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 شكر وتقدير

 . تغضهممفإن لم تستطع فال العلماء،ن لم تستطع فأحب إف متعلما ،فإن لم تستطع فكن  ...كن عالما  

ما غ نحمد اهلل عز وجل على نعمته التي من   الغحث،غعد رحله غحث وجمد واجتماد تكللت غإنجاز هذا 

  .القديرالعلي  علينا فمو

ه تواهع فاظمر غسماحت سائليهلجواب الصحيح حيرة اهدى غ أومن اهاء غعلمه عقل غيره  إلى

لما قدمه من جمد ونصح "  العضليلةمحمد جميل  الدكتور."  نالعارفي سماحةوغرحاغته  العلماء

  الغحث،هذا  إنجازومعرفه طيلة 

 ،طريقنا يف أحيانا تقف كانت التي الظلمة يهيء ونورا هذا غحثنا في لنا عونا كانوا الذين إلى

 الشكر، كل منا فـلمم والمعلومات، والتسميالت المساعدات لنا وقدموا درغنا في التفـاؤل زرعوا من إلى

  .العغوينيعال وليد  األستاذة زميلتي رغالذكواخص 

ذا ه إنجازلي على  ةجانغني وقدم يد المساعد إلىكل من وقف  إلى أيهااتوجه غالشكر و 

  الغحث.
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 لكترونيةال  عمللاأل تبني على (TOE) والبيئية والتنظيمية التكنولوجية العوامل أثر
 عملن  مدينةفي  -األردن في والمتوسطة الصغيرة الشركلت في

عداد إ  
 علي رائد الشواوره 

 بإشراف 
العضليلة  جميل د. محمد  

 الملخص 

 عمالاأل تغني ىعل والغيئية والتنظيمية التكنولوجية العوامل أثرتقصي  إلىهدفت هذه الدراسة 
، مدينة عمان() األردن في والمتوسطة الصضيرة الشركات فيوقد تم تطغيق هذه الدراسة  لكترونيةاإل

ثم تم جمع  ،على مدار شمرينلمعاينة اغحيث قام الغاحث  385وقد غلغ مجتمع عينه الدراسة 
ختلف مستويات ممن  إستجاغة 289والتي تكونت من  األولى العينة إستخداماالستغانات حيث تم 

 ية،ستكشافغعد الدراسة اإل إستغانة 250ي فيما تم توزيع ستكشافادارات الشركات للتحليل العاملي اإل
الت التحليل العاملي التوكيدي ونمذجة المعاد إستخدامغالتحليل االحصائي  إلىالعينة  إخهاعوقد تم 
ُا يجاغيإوالتنظيمية تؤثر  ةالتكنولوجين العوامل أ إلىوقد توصلت الدراسة   AMOS إستخدامالغنائية غ

، لكترونيةاإل عمالألاغشكل سلغي على تغني  الغيئية لتؤثر العوامفيما  لكترونيةاإل عمالاأل تغني على
في  مةالممن يتم التركيز على الجوانب أالدراسة غ أوصتطة كما سفي الشركات الصضيرة والمتو 

سة الدرا أداة ما وتوكيدها خالل مرحله غناءإستكشافمل التكنولوجية والتنظيمية والغيئية والتي تم االعو 
التضير التنظيمي واالستعداد التنظيمي لمواجمه هضوط التكنولوجيا  إلحداث هرورةن هنالك أكما 

رات ويجب توفير وتحسين المما ستخداموكثافة اإل الشركةمع عمليات  يتالءمواالستفادة منما غما 
 دراسةيتم  نغأهذه الدراسة  أوصتفيما يخص التكنولوجيا، وقد  نالالزمة للتعامل مع حالة عدم التيق

مل في دول او ن يتم دراسة هذه العأوالتنظيمية والغيئية في الشركات الكغيرة كما  ةالتكنولوجيالعوامل 
 لمحيطةاالزمنية كون العوامل الغيئية  المدةفي  أطولن تكون فتره دراسة الشركات أوصت غأكما  أخرى

 في حالة عدم االستقرار والتضير المتسمر. 
 .لكترونيةال  عمللاأل ،العوامل البيئية العوامل التنظيمية، لتكنولوجية،ية: العوامل االكلملت المفتلح
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The Impact of Technological, Organizational and Environmental 

(TOE) Factors on the Adoption of E - Business in Small and Medium - 

Sized Companies in Jordan- In the City Of Amman 
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Supervised by: Dr. Mohammad Al Adaileh 

Abstract   

The aim of this study was to investigate the role of the technological, organizational and 

environmental factors in the adoption of e-business. This study was applied in small and 

medium-sized companies in Jordan. The sample was 385. where the researcher conducted 

a survey over two months the first sample, which consisted of 289 responses from 

different levels of, was used for exploratory analysis. 250 questionnaires were distributed 

after the exploratory study. The sample was subjected to statistical analysis using analysis 

the study concluded that the technological and organizational factors positively affect the 

adoption of electronic business, while the environmental factors negatively affect the 

adoption of electronic business in small and medium companies. The study recommended 

that companies should focus be on the important aspects in the technological, 

organizational and environmental aspects that have been explored and confirmed. During 

the construction phase of the study instruneui, there is also a need for organizational 

change and organizational readiness to face the pressures of technology and benefit from 

them in organizational with the company's operations and usage intensity it is 

recommended to study the technological, regulatory and environmental factors in large 

companies. These factors should be studied in other countries. It is recommended that the 

period of study of company’s should be longer by the time that environmental factors the 

environment is in a state of instability and constant change. 

Keywords: Technological factors, Organizational, Environmental, E– business.
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 الفصل االول 
العلم للدراسة  طلرال  

 

 مقدمةال 1.1

شمدت السنوات األخيرة تطورات سريعة كان من أغرزها التطـورات الديناميكية التي عرفما 

ات ما يعرف غتكنولوجيا المعلوم أوالمجال التكنولـوجي، خاصـة المتعلقـة غمعالجـة المعلومات وغثما 

وقد  لويب،اات تقني إستخداموقد ْاعقب التطور في تكنولوجيا المعلومات تطورات هائلة في  ،اإلتصالو 

من المزايا التي تقدمما ثورة تكنولوجيا  االستفادةمحاولة  إلىتوجمت الشركات غإختالف ا حجامما 

نشطة التي تمارسما وغيرها من األ عمالاألوعمليات  عمالاألالمعلومات والويب للمساعدة في دعم 

ذه ه الحياتية، ومنفي كافة المجاالت  تاإلتصاالو تدخل تكنولوجيا المعلومات . و عمالاألشركات 

والذي يرتكز على نظم المعلومات. ومع التطورات السريعة  ،لكترونيةاإل عمالاألالمجاالت مجال 

 وتنظيمية، ر غيئية وتكنولوجيةطأُ غد من مواكغة هذه التطورات همن  التي تحدث في مجتمع المعرفة ال

 ،فةاألمر الذي يوفر للشركات تحقيق المزايا التنافسية المختل التطورات،لهمان مواكغة الشركات لتلك 

حاسما   يعد أمرا   المواكب للتكنولوجياالتنظيمي والغيئي  طاراإل عتغاراإلوال شك أن األخذ غعين 

 افع المرجوة في التطور والتقدم.لتحقيق المن األردنللشركات الصضيرة والمتوسطة في 

التحديات التي تطرح نفسما غقوة في  أهماليوم من  تاإلتصاالتعتغر تكنولوجيا المعلومات و 

وخصوصا فيما يتعلق غنظم المعلومات اإلدارية نفسما، التي أصغحت تتعامل  ،عمالاألمجال إدارة 

إمكانية  إلى المنافسة إهافةشديدة  ةخارجي متزايدة، وغيئةغيئة داخلية  مع كم هائل من المعلومات في

 .تأثيرها على فاعلية إدارة المعرفة غالمنظمة
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، ترتب على جميع المؤسسات هرورة لكترونيةاإل عمالاألومع هذا اإليقاع المتسارع في مجال 

 رونيةلكتاإل عمالاألمكنت  إذ ،األنماط اإلدارية الحديثة التي تواكب التطور التكنولوجي إستخدام

ح هنالك صغأ حيث ،إلكترونيةالكثير من الشركات من معالجة وثائقما وعملياتما اإلدارية غطريقة 

واء اإلدارة التقليدية س أساليبالمعامالت الورقية، والتخلي عن  نحسارا إلىدت أفي التعامل  ةمرون

غين العمالء من غينمم و  أومم الوظيفية، أعمال إنجازوأصغحت أكثر اتصاال غالموظفين في  ،مافيما غين

 ا  الدائم نحو النجاح والتفوق دافع عمالاألعد سعي منظمات ويُ  ،(Shaqiri, 2015) لقي الخدمةمت

ن هذا التحس ،عمالئما وتوقعاتمم إحتياجاتفي قدراتما لتالئم  غاستمرارتحسن تل ا  قوي  إلىن يحتاج وا 

ة والتنظيمية الغيئة التكنولوجيدراسة عناصر  أهمية إلى. وهو ما يشير غنية تحتية تكنولوجية معاصرة

المدى  افسين علىوذلك لتحقيق تفوقما على المن عمالاألمن المفترض أن تمتلكما منظمات التي 

من  ةجديد أنظمةتغني  أو إعتمادالشركات في  دور يأتي وهنا(، Chao, 2012) القصير والغعيد

 ةيئيالغ ةمتين من الجاهزي أساسعلى  ةمغني ةجديد إلكترونية أعمالني ظم المعلومات وهي تغنُ 

 يئةغالكم المائل من التطورات التي تحدث غشكل سريع ومستمر في  ةلمواكغ والتكنولوجية ةوالتنظيمي

ركات لما تتفاخر غما الش ةتنافسي ةاليوم ميز تكنولوجيا معلومات متطورة  امتالك أصغح. وقد عمالاأل

ها من ر عن غي تنافسيةما يمكنما من تحقيق ميزه  وهي ةجديد إلكترونية أعمال أنظمةمن  هتملك

 لغقاءا أجلن م لكترونيةاإل عمالاأللتغني سغاب وهنالك الكثير من األ والمتوسطة، ةالشركات الصضير 

 غالتعرف ةسالدرا هتقوم هذة. الضير مستقر  ةيالغيئالظروف  ظلفي  للمستقغلالتقدم  واالستمرارية في

 لكترونيةاإل مالعاألتغني  ةعلى عملي ا  إيجاغيالذي يؤثر  يوالتنظيمالتكنولوجي والغيئي  طاراإلعلى 

معظم  عانيتحيث  ،عمان( مدينة) األردنالصضيرة والمتوسطة في  التغني للشركات أهميةويشرح مدى 

 ةجديد رونيةإلكت أعمالوالتطور وتغني  ةعلى المواكغ ةالقدر صعوغة ة من والمتوسط ةالشركات الصضير 

 ةعلى تحمل المخاطر المترتغ ةالتي لما القدر  ةمن مخاطر على عكس الشركات الكغير  هلما تحمل
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وذج نمال ثرأو غني الت ةغشرح عملي ةساوتقوم هذه الدر  ماعمالأل ةجديد أنظمة تغني ةعملي ىعل

المتوسطة ة في الشركات الصضيرة و جديد إلكترونية أعمالتغني على  مييالتكنولوجي والغيئي والتنظ

جية الغيئة التكنولو  طارغناء نموذج مفاهيمي إل إلىوتمدف هذه الدراسة  ،عمان( )مدينة األردنفي 

ة األردنيطة جديدة يناسب غيئة الشركات الصضيرة والمتوس إلكترونية أعمالوالتنظيمية وتأثيرها في تغني 

ختغارو  عمان( مدينة) يف غيانات من واقع الشركات الصضيرة والمتوسطة في  إستخدامهذا النموذج غ ا 

غعاد أالغاحث لتحقيق هذا المدف غتطوير نموذج قياس يتهمن  حيث قام ،عمان( ة)مدين في األردن

ل عينة قياس اتجاهات وردود فع أجلمن  لكترونيةاإل عمالاألالغيئة التكنولوجية والتنظيمية وتغني 

 ستخدامإغالتأكد من صدق وثغات نموذج القياس غ أيهاالغاحث  كما قام  ،الدراسة تجاه نموذج الدراسة

نموذج الدراسة  تغارإخوتم  ،ي والتحليل العاملي التوكيديستكشافطرق تحليلية منما التحليل العاملي اإل

 ةالمعادالت الغنائي أسلوب إستخدامالمفاهيمي غ

Structure Equation Modelling. 

ظيمية جوانب الغيئة التكنولوجية والتن أهمفي تسليط الهوء على  ساهمت الدراسةهذه ن أحيث 

يات تساعدها في دعم العمل إلكترونية أعمالالتي تواجه تلك الشركات خالل سعيما لتغني نماذج 

همن سالسل  خرىاأل األطرافو والعالقات مع العمالء  المختلفة، عمالاألودعم عمليات  الداخلية،

ي الصضيرة والمتوسطة ف عمالاألا وغيرها من األنشطة التي تمارسما شركات التوريد الخاصة غم

 . عمان( مدينة) األردن

 مشكلة الدراسة 1.2

قدرة على الغقاء ما لديالغيئة التكنولوجية والتنظيمية  فيالمؤسسات التي تتمتع غمستوى جيد  نإ

داخلية مع مختلف التضيرات ال يجاغيتتمتع غقدرة على التعامل والتفاعل اإل أنماكما  ،واالستمرارية
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التكنولوجي و  يسياق الغيئالفي  (Oh et.al,2009) العديد من الدراسات أجريت وقد، والخارجية

 ةمختلف وقطاعات وأغعاده في غيئات لكترونيةاإل عمالاألوالتي عالجت مفموم  والتنظيمي،

(Borgman, et.al, 2013) ولوجيةالتكنو  ةيعوامل الغيئال أثرالقيام غمذه الدراسة وقياس  حيث يعد 

 عمان( مدينة) األردنفي  في الشركات الصضيرة والمتوسطة لكترونيةاإل عمالاألوالتنظيمية على تغني 

غأن تتوجه الغحوث نحو تحديد  (Borgman, et.al, 2013)غعض الدراسات أوصتوقد  ،مرا ممماأ

 .لكترونيةاإل عمالاألاألطر التنظيمية والتكنولوجية في غيئة تلك الشركات لتغني 

ويكشف  الم،الع إقتصادياتكون الشركات الصضيرة والمتوسطة تمثل الضالغية العظمى في معظم 

نمية ودعم الت ي للوظائفأساسكمصدر  أهميتماوالمتوسطة العدد الكغير من الشركات الصضيرة 

تتغنى  التيطة والمتوسالفوائد التي تجنيما الشركات الصضيرة  إلى أيهادراسات ت أشار والتطوير. وقد 

وقد دعمت العديد من  (،إلكترونية أعمالنماذج  علومات،م أنظمة)ما أشكالالتكنولوجيا غمختلف 

المستخدمة في تحديد عوامل تغني نظم المعلومات  النماذجكأهم  TOE إطارالدراسات الالحقة 

و"الفوائد  ،(الجاهزية التنظيمية )من حيث التكنولوجيا والموارد المالية الخارجي،والمتمثلة غالهضط 

في مختلف  IS إعتمادلفمم  TOE إطارالكثير من المؤلفين  إستخدم. (Ifinedo, 2011المتصورة" )

وخالل  (.Awe et.al, 2016) لكترونيةاإلوالتجارة  لكترونيةاإللغيانات تغادل ا مثل:المجاالت 

التي ركزت على الشركات الصضيرة والمتوسطة  األغحاثالماهية كانت هناك العديد من  السنوات

ية وأدوات الويب والحوسغة السحاغ جتماعيةاال التواصلوكيفية تغنيما للتكنولوجيات الجديدة مثل وسائل 

وتقنيات  أن أدوات إلىتشير  الدراساتغشعغية متزايدة. وعلى الرغم من أن  التي تتمتع خرىاأل 2.0

 يزال هناك نه الأال إير الشركات الصضيرة والمتوسطة، تعمل  غالفعل على تطو   لكترونيةاإل عمالاأل

ستخدامها و إعتمادمن األدلة التجريغية على  القليل زت معظم وقد ترك ،ما من هذه الفئة من الشركاتا 

 (Dixon, 2010) في الشركات الهخمة مثل لكترونيةاإل عمالاألالدراسات على دراسة نماذج تغني 



6 
 

غشكل مكثف في تكنولوجيا المعلومات والويب وقدرتما على تحمل  اإلستثماروذلك لقدرتما على 

تكنولوجية الو  الغيئة إطار ستخدامإلوة النظرية والتجريغية تكمن مشكلة الدراسة في الفج ،المخاطر

وذلك لهمان  ،األردنفي الشركات الصضيرة والمتوسطة في  لكترونيةاإل عمالاألوالتنظيمية في تغني 

 ديادإز ، خاصة مع وحصولما على ميزة تنافسية، مميزة أعمالفي أداء  اتهذه المؤسس ستمراريةإ

ات أداء الوظائف والعمليفي  لكترونيةاإل عمالاألتقنيات  أهميةغ الشركاتالمنافسة، وزيادة وعي 

التنظيمية كنولوجية و ة التيعوامل الغيئال أثرولذا جاءت الدراسة الحالية لقياس  ،والسرعة في اإلنجاز

ة الدراسة ويمكن التعغير عن مشكل ،في الشركات الصضيرة والمتوسطة لكترونيةاإل عمالاألعلى تغني 

 عمالاألمن خالل التساؤل التالي: ما هو دور عوامل الغيئة التكنولوجية والتنظيمية في تغني 

  في الشركات الصضيرة والمتوسطة؟ لكترونيةاإل

  الدراسة أهداف 1.3

 وهي: أهدافتحقيق عدة  إلى يرئيس الدراسة غشكلتمدف 

يرة والمتوسطة الشركات الصض المؤثرة والتكنولوجية والتنظيمية ةيالغيئعوامل ال أهم التعرف على .1

 .األردنفي 

 ألردناالصضيرة والمتوسطة في  في الشركات لكترونيةاإل عمالاألأغعاد تغني التعرف على  .2

 .عمان( مدينة)

في  لكترونيةإلا عمالاألعلى تغني  والتنظيميةالتكنولوجية و  ةيعوامل الغيئال أثرعلى  التعرف .3

 .عمان( مدينة) األردنفي  الشركات الصضيرة والمتوسطة

 وجية والتنظيميةالتكنولو ة يعوامل الغيئيتسم غدالالت صدق وثغات لقياس ال قياستطوير نموذج  .4

 للشركات الصضيرة والمتوسطة.
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 الدراسة أهمية 1.4

على  تنظيميةوالوالتكنولوجية  ةالغيئيعوامل ال أثر تكشف عن أنماهذه الدراسة في  أهميةتكمن 

 :الدراسة من خالل أهميةوتظمر  ،في الشركات الصضيرة والمتوسطة لكترونيةاإل عمالاألتغني 

ية والتنظيمية كنولوجتعد هذه الدراسة من الدراسات الحديثة في مجال تأثير الغيئة الت العلمية: هميةاأل

تح آفاقا تثري المكتغة العرغية، وتفنما قد إالغاحث فعلى حسب علم  ،لكترونيةاإل عمالاألعلى تغني 

 ،شملدراسات أ إلىجديدة للغاحثين لتناول هذا الموهوع من جوانب مختلفة وذلك غمدف الوصول 

  النظري غشكل عام. األدباألمر الذي سيسمم في دعم 

، ومعرفة ةلكترونياإل عمالاألات إيجاغيالتعرف على في : قد تفيد هذه الدراسة التطبيقية هميةاأل

لمحاولة  لتكون تضذية راجعة التكنولوجية والتنظيميةو  الغيئيةعوامل مواطن القوة والهعف لتأثير 

من خالل قيام الغاحث غتطوير نموذج القياس والذي يسلط الهوء  تطورها،ودعم  النموض غالشركات

ركات الصضيرة ز عليما من قغل الشجوانب الغيئة التكنولوجية والتنظيمية والتي ينغضي التركي أهمعلى 

  .جديدة إلكترونية أعمالوالمتوسطة لدعم تغنيما لنماذج 

 الدراسة وفرضيلتهل: أسئلة 1.5

 :التالية سئلةاألالدراسة تسعى لإلجاغة عن  هذه

طة في في الشركات الصضيرة والمتوس الغيئية التكنولوجية والتنظيمية لعواملالعام  طاراإلما  .1

 ؟ عمان( مدينة) األردن

 في الشركات الصضيرة والمتوسطة؟  لكترونيةاإل عمالاألما أغعاد تغني  .2

ي الشركات ف لكترونيةاإل عمالاألعلى تغني تؤثر عوامل الغيئة التكنولوجية والتنظيمية  هل  .3

 ؟األردنفي  الصضيرة والمتوسطة
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 ثلنيًل: فرضيلت الدراسة

 التللية:الفرضية الرئيسية  إختبلرتركز هذه الدراسة على 

للعوامل ( α≤0.05)ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  أثرال يوجد  :(H01) الفرضية الرئيسية

عم عمليات دغأغعاده المتمثلة في ) االلكتروني عمالاألعلى تغني التكنولوجية والتنظيمية والغيئية 

 مدينة) األردنفي  ةوالمتوسط ةشركات الصضير في ال (لكترونيةاإل عمالاأل إستخداموكثافة  عمالاأل

 .عمان(

 وينبثق عن هذه الفرضية الفرضيلت الفرعية التللية:

ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  أثرال يوجد  :(H01.1) األولى الفرعيةالفرضية  -

(α≤0.05 ) غأغعاده  لكترونياإل عمالاألتغني  التكنولوجي( على )السياقللعوامل التكنولوجية

 ةلصضير شركات افي ال (لكترونيةاإل عمالاأل إستخداموكثافة  عمالاألدعم عمليات المتمثلة في )

 .عمان( مدينة) األردنفي  ةوالمتوسط

ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  أثر(: ال يوجد H01.2) الفرضية الفرعية الثلنية -

(α≤0.05 ) أغعاده غ لكترونياإل عمالاألتغني  علىالتنظيمي(  )السياقللعوامل التنظيمية

 ةلصضير شركات افي ال (لكترونيةاإل عمالاأل إستخداموكثافة  عمالاألدعم عمليات المتمثلة في )

 .عمان( مدينة) األردنفي  ةوالمتوسط

ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  أثرال يوجد  :(H01.3الفرعية الثللثة ) الفرهية -

(α≤0.05 ) ه المتمثلة في غأغعاد لكترونياإل عمالاألتغني  الغيئي( على )السياقللعوامل الغيئية

 ةمتوسطوال ةشركات الصضير في ال (لكترونيةاإل عمالاأل إستخداموكثافة  عمالاألعمليات  دعم)

 .عمان( مدينة) األردنفي 
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 الدراسة أنموذج 1.6

في هوء مراجعة الغاحث للدراسات الساغقة ذات الصلة غمشكلة الدراسة وعناصرها، حيث تم 

 ،غعاد المفاهيمية للدراسةحيث يحتوي على األ ،(1-1) الدراسة الموهح في الشكل أنموذجتطوير 

تحديد تغني  فيما تم ،ةيوقد تم تحديد اغعاد الدراسة المستقلة غالسياقات التكنولوجية والتنظيمية والغيئ

 ستخدامإوكثافة  عمال،األدعم عمليات  :كمتضير تاغع ويتكون من عاملين وهما لكترونيةاإل عمالاأل

وسيتم غناء نموذج القياس  ،Structural Modelفي نموذج غنائي  لكترونيةاإل عمالاألتقنيات 

في التحليل العاملي التوكيدي  (First Order Model)غطريقة  لكترونيةاإل عمالاألالخاص غتغني 

CFA .لتوكيد تلك االغعاد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدراسة أنموذج(: 1-1الشكل)

 (1-1) في الجدول رقمعلى الدراسات اآلتية  عتمادغاإل من إعداد الغاحث المصدر:

السياق 
 التكنولوجي

 

السياق 
 التنظيمي

 

السياق 
 الغيئي 

 

 عمالتغني األ
 اإلكترونية 

 
H01.3 

H01.3 

H01.3 
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مصلدر متغيرات الدراسة )الدراسلت((: 1-1الجدول )  

 المراجع األبعلد المتغير
 المتغير المستقل

 البيئيةالعوامل 
 والتكنولوجية
 والتنظيمية

 السياق التكنولوجي
 السياق التنظيمي
 السياق الغيئي

 

(Hujran & Al-Debei, 2018) 
(Alshamaila, 2013) 

(Ramadain &Kawealek, 2009) 

 المتغير التلبع
 لكترونيةال  عمللاألتبني 

 عمالاألدعم عمليات 
 عمالاأل إستخدامكثافة 

 لكترونيةاإل

(Wamba et.al, 2015) 
(Chao &Chandra, 2012) 
)Oliveira & martins, 2014) 

 الدراسة:حدود  1.7

 لكترونيةاإل عمالاألعوامل الغيئة التكنولوجية والتنظيمية على تغني  أثرتناولت هذه الدراسة 

 وذلك همن الحدود التالية: ،والمتوسطةفي الشركات الصضيرة 

الحدود المكانية لمذه الدراسة في الشركات متوسطة وصضيرة الحجم في  تتمثل :الحدود المكلنية .1

  عمان.

