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 ية واتجاهات المديرين لكترونالعوامل المرتبطة بتبني التجارة ال 
 في ضوء عدد من المتغيرات في شركات التأمين نحوها

  *"دراسة ميدانية على شركات التأمين المسجلة في سوق عمان لألوراق المالية"

 عبدهللا أحمد الّدعاسد. 
 المحاسبة  قسم –أستاذ مساعد 

 لماليةكلية العلوم اإلدارية وا
 للدراسات العلياجامعة الشرق األوسط 

 ملخـص: 

أهةداف حقية  ولت .نحوهةاتراهةات المةديري  او  يةةلكترونالعوامل المرتبطةة تتبيةا الترةارل اإل التعرف علىلى هذه الدراسة إ هدفت
 ،فقةةرل للعوامةةل (39)ميهةةا  ،لفقةةر  (94)مةة   **اسةةتبانة تتطةةويرالباحةة   وقةةام. امةةدير   (60) أفرادهةةاتةةم ايتيةةار عييةةة تلةة  الدراسةةة  هةةذه
 :المتوسطات الحساتية وتحليل االنحدار اليتائج اآلتية أظهرتوقد  ،لالتراهات اتفقر  (10)و
 .(4.88)و (4.22) تراوحت متوسطاتها الحساتية تي و  ،همية كبيرلات أ ية ذلكترونالعوامل المرتبطة بالترارل اإل أبعادجميع  -1

فقةد تراوحةت  ،لكترونيةةة باالترةاه نحةو تبيةا الترةارل اإلميع فقةرات االسةتبانة المتعلقةيراتية سائدل على جوجود اتراهات إ -2
  .(4.93)و (4.10)المتوسطات الحساتية لتلك االتراهات تي  

ربعةة مة  تلةك مرتمعةة وألكترونيةة عوامةل المرتبطةة تتبيةا الترةارل اإلبعاد الأتي  حصائي ا رتباطية موجبة ودالة إوجود عالقة ا -3
 اتية( واتراهات المديري  نحوها.اليظم المعلوم ،لكتروناالبريد اإل ،نترانتاإل ،كلٌّ على حدل )البيية التحتية ،بعاداأل

 المديري  نحوها. واتراهاتنترنت اإل بعد تي حصائي ا عدم وجود عالقة ارتباطية دالة إ -4

زى للمؤهةل العلمةا لكترونيةة تع ةارل اإلنحةو تبيةا الترة حصائية تي  متوسطات اتراهات المديري إوجود فروق ذات داللة  -5
 سيوات. (10 – 5)م  ولصالح الخبرل  ،ولصالح درجة الماجستير

و أ ،زى للرةي تع   لكترونيةاإلحصائية تي  متوسطات اتراهات المديري  نحو تبيا الترارل إعدم وجود فروق ذات داللة  -6
 .و للعمراإلداري أللمستوى 

 :ةـدمـمق 
 :حقيقتةةةي  القةةةائم علةةةى ،Digital Economy يعةةةرف باالقتصةةةاد الرقمةةةا األول فيمةةةا موضةةةو اليةةةة لكترونتمثةةةل الترةةةارل اإل

فتقييةة  .Information Technology- IT تقييةة المعلومةات، ةالثانيةو  ،Electronic Commerce الترةارل اإللكترونيةةاألولةى، 
باعتبارهةةا  ،د الةواقعا والحقيقةةا للترةةارل اإللكترونيةةةالوجةةو  أظهةةرت ،و صةةياعة المعلومةةات فةةا عصةر الحوسةةبة واالتصةةالأالمعلومةات 

  .دارل اليشاط التراري إتعتمد على الحوسبة واالتصال ومختلف الوسائل التقيية للتيفيذ و 

                                                 

 .2010، وق بل لليشر فا أغسط  2010تم تسلم البح  فا إتريل   *

  االستبانة الخاصة تهذه الدراسة متوفرل لدى إدارل المرلة لم  يرغب فا االطال  عليها.** 



 العوامل المرتبطة بتبني التجارة اللكترونية...

-84- 

ذا كةةاو واقةةع إفةة .كترونيةةةلاإلنترنةةت أي عيةةا  فةةا اسةةتظهار التطةةور الهائةةل والسةةريع لمواقةةع الترةةارل ال يرةةد مسةةتخدم اإلو 
و إفةوإعالميةة، لكترونا التا تتضم  معلومات عامة وتعريفية يعك  ميالد مواقع اليشر اإل طالقهاإتداية نترنت فا إلشبكة ا

حتةةى المواقةةع  ،لكترونيةةةمواقةةع الترةةارل اإل شةةيو  – الرديةةد مةة  القةةرو  األولةةى السةةيواتفةةا  ونحةة  – السةةائد فةةا وقتيةةا الحاضةةر
وال يكاد يخلو موقةع مة  نشةاط  ،نشطة التسوي  والخدمات على الخطعها مدايل ألمواق إلىضافت أالتا  ،المعلوماتية البحتة
 و غير مباشر.أبشكل مباشر  ،استثماري ومالا

وذلك بإضافة  ،نترنتاإلرافقها نما  وتطور محتوى المواقع العاملة على قد نترنت اإلو معدالت الزيادل فا مستخدما إ
ولألهميةة  .لةف أنمةاط وأنةوا  المواقةع العاملةةوذلك فا مخت ،مع الموقع يدمات إلكترونية ومدايل للبريد اإللكترونا والتواصل

 ،الكبيرل التا يحظى تها موضو  الترارل اإللكترونية فا عمل ميظمات األعمال المتطلعة لتحقي  اليرةا  علةى المةدى البعيةد
 .ديري دراسة موضو  الترارل اإللكترونية م  ميظور المعلى الباح  ركز 

نحةةو تبيةةا الترةةارل  ،المةةديري  فةةا شةةركات التةة مي  تراهةةاتاتحديةةد مةة  أجةةل اسةةة الحاليةةة تعةةد محاولةةة وعليةةف فةةإو الدر 
الدراسةةةة علةةى إطةةةار نظةةري تيةةاول بشةةةكل مةةوجز مفهةةةوم ومحتةةوى الترةةةارل  اشةةتملتفقةةد  ،كلةةةفمةةةع هةةذا  اوانسةةرام   .اإللكترونيةةة
ومةا  ،مة  جهةة مولها لميهرية يقوم عليها اإلطةار العملةاع  ش ال  فض ،باإلضافة إلى أهميتها وفوائدها المحتملة ،اإللكترونية

 م  جهة أيرى. ستيتاجات والتوصياتاالإلى  ال  وصو  ،ييبث  عيف م  تحليل لليتائج

  :مشكلة الدراسة 
والتكيولوجيةا الرقميةة أو  ،المةذهل فةا التكيولوجيةا بصةفة عامةة التقةدم ،أهم التطورات التةا عرفهةا االقتصةاد العةالما م 

ةإالعالم بح  قرية فقد أصبح  .ية بصفة ياصةالرمز  ويسةمع  ،يعةرف عيةف ،الكترونية صغيرل يرال  كل م  فيها بعضف بعض 
 . ى إلى ظهور ما يسمى الفرول الرقمية العالميةمما أد   ،كاو ذلك بشكل غير مباشر إوو  ،ويحاوره ،لف

شةةركات التةة مي  لمفةةاهيم وأسةةاليب الترةةارل المةةديري  حةةول إمكانيةةة تبيةةا  اتراهةةاتالدراسةةة علةةى تحديةةد هةةذه تركةةز و  
فةةإو مشةةكلة  وعليةةف ،مياسةةبالمعوقةةات التةةا تواجةةف هةةذه الشةةركات فةةا تطبيةة  الترةةارل اإللكترونيةةة بشةةكل  تحديةةدو  اإللكترونيةةة،

 اآلتية:األسئلة األربعة   ع اإلجابةفا تتلخص الدراسة الحالية 
 ؟ لكترونيةاإل مي  للترارل ما أهم العوامل التا تؤثر على تبيا مديري شركات الت -1
 ؟لكترونية اإلتامي  نحو تبيا الترارل لالتراهات السائدل لدى مديري شركات ااما  -2
مي   لكترونيةة واتراهةات المةديري  فةا شةركات التةالعوامةل الخاصةة تتبيةا الترةارل اإل هل توجد عالقة ارتباطية تي  أبعاد -3

 نحو تبييها ؟
 ،العمةرو  ،الرةي  :تعةزى للمتغيةرات ،الترةارل اإللكترونيةةبيةا ركات التة مي  نحةو تش مديري اتراهات وجد فروق فا تهل  -4

 والمستوى اإلداري؟ ،الخبرل الوظيفيةو  ،المؤهل العلماو 

 اآلتية:الدراسة إلى تحقي  األهداف  ىتسع :راسةأهداف الدّ  
 .المديري  فا شركات الت مي  نحو تبيا الترارل اإللكترونية اتراهات لىعالتعرف  -1
 الت مي .شركات  مديري  ىتعي  عمليات تطبي  مفاهيم ونظم الترارل اإللكترونية لد قدالتا  المشكالتأهم  لىعالتعرف  -2
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 فر المتطلبات الالزمة لتطبي  الترارل اإللكترونية لدى المديري  فا شركات الت مي .امحاولة تحليل وفهم مدى تو  -3
 .ات الت مي  فا تطبي  مفاهيم وأساليب الترارل اإللكترونيةتقديم التوصيات الالزمة لدعم ومساندل جهود شرك -4

 :راسةأهمية الدّ  
أهمية بالغة  يحي  تبرز الحاجة لتياول موضو  حدي  ذ ،هداففأهميتها م  موضو  البح  وأ الحالية تكتسب الدراسة 

يظيمةا، وكةوو الترةارل اإللكترونيةة تلتوجهها نحو تبيةا اسةتراتيريات التطةوير والتحةدي  ال ،لشركات الت مي  فا الوقت الحالا
تا أهميةةة الدراسةة مةة  كونهةةا وتةة  .عديةدل ال  أعمةةاداريةة الماليةةة واإلأصةةبحت طريقةة مةة  الطةةرق التةا تمةةارظ تهةا الميظمةةات قةد 

 ،تراهات المةديري  فةا شةركات التة مي  نحةو تبيةا الترةارل اإللكترونيةة فةا أعمةالهماو  ،تحاول دراسة ماهية الترارل اإللكترونية
مفهةوم ع  أو نتائج هذه الدراسةة يمكة  أو تقةدم بعةم المؤشةرات إلةى ميظمةات األعمةال األيةرى نحةو تةوجههم لتبيةا  ال  فض

 الترارل اإللكترونية. 

 :صياغة الفرضيات الصفرية اآلتية تتم ،السؤال الثال  والرابعع   لإلجابة فرضيات الدراسة: 
وأبعةاد  ،لكترونيةةمي  نحةو تبيةا الترةارل اإلاهات المةديري  فةا شةركات التة ةتةي  اترة إحصةائيةوجد عالقةة ذات داللةة ةال ت -1

 ،)البييةةة التحتيةةة لكترونيةةةاإلارل ةتبيةةا الترةة فةةاالمةةؤثرل  األبعةةادمةة   دلةلى حةةةوكةةل بعةةد عةةمرتمعةةة  العوامةةل المةةؤثرل عليهةةا
 ونظم المعلوماتية(. ،لكترونااإلالبريد  ،نترانتاإل ،نترنتاإل

مةديري شةركات التة مي  نحةو تبيةى الترةارل اإللكترونيةة تعةزى لكةل مة   اتراهةاتتي  متوسطات  إحصائيةداللة ال توجد فروق ذات  -2
 اإلداري(.المستوى  الوظيفية،الخبرل  العلما،المؤهل  العمر، الري ،) اآلتيةالمتغيرات 

 حدود الدراسة ومحدداتها: 
 .ية الهاشميةردنة األالمملكبعماو اقتصرت الدراسة على مديري شركات الت مي  فا  -

 يتحدد تعميم نتائج الدراسة تدالالت صدق وثبات االستبانة التا أعدها وطورها الباح . -

 :ري ـار النظـالط 
  :التجارة اللكترونيةمفهوم 

حةةةي  تةةةدأت بعةةةم الشةةةركات األمريكيةةةة الكبيةةةرل بإقامةةةة  ،القةةةرو العشةةةري  اتيسةةةبعيي إلةةةى يرجةةةع مفهةةةوم الترةةةارل اإللكترونيةةةة
ةةة تهةةا، تربطهةةا بعمالئهةةا وشةةركا  أعمالهةةا، وفةة  مةةا عةةرف بمفهةةوم شةةبكا لتسةةهيل  ،Electronic Data Interchangeت ياص 

م التكةةاليف التشةةغيلية، ة، وتسةةاعد فةةا يفةةوال تةةزال هةةذه الطريقةةة مت بعةة .، وتحرةةيم العمليةةات الورقيةةة واالحتكةةا  البشةةري االتصةةال
فا الواليات المتحدل. وحدث ذلك قبةل أو ت يةذ العمليةات كبرى شركة  1000 تي % م  95وزيادل كفا ل العمليات، لدى حوالا 

ةةازل نسةةبية فةةا انخفةةات تكلفتهةةا لمةةا لهةةا مةة  ميةة ،تطبيةة للطريقهةةا  اإلنترنةةتعبةةر شةةبكة  ةةة وترهيزاتهةةا، مةة  ب قياس  الشةةبكات الخاص 
ةةةة تطبيقهةةةا فةةةا مختلةةةف أنةةةوا   مكةةةاوإباإلضةةةافة إلةةةى هةةةذا  .مةةة  جهةةةة أيةةةرى  ار اتسةةةاع  سةةةواق أكثةةةألوإتاحةةةة فرصةةةة الوصةةةول  ،جه 

ة اليا ةالزمةةمو  األعمةةال، ق والترزئةةة فةةا فضةةا   اإللكترونيةةة،نشةةاط الترةةارل عةة  ة جمةةالضةةر  مةةع الةةرواذ الةةذي تلقةةاه مواقةةع التسةةو 
ل عدد كبير م  شركات األعمال إلى ممارسة اليشاط عبر الشبكة شةركات جديةدل مة  يةالل  ظهرت بعد أو ،الشبكة، حي  تحو 

 ،محق قة نراحةات عديةدل ،لى اإلنترنت تدوو أساظ "فيزيائا" لها فا مرال الترارل التقليدية، وزاحمت الشركات التقليديةالتواجد ع



 العوامل المرتبطة بتبني التجارة اللكترونية...

