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 شكر وثناء

صـــادق الوعـــد  )( هللا رب العـــالمین، وأفضـــل الصـــالة والتســـلیم علـــى ســـیدنا محمـــد الحمـــد
 األمین، اللهم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا.

یطیب لي ان اتقدم بباقة  شذیة من الشكر واالمتنـان الـى اسـتاذي الفاضـل المشـرف االسـتاذ 
لمـا جـاد بوقتـه وعلمـه فكـان االفضـل ناصـحًا ومرشـدًا  السـالم الیمـانيالدكتور عالء عبد المساعد 

 رغم الصعاب والعقبات التي واجهت العمل، فبارك اهللا في جهوده وأسبغ علیه وافر النعم.

والشــكر موصــول لكــل مـــن قّــدم الــي المســـاندة والتأییــد ولــو بكلمـــة تشــجیع، وأخــص بالشـــكر 
ي (رئـــیس جامعـــة الموصـــل) وعمیـــد كلیـــة االدارة یوة جیـــالـــد الســـتاذ الـــدكتور أبـــي ســـعیدلوالتقـــدیر 

واالقتصاد الدكتور موفق أحمد السیدیة واالستاذ المسـاعد الـدكتور عـدنان سـالم قاسـم واسـاتذتي فـي 
مثلــة بـرئیس القســم االســتاذ المسـاعد الــدكتور ســرمد غـانم آل یاســین، واالســتاذ مقسـم ادارة االعمــال 

عاضــــیدي واالســــتاذ المســــاعد الــــدكتور عــــالء حســــن الجبــــوري المســــاعد الــــدكتور معــــن وعــــداهللا الم
واساتذتي في مرحلـة الكورسـات، الـدكتور اثیـل عبـد الجبـار الجـومرد والـدكتور سـرمد كوكـب الجمیـل 

راد والدكتور محمد مصطفى القصیمي، واهـدي شـكري وتقـدیري للـدكتور والدكتورة نجلة یونس آل م
 احمد محمد البریفكاني في جامعة دهوك.

یتطلب مني واجب الوفاء والعرفان بالجمیل والثناء الـى الجهـود الخالصـة التـي بـذلتها معـي و 
منال عبد الجبـار السـماك مـن نصـائح وارشـادات طـوال  لدكتورةالء عبد الموجود العاني واآالدكتورة 

 فترة الدراسة.

احمـد زهیـر وال یسعني ان انسى شكري وامتنـاني للـدكتور علـي عبـد الفتـاح الشـاهر والـدكتور 
محمد لتوجیهاتهم القیمة لـي، والسـید احمـد علـي الحدیـدي السـتفادتي  توفیق والسید محمد عبدالقادر

مـن خبرتـه فــي الجانـب التطبیقـي، والشــكر الـى العــاملین فـي مكتبـة كلیــة االدارة واالقتصـاد/ جامعــة 
الماجسـتیر والـى السـید الموصل، والعاملین فـي وحـدة االنترنـت، والـى زمالئـي وزمیالتـي فـي مرحلـة 

 حسون هیثم حسون.

والشـــكر الجزیــــل الـــى األســــاتذة الخبـــراء والمحكمــــین اللـــذین لهــــم الفضـــل الكبیــــر فـــي توجیــــه 
 استمارة االستبانة وتقویمها.

كما اتوجه بفائق امتناني وتقدیري للسید محافظ البنك المركـزي العراقـي، وللسـادة المسـؤولین، 
شـاهر مـدیر قسـم الدیر عام االحصاء والبحوث والسـید عـامر فیصـل السید ولید عیدي عبد النبي م

تكنولوجیا المعلومات والست جنان حسین جعفر، كما اشكر الست فضـیلة جـواد كـاظم والسـید خالـد 
 زیدان المولى لدعمهم لي في الجانب التطبیقي.



كـزي العراقـي/ وال یسعني اال ان اتشرف بالشكر واالمتنان الكبیـرین الـى مـدیر عـام البنـك المر 
فرع الموصل السید زهیر حمید العذیباني لدعمه وتشـجیعه لـي، والشـكر موصـول الـى السـید فرحـان 

ر البریفكــاني والسـیدة شــیماء هـانسـة وفــاء عبـد القفرمـان خلـف مــدیر قسـم ادارة المـوارد البشــریة، واآل
كــزي العراقــي/ فــرع عبـدالرزاق والســیدة میســون محمــد طلــب، والــى زمالئــي وزمیالتــي فــي البنــك المر 

الموصــل، والشـــكر الـــى الســـیدة شـــیرین صـــباح جمعـــة فــي كنـــدا واالنســـة ایمـــان الســـید ســـلیمان فـــي 
د ، وال انســــى اهــــدائي الــــى صــــدیقة عمــــري الــــدكتورة زینــــة ســــعیانــــور طــــاهر مــــازن والســــید مصــــر

 المعاضیدي.  

، والـى خـالي الغـالي وابنـه أمـيوالى روح من كانـت وسـتبقى نـبض قلبـي ومنـارًا یضـئ دربـي 
طارق وخالتي العزیـزة وعـائلتي جمیعـًا، اهـدي ثمـرة جهـدي هـذا، وال انسـى ان الفضـل مـرده الـى اهللا 

 سبحانه وتعالى ان وهبني هذه النعمة ووفقني في اكمال رسالتي هذه.  

 الباحثة 

 

 
 



A 
 

 المستخمص
المصدددد ايو الةاايدددددو النظددددد  مةي عمةدددد  ال اامدددددو لعمميدددد   الت دددددة  ةالت دددددة  المنظمددددد   تعيدددد  

  مددد، اامدددد ا مسدددتةي   ا ليددددو إلددد  التن اسدددا ةاسدددمةا اممةدددد  مددد، وددد ي التعةيدددد   ةممددد  ي  ددددا 
إلدد  ةصددةي لم نحددة من سددا مدد   مدد، اا ددي ا ةا  اا ا ن لتمدد  المنظمدد  امدد  ا لتعةيدد  الم مدد  
  مة مةد  أل اءتمتمد  ميدتا   و  جيدوجةد    مد، ود ي اسدت   ا نيدو الم مةمدو اعث  الت دة ا  الت 
ةانو دد ا العمدد  مددق تح يدد    جددو ا ليددو مدد، التع مددي اددا المميددتن الت  نددو إلدد  تت ددم، الةصددةي 

 مم  س   التعةي . م، و ي ااا ا  الع ممي،المع او مي، 
ةان  قددد  مدددد، مدددد  تن ةلتدددت ال  اسددددو ا دددد  تمحدددة   من م  تةدددد  ال ع يددددو مددد، ودددد ي اسددددتع اا 

المصدددد ايو  األامدددد يال  ةحددد   ااع  يميددددو المتعم ددددو متعةيدددد  ت  نددددو المعمةمددد   ةانعع سدددد تة  امدددد  
لمةصدةي الد  مسدتة   ًا معيد   مةص ة  مق الت عيت ام  مستةي   التعةي  التا ااتم    اإللعت ةنيو

 ايةد   اإللعت ةنيدوالمصد ايو  لألامد يتعةي  ت  نو المعمةمد   ادا المنظمدو الممحةثدو ةمد   تعتيت د  
 ةعي ذل  تم   حت  م، مة قو م، ومسو مح ة  جس   ااج م   ا، التس ؤا  اآلتيو:

 ةا ميتت؟ ITالو  جا لت  نو المعمةم    الممحةث م  يو التعةي  المن  ي ي    الع ممة، اا  .1
 م  ا مستةي   التعةي  الو  جا لت  نو المعمةم   اا المن  الممحةث؟ ةم  ا وي  اتت؟ .2

تمد  صدي  و ثد ث ا  دي     يسدو تدم ا د  تةاي ًا لإلج م   ام  تس ؤا  مشعمو ال  اسدو ة 
 تأصيمة  ام  النحة اآلتا:

 .اإللعت ةنيوالمص ايو  األام يت  نو المعمةم   ة ةج  ا قو ا تم   معنةيو مي، تعةي  ت .1

 .اإللعت ةنيوالمص ايو  األام ييةج  تأثي  معنةي مي، تعةي  ت  نو المعمةم   ة  .2

 مستة  تعةي  ت  نو المعمةم   اا المن  الم عتي ي ت ا م، المستة  المتةس . .3

 
 ا  دددي   اوتمددد  ا ةقدد  ةقدددق اوتيدد   الم حثدددو امدد  المنددد  الم عدددتي الع اقددا ميددد ان  من سددم  

ال  اسددو مةيدددو التعددد   امددد  ةاقدددق التعةيددد  ايدددت  مددد، وددد ي ااتمددد   ااسدددتم نو التدددا اظةددد   الةاقدددق 
ة ؤسد ء ااقسد م ةالشدعا  ددم،   اءالمد مد،  ( اد  اً 60ااسدت  اا لدت  ةشدمم  العيندو الممحةثدو  

  ةااتمدددد  المن دددد  الم ددددما اددددا المندددد  الممحددددةث  العميدددد   الةسدددد    التن يذيددددو( اا ا ا  الددددث ث
Fuzzy logic    ت  نددددو احصدددد  يو م  مددددو لمتعدددد   امدددد  مسددددتةي   التعةيدددد  اددددا المنظمددددو  ّعدددد  م
اددد، اااتمددد   امددد  الع يددد  مددد، الةسددد  ي ااحصددد  يو ااوددد   لتحميدددي المي نددد    الممحةثدددو  ا ددد ً 

  ةتةصددم  سددتجيمو(لمتةيدد ا   الت سددي يو ةالمةالتعدد   امدد   ميعددو ا قددو اا تمدد   ةالتددأثي  مددي، ا
   ةمنة :اينو المحثال  اسو ال  مجمةاو م، ااستنت ج   المةجةو لو مو المي ا، 



B 
 

إلدد   يت  نددو المعمةمدد   لمنةدةا مةاقددق العمددي المصد اا الت ميدد  اينددو المحدثااتمد   المنظمددو  .1
اددد، تمندددا اسدددت اتيجيو التعةيددد  ادددا  دددةء ال ةدددم الددد قي  لمع يددد   العمدددي  اإللعت ةندددا  ا ددد ً 

 اا المن  الم عتي. عت ةنالاإل

مع ند ن المنظمددو الممحةثددو مدد، جةاندا  ددع  متعدد  ن  منةدد  قصدة   اددا اةددم مدد   المسددتةي    .2
 المعتم ن اا تعةي  ت  نو المعمةم   ل يت. 

ال  اسدو اددا المنظمدو الممحةثددو ةالمتمثمدو متعةيدد  ت  نددو  عدد  مأمدي،  ةتددأثي  ةجدة  ا قدد   ا تمد   .3
 .اإللعت ةنيوالمص ايو  األام يالمعمةم   ة 

 
 ال  اسو الع ي  م، الم ت ح    أم ت  :  ت أاة 

  ةت دةي  المسدتة  العممددا ةالمعمةمد تا لعددةا   اإللعت ةنيددوالمصد ايو  األامدد ي د ة ن تشد يق  .1
 المنظمو الممحةثو.

لعت ةندا سدةاء منةد  ال اوميدو تظ ا  الجةة  م، عي اا  ا  المش  عو اا العمي المص اا اإل .2
 تعةيد  ت  ندو المعمةمد   أ انً  تمد  ام تميدتن لعت ةنيدو مإالو  جيو سعي  لتح ي  منظةمو م ليدو  أة

 .اإللعت ةنيول ام األنش و 
 هاإللكت  و اااا المصاااا      األعماااال التعه ااااعه تعه ااااع تعلواااا  المعم ماااالمه الكمماااالم الميتل  اااا   
 البوك الم كزي الع اقي.
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 المقدمة 

 المقدمة
حفزز اآلثارززلوآلثية لتززنآليلللعززنآلثيتوجةتززلاآللةرفززلاآلثيتاززلومآلةثيتنححززلاآلثيتليتززنآلعحززةآلث ثو آل

لترجززززاآلعبززززوآلةطزززسآلرازززاآلثحززززلوثلترتنآلعجززز آلتحززززلة آلثيازززعلعنآلثيتولتززز  آلآلللفززززلثيبعتزززنآلثيلحلتزززنآليلللع
ثيلززز آل فوزززاآلعحزززةآلآلةفلزززلآليلزززوثوثاآلتلبعلرزززلآلتززز تو آلثيتازززلوم آليلللعزززنآلثيتوجةتزززلاآلليلوفتززز آلثيرزززلور ب

آلأاجلززاذآلإ آلعلزز آلثيلوفتزز آلثيرززلور آللوحززتعآلعا ززلاآلةززوث نآلبززتةآلثيتعهتززنآلةثيرفززنآلثيرلورتززنآلبتةرزز 
آلتززةآلرززا آلإعرل رززلآلثإلي لوةعتززنثيتاززوفتنآلآلثألعتززل لللعزنآلثيتوجةتززلاآللززترتوثاآلث عةززانآلثيو تحززنآلفزز آل

قآلعحزةآلتةزلومآلتنةزوآلث عازاآل آلتتزلتزنآلةثيرلورتزنآللثيتحزلحنآلثيرفوثفتزنمآليجتعهتزنعبوآلثيةزب نآلثي ثرج
عجز آلرزوثوآلثيرزةو آلآليألعتزل ر تز  آلآلننتزتنآلفتفلآليلللعنآلثيتوجةتزلاآلةهفزةوآلوآلةآلةيتوحجنآلر ت  آلل ةةآلثأل

آلثياعلعتنآلثيل آلتواآلبفلآلثيبج ثةآلثيتلل تن.
آلثيتاززوفتنآلتززةآللوثلترتلهحززبلرذوتززنآللحززة اآلآل ثثإحززحززلراآلثيبعززمآلثيتو زز  آلثيووث زز آلفزز آلآلة زز 

آلثيلوفتز آلذآلرزتتةإ آلثإلي لوةعتزنثيتازوفتنآلآلثألعتزل عز  آلعج آلعحزةآلةآلآلألعتليهرا آلثيلوفت آلثيرلور آل
ثيبة  زززنآلثيلززز آلثول ززز اآلثيتفزززلآلآلّوززز  ب آلي لوةعززز آلثيرزززلور آليلللعزززنآلثيتوجةتزززلاآلعجززز آلثيوتززز آلثيتازززوف آلثإل

آل.ثإلي لوةعتنثألعةانآلثيتاوفتنآل
آلعجزز آلعحززةآليزز آلثعلتززل آلثيلوفتز آلثيرززلور آليلللعززنآلثيتوجةتزلاإآلةلجرزتآلث ثو آلثيتعهتززلاآلثيتازوفتن
تزةآلآلث آلر تز آلل آلعتازآلوز  آلثيزذ آلت آلثإلي لوةعتزنثيتازوفتنآلآلثألعتزل  بتوآلعع آللازتتاآلثحزلوثلترتلفلآليلابتزقآل

ف آلهز آلثألعهتزنآلثيح ترزنآلآلثيوت آلثيتاوف آللافآيتآلثإلعرل  حوعنآلة  نآلبليآلتلامآلثيوت آلثيتاوف 
آلثيتازلومفليفرة آلثيل آل لعاآلبتةآل الععزلآلثيتازوف آلةآلآل عتلآل لعاآلعجتهآلف آلثيعهلاآلثيللجت  آللفتوا
ي لوةعزز آلتززةآلرززا آلثيلوفتزز آلثيوتزز آلثيتاززوف آلثإلأحززفتاآلفزز آلو تفززلآلثيللعتززلاآلثيتولتزز  آلفز آلآلتزنثيوليت

آلثيرلور آليلللعنآلثيتوجةتلا.
وجةتززززلاآللوفتزززز آللللعززززنآلثيتآللةززززرتتآلتحززززلة آلرزززز فاآلثي وثحززززنآلثيزززز آلثيلاززززوقآليتةطززززة آلعجتززززه

ةآلعتجتززنآلثيلوفتزز آلإذآلإ آل آل ثرزز آلثيبعززمآلثيتو زز  آلثإلي لوةعتززنثيتاززوفتنآلآلثألعتززل ةتحززلرتلفلآلفزز آللو تزز آل
ثيح ترززن آلةعليرزززاآلآلثيلللعززلاآللر ثاحززبلفزززلآلثيبعززمآلفزز آلثعتليززهآلثيتازززوفتنآلوبتلآّلرزز آلعتجتززنآلثحززلوثلترتنآل

فزز آلآلفلتهحززةث آللح تزز آلثيتحززلة آلثألفطزز آليلوفتزز آللللعزنآلثيتوجةتززلاآلفزز آلثيبعززمآلثيتو زز  آلآلتةزز جنآلثي وثحزن
فز آلثيبعزمآلثيتو ز   آلآلثإلي لوةعتزنثيتازوفتنآلآلثألعتزل ةتزلر آلابتوزنآلث ث آل آلثإلي لوةعتزنآلثألعتل  عاآل

يبعزمآلثيتبحززةث آلثفز آلآلثإلي لوةعتزنثيتازوفتنآلآلثألعتزل ةرز آلتحزفاآللوفتز آللللعزنآلثيتوجةتزلاآلفز آللو تز آل
ةآلأ آلةرززز آلثإلي لوةعتزززنثيتازززوفتنآلآلثألعتززل تحزززلة آليلوفتززز آللللعززنآلثيتوجةتزززلاآلتزززلاآللححزززتةآلآلةععزز آلث 

 آل ز آلثإلي لوةعتزنثيتازوفتنآلآلثألعتزل تزنروآلفز آلابتوزنآلثيتولت آلحليتزلآلتحلة آللوفت آللللعنآلثيتوجةتلاآل
آل آلةفلزلآلاوث آلثيتبحزةرتةآلفزز لجزمآلثيلحزلن اآلرروعزلآلث رلبزنآلعجتفززلآلتزةآلرزا آلثيرلعز آلثيتتزز ثع آليج وثحزن

آلثيلعفتذتنم.آل ثيةحا  آلث  ثوثاآلثيراثآللثيوجتلآلثيبعمآلثيتو   آلثيووث  آلةثيتلترجتةآلبوتعنآلتة
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 المقدمة 

ة آلبززليوو آلفزز آلرتحززنآلفاززة آلو تحززنآللترزز آلثألآل وثحززنثيآلاةفزز آلطززة آلتززلآلللزز اآلفلزز آللتحززةوآل
آل.تلفلةتعفرآلثيتورو آليج وثحلاآلثيحلبلنآلذثاآلثياجنآلبلي وثحن

 آلرارززنآلتبلحززثآلو تحززنثتززلآلثيفازز آلثيرززلع آلفو زز آلعجزز آللوفتزز آللللعززنآلثيتوجةتززلاآلثيززذ آلعززو آل
اززواآلثيرليززثآلآلفزز آلحززتةآل ةعززو آلثيرززلع آلتلرتززنآللوفتزز آللللعززنآلثيتوجةتززلاآل ة آلعةززت آلثيلوفتزز ع ززاآلثأل

آلتحلةتلاآللوفت آللللعنآلثيتوجةتلا.آل
آل ةلطتعاآلرارزنآلتبلحزثآلو تحزنآلثإلي لوةعتنثيتاوفتنآلآلثألعتل ثتلآلثيفا آلثيرليثآلفل آللعلة آل

ثلفل تززلاآلتحززلة آلآللطززتةآلتززلآلثيرززلع أآلةثرتتلفزل آلثإلي لوةعتززنثيتاززوفتنآلآلثألعتززل آلة آلتففززةاثأللعزلة آل
آلثألعتززل يرليززثآلتعززلفسآلةترززلاوآللوفتزز آل آلةطززاآلثثإلي لوةعتززنثيتاززوفتنآلآلثألعتززل فزز آلآلSLAثير تززنآل

آل.ثإلي لوةعتنثيتاوفتنآل
ة آلع زاآلثألآل ثيفاز آلثيوثبزسآلثي وثحزنآلثيتت ثعتزنآلةةزتجاآلرتحزنآلتبلحزثآلو تحزنآلف آلحتةآللعلة 

ةثيرليززثآلآل ثي وثحززنآلب وزز  تززلآلثيرززلع آلفلزز آلةززت آلةاززمآلةلةززرتتآلأةاززمآلترلتززسآلثي وثحززنآلةعتعلفززل آل
آل ثي وثحزنب وز  آلثيوثبزسآلثرلبزلوآلعا زنآلث رزوآلبزتةآللعلة آلةآلآل ثي وثحنآلب و  لحجت آلعا لاآلث ولبلاآلبتةآل

لح تزز آلتحززلة آللوفتزز آللللعززنآلثيتوجةتززلاآلفزز آلثيبعززمآلثيتو زز  آلثيووث زز آلبلحززلر ثاآلثيرززلتاآلعلززل  آلطززاآلةآل
آلثيتعاقآلثيتطب .

لعززلة آلآلفزز آلحززتةآل ة آلث حززلعللرلاازز آلثيرززلتاآلتبحرززتةآلو تحززتةآللطززتةآلثألةثرتززوث آلاززواآلثيف
آلثيرلع آلثيتللوحلاآلثيل آل  تلفلآلثيبلحرنآلف آلطة آل وثحلفلآلثيعهوتنآلةثيوتجتن.
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 ولالفصل ال 
 الجهود الدراسية السابقة والمعالجة المنهجية لمدراسة

Previous Studies and Treatment of Methodological Approach 
مووو بل حلوو لحوو بللتعكووسلجاكوو رلجه وو حلاهل جهمدياوواهلاوو تمحوو رلجهودوو دلجهدرجاووابلجهاوو   بل لت

 جقعلجهمح  التلجه حلابلجهت لتتعلقل موو بلجهدرجاو تلجهتو لي و ال دو عله قوعلجه  رودنلجهرتوايبلجهتو ل
تا ردلرلىلجهعمبل  تو هلجهدرجاوبلجهميوو دنلاو لموو بلمعواهعل جرتواتلجه  حلوبلجهتركاوزلرلوىلجهت زاوعل

كووووزتلاادوووو لتلوووو لجه حوووو  لجهزميوووو لهتلوووو لجهودوووو دلجهدرجاووووابلك يدوووو لتكووووورلجه توووورجتلجهزمياووووبلجهتوووو لترل
ل جهدالالتلجهت لجل رتلظد ره لا لتل لجه ترجت.

هلجه توبلركوزلرلوىلجهم  حو لج تاوبلجهتو لتملوبلووطلجهوور علأطرحلجربلهعليوودلم ل  م وبل
لارزتلم حلاهلرئاااه:أ  تو هلجهوددلجهدرجا لجهمطل بعل جهت ل

 ول: الجهود الدراسية السابقةالمبحث ال 
 المعالجة المنهجية لمدراسةالمبحث الثاني: 

 
 ولالمبحث ال 

 الجهود الدراسية السابقة
 ذات العالقة بالتعهيد والتعهيد الخارجي لتقانة المعمومات يةلدراسأواًل: الجهود ا
تعداوووودلت  يووووبلعل اللاووووام لع مووووب جالد اوووو تلجهعر اووووبلجهتوووو لتي  هووووتلم دوووو الجهتعداوووودلل لووووبهليظوووورج ل
جالد ا تل جهدرجا تلجالوي ابلجهت لتي  هتلهذجلجهم دو ال قودرلتعلوقلعلا دلتالجهتركازلرلىلجهمعل م ت

للل:ت مرل م ق علدرجاتي ل ك  جأل
 الدراسات العربية  . أ
 المورد الفضل في إطار عممية التعهيد اختيارمعايير : )2112دراسة )حديد,  .1

جهتوو لت وو الرلووىلجاووتعرجالجهطر حوو تلجهو تووبللبجهح هاووبل لاوو جهدلاووتحدإهووىلجهدرجاووبللهوودات
لجوتاوو رلهووىإل تو ال للعجهمتوو حاهلرداهجهمو  لجهماووتودمبلهلم  قولبل وواهل وودجئبللمعو اارجهجهتعداوودل للعملاوب 

كماوووبل)لهلتكووو هلقووومهلمعووو اارلوووو ملبأرداهلاي غووو لجهلرملاوووبلجوتاووو رلجهمووو  ل رووودلعلردلجألاقوووبجهمووو  ل
ركوزتل لردلوورا لجاوترجتاو لهلميظموبعلتعودلجهمو  للجهتو لردي راب(علهلحال هبلد هلجوتاو رلوو طللهلمو  ل ل

ردلجهدرجاوووبلرلوووىلجألاوووسل جهم ووو هاالجهيظراوووبلأل عووو دلرئااوووبلتمللوووتل  هتعداووودل معووو اارلجوتاووو رلجهمووو  ل
 توووالل(جهميط وووبلجهل ياوووبل–هبلتتووو التلجهول اوووبل عل تمللوووتلرايوووبلجهدرجاوووبل ووووركبل)جاا اوووابجألاقوووب

 اارلكماوووبل ي راوووبلقاووومتلقووومهلوماوووبلموووو ماعلتي روووتل ووواهلمعووولج لمعاووو رلتحداووودلاووو عبل روووور هل
جه وووورجرجتلجهمتعووووددنللتووووو ذجتووووالجاووووتودجالأيموووو ذيلروووو هم لوووووم ه لموتوووو لهلتع مووووبلمووووعل لرئااوووبعل

هلمعاو رللجهز واوبلجهم  ريو تل ت اواالهتحلاوبل(AHP)لجهمع اارلاعررل ايم ذيلرملاوبلجهتحلاوبلجهدرمو 
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لجه رموووبلرلووىلجرتموودتلجهدرجاووبلكووذه علهدوو لجهياوو ابل جأل زجهلجهديداووابلجأل اوو طل جاووتورجيلجه رروو 
هلمعاووو رللجهياووو ابلهووؤل زجهلجه ا ياوووبلجألوووك بلرلوووىلهلحتوو بعل(Microsoft Excelجإلحتوو ئابل)

لجهمت حاه.لجهم  رداهل دجئبلمهل دابل هكبلجه رر 
إدجرنلجهوووركبلجهم ح لووبللجرتموو دموم رووبلمووهلجالاووتيت و تلكوو هلميدوو لإهووىل ت توولتلجهدرجاووبل

للجالاووت رجرلجهمووو ه  لل)جهكل ووب وووولردلجألاقووبلتمللوووتلمووهلجهمعووو اارلاوو لجوتاوو رلجهموو  للرلووىلرووددلمحوود د
قوعرلجرتمو دهالرلوىليتاووبلهلجهو رن(عل ا لكلارلمهلجألحاو هلااوتيدلجالوتاو رلهمعاو رلجهكل وبلا وط ل

 جقوووحبللج ل جهتماووو ل  همعووو اارلجهكماوووبل  تووو د لمعووو اارللجالاوووترجتاوابجهمعووو اارلجهي راوووبلذجتلجهتووو بل
اوول بلدرجاوووبلأرداهلجهمتوو حاهلرلووىلرتموو دلجهوووركبلاوو لرملاووبلجهم  قوولبل ووواهل وودجئبلجهموو  ل جلجهمعوو ها

علاقوووبل لروووهلجاوووتودجالك اوووراهلج ل ودووودل  لااوووتغرقل قتووول  لت لاووودال  لجاووول  جهعطووو  جتلجهوووذ لاعووودل تحلاوووبل
عللجهوووركبلهعملاووبلجهتعداوودلاوو لتي اووذلجهعداوودلمووهلأيوووطتد عل ميدوو ل)تووا يبل تووواادلأ وورجيلجالتتوو الت

توداوووووزلأ وووورجيلجالتتوووو التل ووووو ه ق دعل جهد جتوووورلجهمكت اوووووبل لعلبوووووورجئصلجالتتوووو  لك رتوووو تلجهتع ئووووبعل ل
قوور رنلجالهتمووو ال  همعوو اارلجهكماوووبل جهي راووبل  تووو دم ل لتتملوووبل ووورزلجهم ترحوو تأك يووتل جهي  هووب(عل ل

ل.تك مبللهؤلمداهلجه تارل جه عاد
 الدراسات االجنبية . ب

 :(Pandey & Bansal, 2003دراسة ) .1

 التحميميباستخدام عممية الهرم  IT لـ  عمل صنع القرار لمتعهيد الخارجيإطار 
A Decision-Making Framework for IT Outsourcing Using the 

Analytic Hierarchy Process 
ل  الاوووووتي دلرلووووىلرملاوووووبلجهدووووورالITO قوووووعلأيمووووو ذيلهتوووويعلقووووورجرجتلإهووووىلجهدرجاوووووبللهوووودات

لوتاوووووو راللهلووووو ي جهلتعداوووووودل للهتووووويعلقوووووورجرلجيووووووطبل بجألتووووووالتطووووو ارلهوووووورماهللذإعلAHPلجهتحلالووووو 
لهتوووو لتاوووووتودمد جقوووورجرجتلجهتعداووووودلجهووووو رو للاوووو  قوووودلط ووووقلجأليمووووو ذيلعلطرا ووووبلجهتعداوووودلجهمبلئموووووب

لوووووووووورك تلملوووووووووبموم روووووووووبللعل ووووووووووملتلجهدرجاوووووووووبوووووووووودارنجهديداوووووووووبلهلاوووووووووا رجتلجهلDupontووووووووووركبل
(Boeing & New York Life Insurance, Texas Instruments, Citibankلجهتوو ل)

 جه ل واهل جارهيودجللإهىلد بلأورىل ميدو لجهديودد لهداد لأ لوماعلIT تعدادلأوزج لمهلودم تلليوحت
جهتعداوودلجهووو رو لهوويظاللجاووتودجالجهموويدنلجهيظوو م لهتحلاووبلقوورجرجتجهدرجاووبلرلووىللرتموودتج للع ر اووا 

ل.تلموتل برهلجرتم دلااي را ه لعلاقبل لجهمعل م ت
لITOاوو لجهوووركبلجهم ح لووبلاوو لماوودجهللAHPيووو حلتط اووقلأيمو ذيللهووىإ  ت تولتلجهدرجاووب

جهمعل مو تلدجوووبللت  يوبهلجهحركوبلجالاووترجتاوابلاو لإرو دنلجتوط  رل ظوو ئرلإذلإل جمك ياوبلتطو ارهع
جهمعل موو تلل  يووبتله ظوو ئرا هتعداوودلجهووو رو لاادوو علمووهلأهووالري توورلجالرت وو طلجه جاووعلتعوودلجهوووركبل

روودنلمووو التلل دوو جهتوو لتتووالرللعووورك تهلتؤوووذلمووهلو يووبلرملاووبلترووواقل)ت لووا لرووددلجهعوو ملاه(ل
لمحددن.جاترجتاوابلتو ر لااد لتوتت تلدلع ت لتوتتابل
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 جه ائوووبلجهتي ااوووابلموووهلووووبلبلجالاوووتع يبللت ودووو تلجهاووو ق توووتلجهدرجاوووبل قووور رنلجالووووذل أ ل
علجهتوو لح  ووتلميوو اعلمتعووددنلجهمعل موو تل  يووبووو رو لهتاوو لجهتعداوودلجهلرتوويعلجه وورج  اتووو رااهلاوو ل

ل:ل ميد لجهو ريهىلإهلتعدادل
 همتطل و تلجه علاوبل هواسلإهوىلجألووزج لجهتول بل طدو ل  ترلالامكوهلجهتي وؤل دو لل  ياوبكابلم جزيبلت .لأ

جهماوتودالاللاحتو يلإهوىلوورج لهوذهلجهمو جدل وبلاحت وو لموهللها وممو لاعيو للع جه رجموا تلجهح هاب
 جهودم ت.ل

هتكووو هارل  هم  ريووووبلموووعلجهي  ووو تلجهح هاووووبل جهماوووت  لابلجهمت قعوووبلاوووو لوووورج لأ لجاووووتئو رلجلتووو اار .لب
لمعدجتلودادن.ل

لرلىلقق ا لتوغالاب.للزمهلجهتركالتركازلجهوركبلرلىلجهميتو تلجهو هرابل ودم تد ل دال ل .لت
 د ل  تومو ركبلجهمو طرلمعلجهوورا لجهتكي هو و لاو لموو التلر هاوبلجهكل وبل ر هاوبلجهموو طرل .ل 

 تط ارلجهتط ا  ت.

 (Adelakun & Olayele, 2004)دراسة  .2

 أنموذج النضج لمتعهيد الخارجي لتكنولوجيا المعمومات
IT Outsourcing Maturity Model 

اووو للت  يبلجهمعل مووو تيمووو ذيلهتحلاوووبليقووونلجهتعداووودلجهوووو رو لهووووألت وووداالهوووىإجهدرجاوووبللاوووعت
اود هبل لعلت لوا لجهكلورهم وررجتلرودنلميدو للجهمعل مو تت  يبللجهميظم تلتعدادلتت يىلذإلعجهميظم ت

رووووهلتح اووووقللاقوووبل للعجهتركاووووزلرلووووىلجهك ووو  نلجهو هراووووب لعلجه تووو بلإهووووىلموم روووبلمدوووو رجتلمت  قوووب
وورك تلأوورىللاو دجرتدو لج ل للت  يبلجهمعل م ت تط ارل توغابلجيوطبجهمتمللبل جألهدجرلجالاترجتاوابل

موووهلجهيقوووونل  الاووووتي دلرلووووىللبلماووووت ا تذلتوووالتووووووا لوماووووإعلماوووت ا تلموتل ووووبلمووووهلجهيقوووونه
ل لجهعرالجهمروع ل جهم   بلتلجهرامابل جهمي قو تلمعلجهمم رااه.

اوو لماووت ا تللت ووعهلجهميظموو تلجهتوو لتووو ر لاوو لجهتعداوودلجهووو رو لأهووىلإ  ت توولتلجهدرجاووب
هلج ل للعهلتت ووعلمرحلووبليقوونلتوودراو أهميظموو تلجهتوو لتوو دلجاووودالجأليموو ذيلذلإعلموتل ووبلمووهلجهيقوون

ميظموو تلجهموو طرلجه ووبلاو لجهميظموو تلجهتو لتمورلاوو لأيمو ذيلمرجحوبلجهيقونلأ طووال  هم  ريوبلموعل
تطووو ارل غاوووبليمووو ذيلؤلهجهمودوووزاهللمك ياوووبلتط اوووقإروووهللاقوووبل للعت  وووزلإهوووىلماوووت ا تلأرلوووىجهتووو ل

علإهوووىلماوووت ا تلجهيقووونلجهع هاوووبلهلعموووبلمعدوووال تووو ال لل جالاوووتعدجدت قعووو تل جقعاوووبلهاووول  لز ووو يدال
وطوووبلتطووو ارلجهمووو جردل يووو  لجهيقووونل ل لموووهلجهز ووو هلهتوووووا لم قعووو لاوو لماوووت ىلمجوداوووت امكووهلج

اوو لح هووبلجهمقوو لقوودم  لاوو لرملاووبلجهتعداوودلجهووو رو لجهقور رابلهتحداوودلموو جقعدالاوو لماووت ىلأرلووىل
لهت  يبلجهمعل م ت.

لتطووو ارلأدجنلالاووووتطبلعلجهميظموووو تلاووو لماووووت ا تلموتل ووووبلمووووهل توووتلجهدرجاووووبل قوووور رنأ ل
لجهيقنلر رلجهتي ر تلجهموتل ب.ل
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 (Gonzales et al., 2006) دراسة .3

لتقانة المعمومات والسياسات العامة /تعهيد الخارجي الماضي والحاضر والمستقبلال
Outsourcing Past, Present, and Future\ IT and Public Policy 

لجهمعل مووووووو تل مووووووو ظدووووووو رلجهتعداوووووودلجهوووووووو رو لاوووووو لتوووووووي ربلت  يووووووبلإلهووووووىإجهدرجاوووووووبللهوووووودات
جهاووو قلجهح هاوووبللروووهلتحلاوووباقوووبلل للعاوعلووو لموتلووورلروووهلجهتعداووودلجهوووو رو لاووو لتوووي ر تلأوووورى

لForresterحاووووبلجاووووت ا هلهووووول للعلوووورلجهتعداوووودلجهوووو رو لاوووو لتووووي ربلت  يووووبلجهمعل مووو تأل مي قووووب
ل(136)لملا هل ظا بلا لتي ربلجهودمبلمهلجه الا تلجهمتحودنل مو لاتوبلإهوىل(303)ا رلتيت بل

ل اعت وووووودلع هديوووووودل ر اووووووا ل جهتووووواهل جه ل وووووواهكرلد الرلمووووووهلأوووووو رلجهعمووووووبلإهووووووىلد بلجهوووووو ريلملاووووو 
J. Bradford belongأاووت ذلجالقتتوو دلاوو لBerkeleyاييوو لوووددي لقمووبلجهو ووبلجهولاوود لجهووذ لل 

-10) جهلجهحوووالجهح ا و لهظوو هرنلجهتعداوودلاوو رلتت قوصلاوو لجهاووي جتلجهوووللعاملوبلجهتعداوودلجهووو رو 

تووو راللجهتعداووودلجهووووو رو ل جهيظراوووبلجالقتتووو دابلجهاوووولامبل  لهلمعطاووو تلجهح هاووووبل ل ا وووجه  دموووبعل ل(ل15
هلجهتعداووودلاأيموو ذيلجهتعداوودلجهووو رو لاللااوووعي لاوو ىلجه وو بل وولهمماووزجتلجهم  ريووبلجهتوو لااووتيدلرلادووو 
لجهو رو لا لجهح ا بله لأمرلحتم .

ت وداالواو رجتلإهوىلكادجنلهومعلجه ا ي تعل ت تولتلجالات ا هللرلىلجاتم رنجهدرجابللجرتمدت ل
ذلرلوىلجهور الإ لموبلااو علهعهلتع مبلمعل عالقق ا لجهتعدادل جه  ىلجهموتل وبلجهتو لتووكبلمم راو تلج

ووددتلزاو دنلك اورنعلقدرلك ارلموهلجألرمو بلجهمكت اوبلموهلد بل جطئوبلجهكل وبلقودللهلار لتعدادإمهل
مووووعللهلت جاوووقل  لممووو لاعطووو لجالقتتووو دا تلجهغياوووبل قتووولعتووودراوا جألرمووو بلاووو لجه جقوووعلاوووتيت بلهلإ لاللإ

جهتو لامكوهلت يادو لموهلجالدجرنعلرلاوو ل جهمح اظوبلرلوىلاا او تلجهتغااورللعجأليمو طلجهوداودنلموهلجهعموب
جهودو بلاو لح  وبلوداودنلموهلجهتعداودللهتحو بججهاا ا تلجهتو لتاو ردلرلوىللامكهلمهلوبلبلتا  ب
جدووو رلجهكل ووبلمووهلوووبلبلجهتعداوودلجهووو رو لمووعلتوويعل للع(لكووباوو ئزلهل–اوو ئز)جهووو رو ل توويعلح هووبل

حراوورلموو جردلعلاقووبل لرووهلتجهمزاوودلمووهلجه امووبل جه قووتل جهموو بل جه ظوو ئرلاوو لجالقتتوو دا تلجهي ماووب
  ورابلقامبلهلتركازلرلىلجإل دجعل رلىلجهودم تلجهودادن.

 (Koong et al., 2007دراسة ) .4

 العالمية المعمومات لتقانةتطوير تصنيف وتقييم لقرارات التعهيد الخارجي 
Taxonomy Development and Assessment of Global Information 

Technology Outsourcing Decisions 
ميوو هنلااووت ادلميدوو لقوورجرجتلجهتعداوودلجهووو رو ل  رت  رهوو لجهدرجاووبلإهووىلتتوويارل ت اووااللهوودات

دالاووو لجوتاووو رلمتغاووورجتلتاووو ردهالاووو لت اووواالقووورجرجتلCSRل ميدووو لووووركبلجهوووورك تلجهع هماوووبلرج مووود
جاوتودجالتتويارلوو مبلهتويعلجه ورجرلاو لجهتعداودلجهوو رو لموهلذلتوالإ لعل هتعداودلجهوو رو جهمرت طبل 

طرا ووووبلمل تووووبلااوووتودمد لماتووووو ر لجألرموووو بلاوووو لروووودنل  توووورللمووووعلإرطوووو  لدهاووووبلت اووواالرج جهمووود
لجه رجر.لتو ذالجهمت حبلوا رجتلجهتط ا  تلذجتلتلبلميد ل
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هىلتوووا لروددلموهلجهيظراو تلجهح هاوبلجهتو لتتع موبلموعلقورجرجتلجهتعداودلإ  ت تلتلجهدرجاب
جهتح وقل توالعلجهو رو للالتا  بلجهمحددجتلجهرئاابلهلتعدادلجهوو رو لجهعو هم لاو لأيمو ذيلمتك موب

مؤووووورلدرووووو تلم ز يووووبل )مووووهلل وووو تلجهمتغاوووورجتلجهتوووو لتووووالتوواتوووود ل  اووووتودجاليظراوووو تلرداوووودنل
weighted score index)ل.لله ا هلكا ابلجاتودجالجهمتغارجتلا لت ااالقرجرجتلجهتعدادلجهو رو ل

جهح ووبلإهوىل ودوبليظورلوو ملبل مويدنليظو م لجهدرجابللجهاد  مهلجهالجهت تا تلجهت لدرتل
هلمؤورلجهوتو ئ لجهتو لتوالتوواتود ل ت ياو تلجهت اواالجهم ترحوبلج لقرجرجتلجهتعدادلجهو رو ل لهت ااال

له لمهلجهمي هنلجهعملاب.
 ((Gonzalez et al., 2008دراسة  .5

 لتقانة المعمومات لوصفي إلعداد التعهيد الخارجياالتحميل 
A Descriptive Analysis of IT Outsourcing Configuration 

 ات وو رهلإهووىلجهماووت ىلجهكوو ا ل لجهمتمللووبجهتعداوودلجهوو رو للع قوو تظدوو رلمإإهووىلجهدرجاووبللاوعت
ل اوولهوىلإعلممو لقو دلموم روبلوودم تلمتو ياوب  تو د لوقعلهلدرجابللك ي لعمهلجهدرجابل جهتحلاب

تط اوووقلربلقووو تلجهتعداووودلجهوووو رو عل جهطرجئوووقلجهمتعوووددنلهرووودنلأووووك بلموووهلجهع ووو دلل ووواهاووو لجهتمااوووزل
ر وو دلجهتعداوودلجهوووو رو للت قووصجهتركاووزلرلووىلرووددلك اوورلموووهلجأل ووو لجهقوور رابلجهتوو للرووهلاقووبل ل

ميظموووووبلل ميدووووو جهك اوووورنللجإلاووووو  يابجهووووورك تللط  وووووتلرلوووووى جهعبلقوووو تلموووووهلوووووبلبليتووووو ئنلجاووووت ا هل
Forresterموم ربل للGartnerل جهت لتي  هت ل.ااد لتعدادلجهو رو لهمت قعلجهمات  بلجهلع

جهمعل مو تل ر  دهو لل  يوببلهعبلقو تلجهتعداودلجهوو رو لهت ت تلتلجهدرجابلإهىل ترلم تو
جهوووورك تل للر مووب لظووو هرنل جاووعبلمووهلجهو يووبلجهوود ه للITجهتعداوودلجهووو رو لهوووللجذل وو تلإاوو  يا عاوو ل

ل.و تب للجإلا  ياب
لذلت وووو اإجإلاوووو  يابعلداوووودلجهووووو رو لجالوتاووو ر لاوووو لجهوووورك تل توووتلجهدرجاووووبل  رتمووو دلجهتعأ ل

موعلوتو ئ للجهوت تابلجهتو لاللتحتو يلإهوىلدرووبلك اورنلموهلجهتكاورلذجتل تعدادلأكلرلجاليوطب
جهتعداووودلجهوووو رو لرلوووىلم اوو سلتيظامووو ل جاوووعل هووواسلرلوووىلأليوووطبللدووو  اتط علاقوووبل لروووهلهز وو هج

لمات ىلوع بلأ لقاالو  .
 ((Koh & Ang, 2008دراسة  .6

 التعاقد في التعهيد الخارجي
 حوكمة إدارية أساسيةالعناصر الهرمية والنفسية التعاقدية كآليات 

Contracting in IT outsourcing/ Hierarchical and Psychological 
Contractual Elements as Key Managerial Governance Mechanisms 

جالقتتووو دلجهتيظاموو لهع وو دلجهتعداووودلجهووو رو لاوو لتتوووماالرلووىلجهتركاووزللإهوووىجهدرجاووبللاووعت
جتوووط  رلمح وووزجتلأطووورجرلجهتعداووودلجهوووو رو ل جهتع موووبلموووعلققووو ا لجالوتاووو رلل غاوووبهاكلوووبلجهع ووو دل

 اوووورلجهمدمووووبلهلمتع قووووداهلاوووو لر وووو دلت  يوووووبلجيووووبل لجهولعوووودلمووووها لذلإجهاوووول  ل جهمووووو طرلجألوبلقاووووبعل
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, آهاوبلح كموبلإدجراوب  تو د لجالرتورجرل  اموبلجهع و دلرلىلرملاوبللجهر المهلتالاره رلىلجهمعل م تل
جهتو لتاوتيدلرلادو لآهاو تل(لدا كوبلجالوتم راوبهلدرماوبلجهلجهعي تور)مح كو نللال بأ جرتمدتلجهدرجابل

اوومبلجهع ودلجهي او لذلإ لعلجهحك مبلجهدرمابلهت اارل االبلم ادنلهلتع مبلمعلمحوددجتلت و دالتلجهاو ق
لقا مو لعلاقوبل لروهمعت دجتلجهز  هل جهمودزل ت قعو تدالحو بلجالهتزجمو تلجهمت  دهوبلهلتعداودلجهوو رو 

 .راجهحكالرلىلال  ل ت  دالتلجألطر عملابل
طرحلإط رلرمبلم و هام لم اوعلهعي تورلقور رابلهلتعداودلجهوو رو ل هىإ ت تلتلجهدرجابل

ي توورلتع قداووبلي اووابل هرماووبلإلكمووو بلتوواغبلرآهاوو تلح كمووبلإدجراووبلإقوو اابل لقترحووتج للعجهيوو وص
لهت  يبلجهمعل م ت.هاكلبلجهع  دلجه  ي يابلجهح هابلجهت لوكلتلجهتركازلجهرئاسلهلتعدادلجهو رو ل

 (Lee et al., 2011دراسة ) .7

 التعهيد الخارجي/ عممية خدمة تتكون من مستويين
Outsourcing a Two- Level Service Process 

اتيو  بلجهوذ لجهما همبلا لتحداودلماو رلوداودلموهل حو  لإدجرنلجهعملاو تللهىإجهدرجابللهدات
رلوووىلرملاووو تلهدووو للجهاووو   بركوووزتلجه حووو  للذإلع(موووو بلجهوووودم ت)جهتعداووودلجهوووو رو ل جهتع قووودلاووو ل

اوو سلأعل ت و الجهدرجاووبلرلوىل)جهيظو الأحوو د لجهماوت ى(لتاومى روبل جحودلموو ل واهلجهز و هل جه كاووبلت 
ااومصل عرو دنلجهوذ ل هيظو الالعجهميتنلجهمر رلر ورلروددلموهلجهعو ملاهلهلز  هلأ  قعلأيم ذيلاامصل

 جهمتملووبلرجمنلجهمك اوو تلرلووىلودوو دلجهع مووبلهت لاووبلجهح وووبلإهووىلإروو دنلجهعمووبلاحلووبلتووالارل ووجهعمووبل
لاتكوو هلمعوودبلجه توو بلجالملووبلهيظوو امووهلوووبلبلجوووت  قلل(حوو رسلجه  ج ووبل جهو اوور)ااوومىل ووايم ذيل

لمهلمات ااهلمعلتحدادلزمهلجهودمبل تحدادلزمهل ت بلجهز  ه.
تاوومصلهلز وو هل  هتعداووودللمؤكووودنجههلمعووودالتلجه توو بلهلتعداوودل اوورلأهووىلإ ت توولتلجهدرجاووبل

ماوت ا تلجهتعداودلهعدوو بلأكلورلموهلماوت ىل ل توتأعل لذر نلجهطلوب ا   لهوأ لل جهو رو لحابلطل 
جهيظوو الااومصل عروو دنلجهعمووبلهلإ لذلإ للعددلمووهلجهعو ملاه جهوذ لااوومصلهلز و هلأ لجهميووتنلجهمور رلر وورلرو

 .  و دنلجالرم بلجهميوزن رجمنلجهمك ا تلرلىلود دلجهع مبللمهلوبلبلتحدادلتالار
 (Aubert et al., 2012دراسة ) .8

 بحث متعدد المستويات في التعهيد الخارجي لتكنولوجيا المعمومات
A multi-level Tnvestigation of Information Technology Outsourcing 

 تيو  بلجهمتطل وو تللت  يووبلجهمعل مو تجوت و رلأيمو ذيله وورجرجتلجهتعداودلاو للهووىإجهدرجاوبللهودات
أمو لجهمدو رجتلعلجهح كموبل جهمويعكسلتالارهو لاو ليت واوب جالمع مبلتلجهتتملبلا لكلرللعجهقر رابله 

 جهوتوو ئ لرلووىلماووت ىلجهوووركبلجهمتمللووبلاوو للجاليوووطبجهمطل  ووبلهتي اووذلجهيووو طل جهتوورج طلموو ل وواهل
 )ردالجهتاكادل كل ابلجهمعراب(لاد لمتغارجتلجهت اارلجهرئاابلهل رجر.ل

ل
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إاووو دللهت  يوبلجهمعل مو تلاو لجه ل واهلموهلووبلبلاورليوو حلجهتعداودلجهوو رو  تي  هوتلجهدرجاوبل
لا تلجهتعداوووودلجهووووو رو ماووووت للجهمطلوووو بلتعداووووده عل جاتعرقووووتلجهدرجاووووبجهمتعدوووودلجهمي اووووبلهلح هووووبل

ل.كبلمات ىللالاتودجال جه قتلجهمي اب
 ت قاتوو تلجرتموو دلكووبلماوووت ىعلروودالجهتاكوودلاوو لماووت ىلجهمعوو مبلتلهووىلإ جهدرجاووبلت توولت ل

 .تحلابلمتعددلجهمات ا تجهلمهلوبلبلا لجه رجرل  ت د لمؤلرنل
 ( (Alexandrova, 2012دراسة  .9

لالمعموماتشراكات التعهيد الخارجي لتكنولوجيا 
IT Outsourcing Partnership 

لتووا لجهع جمبلجهرئاابلجهت لتؤلرلاو ليوو حلوورجك تلجهتعداودلجهوو رو هىلإهداتلجهدرجابل
لذلاوووعتإلعCEEبلاووو لميط ووول( لغ راووو )لجهمعل مووو تلرلوووىلأاووو سلدرجاوووبلتورا اوووبلي وووذتلاووو ل  يوووبهت

جهمعل مو تلل  يوبجهتعداودلجهوو رو لهتبلهوورجكبلاو ي  لأيم ذيلوو  لهع جموبلجهيوو حلجهرئاإهىلجهدرجابل
جقترجحلميدنلهحاو بلجهعبلقوبلجهمت قعوبل واهلكوبلر موبلموهلعل لجهيظرابلجأل هابلجهما   تىلهإلج لاتي دج

هغوراللاو ل ائوبلمعايوبت وداالجهودرالموهلجألدهوبلجهتورا اوبلت علاقوبل لروهلر جمبليو حلجهورجكبل درو
 تعدلر جمبلجهيو حلجهحروب.لجهت لتووا لجهمحددجت

يتوو ئنلموتوو رنلمووهلجاووت ا هلهعبلقوو تلجهتعداوودلجهووو رو لجهتوو لتي  هووتلتطوو ارلل قوودمتلجهدرجاووب
هيتووو ئنلذلجاوورزتلجإعلجهمعل موو ت  يوووبلووورجك تلجاووترجتاوابلي وحووبلاووو لمم راوو تلجهتعداوودلجهووو رو لهت

لماوت ىلتح اوقلأهودجرلجهوورجكبل جهتوزجالجإلدجرنلجهعلاو ل ماوت ى ل جهمتمللبلهالر جمبليو حلجهورجك تأ
هلأاقووبللرووهلل ووبلجهمووو ركبل  همعل موو تل جهمعراووبل وواهلجهووورك  لجهتوو لامكووهللعجالتتوو التلجه  رلووب

 .هتح اقلجألهدجرل  لتي ااالج لت زرلت ي ل

ل  لجهمعل مووو تلموووهلك يووو لمد مووول  يوووبتحووو بلهووودرلجهتعداووودلجهوووو رو لهتإهوووىلل ت تووولتلجهدرجاوووب
دووو بلجه ا يوو تلعاووتودجالمك تووبلجهماوو ردنك ر تاياووبل معا راووبلإهووىلجهمعل موو تلجهل  يووب  ظوو ئرلتلع ج 

تظدرلجهح وووبلإهوىلربلقووبلط الووبلاوولرلاو  للعليووو ط ته تطوو ارللعلميتوو ته تتوومااللع رموبلتحلالوو
لجألمدلتاتيدلرلىلجهل بل جهتع  هلهكابلجهمازجتلجهتي ااابلجهماتدجمب.

 ( Thietart, 2013&Jain دراسة )  .11

 لتكنولوجيا المعمومات التعهيد الخارجي القرار فيواطار صنع المعامالت المستندة عمى المعرفة 

Knowleg Based Transactions and Decision Framing in Information 

Technology Outsourcing 
ل هووووو لمتغاووووورجتلعلووووورلجهمعووووو مبلتلجهماوووووتيدنلرلوووووىلجهمعراوووووبهوووووىلتحداووووودلك لإجهدرجاوووووبللهووووودات

عل تتقووووومهلاووووو لدرجاووووو تلجهوووووورك تلجهتووووو لقووووودلت لووووو لموووووهلجحتم هاوووووبلجهتعداووووودلجهوووووو رو لماوووووت عدن
موو طرلأ عو دلمعراوبلجهووركبلموهلجهوورا للKTCجهوولل(Kowledgeل (Transaction Costsق رودن
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جهل وو تلجهمعراوو لجهووذ لاطلووقلرلاوو لمتووطلصلجالهتتوو قللدوو لتتوورلماووت ىيإرووهللاقووبل لعلجهمتع قوود
 جاووتودمتلعل جاووتاع  د ل اوود هبلجهمرك وببلجهقووميابل جهمعراووبلمووهلجهتووعبلي وبلجهمعراوولذإلعجهمعراو 
لجهم هاب.لا لأا جقل  رت تد جهماولبلجهورك تلجه رياابل جه راط يابلا للITرملابل180 ا ي تلهول

اوووو للKTCد رلهكلوووورلجهمعووو مبلتلجهماوووتيدنلرلووووىلجهمعراوووبللهووووىلتووو جارإ جاوووتيتوتلجهدرجاوووبل
قووورجرجتلجهتعداووودلجهوووو رو لهت  يوووبلجهمعل مووو تلموووعلقووو طلجهتوووالارجتلجهماوووتيدنلرلوووىلكل وووبلجهمعووو مبلتل

ل جالهتتو قعلموو طرلجهمتو درن لتمللوتلKTCووتتلهدوذهلجهغ اوبللبللوبلأيو جعلموهلجهوولجهت لادابعل ل
(stickinessع)ل. جهمعرابل جه درجتلجهيا ابل

هلكل وووبلجهمعوووو مبلتلجهماووووتيدنلرلووووىلجهمعراووووبلتوووو ارلتك مووووبلهلميوووو هنلجهماووووتيدنلرلووووىلقوووورجرجتلإلللللل
لهت  يبلجهمعل م ت.جهتعدادلجهو رو ل

ل:اات لم هالت تا تلجهدرجابلأ مهل
رلوووىل جهوتوو ئ لجهم ووو دجتل رووودالجهتاكوودللتووؤلرلوتوو ئ لأيوووطبلت  يوووبلجهمعل موو تل ميدوو  .لأ

ل.مات ىلجهوركبلككبل ميد لكل ابلجهمعرابل كبلأوك هد لرلىلمات ىلجهتعدادلجهو رو 
كل ووبللهإاللإلعاوو لقورجرجتلجهتعداوودلجهووو رو لهت  يوبلجهمعل موو تل  لمدموولج لتلعوبلكل ووبلجهمعو مبلتلد رل .لب

(ل243او ل)تو لدرجاوبلجهتعداودلجهوو رو لهت  يوبلجهمعل مو تلارزلمو لأهلا و  لك ورل لألج لجإليت يلتلعبلد رل
لا لجه الا تلجهمتحدن.ل  لمترا

 (et al., 2013 Garcia) دراسة  .11

  أنموذج النضج لمتعهيد الخارجي لخدمة تقانة المعمومات 

Maturity Model for IT Service Outsourcing in Higher 

 Education Institutions  
اووو للجهمعل مووو تت  يوووبلأيمووو ذيلهتحلاوووبليقووونلجهتعداووودلجهوووو رو لههوووىلت وووداالإاوووعتلجهدرجاوووبل

ت لوا لجهكلورل اود هبلجه تو بلإهووىل لوبلرودنلتتماو  بلألتعداودل هت و الجهميظمو تل إذللعجهميظمو ت
اقووووووبللرووووووهلتح اووووووقلجألهوووووودجرللعموم رووووووبلمدوووووو رجتلمت  قووووووبل جهتركاووووووزلرلووووووىلجهك وووووو  نلجهو هراووووووب

جهتوووووكبعلجهعتوووورعلعلجالاووووترجتاوابعل تووووالتطوووو ارلومووووسلمرجحووووبلهليقوووونل هوووو :لجهتعداوووودلجهوووودجول 
ل. جألدج لعجالات رجر
ااومصلسعل ل اوقكوادجنلاو لماودجهلجهتعلواالجهعو ه ل  اوتودجالجالاوت ا هلتط ا و ليمو ذيل جل تلجأل ل

دجرنلوودم تلت  يوبلجهمعل مو تلتط اقلجأليم ذيل  هتح بلجه  ربلأل همعدودهلجيم ذيلجهح كمبلجهواودنل ج 
ه حو ل جإل ودجع(ل توؤلرلرلوىل جهت لتتطرلمعلجألرم بلجهو هرابلا لجهو مع تل)جهتعلاال جل  لو روا
ل ك   نلإدجرتد ل تحاهلمهلجه امبل ت لبلمهلجهمو طر.لتد ا رلا

ل
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هلجهيوووو حلجهحووو ه لهلميظمووو تلاعتمووودلرلوووىلجهتط اوووقلجهيووو وصلإجهدرجاوووبلجهتركاوووزلرلوووىلل هووودات
اكمووبلووودم تلل  لجاووترجتاوالج لجهتعداوودلجهووو رو لواوو رللر وودلرووهلاقووبل لعلجهمعل موو تل جالتتوو التل  يووبهت

اووت ا هل  رتموو دلجاليموو ذيلجهعملوو لأل قووعلج توواللعت  يووبلجهمعل موو تلجهمودووزنلدجولاوو لاوو لجهميظموو ت
ل.رابلإهىل عالجهو مع تلإلكم هد ل تتماالوطبلتحااهلم ترحبجهم

ل/ جالاوووزللهوووىلتتوووماالأيمووو ذيليقووونلووووم ه لوداووودلاعتمووودلرلوووىلمعووو اارإ  ت تووولتلجهدرجاوووب
IEC 20000ل/ جالاووز لIEC 38500مووعلتركاووزلووو  لرلووىلل جطوورلرمووبل أاقووبلمم راوو تل

لجهتعدادلجهو رو لا لت  يبلجهمعل م ت.ل
 رلىلق  لجهدرجا تلجها   بلجهت لررقد لكبلمهلجهتعدادل تعدادلت  يوبلجهمعل مو تعلجرتواتل
جه  حلوبلجروودجدلت زاوعلزميوو لهتلو لجهودوو دلهمعراوبلجهالاوولبلجهزمياوبلجهتوو لجرت طوتل توو جراللجه او ال تلوو ل

ا تل مدىلجرت  طد ل  هدرجا تلجها   بلهم ق علدرجاتي لجهبلحوقلجهمتعلوقل  ألرمو بلجهمتوراابلجهدرج
لهكتر يابل ك  ت :لجإل

ل
 ( سمسمة التوزيع الزمني لمجهود الدراسية السابقة لمتعهيد وتعهيد تقانة المعمومات1الشكل )

ل.Excelردجدلجه  حلبل  الرتم دلرلىليظ الإمهللجهمتدر:
جهت زاووعلجهزميووو لهودوو دلجه وو حلاهلاووو لمووو ه لجهتعداوودل تعداووودلرووبلهلأ(ل1)لجهووووكبيبلحووظلمووهل

(عل  لغووتل2013-2012ت  يووبلجهمعل موو تعلإذلتركووزتلجهودوو دلجهدرجاووابل وووكبلووو  ل وواهلروو م ل)
(لمووهلجوموو ه لجهودوو دلجه حلاووبلاوو ل41%(ل وووكلتل)12(لمووهلجوموو ه لجهودوو دلجهدرجاووابلجه  هغووبل)5)

هكتر ياوووبلرموو بلجهمتووراابلجإلإهووىلجرت  طووو ل اوورلجهم  ووورل م قوو علجألهووذاهلجهمووو هاهعلمموو لاوووارل
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عوووداهلجوتاوو رلهوووذاهلجه  لإهوووىلحووودلجالاووو  بلجهتوو لدروووتلجه  حلووبلأجهتوو لايعرقووود لالح وو  عل ذهووو لاعوودل
ل(.هكتر يابإلجرم بلجهمتراابل)جهتعدادل تعدادلت  يبلجهمعل م ت(لمعل)جأل

 لكترونيةبالعمال المصرفية اإل ثانيًا: الجهود الدراسية السابقة ذات العالقة 
 (Lu, 2005) دراسة .1

 الخدمات المصرفية عبر االنترنت استجابة استراتيجية لنظام المصارف الصينية
 إلى منظمة التجارة الدولية

Internet Banking: Strategic Responses to the Accession of WTO 

By Chinese Banks 

موهلت اواالمودىلجاوتودجالجهمتو ررلجهمحلاوبلجهتوايابلهلوودم تلجهمتوراابلإهىلاعتلجهدرجابل
او لميظموبلجهتوو رنلجهد هاوبل تالرهو ل  هع جموبلجهو رواوبلل ه يهجاترجتاوابلالجاليتريتلك اتو  بللوبلب

تطو ارهله حوو للجهوذ لتوواموطوطلجهماوو رللهووىإجهمعتموودلااوتيدلجأليمو ذيلهلإذلإلع جهدجولاوبلهلمتوو رر
رلووىلجالاووتو  بلجالاووترجتاوابلهلمتوو ررللج للوورلأجهلهدوو للدعووآلوو رلروودنلر جمووبلو رواووبل دجولاووبلجهتوو لت ل

توووووالت يووووو لأاوووووئلبلجاوووووت ا هلموووووهلدرجاووووو تلاووووو   بل تعووووودالد ل للعWTOهبليقوووووم الإهوووووىلجهووووووللجهمحلاوووووب
تووووي ربلجهلجهلهووووىإ جوووو رتلجهدرجاووووبللع جاوووتودمتلتحلووووابلتلجهمعوووو دالتلجهداكلاوووبلهتحلاووووبلجه ا يوووو ت

ل(10)لمتوووو ررلتمتلكدوووو لجهد هووووبل أكلوووورلمووووهل(7)لمووووهلتتكوووو هلجهم هاووووبلهومد راووووبلجهتوووواهلجهوووووع اب
هتل اووووبلح ووووووبل للعمؤااووووبلم هاوووووبلأوي اووووبل(200) لعمتوووووررلتووووو ر ل(100بعل )متوووو ررلماوووو هم

جهمت دموووبللITل  يوووبلجهمعل مووو ت ووودأتلجهمتووو ررلاووو لجهعووو هال ت ظاووورلتلاهجهز ووو هل موووو رجنلجهمي ااووو
ات قوعلجهلتكوو هلجهوودم تلجهمتووراابلعلجهتوو لجهتواهل ميدو  جيقومتلإهوىلق الووبلجهوودم تلجهمتووراابل

روووهلطراوووقلجاليتريوووتلوووو هرلجاوووتلم رجتلت  يوووبلجهمعل مووو تلاووو لتوووي ربلجهوووودم تلجهمتوووراابلاووو ل
ل.جهتاه
جهدرجاوووبلإهوووىلكاوووبلادوووالهلع جموووبلجهتووو لتوووؤلرلاووو لجاوووتودجالجهمتووو ررلجهمحلاوووبلاووو للتهوودا ل

جاوووترجتاوابلهبليقوووم الإهوووىلميظموووبلجهتووووو رنللجاوووتو  بجهتووواهلهلوووودم تلجهمتوووراابلر ووورلجاليتريوووتل
قوغ طلاو قلو رواوبل ميو اعلمدركوبل يقونلت  يوبلجهمعل مو تل حووال:لهذهلجهع جموبلتوومبلعجهد هاب

لجهميظمب.
جيقووم اللهووىإجدىلهووىلجهلزاوو دنلظوور رلجهمي ااووبلاوو لجه طوو علجهمتوورا لإل ت توولتلجهدرجاووب

موهلرلوىلجاوتلم رجتلجهوودم تلجهمتوراابللجك ارللمم لم رسلتالارجلعجهتاهلإهىلميظمبلجهتو رنلجهد هاب
 توووتلجهدرجاووبل قووور رنلت وووو لجهمتوو ررلهبلاوووتلم رلاووو لأ لعلجاليتريوووتلهلمتوو ررلجهتوووايابلوووبلب

جه رابعلاقوبل لروهلجهتحو بليحو لجهوودم تلجهمتوراابلر ورلجاليتريوتلت  يبلجهمعل م تلا لجهمات  بل
ل.WTOلهىملبلا لجهمي اابليتاوبلجاليقم الإهلزا دنلجهمحت

ل



 

13 

 الفصل األول

 (Joseph, et al., 2005دراسة ) .2

 عمال المصرفيةتقانة ال خداماستكشافية حول است دراسة
 في المممكة المتحدة بريطانيا

An Exploratory Study on the Use of Banking Technology 

in the UK 

هووداتلجهدرجاوووبلإهووىلجكتوووو رلجهمووو التلجالا اوووابلهعوودالرقووو لجهز وو ئهل  ألرمووو بلجهمتوووراابل
اوردلموهلز وو ئهلل(300جهمعتمودنلاو لتي اوذه لت  يوبلجرمو بلوداودنعل جرتموودتلجهدرجاوبلرلوىلرايوبلموهل)

جحووووودىللودجاتواوووودتل  اووووتهكتر ياووووبعل جهلووووورطلجوتاوووو رلجهز وووو هلهئلو  ووووبلرموووو بلجهمتووووراابلجإلجأل
هكتر ياوووبلجهمتوو جارنلجهتووو لاعرقووود لجهمتووررلرلوووىلجالقوووبلموورنل جحووودنلووووبلبلجهووودم تلجهمتوووراابلجإل

لجهودر.
 ت تلتلجهدرجابلإهىلأهلأهوالجهموو التلجهتو لتورت طل عودالرقو لجهز و ئهلامكوهلمع هوتدو لموهل

للز  ئه.وبلبلتوتا لم جردلتقمهلجهمح اظبلرلىلمات ىلجهودمبلجهت لاتالت دامد له
 (,.Cabanillas et al 2013)دراسة  .3

 لكترونيةمحددات الرضا باستخدام الخدمات المصرفية اإل 
The Determinants of Satisfaction With e-Banking 

جهرقوو لمووهل ودوووبليظوورلماوووتودم لجهووودم تلجهمتوووراابللتحداوودلماوووت ىإهوووىلاووعتلجهدرجاووبل
ذلاووتالذهوو لمووهلإعلاوو لجاووترجتاوا تلأرموو بلجهمؤااوو تلجهم هاووبلج لمدموو  لمتوودرللجهووذ لاعوودهكتر ياووبلجإل

لوبلبلتحلابلجهمحددجتلجهرئاابلهو رنلجهماتودالا لجهتع مبلمعلجهودم تلجهم هاب.
لعتطوو ارلجأليموو ذيلجهاوول ك لجهووذ لا اوورلجهرقوو ل  اووتودجالموم رووبلمتغاوورجتلدجولاووب قودلتووال

هتتووووداقلرلوووووىلاليتريووووتلهو يووووبلججهكتر ياووووبلرلووووىلووووو كبلججه ا يوووو تلمووووهلجاووووتطبلر تللتومعووووجذل
عل توالتحلاووبلجهعبلقووبلمو ل وواهلجهمتغاوورجتلجهم ترحوبل جهمتمللووبل اوود هبلهكتر ياووبجهوودم تلجهمتووراابلجإل

لهكتر ياب.جه  ئدنل جهرق لمعلجهودم تلجهمتراابلجإل لاد هبلجالاتودجاعل لجهل بعل لجه ت بعل
جهرقوو لمووهللتوور لجهووذ لاهم وو هامج هموو :لجهمعاوو رللمعاوو راهلاوو لدرجاووبلجهرقوو تووالجاووتودجال

وووبلبلجهعملاوووبل يوو علجاوووتو  بلجهماووتدل ل معاووو رلجهت تووابل اعكوووسلأ ووو لجهح هوووبلجهتوو لتظدووورلهوووذهل
ل.جهعملا تلأ لجالاتو   ت

لعم تووو حلجهيووو حلاووو لجهوووودم تلجهمتووراابلر ووورلجاليتريوووتلاعووودهرقوو ل تووتلجهدرجاوووبل ووواهلجأ ل
ت يووو ل جاوووتودجالل جهلعجهز ووو هجهوووودم تلتبلئوووالح ووووبلوعوووبلموتل وووبلهجد جتلتاوووتودالجهمتووو ررلجذل

جالهتموو الكوو هلجه ائووبلجهم هاووبلجهع هماووبعلجاللجهلمركووزلاوو للىهكتر ياووبلقوودلتيوو مجهووودم تلجهمتووراابلجإل
جهموورت طلرلووىليحوو لرلوىلمحووددجتلت يوو لجهوودم تلجهمتووراابلر وورلجاليتريوتل هوواسلرقوو لجهماوتودال

ل.جهمعر قب هودم تل م  ورل
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 ( (Osunmuyiwa, 2013دراسة .4

 المصرفية عبر الشبكة والمخاطر المرتبطة بهاالخدمات 
Online Banking and the Risks Involved 

رلجهتعووووررلرلووووىلجأل ووووو لجهموتل ووووبلهمووووو طرلجهووووودم تلجهمتووووراابلر ووووإهووووىلجهدرجاووووبللهوووودات
ر هاووبلجهت  يوبلجهماووتمرنل جهتيوو اسلذلجدتلجهتحاواي تلإتدو ل جهاووع لهتو اقوود علقلإدجرلجئوواليتريوتل طرلج

متوراابل يم هو لجهوودم تلجهم ل اهلجهميظم تلجهمتراابل جهمو ركاهلهل ت بلإهوىلمودىل جاوعلموهل
جهتو للكتر ياوبهإلجموهلووبلبلقيو جتلجهتوتوا ل جهوملوبل ت ااره ل ت زاعد لإهىلز  ئهلجه اعل  هتوزئبل

جهتحاوهلجهاوراعلإلمك ياو تلجهوودم تللجهلهوذإاللإلعتاومىلوماعدو ل  هوودم تلجهمتوراابلر ورلجهوو كب
لار ل ي  طلق ن.للهىلو يبلجحت جئ لرلىإتددادجتللارزألجهمتراابلر رلجهو كب

ل هوو :لأا اووابلمووهلجهووودم تلجهمتووراابلر وورلجاليتريووت جرتموودتلجهدرجاووبلرلووىللبللووبلجيوو جعل
ل.جهمع مبلت للعجالتت الت للعجهودم تلجهمعل م تاب

ر ئوووودجتلجقتتوووو دابل تط اووووقلرملاوووو تلجهووووودم تللتح ووووقجهمتوووو ررلظدوووورتلجهدرجاووووبل وووو هلأ ل
مووووهلووووبلبلجهح جاووووابلجهووتوووابل جهد جتوووورلل  أليتريوووتهكتر ياووووبلهلز ووو ئهلجهموووورت طاهلجهمتوووراابلجإل

للل.جهمحم هبل جأله جحلجهرقمابلمم لازادلمو طرلجهودم تلجهمترااب
وودم تلجهلهوىلجيو ل و هر الموهلتط اوقلجهمتطل و تلجهقور رابلإلدجرنلموو طرإ ت تلتلجهدرجابل
اووورربلتغاووورلهليتاووووبل اووورربات ووو داللجهمطووور حلاووو لجهاووو قميوووتنلجهلجاللجهلعجهمتوووراابلر ووورلجهوووو كب

جهتعداوووودلجهوووووو رو للجهدرجاووووبل  الرتموووو دلرلووووىلتووووتأ ل لعل تحوووودا لودمووووبلجهز وووو هلجهمعتموووودنجهت  يووووبل
دجرنلجهمووو طرلجه  ي ياووبل مووو طرلجهاوومعبلجهتوو لت هوودل قوواالهلميظموو تلهلعبلقوو تل جهقوو ج طلجألمياووبل ج 

إهووووىلوتوووو ئ ل توووودجرا تلمي توووولبله يوووو جتلجهتوتووووا لر وووورللجهماووووتيدن جاووووعبلأكلوووورلمووووهلتلوووو ل
لجاليتريت.ل

 ( Themistocleous, 2013)&Basias دراسة .5

 لكترونيةالمصرفية اإل  في الخدمات SOAتبني المعمارية )التصميم( الموجهة نحو الخدمة 
SOA Adoption in E- Banking 

تووا ل تحلابلجهع جموبلجهموؤلرنلاو لت يو لجهتتوماالجهم وو ليحو لجهودموبللهىإجهدرجابللاعت
SOAلجحووودذلإعلهكتر ياوووبل تووو اارلإطووو رلميدوووو لا اووورلهوووذهلجهع جموووبجهمتوووراابلجإللألرمووو باووو لجلل

إهووىللتعوو دجهتو للSOA)) ووبلجهمتوو ررلاوو لتح اوقلميوو اعلت يو لجهووولهتووؤد لجألاو  بلجهرئااووبلجهتو ل
اامووو لاتعلوووقل  هع جموووبلجهمدموووبلهتتوووماالجهوووودم تلي ووو لجألطووورلجهتووو لتاووووذل ودووو تليظووورلمتعوووددنل

لتع مووبلمعمووقعل هموووكلبلتحتو يلإهووىل حو للد اوو بلهوذجلجإلطوو رلجهميدووو لاعوجهمتوراابعلرلاوو لاواهل
احاووهلرملاووبلتوويعلجه وورجرل ااوو ردلجهمتوو ررللج لإطوو رلتلجهدرجاووبلقترحووجلجهموووكلبهووذهلمعطاوو تلمووعل

ل.للSOAلهلولمي اعلت ياد لرلىلزا دن
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اوووتودمتلرووودنل اووو ئبلهوموووعلجه ا يووو تلميدووو لجهم ووو  بلتلجهووتوووابل جهاووووبلتلجألرووووا ابل ج
توالجهت و طعلااموو ل ايدو ل تحلالدو لهل توو بلجهتوو لجه ا يو تلجهتورا اوبلاقوبل لرووهللع جهت لاوقل جهمبلحظوب

ل.إهىلجالاتيت و ت
هكتر ياووبل جاوتودجمد لمووهل  ه اوبلجهمتوو ررل ت ودارجتلتتي ووالتوالت يو لجهووودم تلجهمتوراابلجإل ل

اووو لجالتحووو دلجأل ر  ووو ل حلووو بلرووو الل(%60) معووودبلت يووو لهوووذجلجهيووو علموووهلجهوووودم تلجهمتوووراابل وووول
موووهل لل عهكتر ياوووبلهوو لموووو بلاووراعلجهيمووو هووذهلجألرقووو الت قووصل ووو هلجهووودم تلجهمتوووراابلجإلل2020

 حووبلمووكلبلجهتك موبل جهمرت طوبل  هووودم تللITلوووجهحلو بلجه جرودنلهلمتو ررلهتوموعلموو ل واهلحلو بلجه
 تواللSOA او لجهتع موبلموعلماو هبلجهتك موبلظدورلجهووللSOAولهكتر يابله لم لاامىل وجهمتراابلجإل

لت يا لمهلجهكلارلمهلجهميظم تل ميد لجهمت رر.
هغوورالتووووا ل تحلاووبلجهع جمووبلجهتوو لتووؤلرلرلووىلل  لج توودجئال  لم  هاماوولج لإطوو رللتلجهدرجاووبقوودم ل
قودلاوؤلرلاو للرو مبل لل(125)ل رت جوتولتهكتر ياوبل ووتوا لرملا تلجهمت ررلجإللSOAجهولت ي ل

ل.هكتر يابا لجهمت ررلجإللSOAت ي لجهول
هكتر ياووبلمتووراابلجإلجه لوودجهلأ ر  وو لجهوووم هابلهوو لجألرلووىلاوو لت يادوو لهلووودم تللهأ جظدوورتل
أهم ياووو ل ارياووو ل جهمملكوووبلجهمتحووودنلتملوووبلجهموم روووبلجهل ياوووبل قامدووو ل ووواهلل(ع%83)جهتووو لتتوووبلإهوووىل

ل(.%45)هكتر يابلا لجه الا تلجهمتحدنلاد لأم لمعدبلت ي لجهودم تلجهمتراابلجإلل(43-53%)
اقووبل لروووهلعلSOAلروودنلر جموووبل تتوويا  تلتوورت طل ت يوو لجهووولتوو جارهووىلإ ت توولتلجهدرجاووبل

اووو لجهوووودم تللSOAتحلاوووبلجهع جموووبلجهمووؤلرنلجهمرت طوووبل ت يوو لهووىلأيمووو ذيلمكتمووبلهجهت توووبلإروودال
  هع جموبلجهموؤلرنلاو لت يو لجهمرت طوبلوداودنلجهاك رلعل ج تتلجهدرجابل ت ي لجالهكتر يابجهمتراابلجإل

احاووهلمووهللجهووذ جهم توورحلهئلطوو رلعلجهمعراووبلاهكتر ياووبل ت اووجإللاوو لجهووودم تلجهمتووراابلSOAجهووول
او ل ائوبلجهووودم تللSOAررلرلوىلجهلتزاودلموهلميو اعلت يوو لجهوولرملاوبلتويعلجه ورجرل ااو ردلجهمتوو 

لهكتر ياب.لجهمتراابلجإل
  Siyanbola & Trimisiu Tunji, 2013) )دراسة  .6

 تأثير الخدمات المصرفية غير النقدية عمى االقتصاد النيجيري
The Effect of Cashless Banking on Nigerian Economy 

توالارلجهووودم تلجهمتوراابل اورلجهي داوبلرلوىلجالقتتو دلجهياواوور للهوىلروراإهوداتلجهدرجاوبل
لدووووو جهمووووو كبلجهتوووو لت جود لمي قوووووبلجأل ووووو لجهموتل ووووبله يوووو جتلجهووووودم تلجهمتووووراابل اوووورلجهي داووووبل ل

توالجهتو ل ا يو تلجهدرجابلجه تو ابل جهامهلوبلبلتتماالعل ممازجتد ل ما  ئد ل  هيا بلإهىلجهياوارااه
رداموووووبللCIGتوووووالتط اووووقلمر عووووو تلذلإلعرلوووووىلجهماووووتوا اهلجهموووو زعومعدوووو لموووووهلوووووبلبلجالاوووووت ا هل

بلجهرئااوبلجهمتمللوبل  هتوالارلجالاوو   لهلوودم تلجهمع مبلتلهتحلابلجه ا ي تل تالطرحل تحلابلجه رقوا
هكتر يوووو لاووووو لأيظموووووبلرملاووووبلجهوووووداعلجإلت يووووو للاقووووبل لروووووهعلجالقتتوووو دلجهياواووووور جهمتووووراابلرلوووووىل
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جهراو دا هل آوور هليو د جلإهوىلجاوت دجبلت  يوبلجهمعل مو تل ل ورج لوجهت لجكدلرلادو لجهمت ررلجهياوارابل
دو بل جه يو  لعلرلمو ل واهلمريوبلك و  نل ا رلوبلموهلي حاوبلجهكل وبجيظمبلطرا بلجهداعلجهم د لجهي دابل ج 

توو اارلوووودم تلوداوودنلتاوووتيدللد ادوودالعجهياوراووبلتاووتلمرلاووو لجهت  يووبلهغوورالتحووودا ل ياتدوو لجهتحتاوووب
اووبلهووذهلجهووودم تلملووبلجهووودم تلجهمتووراابلاوو لقطوو علجهتوزئووبل)جالاوورجد(لهكتر يإلرلووىلجهمعل موو تلج

جهوداوودنل  كلوورلل  يووبتوعووبلمووهلجهممكووهلهؤلاوورجدل جهووورك تلأهلتاووت ادلمووهلجهتلonlineر وورلجهووو كبل
لمع  هب.

