي  إجراءالمضي في  إمكانيةويقدم ذلك دليال على ، (0.30)

 ليهإ أشارالكامنة لنموذج القياس كما  األبعادوالتحقق من 
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(Hair et al ،1995 ؛Afthaorhan and Ahmad.2013 ،Hair et al  ،2009(. 

فان مصفوفة 0.30نت معامالت االرتباط أكثر من كا في حال هنأ إلىأيضا  اأشارو كما 

تحديد عوامل من بين مجموع الفقرات  إمكانية أي (Factorability of R)االرتباط غالًبا ما ُتعرف بـ 

استخدام  بإمكانية(R)املمع لذلك تبين في هذه الدراسة بعد فحص مصفوفة االرتباط في المقياس. 

تحتوي على  أساسيةاالستبيان( إلى عوامل  أسئلةدد المتغيرات )لتقليل ع ةوسيللتي تعتبر ا (EFA)ال

 يالعامل التحليلإجراء  أنكما  .(Bentler, 1983)معلومات مهمة في المتغيرات وذلك حسب 

البيانات فة ما إذا كانت لمعر  رات()الفق وعة من المتغيراتهيكلية مجم تقليل إلىيهدف  االستكشافي

– Kaiser – Meyer)اختبارتم تطبيق  كما. اسبة لتحليل العوامل أم المن

Olkin)اختبار(Bartlett’s Test of Sphericity). العينات دقة قياس إلىويهدف كال االختبارين 

ص و فح 0.50( اكثر من  (KMOان قياساذا كو . من البياناتتحديد مجموع العوامل ومناسبتها ل

(Bartlett)استخدم  ككذل البيانات.جد تأثير للعوامل في فإَننا نستنتج أنه يو  ئيةإحصاداللة  ،ذو

في هذه  األساسيةالعوامل  واستخالص( لتدوير البيانات (Varimaxطريقة االستخالص  الباحثة

 (Eigenvalues)ى القيم الذاتية . حيث تم دمج هاتين الطريقتين، للحصول علنموذج القياس

على عدد العوامل الموجودة في  من الحصول ةالباحث ذلك كنم ، وقد(Scree plot)وتحليل 

تم كما .  واحد لتعتبر عامحتى  1أكثر من  (Eigenvalues)أن تكون قيمة  حيث يجبالبيانات. 

. من Eigenvaluesحليل لتأكيد النتائج التي حصلنا عليها من ت (Scree plot) أسلوباستخدام 

 MacCallum, et) أشارال كما  أمخلصة من التحليل دقيقة وامل المستجميع الع أنمن د أجل التأك

al., 1999). 
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.  وبما Hair,et al. (2010)حسب  من الدراسة كان حجم العينة كافي األولىفي المرحلة 

نه يجب وا 0.40تتجاوز  أنميل لكل سؤال يجب قيمة معامل التح هإلى أنأشار  (field, 2009)أن

قرة الفهذا التحليل. لذلك تم استبعاد  من 0.3ل معامل تحميله عن كل سؤال يق ةالباحث تستبعد أن

ي تكون القيمة المشتركة لكل سؤال ف أنيجب  ألنه 0.40يقل معامل تحميلها على العامل عن يالت

ي الذ لعينةفإن معامل التحميل المقبول لحجم ا (Hair et.al, 2010) أشاركما . 0.40حدود ال 

على كل فقرة زاد معامل تحمليها على  ييبق أنقرر  الباحثةلكن . 0.50هو مفردة 100يد عن يز 

وألن  مفردة نظرا لطبيعة الدراسة االستكشافية 150كون العينة قد اقتربت من الـ  0.40العامل عن 

الة في ح عمل ذلك ةإمكاني إلى Hair, et al. (2010) رأشاأكثر وقد  أسئلةتظم  أن تأراد الباحثة

م لتقيي (Cronbach’s alpha-coefficient)ق تحليل تم تطبي وقد. ة استكشافيةنت طبيعة الدراسكا

 وأ 0.70تكون  أن( المقبولة يجب (Cronbach’s alphaقيمة   أنو  الداخلي. الثبات واالتساق دقة

 ن وأخرو أو 0.75م ولكن البعض يستخد حتى تعتبر مقياسا ثابتا. األسئلةعلى لمجموعة من أ 

 0.60عن  حال قلت قيمة معامل كرونباخ( وفي (Cronbach’s alpha من قيم 0.6استخدموا 

   .اعتبارها غير مناسبةيمكن 

من اجل  باالستبانةؤال س 61تحليل العامل االستكشافي على ال بإجراء ةالباحث تقاموقد 

الموجودة في هذه  العوامل لمتغيرات/االموزعة على  ئلةاألسكبير من  وترتيب عدد، وتحديد تقليل

، ية، الخبرة، التوافق، األداء االجتماعي، األداء البيئي، األداء االقتصاديالبنية التحتلدراسة وهي: ا

ذلك  إلى باإلضافة .(SPPS version 22)و (varimax rotation)حيث تم التحليل باستخدام 

من الدقة  ، وذلك للتأكد(KMO)باستخدامالعوامل لجميع  العينة سبةومنا صحة باختبار ةالباحث تقام

لكل تحليل، لضمان تحليل العوامل وأن صفوف  (Bartlett)بيان. وبتطبيق فحص االست أسئلةفي 

كانت  للفقرات(KMO)كل قيم  أن النتائج وأظهرتالعالقات المترابطة هي ليست صفوف متشابهة 
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.  حيث أظهر قياس (field, 2009)ى عل ى المقبول بناء، واعلى من المستو 0.50أكبر من 

((KMO  بينما فحص 0.5هي أعلى من الحد المقبول و  0.726الذي يساوي دَقة العينة للتحليل .

(Bartlett)بلغ قد، األسئلةبين  االرتباطمدى  والذي يبين:xz (136)= 2822.598, P≤0.000. 

 Kaiser Meyer-Olkin (KMO) of Sampling Adequacy and( 4-3جدول )النتائج في 

Bartlett’s Test of Sphericityية النموذج لعينة البيانات بناء على تظهر تناسب هيكل(Hair,et 

al., 2010)ــبالنسبة لنتائج ال ا، أم(EFA)كانت نتيجة األولي ،(eigenvalues)عاملمن  ألكثر  

تم مل التي عدد العوا أنوالذي يظهر  Scree Plot)( )(3.1في الشكل رقم كما هو موضح 

 ستة عوامل.  ياستخالصها من البيانات ه

Table (3-4): Kaiser Meyer-Olkin (KMO) of Sampling Adequacy and Bartlett’s Test of 
Sphericity 

Kaiser Meyer-Olkin (KMO) of Sampling Adequacy and Bartlett’s Test of Sphericity 

Kaiser Meyer-Olkin (KMO) of Sampling Adequacy 0.726 

Bartlett’s Test of Sphericity Approx. Chi Square 2822.598 

 
Df 990 

 
Sig 0.000 
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 Scree Plot(: 1-3شكل )

ة كانت فيها القيم الذاتي والي العوامل الستة( نتيجة استخالص 5-3جدول رقم )كما يوضح 

( كما هو موضح في 47.654)  ثالثة هيلعوامل اللالمستخلص التباين  بلغبينما   (1.0) أعلى من 

 .أدناهلجدول ا

 العوامل المركبة استخالص التباين الكلي و: (5-3جدول )
Total Variance Explained 

Facto

r 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of 

Squared Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Varianc

e 

Cumulativ

e % 
Total 

% of 

Varianc

e 

Cumulativ

e % 
Total 

% of 

Varianc

e 

Cumulativ

e % 

1 8.630 19.178 19.178 8.630 19.178 19.178 5.434 12.075 12.075 

2 4.560 10.132 29.310 4.560 10.132 29.310 4.118 9.151 21.226 

3 2.516 5.592 34.902 2.516 5.592 34.902 3.940 8.755 29.981 

4 2.079 4.621 39.523 2.079 4.621 39.523 3.162 7.026 37.007 

5 1.956 4.346 43.869 1.956 4.346 43.869 2.618 5.817 42.824 

6 1.703 3.785 47.654 1.703 3.785 47.654 2.174 4.830 47.654 
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 السؤ  40سؤال قد تناقص إلى  61مقياس الدراسة المكون من  فإنعلى التحليل أعاله،  بناء

 إلى( KMO) واختبار Bartlettاراختب أشاروقد . سؤال 21ءاوتم إلغعوامل.  ستلة على ُمَحم  

 . التحليل العاملي االستكشافي إلجراءمناسبة ودقة العينة 

 ىعل امالمستداألداء  لوماتالمعتكنولوجيا وقد تم تعديل هيكلية العوامل بشكلها النهائي لمقياس 

 :(6-3جدول ) النحو اآلتي

 داء المستداماأل و المعلوماتكنولوجيا تهيكلية العوامل لمقياس (: 6-3جدول )
معامل  الفقرة العوامل

 التحليل

هيكلية العامل النهائي 
لمقياس تكنولوجيا 

 المعلومات

البنية 
 التحتية

 0.619 بنية اتصاالت جيدة.منظمة تطور ال .1
 0.578 .بقاعدة بيانات المقر الرئيسيمنظمة تتواصل فروع ال .2
ية ألنظمة تكنولوجيا سالبنية األسامنظمة تطور ال .3

 علومات.الم
0.448 

المعلومات أنواع مختلفة من منظمة تقدم ال .4
 0.437 للمستخدمين النهائيين.

 0.449 مع عمالئها إلكترونيًا بشكل فعال.منظمة تتواصل ال .5
 0.538 بشكل جيد.منظمة وحدات في التتواصل ال .6
 طعة واسعة من الوصالت أو نقاو مجممنظمة تقدم ال .7

 للمستخدمين الخارجيين.
0.409 

تكنولوجيا المعلومات تتسم البنية األساسية ألنظمة  .8
 بالمرونة البالغة فيما يتعلق باالحتياجات المستقبلية

 للشركة.
0.64 

من خالل منظمة يمكن الوصول إلى قاعدة بيانات ال .9
 عدد من البروتوكوالت المختلفة.

0.60 

من منظمة لومات في العتتمكن أنظمة تكنولوجيا الم .10
ال إلكترونًيا مع الت  الموردين.عاون بشكل فع 

0.66 

 الخبرة

يعتمد موظفو األعمال اإللكترونية في أدائهم على  .1
 تكنولوجيا المعلومات.

0.470 

ي معرفة أشخاص متخصصين فمنظمة توظف ال .2
 لألعمال اإللكترونية.

0.692 

 0.544كترونية لموظفيها على األعمال اإلمة منظتدرب ال .3
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معامل  الفقرة العوامل
 التحليل

 بشكل جيد.
متخصصين في مجال أشخاص منظمة توظف ال .4

 تكنولوجيا المعلومات.
0.512 

يدرك موظفو تكنولوجيا المعلومات وظائف األعمال  .5
 .جيد اإللكترونية بشكل

0.81 

شطة متخصصة في بناء خبرتها أن منظمة تمتلك ال .6
 ات.مفي تكنولوجيا المعلو 

0.60 

في تكنولوجيا في قراراتها على خبرتها  منظمةتعتمد ال .7
 المعلومات.

0.58 

 التوافق

 0514 تعكس خطة تكنولوجيا المعلومات استراتيجياتها. .1
خطة تكنولوجيا المعلومات بشكل منظمة تدمج ال .2

 ية.استراتيجي مع خطة العمل اإلجرائ
0.422 

 0.562 ستمرار.ت باومايتم مراجعة خطة تكنولوجيا المعل .3
استشارية ومات وحدة بر وحدة تكنولوجيا المعلتتع .4

 0.418 .هامة

تتبادل وحدات تكنولوجيا المعلومات واألعمال  .5
 .المعلومات بفعالية

0.788 

تبادل الثقة بين وحدة تكنولوجيا منظمة تعزز ال .6
 .األعمالالمعلومات ووحدة 

0.685 

ولوجيا تكن وحداتاجتماع بين منظمة تنظم ال .7
 األعمال.و المعلومات 

0.677 

وحدة تكنولوجيا المعلومات تفسير ع موظفو يستطي .8
 .المشكالت المتعلقة باألعمال

0.67 

خطة تكنولوجيا المعلومات مع خطة منظمة تدمج ال .9
 العمل الشاملة.

0.62 

 0.71 .الشركة أهدافومات تعكس خطة تكنولوجيا المعل .10
على  ةمنظمعلومات في الالم ولوجياتعتمد خطة تكن .11

 عمال.األدعم استراتيجيات 
0.58 

هيكلية العامل النهائي 
 لمقياس األداء المستدام

األداء 
 االجتماعي

 0.753 في عملية التحسين المدني للمجتمع.منظمة تساهم ال .1
 0.740 التقدم في الحكم الرشيد.منظمة تدعم  ال .2
ر عاييالفساد وم مبادرات مكافحةمنظمة تدعم  ال .3

 ن.احقوق اإلنس
0.723 
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معامل  الفقرة العوامل
 التحليل

 0.702 في رعاية الثقة االجتماعية التنموية.مة منظالتساهم  .4

في تنمية السياسات االجتماعية بما منظمة تساهم ال .5
 في ذلك التعليم.

