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أثر العوامل التنظيمية والبيئية على جاهزية المنظمات السةةةةةةعودية هدفت هذه الدراسةةةةةةةة للتعر  على الملخص: 

على شةةةةراات االسةةةةتيراد والتمةةةةدير رالمملنة العررية السةةةةعودية  دراسةةةةة قيبي ية  - السةةةةت دات الت ارل ارلنترو ية

أ ه ال قوجد فروق جوهرية في درجة جاهزية المنظمات لتيبيق الت ارل ارلنترو ية قعزى  إلىوقوصةةةةلت الدراسةةةةة 

 المتغيرات التنظيمية  وأيضةةةةةةا ال قوجد فروق جوهرية في درجة جاهزية المنظمات لتيبيق الت ارل ارلنترو ية إلى

قعزى إلى المتغيرات البيئية. وأوصةةةةةةت الدراسةةةةةةة رتوفير رنية قحتية ةوية ومتناملة لةقمةةةةةةاالت وق نية المعلومات  

ج في م او التسةةةةةةويق وم او الت ارل االلنترو ية  واسةةةةةةت دات  واختيار النفاءات البشةةةةةةرية المدررة والملهلة علميا

قحميل البيا ات والمعلومات وإجراءات البيع والشةةةةراء التننولوجيا المت دمة من أجهزل وررامج حاسةةةةى إلى لسةةةةرعة 

 عبر اال تر ت.

 .الت ارل االلنترو ية  اهزية المنظمات السعودية  جالعوامل التنظيمية والبيئية: النلمات المفتاحية

 

 

 

 

The Effect of Regulatory and Environmental Factors on the Readiness of the Saudi 

Organizations to Use E-Commerce: Case Study on Import and Export Companies 

 

Rahma Elhag Mohamed Elhag 

 

Abstract: This study aimed to identify the effect of regulatory and environmental factors 

on the readiness of the Saudi organizations to use e-commerce - A Case Study on the 

import and export of Saudi Arabia companies, the study found that there were no 

significant differences in the degree of readiness of organizations to implement e-

commerce due to the regulatory changes, also do not exist significant differences in the 

degree of readiness of organizations to implement e-commerce due to environmental 

variables. The study recommended providing a powerful, integrated telecommunications 

and information technology infrastructure, the choice of human resources scientifically 

trained and qualified in the field of marketing and e-commerce, and the introduction of 

advanced technology hardware and software computer to the speed of downloading data, 

information and procedures for buying and selling online. 
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  مقدمة:

ل د سةةاها التيور السةةريع في قننولوجيا االقمةةاالت والمعلومات وايادل اسةةت دات اال تر ت  

ت ارل ارلنترو ية رين المنظمات على ظهور ما يعر  رالت ارل ارلنترو ية  فل د ظهر ممةةةةةةيل  ال

سبى إدراك المنظمات لدور اال تر ت اوسيط فعاو في أداء أعماو  سنوات األخيرل و لك ر ف ط في ال

المنظمات. وقعتبر الت ارل ارلنترو ية وسةةيلة مىلى في شةةراء العديد من السةةلع وال دمات من أ  رلد 

رات العالمية في هذا الم او ال ديد في العالا مع قوفير الوةت وال هد ومن المتوةع أن قزيد االسةةةتىما

ويمةةةةب  من أها الم االت التنافسةةةةية في امن العولمة. ول د سةةةةاهمت الت ارل ارلنترو ية في ايادل 

عةةات المنظمات االفتراضةةية والتي قتمىل في عةةة المنظمة رالموردين  عةةة المنظمة رالعمةء  

 (.Wang &Lin, 2008عةةة المنظمة رالمنظمات األخرى )

ويرجع مفهوت الت ارل ارلنترو ية إلى رداية السةةةةةةبعينات من ال رن العشةةةةةةرين راسةةةةةةت دات  

شةةةراات أمرينية شةةةبنات خاصةةةة قرريها رعمةءها وشةةةرااء أعمالها. ويوجد ثةا موجات للت ارل 

 دمت ( والتي اسةةةةةةتEDIارلنترو ية  الموجة األولي هي ق نية قبادو البيا ات ارلنترو ية الت ليدية )

 وهذه سنحت الفرصة لظهور الموجة الىا ية وهي الت ارل ارلنترو ية. 1990و 1980في الفترل رين 

اا ت قحدا رين  ية في الموجة األولى  ية أن التحوالت ارلنترو  ىا  والفرق رين الموجة األولى وال

ج  أما في الموجة الىا ية فالعملية قتا مع عمةء ا فتراضةةةةيين ءرراء شةةةةرااء معروفين ومحددين سةةةةلفا

 ءير معروفين.

ىة والتي ييلق عليها الم تمع ارلنترو ي ال ديد   د أ ها قعتمد على اىرل المعامةت  ىال الموجة ال

ءد على الوااالت  فهي قراز على أن المعامةت قتا عبر اال تر ت أو  ماد الزا ها واالعت وسةةةةةةةمت

 .(Greenstein & Vasarhelyi, 2002)االختراةات التيبي ات الم تلفة وهي سليمة وخالية من 

 

 أهمية البحث:

يل ي الضةةوء على المنظمات السةةعودية التي قعمل ر ياس االسةةتيراد والتمةةدير  الحالي. إن البحث 1

ج ما  )م او التيبيق( وهو من ال ياعات الرءيسةةية التي قمج جميع المواينين  حيث أن خدماقها ءالبا

 قمج ال ميع.

اسةةت دات  تاءج هذا البحث سةةو  يسةةاعد مدير  المنظمات على معرفة العوامل . يعت د الباحث أن 2

التي قلثر على اسةةةةةةت دات الت ارل ارلنترو ية  والتعر  على درجة جاهزية قلك المنظمات لتيبيق 

الت ارل ارلنترو ية رارضةةةافة إلى معرفة المةةةعورات التي يمنن أن قواجه المنظمات عند اسةةةت دات 

 رو ية.الت ارل ارلنت

. ومن أهميةةة هةةذا البحةةث قا قمويلةةه من عمةةادل البحةةث العلمي ر ةةامعةةة االمةةات محمةةد رن سةةةةةةعود 3

 ارسةمية.

ساعد المنظمات السعودية على قيبيق  ظات الت ارل ارلنترو ية واالستفادل من قإن  تاءج هذا البحث 

 المزايا المترقبة من قيبيق هذا النظات.

 

 أهداف البحث:

 حث إلى ارجارة عن األسئلة التالية:يهد  هذا الب

 . هل هناك تأثير للعوامل التنظيمية على درجة جاهزية المنظمات لتطبيق التجارة اإللكترونية؟1

 ويترقى عن ارجارة على هذا السلاو عدل أسئلة فرعية:

 أ. هل ق تلف درجة جاهزية المنظمات راختة   وس  شاي هذه المنظمات؟

 جاهزية المنظمات راختة  ح ا المنظمة؟ب. هل ق تلف درجة 

ج. هةةل ق تلف درجةةة جةةاهزيةةة المنظمةةات رةةاختة  إدراك أفرادهةةا لعنةةاصةةةةةةر الت ةةارل 

 ارلنترو ية؟
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 د. هل ق تلف درجة جاهزية المنظمات راختة  الموارد البشرية المتاحة؟

 هـ. هل ق تلف درجة جاهزية المنظمات راختة  الموارد التننولوجية المتاحة؟

 و. هل ق تلف درجة جاهزية المنظمات راختة  الموارد التنظيمية المتاحة؟

 ا. هل ق تلف درجة جاهزية المنظمات راختة  دعا اردارل العليا؟

 . هل هناك تأثير للعوامل البيئية على درجة جاهزية المنظمات لتطبيق التجارة اإللكترونية؟2

 لة فرعية:ويترقى عن ارجارة على هذا السلاو عدل أسئ

 أ. هل ق تلف درجة جاهزية المنظمات راختة  جاهزية الحنومة ارلنترو ية؟

 ب. هل ق تلف درجة جاهزية المنظمات راختة  ال اهزية ارلنترو ية ل وى السوق؟

ج. هةةل ق تلف درجةةة جةةاهزيةةة المنظمةةات رةةاختة  ال ةةاهزيةةة ارلنترو يةةة للمةةةةةةنةةاعةةات 

 المدعمة؟

 

 فروض البحث:

ج أل   هدا  الدراسة  ةات الباحث رمياءة الفروض التالية:قح ي ا

ية تعزى إلى 1 جارة اإللكترون ية المنظمات لتطبيق الت جاهز ية في درجة  . ال توجد فروق جوهر

 المتغيرات التنظيمية.

  وين سا هذا الفرض إلى الفروض الفرعية التالية:

ية قعزى إلى . ال قوجد فروق جوهرية في درجة جاهزية المنظمات لتيبيق ا1/1 لت ارل ارلنترو 

  وس النشاي.

