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 البحث مدتخمص

تأثيخ الستغيخات األساسية التي تحكع استخجام العامميغ  تعالج ىحه الػرقة البحثية
في السؤسدات االقترادية لتكشػلػجيا السعمػمات وتدتشج الى الجراسات الشطخية عغ قبػل 
التكشػلػجيا ومقاومة إدراج العامميغ ليحه التكشػلػجيا في السؤسدات. وتحاول مغ خالل 

خجام تكشػلػجيا السعمػمات في السؤسدة التحميل والجراسة السيجانية استقخاء واقع است
االقترادية العسػمية الجدائخية وبجراسة تأثيخ متغيخي الديػلة الستػقعة مغ استخجام 
الشطام والفائجة الستػقعة مشو والسختبصيغ بقبػل التكشػلػجيا شبقا لشسػذج قبػل التكشػلػجيا 

إلدراج التكشػلػجيا، متغيخ مقاومة العامميغ  فزاًل عغ DAVISاألصمي الحي شػره 
ومعخفة مجى تأثيخ ىحه الستغيخات في االستخجام ومجى انصباق الجراسات الشطخية عمى 
واقع وخرػصية السؤسدة الجدائخية، بتصبيق الجراسة في إحجى السؤسدات االقترادية 
العسػمية العاممة في مجال صشاعة الشحاس واألعسجة الحجيجية، وعالقتيا بسؤسدة 

بػالية عيغ الجفمى. خمرت الػرقة مغ خالل تحميل الطاىخة  BATIMETALباتيسيتال 
إلى نتائج حػل السحجدات األساسية التي تحكع تػضيف التكشػلػجيا في السؤسدة 

ى مقاومة السعشييغ بتصبيق تكشػلػجيا السعمػمات في مالجدائخية، أبخزىا ان الػاقع يشصػي ع
ة، مثل القيع والتقاليج. مفييا جحور السقاو الجوائخ العسػمية، وأن ىشاك محجدات تكسغ 

تػصيات لتفعيل قبػل ىحه التكشػلػجيا مغ شخف العامميغ وتقميل حجة مقاومتيع  فزاًل عغ
 ليا.
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Abstract 
 

This paper examines  the different  variables that govern 

the use of information and communication technology ( ICT) 

in business according to theoretical studies that focused on 

technology acceptance and resistance to technologies. 

 the study aims to analyse the reality of use of ICT in 

Algerian economic firms according to the original technology 

acceptance model developed by DAVIS in addition to the 

factor of resistance, and try to measure the effect of these 

variables on the use of (ICT). 

By applying the study in one of the public economic 

firms – BATIMETAL-, the paper  determinates the factors  

governing the employment of technology in the Algerian 

firms, and suggests some recommendations about  conditions 

required for employees to accept these technologies in order 

to reduce the severity of their resistance. 

Keywords: ICT, resistance to change, technology 

acceptance 
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 مقجمة
اإلعالم واالترال  تي اىتست بسػضػع تػضيف تكشػلػجياتعجدت الجراسات ال

مختمف الجػانب التقشية لمعسل، كاإلنتاجية وشخيقة في السؤسدات، وتأثيخىا عمى 
الجراسات أىسية  األداء والجػانب التشطيسية لمسؤسدة...الخ، وأثبتت العجيج مغ ىحه

في تصػيخ السؤسدات والخفع مغ أدائيا، وعمى أساس ذلظ عسمت  ىحه التكشػلػجيا
 افذ.ىحه السؤسدات عمى زيادة استثساراتيا مشيا واستغالليا كأساس لمتش

غيخ أن العجيج مغ ىحه السذاريع التكشػلػجية ترصجم في واقع تصبيقيا 
بسحجدات تحكع تقبل األفخاد ليا وتبشييا وفي حاالت أخخى تطيخ في شكل 

االىتسام سمػكيات  سمبية ومقاومة مغ شخف العامميغ، تبخز مغ خالليا أىسية 
، وضخورة السؤسدات لتػضيف تكشػلػجيا اإلعالم واالترال فيبالجانب الدمػكي 

خافق الجػانب التقشية الدمػكية التي ت األرضيةتحديغ ضخوف التصبيق بتػفيخ 
 .السؤسدات ليحهالتشطيسية  األىجافتحقيق ل

والدمػكية لتحجيج معالع رعاية  اإلداريةسعت الشطخيات  اإلشاروضسغ ىحا 
عامميغ مغ عمى سمػك ال آثارىااعتسادا عمى دراسة  ،عسمية تػضيف التكشػلػجيا

وبخز بحلظ  ،أخخى مغ جية  ألىجافيا التكشػلػجياوتأثيخ العامميغ في تحقيق  ،جية
واالترال في  اإلعالمن في دراسة الجانب الدمػكي لتػضيف تكشػلػجيات ااتجاى

 السؤسدات.
 بػصفيعمرجرا لمقيع، والعامميغ  بػصفياعمى التكشػلػجيا  األولركد االتجاه 

في  اإلندانيىتسام ىحا االتجاه خرػصا عمى التفاعل ، كان ا لمتأثيخمػضػعا 
ومتصمبات قبػل تػضيف التكشػلػجيا في  األخيخةالسؤسدة والثقافة التشطيسية ليحه 

السؤسدة، وتع في ىحا اإلشار تصػيخ العجيج مغ الشساذج لفيع الطاىخة كان مغ 
مداىسات مغ وتصػيخات و  عجة أبخزىا نسػذج قبػل التكشػلػجيا والحي شيج تعجيالت

 .شخف العجيج مغ الباحثيغ
والجساعات في السؤسدة في فخض  األفخاددور عمى ركد االتجاه الثاني و 

قيع تػضيف  أن، واعتبار التغييخ مقاومة مشصققيسيع في مػاجية التكشػلػجيا وفق 
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في التكشػلػجيا في  متأصمةواتجاىاتيع، وليدت  األفخادالتكشػلػجيا تشبع مغ تصمعات 
 تيا.حج ذا

مغ شأنو تػضيح الستغيخات واألبعاد التي االتجاىيغ  إسيامات أىععخض  إن
الجانب الدمػكي  أىسيةتحكع استخجام تكشػلػجيا السعمػمات في السؤسدة و 

متصمبات تخشيج تػضيف التكشػلػجيا في  أىع بػصفياواالترال،  اإلعالملتكشػلػجيا 
 .السؤسدة

شطخية مع خرػصية السؤسدات إن فيع مجى اندجام ىحه السداىسات ال
بػالية عيغ  BATIMETALالجدائخية وواقعيا مسثمة في السؤسدة محل الجراسة 

الجفمى مغ شأنو تػضيح أشخ ومعالع لتعطيع االستفادة مغ ىحه التكشػلػجيا لتصػيخ 
 األداء بيحه السؤسدات.

 :اآلتي الخئيذ لدؤال: تتسثل مذكمة البحث في ابحثمذكمة ال
جدات قبػل التكشػلػجيا ومقاومة التغيخ لمعامميغ في مدتػى محؤثخ تكيف 

 ؟ الجفمى  بعيغاستخجام تكشػلػجيا السعمػمات بسؤسدة باتيسيتال 
 :يغاآلتي يغالفخعي دؤاليغال ىحا يتختب عميو

  ما ىي السحجدات األساسية التي تحكع قبػل تكشػلػجيا السعمػمات بالسؤسدة
 ؟واستخجاميا مغ شخف العامميغ

  واقعيًا تأثيخ مقاومة العامميغ إلدراج تكشػلػجيا السعمػمات في السؤسدة عمى  ىػما
 ؟استخجاميع ليا

 ة:اآلتي: لإلجابة عمى أسئمة البحث تست صياغة الفخضيات فخضيات الجراسة
داللة إحرائية لسحجدات قبػل التكشػلػجيا عمى  : ال يػجج أثخ ذوالفخضية األولى

 .بعيغ الجفمى باتيسيتاليا السعمػمات بسؤسدة استخجام العامميغ لتكشػلػج
 ويتفخع عغ ىحه الفخضية الخئيدية الفخضيتيغ الفخعيتيغ اآلتيتيغ:

 م العامميغ داللة إحرائية لستغيخ الديػلة السجركة عمى استخجا ويػجج أثخ ذ ال
 لتكشػلػجيا السعمػمات.
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 ستخجام العامميغ داللة إحرائية لستغيخ الفائجة السجركة عمى او ثخ ذأيػجج  ال
 .لتكشػلػجيا السعمػمات

داللة إحرائية لستغيخ مقاومة العامميغ إلدراج  و: ال يػجج أثخ ذالفخضية الثانية
 .بعيغ الجفمى باتيسيتالتكشػلػجيا السعمػمات عمى استخجام العامميغ ليا بسؤسدة 

 ة:اآلتي: ييجف البحث إلى تحقيق مجسػع األىجاف أىجاف البحث
 عمى الجانب الدمػكي لتأثيخ تكشػلػجيا اإلعالم واالترال في  تدميط الزػء

 فيع الطاىخة بسختمف أبعادىا.السختمفة في  واإلسياماتت، السؤسدا
  ،فيع سمػك مقاومة العامميغ لمتغييخ الحي تحجثو تكشػلػجيا اإلعالم واالترال

 وضخوف تصػر ىحه الدمػكيات.
  الم واالترال مغ شخف العامميغتكشػلػجيا اإلع قبػلدراسة وتحميل متصمبات. 
 .اختبار صحة الفخضيات السراغة 
  تعطيع االستفادة مغ تكشػلػجيا اإلعالم الخخوج بشتائج وتػصيات تداعج في

 االقترادية العسػمية الجدائخية. واالترال في السؤسدة
 ة:اآلتي: يدتسج البحث أىسيتو مغ االعتبارات أىمية البحث