هذه الدراسة خالل الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي  إنجازتم  :الحدود الزملنية .2

 م.2018/2019

 في الشركات الصضيرة غالمدراءالدراسة الحدود الغشرية في هذه  تتمثل البشرية: الحدود .3

 على الشركات التي الدراسة، حيث اقتصرت هذه عمان( مدينة) األردنفي  العاملة لمتوسطةوا

 الدراسة. أداةعلى  ستجاغةلإلستعدادها إغدت أ

عوامل  أثرالدراسة على حدودها الموهوعية المتعلقة غمتضيرات  تقتصر إ الموضوعية: الحدود .4

 .يرة والمتوسطةفي الشركات الصض لكترونيةاإل عمالاألعلى تغني  والتنظيميةالتكنولوجية و  ةيالغيئ
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الشركات الصضيرة والمتوسطة في العاصمة  فيالمدراء الدراسة على  ر: تقتصالمكلنية الحدود .5

 عمان.

  الدراسة: محددات 1.8 

ن تعميم غالتالي ال يمك األردنقتصرت هذه الدراسة على الشركات الصضيرة والمتوسطة في إ  -1

 ال في هذا القطاع.  إنتائج الدراسة 

  والمتوسطة.ركزت هذه الدراسة على المدراء في الشركات الصضيرة  -2

 ة:جرائيالدراسة وتعريفلتهل المصطلحلت  1.9

 ( T-O-E إطلر) / والبيئية والتنظيمية التكنولوجيةالعوامل  .1

حيث  Tornatzk, Fleisherل قغمن  (TOE) يوالغيئالتكنولوجي السياق  إطار تم تطوير

العملية التي تعتمد  TOE إطارويصف  ،حتمالماا  و التكنولوجيا  إعتماديصف العوامل التي تؤثر على 

 ييئالغ التنظيمي،ياق التكنولوجي، الس همنالتكنولوجية  اتغتكار اإلغما الشركة وتنفذ 

(Tornatzky Fleisher, 1990) إطار يشتمل. حيث (TOE)  وهي السياقاتعلى ثالث من 

 لي:اكالتالسياق التكنولوجي والتنظيمي والغيئي وتوصف هذا السياقات 

 قد تشمل التقنيات كال  .الداخلية والخارجية ذات الصلة غالشركة التقنيات :السيلق التكنولوجي
 .من المعدات وكذلك العمليات

 جة ودر  الشركة،غما في ذلك حجم  الشركة،خصائص وموارد  إلى: ويشير السيلق التنظيمي
 الركود،د ومقدار موار  الغشرية،والموارد  اإلدارية،والغنية  الرسمي،ودرجة إهفاء الطاغع  المركزية،

 .والرواغط غين الموظفين

 والغيئة  كلي،ال اإلقتصادوسياق  الشركة،ومنافس  وهيكلما،حجم الصناعة  السيلق البيئي ويشمل
 .(Tornatzky Fleisher, 1990)التنظيمي 
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على مستوى المؤسسة توهح أن ثالثة عناصر مختلفة  نظريةنه أعلى  TOE إطار ويعرف

السياق  ،التكنولوجيلسياق الشركة تؤثر على قرارات التغني. هذه العناصر الثالثة هي السياق 

 يالتكنولوج والتغني ارغتكعلى اإل تأثير لما يفترض أنتلك السياقات جميع و والسياق الغيئي.  التنظيمي،

((Baker, 2011 . 

تغني  يةإحتمالر تفسكالسيكي يقترح مجموعة عامة من العوامل التي  إطار ا  على أنهإجرائيوُيعرف 

تنفيذ  وأسياقات التي تؤثر على تغني الثالثة أجزاء من  طاراإلحيث يقترح  ،/ التكنولوجيا غتكاراإل

عادة تنظيم و  سياقات تطوير التكنولوجيا وهذه االجزاء هي اتغتكار اإل  عمالألاالظروف التنظيمية، وا 

نولوجيات الداخلية التكمن تغني مجموعة غ الذي يساهم التكنولوجياالسياق الغيئي و تصف  أنمارأينا وقد 

، التعقيد والتعلم ، ومنحنىوالخارجية للشركة، فهال  عن فائدتما المتصورة، والتوافق التقني والتنظيمي

، لتنظيميةا، ودعم اإلدارة الغيئي اغير وصفية مثل نطاق عمل الشركةيشرح تد؛ و التخيلو  التجريبو 

  على التغني. طاراإلومدى فعالية هذا  تكنولوجيةالوالثقافة 

 الشركلت الصغيرة والمتوسطة:

ذا العدد من نه يختلف هأهي الشركات المستقلة غير التاغعة وتتمثل غمحدودية عدد الموهفين حيث 

ظفا  من الشركات الصضيرة مو  250ن الشركات دون أ األوروغي اإلتحادكما يحدده  أخرى، إلىدوله 

 .  (oecd,2005) والمتوسطة

من مؤسسة  ةنما الشركات المستفيدة من التسميالت المهمونأغ األردني،كما قد عرفما الغنك المركزي 

، ألردنيا)الغنك المركزي  شروط الغنك المركزي نما الشركات التي تحقق شرطين منأغ اإلستثمار

2013) 
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 كلتتوننة اإل معال األتبني 

تلف ما لفمم مخإستخدامعلى أنه غناء قيم يمكن  عمالاأل أنظمةحيث أنه يمكن تعريف تغني 

، غما في ذلك المستوى الوظيفي المتوقع ودرجة لكترونيةاإل عمالاأل أنظمةالقهايا المتعلقة غ

 عمالاألتيجية استرا إلىواستنادا   ،إرفاقما غغعض عوامل التغني إلىالتي تحتاج المؤسسة  هميةاأل

ا  إجرائيوُتعرف  (Chen and Hollsopple, 2013),الراسخة والخصائص الوظيفية  لكترونيةاإل

 مالعاألفي دعم عمليات  تاإلتصاالتكنولوجيا المعلومات و  إستخدامغأنما  لضرض هذه الدراسة

ال تقتصر فقط على تغادل المنتجات والخدمات غين الشركات  لكترونيةاإل عمالاألأن  حيث

ز ية في أي عمل حيث تركساسإنما يمكن رؤيتما غأنما واحدة من األنشطة األ األفرادوالجماعات و 

كات من لتمكين الشر   تاإلتصاالتكنولوجيا المعلومات و  إستخدامعلى  لكترونيةاإل عمالاألعلى 

ثافة ك إلىغاإلهافة  ،خرىوالشركات األ األفرادت الخارجية مع االستفادة من األنشطة والعالقا

 تصاالاإلت أنظمةوتكرار  إستخدامعدد مرات عملية  تمثلوالتي  لكترونيةاإل عماللأل ستخداماإل

 ما؟ستخدامإات التي  تم غتكار اإل إنتشارمدى  أوكم مرة  ستخداماإل ةكثاف إلىواألنترنت حيث ينظر 

،(Lim&lai,1999) . 
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 الفصل الثلني
السلبقة تالنظري والدارسل األدب  

  مقدمة 2.1

حيث  جي،لتكنولو ا غتكاراإل المتعلق غتغنيالنظري  طاراإلو يات األدغيركز هذا الفصــــــــــــل على 

لتحليل العوامل المؤثرة على تغني  (TOEوالغيئي )التكنولوجي التنظيمي  طاراإلالغاحث  إســــــــــــــتخدم

تــأخــذ نظم المعلومــات في الشــــــــــــــركــات  ،لكترونيــةاإل عمــالاألنظم المعلومــات الجــديــدة ومنمــا تغني 

يات الجديدة دة لتغني التكنولوجويتم تطوير ســياقات جدي مختلفة، وصــورا   أشــكاالوالمتوســطة الصــضيرة 

ث تتجاهل التقدم التكنولوجي الذي يحد نأوالمتوســـطة ســـتمرار. كما ال يمكن للمؤســـســـات الصـــضيرة إغ

تحقيق مزايا  لأجتطوير الغيئة التكنولوجية من  إلىغسرعة في مجتمع المعرفة وتحتاج هذه الشركات 

يا أســــــاســــــالتي تعد مصــــــدر  (،IS)المعلومات  والمكثف لنظمالكفؤ  ســــــتخدامتنافســــــية تعتمد على اإل

في جمودها  هائلة والمتوسـطة تحدياتوتواجه الشـركات الصـضيرة  اليوم.السـوق  والنجاح في غتكارلإل

التي  ستخدامإلعلى ا األحيانفي كثير من  ويعتمد غقائماات التكنولوجية غتكار مواصلة اإل إلىالمادفة 

عزيز ت أوجــديــدة  أســــــــــــــواقالتنــافس في  أوتقوم غــه لنظم المعلومــات لتطوير نمــاذج تنظيميــة جــديــدة 

ســريع و  هاما   تكنولوجيا   ا  إغتكار  لكترونيةاإل عمالاأل( وتقنيات IS) والخارجية. تعتغرعالقاتما الداخلية 

كتســــاب إالنمو ويوفر للشــــركات الصــــضيرة والمتوســــطة فرصــــا كثيرة لتحســــين كفاءتما وفعاليتما وحتى 

 التحديات التي تواجه الشــــــركات الصــــــضيرة أهمالكغيرة. ومن  عمالاألميزة تنافســــــية مقارنة غمنظمات 

التكنولوجية على عكس الشـــــــــــــركات الكغيرة التي يمكنما  اتغتكار اإلوالمتوســـــــــــــطة هو الغطء في تغني 

 . أكغرن لديما موارد غتكار التكنولوجي ألمرتغطة غتغني اإل أكغرتحمل مخاطر 
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 أنظمةدمما تقمن الفرص التي  والمتوسطةن تستفيد الشركات الصضيرة أالعظمى  هميةومن األ

 عمالاألتشــــــــــكل الضالغية العظمى من  الصــــــــــضيرة، والمتوســــــــــطةن الشــــــــــركات أل المعلومات الجديدة.

. ويكشـــــــف العدد الكغير من (Mills and Carthy, 2016) قتصـــــــادياتاإلالتجارية في العديد من 

وفقا و  ودعم التنمية والتطوير. ي للوظائفأســـــاســـــكمصـــــدر  هميتماأوالمتوســـــطة الشـــــركات الصـــــضيرة 

غســــــغب الروح  ةفإن المشــــــاريع الصــــــضيرة ومتوســــــطة الحجم ممم ،2005بريندلي و  ريتشــــــي لشــــــركة

خالل تعزيز  من غتكارواإلها كدوافع للنمو االقتصـــــــــادي إعتغار ويمكن  التكيف،الريادية وقدرتما على 

 أولمنتجات في ا غتكارقادرة على اإل والمتوســطةالقدرة التنافســية. وعادة ما تكون الشــركات الصــضيرة 

ظم المعلومات ن حيث توفر ،األرغاحالعمليات التي تســـاعد على خلق ميزة تنافســـية وتوليد المزيد من 

 والمعلومات المتخصصة.فرص السوق الجديدة  إلىاالليات المناسغة للوصول 

تي تتغنى والمتوسطة ال الفوائد التي تجنيما الشركات الصضيرة إلىت العديد من الدراسات أشار 

يادة وتتركز الفوائد في ز  ،(إلكترونية أعمالنماذج  ،معلومات أنظمةما )أشكالالتكنولوجيا غمختلف 

ل الخارجية وتتمث األطرافمع  اإلتصالالداخلية وسمولة  عمالاألاالنتاجية وزيادة كفاءة عمليات 

الصلة  ذات خرىاأل عمالاألوالتكامل الرأسي مع  عماللألفي زيادة القدرة التنافسية  خرىالفوائد األ

همن سالسل التوريد كما  خرىاأل األطرافالمصلحة والمؤسسات وتحسين التواصل مع  أصحابو 

جات تتمثل في تمايز المنت لكترونيةاإل سواقن تجنيما من المشاركة في األأن هناك فوائد يمكن أ

 (Mr.ocloo et.al, 2014)المعلومات  أنظمةة المممة للتكيف لتغني يجاغيكجانب من الجوانب اإل

(Heshmati, 2018) 

ير التكنولوجي كمرجع نظري لتطو  غتكاردغيات اإلأ إستخدامركز الغاحث في هذا الغحث على 

كرة تتفوق ن الشركات المغتأ إلىفي هذا المجال  األغحاثالخلفية النظرية لموهوع الغحث. حيث تشير 
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تجريغية و سات نظرية االتكنولوجي لدر  غتكاروقد خهع اإل منافسيما،من الناحية التكنولوجية على 

نظر يُ  المستدام.ن على نطاق واسع كعامل محدد ممم لألداء اآل من المسلم غه وأصغحالنطاق  واسعة

 ةي وحدأ أونه جديد من قغل الفرد أعلى  هليإشيء ينطر  أوممارسة  أو نه فكرةأعلى  غتكاراإل إلى

لتكنولوجيات تجديد ا إلى تاإلتصاالو في تكنولوجيا المعلومات  غتكاروال يشير اإل التكيف، من وحدات

من اثنين  التكنولوجي غتكاريتكون اإل. والعملالتجديد من حيث الفكرة  إلى أيهاغل يشير  وحسب،

 تاالاإلتصفي تكنولوجيا المعلومات و  غتكاراإل إيجادمن العوامل ذات الصلة ولكنما متميزة وهي 

ذاالحالية.     .(Hoti, 2015) تقدما أكثرات تكنولوجية إغتكار  إعتمادقرار  إتخاذيتم  تنجح،لم  وا 

في مرحلة  ذ(،والتغني والتنفي )الغدءات التكنولوجية في حد ذاتما من ثالث مراحل غتكار تتكون اإل

قرار  تخاذإفي مرحلة التغني يتم  وتقييمما،ات التكنولوجية غتكار الغدء يتم جمع المعلومات حول اإل

م تنفيذ تخذ القرار الصحيح للتغني يتأما  إذاالتكنولوجي وفي مرحلة التنفيذ  غتكاراإل إعتماد غشأن

  (.Hoti, 2015التكنولوجي في المؤسسة ) غتكاراإل

طلرو نملذج تبني التكنولوجيل  2.2  TOE : والتنظيميةنموذج البيئة التكنولوجية  ا 

عتالتكنولوجي و  غتكارالمتعلقة غاإلهناك عدد ال غأس غه من النظريات والدراسات   مادا 

لمخطط ا التكنولوجيا، ونظرية السلوكومن النظريات األكثر شيوع ا هي نموذج قغول  التكنولوجيا،

ستخدامللقغول و  والنظرية الموحدة  غتكارالدراسات الساغقة حول اإل وتؤكد مراجعةالتكنولوجيا  ا 

 أشاروالتي  DOI)ة )نظري أو" غتكار"نشر اإل إلى التجريغية تشيرالتكنولوجي أن غالغية الدراسات 

الغيئة التكنولوجية والتنظيمية. وهناك العديد من الغاحثين  إطار وكذلك( (Rogers, 2003 إليما

ية "المدركة" ساساأل قادرة على تحديد الخصائص الحرجة غتكارن نظرية نشر اإلأ إلىوا أشار 

ات التكنولوجية )مثل الميزة النسغية والتوافق والتعقيد والقاغلية لالستمرار( التي قد تؤثر على غتكار لإل
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 وأمع سياقات  أيها ينغضي أن يدمجروجر نموذج  . في حين يرى غاحثون غأنISلـ قغول  أورفض 

شمولية في تغني نظم المعلومات. تماشيا مع النقص في  أكثرنمج  إيجاد أجلمن  أخرىعوامل 

ن يعوض هذا النقص غتركيزه أيمكن  TOE إطار إستخدامن أوجد الغاحث  ،غتكاراإلنموذج نشر 

 غتكار. وغالتالي يصغح أكثر قدرة على تفسير تغني اإلDOIعلى الغيئة وهو غير موجود في نظرية 

مكانية التطغيق في نماذج  أساستماال حيث يحتوي على كإداخل الشركة وهو أكثر  نظري متين وا 

 .(Fleischer and Tornatzky, 1990) لقغ من TOEالتغني. وقد تم تطوير نموذج 

ستخدامالتكنولوجي و  غتكاراإل إعتمادويحدد ثالثة أنواع من العوامل التي تؤثر على  ه التنظيمي ا 

الذي يشمل كال من التقنيات الداخلية والخارجية التي قد تكون مفيدة في  السيلق التكنولوجيوهي 

 لشركة،االذي يتم تحديده من حيث حجم ونطاق  ،التنظيميوالسيلق تحسين اإلنتاجية المؤسسية. 

 والسيلق. (وتعقيد الميكل اإلداري والجودة والخصائص وتوافر التكنولوجيا في الشركات والموارد المالية

 صناعة الشركة ومعامالتما. مع الشركاء التجاريين والمنافسين إلىوالذي يشير  (،المؤسسي أو) البيئي

 والحكومة.

المستخدمة في تحديد  النماذجكأهم  TOE إطاروقد دعمت العديد من الدراسات الالحقة 

يا الجاهزية التنظيمية )من حيث التكنولوج الخارجي،عوامل تغني نظم المعلومات والمتمثلة غالهضط 

 (Ifinedo, 2011و"الفوائد المتصورة" ) (،والموارد المالية

حيث يتكون هذا  ،TOE إطارفقد تم التعرف على عناصر  الساغقة،على الدراسات  عتمادغاإل

 طاراإلغ. وفيما يتعلق الغيئي طاراإلو  التنظيمي، التكنولوجي، طاراإلمن ثالث عناصر وهي 

درجة الميزة النسغية ومستوى التوافق والتعقيد. حيث تركز الميزة النسغية على ال إلىالتكنولوجي فيشير 

يتعلق غالتوافق  اما ما الحالية،ات غتكار اإل إلىنسغة  غتكارالفائدة التي يقدمما اإل إلىالتي ينظر فيما 
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حتياجاتالساغقة و  ات مع القيم الحالية والخغراتغتكار مدى اتساق اإل إلىفيشير  ة التي تتغنى الشرك ا 

 (Shiau et. al., 2009) . غتكاردرجة الصعوغة التي يتميز غما اإل إلى. اما التعقيد فيشير غتكاراإل

 ، (Kaynak et. al., 2005)، (Shiau et. al., 2009)ه. واستعمالوامكانية فممه 

(Alshamaila, 2013) مية دعم االدارة العليا والجاهزية التنظي إلىالتنظيمي فيشير  طارغالنسغة لإل

ومدى كثافة المعلومات وخصائص المنتج وآخر عناصر  ،حيث الحجم والموارد المالية والتقنية( )من

والهضط الحكومي  ،الغيئي ويركز على هضط المنافسة داخل الصناعة طاراإلهي  TOE إطار

 ،(Haug et. al. 2011)ا التكنولوجيستعداد المستملك والدعم المقدم من موردي إومدى 

(Evangelista et. Al, 2010). 

تغادل  ل:مثـفي مختلف المجاالت  IS إعتمادلفمم  TOE إطارالكثير من المؤلفين  إستخدم

وخالل السنوات الماهية كانت  (.Awe et.al, 2016) لكترونيةاإلوالتجارة  لكترونيةاإلالغيانات 

التي ركزت على الشركات الصضيرة والمتوسطة وكيفية تغنيما للتكنولوجيات  األغحاثهناك العديد من 

التي تتمتع  خرىاأل 2.0االجتماعية والحوسغة السحاغية وأدوات الويب  التواصلالجديدة مثل وسائل 

عمل تأن أدوات وسائل التواصل االجتماعية  إلىغشعغية متزايدة. وعلى الرغم من أن التقارير تشير 

غية نه ال يزال هناك القليل من األدلة التجريأال إ والمتوسطة،على تطوير الشركات الصضيرة  غالفعل

ستخدامها و إعتمادعلى   (.Dixon, 2010الشركات )ما من هذه الفئة من ا 

ستعداد الشركات الصضيرة إلتقييم  TOEعمل  إطار إستخداموفي هذه الدراسة يقترح الغاحث  

رها من التقنيات وغي لكترونيةاإل عمالاأل تقنيات لتغني التكنولوجيا الجديدة مثل األردنوالمتوسطة في 

طر ألالحديثة المرتغطة غما. حيث ستساهم هذه الدراسة في تحديد عوامل النجاح الحاسمة وتحديد ا
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 األردني ف والمتوسطةالغديلة التي من شأنما أن تكون غمثاغة مغادئ توجيمية للشركات الصضيرة 

   . لكترونيةاإل عمالاأليف مع وسائل تقنيات ونماذج للتك

  لكترونيةال  عمللاأللت نملذج تبني ستخداممراجعة علمة ل 2.3

 ،يات الساغقة نماذج مختلفة لتغني التكنولوجيا في مجاالت وصناعات مختلفةاألدغدرست العديد 

 إعتمادعلى   (Alma and Noor, 2009)ةفمثال ركزت دراس ،عوامل التغني العديدة إلىت أشار كما 

ستخدامو  في  تاالاإلتصلوجيا المعلومات و و تكنولوجيا المعلومات ودرست العالقة غين تغني تكن ا 

 تإلتصاالاوالتكلفة المتصورة ومعرفة تكنولوجيا المعلومات و  الشركات الصضيرة والمتوسطة والفوائد

ستخدموالهضط الخارجي والدعم الحكومي و  الك م إلىمقطعي العرهي الموجه المسح ال أساليبت ا 

شركة صضيرة ومتوسطة في ماليزيا وقد كان نوع  180مدير الشركات الصضيرة والمتوسطة في  أو

المؤسسات  مواردتخطيط  إعتماد Buonanno et. al., 2005)الدراسة كمي ونوعي. فيما درس )

ؤثر على والتضيير التنظيمي( التي ت عمالاألودرست تحديد العوامل التجارية والتنظيمية )مثل: تعقيد 

ستخدمتخطيط موارد المؤسسات و  إعتماد  366 كغار المديرين في إلىات ومقاغالت موجمة إستغيانت ا 

ت ار أششركة من أي حجم )الشركات الصضيرة والمتوسطة والكغيرة( وكان نوع الدراسة كمي. وكما 

 ودرست العوامل لكترونيةاإلرة التجا إعتماد( على Grandon and Pearson, 2004) دراسة

ستخدمالمحددة للتغني مثل: الدعم التشضيلي واإلنتاجية اإلدارية والقرار االستراتيجي و  ات ستغيانت إلا 

مسح في الواليات المتحدة  عينة 100شملت اإلنترنت لكغار المديرين وقد  واستطالع علىوالمقاغالت 

تنفيذ التجارة  إعتماد( على Scupola, 2009دراسة )وهدفت  كمي.األمريكية وقد كان نوع الدراسة 

ستخدموتنفيذها و  لكترونيةاإللتغني التجارة  TOEنموذج  إقتراحودرست  B2B لكترونيةاإل مراجعة  تا 

ستغيان، و لكترونيةاإل عمالاأليات في مجال تغني األدغ يذيين ومقاغالت وجما  لوجه مع المديرين التنف ا 



21 
 

راسة د وركزت كمي.أسترالية صضيرة ومتوسطة وكان نوع الدراسة  شركات 4وشركات دنماركية  4في 

(Ramdani & Kawealek, 2009 على )نظم إعتمادERP، CRM، SCM ودرست تطوير 

لنظم المؤسسة  ه( التي من المرجح أن تصغح متغناSMEsه للتنغؤ غالمستويات )إستخدامنموذج يمكن 

ركة صضيرة ومتوسطة في شمال ش 104ى عل الدراسة أجريتو  ت المقاغالت المغاشرةإستخدمد وق

( على تغني التجارة Oh et. al., 2009)ة كما ركزت دراس كمي.كان نوع الدراسة  غرب إنجلترا

ورية الصضيرة من قغل الشركات الك لكترونيةاإلالتجارة  إعتمادودرست العوامل التي ترتغط غ لكترونيةاإل

ستخدموالمتوسطة و   جريتأ، تحليل العامل، كرونغاخ ألفا والتحليل التمييزي و اإلنحدارات، ستغيانت اإلا 

 كمي.الدراسة نوعي و  منمج وكان شركة صضيرة ومتوسطة 193الدراسة على 

 ،نيةالقانو  ،التنظيمية ،التعرف على العوامل )التكنولوجية إلى( 2016، دراسة )حيف ركزتو 

حية نعكاساتما على رغا  و  لكترونيةاإلحاجات ورغغات الزغائن( على تغني التجارة  ،أمن المعلومات

ت ار أشو  ،في جمع الغيانات ستغانةاإلعلى  عتمادوتم اإل ،مغحوثا   122وغلضت عينة الدراسة  ،الشركة

 ،التكنولوجيةمل )العوا مجتمعة والتي تمثلت في لكترونيةاإللعوامل التجارة  أثر وجود إلىنتائج الدراسة 

وحاجات ورغغات الزغائن( على تغني  ،من المعلوماتأو  ،والعوامل القانونية ،والعوامل التنظيمية

( 2018 ،وفي دراسة )عقيل وميالد .لكترونيةاإلة المتوسطة وصضيرة الحجم للتجارة األردنيالشركات 

