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المخلص
تعمل تكنولوجيا المعلومات في المنظمات على تطوير خدماتها ومنتجاتها ،وخاصة في
القطاع الخدمي لألعمال اإللكترونية ،باإلضافة إلى أنها تساعد المنظمات على النمو والتوسع في
أسواق جديدة والتفوق على منافسيها ،باإلضافة إلى االستدامة في أدائها حيث تتبنى تلك المنظمات
تكنولوجيا المعلومات في العديد من المجاالت ،بما فيها االقتصادية واإلدارية والبيئية واالجتماعية
وغيرها من العوامل.
لهذه الدراسة أهمية من حيث أنه ال توجد دراسات أخرى تتناول دور تكنولوجيا المعلومات
في دعم األداء المستدام في منظمات األعمال اإللكترونية في األردن  -عمان حسب معرفة
الباحثة ،لذلك جاءت أهميتها من جانبين النظري والتطبيقي .من هنا هدفت هذه الدراسة إلى بيان
دور تكنولوجيا المعلومات في دعم األداء المستدام في منظمات األعمال اإللكترونية في األردن -
عمان ،وكانت مشكلة هذه الدراسة وجود عدة توصيات من دراسات سابقة تؤكد على قلة األبحاث
العلمية حو تلك الظاهرة ،باإلضافة إلى وجود فجوة أدبية تبين العالقة بين تكنولوجيا المعلومات
واألداء المستدام .تكون مجتمع الدراسة من  8منظمات تمارس األعمال اإللكترونية .فاعتمدت
الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خالل االستبانة التي تم إعدادها باالستناد إلى األدب النظري
والدراسات السابقة وباالعتماد على عدة مقاييس طورت من عدة باحثين لكي تتالءم مع نموذج
الدراسة االفتراضي وأبعاد الدراسة ،بعدها تم اختيار عينة المدراء من تلك المنظمات ،وتم توزيع

م

 200استبانة ،ثم تم استرجاع  177استبانة صالحه للتحليل .بعد جمع البيانات تم تحليلها من
خالل الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية SPSS22وتم استخدام عدة أساليب إحصائية.
وأظهرت نتائج التحليل أن هناك عالقة بين تكنولوجيا المعلومات و األداء المستدام ،حيث
يوجد ارتباط قوي بينهما .وهذا يعني أن التغيير في األداء المستدام ناتج من التغيرات في تكنولوجيا
المعلومات في منظمات األعمال اإللكترونية في األردن  -عمان ،وهذا يعني أن لتكنولوجيا
المعلومات أثر في دعم األداء المستدام في منظمات األعمال اإللكترونية من خالل متغير التوافق
فقط .وعرضت الدراسة عدة توصيات من أهمها العمل على دراسات مستقبلية من خالل أبعاد هذه
الدراسة لمجتمع مغاير ،و تعميم نتائج الدراسة بشمول قطاعات أخرى مثل القطاعات التعليمية.
الكلمات المفتاحية :تكنولوجيا المعلومات ،األداء المستدام ،األعمال اإللكترونية ،البنية
التحتية ،التوافق ،الخبرة ،األداء االجتماعي ،األداء االقتصادي ،األداء البيئي.
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Role of Information Technology Supporting Sustainable Performance
In E-Business Organizations: An Applied Study E-Business
Organizations in Jordan - Amman
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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

س

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, EBusiness,

Infrastructure,

Environmental.

Compatibility,

Experience,

Social,

Economic,
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الفصل األول :خلفية الدراسة
 :1-1المقدمة
تستخدم معظم المنظمات تكنولوجيا المعلومات في األنشطة التجارية اليومية بشكل كبير ،و
خاصة باألنشطة التشغيلية اليومية ألنظمة تخطيط التابعة للمنظمة ،واألنشطة اللوجستية ،وشبكات
االتصال الداخلية والخارجية بينها وبين المنظمات المتحالفة ،باإلضافة إلى اإلجراءات االستراتيجية
ألنظمة دعم القرار والمعلومات التي تحتاجها المنظمة في تنفيذ استراتيجياتها واتخاذ الق اررات اإلدارية
( .)Nakata, Zhu and Izberk-Bilgin, 2011وتستخدم أيضاً المنظمات تكنولوجيا المعلومات
بشكل مباشر و غير مباشر إلنجاز عملياتها التجارية ،ولدعم تبادل المعلومات مع عمالئها،
ومقايضات المنتجات أو الخدمات .وبالتالي ،فإن تكنولوجيا المعلومات حيوية في سياق عالقات
المنظمة مع عمالئها ،فهي أداة متكاملة في العالقات التجارية للمنظمة ،كونها تؤثر بشكل كبير على
أداء األعمال (.)Sanchez and Martinez, 2011
من ناحية أخرى ،أكد ) Isal et. al (2016في دراستهم ،أن دور تكنولوجيا المعلومات في
األعمال التجارية دون شك يزداد في منظمات األعمال ،حيث تحقق تكنولوجيا المعلومات قيمة أعمال
تتناسب مع حجم االستثمار ،مما يعطي ذلك قيمة أفضل للمنظمة ،ويحسن أدائها وفعاليتها ،وزيادة
الميزة التنافسية في السوق ،العائد االستثماري ،بالتالي تصبح قيمة األعمال التجارية لتكنولوجيا
المعلومات قوية ومستقرة.
تقوم المنظمات بشكل متزايد بتنفيذ أعمالها التجارية من خالل تكنولوجيا المعلومات الخاصة
بها فتصبح بذلك أعمالها إلكترونية ،وهذا يعطي أهمية للمنظمات من حيث تحقيق الوقت الحقيقي في
إنجاز األعمال ،وسرعة في االتصاالت ،وانخفاض تكاليف العمليات ،ومساعدة المنظمات على النمو
وتحديد األسواق الجديدة ،والتفوق على منافسيها (.)Bi et. al, 2017
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ولقد استخدمت التجارة اإللكترونية مؤخ اًر طرق فنية لتكنولوجيا المعلومات من اجل تغيير
وتسريع المعامالت التجارية ،ليس فقط ذلك ،ولكن إليجاد األسواق ومنافذ التوزيع فهي ال تتعرف
على حدود مكانية أو زمنية ،حيث تعمل تلك المنافذ على مدار الساعة في جميع أنحاء العالم،
وبالتالي فإن المنظمات التي غيرت طريقتها الحالية في العمل لتصبح تجارة إلكترونية ستحقق فوائد
غير محدودة وبقاء ألعمالها التجارية مدة أطول وبالتالي استدامة ألدائها (.)Alsderi, 2014
إن الموضوعات األكثر أهمية في هذه األيام هي (االستدامة) وهي تنظر إلى بقاء أعمال
المنظمات مدة أطول ،اآلن هي ببساطة أفضل طريقة للقيام بأعمال تجارية ،ويمكن للمنظمة
المستدامة أن تزدهر وتحقق النجاح على المدى الطويل من خالل رؤية واضحة ألعمالها ،وأهدافها
المحددة ،التي تقف جنبا إلى جنب مع تحقيق أغراض مجتمعية واقتصادية وبيئية في شكل إيجابي
(.)Anca-Letiția, 2013
فالبيئة العالمية المتغيرة تحفز المنظمات على النظر إلى ما هو أبعد من األداء المالي
وترسيخ القيم البيئية واالجتماعية في توجيه أعمالها ،وقد كشف باحثون مختلفون عن مزايا االستدامة
لألعمال ،واألهم من ذلك تأثيرها على الوعي البيئي ،واالقتصادي ،واالجتماعي ،لخلق ابتكار أو
اختراع في شكل منتج أو خدمة ).(Lakshmi and Kennedy,2017
لذلك نجد أن االستدامة هي هدف أساسي بين الدول ،فهي تعمل على تحسين نوعية الحياة
والرفاهية ألجيال الحاضر والمستقبل من خالل نهج متكامل بين التنمية االقتصادية وحماية البيئة
والرفاهية االجتماعية (.)Artene, 2014
بناء على الطرق الفنية المستخدمة من قبل المنظمات لتكنولوجيا المعلومات بشكل كبير،
ً
وتركيز الباحثين على موضوعات االستدامة ،جاءت هذه الدراسة للتعرف على دور تكنولوجيا
المعلومات في دعم األداء المستدام في منظمات األعمال اإللكترونية بالتطبيق على المنظمات
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التي تمارس األعمال اإللكترونية في األردن  -عمان ،باإلضافة غلى محاولة اكتشاف جوانب عدة لم
يسبق أن تم تسليط الضوء عليها في هذا الموضوع ،وأيضاً وضع توصيات مناسبة لتطوير أداء
المنظمة المبحوثة على حد علم الباحثة.

 :2-1أهمية الدراسة
لهذه الدراسة أهمية من حيث أنه ال توجد دراسات أخرى تتناول دور تكنولوجيا المعلومات في
دعم األداء المستدام في منظمات األعمال اإللكترونية في األردن  -عمان حسب معرفة الباحثة،
لذلك جاءت أهميتها من جانبين:
الجانب النظرية :تتناول هذه الدراسة المزيد من التقصي والبحث في الدراسات التي ركزت
على متغيراتها األساسية (تكنولوجيا المعلومات بمتغيراتها ،واألداء المستدام بمتغيراته) ،باإلضافة إلى
أن القيام بمثل هذه الدراسة سوف يضيف جديداً إلى عالم المعرفة ،ويساهم في إثراء المعلومات،
وزيادة المعرفة وقد يساهم في تطور البحث العلمي والمساهمة في تزود المكتبة بمرجع جديد في
مجال البحث العلمي.
الجانب التطبيقي :يركز على أهمية نتائج العالقة االرتباطية بين متغيرات الدراسة التي
تسمح بتوضيح األهمية لمتخذي القرار في منظمات األعمال اإللكترونية في األردن  -عمان محل
الدراسة وتحديد الجوانب األكثر أثر واألقوى ارتباطا أو حتى األضعف ارتباطا بما يسمح بتحديد
الجوانب التي يتوجب زيادة االهتمام بها .باإلضافة إلى أن النتائج التي ستتوصل إليها الدراسة والتي
ستجعل مركز الق ارر في منظمات

األعمال اإللكترونية في األردن  -عمان يدرك أهمية دور

تكنولوجيا المعلومات في دعم األداء المستدام في منظمات األعمال اإللكترونية كسبيل للبقاء في
السوق أطول مدة ممكنة.
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 :3-1أهداف الدراسة
الهدف الرئيسي لهذه الدراسة هو تحديد دور تكنولوجيا المعلومات بمتغيراتها في دعم األداء
المستدام في منظمات األعمال اإللكترونية ،وذلك من خالل:
 تقديم إطار نظري ومفاهيمي لمتغيرات الدراسة األساسية (تكنولوجيا المعلومات ،واألداءالمستدام) ،باإلضافة إلى توضيح األسس الفكرية واألبعاد والمتغيرات الفرعية لهذه الموضوعات.
 تحديد مستوى ممارسات متغيرات الدراسة الحالية (تكنولوجيا المعلومات بمتغيراتها ،واألداءالمستدام بمتغيراته) من خالل القياس الوصفي.
-

تحديد دور تكنولوجيا المعلومات في دعم األداء االجتماعي في منظمات األعمال اإللكترونية.

-

تحديد دور تكنولوجيا المعلومات في دعم األداء االقتصادي في منظمات األعمال اإللكترونية
في األردن  -عمان.

-

تحديد دور تكنولوجيا المعلومات في دعم األداء البيئي في منظمات األعمال اإللكترونية في
األردن  -عمان.

-

تقديم توصيات لألطراف المعنية ،مثل اإلداريين والمديرين وصناع القرار في منظمات التي
تمارس األعمال اإللكترونية في األردن  -عمان.

 :4-1مشكلة الدراسة
أكد ( ،Alaeddini and Salekfard )2013في دراسة لهما أن في العقود األخيرة ،تحسن
دور تكنولوجيا المعلومات في مجال األعمال بشكل ملحوظ ،فتحول الدور من مجرد إدارة المنظمات
إلى دخولها في جميع أعمالها ،واعتب ار الباحثين أن تكنولوجيا المعلومات هي األصول الثمينة الالزمة
لدعم المنظمة في ظل هذه البيئة المتغيرة بسرعة.

5

وقد أكد ()2019

Morrar, et al.

في دراسته أن لتكنولوجيا المعلومات و االتصاالت دور في

تعزيز واستدامة االقتصاد المحلي ،حيث أظهرت نتائج د ارسته أن تكنولوجيا المعلومات تؤثر على
جميع القطاع االقتصادي في إفريقيا ،و شهدت الدول المتقدمة والنامية ظهور قطاع تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت الحيوي بشكل كبير الذي ساهم في زيادة الناتج المحلي واإلجمالي الوطني.
فأصبحت معظم المنظمات تنافسية بشكل متزايد وتتغير باستمرار تبعاً للتغير في احتياجات األعمال
والرغبات وتغير ظروف السوق .لذلك ،وجدت المنظمات أن من الضروري البحث عن االستدامة في
بيئة التكنولوجيا الحديثة .فقد تمت مناقشة دور تكنولوجيا المعلومات في دعم مبادرات االستدامة في
عدد محدود من الدراسات ،وهناك نقص في األمثلة العملية التي توضح كيف يتم تنفيذ أدوار
تكنولوجيا المعلومات في بيئة المنظمات (.)Rivera and Kurnia, 2014
باإلضافة إلى ذلك ،أوصى الباحثان ( ،Hack and Berg )2014على القيام أبحاث
مستقبلية تكون أكثر وضوحاً لتبين قدرة تكنولوجيا المعلومات على استدامة أعمال المنظمات ،والتي
ضا في الدرجة األولى إلى أثر تكنولوجيا المعلومات على استدامة أداء المنظمات التي
تنظر أي ً
تساهم في تنمية أكثر استدامة للمجتمع ككل.
وفقاً لما تقدم ذكره ،تتناول الدراسة الحالية بيان دور تكنولوجيا المعلومات في دعم األداء
المستدام في المنظمات التي تمارس األعمال اإللكترونية في األردن  -عمان ،والتي تعتمد في
أعمالها على تكنولوجيا المعلومات ،وهذا ما يتطلب الحاجة إلى إجراء دراسة علمية لهذه الظاهرة،
وبيان كيفية إدارة أعمالها الحالية ضمن أداء المنظمة ،أو تلك التي يبحثون عنها في األسواق المحلية
أو العالمية لدعم التطوير واالستدامة.
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نظر لوجود فجوة في األدبيات المتعلقة بقياس مدى دعم تكنولوجيا المعلومات
وأيضاًً ،ا
لألداء المستدام ،تحاول هذه الدراسة سد الفجوة األدبية حول أثر تكنولوجيا المعلومات على األداء
المستدام ،ولذلك ،جاءت هذه الدراسة الكتشاف دور تكنولوجيا المعلومات في األداء المستدام في
المنظمات التي تمارس األعمال اإللكترونية في األردن  -عمان.

 :5-1أسئلة الدراسة
على ضوء ما تقدم يمكن تحديد مشكلة الدراسة الحالية بالسؤال التالي:
 هل لتكنولوجيا المعلومات دور في دعم األداء المستدام في المنظمات التي تمارس األعمالاإللكترونية؟
ولتحقق من هذا السؤال بشكل منطقي تم تجزئته إلى مجموعة من األسئلة الفرعية الوصفية
االستداللية وهي:
 ما مستوى ممارسة تكنولوجيا المعلومات في المنظمات التي تمارس األعمال اإللكترونية؟ ما مستوى استدامة األداء في المنظمات التي تمارس األعمال اإللكترونية؟ هل لتكنولوجيا المعلومات دور في دعم األداء االجتماعي في المنظمات التي تمارس األعمالاإللكترونية؟
 -هل لتكنولوجيا المعلومات دور في دعم األداء البيئي في المنظمات

التي تمارس األعمال

اإللكترونية؟
 هل لتكنولوجيا المعلومات دور في دعم األداء االقتصادي في المنظمات التي تمارس األعمالاإللكترونية؟
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 :6-1فرضيات الدراسة
بالنظر إلى األسئلة السابقة ،سوف تتضمن الدراسة الحالية فرضية رئيسية واحدة و()3
فرضيات فرعية ،على النحو التالي:
الفرضية الرئيسية ) :(H01ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتكنولوجيا المعلومات من خالل
المتغيرات (البنية التحتية ،و الخبرة ،والتوافق) في دعم األداء المستدام (االجتماعي ،االقتصادي،
البيئي) في منظمات األعمال اإللكترونية في األردن  -عمان ).(α ≤ 0.05
الفرضية الفرعية ) :(H01.1ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتكنولوجيا المعلومات من خالل
المتغيرات (البنية التحتية ،والخبرة ،والتوافق) في دعم األداء االجتماعي في منظمات

األعمال

اإللكترونية في األردن  -عمان ).(α ≤ 0.05
الفرضية الفرعية ) :(H01.2ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتكنولوجيا المعلومات من خالل
المتغيرات (البنية التحتية ،والخبرة ،والتوافق) في دعم األداء االقتصادي في منظمات األعمال
اإللكترونية في األردن  -عمان ).(α ≤ 0.05
الفرضية الفرعية ) :(H01.3ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتكنولوجيا المعلومات من خالل
المتغيرات (البنية التحتية ،والخبرة ،والتوافق) في دعم األداء البيئي في منظمات األعمال اإللكترونية
في األردن  -عمان ).(α ≤ 0.05
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 :7-1أنموذج الدراسة:
شكل ( )1-1نموذج الدراسة من إعداد الباحثة
المتغير التابع

المتغير المستقل
H01

تكنولوجيا المعلومات
(البنية التحتية،

األداء المستدام
H01.1

الخبرة،
التوافق)

H01.2

H01.3

االجتماعي

االقتصادي

البيئي

المصدر :تصميم الهيكل وعالقة المتغيرات الرئيسية والفرعية من تصميم الباحثة باالستناد إلى الدراسة:
المتغير المستقل.)Ajibade and Khayundi, 2017; Ray, et al., 2013; Bi et al. 2017( :
المتغير التابعMarhraoui and El Manouar, 2018;Rivera and Kurnia,2016; Hack and ( :
.)Berg,2014

 :8-1التعريفات اإلجرائية لمصطلحات الدراسة:
تكنولوجيا المعلومات المتغير المستقل :عرفت ،الموسوعة الدولية لعلوم المعلوماتية والمكتبات
ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية والبنك الدولي أنها عبارة عن تقنيات حديثة تسمح بجمع ونقل
وتجهيز المعلومات بكميات غير محدودة وطرق مختلفة (.)Hrize,2011
في حين تم تعريفها إجرائيا على أنها مزيج من الطرق المختلفة والوسائل الحديثة التي تسعى
إلى تبسيط األعمال التجارية ورفع األداء ،واستثمار رأس المال الفكري وإضافة ميزة تنافسية،
باإلضافة إلى السرعة والدقة والشفافية العالية في األداء ،وتوسع نطاق األعمال وبالتالي استدامة تلك
األعمال.
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البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات :هي المكونات التقنية المشتركة ونظم معلومات التي
تخدم األعمال التجارية مثل المنصات والشبكات واالتصاالت وتطبيقات البيانات والبرمجيات
(الالمي)2013 ،
تعريفها من الناحية اإلجرائية أنها موارد مادية تعمل على تدفق البيانات وتخزينها ومعالجتها
وتحليلها ،بحيث يتم تبادلها عبر مراكز بيانات متعددة تكون تحت سيطرة المنظمة.
الخبرة في تكنولوجيا المعلومات :الدورات التدريبية ،والمؤهالت التي يحملها موظفي المنظمة
في كيفية استخدام تكنولوجيا المعلومات ودمجها بأدائهم الذي يساهم في بناء وتطوير القدرات الفردية
وبالتالي تطوير قدرات المنظمة (.)Alarabi,2012
بينما تعرف إجرائياً أنها معرفة الموظف بكيفية استخدام تكنولوجيا المعلومات ،وبناء خبراته
ودمجها في أدائه أثناء القيام بمهامه ،من خالل دراسته أو تدريبه في المنظمة.
التوافق مع تكنولوجيا المعلومات :هو تناغم وموائمة أهداف المنظمة وأنشطتها مع تكنولوجيا
المعلومات في تلك المنظمة (.)Cataldo et al., 2012
تعرف إجرائياً على أنها الديناميكية التي يمكن فيها للمنظمة استخدام تكنولوجيا المعلومات
في أعمالها التجارية لتحقيق أهدافها ،والتي تعمل على تحسين األداء المالي أو القدرة التنافسية في
السوق.
األداء المستدام المتغير التابع :هو التفاعل بين أداء المنظمات في أعمالها التجارية ،وبين األداء
االجتماعي ،واالقتصادي ،والبيئي (.)Henri et. al ,2008
تعرف إجرائياً أنها هي قدرة المنظمة على تحقيق أعمالها التجارية وأعمالها ،وزيادة القيمة
للمساهمين مع تكنولوجيا المعلومات ،مع مراعاة المسؤولية االقتصادية والبيئية واالجتماعية على
المدى الطويل.
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يقاس األداء المستدام بعدة طرق وفقاً لـمنظمة التعاون االقتصادي و التنمية (:)OECD, 2006
)Organization for Economic Co-operation and Development (OECD
األداء االجتماعي :هو من أهم جوانب االستدامة إذ يشير إلى عقلية الناس وطرق تفكيرهم،
باإلضافة إلى األهداف ،ومستويات المعيشة واإلنصاف ،والحوار االجتماعي ،وتفويض المسؤوليات
وحماية الثقافة  /التراث.
 األداء االقتصادي :تعني استدامة في النمو والتطوير واستقرار لألداء المالي.
 األداء البيئي :هو االستمرار في الحفاظ على الموارد الطبيعية ،وحمايتها ،وتجنب التلوث لتلك
الموارد.
أما تعريف متغيرات األداء المستدام من الناحية اإلجرائية:
 األداء االجتماعي :مدى نجاح المنظمة في ترجمة أهدافها االجتماعية إلى خدمات والتأكد من
ماعيا.
أنها ال تزال على المسار الصحيح اجت ً
 األداء االقتصادي :مدى نجاح المنظمة في ترجمة أهدافها االقتصادية إلى واقع عملي والتأكد
من أنها ال تزال على المسار الصحيح مالياً.
األداء البيئي :مدى نجاح المنظمة في ترجمة أهدافها البيئية إلى منتجات والتأكد من أنها ال تزال
بيئيا.
على المسار الصحيح ً

 :9-1حدود الدراسة:
تنقسم حدود الدراسة الحالية إلى- :
 الحدود المكانية :المنظمات التي تمارس األعمال اإللكترونية في األردن  -عمان. -الحدود الزمانية :في نهاية  ،2018وحتى بداية الفصل األول في .2019

 -الحدود البشرية :المدراء في جميع األقسام في منظمات األعمال اإللكترونية في األردن  -عمان.
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 الحدود العلمية :اعتمدت هذه الدراسة المتغير المستقل تكنولوجيا المعلومات من خالل أبعاد :البنيةالتحتية ،والخبرة ،والتوافق .واعتمدت المتغير التابع األداء المستدام من خالل أبعاد :االجتماعي،
واالقتصادي ،والبيئي.

 :10-1محددات الدراسة
 صعوبة الحصول على دراسات سابقة لنفس العنوان أثر تكنولوجيا المعلومات على األداءالمستدام.
 لم تحتوي بيانات عينة الدراسة المراكز الوظيفية (رئيس مجلس اإلدارة ،ونائب رئيس مجلساإلدارة) لصعوبة الوصول لهذين المركزين.
 أن نتيجة هذه الدراسة سوف تعكس تصورات منظمات األعمال اإللكترونية في األردن -عمان ،لذلك يصعب تعميمها على جميع المنظمات بسبب االختالفات االجتماعية والثقافية،.
الختالف أذواق العمالء.
 اقتصرت الدراسة الحالية على نطاق تكنولوجيا المعلومات التي تدعم األداء المستدام ،دونالدخول في العمليات أو اإلجراءات األخرى.
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الفصل الثاني :األدب النظري والدراسات السابقة
 :1-2التمهيد
يركز الفصل الثاني على الجانب النظري للدراسة الحالية ،وذلك من خالل إيضاح
الموضوعات ذات الصلة بموضوع الدراسة ومتغيراتها ،والتي تتمثل بكل من تكنولوجيا المعلومات،
واألداء المستدام ،حيث تم توضيح كل من المفاهيم المتعلقة بهذه المتغيرات وبيان دور تكنولوجيا
المعلومات في دعم األداء المستدام في التجارة اإللكترونية.
من ناحية أخرى ،يحتوي الجزء الثاني من هذا الفصل على مراجعة للدراسات السابقة المتعلقة
بهذا الموضوع  ،وتوضيح الدور العلمي في الدراسة الحالية وما يميزها عن الدراسات السابقة.