  كسػرد أساسي لشجاح السؤسدات. االىتسام بالسػرد البذخي 
 وزيادة واالترال  اإلعالمبأىسية تػضيف تكشػلػجيا  سؤسداتزيادة اىتسام مختمف ال

استثساراتيا مشيا، في مقابل عجم تحقيق ىحه االستثسارات لألىجاف السخجػة نتيجة 
 سمبية مقاومة.  دمػكيات تصػيخ العامميغ ل

ثالث محاور، ييتع إلى  تقديع البحث : لتحقيق أىجاف الجراسة تعمنيجية البحث
والثاني بالجراسة الشطخية وتدميط الزػء عمى مفيػمي قبػل  السحػريغ األول

 التكشػلػجيا ومقاومة العامميغ ليا في حيغ يختز السحػر الثالث بالجراسة السيجانية
 ي: أتي كسا
ترال في المؤسداتا كنهلهجيامحجدات قبهل ت: أوال  .إلعالم واال

ترالا تكنهلهجياإلدراج مقاومة التغييخ واقع  ثانيا:  في المؤسدات. إلعالم واال
 .بعين الجفمىباتيميتال ثالثا: الجراسة الميجانية بمؤسدة 



 
 

                 
 

01 
 
 
 

         (41يزكش انذراساخ االلهًٛٛح                     دراساخ الهًٛٛح    انعذد )        

ترال في المؤسداتا كنهلهجيامحجدات قبهل ت: أوال  إلعالم واال
 العػامل أىع مغ ةالججيج والسعارفالحجيثة لإلعالم واالترال  تكشػلػجياتعج ال

ىحه  إدراك زاد حيث لتصػيخ والتحجيث في السؤسدات،با االىتسام أثارت يالت
 التشطيسية، لمعسميات جػىخي  بتعجيل ليا تدسح الحجيثة التكشػلػجيا بأناألخيخة 

 ،...الخجمة الجػدة، التكمفة، الػقت، :مثل عػامل في أساسية تحديشات لتحقيق
تع بو عمساء الدمػك الحيغ يخون الخ، وىحا التغييخ يحسل في شياتو معشى قيسيا اى

 التي ىي التكشػلػجيا جعل مغ بجال التكشػلػجية القجرات ليشاسب يعجل العسل أن
  .0الحالية الػضائف مع تتشاسب

 إن االعتخاف بتأثيخ تكشػلػجيا السعمػمات في القيع السحجدة لدمػك العامميغ
 وأن التشطيسية، والثقافة اإلدارة قيع عمى كبيخ حج إلى يتػقف تأثيخىا ال يشفي أن

، وذلظ الثقافي التقبل اً مدبق اً شخش يتصمب نجاح التغييخ الحي تحجثو ىحه التكشػلػجيا
 أنداق في السفاجئة التغيخات نتيجة تحجث قج ثقافية صجمة السؤسدة بيجف تجشيب

 .ججيجةتكشػلػجيا السعمػمات ال قيع بأنداق واستبجاليا القيع الدائجة
 والسعاييخ لمقيع الزسشي القبػل معشاه التكشػلػجيا، تقبل وفي السقابل فإن

 بيئة وليجة السصاف آخخ في ألنيا التكشػلػجيا لتمظ السخافقة والدياسية االجتساعية
 .معيشة

 اإلداريةن في مجال نطع السعمػمات شػر الباحثػ لحل ىحه الججلية 
البخمجيات مغ قبل  عجدا مغ الشساذج لجراسة الخيارات الستػفخة الستخجام ،خرػصا

 في السؤسدة.السدتخجم الشيائي 
حيث تعكذ ىحه الشساذج العالقة بيغ الجراسات الدمػكية ومفيػم التكشػلػجيا  

 اإلعالم عسل عمى تفعيل استخجام تكشػلػجياعسػما، وتبحث في العػامل التي ت
ا خات التي تؤثخ عمى ىحواالترال مغ قبل العامميغ، وتحجيج العػامل والستغي

 ي ألىع نسػذجيغ تع تصػيخىسا لفيع الطاىخة.، وسشعخض فيسا يأتاالستخجام
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 لقبهل التكنهلهجيا  DAVISنمهذج  -1
السدتسخ ستبجال واالتعجد أنطسة السعمػمات السبتكخة وكثخة تعقيجاتيا  إن

تكشػلػجيا  أجيالتػالي ضيػر ، نتيجة ألنطسة القجيسة بأنطسة أكثخ حجاثةل
ات والعخاقيل أمام السدتخجميغ الشيائييغ في رعػببعس ال، افخز السعمػمات

عمى التعامل مع تمظ التقشيات الججيجة والسعقجة عشج  قجرتيع فيالسؤسدة أثخت 
، وبالتالي فذل تمظ عجم قبػليع لياغالبًا في مسا يتدبب  تصبيقيا في السؤسدات

 أجمو وىػالتقشيات واألنطسة الججيجة في الػصػل إلى اليجف الحي وضعت مغ 
 . 1تحقيق اكبخ قجر مسكغ مغ السشافدة

التقشيات ومحاولة فيع السحجدات التي تحكع  فذل السدتخجم في تقبلإن 
ما  ىػالتقشيات الججيجة ومجى إمكانية التعامل معيا  ليحهالسدتخجم  عسمية قبػل

والحي  Technology Acceptance Modelقبػل التكشػلػجيا إنذاء نسػذج  دفع نحػ
 وتصػيخه الحقا. (TAM)ل االختراريحس

قبػل التكشػلػجيا استشادا إلى "نطخية لبتصػيخ نسػذج  Davis (1986) قام
ونطخية أخخى تصػرت  0891عام  Fashbein & Ajzenالفعل العقمي" التي وضعيا 

وتختكد الشطخيتان عمى افتخاض أساسي  . عشيا تجعى "نطخية الدمػك السخصط"
يمظ عقالني، وأنو يقػم بتجسيع وتقييع جسيع السعمػمات يشز عمى أن سمػك السدت

يث يعتسج ىحا الشسػذج ، حالستاحة بذكل نطامي ويفكخ بتأثيخات أفعالو السحتسمة
 عمى عشرخيغ ميسيغ ىسا: 

 الفائجة الستػقعة مغ العسل مع الشطام. 
 الديػلة الستػقعة مغ التعامل مع الشطام. 
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 DAVIS ET AL 1989جيا : نمهذج قبهل التكنهله 1الذكل 
 
 
 
 
 
 
 

Source: MANON BERTRAND 2007
3 

 اإلعالمتكشػلػجيا  أنويقرج بالفائجة الستػقعة مجى اعتقاد الذخز 
سيػلة االستخجام فيي درجة  أما، أدائوحدغ مغ تواالترال وتصبيقاتيا سػف 

 .مغ خالل ىحه التكشػلػجيا اعتقاد الذخز بان العسل سيتع بجيج اقل
 أنل ىحيغ العامميغ يتحجد مػقف الفخد مغ التكشػلػجيا السجرجة، حيث وبتفاع

الحي قج  األثخالفاعل الػحيج في استخجام العامل، بل أيزا  ػمػقف الفخد ليذ ى
العامل ال يخحب بالػسيمة  أن ػجخاء ىحا االستخجام، لحلظ حتى ول أدائويتختب عمى 

كان  إذاميا سيبقى مختفعا استخجا ن احتسالفإالعسل،  ألداءالتكشػلػجية الحجيثة 
 .في العسل أدائوالشطام سػف يحدغ مغ  أنيخى 

كسا يفتخض الشسػذج وجػد عالقة مباشخة بيغ الفػائج الستػقعة وسيػلة 
سيػلة االستخجام الستػقعة تؤثخ عمى السػاقف  أنحيث  ،االستخجام الستػقعة،

 :ىسا آليتيغاالستخجام مغ خالل  ػواالتجاىات نح
 فاءة الحاتية في االستخجامالك. 
  الػسيمة السدتخجمة.أو  األداة 

 المتغيخات
 الخارجية

 تهقع االستخجام
 الخارجية

 الفائجة من
 االستخجام

 سيهلة
 االستخجام

المهقف اتجاه 
 االستخجام

استخجام 
 النغام
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 أكثخالشطام  في استخجام الشطام كمسا كان أكثخوكمسا شعخ السدتخجم بكفاءة 
، بسا يذعخه ذلظ مغ قجرة ذاتية عمى الديصخة عمى ما إليوبالشدبة  سيػلة لالستخجام

 يفعمو.
الستػقعة  نو كمسا زادت الفػائجالجراسات ا أثبتتوبالشدبة لمفائجة الستػقعة فقج 

واالترال كمسا اثخ ذلظ ايجابيا عمى درجة الشية  اإلعالم مغ استخجام تكشػلػجيا
 4.يتأثخ بستغيخات خارجية عتقاديغالستخجامو. وكال اال
بشاء ىحا الشسػذج استػحى مغ نطخية الفعل السدبب القائسة  أنوججيخ بالحكخ 

سشة  DAVIS ، وكانت بجاياتو بشسػذج اقتخحوجامعمى الشية الدمػكية لالستخ اأساس
خالل إعجاده ألشخوحة دكتػراه، لمتشبؤ بقبػل نطام السعمػمات مغ شخف  0891

وتػالت بعجىا الجراسات التي حاولت اختبار صحة نسػذج قبػل التكشػلػجيا األفخاد، 
ذج، ثخ ىحه الجراسات تصػيخ بعس العشاصخ السكسمة لفيع الشسػ إعسميا، وتع عمى 

اد مثل عشرخ الزغػط االجتساعية الجافعة لالستخجام، والتي يقرج بيا درجة اعتق
واالترال سػف تحقق لو مكانة اجتساعية  اإلعالم السدتخجم بان تػضيف تكشػلػجيا

