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بإشراف

د .محمد جميل العضليلة
الملخص
هدفت هذه الدراسة إلى تقصي أثر العوامل التكنولوجية والتنظيمية والغيئية على تغني األعمال
اإللكترونية وقد تم تطغيق هذه الدراسة في الشركات الصضيرة والمتوسطة في األردن (مدينة عمان)،
وقد غلغ مجتمع عينه الدراسة  385حيث قام الغاحث غالمعاينة على مدار شمرين ،ثم تم جمع

االستغانات حيث تم إستخدام العينة األولى والتي تكونت من  289إستجاغة من مختلف مستويات

ادارات الشركات للتحليل العاملي اإلستكشافي فيما تم توزيع  250إستغانة غعد الدراسة اإلستكشافية،

وقد تم إخهاع العينة إلى التحليل االحصائي غإستخدام التحليل العاملي التوكيدي ونمذجة المعادالت

الغنائية غإستخدام  AMOSوقد توصلت الدراسة إلى أن العوامل التكنولوجية والتنظيمية تؤثر إيجاغياُ
على تغني األعمال اإللكترونية فيما تؤثر العوامل الغيئية غشكل سلغي على تغني األعمال اإللكترونية،
في الشركات الصضيرة والمتوسطة كما أوصت الدراسة غأن يتم التركيز على الجوانب المممة في

العوامل التكنولوجية والتنظيمية والغيئية والتي تم إستكشافما وتوكيدها خالل مرحله غناء أداة الد ارسة
كما أن هنالك هرورة إلحداث التضير التنظيمي واالستعداد التنظيمي لمواجمه هضوط التكنولوجيا
واالستفادة منما غما يتالءم مع عمليات الشركة وكثافة اإلستخدام ويجب توفير وتحسين الممارات

الالزمة للتعامل مع حالة عدم التيقن فيما يخص التكنولوجيا ،وقد أوصت هذه الدراسة غأن يتم دراسة
العوامل التكنولوجية والتنظيمية والغيئية في الشركات الكغيرة كما أن يتم دراسة هذه العوامل في دول

أخرى كما أوصت غأن تكون فتره دراسة الشركات أطول في المدة الزمنية كون العوامل الغيئية المحيطة
في حالة عدم االستقرار والتضير المتسمر.

الكلملت المفتلحية :العوامل التكنولوجية ،العوامل التنظيمية ،العوامل البيئية ،األعملل ال لكترونية.
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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
Prepared by: Ali Raed Al Shwawreh
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

الطلر العلم للدراسة
 1.1المقدمة
شمدت السنوات األخيرة تطورات سريعة كان من أغرزها التطـورات الديناميكية التي عرفما
المجال التكنولـوجي ،خاصـة المتعلقـة غمعالجـة المعلومات وغثما أو ما يعرف غتكنولوجيا المعلومات
واإلتصال ،وقد ْاعقب التطور في تكنولوجيا المعلومات تطورات هائلة في إستخدام تقنيات الويب ،وقد
توجمت الشركات غإختالف احجامما إلى محاولة االستفادة من المزايا التي تقدمما ثورة تكنولوجيا
المعلومات والويب للمساعدة في دعم األعمال وعمليات األعمال وغيرها من األنشطة التي تمارسما
شركات األعمال .وتدخل تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في كافة المجاالت الحياتية ،ومن هذه
المجاالت مجال األعمال اإللكترونية ،والذي يرتكز على نظم المعلومات .ومع التطورات السريعة
التي تحدث في مجتمع المعرفة ال غد من مواكغة هذه التطورات همن أُطر غيئية وتكنولوجية وتنظيمية،
لهمان مواكغة الشركات لتلك التطورات ،األمر الذي يوفر للشركات تحقيق المزايا التنافسية المختلفة،
وال شك أن األخذ غعين اإلعتغار اإلطار التنظيمي والغيئي المواكب للتكنولوجيا يعد أم ار حاسما
للشركات الصضيرة والمتوسطة في األردن لتحقيق المنافع المرجوة في التطور والتقدم.
تعتغر تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت اليوم من أهم التحديات التي تطرح نفسما غقوة في
مجال إدارة األعمال ،وخصوصا فيما يتعلق غنظم المعلومات اإلدارية نفسما ،التي أصغحت تتعامل
مع كم هائل من المعلومات في غيئة داخلية متزايدة ،وغيئة خارجية شديدة المنافسة إهافة إلى إمكانية
تأثيرها على فاعلية إدارة المعرفة غالمنظمة.

3

ومع هذا اإليقاع المتسارع في مجال األعمال اإللكترونية ،ترتب على جميع المؤسسات هرورة
إستخدام األنماط اإلدارية الحديثة التي تواكب التطور التكنولوجي ،إذ مكنت األعمال اإللكترونية
الكثير من الشركات من معالجة وثائقما وعملياتما اإلدارية غطريقة إلكترونية ،حيث أصغح هنالك
مرونة في التعامل أدت إلى انحسار المعامالت الورقية ،والتخلي عن أساليب اإلدارة التقليدية سواء
فيما غينما ،وأصغحت أكثر اتصاال غالموظفين في إنجاز أعمالمم الوظيفية ،أو غينمم وغين العمالء من
ويعد سعي منظمات األعمال الدائم نحو النجاح والتفوق دافعا
متلقي الخدمة (ُ ،)Shaqiri, 2015
قويا لتتحسن غاستمرار في قدراتما لتالئم إحتياجات عمالئما وتوقعاتمم ،وان هذا التحسن يحتاج إلى
غنية تحتية تكنولوجية معاصرة .وهو ما يشير إلى أهمية دراسة عناصر الغيئة التكنولوجية والتنظيمية
التي من المفترض أن تمتلكما منظمات األعمال وذلك لتحقيق تفوقما على المنافسين على المدى
القصير والغعيد ( ،)Chao, 2012وهنا يأتي دور الشركات في إعتماد أو تغني أنظمة جديدة من
ُنظم المعلومات وهي تغني أعمال إلكترونية جديدة مغنية على أساس متين من الجاهزية الغيئية
والتنظيمية والتكنولوجية لمواكغة الكم المائل من التطورات التي تحدث غشكل سريع ومستمر في غيئة
األعمال .وقد أصغح امتالك تكنولوجيا معلومات متطورة اليوم ميزة تنافسية تتفاخر غما الشركات لما
تملكه من أنظمة أعمال إلكترونية جديدة وهي ما يمكنما من تحقيق ميزه تنافسية عن غيرها من
الشركات الصضيرة والمتوسطة ،وهنالك الكثير من األسغاب لتغني األعمال اإللكترونية من أجل الغقاء
واالستم اررية في التقدم للمستقغل في ظل الظروف الغيئية الضير مستقرة .تقوم هذه الد ارسة غالتعرف
على اإلطار التكنولوجي والغيئي والتنظيمي الذي يؤثر إيجاغيا على عملية تغني األعمال اإللكترونية
ويشرح مدى أهمية التغني للشركات الصضيرة والمتوسطة في األردن (مدينة عمان) ،حيث تعاني معظم
الشركات الصضيرة والمتوسطة من صعوغة القدرة على المواكغة والتطور وتغني أعمال إلكترونية جديدة
لما تحمله من مخاطر على عكس الشركات الكغيرة التي لما القدرة على تحمل المخاطر المترتغة
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الدرسة غشرح عملية التغني وأثر النموذج
على عملية تغني أنظمة جديدة ألعمالما وتقوم هذه ا
التكنولوجي والغيئي والتنظيمي على تغني أعمال إلكترونية جديدة في الشركات الصضيرة والمتوسطة
في األردن (مدينة عمان) ،وتمدف هذه الدراسة إلى غناء نموذج مفاهيمي إلطار الغيئة التكنولوجية
والتنظيمية وتأثيرها في تغني أعمال إلكترونية جديدة يناسب غيئة الشركات الصضيرة والمتوسطة األردنية
في (مدينة عمان) واختغار هذا النموذج غإستخدام غيانات من واقع الشركات الصضيرة والمتوسطة في
األردن في (مدينة عمان) ،حيث قام الغاحث لتحقيق هذا المدف غتطوير نموذج قياس يتهمن أغعاد
الغيئة التكنولوجية والتنظيمية وتغني األعمال اإللكترونية من أجل قياس اتجاهات وردود فعل عينة
الدراسة تجاه نموذج الدراسة ،كما قام الغاحث أيها غالتأكد من صدق وثغات نموذج القياس غإستخدام
طرق تحليلية منما التحليل العاملي اإلستكشافي والتحليل العاملي التوكيدي ،وتم إختغار نموذج الدراسة
المفاهيمي غإستخدام أسلوب المعادالت الغنائية
.Structure Equation Modelling
حيث أن هذه الدراسة ساهمت في تسليط الهوء على أهم جوانب الغيئة التكنولوجية والتنظيمية
التي تواجه تلك الشركات خالل سعيما لتغني نماذج أعمال إلكترونية تساعدها في دعم العمليات
الداخلية ،ودعم عمليات األعمال المختلفة ،والعالقات مع العمالء واألطراف األخرى همن سالسل
التوريد الخاصة غما وغيرها من األنشطة التي تمارسما شركات األعمال الصضيرة والمتوسطة في
األردن (مدينة عمان).
 1.2مشكلة الدراسة
إن المؤسسات التي تتمتع غمستوى جيد في الغيئة التكنولوجية والتنظيمية لديما قدرة على الغقاء
واالستم اررية ،كما أنما تتمتع غقدرة على التعامل والتفاعل اإليجاغي مع مختلف التضيرات الداخلية

5

والخارجية ،وقد أجريت العديد من الدراسات ( )Oh et.al,2009في السياق الغيئي والتكنولوجي
والتنظيمي ،والتي عالجت مفموم األعمال اإللكترونية وأغعاده في غيئات وقطاعات مختلفة
) (Borgman, et.al, 2013حيث يعد القيام غمذه الدراسة وقياس أثر العوامل الغيئية والتكنولوجية
والتنظيمية على تغني األعمال اإللكترونية في الشركات الصضيرة والمتوسطة في األردن (مدينة عمان)
أم ار ممما ،وقد أوصت غعض الدراسات) (Borgman, et.al, 2013غأن تتوجه الغحوث نحو تحديد
األطر التنظيمية والتكنولوجية في غيئة تلك الشركات لتغني األعمال اإللكترونية.
كون الشركات الصضيرة والمتوسطة تمثل الضالغية العظمى في معظم إقتصاديات العالم ،ويكشف
العدد الكغير من الشركات الصضيرة والمتوسطة أهميتما كمصدر أساسي للوظائف ودعم التنمية
والتطوير .وقد أشارت دراسات أيها إلى الفوائد التي تجنيما الشركات الصضيرة والمتوسطة التي تتغنى
التكنولوجيا غمختلف أشكالما (أنظمة معلومات ،نماذج أعمال إلكترونية) ،وقد دعمت العديد من
الدراسات الالحقة إطار  TOEكأهم النماذج المستخدمة في تحديد عوامل تغني نظم المعلومات
والمتمثلة غالهضط الخارجي ،الجاهزية التنظيمية (من حيث التكنولوجيا والموارد المالية) ،و"الفوائد
المتصورة" ( .)Ifinedo, 2011إستخدم الكثير من المؤلفين إطار  TOEلفمم إعتماد  ISفي مختلف
المجاالت مثل :تغادل الغيانات اإللكترونية والتجارة اإللكترونية ( .)Awe et.al, 2016وخالل
السنوات الماهية كانت هناك العديد من األغحاث التي ركزت على الشركات الصضيرة والمتوسطة
وكيفية تغنيما للتكنولوجيات الجديدة مثل وسائل التواصل االجتماعية والحوسغة السحاغية وأدوات الويب
 2.0األخرى التي تتمتع غشعغية متزايدة .وعلى الرغم من أن الدراسات تشير إلى أن أدوات وتقنيات
األعمال اإللكترونية تعمل غالفعل على تطوير الشركات الصضيرة والمتوسطة ،إال أنه ال يزال هناك
القليل من األدلة التجريغية على إعتمادها واستخدامما من هذه الفئة من الشركات ،وقد تركزت معظم
الدراسات على دراسة نماذج تغني األعمال اإللكترونية في الشركات الهخمة مثل ()Dixon, 2010
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وذلك لقدرتما على اإلستثمار غشكل مكثف في تكنولوجيا المعلومات والويب وقدرتما على تحمل
المخاطر ،تكمن مشكلة الدراسة في الفجوة النظرية والتجريغية إلستخدام إطار الغيئة والتكنولوجية
والتنظيمية في تغني األعمال اإللكترونية في الشركات الصضيرة والمتوسطة في األردن ،وذلك لهمان
إستم اررية هذه المؤسسات في أداء أعمال مميزة ،وحصولما على ميزة تنافسية ،خاصة مع إزدياد
المنافسة ،وزيادة وعي الشركات غأهمية تقنيات األعمال اإللكترونية في أداء الوظائف والعمليات
والسرعة في اإلنجاز ،ولذا جاءت الدراسة الحالية لقياس أثر العوامل الغيئية التكنولوجية والتنظيمية
على تغني األعمال اإللكترونية في الشركات الصضيرة والمتوسطة ،ويمكن التعغير عن مشكلة الدراسة
من خالل التساؤل التالي :ما هو دور عوامل الغيئة التكنولوجية والتنظيمية في تغني األعمال
اإللكترونية في الشركات الصضيرة والمتوسطة؟
 1.3أهداف الدراسة
تمدف الدراسة غشكل رئيسي إلى تحقيق عدة أهداف وهي:
 .1التعرف على أهم العوامل الغيئية والتكنولوجية والتنظيمية المؤثرة الشركات الصضيرة والمتوسطة
في األردن.
 .2التعرف على أغعاد تغني األعمال اإللكترونية في الشركات الصضيرة والمتوسطة في األردن
(مدينة عمان).
 .3التعرف على أثر العوامل الغيئية والتكنولوجية والتنظيمية على تغني األعمال اإللكترونية في
الشركات الصضيرة والمتوسطة في األردن (مدينة عمان).
 .4تطوير نموذج قياس يتسم غدالالت صدق وثغات لقياس العوامل الغيئية والتكنولوجية والتنظيمية
للشركات الصضيرة والمتوسطة.
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 1.4أهمية الدراسة
تكمن أهمية هذه الدراسة في أنما تكشف عن أثر العوامل الغيئية والتكنولوجية والتنظيمية على
تغني األعمال اإللكترونية في الشركات الصضيرة والمتوسطة ،وتظمر أهمية الدراسة من خالل:
األهمية العلمية :تعد هذه الدراسة من الدراسات الحديثة في مجال تأثير الغيئة التكنولوجية والتنظيمية
على تغني األعمال اإللكترونية ،على حسب علم الغاحث فإنما قد تثري المكتغة العرغية ،وتفتح آفاقا
جديدة للغاحثين لتناول هذا الموهوع من جوانب مختلفة وذلك غمدف الوصول إلى دراسات أشمل،
األمر الذي سيسمم في دعم األدب النظري غشكل عام.
األهمية التطبيقية :قد تفيد هذه الدراسة في التعرف على إيجاغيات األعمال اإللكترونية ،ومعرفة
مواطن القوة والهعف لتأثير عوامل الغيئية والتكنولوجية والتنظيمية لتكون تضذية راجعة لمحاولة
النموض غالشركات ودعم تطورها ،من خالل قيام الغاحث غتطوير نموذج القياس والذي يسلط الهوء
على أهم جوانب الغيئة التكنولوجية والتنظيمية والتي ينغضي التركيز عليما من قغل الشركات الصضيرة
والمتوسطة لدعم تغنيما لنماذج أعمال إلكترونية جديدة.
 1.5أسئلة الدراسة وفرضيلتهل:
هذه الدراسة تسعى لإلجاغة عن األسئلة التالية:
 .1ما اإلطار العام لعوامل الغيئية التكنولوجية والتنظيمية في الشركات الصضيرة والمتوسطة في
األردن (مدينة عمان)؟
 .2ما أغعاد تغني األعمال اإللكترونية في الشركات الصضيرة والمتوسطة؟
 .3هل تؤثر عوامل الغيئة التكنولوجية والتنظيمية على تغني األعمال اإللكترونية في الشركات
الصضيرة والمتوسطة في األردن؟
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ثلنيلً :فرضيلت الدراسة
تركز هذه الدراسة على إختبلر الفرضية الرئيسية التللية:
الفرضية الرئيسية ( :)H01ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05للعوامل
التكنولوجية والتنظيمية والغيئية على تغني األعمال االلكتروني غأغعاده المتمثلة في (دعم عمليات
األعمال وكثافة إستخدام األعمال اإللكترونية) في الشركات الصضيرة والمتوسطة في األردن (مدينة
عمان).
وينبثق عن هذه الفرضية الفرضيلت الفرعية التللية:
 الفرضية الفرعية األولى ( :)H01.1ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة( )α≤0.05للعوامل التكنولوجية (السياق التكنولوجي) على تغني األعمال اإللكتروني غأغعاده
المتمثلة في (دعم عمليات األعمال وكثافة إستخدام األعمال اإللكترونية) في الشركات الصضيرة
والمتوسطة في األردن (مدينة عمان).
 الفرضية الفرعية الثلنية ( :)H01.2ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة( )α≤0.05للعوامل التنظيمية (السياق التنظيمي) على تغني األعمال اإللكتروني غأغعاده
المتمثلة في (دعم عمليات األعمال وكثافة إستخدام األعمال اإللكترونية) في الشركات الصضيرة
والمتوسطة في األردن (مدينة عمان).
 الفرهية الفرعية الثللثة ( :)H01.3ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة( )α≤0.05للعوامل الغيئية (السياق الغيئي) على تغني األعمال اإللكتروني غأغعاده المتمثلة في
(دعم عمليات األعمال وكثافة إستخدام األعمال اإللكترونية) في الشركات الصضيرة والمتوسطة
في األردن (مدينة عمان).
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 1.6أنموذج الدراسة
في هوء مراجعة الغاحث للدراسات الساغقة ذات الصلة غمشكلة الدراسة وعناصرها ،حيث تم
تطوير أنموذج الدراسة الموهح في الشكل ( ،)1-1حيث يحتوي على األغعاد المفاهيمية للدراسة،
وقد تم تحديد اغعاد الدراسة المستقلة غالسياقات التكنولوجية والتنظيمية والغيئية ،فيما تم تحديد تغني
األعمال اإللكترونية كمتضير تاغع ويتكون من عاملين وهما :دعم عمليات األعمال ،وكثافة إستخدام
تقنيات األعمال اإللكترونية في نموذج غنائي  ،Structural Modelوسيتم غناء نموذج القياس
الخاص غتغني األعمال اإللكترونية غطريقة ) (First Order Modelفي التحليل العاملي التوكيدي
 CFAلتوكيد تلك االغعاد.

السياق

التكنولوجي

السياق

التنظيمي

H01.3

H01.3
H01.3

تغني األعمال
اإلكترونية

السياق
الغيئي
الشكل( :)1-1أنموذج الدراسة
المصدر :من إعداد الغاحث غاإلعتماد على الدراسات اآلتية في الجدول رقم ()1-1
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الجدول ( :)1-1مصلدر متغيرات الدراسة (الدراسلت)
المتغير

األبعلد

المتغير المستقل

السياق التكنولوجي

والتكنولوجية

السياق الغيئي

العوامل البيئية
والتنظيمية
المتغير التلبع
تبني األعملل ال لكترونية

السياق التنظيمي

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

)(Ramadain &Kawealek, 2009

دعم عمليات األعمال

)(Wamba et.al, 2015

كثافة إستخدام األعمال

)(Chao &Chandra, 2012

اإللكترونية

))Oliveira & martins, 2014

 1.7حدود الدراسة:
تناولت هذه الدراسة أثر عوامل الغيئة التكنولوجية والتنظيمية على تغني األعمال اإللكترونية
في الشركات الصضيرة والمتوسطة ،وذلك همن الحدود التالية:
 .1الحدود المكلنية :تمثلت الحدود المكانية لمذه الدراسة في الشركات متوسطة وصضيرة الحجم في
عمان.
 .2الحدود الزملنية :تم إنجاز هذه الدراسة خالل الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي
2019/2018م.
 .3الحدود البشرية :تمثلت الحدود الغشرية في هذه الدراسة غالمدراء في الشركات الصضيرة
والمتوسطة العاملة في األردن (مدينة عمان) ،حيث اقتصرت هذه الدراسة على الشركات التي
أغدت إستعدادها لإلستجاغة على أداة الدراسة.
 .4الحدود الموضوعية :إقتصرت الدراسة على حدودها الموهوعية المتعلقة غمتضيرات أثر عوامل
الغيئية والتكنولوجية والتنظيمية على تغني األعمال اإللكترونية في الشركات الصضيرة والمتوسطة.
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 .5الحدود المكلنية :تقتصر الدراسة على المدراء في الشركات الصضيرة والمتوسطة في العاصمة
عمان.
 1.8محددات الدراسة:
 -1إقتصرت هذه الدراسة على الشركات الصضيرة والمتوسطة في األردن غالتالي ال يمكن تعميم
نتائج الدراسة إال في هذا القطاع.
 -2ركزت هذه الدراسة على المدراء في الشركات الصضيرة والمتوسطة.
 1.9مصطلحلت الدراسة وتعريفلتهل الجرائية:
 .1العوامل التكنولوجية والتنظيمية والبيئية ( /إطلر )T-O-E
تم تطوير إطار السياق التكنولوجي والغيئي ) (TOEمن قغل  Tornatzk, Fleisherحيث
يصف العوامل التي تؤثر على إعتماد التكنولوجيا واحتمالما ،ويصف إطار  TOEالعملية التي تعتمد
غما الشركة وتنفذ اإلغتكارات التكنولوجية همن السياق التكنولوجي ،التنظيمي ،الغيئي
) .(Tornatzky Fleisher, 1990حيث يشتمل إطار ) (TOEعلى ثالث من السياقات وهي
السياق التكنولوجي والتنظيمي والغيئي وتوصف هذا السياقات كالتالي:
 السيلق التكنولوجي :التقنيات الداخلية والخارجية ذات الصلة غالشركة .قد تشمل التقنيات كال
من المعدات وكذلك العمليات.
 السيلق التنظيمي :ويشير إلى خصائص وموارد الشركة ،غما في ذلك حجم الشركة ،ودرجة
المركزية ،ودرجة إهفاء الطاغع الرسمي ،والغنية اإلدارية ،والموارد الغشرية ،ومقدار موارد الركود،
والرواغط غين الموظفين.
 ويشمل السيلق البيئي حجم الصناعة وهيكلما ،ومنافس الشركة ،وسياق اإلقتصاد الكلي ،والغيئة
التنظيمي ).(Tornatzky Fleisher, 1990
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ويعرف إطار  TOEعلى أنه نظرية على مستوى المؤسسة توهح أن ثالثة عناصر مختلفة
لسياق الشركة تؤثر على ق اررات التغني .هذه العناصر الثالثة هي السياق التكنولوجي ،السياق
التنظيمي ،والسياق الغيئي .وجميع تلك السياقات يفترض أن لما تأثير على اإلغتكار والتغني التكنولوجي
(.(Baker, 2011
ويعرف إجرائيا على أنه إطار كالسيكي يقترح مجموعة عامة من العوامل التي تفسر إحتمالية تغني
ُ
اإلغتكار  /التكنولوجيا ،حيث يقترح اإلطار ثالثة أجزاء من السياقات التي تؤثر على تغني أو تنفيذ
اإلغتكارات وهذه االجزاء هي سياقات تطوير التكنولوجيا والظروف التنظيمية ،واعادة تنظيم األعمال
وقد رأينا أنما تصف السياق الغيئي والتكنولوجيا الذي يساهم غتغني مجموعة من التكنولوجيات الداخلية
والخارجية للشركة ،فهال عن فائدتما المتصورة ،والتوافق التقني والتنظيمي ،ومنحنى التعقيد والتعلم،
والتجريب والتخيل؛ ويشرح تداغير وصفية مثل نطاق عمل الشركة الغيئي ،ودعم اإلدارة التنظيمية،
والثقافة التكنولوجية ومدى فعالية هذا اإلطار على التغني.
الشركلت الصغيرة والمتوسطة:
هي الشركات المستقلة غير التاغعة وتتمثل غمحدودية عدد الموهفين حيث أنه يختلف هذا العدد من
دوله إلى أخرى ،كما يحدده اإلتحاد األوروغي أن الشركات دون  250موظفا من الشركات الصضيرة
والمتوسطة ). (oecd,2005
كما قد عرفما الغنك المركزي األردني ،غأنما الشركات المستفيدة من التسميالت المهمونة من مؤسسة
اإلستثمار غأنما الشركات التي تحقق شرطين من شروط الغنك المركزي (الغنك المركزي األردني،
)2013
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تبني األمعال اإلكلتتوننة
حيث أنه يمكن تعريف تغني أنظمة األعمال على أنه غناء قيم يمكن إستخدامما لفمم مختلف
القهايا المتعلقة غأنظمة األعمال اإللكترونية ،غما في ذلك المستوى الوظيفي المتوقع ودرجة
األهمية التي تحتاج المؤسسة إلى إرفاقما غغعض عوامل التغني ،واستنادا إلى است ارتيجية األعمال
اإللكترونية الراسخة والخصائص الوظيفية ) ,(Chen and Hollsopple, 2013وتُعرف إجرائيا
لضرض هذه الدراسة غأنما إستخدام تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في دعم عمليات األعمال
حيث أن األعمال اإللكترونية ال تقتصر فقط على تغادل المنتجات والخدمات غين الشركات
والجماعات واألفراد إنما يمكن رؤيتما غأنما واحدة من األنشطة األساسية في أي عمل حيث تركز
على األعمال اإللكترونية على إستخدام تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت لتمكين الشركات من
االستفادة من األنشطة والعالقات الخارجية مع األفراد والشركات األخرى ،غاإلهافة إلى كثافة
اإلستخدام لألعمال اإللكترونية والتي تمثل عدد مرات عملية إستخدام وتكرار أنظمة اإلتصاالت
واألنترنت حيث ينظر إلى كثافة اإلستخدام كم مرة أو مدى إنتشار اإلغتكارات التي تم إستخدامما؟
.(Lim&lai,1999)،
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الفصل الثلني