هااوووتلموووردلووودم تلمتوووراابلهكتر ياووبلجهوووودم تلجهمتووراابلجإلهلأهووىلإ ت توولتلجهدرجاووبل
ودجالجهوو كبلالاوتغبلبلجه وور لجهوداودنل تح اووبلجهميتوو تل جألاوو جقلر ورلجاليتريوتعل ووبلتوومبلجاووت

هلجهودم تلجهمتراابلجإل للجالرم بع رملا تل تطو ارلربلقو تلوداودنلموعلجهز و هلتتقمهلهكتر يابلج 
ل جهالط تلجهتوراعابل جهمودزاهل ورك  لجهمت ررل معلأد جتلجهعترلجهرقم .

زاو دنلجهوودرالجهحكوو م ل رودالجي طوو علمتوو درلجهط قوبلجهكدر  ئاووبل ووودم تل ج توتلجهدرجاووبل 
اوو للWizardجالتتوو التل ولووقلجهوو ر ل توو اارلجه وو ىلجهع ملووبلجهموو هرنل جه وورجمنلجهح اوو  ابلجهذكاووبل
ردلرلووىلااوو لتوووغابلأيظمووبلجهووداعل جهتعوو  هل وواهلجهمتوو ررل توو اارلجألمووهلجهكوو ا ل مك احووبلجه اوو د

ل تلجهمتراابل ارلجهي دابلا لياوارا .تحااهل يم ل تط ارلجهودم
 رلووووىلقوووو  لجهدرجاوووو تلجهاووووو   بلجهتوووو لررقووووتد لجالد اووووو تلجهمتعل ووووبل  ألرموووو بلجهمتوووووراابل

هكتر ياوبعلجرتوواتلجه  حلوبلجروودجدلت زاوعلزميوو لهتلو لجهودوو دلهمعراوبلجهالاوولبلجهزمياوبلجهتوو لجرت طووتلجإل
جاووابلجهاوو   بلجهمتعل ووبل  هتعداوودل تعداوودل توو جراللجه اوو ال تلوو لجهدرجاوو تل موودىلجرت  طدوو ل وو هود دلجهدرل

لت  يبلجهمعل م تل

ل
 لكترونيةسمسمة التوزيع الزمني لمجهود الدراسية السابقة لألعمال المصرفية اإل  (2الشكل )

ل.Excelلري من جهمتدر:لمهلجردجدلجه  حلبل  الرتم دلرلىل
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رموو بلجهمتووراابلجهت زاووعلجهزميوو لهودوو دلجه وو حلاهلاوو لمووو بلجألجرووبلهلل(2)لجهوووكبجذلاظدوورل
(لمووهلجوموو ه لجهودوو دلاوو لمووو بل4(ل  جقووعل)2013هكتر ياووبعلجذلتركووزتل وووكبلووو  لاوو لروو ال)جإل

%(لمووهلجوموو ه لجهودوو دلجه حلاووبلاوو لهووذجل67(ل وووكلتل)6هكتر ياووبلجه  هغووبل)جالرمو بلجهمتووراابلجإل
لجهمو ب.ل

 مووو تلجهتوووو لهوووىلجرت  طووو ل اووورلجهم  ووووورل م قووو علجهتعداووودل تعداووودلت  يوووبلجهمعلإ هوووذجلاووووارل
(علمموو لووووك بلروو مبل لح اووم  لاووو لر ووطلم قوو علجهتعداووودل2013تركووزتلود دهوو لجهدرجاووابلاووو لروو ال)

هلجهت زاوعلجهزميوو لهكوبللجهمتغاووراهلإذلإهكتر ياووبعلرموو بلجهمتوراابلجإل تعداودلت  يوبلجهمعل موو تلموعلجأل
 لكووبللجهمتغاووراهل(لموهلجوموو ه لجهودوو دلاو9(ل  جقووعل)2013ت و طعلاوو لجه تورنلجهزمياووبلجهمتعل ووبل عو ال)

هووووىلإ%(لمووووهلجوموووو ه لجهودوووو دلجه حلاووووبلاوووو لكووووبللجهمووووو هاهعل كووووبلذهوووو لاوووووارل50(ل وووووكلتل)18)
لجالرت  طلجهم  ورل  ارلجهم  ورل ايدم .

 ثالثًا: مناقشة الجهود الدراسية السابقة
مناقشة الجهـود الدراسـية السـابقة ذات العالقـة بالتعهيـد الخـارجي والتعهيـد الخـارجي لتقانـة  . أ

 المعمومات
هماووبلجالرتموو دلرلووىلرووددلمووهلجهمعوو اارلهلم  قوولبل وواهل(لإهووىلأ 2012جتودووتلدرجاووبل)حداوودع .1

 جهم ر دلجالاقبلا لتعدادلجيوطبلجهورك ت.

لج لهلجهتعداووووودلجهوووووو رو لاووووو لتوووووي ربلت  يوووووبلجهمعل مووووو تل ووووو تلجمووووورلأ جظدووووورتلدرجاووووو تلجوووووورىل .2
رهلجهتعدادلجهو رو لا لتي ر تلجورىلمهلووبلبلتوو  زهلجهيطو قلجهمحلو ل جالقلامو علل  لموتل 

مووووهلجهميوووو اعلجالقتتوووو دابلاوووو لجدووووو رلجهكلوووورلكموووو لووووو  لاوووو لدرجاووووبللر لاقووووبل لرووووهلويووووىلكلاوووو
(Gonzales et al., 2006)(عل ركوزتلدرجاوبلKoh & Ang, 2008) يحو لرئواسلرلوىل 

جهمعل موو تل)كح كمووبلجدجراووب(لمووهلوووبلبلجهتووزجالجالطوورجرلتيظوواالر وو دلجهتعداوودلجهووو رو لهت  يووبل
 جهمتع قدنل  هتع مبلمعلقق ا لجالوتا رلجهال  ل جهمو طرلجالوبلقاب.

ر وو دللهووىلرملاوو تلت  رووبل جحوودنل وواهلجهميووتنل جهز وو هلاوو إل(Lee et al., 2011) جووو رتل .3
لملاوووووبجهتعداوووودلجهوووووو رو ل حوووووددتلذهووووو ل  قوووووعليظووووو ال)جحووووو د لجهماوووووت ى(لاتووووووذلماوووووت ااهلهع

لذلقوووووووودمتلدرجاووووووووبإ للعودمووووووووبلجهتعداوووووووودعل جتودووووووووتلودوووووووو دلدرجاووووووووابلجووووووووورىلرلووووووووىلجهماووووووووت ا ت
(Adelakun & Olayele, 2004لقودمتلأيموو ذيلهتحلاووبليقوونلجهتعداوودلجهووو رو لهت  يووبل)

ىلموم روبلمم راو تعلهوإجهمعل م تل توواتو لقومهلوماوبلماوت ا تلموهلجهيقونل  الاوتي دل
لودم تلت  يبلجهمعل م ت.للاك مبهلميظمبلل  لجاترجتاوالج لوا رللرده لاقبل لرهل

اط  وتلجاوتودجالجطو رلرموبلهتويعلجه ورجرلهلتعداودلل(Pandey & Bansal, 2003جم لدرجاوبل) .4
هووىلودوو تلو رواووبعلكووبلمووهلأيوووطتد لإأ لبلبلتعداوودلوووز لجهووو رو لهت  يووبلجهمعل موو تلمووهلووو
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ل(Aubert et al., 2012)كلاورنلاو لت  يوبلجهمعل مو تل جت  وتلموعلدرجاوبلل  لممو لح وقلهدو لمي اعو
 تيو  بلجهمتطل و تللهت  يوبلجهمعل مو تلجهوو رو لجوت  رلأيم ذيله رجرجتلجهتعدادجهت لركزتلرلىل

 ؟ جاتعرجالمات ا ت ل متىلااتودالكبلمات ىلجهقر رابله 

لمويدنليظو م لهت اواالقورجرجتلجهتعداودلجهوو رو  قعلل(Koong et al., 2007) تي  هتلدرجابل .5
 هت  يبلجهمعل م ت.

جهع جموووبلجهماووو ردنلاوو ليوووو حلوووورجك تلجهتعداووودل(لAlexandrova, 2012 تقووميتلدرجاوووبل) .6
هوودجرلجهمرووو نلمووهلوووبلبلجهتووزجالجالدجرنلجهعلاوو ل ماووت ىلجهووو رو لهت  يووبلجهمعل موو تل تح اووقلجأل

 جالتت التلجه  رلبل جهل بل  همعل م تل اهلجهورك  .

 لكترونية مال المصرفية اإل مناقشة الجهود الدراسية السابقة ذات العالقة بالع . ب
لهماوووبلجاوووتودجالجهمتووو ررلهت  يوووبلجهمعل مووو تل جهوووودم تأرلوووىلل(Lu, 2005)ركوووزتلدرجاوووبل .1

لت وووودال(لجهتوووو Joseph, et al., 2005)جهمتوووراابلر وووورلجاليتريووووتل جهمت جا ووووبلمووووعلدرجاووووبل
لووووووووبلجهحتوووووو بلرلووووووىلرقووووووو لجهمتعوووووو ملاهعل درجاوووووووبأهكتر ياوووووووبلمووووووهلرموووووو بلجهمتووووووراابلجإلجأل
(Cabanillas et al., 2013)لتر ياووووووبل تح اووووووقهكاوووووو لت ووووووداالجهووووووودم تلجهمتووووووراابلجإلل

 رق لجهمتع ملاه.

(لجهتركاوووزلرلوووىلمووو طرلجهوووودم تلجهمتوووراابلر ووورلOsunmuyiwa, 2013جووو رتلدرجاوووبل) .2
 جهو كب.

طوورلأ لركوزتلرلووىلقور رنل قوعلا ودلل(Basias & Themistocleous, 2013)مو لدرجاوبلأ .3
 هكتر ياب.جهمدمبلهتتماالجهودم تلجهمتراابلجإلمهل ود تلمتعددنلتتعلقل  هع جمبل

هكتر ياوبل(لجهوودم تلجهمتوراابلجإلSiyanbola & Trimisiu Tunji, 2013) ررقوتلدرجاوب .4
 . مك احبلجه ا دلمعل م ت جألمهلجه ارلجهي دابلجهمتعل بل  همع مبلتل ت اارل

 رابعًا: مجاالت االستفادة من الجهود الدراسية السابقة
جهدرجاووابلجهاوو   بلتووالجالاووت  دنلميدوو لاوو لدرجاووتي لجهح هاووبعلجهودوو دلتوو جارتلو جيووبل حلاووبلاوو ل

ل جهمتمللبل   ت :
تحداووودلمووو لتوووالجه تووو بلجهاووو لاووو لجهودووو دلجهدرجاوووابلجهاووو   بلموووهلجه ووو حلاهلجهتووو ل ا وووعتلجهمووو ال .1

حلاوبلجهاو   بلجه  حلبعل جادمتلا لتحدادلماو رجتد لجه حلاوبلهتكو هلدرجاوتد لمكملوبلهلت ودو تلجه 
 ت ي لج ع دلودادنل جهو الا لقا سلمات ا تلجهتعدادلجهو رو لهت  يبلجهمعل م ت.ل اللاام 

لووووووووور علهلو يووووووووبلجهعملوووووووو لاوووووووو لجهدرجاووووووووبلجهح هاووووووووبجهجاوووووووودمتلجهدرجاووووووووبلاوووووووو لتحداوووووووودلق روووووووودنل .2
ل(Adelakun & Olayele, 2004 جالاوت  دنلموهلجهودو دلجه حلاوبلجهاو   بلكمو لاوو لدرجاوبل)

( et al., 2013لGarcia). 
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جتودوتلجهدرجاووبليحوو لجهتركاوزلرلووىلتعداوودلت  يوبلجهمعل موو تلجهتوو لهوالتتي  هدوو لجهدرجاوو تلجهاوو   بل .3
 (. 2012)حدادعجهت لركزتلرلىلجهتعدادلجهت لاد لكم لا لدرجابل

دجنلتحلابله ا سلجهمات ا تلتت جاقل متطل  تلجهدرجابلجهح هاوبعل هوذجلمو لهوالأجه  حلبللتجاتودم .4
جهدرجا تلجهاو   بل)او لحود دلجطبلردو (له او سل  عود لجهدرجاوبلكت  يوبلجهميطوقللتودهلجه  حلبلا 

 جهمق ب.

رموو بليوو جعلجهووودم تلجهمتووراابلمووعل جقووعلجألأجاوو دتلجهدرجاوو تلجهاوو   بلاوو لموودىلتطوو  قل جقووعل .5
ل.(Osunmuyiwa, 2013هكتر يابلا لجهمادجهلجهم ح  علمم لجكدت لدرجابل)جهمتراابلجإل

  
 المبحث الثاني

 المعالجة المنهجية لمدراسة
هكتر ياوووبلاووو لجاله اوووبلرمووو بلجهمتوووراابلجإلتعووودلت  يوووبلجهمعل مووو تلرووو مبل لرئااووو  لاووو لجيتووو يلجأل

جهح قرنعلك يد لتؤلرل وكبلو هر لرلىلجهمع مبلتلجهت لتت عدو لجهميظمو تلجهمتوراابل رلوىل وو ل
يووطتد علاقوبل لروهلأاوبلهوىلجهتطو رلجهاوراعل جه  روبلاو لك إدىلأجهوت  لجه ي  لجهمركزاوبعلممو ل

جالتتو التل جهاواطرنلرلوىلجهمؤااو تل لجمتبلكد لم  م تلجه يابلجهتحتابل جهمتمللبل وول)جه درنلجهم هابعل
جه وودرجتلجه وورابلذجتلجهمووؤهبلتلجهع هاووب(لجهتو لمكيتدوو لمووهل لجهت  يو تلجهحدالووبعل لجهم هاوبل جهمتووراابعل

رم هدو لجهمتوراابلموهلأظم تلجهم هاوبلهتطو ارلرلمعد عل رلىليح لح زلجهميم جك بلجهتط رجتل جهتكا ل
اوو لجهعملاوو تلجهمتووراابلل  توو  لركيوو  لرئااوو  لوووبلبلجهتعداوودلجهووو رو لهت  يووبلجهمعل موو تعل جرتموو دهل

 هكتر ياب.إلج
لأواًل: المشكمة الدراسية

يووطتد لرلوىليحوو لأاعودلجهتعداودل تو تا لجهودجول ل جهوو رو لموودوبل لمدمو لهلميظمو تلإليوو زل
 رزهوو لموو لاتعلووقل تعداوودلت  يووبلجهمعل موو تلو رواوو  لأرووهلت ظا وو لاوو لمووو التلمتعووددنللك وو  علاقووبل ل

يتاوبلهقعرلجالمك ي تلجهدجولابلهلميظم تلرلىلجهت و ليح لت يو لجهت  يو تلجهحدالوبعل ذهو لمو لتوال
ورتدوو لجه  حلووبلهووو  لجه يوو لأتوواتوو لاوو لجهماوودجهلجهم حوو  علإذلجاوورزتلمعطاوو تلجهم وو  بلتلجهتوو ل

مك ي توو لجهدجولاووبلرلووىلتوو اارلمتطل ووو تلإجهمركووز لجهعرجقوو لهتعداوودلت  يووبلجهمعل موو تليتاوووبله توو رل
لتاب:جهعمبلجالهكتر ي علرلا لامكهلتاطارلجهموكلبلجه حلابلمهلوبلبلجهتا ؤالتلج 

لITجهووووو رو لهت  يوووبلجهمعل موووو تللم هاوووبلجهتعداووودلبجهم ح لوووولميظموووبهوووبلاووودر لجهعوووو مل هلاووو لجه .1
 همات ؟أ ل

 ؟ل م ه لوا رجت ؟بجهم ح للميظمبم ه لمات ا تلجهتعدادلجهو رو لهت  يبلجهمعل م تلا لجه .2

 ؟بجهم ح للهميظمب ا  لإلمك ي تلجلITم له لجهمات ىلجالاقبلهتعدادلت  يبلجهمعل م تل .3
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 ؟لجهم ح لبجهميظمبلهكتر يابلا لرم بلجهمتراابلجإلدج لجألأم ه لط اعبل .4

لجهميظموووبهكتر ياوووبلاووو لرمووو بلجهمتوووراابلجإلهوووبلااووودالتعداووودلت  يوووبلجهمعل مووو تلاووو لتعزاوووزلجأل .5
 ؟بجهم ح ل

 هكتر ياب؟رم بلجهمتراابلجإلألا لط اعبلجلمات ىلتعدادلت  يبلجهمعل م تلاؤلرلهب .6

 همية الدراسة أثانيًا: 
هماوووبلهوووذهلجهدرجاوووبلرلماووو  ل رملاوووو  ل  تووو د لجهغ اوووبلجالا اوووابلجهتووو لتمدووودلهل  حلووووبلأتتمحووو رل

هلتلوو لإذلإجه توو بلجهادوو عل  موو لقوودلاوو ارلجالو  وو تلجهمي اوو بلهلتاوو ؤالتلجهتوو لجلاوورتلاوو لجهموووكلبعل
هلجهماووبلجهدرجاووبلإجهتاو ؤالتلترج حووتل وواهلجهعلماووبل)جهيظراوب(ل جهعملاووبل)جهمادجياووب(علهووذجلامكوهلجه وو بل

 رلاتالتاتالد لرلىلجهيح لج ت :ا ل
ذلتتواودلجألهماوبلجهعلماوبل)جهيظراوب(:لموهلووبلبلتحداودلآهاوبلهبلطو رلجهيظور لجهمطور حلجهووذ لإ

رموو بل(ل ماووت ا ت ل موودىلتووالارهلرلووىلجألITاؤاووسلهم وو هاالجهتعداوودلجهووو رو لهت  يووبلجهمعل موو تل)
  موو للمتك موبرلم وو هام ل قوومهلإطو لهكتر ياوبلرلووىليحو لاوودرالجهمدتمواهل وت تو جهمتوراابلجإل

ل.جهم ح لبجهميظمبلا لهلتعدادللجهمات ا تلجهمعتمدن جقعللهىإجه ت بلكهلمهلما
هطووورحلتلووو للجهميظموووبلجهم ح لوووبلاتتولوووىلموووهلووووبلبلت واووو ل:(مووو لجألهماوووبلجهعملاوووبل)جهمادجياوووبأ

تح اوووقلرووهلي هاوو للدجئوو عإتحاوواهلجالاووت  دنلميدوو لاوو ل للجهم وو هاالجهحا اووبل  توودلدرجاووتد ل تحلالدوو 
رموو بلجهمتووراابل(ل ماووت ا ت ل جهت اووعلاادو ل  تووو هلجألITتعداوودلت  يوبلجهمعل موو تل) ظوو هرنللجرت  طو 

ل.جهم ح لبهكتر يابل م لاعززلماارنلجدج لجهمع مبلتلجهمتراابلهلميظمبلجإل
 هداف الدراسيةثالثًا: ال
هوىلجاليوو زلجهوذ لاتو  لإ تو بلقعد لجه  حو لهلجهت لالهمدمبهدجرلجهدرجابلجهوط نلجألت عد

لهدجرلجهدرجابل   ت :أتم وا  لمعلمعطا تلجهموكلبلجهدرجاابعلرلا لتتوادل
 يوو  لجطوو رليظوور لااوودالاوو لجهتااوواسلهم قوو علحاوو  لاتعلووقل تعداوودلت  يووبلجهمعل موو تل رلووىل .1

 للرم بلجهمتراابلجإلهكتر ياب.يح لاادال تعزازلجأل

 جهم ح لب.تحدادلمات ىلتعدادلت  يبلجهمعل م تلهلميظمبل .2

اقووبلهتعداودلت  يووبلجهمعل موو تلاوو لت وداالموم رووبلم ترحوو تلتتووبلاو لتووووا لجهماووت ىلجأل .3
 هكتر ياب. جمك يابلدرم لهؤلرم بلجهمتراابلجإللجهم ح  جهمادجهل

لت وووداال  دقوووبلموووهلجالقترجحووو تلتاوووودالاووو لدروووالأيووووطبلتعداوووودلت  يوووبلجهمعل مووو تلاووو لجهميظمووووب .4
 جهمتراابل ر طد لمعلجهود تلجهو رواب.رم بلهقم هليو حلجأللجهم ح لب
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 رابعًا: الخريطة الذهنية لمسار الدراسة
 ا وو  لهبلطوو رلجهعلموو ل)جهيظوور (ل جيعك اوو لرلووىلجالطوو رلجهعملوو ل)جهتط ا وو (علق مووتلجه  حلووبل
 تتووماالوراطووبلذهياووبلطرحووتلاادوو ل اعوود لماوو رلجهدرجاووبلجهتوو لتووالجرتم دهوو عل ت رومووتلاعلاوو  لاوو ل

ل(.3هدجرلجهيد ئابلكم لا لجهوكبل)هتوكبلا ليد ابلجهمط رلتح اقلجأللبجهم ح لجهميظمبل

ل
 الخريطة الذهنية لمسار الدراسة واجراءاتها (3الشكل )

ل.ردجدلجه  حلبإجهمتدر:لمهل
 خامسًا: الفرضيات المعتمدة لمدراسة

ل هيح لج ت : ت اارج لهئلو   تلرلىلتا ؤالتلموكلبلجهدرجابلامكهلجهتع ارلرهلارقا تد لللللللل
 

 ومستوياتها ITوصف تعهيد تقانة المعمومات 

 التصنيفات االهداف المفهوم

دورة حياة 
 التعهيد وعممياته

خطوات التعهيد 
 الناجح

نواع المفهوم  اال

عوامل تبني 
 ITتعهيد 

أطر عمل 
 ITتعهيد 

المفهوم 
 واالهمية

 ITمكونات 
نشأة تعهيد 

IT 

متطمبات 
تعهيد نجاح 

IT 

 عمال المصرفية االلكترونيةوصف األ

منافع ومخاطر 
عمال المصرفية ال

 االلكترونية

 ITمسوغات تعهيد 

المصرفية  مالعألل

 االلكترونية

اتفاقيات 
مستوى الخدمة 

SLA 

االنواع 
 والخصائص

 المفهوم المتطلبات

تقانة المنطق 

 المضبب الخدمة 
تحليالت 

 احصائية
مستوى تعهيد تقانة 

المعلومات واسهامها في 

المصرفية  عمالألتعزيز ا

 االلكترونية

 عمال المصرفيةلمسوغات تعهيد ا عمال المصرفية االلكترونية المفهوم, المتطمبات, الخصائص االلكترونيةال

 (3يؤدي إلى )

 (2يؤدي إلى )

 (1يؤدي إلى )

 ماهية تعهيد تقانة المعمومات

 مستويات تعهيد تقانة المعمومات يؤدي إلى نشأة التعهيد
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 ولىالفرضية الرئيسة ال 
هكتر ياووبعلرموو بلجهمتووراابلجإلا ووودلربلقووبلجرت وو طلمعي اووبل وواهلتعداوودلت  يووبلجهمعل موو تل جأل

ل اي لقلريد لجه رقا تلجه ررابلج تاب:
 هكتر ياب.رم بلجهمتراابلجإلودزنل جهمعدجتل جألتعدادلجأل ودلربلقبلجرت  طلمعي ابل اهلت .1

 هكتر ياب.رم بلجهمتراابلجإل ودلربلقبلجرت  طلمعي ابل اهلتعدادلجه رجموا تل جألت .2

 هكتر ياب.رم بلجهمتراابلجإلا ودلربلقبلجرت  طلمعي ابل اهلتعدادلجهتط ا  تل جأل .3

 هكتر ياب.رم بلجهمتراابلجإل التل جأل ودلربلقبلجرت  طلمعي ابل اهلتعدادلجهو ك تل جالتتت .4

 هكتر ياب.رم بلجهمتراابلجإل ودلربلقبلجرت  طلمعي ابل اهلجهم جردلجه ورابل جألت .5

 الفرضية الرئيسة الثانية
هكتر ياوبل اي لوقلريدو لرمو بلجهمتوراابلجإلا ودلتالارلمعي  ل اهلتعدادلت  يبلجهمعل م تل جأل

لجه رقا تلجه ررابلجالتاب:
 هكتر ياب.رم بلجهمتراابلجإلودزنل جهمعدجتل جألمعي  ل اهلتعدادلجأللا ودلتالار .1

 هكتر ياب.رم بلجهمتراابلجإلا ودلتالارلمعي  ل اهلتعدادلجه رجموا تل جأل .2

 هكتر ياب.لرم بلجهمتراابلجإلا ودلتالارلمعي  ل اهلتعدادلجهتط ا  تل جأل .3

 هكتر ياب.بلجهمتراابلجإلرم التت التل جألجا ودلتالارلمعي  ل اهلتعدادلجهو ك تل ل .4

 هكتر ياب.رم بلجهمتراابلجإلا ودلتالارلمعي  ل اهلتعدادلجهم جردلجه ورابل جأل .5

 الفرضية الرئيسة الثالثة
ا توووربلموووهلجهماوووت ىللجهميظموووبلجهم ح لوووبماوووت ىلتعداووودلت  يوووبلجهمعل مووو تلاووو ل  ووو اترجالأه

لجهمت اط.
 الفرضية الرئيسة الرابعة

لت  يبلجهمعل م تلا لجهميظمبلجهم ح لب.ات  اهلمات ىلتعدادلر جمبل
 الفرضية الرئيسة الخامسة

اوو لظووبلتعداوودللجهم ح لووبهكتر ياووبلجهتوو لتموو رسلاوو لجهميظمووبلرموو بلجهمتووراابلجإلتت وو اهلجأل
لت  يبلجهمعل م ت.

 سادسًا: مجتمع الدراسة وعينتها
رموو بلهووىلجألإهماووبل  هغووبلاوو لجه توو بلأذجتللجهم ح لووبت  يووبلجهمعل موو تلاوو لجهميظمووبللت عوود

رلاووو ل قوووعلجالوتاووو رلرلوووىلموتمووووعل لهكتر ياوووبلجهتووو لتحوووددلجهميظموووبل ط اعوووبلرملدووو علجهمتوووراابلجإل
لجهدرجابلا لجه ي لجهمركز لجهعرجق .

ل



 

23 

 الفصل األول

أمووو لرايوووبلجهدرجاوووبلا وووودلووووملتلجهمووودرج ل رؤاووو  لجالقاوووو ال جهووووعبلقووومهلجالدجرجتلجهوووولبل ل
قاوالتكي ه واوو ل)ت  يوب(لجهمعل مو تلاليتمو  لم قو علجهدرجاووبللالاوام جهتي اذاوب(ل ل لجه اوطىعل ل)جهعلاو عل

لجها .
 سابعًا: المخطط الفرضي لمدراسة

ل وووواهلجه عووووداهلجهت اووووار ل جهماووووتوابعا قووووصلجهموطووووطلجه رقوووو لهلدرجاووووبلط اعووووبلجهعبلقووووبل
هلجهمع هوووبلجهميدواووبلهموووكلبلجهدرجاووبلاوو لقوو  لإط رهوو لجهيظوور ل مقوو مايد لجهتط ا اووبلتاووتلزالإذلإ

إهووىلجهعبلقووبل وواهل  عوود لجهدرجاووبعلاقووبل لرووهلجه توو بلإهووىل قوعلموطووطل)أيموو ذي(لارقوو لاوووارل
عوودلجهت اووار ل جهمتملووبل وووول)جالودووزنل جهمعوودجتعلهموطووطلجه  لججهحلو بلجهم قوو ربلهموووكلتد عل اتقوومهل

لعوودلجهماووتوابل جهمكوو هجهموو جردلجه وووراب(عل جه  ل لجهووو ك تل جالتتوو التعل لجهتط ا وو تعل لمواوو تعلجه رج ل
(لا قووووصل  عووووود ل4جهمعوووو مبلت(عل جهوووووكبل) لووووودم تلجالتتووووو التعل لمووووهل)جهووووودم تلجهمعل م تاووووبعل

لجهدرجابل اقلجهموططلجه رق .
ل

ل

 ( المخطط الفرضي لمدراسة4الشكل )
لردجدلجه  حلب.إجهمتدر:لمهل

 ITتعهيد تقانة المعلومات مستوى 

الموارد 
 البشرية

الشبكات 
 واالتصاالت

 البرامجيات التطبيقات
األجهزة 
 والمعدات

 األعمال المصرفية اإللكترونية

 المعامالت
 خدمات

 االتصاالت

الخدمات 
 المعلوماتية
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 ثامنًا: حدود الدراسة
لجيوزتلجهدرجابلقمهلجهحد دلج تاب:

(ل هغ اووبل28/9/2014جهحوود دلجهزم ياووب:لتتملووبل  توورنلتي اووذلجهدرجاووبلجهمادجياووبلجهتوو لجمتوودتلمووهل) .1
(25/11/2014.) 

جه يوو لجهمركوز لجهعرجقو لجهمكوو هللدعوجهحود دلجهمك ياوب:لتتملوبل موتمووعلجهدرجاوبلجهوذ لتووالجوتاو رهل ا ل .2
 .ا لجهع تمبل غدجدل  لدرجاا  لجهذ لتالت يا لمادجي

رؤاو  ل للتل  ألارجدلجهم ح لاهل)رايبلجهدرجاب(لموهلجهمودرج عل جالاتوو رااهعلجهحد دلجه وراب:لتمل .3
لجهتي اذاب(. لجه اطىعل ل ا لجإلدجرجتلجهلبل ل)جهعلا عللع جه حدجتلع جهوعبلعجالقا ا

جهحووود دلجه كراووووبلهلدرجاوووواب:لركوووزتلجهدرجاووووبلرلووووىل عوووداهلرئااوووواهلتموووولبلل ماوووت ىلتعداوووودلت  يووووبل .4
لهكتر ياب.جإلرم بلجهمتراابلجهمعل م تل جأل

 تاسعًا: أساليب جمع البيانات وتحميمها
هغوورالجهحتوو بلرلووىلجه ا يوو تل جهمعل موو تلجهمطل  ووبلرلووىليحوو لااوودالاوو لتح اووقلأهوودجرل

جهيتوو ئنلجهمرووو نلجرتموودتلجهدرجاووبلرلووىلجالاوو هابلإهووىلل توو ال لجهدرجاووبل مع هوووبلموووكلتد لجه حلاووبعل
لج ت :لرلىلجهيح (ل5 جهمت درلجهم قحبلا لجهوكبل)

ل
 ( الخريطة الذهنية لساليب جمع البيانات وتحميل المعمومات5الشكل )

ل.جه  حلبردجدلإمهللجهمتدر:

 الجانب النظري

 الجانب الميداني

 ستبانةاالاستمارة  مقابالت شخصية

 حصائيةإتحميالت 

 استخدام تقانة المنطق المضيب

 تحميل الدراسة الحالية لممنظمة المبحوثة
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هوودجرلجهدرجاووبلأجهمتوو درلجهموتل ووبلهتح اووقللجهو يووبلجهيظوور :لتووالجالرتموو دلرلووىلموم رووبلمووه .1
جه حوو  عل لتعلجهوود را  للجالوي اووبعموودتلجهمرجوووعلذلجرت لإلجهمطل  ووبعل تدائووبلجه ا يوو تل جهمعل موو ت

 جهمؤتمرجتعل و كبلجهمعل م تلجهع همابل)جاليتريت(. ل

رلووىلموم روووبلجاوو هابلهلحتوو بلرلوووىلجه ا يوو تلجهبلزموووبلجهو يووبلجهماوودجي :لجرتمووودتلجهدرجاووبل .2
 هلو يبلجهمادجي عل ك  ت :

مووووهلوووووبلبلطوووورحللعاوووورجدلذجتلجهعبلقووووبجهم وووو  بلتلجهووتوووواب:لتووووالجهل وووو  لمووووعلموم رووووبلمووووهلجأل .لأ
 (.1موم ربلمهلجالائلبلرهلطراقلجهم   لبلكم لا لجهملحقل)

جالاووت  يبلجالدجنلجهرئااووبلهومووعلجه ا يوو تلاوو لجاووتم رنلجيموو ذيللدعووا لجاووتم رنلجالاووت  يب:لجيموو ذيلل .لب
هودجاد ل ارقوا تد لكمو لأجهو يبلجهعمل علإذلتالتتماالجاتم رنلجالات  يبل ا و  لهمووكلبلجهدرجاوبل ل

أووووزج ل جاوووتيدتلرلوووىلطر حووو تلجه ووو حلاهلاووو لماووودجهللب(علجهتووو لتقوووميتللبللووو4اوو لجهملحوووقل)
 (.1جهدرجابل جهم قحبلمكي ي تد لا لجهود بل)

 وتصميمها استمارة االستبانةأنموذج عداد إ( المصادر المعتمدة في 1الجدول )
 المصادر المعتمدة الُبعد

ل(ITتعدادلت  يبلجهمعل م تل)

Loh & Venkatraman, 1992 

Sturm et al., 2000 

Gurbaxani, 2007 

Alexandrova, 2011 

Defante, 2013 
Loudon & Loudon, 2012 

لهكتر يابرم بلجهمتراابلجإلجأل

Gunajit et al., 2010 
Salhieh L. et al., 2011 

Siyanbola & Tunji, 2013 

Osunmuyiwa, 2013 

Ding, 2014 

Federal Deposit Insurance Corporation, 2014 
لردجدلجه  حلب.إجهمتدر:لمهل

لجاتم رنلجالات  يبلمح  رلتوادتل   ت :لجيم ذيل تقمه
 جهوويسعل لجوت ل تحتابلجه ا ي تلجهت لت اودلاو ل تورلرايوبلجهدرجاوبل)جهعمورعلل: بجهوز لجأل

لمدنلجهودمبعل جهد رجتلجهتدرا ابل جهتط اراب(. لجهمركزلجه ظا  عل لجهمؤهبلجهعلم عل ل
  تقووومهلجهمؤوووورجتلجهتووو لتتعلوووقل  ه عووودلجهت اوووار ل)جهماوووت ب(لجهتعداووودلجهوووو رو لل:جهووووز لجهلووو ي

ل(لا رجتلهكبلر مب.5ومابلر جمبل   جقعل)هت  يبلجهمعل م تعل جهمتمللبل 
  رموو بلجهمتووراابلهؤلتقوومهلجهمؤووورجتلجهتوو لتتعلووقل  ه عوودلجهماووتوابل)جهمعتموود(لل:جهوووز لجهل هوو

لا رجتلهكبلر مب.ل(6)ر جمبل   جقعللهكتر يابعل جهمتمللبل لبللبجإل
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لجذلتالجاتودجالم ا سل)هاكرتلجهوم ا (لا لقا سل عد لجهدرجابل  ا   لهآلت :
 منخفض جداً  منخفض   متوسط   عال   جداً  عال  
موو لجألاوو هابلجهماووتودمبلاوو لتحلاووبلجه ا يوو تلجهو تووبل  عوود لجهدرجاووبل جوت وو رلارقووا تد علأ

(ل74اووو لمع هووووبلجاوووتم رجتلجالاوووت  يبلجهكلاوووبل جه  هغوووبل)لSPSSا ووودلتوووالجاوووتودجالجه رمووووبلجهوووو هزنل
(ل5(عل جهملووتل)65حوواهلتووالجاووترو عل)لجهم ح لووبعلاوو م زرووبلرلووىلجالدجرجتلجهوولبل لاوو لجهميظمووبل

%(ل81(لهغوورالجهتحلاووبل جهتوو لوووكلتل)60ميدوو لهعوودالك  اووبلجهمعل موو تلجهوو جردنلاادوو عل جرتموودتل)
هلحتو بللExcelمهلجالاتم رجتلجهكلابلجهت لتالت زاعد علاقبل لروهلجاوتودجالجه ريو منلجالحتو ئ ل

لرلىلجهيت ئنلجهمرو نعل جرتمدتلجالد جتلجالحت ئابلج تاب:
 جهتكرجرجتل جهيابلجهمئ ابلك ترلجالارجدلجهم ح لاه. .1

 . توواتد لجال ا طلجهحا  ابل جاليحرجا تلجهمعا رابله ترل عد لجهدرجاب .2

 مع مبلجالرت  طلهتحدادلط اعبلجهعبلقبل اهل عد لجهدرجاب. .3

رمووووو بلجهمتووووووراابلمع دهوووووبلووووووطلجاليحووووودجرله اوووووو سلتوووووالارلتعداووووودلت  يوووووبلجهمعل موووووو تلرلوووووىلجأل .4
 كتر ياب.هجإل

ت  يوووبلجهميطووووقلجهمقوووو بله اوووو سلماوووت ىلتعداوووودلت  يووووبلجهمعل موووو تعلجذلتوووالتحداوووودلرت ووووبلقطووووعل .لي
مت اووووووطعل لعلماووووووت ىلجهتعداوووووودلجهووووووو رو ل)روووووو ب لمووووووهل%(عل حووووووددتلجهياووووووبلجهماووووووتوروبل38)
 ميو ا(.ل ل

جوت و رلجهتودقلجهظو هر :ل دودرلجهتاكودلموهلقوودرنلجاوتم رنلجالاوت  يبلرلوىلقاو سل عود لجهدرجاووبل .لد
وت وو رلجهتوودقلجهظو هر علإذلررقووتلجالاووت  يبلرلووىلموم روبلمووهلجاووم  لجالاوو تذنلتوالجووورج لج

كمو لاو لجهمتوتتاهل جهو رج لا لجهعل الجالدجراوبل رلوىلماوؤ هاهلاو لجه يو لجهمركوز لجهعرجقو ل
ذلتووالجالوووذلإ اووعا  لهت وودارلموودىلتملاووبلا وورجتلجهم اوو سلهل عووداهلجهموورجدلقا اوودم عل(عل3جهملحوقل)

اوتبل الموعلل مو لدا تعودابلا ورجتلجالاوت  يبلاو لقو  لجهمبلحظو تلجهم ترحوبلموي و رج لجهمحكمواهل
ط اعبلجهدرجاوبعلإذلتوالحوذرل عوالجه  ورجتل جاوت دجبل جرو دنلتوا  بل عوالجه  ورجتلجالوورىعل

اوو لقاوو سلتووودقل اقووبل لرووهلجقوو ابلجهوو عالج ووورل ا وو  لهمعطاوو تلآرج لجهو وورج ل جهمحكموواه
 (.لل2جالات  يبعل كم لا لجهملحقل)

.لقاوووو سلل وووو تلجالاووووت  يب:ل دوووودرلجهتاكوووودلمووووهلل وووو تلجالاووووت  يبلا وووودلجاووووتودمتلطرا ووووبلمع موووووبله
(Cornbach Alphaلكر ي ووو للأه ووو عل قووودلتوووالتحداووودلماوووت ىلدرووووبلل ووو تلا ووورجتلجاوووت  يبل)

عل تعوودلهوووذهلجه امووبلر هاووبلاووو لك اووبل(له  وورجتلجالاوووت  يب0.971جهدرجاووبعلإذل لووالهوووذجلجهمع مووبل)
(لجاوووتي دج ل00عل2003%(ل) ووودرعل60)لهووو لهلجهحووودلجهم  ووو بإجهدرجاووو تلجإلدجراوووبل جهاووول كابعلإذل

ل(.Sekaran, 2000)إهىل
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ل)تعداووووووودلت  يوووووووبلهل عووووووودلجهت اوووووووار ل)جهماوووووووت ب( (Cornbach Alpha) توووووووالإوووووووورج لجوت ووووووو ر
لهكتر ياووووب(جإلل)جالرموووو بلجهمتوووورااب(عل هل عوووودلجهماووووتوابل)جهمعتموووود(ل0.949جهمعل موووو ت(علإذل لووووال)

 (:2(ل كم لم قصلا لجهود بل)0.952 جه  هال)
 ( درجة الثبات لبعدي الدراسة بشكل عام2الجدول )

 Cornbach Alphaمعامل  عدالبُ  ت
ل0.949لتعدادلت  يبلجهمعل م ت 1
ل0.952لهكتر يابجالرم بلجهمتراابلجإل 2
 0.971لمع مبلجهل  تل وكبلر ا 3

ل(.Cornbach Alpha)جدلجه  حلبل  الرتم دلرلىلجوت  رلردإجهمتدر:لمهل
ل
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 الثانيلفصل ا
 تعييد تقانة المعلومات ومستوياتيا

Outsourcing of Information Technology and its Levels 
ال يتمحوو ا فصل ووٌ فصحووو صع حوو ٌ فةطوو ي  لليووو  تظايوو  صةوووٌ موو  يتملووي  ت ووو   فصتم يوو   م مووو         
قوو ٍ  دوو  ضال  عووبل  ةووَ تح يوو  فصمسووت ي ً   تم يوو  تن توو  فصممل موو ً تظوواف  صح فلوو  فصم ووطل  سوويم  

فصتوع  م د  و  يمةوَ فَ تتمواى ةلود  دو   فصتم يو  فصم ب فالس س فصذي يحًا فصتم ي     فصتع تم 
موووَ ة موووج  وووع مدووو الً فصمموووٌ ة  ووو ال  ذصووًو موووَ  وووبلٌ لبللووو  م  حووو  ةةسوووً مووو  طوووا  فةووووبلض 

  ة آلتع:
 ول: نشأة التعييد مبحث ال لا

 المبحث الثاني: ماىية تعييد تقانة المعلومات
 المبحث الثالث: ماىية مستويات تعييد تقانة المعلومات

 
 وللمبحث ال ا

 نشأة التعييد
حوو ي  فصوو ال    ووع فصت د وو ً فإل فايوو ال هال هَ ت وو تج تموو   هصوود  ةلووا     موو  فصتم يوو  م ووطلحي  

 د يووو  تحوووً فص ووومس ال وووعي ا )صووويس كتووو ً فصليلسووو ى فصي تووو تع اسووويتية ينووو ٌ هذ موووَ  صلوووع ةووو ٍال 
 وووع ظوووٌ فصم صمووو  تدسووو  مل ووو ٍ فصتم يووو    وووةٌ  فعووو  موووَ  وووبلٌ  توووج ال هال   صتم يووو  صووويس د يووو ف  

ووفصتووع دملووً فصمتظموو ً ت   ص وو ي  فصمت  سوو  ف د وو ً ف وواث فةلووا ةلوو ي  هصوود مووَ ت وو ط ت      دوو ي  م  
 وع فسوتلبلٌ مي فت و  فصتت  سوي    و  ً فصمتظمو ً ةليوج  مت و  صتوتمةَ موَ فص نو ي  فالسوتمافاال   تو كيبل  

 فصم يوو  مووَ فالا وو  ال  ووبلهصوود  ووا صل  وو ٌ آس تتوو ع فصد وو ً فص  اديوو  مووَ د تووب مووَ د تووب  فسوو
ت وووليٌ فةم ص وووو    ليووو تنووو ٍ    عوووٌ ةموووٌ  ووووع ةوووٌ ت ووو ط توووات ط  وووج  َ  ةمووو ٌألمتظمووو  فص مةوووَي

 فال ايَ. هصد ةم ص    ض د ي مَ يتل  هصد  فصمتظم ً لد ًال    ف فات 
ك  لوو   تسو كٍ  ووع    ذفت و   تووتمةس ةلود تحنيووي فا و    فصتم يو  ) ووت ة  ق  مو   حوو ةليوج يموو 
د و ً هصود تي  صلن  ميَ    ال  تمطع قيمو  تت  سوي  صلمتظمو  فصتوع تم و   ت و ط ت    تم ي  فص  ا  فصتن

 ف اث. 
   .يتملي  ت    فصتم ي  صةٌ م  ماة ف   تن يٍ ةاع     فتطبلق   مَ ذصً سيتٍ

  وتطوره : مفيوم التعييدولً أ
فحو  ت د و ً فصمموٌ فصا يسو  صلتوا  فصتسوميت ًال   و  ي ويا هصود فالتتنو ٌ  صم  ة َ فصتم ي  كو  

 تتم قوو  موج مد وو   و ادع  يموو  يتملووي  ٍ د و  مميتوو   اتدو   ةمل وو   ف ليو   فصوذي يحوو   ةتو م  تنوو  
 .  (Anderson,1995, 523)  ا ط ذصً فصممٌ 
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مل وو ٍ  يملووٌَ فصتم يوو   صوود ه  فصووذي ف وو ا Majorفصمتوو  ج فصتووع تت  صووً فصتم يوو  كوو  ) ٍكوو ف
 في ت وو ط مموويَ مووَ  ووا افٍ فتلوو ي مووج د وو    اديوو  أل ملووي ال تتد يوو  صلةووا  ق يموو  )مطا حوو  سوو  ن   

فصد   فص  ادي  ةل ي     ةلي   ةللو  فقوٌ ممو  يوتمةس ةلود  ةلد تح  يحني صتلًفت ط  فصمتظم ال 
  .  Major, 1993, 255 ي    اغ   فصمتظم   ع تم ي  ت  ط ت   فص  ادي  )

ال ا يسو ةمليو ً فصت وليٌ غيوا فص  ي تمٌ فصتم ي  ةلد ةٌ فالحتي د ً فص       صمتظمو  ف 
 فصم تللو  )فص ف ليو   فص  اديو    فَ   عوٌ فصمم اسو ً ال مَ فصممةَ فالستم ت   م   ا فصتم ي  هذ

فصممليوو ً تحووً سوويطا  فصمتظموو  ) اتوو م    ليوو  ف نوو ي تلوًوت وومٌ تم يوو  ةمليوو ً فصت ووليٌ فالس سووي  
  .  4ال 2007صةتا تي  فصحة مي ال فصتم مبلً فإل

 ووويَ فصمتظمووو   فةلوووا موووَ مد ووو   ووو ادع ينووو ٍ     تم قووو ي    فتل قووو    ووولجفصتم يووو  هصووود ي ووو ا   
  .  Fan, 2000, 3) م  ة تً تتد ك   ع فصس  ي  ف لي    م د ج فال يا سلم  ف    م  صلمتظ

 ووا )متظموو   آطوواى هصوود فصتم يوو  ي وويا هصوود قيوو ٍ طوواى )متظموو  ف  متم وو    تنوو يٍ   موو    
ال   َيتلي ةليج فصطا   م  يقيم  من  ٌ    .  4ال 2008)م اسَ 

ال )  يتظا تنوٌ فةمو ٌ   و م ً تد ايو  موَ  لو  فصود     ولجفصد فصتم يو    5ال 2008م اسَ 
  ٌ هصود  ةمو ٌتنوٌ فأل ك  ي تلى ةوَ  فصمم   فصيجال ف ا تظاف صا ص فصتة صيى  فصتلن ً  ع فص ل 

ملوووو ٌ ذصووًو قيوووو ٍ  وووواة  م يةا سووو  ً  تنووووٌ ةليووووا موووَ  وووو م ً ت ووووتيج  ال Offshoringفص ووو ا  )
حيو ا آ و    وع فص تو   كوذض فص وت ة  تو ا ةلود فص تو  هصود فص افم  مَ  ف ي فصسليةَ   ع ة صيل اتيو  

ينوو اب فص مسوو  ة ووا مليو ا   الا سووت ي  ال  م ووا توو تع  ووع طليمو  فصوو  ٌ فصما يوو  فصتووع فكتمووً  مو 
  يتد     عج ة افً فصمبلييَ مَ فص  الا. فصتم ي  ال   ت ة  فصتم ي   صةَ   ل   مَ

مل  ٍ فصتم ي ال يت لوع فصتلايوي  ويَ فصم يو  موَ فصم وطلح ً فصتوع ت ويا  ع سي ي فستمافض 
  http://www.namaa.gov.eg: ) ة التع هصد فصتم ي 

 وو  فصتم قو  موَ فص و طَ:  يتعومَ قيو ٍ فحوو ث فصمتظمو ً فصمتتدو  صلسولم  ف  فص  مو   يطلوي ةلي .1
فص وو طَ   مووَ )فصمنوو  ٌ فصووا يس    صتم قوو  مووج متظموو    وواث يطلووي ةلي وو  )فصمد وو  ف  فصمنوو  ٌ

فصمنو  ٌ فصوا يسال ة ةمو ٌ فصت وتيجال هصود    ى فست   د ي ف ةٌ مَ فةمو ٌ مسوت   موَ ف وايَ 
تمتوو  ةووٌ فةموو ٌ منوو  الً فص وو طَ  هذفالت وو يفً  فص ووي ت  ف  في ةمليوو ً فت وو  ي  ف    ميوو ال 

فصتسوووو يي   م وووو ٍ فص حوووو   فصتطوووو ياال   يتملووووي   ص وووو م ً فصمح سوووو ي   فصم صيوووو ال   صت وووومٌ ةووووٌ موووو
   م ً فصح سب فآلصع  فالست  افً فصن ت تي .    فالةبلَال 

هصووود سوووت   فةموو ٌ فال فا   فصت وووليٌ فصم تللووو  فصبل مووو  صت وو ط د ووو  مووو  يتملوووي  اةنوو   فصتم يووو :  .2
ةمووو ٌ  ف وووٌ منوووا فصد ووو   اتدووو   فألطووواى ف وووا يطلوووي ةليوووج )فصمتم ووو  ال  قووو  ينووو ٍ فصمتم ووو  

   اد  .   فصمست   صمن  فصتم ي  
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 ٌ موووو ت  فالمتيوووو   فالمتيوووو   فصتدوووو اي:  يتطوووو ي ةلوووود ةبلقوووو  ط يلوووو  فالموووو   وووويَ طووووا يَال فأل .3
فصتد اي  فصل تع د   ف  فةلا مَ فصح  ليَ ةلد حي فالمتيو   فصتدو ايال   م دوب فصمنو  ينو ٍ 

 إلتتوو  حنوو ي فصمما وو  فصلتيوو  ة التلبلٌ تلوًو فصمبلموو  و حب )ةبلموو  تد ايوو  موو    مووت  حووي فسوو
سوولم  ف    مووو  مووو  ف  فسووو صيب فص  مووو   فصوووتظٍ فصم صيووو   فال فايووو   فصتسووو يني  فص   ووو    صد ووو  

ينوووو ٍ فصطوووواى فصح  ووووٌ ةلوووود فالمتيوووو     ووووع حوووويَم تحووو  حووووي فالمتيوووو   من  ووووٌ م لوووو  مموووويَال 
فصت ووو ط  تتميتووووجال  كووو  ةوووو    محوووو   موووو فا ض فصم صيووو ال فص  وووواي   فصتتظيميووو   ووووع ف فا     سوووتلبلٌ

  متطن  دلاف ي  مميت   صلتا  مح     تص فصمن  فصم ٍا  يَ فصطا يَ. 
فالسووتلم ا  وووع م وووا ع د يوو  ف  قووو  ٍ:  يتحووو   فصمل وو ٍ موووَ  وووبلٌ فصاغ وو   وووع ت ديوووج فصمووو فا   .4

 م ا ع ق  ٍ ف  د ي     ى تط ياض  تتميتج  ع فح ث فصنط ة ً. هصدفصم صي ال فص  اي   فصلتي  
ةليوج يمةوَ فصنو ٌ فَ فصتم يو  فص و ادع كوو  تسوليٍ صلمد و  ت و ط ً  و ا  فصةلو يفً فصا يسوو  

صلتم يو  فص و ادع ي وياَ   و َ كوذض فصممليو  تنلوٌ  َ صلمتظم  فصتوع تح ص و  حسوب ف تي اكو ال  فصو فةم
ا فقت و  ي ً فصحدوٍ   يو    فصمحلو فً  فصمسو يص  صمد و  فص  مو ال فصةللو   تا وج دو    فص  مو   تو  ي
  .Walker, 2009, 896فص  افي  ع مد الً مت     )هصد  تمةَ فصمتظم  مَ فص   ٌ 

فصمتظموو ً  موَ  وبلٌ مح  صو  توا   م وطل  فصتم يو   ف وذ  و فض يو  ف   وع فالصليو  فصد يو    
توو ايا فصتم يوو  صمما وو  )م عوويج هصوود لووع فصتطوواي يت  ةليووج الفص وو ا  صتنليووٌ فصةلووىهصوود تنووٌ فةم ص وو  

فصتوع يموو    مووَ تو ايا تمو  فصمتظموو ً فصح يلو  يدو  فصووذي يمو   الةمو  حو    ح عواض  مسوتن لج   مووبل  
 ا. يا مَ فصنَا فصت سج ة فصت ى فألهصد ت اي    
 موووووَ   ووووا   وووووع فصسوووولج  فص وووو م ً  وووو ال   1800 وووو  ً  مووووض فصوووو  ٌ  متوووووذ ت  يوووو  ةوووو ٍ  هذ

   ٌ فال وووو فة ً ة توووً ظ وووو ا سوووةً فصح يوووو  ال   ةميوووو ً ة يوووا  تسووو ي    مت لعوووو  وووحت      سوووم ا 
 فصمو صٍ  و قع  لو فَهصد  فصنط افًال فصتع مللً م  ا  ةٍ  ف  فع صتلً فص  ٌ صتنٌ سلم      م ت   

(Andra et al., 2006, 2 .   
فصحوو   فال وو فةع فصلوو تع  ووع مدوو ٌ فالت وو الً  فصنوو ا  فصل ايوو  صبلت وو ٌ   صمة تووب   تملووٌ

ةموو ٌ فص ميو   ةووَ م قوج فصمتظموو  موج  دوو   فت و الً م ل قوو  فةلواال  ف وو   موَ  بلص وو  ادو ٌ فأل
فصم قووج فصماغووو بال ةووٌ ذصووًو دمووٌ  دووو   ح دوو  ملحووو  هصووود قوو  ايَ ةلووود عووم َ   ووو ٌ اسوو  ل ٍ 

فالسوو في فصم صميوو ال  يمةووَ  َ تةووَ  هصوود    وو ال   فصمحليوو  موو  فالسوو في  موو هصوود  اغ وو   ووع فالتتنوو ٌ 
كووذض فألمووو ا ة فمووٌ مسووو ة   التطبلقووو   فتت وو ا فصتم يووو   موو  فصتطووو افً فصة يوووا  فصتووع ح ووولً  وووع 

 ة ات  فصح صع. 
قو   ةو َ فصتحو ٌ فص وت ةع فصا سوعهذ ال 1800ا سي   ع ةو ٍ  ح ٌ  ع م  مَ  ملل  ذصً 

   ةوو   ة يووا مووَ فصم ت سوويَ فص ايطوو تييَ Singer وواة    صيوو  ت دحوو  ملووٌ ) –تلووذ مووَ فألد تووب 
حتوووووود حلوووووو ٌ  عال  ف  ف  فالكتموووووو ٍ   وووووذف فالتدوووووو ضفصمسوووووتلما فالدت وووووو ف  ةلوووووود فالد توووووب في فةتموووووو  

 % موووَ ةمليووو ً فسوووت اف  فصوووتلط ة توووً حةووواف  100موووَ فةمووو ٌ فصتمووو يَ  % 90َ ه هذال 1914ةوو ٍ
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تتيدو  صمو ٍ فموتبلً قليلو    ت ة ً ة ي   ف اث  ة توً فصمتو  جةَ   عبل   الصلمستلمايَ فص  ادييَ
  .  Kennedy, 1987, 3) ةم ٌ   الةتم   ةلد د  ً محلي تتليذ تلً فأل فصن ا  ةلد
هصود   ح دت و ً  اةوال   سوايج تدو ض فصح فلو  ت د وً  ةلود تحو 1968 ة ٍ    م   ع فصي   َ  

تظو ٍ صلمموٌ  إلةو ف تنتيويَ  م ت سويَ فد توب  ًصوذف  نو   ظلو ال)مس ة     اديو     وافي  و ادييَ 
  ت ليٌ فصمم فً ة صي  فصتن ت . 

فصتم يوو   فصاف وو    ووع ميوو فَفص توو   هذ تموو  ال Offshoreتم يوو  صوو  ٌ فص وو ا  )فصتحوو ٌ  مووَ لووٍ  
  %75)  فَ ال2003ةوووووو ٍ   %40)  للووووووًفص وووووو ادعال   ووووووع ف ا وووووو   حوووووو ك   وووووو َ تسوووووو   فصتم يوووووو  

  %90)ص توو  مسوو  ص  ةوووَ    فصمت سووط  تمتموو  ةلوود  وو م ً مووَ فص وو ا ال  مووَ فصمتظموو ً فصة يووا 
  وووووع مدووووو ٌ ال سووووويم    الموووووَ فصم  ووووو فً صلتم يووووو ال  صووووو ي   فصمووووو   فصة يوووووا موووووَ فصمحتوووووا يَ فصمووووو ا يَ

 فص توووو   ووووع مدوووو ٌ فصتم يوووو   مت وووو  توووو  سفصم يوووو  مووووَ فصوووو  ٌ فصتووووع ت  عووووبل  ةووووَال تن توووو  فصممل موووو ً
 فصميوووو فَ ووووع كووووذف   متميوووو   فصتووووع   تووووً م صي يوووو   السووووتل   ا     يتتوووو ٍال  ت يلتوووو ال   فصلل وووويَال   فص وووويَال 

(Brennan & Johnson, 2004, 7  .  
ة يوا  وع فصوو  ٌ  ةلود تحو   هصود هَ  واص فصتم يوو  قو   ف ً ,Survey, 2004 27) ي ويا 

    مموووو  يمطووووع فالقت وووو  ي ً فصلتيوووو   قتوووو ةموووو ٌ سوووو ى تتتنووووٌ توووو ايدي   فأل َ ال ففصةللوووو ال  مت لعوووو 
 مووَ  ةليووجصلتتسوويي مووج فالتموو ط فصد يوو    ووع فصممووٌ  فصمح  ظوو  ةلوود سي سوو ً فصتليووا  ووع فال فا ال 

 ووبلٌ  وووي غ  فصسي سووو ً فصتوووع تسووو ة  ةلووود كوووذف فصتحوو ٌ يمةتتووو  فصووو   ٌ هصووود حنينووو  د يووو   موووَ 
اف وووو   صلةووووٌ/ فقت وووو  ي ً غتيوووو  تدتووووع متوووو  ج  -)اف وووو      وووو      -فصتم يوووو    ووووتج ح صوووو  ) وووو   

فصمووو ٌ   فص قوووًال   ف  ووو ا فصةللووو  موووَ  وووبلٌ فصتم يووو  موووج  وووتج فصم يووو  موووَ فصنيمووو ال  فقت ووو  ي  موووَ
 فص ظووو  ى  وووع فالقت ووو  ي ً فصت ميووو    وووع تلوووس فص قوووً تحايوووا مووو فا    ووواي  قي مووو  صلتاةيووو  ةلووود 

 فإل  فع  ةلد فص  م ً فصد ي  .
 و   وع م قمم يو  فصتم ي  فص  ادع هصد حلو ٌ  ةمو ٌ ممةتو  ألي متظمو  تلةوا  د يو   ت  ق  
فصةليوا موَ ت و ط ً فصمتظمو  ملوٌ ه فا   َ ةو َ َ فصد    فصةليو ال  مو  يفصةلى  تحس  لضفصس ي ص

تم  ووي  هصوود فصتم يو  فص وو ادع  ت تسووت فصووذي  و ًتلووذ  ف ليو  ت ف  فا  فصمو فا  فص  وواي   تن تو  فصممل موو ً
  .  Walker, 2009, 896ت د  ً فألةم ٌ فصم صمي  ) مج

 الخارجي تصنيفات التعييد ثانيًا:
 تسم    ت ىال  ة آلتع: هصد فصتم ي  فص  ادع    تى

% ةلود فألقوٌ موَ فص و م ً هصود 80تح يٌ تنو يٍ  ف  فا   يملٌ ةملي فصتم ي  فص  ادع فصة مٌ:  .1
 مد     ادع. 

% موووووَ 80فصتم يوووو  فصوووو ف لع فصة مووووٌ: ي ووووويا هصوووود قووووافا فالحتلوووو ظ  تنووووو يٍ  ف  فا  ةلوووود فألقووووٌ  .2
 صس ي مد  ي فص  م  فص  ادي .  تة مٌفص  م ً  ف لي   م  تنييٍ م
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مووووَ مد وووو ي   موووو   ميتوووو فصتم يووو  فص وووو ادع فال تيوووو اي: ي وووويا هصوووود قووووافافً تم يووو   وووو م ً م .3
 .مَ فص  م   ف لي   % 80-20) فص قً تن يٍ م   يَ ذفً  ادييَ   ع 

صح وووواي صلموووو فا  ففصتم يوووو  فص وووو ادع  حةووووٍ فص فقووووج )تم يوووو   ف لووووع :  ي وووويا هصوووود فالسووووت  فٍ  .4
صسووو ي  ت سوووبفص ف ليوو  صتووو  يا فص ووو م ً فصتوووع تظ وووا موووَ متطل ووو ً سووو  ن   صووويس موووَ تنيووويٍ م

 تد ي  فص  م  فص  ادع. 