 :2-2األدب النظري
يتضمن الجانب النظري للدراسة ثالث محاور رئيسية تتمثل في كل من تكنولوجيا
المعلومات ،األداء المستدام ،ودور تكنولوجيا المعلومات في دعم األداء المستدام ،ويمكن تلخيصها
على النحو االتي:

المحور األول :تكنولوجيا المعلومات
تعد تكنولوجيا المعلومات من القضايا المعاصرة إلى التي بدأت تعكس أهميتها على أداء
المنظمات ،وذلك من خالل استخدام المعلومات ،وباإلضافة أن تكنولوجيا المعلومات تعالج جوانب
متعددة منها المجتمع وذلك بتلبية متطلباته ،واالقتصاد من خالل خفض تكاليف المنتج أو الخدمة،
والبيئة من خالل حفظ الموارد الطبيعية والحفاظ عليها .فقد عملت تكنولوجيا المعلومات على زيادة
االستثمار لجميع األعمال مع المنظمات ،وبالذات المنظمات التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات
من أجل الحصول على ميزة تنافسية في بيئة سوق غير المؤكدة  ،والتي يمكن أن تحسن عملية
صنع الق اررات التي ترتكز على المعلومات ،وأن تكنولوجيا المعلومات لها تأثير حقيقي ليس فقط على
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الحصة السوقية للمنظمة ،وإنما لها تأثير على الموارد البشرية والبيئية أيضا ( Ramrathan and
.)Sibanda, 2017

مفهوم تكنولوجيا المعلومات وأهميتها
لقد تم تعريف تكنولوجيا المعلومات من قبل العديد من الباحثين ،حيث كان التعريف األكثر
أهمية لتكنولوجيا المعلومات على أنها مزيج من المعلومات والمعدات والتقنيات والعمليات الالزمة
لتحويل البيانات إلى مخرجات ،بمعنى أخر هي مجموعة من مكونات تقنية و بيانات أساسية،
والبرمجيات واألجهزة التي تتفاعل مع بعضها البعض لتعطي معلومات ،ورسومات وتقارير ،وخرائط
ذهنية .....الخ (.)Hosseini et al.,2018
وتعرف أيضاً أن تكنولوجيا المعلومات على أنها الطرق المختلفة المستخدمة لتبادل
المعلومات بين أجهزة الكمبيوتر من خالل كوابل توصيل ،كاإلنترنت  ،حيث توفر هذه التقنيات
وسيلة اتصال سريعة وغير مكلفة ومناسبة لجميع االستخدامات (.)Siu et al.,2011
من جهة أخرى عرفت رقية منصوري ( )2015تكنولوجيا المعلومات أنها عبارة عن مجموعة
البيانات المنظمة و المرتبطة مع بعضها البعض بواسطة أجهزة معينة ،بحيث تتحول هذه البيانات
إلى حقائق و مفاهيم و استنتاجات أو مخرجات تعطي خبرة و معرفة محسوسة ذات قيمة مدركة ،من
خالل عمليات التبويب و التصنيف و التحليل و التنظيم بطريقة مخصصة تخدم هدف معين ،كما
هو موضح بالشكل (.)1-2
شكل ( :)1-2عملية تحويل البيانات إلى معرفة

المصدر( :منصوري)2015،
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وقد ذكرت سوزان القواسمي ( )2015بعض التعريفات لتكنولوجيا المعلومات لبعض الباحثين
على أنها " المكونات المادية والبرمجيات ووسائل االتصال عن بعد ،وإدارة قواعد البيانات وتقنيات
معالجة المعلومات األخرى المستخدمة على الحاسوب" ،و " أنها مجموعة الوسائل القدرات التي يتم
تنسيقها عادة بواسطة منظمة مركزية للمعلومات."،
وهناك مفاهيم أخرى وردت في العديد من المصادر لكننا نالحظ وجود بعض االختالفات
البسيطة بين هذه المفاهيم ،إال أنها تجمع على أن تكنولوجيا المعلومات ،عبارة عن أساليب لمعالجة
المعلومات المادية والبرمجيات ووسائل االتصال عن بعد ،وأيضاً هي قواعد البيانات المحفوظة في
أجهزة الكمبيوتر المستخدمة في منظمات األعمال.
ومن خالل ما سبق تم تعريف تكنولوجيا المعلومات على أنها عبارة عن أجهزة متعددة
االستخدامات تعمل على معالجة البيانات والمعلومات وتخزينها واسترجاعها عند الطلب ،ثم تداولها
عبر وسائل االتصال بكافة أشكالها وأنواعها ،سواء كانت مكتوبة أو مسموعة أو مرئية ،ومشاركة تلك
المعلومات مع األخرين من خالل الشبكات الثنائية أو الجماعية المغلقة والمفتوحة.
تحدثا ( Sadeghimanesh and Samadi )2014عن أهمية تكنولوجيا المعلومات
للمنظمات حيث شبهها بالدم الذي يدور في جميع أجزاء المنظمة ويعطي لها الحياة ،والتي يمكن أن
تغذي عملية صنع القرار في البنية واالبتكار  ،وبالتالي فإن تكنولوجيا المعلومات تمتلك أهمية كبيرة
لمعظم المنظمات حيث تربط المنظمة باألخرين كالموردين للمواد الخام والزبائن ...الخ ،باإلضافة
أنها تحسن طبيعة العديد من أداء المهام في المنظمة وبالتالي تحسين األعمال ،وبذلك تصبح أكثر
مرونة وقوة.
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باإلضافة إلى ذلك  ،تعتبر تكنولوجيا المعلومات مصد اًر رئيسياً للمرافق الحيوية والموارد
البشرية والمواد الخام والموارد المالية لكافة المنظمات ،و تزيد من إنتاجية وربحية المنظمات كونها
تؤثر على تحسين القرار االستراتيجي ،في الواقع هذه هي األداة التي تمكن المنظمات من االستخدام
مهما في حياة كل منظمة وبقائها
األفضل لمواردها ،حيث يمكن أن تلعب تكنولوجيا المعلومات ًا
دور ً
(.)Wang et al., 2008
من جهة أخرى لدى تكنولوجيا المعلومات أهمية من خالل ما تقدمه للمنظمات من دعم
لوجستي يساعد في تحقيق األهداف المرجوة ،واستطاعت أن تدفع بالمنظمات بالنهوض بعملية األداء
والنمو الهائل بوجود فرص عمل جديدة ،و تحسين عملية اتخاذ الق ارر وصنع القرار الذي أصبح يتم
من خالل معلومات تتسم بدرجة عالية من الدقة والسرعة في استرجاع المعلومات (القواسمي،
.)2015
إن الدور الذي تؤديه تكنولوجيا المعلومات ألداء أفضل للمنظمات هو تعزيز القدرة التنافسية
للمنظمات المعاصرة ،وتحسين القدرة في معرفة حاجات ورغبات وطموحات العمالء من خالل آليات
مبتكرة وأساليب متطورة تتم من خالل استدامة أداء المنظمات والتطور والرقي في المجتمعات،
والمعلومات التي تساهم في الحفاظ على أمن المجتمعات.

أبعاد تكنولوجيا المعلومات
يمكن قياس تكنولوجيا المعلومات من خالل متغيرات مختلفة ،منها البنية التحتية لتكنولوجيا
المعلومات ،الخبرة في استخدام تكنولوجيا المعلومات ،توافق تكنولوجيا المعلومات مع أداء المنظمات
بشكل مستمر ،وهناك العديد م ن الدراسات استخدمت متغيرات ( البنية التحتية ،والخبرة ،والتوافق)
لقياس بعد تكنولوجيا المعلومات منها دراسة ) (Bi et al. 2017ودراسة (Sadeghimanesh
) ،and Samadi, 2014لذلك تم اختيار هذه المتغيرات لقياس بعد تكنولوجيا المعلومات.
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متغير البنية التحتية
تعتمد قدرة تكنولوجيا المعلومات في األعمال التجارية على بنيتها التحتية ومدى تمكينها
التقني ،وقد عرفت بعض األدبيات البنية التحتية من منظور تقني على أنها عبارة عن تلك األجهزة
والتطبيقات األساسية المستخدمة في عمليات االتصال وتيسير األعمال في المنظمة ،في حين يرى
أخرون أن للبنية التحتية تعريفات متعددة ،وذلك من خالل تسليط الضوء على مكونات تكنولوجيا
المعلومات التقنية ،والمعرفية ك ــ(المهارات  ،والخبرة  ،والفعالية  ،وااللتزام  ،والقيمة  ،والقاعدة ،
والمعرفة  ،وما إلى ذلك) (.)Isal et al.2016
وقد عرفتها القواسمي ( )2015بانها مجموعة الوسائل والتقنيات والقدرات التي يتم تنسيقها
بواسطة تنظيم مركزي للمعلومات وتشمل جميع األنظمة التي تسهل العمليات لدى المنظمة ،وقد
أكدت القواسمي في دراسته أن البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ساعدت المنظمات في تحسين
عملية اتخاذ القرار وصنعه الذي يعتمد على معلومات تتسم بدرجة عالية من الدقة والسرعة في
استرجاعها ،وتبادلها بين المستويات اإلدارية كافة وتطوير أداء المنظمات وإيجاد أساليب جديدة.
وفقاً لـ ( Cohen and Olsen)2012فإن البنية التحتية هي اللبنة األساسية لتكنولوجيا
المعلومات ،والتي تساعد الموظفين على التعامل مع مواقف األعمال المعقدة وتحديثها والعروض
المقدمة من قبل المنظمة ،فضالً عن االستجابة السريعة لطلبات العمالء.

مكونات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات
حددت مكونات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بخمس عناصر وهي وفقاً لــ(الالمي،
 )2013هي :
 -1المكونات المادية :تُ ِّ
ِّ
ِّ
الحاسوب األساس المادي للبنية التحتية لتكنولوجيا
أجهزة
شك ُل تقان ُة
المعلومات وأجهزة ملحقة به.
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 -2البرمجيات :هي عبارة عن تعليمات مبرمجة ومفصلة بهدف السيطرة والتنسيق على مكونات
األجهزة المادية في نظام المعلومات ،والبرمجيات هي برامج الحاسوب التي تحكم عمل المكونات
المادية وتتولى مهام تطبيقات مختلفة.
 -3شبكات االتصال :هي الوسائل المستخدمة إلرسال البيانات والمعلومات وتلقيها ،التي تتكون من
مجموعة من المحطات في مواقع مختلفة ومرتبطة مع بعضها بوسائط تتيح للمستفيدين إجراء
عملية اإلرسال والتلقي للمعلومات.
 -4قاعدة البيانات :هي مجموعة من البيانات أو المعلومات المترابطة والمخزنة في أجهزة تخزين
البيانات .ويمكن أن تكون قاعدة البيانات مخزن سجالت المنظمة ،معايير الوقت لمختلف
عمليات المنظمة ،بيانات الكلفة ،أو معلومات تخص طلب العميل.
 -5مهارات الموارد البشرية :تتمثل الموارد البشرية بمجموعة من المهارات والمعارف إلنجاز مهام
ويعد المورد البشري من أهم مكونات تقانة المعلومات إذ يمكن وصفه بأنه تراكم
المنظمةُ ،
ضمني لمعرفة في أذهان العاملين في المنظمة.

متغير الخبرة
الخبرة في مجال تكنولوجيا المعلومات هي األفراد الذين لديهم خبرة أكبر في استخدام
تكنولوجيا المعلومات في جميع مهامهم ،وهي اإلدارة التي تمتلك مؤهالت في تكنولوجيا المعلومات
وتستخدمها في المهارات والكفاءات اإلدارية  ،والتي تكون أكثر تأثي اًر على الخيارات االستراتيجية،
وهي أيضاً القادة الذين يتعاملون مع المخاطر في المنظمة من خالل تكنولوجيا المعلومات ،و أن
المنظمة القائمة على رأس المال البشري وتكنولوجيا المعلومات ،هي أكثر قدرة على مواجهة
التحديات والمطالب المتعلقة وبالتالي أكثر استدامه في أدائها ( .(Haislip et al., 2015باإلضافة
فرصا غير مسبوقة في العديد من المجاالت ،ألن
إلى ،تخلق الخبرة في مجال تكنولوجيا المعلومات ً
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ذلك هو االرتقاء بمستوى األداء ،وتحسين الق اررات اإلدارية ،وتبسيط اإلجراءات واالستخدام األمثل
للراس المال البشري ،والخبرة البشرية من خالل تكنولوجيا المعلومات تساهم في تطوير العديد من
اإلجراءات والتغييرات في المنظمة و باألخص (الهيكل التنظيمي  ،العمليات التجارية ،وإدارة المنظمة
ككل ،وأن تدريب الموظفين على كيفية استخدام تكنولوجيا المعلومات يعمل على ضمان تحقيق
معايير األداء الفعالة التي تسعى المنظمة لتحقيقها (.)Alarabi, 2012
وقد أكد الالمي ( )2013في دارسته ،أن الخبرة من أهم مكونات تكنولوجيا المعلومات ألن
المورد البشري هو المسؤول عن السيطرة وإدارة وتشغيل المكونات األخرى فيها ،ويقاس تفوق
المنظمة بما تمتلكه من معلومات وخبرات ومهارات في تطبيق تكنولوجيا المعلومات ،فالبعض أسماها
موجودات تنافسية وأطلق عليها آخرون موجودات ذكية وسماها آخرون موجودات معنوية.
وقد صنف عجام ( )2007الخبرة إلى صنفين:
 -1المستخدم النهائي :ويشكل الغالبية ،وهم والذين يتعاملون مع البرامج التطبيقات كمستفيدين منها
ومن تطبيقاتها من دون الخوض في التفاصيل الدقيقة في مجال الحاسوب والذين يصممون
لعمليات برمجتها.
 -2المتخصصون :هم المتخصصون في مجال الحاسوب ،و الذين يصممون الحواسيب ويضعون
البرامج المختلفة ،سواء التطبيقات أو األنظمة.

متغير التوافق

توافق تكنلوجيا المعلومات مع أداء المهام هي من أهم المساهمات في استدامة أداء

المنظمات ،وقد عرفها كالً من ( Brien and Waker)2013أنها االلتزام بالمواصفات والمقاييس
والتأكد من تطبيق األنظمة أو غيرها من الممارسات بشكل مالئم ومتناسق ،وقد عرفها أيضاً
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االنسجام في النظام الداخلي للمنظمة بكافة جوانبه ومكوناته من أجهزة وبرامج ومعلومات وبيانات
تعمل مع بعضها وتكمل بعضها في نفس المنظمة.
بينما عرفها أخرون على أنها الدرجة التي يتم فيها استخدام تكنولوجيا المعلومات في أداء
المهام ،وتحقيق األهداف ،والتي تحقق لدى المنظمات توافقاً أفضل بين االحتياجات الداخلية وبيئة
السوق ،ويتم تحقيق التوافق في( :أ) على المستوى االستراتيجي ،أي بين استراتيجية األعمال مع
تكنولوجيا المعلومات و (ب) على المستوى التكتيكي أي بين البنية التحتية والعمليات التنظيمية مع
تكنولوجيا المعلومات (.)Cataldo et al., 2012
يمكن توافق لتكنولوجيا المعلومات المنظمات من التجديف في نفس اتجاه التقدم التقني مما
يمكنها من تحقيق أهداف المؤسسة والتنظيم وخدمة العمالء مع مرور الوقت ،باإلضافة إلى تعزيز
الكفاءات األساسية في تكنولوجيا المعلومات ،ودعم تحسين األداء المستمر لألعمال ،وتحقيق النتائج
المتوقعة بسرعة في غضون أشهر (.)Engers,2015
ومن هذا المنطلق فإن أهمية الدور الذي تؤديه تكنولوجيا المعلومات هو استدامه األداء التي
تركز على تعزيز القدرة على التنافسية للمنظمات المعاصرة ،وتمكن تكنولوجيا المعلومات من تحسين
القدرة في معرفة حاجات ورغبات وطموحات العمالء من خالل آليات مبتكرة وأساليب متطورة تتم من
خالل تحسين أداء العاملين وبالتالي استدامة األداء ،وتساعد على اتخاذ القرار ،والتطور والرقي في
المجتمعات والمعلومات التي تساهم في الحفاظ على أمن المجتمعات .من الناحية البيئية واالجتماعية
واالقتصادية.
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المحور الثاني :األداء المستدام
تسعى المنظمات جاهدة لضمان بقائها واستمرارها في إطار ما يفرضه الواقع الحالي بتحقيق
مراكز تنافسية في بيئة تنافسية ،فمن خالل المراقبة المستمرة تقوم المنظمة بتحديد مدى فعالية اإلدارة
طط له وما تم تَنفيذه في الواقع ،والذي يعبر عنه من خالل
االستراتيجية بتقليص الفجوات بين ما خ ُ
األداء المستدام لدى المنظمة.
األداء المستدام هو التحدي التي تواجهه المنظمات في أعمالها التجارية في عصرنا الحالي،
وذلك بسبب ما يعتقد بعض المنظمات التقليدية أن الغرض من المنظمات هي خلق قيمة قصيرة
المدى والمصلحة الذاتية ،بينما يعتقد منظمات أخرى غير تقليدية أن الغرض من أعمالها التجارية
هي خدمة المجتمع ،ولكن هناك أرضية مشتركة وهي التركيز على القيمة التي يمكن أن يضيفها
األداء المستدام في األعمال التجارية على المجتمع ومساهمته في استدامة الحصيلة الثالثية (البيئية
واالقتصادية االجتماعية) (.)Holtzblatt and Tschakert, 2011

مفهوم األداء المستدام وأهميته:
على الرغم من وجود العديد من الد ارسات والبحوث في مجال األداء المستدام ،إال أنه ال يوجد
تعريف تم االتفاق عليه ،فمن خالل االطالع على األدبيات السابقة بخصوص هذا المفهوم ،تم
عرض األداء المستدام من خالل آراء بعض الكتاب والباحثين وفقاً للجدول (:)1-2
جدول ( :)1-2وجهات نظر بعض الباحثين حول مفهوم األداء المستدام

الباحث والسنة
Pakwihok, et al., 2012
Smith and Lewis,2011
Holtzblatt and Tschakert,
2011

المفهوم
هي قدرة المنظمة على استدامة أدائها المتميز خالل فترة من الزمن وأال تقل
عن ثالث سنوات.
هي عملية تحقيق ذروة األداء في األمد القصير الذي من خالله يتم ضمان
نجاح المنظمة في المستقبل.
هي الطريقة التي تخلق بها المنظمة قيمة لمساهميها والمجتمع من خالل تعظيم
اإليجابيات والحد من اآلثار السلبية للقضايا البيئية واالجتماعية واالقتصادية.
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الباحث والسنة
Searcy, 2012
الطويل2013 ،

المفهوم
هي العمليات اإلدارية في المنظمة (التخطيط والتنظيم واإلشراف) في إدارة
األنشطة البيئية واالقتصادية واالجتماعية على المدى القصير والطويل.
هو المستوى التي تتمتع به مخرجات المنظمة بعد إجراء العمليات على
المدخالت.
قدرة المنظمة على استخدام قدراتها ومهاراتها المتاحة لديها على مستوى الفرد

بريس2014 ،

والمجموعة والمنظمة من أجل تلبية حاجات ورغبات أصحاب المصلحة حالياً
ومستقبال ،مع األخذ بعين االعتبار الجوانب االقتصادية والبيئية واالجتماعية.

القريشي2017 ،

هي تلبية احتياجات الحاضر والمستقبل ،حيث تتمثل هذه االحتياجات باالهتمام
بالجوانب االقتصادية والبيئية واالجتماعية.

خالل ما سبق تم تعريف األداء المستدام بأنه الطرق المتبعة في األعمال التجارية للمنظمة من
أجل خلق قيمة على المدى القصير والطويل ،مع األخذ بعين االعتبار الجوانب االقتصادية والبيئية
واالجتماعية.
إن أهمية األداء المستدام مبنية على المسؤولية الكبرى التي تقع على عاتق المنظمات ألنها
تشكل الجزء األكبر في االقتصاد العالمي ،لذلك أصبح استدامة األداء أم اًر البد منه ،كونه يحقق
حالة التكامل بين الحصيلة الثالثية والق اررات المتخذة يومياً من قبل المنظمات من أجل تيسير
األعمال من جهة ،ومن جهة أخرى يدخل المنظمات في مرحلة جديدة تتمثل بالكيفية التي تتحول من
خاللها إلى كيانات تصب في المصلحة البيئية واالجتماعية واالقتصادية مع الحفاظ على أصحاب
المصلحة في آن واحد (القريشي.)2017 ،
ولألداء المستدام فوائد كثيرة منها ،أنه يساعد المنظمة على التنبؤ بمخرجات األعمال التجارية
المحتملة ،وتمكنها من التعامل مع العوائق التي تحول دون تحقيق أهداف المنظمة ،ومتابعة مدى
تحقيق تلك األهداف ،أيضاً يضع األداء المستدام المعايير الالزمة في التعامل مع األزمات،
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باإلضافة إلى أ نه يولد رؤية واضحة وشاملة لدى المنظمة عن طبيعة األعمال والمنتجات والخدمات،
ومدى تأثيرها في الوقت الحالي والمستقبلي (.)Miller et al.,2011
ومن الفوائد األخرى لألداء المستدام هو اإلبداع في عمليـة توليـد منتجـات وأنشـطة وممارسـاتهما
فــي أس ـواق جديــدة ،ممــا يحقــق للمنظمــات المســتدامة التمــايز عــن غيرهــا ،وكــذلك أن األداء المســتدام
يســهم فــي تقليــل مــن اســتهالك الطاقــة والتبــذير فــي المـوارد الطبيعيــة والقضــاء علــى التلــوث البيئــي مــن
أجــل تحســين مســتوى الحيــاة للمجتمــع الــذي تعمــل فيــه وجــذب أفضــل العــاملين واالحتفــاظ بهــم
(القريشي.)2017 ،
نجد مما سبق أن لألداء المستدام أهمية بالغة في كونه اللبنة األساسية التي تقوم على
المسؤوليات الملقاة على عاتق الوحدات االقتصادية للمنظمات ،كونها ال تقتصر على تحقيق مصالح
المنظمة فقط ،إنما تمتد إلى المجتمع ككل.
هناك عدة عوامل تعمل على تحفيز األداء المستدام للمنظمات ،وقد اختلف الباحثون حول
ذلك ،ولكن حددها القريشي ( )2017في دراسته على أنها البيئة الداخلية وتتضمن العوامل اإلدارية
كالهيكل التنظيمي ،والعمليات اإلدارية ،والعوامل التشغيلية كالعمل على زيادة الكفاءة في استخدام
الطاقة ،واستخدام المثل للموارد الطبيعية ،والعوامل االقتصادية المتمثلة باالستخدام األمثل للتكنولوجيا
وتقليل التكلفة ،وباإلضافة البيئة الخارجية وتتضمن العوامل السوقية كرفع وعي الزبون والمساهمين
بالخط األساسي الثالثي ،والعوامل الحكومية ،وتوقعات أصحاب المصلحة كتسهيل الحصول على
المعلومات بشفافية.

نماذج قياس األداء المستدام
يوجد هناك نماذج متعددة لقياس األداء المستدام للمنظمات ،لما لها من أهمية بالغة في
المؤسسات الصناعية والخدمية ،من أجل تحديد أدائها ومقارنة استراتيجياتها مع المنافسين ،ولتعدد
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هذه النماذج ،)Maletič et al.,2012( ،يوجد نماذج محددة عند الباحثين من اجل قياس األداء
المستدام ،فمن هذه النماذج:
نموذج الخط األساسي الثالثي :هو الوسيلة التي تتبعها المنظمة من أجل تحقيق األداء
االقتصادي على األمد الطويل من خالل تجنب العمليات ذات األمد القصير والتي تضر بالبيئة
والمجتمع ،يتميز هذا النموذج بأنه إطار رقابي يضم ثالثة أبعاد لألداء المستدام وهو االقتصادي،
والبيئي ،والوسط االجتماعي ،الشكل ( )2-2يوضح كيف تقيس المنظمات أدائها وفقاً ألصحاب
المصالح مع األخذ بعين االعتبار المقاييس البيئية واالقتصادية واالجتماعية.
شكل ( )2-2نموذج خط األساس الثالثي

المصدر)Sara Zavodna, 2012(:

مراحل قياس األداء المستدام
من أجل قياس األداء المستدام للمنظمات ،البد من مرور عميلة قياس األداء المستدام بثالث
مراحل وهي (القريشي:)2017 ،
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 -1المرحلة األولى :هي مرحلة يتم فيها تقديم إطار موضح فيه االهتمامات الرئيسية للمنظمة،
وأهدافها ،ثم يتم اختبار المقاييس التي تدفعها لاللتزام بهذه األهداف.
 -2المرحلة الثانية :هي مرحلة البدء بالتنفيذ ،ويتم في هذه المرحلة تكامل المقاييس مع إجراءات
األعمال واستخالص النتائج التي توضح تفوق األداء.
 -3المرحلة الثالثة :يتم فيها مراجعة ومراقبة األداء عن طريق جمع المعلومات الناتجة من التغذية
الراجعة.