األدب النظري والدارسلت السلبقة
 2.1مقدمة
يركز هذا الفصـ ـ ـ ـ ـ ــل على األدغيات واإلطار النظري المتعلق غتغني اإلغتكار التكنولوجي ،حيث
إسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدم الغاحث اإل طار التكنولوجي التنظيمي والغيئي ( )TOEلتحليل العوامل المؤثرة على تغني
نظم المعلومــات الجــديــدة ومنمــا تغني األعمــال اإللكترونيــة ،تــأخــذ نظم المعلومــات في الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركــات
الصــضيرة والمتوســطة أشــكاال وصــو ار مختلفة ،ويتم تطوير ســياقات جديدة لتغني التكنولوجيات الجديدة
غإســتمرار .كما ال يمكن للمؤس ـســات الصــضيرة والمتوســطة أن تتجاهل التقدم التكنولوجي الذي يحدث
غسرعة في مجتمع المعرفة وتحتاج هذه الشركات إلى تطوير الغيئة التكنولوجية من أجل تحقيق مزايا
تنافسـ ـ ــية تعتمد على اإلسـ ـ ــتخدام الكفؤ والمكثف لنظم المعلومات ( ،)ISالتي تعد مصـ ـ ــدر أسـ ـ ــاس ـ ـ ـيا
لإلغتكار والنجاح في السـوق اليوم .وتواجه الشـركات الصـضيرة والمتوسـطة تحديات هائلة في جمودها
المادفة إلى مواصلة اإلغتكارات التكنولوجية ويعتمد غقائما في كثير من األحيان على اإلستخدام التي
تقوم غــه لنظم المعلومــات لتطوير نمــاذج تنظيميــة جــديــدة أو التنــافس في أس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواق جــديــدة أو تعزيز
إغتكار تكنولوجيا هاما وسـريع
ا
عالقاتما الداخلية والخارجية .تعتغر ( )ISوتقنيات األعمال اإللكترونية
النمو ويوفر للش ــركات الص ــضيرة والمتوس ــطة فرص ــا كثيرة لتحس ــين كفاءتما وفعاليتما وحتى إكتس ــاب
ميزة تنافسـ ـ ــية مقارنة غمنظمات األعمال الكغيرة .ومن أهم التحديات التي تواجه الشـ ـ ــركات الصـ ـ ــضيرة
والمتوسـ ـ ـ ـ ـ ــطة هو الغطء في تغني اإلغتكارات التكنولوجية على عكس الشـ ـ ـ ـ ـ ــركات الكغيرة التي يمكنما
تحمل مخاطر أكغر مرتغطة غتغني اإلغتكار التكنولوجي ألن لديما موارد أكغر.
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ومن األهمية العظمى أن تستفيد الشركات الصضيرة والمتوسطة من الفرص التي تقدمما أنظمة
المعلومات الجديدة .ألن الش ـ ـ ـ ــركات الص ـ ـ ـ ــضيرة ،والمتوس ـ ـ ـ ــطة تش ـ ـ ـ ــكل الضالغية العظمى من األعمال
التجارية في العديد من اإلقتصـ ـ ــاديات ( .)Mills and Carthy, 2016ويكشـ ـ ــف العدد الكغير من
الشـ ــركات الصـ ــضيرة والمتوسـ ــطة أهميتما كمصـ ــدر أسـ ــاس ـ ـي للوظائف ودعم التنمية والتطوير .ووفقا
لشـ ـ ــركة ريتشــ ــي وبريندلي  ،2005فإن المشــ ــاريع الصــ ــضيرة ومتوس ـ ــطة الحجم مممة غســ ــغب الروح
الريادية وقدرتما على التكيف ،ويمكن إعتغارها كدوافع للنمو االقتص ـ ـ ـ ــادي واإلغتكار من خالل تعزيز
القدرة التنافســية .وعادة ما تكون الشــركات الصــضيرة والمتوســطة قادرة على اإلغتكار في المنتجات أو
العمليات التي تس ــاعد على خلق ميزة تنافس ــية وتوليد المزيد من األرغاح ،حيث توفر نظم المعلومات
االليات المناسغة للوصول إلى فرص السوق الجديدة والمعلومات المتخصصة.
أشارت العديد من الدراسات إلى الفوائد التي تجنيما الشركات الصضيرة والمتوسطة التي تتغنى
التكنولوجيا غمختلف أشكالما (أنظمة معلومات ،نماذج أعمال إلكترونية) ،وتتركز الفوائد في زيادة
االنتاجية وزيادة كفاءة عمليات األعمال الداخلية وسمولة اإلتصال مع األطراف الخارجية وتتمثل
الفوائد األخرى في زيادة القدرة التنافسية لألعمال والتكامل الرأسي مع األعمال األخرى ذات الصلة
وأصحاب المصلحة والمؤسسات وتحسين التواصل مع األطراف األخرى همن سالسل التوريد كما
أن هناك فوائد يمكن أن تجنيما من المشاركة في األسواق اإللكترونية تتمثل في تمايز المنتجات
كجانب من الجوانب اإليجاغية المممة للتكيف لتغني أنظمة المعلومات ()Mr.ocloo et.al, 2014
)(Heshmati, 2018
ركز الغاحث في هذا الغحث على إستخدام أدغيات اإلغتكار التكنولوجي كمرجع نظري لتطوير
الخلفية النظرية لموهوع الغحث .حيث تشير األغحاث في هذا المجال إلى أن الشركات المغتكرة تتفوق
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لدرسات نظرية وتجريغية
من الناحية التكنولوجية على منافسيما ،وقد خهع اإلغتكار التكنولوجي ا
واسعة النطاق وأصغح من المسلم غه اآلن على نطاق واسع كعامل محدد ممم لألداء المستدامُ .ينظر
إلى اإلغتكار على أنه فكرة أو ممارسة أو شيء ينطر إليه على أنه جديد من قغل الفرد أو أي وحدة
من وحدات التكيف ،وال يشير اإلغتكار في تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت إلى تجديد التكنولوجيات
وحسب ،غل يشير أيها إلى التجديد من حيث الفكرة والعمل .يتكون اإلغتكار التكنولوجي من اثنين
من العوامل ذات الصلة ولكنما متميزة وهي إيجاد اإلغتكار في تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت
الحالية .واذا لم تنجح ،يتم إتخاذ قرار إعتماد إغتكارات تكنولوجية أكثر تقدما ).(Hoti, 2015
تتكون اإلغتكارات التكنولوجية في حد ذاتما من ثالث مراحل (الغدء والتغني والتنفيذ) ،في مرحلة
الغدء يتم جمع المعلومات حول اإلغتكارات التكنولوجية وتقييمما ،في مرحلة التغني يتم إتخاذ قرار
غشأن إعتماد اإلغتكار التكنولوجي وفي مرحلة التنفيذ إذا ما أتخذ القرار الصحيح للتغني يتم تنفيذ
اإلغتكار التكنولوجي في المؤسسة (.)Hoti, 2015
 2.2نملذج تبني التكنولوجيل واطلر نموذج البيئة التكنولوجية والتنظيميةTOE :
هناك عدد ال غأس غه من النظريات والدراسات المتعلقة غاإلغتكار التكنولوجي واعتماد
التكنولوجيا ،ومن النظريات األكثر شيوعا هي نموذج قغول التكنولوجيا ،ونظرية السلوك المخطط
والنظرية الموحدة للقغول واستخدام التكنولوجيا وتؤكد مراجعة الدراسات الساغقة حول اإلغتكار
التكنولوجي أن غالغية الدراسات التجريغية تشير إلى "نشر اإلغتكار" أو نظرية ( (DOIوالتي أشار
إليما ) )Rogers, 2003وكذلك إطار الغيئة التكنولوجية والتنظيمية .وهناك العديد من الغاحثين
أشاروا إلى أن نظرية نشر اإلغتكار قادرة على تحديد الخصائص الحرجة األساسية "المدركة"
لإلغتكارات التكنولوجية (مثل الميزة النسغية والتوافق والتعقيد والقاغلية لالستمرار) التي قد تؤثر على
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رفض أو قغول لـ  .ISفي حين يرى غاحثون غأن نموذج روجر ينغضي أن يدمج أيها مع سياقات أو
عوامل أخرى من أجل إيجاد نمج أكثر شمولية في تغني نظم المعلومات .تماشيا مع النقص في
نموذج نشر اإلغتكار ،وجد الغاحث أن إستخدام إطار  TOEيمكن أن يعوض هذا النقص غتركيزه
على الغيئة وهو غير موجود في نظرية  .DOIوغالتالي يصغح أكثر قدرة على تفسير تغني اإلغتكار
داخل الشركة وهو أكثر إكتماال حيث يحتوي على أساس نظري متين وامكانية التطغيق في نماذج
التغني .وقد تم تطوير نموذج  TOEمن قغل ).(Fleischer and Tornatzky, 1990
ويحدد ثالثة أنواع من العوامل التي تؤثر على إعتماد اإلغتكار التكنولوجي واستخدامه التنظيمي
وهي السيلق التكنولوجي الذي يشمل كال من التقنيات الداخلية والخارجية التي قد تكون مفيدة في
تحسين اإلنتاجية المؤسسية .والسيلق التنظيمي ،الذي يتم تحديده من حيث حجم ونطاق الشركة،
وتعقيد الميكل اإلداري والجودة والخصائص وتوافر التكنولوجيا في الشركات والموارد المالية) .والسيلق
البيئي (أو المؤسسي) ،والذي يشير إلى صناعة الشركة ومعامالتما .مع الشركاء التجاريين والمنافسين
والحكومة.
وقد دعمت العديد من الدراسات الالحقة إطار  TOEكأهم النماذج المستخدمة في تحديد
عوامل تغني نظم المعلومات والمتمثلة غالهضط الخارجي ،الجاهزية التنظيمية (من حيث التكنولوجيا
والموارد المالية) ،و"الفوائد المتصورة" ()Ifinedo, 2011
غاإلعتماد على الدراسات الساغقة ،فقد تم التعرف على عناصر إطار  ،TOEحيث يتكون هذا
من ثالث عناصر وهي اإلطار التكنولوجي ،التنظيمي ،واإلطار الغيئي .وفيما يتعلق غاإلطار
التكنولوجي فيشير إلى الميزة النسغية ومستوى التوافق والتعقيد .حيث تركز الميزة النسغية على الدرجة
التي ينظر فيما إلى الفائدة التي يقدمما اإلغتكار نسغة إلى اإلغتكارات الحالية ،اما ما يتعلق غالتوافق
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فيشير إلى مدى اتساق اإلغتكارات مع القيم الحالية والخغرات الساغقة واحتياجات الشركة التي تتغنى
اإلغتكار .اما التعقيد فيشير إلى درجة الصعوغة التي يتميز غما اإلغتكار(Shiau et. al., 2009) .
وامكانية فممه واستعماله،(Kaynak et. al., 2005) ،(Shiau et. al., 2009) .
) (Alshamaila, 2013غالنسغة لإلطار التنظيمي فيشير إلى دعم االدارة العليا والجاهزية التنظيمية
(من حيث الحجم والموارد المالية والتقنية) ،ومدى كثافة المعلومات وخصائص المنتج وآخر عناصر
إطار  TOEهي اإلطار الغيئي ويركز على هضط المنافسة داخل الصناعة ،والهضط الحكومي
ومدى إستعداد المستملك والدعم المقدم من موردي التكنولوجيا )،(Haug et. al. 2011
).(Evangelista et. Al, 2010
إستخدم الكثير من المؤلفين إطار  TOEلفمم إعتماد  ISفي مختلف المجاالت مثـل :تغادل
الغيانات اإللكترونية والتجارة اإللكترونية ( .)Awe et.al, 2016وخالل السنوات الماهية كانت
هناك العديد من األغحاث التي ركزت على الشركات الصضيرة والمتوسطة وكيفية تغنيما للتكنولوجيات
الجديدة مثل وسائل التواصل االجتماعية والحوسغة السحاغية وأدوات الويب  2.0األخرى التي تتمتع
غشعغية متزايدة .وعلى الرغم من أن التقارير تشير إلى أن أدوات وسائل التواصل االجتماعية تعمل
غالفعل على تطوير الشركات الصضيرة والمتوسطة ،إال أنه ال يزال هناك القليل من األدلة التجريغية
على إعتمادها واستخدامما من هذه الفئة من الشركات (.)Dixon, 2010
وفي هذه الدراسة يقترح الغاحث إستخدام إطار عمل  TOEلتقييم إستعداد الشركات الصضيرة
والمتوسطة في األردن لتغني التكنولوجيا الجديدة مثل تقنيات األعمال اإللكترونية وغيرها من التقنيات
الحديثة المرتغطة غما .حيث ستساهم هذه الدراسة في تحديد عوامل النجاح الحاسمة وتحديد األطر
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الغديلة التي من شأنما أن تكون غمثاغة مغادئ توجيمية للشركات الصضيرة والمتوسطة في األردن
للتكيف مع وسائل تقنيات ونماذج األعمال اإللكترونية.
 2.3مراجعة علمة لستخداملت نملذج تبني األعملل ال لكترونية
درست العديد األدغيات الساغقة نماذج مختلفة لتغني التكنولوجيا في مجاالت وصناعات مختلفة،
كما أشارت إلى عوامل التغني العديدة ،فمثال ركزت دراسة ) (Alma and Noor, 2009على إعتماد
واستخدام تكنولوجيا المعلومات ودرست العالقة غين تغني تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في
الشركات الصضيرة والمتوسطة والفوائد والتكلفة المتصورة ومعرفة تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت
والهضط الخارجي والدعم الحكومي واستخدمت أساليب المسح المقطعي العرهي الموجه إلى مالك
أو مدير الشركات الصضيرة والمتوسطة في  180شركة صضيرة ومتوسطة في ماليزيا وقد كان نوع
الدراسة كمي ونوعي .فيما درس ( (Buonanno et. al., 2005إعتماد تخطيط موارد المؤسسات
ودرست تحديد العوامل التجارية والتنظيمية (مثل :تعقيد األعمال والتضيير التنظيمي) التي تؤثر على
إعتماد تخطيط موارد المؤسسات واستخدمت إستغيانات ومقاغالت موجمة إلى كغار المديرين في 366
شركة من أي حجم (الشركات الصضيرة والمتوسطة والكغيرة) وكان نوع الدراسة كمي .وكما أشارت
دراسة ( )Grandon and Pearson, 2004على إعتماد التجارة اإللكترونية ودرست العوامل
المحددة للتغني مثل :الدعم التشضيلي واإلنتاجية اإلدارية والقرار االستراتيجي واستخدمت إلستغيانات
والمقاغالت واستطالع على اإلنترنت لكغار المديرين وقد شملت  100عينة مسح في الواليات المتحدة
األمريكية وقد كان نوع الدراسة كمي .وهدفت دراسة ( )Scupola, 2009على إعتماد تنفيذ التجارة
اإللكترونية  B2Bودرست إقتراح نموذج  TOEلتغني التجارة اإللكترونية وتنفيذها واستخدمت مراجعة
األدغيات في مجال تغني األعمال اإللكترونية ،واستغيان ومقاغالت وجما لوجه مع المديرين التنفيذيين
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في  4شركات دنماركية و 4شركات أسترالية صضيرة ومتوسطة وكان نوع الدراسة كمي .وركزت دراسة
( )Ramdani & Kawealek, 2009على إعتماد نظم SCM ،CRM ،ERPودرست تطوير
نموذج يمكن إستخدامه للتنغؤ غالمستويات ( )SMEsالتي من المرجح أن تصغح متغناه لنظم المؤسسة
وقد إستخدمت المقاغالت المغاشرة وأجريت الدراسة على  104شركة صضيرة ومتوسطة في شمال
غرب إنجلت ار كان نوع الدراسة كمي .كما ركزت دراسة ( )Oh et. al., 2009على تغني التجارة
اإللكترونية ودرست العوامل التي ترتغط غإعتماد التجارة اإللكترونية من قغل الشركات الكورية الصضيرة
والمتوسطة واستخدمت اإلستغيانات ،اإلنحدار ،تحليل العامل ،كرونغاخ ألفا والتحليل التمييزي وأجريت
الدراسة على  193شركة صضيرة ومتوسطة وكان منمج الدراسة نوعي وكمي.
وركزت دراسة (حيف )2016 ،إلى التعرف على العوامل (التكنولوجية ،التنظيمية ،القانونية،
أمن المعلومات ،حاجات ورغغات الزغائن) على تغني التجارة اإللكترونية وانعكاساتما على رغحية
الشركة ،وغلضت عينة الدراسة  122مغحوثا ،وتم اإلعتماد على اإلستغانة في جمع الغيانات ،وأشارت
نتائج الدراسة إلى وجود أثر لعوامل التجارة اإللكترونية مجتمعة والتي تمثلت في (العوامل التكنولوجية،
والعوامل التنظيمية ،والعوامل القانونية ،وأمن المعلومات ،وحاجات ورغغات الزغائن) على تغني
الشركات األردنية المتوسطة وصضيرة الحجم للتجارة اإللكترونية .وفي دراسة (عقيل وميالد)2018 ،
والتي هدفت إلى تحديد أهم المعيقات التي تحول دون تطغيق التجارة اإللكترونية في المصارف
التجارية ،وتم تحديد مجتمع الدراسة المتمثل في الممتمين عن التقنية المصرفية ،وتم توزيع 80
إستغانة غلغ الصالح منما  60إستغانة ،وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود معوقات تتعلق غالمقومات
التكنولوجية الخاصة غالتجارة اإللكترونية ،وكذلك معوقات تتعلق غسياسة المصارف تجاه العمالء
لتطغيق التجارة اإللكترونية في تعامالتمم.
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كما غحثت د ارسـة ( )Shiau et. al., 2009على إعتماد تخطيط موارد المؤسـسـات ودرسـت
وهــع تداغير لتقييم إعتماد تخطيط موارد للمؤسـســات الصــضيرة والمتوســطة واســتخدمت تحليل غيانات
المسـح عن طريق نمذجة المعادلة الميكلية ( )SEMأجريت على  126شـركة صـضيرة ومتوسـطة في
تايوان كان نوع الد ارس ـ ــة كمي .ودرس ( )Haug et. al., 2011الجاهزية لتكنولوجيا المعلومات /
إعتمــاد تكنولوجيــا المعلومــات ،كمــا درسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت تقــديم إطــار لتحليــل "جــاهزيــة تكنولوجيــا المعلومــات"
واسـ ـ ــتخدمت د ارسـ ـ ــات ل  3حاالت طولية ومراجعة األدغيات النظرية ،وأجريت في  3من الشـ ـ ــركات
الصضيرة والمتوسطة وكان نوع الدراسة كمي .وأشار ( )Federici, 2009إلى إعتماد تخطيط موارد
المؤس ـ ـسـ ــات ودرسـ ــت التقييم المسـ ــغق لتغني نظام  ERPوالمجموعات األخرى من اإلنجازات الفعلية
والمزايا وخصـ ــائص السـ ــياق المشـ ــروع واسـ ــتخدمت مقاغالت مغاش ـ ـرة مع مديري الشـ ــركات الصـ ــضيرة
والمتوســطة وأجريت على  50شــركة صــضيرة ومتوســطة في إيطاليا وكان نوع الد ارســة نوعي وكمي.
كما ركزت د ارس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ( )Gutierrez et. al., 2009على كيفية التوافق مع تكنولوجيا المعلومات
ودرس ـ ـ ــت تص ـ ـ ــنيف  5س ـ ـ ــمات لكل من عوامل التوافق التالية :اإلتص ـ ـ ــاالت وقياس الكفاءة  /القيمة
والحوكمة والش ـ ـ ـ ـ ـ ـراكة والمعمارية والنطاق والممارات واسـ ـ ـ ـ ـ ــتخدمت المسـ ـ ـ ـ ـ ــح عغر اإلنترنت والماتف،
وأجريت الد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة على  104منظمة في جميع أنحاء العالم وكان نوع الد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة كمي .وقد ركزت
دراسة ( )Chao and Chandra, 2012على إعتماد تكنولوجيا المعلومات والمواءمة االستراتيجية
ودرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت تأثير معرفة المالك لتقنية المعلومات على األعمال التجارية ،والمواءمة االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجية
لتكنولوجيا المعلومات واســتخدامما في ســياق الشــركات الصــضيرة والعرض القائم على الموارد كأســاس
نظري ،وقامت الد ارسـ ـ ــة غالمسـ ـ ــح عن طريق الغريد اإللكتروني لمالكي الشـ ـ ــركات الصـ ـ ــضيرة وأجريت
على 217مص ــنع ص ــضير وش ــركات خدمات مالية في الواليات المتحدة األمريكية وكان نوع الد ارس ــة
كمي .كما غحثت د ارس ــة ( )Zeiller and Schauer, 2011التكيف مع مغادرات وس ــائل اإلعالم
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االجتمــاعيــة للتعــاون االجتمــاعي ودرس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت تحليــل إعتمــاد وتنفيــذ وتحفيز والفوائــد وعوامــل النجــاح
إلس ــتخدام وس ــائل اإلعالم االجتماعية ،واس ــتخدمت تحليل متعمق لد ارس ــات الحالة المتعددة وأجريت
على  6من الشـ ــركات الصـ ــضيرة والمتوســـطة األوروغية وكان نوع الد ارســـة نوعي .كما ركزت د ارس ـ ـة