عشرخ التستع والسخح السجرك  فزاًل عغفي السشطسة،  أىسية أكثخا مػقفأو  أعمى
 اإلعالم السدتخجم بان استخجام تكشػلػجيا دلالستخجام والتي يقرج بيا درجة اعتقا

 االستخجام. أثشاءواالترال ىي مغ دافع ذاتي لمذعػر بالستعة والتخفيو 
 استخجام التكنهلهجيا و النغخية المهحجة لقبهل  -2

 عام VENJATCHلقج تع تصػيخ الشطخية السػحجة لقبػل التكشػلػجيا عمى يج 
نساذج تتعمق بقبػل التكشػلػجيا،  وات أ، وتقػم الشطخية عمى ثسانية نطخي3112

أبخزىا نطخية الترخفات السدببة، نسػذج قبػل التكشػلػجيا، ونسػذج الجافعية، نطخية 
الدمػك السخصط، ونسػذج استخجام أجيدة الكسبيػتخ الذخرية، ونطخية انتذار 

 نطخية السعخفة االجتساعية. و السبتكخات، 
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جام التكشػلػجيا باألخز نسػذج قبػل تجعع الشطخية السػحجة لقبػل واستخو 
األداء بالتكشػلػجيا الحي تصخقشا لو في ما سبق، فقج استعانت ىحه الشطخية السػحجة 

سيػلة االستخجام في نسػذج و ذلظ مغ السشفعة السجركة و الجيج الستػقع و الستػقع 
ل قبػل التكشػلػجيا األصمي، حيث تفتخض الشطخية أن الجيج السبحول يسكغ أن يذك

أىسية في تحجيج قبػل السدتخجم لشطام تكشػلػجيا السعمػمات، أما ما يخز سيػلة 
غيخ ميع في االستخجام نطخا ألن السدتخجم يتػقع سيػلة االستخجام  ػاالستخجام في
يسكغ أن و في السخاحل األولى فقط الستخجام التكشػلػجيا الججيجة، و في البجاية أ

كسا أن نسػذج قبػل ، فائجة ىحه التكشػلػجيايجابي عمى ترػره لإيكػن لو تأثيخ 
التكشػلػجيا لع يأخح خبخة السدتخجم بعيغ االعتبار، حيث أثبتت العجيج مغ الجراسات 

لحا ضسشو فشجاتر و وتأثيخىا االيجابي عمى االتجاىات الدمػكية،  أىسية ىحه الخبخة
 .استخجام التكشػلػجياو شطخية السػحجة لقبػل الضسغ 

تدتخجم الشطخية و شطخية إلى تفديخ نية وسمػك االستخجام، وتيجف ىحه ال
وتقتخح الشطخية أن األداء  الشية الدمػكية كسؤشخ لدمػك استخجام التكشػلػجيا،

عمى نية  االجتساعي تؤثخ بذكل مباشخ الستػقع، والجيج الستػقع، والتأثيخ
جشبا إلى  خجامكسا أن التدييالت الستاحة تؤثخ مباشخة عمى سمػك االست االستخجام،

كسا تدعى الشطخية إلى تػضيح ما إذا كانت االختالفات ، جشب مع نية االستخجام
 .استخجام التكشػلػجياو  عمى قبػل الفخدية تؤثخ
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 : النغخية المهحجة لقبهل واستخجام التكنهلهجيا2 الذكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
01ص ،3100 ،حدغ نيازي الريفي :السرجر

4 
الجيج الستػقع والعػامل و العالقة بيغ كل مغ األداء الستػقع حيث يفتخض أن 

االجتساعية والشية الدمػكية تختمف باختالف العسخ والجشذ، واختالف العالقة بيغ 
د العػامل االجتساعية باختالف الخبخة، ووجػ و  كل مغ الجيج الستػقعو الشية الدمػكية 

 ،تمف باختالف شػعية االستخجامالشية الدمػكية تخعالقة بيغ التأثيخ االجتساعي و 
التدييالت الستاحة تختمف باختالف خجام و أخيخا تػجج عالقة بيغ سمػك االستو 

 5.الخبخةو العسخ 

األداء 
 المتهقع

الجيج 
 المتهقع

 

التأثيخ 
 االجتماعي

التدييالت 
 المتاحة

نية 
االستخجام 

 الدمهكية

 سمهك االستخجام

 الفعمي 

الستخجام ا الخبخة  العمخ  النهع 

 الظهعي
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ترالإلدراج ا: مقاومة التغييخ ثانيا في  لتكنهلهجيات الحجيثة لإلعالم واال
 المؤسدات

 إدراجالحجيث عغ مقاومة التغييخ التي يصػرىا العاممػن لسػاجية  إن
في السؤسدة، يتصمب فيع ضاىخة مقاومة التغييخ في  واالترال عالماإل تكشػلػجيا

والتي حطيت باىتسام العجيج مغ الباحثيغ في مختمف  ،السؤسدة برفة عامة
ذلظ  أساسمياديغ العمػم الدمػكية واالجتساعية وعمػم التدييخ، وتعجدت عمى 

 .مفاىيسيع لسقاومة التغييخ
 :تعخيف مقاومة التغييخ -0

سمػك يعػق تحقيق  وأي اتجاه أ" بأنياتعخف مقاومة التغييخ بذكل عام  
 .6"األىجاف التشطيسية

ما يعتبخ  اتجاهعاشفية )سمػكية( وشبيعية استجابة"  أنياعمى  أيزاخف عوت 
 .7ييجد أسمػب عسل حالي" امتػقع وخصخا حقيقيا أ
لتقميجي ركدت تعاريف مقاومة التغييخ في مشحاىا ا أن إلى اإلشارةوتججر 

ويجخل ضسغ ىحا االتجاه تعخيف مقاومة التغييخ عمى ، معسميةعمى الصابع الدمبي ل
بغيخ وعي، يتجمى بسجخد شخح  فكخة  وبػعي أ ،جساعيو أفخدي مػقف " أنيا
و يسثل مػقفا سمبيا مغ قبل السػضفيغ في وضع ججيج، وبالتالي فإن ػيخ نحيالتغ

 8."ادية لمعسلمػاجية أي تغييخ في الديخورة الع
كسا يعبخ عشيا بالجيػد التي مغ خالليا يحاول عجد مغ األفخاد الستأثخيغ مغ 

 عجم الخزػعو االمتشاع عشو  ،سؤيجيغ لو ألسباب مختمفةالعسمية التغييخ وغيخ 
والخغبة في السحافطة  ،سمػك معيغ وإجخاء أ وو ألمتغييخ السخاد تشفيحه عمى عسم

 عميو في الػاقع الحالي. ػمى ما ىعمى الػضع القائع والبقاء ع
كػن تبل ربسا  ،في اغمب األحػال ةىحه السقاومة قج ال تكػن سمبي إال أن 
بسعشى أن  ،حيث تتسثل ايجابية السقاومة عشجما يكػن التغييخ السقتخح سمبيا ،ةايجابي
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وعجم االمتثال لو يرب في  ،الفػائج الستحققة مشو أقل مغ التكاليف السجفػعة
 اإلدارة.مرمحة 

وضسغ االتجاه الحي يخى في مقاومة التغييخ حجثا شبيعيا مختبصا بالتغييخ، 
 ػتجاه عسمية التحػل، وى األفخادرد الفعل الحي يبجيو "أنياتعخف ىحه السقاومة عمى 

في تحقيق التػازن بيغ حالتي االستقخار والتغييخ، وغالبا ما تطيخ  األىعالعامل 
 01".التغييخ غيخ السبخرو أسخ لتفادي حالتي الخكػد السدت

ترال في  -2 تعخيف مقاومة التغييخ المختبظة بإدراج تكنهلهجيا اإلعالم واال
 المؤسدة

تكشػلػجيا السعمػمات في  إدراجنعخف مقاومة  أنما سبق يسكغ  إلىاستشادا 
تػضيف  إزاءمػقف سمبي يبجيو العاممػن "السؤسدات استشادا لمسشحى التقميجي بأنيا 

 00".واالترال في السؤسدة اإلعالم تكشػلػجيا
جسيع السػاقف التي تتخاوح بيغ الدمبية  ،كسا يعتبخ ضسغ مقاومة التغييخ

التي يصػرىا العاممػن بشاءا عمى تقجيخاتيع ، و االحتجاج العجواني إلىوالالمباالة 
واالترال في السؤسدة  اإلعالمالحاتية لمتيجيجات التي تراحب تػضيف تكشػلػجيا 

 .ألعماليم أدائيملحيع وشخيقة عمى مرا
مقاومة  الجراسات التي اىتست بسػضػع إسياماتوفي محاولة الستخالص 

واالترال في السؤسدات لمخخوج بتعخيف شامل لمطاىخة،  اإلعالمتكشػلػجيا  إدراج
 أساسية أوليةجسيع التعاريف تكاد تذتخك في خسذ عشاصخ  أنيخى أحج الباحثيغ 

 01:تتسثل في
ة التغييخ، مػضػع مقاومة التغييخ، التيجيجات السترػرة، الذخوط سمػك مقاوم

 ي شخح ألىع ىحه السكػنات:أتوفي ما ي. السقاومةفعل وم األولية
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يخى الجكتػر دمحم القخيػتي أن ىشاك أشكااًل عجة لسقاومة : سمهك مقاومة التغييخ - أ
طء في التغييخ نحكخ مشيا عمى سبيل السثال: تخفيس مدتػى اإلنتاجية، والب

 .02العسل، والرخاعات داخل العسل
ويسكغ أن تأخح مقاومة التغييخ شكل السعارضة الحادة لفكخة معيشة، وعجم  

