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knowledge-makers. Furthermore, concepts such as ebanking transactions, and the various dimensions of
quality of non-electronic services are tackled in the
study.

الهدف من دراسة اإلدارة اإللكترونية عن طريق االهتمام
بتأثيرها على جودة املعامالت البنكية ،ومن بني
أهمية بالغة هو
االستراتيجيات التي أصبحت البنوك توليها ّ
تهتم بها
حتقيق رضا العميل الذي أصبح من األولويات التي
ّ
فية
البنوك ،ومن خالل هذه الدراسة سلّطنا ّ
الضوء على كي ّ
أهم عناصرها واملتمثلة
تبنّي اإلدارة اإللكترونية ،ووقفنا على ّ
في احلاسب اآللي وجتهيزاته ،والبرمجيات،وشبكات االتصال،
البنكية
وصنّاع املعرفة ،وتعرّفنا على مفهوم املعامالت
ّ
اإللكترونية ،وعلى األبعاد اخملتلفة لتأثير جودتها على جودة
اخلدمات غير اإللكترونية.
وتعرّفنا على واقع اإلدارة اإللكترونية ،وأثرها على
البنكية محلّ الدّراسة
املعامالت اإللكترونية في الوكاالت
ّ
في أ ّم البواقي ،اعتمادا على حتليل بيانات االستبيان الذي يع ّبر
عن أرآء  05موظّ فا في هذه الوكاالت حول درجة تبنّي اإلدارة
اإللكترونية ،ومدى تأثيرها على املعامالت املقدّمة للعمالء،
برمجية ،spss
وقد متّت معاجلة البيانات باستخدام
ّ
واستعمال أدوات ال ّتحليل اإلحصائي.
وتوصلت الدّراسة من خالل إجابات ورضا املوظّ فني عن
ّ
كلّ فقرات األبعاد ّ
الثالثة لإلدارة اإللكترونية.إلى أ ّن جودة
حتسنت بفضل
املعامالت في الوكاالت
البنكية املعنية قد ّ
ّ
اإلدارة اإللكترونية.
املفتاحية :اإلدارة اإللكترونية ،األجهزة
الكلمات
ّ
البرمجيات ،شبكات االتصال ،صنّاع املعرفة،
واملع ّدات،
ّ
البنكية االلكترونية ،والء العميل.
املعامالت
ّ

The study analyzes the reality of e-management
and its impact on the e-banking agencies at Oum El
Bouaghi District using a questionnaire that was
distributed to a sample of 50 employees who work in
commercial banks. The Survey evaluates the degree of
adopting e-management at the banks and how it
impacts the bank transactions and operations which
are provided to the customers. The Study uses SPSS to
analyze the data and statistical analysis tools.
The study results find that the quality of banking
services and operations are improved due to emanagement, analyzing the answers provided by the
employees concerning the three-dimensions of
electronic management.
Key words: E-management, hardware and
equipment, software, communication networks,
knowledge-makers, electronic banking transactions,
customer loyalty, customer satisfaction.

بتطور معارف
تطور اجملتمع البشري دائما مرتبطا
ّ
كان ّ
اإلنسان ،فاملعرفة رافقت اإلنسان منذ أن تف ّتح وعيه وارتقت
احلالية،
معه من مستوياتها البدائية ،إلى أن وصلت إلى ذُراها
ّ
هذه املعرفة لعبت دورا محوريا ومتواصال في تطوير اجملتمع
البشري وفي دعم مختلف اجنازته ،وال يعدّ مفهوم املعرفة
أمرا جديدا ،بل إ ّن اجلديد هو حجم تأثيرها على احلياة
االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،وعلى منط حياة اإلنسان
املعاصر عموما ،فقد شهد العالم ابتداء من الر ّبع األخير من
القرن العشرين تغييرا عظيما في تاريخ البشري ّة حيث شهد
والصناعة ،ويتمث َّل هذا
التحول الثّالث بعد ظهور الز ّراعة
ّ
ّ
التطور في العلوم
فائقة
ثورة
ظهور
في
ل
التحو
ّ
ّ
والتكنولوجيا التي شكّلت ذروتها اليوم ثورة املعلوماتية
وتكنولوجيا االتصاالت .حيث باتت املعلومات واملعرفة موردا
أساسيا من املوارد االقتصادية ،بل املورد اإلستراتيجي اجلديد
املكمل للموارد الطبيعية ونشوء ما
في احلياة االقتصادية
ّ
أت ّفق على تسميته (اقتصاد املعرفة) )عامر،2502،ص)00

A Statistical Study of the Impact of e-Management on
Improving the Operations of Commercial Banks in
Oum El Bouaghi District: Employees of BNA, CNEP,
BADR as a Sample of the Study in the Period of 20142015

Abstract:
The paper tackles e-management and its impact
on the quality of banks operations and transactions
since one of the main strategies of the banks is
achieving customer satisfaction, given the fierce
economic competition that exists among similar
institutions. Thus, Customer Satisfaction is a priority
to banks. Moreover, The study sheds the light on the
mechanism of adopting e-management in addition to
its important elements such as computers and their
equipment, software, communication networks, and
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وقد غدت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وسيلة
رفاهية مقتصرة على مجال أو
حياة ،وليست مجرد أدوات
ّ
معينة .وفي ظلّ التو ّجه العاملي نحو
نخبة اجتماعية
ّ
اقتصاديات املعرفة التي تعتمد بشكل أساس على ال ّتقنيات
احلديثة الستغالل املعرفة في رفع مستوى الر ّفاه االجتماعي،
واستغالل املوارد اخملتلفة خير استغالل ،أصبحت تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت وسيلة بقاء وأداة ال ميكن االستغناء
التنافسية
عنها في ظلّ عالم مفتوح يعتمد على القدرة
ّ
معيارا للتقدّم واالزدهار.
التقنية في
تعدّ اإلدارة اإللكترونية من ثمار املنجزات
ّ
التطورات في مجال االتصاالت،
العصر احلديث ،حيث أدّت
ّ
متطورة إلى التفكير اجل ّدي من قبل
تقنيات اتصال
وابتكار
ّ
ّ
املؤسسات ،وخاصة البنكية منها في اإلفادة من منجزات
التقنية باستخدام احلاسوب وشبكات االنترنت في
الثّورة
ّ
إجناز األعمال ،وتقدمي معامالتها بطريقة إلكترونية.
إ ّن استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
املتطورة سوف ميكّن البنوك من االنتقال من إدارة تقليدية
ّ
تعتمد على الورق إلى إدارة حديثة إلكترونية تعتمد على
انتقال املعلومات عبر احلواسيب ،وفق شبكة معلوماتية
داخل البنك أو وفق شبكة معلوماتية عاملية -االنترنت ،-ومن
خدمات تقليدية إلى خدمات حديثة إلكترونية تواكب
احتياجات العمالء ،وتسلم لهم بشكل آمن بأقل تكلفة في
أسرع وقت ممكن وفي أي مكان كانوا.
التحول لإلدارة اإللكترونية أصبح اجتاها عامليا ،فبعد
إن
ّ
األمريكية سنة 0990
ظهورها ألو ّل مر ّة في الواليات امل ّتحدة
ّ
وانتشارها بداية من سنة 2550في باقي ال ّدول ،كغيرها من
ال ّدول النامية تبنّت ال ّدول العربية اإلدارة اإللكترونية بنسب
العربية التي
عربية إلى أخرى ،ومن أبرز ال ّدول
ّ
تفاوتت من دولة ّ
قطعت شوطا كبيرا في ذلك جند اإلمارات العربية امل ّتحدة.
تعدّ اجلزائر من الدّول التي حتاول تطبيق اإلدارة
اإللكترونية في مجال البنوك ،لغرض حتسني معامالتها
وخدماتها ،خاصة بعد أن عرف االقتصاد اجلزائري خالل الفترة
التطور العاملي
األخيرة انتعاشا ما جعله يحاول ال ّلحاق بركب
ّ
تنوع في املعامالت
ويتج ّلى ذلك من خالل ما نلحظه من ّ
التنافسية التي
اإللكترونية املقدّمة ،والر ّوح
البنكية
ّ
ّ
ّ
البنكية بغية كسب رضا عمالئها.
سات
ملؤس
ا
تظهرها
ّ
ّ
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البنكية .هذا الطرح
لها من فوائد وتأثير على املعامالت
ّ
يقودنا إلى التساؤل الرئيسي اآلتي :هل يوجد تأثير ايجابي ذو
البنكية
داللة إحصائية بني اإلدارة اإللكترونية واملعامالت
ّ
البنكية
اإللكترونية عند مستوى معنوية  %0في الوكاالت
ّ
محلّ الدراسة في أ ّم البواقي؟
تتفر ّع عن هذه اإلشكالية الرئيسة مجموعة تساؤالت
فرعية ،ميكن صياغتها على النحو اآلتي:
ّ
 هل يوجد أثر ايجابي ذو داللة إحصائية عند مستوى
معنوية  .%0بني استخدام األجهزة واملعدّات)،(Hardware
عينة البنوك
وحتسني املعامالت
البنكية اإللكترونية في ّ
ّ
محلّ الدّراسة ؟
 هل يوجد أثر ايجابي ذو داللة إحصائية عند مستوى
البرمجيات )، (Software
معنوية  % 0بني استخدام
ّ
عينة البنوك
وحتسني املعامالت
البنكية اإللكترونية في ّ
ّ
محلّ الدّراسة ؟
 هل يوجد أثر ايجابي ذو داللة إحصائية عند مستوى
معنوية  % 0بني استخدام شبكات اإلتصال ،وحتسني
عينة البنوك محلّ
البنكية
املعامالت
اإللكترونية في ّ
ّ
ّ
ال ّدراسة ؟

على ضوء ما ت ّ طرحه من تساؤالت حول موضوع
البحث  ،وأمال في حتقيق أهداف الدّراسة ت ّ وضع مجموعة
الفرضيات التي نسعى الختبارها ،حيث ميكن وضع
من
ّ
الفرضية الرئيسة اآلتية:
إحصائية بني اإلدارة
(يوجد تأثير ايجابي ذو داللة
ّ
عينة
اإللكترونية ،وحتسني املعامالت
البنكية اإللكترونية في ّ
ّ
البنوك محلّ ال ّدراسة)
الفرعية اآلتية:
الفرضيات
الفرضية
ويندرج ضمن هذه
ّ
ّ
ّ
إحصائية عند مستوى معنوية
 .0يوجد أثر ايجابي ذو داللة
ّ
واملعدات )،(Hardware
 .%0بني استخدام األجهزة
ّ
عينة البنوك
البنكية
وحتسني املعامالت
اإللكترونية في ّ
ّ
ّ
محلّ الدّراسة؛
 .2يوجد أثر ايجابي ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية
 % 0بني استخدام البرمجيات؛ ) ، (Softwareوحتسني
عينة البنوك محلّ
البنكية
املعامالت
اإللكترونية في ّ
ّ
ّ
الدّراسة؛
 .3يوجد أثر ايجابي ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية
% 0بني استخدام شبكات االتصال ،وحتسني املعامالت
عينة البنوك محلّ ال ّدراسة.
البنكية
اإللكترونية في ّ
ّ
ّ

إ ّن املتت ّبع لتطور البنوك في تقدمي اخلدمات للعميل
يالحظ أن هناك تقدما في هذا الشأن في ظلّ املنافسة،
فالبنوك اجلزائرية  -وسعيا منها لتحسني اخلدمة من أجل
اإللكترونية ملا
كسب والء العميل  -بدأت في تطبيق اإلدارة
ّ
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ّ
الشخصية
 .4هذا البحث يدخل ضمن االهتمامات
(مالية
وتخصصها الدّراسي
للباحثة ،ونظرا لتماشيه
ّ
ّ
وبنوك).

الغرض من الدّراسة ال يعدو عن كونه جتسيدا لألهداف

اآلتية:
أهم عناصر اإلدارة اإللكترونية.
 .0الوقوف على ّ

اإللكترونية في حتسني
أهمية تطبيق اإلدارة
 .2إدراك
ّ
ّ
املعامالت اإللكترونية املقدّمة من البنوك.