نوووافا تح يووٌ توو  يا ه فا  فص وو م ً هصوود مد وو    مووو     يتملووٌفصتم يوو  فص وو ادع هصوود فص وو ا :  .5
 فصط ص   صلتم ي .  ادع ينج   ا   ل  فصمتظم  

موَ ةمليو ً فألةمو ٌ حو    قافافً تح يٌ مد الً م تملٌ فصتم ي  فص  ادع صمملي ً فألةم ٌ: .6
تحليووٌ فصة وو   ً فصم صيوو    عووج ةصلمتظموو  هصوود مد وو    موو   وو ادع  ا يسوو  غيووا فص ا يسوو فص

 .(Ho et al., 2004, 251) فصتن ايا فإلص فمي  )فصتع يل م   فصن تَ  

فص وو ادع فصتحوو صع صؤلةموو ٌ:  ي وويا هصوود توو ع فصمبلقوو ً فصتووع ت وومٌ فصتم يوو  فص وو ادع  فصتم يوو  .7
فالسوووت  فٍ فصتنليوووو ي  ع حوووويَ ووو الصتةت ص ديووو  فصممل مووو ً  فصتم يوووو  فص ووو ادع صممليوووو ً فألةمووو ٌ

فصتم يوو   َا ووصووذف  ال يا ووج فقت وو  ي ً فصحدووٍ فصا يسوو صلتم يوو  فص وو ادع يحوو ٌ فصت وو ط ً غيووا 
صةسووووب ميووو فً تت  سووووي  فسوووتافتيدي  ةلوووود  سووو س فص وووواة     ٍ ٌ يسوووتفألةموووو  ٌفص ووو ادع صتحووو

  .  Ho & Atkins, 2006, 251 م  اة  فصم  طا  ع فإل  فع صتم ي    في فألةم ٌ )

 َ مد ووو  فص  مووو   وووع فص ووو ا  ينووو ٍ   صتم يووو ه هذ الفصتم يووو  فصافدوووج:  ي ووويا هصووود ةبلقووو    ايووو  .8
 وووتج  ووواع ةفص ووو ادع صووو مض فص ووو م ً مادمووو   هي كووو  هصووود فص لووو  فصووو طَ صلمتظمووو  فص  وووَ  صوووج 

 مَ مي فتج فالسو  ٍ  وع فيدو    ظو  ى د يو    ال    ف لي ف  تم ي  ي م ضي تى  ط   صؤلةم ٌ فصذي 
  ع فصمتظم .

  فات ووووو  هصووووود متووووو طي ايليووووو ف  تنووووو يٍ فص ووووو م ً    صووووود ةمليووووو  تحووووو ٌه ي ووووويا فصتم يووووو  فصايلوووووع:  .9
 فالحتلووووو ظ   ألةموووو ٌ موووووجفصط ص وووو  صلتم يووووو ال  يتوووو طا مل  موووووج  ممليوووو  صل لوووو  فصوووو طَ صلمتظمووووو  

 وو ا    صلظ وو ا   الصل واة ًتو  ا  ا وو    ح عووت ً   ول   فالسوتل    مووَ فصمدتممو ً فصايليوو  
يت قوج فَ يةوَ  فصتم يو  فصايلوع موَ فص و ف ٌ فصم مو  صلتم يو  فص و ادع هصود  فم ٍ فصمدتموج فيد  ي 

  .Reisman, 2004, 8فص  ا  )

فَ ف وت ى فصتم يو  تمللوً  ووو )فصتم يو  فصو ف لعال   Aubert & Rivard, 2008, 3 طوا  )
 صد فص  ا /  ل  آ ا . هفصتم ي  فص  مٌال فصتم ي  فال تي ايال  فصتم ي  فص  ادع 

 : أىداف التعييد اً ثالث

ميوو   تت  سووي  صلد وو ً فصمتلووذ   مووَ  ووبلٌ فصسوومع صةسووب  وو   صلتم يوو  ممتوود )فسووتافتيدع  
فال تةوو ا فصووذي يحوو   مووَ  ووبلٌ توو طيَ فصمبلقوو ً ةلوود  سوو س فسووتافتيدعال هذ  فةتموو  ف  ةلوودصووجال 
سووول ب ةمل وو  موووَ  فصتظوووا   ي ةل وو  فص فةمووو  صممليوو ً فصتطوو ا  فصتلووو ي فصتت  سووع   فصمتظموو ً تميوو  

ةلود   صتم يو  فصمط وي   فال و فعموَ فصا حيو  صد مست ي ً ة صيو  ه بلٌ فصتم ي ال  ةلد تح  يلعع 
 تح  مت سب   ً مَ ف عٌ ف  فً فال فا .
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 فصم وووو ٍ  اتدوووو    مووووض صسووووم   صد وووو ً   اديوووو  تتملووووٌ  فصلةووووا  فألس سووووي  صلتم يوووو    صةووووَ 
  يووووو  يةوووووَ  قووووو  حنوووووي فالكووووو فى فآلتيووووو :  وووووةٌ ةلووووو ي    ةوووووٌ     عوووووٌ دووووو   ال ةليوووووج  ووووو َ فصتم

(Lin, 2004, 18  .  
فصووو ف ج فصوووا يس موووَ فصتم يووو  كووو  للنشقققاطات التقققي تقققم تعييقققدىا:  تحقيقققل الءفقققافة والفا ليقققة .1

موووَ ت ووو ط ٍال مووَ  وووبلٌ تحنيوووي     فس سووي دووو ي     ووولج  صووجفصح وو ٌ ةلووود ميوو   موووَ فصمتلوووذيَ 
 فصةل ي   فصل ةلي   ع ف ف  ٍ صلت  ط ً فصتع تٍ تم ي ك  فصي ٍ. 

 وواص  ت  يو فً د يوو  ال  عوول ط ً تت ووى فص ي و  فصتسوو يني   تو ف ا تغييقر العمققل والتنظققيم:  .2
فً  ووع فص ي وو  فص ف ليوو  ا يووصوود تليهينوو   دوو  مموو  م ا صوود فالصتوو فٍ   طوو  ه  اديوو  مت فيوو    ح دوو  

  .لم ي  مَ فصت  ط ً  تلييا فال ع ع فصح صي ص ع مد ٌ فة    فص يةل  صلمتظم ً 
 صودهفص  و ٌ   وع فصتم يو  ٍهذ يسو فرة فقي القداخل : االوصول إلى التقنية والخبرة )غيقر المتقو  .3

  عوووبل  ةوووَ الفمتبلة وو  ذفتيووو   يمةوووَ صلد ووو  فصط ص وو  صلتم يووو    فال  فً فصد يووو   فصتووع ال فصتن توو ً
  لض  ع تة صيى فصمت  م   فصت ايب صةٌ د تب تٍ تم ي ض. 

 ا فتو  ص تتيدو يو  ي فصتم يو  هصود تنليوٌ فصم و طاال تحويليا او مشقارءتيا: وفل تقليل المخاطر  .4
يمةوَ فالسوتل    موَ تلًو  ةليوجفصمما    فص  ا  فصتع يمتلة   فصمد   فصذي ينو ٍ  ممليو  فصتم يو ال 

 فصم وووو طا فصمحتملوووو    وووو تتحمووووٌ فصد وووو  فصن  موووو    صتم يوووو  ة هذ الفص  ووووا   ووووع مم صدوووو  فصم وووو طا
(Bandyopadhay & patha, 2007, 358  .  

صوود فصتاةيوو  ةلوود  توو ي فمة توو ً هينوو   َ فصتم يوو  ه هذتحسققين العمليققات الر يسققة للمنظمققات:  .5
صوود ه قو افً د يو   صو ث فصمتظموو ً  و الا موَ فصتاةيوو  ةلود فصممليو ً فصت وليلي  فصتووع تم و    و  

 صود فع    في قيم . هد  ً   ادي   ال ت  ي 
حتميو  فصود مافق و  ةلوى فصمموٌ فص ف ليو     لج تتيدو  ي  ي فصتم ي  تحسين مراقبة التءاليف:  .6

ممووو  صوود  يووو ا فصتم يوو  فصووذي ينلووٌ مووَ فصةلووى  تحسوويت  ال هصوود فصتحوو ٌ ه صتتيدوو   فصتووع توو  ي  
 ت  يا فصةلى.  يس ٍ  ع

  و ملياتو: دورة حياة التعييد اً رابع
متلووا  صةووٌ مدوو ٌ  ووع فصتم يوو   ةلوود تحوو مافحووٌ فس سووي  تتلووذ   ا ووج تعووٍ   ا  حيوو   فصتم يوو 

  .17 ال2007صةتا تي  فصحة مي ال : ) ات م  فصتم مبلً فإل كع
ماحلوو  فالتدوو  ال  تتلووذ  ووع ةووٌ مدوو ٌ   ماحلوو  فصتسووليٍال   ماحلوو  فال توو فيال   ماحلوو  فصتحليووٌال 

هذ تاةوو  ماحلوو  فصتحليوٌ ةلوود د فتوب تتملووي   ص عووج فصحو صع  فصمتات وو  ةلوود  الموَ مدوو الً فصتم يو 
 ذ فألتموو ذ  فصمطلوو بال  تحليووٌ فصم ووو طا  فاللوو ا فصمتات وو  ةلوود فت ووو  فصووت   فصممتموو   ووع فصتم يووو ال 

   قافا فصتم ي .
تتليوووذ   تنيووويٍ فصموووا ضال   فصموووا ضال   فصمتطل ووو ًال  تح يوو  ماحلووو  فال تووو في   ووع حووويَ تتووو طا

 فصتم ق   مَ لٍ تط يي فصتم ق . 
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د فتوووب   افسووو   مافق ووو  فال فيال   ةمووو ٌ  فص ووو م ًال تاةووو  ةلووود ف فا  فأل فمووو  ةمليووو  فصتسوووليٍ 
 فصةلل   ف فا  فصمن  ال  مَ لٍ تنييٍ فال في. 

 سووتنط بف  فص  مو     فصمموٌ فصووذي توٍ تم يو ضال  تنووٌ و َ ةمليو  فالتدوو   تتطو ي ةلود   ف يواف  
فصمافدموو  فص  ايوو   ووبلٌ   عووبل  ةووَفصم صيوو ال   فصد فتووبف فا  فصمنوو    فال و  ص  فصمما وو  فصمطل  وو ال 

  .6) ع فص ةٌ ةم  ال     م  فالتت  ي مت   ةملي  فصتم ي 
 

 
   دورة حياة التعييد6الشءل )

تادمو   واي  َ مستن ٌ فصتم يو   وع مدو ٌ تةت ص ديو  فصممل مو ً  وع م واال  ال 2008) ال ت تعالم اسَ  فصم  ا:
 فصماة  فص  صع صل افس ً فالستافتيدي ال فصن كا ال دم  اي  م ا فصما ي . الت  ً فصمتياي
تح يوو   ةتوو  مافة ت وو  ص يوو ً فصتووع يدووب فصتم يوو   دمل وو  مووَ فأليت لووع ف فا  ت وو ط ً  ةليووج

    .تفستافتيديةملي  فصتم ي    عج 
  .  William, 2006, 10)  كم  :صتحنيي فصتط يي فصت د   ا يس ةملي  فصتم ي ال ت  ط ً  تعٍ  

   ح ةم  فصتم ي 
   ف فا  فصتلييا صلتم ي 
   ف فا  ةل ي  فصتم ي 
   ف فا  تن ت ً فصتم ي 

كوو فى فصمموووٌ  مووج يدوو   ح صوو  فصت ف ووي هفصت دحوو   نوو ات   ةلووود فسووتافتيدي  فصتم يوو    تت ووى
.  Drafka, 2006, 98كو فى فالسوتافتيدي  صتن تو  فصممل مو ً )موج فألصلمتظمو    فصم مو   فالسوتافتيدي 

  .7)فص ةٌ  ع   ةم 
 

 تحليٌ

 فتد   تسليٍ

 ف ت في

ءما ىو نيج التعييد الوضع 
ال مال حالة 
النموذج الحءومي 
تحليل المخاطر واآلثار 
 المضقققققي بقققققالقرار أو  قققققدم

 المضي

تحديد المتطلبات 
طلب العروض 
التقييم 
تنفيذ التعاقد 
التطبيل 

ادارة الخدمات 
مراقبة الداف 
المالية وادارة العقود 
التقييم 

  انتقققققال الخدمققققة والشقققققخا
 والمعرفة

 الماليةادارة العقود والوامر 
المراجعة النيا ية 
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   استراتيجية التعييد واىداف تقانة المعلومات7شءل )ال

Source: Drafke, Michael, (2006), The Human Side of Organizations, 9th ed., Prentice-

Hall, Inc., New Jersey, USA, p.89. 
 : خطوات التعييد الناجح اً خامس

 الصوود فصتم يوو  فالسووتافتيدع فصتوو د  يلتوواض توو ف ا مدم ةوو  مووَ فص طوو فً فصا يسوو هصل  وو ٌ 
  .  ,Andersen ,1995 525)تع: ة آل  
: فصتوووع يوووتٍ موووَ  بلص ووو  تح يووو   د ووو ً فصتظوووا فصم تللووو  صلمسوووت ي ً فصد كايووو تح يووو  فصنووو افً  .1

 فصمتل  ت   يَ فال فا   فالقس ٍ. 
 ص يوو  هةطوو ي فألمووَ  ووبلٌ فص ظوو  ى  فمة تيوو  تم يوو ك ال فصديوو   ة  وو  تنيوويٍ فصلوواص: فالكتموو ٍ  .2

يوتٍ تم يو  فص ظو  ى فصتوع تةوَ   هذال  ةللوفصفصاسو ٍ فص ي تيو  صلدو         ةتمو  صل ظ  ى فصم د    
 د  ت   مت لع   ةلل   ماتلم . 

فصد وو  فصتووع سوويتٍ فصتم يوو  ص وو  ف     تتنوو ي  تتملووٌ كووذض فص طوو  فتتنوو ي فصمد وو  )د وو  فصتد يوو  :  .3
   مَ  يَ فص ي افً فصمت ح . فص ي ا فال عٌ مَ  بلٌ ت تعفص ايً فالستافتيدعال 

فصم يوووو  موووووَ َ ههذ  ال  ت وووو ذ قوووووافا فصتم يوووو تتت ووووع  ممليووووو  فصتم يوووو  ال تتظوووويٍ ةمليوووو  فالتتنوووو ٌ:  .4
   دي .فصم ةبلً ق  تت   تتيد  فالتتن ٌ غيا فصمتظٍ صؤلت ط  فصمم    صد  ً   ا 

ةمليوو  مسووتما   ملووٌت  سوويم  فالسووتافتيدع مووج فص وواة ي   ال الَ فصتم يوو همافق وو   تنيوويٍ فأل في: هذ فص .5
فصتووع تموو  عووا اي  ألدووافي ممل موو ً فصتنيوويٍ  صوود  السووتت   ه تموو يل    تحسوويت     إلمةوو َ فصتووع 

   فصتم يبلً فصمطل    صؤلت ط  فصمم   .
 تتدسوو   نيو ٍ فصمتظمو ً  و صتاةي  ةلود قو افت   فصد كايوو فصمتلمو  فألس سوي  صلتم يو   ةليوج  و َ

(Petrie, 2000, 523  .  
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 أل فيتمتلووًو ميووو فً    اديووو د ووو ً  فصد كايووو   فسوووتنط بٌ  ةموووفأل صووودهفصمتظمووو    تسووومد
  ال(Hardware, Software فت لووو ض فصةلووووى   وووني   صوووود فصتن تووو  هم  م ووو  تتعووومَ فص  ووو ٌ 

تيووو  فصمطل  وو ال  يةوووَ   صوود فةلوووا فصتطوو افً فصتنهفص  ووو ٌ  فصتم يوو   وووبلٌ فصمتظمووو ً مووَهذ تووتمةَ 
  صلمتظمو   تح يوٌ فصةلووى فصمد و يَ فةلوا ما تو   ووع )تحموٌ فة و ي فصممووٌ  فصمت طو    وٍ فصتوع تسووم

صووود ةلوووى متليوووا  ة وووا فصتم يووو ال موووج تحنيووووي  ادووو  ة صيووو  موووَ فصتة موووٌ  وووع فصمما ووو   وووويَ هفصل  تووو  
  .  Jiang & Qureshi, 2006, 50)  فصتم ي مَ  بلٌفصم ظليَ 
السوووووتد    فصسووووول ي    تتمحووووو ا  تاف ووووي ةمليووووو  فصتم يووووو  فصتوووووع ًكتوووو ً فصم يووووو  موووووَ فصم وووووةبل  

َ يو  ي فصتم يو    فصمتظمو ً ال هذ ت  ود فصم يو  موَ(Petrie, 2000, 5)ممليو  فصتم يو  ص صلمتظم ً
 عوبل  ةوَ فاتلو ع تة صيلوج فصتوع  الصد فالةتم   فصةلع ةلد فصد  ً فصمد و   )فصمم و   فصي و    صمموٌ ه

ال ةمو  فَ فصد و  فصمتم و   قوو  ال طلوب فصمة  و ً فصة يوا  مووَ فصد و ً فصن  مو   ممليو  فصتم يوو تت و  ي  
فصتوع ت وص  ي و  فصمموٌ قو  ال توتل ٍ فصد فتوب    ةلود تحو  ديو  فصح د ً فالس سي  صلمتظم   ت ًا

تمتوووج   ووو  فصد ووو  فصتوووع تنووو ٍ   صتم يووو  صووو ث فصمتظمووو  فصممتيووو ال  ةلووود ةةوووس )ميووو   فصما تووو   فصتوووع ت
  ت    فصد   فصمةلل    صتم ي  )فقٌ فستد     مَ فصة  ا فص ف لع صمتطل  ً فصممٌ. 

 ال تنوو ا هصوود فصا يوو  فص ووحيح    تتملووٌَ ت  ووذ   صحسوو  َ    وواث يدووب  َ كتوو ً فموو اف   ةموو  
ال  ةوو ٍ فصو الي فصة موٌ صتلوًو فصد و ً صلمتظمو  فصتووع توٍ فصتم قو  مم وو  موَ فصد و ً فصتووع تنو ٍ   صتم يو 

 تتيدو  صلم وةبلً   Antonucci & Tucker, 1998, 25 وع فصمنو   ق ويا  فالدوٌ )  ال سويم 
  وووووع د فتووووووب محووووو    مووووووَ فت وووووط  فصمتظموووووو ً ج  فصماف نووووو  صممليووووو  فصتم يوووووو   نووووو  فتحسووووووًا ةملي تووووو

(Greave,1999,12.  
 

 المبحث الثاني

 تعييد تقانة المعلوماتماىية 
ال  فصح عوا  فالصليو   ظو كا  متت ميو   وع فصمتظمو ً  وع ITOفصتم يو  صتن تو  فصممل مو ً ) ملٌي

مدو ٌ تن تو   فصتوع ي و  ك لتليوافً فصمسوتما  ص تتيدو  فصا يس  صلمتظم مَ فالستافتيدي ً هذ   ً يم  
فسوووتافتيدي  ف فايوووو  يووو    ةمووو ٌ فصم صمال  عوووبل  ةوووَ ة تووووج مم اسووو ً سووو      وووع ةوووو صٍ فألفصممل مووو ً
صوود متظموو ً ف وواث هةموو ٌ فصيوو ٍ تح يووٌ  وو م ً تن توو  فصممل موو ً تنوواا متظموو ً فأل هذ صلتتوو  سال

مووتبلً اللح و ٌ ةلوود فمتيو  فً تووات ط  وو صةلى فال تود  فتموو   نووط صتطلوي ةلووي ٍ )فصمد و يَ  صوويس 
ةلوو ي  د كايوو  ة ص حوو   فصتطوو يا  ووع  تملووٌفصتووع تتملووي  مدوو الً تتظيميوو     فسووت  فم     فصمما وو  

 مد ٌ تط يي تن ت  فصممل م ً.
فصممل مو ًال  يسوتت  ةلي و  تم يو  تن تو ا يسو  تملٌ ق ة   سيتطاي كذف فصم ح  صد فتب ةليج 

فصد توب فصتط ينوع موَ فص حوو   يمةووَ فالسوتت   ةليوج  وع تظايو    صمل و ٍ فصتم يو  صتملوٌ فطو اف   فسوتةم ال  
 :  صلمح  ا فالتي     ن   
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   IT لتقانة المعلومات : نشأة التعييد الخارجيولً أ
مسووتح ل  صمم اسوو ً م دوو    سوو  ن  ال هذ ت وويا يموو  تسوو يي فصتم يوو  فص وو ادع ف ف  فسووتافتيدي  

 فصمتملنوو    صتم قوو  مدوو ٌ تظووٍ فصممل موو ً   وع مم اسوو تجفصتم يوو  فص وو ادع  ف ووا   ةو    ص وو ي الالً 
 .  1954ة ٍ  General Electric   Arthur Andersen and Univac تع اة يَ 

  آلتع:   IT ق  تمللً فصمافحٌ فصتع ما     فصتم ي  فص  ادع  ع 
 ات يمرحلة الستين .1

  ووووووو م ًتملووووووٌ      ا يسوووووو  وووووووةبل  فصنووووووَا فصم عووووووع  ً ي ووووووذ فصتم يوووووو  فص وووووو ادع  وووووووع سووووووتيتفت
 تموووو ذ  ح سوووو   ة تووووً فصح فسوووويب ة وووو ا  ةووووَ ح فسوووويب ةمبلقوووو  تمتموووو  ةلوووود هذ  الً مت ووووفصه فا  

)مووَ ت حيوو  فصمم صدوو   فصح سوو  ي فصط قوو   ال تتيدوو  صةووَ  ي وو  َ فصم يوو  َ ماة يوو  ي وو ًا فصمسووت  م
 ةليوووووجال  وووو َ تتحمووووٌ تة صيل سوووو ث فص ووووواة ً فصة يووووا  قوووو  ا  ةلوووود  صووووٍ تةووووَ   مةللوووو  دوووو ف   ص ووووَ  ف  

 هصوووود فص وووواة ً فصة يووووا   كووووذف فصح سوووو  ي   ح د ت وووو  يووووتم  صووووده فص وووواة ً فص ووووليا ح دوووو   ظ ووووًا
صلح فسيب فصممبلقو   ةواى  وع  قتوج   سوٍ )م و اة   فصح س  ي فالتل ي  مٌ م  اة   مَ فصمم صد  

 .Kelter & Walstro, 1993; Teng et al., 1995, 75))  فص قً
 ات يمرحلة السبعين .2

تل يو  صح دو ً  فالي و ي فصوع يتوت  حسوب ا   ع كوذض فصماحلو  فصتم يو  فص و ادع صل افمديو ً 
فصتع صٍ يةَ  منو  اك  تطو يا تلًو فص افمديو ً  ف ليو   تتيدو  الاتلو ع ةلل و   تد حوج  مميت  صل اة ً

فصم وو افً فصمطل  و   فصموو   فإلعو  ع مووَ فأل واف   فصتووع موَ دم ةوو  الات  ط و   مصل واة ً فص ووليا  
قو  فص و ادع صلح و ٌ ةلود ظ وا فصتم  ةليوج التحت   فص اة ً هصد ت ظيل ٍ صت  يا فص  وا  فصمطل  و 

موووَ فصنووووَا  ً يةنوووو    امدووو  سوووو  ً  وووع فصسوووو ميت  ووويل كوووذض فص افمديووو ً لووووٍ فصتم يووو  فص وووو ادع  
  .  Ho & Atkins, 2006, 247)فصم عع 

 ات يمرحلة الثمانين .3

فص ووليا  ذفً  تتيدوو  صظ وو ا فصح فسوويب فصح سوو  ي ةللوو  فصنوو افً   وو  ً كووذض فصلتووا  ك  طوو    ووع
 ووي ت     تووً  ال  Lee et al., 2000, 7070) فصح فسوويب فص   ووي  لووٍفصةلووى فصمت لعوو   مووَ 

 ف ليووو   ةلوووا دووو  ث موووَ فصت حيووو  فصم صيووو ال    صتتيدووو   ووو  ً فص ووواة ً  سوووحب  فصح سووو  ي فص ووو م ً 
مووَ فصنووَا   ًيوومتت ووى فصلم تيتصال تتليووذك   ف ليوو      فص و م ً فصتووع ة تووً تلدوو  هصوود تم يوو ك    اديوو   

فصم ععال فال فَ ذصً فصت دج صٍ ي ٍ ط يبل  تتيد  ص ا   مل  ٍ فص وافة ً فالسوتافتيدي  فصن  مو  ةلود 
  Kodakصتم يووو  فص ووو ادع فصة يوووا فصحدوووٍ  ووويَ فصتوووع تملوووٌ   تلووو ي ف اةيووو   فصتمووو َ  فصتت  سوووع

Eastman   IBM  ٍ فص وو ادع ة توووج ة ووو   فصوووذي   طووا تم يووو  د يوو   وووع مدوو ٌ فصتم يووو  1989ةوو
  .Currie et al., 2003, 248)فستافتيدي  اسمي  ت تت   ةلت  فص اةتيَ 
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 ات يمرحلة التسعين .4

تدوووو   فالكتموووو ٍ   صتم يوووو  فص وووو ادع  فالسووووت  فٍ مووووَ فصنووووَا فصم عوووع  وووع   فيوووو  فصتسووووميت ً 
   صتحنيي غاعيَ ا يسيَ كم : فستلٌ  بلٌ كذض فصلتا   صجفالستافتيدع 

 فصتت  سي .فصتا يي  فمتبلً فصن   د  ا ف .  

فالستل    مَ فصتم ي  فص  ادع صتح ي  فألتظم  فصم ا ل  فصتع تمموٌ ةلود صلو ً فصديوٌ فصل صو   . ب
3Gl  ٌ 4صل ً فصديٌ فصاف ج  صده فالتتنGl  . 
 صد و ً   اديوو موَ فص واة ً هصود فصتم يو   ً فصم يو  صدومح   يو  فصمو فا  فص ف ليو ال ص تتيدو   

  عووووٌ موووَ فصت حيووو  فصلتيووو   فصموووو فا  هذ تمتلووًو تلوووًو فصد ووو ً فص  اديووو    وووافً  الصتحووو ي  فتظمت ووو 
  .  Lee et al., 2000, 7070) فصسليٍفص  اي  صعم َ فصتح ٌ 

 مرحلة اللفية الثالثة .5

 صوووود   ٌ فص وووو ا الهةموووو ٌ اة ووو  فصتم يوووو  فص وووو ادع  ووووع كووووذض فصلتووووا  ةلوووود تم يوووو  ةمليوووو ً فأل
إلةووو    تحسووويَ كيةليووو    تمووو ذ  ةمليووو ً فص ووواة    توووٍ تح يوووٌ فألةمووو ٌ فإل فايووو  هذ   سوووتلي  متوووج 

 عوٌ هصود فأل  و ٌ تمللً  تو  يا فصةلوى  فص فصمم مبلً هصد  طافى ل صل     ى دتع مت  ج مت   
 فصد يوو    تحايووا فصةوو ف ا فص ف ليوو  مووَ فصمتطل وو ً فإل فايوو  فص سوويط  صياةوو  ف ةلوود فصنعووو ي  ن توو تفص

 ةمليو ً فألةمو ٌ هصودهذ  تيطوً  الال  ة   ذصً    لج   م ً م م   فصم م   ع فص اة فالستافتيدي
فألةموو ٌ فصتووع   ت ووط مد و ي   موو    ووافي ين مووَ   ووا فا  فصممليوو ً  عووم َ فصتة مووٌ فصة مووٌ  وويَ 

  .  Kruse & Berry, 2004, 36يتٍ تم ي ك   فصمملي ً فص ف لي  )
 مءونات تقانة المعلومات ًا:ثاني

صوووود مل وووو ٍ تن تووووو  هق ووووٌ فص صوووو    ووووع تل  وووويٌ فصتم يوووو  صتن توووو  فصممل موووو ًال يت لووووع فصتطوووواي 
 حو  فصمتطل و ً فصا يسوو  صتم يو  تن تو  فصممل مو ًال  تن تو  فصممل موو ً  مة ت ت و     ول   فصممل مو ً 

صةتا تيووو ال فصتوووع فحووو لً لووو ا   ووووع  ً موووج ظ وووو ا فصح سووو   فإليم وووطل  ظ وووا  وووع   فيووو  فصسووو ميت
 الفصممل مو ً موَ  وبلٌ فةتم  كوو   سو  ٌ تن تو  ح يلو  ةتن توو ً فالت و الً  فالصةتا تيو ً فصمتطوو ا 

 فصتع   تً مستل م ً عا اي  صئلتس َ صتل ي  ح د تج ةلد تح   ةلا  ق   ما ت   ساة .
 ت سووووج فةم ص ووووو   وووو   تم كووووو    ت ووووا  ح دوووو  فصمتظمووووو ً صتن توووو  ممل مووووو ً  ليوووو  تحنيوووووي  ن 

 فت وو الت   مووج فصلووا ع فص ميوو   دلاف يوو  ةت وو ال مموو  يدمل وو  تتمتووج  ما توو  ة صيوو   ووع ةمليوو  فت وو ذ 
ةليووج سووتتطاي صمل وو ٍ تن توو  فصممل موو ً  مة ت تووج فصممتموو   صتةووَ   مل  وو  توو طيا تظوواي ال فصنووافافً

 مةمٌ صسي ي تم ي  تن ت  فصممل م ًال  ة آلتع:
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 مفيوم تقانة المعلومات 
 تمووووو  تن تووووو  فصممل مووووو ً سوووووم  تتميووووو    ووووو  فصمتظمووووو  ةوووووَ غياكووووو ال ةوووووَ  فَ فص تيووووو  فصتحتيووووو 
صتن توو  فصممل موو ً تووا ط فدوو في م تللووو  مووَ فالد وو   فص وول   صلح سووو ب  ووع  وو ة  م حوو   صلمتظمووو  
   ةمل و ال هذ تتوو  ي فصممل موو ً  سوو  ص   ف ووٌ فصمتظموو  مووَ د وو   مووج فصمتظموو ً فص  اديوو  فال وواث

 ال هذ   وووولً   ت ووو  فتسوووود ٍ ي ووو ا صمل وووو ٍ تن تووو  فصممل موووو ً موووَ   فيوووو  متمووو   د ووو  ل تيوووو ال  موووَ
فصذي يتحني موَ  وبلٌ تو ف ا ةت  وا ال ةم ٌفستافتيدع متل ي صتن ت  فصممل م ً مج فستافتيدي  فأل

مدتممووووو  تتملوووووٌ   سوووووتافتيدي  صؤلةمووووو ٌ  تن تووووو  فصممل مووووو ًال  فص تووووود فصتحتيووووو  فصتن تيووووو   فصتتظيميووووو  
(Henderson & Venkatraman, 1998, 471.  

فدوووو في م  يوووو ال   ال فذ ي وووول     ص افمديوووو ًال  نوووو  ةا  وووو  مووووَ  ووووبلٌ مة ت ت وووو  O'Brien فموووو 
تن تووو ً مم صدوو  فص ي توو ً فصم تللوو  فصتوووع تسووت  ٍ  ووع تظوووٍ   ف فا  ق فةوو  فصممل موو ًال   فت وو الًال   

  .O'Brien, 2000, 25)فصممل م ً فصمستت   ةلد فصح س ب 
 َ تن توووووو  فصممل موووووو ً تملووووووٌ فدوووووو في م  يوووووو  صلح سوووووو بال    ووووووDaft, 2003, 682 يوووووواث )

ف فا  ق فةوووو  فص ي توووو ً  فصتن توووو ً فصمسووووت  م  ص ووووَ  فص ي توووو ً  مم صدت وووو   فسووووت  فٍ   فص امديوووو ًال   
 فصممل م ً  ع ةملي   تج  فت  ذ فصنافافً.

 فصم  يوووو   يوووواث ةووووٌ مت موووو   َ تن توووو  فصممل موووو ً كووووع فصمة توووو ً  .Wright et. al) موووو  
 ,.Wright et. al)  فص افمدي ً فإلصةتا تي  فصتوع تسوت  ٍ ألدوٌ فالت و الً  ةمليو ً فصممل مو ً

1996, 826 . 
 مءونات تقانة المعلومات 

صتن توووو  فصممل موووو ًال فصتووووع   يموووو  يتملووووي   صمة توووو ً فصا يسوووو  ت  يتووووً  د وووو ً تظووووا فص وووو حليَ
تم عووووً تتيدوووو   ةووووي ٍ  ف  افة ووووٍ صلملوووو كيٍ فالس سووووي   فصتطوووو افً  فصنعوووو ي  فال فايوووو   ووووع تن توووو  

ف فا  ق ةو   فص ي توو ً  مم صدت وو     الفالت وو الً   الفص امديو ً  فصممل مو ً  فصتووع تمللوً  وو صتد ي فًال 
(O'Brien, 1997, 13.  

صوود فَ تن توو  فصممل موو ً تتةووَ  مووَ ه  Krajewski & Ritzman, 1999, 38 ف و ا )
 فا ج تن ت ً  اةي  كع:

 فصمة ت ً فصم  ي   .1

 فص امدي ً .2

 ق فة  فص ي ت ً  .3

 فالت  الً  مي   فصم ث .4

 يمةووَ ةوواض  د وو ً تظووا فص وو حليَ صمة توو ً فص تيوو  فصتحتيوو  صتن توو  فصممل موو ً مووَ  ووبلٌ 
  .3فصد  ٌ )
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 تقانة المعلومات  اراف الباحثين فيما يتعلل بمءونات 3الجدول )
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Wrightnoe, 1996 .1  *  * *    
John, 1997 .2   *  *    
Alter, 1999 .3 * *   *    

4. Obert, 2000 * *   *    
O'Brien, 2000 .5 * * *      

Post & Anderson, 2000 .6 * *   *    
Boynton, 2001 .7 * *       

Turban & others, 2002 .8 * *  * *    
Haag & Philips, 2008 .9 * *       

10 .Laudon & Laudon, 2012 * * *  * * * * 
 1 1 1 7 2 3 9 8 اآلرافاجمالي 

 ةبلض. صد فصم   ا هة ف  فص  حل    الستت   هفصم  ا: فصد ٌ  مَ  
)الجيقققزة فآلتيووو  صتن تووو  فصممل مووو ً  فصمة تووو ً ف تيووو ا هصووود مووو  تنووو ٍ تووواث فص  حلووو  فسوووتت  ف    

 تتيدوو  المققوارد البشققرية  ميققاراتو  الشققبءات والتصققالت و التطبيقققات  و البرامجيققات  و والمعققدات  
 مةووَ  ةوَ فةتمو    عوبل   صتن تو  فصممل مو ًال ا يسوو فص و حليَ ةلود ة ت و  فصمة تو ً فص ممظوٍ التلو ي

صمو  صوج موَ فسو  ٍ ة يوا  وع ةمليو  ت توع فصتن تو ً فصح يلو   فصم ا  فص  اي مَ عمَ مة ت ً فصتن ت 
 . تط ين  

 :فآلتعةليج تعٍ مة ت ً تن ت  فصممل م ً 
 صتافةيوب فصم  يو   فصمحس سو  )فصملم سوو        ملوٌت ت: الماديققة المءونقات ( الجيقزة والمعقدات .1

فص  اديو   ٍفألد في فصم تم  فصتع تست  ٍ  ع  ت ي  تاةيب فصح سو ب سو في  فألدو في فص ف ليو   
  .O'Brien, 2000,108متج )

  وووووووووووو  مدووووا  آصوووووووهذ تم فص امديوووو ًال ك  فصممووووٌ  َ   دووو   وووووووفآلالً  حال تووووتمةَ : البرامجيقققات .2
   ةوووَ فةتمووو    يووو  متلمووو        ووو    َ  تلوووذيت    ت  يووو ك   ووو ص افم  فصتوووع سووويتٍ ووووووو وووم ي ة د

ه   ص ووو   فصمتمللووو    سووو  ٌ فإل  ووو ٌال هذ يسوووتت  ةموووٌ  حووو   فصمم صدووو  فصماة يووو  صل ي تووو ً ةلووود 
 تلوًو فص امديوو ً مووَ  ووبلٌ فاليموو  فً فصتووع ت ووٌ هصي وو  صتتليووذ ةمليوو ً فصمم صدوو  مووَ مدم ةوو 

(Brodenck & Bondrean, 1992, 4  صوود فصتم يوو  فص ووو ادع هال ةليووج يت لووع فصتطوواي
 فصتم قوو  موَ  ووبلٌ فصمتظموو  صل امديوو ً فص و ادع فصتم يوو  ص امديو ً تن توو  فصممل مو ًال هذ يوو ةٍ
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 فص و ا   وع فص واة ً هصود ح صيو  م ا لو   وافم  فست فم     فالي  ي   ةتم   صتط يا  امدي ت  
  ووو َ ة  ووو فً فص وووت ةع فصتحليوووٌ   حسوووب فألدووو اال مت لعووو  متووو طي  وووع ةووو    تمموووٌ فصتوووع

 فصمتحو   فالمايةيو   للوً صل اليو ً   صتسو   2010 ةو ٍ فص و ا   وع صل امديو ً فص و ادع فصتم يو 
 هتلوو ي فة ووا فصووذي يموو  ال  الا مليو ا 106 فصمحلووع فص وو ادع فصتم يوو   ة  وو فً   الا مليو ا 50
 فصتة موٌ   و م ً فص سويط  فص امديو ً تو  ا  فصتع فصمتح   فص الي ً  ع فصمحلي  صل اة ً ي  ج

 ا يوو ٌ  واة   قموً 2008 آذفا  لووع فصة يوا ال فص واة ً  تظمو  صت ووليٌ   واث  ةوٍ   امديو ً
 سووت فً 5 صمو    و ادع تم يو   وولن  فصمو صٍ  وع صلوتلط متووت  فة وا ل صو   كوع PLC  ويٌ    

  تمطووووووع EDS   ووووواة  فص  صيوووووو  t-systems  AT&T  ووووواة  مووووووج   الا فًمليووووو ا    ا مووووو 
 صبلستعووووو    t-systems   فالت ووووو الً فص وووو ة ً ا وووووط مسوووو  صي  AT&T  ووووواة  فالتل قيوووو 
 فصتحتيوووو  فص تيوووو   ووو م ً فصت ووو  عال  فَ تة مووووٌ صلمسووووت  ٍ فصح سووو ب ص وووو م ً EDS   فص وووَ 
  تظمو  تسو ٍ  وع تحسويَ ةلود  فصتاةيو  فصةلوى  لوض فس ٍ  وع ال يٌ ص اة  فص  ادع صلتم ي 
 . Loudon & Loudon, 2012, 192)  فصل   فصتلط س ي  ع فصتت  سع م قم  

 مسوووو ت   فصمسووووت  ميَ   فصمتمللوووو  تن توووو  فصممل موووو ًفصل يووو  فصا يسوووو  صي يووووتحن  ليوووو  التطبيقققققات: .3
 ل وا   فصة مووووووووووووووووا فصمموووووووويتطلووووووب فألم فالسووووووتافتيدي ال فى فصمتظموووووو  ووووووووكأل فص  وووووو ٌفإل فايوووووويَ   

صلمتظمووو ً  فالسوووتافتيدي  فصميووو    الع فصممليووو ً  فإل فا وصتن تووو  فصممل مووو ً  ووو ً فصم مووو  وووووصلتط ين
تنو ايا فصممو مبلًال   مم صدو  فصممو مبلًال    تمتو  فصمة توبال    مت   )حسو ب فصمسوت  ٍ فصت و  عال 

 . Schoech, 1999, 38) فإلست   فصتتليذي   ال ت  الً ةٍ فال  
 وع ة وا اةي   ا يس  صتد   تط ين ً تن تو  فصممل مو ً  فصم فا  فص  اي  تم : الموارد البشرية .4

فصح يلو ال  عوبل ةوَ ة ت و  ح عوت  صتط يووي  فصتنتيوو  ال   وع تملوٌ    قو  صبلةت و   ًفصممل م تيو 
 ويَ  ةمو ٌ    ول   مسوت  م  ص و ال ةليوج  و صم فا  فص  واي  تميو تلً فالةت    ً  ع ميو  يَ فأل

    Williams, et. al, 1997: 9-10) :صتن ت  فصممل م ً  كم  ت ةيَ مَ فصتط ا
 فصح  ووٌ ةلوود فصتملوويٍ فصاسوومع  ووع فحوو  فسووت  فم ً  يملووٌ فص  يووا : المتخصصققون ) الخبققراف

 .ة صم  ةيَ تظ ٍ فصح س ب  فالت  الً )

 :فصلتيوو   تن توو  فصممل موو ًال  قووو  فصتن تيوو  ذ  فصمما ووو    يملووٌ فصمسووتلي  المسققتفيدون النيققا يون
 .فصملمي   فصتمليمي  ف  ين ٍ  م م  ص   ةبلق    صممٌ صؤلغافضيست  ٍ فصح س ب 

تعوٍ  فصمو فا  فص  واي  ةلود فت و  صوده يتظوا   Brodrick & Boudrean, 1992, 1فمو  )
 تمةوويَ   تموو ط د يوو   صؤلتمتوو  تةوو يَ  المتتدوو ً  فحتي دوو ً د يوو   ت صيوو  كموو : ا يسوويَةت ووايَ 

 فصتوووع ياف ن وووو   ال  وووح ب ا  س فألمووو فٌ مووووَ ت لووويض ةلووووى فص ووو م ً  فصمتتدوووو ً  وووع فألسوووو في
ت لوويض سوو ة ً فصممووٌ فصعووا اي  فصبل موو  إلتت د وو   لعووٌ هحووبلٌ فصتنتيوو ً فصح يلوو  محووٌ فصنوو ث 

 .فصم مل  محنن  ف في    عٌ  ةلل   فقٌ
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 فصم موو  صتن تووو  فصممل مووو ًال  يم  وووا ةت ووو    ووو ة ً فصمة تووو ًموووَ  مووو ت   التصقققالت:الشقققبءات و  .5
 صم  ٍ  فصلوو ةس  فص وو ة ً فإلصةتا تيوو  فصتووع تووا ط كووذض فصمة توو ً مووج ةوو مة ت ت وو   فالت و الً

 الت ووو ٌ م   وووا  موووج ممووويَ  ال   وووع تسوووم  صمسوووت  مع فصح سووو ب  وووع م قوووج فصووو مض  معووو  
  .Krajaweski & Ritzman, 2005, 514) مست  مع فصح س ب  ع م قج آ ا

  ITOتعييد تقانة المعلومات )وأىمية مفيوم  ثالثًا:
 ةلوود  Information Technology Outsourcing) فصتم يوو  صتن توو  فصممل موو ً يتدسوو 

 تط ينووووو ً صل امديووووو ً )تطووووو يا   وووووي ت    فص تيووووو  فصتحتيووووو  صتن تووووو  فصممل مووووو ً )ف فا  مةووووو  َ تحووووو 
 تن توو  ملوووٌ فصم ووتاي ً  فصموو فا  فص  ووواي فص  وو ة ً  موو   فً   مووو    فصممليوو ً فصتووع تمتمووو  ةلوود 

(Silva et al., 2009,173 . 
فصتتليوووذ من  وووٌ فص وووافيا فصوووذي ي فدوووج ا ف  قووافا     ووولج يمةووَ تووو طيا فصتم يووو  صتن تووو  فصممل مووو ً 

 . Lawrencecoh & Venicatraman,1992,2فصمتظم  )
د يو   مل و ٍصوب ة وع فصل   عمَ  ت ة  تن ت  فصممل م ً   َ م وطل  فصتم يو  يتظوا فصيوج

  .Gurbaxani & Whnng, 1999, 59ت   ج فص بلمي  صح فلتج  ع فصتتظيا  فصتط يي )
 فال ف وووووووووووووٌ  موووووووووووووت ٍ صطا حووووووووووووو ً فص ووووووووووووو حليَ   نووووووووووووو   تم يووووووووووووو  تن تووووووووووووو  فصممل مووووووووووووو ً  يمووووووووووووو 

(Loh & Venkatraman   َفا  فصم  يووووووووووو  صم ووووووووووومسووووووووووو كم  مووووووووووَ فصمد ووووووووووو يَ فص وووووووووو اديي  
  وووووووع مت ووووووو  ف  دووووووو ي   فصتحتيووووووو  صتن تووووووو  فصممل مووووووو ً يووووووو فص ت   ووووووو  مة تووووووو ً ة  فص  ووووووواي   فصمات طووووووو 
  .  Loh & Venkatraman,1992, 7) فصمتظم  فصمست  م 
ت لويض تسومد صسول ةي ً مت  يتو  صمتظمو ً     ولج  Kremic, 2006, 467) يتظوا فصيوج 

 ف ليوو  فص  ًسي سووفصفصةلووى حسووبال  تحسوويَ ا س فصموو ٌ فالدتموو ةع  فصسي سووعال فسووتد    صعوول ط 
تنليوٌ فص يا قافطيوو  فصمتظميو   فال تموو   ةووَ     اديو   فصتووع تتملوٌ  تل يوو  فصت فمو ً تحسوويَ فال في فص  

صووود متظمووو  ه   فصت   وو ً فصتوووع تموو تع ف وووة الً  ووع فصمتظمووو ً فصمسوووت  م  مووَ  وووبلٌ تل يعوو
تدموٌ فصمتظمو  فصمسوت  م   ممنو  ت ا  فصم فا  فص  اي  فصمت   و   وع  ي و    عبل  ةَ  َمد   ال 

 .صد فصد   فصمد   هتم    ت    ت   
ظو كا  متمو    فال دوج يتظووا فصي و  موَ د فتوب متموو     ةوو  ض صتم يو  صتن تو  فصممل مو ً يمةوَ  

مت وو ال تظايوو  ةللوو  فصمم ملوو ال  تظايوو  فص ة صوو ال  فصتظايوو  فصمسووتت   ةلوود فصموو فا   فصتحليووٌ فصمتظمووع 
 . Ang & Stanghter,2001, 32 ف فا  فصم  طا )

  ع سي ي فصمن ات   يَ فصتم ي  فص ف لع  فصتم ي  فص و ادع صتن تو  فصممل مو ًال  و َ فصمد و يَ 
فص ف لع ةلود فصم دو  فً فصمتمللو    صح فسويب فص   و    صمتظمو  فصمسوت  م ال  يمتم َ   ع فصتم ي 

صوود ه ةلود تحو   وو يٌ  و َ ملةيوو  فصم دو  فً ة صح فسوويب   صتسو   صلمتظموو  فصمسوت  م  سوو ى تتنوٌ 
  .  ,Loh & Venkatraman, 1992 9فصمد   )
 



 

43 

 الفصل الثاني

فص وووو م ً  صووو ظيلع )فص وووو ص   وووٍ  موووَ فدوووٌ تنووو يٍةمووو  فَ فصمد ووو يَ يسوووت  مَ  فصةووو  ا ف
  قووو ًفصلا    ي عوو 8فص وووةٌ )ال   فصمتظموو  عقووو  يسووت  مَ  مووو ظل   فصبل موو  صلمتظمووو  فصمسووت  م  

 :كمووووو ةلووووود  مووووو يَ فس سوووووييَ  فص ووووو ادع  وووووع تن تووووو  فصممل مووووو ً فةتمووووو  ف     ووووويَ فصتم يووووو  فصووووو ف لع 
(Loh & Venkatraman, 1992, 10  
  اد  فصت ف ٌ صلم فا  فصم  ي  مَ فصمتظم  فصمست  م .  .1
  اد  فصت ف ٌ صلم فا  فص  اي  مَ فصمتظم  فصمست  م .  .2

  اد  تم يو  تن تو  فصممل مو ً ة وا فصمسوت ي ً فصم تللو  موَ مسو كم  فصمو فا   فتم ط  تت  يَ
 .فصم  ي   فص  اي  مَ فصمتظم ً فصمست  م   فصمد   

 
 التعييد الداخلي والخارجي لتقانة المعلومات  8)شءل ال

Source: Lawrennceloh and N. Venkatraman, (1992), Journal of Management 
Information Systems 1992, Vol. (9), No.(1), pp.7-24.  

يمتمووووو  فصتدووووو   فصحووووو صع صلمتظمووووو ً ةلووووود فصتط يوووووي فصتووووو د  صتن تووووو  فصممل موووووو ً   وووووع حووووويَ
صووو ةٍ فةم ص ووو  فصد كايووو  عووومَ فال في فالسوووتافتيدع فصل ةوووٌ موووَ  وووبلٌ   كووو   فةتم فالت ووو الًال 

  .Meng et al., 2007, 374) تم ي  ةملي ت    تحسيَ فالستلم افً  ع تن ت  فصممل م ً
 َ ذصوووًو يووووتمةس  ادوووو  تمنيووو ك ال صووووذف  وووصتن توووو  فصممل مووو ً   ووووي   ت تلوووى ةبلقوووو ً فصتم يووو 

 صتم يووووو  صتن تووووو  فصممل مووووو ً فصممنووووو  َ ةبلقووووو ً فه هذةلوووود ف وووووتبلى فالكتمووووو ٍ فال فاي فصمطلووووو بال 
ةبلقو   وويَ فص وو م ً  عوبل  ةووَ توو ف ا  ال م و ص  ة يووا   فصمد وو يَ  فص وو م ً   تةوَ  متموو    فصم فقوجال 

 مموووو فصمبلقووو ً  إل فا فص   ووو  صتن تووو  فصممل موووو ً   ووويَ فتوووو فع فصتم يووو   مسووووت ث فص  وووا  فصمطل  وووو  
صوود هيلعووع   ادوو  فالةتموو   فصمت وو  ٌ  وويَ فصد وو  فصمسووت  م   فصد وو  فصمد وو  صوود  َ فاتلوو ع هي وويا 
مطل  و  موَ فصد و  فصمد و   فص مست ث فص  ا  تتيد  الاتل عتمني فً   م ً تن ت  فصممل م ًال   ي   

 . 9)فص ةٌ 

 الموارد تداول
 المبرمجة

 ل   ا

 منخفض

 تعييد داخلي

تعييد 
 خارجي
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   اطار مفاىيمي لعالقات التعييد لتقانة المعلومات المعقدة9شءل )ال

Source: Lukacs, M., (1998), European Consulting and Management Services: 
European Outsourcing Markets and Trend, International Data Corporation, London, 

p.230; Willcocks, L. and Choi, C., (1995), IT- outsourcing: From contractual 

obligation to strategic alliance, Vol. 13, N.1, P.67.  
ٍ يووو  ف    ووو   وووع فصسووووت فً ظووو كا   ووو   فالكتمووو   ةليوووج تدووو  فَ تم يووو  تن تووو  فصممل مووو ًال كووو

صود  دو   طواى ل صو   كو  )فصمد و   فصوذي ينو ٍ  تنو يٍ  و م ً تن تو  هفصتوع ف وذً ت ويا  فال يوا ال
  .  Gurbaxani, 2007,12 ع فص ف ٌ )  فصتع ة َ يتٍ تن يم   س  ن    فصممل م ً
 وووو َ حدووووٍ سوووو ي تم يوووو  تن توووو   2011فص ووووت ة  فصم صميوووو  ةوووو ٍ   تنايووووا فةوووو ض محللووووص   نوووو     

صوود هسوو ى ي ووٌ  BPO  Business Process 0utsourcingفصم صميوو  ) صؤلةموو ٌفصممل موو ً 
   . Kunsooh & Sunil, 2013, 328) 2017ملي ا $  ع ة ٍ  280.7

  %14)تن توو  فصممل مو ً ي لوو  حوو فصع  تتلنوج فصمتظموو ً فالمايةيوو  ةلود تم يوو  ممو ٌ موو  فَ 
حسوب دمميوو       Vallis & Marphy, 2008, 37) الموَ مي فتيو  تن تو  فصممل مو ً فصت  مو  ص و 

  فصمات طوو    وو تةوو صيى فصت ووليٌ ) وو َ فصوو ف ج صلت دووج تحوو  تم يوو  تن توو  فصممل موو ً ال AMRف حوو   
(Fersht & Stiffler, 2009, 17.  

ةلووووود ف وووووتبلى فحد م ووووو   فت فة ووووو    صتم يووووو  فص ووووو ادع ص ووووو م ً تن تووووو    ًتنووووو ٍ فصمتظمووووو  
  اةطو ي يتملوٌ  دو كا فصتم يو  فص و ادع  صوده  Bendor, Samuel, 2002)  ويايذ ه الفصممل مو ً

 فصتووع التمو  م وو ا فصتميوو   ووع فصمتظموو   صطوواى لو تع صلنيوو ٍ    ف  وو ال ةموو ٌ فصم موو ت   و ً فأل
تنلوووويص فصةلووووى  تحسوووويَ ف في تن توووو   صوووودهفصتم يوووو  فص وووو ادع    يفصنيموووو ال  يلتوووواض فَ يوووو ةسووووب  

فصممل مووو ً  فصتاةيووو  ةلووود فصةلووو ي  فصد كايووو   تةليوووى فصعووولط ةلووود فصمد ووو   فالسوووت  فٍ فصةلووو ي 

  القات
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 تنو ٍ  موض فصمتظمو ً   Samuel, 2002, 1صلسوي ص   فصح و ٌ ةلود ميو فً فةمو ٌ فسوتافتيدي  )
 ووويَ فصتم يووو  فصمحلوووع   نوووط   معووو   فال وووا يدموووج مووو    صتم يووو  فص ووو ادع صتن تووو  فصممل مووو ً محليووو   

  . فص  صع
فصتم يووو   قوووافا  سووو ب فالكميووو  فالسوووتافتيدي  صتن تووو  فصممل مووو ًال  ووواً  فصح دووو  ق وووٌ  وووتج 

  .  Udo, 2000, 421فص  ادع صتن ت  فصممل م ً )
فص وو ادع صتن توو  فصممل موو ً ةلوود فتووج تم قوو  مووج طوواى ل صوو  مد وو  صل  موو    يموواى فصتم يوو 

ت ومٌ  ظو  ى تن توو   هذصتو  يا ف  صتد يو   موض ف  دميوج  ظو  ى تن تو  فصممل مو ً  وع فصمتظمو ال 
 وافي  حو    فحو   ف  ةفصممل م ً ت  ط ً ف  ةملي ً ف    م ً متةاا   صيسوً حو الً متل ول  

  .  Goo et al., 2009, 119)  افي متت  د ي 
صوود فَ ملتوو   ف فا  ةبلقوو  فصتم يوو  فص وو ادع فصت دحوو  ه  Sturm et al., 2000 ف وو ا )

   فصتوع تةوَ  ةلود  وةٌ SLAصتن ت  فصممل م ً كع مَ  بلٌ فسوت  فٍ )فتل قو ً مسوت ث فص  مو  
 كوع موَ تحو   فصت و ط ً فصتوع ال SP   مسولٍ فص  مو  )SR ويَ مسوتلٍ فص  مو  ) فتل قي  تم ق يو  مو 

متظموو ً تن توو  فصممل مووو ً  هذ  امةوو َةمووو ٌال سوو ى تد وو   ووع مسوووت ي ً مميتوو  صتل يوو  فكوو فى فأل
فصل ةليووووو  فصمات طووووو    صتم يووووو  فص ووووو ادع صتن تووووو  ة صيووووو  صتحنيوووووي )فتل قيووووو  مسوووووت ث فص  مووووو    فةتمووووو  

  .  Sturm et al., 2000, 122فصممل م ً )
 IT/IS )تسووووووليٍ ه فا  م دوووووو  فً فصووووووو تن ت  فصممل موووووو ً يملوووووٌ ةمليوووووو  فصتم يووووو  فص وووووو ادع صووووووو

 ف ووووو ا  ووووع حوووويَ فصموووو فا     فصت وووو ط ً هصوووود طووووواى ل صوووو  صلح وووو ٌ ةلوووود فصتتووووو    فصمطل  وووو  ال 
Hancox and Hackney 2000 فصتمايوووى فصوو قيي صلتم يووو  فص ووو ادع صوووو  َ صووود هIT  ي تلوووى

طووواى  موووَ IT  ت ووو  تتليوووذ ت   ووو ً    ة مووو    فتل قوووَ كت صووًو  ال هتظوووا فص ووو حليَ   حسوووب  د ووو ً
  .  Santos & Silva, 2012, 2-3) ل ص  

ت ووووا  فكميووووو  تم يووووو  تن توووو  فصممل مووووو ً موووووَ  وووووبلٌ فالسووووتل    موووووَ فصمم اسووووو ً فصت عووووود    
فع    قيم   فالستل    موَ فصم و افً فصتةميليو  صمد و  فصتم يو   وع تن تو  فصممل مو ً    )صلمد  يَ  

(Alexandrova, 2011, 555 . 
  ووووويَ مووووو موووووَ تت دووووو ً فصم صمووووو  فصن  مووووو  ةلووووود فص وووووافة  صتن تووووو  فصممل مووووو ً  فصتم يووووو   يمووووو 

 ليووووو   فصح ووووو ٌ ةلووووود فصتتووووو  س فصمطلووووو بتحنيوووووي فصةلووووو ي   فصل ة  ليووووو فصمت  وووووا فصمسووووو كم   يوووووج 
لح و ٌ ةلوود صفصتم يوو  صتن تو  فصممل مو ً صلممليوو ً فص ف ليو  ينت وا فصمتظمو ال ةليووج صوٍ   ت وط  وع 

موج فصتطوو ا  وٌ تموو فض صي ومٌ  مووض فص ظو  ى فص فةموو  صممليو  فصتةييووى فصةلو ي  فصد كايو  صلمتظموو ال 
 فصعوووووول ط فصمت فيووووو    فصمسووووووتما  ةلووووود فصتتووووو  س فصوووووو ف لع صتن تووووو  فصممل موووووو ً  فصمعوووووطا   تعفصتنووووو

(Alexandrova, 2012, 32 . 
مةوو  َ فصمسووو ة    ف  ووو ٌ  ة سوووت  فٍةلووود فصم وو ٍ فصا تيتيووو  تحوو  فصتم يووو  فصووو ف ج   قوو  ت سوووج

 صمموووٌ فصتحليلوووع  فصممنووو ال  ت وووميٍ   فالكتمووو ٍصووود ه ظووو  ى تن تووو  فصممل مووو ً فصممي ايووو  فص ي تووو ً   
 . Barthelemy, 2003, 540ةم ٌ  فصمتتد ً  تط يا فصت  ط ً )فأل
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موَ  وبلٌ فصتمو َ    كميتوج   واً     فسوتافتيدي  د و   فصتم ي  صتن ت  فصممل م ًال ت ةليج  ن   ي 
ةبلقو  ط يلو  فالمو   ممو  يتطلوب  تو ي فص افة   يَ فص  َ   فصمد    ع تحنيي فالكو فى فصم وتاة ال 

 تستت  ةلد فصلن   فصتم َ  صةسب فصمي فً فصتت  سي  فصمست فم . 
مدم ةووو  موووَ ص تتيدووو ةمليووو ً فصتم يووو   ةلووود قووو  ظ وووًا فكميووو  فةتمووو   تن تووو  فصممل مووو ً 

  .  Garcia et al., 2013, 39-40) :ة آلتع   الفصم فمٌ
فالسوتلم ا  وع تن تو  فصممل مو ً  لودةم ٌ  مدو صس فال فافً  م  و فً فةلود ةمط ص   م افي فأل .1

 قيم  ف ح ب فصم  ص .   ةلد تح  يس ٍ  ع تم ي 
 فالكتم ٍ   ي    مست ي ً فصتلن ً فصم م   ع تن ت  فصممل م ً.  .2
فصم صيوو   صعو ف ط تن تو  فصممل موو ً  وع مدوو الً فصتنو اياصود تل يوو  فصمتطل و ً فصن ت تيوو  هفصح دو   .3

    فالتت دي .  ع فصم ي  مَ فصنط ة ً فص  مي  
    ن   صلم ف ل ً فصمطل   . فصتع تٍ تم ي ك   فصح  ٌ ةلي   ت  ف تي ا مد   فص  م   ف فا  .4
 مَ فص  ة ً. ة مت في   فصتمني   ع تن ت  فصممل م ً فصم  ٍ صد فصهفصح د   .5
م   افً ح ةم  تن ت  فصممل م ً فصتع ت مٌ ت تع فطا سويطا   مم اسو ً ديو   صلمسو ة    وع  .6

 ةم ٌ  تنليٌ م  طاك . مافق    تحسيَ ت  ط ً تن ت  فصممل م ً ص ي    قيم  فأل
فصمتوو ك  فصممي ايوو   صويس فصمموو ييا فصتووع تووٍ  فالتسووب   ةتمو  صود فصةلووى هصوود فص  وو ٌ هفصح دو   .7

   ل  ً فصممٌ فصح صي .  ن   صمتطتط ياك  
صوووود تنيوووويٍ ف ف  وووو  فموووو ٍ مموووو ييا من  صوووو   من اتوووو  مادميوووو  مووووج فقافت وووو  مووووَ هح دوووو  فصمتظموووو ً  .8

 فصمتظم ً. 
صم واافً  تظ ا فكمي  تم ي  تن تو  فصممل مو ً موَ  وبلٌ فتتن صوج تحو  فالدتو   فالسوتافتيدي ال 

 : Willcocks, 2010, 63  (Willcocks & Lacity, 2009, 83: )فكم   متم   
 أل في فصوا يس فصمنيو س مو  سوما فصسو ٍيهذ  فصتم ي  صتن ت  فصممل مو ً ةلود فصنيمو  فصسو قي ت ليا  .1

فصمتظمووووو ً صل تيووووو  فصتحتيووووو  صتن تووووو  موووووَ  وووووبلٌ تم يووووو  تم يووووو  فصكميووووو  ال هذ تظ وووووا  فصمتظمووووو ً
فصتحووو ٌ  َ فصمسووتلما   موووي   فصم صيوو ال هذ صؤلسووو فيفصممل موو ً فص   ووو    وو   فالسوووتد    فاليد  يوو  

 قيم  فصمتظم .  يس ٍ  ع ا ج جال     ماغ   ف  تد ض فصتم ي  صتن ت  فصممل م ً متليا 
َ فال  ووو   ةوووَ  ووولن  فصتم يووو  صتن تووو  فصممل مووو ً  فسوووم  فصتطووو ي   وووةٌ متوووتظٍ ا وووةليوووج 

  ووو اال   صتم يووو ف 10صووود ه 3سوويةَ  صوووج فلوووا فيدووو  ع ةلوود سوووما فصسووو ٍ فصوووذي يمةوووَ فَ يوو  ٍ  ووويَ 
 صتن ت  فصممل م ً يم   الص  ةلد فالستلم ا  فال فا  فصل ةليَ مَ د تب فصمتظم . 

يسوو كٍ  هذ يموو  فموواف  م موو   ال  فالتلو ي ةليووج   التت وو ا  فصتتوو  سَ فصتم يو  صتن توو  فصممل موو ً  وو   ف .2
فصتم يوو   تسوو   ة يووا  مووَ فالتلوو ي  ووع فصمتظموو ً  فص ةوو الً فصحة ميوو  ةلوود حوو  سوو فيال   اقوو ٍ 

ال  يت قوج 2008 مليو ا $ فمايةوع صمو ٍ 250ً تم يو  تن تو  فصممل مو ً فصم صميو  قو    قوً ة   ف
 145% ةوووٌ ةووو ٍال   للوووً ة  ووو فً تم يووو  تن تووو  فصممل مووو ً فةلوووا موووَ 8-5فَ تاتلوووج  حووو    

 .فصن  م  صؤلة فٍ% 12-8 مَ فصمحتمٌ فَ تاتلج  ح     2008ملي ا $ فمايةع  ع ة ٍ 
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صوود فصسوو ي هصوود فص  و ٌ  سوواة  هصة تووج يوو  ي ن توو  فصممل مو ً   صمتظمو ً ت توو ا فصتم يوو  صت
موووَ  لم يووو   لوووض فصتةووو صيى فص ف ليووو    يووو    فمة تيووو ً مد ووو ي فص ووو م ً فص ووو ادييَال    صتسووو   ص

صسووو     صظوووا ى فصسووو ي ف صبلسوووتد    تتيدووو صلتم يووو  فكميووو  ا يسووو   وووع )فالتلووو ي    ووو ًفصمتظمووو ً 
 فصتلةيا فالستافتيدع ط يٌ فالم .مج فةتم      اص تنليٌ فصتة صيى   ال  

تم يو  السووت  فمج فصةلوود فصمتظمو ً  هذ تمتموو ال  فيد  يو    فسووتافتيدي    يمةوَ صلتم يوو  فَ يلموب   اف   .3
  Willcocks, 2010, 64 ع تحنيي مدم ة  م في  مت  : )

 صد فالس في فصد ي  . هفص   ٌ  –
 فصممٌ  ع مت طي د ي  .  –
 تحنيي فصل ةلي  )فصا  ق   فالستافتيدي .  –
 تحنيي ةٌ فت فع فصح  ٌ ةلد فصم   ا فالستافتيدي .  –
 تم ي  فصن افً فالستافتيدي  مَ  بلٌ فصت  ًا مج مد   فع  ع.  –

   يظ ا فكمي  تم ي  تن ت  فصممل م ً   ن   ص د   تظا  مض فص  حليَ.4 فصد  ٌ )
 تقانة المعلومات وفقًا لوجيات نظر متعددة   أىمية تعييد4الجدول )

 أىمية تعييد تقانة المعلومات الباحث/ السنة ت

1 Lacity et al., 2004 

 ف فا  ف عٌ صلت ظيى. -1
 فة    ت ميٍ فصمملي ً. -2
3- .  فص  م  فصماتة   ةلد فص  َ 
 فست  فٍ فصتن ت  فصمس ة  . -4
 ت ظيى فصمتظم ً فصد ي  . -5

2 Gonzalez et al., 2009 

 فصتاةي  ةلد فصنع ي  فالستافتيدي . -1
  ي    ما ت  فقس ٍ تظٍ فصممل م ً. -2
 تحسيَ د    تظٍ فصممل م ً. -3
 ف فص  فصم  ةٌ فصي مي . -4
 صد فصتن ت .ه ي    س  ص  فص   ٌ  -5
 تنليٌ م  طا تن  ٍ فالتظم . -6
 ف   ا ةلى فصة ف ا. -7
 فص ف لي . ت  يا   ف ٌ صتظٍ فصممل م ً-8
 ف   ا ةلى فصتن ت . -9

 )فصح فل  . مد اف  فصتن ٍ  فصتليا فصمستما  ع -10
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 أىمية تعييد تقانة المعلومات الباحث/ السنة ت

3 Mclellan et al., 1995 

 تلييا فصح    فصتتظيمي . -1
 فة    كيةل  فصمتظم . -2
 ت ليض فصم  طا فصتن تي   ة ٍ فصت ة . -3
 تنييٍ فصتن ت  فصد ي  . -4
 تحسيَ ف فا  ةملي ً تظٍ فصممل م ً. -5
 ةم ٌ.فأل فصا ط  يَ تن ت  فصممل م ً  فستافتيدي  -6

4 Brcar & Bukovec, 2013 

 تحسيَ ةل ي     ةلي  فصممل م تي . -1
 ةل ي  تط يي فصم ا ع    ةليتج. -2
 ووويَ فصمتظمووو   فصد ووو   ةبلقووو  فصةلووو ي   فصل ةليووو  مووو  -3

 فصمد   .
ةلوووووو ي     ةليوووووو  تط يووووووي م وووووو ايج فصتم يوووووو  صتن توووووو   -4

 فصممل م ً.
 ة ف  فص  حل  فستت  ف  هصد فصم   ا  ةبلض.هفصم  ا: مَ 
 هذموَ فصةللو  فصتتظيميو  فصةليو ال  تسو ي    ف   وليا  ي  ةلل  فصممل م تي   تن ت  فصممل مو ً دو    تملٌ

ةليوووج يوووتٍ فصوووا ط  ووويَ   فصمتظمووو ال فَ تط يوووي فصتم يووو  فصةلوووع صتن تووو  فصممل مووو ً يووو لا ةلووود فةمووو ٌ 
ح صوو     صمبلقو   وويَ ح صو  فالقت وو   فصموو صمع   وول   فال وواثال  فالسو  ب فصتم يو  صتن توو  فصممل موو ً 

% موَ ةمليو ً فصتم يو  ة توً 78 موَ  ويَ%  نوطال 33فصتم يو  صتن تو  فصممل مو ً تملوٌ ةوَ فصاعو  
 . Gorla & Lau, 2010, 91-101) تت قى صت  يٌ فصمد   ف  فة    ةملي  فصتم ي 

 فصوووووواغٍ موووووووَ   ووووووٍ فصمبلقووووووو   وووووويَ تم يوووووو  تن تووووووو  فصممل موووووو ً  تةووووووو صيى ةوووووو ٍ ت وووووووليٌةلوووووود        
   تن توو  فصممل مووو ًال فال فتوووج كتووو ً ح دوو  صل وووٍ فصمةموووبلً  ووويَ تم يوو  تن تووو  فصممل مووو ً  فسوووتلم افت

 صتن توووو  فصممل مووووو ً قووووو  توووووٍ فصتم موووووٌ فص ف ليوووو   وووووع فصمتظمووووو ال  ووووو َ فصتم يوووو   فالتتووووو    وووووع فصووووو ف ٌ
  TCEصتظايو  )ف وتج ف  ف وتاي  فصممتمو   وع فقت و  ي ً تةو صيى فص ولن ً )  و يبل     ولج مموج 

(Williamson, 1985, 318 . 
 و َ فالسوتلم ا صتن تو  فصممل موو ً فص ف ليو  صلمتظمو  يمةوَ فَ ي يوو  ةلود تحو  ة يوا مووَ  ةليوج

 . Chang & Gurbaxani, 2012,1043م  )  ا   فستلم افً مد  ي فصتم ي  صلمتظ
يوووتمةس ةلووود   في     حنوووي تد حووتتن تووو  فصممل موو ً فصتوووع يوووتٍ تم يوو ك  يمةوووَ فَ    سووتلم افً

   ةلود ةيليو  فات و ط تم يو  تن تو  فصممل مو ً  فسوتلم افتهذ صٍ تاة  فصم ي  مَ فص افس ً  الفصمتظم ً
 .ف في فصمتظم    م  يتمةس ةلدفص ف لي  
ت وليٌ   وي ت  موَ  وبلٌ مد و  فص  مو   يوج ي و ًا  ITفص  ادع صل تي  فصتحتيو  صوو   صتم ي  
. صد تحملج همم  ي يا  الITتن ت  فصممل م ً  تظم       مس  صي   تظم  فصح فسيب  فالت  الً صل  َ 
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تووو  يا  ووو م ً ه فا  فص ي تووو ً موووَ مد ووو  مت  ووووص  فصتوووع تتعووومَفصم وووتاة   ستعووو   فال
  .  Alexandrova, 2012, 42فصمت  ً ) ت ي ةملي ً    لج      صة مٌ  ي   د   ف  يةَ  ممي ا 
 مستويات نضج تعييد تقانة المعلومات )  مل تعييد تقانة المعلومات رابعًا: أطر

 تتوووو ف ا فصم يوووو  مووووَ فطووووا فصممووووٌ  ووووع تم يوووو  تن توووو  فصممل موووو ًال فصتووووع يطلووووي ةلي وووو  فحي توووو   
فص ي توو ً   فصم و ايجال  إل فا تن توو  فصممل مو ً   فصمط نو   وع ميوو  يَ متمو     )مسوت ي ً تعو  تم يو 

هصود  فصتوع تسوتت  فس سو      ال Nolan, 1973, 7صود  تمو ذ  ا ويس )ه كت سو  فالتظمو   فغل  و  تسوتت  
ي ووى م وو  م  مم اسووو ً  هذ تموو ذ  كت سوو  فص امديوو ً فصتوووع طاحووً  تموو ذ  )تعوو  فصنووو افً ال 

ممليوو ً فص مووَمسوو ة   متظموو ً فص امديوو ً ةلوود فصتطوو ا    وو ىتسووتت  ةلي وو  ةمليوو ً فص امديوو ً 
 .ةملي ً متع ط   ت عد هصد م  ف ي  فص

 ٌ موووووَ  ووووومٍ تظايووووو    ووووولي  صت ووووو ط ً فصت طووووويط  فصتتظووووويٍ    Nolanيمووووو  فص  حووووو  )  
غيووًا فصتن تووو   ال  قوو 1973 فصموو فا  فصح سوو  ي   وووع فصمتظموو ً متووذ ةووو ٍ  وووا فا  فصسوويطا  فصمات طوو  

فمووً التوو فٌ ل  توو  م   Nolanفالس سووي  صووو لم يوو  مووَ فال ةوو ا  فصت د وو ً فال فَ فصلةووا  صفسوت  فم   
موَ فصمتطل و ً فصعووا اي   تموو  وع فصمتظموو ً ف  فصمد و  فص و ادع  دو    فص و م ً فصمد وو    ف ليو   

 . Garcia et al., 2013, 40 ع فصمتظم ً )
صود  د توع تظوا تتملووٌ هفصماتةوو     طوا ةمووٌ صتم يو  تن تو  فصممل مو ً     ةليوج تتو ف ا مدم ةو 

ال  سو ى تتطواي صةوٌ  تتدسو  فصل تيو   و)فصمم و     صد   صد   فصط ص و  صلتم يو  فأل  د توع موَ  ص  َ 
  Loh & Venkatraman, 1992, 20تع: ) ة آل الفصتظا فصمطا ح 

: لجيققة التققي تطلققب التعييققد وتضققماتعييققد تقانققة المعلومققات وفققل وجيققة النظققر طققر  مققل أ .1
(Loh & Venkatraman, 1992, 20 .  
 طر  مل وفل النموذج القتصادي المنظمي لتعييد تقانة المعلومات: أ 

 يعووٍ فطوو ا فصممووٌ   ووي فصمتظوو ا فالقت ووو  ي فصنوو  ٍ ةلوود فالتتوو   من  ووٌ فص ووافيال السووويم  
تظايوو  فص ة صوو  مووج فصت ةيوو  ةلوود تح يوو  فص وو ىال    ووج فصحوو ف  ال  فصمافق وو ال   تظايوو  تةللوو  فص وولن ال 

فَ  هذةووَ  ووي ت  تةوو صيى ةنوو  فص وولن ً  توو ليا كيمتوو  فص تيوو  فصتحتيوو  صتن توو  فصممل مووو ًال   عووبل  
ال فصمدوو ميج  لينوو  فص وول   تةووو صيى ةنوو  فص وولن ً قوو  تتعووومَ   ووٌ فصتموو َ   فةتسوو ب فصممل مووو ً

 ال ص ي توو ً فصا يسوو  مووَ فصم وو  ا فصمتظميوو  تسووم   وو صل ٍ فال عووٌ ص ادوو  تم يوو  تن توو  فصممل موو ً 
   . Helms & weiss, 1986, 32ةَ تمط فصتم ي  )  عبل  
 عييد تقانة المعلومات: طر  مل وفل أنموذج  ملية النتشار لتأ 

 اليمةَ ت تع  د   فصتظا فصن  ل   و َ تتظويٍ تم يو  تن تو  فصممل مو ً يعوٍ )فال تةو ا فال فاي 
صود كيمتو  فص تيو  فصتحتيو    وي فصوتمط فصمتظموع صتن تو  فصممل مو ًال موج فسوت  فٍ فصمسوت ث هي ويا   مم

ةلوود فصنوو   فالس سووي  فصتووع تحلوو   فصمتظمووع فصموو صع  ووع فصتحليووٌال  وو تم ذ  فالتت وو ا سووياة  تح يوو ف  
 . Weill & olson, 1989, 17فصمتظم ً ةلد ت تع تم ي  تن ت  فصممل م ً )
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 طر  مل وفل العملية التنظيمية لتعييد تقانة المعلومات: أ 
يعٍ فصتاةي  ةلد فصا تيَ فصتتظيمع عمَ فال فا  صوتمط تن تو  فصممل مو ً موَ  وبلٌ تطو يا 

صظوووو فكا فصد يوووو    ووووع فصسوووو يال  وووو تم ذ  فصممليوووو  ف ف افً تموووو ذ  فصممليوووو  فصتتظيميوووو ال فصتووووع تموووو   
حنوو ي   فصتتظيميو  صتن تو  فصممل موو ً ا مو  يو م  فصمدوو ميج فصد يو   )ة صسولط  فصم ووتاة   فصمسو  صي ال 

تنيويٍ فال في  فصت طويط   فصتتسويي صلمو فا ال   ملةي   تحمٌ فصم  طا    ةملي ً فال فا  )فصت  صال فص
صوود هصل  و ٌ   فص وي ت   فصووذي يةوَ  مطل  وو     وتج فصنووافا  فصم وتًا   فال  فا فال فايو  )فالات وو طال 

  .  Mocormick, 1990, 92فصمت  ج   ي فالصي  فصممتم    ةٌ   ةلي  )
تمةوووس فصا يووو  فالقت ووو  ي  فصمتظميووو   صووود فصد ووو  فصمم ووو  هفصمسوووتت   مموووٌ طوووا فص    ةليوووج  ووو َ

فص   ووو   ت وووا فال تةووو ا  ا يووو  فصممليووو  فصمتظميووو  فصتوووع يوووتٍ موووَ  بلص ووو  مما ووو  مسوووت ي ً   ادووو  
 فصتم ي  صتن ت  فصممل م ً  ع فصمتظم . 