( )Esteves, 2009على إستخدام تخطيط موارد المؤسسات ودرست تطوير خارطة طريق لتحقيق
فوائد إسـ ــتخدام تخطيط موارد المؤس ـ ـسـ ــات ( )ERPفي الشـ ــركات الصـ ــضيرة والمتوسـ ــطة واسـ ــتخدمت
المقاغالت المغاشـ ـ ـ ـ ـ ـرة وأجريت على  48طالب ماجس ـ ـ ـ ـ ــتير إدارة أعمال و 87مدير أعمال وكان نوع
الد ارس ـ ـ ــة كمي .ودرس ( )Raymond and Bergeron, 2008اس ـ ـ ــتراتيجية األعمال اإللكترونية
واس ـ ــتراتيجية األعمال ودرس ـ ــت تطوير المنافع لتحقيق التكامل غين األعمال اإللكترونية واس ـ ــتراتيجية
األعمال التجارية في الشركات الصضيرة والمتوسطة من حيث التصنيف االستراتيجي لميلز آند سنو،
غما في ذلك المنقغون ،المحللون ،وخارطة الطريق الخاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة غالمدافعين إلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام تخطيط موارد
المؤسـ ـس ــات في الش ــركات الص ــضيرة والمتوس ــطة واس ــتخدمت منظور نظرية الطوارئ ،تحليل اإلرتغاط
وأجريت الد ارس ـ ــة على  107من مص ـ ــنع كندي وكان نوع الد ارس ـ ــة نوعي وكمي .كما ركزت د ارس ـ ــة
( )Loh and Koh, 2004على تنفيذ تخطيط موارد المؤسـســات ودرســت العناصــر الحاســمة لتنفيذ
نظام  ERPالناجح في الشركات الصضيرة والمتوسطة واستخدمت مراجعة األدب والمقاغالت وأجريت
على  8من الشـ ـ ــركات الصـ ـ ــضيرة والمتوسـ ـ ــطة في المملكة المتحدة وكان نوع الد ارسـ ـ ــة كمي .وأشـ ـ ــار
( )Aguila and Melendez, 2006على إعتماد اإلنترنت ودرسـت إسـتكشـاف العوامل التي تؤثر
على تنفيذ تقنيات اإلنترنت ومدى تأثير حجم الش ـ ـ ـ ــركة كعوامل تنظيمية على العمليات واس ـ ـ ـ ــتخدمت
نظرية إعتماد اإلغتكار من خالل إســتغيان وأجريت على  280شــركة وكان نوع الد ارســة كمي نوعي.
كما جاءت د ارس ـ ـ ـ ــة ( )Kaynak et. al., 2005لتركز على إعتماد التجارة اإللكترونية ودرس ـ ـ ـ ــت
العوامل التي تؤثر على إســـتعداد الشـ ــركات الصـ ــضيرة والمتوس ــطة لتغني إس ــتخدام التجارة اإللكترونية
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واس ـ ــتخدمت مؤش ـ ــر تكرار مرات اإلس ـ ــتخدام لألعمال اإللكترونية من قغل مدراء الش ـ ــركات ،وأجريت
على  237من الش ـ ــركات الص ـ ــضيرة والمتوس ـ ــطة في تركيا وكان نوع الد ارس ـ ــة كمي .وركزت د ارس ـ ــة
( )Doom et. al., 2010على تنفيذ تخطيط موارد المؤسـ ـس ــات ودرس ــت عوامل النجاح الحاس ــمة
لتطغيقات تخطيط موارد المؤسـســات في المؤسـســات الغلجيكية الصــضيرة والمتوســطة الغلجيكية وتحديد
عوامل النجاح تلك الخاصــة غغيئة الشــركات الصــضيرة والمتوســطة واســتخدمت المســح وأســلوب د ارســة
الحالة .تقنية المقاغلة المنظمة وأجريت على  4من الشـ ــركات الصـ ــضيرة والمتوسـ ــطة في غلجيكا وكان
نوع الد ارســة كمي ونوعي .كما غحثت د ارســة ( )Jeon et. al., 2006إعتماد األعمال اإللكترونية
ودرسـ ـ ـ ـ ـ ــت تحديد العوامل إلعتماد التجارة اإللكترونية في كوريا واسـ ـ ـ ـ ـ ــتخدمت التحليل األسـ ـ ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ـ ـ ـي
للمكونات ،التحليالت التجريغية ( ،)t-testsنموذج االحتمال الخطي ،وقامت غـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  1200مسـ ـ ـ ــح
للش ــركات الكورية الص ــضيرة والمتوس ــطة وكان نوع الد ارس ــة كمي ونوعي .وقد أش ــار ( Macgregor
 )and Vrazalic, 2005إلى إعتماد التجارة اإللكترونية وتنفيذها ودرس وه ـ ـ ــع نموذج أس ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـي
لعوائق التغني في مجال التجارة اإللكترونية أمام الش ـ ــركات الص ـ ــضيرة الموجودة في المناطق اإلقليمية
للغلدان المتقدمة واس ـ ــتخدمت مس ـ ــح تجريغي ،وتحليل الغيانات غواس ـ ــطة مص ـ ــفوفات اإلرتغاط وتحليل
العوامل وأجريت على  477شــركة صــضيرة في الســويد وأســتراليا وكان نوع الد ارســة كمي ونوعي .كما
ركزت د ارس ـ ـ ـ ــة ( )Gibbs and Kraemer, 2004على إس ـ ـ ـ ــتخدام التجارة اإللكترونية ودرس ـ ـ ـ ــت
محددات نطاق اإل ستخدام غين المتغنين للتجارة اإللكترونية وا ستخدمت المسح الماتفي لعينة عشوائية
طغقية وأجريت على  2139منشـ ـ ـ ـ ـ ــأة من ثالث صـ ـ ـ ـ ـ ــناعات في  10دول وكان نوع الد ارسـ ـ ـ ـ ـ ــة كمي
ونوعي .وقد ركزت دراسة ( )Evangelista et. Al, 2010على إعتماد نظم إدارة المعرفة ودرست
تســليط الهــوء على ممارســات  KMفي الشــركات الصــضيرة .واســتخدمت التحقيق التجريغي ،المســح
اإلس ـ ـ ــتغيان من خالل المقاغالت مع المديرين وأجريت على  18شـ ـ ـ ـركة ص ـ ـ ــضيرة ومتوس ـ ـ ــطة تقع في
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مدينة ناغولي (إيطاليا) وكان نوع الد ارس ــة كمي ونوعي .كما غحثت د ارس ــة ()Alshamaila, 2013
في تغني الحوس ــغة الس ــحاغية ودرس ــت مس ــاهمات العديد من األغحاث حول الحوس ــغة الس ــحاغية ،من
خالل د ارس ــة عملية تغني المش ــاريع الص ــضيرة والمتوس ــطة الحجم ( )SMEواس ــتخدمت مقاغالت ش ــغه
منظمة وأجريت على  15ش ـ ـركة صـ ــضيرة ومتوســـطة ومقدمي خدمات في شـ ــمال ش ـ ـرق إنجلت ار وكان
نوع الد ارس ـ ـ ـ ــة كمي .كما ركزت د ارس ـ ـ ـ ــة ( )Wamba and Carter, 2014على إعتماد وس ـ ـ ـ ــائل
االعالم االجتماعية ودرسـ ـ ـ ــت تقييم تأثير الخصـ ـ ـ ــائص التنظيمية والغيئية على إسـ ـ ـ ــتخدام الشـ ـ ـ ــركات
الصـ ــضيرة والمتوســـطة في صـ ــفحات  Facebookواسـ ــتخدمت اإلنحدار اللوجس ــتي المرمي وقامت غـ
 453مسح لشركات الصضيرة والمتوسطة وكان نوع الدراسة كمي.
 2.3تبني األعملل ال لكترونية:
يؤدي االفتقار في فمم تغني األعمال اإللكترونية إلى طرح العديد من التساؤالت من أغرزها ما
هو تغني األعمال اإللكترونية؟ وماذا يفسر تغني األعمال اإللكترونية؟ يغدو أن الخيار الواهح
للمراجعة النظرية لمفموم تغني األعمال اإللكترونية هو التركيز على نظرية تغني اإلغتكار .وقد تم
جمع الكثير من الدراسات حول المفاهيم المختلفة في تغني األعمال اإللكترونية ،وآليات سلوك تغني
األعمال اإللكترونية التنظيمي والخصائص الثاغتة ذات الصلة.
يمكن تحديد األعمال اإللكترونية على أنما "إستخدام تقنيات اإلنترنت لرغط العمالء والموردين
وشركاء األعمال والموظفين غإستخدام مواقع التجارة اإللكترونية التي تقدم معامالت الغيع ،ومواقع
خدمة العمالء ،وشغكات اإلنترانت وغواغات المعلومات الخاصة غالمؤسسات ،الشغكات الخارجية
وسالسل التوريد ،التغادل اإللكتروني للغيانات عغر غروتوكول اإلنترنت .يتطاغق هذا التعريف غشكل
عام مع تعريف إستخدام الشغكات اإللكترونية والتقنيات المرتغطة غما لتمكين أو تحسين أو تحويل أو
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اختراع عملية أو نظام أعمال إلنشاء قيمة كغيرة للعمالء الحاليين أو المحتملين ( Wamba and
.)Carter, 2014
يمكن تعريف تغني أنظمة األعمال على انه غناء قيم يمكن إستخدامما لفمم مختلف القهايا
المتعلقة غأنظمة األعمال اإللكترونية ،غما في ذلك المستوى الوظيفي المتوقع ودرجة األهمية التي
تحتاج المؤسسة إلى إرفاقما غغعض عوامل التغني .واستنادا إلى استراتيجية األعمال اإللكترونية
الراسخة والخصائص الوظيفية(Chen and Holsapple, 2013) .
وقد تم العثور على ستة أغعاد من تغني األعمال اإللكترونية وهي النشاط ،الوهعية ،خلق القيمة،
كثافة اإلستخدام ،أول مرة من اإلستخدام ،ومرحلة التطوير(Chen and Holsapple, 2013) .
 2.3.1مستويلت تبني أنظمة األعملل ال لكترونية.
وتناقش هذه المستويات كالتالي:
المستوى األول
الغدء :هو المستوى الذي تغدأ فيه الشركات االدراك واالعتراف غأهمية نظم األعمال اإللكترونية
واإلعداد لجمود تنفيذ مواقع الويب .حيث يتهمن هذا المستوى غغساطة إستخدام تكنولوجيا اإلنترنت
للوصول إلى المعلومات والكتيغات). (Kryvinska and Strauss, 2013
المستوى الثلني
اإلنتشار :ويشمل مستوى اإلنتشار للشركات التي تغدأ في اإلستثمار في غناء غنيتما األساسية التجارية
اإللكترونية لتمكين األنشطة الداخلية مثل غرتوكول اإلنترنت .حيث تسمح الشغكة الداخلية تسميل
العمليات المتعلقة غتشضيل الداخلي غسالسة وترتغط من خالل إدارة الوقت الحقيقي وتوفير المعلومات
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لتعزيز التحكم في الموارد الداخلية في المؤسسة وال ينطوي فقط على اإلستخدام الداخلي لوظائف
اإلنترنت(Kryvinska & Strauss, 2013) .
المستوى الثللث
التشغيك :يعتغر هذا المستوى التكامل الخارجي حيث يتم الرغط غين المؤسسة ومورديما عغر شغكة
اإلنترنت ليس فقط داخل الشركة .كما تقوم معظم الشركات في هذا المستوى غتأسيس التجارة
اإللكترونية غين األعمال والتجارة ) (B2Bوالتجارة اإللكترونية غين العمالء (B2C) ،كما يدعم هذا
المستوى الشراكات التجارية في غيئة إلكترونية عغر اإلنترنت للقيام غالمعامالت التجارية.
)(Kryvinska and Strauss, 2013
المستوى الرابع
تكلمل األعملل .يتم دمج تغني موقع الويب في نموذج األعمال وتكامل العمليات التجارية حيث توجد
رواغط غين الموردين والعمالء فيما يتعلق غالنظر في الغيانات من العمليات التجارية المختلفة وتكامل
استراتيجية أعمال الشركة ،على سغيل المثال تخطيط موارد المؤسسة ) ،(ERPوادارة سلسلة
التوريد ) ،(SCMوأنظمة إدارة عالقات العمالء(Singh, 2011) (CRM) .
المستوى الخلمس
تحويل األعمال :هذا هو أعلى مستوى لتغني أنظمة األعمال اإللكترونية .هذا المستوى من تغني
األنظمة يحول نموذج األعمال اإلجمالي تتمثل قهية إدارة األعمال اإللكترونية الرئيسية لمذا المستوى
من تغني األنظمة في كيفية دمج المعرفة التنظيمية المتنوعة والموزعة والغحث عن الجدية
)(Kryvinska and strauss, 2013
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يؤدي تغني استراتيجية األعمال اإللكترونية عغر االنترنت إلى تحقيق مزايا ونتائج كثيرة
لمنظمات األعمال ومن هذه المزايا :إستخدام مداخل جديدة في األعمال تؤدي إلى تلغية حاجات
الزغائن والي أداء الوظائف غصورة أفهل ،وتوفير غدائل جديدة متعددة ،وتقليـل التكاليف وتضيير هيكل
التكاليف ،وتوسيع حجم األسواق ،وتحقيق رغحية أفهل ،وتوفير المعلومات على نطاق واسع ،وتقليل
صعوغات الشراء والتسويق والتوزيع ،وتسميل .وتعرف األعمال اإللكترونية غأنما :مصطلح شامل
يصف األسلوب الذي تستخدمه المنظمة في مواكغة ومزاولة أعمالما غإستخدام اإلتصاالت اإللكترونية
المعتمدة على االنترنت مع المستفيدين أصحاب المصالح األساسيين من أجل تحقيق األغـراض
واألهداف غكفـاءة وفاعلية ).(Kryvinska and strauss, 2013, 45
غمراجعة األدغيات الساغقة يمكن قياس تغني األعمال اإللكترونية من خالل متضيرين وهما دعم
عملية األعمال  Business Process Supportحيث يركز على العمليات األعمال التي تدعمما
تطغيقات تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت ،والمتضير الثاني هو كثافة اإلستخدام ويشير إلى عدد
المرات أو مدى إنتشار اإلغتكار المستخدم في الشركة .يتألف دعم عمليات األعمال في الشركات من
قغل التكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت من عنصرين أساسين وهما عمليات األعمال وتطغيق
تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت.
 2.4.2دعم عمليلت األعملل
ومن مراجعة األدغيات الساغقة فيما يتعلق غعمليات األعمال ،تم إعتغار دعم عمليات األعمال
كمؤشر على تغني األعمال اإللكترونية ،ولم تركز اغلب الدراسات على مجمل عمليات األعمال؛
فعادة ما يتم النظر في عملية واحدة فقط ،مثل عملية الغيع .كما ان غقية عمليات األعمال ال يتم
التعامل معما غطريقة منمجية .وقد أشار ( )Porter & Millar1985إلى فرص دعم عمليات األعمال
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من خالل تطغيق االنترنت .وقد أعقب دراسة غورتر عدة دراسات الحقة ركزت على عمليات األعمال
مثل ) )Broadbent & Weill, 2000وفي مجال تغني األعمال اإللكترونية يمكن وهع تصنيف
غاإلعتماد على الدراسات الساغقة يتهمن ثالثة مجاالت رئيسية وهي عالقات العمالء ،التعامل مع
الموردين ،وعمليات الشركة الداخلية .وقد ظمرت هذه المجاالت في دراسات كثيرة منما
)(Chappell& Feindt, 1997
يمكن دعم عمليات األعمال غمختلف تطغيقات تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت واالنترنت
واألعمال اإللكترونية ( .)Husain, 2015حيث ركز غعض الغاحثين على تطغيقات تكنولوجيا
المعلومات المتصلة غاإلنترنت ركز الغاحث في هذه الدراسة على إستخدام التطغيقات المختلفة لإلنترنت
في دعم عمليات األعمال ،وماهية هذه التطغيقات التي تساعد في دعم عمليات األعمال والتي تتجاوز
غمفمومما إستخدام االنترنت والغريد االلكتروني وغرتوكول االنترنت ،حيث اصغح جمع وتخزين ومعالجة
الغيانات ام ار ممما لتقديم المعلومات والمعرفة والمنتجات الرقمية كما تعتمد الشركات على أنظمة
المعلومات لتنفيذ وادارة عملياتما ،والتفاعل مع عمالئما ومورديما ،والمنافسة في السوق
( .)Zwass,2012وقد أصغحت معظم مؤسسات األعمال تعتمد أكثر فأكثر على أنظمة المعلومات
وتكنولوجيا اإلتصاالت إلدارة مؤسساتما.
تتطلب ادارة عمليات األعمال أسلوغا إداريا شموليا يتمركز حول وهع جميع نواحي المؤسسة
غشكل متوائم مع رغغات واحتياجات العمالء ،وهو أسلوب يروج للكفاءة والفعالية وفي ذات الوقت
يسعى نحو اإلغتكار والمرونة والرغط مع التكنولوجيا .كمان إن إدارة عمليات األعمال تحاول غاستمرار
تحسين العمليات .لذا ،يمكن وصفما على أنما عملية "تحسين العمليات .لذا فان إدارة عمليات األعمال
تمكن المؤسسات من العمل غشكل أكثر كفاءة وفعالية وتجعلما أكثر قدرة على تقغل التضيير مقارنة
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مع المؤسسات التي تتغع أسلوب اإلدارة الميكلية التقليدي ،وقد تغنت المنظمات التقدمية اليوم قدرات
إدارية إلدارة األعمال وتحسينما وهي:
 دعم واسع لكيفية إدارة عمليات األعمال للمنظمة. غدءا من هيكل المنظمة إلى غناء تطغيقات تزيد من كفاءة عمل المنظمة تحسين إدارة العملياتلهمان اإلنتشار السريع واالستم اررية في تحسين العمليات اإلدارية غشكل حقيقي وواقعي.
 تنفيذ المدف للمنظمة من خالل رغط استراتيجية العمل مع غرنامج عمل ناجح لتحقيق المدفالمطلوب.
خدمة العمالء وتدريب الموظفين على غرامج إدارة األعمال عن طريق تكنولوجيات متكاملة.
توفير خيارات استهافة فعالة من حيث التكلفة تشتمل خدمات تخزين واستهافة سحاغية عامة أو
خاصة أو هجينة.
تطبيق تكنولوجيل المعلوملت والتصلالت يمكن دعم عمليات األعمال غمختلف تطغيقات تكنولوجيا
المعلومات واإلتصاالت واالنترنت واألعمال اإللكترونية ( .)Husain, 2015ركز غعض الغاحثين
على تطغيقات تكنولوجيا المعلومات المصلة غاإلنترنت ( )Snelders & Eecen, 2001يركز
الغاحث في هذه الدراسة على إستخدام التطغيقات المختلفة لالنترنت في دعم عمليات األعمال ،وماهية
هذه التطغيقات التي تساعد في دعم عمليات األعمال والتي تتجاوز غمفمومما إستخدام االنترنت والغريد
االلكتروني وغرتوكول االنترنت.
 2.4.3امل فيمل يتعلق بشدة /كثلفة الستخدام ،فمن خالل مراجعة أدغيات تغني األعمال
اإللكترونية ،هناك غعض المتضيرات المستخدمة لقياس تكرار أو حجم اإلستخدام (على سغيل المثال،
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) (teo, 1999وقد أشارت العديد من الدراسات إلى ان قياس حجم ومرات إستخدام تطغيقات األعمال
اإللكترونية غدقة امر ممكن اال انه معقد ومجمد للضاية ( .)Shaqiri, 2015هناك من قام غإعتغار
اإلعتماد على التكنولوجيا ألداء األعمال كمؤشر على كثافة اإلستخدام ولتقييم مدى إعتماد عمليات
األعمال على تطغيقات األعمال اإللكترونية .ويتم قياس اإلعتماد على تطغيقات األعمال اإللكترونية
لكل عملية أعمال غحد ذاتما مثل إعتماد عمليات التوريد والمغيعات والعمليات الداخلية على إستخدام
تطغيقات االنترنت واألعمال اإللكترونية (.)Shaqiri, 2015
كما ركزت دراسة ( )Chibelushi, 2008على معرفة القهايا التي تواجمما الشركات الصضيرة
عند تغني وتطغيق التكنولوجيا الجديدة في أعمالما والتي تؤثر على نجاح إستم اررية التطغيق ،أجرى
الغاحث عملية إستطالع للهضوط التي تتعرض لما هذه الشركات إلستخدام التكنولوجيا الجديدة وذلك
في وسط وغرب المملكة المتحدة ومن ثم قام غدراسة حالتين عمليتين لشركتين حول القهايا التي
تواجمما غتغني التقنيات الجديدة ،وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمما أن الشركات التي تدار من قغل
مدراء لمم خلفية عملية غتكنولوجيا المعلومات أقدر على التقييم واإلستجاغة لتلك الهضوط وأوصت
الدراسة غعمل إصالحات شاملة وتضييرات تكنولوجية تماشيا مع متطلغات تغني التكنولوجيا وفيما
ركزت دراسة (أغو ممارة )2013 ،والتي هدفت إلى التعرف على المعوقات التي تواجه تطغيق التجارة
اإللكترونية (التكنولوجية ،القانونية ،الغشرية ،التنظيمية) ،وكذلك التعرف على الوهع الحالي لتغني
التجارة اإللكترونية للشركات ،وأشارت نتائج الدراسة إلى أنه ال يمكن تطغيق التجارة اإللكترونية في
ظل غياب نظم وأمن وسرية المعلومات وغياب القوانين والتشريعات المنظمة للتجارة اإللكترونية،
وكذلك نقص غرامج التدريب على التجارة اإللكترونية مع هعف الغنية األساسية للمعلومات في ليغيا،
وندرة