والفرضيات
وفقا لإلشكالية املطروحة سلفا
ّ
املوضوعة من خاللها ،اعتمدنا على املنهج االستقرائي
واألسلوب الوصفي ال ّتحليلي في ال ّتحليل اإلحصائي لبيانات
أما أسلوب دراسة حالة يظهر من خالل الدّراسة
االستبيانّ .
البنكية CNEP, BNA,
امليدانية التي قمنا بها في الوكاالت
ّ
 BADRفي أ ّم البواقي؛ وذلك اعتمادا على أسلوب االستبيان
في جمع املعلومات عن آراء املوظفني بخصوص ال ّدور الذي
البنكية التي
اإللكترونية في حتسني املعامالت
تلعبه اإلدارة
ّ
ّ
البنكية.
يقدمونها لعمالء الوكاالت
ّ

لكترونية
 .3معرفة نوع العالقة واألثر بني اإلدارة اإل
ّ
واملعامالت اإللكترونية للبنوك عن طريق معاجلة بيانات
املتحصل عليها باستخدام برمجية(.)SPSS
االستبيان
ّ
 .4تقدمي بعض ال ّتوصيات املناسبة في هذا اجملال.

تكمن أهمية ال ّدراسة في ال ّنقاط اآلتية:

أما األدوات املستخدمة في الدّراسة فهي:

اإللكترونية في حتسني
 .0تبيان مدى أهم ّية تطبيق اإلدارة
ّ
جودة املعامالت التي تق ّدمها البنوك.
 .2محاولة إفادة املسؤولني وصانعي القرار في اجملال البنكي
واملهم لإلدارة
اجلزائري فيما يتعلق بال ّدور اإليجابي
ّ
التطورات
اإللكترونية من خالل جعل البنوك تواكب
ّ
العاملية.

محصل عليها من الوكاالت البنكي ّة
 .0معلومات ووثائق
ّ
محلّ الدّراسة  CNEP, BNA, BADRفي أ ّم البواقي.
البنكية محلّ
 .2االستمارة املوز ّعة على موظّ في الوكاالت
ّ
ال ّدراسة CNEP, BNA, BADRفي أ ّم البواقي؛
 .3املقاييس اإلحصائية املناسبة لتحليل بيانات االستبيان.

أهمية استخدام األساليب اإلحصائية
 .3تبيان مدى
ّ
برمجية( )SPSSفي حتليل املعلومات
والبرمجيا ّت ،مثل
ّ
املتحصل عليها عن طريق االستبيان.
ّ

.4

استخدام
برمجية SPSS V 20
ّ

ملعاجلة بيانات االستبيان.

حاولنا من خالل هذه الدّراسة تبيان دور اإلدارة
اإللكترونية في حتسني املعامالت البنكية للوكاالت البنكية
محلّ الدّراسة ( )CNEP, BNA, BADRفي أ ّم البواقي خالل
عام . 2500-2504

هناك أسباب ودوافع عدة أدّت إلى اختيار هذه
ال ّدراسة من أبرزها:
 .0توفر عنصر اجلدة في املوضوع على مستوى الطرح
العلمي األكادميي ومحدودية الدراسات وهو ما يفتح
اجملال أمام الباحثني والدارسني مزيدا من االجتهاد
ومحاولة إثراء املوضوع.

مسها مسحنا املكتبي
أهم الدّراسات التي
ّ
ّ
واإللكتروني التي تتعلق مبوضوع دراستنا هي كاآلتي:

 .2اختيارنا لهذا املوضوع يرجع أساسا إلى أن واقع االقتصاد
اجلزائري ،فالبد من حتسني أداء البنوك وجعلها تسهم
في متطلبات االقتصاد الرقمي .

 -0إميان عبد الرضا محمد اجلنابي ،اجتاهات موظفي البنوك
العاملة في األردن نحو تطبيق اإلدارة االلكترونية ،رسالة
ماجستير ،تخصص ادارة األعمال ،جامعة اليرموك،
 ،2552وقد توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية:

 .3قلة الدراسات االقتصادية املدعمة بالتحليل اإلحصائي
(استخدام برمجية  SPSSفي معاجلة االستبيان) مثل
هذه الدراسات كانت دافعا الختيارنا لهذا املوضوع.
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 اتسمت اجتاهات موظفي البنوك العاملة في االردن نحواإللكترونية بااليجابية وبقدر متوسط.
تطبيق اإلدارة
ّ
 تواجه البنوك العاملة في االردن بعض املعوقاتوالصعوبات عند تطبيق اإلدارة االلكترونية ،ومن أهمها
اإللكترونية،
العنصر البشري ،و ارتفاع كلفة بناء املواقع
ّ
وعدم قدرة العمالء بالتعامل مع التكنولوجيا احلديثة.
 هناك عالقة ايجابية ذات داللة إحصائية بني (عدد عمالءالبنك ،وعدد املوظفني ورأس مال البنك) وتوفر البنية
التحتية.

اإللكترونية  ،و ذلك من خالل غنشاء مركز تدريب
للقيادة
ّ
اإللكترونية في كل بنك؛
متخصص بالقيادة
ّ
 مواكبة التطورات التكنولوجية في مجال الرقابةاإللكترونية من قبل البنوك ،والعمل على امتالك
ّ
التكنولوجيا احلديثة.
-3

-

كما خلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات أهمها :
 ضرورة فهم واستعاب االدارة االلكترونية ،وتطبيقاتهامن قبل االدارة العليا عن طريق برامج ودورات تدريبية
للموظفني.
 العمل على استقطاب كوادر بشرية متخصصة فيمجال االنترنت وتكنولوجيا املعلومات.
 ضرورة إنشاء نظام معلومات لتسهيل اإلجراءات ،ويعملبشكل واضح ليالئم كل من األفراد والبنوك.

-

-

بن عياد محمد سمير وسماحي أحمد ،التكنولوجيا
اإللكترونية البنكية :ضرورو أم حتمية بالنسبة
ّ
للمؤسسات املصرفية اجلزائرية ،وقد توصلت هذه
الدراسة الى نتائج نذكر من أهمها :
اإللكترونية توفر العديد من املزايا للعمالء
الصيرفة
ّ
وتتيح للبنوك فرص جديدة لألعمال .
اإللكترونية البد من
مع ازدياد مجال املعامالت املصرفية
ّ
اليقظة و إقامة تنسيق أكبر على املستوى الدولي.
اإللكترونية أثر على ادارة السياسة
للصيرفة
ّ
االقتصادية.

كما خلصت الدراسة عدة توصيات نذكر منها :
-

 -2أحمد فتحي احليت ومحمد مفضي الكساسبة ،تاثير
وظائف اإلدارة االلكترونية في فاعلية و كفاءة البنوك في
األردن ،اجمللة العربية الدولية للمعلوماتية ،اجمللد الثاني،
العدد الرابع 2503،وقد توصلت الدراسة إلى النتائج
اآلتية:
-
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-

دلت النتائج أن تصورات املبحوثني ايجابية نحو جميع
اإللكترونية .
وظائف اإلدارة
ّ
أظهرت النتائج أن تصورات املبحوثني كانت ايجابية نحو
متغير كفاءة البنوك ،ويعزى ذلك الى اهتمام املديرين.
رؤساء األقسام بعملية التحسني الدائم للخدمات ألنها
تشكل الركيزة األساسية للمنافسة بني البنوك.
اإللكترونية (التخطيط االلكتروني،
جميع وظائف اإلدارة
ّ
التنظيم اإللكتروني،القيادة اإللكترونية ،الرقابة
اإللكترونية)
تؤثر بشكل إيجابي في فاعلية البنوك ويعزى ذلك الى
إدراك املديرين ورؤساء االقسام ألهمية منهج اإلدارة
اإللكترونية باعتباره منهجا يقوم على استخدام
تكنولوجيا املعلومات في إجناز الوظائف.

دعم وحتفيز املؤسسات على الترابط الشبكي.
قيادة مسار التكنولوجي بتبني سياسة تعميم
استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
تأمني وحماية املعلومات وتنمية املهارات التقنية
واخلبرات االدارية.
ضرورة حتديث القوانني و تعديلها ملواكبة التطورات.

 -4عبد اهلل بن علي متام ،اإلدارة اإللكترونية كمدخل
للتطوير اإلداري (دراسة تطبيقية على الكليات التقنية،
رسالة ماجستير ،جامعة جامعة أم القرى ،مكة
املكرمة ،2552،وقد توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية:
-

التقنية تط ّبق اإلدارة
العينة أ ّن الك ّليات
يرى أفراد
ّ
ّ
اإللكترونية بدرجة متوسطة .
العينة أ ّن تطبيق اإلدارة اإللكترونية يسهم في
يرى أفراد ّ
التقنية بدرجة عالية.
الكليات
حتسني مستوى إدارة
ّ
ّ
إحصائية بني واقع اإلدارة
توجد فروق ذات داللة
ّ
الكلية.
ملتغير
اإللكترونية تعزى
ّ
ّ
متغيرات الدّراسة
إحصائية بني
ال توجد فروق ذات داللة
ّ
ّ
عن إسهام اإلدارة اإللكترونية في حتسني املستوى اإلداري.

 -0محمد عبد اآلله الطيطي ،تطوير اإلدارة اجلامعية
الفلسطينية في ضوء االجتاهات العاملية املعاصرة:
رسالة ماجستير ،معهد البحوث والدراسات العربية،
القاهرة .2552،وقد توصلت الدراسة إلى نتائج نوجزها
فيما يلي:

كما خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات
أهمها:
اإللكترونية ،والعمل على تدريب
 زيادة االهتمام بالقيادةّ
القادة في البنوك على االسس واملتطلبات الضرورية
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اجلامعية الفلسطينية تعاني من مشكالت
 إن اإلداراتّ
وقصور في وظائف اإلدارة ،وذلك على املستويات جمعيا
سواء في ال ّتخطيط ،أم في ال ّتنظيم واإلشراف ،أو في
ات ّخاذ القرارات ،وفي ال ّتوجيه اإلداري ،وأخيرا في الر ّقابة
وال ّتقومي ،وهذا يدلّ على مدى التدهور الذي تعيش فيه
اجلامعية .
اإلدارة
ّ
 جمود الهياكل ال ّتنظيمية داخل اجلامعات الفلسطينية ،وافتقار ال ّتنظيم للمرونة ،وعدم االهتمام باإلصالح
اإلداري .
 -عدم االهتمام بتدريب القيادات اإلدارية.

على ضوء الفروض واألهداف األساسية ،ت ّ تقسيم
الدّراسة بعد املقدمة إلى قسمني على النّحو اآلتي:
 القسم األول :اإلطار املنهجي لل ّدراسة وخصائصالعينة.
ّ
 -القسم الثاني :املعاجلة اإلحصائية لبيانات االستبيان.