ية قعزى إلى 1/2 . ال قوجد فروق جوهرية في درجة جاهزية المنظمات لتيبيق الت ارل ارلنترو 

 ح ا المنظمة.

ية قعزى إلى 1/3 . ال قوجد فروق جوهرية في درجة جاهزية المنظمات لتيبيق الت ارل ارلنترو 

 نترو ية.إدراك األفراد لعناصر الت ارل ارل

ية قعزى إلى 1/4 . ال قوجد فروق جوهرية في درجة جاهزية المنظمات لتيبيق الت ارل ارلنترو 

 الموارد التننولوجية المتاحة.

ية قعزى إلى 1/5 . ال قوجد فروق جوهرية في درجة جاهزية المنظمات لتيبيق الت ارل ارلنترو 

 الموارد التنظيمية.

ية قعزى إلى . ال قوجد فروق جوهرية في د1/6 رجة جاهزية المنظمات لتيبيق الت ارل ارلنترو 

 دعا اردارل العليا.

ية قعزى إلى 1/7 . ال قوجد فروق جوهرية في درجة جاهزية المنظمات لتيبيق الت ارل ارلنترو 

 الموارد البشرية المتاحة.

جارة 2 ية المنظمات لتطبيق الت جاهز ية في درجة  ية تعزى إلى . ال توجد فروق جوهر اإللكترون

 المتغيرات البيئية.

 وين سا هذا الفرض إلى الفروض الفرعية التالية:

ية قعزى إلى 2/1 . ال قوجد فروق جوهرية في درجة جاهزية المنظمات لتيبيق الت ارل ارلنترو 

 جاهزية الحنومة ارلنترو ية.

ية قعزى إلى . ال قوجد فروق جوهرية في درجة جاهزية المنظمات لتيبيق ال2/2 ت ارل ارلنترو 

 ال اهزية ارلنترو ية ل وى السوق.

ية قعزى إلى 2/3 . ال قوجد فروق جوهرية في درجة جاهزية المنظمات لتيبيق الت ارل ارلنترو 

 ال اهزية ارلنترو ية للمناعات المدعمة.

تأثيرها على جا3 ية في  مل التنظيمية والبيئ ية للعوا هزية المنظمات . ال تختلف األهمية النسببببببب

 لتطبيق التجارة اإللكترونية.
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 رابعاً: أسلوب الدراسة:

 سو  قعتمد الدراسة على أسلورين من ممادر جمع البيا ات والمعلومات وهما:

 أسلوب الىا وية للبيا ات: -أ

وقشةةةةةةمل االيةس على المراجع العررية واألجنبية من اتى ودوريات ورحوا ورسةةةةةةةاءل مرقبية 

واذلك االيةس على الس ةت والدوريات وارحماءيات ال اصة رال ياس محل  رموضوس الدراسة

 الدراسة.

 الدراسة األولية للبيا ات: -ب

سةةيتا جمع البيا ات من خةو اسةةت دات ةاءمة اسةةت مةةاء والتي سةةيتا إعدادها في ضةةوء  تاءج البحوا 

 -والدراسات العلمية السار ة و لك رهد  التعر  على:

 تنظيمية على جاهزية المنظمات لتيبيق الت ارل ارلنترو ية.أثر العوامل ال .1

 أثر العوامل البيئية على جاهزية المنظمات لتيبيق الت ارل ارلنترو ية. .2

 درجة قيبيق المنظمات للت ارل ارلنترو ية. .3

 ل اءمة االست ماء. Validity & Reliabilityاما سيتا إجراء اختبارات المدق والىبات 

 

 البحث: مجتمع وعينة

هذه الدراسة في المنظمات السعودية التي قعمل في ةياس االستيراد والتمدير. ويتمىل  مجتمعيتمىل 

 لهذه الدراسة: مدير  اردارل العليا والوسيى. المعاينةوحدل 

ويوضةةةةة  ال دوو التدلى عدد الشةةةةةراات التي قعمل ر ياس االسةةةةةتيراد والتمةةةةةدير رالمملنة العررية 

 )الرياض(السعودية 

 

 الشراات التي قعمل ر ياس االستيراد والتمدير رمدينة الرياض المملنة العررية السعودية: 1جدوو 

 نوع النشاط اسم الشركة رقم

 منتجات شركة الخريف التجارية 1

 خدمات توكيالت الجردان الدولية 2

 منتجات مؤسسة التقنيات المتكاملة للتجارة والخدمات 3

 منتجات الرائد لالستثمار التجاريشركة الجيل  4

 منتجات شركة السيف للتوكيالت التجارية  5

 منتجات شركة إبراهيم الجفإلى وأخوانه للمعدات الفنية )جيتيكو( 6

 منتجات الفوزان للتوزيع 7

 خدمات –منتجات  شركة سوق الرياضة المحدودة 8

 منتجات شركة التدوير السعودية 9

 خدمات -منتجات  لألدوية الصحيةشركة الغامدي  10

 خدمات -منتجات  مؤسسة فتحي المحتسب التجارية 11

 خدمات -منتجات  شركة الرسام المحدودة 12

 

 الدراسات السابقة:

قناولت العوامل التي قلثر في الت ارل االلنترو ية  يقضةةا الدراسةةات السةةار ة عدداج من الدراسةةات الت

 وهي اما يلي:
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اسةةةةتهدفت الدراسةةةةة قحديد العوامل التي قوثر على قيبيق المنظمات  :(Teng, 2000. دراسببببة )1

المةةغيرل للت ارل ارلنترو ية. وقضةةمنت الدراسةةة المتغيرات التالية: أ. متغيرات خاصةةة ر مةةاء  

المديرين )قتمىل في اق اه المديرين  حو ةبوو الت ديد  ومدى معرفة المديرين للت ارل ارلنترو ية(. 

 Trainingتغيرات قنظيميةةة )وقتمىةةل في ح ا المنظمةةة  ومةةدى قوافر الةةدورات التةةدريبيةةةم ب.

auailability وال برل الفنية رالمنظمة  Tecnical expertise) . 

ج. متغيرات ريئية )وقتمىل في البيئة التنافسةةية للمةةناعة(. د. متغيرات قننولوجية وقتمىل في المزايا 

ياجات المح  ة من قيبيق الت ارل ا ية مع احت ية  مدى قوافق اسةةةةةةت دات الت ارل ارلنترو  رلنترو 

ست دات الت ارل ارلنترو ية  الفواءد المدراة  المعوةات / المعورات المدراة  المنظمة  درجة قع د ا

Perceived Barrirs:وقوصلت الدراسة إلى النتاءج التالية .) 

ج على أ. قوثر اةج من خمةةةةةةاء  المديرين والعوامل التنظ يمية والعوامل التننولوجية قأثيراج جوهريا

قيبيق المنظمةةات للت ةةارل ارلنترو يةةة. ب. ال يوجةةد قةةأثير للعوامةةل البيئيةةة على قيبيق المنظمةةات 

 للت ارل ارلنترو ية.

سة )2 سة اةتراح  مو ج للعوامل الملثرل على قيبيق المنظمات  (:Lin,2001. درا ستهدفت الدرا ا

ح ا للت ارل ارلنترو ية. وقوصلت  تاءج الدراسة إلى أ ه يمنن ق سيا العوامل صغيرل ومتوسية ال

 التي قلثر على قيبيق المنظمات للت ارل ارلنترو ية إلى عوامل قنظيمية وعوامل ريئية.

وقتمىل العوامل التنظيمية في اةج من: أ. عوامل خاصةةةةةةة رالمنظمة )وقتمىل في ح ا المنظمة  دعا 

  جاهزية المنظمة  الهينل التنظيمي  الى افة التنظيمية(. ب. عوامل خاصةةةة راألسةةةاليى اردارل العليا

الحديىة )وقتمىل في المزايا المح  ة من قيبيق الت ارل ارلنترو ية  ودرجة قع د اسةةةةةةت دات الت ارل 

ية  ية ق ررة الت ارل ارلنترو  ية  إمنا  رل   درجة قوافق اسةةةةةةت دات الت اTrainabilityارلنترو 

 ارلنترو ية مع احتياجات وإمنا يات المنظمة(.

وقتمىل العوامل البيئية في اةج من: أ. عوامل خاصةةةةة رالمةةةةناعة )وقتمىل في الضةةةةغوي التنافسةةةةية  

والضغوي الناق ة من شرااء العمل(. ب. عوامل على المستوى ال ومي )وقتمىل في دعا الحنومة  

 والمعلومات  واالختةفات الى افية(.والبنية التحتية لتننولوجيا االقماالت 

استهدفت الدراسة قحديد العوامل التي قلثر على  (:Bertschek & Fryges, 2002. دراسة )3

قيبيق المنظمات للت ارل ارلنترو ية ردولة ألما يا و لك رالتيبيق على ال ياس المةةةةةةناعي وةياس 

 عمر المنظمة.ب.  منظمة.ح ا الأ.  ال دمات. وقضمنت الدراسة المتغيرات التالية:

 ج. الموارد البشرية المتاحة. د. اىافة است دات قننولوجيا المعلومات. ه. الضغوي التنافسية.