لمصارف في ا لكترونيةاإلالمعيقات التي تحول دون تطغيق التجارة  أهمتحديد  إلىوالتي هدفت 

 80وزيع وتم ت المصرفية،وتم تحديد مجتمع الدراسة المتمثل في الممتمين عن التقنية  التجارية،

وجود معوقات تتعلق غالمقومات  إلىت نتائج الدراسة أشار و  ،إستغانة 60غلغ الصالح منما  إستغانة

وكذلك معوقات تتعلق غسياسة المصارف تجاه العمالء  ،لكترونيةاإلالتكنولوجية الخاصة غالتجارة 

 في تعامالتمم. لكترونيةاإللتطغيق التجارة 
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تخطيط موارد المؤسـسـات ودرسـت  إعتماد( على Shiau et. al., 2009كما غحثت دراسـة )

ســتخدمتخطيط موارد للمؤســســات الصــضيرة والمتوســطة و  إعتمادوهــع تداغير لتقييم  حليل غيانات ت تا 

شـركة صـضيرة ومتوسـطة في  126على  أجريت( SEMعن طريق نمذجة المعادلة الميكلية )المسـح 

لجاهزية لتكنولوجيا المعلومات / ا( Haug et. al., 2011) ودرسكمي. تايوان كان نوع الدراســــــة 

لتحليــل "جــاهزيــة تكنولوجيــا المعلومــات"  إطــاردرســــــــــــــــت تقــديم  كمــا ،تكنولوجيــا المعلومــات إعتمــاد

ســــــتخدمو  من الشــــــركات  3في  أجريتو  ،يات النظريةاألدغحاالت طولية ومراجعة  3ل  دراســــــاتت ا 

تخطيط موارد  إعتماد إلى( Federici, 2009) أشار. و الصضيرة والمتوسطة وكان نوع الدراسة كمي

من اإلنجازات الفعلية  خرىوالمجموعات األ ERPالتقييم المســــغق لتغني نظام  المؤســــســــات ودرســــت

ســـــتخدموخصـــــائص الســـــياق المشـــــروع و والمزايا  ت مقاغالت مغاشـــــرة مع مديري الشـــــركات الصـــــضيرة ا 

 وكمي.شـــركة صـــضيرة ومتوســـطة في إيطاليا وكان نوع الدراســـة نوعي  50على  أجريتوالمتوســـطة و 

تكنولوجيا المعلومات  كيفية التوافق مع ( علىGutierrez et. al., 2009كما ركزت دراســـــــــــــــة )

وقياس الكفاءة / القيمة  تاإلتصــــــــاالالتالية:  التوافقســــــــمات لكل من عوامل  5ودرســــــــت تصــــــــنيف 

ســـــــــــــتخدموالنطاق والممارات و  والمعماريةوالحوكمة والشـــــــــــــراكة  ت المســـــــــــــح عغر اإلنترنت والماتف، ا 

  ركزتوقد . في جميع أنحاء العالم وكان نوع الدراســــــــــــــة كمي ةنظمم 104 على الدراســــــــــــــة أجريتو 

تكنولوجيا المعلومات والمواءمة االستراتيجية  إعتماد( على Chao and Chandra, 2012دراسة )

 االســــــــــــــتراتيجيةالتجارية، والمواءمة  عمالاأللتقنية المعلومات على  ودرســـــــــــــــت تأثير معرفة المالك

ســتخداملتكنولوجيا المعلومات و   أســاسد كعلى الموار ما في ســياق الشــركات الصــضيرة والعرض القائم ا 

 جريتأالصـــــــضيرة و  اتالشـــــــرك يمالكلالغريد اإللكتروني  وقامت الدراســـــــة غالمســـــــح عن طريق ،نظري

مصـــنع صـــضير وشـــركات خدمات مالية في الواليات المتحدة األمريكية وكان نوع الدراســـة  217على

( التكيف مع مغادرات وســـائل اإلعالم Zeiller and Schauer, 2011كما غحثت  دراســـة ). كمي
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ح والفوائــد وعوامــل النجــاوتحفيز وتنفيــذ  إعتمــادودرســــــــــــــــت تحليــل  االجتمــاعييــة للتعــاون االجتمــاع

ســــتخدمو  ،وســــائل اإلعالم االجتماعية ســــتخدامإل  ريتأجت تحليل متعمق لدراســــات الحالة المتعددة و ا 

 ةدراســــ ركزتكما . نوعية وكان نوع الدراســــة األوروغيالصــــضيرة والمتوســــطة من الشــــركات  6على  

(Esteves, 2009 على )تخطيط موارد المؤسسات ودرست تطوير خارطة طريق لتحقيق  إستخدام

ســــتخدم( في الشــــركات الصــــضيرة والمتوســــطة و ERPتخطيط موارد المؤســــســــات ) إســــتخدامفوائد  ت ا 

وكان نوع  أعمالمدير  87و أعمالالب ماجســــــــــــتير إدارة ط 48على  أجريتالمقاغالت المغاشــــــــــــرة و 

 لكترونيةاإل عمالاأل( اســـــــتراتيجية Raymond and Bergeron, 2008) ودرس الدراســـــــة كمي.

اســـــتراتيجية و  لكترونيةاإل عمالاألودرســـــت تطوير المنافع لتحقيق التكامل غين  عمالاألواســـــتراتيجية 

التجارية في الشركات الصضيرة والمتوسطة من حيث التصنيف االستراتيجي لميلز آند سنو،  عمالاأل

د تخطيط موار  ســــــــــــــتخدامغما في ذلك المنقغون، المحللون، وخارطة الطريق الخاصــــــــــــــة غالمدافعين إل

ســـتخدمالمؤســـســـات في الشـــركات الصـــضيرة والمتوســـطة و   رتغاطاإلت منظور نظرية الطوارئ، تحليل ا 

كما ركزت دراســـــة . وكان نوع الدراســـــة نوعي وكمي مصـــــنع كنديمن  107على  لدراســـــةا أجريتو 

(Loh and Koh, 2004 على تنفيذ تخطيط موارد المؤســســات ودرســت العناصــر الحاســمة لتنفيذ )

ستخدمالناجح في الشركات الصضيرة والمتوسطة و  ERPنظام   جريتأوالمقاغالت و  األدبت مراجعة ا 

 أشــــــارو . من الشــــــركات الصــــــضيرة والمتوســــــطة في المملكة المتحدة وكان نوع الدراســــــة كمي 8على 

(Aguila and Melendez, 2006 على )العوامل التي تؤثر  إسـتكشـافاإلنترنت ودرسـت  إعتماد

ســـــــــتخدمو  العملياتعلى اإلنترنت ومدى تأثير حجم الشـــــــــركة كعوامل تنظيمية على تنفيذ تقنيات  ت ا 

 شــركة وكان نوع الدراســة كمي نوعي. 280على  أجريتو  إســتغيان من خالل غتكاراإل تمادإع نظرية

ودرســـــــــت  لكترونيةاإلالتجارة  إعتماد لتركز على( Kaynak et. al., 2005) دراســـــــــة جاءتكما 

 لكترونيةإلاالتجارة  إســــتخدامســــتعداد الشــــركات الصــــضيرة والمتوســــطة لتغني إالعوامل التي تؤثر على 
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ســـــتخدمو   تأجريو  ،من قغل مدراء الشـــــركات لكترونيةاإل عماللأل ســـــتخداماإل تكرار مراتت مؤشـــــر ا 

 ركزت دراســــــةو كمي. من الشــــــركات الصــــــضيرة والمتوســــــطة في تركيا وكان نوع الدراســــــة  237على 

(Doom et. al., 2010 على تنفيذ تخطيط موارد المؤســـســـات ودرســـت عوامل النجاح الحاســـمة )

المؤســســات في المؤســســات الغلجيكية الصــضيرة والمتوســطة الغلجيكية وتحديد  لتطغيقات تخطيط موارد

ســتخدمعوامل النجاح تلك الخاصــة غغيئة الشــركات الصــضيرة والمتوســطة و  دراســة  أســلوبو ت المســح ا 

من الشــــركات الصــــضيرة والمتوســــطة في غلجيكا وكان  4على  أجريت. تقنية المقاغلة المنظمة و الحالة

 لكترونيةاإل عمالاأل إعتماد( Jeon et. al., 2006غحثت دراســـة ) . كمانوعيو  نوع الدراســـة كمي

ســــــــــــتخدمفي كوريا و  لكترونيةاإلالتجارة  عتمادودرســــــــــــت تحديد العوامل إل ي ســــــــــــاســــــــــــت التحليل األا 

ســـــــــح م 1200 ــــــــــــــــــــــــوقامت غ(، نموذج االحتمال الخطي، t-testsللمكونات، التحليالت التجريغية )

 Macgregor) أشـــار وقدونوعي. لشـــركات الكورية الصـــضيرة والمتوســـطة وكان نوع الدراســـة كمي ل

and Vrazalic, 2005 )يأســـــــاســـــــوهـــــــع نموذج  وتنفيذها ودرس لكترونيةاإلتجارة ال إعتماد إلى 

أمام الشـــــركات الصـــــضيرة الموجودة في المناطق اإلقليمية  لكترونيةاإللعوائق التغني في مجال التجارة 

ســــــتخدمللغلدان المتقدمة و  وتحليل  اطاإلرتغتحليل الغيانات غواســــــطة مصــــــفوفات و ت مســــــح تجريغي، ا 

كما  .ونوعي يســتراليا وكان نوع الدراســة كمأد و شــركة صــضيرة في الســوي 477على  أجريتالعوامل و 

ودرســــــــــت  لكترونيةاإلالتجارة  إســــــــــتخدام ( علىGibbs and Kraemer, 2004دراســــــــــة ) ركزت

ستخدمو  لكترونيةاإلغين المتغنين للتجارة  ستخداممحددات نطاق اإل عينة عشوائية لت المسح الماتفي ا 

دول وكان نوع الدراســــــــــــة كمي  10نشــــــــــــأة من ثالث صــــــــــــناعات في م 2139على  أجريتطغقية و 

نظم إدارة المعرفة ودرست  إعتماد( على Evangelista et. Al, 2010وقد ركزت دراسة ) ونوعي.

ســـتخدمفي الشـــركات الصـــضيرة. و  KMتســـليط الهـــوء على ممارســـات  ت التحقيق التجريغي، المســـح ا 

ركة صـــــــضيرة ومتوســـــــطة تقع في شـــــــ 18على  أجريتو  من خالل المقاغالت مع المديرين ســـــــتغياناإل
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( Alshamaila, 2013) غحثت دراســـة ونوعي. كمامدينة ناغولي )إيطاليا( وكان نوع الدراســـة كمي 

من  الســــحاغية،حول الحوســــغة  األغحاثمن  مســــاهمات العديدتغني الحوســــغة الســــحاغية ودرســــت في 

ســـتخدم( و SMEخالل دراســـة عملية تغني المشـــاريع الصـــضيرة والمتوســـطة الحجم ) ت مقاغالت شـــغه ا 

رق إنجلترا وكان ركة صــــضيرة ومتوســــطة ومقدمي خدمات في شــــمال شــــشــــ 15على  أجريتمنظمة و 

وســـــــــائل  إعتماد( على Wamba and Carter, 2014كما ركزت دراســـــــــة ) كمي.نوع الدراســـــــــة 

لشــــــــركات ا إســــــــتخدامتأثير الخصــــــــائص التنظيمية والغيئية على  ودرســــــــت تقييماالعالم االجتماعية 

ســــتخدمو  Facebook اتة والمتوســــطة في صــــفحالصــــضير   غـوقامت اللوجســــتي المرمي  اإلنحدارت ا 

  كمي.نوع الدراسة  والمتوسطة وكانمسح لشركات الصضيرة  453

 :لكترونيةال  عمللاأل تبني 2.3

ما  غرزهاأطرح العديد من التساؤالت من  إلى لكترونيةاإل عمالاأليؤدي االفتقار في فمم تغني 

ح يغدو أن الخيار الواه ؟لكترونيةاإل عمالاأل؟ وماذا يفسر تغني لكترونيةاإل عمالاألهو تغني 

تم  وقد. تكارغنظرية تغني اإل هو التركيز على لكترونيةاإل عمالاألللمراجعة النظرية لمفموم تغني 

لوك تغني وآليات س ،لكترونيةاإل عمالاألفي تغني  المختلفة حول المفاهيم الدراساتجمع الكثير من 

 والخصائص الثاغتة ذات الصلة.  التنظيمي لكترونيةاإل عمالاأل

ن تقنيات اإلنترنت لرغط العمالء والموردي إستخدام" أنماعلى  لكترونيةاإل عمالاأل تحديديمكن 

مواقع و  ،الغيعالتي تقدم معامالت  لكترونيةاإلمواقع التجارة  إستخداموالموظفين غ عمالاألوشركاء 

الشغكات الخارجية  ،غالمؤسساتشغكات اإلنترانت وغواغات المعلومات الخاصة و  العمالء،خدمة 

لتعريف غشكل يتطاغق هذا ا. اإللكتروني للغيانات عغر غروتوكول اإلنترنت لالتوريد، التغادوسالسل 

 أوتحويل  أو تحسين أووالتقنيات المرتغطة غما لتمكين  لكترونيةاإلالشغكات  إستخدام عام مع تعريف
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 Wamba and) المحتملين أوللعمالء الحاليين  كغيرةإلنشاء قيمة  أعمالنظام  أوعملية  اختراع

Carter, 2014). 

هايا لفمم مختلف الق امإستخدامعلى انه غناء قيم يمكن  عمالاأل أنظمةيمكن تعريف تغني 

التي  ميةهغما في ذلك المستوى الوظيفي المتوقع ودرجة األ ،لكترونيةاإل عمالاأل أنظمةالمتعلقة غ

 لكترونيةاإل عمالاألاستراتيجية  إلىإرفاقما غغعض عوامل التغني. واستنادا   إلىتحتاج المؤسسة 

 (Chen and Holsapple, 2013) ة. الراسخة والخصائص الوظيفي

 القيمة، خلق الوهعية، النشاط، وهي لكترونيةاإل عمالاألمن تغني وقد تم العثور على ستة أغعاد 

 (Chen and Holsapple, 2013)ير. التطو ومرحلة  ،ستخداماإلأول مرة من  ،ستخداماإلكثافة 

 .لكترونيةال  عمللاأل أنظمةمستويلت تبني  2.3.1

 كالتالي:وتناقش هذه المستويات  

 المستوى األول 

 رونيةلكتاإل عمالاألنظم  أهميةغواالعتراف االدراك  مستوى الذي تغدأ فيه الشركاتال الغدء: هو

يا اإلنترنت تكنولوج إستخداميتهمن هذا المستوى غغساطة حيث واإلعداد لجمود تنفيذ مواقع الويب. 

 .(Kryvinska and Strauss, 2013) تالمعلومات والكتيغا إلىللوصول 

 المستوى الثلني 

ية التجارية ساسفي غناء غنيتما األ اإلستثمارالتي تغدأ في  للشركات نتشار: ويشمل مستوى اإلنتشاراإل

 تسميلاخلية الدالشغكة  تسمححيث  اإلنترنت. لغرتوكو  لتمكين األنشطة الداخلية مثل لكترونيةاإل

علومات من خالل إدارة الوقت الحقيقي وتوفير المرتغط الداخلي غسالسة وت المتعلقة غتشضيل لعملياتا
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الداخلي لوظائف  ستخدامينطوي فقط على اإل في المؤسسة وال ةالتحكم في الموارد الداخلي لتعزيز

 (Kryvinska & Strauss, 2013)ت. اإلنترن

   المستوى الثللث

شغكة  عغرا ومورديم المؤسسةغين  خارجي حيث يتم الرغطالتكامل ال المستوىهذا يعتغر التشغيك: 

تقوم معظم الشركات في هذا المستوى غتأسيس التجارة كما اإلنترنت ليس فقط داخل الشركة. 

يدعم هذا  ماك (B2C)، العمالءغين  لكترونيةاإلوالتجارة  (B2B) والتجارة عمالاألغين  لكترونيةاإل

 جارية.الت تغالمعامال للقيام عغر اإلنترنت إلكترونيةالمستوى الشراكات التجارية في غيئة 

(Kryvinska and Strauss, 2013) 

  المستوى الرابع

توجد ث حي وتكامل العمليات التجارية عمالاألتم دمج تغني موقع الويب في نموذج ي. عمللاألتكلمل 

رواغط غين الموردين والعمالء فيما يتعلق غالنظر في الغيانات من العمليات التجارية المختلفة وتكامل 

دارة سلسلة  ،(ERP)ة على سغيل المثال تخطيط موارد المؤسس الشركة، أعمالاستراتيجية  وا 

 (CRM) (Singh, 2011) ء.إدارة عالقات العمال أنظمةو  ، (SCM)يدالتور 

 المستوى الخلمس

. هذا المستوى من تغني لكترونيةاإل عمالاأل أنظمة: هذا هو أعلى مستوى لتغني عمالاألتحويل 

توى الرئيسية لمذا المس لكترونيةاإل عمالاألتتمثل قهية إدارة  اإلجمالي عمالاأليحول نموذج  نظمةاأل

 ةفي كيفية دمج المعرفة التنظيمية المتنوعة والموزعة والغحث عن الجدي نظمةمن تغني األ

(Kryvinska and strauss, 2013) 
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ثيرة تحقيق مزايا ونتائج ك إلىعغر االنترنت  لكترونيةاإل عمالاأل استراتيجيةيؤدي تغني 

تلغية حاجات  إلىتؤدي  عمالاألمداخل جديدة في  إستخدامالمزايا: ومن هذه  عمالاأللمنظمات 

الزغائن والي أداء الوظائف غصورة أفهل، وتوفير غدائل جديدة متعددة، وتقليـل التكاليف وتضيير هيكل 

اسع، وتقليل نطاق و  علىوفير المعلومات ، وتحقيق رغحية أفهل، وتسواقالتكاليف، وتوسيع حجم األ

لح شامل غأنما: مصط لكترونيةاإل عمالاألوتعرف  .صعوغات الشراء والتسويق والتوزيع، وتسميل

 لكترونيةاإل تاإلتصاال إستخدامما غأعمالالذي تستخدمه المنظمة في مواكغة ومزاولة  سلوبيصف األ

 تحقيق األغـراض أجليين من ساسالمصالح األ أصحابالمعتمدة على االنترنت مع المستفيدين 

 . (Kryvinska and strauss, 2013, 45) غكفـاءة وفاعلية هدافواأل

دعم  امن خالل متضيرين وهم لكترونيةاإل عمالاأليات الساغقة يمكن قياس تغني األدغغمراجعة 

التي تدعمما  عمالاألحيث يركز على العمليات  Business Process Support عمالاألعملية 

عدد  إلىير ويش ستخداموالمتضير الثاني هو كثافة اإل ،تاإلتصاالو تطغيقات تكنولوجيا المعلومات 

ات من في الشرك عمالاألالمستخدم في الشركة. يتألف دعم عمليات  غتكاراإل إنتشارمدى  أوالمرات 

ق وتطغي عمالاألين وهما عمليات أساسمن عنصرين  تاإلتصاالقغل التكنولوجيا المعلومات و 

 . تاإلتصاالالمعلومات و  اتكنولوجي

  عمللاألدعم عمليلت  2.4.2

 عمالألادعم عمليات  إعتغارتم  ،عمالاأليات الساغقة فيما يتعلق غعمليات األدغومن مراجعة 

 ؛لعمااألولم تركز اغلب الدراسات على مجمل عمليات  ،لكترونيةاإل عمالاألكمؤشر على تغني 

 يتم ال عمالاألمثل عملية الغيع. كما ان غقية عمليات  فقط،فعادة ما يتم النظر في عملية واحدة 

 عمالاألفرص دعم عمليات  إلى( Porter & Millar1985) أشارالتعامل معما غطريقة منمجية. وقد 
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 عمالألادراسة غورتر عدة دراسات الحقة ركزت على عمليات  أعقبمن خالل تطغيق االنترنت. وقد 

يمكن وهع تصنيف  لكترونيةاإل عمالاألوفي مجال تغني  (,Broadbent & Weill  (2000مثل

عامل مع الت العمالء،رئيسية وهي عالقات  تثالثة مجاالعلى الدراسات الساغقة يتهمن  عتمادغاإل

 وعمليات الشركة الداخلية. وقد ظمرت هذه المجاالت في دراسات كثيرة منما الموردين،

(Chappell& Feindt, 1997) 

ترنت واالن تاإلتصاالغمختلف تطغيقات تكنولوجيا المعلومات و  عمالاأليمكن دعم عمليات 

ركز غعض الغاحثين على تطغيقات تكنولوجيا  حيث (.Husain, 2015) لكترونيةاإل عمالاألو 

 إلنترنتلالتطغيقات المختلفة  إستخدامركز الغاحث في هذه الدراسة على  غاإلنترنتصلة تالمعلومات الم

تتجاوز  والتي عمالاألوماهية هذه التطغيقات التي تساعد في دعم عمليات  ،عمالاألفي دعم عمليات 

 ومعالجة تخزينو  حيث اصغح جمع ،االنترنت لوغرتوكو االنترنت والغريد االلكتروني  إستخدامغمفمومما 

 أنظمة ىعل الشركات تعتمد الرقمية كما والمنتجات والمعرفة المعلومات امرا ممما  لتقديم الغيانات

دارة لتنفيذ المعلومات  السوق في والمنافسة ومورديما، عمالئما مع والتفاعل عملياتما، وا 

(Zwass,2012.) المعلومات أنظمة على فأكثر أكثر تعتمد عمالاأل مؤسسات معظم وقد أصغحت 

 .مؤسساتما إلدارة تاإلتصاال وتكنولوجيا

يتمركز حول وهع جميع نواحي المؤسسة  اشمولي اإداري اأسلوغ عمالاألدارة عمليات اتتطلب 

حتياجاتو غشكل متوائم مع رغغات  لوقت ا والفعالية وفي ذاتيروج للكفاءة  أسلوبوهو  ،العمالء ا 

 استمرارغ تحاول عمالاألعمليات  ةدار إن إكمان التكنولوجيا.  والمرونة والرغط مع غتكاريسعى نحو اإل

 عمالاألات إدارة عملي فان . لذاالعمليات تحسين" عملية أنما على وصفما يمكن لذا،. العمليات تحسين

ارنة وتجعلما أكثر قدرة على تقغل التضيير مقوفعالية تمكن المؤسسات من العمل غشكل أكثر كفاءة 
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اليوم قدرات  المنظمات التقدمية وقد تغنتاإلدارة الميكلية التقليدي،  أسلوبمع المؤسسات التي تتغع 

 وهي: وتحسينما عمالاألإدارية إلدارة 

 .للمنظمة عمالاألعمليات دعم واسع لكيفية إدارة  -

مليات إدارة الع تحسين المنظمةغناء تطغيقات تزيد من كفاءة عمل  إلىمن هيكل المنظمة  غدءا   -

 .واقعيو تحسين العمليات اإلدارية غشكل حقيقي  واالستمرارية فيالسريع  نتشاراإللهمان 

تنفيذ المدف للمنظمة من خالل رغط استراتيجية العمل مع غرنامج عمل ناجح لتحقيق المدف  -

 .المطلوب

 .عن طريق تكنولوجيات متكاملة عمالاألعلى غرامج إدارة  وتدريب الموظفينخدمة العمالء 

 أوعامة  ةواستهافة سحاغيتوفير خيارات استهافة فعالة من حيث التكلفة تشتمل خدمات تخزين 

 . هجينة أوخاصة 

غمختلف تطغيقات تكنولوجيا  عمالاألدعم عمليات  يمكن تالتصلالو تطبيق تكنولوجيل المعلوملت 

(. ركز غعض الغاحثين Husain, 2015) لكترونيةاإل عمالاألواالنترنت و  تاإلتصاالالمعلومات و 

يركز  (Snelders & Eecen, 2001) غاإلنترنتعلى تطغيقات تكنولوجيا المعلومات المصلة 

وماهية  ،عمالألاالتطغيقات المختلفة لالنترنت في دعم عمليات  إستخدامالغاحث في هذه الدراسة على 

النترنت والغريد ا إستخداموالتي تتجاوز غمفمومما  عمالاألهذه التطغيقات التي تساعد في دعم عمليات 

 .االنترنت لوغرتوكو االلكتروني 

 عمالاألمراجعة أدغيات تغني  فمن خالل ،ستخدامالكثلفة  /امل فيمل يتعلق بشدة 2.4.3 

 ،المثالل )على سغي ستخدامحجم اإل أوهناك غعض المتضيرات المستخدمة لقياس تكرار  ،لكترونيةاإل
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(teo, 1999)  عمالاألتطغيقات  إستخدامان قياس حجم ومرات  إلىت العديد من الدراسات أشار وقد 

 إعتغار(. هناك من قام غShaqiri, 2015غدقة امر ممكن اال انه معقد ومجمد للضاية ) لكترونيةاإل