0.693 

األداء 
 االقتصادي

منظمة ليمتلك نموذج األعمال اإللكترونية في ا .1
منظمة لل مة االقتصاديةعمليات شراء كبيرة تدعم القي

 اديات الحجم(.ص)اقت
0.588 

ببناء منظمة يسمح نموذج األعمال اإللكترونية  في ال .2
 قنوات مع الموردين.

0.458 

على تحقيق القيمة منظمة يساعد الموقع اإللكتروني لل .3
 االقتصادية المرجوة.

0.403 

منظمة إللكترونية في اليساعد نموذج األعمال ا .4
 صة.لرخيلى المواد الخام اللحصول ع

0.739 

 األداء البيئي

آليات ذات كفاءة في استهالك منظمة خدم التست .1
 الوقود.

0.810 

في منظمة اإللكترونية في الاألنشطة التجارية تساعد  .2
 تحسين إدارة النفايات.

0.792 

على منظمة اإللكترونية في الاألنشطة التجارية تدعم  .3
 إعادة تدوير المواد.

0.787 

التحليل العاملي االستكشافي على  إلجراءبة دمت في هذا التحليل مناسخستتي االبيانات ال إن

 Hair)اعتبرت العينة كافية لالختبار التجريبي بناء على  وأيضاأساس تحليل اإلحصاء الوصفي 

et.al, 1995,2009)ب إلجراءالمقياس الجديد مناس أنافي . وتشير نتائج التحليل العاملي االستكش 

 .عمان -األردن في  نيةاألعمال اإللكترو ي قطاع فء مدرامسح شامل لل

 ((Analysis for Reliabilityالدراسة أداةثبات  3-3
بان الهدف من تحليل الثبات هو تقدير  أوضحالذي  (Schumacker, 2012)على  ءً بنا

 ةالباحث تقام ،ي القياسف األخطاءعدم ثبات  أودرجة القياس سواء كانت خالية من العشوائية 

حيث تبين بان جميع العوامل  ،لقياس العوامل تثبات الفقرال فحص ل لكل سؤال من اجحليت راءبإج
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 ألبعادلتقييم دقة التناسق الداخلي . اخلي و ممتاز للقياسالمستخدمة في هذه الدراسة لديها تناسق د

ود وجين وهذا يب  0.9 -0.7 يمته بينقبلغت  التيداخلي النتائج قيمة التناسق  أظهرتالدراسة، 

بان العوامل  ت النتائجبين وأيضا (.Blunch, 2008له  ) أشارالدراسة كما  بعادأتناسق داخلي في 

حيث كان المعدل األعلى للعوامل ، في المقياس لديها تناسق داخلي عالي ونسبة عالية من الدقة

 .(7-3)ل رقميظهر ذلك في الجدو . و 0.716واألقل هو  ،0.860يساوي 

Table (3-7): Cronbach’s Alpha for Elements of the E-Readiness Instrument 

 Cronbach’s Alpha Number of Items العوامل

 10 0.730 البنية التحتية

 7 0.744 الخبرة

 11 0.753 التوافق

 5 0.716 األداء االجتماعي

 4 0.766 األداء االقتصادي

 3 0.860 داء البيئياأل

لديه  االستبانةبان  تظهرمل االستكشافي نتيجة تحليل العاان ، فهأعالبناء على التحليل  

ع جمي أنحيث  .في بيانات العينة التباينمن  47.654عوامل تفسر ما مقداره  ستهيكلة مكونة من 

ناقص المقياس وقد ت.  0.70( اكبر منCronbach’s Alphaالعوامل لديها ثبات عالي كون )

 (Cross-Load)متعددة املمتعارضة مع عو  السؤ  19ذف تم ح أنسؤال بعد  40 إلىصل لي

 .0.40يقل عن وبسبب معامل التحميل على العامل 

 الدراسة أداةصدق  3-4
 الصدق الظاهري 

في وتحديد العوامل والفقرات المناسبة لقياس كل عامل، التحليل العاملي االستكشا إجراءبعد 

ن الفقرة المناسب في مع العوامل ومكا اسبا يتنة ترتيب فقرات االستبيان بمت الباحثة بإعادقام

صياغة وتسمية الفقرات حسب ما تقتضي متطلبات الصدق الظاهري. بعد ذلك  وإعادةالعامل. 

 أخرى مرة  اإللكترونية األعمالن وممارسين في مجال عرضت االستبانة على محكمين من اكاديميي

 إجراءامل، وقد تم تناسبها مع العو  عاهومرا  صياغة الفقرات وسالمة اللغةتحري الدقة في  من اجل
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الثبات  إلى باإلضافةولضمان تحقيق المقياس للخصائص المهمة ليها. إ أشارواالتعديالت التي 

باستخدام  األخرى تم التحقق من عناصر الصدق  ن المتغيرات،لغايات التقدير النهائي للعالقات بي

 بناء.صدق ال االستكشافي من خالل التحليل العاملي

 ق البناءصد
عنــدما يكــون حقــق مــن صــدق بنــاء المقيــاس مــن خــالل اختبــار معامــل التحميــل، حيــث تــم الت 

 معامـل إلـى باإلضـافةاالرتباط بين الفقرات عاليا، يمكن القول بأن هناك صدق في فقـرات االسـتبيان. 

 ة للعامل. فقر بة المناس إلىالذي يشير ارتفاعه و  (Hair et al, 2010)للفقرة على العامل التحميل 

 التمييزي التقاربي و  الصدق

الفقـرة تقـيس بعـدا  أنومن خالله تم التحقق فيما اذا كانت المتغيرات الكامنـة مختلفـة، بحيـث  

متغيــر االرتبــاط بــين العامــل ضــمن ال أن أيواحــد )متغيــرا واحــدا( وال تقــيس متغيــرا أخــرا بــنفس الوقــت، 

وقـد قامـت الباحثـة بالتأكـد  .( Zikmund, 2003)(آخـر)بعـد  رضـمن المتغيـليل مع العامل )البعد( ق

 -Cross) أخـــرى مـــن تقـــارب الفقـــرات وتميزهـــا مـــن خـــالل حـــذف الفقـــرات المتعارضـــة مـــع عوامـــل 

Loaded Items). 

 الدراسة متغيرات 3-5
 المتغير المستقل تكنولوجيا المعلومات -1

 ية.البنية التحت -
 الخبرة. -
 وافق الت -

 لتابعر المتغيم االمستدا األداء -2
 جتماعي.اال األداء -
 االقتصادي. األداء -
 البيئي.  األداء -
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 اإلحصائية المعالجة 3-6
ثبات الدراسة وتوفر الخصائص التجريبية لها من خالل التحقق من ال أداة بعد التأكد من دقة 

مات  نظمجديد في مجتمع الدراسة )الاالستبيان ال بتوزيع ةالباحث توالصدق لفقرات االستبيان، قام
تبار لإلجابة عن أسئلة الدراسة و اخوذلك ، (عمان -األردن في  اإللكترونية لاألعماتي تمارس لا

( استجابة صالحة للتحليل، 177مجموع استجابات بلغت ) على ، وقد حصلت الباحثةفرضياتها
 اليباألس وتم استخدامSPSS22 جتماعيةاالم الرزمة اإلحصائية للعلو الباحثة باالعتماد على  وقامت

 لية :ية التائاإلحصا
التكرارات والنسب المئوية بهدف تحديـد مؤشـرات القيـاس المعتمـدة فـي الدراسـة وتحليـل خصـائص  .1

 الدراسة.عينة 
 المتوسطات الحسابية لتحديد مستوى استجابة أفراد عينة الدراسة عن متغيراتها. .2
 لحسابي.الدراسة عن وسطها أفراد عينة ا استجاباتباعد جة تالمعياري لقياس در  االنحراف .3
والتناســق  االرتبــاطقــوة  لقيــاس Cronbach’s Alphaألفــا  بــاخ اختبــار معامــل الثبــات كــرون  .4

 .أداة الدراسة الجديدةوالتماسك بين فقرات  الداخلي
 تحليل االنحدار المتعدد من اجل اختبار الفرضيات.  .5
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 جنتائتحليل ال:  الفصل الرابع

 : المقدمة4-1
عم دور تكنولوجيا المعلومات في د بيانهدفت إلى ة التي سلفصل نتائج الدرايتضمن هذا ا

فرضيات  وسيتم عرض النتائج باالعتماد على ،األعمال اإللكترونيةمنظمات  األداء المستدام في 

 ة.الدراس

الوصفي  اءوفحص فرضياتها تم استخدام أساليب اإلحص الدراسةلإلجابة على أسئلة 

 الدراسةولوصف خصائص عينة  ، (SPSS. v22) ائيةصتخدام الرزمة اإلحوذلك باس والتحليلي

 تكرارال، تم استخدام الدراسةعينة  أفرادمن وجهة نظر  متغيرات الدراسةمستوى تطبيق  والتعرف على

 .المتعددر االنحدا واختبارات، واالنحرافات المعياريةالمئوية والمتوسطات الحسابية  والنسب

 صائي الوصفي: التحليل اإلح4-2
المتوسطات الحسابية من خالل  ةحصاء الوصفي من أجل وصف عينة الدارسخدم اإلتتم اس

 األهمية بناء على المعيار التالي: وسوف نصنفواألهمية والتريب، واالنحرافات المعيارية 
 

 

 

 :كما يلي، (ض، متوسط، ومرتفعخفمن)هي الثالثة و  المستويات تم استخراج المدى لكل من حيث

  2.33إلى أقل من  1غ الوسط الحسابي من إذا بل المنخفضالمستوى 

  3.66إلى أقل من  2.33إذا بلغ الوسط الحسابي من  المتوسطالمستوى 

  5.00لغاية  3.66إذا بلغ الوسط الحسابي من  المرتفعالمستوى 
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 الدراسةخصائص عينة أواًل: وصف 
حو الجزء عينة الدراسة نعامة للرارات للمعلومات اوالتك المئوية دراسة النسب اليوضح هذا الجزء من 

، القسم اإلداري، حجم المنظمة )عدد الموظفين(، القطاع الصناعي، من حيث ةبانألول من االستا
 فيما يلي توضيح إلجابات العينة.

 الدراسة(: وصف خصائص أفراد عينة 1-4جدول )
 المئويةسبة لنا التكرار الفئة المتغير

 القسم اإلداري 

 26.6 47 ةالتنفيذي اإلدارة
 0.6 1 اإلدارة العامة

 33.3 59 سلسلة توريد إدارة
 6.2 11 تكنولوجيا المعلوماتإدارة 

 33.3 59 أخرى 
 100 177 المجموع

 حجم المنظمة
 )عدد الموظفين(

 50.8 90 موظف 50 -1من 
 0.6 1 موظف100-51من 
 0.6 1 موظف225 -101من 
 33.9 60 وظفم500 -251من 
 8.5 15 موظف 1000 –501من 

 5.6 10 موظف 1000أكثر من 
 100 177 المجموع

 القطاع الصناعي

 0 0 الصناعات التحويلية
 0 0 تجارة المواد الغذائية

 1.7 3 الحواسيب واإللكترونات
 94.4 167 خدمات االتصاالت

 0.6 1 لمواد الغذائيةا تجارة التجزئة لغير
 3.4 6 ى أخر 

 100 177 المجموع

( أعلى نسب بالفئات لمتغيرات الدراسة، حيث حصلت فئة 1-4نالحظ في الجدول رقم )

وهذا يدل  %33.3على نسبة  118إدارة سلسلة التوريد و أخرى في متغير القسم اإلداري وعددهم 

 يةنباألعمال اإللكترو تني جيدًا تعمجتمع الدراسة لدى واألقسام األخرى على أن قسم سلسة التوريد 

في  %50.8موظف على نسبة  50-1من  حصلت فئة ، بينماراسةلنتائج وصف عينة الد اً وفق
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 يس لهوهذا يدل على أن حجم المنظمة ل 90متغير حجم المنظمة )عدد الموظفين( وبلغ عدد العينة 

وهي  %94.4سبة فئة خدمات االتصاالت على ن تأثير على األعمال اإللكترونية، بينما فئة حصلت

منظمات  ا يدل على أن ، وهذ167 حيث بلغ عدد العينة يفي متغير القطاع الصناع ليةنسبة عا

 تهتم باألعمال اإللكترونية. عمان -األردن في منظمات  االتصاالت أكثر ال

 : وصف متغيرات الدراسةثانياً 
 تم( تتكنولوجيا المعلوماوصف مجاالت المتغير األول )لتكنولوجيا المعلومات: المتغير األول:

 ( يبين ذلك. 2-4ككل، والجدول ) لمعيارية للمجاالتفات اتوسطات الحسابية واالنحراحساب الم

  لمجاالت تكنولوجيا المعلومات( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 2-4الجدول رقم )
 نسبيةال األهمية رتبة الوسط ياري االنحراف المع الوسط الحسابي المجال

 مرتفعة 1 0.333 4.31 التحتيةالبنية 
 مرتفعة 2 0.42 4.21 الخبرة
 مرتفعة 3 0.36 4.21 التوافق

 مرتفعة 0.30 4.24 ككل تكنولوجيا المعلومات

تقـع بـين  لتكنولوجيـا المعلومـاتأن المتوسـطات للمتغيـرات الفرعيـة  (2-4الجدول رقم )يظهر 

شـبة اتفـاق علـى هنـاك ي أن وهـذا يعنـ ،(0.42و 0.30)ن وانحراف معياري يقع بي 4.307و 4.208

 بــانحراف معيــاري  4.24 بينمــا قيمــة المتوســط الحســابي. لجميــع المتغيــرات الفرعيــة بيلحســاا المتوســط

األعمــال منظمـات  فـي لتكنولوجيـا المعلومـات  مرتفعـة، وهـذا يعنـي أن هنـاك اتفـاق علـى أهميـة 0.30

 .  عمان -األردن في  ونيةاإللكتر 

 لبنية التحتيةا -1
تبة، والر  ، و األهمية النسبية،ريةالمعيا واالنحرافات تحليل للمتوسطات الحسابية،ج الأظهرت نتائ

 لك.ذ( يبين 3-4، والجدول )فقرات 10والمعدل العام لكل فقرة لمتغير البنية التحتية والمكون من 
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 تية البنية التحلفقرات متغير بية واالنحرافات المعيارية ( المتوسطات الحسا3-4الجدول رقم )

الوسط  الـفـقـرة الرقم
 حسابيال

اف االنحر 
 ياري المع

درجة 
 األهمية

األهميَّة 
 الرتبة النسبية

 1 91 مرتفعة 0.61 4.56 بنية اتصاالت.منظمة تطور ال 1

2 
بقاعدة بيانات منظمة تتواصل فروع ال

رتفعةم 0.60 4.33 الرئيسي.المقر   86.6 4 

3 
ة البنية األساسية ألنظممة منظتطور ال

 5 86.2 مرتفعة 0.53 4.31 تكنولوجيا المعلومات.