ح ا المنظمة  والموارد البشةةةةةةرية  –. قلثر اةج من 1ول د قوصةةةةةةلت الدراسةةةةةةة إلى النتاءج التالية: 

ج على قيبيق  –التنافسةةةةية المتاحة  واىافة اسةةةةت دات قننولوجيا المعلومات  والضةةةةغوي  قأثيراج معنويا

ج على قيبيق الت ارل ارلنترو ية.2الت ارل ارلنترو ية.   . ال يلثر عمر المنظمة قأثيراج معنويا

اسةةةةةةتهدفت الدراسةةةةةةةة قحديد العوامل التي قعوق قيبيق الت ارل (: Heung, 2003. دراسبببببببة )4

قوصلت  تاءج الدراسة إلى أن هناك خمسة ( ول د Travel agenciesارلنترو ية ر ياس الرحةت )

  عوامل ةد قعوق قيبيق الت ارل ارلنترو ية  هذه العوامل هي:

 أ. دعا اردارل العليا. ب. عوامل ق نية. ج. معرفة الموظفين رالت ارل ارلنترو ية. د. األمن.

 Partner's Participationه. مشاراة األيرا  المتعاملة مع المنظمة 

اسةةتهدفت الدراسةةة قحديد العوامل التنظيمية والبيئية والتننولوجية (: Scupola, 2003). دراسببة 5

التي قلثر على ةبوو وقيبيق الت ارل ارلنترو ية رالمنظمات صغيرل ومتوسية الح ا والتي ق ع في 

المتغيرات البيئية )وقتمىل في الضةةةةةغوي الناق ة من أ.  وقضةةةةةمنت الدراسةةةةةة التالية: جنوب ايياليا.

المنةةةافسةةةةةةين والمسةةةةةةتهلنين والموردين/ دور الحنومةةةة/ البنيةةةة التحتيةةةة المةةةدعمةةةة للتننولوجيةةةا 

Technology support infrastructure المتغيرات التنظيمية )وقتمىل في  ب. دارل العامة(./ ار

ية المتاحة  ومدى معرفة الموظفين رنظا المعلومات  وح ا المنظمة(. مال  الموارد التننولوجية وال
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المتغيرات التننولوجيةةة )وقتمىةةل في عواءق الت ةةارل ارلنترو يةةة  وفواءةةد الت ةةارل ارلنترو يةةة  ج. 

ول د قوصةةةلت الدراسةةةة إلى  .related technologies)والتننولوجيا المتعل ة رالت ارل ارلنترو ية 

ية: تال تاءج ال ية رمةةةةةةور. 1 الن ية على قيبيق الت ارل ارلنترو  مل البيئ قأثير قلثر العوا ل أابر من 

ج على قيبيق . 2 العوامةةل التنظيميةةة والتننولوجيةةة. قتمىةةل العوامةةل البيئيةةة التي قلثر قةةأثيراج جوهريةةا

الت ارل ارلنترو ية في اةج من قدخل الحنومة  واردارل العامة  والضةةةةةةغوي ال ارجية الناق ة من 

 المنافسين والمستهلنين والموردين.

اسةةةةةتهدفت الدراسةةةةةة قحديد العوامل التي قلثر على قيبيق الت ارل (: Molla, 2004. دراسبببببة )6

العوامل التنظيمية )وقتمىل في االلتزات  والموارد أ.  ارلنترو ية  وقتمىل المتغيرات المسةةةةةةت لة في:

 البشرية المتاحة  والموارد التننولوجية المتاحة  والموارد التنظيمية المتاحة  ويبيعة اردارل(.

لبيئية )وقتمىل في جاهزية الحنومة ارلنترو ية  ال اهزية ارلنترو ية ل وى السةةةةةةوق  ب. العوامل ا

جاهزية المةةةةةةناعات المدعمة(. أما المتغير التارع فيتمىل في مدى   اح قيبيق الت ارل ارلنترو ية 

رو ية  والذ  ي اس رالعوامل الفرعية التالية: )التناليف المن فضةةةةةةة الناق ة من قيبيق الت ارل ارلنت

قحسةةين االقمةةاو داخل المنظمة ورين المنظمة والمنظمات األخرى  أداء المنظمة في سةةوق العمل  

الرضةةةةى النلي المح ق من اسةةةةت دات الت ارل ارلنترو ية(. ول د قوصةةةةلت الدراسةةةةة إلى أن اةج من 

لنترو يةةة( لهةةا )الموارد التننولوجيةةة المتةةاحةةة  يبيعةةة اردارل  والتزات المنظمةةة رتيبيق الت ةةارل ار

 قأثير جوهر  على   اح قيبيق الت ارل ارلنترو ية وعلى الفواءد المح  ة من قيبي ها.

اسةةةتهدفت الدراسةةةة قحديد أثر رعا العوامل على قيبيق (: Mackay et al, 2004. دراسبببة )7

 small voluntaryالت ةةارل ارلنترو يةةة في المنظمةةات صةةةةةةغيرل الح ا الغير هةةادفةةة للرر  )

organizations:الفواءد المدراة )وقتمىل في أ.  ( ول د قضةةةةمنت الدراسةةةةة أررع متغيرات رءيسةةةةية

جاهزية المنظمات )وقتمىل ب.  الفعالية  النفاءل  االيرادات المح  ة  ةول عةةة المنظمة رالعمةء( 

مدراة )وقتمىل الضةةةةغوي الج.  في الموارد التننولوجية  الموارد المالية  ال اهزية ارسةةةةتراقي ية( 

 في الضغوي الناق ة من أصحاب الممال  الداخليين وال ارجيين(  د. الم اير االجتماعية الناق ة.

ول د قوصةةةةةةلت الدراسةةةةةةة إلى أن اةج من الفواءد المدراة  جاهزية المنظمات  الضةةةةةةغوي المدراة  

 و ية.والم اير االجتماعية الناق ة لها قأثير جوهر  على قيبيق الت ارل ارلنتر

اسةةتهدفت الدراسةةة قحديد العوامل التي قلثر على   اح قيبيق (: Tsao et al, 2004. دراسببة )8

المنظمات صغيرل ومتوسية الح ا للت ارل ارلنترو ية رمدينة قاية د  وقضمنت الدراسة المتغيرات 

تالية: يا أ.  ال اسةةةةةةت دات قننولوجيا  ج. الفواءد المح  ة من، ال اهزية التنظيميةب.  دعا اردارل العل

ه. دعا الحنومة للت ارل ارلنترو ية  و.   staff resistanceالمعلومات  د. م اومة العاملين للتغيير

قنامل / قوافق است دات الت ارل ارلنترو ية مع ارستراقي ية التسوي ية للمنظمة. ول د قوصلت  تاءج 

 من )دعا اردارل العليا  ال اهزية التنظيمية  الدراسةةةةةةةة إلى أن العوامل التنظيمية والمتمىلة في اةج 

قنامل الت ارل التننولوجية مع ارسةةةتراقي ية التسةةةوي ية  م اومة العاملين للتغيير( لها قأثير جوهر  

 على   اح قيبيق الت ارل ارلنترو ية.

: اسةةةتهدفت الدراسةةةة قحديد العوامل التي قلثر (Guansekaran & Nagi, 2005. دراسبببة )9

ية في  على ناق ة عن قيبيق الت ارل ارلنترو  يد اآلثار ال حد ية  وق   اح قيبيق الت ارل ارلنترو 

المنظمات رهو ج او ج. وقوصةةةةلت  تاءج الدراسةةةةة إلى أن العوامل التي قلثر على قيبيق المنظمات 

ية: المنفعة المدراة من اسةةةةةةت دات اال تر ت   تال ية قتمىل في العوامل ال العوامل للت ارل ارلنترو 

  الفواءد المدراة من اسةةةت دات اال تر ت لإل تر تالمدراة من اسةةةت دات اال تر ت  االسةةةت دات النلي 

في الت ةةارل ارلنترو ي. ورةةارضةةةةةةةةافةةة إلى قلةةك العوامةةل قوجةةد عوامةةل ريئيةةة قلثر على الت ةةارل 

 مي.ارلنترو ية وهي الى افة  ال درل التننولوجية  سياسة الحنومة  المستوى التعلي
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اسةةةةةةتهدفت الدراسةةةةةةة اةتراح  مو ج ي يا جاهزية (: Molla & Licker, 2005. دراسببببببة )10

هذا النمو ج من متغيرات قنظيمية  نامية  ويتنون  لدوو ال را ية  المنظمات لتيبيق الت ارل ارلنترو 

التزات قتمىل المتغيرات التنظيمية في )إدراك أفراد المنظمة لعناصةةةةةةر الت ارل ارلنترو ية /  وريئية.