الموارد

الغشرية

الالزمة

للتعامل

مع

التكنولوجيا

الحديثة.

وركزت

دراسة
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( )Chen&Holsapple,2013إلى التعرف على موهوع ممم ومتنامي ومتميز في غحوث األعمال
اإللكترونية من مطلع عام  2000والكثير من الدراسات حول هذا الموهوع غشكل عام وشامل وهنا
تتطرق الدراسة إلى التركيز على أهم المواهيع التي تخص األعمال اإللكترونية غإعتمادها على 618
دراسة من المقاالت التي اعتمدت التعامل مع مجاالت األعمال اإللكترونية ،وهنا اتخذت الدراسة
أغعاد متعددة منما توزيع المجلة وتحليل الوحدات ومصادر الغيانات غناء على المكان الجضرافي للدراسة
واالقتصاد التي اعتمدت عليه وأسلوب الغحث وموهوعه وغاإلهافة إلى مقارنة النتائج مع الدراسات
الساغقة ،وهنا يتم الكشف عن االتجاهات الجديدة في مجال غحوث األعمال اإللكترونية التي يتم
الكشف عنما غالرغط غين األغعاد الخمسة وكما يتم توفير األثار العملية للغاحثين في إعتماد األعمال
اإللكترونية وغشكل عام تساهم هذه الورقة في تقدير الدول إلستخدام فنون األعمال اإللكترونية
وأساليغما ويمكن أن يستفيد من هذه الدراسة الغاحثين ومدراء األعمال اللذين يمارسون تطغيقات
األعمال اإللكترونية فمذه الدراسة تعتغر قاعدة غيانات مممة للغاحث.
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 2.5الدراسلت السلبقة
الدارسلت السلبقة بلللغة األجنبية:
) Wamba s.f and arter (2014بعنوان:
Social media tools adoption and use by SMEs: An empirical study
لقد حاولت هذه الدراسة أن تسلط الهوء على إعتماد وسائل اإلعالم االجتماعية غين مجموعة
فريدة من المنظمات ،وهي المؤسسات الصضيرة والمتوسطة الحجم ( )SMEsتقدم الدراسة نموذجا
متناقها يمكن إستخدامه إلستكشاف أدوار الخصائص التنظيمية والغيئية في إعتماد أدوات الشغكات
االجتماعية من ِقغل المؤسسات الصضيرة والمتوسطة .وتشير نتائج المسح الذي أُجري على المواطنين
في أرغعة غلدان إلى أن اإلغتكار الراسخ وحجم الشركة وعمر المدير وقطاع الصناعة يشكالن العوامل
التي تؤثر غشكل كغير على إعتماد أدوات وسائل اإلعالم االجتماعية داخل المنظمات وقد ركزت
الدراسة على إعتماد وسائل االعالم االجتماعية ودرست تقييم تأثير الخصائص التنظيمية واإلدارية
والغيئية على إستخدام الشركات الصضيرة والمتوسطة في صفحة فعاليات  Facebookواستخدمت
اإلنحدار اللوجستي المرمي واشتملت عينة الدراسة على  453شركة صضيرة ومتوسطة.
دراسة ) Alshamaila (2013بعنوان:
Understanding determinants of cloud computing adoption using an
integrated TAM-TOE model
هدفت هذه الدراسة التعرف على العوامل التي تؤثر على إعتماد الحوسغة السحاغية في
المنظمات ولتعزيز أساس هذه العوامل في األدغيات الموجودة اختارت الدراسة نموذج قغول التكنولوجيا
( (TAMلقغولما على نطاق واسع في ادغيات إعتماد التكنولوجيا .غما ان اهميه إطار TOEتزداد
في األدغيات الحديثة فقد طورت هذه الدراسة إطار  TOE –TAMالمتكامل لتغني الحوسغة السحاغية
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وقد وسعت إطار  TAMغإستخدام مجموعه من متضيرات  TOEذات الصلة لتغني الحوسغة السحاغية
كمتضير خارجي لـ  TAMأي ان الميزة النسغية والتوافق والتعقيد واالستعداد التنظيمي والتدريب والتعليم
والتزام اإلدارة العليا لما تأثير مغاشر على التغني وقم تم إقتراح الهضط التنافسي ودعم الشركاء
التجاريين ليكون لما تأثير مغاشر على عمليه التغني وقد اظمرت النتائج ان الفائدة المتصورة وسموله
اإلستخدام والميزة النسغية والتوافق والتعقيد واالستعداد التنظيمي والتدريب والتعليم والتزام اإلدارة العليا
والهضط التنافسي ودعم الشركاء التجاريين تعتغر محددات مممه لتغني الحوسغة السحاغية في
المنظمات كما قام غتكامل نموذج  TAMواطار TOEغإستخدام متضيرات  TOEكمتضير خارجي لـ
 TAMغاإلهافة إلى ذلك ركزت الدراسة على تغني الحوسغة السحاغية ودرت المساهمة في مجموعة
متنامية من األغحاث حول الحوسغة السحاغية من خالل دراسة عملية تغني المشاريع الصضيرة ومتوسطة
الحجم ( )SMEواستخدمت مقاغالت شغه منظمه وأجريت على  15شركه صضيرة ومتوسطة ومقدمي
الخدمات شرق انجلترا.
دراسة ) Chao and Chandra (2012بعنوان:
Impact of owner’s knowledge of information technology (IT) on
strategic alignment and IT adoption in US small firms
هدفت هذه الدراسة إلى دراسة تأثير معرفة المالك لتقنية المعلومات ( )ITعلى األعمال التجارية
واستراتيجية تكنولوجيا المعلومات ،وكذلك على إستخدام تكنولوجيا المعلومات في سياق الشركات
الصضيرة  ،وذلك غإستخدام وجمة النظر القائمة على الموارد كأساس نظري حيث ركزت الدراسة على
إعتماد تكنولوجيا المعلومات والمواءمة االستراتيجية ودرست تأثير معرفة المالك لتقنية المعلومات
على األعمال التجارية ،والمواءمة االستراتيجية لتكنولوجيا المعلومات واستخدامما في سياق الشركات
الصضيرة والعرض القائم على الموارد كأساس نظري واستخدمت مسح الغريد اإللكتروني لمالكي
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الشركات الصضيرة وأجريت على 217مصنع صضير وشركات خدمات مالية في الواليات المتحدة
األمريكية .
حيث ركزت هذه الدراسة تحديدا على معرفة المالك في مجال تكنولوجيا المعلومات وعالقته
غالمحاذاة االستراتيجية واستخدام تكنولوجيا المعلومات ،ويعتغر إدراج مقاييس أداء األعمال تحسنا
هاما ،ومن هنا جاءت التوصية غإجراء دراسات مستقغلية .يجب أن تأخذ الدراسات المستقغلية للمواءمة
االستراتيجية واستخدام تكنولوجيا المعلومات في الشركات الصضيرة في اإلعتغار أيها عملية المواءمة
على مستوى العمليات على النحو الذي اقترحه تالون ( )2008ومقارنة النتائج غالمحاذاة االستراتيجية
على مستوى الشركة .وأخي ار ،فإن الدراسات التي تدرس تأثير نماذج إستخدام تكنولوجيا المعلومات
الناشئة ،مثل  ASPوالحوسغة السحاغية ،على إستخدام تكنولوجيا المعلومات للشركات الصضيرة
والمواءمة االستراتيجية ،يجب أن تلقي المزيد من الهوء على الحوسغة التجارية الصضيرة والقدرة
التنافسية.
دراسة ( Zeiller and Schauer (2011بعنوان:
Adoption and Use of Social Media in Small and Medium-Sized
Enterprises.
هدفت هذا الدراسة إلى فحص تغني واستخدام وسائل التواصل في الشركات الصضيرة والمتوسطة
فهال عن المخاوف المحتملة التي قد تمنع تغني وسائل التواصل الجتماعية على نطاق أوسع في
الشركات الصضيرة والمتوسطة .وقد ركزت الدراسة على التكيف مع مغادرات وسائل التواصل
االجتماعية للتعاون الجماعي ودرست تحليل إعتماد وتنفيذ ،وتحفيز العاملين في مجال الشغكات
االجتماعية ،والفوائد وعوامل النجاح إلستخدام وسائل التواصل.
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دراسة ) Haug et.al (2011بعنوان:
IT Readiness in Small and Medium-Sized Enterprises.
ركزت الدراسة على الجاهزية لتكنولوجيا المعلومات  /إعتماد تكنولوجيا المعلومات ودرست
تقديم إطار لتحليل "جاهزية تكنولوجيا المعلومات" واستخدمت دراسات ل  3حاالت طولية ومراجعة
األدب وأجريت في  3من الشركات الصضيرة والمتوسطة.
دراسة ) Doom et.al (2010بعنوان:
Critical success factors for ERP implementations in Belgian SMEs.
في هذه الدراسة ،تم تطوير عوامل النجاح الحاسمة لتطغيقات تخطيط موارد المؤسسات في
الشركات الصضيرة والمتوسطة الحجم في عده مراحل وكانت المرحلة األولى ،القيام غالغحث في
األدغيات عن عوامل النجاح الحاسمة لتطغيقات تخطيط موارد المؤسسات وهذا يؤدي إلى وهع إطار
تصنيف عام لعوامل نجاح تخطيط موارد المؤسسات؛ غعد ذلك دراسة أرغع شركات متوسطة الحجم
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
المكتشفة في المؤلفات ذات صلة غمذه الشركات حيث ركزت هذه الدراسة على تنفيذ تخطيط موارد
المؤسسات ودرست عوامل النجاح الحاسمة لتطغيقات تخطيط موارد المؤسسات في المؤسسات
الغلجيكية الصضيرة والمتوسطة الغلجيكية وتحديد عوامل النجاح تلك الخاصة غغيئة الشركات الصضيرة
والمتوسطة ثم تم تحديد عوامل النجاح؛ واستخدمت المسح دراسة الحالة ثم إستخدمت تقنية المقاغلة
المنظمة وأجريت على  4من الشركات الصضيرة والمتوسطة في غلجيكا.
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دراسة ( Evangelista et Al )2010بعنوان:
The Adoption of Knowledge Management Systems in Small Firms.
ركزت هذه الدراسة على إعتماد نظم إدارة المعرفة وقامت غتسليط الهوء على ممارسات KM
في الشركات الصضيرة ،وكان المدف الرئيسي من هذه الورقة هو تسليط الهوء على ممارسات KM
في الشركات الصضيرة وتعرض الدراسة النتائج األولية إلجراء تحقيق تجريغي في مجموعة من 25
شركة تقع في المنطقة الشرقية من مدينة ناغولي (إيطاليا)؛ ويتألف الجزء األكغر من هذه المجموعة
من شركات صضيرة تقع في نفس المنطقة ولكنما تعمل في قطاعات تكنولوجية عالية مختلفة؛ تم
تنظيم المنمجية المعتمدة في مرحلتين رئيسيتين .أوال ،تم إجراء مراجعة أدغية حول إدارة المعارف
واستخداماتما في األعمال التجارية الصضيرة .ثانيا ،سمحت نتيجة استعراض األدغيات غإعداد إستغيان
شغه منظم تم التحقق منه من خالل عدد من المناقشات ومجموعات التركيز التي شملت مديري
المؤسسات الصضيرة والمتوسطة واألكاديميين واالستشاريين واستخدمت األسلوب التجريغي ،وتم مسح
العينة من خالل اإلستغيان من خالل المقاغالت مع المديرين وأجريت على  18شركة صضيرة ومتوسطة
تقع في مدينة ناغولي (إيطاليا).
دراسة ) Alam & Noor (2009بعنوان:
ICT Adoption in Small and Medium Enterprises: an Empirical
Evidence of Service Sectors in Malaysia.
هدفت هذه الدراسة إلى التحقيق في العوامل التي تؤثر على نية إعتماد تكنولوجيا المعلومات
واإلتصاالت في الشركات الصضيرة والمتوسطة في واليتين في ماليزيا.
حيث تساهم هذه الدراسة في توسيع فممنا لإلنترنت كوسيلة لإلستخدام التجاري في مجال
الخدمات ،وتحديد األسس المنطقية إلعتماد أو رفض تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت من قغل
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الشركات الصضيرة والمتوسطة .من وجمة النظر اإلدارية ،وقد ركزت التوصيات على طرق لدعم
ق اررات اإلستثمار ،وللق اررات المتعلقة غتطوير خدمات اإلنترنت التي تتعامل مع مخاوف الشركات
واحتياجاتما وتهعما في اإلعتغار.
وقد تم الغحث في إطار نظري طور على أساس الدراسات الساغقة وقد اجري تحليل اإلنحدار
المتعدد الذي اظمر أن الفوائد المتصورة ومعارف وممارات تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت والدعم
الحكومي تمثل عناصر مممة في تغني تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت مع تزايد أهمية الحكومة
الماليزية وأولويتما غالنسغة لألعمال في جميع أنحاء العالم ،وقد ركزت الدراسة على إعتماد واستخدام
تكنولوجيا المعلومات ودرست العالقة غين تغني تكنلوجيا المعلومات واإلتصاالت في الشركات الصضيرة
والمتوسطة والفوائد والتكلفة المتصورة ومعرفة تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت والهضط الخارجي
والدعم الحكومي واستخدمت أساليب المسح المقطعي العرهي الموجه إلى مدراء الشركات الصضيرة
والمتوسطة في  180شركة صضيرة ومتوسطة في ماليزيا.
دراسة ) Ramadain and Kawealek (2009بعنوان:
The Technological, Organizational and Environmental Framework Of
Is Innovation Adaption in Small and Medium Enterprises. Evidence
from Research over the Last 10 Years.
اعتمدت هذه الدراسة على أدغيات تغني اإلغتكار التكنولوجي واستخدمت اإلطار التكنولوجي
التنظيمي والغيئي ( )TOEلتحليل العوامل المؤثرة على إعتماد نظم المعلومات الجديدة ( )ISفي
المؤسسات الصضيرة والمتوسطة الحجم ( )SMEsوعلى الرغم من أن إطار  TOEلم يشمد تطو ار
كغي ار في السنوات األخيرة ،إال أن األغحاث حول إطار  TOEيمكن أن تتخذ عددا من التوجيمات في
المستقغل ،وذلك ألنه يجري غاستمرار تطوير سياقات جديدة للتغني والتكنولوجيات الجديدة .قامت هذه
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الدراسة غاستعراض األدغيات المتعلقة غإعتماد المؤسسات الدولية في الشركات الصضيرة والمتوسطة
خالل العقد األخير ( 2004إلى  )2015وتحدد المتضيرات الرئيسية المؤثرة في عملية التغني .من
خالل القيام غذلك ،حاول الغاحث معرفة ما إذا كانت هناك أي تضييرات في أنماط إعتماد المؤسسات
من الشركات الصضيرة والمتوسطة موجودة وغحثت عن الموهوعات الغحثية الناشئة والثضرات في
مجال تغني المشاريع الصضيرة والمتوسطة واعتماد اإلغتكار في العقد الماهي.
دراسة ( Oh et.al )2009بعنوان:
Perceived barriers towards the use of e-trade processes by Korean
SMEs.
ركزت هذه الدراسة على تغني التجارة اإللكترونية ودرست العوامل التي ترتغط غإعتماد التجارة
اإللكترونية من قغل الشركات الكورية الصضيرة والمتوسطة وكان الضرض من هذه الدراسة هو محاولة
تحديد العقغات ،الحواجز المتصورة ،الستمرار إستخدام تقنيات التجارة اإللكترونية من قغل الشركات
الكورية الصضيرة .وقد تم إستخدام األدغيات لتطوير نموذج نظري يتهمن المخاطر المتصورة والغيئة.
تم تفعيل النموذج في إستغيان استكمل من قغل  164مجيغا .تم تحليل الغيانات غإستخدام نمذجة
المعادالت الميكلية .واستخدمت اإلستغيانات ،اإلنحدار ،تحليل العامل ،كرونغاخ ألفا والتحليل التمييزي
وأجريت الدراسة على  193شركة صضيرة ومتوسطة .وقد أوصت الدراسة غان تتوجه الغحوث المستقغلية
إلى دراسة الفروق غين المستخدمين وغير المستخدمين لنظم التجارة اإللكترونية وفحص النظراء
األجانب في معامالت التجارة اإللكترونية ودراسة األثر المالي ،مثل هذا االمتداد لنطاق الدراسة قد
يعتمد مفموم المخاطر التي حددها غلوم وميلن وأدلر  1994وقد الحظوا أن المتضيرات الكامنة الذاتية
السلغية يمكن أن تشمل المخاطر االقتصادية والنفسية والمادية.
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دراسة ) Scupola (2009بعنوان:
SMEs' e-commerce adoption: Perspectives from Denmark and
Australia.
ركزت دراسة على إعتماد تنفيذ التجارة اإللكترونية  B2Bودرست إقتراح نموذج  TOEلتغني
التجارة اإللكترونية وتنفيذها واستخدمت مراجعة األدب ،وقد إستخدمت إستغيان ومقاغالت وجما لوجه
مع المديرين التنفيذيين في  4شركات دنماركية و 4شركات أسترالية صضيرة ومتوسطة.
( Shiau et. al., (2009بعنوان:
Critical success factors in ERP implementation: A review.
هدفت هذه الدراسة على مراجعة لألدغيات حول تخطيط موارد المؤسسات وقد ركزت الدراسة
على إعتماد تخطيط موارد المؤسسات وكان تركيز الدراسة على المقاالت التي تناقش تنفيذ تخطيط
موارد المؤسسات وخاصة عوامل النجاح الحاسمة ودرست وهع تداغير لتقييم إعتماد تخطيط موارد
للمؤسسات الصضيرة والمتوسطة وقد حددت تاريخ الغحث غين ( 2000و )2007للحصول على
مقاالت جديدة نسغيا لتحليل أفهل المقاالت ،وقسمت إلى ثالث فئات غناء على الموهوع الرئيسي،
الفئات الثالث هي :نظرة عامة على  ،ERPفوائد  ERPوعيوب ،عوامل نجاح  .ERPواستخدمت
تحليل غيانات المسح عن طريق نمذجة المعادلة الميكلية ( )SEMأجريت على  126شركة صضيرة
ومتوسطة في تايوان.
دراسة ) Esteves, (2009بعنوان:
A benefits realization road-map framework for ERP usage in small and
medium-sized enterprises.
هدفت هذه الدراسة إلى تطوير خارطة الطريق لتحقيق فوائد إستخدام تخطيط موارد المؤسسات
في سياق الشركات الصضيرة والمتوسطة حيث هدفت هذه الدراسة إلى توهيح تحقيق فوائد نظام
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تخطيط موارد المؤسسات على طول مراحل إستخدام نظام تخطيط موارد المؤسسات في الشركات
الصضيرة والمتوسطة؛ وغالتالي فإنه يحاول تحديد خارطة طريق لتحقيق فوائد تخطيط موارد المؤسسات
للمؤسسات الصضيرة والمتوسطة حيث تم تعريف خرائط الطرق على أنما وجمات نظر لمجموعة من
أصحاب المصلحة حول كيفية الوصول إلى المكان الذي يريدون الوصول إليه لتحقيق األهداف
المرجوة ركزت الدراسة على إستخدام تخطيط موارد المؤسسات ودرست تطوير خارطة طريق لتحقيق
فوائد إستخدام تخطيط موارد المؤسسات ( )ERPفي الشركات الصضيرة والمتوسطة واستخدمت
المقاغالت المغاشرة وأجريت على  48طالب ماجستير إدارة أعمال و  87مدير أعمال ،وقد أوصت
الدراسة غأن تركز الغحوث المستقغلية حول التخطيط إلجراء المزيد من الدراسات التوثيقية من أجل
التحقق من صحة النموذج .في التطغيق المستقغلي الذي يركز على تحليل التأثير المحتمل لغعض
المتضيرات ،مثل نوع تخطيط موارد المؤسسات الذي تم تنفيذه ،ووحدات تخطيط موارد المؤسسات التي
تم تنفيذها ،ونوع وحجم الشركة ،والسياق التنظيمي .عالوة على ذلك ،دمج المعرفة الحالية حول إدارة
تحقيق الفوائد في مجاالت المحاسغة والتمويل.
دراسة ) Raymond &Bergeron (2008بعنوان:
Enabling the business strategy of SMEs through e-business capabilities.
ركزت هذه الدراسة على استراتيجية األعمال اإللكترونية واستراتيجية األعمال التجارية ودرست
تطوير المنافع لتحقيق التكامل غين األعمال اإللكترونية واستراتيجية األعمال التجارية في الشركات
الصضيرة والمتوسطة من حيث التصنيف االستراتيجي  ،Miles and Snowغما في ذلك المنقغون،
والمحللون ،وخارطة الطريق الخاصة غالمدافعين إلستخدام تخطيط موارد المؤسسات في الشركات
الصضيرة والمتوسطة واستخدمت منظور نظرية الطوارئ ،تحليل اإلرتغاط وأجريت على  107من
المصنعين الكنديين وكان نوع الدراسة.
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وقد أوصت الدراسة غان تتوجه الغحوث المستقغلية إلى الغحث في المواءمة االستراتيجية لألعمال
التجارية اإللكترونية في الشركات الصضيرة والمتوسطة ،غإستخدام أنماط استراتيجية أخرى غير تلك
الخاصة  ،Miles and Snowمثل استراتيجيات ( )Porter, 1980التنافسية العامة ،ودراسة أخرى
لمظاهر األعمال اإللكترونية مثل نماذج األعمال التي تنتج عن تطوير قدرات األعمال اإللكترونية.
دراسة ( jeon ET. Al )2006بعنوان:
Determining factors for the adoption of e-business: the case of SMEs in
Korea.
ركزت الدراسة على إعتماد األعمال اإللكترونية ودرست تحديد العوامل إلعتماد التجارة
اإللكترونية في كوريا وقد غحثت هذه الدراسة في العوامل المحددة الرئيسية للنجاح في إعتماد التجارة
اإللكترونية من قغل الشركات الصضيرة والمتوسطة في كوريا غإستخدام غيانات المسح ،غعد تحديد قائمة
غالعوامل المحددة من أدغيات تغني اإلغتكار وخصائص كوريا الخاصة غكل غلد ،وأجريت إختغارات
تجريغية الستخراج المحددات وتأكيد األدلة التجريغية الخاصة غما .وأشارت النتائج التجريغية إلى أن
المحددات المممة لتغني الشركات اإللكترونية للمؤسسات الصضيرة والمتوسطة في كوريا تشمل معرفة
المدير التنفيذي في مجال تكنولوجيا المعلومات  /األعمال اإللكترونية ،والمزايا والفوائد النسغية من
تغني األعمال اإللكترونية ،والدعم الحكومي لألعمال اإللكترونية ،واستخدام الغريد األعمال كاستراتيجية
واستخدمت التحليل األساسي للمكونات ،التحليالت التجريغية ( ،)t-testsنموذج اإلنحدار الخطي،
وأجريت  1200مسح من الشركات الكورية الصضيرة والمتوسطة.
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دراسة ) Aguila –obra and padilla (2006بعنوان:
Organizational factors affecting Internet technology adoption.
هدفت هذه الدراسة إلى إستكشاف العوامل التي تؤثر على تنفيذ تقنيات اإلنترنت والى أي مدى
يؤثر حجم الشركة ،كعامل تنظيمي ،على هذه العملية حيث كان االهتمام في الدراسة غتحليل تأثير
العوامل التنظيمية في مرحلة تنفيذ تغني تكنولوجيا اإلنترنت ،هدفت الدراسة أيها إلى إستكشاف
وتحليل الخصائص ذات الصلة غالحجم للمراحل المختلفة التي تذهب إليما المنظمات وفقا لنظريات
ودراسات تجريغية :الغدء والتغني والتكيف والقغول والروتين والتحويل؛ إستخدمت نظرية إعتماد اإلغتكار
واستغيان وأجريت على  280شركة.
دراسة ) Kaynak et. Al (2005بعنوان:
An analysis of the factors affecting the adoption of electronic commerce
by SMEs.
هدفت هذه الدراسة أساسا إلى التحقق من إستخدام تطغيقات التجارة اإللكترونية  ECفي
المؤسسات الصضيرة والمتوسطة ( )SMEsفي تركيا غاإلهافة إلى العوامل التي تؤثر على استعدادها
إلستخدام  .ECكما تحلل الدراسة كال من المزايا والقيود المرتغطة غإستخدام اإلنترنت في الشركات
التركية الصضيرة والمتوسطة .وعن طريق تحليل اإلنحدار المتعدد ،جرت محاولة لتحديد العوامل التي
تشجع الشركات على إستخدام تطغيقات التجارة اإللكترونية عغر اإلنترنت .وركزت الدراسة على إعتماد
التجارة اإللكترونية ودرست العوامل التي تؤثر على استعداد الشركات الصضيرة والمتوسطة لتغني
إستخدام التجارة اإللكترونية واستخدمت مؤشر مركب لتردد اإلستخدام وتكرار اإلستخدام ودعم عمليات
األعمال وتطغيق التجارة تكنولوجيا المعلومات واإلتصال  ICTوقد أجريت على  237من الشركات
الصضيرة والمتوسطة في تركيا.
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دراسة ( Buonanno ET. Al )2005بعنوان:
Factors affecting ERP system adoption: A comparative analysis
between SMEs and large companies.
ركزت الدراسة على إعتماد تخطيط موارد المؤسسات ودرست تحديد العوامل التجارية والتنظيمية
(مثل :تعقيد األعمال والتضيير التنظيمي) التي تؤثر على إعتماد تخطيط موارد المؤسسات واستخدمت
إستغيانات ومقاغالت موجمة إلى كغار المديرين في  366شركة من شركات مختلفة (الشركات الصضيرة
والمتوسطة وكغيرة).
 -19دراسة ) Grandon and Pearson (2004بعنوان:
E-Commerce Adoption: Perceptions of Managers/ Owners of Small
and Medium Sized Firms in Chile.
هدفت هذه الدراسة على إعتماد التجارة اإللكترونية ودرست العوامل المحددة للتغني مثل :الدعم
التشضيلي واإلنتاجية اإلدارية والقرار االستراتيجي تمدف هذه الدراسة إلى تحديد وترتيب العوامل التي
تفرق غين المتغنين وغير المتغنين للتجارة اإللكترونية في الشركات الصضيرة والمتوسطة في تشيلي.
واستخدمت اإلستغيانات والمقاغالت واستطالع على اإلنترنت لكغار المديرين وقد شملت  100عملية
مسح في الواليات المتحدة األمريكية ،وقد أوصت الدراسة غان تتوجه الغحوث المستقغلية إلى العوامل
المحددة للتغني وكيف يمكن لما تحديد الفروق المحتملة غين المتغنين وغير المتغنين للتجارة اإللكترونية.
 :8.2مل يميز هذه الدراسة الحللية عن الدراسلت السلبقة
إن الدراسة الحالية ركزت غشكل خاص على الشركات الصضيرة والمتوسطة ألنما تشكل الضالغية
العظمى من إقتصاديات العالم وليس األردن فحسب حيث ان لمعرفه العوامل التي تؤثر على تغني
األعمال اإللكترونية فائدة كغيرة ذات منفعة علميه وعملية للقطاعات التجارية والخدمية لما تحققما من
ميزة تنافسيه وفوائد كغيرة للقطاع.
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كما يمكن ان يتلخص ما يميز هذه الدراسة كالتي:
 ان الدراسة لحالية تناولت ثالثة عوامل لمعرفة أثرها على تغني األعمال اإللكترونية وهي (العوامل
التكنولوجية والتنظيمية والغيئية) في حين ان اغلب الدارسات العرغية واألجنغية لم تتطرق ألخذ
هذه العوامل ومعرفة أثرها على األعمال اإللكترونية الشركات الصضيرة والمتوسطة حيث تناولت
غعدين أو اقل في الدراسة.
 اختلفت الدراسة الحالية عن الدارسات الساغقة من حيث القطاع الذي درسته غحيث أنما درست
األعمال اإللكترونية في الشركات الصضيرة والمتوسطة.
 ركزت معظم الدراسات الساغقة على الشركات الكغيرة ،وغعظما ركز على الشركات التي إستخدمت
التكنولوجيا غكثافة والقليل منما ركزت على غاقي القطاعات.
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الفصل الثللث