عجم حزػر االجتساعات، والرست وعجم التفاعل، وحجب السعمػمات  والتعاون أ
وتأخيخ وصػليا، واستخجام الرػت السختفع وإشارات اليج، واالنتقادات والججال 

 والتيجيج.
 أشكال مقاومة التغييخ في الشقاط اآلتية: Angelo و  Robert مخزوي

مياجسة األفكار واالقتخاحات الججيجة، والرست، وعجم الخد، وإثارة السذكالت، 
نذخ اإلشاعات عغ الشتائج الدمبية و  واإلصخار عمى أن التغييخ غيخ عادل،

غ االنتقادات عغ اإلكثار مو  والتقميل مغ أىسية الحاجة إلى التغييخ، لمتغييخ،
  03.التغييخ

 04:حدب اربع مدتػيات Coetsee (1999)في حيغ تع ترشيفيا مغ شخف 
 :بخ عشيا غالبا في شكل غياب رد الفعل، وعجم االىتسام واعتبار عوي الالمباالة

 .وغيخ مػجػد حجث ال اإلعالم واالترال تػضيف تكشػلػجيا
  التي  الزعيفةدمػكيات ال الأشكالسقاومة الدمبية غيخ الفاعمة: وتذسل مختمف

 ال تخقى الى تذكيل صػرة مػاجية فعمية.
  السخالفة،  اآلراءالتعبيخ عغ جسيع أشكال السقاومة االيجابية الفاعمة: وتتزسغ

 ...الخ.شمب تجخل الغيخ، تذكيل التحالفات،
  السقاشعة واإلضخابىجامة، كالتيجيج سمػكيات السقاومة العجوانية العشيفة: وتتخح ،
 .لتذػيروا

ضجه وفي مػاجيتو تتػلج الحي سػضػع ال: ويقرج بو مهضهع المقاومة -ب
قسشا بإسقاط السػضػع عمى  وإذاأو سبب نذػء السقاومة، التغيخ،  مقاومة سمػكيات 
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وضائف نطام  يتجدج إما فيت، فإن مػضػع مقاومة التغييخ قج تكشػلػجيا السعمػما
الجاعسيغ  األشخاصحتى  ومػمات، أمعشى نطام السعأو السعمػمات السدتحجث، 

 ،العميا اإلدارةو أفي السذخوع،  أعزاءلتػضيف نطام السعمػمات، والحيغ قج يكػنػن 
 مدتفيجيغ مغ الشطام. آخخيغ أشخاص أيو أ

واالترال  اإلعالمتكشػلػجيا  إدراجسقاومة بيقػم العسال  :التيجيجات المترهرة -ج
واالترال قج تتدبب في  اإلعالم ي بيا تكشػلػجياتغييخات التي تأتبأن ال اعتقجوا إذا

 .فقجانيع لبعس السكتدبات
 ثالث جػانب: ويتػزع تأثيخ ىحه التيجيجات ليذسل

 تيجيجات تسذ الذخز في حج ذاتو. 
 وتيجيجات تسذ العالقة بيغ الذخز وجساعتو السخجعية في السؤسدة ا 

 .جساعات أخخى 
  رةواإلداتيجيجات تسذ العالقة بيغ الجساعة. 
ويقرج بيا الطخوف التي تعسل عمى تصػيخ سمػك مقاومة  الذخوط األولية: -د

، ويعسل محيط العسل األخخى تأثيخا مغ  أكثخنجج بعس الذخوط  التغييخ، حيث
 عمى التأثيخ برفة متبايشة في تقجيخ التيجيجات مغ شخف العامميغ.

 الثثمختمف ىحه الذخوط حدب  Lapointe et Rivard (2002)وقج صشف
 الفخد، الجساعة والسشطسة. 05:مدتػيات

  ة:اآلتيالفخد: ويجخل ضسغ الذخوط التي تحجد تقجيخه لمتيجيجات العشاصخ 
درجة االستقاللية واالرتباط، الخػف مغ السجيػل، السرمحة الذخرية، الحج 

 بالزعف، التجاىل. اإلحداسالسعتادة،  دمػكيات لمدساح، ال األدنى
  عي، ديشاميكية ع الثقافية لمجساعة، الزسيخ الجسالقيالجساعة: ونسيد ضسشيا

 الجساعة، تصمعات الجساعة.
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  ،ثالثا: مدتػى السشطسة: يجخل ضسغ ىحا السدتػى: التكػيغ، نسط االترال
 ، تػزيع الدمصة، تػزيع السدؤولية.األشخافدرجة الثقة الدائجة بيغ 

مقاومة  سمػكيات شى التي تتب األشخافو أ الصخف ع: يقرج بيالمقاومةه مفعم -ه
ىحا السزسػن قج يكػن الفخد في حج  أن إلىمختمف الباحثيغ  أشار التغييخ، وقج
الطاىخة،  أساس بػصفيع ألشخاصلالفخدية  دمػكيات حلظ الباحثػن بالكذاتو واىتع 

ي حيغ رآىا آخخون مغ مشطػر أشسل ف ،وىشاك مغ درسيا عمى مدتػى الجساعة
 .غييخ ضسغ مشطػر البيئة والشطام العامومة السشطسة لمتايتعمق بسق

 ة:اآلتييدتخمز مغ التعاريف الدابقة والعشاصخ التي تزسشتيا السالحطات 
 مقاومة  أشكالواالترال ىي شكل مغ  اإلعالم تكشػلػجيا إدراجمقاومة  إن

التي تحجثيا تكشػلػجيا اإلعالم  عسمية التغييخ مىالتغييخ، وىي رد فعل شبيعي ع
 السؤسدة.واالترال في 

 واالترال ليدت بالزخورة ذات شابع  اإلعالم تكشػلػجيا إدراجمقاومة  إن
 نقائز التكشػلػجيا السجرجة. إضيارساىست بذكل ما في  إذاسمبي، خرػصا 

  مقاومة التغييخ لمتكشػلػجيا باختالف محجدات العامميغ  سمػكيات تختمف
 تكشػلػجيا السعمػمات. إدراجوضخوف 

  سمبيةو أجساعية، ايجابية و أقج تكػن فخدية  إذاومة، السق أشكالتتعجد. 
ترال في المؤسدات اإلعالم تكنهلهجيا إلدراجومة التغييخ امق أسباب -3  واال

تصػيخ  إلىالتي تجفع العامميغ برفة عامة  األسباب أن إلى اإلشارةتججر 
عمػمات، تكشػلػجيا الس إدراجلسقاومة التغييخ تشصبق عمى مػضػع مقاومة ا سمػكيات

 :06األسبابي عخض ألىع ىحه أتوفيسا ي
  الذعػر بالخصخ والخػف مغ التغييخ مع تغييخ الخوتيغ و عجم الذعػر باألمان

 القائع.
 .الخػف مغ عجم القجرة عمى تشفيح التغييخ 
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 .عجم الذعػر بفػائج التغييخ وزيادة عبء العسل نتيجة لمتغييخ 
 .الخػف عمى العالقات االجتساعية 
  فقجان الدمصة.الخػف مغ 
 .عجم فيع التغييخ وعجم القجرة عمى تشفيحه 
 .عجم الثقة ببخامج التغييخ واالعتقاد بعجم ججوى التغييخ 
 .عجم واقعية بخامج التغييخ 
 .الخػف مغ فقجان السكافآت 

جيا السعمػمات، عمى مػضػع تكشػلػ  األسبابوفي محاولة لتخريز ىحه 
 :07صشفيغ إلىأسباب السقاومة  قدع احج الباحثيغ

 السػضفيغ رفس في األسباب حهىتتجمى   :أنفديم المهعفين إلى تخجع أسباب -أ
 ،وإتقانيا لتعمسيا كبيخا وقتا تدتغخق  أنيا ألنيع يخون  الججيجة التقشيات م ىحهااستخج

 عمى صارمة رقابة فخض مغ السدئػليغ وتسكغ ةالػضيف أعباء مغ تديج أنيا كسا
 ياألساس التخػف فزاًل عغ الخ،...داخل اإلدارة ع وتحخكاتي وضائفيع أداء كيفية

 وضائف ضيػر مع خاصة السدتقبل في مكانيع التكشػلػجية الػسائط تحتل ىحه أن
 .االلكتخونية التجارة االلكتخونية، الرحة االلكتخوني، كالتعميع ججيجة

 نقز إلى الحجيثة يؤدي التكشػلػجيا فاعتساد اجتساعيا السػضف كائشا ػصفوب
 األعسال أداء ػنح التحػل بدبب السػضفيغ بيغ السباشخ االجتساعي حتكاكاال

 السػضفيغ. ووالء  أداءو  نفدية عمى يؤثخ قج  ذلظو  الكتخونيا، 
 تخى  ما كثيخا فإنيا العميا لإلدارة بالشدبة  :القخار اتخاذ مخاكد إلى تخجع أسباب -ب

 التكمفة في زيادة إال ػى ام االلكتخونية الػسائط ىحه في االستثسار أنب تتحججو أ
 التي التعميسية الجورات وأ الػسائط ىحه أسعار ارتفاع حيث مغ سػاء السالية

 مدتسخ وارتباشيا بذكل األجيدة ىحه ورقابة صيانة كحلظ  لسػضفييا، تخرريا
 مدتقبال السشطسة أداء أن بسعشى ،االلكتخونية الػسائط ىحه بسشتجي التشطيسي
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         (41يزكش انذراساخ االلهًٛٛح                     دراساخ الهًٛٛح    انعذد )        

 مخاشخ فزال عغ السدتعسمة، االلكتخونية األجيدةجػدة  مجى عمى يتػقف
 لمسشطسة. االستخاتيجية السعمػمات عمى السعمػماتية القخصشة