-86- 

وشةةةةةركة  www.amazon.com و زو اة أمةةةةةمثةةةةةل شةةةةةرك ،مفتوحةةةةةةالعالميةةةةةة السةةةةةواق لألأقل هةةةةةا اليرةةةةةا  فةةةةةا االنتشةةةةةار والوصةةةةةول 
www.cdnow.com،  وشركةBarnes and Noble.com (2004 ،أتو فارل). 

اال يلترارل اإللكترونية إو المفهوم الحالا ل مضى على استخدام تقييات هذه الترةارل قد رغم أنف  ، بعم الشا زال غامض 
مفةةاهيم موازنةةة  ومي ةةاظهةةر يت   ال تةةزالوالتةةا  ،رغةةم االنتشةةار الهائةةل الةةذي تشةةهده األعمةةال التراريةةة عبةةر اإلنترنةةتو  ،عةةدل سةةيوات

ويوجةةد ارتبةةاط وثيةة   .واألعمةةال المصةةرفية عبةةر اإلنترنةةت وغيرهةةا ،ومقةةدما يةةدمات التطبيقةةات ،جديةةدل مثةةل التسةةوق اإللكترونةةا
ةةا، تةةي  هةةذه المسةةميات إشةةارل مةة  دوو  حةةدهماألبحيةة  يصةةعب إعطةةا  تعريةة   ،تحةةت مظلةةة الترةةارل اإللكترونيةةة إذ تةةديل جميع 

ا إدارل أي نشةاط ترةةاري "هة األسةاظ فةاوالترةارل اإللكترونيةة  .(http://www.infosys-sys.com/recherch.htm) آليةرل
ويكةوو هةذا االتصةال تةي   ،تةبعموقد يعيا هذا بصةفة عامةة "شةبكة مة  أجهةزل الكمبيةوتر المتصةلة بعضةها  .شبكاتم  يالل 

 .(www.alwatan.com/oct/25.1/heads/lt9.htm) تلك األجهزل م  يالل شبكة تسمى "اإلنترنت"

شةبكات  معلومةات مة  يةاللر  عمليةة تيةع أو شةرا  أو تبةادل ميترةات ويةدمات و يش مفهومع  عبارل  لكترونيةالترارل اإلو 
ف الترةةارل عةر  فعةالم االتصةاالت ي   .لكترونيةةاإلتعرية  الترةارل لهيةا  عةدل وجهةةات نظةر و إكمةا  نترنةت.اإلومة  ضةميها  كمبيةوتر

 ةعبةر أية أو ،كمبيةوترأو عبةر شةبكات  ،هةاتفأو ميترات عبر يطةوط  ،يدماتأو  ،معلوماتتوصيل لة وسي" الكترونية ب نهاإل
مة  أجةل جعةل  ،عمليةة تطبية  التقييةة"يةة علةى أنهةا لكترونفتعرف الترةارل اإل الترارية،وجهة نظر األعمال م  . أما "وسيلة تقيية

أدال "ب نهةا  اإللكترونيةةف الترةارل عةر   ي  قطةا  الخةدمات و فةإ ،قةت نفسةفوفةا الو . "المعامالت الترارية ترري بصورل تلقائية وسريعة
ا، وأييةر  . ها"سةرعة توصةيلوالعمةل علةى  ،تهةا ورفةع كفا ،الخدمةة تكلفةةفةا يفةم  ديري والمة تلبيةة رغبةات الشةركات والمسةتهلكي ل

 ."نترنةةتمعلومةةات عبةةر اإلويةةدمات و  ،ميترةةات الترةةارل التةةا تفةةتح المرةةال مةة  أجةةل تيةةع وشةةرا  نهةةا "نترنةةت بعةةالم اإلي عرفهةةا 
(http://www.doook.net/article.php.) 

معالرة إلكترونية لبيانةات متعلقةة ل تستيدعلى أنها "صفقات ترارية  (Baker, 2000:500) تيكر فهاعر   ،يرى وم  جهة أ
 ،تسةةويقيةو  ،زوايةةا اإلداريةةةترةةارل اإللكترونيةةة عبةةر لا اتتعريفةة كثةةرلرغةةم صةةورل". و وت و متضةةمية صةة ،طةةرفي بعقةةود مبرمةةة تةةي  

وحقيقةة  ،يتوافة  مةع جةوهر البحة  ،يةرآميحةى لر ي( يشةKatabe & Helson, 2000: 204)تعرية   لكة تلفةة، مخوتيظيميةة 
عمةةل الميظمةات باترةاه اسةةتثمار علومةة علةى العةالما، وهيميةةة الماألسةواق انفتةةا  فةا ظةل  ،التوجةف المطلةول للترةارل اإللكترونيةةة

تحقةةة  الهةةةدف الميشةةةود مةةة  عملهةةةا، عرفاهةةةا علةةةى أنهةةةا "أي تبةةةادل فةةةا حتةةةى تيافسةةةية تيفةةةرد تهةةةا، و فةةةرر سةةةريعة لتحقيةةة  ميةةةزل 
كيةف مة  هةذا التعرية  ويتضةح  ،المعلومات وتكيولوجيةا االتصةاالت"استخدام  تسهيلم  ش نها  ،أو صفقات ترارية ،المعلومات

يكةةوو جوهرهةةا اسةةتخدام و  ،نترنةةت(تةةا تتحقةة  عبةةر )اإلال ،ز علةةى عمليةةة التةةرابط تةةي  المعلومةةات والصةةفقات التراريةةةيةةكلتر يةةتم ا
أو ترارية صغيرل أو كبيرل... أو  ،أو غير هادفة للربح ،مصادر هذه المعلومات ميظمات حكوميةو  ،متاحة فا الشبكةمعلومات 

و كةل عمةل مة  فةا جةذوره حية  إ، عالقةاتيةالل مرموعةة ترارل اإللكترونيةة مة  لليمك  اليظر و  أي شكل يمك  أو تكوو بف.
 :هاو  ،ستمرارعلى اال أنوا  م  العالقات ليكوو قادر ا يحتاذ إلى ثالثة

و األمةر يتعةدى تةل إ فقةط،فةا سةياق الترةارل اإللكترونيةة علةى البيةع مة  يةالل اإلنترنةت ال تقتصةر عالقة مع العمال ،  -1
 العمال . إلى إدارل عالقات 

 ستخدام الوسائل اإللكترونية.بامتضمية إدارل المشتريات واللوازم  ،عالقة مع شركا  العمل -2

http://www.amazon.com/
http://www.doook.net/article.php


 2013 (حزيران) يونيو -1ع ،33مج لإلدارة، العربية لةالمج

-87- 

التةا مة   ،لتتكامل مع مختلةف أنظمةة المعلومةات ،فاعلةال (Intranet) نترانتاإلم  يالل شبكة  ،عالقة مع الموظفي  -3
 .(Chan, et..al, 2001: 4-6) تصال واإلنتاجيةياللها يمك  تعزيز اال

 لكترونية يتكون من ثالث طبقات هي:لوصف التجارة ال ا نموذج   Zwassقترح ا وقد
 طبقة البيية التحتية )اإلنترنت والشبكة العيكبوتية(. -1

 (.تبادل البيانات إلكتروني ا :مثلطبقة الخدمات )توفير يدمات الرسائل  -2

 ة مثل ترارل القطا  اإللكترونية(.واألنظم ،الخدمات ،طبقة الميترات/ الهياكل )الميترات الترارية -3

ا Feinman و Greensteinقدم كل من  كما اآخر يتكو نموذج    :من ثالث طبقات هي ن أيض 
 مساحة السوق الحالا. -1

 والعمليات اإللكترونية(. ،العالقات اإللكترونيةو  ،ل اإللكترونية )المعلومات اإللكترونيةر األركاو الثالثة للترا -2

 .(61،62: 2004 )الزعبا، وحة.عمليات السوق المفت -3

الموضةحة  أهم هةا الصةورو  أترزهةا مة  ،فييةدرذ فةا نطاقهةا العديةد مة  الصةور ،لكترونيةةم  حي  صةور الترةارل اإل أما
 (.Chan, et.al, 2001:6-8) .(1) الردولفا 

 (1) جدول
 مصفوفة أنواع التجارة اللكترونية

 المستهلك منظمة األعمال 
 B 2 B B 2 C منظمة األعمال

 C 2 B C 2 C كـالمستهل

 Source: Chan, et..al, 2001:7 

  :اآلتا( تصيف الترارل اإللكترونية إلى 1) للردول اووفق  
البةةةائع والمشةةةتري يشةةةكل كةةةل مةةة   حيةةة  :Business–to–Business – (B2B)ميظمةةةة أعمةةةال إلةةةى ميظمةةةة أعمةةةال  -1

 ميظمة أعمال. 

يكةةوو البةةائع ميظمةةة أعمةةال والمشةةتري  حيةة  :Business–to–Consumer – (B2C)ميظمةةة أعمةةال إلةةى المسةةتهلك  -2
 أحد المستهلكي  اليهائيي . 

يقةوم المسةتهلك تتحديةد متطلباتةف لميظمةة  حية  :Consumer–to–Business – (C2B)مستهلك إلى ميظمة أعمال  -3
 والتا تقوم تدورها تتوفير الميتج وف  الشروط المحددل. ،األعمال

 كةةةةةل مةةةةة  البةةةةةائع والمشةةةةةتري مسةةةةةتهلكي . حيةةةةة  :Consumer–to–Consumer – (C2C)مسةةةةةتهلك إلةةةةةى مسةةةةةتهلك  -4
(Chan, et. al, 2001: 6-8 و ) ( أو الترةةةارل اإللكترونيةةةة بطبيعتهةةةا تتميةةةز بمرموعةةةة 2003،ورفاقةةةفيبةةةي  )هللةةةو

 تميزها ع  الترارل التقليدية وهذه الخصائص ها: ،يصائص
ويتميةةز  .التالقةا تييهمةةا عة  طريةة  شةبكة االتصةةاالت فيةةتم ،راريةةةعةدم وجةةود عالقةة مباشةةرل تةي  طرفةةا العمليةة الت -أ

 .فا الوقت ذاتف بغم اليظر ع  وجود الطرفي  على الشبكة ،هذا األسلول توجود درجة عالية م  التفاعل
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عمليةةةات التفاعةةةل بطريقةةةة تةةةتم جميةةةع حيةةة   ،وثةةةائ  ورقيةةةة متبادلةةةة فةةةا إجةةةرا  وتيفيةةةذ المعةةةامالت ةعةةةدم وجةةةود أيةةة -ل
 ودوو استخدام أي أوراق. ،إلكترونية

رسةالة إلكترونيةة إلةى يبعة   أوإمكانية التفاعل مع أكثر م  مصدر فا الوقت نفسف، حي  يستطيع أحةد األطةراف  -ذ
، غيةر المحةدودالرمعةا أو المتةوازي التفاعةل  فر إمكانةاتاوبةذلك تتةو  ،واحةد قةتو عدد ال نهائا مة  المسةتقبلي  فةا 

 غير مسبوق.شا   وهو

وذلةك بخةالف أي مة   ،بما فيها تسليم السلع غيةر الماديةة علةى الشةبكة ،كل مكونات العملية التراريةإمكانية تيفيذ  -د
 وسائل االتصال السابقة.