أبعاد األداء المستدام
يقاس متغير األداء المستدام من خالل عدة أبعاد وهي البعد البيئي ،واالجتماعي،
واالقتصادي ،وقد تم استخدام هذه األبعاد في عدة دراسات أبرزها ( & Angeloska-Dichovska
 ، )Bi et al. 2017 ،Ray, et al., 2013 ،Petkovska and Mirchevska,2016وقد
سميت بالركائز الثالث لالستدامة ،ألنها تساعد في جلب وتقييم أداء االستدامة للمنظمات كونها تقدم
معلومات مفيدة لصانعي الق اررات (.)Medel-González, et al., 2014
البعد البيئي :تعرف بأنها التفسير الدقيق ألنشطة البيئية والتقدير الكفء لاللتزامات البيئية،
بمعنى أن تعمل المنظمة بطريقة مسئولة اتجاه حماية الكائنات الحية ،االستخدام الكفء للموارد،
تقليل النفايات والتخلص منها ،االستخدام المالئم للطاقة ،تقليل المخاطر ،الخسائر والتغطية التأمينية،
تسويق منتجات آمنة ،اإلدارة البيئية ،اإلفصاح البيئي ،أهمية تحقيق الكفاية البيئية للمنظمة (بلحاج،
.)2016
وتظهر مؤشرات األداء البيئي للمنظمات من خالل تأثير المنظمة على النظم الطبيعية،
وتساعد في تحديد التأثيرات البيئة األكثر أهمية وإظهار وربط األهداف البيئية للمنظمات وتطوير
الموظفين ،باإلضافة إلى عقلنة األسعار بما يضمن إشباع الحاجات اإلنسانية والرفع من المستوى
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المعيشي وخفض وترشيد استهالك الموارد بما يضمن استم ارريتها والعمل على تجنب أو تخفيض
اآلراء البيئية السلبية (.)Liu et al., 2011
البعد االجتماعي :هي الحفاظ على تحقيق التوازن بين الكفاءة االقتصادية وإنتاجية العمل
للفرد والمجتمع ،من خالل استخدام الموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة ،لتعزيز التنمية
االجتماعية الناشئة من أداء المنظمات ،بذلك تتجلى العديد من القوانين واللوائح والعقوبات في هذا
المجال ،لذلك يتطلب األداء الربط بين استراتيجية األعمال التنافسية في المنظمات وبين اإلدارة
االجتماعية من اجل تحقيق التوازن بين احتياجات وتوقعات ورغبات أصحاب المصلحة وبين
متطلبات العمالء من الخدمات أو المنتجات على المستوى الفردي والجماعي ( Maletič et al.,
 .)2012وتحقق المنظمات األداء المستدام للعمالء في المجتمع من حيث مدى قدرتها على توليد
قيمة للمنتج أو الخدمة المقدمة للمجتمع ،وذلك عن طريق تحقيق الجودة العالية للخدمة أو المنتج،
والسعر المالئم لكافة الطبقات االجتماعية ،فضالً عن التسليم في الوقت المناسب وبأقل نسبة من
العيوب ،مما يعطي استدامة التميز في الخدمة ،وبالتالي زيادة الحصة السوقية في القطاعات
المستهدفة ،ووالء المجتمع لتلك المنظمة (المسعودي وعلي.)2016 ،
البعد االقتصادي :هو قدرة المنظمة على تحقيق األهداف المالية ،المتمثلة برضا المساهمين
وأصحاب المصلحة من خالل معدالت مرضية الستثمارهم ،وأن األهداف المالية هي األساس لقياس
البعد االقتصادي للمنظمة ،باإلضافة انه يبين نتائج األداء المستدام لدى المنظمة وتنفيذ خطط
التحسين ،وأن البعد االقتصادي يساعد في قياس أداء المنظمة المستدام وذلك من خالل مقارنة
مؤشرات التنافس في صناعة محددة ،وتحديد قد ارتها على األمد الطويل (القريشي.)2017 ،
ويتم تقييم بعد األداء االقتصادي المستدام للمنظمة من خالل اآلتي (قبلي:)2017 ،
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 نسب السيولة وذلك بقدرة المنظمة على الوفاء بااللتزامات قصيرة األجل، نسب األرباح قدرة المنظمة على توليد الهامش ،والعائد على األصول ،والعائد على حقوقالمساهمين ،وربحية السهم.
 نسب الرفع المالي يقصد بها هي مدى اعتماد المنظمة في تمويل استثماراتها على الديون،وبذلك قدرة المنظمة على الوفاء بالتزاماتها اتجاه الدائنين على المدى الطويل.
 نسب النشاط ويقصد بها كفاءة استخدام المنظمة لمواردها المالية وأصولها المختلفة.وقد اتضح مما سبق نجد أن دمج مبادئ االستدامة مع الممارسات التجارية ،تطيل من عمر
المنظمة ،وتزيد من حصتها السوقية على األمد الطويل ،باإلضافة إلى التميز بين منافسيها ،كونها
تعمل من خالل تحقيق التوازن بين أهدافها الملموسة والغير ملموسة وبين الخط األساسي الثالثي
(البيئي ،واالجتماعي ،واالقتصادي) ،وهذا من أهداف جميع المنظمات الداخلية الخارجية في
الحاضر والمستقبل.

المحور الثالث :دور تكنولوجيا المعلومات في األداء المستدام
لتكنولوجيا المعلومات أهمية بالغة في أداء المنظمات حيث أنها تمكن المنظمات من
االستفادة من األنشطة والعمليات التجارية ،باإلضافة إلى العالقات الداخلية والخارجية مع األفراد
والجماعات والمنظمات األخرى.
دور بار اًز في تقدم المنظمات ،حيث أنها تلغي األعمال التجارية
تلعب تكنلوجيا المعلومات اً
التقليدية وتحولها إلى األعمال التجارية اإللكترونية ،وتمكنها من الوصول إلى النتائج نفسها بوقت
وجهد أقل وأكثر مرونة ،وأيضاً تؤثر تكنولوجيا المعلومات وبشكل كبير على أداء المنظمات في
عالقاتها السوقية ضمن عصر عولمة المعلومات ،لذلك فإن المنظمات التي تتبنى تكنولوجيا
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المعلومات في أدائها ألعمالها التجارية تحصل على استدامة لتلك األعمال والنشاطات
(.)Krowp,2016
إن استخدام تكنولوجيا المعلومات في األنشطة التجارية مثل التجارة اإللكترونية  -التسويق
اإللكتروني  -االتصاالت اإللكترونية ومنها البريد اإللكتروني  -الدفع اإللكتروني -والتمويل
اإللكتروني  -والتعلم اإللكتروني – والسوق اإللكتروني وغيرها ،تعطي استدامة لتلك النشاطات
( .)Berisha,2015فهناك قدرات مختلفة لتكنولوجيا المعلومات تساعد على استدامة أداء
المنظمات ،فمن الناحية االجتماعية يكون بالتواصل اإللكتروني مع المجتمع كالشبكات الداخلية
والشبكات الخارجية ،والمواقع اإللكترونية ومواقع الشبكات االجتماعية على شبكة اإلنترنت كلها
مصممة للتواصل مع العمالء والموظفين ،من الناحية البيئية ساعدت التكنولوجيا على توسيع
استخدام اإلنترنت مما أدى إلى زيادة مساحة المعلومات المتاحة ،حيث تسمح للمنظمات بفحص
البيئة السوقية الداخلية والخارجية ،أما من الناحية االقتصادية ساعدت التكنولوجيا على زيادة القدرة
التنافسية من خالل البحث عن طرق لتحسين العمليات ،واتخاذ الق اررات والبحث عن فرص جديدة في
السوق لبيع منتجات جديدة (.)Raymond and Bergeron, 2008
وتعد تكنولوجيا المعلومات من المصادر المؤثرة في التطور ونمو المجتمعات حيث أن الدول
المتقدمة تعدها كالمصادر الطبيعية األخرى من حيث األهمية ويلعب دو ار أساسيا وحيويا و هاما في
كفاءة األداء في المنظمات ،باإلضافة على أنها تساعد على القيام بأداء وظائفها بنجاح و كفاءة
عالية كما تتبع أهمية تكنولوجيا المعلومات كونها أهم الموارد في المجتمع فهي القوة التي تعتمد عليها
الدول التي جعلت منها ذات قيمة حيوية وزيادة القدرة على استخدامها في مجاالت عدة
(بوقرش)2012،
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من الناحية البيئية ،ذكر الباحثان

( Hack and Berg )2014في دراسة لهما ،أن

امضا
تكنولوجيا المعلومات يمكن أن تعزز االستدامة ،من الناحية البيئية ،تلعب التكنولوجيا ًا
دور غ ً
لالستدامة البيئية ،من خالل خلق القيمة للمنتج أو الخدمة بأقل استهالك للموارد الطبيعية ،وبعبارة
أخرى ،يمكن أن تساعد التكنولوجيا في زيادة الكفاءة البيئية ،وهي النسبة بين األداء االقتصادي
والبيئي ،وذكر الباحثان مثال على ذلك المكتب االفتراضي ،حيث بلغ استهالك الورق ذروته خالل
عقود من النمو السريع للحواسيب الشخصية بنسبة  ٪30تقر ًيبا اليوم مقارن ًة بعام  ، 1990فإن
االستخدام األكثر كفاءة للموارد الطبيعية أكثر استدامة من االستخدام غير الفعال لتلك الموارد.
من جهة أخرى تحدث ( Krowp )2016في دراسته عن دور تكنلوجيا المعلومات في تبادل
المعامالت الرقمية داخل بيئة المنظمة حيث أنها تخضع لنظام تدعمه تكنولوجيا المعلومات،
باإلضافة إلى أن نجاح األعمال اإللكترونية وتطورها تتمثل في وجود تكنولوجيا المعلومات ،والتي
تتعامل مع بيع وشراء السلع والخدمات من خالل اإلنترنت وتكنولوجيا الويب (المواقع اإللكترونية)،
وأيضاً تتيح تبادل المعلومات ضمن سلسلة القيمة التي تربط المنظمة مع شركائها من بداية السلسة
وحتى النهاية ،وتعزز عملية التعاون بين أصحاب المصلحة

والبيئة الخارجية الذين لهم نفس

الصناعة أو نفس األهداف والتصميم والتطوير من خالل اإلنترنت أو الشبكة الخارجية ،من أجل
إنتاج وإدارة المنتجات والخدمات طوال دورة حياة المنظمة.
أقـ ــر بعـ ــض البـ ــاحثين أن التنميـ ــة المسـ ــتدامة س ـ ــتتطلب عم ـ ـالً متضـ ــاف اًر مـ ــن قبـ ــل الجمي ـ ــع:
الحكومات ،والمستهلكين ،والمجتمع المدني ،واألعمال التجارية ،وأن تكنولوجيا المعلومـات كتكنولوجيـا
خاصة لديها القدرة على المساهمة في المزيد من االستدامة ،حيث أنها تسمح للمجتمـع والفـرد بتحقيـق
مكاس ــب اقتص ــادية وبيئي ــة ف ــي نفـ ـس الوق ــت .وض ــحت اح ــدى الد ارس ــات أن هن ــاك عالق ــة ب ــين النم ــو
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االقتص ــادي واالس ــتدامة البيئي ــة" :هن ــاك تقني ــات يمكنه ــا تحس ــين األداء االقتص ــادي والبيئ ــي  ...ه ــذه
التقنيات تقدم دليالً على أن المكاسب االقتصادية والبيئية يمكن تحقيقها في وقت واحد "...
(.)Hack and Berg, 2014

 :2-2الدراسات السابقة
اشتمل هذا الجزء من الدراسة على دراسات تم بحثها بالسنوات السابقة ،حيث ارتبطت
عناوين هذه الدراسات بالدراسة الحالية ،باإلضافة إلى أنه تم االستعانة بهذه الدراسات في دعم مشكلة
الدراسة الحالية ،وبناء أنموذجها ،وبناء اإلطار النظري ،وتطوير أداة الد ارسة االستبيان ،ومقارنة نتائج
الدراسة الحالية ببعض نتائج هذه الدراسات .سيتم عرض الدراسات السابقة من األقدم.
-1دراسة ( Gates and Germain )2010بعنوان“Integrating Sustainability :
Measures into Strategic Performance Measurement Systems: An
” ،Empirical Studyتهدف هذه الدراسة إلى بيان درجة دمج إجراءات االستدامة في نظم قياس
األداء االستراتيجي ومواءمتها مع االستراتيجية لدى المنظمات ،تم إجراء الدراسة على عينة تجريبية
من مدراء المنظمات الكبيرة العاملة في فرنسا منها تصنيع ومنها خدمي ومنها توزيع ،بما في ذلك
المنظمات المدرجة في البورصة الفرنسية واألجنبية ،وتم استخدام االستبيان كأداة لجميع البيانات،
وذلك من خالل توزيع استبيان على  400وحدة تحكم إدارية :تم إرجاع  79استبانة صالحة
للتحليل ،حيث تمثل المنظمات الصناعية  ٪57من العينة ،منظمات

الخدمات تمثل ،٪ 25

والتوزيع المنظمات بلغت  .٪ 18ثم تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي إلظهار النتائج .حيث
أظهرت النتائج أن إجراءات االستدامة موجودة بشكل أكبر في المنظمات المدرجة في البورصة .كما
أن المنظمات الصناعية أكثر عرضة إلجراءات االستدامة من منظمات التوزيع .وقدمت الدراسة
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عدة توصيات من أهمها عمل أبحاث إضافية حول كيفية استخدام تدابير االستدامة ليس فقط من
خالل اإلدارة العليا  ،ولكن بشكل خاص من قبل مديري التشغيل والقوى العاملة .هذه هي القضايا
العملية التي تحتاجها يجب معالجتها عند دمج تدابير االستدامة في نظم قياس األداء االستراتيجي.
-2دراسة ()2012

 ،Cataldo, et al.,بعنوان:

“Comparing Strategic IT

” ،Alignment versus Process IT Alignment in SMEsتهدف هذه الدراسة إلى بيان
اثر استراتيجيات توافق تكنولوجيا المعلومات بدالً من

عمليات توافق تكنولوجيا المعلومات في

المنظمات الصغيرة والمتوسطة ،استخدمت هذه الدراسة نهجين ،نهج استكشافي ونهج مقارن ل38
منظمة صغيرة ومتوسطة في تشيلي وكولومبيا ،تم استخدام االنحدار لنهج المقارنة لكال النوعين من
التوافق ضد نجاح تكنولوجيا المعلومات .تم تطبيق االستطالعات على عينة عشوائية مكونة من
مدراء تكنولوجيا المعلومات وأصحاب المنظمات أنفسهم ،من خالل مقابله شخصية دامت  15دقيقة
لكل شخص ،قامت الدراسة فقط بتحليل وصفي وانحدار على بيانات الدراسة ،ألن تطبيق األساليب
اإلحصائية المتطورة على أساس  PLSأو مناهج أخرى تتطلب أحجام عينات تتجاوز  100حالة .
أظهرت النتائج أن التوافق االستراتيجي لتكنولوجيا المعلومات يمكن أن يؤثر على مستوى العملية
ونجاح تكنولوجيا المعلومات في المنظمات الصغيرة والمتوسطة .وأنه على الرغم من أن عدداً قليالً
من المنظمات الصغيرة والمتوسطة ينخرط في التخطيط الطويل األجل الرسمي والشامل ،إال أنه غالباً
ما يبدو أن هناك استراتيجية ضمنية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات
في العمليات .على الرغم من الطبيعة االستكشافية لهذه الدراسة ،فإن الدراسة تشجع الباحثين اآلخرين
على إثبات وتعميق فهم استنتاجاتها.
-3دارسة ( ،Finnbogason )2013بعنوان“Sustainability Within Online And :
Mobile-Enabled Commerce: How Is Sustainability Being Affected In
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This Form Of Commerce Conducted Via Small And Medium-Sized
”? ،Enterprisesتهدف هذه الدراسة لتوضح كيفية تأثير توسيع األعمال التجارية عبر اإلنترنت ،
على االستدامة االقتصادية واالجتماعية والبيئية للمنظمات الصغيرة والمتوسطة التي تمارس نشاطها
التجاري عبر األنترنت في السويد ،كانت الطريقة المستخدمة لجمع البيانات عبارة عن مزيج من
المنهجيات النوعية والكمية  ،حيث تتكون من مقابالت مفصلة مع أصحاب المصلحة المعنيين،
وباإلضافة إلى ذلك ،تم استخدام استبيان قصير عبر اإلنترنت الطالع آراء الجهات المعنية على
جوانب االستدامة في التجارة عبر اإلنترنت ،لتقييم البيانات التي تم جمعها تم استخدام النهج
االستقرائي ،و تم استخدام تحليل  . SWOTو

تشير النتائج إلى أن االستدامة االقتصادية

واالجتماعية والبيئية ضمن التجارة عبر اإلنترنت ربما لم تصل إلى مكانها المثالي  ،في الوقت
الحالي .ومع ذلك  ،فإنهم يبرهنون على أن االستدامة في التجارة المواتية لإلنترنت تتمحور إلى حد
كبير حول اآلفاق االقتصادية وجوانب االستدامة  ،بما في ذلك القدرة التنافسية والشمولية للمنظمات
من جميع األحجام وفرص السوق الجديدة لهذه المنظمات .وأوصت الدراسة أنه إذا تم تنفيذ هذه
الدراسة و التعامل معها بشكل صحيح ،يمكن أن تؤدي النتائج إلى ركائز استدامة معززة باستمرار.
-4د ارسة ( ،Gorgani ،)2014بعنوان“Electronic Commerce as a Sustainable :
” ،Businessالهدف من هذه الدراسة هو إثبات أن التجارة اإللكترونية يمكن أن تكون عامالً قوياً
في خلق مستقبل مستدام إليران  ،وقد جمعت هذه الدراسة معلومات من خبراء في تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت واالقتصاد والعلوم البيئية من اللجنة الوطنية اإليرانية للتنمية المستدامة وفًقا
لمهنتهم ،واستخدمت هذه الدراسة تقنية صنع القرار التجريبية والتقييم ،والتي تم اختراعها في جنيف،
سويس ار في عام  1971من قبل معهد ماتل التذكاري لتقييم المشاكل العالمية المعقدة بهدف التخطيط
وتحقيق االستراتيجية ،وحلول للتحديات المعقدة .يتم استخدام هذه التقنية على نطاق واسع لتنظيم
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المتغيرات وإطار مرئي في تحديد التفاعالت المعقدة بين تلك المتغيرات باستخدام الرسوم البيانية .هذه
التقنية استخدمت أيضا لترتيب سلسلة من البيانات بطريقة يتم فيها تسجيل شدة الترابط والتفاعالت
بين المتغيرات ،ويتم العثور على التغذية المرتدة وأهميتها ،ثم يتم قبول العالقات غير القابلة للتحويل.
وأخي اًر ،تدعم نتائج الدراسة وجهة النظر الدراسة بأنه على الرغم من أن االقتصاد المستدام واالبتكار
تأثير
والقدرة التنافسية والكفاءة اإليكولوجية يمكن أن تتأثر بالتجارة اإللكترونية في إيران  ،فإن لها ًا
كبير على االقتصاد البيئي .باإلضافة إلى ذلك  ،فإن اعتماد التجارة اإللكترونية سيكون قابالً للتطبيق
ًا
من الناحية التشغيلية واالستراتيجية بالنسبة لمجتمع إيران.
 -5دراسة (، Hack and Berg )2014

“The potential of IT for corporate

” ،sustainabilityالهدف من هذه الدراسة هو كشف قدرة تكنولوجيا المعلومات على المساهمة في
استدامة األداء للشركات .استخدمت  %70من منظمات االستدامة حول العالم كمجتمع دراسة ،وقد
استخدمت التقارير حول تلك المنظمات تعمل على نشر تقارير االستدامة على جداول أعمالها
اإلدارية ،وتبين الردود 2874من المديرين والمديرين التنفيذيين من  113دولة ،ويشير جزء كبير من
هذه التقارير إلى المعايير الدولية التي وضعتها) (GRIهي شرط هام لنشر تقارير االستدامة.
واستخدمت منهج الكمي لإلظهار النتائج ،حيث تبين أن لقدرة تكنولوجيا المعلومات أثر في زيادة
استدامة المنظمات .وقد أوصت الدراسة عمل أبحاث أكثر منهجية لقدرة تكنولوجيا المعلومات على
أيضا في الدرجة األولى واآلثار الثالثية لتكنولوجيا المعلومات.
االستدامة  ،والتي تنظر ً
-6دراسة ( ،Frigant )2015بعنوانBeyond The Business Case and Sustainable chain " :
management: Why Do We Need to Build a Theory of Interfirm Social

”? ،Responsibilityالغرض من هذه الدراسة هو توضيح ضرورة التركيز على التفاعالت الداخلية
عند تحليل الممارسات المسؤولة اجتماعيا في التجارية واإلدارة المستدامة لسلسلة التوريد ،وقد طبقت
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هذه الدراسة على العاملين في منظمات صناعة السيارات الرئيسية والموردين العاملة في فرنسا ،وقد
تم تصميم المقابالت ألخذ تصور الموظفين لتنفيذ الممارسات المسؤولة اجتماعيا في صناعة
تحديدا على طول سلسلة التوريد .وتم جمع البيانات من خالل
السيارات بشكل عام ،وبشكل أكثر
ً
قاعدة بيانات في صناعة السيارات ،ومن خالل تقارير االستدامة من منظمات صناعة السيارات
من الموردين الفرنسيين لمنظمات صناعة السيارات (رينو  ،بيجو سيتروين) .ثالثًا  ،وأيضاً التقارير
التي تنتجها الهيئات الحكومية والمؤسسات التي تعمل في فرنسا ،ومن خالل التقارير واالتصاالت و
المواقع التي تشمل رابطات الموردين على المستوى األوروبي و لجماعات صناعة السيارات ،وكذلك
دور فعاالً في تصميم
الوثائق التي تنتجها المنظمات غير الحكومية والمجتمعات الساعية والتي تلعب ًا
عالم الغد للسيارات .وقد استخدمت الدراسة منهجية السبب والنتيجة لتحليل االستدامة .وتشير النتائج
إلى أنه هناك تقدم حقيقي في تطوير الممارسات المسؤولة اجتماعياً يتطلب بناء نظرية المسؤولية
االجتماعية المبنية على أساس إطار مؤسسي .و أوصت الدراسة المبادرة في تطور حقيقي للمسؤولية
االجتماعية للمنظمات و استئصال البقع العمياء من اجل بناء إطار مؤسسي جديد حيث يجب أن
تكون التفاعالت البينية في قلب االنعكاسات.
-7دراسة ( ،Rodger ،)2015بعنوان“The Impact of Business Expertise on :
Information System Data and Analytics Resilience (ISDAR) for Disaster
” ،Recovery and Business Continuity: An Exploratory Studyوتهدف الدراسة
إلى استكشاف أثر الخبرة في نظم المعلومات ومرونة التحليالت على األعمال التجارية ،الستعادة
القدرة على العمل بعد الكوارث واستمرارية العمل ،وهذا ينطبق بشكل خاص على صيانة واستعادة
شريان الحياة للمؤسسة وبياناتها .وتم تطبيق هذه الدراسة على ـ 1000منظمة من منظمات فورشتن
في واشنطن ،وتم جمع البيانات من خالل قاعدة البيانات  ،CompStat.جمعت الدراسة البيانات من
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خالل مسح لـ ـ 302مدير أعمال مشارًكا ،و تم تحليل البيانات من خالل تحليل االنحدار الهرمي لفهم
العالقة بين متغيرات الدراسة .وأظهرت النتائج أن هناك أدلة لدعم فرضيتنا وأنه قد تكون هناك
بالفعل عالقة بين متغيرات الدراسة .وأن هناك أثر واضح وإيجابي للخبرة في نظم المعلومات ومرونة
التحليالت على األعمال التجارية ،من حيث غير العمليات التجارية وتحديدها ،والقدرة على تحقيق
االستم اررية حتى بعد الكوارث .وتوصي الدراسة بالعمل على أبحاث أكثر بهذا المجال في المستقبل.
-8دراسة ( ،Engers )2015بعنوان“Effect of IT outsourcing on business IT :
” ،alignment in manufacturing Organizationsتهدف هذه الدراسة إلى بيان اثر
االستعانة بمصادر خارجية لتكنولوجيا المعلومات في مجال تكنولوجيا المعلومات التجارية المحاذاة
في منظمات التصنيع في منظمات التصنيع  ،منشأ الصناعة الحديثة .وقد استخدمت الدراسة
منظمات

التصنيع الهولندية كمجتمع لها ،حيث تم التركيز على  VNSG EAMوباألخص

المنظمات التي لها فروع خارج هولندا كونها منظمات بيروقراطية ألنها تعتمد في المقام األول على
توحيد عمليات التشغيل في تنسيق أعمالها التجارية .واستخدمت النهج النوعي والكمي ،وتكون عينة
الدراسة من  250مدير لقسم تكنولوجيا المعلومات من مختلف هذه المنظمات ،وتم جمع البيانات من
خالل االستبيان والمقابلة الشخصية ،وتم تحليل النتائج من خالل البرامج اإلحصائية لالستبانات،
وترميز مالحظات المقابالت .وأظهرت النتائج إلى وجود عالقة إيجابية بين درجة االستعانة بمصادر
خارجية لتكنولوجيا المعلومات وتقنية المعلومات التجارية للمنظمات الصناعية  ،على غرار ما تم
إبرامه للمنظمات بشكل عام .باإلضافة إلى ذلك  ،فقد وجد أن متوسط الحسابي لتوافق تكنولوجيا
المعلومات للمنظمات

الصناعية التي تعمل في مجال االستعانة بمصادر خارجية لتكنولوجيا

المعلومات لديها أقل مقارنة مع منظمات التصنيع التي ليس لديها استعانة بمصادر خارجية
لتكنولوجيا المعلومات .وقد أوصت الدراسة انه ينبغي على المنظمات التي تفكر في االستعانة
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بمصادر خارجية لتكنولوجيا المعلومات أن تقيم بعناية ما إذا كانت حالة العمل في نفس المجال،
وتكون متناسبة مع ضمان أن العائد اإلجمالي إيجابي ،وأن تؤخذ تكاليف تقنية المعلومات المخفية
بعين االعتبار باإلضافة إلى مرونة المنظمة.