الطريقة والجراءات
يتناول هذا الفصل المنمجية المستخدمة من خالل التركيز على مجتمع الدراسة وعينتما ،وأدوات
جمع الغيانات ،والموثوقية والصالحية لنموذج قياس االغعاد والمتضيرات ،وصوال إلى متضيرات الدراسة
واألدوات اإلحصائية المستخدمة.
 3.1منهجية الدراسة
اعتمدت هذه الدراسة المنمج الوصفي لوصف عينة الدراسة ومتضيراتما ،اهافة إلى المنمج
التحليلي غمدف التعرف على أثر العوامل التكنولوجية والتنظيمية والغيئية على تغني األعمال اإللكترونية
في قطاع الشركات الصضيرة والمتوسطة في األردن (مدينة عمان) ،وألن الدراسة ميدانية فإنما تتغع
المنمج الوصفي التحليلي والمعتمد في دراسة األثر وفحص العالقات غين المتضيرات.
 3.2مجتمع الدراسة
غما أن مجتمع الدراسة واسع ،حيث استنادا إلى تقرير دائرة االحصاءات العامة والذي يصدر
كل  5سنوات لتعداد الشركات فقد غلغ عدد الشركات في العاصمة عمان  75913شركة .علما غأن
هذا التعداد يشمل جميع انواع الشركات ،وحتى الشركات الفردية .وحسب تصنيف دائرة االحصاءات
العامة أيها فإن الشركات التي يقل فيما عدد العاملين عن  100عامل تعتغر شركة صضيرة ،ومن
 500 -100تعتغر شركة متوسطة ،اما  500فأكثر تعتغر شركة كغيرة ،ونظ ار لصعوغة حصر
الشركات الصضيرة والمتوسطة في عمان ،فسيركز الغاحث على المعاينة المكانية القصدية الختيار
العينة ،حيث سيتم التوجه إلى الشركات التي تظم من  100-1عامل وكذلك من  500-100عامل،
قام الغاحث غاختيار ما يزيد عن  100شركة من أجل ان يكونوا موهوعا للدراسة ومحاولة الوصل
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إلى  200إستجاغة من االدارات العليا في تلك الشركات من أجل تحقيق أهداف الدراسة التجريغية
واجراء التحليل العاملي واستخدام أسلوب المعادلة الميكلية.
 3.3عينة الدراسة
كما ذكرنا أعاله ،فإن عدد أفراد عينة الدراسة يشمل المديرين في الشركات الصضيرة والمتوسطة
في األردن/في منطقه عمان حيث تم اختيار عينة الدراسة غأسلوب المعاينة القصدية ومن ثم غاألسلوب
العشوائي من خالل اختيارها لعينة من شركات مختلفة من المديرين العاملين في قطاع الشركات
الصضيرة والمتوسطة لضرض تحقيق أهداف الدراسة وقياسما ،وتم اجراء المعاينة مرتين ،األولى لإلختغار
التجريغي (القغلي) غإستخدام التحليل العاملي اإلستكشافي من أجل تحديد العوامل المممة غاإلهافة
إلى الفقرات المناسغة ،أما الثانية غإستخدام التحليل العاملي التوكيدي من أجل توكيد نتائج التحليل
العاملي اإلستكشافي ومطاغقة نموذج القياس والتحقق من صدق مقياس الدراسة.
 3.4أدوات جمع البيلنلت (أداة الدراسة)
اعتمدت هذه الدراسة على مصدرين لجمع الغيانات وهما:
 المصادر األولية (الرئيسية) :قام الغاحث غتطوير مقياس خاص لقياس نموذج الدراسة االفتراهيغناء على دراسات ساغقة تناولت (اإلطار التكنولوجي والتنظيمي والغيئي وتغني األعمال
اإللكترونية ،في الشركات الصضيرة والمتوسطة) ،لإلجاغة على أسئلة الدراسة وفرهياتما.
 المصادر الثانوية :تم اإلعتماد على المصادر الثانوية المتمثلة في الكتب والمجالت والرسائلالعلمية والمقاالت وشغكة الويب العالمية (االنترنت) لكتاغة اإلطار النظري لمذه الدراسة.
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 3.5ثبلت أداة الدراسة
تم إستخدام التحليل العاملي اإلستكشافي لتطوير مقياس خاص أولي ،والتحقق من ثغات أداة
الدراسة غإستخدام كرونغاخ ألفا ( )Cronbach’s Alphaلعناصر المقياس المعتمدة ،وغعد ذلك تم اجراء
التحليل العاملي التوكيدي وتحليل الثغات المركب ،التغاين المستخلص ( )AVEالمحسوب لقياس
الثغات لكل غناء في المقياس المعدل.
 3.6صالحية المقيلس (الصدق)
للتحقق من ص ـ ــحة غناء المقياس ،قام الغاحث غإس ـ ــتخدام التحليل العاملي التوكيدي ()CFA
حيث أن هذا التحليل يعد مناسغا لتأكيد صالحية المقياس وتوحيد فقرات اإلستغيان لتلغية الخصائص
التجريغية للمقياس ،حيث أنه عندما يكون اإلرتغاط غين الفقرات عالي يمكن القول غأنه هناك ص ـ ـ ـ ـدق
في فقرات اإلستغيان ،وتم التحقق من أغعاد الصدق األخرى على النحو اآلتي:
 صدق الغناء :عندما يكون اإلرتغاط غين فقرات اإلستغانة مرتفع ،حيث يمكن القول غأنه هنالكصدق في غناء الفقرات ،غاإلهافة إلى أن معدل التحميل للعامل ،وأوزان اإلنحدار عندما تكون
عالية ومرغع اإلرتغاط لفقرات اإلستغانة مرتفع ،سيساهم في دوره في غناء صالحية المقياس المتغع
(.)Hair et.al, 2010
 الصدق التقارغي :تم من خالله قياس فيما كانت الفقرات في اإلستغانة تقيس غالفعل متضيراتما والتقيس متضيرات أخرى ،أو عدم وجود تقاطع مع متضير آخر أو متضيرات أخرى.
()Hair et.al, 2010
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 الصدق التمييزي :تم من خالله همان التحقق اذ ما كانت المتضيرات الكامنة مختلفة ،حيث يقيسكل

غعد

(متضير)

غشكل

فردي

وال

يقيس

متضيرات

أخرى

غنفس

الوقت

(.)Zikmund,2003;DellaVigna,2009
 3.7متغيرات الدراسة
 المتضير/المتضيرات المستقلة :السياق التكنولوجي ،التنظيمي ،الغيئي المتضير التاغع :تغني األعمال اإللكترونية. 3.8المعللجلت الحصلئية
تم تحليل الخصائص الديموغرافية ومتضيرات الدراسة غاإلعتماد على االحصاء الوصفي
لهمان التوزيع الطغيعي للغيانات متعددة المتضيرات ،ومن ثم تقييم معامالت االنحراف ونسغة التفرطح،
حيث يمكن التحقق من التوزيع الطغيعي للمتضيرات المتعددة لتوزيع الغيانات عندما ال تكون قيمة
التفرطح أكغر من  3أو  ،4من ناحية أخرى فإن القيمة لالنحراف من جميع المتضيرات أقل من 3
والقيمة المطلقة للتفرطح أقل من .)Bartolini, 2005(10
 التحليل العاملي اإلستكشافي ( :)EVAأثناء التطوير األولي للمقياس ،تم إستخدام التحليل العاملياإلستكشافي لجميع الغنود المدرجة في الدراسة ،مع تحليل األغعاد األساسية لتقييم الغعد الكامن
للمقياس ،ومعامل التحميل لكل عامل لكل عنصر غحيث ال يتجاوز  0.4مع قيمة 1.00 Eigen
المحتفظ غما .وعليه فإنه سيتم تطغيق فحص )KMO( retained. Kaiser-Meyer-Olkin
وفحص  )BTS( Bartlett’s Test of Sphericityلقياس دقة العينات ومناسغتما لتحديد مجموع
العوامل من الغيانات حيث إذ كانت قيمة ( )KMOأكغر من  0.50فإنما تكون مممة وتعتغر
مناسغة ودقيقة وفقا (.)Kim et.al, 2001
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 التحليل العاملي التوكيدي ( :)CFAوفقا لـ )( Byrd and turner,2001يستخدم هذاالتحليل للتحقق من صدق غناء أداة الدراسة (المقياس) وتأكيده ،ويستخدم هذا التحليل من
قغل العديد من الغاحثين كإختغار احصائي عند الحاجة لشرح وتفسير التراغط والعالقات غين
المتضيرات ( ،)Phan and Deo, 2008غاإلهافة إلى إستخدامه لمعرفة الصدق الداخلي
لعدد من المتضيرات وتأكيد المتضيرات المقترحة غإستخدامه وتأكيد غعض الخصائص التجريغية
مثل الثغات والصدق ،وتأكيد توحيد المقياس (.)Schreiber et.al, 2006
 نمذجة المعادالت الميكلية ( :)SEMتم إعتماد ( )SEMمن أجل تقدير التأثير المغاشر وغيرالمغاشر للنموذج الميكلي غإستخدام غرمجية  AMOSولتقدير العالقات الغنائية غين أغعاد
الدراسة ،وفحص التطاغق غين النموذج المفترض والنموذج المعدل ،وتم إستخدام عدد من
المؤشرات للتأكد من مطاغقة النموذج الغنائي  Structural Modelأهمما مرغع كاي إلى
درجة الحرية ) ،((X2)) / DFمؤشر ) (GFIلتقييم المتضيرات ،ومؤشر) ،(CFIمؤشر التوافق
الطغيعي ) ،(NFIواستخدام مؤشر ) Tucker Lewis (TLIوخطأ الجذر الرئيسي في
التقريب ) (RMSEAوغيرها من المؤشرات المالئمة والهرورية المذكورة في العديد من
الدراسات الساغقة.
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الفصل الرابع

تحليل البيلنلت واختبلر الفرضيلت
 1-4أداة الدراسة
غالرجوع إلى األدغيات النظرية في مجال األعمال اإللكترونية وتغني األعمال اإللكترونية ،تم
غناء أداة للدراسة وتكونت من  41فقرة ،حيث تم وهع فقرات محتملة لكل عامل في المقياس (العوامل
التكنولوجية ،العوامل التنظيمية ،العوامل الغيئية ،دعم عمليات األعمال و ،كثافة إستخدام التكنولوجيا).
وقد عرهت هذه الفقرات على مجموعة من األكاديميين من عدة جامعات اردنية (ملحق رقم )1
غمدف تقييم قاغلية الفقرة لقياس كل عامل ومدى مصداقيتما ،وترتيب الفقرات وفقا ألولوية قياس ذلك
العامل ،ثم صنفت حسب تناسق كل فقرة مع كل عامل .وغناء على مالحظاتمم ،تم ازالة غعض
الفقرات المكررة والضير واهحة ،وتم اجراء غعض التعديالت الطفيفة ،واهافة فقرات جديدة عند
الهرورة .وقد عرض الغاحث األداة على عدة مدراء في شركات تستخدم األعمال اإللكترونية في
أعمالما لهمان مدى وهوح الفقرة ومالئمتما لكل عامل أيها ،لهمان توافقما مع غيئة الشركات
الصضيرة والمتوسطة في األردن وأجريت التعديالت الطفيفة غناء على ذلك.
نظ ار للطغيعة اإلستكشافية لمذه الدراسة ،فقد حرص الغاحث على تهمين أكغر عدد من الفقرات
التي تقيس كل عامل ،واستخدم التحليل العاملي اإلستكشافي من أجل إستكشاف أي الفقرات أكثر
مالئمة لقياس االغعاد الكامنة في المقياس .استقر المقياس على  41فقرة (ملحق اإلستغانة االولية).
واستخدم مقياس ليكرت الخماسي لتقييم االجاغات ( = 5أوافق غشدة = 1 :أوافق غشدة) .وتوزعت
فقرات المقياس على  5عوامل وهي (العوامل التكنولوجية =  11فقرة ،العوامل التنظيمية =  14فقرة،
العوامل الغيئة =  6فقرات ،دعم عمليات األعمال=  5فقرات ،كثافة اإلستخدام =  5فقرات) .في
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المرحلة الثانية ،تم إخهاع الغيانات للتحليل العامل اإلستكشافي  EFAمن أجل تقييم االغعاد الكامنة
للمقياس ،فيما ركزت المرحلة الثالثة من تطوير أداة القياس على توزيع المقياس الناتج من الدراسة
اإلستكشافية على عينة أخرى من المدراء واخهاعما للتحليل العاملي التوكيدي .CFA
 4-2المعلينة وجمع البيلنلت
كما ذكرنا ساغقا ،فقد تم إستخدام عينتين مختلفتين لتطوير مقياس الدراسة ،ولعدم معرفة الغاحث
غحجم مجتمع الدراسة فقد اتغع أسلوب المعاينة القصدية ،ومن ثم المعاينة غاألسلوب العشوائي .وحسب
) Sakaran (2012فقد قدر الغاحث حجم العينة المطلوب والالزم للتحليل التجريغي غـ  ،385قام
الغاحث غتوزيع  500إستغانة على العينة المختارة على مدار شمرين ونصف (شمر كانون ثاني،
شغاط ،آذار) من العام  ،2019ومن ثم جمعت االستغانات .حيث تم إستخدام العينة األولى والتي
تكونت من ( )289إستجاغة من مختلف مستويات ادارات الشركات للتحليل العاملي اإلستكشافي.
فيما تم توزيع  250إستغانة غعد الدراسة اإلستكشافية ،استرجع الغاحث منما  177وغلضت الصالحة
منما للتحليل ( )168إستجاغة إستخدمت من أجل التحليل العاملي التوكيدي .وقد شمل المسح الميداني
شركات صناعية صضيرة ومتوسطة في منطقة عمان .وقد حرص الغاحث على ان تكون الشركات
التي تم اختيارها تستخدم األعمال اإللكترونية في عملياتما أو في جزء من عملياتما .وقد اعتمد
الغاحث التوزيع المغاشر لإلستغانة من أجل همان الحصول على معلومات دقيقة.
 3-4التحليل العلملي الستكشلفي
حصل الغاحث على ما مجموعه  289إستغانة في المرحلة األولى غمعدل إستجاغة (،)%58
ويرى الغاحث ان معدل اإلستجاغة مناسب لمثل هذا النوع من التحليل كون العينة مكونة من المدراء
في الشركات ،ويمكن اإلعتماد عليما إلعطاء نتائج أكثر دقة كون طغيعة المتضيرات تتعلق غقهايا
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استراتيجية تتطلب تغص ار أكثر في غيئة عمل الشركات .والجدول رقم ( )4.1يوهح المتضيرات
الديموغرافية للمعاينة األولى والتي اخهعت للتحليل اإلستكشافي.
الجدول رقم 4.1 .المتغيرات الديموغرافية لعينة الدراسة
النسبة