اردارل / الموارد البشرية المتاحة / الموارد التننولوجية المتاحة / الموارد التنظيمية المتاحة / يبيعة 

أما المتغيرات البيئية فتتمىل في )جاهزية الحنومة ارلنترو ية/ ال اهزية ارلنترو ية ل وى  اردارل(.

أ. أن  قوصةةلت الدراسةةة إلى النتاءج التالية:ول د  السةةوق/ ال اهزية ارلنترو ية للمةةناعات المدعمة(.

العوامل التنظيمية وخاصةةةةةة )الموارد البشةةةةةرية  الموارد التننولوجية  اردراك( قلثر على التيبيق 

ب. أن اةج من العوامل البيئية  المبدءي للت ارل ارلنترو ية ورمةةةةةورل أابر من قأثير العوامل البيئية.

 ثران على عملية التيبيق الفعلي للت ارل ارلنترو ية.ورعد  االلتزات و مط اردارل يل

اسةتهدفت الدراسةة قحديد العوامل التي قلثر على (: Aghauner & fotoh, 2006. دراسبة )11

قيبيق الت ارل ارلنترو ية ر ياس البنوك  ول د قوصةةةةلت  تاءج الدراسةةةةة إلى أن هناك قسةةةةع عوامل 

أ.  وهذه العوامل هي )مرقبة حسةةةةةةى درجة قأثيرها وأهميتها(:قلثر على قيبيق الت ارل ارلنترو ية 

ب. فواءةةد قيبيق الت ةةارل ، perceived complexityدرجةةة قع ةةد قيبيق الت ةةارل ارلنترو يةةة 

د. ، Organizational competenceج. الموارد التنظيمية ، perceived benefitsارلنترو ية 

احتيةةاجةةات المنظمةةة  ه. ال ةةاهزيةةة ارلنترو يةةة للمةةةةةةنةةاعةةات مةةدى قوافق الت ةةارل ارلنترو يةةة مع 

 المدعمة  و. دعا اردارل العليا  ا. ال اهزية ارلنترو ية ل وى السوق.

    ي. جاهزية الحنومة ارلنترو ية.IT Capabilityح. موارد قننولوجيا المعلومات المتاحة 

ل التي قلثر على درجة قيبيق اسةةةةتهدفت الدراسةةةةة قحديد العوام(: Chong, 2006. دراسببببة )12

المنظمات صةةةةةغيرل ومتوسةةةةةية الح ا للت ارل ارلنترو ية ردولة اسةةةةةتراليا. وةد ةسةةةةةمت الدراسةةةةةة 

 المتغيرات إلى متغيرات قنظيمية ومتغيرات ريئية. وقتمىل المتغيرات التنظيمية في اةج من:

عليا  جاهزية المنظمة  عمر أ. متغيرات خاصةةةةةةة رالمنظمة )قتمىل في ح ا المنظمة  دعا اردارل ال

)قتمىل في المزايا المح  ة من  innovativenessالمنظمة(  ب. متغيرات خاصة راألساليى الحديىة 

قيبيق الت ارل ارلنترو ية  درجة قوافق الت ارل ارلنترو ية مع احتياجات المنظمة وعملياقها  مدى 

 لت ارل ارلنترو ية(.قع د است دات الت ارل ارلنترو ية  إمنا ية ق ررة ا

 ج. االقماو )قتمىل في ممادر المعلومات  ةنوات االقماو المتاحة  ح ا االقماو(

وقتمىل المتغيرات البيئية في اةج من: أ. عوامل خاصةةةة رالمةةةناعة )قتمىل في الضةةةغوي الناق ة من 

 Non- tradingشةةرااء العمل  الضةةغوي الناق ة من المنافسةةين  قأثير الملسةةسةةات الغير ق ارية 

institutional influence ب. عوامةةل ةوميةةة  )National  قتمىةةل في الةةدعا الحنومي(. ول ةةد(

قوصلت  تاءج الدراسة إلى أن العوامل التي قلثر على قيبيق الت ارل ارلنترو ية قتمىل في: )المزايا 

  قنوس ممةةةةةةةةادر المةةدراةةة من قيبيق الت ةةارل ارلنترو يةةة  إمنةةا يةةة ق ررةةة الت ةةارل ارلنترو يةةة

 المعلومات  ح ا االقماو  الضغوي التنافسية  قأثير الملسسات الغير ق ارية(.

الدراسةةة قحديد اسةةتهدفت (: Lertwongstien & Wongpinawatana, 2006. دراسببة )13

العوامل التي قلثر على ةرار قيبيق الت ارل ارلنترو ية رالمنظمات صةةةةةةغيرل ومتوسةةةةةةية الح ا 

. وقضةةمنت الدراسةةة المتغيرات وامل قنظيمية  ريئية  وقننولوجيةيف العوامل إلى عرتاية د. قا قمةةن

ية   التةاليةة: أ. المتغيرات التنظيميةة )قتمىةل في ح ا المنظمةة  دعا اردارل العليةا للت ةارل ارلنترو 

من  وجود ةسا لتننولوجيا المعلومات رالمنظمة(  ب. متغيرات قننولوجية )قتنىل في الفواءد المدراة

قيبيق الت ارل ارلنترو ية  قوافق التننولوجيا المسةةةةةةت دمة مع احتياجات المنظمة(  ج. متغيرات 
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وقوصةةةةةةلت  تاءج الدراسةةةةةةة إلى أن اةج من العوامل  ريئية )قتمىل في ح ا التنافج رين المنظمات(.

ج على ةرار المنظمةةةات لتيبيق الت ةةةارل  التنظيميةةةة والتننولوجيةةةة والبيئيةةةة قلثر قةةةأثيراج جوهريةةةا

 ارلنترو ية.

اسةةةتهدفت الدراسةةةة قحديد العوامل التي قلثر على اسةةةت دات (: Nikolaeva, 2006سبببة )ا. در15

   وقضمنت الدراسة المتغيرات التالية:Retail sectorالت ارل ارلنترو ية في ةياس ريع الت زءة 

لنترو ية والتي ق اس رمعدو أ. الفواءد المدراة )وقتمىل في الفرص المتوةعة من قيبيق الت ارل ار

  مو السوق  البيئة االةتمادية والتننولوجية العامة  اىافة ارعة ات الميلورة رال ياس(.

ئة  ب. ال اهزية التنظيمية )وقتمىل في ح ا المنظمة  يبيعة المنظمة  يبيعة المنتج ومةءمته للبي

 ارلنترو ية(

سنا   الشراات الت ارية العامة Population density ية ج. قأثيرات خارجية )قتمىل في النىافة ال

Publicly traded companies:قلثر اةج من جاهزية  -1(. وقوصةةةةةةلت  تاءج الدراسةةةةةةة إلى أن

ج على است دات الت ارل ارلنترو ية.  المنظمات  والتأثيرات ال ارجية قأثيراج جوهريا

ج على قيب -2 يرقبط قيبيق الت ارل  -3يق الت ارل ارلنترو ية.ال قلثر الفواءد المدراة قأثيراج جوهريا

 ارلنترو ية إلى حد ابير رالضغوي ال ارجية.

اسةةتهدفت الدراسةةة قحديد درجة قأثير اةج من العوامل (: Thatcher et al., 2006. دراسببة )16

مدير  الشةةةةةةراات السةةةةةةت دات الت ارل  ية على ةرار  ية  والى اف ناعية  الحنوم ية  المةةةةةة التنظيم

االلنترو ية. ول د قضةةةةةةمنت الدراسةةةةةةةة العوامل الفرعية التالية: أ. العوامل التنظيمية )درجة قع د 

   دعا اردارل العليا  ح ا المنظمة(.IT sophisticationقننولوجيا المعلومات المست دمة 

ب. عوامل صةةةةةةناعية )مدى اسةةةةةةت ارة المةةةةةةناعة االلنترو ية  أهمية خفا التناليف رالمةةةةةةناعة  

الشةةراات متعددل ال نسةةيات(. ج. عوامل حنومية )السةةياسةةات المدعمة للت ارل االلنترو ية  الفروس 

 (.Subsides promoting ecommerceالمدعمة للت ارل االلنترو ية 

. العوامل التنظيمية  والمناعية  والحنومية  1ول د قوصلت  تاءج الدراسة إلى أن: د. عوامل ث افية.