يحػل دون  ربسا السعامالت، كافة عمى مفيػم الذفافية بدط ذلظ، إلى فازي
  .لبعس السدئػليغ شخرية زاتاتحقيق امتي

ترال الماإلعجيا ه تكنهل إدراجمة و النماذج التي اىتمت بمقا -4  :في المؤسدات واال
، تع اإلعالمتكشػلػجيا  بإدراجبصة لطاىخة مقاومة التغييخ السخت أكثخلفيع 

تصػيخ العجيج مغ الشساذج التي اىتست بالكذف عغ ترػر مػضػعي مشيجي 
تكشػلػجيا السعمػمات، وقج  إدخالمقاومة  ػالعامميغ نح سمػكيات لكيفية تصػر 

ب بعج دراسات ميجانية لتذخح كيف وألي سبب تطيخ صسست ىحه الشساذج في الغال
 واالترال. اإلعالممقاومة التغييخ لتكشػلػجيات 

 ة:اآلتيالسالحطات  إلىىحه الشساذج نذيخ  أىعبعس  إلىوقبل التصخق 
  تكشػلػجيا إدراج ليذ ىشاك نسػذج واحج صالح لتفديخ جسيع أشكال مقاومة

يخىا وفق خرػصية البيئة والسشطسة بعس الشساذج تع تصػ  أنالسعمػمات خرػصا 
 فييا الجراسة. أجخيتالتي 

  كيفية  إلىمقاومة التغييخ، وليذ  إلىالسؤدية  باألسباببعس الشساذج اىتست
قيام مقاومة  إلىال يؤدي بالزخورة  األسبابتػفخ  أنقيام ىحه الطاىخة، مع العمع 

 التغييخ.
  حثيغ لسػضػع التغييخ دراسة البا أبعاداختالف الشساذج يعػد الختالف

 ومقاومتو، واختالف بيئات الجراسة.
  بالجساعات وركدت  أخخى في حيغ اىتست  ،األفخاداىتست بعس الشساذج بدمػك

 بعس الشساذج عمى السشطسة برفة عامة.
 :اآلتيةوضسغ ىحه الجدئية نقتخح الشساذج الثالثة 
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ه مغ شخف تع تصػيخ  اسي:يوالبعج الدMarkus (1983)  نمهذج ماركهسأ. 
Markus جراسة مقاومة التغييخ عمى مدتػى بعج سمدمة أبحاث خرريا ل
 الجساعة.

تشذأ مغ األفخاد في حج ذاتيع، وال مغ  ن السقاومة الإالشسػذج ف اوحدب ىح
التكتيكات الدياسية  امرجرى إننطام السعمػمات السجرج، بل و أشبيعة التكشػلػجيا 

 أىعفقجان القػة والدمصة ىي  أنحيث  ،ػلػجياالتكش إدراجة جخاء محاولة الستػلج
 مقاومة التغييخ.سمػكيات عػامل تصػيخ 

 MARCUS (1983): نمهذج مقاومة التغييخ حدب 3ذكل ال
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: TAN SHAN LI, OP CIT P 22  
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وجػد بالزخورة  يخى الباحث انو ال :إدراج –عجالة  Joshi (1991) نمهذجب. 
العامميغ بصبيعة تقجيخىع لمتغييخ،  سمػكيات تغييخ، وإنسا تتحجد  لسقاومة لكل

فالتغييخات ذات التقجيخ االيجابي ال يتع مقاومتيا، بل قج يخحب بيا، بيشسا التغييخات 
ويقجر  مقاومة التغييخ. سمػكيات سمبية ىي التي تػلج  أنياالتي يتع تقجيخىا عمى 

 ػيات:العاممػن التغييخ الستػقع عمى ثالث مدت
واالترال عمى الجيج  اإلعالم الستػقع لتػضيف تكشػلػجيا األثخ: يقػمػن بتقييع أوال

كان الخبح الرافي  إذاالشتيجة الستػقعة،  والحي يتعيغ بحلو والفائجة أو أالسبحول 
الشاتج عغ فخق الجيج والشتيجة الستػقعة ايجابيا سيتع قبػل التكشػلػجيا، والحالة 

 مقاومة التغييخ. العكدية تػلج سمػك
و أيقػم السدتعسمػن بسقارنة الفػائج والخدائخ الستػقعة مع تمظ التي يحققيا  :ثانيا

 وتتع بالتداوي أ أنالعميا، والتي يتعيغ  اإلدارة أعزاءعسميع وباقي  أربابيفقجىا 
 إدراج إزاءيع سمػكياتحجع الجيػد السبحولة، وعمى أساس ذلظ تتحجد  إلىندبيا 

 ا.التكشػلػجي
عات السخجعية مثل ن وضعيتيع بػضعية غيخىع مغ الجسا: يقارن السدتعسمػ ثالثا

 .السدؤولياتاألدوار أو يؤدون نفذ الحيغ  األشخاصو أالدمالء 
يشتج عغ ىحا الشسػذج اختالف مػقف العامميغ باختالف تقجيخاتيع ومػاقفيع 

بػل تكشػلػجيا ومقارناتيع، ومغ خرائز ىحا الشسػذج انو يعصي تفديخا لطخوف ق
السعمػمات كسا يفدخ حالة مقاومة التغييخ، وييتع بالجانب الجدئي مسثال في سمػك 

 الفخد، كسا ييتع بالجانب الكمي الحي يخز السػقف الذامل لمسشطسة.
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 (1الججول رقم )
نمهذج مقاومة التغييخ ألدراج تكنهلهجيا  

 إدراج حدب-المعمهمات، عجالة

JOSHI1991 

يسرٕٖ 

 هٛمانرح

يزكش 

 االْرًاو

 انرفسٛز انعًهٙ يعاٚٛز انرمٛٛى

انرغٛٛز فٙ انعذانح حسة ذمذٚز  انعايم 1

 انفزد

 انرغٛز انصافٙ نحانح انعذانح

 انرغٛز فٙ انًجٕٓد –انرغٛز فٙ األرتاح 

انعايم ٔرب  2

 انعًم

انرٕسٚع انعادل نألرتاح 

ٔانفٕائذ تٍٛ انعًال ٔأرتاب 

 انعًم

 ٛز فٙ األرتاحانرغٛز فٙ األرتاح نرغ

 تانُسثح نزب انعًم   vsتانُسثح نهعايم 

انعايم  3

 ٔاٜخزٌٔ

لٛاص األثز تانًمارَح يع عًال 

 آخزٍٚ فٙ جًاعاخ أخزٖ

 انرغٛز فٙ األرتاح نرغٛز فٙ األرتاح

تانُسثح نثالٙ     vsتانُسثح نهعايم 

 انًسرعًهٍٛ

Source: TAN SHAN LI, OP CIT P 25 . 

 

يشطخ ىحا الشسػذج  :اإلجخائيوالبعج  Lapointe et Rivard (2005)نمهذج  -ج
التغييخ كسدار يتصػر مع الػقت، مسا يعشي تغييخا متػاصال في  ومةامق إلى

تغيخ مػضػع مقاومة التغييخ، وكحا مزسػن مقاومة  إمكانية فزاًل عغالدمػك، 
 التغييخ.
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 دب: نمهذج مقاومة إدراج تكنهلهجيا المعمهمات ح4ذكل ال
 Lapointe et Rivard (2005) 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TAN SHAN LI, OP CIT P 30   :انمصدر  

 
ػع ومػض األوليةركد ىحا الشسػذج عمى مػضػع التفاعل بيغ الذخوط 

التي يسكغ أن تذكميا  معشى لصبيعة التيجيجات صياغةالسقاومة، والتي تسكغ مغ 
، حيث يشصمق الشسػذج مغ السشطسةتكشػلػجيا اإلعالم واالترال بالشدبة لمعامميغ و 

فخض أن لكل فخد في السؤسدة مجسػعة مغ السخاوف والتصمعات، وان تفاعل ىحه 
 وفخص أ إلىالسعصيات مع مػضػع السقاومة مغ شأنو تحػيل بعس التصمعات 

 تذكيل تيجيجات مغ خالل السخاوف، مسا يجعل عسمية التفاعل ديشاميكية ومدتسخة.
عشرخ العػامل السحخضة التي تذكل عشرخ ربط بيغ  ىإلكسا أشار الشسػذج 

مختمف مدتػيات مقاومة التغييخ ومخاحمو، وتؤثخ ىحه العػامل في تغييخ سمػك 
 مقاومة التغييخ وحجتو.

تيجيجا
ت 

 متهقعة

عهامل 
 محخضة

مقاومة 
 التغييخ

الذخوط 
 األولية

مهضهع 
 المقاومة

 مهضهع المقاومة

 الذخوط األولية

 تفاعل تفاعل

تيجيجات 
 متهقعة

مقاومة 
 التغييخ
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ليحه العػامل تتسثل في: نتائج استعسال  أشكال أربعةوقج حجد الشسػذج 
 سمػكيات ػلػجيا عمى التكش إدراجداعسي  إجابةو أتكشػلػجيا السعمػمات، رد فعل 

 اآلخخيغالفاعميغ  سمػكيات ، اإلدراجمقاومة التغييخ، الطخوف السراحبة لعسمية 
 (.أخخى )جساعات 

ومغ ميدات ىحا الشسػذج تصخقو لسختمف مدتػيات التحميل، الفخد والجساعة 
والسشطسة، والتجاخالت بيغ مختمف عشاصخ مقاومة التغييخ إلدراج تكشػلػجيا 

 ترال التي تع التصخق ليا سابقا.اإلعالم واال
إن فيع مقاومة التغييخ التي يصػرىا العاممػن في مػاجية تػضيف تكشػلػجيا 
اإلعالم واالترال تعتبخ مجخال أساسيا لتخشيج االستثسار في ىحه التكشػلػجيا، ألن 
فيع الطاىخة يحجد السجاخل السثمى لمتعامل معيا، وفيع مدبباتيا ونساذج تصػرىا 

خ مفتاحا لفيع سمػك العامميغ في تعامميع مع أي بخمجيات أو نطع معمػمات يعتب
تشػي السؤسدة إدراجيا، وىػ اعتخاف بقػة تأثيخ العسال وقيسيع في مػاجية 

 التكشػلػجيا.
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ثالثا: الجراسة الميجانية لهاقع ومحجدات استخجام تكنهلهجيا المعمهمات بمؤسدة 
 عين الجفمى يةبهال BATIMETALباتيميتال 

ىي شخكة متخررة في ترسيع، تصػيخ، صشاعة  التعريف ابملؤسسة: -1
وتخكيب في السػقع، وبيع أشغال البشاءات واليياكل السعجنية والشحاسية في مجال 
اليياكل السعجنية تقػم برشاعة بشايات ومخائب صشاعية، بشايات وعسارات سكشية، 

الستعسال الفالحي ومخازن، مخازن مشذآت تجارية اجتساعية وتخبػية، مخائب ل
 مبخدة وفي مجال البشاءات الشحاسية، التجييدات الرشاعية.