ع  تخصيص جز  كبير م  رأظ المةال فةا  ال  توفر فا اليفقات اإلدارية ونفقات االتصال وغيرها، حي  تعتبر تدي -ه
ا كما أنها إقامة عالقات مستمرل تي  البائعي  والمشتري ،   للمستهلك.تسمح بإتمام عملية التوزيع رأس 

حية  تمكة  مة  التغلةب علةى الحةواجز ، تعتبر ذات أهمية ياصة لكل م  الميتري  والمستهلكي  فا الةدول الياميةة -و
 ونقص المعلومات ع  الفرر التصديرية. ،التقليدية للمسافة

  والتا تتمثل باآلتا: ،رييها الميظمات م  الترارل اإللكترونيةالفوائد التا ت والمؤلفي  إلىويشير العديد م  الباحثي  
علةةةى اإلنترنةةةت فةةةا التسةةةوي  يتةةةيح للميظمةةةات عةةةرت ميتراتهةةةا  أكثةةةر فاعليةةةة وأربةةةا  أكثةةةر: حيةةة  إو االعتمةةةاد تسةةةوي  -1

ظمةةات ممةةا يةةوفر لهةةذه المي ،وعلةةى مةةدار السةةاعة طيلةةة أيةةام السةةية،، و دوو انقطةةا  ،ويةةدماتها فةةا مختلةةف أنحةةا  العةةالم
 إضافة إلى وصولها إلى المزيد م  العمال . ،فرصة أكثر لريا األربا 

ب أكثةةر اقتصةةادية مةة  تيةةا  إعةةداد وصةةيانة مواقةةع الترةةارل اإللكترونيةةة علةةى الويةة حيةة  إو :تخفةةيم مصةةاري  الميظمةةات  -2
ب ترهيةزات باهظةة الةثم  أو تركية ،التةرويجكبيةر علةى تاذ الميظمةات إلنفةاق تح كذلك ال .مكاتبأسواق ترزئة أو صيانة ال

ةةةبةةدو يوال  .خدمةةة العمةةال ل لمةةوظفي  للقيةةام بعمليةةات الرةةةرد هيةةا  حاجةةة فةةا الميظمةةةة السةةتخدام عةةدد كبيةةر مةةة  ا أو اأيض 
ويتةيح ذلةك  ،إذ توجد قواعد تيانات على اإلنترنت تحةتف  تتةاريع عمليةات البيةع فةا الميظمةة وأسةما  العمةال  ،إداريةوأعمال 

 ا  المعلومات الموجودل فا قاعدل البيانات لتفحص تواريع عمليات البيع بسهولة.لشخص بمفرده استرج

ممةا يةوفر طريقةة فعالةة  ،تطوي الترارل اإللكترونية المسافات وتعبةر الحةدودحي  فعال مع الشركا  والعمال : الالتواصل  -3
لالسةةتفادل مةة  البضةةائع والخةةدمات  لتبةةادل المعلومةةات مةةع الشةةركا ، وتةةوفر الترةةارل اإللكترونيةةة فرصةةة جيةةدل للميظمةةات

 ،(2004:63)الزعبةةا، الترةةارل اإللكترونيةةة مةة  الميظمةةات إلةةى الميظمةةات.ب ىالمقدمةةة مةة  الميظمةةات األيةةرى فيمةةا يةةدع
 :(42-2000:40)جودل، ،(2001،جيرالش)

 Chan & Others) منــلالء مــن التجــارة اللكترونيــة، ـها العمـــي يجنيـــد التـــلفوائــل ض البــاحنينـر بعـــويشيــ

2001:) 
وال يحتةةاذ العمةةال   ،عطلةةة( ةتفةةتح األسةةواق اإللكترونيةةة بشةةكل دائةةم )طيلةةة اليةةوم ودوو أيةةحيةة  تةةوفير الوقةةت والرهةةد:  -1

لشةرا  ميةتج معةي ، كمةا لةي  علةيهم نقةل هةذا الميةتج إلةى البيةت وال يتطلةب شةرا  طويةل  أو االنتظار فةا طةاتور ،للسفر
ميةةتج، وإديةةال بعةةم المعلومةةات عةة  البطاقةةة االئتمانيةةة، ويوجةةد باإلضةةافة إلةةى أحةةد الميترةةات أكثةةر مةة  اليقةةر علةةى ال

 مثل استخدام اليقود اإللكترونية. ،البطاقات االئتمانية العديد م  أنظمة الدفع المالئمة
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ة إلةى تةوفر الترةارل اإللكترونيةة فرصةة رائعةة لزيةارل مختلةف أنةوا  المحةالت علةى اإلنترنةت، باإلضةاف فقدحرية االيتيار:  -2
 ضغوط م  الباعة. ةويتم كل ذلك تدوو أي، د العمال  بالمعلومات الكاملة ع  الميتراتيتزو 

يوجةةد علةةى اإلنترنةةت العديةةد مةة  الميظمةةات التةةا تبيةةع السةةلع ب سةةعار أيفةةم مقارنةةة بالمتةةاجر التقليديةةة، إذ يفةةم األسةةعار:  -3
 ة فا التسوق العادي، مما يصب فا مصلحة العمال .وذلك ألو التسوق على اإلنترنت يوفر الكثير م  التكاليف الميفق

 يةةوفر اإلنترنةةت اتصةةةاالت تفاعليةةة مباشةةرل، ممةةةا يتةةيح للميظمةةات الموجةةةودل فةةا السةةوق اإللكترونةةةا :نيةةل رضةةا العمةةةال  -4
 مما يوفر يدمة أفضل للعمال  ويستحوذ على رضاهم. ،استفسارات العمال  بسرعة ع االستفادل م  هذه الميزات لإلجابة 

 :الدراسات السابقة 
مة  يةالل التعامةل  مصةداقيةرةارل اإللكترونيةة تعطةا الشةركات فعاليةة و الت و  أ(، Shim & Sundarm, 2000تييت دراسة )

وهةةا الترةةارل اإللكترونيةةة تةةي  الميظمةةات، أمةةا اليةةو  الثةةانا  ،(B2Bهيةةا  نةةوعي  مةة  الترةةارل اإللكترونيةةة، األول ) اإللكترونةةا، وأو  
(B2Cوهةةةا الترةةة )ويصةةةبح توسةةةع  ،السةةةتخدام الشةةةبكة ،ارل اإللكترونيةةةة تةةةي  الميظمةةةة والمسةةةتهلك، حيةةة  تبقةةةى هيةةةا  فائةةةدل تسةةةويقية

 م  يدمة العمال .  اوتوفر مستوى رفيع   ،الميظمات إيراد ترربة تسوق تستقطب المستهلكي  عبر العالم

رةارل اإللكترونيةة العربيةة مة  وجهةة نظةر الصةعوبات التةا تواجةف الت علةىالتعرف  إلى دراسة هدفت (2002)حمد وأجرى أ
فرديةةة تعةةزى إلةةى متغيةةرات الدراسةةة. وفيمةةا يتعلةة   وقةةد أظهةةرت الدراسةةة أو هيةةا  فروق ةةاأصةةحال المتةةاجر اإللكترونيةةة العربيةةة. 

أهةةم  رتفةةا  تكةةاليف إقامةةة المواقةةع مةة ابالصةةعوبات التةةا تواجةةف أصةةحال المتةةاجر اإللكترونيةةة العربيةةة، فقةةد أظهةةرت اليتةةائج أو 
فر األمةاو اأما الصعوبات التا كةاو الشةعور تهةا متةدو فهةا التةا تتعلة  بعةدم تةو  ،الصعوبات التا كاو الشعور تها بشكل مرتفع

 وبط  شبكة اإلنترنت الذي يؤدي إلى بط  اليقل عبر المواقع الترارية اإللكترونية بسرعة. ،فا الدفع

أس  الترارل اإللكترونيةة والتعةامالت التةا ترةري  لىع تعرف( الLeng Ang, et.al, 2003وكاو الهدف م  دراسة )
هذه األس  م  يالل عملية ترريبية فا صياعة السف  فا ماليزيا، حي  يتم تبةادل إلكترونةا  لىعوالتعرف  ،عبر اإلنترنت

والمتضةةمية  ،ال يةةتم بشةةكل أساسةةا فةةا الصةةفقات مةةع العمةةلةةى أو تبةةادل البيانةةات إلكتروني ةةا للبيانةةات. وقةةد توصةةلت الدراسةةة إ
 ستيراد والتصدير، على الرغم م  أو هذا التبادل قد يكوو عالا الحرم.االعمليات الدفع، و 

أثةر الترةارل اإللكترونيةة فةا تحقية  المزايةا التيافسةية، وتمثلةت  لةىع التعةرفإلةى دراسةة هةدفت  (2004) الزعبةا وطبة 
تحقية  كةل عيصةر مة  عياصةر المزايةا التيافسةية موضةو  الدراسةة، ل نتائج الدراسة ب و الترارل اإللكترونية تختلف فا ت ثيرهةا

 حي  كاو الت ثير األكبر فا تحقي  ميزل التحالفات تي  الميظمات.
تحليةةةل العالقةةةة تةةةي  مرموعةةةة مةةة  يصةةةائص المشةةةتري عبةةةر اإلنترنةةةت  (2004)تةةةو فةةةارل أدراسةةةة وكةةةاو الهةةةدف مةةة  

 إلةى حرم التسوق اإللكترونا م  جهة أيرى. وقد توصةلت الدراسةةو  ،ومرموعة م  يصائص المتاجر اإللكترونية م  جهة
( فةةةا حرةةةم التسةةةوق اإللكترونةةةا تتةةة ثير يصةةةائص المشةةةتري عبةةةر P≤0.05داللةةةة )المعيويةةةة عيةةةد مسةةةتوى  افروق ةةةأو هيةةةا  
 ويصائص المترر اإللكترونا. ،اإلنترنت

والتحقة   ،حرجةة للترةارل اإللكترونيةةتحديةد عوامةل اليرةا  ال إلةىهةدفت  ( دراسةةSung & Gibson, 2005) وأجةرى 
مرموعة م  الشةركات  اجعة اليظرية والمقاتالت مع مديري ، وذلك م  يالل المر وتوضيحها م  قول هذه العوامل على األدا 
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فقةرل. وأظهةرت اليتةائج أو هيةا  عالقةة ذات داللةة  (111)م  عوامل اليرا  الحرجة متضمية  ال  عام 16الكورية، تم تحديد 
وأدا  الشةةركات الكوريةةة، وكةةاو مةة  أهةةم هةةذه العوامةةل األمةة ، والسةةرية، والخبةةرل التقييةةة،  ،ة تةةي  عوامةةل اليرةةا  الحرجةةةمعيويةة

 والمعلومات حول الميترات والخدمات، وتيو  الميترات والخدمات. 
تراهةات اقةع وضةيح وتو إلةى تالدراسةة هةدفت وقةد  ،(Pavlou & Fygenson, 2006)هذه الدراسات مةا قةام بةف  وم  أحدث

وتوصةةلت الدراسةةة إلةةى أهميةةة كةةل مةة  متغيةةرات الثقةةة  .العمةةال  حةةول تبيةةا الترةةارل اإللكترونيةةة مةة  يةةالل نظريةةة السةةلو  المخطةةط
طةةةار نظريةةةة السةةةلو  المخطةةةط، متغيةةةرات الثقةةةة والتكيولوجيةةةا مةةةع إ مةةة  يةةةالل تبريةةةر تكامةةةل ،والتكيولوجيةةةا لتبيةةةا الترةةةارل اإللكترونيةةةة

 الوقت والموارد المالية، ويصائص الميتج.و ، المستهلكي ومهارات  ،التكيولوجيا باإلضافة إلى يصائص

  :تعليق على الدراسات السابقة 
 يهةةةا ايتلفةةةت مةةةع معظمهةةةا فةةةاكل ،يةةةةلكترونمةةةع الدراسةةةة الحاليةةةة فةةةا تبيةةةا موضةةو  الترةةةارل اإل سةةةابقةالدراسةةةات ال تتشةةاته

و أفةةا حةةي   ،لكترونيةةةتبيةةا الترةةارل اإل فةةاهةةم العوامةةل التةةا قةةد تةةؤثر أ  لةةىعهةةدف الدراسةةة الحاليةةة التعةةرف فقةةد كةةاو  ،هةةدافاأل
و أ ،(2004الزعبا، ) كما فا دراسة المزايا التيافسيةلكترونية فا تحقي  الترارل اإل ثرأ لىعالتعرف إلى هدفت  السابقةالدراسات 
يالل عملية ترريبية فا صياعة السف  فا ماليزيةا نترنت م  اإللكترونية والتعامالت التا ترري عبر اإلس  الترارل أ لىعالتعرف 