توصيات أهمها:
كما ق ّدم
ّ

العينة من أجل
اإلطار املنهجي للدّراسة وخصائص
ّ
الوقوف على تأثير اإلدارة اإللكترونية في حتسني املعامالت
البنكية املقدمة من قبل الوكاالت البنكية محل الدراسة،
ومتاشيا مع الطرح النظري ملتغيرات الدراسة (اإلدارة
اإللكترونية ،املعامالت البنكية) وحتليل العالقة بينهما ،ت
االستعانة بأسلوب االستبيان من خالل طرح مجموعة من
األسئلة على املوظفني في الوكاالت محل الدراسة التي
تتناسب مع أبعاد املتغيري (  )0عن طريق استخدام برمجية

اجلامعية الفلسطينية إعادة النّظر في
 على اإلدارةّ
مقوماتها وصالحياتها وأن تسعى لتحديد مستوياتها
االدارية وواجباتها وعالقاتها.
 االهتمام بتدريب القيادات اإلدارية وخصوصا القياداتاجلديدة وكذلك إنشاء نظام معلوماتي فعا ّل .
-6

-

-

-

-

يوسف محمد أبو أمونة ،واقع إدارة املوارد البشرية
إلكترونيا  e-hrmفي اجلامعات الفلسطينية النظامية-
قطاع غزة ،رسالة ماجستير ،قسم إدارة األعمال،
اجلامعة اإلسالمية ،غزة .2559 ،وقد توصلت الدراسة إلى
النتائج اآلتية:
همية إدارة املوارد البشري ّة إلكترونيا،
هناك إدراك أل ّ
متوفر ويسهم بشكل كبير
وكذلك دعم اإلدارة العليا ّ
عملية تبنّي وإدارة املوارد البشري ّة إلكترونيا
في
ّ
وتطويرها.
تبني أن البنية ال ّتحتية ملراكز تكنولوجيا املعلومات
ّ
كافية لهذا ال ّتحول ،وذلك الزدياد استخدام ال ّتقنيات
املعاصرة في العمل.
نظام اجلامعة في تقدمي اخلدمات ال ّتعليمية اإللكترونية
له تأثير على إدارة املوارد البشري ّة إلكترونيا ،ويختلف هذا
النّظام في إدارة املوارد البشرية من جامعة ألخرى حسب
تباين أولوياتها وخططها .
ضرورة إعطاء أولوي ّة لإلدارة اإللكترونية وتوفير الدّعم
املالي ملراكز تكنولوجيا املعلومات.

 SPSSV 20واستخدام األدوات اإلحصائية الالزمة لتحليل نتائج
االستبيان.
ومن أجل اإلملام بجوانب هذا القسم ت التطرق إلى
النقاط اآلتية:
 .0حتديد مجتمع الدراسة واختيار العينة .
 .2أداة جمع وحتليل البيانات واملعلومات وثباتها.
 .3خصائص العينة املدروسة.
0
يقدر عدد عمال الوكاالت البنكية محل الدراسة بــ
 60عامال ،لكن متاشيا وموضوع البحث الذي يعالج أثر اإلدارة
اإللكترونية على املعامالت البنكية ،ارتأينا أن تكون دراستنا
قصدية أي مبعنى آخر أن تشمل كل املوظفني بالوكاالت
البنكية التجارية محل الدراسة ،وبسبب الصعوبات التي
واجهتنا في توزيع اإلستمارة على كافة املوظفني ،اضطررنا

مييز هذه الدراسة هو البحث ملعرفة تأثير اإلدارة
ما ّ
اإللكترونية في مجال املؤسسات البنكية ،وبالضبط على
املعامالت البنكية االلكترونية في الوكات البنكية محل
الدراسة.

إلى اختيار عينة عشوائية منهم ت حسابها على أساس
معادلة حتديد حجم العينة لريتشارد جيجر والتي تتمثل في:
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8

 : Nحجم اجملتمع.
 : Zالدرجة املعيارية املقابلة ملستوى الداللة  5.90وتساوي
.0.96
 : dنسبة اخلطأ وتساوي .5.50
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2

 z
2
   0.50 
d

n
2

1  z 
2
1
   0.50   1
N 

 d 

2

 1.96 
2

  0.50 
 0.05 
n 
 56.
2

1  1.96 
2
1
  0.50   1

65 
 0.05 



توصلنا بعد التعويض بالقيم إلى:
ومنه فإن حجم عينة دراستنا هو  06موظفا ،فاحلاصل أننا
قد قمنا بتوزيع  06استبيانا ،لكن ت جمع  04استبانه ،أي
بنسبة استرجاع  % 96.42لإلجابات ،وت حذف  4استبانات
لعدم احلصول على بعض إجابات فقرات االستبيان ،وبالتالي
شملت الدراسة اإلحصائية  05استبانه .وهو ما ميثل حجم
العينة املدروسة.

املصدر :من إعداد الباحثني.

كان هدفنا من تصميم اإلستمارة (االستبيان) هو
معرفة تأثير تبنّي اإلدارة اإللكترونية للمعامالت البنكية
اإللكترونية املقدمة من طرف الوكاالت البنكية محل
الدراسة ،وذلك من أجل الوصول إلى النقاط اآلتية:

2

 معرفة درجة تبني الوكاالت البنكية لإلدارة اإللكترونية. التعرف على توجهات املوظفني في املعامالت البنكيةاإللكترونية التي يقدمونها لعمالئهم.

من أجل القيام بالدراسة اإلحصائية ت االعتماد على
مجموعة من األدوات من أجل جمع العينة وكذلك حتليل

 دراسة العالقة بني اإلدارة اإللكترونية ،وحتسني املعامالتالبنكية اإللكترونية.

البيانات واملعلومات التي يتم اخلروج بها في نهاية الدراسة.

ومن أجل التعرف على إجابات موظفي الوكاالت
البنكية محل الدراسة ( )BADR.CNEP.BNAفي أ ّم البواقي
ت استخدام مقياس مناسب لتصنيف وتقييم اإلجابات
املوافقة لكل عبارة ،ولقد اختير مقياس رانسيس ليكارت،
وهو مقياس شائع االستخدام في علم اإلدارة ،وفي العلوم
االجتماعية واإلنسانية بصورة عامة ويتلخص املقياس في
حتديد مجموعة من العبارات تصف املوضوع املراد تقييم اجتاه
األفراد نحوه وميكن أن تأخذ العبارات صيغا موجبة أو سالبة،
يطلب من الفرد املبحوث اختيار إجابة لكل عبارة من هذه
العبارات ،وذلك باختيار اإلجابة املعبرة أكثر عن اجتاهه ،وميثل
سلم ليكارت السلم الذي يستخدم في تصنيف اإلجابات
على أسئلة أو عبارات املقياس ،وهناك سلم يحوي ثالث قيم
وآخر خمس وآخر ست قيم وفي كثير من األحيان يستخدم
السلم ذو اخلمس درجات كما هو موضح في اجلدول(.)0

 أوال :أدوات جمع البيانات واملعلومات :ت االعتماد بشكل
رئيسي على طريقة االستبيان (استمارة األسئلة) ،وقد
أسس االستبيان جلمع بيانات اإلدارة اإللكترونية
واملعامالت البنكية اإللكترونية املقدمة من قبل
الوكاالت البنكية محل الدراسة من خالل إجابات
املوظفني على فقرات االستبيان الذي ت تقسيمه إلى
جزأين ،جزء يتعلق بالبيانات الوصفية لعينة الدراسة،
وآخر يشمل محاور الدراسة ويعكس متغيراتها ،إذ إن
محور اإلدارة اإللكترونية يحتوي على أبعاد متثل متغيرات
فرعية مستقلة ،وكل بعد يحتوي على مجموعة من
الفقرات ،وكذلك محور املعامالت البنكية اإللكترونية،
ويحتوي على مجموعة من الفقرات ،وهو ما يوضحه
الشكل(.)0
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جدول(:)2

جدول(:)0

نتائج إختبار ثبات وصدق الدراسة لألبعاد واحملاور

درجات مقياس ليكارت اخلماسي.

الوزن
النسبي

0

2

3

4

0

الرأي

غير موافق
بشدة

غير
موافق

محايد

موافق

موافق
بشدة

عدد
الفقرات

معامل الثبات
Cronbach's Alpha

معامل الصدق
Validity c

احلاسب اآللي

54

0.6600

0.815

البرمجيات

50

0.2230

0.850

شبكات االتصال
املعامالت البنكية
االلكترونية
إجمالي فقرات
االستبيان

59

0.822

0.906

00

0.722

0.868

33

0.868

0.931

األبعاد واحملاور

املصدر (:عز ،2552 ،ص. )045.

 ثانيا :أدوات التحليل اإلحصائي لبيانات االستبيان :من
أجل القيام بالتحليل اإلحصائي لبيانات االستبيان ت
االستعانة بأدوات التحليل اإلحصائي املناسبة ملثل هذه
الدراسة التي يتم احلصول على نتائجها مباشرة بعد
برمجية)(1
تفريع بيانات االستبيان من خالل
(()SPSSاحلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية) :حيث ت
استخدام نوعني من األساليب اإلحصائية:

املصدر :من إعداد الباحثني بناء على مخرجات برمجية SPSS V 20

من خالل اجلدول( )2نالحظ أن كل نسب الثبات لألبعاد
ومحاور االستبيان نسب عالية وأكبر من النسبة املعتمدة
من قبل اإلحصائيني واملقدرة بـ ،%65 :ومبا أن معامل ألفا
كرونباخ لكل فقرات االستبيان مساوي إلى  0.868هذا ما يدل
على صدق وثبات أداة الدراسة.

أ :أساليب اإلحصاء الوصفية:استخدمنا منها:
 التوزيع التكراري :ميكن التعرف من خالل هذا األسلوب على
تكرارات اإلجابات والنسب املئوية ،كما ميكن احلصول من خالله
على مختلف األشكال البيانية (الدوائر النسبية ،األهرامات،
املضلعات التكرارية ...الخ) التي تساعدنا في التعرف على
خصائص العينة املدروسة.

3
من أجل معرفة خصائص العينة املدروسة ،ت االعتماد
على إجابات موظفني في الوكاالت البنكية محل الدراسة
 BADR.BNA.CNEPفيما يخص اجلزء األول (بيانات وصفية)
للعينة املدروسة من االستمارة ،وهو ما سنوضحه فيما يأتي:

 الوسط احلسابي :من أجل معرفة مدى تركز اإلجابات في
اختيار معني لدى أفراد العينة .

 أوال :توزيع عينة الدراسة وفقا للجنس :من خالل
اجلدول( ،)3سوف يتم التعرف على توزيع مفردات العينة
وفقا للجنس(ذكر ،أنثى).

 اإلنحراف املعياري :من أجل معرفة مدى تشتت اإلجابات
لدى أفراد العينة عن وسطها احلسابي.
 معامل االختالف :لتحديد مدى االنسجام بني إجابات
املبحوثني ،وهو نسبة مئوية.

جدول(:)3

توزيع عينة الدراسة حسب اجلنس.

ب:أساليب اإلحصاء االستداللي :استخدمنا ما يلي:

املتغير

اختبار  كرونباخ ) :(Cronbach’s Alphaمن أجلمعرفة صدق وثبات البيانات .
االنحدار البسيط واملتعدد:من أجل حتديد أثر املتغيراتاملستقلة في املتغير التابع ومن ثمة اإلجابة على
فرضيات الدراسة.

اجلنس

ذكر

26

02.5

أنثى

24

42.5

اجملموع

05

055

املصدر :من إعداد الباحثني بناء على مخرجات برمجية SPSS V 20

 ثالثا :إختبار صدق وثبات بيانات الدراسة :فمن أجل
معرفة صدق وثبات البيانات الواردة في االستمارة ت
استخدام اختبار كرونباخ ،هذا األخير يقيس درجة ثبات
وصدق أداة الدراسة عن طريق معامل  كرونباخ،
اجلدول( )2يوضح نتائج هذا االختبار.
Statistical Package for social science

الفئة

التكرارات f i

النسبة املئوية %

یتضح من خالل اجلدول السابق أن عدد املوظفني
العاملني في الوكاالت البنكية محل الدراسة BNA. BADR
 CNEPفي أ ّم البواقي ،أن عدد الذكور أكثر بقليل من عدد
اإلناث ،حيث قدر عددهم بـ  26موظفا بنسبة  ،% 02.5في
مقابل 24من أفراد العینة كانوا إناثا بنسبة  .%42.5وهذا يدل
على أن العمل في القطاع البنكي ال يقتصر على فئة الذكور.

)(1

081

8

وهذا يدل على سياسة التوظيف لدى الوكاالت البنكية
محل الدراسة حيث تسعى إلستقطاب الكوادر البشرية ذات
التعليم العالي ،وكذلك يدل على أن إجابات املوظفني تتميز
بالصدق نظرا للثقافة األفراد املبحوثني.