  MATURITY MODELSطر العمل الخاصة بتعييد تقانة المعلومات )نماذج النضج أ .2
 من وجية نظر الزبون فتضم: 

 طر  مل وفل أنموذج أM1 : 

  Beulen&Ribbers,2002,10 ت وومٌ  ووافة ً ف فا  فصتم يوو  صتن توو  فصممل موو ً فصممنوو   )
 تظووا ياةوو  كووذف فألتموو ذ  ةلوود ف فا  ةبلقوو ً ممنوو   مووج مد وو ي تن توو  فصممل موو ً مووج فال ووذ هذ 

فصحسوو   ً  فصموو فا    ف فا  فصمنو  ال   فصمنو   فصماتوو ال   ف فا  فصممل موو ًال   تن تو ال فصفسووتافتيدي  فالةت و ا 
 فص  اي . 

 طر  مل وفل أنموذج أM2 : 

 افسووو  ألتمووو ذ  تعووو  ف فا  فصتم يووو   فصتوووع تمووو ح ةمووو  فصتم يووو  صتن تووو  فصممل مووو ً    يتعوومَ
(Fairchild, 2004, 5-8    ٌم وو  ج ألتمو ذ  تعوو  فصنوو افً  ف  متطو ا     فطوو ا ةموٌ   تم ذدوو تملوو

CMM  سووس  )مسووت ي ً   مووَ  مسوو  يتوو صى صةووَ يتن ووج فصمنوو ييس فصمبل موو  صمسووت ث فصتعوو ال
 . ةم ٌقيم  فأل  تح ي فصلن     الفصني س   التح ي  ت ت  فص  م   ف فا  فص يجال 

 عمل وفل النموذج الطر أM3 : 

  Meng et al., 2007, 367-374صح ةمو  فصتم يو  صتن تو  فصممل مو ًال ) ف  م حو اف  فطو يمو  
  ياة  ةلد لبلل  مد الً  كع:  الفص  َ   مد   فص  م  ةٌ مَ تظا تعمَ  د 

  ةملي ً فصح ةم. 

  فص يةلي  فصتتظيمي  صلح ةم. 

 مني س فال في. 

 طر  مل وفل النموذج أM4 : 

ص مسو  مسوت ي ً تعو  تسوتت  ةلود ةواض مادموع  منو  بلً     يملٌ كذف فألتم ذ  ت  ي 
ة وووا  تتنووو ٍ فصمتظمووو ً تووو ايدي    هذ المووج مسووو كميَ  وووع فصتم يووو   كووو   تمووو ذ  ةووو ٍ صمافحوووٌ فصتعووو 
فصممي ايوووو ال   فصم ووووىال   فصت وووليٌال    موووس مافحووووٌ  وووع كووووذف فألتمووو ذ   ت وووومٌ )فصتم يووو  فصوووو ف لعال 

  .  Adelakun & Olayele, 2004, 4-16 فال في  )
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 عمل وفل النموذج الطر أM5 : 

ال مموووٌفصمم اسووو ً يملوووٌ ف عوووٌ   ITILV3)يسووتت   وووع ةملوووج إل فا  فصتم يووو  ةلووود فالطووو ا 
(Mobarhan et al., 2011, 12-13  متة تووو  مووَ فا وووج مافحوووٌ يدوووب تل يت ووو    صتم قوووب فص

 :  ة آلتع
 .ف فا  فصح    فصم ةل  : صدفصماحل  فأل

 .فا  فصم  طا  ف فا  مست ث فص  م ف   فال فا  فصم صي ال  :فصماحل  فصل تي 
 . ف فا  فصتلييا  فال فا  فالمتي  ف فا  فصمد  ال  :فصماحل  فصل صل 
 .تنييٍ فص  م  :فصماحل  فصاف م 

 عمل وفل النموذج الطر أM6 : 

  Multisourcing(  Herz et al., 2011, 4-7يملوٌ  تمو ذ  فصتعو  صلتم يو  فصمتمو   )
 عوٍ ي   ال   و فتم ذدو     يمو ةمتظم ً تن ت  فصممل م ً فصلي افصيو ال  صمتظم ً فصة يا ف  فصممتم   ع

 :   ة آلتعست  مست ي ً 
 : ك  ة ٍ فةتم ٌ فصتم ي  فصمتم   فصمست ث ) لا . 
 مست ث فصتحعيا صلتم ي  فصمتم   ٌ :  كفصمست ث )فأل  . 
  فصمتم   فصمست ث )فصل تع :  ك  مست ث م  اة  فصتم ي. 
   فصمست ث )فصل ص  :  ك  مست ث تحنيي فصتم ي  فصمتم. 
   فصمست ث )فصاف ج :  ك  مست ث ف فا  فصتم ي  فصمتم. 

   فصمست ث )فص  مس :  ك  مست ث تحسيَ فصتم ي  فصمتم. 
  عمل وفل النموذج الاطرM7 : 

صووود فصتظايووو ً فصتتظيميووو  ه  يسوووتت يملوووٌ  تمووو ذ  تعووو  فصتم يووو  صمبلقووو ً تن تووو  فصممل مووو ً 
ةوَ  فألتمو ذ  موَ لوبل  مافحووٌ ت مم اسو ت    وع ةبلقو ً ق  مو  ةلود فصتم يو  صتن توو  فصممل مو ً  ي

 . Gottschalk, et al., 2006, 200-201) فصم فا ال  فصتح صل ً   )فصةلل ال 
 عمل وفل النموذج الطر أM8 : 

 ,Dahlberg & Lahdelma) تم يو ك ح ةمو  تن تو  فصممل مو ً   ادو  ص تمو ذ  تعو   يم 

 نيوووويٍ تعوووو  ح ةموووو  تن تووووو تةوووو َ  فصنوووو ي فصعوووو ي ةلووووود موووو  فذف متووووج َ فص وووو ىه هذ  236 ,2007
 .ة مبل   ف    تم ي      فتتن  ي ف  فص  َ  تم ي  تم ي ةتم    فصممل م ً ي تلى  

 عمل وفل النموذج الطر أM9 : 

صوود فصتم يوو  صتن توو  ف  فصموو صمعال فصتة مووٌ  فصووتملٍ مووَ فصتعوو     يملووٌ  تموو ذ  فسووتافتيدي  فصتم يوو 
ةلود فصتم يو  صتن تو   تاةيو فصموج     تظايو ف  فطو ا  مو    يSu & Levina, 2011, 717-729فص  مو  )

 فصممل م ً فالقت   ي  فصت ليلع  ينتا   م يَ: 
  م  فصسم . 
 م  فصممي . 
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.  يحلٌ مَ  بلص م  فستافتيدي  متم    فصتم ي   مَ  د   تظا فص  َ 
يمةووس فسووس فصممووٌ   تموو ذ     ص وو فصمدوو الً فصا يسو    تموو ذ  فصتعوو   ي عوو   5) فصدو  ٌ 

ياةووو  ةلووود فصتم يووو       وووم صي     تم ذدووو   ووولج فصتعوو  فصم ووومٍ ص  مووو  فصتم يووو  صتن تووو  فصممل مووو ًال 
ال  يعوج فألتمو ذ  م قوج م و اة  فصمتظمو ً صتن ت  فصممل م ً  ح ةم  فصتم يو   ف فا    مو  فصتم يو 

تة مووٌال   م ل قيوو ال     ةليوو ال   صوود مموو ييا عوو ط ممتموو    متطل وو ً ممل موو ً تملووٌ ةلوو ي ال هتسوو   
 ت مٌ:  فصتع مم ييا مَ  د   تظا م فا  تن ت  فصممل م ً  عبل  ةَ فصمط  ن   مم صي ال   
 ً فصتط ين. 
  فال اف    فص تي  فصتحتي  )فصممل م ًال. 

 لتعييد الخارجي لتقانة المعلوماتلنماذج واطر النضج الحالية   5)جدول ال
 ITنماذج نضج واطر  مل التعييد الخارجي في  المجالت الر يسة أو المحددات

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 

 X   X  X X  X فتل ي اسمع

  X X  X X  X  قي س فص  م 

   X     X  ه فا  فصد   

  X X  X X  X  مافق    ع ط

  X X X     X ف طل ى  ةم ٌ تن ت  فصممل م ً

  IT X  X     Xكيةلي  ح ةم  

   SLA X X  X X  Xفتل قي  مست ث فص  م  

          ITتسديٌ   م  

     X X    ه فا  فصح  ل   فصم ةل 

     X     فصتلييا

          فال ت  ا  فصت ظيى

 X X   X X X X X ع ط فصمد   فص  ادع

  X X  X   X  م  طا فألةم ٌ

 X X X X X     فإل فا  فصم صي 

    X   X   فصت ايج

          فصطلب  ف  فا  فصط ق 

 X        X ه فا  فالتل ي فصاسمع

   X  X    X ه فا  فصمما  

خطوط  ريضة حول التعييد الخارجي 
          لخدمة تقانة المعلومات )دورة الحياة 

 

Source: Garcia, Victoriano, V. et al., (2013), Maturity Model for IT Service 

Outsourcing in Higher Education Institutions, IJACSA, Vol.4, No.10, p.41. 
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ال SO IEC38500 2008 : وبلٌ    صتس   صح ةم  تن ت  فصممل م ًال   َ فصممي ا ي  ى موَ
 تنيويٍ  مافق و  فالسوت  فٍ فصةلو ي  فصل ةوٌ  إل فا صود تو  يا فطو ا ةموٌ صت ديوج فصمتظمو ً فصم تللو  ه

تع: آل ةووو  المدووو الً  يوووتٍ ح ةموو  تن تووو  فصممل موو ً   وووي لبللوو هذصتن توو  فصممل مووو ً  فالت وو الًال 
(Garcia et al., 2013, 42    
  ٍفصسووليٍ تط يووي  طووط فسووتافتيدي  مووج تميوويَ فصمسوو  صي ً  عووم َ فالتتنوو ٌ  فةوو ف فال فا : يووت 

لن  ووو   ت ووافاللوو ا فصت تدووو  ةووَ فصممليووو ً  فص تيوو  فصتحتيووو     مافةووو  مووج ال صوود فالتتووو  هصلم ووا ع 
 ح ةم  دي   صتن ت  فصممل م ً  ع فصمتظم . 

 مت ووو  فسوووتافتيدي ً  افسووو  فالسوووت  فٍ فصحووو صع  فصمسوووتن لع صتن تووو  فصممل مووو   يتملوووٌنيووويٍ: تفص  ً
 منتاح   فتل قي ً تد ي   ف لي  ة تً فٍ   ادي . 

  :  مبليمت و  مافق و  ف في فتظمو  قيو س تن تو  فصممل مو ً صلواض عوم َ  ت ومٌفصمافق   )فصمت  م
   صج مس ن  .فصت طيط صم  تٍ 

فصممل مووو ً   عوووج كيةليووو  صتن تووو  فصووود ً  تسوووتت  فَ فصتاةيووو  ةلووود )ح ةمووو  تن تووو  فصممل مووو
صتن تووووو   فصمتظميووووو   تم يووووو  فصا يووووو  فصمتظميووووو ت ووووومٌ ت حيووووو  فكووووو ف    موووووج فالكووووو فى فالسوووووتافتيدي  

 فصةلووووو ي  فاال  عوووووبل  ةوووووَ تنليوووووٌ فصةلوووووى   يووووو   مووووو ًال  عوووووم َ فص ووووول  ي   وووووع  وووووتج فصنوووووا فصممل  
(Dahlberg & Lahdelma, 2007, 237.  

فة ووا ةوو   مووَ فصمتطل ووو ً فصممووٌ  تموو ذ  فصتعوو  تل يووو   ألطوووافص وو ى فألس سووع ةليووج  وو َ 
صتم يوو  تن تو  فصممل موو ً  وع ح ةموو   ف فا  فص و م ً فصتووع ت عوج صلتم يوو   فالملوٌألتمو ذ  فصتعوو  

تنيوويٍ  ت وو يص  تح يوو   مووض فصملوو كيٍ  ف  فً فصنيوو س فالس سووي   مووَ لووٍ ال  عووبل  ةووَفص وو ادع
فسوووتد   ً ص ووو  َ ف  فً فصتنيووويٍ تملووٌ فسوووتد   ً ت ةيووو ال  وو َ موووَ  اغٍ ةلووود فصووفال في فصمتظمووعال   

 ادوو  فصمط  نوو  مووج   وو  ص مميتوو  تحوو   موَ  بلص وو   تموو ذ  فصتعوو ال  مووَ لووٍ ت وو يص ةةميو  
تملووٌ فص يةليووو  فص   وو    صح ةمووو   ملووو كيٍ   فصمدوو الً  فصملووو كيٍ فصا يسوو  فصتوووع تميوو  فص  ووو  ص 

مووو ييا  فصمتوو ك ال  يوو ةٍ ذصووًو فصتنيوويٍ  فصتحسوويَ فصمسوووتما   صم  ةٍت ووفصتووع   فال فا  فصتووع يووتٍ تنييم ووو  
صلتم يوو  فص وو ادع صتن توو  فصممل موو ً مووج فال فا  فصديوو   ص وو م ً تن توو  فصممل موو ً فصتووع تووٍ تم يوو ك  

(Yanosky et al., 2012, 43 . 
متطل وو ً ةووٌ ص نوو     تموو ذ  ف  فطووا ةمووٌ فعوو  ي    مووَ فصدوو يا   صووذةا فتووج يمةووَ  ووي غ 

 . ITO  (Tho, 2005, 26صلتم ي  فص  ادع صتن ت  فصممل م ً )فتل قي  
 : العوامل المؤثرة في تبني تعييد تقانة المعلومات خامساً 

 Outsourcing Institute)مم و  فصتم يو  فص و ادع:ت ويا ممطيو ً فص افسو ً فصتوع  دافكو  

تيوووو : فآل صلمسوووو غ ً   ووو َ فصمتظموووو ً تنووو ٍ   صتم يوووو  فص وووو ادع صت   ووو ً مميتوووو   ذصووًو (1998
National Research Council, 1999, 11)   
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ت ووليلي   ألةموو ٌتحسوويَ فصتاةيوو  فصتتظيمووع:  ذصوًو مووَ  ووبلٌ فصتم يوو  فص وو ادع صلت وو ط ً ف   .1
ةلوووود م فا كوووو    ووووافً   اديوووو   ةلووود تحوووو  يم ةوووَ فصمتظموووو  مووووَ فصتاةيووو  صووود هغيوووا د كايوووو  

 تط يا  تم ي  ةل يت   فصد كاي . صفص ف لي  
صوود قوو افً ةلوود فصمسووت ث فصموو صمع: مووَ  ووبلٌ فصم وو اة  مووج هفصسووم   صلمتظموو   ووع فص  وو ٌ  .2

صود فالسووتلم افً هفصلدو ي موَ   وو كي و    اديو  تو  ا صلمتظموو  تن تو ً  ف  فً تن تيو  د يو   تمةت
 .ةسب مي فً تت  سي    فصة يا 

ظا   ووو    ت ووو ال ق فتي  سووو في   وووع فسووو فق  ال  م ووو اة  فصم ووو طا: يمةوووَ  وووع  ي ووو  سوووايم  فصتلييوووا .3
 م  اةت   مج د  ً   ادي .  مَ  بلٌال فَ تن ٍ فصمتظم   تنليٌ فصم  طا فصم صي   تن ت ت  

صمتظموو  فَ مة وةلود تحو  ي  تنليوٌ ةلوى فصت وليٌ  فصسويطا :  ذصًو موَ  ووبلٌ فصتم قو  موج فصمد و   .4
  ت لووويضيمةوووَ صلمتظموو  فَ تنووو ٍ  هذفقت وو  ي ً فصحدوووٍ ف  ميوو فً ةلوووى ف وواثال مووَ تحنيوووي 

  ع ط تة صيل   فصت ليلي . 
صتوع ف   اديو فصلد و   صموَ  وبلٌ فصتم يو  فص و ادع صممليو  مو  هذ تمديٌ متو  ج فةو    فص ت سو :  .5

ةلووود تحسووويَ   ف  ووو  موووَ تةوووَ  فصمتظمووو  قووو  ا   ممووو ييا فصمسوووت ث فصمووو صمع  نووو   صةمل ووو   تووو  ي
ي يووتحن مووَمتظموو  يمةووَ صلمموو  فصد وو  فص  اديوو   تحمووٌ م وو طا فةوو    فص ت سوو ال  ووبلٌ تم يوو  

 .    قٌ  قً ممةَمت  ج فة    فص ت س  
صود فالسوتلم ا  وع هٌ فصح د  لني :ةم ٌ فصد كاي صد مد الً فألهتح يٌ فستلم افً ا س فصم ٌ  .6

صتن توو ً موووَ  ووبلٌ تم يوو ك  فص وو ادع  يمةووَ صلمتظمووو  فَ ال  ففصم وو ايج  ة أل تيوو ال س فصموو ٌ  ا 
 ةم ٌ فصد كاي . صد ت  ط ً فألهت دج فستلم افً ا س م ص   

تتم قوو  موووج ف ووواف   فَيمةوووَ صلمتظمووو ً  ووع ذا   ت ووو ط    هذ :تنليووٌ فصتذ وووذب  ووع فة ووو ي فصممووٌ .7
ةموووو ٌ فصلايووو    تل يوووو  فصمتطل وووو ً فص   ووو    وووو   تنليووووٌ  مووو فا  ف وووواث صلتم مووووٌ موووج فة وووو ي فأل

   فصم فا  فص  اي  ةلد تح   ف ٍ.فالعطاف  ً  فصةلى فصمات ط   ت ظيى 
َ فصتم يووو  صلتن تووو   ال هال مت  مووجتظ وووا      فةمووو    ت وو ط   ووولج تن توو  فصممل مووو ً   ةتوو  تم يووو 

صود تم يو  فصميوو فً فصتت  سوي   تحنيوي قو   صلمتظمو   وع فصم فقوج فصسوو قي  هينو       ا يسو   ت و ط   ولج 
مووَ  ووبلٌ فص ووافة  مووج فصمد وو ال ةليووج  وو َ فال في فصمتميوو   فصتوو د  صت  ووص تن توو  فصممل موو ً صووٍ 

  صمد   فصذي يتٍ ف تي اض صينو ٍ  و م ً تن تو  فصممل مو ً   نط  ٌفصمتظم     صتم ي   ع    مات طيم  
(Donner, 2001, 52 . 

 يمةَ فصتماى ةلد فص ي افً فصمحتمل  صت توع تم يو  تن تو  فصممل مو ً  فصتوع يمةوَ فَ تظ وا 
 . Tho, 2005, 51  )11)   19مَ  بلٌ فص ةٌ )

     فةمووو     وووت         فسووتافتيدي    ت   ووو   وولج   تن توو  فصممل مووو ً 10ظ ووا فص وووةٌ )ي   هذ
ال فم  م قى فصمتظم   فصذي يظ ا م  فذف ة َ ةلي و  فَ تم و  ت   و    وع تن تو  Xةلد فصمح ا 

 . Yصد ذصً ةلد فصمح ا هفصممل م ً ف  ال  ي  ا 
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 ةليوج  و َعومَ فصمتظمو ال     ا يسوف      فسوتافتيدي      م  فَ تن ت  فصممل م ً ق  تةَ  ت   و
 . 10 ةم  م ع   ع فص ةٌ )ال ملٌ  فصتم ي  فص  ادع يم  قافاف  

 

 
 المنظمة منيا تبني تعييد تقانة المعلومات وموقف  10)شءل ال

Source: Tho, Lan, (2005), "Managing the Risk of Outsourcing", Printed in Licensing 
Agency Ltd, London, United Kingdom p.51. 

 فغلووب تم يوو ك   ووعةوو ٍ  يلتوواض    تت  سووي    سووبلح   وول    متوو م  تسووت  ٍ تن توو  فصممل موو ً 
 فذف  يموووووووووو   سوووووووووو ا    نوووووووووو فَ فصممل موووووووووو ً ف  عووووووووووي ع فصميوووووووووو فً فصتت  سووووووووووي التتيدوووووووووو  صفصظووووووووووا ى 

 ل مووووووووووو ً ف  م ووووووووووو اةت   موووووووووووج فصمتت  سووووووووووويَفصمد ووووووووووو    صتم يووووووووووو  فص ووووووووووو ادع  تسوووووووووووايب فصمم قووووووووووو ٍ
(Markidei & Williamson, 1994, 149 .  

هذ يملوووٌ صووود فالس سوووي  ه  فالتتنووو ٌ موووَ فصت   ووو ً فص فةمووو  11) وووع حووويَ يظ وووا فص وووةٌ 
كووو   B يةووَ  فصمسووو ا  ةلووود تحوو  ديووو ال م ووو طا ة صيوو  فذف صوووٍ تووتٍ ف فا  ةبلقووو  فصمد وو  A فصاموو 

  .Markidei & Williamson, 1994, 150فصمس ا فالملٌ )
 

 
 لى الساسيةإن التخصصات الدا مة لالنتقال م المسار المثل  11الشءل )

 في تعييد تقانة المعلومات
Source: Tho, Lan, (2005), "Managing the Risk of Outsourcing", Printed in Licensing 
Agency Ltd, London, United Kingdom p.51. 

Y الموقف للمنظمة 

 + تعييد

  دم تعييد -

 منافع التعييد الخارجي

 استخدام تميز ءفوف للموارد

 زيادة قوة المنظمة

 مع زيادة المخاطر

 ةسالح وميزة تنافسي

 دا م اساسي X التخص 

 زيادة قوة المنظمة مع
 زيادة المخاطر

A        تعييد خارجي 

 للموارد استخدام غير ءفوف   B سالح وميزة تنافسية

 + تعييد

  دم تعييد -

 Xالتخص   اساسي دا م

Y الموقف 
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  نوووووافا فسوووووت فم  فسوووووتافتيدي  فصتم يووووو  فص ووووو ادعال  فصم ووووو طا فصمات طووووو   وووووج يدوووووب فَ ت  وووووذ
فصممل موو ً  يمتووع  وو َ ت  ووص تن توو  Aال   صمسوو ا A  B وويَ فصمسوو ا   ووع فصحسوو  َ فال تيوو ا موو 

 تت وووووو ة  ةموووووو ٌ  فصم وووووو طا فال وووووواثيسووووووتما تم يوووووو ض  كووووووذف يمتووووووع  وووووو َ م وووووو طا فصممليوووووو ً  فأل
 فصملةيوو ال  حنوو ي صوود فصممل موو ً فصسوواي  فصتووع تتملوويهالَ د وو  ل صلوو  ف وو   ص وو  فمة تيوو  فص  وو ٌ 

 كووووو  فص وووووحي  قوووو  يةوووووَ  Bةموووو  فَ فصنوووووافا  وووووع ت قووووى فصتم يووووو  فص ووووو ادع  ةوووو ٍ ت تيوووووج فصمسووووو ا 
 طا    وووووع تلووووًو فصح صووووو  تنووووواا  تتدووووو    اغ ووووو  فصمتظمووووو   وووووع فصم ووووو موووووة توووووً فصم ووووو طا فصمت ق فذف

م فا كوووو  فص ف ليووووو     سوووووت  فٍ توووو ياك   ٌ ت   وووو ً تن تووووو  فصممل موووو ً  ف ليووووو   تحووووو   فَ فصمتظموووو 
(Markidei & Williamson, 1994, 151 . 

 تت ف ا مدم ة  مَ فصمح  فً صمملي  ت توع فصتم يو  فص و ادع صتن تو  فصممل مو ً  فصتوع تسو ٍ 
ٌ صتح يووو  د ك يووو   ووع تدووو   ةمليووو  فصتم يووو  مووَ ةووو م  ال ممووو  يووو  ج فصمتظمووو ً تحليووٌ تلووًو فصم فمووو

      ووول   فتم ذدوووو   12صوووود ةمليووو  فصتم يوووو  فص ووو ادعال  فصم عووووح   وووع فص ووووةٌ )هفصمتظمووو  صل صووو   
 متة مبل  صمح  فً فصتم ي  فص  ادع فصتع سيتٍ فصتطاي فصي  ال  ة آلتع:

 خصا   التعييد الخارجي 
 جمتفص     

   ت تع فصةلل 

 ط يل  فألم  فصم  طا فص 

 
 
 
 

الخارجي في  تبني التعييد
 تقانة المعلومات

 ةتنظيميالخصا   ال
 م فا  فص 

 ستافتيدي  فال 

 ن ت تفص 

 ي   فص  
 سياسيالجتما ي و لنظام اال
 فدتم ةع ي ا مم 

 سي سع  ممي ا 

 سولالخصا   
   فصمد   سلط 

  ٍفصحد 

   فصمت  س 

   َ  ح د  فص 
 الخارجي في تقانة المعلومات   النموذج المتءامل لمحددات التعييد12) الشءل

Source: Kai S. Koong, Lai C. Liu and Yong Jian Wang, (2007), College of Business 
Administration, The University of Texas – Pan American, Edinburg, Texas, USA 

Industrial Management & Data Systems, Vol. 107 No. 3, p.403. 

   وو َ كتوو ً قوو تيَ تتظيميتوويَ كموو  Clark et al., 1995ف وو ا )الخصققا   التنظيميققة:  .1
 صود فصتم يو هموَ قو ا  سومع فصمتظمو  صلوذك ب تا ج ق   فصتعةم ٌ م صم  فأل فالكتم ٍ   صتت  س   

فص وو ادع  ووع تن توو  فصممل موو ًال  ةلوود عووو ي كووذيَ فصموو مليَ فصتتظيميوويَ يمةووَ فصتاةيوو  ةلووود 
ا يسو      ص تتظيمي  تتملي   صتم ي  فص  ادع صتن ت  فصممل مو ً موَ  وبلٌ فا مو  متليوافً 

  Clark et al., 1995, 226-237 كع: )
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 فقتوا  ) هذ: المقواردCheon et al., 1995  صود فصمو فا  صلتم يو  فص و ادع صتن تو  ه  مت و   يسوتت
تسوومد فصمتظمو  فصيوج صلوواض    وولج ت و ط   عوا اي   لتم يو  فص و ادع ص يتظووافصممل مو ً فصوذي 

تتحو   ط قوو  فتظمو  فصممل مو ً    وو  ص  هذملو  فصلدو    ووع قو افً فتظمو  فصممل موو ً  ي و ال 
  ةمو  قو  Cheon et al., 1995, 209) الةوَ ت   و ً تلًو فصمو فا  م فا  فصمتظم ال  عوبل  

فصوو ةٍ  وع فتظموو  فصممل مو ً ف    ةليوو    دو    فصممل مو ً ةتظ وا فصلدو فً  ووع ةو   مدوو الً 
  .koong et al., 2007, 402فصم اة  )فصةلل  

 فَ فصح ووو ٌ ةلووود فصموو فا  موووَ  وووبلٌ فصتم يووو  فص ووو ادع صتن تووو  فصممل مووو ً قووو  السقققتراتيجية :
َ فصلدووو   فصتوووع يمل كووو  فصتم يووو  فص ووو ادع كوووع  فصووو  صح دووو  ههذ   السوووتافتيدي ال     يةوووَ  مووو   ة

فسوتافتيدي  قيو    فصةللو ال     فسوتافتيدي  فصتمو ي    ست  فٍسس فستافتيدي ال  ف م   فصم فا  ةلد ف  
موَ فالسوتافتيدي  فصتت  سوي  صلمتظمو  فصتوع تسو ٍ  وع تح يو  فصت دوج  تو َمتلاة ت َفسوتافتيدي مو  ك

 لد مَ ت تيج. تح  فصتم ي  فص  ادع  فصم ت

   و َ تم يو  فصت و ط ً فصد ت يو  Porter, 1980 & Gillely, Rasheed 2000) يواث 
فصتم يو    وع حويَ فَصود فسوتافتيدي  قيو    فصةللو ال ه)فصل ت يو   قو  يليو  ف عوٌ صلمتظمو ً فصتوع تسومد 

 صوووود فةتموووو   فسووووتافتيدي  فصتموووو ي الهفصمتظموووو ً فصتووووع تسوووومد ي وووو ٍ فص وووو ادع صلت وووو ط ً فصد كايوووو  
 ووع صوود فةتموو   فسووتافتيدي  قيوو    فصةللوو  تتن وو   م وو افً تنليووٌ فصةللوو  هالَ فصمتظموو ً فصتووع تسوومد 

صوووود فةتمووو   فسوووتافتيدي  فصتموووو ي  يتن ووو   فصم وووو افً صتحسووويَ دوووو    هفصمتظمووو ً فصتووووع تسووومد  حووويَ
صوود فصتم يوو  فص وو ادع تةووَ  فة ووا ةتوو م  تسوومد فصمتظموو  هفصح دوو  ةليووج  وو َ فصت وو ط ً فصد كايوو ال 

  .  Barthelemy & Geyer, 2004, 91)د )تنليٌ فصةلل   صه
 يتووووو لا  وووووتج قووووافا فصتم يووووو  فص ووووو ادع  نوووو ث تن تيووووو  فس سوووووي ال  نوووو  ف ووووو حً تن تووووو التقانققققة : 

 صووووووو ةموووووو ٌ فصد كايوووووو  فالسووووووتافتيدي   ووووووع متظموووووو ً فص  موووووو    ةموووووو   فال فا  مووووووَ فأل  فالتتوووووو   
(Clark et al., 1995وويا  ي  (Mol et al., 2004 فصتم يوو  فص وو ادع قوو  صوود فَه ال 

  سوو س تنوو تع صممليوو  فال وو فع   يوو    فصم وو اة   ووع ةمليوو  فال وو فع فصتنوو تع فصتووع     يةوَ  موو   ة
صوود فصتم يوو  فص وو ادع  ووع ت وو ط ً غيووا فسووتافتيدي   مووَ  ووبلٌ تحليووٌ هلسوومع صت يوو  فصح دوو  

فص وو ادع قو  يةوَ  فةلووا   ةليو   وع  ووت ة ً  فَ فصتم يو   ط يمو   تو ليا فصسو ي  ووع فال و فعال 
 وع     مطا حو ف   يو ا    ولج فصتم يو  فص و ادع  يمتمو   وع حويَ ال ي   تليا تن تع مت سط فصسواة 

   . Perrons & plats, 2004, 624) د ف       ي ط       متس اة    تن تي ف  فص ت ة ً فصتع تمتلً تط ا 

 توات ط هذ صلمتليوافً فص ي يو ال  فسوتد      لج : تتملٍ فصمتظم ً مَ  ي ت    تت تد فال  فع البي ة
 مسوت ث ت و ط ً فصتم يو   فيد  يو    صتمني  ة      ي   فصس ي فات  طو    اد  فصت  ط  ة ٍ فصت ة   ف

صووود مد ووو  فصتم يوووو  هفص ووو ادع الَ فصم ووو طا فصمتات ووو   وووع فصتن تووو   فصمووو فا   فصسووو ي قووو  تتنوووٌ 
 ص  ادع. ف

  ةووووو ٍ فصنووووو ا  ةلووووود فصتت ووووو  الَ ةووووو ٍ فصت ةووووو   ف وووووٌ فصمتظمووووو  كووووو  تتيدووووو  صلتليوووووا فصسوووووايجه
 َاةليووج  وومووَ فصمتليووافً فصم موو  فصتووع توو لا  ووع )ةلووى فصمموو مبلً ال   فصلووذيَ يموو فَ  ي وو  فصسوو ي 
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 )فصتحسووووويَ فصتنووووو تع  ي  ٍ ت ةووووو  فصمووووو  بلً  فصم ادووووو ً  وووووع فصمتظموووو ال  ةووووو ٍ فصت ةووووو  فصتنووووو تعةوووو
 ي فصمتظموووووع  تطووووو ي فصتم يووووو  فص وووووو ادع ووووو صمم م   وووووواف   فات  طووووو     ًفصم ف ووووول ً  مات طووووو  تلييوووووا

(Mol et al., 2004, 287-305 . 
فصتم يو  فص و ادع ةمليو  ف  فةيو ال  نو  ت ومٌ فصمتليوافً فصتوع  ٌيمو خصا   التعييقد الخقارجي:  .2

         و   ول   ة تيو  فصتدا و   فصمبلحظو  فصمط  نو ال  فم  تلطع فصممي فً فصتس ي  ة صتمنيو ال 
    koong et al., 2007, 404) فصتع تعٍ:  صئل  فع س سي    

 ي ص  فصمت  جال  قو  توات ط متو  ج فصتم يو  فص و ادع  ألتج: تحل  فصمتظم  فصتم ي  فص  ادع المنافع
ال  يمةوَ فَ تةووَ   تحسوويَ فصمتو  ج غيووا فصم صيو  فيعوو   صتن تو  فصممل موو ً   يو    فصمتوو  ج فصم صيو  

فصمتو  ج فصم صيو  كووع تنلويص صتةو صيى فالتتوو    فصممو مبلًال  كوع فصمميوو ا فصوا يس صتنيويٍ فصتم يوو  
 م ا ي  . صص  م ً فة فص  ادع  ع  ت ة ً   مي  مميت  )

تنلوويص ةمووَ فصمتوو  ج فال وواث صلمتظموو       قوو  ي صوو  فصتم يوو  فص وو ادع صتن توو  فصممل موو ً فت فةوو
 ف فا  فصم  طا  فالستد    صلتليافً فص ي ي  فصسايم .   فصم  طا فصتن تي ال 

 ق  يتحل  قافا فصمتظم   ع ت تع فصتم ي  فص  ادع صتن ت  فصممل مو ً  و مض كوذض فصمتو  ج ف  
   . Graf & Mudambi, 2005, 268دميم   )

 فسووتت  )ءلققف التبنققي :Cheon et al., 1995 ةلوود تظايوو  فص ة صوو   ووع تنيوويٍ ةلووى فصتم يوو  
صوود فَ فصمتظموو ً تسووت  قووافافً تم يوو ك  ةلوود منوو فا ةلووى ه دع صتن توو  فصممل موو ً م ووياف  فص وو ا 

صد ةبلق ً فصتم ي  فص و ادع  مو ٍ فصت ةو  فص ي وع  سولً  هفص ة ص ال  ت لا ةلى فص ة ص    ص   ٌ 
قيوو س فصتتوو     طو ٌ موو   فص ة صوو ال  قو  ت وومٌ ةلووى    التدتوب فصم وو طا  فمة تيوو   امدو  فال في
 مووو   فص وو م ًال  مووو   التتنووو ٌال ف  )فص حووو ال  مت ووو  ةلووىفصت تووع موووَ فصت حيوو  فصممليووو  ةلوووى  ليوو  

   . Tafti, 2005, 550فص  م ً فالس سي   )
فص وو ادع ف  فصتموو يبلً  ووع    ووع  مووض فالحيوو َ تدوو  فَ ةوو ٍ فالتلوو ي ةلوود ةبلقوو  صلتم يوو 

ةنوو    فحووو ف  ف وواث غيوووا مت قموو    ةووو  ث قعوو  ي ال قووو  تدمووٌ موووَ ةللوو  ت توووع  وو م ً فصتم يووو  
 فصتووووع تووو لا ةلوووود قوووافا ت تووووع فصتم يووو  فص وووو ادع موووَ ة مووووج   فص ووو ادع مووووَ فصتنووو ط   صلوووو  فالكميووو 

(Bahli & Rivard, 2003, 211 . 
 ض تتيدووو   ةلووود فةتمووو   فصسووول ي يووو  فص وو ادع ف افً م ووو طا فصتم  يووو لا: المخقققاطر طويلقققة المقققد 

تتووو    سووول ي  صلتم يووو  فص ووو ادع صتن تووو  فصممل مووو ً  فصتوووع قووو   تووو ف ا وووم    فصوووتحةٍ  ووو صمن     ص
 نوو فَ    نوو فَ فصمو ظليَال   حتملو   ووع فصمتظمو   مت وو   نو فَ فص  ووا  فص ف ليو ال م ف  ت و   م وو طا 

  يووواثفص    وووي   فصملةيووو  فصلةايووو    سووو ا  فصما تووو   وووع فصمموووٌ  فمة تيووو  فصتةيوووى  فصتطووو ا 
(Tafti 2005,Clark 1995  َ وع ظوٌفصةل يو  فصد كايو  صتن تو  فصممل مو ً  وع فصمتظمو    و  

عووي ع  ووع قوو ا  فصووتملٍ فال  فةيوو   ةلوو ي  فص حوو   صوودهص وو  قوو  توو  ي فةتموو   فصتم يوو  فص وو ادع 
 . Koong et al., 2007, 405 فصتط يا )
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فَ فصم و طا ط يلوو  فالمو  صلتم يوو  فص و ادع صتن توو  فصممل مو ً قوو  يةوَ  ص وو  فلوا سوول ع ةلوود 
  .  Quelin & Duhamel, 2003, 647)ص   مَ فصمتظم ً ت تع فصتم ي  فص  ادع 

 خصا   السول: . 3
 مميوو فً  يوو    ط قوو  صؤل ووذ قوو ث فصسوو ي فص ووت ة    صمتظموو ً تدوو ض فصتم يوو  فص وو ادع توو  ج 

موو فا  تن توو  فصممل موو ً  ووع فص ووت ة ال    وو  ص فصسوو ي ت وومٌ: توو ليا مد وو  فصتم يوو  فص وو ادع 
صلمتظم   ت لياك  فصمت  س  وع فص وت ة   فص  وَ  فصتوع تمو  محو  فً صنوافا فصتم يو  فص و ادع   و ا  

  Clark et al., 1995, 229ة م   ت مٌ تلً فص    ص: )
 دووو    فص وووافة   وووويَ   فيد  يووو    م   ووواف   اف  يتدووو   فصتم يووو  فص وووو ادع تووو لتووو لا : يسقققلطة المجيقققز 

 ف  فصمد وو   فص  وووَ   وووع ةمليوو  فصتم يووو  فص ووو ادع  ووع فصةليوووا موووَ فالحيوو َال  يلموووب فصمد ووو    ا 
 ووو ادع فصتم يووو  فص  وووَ     _   وووع ةبلقووو  )مد ووو  ال وووع تحنيوووي دووو    فص  مووو   فص وووافة     م مووو

 ف  ةلوود فصطوواى فال ووا ةتوو م  يةووَ  فصطوواى فصلوو تع ممتموو يةووَ  الحوو  فالطووافى سوولط  ف  قوو   
فَ فصسوولط  توو لا  ووع مة توو  فصطووا يَ  وووع     ٌ صلح وو ٌ ةلوود موو فا  مميتووو الةلوود فصطوواى فأل

   . Klepper, 1995, 248مَ فصم فا  ) صؤلا   فصمبلق   تح   تمط فصت  يج 
فص وو ادع صتن توو  فصممل موو ً سوول ي  ةتوو م    مووَ  د وو  تظووا فصسوولط  قوو  تةووَ  تتوو    فصتم يوو 

 ف  موو فا  ف  مووَ  ووبلحيتج  ووع فصسوو ي ة تووج مد وو   فصتووع تت صوو يةووَ  فصمد وو  فةلووا سوولط   ووع فصمبلقوو ال 
صوووود فالسووووتافتيدي ً فصتت  سووووي  فصتووووع ف وووو ا فصي وووو  ه فالسووووتت   عووووبل ةووووَ  اليمةووووَ فسووووت  فصج قيموووو  ال

(Porter,1980 يواث ال  (Delooff, 1995 فَ قو ا  فصمسو  م  فص و ي   صمد و  فصتم يو  فص وو ادع  
م قووج فصتت  سووع صلمتظموو ال  ف ث فصوو ةٍ ص ووذض فصلةووا  مووَ  د وو  تظووا فصسوو ي صل    تت  سووي ف  ت ووةٌ ت  يوو 

 ف  ال    صتتيدوو   ووو َ صوووذصً تووو ليا    َ يت  سوو ف  معووو ٍ  معووو صووود ه ةليووا موووَ مد ووو ي فصتم يوو  فص ووو ادع 
 . Lilly et al., 2005, 55)  ع مد ٌ تن ت  فصممل م ً ةلد ت تع فصتم ي  فص  ادع    فيد  ي

 صتظايوو  تنسووويٍ فصممووٌ فصتووع ف ووو ا فصي وو   :   نوو   الحجققمAdam smith متوو م  يوو  ي مد ووو   ال
ةلوووو ي  فصتم يوووو   دهصوووومةووووَ فص  وووو ٌ ي فصتم يوووو  فص وووو ادع ت وووو ط ً مميتوووو    ووووي منيوووو س  فسووووج

فص وو ادع   وووي )حدووٍ ة يووا ال  وو َ فصمتووو  ج  صوود فتوووج فذف صووٍ يووتٍ فصتم يوو هفص وو ادعال  كووذف ي وويا 
يمةووووَ  تنليووووٌ ةلووووى فصممليوووو ً  تحسوووويَ فمة تيوووو  قيوووو س فصةلووووى ال  فصم صيوووو  صلتم يوووو  فص وووو ادع 

يمةووَ تد كل وو  ةتوو م  تةووَ  كتوو ً  ةلوو ي  مد وو  فصتم يوو  فص وو ادع ال ال  عووبل  ةووَ فَتحنين وو 
حدووٍ سو ي فصتم يوو    ادع ال ةليوج  و َ حدووٍ فالتتو   صمد وو  فصتم يو  فص و ممووج وافة  فسوتافتيدي  

فص ووو ادع يمةوووَ فَ تةوووَ  موووَ فكوووٍ فصمتليوووافً فصتوووع يوووتٍ   ن ووو  ت توووع فصتم يووو  فص ووو ادع صتن تووو  
  .  (Looff, 1995, 282فصممل م ً 

 ووع  ووتج  ةوو مبل  موو لاف   ادوو  فصمت  سوو   ووع  ووت ة  فصتم يوو  فص وو ادع صل  ووَ   تموو : المنافسققة 
فصممل مو ًال  ت صو  فصمت  سو   ويَ فصمتظمو ً ت  يو فً تن تو  صفصنافا ح ٌ ت توع فصتم يو  فص و ادع 
   .تت  سي   ع فصم قج فصتت  سع صلمتظم 
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ةلود قوافا فصمتظمو   وع  فيد  يو    تو لا تو لياف   تلسو   ً عومَ فص وت ة    صمت  س   يَ فصمتظمو
ت توع فال و فع فصد يو ال  موَ  د و  تظوا فالقت و   فصد  وع  و َ فصمتظمو  فصتوع تنو ٍ متتدو ً  طاينوو  

 فَ  ادو  فصمت  سو  عومَ  الةل ي  تةَ  ق  ا  ةلد فص ن ي  ع فصمت  س  عمَ فقت    فصسو ي فصحوا
تمو   ةلوو ي   ألت وو فصمتظمو  قو  يةووَ  ص و  فلووا فيدو  ع  ووع ت توع فصتم يوو  فص و ادع صتن توو  فصممل مو ً 

  .  Koong et al., 2007,406) فصمتظم   ع فصمملي ً    ة ٌ متم   
 عوووومَ  ظوووو  ى تن توووو      م موووو    كوووو     وووول   ف فا  ةبلقوووو ً فص  ووووَ   ظ ووووًا: حاجققققة الزبققققون

فَ   ووووٍ  فاعوووو ي ح دوووو  فص  ووووَ  تموووو  م موووو  السووووت فم  فصميوووو فً  هذفصممل موووو ً  ووووع فصمتظموووو ال 
د    فصمتظم  ةلد فالسوتد    صلتلعويبلً فص   وي   فصح دو ً  ال  تمتم فصتت  سي   ع فصس ي

ال  كوووذف مووو  ديووو   موووج مبلقووو ً   ع  وووع فحتلووو ظ فصمتظمووو  يمةوووس فاللوووا فاليدووو  فصم تللووو  صل  وووَ 
  سووت  فٍ فصتم يوو  فص وو ادع ال  Huang & Lin, 2005, 26فالحتلوو ظ   ووٍ ) ليوو      ت وو  

ع فصح دو  مووَ مفَ تتو  هذصتن تو  فصممل مو ً يل وع ح دوو  فص  وَ  صةسوب م قوج تت  سووع صلمتظمو ال 
صوود فالتتلوو ع مووَ هق ووٌ فص  ووَ  صلح وو ٌ ةلوود متتدوو ً   وو م ً   ووي فصطلووب توو  ج   صمتظموو  

  ح  فالس صيب  فصتن ت ً فصم م   ع ف فا  فةم ص  .    لج فصتم ي  فص  ادع صتن ت  فصممل م ً 

  Offshore outsourcing) صد فص و ا هي مٌ فصتم ي  فص  ادع  :النظام الجتما ي والسياسي. 4
 ًممو  يسو ب فصم يو  موَ فصم وةبل الت ظيى فصم فا  فص  اي  فص  صي   ت  ن ً   م ً ا  س فالم فٌ

 ,Doh, 2005 وع فص ي و  فالدتم ةيو   فصسي سوي  فصتووع تتملوٌ  مدم ةو  موَ فصمتليووافً  ةو التع: )

695-704    
 ص )  ووو هذ: المعيققار الجتمقققا ي Rogers, 1995 فصمميووو ا فالدتمووو ةع ةلوود فتوووج منيووو س  

ال  حو ٌ )فتت و ا فال و فع مست  ٍ  وع فصتظو ٍ فالدتمو ةع فصوذي ف و ا فصيوج  وع  تم ذدوج فص و يا
 فصتظووو ٍ فالدتمووو ةع َ  ادووو  مط  نووو  فال ووو فع موووج فصنووويٍ  فصممووو ييا فصتوووع يمتلة ووو هصووود ه ف ووو ا 

صوود ت تووع فصتم يوو  هنوو  يتوو لا ميووٌ فصمتظموو    مموو ٌ ت تووع ذصوًو فال وو فعال  فيد  يوو    مووات ط فات  طوو   
  ووو ص ةلووود تحووو     قووو  يةوووَ  م موو ض  فص وو ادع صتن تووو  فصممل مووو ً   صمميووو ا فالدتموو ةع  فَ فلوووا 
موَ فص ظو  ى قو  توٍ تم يو ك   ف  ة يوا  ف   وع  ي و  فصتم يو  فص و ادع صو  ٌ  وع فص و ا ال   مو  فَ ةو  

 ف  ال صت وووو   مميووووو ا  CSR) ووووع فص وووو ا   نوووو  ظ وووووًا توووو فيفً فصمسوووو  صي  فالدتم ةيووووو  صل وووواة  
صوووود   ٌ فص وووو ا  ه ووووع فصمتظمووو ً فصتووووع تنووو ٍ   صتم يوووو  فص ووو ادع صتن توووو  فصممل مووو ً     فدتم ةيووو

(Doh, 2005, 699  ال ةليج   َ فصمسو  صي  فالدتم ةيو  تو لا  وع قوافا ت توع فصتم يو  فص و ادع
 صتن ت  فصممل م ً.

 فصم ي  مَ فصت  ط ً فالقت و  ي  فصتوع  صد تليياهفصسي س ً فصحة مي   تن   السياسي:لمعيار ا
صود قيو ٍ فصحة مو    صتو  ٌ   واض فصعواف ب هتات ط   طافى فدت ي ال   صعول ط فصمحليو  تو  ي 

 فق موو  فصحوو فد  فصلتيوو  صلسوويطا  ةلوود حدووٍ فصتم يوو  فص وو ادع صتن توو  فصممل موو ًال  ووع حوويَ فَ 
 صوود   ٌ فص وو ا  يموو  مووَ فصسي سوو ً فصملعوول  صم فد وو  سي سوو   لوو  فصمت وو الهفصتم يوو  فص وو ادع 

صود   ٌ فص وو ا  ه ألةم ص و فص و ادع  ووع  يو ا فصمتظمو   وع فصتم يوو      م مو ف  َ صلسي سو  تو ليا ه   هذ
(Graf & Mudambi, 2005, 260 . 
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 : متطلبات نجاح تعييد تقانة المعلومات سادساً 
يتملوي  تو ع فالتل قيو   فَ تد   تم ي  تن ت  فصممل م ً يمتم  ةلد فصم ي  مَ فصتن طال مت   مو 

  عوبل   التن تو  فصممل مو ًفص   و    ص وافة ال  كيةوٌ فصمو   ة ً  تو ع فص و م ً فصمن مو  موَ مد و  
 . Tho, 2005, 27) فصمن م ةَ محت ث فصمتتد ً 

ةمو ٌ متطل و ً تدو   فصتم يو  فص و ادع صممليو ً فأل  َ  Aron & Singh, 2005)  يواث
 : تملٌ   آلتع

 .ف تي ا فصمملي ً فص حيح  .1
 .ةلد فصم  طا فصت ليلي   فص يةلي فصسيطا   .2
 . Aron & Singh, 2005, 135) مط  ن  فص ةٌ فصتتظيمع مج فصد كا .3

 :ع ووووووع حوووووويَ تووووووٍ تت  ص وووووو  مووووووَ د تووووووب فصم ووووووةبلً فصمات طوووووو   وووووو ص  َ   فصمد وووووو ال  ةوووووو آلت
(Shi, 2007, 27-40    
 .فصت كٍ  ع ف   ا فصةلل  .1
 .تنص تع   تم ذ  فصمملي ً .2
 .ةم ٌألتم ذ  فأل    ك     لج تنص فصل ٍ ف  فالدم ع  .3

  ع د   فصمد   ت مٌ:  ًفصم  ةبل   
 . د    ع فصةل ي  د    .1
 .تنليص ة يا  ع فال اف  فالس سييَ .2
توات ط  فَ متطل  ً فصتدو   ةو    مو  هذ  ًالعمى فصمم اس ً فالمتي  ف  عمى تتليذ فصمتطل  .3

ال  صم وواافً صود   وٌ تم يو  تن تو  فصممل مو ًه  صمبلقو   ويَ )فص  وَ   فصمد و  ال  فصتوع قو  تو  ي 
  Shi, 2007, 41): متم    مت  

 .تنص فصم ف ل ً فص قين   فص حيح  فصمتملن   مملي  فصتم ي  .1
 .ٍ  ع فصلل   فصلن     يَ فصطا يَة ٍ  د    اد     .2
 . م   ً تح يٌ فصمما   .3
 . م    مم يا  فصمملي ً .4
 .   فصتليافً  ع تن ت ً فصممل م ًة ٍ م فة .5
 .ة ٍ فصمط  ن  مج فسل ب فص ميٍ .6
   فصم مليَ.يا يتل صدهفصتع تن   ة ٍ فالستمافا  ع فص افة   .7

تووات ط  ادوو  تحنيووي فصمتطل وو ً صتم يوو  تن توو  فصممل موو ً  مدم ةوو  مووَ فصم فمووٌ تتملووٌ  ووو:   
(Baldwin et al., 2001, 16  
 .فص ةٍ فال فاي  ع فصمتظم  .1
 .صتم ي  فص  ادع صتن ت  فصممل م ًفصمما    ع مد ٌ ف .2
 .تحسيَ فصةل ي   فصل ةلي  .3
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 .فصممل م ًحسيَ د      م ً تن ت  ت .4
 .حسيَ فال  فع  ع تن ت  فصممل م ًت .5

    فسوتافتيدي    ت و ط   ولج    ً فصمتظم ً فصي ٍ   افس  فصتم ي  فص  ادع صتن تو  فصممل مو ً   
 مل م ت وووو  تنوووو ٍ   صتم يوووو  فص وووو ادعمووووَ فتظموووو  م ف   ف وووو حً فصمتظموووو ً فصتووووع تم وووو  دوووو ي  ووووليا 

فص حوو  ةووَ فصمتطل وو ً فالس سووي  مموو  فتمةووس ةلوود قوو ات    ووع تن توو  فصممل موو ً   صة مووٌال  ألقسوو ٍ
صووود تدووو   ةبلقووو ً فصتم يووو  فص ووو ادع صتن تووو  فصممل مووو ًال ه مح  صوو  فةت ووو ى فصم فموووٌ فصتوووع تووو  ي 

(Hoffman et al., 2007, 190   صود تو ةيَ موَ هيحتو   فالسوت  فٍ فصل ةوٌ صتن تو  فصممل مو ً هذ
صووود تن تووو  فصممل مووو ً هفصلتيووو ال  مما ووو  فالةمووو ٌ تحتووو    مما ووو  فالةمووو ٌ  فصمما ووو   تتملوووٌفصمما ووو  

فصمما و  فصلتيو  ت يو  تن تو  فصممل مو ً صلنيو ٍ   وع حويَ  َصلاض  ةٍ فك فى فالةم ٌ  ع فصمتظمو ال 
َ مما و  فالةموو ٌ مسووتنا   تاةوو  هال هذ  َمووَ فصمما وو  م تللوو  َفصت ةو فَ مو  تحت دووج فالةموو ٌال  كووذ

سووس ةلميوو  صووذف   ووع  لوود  تاةو  ة    سووايم ف  تتليوا فصمما وو  فصلتيوو  تليووا   ووع حوويَةو    ةلوود فال وواف ال 
تنو ٍ  ال  فصنليٌ مَ فصمتظمو ً ت واع  وع تطو يا  ف فا  ةوبل فصتو ةيَ موَ فصمما و ال  ةو    مو فةلا ل  ت   

فصمتظموو ً  تم يوو  تن توو  فصممل موو ً   ووةٌ  وو ص الَ ا س م ص وو  فالدتموو ةع م دووج تدوو ض تطوو يا 
مد  ي تن ت  فصممل مو ً صو ي ٍ افس مو ٌ فدتمو ةع م دوج تدو ض   ع حيَ  ٌَال  ف فا  مما   فالةم 

  .  Adler & kwon, 2000, 2تي  ) تط يا  ف فا  فصمما   فصتن
صووود  ووي غ   مافق وو   تحووو ي  ه ح دوو  صتن توو  فصممل موو ً فالتلوو ي مووج فصمد وو  فص ووو ادع  فَ

ةوووَ فصممليووو ً فال ووواث  فصتوووع تتملوووي  وووو )ف تيووو ا   عوووبل   الةمووو ٌصةوووع يمةوووس فصتليوووا صمتطل ووو ً فأل
  ووووو ادع ال قووووو  تةوووووَ  مةللووووو    صمن اتووووو فصمد ووووو   ف فا  فصتلييوووووا فصت دمووووو  ةوووووَ فسوووووت  فٍ فصتم يووووو  فص

تووو  يا  ممووو  يتطلووبمووج فالتل قيوو ً غيوووا فصاسوومي  فصتووع تحووو    ف ووٌ فالقسوو ٍ  وووع فصمتظموو  ذفت وو ال 
تع:  ةوو آل المووج فصمد وو   مليوو ف   ل موو ً ت دحوو   صتن توو  فصمم ةووَ  فصتم يوو  فص وو ادعصي ا يسوو متطل وو ً 

(Beaumont, 2003, 4-5    
 توفير الءلف:  .1

فصتط ينووو ً  ةلووى فقوووٌ  ت ووليٌَ هذ هفمووتبلً فص  وووا   فص ووافم  فصح يلوو  صمد ووو  فص  موو  يمةووَ 
فصمطل  ووو   مموو  يحوو    ف وووٌ فقسوو ٍ فصمتظموو ال  يمةوووَ صلمد وو  فصنيوو ٍ  تد يووو   تحوو ي  فص افمديوو ً

فص ووي ت    ووافم  ف فا  فصموو فا  فص  وواي ال  قوو  تنوو ٍ فصمتظموو ً   صلتط ينوو ً فص وو  م  ة ووافم  فصا فتووبال 
 فصم مليَ مَ  بلٌ ةملي  فصتم ي  فص  ادع.  أل اف ك  تل ي  فالحتي د ً مَ فصم  افً 

 :  رتجنب المخاط .2

   مووَ  ووبلٌ  ووافي فص وو م ً  تح ووٌ فصمتظموو  ةلوود توو ميَ عوو  تليووا فصةلووى مووَ فصمد وو 
ت و ط ممويَ   سوما متلوي  فصسلج   ةلى ل  ت  صلمم مل  فص فح  ال  تلعوٌ فصمتظمو ً فَ تتم قو  ةلود

صد فصتم موٌ موج ةلوى فصم و ايج فصتوع ه تعطا  ةلى كذض فصت  ط ً  ف لي   مَ فَ ت تج  ةليج   ال  
   .يمةَ فصتت       ال
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 الترءيز  لى النشاطات والءفافات الجوىرية:  .3

ةلود فةموو ص ٍ فصد كايو   وع فصمتظموو ال  قو  ي ووما  افييسوم  فصتم يو  فص وو ادع  و َ ياةو  فصموو 
   ميتوووو  )تن تووو  فصممل موووو ً فصمووو يا   توووج غيووووا قووو  ا ةلوووود فَ يووو يا فصمموووٌ  ةلوووو ي  صت   ووو ً م

 ينوو ٍ   افيد يوو   صلمووصوود فصووتملٍ  فالطووبلع ةلوود ت   وو ً ه وواث   كووذف يمتووع فصح دوو  ف وو م ً 
ةمو ٌ فالس سووي   و صتاةي  ةلود فألافي ةمو ٌ غيوا فصد كايو  ممو  يسوم  صلمو فأل  اتدو  فصمد و  ةو    
 فالستافتيدي . 

 تجنب المشاءل الثقافية:  .4

فص و ادع صتن توو   يةوَ  قسوٍ تن تو  فصممل موو ً ص يوج لن  و  ت تلووى ةوَ  نيو  فصمتظموو ال  فصتم يو 
 فصتع تح    س ب فال تبل  ً فصلن  ي .  ًفصممل م ً ق  ينلٌ مَ فصم ةبل

 تحسين القياس:  .5

تنووو يافً م ل قووو  صةلووووى  صوووودهفصمتظمووو ً موووَ فص  ووو ٌ صمم  ووووا  فمةتوووً تن تووو  فصممل مووو ً 
 فص وووو ادع  ووووع  صلمن اتوووو   وووويَ فصمد وووو  فصوووو ف لع فص ف ليوووو   فصتووووع   إلمةوووو َ فسووووت  فم  فصت وووو ط ً 

   تم ي .فص
ةتو م    َ  موض فصمتظمو ً تتل دو صود ه ال Quinn & Hilmer, 1994 و ا ةوٌ موَ )  قو  

فَ  هذصوود حووو  ة يووا موووَ فالتلووو ي ةلوود فصتم يووو  فص ووو ادعال ف  تدوو  فَ ةملي ت ووو  فص ف ليوو  فةلوووا ةللووو    
ةووَ        وو  ةلووى فصممووٌ فال فاي  ميوو ف  تمطووع فصةلووى فص ف ليوو  فكميت وو فصم يوو  مووَ فصمتظموو ً ال
   صةووع يتحنووي فصتدو   فصلملووع صلتم يوو  Quinn & Hilmer, 1994, 43فصت و ط ً فصد كايوو  )

فص ووو ادع صتن تووو  فصممل مووو ً يت لوووع فةتمووو   فصمافحوووٌ فص مسووو  صلتم يووو  فص ووو ادع صتن تووو  فصممل مووو ً 
    Fink & Shoeib, 2003, 303تع: ) ا فص  ص   تج قافا فصتم ي   ة آل عمَ فالط

 مرحلة الذءاف:  .1

هذ تظ ووا  ال توو ي  فةو ف  ق ةوو   ممل م تيوو  تسووتت  ةلي و  فصنووافافً فصبلحنوو صتلوًو فصماحلوو   ت و ى
)تطوو يا فالسول ب فصحوو صع صلممليو ً  فصووذي  تطوو يا فألتمو ذ  فصحوو صع صتن تو  فصممل مو ً صودهفصح دو  

    Minoli, 1995, 304) يمتم   يست  ٍ  ع:
فصح دوو ً  فصظووا ى فصتتظيميوو : صتحسووويَ فسووت  فٍ تن توو  فصممل مووو ً  تحسوويَ دوو    فص ووو م ً  .1

  فصمتتد ً  تط يا ممم اي  تن ت  فصممل م ً. 
تن تو   ةو ف ا مت   و   وعت  ص تن ت  فصممل م ً:  ي ومٌ  ةوٍ تن تو  فصممل مو ً  فةو ف   .2

 فصممل م ً. 
فصمتظمووو ً تحليووو   مووَ  وووبلٌ  توووتٍفص وو ادع صتن تووو  فصممل مووو ً:  فصتاةيوو  ةلووود ةمليووو  فصتم يووو  .3

 صلوووتملٍ موووَ   وووات ٍ  فصح ووو ٌ ةلووود فصت ووو    موووَ فالست ووو اييَ  وووع مدووو ٌ فصتم يووو  فص ووو ادع
 صتن ت  فصممل م ً.

 مرحلة التحليل والتخطيط:  .2
تحليوووٌ تن تووو  فصممل مووو ً فصح صيووو   دووو  ث ةمليووو  فصتم يووو  فص ووو ادع موووَ تعوووٍ كوووذض فصماحلووو  

 تي : فصت  ط ً فآل بلٌ 
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 فسووووس  مموووو ييا  تيوووو   ت ووووليلي ال   ووووع تن توووو  فصممل موووو ً   ووووي تنيوووويٍ   ةليوووو   ةلوووو ي  فقسوووو ٍ  .  
 فصمت سووووو  يمةوووووَ فَ يةوووووَ  فصتم يووووو  فص وووو ادع عووووومَ فص يووووو افً  ًح صوووو  ةووووو ٍ  دووووو   م ووووةبل

(Due, 1992, 78  .  
 فصم فمووووٌ فصتووووع  ذفتووووج فموووو ٍ ةوووو   مووووَ تنيوووويٍ  يوووو ا فصتم يوووو  فص وووو ادع صتن توووو  فصممل موووو ً  حوووو  . ب

 صتم يووووو  فص ووووو ادع صتن تووووو  فصممل موووووو ً ال   صم فموووووٌ فصتوووووع توووووو ةٍ فMinoli, 1995   ووووو   )
 فص وووو م ً  م وووو افً تن توووو  فصممل موووو ًت وووومٌ توووو  يا فصتةوووو صيى  ووووع فال وووواف ال  تحسوووويت ً  ووووع 

 صتم يووووو  فص ووووو ادع صتن تووووو  فصممل مووووو ًال فمووووو  فصم فموووووٌ فصتوووووع كوووووع عووووو  ف ا  ح صيووووو   فغيوووووا فصمتووووو  
 كايووووو   فس سوووووي   فسوووووتافتيدي   تووووو  ياتن تووووو  فصممل مووووو ً فصتوووووع تةوووووَ  د   ت ووووومٌ ت   ووووو ً 

    ووووووم     ووووووع تل يوووووو  فكوووووو فى فص  موووووو   ي فدووووووج فصمد وووووو  هذ الفصةلووووووى  ي وووووو  مووووووَ فص ووووووم   
  .  Grover et al., 1995, 103فالك فى فصتم ق ي  )

 مرحلة اختيار الستراتيجية:  .3

فصلدوووو ي صلتم يووووو      ف  د  يوووو   فصنووووافا فص وووو ادع   صة مووووٌ  ووووتج  ةمليوووو فصماحلوووو   تملووووٌ كووووذض
مو  فذف ة توً  ً تح يو فص ف لعال  ةت  تح ي  ت ع فالستافتيدي  فصتوع يمةوَ ت تي و   ملود  و تج فصنوافاف

دو كا  وع تدو   فصممليو   يمةوَ تحنيوي فالسوت فم   فصسويطا  صلتم يو  فص و ادع  تم تن ت  فصممل م ً 
يٍ فص  موو   ما تووو  فةلوووا  ف فا  فصم ووو طا صتن توو  فصممل مووو ً فذف توووٍ تحسوويَ مسوووت ي ً فص  مووو   تسووول

 . Fink & Shoeib, 2003, 304فصد ي   )
 مرحلة الفعل )العمل :  .4

َ  َ فصمتظموو  ةلي وو  امو  فَ يووتٍ ف تيوو ا فالسووتافتيدي  صلتم يوو  فص وو ادع صتن توو  فصممل موو ًال  وو
 تع: ت  ذ  ط فً فصممٌ  ة آل

 .ف تي ا مد   فصتم ي  فص  ادع –
 .فص  ادع ف تي ا ةن   فصتم ي  –
 مرحلة التقييم والمراقبة )الرقابة :  .5

  ) وووو َ  فطوووو ا يسووووم    صمافدموووو  فصمتتظموووو   آصيوووو  فصتلذيوووو  Callaghan, 1993ي وووويا ) هذ
 ال  يدووب فَ يةووَ  تنيوويٍ فصتم يوو  فص وو ادع صتن توو  ف وو ف   نوو ٍ  وو َ فصطايووي صووَ يةووَ  سوو بل   مافق وو  فصت

فص  مووو   دووو    فصمتتدووو ً  فص ووو م ً  تنلووويص تحسووويَ مسوووت ي ً ةصووود تتووو    ه فصممل مووو ً مسوووتت ف  
تنيويٍ مو  فذف ة تووً ت   و ً تن تو  فصممل مو ً تل وع فكو فى فصمتظموو   فال فا    عوبل  ةوَ الفصةلوى

(Callaghan, 1993, 125  .  
ةلووود فسووووتلبلٌ فصتم يوووو  فص ووو ادع صتن توووو  فصممل موووو ً  فصنوووو ا فصم يوووو  موووَ فصمتظموووو ً   تمتلووًو

 وع حويَ التو فٌ متظمو ً   واث ت حوو  تح يو  م قل و  فصتتظيموع صتحنيوي فصميو فً فصتت  سوي ال  إلةو   
صوود عوومى ت ظيووى هةووَ متوو  ج فصتم يوو  فص وو ادع  فَ ةوو ٍ قوو ات   ةلوود تحنيووي فصمتوو  ج قوو  يموو   

  الSLAعوومى ةلوو ي  فتل قيوو ً مسووت ي ً فص  موو  )   فصةوو ف ا  ووع ت   وو ً تن توو  فصممل موو ً 
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عومى ف فا  فصم وا عال  عومى فص تيو     صتم يو  فص و ادع موَ د توب فصمد و  فصتنص  ع   ا  ف   
 ةَ تنص فصلن .   عبل   الصد فص  ا هتي         ع ح الً فصتم ي  فص  ادع  فصتحتي  فصتن

  صمتظم ً فصتع ص     افً تم ي  م تلل  تةَ  قو  ا  ةلود فَ تسوت  م    وع تحنيوي فصم قوج 
تدوو  فصوو مض فال ووا مووَ فصمتظموو ً يةوو    صلح وو ٌ ةلوود  حوويَ ووع فالسووتافتيدع  ووع  ووت ة ت  ال 
   . Adelakun, 2004, 160مت  ج مَ فصتم ي  فص  ادع )

يمةووَ ت عووي  مافحووٌ فصتم يوو  فص وو ادع صتن توو  فصممل موو ً   ووي مافحووٌ فصتعوو  صتم يوو   ةليووج
 . 13) فص ةٌ ةم   عتن ت  فصممل م ً   

 
 وفقًا لمراحل النضج   مراحل التعييد الخارجي لتقانة المعلومات13) شءلال

 لتعييد تقانة المعلومات
Source: Adelakun & Olyaele, (2004), IT Outsourcing Maturity Model, S. Wabash, 

Chicago, IL, USA, P.4.  