4 
لمعلومات أنواع مختلفة من امنظمة قدم الت

 8 85.8 مرتفعة 0.63 4.28 للمستخدمين النهائيين.

5 
مع عمالئها إلكترونيًا منظمة تتواصل ال

 3 87 مرتفعة 0.62 4.37 فعال.بشكل 

6 
بشكل نظمة متتواصل الوحدات في ال

 6 86 مرتفعة 0.67 4.29 جيد.

7 
من  واسعةمجموعة منظمة تقدم ال

نقاط للمستخدمين  الوصالت أو
 الخارجيين.

 10 81.4 مرتفعة 0.74 4.06

8 
تتسم البنية األساسية ألنظمة تكنولوجيا 

فيما يتعلق المعلومات بالمرونة البالغة 
 لية للشركة.باالحتياجات المستقب

عةمرتف 0.64 4.19  81.2 9 

9 
منظمة إلى قاعدة بيانات ال يمكن الوصول

البروتوكوالت من  من خالل عدد
 مختلفة.ال

 2 83.8 مرتفعة 0.60 4.38

10 
تتمكن أنظمة تكنولوجيا المعلومات في 

ال إلكترونًيا منظمة ال من التعاون بشكل فع 
 الموردين.مع 

 7 87.6 مرتفعة 0.66 4.29

 86 فعةمرت 0.33 4.30 المعدل العام
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( وبنســبة 4.30ســطًا حســابيًا )ق و أن بعــد البنيــة التحتيــة حقــ (3-4)الجــدول  مــن أظهــرت النتــائج

 (، وذلك يشـير إلـى أن البنيـة التحتيـة لتكنولوجيـا المعلومـات0.33عياري وقدره )(، وبانحراف م86%)

 راد العينة.مرتفعة وذلك من وجهة نظر أف عمان -األردن في األعمال اإللكترونية منظمات  في 

"  قــد احتلــت جيــدة. تبنيــة اتصــاالمنظمــة ال تطــور والتــي  تــنص علــى " 1ة رقــم حيــث أن الفقــر 

(، وبـانحراف معيـاري مقـداره 4.56وبدرجـة مرتفعـة بمتوسـط حسـابي )لرتبة األولى مـن حيـث األهميـة ا

اسعة من مجموعة و منظمة تقدم ال لى "والتي تنص ع 7أخرى حصلت الفقرة رقم (، من ناحية 0.61)

(، 4.06والـــذي بلـــغ )" علـــى اقـــل المتوســـطات الحســـابية للمســـتخدمين الخـــارجيين. الوصـــالت أو نقـــاط

 (.0.74انحراف معياري مقداره )وب

 الخبرة-2
رتبـة، ، و األهميـة النسـبية، والواالنحرافات المعياريـة أظهرت نتائج التحليل المتوسطات الحسابية،

 ( يبين ذلك.4-4لجدول )، وافقرات 7ة والمكون من لعام لكل فقرة لمتغير الخبر والمعدل ا

  ةالخبر المعيارية لفقرات متغير لحسابية واالنحرافات ( المتوسطات ا4-4الجدول رقم )

الوسط  الـفـقـرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 ةاألهمي

 األهميَّة
 الرتبة النسبية

11.  
ص متخصصين في أشخامنظمة توظف ال

 1 87.6 مرتفعة 0.60 4.38 اإللكترونية. معرفة لألعمال

12.  
 األعمال اإللكترونية فييعتمد موظفو 

 3 85.4 مرتفعة 0.65 4.26 المعلومات. أدائهم على تكنولوجيا

13.  
ها على األعمال موظفيمنظمة تدرب ال
 4 84.2 مرتفعة 0.57 4.20 .بشكل جيد ةاإللكتروني

14.  
اص متخصصين في أشخمنظمة توظف ال

 6 81.4 مرتفعة 0.78 4.06 يا المعلومات.مجال تكنولوج

15.  
موظفو تكنولوجيا المعلومات يدرك 

 7 8.0 مرتفعة 0.81 4.00 .جيد بشكلاألعمال اإللكترونية ئف وظا
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 الـفـقـرة الرقم
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 ةاألهمي

 األهميَّة
 الرتبة النسبية

16.  
أنشطة متخصصة في  منظمة تمتلك ال

 2 87.4 مرتفعة 0.60 4.37 بناء خبرتها في تكنولوجيا المعلومات.

17.  
برتها في قراراتها على خمنظمة ال تعتمد

 5 83.2 مرتفعة 0.58 4.16 ومات.في تكنولوجيا المعل

 84.18 مرتفعة 0.42 4.209 المعدل العام
( وبنســـــبة 4.21عـــــد الخبـــــرة حقـــــق وســـــطًا حســـــابيًا )أن ب (4-4)مـــــن الجـــــدول  النتـــــائجأظهـــــرت 

رة فـي تكنولوجيـا المعلومـات (، وذلك يشير إلـى أن الخبـ0.42(، وبانحراف معياري وقدره )84.18%)

 نة.مرتفعة وذلك من وجهة نظر أفراد العي عمان -األردن في كترونية األعمال اإللمنظمات  لدى 

خاص متخصصــين فــي معرفــة أشــمنظمــة توظــف ال لتــي  تــنص علــى "وا 14ث أن الفقــرة رقــم حيــ

رتفعــة بمتوســط حســابي "  قــد احتلــت الرتبــة األولــى مــن حيــث األهميــة وبدرجــة ملألعمــال اإللكترونيــة.

والتــي تــنص  15ناحيــة أخــرى حصــلت الفقــرة رقــم (، مــن 0.60)وبــانحراف معيــاري مقــداره  (،4.38)

" علـــى اقـــل .جيـــد كلوظـــائف األعمـــال اإللكترونيـــة بشـــ تكنولوجيـــا المعلومـــات رك موظفـــويـــد علـــى "

 (.0.81(، وبانحراف معياري مقداره )4.00المتوسطات الحسابية والذي بلغ )

 فقالتوا-3
رتبـة، ريـة، و األهميـة النسـبية، والافات المعياتوسطات الحسابية، واالنحر أظهرت نتائج التحليل الم

 يبين ذلك. (5-4فقرات، والجدول ) 11ون من والمك التوافقلمتغير كل فقرة والمعدل العام ل

 التوافق نحرافات المعيارية لفقرات متغير( المتوسطات الحسابية واال 5-4الجدول رقم )

الوسط  الـفـقـرة الرقم
 ابيالحس

االنحراف 
 المعياري 

جة در 
 ةاألهمي

 األهميَّة
 النسبية

 الرتبة

18.  
معلومات تعكس خطة تكنولوجيا ال

 4 84.4 مرتفعة 0.74 4.22 استراتيجياتها.
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 الـفـقـرة الرقم
الوسط 

 ابيالحس
االنحراف 
 المعياري 

جة در 
 ةاألهمي

 األهميَّة
 الرتبة النسبية

19.  

خطة تكنولوجيا المعلومات منظمة تدمج ال
بشكل استراتيجي مع خطة العمل 

 .اإلجرائية
 4 84.4 مرتفعة 0.70 4.22

20.  
يا المعلومات تكنولوج يتم مراجعة خطة

 8 81.2 مرتفعة 0.71 4.06 .باستمرار

21.  
ة وحدوحدة تكنولوجيا المعلومات  تعتبر

 7 82.2 تفعةمر  0.61 4.11 .ة هامةاستشاري

22.  
نولوجيا المعلومات تتبادل وحدات تك

 6 82.8 مرتفعة 0.58 4.14 .واألعمال المعلومات بفعالية

23.  
وحدة ل الثقة بين تبادمنظمة تعزز ال
 1 85.6 مرتفعة 0.71 4.28 .المعلومات ووحدة األعمال تكنولوجيا

24.  
اجتماع بين وحدات منظمة تنظم ال

 3 84.8 مرتفعة 0.58 4.24 معلومات واألعمال.كنولوجيا الت

25.  

ع موظفو وحدة تكنولوجيا يستطي
المعلومات تفسير المشكالت المتعلقة 

 .باألعمال
 5 84.0 مرتفعة 0.67 4.20

26.  
ولوجيا المعلومات خطة تكنمنظمة تدمج ال

 2 85.0 مرتفعة 0.62 4.25 العمل الشاملة.مع خطة 

27.  
 هدافأ المعلومات  تعكس خطة تكنولوجيا

 1 85.6 مرتفعة 0.71 4.28 .الشركة

28.  
تكنولوجيا المعلومات في تعتمد خطة 

 3 84.8 مرتفعة 0.58 4.24 على دعم استراتيجيات األعمال.منظمة ال

 84.16 فعةمرت 0.36 4.208 لمعدل العاما

نســـــبة ( وب4.24أن بعـــــد التوافـــــق حقـــــق وســـــطًا حســـــابيًا ) (5-4)مـــــن الجـــــدول  أظهـــــرت النتـــــائج

التوافـق الـذي  تحققـه تكنولوجيـا (، وذلـك يشـير إلـى أن 0.36دره )، وبانحراف معيـاري وقـ(84.16%)
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أفـراد  مرتفعة وذلك مـن وجهـة نظـر انعم -األردن في األعمال اإللكترونية منظمات  المعلومات في 

 العينة.

ت اولوجيـا المعلومـتبادل الثقـة بـين وحـدة تكنمنظمة تعزز ال و والتي  تنص على " 23فقرة رقم حيث أن ال

ا " قـد احتلتـ.الشـركة أهدافكس خطة تكنولوجيا المعلومات تع والتي  تنص على " 27الفقرة و "  .ووحدة األعمال

(، مــن 0.71ف معيــاري مقــداره )(، وبــانحرا4.28ســط حســابي )األهميــة وبدرجــة مرتفعــة بمتو الرتبــة األولــى مــن حيــث 

" علـى اقــل .باسـتمرارمـات تكنولوجيــا المعلو  خطـة يـتم مراجعـة لــى "والتـي تـنص ع 20ناحيـة أخـرى حصـلت الفقــرة رقـم 

 (.0.71معياري مقداره )(، وبانحراف 4.06طات الحسابية والذي بلغ )المتوس

 األداء المستداماني: المتغير الث
حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات تم ( لمستداماألداء ا) ثانيالمتغير اللوصف 

 ( يبين ذلك. 6-4كل، والجدول )المعيارية للمجاالت ك
 لمجاالت األداء المستدامواالنحرافات المعيارية ( المتوسطات الحسابية 6-4رقم )الجدول 

 النسبية هميةاأل رتبة الوسط اف المعياري االنحر  الوسط الحسابي المجال
 مرتفعة 1 0.489 4.114 جتماعياألداء اال

 مرتفعة 3 0.546 3.964 األداء االقتصادي

 مرتفعة 2 0.688 3.966 األداء البيئي

 مرتفعة 0.378 4.027 ككل األداء المستدام

 4.11تقـــع بـــين مســـتداملـــألداء الأن المتوســـطات للمتغيـــرات الفرعيـــة  (6-4الجـــدول رقـــم )يظهـــر 

لجميـــع  مرتفـــع، وهـــذا يعنـــي أن هنـــاك اتفـــاق 0.688و 0.378انحـــراف معيـــاري يقـــع بـــين و  3.43و

ن ، وهـذا يعنــي أ0.378راف معيـاري بـانح 4.027سـط الحسـابي ينمـا قيمـة المتو المتغيـرات الفرعيـة. ب

 -األردن  نيــة فـــياألعمــال اإللكترو منظمــات  لـــألداء المســتدام فــي  مرتفعــةهنــاك اتفــاق علــى أهميــة 

 .عمان
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 اء االجتماعياألد-1
، ةالرتبو و األهمية النسبية، ج التحليل المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، أظهرت نتائ

 .ذلك ( يبين7-4ت، والجدول )فقرا 5والمكون من  ء االجتماعياألدالكل فقرة لمتغير والمعدل العام 

 ياعاألداء االجتمرات متغير ة واالنحرافات المعيارية لفق( المتوسطات الحسابي7-4الجدول رقم )

 الـفـقـرة الرقم
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 األهمية

 األهميَّة
 الرتبة سبيةالن

29.  
تحسين في عملية المنظمة الاهم تس

 1 85.4 مرتفعة 0.66 4.27 المدني للمجتمع.