 ثانيا :توزيع عينة الدراسة وفقا للفئة العمرية :من خالل
اجلدول( ،)4سوف يتم التعرف على توزيع مفردات العينة
حسب الفئات العمرية كما يأتي:
جدول(:)4

توزيع مفردات العينة حسب الفئات العمرية.

التكرارات

النسبة
املئوية %

أقل من  25سنة

5

5

من  25إلى  35سنة

02

36.5

من  45 -30سنة

23

46.5

من  40إلى  05سنة

2

06.5

من  00إلى  65سنة

0

2.5

أكثر من  65سنة

5

5

اجملموع
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املتغير

السن

الفئة
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 رابعا :توزيع عينة الدراسة حسب عدد سنوات العمل في
البنك:
من خالل اجلدول رقم ( )6ميكن التعرف على عدد سنوات
عمل املوظف في الوكاالت البنكية محل الدراسة.
جدول رقم (:)6

توزيع عينة الدراسة حسب عدد سنوات العمل في البنك.

املتغير
عدد
سنوات
العمل في
البنك

املصدر :من إعداد الباحثني بناء على مخرجات برمجية SPSS V 20

من خالل اجلدول نالحظ أن توزيع أفراد عينة الدراسة
حسب الفئات العمرية كانت أكبر نسبة في الفئة الثالثة
التي تتراوح أعمارهم (بني 30و 45سنة) بنسبة ،%46.5تليها
الفئة الثانية (من 25إلى  35سنة) بنسبة  ،% 36.5ثم الفئة
الرابعة (من  40إلى  05سنة) بنسبة ،% 06.5بعدها الفئة
اخلامسة (من  00إلى  65سنة) بنسبة  ،%2.5حيث ميكن إرجاع
ذلك إلى اعتماد سياسة توظيف الفئات الشابة ووضع الثقة
فيها من طرف مسؤولني الوكاالت البنكية محل الدراسة.

من  0إلى  05سنة

02

36.5

أكثر من  05سنة
اجملموع

02
05

34.5
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الدراسة من  0إلى 05سنوات بنسبة  ،% 36.5في حني كانت
نسبة املوظفني الذين كانت سنوات عملهم لفترة أكبر من
عشر سنوات  ،%34.5ثم يأتي املوظفون الذين تتراوح سنوات
عملهم من سنة إلى  0سنوات بنسبة  %26.5وأخيرا بنسبة
 % 54.5للذين كانت مدة عملهم في الوكاالت البنكية أقل

جدول رقم (:)0

من سنة ،وهذا ما يدلنا على أن أغلب املوظفني في الوكاالت

النسبة املئوية %

ثانوي

0

0

جامعي

9

02.5

دراسات عليا

40

22.5
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اجملموع

من سنة إلى  0سنوات

03

26.5

الدراسة كانت سنوات عملهم في الوكاالت البنكية محل

توزيع عينة الدراسة حسب املستوى التعليمي.

املتغير

أقل من سنة

2

4.5

الفئة

fi

يالحظ من خالل اجلدول السابق أن غالبية أفراد عينة

من خالل اجلدول( ،)5سوف يتم التعرف على توزيع
مفردات العينة حسب املستوى التعليمي كما يلي:

الفئة

التكرارات

النسبة
املئوية %
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 ثالثا :توزيع عينة الدراسة حسب املستوى التعليمي:

التكرارات f i

4102

البنكية محل الدراسة لديهم خبرة متوسطة في العمل
البنكي.
 خامسا :توزيع عينة الدراسة حسب عدد الدورات
املستفاد منها:

املصدر :من إعداد الباحثني بناء على مخرجات برمجية SPSSV 20

من خالل اجلدول ( ،)6سوف نتعرف على عدد الدورات
التدريبية املستفاد منها من قبل موظفي الوكاالت البنكية
محل الدراسة في مجال احلاسب اآللي وبرمجياته.

من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن أغلبية املوظفني
مستواهم التعليمي دراسات عليا بنسبة  ،%22.5تليها فئة
املوظفني ذوي املستوى التعليمي اجلامعي بنسبة ،% 02.5
011

BNA, CNEP, BADR

4102 4102

 .0حتليل وتفسير اجتاهات أفراد العينة نحو متغيرات

جدول(:)7

توزيع عينة الدراسة حسب عدد الدورات املستفاد منها.

املتغير
عدد الدورات
التدريبية في ما
يخص احلاسب
اآللي
وبرمجياته

الفئة

الدراسة .

التكرارات f i

النسبة املئوية %

الشيء

02

34.5

دورة واحدة

02

24.5

 .0حتليل وتفسير اجتاهات أفراد العينة نحو متغيرات الدراسة.

دورتان
أكثر من
ثالث دورات
اجملموع

54

52.5

02

34.5
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یتناول هذا املطلب عرضا وحتلیال للبیانات التي
تضمنها االستبيان ،حیث ت إعداد جدول توزیع تكراري
ملتغیرات الدراسة ،واملستخدم ألغراض التحلیل اإلحصائي
الوصفي ،للحصول على األوساط احلسابیة ،واالنحرافات
املعیاریة ،ومعامالت االختالف ،والنسب املئویة لإلجابات
املتشابهة عن جمیع الفقرات .

 .2اختبار فرضيات الدراسة.

املصدر :من إعداد الباحثني بناء على مخرجات برمجية SPSSV 20

يالحظ من خالل اجلدول السابق أن غالبية أفراد عينة

ومبا أننا استخدمنا مقياس ليكارت اخلماسي الذي يعبر
عن اخليارات(غير موافق بشدة ،غير موافق ،محايد ،موافق،
موافق بشدة) ،وهو متغير ترتيبي ،واألرقام التي تدخل في
البرنامج تعبر عن أوزان اإلجابات ،ولتحديد طول خاليا مقياس
ليكارت اخلماسي (احلدود الدنيا والعليا) ،ت حساب املدى

الدراسة كانت من املوظفني الذين لم يحصلوا على أية دورة
تدريبية في مجال اإلعالم اآللي وبرمجياته بنسبة ،%34.5
وهي نسبة مساوية لنسبة املوظفني الذين حصلوا على
دورات تدريبية أكثر من ثالث مرات ،وهم  02موظفا لكل فئة

4
 4  1  5ثم تقسيمه على عدد اخلاليا (  ،) 0.8 ثم إضافة
5

بنسبة  ،%34.5ثم املوظفون الذين حصلوا على دورة تدريبية
واحدة وهم  02موظفا بنسبة ، %24.5وفي األخير املوظفون

هذه القيمة إلى أقل قيمة في املقياس وهي الواحد الصحيح وذلك
لتحديد احلد األعلى للخلية ،وعليه سيتم تفسير النتائج حسب
اجلدول اآلتي:

احلاصلون على دورتني تكوينيتني وهم  4موظفون بنسبة
 ،%2.5وهذا يدل على أن الوكاالت البنكية محل الدراسة

جدول(:)8

تهتم بتدريب املوظفني على برمجيات اإلعالم اآللي كمحاولة

إجابات األسئلة وداللتها.

منها لتطوير وترقية أدائهم .

الرمز

املعاجلة اإلحصائية لبيانات االستبيان من أجل اختبار
فرضيات الدراسة والتعرف على درجة أثر اإلدارة اإللكترونية
على حتسني املعامالت البنكية اإللكترونية في الوكاالت
البنكية محل الدراسة  BNA.BADR.CNEPفي أ ّم البواقي،
كان لزاما علينا االستعانة بأساليب التحليل اإلحصائي
الوصفي واالستداللي التي أشرنا إليها في املبحث الثاني،
حيث ت استخدام معامالت االرتباط واالنحدار البسيط
واملتعدد وذلك من أجل معرفة نوع وقوة العالقة ودرجة التأثير
بني اإلدارة اإللكترونية (متغير مستقل) واملعامالت البنكية
اإللكترونية (متغير تابع).

املتوسط احلسابي
املرجح لإلجابات

االجتاه

مستوى
القبول()0

0

من  0إلى 0.29

2

من  0.25إلى 2.09

غير موافق
بشدة
غير موافق

ضعيف

3

من  2.65إلى 3.39

محايد

متوسط

4

من  3.45إلى 4.09

موافق

مرتفع

0

من  4.25إلى 0

موافق بشدة

مرتفع جدا

ضعيف جدا

املصدر ) :عز ،2552 ،ص045.

أوال :حتليل إجتاهات املوظفني نحو محوراإلدارة اإللكترونية
أ-حتليل فقرات البعد األول املتعلق باحلاسب اآللي :ميكن
أن نلخص النتائج اخلاصة بفقرات هذا البعد في
اجلدول()9

ومن أجل اإلملام بجوانب هذا املبحث كان لزاما علينا
التطرق إلى النقاط اآلتية:

010

4102

8

اجلدول(:)9

التكرارات

56

25

03

52

54

النسبة%

02.5

45.5

26.5

04.5

2.5

التكرارات

20

22

53

55

55

النسبة%

05.5

44.5

6.5

55

55

النسبة%

45.5

05.5

56.2

50.2

50.2

موافق
بشدة

املقياس

موافق

محايد

غير موافق

النسبة%

05.5

46.5

26.5

04.5

54.5

غير موافق
بشدة

التكرارات

50

23

03

52

52

الوسط احلسابي

النسبة%

25.5

65.5

54.5

02.5

4.5

االنحراف املعياري

 1وجود عدد كاف من أجهزة
احلاسب اآللي في أقسام
البنك
 2العاملون تلقوا تدريبا
كافيا في مجاالت احلاسب
اآللي
 3وجود حتديث لألجهزة
القدمية بصفة دورية و
تدريب العاملني عليها
4
استخدام التكنولوجيا
احلديثة أحسن من العمل
اليدوي

التكرارات

05

35

52

56

52

معامل
االختالف%

فقرات بعد احلاسب اآللي

الترتيب

التكرارات ،والنسب املئوية ()%

االجتاه

التكرارات والنسب املئوية ،الوسط احلسابي واإلنحراف املعياري ومعامل االختالف لفقرات بعد احلاسب اآللي

53.25

0.535

22.050

2

موافق

3.44

5.993

22.266

3

موافق

53.34

0.002

33.423

4

محايد

54.44
3.2005

بعد :احلاسب اآللي

5.600
5.62662

03.260
02.5250

0

موافق
بشدة

/

موافق
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عموما فإن بعد احلاسب اآللي له وسط حسابي يقدر بـ،3.2005 :
وانحراف معياري قدر بـ ،5.62662 :ومعامل اختالف قدر بـ
 ، %02.5250هذه النسبة أقل من  %05مما يعني اتفاق إجابات عينة
الدراسة ،وإذا ما ت مقارنة قيمة الوسط احلسابي لهذا البعد
بالقيم املوجودة في اجلدول ( )9جندها عند مستوى قبول مرتفع،
هذا ما يجعلنا نقول "إن الوكاالت البنكية محل الدراسة تولي
أهمية جلانب إستخدام احلاسب اآللي ومعداته من أجل حتسني
معامالتها املقدمة للعمالء.
ب :حتليل فقرات البعد الثاني املتعلق بالبرمجيات :ميكن
أن نلخص النتائج اخلاصة بفقرات البعد الثاني في
اجلدول(:)10

يتضمن اجلدول ( )9الوسط احلسابي ،واالنحراف املعياري ،ومعامل
االختالف ،وترتيب كل عبارة من العبارات اخلاصة ببعد احلاسب
اآللي ،حيث جاءت الفقرة رقم ( )4في املرتبة األولى وهي تقابل اجتاه
موافق بشدة ،أي أن املوظفني بالوكاالت البنكية محل الدراسة
يفضلون استخدام التكنولوجيا احلديثة على العمل اليدوي
الورقي ،وهو منطقي ألن أغلب البنوك اليوم تركز على هذا اجلانب
من أجل حتسني خدماتها ،وجلب عمالء جدد ،واحلفاظ على
العمالء القدامى .عموما جند كل فقرات بعد احلاسب اآللي تقابل
اجتاه موافق ،وباستثناء العبارة رقم ( )3التي كان اجتاهها محايدا،
أي أنه ال يوجد حتديث لألجهزة القدمية بصفة دورية وتدريب
للعاملني عليها.