ج على قيبيق الت ارل االلنترو ية. . أن يبيعة قأثير عامل الى افة يتوةف 2والى افية قلثر قأثيراج جوهريا

    وس المناعة(.على  وس المناعة )أ  أن قأثير الى افة ي تلف راختة

اسةةةةتهدفت الدراسةةةةة قحديد العوامل التي قلثر على قيبيق الت ارل (: Afzal, 2007. دراسببببة )17

 . وقضمنت الدراسة العوامل التالية:إيرانااللنترو ية في المنظمات صغيرل ومتوسية الح ا ردولة 

جية )قتمىل في المزايا ب. عوامل قننولو أ. عوامل قنظيمية )قتمىل في ح ا المنظمة   وس النشةةةاي( 

المح  ةةة من قيبيق التننولوجيةةا  قنةةاليف قيبيق التننولوجيةةا  قوافق التننولوجيةةا المسةةةةةةت ةةدمةةة مع 

ناق ة من الموردين  نافسةةةةةةين  الضةةةةةةغوي ال ىل في الم ية )قتم مل ريئ جات المنظمة(  ج. عوا يا احت

)قتمىل في ةدرل  Manager-Owner factorsوالمستهلنين  الدعا االلنترو ي(  د. عوامل إدارية 

المديرين على اسةةةت دات األسةةةاليى الحديىة  دعا المديرين السةةةت دات األسةةةاليى الحديىة(. وقوصةةةلت 

 تاءج الدراسةةةةةةة إلى أن لنل من العوامل التنظيمية  والتننولوجية  والبيئية  واردارية قأثير جوهر  

 على قيبيق المنظمات للت ارل االلنترو ية.

اسةةتهدفت الدراسةةة قحديد العوامل التي قلثر على ةرار (: Requena et al., 2007. دراسببة )18

مدير  الشةةةةةةراات ل بوو الت ارل االلنترو ية  ومن ثا قحديد إلى أ  مدى قلثر هذه العوامل على 

اسةةةةةت دات الت ارل االلنترو ية في ريع وشةةةةةراء المنت ات وأداء ال دمات  ول د قضةةةةةمنت الدراسةةةةةة 
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ال درل اررداعية  )البيئة التنافسةةةية  ال مةةةاء  التنظيمية  التوجيه االسةةةتراقي ي  المتغيرات التالية:

 للشراة  خماء  المدير  قننولوجيا المعلومات المتاحة رالشراة(.

ول د قوصةةةةلت الدراسةةةةة إلى النتاءج التالية: أ. قلثر اة من البيئة التنافسةةةةية  ال مةةةةاء  التنظيمية  

هريا على قيبيق المنظمات للت ارل االلنترو ية  ب. قلثر خمةةاء  التوجه االسةةتراقي ي قأثيرا جو

المةةديرين قةةأثيرا جوهريةةا على اسةةةةةةت ةةدات المنظمةةات للت ةةارل االلنترو يةةة في عمليةةة ريع وشةةةةةةراء 

ية ق تلف عن العوامل التي قلثر  المنت ات  ج. أن العوامل التي قلثر على ةبوو الت ارل االلنترو 

 نترو ية في شراء وريع المنت ات وأداء ال د/ مات النترو يا.على است دات الت ارل االل

استهدفت الدراسة قحديد العوامل التنظيمية والبيئية التي قعوق (: Tan et al. , 2007دراسة ) .19

 است دات الت ارل االلنترو ية في دولة المين  وقضمنت الدراسة المتغيرات التالية:

ظمة /  وس النشةةةةةاي / المسةةةةةتوى التعليمي للموظفين / ادراك أفراد أ. المتغيرات التنظيمية )ح ا المن

ية / التزات اردارل / الموارد البشةةةةةةرية / الموارد التننولوجية / الموارد  المنظمة للت ارل االلنترو 

التنظيمية / يبيعة اردارل(  ب. المتغيرات البيئية ) جاهزية الحنومة / ال اهزية االلنترو ية ل وى 

ال اهزية االلنترو ية للمةناعات المدعمة(  وقوصةلت الدراسةة إلى أن العوامل التي قعوق السةوق / 

ية   لداخل لدخوو النمبيوقر  ف دان الى ة ا ية هي: وجود رعا ال يود  وقمنع قيبيع الت ارل االلنترو 

بادو المعلومات داخل الشةةةةةةراات  عدت ال درل على التعامل مع  يا ات جيدل لت ةاعدل ر عدت وجود 

لمتغيرات السةةريعة. اما قوصةةلت النتاءج أيضةةا إلى أن العوامل التنظيمية والبيئية قلثر قأثيرا معنويا ا

 على قيبيق المنظمات للت ارل االلنترو ية.

اسةةةةةةتهدفت الدراسةةةةةةةة اةتراح  مو ج ي يا ال اهزية (: Fathian et al., 2008دراسبببببببة ) -20

ير هادفة للرر  في دولة إيران  وخاصة جاهزية االلنترو ية للشراات المغيرل ومتوسية الح ا الغ

ول د قوصةةةلت  تاءج الدراسةةةة إلى أ ه يمنن ق ييا جاهزية  قلك المنظمات لتيبيق الت ارل االلنترو ية.

قلك المنظمات قلك المنظمات من خةو أررعة عوامل )العوامل التنظيمية / البنية التحتية لتننولوجيا 

 وجيا االقماالت والمعلومات المتاحة / البيئة التشريعية واألمنية(.االقماالت والمعلومات / قننول

اسةةتهدفت الدراسةةة قحديد العوامل التي قتنبأ وقلثر على (: Wang & Lin , 2008. دراسببة )21

  اح قيبيق الت ارل االلنترو ية و لك رالمنظمات المغيرل والمتوسية الح ا. ول د أوضحت  تاءج 

وامل قلثر على   اح قيبيق الت ارل االلنترو ية. هذه العوامل هي )دعا الدراسةةةةة رأن هناك سةةةةتة ع

اردارل العليا  خمةةاء  المةةناعة التي قعمل رها المنظمة  سةةياسةةات الحنومة  ث افة المنظمة  ح ا 

 المنظمة  قنامل قننولوجيا المعلومات(.

 وفي ضوء الدراسات السابقة يخلص الباحث إلى ما يلي:

الدراسةةات العوامل التي قلثر على قيبيق المنظمات للت ارل االلنترو ية إلى ثةثة ةسةةمت رعا  -1

ية  قننولوجية(. ية )عوامل قنظيمية  ريئ  ; Teng, 2000)اما في دراسةةةةةةةة  عوامل رءيسةةةةةة

Scupola, 2003 ; Lertwongstien & Wongpinawatana, 2006 ; Afzal, 2007).  

تي قلثر على قيبيق المنظمات للت ارل االلنترو ية ةسةةةمت رعا الدراسةةةات األخرى العوامل ال -2

 ; Lin,2001) :إلى عاملين رءيسةةةةةةيين: )عوامل قنظيمية  وعوامل ريئية(. اما في دراسةةةةةةةة

Molla, 2004 ; Molla & Licker, 2005 ; Chong, 2006; Tan et al. , 2007). 
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على أن  (Molla, 2004 ; Molla & Licker, 2005 ; Tan et al. , 2007)اقفق اة من  -3

 المتغيرات التنظيمية التي قلثر على قيبيق المنظمات للت ارل االلنترو ية قتمىل في:

 الموارد البشرية المتاحة. -أ

 الموارد التننولوجية المتاحة. -ب

 الموارد التنظيمية. -ج

 أفراد المنظمة للت ارل االلنترو ية. إدراك -د

 ية في قيبيق الت ارل االلنترو ية وهي:وسو  يضيف الباحث المتغيرات التالية لما لها من أهم

 ح ا المنظمة. -أ

  وس النشاي. -ب

 دعا اردارل العليا. -ج

 ; Molla, 2004 ; Molla & Licker, 2005 ; Tan et al. , 2007)اقفق اة من:  -4

Aghauner & fotoh, 2006).  

 قتمىل في:على أن المتغيرات البيئية التي قلثر على قيبيق المنظمات للت ارل االلنترو ية 

 جاهزية الحنومة االلنترو ية. -أ

 ال اهزية االلنترو ية ل وى السوق. -ب

 ال اهزية االلنترو ية للمناعات المدعمة. -ج

 وهذا االقفاق على المتغيرات دعا الباحث لةعتماد عليها عند قناوله للمتغيرات البيئية.