أسدت  "André dura fourg"ىي مؤسدة نابعة مغ ورشات أنجري ديخا فػر 
وتختز في صشاعة البشاءات الحجيجية، وبعج االستقالل  0811في الجدائخ سشة 

أصبحت تدسى  0872 ، وفي سشةSN-METAL صارت تدسى 0857في سشة 
 .BATIMETALباسع 

عغ إعادة ىيكمة السؤسدة  BATICICنتجت السؤسدة العسػمية االقترادية 
وىي واحجة مغ فخوعيا الدتة، حيث أنيا شخكة ذات أسيع  BATIMETALاألم 

تختز في البشاءات السعجنية بسا فييا اليياكل السعجنية والرشاعات الشحاسية 
تقع  0881ىكتار تأسدت سشة  03تخبع عمى أكثخ مغ والتخكيب، وىحه الػحجة ت

كع غخب  041ػحنبالسشصقة الرشاعية بعيغ الجفمى  BATIMETALمؤسدة 
 .العاصسة

 Batimetalيتكػن مجتسع الجراسة مغ أفخاد مؤسدة  :مجتمع وعينة الجراسة -2
 ،في جسيع السدتػيات مقدسيغ عمى جسيع الػحجات )شخق  عامالً  344الحي يبمغ 

 عامالً  031جشػب( أما بالشدبة لمسؤسدة محل الجراسة فيبمغ عجد عساليا   غخب،
ألجل الحرػل عمى و بالشدبة لػحجة الػسط )عيغ الجفمى( التي كانت محل دراستشا 

شسمت أفخاد  واختبار صحة الفخضيات السراغة تع اختيار عيشة عذػائيةمعمػمات 
استسارة شسمت كل  49قج قسشا بتػزيع و  ،التخررات و مغ مختمف السشاصب 
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استسارة  44السدتػيات وجل التخررات في مختمف الػضائف واستخجعشا مشيا 
 . (%83)بشدبة 

اعتسجت الجراسة عمى استبيان مكػن مغ أربع محاور يتعمق  :أداة الجراسة -3
السحػر األول باستخجام تكشػلػجيا السعمػمات بالسؤسدة وقج تزسغ أربع عبارات 

الى مكػنات تكشػلػجيا السعمػمات في العسل، في حيغ خرز  لقياس مجى المجػء
عبارات مقدسة  ات قبػل التكشػلػجيا وقج ضسا سبعالسحػريغ الثاني والثالث لسحجد

يغ في نسػذج قبػل التكشػلػجيا متغيخ الديػلة السجركة يبيغ الستغيخيغ األساس
عبارات ومتغيخ الفائجة الستػقعة، وخرز السحػر األخيخ الحي يزع خسذ 

في السؤسدة وقج صيغ االستبيان وفقا مقاومة تكشػلػجيا السعمػمات لجراسة واقع 
 .سقياس ليكارت الخساسيل

 التحميل االحرائي ونتائج الجراسة: -4
: تع عخض االستبيان عمى أساتحة محكسيغ صجق وثبات اداة الجراسة -أ

 بشاء االستسارة عمى مةالالز  التعجيالت إجخاء ذلظ بعج جخى  حيث إلبجاء رأييع فيو،
مت التي السالحطات عمى  .السحكسيغ قبل مغ قج ِّ

 ألفا كخونباخ الثبات اختبار استخجامب الجراسة محاور ثبات ختباركسا تع ا 
مختفعة تفيج أن أداة وىي قيسة   1.85،  1.83،  1.82، 1.77 وقيس بمغت حيث

 الجراسة صالحة لمتحميل اإلحرائي والبحث العمسي.
: الختبار صحة الفخضيات اليب اإلحرائية المدتخجمة في الجراسةب األس

ندبة  ، أن1 فيويالحظ (. 1تع اعتساد األساليب اإلحرائية في )الججول 
االستجابة كانت مختفعة بالشدبة ألفخاد العيشة السجروسة بخرػص تػضيف األجيدة 

ػر األول وىي بالشدبة لعبارات السح (26,1) والسعجات والذبكات في العسل بمغت 
السػضحة في الججول الخاص بسقياس ليكارت [ 463-264]تقع في السجال 

الخساسي، حيث حرمت العبارة األولى عمى أعمى متػسط حدابي بمغت ندبتو 
ما يفيج االستعسال الجائع ألجيدة الحػاسيب في العسل مغ شخف ػ ، وى(2981)

الية مغ السػافقة أيزا، فتحرمت عمى درجة ع (46263)أما العبارات . العامميغ
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عمى التػالي وىحا يجل عمى  2و 3في السختبتيغ  4و 3حيث ورد تختيب العبارتيغ 
أن العامميغ ييتسػن بذكل كبيخ بتػضيف التجييدات التكشػلػجية في أداء أعساليع 
ويحاولػن الخفع مغ مياراتيع في التعامل معيا، وان السؤسدة استذعخت أىسية 

كشػلػجي بتػفيخىا لسختمف مكػنات البشية التحتية في تكشػلػجيا مدايخة التصػر الت
إذ قامت  ،نتخنت في مختمف مكاتب الػحجةاألالسعمػمات بسا فييا الخبط بذبكة 

تػشيج و السؤسدة بجمب حػاسيب ججيجة عسمت عمى تدييل عسل السػضفيغ 
اد بذبكة تدويج األفخ و العالقات بيشيع، كسا قامت السؤسدة باقتشاء ىػاتف ججيجة 

غيخىع مغ و الدبائغ الء و حتى االترال بالعسو انتخنت تسكشيع مغ االترال ببعزيع 
ذلظ لزسان سخعة االترال، كسا أن معطع األفخاد أصبحػا الخارجييغ و الستعامميغ 

يؤدون أعساليع مغ خالل البخامج والتصبيقات الستػفخة لجييع، فأصبح البعس يقػم 
االترال بيغ العسال والدبائغ  أصبحو امج خاص بإعجاد الفػاتيخ مغ خالل بخن

 االنتخنت. العسالء يتع في الغالب باستعسالو 
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 (2الججول رقم )
نحخاف المعياري لمتعخف عمى تقجيخات وترهرات العينة   الهسط الحدابي واال

 لمتغيخات الجراسة
االَحزاف  انرزذٛة

 انًعٛار٘

 انٕسط

 انحساتٙ

 انفمزاخ ٔانعثاراخ

 يسرٕٖ اسرخذاو ذكُٕنٕجٛا انًعهٕياخ فٙ انًؤسسح 3.62 0.20 -

 سٕٓنح اسرخذاو ذكُٕنٕجٛا انًعهٕياخ فٙ انًؤسسح 3.41 1.15 -

 انفائذج يٍ اسرخذاو ذكُٕنٕجٛا انًعهٕياخ فٙ انًؤسسح 3.40 1.16 -

            يمأيح انعايهٍٛ الدراج ذكُٕنٕجٛا انًعهٕياخ فٙ انًؤسسح              2.49 1.11 -

 اسرعًم انحاسٕب انشخصٙ دائًا فٙ أداء عًهٙ 3.95 0.00 1

أٔظف انرطثٛماخ ٔانثزيجٛاخ انحذٚثح انرٙ ذُاسة طثٛعح عًهٙ فٙ  3.22 0.09 2

 انًؤسسح

اسرخذو االَرزَد ٔانثزٚذ االنكرزَٔٙ دٔرٚا نهثحث ٔاالذصال يع تالٙ  3.30 0.96 0

 األطزاف داخم انًؤسسح

 اعًم تاسرًزار عهٗ ذطٕٚز يٓاراذٙ فٙ اسرخذاو ذكُٕنٕجٛا انًعهٕياخ 3.63 0.94 3

 يٍ انسٓم ذعهى انرطثٛماخ انحذٚثح نركُٕنٕجٛا انًعهٕياخ 3.63 1.00 4

 يٍ انسٓم ذُفٛذ انعًم ترٕظٛف ذكُٕنٕجٛا انًعهٕياخ  3.42 1.24 2

ٕجٛا انًعهٕياخ يٍ انسٓم اكرساب انًٓارج فٙ انعًم عهٗ ذطثٛماخ ذكُٕن 3.13 1.33 11

 انجذٚذج

 ٚساعذ ذٕظٛف ذكُٕنٕجٛا انًعهٕياخ عهٗ اَجاس انًٓاو تسزعح 3.56 1.30 5

 ٚمهم اسرعًال ذكُٕنٕجٛا انًعهٕياخ يٍ انجٓذ انًثذٔل فٙ انعًم 3.31 1.32 9

ذسٓى االَرزَد انًسرخذيح داخم انًؤسسح فٙ ذحسٍٛ انرٕاصم تٍٛ  3.25 1.03 10

 انعايهٍٛ

 