التكرار

المتغير

18%

53

سنوات 1 - 5

24%

69

سنوات 6 - 10

عمر

37%

106

سنوات 11 - 15

الشركة

21%

61

أكثر من  15سنة

100%

289

48%

139

1- 20

28%

81

21 - 50

عدد

21%

61

51 - 100

الموظفين

3%

8

أكثر من 100

100%

289

4%

13

خدمات

45%

130

صناعي

51%

146

تجاري

100%

289

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

100%

289

القطلع

الوظيفة
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وقد تركزت االستجاغات لدى الشركات التي يزيد عمرها عن  11سنة ( ،)%37فيما تغين ان
اغلب الشركات ممن اجري عليمم المسح ال يتجاوز عدد الموظفين فيما عن  50موظفا ،وقد غلضت
نسغتمم  ،%76اما قطاعات عمل الشركات فقد توزعت غين القطاع الصناعي ( )%45والقطاع
التجاري ( )%51فيما كانت نسغة القطاعات الخدمية ( )%4وهي نسغة قليلة جدا .واخي ار ،كانت
معظم االجاغات من مدراء المشتريات ،المخزون ،واالدارات األخرى مثل اللوازم والصيانة في غعض
الشركات ،ومدراء أو مسؤولين سالسل التوريد ،والنقل والشحن ،والموارد الغشرية .حيث غلضت نسغة
كل منمم ( )%19من مجموع العينة ويأتي غعدهم مدراء المغيعات غنسغة (.)%18
تم ترميز وادخال الغيانات إلى غرنامج  ،SPSSوتم التحقق من القيم المفقودة ،وغناء على ذلك
وحسب ) Enders (2003تم حذف  22إستجاغة غسغب غلوغ القيم المفقودة أكثر من  %20من
اجمالي الفقرات في كل إستغيان .واستقر عدد االستجاغات الخاهعة للتحليل ( .)267تم اجراء التحليل
العاملي اإلستكشافي لجميع فقرات المقياس ،وتم االحتفاظ غالفقرات ذات معامل التحميل  0.35حسب
) ،(Hair, 2010وتم إعتغار العوامل ذات القيمة الذاتية التي تزيد عن  1.00عامل واحد ،وتهمن
التقييم أيها مقياس ) Kaiser-Meyer-Olkin (KMOواختغار Bartlett’s test of sphericity
من أجل تقييم كفاية العينات للتحليل اإلستكشافي ،وقد أشارت دراسة )Kim and Bentler (2002
إلى أن تحليل العوامل يتم الحكم عليه غأنه مناسب إذا كان للـ  KMOقيمة >  8واختغار غارتليت دال
احصائيا.
كان الضرض من إستخدام التحليل العاملي اإلستكشافي من أجل تحديد االغعاد الكامنة في
نموذج القياس وتحديد مستوى مالئمة الفقرات لكل غعد كامن .كما يزيد التحليل اإلستكشافي من
موثوقية أداة القياس من خالل التخلص من الفقرات غير المناسغة ،وزيادة صدق األداة التقارغي،
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والتخلص من الفقرات التي لديما تحميل على أكثر من عامل االمر الذي يزيد من صدق األداة
التمييزي ) .(Hair et al, 2009تم إستخدام هذا التحليل في المرحلة األولى من تطوير أداة القياس،
واستخرجت االحصاءات الوصفية ،وتم حساب المتوسط الحساغي واالنحراف المعياري لجميع
االستجاغات .وقد تم التأكد من ان نموذج القياس يمتلك خصائص احصائية مممة حيث تم اجراء
إختغار التوزيع الطغيعي من خالل مقياس االلتواء والتفرطح ) .(Kim, 2010حيث تم حساب الوسط
الحساغي واالنحراف المعياري لكل فقرة ،كما تغين ان معظم معامالت االلتواء اقل من  ،1.0وتوهح
القيمة المطلقة لاللتواء التي تقل عن  1.0ان الغيانات تتوزع غشكل طغيعي ،غاإلهافة إلى ذلك ،يجب
ان ال تتجاوز القيمة الحرجة للتفرطح ) (Critical Ration c.rالـ  3.0كما أشار
) .(Mardia,1995;Kline, 2011ويوهح الجدول رقم ( ) غأن قيم االلتواء والتفرطح كانت همن
المدى المطلوب ،ويشير ان الغيانات تتوزع توزيعا طغيعيا .كما أشار ) (Hair et al, 2010إلى ان
التحليل متعدد المتضيرات (يعتغر التحليل العاملي اإلستكشافي أحد أشكال التحليل متعدد المتضيرات)
حساس جدا لاللتواء الذي يزيد عن  ،1.0والقيمة الحرجة للتفرطح التي تزيد عن  3.0وحساس أيها
للغيانات التي تغتعد عن التوزيع الطغيعي وخصوصا في حالة العينات كغيرة الحجم.
الجدول رقم ( )4.2االحصلءات الوصفية واختبلر التوزيع الطبيعي
Kurtosis c.r Min

N

Max

267

5

1

267

5

1

0.855

267

5

1

0.886

-0.788

267

5

1

0.655

-0.984

0.658

267

5

1

0.853

-0.866

0.912

العلمل

Skewedness

SD

Mean

0.098

-0.918

0.914

3.261

العوامل التكنولوجية

-0.814

0.806

4.104

العوامل التنظيمية

0.701

4.606

العوامل البيئية

4.315

دعم علميلت األعملل

4.289

كثلفة الستخدام
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وقغل الغدء أيها غالتحليل العاملي اإلستكشافي ،تم التأكد من ان هناك ارتغاطات دالة غين
فقرات اإلستغيان وتسمى قاغلية اإلرتغاط ) (Factorability of Rحيث أشار Tabachnick and
) (Fidell, 2007إلى ان اإلرتغاطات الدالة غين فقرات اإلستغيان يجب ان ال تقل < .0.30وقد تم
حساب اإلرتغاط للعوامل وتغين ان جميع معامالت اإلرتغاط تزيد عن  0.30وجميعما دالة مما يوفر
دليال على امكانية الغدء غالتحليل العاملي اإلستكشافي .ويوهح الجدول رقم ( )4.3معامالت اإلرتغاط
غين اغعاد الدراسة.
الجدول رقم ( )4.3معلمالت الرتبلط بين ابعلد الدراسة
العلمل

1

2

3

4

5

العوامل التكنولوجية ()1
العوامل التنظيمية ()2

0.41

العوامل البيئية ()3

0.46

0.312

دعم علميلت األعملل ()4

0.449

0.45

0.651

كثلفة الستخدام ()5

0.658

0.677

0.65

0.325

غعد ذلك تم اجراء  EFAمن أجل تقييم القيم الذاتية  eigenvaluesفي الغيانات ،ثم تغع ذلك
تنفيذ إختغار  KMOلقياس مستوى كفاية العينة ،واختغار )Bartlett’s Test of Sphericity (BTS
لتحديد مدى صحة ومصداقية العوامل أو الغناءات ) (Constructsوالتأكد من ان اإلرتغاطات كافية
غين الفقرات (الغنود) كافية للتحليل اإلستكشافي ،ولتحقيق ذلك ،يجب ان تكون قيمة  BTSدالة
احصائيا ( .)≤0.05ويجب ان تكون قيمة  KMOاعلى من  ،0.50وقد أشار Kim and Bentler
) (2002إلى انه يمكن إعتغار التحليل العاملي اإلستكشافي مناسغا إذا كانت قيمة  KMOأكغر من
 .0.80وقغل استخالص العوامل تم التأكد من قيمة  KMOحيث غلضت  ،0.875كما ان نتيجة
إختغار  BTSدالة احصائيا مما يشير إلى كفاية العينة ،والجدول رقم ( )4.4يظمر نتيجة اإلختغارين.
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الجدول رقم ( )4.4نتلئج إختبلر  KMOوBartlett’s
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.

.875
3225.209

Approx. Chi-Square

253

df

.000

Sig.

Bartlett's Test of Sphericity

تم اجراء التحليل العاملي عدة مرات للوصول إلى هيكل مغسط للعوامل ،حيث تم حذف الفقرات
التي كانت معامالت التحميل لما تقل عن  0.35حسب ) Hair et al, (2010والذي أشار إلى
العينة التي تزيد عن  ،250يكون عامل التحميل  0.35مناسغا لقغول الفقرة .كما تم حذف الفقرات
التي كان لما تحميل على عدة اغعاد .كررت هذه العملية عدة مرات ليستقر المقياس على  24فقرة
كما هو موهح في الجدول رقم ( .)4.5تم تطغيق تحليل  VARIMAX-rotatedللحصول على
مجموعة متكاملة وصافية من هيكل عوامل التحميل ،غاإلهافة إلى هيكل من العوامل التي ال توجد
فيما متضيرات محملة على أكثر من عامل أو عوامل أخرى ،وتساعد غنية العوامل الصافية أيها على
زيادة قيم معامالت التحميل لكل عامل ،ويعتغر معامل التحميل مؤش ار على العالقة أو اإلرتغاط غين
غين الفقرة والعامل ).(Hair et al, 2009
الجدول رقم ( )4.5معلمالت تحميل الفقرات ألبعلد (عوامل) الدراسة
5

4

Component
3

2

1

.762

ENV1

.750

ENV2

.760
.737
.595

ENV6
ENV3
ENV5

.759

PPS4

.715

PPS1

.718

PPS3
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.461
.434

PPS2
PPS5

.730

TECH6

.654

TECH7

.663
.643
.439

TECH8
TECH9
TECH1

.799

ORG10

.733

ORG12

ORG11

.782

ORG13

.678
.808

ITU2

.666

ITU5

ITU1

.694
.600
.589

ITU4
العوامل الغيئية =ENV

ITU3

عمال =PPS
الخمسة غقيت أيها في المقياس ،ويتهمن
األوامل
عمليات الع
دعم إلى ان
أشارت نتيجة استخالص العوامل
العوامل التكنولوجية =TECH

عنص ار ،ولالستدالل على ذلك تم مراجعة
التنظيمية 41
املراجما من
استخ
=ORG
الجدول رقم ( )4.6العوامل التي يمكن العو
كثافة اإلستخدام =ITU

قيمة  eigenvalueلتحديد العوامل التي يجب اخذها غاإلعتغار لمزيد من التحليل ،تم تحديد العوامل
قغل تحديد نسغة التغاين التي تم استخراجما ( التغاين المستخلص) ،واظمرت النتائج ان الخمسة عوامل
ذات القيمة الذاتية  1 > eigenvalueتفسر ما قيمته  % 63.435من التغاين في الغيانات ،وهذا
يعني ارتفاع القوة التفسيرية للعوامل الخمسة وتعتغر قيمة مرهية غشكل كغير لتفسير التغاين الكلي،
حيث كانت اعلى قيمة  eigenvalueهي لمتضير العوامل الغيئية ( )8.625وتفسر ما مقداره
 %17.006من التغاين ،واقل قيمة  eigenvalueكانت كثافة اإلستخدام ( )1.171وتفسر ما مقداره
 %9.370من التغاين الكلي ( ،)4.6والشكل رقم ( Scree plot )4.1يوهح القيم الذاتية
 eigenvalueوتشير إلى ان العوامل التي تم استخالصما من الغيانات هي خمسة عوامل.
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) مجموع التبلين المفسر4.6( الجدول رقم

Component
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Total Variance Explained
Initial Eigenvalues
Rotation Sums of Squared
Total
% of
Cumulative
Total
% of
Cumulative
Loadings
8.625
37.502
37.502
3.911
17.006
17.006
Variance
%
Variance
%
1.801
7.831
45.332
3.291
14.307
31.313
1.702
7.402
52.734
2.777
12.073
43.386
1.290
5.607
58.342
2.456
10.680
54.065
1.171
5.093
63.435
2.155
9.370
63.435
.931
4.047
67.482
.892
3.878
71.360
.747
3.247
74.607
.718
3.120
77.727
.653
2.838
80.565
.627
2.725
83.290
.525
2.284
85.574
.506
2.202
87.776
.422
1.833
89.610
.351
1.526
91.135
.335
1.458
92.594
.331
1.440
94.034
.306
1.332
95.366
.285
1.238
96.604
.264
1.147
97.751
.201
.873
98.624
.176
.766
99.390
.140
.610
100.000

Scree Plot )4.1( الشكل رقم
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واخي ار ،تم التحقق من ثغات أداة القياس من خالل استخراج قيمة معامل كرونغاخ الفا لجميع
العوامل حسب الفقرات التي غقيت في المقياس ،وتوزعت القيم من  0.720إلى  0.843مما يشير
إلى ان هناك تناسقا داخليا غين الفقرات وان المقياس يتسم غالثغات .يوهح الجدول رقم ()4.7
معامالت الثغات ألغعاد المقياس.
الجدول رقم ( )7.4معلمل الثبلت (كرونبلخ الفل) ألبعلد الدراسة
العلمل

Cronbach’s Alpha

No. of Items

العوامل البيئية

0.809

5

دعم علميلت األعملل

0.843

5

العوامل التكنولوجية

0.874

5

العوامل التنظيمية

0.72

4

كثلفة الستخدام

0.811

5

اخي ار ،يمكن االستنتاج غان نتائج التحليل العاملي اإلستكشافي أشارت إلى ان مقياس تغني
األعمال اإللكترونية في الشركات الصضيرة والمتوسطة في األردن يتكون من هيكل له خمسة عوامل
تفسر ما مقداره  %63من التغاين في جميع الفقرات ،ويتسم غدرجة مرهية من الثغات لجميع العوامل
(ألفا كرونغاخ>  .)0.722ويغلغ عدد الفقرات التي تم االحتفاظ غما  23فقرة تم تحميلما على خمسة
عوامل .واستنادا إلى ) ، Hair, et al, (1995, 2009يمكن إعتغار الغيانات التي تم إستخدامما
مناسغة وتعمل غشكل جيد للدراسة اإلستكشافية غإستخدام  EFAمن خالل نتائج االحصاء الوصفي
وحجم العينة .تم إستخدم المقياس الناتج من أجل اجراء المسح الميداني الثاني لتوكيد تلك النتائج
وغيان مدى مطاغقة الفقرات لغيئة الشركات الصضيرة والمتوسطة في األردن ،حيث ال يمكن إعتغار
التحليل اإلستكشافي تقنية أو مقارغة قوية غما يكفي لوهع األسس النظرية لألداة من أجل اجراء مزيد
من اإلختغارات .غناء على ذلك يلزم إجراء تحليل إهافي يستند إلى التحليل العاملي التوكيدي ()CFA
لتقييم العالقة غين المؤشرات (فقرات /غنود المقياس) والمتضيرات الكامنة.
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( )4-4-1التحليل العلملي التوكيدي
تعتمد هذه الدراسة إلى حد كغير على تطوير أداة للقياس والتحقق من الغناء الذي يتسم غالصدق
والثغات ألداة قياس تأثير العوامل التكنولوجية ،التنظيمية والغيئية في تغني األعمال اإللكترونية في
الشركات الصضيرة والمتوسطة في األردن .تم إستخدام أداة القياس التي نتجت من التحليل العاملي
اإلستكشافي والتي تكون من  24فقرة تقيس خمسة عوامل من أجل اجراء الدراسة التوكيدية .وقد تمت
المعاينة الثانية غاألسلوب القصدي ثم العشوائي كما حصل غالمعاينة األولى .حيث تم توزيع ما
مجموعه  250إستغيان استرجع الغاحث منما  204استغانات غنسغة  %81وتعتغر هذه النسغة كغيرة
كون عدد الفقرات قليل ومناسغة غشكل كغير للعوامل المكونة للمقياس ،وغلغ عدد االستغانات الصالحة
للتحليل  166إستغانة غسغب وجود غعض القيم المفقودة والمتطرفة والتي غلضت  38إستغانة .ونظ ار
الن المسح الميداني الثاني يركز على توكيد أداة القياس ،لم يقم الغاحث غعرض االحصاءات الوصفية
لعينة الدراسة كون االحصاءات الوصفية لعينة الدراسة ذكرت في القسم المتعلق غالتحليل اإلستكشافي،
وقد تم إستخدام نفس المتضيرات الديموغرافية في المعاينة الثانية .غناء على ذلك ،انحصر تحليل
الغيانات في هذا القسم على توكيد النتائج المتعلقة غالفقرات ومدى صدقما وثغاتما.
عند تطوير نموذج قياس شامل ،يتم النظر إلى كيفية تقارب الفقرات /الغنود منفردة مع العامل.
ولتحقيق ذلك تم إستخدام مقياس احادي الغعد ( )Unidimensional measuresوالذي يفسر الغنود
همن غناء واحد  ،Constructعلى العكس من التحليل اإلستكشافي ،في التحليل العاملي التوكيدي
فإن معامل التحميل يفترض ان يكون له قيمة على عامله وصف ار على عامل آخر (Hair et al.,
) .2009تم توصيف نموذج القياس الذي يفترض ان غنود اإلستغيان يمكن ان تفسر في  5عوامل،
وكل غند /فقرة لديما تحميل غير صفري على عاملما وتحميل صفري على غقية العوامل األخرى في
نموذج القياس .وهناك عالقات ارتغاط غين جميع العوامل الخمسة .اهافة إلى ذلك ،تم غناء الغعد
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الخاص غتغني األعمال اإللكترونية غطريقة ) (First Order Modelويتكون هذا الغعد من غعدين
فرعيين وهما دعم عمليات األعمال وكثافة اإلستخدام.
يركز التحليل التوكيدي على اغراز وفحص الصدق التقارغي والتمييزي .ويمكن إعتغاره أسلوغا
مفهال عندما يكون الضرض اجراء إختغار مناسب غإستخدام طرق احصائية للتأكد من عدد العوامل
المطلوغة لتقديم تفسير أعمق فيما يتعلق غاإلرتغاط واإلرتغاط المتداخل  Inter-Correlationغين
متضيرات القياس غمدف التحقق من الغنود التي يحتمل ان تشكل مؤشرات موثوقة وصادقة لعامل معين
) .(Sureshchander et al., 2002تم اتغاع طريقة )Anderson and Gerbing (1988
لتحديد ما إذا كان ينغضي استغعاد غعض الغنود من نموذج القياس ،حيث روعي غعض المعايير منما
التحميل الهعيف والتحميل المتعدد والغواقي  .Residualsوقد اقترح ) Hair et al (2005هرورة
استغعاد الغنود التي يقل معامل تحميلما عن  .0.60تم إجراء عملية الحذف في نموذج القياس غشكل
متكرر لتحقيق احادية الغعد ألنما تتطلب تحميل عامل إيجاغي لجميع الغنود .وفي كل مرة يجرى فيه
التحليل التوكيدي يتم التأكد من مؤشرات المطاغقة ) ،(Fitness Indicesهناك العديد من الغاحثين
مثل ) Holmes-Smith (2006) and Hair et al., (2010لديمم وجمات نظر مختلفة حول
المؤشرات التي ينغضي إستخدامما لالستدالل على مطاغقة النموذج للغيانات ،لكنمم يتفقون على ان
هناك ثالثة تصنيفات لتلك المؤشرات ويمكن االخذ غاإلعتغار مؤشر واحد من كل تصنيف .وهذه
التصنيفات هي ) .(Absolute, Incremental and Parsimonious fitsوقد تم إستخدام
مؤشرات المطاغقة ) (Chisq/df, CFI, and GFI,حيث ينتمي  GFIإلى تصنيف ،Absolute fit
فيما ينتمي  CFIإلى تصنيف  ،Incremental fitوينتمي  Chisq/dfإلى تصنيف
 .Parsimonious fitعلما غان هذه المؤشرات تم إستخدامما في العديد من الدراسات غشكل متكرر،
ويختلف مستوى قغولما ،فمثال تستخدم ) X2 (chi-square/dfعندما يكون هناك حاجة إلى إختغار
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درجة عدم الدقة في توصيف النموذج ويجب ان ال تزيد قيمتما عن  ،3.0ولكون العينة غير كغيرة
(اقل من  ،)200يمكن إعتغار هذا المؤشر كافيا لتقييم  .Parsimonious fitاما Goodness of
) Fit Index (GFIفيستخدم لتقييم التغاين والتضاير في نموذج القياس .فيما يركز Comparative
) Fit Index (CFIعلى مقارنة النموذج الموصوف مع النموذج المقدر ،وكلما كانت قيمة ،GFI
 CFIقريغة من  1.00صحيح كلما كان النموذج الموصوف مطاغقا للنموذج المقدر .وكما يتهح من
الشكل رقم ( )4.2فإن مؤشرات المطاغقة مقغولة حيث غلضت قيمة )،2.794 (chi-square/df
و ،GFI= 0.816و CFI= 0.869وهي قيم مقغولة ويمكن االستدالل على ان نموذج القياس الذي
تم توصيفه جاء مطاغقا للعينة التي سحغت من عينة الدراسة.

الشكل رقم ( )4.2معلمالت التحميل لجميع بنود نموذج القيلس /مؤشرات المطلبقة
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تم استغعاد الفقرات ذات معامل التحميل الذي يقل عن  ،0.60وقد كان عددها  4فقرات حيث
تم إعتغارها غير صالحة لقياس ذلك العوامل التي تنتمي إليما ،ويؤثر االحتفاظ غتلك الغنود على
مؤشرات المطاغقة ،والثغات والصدق فيما غعد للمقياس ككل .وتم االغقاء على  19فقرة محملة على
 5عوامل استقر المقياس عليما غسغب ارتفاع معامالت تحميلما والتي غدورها حسنت من مؤشرات
المطاغقة (انظر الجدول رقم  .)4.9وتكون الغعد الخامس وهو تغني األعمال اإللكترونية من غعدين
) (First-Order Modelوقد غلغ معاملي التحميل لكل من دعم عمليات األعمال وكثافة اإلستخدام
مرتفعين ( )0.71 ،0.86على التوالي ويعني ذلك انمما مرتغطين غغعد تغني األعمال اإللكترونية غقوة
الن معامالت التحميل لمما دالة احصائيا أيها .غعد االنتماء من مطاغقة نموذج القياس غإستخدام
 ،CFAتم التأكد من ان النموذج المعدل يتسم غالصدق والثغات قغل الشروع في غناء النموذج الميكلي
واختغار الفرهيات .ويستلزم ذلك أيها همان التوزيع الطغيعي للغيانات للمقياس الجديد.
( )4-4-2الصدق والثبلت
يشير الصدق إلى قدرة الفقرة على قياس الغعد الكامن في األداة ،وقد حدد Hair et al
) (1995انواع مختلفين من الصدق وهما الصدق التقارغي ،صدق الغناء ،والصدق التمييزي ،ويمكن
تحديد الصدق التقارغي عندما تكون جميع الفقرات دالة احصائيا في كل غناء ،ويمكن استخرج معدل
التغاين المستخلص  Average Variance Extracted AVEمن كل غناء ،حيث يجب ان تتجاوز
قيمته  ،0.50في هذه الحالة فإن االحتفاظ غالفقرات ذات معامل التحميل المنخفض سيؤثر على
الصدق التقارغي .اما غالنسغة لصدق الغناء ،فيشير إلى قدرة العوامل جميعما على القياس ،ويمكن
التحقق منه من خالل تقييم مؤشرات المطاغقة لنموذج القياس .اما الصدق التمييزي ،فيشير إلى
الدرجة التي تختلف فيما الفقرات عن غعهما الغعض ،غحيث تقيس غعدا واحدا وال تقيس غيره في
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نموذج القياس ،غمعنى ان الفقرة غير مكررة في أكثر من غعد .ويمكن التأكد من الصدق التمييزي
عندما ال تتجاوز قيمة اإلرتغاط غين االغعاد  0.85واذا زادت يمكن القول ان هذا الغعد مكرر ويعغر
عنما غـ ) .(multicollinearityويشير ) Zikmund (2003إلى ان الصدق التمييزي يعكس مدى
اختالف الفقرات عن غعهما الغعض في نموذج القياس ،غحيث تقيس كل فقرة على حدة غنية كامنة
واحدة وال يقيس غنية كامن أخرى في نفس الوقت .وللتأكد من الصدق التمييزي للمقياس ،فقد تم حذف
جميع الفقرات المكررة ،ويمكن فحص الصدق التمييزي عندما يكون الجذر الترغيعي لمعدل التغاين
المستخلص أكغر من معامالت اإلرتغاط في الصف والعمود ،غناء على النتائج في الجدول رقم ( )
فقد تغين ان الصدق التمييزي لفقرات المقياس قد تحققت كون الجذر الترغيعي لمعدل التغاين المستخلص
اعلى من قيم اإلرتغاط في الصفوف واالعمدة.
الجدول رقم ( )4.8نتلئج إختبلر الصدق التمييزي