 2 85 مرتفعة 0.69 4.25 التقدم في الحكم الرشيد.منظمة التدعم    .30

31.  
الفساد مبادرات مكافحة منظمة التدعم  

 3 80.2 مرتفعة 0.78 4.14 .ومعايير حقوق اإلنسان

32.  
الثقة في رعاية منظمة التساهم 

ةمرتفع 0.90 3.93 نموية.االجتماعية الت  78.6 5 

33.  
السياسات نمية تفي منظمة التساهم 

تفعةمر  0.84 3.96 .االجتماعية بما في ذلك التعليم  79.2 4 

 82.2 مرتفعة 0.48 4.11 المعدل العام

( 4.11حقــق وســطًا حســابيًا ) األداء االجتمــاعيأن بعــد  (7-4)مــن الجــدول  ظهــرت النتــائجأ

الـذي   الجتمـاعياألداء ا(، وذلـك يشـير إلـى أن 0.48راف معياري وقـدره )(، وبانح%82.2وبنسبة )

مرتفعـــة وذلـــك مـــن  عمـــان -األردن فـــي لكترونيـــة األعمـــال اإلمنظمـــات  فـــي  األداء المســـتدام يحقـــق

 أفراد العينة. وجهة نظر

دني فـــي عمليـــة التحســـين المـــمنظمـــة التســـاهم  والتـــي  تـــنص علـــى " 29حيـــث أن الفقـــرة رقـــم 

(، 4.27حســابي )ألهميــة وبدرجــة مرتفعــة بمتوســط الرتبــة األولــى مــن حيــث ا "  قــد احتلــتللمجتمــع.

 والتـــي تـــنص علـــى " 32قـــم مـــن ناحيـــة أخـــرى حصــلت الفقـــرة ر (، 0.66وبــانحراف معيـــاري مقـــداره )
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" علــى اقــل المتوســطات الحســابية والــذي بلــغ فــي رعايــة الثقــة االجتماعيــة التنمويــة.منظمــة الســاهم ت

 (.0.90مقداره )(، وبانحراف معياري 3.93)

 القتصادياألداء ا-2
 والرتبة، و األهمية النسبية،المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية،  أظهرت نتائج التحليل

 ذلك. ( يبين8-4فقرات، والجدول ) 4والمكون من  االقتصادير األداء لمتغي والمعدل العام لكل فقرة

 دياألداء االقتصامتغير حرافات المعيارية لفقرات لمتوسطات الحسابية واالن( ا8-4الجدول رقم )

الوسط  الـفـقـرة مالرق
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

رجة د
 األهمية

 األهميَّة
 يةالنسب

 الرتبة

34.  

األعمال اإللكترونية في  نموذجيمتلك 
عمليات شراء كبيرة تدعم القيمة منظمة ال

ديات )اقتصامنظمة االقتصادية لل
 .الحجم(

تفعةمر  0.64 4.02  80.4 2 

35.  
األعمال اإللكترونية  في  يسمح نموذج

تفعةمر  0.81 4.00 .مع الموردين قنواتببناء منظمة ال  8.0 3 

36.  
على منظمة إللكتروني لليساعد الموقع ا

 1 82.2 مرتفعة 0.68 4.11 حقيق القيمة االقتصادية المرجوة.ت

37.  
ية في يساعد نموذج األعمال اإللكترون

واد الخام للحصول على الممنظمة ال
 الرخيصة.

 4 74.2 مرتفعة 0.91 3.71

 79.2 مرتفعة 0.54 3.96 العامالمعدل 

( 3.96ًا حســابيًا )حقــق وســط االقتصــاديألداء اأن بعــد  (8-4)مــن الجــدول  ئجأظهــرت النتــا

الـذي   االقتصـادي األداء(، وذلـك يشـير إلـى أن 0.54(، وبانحراف معياري وقـدره )%79.2وبنسبة )

فعــة وذلــك مــن مرت عمــان -األردن فــي مــال اإللكترونيــة األعمنظمــات  فــي  ء المســتداماألدا  يحقــق

 عينة.وجهة نظر أفراد ال
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علـى تحقيـق منظمـة الموقـع اإللكترونـي للوالتـي  تـنص علـى " يسـاعد  36حيث أن الفقرة رقم 

ألهميــة وبدرجــة مرتفعــة بمتوســط القيمــة االقتصــادية المرجــوة."  قــد احتلــت الرتبــة األولــى مــن حيــث ا

ي والتـ 37أخرى حصلت الفقـرة رقـم (، من ناحية 0.68ري مقداره )(، وبانحراف معيا4.11ابي )حس

" للحصول على المواد الخام الرخيصة.نظمة معمال اإللكترونية في الأليساعد نموذج ا تنص على "

 (.0.91اري مقداره )(، وبانحراف معي3.71على اقل المتوسطات الحسابية والذي بلغ )

 البيئياألداء -3
بة، الرتو نسبية، حرافات المعيارية، و األهمية اللمتوسطات الحسابية، واالنأظهرت نتائج التحليل ا

 ك.( يبين ذل9-4فقرات، والجدول ) 3والمكون من  البيئياء ام لكل فقرة لمتغير األدوالمعدل الع

 البيئي األداء رافات المعيارية لفقرات متغير( المتوسطات الحسابية واالنح9-4الجدول رقم )

الوسط  رةالـفـقـ الرقم
 الحسابي

ف االنحرا
 المعياري 

درجة 
 األهمية

 ةاألهميَّ 
 الرتبة النسبية

38.  
ة في آليات ذات كفاءمنظمة ال تستخدم

 1 80.6 مرتفعة 0.80 4.03 استهالك الوقود.

39.  
اإللكترونية في األنشطة التجارية تساعد 

 2 79.4 مرتفعة 0.84 3.97 تحسين إدارة النفايات.في منظمة ال

40.  
في اإللكترونية طة التجارية األنشتدعم 

 3 77.8 مرتفعة 0.85 3.89 لمواد.على إعادة تدوير امنظمة ال

 مرتفعة 79.2 0.68 3.96 المعدل العام

بة نس( وب3.96حقق وسطًا حسابيًا ) األداء البيئيأن بعد  (9-4)من الجدول  أظهرت النتائج

داء قق األن األداء البيئي الذي  يح(، وذلك يشير إلى أ0.68قدره )معياري و وبانحراف (، 79.2%)

راد ك من وجهة نظر أفمرتفعة وذل عمان -ألردن افي األعمال اإللكترونية ت  منظماالمستدام في 

 العينة.
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ك آليات ذات كفاءة في استهالمنظمة والتي  تنص على " تستخدم ال 38حيث أن الفقرة رقم 

(، 4.03عة بمتوسط حسابي )لى من حيث األهمية وبدرجة مرتفتبة األو الوقود."  قد احتلت الر 

تدعم  "التي تنص علىو  40رى حصلت الفقرة رقم (، من ناحية أخ0.80مقداره ) وبانحراف معياري 

سابية لحا" على اقل المتوسطات على إعادة تدوير المواد.منظمة اإللكترونية في الاألنشطة التجارية 

 (.0.85معياري مقداره )(، وبانحراف 3.89)والذي بلغ 

 اختبار التناسق الداخلي: ثالثاً 
عدم  أوالعشوائية ياس سواء كانت خالية من يل الثبات هو تقدير درجة القالهدف من تحل أن

يث ح حص دقة العوامل،تحليل لكل سؤال من اجل ف بإجراء ةالباحث تفي القياس قام األخطاءثبات 

و ممتاز للقياس وذلك ألن ها تناسق داخلي ين بان جميع العوامل المستخدمة في هذه الدراسة لديتب

ظهر ترابط يُ  (10-4) جدول ،0.90من  أكثر (Cronbach’s Alpha)يمة كل قياس لديه ق

 .الصفوف بين كل العوامل

 .يُظهر ترابط الصفوف بين كل العوامل (10-4جدول)

 التوافق خبرةال يةالبنية التحت العوامل
األداء 

 االجتماعي

األداء 

 االقتصادي

ألداء ا

 البيئي

نولوجيا تك

 المعلومات

األداء 

 المستدام

 *0.192 **0.301 **0.530 **0.510 1 نية التحتيةالب
0.3081

' 
0.825** 

0.291** 

 **0.294 **0.782 0.415 0.314 **0.301 **0.489 1 **0.510 الخبرة

 **0.391 **0.850 **0.212 **0.307 **0.273 1 **0.489 **0.530 التوافق

 **0.657 **0.353 *0.174 0.508 1 **0.273 **0.301 **0.301 اء االجتماعياألد

 **0.677 **0.268 **0.332 1 0.508 **0.307 0.314 *0.192 تصادياألداء االق

 **0.707 *0.182 1 **0.332 *0.174 **0.212 0.415 0.308 األداء البيئي

 **0.402 1 *0.182 **0.268 **0.353 **0.850 **0.782 **0.825 كنولوجيا المعلوماتت

 1 **0.402 **0.707 **0.677 **0.657 **0.391 **0.294 **0.291 األداء المستدام

المتبقية في  األسئلةلجميع   (Cronbach’s Alpha)احتساب ( تم 10-4في جدول )

ذي اخلي السق دالنتائج قيمة التنا وأظهرتالدراسة،  ألبعادلداخلي اسق االمقياس وذلك لتقييم دقة التن

له   أشارة كما الدراس أبعادتناسق داخلي في وهذا يبين وجود  0.9 -0.7 قيمته بينلغت ب

(Blunch, 2008.) 
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 الدراسة فرضيات : اختبار4-3
متغير التابع ر  الفي هذا الجزء يتم توضيح اختبار فرضيات الدراسة وذلك من أجل تحديد دو 

ة، يح سلوك العالقات ما بين متغيرات الدراسيم النتائج وتوضعلى المتغير المستقل وصواًل  إلى تقد

بول أو رفض الفرضية العدمية، بمعنى إذا كانت كقاعدة لق (α≤ 0.05)لة وقد تم اعتماد مستوى الدال

فإننا  %5كانت أعلى من وإذا ، Hoفإننا نرفض الفرضية العدمية  %5تساوي أو أقل من  αقيمة 

يتم رفض  لقيمة المحسوبة أكبر من القيمة الجدوليةكذلك إذا كانت ا، وHoنقبل الفرضية العدمية 

 .Hoالفرضية العدمية 

ومات من تكنولوجيا المعللإحصائية  أثر ذو داللةيوجد  ال: 01H :األولى ةيالفرضية الرئيسنتائج 
ي، عاألداء المستدام )االجتما دعم( في و التوافق ،برةو الخ، خالل المتغيرات )البنية التحتية

ار تم اختب .(α≤ 0.05) عمان -األردن في األعمال اإللكترونية منظمات  لبيئي( في االقتصادي، ا
 (:11-4خدام االنحدار الخطي البسيط وفقًا للجدول ) من خالل است يسيةالرئ الفرضية

 األداء المستدامفي دعم  المعلومات وجياتكنوللدور تحليل االنحدار المتعدد  (11-4جدول )

تكنولوجيا 
 ماتالمعلو 

قيمة 
 Rاط االرتب

اتجاه 
العالمة 
وقوتها 
Beta 

معامل 
 2Rالتحديد 

قيمة 
 djustedA

2R 

  Fقيمة 
 سوبةالمح

مستوى 
 الداللة
Sig.*t 

 البنية التحتية
 الخبرة 0.00* 33.69 0.157 0.161 0.402 0.402

 التوافق
 رفض Hoالفرضية العدمية يجة نت

 (α≤ 0.05)توى *ذو داللة إحصائية عند المس

المعلومات من خالل  ذو داللة إحصائية لتكنولوجياوجود أثر  (11-4)وضح الجدول ي

غيرات المستقلة )البنية التحتية، الخبرة، التوافق( في دعم األداء المستدام )االجتماعي، المت

 Fقيمة  كانت، حيث عمان -األردن في األعمال اإللكترونية منظمات  االقتصادي، البيئي( في 

، بمعنى (α≤ 0.05) ذه القيمة دالة إحصائية عنده(، و 0.00حصائية )بمستوى داللة إ (33.69)

إلى دور تكنولوجيا المعلومات في دعم األداء المستدام وهي قيمة  Betaعالقة، وتشير قيمة وجود 
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)2R=.1570 ,(. واعتمادًا على قيمة %40.2ي )جابإيجابية، حيث بلغت نسبة هذا الدور اإلي

F=33.691, Sig.=0.000)  ي دعم األداء لدور تكنولوجيا المعلومات ف القدرة التفسيريةفإن

وهذا يشير أن التغير بمقدار  ،( %15.7ل اإللكترونية بلغت )األعمامنظمة لعاملين في المستدام ل

( من الوحدة في دعم األداء %15.7ر بمقدار )غيوحدة واحدة في تكنولوجيا المعلومات يقابله ت

 هذه الشركات.المستدام في 

على أن البديلة والتي تنص رضية ونقبل الف الصفريةض الفرضية ناء على ذلك نرفوب

 -األردن األعمال اإللكترونية في منظمات  لتكنولوجيا المعلومات أثر في دعم األداء المستدام في 

  .(α≤0.05)عند ، عمان

من لومات لتكنولوجيا المعداللة إحصائية أثر ذو ال يوجد  (H01.1) ية الفرعية األولىنتائج الفرض

 منظمات األعمالفي دعم األداء االجتماعي في ( فقوالتوا لتحتية، والخبرة،البنية ا)خالل المتغيرات 

تم اختبار الفرضية الفرعية األولى من خالل استخدام . (α ≤ 0.05) عمان -األردن في اإللكترونية 

 (:12-4)  نحدار المتعدد وفقًا للجدولاال

 عيفي دعم األداء االجتما اتتكنولوجيا المعلوملدور عدد نحدار المتتحليل اال  (12-4) جدول

 B تكنولوجيا المعلومات
االنحراف 
 ةالمحسوب Tقيمة  Betaقيمة  المعياري 

  مستوى الداللة
Sig. 