فةا  كترونةاة والفعاليةة مة  يةالل التعامةل اإللالكشةف عة  المصةداقي لةىع وأ ،(Leng Ang, et. al, 2003)كمةا فةا دراسةة 
نترنةةت ويصةةائص المتةةاجر ائص المشةةتري عبةةر اإلتةةي  يصةة عالقةةةو تحليةةل الأ ،(Shim & Sundarm, 2000)دراسةةة 

الحاليةة دراسةة  ةهداف الدراسأ وم  الدراسات السابقة التا تشاتهت مع  (.2004، أتو فارل)ترونا كلاإلالتسوق  محرلكترونية و اإل
 ,Pavlou & Fygenson) ةودراسةة ،لكترونيةةةإلالصةةعوبات التةةا تواجةةف الترةةارل ا لةةىعلتعةةرف لهةةدفت التةةا  (2002)حمةةد أ

، العييةةنةو  يها ايتلفت مةع الدراسةة الحاليةة فةا لك ،رارل اإللكترونيةتبيا الت نحوتوضيح اتراهات العمال  لالتا هدفت  (2006
 & Pavlouعييةةة )تكونةةت فةةا حةةي  لكترونيةةة العربيةةة، مةة  أصةةحال المتةةاجر اإل (2002)عييةةة دراسةةة أحمةةد تكونةةت فقةةد 

Fygenson, 2006)  مي  الت تكونت م  مديري شركاتما عيية الدراسة الحالية فأ ،الترارل اإللكترونية م  عمال. 
علةى عةدد ميهةا اشةتمل كةل بعةد  ،أبعةادضةم   لكترونيةعوامل نرا  الترارل اإل صيفتوتتميز الدراسة الحالية ب نها 

وفةا الفةروق فةا تلةك  ،لكترونيةةاإلالمةديري  نحةو تبيةا الترةارل  اتو الدراسةة الحاليةة بحثةت فةا اتراهةإكمةا  .م  العوامةل
  .لى حد علم الباح عالدراسات السابقة، تفعلف لم ما وهو  ،اهات حسب عدد م  المتغيراتاالتر

 :وعينتها مجتمع الدراسة 
فةا شةركات، الةذي يتكةوو مة  ثمةانا شكلت شركات الت مي  المسرلة لدى سوق عماو لألوراق المالية مرتمةع الدراسةة 

علةى اليحةو توزعةوا ( 66عةددهم ) والبةال  ،ةالعةاملي  فةا هةذه الشةركات مة  المسةتويات اإلداريةة الثالثة المةديري نرد أو حي  
 .ا( مدير  12واإلدارل الدنيا ) ،ا( مدير  30واإلدارل الوسطى ) ،ا( مدير  18اإلدارل العليا ) اآلتا:

، وبةذلك كانةت عييةة ا( مدير  66والبال  عددهم ) ،فراد المرتمعألى جميع إالتا طورها الباح  دال الدراسة أتم تقديم  وقد
الدراسةةة  فةةراد( توزيةةع أ2) جةةدولويبةةي   جميعهةةا صةةالحة للتحليةةل. ،ةاسةةتبان( 60)هةةا رجةةع مي، معهةةالمرت ةالدراسةةة عييةةة شةةامل

 .داري والمستوى اإل ،ةالخبرل الوظيفيو ، المؤهل العلماو ، العمرو ، حسب متغيرات الري 
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 (2الجدول )
 توزيع أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة

 ةالنسبة المئوي التكرار الفئة المتغير الرقم
 %78.3 47 الذكور الجنس 1

%21.7 13 اإلناث 

 رــالعم 2

 %15 9 سية 25أقل م  
 %33.3 20 سية 35 – 25
 %35 21 سية 45 – 36
 %8.3 5 سية 55 – 46
 %8.3 5 سية ف كثر 56

 المؤهل العلمي 3
 %23.3 14 بكالوريوظ
 %56.7 34 ماجستير
 %20 12 دكتوراه 

الخبرة  4
 ظيفيةالو 

 %6.7 4 سيوات 5أقل م  
 %46.7 28 سيوات 10 – 6

 %46.7 28 سية 15 – 11
 0 0 سية ف كثر 16

المستوى  5
 الداري 

 %30 18 إدارل عليا
 %50 30 إدارل وسطى
 %20 12 إدارل دنيا

 

فقةةد أظهةةرت  ،مةة  حيةة  العمةةر أمةةا .(21.7)نةةاث نسةةبة ، فيمةةا تشةةكل اإل(78.3)نسةةبة ( أو الةةذكور يشةةكلوو 2جةةدول )يبةةي  و 
فيمةةةا مةةة  مرمةةةل عييةةةة الدراسةةةة.  ،%35 تيسةةةبة ،جةةةا ت فةةةا المرتبةةةة األولةةةى ةسةةةي (40-36)تةةةي   ةالواقعةةةاليتةةةائج أو الفئةةةة العمريةةةة 
فةةا سةةية  (25)  عةةقةةل التةةا توجةةا ت الفئةةة العمريةةة  .(%33.3)تيسةةبة  سةةية علةةى المرتبةةة الثانيةةة 35 -25حصةةلت الفئةةة العمريةةة 

تيسةةبة  ،سةةية فةة كثر علةةى المرتبةةة الرابعةةة 56و سةةية (55 –46)فيمةةا حصةةلت كةةل مةة  الفئةةة العمريةةة  ،(%15)الثةةة تيسةةبة المرتبةةة الث
وأو مةةةا نسةةةبتف  ،هةةةم مةةة  حملةةةة درجةةةة الماجسةةةتير (% 56.7)يتعلةةة  بالمؤهةةةل العلمةةةا فقةةةد تبةةةي  أو  أمةةةا فيمةةةا .لكةةةل ميهةةةا (8.3%)
فقةةد . أمةةا مةة  حيةة  سةةيوات الخبةةرل مةة  حملةةة درجةةة البكةةالوريوظ %23.3ف هةةم مةة  حملةةة درجةةة الةةدكتوراه، وأو مةةا نسةةبت (23.3%)

 %6.7و أو  ،سةةية 15-11و سةةيوات 10-6هةةم مةة  الةةذي  تتةةراو  سةةيوات الخبةةرل لةةديهم مةة   %46.7و يصةةائص العييةةة أأظهةةرت 
م مةة  اإلدارات هةة %50إلداري فقةةد تبةةي  أو مةةا نسةةبتف أمةةا مةةا يتعلةة  بالمسةةتوى ا .سةةيوات 5ذي  يمتلكةةوو يبةةرل أقةةل مةة  هةةم مةة  الةة
وتشةةير اليسةةب جميعهةةا إلةةى  .مةة  المسةةتويات اإلداريةةة الةةدنيا %20و ،مةة  أفةةراد عييةةة الدراسةةة مةة  اإلدارات العليةةا %30و ،الوسةةطى

 على تمثيل مرتمع الدراسة. Subgroupsقدرل المرموعات الفرعية للعيية 

  :أداة الدراسة 
 ( التةةا اسةةتخدمت اسةةتبانة2004) بةةاميهةةا دراسةةة الزع ،مةة  دراسةةات سةةابقة دللةةى عةةبعةةد الرجةةو  إ، الباحةة  اسةةتبانة للدراسةةة طةةور
لدراسةةة العالقةةة تةةي   ة( الةةذي اسةةتخدم اسةةتبان2004) ارلةفةةأتةةو ة ةودراسةة ،ةةلكترونيةةة فةةا تحقيةة  المزايةةا التيافسيةةالترةةارل اإل ثةةرأفةةا دراسةةة 

رات االترةةةاه نحةةةو تبيةةةا الترةةةارل مةةة  العوامةةةل وعةةةدد مةةة  فقةةة لةةةى اشةةةتقاق عةةةددباإلضةةةافة إ .لكترونةةةااإلنترنةةةت والمترةةةر اإلالمشةةةتري عبةةةر 
االترةةةةاه نحةةةةو تبيةةةةا الترةةةةارل وليةةةةة ضةةةةم  محةةةةوري  همةةةةا: أبصةةةةورل  المعةةةةدلوضةةةةعت االسةةةةتبانة و  .المتصةةةةل تهةةةةا دلاإللكترونيةةةةة مةةةة  األ

مةل والعوا ،لكترونيةةلترةارل اإلهميةة اأ مي  بمفهةوم و التة لمةام ووعةا مةدير شةركات ( فقرل تشير إلى معرفة وإ13واشتملت على ) ،ةلكترونياإل
لةةةى مةةةدى تةةةوافر وتشةةةير إ ،ييةةةة التحتيةةةةب: البعةةةاد هةةةاضةةةم  يمسةةةة أ ل( فقةةةر 45واشةةةتملت علةةةى ) ،رونيةةةةلكتتتبيةةةا الترةةةارل اإل المرتبطةةةة
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 –مة  العوامةل  و  ثةا عةدكب   –نترنةت ، فيمةا يشةير اإللكترونيةةمفةاهيم واسةتراتيريات الترةارل اإل المستلزمات المادية والمعيوية الالزمة لتطبي 
 ،عةد ثالة نترانةت كب  . ويشةكل اإلنةات وتبةادل المعلومةاتغةرات الحصةول علةى البياألشبكات عالمية تربط المسةتخدمي  حةول العةالم  لىإ

امها مة  قبةل العةاملي  ويمكة  اسةتخد ،نترنةتفةا اإل المسةتخدمةوقواعد االتصةال  بالميظمة التا تستخدم معايير الخاصةالشبكة الدايلية 
و الحصةةول أنترنةةت فةةا تبةةادل المعلومةةات اسةةتخدام تروتوكةةوالت وقواعةةد اإل – رابةةع عةةدكب   –. فيمةةا يبةةي  البريةةد اإللكترونةةا الميظمةةة فةةا

وهةةا مرموعةةة مةة  األدوات واألسةةاليب ، ييةةر البعةةد الخةةام  والمتعلةة  بةةاليظم المعلوماتيةةةوأ .اإلكترونةةمةة  يةةالل صةةيدوق تريةةد  ،عليهةةا
وتيفيةةةذ المهةةةام  ،هةةةداف التيظيميةةةةوتسةةةاعد فةةةا تحقيةةة  األ ،ت وتبادلهةةةاتسةةةهل عمليةةةة الحصةةةول علةةةى المعلومةةةا نظمةةةة الحاسةةةوبية التةةةاواأل

 .اإلدارية المختلفةالمستويات  فاالوظيفية لمختلف العاملي  
لدراسةات العليةا. وفةا الشرق األوسط لفا جامعة م  هيئة التدري   زمال ستة م  العرضها  تم   ،وبهدف تطوير االستبانة

 سةتكمةا تةم حةذف  ،ومة  حية  االنتمةا  للبعةد الخةار تهةا بعم فقرات العوامل مة  حية  الصةياغةضو  مقترحاتهم تم تعديل 
 .لكترونيةةةحةةو تبيةةا الترةةارل اإلباالترةةاه ن متعلقةةةعبةةارات  ثةةالث، وحةةذف لكترونيةةةعوامةةل المرتبطةةة تتبيةةا الترةةارل اإلفقةةرات مةة  ال
فقةرات تتةةدريج  عشةةرفقراتةف  لكترونيةة وعةةدد: االترةاه نحةةو تبيةا الترةةارل اإلا  محةوري  همةةاالسةتبانة بصةةورتها اليهائيةة ضةةم وأصةبحت
( فقةةره 39لكترونيةةة وعةةددها )عوامةةل المرتبطةةة تتبيةةا الترةةارل اإل، وال(موافةة  بقةةول، موافةة ، ، محايةةدمعةةارت، معةةارت بقةةوليماسةةا )

تتبيةةا  ةوعلةى كةةل عامةل مة  العوامةةل المتربطة ،قةةرات االترةاهتتةراو  الةةدرجات علةى كةل فقةةرل مة  ف . وبهةذا،وبالتةدريج الخماسةا نفسةةف
مةة  حيةة   ،عييةةة الدراسةةة أفةةرادلرمةةع تيانةةات شخصةةية عةة   أسةةئلة،علةةى  ةاالسةةتبان ت. كمةةا اشةةتمل(5 – 1)يةةة تةةي  لكترونالترةةارل اإل
 .اإلداري والمستوى  ،فيةيوالخبرل الوظ ،والمؤهل العلما ،والعمر ،الري 

( يظهةر معةامالت الثبةات 3والرةدول ) ،ألفةا معامل كرونبةا بعادها، تم استخدام أنة بمحوريها و وللت كد م  ثبات االستبا
 المختلفة: لمتغيرات الدراسة

 ( 3جدول )
 معامالت كرونباخ ألفا لمتغيرات الدراسة

 معامل النبات المحور الرقم
 %75.93 المديري  فا شركات الت مي  نحو تبيا الترارل اإللكترونية اتراهات 1
 %85.87 العوامل المرتبطة تتبيا الترارل اإللكترونية 2