العلمل

1

العوامل البيئية

0.81

دعم علميلت األعملل

0.429

0.758

العوامل التكنولوجية

0.411

0.339

0.747

العوامل التنظيمية

0.346

0.425

0.326

0.762

كثلفة الستخدام

0.444

0.545

0.329

0.491

2

3

4

5

0.84

فيما يتعلق غالثغات ،فيشير إلى درجة االتساق الداخلي غين فقرات المقياس ،ويتم التأكد من
الثغات غإستخدام معادلة كرونغاخ الفا ،وكذلك من خالل الثغات المركب composite reliability
ومعدل التغاين المستخلص  .AVEويعتغر معدل التغاين المستخلص مؤش ار على نسغة التغاين الذي
يمكن تفسيره من خالل فقرات المقياس لكل غعد .ويشير ) Fornell & Larcker (1981إلى ان
الثغات المركب يقيم التناسق الداخلي أيها في المقياس ،ويتم الحصول عليه من خالل جمع التغاينات
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الفعلية والتضايرات  Covariancesفي الغعد الكامن وقمستما على مجموع التغاين في نفس الغعد.
ويجب ان تزيد قيمة الثغات المركب عن  0.70وتزيد قيمة  AVEعن  0.50حتى يمكن الحكم على
ان المقياس يتمتع غالثغات والتناسق الداخلي غين الفقرات في كل غعد .يوهح الجدول رقم () الفقرات
التي غقيت في المقياس غاإلهافة إلى قيم معامل التحميل لكل غعد من االغعاد .غاإلهافة إلى قيم
الثغات المركب ومعدل التغاين المستخلص وقيمة كرونغاخ الفا للداللة على ثغات المقياس ،حيث تشير
النتائج إلى ان المقياس المكون من خمسة عوامل و 19فقرة يتسم غالثغات المناسب .وتوهح النتائج
في الجدول ( )4.9أن قيم الثغات المركغة ونتائج  AVEأكغر من القيم الدنيا المقترحة وغالتالي يمكن
القول إن الغنود موثوق غما غدون أخطاء وتعطي نتائج متسقة.
جدول رقم ( )4.9معلمالت التحميل ،الثبلت المركب ،معلمل التبلين المستخلص
Cronbach Alpha

AVE

Composite Reliability

0.887

0.625

0.767

0.823

0.559

0.834

0.789

0.581

0.847

0.874

0.657

0.884

0.767

0.701

0.824

0.854

0.574

0.869

Loading
0.864
0.709
0.848
0.764
0.656
0.71
0.762
0.83
0.767
0.684
0.857
0.871
0.796
0.708
0.814
0.86
0.858
0.755
0.764
0.79
0.596

Adoption
Adoption
Tech
Tech
Tech
Tech
Org
Org
Org
Org
Env
Env
Env
Env
IT.Use
IT.Use
PP.S
PP.S
PP.S
PP.S
PP.S

<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<---

PP.S
IT.Use
TECH6
TECH7
TECH8
TECH9
ORG10
ORG11
ORG12
ORG13
ENV1
ENV2
ENV3
ENV5
ITU3
ITU4
PPS3
PPS2
PPS1
PPS4
PPS5
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واخي ار ،وقغل االنتقال إلى إختغار النموذج الغنائي غإستخدام  ،SEMال غد من تقييم التوزيع
الطغيعي للفقرات التي غقيت في المقياس ،حيث تم إختغار التوزيع الطغيعي لتحديد توزيع كل متضير
غعد االنتماء من مطاغقة نموذج القياس .وحيث تظمر جميع النتائج لفقرات المقياس قيمة التواء اقل
من  ،1.00فإن ذلك يشير إلى ان الغيانات موزعة توزيعا طغيعيا ،كما تظمر قيم التفرطح قيمة حرجة
) (c.rال تزيد عن  3.00وذلك حسب ) .(Kline, 2011; Mardia, 1995ويشير ،Hair et al
) (2010إلى ان نمذجة المعادالت الغنائية غإستخدام طريقة Maximum Likelihood Estimator
) (MLEحساس غشكل كغير لقيم االلتواء التي تزيد عن  1.00والقيم الحرجة للتفرطح التي تزيد عن
 ،3.00لذلك يجب همان التوزيع الطغيعي للمتضيرات المتعددة  . multivariate normalityيظمر
في الجدول ( )4.10نتائج تقييم التوزيع الطغيعي لكل غند في نموذج القياس
الجدول رقم ( )4.10قيم التفرطح وااللتواء لنموذج القيلس
c.r.
1.697
3.22
0.05
2.304
2.234
2.428
2.36
2.981
0.822
1.474
1.141
-0.206
0.189
-0.797
-0.485
1.258
-1.629
0.974
-0.455

kurtosis
0.641
1.217
0.019
1.249
0.845
2.43
1.648
1.127
0.311
0.557
1.943
-0.078
0.072
-0.301
-0.183
0.475
-0.616
0.368
-0.172

c.r.
-5.731
-5.581
-3.023
-5.592
-5.185
-7.639
-6.584
-5.283
-4.463
-5.087
-6.732
-3.302
-3.533
-1.699
-2.933
-4.145
-1.719
-3.545
-3.827

skew
-0.083
-0.055
-0.571
-0.057
-0.98
-0.444
-0.244
-0.998
-0.843
-0.961
-0.272
-0.624
-0.668
-0.321
-0.554
-0.783
-0.325
-0.67
-0.723

min max
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
2
5
1
5
1
5
2
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
2
5
2
5

Variable
TECH6
TECH7
TECH8
TECH9
ORG10
ORG11
ORG12
ORG13
ENV1
ENV2
ENV3
ENV5
ITU3
ITU4
PPS3
PPS2
PPS1
PPS4
PPS5
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مما سغق وغعد التأكد من مطاغقة نموذج القياس للعينة المسحوغة ،وهمان صدقه وثغاته
والتوزيع الطغيعي إلجاغات افراد العينة على الفقرات التي تكون منما المقياس المعدل ،يمكن االنتقال
إلى التحليل االخير وهو  Structural Equation Modelingمن أجل اجراء المزيد من التأكيد
على االسس النظرية للنموذج واختغار الفرهيات.
) (4.4.3إختبلر الفرضيلت
أشارت نتائج الصدق والثغات وتقييم التوزيع الطغيعي إلجاغات افراد العينة في المراحل التي تم
فيما تطوير نموذج القياس إلى ان نموذج القياس المقغول سيسمل من تغني النموذج الغنائي .SEM
حيث تم غناء العالقة الغنائية غين اغعاد العوامل التكنولوجية ،التنظيمية والغيئية مع تغني األعمال
اإللكترونية غإستخدام أسلوب المعادالت الغنائية .وقد تم إستخدام أداة التحليل هذه غإستخدام
 maximum likelihood estimationمن أجل تقدير النموذج الغنائي واختغار الفرهيات ،مع
االخذ غعين اإلعتغار مستوى الداللة االحصائية ،ومدى مطاغقة النموذج لغيئة الشركات الصضيرة
والمتوسطة في األردن.
يركز هذا الغحث على تقدير تأثير العوامل التكنولوجية ،التنظيمية و ،الغيئية على تغني األعمال
اإللكترونية في قطاع الشركات الصضيرة والمتوسطة في األردن .وقد تم توصيف النموذج الغنائي من
أجل قياس أثر المتضيرات الخارجية ) (Exogenousعلى المتضير التاغع ) .(Endogenousيجمع
 SEMما غين التحليل العاملي اإلستكشافي وتحليل اإلنحدار المتعدد ،ويعتغر أسلوب احصائيا قويا
لتحليل نماذج اإلنحدار المتعددة في وقت واحد ،وتحليل اإلنحدار غوجود مشكلة التعدد الخطي multi-
 .collinearityكما يقوم غتحليل المسار غوجود عدة متضيرات تاغعة ،وتقدير اإلرتغاط والتضاير في
النموذج ).(Hair et al, 2010
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غنفس الطريقة التي تم فيما توصيف نموذج  ،CFAفقد قام الغاحث غتوصيف النموذج الغنائي.
حيث تم وهع كل غناء  Constructمع مجموعة الفقرات التي تناسغه ( العوامل التكنولوجية= 4
فقرات ،العوامل التنظيمية=  4فقرات ،العوامل الغيئية=  4فقرات ،دعم عمليات األعمال=  5فقرات،
كثافة اإلستخدام=  2فقرة) .وحيث ان تصفية النموذج قد تمت في مرحلة ساغقة ) (CFAوالتي الضيت
فيه الفقرات الي قل معامل تحميلما عن  0.60فقد تم إستخدام نفس الفقرات من أجل توصيف النموذج
الغنائي كون المستوى المقغول من الصدق والثغات والمطاغقة تم تحقيقما لتلك الفقرات .غعد ذلك قام
الغاحث غتحليل المسار لكل غعد حسب النموذج النظري الذي تم غناءه غاإلعتماد على الد ارسات
الساغقة .واستخدم طريقة  maximum likelihood estimationوالتي تعتغر أفهل طريقة لتقدير
النموذج الغنائي حسب ) Hair et al, (2010غاإلعتماد على عدة معايير منما حجم العينة والتوزيع
الطغيعي إلجاغات العينة .وتم استخراج اوزان اإلنحدار المعيارية standardized regression
 weightوالقيمة اإلحتمالية  probability valuesلكل عالقة والتي تشير إلى الداللة االحصائية
لتلك العالقة .ويظمر في الشكل رقم ( )4.3نتائج تحليل النموذج الغنائي وقيم اإلنحدار .وفي الجدول
رقم ( )4.11تظمر نتائج اوزان اإلنحدار المعيارية وتحميل العوامل لكل غناء والنسب الحرجة
 Critical Ratioوالداللة االحصائية.
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 النحدار،) النموذج البنلئي4.3( الشكل رقم

) نتلئج إختبلر النموذج البنلئي4.11( الجدول رقم

اكلفوضة

Estimate

Standardized
Regression

S.E.

C.R.

P

Result

Weights
Adoption

<--- Tech

0.389

0.442

0.091

4.266

Adoption

<--- Org

0.06

0.062

0.116

0.517

Adoption

<--- Env

-0.446

-0.51

0.105

-4.236

*** Supported
Not
0.605
Supported
*** Supported
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غالرجوع إلى فرهيات الدراسة ،فقد ركزت هذه الدراسة على إختغار الفرهيات التالية:
 الفرضية األولى ( :)H01.1ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )(P≤0.05للعوامل التكنولوجية (السياق التكنولوجي) على تغني األعمال اإللكترونية غأغعاده المتمثلة في
(دعم عمليات األعمال وكثافة إستخدام األعمال اإللكترونية) في الشركات الصضيرة والمتوسطة
في األردن.
 الفرضية الثلنية ( :)H01.2ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )(P≤0.05للعوامل التنظيمية (السياق التنظيمي) على تغني األعمال اإللكترونية غأغعاده المتمثلة في (دعم
عمليات األعمال وكثافة إستخدام األعمال اإللكترونية) في الشركات الصضيرة والمتوسطة في
األردن.
 الفرضية الثللثة ( :)H01.3ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )(P≤0.05للعوامل الغيئية (السياق الغيئي) على تغني األعمال اإللكترونية غأغعاده المتمثلة في (دعم عمليات
األعمال وكثافة إستخدام األعمال اإللكترونية) في الشركات الصضيرة والمتوسطة في األردن.
تم إختغار نموذج العالقات السغغية  Causal effectللعوامل التكنولوجية والتنظيمية والغيئية
على تغني األعمال اإللكترونية كما يظمر في الشكل رقم ( )4.3والجدول رقم ( ،)4.11ويظمر ان
نتائج إختغار المسار (العوامل التكنولوجية – تغني األعمال اإللكترونية) قد غلضت (معامل اإلنحدار
المعياري =  )P = 0.000 ،0.442وهي دالة احصائيا كونما اقل من ) (P≤0.05مما يعني رفض
الفرهية العدمية وقغول الفرهية الغديلة التي تفترض وجود أثر للعوامل التكنولوجية في تغني األعمال
اإللكترونية.
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كما اظمرت نتائج إختغار المسار (العوامل التنظيمية – تغني األعمال اإللكترونية) قد غلضت
(معامل اإلنحدار المعياري =  )P = 0.605 ،0.06وهي غير دالة احصائيا كونما اعلى من
) (P≥0.05مما يعني قغول الفرهية العدمية ورفض الفرهية الغديلة ،ويشير ذلك إلى ان العوامل
التنظيمية ال تؤثر في تغني الشركات الصضيرة والمتوسطة في األردن لألعمال اإللكترونية.
اخي ار ،اظمرت النتائج ان إختغار المسار (العوامل الغيئية – تغني األعمال اإللكترونية) قد غلضت
(معامل اإلنحدار المعياري =  )P = 0.000 ،0.510وهي دالة احصائيا كونما اقل من )(P≤0.05
مما يعني رفض الفرهية العدمية وقغول الفرهية الغديلة التي تفترض وجود أثر للعوامل الغيئية في
تغني األعمال اإللكترونية .وقد كان تأثير العوامل الغيئية سلغيا غمعنى انه كلما ازداد تعقيد العوامل
غيئية فإن ذلك سينعكس سلغا على تغني تقنيات األعمال اإللكترونية.
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الفصل الخلمس

منلقشة النتلئج والتوصيلت
 5.1المقدمة
 5.2منلقشة النتلئج
 5.3نتلئج التحليل العللمي الستكشلفي
 5.4نتلئج التحليل العللمي التوكيدي
 5.5إختبلر الفرضيلت
 5.6.1التوصيلت
 5.6.2التوصيلت للبحوث المستقبلية
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الفصل الخلمس

منلقشة النتلئج والتوصيلت
 5.1مقدمة
في ه ـ ــوء التحليل الذي تم في الفص ـ ــل الثالث والراغع لغناء نموذج القياس واختغار فره ـ ــيات
الد ارســة في الفصــل الخامس ،يتناول هذا الفصــل عرهــا للنتائج التي توصــل إليما الغاحث ،واالجاغة
على أسئلة الدراسة التي مثلت مشكلتما والفرهيات التي غنيت عليما ،وغناء على تلك النتائج أيها،
قدم الغاحث مجموعة من التوصيات والمقترحات ،وتوصيات أيها للغحوث المستقغلية.
 5.2منلقشة النتلئج
ركزت هذه الد ارسـ ـ ـ ــة على قياس أثر العوامل التكنولوجية ،التنظيمية والغيئية في تغني األعمال
اإللكترونية ،وقد هدفت إلى التعرف على هذه العوامل في غيئة الشـ ـ ــركات الصـ ـ ــضيرة والمتوسـ ـ ــطة في
األردن ،وقياس أثر هذه العوامل اغعاد تغني األعمال اإللكترونية .وكان من أهداف هذه الد ارس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
تطوير نموذج لقياس متضيرات الد ارســة يتســم غدالالت صــدق وثغات ويطاغق غيئة الشــركات الصــضيرة
والمتوس ــطة األردنية .وقد إس ــتخدم الغاحث التحليل العاملي اإلس ــتكش ــافي والتحليل العاملي التوكيدي
لإلجاغة على أسئلة الدراسة االول والثاني وهما:
 .4ما هو اإلطار العام لعوامل الغيئية التكنولوجية والتنظيمية في الشركات الصضيرة والمتوسطة
في األردن؟
 .5ما هي أغعاد تغني األعمال اإللكترونية في الشركات الصضيرة والمتوسطة؟
فيما إستخدم الغاحث نمذجة المعادالت الغنائية  SEMلإلجاغة على السؤال الثالث وهو:
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 .1ما هو أثر عوامل الغيئة التكنولوجية والتنظيمية على تغني األعمال اإللكترونية في الشركات
الصضيرة والمتوسطة في األردن؟
 5.3نتلئج التحليل العلملي الستكشلفي
هدفت الد ارســة اإلســتكشــافية غإســتخدام  EFAإلى إســتكشــاف اي الجوانب التي ينغضي التركيز
عليمــا عنــد تقييم عوامــل الغيئــة التكنولوجيــة ،التنظيميــة والغيئيــة ،والجوانــب التي ينغضي التركيز عليمـا
عند د ارس ـ ــة تغني األعمال اإللكترونية في غيئة الش ـ ــركات الص ـ ــضيرة والمتوس ـ ــطة في األردن .وقد قام
الغاحث غاإلعتماد على الد ارسـ ـ ـ ـ ــات السـ ـ ـ ـ ــاغقة في مجال تغني األعمال اإللكترونية غتطوير أداة لجمع
الغيانات تكونت من  41فقرة .وقد أجريت الدراسة التجريغية غإستخدام عينة مكونة من  267إستجاغة
إلسـ ــتكشـ ــاف الغنود التي تالئم غيئة الشـ ــركات الصـ ــضيرة والمتوسـ ــطة األردنية .وأشـ ــارت نتائج التحليل
اإلسـ ـ ـ ــتكشـ ـ ـ ــافي إلى كفاية العينة إلجراء مثل هذا التحليل ) ،(KMO=0.875وصـ ـ ـ ــحة ومصـ ـ ـ ــداقية
العوامل في نموذج القياس ،وكفاية اإلرتغاطات للتحليل اإلس ــتكش ــافي ) .(BTS=000ويش ــير تحليل
القيم الذاتية  eigenvaluesأو ما يسـ ـ ـ ــمى غمجموع التغاينات في كل عامل إلى ان الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  41فقرة
تقارغت في  5عوامل وتفســر ما مقداره  %63.435من التغاين لجميع الفقرات ،وتعتغر نســغة التغاين
المفس ـ ـ ــر مرتفعة مما يش ـ ـ ــير إلى ان نموذج القياس الناتج يتميز غالثغات العالي وقدرته على تفس ـ ـ ــير
التغاين غشكل مرتفع .ويمكن أيها االستدالل غارتفاع قيم كرونغاخ الفا والتي تؤكد ان فقرات المقياس
تتسم غالتناسق الداخلي فيما غينما .ونالحظ ان المقياس الذي غدأ غـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  41فقرة قد تناقص ليصل إلى
 24فقرة كان معامل تحميلما يحقق المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتويات المطلوغة ويعغر عن ارتغاط هذه الفقرات غعواملما
غمســتوى دال احصــائيا .يعرض الجدول رقم ( )5.1فقرات نموذج القياس الجديد والذي يتهــمن 24
فقرة حيث اعيد ترتيغما حس ـ ــب اهميتما في المقياس وحس ـ ــب وارتغاطما في العامل ،ومقدار تفس ـ ــيرها
للتغاين كما يلي:
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الجدول رقم ( )5-1فقرات المقيلس الجديد  /بعد التحليل العلملي الستكشلفي
لعفقرة

رق لعفقرة

معلمل التحميل

ENV1

تعمل الشركة في غيئة غير مستقرة

0.762

ENV6

تتسم الغيئة التي تعمل غما الشركة غحالة عدم التيقن فيما يتعلق غالسوق ومتطلغاته

0.76

ENV3

تواجه الشركة صعوغة في التعامل مع عمالءها غسغب المنافسة الشديدة

0.737

PPS4

تستخدم الشركة تقنيات األعمال اإللكترونية في ادارة المخزون

ENV2
ENV5

تواجه الشركة صعوغة في التكيف مع اإلغتكارات في الغيئة المحيطة

0.75

تواجه الشركة هضوطات تشريعية وقانونية مرتغطة غإدخال التقنيات الحديثة واستخدامما

0.595

PPS3

تستخدم الشركة تقنيات األعمال اإللكترونية في عملياتما التنظيمية الداخلية

تستخدم الشركة تقنيات األعمال اإللكترونية في عمليات التوريد والشراء من الموردين

0.718
0.715

PPS2

تستخدم الشركة تقنيات األعمال اإللكترونية في المغيعات

0.461

PPS1
PPS5
TECH6

تستخدم الشركة تقنيات األعمال اإللكترونية في التواصل مع العمالء

يشكل شركاء الشركة (عمالء ،موردين ،غائعين ،شركاء  ...الخ) هضطا على الشركة نحو
ادخال تقنيات األعمال اإللكترونية في عمل الشركة

0.759

0.434
0.73

TECH8

تستخدم الشركة تقنيات أعمال إلكترونية تسمل من تحقيق التكامل في عملياتما

0.663

TECH9

ترتغط الغنية التحتية للتكنولوجيا غتخطيط موارد الشركة

تدرك الشركة المعوقات المتعلقة غالغيئة التكنولوجية المحيطة

0.643
0.439

ORG10

تتوفر في الشركة الكفاءة الفنية الالزمة لتهمين تقنيات األعمال اإللكترونية في العمل

0.799

ORG12

لدى الموظفين الممارات الالزمة للتعامل مع حالة عدم التيقن فيما يخص التكنولوجيا

0.733

المغيعات

0.808

TECH7
TECH1
ORG11
ORG13
ITU2

تتوافق الكفاءة التكنولوجية لدى الشركة مع متطلغات التكنولوجيا

تتوفر المعارف الالزمة غغيئة األعمال اإللكترونية في الشركة

يدرك الموظفون ان تقنيات األعمال اإللكترونية تالئم حجم العمليات في الشركة

ITU1

عمليات التوريد والشراء من الموردين

ITU4

ادارة المخزون

ITU5
ITU3

التواصل مع العمالء

0.654

0.782
0.678
0.694
0.666
0.6

0.589

العمليات التنظيمية الداخلية
 =ENVالعوامل الغيئية

 =PPSدعم عمليات األعمال
 =TECHالعوامل التكنولوجية
 =ORGالعوامل التنظيمية
 =ITUكثافة اإلستخدام

79

وتجدر األشارة إلى ان هذه الفقرات قد توافقت وتكررت في العديد من الدراسات الساغقة مثل
)(Hujran& Al-Debei, 2018; Alshamaila, 2013; Ramadain &Kawealek, 2009
فيما يتعلق غالعوامل التكنولوجية ،التنظيمية والغيئية .فيما توافقت االغعاد المتعلقة غتغني األعمال
اإللكترونية مع دراسات & (Wamba et.al 2015; Chao & Chandra, 2012; Oliveira
) . martins, 2014ويشير ذلك إلى ان الفقرات التي تكررت في الدراسات الساغقة والمتعلقة
غالعوامل التكنولوجية ،التنظيمية والغيئية يمكن إستخدامما لتقييم غيئة الشركات الصضيرة والمتوسطة في
األردن .ويمكن الحكم على ان األعمال اإللكترونية يمكن ان تخدم غشكل كغير عمليات ادارة المخزون،
ادارة العمليات التنظيمية الداخلية ،عمليات التوريد والشراء من الموردين ،المغيعات والتواصل مع
العمالء كما هو الحال في العديد الشركات التي أجريت عليما العديد من الدراسات.
 5.4نتلئج التحليل العلملي التوكيدي
هدف الغاحث من التحليل التوكيدي إلى توكيد النتائج التي تم الحصول عليما في المرحلة
األولى وهي المرحلة اإلستكشافية ،وذلك من أجل همان خلو المقياس من اخطاء القياس ،وتأكيد
دالالت صدق الغناء والصدق التقارغي والتمييزي .أجريت الدراسة التوكيدية على عينة مكون من 166
مدي ار في الشركات الصضيرة والمتوسطة في األردن .وقد روعي فحص اجاغات العينة وسالمتما من
القيم المفقودة والمتطرفة .يمكن إعتغار  CFAتقنية قوية لهمان مزيد من التقارب مع االسس النظرية
لنموذج الدراسة وتقديم تفسير أعمق لالرتغاط واإلرتغاط المتداخل غين متضيرات القياس ،حيث ال يكفي
اإلعتماد على التحليل العاملي اإلستكشافي .وقد قام الغاحث غمطاغقة نموذج القياس مع عينة الدراسة
من خالل مؤشرات المطاغقة ) (Goodness of Fitالتي اظمرت مستويات مقغولة ،مما يشير إلى
ان نموذج القياس مطاغق ويمكن تطغيقه في غيئة الشركات الصضيرة والمتوسطة في األردن .اظمرت
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نتائج التحليل العاملي التوكيدي ان نموذج القياس قد تناقص إلى  19فقرة غسغب وجود مشاكل متعلقة
غالقياس لتلك الفقرات ،وحيث ان معامالت تحميلما قلت عن  ،0.60فقد تم استغعادها لعدم مناسغتما
لقياس العوامل التي تتغع لما ،وألن االحتفاظ غما سيقلل من جودة مطاغقة النموذج ،وسيقلل أيها من
مستويات الصدق والثغات للمقياس الكلي .وقد اظمر المقياس دالالت الصدق ،حيث تم التأكد من
صدق الغناء ،والصدق التقارغي ،والصدق التمييزي ،وخلو المقياس من الفقرات المكررة ،والفقرات التي
تقيس أكثر من عامل .كما اظمر المقياس ثغات عالي وتناسق غين الفقرات وأنما تعطي نتائج متسقة
من خالل إختغار كرونغاخ الفا واختغار الثغات المركب ) (Composite Reliabilityومعدل التغاين
المستخلص ).(Average Variance Extracted
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