مليات ع إعتمادولتقييم مدى  ستخدامكمؤشر على كثافة اإل عمالاألعلى التكنولوجيا ألداء  عتماداإل

 لكترونيةاإل عمالاألعلى تطغيقات  عتماد. ويتم قياس اإللكترونيةاإل عمالاألعلى تطغيقات  عمالاأل

 ستخدامإعمليات التوريد والمغيعات والعمليات الداخلية على  إعتمادغحد ذاتما مثل  أعماللكل عملية 

 (. Shaqiri, 2015) لكترونيةاإل عمالاألتطغيقات االنترنت و 

معرفة القهايا التي تواجمما الشركات الصضيرة على ( Chibelushi, 2008دراسة )ركزت كما 

أجرى  ما والتي تؤثر على نجاح إستمرارية التطغيق،أعمالعند تغني وتطغيق التكنولوجيا الجديدة في 

لجديدة وذلك التكنولوجيا ا ستخدامالغاحث عملية إستطالع للهضوط التي تتعرض لما هذه الشركات إل

في وسط وغرب المملكة المتحدة ومن ثم قام غدراسة حالتين عمليتين لشركتين حول القهايا التي 

قغل  نتائج أهمما أن الشركات التي تدار من إلىتواجمما غتغني التقنيات الجديدة، وتوصلت الدراسة 

 أوصتوط و لتلك الهض ستجاغةلتقييم واإلمدراء لمم خلفية عملية غتكنولوجيا المعلومات أقدر على ا

شيا مع متطلغات تغني التكنولوجيا وفيما تما  الدراسة غعمل إصالحات شاملة وتضييرات تكنولوجية

التعرف على المعوقات التي تواجه تطغيق التجارة  إلى( والتي هدفت 2013 ،دراسة )أغو ممارة ركزت

حالي لتغني التعرف على الوهع ال وكذلك ،التنظيمية( ،الغشرية ،القانونية، )التكنولوجية لكترونيةاإل

 في لكترونيةاإليمكن تطغيق التجارة  أنه ال إلىت نتائج الدراسة أشار و  ،للشركات لكترونيةاإلالتجارة 

 ،رونيةلكتاإلظل غياب نظم وأمن وسرية المعلومات وغياب القوانين والتشريعات المنظمة للتجارة 

 ،ات في ليغياية للمعلومساسمع هعف الغنية األ لكترونيةاإلالتدريب على التجارة  وكذلك نقص غرامج

دراسة  وركزت وندرة الموارد الغشرية الالزمة للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة.
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(Chen&Holsapple,2013 )عمالاألالتعرف على موهوع ممم ومتنامي ومتميز في غحوث  إلى 

حول هذا الموهوع غشكل عام وشامل وهنا  والكثير من الدراسات 2000من مطلع عام  لكترونيةاإل

 618ا على هإعتمادغ لكترونيةاإل عمالاألالمواهيع التي تخص  أهمالتركيز على  إلىتتطرق الدراسة 

، وهنا اتخذت الدراسة لكترونيةاإل عمالاألدراسة من المقاالت التي اعتمدت التعامل مع مجاالت 

د متعددة منما توزيع المجلة وتحليل الوحدات ومصادر الغيانات غناء على المكان الجضرافي للدراسة أغعا

لدراسات مقارنة النتائج مع ا إلىالغحث وموهوعه وغاإلهافة  أسلوبواالقتصاد التي اعتمدت عليه و 

ي يتم الت ةلكترونياإل عمالاألالساغقة، وهنا يتم الكشف عن االتجاهات الجديدة في مجال غحوث 

 عمالاأل عتمادإالكشف عنما غالرغط غين األغعاد الخمسة وكما يتم توفير األثار العملية للغاحثين في 

 ترونيةلكاإل عمالاألفنون  ستخداموغشكل عام تساهم هذه الورقة في تقدير الدول إل لكترونيةاإل

قات اللذين يمارسون تطغي عمالاألما ويمكن أن يستفيد من هذه الدراسة الغاحثين ومدراء أساليغو 

  .فمذه الدراسة تعتغر قاعدة غيانات مممة للغاحث لكترونيةاإل عمالاأل
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 الدراسلت السلبقة 2.5

   :األجنبيةغة لللب السلبقة تالدارسل

Wamba s.f and arter (2014) :بعنوان 
Social media tools adoption and use by SMEs: An empirical study 

وسائل اإلعالم االجتماعية غين مجموعة  إعتمادلقد حاولت هذه الدراسة أن تسلط الهوء على 

ا  الدراسة( تقدم SMEsفريدة من المنظمات، وهي المؤسسات الصضيرة والمتوسطة الحجم ) نموذج 

ا يمكن  دوات الشغكات أ إعتمادأدوار الخصائص التنظيمية والغيئية في  ستكشافه إلإستخداممتناقه 

اطنين المسح الذي ُأجري على المو  وتشير نتائج االجتماعية من ِقغل المؤسسات الصضيرة والمتوسطة.

الراسخ وحجم الشركة وعمر المدير وقطاع الصناعة يشكالن العوامل  غتكارأن اإل إلىفي أرغعة غلدان 

ة داخل المنظمات وقد ركزت أدوات وسائل اإلعالم االجتماعي إعتمادالتي تؤثر غشكل كغير على 

وسائل االعالم االجتماعية ودرست تقييم تأثير الخصائص التنظيمية واإلدارية  إعتمادالدراسة على 

ستخدمو  Facebookالشركات الصضيرة والمتوسطة في صفحة فعاليات  إستخداموالغيئية على  ت ا 

  شركة صضيرة ومتوسطة. 453واشتملت عينة الدراسة على  اللوجستي المرمي اإلنحدار

 بعنوان: Alshamaila (2013) دراسة
Understanding determinants of cloud computing adoption using an 

integrated TAM-TOE model 

ي ف السحاغية الحوسغة إعتمادالتعرف على العوامل التي تؤثر على  الدراسةهدفت هذه 

نولوجيا نموذج قغول التك الدراسةاختارت  الموجودةيات األدغهذه العوامل في  أساسالمنظمات ولتعزيز 

( (TAM إطارغما ان اهميه . التكنولوجيا إعتمادقغولما على نطاق واسع في ادغيات لTOE  داد تز

 السحاغية الحوسغةالمتكامل لتغني  TOE –TAM إطار الدراسةفقد طورت هذه  الحديثةيات األدغفي 
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 السحاغية الحوسغةلتغني  الصلةذات  TOEمجموعه من متضيرات  إستخدامغ TAM إطاروقد وسعت 

يم والتوافق والتعقيد واالستعداد التنظيمي والتدريب والتعل النسغية الميزةي ان أ TAMلـ كمتضير خارجي 

شركاء الهضط التنافسي ودعم ال إقتراحمغاشر على التغني وقم تم  تأثيرالعليا لما  ةار اإلدوالتزام 

وسموله  لمتصورةا الفائدةالتجاريين ليكون لما تأثير مغاشر على عمليه التغني وقد اظمرت النتائج ان 

العليا  إلدارةاوالتوافق والتعقيد واالستعداد التنظيمي والتدريب والتعليم والتزام  النسغية والميزة ستخداماإل

في  اغيةالسح الحوسغةالتجاريين تعتغر محددات مممه لتغني  والهضط التنافسي ودعم الشركاء

طارو  TAMالمنظمات كما قام غتكامل نموذج   ـكمتضير خارجي ل TOEمتضيرات  إستخدامغ TOEا 

TAM ةمجموع في المساهمة ودرت السحاغية الحوسغةعلى تغني  الدراسةذلك ركزت  إلى ةإلهافغا 

ومتوسطة  ةالصضير عملية تغني المشاريع  دراسةمن خالل  السحاغية الحوسغةحول  األغحاثمن  متنامية

ستخدم(  و SMEالحجم ) ومقدمي  ومتوسطةشركه صضيرة  15على  أجريتو  همنظمت مقاغالت شغه ا 

 الخدمات شرق انجلترا.

  بعنوان:Chao and Chandra (2012)  ةدراس
Impact of owner’s knowledge of information technology (IT) on 

strategic alignment and IT adoption in US small firms 

التجارية  عمالاأل( على ITدراسة تأثير معرفة المالك لتقنية المعلومات ) إلىهذه الدراسة هدفت 

ات تكنولوجيا المعلومات في سياق الشرك إستخدامواستراتيجية تكنولوجيا المعلومات، وكذلك على 

ى نظري حيث ركزت الدراسة  عل أساسوجمة النظر القائمة على الموارد ك إستخدامالصضيرة ، وذلك غ

تكنولوجيا المعلومات والمواءمة االستراتيجية ودرست تأثير معرفة المالك لتقنية المعلومات  إعتماد

ستخداملتكنولوجيا المعلومات و  االستراتيجيةالتجارية، والمواءمة  عمالاألعلى   الشركات ما في سياقا 

ستخدمنظري و  أساسالعرض القائم على الموارد كالصضيرة و  ت مسح الغريد اإللكتروني لمالكي ا 
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مصنع صضير وشركات خدمات مالية في الواليات المتحدة 217على   أجريتالشركات الصضيرة و 

 األمريكية .

حيث ركزت هذه الدراسة تحديد ا على معرفة المالك في مجال تكنولوجيا المعلومات وعالقته 

ستخدامو  االستراتيجيةغالمحاذاة  تحسنا   العماألويعتغر إدراج مقاييس أداء  المعلومات،تكنولوجيا  ا 

ة للمواءمة يومن هنا جاءت التوصية غإجراء دراسات مستقغلية. يجب أن تأخذ الدراسات المستقغل هام ا،

ستخدامو  االستراتيجية عملية المواءمة  اأيه عتغارتكنولوجيا المعلومات في الشركات الصضيرة في اإل ا 

( ومقارنة النتائج غالمحاذاة االستراتيجية 2008على مستوى العمليات على النحو الذي اقترحه تالون )

معلومات تكنولوجيا ال إستخدامفإن الدراسات التي تدرس تأثير نماذج  وأخيرا ،على مستوى الشركة. 

يرة الصض تكنولوجيا المعلومات للشركات إستخدامعلى  والحوسغة السحاغية، ASPالناشئة، مثل 

، يجب أن تلقي المزيد من الهوء على الحوسغة التجارية الصضيرة والقدرة والمواءمة االستراتيجية

 التنافسية.

 بعنوان:   Zeiller and Schauer (2011) ةدراس

Adoption and Use of Social Media in Small and Medium-Sized 

Enterprises. 

ستخدامفحص تغني و  إلى الدراسةهدفت هذا  المتوسطة الشركات الصضيرة و  التواصل فيوسائل  ا 

فهال  عن المخاوف المحتملة التي قد تمنع تغني وسائل التواصل الجتماعية على نطاق أوسع في 

 لالتواصوقد ركزت الدراسة على التكيف مع مغادرات وسائل  .الشركات الصضيرة والمتوسطة

كات املين في مجال الشغوتنفيذ، وتحفيز الع إعتمادتحليل  ودرستللتعاون الجماعي  االجتماعية

 التواصل.وسائل  ستخداماالجتماعية، والفوائد وعوامل النجاح إل
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 بعنوان: Haug et.al (2011) ةدراس

IT Readiness in Small and Medium-Sized Enterprises. 

درست و تكنولوجيا المعلومات  إعتمادعلى الجاهزية لتكنولوجيا المعلومات /  الدراسةركزت 

ستخدمو لتحليل "جاهزية تكنولوجيا المعلومات"  إطار تقديم ومراجعة حاالت طولية  3ل  ت دراساتا 

  والمتوسطة.من الشركات الصضيرة  3في  أجريتو  األدب

 بعنوان: Doom et.al (2010) دراسة 

Critical success factors for ERP implementations in Belgian SMEs. 

، تم تطوير عوامل النجاح الحاسمة لتطغيقات تخطيط موارد المؤسسات في الدراسةفي هذه 

ي ، القيام  غالغحث فاألولىالشركات الصضيرة والمتوسطة الحجم في عده مراحل وكانت المرحلة 

 إطار وهع إلىيات عن عوامل النجاح الحاسمة لتطغيقات تخطيط موارد المؤسسات وهذا يؤدي األدغ

ح تخطيط موارد المؤسسات؛ غعد ذلك دراسة أرغع شركات متوسطة الحجم تصنيف عام لعوامل نجا

مع تطغيقات ناجحة لتخطيط موارد المؤسسات؛ من خالل مسح تفصيلي ومقاغالت مع المدراء 

الرئيسيين في هذه الشركات، ثم يتم التحقق مما إذا كانت عوامل نجاح تخطيط موارد المؤسسات 

يط موارد على تنفيذ تخط الدراسةمذه الشركات حيث ركزت هذه المكتشفة في المؤلفات ذات صلة غ

المؤسسات ودرست عوامل النجاح الحاسمة لتطغيقات تخطيط موارد المؤسسات في المؤسسات 

الغلجيكية الصضيرة والمتوسطة الغلجيكية وتحديد عوامل النجاح تلك الخاصة غغيئة الشركات الصضيرة 

ستخدمو  اح؛والمتوسطة ثم تم تحديد عوامل النج مقاغلة ت تقنية الإستخدمت المسح دراسة الحالة ثم ا 

 من الشركات الصضيرة والمتوسطة في غلجيكا. 4على  أجريتالمنظمة و 
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 بعنوان: Evangelista et Al( 2010)ة دراس

The Adoption of Knowledge Management Systems in Small Firms. 

 KMنظم إدارة المعرفة وقامت غتسليط الهوء على ممارسات  إعتمادركزت هذه الدراسة على 

 KMوكان المدف الرئيسي من هذه الورقة هو تسليط الهوء على ممارسات  ،في الشركات الصضيرة

 25األولية إلجراء تحقيق تجريغي في مجموعة من  وتعرض الدراسة النتائجفي الشركات الصضيرة 

ة ناغولي )إيطاليا(؛ ويتألف الجزء األكغر من هذه المجموعة شركة تقع في المنطقة الشرقية من مدين

من شركات صضيرة تقع في نفس المنطقة ولكنما تعمل في قطاعات تكنولوجية عالية مختلفة؛ تم 

 تم إجراء مراجعة أدغية حول إدارة المعارف أوال ،تنظيم المنمجية المعتمدة في مرحلتين رئيسيتين. 

ستخدامو   إستغيانعداد يات غإاألدغسمحت نتيجة استعراض  ثانيا،التجارية الصضيرة.  عمالاألاتما في ا 

شغه منظم تم التحقق منه من خالل عدد من المناقشات ومجموعات التركيز التي شملت مديري 

ستخدمو واالستشاريين المؤسسات الصضيرة والمتوسطة واألكاديميين  مسح  ي، وتمالتجريغ سلوباأل تا 

ركة صضيرة ومتوسطة ش 18على  أجريتمن خالل المقاغالت مع المديرين و  ستغيانالعينة من خالل اإل

 تقع في مدينة ناغولي )إيطاليا(.

 بعنوان:   Alam & Noor (2009) ةدراس

ICT Adoption in Small and Medium Enterprises: an Empirical 

Evidence of Service Sectors in Malaysia. 

لمعلومات تكنولوجيا ا إعتمادالتحقيق في العوامل التي تؤثر على نية  إلى الدراسةهدفت هذه 

 في الشركات الصضيرة والمتوسطة في واليتين في ماليزيا. تاإلتصاالو 

ي مجال التجاري ف ستخدامالدراسة في توسيع فممنا لإلنترنت كوسيلة لإل هذهحيث تساهم 

غل من ق تاإلتصاالولوجيا المعلومات و رفض تكن أو عتمادوتحديد األسس المنطقية إل الخدمات،
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الشركات الصضيرة والمتوسطة. من وجمة النظر اإلدارية، وقد ركزت التوصيات على طرق لدعم 

ات التي تتعامل مع مخاوف الشرك اإلنترنت، وللقرارات المتعلقة غتطوير خدمات اإلستثمارقرارات 

حتياجاتو   .عتغارما وتهعما في اإلا 

 نحداراإلالدراسات الساغقة وقد اجري  تحليل  أساسنظري طور على  إطاروقد تم الغحث في 

والدعم  تاإلتصاالالمتعدد الذي اظمر أن الفوائد المتصورة ومعارف وممارات تكنولوجيا المعلومات و 

لحكومة ا أهميةمع تزايد  تاإلتصاالالحكومي تمثل عناصر مممة في تغني تكنولوجيا المعلومات و 

ستخدامو  ادإعتموقد ركزت الدراسة على في جميع أنحاء العالم،  عمالويتما غالنسغة لألالماليزية وأول  ا 

شركات الصضيرة في ال تاإلتصاالتكنولوجيا المعلومات ودرست العالقة غين تغني تكنلوجيا المعلومات و 

ضط الخارجي واله تاإلتصاالوالمتوسطة والفوائد والتكلفة المتصورة ومعرفة تكنولوجيا المعلومات و 

ستخدموالدعم الحكومي و  رة مدراء الشركات الصضي إلىالمسح المقطعي العرهي الموجه  أساليبت ا 

 شركة صضيرة ومتوسطة في ماليزيا. 180والمتوسطة في 

 بعنوان:  Ramadain and Kawealek (2009)دراسة

The Technological, Organizational and Environmental Framework Of 

Is Innovation Adaption in Small and Medium Enterprises. Evidence 

from Research over the Last 10 Years. 

ستخدمالتكنولوجي و  غتكارأدغيات تغني اإل الدراسة علىاعتمدت هذه  كنولوجي الت طاراإلت ا 

( في ISنظم المعلومات الجديدة ) إعتماد( لتحليل العوامل المؤثرة على TOEالتنظيمي والغيئي )

لم يشمد تطورا   TOE إطارمن أن  وعلى الرغم( SMEsالمؤسسات الصضيرة والمتوسطة الحجم )

يمكن أن تتخذ عددا  من التوجيمات في  TOE إطارحول  األغحاثإال أن  األخيرة،كغيرا  في السنوات 

. قامت هذه لتغني والتكنولوجيات الجديدةوذلك ألنه يجري غاستمرار تطوير سياقات جديدة ل المستقغل،



39 
 

 المؤسسات الدولية في الشركات الصضيرة والمتوسطة إعتماديات المتعلقة غاألدغالدراسة غاستعراض 

( وتحدد المتضيرات الرئيسية المؤثرة في عملية التغني. من 2015 إلى 2004خالل العقد األخير )

سات المؤس إعتمادكانت هناك أي تضييرات في أنماط  حاول الغاحث معرفة ما إذا غذلك،خالل القيام 

من الشركات الصضيرة والمتوسطة موجودة وغحثت عن الموهوعات الغحثية الناشئة والثضرات في 

عتمادمجال تغني المشاريع الصضيرة والمتوسطة و   في العقد الماهي. غتكاراإل ا 

  عنوان:ب  Oh et.al(2009) دراسة

Perceived barriers towards the use of e-trade processes by Korean 

SMEs. 

التجارة  عتمادإالتي ترتغط غ ودرست العوامل لكترونيةاإلعلى تغني التجارة  هذه الدراسةركزت 

و محاولة ه الدراسةالضرض من هذه  والمتوسطة وكانمن قغل الشركات الكورية الصضيرة  لكترونيةاإل

غل الشركات من ق لكترونيةاإلتقنيات التجارة  إستخدامالستمرار  المتصورة،الحواجز  العقغات،تحديد 

 يات لتطوير نموذج نظري يتهمن المخاطر المتصورة والغيئة.األدغ إستخدامالكورية الصضيرة. وقد تم 

نمذجة  إستخداممجيغ ا. تم تحليل الغيانات غ 164استكمل من قغل  إستغيانتم تفعيل النموذج في 

ستخدمالمعادالت الميكلية. و   حليل التمييزيوالتكرونغاخ ألفا  العامل،تحليل  ،اإلنحدار ات،ستغياناإلت ا 

 مستقغليةالغان تتوجه الغحوث  الدراسة أوصتشركة صضيرة ومتوسطة. وقد  193الدراسة على  أجريتو 

النظراء  وفحص لكترونيةاإلدراسة الفروق غين المستخدمين وغير المستخدمين لنظم التجارة  إلى

مثل هذا االمتداد لنطاق الدراسة قد  ،ودراسة األثر المالي لكترونيةاإلاألجانب في معامالت التجارة 

وقد الحظوا أن المتضيرات الكامنة الذاتية  1994وأدلر يعتمد مفموم المخاطر التي حددها غلوم وميلن 

 ية والمادية. السلغية يمكن أن تشمل المخاطر االقتصادية والنفس
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 بعنوان:   Scupola (2009)دراسة

SMEs' e-commerce adoption: Perspectives from Denmark and 

Australia. 

لتغني  TOEنموذج  إقتراحودرست  B2B لكترونيةاإلتنفيذ التجارة  إعتماد علىركزت دراسة 

ستخدموتنفيذها و  لكترونيةاإلالتجارة  جما  لوجه ومقاغالت و  إستغيانت إستخدموقد  ،األدبت مراجعة ا 

 . أسترالية صضيرة ومتوسطة شركات 4وشركات دنماركية  4مع المديرين التنفيذيين في 

(Shiau et. al., (2009 عنوان:ب  

Critical success factors in ERP implementation: A review. 

لألدغيات حول تخطيط موارد المؤسسات وقد ركزت الدراسة  على مراجعة الدراسة هذههدفت 

يط المقاالت التي تناقش تنفيذ تخط الدراسة على وكان تركيزتخطيط موارد المؤسسات  إعتمادعلى 

وارد تخطيط م إعتمادتداغير لتقييم  ودرست وهعموارد المؤسسات وخاصة عوامل النجاح الحاسمة 

( للحصول على 2007و 2000الغحث غين ) ددت تاريخحللمؤسسات الصضيرة والمتوسطة وقد 

 ،يسيثالث فئات غناء  على الموهوع الرئ إلىوقسمت  المقاالت،مقاالت جديدة نسغي ا لتحليل أفهل 

ستخدم. و ERPعوامل نجاح  وعيوب، ERPفوائد  ،ERPالفئات الثالث هي: نظرة عامة على  ت ا 

شركة صضيرة  126على  أجريت( SEMعن طريق نمذجة المعادلة الميكلية ) المسحتحليل غيانات 

 ومتوسطة في تايوان. 

  : بعنوان Esteves, (2009) دراسة

A benefits realization road-map framework for ERP usage in small and 

medium-sized enterprises. 

ؤسسات تخطيط موارد الم إستخدامتطوير خارطة الطريق لتحقيق فوائد  إلى  الدراسةهدفت هذه 

نظام  توهيح تحقيق فوائد إلىهدفت هذه الدراسة في سياق الشركات الصضيرة والمتوسطة حيث 
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نظام تخطيط موارد المؤسسات في الشركات  إستخدامتخطيط موارد المؤسسات على طول مراحل 

 يحاول تحديد خارطة طريق لتحقيق فوائد تخطيط موارد المؤسسات الصضيرة والمتوسطة؛ وغالتالي فإنه

ن وجمات نظر لمجموعة م أنماللمؤسسات الصضيرة والمتوسطة حيث تم تعريف خرائط الطرق على 

 هدافالمكان الذي يريدون الوصول إليه لتحقيق األ إلىالمصلحة حول كيفية الوصول  أصحاب

تخطيط موارد المؤسسات ودرست تطوير خارطة طريق لتحقيق  إستخدامركزت الدراسة  على المرجوة 

ستخدم( في الشركات الصضيرة والمتوسطة و ERPتخطيط موارد المؤسسات ) إستخدامفوائد  ت ا 

 أوصتوقد  ،أعمالمدير  87و  أعمالالب ماجستير إدارة ط 48 على أجريتالمقاغالت المغاشرة و 

 جلأحول التخطيط إلجراء المزيد من الدراسات التوثيقية من  المستقغليةغأن تركز الغحوث  الدراسة

التحقق من صحة النموذج. في التطغيق المستقغلي الذي يركز على تحليل التأثير المحتمل لغعض 

لتي ووحدات تخطيط موارد المؤسسات ا تنفيذه،مثل نوع تخطيط موارد المؤسسات الذي تم  المتضيرات،

إدارة  دمج المعرفة الحالية حول ذلك،والسياق التنظيمي. عالوة على  كة،الشر ونوع وحجم  تنفيذها،تم 

 والتمويل.تحقيق الفوائد في مجاالت المحاسغة 

  :نبعنوا Raymond &Bergeron (2008) دراسة

Enabling the business strategy of SMEs through e-business capabilities. 