 %89.96 البيية التحتية 2-1
 %83.15 اإلنترنت 2-2
 81.86% الدايلية( االتصاالتاإلنترانت )شبكة  2-3
 73.79% البريد اإللكترونا 2-4
 82.58% اليظم المعلوماتية 2-5

 .الغراضها ةومياسب ةرات الدراسة مرتفعيع متغو معامالت الثبات لرمي( أ3يالح  م  الردول ) 

  :حصائيةالوالمعالجة  منهجية الدراسة 
لكترونيةةة واتراهةةات ل اإلالةةذي تضةةم  مسةةح العوامةةل المرتبطةةة تتبيةةا الترةةار  ،المةةيهج الوصةةفاالحاليةةة  ةالدراسةةاتبعةةت 
 .لكترونيةة واتراهةات المةديري  نحوهةاترةارل اإلعوامةل ال أبعةادالقةة تةي  وكذلك الدراسة االرتباطية لفحةص الع ،المديري  نحوها

صةةائص الديموغرافيةةةة لعييةةةة الدراسةةةة، لكترونيةةةة تبعةةةا للخات المةةةديري  نحةةةو تبيةةا الترةةةارل اإلوللكشةةف عةةة  الفةةةروق فةةا اتراهةةة
 .Ex-post Facto Designاستخدمت الدراسة االسترجاعية التا تتبع تصميم ما بعد الواقع شبف الترريبا 

ولةى األواليتبةار الفرضةية  ،استخدمت المتوسطات الحساتية واالنحرافات المعياريةة ،ول والثانااأللسؤال جابة ع  الإلو 
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لكترونيةةةة واتراهةةةات المةةةديري  نحوهةةةا تةةةم اسةةةتخدام تحليةةةل عوامةةةل المرتبطةةةة تتبيةةةا الترةةةارل اإلالمتعلقةةةة بايتبةةةار العالقةةةة تةةةي  ال
حةةادي اليتبةةار الفرضةةية الثانيةةة والخاصةةة بايتبةةار داللةةة الفةةروق تةةي  ألوتحليةةل التبةةاي  ا (t)كمةةا اسةةتخدم ايتبةةار  ،االنحةةدار

 اإلداري.المستوى و  ،الخبرل الوظيفيةو  ،المؤهل العلماو  ،العمرو  ،اتراهات المديري  حسب متغير الري 

 :اتبعت الدراسة اإلجرا ات اآلتية  :خطة الدراسة 
 .الدراسة اليظري والدراسات ذات الصلة بموضو  األدلاالطال  على  -1

إعةداد اسةتبانة وعرضةةها علةى عةةدد مة  المحكمةةي  مة  ذوي الخبةرل وااليتصةةار فةا مرةةال الدراسةة للت كةةد مة  صةةدقها،  -2
 .Cronbach-Alpha ألفامعادلة كرونبا   باستخدامكما تم الت كد م  ثبات االستبانة 

 تحديد مرتمع الدراسة وعييتها. -3

 .تطبي  الدراسة على مرتمع الدراسة -4

 .بانة وتفري  استرابات المستريبي  فا جداول ياصةجمع االست -5

 .SPSS – اإلحصائيةترنامج تحليل الرزم  باستخدامتحليل اليتائج  -6

 التوصيات فا ضوئها. وإصدارعرت اليتائج ومياقشتها  -7

 :ومناقشتها نتائج الدراسة 
 :األولالنتائج المتعلقة بالسؤال  -أول  

 .؟لكترونيــةتجــارة ال تبنــي مــديري شــركات التــأمين لل فــيعوامــل التــي تــؤثر : مــا أهــم الاآلتــيول علــى األ نــص الســؤال 
 :تي يظهر هذه النتائجاآل( 4والجدول ) ،جابة عن هذا السؤال استخدمت المتوسطات الحسابية والنحرافات المعياريةولإل

 (4)الجدول 
 لكترونيةية للعوامل المرتبطة بالتجارة ال النحرافات المعيارية والمتوسطات الحساب

رقم العامل 
كما ورد في 

 الستبانة
 المتوسط يةلكترونالعوامل المرتبطة بتبني التجارة ال 

 الحسابي
 النحراف
 المعياري 

مستوى 
 التأثير

 البنية التحتية
 اقوي جد   0.48 4.73 تعانا الشركة م  عدم وجود البيية التحتية المعلوماتية  11
 اقوي جد   0.54 4.67 وارد البشرية الالزمة لتطبي  الترارل اإللكترونيةتعانا الشركة م  عدم وجود الم 12
 اقوي جد   0.57 4.53 فر لدى الشركة الترهيزات الكافية لتطبي  الترارل اإللكترونيةاتتو  13
 اقوي جد   0.68 4.25 تعانا الشركة م  عدم وجود يطة استراتيرية ليرا  تبيا الترارل اإللكترونية 14
 اقوي جد   0.66 4.33 ... إلع(.الشركة م  عدم وجود البيية الترتية الفيية )مبرمرب ، مهيدسي ، تعانا 15
 اقوي جد   0.71 4.35 تعانا الشركة م  نقص الرهود لتغيير وإعادل هيكلة أعمالها 16
 اقوي جد   0.62 4.43 فر لدى الشركة ترمريات ضرورية حديثةاتتو  17
 اقوي جد   0.67 4.40 ة فا الشركة ب عداد كافيةالحاسوبي األجهزلفر اتتو  18

 نترنتل ا
 اقوي جد   0.62 4.48 شبكة اإلنترنت استخدامفا تعانا الشركة م  عدم التوسع  19
 اقوي جد   0.65 4.50 تها بعضها مع بعمز تعانا الشركة م  عدم وجود شبكة تربط أجه 20
 اقوي جد   1.01 4.22 لدى الشركة مواقع ياصة تها على شبكة اإلنترنت 21
 اقوي جد   0.56 4.58 نقطا اتقدم الشركة كل الخدمات اإللكترونية على مدار الساعة دوو  22
 اقوي جد   0.58 4.65 اإلنترنت استخدامتحتاذ الشركة إلى مديري  ذوي مهارات ب 23
 اوي جد  ق 0.51 4.67 فر فاعل ألدا  يدمات الترارل اإللكترونيةاالمتو  االتصاالتنظام  24
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 النحرافات المعيارية والمتوسطات الحسابية للعوامل المرتبطة بالتجارة اللكترونية: -(4تابع الجدول )
رقم العامل 

كما ورد في 
 الستبانة

 المتوسط العوامل المرتبطة بتبني التجارة اللكترونية
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

مستوى 
 التأثير

 نترانتل ا 
 اقوي جد   0.53 4.60 ى الشركة شبكة اتصاالت دايليةفر لداتتو  25
 اقوي جد   0.53 4.30 هيا  إمكانية لتداول المعلومات على مختلف المستويات اإلدارية 26
 اقوي جد   0.60 4.25 تستخدم شبكة اإلنترانت الدايلية على نطاق واسع  27
 اقوي جد   0.61 4.38 لةتداول تي  جميع الموظفي  والمديري  بسهو للهيا  إمكانية  28
 اقوي جد   0.72 4.32 مكانية لتبادل المعلومات تي  مختلف الشركات الت مييية بكفا لإهيا   29
 اقوي جد   0.72 4.47 مكانية لتبادل المعلومات تي  مختلف الشركات الت مييية بفاعليةهيا  إ 30
 اقوي جد   0.62 4.53 العمل فا الشركة احتياجاتتخدم شبكة اإلنترانت  31

 لكترونيال البريد  
 اقوي جد   0.60 4.52 يساعد البريد اإللكترونا على تبادل المعلومات 32
 اقوي جد   0.67 4.45 إنراز العمل بسرعةفا يساهم البريد اإللكترونا  33
 اقوي جد   0.74 4.37 يتميز البريد اإللكترونا تدقة المعلومات 34
 اقوي جد   0.25 4.93 بسرية المعلومات يتميز البريد اإللكترونا 35
 اقوي جد   0.32 4.88 يتوافر لكل مدير تريد إلكترونا يار بالخدمات التا تقدمها الشركة 36
 اقوي جد   0.67 4.28 البريد اإللكترونا فا أي وقت استخداميسهل على المديري   37
 اقوي جد   0.72 4.47 البريد اإللكترونا يعمل على تقليص األعمال الكتاتية 38 

 اقوي جد   0.62 4.53 يتواجد عيواو البريد اإللكترونا لكل مدير على الموقع اإللكترونا للمؤسسة 39
 النظم المعلوماتية

 اقوي جد   0.60 4.52 تحتاذ الترارل اإللكترونية إلى وجود مصمم لليظم المعلوماتية فا الشركة 40
 اقوي جد   0.62 4.48 ود محلل لليظم المعلوماتية فا الشركةتحتاذ الترارل اإللكترونية إلى وج 41
 اقوي جد   0.65 4.50 تحتاذ الترارل اإللكترونية إلى وجود مبرمج لليظم المعلوماتية فا الشركة 42
 اقوي جد   1.01 4.22 تحتاذ الشركة إلى وجود مشغل لليظم المعلوماتية فا الشركة 43
 اقوي جد   0.56 4.58 مل للبرامجيتوافر لدى الشركة نظام متكا 44
 اقوي جد   0.53 4.30 ة حاسوبيةأنظمتحتاذ الشركة إلى أدوات وأساليب و  45
 اقوي جد   0.60 4.25 التيظيمية فا الشركة هدافتساعد اليظم المعلوماتية على تحقي  األ 46
 اقوي جد   0.61 4.38 تساعد اليظم المعلوماتية على تطوير األدا  بكفاية للمهام الوظيفية 47
 اقوي جد   0.72 4.32 تساعد اليظم المعلوماتية على تطوير األدا  بفاعلية للمهام الوظيفية 48
 اقوي جد   0.60 4.25 تتوافر لدى الشركة قواعد للبيانات 49

 

ل بعةةةةاد العوامةةةةل المرتبطةةةةة بالترةةةةار أالعوامةةةةل الخاصةةةةة بالبييةةةةة التحتيةةةةة ك حةةةةد ف بخصةةةةور أنةةةة (4)الرةةةةدول مةةةة  يظهةةةةر 
 تأساسةامة  اعتبروهةا  ،ةداريةة الثالثةم  المسةتويات اإل ي ر يالمدفإو معظم  ،(18 – 11)رقام م  األ ية وها ذواتلكتروناإل
 وجميعهةا تقةع ،أعلةىكحةد  4.73و أدنةىكحةد  4.25 لحسةاتية لهةذه العوامةل تةي وسةاط احية  تراوحةت األ ،يةةلكترونارل اإلالتر

ري  مة  المسةتويات يوهةذا يةدل علةى اتفةاق المةد .0.48وأدناهةا  0.71 أعالهةا ،تقاربةةممعياريةة  وبانحرافات مواف  بقولضم  
 .لكترونيةيية التحتية كمكوو فا الترارل اإلهمية البأ على الثالثة 

 – 19)وهةةا العبةةارات مةة   ،لكترونيةةةاد العوامةةل المرتبطةةة بالترةارل اإلبعةةأمةا بخصةةور العوامةةل المتعلقةةة باإلنترنةت ك حةةد أ
ةةا علةةى أهميتهةةا  الموافقةةةجةةا ت فقةةد  ،(24  ،موافةة  بقةةولوضةةم   ،ةداريةةة الثالثةةهةةة نظةةر المةةديري  مةة  المسةةتويات اإلمةة  وجأيض 

 وبانحرافةةات ،الموافةة  بقةةولتقةةع ضةةم   وجميعهةةاكحةةد أعلةةى،  4.67و ،أدنةةىكحةةد  4.21 حيةة  تراوحةةت متوسةةطاتها الحسةةاتية تةةي 
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أهميةةةة اإلنترنةةةت علةةةى مةةة  المسةةةتويات الثالثةةةة  ل علةةةى اتفةةةاق المةةةديري ممةةةا يةةةد ،1.50وأدناهةةةا  ،1.1عالهةةةا أ  ة،معياريةةةة متفاوتةةة
 .لكترونيةك سلول م  أساليب العمل فا الترارل اإل

 ،تويات عاليةةة وبدرجةةة اتفةة  تمامةةامسةةبفقةةد جةةا ت االسةةترابات  ،(31 – 25)وهةةا مةة   ،نترانةةتباإلمةةا باليسةةبة للعوامةةل الخاصةةة أ
، موافةةة  بقةةةولوجميعهةةةا تقةةةع ضةةةم   ،(أعلةةةىكحةةةد  4.6و دنةةةاكحةةةد أ 4.25تةةةي  ) عوامةةةللهةةةذه ال الحسةةةاتية حيةةة  تراوحةةةت المتوسةةةطات