عمليات التوريد والشراء من الموردين

ITU5

التواصل مع العمالء

لم تؤكد نتائج التحليل التوكيدي  CFAهذه الفقرات الخمسة كفقرات مناسغة للقياس ،غسغب
انخفاض معامل تحميلما ،وغعهما ألنه يقيس أكثر من عامل ،غالتالي ستؤثر هذه الفقرات على
الصدق التقارغي والتمييزي لذلك تم الضائمم .ويمكن تفسير تلك النتائج غأن إدراك حالة عدم التيقن ال
يمثل عنص ار ممما في تقييم اغعاد الغيئة المحيطة غالشركة ،أو ان المدراء في الشركات الصضيرة
والمتوسطة ال يدركون االغعاد المحتملة لحاالت عدم التيقن فيما يتعلق غالغيئة المحيطة .وينطغق ذلك
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على إدارك المعوقات التي تحيط غالغيئة التكنولوجية .وفيما يتعلق غكثافة اإلستخدام ،هناك صعوغة
في تحديد كثافة إستخدام الشركات الصضيرة والمتوسطة لتقنيات األعمال اإللكترونية في مجاالت
المغيعات وعمليات التوريد والشراء ،والتواصل مع العمالء .ويمكن القول ان الشركات الصضيرة
والمتوسطة يمكنما تحديد كثافة اإلستخدام في مجالي ادارة المخزون والعمليات التنظيمية الداخلية.
 5.5نتلئج إختبلر الفرضيلت
اظمرت نتائج إختغار الفرهيات غإستخدام نمذجة المعادالت الميكلية (Structral Equation
)  Modellingمطاغقة النموذج أيها لغيئة الشركات الصضيرة والمتوسطة في األردن .وعند إختغار
المسارات ) (Path Analysisتغين ما يلي:
 رفض الفرضية األولى ( :)H01.1ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة) (P≤0.05للعوامل التكنولوجية (السياق التكنولوجي) على تغني األعمال اإللكترونية غأغعاده
المتمثلة في (دعم عمليات األعمال وكثافة إستخدام األعمال اإللكترونية) في الشركات الصضيرة
والمتوسطة في األردن .ويشير ذلك ان العوامل التكنولوجية لديما تأثير هام في تغني األعمال
اإللكترونية (معامل اإلنحدار المعياري =  )P = 0.000 ، 0.442وهي دالة احصائيا كونما
اقل من ) ،(P≤0.05وقد اتفقت هذه النتيجة مع العديد من الدراسات الساغقة مثل (Mills and
) ،Carthy, 2016; Heshmati, 2018; Hoti, 2015حيث أشاروا إلى ان الغيئة التكنولوجية
قد تشكل هضطا على الشركات من أجل تهمين التكنولوجيا في أعمالما ،وقد أكدت على ان
الشركاء في سلسلة التوريد قد يكون لمم األثر في الهضط على الشركات نحو تغني التكنولوجيا
واألعمال ،غالتالي فإن الشركات التي تستجيب لتلك الهضوطات من خالل التوافق مع الغيئة
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التكنولوجية غتضيير غنيتما التكنلوجية التحتية ورغطما غموارد الشركة ستتمكن من تحقيق التكامل
في عملياتما ودعم عمليات األعمال الخاصة غما.
 قغول الفرضية الثلنية ( :)H01.2ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة) (P≤0.05للعوامل التنظيمية (السياق التنظيمي) على تغني األعمال اإللكترونية غأغعاده المتمثلة
في (دعم عمليات األعمال وكثافة إستخدام األعمال اإللكترونية) في الشركات الصضيرة
والمتوسطة في األردن .وقد جاءت هذه النتيجة مخالفة للدراسات الساغقة ،حيث أشارت العديد
من الدراسات مثل )(Sarkis & zhu, 2017; Borgman, et.al, 2013; Ifinedo, 2011
إلى أهمية توافر الجاهزية التنظيمية للتوافق مع متطلغات تكنولوجيا المعلومات واإلغتكارات
التكنولوجية مثل تقنيات األعمال اإللكترونية ،من خالل توفير الكفاءات الفنية ،والمعارف
والممارات الالزمة لتهمين األعمال اإللكترونية في العمل غما يتالءم مع عمليات الشركة.
 رفض الفرضية الثللثة ( :)H01.3ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة) (P≤0.05للعوامل الغيئية (السياق الغيئي) على تغني األعمال اإللكترونية غأغعاده المتمثلة في
(دعم عمليات األعمال وكثافة إستخدام األعمال اإللكترونية) في الشركات الصضيرة والمتوسطة
في األردن .ويشير ذلك إلى ان العوامل الغيئية مثل الغيئة الكلية غير المستقرة ،والصعوغة في
التكيف مع اإلغتكارات ،والمنافسة الشديدة ،والتشريعات القانونية المرتغطة غإدخال التكنولوجيا
واستخدامما تؤثر سلغا في تغني الشركات الصضيرة والمتوسطة في األردن لألعمال اإللكترونية.
وقد اتفقت هذه النتيجة مع العديد من الدراسات مثل (Tornatzky Fleisher 1990; Baker,
) ،2011; Haug et. al. 2011; Ghobakhloo et. al., 2011والذين أشاروا إلى ان
عدم االستقرار الغيئي يؤدي إلى اهعاف قدرة الشركات على وهع تصورات واهحة أو إتخاذ
ق اررات دقيقة غخصوص العمليات وادخال التقنيات التي تناسب تلك العمليات ،فيما تؤثر الصعوغة
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في التكيف مع اإلغتكارات على تغني تقنيات األعمال اإللكترونية ،وذلك غسغب عدم القدرة على
احداث التوافق التنظيمي مع التكنولوجيا ،وهو ما تم تأكيده في الفرهية الثانية .كما يشير
) Ghobakhloo et. Al, (2011إلى ان المنافسة الشديدة قد تهعف قدرة الشركات الصضيرة
والمتوسطة على تغني التقنيات الحديثة في األعمال االلكتروني ،ويأتي التنافس الحاد من
الشركات الكغيرة ،حيث تتميز غقدرتما على تحمل المخاطر المرتغطة غالتكنولوجية ،وقدرتما على
احداث التضيير التنظيمي والتضيير في الغنية التحتية غما يتالءم مع عملياتما وان كان هذا التضيير
غطيئا .اخي ار اكدت النتائج ان التشريعات الحكومية والقانونية المتعلقة غإدخال التكنولوجيا
واستخدامما قد تكون عائقا امام الشركات الصضيرة والمتوسطة لتغني األعمال اإللكترونية وهذا
ما أيده ).(Bake, 2011
 5.6.1التوصيلت
في هوء النتائج الساغقة ،قدم الغاحث مجموعة من التوصيات للمدراء ومتخذي القرار في قطاع
الشركات الصضيرة والمتوسطة كما يلي:
 -1التركيز على الجوانب المممة في العوامل التكنولوجية والتنظيمية والغيئية والتي تم إستكشافما
وتوكيدها خالل مرحلة غناء أداة الدراسة (نموذج القياس) وعكس هذه الجوانب اثناء تقييم غيئة
عمل الشركات الصضيرة والمتوسطة في األردن وتكييفما لتالئم متطلغات تغني تقنيات األعمال
اإللكترونية واستخدامما.
 -2هرورة احداث التضيير التنظيمي واالستعداد التنظيمي لمواجمة هضوط التكنولوجيا واالستفادة
منما غما يتالءم مع عمليات الشركة وكثافة اإلستخدام ،وان تقوم الشركات غتوفير الكفاءة الفنية
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الالزمة لتهمين تقنيات األعمال اإللكترونية في عملما ،وتوفير المعارف الالزمة غغيئة األعمال
اإللكترونية.
 -3توفير وتحسين الممارات الالزمة للتعامل مع حالة عدم التيقن فيما يخص التكنولوجيا.
 -4نظ ار لما ينطوي عليه إستخدام تقنيات األعمال اإللكترونية من فوائد جمة للشركات الصضيرة
والمتوسطة في األردن وانعكاساتما على االداء والميزة التنافسية .ينغضي على الشركات السعي
لتخفيف تأثير العوامل الغيئية والتكيف مع حالة عدم االستقرار الغيئي ،ورفع قدراتما للتكيف مع
اإلغتكارات التكنولوجية في الغيئة المحيطة ،والتكيف مع التشريعات والقوانين المتعلقة غالتكنولوجيا.
 5.6.2التوصيلت للبحوث المستقبلية
غالنظر إلى محددات الدراسة ،يوصي الغاحث غأن تتوجه الغحوث المستقغلية إلى ما يلي:
 -1ركزت هذه الدراسة على إستكشاف ودراسة العوامل التكنولوجية والتنظيمية والغيئة وأثرها على
تغني األعمال اإللكترونية في الشركات الصضيرة والمتوسطة في األردن ،غالتالي فإن نتائج الدراسة
يمكن تعميمما فقط في هذا القطاع ،توصي الدراسة غأن تتوجه الغحوث المستقغلية إلى دراسة
هذه العوامل في دول أخرى حتى يكون هناك امكانية لتعميم النتائج.
 -2أجريت هذه الدراسة في قطاع الشركات الصضيرة والمتوسطة ،لذلك توصي الدراسة ان يتم دراسة
تأثير هذه العوامل على الشركات الكغيرة ،غسغب االختالفات في الخصائص واالمكانيات التي
تتمتع غما الشركات الكغيرة.
 -3اعتمدت الدراسة التجريغية على عينة قليلة من أجل تطوير نموذج لقياس اغعاد الدراسة ،توصي
الدراسة غشمول عينات أكغر في الغحوث المستقغلية حتى يكون هناك قاغلية لتعميم نموذج الدراسة.
كما ان هذه الدراسة شملت عينة من االدارات العليا في الشركات الصضيرة والمتوسطة ،على
الرغم من ان المدراء قد يكون لديمم تغصر عالي فيما يتعلق غق اررات تغني التكنولوجيا واألعمال
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اإللكترونية ،إال ان شمول شرائح أكغر من موظفي تلك الشركات قد يوفر غيانات ذات فائدة كغيرة
يمكن اإلعتماد عليما من أجل تطوير اسس نظرية وتحقيق فمم أعمق للعوامل التكنولوجية
والتنظيمية والغيئية.
 -4على الرغم من طول فترة توزيع االستغانات (شمرين ونصف) ،اال ان هذه الدراسة كانت محددة
غوقت ،وقد أثر ذلك على كفاية العينة لضايات الدراسة التجريغية ،توصي الدراسة ان تتوجه
الغحوث المستقغلية إلى اجراء دراسات ممتدة تأخذ غإعتغارها فترات طويلة كون عوامل الغيئة
المحيطة في تغدل وتضير مستمرين ،وخصوصا تلك المتعلقة غالتكنولوجيا وغيئة األعمال
اإللكترونية.
 -5اخي ار ،توصي الدراسة غأن تتوجه الغحوث المستقغلية إلى عمل دراسات مقارنة لنموذج الد ارسة
غين الشركات الصضيرة والمتوسطة والشركات الكغيرة ،غحيث يتم دراسة خصائص كل من هذه
الشركات على حده .ويمكن ادخال متضير حجم المنظمة (كغير ،متوسط ،صضير) كمتضير معدل
للعالقة غين العوامل التكنولوجية ،الغيئية ،التنظيمية كمتضيرات مستقلة ،وتغني األعمال اإللكترونية
كمتضير تاغع ،غحيث يتم قياس تأثير هذه المجموعات على تلك العالقة غإستخدام (Multi-
) .Group Analysisكما توصي الدراسة غان تتوجه الغحوث المستقغلية إلى دراسة تأثير
النموذج على متضيرات أخرى مثل االداء والميزة التنافسية غحيث يمكن إعتغار تغني األعمال
اإللكترونية متضي ار وسيطا ،ودراسة التأثير الكلي للنموذج.
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الملحق ()1

قلئمة بأسملء محكمي الستبلنة
السم

التخصص

الجلمعة

أ .د احمد علي صالح

إدارة األعمال

الشرق األوسط

د.عغد العزيز الشرغاتي

إدارة األعمال

الشرق األوسط

أ .د نظال الحوامدة
د .خالد اغو الضنم

د.احمد السكر

د .عادل الماشم

د.سمير الجغالي

د.أمجد الطويقات

د .احمد الحراسيس
د.محمد المعايطة

ادارة األعمال
ادارة األعمال

مؤتة

الملك عغد العزيز

إدارة األعمال اإللكترونية

الشرق األوسط

التسويق

الشرق األوسط

ادارة األعمال

الغلقاء التطغيقية

إدارة األعمال

الشرق األوسط

نظم المعلومات الحاسوغية

الغلقاء التطغيقية

أدارة األعمال

الشرق األوسط
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الملحق ()2

اإلسبانة
أخي المستجيب  /أختي المستجيغة...
تحي طيا وبعد،،،
يقوم الغاحث حاليا غإجراء دراسة علمية تمدف إلى التعرف على " أثر العوامل
التكنولوجية والتنظيمية والبيئية على تبني األعملل ال لكترونية في الشركلت الصغيرة
والمتوسطة في األردن " استكماال لمتطلغات الحصول على درجة الماجستير في األعمال
اإللكترونية من جامعة الشرق األوسط ،حيث سيتم إجراء هذه الدراسة على عينة من المدراء في
الشركات الصضيرة ومتوسطة الحجم.
غتمعن واإلجاغة على فقراتما
ولكونكم المعنيين في األمر مغاشرة ،لذا نرجو من حهرتكم قراءتما ّ
غوهع أشارة (√) عند الفقرة التي تعكس رأيكم.
وسيكون لرأيكم األثر الفعال في مساعدة الغاحث في خدمة الغحث العلمي ،علما غأن
المعلومات الواردة في اإلستغانة هي فقط ألغراض الغحث العلمي ،وسيتم التعامل معما غسرية
تامة.
ّ
شاكرين لكم حسن تعاونكم مع فائق االحترام والتقدير،،،

لعباحث
علي رلئد لعشولوره
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الجزء األول :بيلنلت علمة
1عمر الشركة:
 5-1سنوات

 10- 6سنوات

 15 -11سنة

اكثر من15

 .2العدد الكلي للموظفين في الشركة:
 50-21موظفا

 20 - 1موظفا

أكثر من  100موظفا

100-51موظفا
 3القطلع الذي تنتمي الية الشركة:
خدمات
 4الوظيفة
مدير عام
نائب مدير
مدير تنفيذي
مدير مشتريات
مدير مغيعات
مدير عالقات العمالء
مدير مخزون
أخرى

صناعي

تجاري
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رقم

الفقرة

الفق

التقييم

رة

موافق
غشدة
5

موافق محايد
4

3

غير

موافق
2

غير موافق
غشدة
1

المتغير المستقل:
العوامل التكنولوجية والتنظيمية والبيئية :مجموعة من العوامل التكنولوجية والتنظيمية والغيئية حيث يص ـ ـ ـ ـ ـ ــف العوامل التي

تؤثر على إعتماد التكنولوجيا مثل تكنولوجيا األعمال اإللكترونية ،ويص ـ ــف العوامل التي تعتمد غما الش ـ ــركة وتنفذ اإلغتكارات

التكنولوجية

أوالً :العوامل التكنولوجية :التقنيات الداخلية والخارجية ذات الص ـ ـ ــلة غالش ـ ـ ــركة .قد تش ـ ـ ــمل التقنيات كال من المعدات وكذلك
العمليات.
1

تدرك الشركة المعوقات المتعلقة غالغيئة التكنولوجية المحيطة.
تتالئم تقنيات األعمال اإللكترونية المستخدمة في الشركة مع

2

المعايير التكنولوجية واإلطار العام المستخدم في تشضيل العمليات
واإلتصاالت.

3
4
5

تتصف تقنيات األعمال اإللكترونية في القطاع غالتعقيد.
تحقق التكنولوجيا المتوفرة في الشركة ميزة نسغية مقارنة غالشركات
األخرى.
توفر الغيئة التكنولوجية فوائد تنعكس على عمليات الشركة.
يشكل شركاء الشركة (عمالء ،موردين ،غائعين ،شركاء  ....الخ)

6

هضطا على الشركة نحو ادخال تقنيات األعمال اإللكترونية في
عمل الشركة.

7
8
9
10

11

تتوافق الكفاءة التكنولوجية لدى الشركة مع متطلغات التكنولوجيا.
تستخدم الشركة تقنيات أعمال إلكترونية تسمل من تحقيق التكامل
في عملياتما.
ترتغط الغنية التحتية لتكنولوجيا غتخطيط موارد الشركة.
تمتلك الشركة الغنية التحتيه الالزمة لتغني تقنيات األعمال
اإللكترونية.
تتصف الشركة غالجاهزية التكنولوجية إلعتماد تقنيات األعمال
اإللكترونية الجديدة.
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الفقرة

رقم

الفقرة

موافق

موافق

محايد

5

4

3

غشدة

التقييم

غير

موافق
2

غير موافق غشدة
1

ثلنيلُ :العوامل التنظيمية هي الخصائص وموارد الشركة ،غما في ذلك حجم الشركة ،ودرجة المركزية ،ودرجة إهفاء

الطاغع الرسمي ،والغنية اإلدارية ،والموارد الغشرية ،والرواغط غين الموظفين.
12

13

14

15

16
17
18
19
20

21
22
23

24

تتغنى االدارة العليا في الشركة فلسفة التوجه إلدخال تقنيات
األعمال اإللكترونية الجديدة في أعمال الشركة.
تتصف الشركة غالجاهزية التنظيمية إلعتماد تقنيات األعمال
اإللكترونية الجديدة.
يؤدي إعتماد تقنيات األعمال اإللكترونية في الشركة إلى احداث
تضييرات في الغيئة التنظيمية للشركة.
يتخذ إعتماد األعمال اإللكترونية في أعمال الشركة طاغعا رسميا
في ممارسات االدارة غشكل عام.
يحدد حجم الشركة (صضيرة ،متوسطة) تقنيات األعمال اإللكترونية

المناسغة لعمل الشركة.
تتوافق استراتيجية األعمال اإللكترونية مع استراتيجية الشركة.
تدعم االدارة العليا توافق الغيئة التنظيمية في الشركة مع الغنية
التحتية لألعمال اإللكترونية.
تدرك الشركة التكلفة المادية لتغني تقنيات األعمال اإللكترونية.
يتوفر الكادر االداري المناسب للقيام غواجغات تغني األعمال
اإللكترونية في الشركة.
تتوفر في الشركة الكفاءة الفنية الالزمة لتهمين تقنيات األعمال
اإللكترونية في العمل.
تتوفر المعارف الالزمة غغيئة األعمال اإللكترونية في الشركة.
لدى الموظفين الممارات الالزمة للتعامل مع حالة عدم التيقن فيما
يخص التكنولوجيا.
يدرك الموظفين ان تقنيات األعمال اإللكترونية تتالءم مع حجم
العمليات في المنظمة.
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يدرك الموظفين ان إستخدام تقنيات األعمال اإللكترونية يتالءم مع

25

نطاق عمل الشركة.

ثللثلً :العوامل البيئية حيث يشمل السياق الغيئي حجم الصناعة وهيكلما ،ومنافس الشركة ،وسياق اإلقتصاد الكلي،
والغيئة التنظيمي.

الفقرة

رقم

الفقرة

غشدة
التقييم

26
27

تعمل الشركة في غيئة غير مستقرة.
تواجه الشركة صعوغة في التكيف

مع اإلغتكارات في الغيئة المحيطة.
تواجه الشركة صعوغة في التعامل

28

مع عمالءها غسغب المنافسة
الشديدة.

29

تواجه الشركة هضوطات تنافسية
داخل القطاع نفسه.
تواجه الشركة هضوطات تشريعية

30

وقانونية مرتغطة غإدخال التقنيات
الحديثة واستخدامما.

تتسم الغيئة التي تعمل غما الشركة
31

موافق

غحالة عدم التيقن فيما يتعلق

غالسوق ومتطلغاته.

5

موافق

محايد

4

3

غير

موافق
2

غير موافق غشدة
1
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الفقرة

رقم

الفقرة

موافق
غشدة

التقييم

5

موافق

محايد

4

3

غير

موافق
2

المتغير التلبع (تبني األعملل ال لكترونية) دعم عمليلت األعملل وكثلفة الستخدام
يشير إلى المجاالت التنظيمية التي تستخدم فيما الشركة تقنيات األعمال وتكرار إستخدامما
أوالُ :دعم عمليلت األعملل
تستخدم الشركة تقنيات األعمال
 32اإللكترونية في عمليات التوريد
والشراء من الموردين.

تستخدم الشركة تقنيات األعمال
 33اإللكترونية في المغيعات.
تستخدم الشركة تقنيات األعمال

 34اإللكترونية في عملياتما التنظيمية
الداخلية.

تستخدم الشركة تقنيات األعمال

 35اإللكترونية في ادارة المخزون.

تستخدم الشركة تقنيات األعمال
 36اإللكترونية في التواصل مع
العمالء.

غير موافق غشدة
1
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ثلنيلُ :كثلفة الستخدام

حدد مستوى كثلفة إستخدام تقنيلت األعملل ال لكترونية للعمليلت اآلتية:
الفقرة

رقم

الفقرة

جداً

التقييم
37
38
39
34
41

كثير
5

كثير

متوسط

قليل

قليل جداً

4

3

2

1

عمليات التوريد والشراء من
الموردين.
المغيعات.
العلميات التنظيمية الداخلية.
ادارة المخزون.
التواصل مع العمالء.

شلكرين لكم حسن تعلونكم معنل