اجلدول(:)10

املقياس

موافق بشدة

موافق

محايد

النسبة%

02.5

62.5

24.5

52.5

55

غير
موافق
غير
موافق بشدة

التكرارات

56

30

02

50

55

014

الوسط احلسابي

6

وجود حتديث دائم للبرامج
القدمية و مواكبة البرامج
احلديثة

النسبة%

26.5

65.5

05.5

54.2

55

االنحراف املعياري

0

يعتمد البنك في معامالته على
برمجيات عدة

التكرارات

03

35

50

52

55

معامل االختالف
%

فقرات بعد البرمجيات

الترتيب

التكرارات ،والنسب املئوية()%

االجتاه

التكرارات والنسب املئویة ،الوسط احلسابي واالنحراف املعیاري ومعامل االختالف لفقرات بعد البرمجيات.

54.52

5.224

02.240

0

موافق

3.245

5.605

06.922

3

موافق

املقياس

موافق بشدة

موافق

محايد

2

التكرارات

59

30

56

54

55

النسبة%

02.5

62.5

02.5

52.5

55

2

التكرارات

52

29

00

53

55

النسبة%

04.5

02.5

22.5

56.5

55

9

غير
موافق
غير
موافق بشدة

النسبة%

05.5

02.5

32.5

54.5

52.5

بعد :البرمجيات

الوسط احلسابي

استخدام تقنيات أمن
املعلومات مثل برمجيات جدار
احلماية والتشفير
متكن البرامج من استعاب أكبر
عدد ممكن من العمالء في وقت
واحد
متكن البرمجيات من الرقابة
الفورية واملستمرة وكشف
االنحرافات واألخطاء في
املعامالت التي يقدمها البنك

االنحراف املعياري

التكرارات

50

26

06

52

50

فقرات بعد البرمجيات

معامل االختالف
%

التكرارات ،والنسب املئوية()%

الترتيب

BNA, CNEP, BADR

االجتاه

4102 4102

3.645

5.252

22.532

0

موافق

3.955

5.229

25.235

2

موافق

53.25

5.206

09.294

4

موافق

3.202

5.0039

03.3430

/

موافق
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من خالل اجلدول ( )10وباعتماد الترتيب على أساس
الوسط احلسابي لفقرات بعد البرمجيات ،جند العبارة رقم ()0
تأتي في املرتبة األولى بوسط حسابي إلجابات املوظفني يقدر
بـ 54.52هذا ما يجعلنا نستنتج أن الوكاالت البنكية محل
الدراسة تعتمد في معامالتها على برمجيات عدة لالعالم
اآللي ،ثم في املرتبة الثانية الفقرة رقم ( )2أي أن البرمجيات في
الوكاالت البنكية محل الدراسة متكن املوظفني من استيعاب
أكبر عدد ممكن من العمالء في وقت واحد ،ثم في املرتبة الثالثة
الفقرة ( )6وهو ما يبني اهتمام الوكاالت البنكية محل الدراسة
بتحديث دائم لبرمجياتها ومواكبة البرامج احلديثة .واملرتبة
الرابعة للفقرة( )9التي تبني درجة موافقة املوظفني على أن
البرمجيات متكن من الرقابة الفورية واملستمرة  ،وكشف
االنحرافات واألخطاء في املعامالت اإللكترونية التي تقدمها

البنوك ،أما املرتبة اخلامسة فنجد الفقرة ( )2والتي جاءت
مقابلة الجتاه موافق أيضا ،أي أن الوكاالت البنكية تستخدم
تقنيات أمن املعلومات مثل برمجيات جدار احلماية وتشفير
البيانات .عموما فإن بعد البرمجيات له وسط حسابي يقدر بـ:
 3.2025وإنحراف معياري 5.00392ومعامل اختالف قدر بـ
 . %03.3430هذه النسبة أقل من  %05مما يعني اتفاق إجابات
عينة الدراسة ،وإذا ما ت مقارنة قيمة الوسط احلسابي لهذا
البعد بالقيم املوجودة في اجلدول ( )10جندها عند مستوى جودة
مرتفع
ج :حتليل فقرات البعد الثالث املتعلق بشبكات االتصال:
ميكن أن نلخص النتائج اخلاصة بفقرات البعد الثالث في
اجلدول(:)11
اجلدول ()00

املقياس

موافق بشدة

موافق

التكرارات

50

00

05

03

52

النسبة%

05.5

35.5

25.5

26.5

04.5

التكرارات

05

20

59

54

52

النسبة%

25.5

05.5

02.5

52.5

54.5
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الوسط احلسابي

النسبة%

04.5

44.5

22.5

52.5

56.5

االنحراف املعياري

محايد

02

توفر الشبكات عناء
االنتقال عبر اإلدارات الجناز
املعامالت البنكية

غير موافق

00

تدفق االنترنت يكون عاليا
داخل البنك الذي تعمل به

غير موافق
بشدة

05

يستخدم البنك شبكات
االتصال االلكترونية
املتقدمة شبكة االنترنت،
االنترانت

التكرارات

52

22

04

54

53

معامل االختالف%

فقرات بعد شبكات االتصال

الترتيب

التكرارات ،والنسب املئوية ()%

االجتاه

التكرارات والنسب املئویة ،الوسط احلسابي واالنحراف املعیاري ومعامل االختالف لفقرات بعد شبكات االتصال

3.02

0.530

29.453

2

موافق

2.96

0.240

42.565

9

محايد

3.24

0.556

26.292

6

موافق

املقياس

موافق بشدة

موافق

محايد

غير موافق

غير موافق
بشدة

04
00

06

تتميز الشبكات بسرعة
ومرونة وشفافية أفضل
من التطبيقات اليدوية
تسهم الشبكات في احلد
من تأثير العالقات
الشخصية
تسهم الشبكات في
توفير البيانات جلميع
العمالء و في الوقت
نفسه

النسبة%

24.5

44.5

26.5

4.5

2.5

التكرارات

59

02

25

52

50

النسبة%

02.5

36.5

45.5

54.5

52.5

التكرارات

59

20

03

52

50

النسبة%

02.5

05.5

26.5

54.5

52.5

التكرارات

00

26

05

52

50

النسبة%

22.5

02.5

25.5

54.5

52.5

02

وجود فعالية للشبكة
مابني البنوك األخرى

التكرارات

59

26

05

50

55

02

ال يوجد اختراق لشبكات
البنك

النسبة%

02.5

02.5

25.5

05.5

55

بعد  :شبكات االتصال

الوسط احلسابي

التكرارات

02

22

03

52

50

االنحراف املعياري

03

توفر الشبكات استيعاب
عدد أكبر من العمالء

معامل االختالف%

النسبة%

06.5

02.5

22.5

52.5

52.5

3.24

5.292

25.620

3

موافق

3.24

5.902

23.20

2

موفق

5.292

24.625

2

موافق

3.64

االجتاه

التكرارات

52

29

00

50

50

فقرات بعد شبكات االتصال

الترتيب

8

التكرارات ،والنسب املئوية ()%

4102

3.22

5.264

22.202

4

موافق

3.22

5.222

22.424

0

موافق

3.22

5.264

22.202

0

موافق

3.664

5.6002

06.620

/

موافق

املصدر :من إعداد الباحثني بناء على مخرجات برمجية SPSS V 20

هذه النسبة أقل من  %05مما يعني اتفاق إجابات عينة الدراسة،
وإذا ما ت مقارنة قيمة الوسط احلسابي لهذا البعد بالقيم
املوجودة في اجلدول ( )00جندها عند مستوى موافق وتقابل
مستوى جودة مرتفعا ،هذا ما يجعلنا نقول إن الوكاالت
البنكية محل الدراسة تولي اهتماما كبيرا لبعد شبكات
االتصال.
ثانيا :حتليل إجتاهات املوظفني نحو محور املعامالت
البنكية اإللكترونية.

يتضمن اجلدول ( )00الوسط احلسابي ،واالنحراف
املعياري ،ومعامل االختالف ،وترتيب كل فقرة من الفقرات
اخلاصة ببعد شبكات االتصال ،حيث جند فقرة رقم ( )02وجود
فعالية للشبكة ما بني البنك والبنوك األخرى جاءت في الرتبة
األولى مبتوسط حسابي قدره  3.02ثم الفقرة ( ،)04أي أن
املوظفني يفضلون استخدام الشبكات على التطبيقات
اليدوية ،ثم الفقرة ( )03والفقرة ( )06املقابلة الجتاه موافق ،أما
الفقرة رقم ( )00جاءت في املرتبة األخيرة مبتوسط حسابي
قدره  2.96املقابلة الجتاه محايد ،أي أن تدفق االنترنت ال يكون
تدفقا عاليا في الوكاالت البنكية محل الدراسة .وعليه فإن
بعد شبكات االتصال له وسط حسابي يقدر بـ،3.6644 :
وانحراف معياري  ،5.60026ومعامل اختالف قدر بـ % 06.620

حتليل فقرات محوراملعامالت البنكية اإللكترونية:
ميكن أن نلخص النتائج اخلاصة بفقرات هذا احملور في
اجلدول()02

اجلدول رقم ()02
التكرارات والنسب املئویة ،الوسط احلسابي ،واإلنحراف املعیاري ،ومعامل اإلختالف لفقرات محور املعامالت البنكية اإللكترونية.

املقياس

موافق بشدة

موافق

محايد

غير موافق

غير موافق
بشدة
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الوسط احلسابي

التكرارات

00

23

52

54

50

االنحراف املعياري

52

النسبة%

06.5

36.5

25.5

26.5

52.5

معامل االختالف %

50

وجود أجهزة صراف آلي كافية
لعدد العمالء

التكرارات

52

02

05

03

50

الترتيب

فقرات محور املعامالت البنكية
االلكترونية

االجتاه

التكرارات ،والنسب املئوية()%

3.32

0.050

32.692

2

محايد

3.94

5.922

24.222

2

موافق

BNA, CNEP, BADR

4102 4102

املقياس

موافق بشدة

موافق

محايد

غير موافق

غير موافق
بشدة

التكرارات

03

35

54

52

50

النسبة%

26.5

65.5

52.5

54.5

52.5

التكرارات

53

02

02

00

53

النسبة%

56.5

34.5

24.5

35.5

56.5

التكرارات

52

33

52

53

55

النسبة%

04.5

66.5

04.5

56.5

55

التكرارات

53

00

06

06

54

النسبة%

56.5

22.5

32.5

32.5

52.5

التكرارات

59

24

05

56

50

النسبة%

02.5

42.5

25.5

02.5

52.5

التكرارات

05

09

06

54

50

النسبة%

25.5

32.5

32.5

52.5

52.5

التكرارات

55

56

20

03

05

النسبة%

55

02.5

42.5

26.5

25.5

التكرارات

52

09

20

56

52

النسبة%

54.5

32.5

42.5

02.5

54.5

التكرارات

50

59

26

05

54

التكرارات

53

56

05

22

59

النسبة%

56.5

02.5

25.5

44.5

02.5

إرسال البنك حركات حساب
العميل كافة من خالل
56.5
55
النسبة%
الرسائل
استخدام البنك الرسائل
52
52
التكرارات
القصيرة إلعالم العميل عند
القيام بعملية شراء جديدة ،
النسبة54.5 54.5 %
والعروض اخلاصة ببطاقته
االئتمانية
محور :املعامالت البنكية االلكترونية

52

22

02

06.5

04.5

24.5

05

26

05

25.5

02.5

25

53

يسهم الصراف اآللي في زيادة
عدد العمالء

54

تكيف الصراف اآللي مع أوقات
العمالء (خدمة 24ساعة)