 أدائٓى 

 ٚحسٍ اسرعًال ذكُٕنٕجٛا انًعهٕياخ يٍ جٕدج انعًم 3.50 1.19 6

 
أشعز تانخٕف يٍ فمذاٌ يُصثٙ َرٛجح السرخذاو ذكُٕنٕجٛا انًعهٕياخ  2.61 1.43 13

 تكثزج تانًؤسسح

أٔاجّ صعٕتح فٙ انرألهى يع انرطٕراخ انسزٚعح فٙ ٔسائم ذكُٕنٕجٛا  2.59 1.29 14

 انًعهٕياخ 

 إذماٌ اسرخذاو ذكُٕنٕجٛا انًعهٕياخ ٔلرا ٔجٓذا كثٛزٍٚ  ٚسرغزق 2.22 1.32 12

ٚزذثط اسرخذايٙ نركُٕنٕجٛا انًعهٕياخ تانخٕف يٍ األخطاء ٔاألعطاب  2.29 1.09 15

 ٔانفٛزٔساخ انرٙ ذصاحة اسرعًال ْذِ انركُٕنٕجٛا 

 عًهٙ تأجٓشج ذكُٕنٕجٛا انًعهٕياخ ٚجعهُٙ تعٛذا عٍ سيالئٙ ٔأصذلائٙ  2.20 1.02 16

 فٙ انعًم
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بقياس متغيخي الديػلة  يغالستعمق والثالث الثاني يغوبخرػص فقخات السحػر     
تبيغ  ،الستػقعة والفائجة الستػقعة كسحجديغ أساسييغ لقبػل التكشػلػجيا في السؤسدة

أن الستػسط العام إلجابات األفخاد كان مختفعا وقج كانت معطع اإلجابات بالسػافقة 
لعبارات متغيخ  2941لعبارات متغيخ سيػلة االستخجام و 2940بستػسط حدابي 

الفائجة الستػقعة مغ االستخجام وقج وردت العبارة الخاصة بديػلة تعمع التصبيقات 
مسا يجل عمى أن  2.52الحجيثة لتكشػلػجيا السعمػمات بأعمى متػسط حدابي قجر ب

عالم واالترال بسا الحجيثة لإل لػجياػ العامميغ في أغمبيع مصمعػن عمى ججيج التكش
معتادون ، وأنيع ػفخ في السحيط والسجتسع مغ أجيدة حػاسيب وىػاتف وألػاح ذكيةيت

 .عمى العسل عمييا في حياتيع اليػمية
واكتداب السيارة في العسل عمييا  إتقان العسل عمى ىحه التكشػلػجياوبخرػص 
ط بستػسط حدابي فقج أشارت إجابات أفخاد العيشة إلى مدتػى متػس ،داخل السؤسدة

اممػن يمتسدو العمغ التعقيج  افي عبارات االستبيان مسا يفدخ نػع 00وبتختيب  2902
عمى خالف التصبيقات العامة  ،في تػقعيع لقجرتيع عمى التحكع في تصبيقات العسل

 .لتكشػلػجيا السعمػمات لكغ رغع ذلظ تبقى ندبة مقبػلة
 ،تكشػلػجيا السعمػمات بالسؤسدةالحي تزسغ مقاومة إدراج  السحػرأما بخرػص 

 3948فقج تبيغ أن تقجيخ إجسالي عبارات السحػر كان ضعيفا بستػسط حدابي 
وقج حازت العبارة األخيخة مغ السحػر عمى أدنى تقجيخ بستػسط  ،لعبارات السحػر

مسا يفيج بأن العامميغ غيخ مػافقيغ في غالبيتيع عمى آن تكشػلػجيا  ،3931حدابي 
ت األفخاد عمى عبارات اجتساعييغ، وقج كانت باقي إجاباجعميع غيخ السعمػمات ت

ىحا السحػر ضعيفة ومتقاربة مسا يفيج بزعف عشاصخ السقاومة إلدراج تكشػلػجيا 
افقة الجائسة إلدراج وقج يفدخ ذلظ بحخص السؤسدة عمى السخ ، السعمػمات بالسؤسدة

ن مغ تجريبات دورية قبل وأثشاء الججيجة في السؤسدة حيث يدتفيج العاممػ  التكشػلػجيا
دتذعخون فػائجىا وأىسيتيا بالشدبة ليع ، وىػما يجعميع يتػضيف التكشػلػجيا الججيجة

 .ولمسؤسدة
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 (3الججول رقم )
نحجار  الختبار صحة الفخضيات   أسمهب تحميل اال

 B T Sign انًرغٛزاخ انًسرمهح

 0.002 3.24 0.33 انسٕٓنح انًذركـــــــــــح

 0.001 3.54 0.46 ج انًذركـــــــــــحانفائذ

 0.10 1.36 0.10 يمأيح ادراج ذكُٕنٕجٛا انًعهٕياخ

Adjusted R square=  0.81         R2= 0.82              a=0.48 

 انًصذر: يخزجاخ انحاسٕب يع إعادج انرُظٛى

بار أسمػب تحميل االنحجار الستعجد بيجف اخت أوال استخجمت الجراسة الحالية
وقج كذف تحميل الشتائج اإلحرائية السبيغ في الججول أعاله أن نسػذج  ،الفخضيات

الديػلة السجركة والفائجة الستػقعة  ،تحميل االنحجار والحي يسثل كل الستغيخات
مغ التغيخ في استخجام  81%والسقاومة إلدراج تكشػلػجيا السعمػمات يفدخ 

 1.70السعجل  حيث قجر معامل التحجيج ،تكشػلػجيا السعمػمات مغ شخف العامميغ
 .19111ب وذلظ عشج درجة ثقة بسدتػى داللة 

، Y= 0.48+0.33Xيي فمعادلة خط االنحجار لستغيخ سيػلة االستخجام وعغ 
 =Yومعادلة متغيخ السقاومة ،Y= 0.48 + 0.46Xأما بالشدبة لستغيخ الفائجة السجركة

0.48 + 0.18 X 
الخاصة بستغيخ السقاومة مخفػضة  1909أن القيسة وعشج دراسة قيع الجاللة نجج 

 .ألنيا تحقق فخضية العجم
اختبار العالقات بيغ متغيخي قبػل التكشػلػجيا  السخحمة الثانيةنحاول في  -*

ومقاومة العامميغ مع متغيخ استخجام تكشػلػجيا السعمػمات مغ شخف العامميغ 
 .بالسؤسدة

همات من المعمواستخجام تكنهلهجيا العالقة بين متغيخ الديهلة المتهقعة 
مخخجات التحميل اإلحرائي وفقا  اآلتييػضح الججول : طخف العاممين بالمؤسدة

 .ألسمػب التحميل األحادي واالنحجار الخصي البديط
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 (4الججول رقم )
نحجار الخظي البديط   التحميل اإلحرائي وفقا ألسمهب التحميل األحادي واال

سٕٓنح  

 االسرخذاو

 Fلًٛح 

 انًحسٕتح

يعايم 

انرحذ

 ٚذ

R2 

 يعايم االرذثاط

R 

 A B  0.26 0.02 يسرٕٖ االسرخذاو

1.65 0.59 

 املصدر: خمرجات احلاسوب مع إعادة التنظيم
 ،0.26في حيغ بمغ معامل التحجيج ، 0.02قجرت قيسة معامل االرتباط 

تغيخ في مغ ال  %65ما يعشي أن متغيخ الديػلة الستػقعة يداىع في ندبة ػ وى
 =Yوان معادلة األثخ تكػن مغ الذكل ، استخجام العامميغ لتكشػلػجيا السعمػمات

1.65 + 0.59 X ،  0.000وقيسة احتسال معشػيتو    1.65حيث قجرت قيسة الثابت ،
أما قيسة ميل متغيخ الديػلة السجركة فقج ، 0.05وىي معشػية عشج مدتػى الجاللة 

، وأن أي زيادة في متغيخ الديػلة 0.000 وقيسة احتسال معشػيتو ،0.59كان
الستػقعة بػحجة واحجة يؤدي إلى زيادة استخجام العامميغ لتكشػلػجيا السعمػمات 

وعميو يتع رفس الفخضية العجمية وقبػل الفخضية البجيمة التي تفتخض .1918ب
وجػد تأثيخ معشػي لستغيخ سيػلة االستخجام الستػقعة عمى استخجام العامميغ 

 .لػجيا السعمػمات في السؤسدةلتكشػ 
العالقة بين متغيخ الفائجة من االستخجام واستخجام تكنهلهجيا المعمهمات 

مخخجات التحميل اإلحرائي  اآلتييػضح الججول : من طخف العاممين بالمؤسدة
 .وفقا ألسمػب التحميل األحادي واالنحجار الخصي البديط
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 (5الججول  رقم )
نحجار الخظي البديطالتحميل اإلحرائي وف   قا ألسمهب التحميل األحادي واال

انفائذج يٍ  

 االسرخذاو

 Fلًٛح 

 انًحسٕتح

 يعايم انرحذٚذ

R2 

 يعايم االرذثاط

R 

يسرٕٖ 

 االسرخذاو

A B  0.20 0.00 

1.64 0.59 

 انًصذر: يخزجاخ انحاسٕب يع اعادج انرُظٛى

، 1919التحجيج  في حيغ بمغ معامل ،1999قجرت قيسة معامل االرتباط 
مغ التغيخ في  %19ما يعشي أن متغيخ الديػلة الستػقعة يداىع في ندبة ػ وى