 -9دراسة القواسمي ( ،)2015بعنوان " :أثر مرونة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في
تحسين جودة أداء العاملين" ،تهدف هذه الدراسة إلى بيان أثر مرونة البنية التحتية لتكنولوجيا
المعلومات في تحسين جودة أداء العاملين في البنك التجاري األردني ،و استخدمت الدراسة المنهج
الوصفي التحليلي للعينة المكونة من  100مدير في البنك التجاري األردني .اعتمدت الدراسة
االستبانة التي صممت وطورت من أجل جمع البيانات ،تم تحليل البيانات باستخدام الرزمة
اإلحصائية للعلوم االجتماعية  SPSSإلظهار النتائج .حيث أظهرت نتائج بوجود أثر إيجابي
لمرونة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في تحسين جودة األداء في البنك التجاري األردني.
وأوصت باالستمرار في تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لمواجهة المشكالت الفنية
اإللكترونية في البنك التجاري األردني ،كما أوصت بتطوير نظام رقابي حديث لضبط االنحرافات
وتقليل نقاط الضعف في أداء بعض المدراء ،وتجديد الثقافة التنظيمية في البنك.
 -10دراسة ( ،Isal, et al. )2016بعنوان“Analysis of IT infrastructure flexibility :

” ،impacts on IT-Business strategic alignmentتهدف الدراسة إلى استكشاف تأثيرات مكونات
مرونة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات (االتصال ،النمذجة ،التوافق ،ومرونة موظفي تكنولوجيا
المعلومات) على التوافق االستراتيجي لتكنولوجيا المعلومات باستخدام نموذج استحقاق التوافق
االستراتيجي لمنظمة  Luftmanفي إندونيسيا .استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،وتم
وضع استبيان توزيعه على مدراء قسم تكنولوجيا المعلومات الذين عملوا في منظمة  Luftmanلمدة
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سنتين على األقل ،وذلك عبر اإلنترنت أو اللقاء المباشر معهم ،حيث عدد العينة المستجيبة 48
مدير .و تم تحليل البيانات باستخدام نهج المربعات الصغرى الجزئية ) (PLSباستخدام WarpPLS
اإلصدار  .3.0وأظهرت النتائج أن المرونة والتوافق من بين أربعة مكونات للبنية التحتية لتكنولوجيا
وكبير على التوافق االستراتيجي لتكنولوجيا المعلومات.
ًا
جابيا
المعلومات فقط هما اللذان لهما ًا
تأثير إي ً
وأوصت الدراسة باستخدام هذا البحث لحجم عينة أكبر من المستجيبين من اجل تعميم النتائج.
 -11دراسة ( ،Medel-González, et al. ،)2016بعنوان“Sustainability performance :
measurement with Analytic Network Process and balanced scorecard: Cuban

” ،practical caseتهدف هذه الدراسة بيان األدوات الهامة المختلفة التي تساعد على تحقيق
االستدامة التشغيلية لقياس األداء المستدام في أربع محطات صغيرة لتوليد الطاقة في كوبا .بحثت
الورقة أدوات مختلفة كبطاقة األداء المتوازنة  ،ونماذج ق اررات متعددة المراكز مثل :عملية الشبكة
التحليلية ،ومصفوفة التوافق الستراتيجية االستدامة التي يمكن أن تساعد المديرين في قياس وتقييم
أداء االستدامة  .ولتحقيق هدف المنشور ،تم تحديد شبكة قياس االستدامة المؤسسية مع االعتماد
والمالحظات .يعمل هذا النموذج على تتبع است ارتيجية العمل باستخدام المؤشرات المرتبطة بـبطاقة
األداء المستدام المتوازن واالستراتيجيات التنظيمية .سيتم استخدام عملية الشبكة التحليلية الختيار
أفضل وجهات النظر حول أداء المنظمات ،والمؤشرات داخل كل وجهات النظر والعالقة فيما بينها
(العالقات السببية) .واستخدمت الدراسة البيانات الكمية المتعلقة بقيم المؤشرات والنوعية المتصلة
بجميع األحكام الصادرة من سبع خبراء حول استدامة األداء .وأظهرت النتائج أن هناك أدوات مختلفة
يمكن أن تساعد بشكل كبير في تقييم أداء االستدامة كإجراء عملي في المنظمتان باإلضافة أن هذه
األدوات أثبتت جدواها للتنفيذ كأداة منهجية لتقييم أداء االستدامة وتحديد القضايا الحاسمة وفرص
التحسين التي تسمح لألعمال بإعادة تركيز الجهود على القضايا الرئيسية.
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 -12دراسة المسعودي وعلي ،)2016( ،بعنوان " :استعمال بطاقة األداء المتوازن المستدامة
لتقويم األداء االستراتيجي المستدام" ،تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أهمية تطبيق األداء
المستدام في الوحدات االقتصادية العراقية  ،وإمكانية تقييم األداء المستدام باستخدام بطاقة النتائج
المتوازن المستدامة في مدى سعيها لتحقيق االستدامة وخدمة المجتمع .وقد أجريت هذه الد ارسة في
مصرف بغداد األهلي في العراق ،وقد اعتمدت الدراسة أداتين لجمع البيانات :أوال :التقارير السنوية
الخاصة بمصرف بغداد األهلي للعاملين  ،2013-2012ثانياً :المقابالت الشخصية مع عدد من
مدراء األقسام والعاملين في عينة الدراسة .وأظهرت النتائج أن هناك العديد من الفوائد المستمدة من
تبني األداء المستدام وبطاقة األداء المتوازن المستدامة وهي :تحقيق وفهم واضح الستراتيجية العمل
وأصحاب المصلحة ،فضال عن تحقيق التمايز في عدة مجاالت ؛ تقديم خدمات جديدة وتبني
عمليات إنتاج جديدة  ،وتوليد قدرات العاملين المبدعين والمساهمة في دخول أسواق جديدة ،والحفاظ
على سمعتها وتحقيق فوائد ألصحاب المصلحة ،و الحد من المشاكل البيئية و االجتماعية ،بمعنى
آخر هناك إمكانية اعتماد بطاقة قياس متوازن مستدامة لتقييم األداء في البنوك العراقية .وهناك
مجموعة من التوصيات المقدمة بما في ذلك ؛ السعي إلى اعتماد األداء المستدام وبطاقة األداء
المتوازن المستدامة  ،وكذلك أهمية اتخاذ التدابير الالزمة لرفع مستوى الوعي بين الموظفين بأهمية
األخذ في االعتبار العوامل البيئية واألداء االجتماعي في صياغة االستراتيجيات.
 -13دراسة (Exploring the roles of ICT in " ،Rivera and Kurnia ،)2016
 ،"supporting sustainability practicesتهدف هذه الدراسة الستكشاف كيف يمكن أن
تستخدم المنظمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لدعم مبادرات االستدامة .تم عمل هذه الدراسة
على منظمة  Geniusلصناعة الرقائق الخاصة باالتصاالت ،وقد تم جمع البيانات من خالل دراسة
حالة لتلك المنظمة ،حيث تعتمد فقط على بيانات دراسة حالة منشورة .وأوضحت النتائج أن
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تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لها دور إيجابي في تعزيز ممارسات األعمال المستدامة  ،وأوصت
الدراسة ستكون هناك حاجة إلى دراسات مستقبلية مفيدة لتقييم السياق الحقيقي من خالل دراسات
الحالة المتعمقة ،وفهم أعمق للكيفية التي تدعم بها تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ممارسات
االستدامة بطرق مختلفة.
 -14دراسة القريشي ،)2017( ،بعنوان" :تأثير الرشاقة االستراتيجية في األداء المؤسسي
المستدام" ،تهدف هذه الدراسة إلى إيجاد تأثير الرشاقة االستراتيجية في األداء المؤسسي المستدام،
حيث تم تطبيق هذه الدراسة على مديرية توزيع الكهرباء في مدينة كربالء ،وتم تصميم أداة قياس
خاصة بالبيانات وهي االستبانة وتم توزيعه على  66موظف ،وتم استخدام المنهج التحليلي وأسلوب
المقابلة في هذه الدراسة .وقد خرجت الدراسة بمجموعة من االستنتاجات منها أن للرشاقة
االستراتيجية في المديرية المبحوثة أثر على استدامة األداء ،وأن المؤسسات التي تسعى لتحقيق
األداء المستدام و الوصول إلى مكانة تنافسية تمكنها من النمو والبقاء ،عليها أن تتعامل مع الرشاقة
االستراتيجية على أنها عملية ضرورية ال يمكن االستغناء عنها .وبناء على ذلك تم وضع التوصيات
الخاصة بهذه الدراسة والتي تركز على ضرورة تعزيز الرشاقة االستراتيجية في المؤسسات السيما في
المديرية المبحوثة لما تشهده من تحول جديد خالل المستقبل القريب.
 -15دراسة ( ،Bi, et al. ،)2017بعنوان،“E-business and fast growth SMEs” :
موذجا نظرًيا لتقييم قدرة األعمال اإللكترونية وقيمة أعمالها التجارية
تهدف هذه الدراسة إلى اختبار ن ً
في سياق المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم والتي تنمو بسرعة .استخدمت الدراسة النمذجة
المعادلة الهيكلية الختبار المفاهيم النظرية على مجتمع الدراسة والمكون من مجموعة من المنظمات
المتوسطة والصغيرة عبر مختلف القطاعات الصناعية في أستراليا .وقد استخدمت استبانة كأداة
لجمع البيانات ،وبعد توزيع االستبيانات على مدراء مختصين في تقييم أداء المنظمات ،وكان حجم
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عينة  310مدير ،وبعد جمع البيانات تم تحليلها من خالل برنامج  .SPSSو أظهرت النتائج أن
موارد تكنولوجيا المعلومات والتوافق االستراتيجي لتكنولوجيا المعلومات والتوجهات السوقية والشراكات
التجارية تساهم بشكل كبير وبشكل غير مباشر ألداء المنظمات الصغيرة والمتوسطة من خالل
تطوير قدرات األعمال اإللكترونية وكفاءة العمليات التجارية  .وتقترح الدراسة أن قيمة األعمال
اإللكترونية تعتمد على مدى سرعة نمو المنظمات الصغيرة والمتوسطة في نشر موارد تكنولوجيا
المعلومات والتخطيط االستراتيجي ،وينبغي على المنظمات تطوير قد ارت األعمال اإللكترونية وكفاءة
العمليات التجارية اإللكترونية لكي تساعدها على تحقيق أداء أعمال متميز.
 -16دراسة ( ،Shibambu and Ditsa ،)2017بعنوان“Analysis of Information :
Technology Infrastructure Towards Improving Services in the Public
” ،Sectorهدفت هذه الدراسة إلى التحقق من مدى تأثير المرونة في البنية التحتية لتقنية
المعلومات في تحسين الخدمات في القطاع العام في جنوب أفريقيا .استخدمت هذه الدراسة المنهج
نظر ألن كل موظف يتفاعل مع البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات من خالل
الوصفي الكميً ،ا
أجهزة الكمبيوتر ،وقد اعتبر جميع المستخدمين مناسبين لهذه الدراسة .واستناداً إلى هذا التصور ،تم
إعداد إطار ألخذ العينات حيث تم أخذ العينات عشوائي ،تم جمع البيانات باستخدام استبيان تم جمع
 150استبيانا من الموظفين الذين يعملون في قسم البحث والتطوير داخل اإلدارة .واستناداً إلى
النتائج التي تم تحليلها باستخدام  ،SPSSأوضحت النتائج الرئيسية لهذه الدراسة أن المرونة والبنية
التحتية لتكنولوجيا المعلومات لها تأثير إيجابي في تحسين الخدمات في القطاع العام ،وان توافق
تكنولوجيا المعلومات لها تأثير بدرجة أعلى في تحسين الخدمات في القطاع العام .وأوصت الدراسة
أنه ينبغي على الباحثين عمل أبحاث مستقبلية مشابهة باستخدام بيانات ذات إطار زمني أطول .و
يجب على الباحثين أيضا إضافة المتغيرات والفرضيات لتوسيع نطاق الدراسة.
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-17دارسة (Rajnoha, et al. ،)2017عنوان “INFORMATION SYSTEMS FOR
” ،SUSTAINABLE PERFORMANCE OF ORGANIZATIONSتهدف هذه الدراسة
تحديد العالقة بين نظم المعلومات اإلدارية وبين األداء المستدام لألعمال في منظمات الصناعة في
سلوفاكيا .تمثل مجتمع هذه الدراسة على المنظمات لمختلف الصناعات في سلوفاكيا ،وقد استخدمت
االستبانة لجمع البيانات ،وتم توزيع  1457استبانة لمختلف المنظمات ،وتم الحصول على قاعدة
بيانات لهذه المنظمات ،وعدد المستجيبين بشكل صحيح هو  ،164أي  %11.6من إجمالي العينة
وهذا يعتبر عدد كافي إلجراء هذه الدراسة ،شكلت المنظمات الكبيرة والمتوسطة حصة .٪ 40.3
وشكلت المؤسسات الصغرى والصغيرة حصة  59.7في المائة من عينة البحث .وتم تحليل هذه
البيانات باستخدام البرنامج اإلحصائي  SPSSإلظهار نتائج هذه الدراسة .وأظهرت النتائج أن لنظم
المعلومات تأثير إيجابي طويل األجل ومستدام على أداء األعمال لتلك المنظمات .وأوصت هذه
الدراسة بعمل المزيد لمثل هذه الدراسة لتعميم النتائج.
-18دراسة (Marhraoui and El Manouar)2018

“IT Innovation and Firm’s

Sustainable Performance: The Intermediary Role of Organizational
” ،Agility–An Empirical Studyتهدف هذه الدراسة هو ابراز أهمية تبني االبتكار في مجال
تكنولوجيا المعلومات في تعزيز أدائها المستدام سواء بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الرشاقة
التنظيمية كمتغير وسيط للشركات .هذه الدراسة دوليه حيث تم إرسال االستبيان إلى قاعدة بيانات
أولية تضم ألف جهة اتصال موثوقة تحتفظ بمواقع مختلفة في المنظمات الصغيرة والمتوسطة
والمنظمات متعددة الجنسيات في مختلف القطاعات (األعمال المصرفية وتكنولوجيا المعلومات
والصناعة واالستشارات  .)...هذا من أجل ضمان تباين المتغيرات وتسهيل تعميم النتائج .من أجل
ضمان االتصاالت الموثوقة ،تم توفير قاعدة البيانات من قبل منظمة دولية للتدريب  /االستشارات.
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وتم تلقي  103استبانة صالحة للتحليل ،تمثل معدل االستجابة حوالي  .٪10.3المستجيبون هم
أساسا من المنظمات المغربية ( .)٪ 28 .57وعالوة على ذلك  ،تلقينا ردود من البلدان األمريكية
(الواليات المتحدة األمريكية وكندا) والدول األوروبية (فرنسا وألمانيا والنمسا والمجر).
استخدمت هذه الدراسة المنهج االستقرائي الكمي ،حيث تم اختبار فرضيات اإلطار باستخدام
طريقة نماذج مسار المربعات الصغرى الجزئية .وظهرت النتائج أن االبتكار في مجال تكنولوجيا
المعلومات للمنظمات يتيح تعزيز أدائها المستدام سواء بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق
الرشاقة التنظيمية .وأوصت الدراسة على عمل دراسة مستقبلية تركز على قطاع معين أو بلد معين
ويوسع حجم العينة.

 2-3ما يميز الد ارسة الحالية عن الدراسات السابقة
من خالل م ارجعة الدراسات السابقة  ،كان من الواضح أن بعض الدراسات قد تناولت
مواضيع تكنولوجيا المعلومات واألداء .باإلضافة إلى ذلك  ،أجريت هذه الدراسات في مجتمعات
مختلفة ذات أحجام وطبيعة مختلفة  ،مثل دراسة (.)Ray, et al.,2013
تعتبر الدراسة الحالية مثل بعض هذه الدراسات السابقة من حيث المتغيرات(Ray, et al., ،
)2013و) ، (Bi et al. 2017في حين أن الدراسة )(Bi et al. 2017و (Sadeghimanesh
) & Samadi, 2014تهدف إلى إظهار تأثير تكنولوجيا المعلومات على أداء األعمال.
من ناحية أخرى  ،اختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في اختيار منهجية الدراسة المناسبة
 ،وهي المنهج التحليلي الوصفي  ،وطريقة جمع وتحليل المعطيات ؛ أي االستبيان ،فمن خالل
الدراسات السابقة  ،استفادت الباحثة في الجوانب التالية:
 بناء فكرة هذه الدراسة.


استفادت الباحثة من الدراسات السابقة التي تناولت متغيرات الدراسة الحالية (تكنولوجيا
المعلومات واألداء المستدام).

 بناء اإلطار النظري للدراسة الحالية.
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 تطوير أداة الدراسة الحالية االستبانة.


اختيار عينة الدراسة وتحديدها.
تحديد األساليب اإلحصائية المناسبة.

 اختيار المنهجية واألدوات المناسبة للدراسة الحالية.
تتميز الدراسة الحالية بالدراسات السابقة من خالل بيان دور تكنولوجيا المعلومات في دعم
األداء المستدام في منظمات األعمال اإللكترونية في األردن  -عمان  ،والتي لم يتم التعامل معها
في أي من الدراسات السابقة .وهذا يعزز أهمية الدراسة الحالية  ،كونها واحدة من الدراسات األولى
والنادرة – وفقاً لمعرفة الباحثة  -التي تعاملت مع هذا الموضوع.
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الفصل الثالث :المنهجية واإلجراءات
1-3منهج الدراسة
اعتمدت الدراسة على استخدام المنهج الوصفي التحليلي من خالل االستبانة التي تـم إعـدادها
باالستناد إلى األدب النظري والدراسات السابقة وباالعتماد على عدة مقاييس طورت مـن عـدة بـاحثين
لكي تتالءم مع نمـوذج الد ارسـة االفت ارضـي وأبعـاد الد ارسـة ،حيـث تـم الرجـوع إلـى العديـد مـن الد ارسـات
مــن اجــل بنــاء أس ـئلة االســتبانة مــن اجــل جمــع البيانــات األوليــة ومــن ثــم تحليلهــا واختبــار الفرضــيات،
وتقديم التوصيات المستندة إلى نتائج الدراسة للمدراء في المنظمـات التـي تمـارس األعمـال اإللكترونيـة
في األردن  -عمان.

 2-3مجتمع وعينة الدراسة وطريقة جمع بيانات
تم عمل هذه الدراسة في المنظمات التي تمارس األعمال اإللكترونية في األردن  -عمان.
وقد تم تحديد مجتمع الدراسة من خالل الرجوع إلى قوائم غرفة الصناعة والتجارة في األردن -
عمان ،باإلضافة إلى الرجوع إلى محرك البحث جوجل لتحديد بعض المنظمات التي تمارس األعمال
اإللكترونية في عمليات البيع والشراء أو تقديم الخدمات إلكترونيا ،وبسبب عدم وضوح المجتمع ،فقد
قامت الباحثة باختيار عينة مناسبة من تلك المنظمات من اجل توزيع االستبانات فيها نظ ار ألن
هدف الباحثة في البداية كان استكشافي من اجل تحديد مدى مالئمة الفقرات التي تم تحديدها لقياس
أبعاد الدراسة .تم جمع المعلومات عن طريق تعبئة  136استبانة من المد ارء العاملين في منظمات
األعمال اإللكترونية في األردن – عمان ،وقد ركزت معظم هذه االستبانات على منظمات
االتصاالت ( )%94.4ومنظمات تجارة التجزئة( )%0.6وقطاع الحواسيب واإللكترونيات(.)%1.7
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حيث قامت الباحثة بجمع المعلومات عن طريق توزيع االستبانات على عينة الدراسة المكونة
من المدراء ،وقد اعتمد الجزء األكبر على التوزيع المباشر وهي الطريقة األفضل لمعرفة ما يفكر به
الناس حول أسئلة االستبانة ومحاولة توضيح بعض األمور الغامضة فيها ،حيث اتبعت هذه الد ارسة
منهج ( )McKenna,1994الذي بين بأن جمع المعلومات عن طريق المقابالت الشخصية ستزيد
من صحة وفاعلية التحليل االستكشافي .وقد كانت نسبة التجاوب  %68من أصل  200استبيان
ويمكن اعتبار هذه النسبة جيدة كفاية ،وقد اعتبرت جميع االستبيانات صحيحة من اجل إجراء
التحليل العاملي االستكشافي.

وصف إحصائي للعينة المبدئية
بعد إتمام عملية جمع البيانات .تم تشفير المعلومات باستخدام حزمة ( ،(SPSSوفحص
القيم المفقودة ،وكون مجموع االستبانات الصحيحة تساوي  136لم يتم استثناء أي استبيان .يوضح
جدول رقم ( )1-3اإلحصاء الوصفي ويتضمن :المتوسط ( ،(MEANاالنحراف المعياري
( ،)standard deviationوالقيمة الصغرى والعظمى لك َل من أبعاد تكنولوجيا المعلومات ،واألداء
المستدام.
جدول رقم ( :)1-3اإلحصاء الوصفي ) )Descriptive Statisticsلمتغيرات البعد المستقل تكنولوجيا
المعلومات (البنية التحتية ،الخبرة ،التوافق).

#

N

Mean Statistic

Std

Deviation

البنية التحتية 136

4.3079

.333790

الخبرة

136

4.2090

.418170

التوافق

136

4.2085

.356250

Skewness
Statistic
.8570
-

.1410
.6570

Kurtosis

Std.error

Statistic

Std.error

.1830

832.1

.3630

.1830
.1830

-

.7600
.0870

.3630
.3630
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من خالل جدول ( )1-3وجد أن البنية التحتية هو المعيار األكثر أهمية من بين المعايير
حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي فيه ( ،)M=4.307ثم يتبعه الخبرة بقيمة المتوسط الحسابي
( )M=4.209و المعيار األقل أهمية كانت التوافق حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي
).(M=4.208أما فيما يخص فحص)(The degree of Skewness and kurtosisيوضح
الجدول أن قيمة كل منهما كانت اقل من ،1و أن قيمة ال ـ) (Z- scoreالمعامل الرياضي لكالهما
في نطاق ) 1.96(+-بنسبة خطأ ) .(P<0.05
جدول رقم ( :)2-3اإلحصاء الوصفي ) )Descriptive Statisticsلمتغيرات البعد التابع األداء المستدام
(األداء االجتماعي ،األداء االقتصادي ،األداء البيئي).
Mean

#

N

األداء االجتماعي

177

4.1141

األداء االقتصادي

177

3.9647

األداء البيئي

177

3.9661

Statistic

Std

Deviation

Kurtosis

Skewness

Std.error Statistic Std.error Statistic

0

-

.48929

.7800

0

-

.54664

.6390

0

-

.68818

.5990

.1830
.1830
.1830

.3820
-

.4090
.0610

.3630
.3630
.3630

من خالل جدول ( )2-3وجد أن األداء االجتماعي المعيار األكثر أهمية من بين المعايير
حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي فيه ( ،)M=4.114ثم يتبعه األداء البيئي بقيمة المتوسط الحسابي
( )M=3.966و المعيار األقل أهمية كانت األداء االقتصادي ألن قيمة المتوسط الحسابي بلغ
).(M=3.964أما فيما يخص فحص)(The degree of Skewness and kurtosisيوضح
الجدول أن قيمة كل منهما كانت اقل من  ، 1و أن قيمة ال ـ) (Z- scoreالمعامل الرياضي لكالهما
في نطاق ) 1.96(+-بنسبة خطأ )  .(P<0.05ثم قامت الباحثة بتحليل البيانات الديموغرافية إال
بعد تحليل العاملي االستكشافي للبيانات.
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 2-3أداة الدراسة (االستبيان)
هدفت هذه الدراسة إلى توضيح دور تكنولوجيا المعلومات في دعم األداء المستدام في
منظمات األعمال اإللكترونية .لذلك تم وضع  61سؤال في االستبانة (ملحق رقم  )2باالعتماد على
الدراسات السابقة ،حيث وزعت األسئلة على ستة أبعاد كما هو موضح في الجدول رقم ()3-4
والذي يوضح الفقرات األولية والتي تم االعتماد عليها لقياس األبعاد ،وقد تم عرض االستبيان على
مجموعة من االكاديميين في الجامعات كتقييم مبدئي للصدق الظاهري ،بعد ذلك تم توزيع االستبانة
على العينة التي تم اختيارها من مدراء المنظمات التي تمارس األعمال اإللكترونية وقد طلب من
أفراد العينة اإلجابة عليها.
جدول رقم ( :)3-3الفقرات األولية من االستبيان ( االستبيان األول )
تكنولوجيا المعلومات

)(Isal, et al., 2016), (Schlosser, et al., 2010) and (Bi, et al., 2017
 .1تطور المنظمة بنية اتصاالت جيدة.
 .2تتسم البنية األساسية ألنظمة تكنولوجيا المعلومات بالمرونة البالغة فيما يتعلق باالحتياجات المستقبلية
للمنظمة.
 .3تطور المنظمة البنية األساسية ألنظمة تكنولوجيا المعلومات.