50

56
52
52

59
05
00
02
03
04

00

يساعد الصراف اآللي العمالء
في حتويل األموال بني احلسابات
في أي وقت
يساعد الصراف اآللي في
االطالع على أرصدة احلسابات
في أي وقت
يقدم البنك املعامالت عبر
االنترنت لكافة العمالء
للبنك موقع الكتروني يسهل
الوصول إليه و معروف لكافة
عمالءه
يتميز البنك بتحديث
املعلومات املتوفرة على موقعه
االلكتروني
يرسل البنك كشوف حسابات
العمالء من خالل بريدهم
االلكتروني
يتميز البنك بقلة األخطاء
واألمان و اخلصوصية والسرية
في املعامالت عبر االنترنت
تلقى املعامالت عبر االنترنت
إقباال كبيرا من العمالء
البنك يقدم خدمة الرسائل
القصيرة

التكرارات

55

53

الوسط احلسابي

النسبة%

22.5

02.5

06.5

52.5

52.5

االنحراف املعياري

التكرارات

00

26

52

54

50

املعامالت التي تتم عبر الصراف
اآللي تقلل من الطوابير

الترتيب

النسبة%

35.5

46.5

04.5

52.5

52.5

االجتاه

فقرات محور املعامالت البنكية
االلكترونية

معامل االختالف %

التكرارات ،والنسب املئوية()%

3.24

5.934

24.322

4

موافق

4.54

5.232

25.094

0

موافق

3.54

0.562

30.030

9

محايد

3.22

5.202

02.050

3

موافق

2.26

0.505

36.203

00

محايد

3.62

5.922

26.026

0

موافق

3.66

5.960

26.206

0

موافق

2.46

5.902

32.699

02

غير
موافق

3.26

5.226

26.220

2

محايد

2.26

5.220

35.254

05

محايد

2.44

0.005

40.490

03

غير
موافق

2.54

5.252

39.002

00

غير
موافق

2.25

5.942

34.595

04

غير
موافق

3.422

5.435

02.324

/

موافق

املصدر :من إعداد الباحثني بناء على مخرجات برمجية SPSS V 20

هذا البعد كانت متوسطاتها مقابلة الجتاه موافق ،حيث جند أن

من خالل اجلدول( )02وباعتماد الترتيب على أساس الوسط

الفقرة رقم ) (4جاءت في أول الترتيب حيث أن الوكاالت البنكية

احلسابي لفقرات بعد املعامالت اإللكترونية ،جند معظم فقرات
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محل الدراسة تقدم خدمات الصراف اآللي التي تكون على مدى

ومعامل اختالف قدر بـ  ، %03.042هذه النسبة أقل من  %05مما

 24ساعة  ،وذلك ما يقلل طوابير االنتظار  ،وهو ما يؤدي إلى كسب

يعني اتفاق إجابات عينة الدراسة ،وإذا ما ت مقارنة قيمة

العمالء ،وهو مؤشر إيجابي .و الشيء نفسه بالنسبة للفقرات

املتوسط احلسابي لهذا احملور بالقيم املوجودة في اجلدول ()02

رقم ( )9-2التي تدل على أن الوكاالت البنكية محل الدراسة

جندها عند مستوى موافق.

لديها مواقع على شبكة االنترنت ،وهي معروفة لدى عمالءها .

 .2اختبار فرضيات الدراسة.

ولكن الفقرات رقم ( )02-00التي جاءت مقابلة إلجتاه محايد تدل

من خالل هذا املطلب سنحاول اختبار فرضيات

على أن هذه املواقع غير تفاعلية فال يستطيع العميل القيام

الدراسة الرئيسة والفرعية ،إذ يتم رفض أو قبول فرضيات

بالعمليات على حسابه عن طريق هذه املواقع وهو أمر سلبي،

الدراسة ،باستخدام معامالت االنحدار البسيط ( )0واملتعدد

ولكن جاءت نتائج الفقرات األخرى رقم (  )00 -04 -03التي جاءت

حيث قبل إجراء حتليل االنحدار يجب إجراء بعض االختبارات،

مقابلة إلجتاه غير موافق إذ بانعدام خدمة الرسائل القصيرة في

وذلك من أجل ضمان خطية العالقة.

الوكاالت البنكية محل الدراسة ال يستطيع البنك إرسال

اختبار التوزيع الطبيعي للبيانات :من أجل

حركات حساب العميل من خالل الرسائل القصيرة ،كما ال

التحقق من فرضية التوزيع الطبيعي ت إجراء االختبار املسمى

يستطيع البنك إعالم العميل في حالة قيامه بعمليات الشراء

باختبار جودة املطابقة كوملنجروف سمرنوف (Kolmogorov-

والعروض اخلاصة على بطاقته االئتمانية.

 )Smirnovاملوجود في برمجية "  ، "SPSSوهو ما يوضحه

عموما فإن محور املعامالت البنكية اإللكترونية له

اجلدول ()03

متوسط حسابي يقدر بـ  ، 3.222:وانحراف معياري ،5.435

اجلدول(:)03

نتائج اختبار التوزيع الطبيعي للبيانات

املتغيـرات
احلاسب اآللي

البرمجيات

شبكات االتصال

اإللكترونية
املعامالت البنكية
ّ

05

05

05

05

احصائية Kolmogorov-Smirnov

5.202

0.524

5.944

5.202

مستوى املعنوية

5.403

5.090

5.330

5.600

حجم العينة

املصدر :من إعداد الباحثني بناء على مخرجات برمجية SPSSV 20

الطبيعي ،وهذا ميكننا من استخدام االختبارات املعلمية
،وخاصة أسلوب االنحدار املعتمد على طريقة املربعات
الصغرى في تقدير معلماته.

اجلدول يختبر الفرضيتني التاليتني:

 قبول فرضية العدم  H0في حالة أن مستوى املعنوية
إلحصائية  Kolmogorov-Smirnovأكبر من  5.50أي أن
البيانات تتبع التوزيع الطبيعي.

أوال :اختبار الفرضية الفرعية األولى :يوجد أثر ايجابي
ذو داللة إحصائية بني بعد احلاسب اآللي ومعداته واملعامالت
البنكية اإللكترونية في الوكاالت البنكية محل الدراسة
( BADR.BNA.CNEPفي أ ّم البواقي) عند مستوى معنوية
   0.05الختبار صحة هذه الفرضية ت استخدام أسلوب
االنحدار البسيط للمتغير الفرعي املستقل بعد احلاسب
اآللي ،واملتغير التابع املعامالت البنكية اإللكترونية وهو ما
يوضحه اجلدول اآلتي.

 نرفض فرض العدم ونقبل الفرض البديل  H1في حالة
أن مستوى املعنوية إلحصائية Kolmogorov-Smirnov
أقل من  5.50أي أن البيانات ال تتبع التوزيع الطبيعي.
من خالل اجلدول ( )03يالحظ أن مستوى املعنوية لكل
متغيرات الدراسة أكبر من  5.50مما يدعونا إلى قبول الفرضية
الصفرية  ،H0وبالتالي بيانات العينة املدروسة تتبع التوزيع
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BNA, CNEP, BADR

اجلدول (:)04

نتائج حتليل االنحدار البسيط لقياس أثر املتغير الفرعي املستقل(حلاسب اآللي) على املعامالت البنكية اإللكترونية.

نتائج حتليل االنحدار البسيط لقياس أثر بعد احلاسب اآللي على املعامالت البنكية االلكترونية

معامل التحديد 0.446: R 2 
قيمة 0.356 : F 

اخلطأ املعياري للتقدير 5.4209:
مستوى املعنوية5.520 :

املتغير

b

SEB

بيتا 

قيمة T

معنوية T

الثابت

2.622

5.342

-

2.253

5.555

بعد احلاسب اآللي

5.033

5.595

5.205

0.420

5.504

املصدر :من إعداد الباحثني بناء على مخرجات برمجية SPSS V 20

ظهور معنویة معلمتي االنحدار یشیر إلى أهمیة االهتمام ببعد
احلاسب اآللي في حتسني املعامالت البنكية اإللكترونية في
الوكاالت البنكية محل الدراسة.
من خالل ما سبق ميكن القول أنه يوجد أثر ايجابي ذو
داللة إحصائية بني بعد احلاسب اآللي واملعامالت البنكية
اإللكترونية في الوكاالت البنكية محل الدراسة )
ّ
 )BADR.BNA.CNEPفي أ ّم البواقي ) عند مستوى معنوية

من خالل اجلدول( )04ميكن استخالص التحليل اإلحصائي
اآلتي:

يظهر معامل التحديد  R وهو مقياس جلودة
التوفيق ،حيث يشير إلى أن  %44.60من التغيرات في املتغير التابع
يفسرها املتغير الفرعي بعد احلاسب اآللي ،وأن الباقي00.45
%ترجع إلى عوامل أخرى ،أما قيمة اخلطأ املعياري للتقدير والبالغة
 5.4209فتشير كذلك إلى صغر األخطاء العشوائية ،وبالتالي
جودة متثيل خط االنحدار لنقاط شكل االنتشار ،وهو ما تدل عليه
قيمة  F البالغة  ، 0.356وهي ذات داللة إحصائية عند
2

   0.05و ،هو ما يؤكد صحة الفرضية الفرعية األولى.
ثانيا:اختبار الفرضية الفرعية الثانية :يوجد أثر
ايجابي ذو داللة إحصائية بني بعد البرمجيات واملعامالت البنكية
اإللكترونية في الوكاالت البنكية محل الدراسة
( BADR.BNA.CNEPفي أ ّم البواقي) عند مستوى معنوية

مستوى معنوية  .  0.05كما یظهر اجلدول قيمة معلمة
املیل  bحیث بلغت 5.033مما یشیر إلى أن هناك أثرا إیجابیا بین

املتغیرین  ،فإن كل زیادة أو حتسني في بعد احلاسب اآللي مبقدار
درجة واحدة تقابلها زیادة في املعامالت البنكية االلكترونية
مبقدار ،5.033وللمعلمة مستوى معنویة 5.504وهي أقل من 0.05
مما یشیر إلى معنویة معلمة املیل ،أما بالنسبة إلى معلمة
التقاطع (احلد الثابت) فقد بلغت 2.622حتت مستوى معنویة
 5.555وهي أقل من  0.05مما یشیر إلى معنویتها ،وبالتالي فإن

  0.05

الختبار صحة هذه الفرضية ت استخدام أسلوب االنحدار
البسيط للمتغير الفرعي املستقل بعد البرمجيات واملتغير التابع
املعامالت البنكية اإللكترونية ،وهو ما يوضحه اجلدول التالي.

اجلدول(:)00

نتائج حتليل االنحدار البسيط لقياس أثر املتغير الفرعي املستقل(البرمجيات) على املعامالت البنكية االلكترونية.
نتائج حتليل االنحدار البسيط لقياس أثر بعد البرمجيات على املعامالت البنكية االلكترونية

 

معامل التحديد : R 2
قيمة 4.065 : F 

اخلطأ املعياري للتقدير 5.4000:

5.624

مستوى املعنوية5.532:

املتغير

b

SEB

بيتا 

قيمة T

معنوية T

الثابت

2.222

5.449

-

4.900

5.555

بعد البرمجيات

5.242

5.000

5.290

2.030

5.532
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يظهر معامل التحديد  ، R وهو مقياس جلودة
التوفيق ،حيث يشير إلى أن  %62.4من التغيرات في املتغير التابع

من خالل اجلدول( )00ميكن استخالص التحليل
اإلحصائي اآلتي:

2
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يفسرها املتغير الفرعي بعد البرمجيات وأن الباقي  %32.6ترجع
إلى عوامل أخرى ،أما قيمة اخلطأ املعياري للتقدير والبالغة
 5.4000تفشير كذلك إلى صغر األخطاء العشوائية ،وبالتالي
جودة متثيل خط االنحدار لنقاط شكل االنتشار وهو ما تدل عليه
قيمة  F البالغة  4.065وهي ذات داللة إحصائية عند مستوى
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حتسني املعامالت البنكية اإللكترونية في الوكاالت البنكية
محل الدراسة.
من خالل ما سبق ميكن القول إنه يوجد أثر ايجابي ذو
داللة إحصائية بني بعد البرمجيات واملعامالت البنكية
محل
البنكية
الوكاالت
في
اإللكترونية
الدراسة ( BADR.BNA.CNEPفي أ ّم البواقي) عند مستوى

معنوية  .  0.05كما یظهر اجلدول قيمة معلمة املیل b

معنوية  ،   0.05وهو ما يؤكد صحة الفرضية الفرعية الثانية.