 متغيرات البحث:

 :أوالً: المتغيرات المستقلة

 ت لة من عومل قنظيمية )داخلية( وعوامل ريئية )خارجية(.وقتنون المتغيرات المس

 العوامل التنظيمية: /1

 :Sectorأ. نوع النشاط 

هةل  وس النشةةةةةةةاي الةذ  ق وت رةه المنظمةة )منت ةات أو خةدمةات( يلثر في قيبيق الت ةارل  

 ( Tan et. al, 2007ارلنترو ية. )

 Firm sizeب. حجم المنظمة: 

 (Tan et. al, 2007الموظفين الذين يعملون في المنظمة. )ي يج هذا المتغير عدد  

 Awareness ج. إدراك أفراد المنظمة للتجارة اإللكترونية:

وي يج هذا المتغير درجة إدراك العاملين رالمنظمة لعناصةةةةةةر الت ارل ارلنترو ية الموجودل  

الت ارل ارلنترو ية  ومعرفة رالبيئة  و لك من خةو ةياس درجة اسةةةةةةتيعاب العاملين لتننولوجيا 

متيلبات قيبي ها  ومعرفة فواءد وعيوب قيبيق الت ارل ارلنترو ية  ومعرفة التوجهات المسةةةةةت بلية 

 .(Molla & Licher 2005,. Tan et al. 2007) للت ارل ارلنترو ية وأثر هذه التوجهات

 Technological resourcesد. الموارد التكنولوجية المتاحة: 

شةةير إلى ةاعدل قننولوجيا االقمةةاالت والمعلومات الموجودل رالمنظمة  وي يا هذا المتغير وق 

درجة اسةةةةةةت دات المنظمات للحاسةةةةةةةى اآللي  مرو ة األ ظمة الموجودل رالمنظمة  وخبرل المنظمة 

 .Molla & Licher 2005; Molla 2004; Tan et alراسةةةةةةت دات التيبي ات ارلنترو ية. )

2007) 

 Business resourcesرد التنظيمية: ه. الموا
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وي يا هذا المتغير  ياق واسةةةع من الموارد ومعظا األصةةةوو الغير ملموسةةةة رالمنظمة  فهو  

 (Molla & Licher, 2005ي يا التالي:)

 فعالية ةنوات االقماو  -

 اق اه مدير  المنظمات  حو اق ا  الم اير  -

 داخل المنظمة. يبيعة وشنل العةةات الموجودل رين األفراد -

 وفرل الموارد المالية الةامة لتمويل الت ارل ارلنترو ية.

 Top Management Supportو. دعم اإلدارة العليا: 

فتيبيق الت ةةارل ارلنترو يةةة يعتمةةد إلى حةةد ابير على قوافر دعا من اردارل العليةةا ومةةدى قةةأييةةدهةا 

ا من أفراد لديها ال ول والسةلية على صةنع ةرارات لتيبيق الت ارل ارلنترو ية. وقتنون اردارل العلي

فد ها يمننها وضع رؤية وإستراقي ية واضحة لتيبيق الت ارل ارلنترو ية  اما  يلاإستراقي ية ورالت

 & Aghaunor)يمننها قوضي  و شر أهمية الت ارل ارلنترو ية ل ميع األفراد العاملين رالمنظمة 

Fotoh, 2006). 

 Human resourcesز. العوامل البشرية المتاحة: 

وقشةةةةةةير إلى قوافر موظفين  و خبرل جيدل وةدرل على اسةةةةةةت دات وسةةةةةةاءل قننولوجيا االقمةةةةةةاالت 

والمعلومات  و و مهارات أخرى )مىل مهارات قسةةةةوي ية ووضةةةةع خيط اسةةةةتراقي ية( وقعتبر هذه 

 (Molla & Licher 2005 ) المهارات ضرورية الست دات الت ارل ارلنترو ية.

 العوامل البيئية: /2
 قتنون العوامل البيئية من ثةثة متغيرات هي:

 Government e-readinessأ. جاهزية الحكومة اإللكترونية: 

ق يا المنظمة درجة جاهزية الحنومة ومدى مسةةةةةةاهمتها في قرويج ودعا وقسةةةةةةهيل وقنظيا وقيبيق 

ها. فالحنومة لها دور فعاو في قرويج و شر فواءد الت ارل الت ارل ارلنترو ية وقوفير متيلبات قيبي 

 (Molla & Licher, 2005 ارلنترو ية )

 Market e-readinessب. الجاهزية اإللكترونية لقوى السوق: 

وقشةةةةير إلى ق ييا األيرا  المتعاملة مع المنظمة )عمةء وموردين( و لك لمعرفة مدى اسةةةةتعدادها 

ج. فحتى يمنن قيبيق الت ةةارل ارلنترو يةةة رن ةةاح ي ةةى أن رجراء قعةةامةقها مع المن ظمةةة إلنترو يةةا

ج. )  & Molla ينون لدى الباءعين والمشةةةةةترين ةدرل على قبادو السةةةةةلع وال دمات والدفع إلنترو يا

Licher, 2005) 

 Supporting industries e-readinessج. الجاهزية اإللكترونية للصناعات المدعمة: 

ج للمنظمات التي قيبق الت ارل ارلنترو ية وقشةةةير إلى المن  Support givingشةةةات التي ق دت دعما

institutions ج  ةياس قننولوجيا   وهذه المنشةةات مىل هيئات االقمةةاو  الهيئات التي ق دت دعما ماليا

  والتي قلثر أ شةةةةةةيتها على قيبيق الت ارل ارلنترو ية رالدوو النامية. IT industryالمعلومات 

ج لن اح قيبيق فو جود رنية قحتية جيدل لتننولوجيا االقمةةةةةةةاالت والمعلومات يعتبر أمراج ضةةةةةةروريا

 (Molla & Licher, 2005 الت ارل ارلنترو ية. )

 ثانياً: المتغير التابع:

 ,Molla & Licher المتغير التةةارع هو درجةةة قيبيق المنظمةةات للت ةةارل ارلنترو يةةة. ويرى)

 يات ل ياس قيبيق الت ارل ارلنترو ية  هذه المستويات هي:( أن هناك ستة مستو2005

 No-ecommerceال قوجد ق ارل إلنترو ية  .1

  Connected ecommerce االقماو رالت ارل ارلنترو ية .2

 Static ecommerceق ارل إلنترو ية ثارتة  .3

 Interactive ecommerceق ارل إلنترو ية قفاعلية  .4
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  Transactive ecommerceق ارل إلنترو ية قبادلية  .5

 Integrated ecommerceق ارل إلنترو ية متناملة  .6

وتم قياس كالً من المتغيرات المستقلة والتابعة باستخدام قائمة استقصاء تم إعدادها خصيصاً لهذا 

 الغرض.

 الدراسة الميدانية:

 التحليل اإلحصائي:

ية رر امج الحزمة يا ات رواسةةةةةة يل الب لدراسةةةةةةةة قا قحل ماعية  في هذه ا ية للعلوت ارجت ارحمةةةةةةةاء

Statistical package for social sciences (SPSS للعينة الواحدل )(  راسةةةةت دات اختبار )ت

One sample T test والتحليل الوصةةةةفي رحسةةةةاب االوسةةةةاي الحسةةةةارية واال حرافات المعيارية  

ثبات وصدق ارستبا ة  حيث ت والنسى المئوية  واختبار معامل ألفاارو باخ لمعرفة مد  اوالتنرار

 قا عرض النتاءج التى اشفت عنها الدراسة فى سياق االجارة عن أسئلة الدراسة وفرضياقها.

 التكرارات والنسب المئوية لبيانات المتغير ما هو نوع النشاط الذي تقوم به شركتكم: (:1جدول )
 النسبة المئوية التنرار 

 %93.8 122 منت ات 

 %6.2 8 خدمات 

 %100.0 130 الم موس 

من ال دوو أعةه   د أن أءلى  شةةةةاي الشةةةةراات محل الدراسةةةةة في م او المنت ات و لك رنسةةةةبة 

 %6.2%  رينما قبلغ  سبة الشراات التي قعمل في م او ال دمات 93.8

 التكرارات والنسب المئوية لبيانات المتغير ما هو عدد الموظفين في منظمتكم: (:2جدول )

 النسبة المئوية التنرار 

 %52.3 68 50اةل من  

 %47.7 62 500إلى  51من  

 %100.0 130 الم موس 

%  رينما 52.3موظف رلغ  50من ال دوو أعةه   د أن  سةةةةةةبة عدد موظفي الشةةةةةةراات األةل من 

  %47.7( 500إلى  51فين )من ظرلغت  سبة عدد المو

 :(Reliability and validity analysis)تحليل الصدق والثبات 

الىبات هو اسةةةةةت رار الم ياس وعدت قناةضةةةةةه مع  فسةةةةةه  أ  أن الم ياس يعيي  فج النتاءج راحتماو 

 فج العينة. والمدق ي مد ره أن الم ياس ي يج ما وضع  علىمساِو ل يمة المعامل إ ا أعيد قيبي ه 

 ل ياسه  ويحسى ردي اد جذر معامل الىبات.

قيمتي معبباملي الصببببببببدق والثبببات اإلجمبباليببة ببباسببببببتخببدام اختبببار ألفببا كرونبببا   (:3جببدول )

Cronbach’s Alpha: 
 قيمة ألفا كرونباخ اإلجمالية 0.9721

 قيمة الصدق اإلجمالية 0.9860

ية رلغت  باخ ارجمال فا ارو  بات النبير  0.9721من ال دوو أعةه   د أن ةيمة أل مما يدو علي الى

ارجمالية والتي  Validityلإلسةةةةتارة التي صةةةةممت لغرض الدراسةةةةة  واذلك ةيمة معامل المةةةةدق 

ج   وهذا يدو علي ارقفاس صةةةةدق االسةةةةئلة مما يلاد افاءل 0.9860  دها مرقفعة جداج وقسةةةةاو  ق ريبا

 االستبا ة وةدرقها علي اريفاء رما هو ميلوب من  تاءج ثارتة وصادةة.