لكترونيا بشكل فعال مع الموردين الشركاء
 .4تمكن أنظمة تكنولوجيا المعلومات في المنظمة من التعاون إ
ً
التجاريين.
إلكترونيا مع العمالء.
 .5تمكن أنظمة تكنولوجيا المعلومات في المنظمة من التعاون بشكل فعال
ً
 .6تتواصل فروع المنظمة بقاعدة بيانات المقر الرئيسي.
 .7يمكن الوصول إلى قاعدة بيانات المنظمة من خالل عدد من البروتوكوالت المختلفة.
 .8تقدم المنظمة مجموعة واسعة من الوصالت أو نقاط الدخول للمستخدمين الخارجيين.
 .9تقدم المنظمة أنواع مختلفة من المعلومات للمستخدمين النهائيين.
 .10يدرك موظفو تكنولوجيا المعلومات وظائف األعمال اإللكترونية بشكلجيد.
 .11توظف المنظمة أشخاص متخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات.
 .12توظف المنظمة أشخاص متخصصين في معرفة لألعمال اإللكترونية.
 .13تدرب المنظمة موظفيها في مجال األعمال اإللكترونية.
 .14يعتمد موظفو األعمال اإللكترونية في أدائهم على تكنولوجيا المعلومات.
 .15تنظم المنظمة اجتماع بين وحدات تكنولوجيا المعلومات واألعمال.
 .16تتبادل وحدات تكنولوجيا المعلومات واألعمال المعلومات بفعالية.
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 .17تعزز المنظمة تبادل الثقة بين وحدة تكنولوجيا المعلومات ووحدة األعمال.
 .18تتواصل وحدات تكنولوجيا المعلومات واألعمال في المنظمة بشكل جيد.
 .19تعتبر وحدة تكنولوجيا المعلومات وحدة استشارية هامة.
 .20يستطيع موظفو وحدة تكنولوجيا المعلومات تفسير المشكالت المتعلقة باألعمال وتطوير الحلول.
 .21تدمج المنظمة خطة تكنولوجيا المعلومات بشكل استراتيجي مع خطة العمل الشاملة.
 .22تعكس خطة تكنولوجيا المعلومات استراتيجياتها.
 .23تعتمد خطة تكنولوجيا المعلومات في المنظمة على مراجعة خطة العمل ودعم استراتيجيات األعمال.
األداء المستدام

()Porter, 1980, 1985
 .24تدعم المنظمة خلق وظائف محلية للمجتمع.
 .25تقوم المنظمة بدفع الضرائب والتراخيص الالزمة.
 .26تركز المنظمة على تنفيذ سياسات الموارد البشرية التي تناسب المجتمع المحلي.
 .27تقدم المنظمة برنامج تدريبي للمجتمع المحلي.
 .28تمارس المنظمة تشغيل خطط تطوعية للموظفين.
 .29تدعم المنظمة مشاريع لتعليم األعمال اإللكترونية.
 .30ترعى المنظمة مشاريع التنمية االجتماعية.
 .31تساهم المنظمة على رعاية الثقة االجتماعية التنموية.
 .32تساهم المنظمة في عملية التحسين المدني للمجتمع.
 .33تدعم المنظمة التقدم في الحكم الرشيد بما في ذلك مبادرات مكافحة الفساد ومعايير حقوق اإلنسان.،
 .34تساهم المنظمة في السياسات االجتماعية بما في ذلك التعليم ،والتدريب  ،وإدارة توظيف التنمية االقتصادية
المحلية  ،إلخ.
 .35تساهم المنظمة على رفاهية المجتمع المحلي.
 .36تساهم المنظمة في محاربة األمراض واألوبئة.
 .37تدعم المنظمة برامج حماية األسرة والطفل.
 .38تشارك المنظمة في برامج اجتماعية لمنع التشرد والجوع.
 .39تساهم المنظمة في تحسين الظروف المعيشية لموظفيها.
 .40تدرب المنظمة الموظفين على متطلبات الصحة والسالمة العامة.
 .41يساعد الموقع اإللكتروني للمنظمة على تحقيق القيمة االقتصادية المرجوة.
 .42تساعد البنية التحتية للموقع اإللكتروني للمنظمة في فعالية التكلفة.
 .43الموقع اإللكتروني للمنظمة على زيادة المبيعات  /األرباح.
 .44يساعد نموذج األعمال اإللكترونية في المنظمة للحصول على المواد الخام الرخيصة.
 .45اعتماد نموذج األعمال اإللكترونية في المنظمة سيحل محل الموظفين ضمن آالت اكثر كفاءة.
 .46يسمح نموذج األعمال اإللكترونية في المنظمة بتخفيض التكاليف من خالل تنفيذ أنظمة إدارة سلسلة التوريد
وبكفاءة عالية.
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 .47يساهم نموذج األعمال اإللكترونية في المنظمة على توفير الوقت والطاقة.

 .48يساعد نموذج األعمال اإللكترونية في المنظمة على توفير المدخرات للعمالء في سوق تنافسية وتحقيق
أقصى قدر من األرباح.

 .49يسمح نموذج األعمال اإللكترونية في المنظمة ببناء قنوات مع الموردين.
 .50يعمل نموذج األعمال اإللكترونية في المنظمة على تحسين العالقات المتبادلة مع وحدات األعمال األخرى
داخل الشركة.
 .51يمتلك نموذج األعمال اإللكترونية في المنظمة عمليات شراء كبيرة تدعم القيمة االقتصادية للمنظمة
(اقتصاديات الحجم).
 .52تدعم األنشطة التجارية اإللكترونية في المنظمة منتجات أو عمليات تقدم فوائد بيئية.
 .53تساهم األنشطة التجارية اإللكترونية في المنظمة في تنفيذ عمليات صديقة للبيئة.
 .54تساهم األنشطة التجارية اإللكترونية في المنظمة الحد من استخدام المواد الكيميائية السامة بيئيا.
 .55تساهم األنشطة التجارية اإللكترونية في المنظمة على تقليل التلوث.
 .56تدعم األنشطة التجارية اإللكترونية في المنظمة على إعادة تدوير المواد.
 .57تساعد األنشطة التجارية اإللكترونية في المنظمة في تحسين إدارة النفايات وإعادة استخدامها.
 .58تستخدم المنظمة آليات ذات كفاءة في استهالك الوقود.
 .59تركز األنشطة التجارية اإللكترونية في المنظمة على تقليل عملية التغليف للمنتجات.
 .60تركز األنشطة التجارية اإللكترونية في المنظمة على استخدام المياه المعاد تكريرها.
 .61تساهم األنشطة التجارية اإللكترونية في المنظمة في الحد من تأثير (المواد الخام والمشتريات وتصميم
المنتجات والتصنيع والتوزيع) على البيئة.

التحليل األولي للبيانات والتحليل العامل االستكشافي
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة دور تكنولوجيا المعلومات على األداء المستدام .في البداية تم
إجراء التحليل العامل االستكشافي ) (EFAبافتراض العوامل ذات التأثير في نموذج القياس .للتأكد
من بناء كل عامل ولفحص ثبات فقرات االستبانات .قامت الباحثة باحتساب االرتباطات بين جميع
فقرات المقياس ،وقد تبين أن هناك ماال يزيد عن %35من العالقات االرتباطية بين فقرات المقياس
ذات داللة إحصائية عند ) ، (0.01كما أن العالقات االرتباطية بين تلك الفقرات كانت أكثر من
( ،)0.30ويقدم ذلك دليال على إمكانية المضي في إجراء التحليل العاملي االستكشافي EFA
والتحقق من األبعاد الكامنة لنموذج القياس كما أشار إليه
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Afthaorhan and Ahmad.2013 ،Hair et al ،2009(.؛ (Hair et al ،1995
كما أشاروا أيضا إلى أنه في حال كانت معامالت االرتباط أكثر من 0.30فان مصفوفة
غالبا ما تُعرف بـ ) (Factorability of Rأي إمكانية تحديد عوامل من بين مجموع الفقرات
االرتباط ً
في المقياس .لذلك تبين في هذه الدراسة بعد فحص مصفوفة االرتباط معامل)(Rبإمكانية استخدام
ال) (EFAالتي تعتبر وسيلة لتقليل عدد المتغيرات (أسئلة االستبيان) إلى عوامل أساسية تحتوي على
معلومات مهمة في المتغيرات وذلك حسب ) .(Bentler, 1983كما أن إجراء التحليل العاملي
االستكشافي يهدف إلى تقليل هيكلية مجموعة من المتغيرات (الفقرات) لمعرفة ما إذا كانت البيانات
مناسبة

لتحليل

العوامل

أم

ال.

كما

تم

تطبيق

اختبار–

Meyer

–

(Kaiser

)Olkinاختبار(Bartlett’s Test of Sphericity).ويهدف كال االختبارين إلى قياس دقة العينات
ومناسبتها لتحديد مجموع العوامل من البيانات .واذا كان قياس ) )KMOاكثر من  0.50و فحص
فإننا نستنتج أنه يوجد تأثير للعوامل في البيانات .كذلك استخدم
)،(Bartlettذو داللة إحصائية َ
الباحثة طريقة االستخالص ) )Varimaxلتدوير البيانات واستخالص العوامل األساسية في هذه
نموذج القياس .حيث تم دمج هاتين الطريقتين ،للحصول على القيم الذاتية )(Eigenvalues
وتحليل ) ،(Scree plotوقد مكن ذلك الباحثة من الحصول على عدد العوامل الموجودة في
البيانات .حيث يجب أن تكون قيمة ) (Eigenvaluesأكثر من  1حتى تعتبر عامل واحد .كما تم
استخدام أسلوب ) (Scree plotلتأكيد النتائج التي حصلنا عليها من تحليل  .Eigenvaluesمن
أجل التأكد من أن جميع العوامل المستخلصة من التحليل دقيقة أم ال كما أشار (MacCallum, et
).al., 1999
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في المرحلة األولى من الدراسة كان حجم العينة كافي حسب ) .Hair,et al. (2010وبما
أن) (field, 2009أشار إلى أنه قيمة معامل التحميل لكل سؤال يجب أن تتجاوز  0.40وانه يجب
أن تستبعد الباحثة كل سؤال يقل معامل تحميله عن  0.3من هذا التحليل .لذلك تم استبعاد الفقرة
التي يقل معامل تحميلها على العامل عن 0.40ألنه يجب أن تكون القيمة المشتركة لكل سؤال في
حدود ال  .0.40كما أشار ) (Hair et.al, 2010فإن معامل التحميل المقبول لحجم العينة الذي
يزيد عن  100مفردةهو  .0.50لكن الباحثة قرر أن يبقي على كل فقرة زاد معامل تحمليها على
العامل عن  0.40كون العينة قد اقتربت من الـ  150مفردة نظ ار لطبيعة الدراسة االستكشافية وألن
الباحثة أرادت أن تظم أسئلة أكثر وقد أشار )Hair, et al. (2010إلى إمكانية عمل ذلك في حالة
كانت طبيعة الدراسة استكشافية .وقد تم تطبيق تحليل ) (Cronbach’s alpha-coefficientلتقييم
دقة الثبات واالتساق الداخلي .وأن قيمة ) )Cronbach’s alphaالمقبولة يجب أن تكون  0.70أو
أعلى لمجموعة من األسئلة حتى تعتبر مقياسا ثابتا .ولكن البعض يستخدم 0.75أو وأخرون
استخدموا  0.6من قيم ) )Cronbach’s alphaوفي حال قلت قيمة معامل كرونباخ عن 0.60
يمكن اعتبارها غير مناسبة.
وقد قامت الباحثة بإجراء التحليل العامل االستكشافي على  61سؤال باالستبانة من اجل
تقليل ،وتحديد وترتيب عدد كبير من األسئلة الموزعة على المتغيرات /العوامل الموجودة في هذه
الدراسة وهي :البنية التحتية ،الخبرة ،التوافق ،األداء االجتماعي ،األداء البيئي ،األداء االقتصادي،
حيث تم التحليل باستخدام ) (varimax rotationو) .(SPPS version 22باإلضافة إلى ذلك
قامت الباحثة باختبار صحة ومناسبة العينة لجميع العوامل باستخدام) ،(KMOوذلك للتأكد من الدقة
في أسئلة االستبيان .وبتطبيق فحص ) (Bartlettلكل تحليل ،لضمان تحليل العوامل وأن صفوف
العالقات المترابطة هي ليست صفوف متشابهة وأظهرت النتائج أن كل قيم ()KMOللفقرات كانت
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 حيث أظهر قياس.(field, 2009)  واعلى من المستوى المقبول بناء على،0.50 أكبر من
 بينما فحص.0.5  وهي أعلى من الحد المقبول0.726 ( دَقة العينة للتحليل الذي يساويKMO(
.xz (136)= 2822.598, P≤0.000: قد بلغ،(والذي يبين مدى االرتباط بين األسئلةBartlett)
Kaiser Meyer-Olkin (KMO) of Sampling Adequacy and )4-3( النتائج في جدول
(Hair,et تظهر تناسب هيكلية النموذج لعينة البيانات بناء علىBartlett’s Test of Sphericity
(ألكثر من عاملeigenvalues)  كانت نتيجة،(األوليEFA) أما بالنسبة لنتائج ال ـ،al., 2010)
( والذي يظهر أن عدد العوامل التي تمScree Plot( )3.1) كما هو موضح في الشكل رقم
.استخالصها من البيانات هي ستة عوامل
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
Bartlett’s Test of Sphericity
Sig

7260.
Approx. Chi Square
Df
0.000

2822.598
990
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Scree Plot:) 1-3( شكل

) نتيجة استخالص العوامل الستة والي كانت فيها القيم الذاتية5-3( كما يوضح جدول رقم
) كما هو موضح في47.654( ( بينما بلغ التباين المستخلص للعوامل الثالثة هي1.0) أعلى من
.الجدول أدناه
 التباين الكلي و استخالص العوامل المركبة:)5-3( جدول
Total Variance Explained
Extraction Sums of
Rotation Sums of Squared
Initial Eigenvalues
Squared Loadings
Loadings
Facto
% of
% of
% of
r
Cumulativ
Cumulativ
Cumulativ
Total Varianc
Total Varianc
Total Varianc
e%
e%
e%
e
e
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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بناء على التحليل أعاله ،فإن مقياس الدراسة المكون من  61سؤال قد تناقص إلى  40سؤال
ُم َحملة على ست عوامل .وتم إلغاء 21سؤال .وقد أشار اختبار Bartlettواختبار ( )KMOإلى
مناسبة ودقة العينة إلجراء التحليل العاملي االستكشافي.
وقد تم تعديل هيكلية العوامل بشكلها النهائي لمقياس تكنولوجيا المعلومات األداء المستدام على
النحو اآلتي جدول (:)6-3
جدول ( :)6-3هيكلية العوامل لمقياس تكنولوجيا المعلومات و األداء المستدام
العوامل

معامل

الفقرة

التحليل

 .1تطور المنظمة بنية اتصاالت جيدة.

0.619

 .2تتواصل فروع المنظمة بقاعدة بيانات المقر الرئيسي.

0.578

 .3تطور المنظمة البنية األساسية ألنظمة تكنولوجيا
المعلومات.
 .4تقدم

المنظمة

أنواع

للمستخدمين النهائيين.

مختلفة

من

المعلومات

 .5تتواصل المنظمة مع عمالئها إلكترونياً بشكل فعال.
البنية

التحتية
هيكلية العامل النهائي

 .6تتواصل الوحدات في المنظمة بشكل جيد.

 .7تقدم المنظمة مجموعة واسعة من الوصالت أو نقاط
للمستخدمين الخارجيين.

0.448
0.437
0.449
0.538
0.409

 .8تتسم البنية األساسية ألنظمة تكنولوجيا المعلومات

لمقياس تكنولوجيا

بالمرونة البالغة فيما يتعلق باالحتياجات المستقبلية

المعلومات

0.64

للشركة.
 .9يمكن الوصول إلى قاعدة بيانات المنظمة من خالل
عدد من البروتوكوالت المختلفة.

 .10تتمكن أنظمة تكنولوجيا المعلومات في المنظمة من
إلكترونيا مع الموردين.
التعاون بشكل فعال
ً

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

 .2توظف المنظمة أشخاص متخصصين في معرفة
لألعمال اإللكترونية.
 .3تدرب المنظمة موظفيها على األعمال اإللكترونية

0.60
0.66
0.470
0.692
0.544
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الفقرة

العوامل

معامل

التحليل

بشكل جيد.
 .4توظف المنظمة أشخاص متخصصين في مجال
تكنولوجيا المعلومات.
 .5يدرك موظفو تكنولوجيا المعلومات وظائف األعمال
اإللكترونية بشكل جيد.
 .6تمتلك المنظمة أنشطة متخصصة في بناء خبرتها
في تكنولوجيا المعلومات.
 .7تعتمد المنظمة في ق ارراتها على خبرتها في تكنولوجيا
المعلومات.

 .1تعكس خطة تكنولوجيا المعلومات استراتيجياتها.
 .2تدمج المنظمة خطة تكنولوجيا المعلومات بشكل
استراتيجي مع خطة العمل اإلجرائية.
 .3يتم مراجعة خطة تكنولوجيا المعلومات باستمرار.
 .4تعتبر وحدة تكنولوجيا المعلومات وحدة استشارية
هامة.

 .5تتبادل وحدات تكنولوجيا المعلومات واألعمال
المعلومات بفعالية.
 .6تعزز المنظمة تبادل الثقة بين وحدة تكنولوجيا
التوافق

المعلومات ووحدة األعمال.
 .7تنظم المنظمة اجتماع بين وحدات تكنولوجيا
المعلومات واألعمال.
 .8يستطيع موظفو وحدة تكنولوجيا المعلومات تفسير
المشكالت المتعلقة باألعمال.
 .9تدمج المنظمة خطة تكنولوجيا المعلومات مع خطة
العمل الشاملة.
 .10تعكس خطة تكنولوجيا المعلومات أهداف الشركة.
 .11تعتمد خطة تكنولوجيا المعلومات في المنظمة على
دعم استراتيجيات األعمال.

هيكلية العامل النهائي

لمقياس األداء المستدام

األداء

االجتماعي

0.512
0.81
0.60
0.58
0514
0.422
0.562
0.418
0.788
0.685
0.677
0.67
0.62
0.71
0.58

 .1تساهم المنظمة في عملية التحسين المدني للمجتمع.

0.753

 .2تدعم المنظمة التقدم في الحكم الرشيد.

0.740

 .3تدعم

المنظمة مبادرات مكافحة الفساد ومعايير

حقوق اإلنسان.

0.723
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الفقرة

معامل

العوامل

 .4تساهم المنظمة في رعاية الثقة االجتماعية التنموية.

0.702

 .5تساهم المنظمة في تنمية السياسات االجتماعية بما
في ذلك التعليم.

التحليل

0.693

 .1يمتلك نموذج األعمال اإللكترونية في المنظمة
عمليات شراء كبيرة تدعم القيمة االقتصادية للمنظمة

0.588

(اقتصاديات الحجم).
األداء

االقتصادي

 .2يسمح نموذج األعمال اإللكترونية في المنظمة ببناء
قنوات مع الموردين.

 .3يساعد الموقع اإللكتروني للمنظمة على تحقيق القيمة
االقتصادية المرجوة.
 .4يساعد نموذج األعمال اإللكترونية في المنظمة
للحصول على المواد الخام الرخيصة.
 .1تستخدم المنظمة آليات ذات كفاءة في استهالك
الوقود.

األداء البيئي

 .2تساعد األنشطة التجارية اإللكترونية في المنظمة في
تحسين إدارة النفايات.
 .3تدعم األنشطة التجارية اإللكترونية في المنظمة على
إعادة تدوير المواد.

0.458
0.403
0.739
0.810
0.792
0.787

إن البيانات التي استخدمت في هذا التحليل مناسبة إلجراء التحليل العاملي االستكشافي على
أساس تحليل اإلحصاء الوصفي وأيضا اعتبرت العينة كافية لالختبار التجريبي بناء على (Hair
) .et.al, 1995,2009وتشير نتائج التحليل العاملي االستكشافي أن المقياس الجديد مناسب إلجراء
مسح شامل للمد ارء في قطاع األعمال اإللكترونية في األردن  -عمان.

 3-3ثبات أداة الدراسة))Analysis for Reliability
بنا ًء على ) (Schumacker, 2012الذي أوضح بان الهدف من تحليل الثبات هو تقدير
درجة القياس سواء كانت خالية من العشوائية أو عدم ثبات األخطاء في القياس ،قامت الباحثة
بإجراء تحليل لكل سؤال من اجل فحص ثبات الفق ارت لقياس العوامل ،حيث تبين بان جميع العوامل
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المستخدمة في هذه الدراسة لديها تناسق داخلي و ممتاز للقياس .لتقييم دقة التناسق الداخلي ألبعاد
الدراسة ،أظهرت النتائج قيمة التناسق داخلي التي بلغت قيمته بين 0.9 - 0.7وهذا يبين وجود
تناسق داخلي في أبعاد الدراسة كما أشار له ( .)Blunch, 2008وأيضا بينت النتائج بان العوامل
في المقياس لديها تناسق داخلي عالي ونسبة عالية من الدقة ،حيث كان المعدل األعلى للعوامل
يساوي ،0.860واألقل هو  .0.716ويظهر ذلك في الجدول رقم(.)7-3
Table (3-7): Cronbach’s Alpha for Elements of the E-Readiness Instrument
Number of Items
Cronbach’s Alpha
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
األداء البيئي

بناء على التحليل أعاله ،فان نتيجة تحليل العامل االستكشافي تظهر بان االستبانة لديه
هيكلة مكونة من ست عوامل تفسر ما مقداره  47.654من التباين في بيانات العينة .حيث أن جميع
العوامل لديها ثبات عالي كون ( )Cronbach’s Alphaاكبر من . 0.70وقد تناقص المقياس
ليصل إلى  40سؤال بعد أن تم حذف  19سؤال متعارضة مع عوامل متعددة)(Cross-Load
وبسبب معامل التحميل على العامل يقل عن .0.40

 4-3صدق أداة الدراسة

الصدق الظاهري

بعد إجراء التحليل العاملي االستكشافي وتحديد العوامل والفقرات المناسبة لقياس كل عامل،
قامت الباحثة بإعادة ترتيب فقرات االستبيان بما يتناسب مع العوامل ومكان الفقرة المناسب في
العامل .وإعادة صياغة وتسمية الفقرات حسب ما تقتضي متطلبات الصدق الظاهري .بعد ذلك
عرضت االستبانة على محكمين من اكاديميين وممارسين في مجال األعمال اإللكترونية مرة أخرى
من اجل تحري الدقة في صياغة الفقرات وسالمة اللغة وم ارعاه تناسبها مع العوامل ،وقد تم إجراء
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التعديالت التي أشاروا إليها .ولضمان تحقيق المقياس للخصائص المهمة باإلضافة إلى الثبات
لغايات التقدير النهائي للعالقات بين المتغيرات ،تم التحقق من عناصر الصدق األخرى باستخدام
التحليل العاملي االستكشافي من خالل صدق البناء.

صدق البناء

تــم التحقــق مــن صــدق بنــاء المقيــاس مــن خــالل اختبــار معامــل التحميــل ،حيــث عنــدما يكــون

االرتباط بين الفقرات عاليا ،يمكن القول بأن هناك صدق في فقـرات االسـتبيان .باإلضـافة إلـى معامـل
التحميل على العامل للفقرة ) (Hair et al, 2010والذي يشير ارتفاعه إلى مناسبة الفقرة للعامل.

الصدق التقاربي والتمييزي
ومن خالله تم التحقق فيما اذا كانت المتغيرات الكامنـة مختلفـة ،بحيـث أن الفقـرة تقـيس بعـدا
واحــد (متغيـ ار واحــدا) وال تقــيس متغيـ ار أخـ ار بــنفس الوقــت ،أي أن االرتبــاط بــين العامــل ضــمن المتغيــر
(البعد) قليل مع العامل ضـمن المتغيـر (بعـد آخـر))  .(Zikmund, 2003وقـد قامـت الباحثـة بالتأكـد
مــن تقــارب الفق ـرات وتميزهــا مــن خــالل حــذف الفق ـرات المتعارضــة مــع عوامــل أخــرى
).Loaded Items

 5-3متغيرات الدراسة

 -1تكنولوجيا المعلومات المتغير المستقل
 البنية التحتية. الخبرة. -التوافق

 -2األداء المستدام المتغير التابع
 -األداء االجتماعي.

 األداء االقتصادي. -األداء البيئي.

(Cross-
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 6-3المعالجة اإلحصائية
بعد التأكد من دقة أداة الدراسة وتوفر الخصائص التجريبية لها من خالل التحقق من الثبات
والصدق لفقرات االستبيان ،قامت الباحثة بتوزيع االستبيان الجديد في مجتمع الدراسة (المنظمات
التي تمارس األعمال اإللكترونية في األردن  -عمان) ،وذلك لإلجابة عن أسئلة الدراسة و اختبار
فرضياتها ،وقد حصلت الباحثة على مجموع استجابات بلغت ( )177استجابة صالحة للتحليل،
وقامت الباحثة باالعتماد على الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية SPSS22وتم استخدام األساليب
اإلحصائية التالية :
 .1التك اررات والنسب المئوية بهدف تحديـد مؤشـرات القيـاس المعتمـدة فـي الد ارسـة وتحليـل خصـائص
عينة الدراسة.
 .2المتوسطات الحسابية لتحديد مستوى استجابة أفراد عينة الدراسة عن متغيراتها.
 .3االنحراف المعياري لقياس درجة تباعد استجابات أفراد عينة الدراسة عن وسطها الحسابي.
 .4اختبــار معامــل الثبــات كــرون بــاخ ألفــا  Cronbach’s Alphaلقيــاس قــوة االرتبــاط والتناســق
الداخلي والتماسك بين فقرات أداة الدراسة الجديدة.
 .5تحليل االنحدار المتعدد من اجل اختبار الفرضيات.
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الفصل الرابع  :تحليل النتائج
 :1-4المقدمة
يتضمن هذا الفصل نتائج الد ارسة التي هدفت إلى بيان دور تكنولوجيا المعلومات في دعم
األداء المستدام في منظمات األعمال اإللكترونية ،وسيتم عرض النتائج باالعتماد على فرضيات
الدراسة.
لإلجابة على أسئلة الدراسة وفحص فرضياتها تم استخدام أساليب اإلحصاء الوصفي
والتحليلي وذلك باستخدام الرزمة اإلحصائية ( ، )SPSS. v22ولوصف خصائص عينة الدراسة
والتعرف على مستوى تطبيق متغيرات الدراسة من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة ،تم استخدام التكرار
والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ،واختبارات االنحدار المتعدد.