 0.078* 1.775 0.158 0.131 0.232 البنية التحتية
 0.054* 1.938 0.168 0.101 0.146 خبرةلا

 0.222* 1.226 0.108 0.121 0.148 التوافق
 R 0.357قيمة 

 2R 0.127مة قي
 8.418 حسوبةالم  Fقيمة 

 DF 3/173درجة الحرية 
 Sig *0.00مستوى الداللة 

 قبول Hoنتيجة الفرضية العدمية 
 (α≤ 0.05)*ذو داللة إحصائية عند المستوى 
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ل لومات من خالداللة إحصائية لتكنولوجيا المعأثر ذو عدم وجود  (12-4)دول جيوضح ال

منظمات  وافق( في دعم األداء االجتماعي  في نية التحتية، الخبرة، التلمتغيرات المستقلة )البا

دالة إحصائية عند غير  المحسوبية Tقيمة  كانت، حيث عمان -األردن في األعمال اإللكترونية 

(α≤ 0.05) ي هذه في دعم األداء االجتماعي ف أثر المعلوماتتكنولوجيا ل  يوجدال أنه، بمعنى

  الشركات.

معلومات من تكنولوجيا اللداللة إحصائية أثر ذو ال يوجد  (H01.2) الثانية ضية الفرعيةالفر نتائج 
 ألعمالامنظمات في  االقتصادياألداء  دعمفي ( والتوافق ، والخبرة،البنية التحتية)خالل المتغيرات 

نحدار االل استخدام الثانية من خال ةتم اختبار الفرضية الفرعي. (α ≤ 0.05) في عماناإللكترونية 
 (:12-4لجدول )المتعدد وفقًا ل

 في دعم األداء االقتصادي تكنولوجيا المعلوماتلدور تحليل االنحدار المتعدد  (13-4جدول )

االنحراف  B تكنولوجيا المعلومات
  مستوى الداللة ةالمحسوب Tقيمة  Betaقيمة  المعياري 

Sig. 
0.08 البنية التحتية

6 
0.148 0.053 0.583 *0.561 

0.04 الخبرة
5 

0.115 
0.034 0.391 

*0.696 

0.45 التوافق
4 

0.137 
0.296 3.314 

*0.001 

 R 0.310قيمة 
 2R 0.096قيمة 

 6.152 المحسوبة  Fقيمة 
 DF 3/173درجة الحرية 
 Sig *0.00مستوى الداللة 

 رفض Hoنتيجة الفرضية العدمية 
 (α≤ 0.05)المستوى  *ذو داللة إحصائية عند

داللة إحصائية لتكنولوجيا المعلومات من خالل أثر ذو وجود  (13-4)جدول يوضح ال

 -األردن في األعمال اإللكترونية منظمات  في دعم األداء االقتصادي  في فقط متغير التوافق 
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إحصائية (، وهذه القيمة دالة 0.001بمستوى داللة إحصائية ) T (3.314)قيمة  كانت، حيث عمان

في نية التحتية،  والخبرة( في األداء االقتصادي يتبين وجود أثر لــ )الب ولم، (α≤ 0.05) عند

  .عمان -األردن في األعمال اإللكترونية منظمات  

أن  البديلة والتي تنص علىونقبل الفرضية  الصفريةوبناء على ذلك نرفض الفرضية 

 عمالاألمنظمات  ي تصادي فاالقافق أثر في دعم األداء تكنولوجيا المعلومات من خالل متغير التو ل

  .(α≤0.05)عند ، عمان -األردن اإللكترونية في 

علومات من تكنولوجيا الملداللة إحصائية  أثر ذو ال يوجد (H01.3)الثالثة الفرضية الفرعيةنتائج 

عمال األمنظمات  في  يالبيئاألداء  دعمفي ( والتوافق ،الخبرة، و البنية التحتية)خالل المتغيرات 

ستخدام تم اختبار الفرضية الفرعية الثالثة من خالل ا. (α ≤ 0.05) عمان -األردن في ة كترونياإلل

 (:12-4االنحدار المتعدد وفقًا للجدول ) 

 يئيفي دعم األداء الب تكنولوجيا المعلوماتلدور تحليل االنحدار المتعدد  (14-4جدول )

نحراف اال  B ولوجيا المعلوماتتكن
 المعياري 

  داللةمستوى ال ةالمحسوب Tقيمة  Betaقيمة 
Sig. 

 0.458* 0.744 0.069 0.192 0.142 البنية التحتية
 0.392* 0.858 0.077 0.149 0.128 الخبرة
 0.023* 2.296 0.210 0.177 0.406 التوافق
 R 0.224قيمة 
 2R 0.050قيمة 

 3.041 محسوبةال  Fقيمة 
 DF 3/173درجة الحرية 
 Sig *0.00مستوى الداللة 

 رفض Hoدمية لفرضية العنتيجة ا
 (α≤ 0.05)*ذو داللة إحصائية عند المستوى 

داللة إحصائية لتكنولوجيا المعلومات من خالل أثر ذو وجود  (14-4)يوضح الجدول 

، عمان -ن األردفي إللكترونية األعمال امنظمات  في   البيئيفي دعم األداء فقط متغير التوافق 
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ه القيمة دالة إحصائية عند (، وهذ0.023ئية )ا( بمستوى داللة إحص2.296) Tقيمة  كانتحيث 

(α≤ 0.05) ، منظمات  في ولم يتبين وجود أثر لــ )البنية التحتية،  والخبرة( في األداء البيئي

نقبل الفرضية و  الصفرية وبناء على ذلك نرفض الفرضية .عمان -األردن في األعمال اإللكترونية 

فق أثر في دعم األداء البيئي خالل متغير التوالمعلومات من ي تنص على أن لتكنولوجيا االبديلة والت

  .(α≤0.05)عند ، عمان -األردن األعمال اإللكترونية في منظمات  في 
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 الفصل الخامس : مناقشة النتائج والفرضيات
 المقدمة : 5-1

ذا هفي سة واختبار الفرضيات، بع لمتغيرات الدرافصل الراال تحليل الذي تم فيبعد عملية ال

تم في الفصل األول وعرض لجميع النتائج التي  طروحةلمعلى األسئلة ا سيتم اإلجابةالفصل 

 عدد من التوصيات والمقترحات.ت هذه النتائج قدمل ووفقاً ، هذه الدراسةليها في إتوصل ال

 دراسةال مناقشة النتائج الوصفية لمتغيرات :5-2
األردن في  ترونيةاألعمال اإللكمنظمات  ي ف تكنولوجيا المعلوماتأن  هرت نتائج الدراسةأظ

بالبنية التحتية بالمرتبة األولى على  تهتممنظمات  هذه الحيث أن  ،النسبة رتفعةم عمان -

عة ة مرتفوبنسب الخبرةوفي المرتبة الثانية مجال ، وبنسبة مرتفعة ولجميع فقراتها لتكنولوجيا المعلومات

من جهة و لجميع فقراتها. وبنسبة مرتفعة و  التوافقمجال  يأتي اتها، وفي المرتبة األخيرةولجميع فقر 

 -األردن في  األعمال اإللكترونيةمنظمات  في  األداء المستدامأظهرت نتائج الدراسة أن أخرى 

وبنسبة  يعباألداء االجتمابالمرتبة األولى  تهتممنظمات  هذه الحيث أن  ،النسبة مرتفعة عمان

تها، تفعة ولجميع فقراوبنسبة مر  األداء البيئي ي المرتبة الثانية مجال وف، مرتفعة ولجميع فقراتها

 وبنسبة مرتفعة ولجميع فقراتها. األداء االقتصاديمجال  وبالمرتبة األخيرة يأتي

 أهمية. فيما يلي مناقشة المحاور الفرعية لتكنولوجيا المعلومات حسب األكثر

بة نية التحتية لتكنولوجيا المعلومات حصلت على المرتوجد أن الب: لبنية التحتيةاألولى: ا المرتبة

 -األردن في  األعمال اإللكترونيةمنظمات  ئج الدراسة من حيث األهمية، ألن أدارة األولى في نتا

 من خاللمنظمة نات الالوصول إلى قاعدة بيا، وتدعم فيها تصاالتاالبنية تطور تعمل على  عمان

، وتواصل مع عمالئها إلكترونيًا بشكل فعالمنظمة تتواصل الو ، البروتوكوالت المختلفةن م عدد

تطور البنية األساسية ألنظمة تكنولوجيا منظمة ال، وأن ت المقر الرئيسيبقاعدة بيانا هاعفرو 
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تكنولوجيا أنظمة  تتمكن، و بشكل جيدفيما بينها الوحدات  ، وتعمل على تواصلالمعلومات

تقدم ، باإلضافة إلى أنها شكل فع ال إلكترونًيا مع الموردينمن التعاون بمنظمة ال ت فيماالمعلو 

البنية األساسية ألنظمة تكنولوجيا ، وأن ن المعلومات للمستخدمين النهائيينأنواع مختلفة ممنظمة ال

دم تقنظمة ملا، وأن للشركة لمستقبليةتتسم بالمرونة البالغة فيما يتعلق باالحتياجات ا المعلومات

 .الوصالت أو نقاط للمستخدمين الخارجيين مجموعة واسعة من

 .Bi et alمع ) ، حيث أن هذه النسبة تتفقمرتفعةية في الدراسة الحال البنية التحتيةأن نسبة   

 ,Shibambu and Ditsa) ودراسة ، (Ajibade and Khayundi, 2017ودراسة ) (2017

ولم تتفق  في الدراسة المذكورة.جابي لها تأثير إي احيث أنه (Isal, et al., 2016دراسة ) ، (2017

 ة متوسطة في هذه الدراسة.( حيث أن النسبRay, et al., 2013بالنتيجة مع دراسة)

نية الثاتبة خبرة العاملين في األعمال اإللكترونية حصلت على المر وجد أن : الخبرةالمرتبة الثانية: 

أشخاص منظمة توظف ال أن حيثمن ، مرتفعةوبنسبة  ةنتائج الدراسة من حيث األهميفي 

في بناء خبرتها في  نشطة متخصصةتلك أوأنها تم ،متخصصين في معرفة لألعمال اإللكترونية

في أدائهم على تكنولوجيا يعتمدون  األعمال اإللكترونية  يموظفتكنولوجيا المعلومات، وأن 

ا ، وأنهبشكل جيد ةيال اإللكترونعلى األعما هموظفي تدريبتعمل على  نظمة م، وأن التالمعلوما

اص متخصصين في أشخ، وأنها توظف تعتمد في قراراتها على خبرتها في تكنولوجيا المعلومات

عمال األ على دراية بوظائفتكنولوجيا المعلومات ، وأن موظفيها في قسم مجال تكنولوجيا المعلومات

 .جيد اإللكترونية بشكل

 Bi et(، ودراسة )Rodger, et al., 2015)دراسة رة اتفقت مع تغير الخبلموهذه النسبة المرتفعة 

al. 2017 )سة المذكورةفي الدراإيجابي  لها تأثير حيث أن. 
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 حصلت على المعلومات مع األعمال اإللكترونية اوجد أن توافق تكنولوجي التوافق:: الثالثةالمرتبة 

تبادل  تعززمنظمة حيث أن المرتفعة، من  ية وبنسبةهمفي نتائج الدراسة من حيث األ الثالثةالمرتبة 

مع خطة  خطة تكنولوجيا المعلوماتتدمج ، وأنها مالالثقة بين وحدة تكنولوجيا المعلومات ووحدة األع

، لتنظم اجتماع بين وحدات تكنولوجيا المعلومات واألعمامنظمة ، باإلضافة أن الالعمل الشاملة

خطة تكنولوجيا تعمل على دمج منظمة ، وأن الهااستراتيجياتت تعكس خطة تكنولوجيا المعلوماو 

مات موظفو وحدة تكنولوجيا المعلو  يستطيعجرائي، و اإلالمعلومات بشكل استراتيجي مع خطة العمل 

ات متتبادل وحدات تكنولوجيا المعلومات واألعمال المعلو ، و المتعلقة باألعمالتفسير المشكالت 

جيا تكنولو  استشارية هامة، و يتم مراجعة خطةوحدة مات لوجيا المعلو نو وحدة تك ، و تعتبربفعالية

 باستمرار.المعلومات 

 .Bi et alمع ) ، حيث أن هذه النسبة تتفقمرتفعةالحالية في الدراسة  وافقالتأن نسبة 

ودراسة  ، (Cataldo, et al.,2012)ودراسة  ،( Rodger, et al., 2015ودراسة ) (2017

(Engers, 2015) في الدراسة المذكورةابي تأثير إيجلها  يث أنهاح. 