 (: قيمتي معاملي الصدق والثبات لعبارات اإلستبانة:4جدول رقم )
 معامل الصدق معامل ألفا كروبناح العبارة

 0.9855 0.9712 إن المنظمة على دراية رالفرص والتحديات التي قواجهها من قيبيق الت ارل االلنترو ية

 0.9853 0.9709 يوجد للمنظمة رؤية واضحة لتيبيق الت ارل االلنترو ية

 0.9853 0.9708 هذه الرؤية واضحة ومفهومة ل ميع الموظفين رالمنظمة

 0.9857 0.9717 لدى عمةء ا االستعداد رجراء معامةقها من خةو اال تر ت
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 0.9864 0.9729 .األعماو عبر اال تر تقش ع البيئة التشريعية الموجودل على اجراء 

يوجد دعا اافي من ةياس االقماالت والمعلومات لتدعيا اال ت او إلى إجراء المعامةت 

 .إلنترو يا
0.9715 0.9856 

 0.9852 0.9707 .قوجد لدى المنظمة خبرل واسعة راست دات التيبي ات االلنترو ية

 0.9851 0.9705 .االلنترو ية المتاحة والتي يمنن قيبي ها في المنظمةإن المنظمة على دراية رنما ج الت ارل 

 0.9855 0.9712 .يتاح للموظفين فرص للحموو على دورات قدريبية رسمية الست دات اال تر ت

 0.9853 0.9709 .قتسا األ ظمة الموجودل رالمنظمة رالمرو ة مع األ واق المتغيرل للمستهلنين

 0.9852 0.9707 .للموظفين است دات الحاسى ارلى رحريةقتي  المنظمة 

 0.9860 0.9722 . عتمد في التعامل مع عمةءنا على الوساءل الحديىة في االقماو

 0.9857 0.9717 .قعتبر ال دمات التننولوجية التي قساعد على سرية المعامةت االلنترو ية متاحة وميسرل

 0.9851 0.9705 سرية معلومات المتعاملين مع الشراة.قوجد ةوا ين فعالة للحفاظ على 

 0.9855 0.9712 .قوجد ةوا ين فعالة لحماية جراءا اختراق هذه المعلومات

 0.9852 0.9706 .المنظمة على دراية رأثر قيبيق الت ارل االلنترو ية على يري ة أداء األعماو داخل المنظمة

 0.9852 0.9706 .البيئية التي قتسا رالسرعةقستييع المنظمة التعامل مع المتغيرات 

 0.9854 0.9710 لدى موردينا االستعداد رجراء معامةقها من خةو اال تر ت
قعتبر البنية التحتية لةقماالت والمعلومات في المملنة العررية السعودية فعالة ويمنن 

 .االعتماد عليها لتدعيا قيبيق الت ارل االلنترو ية
0.9706 0.9852 

 0.9854 0.9710 .لدى المنظمة خبراء في قننولوجيا االقماالت والمعلومات

 0.9854 0.9710 .قوجد لدى المنظمة موارد اافية لتيبيق الت ارل االلنترو ية

 0.9857 0.9716 .يهتا الفريق اردار  رتيبيق الت ارل ارلنترو ية

المالية والت ارية ةادرل على قدعيا معامةت الت ارل قعتبر البنية التحتية التننولوجية للمنشات 

 .االلنترو ية
0.9709 0.9853 

 0.9855 0.9712 .معظا الموظفين لديها خبرل راست دات الحاسى ارلى داخل المنظمة

 0.9853 0.9709 .إن المنظمة على دراية رالفواءد المح  ة من قيبيق الت ارل االلنترو ية

 0.9855 0.9712 .قيبيق الت ارل االلنترو ية داخل المنظمةيدعا رءيج المنظمة 

 0.9861 0.9723 .قعتبر الحنومة مليدل لتيبيق الت ارل االلنترو ية

 0.9856 0.9714 .لدى الشراات المناظرل االستعداد رجراء معامةقها من خةو اال تر ت

 0.9854 0.9711 .ق وت ث افة المنظمة على التبادو المنىف للمعلومات

 0.9854 0.9711 .يتا قحديث األجهزل ارلنترو ية رالعمل داءما

 0.9856 0.9714 .قوجد درجة عالية من الى ة رين الناس داخل منان العمل

 

باخ  فا ارو  مة أل ةل من ةي بارات أ بات ل ميع الع مل الى مة معا  ةحظ من ال دوو أعةه   د أن ةي

Cronbach’s Alpha   ساو سئلة االستبا ة ابير  0.9721االجمالية والتي ق مما يلاد أن ثبات أ

ج  % مما يدو علي ارقفاس معامل 99أ   0.99جداج  واذلك ةيمة معامل المةةةدق والتي قسةةةاو  ق ريبا

  المدق لنل العبارات.

 والنسب المئوية واألوساط الحسابية لمتغيرات الدراسة: ت(: التكرارا5جدول )

 العبارة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

اتجاه 

 العبارة

 أوافق 66428. 4.1538 إن المنظمة على دراية رالفرص والتحديات التي قواجهها من قيبيق الت ارل االلنترو ية

ج  69926. 4.2308 يوجد للمنظمة رؤية واضحة لتيبيق الت ارل االلنترو ية  أوافق قماما

 أوافق 77221. 4.1538 ل ميع الموظفين رالمنظمةهذه الرؤية واضحة ومفهومة 

 أوافق 73258. 4.0769 لدى عمةء ا االستعداد رجراء معامةقها من خةو اال تر ت

 أوافق 1.01274 3.4615 .قش ع البيئة التشريعية الموجودل على اجراء األعماو عبر اال تر ت

 أوافق 1.08659 3.5385 .اال ت او إلى إجراء المعامةت إلنترو يا يوجد دعا اافي من ةياس االقماالت والمعلومات لتدعيا

ج  89389. 4.2308 .قوجد لدى المنظمة خبرل واسعة راست دات التيبي ات االلنترو ية  أوافق قماما

 أوافق 78750. 4.0000 .إن المنظمة على دراية رنما ج الت ارل االلنترو ية المتاحة والتي يمنن قيبي ها في المنظمة

 أوافق 92019. 3.9231 .يتاح للموظفين فرص للحموو على دورات قدريبية رسمية الست دات اال تر ت
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 أوافق 77221. 4.1538 .قتسا األ ظمة الموجودل رالمنظمة رالمرو ة مع األ واق المتغيرل للمستهلنين

 أوافق 86680. 4.1538 .قتي  المنظمة للموظفين است دات الحاسى ارلى رحرية

 أوافق 78750. 4.0000 . عتمد في التعامل مع عمةءنا على الوساءل الحديىة في االقماو

 أوافق 95204. 3.8462 .قعتبر ال دمات التننولوجية التي قساعد على سرية المعامةت االلنترو ية متاحة وميسرل

 أوافق 83169. 3.9231 قوجد ةوا ين فعالة للحفاظ على سرية معلومات المتعاملين مع الشراة.

 أوافق 66428. 4.1538 .قوجد ةوا ين فعالة لحماية جراءا اختراق هذه المعلومات

 أوافق 61777. 4.0769 .المنظمة على دراية رأثر قيبيق الت ارل االلنترو ية على يري ة أداء األعماو داخل المنظمة

 أوافق 68199. 4.0000 .رالسرعةقستييع المنظمة التعامل مع المتغيرات البيئية التي قتسا 

 أوافق 66428. 4.1538 لدى موردينا االستعداد رجراء معامةقها من خةو اال تر ت

قعتبر البنية التحتية لةقماالت والمعلومات في المملنة العررية السعودية فعالة ويمنن االعتماد 

 .عليها لتدعيا قيبيق الت ارل االلنترو ية
 أوافق 61777. 4.0769

 أوافق 61777. 4.0769 .لدى المنظمة خبراء في قننولوجيا االقماالت والمعلومات

 أوافق 61777. 4.0769 .قوجد لدى المنظمة موارد اافية لتيبيق الت ارل االلنترو ية

 أوافق 86680. 3.8462 .يهتا الفريق اردار  رتيبيق الت ارل ارلنترو ية

التننولوجية للمنشات المالية والت ارية ةادرل على قدعيا معامةت الت ارل قعتبر البنية التحتية 

 .االلنترو ية
ج  72439. 4.3077  أوافق قماما

ج  80250. 4.2308 .معظا الموظفين لديها خبرل راست دات الحاسى ارلى داخل المنظمة  أوافق قماما

ج  72439. 4.3077 .االلنترو يةإن المنظمة على دراية رالفواءد المح  ة من قيبيق الت ارل   أوافق قماما

ج  80250. 4.2308 .يدعا رءيج المنظمة قيبيق الت ارل االلنترو ية داخل المنظمة  أوافق قماما

ج  91369. 4.3077 .قعتبر الحنومة مليدل لتيبيق الت ارل االلنترو ية  أوافق قماما

ج  74067. 4.3846 .خةو اال تر تلدى الشراات المناظرل االستعداد رجراء معامةقها من   أوافق قماما