 مووَ فصنوووَا فصم عوووعال  ًيهصووود فصسوووتيت IT تن ت  فصممل موو ًيموو   تووو ايا فصتم يوو  فص ووو ادع صوووو  
فسوووت  فٍ فصد وو ً فص  اديووو   ووع ه فا  تظوووٍ فصممل موو ً فص ف ليووو   فصموو ظليَ فصمووو مليَ  وو ً قووافا  هذ

 ةتوو  ةمليووو   ووتج فصنوووافا  اللمتظمووو ً صتحسوويَ فصةلووى  فصممليووو ًص فصمت حوو ةلي وو  هحوو ث فص يووو افً 
 مت وو  مووو  مدم ةووو   فسووم  مووَ فصم فموووٌ فصتووع تووٍ ت  ي ووو     افسووت    ووع فصم عوووع افييوو اس فصموو 

فصتاةيوو  ةلوود فصةلوو ي      يوو    فصما توو   ال تنليووٌ فصةللوو   ال ا     ووا  مد وو  فص  موو نوو ة صمتوو  ج   يتملووي
 ال عووومى فإل فا ةتاف وووي ةمليوو  فصتم يوو   عووبل  ةوووَ توو ف ا مدم ةوو  موووَ فصم وو طا فصتووع فألس سووي ال 

 ةلوووى  ال م ووو افً تةت ص ديووو  ق يمووو  ال ةووو ٍ فصت ةووو   وووع فألةمووو ٌ ال ةوو ٍ فموووتبلً   وووا  صووو ث فصةووو  ا
 ال ةوو ٍ همة تيوو  تد  وو  فصتةت ص ديوو  ال عووي ع صلط قوو  فإل  فةيوو  ال تنووص فصووتملٍ  ووع فصمتظموو  ال ليوو 

  وٍ  ةمو ٌ فَ يعومَ ص   توج  ITمد و    مو  فصتم يو  فص و ادع صوو ةليوج يلتواض  ال   ن فَ فصتاةي 
  .  Santos & Silva, 2012, 2-3مَ  ةم ٌ فصمتظم  )   ت ط  فصتد ي     ل   د ي  

1 

4 

5 
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 ثالثاللمبحث ا
 ماىية مستويات تعييد تقانة المعلومات

   فصمتظمووووو ً فصتووووووع تمتمووووو  قووووووافا تم يووووو  تن توووووو  فصممل مووووو ً صلم يوووووو  موووووَ  ظ  ل وووووو   تسووووومد
فصمتظمو    متو  قيو ٍ  اد  فصتم ي  فص  ادع فصتوع تتت سوب  ح دت و ال تح ي هصد ت    ً فةم ص  ال 
فةلووا مووَ م ف توو  تن توو  فصممل موو ً ص وو ال  وواَ ذصوًو يمتووع فَ مسووت ث    % 80  صتم يوو  فص وو ادع صووو 

 ص ي  ال  فصمةس  حي .  ة مبل       فصتم ي  صتن ت  فصممل م ً )ة صي   
  ادووو  تحنيووووي  م   وووواف   يووووات ط فات  طووو    فَ مسوووت ث فصتم يوووو  صتن تووو  فصممل موووو ً صلمتظمووو ً ال

موووو  فصمسووووت ث فصموووو صع مووووَ فصتم يوووو  فصتدوووو    فصتميوووو  صوووو ث فصمتظموووو ًال في فَ فصمتظموووو ً فصتووووع تمت
ٌ   فص و ادع صتن توو  فصممل موو ً ال مووَ فصتدوو    فصتلوو يال  يمتوع ذصوًو   صعووا ا  فت و  تحنووي مسووت ث ةو 

% موووَ م ف تووو  تن تووو  80 وووٌ فَ فصم يووو  موووَ فص افسووو ً فل توووً فَ فصمتظمووو ً فصتوووع تم ووو    قوووٌ موووَ 
تم ووو   تسووو   فة وووا موووَ فصممل مووو ً صووو ي   تحنوووي مسوووت ي ً تدووو   فةلووود موووَ تلووًو فصمتظمووو ً فصتوووع 

  .  Santos & Silva, 2012, 17م ف ت  تن ت  فصممل م ً  ي   )
  وأىميتيا : مفيوم مستويات تعييد تقانة المعلوماتولً أ

فص  ادع صتن ت  فصممل مو ً موَ  وبلٌ فةتمو   مسوت ي ً مميتو   تن ٍ فصمتظم ً ة      صتم ي 
يت ووى  وو ص  ا   تحو  ك    ووي فحتي د ت وو ال  حسووب فالتل قيوو ً فصتووع تووتٍ موج فصمد وو  فصووذي ةوو    موو 

 فصم  ا  فصمت   و   فصمما و   فصط قو  فصمسوت فم ال صيوتٍ تحنيوي فصمموٌ فصم وتًا   وي مسوت ي ً موَ 
فال وووواف ال  فالسوووتافتيدي ً فصتووووع تحووو   مسووووت ي ً فصتم يوووو     ًال فص  مووو  فصمن موووو  موووَ تن توووو  فصممل مووو

  .  Henderson, 2000, 9فص  ادع صلمتظم ً مج ذصً فصمد   )
 فصة يوووا ط يوووٌ صلتم مووٌ موووج فالحتيوو  فصتم قوو  موووَ فص  وو  ص فصمسوووت  م  متووذ فموو     موو  فَ

 صتن توووووو   وووووواَ تتوووووو مع مل وووووو ٍ فصتم يوووووو  فص وووووو ادعفص وووووو م ً فصت   ووووووي ال   مووووووَ فاليوووووو ي فصم ملوووووو  
يعوٍ توو  يا فال فا  فص وو مل  صلممووٌ  ة ووا مسووت ي ً م تللوو    وو ً  نوو  فصممل مو ً ةلوود تحوو   فسووجال

 ي تلووووووى  فصتووووووع يووووووتٍ تم يوووووو ك   منوووووو فاك ال هذ فصمووووووات ط  ط يموووووو  فالت وووووط فصتم يوووووو  نووووووافاص متت ةووووو  
 فالسووو س كووو  تحسووويَ  تحنيوووي فصتتووو  س يةوووَ   ف موووجقوووافا فصتم يووو    نووو   صط يمووو  فصمتظمووو ً فصوووذي 

 مت لعووو   تحسوويَ فالتت ديوو   فص  مووو صوود ةلووى ه ووبلٌ فص حوو  ةوووَ ف عووٌ مم اسوو  ت  ووويٌ  مووَ
  .  Bhatt & Grover, 2005, 253مستما )ةلد تح  

 عووبل  فص قووًال  ذفً صموو  ةوو َ فصتم يوو  فص وو ادع صتن توو  فصممل موو ً صووج مميوو فً  مسوو  م  ووع 
فص و ادع صتن توو  فصممل مو ًال فصووذي فقتوا   م د ووج فصلوو ي  موَ فصتم يوو  فصمت تيوو فصمتو  ج   م وو طا فص ةوَ

   ووولج  فةووو    فصت ووو ط ً موووَ فص ووو ا ال   Backsourcing)ً فصتم يووو  فص ووو ادع صتن تووو  فصممل مووو 
 ال Madsen & Slepnior, 2011, 4فالكتم مو ً فصتوع يت لوع فصتاةيو  ةلي و   وع فصمتظمو ً )  حو 

فص وووو ادع محوووو  فً متمووووو    ت فدووووج فصمتظموووو ً فصسوووو ةي  صت تووووع فصتم يووووو   هذ تاف ووووي ةمليوووو  فصتم يوووو 
  .  Gonzalez et al., 2006, 821) صتط يا تن ت  فصممل م ً  ي       فةم ف   ي ا    لج فص  ادع 
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َ سووا تدوو   فصمتظموو ً  ووع فصتم يوو  فص وو ادع صتن توو  فصممل موو ً يةمووَ  ووع فيدوو   فصمتم وو    
  .  Defante, 2013, 2مست ث فصمت سب )فصمت سب صلح ص  فصمت س     ي فص

َ ف تيوووو ا قووووافافً فصتم يوووو  صتن توووو  فصممل موووو ً   ووووي مسووووت ي ً مميتوووو  تتتوووو  ٌ فصمتطل وووو ً   
فصعووا اي  فصتوووع تتملوووٌ ) ةلووى فصممووو مبلً   فصةلوووى فالتت ديووو ال ةموو  فَ فصم ووو افً فصمطل  ووو  صتتليوووذ 

ن توو  فصممل موو ً  ووع فصمتظموو  فصتووع فصت وو ط تموو  مووَ فصمتطل وو ً فالس سووي  صتح يوو  مسووت ث فصتم يوو  صت
  .  Aubert et al., 2012, 233ت لا  ع قافا فصتم ي  )

 وع ف فا  تن تو  فصممل موو ً  و َ  امة تووج     صةوَ  فصمتم وو  )فصمد و   فص و ادع مت   وو  تظواف  
فصتم يوووو  فص وووو ادع صتن توووو   م موووو   صتدوووو   ةوووو مبل    موووو  يملووووٌ تنوووو يٍ مسووووت ي ً   موووو    ةلووووى ف طوووو  

  .  Thouin et al., 2009, 463فصممل م ً )
صود مسوت ي ً ه  موَ فصمتو  ج فالس سوي  فصتوع ف و ًا Miles & Snow, 1978 تمو   افسو  )

ٌ  صموود لبللوو  فتوو فع مووَ فصمسووت ي ً )فتم يوو  تن توو  فصممل موو ًال مووَ  ووبلٌ فصتاةيوو  ةلوو ال فصمت سوووطال  
 افيفالسووووتافتيدع صلموووو فصمتعوووومَ فصسوووولً  فصموووت لض   فصتووووع تووووٍ ا ط وووو  مووووج فصد تووووب فالسووووتافتيدع 

    َ سوووووويظ اَ  فكتم موووووويَ فصمتن وووووو     تافعوووووو     ووووووع فصمتظموووووو ال يَال فصموووووو ف ميَال فصمحللوووووويَ)فصمتن وووووو
فةلد صلتم ي  فص  ادع مَ فدٌ ف فا  ةملي ً تن تو  فصممل مو ً موَ فصمحللويَ  فصمو ف ميَ      فست  فم

مسووتن لي  تمتموو   فسووتافتيدي    وول   صوود فصتم يوو  صتن تو  فصممل موو ً هتلدوو   َ فصمتظمو ً ةوو    موو   هذ
  .  Aubert & Croteau, 2008, 36ةلد  ل  فصحاة  )

لووا فالسووتافتيدع فألهصوود ةلوود فصتم يوو  صتن توو  فصممل موو ً مووَ  ووبلٌ ت  ة وو    اةووً  فص افسوو 
  وووووووووع ةمليووووووووو  فصتم يووووووووو  صتن تووووووووو  فصممل مووووووووو ًا يسووووووووو  تاةي كووووووووو  ةلووووووووود لوووووووووبل  مافحوووووووووٌ   صلتم يووووووووو  

(Miles & Snow, 1978, 24  ( ٌ14فص ة . 

 
 التعييد في تقانة المعلومات ةلعملي الر يسةمراحل ال  14شءل )ال

Source: Miles R. E. and Snow, C. C. (1978), Organizational Strategy Structure and 

process, McGraw-Hill, New York, p.24. 

 مرحلة الريادة
مي فَ  فالصت فٍال ف تي ا

 فص  م ال فصس ي فصمتت ال

 مرحلة اليندسة
ف تي ا فصتن ت  فالتت  ال 

 فصت  يج

 مرحلة الجانب
 فصمتن ٍ مَ فال فا 
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    يمةَ ت عي  فصمافحٌ فصا يس  ة آلتع:
 صوووود فصتم يووو  صتن توووو  فصممل موووو ًاله: يةووووَ  فصمتن وووَ  صوووو ي ٍ اغ ووو   ووووع فصووو   ٌ مرحلقققة الريققققادة 

 فصتم ي . يةَ  فصم ف مَ  فقٌ اغ    ع فص   ٌ  مبلق ً  ع حيَ 

 : مموووو  يَ صبل تةوووو ا الات وووو ط ٍ   صسوووو ي  تن توووو   يةووووَ  فصمتن ووووَ  مرحلققققة اليندسققققة )التقانققققة
فصممل مو ً تةوَ  صو ي ٍ ة صيو ال فمو  فصموو ف مَ   ية توَ  ممو  يَ صلةلو ي ال موج فت لو ض مسووت ث 

 فصمتظم .  ألةم ٌتن ت  فصممل م ً  فصتم ي  ص ي ٍ يم ا ةَ م فقى  ق  ي  

  ال  يةوَ  صو ي ٍ  قوٌ  ظيليو  فدوافيفًةلد ةوَ  فصمتن وَ  فقوٌ ماة يو    تاة   الدارية:المرحلة
َ يَ  فصمحللوووي ووومب  فةلوووا د ذ يووو  ةلووود ةةوووس فصمووو ف م  فةتمووو   تن تووو  فصممل مووو ً  تم يووو ك 

دووافيفً فصووذيَ يتميوو َ   ماة يوو  فةلوود    فقووٌ صتن توو  فصممل موو ً  د ذ يوو   ظيليوو  فة ووا  تم يوو ف 
 .فصذي يظ ا مست ي ً فصتم ي  صتن ت  فصممل م ً  15 ةم   ع فص ةٌ ) قٌ 

 
 مستويات التعييد لتقانة المعلومات  15شءل )ال

Source: Miles R.E. and Snow, 1978, Organizational Strategy Structure, McGraw-Hill, 

New York, p.43. 

    Miles & Snow, 1978, 44)  كع: ا يس لبل   اعي ً هصد ةبلض   ي يا فص ةٌ 
 .  َصمحلليفميٌ تد ض فصتم ي  صتن ت  فصممل م ً فةلا مَ  َلمتن يص ولى:الفرضية ال 

 َ ميٌ تد ض فصتم ي  صتن ت  فصممل م ً فةلا مَ فصم ف ميَ. يلمحللص الفرضية الثانية:
َ س ى يظ واَ  ذفً فصمسوت ث موَ ةو ٍ فةتمو ٌ فصمنو   وع يَ  فصمحلليَ فصم ف مه الفرضية الثالثة:

 فصتم ي  صتن ت  فصممل م ً. 

 مستوى التعهيد

 عال  

 متوسط

 منخفض

 منقبون

 محللون

 مدافعون

 مدافع محلل منقب

 + عال  

 مستوى التعهيد

 -منخفض 
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تن توووو   َ سوووويظ اَ  مسووووت ث فةلوووود مووووَ ةوووو ٍ فةتموووو ٌ فصمنوووو  صتم يوووو يَ فصمتن ووووه الفرضققققية الرابعققققة:
 . 16 ةم   ع فص ةٌ ) صم ف ميَ ففصممل م ً فةلا مَ فصمحلليَ 

 

 دم اءتمال العقد في 
  التعييد

 
 

 دم اءتمال العقد في 
 التعييد

 والمحلل المدافع المنقب
 

 تقانة المعلومات د تعييدو  قمستوى   16شءل )ال
Source: Miles R. E. and Snow, C. C. (1978), Organizational Strategy Structure and 

process, McGraw-Hill, New York,p.44.  
 تس ٍ مست ي ً تم ي  تن ت  فصممل م ً  ع تح ي  فصمن    يَ فصمد و   فصمتظمو   وع فصتم يو   

صمتظمو  موَ  وبلٌ فصتم يو    ادو  فصممتمو  موَ ففص  ادع صتن ت  فصممل مو ًال فصتوع تحو     وي فصنوافا 
 مس  صي  فصمد    فصممٌ فصمت ط  ج. 

  يوووووتٍ ذصووووًو   ووووووي فطووووو ا ةموووووٌ مادمووووووع يمةوووووس تمووووو َ  فصمد وووووو   وووووع ت ووووو ط ً فصتد يوووووو 
(Bentzen et al., 2000, 18 ٌن مووو  فص  مووو  فصم مسوووت ي ً فصتم يووو   ي عووو  17) ال  فص وووة 

 .مَ ق ٌ فصمد  
 
 
 

 منخفض 

 مستوى
 عدم
 اكتمال

 التعاقد
 للتعهيد

 عال  

 منخفض
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 المجيز في نشاطات التجييزاطار  مل مرجعي لمستويات تعاون   17شءل )ال

Source: Bentzen, Eric et al., (2000), Outsourcing in Purchasing Departments in 

Medium Sized Danish Manufactures, Copenhagen Business School, p.18. 

 تظ ووا فكميووو  مسوووت ي ً فصتم يوو  صتن تووو  فصممل مووو ًال موووَ  ووبلٌ فَ تلووًو فصمسوووت ي ً توووتحةٍ 
صتم ي  فص  ادع فصذي يتٍ  م د ج تح ي  مدم ة  مَ فصم فمٌ فصتوع تحو   فصمسوت ث فصمطلو ب  نافا ف

  Mon, 2013, 2مَ فصتم ي  صتن ت  فصممل م ًال  ت مٌ تلً فصم فمٌ: )
 :فالس سووي  صلمتظموو ال تلعووٌ فصمتظموو   ةموو ٌم موو   مووَ فأل دوو ي   وواذف ةوو َ فصممووٌ  اىميققة العمققل

 صد فقٌ ق ا ممةَ    د في متل ل . هتنليٌ فصتم ي  فص  ادع 

 :تم يو  ةلود فصمد و   سيح وٌةلم  ة تً لن  فصمتظمو   و صمد   فة واال  ثقة المنظمة بالمجيز
  وع  موض فصحو الً قو  تلعوٌ فصمتظمو  فصتم يو  فص و ادع صمموٌ فصنسوٍ   مسوت ث  ةلود  و ادع
   ةملج. 

 :ف  حدووٍ فصممووٌ فصووذي يووتٍ ال هذ يووفصم ووٍ  ةلوو ي  فصةللوو  تموو  فصمميوو ا فصح سووٍ  هَ ذه ميققزة الءلفققة  
 .  فة ا فصتم ي  فصمت تع مَتم ي ض فذف ة َ فال   ا  ع فصتة صيى 

 فذ فَ سوودٌ فصمد ووو  فصمتميووو ال :لمجيقققز )المعيقققد اليقققو التعييقققد الخقققارجي لمتميقققز السقققجل ال 
 تلعوٌ فصمتظمو  فالسوتم ت   و صمد    ممليو  فصتم يو   يتج   يَ فصمتظم ال ةليوجس ى ي اع فصلن  

 فص  ادع صتن ت  فصممل م ً. 

كميوووو  تح يووو  مسووووت ي ً فصتم يووو  فص وووو ادع صتن تووو  فصممل موووو ً موووَ  ووووبلٌ  يمةوووَ فَ ت وووا          
تم يوو  فص وو ادع صلمتظموو ال فذ تتحوو    ادوو  فصتعوو  مووَ  ووبلٌ مدم ةوو  صلتعوو  فص   ادوو   يووتح

  Overby, 2013, 4تع: ) ة آل مست ي ً فصتم ي مَ فصتس  الً فصتع تح   
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  فالسس فصتع تتح   مَ  بلص   فصتس  الً فالتي : ول:المستوى ال (Doig etal.,2001,26) 

 كٌ فص  م ً م         ا   فعح   ع ع ي مست ي ً فصتط ي  فص  م ؟ –
 كٌ فَ  ت     ا ط فصتسميا مح      ع  ؟ -
 فصم  اة ؟فالة ف فً  ف فا    فصح ف  ال    الفصتلييا إل فا كٌ ص ث فصمتظم  ةملي ً اسمي   -
صوود فةتمووو   فص  موو   فصتحسوويَ فصمسووتما عوومَ فصتم يوو  فص ووو ادع هكووٌ توو ًا فصمتظموو  فصح دوو   -

  صةت   صٍ تتم مٌ مم    ع فصمن ؟ 
 :تي فصتم ايى فصتع تتح   مَ  بلٌ فصتس  الً فآل المستوى الثاني: (Nam et al.,1996,176  

صلمد و  محو   )في فتوج يل وع فص يةليو   فالت و الً  وع مسوت ي ً م تللو   كٌ  تم ذ  فصح ةم  -
 ؟ةملي ً فتت  ً مست ث فص  م  فصمح   صد تدتب ه مستت   ع ةن  ض 

 ؟ فع   مح   ةلد تح لمتظم   فصمد   مل  ص  صكٌ فَ مس  صي ً فصمملي ً  فص  م   -
 ووع طاينوو  تنايووا ف وو ا   كووٌ مسووت ي ً فص  موو  محوو     م لوو  ةت وو  حسووب فص  موو  )ةموو  تمتموو  -

 ؟ فصما ا
صوود فطووو ا فصمنوو  فص وو ص   صمتظمووو   صوويس  اطوو ا   ووول  هكووٌ تسووتت  ةنوو   فصتم يووو  فص وو ادع  -

 فصمد   ؟  كٌ ي مٌ فصمن  فال  فع  فصتحسيَ فصمستما؟
 تي آلف فصمن ييس فصتع تح   مَ  بلص   فصتس  الً: المستوى الثالث :(Overby, 2013, 599) 

  ت ل  ةَ ةملي ً ف فا  فصمبلق   فص  م ؟كٌ تنيس فصمتظم   -
 ؟طع مست ي ً فص  م  ف في فصمد  لكٌ ت -
  فا  مست ث فص  م  تل ي  صمست ي ً فص  م ؟هكٌ تظ ا  -
؟ -  كٌ تنيس  تمتم  فصمتظم  فصتحسيَ فصمستما  م   افً فال  فع  اع  فص  َ 
 :تي فصلن   فصتع تتح   مَ  بلٌ فصتس  الً فآل المستوى الرابع: (Jacobides et al., 2005, 395) 

فصتحسويت ً  فصتحسويَ ةلد تح   قيي   م  يمةتوج  موَ تح يو  كٌ فَ مس  صي ً فصمد   مح     -
 فالملٌ  ع تسليٍ فص  م   َ  فصتل ةٌ مج فصمتظم ؟

 ةم ٌ؟كٌ تلطع مست ي ً فص  م  ح د  فأل -
صوووود فصتتووو    ف  تمووو ذ  ةسووووب هصتسوووميا فصمسوووتت  ة كوووٌ ت ظوووى فصمتظموووو  تمووو ذ  تسوووميا   يلوووو   -

 فصح ص  ع ةبلق ً فصتم ي  فص  ادع؟
 :تيووووووو :فصنيمووووووو  فصمسوووووووت فم  فصتوووووووع تتحووووووو   موووووووَ  وووووووبلٌ فصتسووووووو  الً فآل المسقققققققتوى الخقققققققامس 

(Leiblein et al., 2002, 817  

 ةم ٌ؟كٌ تح   فصمتظم   ع فصمن  مست ي ً فص  م  عمَ  ا ط فأل -
 فصم و  افً فال  فةيو   فصلواص موج فصمد و يَ ةلود فسو س كٌ تت قش فصمتظمو  فال ةو ا فصد يو    -

 متتظٍ؟
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 صد فصس ي؟هكٌ ت ي  ةبلق ً فصتم ي  فص  ادع مَ فصةل ي   فصد     فص قً صل   ٌ  -
 تووو  فصممل مووو ً تح يووو   ادووو  فصتم يووو ةمووو  يمةوووَ موووَ  وووبلٌ مسوووت ي ً فصتم يووو  فص ووو ادع صتن 

 يمةوووَ ت عوووي  تسوووب فصتم يووو  فصممتمووو    ال وووع ةوووٌ فصت ووو ط ً موووج فصمد ووو  فصوووذي يوووتٍ فصتم قووو  مموووج
ال  ةمو   وع  Jamie et al., 2009, 11صتليوا فصمسوت ي ً  وع فصتم يو  فص و ادع )   ول    ططو   

 . 18فص ةٌ )

 
   نسب التعييد المعتمدة ءخطط لتغيير المستويات في التعييد الخارجي18الشءل )

Source: Guevara, Jamie et al., (2009), IT Key Metrics Data 2010: Key Outsourcing 

Measures: Outsourcing Profiles: Overview, Gartner Inc. p.4.  
 نواع مستويات التعييد وتعييد تقانة المعلوماتأ: ثانياً 

موووَ   فحووو فصمسوووت ث فص فةلووود فصتل ةوووٌ ذاةووً  ةمليووو ً فصتم يووو  فص ووو ادع صتن تووو  فصممل مووو ً 
فصتوع تسوو ي  فصمنوو   هذ تت  صوً الفصتم قو   ويَ فصمتظموو   فصمد و   سوميً  ووو )فصتظو ٍ فحوو  ي فصمسوت ث 

متطل وو ً ص تتيدوو   الRevn & Znun, 2008)  قووافافً دوو    فص  موو ت ظيووى فصمد وو يَ صةوو ف اكٍ 
 وووع  لتظووا  ف ليوو   ص ذصوًو  نوو    م وووٍ الفصسوو ي  فصعوول ط فصتت  سووي  فصتووع ت فدوووج ف ووح ب فصمتظموو ً

  Allon & Federgruen, 2008)  وو ا ذ هت ي ً فصتم يوو ال تح يوو  مسووصسلسوول  ةمليوو ت ٍ فصد كايوو  
  Aksinet, 2008فصسوما  فص قوًال  ف تواض ) فص  ادع  ع ظوٌ مت  سو   ً فصتم ي صد ةن     مه

   فصتع تسم  صلمتظمو    صتم يو  فص و ادع حسوب طلوب فصمتظمو    ةي   الف اغي  َ مم الً فصتم ي  
  .  Allon & Federgruen, 2008, 16صد ذصً )هفصتم ي  فص  ادع حسب فصح د  
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فصتم يو   فةتم   فةلوا موَ مسوت ث موَ مسوت ي ً ق     ً فصم ي  مَ فص افس ً   صتاةي  ةلد 
 ,Shumsky & Pinker)   الLu et al., 2009) هذ   و ا ةوٌ موَفص و ادع صتن تو  فصممل مو ًال 

 ممووو ٌ    وووتن يمووو  يووو ةد  وووو )حوو اس فص  ف ووو   فص  يوووا   كمووو  ين مووو َ مووَ  وووبلٌ   ووول   ص  2003
فص  وووو ٌ فالملووووٌ صتظوووو ٍ مووووَ مسووووت ييَ مووووج تح يوووو   مووووَ فص  موووو   تح يوووو   مووووَ فصتم يوووو  صلمتظموووو  

(Shumsky et al., 2003, 839  .  
حو ف   تتملووٌ   صوو  ج حسوب فص  موو  ف  فصوو  ج  توو ف ا ي ةو   تموو ذ  )حوو اس فص  ف و   فص  يووا  

صمللووود صلتظووو ٍ َ ي تووو ا ممووو ٌ فصح صووو  ف حسوووب فدووو في فص  مووو  فصتوووع تحووو  )حووو اس فص  ف ووو   ةلووود 
(Hasija et al., 2005, 8  .  

  :19) يمةَ ت عي  ةملي  تم ي  فص  م   ع فصمتظم  مَ  بلٌ مست ييَال فص ةٌ 

 
    ملية تعييد الخدمة بمستويين19شءل )ال

Source: Lee Hsiao-Hui et al., (2011), Outsourcing a Two-Level Service Process, 
School of Business, USA, p.23. 

 ع ظٌ فصم صم  صلتم مٌ مج فالحتي دو ً موَ فاليو ي  فصح صع فصتم ق  ك  سم  فصم ا  صةَ 
فصم ملوووو   فص وووو م ً فصت   ووووي    اش فصممووووٌ  فصم وووو ايجال  نوووو  فسووووت  مً  وووو م ً فصتم قوووو  ة ووووا 

فصمموٌ  فالسوتل    فصمللوود موَ ةو   فال واف   وع فصم قوج صةووع  متطل و ًفص وت ة ً  فص و م ً صتلطوع 
  فسووم    فصتم يوو  فص وو ادع صتن توو  فصممل موو ً تموو ف  مل وو ٍ  مد نوو  تتوو ال ةليووج تحنووي فقت وو    ووع فصةللوو 

هذ  وو ً فص وو م ً فصت   ووي ال  فاليوو ي فصم ملوو  ف  يلوو ي ةمليوو  توو  يا موو صوود هفال يووا   فآل توو  ووع 
 مسوووووت فٍال ةلووووود تحووووو صووووود ةلوووووى مت لعووووو   تحسووووويَ فالتت ديووووو   فص  مووووو    هل  ووووو ٌ ص ف  قوووووافا  يملوووووٌ

ممو  يتطلوب  الفص و ادع فصم صيو   فصمت سوط   فصمت لعو   فت   ذصً فصلا   صظ  ا مست ي ً فصتم ي 
 فص  ووووووا   فالتظمووووووو   فصم وووووو ا  فصمت   وووووو   فصمما وووووو   فصط قوووووو  فصمسوووووووت فم  مووووووَ فصمد وووووو  فمووووووتبلً

ال  فتظمو  ممل مو ً  تن تو  فةمو ٌ  ف واف  ةلود تسوليٍ   عوبل  ةوَ ق اتوجصتحنيي ك ى فصممٌ فصم وتًا
  وو ادع ذفً فصمسووت ث فصموو صع تح يووو ف  م يوو  فصمتطل وو ً فصمتظمووو  صلت    وول   فسووتافتيدي ً تطوو يا 

(Henderson, 2000, 10  .  

 معدل وصول خروج

 تحويل خارجي تحويل مباشر

 حارس البوابة

 خبير
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  مسووووو  مسوووووت ي ً  وووووع فصمتظمووووو ً  فصتوووووع توووووٍ تاتي  ووووو   تتعووووومَ ةمليووووو  فصتم يووووو  فص ووووو ادع
 مسووووو    20فص وووووةٌ )ظ وووووا ي   هذحسووووب  يووووو     وووووتج فصنوووووافا ف  فصمسووووو  صي  موووووَ د توووووب فصمد ووووو ال 

مووووَ     فص وووو ادع )ص  مووو  فص ووووي ت   موووَ د توووب فصمد وووو ال  فصتوووع ت وووو ص فت فةووو مسوووت ي ً صلتم يووو 
تع:  ةوو آل ال  موو  فصمد وو    ةووٌ مسووت ثفص م  وافً فال في فصا يسوو   فصتووع يووتٍ مت  مت وو    ووي مسووت ث

(Henderson, 2000, 10  
 فص  م  فصمي فتي   فالست  اي  فصمست ث فأل :ٌ  

 فصمست ث فصل تع:   م ً فص ي ت  صلم ا ع 

 مست ث فصل ص :  ي ت  فصمممٌ فص 

 ٌفصمست ث فصاف ج:  ي ت  فصمممٌ فصمتة م 

  فصمست ث فص  مس: ف فا  فصمممٌ فصمس ة 

   طووو  فصمسوووت ي ً كووو  مسووووت ث فص  مووو  فصمي فتيووو   فالست وووو اي  ف    مووو   وووي ت  فصم ووووا ع 
 وووع فصمتظمووو ً ة ت ووو  تد ووو  م   وووا  موووَ   ي وو ا فصي ووو  ةلووود فت ووو  مسوووت ث مت  وووص موووَ فصتم يوو 

 .فصمد  يَ  ع مد ٌ فص ي ت 

 
 الخمسة للتعييد الخارجيمستويات ال  20)شءل ال

Source: Henderson K., (2000), Five Levels of Outsourcing Operations and 
Maintenance in the Pulp and Paper Industry, IEEE, Peachtree City GA, p.10.  

صوود فالسووتافتيدعال هفصتم يوو  فص وو ادع صتن توو  فصممل موو ً مووَ مسووت فض فصتةتيةووع   تتيدوو  التتنوو ٌ
ةموو ٌال م موو   ووع فأل  نو   وو  ً فصمتظموو ً   ت وو ع فسووتافتيدي  فصتم يوو  فص و ادع    وول   فسووتافتيدي 

تيوو  مووَ فصتم يوو  فص وو ادع  كووع: صوود فسووت  فٍ فصمسووت ي ً فصلبللوو  فآله تلدوو  فصمتظموو ً   ووةٌ ةوو ٍ 
(Mon, 2013, 1  

 : مست ث فصم ا ع  ي مٌ فصتم ي  فص  ادع صد فتب متل ل  مَ فصم ا ع. ولالمستوى ال 

 فص  ادع صم  ايج م تلل   ع  ات م  فصممٌ.   مٌ فصتم ي ي: مست ث فص ات م    المستوى الثاني

 : مست ث فص م   )فصتم ي  فص  ادع صممٌ فص م   . المستوى الثالث
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  .21 ع فص ةٌ )تلً فصمست ي ً   عي  يمةَ ت
 

 
   المستويات الثالثة التي تستخدميا المنظمات للتعييد الخارجي21الشءل )

 .فصم  ا: مَ فة ف  فص  حل 
 ممووو  صمتم ووو  فصمت سووب صلح صووو  فصمت سوو  الفيدوو   ف ةلوودتم يووو  تن توو  فصممل مووو ً   يمتموو  تدوو  

  Defante,2013,1-2) تع: ة آل اليتطلب تح ي  مست ي ً صلتم ي  فص  ادع   ي متطل  ً فصممٌ
 يحوو   فصتم يو  فص و ادع ةلود مسوت ث فصم و ٍال ةتو م  تتلووي  :Task Levelمسقتوى الميقام  .1

ال  يتت وووع فالتلووو ي ح صمووو  يوووتٍ فسووووتبلٍ  ووو ادعفصمتظمووو  ةلووود   وووج سوووما صمموووٌ ممووويَ صمد ووو  
المو ال  ق ويا ف دو ف      د    يةَ  مست ث فصمن  مت لعفالدا صلم محت ث  لح  فص يب  ي  ج

 .  إلتم ٍ فصممٌ ة يا صد  قً  د  هة ٍ فصح د    
يسوت  ٍ فصتم يوو  فص و ادع  ووع فصمتظمو ً ةلوود مسووت ث  :Project levelمسقتوى المشققروع  .2

صوود ه   يووتٍ تم يوو ض صوود تم يوو   وو ادع صلم ووا ع ةةووٌ )ةوو مبل  هفصم ووا ع ةتوو م  تحتوو   فصمتظموو  
صود فصم يو  ه جتوح دصموَ )فصتم يو  ةلود مسوت ث فصم و ٍ   ةلوا تمنيو ف    ايي متم َ    ادعال  كو  

مَ فال افى  فالت و الً  ويَ ف وح ب فال ت و صال  يسوت  ٍ كوذف فصتو ع موَ فصتم يو  ةتو م  
صود  ايوي متمو َ  صتم يو  فصم وا ع ةةوٌ ف  صد  عج تط ين ً ص امدي ً مميت    هتحت   فصمتظم  

 ووع فصم ووا ع فَ مسووت ث فصتم يوو    ال  معوو   ظيووى مت   وويَ  ميوو يَ ةووَ  معوو ٍ مووَ ت    و ال  
صود  قوً فطو ٌ ه يحتو    ةلوا تمنيو ف   مست ث فصمت سط موَ فصتم يو   ة توج ق  ي  ٌ  ع حي  )فص

  فتد   م  ٍ فةلا مَ فصتم ي  ةلد مست ث فصم  ٍ. 

 التعييد الخارجي
 

 لعمل الشعبة
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ةلووود مسووت ث فصممليووو  ةتوو م  يةوووَ  صووو ث  فصتم يوو يوووتٍ  :Process Levelمسققتوى العمليقققة  .3
فصمتظمو   ايووي  وو ادع ينو ٍ   صممليوو ً فالسووت  ي    صة موٌال مموو  يسووم  صلمتظمو   وو صتاةي  ةلوود 

ال  يحتووو   كوووذف فصتووو ع موووَ غيوووا فصا يسووو موووَ فصم ووو ٍ  فص قوووً  ا س فصمووو ٌ  فالسوووتافتيدي ً  ووو ال  
ٌ  هفصتم يو   َ تدو  فصمد وو  فصووذي تلووي  ووج   ةلوود فصمتظموو    فصمافق وو موَ فالصتوو فٍ  صوود مسووت ث ةوو 

   ة مل    د    مت س  .صلني ٍ   صمملي  
 ف  كووذف فصتووو ع مووَ فصتم يووو    صتم يوو  فص وو ادع )فصمووو صع فصمسووت ث  ة توووج ي وومٌ تم يووو   ي  ووى

 يتطلووب مسوو  صي ً فة ووا  لنوو  فةلوود  وويَ فصطووا يَ  ةووَ ة تووج فةلووا فصت فموو     عووبل   الصلممليوو  ةوو مبل  
 )فصمتظم   فصمد   . 

 مدووو ٌ فصت وووتيج  مل ووو ٍ فصتم يووو  فص ووو ادع صتن تووو  فصممل مووو ًال موووَ  وووبلٌ فصمموووٌ  وووع يوووتٍ 
 فدوووو في    تدميووووج ل ت يووو  )مدم ةوووو ً تم يووو  ةمليوووو ً ت وووتيج فدوووو في مموووو فً ف  تم يووو  ةمليوووو ً 

 تووووووع:صآل ي وووووومٌ فصتم يوووووو  فص وووووو ادع  ووووووع فصمتظموووووو ً مسووووووت ي ً فصت وووووو ط   نوووووو    هذفصمد وووووو ال هصوووووود 
(Greaver, 1999, 6-8  
 صلا يفصمست ث ف. 

 فص ظيلع /فصمست ث فصت   ع. 

 فصمست ث فصمملي تع. 
 ي وومٌ فصتم يوو  فص وو ادع صلت وو ط ً )فصلا يوو  ال تنووٌ مت  ووب  ظيليوو  مميتوو   وو ا  فصمتظموو  

   مو قي فتظموو  ممل موو ً ة صمت وب فال فاي صت   وو ً فقسوو ٍ عوميل  فال في ف  مت ووب  تووع  
       فصح  ٌ ةلي   ح صي  .فالحتل ظ  محلٌ ذة ي تت  سع فصتع ق  ي مب ةلد فصمتظم  

 تت دووج تحوو  فصتم يوو  فص وو ادع   نوو    فموو   ووع فصمسووت ث فصت   ووع )فصوو ظيلع ال  وواَ فصمتظموو 
صود هصلةلى فصمح    صةٌ قسوٍ ت   وع   وي كيةليو  فصمتظمو   ت و ى موَ تم يو  فصمموٌ  وع فصنسوٍ 

 ت ليض فصتة صيى  تحسيَ فال في  يج. 
َ فصمتظمووو  تنوو ٍ  تم يووو  فصت وو ط ً ةلووود  ووةٌ ةمليووو ًال ا وو ال فصممليووو ً)فموو  ةلووود مسووت ث 

 تحنيوي فصميوو    فصتميو  ةسوبتحنيوي فصنيمو  فصمعو    تتيدو  ةمليوو  فصتم يو  موَ فدوٌ ص  و ٌ  ليو  فص
   فصتت  سي .

ت ووويا  هذ الفصتم يووو  صت ووو ط ً فصمتظمووو    وووي فصممليووو ً  فصت   ووو ً  6 يظ وووا فصدووو  ٌ )
ك  صةوووووع تعووووويى قيمووووو  صلمموووووٌ فصوووووذي يوووووتٍ تم يووووو ض   فصت   ووووو ً فصتوووووع يوووووتٍ تم يووووو Xفصمبلمووووو  )

(Greaver, 1999,7  .  
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 تعييد نشاطات المنظمة وفل العمليات والتخصصات  6جدول )ال
 تخصصات )وظا ف  تعييد  مليات

 حسابات مدفو ة استالم شراف  مليات
السيطرة  لى 

 الخزين
 توزيع الخزين

 X X  X X خدمات لوجستية وارد

 X X     مليات

 X X  X X ير و شراف )تد

 X X  X X تطوير تقانة

 X X  X X ادارة موارد بشرية

      بنية تحتية

Source: Greaver, F., Maurice, (1999), Strategic Outsourcing:A Structured Approach 

to Outsourcing Decisions and Initiatives, Broadway, New York, P.6. 

صتلسوووويا تووو ليافً مسووووت ي ً  وووو م ً     تظايووو    )فقت وووو  ي ً ةلوووى فصمم ملوووو    س سووووتسوووت  ٍ   
 ووو م ً فص ووو ة ً  فالت ووو الً فصتوووع يوووتٍ تم يووو ك   فلاكووو  ةلووود فال في ةفصتم يوو  صتن تووو  فصممل مووو ً 

ظ ووا فص افسوو ً  وو َ مسووت ي ً فصتم يوو  فصم صيوو  ص وو م ً فص وو ة ً  فالت وو الً تووات ط ت   هذفصموو صعال 
    Thouin et al., 2009, 463 صع فصمتل ي )فصم   أل فية    

فصممل مووو ً  ةبلقووو  ق يووو   ووويَ فصتم يوو  فص ووو ادع صتن تووو   دوو   ة يووو  موووَ فص افسووو ً   ف وو ًا
فةتموو   مسووت ي ً  متظموو  مووَ فتت ديوو   ا حيوو  مووَ  ووبلٌ مسووت ي ً ذصوًو فصتم يوو  مووج موو  تحننووج فص

   . Kahn et al., 2005, 1629  (Mitra, 2005, 279) ال فصمت سطال فصمت لض ٌ  فصتم ي  )فصم 
 ووع  فصممتموو  ةوو ٍ  ةلوود تحوو ي عوو  فتوو فع مسووت ي ً فصتم يوو    فصووذي 7)دوو  ٌ فص تووٍ فةوو ف  

 فال  يوو ً  فص افسوو ً فصتووع تمةووس مسووت ي ً فصتم يوو  فص وو ادع صلمتظموو ً ةتوو  تم قوو ك  مووج فصمد وو 
 تع:  ة آل الصل ح    فص افس ً فستت  ف  
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  ام  لى نحو الخارجي انواع مستويات التعييد  7)جدول ال
 نوع

 المستوى
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Greaver, 1999 .1 * * *                  
Henderson, 2000 .2    * * * * *             
Eric et al., 2000 .3         * * * * *        
Lee et al., 2011 .4              * *      

Mon, 2013 .5                * * *   
Defante, 2013 .6                *   * * 
 .صد فصم   ا فةبلضهة ف  فص  حل    الستت   هفصم  ا: فصد ٌ  مَ 

تن توووو  فصممل موووو ًال  نوووو  ف وووواً   افي فص وووو حليَ مدم ةوووو  مووووَ    يموووو  يتملووووي  مسووووت ث تم يوووو 
    ة آلتع:8فصمست ي ً فصتع يمةس   فصد  ٌ )

   انواع مستوى التعييد في تقانة المعلومات8جدول )ال

 نوع               
 المستوى               

 
 السنة          
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الق
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تدا
مس
ال

 

Miles & Snow, 1978 .1 * * *      

thouin et al., 2009 .2 * * *      

Santos & silva., 2012 .3 *  *      

Overby, 2013 .4    * * * * * 

 صد فصم   ا فةبلض.ه  الستت    ة ف  فص  حل هفصد ٌ  مَ فصم  ا: 
تن ٍ تاث فص  حلو   و َ فصمسوت ي ً فصمبل مو  صتم يو  تن تو  فصممل مو ً  فصمت ف نو    فتس ق   مج م 

ٌ    ووع لبللوو مووج ت دي وو ً فص افسوو  فصح صيوو  تتدسوو      سوويتٍ ت تيووج ال مت سووطال مووت لضمسووت ي ً )ةوو 
  ع فصد تب فصتط ينع صت  يص مست ث تم ي  تن ت  فصممل م ً  ع فصمتظم  فصم ح ل .

 ووووو م ً  يتملوووووٌ  تووووو  يا IT تن تووووو  فصممل مووووو ًصلتم يووووو  فص ووووو ادع ص تمووووو ذ  آ وووووا   يتووووو ف ا
 موووض فصتط ينووو ً  مت ووو  فص امديووو ً فصممي ايوووو  فصسووو     تم ووو  هصووود مد ووو   وووو ادع  ال هذفصتط ينووو ً
 يتم موووٌ فصمد وو  موووج تطوو يا  ت ووليٌ   وووي ت  فص امديوو ً  كووو   الموووَ فتلوو ي  وو ص ي  دوو     وولج 
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 عووووبلا ةووووَ ح صوووو  ف وووواث صلتم يوووو   القوووو  فص  ووووَ  امديوووو ً ه فا  ةبلةةووووَ فالسووووتل    مت وووو   ٌمسووو   
تط وي  امديوو ً حسووب فالي وو ي  هذ الفصتط ينوو ً   ستعوو    تتدسو  ITتن توو  فصممل موو ً فص و ادع ص

  9) ةمو  يظ وا فصدو  ٌ   1هصود  1)طاينو   مَ فصمد   صتبل ٍ ح د  فص  َ   تسومد كوذض فصطاينو  
  .  IT( :Alexandrova, 2012, 42ت  يج  ت تيى فصمستدي يَ صلتم ي  فص  ادع صو 

 تقانة المعلوماتحصة العمليات المرتبطة بعناصر التعييد الخارجي لق  9)جدول ال
 في المنظمات المستجيبة

  ناصر
 التعييد الخارجي

 حصة العمليات المرتبطة بالتعييد الخارجي
 المجموع الءلي

 % 100-80أءثر من % 80-70أءثر من % 60-40أءثر من
21.1 40.4 38.6 100.0 

و  IT   13.6 5.3فص تي  فصتحتي  ص

 29.8 31.8 26.1 33.3 فالستع    فصم تاة 

 52.6 41.0 65.2 50.0 ت  يا   م ً تط ين ً

 12.3 13.6 8.7 16.7 فستع    فصتط ين ً

 100.0 100.0 100.0 100.0 فصمدم ع

Source: Alexandrova, M., (2012), IT Outsourcing Partnerships: Empirical Research 

on Key Success Factors in Bulgarian Organizations, Grant, Vol.17, No.2, p.42. 
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 فصل الثالثال
 وعممية تعهيدها اإللكترونيةالمصرفية  األعمال

Electronic Banking Business and its Outsourcing Process 
نااااا فأافاكااالفمااا ف تتماااتفامت ما تيااا ف اإللكتةان ااا المااااة   ففاألعمااا لتنااا الفال اااالفال ااا ل ف

خاااااام تي فاعمم ااااا فتتي ااااااى ف قاااااستفعااااانفعاااااة فات  ف ااااا تفم اااااتا فالخامااااا فل عمااااا لفالمااااااة   ف
,فكماااا فتناااا الفال ااااالفم اااااا تفتتي ااااافتل ناااا فالمتماماااا تفماااانفخااااسلفتن الااااوفلما  اااا نفاإللكتةان اااا 
فك آلت :افا     نف

 اإللكترونيةالمصرفية  األعمالول: ماهية المبحث األ 
 )منافعها ومخاطرها( اإللكترونيةالمصرفية  األعمال المبحث الثاني: مسوغات تعهيد

 
 ولمبحث األ ال

 اإللكترونيةالمصرفية  األعمالماهية 
جم ا ففتإلالمت لجا فات ام مفخاام تي ففITالمااة   فعماتفتل نا فالمتماما تففاألعما لاعتمااتف

تاا ةف ة لا ففكانيا انفتل ن فالمتمام تفميم ف ا فمت لجا فالمتماما تففإذف,الم تخام نفذايفالتسف 
خاااام تفمس مااا فاما افااا فعااانفالمن   ااا ن,ف قاااستفعااانفتلاااا مفزفالماااا ةعفاعم ليااا فاخاااام تي فلتم  ااا

 اقمنفتك ل عفمتلال .

اجاذبفف,عماتفع  اااتأانت ج فلذلكفا ات مةتفالماا ةعف ا فتل نا فالمتماما تفاذلاكفلت لاتف
المااااااة   ففاألعمااااا لاالت اااااالفن ااااااف)المتتااااا مم نفمااااا فالمااااااةع ,ففلم اااااتخام نكاااااةفعااااااافمااااانفاأ

ف.E-Banking فاالت فمختاةى فاإللكتةان  )الا ة  فأاففاإللكتةان  
 اإللكترونيةالمصرفية  األعمالمفهوم  أواًل:

فالت ااااااام مف:نيااااااا أ فعماااااااتفاإللكتةان ااااااا )الاااااااا ة  ففاإللكتةان ااااااا المااااااااة   ففاألعمااااااا لتتاااااااةعف
فالم اااااتخام نفخاااااسللاااااتفإافتلم ا ااااا فما  ااااةةفأاالاتاماااا ت ك فلمنتجااااا تفاخاااااام تفماااااة   فجا ااااااةف

نظماااا فت ااا عافالمؤ  اااا تفالم ل ااا فاالزااااا  ن,فأاالت  عم اااا ,فات اااملففاإللكتةان ااا فناااااتفاالتااااا التف
افال اااالفعمااتفأفاألعماا للااتفال  اا ا تفامتاا مستفإعمااتف اايال فالااااالففاألعماا لاال ااةاا,فافاف

نفقامني فافالخ اا فاماأالمتمام تف الفالمنتجا تفاالخاام تفالم ل ا فمانفخاسلفال ااك تفالت ما ف
ف. Salhieh L. et al., 2011, 326)تفاالنتةن

عماااتفانيااا فالخاااام تفالتااا فتأن اااذفاااا ألااةفأاففاإللكتةان ااا المااااة   ففاألعمااا للاااتفإافااااف  ااا ةف
ف .Rabobank, 2013, 2)فاإللكتةان  جي تفأافال  ةاتفاالمن  فمنفخسلفالخام تفال

 فعماتفانياا فالج ىز ا فالةفم ا فالتا فتااا ةفVater et al., 2012, 2 أ ا ةفال يا ف)ف ا ف ا ن
فف تخ ذفاللةاةف الفك عفامتتف ت  علفم فالماةع.اخاةةفاسفانل   فاتتةكفلمزاانف ة  ف

ماااانفخاااسلففاااااةتي فعمااااتفف المظمااا )اكمماااا ففاإللكتةان ااا الماااااة   ففاألعمااا لا مكااانفااااااعف
الااااان ع فالماااااة   ففف اااالفلمما الاااا فقااامنأافأك ااااةففاتفاا ااااف تفمكاناااافااااا يمأل ااااخ  فااا اااتخاامف
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الاااااان ع فافعااااااةفاالنتةنااااات,ففOn Lin))فأاف م ااااالفالاااااان ع فالماااااة   ف)التمم ااااا فاإللكتةان اااا 
فلاااتفالااااان ع ا قاااا تفإعاااااةفالا اااب,فاعاااااةفاليااا تع,فافااااافتأ ااا ةفافالت  عم ااا ,فافالمااااة   فال اااااك  ,ف

ف .ففShannak R. O., 2013, 245الات اةف)فاإللكتةان  الماة   ف
فاألعما لنفالا    فامنفخسلفم فألماتفااوفمانفتتة  ا تف مكانفأنفتت ااةفعانفم ياامفإاعم وف 

فني :أعمتففاإللكتةان  الماة   ف
فاإللكتةان اا "ذلااكفالم يااامفالتلاا ن فالااذيف ت اا فل  ااملفالااااعفالاااف تفلمااان ع فالماااة   ف

االخاة ,ففتةان ا اإللكالخام تفالمااة   فعااةفال ااك فاانظمتيا فااةامجيا فاففاألعم لالت فتت اةفعنف
ت اا ةفالمجيا تفالخ ةج ا فذاتفالتسفا ففةاءك االمااة   فالخام تفاالفاألعم لفىذهفمنفخسلفتال ا

مااانفأالتا ااافمااانفالمااااا  تفاةاااا ف اااك تفاالتاااا لفالااخم ااا فاالخ ةج اا فلتماااكفالااان ع فلت ل اااتف
فففلتفالجي فالم ت  اة".فففإا سم فااالفالخام فالماة   ف

نفت اات لفالتل نااا ف اا فالااا ااا فلس ااتخاامفالاااااخم فااالتااا التف ااامفأافاااف  الااتفالماااا ةعف
فا  م فلستا التفالخ ةج  فاالمت مستفم فالم تخام.ااا ي فا تخاامي ف

نفأ,ف ك ناتففا اةةفعماتفن اافتانا فالتل نا تفال ا  ا الماا ةعففتاجيتا  فااا  فالت ت ن تف
لااتفإخاسلفا ااتخاامفاةامج ا تفالااااالفافتاا ةفخاماا فمانفخااسلفال   اابفالااذيف متمكاوفالم ااتخامف

ف .ففSohail et al., 2003, 207ال اك تفالااخم  فاالخ ةج  ,ف)
الااا ة  فعاااةفاالنتةناات,فافالااا ة  فعاااةفال اااك ,فافات اا ةفمااا م  تفااا ة  فال   اااب,ف

لاتفعااافمانفال اةتفاالتا ف مكانفمانفخسليا فانفإالا ة  فعاةفالي تع,فاالاا ة  فعااةفالم ماالفاف
لااتفالمكاا نفاانف كااانف  قااةاف اا فإلااتفمت مستااوفالماااة   فاتل ناا فاانفالااذى بفإامف ااالفالم ااتخ
فاألعماا لىا فمااا مغف   اا فجم اا فا ااك لففاإللكتةان اا نفالااا ة  فإفإذ,فالماااةعف اة فماانف ااةا 

ف ف.Leow & B., 1999, 327)فاإللكتةان  الماة   ف
اتااافالالتا ااافماانفالمناا   فلممااا ةعفاالم ااتخام نف ماانفن   اا ففاإللكتةان اا فااامتفالااا ة  فاف

 ااةاافلاتف اةا غفجا ااةفمانفاألإكماعفالاااالفاتاا  ةفنفالمنا   فالة   ا فالتا فتألاامفتتم الفإالمكا ن ف ا
ىاامفأةقاا فلمم ااتخام,فالكاانفماانفال قاالفات ل ااتفأات ل ااتفالك اا ءةفاتتز اازفال اامت فاتلااا مفخااام تف

لااتفاقااا فإماانفالمااا ةعفىااا فال  جاا ففاإللكتةان ااا تفالااا ة  فاللااا فالاا تاا فاةاءفت ا اااتفخااام 
لاااااتفاخااااااة,فاذلاااااكفا ااااااتفةايفإ اااااااجزففا ااااا فلمناااااا فالم اااااتخامفماااااانفالت اااااالفاالتنلاااااالفمااااانفمكاااااا نف

Sheshunoff, 2000ف(Shannak R. O., 2013, 515 .ف
لااوفمااانفك  ااةةفف تفف ماا فجا اااةفلمم ااتخامفات لاااتفمن  تاافاإللكتةان ااا الماااة   ففاألعماا لاتااا ةف

نيا فااافاتفمتا نفا تتلااففاإللكتةان ا المااة   ففاألعم لتةتا ففاالفمنخ ق فالتك ل ع,فكاني خسلف
ف .Brogdon, 1999, 327)امت ما توف  ةفا تج ا فلةاا تفالم تخامفتت

فاةاكفالمااااا ةعإاعم ااااوف مكاااانف ااااةحفا اااا ةفملتااااةحفماااانفخااااسلفاماااا ف س اااا فم اااا ةاتفتم اااالف
فاالان ااا فالت ت ااا فاإللكتةان ااا ف الاااا ة لاااتفإلمالااااجف,فافااااالفالم اااتخامفاإللكتةان ااا لاجااااافالاااا ة  ف
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فاكماااا فماقااااغفاإللكتةان اااا الماااااة   ففاألعماااا للتل ناااا فالمتماماااا تفالم ماااااا ف اااا فتااااا  ةفخااااام تف
ف .Salhieh L. et al., 2011, 328) ف22  فال كلف)

ف

ف
 بغية الولوج مسارات مصرفية ةاطار مقترح لدمج ثالث (22شكل )ال

 لبيئة العمل المصرفي االلكتروني
Source: Salhieh L, Abu-Doleh J., Hijazi N., (2011), The assessment of e-banking 
readiness in Jordan, International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and 

Management, Vol.(4), No.(4), p.328. 

عماتفاجيا فنظاةفالمااة   نف االفتاا  ةفف Pyun et al., 2002, 80)فاةا ا افاافةكازتف
)الاااااا ة  ففاإللكتةان ااااا المااااااة   ففاألعمااااا لالخاااااام تفالمااااااة   ,فإذفتن الاااااتفا اااااتخاامفخاااااام تف

اجاوفالت ا  م  فااخاالفالماا ةعفالتا فت لاتفمانفخسلياا فالتا اافمانفالمنا   ف اا ف ف ا فاألاإللكتةان ا 
 ال تل  بفالزا  ن.فظلفالا   فالتن     فاال ت 

لااااتفت ا ااااتفتل نااا فال   ااااابف اااا فمجاااا لفإفاإللكتةان اااا المااااة   ففاألعماااا لخااااام تفات ااا ةف
ا لنظاا مفالمااااة  فماانفخاااسلفاعتمااا اففالف ااا م اجاااوفالخااام تفالمااااة   فافأ,ف اا فاألعمااا لخااام تف

 ااااااك فاتااااااا التفماااااااة   فت اااااامغفا لمت لجاااااا تفالماااااااة   فلممتاااااا مستفاالت اااااا عستفالماااااااة   ف
(Siyanbola & Tunji, 2013, 10 .ف

االمتم ما فنظما فالخاام تفالمااة   فالتلم ا ا فالتا فك ناتفتن اذف ااا  ,فأفنأااف مكنفاللالفعم و
 ااؤايفخماالف اا فلااتفإمماا ففنظماا فال   ااابأاانفم اا عاةفلااتفال ااجستفإال ام اا فلاالفالمتاا مستفان

اااةاتفالمااااا ةعف  اااازتفخ اااا ءفا ااااة  ف لاااا فاياااا فالتاااا ممانف اااا فالمااااا ةع,فأالمتاااا مستفا ااااابف
تلم الفال ا تا فالمتت اةةفلممتا مستفالمااة   ففا  ا ففاإللكتةان  الماة   ففاألعم لخام تففإلاخ ل

(Clarida et al., 1997, 147. ف
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   اإللكترونيةالمصرفية  األعمال متطمبات: ثانياً 
التاااا ف ف23 تك اااي فال اااكلف)فاإللكتةان ااا المااااة   ففل عمااا لفمت ماااا ت مكااانفت ا ااااف س ااا ف

 ا فالل ا  فالمااة  ففاإللكتةان ا فاألعما لتتك ملف  م فا ني فاااالفإل ج افف عااةفمن  اا فلت ا اتف
ف (Shannak R. O., 2013, 249:ف تآلاك 

ف
 اإللكترونيةالمصرفية  األعمالمتطمبات ( 23شكل )ال

Source: Shannak Rifat O., PhD, (2013), Key issues in E-banking Strengths and 
Weaknesses: The case of two Jordanian Banks, European Scientific Journal, Vol.(9), 
No.(7), p.249. 

ف.الان  فالت ت  ف .1
 .ال ماك /فال ل   الت ملفف .2

 . الل نان الا   فف .3

 ,Shannak R. O., 2013)ف:عماتفالن اافاآلتا فمت ماا تا  تمفاق فااةةفما   فلتمكفال

ف 250-251
التاااااام  ,فاف:فتتاااألعفالان اا فالت ت ااا فلتل ناا فالمتمامااا تفماانفالكااا اةفالاااظ   ,فالبنيةةة التحتيةةةة  .1

عمااااتف اااااك فاالتااااا التففاإللكتةان اااا الماااااة   ففاألعماااا لفتتتمااااا,فإذفالاظ   اااا ,فاالمس م اااا فاف
ااااالتفال اا  بفاالت ا ل تفاالمتمام تفالت فتاةتا فايا ,ف قستفعنفال ا   فاالتل ن فالت ل  ,ف

فالم تا فالمن  بفمنفالان  فالت ت  فاتةك ا فاللاةةفالا ة  .فلتإ
,فالخاااااةة,فالك اااا ءاتف كاااا اةفتل ناااا فالمتماماااا تف متمااااكفكاااالفماااانفالمياااا ةاتفالا ااااة  فالمنظم اااا 

يفمكااانفماانفمكانا تفالتل ناا فعمااتفألااتففااةةفإتاافالتااااام  ف  اا ةفاأفف ا ف اا ناالمتة ا فاااللتزاماا تف
التاا فتأخاذفا ل  ااا نففاخ ةجيا فيفماانفالمكانا تفاالخااة فااخالفالا  اا فالمنظم ا فاالاظ   اا أم  كا ةف

عماااتفف Softwareلااا تف)جااازاءفماانفت ا أاازالاا فف,اتتاااا لف,اظ  اا فالت ا لااا تفااللاااةةفعماااتفاقاا   
,فاتااةتا فالمس م اا فا للاااةةفعمااتفالت اا ةكفاااأيفنااا فمااانفالة   اا الت ا لاا تفن اااف اانتك ف اا فاعاامف

االاجاوفلمان ا فالت ت ا فلتل نا فالمتماما تف ا ففتتم ازافيفمكانفمنفمكان تفالتل ن ,فأالمتمام تفعاةف
ف. Salhieh et al., 2011, 325افتلا ةفمت ن ف)أاةج فتان عفافك   الاناكف
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ف,فا لاا ف,اتجاا ةبف,تم الفا لتااماالفال خااا  فاماانفا نيا ف  جاا ت :فافالسةةموكي/ الثقةةافيالعامةةل  .2
نفإفإذ,فاإللكتةان ااااا عمااااا لفالااااا ة  فأاعاااا ااتفالم ااااتخام نفالتااااا فلياااا فا ةىااااا فعمااااتفا ااااتخاامف

فنإ قاااستفعااانفلاااامي ,فتمخاااام تفالتااا فلفتلااا  فجااتيااا فا لااا تففاإللكتةان ااا التمم ااا تفالمااااة   ف
فامخةج تيا ,فاإللكتةان ا عمم ا تفالاا ة  ففمكنانا تم تا فال ل فالسزمف لا  فا العتما افعماتف

نفتااااتتممفك اااعفت اااات  افماااانفالا  ناااا تفااآلةاءفأا  مااا ف تتمااااتفا ااااماك  تفالماااا ةعف نا اااا فلياااا ف
ااقااا فىاااذهفاال كااا ةفلتتمااالفف,اال اااماك  تفالتااا ف ةاااابفالزااااانف ااا فم ااا ةكتي فمااا فالماااا ةع

  .Vater et al., 2012, 8ا ةتفت تةمفتافت تفالزاانفاخااا توفا لتوف)

لاتفا تقا نفاا اتخاامفالتل نا فإلمما ةعف  فم لفالم تخام نففاإللكتةان  اتتم لفالج ىز  ف
عاامفاالةت ا ح,فاعاامفاالمانفافاالاااا ,فاف لت ا ؤل,فاالجا اةفمنفخسلفاةا فا  تف خاا  فتاااعف

(Gombachika & Khangamwa, 2013, 36 .ف
لااتفالن اا فال ااماك  فلاااا فإف Chemingui & Lallouna, 2013, 575-576)اا اا ةف

ما ف اؤمنفالماا ةع,فكمفلمتمالفااااءفال اماكفالمتافا فمانفالم تخام نفالت فتاقاغفماا فا اتتاااى
نفإتكاانفج ااةفا لا تفلمخاام تفالمااة   فالملاما فليا ,فاذففاإللكتةان ا الزا  نفاأنفالتمم  فالماة   ف

لااتفالت  عاالف)التت ماال فالما  ااةفماا فالتاا مم نف اا فالمااا ةع,فاىااذافماا فإك  ااةفماانفالزااا  نف مجااؤانف
لسعتمااا افعماااتفخاااام تفالاااان ع فف نفمتظااامفالزاااا  نفالف متمكاااانفم اااتا فمااانفال لااا فالسزماااأ ؤكااااف

عماتفالخاام تفالةات ن ا فالملاما فم ال,فتااف تفالماازنا تفف تتمااان ا ف ا نف,فاإللكتةان ا المااة   ف
ففففف .Shannak R. O., 2013, 253)اا  فال اات ةفاا ةى ف

المااااااة   ففاألعماااا لااةةفإال   ااااامف اااا ففتم ااااالفالا  اااا فالل نان اااا فالمت ماااابف:ةالقانونيةةةةالبيئةةةةة   .3
الان ا فالت ت اا فالك   اا فاالمن  اا فاامااتسكفاالاةاكفال لاا   فلا  فك   اا تفماانفف اا متسك,فاإللكتةان ا 

 ل  ا ءفالتنظ ما فااللا نان ف ,فاإللكتةان ا عما لفالاا ة  فأااةةفعمم  تف م م فاا   ف ا فإجلفأ
لااتفاالىااااعفإاالااااالففاإللكتةان اا عماا لفالااا ة  فأفنجاا حف   اا تفاجاااىةاتف اا أالمس اامف م االف

  .Shannak R. O., 2013, 253)فاإللكتةان  ا ةعفمنفتان ي فل عم لفالت فتات  ي فالم

نفتااؤ ةف اا فألاتفخم اا فعاامالفة   اا ف مكانفإ فAbu Shanab, 2005, 329افاافا اا ةف)
)تافتااااا تفاالااء,فاالتاااااأ  ةفافعااااااةفال ااااااك فاتم ماااااتفاااااافاإللكتةان ااااا المااااااة   ففاألعمااااا لا اااااتخاامف

ةاتااااا فأاالجتماااا ع ,فاالك اااا ءةفالذات اااا ,فاال لااااا فالماةكاااا ,فامةكاااازفال اااا  ةة فاىاااااذهفالتااماااالفتناااا ف ف
عااااةفال ااااك ,فاتتم ااالفىاااذهفالمت ماااا تففاإللكتةان ااا المااااة   ففاألعمااا لمت ماااا تفتاااؤ ةف ااا ففااااالف

فا آلت :
 .ال   اةفالماةك  .1

 . يال فاال تخاامفالماةك .2

 .المتت فالماةك  .3

 .االمنفاالخااا   .4
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 :اآلت فىم تي فمنفخسلأا مكنفمن ف  فتمكفالمت ما تفا تف

 الفائدة المدرك .1

ناوفأااءفعمماو,فافإنوف ااعف تاززفمانفأاتم لفالاةج فالت ف تتلافم تخامفالنظ مففمنففخسلي ف
ف .Davis, 1989, 40)فف اةفعمتفت ا تفالتملفا كلفكم فاك اءف  فالتملفالماة  

 م المدركسهولة االستخدا .2

اىا فالاةجا فالتا ف ااةكفايا فم اتخامفالنظا مفانفىنا كف ايال ف)خ ل ا فمانفالجياا ف ا فالتماالف
المااة   فعااةفال ااك فاىنا كفجيااف ا فتلاا مي ففاألعما لالماة  فام  لفعمتفذلكفاتاا فتلا مف

فلمجي تفالخ ةج  فاىن ف  قلفا تخاامفال ةتفالتلم ا  .
 المتعة المدركة .3

ا ااافذاتااوفاىاااذاف تااا  نفمااا فف تفاعتااا ةفن ااا  فا ااتخاامفال   ااابفممتتااالاااتفمااا فإاىاا فت اا ةف
نفالمتتاااا فالماةكااا فىاااا فاا اااا فااخمااا فال ااااتخاامفانظماااا فإذفإاا ااا فخاااا ةج ففاٌ تاااااف,ال   ااااةفالماةكاااا 

ف .Davis, 1989, 319المتمام تف)
 فف لاافةكازفعماتفعااافمانفالاةا ا تف االفالمتتا فPikkarainen et al., 2004, 224)ما فأ
فاتأ  ةى فمتنا  تفعمتفناا  فا تخاامفال   اب.فالماةك 

 األمن والخصوصية .4

ك ااةفاىتم ما تفلمتماالفعماتفال ااك فاالمتم ماا فالقا   فاالماانفأااا تفأاىا فمانفاللقاا   فالتا ف
نيا فمانفال اااجزفالميما فال اتخاامفالخاام تفالملاما فأ اتتفم األ فالخاااا  فإذفأاالخااا  ,ف

ناااااا فأال ااا  ةةفعماااتف اااا فنفالم اااتخام نف ةاااااانفإعاااانففلمجيااا تفالخ ةج ااا فعاااااةفال ااااك ,ف قاااستف
  .ففSalhieh et al., 2011, 330)فالا  ن تفاالمتمام تفالت ف تمفالتملفاي 

 وخصائصها  اإللكترونيةالمصرفية  األعمالخدمات  نواعأ: ثالثاً 
الخااا ةج ففلاااتفز ااا اةفم اااتا فالتتي ااااإاالم اااتناةفالت  ااا ن تفع ل ااا فالتل نااا فالم اااتمةةففأ اااةزت

ف.ماة   فانماى فاتا  ةى فاتاز تي الخام تفالما فاا  فمنفلمل   فالماة  ف
فعمااااتفالن ااااافاآلتاااا :ة   اااا ,ففأناااااا لااااتف س اااا فإفاإللكتةان اااا الخااااام تفالماااااة   ففاااااان ت

(Osunmuyiwa, 2013, 5. ف
ففالخدمات المعموماتية .1

ف ألعماا لا   اا  فلمتاا مستفم ل اا فعاااةفال اااك فتااا ةفمتماماا تفتتتمااتفألااتفمةا االفإات اا ةف
ماااٌةافخامااا فمن ااالف)عمم ااا فلاااتفإاتمجاااأفالتا ااافمااانفالمااا ةعفاخااام تي ,ففاإللكتةان ااا الماااة   ف

لاتفتلمااا تفتظياةفعااةفال ااك فالم ل اا فإلتاا  ةفالخاما فالمتمام ت ا فاقاام نفعاامفالتتاة ففالتتي اا 
اقاا فقااااا فمس ماا فلتجناابفتمااكفالتلمااا تفالتاا ف مكاانفت ل لياا ففلمماااةعفماانفخااسلفاإللكتةان اا 

فمنفخسلفاالعتم افعمتفالمجيزفالخ ةج فاالمتخا ف  فتلا مفخام تفالمتمام تفالم ل  .
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 خدمات االتصاالت .2
تفالمتا مستفالم ل ا فعااةفال ااك فالاذيف  امغفا التاا لفاا نفالمنظما تفالم ل ا فا تتم لفا ةف

,فاإللكتةان اا ف,فا قاامفالمةا اام الم ل اا ا ل  اا ا تفات ااا   تفالمتماماا تففاتااا  ةفالا  ناا تفالمةتا اا 
م ااتمةفال ااةاعفاالالتةك اازفعمااتفف,فمماا ف ت مااباالتمم اا تفالخ ااا فا العتماا ااتفا مااا تفاالعتماا ا

,ف قااستفالااخم ا ف اا فالمنظما تفالمااة   فا ألنظما متاااالفلمتا مم نفعم ياا فاالخ اا فالتااة بفالاف
متخااااا ف ااا فخاااام تفاالتاااا التفلمتن ااا تفاااا نفك  ااا فالجيااا تفالم ااات  اةفعااانفا ااات ااثفاااةةف

لاتفانظما فالمؤ  ا فالم ل ا فعااةفال ااك فمانفخاسلفاعتما افإم ةاع فالفالمن فعمم  تفالاخالفا ة
  .Gunajit et al., 2010, 67)اةام فال م   ف

 خدمات المعامالت .3
اال ااك ففالم اتخامفا لتتا انفاا نففعااةفال ااك ففالم اتا فمانفالخاام تفالمااة    مك نفىذاف

,فاالفانفالتت ماااالفمااا فااااا نفالمتتيااااافالمااااةعفاانفال  جاااا فلتااجاااافالم ااااتخامفاالخاااةف اااا الااخم ااا ف
اال ااك فالااخم اا فلمماااةعففاااف م االفتيا ااااتفا لن ااا فل عماا لفالماااة   ,فعم ااوف ت ماابفانفتخقاا ف

التأكااافمااانفأافماااالفت ا االفأف لاألعماالااتففاااان نفااقاا  ,فإذفت اااملفىااذهفإفاإللكتةان اا المتاا مستف
 .ماازن ف   ا تفاا ةى فمنفالتمم  تفالجاىة  فلمماةع

فت :اكااااااااا آلفاإللكتةان ااااااااا المااااااااااة   ففل عمااااااااا لا مكااااااااانفتاقااااااااا غفخاااااااااا   فالخاااااااااام تف
(Boni et al., 2007, 5 ف
خا   فالمت مست:فات ملفتن  ذفالمتا مستفالم ل ا فااأ اك لفمختم ا فتاتا فلمتمالفالمااة  ف .1

 اااتغفال  اااا ا تفاف,فجااااةفالتاااا مم نا ااا فاافا  فال ااااات ة,فاالتلااااا مفلم ااااالفعماااتفاللااااةا ,فكااا
فالت ا ستفا نفال   ا ت.اف ةاءفاال ت م ةاتفاا تي ,فافالجا اة,ف

ك لك ااا  تفالماااة   ,ففخااا   فا ااةفخ قاات فلممتاا مست:فات ااملفت ا االفالا اا  تفالم ل اا  .2
 فف. Gandy, 1995, 74الم ل  فال ا   ف)ةؤ  فالمت مستفاف   فالةااا ,فافالتا غ,فاف

عمم اا فالماا لاا فعمااتفالمتاا مست:فات اامغفعمم اا فتأ  ااافالمتاا مستفماانفاال اات  اةفعاااةفال اااك ف .3
 .االخ ةج  فااخم  الماا ل تفاجةاءاتفال االفعمتفاللاعمفامةافا فالمت مستفمنفخسلف

االماقا  ف ا فة   فالماافاألعما لا مكنفت خ  فاةات فمج التفمتةاا  فتتتماتفاخاام تف
ف Akinci et al., 2004, 213)اعمتفالن افاآلت :ففااةاجي  مكنفف 24)ال كلف

ف.خام تفا  فماة    .فأ
 .الماةعى كم  ففنااتفتاز  ف .فب

 .خا   فالم تخام .فت

 ت : فاآل24اكم فماقغف  فال كلف),فالما ةعمافعفما ةيف .فث
ف
ف
ف
ف
ف
ف
ف
ف
ف
ف
ف
ف
ف
ف
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ف

ف
 يةالمصرف األعمالالمرتبطة بخدمات  المجاالت( مخطط 24شكل )ال

Source: Akinci Serkan, Aksoy S. and Atilgan e., (2004), Adoption of Internet banking 

among sophisticated consumer segments in an advanced developing country, The 

International Journal of Bank Marketing, Vol.(22), No.(3), P.213. 