 .حسب األكثر أهميةفيما يلي مناقشة المحاور الفرعية لألداء المستدام 

األعمال منظمات  وجد أن األداء االجتماعي في   األداء االجتماعي المرتبة األولى:

 يث األهمية،سة من حالمرتبة األولى في نتائج الدراحصلت على  عمان -األردن في  اإللكترونية

حكم التقدم في المنظمة تساهم في عملية التحسين المدني للمجتمع، و تدعم  المنظمة ك ألن اللوذ

 لسياساتومعايير حقوق اإلنسان، باإلضافة أنها تساهم في تنمية ات مكافحة الفساد الرشيد، و مبادرا

 .لتنمويةم، و رعاية الثقة االجتماعية ااالجتماعية بما في ذلك التعلي
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االجتماعي في هذه الدراسة مرتفعة، وقد اتفقت هذه النسبة مع دراسة  داءوأن نسبة األ

(Frigant, 2015ود ،)( راسةRivera and Kurnia,2016( ودراسة )Hack and 

Berg,2014 )( ودراسةMarhraoui and El Manouar, 2018) ابي لها تأثير إيج حيث أنها

 ,Finnbogasonوال مع دراسة ) ( Gorgani, 2014) ع دراسةولم تتفق م. في الدراسة المذكورة

 تي ذكرت.( من حيث مستوى األهمية، كونها متوسطة في الدراسات ال2013

 - األردنفي  يةاألعمال اإللكترونمنظمات  األداء البيئي في  وجد أن  األداء البيئي :الثانية المرتبة

ن ن حيث أة وبنسبة مرتفعة، ميسة من حيث األهمعلى المرتبة الثانية في نتائج الدرا حصلت عمان

ي كترونية فاإللاألنشطة التجارية تستخدم آليات ذات كفاءة في استهالك الوقود، و أن منظمة ال

على  منظمةاإللكترونية في الاألنشطة التجارية تساعد في تحسين إدارة النفايات، و تدعم منظمة ال

 عادة تدوير المواد.إ 

 Gates & 2010دراسة )ة مع ، وقد اتفقت هذه النسبةالبيئي هي مرتفعوأن نسبة األداء 

Germain( ودراسة ،)Hack & Berg,2014( ودراسة ،)Frigant, 2015) ، ودراسة

(Marhraoui & El Manouar, 2018) في الدراسة المذكورةلها تأثير إيجابي  حيث أنها. 

األعمال نظمات  مفي   االقتصادي األداءوجد أن   األداء االقتصادي :ثةالثالالمرتبة 

في نتائج الدراسة من حيث األهمية  الثالثةحصلت على المرتبة  عمان -األردن في  اإللكترونية

على تحقيق القيمة االقتصادية منظمة الموقع اإللكتروني لل يساعده حيث أنوبنسبة مرتفعة، من 

لقيمة يرة تدعم اعمليات شراء كب منظمةكترونية في الموذج األعمال اإللالمرجوة، و يمتلك ن

ببناء منظمة تصاديات الحجم(، يسمح نموذج األعمال اإللكترونية  في ال)اقمنظمة االقتصادية لل

للحصول على المواد الخام منظمة عمال اإللكترونية في الاعد نموذج األقنوات مع الموردين، يس

 الرخيصة.
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ة مع دراسة هذه النسب تفعة، وقد اتفقتهذه الدراسة مر األداء االقتصادي في  وأن نسبة

(Frigant, 2015ود ،)( راسةRivera and Kurnia,2016( ودراسة )Hack and 

Berg,2014 ) ودراسة(Marhraoui and El Manouar, 2018) لها تأثير إيجابي  هاحيث أن

 ,Finnbogasonدراسة )(  وال مع Gorgani, 2014ولم تتفق مع دراسة ). في الدراسة المذكورة

 تي ذكرت.ة، كونها متوسطة في الدراسات الحيث مستوى األهمي( من 2013

 : نتائج فرضيات الدراسة5-3
األداء  وكنولوجيا المعلومات تك عالقة بين أن هناأظهرت نتائج التحليل  :األولى الفرضية الرئيسة

ات التغير  نناتج م اماألداء المستدفي  ييرالتغما. وهذا يعني أن ، حيث يوجد ارتباط قوي بينهالمستدام

أن وهذا يعني ، عمان -األردن في  عمال اإللكترونيةاألمنظمات  نولوجيا المعلومات في تكفي 

رونية في األعمال اإللكتمنظمات  في داء المستدام لتكنولوجيا المعلومات بمتغيراتها أثر في دعم األ

 .(α≤0.05)، عند خالل متغير التوافقمن  عمان -األردن 

 تالي:ضيات الفرعية على النحو الالفرضية الرئيسية ظهرت نتائج الفر لى نتائج وبناء ع

 يعاالجتما في دعم األداء أثر)البنية التحتية، الخبرة، التوافق(  تكنولوجيا المعلوماتل ال يوجد -

 .(α≤0.05) عند، عمان -األردن في ألعمال اإللكترونية امنظمات  في 

  تمنظمافي االقتصادي في دعم األداء  أثرافق( التو الل )من خ المعلوماتتكنولوجيا ل يوجد -

 .(α≤0.05)عند ،  عمان -األردن في األعمال اإللكترونية 

منظمات  في البيئي في دعم األداء  أثرالتوافق( من خالل ) تكنولوجيا المعلوماتل يوجد -

 .(α≤0.05)عند ،  عمان - األردنفي لكترونية األعمال اإل

في دعم األداء  أثرالخبرة( و  )البنية التحتية،من خالل  اتا المعلومتكنولوجيل ال يوجد -

 .(α≤0.05)عند ، عمان -األردن في األعمال اإللكترونية منظمات  في تصادي االق
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منظمات   يف ئيالبيفي دعم األداء  أثر)البنية التحتية، الخبرة(  تكنولوجيا المعلوماتل ال يوجد -

 .(α≤0.05)عند ، عمان - األردنفي األعمال اإللكترونية 

 بناًء على ما سبق ظهرت التعليالت التالية: 

نه ظهر أ هذه الدراسة نتائج من خالل ،يا المعلومات األداء االجتماعي؟لماذا لم تدعم تكنولوج

تية ينة التحالب ك بسبب أنليس لتكنولوجيا المعلومات دور أو أثر في دعم األداء االجتماعي وذل

خلق  ليس لديها بنية اتصاالت متطورة تدعم فيها المجتمع فيمنظمة الومات لدى المعل التكنولوجي

س لديها خطط تطوعية ة، وليغير ملتزمة بدفع الضرائب والتراخيص الالزموظائف محلية، و 

حتية تنية ديها بيس لضافة انه لوآلية التواصل إلكترونيًا مع عمالئها ضعيفة نوعا ما، باإل للمجتمع،

مورد  االحتياجات المستقبلية  للمجتمع المحلي، وأنه ال يمكن ألي عميل أوفي توفير مرنة تساهم 

 لبيانات الخاصة بها.اعدة ابسهولة، أو التواصل مع قمنظمة لى بيانات الالوصول إ

ي وى المطلوب فليست بالمستمنظمة المعلومات في ال اوبسبب أيضًا أن خبرة تكنولوجي

هم األعمال اإللكترونية في أدائمنظمات  الموظفين في د غالبية ال يعتممجتمع المحلي، حيث ال

ألعمال ن المجتمع المحلي ليس لديه أشخاص متخصصين في ا، وأعلى تكنولوجيا المعلومات

س لدى لهم ضعيف، وليمنظمة اإللكترونية لكي تساعد في رعاية الثقة التنموية، وأن تدريب ال

ع كي تساهم في علمية التحسين المدني للمجتممعلومات لمختصة في تكنولوجيا الشطة أنمنظمة ال

 لى خبرتها في تكنولوجيا المعلومات.عال تعتمد في قراراتها منظمة ، وأن ال

أظهرت نتائج هذه الدراسة  ،األداء المستدام؟الخبرة في ال لماذا لم تساهم البنية التحتية و 

ال منظمة ك بسبب أن البنية التحتية للتدام، وذلساهما في األداء المسالتحتية والخبرة لم ت نيةأن الب

عمليات شراء كبيرة، وأن القنوات بينها وبين خبرة لدعم و ال حتى األعمال اإللكترونية  نموذجتمتلك 

لديها في  الالموردين غير متطورة، وألن موقعها إللكتروني غير مفعل بشكل صحيح، ونماذج األعم
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 ، واألليات المستخدمة مكلفة للوقود،لك غير متوفرةخبرة في ذوال واد الخام مكلفةالحصول على م

 المواد. وليس لديها ما يدعم آلية تدوير

يكية التي الدينامبمعنى أي  التوافق؟ المستداماألداء  متغير التوافق األكثر مساهمة فيماذا ل

في  تمايا المعلو تكنولوج استخدام في  عمان -األردن في ونية األعمال اإللكتر منظمات  اعتمدتها 

ة ع مراعا، موق التنافسية في السالقدرة و الي األداء الم ها، و تحسينلتحقيق أهدافأعمالها التجارية 

ن متدام المسئولية االقتصادية والبيئية على المدى الطويل، لذلك نجد أن التوافق أثر األداء المس

يث حالقتصادي والبيئي، باألداء المتعلقة ا استراتيجياتها تعكس وماتيا المعلخطة تكنولوجحيث 

ظمة منال صادي والبيئي، وأنقتراتيجياتها لتوائم األداء االأنها تدمج خطط عملها اإلجرائية مع است

وظفو م وحدة استشارية هامة في شؤنها المالية والسوق، ويستخدموحدة تكنولوجيا المعلومات تعتبر 

جد أن ن، لذلك األعمالتلك ت المتعلقة بير المشكالتفسل اتتكنولوجيا المعلومكترونية عمال اإللاأل

 التوافق.متغير من خالل منظمة الفي  استراتيجيات األعمال دعمتتكنولوجيا المعلومات 

 التوصيات: 5-4
لتي بعد االطالع على نتائج الدراسة ومناقشتها تم عرض عدد من التوصيات والمقترحات ا

 ي:، للباحثين أيضًا وهعمان -األردن ية في اإللكترونعمال األ منظماتمناسبه ل تراها الباحثة

مليـــــــــة فـــــــــي عالمســـــــــاهمة  عمـــــــــان -األردن اإللكترونيـــــــــة فـــــــــي منظمـــــــــات  ينبغـــــــــي علـــــــــى ال -

نشــــــر تقــــــارير حــــــول مبادراتهـــــــا  مـــــــن خــــــالل التحســــــين المــــــدني للمجتمــــــع بشــــــكل أفضــــــل

 . بشأن المجتمع المحلي

 فــــي الحكــــم الرشــــيدالتقــــدم م دعــــ عمــــان -األردن اإللكترونيــــة فــــي منظمــــات  الينبغــــي علــــى  -

منتجاتهــــا  ومســــاوئ ل ذكــــر محاســــن مــــن خــــال أو الخــــدمات التــــي تقــــدمهاالمنتجــــات  علــــى

 .أو خدماتها
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ــــادرة عمــــان -األردن اإللكترونيــــة فــــي منظمــــات  ينبغــــي علــــى ال - فــــي عمليــــات  أن تكــــون مب

 .نفسهامنظمة ثقافة المن خالل  مكافحة الفساد ومعايير حقوق اإلنسان

فــــــي رعايــــــة الثقــــــة المســــــاهمة  عمــــــان -األردن  اإللكترونيــــــة فــــــي  منظمــــــاتلينبغــــــي علــــــى ا -

 .المنتجات صديقة البيئةمن خالل  االجتماعية التنموية

ـــــــــى ال - ـــــــــة فـــــــــي منظمـــــــــات  ينبغـــــــــي عل ـــــــــة المســـــــــاهمة  عمـــــــــان -األردن اإللكتروني ـــــــــي تنمي ف

 .الموظفين لديها على ذلك وتطوير بتدريالسياسات االجتماعية بما في ذلك 

ـــــــ - ـــــــي، وال ر توجههـــــــا نحـــــــو تطـــــــوير أدائهـــــــا االجتمـــــــاعيتطـــــــويت  منظمـــــــاى الينبغـــــــي عل بيئ

 واستغالل قدرات تكنولوجيا المعلومات لتحقيق ذلك.