أهميةةةة علةةةى  الثالثةةةةمةةة  المسةةةتويات  وهةةةو مةةةا يةةةدل علةةةى اتفةةةاق المةةةديري  ،(0.53وأدناهةةةا  0.72عالهةةةا أ ) ة،معياريةةةة متفاوتةةة وبانحرافةةةات
 .هدافيظمات إلنراز األماليب العمل الدايلا فا الساإلنترانت ك سلول م  أ

ةةا  (4)يتبةةي  مةة  الرةةدول و  لكترونيةةة وهةةا الترةةارل اإل أبعةةادلكترونةةا ك حةةد وعةةة العوامةةل المتعلقةةة بالبريةةد اإلأو مرمأيض 
ا مة  مكونةات أساسةي   الكترونا يعةد مكون ةالبريد اإل أو، م  المستويات الثالثةمعظم المديري  يرى  ،(39 – 32)العبارات م  
 ،أعلةةةىكحةةةد  4.93و أدنةةةىكحةةةد  4.28سةةةاتية لعوامةةةل هةةةذا البعةةةد تةةةي  وسةةةطات الححيةةة  تراوحةةةت المت ،يةةةةلكترونالترةةةارل اإل

ةةة ممةةةا يةةةدل علةةةى اتفةةةاق المةةةديري  مةةة   ،0.25 وأدناهةةةا ،0.74 أعالهةةةامعياريةةةة  وانحرافةةةات ،اوجميعهةةةا تقةةةع ضةةةم  اتفةةة  تمام 
  تفةاوت االنحرافةات المعياريةة علةى الةرغم مة لكترونيةةالبريةد اإللكترونةا كمكةوو فةا الترةارل اإل على أهمية المستويات الثالثة
قةل فةا وجهةات نظةر الةبعم اآليةر فةا العوامةل المتعلقةة أ اوتبايي ة ،وجهةات نظةر بعةم المةديري أكثةر فةا  االتةا تعيةا تبايي ة

 المعلوماتية.باليظم 

ةةا (4ويتضةةح مةة  الرةةدول)  أنهةةا( 49 – 40وهةةا مةة  ) ،وباليسةةبة لمرموعةةة العوامةةل الخاصةةة بةةاليظم المعلوماتيةةة ،أيض 
،جا ت بمستوى  وجميعها  ،(أدنىكحد  4.22و ىعلأ كحد  4.58)حساتية لهذه العوامل تي  تراوحت المتوسطات ال حي  عال 

الةةيظم المعلوماتيةةة  أهميةةةوهةةذا يةةدل علةةى  ،0.53وأدناهةةا  1.01 أعالهةةا متفاوتةةةمعياريةةة  وبانحرافةةات ،موافةة  بقةةولتقةةع ضةةم  
 .لكترونيةل اإلار هذه اليظم فا كفا ل وفاعلية التر ومشغلا

 البيية) لكترونيةاإلقامة المواقع إو ارتفا  تكاليف أظهرت أالتا  ،(2002)حمد أوقد اتفقت نتيرة الدراسة الحالية مع نتيرة دراسة 
التةةا  (2002)حمةةد أفةةا حةةي  لةةم تتفةة  الدراسةةة الحاليةةة مةةع دراسةةة  ،هةةم الصةةعوبات التةةا كةةاو الشةةعور تهةةا بشةةكل مرتفةةعأ مةة   (التحتيةةة
 .اوالتا كاو الشعور تها متدني   ،لكترونية بسرعةاإللى بط  اليقل عبر المواقع الترارية إنترنت يؤدي اإلو بط  شبكة أ أظهرت

لكترونيةة وضةم  درجةة اتفة  عوامةل المرتبطةة تتبيةا الترةارل اإلبعةاد الأظهرت أهمية أويمك  تفسير نتيرة الدراسة الحالية التا 
و تبةادل الميترةات والخةدمات والمعلومةات أو شةرا  أتيةع  اتعملية أو ،يةة الثالثةةدار المسةتويات اإل ظر المديري  مة ا م  وجهة نتمام  

سةةهل التبةةادالت التراريةةة بصةةورل تنترانةةت ووجةةود تييةةة تحتيةةة قويةةة وفاعلةةة واإل ،ل شةةبكات كمبيوتريةةة ومةة  ضةةميها اإلنترنةةتمةة  يةةال
لكترونيةة للبيانةات المتعلقةة بةالعقود المبرمةة مةا تةي  المعالرةة اإل لةىإ سةتيدلت التراريةة والمعلةى زيةادل الصةفقا عملت – تلقائية وسريعة

 ضمية الصوت والصورل.وقد تكوو مت ،الطرفي 

  :النتائج المتعلقة بالسؤال الناني -اثاني  

 .؟لكترونيةتبني التجارة ال مين نحو التأما التجاهات السائدة لدى مديري شركات  تي:اآلنص السؤال الناني على 

تم استخدام المتوسطات الحساتية واالنحرافات المعيارية لفقرات اتراهات المديري  نحو تبيا  ،ع  هذا السؤال ولإلجابة
  :هذه اليتائج ( يوضح5والردول ) ية،لكتروناإل الترارل
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 (5)الجدول 
 فراد عينة الدراسة أالمتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لستجابات 

 .تجاهات المديرين نحو تبني التجارة اللكترونيةاعن عبارات 

المتوسط  العبارات
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

 0.25 4.93 لدي معرفة بمفهوم الترارل اإللكترونية 1

 0.25 4.93 الترارل اإللكترونية أهميةأدر  مدى  2

 0.32 4.88 نترنتتكيولوجيا المعلومات واإل استخداميقوم مفهوم الترارل اإللكترونية على  3

 0.67 4.28 الترارل اإللكترونية فا توفير الوقت والرهد والمال تسهم 4

 0.56 4.08 تسهم الترارل اإللكترونية فا تسهيل اإلجرا ات والعمليات 5

 0.57 4.10 التا أعمل تها الشركةتسهم الترارل اإللكترونية فا زيادل الكفا ل فا  6

 0.69 4.28 التا أعمل تها الشركةة فا زيادل الفاعلية فا تسهم الترارل اإللكتروني 7

 0.65 4.53 التا أعمل تها مفهوم الترارل اإللكترونية الشركةتطب   8

 0.68 4.48 الشركةمفهوم الترارل اإللكترونية واضح تي  المديري  فا  9

 0.54 4.68 يستطيع المديروو تطبي  أساليب ووسائل الترارل اإللكترونية بسهولة 10

ات المةديري  نحةو تبيةا الترةارل عييةة الدراسةة عة  العبةارات المتعلقةة باتراهة أو  اسةترابات أفةراد (5)يتبي  مة  الرةدول 
تبيةةا  نحةةو داريةةة الثالثةةةمةة  المسةةتويات اإل ي ر يكانةةت سةةائدل لةةدى غالبيةةة المةةد ،(10 – 1)وهةةا العبةةارات مةة   ،لكترونيةةةاإل

 (أعلةةةىكحةةةد  4.93و كحةةةد ادنةةةا 4.08) سةةةاتية لهةةةذه العبةةةارات تةةةي الح تراوحةةةت األوسةةةاطحيةةة   ،مفهةةةوم الترةةةارل اإللكترونيةةةة
 .(0.25 وأدناها 0.69)ا ةعالهأ  ضةةميخفحرافات معيارية ةوبان ،استرابة مواف  بقولوجميعها تقع ضم  

 ،ترةارل اإللكترونيةةنحةو تبيةا مفهةوم ال دى المةديري  مة  المسةتويات الثالثةةلة بة و هيةا  مةيال   ة  تفسير هذه اليتيرويمك
  مةعوائةد  و هذا المفهةوم واضةح لةديهم ويحقة مما يعيا أ ،مفهوم الترارل اإللكترونية تطب تها  وو التا يعمل الشركةو ذلك أ

التةا  الشةركةممةا يزيةد مة  فعاليةة  ،جرا ات والعملياتوتسهيل اإل ،لوالما ،والرهد ،م  حي  توفير الوقت ،تبيا هذا المفهوم
 .لكترونيةت االتراهات نحو تبيا الترارل اإلية نحو جميع فقراإيراتسادت اتراهات  بالتالاو  ،وو ر يدلمايعمل تها 

  :النتائج المتعلقة بالسؤال النالث -اثالن  

 ،لكترونيـةالعوامـل الخاصـة بتبنـي التجـارة ال بعـاد د عالقـة ارتباطيـة بـين أهـل توجـ :تـينص السؤال النالث علـى اآل
  مين نحو تبنيها ؟ي شركات التأن فواتجاهات المديري

  اتراهةةات تةةيحصةةائية وجةةد عالقةةة ذات داللةةة إال ت :تيةةةصةةياغة الفرضةةية الصةةفرية اآل تتمةةعةة  هةةذا السةةؤال ولإلجابةةة 
عةاد بمة  األ دلعلةى حةوكةل بعةد مرتمعةة وأبعاد العوامل المؤثرل عليهةا لكترونية ترارل اإلمي  نحو تبيا الالمديري  فا شركات الت 

 .(ونظم المعلوماتية ،البريد اإللكترونا ،اإلنترانت ،اإلنترنت ،البيية التحتية) لكترونيةعلى تبيا الترارل اإل المؤثرل

 :يظهر نتائج هذا االيتبار (6)والردول  ،واليتبار هذه الفرضية تم استخدام معامل االرتباط وتحليل االنحدار
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  (6)جدول 
  ي التجارة اللكترونيةالعوامل المرتبطة بتبن أبعادالعالقة بين 

 هاالمديرين في شركات التأمين نحو تبني واتجاهات
 R 2R B F T Sig المتغيرات

 *0.000 2.351 26.999 1.409 0.318 0.564 العوامل المرتبطة تتبيا الترارل اإللكترونية مرتمعة

 *0.000 4.598 37.337 1.943 0.392 0.626 البيية التحتية
 *0.524 9.804 0.412 4.243 0.007 0.084 اإلنترنت
 *0.000 5.342 14.156 2.654 0.196 0.443 اإلنترانت

 *0.000 4.631 17.790 2.367 0.235 0.484 البريد اإللكترونا
 *0.004 7.075 9.185 3.166 0.137 0.370 اليظم المعلوماتية

 .إحصائية* لها داللة 

اتراهةات المةديري  فةا و  ،لكترونية مرتمعةةالمرتبطة تتبيا الترارل اإل عواملبعاد الأ( العالقة تي   6يوضح الردول ) و 
ذات  ارتباطيةة موجبةة حصةائا أو هيةا  عالقةةحي  أظهرت نتائج التحليل اإل ،شركات الت مي  نحو تبيا الترارل اإللكترونية

ذ تلة  معامةل إ ،ت المةديري  نحةو تبييهةاواتراهةالكترونية مرتمعة عوامل المرتبطة تتبيا الترارل اإلبعاد التي  أ إحصائيةداللة 
مةةةة   (0.318)قيمتةةةف  و مةةةاأي أ ،(0.318)  ةتلةةةة R2امل تحديةةةد ةوبمعةةة (0.000ة ) ةحصائيةةةة( وبداللةةةة إ 0.564)  االرتبةةةاط

بعةةاد العوامةل المرتبطةةة رونيةةة نةاتج عة  التغيةةر فةا مرموعةة ألكتديري  نحةو تبيةةا مفهةوم الترةارل اإلالمة اتالتغيةرات فةا اتراهةة
د العوامةل بعةاوحةدل واحةدل فةا أمقةدار وهةذا يعيةا أو الزيةادل ب ،B = 1.409 التة ثيركمةا تلغةت قيمةة درجةة  ،هةا مرتمعةةتتبيي

 .1.409هم نحو تبيا الترارل اإللكترونية بقيمة لى زيادل فا اتراهاتؤدي إتالمرتبطة مرتمعة 

ةةا  (6)ويظهةةر الرةةدول  ات المةةديري  نحةةو ييةةة التحتيةةة واتراهةةبة تةةي  اليئحصةةاذات داللةةة إارتباطيةةة موجبةةة وجةةود عالقةةة أيض 
لكترونيةةةة   الترةةةارل اإلجهةةةزل والترهيةةةزات الكافيةةةة ووجةةةود المةةةوارد البشةةةرية الالزمةةةة لتطبيةةةفر األاو تةةةو أي أ ،لكترونيةةةةتبيةةةا الترةةةارل اإل

 ،(0.000)حصةةائية وبداللةةة إ (0.626)امةةل االرتبةةاط حيةة  تلةة  مع ،لكترونيةةةارل اإلةا الترةةةا وثيقةةا باالترةةاه نحةةو تبيةةارتباط ةة اوترتبطةة
 .B = 1.943ت ثير  وبدرجة (0.392)تل   R2وبمعامل تحديد 