تاتا تفل ا تا فتاان  ي فاعاااى فالكما ف ختماعفف,فاالفانمااة   الخاام تفالفاتتاا ةفالتا اافمان
 :لتفاةات فمجماع تإفف Howcroft et al., 2002, 111)الن   فالماة  ,فإذفان ي ف

ف.ال   ا تفالج ة   .1
 .الخام تفالم تناةفعمتفالتأم ن .2

 .خام تفاالعتم اات .3

 .خام تفاال ت م ة .4

ف Chu etal.,2000,51) اااى فعااةفال ااك ف لااففاإللكتةان ا المااة   ففاألعما لاما فخاام تف
فة    ,فاك آلت :خم فخام تفا
ف.   فةا افال   بفات ة خفالمت مستفال  ال  .1
 .ا  فال اات ة .2

 .ت م لفاالماالفا نفال   ا ت .3

 . مبفا  ف تفاالعتم ا .4

 .ااااةفالاكاك مبف .5

فاإللكتةان اااا الماااااة   فف ألعماااا لالخااااام تفالخ ااااا فا تاااا ف اقااااغفف  ماااا ف فاآل25)فال ااااكل
(Akinci et al., 2004, 215 .ف

ف
ف
ف
ف
ف
ف

خدمات 
 مصرفية

 هيكمية

قنوات توزيع 
 مصرفية

خصائص 
 المستخدم

 موقف مديري
 المصارف
 )المواقف(
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ف

ف
 اإللكترونيةقائمة بالخدمات المصرفية  (25)شكل ال

فمنعااافالا    فاتاةعفإمنففالمااة:
Akinci Serkan, Aksoy S. and Atilgan e., (2004), Adoption of Internet banking among 
sophisticated consumer segments in an advanced developing country, The 
International Journal of Bank Marketing, Vol.(22), No.(3), P.215. 

فلاتفتتي ااى فىا :إالت فتمجأفالما ةعففاإللكتةان  الماة   ففل عم لفاالخة فناا االامنف
(Gewald & Dibben, 2009, 249 ف
 عمم  تفالت ا  فلممك تبفالم  ناةفلمت مستفاالاةاتفالم ل  . .1

 االعتم ااتفاالما اع تفالم م  . .2

 ا ااتفالاةع/فالنلافاالجنا . .3

 اعتم ااتفالم تخام ن. .4

 لألعمةةةال ((IT فةةةي دعةةةم تعهيةةةد تقانةةةة المعمومةةةات( SLA)سةةةتول الخدمةةةة رابعةةةًا: اتفاقيةةةات م
 المصرفية

تتاااافات  ف اا تفم اااتا ففإذتلااامفالمااا ةعفا لتتي اااافالخاا ةج فلمك  اااةفماانفت ا ل تيااا فالميماا ,ف
اااةف  عمااا ف اا فاااةةفالمخااا  ةفالمةتا ااا ف Service Level Agreements (SLA)فالخاماا 

اتااعفالمم ة ا تفلل ا  فامةافاا فاااءفمااةافالخاما ف)اللا  م نفا لتتي ااا ففITلااافا لتتي اافالخا ةج ف
  .فف,Federal Deposit Insurance Corporation, 2014ف1)

 خدمات مصرفية للمستخدمين

 ـــ سحب وايداع االموال

 ـــ دفع الفواتير ومدفوعات اخرى على نحو مؤتمت

 االموالـــ تحويل 

ــــام ت وارصــــدة واســــعار  ـــــــ جمــــع المعلومــــات دمع

 وخدمات مصرفية(

 ـــ خدمات بطاقة االعتماد

 ـــ قروض

 ـــ عملة داجنبية, فتح حساب(

 ـــ اسهم

 ـــ شيكات

 ـــ صناديق استثمار

 

 الهدف

 

 

 المبيعات

 

 

 

 الشركات



 

89 

 الفصل الثالث

ىااا فانااااافتت فا ااا فممزمااا فتا اااتفمتااا   ةفاالااءففSLAاعم ااوف اااأنفات  ف ااا تفم اااتا فالخامااا ف
مانفالتن اااةفالة   اا ففSLAاجاااةفالخاماا فالمت اتفعم ياا فاا نفالماااةعفاماااةافالخاما ,فا تااافالف

 تقااامنفا اااتسمفالمنظمااا فلمخامااا فالتااا فت ت جيااا ففإذ ااا فى كااالفعلااااافالتتي اااافالخااا ةج فالن ج ااا ,ف
ف .Wexler, 2001, 48 ف)ت  ةفاالااءفالمتاف فاا ل تةفالمتافماف

فSLAفالااافال اةا فالجزا  ا فالتا فتتقامني فا  فا   فالتتي افالخا ةج فال اامف مكانفانفتكاانف
ففالمااا  تفالم ااةف  فاالت  ت.فاااةةفالخام فاذافلمفتكنفالخام تفالم تمم فتاازيفاااةف  عم ف  

 مفهوم اتفاقيات مستول الخدمة واهميتها .1
ات  ف ا فم اتا فالخاما فالاذيف م الفعلااففا نان ف اذكةف  اوفكالففاااا ي SLA الااافلاتفإفة  ا 

ف .Blacharski, 2000, 15االمنظم ف)فالمجيزمت ما تفالتتي افا نفف
 اا فاااةةفالمخاا  ةفف تفا   اا فاتف فتأم االفعناااةفSLAكماا فانفاعتماا افات  ف اا تفم ااتا فالخاماا ف)

الم ا عاةف ا فتخ  ااعفف اةاع,ف قاستفعانفكانيا فا اافاال الم ل ا فالمةتا ا فاتلاااف)التتي اافالخا ةج 
ف  .Federal Deposit Insurance Corporation, 2014, 2المخ  ةف)

 فتتافتام مفج افلتلا مفالخاما فالج ااةفاتاا  ةفى كالفف ا  فأافتاا  ةفSLA) قستفعنفانف
مل ااا  فاااءفلت اااخ  فالخاااام تفات   ااازفعمم ااا فتاااا  غفاالخ ااا ءفاافاالل ااا ءفا اااتفالقااام ن تف

ف .ففSturm et al., 2000, 16الماقاع  ف  فعمم  تفالتتي اف)
لقااام نفالتزامااا تففجاااااتف,فتتاااافمااانفالنلااا  فاال   ااا  فاالميمااا ف SLA)الاااااف  عم ااا ففنإعم اااوف ااا

تكمااانف ااا فاااام مفاالت اااا تففSLAالتتي اااافال ت لااا ,ف  لملااا    فالم اااتخام فلل اااا  فااااةةفالتزامااا تف
النااا جغفاتتااااافع مااالفنجاااا حف ا ااالفاالمااااا,فاانففمااا فا ااااتخاامفاتن  اااذفملاااا    فاالااءفلتتي اااافتل ناااا ف

فالمتمام تف اعفت ابفالم كستفلممنظم تف  فالم تلال.
فتتقااااااااامنفاآلتااااااااا : فSLAالتاامااااااااالفالميمااااااااا فالتااااااااا ف مكااااااااانفاااةتيااااااااا ف ااااااااا فمل ااااااااا  ففأمااااااااا 

(Sturm et al., 2000, 311 ف
 مم ااتا فالاااف تفماانفالجيااافالااذيفلفم اااااتفف م ااةا فالتتي ااا) جاامفالتماالففتااا:فاذف حجةةم العمةةل

 نا اا فتلا ماااوفماانفمجيااازفالخاماا فقااامنفماااا فالتماال,فا تاااةعفعمااتفن ااا تفاا اا فاأناااوفعاااااف
الملاامفاافعااافالمنتجا تفالممكانفت ام مي فلكالفا ااةفمانفالازمن,فا نا ا فت ا اافا ااتفالتمالف

ف.فف SLA(Haye, 2004, 6 ف جمفمل    فالتملفلكلفا اةف مكنفت م مي فماقاع ف  
 مانفجم اا فملاا    فف:ففااافتكاانفملاا    فالجااااةفاالك ااةفتناعاا تفجةةودة العمةةلSLAف ياا فت  اا ف,

التا ف مكانفت ام مي فاالمت ماا تفالتا ف نا ا فانج زىا ففمنفمنتج تفالتمل,فاالم اةااتف تفاا تفاتفما
لتفف   فنل  فااللتلا ءفا اتفالماااا  تفاالملا    ف تناام فت  الفالم اةااتف ا فتما ا فإاال ت ف

المتا   ةفالم ااااةفماانفالماااا  تفاالملاا    ف  اااعفتن اأفم اا كلف اا فالجاااة,فاماانفالم قاالف
لا فلما فتامفت ا اااهفم اال تفمانفاجالفال كاامفتتمتا فامتاا   ةفم  اف,فإذSLAانفت اممفالماااافقامنف
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عمااتفجاااااةفالمااااافالم ااامم ,فاعناااى ف اااأنفتمااكفالجاااااةف اا فالتمااالف مكاانفالتتا اااةفعنياا فا اااكلف
 ,McEvily)فىا :فSLAا ج ا فاافا كلف اما فامانفملا    فجاااةفالتمالفالمتتمااةف ا فالاااف

ففف 91 ,2003
 ف.مل   فمتاالتفالت اب
  ف.الااخم  فالمتتماةتفم فالمل    فمل   فالتاا
 ف.ن   مل   فالجااةفالتل
  ف.مل   فتا ةفالخام
  ف.مل   فالةق فلمخام فالملام
 كم  فالافتفالذيف  ات ةفوفالمتتياافلمت لجا ف ماا تففعمتفمل    فاال تج ا فتتماتالستجابة: ا

 ,فاىا فتكاانفعا اةفاالك اةفاىم ا فمانفمنظااةفالمنظما ,ف  ال اتج ا فلم ماا تفزاا  نالمنظم ف)ال
الفاتتقااامن:فلااتفالتتي اااف اا فالملاا مفاألإ اا فال  لاابفت  اازفمجاا التفالتماالفماانفاجااالفال اات ف

(Haye, 2004, 43 ف
 ف.مل   فالزمنفالسزمفلمتن  ذ
 ف.اامك ن  فالااالفلممتمام تفلإلفةاةمل   فالزمنفالسزمف
 ف.مل   ف جمفالتملفالمتةاكم
 ف  عم اااا فااللتاااازامف)االن اااا  ل ف اااا فتلااااا مفالخاماااا فاكمااااعفملاالاااا ,فات اااامل:فاتلاااا  :فلفاعميةةةةةا

(Hayes, 2004, 8 ف
   ف.مل   فا   فالكم
   ف.االتا لف/مل   فمتا

افاف ا ف ا نفتتالاتفانخ ا  فالكم ا ,فإتاؤايففا لاا تفنفالز ا اةف ا فال  عم ا فإاا لن ا فلممنظم ف 
فممتتيافمن   فااةا حفمتزا اة.فل

فجياااازالمفااااا نال  عم اااا فمناااا   ففلااااتفم اااا ةك فإتياااااعفالتتي اااااففإجااااةاءاتا اااا فال  لاااابف ااااأنف
ما فت ل اتفإفمانفخاسلال  عم ا ف مكانفت  ا ةى ففنإا   فت ل تفالمزا  فل ة  فالتلا,فعم اوف ااالمنظم ف

ذاتيا فاماانفام ما فتمااكففاا ألماالكاااةفمانفالخاماا فافال جامفاألأفال,فأال جامفذاتاوفماانفالخاما فاااأماالف
ف Karten, 2004, 43)المل    فى :ف

 ف.مل   ف  عم  فالكم  ف/فالجيا
 ف.  اةفمنفا تخاامفالك اةف  فالتململ   فاال ت
 ف.مل   فم تا  تفتكةاةفالتمل
 (  ITلمتعهيد الخارجي لتقانة المعمومات ) (SLA)خصائص اتفاقيات مستول الخدمة  .2

الخاااا ةج فلتل ناااا فف ف ااا فالتتي اااااSLAىنااا كف ااااسثفخااااا   فالت  ف ااا تفم ااااتا فالخاماااا ف)
ف Sabherwal, 1999, 80-86)ف:المتمام تفتقم
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  فساسةةةةيةأخصةةةائص(FC Foundation Characteristicsفالت  ف ااا فم ااااتا فالخاماااا ف 
SLAااةاعفالتمم اا تفالة   اا فأ:فات ااملف ااةا فتخااا فالمااا ائفااالت  ف اا تفالة   اا فااا نف 

تانااا ففلاااتإلمخامااا ,فالتااا فت ااا ةفاااااةىااامفام اااؤال  تيمفام اااتا  تفت ل اااتفاليااااعفمااانفاالااءف
ةقاا  فم ااتةك فاالتاازامفعاا مفتجاا هفعسفاا فأعمااتففف  ماا فعسفاا فتتي ااافخاا ةج فلتل ناا فالمتماماا ت

ف .ففChoudhury, 2003, 291التتي افالخ ةج ف)
 فخصةةائص التغييةةر(CC Change Characteristicsف اا ف SLAفات ااملف ااةا فتتتمااتف:

التناااااؤفايااا فلم ماااابفالم ااااتلام فلت ا ااااتفف مكاااانالففالتاااا فاأاتمم ااا تف اااالفنتاااا   فا ااااةفم اااااف ف
تمم اا تف اا فال اا التفال  ة اا فالمتافتاا فاااخاا لفااااااع تفجا اااةفتت ااتفماا فالخ اا فاعمم اا تفال

ف .ففKirsch, 1997, 215التلاف)ا ةا فالت ذ  فالتك   ف
 فخصةةائص الحوكمةةةGC Governance Characteristics)فالت  ف اا تفم ااتا فالخاماا :ف 

فال ااةا فالجزا  ااا ا ااتاام فالتسفاا فماانفخااسلفعااا ةةفتااذكةف  ياا فالملاا    فافتفا ااالتاا فت ااااف ةف
اتا  ااااتفعمم اااا تفاالتااااا التفات ااااخ  فا اااالفالخس اااا تفف,افاالن اااا  بأاخ اااا ةاتفالخااااةاجف

ةفلمتتي ااااافمجياااازفالفلمجياااا  ناااا ءفالتت ماااالفماااا فات  ف اااا فم ااااتا فالخاماااا فأالم تمماااا فالتاااا فت اااااثف
ف .ففMiranda et al., 2003, 87الخ ةج فلتل ن فالمتمام تف)

   ةفإلتفالتلاافالة م  فالم اام فما فاا نفاأل اةاعففSLAنفم تا فات  ف  فالخام فإ فعم و
المتت فااااةفاتتاااافقاااةاة  فلنجااا حفم ااا ة  فالتتي اااافالخااا ةج فألنيااا فت اااخ فالتااازامفالخامااا فلمزااااانف

ف ت مابفتقامني فلماااا  تفامت ماا تفمقااا  فSLAجاااةفلااافلتفم تا فإ,فالمااالفجيزاالم
لتي   فالتافت تفا نفالم تخامفاالماةافاىا فت املف س ا فعن ااةفة   ا فاىا فالم تاا فاالما اف ا ف

ف .ففSong & Wong, 2009, 2ام تا فالاقاحف)فSLAلماف
ف مجاأفم  اقا تفاا نفالمااةعفاماا ةافالخاما فافاا,فSLAلتفات  تف الفإ  ملفالااالفاف

التااااا ف للتيااااا فتماااااكففلمتااااا   ةفاالااءفالماااااا ةعفاالخاااااة فإلجاااااةاءفمل ةنااااا ا ت ااااا ةةففلاااااتإالماااااةعف
المتماما تففاافتكاانفم  ااةفان  تا ف ا فعمم ا فالم  اقا ففالما ةعفاتاافتانا فعمم ا فالتتي اا,فاىاذه

فجياازعمااتفالتلاااافات اا عافالماااةعف اا فت ا ااافماا فاذافك نااتفم ااتا  تفالخاماا فالتاا ف تةقااي فالم
ف .,Federal Deposit Insurance Corporation, 2014ف2)فامت  ة  فن  ا م
 (  IT( لمتعهيد الخارجي لتقانة المعمومات )SLAمؤشرات اتفاقيات مستول الخدمة ) .3

اجاااوفمس مااا فتتي اااافتل نااا فالمتمامااا تفأمؤ اااةاتفجا ااااةف)ملااا     فل اااة فتل ااا مفتااامفت اااا ةف
اا ااتخاامفا اات س فةقااا فالم ااتخامف اا فانجااا زففSLAامنياا فااةاجفم ااتا فاااءفالخامااا فااعمياا ف

ف.اإللكتةان  الماة   ففل عم لعم لفتل ن فالمتمام تفأ
اان عفات ا اافأ  فتجم تي فقمنففتتم لفلتفتمكفالمل    إنفال ة ل فاال قلفلمااالفأاف

لملاااا    فالملتااااةحفلمتتي اااااف اااا فالمنظماااا ,فاماااانف اااامفاخت اااا ةفا قاااالفقاااامنفالااااانعفأا يماااا ف تماااالف
ف .Hayes, 2004, 6-9المةااا فاالمل    فالميم ف)
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 اااك لو,فالتااا فأعاامااالفاعااامفااللتااازامفاتتي اااافتل نااا فالمتمامااا تفاأا ااا فف ف اقاااغ26)ال اااكلفاف
نف ااالفأتتكا ف)الااانااتفاال اااا فالااذيف  ااتج بفل جاامفالتماالفالم مااابفا لااامفالتماالفالناا ت ,فاف

نفالتمااالفالنااا ت ف اااةتا فا فاال اااتج ا  فافأافال ااااتفإلااتفف–التمااالفىااا ف)الااازمنففإلنجااا زال تااةةفالسزمااا ف
/فالتمااال,فا ااااةفانتااا جفمااانفخاااسل:فالكم ااا اااااا ي فاي ف مكااانف  ااا افف,االجم ل ااا ,فاال  عم ااا ا لكم ااا ف

لتفاللاةةفعمتفتلا مفالتملفل تخ تفمت   ةهفالملاال ,فاتم الفكالفتماكفالتاامالفنل ا فإاالجااةفت  ةف
ف .SLAمنففم تةك فا نفالمنظم فاالمتتيافا مكنفاعتا ةى فجزءتف

ف
 ( عوامل دعم االلتزام بتعهيد تقانة المعمومات26شكل )ال

Source: Hayes, (2004), Metrics for IT Outsourcing Serviec Level Agreements,p.5.  

فت :ااءفالمااااااااةافكاااااااا آلإا مكااااااانفت ا اااااااافالملاااااااا    فالتااااااا ف مكاااااااانفا اااااااتخاامي ف ااااااا فف اااااااا  ف
(Federal Deposit Insurance Corporation, 2014, 3 ف
 نفت اااخ فعاامااالفاالااءفاالمخااا  ةفإفإذف,ىااامفالمجااا التفالمتتملااا فا لماااا ةعأالتةك ااازفعماااتف

نف  اات مةفأف اتمفتتي اااهفمانفخااسلفالتتي اافالخاا ةج فاعماتفالماااةعالن اا  فالميما ف اا فنجا حف
المجاا التففاتااافتااوف اا فاقاا فم ااااةفالت  ف اا تفم ااتا  تفخاماا ففا اا ف اا فىااذهفالمجاا الت,فاتأف

تكااانف اا ففلااتفانإت تاا جففاىم اا فاالفانتاا جفالخاماا فافاالعمااتفعمم اا تففقاات عفةالتاا فلياا فتااأ  
فالا  تف  فعمم  فالتت فا.ف  م فاأل

 االت لااااااتفمااااانفانفالملاااااا    فف,المااااااةعفف   اااااوفت اااااااافمااااا ف ة ااااااانفملااااا    فاالااءفأقااااام نف
فل   ي .لالماةعفف  تتالت ففلمن    تتم لفااااةةفمس م ففSLAالم تخام فل كمف

  

 فاعمية العمل

 فاعمية المهمة

 معايير مقبولة ةة السوق ةةةة االستجابة لىإالزمن ةةةة 

حجم 
العمل 
 المنتج

 اعادة العمل الداخمي

 عدد المهام

 الكمفة/ الفاعمية

اعادة 
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 تكاليف توفير الكادر
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 الثانيلمبحث ا
 ومخاطرها/ منافعها اإللكترونيةالمصرفية  األعمالتعهيد سوغات م

التا فتمكاانففلاتفاالنظماا إعاا اةفف اإللكتةان ا الااا ة  ف)فاإللكتةان ا الماااة   ففاألعما لفت ا ة
لااتفال  اا ا تفاعلااافالاا ل تفاال اااالفعمااتفالمتماماا تفإجاالفالاااالفأالمؤ  ا تفالم ل اا فماانف

فاألعما لتتي اافف اإناالخام تفالم ل  فعاةفال اك فالت م فاافالخ ا فامنفقمني فاالنتةنات,فعم اوف
 قااستفعاانف,فلممؤ  اا تفالم ل اا فلااتفت ل ااتفجمماا فماانفالمناا   إ اااعف لااااففاإللكتةان اا الماااة   ف

ف.منفالمخ  ةفتقم نفعمم  فالتتي افلمتا ا
 اإللكترونيةالمصرفية  لألعمالIT تعهيد تقانة المعمومات  مسوغات: أوالً 

اللاةاةفافالاااخم فعمم ا ف ايم فاالفتت مابفال كما ف ا فاتخا ذفألمفتكنفميم فالتتي افالخ ةج ف
نت ج فلمتتل افالكا ةفاالمخا  ةفالمتةتاا فعم يا ,فا تتماتفالتتي اافالخا ةج فلتل نا فالمتماما تفات ا الف

لااتفمتتيااافخاا ةج ,فاالتاا ف ت لااتفمنياا فمناا   فم االفإ اا فالمنظماا ففITجم اا فاافجاازءفماانفعمم اا تف
لاتفتل نا فجا ااة,ف قاستفعانفم ا عاةفالكا اةف ا فتةك ازفإتلم  فالكمعفات   نفالخاما فاالاااالف

ااء,فما فالتةك اازفعمااتفالت االفماانفن اا   تفا ااةفعماتفف ماا فمماا ف   اانفاألأجياااهفعمااتفت ااا لف
تاا ففااافتالاافم اازاتفتن   اا  ,فعم ااوف أتااافالفاألعماا للااتفالتةك اازفعماتفعمم اا تفإ   ا  ف اا فالمنظماا فأ

نفت ااتخامي فالمنظماا تفلة اا فمي ةاتياا فاك  ءتياا ف اا فمجاا التفأالتتي ااافالخاا ةج فا ااتةات ج  ف مكاانف
فنفتلااهفنت ج فلنل ففاةاتي فلتن  ذه.فأمت ن ,فاتخت ةفالمنظم فالتتي افالذيفل  فا لقةاةةف

تاةتا ففاتفالتتي اافالخا ةج فالنففاةاةفألاتفإ فHircshheim & Lacity, 2000افاافا ا ةف)
لاتفعاامالفاجتم ع ا فاتل ن ا فالتا فتمتابفااةف ا فعمم ا فاان فإاالففاافتتااافف, ل فا لتااملفالم ل  

 يااامفاجياا تفنظاااةفاااا  بفالماااا لغفالمختم اا فلمل ااا مفا لتتي ااافالخااا ةج فىااافالاااذيفنفإإذفاللااةاة,ف
ف. Hirschheim & Lacity, 2000, 99)فنج حفااف  لفالتتي اف  يمف  

فاإللكتةان اااااا المااااااة   ففاألعمااااا لتخااااااا تفالتتي اااااافالخاااااا ةج ف ااااا فن ااااا   تفاتتقاااااغف
الاذيفتختا ةهفالمنظما فالتا فتلاامفا لتتي اافايااعفالت ااةفاالنماا,ففITمنفخسلفنا فالتخا ف ا ف

ف ااااااتمفعمااااااتف اااااااتفالتتي ااااااافالخاااااا ةج فااك ااااااةفماااااا فIT  اااااا فالمممكاااااا فالمت اااااااةفت اااااا  ةفعمم اااااا تف
ف تفالتتي ااااا,ف م ياااا فتتي ااااا%فماااانفعمم اااا70 تقاااامنفااااا  ن فاالجياااازةفالاااااما فالتاااا فتاماااا ففتتي اااااه

ف%فااعااااااامفال اا ااااااا بفااااةةفال ااااااااك ت38اااةةفمةاكااااااازفالا  نااااااا تفاال اا ااااااا بفالمةكز ااااااا فان اااااااا ف
 . Baldwin et al., 2001, 17%ف)25ان ا ف

لاتفإ ا فالمممكا فالمت ااةففITنفتل امفخاام تفالتتي اافأ فاناوف مكانفCurrie, 1998ا  ا ةف)
%فلمةاكازفالا  نا ت,فإذفاا تفالتتي ااف42%فلم ااك ت,فا15لمت ا ل ت,فاف%18%فلم اا  ب,فا25

اةاااا فككااالفا  ااا فمااجيااا فالمنظمااا تفلقااا ا فالتنااا   فات ل اااتفأظااا ىةةفمنت اااةةف ااا ففITفالخااا ةج 
فااا فالتل ن فاخ  فماازن فالل  ع تفالت م .اللاان نفاظياةفاأل

عم لياا فالتلم االفألتكااانفاك ااةفمةاناا ف اا ففITات تقاانفالمنظماا تفظاا ىةةفالتتي ااافالخاا ةج ف
ف. Currie, 1998, 169المخ  ةفاالكمعفاتتظ مفالمن   ف)
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 اإللكترونيةالمصرفية  األعمال: منافع ومخاطر تعهيد ثانياً 
فميماا فا ا م  ل لا فاافتاا ف ا فىاذهفال  ا ةفاىا ففاإللكتةان ا المااة   ففاألعما لتتاافخاام تف

المااااااة   ففاألعمااااا لفنفلتتي ااااااأالفإاآمنااااا فاما افااااا ف ااااا فاااةةفالاااااا ل تفالمااااااة   ,ففلمماااااا ةع
فعا افمنفالمن   فاالمخ  ةفالت فالف مكنفتج ازهف  فاامبفعلاافالتتي افالخ ةج .فاإللكتةان  

نفتلاامفا الفالخس ا تفاأفالفقاةةفممكان,فالكاانفالقاةةفالم تمالف ا فأ اةاعفلذافعمتفاأل
ااالف  تاة فعمااتفال ااةك تففاتفخ ااةفأف استفااااا وففا تفالتماالفممكانف ااسف جاابفالمجااءفلملاا نانفاالفعس

 اااك التفالخ اااا فا لتت مااالفمااا فالخس ااا تففااااةفاالمكااا نفمااانفخاااسلفأنفت اااتخامفإجاااةاءاتف ااالفاإل
ااةةفإلااتفإالخااسعفف  لاا إالتماالف ااا  ف اا فم  الاا فل االفالخااسعفاذاف  اامااف اا فذلااكفعنا ااذف مكاانف

عم ا فاالتاا فتتاااخلفلت اا ا ف اا فم األ فالخااسعفما  ااةةفااذافلاامف أ االفالخاسعف ت ااتفكاالفماانفاللاا  مف
لاتفالمجااءفلا ا   فا اةفممزما فمانفخاسلف اةعفمت اتفعم اوفإا لتتي ااف)المتتياا فاالجيا فالم ات  اةف

ف استفاا ي فاافلتف لفممزمفاني   فا لن ا فلم ة  ن,فات تخامفالا   لفالل نان ا فإلمت ك مفاالااالف
ف .فف(Gulati et al., 2005, 415فاتافا تن  ذفجم  فاآلل  تفالخ ا ف  ف لفاال ك التفأخ ةاتف

جاةاءاتفالت ا  لفالمت  ة ا ف ا فت اي لفتن ا تف ات  عاف م م فاالاامةفاأنظم فالاس   تفاا 
فاالفافاعيا فالمي مفاا نفالمتتياافاالجيا فالم ات  اةفاتاقا غفإجاةاءاتفاان فاللاةاةفاتافا فالمخا  ةف

النزاع تفت  عافعماتفتلما  فن ا تفالخس ا تفات امغفل  اةاعفاكت ا عف قستفعنفإجةاءاتف لف
ف .Gulati et al., 1998, 781ةك فاتن  تفأك ةف  عم  ف)ت مالفم 

فا مكاااانفلممنظمااااا تفأنفت لااااتفالمةانااااا ف اااا فعمم ااااا تفتتي اااااى فمااااانفخااااسلفإاةاجيااااا فآل ااااا ت
فتمااكفاآلل ااا تفج فلتل نااا فالمتماماا ت,ف قااستفعااانفا ااتخاام اكماا فلتلااىاا ف اا فا  ااا فالتتي ااافالخاا ةف

تتم ااااازفلخااااا ةج فالمةتا ااااا فلماةمج ااااا تفالتااااا ف ااااا فالتت مااااالفاتلاااااامفال اااااةك تفمااااا فعلااااااافالتتي اااااافا
لاااتف  ااالفالتتي اااافالخااا ةج فإاخاااااا  فع ل ااا فلمماجااااااتفاعاااامفالتأكاااافالتااا ففاااافتاااؤايفأ   نااا تف

Gulati et al., 2005, 416). ف
االتخااااا تفالتاا فك ناااتفمتتااا اةففاألعمااا لا لتتي ااافالخااا ةج فلمتا اااافماانفاتلااامفال اااةك تف

عمتفالل  مفاي فااخلف ةك تي فم لفالم   اا فامت لجا فالةااتابفاالتاام م تفالينا ا  ,ف قاستفعانف
ف .Ding, 2014, 3الت فتتتمافعمتفالك  ءاتف)فاألعم لتتي اف

الخااا ةج فل عمااا لفااااأنفتتم ااازف ااا فمجااا التفخ اااا فممااا ف الاااافتناعااا ف ااا ففا  ااامغفالتتي اااا
لاتفالتتي اافاااا وف ةاا فلم ااالفإ فSchiller & Bradley, 2008, 11)اعم ليا ,فإذف  ا ةف

فلةأ فالم ل.فف تخااماالعمتفم زاتفمل ةن فم فاظ  عفع ل  فالمي ةةفك    ف
 فاىتما مففاةاةاتفالتتي اافتتج ااف ا فت  ا نفAubert et al., 1998, 43امانفاجيا فنظاةف)
 اا  اةف اا ففاالتةك اازفعمااتفالك اا ءاتفالجاىة اا لااتفالمةاناا فاال ااتةات ج  فإ)جااااةفالخاماا  فاال  جاا ف

نفأالفإفيااا فاااةاةاتفالتتي اااا,فإذفت  ااانفن ااا   تفالتتي اااافلمتمم ااا تف ااا فالمنظمااا ف)ال اااةك  فمااانفخسل
ت ااثفأ نا ءففالتا فال  عالفلمميا ةاتفالمتخااا الااا  فالة    فلمتتي اافتلمالفمانف ايال فالاااالف

فاالت  ف  تفالخ ا فا لتتي افم فاألخذفا العتا ةفكمعفالتتي افالت فتل  فا فتا ا  تفال جم.
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نفالتتي افالخ ةج ف أتززفتةاكمفالخاةةفا تملفعماتفت  ا نفالجاااةفما فما ف ةا ليا فمانفإعم وف 
تظياااةفالمنااا   فاعناااام فف تفااعمااف تفتخاااااوفاااااا انخ اا  فلمكماااع,فاعناااافتتي اااافتل ناا فالمتمامااا تف

ز ااا اةففاااةفالمنظمااا ف ااا فا أنيااا فتتااززفالم ااازاتفالتن   اا  فف تفأ   اا ف تفتكااانفتل نااا فالمتماماا تفتخااااا
فمافتي فمنفخسلفالتتي ا,فلذاف أنفاالااءفالن جغفلتخا فتل ن فالمتمام تفلامف تااف اةتا فا لتتي اا
الذيفتلامفاوفالمنظما فالكناوف اةتا فاا لمجيزفالاذيف اتمفاخت ا ةهفل لاامفااأااءفالخاما فاما فتتك اوفمانف

ف .Tho, 2005, 50نت   ف  فتل ن فالمتمام تف)
الاةامفماانفكااانيمفعمااتفافااف  اا ةكفماا ةيفالمنظماا تف اا فالتتي اافلتمم اا تفتل نا فالمتماماا تف

لفال ااااااالفعماااااتف ةاااااا فاااءفالتتي اااااااف فمل ااااااExpropriation خااااا  ةانفاماااااا اةةفالمتة ااااا ف)
ف .Jain & Thietart, 2013, 316الخ ةج فالت ل ف)

فنفىناااااااا كفاتاااااااا فالم ااااااااكستتتي ااااااااافإالفأاماااااااا فأنفمتظاااااااامفالكت ااااااااا تفتااااااااابفلااااااااا لغفال
فتي ااااااااافامتظمياااااااا ف تم اااااااااةف ااااااااالفاالقااااااااةاةالتاااااااا ف مكاااااااانفأنفت اااااااااثفماااااااانفخااااااااسلفعمم اااااااا فالت

 فمااا فالخ ااا ةةفالمتةتاااا فعماااتفاال اااتلسل  فالممكنااا فمااانفخاااسلفاالعتمااا افكم ااا تفعماااتفالجيااا ف)المجيااازة
(Petrie, 2000, 524; Antonucci et al., 1998, 26. ف

لااتفمل ةناا فااا نفمناا   فامخاا  ةفتتي ااافإف Shannak R. O., 2013, 248)إذفا اا ة:ف
ف .فف10الماة   فاالماق  ف  فالجاالف)فاألعم ل

 اإللكترونيةالمصرفية  األعمالتعهيد  منافع ومخاطر( 10)جدول ال
 اإللكترونيةالمصرفية  األعمالتعهيد 

 المخاطر المنافع

 أيففإلنج زمن  ا فجاا,فمة   ,فا ة ل ف يم ف
فالماةع.فاإنج زى ابف ةفا ل فم ل  ف)نلا   ف

 /اال اا فتلامفخام تي فعمتفمااةفال ام. 

 ة لاااااا فذك اااااا فات  عم اااااا فذاتف مااااااالفتمل   اااااا ف 
 تتقمنفالم  كل.فااظ  عفال

 الةفم  فمل ةن ففلمت مستجةاءفاإ ةع فا يال ف
نفالتااااااا فتاااااااتمفعااااااااةفالااااااااةتفمااااااافلمتااااااا مستا 

 .الم تخام ن

 فاإللكتةان ا نفتكانفخام تفالمااة   فأ مكنف
فا    فات ت ةتفافتف ا س.

 نفتكااااااانفأاتااااا فمت مااااااا تفالتا  اااااتف مكاااااانف
 م تخام ن.مزعج فلم

 ةاماااااا فتت مااااااابفالك  ااااااةفمااااااانفالتماااااالفالااااااااةف ف
 ا لت ج لفاالتنا ب.ااالجةاءاتفالخ ا ف

 لممؤ  ا تففم اتخام نعامفال لا فمانفاتا فال
ذاتفاالنظم فالل نان ا فالااا  ا فاالان ا ففالميم 

ا ااااةفالما افاااا فةاماااا فتااجااااوففل ن اااا الت ت اااا فالت
 ت ا  تفامن  فاف نان  .

 قاااااامانففم ااااااتخام نال اااااازالفاتاااااا فماااااانفال  
 الت  علفالا ةيفااالىتم مفال خا .

فاتاةعفمن:فعااافالا    إمنفالمااة:ف
Shannak R. O., PhD, (2013),  Key issues in E-banking Strengths and Weaknesses: 
The case of two Jordanian Banks, European Scientific Journal, Vol.(9), No.(7), P.248. 
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 فاعتااا ةاتفميماا فتتتمااتفا لتكاا ل عفالااخم اا فال تم اا فمل ةناا فFrieswick, 1998كماا ف ااااف)
 ا فز ا اةفالتكا ل عفامنيا ففالميما م فتك ل عفالتتي افالت فتأخذفاام تفات نفاالعتا ةفالتااملفالك  ةةف

الااا  ن ,فاتكاا ل عف ااة فافالةااتااب,فافالت ا اا ,فافالتاااة ب,فافالاةامج اا ت,فاف)تكاا ل عفالان اا فالت ت اا ,ف
 مبفااللتازامفااااةامفعلاافالتتي اافا اتفما فمةااابفااوفاتجنابفم اكستفالتتي ااففااةفالتن  ذ ,فمم ف ت

ف .Frieswick, 1998, 524االمك نفا الت  تفم فالجي فالمتت فافمتي ف)
ىن لااكفنفأالفإاما فانفالتتي ااافالخا ةج فىااافااا لفمااةاغفا اا ةفالمك  اابفا لمالفماانفالكماع,ف

االف ااا م فلمين اا نف ااا فمجاا لفتل نااا فالمتماماا تفماانفالمتافااا تفالتاا ففاااافت ااملفمل امااا فماانفافاتفعا ااا
ف. Udo, 2000, 421)فعفاالتا الت فا نفال ةك فاالمجيزنل فالتن  ت,فاقتاف)قتعفالجااة,ف
لااتفمناا   فالتتي ااافإف ةأ اا فمناا   فالتتي ااا,فإذفThompson, 1991, 422 ااااف)ف اا ف اا ن

فمنفخسل:
نفالجياا فالم اات  اةفالفإذفإ مكاانفالتناااؤفاياا فماانفخااسلفالمت مااا تفال تم اا ففل ن اا ك اابفماازناا فت .1

لاتف اةاءفالاةامج اا تفأافالمت ماا تفاالخاة فااالفالتةك ازفعماتفماا فت ت جاوفالمنظما فماانفإت تا جف
 الخام ت.

 تا  ةفالكمعفا لمل ةن فم فالن ل تفال  ل  فاالم تلام  فالمتافت . .2

 التل ن  فاالكاااةفال ن  فالم ىةة.كاةفلممااةافأ يال فااالف .3

الجاىة ااا فاخاااام تي فاااااالتفمااانفتةك زىااا فعماااتفاللقااا   ففاألعمااا لتةك ااازفالجيااا فالم ااات  اةفعماااتف .4
 الت   م  .

ت ل ااتفلعااافماانفالمناا   فلااتفإ,ف لااافا اا ةف Lacity & Willcocks, 1998, 363)أما ف
ف: مكنفتمخ اي فا آلت الت فلتمم  تفالتخاا  فامت  ة  ف

ف.األعم لعمم  تففأتمتو .1
ف.التاظ عفال  علفلممااةا .2
ف.ع اةفاالجاةفال تت اةفةا فالم لإنظم فأاال ت  اةفمنف .3
ف.تا  افالتمم  ت .4
ف.ع اةفى كمتي ا فف  مفافع اةفتنظ مفاألإ .5
ف.تمك نفالماظ  ن .6
ف.تا  ةفالمااةاف  فالافتفالمن  ب .7
ف.ك ةفك  ءةفلممااةاأا تخاامف .8
ف.الاما فاالاةمج  تفن ج  فال ت م ةفاالجزاءم  اق تف .9
ف.ات  ف  تفم تا فالخام  .11
ف.ز  اةفال  عم   .11
 .اتلم لفالكمعفمنفالماة ف .12
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 ااا فالااان ع فالماااة   فاالم ل اا فتتتمااافالاااةفعماااتففITنفمناا   فالتتي ااافالخاا ةج فإاعم ااوف اا
مت لجاا ف جاامفكا ااةفماانفالمتاا مستفامنياا فالمااا اع تفااالاةاتفف اا تل ناا فالمتماماا تفالت ل اا فاللاااةةف

لخاااااام تفك اخااااام تي ففاإللكتةان اااا ال اااام حفاتلااااا مفمنتجاااا تفالتجااااا ةةففن  اااااوفا اااا فالافااااتالم ل اااا ,ف
ك اةفتتل ااافا اابفالل ااافأاااغفأفاافافف تفا   ا ف تفالتتي اافالخا ةج فةكنافإذف تاالماة   فعاةفال اك ,ف
 ا فالا  ا فالتنظ م ا فلممنظما تفاالت ااةفالاذيف اياتوفاان ع فت   اةفلمفانت ج التنظ م  فاالل نان  ,ف
ا اا م فااااا وف لااافتاااا ةتف ااة فمتتااااةفلممااا ةعفالعتماا افالتتي ااافالخاا ةج فتل ناا فالمتماماا ت,ف

ف .Gewald et al., 2006, 78لتلم  فالكمعفاالتةك زفعمتفالتن   فاال   ف)
ال ا ماا فااللااا ةةفاالجاالف  لمخاا  ةفالتاا فتظيااةف اا فماا فالمخاا  ةف ياا فتظيااةف اا فالتلاااافأ

ف Baldwin et al., 2001, 21-22مما ةعفت مل:ف)لفالخام تفياالتلاافم فعاافمنفماة ف
ف.التن   فا نفالماةا ن .1
ف.ااةةفالم ةا إالت فت تاالفاأف  مففITف  مفأت ك كف .2
ف.ا نفمتتاا نفكلفمنيمف ةكزفعمتفما ل واتاا فاااةةفماة ف .3
ف.الممك  فال كة  فلتفخس  تف الف م   إفتؤايافا نفتن  تفالاج ت  تفا نفالماة ففتم كس .4
ف.التةك زفعمتفالتمال فال  فماةافالخام  .5

تاااا :فلااااتفاآلإفاإللكتةان اااا تااااان عفالمخاااا  ةفالماةكاااا فلتتي ااااافالتمم اااا تفالماااااة   ففا مكاااان
(Gewald et al., 2006, 82 ف
ف.مخ  ةفم ل   .1
ف.مخ  ةفاااء .2
ف.مخ  ةفا تةات ج   .3
ف.مخ  ةفن    فااجتم ع   .4

فعمتفالن افاآلت : فم  ائف)مخ  ة فالتتي افNam, 1998, 36  ف  نف ااف)
 قتعفاالن ج مفا نفالمجيزفاالجي فالم ت  اة. .1

 خ ةفاالعتم افعمتف ةعفآخةف  فال االفعمتفالمتمام تفالميم . .2

 تيا افم تملففاف نجمفعنفا ت سلفالجي فالت فتلامفا لتتي ا. .3

 ان فأ   ن تفمنفخسلفعمم  فالتتي ا.ق   فالمةف .4

 خ  ةةفالم زاتفالتن     ف  فاااةةفالمتمام ت. .5

 خ  ةةفخاةةفتل ن فالمتمام تفاذاكةةفالمنظم . .6

 متنا  تفااااءفالت مم نف  فال ةك .فخ   ان .7

 فاف كانفتا  ةفالكمعفمنفخسلفالتتي افا ةفمقمانفعمتفالما فال ا ل. .8

لااتفقااةاةةفأنف كااانفىناا كفت م االفنظاا م فافااةاةاتفمتلاااةفلممت  ااةاتفالتاا فإكاالفذلااكف  اا ةف
ف.ITتاخلف  ففةاةاتفالتتي افلتل ن فالمتمام تف
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 الفصل الرابع
 الجانب الميداني للدراسة

The Empirical Study 
ركزززلفصل ززنلفص ززىصرلط ززجلربززللفصيىلززرلفصلمززراللص عرفزززبلرززولاززانل  ز ززز لبعرفزززبلفصيىلززرل

 قىلزبلفصر  مرزىفل زرلفصرلمرزبلفصرب مفزب,ل نزاحلطزول  ع زع للفصذالل  كسل ق ز هل  ه زعفصر عفلرلصهى,ل
لذل لىمنلفصل نلفصربى ثلفآل  ب:لفصر  مرىفل رلفصرلمربلفصرب مفب,لإصرز م ىفل  ه عل قىلبل

 الدراسة وعينتيا ميدانول: وصف المبحث ال 
 وتشخيصيا الدراسة المبحث الثاني: وصف ُبعدي

 االرتباط بين أبعاد الدراسةالمبحث الثالث: اختبار عالقات 
 المبحث الرابع: اختبار عالقات الثر بين أبعاد الدراسة

المبحث الخامس: نتائج تحديد مستوى تعييد تقانة المعلومات في المنظمةة المبحوثةة باسةتخدام 
   (Fuzzy Logicالمنطق المضبب )

 
 ولالمبحث ال 

لوصف ميدان الدراسة وعينتيا
 الدراسة ومسوغات اختيارىاواًل: التعريف بميدان أ

فصبر لزززىل  ولمف زززب فلفصرمب زززبللقبزززنلرزززولفلزززعرللفص زززرفللرزززالفصلمزززىهلفصلقزززعاللفصهلزززعاللفصرزززعفر
 أززززسلري زززسلطر زززبلفص زززرفلل زززرلصلزززعول  زززرف لل1931 زززرلطزززىهللفص ر زززبلفصرة ززززبل زززرلفص زززعفمن,ل

رزولطر زبلفصزع لىرلفصيع زع,لم  زززفلقزمنلفصزع لىرلبربلزز للبى   زىلرف زعفرلفص ر زبلفصمرق زبلمفف  لزىمل
 أزززسلفصر ززرولفصززمللرلل1947,ل ززرلطززىهل1959ل بززىمولفصبر لززىلرلص ى ززبلطززىهصبىصززز رلفص  ززىعصرل

مفصزذالل أززسل زرلصلزعول زىنلل1947مفص زرلري زسلفص ر زبل زرلطزىهللىحل كمر لىحل ر ربم ل لفص رفقرل
لق بلمفف  لىملبىف   ىلر. ز هلفصر رولفصيع علرزؤمص بلف عفرلفص ر بلفصمرل

مفز ررلفصر رولفصمللرلفص رفقرلبإ بىنلفصز ىززبلفصلقع زبلفص  لم زب,لازانلفصززلمففلففا زرنل
 زززرلفص يزززىرنلفصاىري زززبلازززانلففل زززعفرللىحلهىرزززلف زززب فلفص ززز ر بلفص يىر زززبلطزززىراحل,لص  كززهلفص فرزززىلر

ولمكززاالفصلقززعلفص ق  ززع  ولمف زز مفلرززل لب زز لأفلإمقززعله رلززفلفصر ززىرولفصبر لىل ززب,لللفصبر لززىلر
فصر  ززززرلم قززززع هلاززززعرىفلر ززززر  بلر ززززعمعن,لكرززززىلقززززررفلفص كمرززززبلفص رفق ززززبل ززززرلفمفزززززلللة رززززىوفف

لارىلرولففق  ىع.ص قلىطىفلف لة رىوفففصفاف لىفلفلشىالر ىرولص ر ل م  رل
ل,فص رفقززززر ر زززرولفصززززمللرلصلبززززع احلبم زززل للصبلززززملفصرركززززاللفص رفقززززرفلبزززرزل1956 زززرلطززززىهل

لر زززززىرافلفصلقزززززعلففيلبزززززرلمففشزززززرفوللفصرقىبزززززبلط زززززجملمفعفرنلفص ر زززززبللمشزززززر فلرززززززؤمص ى  لف زززززعفر
ل1959ل لززرلطززىهل,مزززالفص شززر الرزول ززا  ىفلفصبلززملفصرركزززالملمفصرقىبزبلط ززجلفصيهززىزلفصر ززر ر,ل

ل(1964ل/ رزززززمزل/14)صزززززجلفصزززززعمفرلففرر كزززززر,ل زززززرلإ  زززززمنلربزززززللفص ر زززززبلرزززززولفصبزززززىمولفصبر لزززززىلرل
لص قززززززعلفصفززززززىلر,لب  ززززززمنكى ززززززبلفصر ززززززىرولمشززززززركىفلفص ززززززأر ولم  ززززززززفلفص زززززز ر بلاززززززانلفلأررززززززف
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لصزرفطززززرمفلرولفصرف زززع وى زززأصولفصيهزززىزلفصر زززر رلرزززولفصبلزززملفصرركززززاللفص رفقزززرلمر زززل1987طزززىهل
لررززززززىلي ززززززن(ل2003ل/  ززززززمنأل/19)ل ززززززهلف ززززززعفرلقززززززىلمولفصر زززززىرول ززززززرملفص قززززززىرال,لملفص زززززلىطرلمل

لفصقززززىلمولم ززززز جلل,فص زززز ر بلر لقززززىلمفصر ززززى  رلفصعمص ززززبفلززززىرلفص رززززنلفصقززززىلملرلص  ززززرفلل ززززرلريززززىنل
 لى ززززرلمللرزززوآيهزززىزلر زززر رلرللززز  لمللرزززولاززانلألشزززىاصززجل  ز ززززلفصفقزززبل زززرلفصيهزززىزلفصر زززر رلإ
(www.cbi.iq/arabic/history.html.)ل

طزززوللر زززللقزززىلمولفصبلزززملل2004لطزززىهلىحلطرفق زززلىحلبلكزززبم زززل ل أززززسلفصبلزززملفصرركززززاللفص رفقزززرل
شززىرلأملل,لمكرزىل شز رلففززهل قزعلك زرلا   زىلصهزذفلفص زر ,2004صززلبلل56رقزهللفصرركززاللفص زرفل

فصرىص ززبلفصر   قزبلبىزز اهلفصمعفةزاللف طرزىنفصر زر  بلفص زرل  لزرللف طرزىنصزجلإفصقزىلمولنزرول قرف ز ل
ل فصق ىهلبىز فرىرففلص زىبهه.لمفط رىعففلأىلرولفصيرهمرلبهعول   لفملففر عنلفصرزععنلففارل

فص لززززىملط ززززجلفززززز قرفرلف ززززز ىر,لم لل ززززذل ززززرللفصرركزززززالل   يزززززعفصرهززززىهلفصرة زززززبلص بلززززمللرززززىأ
عفرنل عفرنلفف   ىل ززىفلرززولفصلقززعلف يلبززر,لمفي ززعفرلمفي فصز ىزززبلفصلقع ززبلمز ىزززىفلززز رلفص ززرو,لمفي

 زرمنللبمل زرلب زعفعلمصع ز لفرب زفصزرة سلص بلزفص ر بلفص رفق ب,لم لم هلفصقلىنلفصر ر ر,لم قزالفصرركززل
ل.(Retrieved, 2011, 1)(لفصز  رىل بملفرب ن,لملفصب رن,لمل,لفصرم ن رل)

(لفصه كززززنلفص لم رزززرلفصاززززىملبىصبلززززملفصرركززززاللفص رفقززززرلفصر ززززع ثل)قزززززهل5م  كزززسلفصر  ززززلل)
لإطعفعلفصقمىلفص ىر بلمفص عر ر,لفصعفةرنلففعفر ب,لفصبلملفصرركزاللفص رفقر(.ل

كىزز فرىرلفصبلزملفصزعمصرل ززرلطزهلفصبلزملفصرركززاللفص رفقززرلرزولفصرؤزززىفلفصرىص زبلفصعمص ززبلكرزىلع ل
فززز اعرفلأرززمفنلفصبلززملفصززعمصرللإذرشززىر الص رزززىطعنل ززرلبلززىالرؤززززىفلشززلى بلمقم ززبل ززرلفص ززرفل,ل

صزززعطهلفصشززززبكبلفصر ززززر  بلص زززباع,لمربززززللفصبلززززملفصرركززززاللفص رفقززززرلرززززالفصبلزززمملفص يىر ززززبلرززززولاززززانل
هل زلعمللفصلقزعلفصزعمصرلفصزعطهلص  ز ززل ع,ل نزاحلطزول قزفصز ك بلمفصازز ك بلطىص زبلفصقزعرنفف  ىففل

 ركزولأول زم رلفصازعرىفللذالطر  زىفلفصبلزملفصرركززاللفص رفقزرلرزولأيزنل لزم رلفصقلزىنلفصر زر رلفصز
مص  ز زززلفص ر  ززىفلفصر ززر  بلل,ازىمفصقلززىنلفصل لشزز لفصرىص زبلف زىززز ب,لفص ززرلبززعمرهىل ززىطعلط ززجل

ل.(Retrieved, 2011, 2)فصرركز بل رلفص رفلل
م   رززعلفصبلززملط ززجلفص ع ززعلرززولففلمرززبلمفصبززرفرل,ل نززاحلطززولشززبكىفلفف  ززىففلفص ززرل ززهل

ل  ه عهىل   لمكىآل ر:
 ICBS (Integrated Computerized Banking النظةةةام المصةةةرفي المحوسةةةب المت امةةةل .1

System)  : 

لفص بلىل زززب,لBML,ل ززهل  ه زززع لرززولشززركبلالففلشزززلبلفصرة زززبل ززرلفصبلزززملفصرركزززلللمززىهل شززرن
,لإذل ززززهل ززززعر رلفص ززززىر  ولط ززززجلفصلمززززىهلرززززولابززززرفالفصشززززركبل ززززرلفصبلززززمل2000بزززعألفص رززززنلبزززز لطززززىهل

صزجلفصلر زللفصللزرلإرمقزالرزالفصشزركبلص قزع هلفصزعطهلمففززلىعللبفصرركزال,ل ناحلطولطقعل ز ىلبلززلم 
صززجلرزززمل زززىبىفلكى ززبلفصر ززىرولفص رفق ززبلإفصرزززؤمنلطززولفعفرنلفصلمززىهل ززرلفصبلززم,ل هززعولفصلمززىهل

مففيلب بلم زىبىفلففز ىذلفص ىهلم لل ذلكى بلفصق معلفصر ىزب بلفص مر بلفص رل ؤفرلط زجلفر زعنل  زمل
   ب:لرط بلفآلفصفص زىبىف,لم  نرولفصلمىهلفصر ر رلففلمربل

http://www.cbi.iq/arabic/history.html
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 .ميمعففلفصفىب بلمىهلفصر .لأ

 .لمىهلفصراىزو .لر

 .فصرمفرعلفصبشر بلمىهل .لف

 .لمىهلفصرمف ر .لث

 نززاحلطززولميززمعلبرلززىرللب ززالفص رززافلففيلب ززبل زز هلرززولااصزز لف  زززىرلززز رلفص ر ززبلمرززىل
لICBSلز قىب هززززىلبىصززززع لىرلفص رفقززززرلم  ع ززززعللزززززببلفص رمصززززب,لهززززذفلفصبرلززززىرللرميززززمعلنززززروللمززززىهلفصزززز

(ل  كززسل ززمرنلص لمززىهل)عص ززنلطرززنلقزززهلففلمرززبل6مفصر  ززلل)مفل  رززنلنززرولرع ر ززبلفص زز ر ب,ل
لفصر ىزب ب/لفصبلملفصرركزاللفص رفقر(.

 IPS (Iraqi Payments System:)نظام المدفوعات العراقي  .2

فصلمززىهللإذلألزز فصر لززمرنل ززرلفص ززىصه,للفإلصك رمل ززب ر  ززملفص ززرفللمف ززعفحلرززولأكفززرلألمرززبلفصززع ال
فصبلمملآص ىحلمبىز اعفهلشبكبلآرلبلم  ىصب,لمهزمللمزىهلفصك رملزرللفصرزؤمنلطول بىعنلفمفررلفصع الب و

ذل زز هلرززولااصززز لإ,ل2006ففرر ك ززب,لمبززعألفص رززنلبززز لطززىهللMONTRAN ززهل  ه ززع لرززولشزززركبل
فه  زب,لم زهل زعر رلفص ززىر  وللهفصزز لرنلط زجلكى زبلفص  زم افلبز ولفصر زىرولزززمفالكىلزفل كمر زبلف

ط زجلفصلمزىهلازىرللفص زرفللمهلزىملطقزعل ز ىلبلززلماللرزالفصشزركبلص قزع هلفصزعطهلمففززلىعلصلر زللفعفرنل
فصلمزززىه,لم قزززمهلفصبلزززملفصرركززززاللفص رفقزززرلب شززز  نلمفعفرنل ززززىبىفلفص ززززم بلبززز ولفصرشزززىرك ولصنزززرىول

 زاربلمكلىانلألمربلفصع المطر  ىفلفصرقى ب.

لرزولازانلفص ميز لل زملفصزباعل زرلفصلقزعلفز اعفهلرولفص علصجإلفص رفقرلرركزالفصلفصبلملم ز ج
لص  لزىملفإلصك رمل زبلص بلىقزبلفآلصزرلفص ش  نلألمربلم ل  نلمفصرمف رلص ش كىفلفص زم بلطر  ىفلبأ ر 
لصلمززىهلف مص زبلفلشزلبلفصزززمللبفصر زر  ب,ل نززاحلطزولأ ر ززلفص زززىبىفل زرلفصززز مصبلرزولفصرز ززعلط زج

لمزفرنلرززالمبىص شززىمرلفص رفقززرلفصرركزززاللفصبلززملرززولط  هززىلفص رززنلبززعألمفص ززرلفص كمر ززبلفصرىص ززبلف مرفل
لفصرؤرزززنلرززولفص ززرلفص يىر زززبلفصفىلم ززبلفصزززملل  ىص زززىفلب ر زز لفص الزز للرزززال2008لطززىهل ززرلفصرىص ززب
ل.قر بىحللط  هىلفص رن
لفصرركزززاللمفصبلززملفصر ززىرولرززىل  رززىل اززملففلززىرلفصقززىلملرل لمرززبلفصززع المفص زززم بلص رززنأ
ل,(2003ل/أ  ززمنل/19)ل ززرلفصر زىرول ر كزززلط زجلر ل ززىفلقززىلمولفإلصك رمل ززبلم قززىحلص زلمهلفص رفقزر
لصهزذ لززل ل زرلفص رفقزرلفصرركززاللفصبلزمل,لمهزعو(2004/آذفرل/6)ل زرلفص رفقرلفصرركزاللفصبلملمقىلمو
لرززولففق  زىعل ززرلفصفقزبل  ز زززلإصزجلمفصزز رلفصعمص ززب,لفصر زر  بلفصر ززى  رلرزالر رىشزز ىليزىالفصقزمفل و
ل.رز قرلرىصرللمىهلمبلىالم  ز زلفص لى ز بلز  هلر ر رلملمىهلآرلبلب ةبلإلشىالاان

لفلمربل رط ب:لبم  نروللمىهلفصرع مطىفلفاف
ل
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 RTGS(Real Time Gross   نيةةة )الوقةةت الحقيقةةي(نظةةام التسةةوية االجماليةةة اآ .أ

Settlement:)

فصل  ززرلم ززم رلآص ززبل ززز هلرززولااصهززىل  ززمنلكززنلرزززولهززمللمززىهل زززم بلفيرززىصرل زززرلفصمقززفل
فصر ىصيبلمفص زم بلفصلهىة بل مفررلفصع الفصر بىعصبلبز ولفصرشزىرك ولب زمرنلرزز ررنلازانل زمهلفص رزن,ل

 زز هل زززم بلأمفرزززرلفصززع الط ززجلربززعألفص ركززبلفصرىص ززبل  ززملففاززرىلأاللربزززعألل RTGSم ززرللمززىهلفصززز
(FIFO) First in First Outر زعنلرزولفصلمزىهلص  أكززعلرزول زم رلففرزمفنل ززرلم زز هل  زملففل

 زززىبىفلفص زززم بلفصاى ززبلبىصرشززىرملم قززعهلفصلمززىهللهى ززبل  ر ززبل مر ززبلرززز ررنلص   ززمففلفصرللززرعنل
 (ل من ل مرنلصبمفببلفصلمىه.7مفصر  لل)

لهم:لRTGSمفولفصهعولرول لب لللمىهل
ب زززرنلفص يزززه,ل نزززاحلطزززولفزفصزززبلالزززرلفص ززززم بلفص عم زززبلفصلزززى للطزززولطر  زززىفل ززززم بلفص زززى رلك .1

 نرىل لص زم بللهىة بل  رلقىب بلص لق .

 ز ىعنلفصزرطبلمفا  ىرلفصمقفلص لل ذلفصرع مطىف. .2

 فصقنىالط جلراىلرلففة رىولمفصز مصب. .3

   ز ولفعفرنلفصز مصب. .4

  كمولط جلرز مىلطىنلرولفصكلىانلمفصررملب. .5

ث,لفصبلززززمل ززززع لفصر للRTGSل لل ززززذللمززززىهل  مف ززززللرززززالفصر ززززى  رلفصعمص ززززبل)كززززرفسلر ززززز اعهللمززززىه .6
لفصرركزاللفص رفقر(.للل

لفصرركزززاللفصبلزمل,لم ززربل(2006لر//لآ24)لب زىر  لمبليزى لب ززعفعل زرلفصلمزىهلبهززذفلفص رزنلبزعأ
لعفازززنلفص ىص زززبلفصق رزززبلذففلفصزززع الفمفرزززرلص بزززىعنلفصرىص زززبلممزفرنلص بلزززمملفصرة ززززبلفصلزززرمنلرزززالفص رفقزززر
ل.فص رفل

لفص زززم بلطر  ززىفلفيززرفال ززرلر زىرولارزززبلشززىركفلفصلمززىهلهزذفلص لل ززذلف مصززجلفصرر  ززبل زر
ل شزرنإذلل,فص رزنل زرلص  مززالفصرركززاللفصبلزملمنز هىلفص زرلفص عر ي زبلص الزلللبقزىلمصكزولب لهزىل  رزى

لفص ززرفلل زرلص  رزنلإيزىزنلط زجلمفص ى ز بلففيلب ززبلفصر زىرولم زرمنلفصر زىرولير زال ىص زىلفصلمزىه
(www.cbi.iq(. 
 ACH(Automated Clearing House:) (ةالمؤتمت )اآلية/ نظام المقاصة اإلل ترونية . ب

لم زز هلآص زب,لبلر قززبلب زلههل  رززىلفصزع الأمفرزرل بززىعنلرزولم رمطهززىلهزذفلفصلمززىهلفصر زىرول رك زو
ل بززىعنل نززاحلطززولفآلل ززب,لففيرىص ززبلفص زززم بللمززىهلصززجإلفصلهىة ززبلفص زززم بل ززى رلمأرزززىنلفصر ىصيززب
لفصلزززرنل زززرلف  زز  بلفص زززملبلززززابلفف  لززىملم ززز هلفصرر زززلللبززىص برلفصرررززززنلفإلصك رمل زززبلفص ززكمم
لففعفرنل ززرلفصرشززىرمللمززىهلصززجإلفصلززرنللمززىهلاززانلرززولمب ىلى زز لفص ززمل ززمرنلمفرزززىنل  زز لفصرززمعن

 (ل من ل مرنلصبمفببلفصلمىه.8فص ىرب,لمفصر  لل)
لص ر ززززىرولفصرة ززززبلص لززززرمنل(2006لأ  زززمن/ل/14)لب زززىر  ل    ززززبلب زززمرنلفصلمززززىهل شززز  نل زززه

لر زززرولصكزززنلآاززر ولم زززرط ول,(ف مزززللفصشزززرلمللفص رفقززر,لفص يزززىرالمللب ززعفع,مللفصرشززز ع,مللفصرف ززع و,)

http://www.cbi.iq/
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ل/11)لب زىر  لفصلمزىهللمقزعل زهل  زع ثففو,للص زعلىحلر زر ل(19)لرزولأكفزرلإشرفملرشىرم,ل نالطو
م رمطززز للفصبلزززملفصرركززززاللم رمطهزززىلرزززولنزززرلهىر زززر ىحلل(50)لم زززهلفشزززرفمل(2015لكزززىلمولفصفزززىلر/

طزززول ززعر رلفص زززىر  ول زززرلفصر زززىرولفصرشززىركبل زززرلفصلمزززىهلم زززرمنلفصبلزززملل,ل نزززاحلىحلرشزززىركبم ززل ل
ل زززرلفصر زززىرول زززرمنلكززنل زززرلفصلمزززىهلم ل ززز رلمفصززز  رىل ب(لفصرم زززنمللفرب زززنملل)فصب زززرنفصرركزززالل
  زع ثلفصلمزىهلبإنزى بللفصر ى مزىف,لم زهللبز ولفص  زم افلإيرفالم زه نلص ل  نلأطا لفصر ى مىف

لللص .لممىةوليع عن
 :CSD (Central Security Depository)نظام تسجيل االوراق المالية المر زية او الح ومية  . ت

لفص زززرلفص كمر زززبلفصرىص زززبلف مرفللم ززز هلرزززولااصززز لإعفرنل2008لطزززىهل زززرلبىصلمزززىهلفص رزززنلبزززعأ
لرززولفصززز مصبلط زجلبىصززز لرنلفصرركززاللفصبلززملإذل قززمهلفصرىص زب,لممزفرنلفص رفقززرلفصرركززاللفصبلززمل  زعرهى
 .رمق  

ل زي نلففمرفللفصرىص بلفص كمر ب:للمىهلمرولرهىه
 ف مص ب.للفصزملل-لفص ىعرنلفص كمر بلفصرىص بلصألمرفللفص  لرلفصرزفعلطر  بلإعفرن .1

لمزززعفعلفصلمفةزعلرززع مطىفل يه ززلذصززمل زرلبرززى(لفصزرة سلفصزززين)لففب زعفةرلفصزززينلط زجلفص لزىم .2
 فصع و.