 المستقبلة للباحثين: الدراسة توصيات

 لمجتمع مغاير. هذه الدراسةمن خالل أبعاد  دراسات مستقبليةالعمل على  -

ــــى تطــــوير هــــذهالعمــــل  - ــــث تشــــمل  عل ــــتم لرونيــــة أخــــرى عمــــال إلكتأ منظمــــات  الدراســــة، حي ي

 تعميم النتائج.

 القطاعات التعليمية.ة بشمول قطاعات أخرى مثل تعميم نتائج الدراس -

 تعميم نتائج الدراسة. شمول عينات أكبر من قطاعات مختلفة من أجل إمكانية -
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 الحقالم

 ) )االستبانةدراسة قائمة بأسماء محكمي أداة ال(: 1لحق رقم )م
 الجامعة الرتبة سماال الرقم

 األوسطلشرق جامعة ا دكتورأستاذ  احمد علي صالح   .1
 جامعة الشرق األوسط أستاذ مساعد سمير الجبالي  .2
 جامعة مؤته دكتور أستاذ نضال الحوامدة  .3
 التطبيقيةالبلقاء جامعة  أستاذ مشارك عادل الهاشم  .4
معة الشرق األوسطجا أستاذ مشارك احمد السكر  .5  

معة الملك عبد العزيزجا أستاذ مشارك الغنمخالد أبو   .6  
 جامعة الشرق األوسط أستاذ مشارك الشرباتيعبد العزيز   .7

 



95 
 

 

 صورتها األوليةن (: أداة الدراسة االستبيا2ملحق رقم )

 
 استبانة 

 ،عمان -األردن في اإللكترونية منظمات  املين في الالعاضل إلى السادة األف

 ...وبركاتهعليكم ورحمة هللا السالم 

داء جيا المعلومات في دعم األدور تكنولو ) دراسة ميدانية بعنوانبإجراء  الباحثة تقوم

كترونية في األعمال اإللمنظمات  في راسة تطبيقية األعمال اإللكترونية: دمنظمات  المستدام في 

نية اإللكترو عمال األلمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في  لك استكماالً وذ( عمان -ردن األ 

ل مع األقدر من غيركم على التعاميين في األمر مباشرة، و ولكونكم المعن .من جامعة الشرق األوسط

الذي  (√)ة إشار  بوضعكم قراءتها بتمعن واإلجابة عن على فقراتها فقرات هذه االستبانة، لذا نرجو من

 م لكل فقرة.يعكس رأيك

في خدمة  ةالبحث العلمي، ومعاونة الباحث تطوير في الفعال األثر وسيكون آلرائكم هذا

سيتم ت الواردة في االستبانة هي فقط ألغراض البحث العلمي، و المعلوماي، علمًا بأن البحث العلم

 ل معها بسرية تامة.التعام

 
 حترام و التقدير،،،اال فائق مع تعاونكم لكم شاكرين

 لباحثا                            راف                                            إش

واجدة سيل علي المأ            د.محمد العضايله 
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الخصائص الديموغرافية األول:القسم   

 المسمى الوظيفي -1

       العامة اإلدارة  -                        التنفيذية دارةاإل -

              ماتلمعلو تكنولوجيا ا إدارة  -             سلسلة توريد رةإدا -

           أخرى  -

 دد الموظفين(المنظمة )عحجم  -2

    موظف 100-51من   -             موظف 50 -1من  -

 موظف 500 -251من  -   موظف 225 -101من  -

  فأكثر -1001من  -      موظف 1000 – 501من  -

 طاع التي تنتمي إليه الشركةالق -3

   تجارة المواد الغذائية -   الصناعات التحويلية -

 خدمات االتصاالت -  الحواسيب واإللكترونات  -

 أخرى  -   تجارة التجزئة لغير -
 المواد الغذائية     
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 :ةاالستبان ني:الثاالقسم 
 سيأخذ التدريجاسي و رت الخماسيكون ليك انةفقرات االستبالمستخدم في  مقياسأن ال -1

 التالي: 
 بشدةغير موافق  ير موافقغ ايدمح موافق موافق بشدة

1 2 3 4 5 
 

رقم 
 الفقرة

 التقييم
 الفقرة

موافق 
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

 غير موافق بشدة

1 2 3 4 5 

 المستقل: تكنولوجيا المعلومات المتغير
لمال ارأس  تثمار، واسلتي تسعى إلى تبسيط األعمال التجارية ورفع األداءفة والوسائل الحديثة امزيج من الطرق المختل

بالتالي و عمال والشفافية العالية في األداء، وتوسع نطاق األ افة إلى السرعة والدقةالفكري وإضافة ميزة تنافسية، باإلض
 مة تلك األعمال.استدا

و أ ياناتالب هذهوالتي قد تكون  وتحليلها،زينها ومعالجتها تدفق البيانات وتخعلى تعمل  موارد مادية البنية التحتية:
 .المنظمة تحت سيطرة تكون متعددة عبر مراكز بيانات  يتم تبادلها بحيثالالمركزية 

1.  
بنية اتصاالت منظمة تمتلك ال

 جيدة.
     

2.  

األساسية ألنظمة  تتسم البنية
تكنولوجيا المعلومات بالمرونة 

اجات لغة فيما يتعلق باالحتيالبا
 المستقبلية في الشركة.

     

3.  
ية األساسية لبنامنظمة تطور ال

ألنظمة تكنولوجيا المعلومات 
 باستمرار.

     

4.  

ولوجيا المعلومات تمكن أنظمة تكن
من التعاون بشكل منظمة في ال

ال إلكترونًيا مع الموردين  فع 
 الشركاء التجاريين.
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رقم 
 الفقرة

 التقييم
 الفقرة

موافق 
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

 غير موافق بشدة

1 2 3 4 5 

5.  
ولوجيا المعلومات تمكن أنظمة تكن

من التعاون بشكل منظمة في ال
 إلكترونًيا مع العمالء.فع ال 

     

6.  
يمكن للفروع البعيدة التواصل مع 

المقر الرئيسي قاعدة البيانات 
 ركة.للش

     

7.  
يمكن الوصول إلى قاعدة بيانات 

 من خالل عدد منمنظمة ال
 البروتوكوالت المختلفة

     

8.  

واسعة من مجموعة منظمة تقدم ال
)على  دخولالوصالت أو نقاط ال

المثال، الوصول إلى شبكة سبيل 
 (، للمستخدمين الخارجيين.تاإلنترن

     

9.  
فة من أنواع مختلمنظمة تقدم ال
 ت للمستخدمين النهائيين.المعلوما

     

من  م بمهامه،أثناء القيا ئهء خبراته ودمجها في ادابنا، و تكنولوجيا المعلوماتام بكيفية استخدالموظف  معرفةالخبرة: 
 .في المنظمةالل دراسته أو تدريبه خ

10.  
كنولوجيا المعلومات ت يدرك موظفو

 وظائف األعمال اإللكترونية بشكل
 .جيد

     

11.  
أشخاص منظمة لتوظف ا

متخصصين في مجال تكنولوجيا 
 المعلومات.

     

12.  
أشخاص منظمة لتوظف ا

متخصصين في معرفة لألعمال 
 اإللكترونية.

     

13.  
لوجيا موظفي تكنو منظمة تدرب ال

المعلومات بشكل جيد في مجال 
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رقم 
 الفقرة

 التقييم
 الفقرة

موافق 
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

 غير موافق بشدة

1 2 3 4 5 

 رونية.إللكتاألعمال ا

14.  
يعتمد موظفو األعمال اإللكترونية 

وجيا م على تكنولفي أدائه
 .كامل المعلومات بشكل

     

ها، قيق أهدافلتحالتجارية  الهاأعمفي  كن فيها للمنظمة استخدام تكنولوجيا المعلوماتالديناميكية التي يم هي :التوافق
 .نافسية في السوق ة التاألداء المالي أو القدر  تحسين تعمل علىالتي و 

15.  
اجتماع بين وحدات منظمة تنظم ال

 مات واألعمال.جيا المعلو تكنولو 
     

16.  
تكنولوجيا المعلومات تتبادل وحدات 

 .المعلومات بفعاليةواألعمال 
     

17.  
بين وحدة  تبادل الثقةمنظمة تعزز ال

دة تكنولوجيا المعلومات ووح
 .األعمال

     

18.  
ا تتواصل وحدات تكنولوجي

منظمة ومات واألعمال في الالمعل
 .بشكل جيد

     

19.  
تكنولوجيا  مال وحدةترى وحدة األع

 .كمستشار هامالمعلومات لدينا 
     

20.  
ة تكنولوجيا يستطيع موظفو وحد

المعلومات تفسير المشكالت 
 .عمال وتطوير الحلولالمتعلقة باأل

     

21.  
خطة تكنولوجيا منظمة تدمج ال

اتيجي مع المعلومات بشكل استر 
 خطة العمل الشاملة.

     

22.  
 تعكس خطة تكنولوجيا المعلومات

وأهدافها منظمة لمهمة ا
 واستراتيجياتها.

     

     لومات تعتمد خطة تكنولوجيا المع  .23
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رقم 
 الفقرة

 التقييم
 الفقرة

موافق 
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

 غير موافق بشدة

1 2 3 4 5 

على مراجعة خطة منظمة في ال
 جيات األعمال.العمل ودعم استراتي

 ألداء المستدامالمتغير التابع: ا
راعاة مت، مع لمعلومااجيا ا التجارية وأعمالها، وزيادة القيمة للمساهمين مع تكنولو حقيق أعمالههي قدرة المنظمة على ت

 لى المدى الطويل.المسئولية االقتصادية والبيئية واالجتماعية ع
ار مسعلى ال ارسة للتأكد من أنها ال تزالمة في ترجمة أهدافها االجتماعية إلى مممدى نجاح المنظ: األداء االجتماعي

 جتماعًيا؛الصحيح ا

24.  
خلق وظائف محلية منظمة تدعم ال

 للمجتمع.
     

25.  
بدفع الضرائب منظمة وم التق

 والتراخيص الالزمة.
     

26.  
على تنفيذ سياسات منظمة تركز ال

الموارد البشرية التي تناسب 
 ع المحلي.المجتم

     

27.  
بي برنامج تدريمنظمة تقدم ال

 للمجتمع المحلي.
     

28.  
ط تشغيل خطمنظمة التمارس 

 تطوعية للموظفين.
     

29.  
لتعليم مشاريع منظمة تدعم ال

 عمال اإللكترونية.ألا
     

30.  
 التنميةمشاريع  منظمة ترعى ال

 عية.االجتما
     

31.  
على رعاية الثقة منظمة تساهم ال
 ية التنموية.االجتماع

     

32.  
حسين في عملية التمنظمة تساهم ال

 المدني للمجتمع.
     

33.  
في الحكم  التقدممنظمة تدعم  ال

مكافحة الرشيد بما في ذلك مبادرات 
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رقم 
 الفقرة

 التقييم
 الفقرة

موافق 
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

 غير موافق بشدة

1 2 3 4 5 

 يير حقوق اإلنسان،.ومعا الفساد

34.  

في السياسات منظمة تساهم ال
اعية بما في ذلك التعليم، االجتم

لتنمية والتدريب ، وإدارة توظيف ا
 .االقتصادية المحلية ، إلخ

     

35.  
على رفاهية منظمة تساهم ال

 المحلي.المجتمع 
     

36.  
في محاربة منظمة تساهم ال

 واألوبئة.األمراض 
     

37.  
امج حماية األسرة بر منظمة لتدعم ا

 والطفل.
     

38.  
اجتماعية  في برامجمنظمة تشارك ال

 لمنع التشرد والجوع.
     

39.  
على تحسين  منظمةتساهم ال

 الظروف المعيشية لموظفيها.
     

40.  
الموظفين على منظمة تدرب ال

 لبات الصحة والسالمة العامة. متط
     

ل على افها االقتصادية إلى واقع عملي للتأكد من أنها ال تزافي ترجمة أهدمدى نجاح المنظمة : األداء االقتصادي
 المسار الصحيح ماليًا؛

41.  
منظمة وني لليساعد الموقع اإللكتر 

االقتصادية على تحقيق القيمة 
 المرجوة.

     

42.  
تية للموقع تساعد البنية التح

في فعالية منظمة اإللكتروني لل
 التكلفة.

     

43.  
 علىمنظمة وني للالموقع اإللكتر 

 زيادة المبيعات / األرباح.
     