ودرست ارية التج عمالاألواستراتيجية  لكترونيةاإل عمالاألركزت هذه الدراسة على استراتيجية 

في الشركات  التجارية عمالاألواستراتيجية  لكترونيةاإل عمالاألالمنافع لتحقيق التكامل غين  تطوير

 المنقغون،غما في ذلك  ،Miles and Snowالصضيرة والمتوسطة من حيث التصنيف االستراتيجي 

تخطيط موارد المؤسسات في الشركات  ستخداموخارطة الطريق الخاصة غالمدافعين إل والمحللون،

ستخدمالصضيرة والمتوسطة و   من 107على  أجريتو  اإلرتغاطتحليل  الطوارئ،ت منظور نظرية ا 

 الدراسة.المصنعين الكنديين وكان نوع 
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 عمالجية لألالمواءمة االستراتيالغحث في  إلى المستقغليةغان تتوجه الغحوث  الدراسة أوصتوقد 

غير تلك  خرىأأنماط استراتيجية  إستخدامغ والمتوسطة،في الشركات الصضيرة  لكترونيةاإلالتجارية 

 أخرىودراسة  العامة،( التنافسية Porter, 1980)ت مثل استراتيجيا ،Miles and Snowالخاصة 

  .رونيةلكتاإل عمالاألالتي تنتج عن تطوير قدرات  عمالاألمثل نماذج  لكترونيةاإل عمالاأللمظاهر 

   بعنوان: jeon ET. Al( 2006) دراسة

Determining factors for the adoption of e-business: the case of SMEs in 

Korea. 

التجارة  عتمادودرست تحديد العوامل إل لكترونيةاإل عمالاأل إعتمادركزت الدراسة على 

التجارة  عتمادإغحثت هذه الدراسة في العوامل المحددة الرئيسية للنجاح في في كوريا وقد  لكترونيةاإل

تحديد قائمة  غيانات المسح، غعد إستخداممن قغل الشركات الصضيرة والمتوسطة في كوريا غ لكترونيةاإل

ات ختغار إ أجريتو  غلد،وخصائص كوريا الخاصة غكل  غتكارغالعوامل المحددة من أدغيات تغني اإل

أن  إلىيغية ت النتائج التجر أشار تجريغية الستخراج المحددات وتأكيد األدلة التجريغية الخاصة غما. و 

ة للمؤسسات الصضيرة والمتوسطة في كوريا تشمل معرف لكترونيةاإلالمحددات المممة لتغني الشركات 

سغية من والمزايا والفوائد الن ،ةلكترونياإل عمالاألالمدير التنفيذي في مجال تكنولوجيا المعلومات / 

ستخدامو  ،لكترونيةاإل عمالوالدعم الحكومي لأل ،لكترونيةاإل عمالاألتغني  كاستراتيجية  عمالاألالغريد  ا 

ستخدمو  الخطي،  اإلنحدارنموذج  (،t-testsالتحليالت التجريغية ) للمكونات،ي ساسالتحليل األ تا 

 والمتوسطة.الكورية الصضيرة  من الشركاتسح م 1200 أجريتو 
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  بعنوان: Aguila –obra and padilla (2006) دراسة

Organizational factors affecting Internet technology adoption. 

أي مدى  لىا  العوامل التي تؤثر على تنفيذ تقنيات اإلنترنت و  إستكشاف إلى الدراسةهدفت هذه 

تأثير  الدراسة غتحليلعلى هذه العملية حيث كان االهتمام في  تنظيمي،كعامل  الشركة،يؤثر حجم 

 إستكشاف لىإ أيهاالعوامل التنظيمية في مرحلة تنفيذ تغني تكنولوجيا اإلنترنت، هدفت الدراسة 

ت انظريالمنظمات وفق ا ل إليماوتحليل الخصائص ذات الصلة غالحجم للمراحل المختلفة التي تذهب 

 غتكاراإل إعتمادرية ت نظإستخدم والتحويل؛والتغني والتكيف والقغول والروتين  ودراسات تجريغية: الغدء

ستغيانو   شركة. 280على  أجريتو  ا 

 بعنوان: Kaynak et. Al (2005) دراسة

An analysis of the factors affecting the adoption of electronic commerce 

by SMEs. 

في  EC لكترونيةاإلتطغيقات التجارة  إستخدامالتحقق من  إلىا أساسهدفت هذه الدراسة 

العوامل التي تؤثر على استعدادها  إلى( في تركيا غاإلهافة SMEsالمؤسسات الصضيرة والمتوسطة )

لشركات ا اإلنترنت في إستخدام. كما تحلل الدراسة كال من المزايا والقيود المرتغطة غEC ستخدامإل

لتي جرت محاولة لتحديد العوامل ا المتعدد، اإلنحدارة. وعن طريق تحليل التركية الصضيرة والمتوسط

 إعتمادراسة على الد توركز  اإلنترنت.عغر  لكترونيةاإلتطغيقات التجارة  إستخدامتشجع الشركات على 

التي تؤثر على استعداد الشركات الصضيرة والمتوسطة لتغني  ودرست العوامل لكترونيةاإلالتجارة 

ستخدمو  لكترونيةاإلالتجارة  إستخدام دعم عمليات و  ستخداموتكرار اإل ستخدامت مؤشر مركب لتردد اإلا 

من الشركات  237على  أجريتوقد  ICT اإلتصالوتطغيق التجارة تكنولوجيا المعلومات و  عمالاأل

 تركيا. والمتوسطة فيالصضيرة 
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 بعنوان:  Buonanno ET. Al(2005) دراسة

Factors affecting ERP system adoption: A comparative analysis 

between SMEs and large companies. 

لتنظيمية واالمؤسسات ودرست تحديد العوامل التجارية  مواردتخطيط  إعتماد الدراسة علىركزت 

ت ستخدما  تخطيط موارد المؤسسات و  إعتمادوالتضيير التنظيمي( التي تؤثر على  عمالاألمثل: تعقيد )

شركة من شركات مختلفة )الشركات الصضيرة 366 كغار المديرين في  إلىات ومقاغالت موجمة إستغيان

 والمتوسطة وكغيرة(.

 بعنوان: Grandon and Pearson (2004) دراسة -19

E-Commerce Adoption: Perceptions of Managers/ Owners of Small 

and Medium Sized Firms in Chile. 

: الدعم المحددة للتغني مثل ودرست العوامل لكترونيةاإلالتجارة  إعتمادهدفت هذه الدراسة على 

ب العوامل التي تحديد وترتي إلىتمدف هذه الدراسة  التشضيلي واإلنتاجية اإلدارية والقرار االستراتيجي

 . ة في تشيليفي الشركات الصضيرة والمتوسط لكترونيةاإلتفرق غين المتغنين وغير المتغنين للتجارة 

ستخدمو  عملية  100 شملتاإلنترنت لكغار المديرين وقد  واستطالع علىات والمقاغالت ستغيانت اإلا 

العوامل  لىإغان تتوجه الغحوث المستقغلية  الدراسة أوصتوقد  ،مسح في الواليات المتحدة األمريكية

 .لكترونيةإلاالمحددة للتغني وكيف يمكن لما تحديد الفروق المحتملة غين المتغنين وغير المتغنين للتجارة 

 : مل يميز هذه الدراسة الحللية عن الدراسلت السلبقة 8.2

ل الضالغية تشك ألنما والمتوسطةغشكل خاص على الشركات الصضيرة  ركزت الحالية الدراسةن إ

فحسب حيث ان لمعرفه العوامل التي تؤثر على تغني  األردنالعالم وليس  إقتصادياتالعظمى من 

ما تحققما من ل والخدمية التجاريةعلميه وعملية للقطاعات  منفعةفائدة كغيرة ذات  لكترونيةاإل عمالاأل

 للقطاع. وفوائد كغيرة تنافسيهميزة 
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 كالتي: الدراسة هز هذيكما يمكن ان يتلخص ما يم

  هي )العوامل و  لكترونيةاإل عمالاألعلى تغني  أثرهاان الدراسة لحالية تناولت ثالثة عوامل لمعرفة

 ألخذم تتطرق ل األجنغيةالعرغية و  تالدارسافي حين ان اغلب  والغيئية(والتنظيمية  التكنولوجية

تناولت  ثحيوالمتوسطة الشركات الصضيرة  لكترونيةاإل عمالاألعلى  أثرهاهذه العوامل ومعرفة 

 الدراسة.ي فاقل  أوغعدين 

  درست  اأنمغحيث  درستهمن حيث القطاع الذي  الساغقة تالدارسااختلفت الدراسة الحالية عن

 . والمتوسطةفي الشركات الصضيرة  لكترونيةاإل عمالاأل

  ت ستخدمإوغعظما ركز على الشركات التي  الكغيرة،ركزت معظم الدراسات الساغقة على الشركات

  القطاعات.غكثافة والقليل منما ركزت على غاقي  االتكنولوجي
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 الفصل الثللث
 الطريقة والجراءات

ا، وأدوات الدراسة وعينتم مجتمععلى التركيز يتناول هذا الفصل المنمجية المستخدمة من خالل 

يرات الدراسة متض إلى، وصوال  لنموذج قياس االغعاد والمتضيراتجمع الغيانات، والموثوقية والصالحية 

 واألدوات اإلحصائية المستخدمة.

 منهجية الدراسة 3.1

لمنمج ا إلىهذه الدراسة المنمج الوصفي لوصف عينة الدراسة ومتضيراتما، اهافة  تعتمدا

 لكترونيةاإل عمالاألي على تغن والغيئية والتنظيمية التكنولوجيةالعوامل  أثرالتحليلي غمدف التعرف على 

تغع ت ، وألن الدراسة ميدانية فإنماعمان( مدينة) األردنفي  والمتوسطة الصضيرةقطاع الشركات  في

  المنمج الوصفي التحليلي والمعتمد في دراسة األثر وفحص العالقات غين المتضيرات.

  مجتمع الدراسة 3.2

تقرير دائرة االحصاءات العامة والذي يصدر  إلىحيث استنادا  ،واسع مجتمع الدراسةغما أن 

شركة. علما غأن  75913سنوات لتعداد الشركات فقد غلغ عدد الشركات في العاصمة عمان  5كل 

وحتى الشركات الفردية. وحسب تصنيف دائرة االحصاءات  ،هذا التعداد يشمل جميع انواع الشركات

ومن  ،عامل تعتغر شركة صضيرة 100ملين عن فإن الشركات التي يقل فيما عدد العا أيهاالعامة 

ونظرا لصعوغة حصر  ،فأكثر تعتغر شركة كغيرة 500اما  ،تعتغر شركة متوسطة 500 -100

فسيركز الغاحث على المعاينة المكانية القصدية الختيار  ،الشركات الصضيرة والمتوسطة في عمان

 ،عامل  500-100عامل وكذلك من  100-1الشركات التي تظم من  إلىحيث سيتم التوجه  ،العينة

ان يكونوا موهوعا للدراسة ومحاولة الوصل  أجلشركة من  100م الغاحث غاختيار ما يزيد عن اق
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ية الدراسة التجريغ أهدافتحقيق  أجلمن االدارات العليا في تلك الشركات من  إستجاغة 200 إلى

ستخدامواجراء التحليل العاملي و   المعادلة الميكلية.  أسلوب ا 

 الدراسةعينة  3.3

 المتوسطةو  الصضيرةالمديرين في الشركات  يشملكما ذكرنا أعاله، فإن عدد أفراد عينة الدراسة 

 سلوباألغالمعاينة القصدية ومن ثم  أسلوبحيث تم اختيار عينة الدراسة غ/في منطقه عمان األردنفي 

من خالل اختيارها لعينة من شركات مختلفة من المديرين العاملين في قطاع الشركات  العشوائي

 ختغارلإل ألولىا، تم اجراء المعاينة مرتينالدراسة وقياسما، و  أهدافلضرض تحقيق  والمتوسطة الصضيرة

 اإلهافةغتحديد العوامل المممة  أجلي من ستكشافالتحليل العاملي اإل إستخدامالتجريغي )القغلي( غ

ائج التحليل توكيد نت أجلالتحليل العاملي التوكيدي من  إستخدامغالفقرات المناسغة، أما الثانية  إلى

 ي ومطاغقة نموذج القياس والتحقق من صدق مقياس الدراسة.ستكشافالعاملي اإل

 الدراسة( أداةأدوات جمع البيلنلت ) 3.4

 هذه الدراسة على مصدرين لجمع الغيانات وهما: تعتمدا

 الفتراهيا الغاحث غتطوير مقياس خاص لقياس نموذج الدراسة ماقالمصادر األولية )الرئيسية(:  -

 عمالألاالتكنولوجي والتنظيمي والغيئي وتغني  طاراإلساغقة تناولت ) اتغناء على دراس

 ما.الدراسة وفرهيات أسئلةعلى  لإلجاغةوالمتوسطة(،  الصضيرة، في الشركات لكترونيةاإل

على المصادر الثانوية المتمثلة في الكتب والمجالت والرسائل  عتماداإل تم الثانوية:المصادر  -

  النظري لمذه الدراسة. طاراإلالعلمية والمقاالت وشغكة الويب العالمية )االنترنت( لكتاغة 
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 الدراسة  أداة ثبلت 3.5

 أداةات والتحقق من ثغي لتطوير مقياس خاص أولي، ستكشافالتحليل العاملي اإل إستخدامتم 

( لعناصر المقياس المعتمدة، وغعد ذلك تم اجراء Cronbach’s Alphaكرونغاخ ألفا ) إستخدامغ الدراسة

( المحسوب لقياس AVEالتغاين المستخلص ) التوكيدي وتحليل الثغات المركب، التحليل العاملي

 لكل غناء في المقياس المعدل.الثغات 

 صالحية المقيلس )الصدق( 3.6

( CFAالتحليل العاملي التوكيدي ) إســــــتخدامم الغاحث غاللتحقق من صــــــحة غناء المقياس، ق 

 الخصائصتلغية ل ستغيانحيث أن هذا التحليل يعد مناسغا  لتأكيد صالحية المقياس وتوحيد فقرات اإل

دق غين الفقرات عالي يمكن القول غأنه هناك صــــــــ اإلرتغاط، حيث أنه عندما يكون للمقياس التجريغية

 اآلتي:على النحو  خرىتم التحقق من أغعاد الصدق األو ، ستغيانفي فقرات اإل

نالك مرتفع، حيث يمكن القول غأنه ه ستغانةاإلغين فقرات  اإلرتغاطعندما يكون  الغناء:صدق  -

كون عندما ت اإلنحدارأن معدل التحميل للعامل، وأوزان  إلىصدق في غناء الفقرات، غاإلهافة 

اس المتغع سيساهم في دوره في غناء صالحية المقي مرتفع، ستغانةاإللفقرات  اإلرتغاطعالية ومرغع 

(Hair et.al, 2010.) 

عل متضيراتما وال تقيس غالف ستغانةاإلما كانت الفقرات في فيمن خالله قياس  تمالصدق التقارغي:  -

 .أخرىمتضيرات  أوعدم وجود تقاطع مع متضير آخر  أو، أخرىتقيس متضيرات 

    (Hair et.al, 2010) 
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من خالله همان التحقق اذ ما كانت المتضيرات الكامنة مختلفة، حيث يقيس تم  التمييزي:الصدق  -

 غنفس الوقت أخرىكل غعد )متضير( غشكل فردي وال يقيس متضيرات 

(Zikmund,2003;DellaVigna,2009.) 

 متغيرات الدراسة 3.7

 الغيئي ،التنظيمي ،المتضير/المتضيرات المستقلة: السياق التكنولوجي -

 . لكترونيةاإل عمالاألالمتضير التاغع: تغني  -

 المعللجلت الحصلئية 3.8

ي على االحصاء الوصف عتمادتم تحليل الخصائص الديموغرافية ومتضيرات الدراسة غاإل 

لهمان التوزيع الطغيعي للغيانات متعددة المتضيرات، ومن ثم تقييم معامالت االنحراف ونسغة التفرطح، 

للمتضيرات المتعددة لتوزيع الغيانات عندما ال تكون قيمة التحقق من التوزيع الطغيعي حيث يمكن 

 3فإن القيمة لالنحراف من جميع المتضيرات أقل من  أخرى، من ناحية 4 أو 3التفرطح أكغر من 

 (.Bartolini, 2005)10والقيمة المطلقة للتفرطح أقل من 

ملي التحليل العا إستخدامأثناء التطوير األولي للمقياس، تم  (:EVAي )ستكشافالتحليل العاملي اإل -

عد الكامن ية لتقييم الغساسي لجميع الغنود المدرجة في الدراسة، مع تحليل األغعاد األستكشافاإل

 Eigen 1.00مع قيمة  0.4يث ال يتجاوز حللمقياس، ومعامل التحميل لكل عامل لكل عنصر غ

retained. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO )المحتفظ غما. وعليه فإنه سيتم تطغيق فحص 

( لقياس دقة العينات ومناسغتما لتحديد مجموع BTS) Bartlett’s Test of Sphericityوفحص 

فإنما تكون مممة وتعتغر  0.50( أكغر من KMOالعوامل من الغيانات حيث إذ كانت قيمة )

 (.Kim et.al, 2001فقا  )مناسغة ودقيقة و 
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يستخدم هذا ) (Byrd and turner,2001 ـوفقا  ل (:CFAالتحليل العاملي التوكيدي ) -

الدراسة )المقياس( وتأكيده، ويستخدم هذا التحليل من  أداةالتحليل للتحقق من صدق غناء 

 احصائي عند الحاجة لشرح وتفسير التراغط والعالقات غين إختغاركقغل العديد من الغاحثين 

ه لمعرفة الصدق الداخلي إستخدام إلى غاإلهافة(، Phan and Deo, 2008المتضيرات )

جريغية ه وتأكيد غعض الخصائص التإستخداملعدد من المتضيرات وتأكيد المتضيرات المقترحة غ

 (.Schreiber et.al, 2006) مثل الثغات والصدق، وتأكيد توحيد المقياس

تقدير التأثير المغاشر وغير  أجل( من SEM) إعتماد(: تم SEMنمذجة المعادالت الميكلية ) -

ولتقدير العالقات الغنائية غين أغعاد  AMOSغرمجية  إستخدامالمغاشر للنموذج الميكلي غ

د من عد إستخدام تمالدراسة، وفحص التطاغق غين النموذج المفترض والنموذج المعدل، و 

 إلىأهمما مرغع كاي  Structural Modelالمؤشرات للتأكد من مطاغقة النموذج الغنائي 

، مؤشر التوافق (CFI)لتقييم المتضيرات، ومؤشر  (GFI)، مؤشر (DF / ((X2))درجة الحرية

ستخدام، و  (NFI)الطغيعي وخطأ الجذر الرئيسي في  Tucker Lewis (TLI) مؤشر ا 

ها من المؤشرات المالئمة والهرورية المذكورة في العديد من وغير  (RMSEA) التقريب

 .الدراسات الساغقة
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  الفصل الرابع
ختبلرتحليل البيلنلت و   الفرضيلت ا 

 الدراسة  أداة 4-1

تم  ،نيةلكترو اإل عمالاألوتغني  لكترونيةاإل عمالاأليات النظرية في مجال األدغ إلىغالرجوع 

حيث تم وهع فقرات محتملة لكل عامل في المقياس )العوامل  ،فقرة 41للدراسة وتكونت من  أداةغناء 

لتكنولوجيا(. ا إستخدامكثافة  ،و عمالاألدعم عمليات  ،العوامل الغيئية ،العوامل التنظيمية ،التكنولوجية

 (1من عدة جامعات اردنية )ملحق رقم  األكاديميينوقد عرهت هذه الفقرات على مجموعة من 

ة قياس ذلك وترتيب الفقرات وفقا ألولوي ،غمدف تقييم قاغلية الفقرة لقياس كل عامل ومدى مصداقيتما

تم ازالة غعض  ،ثم صنفت حسب تناسق كل فقرة مع كل عامل. وغناء على مالحظاتمم ،العامل

ند واهافة فقرات جديدة ع ،وتم اجراء غعض التعديالت الطفيفة ،الفقرات المكررة والضير واهحة

ي ف لكترونيةاإل عمالاألعلى عدة مدراء في شركات تستخدم  داةالهرورة.  وقد عرض الغاحث األ

لهمان توافقما مع غيئة الشركات  ،أيهاما لهمان مدى وهوح الفقرة ومالئمتما لكل عامل أعمال

 التعديالت الطفيفة غناء على ذلك. أجريتو  األردنالصضيرة والمتوسطة في 

دد من الفقرات ع أكغرفقد حرص الغاحث على تهمين  ،ية لمذه الدراسةستكشافنظرا للطغيعة اإل

ستخدمو  ،التي تقيس كل عامل  أكثرات أي الفقر  إستكشاف أجلي من ستكشافالعاملي اإل التحليل ا 

االولية(.  ستغانةاإل )ملحقفقرة  41مالئمة لقياس االغعاد الكامنة في المقياس. استقر المقياس على 

ستخدمو  = أوافق غشدة(. وتوزعت  1= أوافق غشدة:  5قياس ليكرت الخماسي لتقييم االجاغات )م ا 

 فقرة، 14العوامل التنظيمية =  فقرة، 11عوامل وهي )العوامل التكنولوجية =  5فقرات المقياس على 

فقرات(. في  5=  ستخدامكثافة اإل فقرات، 5= عمالاألدعم عمليات  فقرات، 6العوامل الغيئة = 
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تقييم االغعاد الكامنة  أجلمن  EFAي ستكشافالغيانات للتحليل العامل اإل إخهاعتم  ،المرحلة الثانية

ة القياس على توزيع المقياس الناتج من الدراس أداةفيما ركزت المرحلة الثالثة من تطوير  ،للمقياس

خهاعمن المدراء و  أخرىية على عينة ستكشافاإل   . CFA ما للتحليل العاملي التوكيديا 

 المعلينة وجمع البيلنلت  2-4

عدم معرفة الغاحث ول ،عينتين مختلفتين لتطوير مقياس الدراسة إستخدامفقد تم  ،كما ذكرنا ساغقا

وائي. وحسب العش سلوبومن ثم المعاينة غاأل ،المعاينة القصدية أسلوبغحجم مجتمع الدراسة فقد اتغع 

Sakaran (2012)  قام  ،385فقد قدر الغاحث حجم العينة المطلوب والالزم للتحليل التجريغي غـ

 ،كانون ثاني )شمرعلى العينة المختارة على مدار شمرين ونصف  إستغانة 500الغاحث غتوزيع 

 والتي األولىالعينة  إستخدامومن ثم جمعت االستغانات. حيث تم  ،2019آذار( من العام  ،شغاط

ي. فستكشامن مختلف مستويات ادارات الشركات للتحليل العاملي اإل إستجاغة( 289تكونت من )

الصالحة  وغلضت 177استرجع الغاحث منما  ،يةستكشافغعد الدراسة اإل إستغانة 250فيما تم توزيع 

التحليل العاملي التوكيدي. وقد شمل المسح الميداني  أجلت من إستخدم إستجاغة( 168منما للتحليل )

عية صضيرة ومتوسطة في منطقة عمان. وقد حرص الغاحث على ان تكون الشركات شركات صنا

مد في جزء من عملياتما. وقد اعت أوفي عملياتما  لكترونيةاإل عمالاألالتي تم اختيارها تستخدم 

 همان الحصول على معلومات دقيقة. أجلمن  ستغانةالغاحث التوزيع المغاشر لإل

 يستكشلفالتحليل العلملي ال 4-3

 ،(%58) إستجاغةغمعدل  األولىفي المرحلة  إستغانة 289حصل الغاحث على ما مجموعه 

مناسب لمثل هذا النوع من التحليل كون العينة مكونة من المدراء  ستجاغةويرى الغاحث ان معدل اإل

ايا دقة كون طغيعة المتضيرات تتعلق غقه أكثرعليما إلعطاء نتائج  عتمادويمكن اإل ،في الشركات
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( يوهح المتضيرات 1.4) والجدول رقمفي غيئة عمل الشركات.  أكثراستراتيجية تتطلب تغصرا 

 ي.ستكشافوالتي اخهعت للتحليل اإل األولىالديموغرافية للمعاينة 

 المتغيرات الديموغرافية لعينة الدراسة 1.4رقم. الجدول 
 النسبة التكرار المتغير 

عمر 
 الشركة

 %18 53 سنوات 5 - 1
 %24 69 سنوات 10 - 6
 %37 106 سنوات 15 - 11

سنة 15من  أكثر  61 21% 
 289 100% 

عدد 
 الموظفين

1- 20 139 48% 
21 - 50 81 28% 
51 - 100 61 21% 

100من  أكثر  8 3% 
 289 100% 

 القطلع
 %4 13 خدمات
 %45 130 صناعي
 %51 146 تجاري

 289 100% 

 الوظيفة

 %3 9 مدير عام
 %4 13 نائب مدير
 %6 17 مدير تنفيذي
 %19 54 مدير مشتريات
 %18 51 مدير مغيعات

 %11 33 مدير عالقات عامة
 %19 56 مدير مخزون

 %19 56 أخرى
 289 100% 
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فيما تغين ان  ،(%37)سنة  11وقد تركزت االستجاغات لدى الشركات التي يزيد عمرها عن 

وقد غلضت  ،موظفا 50اغلب الشركات ممن اجري عليمم المسح ال يتجاوز عدد الموظفين فيما عن 

( والقطاع %45اما قطاعات عمل الشركات فقد توزعت غين القطاع الصناعي ) ،%76نسغتمم 

كانت  ،يرا( وهي نسغة قليلة جدا. واخ%4( فيما كانت نسغة القطاعات الخدمية )%51التجاري )

عض غ والصيانة في اللوازممثل  خرىواالدارات األ ،المخزون ،معظم االجاغات من مدراء المشتريات

سغة والموارد الغشرية.  حيث غلضت ن ،والنقل والشحن ،مسؤولين سالسل التوريد أوومدراء  ،الشركات

 (.%18( من مجموع العينة ويأتي غعدهم مدراء المغيعات غنسغة )%19كل منمم )

وغناء على ذلك  ،وتم التحقق من القيم المفقودة ،SPSSغرنامج  إلىتم ترميز وادخال الغيانات 

من  %20من  أكثرغسغب غلوغ القيم المفقودة  إستجاغة 22تم حذف   Enders(2003)وحسب 

(. تم اجراء التحليل 267. واستقر عدد االستجاغات الخاهعة للتحليل )إستغياناجمالي الفقرات في كل 

حسب  0.35وتم االحتفاظ غالفقرات ذات معامل التحميل  ،ي لجميع فقرات المقياسستكشافالعاملي اإل

(Hair, 2010)،  وتهمن  ،عامل واحد 1.00العوامل ذات القيمة الذاتية التي تزيد عن  إعتغاروتم

ختغارو  Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)مقياس  أيهاالتقييم   Bartlett’s test of sphericity ا 

 Kim and Bentler (2002)ت دراسة أشار وقد  ،يستكشافتقييم كفاية العينات للتحليل اإل أجلمن 

ختغارو  8<  قيمة KMOكان للـ  مناسب إذاالحكم عليه غأنه أن تحليل العوامل يتم  إلى غارتليت دال  ا 

  احصائيا.