 :2-4التحليل اإلحصائي الوصفي
تم استخدم اإلحصاء الوصفي من أجل وصف عينة الدارسة من خالل المتوسطات الحسابية
واالنحرافات المعيارية واألهمية والتريب ،وسوف نصنف األهمية بناء على المعيار التالي:

حيث تم استخراج المدى لكل من المستويات الثالثة وهي (منخفض ،متوسط ،ومرتفع) ،كما يلي:
 المستوى المنخفض إذا بلغ الوسط الحسابي من  1إلى أقل من 2.33
 المستوى المتوسط إذا بلغ الوسط الحسابي من  2.33إلى أقل من 3.66
 المستوى المرتفع إذا بلغ الوسط الحسابي من  3.66لغاية 5.00

60

أوالً :وصف خصائص عينة الدراسة

يوضح هذا الجزء من الدراسة النسب المئوية والتك اررات للمعلومات العامة لعينة الدراسة نحو الجزء

األول من االستبانة ،من حيث القسم اإلداري ،حجم المنظمة (عدد الموظفين) ،القطاع الصناعي،
فيما يلي توضيح إلجابات العينة.
جدول ( :)1-4وصف خصائص أفراد عينة الدراسة
المتغير

القسم اإلداري

حجم المنظمة

(عدد الموظفين)

القطاع الصناعي

الفئة

التكرار

النسبة المئوية

اإلدارة التنفيذية

47

26.6

اإلدارة العامة

1

0.6

إدارة سلسلة توريد

59

33.3

إدارة تكنولوجيا المعلومات

11

6.2

أخرى

59

33.3

المجموع

177

100

من  50 -1موظف

90

50.8

من 100-51موظف

1

0.6

من 225 -101موظف

1

0.6

من 500 -251موظف

60

33.9

من  1000 –501موظف

15

8.5

أكثر من  1000موظف

10

5.6

المجموع

177

100

الصناعات التحويلية

0

0

تجارة المواد الغذائية

0

0

الحواسيب واإللكترونات

3

1.7

خدمات االتصاالت

167

94.4

تجارة التجزئة لغير المواد الغذائية

1

0.6

أخرى

6

3.4

المجموع

177

100

نالحظ في الجدول رقم ( )1-4أعلى نسب بالفئات لمتغيرات الدراسة ،حيث حصلت فئة
إدارة سلسلة التوريد و أخرى في متغير القسم اإلداري وعددهم  118على نسبة  %33.3وهذا يدل
على أن قسم سلسة التوريد واألقسام األخرى لدى مجتمع الدراسة تعتني جيداً باألعمال اإللكترونية
وفقاً لنتائج وصف عينة الدراسة ،بينما حصلت فئة من  50-1موظف على نسبة  %50.8في
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متغير حجم المنظمة (عدد الموظفين) وبلغ عدد العينة  90وهذا يدل على أن حجم المنظمة ليس له
تأثير على األعمال اإللكترونية ،بينما فئة حصلت فئة خدمات االتصاالت على نسبة  %94.4وهي
نسبة عالية في متغير القطاع الصناعي حيث بلغ عدد العينة  ،167وهذا يدل على أن منظمات
االتصاالت أكثر المنظمات في األردن  -عمان تهتم باألعمال اإللكترونية.

ثاني ًا :وصف متغيرات الدراسة

المتغير األول:تكنولوجيا المعلومات :لوصف مجاالت المتغير األول (تكنولوجيا المعلومات) تم

حساب المتوسطات الحسابية واالنح ارفات المعيارية للمجاالت ككل ،والجدول ( )2-4يبين ذلك.
الجدول رقم ( )2-4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت تكنولوجيا المعلومات
المجال

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

رتبة الوسط

األهمية النسبية

البنية التحتية

4.31

0.333

1

مرتفعة

الخبرة

4.21

0.42

2

مرتفعة

التوافق

4.21

0.36

3

مرتفعة

تكنولوجيا المعلومات ككل

4.24

0.30

مرتفعة

يظهر الجدول رقم ( )2-4أن المتوسـطات للمتغيـرات الفرعيـة لتكنولوجيـا المعلومـات تقـع بـين
 4.208و 4.307وانحراف معياري يقع بين ( 0.30و ،)0.42وهـذا يعنـي أن هنـاك شـبة اتفـاق علـى
المتوســط الحســابي لجميــع المتغيـرات الفرعيــة .بينمــا قيمــة المتوســط الحســابي  4.24بــانحراف معيــاري
 ،0.30وهـذا يعنـي أن هنـاك اتفـاق علـى أهميـة مرتفعـة لتكنولوجيـا المعلومـات فـي منظمـات األعمــال
اإللكترونية في األردن  -عمان.

 -1البنية التحتية
أظهرت نتائج التحليل للمتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،و األهمية النسبية ،والرتبة،
والمعدل العام لكل فقرة لمتغير البنية التحتية والمكون من  10فقرات ،والجدول ( )3-4يبين ذلك.

62

الجدول رقم ( )3-4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات متغير البنية التحتية
الرقم
1
2
3

الوسط

الـفـقـرة
تطور المنظمة بنية اتصاالت.
تتواصل فروع المنظمة بقاعدة بيانات
المقر الرئيسي.

تطور المنظمة البنية األساسية ألنظمة
تكنولوجيا المعلومات.

تقدم المنظمة أنواع مختلفة من المعلومات

4

للمستخدمين النهائيين.

5

تتواصل المنظمة مع عمالئها إلكترونياً
بشكل فعال.

6

تتواصل الوحدات في المنظمة بشكل

جيد.
تقدم

7

االنحراف

الحسابي

المعياري

4.56

0.61

4.33
4.31
4.28
4.37
4.29

0.60
0.53
0.63
0.62
0.67

المنظمة مجموعة واسعة من
أو

الوصالت

الخارجيين.

نقاط

للمستخدمين

4.06

0.74

تتسم البنية األساسية ألنظمة تكنولوجيا
8

المعلومات بالمرونة البالغة فيما يتعلق

باالحتياجات المستقبلية للشركة.

4.19

0.64

يمكن الوصول إلى قاعدة بيانات المنظمة
9

من

خالل

المختلفة.

عدد

من

البروتوكوالت

4.38

0.60

تتمكن أنظمة تكنولوجيا المعلومات في

10

إلكترونيا
المنظمة من التعاون بشكل فعال
ً

مع الموردين.

المعدل العام

4.29

0.66

4.30

0.33

درجة

األهمية
َّ

األهمية

النسبية

مرتفعة

91

مرتفعة

86.6

مرتفعة

86.2

مرتفعة

85.8

مرتفعة

87

مرتفعة

86

مرتفعة

مرتفعة

مرتفعة

مرتفعة
مرتفعة

الرتبة
1
4
5
8
3
6

10

81.4

9

81.2

2

83.8

7

87.6
86
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أظهــرت النتــائج مــن الجــدول ( )3-4أن بعــد البنيــة التحتيــة حقـق وســطاً حســابياً ( )4.30وبنســبة
( ،)%86وبانحراف معياري وقدره ( ،)0.33وذلك يشـير إلـى أن البنيـة التحتيـة لتكنولوجيـا المعلومـات
في منظمات األعمال اإللكترونية في األردن  -عمان مرتفعة وذلك من وجهة نظر أفراد العينة.
حيــث أن الفقــرة رقــم  1والتــي تــنص علــى " تطــور المنظمــة بنيــة اتصــاالت جيــدة ".قــد احتلــت
الرتبة األولى مـن حيـث األهميـة وبدرجـة مرتفعـة بمتوسـط حسـابي ( ،)4.56وبـانحراف معيـاري مقـداره
( ،)0.61من ناحية أخرى حصلت الفقرة رقم  7والتي تنص على " تقدم المنظمة مجموعة واسعة من
الوصــالت أو نقــاط للمســتخدمين الخــارجيين ".علــى اقــل المتوســطات الحســابية والــذي بلــغ (،)4.06
وبانحراف معياري مقداره (.)0.74

-2الخبرة

أظهرت نتائج التحليل المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعياريـة ،و األهميـة النسـبية ،والرتبـة،

والمعدل العام لكل فقرة لمتغير الخبرة والمكون من  7فقرات ،والجدول ( )4-4يبين ذلك.
الجدول رقم ( )4-4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات متغير الخبرة
الرقم

الوسط

الـفـقـرة

الحسابي

توظف المنظمة أشخاص متخصصين في

 .11معرفة لألعمال اإللكترونية.

يعتمد موظفو األعمال اإللكترونية في

 .12أدائهم على تكنولوجيا المعلومات.

تدرب المنظمة موظفيها على األعمال

 .13اإللكترونية بشكل جيد.

توظف المنظمة أشخاص متخصصين في

 .14مجال تكنولوجيا المعلومات.
يدرك

موظفو

تكنولوجيا

المعلومات

 .15وظائف األعمال اإللكترونية بشكل جيد.

االنحراف
المعياري

درجة

األهمية

األهمية
َّ

النسبية

الرتبة

4.38

0.60

مرتفعة

87.6

1

4.26

0.65

مرتفعة

85.4

3

4.20

4.06

4.00

0.57

0.78

0.81

مرتفعة

84.2

مرتفعة

81.4

مرتفعة

8.0

4

6

7
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الرقم

الوسط

الـفـقـرة
تمتلك المنظمة

األهمية

النسبية

4.37

0.60

مرتفعة

87.4

2

4.16

0.58

مرتفعة

83.2

5

4.209

0.42

مرتفعة

الحسابي

أنشطة متخصصة في

 .16بناء خبرتها في تكنولوجيا المعلومات.

تعتمد المنظمة في ق ارراتها على خبرتها

 .17في تكنولوجيا المعلومات.
المعدل العام

االنحراف

درجة

األهمية
َّ

الرتبة

المعياري

84.18

أظه ـ ــرت النت ـ ــائج م ـ ــن الج ـ ــدول ( )4-4أن بع ـ ــد الخبـ ـ ـرة حق ـ ــق وس ـ ــطاً حس ـ ــابياً ( )4.21وبنس ـ ــبة
( ،)%84.18وبانحراف معياري وقدره ( ،)0.42وذلك يشير إلـى أن الخبـرة فـي تكنولوجيـا المعلومـات
لدى منظمات األعمال اإللكترونية في األردن  -عمان مرتفعة وذلك من وجهة نظر أفراد العينة.
حيـث أن الفقـرة رقــم  14والتــي تــنص علــى " توظــف المنظمــة أشـخاص متخصصــين فــي معرفــة
لألعمــال اإللكترونيــة ".قــد احتلــت الرتبــة األولــى مــن حيــث األهميــة وبدرجــة مرتفعــة بمتوســط حســابي
( ،)4.38وبــانحراف معيــاري مقــداره ( ،)0.60مــن ناحيــة أخــرى حصــلت الفق ـرة رقــم  15والتــي تــنص
علــى " يــدرك موظفــو تكنولوجيــا المعلومــات وظــائف األعمــال اإللكترونيــة بش ـكل

جيــد ".علــى اقــل

المتوسطات الحسابية والذي بلغ ( ،)4.00وبانحراف معياري مقداره (.)0.81

-3التوافق
أظهرت نتائج التحليل المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعياريـة ،و األهميـة النسـبية ،والرتبـة،
والمعدل العام لكل فقرة لمتغير التوافق والمكون من  11فقرات ،والجدول ( )5-4يبين ذلك.
الجدول رقم ( )5-4المتوسطات الحسابية واال نحرافات المعيارية لفقرات متغير التوافق
الرقم

الوسط

الـفـقـرة
تعكس

خطة

 .18استراتيجياتها.

تكنولوجيا

الحسابي
المعلومات

4.22

االنحراف
المعياري
0.74

درجة
األهمية
مرتفعة

األهمية
َّ

النسبية
84.4

الرتبة
4
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الرقم

الوسط

الـفـقـرة

الحسابي

االنحراف
المعياري

درجة

األهمية

األهمية
َّ

النسبية

الرتبة

تدمج المنظمة خطة تكنولوجيا المعلومات
 .19بشكل استراتيجي مع خطة العمل
اإلجرائية.
يتم مراجعة خطة تكنولوجيا المعلومات

 .20باستمرار.

تعتبر وحدة تكنولوجيا المعلومات وحدة

 .21استشارية هامة.

تتبادل وحدات تكنولوجيا المعلومات

 .22واألعمال المعلومات بفعالية.

تعزز المنظمة تبادل الثقة بين وحدة

 .23تكنولوجيا المعلومات ووحدة األعمال.

تنظم المنظمة اجتماع بين وحدات

 .24تكنولوجيا المعلومات واألعمال.
يستطيع

موظفو

وحدة

4.06

0.71

مرتفعة

81.2

8

4.11

0.61

مرتفعة

82.2

7

4.14

0.58

مرتفعة

82.8

6

4.28

4.24

0.71

0.58

مرتفعة

مرتفعة

85.6

84.8

1

3

تكنولوجيا

 .25المعلومات تفسير المشكالت المتعلقة
باألعمال.
تدمج المنظمة خطة تكنولوجيا المعلومات

 .26مع خطة العمل الشاملة.

تعكس خطة تكنولوجيا المعلومات أهداف

 .27الشركة.

تعتمد خطة تكنولوجيا المعلومات في

 .28المنظمة على دعم استراتيجيات األعمال.
المعدل العام

4.22

0.70

مرتفعة

84.4

4

4.20

4.25

4.28

0.67

0.62

0.71

مرتفعة

مرتفعة

مرتفعة

4.24

0.58

مرتفعة

4.208

0.36

مرتفعة

84.0

85.0

85.6

84.8

5

2

1

3

84.16

أظهـ ــرت النتـ ــائج مـ ــن الجـ ــدول ( )5-4أن بعـ ــد التوافـ ــق حقـ ــق وسـ ــطاً حسـ ــابياً ( )4.24وبنسـ ــبة
( ،)%84.16وبانحراف معيـاري وقـدره ( ،)0.36وذلـك يشـير إلـى أن التوافـق الـذي تحققـه تكنولوجيـا
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المعلومات في منظمات األعمال اإللكترونية في األردن  -عمان مرتفعة وذلك مـن وجهـة نظـر أفـراد
العينة.
حيث أن الفقرة رقم  23و والتي تنص على " تعزز المنظمة تبادل الثقـة بـين وحـدة تكنولوجيـا المعلومـات
ووحدة األعمال ".و الفقرة  27والتي تنص على " تعكس خطة تكنولوجيا المعلومات أهداف الشـركة ".قـد احتلتـا
الرتبــة األولــى مــن حيــث األهميــة وبدرجــة مرتفعــة بمتوســط حســابي ( ،)4.28وبــانح ارف معيــاري مقــداره ( ،)0.71مــن
ناحيـة أخـرى حصـلت الفقـرة رقـم  20والتـي تـنص علــى " يـتم مراجعـة خطـة تكنولوجيــا المعلومـات باسـتمرار ".علـى اقــل
المتوسطات الحسابية والذي بلغ ( ،)4.06وبانحراف معياري مقداره (.)0.71

المتغير الثاني :األداء المستدام

لوصف المتغير الثاني (األداء المستدام) تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات

المعيارية للمجاالت ككل ،والجدول ( )6-4يبين ذلك.

الجدول رقم ( )6-4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت األداء المستدام
المجال

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

رتبة الوسط

األهمية النسبية

األداء االجتماعي

4.114

0.489

1

مرتفعة

األداء االقتصادي

3.964

0.546

3

مرتفعة

األداء البيئي

3.966

0.688

2

مرتفعة

األداء المستدام ككل

4.027

0.378

مرتفعة

يظه ــر الج ــدول رق ــم ( )6-4أن المتوس ــطات للمتغيـ ـرات الفرعي ــة ل ــألداء المس ــتدام تق ــع ب ــين4.11
و 3.43وانحـ ـراف معي ــاري يق ــع ب ــين  0.378و ،0.688وه ــذا يعن ــي أن هن ــاك اتف ــاق مرتف ــع لجمي ــع
المتغيـرات الفرعيـة .بينمـا قيمـة المتوسـط الحسـابي  4.027بـانحراف معيـاري  ،0.378وهـذا يعنــي أن
هنــاك اتفــاق علــى أهميــة مرتفعــة لــألداء المســتدام فــي منظمــات األعمــال اإللكترونيــة فــي األردن -
عمان.
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-1األداء االجتماعي
أظهرت نتائج التحليل المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،و األهمية النسبية ،والرتبة،
والمعدل العام لكل فقرة لمتغير األداء االجتماعي والمكون من  5فق ارت ،والجدول ( )7-4يبين ذلك.
الجدول رقم ( )7-4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات متغير األداء االجتماعي
الرقم

الوسط

الـفـقـرة

 .29المدني للمجتمع.

 .30تدعم المنظمة التقدم في الحكم الرشيد.
تدعم

المنظمة مبادرات مكافحة الفساد

 .31ومعايير حقوق اإلنسان.
تساهم

المنظمة

 .32االجتماعية التنموية.

في

رعاية

الثقة

تساهم المنظمة في تنمية السياسات

 .33االجتماعية بما في ذلك التعليم.
المعدل العام

األهمية

النسبية

4.27

0.66

مرتفعة

85.4

1

4.25

0.69

مرتفعة

85

2

4.14

0.78

مرتفعة

80.2

3

3.93

0.90

مرتفعة

78.6

5

3.96

0.84

مرتفعة

79.2

4

4.11

0.48

مرتفعة

الحسابي

تساهم المنظمة في عملية التحسين

االنحراف

درجة

األهمية
َّ

الرتبة

المعياري

82.2

أظهــرت النتــائج مــن الجــدول ( )7-4أن بعــد األداء االجتمــاعي حقــق وســطاً حســابياً ()4.11
وبنسبة ( ،)%82.2وبانحراف معياري وقـدره ( ،)0.48وذلـك يشـير إلـى أن األداء االجتمـاعي الـذي
يحقــق األداء المســتدام فــي منظمــات األعمــال اإللكترونيــة فــي األردن  -عمــان مرتفعــة وذلــك مــن
وجهة نظر أفراد العينة.
حيــث أن الفق ـرة رقــم  29والتــي تــنص علــى " تســاهم المنظمــة فــي عمليــة التحســين الم ـدني
للمجتمــع ".قــد احتلــت الرتبــة األولــى مــن حيــث األهميــة وبدرجــة مرتفعــة بمتوســط حســابي (،)4.27
وبــانحراف معيــاري مقــداره ( ،)0.66مــن ناحيــة أخــرى حصــلت الفق ـرة رقــم  32والتــي تــنص علــى "
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تســاهم المنظمــة فــي رعايــة الثقــة االجتماعيــة التنمويــة ".علــى اقــل المتوســطات الحســابية والــذي بلــغ
( ،)3.93وبانحراف معياري مقداره (.)0.90

-2األداء االقتصادي

أظهرت نتائج التحليل المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،و األهمية النسبية ،والرتبة،

والمعدل العام لكل فقرة لمتغير األداء االقتصادي والمكون من  4فقرات ،والجدول ( )8-4يبين ذلك.
الجدول رقم ( )8-4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات متغير األداء االقتصادي
الرقم

الوسط

الـفـقـرة

الحسابي

االنحراف
المعياري

درجة

األهمية

األهمية
َّ

النسبية

الرتبة

يمتلك نموذج األعمال اإللكترونية في

المنظمة عمليات شراء كبيرة تدعم القيمة

 .34االقتصادية
الحجم).

للمنظمة

(اقتصاديات

يسمح نموذج األعمال اإللكترونية

 .35المنظمة ببناء قنوات مع الموردين.

في

يساعد الموقع اإللكتروني للمنظمة على

 .36تحقيق القيمة االقتصادية المرجوة.

4.02

0.64

مرتفعة

80.4

2

4.00

0.81

مرتفعة

8.0

3

4.11

0.68

مرتفعة

82.2

1

يساعد نموذج األعمال اإللكترونية في
 .37المنظمة للحصول على المواد الخام
الرخيصة.

3.71

0.91

مرتفعة

المعدل العام

3.96

0.54

مرتفعة

74.2

4

79.2

أظهــرت النتــائج مــن الجــدول ( )8-4أن بعــد األداء االقتصــادي حقــق وســطاً حســابياً ()3.96
وبنسبة ( ،)%79.2وبانحراف معياري وقـدره ( ،)0.54وذلـك يشـير إلـى أن األداء االقتصـادي الـذي
يحقــق األداء المســتدام فــي منظمــات األعمــال اإللكترونيــة فــي األردن  -عمــان مرتفعــة وذلــك مــن
وجهة نظر أفراد العينة.
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حيث أن الفقرة رقم  36والتـي تـنص علـى " يسـاعد الموقـع اإللكترونـي للمنظمـة علـى تحقيـق
القيمــة االقتصــادية المرجــوة ".قــد احتلــت الرتبــة األولــى مــن حيــث األهميــة وبدرجــة مرتفعــة بمتوســط
حسابي ( ،)4.11وبانحراف معياري مقداره ( ،)0.68من ناحية أخرى حصلت الفقـرة رقـم  37والتـي
تنص على " يساعد نموذج األعمال اإللكترونية في المنظمة للحصول على المواد الخام الرخيصة".
على اقل المتوسطات الحسابية والذي بلغ ( ،)3.71وبانحراف معياري مقداره (.)0.91

-3األداء البيئي
أظهرت نتائج التحليل المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،و األهمية النسبية ،والرتبة،
والمعدل العام لكل فقرة لمتغير األداء البيئي والمكون من  3فقرات ،والجدول ( )9-4يبين ذلك.
الجدول رقم ( )9-4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات متغير األداء البيئي
الـفـقـرة

الرقم

تستخدم المنظمة آليات ذات كفاءة في

 .38استهالك الوقود.

تساعد األنشطة التجارية اإللكترونية في

 .39المنظمة في تحسين إدارة النفايات.

تدعم األنشطة التجارية اإللكترونية في

 .40المنظمة على إعادة تدوير المواد.
المعدل العام

الوسط

الحسابي
4.03

االنح ارف
المعياري

األهمية

النسبية

مرتفعة

80.6

مرتفعة

79.4

3.89

0.85

مرتفعة

77.8

3.96

0.68

79.2

3.97

0.80

درجة

األهمية
َّ

0.84

الرتبة
1
2
3

مرتفعة

أظهرت النتائج من الجدول ( )9-4أن بعد األداء البيئي حقق وسطاً حسابياً ( )3.96وبنسبة
( ،)%79.2وبانحراف معياري وقدره ( ،)0.68وذلك يشير إلى أن األداء البيئي الذي يحقق األداء
المستدام في منظمات األعمال اإللكترونية في األردن  -عمان مرتفعة وذلك من وجهة نظر أفراد
العينة.
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حيث أن الفقرة رقم  38والتي تنص على " تستخدم المنظمة آليات ذات كفاءة في استهالك
الوقود ".قد احتلت الرتبة األولى من حيث األهمية وبدرجة مرتفعة بمتوسط حسابي (،)4.03
وبانحراف معياري مقداره ( ،)0.80من ناحية أخرى حصلت الفقرة رقم  40والتي تنص على" تدعم
األنشطة التجارية اإللكترونية في المنظمة على إعادة تدوير المواد ".على اقل المتوسطات الحسابية
والذي بلغ ( ،)3.89وبانحراف معياري مقداره (.)0.85

ثالث ًا :اختبار التناسق الداخلي

أن الهدف من تحليل الثبات هو تقدير درجة القياس سواء كانت خالية من العشوائية أو عدم

ثبات األخطاء في القياس قامت الباحثة بإجراء تحليل لكل سؤال من اجل فحص دقة العوامل ،حيث
تبين بان جميع العوامل المستخدمة في هذه الدراسة لديها تناسق داخلي و ممتاز للقياس وذلك ألن
كل قياس لديه قيمة

)(Cronbach’s Alphaأكثر من  ،0.90جدول (ُ )10-4يظهر ترابط

الصفوف بين كل العوامل.
جدول( )10-4يُظهر ترابط الصفوف بين كل العوامل.
العوامل

البنية التحتية

الخبرة

التوافق

األداء
االجتماعي

األداء
االقتصادي

1

**0.510

**0.530

**0.301

*0.192

األداء
البيئي

تكنولوجيا
المعلومات

األداء
المستدام

البنية التحتية
الخبرة
التوافق
األداء االجتماعي
األداء االقتصادي
األداء البيئي
تكنولوجيا المعلومات

**0.510

1

**0.489

**0.301

0.314

0.3081
'
0.415

**0.782

**0.294

**0.530

**0.489

1

**0.273

**0.307

**0.212

**0.850

**0.391

**0.301

**0.301

**0.273

1

0.508

*0.174

**0.353

**0.657

*0.192

0.314

**0.307

0.508

1

**0.332

**0.268

**0.677

0.308

0.415

**0.212

*0.174

**0.332

1

*0.182

**0.707

**0.825

**0.782

**0.850

**0.353

**0.268

*0.182

1

األداء المستدام

**0.291

**0.294

**0.391

**0.657

**0.677

**0.707

**0.402

**0.402
1

**0.825

**0.291

في جدول ( )10-4تم احتساب ) (Cronbach’s Alphaلجميع األسئلة المتبقية في
المقياس وذلك لتقييم دقة التناسق الداخلي ألبعاد الدراسة ،وأظهرت النتائج قيمة التناسق داخلي الذي
بلغت قيمته بين 0.9 - 0.7وهذا يبين وجود تناسق داخلي في أبعاد الدراسة كما أشار له
(.)Blunch, 2008
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 :3-4اختبار فرضيات الدراسة
في هذا الجزء يتم توضيح اختبار فرضيات الدراسة وذلك من أجل تحديد دور المتغير التابع
على المتغير المستقل وصوالً إلى تقديم النتائج وتوضيح سلوك العالقات ما بين متغيرات الدراسة،
وقد تم اعتماد مستوى الداللة ) (α≤ 0.05كقاعدة لقبول أو رفض الفرضية العدمية ،بمعنى إذا كانت
قيمة  αتساوي أو أقل من  %5فإننا نرفض الفرضية العدمية  ،Hoوإذا كانت أعلى من  %5فإننا
نقبل الفرضية العدمية  ،Hoوكذلك إذا كانت القيمة المحسوبة أكبر من القيمة الجدولية يتم رفض
الفرضية العدمية .Ho
نتائج الفرضية الرئيسية األولى :H01 :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتكنولوجيا المعلومات من
خالل المتغيرات (البنية التحتية ،و الخبرة ،و التوافق) في دعم األداء المستدام (االجتماعي،