     عمال اإللكترونية يساعد نموذج األ  .44
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 الفقرة

موافق 
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

 غير موافق بشدة

1 2 3 4 5 

للحصول على المواد منظمة في ال
 ام الرخيصة.الخ

45.  
اعتماد نموذج األعمال اإللكترونية 

لموظفين سيحل محل امنظمة في ال
 ضمن آالت اكثر كفاءة. 

     

46.  

يسمح نموذج األعمال اإللكترونية 
تكاليف من بتخفيض المنظمة ال في

خالل تنفيذ أنظمة إدارة سلسلة 
 د وبكفاءة عالية.التوري

     

47.  
رونية يساهم نموذج األعمال اإللكت

على  توفير الوقت منظمة في ال
 والطاقة.

     

48.  

لكترونية األعمال اإل يساعد نموذج
رات على توفير المدخ منظمة في ال

للعمالء في سوق تنافسية وتحقيق 
 أقصى قدر من األرباح.

     

49.  
يسمح نموذج األعمال اإللكترونية  

ببناء قنوات مع منظمة الفي 
 الموردين.

     

50.  

اإللكترونية األعمال  يعمل نموذج
على تحسين العالقات منظمة في ال

عمال وحدات األالمتبادلة مع 
 األخرى داخل الشركة.

     

51.  

نموذج األعمال اإللكترونية يمتلك 
عمليات شراء كبيرة نظمة مفي ال

منظمة تدعم القيمة االقتصادية لل
 ت الحجم(.)اقتصاديا

     

لصحيح أهدافها البيئية إلى ممارسة للتأكد من أنها تبقى على المسار اترجمة  مدى نجاح المنظمة في: األداء البيئي
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 الفقرة
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 محايد موافق
غير 
 موافق

 غير موافق بشدة

1 2 3 4 5 

 .يئًياب

52.  
ية األنشطة التجارية اإللكترونتدعم 

 منتجات أو عملياتمنظمة ال في
 تقدم فوائد بيئية.

     

53.  
األنشطة التجارية تساهم 

في تنفيذ منظمة ال اإللكترونية في
 عمليات صديقة للبيئة.

     

54.  
اإللكترونية األنشطة التجارية م تساه

الحد من استخدام  منظمة في ال
 ئية السامة بيئيا.يمياالمواد الك

     

55.  
اإللكترونية ارية األنشطة التجتساهم 

 على تقليل التلوث. منظمةفي ال
     

56.  
اإللكترونية األنشطة التجارية عم تد

على إعادة تدوير منظمة الفي 
 المواد.

     

57.  
طة التجارية األنشتساعد 

في تحسين منظمة اإللكترونية في ال
 ها.مإدارة النفايات وإعادة استخدا

     

58.  
آليات ذات كفاءة منظمة تستخدم ال

 تهالك الوقود.في اس
     

59.  
 اإللكترونيةاألنشطة التجارية كز تر 

على تقليل عملية منظمة في ال
 ليف للمنتجات.التغ

     

60.  
ونية اإللكتر األنشطة التجارية تركز 
على استخدام المياه منظمة في ال

 المعاد تكريرها.
     

61.  
اإللكترونية جارية لتاألنشطة اتساهم 
في الحد من تأثير منظمة في ال

     



104 
 

رقم 
 الفقرة

 التقييم
 الفقرة

موافق 
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

 غير موافق بشدة

1 2 3 4 5 

ات وتصميم لمواد الخام والمشتري)ا
يع( على المنتجات والتصنيع والتوز 

 البيئة.
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 الدراسة االستبيان صورتها األخيرة(: أداة 3حق رقم )مل

 
 استبانة

 ،عمان -األردن في اإللكترونية منظمات  إلى السادة األفاضل العاملين في ال

 ...م عليكم ورحمة هللا وبركاتهالسال

ء األدادور تكنولوجيا المعلومات في دعم )نوانء دراسة ميدانية بعبإجرا الباحثةتقوم 

 من اإللكترونية األعمال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في لك استكماالً وذالمستدام 

ع كم على التعامل مشرة، واألقدر من غير ولكونكم المعنيين في األمر مبا .جامعة الشرق األوسط

الذي  (√) إشارة بوضعبتمعن واإلجابة عن على فقراتها  نرجو منكم قراءتها فقرات هذه االستبانة، لذا

 س رأيكم لكل فقرة.يعك

ة في خدم ةالبحث العلمي، ومعاونة الباحث تطوير في الفعال األثر وسيكون آلرائكم هذا

 سيتمالستبانة هي فقط ألغراض البحث العلمي، و معلومات الواردة في االبحث العلمي، علمًا بأن ال

 ية تامة.التعامل معها بسر 

 
 ر،،،ام و التقدياالحتر  فائق مع تعاونكم لكم شاكرين

 حثالبا                            إشراف                                        

سيل علي أ             د.محمد العضايله 
المواجدة 
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ول: الخصائص الديموغرافيةالقسم األ   

 القسم اإلداري  -4

   اإلدارة العامة -  التنفيذيةاإلدارة -

 كنولوجيا المعلوماتتإدارة  -   سلسلة توريد إدارة -

 أخرى -

 ن(حجم المنظمة )عدد الموظفي -5

   موظف100-51من  -  موظف 50 -1من  -

 موظف500 -251من  -  موظف225 -101من  -

 موظف 1000أكثر من  -  موظف 1000 –501من  -

 يالصناعالقطاع  -6

   تجارة المواد الغذائية -   ويليةالصناعات التح -

 خدمات االتصاالت -  ناتواإللكترو ب الحواسي -

 رى أخ -   تجارة التجزئة لغير -
 المواد الغذائية
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 :االستبانة القسم الثاني:

 سيأخذ التدريجرت الخماسي و اليكسيكون  رات االستبانةفقالمستخدم في  مقياسأن ال -2
 التالي: 

 غير موافق بشدة غير موافق يدمحا موافق فق بشدةموا

5 4 3 2 1 
 

م رق
 الفقرة

 لتقييما
 الفقرة

موافق 
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

 موافق بشدة غير

5 4 3 2 1 

 المتغير المستقل: تكنولوجيا المعلومات
لمال ارأس  واستثمار ارية ورفع األداء،ل الحديثة التي تسعى إلى تبسيط األعمال التجطرق المختلفة والوسائمزيج من ال

التالي عمال وبوتوسع نطاق األفة إلى السرعة والدقة والشفافية العالية في األداء، سية، باإلضاميزة تنافالفكري وإضافة 
 استدامة تلك األعمال.

أو  اناتالبي هذهقد تكون  والتي وتحليلها،لبيانات وتخزينها ومعالجتها تدفق اادية تعمل على موارد مالبنية التحتية: 
 .تحت سيطرة المنظمة تكون تعددة كز بيانات معبر مرا تبادلهابحيث يتم الالمركزية 

      اتصاالت.بنية منظمة ال تطور  .1

2.  
بقاعدة منظمة الفروع تتواصل 

 المقر الرئيسي.بيانات 
     

3.  
اسية البنية األسمنظمة طور الت

 .ألنظمة تكنولوجيا المعلومات
     

4.  
اع مختلفة من أنو منظمة دم التق

 للمستخدمين النهائيين.المعلومات 
     

5.  
مع عمالئها منظمة واصل التت

 إلكترونيًا بشكل فعال.
     

6.  
منظمة وحدات في الالتتواصل 
 بشكل جيد.

     

7.  
ن مجموعة واسعة ممنظمة تقدم ال

ن للمستخدمي الوصالت أو نقاط
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 الخارجيين.

8.  

نظمة تتسم البنية األساسية أل
لوجيا المعلومات بالمرونة تكنو 

ت ياجاالبالغة فيما يتعلق باالحت
 المستقبلية في الشركة.

     

9.  
دة بيانات يمكن الوصول إلى قاع

من خالل عدد من منظمة ال
 .البروتوكوالت المختلفة

     

10.  
ة تكنولوجيا المعلومات أنظم تتمكن
من التعاون بشكل منظمة في ال

ال إلكترونًيا مع ال  موردين.فع 
     

ن م بمهامه، امء خبراته ودمجها في ادائه أثناء القيبنا، و معلوماتالتكنولوجيا بكيفية استخدام الموظف  معرفةالخبرة: 
 .في المنظمةخالل دراسته أو تدريبه 

11.  
ترونية األعمال اإللكيعتمد موظفو 

ا في أدائهم على تكنولوجي
 المعلومات.

     

12.  
أشخاص منظمة توظف ال

معرفة لألعمال صين في متخص
 اإللكترونية.

     

13.  
على  هاموظفيمنظمة تدرب ال

 .ةاألعمال اإللكتروني
     

14.  
ص أشخامنظمة توظف ال

متخصصين في مجال تكنولوجيا 
 المعلومات.

     

15.  
مات تكنولوجيا المعلو يدرك موظفو 

 كلوظائف األعمال اإللكترونية بش
 .جيد

     

     أنشطة متخصصة  ة منظمتمتلك ال  .16
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ناء خبرتها في تكنولوجيا في ب
 المعلومات.

17.  
ي قراراتها على فة منظمتعتمد ال

 خبرتها في تكنولوجيا المعلومات.
     

ها، هدافلتحقيق أ أعمالها التجارية في  لوماتاستخدام تكنولوجيا المعالديناميكية التي يمكن فيها للمنظمة  هي:التوافق
 .القدرة التنافسية في السوق  أو األداء المالي تعمل على تحسينوالتي 

18.  
ت وماتعكس خطة تكنولوجيا المعل

 استراتيجياتها.
     

19.  
جيا خطة تكنولو منظمة تدمج ال

المعلومات بشكل استراتيجي مع 
 .اإلجرائيةخطة العمل 

     

20.  
تكنولوجيا  ةيتم مراجعة خط

 .باستمرارالمعلومات 
     

21.  
وحدة تكنولوجيا المعلومات  تعتبر

 .ارية هامةتشوحدة اس
     

22.  
تتبادل وحدات تكنولوجيا المعلومات 

 .بفعاليةل المعلومات عماواأل
     

23.  
الثقة بين وحدة  تبادلمنظمة تعزز ال

تكنولوجيا المعلومات ووحدة 
 .األعمال

     

24.  
تماع بين وحدات اجمنظمة تنظم ال

حدات و تكنولوجيا المعلومات و 
 .لاألعما

     

25.  
ولوجيا يستطيع موظفو وحدة تكن

المعلومات تفسير المشكالت 
 .المتعلقة باألعمال

     

26.  
خطة تكنولوجيا منظمة المج تد

 عمل الشاملة.المعلومات مع خطة ال
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27.  
تعكس خطة تكنولوجيا المعلومات 

 .الشركة أهداف
     

28.  
مد خطة تكنولوجيا المعلومات تعت

لى دعم استراتيجيات عمنظمة في ال
 األعمال.

     

 التابع: األداء المستدامر المتغي
ع تكنولوجيا المعلومات، مع مراعاة تجارية وأعمالها، وزيادة القيمة للمساهمين ممالها الهي قدرة المنظمة على تحقيق أع

 ة على المدى الطويل.المسئولية االقتصادية والبيئية واالجتماعي
سار على الم أنها ال تزالية إلى ممارسة للتأكد من اعمدى نجاح المنظمة في ترجمة أهدافها االجتم: األداء االجتماعي

 عًيا؛يح اجتماالصح

29.  
في عملية التحسين منظمة تساهم ال

 دني للمجتمع.الم
     

30.  
التقدم في الحكم منظمة تدعم  ال

 الرشيد.
     

31.  
مبادرات مكافحة منظمة تدعم  ال

 إلنسان.الفساد ومعايير حقوق ا
     

32.  
 الثقة في رعايةمنظمة تساهم ال

 التنموية.االجتماعية 
     

33.  
مية السياسات في تنمنظمة تساهم ال

 االجتماعية بما في ذلك التعليم.
     

 زال علىملي للتأكد من أنها ال تمدى نجاح المنظمة في ترجمة أهدافها االقتصادية إلى واقع ع: األداء االقتصادي
 ماليًا؛ المسار الصحيح

34.  

 كترونيةنموذج األعمال اإلليمتلك 
عمليات شراء كبيرة منظمة في ال

منظمة صادية للتدعم القيمة االقت
 اقتصاديات الحجم(.)

     

35.  
األعمال اإللكترونية   يسمح نموذج

ببناء قنوات مع منظمة في ال
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 الموردين.

36.  
منظمة موقع اإللكتروني لليساعد ال

دية على تحقيق القيمة االقتصا
 المرجوة.

     

37.  
لكترونية األعمال اإل يساعد نموذج

للحصول على المواد منظمة في ال
 م الرخيصة.الخا

     

يح ار الصحي ترجمة أهدافها البيئية إلى ممارسة للتأكد من أنها تبقى على المسمدى نجاح المنظمة ف: ألداء البيئيا
 .بيئًيا

38.  
آليات ذات كفاءة منظمة تستخدم ال

 ك الوقود.استهالفي 
     

39.  
ة التجارية األنشطتساعد 

في تحسين منظمة لكترونية في الاإل
 يات.إدارة النفا

     

40.  
اإللكترونية نشطة التجارية األتدعم 
على إلعادة تدوير منظمة لفي ا
 المواد.

     

 

 