تحديد االغعاد الكامنة في  أجلي من ستكشافالعاملي اإل التحليل إستخدامكان الضرض من 

ي من افستكشنموذج القياس وتحديد مستوى مالئمة الفقرات لكل غعد كامن. كما يزيد التحليل اإل

 ،غيالتقار  داةوزيادة صدق األ ،القياس من خالل التخلص من الفقرات غير المناسغة أداةموثوقية 
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 اةدمن عامل االمر الذي يزيد من صدق األ أكثروالتخلص من الفقرات التي لديما تحميل على 

 ،اسالقي أداةمن تطوير  األولىهذا التحليل في المرحلة  إستخدام. تم (Hair et al, 2009)التمييزي 

وتم حساب المتوسط الحساغي واالنحراف المعياري لجميع  ،رجت االحصاءات الوصفيةواستخ

االستجاغات. وقد تم التأكد من ان نموذج القياس يمتلك خصائص احصائية مممة حيث تم اجراء 

. حيث تم حساب الوسط (Kim, 2010)التوزيع الطغيعي من خالل مقياس االلتواء والتفرطح  إختغار

وتوهح  ،1.0كما تغين ان معظم معامالت االلتواء اقل من  ،راف المعياري لكل فقرةالحساغي واالنح

يجب  ،ذلك إلىغاإلهافة  ،ان الغيانات تتوزع غشكل طغيعي 1.0القيمة المطلقة لاللتواء التي تقل عن 

 أشاركما  3.0الـ  (Critical Ration c.r)ان ال تتجاوز القيمة الحرجة للتفرطح 

(Mardia,1995;Kline, 2011) ويوهح الجدول رقم ) ( غأن قيم االلتواء والتفرطح كانت همن .

ان  إلى (Hair et al, 2010) أشارويشير ان الغيانات تتوزع توزيعا طغيعيا. كما  ،المدى المطلوب

 عدد المتضيرات(التحليل مت أشكال أحدي ستكشافالتحليل العاملي اإل )يعتغرالتحليل متعدد المتضيرات 

 أيهاوحساس  3.0والقيمة الحرجة للتفرطح التي تزيد عن  ،1.0حساس جدا لاللتواء الذي يزيد عن 

 للغيانات التي تغتعد عن التوزيع الطغيعي وخصوصا في حالة العينات كغيرة الحجم.

ختبلر( االحصلءات الوصفية و 2.4الجدول رقم )  التوزيع الطبيعي ا 
 Mean SD Skewedness Kurtosis c.r Min Max N العلمل 

 267 5 1 0.098 0.918- 0.914 3.261 العوامل التكنولوجية 
 267 5 1 0.855 0.814- 0.806 4.104 العوامل التنظيمية 
 267 5 1 0.886 0.788- 0.701 4.606 العوامل البيئية 

 267 5 1 0.655 0.984- 0.658 4.315 عمللاألدعم علميلت 
 267 5 1 0.853 0.866- 0.912 4.289  ستخدامكثلفة ال
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ن تم التأكد من ان هناك ارتغاطات دالة غي ،يستكشافغالتحليل العاملي اإل أيهاوقغل الغدء 

 Tabachnick and أشارحيث  (Factorability of R) اإلرتغاطوتسمى قاغلية  ستغيانفقرات اإل

(Fidell, 2007) وقد تم 0.30يجب ان ال تقل > ستغيانات الدالة غين فقرات اإلاإلرتغاطان  إلى .

وجميعما دالة مما يوفر  0.30تزيد عن  اإلرتغاطللعوامل وتغين ان جميع معامالت  اإلرتغاطحساب 

 اإلرتغاط( معامالت 3.4ي. ويوهح الجدول رقم )ستكشافدليال على امكانية الغدء غالتحليل العاملي اإل

 غين اغعاد الدراسة. 

 بين ابعلد الدراسة الرتبلط( معلمالت 3.4الجدول رقم )
 5 4 3 2 1 العلمل

      (1العوامل التكنولوجية )

     0.41 (2العوامل التنظيمية )

    0.312 0.46 (3العوامل البيئية )

   0.651 0.45 0.449 (4) عمللاألدعم علميلت 

  0.325 0.65 0.677 0.658 (5) ستخدامكثلفة ال

ثم تغع ذلك  ،في الغيانات eigenvaluesتقييم القيم الذاتية  أجلمن  EFAغعد ذلك تم اجراء 

ختغارو  ،لقياس مستوى كفاية العينة KMO إختغارتنفيذ   Bartlett’s Test of Sphericity (BTS) ا 

كافية ات اإلرتغاطوالتأكد من ان  (Constructs)الغناءات  أولتحديد مدى صحة ومصداقية العوامل 

دالة  BTSيجب ان تكون قيمة  ،ولتحقيق ذلك ،يستكشافغين الفقرات )الغنود( كافية للتحليل اإل

 Kim and Bentler أشاروقد  ،0.50اعلى من  KMO(. ويجب ان تكون قيمة 0.05≥احصائيا )

من  أكغر KMOكانت قيمة  إذاي مناسغا ستكشافالتحليل العاملي اإل إعتغارانه يمكن  إلى  (2002)

كما ان نتيجة  ،0.875حيث غلضت  KMO. وقغل استخالص العوامل تم التأكد من قيمة 0.80

 ين.ختغار ( يظمر نتيجة اإل4.4والجدول رقم ) ،كفاية العينة إلىدالة احصائيا مما يشير  BTS إختغار
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 Bartlett’sو KMO إختبلرنتلئج ( 4.4الجدول رقم )

KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .875 

Bartlett's Test of Sphericity 
Approx. Chi-Square 3225.209 

df 253 
Sig. .000 

فقرات حيث تم حذف ال ،هيكل مغسط للعوامل إلىتم اجراء التحليل العاملي عدة مرات للوصول 

 إلى أشاروالذي  Hair et al, (2010)حسب  0.35التي كانت معامالت التحميل لما تقل عن 

مناسغا لقغول الفقرة. كما تم حذف الفقرات  0.35يكون عامل التحميل  ،250العينة التي تزيد عن 

فقرة  24لمقياس على التي كان لما تحميل على عدة اغعاد. كررت هذه العملية عدة مرات ليستقر ا

للحصول على  VARIMAX-rotated(. تم تطغيق تحليل 4.5)كما هو موهح في الجدول رقم 

هيكل من العوامل التي ال توجد  إلى غاإلهافة ،مجموعة متكاملة وصافية من هيكل عوامل التحميل

على  اأيهوتساعد غنية العوامل الصافية  ،أخرىعوامل  أومن عامل  أكثرفيما متضيرات محملة على 

غين  اطاإلرتغ أوويعتغر معامل التحميل مؤشرا على العالقة  ،زيادة قيم معامالت التحميل لكل عامل

 . (Hair et al, 2009)غين الفقرة والعامل 

 ( معلمالت تحميل الفقرات ألبعلد )عوامل( الدراسة5.4الجدول رقم )
 Component 

1 2 3 4 5 
ENV1 .762     
ENV6 .760     
ENV2 .750     
ENV3 .737     
ENV5 .595     
PPS4  .759    
PPS3  .718    
PPS1  .715    
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PPS2  .461    
PPS5  .434    

TECH6  

 

.730   
TECH8 

 

.663   
TECH7 .654   
TECH9 .643   
TECH1 .439   
ORG10 

  

 .799  
ORG11  .782  
ORG12  .733  
ORG13  .678  
ITU2     .808 
ITU1     .694 
ITU5     .666 
ITU4     .600 
ITU3     .589 

ENV= العوامل الغيئية 
PPS=   عمالاألدعم عمليات  
TECH=  العوامل التكنولوجية  
ORG=  العوامل التنظيمية  

ITU= ستخدامكثافة اإل  

تهمن وي ،في المقياس أيهاان العوامل الخمسة غقيت  إلىت نتيجة استخالص العوامل أشار 

ولالستدالل على ذلك تم مراجعة  ،عنصرا 41( العوامل التي يمكن استخراجما من 4.6الجدول رقم )

لعوامل تم تحديد ا ،لمزيد من التحليل عتغارلتحديد العوامل التي يجب اخذها غاإل eigenvalueقيمة 

الخمسة عوامل  واظمرت النتائج ان ،تحديد نسغة التغاين التي تم استخراجما ) التغاين المستخلص( قغل

وهذا  ،من التغاين في الغيانات % 63.435تفسر ما قيمته  eigenvalue  >1ذات القيمة الذاتية 

  ،يعني ارتفاع القوة التفسيرية للعوامل الخمسة وتعتغر قيمة مرهية غشكل كغير لتفسير التغاين الكلي

( وتفسر ما مقداره 8.625هي لمتضير العوامل الغيئية ) eigenvalueحيث كانت اعلى قيمة 

ما مقداره ( وتفسر 1.171) ستخدامكانت كثافة اإل eigenvalueواقل قيمة  ،من التغاين 17.006%

يوهح القيم الذاتية  Scree plot( 4.1والشكل رقم ) ،(4.6من التغاين الكلي ) 9.370%

eigenvalue  ان العوامل التي تم استخالصما من الغيانات هي خمسة عوامل. إلىوتشير 
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 ( مجموع التبلين المفسر6.4الجدول رقم )

 

 

 

 

 

 Scree Plot( 1.4الشكل رقم )

Total Variance Explained 
Component Initial Eigenvalues Rotation Sums of Squared 

Loadings Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 1 8.625 37.502 37.502 3.911 17.006 17.006 

2 1.801 7.831 45.332 3.291 14.307 31.313 
3 1.702 7.402 52.734 2.777 12.073 43.386 
4 1.290 5.607 58.342 2.456 10.680 54.065 
5 1.171 5.093 63.435 2.155 9.370 63.435 
6 .931 4.047 67.482    
7 .892 3.878 71.360    
8 .747 3.247 74.607    
9 .718 3.120 77.727    
10 .653 2.838 80.565    
11 .627 2.725 83.290    
12 .525 2.284 85.574    
13 .506 2.202 87.776    
14 .422 1.833 89.610    
15 .351 1.526 91.135    
16 .335 1.458 92.594    
17 .331 1.440 94.034    
18 .306 1.332 95.366    
19 .285 1.238 96.604    
20 .264 1.147 97.751    
21 .201 .873 98.624    
22 .176 .766 99.390    
23 .140 .610 100.000    
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القياس من خالل استخراج قيمة معامل كرونغاخ الفا لجميع  أداةتم التحقق من ثغات  ،واخيرا
مما يشير  0.843 إلى 0.720وتوزعت القيم من  ،العوامل حسب الفقرات التي غقيت في المقياس

( 7.4ان هناك تناسقا داخليا غين الفقرات وان المقياس يتسم غالثغات. يوهح الجدول رقم ) إلى
 معامالت الثغات ألغعاد المقياس.  

 معلمل الثبلت )كرونبلخ الفل( ألبعلد الدراسة (7.4) الجدول رقم
 Cronbach’s Alpha No. of Items العلمل

 5 0.809 العوامل البيئية
عمللاألدعم علميلت   0.843 5 

 5 0.874 العوامل التكنولوجية
 4 0.72 العوامل التنظيمية

ستخدامكثلفة ال  0.811 5 

ياس تغني ان مق إلىت أشار ي ستكشافيمكن االستنتاج غان نتائج التحليل العاملي اإل ،اخيرا 

امل يتكون من هيكل له خمسة عو  األردنفي الشركات الصضيرة والمتوسطة في  لكترونيةاإل عمالاأل

ويتسم غدرجة مرهية من الثغات لجميع العوامل  ،من التغاين في جميع الفقرات %63تفسر ما مقداره 

فقرة تم تحميلما على خمسة  23. ويغلغ عدد الفقرات التي تم االحتفاظ غما (0.722كرونغاخ<  )ألفا

ما إستخدامالغيانات التي تم  إعتغاريمكن  ، Hair, et al, (1995, 2009) إلىعوامل. واستنادا 

من خالل نتائج االحصاء الوصفي  EFA إستخدامية غستكشافمناسغة وتعمل غشكل جيد للدراسة اإل

اجراء المسح الميداني الثاني لتوكيد تلك النتائج  أجلالمقياس الناتج من  إستخدموحجم العينة. تم 

 عتغارإحيث ال يمكن  ،األردنوغيان مدى مطاغقة الفقرات لغيئة الشركات الصضيرة والمتوسطة في 

اجراء مزيد  أجل من داةمقارغة قوية غما يكفي لوهع األسس النظرية لأل أوي تقنية ستكشافالتحليل اإل

( CFAدي )التحليل العاملي التوكي إلىيلزم إجراء تحليل إهافي يستند ات. غناء على ذلك ختغار من اإل

 لتقييم العالقة غين المؤشرات )فقرات/ غنود المقياس( والمتضيرات الكامنة.
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 التحليل العلملي التوكيدي  (4-14-)

صدق للقياس والتحقق من الغناء الذي يتسم غال أداةحد كغير على تطوير  إلىتعتمد هذه الدراسة 

في  لكترونيةاإل لعمااألالتنظيمية والغيئية في تغني  ،قياس تأثير العوامل التكنولوجية داةوالثغات أل

 القياس التي نتجت من التحليل العاملي أداة إستخدام. تم األردنالشركات الصضيرة والمتوسطة في 

اجراء الدراسة التوكيدية. وقد تمت  أجلفقرة تقيس خمسة عوامل من  24ي والتي تكون من ستكشافاإل

يع ما . حيث تم توز األولىالقصدي ثم العشوائي كما حصل غالمعاينة  سلوبالمعاينة الثانية غاأل

وتعتغر هذه النسغة كغيرة  %81استغانات غنسغة  204استرجع الغاحث منما  إستغيان 250مجموعه 

ات الصالحة وغلغ عدد االستغان ،مناسغة غشكل كغير للعوامل المكونة للمقياسكون عدد الفقرات قليل و 

. ونظرا إستغانة 38غسغب وجود غعض القيم المفقودة والمتطرفة والتي غلضت  إستغانة 166للتحليل 

فية لم يقم الغاحث غعرض االحصاءات الوص ،القياس أداةالن المسح الميداني الثاني يركز على توكيد 

 ،يستكشافلدراسة كون االحصاءات الوصفية لعينة الدراسة ذكرت في القسم المتعلق غالتحليل اإللعينة ا

ر تحليل انحص ،نفس المتضيرات الديموغرافية في المعاينة الثانية. غناء على ذلك إستخداموقد تم 

 الغيانات في هذا القسم على توكيد النتائج المتعلقة غالفقرات ومدى صدقما وثغاتما.

. كيفية تقارب الفقرات/ الغنود منفردة مع العامل إلىيتم النظر  ،تطوير نموذج قياس شامل عند

( والذي يفسر الغنود Unidimensional measuresمقياس احادي الغعد ) إستخدامولتحقيق ذلك تم 

ي في التحليل العاملي التوكيد ،يستكشافعلى العكس من التحليل اإل ،Constructهمن غناء واحد 

 ,.Hair et al)خرآفإن معامل التحميل يفترض ان يكون له قيمة على عامله وصفرا على عامل 

 ،عوامل 5يمكن ان تفسر في  ستغيان. تم توصيف نموذج القياس الذي يفترض ان غنود اإل(2009

في  خرىغقية العوامل األوكل غند/ فقرة لديما تحميل غير صفري على عاملما وتحميل صفري على 

غعد تم غناء ال ،ذلك إلىنموذج القياس. وهناك عالقات ارتغاط غين جميع العوامل الخمسة. اهافة 
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ويتكون هذا الغعد من غعدين  (First Order Model)غطريقة  لكترونيةاإل عمالاألالخاص غتغني 

 .ستخداموكثافة اإل عمالاألفرعيين وهما دعم عمليات 

ا أسلوغه عتغار إيركز التحليل التوكيدي على اغراز وفحص الصدق التقارغي والتمييزي. ويمكن 

طرق احصائية للتأكد من عدد العوامل  إستخداممناسب غ إختغارمفهال عندما يكون الضرض اجراء 

ن غي Inter-Correlationالمتداخل  اإلرتغاطو  اإلرتغاطفيما يتعلق غ أعمقالمطلوغة لتقديم تفسير 

متضيرات القياس غمدف التحقق من الغنود التي يحتمل ان تشكل مؤشرات موثوقة وصادقة لعامل معين 

(Sureshchander et al., 2002) تم اتغاع طريقة .Anderson and Gerbing (1988) 

نما حيث روعي غعض المعايير م ،كان ينغضي استغعاد غعض الغنود من نموذج القياس إذالتحديد ما 

هرورة  Hair et al (2005) وقد اقترح. Residualsل الهعيف والتحميل المتعدد والغواقي التحمي

. تم إجراء عملية الحذف في نموذج القياس غشكل 0.60استغعاد الغنود التي يقل معامل تحميلما عن 

ى فيه لجميع الغنود. وفي كل مرة يجر  إيجاغيمتكرر لتحقيق احادية الغعد ألنما تتطلب تحميل عامل 

هناك العديد من الغاحثين  ،(Fitness Indices)التحليل التوكيدي يتم التأكد من مؤشرات المطاغقة 

لديمم وجمات نظر مختلفة حول  Holmes-Smith (2006) and Hair et al., (2010)مثل 

ون على ان لكنمم يتفق ،ذج للغياناتما لالستدالل على مطاغقة النمو إستخدامالمؤشرات التي ينغضي 

ه مؤشر واحد من كل تصنيف. وهذ عتغارلتلك المؤشرات ويمكن االخذ غاإل ثالثة تصنيفاتهناك 

 إستخدام. وقد تم (Absolute, Incremental and Parsimonious fits)التصنيفات هي 

 ،Absolute fitتصنيف  إلى GFIحيث ينتمي  (,Chisq/df, CFI, and GFI)مؤشرات المطاغقة 

تصنيف  إلى Chisq/dfوينتمي  ،Incremental fitتصنيف  إلى CFIفيما ينتمي 

Parsimonious fit ما في العديد من الدراسات غشكل متكررإستخدام. علما غان هذه المؤشرات تم، 

 تغارإخ إلىعندما يكون هناك حاجة  X2 (chi-square/df)فمثال تستخدم  ،ويختلف مستوى قغولما
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ولكون العينة غير كغيرة  ،3.0درجة عدم الدقة في توصيف النموذج ويجب ان ال تزيد قيمتما عن 

 Goodness of. اما Parsimonious fitهذا المؤشر كافيا لتقييم  إعتغاريمكن  ،(200من  )اقل

Fit Index (GFI)  فيستخدم لتقييم التغاين والتضاير في نموذج القياس.  فيما يركزComparative 

Fit Index (CFI) وكلما كانت قيمة  ،على مقارنة النموذج الموصوف مع النموذج المقدرGFI، 

CFI  صحيح كلما كان النموذج الموصوف مطاغقا للنموذج المقدر. وكما يتهح من  1.00قريغة من

 ،2.794 (chi-square/df)( فإن مؤشرات المطاغقة مقغولة حيث غلضت قيمة 4.2الشكل رقم )

وهي قيم مقغولة ويمكن االستدالل على ان نموذج القياس الذي  CFI= 0.869و ،GFI= 0.816و

 تم توصيفه جاء مطاغقا للعينة التي سحغت من عينة الدراسة. 

 

 ( معلمالت التحميل لجميع بنود نموذج القيلس/ مؤشرات المطلبقة2.4الشكل رقم )
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فقرات حيث  4وقد كان عددها  ،0.60عن  تم استغعاد الفقرات ذات معامل التحميل الذي يقل

د على ويؤثر االحتفاظ غتلك الغنو  ،إليماها غير صالحة لقياس ذلك العوامل التي تنتمي إعتغار تم 

فقرة محملة على  19والثغات والصدق فيما غعد للمقياس ككل. وتم االغقاء على  ،مؤشرات المطاغقة

مالت تحميلما والتي غدورها حسنت من مؤشرات عوامل استقر المقياس عليما غسغب ارتفاع معا 5

 من غعدين لكترونيةاإل عمالاأل. وتكون الغعد الخامس وهو تغني (4.9 المطاغقة )انظر الجدول رقم

(First-Order Model) امستخدوكثافة اإل عمالاألمعاملي التحميل لكل من دعم عمليات  غلغ وقد 

غقوة  رونيةلكتاإل عمالاألعلى التوالي ويعني ذلك انمما مرتغطين غغعد تغني  (0.71 ،0.86مرتفعين )

 تخدامإس. غعد االنتماء من مطاغقة نموذج القياس غأيهاالن معامالت التحميل لمما دالة احصائيا 

CFA،  تم التأكد من ان النموذج المعدل يتسم غالصدق والثغات قغل الشروع في غناء النموذج الميكلي

ختو   همان التوزيع الطغيعي للغيانات للمقياس الجديد. أيهاالفرهيات. ويستلزم ذلك  غارا 

 الصدق والثبلت  (2-4-4)

 Hair et alوقد حدد  ،داةقدرة الفقرة على قياس الغعد الكامن في األ إلىيشير الصدق 

ويمكن  ،التمييزي والصدق ،الغناءصدق  ،انواع مختلفين من الصدق وهما الصدق التقارغي (1995)

خرج معدل ويمكن است ،تحديد الصدق التقارغي عندما تكون جميع الفقرات دالة احصائيا في كل غناء

حيث يجب ان تتجاوز  ،من كل غناء  AVE Average Variance Extractedالتغاين المستخلص 

لى ض سيؤثر عفي هذه الحالة فإن االحتفاظ غالفقرات ذات معامل التحميل المنخف ،0.50قيمته 

ويمكن  ،قدرة العوامل جميعما على القياس إلىفيشير  ،الصدق التقارغي. اما غالنسغة لصدق الغناء

 إلىير فيش ،التحقق منه من خالل تقييم مؤشرات المطاغقة لنموذج القياس. اما الصدق التمييزي

يس غيره في ال تقغحيث تقيس غعدا واحدا و  ،الدرجة التي تختلف فيما الفقرات عن غعهما الغعض
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من غعد. ويمكن التأكد من الصدق التمييزي  أكثرغمعنى ان الفقرة غير مكررة في  ،نموذج القياس

ذا 0.85غين االغعاد  اإلرتغاطعندما ال تتجاوز قيمة  زادت يمكن القول ان هذا الغعد مكرر ويعغر  وا 

ق التمييزي يعكس مدى ان الصد إلى  Zikmund (2003). ويشير(multicollinearity)عنما غـ 

اختالف الفقرات عن غعهما الغعض في نموذج القياس، غحيث تقيس كل فقرة على حدة غنية كامنة 

فقد تم حذف  ،في نفس الوقت. وللتأكد من الصدق التمييزي للمقياس أخرىواحدة وال يقيس غنية كامن 

ويمكن فحص الصدق التمييزي عندما يكون الجذر الترغيعي لمعدل التغاين  ،جميع الفقرات المكررة

غناء على النتائج في الجدول رقم ) (  ،في الصف والعمود اإلرتغاطمن معامالت  أكغرالمستخلص 

فقد تغين ان الصدق التمييزي لفقرات المقياس قد تحققت كون الجذر الترغيعي لمعدل التغاين المستخلص 

 في الصفوف واالعمدة.  اإلرتغاط اعلى من قيم

 الصدق التمييزي إختبلر( نتلئج 8.4الجدول رقم )
 5 4 3 2 1 العلمل

     0.81 العوامل البيئية
    0.758 0.429 عمللاألدعم علميلت 

   0.747 0.339 0.411 العوامل التكنولوجية
  0.762 0.326 0.425 0.346 العوامل التنظيمية