االقتصادي ،البيئي) في منظمات األعمال اإللكترونية في األردن  -عمان ) .(α≤ 0.05تم اختبار
الفرضية الرئيسية من خالل استخدام االنحدار الخطي البسيط وفقاً للجدول ( :)11-4

جدول ( )11-4تحليل االنحدار المتعدد لدور تكنولوجيا المعلومات في دعم األداء المستدام
اتجاه

تكنولوجيا

المعلومات

قيمة

االرتباط R

العالمة
وقوتها
Beta

معامل

التحديد R
2

قيمة

Adjusted
R2

قيمة F

المحسوبة

مستوى
الداللة
Sig.*t

البنية التحتية
الخبرة

0.402

0.402

0.161

0.157

33.69

*0.00

التوافق
نتيجة الفرضية العدمية Ho

رفض

*ذو داللة إحصائية عند المستوى )(α≤ 0.05

يوضح الجدول ( )11-4وجود أثر ذو داللة إحصائية لتكنولوجيا المعلومات من خالل
المت غيرات المستقلة (البنية التحتية ،الخبرة ،التوافق) في دعم األداء المستدام (االجتماعي،
االقتصادي ،البيئي) في منظمات األعمال اإللكترونية في األردن  -عمان ،حيث كانت قيمة F
( )33.69بمستوى داللة إحصائية ( ،)0.00وهذه القيمة دالة إحصائية عند ) ،(α≤ 0.05بمعنى
وجود عالقة ،وتشير قيمة  Betaإلى دور تكنولوجيا المعلومات في دعم األداء المستدام وهي قيمة
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إيجابية ،حيث بلغت نسبة هذا الدور اإليجابي ( .)%40.2واعتماداً على قيمة (R2=0.157,
) F=33.691, Sig.=0.000فإن القدرة التفسيرية لدور تكنولوجيا المعلومات في دعم األداء
المستدام للعاملين في منظمة األعمال اإللكترونية بلغت ( ، )%15.7وهذا يشير أن التغير بمقدار
وحدة واحدة في تكنولوجيا المعلومات يقابله تغير بمقدار ( )%15.7من الوحدة في دعم األداء
المستدام في هذه الشركات.
وبناء على ذلك نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة والتي تنص على أن
لتكنولوجيا المعلومات أثر في دعم األداء المستدام في منظمات األعمال اإللكترونية في األردن -
عمان ،عند ).(α≤0.05
نتائج الفرضية الفرعية األولى) (H01.1ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتكنولوجيا المعلومات من
خالل المتغيرات (البنية التحتية ،والخبرة ،والتوافق) في دعم األداء االجتماعي في منظمات األعمال
اإللكترونية في األردن  -عمان ) .(α ≤ 0.05تم اختبار الفرضية الفرعية األولى من خالل استخدام
االنحدار المتعدد وفقاً للجدول ( :)12-4
جدول ( )12-4تحليل اال نحدار المتعدد لدور تكنولوجيا المعلومات في دعم األداء االجتماعي
االنحراف

تكنولوجيا المعلومات

B

البنية التحتية

0.232

0.131

الخبرة

0.146

0.101

0.168

التوافق

0.148

0.121

0.108

قيمة R

0.357

قيمة R2

0.127

قيمة  Fالمحسوبة

8.418

درجة الحرية DF

173/3

مستوى الداللة Sig
نتيجة الفرضية العدمية Ho

*0.00
قبول

*ذو داللة إحصائية عند المستوى )(α≤ 0.05

المعياري

مستوى الداللة

قيمة Beta

قيمة Tالمحسوبة

0.158

1.775

*0.078

1.938

*0.054

1.226

*0.222

Sig.
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يوضح الجدول ( )12-4عدم وجود أثر ذو داللة إحصائية لتكنولوجيا المعلومات من خالل
المتغيرات المستقلة (البنية التحتية ،الخبرة ،التوافق) في دعم األداء االجتماعي

في منظمات

األعمال اإللكترونية في األردن  -عمان ،حيث كانت قيمة  Tالمحسوبية غير دالة إحصائية عند
) ،(α≤ 0.05بمعنى أنه ال يوجد لتكنولوجيا المعلومات أثر في دعم األداء االجتماعي في هذه
الشركات.
نتائج الفرضية الفرعية الثانية) (H01.2ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتكنولوجيا المعلومات من
خالل المتغيرات (البنية التحتية ،والخبرة ،والتوافق) في دعم األداء االقتصادي في منظمات األعمال
اإللكترونية في عمان ) .(α ≤ 0.05تم اختبار الفرضية الفرعية الثانية من خالل استخدام االنحدار
المتعدد وفقاً للجدول (:)12-4
جدول ( )13-4تحليل االنحدار المتعدد لدور تكنولوجيا المعلومات في دعم األداء االقتصادي
االنحراف

تكنولوجيا المعلومات

B

البنية التحتية

0.08

0.148

الخبرة

0.04

0.115

التوافق

6
5

0.45
4

قيمة R

0.310

قيمة R2

0.096

قيمة  Fالمحسوبة

6.152

درجة الحرية DF

173/3

مستوى الداللة Sig
نتيجة الفرضية العدمية Ho

المعياري

0.137

قيمة Beta

قيمة Tالمحسوبة

0.053

0.583

0.034

0.391

0.296

3.314

مستوى الداللة
Sig.

*0.561
*0.696
*0.001

*0.00
رفض

*ذو داللة إحصائية عند المستوى )(α≤ 0.05

يوضح الجدول ( )13-4وجود أثر ذو داللة إحصائية لتكنولوجيا المعلومات من خالل
متغير التوافق فقط في دعم األداء االقتصادي في منظمات األعمال اإللكترونية في األردن -
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عمان ،حيث كانت قيمة  )3.314( Tبمستوى داللة إحصائية ( ،)0.001وهذه القيمة دالة إحصائية
عند ) ،(α≤ 0.05ولم يتبين وجود أثر ل ـ (البنية التحتية،

والخبرة) في األداء االقتصادي في

منظمات األعمال اإللكترونية في األردن  -عمان.
وبناء على ذلك نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة والتي تنص على أن
لتكنولوجيا المعلومات من خالل متغير التوافق أثر في دعم األداء االقتصادي في منظمات األعمال
اإللكترونية في األردن  -عمان ،عند ).(α≤0.05
نتائج الفرضية الفرعية الثالثة) (H01.3ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتكنولوجيا المعلومات من
خالل المتغيرات (البنية التحتية ،والخبرة ،والتوافق) في دعم األداء البيئي في منظمات األعمال
اإللكترونية في األردن  -عمان ) .(α ≤ 0.05تم اختبار الفرضية الفرعية الثالثة من خالل استخدام
االنحدار المتعدد وفقاً للجدول ( :)12-4
جدول ( )14-4تحليل االنحدار المتعدد لدور تكنولوجيا المعلومات في دعم األداء البيئي
اال نحراف

تكنولوجيا المعلومات

B

البنية التحتية

0.142

0.192

الخبرة

0.128

0.149

0.077

التوافق

0.406

0.177

0.210

قيمة R

0.224

قيمة R2

0.050

قيمة  Fالمحسوبة

3.041

درجة الحرية DF

173/3

مستوى الداللة Sig
نتيجة الفرضية العدمية Ho

المعياري

مستوى الداللة

قيمة Beta

قيمة Tالمحسوبة

0.069

0.744

*0.458

0.858

*0.392

2.296

*0.023

Sig.

*0.00
رفض

*ذو داللة إحصائية عند المستوى )(α≤ 0.05

يوضح الجدول ( )14-4وجود أثر ذو داللة إحصائية لتكنولوجيا المعلومات من خالل
متغير التوافق فقط في دعم األداء البيئي في منظمات األعمال اإللكترونية في األردن  -عمان،
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حيث كانت قيمة  )2.296( Tبمستوى داللة إحصائية ( ،)0.023وهذه القيمة دالة إحصائية عند
) ،(α≤ 0.05ولم يتبين وجود أثر ل ـ (البنية التحتية،

والخبرة) في األداء البيئي في منظمات

األعمال اإللكترونية في األردن  -عمان .وبناء على ذلك نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية
البديلة والتي تنص على أن لتكنولوجيا المعلومات من خالل متغير التوافق أثر في دعم األداء البيئي
في منظمات األعمال اإللكترونية في األردن  -عمان ،عند ).(α≤0.05
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الفصل الخامس  :مناقشة النتائج والفرضيات
 :1-5المقدمة
بعد عملية التحليل الذي تم في الفصل ال اربع لمتغيرات الد ارسة واختبار الفرضيات ،في هذا
الفصل سيتم اإلجابة على األسئلة المطروحة في الفصل األول وعرض لجميع النتائج التي تم
التوصل إليها في هذه الدراسة ،ووفقاً لهذه النتائج قدمت عدد من التوصيات والمقترحات.

 :2-5مناقشة النتائج الوصفية لمتغيرات الدراسة
أظهرت نتائج الدراسة أن تكنولوجيا المعلومات في منظمات األعمال اإللكترونية في األردن
 -عمان مرتفعة النسبة ،حيث أن هذه المنظمات

تهتم بالمرتبة األولى على بالبنية التحتية

لتكنولوجيا المعلومات وبنسبة مرتفعة ولجميع فقراتها ،وفي المرتبة الثانية مجال الخبرة وبنسبة مرتفعة
ولجميع فقراتها ،وفي المرتبة األخيرة يأتي مجال التوافق وبنسبة مرتفعة ولجميع فقراتها .ومن جهة
أخرى أظهرت نتائج الدراسة أن األداء المستدام في منظمات األعمال اإللكترونية في األردن -
عمان مرتفعة النسبة ،حيث أن هذه المنظمات تهتم بالمرتبة األولى باألداء االجتماعي وبنسبة
مرتفعة ولجميع فقراتها ،وفي المرتبة الثانية مجال األداء البيئي وبنسبة مرتفعة ولجميع فق ارتها،
وبالمرتبة األخيرة يأتي مجال األداء االقتصادي وبنسبة مرتفعة ولجميع فقراتها.
فيما يلي مناقشة المحاور الفرعية لتكنولوجيا المعلومات حسب األكثر أهمية.
المرتبة األولى :البنية التحتية :وجد أن البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات حصلت على المرتبة
األولى في نتائج الدراسة من حيث األهمية ،ألن أدارة منظمات األعمال اإللكترونية في األردن -
عمان تعمل على تطور بنية االتصاالت فيها ،وتدعم الوصول إلى قاعدة بيانات المنظمة من خالل
عدد من البروتوكوالت المختلفة ،و تتواصل المنظمة مع عمالئها إلكترونياً بشكل فعال ،وتواصل
فروعها بقاعدة بيانات المقر الرئيسي ،وأن المنظمة تطور البنية األساسية ألنظمة تكنولوجيا
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المعلومات ،وتعمل على تواصل الوحدات فيما بينها بشكل جيد ،و تتمكن أنظمة تكنولوجيا
إلكترونيا مع الموردين ،باإلضافة إلى أنها تقدم
المعلومات في المنظمة من التعاون بشكل فعال
ً
المنظمة أنواع مختلفة من المعلومات للمستخدمين النهائيين ،وأن البنية األساسية ألنظمة تكنولوجيا
المعلومات تتسم بالمرونة البالغة فيما يتعلق باالحتياجات المستقبلية للشركة ،وأن المنظمة تقدم
مجموعة واسعة من الوصالت أو نقاط للمستخدمين الخارجيين.
أن نسبة البنية التحتية في الدراسة الحالية مرتفعة ،حيث أن هذه النسبة تتفق مع ( Bi et al.
 )2017ودراسة ( ، )Ajibade and Khayundi, 2017ودراسة ( Shibambu and Ditsa,
 ، )2017دراسة ( )Isal, et al., 2016حيث أنها لها تأثير إيجابي في الدراسة المذكورة .ولم تتفق
بالنتيجة مع دراسة( )Ray, et al., 2013حيث أن النسبة متوسطة في هذه الدراسة.
المرتبة الثانية :الخبرة :وجد أن خبرة العاملين في األعمال اإللكترونية حصلت على المرتبة الثانية
في نتائج الدراسة من حيث األهمية وبنسبة مرتفعة ،من حيث أن توظف المنظمة أشخاص
متخصصين في معرفة لألعمال اإللكترونية ،وأنها تمتلك أنشطة متخصصة في بناء خبرتها في
تكنولوجيا المعلومات ،وأن موظفي األعمال اإللكترونية

يعتمدون في أدائهم على تكنولوجيا

المعلومات ،وأن المنظمة تعمل على تدريب موظفيها على األعمال اإللكترونية بشكل جيد ،وأنها
تعتمد في ق ارراتها على خبرتها في تكنولوجيا المعلومات ،وأنها توظف أشخاص متخصصين في
مجال تكنولوجيا المعلومات ،وأن موظفيها في قسم تكنولوجيا المعلومات على دراية بوظائف األعمال
اإللكترونية بشكل جيد.
وهذه النسبة المرتفعة لمتغير الخبرة اتفقت مع دراسة ( ،)Rodger, et al., 2015ودراسة ( Bi et
 )al. 2017حيث أن لها تأثير إيجابي في الد ارسة المذكورة.
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المرتبة الثالثة :التوافق :وجد أن توافق تكنولوجيا المعلومات مع األعمال اإللكترونية حصلت على
المرتبة الثالثة في نتائج الدراسة من حيث األهمية وبنسبة مرتفعة ،من حيث أن المنظمة تعزز تبادل
الثقة بين وحدة تكنولوجيا المعلومات ووحدة األعمال ،وأنها تدمج خطة تكنولوجيا المعلومات مع خطة
العمل الشاملة ،باإلضافة أن المنظمة تنظم اجتماع بين وحدات تكنولوجيا المعلومات واألعمال،
وتعكس خطة تكنولوجيا المعلومات استراتيجياتها ،وأن المنظمة تعمل على دمج خطة تكنولوجيا
المعلومات بشكل استراتيجي مع خطة العمل اإلجرائي ،و يستطيع موظفو وحدة تكنولوجيا المعلومات
تفسير المشكالت المتعلقة باألعمال ،و تتبادل وحدات تكنولوجيا المعلومات واألعمال المعلومات
بفعالية ،و تعتبر وحدة تكنولوجيا المعلومات وحدة استشارية هامة ،و يتم مراجعة خطة تكنولوجيا
المعلومات باستمرار.
أن نسبة التوافق في الدراسة الحالية مرتفعة ،حيث أن هذه النسبة تتفق مع ( Bi et al.
 )2017ودراسة ( ، )Rodger, et al., 2015ودراسة ( ، )Cataldo, et al.,2012ودراسة
( )Engers, 2015حيث أنها لها تأثير إيجابي في الدراسة المذكورة.

فيما يلي مناقشة المحاور الفرعية لألداء المستدام حسب األكثر أهمية.
المرتبة األولى :األداء االجتماعي وجد أن األداء االجتماعي في

منظمات

األعمال

اإللكترونية في األردن  -عمان حصلت على المرتبة األولى في نتائج الد ارسة من حيث األهمية،
وذلك ألن المنظمة تساهم في عملية التحسين المدني للمجتمع ،و تدعم المنظمة التقدم في الحكم
الرشيد ،و مباد ارت مكافحة الفساد ومعايير حقوق اإلنسان ،باإلضافة أنها تساهم في تنمية السياسات
االجتماعية بما في ذلك التعليم ،و رعاية الثقة االجتماعية التنموية.
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وأن نسبة األداء االجتماعي في هذه الدراسة مرتفعة ،وقد اتفقت هذه النسبة مع دراسة
( ،)Frigant, 2015ودراسة ( )Rivera and Kurnia,2016ودراسة ( Hack and
 )Berg,2014ودراسة ( )Marhraoui and El Manouar, 2018حيث أنها لها تأثير إيجابي
في الدراسة المذكورة .ولم تتفق مع دراسة ( )Gorgani, 2014وال مع دراسة ( Finnbogason,
 )2013من حيث مستوى األهمية ،كونها متوسطة في الدراسات التي ذكرت.
المرتبة الثانية :األداء البيئي وجد أن األداء البيئي في منظمات األعمال اإللكترونية في األردن -
عمان حصلت على المرتبة الثانية في نتائج الد ارسة من حيث األهمية وبنسبة مرتفعة ،من حيث أن
المنظمة تستخدم آليات ذات كفاءة في استهالك الوقود ،و أن األنشطة التجارية اإللكترونية في
المنظمة تساعد في تحسين إدارة النفايات ،و تدعم األنشطة التجارية اإللكترونية في المنظمة على
إعادة تدوير المواد.
وأن نسبة األداء البيئي هي مرتفعة ،وقد اتفقت هذه النسبة مع دراسة (& Gates 2010
 ،)Germainودراسة ( ،)Hack & Berg,2014ودراسة ( ،)Frigant, 2015ودراسة
( )Marhraoui & El Manouar, 2018حيث أنها لها تأثير إيجابي في الدراسة المذكورة.
المرتبة الثالثة :األداء االقتصادي وجد أن األداء االقتصادي في منظمات األعمال
اإللكترونية في األردن  -عمان حصلت على المرتبة الثالثة في نتائج الدراسة من حيث األهمية
وبنسبة مرتفعة ،من حيث أنه يساعد الموقع اإللكتروني للمنظمة على تحقيق القيمة االقتصادية
المرجوة ،و يمتلك نموذج األعمال اإللكترونية في المنظمة عمليات شراء كبيرة تدعم القيمة
االقتصادية للمنظمة (اقتصاديات الحجم) ،يسمح نموذج األعمال اإللكترونية في المنظمة ببناء
قنوات مع الموردين ،يساعد نموذج األعمال اإللكترونية في المنظمة للحصول على المواد الخام
الرخيصة.
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وأن نسبة األداء االقتصادي في هذه الدراسة مرتفعة ،وقد اتفقت هذه النسبة مع دراسة
( ،)Frigant, 2015ودراسة ( )Rivera and Kurnia,2016ودراسة ( Hack and
 )Berg,2014ودراسة ( )Marhraoui and El Manouar, 2018حيث أنها لها تأثير إيجابي
في الدراسة المذكورة .ولم تتفق مع دراسة ( )Gorgani, 2014وال مع دراسة ( Finnbogason,
 )2013من حيث مستوى األهمية ،كونها متوسطة في الدراسات التي ذكرت.

 :3-5نتائج فرضيات الدراسة
الفرضية الرئيسة األولى :أظهرت نتائج التحليل أن هناك عالقة بين تكنولوجيا المعلومات و األداء
المستدام ،حيث يوجد ارتباط قوي بينهما .وهذا يعني أن التغيير في األداء المستدام ناتج من التغيرات
في تكنولوجيا المعلومات في منظمات األعمال اإللكترونية في األردن  -عمان ،وهذا يعني أن
لتكنولوجيا المعلومات بمتغيراتها أثر في دعم األداء المستدام في منظمات األعمال اإللكترونية في
األردن  -عمان من خالل متغير التوافق ،عند ).(α≤0.05
وبناء على نتائج الفرضية الرئيسية ظهرت نتائج الفرضيات الفرعية على النحو التالي:
 ال يوجد لتكنولوجيا المعلومات (البنية التحتية ،الخبرة ،التوافق) أثر في دعم األداء االجتماعيفي منظمات األعمال اإللكترونية في األردن  -عمان ،عند ).(α≤0.05
 يوجد لتكنولوجيا المعلومات من خالل (التوافق) أثر في دعم األداء االقتصادي في منظماتاألعمال اإللكترونية في األردن  -عمان  ،عند ).(α≤0.05
 يوجد لتكنولوجيا المعلومات من خالل (التوافق) أثر في دعم األداء البيئي في منظماتاألعمال اإللكترونية في األردن  -عمان  ،عند ).(α≤0.05
 ال يوجد لتكنولوجيا المعلومات من خالل (البنية التحتية ،والخبرة) أثر في دعم األداءاالقتصادي في منظمات األعمال اإللكترونية في األردن  -عمان ،عند ).(α≤0.05
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 ال يوجد لتكنولوجيا المعلومات (البنية التحتية ،الخبرة) أثر في دعم األداء البيئي في منظماتاألعمال اإللكترونية في األردن  -عمان ،عند ).(α≤0.05
بناء على ما سبق ظهرت التعليالت التالية:
ً
لماذا لم تدعم تكنولوجيا المعلومات األداء االجتماعي؟ ،من خالل نتائج هذه الدراسة ظهر أنه
ليس لتكنولوجيا المعلومات دور أو أثر في دعم األداء االجتماعي وذلك بسبب أن البينة التحتية
لتكنولوجيا المعلومات لدى المنظمة ليس لديها بنية اتصاالت متطورة تدعم فيها المجتمع في خلق
وظائف محلية ،وغير ملتزمة بدفع الضرائب والتراخيص الالزمة ،وليس لديها خطط تطوعية
للمجتمع ،وآلية التواصل إلكترونياً مع عمالئها ضعيفة نوعا ما ،باإلضافة انه ليس لديها بنية تحتية
مرنة تساهم في توفير االحتياجات المستقبلية للمجتمع المحلي ،وأنه ال يمكن ألي عميل أو مورد
الوصول إلى بيانات المنظمة بسهولة ،أو التواصل مع قاعدة البيانات الخاصة بها.
وبسبب أيضاً أن خبرة تكنولوجيا المعلومات في المنظمة ليست بالمستوى المطلوب في
المجتمع المحلي ،حيث ال يعتمد غالبية الموظفين في منظمات األعمال اإللكترونية في أدائهم
على تكنولوجيا المعلومات ،وأن المجتمع المحلي ليس لديه أشخاص متخصصين في األعمال
اإللكترونية لكي تساعد في رعاية الثقة التنموية ،وأن تدريب المنظمة لهم ضعيف ،وليس لدى
المنظمة أنشطة مختصة في تكنولوجيا المعلومات لكي تساهم في علمية التحسين المدني للمجتمع
 ،وأن المنظمة ال تعتمد في ق ارراتها على خبرتها في تكنولوجيا المعلومات.
لماذا لم تساهم البنية التحتية وال الخبرة في األداء المستدام؟ ،أظهرت نتائج هذه الدراسة
أن البنية التحتية والخبرة لم تساهما في األداء المستدام ،وذلك بسبب أن البنية التحتية للمنظمة ال
تمتلك نموذج األعمال اإللكترونية و ال حتى خبرة لدعم عمليات شراء كبيرة ،وأن القنوات بينها وبين
الموردين غير متطورة ،وألن موقعها إللكتروني غير مفعل بشكل صحيح ،ونماذج األعمال لديها في
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الحصول على مواد الخام مكلفة والخبرة في ذلك غير متوفرة ،واألليات المستخدمة مكلفة للوقود،
وليس لديها ما يدعم آلية تدوير المواد.
لماذا متغير التوافق األكثر مساهمة في األداء المستدام؟ التوافق أي بمعنى الديناميكية التي
اعتمدتها منظمات األعمال اإللكترونية في األردن  -عمان في استخدام تكنولوجيا المعلومات في
أعمالها التجارية لتحقيق أهدافها ،و تحسين األداء المالي والقدرة التنافسية في السوق ،مع مراعاة
المسئولية االقتصادية والبيئية على المدى الطويل ،لذلك نجد أن التوافق أثر األداء المستدام من
حيث خطة تكنولوجيا المعلومات تعكس استراتيجياتها المتعلقة باألداء االقتصادي والبيئي ،حيث
أنها تدمج خطط عملها اإلجرائية مع استراتيجياتها لتوائم األداء االقتصادي والبيئي ،وأن المنظمة
تعتبر وحدة تكنولوجيا المعلومات وحدة استشارية هامة في شؤنها المالية والسوق ،ويستخدم موظفو
األعمال اإللكترونية تكنولوجيا المعلومات لتفسير المشكالت المتعلقة بتلك األعمال ،لذلك نجد أن
تكنولوجيا المعلومات تدعم استراتيجيات األعمال في المنظمة من خالل متغير التوافق.