حیث بلغت  5.242مما یشیر إلى أن هناك أثرا ایجابیا بین املتغیرین،
فإن أي زیادة أو حتسني في بعد البرمجيات مبقدار درجة واحدة
اإللكترونية مبقدار،5.242
تقابلها زیادة في املعامالت البنكية
ّ
وللمعلمة مستوى معنویة  5.532وهي أقل من  0.05مما یشیر إلى
معنویة معلمة املیل ،أما بالنسبة إلى معلمة التقاطع (احلد
الثابت) فقد بلغت  2222حتت مستوى معنویة 5.555وهي أقل
من  0.05مما یشیر إلى معنویتها ،وبالتالي فإن ظهور معنویة
معلمتي االنحدار یشیر إلى أهمیة االهتمام ببعد البرمجيات في

ثالثا :اختبار الفرضية الفرعية الثالثة :يوجد أثر
ايجابي ذو داللة إحصائية بني بعد شبكات االتصال واملعامالت
اإللكترونية في الوكاالت البنكية محل الدراسة
البنكية
ّ
 ( BADR.BNA.CNEPفي أ ّم البواقي) عند مستوى معنوية
   0.05الختبار صحة هذه الفرضية ت استخدام أسلوب
االنحدار البسيط للمتغير الفرعي املستقل بعد شبكات
االتصال ،واملتغير التابع واملعامالت البنكية اإللكترونية وهو ما
يوضحه اجلدول التالي.

اجلدول(:)06

نتائج حتليل االنحدار البسيط لقياس أثر املتغير الفرعي املستقل(شبكات االتصال) على املعامالت البنكية اإللكترونية.

نتائج حتليل االنحدار البسيط لقياس أثر بعد شبكات االتصال على املعامالت البنكية االلكترونية
معامل التحديد 5.220 : R 2 
قيمة 03.945 : F 

اخلطأ املعياري للتقدير 5.3222:
مستوى املعنوية5.550:

املتغير

b

SEB

بيتا 

قيمة T

معنوية T

الثابت

0.942

5.332

-

0.263

5.555

بعد شبكات االتصال

5.334

5.529

5.424

3.234

5.550
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من خالل اجلدول( )06ميكن استخالص التحليل
اإلحصائي التالي:

يظهر معامل التحديد  ، R وهو مقياس جلودة
التوفيق ،حيث يشير إلى أن  %22.0من التغيرات في املتغير
التابع يفسرها املتغير الفرعي بعد شبكات االتصال ،وأن الباقي
 %22.0ترجع إلى عوامل أخرى ،أما قيمة اخلطأ املعياري للتقدير
والبالغة  5.3222تشير كذلك إلى صغر األخطاء العشوائية،
وبالتالي جودة متثيل خط االنحدار لنقاط شكل االنتشار وهو
ما تدل عليه قيمة  F البالغة  03.945وهي ذات داللة
2

إحصائية عند مستوى معنوية  .  0.05كما یظهر اجلدول
قيمة معلمة املیل  bحیث بلغت  5.334مما یشیر إلى أن هناك
أثرا ایجابیا بین املتغیرین ،فإن أي زیادة أو حتسني في بعد شبكات
االتصال مبقدار درجة واحدة تقابلها زیادة في املعامالت البنكية
اإللكترونية مبقدار ،5.334وللمعلمة مستوى معنویة ، 5.550
ّ
وهي أقل من  0.05مما یشیر إلى معنویة معلمة املیل ،أما

بالنسبة إلى معلمة التقاطع (احلد الثابت) فقد
بلغت0.942حتت مستوى معنویة 5.555وهي أقل من  0.05مما
یشیر إلى معنویتها ،وبالتالي فإن ظهور معنویة معلمتي
االنحدار یشیر إلى أهمیة االهتمام ببعد شبكات االتصال في
حتسني املعامالت البنكية اإللكترونية في الوكاالت البنكية
محل الدراسة.
من خالل ما سبق ميكن القول إنه يوجد أثر ايجابي ذو
داللة إحصائية بني بعد شبكات االتصال واملعامالت البنكية
اإللكترونية في الوكاالت البنكية محل الدراسة
( BADR.BNA.CNEPفي أ ّم البواقي) عند مستوى معنوية
   0.05وهو ما يؤكد صحة الفرضية الفرعية الثالثة.
رابعا :اختبار الفرضية الرئيسية :یتم استخدام االنحدار
البسيط الكتشاف أثر اإلدارة اإللكترونية على املتغیر التابع وهو
املعامالت البنكية اإللكترونية بالوكاالت البنكية محل الدراسة
 BNA .BADR.CNEPفي أ ّم البواقي( ،ذلك الختبار صحة الفرضية
الرئيسة والتي تنص على أنه:
018

BNA, CNEP, BADR

4102 4102

   0.05ویمكن أن نلخص نتائج حتلیل االنحدار اخلاصة

يوجد أثر إيجابي ذو داللة إحصائية بني اإلدارة اإللكترونية
واملعامالت البنكية اإللكترونية محل الدراسة
( BADR.BNA.CNEPفي أ ّم البواقي) عند مستوى معنوية

مبتغيرات الدراسة ،واملستخرجة من برمجية  SPSSفي اجلدول
التالي:
اجلدول(:)02

نتائج حتليل االنحدار املتعدد لقياس أثر أبعاد اإلدارة اإللكترونية على املعامالت البنكية اإللكترونية
نتائج حتليل االنحدار املتعدد لقياس أثر اإلدارة اإللكترونية على املعامالت البنكية اإللكترونية
2

معامل التحديد 5.026 : R

اخلطأ املعياري للتقدير 5.4500:

قيمة 2.392 : F 

مستوى املعنوية5.556 :

املتغير

b

SEB

بيتا 

قيمة T

معنوية T

الثابت

0.933

5.430

-

4.424

5.555

محور اإلدارة االلكترونية

5.335

5.004

5.326

2.292

5.556
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قدر عدد املبحوثني بـ 05 :مبحوثا وهو ميثل حجم عينة الدراسة،

يتبني من اجلدول( )02ثبات صالحية النموذج الختبار
الفرضية الرئيسة استناد إلى ارتفاع قيمة( )Fوالبالغة ، 2.392وهي
دالة إحصائيا عند مستوى معنوية  ،   0.05ويتضح من

وت حتليل بيانات االستبيان عن طريق برمجية  ، SPSSV 20من
أجل القيام بالتحليل اإلحصائي ت االستعانة باألساليب
اإلحصائية الوصفية واملتمثلة في التكرارات والنسب املئوية
ملعرفة خصائص العينة املدروسة ،واملتوسط احلسابي واالنحراف
املعياري ومعامل االختالف ملعرفة اجتاه إجابات أفراد العينة نحو
متغيرات الدراسة ،وت االستعانة بأساليب اإلحصاء االستداللي
واملتمثلة في حتليل االنحدار البسيط واملتعدد وذلك من أجل
حتديد أثر املتغيرات الفرعية املستقلة(اإلدارة اإللكترونية) واملتغير
التابع (املعامالت البنكية اإللكترونية).
ومن خالل النتائج املتوصل إليها اتضحت أهمية االهتمام
بتطبيق اإلدارة اإللكترونية  -احلاسب اآللي والبرمجيات وشبكات
االتصال -في حتسني املعامالت اإللكترونية للبنوك ،وبالتالي
حتقيق رضا العميل مما يؤدي إلى حتقيق أهداف البنوك التي وجدت
من أجلها ،وهذا ما أكدناه من خالل معامالت التحديد واالنحدار
التي كانت ذات داللة إحصائية.
بينت الدراسة األهمية التي تكتسيها اإلدارة اإللكترونية
بالنسبة للبنوك في حتقيق رضا العميل ،وذلك من خالل االهتمام
بتحسني جودة املعامالت التي تقدمها لهم ،خاصة في ظل
ماأفرزه اقتصاد املعرفة وفي ظل عصر تكنولوجيا املعلومات
واالتصال ،دون أن ننسى كذلك اشتداد املنافسة في اجملال البنكي،
مما يجعل بقاء البنوك واستمرارها مرهونا مبستوى جودة ما
تقدمه للعميل من خدمات ،حيث أصبح يقاس مستوى أداء
البنوك بجودة خدماتها ،إذ يعكس رضا العميل ووالؤه جناح البنك.

اجلدول نفسه أن املتغير املستقل لإلدارة االلكترونية في هذا
النموذج تفسر املتغير التابع (املعامالت البنكية اإللكترونية) ما
مقداره  %02.6أما الباقي أي  % 42.4فيمكن إرجاعه إلى عوامل
أخرى  ،فقد تكون متغيرات أخرى لم تدخل في النموذج ،مما یعني
أیضا أن هناك عوامل أخرى لم تدخل في هذه الدراسة حتتاج إلى
دراسات مستقبلیة.
كما يبني اجلدول درجة تأثير املتغير املستقل في املتغير
التابع ،حیث كانت درجة تأثير متغير اإلدارة اإللكترونية على
املعامالت البنكية اإللكترونية بالوكاالت البنكية في أ ّم البواقي
محل الدراسة مساوية إلى 5.004 :ولها قيمة احتمال املعنوية
 5.556أي أنها ذات داللة إحصائية.
من خالل ما سبق يتضح أن السهر على التحسني
املستمر لإلدارة اإللكترونية يؤدي إلى حتسني املعامالت البنكية
اإللكترونية ،بالتالي فإن هناك أثرا ايجابيا ذا داللة إحصائية بني
مستوى تطبيق اإلدارة اإللكترونية  ،وحتسني املعامالت البنكية
اإللكترونية بالوكاالت البنكية محل الدراسة
 BADR.BNA.CNEPفي أ ّم البواقي عند مستوى داللة
 .  0.05وهو ما يؤكد صحة الفرضية الرئيسية.

من خالل هذه الورقة البحثية تعرفنا على أثر اإلدارة
اإللكترونية على حتسني املعامالت البنكية اإللكترونية املقدمة
من طرف الوكاالت البنكية محل الدراسة BADR.BNA.CNEP
في أ ّم البواقي خالل الفترة  2504إلى  ،2500من خالل تصميم
استبيان متكون من متغيرات فرعية حملاور منوذج الدراسة ،حيث

 لقد متكنا من خالل هذه الدراسة اإلجابة عن اإلشكالية
القائمة واملتعلقة بدور اإلدارة اإللكترونية في حتسني
املعامالت البنكية اإللكترونية للوكاالت البنكية محل
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الدراسة ،وميكن حصر أهم النتائج التي تسنى لنا اخلروج بها
من هذه الدراسة في النقاط اآلتية:
حتول البنوك نحو اإلدارة اإللكترونية هو نتيجة فشل منط

ّ
اإلدارة التقليدية (الورقية) في حتسني املعامالت البنكية.
 اإلدارة اإللكترونية هي العملية اإلدارية القائمة على
اإلمكانات املتميزة التي متنحها وتضيفها االنترنت والتقنيات
احلديثة لعمليات التخطيط ،التنظيم ،التوجيه والرقابة على
املوارد من أجل حتقيق األهداف وفق إدارة دون ورق.
 لتطبيق اإلدارة اإللكترونية عدة متطلبات وهي متطلبات
تقنية ،بشرية ومتطلبات إدارية وأمنية .
 هناك معوقات عدة متنع تطبيق اإلدارة اإللكترونية بشكل
كفء وفعال ،منها صعوبات بشرية وتقنية وإدارية وصعوبات
برمجية ومالية .
 تساعد اإلدارة اإللكترونية في حتسني املعامالت البنكية عن
طريق السرعة والسهولة واملرونة التي تتميز بها ،وخفض
التكاليف وإلغاء احلواجز اجلغرافية إلى غير ذلك من املزايا .