 0.84 0.491 0.329 0.545 0.444 ستخدامكثلفة ال

يتم التأكد من و  ،درجة االتساق الداخلي غين فقرات المقياس إلىفيشير  ،فيما يتعلق غالثغات

 composite reliabilityوكذلك من خالل الثغات المركب  ،معادلة كرونغاخ الفا إستخدامالثغات غ

المستخلص مؤشرا على نسغة التغاين الذي . ويعتغر معدل التغاين AVEومعدل التغاين المستخلص 

ان  إلى  Fornell & Larcker (1981)يمكن تفسيره من خالل فقرات المقياس لكل غعد. ويشير

غاينات ويتم الحصول عليه من خالل جمع الت ،في المقياس أيهاالثغات المركب يقيم التناسق الداخلي 
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في الغعد الكامن وقمستما على مجموع التغاين في نفس الغعد.  Covariancesالفعلية والتضايرات 

حتى يمكن الحكم على  0.50عن  AVEوتزيد قيمة  0.70ويجب ان تزيد قيمة الثغات المركب عن 

ان المقياس يتمتع غالثغات والتناسق الداخلي غين الفقرات في كل غعد. يوهح الجدول رقم )( الفقرات 

قيم  إلى ةغاإلهافقيم معامل التحميل لكل غعد من االغعاد.  إلى هافةغاإلالتي غقيت في المقياس 

حيث تشير  ،الفا للداللة على ثغات المقياس وقيمة كرونغاخالثغات المركب ومعدل التغاين المستخلص 

يتسم غالثغات المناسب. وتوهح النتائج  فقرة 19وان المقياس المكون من خمسة عوامل  إلىالنتائج 

أكغر من القيم الدنيا المقترحة وغالتالي يمكن  AVE( أن قيم الثغات المركغة ونتائج 4.9في الجدول )

 موثوق غما غدون أخطاء وتعطي نتائج متسقة. إن الغنودالقول 

 معلمل التبلين المستخلص ،الثبلت المركب ،( معلمالت التحميل9.4جدول رقم )
 Loading Composite Reliability AVE Cronbach Alpha 

PP.S <--- Adoption 0.864 0.767 0.625 0.887 
IT.Use <--- Adoption 0.709 
TECH6 <--- Tech 0.848 

0.834 0.559 0.823 TECH7 <--- Tech 0.764 
TECH8 <--- Tech 0.656 
TECH9 <--- Tech 0.71 
ORG10 <--- Org 0.762 

0.847 0.581 0.789 ORG11 <--- Org 0.83 
ORG12 <--- Org 0.767 
ORG13 <--- Org 0.684 
ENV1 <--- Env 0.857 

0.884 0.657 0.874 ENV2 <--- Env 0.871 
ENV3 <--- Env 0.796 
ENV5 <--- Env 0.708 
ITU3 <--- IT.Use 0.814 0.824 0.701 0.767 
ITU4 <--- IT.Use 0.86 
PPS3 <--- PP.S 0.858 

0.869 0.574 0.854 
PPS2 <--- PP.S 0.755 
PPS1 <--- PP.S 0.764 
PPS4 <--- PP.S 0.79 
PPS5 <--- PP.S 0.596 
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ال غد من تقييم التوزيع  ،SEM إستخدامالنموذج الغنائي غ إختغار إلىوقغل االنتقال  ،واخيرا

يع كل متضير التوزيع الطغيعي لتحديد توز  إختغارحيث تم  ،الطغيعي للفقرات التي غقيت في المقياس

غعد االنتماء من مطاغقة نموذج القياس. وحيث تظمر جميع النتائج لفقرات المقياس قيمة التواء اقل 

ة حرجة كما تظمر قيم التفرطح قيم ،ان الغيانات موزعة توزيعا طغيعيا إلىفإن ذلك يشير  ،1.00من 

(c.r)  وذلك حسب  3.00ال تزيد عن(Kline, 2011; Mardia, 1995) ويشير .Hair et al، 

 Maximum Likelihood Estimatorطريقة  إستخدامان نمذجة المعادالت الغنائية غ إلى (2010)

(MLE)   والقيم الحرجة للتفرطح التي تزيد عن  1.00حساس غشكل كغير لقيم االلتواء التي تزيد عن

. يظمر  multivariate normalityرات المتعددة لذلك يجب همان التوزيع الطغيعي للمتضي ،3.00

 ( نتائج تقييم التوزيع الطغيعي لكل غند في نموذج القياس4.10في الجدول )

 ( قيم التفرطح وااللتواء لنموذج القيلس10.4الجدول رقم )
Variable min max skew c.r. kurtosis c.r. 
TECH6 1 5 -0.083 -5.731 0.641 1.697 
TECH7 1 5 -0.055 -5.581 1.217 3.22 
TECH8 1 5 -0.571 -3.023 0.019 0.05 
TECH9 1 5 -0.057 -5.592 1.249 2.304 
ORG10 1 5 -0.98 -5.185 0.845 2.234 
ORG11 1 5 -0.444 -7.639 2.43 2.428 
ORG12 1 5 -0.244 -6.584 1.648 2.36 
ORG13 1 5 -0.998 -5.283 1.127 2.981 
ENV1 2 5 -0.843 -4.463 0.311 0.822 
ENV2 1 5 -0.961 -5.087 0.557 1.474 
ENV3 1 5 -0.272 -6.732 1.943 1.141 
ENV5 2 5 -0.624 -3.302 -0.078 -0.206 
ITU3 1 5 -0.668 -3.533 0.072 0.189 
ITU4 1 5 -0.321 -1.699 -0.301 -0.797 
PPS3 1 5 -0.554 -2.933 -0.183 -0.485 
PPS2 1 5 -0.783 -4.145 0.475 1.258 
PPS1 1 5 -0.325 -1.719 -0.616 -1.629 
PPS4 2 5 -0.67 -3.545 0.368 0.974 
PPS5 2 5 -0.723 -3.827 -0.172 -0.455 
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 وهمان صدقه وثغاته ،مما سغق وغعد التأكد من مطاغقة نموذج القياس للعينة المسحوغة

يمكن االنتقال  ،والتوزيع الطغيعي إلجاغات افراد العينة على الفقرات التي تكون منما المقياس المعدل

اجراء المزيد من التأكيد  أجلمن  Structural Equation Modelingالتحليل االخير وهو  إلى

ختغارعلى االسس النظرية للنموذج و   الفرهيات. ا 

 الفرضيلت إختبلر) 4.4.3(

ت نتائج الصدق والثغات وتقييم التوزيع الطغيعي إلجاغات افراد العينة في المراحل التي تم أشار 

. SEMان نموذج القياس المقغول سيسمل من تغني النموذج الغنائي  إلىفيما تطوير نموذج القياس 

 عمالاألي التنظيمية والغيئية مع تغن ،حيث تم غناء العالقة الغنائية غين اغعاد العوامل التكنولوجية

 تخدامإسالتحليل هذه غ أداة إستخدامالمعادالت الغنائية. وقد تم  أسلوب إستخدامغ لكترونيةاإل

maximum likelihood estimation  ختغارتقدير النموذج الغنائي و  أجلمن مع  ،الفرهيات ا 

ومدى مطاغقة النموذج لغيئة الشركات الصضيرة  ،مستوى الداللة االحصائية عتغاراالخذ غعين اإل

 .األردنوالمتوسطة في 

 عمالاألى تغني الغيئية عل ،التنظيمية و ،يركز هذا الغحث على تقدير تأثير العوامل التكنولوجية

ئي من . وقد تم توصيف النموذج الغنااألردنفي قطاع الشركات الصضيرة والمتوسطة في  لكترونيةاإل

. يجمع (Endogenous)على المتضير التاغع  (Exogenous)المتضيرات الخارجية  أثرقياس  أجل

SEM حصائيا قويا ا أسلوبويعتغر  ،المتعدد اإلنحداري وتحليل ستكشافما غين التحليل العاملي اإل

-multiغوجود مشكلة التعدد الخطي  اإلنحداروتحليل  ،المتعددة في وقت واحد اإلنحدارلتحليل نماذج 

collinearityضاير في والت اإلرتغاطوتقدير  ،. كما يقوم غتحليل المسار غوجود عدة متضيرات تاغعة

  .(Hair et al, 2010)النموذج 
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فقد قام الغاحث غتوصيف النموذج الغنائي.  ،CFAغنفس الطريقة التي تم فيما توصيف نموذج 

 4مع مجموعة الفقرات التي تناسغه ) العوامل التكنولوجية=   Constructحيث تم وهع كل غناء 

 ،فقرات 5= عمالاألدعم عمليات  ،فقرات 4العوامل الغيئية=  ،فقرات 4العوامل التنظيمية=  ،فقرات

والتي الضيت  (CFA)فقرة(. وحيث ان تصفية النموذج قد تمت في مرحلة ساغقة  2= ستخدامكثافة اإل

ج توصيف النموذ أجلنفس الفقرات من  إستخدامفقد تم  0.60مل تحميلما عن فيه الفقرات الي قل معا

الغنائي كون المستوى المقغول من الصدق والثغات والمطاغقة تم تحقيقما لتلك الفقرات. غعد ذلك قام 

سات على الدرا عتمادالغاحث غتحليل المسار لكل غعد حسب النموذج النظري الذي تم غناءه غاإل

ستخدمالساغقة. و  طريقة لتقدير  أفهلوالتي تعتغر  maximum likelihood estimationطريقة  ا 

على عدة معايير منما حجم العينة والتوزيع  عتمادغاإل Hair et al, (2010)النموذج الغنائي حسب 

 standardized regressionالمعيارية  اإلنحدارالطغيعي إلجاغات العينة. وتم استخراج اوزان 

weight حتماليةلقيمة اإلوا probability values  الداللة االحصائية  إلىلكل عالقة والتي تشير

دول . وفي الجاإلنحدار( نتائج تحليل النموذج الغنائي وقيم 4.3لتلك العالقة. ويظمر في الشكل رقم )

 المعيارية وتحميل العوامل لكل غناء والنسب الحرجة اإلنحدار( تظمر نتائج اوزان 4.11رقم )

Critical Ratio .والداللة االحصائية  
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 النحدار ،( النموذج البنلئي3.4الشكل رقم )

 

 النموذج البنلئي إختبلر( نتلئج 11.4الجدول رقم )

 Estimate اكلفوضة 
Standardized 
Regression 

Weights 
S.E. C.R. P Result 

Adoption <--- Tech 0.389 0.442 0.091 4.266 *** Supported 

Adoption <--- Org 0.06 0.062 0.116 0.517 0.605 
Not 
Supported 

Adoption <--- Env -0.446 -0.51 0.105 -4.236 *** Supported 
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 الفرهيات التالية:  إختغارفقد ركزت هذه الدراسة على  ،فرهيات الدراسة إلىغالرجوع 

 (P≤0.05)ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  أثرال يوجد  :(H01.1) األولىالفرضية  -

لمتمثلة في غأغعاده ا لكترونيةاإل عمالاألتغني  التكنولوجي( على )السياقللعوامل التكنولوجية 

في الشركات الصضيرة والمتوسطة  (لكترونيةاإل عمالاأل إستخداموكثافة  عمالاأل)دعم عمليات 

 .األردنفي 

 (P≤0.05)ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  أثر(: ال يوجد H01.2) الفرضية الثلنية -

لة في )دعم غأغعاده المتمث لكترونيةاإل عمالاألتغني  التنظيمي( على )السياقللعوامل التنظيمية 

في الشركات الصضيرة والمتوسطة في  (لكترونيةاإل عمالاأل إستخداموكثافة  عمالاألعمليات 

 .األردن

 (P≤0.05)ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  أثرال يوجد  :(H01.3)الفرضية الثللثة  -

ي )دعم عمليات غأغعاده المتمثلة ف لكترونيةاإل عمالاألتغني  الغيئي( على )السياقللعوامل الغيئية 

 .ألردنافي الشركات الصضيرة والمتوسطة في  (لكترونيةاإل عمالاأل إستخداموكثافة  عمالاأل

للعوامل التكنولوجية والتنظيمية والغيئية   Causal effectنموذج العالقات السغغية  إختغارتم 

ويظمر ان  ،(4.11)( والجدول رقم 4.3كما يظمر في الشكل رقم ) لكترونيةاإل عمالاألعلى تغني 

 إلنحدارا( قد غلضت )معامل لكترونيةاإل عمالاألتغني  –المسار )العوامل التكنولوجية  إختغارنتائج 

مما يعني رفض  (P≤0.05)( وهي دالة احصائيا كونما اقل من P = 0.000 ،0.442المعياري = 

 عمالاألي تغني للعوامل التكنولوجية ف أثرالفرهية العدمية وقغول الفرهية الغديلة التي تفترض وجود 

 . لكترونيةاإل
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د غلضت ( قلكترونيةاإل عمالاألتغني  –المسار )العوامل التنظيمية  إختغاركما اظمرت نتائج 

( وهي غير دالة احصائيا كونما اعلى من P = 0.605 ،0.06المعياري =  اإلنحدار)معامل 

(P≥0.05) ن العوامل ا إلىويشير ذلك  ،مما يعني قغول الفرهية العدمية ورفض الفرهية الغديلة

 .نيةلكترو اإل عماللأل األردنالتنظيمية ال تؤثر في تغني الشركات الصضيرة والمتوسطة في 

( قد غلضت يةلكتروناإل عمالاألتغني  –المسار )العوامل الغيئية  إختغاراظمرت النتائج ان  ،اخيرا

 (P≤0.05)( وهي دالة احصائيا كونما اقل من P = 0.000 ،0.510المعياري =  اإلنحدار)معامل 

عوامل الغيئية في لل أثرمما يعني رفض الفرهية العدمية وقغول الفرهية الغديلة التي تفترض وجود 

. وقد كان تأثير العوامل الغيئية سلغيا غمعنى انه كلما ازداد تعقيد العوامل لكترونيةاإل عمالاألتغني 

  .لكترونيةاإل عمالاألغيئية فإن ذلك سينعكس سلغا على تغني تقنيات 
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  الفصل الخلمس
 منلقشة النتلئج والتوصيلت 

 
  ةالمقدم 5.1

 منلقشة النتلئج  5.2

 ي ستكشلفالتحليل العللمي ال نتلئج 5.3

 التحليل العللمي التوكيدي نتلئج  5.4

 الفرضيلت  إختبلر 5.5

 التوصيلت  5.6.1

 التوصيلت للبحوث المستقبلية  5.6.2
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 الخلمس الفصل
 النتلئج والتوصيلتمنلقشة 

 مقدمة  5.1

ختغاالثالث والراغع لغناء نموذج القياس و  في هــــــوء التحليل الذي تم في الفصــــــل  فرهــــــيات را 

واالجاغة حث، الغا إليمالنتائج التي توصــل لعرهــا  يتناول هذا الفصــل ، في الفصــل الخامس الدراســة

 ،أيهالنتائج وغناء على تلك االتي مثلت مشكلتما والفرهيات التي غنيت عليما، الدراسة  أسئلةعلى 

 للغحوث المستقغلية. أيهاوتوصيات  ،قدم الغاحث مجموعة من التوصيات والمقترحات

 منلقشة النتلئج 5.2

 عمالألاالتنظيمية والغيئية في تغني  ،العوامل التكنولوجية أثرقياس ركزت هذه الدراســـــــــة على 

التعرف على هذه العوامل في غيئة الشــــــركات الصــــــضيرة والمتوســــــطة في  إلىوقد هدفت  ،لكترونيةاإل

هذه الدراســـــــــــــــة  أهداف. وكان من لكترونيةاإل عمالاألهذه العوامل اغعاد تغني  أثروقياس  ،األردن

 تطوير نموذج لقياس متضيرات الدراســـة يتســـم غدالالت صـــدق وثغات ويطاغق غيئة الشـــركات الصـــضيرة

توكيدي ي والتحليل العاملي الســــتكشــــافالغاحث التحليل العاملي اإل إســــتخدمة. وقد األردنيوالمتوســــطة 

 الدراسة االول والثاني وهما:   أسئلةلإلجاغة على 

وسطة في الشركات الصضيرة والمت الغيئية التكنولوجية والتنظيمية العام لعوامل طاراإلما هو  .4

 ؟ األردنفي 

 في الشركات الصضيرة والمتوسطة؟  لكترونيةاإل عمالاألما هي أغعاد تغني  .5

 لإلجاغة على السؤال الثالث وهو:  SEMالغاحث نمذجة المعادالت الغنائية  إستخدمفيما 
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ي الشركات ف لكترونيةاإل عمالاألعلى تغني عوامل الغيئة التكنولوجية والتنظيمية  أثرما هو  .1

 ؟األردنفي  الصضيرة والمتوسطة

 يستكشلفالتحليل العلملي النتلئج  5.3 

اي الجوانب التي ينغضي التركيز  إســتكشــاف إلى EFA إســتخدامية غســتكشــافهدفت الدراســة اإل

التركيز عليمـا  والجوانــب التي ينغضي ،التنظيميــة والغيئيــة ،عليمــا عنــد تقييم عوامــل الغيئــة التكنولوجيــة

وقد قام  .األردنفي غيئة الشــــــركات الصــــــضيرة والمتوســــــطة في  لكترونيةاإل عمالاألعند دراســــــة تغني 

لجمع  اةأدغتطوير  لكترونيةاإل عمالاألعلى الدراســـــــــــات الســـــــــــاغقة في مجال تغني  عتمادالغاحث غاإل

 إستجاغة 267عينة مكونة من  إستخدامالدراسة التجريغية غ أجريتفقرة. وقد  41الغيانات تكونت من 

ائج التحليل ت نتأشــــار ة. و األردنيئم غيئة الشــــركات الصــــضيرة والمتوســــطة الغنود التي تال ســــتكشــــافإل

وصــــــــحة ومصــــــــداقية  ،(KMO=0.875)مثل هذا التحليل  إلجراءكفاية العينة  إلىي ســــــــتكشــــــــافاإل

. ويشــــير تحليل (BTS=000)ي ســــتكشــــافات للتحليل اإلاإلرتغاطوكفاية  ،العوامل في نموذج القياس

فقرة  41 ــــــــــــــــــــــــان ال إلىما يســـــــــمى غمجموع التغاينات في كل عامل  أو eigenvaluesالقيم الذاتية 

ن وتعتغر نســغة التغاي ،من التغاين لجميع الفقرات %63.435عوامل وتفســر ما مقداره  5تقارغت في 

ان نموذج القياس الناتج يتميز غالثغات العالي وقدرته على تفســــــــير  إلىالمفســــــــر مرتفعة مما يشــــــــير 

ياس االستدالل غارتفاع قيم كرونغاخ الفا والتي تؤكد ان فقرات المق أيهاالتغاين غشكل مرتفع. ويمكن 

 إلىفقرة قد تناقص ليصل  41تتسم غالتناسق الداخلي فيما غينما. ونالحظ ان المقياس الذي غدأ غـــــــــــــ 

ن معامل تحميلما يحقق المســــــــــــــتويات المطلوغة ويعغر عن ارتغاط هذه الفقرات غعواملما فقرة كا 24

 24( فقرات نموذج القياس الجديد والذي يتهـــمن 5.1)غمســـتوى دال احصـــائيا. يعرض الجدول رقم 

ار تفســــــيرها ومقد ،فقرة حيث اعيد ترتيغما حســــــب اهميتما في المقياس وحســــــب وارتغاطما في العامل

 ا يلي: للتغاين كم



78 
 

 يستكشلف( فقرات المقيلس الجديد / بعد التحليل العلملي ال5-1الجدول رقم )

 

 معلمل التحميل لعفقرة رق  لعفقرة

ENV1 0.762 تعمل الشركة في غيئة غير مستقرة 
ENV6 0.76 تتسم الغيئة التي تعمل غما الشركة غحالة عدم التيقن فيما يتعلق غالسوق ومتطلغاته 
ENV2 0.75 ات في الغيئة المحيطةغتكار تواجه الشركة صعوغة في التكيف مع اإل 
ENV3 0.737 تواجه الشركة صعوغة في التعامل مع عمالءها غسغب المنافسة الشديدة 
ENV5  0.595 ماستخداما  التقنيات الحديثة و  غإدخالتواجه الشركة هضوطات تشريعية وقانونية مرتغطة 
PPS4  0.759 في ادارة المخزون لكترونيةاإل عمالاألتستخدم الشركة تقنيات 
PPS3  0.718 في عملياتما التنظيمية الداخلية لكترونيةاإل عمالاألتستخدم الشركة تقنيات 
PPS1  0.715 في عمليات التوريد والشراء من الموردين لكترونيةاإل عمالاألتستخدم الشركة تقنيات 
PPS2  0.461 في المغيعات لكترونيةاإل عمالاألتستخدم الشركة تقنيات 
PPS5  0.434 في التواصل مع العمالء لكترونيةاإل عمالاألتستخدم الشركة تقنيات 

TECH6 شركاء ... الخ( هضطا على الشركة نحو  ،غائعين ،موردين ،يشكل شركاء الشركة )عمالء
 في عمل الشركة لكترونيةاإل عمالاألادخال تقنيات 

0.73 

TECH8  0.663 تسمل من تحقيق التكامل في عملياتما إلكترونية أعمالتستخدم الشركة تقنيات 
TECH7 0.654 تتوافق الكفاءة التكنولوجية لدى الشركة مع متطلغات التكنولوجيا 
TECH9  0.643 الشركة مواردترتغط الغنية التحتية للتكنولوجيا غتخطيط 
TECH1  0.439 الشركة المعوقات المتعلقة غالغيئة التكنولوجية المحيطةتدرك 
ORG10  0.799 ي العملف لكترونيةاإل عمالاألتتوفر في الشركة الكفاءة الفنية الالزمة لتهمين تقنيات 
ORG11  0.782 في الشركة لكترونيةاإل عمالاألتتوفر المعارف الالزمة غغيئة 
ORG12  0.733 الالزمة للتعامل مع حالة عدم التيقن فيما يخص التكنولوجيالدى الموظفين الممارات 
ORG13  0.678 تالئم حجم العمليات في الشركة لكترونيةاإل عمالاأليدرك الموظفون ان تقنيات 
ITU2 0.808 المغيعات 
ITU1 0.694 عمليات التوريد والشراء من الموردين 
ITU5 0.666 التواصل مع العمالء 
ITU4 0.6 ادارة المخزون 
ITU3 0.589 العمليات التنظيمية الداخلية 

ENVالعوامل الغيئية = 
PPS عمالاأل=  دعم عمليات 

TECHالعوامل التكنولوجية  = 
ORGالعوامل التنظيمية  = 
ITUستخدام= كثافة اإل 
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ان هذه الفقرات قد توافقت وتكررت في العديد من الدراسات الساغقة مثل  إلىة شار وتجدر األ

(Hujran& Al-Debei, 2018; Alshamaila, 2013; Ramadain &Kawealek, 2009)  

 عمالألاالتنظيمية والغيئية. فيما توافقت االغعاد المتعلقة غتغني  ،فيما يتعلق غالعوامل التكنولوجية

 & Wamba et.al 2015; Chao & Chandra, 2012; Oliveira)مع دراسات  لكترونيةاإل

martins, 2014)   ان الفقرات التي تكررت في الدراسات الساغقة والمتعلقة  إلى. ويشير ذلك

ة والمتوسطة في ما لتقييم غيئة الشركات الصضير إستخدامالتنظيمية والغيئية يمكن  ،غالعوامل التكنولوجية

 ،يمكن ان تخدم غشكل كغير عمليات ادارة المخزون لكترونيةاإل عمالاأل. ويمكن الحكم على ان األردن

ل مع المغيعات والتواص ،عمليات التوريد والشراء من الموردين ،ادارة العمليات التنظيمية الداخلية

 عليما العديد من الدراسات.  أجريتالعمالء كما هو الحال في العديد الشركات التي 

 التحليل العلملي التوكيدينتلئج  5.4 

توكيد النتائج التي تم الحصول عليما في المرحلة  إلىهدف الغاحث من التحليل التوكيدي 

يد وتأك ،همان خلو المقياس من اخطاء القياس أجلوذلك من  ،يةستكشافوهي المرحلة اإل األولى

 166الدراسة التوكيدية على عينة مكون من  أجريتدالالت صدق الغناء والصدق التقارغي والتمييزي. 