لفصبلززززمملبزززز ولفصزززززملل ززززرلفصربررززززبلفص كمر ززززبلفصرىص ززززبلف مرفلل شززززرنلفص ززززرلفصر ززززىرافل زززززم ب .3
ل.فصفىلم بلفصزملل-لفصرشىركب

ل.مففرشلبلفص لملرهىه .4
لفصمقززززفل ززززرلففيرىص ززززبلفص زززززم بللمززززىهلرززززالفص كمر ززززبلفصرىص ززززبلففمرفلل زززززي نللمززززىهل ززززر بل

لااصززز لرزززولم ززز هلفصلمززىه,ل زززرلفصرشزززىرك ول زززىبىفلط زززجلفصرىص زززبلفص زززم بلطر  زززىفلإل رزززىهلفص ق قززر
لفصيهززبلصزجإلففرزمفنللقززنلطر  زبلم لل زذلفصلمزىهل ززرلفصرشزىركبلفصر زىرول زززىبىفل زرلففرزمفنل يزز

لفصلمفةززززعلرزززع مطىفل نزززاحلطززززولفصرشززززىرك و,لصزززجفيلمللرزززولفصززززع ال    رزززىفل لى زززز نلمفرززززىنلفصر زززعرن
لفف عفرفف.لفللىالطلعلفصرز رعنلمففرمفن
لرلزز لفص زر لوإ زلفآلص ززبلفصرقى زبللمزىهلرززالفص كمر زبلفصرىص زبلففمرفلل زززي نللمزىهلربزللرزىأ

لرززول ز هل لل زذهىلم لى ز نلرقى زبلي ززبلكزنلبعف ززبل زرلفصرهملزىفلرمفقزولطزولر  مرزىفلص قزع هلهزم
لفصرشززىركبلفصر زىرولززرىاأ(ل منزز ل9فصرقى زب,لمفصر  زلل)لي زززبلطزوللى يزبل زززم بلطر  زبلازان
 .www.cbi.iqفصرع مطىفللفلمربل ر
 IIBN (Iraqi Inter Banking Network:)شب ة االتصاالت  .3

ذل زززهلفص شززز  نلإففصرىل ززب,للAlfa Consultرزززالشزززركبلل2007 ززهل مق زززالطقززعلفص  ه زززعلطززىهل
,لمفصشزززركبلرززززؤمصبلطززززول2010,لفزززهلبزززعألفص رززززنلفصل  زززرلبىصشزززبكبلطزززىهل2009مصزززرلص شزززبكبلطزززىهلف 

رززالفصبلززملفصرركزززاللفصززذالل رفززنلررفقبززبلم زز ىلبلم شزز  نلشززبكبلفف  ززىففلفص ززرل ززربللفصر ززىرول
 لشىلىحلرة زىحلعفانلفصبلملفصرركزال.

ل

http://www.cbi.iq/
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ل(لصر زالرزز مىTokensم   رعلفصبلمل قىلىفل    زللبأرل زبلففلمرزبلفصرلبقزبلصع ز لكىط رزىعل)
لصززززززجللمززززززىهإ(ل ززززززز اعر لص ززززززعامنلE-Tokenع ززززز ل)فرل زززززبلفصلمززززززىه,لإذلأولكززززززنلرززززززز اعهلص لمززززززىهلص

ل)عص ززنلطرززنلقززهل كلمصمي ززىلفصر  مرززىف/لفصبلززملPasswordملل Usernameفصرزع مطىفلمبىط رززىع
لفصرركزاللفص رفقر(.

مقبززمفلص لب قزز ل ززرلريززىنل  ه ززعل قىلززبللرززبا ل  ززعلفصبلززملفصرركزززاللفص رفقززرلفصر ززعفولففكفززرلرا
,لكملز لر  زرزىلب لب زللفص ع زعلرزولففلمرزبلمفصبزرفرللفص زرلفإلصك رمل زبفصر  مرىفلصألطرىنلفصر ر  بل

ذل زهلفا  زىر لص لب ززللإ  زعلفصزم رلفصرهز رولط ززجل لل زذلففلشزلبلفصرة زززبل زرلفصبلزملفصرركززاللفص رفقززر,ل
لفصيىلرلفصر عفلرلصرزم ىفلفزىز بلمفصر رف بلبىآل ر:ل

ل ماىريززفص زرفللربللفصرؤزززىفلفصرىص زبلمفصر ززر  بلعفازنلصززلفصرم زبلفصرة ززب  زعلفصبلزملفصرركزززالل .أل
 .إلليىزلفص  ىرافلفصرىص بلبشبكبلف  ىفف

صززجلفص  ه ززعلفصاززىريرلص  ز زززللشززىل لإفهر ززبلفصلهززم لبمفقززالفصبلززملفصرركزززاللرززولاززانلفص يززمال .رل
 مرمفكببلفص لمرففلفصرنلرعنلفص رلشهع هىلفص لىطبلفصر ر  بل رلفص ىصه.ل

صك رمل زبل  لزرلطزولفزز اعفهلإرزولازانلفط رزىعل قىلزبلل ببلمملفص ىصرفصىطلىلملفصليمنلب ولقلصرعهل .لل
 فصمرل.

رزز  زرىفلفليزىزلفصيىلزرلل زمنصهزذفلفصقلزىنلززه نلفص  رزلل زرل لى ز نلرا  لزبللبفصبى فزلافل رزى .عل
 فصر عفلرلص عرفزب.

لل: خصائص عينة الدراسةثانياً 
نززرولفقزززىهلرا  لززبلمرززوللفصرب مفززبفصرلمرززبل ززهلفا  ززىرلريرمطززبلرززولفف ززرفعلفص ززىر  ول ززرل

مفبززرفهلطقمعهززى,لم رف ززفللفإلصك رمل ززبفصر ززر  بللف طرززىننززرلهىلفص قىل ززبلفصر ا  ززبل ززرلر ىب ززبل
فصرع ر زززززبلفص ىرززززززبلص   ززززززىالملفصزززززعفةرنلففعفر ززززززب,لمل كلمصمي زززززىلفصر  مرززززززىف,لملبأقززززززىهل)فصرززززززع مطىف,ل

ط ززززجللبززززز بىلف فززززز رىرنللىحلألرمذيززززل(74)فصرع ر ززززبلفص ىرززززبلص  زززززىبىف,(للإذل ززززهل مز ززززالملمففب ززززىث,ل
فصرلمرززبل ززرللرفاففعفرففلفصزفاث,ل رف ززفل ززرلففعفرنلفص   زىلرززولرززعرفالطزىر  ولمابززرفالمر ززىملرلرزع

ففقززززززىهلمفصبزززززى ف وللرفامففعفر ززززز ولفصمززززززلجلمفص شززززز    بلمشزززززر فلففعفرنلفصمززززززلجلرزززززعل,فصرب مفزززززب
فص ش    بل شزر فلممزىةولرهلعززرلفص قىلزىفلرىلففعفرنلأففق  ىع  و,لمر   رلفصبرفرللمفصربرري و,ل

فزززز رىرففلص زززعهلل(5)فزززز رىرن,لمفهر زززفل(ل65)مر زززىمل ههلمر زززىملرلفصربزززرري و,لمقزززعل زززهلفزززز ريىنل
لفز رىرن.(ل60)كلى بلفصر  مرىفل  هى,لص ب غلريرمنلففز رىرففلفص رلان فلص     نل

(لففيىبززززىفلفصززززمفرعنلط ززززجلففزززززة بلفص  ر ل ززززبل ززززرلفززززز رىرنلففززززز بىلبل11 منزززز لفصيززززعمنل)مل
رزعنلفصاعرزبلملفصرركززلفصزمم لر,لملفصرؤهزنلفص  رزر,لفصرب زمف ولمفصر نزرلبلصم ولا زىةملفف زرفعل

 :عمرففلفص عر ب بلمفص لم ر بلعفانلماىرللفصقلر,لم  رىل أ رلب ىولصهذ لفصا ىةمفصمل رلفصبلم,ل
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 المبحوثة ( وصف االفراد المبحوثين في المنظمة11الجدول )
لالشيادة )المؤىل العلمي(

 د توراه ماجستير دبلوم عالي ب الوريوس دبلوم اعدادية
ل%لفص ععل%لفص ععل%لفص ععل%لفص ععل%لفص ععل%لفص عع
ل1.66ل1ل6.66ل4ل3.33ل2 70 42 13.33ل8ل5ل3

لالمر ز الوظيفي لألفراد المبحوثين
 االدارة التنفيذية االدارة الوسطى العليااالدارة 

ل%لفص ععل%لفص ععل%لفص عع
24 40 20 3.33 16 26.66 

لمدة الخدمة في البنك
 فأ ثر 01 16-01 11-15 6-11 1-5
ل%لفص ععل%لفص ععل%لفص ععل%لفص ععل%لفص عع
 41.66 25ل11.66 7 20 12 10 6 16.66 10

لوخارج القطرالدورات التدريبية والتطويرية داخل 
 ال يوجد دورات خارج القطر دورات داخل القطر

ل%لفص ععل%لفص ععل%لفص عع
ل25 15ل35ل21ل40 24

 (.4ر  لل)لىلبففز بفز رىرنللألرمذللطعفعلفصبى فبلبىفز لىعلإصجلل ىةلإفصر عر:لرول

 (:  الشيادةالمؤىل العلمي ) .1
صزجل لزملللززببل زىر رلشزهىعنلإ زرلفصرلمرزبلل(لفصازىملبزى  رفعلفصرب زمف و11 ش رلفصيعمنل)

%(,لفرزززىل زززىر رلشزززهىعنل13.33)%(,لل   هزززىلشزززهىعنلفصزززعب مهلمفصبىص زززبل70)ذلب  زززفلإل,فصبكزززىصمر مس
%(,لفرززىل3.33)ب  زفلشززهىعنلفصززعب مهلفص زىصرللزززببلل ززرل زز و%(,ل6.66)فصرىيزز  رل كىلززفللززب ههل
ل%(.1.66)%(,لمفا رفلكىلفللزببل ىر رلشهىعنلفصعك مرف ل5)ففطعفع بل كىلفللزب هىل

 المر ز الوظيفي: .0
%(لرزلههل  ر زمول زرلففعفرنلفص   زىلمرف زفلفط زجل40ول)مهرفلفيىبىفلفف رفعلفصرب مف ولبأف

لززززززززببلنزززززززرولفصرركززززززززلفصزززززززمم لرلص  لزززززززبلفصعرفززززززززب,لمفوللززززززززببلفيىبزززززززىفلففعفرنلفصمززززززززلجلب  زززززززفل
لفرىلفف رفعلفصرل ر ولص عفرنلفص لل ذ بل قعلكىلفلفقنللزببلمبمفقال33.33) ل%(.26.66)%(,
 مدة الخدمة: .3

ل كفززر(لرززعىلفاز اولفص  لزبلرززول  زثلرززعنلفصاعرزبل قزعل  زز فلفصاعرزبل11 بز ولفصيزعمنل)
%(لرززول20)لب  ززفل(15-11)%(,لفرززىلرززعنلفصاعرززبلفصمفق ززبلبزز ول41.66)ط ززجللزززببللزززلبل21رززول

(,لفرزىلفصاعرزبلفصمفق زبلرززىل16.66%)ززلمففلمبمفقززالل(5-1)فصرب زمف و,ل   هزىلفصرززعنلرزىلبز ولفيرزىصرل
(لززززلمففل10-6)%(,لمفا زززرفل  ززز فلفصاعرزززبلرزززىلبززز ول11.66)(لززززلبلكىلزززفللززززب هىل20-16بزز ول)

ل%(.10)ط جللزببل
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 الدورات التدريبية والتطويرية داخل وخارج القطر .4
فصزعمرففلفص عر ب زبلمفص لم ر زبلعفازنلمازىرللفصقلزرل(لفصلززرلفصرةم زبلص زععل11 مهزرلفصيزعمنل)

%(,لفرززىل40)مفص ززذ ولصززهل   زز مفلط ززجلعمرفف,ل قززعلكىلززفلفط ززجللزززببلص ززعمرففلعفاززنلفصقلززرلهززرل
%(,لم  رززىل ازززملفف زززرفعلفص ززذ ولصزززهل   ززز مفلط زززجل35فصززعمرففلازززىرللفصقلزززرل قززعلب  زززفللززززب هىل)
ل%(.لل25عمرففل عر ب بلم لم ر بل قعلكىلفللزب ههل)

ط زززجلفصلززززرلأولأصزززجلإرزززولازززانلفصزززعمرففلفص عر ب زززبلفص زززرل زززهلطرنزززهى,ل م ززز فلفصبى فزززبلمل
اىريز ,لمبرزىللهأمهرفلصعىلفص ىر  ول رل قىلبلفصر  مرىف,لزمفالفصعمرففلفص رلللذفلعفانلفص زرفلل

ل ززززززملفص  ززززززمنلط زززززجلفف ززززززرفعلذماللفصكلززززززىانلمفصشززززززهىعففلذففللفصرلمرززززززبلفصرب مفزززززب ؤشزززززرل ميزززززز ل
ففا  ىملزمفالكىلفلاعر ههللم  بلفهلق ز رنلعفازنلفصبلزم,لمبررفكززلمم ل زبلذففل ز بلب رزنل

لفص  ىقعففلرالفصيهىفلفصاىري ب.ل
 

 المبحث الثاني
لوتشخيصيالوصف ابعاد الدراسة

فز كرىفحلصأللرلفصرلهي بلصر  مىلفصعرفزبل لب رل  ع علرمقزولفص  لزبل زرلفصرلمرزبلفصرب مفزبل
زفالففزززززة بلفصززززمفرعنل ززززرلإ)فصبلزززملفصرركزززززال(ل يززززى لب  زززعاللفصب ززززثلرززززولازززانلفص  ززززرولط ززززجلآرفةهزززهل

لصل ىةللم ولم شا ملفب ىعلفصعرفزبلمكىآل ر:للللل,لط   ل نرولهذفلفصرب ثلطرنىحلبففز بىل
 ITOتعييد تقانة المعلومات  عدوصف وتشخيص بُ  واًل:أ

(لص  مز  ززىفلفص كرفر زبلمفصلزززرلفصرةم ززبلمففمززىللفص زززىب بلمففل رف ززىفل12 منز لفصيززعمنل)
 زززرلفصرلمرزززبللITولرزززز مىل قىلزززبلفصر  مرزززىفلأ زززعل  ه زززعل قىلزززبلفصر  مرزززىف,لم  نززز لفصر  ىر زززبلصب ل

 ؤكزع لفصرؤشزرلفصك زرلص مززلللفصرب مف و,لمهزذفلرزىفصرب مفبلكىول مللفصمزللم زرلفيىبىفلفف رفعل
لبىل رفولر  ىراللقعر ل)3.371مفصبىصغل)لفصب  عفص زىبرلصهذفل ل.0.886( ل(

صجلفصلزرلفصاى بلبإيىبىفلفصرب زمف ولمط زجلفصرزز مىلفصيزةزرلمكرزىلرمنز ل زرلإمبىصريمنل
ل(ل ب ولفآل ر:ل12فصيعمنل)

 االجيزة والمعدات: .1

ذلكىلززفلففيىبزززبلإط ززجللزززببلكىلزززفلص ىرززنلففيهزززنلمفصر ززعفف,لأولأ(لبزز12 منزز لفصيززعمنل)
ل%(لفص زززززرل زززززلملط زززززج45)إذلب  زززززفلل(X4)لص ر   زززززرلزززززز رىلفط زززززجلرزززززز مىلفصر   زززززرففلطىص زززززبلمل

ص  زمنلصزجلفص  ه زعلفصازىريرلص   زمنلط زجلففيهززنللمفصر زعففلبهزعولفإ)صيمالفصبلملبشكنلطىنل
لمفصبىص ززبل(X2)لمفصر ززعففلكىلززفلص ر   ززرلزنط ززجلف نززنلفصرمف ززلىف(,لفرززىلأقززنللزززببلص ىرززنلففيهزز

ل.لل(زهمصبل  ه علفصبلملصأليهزنلمفصر عففلبيمعنلطىص ب)صجلإلنش رلر%(ل40)
(لبزززىل رفول3.449)يهززززنلمفصر زززعففل قزززعلب زززغلفصمززززللفص ززززىبرلفرزززىلفصرؤشزززرلفصك زززرلص ىرزززنلف للللل

ل(.لل0.791ر  ىراللقعر ل)
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المئوية والوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ( التوزيعات الت رارية والنسب 12جدول )ال
 عد تعييد تقانة المعلوماتلبُ 

 المتغيرات
 مقياس لي رت الخماسي

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جدا منخفض متوسط عال   جدا ل  عا المعياري

 % الت رار % الت رار % الت رار % الت رار % الت رار

X1 3 0.5 26 43.3 24 40.0 7 11.7 - - 3.416 0.765 

X2 6 10.0 24 40.0 24 40.0 6 10.6 - - 3.500 0.813 

X3 2 3.3 25 41.7 27 45.0 6 10.0 - - 3.383 0.715 

X4 5 8.3 27 45.0 21 35.0 7 11.7 - - 3.500 0.813 

X5 5 8.3 26 43.3 20 33.3 9 15.0   3.450 0.852 

 0.791 3.449 المؤشر ال لي لألجيزة والمعدات

X6 5 8.3 24 40.0 26 43.3 5 8.3 - - 3.483 0.770 

X7 5 8.3 25 41.7 22 36.7 8 13.3 - - 3.450 0.832 

X8 6 10.0 27 45.0 20 33.3 7 11.7 - - 3.533 0.832 

X9 3 5.0 24 40.0 21 35.0 12 20.0 - - 3.300 0.849 

X10 5 8.3 21 35.0 24 40.0 10 16.7 - - 3.350 0.860 

 0.828 3.423 المؤشر ال لي للبرامجيات

X11 2 3.3 22 36.7 28 46.7 8 13.3 - - 3.300 0.743 

X12 8 13.3 24 40.0 18 30.0 9 15.0 1 1.7 3.483 0.965 

X13 7 11.7 20 33.3 22 36.7 9 15.0 2 3.3 3.350 0.988 

X14 7 11.7 27 45.0 17 28.3 6 10.0 3 5.0 3.483 0.999 

X15 7 11.7 22 36.7 18 30.0 13 21.7 - - 3.383 0.958 

 0.930 3.399 المؤشر ال لي للتطبيقات

X16 12 20.0 26 43.3 15 25.0 7 11.7 - - 3.716 0.922 

X17 10 16.7 27 45.0 18 30.0 5 8.3 - - 3.700 0.849 

X18 8 13.3 17 28.3 29 48.3 6 10.0 - - 3.450 0.852 

X19 10 16.7 23 38.3 23 38.3 4 6.7 - - 3.650 0.840 

X20 12 20.0 21 35.0 21 35.0 6 10.0 - - 3.650 0.917 

 0.876 3.633 المؤشر ال لي للشب ات واالتصاالت

X21 5 8.3 20 33.3 20 33.3 12 20.0 3 5.0 3.200 1.021 

X22 3 5.0 14 23.3 25 41.7 13 21.7 5 8.3 2.950 0.998 

X23 4 6.7 12 20.0 26 43.3 14 23.3 4 6.7 2.966 0.990 

X24 2 3.3 11 18.3 24 40.4 16 26.7 7 11.7 2.750 1.002 

X25 3 5.0 12 20.0 28 46.7 10 16.7 7 11.7 2.900 1.020 

 1.006 2.953 المؤشر ال لي للموارد البشرية

 0.886 3.371 المؤشر ال لي لتعييد تقانة المعلومات

ل.فإلصك رمل ببىفط رىعلط جلل ىةللفص ىزببللبفصبى فطعفعلإروللفصر عر:
 البرامجيات: .0

 زززلملفصزززذالل%(لمل45فط ززجللززززببلمفصبىص زززبل) قزززللل(X8)لفصر   زززرلفو(ل12 منزز لفصيزززعمنل)
)فصررملززبلفص ززرل ر  كهززىلفصبلززملركل زز لرززولفيززرفالب زز لفص  ززع افلط ززجلفصبززرفرللفص ىزززمب بللإولط ززج

(لX10)لقزززنللززززببل كىلزززفلص ر   زززرص قىلزززبلفصر  مرزززىف(,لفرزززىلأفصازززىريرلرزززولفصر  هزززعلفص ززز لفصرقعرزززبل
ب ك  ززززولفص  ه ززززعلفصاززززىريرل لمرززززبلمبرفري ززززىفلفصبلززززملرززززالفص ىيززززىفل)لب%(لمفصر رف زززز35مفصبىص ززززبل)
ل.(فص ش    ب

بزززىل رفولر  زززىراللقزززعر ل(ل3.423)فرززىلفصرؤشزززرلفصك زززرلص برفري زززىفل قزززعلب ززغلفصمززززللفص ززززىبرل
ل(.0.828)

ل
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 التطبيقات .3

ط زززجلل(X14)(ل  زززمنلفصر   زززرل12ف زززرزفلفيىبزززىفلفف زززرفعلفصرب زززمف ولكرزززىل زززرلفصيزززعمنل)
ب  ه زززعلفص لب قزززىفلفص ع فزززبل زززرلريزززىنل قىلزززبل)%(لمفصر نزززرولق زززىهلفصبلزززمل45)مبمفقزززاللبطىص زززللززززبب

,لفرززىلفقززنللزززببلص ىرززنلفص لب قززىفل(فص ق  ع ززبلعفا زز لف طرززىنرززولفيززنلزززعل يززمففللITفصر  مرززىفل
بىصررملززززبلفص ززززرل  ر ززززالبهززززىلفصبلززززملل  يزززززبل)%(لمفصر رف ززززبل33.3)إذلب  ززززفلل,(X13كىلززززفلص ر   ززززر)

ل.(رولاانلفص  ه علفصاىريرلفإلصك رمل بفصر ر  بللف طرىنفص  ىرنلرال لب قىفل
(لبزززىل رفولر  زززىراللقزززعر ل3.399فرزززىلفصرؤشزززرلفصك زززرلص  لب قزززىفل قزززعلب زززغلفصمززززللفص ززززىبرل)

ل(.0.930)
 الشب ات واالتصاالت .4

علليززى لفصبلزززمل ززرلفص لب ززللفصي زززعلىط رززف(ل ززلمل)X17)ل(لبززىولفصر   زززر12فصيززعمنل) مهززرل
  ززنلط ززجلف لززىللفصرب ززمف ولمقززعلط ززجل  ه ززعلفلشززىالفصشززبكىفلم شزز   هى(,للITص قىلززبلفصر  مرززىفل
ريرزمنلفصر   زرففلفصر   قزبلبىصشزبكىفللرزو زعلفط زجللززببل  للإذ%(ل45مبمفقزال)رلل ملففط رزىعلفص زىص

%(لمفصر   قززززبل28.3)ط ززززجلفقززززنللزززززببلمفصبىص ززززبلل(X18)ل  ززززنلفصر   ززززرل زززز و ززززرلمفف  زززىفف,ل
ل.(بىصاعرىفلففبعفط بلفص رل م رهىلفصشبكىفلمفف  ىففلب ولفصبلملمفصيهىفلفصاىري ب)

(لمبزززىل رفول3.633رززىلفصرؤشززرلفصك ززرلص شزززبكىفلمفف  ززىففل قززعليزززىالبىصمزززللفص زززىبرل)أ
ل(.0.876)ر  ىراللقعر ل

 الموارد البشرية .5

مص هزززىلفعفرنلفصبلززملفه رىرزززىحلطىص ززىح,لإذل منززز ل   ززعلطىرززنلفصرزززمفرعلفصبشززر بلرزززولفص مفرززنلفص ززرل
صززجلإ%(لفصززذالل ززلملط ززجل)صيززمالفصبلززمل33.0)مفصبىص ززبلل(X21(لفط ززجللزززببلص ر   ززر)12فصيززعمنل)
فصاززززىريرلص قىلززززبلفصر  مرززززىفلص   ززززمنلط ززززجلابززززرفالاززززىري  ول قمرززززمولب ززززعر رلفصكززززمفعرللفص  ه ززززع

بىلالزى لقزعرنلفصز   هل)%(لفصر   قزبل18.3)مفصبىص زبلل(X24فصعفا  ب(,لفرىلفقنللزببل كىلزفلص ر   زر)
ل.(ففبعفط بلعفانلفصبلملل  يبلففط رىعلط جلفص  ه علفصاىرير

(لبزىل رفولر  زىراللقزعر ل2.953علب زغلفصمززللفص ززىبرل)فرىلفصرؤشرلفصك رلص رزمفرعلفصبشزر بل قز
ل(.1.006)

 اإلل ترونيةالمصرفية  العمالعد ثانيًا: وصف وتشخيص بُ 
(لص  مز  ززززززىفلفص كرفر ززززززبلمفصلزززززززرلفصرةم ززززززبلمففمزززززززىللفص زززززززىب بل13 شززززز رلل ززززززىةللفصيززززززعمنل)

فصرب مفزب,لم ززرلفيىبزىفل زرلفصرلمرزبللفإلصك رمل زبفصر زر  بللف طرزىن علمففل رف ىفلفصر  ىر بلصب ل
كززىول ززمللفصمزززل,لمهززذفلرززىل ؤكززع للفإلصك رمل ززبفصر ززر  بللف طرززىنفف ززرفعلفصرب ززمف ول ززىولرززز مىل

ل(.0.831(لمبىل رفولر  ىرالل)3.624فصرؤشرلفصك رلص مزللفص زىبرلمفصبىصغل)
مط جلفصرز مىلفصيزةر,لمكرىلرمنز ل زرللصجلفصلزرلفصاى بلبإيىبىفلفصرب مف وإمبىصريمنل

ل(ل ب ولفآل ر:12فصيعمنل)
 الخدمات المعلوماتية .1

(لفصزذالل زلملط زجل60%) قزللفط زجللززببلمفصبىص زبلل(X3(لبزىولفصر   زر)13 ش رلفصيعمنل)
لفصاززعرىفلفصر  مرى  ززب(,ل ززرل زز ول  ززنلفصر   ززررززول)ميززمعلنززمفبللراةرززبلص بلززملم رمطزز لطززززل
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(X6ل)(لمفصر   ززززللبكززززمول14.7فقززززنللزززززببلب  ززززفل)%(فص لززززمرففلفص ززززرلشززززهعهىلفص رززززنلفصر ززززر رل
ل.(فإلصك رملرلفعفلفصجلفر بىللفصبلملبشبكبلف  ىنل م رلص لفصر  مرىفلبعقب

(لبززززىل رفول3.588فرززززىلفصرؤشززززرلفصك ززززرلص اززززعرىفلفصر  مرى  ززززبللب ززززغلفصمزززززللفص زززززىبرلصزززز ل)
ل(.0.753ر  ىرالل)

 خدمات االتصاالت .0

ط ززززجللزززززببلص ىرززززنلاززززعرىفلفف  ززززىففلأ قززززللل(X9فصر   ززززر)ولأ(لبزززز13 منززز لفصيززززعمنل)
رزال رمطز لمفصرلمرزىفلفصر زر  بلففازرىلطبزرلل قللف  ىنلفصبلزم)لفصذالللم%(ل(53.3مفصبىص بل

(لX8ول),لفرزززىلفقززنللززززببل كىلززفلص ر   زززر (ىحلفصشززبكبلر ززززففلفبرزهززىلرمفكبزززبلفص لززمرففلفص قىل زززبلطىصر زز
ب ززززمف رلففركىل ززززىفلفص ززززرل رلززززالفصززززعامنل)ل(X8)لفصر   ززززر%(,لإذل    ززززلل41.7(لمفصبىص زززبل)X11)م

,ل زززرل ززز ول نزززرول(صزززجلفصشزززبكبلفصرر بلزززبلبىصبلزززملم رمطززز لازززانلطر  زززبلفف  زززىنإ  ززرلفصرشزززرمنل
صززجلرشززكافلكب ززرنل ززرلإنزز ولشززبكىفلفف  ززىففلفصر  رززعنلرززولفصبلززمل ززؤعالل)ل(X11فصر   ززرل)

فصبلزززملص  ميززز لل زززمل  ه زززعلشزززبكى هىللعفرنإل,لررزززىل  زززعلطزززىراحلر لززززفحل(فص رزززنلفصر زززر رلففصك رملزززر
ل.للفإلصك رمل بل مل  ززلرولفطرىصهىللجط لفإلصك رمل ب

(لمبزىل رفولر  زىرالل3.699فرىلفصرؤشرلفصك رلصاعرىفلفف  ىففل قعليىالبمززلل ززىبرل)
ل(.0.844)

التوزيعات الت رارية والنسب المئوية والوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ( 13الجدول )
 اإلل ترونيةالمصرفية  العمال عدلبُ 

 المتغيرات

 مقياس لي رت الخماسي
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 منخفض جدا منخفض متوسط عال   جدا عال  

 % الت رار % الت رارا % الت رار % الت رار % الت رار

X1 9 15.0 32 53.3 16 26.7 3 5.0 - - 3.783 0.761 

X2 5 8.3 31 51.7 18 30.0 6 10.0 - - 3.583 0.787 

X3 3 5.0 36 60.0 16 26.7 5 8.3 - - 3.616 0.715 
X4 2 3.3 23 38.3 31 51.7 4 6.7 - - 3.383 0.666 

X5 4 6.7 29 48.3 21 35.0 6 10.0 - - 3.516 0.770 

X6 9 15.0 25 14.7 22 36.7 4 6.7 - - 3.650 0.819 

 0.753 3.588 المؤشر ال لي لخدمات المعلوماتية

X7 8 13.3 28 46.7 18 30.0 6 10.0 - - 3.633 0.843 

X8 12 20.0 25 41.7 19 31.7 4 6.7 - - 3.750 0.856 
X9 7 11.7 32 53.3 12 20.0 7 11.7 2 3.3 3.583 0.961 

X10 7 11.7 29 48.3 20 33.3 4 6.7 - - 3.650 0.777 

X11 11 18.3 25 41.7 19 31.7 5 8.3 - - 3.700 0.869 

X12 12 20.0 31 51.7 15 25.0 2 3.3 - - 3.883 0.761 

 0.844 3.699 المؤشر ال لي لخدمات االتصاالت

X13 14 23.3 24 40.0 20 33.3 2 3.3 - - 3.833 0.826 
X14 7 11.7 24 40.0 16 26.7 13 21.7 - - 3.416 0.961 

X15 5 8.3 32 53.3 11 18.3 12 20.0 - - 3.500 0.911 

X16 7 11.7 27 45.0 20 33.3 6 10.0 - - 3.583 0.829 

X17 8 13.3 20 33.3 23 38.3 9 15.0 - - 3.450 0.909 

X18 13 21.7 26 43.3 13 21.7 8 13.3 - - 3.733 0.954 

للمعامالتالمؤشر ال لي   3.585 0.898 

اإلل ترونيةالمؤشر ال لي لألعمال المصرفية   3.624 0.831 

ل.فإلصك رمل ببىفط رىعلط جلل ىةللفص ىزببللبطعفعلفصبى فإرولفصر عر:ل
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 المعامالت .3

,ل(الززللفصبلززملمفهعف زز لفصرمنززمطبلفإلصك رمل ززبفصر ززىرافلفصر ززر  بلزززرطبلفليززىزل ققززفل)
%(,ل53.3)فصبىص ززبلل(X15)لط ززجللزززببلص ر   ززرأولأ(لفصززذاللفمهززرل13 منزز  لفصيززعمنل)لمهززذفلرززى

ازززعرىفلفصر زززىرافل)%(لمفصر   قزززبلبكزززمول33.3)مفصبىص زززبلل(X17)لقزززنللززززببل كىلزززفلص ر   زززرأرزززىلأ
,لررزىل زعنل(فق  زرفلط زجل  م زنلففرزمفنلمرمفزلزىفلفص ززىبىفلطبزرلفصشزبكبلفإلصك رمل بفصر ر  بل

لصك رملر.ط جلكملهىلفكفرلشرمص بل رلفص رنلفف
(لمبزززززىل رفولر  زززززىرالل3.585فرززززىلفصرؤشزززززرلفصك زززززرلص ر زززززىرافل قزززززعلب ززززغلمززززززل لفص ززززززىبرل)

ل(.0.898)
 

 المبحث الثالث
 عدي الدراسةاختبار عالقات االرتباط بين بُ 

فص لززززززز رالل)  ه زززززعل قىلززززززبللفصب  زززززعفا بزززززىرل رنززززز ىفلففر بززززززىللبززززز ولل مهزززززرلفصب زززززثلفص ززززززىصر
ط زجلرزعىلقبزمنلفملر ز لص مقزمول(لفإلصك رمل زبفصر ر  بللف طرىنفصرز ي رل)لفصب  عفصر  مرىف(لمل

ل:للمكىآل ر رن ىفلفصعرفزبلفصاى بلب اقبلففر بىلل
  ليي الدراسة على المستوى العدبُ بين قة اواًل: اختبار العال

لفص لززززز راللمفصرزززززز ي رلفصب  ززززعبزززز وللىلر بززززففل ززززىةللق ززززىسلطاقززززىفل(ل14  ززززر لفصيززززعمنل)
ل ولرزززززوفصب  زززززعة بلر لم زززززبلرميبزززززبلبززززز ولرزززززىصر,لإذل بززززز ولميزززززمعلعفصزززززبلف  زززززىيط زززززجلفصرزززززز مىلفف

صززجلقبزززمنلإ(,لررززىل قززمعل0.863 ولمفصبزززىصغل)فصب  ززعبزز وللر بززىلففاززانلق رززبلفصرؤشززرلفصك ززرلصر ىرزززنل
 العمةةالوجةةد عالقةةة ارتبةةاط معنويةةة بةةين تقانةةة المعلومةةات و ت"مصززجلمرلىعهززىلفصلرنزز بلفصرة زززبلف 

صزززجلق ززىهلفصرلمرزززبلفصرب مفزززبلب  ه ززعل قىلزززبلفصر  مرزززىفلفص زززرلإ,لفصززذالل شززز رل"اإلل ترونيةةةةالمصةةةرفية 
لفإلصك رمل ززبفصر ززر  بللف طرزىن زز اعرهىل ززرل قزع هلاززعرى هىلط زجلل ززمل ززههل ززرل  زز ولرززز مىل

لص رز ل ع و.لقعربفصر
( ITالخارجي لتقانة المعلومات )التعييد التفسيري الُبعد( عالقات االرتباط بين 14جدول )ال

 ( على المستوى ال لياإلل ترونيةالمصرفية  العمالالمستجيب ) الُبعدو 
 ستجيبالم الُبعد

 تفسيريال الُبعد

المصرفية  العمال
 اإلل ترونية

التعييد الخارجي لتقانة 
 ITالمعلومات 

0.863* 

0.05                      N=60≥*p 
 .SPSSل ىةللفصبرلىرللفف  ىةرللطعفعلفصبى فبلبىفط رىعلط جإرولفصر عر:ل
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 الدراسة على المستوى الجزئي عديبُ بين  ة االرتباطثانيًا: اختبار عالق
لفص لزززززز راللفصب  ززززعبززززز ولر لم ززززبلفر بززززىلللىف(لطاقززززز15فصيززززعمنل)ل مهززززرلفصل ززززىةللفصزززززمفرعنل ززززر

ليزةززر(لط ززجلفصرززز مىلفصر ززر  بلفإلصك رمل ززبلف طرززىنفصرززز ي رل)مل(لIT)  ه ززعل قىلززبلفصر  مرززىفل
لمكىآل ر:

 (IT)التعييد الخارجي لتقانة المعلومات التفسيري الُبعداالرتباط بين  ات( عالق15جدول )ال
 ( على المستوى الجزئياإلل ترونيةالمصرفية  العمالالمستجيب ) الُبعدو 

 المستجيب الُبعد
 تفسيريال الُبعد

 اإلل ترونيةالمصرفية  العمال

تعييد تقانة 
 المعلومات

 0.686 ففيهزنلمفصر عفف

 0.771 فصبرفري ىف

 0.848 فص لب قىف

 0.650 فصشبكىفلمفف  ىفف

ل0.600 فصرمفرعلفصبشر ب
 *0.863 المؤشر ال لي

0.01                          N=60≥*p 

لل.SPSSل ىةللفصبرلىرللفف  ىةرللطعفعلفصبى فبلبىفط رىعلط جإروللفصر عر:
لف طرزززىن(لإصززجلأولر ىرزززنلففر بزززىللبززز ول  ه ززعلففيهززززنلمفصر زززعففلمل15فصيزززعمنل) شزز رلل زززىةلل .1

ل, ؤشززززرلميززززمعلطاقززززبلفر بززززىللر لم ززززبلقم ززززبلبزززز ولفصر   ززززر ولررززززى(ل0.686ب ززززغل)للفإلصك رمل ززززب
صبلزززملبزززى يهزنلمفصر ززززعففلصق ىرززز لبأطرىصزززز لص يه زززززلفنلرلفهر زززبلكب زززفلفص  ه زززعلفصاززززىريرلذلع ززز  للإذ

ولةةى مةةن الفرضةةية قبةةول الفرضةةية الفرعيةةة ال ف رززرلفصززذالل قمعلززىلإصززجللفإلصك رمل ززبفصر ززر  بل
وجةد عالقةة ارتبةاط معنويةة بةين تعييةد االجيةزة والمعةدات تالتي تةنص علةى " ولىالرئيسة ال 

ل."اإلل ترونيةالمصرفية  العمالو 
ل(0.771)لفإلصك رمل ززبفصر ززر  بللف طرزىنب  زفلق رززبلر ىرزنلففر بززىللبزز ول  ه زعلفصبرفري ززىفلمل .2

فص ززرل لزززرلميززمعلطاقززبلفر بززىللر لم ززبلبزز ول  ه ززعلفصبرفري ززىفلل,(15فصرمنز بل ززرلفصيززعمنل)
صرزززززىهربلفص  ه ززززعلفصازززززىريرل ززززرل يه زززززلم لب زززززلل,لل  يزززززبلفإلصك رمل ززززبفصر ززززر  بللف طرززززىنمل

رط زبلفصفىل زبلرزولصجلقبمنلفصلرنز بلفصلإررىل قمعل,لفصرلمربلفصرب مفبم  ىلبلفلمربلمبرفري ىفل
وجةةةد عالقةةةة ارتبةةةةاط معنويةةةة بةةةين تعييةةةد البرامجيةةةةات ت"مصزززجلمرلىعهزززىلف فصلرنززز بلفصرة ززززبل

ل."اإلل ترونيةالمصرفية  العمالو 
كىلزززفلبزز ولر   زززرل  ه زززعل(لإصزززجلأولفقززمىلطاقزززبلفر بزززىللر لم ززبل15 ؤشززرلر ل زززىفلفصيززعمنل) .3

  كزسللررزىل,(0.848)لصهزى,لفذلب زغلر ىرزنلففر بزىللفإلصك رمل زبفصر ر  بللف طرىنملفص لب قىفل
طر  زززززىفلفص  ه زززززعللففط رززززىعلط زززززج زززززرل لب قززززىفل قىلزززززبلفصر  مرزززززىفلملص رلمرزززززبلعفالفصلىطززززنلفف

فصاززىريرلرززولازززانلفص لززز لل ززرل زززنلفصرشززكافلمزززعلفصليزززمففلم لززم رلفص لب قززىفلفصرة ززززبل
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فصفىصفزبلبلط  ز ل قبزنلفصلرنز ل,فإلصك رمل زبفصر زر  بللف طرىن رللفصرلمربلفصرب مفب مفهىل فص رل
وجةةد عالقةةة ارتبةةاط معنويةةة بةةين تعييةةد ت" لزز أمصززجلفص ززرل ززلملط ززجلرززولفصلرنزز بلفصرة زززبلف 

ل.لل"اإلل ترونيةالمصرفية  العمالالتطبيقات و 
للفإلصك رمل زبفصر زر  بللف طرزىنب  فلق ربلر ىرزنلففر بزىللبز ول  ه زعلفصشزبكىفلمفف  زىففلمل .4

ل(فر بزىللقم زبلبز ول)  ه زعلفصشزبكىفلمفف  زىففميمعلطاقبلل(15)كرىل رلفصيعمنلل(0.650)
صزجلفص  ه زعلفصازىريرلإلفصرلمرزبلفصرب مفزبصيزماللمفصرلبفللطول(فإلصك رمل بفصر ر  بللف طرىن)م

لفإلصك رمل زبفصر زر  بللف طرزىن  زز ولصرزالفصيهزىفلفصاىري زبللىصبلىالشبكىفلف  زىففل ربلهز
"يوجةد عالقةة مصزجلمرلىعهزىلفصلرنز بلفصرة ززبلف بلفصرفب زبلرزول قبنلفصلرنز بلفصلرط زلإذفصرقعرب,ل

 ."اإلل ترونيةالمصرفية  العمالارتباط معنوية بين تعييد الشب ات واالتصاالت و 

لف طرزززززىنمللطاقززززبلفر بزززززىللبززززز ولفصرزززززمفرعلفصبشزززززر بلصزززززجلميزززززمعإ(ل15 شزززز رلر ل زززززىفلفصيزززززعمنل) .5
ل,(0.600)مفص رل  علفقنلق ربلرزولبز ولقز هلر زىرافلففر بزىللمفصبىص زبل,لفإلصك رمل بفصر ر  بل

ابزززرفال قمرززززموللب  زززبلفززززز قلىرصززززجلفص  ه زززعلفصاززززىريرلإلررزززىل شزززز رلصمصزززمللفصرلمرززززبلفصرب مفزززب
ب ززززعر رلفصكززززمفعرلفصعفا  زززززبلمر ززززالفصرهزززززىرففلمفص ا  ززززىفلصزززززعىلفص ززززىر  ول زززززرلريززززىنل قىلزززززبل

,لط زجلفصزر هلط زجلل زملر ر ززلفإلصك رمل زبفصر زر  بللهينلق ىهلفف رفعلبأطرزىصهأفصر  مرىفلرول
فص  ه ززعلفصاززىريرل نززلرللوإفلإل,  زز ول زرلريززىنلفص قىلززبا فصرلمرززبلص ززىر  ولرلفرزز امرزول
رلمرزب,لصك رملزرلفصرمكزنلصز لعفازنلفص زرلريزىنلفص رزنلفصر زر رلفإليع عنل ا   بللىفركىلإ

لفص زرل زلملط زجمصزجلفصلرنز بلفصرة ززبلف مهذفل قمعلىلإصجلقبمنلفصلرن بلفصلرط بلفصاىرزبلرول
ل."اإلل ترونيةالمصرفية  العمال"يوجد عالقة ارتباط معنوية بين الموارد البشرية و لل أ

لل
 المبحث الرابع

 عدي الدراسةثر بين بُ اختبار عالقات ال 
صر ىصيزززبلفصرلهي زززبلصلرنززز ىفلفصعرفززززب,لمبلززىاحلط زززجلر لم زززبلطاقزززىفلففر بزززىللبززز ولبىفص ىقززىحل

فص لزز رالل)فصرزز قن(ل  ه ززعللفصب  زعب زع هىللزز ركزلفصرب زثلفص زىصرلط زجل  ع زعلفص اقزبلفص أف ر زبلبز ول
لمكىآل ر:لفإلصك رمل بفصر ر  بللف طرىنفصرز ي رل)فصر  رع(للفصب  ع قىلبلفصر  مرىفلمل

علةةةى  اإلل ترونيةةةةالمصةةةرفية  العمةةةالقةةةة التأثيريةةةة بةةةين تعييةةةد تقانةةةة المعلومةةةات و اواًل: العال
 المستوى ال لي.

فصر ززر  بللف طرززىن(لطاقززبل ززأف رلر لم ززبلبز ول  ه ززعل قىلززبلفصر  مرززىفلمل16 مهزرلفصيززعمنل)
ل(7.08كبزرلرزولق ر هزىلفصيعمص زبلفصبىص ززبل)أ(لمهززرل168.5فصر ززمببل)لF,لإذلب  زفلق رزبلفإلصك رمل زب
لR2(,لكرزززززىلب  زززززفلق رزززززبلر ىرزززززنلفص  ع زززززعل58-1(لمعري زززززرل ر زززززبل)0.05ر لزززززمالل)لىطلزززززعلرزززززز مل

كبزززرلأ(لمهزززرل12.981فصر زززمببل)لtولق رزززبلأ(,لم بزز ول0.896 قززعلب  زززفل)لBرززىلق رزززبلأ(,ل0.744)
صززجلقبززمنلفصلرنزز بلإ(,لررززىل قززمعل0.05ر لززمالل)لى(لطلززعلرززز مل7.08رززولق ر هززىلفصيعمص ززبلفصبىص ززبل)
المصةرفية  العمةال"يوجد تأثير معنةوي بةين تعييةد تقانةة المعلومةات و فصرة زبلفصفىل بلفص رلرلىعهزىل

 ".اإلل ترونية
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 اإلل ترونيةالمصرفية  العمالفي التعييد الخارجي لتقانة المعلومات تأثير ( 16جدول )ال
 ل ليعلى المستوى ا

 التفسيري
 B0 المستجيب

 تقانة المعلومات تعييد

B1 
R2 

F 
 الجدولية المحسوبة

المصرفية  العمال
 اإلل ترونية

0.603 

ل(*(2.55
0.896 

 7.08 168.50 0.744ل(*(12.981

0.05        N = 60       N.S. = Not Significant     d.f. = (1-58) ≥   pل
ل.فصر زمببلtصجلق ربلإ ش رل(ل)*للل

ل.SPSSل ىةللفصبرلىرللفف  ىةرللبىفط رىعلط جلطعفعلفصبى فبإروللفصر عر:
علةةةى  اإلل ترونيةةةةالمصةةةرفية  العمةةةالثانيةةةًا: العالقةةةة التأثيريةةةة بةةةين تعييةةةد تقانةةةة المعلومةةةات و 

 المستوى الجزئي
عفصززبلر لم ززبللال(لفا بززىرل رنزز ىفلفصعرفزززبلفص ززرل ؤشززرلبميززمعل ززأف رلذ17  ززر لفصيززعمنل)     
فصر زززززر  بللف طرزززززىنفصرزززززز ي رللفصب  زززززع  ه زززززعل قىلزززززبلفصر  مرزززززىفلملفص لزززززز راللطمفرزززززنللفصب  زززززعبززززز ول

 ط جلفصرز مىلفصيزةرلمفصر نرولفصلرن ىفلفصلرط بلص لرن بلفصرة زبلفصفىل بلكىآل ر:لفإلصك رمل ب
 العمالالمستجيب  الُبعدالتفسيري تعييد تقانة المعلومات و  الُبعدتأثير عوامل  (17الجدول )

 على المستوى الجزئي اإلل ترونيةالمصرفية 
 المستجيب

 التفسيري
 اإلل ترونيةالمصرفية  العمال

R2 
F 

B0 B1 الجدولية المحسوبة 

 0.322 الجيزة والمعدات

ل(*(2.99
0.675 

 51.62 0.471ل(*7.18)

7.08 

 0.267 البرامجيات

ل(*4.50)
0.707 

 84.83 0.594ل(*9.21)

 1.35 التطبيقات

ل(*7.07)
0.669 

 149.01 0.720ل(*12.21)

 1.59 الشب ات واالتصاالت

ل(*4.99)
0.560 

 42.39 0.422ل(*6.51)

 2.27 الموارد البشرية

ل(*9.20)
0.460 

 32.62 0.360ل(*5.71)

P ≤ 0.05         N = 60           N.S. =  Not Significant          d. f. = (1-53) 

ل.فصر زمببلtصجلق ربلإ(ل ش رل*)
ل.SPSSل ىةللفصبرلىرللفف  ىةرللطعفعلفصبى فبلبىفط رىعلط جإرولفصر عر:ل

كبززرلرززولق ر هززىلفصيعمص ززبلأمهززرلل(51.62زززي فلق رززبلفصر زززمب بلص ىرززنلففيهزززنلمفصر ززعففل) .1
(,لمقزعلب  زفلق رزبلر ىرززنل53-1(لمبزعري رل ر زبل)0.05)لر لزماللى(لطلزعلرزز مل7.08فصبىص زبل)
فصر ززمببل قزعللtرزىلق رزبلأ(,ل0.675)لBززي فلق رزبلر ىرزنلل زرل ز و(,ل0.471)لR2فص  ع عل
(,ل0.05)لاللززملر لى(لطلززعلرززز مل7.08كبززرلرززولق ر هززىلفصيعمص ززبلفصبىص ززبل)أ(لمهززرل7.18ب  ززفل)

"وجود عالقةة تةأثير معنويةة بةين تعييةد  قبمنلفصلرن بلفصلرط بلفص رل لملط جررىل عنلط جل
 ".اإلل ترونيةالمصرفية  العمالاالجيزة والمعدات وتحسين 
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كبزرلرزولفصق رزبلفصيعمص زبلفصبىص زبلأ(لمهزرل84.832فصر ززمببلص ىرزنلفصبرفري زىفل)لFب  زفلق رزبل .2
(,ل  رزىلب  زفلق رزبلر ىرزنلفص  ع زعل53-1(لمعري زرل ر زبل)0.05ر لزمالل)لى(لطلعلرز مل7.08)

R2(لمكىلزززفلق رزززبل0.594)لBرزززىلق رززززبلأ(,ل0.707)لt(لمهززززرل9.210فصر ززززمببل قزززعلب  زززفل)ل
 ززززعنلقبززززمنل,لررززززىل(0.05ر لززززمالل)لمى(لطلززززعلرززززز 7.08رززززولق ر هززززىلفصيعمص ززززبلفصبىص ززززبل)كبززززرلأ

"وجةةود عالقةة تةةأثير معنويةةة بةةين تعييةةد البرامجيةةات  صززجإفصلرنز بلفصلرط ززبلفصفىل زبلفص ززرل شز رل
 ".اإلل ترونيةالمصرفية  العمالوتحسين 

كبزرلأ(لمهزرل149.01فصر ززمببل)لFقمىلطاقبل زأف رلرزولازانلق رزبلأزينلطىرنلفص لب قىفل .3
(,ل53-1(لمبزززعري رل ر زززبل)0.05ر لزززمالل)لى(لطلزززعلرزززز مل7.08رزززولق ر هزززىلفصيعمص زززبلفصبىص زززبل)
ب  زفلل زرل ز و(,ل0.669 قزعلب  زفل)لBرزىلق رزبلأ(,ل0.720)لR2مب  فلق ربلر ىرزنلفص  ع زعل

لى(لطلززززعلرززززز مل7.08كبززززرلرززززولق ر هززززىلفصيعمص ززززبلفصبىص ززززبل)أ(لمهززززرل12.21فصر زززززمببل)لtق رززززبل
"وجةود عالقةة تةأثير  صجلقبزمنلفصلرنز بلفصلرط زبلفصفىصفزبلفص زرل  كزسإ(,لررىل قمعل0.05)ر لمالل

 ".اإلل ترونيةالمصرفية  العمالذات داللة احصائية بين تعييد التطبيقات وتحسين 

(لمهزززرلفكبزززرلرزززولق ر هزززىل42.392فصر ززززمببلص ىرزززنلفصشزززبكىفلمفف  زززىففل)لFززززي فلق رزززبل .4
(,لمقزززعلب  زززفل53-1(لمبزززعري رل ر زززبل)0.05رزززز مىلر لزززمالل)(لطلزززعل7.08فصيعمص زززبلفصبىص زززبل)

لtأرزززىلق رزززبلل(,0.560)لB(,ل ززرل ززز ولب  زززفلق رززبلر ىرزززنل0.422)لR2ق رززبلر ىرزززنلفص  ع زززعل
(لطلززعلرززز مىل7.08(لمهززرلفكبززرلرززولق ر هززىلفصيعمص ززبلفصبىص ززبل)6.511فصر زززمببلل قززعلب  ززفل)

"بوجةةةود تةةةأثير  فصرفب زززبلفص زززرل قنزززرقبزززمنلفصلرنززز بلفصلرط زززبلصزززجلإ(,لررزززىل قزززمعل0.05ر لزززمالل)
 ".اإلل ترونية المصرفية العمالمعنوي بين تعييد الشب ات واالتصاالت وتحسين 

كبززرلرزززولق ر هززىلفصيعمص زززبلأ(لمهزززرل32.624فصر ززززمببلص ىرززنلفصرزززمفرعلفصبشززر بل)لFب  ززفلق رززبل .5
(,لمقزعلب  زفلق رزبلر ىرزنلفص  ع زعل53-1(لمبزعري رل ر زبل)0.05(لطلعلرز مىل)7.08فصبىص بل)

R2(لمكززىولر ىرززنل0.360)لB(,ل ززرل زز ولب  ززفلق رززبل0.460)لt(لمهزززرل5.712فصر زززمببل)ل
 لزززززرلقبززززمنل(,لررزززىل0.05ر لززززمالل)لى(لطلززززعلرزززز مل7.08فكبزززرلرززززولق ر هزززىلفصيعمص ززززبلفصبىص زززبل)

شةرية فةي "وجةود تةأثير معنةوي لتعييةد المةوارد الب فصلرن بلفصلرط بلفصاىرزبلفص رل  ر مرل زر
 ".اإلل ترونية المصرفية العمالتحسين 

 زعاللقزمىلطاقزبل زأف رلبز ولب لأصزجلأولإصجلر ل ىفلفصل ىةللفصزىبقبل م  فلفصبى فزبلإمفز لىعفحل
,ل   هزززىلفص اقزززبلفإلصك رمل زززبفصر زززر  بللف طرزززىنفصعرفززززبل يززززعفلبززز ول  ه زززعلفص لب قزززىفلم  زززز ول

,لص زأ رلب زعهىلرزول  زثلقزمنلفإلصك رمل بفصر ر  بللف طرىنفص أف ر بلب ول  ه علفصبرفري ىفلم  ز ول
,لمرزولفزهلفص اقزبلفإلصك رمل زبفصر زر  بللف طرزىنفص اقبلفص أف ر بل  ه علففيهزنلمفصر عففلم  ز ول

,لمفا زززرفحل قزززعلفإلصك رمل زززبفصر ززر  بللف طرزززىنفص أف ر ززبلبززز ول  ه زززعلفصشززبكىفلمفف  زززىففلم  زززز ول
هزززرللفإلصك رمل زززبفصر ززر  بللف طرزززىنكىلززفلفص اقزززبلفص أف ر ززبلبززز ول  ه ززعلفصرزززمفرعلفصبشزززر بلم  ززز ول

 قنلقمنحلصعىلفصرلمربلفصرب مفب.ف 
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 المبحث الخامس
في  اإلل ترونيةالمصرفية  العمالنتائج تحليل و  نتائج تحديد مستوى تعييد تقانة المعلومات

 (Fuzzy Logic)لباستخدام المنطق المضبب المنظمة المبحوثة

لمل  ززرأفصرللززللفصرنززبرلمززز  بلرة زززبلص ززنلرشززك بل رف ززنلفصر  مرززىفلفص قر ب ززبلل   ززعل قىلززب
كب زرفحل ززرل ززم  رلفآلص زبلفصازرززبلفززز اعفهلف لذل رزىرسل ززأف رلإفصر زععنل ززرلير زالفصريززىففلفص لب ق ززب,ل

(,لم زم رلفصرللززللفصرنززبرلDadios, 2012, 6)للمرزبلذك ززبلذف  ززبلفصز  كهأفصر  مرزىفلم  ززر هل
للر قزززززبلصررفقبززززززبلفمل  ززززززل ولرشزززززك بلر  لززززززبلبززززززعفحلرززززززولر ىمصزززززبللرززززززذي هىلبى لمرززززززبلفصر ىنزززززز ب,

طلزعرىلفل  ز  لفصلرزىذللفصر ىنز بلفصبزز لبللفلزز رىم ممول مم لىحللىي ىحل زرلفص ر  زىفلفصر قزعنلمل
 (.Hellmann, 2001, 8)لص  هى

فب كززىرلأملبرريززبلفصر بززبل ززرللفصرنززبرصززعمف الفص ززرلع  ززفلإصززجل لززم رلط ززهلفصرللززللمرززولف
فص ىزززمرلل    ززللب ززعهلقززعرنرشززك بللررززىلف ززرزل,رززالفصر  مرززىفل  ززرلفصعق قززبألمرززبل ركلهززىلفص  ىرززنل

صجلبرمزلرىل  زرولبى لمرزبلفصاب زرنلأملفصزذكىالإفصذاللقىعلل,عق قب  رلفصر ل ىفلفصفص  ىرنلرالط جل
ط زهلفصرللززللفصرنزبرلأ ززعلفصلمر زىفلفص ززرل ركزولرززولااصهزىلبلززىالرفزنلهززذ لعل زز,لإذل  لفف زللىطر
 (.Krants, w. d., 3ففلمربل)

 اواًل: مفيوم المنطق المضبب
 ركزززلفصرللززللفصرنززبرل)فص ري  ززرلفملفص ززىةه(لط ززجلففززز ل ىللرززولاززانلفص  ززىب رلمففصلززىمل

ولر ززززععنلبززز ولفص ق  رززززىفلفص ق  ع ززززبل كززززمللفص  م زززبل  ززززرلفصر زززععن,لفصززززذالل زززززر لصقززز هلر مزززززلبل كزززىع
فص ززرل ركززول زز ى  هىلر ىنزز ىحلمر ىصي هززىلل(,رلالنززبفملطىص ززبلملف,لملل ززهلفملالززأ,لمفصل ززمفرفص)كززززز

(,لم  زمف رلرلزىه هلر  زععنلص رللزللفصرنزبرل قزعلط زر ولZadeh, 1984, 26رزولبزرفرللفص ىززمرل)
لىحللرمذيززإ ززرلفصلززىس,لإذل  لززرلفصرللززللفصززذالل  كززسللر قززبل لكلبألزز :لUruk pace زززرلرمقززال

قززررلصك ل ززبل رف زززنلأ ززمرنللفص ززرلل ززعفمصهى,لم رك للززىلرززولف اززىذلفصقززرفرلمفطلززىالإل زىزززلىلبىصك رززىف
 زززرلبرري ززىفل ىززززمب ب,ل نزززاحلطززولكملززز لففزززز مرلفصززذالل ززز هلرزززولااصزز ل  ع زززعلعريزززبللفصمززمفهر

ففل رزىا,لم رفززنلرززعىلفصززعريىفلبزز ولفص ززمفرلمفصالززأ,لم يزززعلففازز اولب لزز لمفصرللززللفصبمص ززىلرل
(True-Falseلف ل(.urukpace.Worldpress.com)صذالل   ىرنلرالفص مفرلمفصالأل قل(

صعريززبلفص ززرل  بززرلطززولفصرززعىلفصززذالل ل رززرلفص زز لفصم ززولفألزز ل(لب4,ل2012مطر  زز ل) ززىص ,ل
كفزززرلعقزززبلطزززولفصمفقزززالأصزززجل  ب زززرلإفص زززىبالص شزززرالللزززز ,لبززز ولفص زززمفرلمفصالزززألفصكىرزززن,لص م زززمنل

لفصر رمس.
بززأولفصرللزززللفصرنزززبرل رفزززنلفل رززىاففلنزززرولعريزززىفلر  زززععنل (Hana, 2003,4م ززرىل)

)بىص أك ززززعلالزززأ(لإصزززجلفصق رزززبلمف ززززعلل ززززرجلبعريزززبلفص نزززم ب,لم  بزززرلطلهززززىلبقززز هل بزززعألرزززولفص زززلر
 )بىص أك عل    (.

لريرمطزززبلفصكىةلزززىفلفص زززرل ر  ززززملفصقززز هلفصر عريزززبلبألهزززىل)فصريرمطزززبلفصنززززبىب ب(,صزززجلإم شزززىرل
  ززملفصريرمطززب,لإصززجلم رفززنلريرمطززبلرززولفصكىةلززىفلفص ززرل ر  ززملق رززىلر ز ززز بلمر عريززبلفل رىةهززىل



 

115 

 الفصل الرابع

  ززملفصريززىر الفصنززبىب ب,لإصززجللةهززىزززرللزززببلفل رىصززجلهززذ لفصريززىر الب إم  ر زززلفص لى ززرلفصرل ر ززبل
 (.urukpace.Worldpress.com)ملعفصبلفص نم بلأهلعفصبلففل رىالمهذفل  هل  ع ع لبىز اعف

بزعمر لصزجل  زملفصريرمطزبلفصنزبىب ب,لفصزذالل  ل زرلإم  ععلعفصبلففل رىاللزببلفل رىالفص ل زرل
ل(Negnevitsky, 2005, 89)لرر ولرة ز ولهرى:أ
لفصر مرلفف قرلصرالللفصريرمطبلفصنبىب بلم ز اعهلص رف نلق ربلفص ل ر.ل .1
فصر ززززمرلفص رززززمعاللصرالززززللفصريرمطززززبلفصنززززبىب بلم ززززز اعهلص رف ززززنلق رززززبلعفصززززبلفل رززززىالذصززززملل .2

   رفم لق ر هىلرىلب ولفص لرلمفصمف علم رفنلفص مفرلمفصالأ.لإصجلفصريرمطب,لملفص ل رل

 ثانيًا: جذور المنطق المضبب ونشأتو
صزجلفصل ززلبلفص ملىل زبلإ  علفصرللللفصرنبرلبع احلص رلزىه هلفص ق  ع زبلفص نزم ب,لم  زمعليزذمر ل

صززجلإرزززلملمفصلازززلبلفص زذ ولزززبقم لرزولاززانليهزمعههلفصرفر ززبلأصزجلإفصقع رزب,لإذل ريززالعقزبلليى زز ل
 (.للKorner, 1967, 414)لمناللمر بلر ىن بلف قبلزر فلبززل)قمفل ولفصلكر(

ل(Negnevitsky, 2005, 88صج:ل)إم ركول  ل ولفصررف نلفص ىر ا بلص رللللفصرنبرل
لبزززعأفلأمصزززجلأشزززكىنلفصرللزززللفصرنزززبرل زززرلفصفافززز ولرزززولفصقزززرولفصرىنزززرلط زززجل زززعلفصل  ززززمو .1

(لفصزززذاللقززىهلبعرفززززبلفص رف زززنلفصر ىنززرلص نزززبىب بلط زززجلJan Lukasiewiczمطززىصهلفصرللزززلل)
نلطلزززعرىلكىلزززفل  زززملففرززمرل رفزززنلبىص زززمرنلفصرللق زززبلب زز لففرزززمرلكزززىصلمن,لفص رزززر,لمفص ززرفرل

ففط  ىع زززبلبإ زززعىلفصق ر ززز و,لإذلقزززىهلب منززز  لربزززعأليع زززعل   رزززعلط زززجلفصرزززعىللبززز ولفص زززمفرل
م رف ززززفلبى طزززعفعلفص ق ق زززبلصهززززذفلفصرزززعى,لمفزززز اعهلهززززذفلفصرزززعىلرززززولل1مل0اللبززز ولأمفصالزززأ,ل

ززرىهىلفف  رىص زب,لفص زرلقزىعفلأصجلفص مفرلط جلم للرزىلإففرقىهلص رفنلفركىل بلفل رىالفصشرال
 .Possibility Theoryصجللمر بلفف  رىنلإ  رىلب عل

 Vagueness anب لززمفولىحلفصززذالللشززرلب فززل1937(ل زززرلطززىهل(Max Blackيززىالب ززعهىل .2

exercise in logical analysis  )هزهلفصلقزىللأمرزول ) رزم ل زرلررىرززبلفص    زنلفصرللقزر
 فص رل م نلفص هىلطر  بل  ر ولص ريىر الفصنبىب بلفصبز لب.ل

(لرةز سلقززهلفصهلعززبلفصكهربىة زبل زرليىر زبل(Lotfi A. Zadeh قزعلقزىهلل1965رزىل زرلطزىهلأ .3
مفصر نزرول منز  ل )فصريزىر الفصنزبىب ب(لFuzzy setsكىص لمرل زىلبلشزرلب فز لفصشزه رلب لزمفول

رللزززلللم وصززجل كززإفصر ززىعففلبزز ولفصريززىر الفصنززبىب ب,ل نززاحلطزززولطر  ززبل ر  ززرلفف  رىص ززبل
لنلرزالفص  زبلفصلب   زبلص لززىور ىنرلر كىرزنلصز لطر  ى ز لمصز لفزز مب لمفزز اعفر ,لمي  ز ل  رفز

,لإذل بزز ولفصرللزللفصيع زعللرفةززللفزز اعفهلفصرلزىه هلفصنززبىب بلمريىر  هزى,لمبززىفلم   ىرزنلر هزى
 (لففرلمفصرؤزسلص .Lotfi Zadehفزر لفصرللللفصرنبرلمفط برل)

رللزززللفص رزززم ل زززرل لمززز هلل,لإذلفزززز اعه1974هزززذ لفصلمر زززبللفه رىرزززىحل  زززجلطزززىهلل لمصززهل  ززز
رنززبرلفززز  ر فل ززرلرللززلللشززر  بص  ززل الر ززرملباززىرال,لفززهل لززمرفل لب قى زز ل  ززجلم زز فل

ل(.vb.elmstba.com/t208901.html)لكآففلفص  م رلم  رهىفص ع علرولفصرل يىفل

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A9&action=edit&redlink=1
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 تقانةة المعلومةةات لمسةتوى تعييةد (Fuzzy Logic) صةياغة فةروض المنطةق المضةبب ثالثةًا:
 اإلل ترونيةالمصرفية  العمالتحليل و 

لرززززب   لول قززززالفصر لأ ركزززول  ع ززززعلشززززكنلفا بززززىرففلفصلزززرم ل ززززرلمززززنلفصرللززززللفصرنزززبرل ززززرل
 هزملفص ىر  فصنبىبر فصرللل وأذلإ,ل رلفل رىالر  ولمص سل كرىحلقىل ىحلفصريهمصبل رل مفر,لأالل

,لإذل  زرولكزنلرزول رنز بلفص زعهلفصقىل زب فصفلىة زىف   يزىمز  يع زع م لك زر إلعرفم إلزىر أم شزكن
رزز مىلفل رززىاللعمفنلففل رززىالفص زرل  كزسلزز اعفهىبمفصلرنز بلفصبع  زبلط زجلم ززللفصرللزللفصرنزبرل

 ر ززنلفصرللززللفصرنززبرل مطرمرززىلفصر  رززبلصكززنل ةززبلأمل  ززل ول ركززولأول قززالبزز ولك ر ززرلل ززهلمف,
ل(.Hellmann, 2002,ل2)ل(ف-نعم)ب ولك ر رل قالإصجلفز اعفهلطعنل  ل لىفلف  رىص بل

 فصير زب م  كزمول,فصقزرفرففلمبلزىالفصلرزىذل  زرل زلا  زإو( ... إذف)لقمفطزع ريرمطزب م زز اعه

 فص زلر بز و رزى م قالق ر ز    ربلفصر أم م زرجلف زبق ب  ف من فصيزا مهم ,(إذف)لفصيزا رو فصشرل ب

ل.فصر   ر ق ه ط ج فصرنببب فصريرمطب كىرن نا   إو()فصرزرجللفصفىلرلمهم مفصيزا مفصمف ع,
 زززعىلفص زززمرلفصر ىنززز بلفا بزززىرلإمفا بزززىرلفصلرنززز بلفصرة ززززبلفصفىصفزززبلص ب زززثل زززهلفزززز اعفهلللللللل

فصرللزززللفصرنزززبرلمبرزززىل ززز ااهلرزززالرق زززىسلفصب زززثل)رق زززىسلص كزززرفلفصارىززززر(لبىط رزززىعلفصبرلزززىرلل
فص ززرل ززهلفص  ززمنلط  هززىلرززول ى ززنليرززالملل)*(%38م ززللعفصززبلط بززبلقلززال,لExcelفف  ززىةرل

  ع زززعهىلرزززول زززهلمل(,ل2ط زززجل)لط زززجلرقززززمرىحلألفحل زززعبم زززل ل(ل0.70فعلزززجلم)لفحل زززعبم زززل ل(ل0.05)
ل(.27عرفز لىلكرىل رلفصشكنل)صلاانلفصب ىلىفلفصرير بلمفصر ىعففلفصر  رعنل رلفصرللللفصرنبر

ل

ل
 عتبة القطع لتعييد تقانة المعلومات (27) الش ل

ل.Excelطعفعلفصبى فبلبىفز لىعلط جلل ىةللبرلىرللإفصر عر:لرول
                                                             

طززعصفلعفصززبلفصقلززالفصرززز اعربل ززرلرزززىصبلفصرىيززز  رلفصرمزززمربلاعمرل قىلززىفلعطززهلفصقززرفرل ززرل  ز زززلفصر ززىعنالل)*(
بزىصابرفالفصرا  ز ول زرللزز  ىلبحلففب ىعلعرفزز لىلفص ىص زبلمل,ل)مذصملص  ااهلرال2013 رعلط رلطز ز,لأفص ع عال,ل

  هذفلفصريىن(.
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ل رلفصرلمربلفصرب مفب.لفإلصك رمل بط ببلفصقلالصألطرىنلفصر ر  بل(ل28)لفصشكنكرىلطكسل

ل
 اإلل ترونية( عتبة القطع لألعمال المصرفية 28الش ل )

 .Excelفصر عر:لرولفطعفعلفصبى فبلبىفز لىعلط جلل ىةللبرلىرلل
ب  ززفلل قززعلفإلصك رمل زبفصر ززر  بللف طرززىن%(,لفرزىل42)مب زغلرززز مىل  ه زعل قىلززبلفصر  مرززىفلللللل

"تعيةد المنظمةة المبحوثةة تقانةة  فصلرنز بلفصرة ززبلفصفىصفزبلفص زرلرلىعهزىلصزجلقبزمنإ%(لررىل قمعل58)
إذلب لززززفلفصل ززززىةللميززززمعلرزززز مىلر مزززززلل ززززرل  ه ززززعل قىلززززبللالمعلومةةةةات فييةةةةا بمسةةةةتوى متوسةةةةط"

ل(.18%,لمكرىل رلفصيعمنل)38فصر  مرىفلفز لىعفحلإصجلط ببلفصقلالفصبىص بل
 اإلل ترونيةالمصرفية  عمالال( مستوى القبول لتقانة المعلومات و 18الجدول )

 نسبة القبول الُبعد
 42ل قىلبلفصر  مرىف  ه عل

 58لفإلصك رمل بلفصر ر  بلف طرىن

لطعفعلفصبى فبلبىفز لىعلط جلر ل ىفلفص    نلفف  ىةر.إفصر عر:لرول
لمبهعول لب للفصرللللفصرنبرل هلفصق ىهلبىإليرفاففلفآل  ب:

 زززهلإعازززىنلل زززىةللفصمززززللفص ززززىبرلفص زززرلأمهرهزززىل    زززنلفزززز رىرففلففزززز بىلبلمفصلززززرلفصرةم زززبل -1
 صلقرف هى.ل

ل هل  ع علأعلجلمزلل زىبرلصلقرففلفز رىرففلففز بىلب. -2
 زهل  ع زعلر ززعنلففل رف زىفلفصر  ىر ززبلفص زرلأمهر هزىلل ززىةلل قزرففلفززز رىرففلففزز بىلبلمفصلزززرل -3

 فصرةم بلصهى.