عوامةل المرتبطةة تتبيةا بعاد الداللة إحصائية تي  اإلنترنت ك حد أ لى عدم وجود عالقة ذاتإنفسف  (6)ويشير الردول 
جةةةةود موقةةةةع يةةةةار للشةةةةركة علةةةةى شةةةةبكة و و أي أ ،ات المةةةةديري  نحةةةةو تبيةةةةا الترةةةةارل اإللكترونيةةةةةلكترونيةةةةة واتراهةةةةالترةةةةارل اإل

قةة باالترةاه نحةو تبيةا لكترونية على مدار الساعة دوو انقطا  لي  لةف عالالخدمات اإل جميعم الشركة تتقديم وقيا ،نترنتاإل
عةةدم وجةةود عالقةةة  ممةةا يعيةةا ،(0.524) حصةةائيةوبداللةةة إ R = 0.084حيةة  تلةة  معامةةل االرتبةةاط  ،لكترونيةةةالترةةارل اإل

 .B = 4.243وبدرجة ت ثير  ،(0.007)تل   R2وبمعامل تحديد  ،نترنت واتراهات المديري اطية تي  اإلارتب

ات نترانت واتراهذات داللة إحصائية تي  اإلارتباطية موجبة لى وجود عالقة إ (6)الردول  وتشير اليتائج كما يظهرها
وأو شةبكة  ،لمعلومات على مختلةف المسةتويات اإلداريةةلتداول امكانية أي أو هيا  إ ،المديري  نحو تبيا الترارل اإللكترونية

حيةةة  تلةةة  معامةةةل  ،لكترونيةةةةقةةةة باالترةةةاه نحةةةو تبيةةةا الترةةةارل اإلتخةةةدم احتياجةةةات العمةةةل فةةةا الشةةةركة لهةةةا عالالتةةةا نترانةةةت اإل
 ،0.196  تلةة R2عامةةل تحديةةد مممةةا يعيةةا وجةةود عالقةةة ارتباطيةةة وب ،(0.000)حصةةائية وبداللةةة إ R = 0.443االرتبةةاط 

 .B = 2.654وبدرجة ت ثير 
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ةةا  (6)ويتبةي  مةة  الرةةدول  ات المةةديري  لكترونةةا واتراهةةصةةائية تةةي  البريةةد اإلحذات داللةةة إارتباطيةةة موجبةة وجةةود عالقةةة أيض 
د تدقةة وتميةز هةذا البرية ،ا لكةل مةدير يةار بالخةدمات التةا تقةدمها الشةركةإلكترونةو وجود تريد أي أ ،نحو تبيا الترارل اإللكترونية

 حصةائيةوبداللةة إ R = 0.484حية  تلة  معامةل االرتبةاط  ،لكترونيةةقةة باالترةاه نحةو تبيةا الترةارل اإلعال مةاله ،وسةرية المعلومةات
 .B = 2.367وبدرجة ت ثير  ،(0.235)تل   R2وبمعامل تحديد  ،مما يعيا وجود عالقة ارتباطية (0.000)

ةةةأ (6)الرةةةدول حصةةةائا كمةةةا يوضةةةحها وأشةةةارت نتةةةائج التحليةةةل اإل ذات داللةةةة ارتباطيةةةة موجبةةةة لةةةى وجةةةود عالقةةةة إا يض 
ظم المعلوماتيةةة يسةةاعد و وجةةود الةةيأي أ .لكترونيةةةات المةةديري  نحةةو تبيةةا الترةةارل اإلحصةةائية تةةي  الةةيظم المعلوماتيةةة واتراهةةإ

حية   ،وفاعليةة فةا الشةركةدا  بكفةا ل ذه الةيظم بالمسةاعدل علةى تطةوير األلى قيام هةباإلضافة إ ،على تحقي  أهداف الشركة
تلةة   R2ممةةا يعيةةا وجةةود عالقةةة ارتباطيةةة ومعامةةل تحديةةد  ،(0.004)حصةةائية وبداللةةة إ R = 0.370تلةة  معامةةل االرتبةةاط 

 .B= 3.166( وبدرجة ت ثير 0.137)

 ،مرتمعةةة لكترونيةةةتتبيةةا الترةةارل اإل بعةةاد العوامةةل المرتبطةةةيةةة موجبةةة تةةي  اتراهةةات المةةديري  وأو وجةةود عالقةةة ارتباطإ
 ،ونةالكتر البريةد اإل ،اإلنترانةت ،ييةة التحتيةةبال :تيةةاآلبعةاد اتراهات المديري  وكل بعد مة  األ وكذلك وجود عالقة موجبة تي 

أدى ذلك  ،بطة تتبيا الترارل اإللكترونية وتطويرهاتبعاد المر يعيا أنف كلما كاو هيا  اهتمام أكثر تتلك األ ،اليظم المعلوماتية
  تفسةير تلةك اليتيرةة بعةدل أمةور قةد يكةوو ويمكة ،لكترونيةة فةا شةركاتهمات المديري  نحو تبيا الترارل اإلفا اتراهلى زيادل إ

 ،واالحتكةةا  البشةةةري  ،ي  وتحرةةةيم العمليةةات الورقيةةةيةةدار العمةةال  والشةةركا  والمةةوظفي  واإل تسةةهيل االتصةةال تةةةي  :همهةةامةة  أ 
 وبالتالا تحقي  الكفاية اإلنتاجية. ،صةاقامة شبكات يا تتكلفة إوانخفات التكلفة قياس  

 :النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع -ارابع  
هل توجد فروق فا اتراهةات مةديري شةركات التة مي  نحةو تبيةا الترةارل اإللكترونيةة تعةزى  :تااآلنص السؤال الرابع على 

صةةياغة  تجابةةة عةة  هةةذا السةةؤال تمةةلإلو  ؟داري الخبةةرل الوظيفيةةة، والمسةةتوى اإلو المؤهةةل العلمةةا، و العمةةر، و الرةةي ،  :لمتغيةةرات
 يل توجــد فــروق ذات دللــة ةحصــائية بــين متوســطات اتجاهــات مــديري شــركات التــأمين نحــو تبنــ :تيةةةرية اآلالفرضةةية الصةةف

 .المستوى الداري(و الخبرة الوظيفية، و المؤهل العلمي، و العمر، و الجنس، )لمتغيرات  تعزى  ،التجارة اللكترونية

ات المةةديري  نحةةو تبيةةا الترةةارل اليتبةةار الفةةروق فةةا اتراهةة (tتةةم اسةةتخدام ايتبةةار ) ،الفرضةةية الصةةفرية السةةابقةواليتبةةار 
وتحليةةل  ،  حسةةب العمةةراليتبةةار الفةةروق فةةا اتراهةةات المةةديري (5×  1)حةةادي األوتحليةةل التبةةاي   ،لكترونيةةة حسةةب الرةةي اإل

 (4× 1)حةةةادي اي  األوتحليةةةل التبةةة ،لمةةةديري  حسةةةب المؤهةةةل العلمةةةااليتبةةةار الفةةةروق فةةةا اتراهةةةات ا (3× 1)حةةةادي التبةةةاي  األ
اتراهةات اليتبةار الفةروق فةا  (3×  1)حةادي وتحليةل التبةاي  األ ،رل الوظيفيةاليتبار الفروق فا اتراهات المديري  حسب الخب

 :تظهر نتائج هذا التحليل (15 ،12 ،9 ،8 ،7) والرداول .داري المديري  حسب المستوى اإل

 (7ل )الجدو
 لمتغير الجنس الفروق في اتجاهات المديرين تبع ا( لدللة tختبار )نتائج ا

 مستوى الدللة (tقيمة ) المتوسط العدد الجنس المحور
تراهات المديري  نحو تبيا ا

 الترارل اإللكترونية
 4.53 47 ذكور

13 إناث 0.442 0.774 4.48 
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لكترونيةةة تعةةزى ات المةةديري  نحةةو تبيةةا الترةةارل اإلفةةا اتراهةةحصةةائي ا إ عةةدم وجةةود فةةروق دالةةة (7)يتبةةي  مةة  الرةةدول و 
ويمكة  تفسةير هةذه اليتيرةة .(0.442)حصةائي ا إوبمسةتوى غيةر دال  (0.774)المحسةوبة  (t)فقةد كانةت قيمةة  ،الري  لمتغير
 اربة. همية بالغة وبدرجات متقت أ لكترونية ذالمديري  م  كال الريسي  يعتبروو أو الترارل اإلب و ا

ويظهةةر  ،(5×  1حةةادي )عمةةر تةةم اسةةتخدام تحليةةل التبةةاي  األواليتبةةار داللةةة الفةةروق فةةا اتراهةةات المةةديري  حسةةب ال 
 :( نتائج هذا االيتبار8) الردول

 (8الجدول )
 لمتغير العمر الفروق في اتجاهات المديرين تبع الختبار دللة  (5×  1) األحادينتائج تحليل التباين 

مجموع  ر التباينمصد المحور
 المربعات

متوسط مجموع 
 المربعات

درجات الحرية 
(DF) ( قيمةF)  مستوى

 الدللة
تراهات المديري  نحو ا

 تبيا الترارل اإللكترونية
  4 0.024 0.0998 تي  المرموعات

0.471 
 

 55 0.053 2.916 دايل المرموعات 0.757

 59  3.016 المرمو 

مي  نحو تبيةا ي شركات الت ئية تي  متوسطات اتراهات مدير إحصاجود فروق ذات داللة عدم و  (8)يوضح الردول و 
وهةا ليسةت دالةة عيةد  (0.471)المحسةوبة  (F)فقةد تلغةت قيمةة  ،ية تعزى لخم  مسةتويات عمريةة للمةديري لكترونالترارل اإل
اتهم يميلةةةوو إلةةةى تبيةةةا الترةةةارل ري  علةةةى مختلةةةف مسةةةتويو جميةةةع المةةةدي بةةة ،ويمكةةة  تفسةةةير هةةةذه اليتيرةةةة .(0.775)مسةةةتوى 

فةةا  ت ْمث ةةلهةةدافها وعوائةةدها أ لكترونيةةة و ذلةةك أو مفهةةوم الترةةارل اإل .لةةى ايةةتالف فئةةاتهم العمريةةةع المتعةةددللكترونيةةة ب بعادهةةا اإل
 .ذهاو المديري  على ايتالف فئاتهم العمريةأ

ةلكتر لمديري  نحو تبيا الترارل اإلواليتبار داللة الفروق فا اتراهات ا العلمةا اسةتخدم تحليةل  ا لمتغيةر المؤهةلونيةة تبع 
 .نتائج هذا التحليل (9)ويظهر الردول  .(3×  1)حادي التباي  األ

 (9الجدول )
 لمتغير المؤهل العلمي حليل التباين لدللة الفروق تبع انتائج ت

 مجموع المربعات مصدر التباين المحور
متوسط 
مجموع 
 المربعات

درجات الحرية 
(DF) قيمة (F) مستوى الدللة 

تراهات المديري  ا
نحو تبيا الترارل 

 اإللكترونية

  2 0.058 0.116 تي  المرموعات
7.34* 

 
 57 0.050 2.900 دايل المرموعات *0.008

 59  3.016 المرمو 

 .* لها داللة إحصائية

ي شركات الت مي  نحو تبيا الترةارل ئية تي  متوسطات اتراهات مدير إحصاوجود فروق ذات داللة  (9)يبي  الردول و 
الةة دوهةا  (7.34)المحسةوبة  (F)فقد تلغت قيمة  ،(دكتوراه  ،ماجستير ،بكالوريوظ)ية تعزى لمتغير المؤهل العلما لكتروناإل

تةةي  اتراهةةات مةةديري شةةركات التةةامي  نحةةو ئية إحصةةانةةف ظهةةرت فةةروق ذات داللةةة أوبمةةا  .(0.008)عيةةد مسةةتوى ئي ا إحصةةا
 فقةد تةم حسةال المتوسةطات الحسةاتية واالنحرافةات المعياريةة التراهةات المةديري  نحةو تبيةا الترةارل ،لكترونيةارل اإلالتر اتبيي
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يظهةر تلةك  (10)والرةدول  .جةرا  المقارنةات البعديةة تةي  تلةك المتوسةطاتا إلتمهيةد   ،ا لمتغير المؤهل العلمةاتبع   ،لكترونيةاإل
 المتوسطات واالنحرافات المعيارية.