ج  63678. 4.4615 .ق وت ث افة المنظمة على التبادو المنىف للمعلومات  أوافق قماما

ج  63678. 4.4615 .يتا قحديث األجهزل ارلنترو ية رالعمل داءما  أوافق قماما

ج  74067. 4.3846 .قوجد درجة عالية من الى ة رين الناس داخل منان العمل  أوافق قماما
 

ج   من ال دوو أعةه   د أن ال أفراد العينة اا ت آراؤها في اق اه أوافق وأوافق قماما

 للعينة الواحدة T(: يوضببببببو الفروق االحصببببببائية يراء المبحوثين باسببببببتخدام اختبار 6جدول )

(One-Sample Test :واالنحرافات المعيارية ) 129وكانت درجة الحرية متساوية وهي 

 

Test Value = 3  االنحراف

 المعياري

t قيمة 
مستوي 

 المعنوية
 القرار

فروق 

 المتوسط
 

إن المنظمة على دراية رالفرص والتحديات التي 

 قواجهها من قيبيق الت ارل االلنترو ية
 66428. 1.1538 قوجد فروق معنوية 000. 19.805

يوجد للمنظمة رؤية واضحة لتيبيق الت ارل 

 االلنترو ية
 69926. 1.2308 قوجد فروق معنوية 000. 20.068

هذه الرؤية واضحة ومفهومة ل ميع الموظفين 

 رالمنظمة
 77221. 1.1538 قوجد فروق معنوية 000. 17.037

لدى عمةء ا االستعداد رجراء معامةقها من خةو 

 اال تر ت
 73258. 1.0769 قوجد فروق معنوية 000. 16.761

البيئة التشريعية الموجودل على اجراء األعماو قش ع 

 .عبر اال تر ت
 1.01274 4615. قوجد فروق معنوية 000. 5.196

يوجد دعا اافي من ةياس االقماالت والمعلومات 

 .لتدعيا اال ت او إلى إجراء المعامةت إلنترو يا
 1.08659 5385. قوجد فروق معنوية 000. 5.650

واسعة راست دات التيبي ات قوجد لدى المنظمة خبرل 

 .االلنترو ية
 89389. 1.2308 قوجد فروق معنوية 000. 15.699

إن المنظمة على دراية رنما ج الت ارل االلنترو ية 

 .المتاحة والتي يمنن قيبي ها في المنظمة
 78750. 1.0000 قوجد فروق معنوية 000. 14.478

يتاح للموظفين فرص للحموو على دورات قدريبية 

 .رسمية الست دات اال تر ت
 92019. 9231. قوجد فروق معنوية 000. 11.438

قتسا األ ظمة الموجودل رالمنظمة رالمرو ة مع األ واق 

 .المتغيرل للمستهلنين
 77221. 1.1538 قوجد فروق معنوية 000. 17.037

 86680. 1.1538 معنويةقوجد فروق  000. 15.178 .قتي  المنظمة للموظفين است دات الحاسى ارلى رحرية

 عتمد في التعامل مع عمةءنا على الوساءل الحديىة في 

 .االقماو
 78750. 1.0000 قوجد فروق معنوية 000. 14.478

قعتبر ال دمات التننولوجية التي قساعد على سرية 

 .المعامةت االلنترو ية متاحة وميسرل
 95204. 8462. قوجد فروق معنوية 000. 10.134

ةوا ين فعالة للحفاظ على سرية معلومات قوجد 

 المتعاملين مع الشراة.
 83169. 9231. قوجد فروق معنوية 000. 12.655
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قوجد ةوا ين فعالة لحماية جراءا اختراق هذه 

 .المعلومات
 66428. 1.1538 قوجد فروق معنوية 000. 19.805

المنظمة على دراية رأثر قيبيق الت ارل االلنترو ية 

 .يري ة أداء األعماو داخل المنظمةعلى 
 61777. 1.0769 قوجد فروق معنوية 000. 19.876

قستييع المنظمة التعامل مع المتغيرات البيئية التي 

 .قتسا رالسرعة
 68199. 1.0000 قوجد فروق معنوية 000. 16.718

لدى موردينا االستعداد رجراء معامةقها من خةو 

 اال تر ت
 66428. 1.1538 فروق معنوية قوجد 000. 19.805

قعتبر البنية التحتية لةقماالت والمعلومات في المملنة 

العررية السعودية فعالة ويمنن االعتماد عليها لتدعيا 

 .قيبيق الت ارل االلنترو ية

 61777. 1.0769 قوجد فروق معنوية 000. 19.876

لدى المنظمة خبراء في قننولوجيا االقماالت 

 .والمعلومات
 61777. 1.0769 قوجد فروق معنوية 000. 19.876

قوجد لدى المنظمة موارد اافية لتيبيق الت ارل 

 .االلنترو ية
 61777. 1.0769 قوجد فروق معنوية 000. 19.876

 86680. 8462. قوجد فروق معنوية 000. 11.130 .يهتا الفريق اردار  رتيبيق الت ارل ارلنترو ية

التننولوجية للمنشات المالية  قعتبر البنية التحتية

والت ارية ةادرل على قدعيا معامةت الت ارل 

 .االلنترو ية

 72439. 1.3077 قوجد فروق معنوية 000. 20.583

معظا الموظفين لديها خبرل راست دات الحاسى ارلى 

 .داخل المنظمة
 80250. 1.2308 قوجد فروق معنوية 000. 17.487

رالفواءد المح  ة من قيبيق إن المنظمة على دراية 

 .الت ارل االلنترو ية
 72439. 1.3077 قوجد فروق معنوية 000. 20.583

يدعا رءيج المنظمة قيبيق الت ارل االلنترو ية داخل 

 .المنظمة
 80250. 1.2308 قوجد فروق معنوية 000. 17.487

 91369. 1.3077 قوجد فروق معنوية 000. 16.318 .قعتبر الحنومة مليدل لتيبيق الت ارل االلنترو ية

لدى الشراات المناظرل االستعداد رجراء معامةقها 

 .من خةو اال تر ت
 74067. 1.3846 قوجد فروق معنوية 000. 21.314

 63678. 1.4615 قوجد فروق معنوية 000. 26.169 .ق وت ث افة المنظمة على التبادو المنىف للمعلومات

 63678. 1.4615 قوجد فروق معنوية 000. 26.169 .ارلنترو ية رالعمل داءمايتا قحديث األجهزل 

قوجد درجة عالية من الى ة رين الناس داخل منان 

 .العمل
 74067. 1.3846 قوجد فروق معنوية 000. 21.314

 

ج لنل عبارات ارستبا ة و لك ألن  ةيمة من ال دوو أعةه  ةحظ أن هناك فروق معنوية دالة إحماءيا

  وهذه الفروق المعنوية لمةةةةةال  آراء أفراد العينة 0.05مسةةةةةتو  المعنوية ل ميع العبارات أةل من 

( من 3ألن فروق المتوسةةةط الحسةةةاري ليسةةةت من رينها ةيمة سةةةالبة و لك  تي ة يرح ةيمة االختبار )

 متوسط العبارل )في ال دوو السارق(.

 

 :التوصيات

 يمنن ق ديا أها التوصيات فيما يلي: رناء على  تاءج الدراسة الميدا ية

 

 قوفير رنية قحتية ةوية ومتناملة لةقماالت وق نية المعلومات. -1

ج في م او التسةةةةةةويق وم او الت ارل  -2 يار النفاءات البشةةةةةةرية المدررة والملهلة علميا اخت

 االلنترو ية.

ا ات اسةةةةةةت دات التننولوجيا المت دمة من أجهزل وررامج حاسةةةةةةةى إلى لسةةةةةةرعة قحميل البي -3

 والمعلومات وإجراءات البيع والشراء عبر اال تر ت.

 ضرورل قوافر عناصر ال موصية للعميل للتوافر عناصر الى ة راأليرا  األخرى. -4

 قفعيل ال وا ين الفعالة للحفاظ على سرية معلومات المتعاملين مع الشراة. -5

  تر ت ومتيلباقه.من النوادر البشرية ال ادرل على التعامل مع اال يلااختيار مستوى ع -6
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وضةةةع خيط اسةةةتراقي يات فعالة قسةةةتييع المنظمة التعامل مع المتغيرات البيئية التي قتسةةةا  -7

 .رالسرعة

 االهتمات ربرامج التدريى في م االت: -8

 التعامل مع اعتراضات ال مهور.-

 قحسين عملية االقماالت مع العمةء.-

 قحسين جودل ال دمات الم دمة للعمةء.-

لمحاولة قلبيتها مات عن احتياجات ورءبات العمةء بحوا السوق ل مع البيات والمعلواالهتمات ر -9

 وإشباعها.

 محاولة متارعة العمةء عن يريق خدمات ما رعد البيع. - 10

 ي ترح الباحث اجراء المزيد من البحوا والدراسات الميدا ية حوو الت ارل االلنترو ية. - 11
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