ل ر:)فصقبمن(لط جلفز رىرففلففز بىلبلفصر  رعن,لمكىآللرز مىلففل رىا هل لب للعفصبل

   ( )     {     [  (
 ( )  أقل قيمه في البيانات  
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مفز اعرفلفصر ىعصبلفصلريزز بل زرلفصرللزللفصرنزبرلمرزولااصهزىل ركزولفص كزهلط زجلرزز مىل
(ل18 قىلززبلفصر  مرزىفل ززرلفصرلمرزبلفصرب مفززبلمبىفزز لىعلط ززجلفصلززرلفصرززذكمرنل زرلفصيززعمنل)ل  ه زع

رززززز مىلفصقبززززمنلص قىلززززبللوإ قززززعلكىلززززفلفصل ززززىةللر مف قززززبلصل ززززىةللفص   زززز افلفف  ززززىة بلفصزززززىبقب,لإذل
لأرزززى(ل زززرل    زززنلفصرللززللفصرنزززبر,ل58%)فإلصك رمل ززبلفصر زززر  بللف طرزززىن(لمل42%فصر  مرززىفل)

(لمهزملأط زجلرزول3.624ب زغل) قزعللفإلصك رمل زبفصرؤشرلفصك رلصألمزىللفص زىب بلصألطرىنلفصر زر  بل
 .  (3.371فصرؤشرلفصك رلصألمزىللفص زىب بلص قىلبلفصر  مرىفلفصذاللب غلل)

ل   بلفصر ىعصبلفصلريز بل رلفصرللللفصرنبر:
ل

   ( )  {

        ( )   

     [  (
 ( )  

  
)
  
]
ل{  ( )            

ل
لو:لإذلإ

A=*   ( ) ل+  
لمسةةةتوى التعييةةةد الخةةةارجي لتقانةةةة ( Fuzzy Logic) نتةةةائج تحليةةةل المنطةةةق المضةةةبب .1

 ITOالمعلومات 

أمهززرفلل زززىةللفا بززىرلرزززز مىل  ه ززعل قىلزززبلفصر  مرززىفلبىزززز اعفهلفصرللززللفصرنزززبرلص ىرزززنل
(لمهزززملرزززز مىل48%)فصرب زززمف ولفيرزززىفحل(,لم    زززنلفيىبزززىفل19ف يهززززنلمفصر زززعففل زززرلفصيزززعمنل)

فص رل هلفط بىرهزىللززببلقبزمنلفا بزىرلعرفزز لىلفص ىص زب,لهرللزببلط ببلفصقلالأولل(38%)فط جلرول
ررززىل   زز ولط ززجلفصرلمرززبلفصرب مفززبل  ز زززلقززعرف هىلمفركىلى هززىل  رززىل اززمل قىلززبلفصر  مرززىفلمفصر ززنل

لصجل ق  نلففز  ىلبلبىص  ه علفصاىرير.للإ
رزز مىلل(X5 ,X4 ,X3 ,X2 ,X1)فرزىلط زجلرزز مىلفصر   زرففل قزعل ققزفلكزنلفصر   زرففل

فصرلمرززبللإصزجلأوط زجلفص ززمفصر,لررزىل شزز رلل(46%, 52%, 44%, 52%, 48%)فصقبزمنلبلزززببل
صززجليهززىفلاىري زبلبرززىل  قزللرززز مىلفقزنلرززولفصر مزززللإفصرب مفزبل قززمهلب  ه زعلففيهزززنلمفصر زعففل

لبىصلزببلص   ه علصاىرير.
 لعامل الجيزة والمعداتنتائج تحليل المنطق المضبب  (19الجدول )

 مستوى القبول % الوسط الحسابي المتغيرات
X1 3.41 46 

X252 3.50ل 
X344 3.38ل 

X452 3.50ل 

X548 3.45ل 

 48 3.44 المؤشر ال لي

لصجلر ل ىفلفص    نلفف  ىةر.إطعفعلفصبى فبلبىفز لىعلإرولفصر عر:ل
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(ل    زنلفيىبزىفلفصرب زمف ولص ىرزنل20(ل زرلفصيزعمنل)Fuzzy Logic)لل زىةللفا بزىرم مهرل
فولفصرلمرزبلفصرب مفزبل ققززفلرزز مىلقبززمنلصززجلإمهزذفل شز رل(ل46%)ذل ققزفلفيرززىفحلإفصبرفري زىف,ل

 ,X10, X9, X8),ل زرل ز ول ققزفلر   زرففلهزذفلفصرزز مىل38%فط زجلرزولعريزبلط بزبلفصقلزال

X7, X6)(لط زجلفص زمفصر,لررززىل50%, 48%, 53%, 38%, 42%مب  زفلعريزبلفصقبزمنل  هزىل)ل
لولفصرلمربلفصرب مفبل  هعلفصبرفري ىفلبرز مىلرقبمن.ط جلأ عنل

 نتائج تحليل المنطق المضبب لعامل البرامجيات (20الجدول )
 مستوى القبول % الوسط الحسابي المتغيرات

X6 3.48 50 
X7 3.45 48 
X853 3.53ل 
X938 3.30ل 
X10 3.35 42 

ل46 3.42 المؤشر ال لي
ل.صجلر ل ىفلفص    نلفف  ىةرإطعفعلفصبى فبلبىفز لىعلإرولفصر عر:ل

يىبززززىفلإ ززززرزفل قزززعلأ(ل21(لمفصرعريززززبل زززرلفصيززززعمنل)Fuzzy Logicفرزززىلل ززززىةللففا بزززىرل)
ل(45%)لفيرززىفحلص لب قزىفلعريززبلفصقبززمنلفص زرل  ززنلط  هززىلهزذفلفص ىرززنل ىرززنلففصرب زمف ولبىصلزززببلص

ل قزعل  ز فلفص بزىرففل زرفف  رصفرزىلط زجلرزز مىلف,ل(%38)مهزرلللزببل يىمزفللزببلط ببلفصقلاب
(X15 ,X14 ,X13 ,X12 ,X11(لط زجلفصلززرل)%ل38% ,50% ,42% ,50% ,44)ط زجلمل

ل.قنلرولفصر مزلألىبرز مل  ىرنلب  ه علفص لب قىفل ولفصرلمربلفصرب مفبلط جلأ عنلررىلفص مفصر,ل
لب لعامل التطبيقاتنتائج تحليل المنطق المضب (21الجدول )

 مستوى القبول % الوسط الحسابي المتغيرات
X11 3.30 38 
X12 3.48 50 
X1342 3.35ل 
X1450 3.48ل 
X15 3.38 44 

 45ل3.39 المؤشر ال لي

ل.صجلر ل ىفلفص    نلفف  ىةرإطعفعلفصبى فبلبىفز لىعلإرولفصر عر:ل
(ل    ززنلفيىبززىفلفصرب ززمف ول22(ل ززرلفصيززعمنل)Fuzzy Logicكرززىل مهززرلل ززىةللفا بززىرل)

لذلفشززىرفلفصل ززىةللفولفصلزززببلفص ززرل  ززنلط  هززىلهززذفلفص ىرزززنإفصشززبكىفلمفف  ززىفف,للطىرززنلط ززج
ص  ززب لرززز مىل  ه زززعلل38%مهززرلمهززرلبهززذ لفصلزززببل يزززىمزفلط بززبلفصقلززالل(59%)هززرلفيرززىفحل

 قززعل  ززز فللفصر   ززرففرززىلط زززجلرززز مىلأ,لفصرلمرززبلفصرب مفززب زززرللر مزززلفصشززبكىفلمفف  ززىففل
 ,63% ,48% ,60% ,60%)لفصلزززر(لط ززجلX20,لX19,لX18,لX17,لX16فص بززىرففل)

فصشززززبكىفلمفف  ززززىففلرززززولفصرززززمرع ولفصاززززىري  ولذففللط ززززجلفص ززززمفصرلررززززىل  كززززسل  ه ززززع(ل%62
لرز مىلر مزللرولفصرلمربلفصرب مفب.ل
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 لعامل الشب ات واالتصاالتنتائج تحليل المنطق المضبب  (22الجدول )
 مستوى القبول % الوسط الحسابي المتغيرات

X16 3.71 63 
X1762 3.70ل 
X1848 3.45ل 
X1960 3.65ل 
X20ل60 3.65ل
 59 3.63 ال ليالمؤشر 

ل.صجلر ل ىفلفص    نلفف  ىةرإطعفعلفصبى فبلبىفز لىعلإلرولفصر عر:
ولأذل شز رلإيىبىفلفصرب زمف ولط زجلطىرزنلفصرزمفرعلفصبشزر ب,لإ(ل23 ب ولفصل ىةللل رلفصيعمنل)

,لررززىل38%مهززرل كزمولرلالنزبلطزولط بزبلفصقلزالل(14%)يرزىفحلهزرلإعريزبلفصقبزمنلصهزذفلفص ىرزنل
فلالى لرز مىل  ه علفصرمفرعلفصبشزر بل زرلفصرلمرزبلفصرب مفزبلل  يزبل زمف رلكزمفعرل قزمهلط جل برهول

لرزززىلط زززجلرزززز مىلفصر   زززرففل قزززعل  زززز فأفصرلىلزززبلبهزززىل زززرلريزززىنل قىلزززبلفصر  مرززززىف,للى طرزززىنب
ل(31% ,13% ,13% ,05% ,10%)(لط زجلفصلززرلX25, X24, X23, X22, X21فص بزىرففل)

   ززعلفصبشززر بلصززعىلفصرلمرززبلفصرب مفززبلقىةرززبلبأطرىصهززىلمرززىل زز هل  ه ززع لولفصكززمفعرلإمط زجلفص ززمفصر,لإذل
يززعفحلرززولفصرزمفرعلفصبشززر بلل  يززبلإلركىل ززىفلهززذ لفصرزمفرعلط ززجل قبززنلفصزز   هلمكزززرللىحلرلالنززلىرزز مل

لفصرهىرففلرولاانلفص  ه علفصرمكنلصهى.
 لموارد البشريةنتائج تحليل المنطق المضبب لعامل ا (23الجدول )

 مستوى القبول % الوسط الحسابي المتغيرات
X21 3.20 31 
X22 2.95 13 
X2313 2.96ل 
X2405 2.75ل 
X25 2.90 10 

ل14 2.95 المؤشر ال لي
ل.صجلر ل ىفلفص    نلفف  ىةرإطعفعلفصبى فبلبىفز لىعلإرولفصر عر:ل

ب ززىعل قىلززبلفصر  مرززىفل ركللززىلقبززمنل رنززز بلمرززولاززانلفصلزززرلفصر   قززبلبرززز مىلفصقبزززمنل 
"يتبةةةاين مسةةةتوى تعييةةةد عوامةةةل تقانةةةة المعلومةةةات فةةةي المنظمةةةة فصعرفززززبلفصرفب زززبلفص زززرلرلىعهزززىل

ط ززجللزززببلصرززز مىلفصقبززمنلكززىولص ىرززنلفصشززبكىفلمفف  ززىففلمفصبىص ززبلأولأ,لإذل  نزز لالمبحوثةةة"
%(,لص زززأ رلب زززعهىلفصبرفري زززىفل48%(,ل   هزززىلففيهززززنلمفصر زززعففلفص زززرلززززي فلرزززز مىلقبزززمنل)59)

%(,لمفصرززز مىل45%(,لفززهليززىافلفص لب قززىفلب ززعهىلبرززز مىلقبززمنل)46فص ززرلب ززغلرززز مىلقبمصهززىل)
ولكى ززبلطمفرزنل قىلززبلفصر  مرزىفلزززي فلأ%(,لملا زمل14ففا زرلفصرزمفرعلفصبشززر بلبرزز مىلقبززمنل)

فرعلفصبشزززر بلفص زززرلب زززغلبىزززز فلىالطىرزززنلفصرزززملل(%38)ط زززجلرزززولط بزززبلفصقلزززالفصبىص زززبلأرزززز مىلقبزززمنل
صززجل ززم  رلف   ىيى هززىلفصاى ززبلبرهززىرففلإ%(لل  يززبلص يززمالفصرلمرززبلفصرب مفززبل14رززز مىلقبمصهززىل)
ط ززززجلفص  ه ززززعلفصاززززىريرلص قىلززززبللىكفززززرلرززززولفط رىعهززززأط ززززجلفصابززززرنلفصعفا  ززززبللط رززززىعفحلففصرززززز اعر ول

ل(.29فصر  مرىف,لمكرىل  كزهىلفصشكنل)
ل
ل
ل
ل
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ل

ل
 التحليل لمستوى القبول لعوامل تقانة المعلومات( نتائج نسب 29الش ل )

ل.Excelطعفعلفصبى فبلبىفز لىعلط جلل ىةللبرلىرللإروللفصر عر:
 اإلل ترونيةالمصرفية  العمالنتائج تحليل  .0

لفإلصك رمل ززززبلفصر زززر  بلف طرززززىنفزززز اعهلفا بزززىرلفصرللززززللفصرنزززبرلص   ززززرولط زززجلطمفرزززنل
 قىلززبلل  ه ززعلرززز م ىفاززعرىفلفف  ززىفف,لمفصر ززىراف(لفصرلبفقززبلل  يززبلمل مرى  ززب,ل)فصاززعرىفلفصر 
فا بزىرلفصرللززللمهزرفلل زىةللأعرفزز لىلفص ىص زب,لإذل رلمرزبلفصرب مفزبلمفصر  رزعنل زرلصلITفصر  مرزىفل

شزىرفلأفصرب مف ولط زجلفصازعرىفلفصر  مرى  زب,لمل(ل    نلفيىبىفل24فصرنبرلمفصرب لبل رلفصيعمنل)
م  زززعل%(,ل38)ط بزززبلفصقلزززاللط زززجلرزززوأ%(لمهزززرل56)فصل ززىةللفيرزززىفحل  زززمصهىلط زززجللززززببلقبزززمنل

رززولاززانللص  ز زززلاززعرى هىلفصر  مرى  ززبولفصرلمرززبلفصرب مفززبل ززز جلأشزز رلبزز ل,لررززىىحلر مزززللفحلرززز مل
 ,X6, X5, X4, X3) مىلفصر   زرففل قزعل ققزفلفص بزىرففلرزىلط زجلرززأ  ه زعل قىلزبلفصر  مرزىف,ل

X1, X2)ط زجلفص زمفصر,لل(66% ,56% ,58% ,44% ,52% ,60%فقزال)فصقبزمنلمبمللرزز مىل
هزعف هىلأولفصرلمربلفصرب مفبل ر  مل  مرفحلمفن ىحلطول قزع هلفصازعرىفلفصر  مرى  زبلم  ق زللإط   ل 

لرولاانلفص قىلبلفص رل قمهلبىز اعفرهى.
 المعلوماتيةنتائج تحليل المنطق المضبب لعامل الخدمات  (24الجدول )

 مستوى القبول % الوسط الحسابي المتغيرات
X1 3.78 66 

X256 3.58ل 

X358 3.61ل 

X4 3.38 44ل
X5 3.51 52 

X6 3.65 60 

 56 3.58 المؤشر ال لي

لصجلر ل ىفلفص    نلفف  ىةر.إطعفعلفصبى فبلبىفز لىعلإرولفصر عر:ل
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ذلإلط زجلطىرززنلازعرىفلفف  ززىفف,ليىبززىفلفصرب زمف وإ(ل    زنل25م مهزرلل زىةللفصيززعمنل)
%(لمهززرللززببلر مززلبل يززىمزفل62) شز رلبزأولاززعرىفلفف  زىففل  ز فلط ززجلرزز مىلقبزمنل

رززىلأولفصرلمرززبلفصرب مفززبل ر  ززمللزززببلرقبمصززبلصاززعرىفلفف  ززىفف,لأ%,لم شزز رلبزز38ط بززبلفصقلززال
(لط زززززجلX12,لX11,لX10,لX9,لX8,لX7ط ززززجلرزززززز مىلفصر   ززززرففل قزززززعل  زززز فلفص بزززززىرففل)

ولأ%(لررززززىل فبززززفل70%,ل62%,ل60%,ل56%,ل65%,ل59ذلكىلززززفلفصلزززززرل)إرززززز مىلفصقبززززمن,ل
ولفص  ه ززعل  زززززلازززعرىفلأفصرلمرززبلفصرب مفزززبلصهزززىلف  ززىففلطبزززرلفصشزززبكبلرززالفصيهزززىفلفصاىري زززبلمل

لفف  ىففلفصر  رعنلرولفصرلمربلفصرب مفب.
 لعامل خدمات االتصاالت نتائج تحليل المنطق المضب (25الجدول )

 مستوى القبول % الوسط الحسابي المتغيرات
X7 3.63 59 

X865 3.75ل 

X956 3.58ل 
X10 3.65 60 

X1162 3.70ل 

X12 3.88 70 

 62 2.29 المؤشر ال لي

لطعفعلفصبى فبلبىفز لىعلفصجلر ل ىفلفص    نلفف  ىةر.إرولفصر عر:ل
رززززز مىللنلفصر زززىرافلفو(لص    ززززنلفيىبزززىفلفصرب ززززمف ولط زززجلطىرزززز26كرزززىل شزززز رلفصيزززعمنل)

ررززىلل(%38)ل%(لمهزرللززببلر مززلبلص  بزبلفصقلزا57يرزىفحلب زغل)إفصقبزمنلفصزذالل ققز لهزذفلفص ىرزنل
رزززز مىلأرززىلط ززجللشززلبلص قزززع هلفصر ززىرافلطبززرلفصشزززبكب,لأولفصرلمرززبلفصرب مفزززبلصززع هىلط ززجلأ ززعنل

عريزىفلقبزمنلط زجل(لX18, X17, X16, X15, X14, X13) قزعل ققزفلفص بزىرففلفصر   زرففل
ط  زز ل ىصرلمرزززبلفصرب مفزززبل  ر زززالبعريزززبلر مززززلبل%(,ل64%,ل48%,ل56%,ل52%,ل46%,ل68)

 . رل قع هلفصر ىرافلل  يبلفص قىلبلفص رلط هعفلفص هى
لنتائج تحليل المنطق المضبب لعامل المعامالت (26الجدول )

 % مستوى القبول الوسط الحسابي المتغيرات
X13 3.83 68 

X1446 3.41ل 
X15 3.50 52 

X1656 3.58ل 

X17 3.45 48 

X1864 3.73ل 

 57 3.58 المؤشر ال لي

لصجلر ل ىفلفص    نلفف  ىةر.إطعفعلفصبى فبلبىفز لىعلإرولفصر عر:ل
  نزز للفإلصك رمل ززبفصر زر  بللف طرززىنمرزولاززانلفصلززرلفصاى ززبلبرززز مىلفصقبزمنلص مفرززنل

%(,ل   هزززززىل62)ذلب  زززززفلإط زززززجللزززززببلصرزززززز مىلفصقبززززمنلكزززززىولص ىرززززنلازززززعرىفلفف  ززززىفف,لأولأبزززز
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برزززززز مىلقبزززززمنلل,ل   هزززززىلفصازززززعرىفلفصر  مرى  زززززب%(57)فصر ززززىرافلفص زززززرلمهزززززرفلبرزززززز مىلقبزززززمنل
ط زجلرززولأززي فلرزز مىلقبزمنللفإلصك رمل ززبفصر زر  بللف طرزىنولكى زبلطمفرزنلأ%(,لملا زمل56)

ولرزز م ى ههلصززهل  يزىمزلفصرززز مىلفصر مززللمفصر مصززعلرزولفلالززى لأفلإ%,ل38ط بزبلفصقلزالفصبىص ززبل
لط ززجنزز بلفصرة زززبلفصاىرزززبلفص ززرل ززلملصززجلقبززمنلفصلرلإرززز مىل  ه ززعل قىلززبلفصر  مرززىف,لررززىل قززمعل

التةي تمارسةيا المنظمةة المبحوثةة فةي ظةل تعييةد تقانةةة  اإلل ترونيةةالمصةرفية  العمةال"تتفةاوت 
إذللفإلصك رمل ززبفصر ززر  بللى طرزىنق  ززنلبزز ولرزز مىلفصقبززمنلفصاززىملبلولفص لزىمفأفلإ,لالمعلومةةات"
%(لبزززززز ولفصاززززززعرىفل1بزززززز ولفصاززززززعرىفلفصر  مرى  ززززززبلماززززززعرىفلفف  ززززززىفف,لم)%(ل6)لفل  يززززززىمز

ل(.30فصر  مرى  بلمفصر ىراف,لمكرىل  كزهىلفصشكنل)
ل

ل
 اإلل ترونيةالمصرفية  العمال( نتائج نسب التحليل لمستوى القبول لعوامل 30الش ل )
ل.Excelطعفعلفصبى فبلم للبرلىرللإفصر عر:لرول
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 الفصل الخامس
 والمقترحات تنتاجاتساال

Conclusions and Suggestions 
تنااا ال صل اااال صلجااا لا ستسااااا  صلماااتنت ت ت اصلسهترجااا ت صلتاااا ا مااا    ااال سااان صلت نااا  
صلنظري اصلتطبيها للت د صلدرصماا  اسا  صت ات صلياا نتا مخ صلسلطاط صل ر اا لاا  ت ائج اان نتا مخ 
تر ي ت صلدرصم   لتش ل تا صلن  ي  صلسجار صلم س صلذي صتارز صلسهترجا ت صلسمتسادي تاا صلدرصما   

 سبجثين رميمين ا  آلتا: الىذلك تم تهميم صل ال  ابن ءج الى
 ول: االستنتاجاتالمبحث ال 

 المبحث الثاني: المقترحات

 
 ولمبحث ال ال

 االستنتاجات
مادين ب   الاىاان ت ا   صلماتنت ت ت صلتاا ا مات نتا مخ صلدرصما  همأ صلج لا صلسبجث ت سن

 مادب  لصلاى صماتنت ت ت إتطارق صلثا نا  تا جاينمد صلنظري  صلب  صمتنت ت ت لى إال تطرق صألين  يأم م
 ا( صلتا صمتندت الى صلت د صلمسلا للب جث  تا صلت ن  صلسيدصنا ا  آلتا:هصلمسلا )صلتطبي

 عد النظري:استنتاجات الب  : والا أ
  ت اتاااد واااار اص ااه تااا ت اام ساااطله صلتم يااد لااد  صلسنظساا صلنتاا مخ صل  ديسياا  أا اجت .1

إذ صما ست صلدرصماا  تااا صمااتيم   س  ااام صلتم يااد بت  ااايلا لااد  صلتاارصد صلماا سلين تي اا  اتطاا بق 
 .سيدصن صلدرصم  تاس  اسا صلنظري اصلمسلا 

ساان لااائل صلتجااال سااان  صلن ااااو باصواام صلمساال صلساااارتاسااد    صل  ديسيااا  صلنتاا مخ أا ااجت .2
 صألاساا لتم ياد  ب لاتسا د الاىا   ل تراناا(لاى صلمسال صلتها نا )صإإ  (صلارويا)  صلتهليديا صألاسا ل

 .صإل تراني صلسارتي  

مااااد صلتر ياااز الااااى ته ناااا  صلسملاسااا ت صلتااااا ت  تااااا اسليااا  صلتم يااااد  صلنظرياااا  دار صلدرصماااا  تااارزتأ .3
  ألاسا لللهيا م ب  لتغذيا  تراا ا  نشا ط ت صلسنظسا ت  سان لئلاا س رستصلما  صلم س صلذي 

 .  صإل تراني 

تااااا  صلسملاساااا ت صلتاماااام تااااا صتباااا ع صمااااترصتيتي  صلتم يااااد لته ناااا سااااد   ظ اااارت نتاااا مخ صلدرصماااا أ .4
 .ا س  اصلسارتي  ل ا  صإل تراني  صألاس ل صلسنظس ت بغي  دام

صلتم ياد صللا رتا لته نا  صلسملاسا ت تاا جال صلسشا ئت   ما هسصظ رت صلنت مخ صلنظري  سد  س  .5
 صإل ترانيااا  صألاساا لتاااا صلسنظساا ت تالهااا  تامااد صل تاااصت اتطااااير صلتطبيهاا ت صلرميمااا  صلتااا 

 ا س  اصلمسل صلسارتا ل ا .
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ساان لاائل لتم يااد صللاا رتا لته ناا  صلسملاساا ت صماا  س ت صصتاارزت صلنتاا مخ صلتااا ا ماات صلدرصماا   .6
سااان ابأاسااا ل ل رتيااا    صلسنتشاااري دصلااال صلهطااار اصلسرتبطااا  ب ااا  الاااى تراا ااا صلسنظسااا تهيسناا  

   .لئل صلشب  

للماايطري الاى صل تاااصت صلتااا   ناات صلسنظساا ت صلياا  تواارصرصج لتااأ بااا اصاتسا د س  ااام صلتم يااد  .7
 تجدث ب لمسل صلتهليدي. 

سااا م أتماااه صلستااا ل  ادارهااا  تااااصلتم واااد سااام شااار  ت صلتم ياااد صللااا رتا  هسيااا أصتااارزت صلدرصمااا   .8
 صلتطارصت صلتا يش ده  صلم لم باوتن  صلج  ر. سئسم لى ا لم صلته ن  ا إ الاجللصلسنظس ت 

 العملي )التطبيقي( دعب  لااستنتاجات ثانياا: 
ستاماط  بسماتا  ا ن  صلسملاسا ت ته نا  تم ياد سماتا  نإ لىإ صلسبجاثين صألترصد إت ب ت أترزت .1

 .صلسمتسدي صإل تراني  صلسارتي  صألاس ل جتم الى صنم س سس  صلسنظس  صلسبجاث  تا
ستمااددي  سن اا  تااا تاصناا    اام  باتاااد صلسنظساا  صلسبجاثا  سم ناا ي لااىإ صلدرصماا  نتاا مخ رت أشا .2

 تا ت م سد  صلسمتاي ت صلسمتسدي تا تم يد ته ن  صلسملاس ت لدي  .  صلهاار
الاااى صلسماااتا   صإل ترانيااا صلساااارتي   صألاسااا لصتااارزت صت بااا ت صلسبجااااثين تاااا ستااا ل تمزياااز  .3

  صلتزما ستساا  سن صلمتنت ت ت  ا  آلتا:

  صإل ترانيااا صلساااارتي   صألاسااا لصلسنظسااا  صلسبجاثااا  للااادس ت صلتاااا لت ا ليااا   تئكساااص . أ
برزهااا  صلتتااا ا نجاااا صلتطاااار اصلتهااادم صلمااا لسا بغيااا  صللجااا ق بسر ااا  أصلتاااا صاطتاااا سيااازصت 
 صلتهدم صلته نا صلجديث.

الاى نجاا  صإل ترانيا صلسنظسا  صلسبجاثا  وادرت   الاى تهاديم سم سئت ا  صلساارتي    ارتأظ . ب
ابسااا  ياااتسلو اااان سماااتا  تم ياااد ته نااا  صلسملاسااا ت صلسج ااازي للمسااال صلل تراناااا  سهباااال 

 لستسل صلنشط  صلرميم  تيا.

 صإل ترانيا نت مخ تجليل صلسنطاق صلس اب  سماتاي ت ستاماط  للاسا ل صلساارتي   رزتتأ . ت
لدس ت صلتا لت  اصلسم سئت( االى نجاا يتاصتاق ا   ي اصلست سن  )صللدس ت صلسملاس ت

لاى صاتسا د صلمسال إتا  صلذي جهها تم يد ته ن  صلسملاسا ت لاد  صلبناك  سسا  يشاير سم صلسم
 .بن الصل ترانا صلسارتا الى سمطي ت صلته ن  صلسمتسدي تا صلنش ط صإ

صلسنظسا  صلسبجاثا  اصلستسثلا   تاا صلدرصم  بم دأ بين صرتب ط ائو ت اتاد صلتجليل نت مخ أظ رت .4
اصلتزمااااا  االاااى صلسمااااتا  صل لاااا  صإل ترانيااا صلسااااارتي   صألاسااا لبتم ياااد ته نااا  صلسملاساااا ت ا 

 :ا  آلتا

مااد مااد صلت ماايري )تم يااد ته ناا  صلسملاساا ت( اصلب  بااين صلب   ساتباا  سمناياا  صرتباا ط ائواا تاااصتر  - أ
( االاى صلسماتا  صل لاا  إذ صرتابط تم ياد ته نا  صإل ترانيا صلساارتي   صألاس لصلسمتتي  )

ات مار هاذا صلمئوا  صاتسا د  صإل ترانيا صلساارتي   صألاسا لصلسملاس ت بمئو  سمنايا  سام 
 اس ل   صلسارتي .أصلسنظس  صلسبجاث  صلتم يد تا 
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مااد مااد صلت ماايري )تم يااد ته ناا  صلسملاساا ت( اصلب  بااين صلب   ساتباا  سمناياا  صرتباا ط اتاااد ائواا  -  
ماد بط ب    إذ صرتاصي ا ج  ( االاى صلسماتا  صلتزمااصإل ترانيا صلساارتي   صألاس لصلسمتتي  )

ات مار هاذا صلمئوا   صإل ترانيا صلساارتي   صألاسا لصلت ازي اصلسمادصت بمئوا  سمنايا  سام 
تاا  صإل ترانيا صلساارتي   صألاسا لثرها  الاى اأصلدار صلذي صنم مت تيا اسلي ت صلتم ياد 

صلسنظساا  صلسبجاثاا    ساا  صظ اارت صلنتاا مخ ائواا  صرتباا ط سمناياا  بااين  اال ساان صلبرصستياا ت 
صظ اارت صلتطبيهاا ت ائوا  صرتباا ط سمناياا  ساام  تاا جااين  صإل ترانياا لسااارتي  ص صألاسا لا 

صوااااا  ائوااا  صرتباااا ط  ات ماااار هااااذا لااااى إرت    صلتاااا صشااااصإل ترانياااا صلسااااارتي   صألاسااا ل
صلمئوااا  صلدصء صل  اااال للسنظسااا  صلسبجاثااا  تاااا تطبياااق ته نااا  صلسملاسااا ت اصلاتسااا د الاااى 

ائواااا  صلرتباااا ط باااااين تم يااااد صلشاااااب  ت اسلياااا ت صلتم يااااد صللااااا رتا  تااااا جااااين ا مااااات 
ائوااا  سمنايااا  وايااا  ت مااار نتيتااا  لتااااء  صإل ترانيااا صلساااارتي   صألاسااا لاصلتاااا لت ا 

لاااى صلتم يااااد صللااا رتا لبناااا ء شاااب  ت صلتااااا لت صلتاااا تربط اااا  ساااام إصلسنظسااا  صلسبجاثاااا  
  صلسااااارتي صألاسااا لصلت ااا ت صلل رتيااا   اصشااارت ائوااا  صلرتباااا ط باااين صلسااااصرد صلبشاااري  ا 

لاااى إوااال ويسااا  اي مااار ذلاااك الااااج صلسنظسااا  صلسبجاثااا  أائوااا  سمنايااا  بدرتااا   صإل ترانيااا 
 صلتم يد صلل رتا بغي  صمتهط   لبرصت ل رتي  لتدري  صل اصدر صلدصللي  ارتم س  رصت م.

اصلستسثلا   صلسنظسا  صلسبجاثا  تاا صلدرصما  أبما د باين تاأثير ائوا ت اتااد صلتجليل نت مخ أظ رت .5
اصلتزمااااا  االاااى صلسمااااتا  صل لاااا  صإل ترانيااا صلسااااارتي   صألاسااا ل  صلسملاساااا ت ا بتم ياااد ته نااا

 :ا  آلتا
صلسااارتي   صألاساا لثاارصج تااا أأن لتم يااد ته ناا  صلسملاساا ت  صلتااأثير ائواا ت نتاا مخ أا ااجت - أ

سمنايااا ج ل ااال سااان  تاااأثيرصج  هنااا ك أن تباااين صلسبجاثااا  االاااى صلسماااتا  صل لاااا  إذ صإل ترانيااا 
 .  صإل تراني صلسارتي   صألاس لصلسملاس ت ا تم يد ته ن  

صلسااارتي   صألاساا لثاارصج تااا أن لتم يااد ته ناا  صلسملاساا ت أصلتااأثير  ائواا ت نتاا مخ أظ اارت  -  
 للت ااازيسمنايااا ج  تاااأثيرصج  هنااا ك أن تباااين صلسبجاثااا  االاااى صلسماااتا  صلتزماااا  إذ صإل ترانيااا 

   سااا  بينااات نتااا مخ ائوااا ت صلتااااأثير صن صإل ترانياااا صلساااارتي   صألاسااا لاصلسمااادصت الاااى 
  اتبااااين بااااأن صلتطبيهاااا ت صإل ترانياااا صلسااااارتي   صألاساااا لللبرصستياااا ت تااااأثيرصج سمناياااا ج تااااا 
صلتاااااا تمتساااااده  صلسنظسااااا   صإل ترانيااااا صلساااااارتي   صألاسااااا لتسااااا رس تاااااأثيرصج سمنايااااا ج الاااااى 

سمناياا ج الااى  ثاارصج أن للشااب  ت اصلتااا لت أصلسبجاثاا   اصا ااجت نتاا مخ ائواا ت صلتااأثير 
سااان لااائل صاتساا د صلسنظسااا  صلسبجاثااا  الاااى صلتم ياااد تاااا  صإل ترانيااا صلساااارتي   صألاساا ل

ن لم سال صلسااصرد أصظ ارت نتا مخ ائوا ت صلتاأثير  تا جاين  صإل تراني اس ل   صلسارتي  أ
 صلسمتسدي تا صلسنظس  صلسبجاث .  صإل تراني صلسارتي   صألاس لصلبشري  صثرصج سمناي ج الى 



 

127 

 الفصل الخامس

 صلسنظسااا  صلسبجاثااا ن أبااا صتساا لج  صإل ترانيااا صلساااارتي   صألاسااا لتجلياال ل صلدرصمااا  نتااا مخ رت أشاا. 6
 سن لئل تم يد ته ن  صلسملاس ت. صإل تراني صلسارتي    اس ل أمزز ت

ا دان أا ماات نتاا مخ صلسنطااق صلس ااب  لس اناا ت تم يااد ته ناا  صلسملاساا ت سمااتاي ت ستامااط  . 7
 صلستامط  ا  آلتا:

ن سمتا  تم يد )صلت ازي اصلسمادصت( لام تتتا از أظ رت نت مخ صلتجليل للسنطق صلس ب  أ . أ
لاى زيا دي صلاتسا د الااى إصلسماتا  صلستاماط  الياا يس ان صاتبا ر لتااء صلسنظسا  صلسبجاثا  

صلت اااازي اصلسماااادصت بغياااا  صلجاااااال الااااى أت اااال صلساصااااا  ت ذصت صلتااااادي صلم لياااا  ساااان 
 .صلت  ت صلل رتي 

ن تم ياد )صلبرصستيا ت(  اا ن ب لسماتا  صلستاماط  سسا  صنم اس الااى ألتجليال تارزت نتا مخ صأ .  
ترصمااا صلتمااديئت الااى صلباارصسخ اصلنظساا  إجتاام صلسراناا  صلتااا يتستاام ب اا  صلبنااك ساان لاائل 

 .صلتا تم تم يده   ابس  يتس شى سم صلمسل صلسارتا ا سن صلمهد صلسبرم بين صلطرتين

وال سان ألاى سماتا  إد ا سال )صلتطبيها ت( يشاير ن سمتا  تم يأصت ه سن نت مخ صلتجليل  . ت
سشا ل  وااد تجاادث   يااأصلستاماط سساا  يتطلا  تس ااين صلبناك صلسر اازي اصلت ا  صلل رتياا  لجال 

ثنا ء صلتطبيها ت سان لائل زيا دي سماتا  صلتم ياد للتطبيها ت االاى نجاا يانم س تاا  لاق أ
 تتاصت صلمسل صلتهليدي ايمزز صمتلدصم صلته ن ت تا صلمسل صلسارتا.

تبين سن لئل نت مخ تجليل صلسنطق صلس ب  بأن سمتا  تم ياد )صلشاب  ت اصلتاا لت(  . ث
لااى سمااتا  ستامااط  نتيتاا  لرتباا ط نتاا ح صلسنظساا  صلسبجاثاا  بتطبيه ت اا  صلسمتساادي إيشااير 

 الى صنش ء صلشب  ت اتشغيل   لتم يل صلتا لت بينا اترااا صلسنتشري دصلل صلهطر.

لاااى سمااااتا  إتا  تم يااااد ا سااال )صلساااااصرد صلبشاااري ( يشااااير ن سماااأصظ ااارت نتااا مخ صلتجلياااال  . ج
ساانل و تااا صلتم يااد صللاا رتا لته ناا  صلسملاساا ت  سساا  يم ااس ولاا  تم يااد صلساااصرد صلبشااري  

صلسم اااادي ل ااااا   ت اااائج ااااان صاتساااا د صلسنظسااااا  صلسبجاثاااا  الااااى صلت ااااا ت   ألاساااا لللهياااا م ب
 ادي.  صلل رتي  للهي م بمسلي  صلتدري  لل اصدر صلدصللي  ل تري سجد

 
 المبحث الثاني

 المقترحات
سان صلسهترجا ت صلمتنت ت ت صلتا صترزه  صلسيدصن صلسبجااث يس ان تهاديم ستسااا  إلى  صمتن دصج 

تااا  صإل ترانياا صلسااارتي   صألاساا لزياا دي ت الياا  تم يااد ته ناا  صلسملاساا ت اتمزيااز تماا م تااا  صلتااا
 تسثلت ب آلتا:صلبنك صلسر زي 

صلسمتساادي ساان صلبنااك صلسر اازي االااى نجااا  صإل ترانياا صلسااارتي   صألاساا ل واااصنين تاانظم تشااريم .1
 .صإل تراني  صألاس ليج  ا س  تاالت صليا تت ر  صلدال صلم لسي  تا صلتجال نجا 
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تطااير صلسماتا  صلملساا اصلسملاسا تا ل ااصدر صلبنااك صلسر ازي اصللتجا ق بادارصت اارشا ت اساال  .2
 م اداس ااااا  لتاااااسيم صلبااااارصسخ اصلنظسااااا  ت تمزياااااز صس  ناااات ااااائج ااااان   ر ال رتاااااصلهطااااادصلاااال 

 سمتهبئج دصلل صلبنك صلسر زي بس  ياصزي شر  ت صلتم يد صلم لسي .اتطايره  
 سن ا  تظ تر صلت اد سن  ل صلطرص  صلسش ر   تا صلمسل صلسارتا صلل تراناا مااصء صلدصلليا  .3

 صلل رتي  ممي  لتجهيق سنظاس  س لي  صل تراني  س يسن  ستسثل  ب لبنك صلسر زي صلمرصوا. أم

صلتاااا ياااتم تم ياااده   صإل ترانيااا نظسااا  رو بيااا  صل ترانيااا  اااا رس  للسمااا سئت صلساااارتي  أصو سااا   .4
  اسم لتاا  ساااصطن صل اام  سرتبطاا  دصللياا ج ال رتياا ج لتجديااد صل تاااصت اصلماالبي ت صلساتااادي تيااا

 ظس  صلسمتسدي سمتهبئ.تا صألن

( لزيا دي Internet, Lan, Wanتامايم صلشاب  ت اصلتاا لت صلدصلليا  اصلل رتيا  اصلم لسيا  ) .5
 صلس لي  صلدصللي  اصلل رتي . ت الي  صلتم سئت

شاب  ت صلتاا لت باين صلبناك اصلت ا ت صلل رتيا  ا م  لي  جس يا  ا سان لسماتلدسا  راري  .6
 ب ألرادي اصلجم ب ت صلسارتي . لسنم اسلي ت صللترصق اصلتئا 

  بغيا  صلجااال تا تم يد ته نا ت صلسملاسا ت ا لسي  ستلاا  صاتس د رلص شر  تالاي  أ .7
الااى ته ناا ت ستطاااري تتاصتااق ساام ساا  يااتم صاتساا دا تااا صألنظساا  صلسااارتي  صلم لسياا  االااى نجااا 

 يئسس س  تاالت صليا ج ت ت صلملام تا أنظس  صلسملاس ت اته ن ت  . 

  يااارا صلساااارتي  اصلس ليااا   ) نظسااا تصلبناااك صلسر ااازي صلمرصواااا باااازصرصت صلدالااا  اتسيااام صلسرباااط  .8
صإل تراناااااا صلماااااس  صلرميمااااا  إنتااااا ز سلتلااااا  اس  تااااا  صلاااااايرت ( لي اااااان صلتم سااااال   س ليااااا صل

صلس اااطردي صلتاااا  سزصسناا  صلتطاااارصت اصلتغيياارصتلت ااائج ااان ربطاااا باا لبناك صلم لسيااا  صألنشااط   
 .ايش ده  صلهط ع صلسارت

ابااارصسخ زياا دي صلااااا صلتهاا نا لتطاااير وطاا ع صلساااا ر  ااسل اا  صل ترانياا ج ساان لاائل صلاادارصت  .9
لاااى اماااا مل صلتثهيااا  صلستتسميااا  صل ترانيااا ج تااااا صلثااااري صلتاااا تشااا ده  ساصواااام إصلتاايااا  صلسماااتندي 

ساان صلتطااار اصلباادصع  سمااتا لااى إللااااال  ابساا  ياادام صلبنااك صلسر اازي صلتاصااال صلتتساا اا 
 ت ا زصلس ايسن الاى صلا يتس شاى سام صلتطاارصت صلتاا يشا ده  صلما لم تاا صلاوات صلج  ار ب اتبا ر 

  صلسارتا دصلل صلهطر.



 

 
 

 المصادر
References 

 
 
 

 



 

129 

 المصادر

 المصادر

 أواًل: المصادر العربية
 والسجالت الوثائق . أ

 دليل عمل قسم االنظمة المحاسبية/ المديرية العامة لمحسابات/ البنك المركزي العراقي. .1

 دليل عمل قسم تكنولوجيا المعمومات/ البنك المركزي العراقي. .2

راس مسكككت دم نظككام التسكككوية االجماليكككة البنككك المرككككزي العراقككيا نظكككام المكككد,وعات العراقككيا ك ككك .3
 حّدث لممشارك.الم   RTGSاآلنية 

 . 2015اداريةا البنك المركزي العراقيوى العاممة والتدريبا الدائرة اإلقسم إعداد القسجالت . 4
 واالطاريح الرسائل  . ب

لكترونيككة ا دور تقانكات دعككم القكرار ,كي تعزيككز الريكادة اإل2013)حمكد عمككي عزيكزا  الحديكديا   .1
عمكالا رسكالة ماجسكتير  يككر منشكورةا كميكة االدارة واالقتمككادا جامعكة المومكلا المومككلا لأل

 العراق.

(ا دور المقيككككاس المتككككوازن لككككألداد ,ككككي ترشككككيد  داد ادارة 2003بككككدرا محمككككد رجككككب محمككككودا   .2
 ية االقتماد والعموم االداريةا جامعة االزهرا  زة.االرباحا رسالة ماجستير  ير منشورةا كم

تحديككد معككايير إ تيككار المككورد اإ,اككل ,ككي إ ككار عمميكككة (ا  2012حديككدا عككامر اسككماعيلا   .3
ا ا روحككة دكتككورار  يككر منشككورةا كميككة االدارة واالقتمككادا جامعككة المومككلا المومككلا التعهيككد
 العراق.

 (المجالت العممية) الدوريات . ت
ا ا,اكل الممارسككات E–Government programلكترونيكة الحكوميكةا التعكامالت اإلبرنكام   .1

 م.2007نو,مبر  27,ي تعهيد تقنية المعموماتا 
 الكتب . ث
رجمكة ت (ا مستقبل التعهيد ,كي مجكال تكنولوجيكا المعمومكات ,كي ممكرا2008مارسونا تونيا   .1

 القاهرة.شريهان نشأت المنيريا المركز الدولي لمدراسات االستراتيجيةا 
 شبكة المعمومات العالمية )االنترنت( . ج

(ا المن ككق الاككبابي بعيككدًا عككن من ككق المكك  وال  ككأ الم مقككين 2112مككال ا سككنان محمككدا  . 1
urukpace.word press.com/ Senan M. Saleh 
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 تحية طيبة: 

 م/ استمارة توثيقية لمقابمة عدد من مدراء البنك المركزي العراقي

دنددج أدنجنددلفدرات دد ر درامددخدمددمدرددندسئاةددلدطدد بدرضوددالبدراسلمددبد ر  دد عدرا  دد درار وددد م
ستتهامها  تتي تعزيتت ى)مستتتو  (دنثنددل داإللكترونيتتة المصتتر ية األعمتتالز تعهيتتد تقانتتة المعمومتتات واا

راج روددبدرتوددمطئوابد رار ل لددبدرامددخدرب مةددلدرا ل ثددبدردددكدرددجا دوددلمدرا نددكدرار  دد  درا  ر ددخ/د ددد عد
,د ودججدردندردج ر درا ندكد3/2/2104رار ملد وججدرندرج ر درض ولمد راشد  دالتد عدنودئفد مدل ا د

دم ثا ابدارش  عد ولابدرارلبوما .د لوم لنبرار    درا  ر خد
د...رام جا ائطئعدركد

 ال نعم الفقرات ت
ددد.رام ةاجدام  ا دم لنبدرار ل رل دام نىدرا نكدورلابد0
ددد.اجىدرا لرلاند خدرا نكد ج ر دمر نةمدرندمنتاذد رمل  بدننشطبدرام ةاجد2
ددد.ملبأدرجر ةدرا نكدإاىدرام ةاجدراسل بخدام نخدرام لنل درا جاثبد3

درندرا لرلاند خدم لنبدرار ل رل دنماببدتنستلضدد4 م ةاجدرط رفدسل باب
ددد.ر لنل دجرسلدرا نكرإل

ددد.رام ةاجدراسل بخدام لنبدرار ل رل دا و درا نكدرا ةدمنل وابد5
دددد.م ةاجدم لنبدرار ل رل دا لصدراتب ةدرار ب جةد خد ج ر درارنظربدرام نابد6

رارمددددد  ابداددددد   دمطددددد  رزدم نادددددلزد تمددددد ةد رنادددددبدرام ةادددددجدراسدددددل بخدالسدددددجرل دد7
ددد.ر ج جة

ددد.رام ةاجدراسل بخد خدم لنبدرار ل رل دا اجدرارنل كدرارلاابدال نكد8

درلد9 دراش ر ب د ط ا ب دامأث  درار ل رل  دام لنب دراسل بخ درا نكددرام ةاج  ان
د. راربة دراسل بخ

دد

د01
رر لنادددددبدم وددددداندرا ردددددلدادددددلث درام ةادددددجدراسدددددل بخدام لندددددبدرار ل ردددددل دولدددددىد

د.رارم  خ
دد

د00
رام ةاجدراسل بخدام لنبدرار ل رل دا طخد  مبدال نكدالجس لدإاىدنو رقد

ددد.بجاجة

دراسل بخدام لنبدرار ل رل داولوجدولىدرنم للدرا رلدرام لاج دإاىدد02 رام ةاج
ددد.را رلدرإلا م  نخ

ددد. لضنشطبدرارم  ابدال نكر متلعدروم ىدرام ةاجدام لنبدرار ل رل درارم ل بدد03
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 الستمارة االستبانةوالخبراء أسماء السادة المحكمين 

 المركز الوظيفي وموقع العمل  االسم المقب العممي و  ت

د ومدرإلجر ةدرامنلوابدراج م  دراو دإ  رهامدراب    رضوملذدد1
د لابدرإلجر ةد رت مملج/دبلر بدرار مل

د لابدرإلجر ةد رت مملجدراج م  در  قدن رجدراواجابرضوملذدد2
دبلر بدرار مل

دإجر ةدرضورللدراج م  دو رجدغلنمدآلدالوانرضوملذدرارولوجدد3
د لابدرإلجر ةد رت مملج/دبلر بدرار مل

د ومدنظمدرار ل رل درإلجر ابدراج م  داا دو جرهللد وانرضوملذدرارولوجدد4
دبلر بدرار مل لابدرإلجر ةد رت مملج/د

د ومدنظمدرار ل رل درتجر ابدراج م  دثلا دن رجدو ج نرضوملذدرارولوجدد5
د لابدرإلجر ةد رت مملج/دبلر بدرار مل

د ومدول مدرلاابد رم  ابدراج م  دناالسدس  د ن شرضوملذدرارولوجدد6
د لابدرإلجر ةد رت مملج/دبلر بدرار مل

د وجرهللدرار ل اج راج م  در ندرارولوجدرضوملذدد7
د ومدإجر ةدرضورلل

د لابدرإلجر ةد رت مملج/دبلر بدرار مل

داج م  در رجدرمطتىدرا مارخررضوملذدرارولوجدد8
د ومدنظمدرار ل رل درتجر اب

د لابدرإلجر ةد رت مملج/دبلر بدرار مل

دراج م  د شل در رجدرا  ر خرضوملذدرارولوجدد9
د ومدول مدرلاابد رم  اب

درإلجر ةد رت مملج/دبلر بدرار مل لابد

د ومدإجر ةدرضورللدراج م  دوئ دن رجدراب    رضوملذدرارولوجدد10
د لابدرإلجر ةد رت مملج/دبلر بدرار مل

د ومدإجر ةدرضورللدراج م  دو اجدو جرهللدر رجرضوملذدرارولوجدد11
د لابدرإلجر ةد رت مملج/دبلر بدرار مل

د ومدرا ل مدرارلاابد رارم  ابدوجنلندولامد لومدراج م  رارجّ سدد12
د لابدرإلجر ةد رت مملج/دبلر بدرار مل

دراج م  دن رجدا نسدراو  ل  رارجّ سدد13
د ومدإجر ةدرضورلل

د لابدرإلجر ةد رت مملج/دبلر بدرار مل



III 

دالمركز الوظيفي وموقع العملد االسم المقب العممي و  ت

د ومدإجر ةدرضورللدرورلوالد جاجراج م  دولر درارجّ سدد14
د لابدرإلجر ةد رت مملج/دبلر بدرار مل

دجر اب ومدنظمدرار ل رل درإلداج م  دن رجد ها دم  اقررارجّ سدد15
د لابدرإلجر ةد رت مملج/دبلر بدرار مل

درارجا ابدرا لربداإل مل د رت  ل رجا دولم/ددراواجد ااجدواج دو جدران خد16
درا  ر خرا نكدرار    د

درارجا ابدرا لربدات عدرار ملدرجا دولمد  لاب/دراواجد ها د راجدرا ذا لنخد17
درا نكدرار    درا  ر خ/د  عدرار مل

درجا د ومدم ن ا بالدرار ل رل دولم/در ل ندرجا دراواجدولر د املدراشله د18
درا نكدرار    درا  ر خد

 .االلقاب العمميةمالحظة: رتبت أسماء السادة المحكمين بحسب 
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 ستبانةالانموذج استبيان آراء الخبراء  ي قياس صدق أ

 جامعة الموصل
 كمية اإلدارة واالقتصاد

 األعمالقسم إدارة 
 االستبانةنموذج استبيان آراء الخبراء  ي قياس صدق أالموضوع / 

 إلى/ السادة المحكمين المحترمين
د...    لمهراوئمدولا مد   ربدرهللد

)مستتتوى تعهيتتد تقانتتة المعمومتتات واستتهامها  تتي م مدد مدرا ل ثددبدإبدد ر دراج روددبدرار ودد ربد
 هدخدبد  دردندد/ دراسة تحميمية  تي البنتك المركتزي العراقتي(اإللكترونيةالمصر ية  األعمالتعزيز 

 رتسممدلصد دخد,د ا د ن مدردندذ  دراس د ةدرا لرادبدرضوردللرمطل دل دشدةلجةدرارلبودما د دخدرجر ةد
هدددذردراربدددلل,داوددد درا ل ثدددبدرندم دددكد ددداندرادددجا مدرا ددد ارماندهدددذفدرتودددم لنبدرامدددخدموددد ىدراج رودددبد
اب لةدلدر الودلد  دجدر دجر دآ را دمد م درانةلدس د رم مد ر م  دلم م,درذدرودمنج درا ل ثدبدولدىدودججدرددند

ئ مدرددكدج روددمنل,دراج روددل د را  دد  دراوددل  بدذر درا ئ ددب,درددكدإبدد ر د  ددضدرام ددجائ دولاةددلدامددم
داذردن ب دم ل ن مد لتطئعدولىدر ر ند   رمةلد ر  جر د نا مد ارلداأمخ:

د؟بد م اسدراغ ضدراذ د    درندربلههلدرات  ةد ر   .0
 ؟   ةدرج ببدركدرا  جدرار ججداةلدهلدمئامد ل .2

 ؟ر د ذ ةلد رند لد  جدرندرت  لجدهلدهنلاكد   ر دار ندم جالةلدر در ل مةل .3

(دذ دراددج بل دLikertر ددمد ددأندرار اددلسدراددذ دوددمم نلفدهددذفدراج روددبدهدد در اددلسد  ندد جدروئ
 راسرس,د رامخدمم ججد رلداأمخ:

 ال اتفق بشدة ال اتفق محايد اتفق اتفق بشدة

5 4 3 2 1 

 شاكرين لكم تعاونكم
 المشرف

 االستاذ المساعد
 الدكتور عالء عبدالسالم اليماني

 

 الباحثة
 طالبة الماجستير

 نيازي طاهر عمياء

دنومدراس اد :
دراج ببدرا لراب:

درتسمملصدرا لم:
در لندرا ردل:

درامددل اد :
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 أنموذج استمارة االستبانة

 جامعة الموصل
 كمية اإلدارة واالقتصاد

 البنك المركزي العراقي إلى/ األعمالقسم إدارة 
 م/ استمارة االستبانة

دراولجةدرار م ر ن دراوئمدولا مد   ربدرهللد    لمهد...
)مستتتوى تعهيتتد تقانتتة المعمومتتات واستتهامها  تتي م مدد مدرا ل ثددبدربدد ر دراج روددبدرار ودد ربد

 هدخدبد  دردندد/ دراسة تحميمية  تي البنتك المركتزي العراقتي(اإللكترونيةالمصر ية  األعمالتعزيز 
م دجامدرامد  ةدرا  ا ادبدذر درثد دد,د م جدرشل  م مد دخرضورللرمطل ل دشةلجةدرارلبوما د خدرجر ةد

ابل خد خدإس رأدهذفدراج رودبد لارودم ىدرارطلد  ,دادذردن بد دمت دل مدرشد   اند لسمادل درإلبل دبددر
رامدخدم  نةددلدرنلودد بدا دلدوددلرل,دولرددلاد ددلندرا الندل درارج نددبدمموددمد طدل كدراودد ابد رضرلنددبدرا لراددب,د

دلبدراجرامد خدنورلا م.نش   مدولىد وندرومبل م مدركدمرنالمنلدا مد لانب
 مالحظة:

دا بىدرإلبل بدوندبراكدرضوالبدضندم كدن درنةلدا نخدوجمدمئ ابدرتومرل ةدالم لال. .0
 (د خدرا  لدراذ دارثلد بةبدنظ ك.ا بىد  كدوئربد  .2

د
 

دالمشرف
داالستاذ المساعد

دالدكتور عالء عبدالسالم اليماني

دالباحثة
دطالبة الماجستير
دعمياء نيازي طاهر

د
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 الجزء االول: 
 معمومات شخصية

د أ ث د50(د-دد د51-40د(-دد د41-30د(-دد د31-21د(-دد درا ر : .0
 (درنثىد- د(دذ  ددد.درابنس:د 2

د(درلبوما -دد د(دج ل مدولاخ-دد د(د  لا  ا س-دد د(دج ل م-دد د(دإوجرجاب-دد .دراشةلجة:د3
دد(دج م  رف-دد 

د.درار   درا ظاتخد رارنم (:4
  أ ث د20(ددد د21-06(ددد دد05-00(ددد د01-6(ددد د5-0(دددراسجربد خدرا نك:د رجةد .5

دا بجد(دت-دد د(دسل أدرا ط -دد د(دجرسلدرا ط -ددوججدراج  ر درامج ا ابد رامط ا اب:د  .6
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 ثانيًا:  قرات البحث

 ITOالتعهيد الخارجي لتقانة المعمومات  . أ

(د(Information Technology Outsourcingا مدجد لام ةاددجدراسدل بخدام لنددبدرار ل ردل دددد
رولهربدرند  دلدرد  جاندسدل بااند  دلدن دبد  دردنددر  ندل درا نادبدرام مادبدام لندبدرار ل ردل د دخد
درارنظرددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددبدراروددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددمسجرب,د امبوددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددجد لامط ا ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل د را  ررباددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل د
د مطددد ا د مدددالنب(د را نادددبدرام مادددبدام لندددبدرار ل ردددل دردددندربةددد ةد ر دددجر د إجر ةدر دددلاند شددد  ل 

  لارشدم ال د رارد ر جدرا شدد ابد(ITتقانتة المعمومتات) رد  جر دسجردب(د را رلادل درامدخدم مردجدولدىد
(Duaartc&Arodjo,2009,173).)د

 األجهزة والمعدات 

عالي  الفقرات ت
 جدا

منخفض  منخفض متوسط عالي
 جدا

أحيانا عمى الموجودات الداخمية لمبنك المتمثمة  ITيعتمد التعهيد الخارجي 1
 بالحواسيب عند تنصيب البرامج واألنظمة الحاسوبية.

     

      حصول البنك عمى أجهزة ومعدات بجودة عالية. ITسّهل التعهيد الخارجي  2
وّ ر التعهيد الخارجي لتقانة المعمومات السرعة  ي األداء نتيجة لمسهولة  ي  3

 تمبية متطمبات البنك من األجهزة والمعدات الحديثة.
     

لجأ البنك إلى اعتماد تعهيد األجهزة والمعدات لجهات خارجية بهدف الحصول  4
 عمى ا ضل المواصفات.

     

بالخدمات والصيانة المستمرين ألجهزة ومعدات البنك  ITيتعهد المورد الخارجي      5
 عمى نحو يضمن ديمومة عممها بكفاءة و اعمية.

     

 البرامجيات 

عالي  الفقرات ت
 جدا

منخفض  منخفض متوسط عالي
 جدا

بتجهيز البنك بالبرامجيات الالزمة النجاز األعمال  ITساهم التعهيد الخارجي  6
 المصر ية االلكترونية.

     

 ي تطبيق برامج حاسوبية لألعمال   ITاعتمد البنك عمى التعهيد الخارجي  7
 الرئيسة.

     

المرونة التي يمتمكها البنك مكنته من إجراء بعض التعديالت عمى البرامج   8
 .ITالحاسوبية المقدمة من قبل المتعهد الخارجي 
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من تشغيل وصيانة البرامجيات  ITعزز االعتماد الكبير عمى التعهيد الخارجي  9
 داخل البنك.

     

البنك مع الحاجات التشغيمية  أنظمة وبرامجيات ITكٌيف التعهيد الخارجي  01
 لألنشطة المصر ية.

     

 التطبيقات 
عالي  الفقرات ت

 جدا
منخفض  منخفض متوسط عالي

 جدا
تحقق األداء االستراتيجي الفاعل لمبنك من خالل تبني عمميات التعهيد الخارجي  11

 لتطبيقات تقانة المعمومات.
     

      لحل أية مشكمة أثناء التطبيقات. ITيتوا ر التنسيق بين البنك والمتعهد الخارجي  12
دا عا لمرونة البنك  ي التعامل مع تطبيقات االعمال  ITأصبح التعهيد الخارجي  13

 المصر ية االلكترونية.
     

من اجل سد  جوات األعمال التقميدية  ITُعهدت التطبيقات الحديثة  ي مجال  14
 داخل البنك.

     

      .عممية تطوير التطبيقات الرئيسة داخل البنك ITيدعم التعهيد الخارجي  15

 الشبكات واالتصاالت 
عالي  الفقرات ت

 جدا
منخفض  منخفض متوسط عالي

 جدا
      .لبناء شبكة معموماتية متطورة ITتستند إدارة البنك عمى التعهيد الخارجي  16
من خالل تعهيد إنشاء الشبكة  ITيعتمد نجاح البنك عمى التطبيق الجيد  17

 .وتشغيمها
     

      .و رت شبكات االتصاالت بين البنك والجهات الخارجية خدمات إبداعية 18
لخدمات الشبكات/ االتصاالت عادة باإلمكانات المالية  يرتبط مستوى التعهيد 19

 .لمبنك
     

      .عهدت إدارة البنك الشبكات/ واالتصاالت لتسهيل عممية االتصال بين  روع البنك 20

 الموارد البشرية 
عالي  الفقرات ت

 جدا
منخفض  منخفض متوسط عالي

 جدا
خبراء خارجيين يقومون بتدريب  لمحصول عمى ITلجأ البنك إلى التعهيد الخارجي  21

 الكوادر الداخمية.
     

 كوادر وظيفية خارجية لمقيام باإلعمال المعهدة داخل  ITقّدم المتعهد الخارجي  22
 البنك.

     



IX 

أدت الندرة الداخمية  ي الموارد البشرية المتخصصة بتقانة المعمومات العتماد  23
 البنك عمى تعهيدها الى جهات خارجية.

     

      إلى انخفاض قدرة التعمم اإلبداعية داخل البنك. ITأدى اعتماد التعهيد الخارجي  24
و ر البنك احتياجاته من مهارات المستخدمين باالعتماد عمى  التعهيد الخارجي  25

IT. 
     

 األعمال المصر ية اإللكترونية:  . ب

د      دبجاجة داسجرل درم  اب درض م رلما خ درامولام درندمرثل دإاىدرارومسجم در لش ة دم لاجاب ن 
در د درارلااب درارلوول  دمولوج دننظرب دامشرل د رامتلولاب درتا م  ناب درتمملل د ن ر  سئل
دولىد درا م ل دن  د رار لرئ  درا ول ل  دإاى درا م ل دوة اب دولى درضورلل دن  رارومسجران

 ,.Salhieh L. et. alرار ل رل د  لدراسجرل درارلاابدرندسئلدراش  ل درا لربدن دراسلمبد 
2011, 326). 

 الخدمات المعموماتية 

عالي  الفقرات ت
 جدا

منخفض  منخفض متوسط عالي
 جدا

      سعت ادارة البنك باستمرار الى تطبيق طرائق معموماتية آمنة وكفوءة .  1
      ساعدت االعمال المصر ية االلكترونية عمى صنع تكامل االنظمة المؤتمتة. 2
      ضوابط مالئمة لمبنك و روعه عزز من الخدمات المعموماتية.وجود  3
انظمة الخدمات المعموماتية المعهدة ادت الى انخفاض تهديدات المعامالت  4

 المصر ية.
     

وجود الخدمات المعموماتية الناجحة داخل البنك حقق المزيد من تعهيد االنظمة  5
 والبرامجيات.

     

التي شهدها العمل المصر ي االلكتروني الى ارتباط البنك بشبكة ادت التطورات  6
 اتصال تو ر له المعمومات بدقة.

     

 
 خدمات االتصاالت 

عالي  الفقرات ت
 جدا

منخفض  منخفض متوسط عالي
 جدا

      ادى االتصال بين البنك و روعه عبر الشبكة بتحديث المعمومات الثابتة. 7
تمنع الدخول غير المشروع الى الشبكة المرتبطة بالبنك  تتوا ر االمكانات التي 8

 و روعه خالل عممية االتصال.
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حقق اتصال البنك مع  روعه والمنظمات المصر ية االخرى عبر الشبكة ميزات  9
 ابرزها مواكبة التطورات التقانية عالميًا.

     

المتعهدين الخارجيين مّكنه من بناء شبكات اتصاالت  تبّني البنك لبرامجيات 10
 النجاز االعمال المصر ية االلكترونية.

     

ضعف شبكات االتصاالت المعتمدة من قبل البنك يؤدي الى مشكالت كبيرة  ي  11
 العمل المصر ي االلكتروني.

     

توجهها نحو تبني ادارة البنك لخيار انشاء شبكات اتصاالت متميزة عزز من  12
 العمل المصر ي االلكتروني.

     

 
 المعامالت 

عالي  الفقرات ت
 جدا

منخفض  منخفض متوسط عالي
 جدا

ساعدت االعمال المصر ية اإللكترونية عمى التحسين المستمر لمعامالت البنك  13
 مع  روعه.

     

 ي تقميل كمف المعامالت المصر ية  ي ظل  اسهمت تقانة المعمومات المعهدة 14
 االعمال المصر ية اإللكترونية.

     

حققت سرعة انجاز المعامالت المصر ية االلكترونية خطط البنك واهدا ه  15
 الموضوعة.

     

ادى العمل المصر ي االلكتروني الى زيادة قدرات الرقابة عمى المعامالت  16
 الخدمات الى الجهات الخارجية المرتبطة بالبنك.المصر ية اثناء تقديم 

     

خدمات المعامالت المصر ية االلكترونية اقتصرت عمى تحويل االموال وموازنات  17
 الحسابات عبر الشبكة.

     

تقدم االعمال المصر ية االلكترونية لمبنك خدمات ال يمكن توا رها  ي ظل االعمال  18
 . التقميدية
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    مصرف االقتصاد لالستثمار والتمويل

    مصرف االهمي العراقي
    مصرف االئتمان العراقي

    مصرف البصرة الدولي لالستثمار
    مصرف البالد االسالمي لالستثمار والتمويل

    مصرف التجاري العراقي
مصرف التعاون االقميمي االسالمي لمتنمية 

    واالستثمار

    مصرف الخميج التجاري
    مصرف الرافدين
    مصرف الرشيد

    مصرف الزراعي التعاوني
    مصرف الزراعي التركي
    مصرف الشرق االوسط

    مصرف الشمال لمتمويل واالستثمار
    مصرف الصناعي

    مصرف العراق
    مصرف العراقي االسالمي لالستثمار والتنمية

    مصرف العراقي لمتجارة



XVI 

نظام  اسم المصرف
 التسوية

 نظام السندات نظام المقاصة اآللية

مقاصة الصكوك  لكترونيةالمقاصة ال 
 لكترونيةال 

    مصرف العقاري
    مصرف المتحد لالستثمار

    مصرف المنصور لالستثمار
    مصرف الموصل لمتنمية واالستثمار

    مصرف الهدى
    مصرف الوركاء

    مصرف الوطني االسالمي
    مصرف إميرالد

    مصرف إنتركونتيننتال لبنان
    مصرف ايالف االسالمي

    مصرف بابل
    مصرف بغداد

    مصرف بيبموس
    مصرف بيروت والبالد العربية

    مصرف جيهان لالستثمار والتمويل االسالمي
    مصرف دار السالم لالستثمار
    واالستثمار مصرف دجمة والفرات لمتنمية

    مصرف سومر التجاري
    مصرف عبر العراقي

    لالستثمار والتنمية مصرف كردستان الدولي
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The study produced numerous suggestions ,the most prominent of 

which are as follows:                                                                              

1. There is a necessity for the legalisation of electronic banking practices 

in addition to developing the scientific and informative  level of the 

studied organisation personnel. 

2. There should be a collaboration of efforts between all parties involved 

in the electronic banking business ;whether internal or external with 

the aim of achieving a distinctive financial system to adopt 

Outsourcing of information technology as a tool for supprting 

electronic activities. 

Keywords: Outsourcing, Outsourcing Informacion Teghnology, 
Central Bank of Iraq 
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2. There is a significant effect between the information technology 

outsourcing and electronic banking practices. 

3. The level of information technology in the Central Bank can be 

considered to be approaching the average level. 

The researcher chose The Central Bank of Iraq due to its suitability 

as a field for testing the study’s hypotheses, with the aim of identifying its 

outsourcing practices by adopting a questionnaire that reflected its 

exploratory reality .The studied sample included sixty (60) people 

including managers, heads of departments, and sections within the three 

administrative hierarchy (High ,Middle, supervisory) in the bank studied 

and adopted the fuzzy logic as a suitable statistical technology for 

identifying the outsourcing levels in the organisation studied.  In addition 

to relying on other various statistical means for data analysis, and 

identifying the nature of the correlation and effect relationship among the 

variables (explanatory and response).                                                     
The study achieved a set of conclusions dedicated to serve the field 

studied as follows:                                                                                  
1. The surveyed organisation  adoption of information technology with 

the aim of developing the traditional banking business into the 

electronic form. In addition to adopting the outsourcing strategy in the 

light of thorough understanding of the electronic business data in the 

Central Bank. 

2. The extent to which there is deficiency in its understanding, the 

weakness in some aspects of the studied organisation and the 

anguished  experienced by its information technology  levels . 

3. There are correlation and effect relationships among the study 

dimensions in the studied organsation represented in the information 

technology outsourcing and electronic banking practices. 



a 

ABSTRACT 
The mindful banking organisations reconsider their structures 

supporting the processes of development and competitive excellence. In 

addition to its working technique through outsourcing, which results in 

high levels of creativity since well-applied outosourcing has become one 

of the best tools of managing those organisations, in order to reach the 

most sophisticated technological develpoments sought by attracting 

external agencies that have certain privileges in aiding them to carry out 

their tasks which include achieving technological  quality, in addition to 

the decreased costs while achieving a high degree of integration in 

knowledge among the personnel through practising outosourcing 

practices.                                                                                                 

As the study focused on reviewing the intellectual aspects of the 

academic views of  banking practices and their resulting outcomes on the 

outsourcing of information technology. By focusing on outsourcing levels 

that have been adopted as a standard to achieve the level of information 

technology outsourcing reinforcement and the degree to which it is 

organized in information technology.                                                       
All the above have  been presented within a thesis of five axes that 

embodies the answers for the following questions:                                   

1. Are the personnel working in the studied bank  aware of the external 

outsourcing of information technology and its importance? 

2. What are the levels of external outsourcing of information technology 

in the studied bank? And what are its options? 

And to provide answers for the study problem, three main 

hypotheses have been formulated and presented in the following manner:                
1. There is a significant correlation relationship between the information 

technology outsourcing and electronic banking practices. 
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