 (10ل )جدو
 لمتغير المؤهل العلمي تبع ا نحو تبني التجارة اللكترونية المديرينتجاهات ل نحرافات المعيارية متوسطات الحسابية وال ال

تجاهات المديرين ا
نحو تبني التجارة 

 اللكترونية

 دكتوراه ماجستير بكالوريوس
المتوسط 
 الحسابي

 نحرافال 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

 النحراف
 لمعياري ا

المتوسط 
 الحسابي

 نحرافال 
 المعياري 

4.43 0.2163 4.55 0.2177 4.53 0.2570 

لكترونيةة كانةت لةدى الترارل اإل اعلى المتوسطات الحساتية التراهات المديري  نحو تبيأو أ  (10)م  الردول  ويظهر
فقةةةةد اسةةةةتخدم ايتبةةةةار  ،حصةةةةائيةإلةةةةة ا لوجةةةةود فةةةةروق ذات دالالعةةةةاملي  الحاصةةةةلي  علةةةةى درجةةةةة الماجسةةةةتير. ونظةةةةر   ي ر يالمةةةةد

(Scheffe)  اليتائجيبي   (11)والردول:  
 (11جدول )

 المديرين نحو تبني التجارة اللكترونيةية بين المتوسطات الحسابية لتجاهات ( للمقارنات البعدScheffeختبار )انتائج 
 لمتغير المؤهل العلمي تبع ا

 دكتوراه ماجستير بكالوريوس المؤهل العلمي
 0.09523 0.01849 - - بكالوريوظ
 0.3447 * - - ماجستير
 - - - دكتوراه 

 .(≥0.05عند مستوى دللة ) ا* دال ةحصائي  

ماجسةةةتير العةةةاملي  الحاصةةةلي  علةةةى درجةةةة يري  حصةةةائية تةةةي  المةةةدذات داللةةةة إ او هيةةةا  فروق ةةةأ (11)جةةةدول يتضةةةح مةةة  
وذلةةةك لصةةةالح  ،(4.53المتوسةةةط الحسةةةاتا لهةةةذه الفئةةةة )دكتةةةوراه لةةةى درجةةةة والحاصةةةلي  ع ،(4.55المتوسةةةط الحسةةةاتا لهةةةذه الفئةةةة )

كثةةةر األماجسةةةتير هةةةم الةةةذي  يحملةةةوو درجةةةة  ي ر يويمكةةة  تفسةةةير هةةةذه اليتيرةةةة بةةة و المةةةد .ماجسةةةتيرالحاصةةةلي  علةةةى درجةةةة  ي ر يالمةةةد
  .عمال واليتائجأدا  األميتها فا تطوير هأ لكترونية و وميها الترارل اإلواستخدام ا لها، ترونية الحديثة لكلوسائل اإلعلى اا اطالع  

ةةواليتبةار داللةة الفةةروق تةي   ربعةة مسةةتويات ا ألمتوسةةطات اتراهةات مةةديري شةركات التة مي  نحةةو تبيةا الترةةارل اإللكترونيةة تبع 
 :يظهر هذه اليتيرة (12)والردول  .(4×  1)حادي تم استخدام تحليل التباي  األ ،ةللخبرل الوظيفي

 (12الجدول )
 لمتغير الخبرة الوظيفية تبع ابين متوسطات اتجاهات المديرين دللة الفروق لختبار  (4×  1)حادي األ ئج تحليل التبايننتا

مجموع  مصدر التباين المحور
 المربعات

متوسط مجموع 
 المربعات

درجات الحرية 
(DF) ( قيمةF)  مستوى

 الدللة
تراهات المديري  نحو ا

 تبيا الترارل اإللكترونية
  3 0.031 0.063 تي  المرموعات

5.38* 
 

 56 0.051 2.953 دايل المرموعات 0.02
 59  3.016 المرمو 

 .0.02عيد مستوى ئي ا إحصادالة 
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نحةو تبيةا  سطات اتراهات مةديري شةركات التة مي حصائية تي  متو إوجود فروق ذات داللة  (12)يتبي  م  الردول و 
عيةد حصةائي ا وهةا دالةة إ (5.38)المحسةوبة  (F)ة مةفقةد كانةت قي ،مستويات للخبرل الوظيفيةة عةألربترونية تعزى كلرل اإلالترا

 .(0.02)مستوى 

ةظهرت فةروق ذات داللةة إ نفأوبما  فقةد تةم حسةال  ،ا لخبةرتهم الوظيفيةةحصةائية تةي  متوسةطات اتراهةات المةديري  تبع 
هةذه المتوسةطات يظهةر  (13)والرةدول  .المقارنةات البعديةة بعةدهاجةرا  ا إلة واالنحرافات المعيارية تمهيةد  المتوسطات الحساتي

 .الحساتية واالنحرافات المعيارية

 (13جدول )
 لمتغير الخبرة الوظيفية اتبع   نحو تبني التجارة اللكترونية المديرينتجاهات لحسابية والنحرافات المعيارية ل المتوسطات ا

المديرين  تجاهاتا
نحو تبني التجارة 

 رونيةاللكت

 سنة فأكنر 16 سنة 15 – 11 سنوات 10 – 5 سنوات 5أقل من 
المتوسط 
 الحسابي

 حرافالن
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

 نحرافال 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

 نحرافال 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

 نحرافل ا
 المعياري 

4.48 0.2097 4.60 0.2708 4.53 0.2393 0 0 

ةةلكترونات المةةديري  نحةةو تبيةةا الترةةارل اإلعلةةى المتوسةةطات الحسةةاتية التراهةةأو أ لةةى إ (13)ول الرةةد وتشةةير نتةةائج ا لمتغيةةر يةةة تبع 
لةةة الا لوجةةود فةةروق ذات دونظةةر   سةةيوات. (10 – 5)العةةاملي  ممةة  لةةديهم يبةةرل عمليةةة تتةةراو  تةةي   ي ر يالخبةةرل الوظيفيةةة كانةةت لةةدى المةةد

ي مسةةتوى مةة  مسةةتويات الخبةةرل لمعرفةةة إلةةى أ ة،ةمقارنةةات البعديةةة تةةي  المتوسةةطات الحساتيةةلل (Scheffeحصةةائية فقةةد اسةةتخدم ايتبةةار )إ
  :يبي  ذلك (14)والردول  ،الوظيفية للمديري  تعود هذه الفروق 

 (14جدول )
 المديرين( للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لتجاهات Scheffeختبار )انتائج 

 لمتغير الخبرة الوظيفية اتبع   يةنحو تبني التجارة اللكترون

 سنة 15 – 11 سنوات 10 – 5 سنوات 5أقل من  الخبرة الوظيفية
 0.0954  0.0241 - سيوات 5أقل م  

 0.3205* - - سيوات 10 – 5
 - - - سيوات 15 – 11

 .(≥0.05عند مستوى دللة ) ا*دال ةحصائي  

العةاملي  ممة  لةديهم يبةرل عمليةة تتةراو   ي ر يحصةائية تةي  المةدذات داللةة إ ( أو هيا  فروق ةا14يتضح م  الردول )و 
 15 – 11ممةة  لةةديهم يبةةرل عمليةةة تتةةراو  تةةي   ي ر يوالمةةد ،(4.60سةةيوات تلةة  المتوسةةط الحسةةاتا لهةةذه الفئةةة ) 10 – 5تةةي  
 5عملية تتراو  تةي  وذلك لصالح أفراد عيية الدراسة مم  لديهم يبرل  ،(4.53حي  تل  المتوسط الحساتا لهذه الفئة ) ،سية
و هذه الفئة العمرية هم مة  حملةة شةهادل الماجسةتير الةذي  جةا  الفةرق لصةالحهم وقد تعزى هذه اليتيرة إلى أ .سيوات 10 –

 .يرى مية األلكترونية عيد مقارنتهم بالدرجات العلات المديري  نحو تبيا الترارل اإلفا اتراه

ة متوسةطات اتراهةاتواليتبار داللة الفروق تي   ا لمسةتوياتهم مةديري شةركات التة مي  نحةو تبيةا الترةارل اإللكترونيةة تبع 
 :يظهر نتائج ذلك التحليل (15) والردول ،(3×  1) يحادتم استخدام تحليل التباي  األ ،ريةدااإل
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 (15الجدول )
 لمتغير المستوى الداري  الفروق تبع انتائج تحليل التباين لدللة 

 مجموع مصدر التباين المحور
 المربعات

متوسط مجموع 
 المربعات

درجات الحرية 
(DF) ( قيمةF) مستوى الدللة 

تراهات المديري  نحو ا
 تبيا الترارل اإللكترونية

  2 0.097 0.195 تي  المرموعات
2.002 

 
 57 0.049 2.821 دايل المرموعات 0.162

 59  3.016 المرمو 

مي  نحةو  ت مةديري شةركات التةاحصةائية تةي  متوسةطات اتراهةداللةة إعدم وجود فروق ذات  (15)يظهر م  الردول 
 (F)( فقةةد كانةةت قيمةةة دارل الةةدنيااإل ،اإلدارل الوسةةطى ،دارل العليةةااإل)الترةةارل اإللكترونيةةة تعةةزى لثالثةةة مسةةتويات إداريةةة  اتبيةة
و هةةةذه المسةةةتويات إلةةةى أ ةوقةةةد تعةةةود هةةةذه اليتيرةةة ،(0.162)عيةةةد مسةةةتوى حصةةةائي ا وهةةةا ليسةةةت دالةةةة إ ،(2.002)محسةةةوبة ال
وأو مفاهيم هةذه الترةارل ماثلةة فةا  ،ا فا تسهيل وتطوير األدا  العام لشركات الت مي مهم   عامال  دارية ترى فا هذه التقيية اإل
 .دارية الثالثة وبدرجات متقاربةم  المستويات اإل ي ر يذهاو المدأ

 :التوصيات 
 :اقتراح ما يأتيالدراسة يمكن  في ضوء النتائج التي تم التوصل ةليها في هذه

فا شركات الت مي  أهمية الترارل اإللكترونية فا تةدعيم الموقةف التيافسةا للشةركة فةا أو يدر  المديروو م  الضروري  -1
 هتمام بالترهيزات والمعدات على حسال التقييات المستخدمة فا العمل.االولي  فقط  ،الوقت الحاضر والمستقبل

نحةةو تبيةةةا  ترةةاههمافةةا شةةركات التةةة مي  الدقةةة والموضةةوعية فةةةا  ةمةة  المسةةتويات الثالثةةةروو أو يتةةويى المةةةديضةةرورل  -2
، ممةا يرعةل مة  األهميةة الذي تلعبف الترارل اإللكترونية فا عالم األعمال شةديد الميافسةة، وأو الدور يةلكترونالترارل اإل

لتيافسةا فةا السةوق رونيةة للمحافظةة علةى موقعهةا اهتمام بسبل تعزيةز الترةارل اإللكتباالالتوصية ب و تقوم هذه الشركات 
 .ال  ومستقب العالمية حاضر ا

كقطةا  الصةياعة  ،األدا تطةوير حول الترارل اإللكترونية ودورها فا  ضرورل إجرا  دراسات مماثلة فا قطاعات مختلفة -3
والمؤهةل  ،الخبةرل الةوظيفاو  فةا ضةو  متغيةرات المسةتوى اإلداري، ،يةرى ا  الترةاري وقطةا  الخةدمات األقطةوالسياحة وال

 .والري  ،والعمر ،العلما
لةى ضةرورل عقةد ورشةات عمةل إ باإلضةافة ،ات المختلفةة للحاسةولجرا  دورات ت هيلية علةى التعامةل مةع المهةار إضرورل  -4

 ،مهةارات تطبيقهةا لةىباإلضةافة إ ،لكترونيةةالموظفي  فا شركات الت مي  للتعةرف علةى ماهيةة الترةارل اإل هيللت  ،تدريبية
 دا .ر هذه الدورات فا تحسي  مستوى األثودراسة أ
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 ABSTRACT 

The purpose of this study is to investigate the factors correlated with the Electronic Trade 

adoption and the administrators' attitudes toward them. Thus, to achieve the goals of this 

study, random samples of (60) administrators are chosen. The researcher developed a 

questionnaire consisted of (49) items, (39) are for the factors and (10) for the attitudes. 

The means and statistical regression analysis reached the following results:- 

1- All dimensions of factors related to the Electronic Trade are very important; their means 

are ranged between (4.22) and (4.88). 

2- Revealing the dominant positive attitude on all the questionnaires' items related to the 

attitude of the Electronic Trade; their means are ranged between (4.10) and (4.93). 

3- The existence of a positive and statistical significant correlation between all the factors 

related to the Electronic Trade, (4) of these dimensions are taken alone (Infrastructure, 

Intranet, e-mails, Information systems) and the attitudes of the administrators toward the 

Electronic Trade. 

4- The non existence of statistical significant correlation between the Intranet factor and the 

administrators' attitude toward the Electronic Trade. 

5- The existence of statistical significant differences between the means of the 

administrators' attitudes toward the adaptation of Electronic Trade due to the academic 

qualification specially the master degree, and to the work experience ranging between (5-

10) years. 

6- The non existence of statistical significant differences between the means of 

administrators' attitude toward the adoption of Electronic Trade due to the sex, 

administration level and age. 
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