 =Yوان معادلة األثخ تكػن مغ الذكل ، استخجام العامميغ لتكشػلػجيا السعمػمات

1.64 + 0.59 X ،  0.000وقيسة احتسال معشػيتو   ،1.64حيث قجرت قيسة الثابت 
أما قيسة ميل متغيخ الديػلة السجركة فقج ، 0.05وىي معشػية عشج مدتػى الجاللة 

وبالتالي فأي زيادة بسقجار وحجة واحجة ، 0.000وقيسة احتسال معشػيتو  0.59كان
، وعميو 1918في متغيخ الفائجة الستػقعة يفدخ زيادة في مدتػى االستخجام بقيسة 

ثيخ معشػي يتع رفس الفخضية العجمية وقبػل الفخضية البجيمة التي تفتخض وجػد تأ
لستغيخ الفائجة مغ االستخجام الستػقعة عمى استخجام العامميغ لتكشػلػجيا 

 .السعمػمات في السؤسدة
العالقة بين متغيخ مقاومة إدراج تكنهلهجيا المعمهمات  واستخجاميا من 

مخخجات التحميل اإلحرائي وفقا ( 5ول الجج)يػضح : طخف العاممين بالمؤسدة
 .ي واالنحجار الخصي البديطألسمػب التحميل األحاد
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 ( 6الججول  رقم )  
نحجار الخظي البديط  نتائج التحميل اإلحرائي بأسمهب التحميل األحادي واال

سٕٓنح  

 االسرخذاو

لًٛح 

Fانذالنح 

 انًعُٕٚح

يعايم 

انرحذ

 ٚذ

R2 

يعايم 

 االرذثاط

R 

يسرٕٖ 

 االسرخذاو

A B  0.66 0.01 

5.10 -

0.52   

 ًصذر: يخزجاخ انحاسٕب يع إعادج انرُظٛىان   

ما  ػوى، ,191في حيغ بمغ معامل التحجيج  ،1991قجرت قيسة معامل االرتباط 
مغ التغيخ في استخجام %,1يعشي أن متغيخ الديػلة الستػقعة يداىع في ندبة 

 Y= 5.10 - 057وان معادلة األثخ تكػن مغ الذكل ، العامميغ لتكشػلػجيا السعمػمات

X ،وىي معشػية  0.000وقيسة احتسال معشػيتو    ،5.10يث قجرت قيسة الثابت  ح
 1911- بـ أما قيسة ميل متغيخ السقاومة فقج كان سالبا، 0.05عشج مدتػى الجاللة 

أي أن الديادة في  ،ما يفيج وجػد أثخ عكديػ وى، 0.000وقيسة احتسال معشػيتو 
، 1911مدتػى االستخجام بسعجل  متغيخ السقاومة بػحجة واحجة يتدبب في انخفاض 

وعميو يتع رفس الفخضية العجمية وقبػل الفخضية البجيمة التي تفتخض وجػد تأثيخ 
معشػي لستغيخ مقاومة تكشػلػجيا السعمػمات  عمى استخجام العامميغ ليا في 

 السؤسدة.
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 واستنتاجات خاتمة
ترادية العامة االق واالترال في السؤسدة اإلعالمتػضيف تكشػلػجيا  إن

 أقرىبقرج ضسان  ،مخاعاة الجانب الدمػكي لعسمية التػضيفالجدائخية يقتزي 
والتي تتصمب في الغالب استثسارات ضخسة قج  ،تفادة مغ ىحه التكشػلػجيا السكمفةسا

مقاومة نتيجة ترادم القيع واالتجاىات و آبخفس  األحيانتقابل في كثيخ مغ 
 أخخى بعبارة ػ ىو أ، يع الستزسشة في التكشػلػجياالقالستزسشة لجى العامميغ مع 

 .نقصة تػازن تزسغ تػافق الصخفيغ ػمحاولة جحب ىحه القيع نح
وصعػبة  اإلندانيىحه العسمية ليدت بيحه البداشة، نتيجة تعقج الدمػك  أن إال

ضخوريا، فان السشصق يفخض تػجيو الجيػد في  ػضيفالتشبؤ بو، ولسا كان الت
لتخكيد عمى الجانب التقشي لديػلة تصػيعو ندبيا بالسقارنة مع تعقيج االتجاىيغ مع ا

 .والتشبؤ بو اإلندانيالدمػك 
لمتعامل سػاء مع  واألساليبالسجاخل  أفزلوقج وردت محاوالت عجيجة لترػر 

أو يتعمق بالجانب الشفدي الدمػكي،  ماقبػل التكشػلػجيا في و أمقاومة التغييخ 
الشتائج  أىعندتخمز مشيا بعس استصعشا أن تقشي لجانب التصػيع التكشػلػجيا في ا

، مع اإلشارة إلى أن فيع الطاىخة االقتخاحات والتػصياتونداعج في الخخوج ببعس 
 ىػ أساس التعامل معيا.

 ة:اآلتييسكغ تمخيز أىع نتائج الجراسة في الشقاط النتائج: 
 ت، تقابل في الغالب إن عسمية إدراج تكشػلػجيا اإلعالم واالترال في السؤسدا

بسقاومة مغ شخف العامميغ، وىي رد فعل شبيعي لمتغييخ الحي تحجثو التكشػلػجيا 
 في العجيج مغ السجاالت التشطيسية والقيسية في السؤسدة.

  أن ىشاك العجيج مغ السحجدات التي تحكع التعامل مع تكشػلػجيا السعمػمات
مختبط ػ سيع وثقافتيع، ومشيا ما ىكامغ في السدتعسميغ، وقيػ ى السجرجة، مشيا ما

 متزسغ في التكشػلػجيا في حج ذاتيا.و بالسؤثخات الخارجية أ
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 مشتطسة  بصخيقة تػضيف تكشػلػجيا السعمػمات عشج تتغيخ التي القيع بعس ىشاك
الدمػكيات بسخور و  العادات بعس يعجلو  يرقل فالشطام السدتحجث تجريجية،و 

 .الػقت
  افع السقاومة ال تدببيا التكشػلػجيا في حج ذاتيا، بل أثبتت الجراسات أن بعس دو

ما يعسل عمى تصػيخ سمػك ػ التكتيكات الدياسية السراحبة لعسمية إدراجيا، وى
السقاومة، وتشػيع مػضػعيا مغ مزسػن التصبيق التكشػلػجي إلى األشخاص 

 السدتفيجيغ مشو.و الجاعسيغ لمتصبيق أ
 مقاومت وسبت نزٌادة انسبب انرئٍسى ه انسهىكٍت وانىفسٍت انجىاوب إهمال نإ 

 .نهتغٍٍر انمىظفٍه

 ن ىشاك نػعا مغ العالقة العكدية التي تخبط بيغ درجة تقبل التكشػلػجيا ومقاومة إ
 العامميغ ليا، بحيث كمسا ارتفعت ندبة القبػل كمسا قمت مقاومة التغييخ.

  حػل قبػل  وعغ الجراسة السيجانية استشتجشا صجق نتائج الجراسات الشطخية
التكشػلػجيا بالسؤسدة االقترادية العسػمية الجدائخية باتيسيتال، أما عغ مدتػى 
مقاومة التغييخ لجى العامميغ بالسؤسدة فيػ مشخفس تجاه إدراج تكشػلػجيا 

 السعمػمات مسا يفيج قابمية واستعجاد السػضفيغ الستخجام ىحه التكشػلػجيا بالسؤسدة.
 التهصيات

 وب انسهىكٍت نهعامهٍه بانمؤسست وخصائصهم انقٍمٍت وانثقافت ضرورة فهم انجىا

 عسل فخق  تذكيلو انتىظٍمٍت انقائمت قبم أي محاونت نتىظٍف تكىىنىجٍا انمعهىماث، 
 بذكل دمػك والعسلال لتصػيخ والتػصيات االقتخاحات تقجيع عمى تعسل متخررة

  .دائع

  تقهٍم فً تساهم نتغٍٍرا عمهٍت عه واقعٍهو اضحتو معهىماث تىفٍر انعمم عهى 

 .مقاومت انمىظفٍه

 السدتخجميغ  تػقعاتونطع السعمػمات انصالقا مغ  البخمجيات تصػيخ عمى العسل
 واحتياجاتيع، وإشخاكيع في عسميات الترسيع والتغييخ بذكل عام.
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 السعمػمات تكشػلػجيا استخجام لججوى  والسشتطع الجوري  بالتقييع القيام ضخورة 
 يغ، ورضاىع عغ االستعسال.ومجى تقبل العامم

 الحي يبخز قيسا إيجابية في التعامل مع تكشػلػجيا  البذخي  العشرخاالىتسام ب
واستسخارا عمى شػل السدار السيشي، مع  ،والتعييغ االختيار السعمػمات، ابتجاء مغ

ضسان الخعاية السدتسخة ليحه القيع بالتكػيغ والتجريب، والتحديذ واإلشخاك في 
 القخار.

 يع الجراسات السيجانية بخرػص مجى صالحية مختمف نساذج مقاومة تػس
التغييخ، ونساذج قبػل التكشػلػجيا في البيئة السحمية لتذكيل ترػر خاص لمتعامل 

 مع الطاىخة.
  ضخورة تييئة السجال لتقبل التكشػلػجيا، واالىتسام ببشاء ورعاية ثقافة التغييخ قبل

لتفادي التشاقزات  مات، وجشي الفػائج مغ خالليا،االىتسام بتػضيف تكشػلػجيا السعمػ 
 الشاشئة عغ ترادم القيع.

  االستفادة مغ التجارب العالسية والتصبيقات الشفدية واالجتساعية لفيع وإدارة
 مقاومة التغييخ، ومحاولة تخريز السجاخل عمى حدب حالة السؤسدة.
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