 :4-5التوصيات
بعد االطالع على نتائج الدراسة ومناقشتها تم عرض عدد من التوصيات والمقترحات التي
تراها الباحثة مناسبه لمنظمات األعمال اإللكترونية في األردن  -عمان ،للباحثين أيضاً وهي:
 ينبغـ ـ ـ ــي علـ ـ ـ ــى المنظمـ ـ ـ ــات اإللكترونيـ ـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي األردن  -عمـ ـ ـ ــان المسـ ـ ـ ــاهمة فـ ـ ـ ــي عمليـ ـ ـ ــةالتحسـ ـ ــين المـ ـ ــدني للمجتمـ ـ ــع بشـ ـ ــكل أفضـ ـ ــل مـ ـ ــن خـ ـ ــالل نشـ ـ ــر تقـ ـ ــارير حـ ـ ــول مبادراتهـ ـ ــا
بشأن المجتمع المحلي .
 ينبغـ ــي علـ ــى المنظمـ ــات اإللكترونيـــة فـ ــي األردن  -عمـ ــان دع ـ ـم التق ــدم فـ ــي الحكـ ــم الرشـ ــيدعلـ ــى المنتجـ ــات أو الخـ ــدمات التـ ــي تقـ ــدمها مـ ــن خـ ــالل ذكـ ــر محاسـ ــن ومسـ ــاوئ منتجاتهـ ــا
أو خدماتها.
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 ينبغـ ــي علـ ــى المنظمـ ــات اإللكترونيـ ــة فـ ــي األردن  -عمـ ــان أن تكـ ــون مبـ ــادرة فـ ــي عمليـ ــاتمكافحة الفساد ومعايير حقوق اإلنسان من خالل ثقافة المنظمة نفسها.
 ينبغ ـ ــي عل ـ ــى المنظم ـ ــات اإللكتروني ـ ــة ف ـ ــي األردن  -عم ـ ــان المس ـ ــاهمة ف ـ ــي رعاي ـ ــة الثق ـ ــةاالجتماعية التنموية من خالل المنتجات صديقة البيئة.
 ينبغ ـ ـ ـ ــي عل ـ ـ ـ ــى المنظم ـ ـ ـ ــات اإللكتروني ـ ـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ــي األردن  -عم ـ ـ ـ ــان المس ـ ـ ـ ــاهمة ف ـ ـ ـ ــي تنمي ـ ـ ـ ــةالسياسات االجتماعية بما في ذلك تدريب وتطوير الموظفين لديها على ذلك.
 ينبغ ـ ـ ــي علـ ـ ـ ـى المنظم ـ ـ ــات تط ـ ـ ــوير توجهه ـ ـ ــا نح ـ ـ ــو تط ـ ـ ــوير أدائه ـ ـ ــا االجتم ـ ـ ــاعي والبيئ ـ ـ ــي،واستغالل قدرات تكنولوجيا المعلومات لتحقيق ذلك.

توصيات الدراسة المستقبلة للباحثين:
 العمل على دراسات مستقبلية من خالل أبعاد هذه الدراسة لمجتمع مغاير. العمـ ــل علـ ــى تطـ ــوير هـ ــذه الد ارسـ ــة ،حيـ ــث تشـ ــمل منظمـ ــات أعمـ ــال إلكترونيـ ــة أخـ ــرى ليـ ــتمتعميم النتائج.
 تعميم نتائج الدراسة بشمول قطاعات أخرى مثل القطاعات التعليمية. -شمول عينات أكبر من قطاعات مختلفة من أجل إمكانية تعميم نتائج الدراسة.
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المالحق
ملحق رقم ( :)1قائمة بأسماء محكمي أداة الدراسة (االستبانة(
الرقم

االسم

الرتبة

الجامعة

جامعة الشرق األوسط

.1

احمد علي صالح

أستاذ دكتور

.2

سمير الجبالي

أستاذ مساعد

جامعة الشرق األوسط

.3

نضال الحوامدة

أستاذ دكتور

جامعة مؤته

.4

عادل الهاشم

أستاذ مشارك

جامعة البلقاء التطبيقية

.5

احمد السكر

أستاذ مشارك

.6

خالد أبو الغنم

أستاذ مشارك

.7

عبد العزيز الشرباتي

أستاذ مشارك

جامعة الشرق األوسط

جامعة الملك عبد العزيز
جامعة الشرق األوسط
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ملحق رقم ( :)2أداة الدراسة االستبيان صورتها األولية

استبانة
إلى السادة األفاضل العاملين في المنظمات اإللكترونية في األردن  -عمان،
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...
تقوم الباحثة بإجراء دراسة ميدانية بعنوان (دور تكنولوجيا المعلومات في دعم األداء
المستدام في منظمات األعمال اإللكترونية :دراسة تطبيقية في منظمات األعمال اإللكترونية في
األردن  -عمان) وذلك استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في األعمال اإللكترونية
من جامعة الشرق األوسط .ولكونكم المعنيين في األمر مباشرة ،واألقدر من غيركم على التعامل مع
فقرات هذه االستبانة ،لذا نرجو منكم قراءتها بتمعن واإلجابة عن على فقراتها بوضع إشارة (√) الذي
يعكس رأيكم لكل فقرة.
هذا وسيكون آلرائكم األثر الفعال في تطوير البحث العلمي ،ومعاونة الباحثة في خدمة
البحث العلمي ،علماً بأن المعلومات الواردة في االستبانة هي فقط ألغراض البحث العلمي ،وسيتم
التعامل معها بسرية تامة.
شاكرين لكم تعاونكم مع فائق االحترام و التقدير،،،
إشراف
د.محمد العضايله

الباحث
أسيل علي المواجدة
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القسم األول :الخصائص الديموغرافية
-1

المسمى الوظيفي

 -اإلدارة التنفيذية

 -اإلدارة العامة

 -إدارة سلسلة توريد

 -إدارة تكنولوجيا المعلومات

 أخرى -2حجم المنظمة (عدد الموظفين)
 -من  50 -1موظف

 -من  100-51موظف

 -من  225 -101موظف

 -من  500 -251موظف

 من  1000 – 501موظف-3

 -من  -1001فأكثر

القطاع التي تنتمي إليه الشركة

-

الصناعات التحويلية

-

الحواسيب واإللكترونات

-

تجارة التجزئة لغير
المواد الغذائية

 تجارة المواد الغذائية خدمات االتصاالت -أخرى
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القسم الثاني :االستبانة:

أن المقياس المستخدم في فقرات االستبانة سيكون ليكارت الخماسي وسيأخذ التدريج

-1
التالي:

رقم
الفقرة

موافق بشدة

موافق

محايد

غير موافق

غير موافق بشدة

1

2

3

4

5

موافق

التقييم

بشدة

الفقرة

1

موافق

محايد

2

3

غير
موافق
4

غير موافق بشدة
5

المتغير المستقل :تكنولوجيا المعلومات
مزيج من الطرق المختلفة والوسائل الحديثة التي تسعى إلى تبسيط األعمال التجارية ورفع األداء ،واستثمار رأس المال
الفكري وإضافة ميزة تنافسية ،باإلضافة إلى السرعة والدقة والشفافية العالية في األداء ،وتوسع نطاق األعمال وبالتالي
استدامة تلك األعمال.
البنية التحتية :موارد مادية تعمل على تدفق البيانات وتخزينها ومعالجتها وتحليلها ،والتي قد تكون هذه البيانات أو
الالمركزية بحيث يتم تبادلها عبر مراكز بيانات متعددة تكون تحت سيطرة المنظمة.
.1

تمتلك المنظمة بنية اتصاالت
جيدة.
تتسم

.2

البنية

تكنولوجيا

األساسية
المعلومات

ألنظمة
بالمرونة

البالغة فيما يتعلق باالحتياجات
المستقبلية في الشركة.
تطور المنظمة البنية األساسية

.3

تكنولوجيا

ألنظمة

المعلومات

باستمرار.
تمكن أنظمة تكنولوجيا المعلومات
.4

في المنظمة من التعاون بشكل
فعال

إلكترونيا
ً

الشركاء التجاريين.

مع

الموردين
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رقم
الفقرة

موافق

التقييم

بشدة

الفقرة

1

موافق

محايد

2

3

غير
موافق
4

غير موافق بشدة
5

تمكن أنظمة تكنولوجيا المعلومات
.5

في المنظمة من التعاون بشكل
إلكترونيا مع العمالء.
فعال
ً
يمكن للفروع البعيدة التواصل مع

.6

قاعدة

البيانات

المقر

الرئيسي

للشركة.
يمكن الوصول إلى قاعدة بيانات
.7

المنظمة من خالل عدد من
البروتوكوالت المختلفة
تقدم المنظمة مجموعة واسعة من

.8

الوصالت أو نقاط الدخول (على
سبيل المثال ،الوصول إلى شبكة
اإلنترنت) ،للمستخدمين الخارجيين.

.9

تقدم المنظمة أنواع مختلفة من
المعلومات للمستخدمين النهائيين.

الخبرة :معرفة الموظف بكيفية استخدام تكنولوجيا المعلومات ،وبناء خبراته ودمجها في ادائه أثناء القيام بمهامه ،من
خالل دراسته أو تدريبه في المنظمة.
يدرك موظفو تكنولوجيا المعلومات
.10

وظائف األعمال اإللكترونية بشكل
جيد.
توظف

.11

المنظمة

أشخاص

متخصصين في مجال تكنولوجيا
المعلومات.
توظف

.12

المنظمة

أشخاص

متخصصين في معرفة لألعمال
اإللكترونية.

.13

تدرب المنظمة موظفي تكنولوجيا
المعلومات بشكل جيد في مجال
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رقم
الفقرة

موافق

التقييم

بشدة

الفقرة

1

موافق

محايد

2

3

غير
موافق
4

غير موافق بشدة
5

األعمال اإللكترونية.
يعتمد موظفو األعمال اإللكترونية
.14

في

على

أدائهم

تكنولوجيا

المعلومات بشكل كامل.
التوافق :هي الديناميكية التي يمكن فيها للمنظمة استخدام تكنولوجيا المعلومات في أعمالها التجارية لتحقيق أهدافها،
والتي تعمل على تحسين األداء المالي أو القدرة التنافسية في السوق.
.15
.16

تنظم المنظمة اجتماع بين وحدات
تكنولوجيا المعلومات واألعمال.
تتبادل وحدات تكنولوجيا المعلومات
واألعمال المعلومات بفعالية.
تعزز المنظمة تبادل الثقة بين وحدة

.17

تكنولوجيا

المعلومات

ووحدة

األعمال.
تتواصل
.18

وحدات

تكنولوجيا

المعلومات واألعمال في المنظمة
بشكل جيد.

.19

ترى وحدة األعمال وحدة تكنولوجيا
المعلومات لدينا كمستشار هام.
يستطيع موظفو وحدة تكنولوجيا

.20

تفسير

المعلومات

المشكالت

المتعلقة باألعمال وتطوير الحلول.
تدمج المنظمة خطة تكنولوجيا
.21

المعلومات بشكل استراتيجي مع
خطة العمل الشاملة.
تعكس خطة تكنولوجيا المعلومات

.22

مهمة

المنظمة

وأهدافها

واستراتيجياتها.
.23

تعتمد خطة تكنولوجيا المعلومات
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رقم
الفقرة

موافق

التقييم

بشدة

الفقرة

1

موافق

محايد

2

3

غير
موافق
4

غير موافق بشدة
5

في المنظمة على مراجعة خطة
العمل ودعم استراتيجيات األعمال.
المتغير التابع :األداء المستدام
هي قدرة المنظمة على تحقيق أعمالها التجارية وأعمالها ،وزيادة القيمة للمساهمين مع تكنولوجيا المعلومات ،مع مراعاة
المسئولية االقتصادية والبيئية واالجتماعية على المدى الطويل.
األداء االجتماعي :مدى نجاح المنظمة في ترجمة أهدافها االجتماعية إلى ممارسة للتأكد من أنها ال تزال على المسار
جتماعيا؛
الصحيح ا
ً
.24
.25

تدعم المنظمة خلق وظائف محلية
للمجتمع.

تقوم

المنظمة

بدفع

الضرائب

والتراخيص الالزمة.
تركز المنظمة على تنفيذ سياسات

.26

الموارد

التي

البشرية

تناسب

المجتمع المحلي.
.27
.28
.29
.30
.31
.32
.33

تقدم

المنظمة

برنامج

تدريبي

للمجتمع المحلي.
تمارس المنظمة تشغيل خطط
تطوعية للموظفين.
تدعم

المنظمة

مشاريع

لتعليم

األعمال اإللكترونية.
ترعى المنظمة

مشاريع التنمية

االجتماعية.
تساهم المنظمة على رعاية الثقة
االجتماعية التنموية.
تساهم المنظمة في عملية التحسين
المدني للمجتمع.
تدعم

المنظمة التقدم في الحكم

الرشيد بما في ذلك مبادرات مكافحة
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رقم
الفقرة

موافق

التقييم

بشدة

الفقرة

1

موافق

محايد

2

3

غير
موافق
4

غير موافق بشدة
5

الفساد ومعايير حقوق اإلنسان.،
تساهم المنظمة في السياسات
.34

االجتماعية بما في ذلك التعليم،
والتدريب  ،وإدارة توظيف التنمية
االقتصادية المحلية  ،إلخ.

.35
.36
.37
.38
.39
.40

تساهم

على

المنظمة

رفاهية

المجتمع المحلي.
تساهم

في

المنظمة

محاربة

األمراض واألوبئة.
تدعم المنظمة برامج حماية األسرة
والطفل.
تشارك المنظمة في برامج اجتماعية
لمنع التشرد والجوع.
تساهم

المنظمة

على

تحسين

الظروف المعيشية لموظفيها.
تدرب المنظمة الموظفين على
متطلبات الصحة والسالمة العامة.

األداء االقتصادي :مدى نجاح المنظمة في ترجمة أهدافها االقتصادية إلى واقع عملي للتأكد من أنها ال ت ازل على
المسار الصحيح مالياً؛
يساعد الموقع اإللكتروني للمنظمة
.41

على تحقيق القيمة االقتصادية
المرجوة.
تساعد

.42

البنية

التحتية

للموقع

اإللكتروني للمنظمة في فعالية
التكلفة.

.43
.44

الموقع اإللكتروني للمنظمة على
زيادة المبيعات  /األرباح.
يساعد نموذج األعمال اإللكترونية
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رقم
الفقرة

موافق

التقييم

بشدة

الفقرة

1

موافق

محايد

2

3

غير
موافق
4

غير موافق بشدة
5

في المنظمة للحصول على المواد
الخام الرخيصة.
اعتماد نموذج األعمال اإللكترونية
.45

في المنظمة سيحل محل الموظفين
ضمن آالت اكثر كفاءة.
يسمح نموذج األعمال اإللكترونية

.46

في المنظمة بتخفيض التكاليف من
خالل تنفيذ أنظمة إدارة سلسلة
التوريد وبكفاءة عالية.
يساهم نموذج األعمال اإللكترونية

.47

في المنظمة على

توفير الوقت

والطاقة.
يساعد نموذج األعمال اإللكترونية
.48

في المنظمة على توفير المدخرات
للعمالء في سوق تنافسية وتحقيق
أقصى قدر من األرباح.
يسمح نموذج األعمال اإللكترونية

.49

في المنظمة ببناء قنوات مع
الموردين.
يعمل نموذج األعمال اإللكترونية

.50

في المنظمة على تحسين العالقات
المتبادلة

مع

وحدات

األعمال

األخرى داخل الشركة.
يمتلك نموذج األعمال اإللكترونية
.51

في المنظمة عمليات شراء كبيرة
تدعم القيمة االقتصادية للمنظمة
(اقتصاديات الحجم).

األداء البيئي :مدى نجاح المنظمة في ترجمة أهدافها البيئية إلى ممارسة للتأكد من أنها تبقى على المسار الصحيح

103

رقم
الفقرة
يئيا.
ب ً
.52

موافق

التقييم

بشدة

الفقرة

1

تدعم األنشطة التجارية اإللكترونية
في المنظمة منتجات أو عمليات
تقدم فوائد بيئية.

.53

تساهم

األنشطة

التجارية

اإللكترونية في المنظمة في تنفيذ
عمليات صديقة للبيئة.
تساهم األنشطة التجارية اإللكترونية

.54

الحد من استخدام

في المنظمة

المواد الكيميائية السامة بيئيا.
.55

تساهم األنشطة التجارية اإللكترونية
في المنظمة على تقليل التلوث.
تدعم األنشطة التجارية اإللكترونية

.56

في المنظمة على إعادة تدوير
المواد.
تساعد

.57

األنشطة

التجارية

اإللكترونية في المنظمة في تحسين
إدارة النفايات وإعادة استخدامها.

.58

تستخدم المنظمة آليات ذات كفاءة
في استهالك الوقود.
تركز األنشطة التجارية اإللكترونية

.59

في المنظمة على تقليل عملية
التغليف للمنتجات.
تركز األنشطة التجارية اإللكترونية

.60

في المنظمة على استخدام المياه
المعاد تكريرها.

.61

تساهم األنشطة التجارية اإللكترونية
في المنظمة في الحد من تأثير

موافق

محايد

2

3

غير
موافق
4

غير موافق بشدة
5

104

رقم
الفقرة

التقييم
الفقرة

موافق
بشدة
1

(المواد الخام والمشتريات وتصميم
المنتجات والتصنيع والتوزيع) على
البيئة.

موافق

محايد

2

3

غير
موافق
4

غير موافق بشدة
5
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ملحق رقم ( :)3أداة الدراسة االستبيان صورتها األخيرة

استبانة
إلى السادة األفاضل العاملين في المنظمات اإللكترونية في األردن  -عمان،
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...
تقوم الباحثة بإج ارء دراسة ميدانية بعنوان(دور تكنولوجيا المعلومات في دعم األداء
المستدام وذلك استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في األعمال اإللكترونية من
جامعة الشرق األوسط .ولكونكم المعنيين في األمر مباشرة ،واألقدر من غيركم على التعامل مع
فقرات هذه االستبانة ،لذا نرجو منكم قراءتها بتمعن واإلجابة عن على فقراتها بوضع إشارة (√) الذي
يعكس رأيكم لكل فقرة.
هذا وسيكون آلرائكم األثر الفعال في تطوير البحث العلمي ،ومعاونة الباحثة في خدمة
البحث العلمي ،علماً بأن المعلومات الواردة في االستبانة هي فقط ألغراض البحث العلمي ،وسيتم
التعامل معها بسرية تامة.
شاكرين لكم تعاونكم مع فائق االحترام و التقدير،،،
إشراف
د.محمد العضايله
المواجدة

الباحث
أسيل علي
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القسم األ ول :الخصائص الديموغرافية
-4

القسم اإلداري
 -اإلدارة العامة

 -اإلدارةالتنفيذية

 -إدارة تكنولوجيا المعلومات

 إدارة سلسلة توريدأخرى -5حجم المنظمة (عدد الموظفين)
 -من  50 -1موظف

 -من 100-51موظف

 -من 225 -101موظف

 -من 500 -251موظف

 -من  1000 –501موظف

 -أكثر من  1000موظف

-6

القطاع الصناعي

-

الصناعات التحويلية

-

الحواسيب واإللكترونات

-

تجارة التجزئة لغير

المواد الغذائية

 تجارة المواد الغذائية خدمات االتصاالت -أخرى
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القسم الثاني :االستبانة:
أن المقياس المستخدم في فقرات االستبانة سيكون ليكارت الخماسي وسيأخذ التدريج

-2
التالي:

رقم
الفقرة

موافق بشدة

موافق

محايد

غير موافق

غير موافق بشدة

5

4

3

2

1

موافق

التقييم

بشدة

الفقرة

5

موافق

محايد

4

3

غير
موافق
2

غير موافق بشدة
1

المتغير المستقل :تكنولوجيا المعلومات
مزيج من الطرق المختلفة والوسائل الحديثة التي تسعى إلى تبسيط األعمال التجارية ورفع األداء ،واستثمار رأس المال
الفكري وإضافة ميزة تنافسية ،باإلضافة إلى السرعة والدقة والشفافية العالية في األداء ،وتوسع نطاق األعمال وبالتالي
استدامة تلك األعمال.
البنية التحتية :موارد مادية تعمل على تدفق البيانات وتخزينها ومعالجتها وتحليلها ،والتي قد تكون هذه البيانات أو
الالمركزية بحيث يتم تبادلها عبر م اركز بيانات متعددة تكون تحت سيطرة المنظمة.
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

تطور المنظمة بنية اتصاالت.
تتواصل فروع المنظمة بقاعدة
بيانات المقر الرئيسي.
تطور المنظمة البنية األساسية
ألنظمة تكنولوجيا المعلومات.
تقدم المنظمة أنواع مختلفة من
المعلومات للمستخدمين النهائيين.
تتواصل المنظمة مع عمالئها
إلكترونياً بشكل فعال.
تتواصل الوحدات في المنظمة
بشكل جيد.
تقدم المنظمة مجموعة واسعة من
الوصالت أو نقاط للمستخدمين
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رقم
الفقرة

موافق

التقييم

بشدة

الفقرة

5

موافق

محايد

4

3

غير
موافق
2

غير موافق بشدة
1

الخارجيين.
تتسم
.8

البنية

تكنولوجيا

األساسية
المعلومات

ألنظمة
بالمرونة

البالغة فيما يتعلق باالحتياجات
المستقبلية في الشركة.
يمكن الوصول إلى قاعدة بيانات

.9

المنظمة من خالل عدد من
البروتوكوالت المختلفة.
تتمكن أنظمة تكنولوجيا المعلومات

.10

في المنظمة من التعاون بشكل

إلكترونيا مع الموردين.
فعال
ً
الخبرة :معرفة الموظف بكيفية استخدام تكنولوجيا المعلومات ،وبناء خبراته ودمجها في ادائه أثناء القيام بمهامه ،من
خالل دراسته أو تدريبه في المنظمة.
يعتمد موظفو األعمال اإللكترونية
.11

في

أدائهم

على

تكنولوجيا

المعلومات.
توظف
.12

المنظمة

أشخاص

متخصصين في معرفة لألعمال
اإللكترونية.

.13

تدرب

المنظمة

األعمال اإللكترونية.
توظف

.14

موظفيها

على

المنظمة

أشخاص

متخصصين في مجال تكنولوجيا
المعلومات.
يدرك موظفو تكنولوجيا المعلومات

.15

وظائف األعمال اإللكترونية بشكل
جيد.

.16

تمتلك المنظمة أنشطة متخصصة
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رقم
الفقرة

موافق

التقييم

بشدة

الفقرة

5

موافق

محايد

4

3

غير
موافق
2

غير موافق بشدة
1

في بناء خبرتها في تكنولوجيا
المعلومات.
.17

تعتمد المنظمة في ق ارراتها على
خبرتها في تكنولوجيا المعلومات.

التوافق:هي الديناميكية التي يمكن فيها للمنظمة استخدام تكنولوجيا المعلومات في أعمالها التجارية لتحقيق أهدافها،
والتي تعمل على تحسين األداء المالي أو القدرة التنافسية في السوق.
.18

تعكس خطة تكنولوجيا المعلومات
استراتيجياتها.
تدمج المنظمة خطة تكنولوجيا

.19

المعلومات بشكل استراتيجي مع
خطة العمل اإلجرائية.

.20
.21
.22

يتم

مراجعة

خطة

تكنولوجيا

المعلومات باستمرار.
تعتبر وحدة تكنولوجيا المعلومات
وحدة استشارية هامة.
تتبادل وحدات تكنولوجيا المعلومات
واألعمال المعلومات بفعالية.
تعزز المنظمة تبادل الثقة بين وحدة

.23

تكنولوجيا

المعلومات

ووحدة

األعمال.
تنظم المنظمة اجتماع بين وحدات
.24

تكنولوجيا

المعلومات

ووحدات

األعمال.
يستطيع موظفو وحدة تكنولوجيا
.25

المعلومات

تفسير

المشكالت

المتعلقة باألعمال.
.26

تدمج المنظمة خطة تكنولوجيا
المعلومات مع خطة العمل الشاملة.
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رقم
الفقرة

.27

موافق

التقييم

بشدة

الفقرة

5

موافق

محايد

4

3

غير
موافق
2

غير موافق بشدة
1

تعكس خطة تكنولوجيا المعلومات
أهداف الشركة.
تعتمد خطة تكنولوجيا المعلومات

.28

في المنظمة على دعم استراتيجيات
األعمال.
المتغير التابع :األداء المستدام

هي قدرة المنظمة على تحقيق أعمالها التجارية وأعمالها ،وزيادة القيمة للمساهمين مع تكنولوجيا المعلومات ،مع مراعاة
المسئولية االقتصادية والبيئية واالجتماعية على المدى الطويل.
األداء االجتماعي :مدى نجاح المنظمة في ترجمة أهدافها االجتماعية إلى ممارسة للتأكد من أنها ال تزال على المسار
عيا؛
الصحيح اجتما ً
.29
.30
.31
.32
.33

تساهم المنظمة في عملية التحسين
المدني للمجتمع.
تدعم

المنظمة التقدم في الحكم

الرشيد.
تدعم

المنظمة مبادرات مكافحة

الفساد ومعايير حقوق اإلنسان.
تساهم المنظمة في رعاية الثقة
االجتماعية التنموية.
تساهم المنظمة في تنمية السياسات
االجتماعية بما في ذلك التعليم.

األداء االقتصادي :مدى نجاح المنظمة في ترجمة أهدافها االقتصادية إلى واقع عملي للتأكد من أنها ال تزال على
المسار الصحيح مالياً؛
يمتلك نموذج األعمال اإللكترونية
.34

في المنظمة عمليات شراء كبيرة
تدعم القيمة االقتصادية للمنظمة
(اقتصاديات الحجم).

.35

يسمح نموذج األعمال اإللكترونية
في المنظمة ببناء قنوات مع
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رقم
الفقرة

موافق

التقييم

بشدة

الفقرة

5

موافق

محايد

4

3

غير
موافق
2

غير موافق بشدة
1

الموردين.
يساعد الموقع اإللكتروني للمنظمة
.36

على تحقيق القيمة االقتصادية
المرجوة.
يساعد نموذج األعمال اإللكترونية

.37

في المنظمة للحصول على المواد
الخام الرخيصة.

األداء البيئي :مدى نجاح المنظمة في ترجمة أهدافها البيئية إلى ممارسة للتأكد من أنها تبقى على المسار الصحيح
بيئيا.
ً
.38

تستخدم المنظمة آليات ذات كفاءة
في استهالك الوقود.
تساعد

.39

األنشطة

التجارية

اإللكترونية في المنظمة في تحسين
إدارة النفايات.
تدعم األنشطة التجارية اإللكترونية

.40

في المنظمة على إلعادة تدوير
المواد.