. وقد روعي فحص اجاغات العينة وسالمتما من األردنمديرا في الشركات الصضيرة والمتوسطة في 

تقنية قوية لهمان مزيد من التقارب مع االسس النظرية  CFA إعتغارالقيم المفقودة والمتطرفة. يمكن 

حيث ال يكفي  ،المتداخل غين متضيرات القياس اإلرتغاطاط و لالرتغ أعمقلنموذج الدراسة وتقديم تفسير 

ي. وقد قام الغاحث غمطاغقة نموذج القياس مع عينة الدراسة ستكشافعلى التحليل العاملي اإل عتماداإل

 إلىمما يشير  ،التي اظمرت مستويات مقغولة (Goodness of Fit)من خالل مؤشرات المطاغقة 

. اظمرت ردناألان نموذج القياس مطاغق ويمكن تطغيقه في غيئة الشركات الصضيرة والمتوسطة في 
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فقرة غسغب وجود مشاكل متعلقة  19 إلىنتائج التحليل العاملي التوكيدي ان نموذج القياس قد تناقص 

دم مناسغتما فقد تم استغعادها لع ،0.60وحيث ان معامالت تحميلما قلت عن  ،غالقياس لتلك الفقرات

من  أيهاقلل وسي ،وألن االحتفاظ غما سيقلل من جودة مطاغقة النموذج ،لقياس العوامل التي تتغع لما

د من حيث تم التأك ،مستويات الصدق والثغات للمقياس الكلي. وقد اظمر المقياس دالالت الصدق

والفقرات التي  ،ات المكررةوخلو المقياس من الفقر  ،والصدق التمييزي ،والصدق التقارغي ،صدق الغناء

ائج متسقة تعطي نت وأنمامن عامل. كما اظمر المقياس ثغات عالي وتناسق غين الفقرات  أكثرتقيس 

ختغاركرونغاخ الفا و  إختغارمن خالل  ومعدل التغاين  (Composite Reliability)الثغات المركب  ا 

 .(Average Variance Extracted)المستخلص 

 تم استغعاد الفقرات التالية من نموذج القياس لعدم مناسغتما وهي: 

ENV6 تتسم الغيئة التي تعمل غما الشركة غحالة عدم التيقن فيما يتعلق غالسوق ومتطلغاته 

TECH1 تدرك الشركة المعوقات المتعلقة غالغيئة التكنولوجية المحيطة 

ITU2  المغيعات 

ITU1  من الموردينعمليات التوريد والشراء 

ITU5  التواصل مع العمالء 

 غسغب ،هذه الفقرات الخمسة كفقرات مناسغة للقياس CFAلم تؤكد نتائج التحليل التوكيدي 

 غالتالي ستؤثر هذه الفقرات على ،وغعهما ألنه يقيس أكثر من عامل ،انخفاض معامل تحميلما

الة عدم التيقن ال ح إدراكالصدق التقارغي والتمييزي لذلك تم الضائمم. ويمكن تفسير تلك النتائج غأن 

رة ان المدراء في الشركات الصضي أو ،يمثل عنصرا ممما في تقييم اغعاد الغيئة المحيطة غالشركة

والمتوسطة ال يدركون االغعاد المحتملة لحاالت عدم التيقن فيما يتعلق غالغيئة المحيطة. وينطغق ذلك 
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هناك صعوغة  ،مستخدادارك المعوقات التي تحيط غالغيئة التكنولوجية. وفيما يتعلق غكثافة اإلإعلى 

ي مجاالت ف لكترونيةاإل عمالاألالمتوسطة لتقنيات الشركات الصضيرة و  إستخدامفي تحديد كثافة 

والتواصل مع العمالء. ويمكن القول ان الشركات الصضيرة  ،المغيعات وعمليات التوريد والشراء

 في مجالي ادارة المخزون والعمليات التنظيمية الداخلية. ستخداموالمتوسطة يمكنما تحديد كثافة اإل

 الفرضيلت إختبلرنتلئج  5.5 

 Structral Equation)نمذجة المعادالت الميكلية  إستخدامالفرهيات غ إختغاراظمرت نتائج 

Modelling )  ختغارإ. وعند األردنلغيئة الشركات الصضيرة والمتوسطة في  أيهامطاغقة النموذج 

 تغين ما يلي:  (Path Analysis)المسارات 

ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  أثرال يوجد  :(H01.1) األولىالفرضية رفض  -

(P≤0.05)  غأغعاده  ةلكترونياإل عمالاألتغني  التكنولوجي( على )السياقللعوامل التكنولوجية

ضيرة في الشركات الص (لكترونيةاإل عمالاأل إستخداموكثافة  عمالاألالمتمثلة في )دعم عمليات 

 عمالألاويشير ذلك ان العوامل التكنولوجية لديما تأثير هام في تغني  .األردنوالمتوسطة في 

( وهي دالة احصائيا كونما P = 0.000،  0.442المعياري =  اإلنحدار)معامل  لكترونيةاإل

 Mills and)وقد اتفقت هذه النتيجة مع العديد من الدراسات الساغقة مثل  ،(P≤0.05)اقل من 

Carthy, 2016; Heshmati, 2018; Hoti, 2015)،  ان الغيئة التكنولوجية  إلىوا أشار حيث

ن وقد أكدت على ا ،ماأعمالتهمين التكنولوجيا في  أجلقد تشكل هضطا على الشركات من 

الشركاء في سلسلة التوريد قد يكون لمم األثر في الهضط على الشركات نحو تغني التكنولوجيا 

تجيب لتلك الهضوطات من خالل التوافق مع الغيئة غالتالي فإن الشركات التي تس ،عمالاألو 



82 
 

التكنولوجية غتضيير غنيتما التكنلوجية التحتية ورغطما غموارد الشركة ستتمكن من تحقيق التكامل 

 الخاصة غما. عمالاألفي عملياتما ودعم عمليات 

ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  أثر(: ال يوجد H01.2) الفرضية الثلنية قغول -

(P≤0.05)  أغعاده المتمثلة غ لكترونيةاإل عمالاألتغني  التنظيمي( على )السياقللعوامل التنظيمية

في الشركات الصضيرة  (لكترونيةاإل عمالاأل إستخداموكثافة  عمالاألفي )دعم عمليات 

العديد  تأشار حيث  ،وقد جاءت هذه النتيجة مخالفة للدراسات الساغقة .األردنوالمتوسطة في 

 (Sarkis & zhu, 2017; Borgman, et.al, 2013; Ifinedo, 2011)من الدراسات مثل 

ات غتكار توافر الجاهزية التنظيمية للتوافق مع متطلغات تكنولوجيا المعلومات واإل أهمية إلى

المعارف و  ،من خالل توفير الكفاءات الفنية ،لكترونيةاإل عمالاألالتكنولوجية مثل تقنيات 

 غما يتالءم مع عمليات الشركة.  في العمل لكترونيةاإل عمالاألوالممارات الالزمة لتهمين 

ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  أثرال يوجد  :(H01.3الفرضية الثللثة )رفض  -

(P≤0.05)  ه المتمثلة في غأغعاد لكترونيةاإل عمالاألتغني  الغيئي( على )السياقللعوامل الغيئية

في الشركات الصضيرة والمتوسطة  (لكترونيةاإل عمالاأل إستخداموكثافة  عمالاأل)دعم عمليات 

الصعوغة في و  ،ان العوامل الغيئية مثل الغيئة الكلية غير المستقرة إلىويشير ذلك  .األردنفي 

يا والتشريعات القانونية المرتغطة غإدخال التكنولوج ،والمنافسة الشديدة ،اتغتكار التكيف مع اإل

ستخدامو  . لكترونيةإلا عماللأل األردنما تؤثر سلغا في تغني الشركات الصضيرة والمتوسطة في ا 

 ,Tornatzky Fleisher 1990; Baker)وقد اتفقت هذه النتيجة مع العديد من الدراسات مثل 

2011; Haug et. al. 2011; Ghobakhloo et. al., 2011)،  ان  إلىوا أشار والذين

 إتخاذ وأاهعاف قدرة الشركات على وهع تصورات واهحة  إلىعدم االستقرار الغيئي يؤدي 

ا تؤثر الصعوغة فيم ،قرارات دقيقة غخصوص العمليات وادخال التقنيات التي تناسب تلك العمليات
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لقدرة على وذلك غسغب عدم ا ،لكترونيةاإل عمالاألات على تغني تقنيات غتكار في التكيف مع اإل

وهو ما تم تأكيده في الفرهية الثانية. كما يشير  ،احداث التوافق التنظيمي مع التكنولوجيا

Ghobakhloo et. Al, (2011) ان المنافسة الشديدة قد تهعف قدرة الشركات الصضيرة  إلى

من  ويأتي التنافس الحاد ،يااللكترون عمالاألوالمتوسطة على تغني التقنيات الحديثة في 

وقدرتما على  ،حيث تتميز غقدرتما على تحمل المخاطر المرتغطة غالتكنولوجية ،الشركات الكغيرة

احداث التضيير التنظيمي والتضيير في الغنية التحتية غما يتالءم مع عملياتما وان كان هذا التضيير 

ا لقانونية المتعلقة غإدخال التكنولوجيغطيئا. اخيرا اكدت النتائج ان التشريعات الحكومية وا

ستخدامو  وهذا  نيةلكترو اإل عمالاألما قد تكون عائقا امام الشركات الصضيرة والمتوسطة لتغني ا 

 .(Bake, 2011)يده أما 

 التوصيلت 5.6.1 

قدم الغاحث مجموعة من التوصيات للمدراء ومتخذي القرار في قطاع  ،في هوء النتائج الساغقة

 الشركات الصضيرة والمتوسطة كما يلي: 

ما ستكشافإالتركيز على الجوانب المممة في العوامل التكنولوجية والتنظيمية والغيئية والتي تم  -1

يئة اثناء تقييم غالدراسة )نموذج القياس( وعكس هذه الجوانب  أداةوتوكيدها خالل مرحلة غناء 

 عمالألاوتكييفما لتالئم متطلغات تغني تقنيات  األردنعمل الشركات الصضيرة والمتوسطة في 

ستخدامو  لكترونيةاإل  ما. ا 

هرورة احداث التضيير التنظيمي واالستعداد التنظيمي لمواجمة هضوط التكنولوجيا واالستفادة  -2

فنية وان تقوم الشركات غتوفير الكفاءة ال ،خدامستمنما غما يتالءم مع عمليات الشركة وكثافة اإل
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 عمالألاوتوفير المعارف الالزمة غغيئة  ،في عملما لكترونيةاإل عمالاألالالزمة لتهمين تقنيات 

 . لكترونيةاإل

 توفير وتحسين الممارات الالزمة للتعامل مع حالة عدم التيقن فيما يخص التكنولوجيا. -3

رة من فوائد جمة للشركات الصضي لكترونيةاإل عمالاألقنيات ت إستخدامنظرا لما ينطوي عليه  -4

وانعكاساتما على االداء والميزة التنافسية. ينغضي على الشركات السعي  األردنوالمتوسطة في 

راتما للتكيف مع ورفع قد ،لتخفيف تأثير العوامل الغيئية والتكيف مع حالة عدم االستقرار الغيئي

 التكنولوجيا. والتكيف مع التشريعات والقوانين المتعلقة غ ،الغيئة المحيطة ات التكنولوجية فيغتكار اإل

 التوصيلت للبحوث المستقبلية  5.6.2

 ما يلي: إلىيوصي الغاحث غأن تتوجه الغحوث المستقغلية  ،محددات الدراسة إلىغالنظر 

ودراسة العوامل التكنولوجية والتنظيمية والغيئة وأثرها على  إستكشافركزت هذه الدراسة على  -1

تائج الدراسة غالتالي فإن ن ،األردنفي الشركات الصضيرة والمتوسطة في  لكترونيةاإل عمالاألتغني 

دراسة  لىإتوصي الدراسة غأن تتوجه الغحوث المستقغلية  ،يمكن تعميمما فقط في هذا القطاع

 حتى يكون هناك امكانية لتعميم النتائج. أخرىهذه العوامل في دول 

اسة لذلك توصي الدراسة ان يتم در  ،هذه الدراسة في قطاع الشركات الصضيرة والمتوسطة أجريت -2

 غسغب االختالفات في الخصائص واالمكانيات التي ،تأثير هذه العوامل على الشركات الكغيرة

 تتمتع غما الشركات الكغيرة. 

توصي  ،تطوير نموذج لقياس اغعاد الدراسة أجلة على عينة قليلة من اعتمدت الدراسة التجريغي -3

. في الغحوث المستقغلية حتى يكون هناك قاغلية لتعميم نموذج الدراسة أكغرالدراسة غشمول عينات 

لى ع ،كما ان هذه الدراسة شملت عينة من االدارات العليا في الشركات الصضيرة والمتوسطة

 عمالألايكون لديمم تغصر عالي فيما يتعلق غقرارات تغني التكنولوجيا و الرغم من ان المدراء قد 
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 من موظفي تلك الشركات قد يوفر غيانات ذات فائدة كغيرة أكغرإال ان شمول شرائح  ،لكترونيةاإل

للعوامل التكنولوجية  أعمقتطوير اسس نظرية وتحقيق فمم  أجلعليما من  عتماديمكن اإل

 والتنظيمية والغيئية.

ة اال ان هذه الدراسة كانت محدد ،على الرغم من طول فترة توزيع االستغانات )شمرين ونصف( -4

وجه توصي الدراسة ان تت ،ذلك على كفاية العينة لضايات الدراسة التجريغية أثروقد  ،غوقت

ئة ها فترات طويلة كون عوامل الغيإعتغار اجراء دراسات ممتدة تأخذ غ إلىالغحوث المستقغلية 

 عمالألاوخصوصا تلك المتعلقة غالتكنولوجيا وغيئة  ،طة في تغدل وتضير مستمرينالمحي

 .لكترونيةاإل

سة عمل دراسات مقارنة لنموذج الدرا إلىتوصي الدراسة غأن تتوجه الغحوث المستقغلية  ،اخيرا -5

ذه غحيث يتم دراسة خصائص كل من ه ،غين الشركات الصضيرة والمتوسطة والشركات الكغيرة

 صضير( كمتضير معدل ،متوسط ،الشركات على حده. ويمكن ادخال متضير حجم المنظمة )كغير

 لكترونيةاإل عمالاأل وتغني ،التنظيمية كمتضيرات مستقلة ،الغيئية ،للعالقة غين العوامل التكنولوجية

-Multi) إستخدامتلك العالقة غ غحيث يتم قياس تأثير هذه المجموعات على ،كمتضير تاغع

Group Analysis) ير دراسة تأث إلى. كما توصي الدراسة غان تتوجه الغحوث المستقغلية

 عمالاأل تغني إعتغارمثل االداء والميزة التنافسية غحيث يمكن  أخرىالنموذج على متضيرات 

 ودراسة التأثير الكلي للنموذج.       ،متضيرا وسيطا لكترونيةاإل
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(1)الملحق   
ستبلنةالء محكمي لسمأقلئمة ب  

 السم التخصص الجلمعة
عمالاألإدارة  الشرق األوسط د احمد علي صالح أ.   

عمالاألادارة  مؤتة د نظال الحوامدة أ.   
عمالاألإدارة  الشرق األوسط  د.عغد العزيز الشرغاتي 
عمالاألادارة  الملك عغد العزيز  د. خالد اغو الضنم 
لكترونيةاإل عمالاألإدارة  الشرق األوسط  د.احمد السكر 
عمالاألادارة  الغلقاء التطغيقية  د. عادل الماشم 
 د.سمير الجغالي التسويق الشرق األوسط
عمالاألإدارة  الشرق األوسط الطويقات أمجدد.   
عمالاألدارة أ الشرق األوسط  د. احمد الحراسيس 
 د.محمد المعايطة نظم المعلومات الحاسوغية  الغلقاء التطغيقية
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(2)الملحق   
 

 

 سبانة اإل

 أخي المستجيب / أختي المستجيغة...
 تحي  طيا  وبعد،،، 

 العوامل أثرالتعرف على "  إلىقوم الغاحث حاليا  غإجراء دراسة علمية تمدف ي

 غيرةالص الشركلت في لكترونيةال  عمللاأل تبني على والبيئية والتنظيمية التكنولوجية

 عمالاأللمتطلغات الحصول على درجة الماجستير في استكماال "  األردن في والمتوسطة

 اء فيالمدر جراء هذه الدراسة على عينة من إحيث سيتم  األوسط،من جامعة الشرق  لكترونيةاإل

 الحجم. ومتوسطة الصضيرةالشركات 

 فقراتما غتمّعن واإلجاغة على قراءتمالذا نرجو من حهرتكم  مغاشرة،ولكونكم المعنيين في األمر 

  رأيكم.لتي تعكس ( عند الفقرة ا√ة )أشار غوهع 

في مساعدة الغاحث في خدمة الغحث العلمي، علما  غأن وسيكون لرأيكم األثر الفعال 

الغحث العلمي، وسيتم التعامل معما غسرية غراض هي فقط أل ستغانةاإلالمعلومات الواردة في 

 تاّمة. 

 والتقدير،،،  االحترامتعاونكم مع فائق حسن شاكرين لكم 
  

                                                                                          لعباحث

 علي رلئد لعشولوره                                                                                                
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 األول: بيلنلت علمة الجزء

 الشركة:عمر 1

  سنوات   10- 6                   سنوات         1-5

   15اكثر من                       سنة 15   -11
 

  الشركة:. العدد الكلي للموظفين في 2

 موظفا   50-21                          موظفا   20 - 1 

 موظفا  100من  أكثرموظفا                            51-100 
 

  الشركة:القطلع الذي تنتمي الية  3

 تجاري            خدمات              صناعي 
 لوظيفة ا 4

 مدير عام   
 نائب مدير   
 مدير تنفيذي   
 مدير مشتريات   
 مدير مغيعات       
 مدير عالقات العمالء     
 مدير مخزون    
 أخرى   

 

 



96 
 

 غير موافق
 غشدة

 غير 

 موافق 
 موافق محايد

 موافق

 غشدة
 الفقرة                             
 التقييم        

رقم 
الفق
 5  4  3  2  1  رة 

 المستقل:المتغير 
العوامل التي  يصـــــــــــــفحيث  مجموعة من العوامل التكنولوجية والتنظيمية والغيئية والبيئية:العوامل التكنولوجية والتنظيمية 

 اتغتكار اإلالتي تعتمد غما الشـــــركة وتنفذ  العواملويصـــــف  ،لكترونيةاإل عمالاألمثل تكنولوجيا  التكنولوجيا إعتمادتؤثر على 
  التكنولوجية

 وكذلك اتالمعد من كال التقنيات تشــــــــمل قد. غالشــــــــركة الصــــــــلة ذات والخارجية الداخلية التقنيات التكنولوجية:العوامل  أواًل:
 .العمليات

 يطة.المح التكنولوجية غالغيئة المتعلقة المعوقات الشركة تدرك          
1 

          
المستخدمة في الشركة مع  لكترونيةاإل عمالاألتتالئم تقنيات 

ليات في تشضيل العمالعام المستخدم  طاراإلو المعايير التكنولوجية 
 .تاإلتصاالو 

2 

 3 غالتعقيد. القطاع في لكترونيةاإل عمالاأل تقنيات تتصف          

          
 غالشركات نةمقار  نسغية ميزة الشركة في المتوفرة التكنولوجيا تحقق
 .خرىاأل

4 

 5 ركة.الش عمليات على تنعكس فوائد التكنولوجية الغيئة توفر          

     
( خال....  شركاء ،غائعين ،موردين ،عمالء) الشركة شركاء يشكل
 يف لكترونيةاإل عمالاأل تقنيات ادخال نحو الشركة على هضطا
 الشركة. عمل

6 

     
 تتوافق الكفاءة التكنولوجية لدى الشركة مع متطلغات التكنولوجيا.

7 

     
 التكامل تحقيق من تسمل إلكترونية أعمال تقنيات الشركة تستخدم

 عملياتما. في
8 

 9 ة.الشرك موارد غتخطيط لتكنولوجيا التحتية الغنية ترتغط     

     
 عمالاأل تقنيات لتغني الالزمة التحتيه الغنية الشركة تمتلك
 .لكترونيةاإل

10 

     
 عمالألا تقنيات عتمادإل التكنولوجية غالجاهزية الشركة تتصف

 الجديدة. لكترونيةاإل
11 
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 غير غشدة غير موافق

 موافق
 محايد
 

 موافق
 

موافق 
 غشدة

رقم  الفقرة
 الفقرة 

  التقييم      5 4 3 2 1
 إهفاء ةودرج المركزية، ودرجة الشركة، حجم ذلك في غما الشركة، وموارد الخصائص هيالتنظيمية العوامل  ثلنيُل:
 .الموظفين غين الغشرية، والرواغط والموارد اإلدارية، والغنية الرسمي، الطاغع

          
 قنياتت إلدخال التوجه فلسفة الشركة في العليا تتغنى االدارة

 .الشركة أعمال في الجديدة لكترونيةاإل عمالاأل
12 

          
 مالعاأل تقنيات عتمادإل التنظيمية غالجاهزية الشركة تتصف

 .الجديدة لكترونيةاإل
13 

          
 داثاح إلى الشركة في لكترونيةاإل عمالاأل تقنيات إعتماد يؤدي

 للشركة. التنظيمية الغيئة في تضييرات
14 

          
 ميارس الشركة طاغعا أعمال في لكترونيةاإل عمالاأل إعتماد يتخذ
 .عام غشكل االدارة ممارسات في

15 

     
 لكترونيةاإل عمالاألمتوسطة( تقنيات  ،صضيرة)الشركة  حجم يحدد

 16 .المناسغة لعمل الشركة

 17 الشركة. ةاستراتيجي مع لكترونيةاإل عمالاأل استراتيجية تتوافق     

     
 الغنية عم الشركة في التنظيمية الغيئة توافق العليا االدارة تدعم

 .لكترونيةاإل عماللأل التحتية
18 

 19 .ترونيةلكاإل عمالاأل تقنيات لتغني المادية التكلفة الشركة تدرك     

     
 العماأل تغني غواجغات المناسب للقيام االداري الكادر يتوفر
 الشركة. في لكترونيةاإل

20 

     
 عمالاأل تتقنيا لتهمين الالزمة الفنية الكفاءة الشركة في تتوفر
 العمل. في لكترونيةاإل

21 

 22 ركة.الش في لكترونيةاإل عمالاأل غغيئة الالزمة المعارف تتوفر     

     
 يماف التيقنعدم  حالة مع للتعامل الالزمة الممارات الموظفين لدى

 التكنولوجيا. يخص
23 

     
 جمح مع تتالءم لكترونيةاإل عمالاأل تقنيات ان الموظفين يدرك

 المنظمة. في العمليات
24 
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 مع الءميت لكترونيةاإل عمالاأل تقنيات إستخدام ان الموظفين يدرك
 الشركة. عمل نطاق

25 

 الكلي، إلقتصاداوسياق  الشركة،ومنافس  وهيكلما،حجم الصناعة  السياق الغيئي يشمل حيثالبيئية ثللثًل: العوامل 
 .يوالغيئة التنظيم

 غشدة غير موافق
 غير

موافق  موافق محايد موافق
 غشدة

رقم  الفقرة
 الفقرة 

  التقييم      5 4 3 2 1

  تقرة.مسفي غيئة غير  الشركةتعمل           
26 

الشركة صعوغة في التكيف تواجه           
 طة.المحيات في الغيئة غتكار مع اإل

27 

          
 ملالتعا في صعوغة الشركة تواجه
 المنافسة غسغب عمالءها مع

 .الشديدة
28 

 ةتنافسي هضوطات الشركة تواجه          
 نفسه. القطاع داخل

29 

          
 تشريعية هضوطات الشركة تواجه

 تالتقنيا غإدخال مرتغطة وقانونية
ستخدامو  الحديثة  .ماا 

30 

          
 لشركةا غما تعمل التي الغيئة تتسم
 يتعلق فيما التيقن عدم غحالة

 ومتطلغاته. غالسوق
31 
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 غشدة غير موافق
 غير

موافق  موافق محايد موافق
 غشدة

رقم  الفقرة
 الفقرة 

  التقييم      5 4 3 2 1
  ستخداموكثلفة ال عمللاألدعم عمليلت  (لكترونيةال  عمللاألالمتغير التلبع )تبني 

 ما إستخداموتكرار  عمالاألتقنيات  الشركةالمجاالت التنظيمية التي تستخدم فيما  إلىيشير 

   عمللاألدعم عمليلت  أواُل:

          
 عمالاأل تقنيات الشركة تستخدم

 التوريد عمليات في لكترونيةاإل
 .الموردين من والشراء

32 

     
 عمالاأل تقنيات الشركة تستخدم

 33 .المغيعات في لكترونيةاإل

     
 عمالاأل تقنيات الشركة تستخدم

 يميةالتنظ عملياتما في لكترونيةاإل
 .الداخلية

34 

          
 عمالاأل تقنيات الشركة تستخدم

 35 المخزون. ادارة في لكترونيةاإل

     
 عمالاأل تقنيات الشركة تستخدم

 مع التواصل في لكترونيةاإل
 .العمالء

36 
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   ستخدامثلنيُل: كثلفة ال
 اآلتية: للعمليلت لكترونيةال  عمللاأل تقنيلت إستخدام كثلفة مستوى حدد

كثير  كثير توسطم قليل قليل جداً 
 جداً 

رقم  الفقرة
 الفقرة 

  التقييم      5 4 3 2 1

     
 من والشراء التوريد عمليات
 .الموردين

37 

     
 .المغيعات

38 

     
 .الداخلية التنظيمية العلميات

39 

     
 .المخزون ادارة

34 

     
 العمالء. مع التواصل

41 

 

 شلكرين لكم حسن تعلونكم معنل

 