4102

 تسهم البرمجيات في تطوير وتفعيل املعامالت بالوكاالت
البنكية محل الدراسة ،وذلك من خالل املعاجلة اإللكترونية
خملتلف بيانات عمالئها ،كما متكنها من حتقيق الرقابة
الفورية واملستمرة مما يسرع على اكتشاف االنحرافات فور
وقوعها وتصحيحها .
 تسهم شبكات االتصال في تطوير املعامالت بالوكاالت
البنكية محل الدراسة وذلك من خالل:
 "كفاءة وسرعة االتصال وسهولة نقل وتبادل املعلومات .
 جتاوز الهرمية التنظيمية والتشارك الواسع واملستمر بني
مختلف املوظفني .
 تقليص الفجوة الزمنية بني االنحراف وتصحيحه .
 صناع املعرفة يسهمون بشكل فعال في عملية التخطيط
ووضع األهداف والتنبؤ بها .

اإللكترونية أربعة عناصر متفق عليها وهي أجهزة
 لإلدارة
ّ
احلاسب اآللي ومعداته ،والبرمجيات ،وشبكات االتصال،
وصناع املعرفة .

.0

 صناع املعرفة هم كوادر بشرية يعملون على نقل رغبات
اإلدارة من اللغة العادية إلى إحدى لغات البرمجة التي ميكن
للحاسب اآللي التعامل معها .

.2
.3

 تعتمد الوكاالت البنكية محل الدراسة ( BNA
 ).CNEP.BADRعلى اجلنسني الذكور واإلناث في ممارسة
النشاط البنكي .

.4

 تعتمد الوكاالت البنكية محل الدراسة على الفئات الشابة
في ممارسة النشاط البنكي .

.0

 أغلب املوظفني في الوكاالت البنكية محل الدراسة يحملون
شهادات جامعية و دراسات عليا .
 يتمتع أغلب املوظفني في الوكاالت البنكية محل الدراسة
بأقدمية تتراوح من 0الى 05سنوات .

.6

 نسبة كبيرة من املوظفني في الوكاالت البنكية محل
الدراسة إستفادوا من أكثر من ثالثة دورات تدريبية فيما
يخص مجاالت احلاسب اآللي وبرمجياته ،لكن البد من
اإلشارة إلى أن نفس نسبة املوظفني لم يتلقوا أي دورة تدريب.

.2

 إن اعتماد الوكاالت البنكية محل الدراسة على أجهزة
احلاسب اآللي واملعدات ميكنها من تخفيض كثافة العمل،
وتخفيض مختلف التكاليف .

.2
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أحمد محمد سمير( ،االدارة االلكترونية)( ،األردن،عمان،
دار املسيرة ،الطبعة األولى .)2559 ،
اجلنبيهي منير محمد ،اجلنبيهي ممدوح محمد( ،البنوك
االلكترونية)(،مصر،اإلسكندرية ،دار الفكر اجلامعي
.)2550،
احلداد وسيم محمد وآخرون) ،اخلدمات املصرفية
االلكترونية((،األردن،عمان ،دار املسيرة للنشر والتوزيع
والطباعة ،الطبعة األولى.) 2502،
الساملي عالء عبد الرزاق ،السليطي تقدمي خالد
ابراهيم "،االدارة االلكترونية"( ،األردن ،عمان ،دار وائل
للنشر والتوزيع ،الطبعة األولى.)2552 ،
شعبان نادر ،السواح إبراهيم" ،لنقود البالستيكية وأثر
اإللكترونية على املراجعة الداخلية في
املعامالت
ّ
البنوك التجارية ،مصر ،اإلسكندرية ،الدار اجلامعية،
.)2556
الطعامنة محمد محمود ،العلوش طارق شريف،
اإللكترونية وتطبيقاتها في الوطن العربي)،
"احلكومة
ّ
(مصر ،القاهرة ،املنظمة العربية للتنمية اإلدارية،
.)2554
اإللكترونية وآفاق تطبيقاتها
غالب ياسني سعد( ،االدارة
ّ
العربية)( ،اململكة العربية السعودية ،الرياض ،اإلدارة
العامة للنشر والتوزيع.)2550 ،
اإللكترونية االستراتيجية
جنم عبود جنم( ،اإلدارة
ّ
والوظائف واملشكالت)( ،اململكة العربية السعودية،
الرياض ،دار املريخ للنشر والتوزيع.)2554 ،
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ماجستير ،كلية التجارة ،اجلامعة اإلسالمية ،غزة
فلسطني.2559 ،
 .02عوض ساري احلسنات) ،معوقات تطبيق اإلدارة
اإللكترونية في اجلامعات الفلسطينية( ،ماجستير،
معهد البحوث والدراسات العربية ،جامعة الدول
العربية ،القاهرة.2500 ،
 .03القرني عبد الرحمان سعد)،تطبيقات اإلدارة
اإللكترونية في األجهزة األمني( ،رسالة ماجستير،
كلية الدراسات العليا ،جامعة نايف العربية للعلوم
االمنية ،الرياض ،اململكة العربية السعودية.2552 ،
 .04املير إيهاب خميس أحمد) ،متطلبات تنمية املوارد
البشرية لتطبيق اإلدارة اإللكترونية( ،رسالة ماجستير،
كلية الدراسات العليا ،جامعة نايف العربية للعلوم
األمنية ،الرياض ،اململكة العربية السعودية.2552 ،

 .0أبو منديل محمد عبد الرحمان( ،واقع استخدام املزيج
التسويقي وأثره على والء الزبائن) ،رسالة ماجستير،
كلية التجارة ،اجلامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطني،
.2552
 .2األعرج طارق محمد خليل( ،العوامل املؤثرة في إختيار
نوع اخلدمات والنوافذ التي تقدمها البنوك اإللكترونية)،
أطروحة دكتوراه ،كلية اإلدارة واإلقتصاد ،األكادميية
العربية املفتوحة في الدمنارك.2503،
 .3آل دحوان عبد اهلل بن سعيد( ،دور ادارة التطوير االداري
في تطبيق االدارة االلكترونية) ،رسالة ماجستير ،كلية
ادارة األعمال ،جامعة امللك سعود ،اململكة العربية
السعودية. 2552 ،
 .4آل فطيح قبالن حمد( ،دور اإلدارة اإللكترونية في
التطوير التنظيمي باألجهزة األمنية) ،رسالة
ماجستير ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية،
الرياض ،اململكة العربية السعودية.2552 ،
 .0احلاج ليث محمود أحمد( ،نظام اخلدمات املصرفية
اإللكترونية عبر  SMSودوره في حتقيق والء العمالء في
ّ
البنوك التجارية األردنية" ،رسالة ماجستير ،كلية
األعمال ،جامعة الشرق األوسط ،األردن2502،
 .6حسني إميان محمود محمد) ،قياس جودة اخلدمات
اإللكترونية بإستخدام مدخل الفجوات( ،رسالة
ماجستير ،كلية األعمال ،جامعة الشرق األوسط،األردن،
.2500
 .2الردايدة رمزي طالل حسن) ،أثر جودة اخلدمة املصرفية
اإللكترونية في تقوية العالقة بني املصرف والزبائن(،
ّ
رسالة ماجستير ،كلية األعمال ،جامعة الشرق
األوسط،األردن.2500 ،
 .2عامر بشير ،دور االقتصاد املعرفي في حتقيق امليزة
التنافسية للبنوك –دراسة حالة اجلزائر ،-أطروحة
دوكتوراه في العلوم االقتصادية ،كلية العلوم
االقتصادية وعلوم التسيير ،قسم العلوم االقتصادية،
جامعة اجلزائر ،2502/ 2500 ،ص .00
 .9العاني إميان ،البنوك التجارية وحتديات التجارة
اإللكترونية ،رسالة ماجستير ،كلية العلوم اإلقتصادية
وعلوم التسيير ،جامعة منتوري ،قسنطينة ،اجلزائر،
.2552-2556
 .05العريشي محمد بن سعيد محمد) ،امكانية تطبيق
اإللكترونية في االدارة العامة( ،رسالة ماجستير،
اإلدارة
ّ
كلية التربية ،جامعة ام القرى ،الرياض ،اململكة العربية
السعودية.2552 ،
 .00عمار محمد جمال أكرم)،مدى إمكانية تطبيق اإلدارة
اإللكترونية بوكالة غوث و تشغيل الالجئني مبكتب غزة
اإلقليمي ودورها في حتسني أداء العاملني( ،رسالة

 .0باتوباره نواف عبد اهلل أحمد) ،أنواع بطاقات االئتمان
وأشهر مصدريها( ،مجلة الدراسات املالية واملصرفية،
القاهرة ،مصر ،مجلد  ،6العدد ،0992 ،4ص. 42
 .2البحيصي عصام محمد" ،تكنولوجيا املعلومات احلديثة
وأثرها على القرارات اإلدارية في منظمات األعمال" ،مجلة
اجلامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطني ،مجلد  ،04العدد،50
 ،2556ص.060
 .3موسي عبد القادر ،قريشي محمد" ،مساهمة اإلدارة
اإللكترونية في تطوير العمل اإلداري مبؤسسات التعليم
ّ
العالي" ،مجلة الباحث ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة،
اجلزائر ،العدد  ،2500 ،9ص . 22

 .0احلسن حسني بن محمد) ،اإلدارة اإللكترونية بني النظرية
والتطبيق( ،املؤمتر الدولي للتنمية اإلدارية املوسوم بـ :نحو
أداء متميز في القطاع احلكومي احملور الثاني التوجهات
واألساليب احلديثة في تطوير أداء املنظمات ،معهد اإلدارة
العامة ،الرياض ،اململكة العربية السعودية4-0،
نوفمبر. 2559
 .2حسني رحيم ،معراج هواري) ،الصيرفة االلكترونية
كمدخل لعصرنة املصارف اجلزائرية( ،ملتقى املوسوم
بالعنوان) ،املنظومة املصرفية اجلزائرية والتحوالت
اإلقتصادية – واقع و حتديات ،( -كلية العلوم اإلنسانية
والعلوم اإلجتماعية ،جامعة حسيبة بن بوعلي ،الشلف،
اجلزائر 00-04 ،ديسمبر .2554
 .3احلمادي بسام بن عبد العزيز ،احلميضي وليد بن سليمان،
)احلكومة اإللكترونية الواقع واملعوقات وسبل التطبيق
بدول مجلس التعاون لدول اخلليج( ،الندوة العربية
العاشرة ،إستراتيجيات التحديث واجلودة لإلقتصاديات
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العربية في إطار املنافسة العاملية ،معهد اإلدارة العامة،
الرياض ،اململكة العربية السعودية 02- 02 ،مارس.2554
 .4رجال السعدي ،بولودان جناح) ،تطبيق مناذج صفوف
اإلنتظار لقياس جودة اخلدمة البنكية( ،امللتقى الوطني
السادس) ،األساليب الكمية ودورها في إتخاذ القرارات
اإلدارية( ،سكيكدة ،اجلزائر .د.ت.
 .0رضوان رأفت عبد الباقي) ،اإلدارة اإللكترونية( ،امللتقى
اإلداري الثاني) ،اإلدارة اإللكترونية واملتغيرات العاملية
اجلديدة( ،اجلمعية السعودية لإلدارة ،مركز املعلومات
ودعم إتخاذ القرار مبجلس الوزراء ،القاهرة ،مصر-06 ،
02محرم0420هـ.
 .6الشرقاوي محمود أحمد ابراهيم)،مفهوم األعمال
املصرفية االلكترونية وأهم تطبيقاتها( ،مؤمتر املوسوم
بالعنوان) ،األعمال املصرفية اإلكترونية بني الشريعة
والقانون( ،كلية الشريعة والقانون وغرفة جتارة وصناعة
دبي ،جامعة اإلمارات العربية املتحدة ،دبي 02-05 ،ماي
.2553
 .2املسعداوي يوسف )،البنوك االلكترونية( ،ملتقى املوسوم
بالعنوان)،املنظومة املصرفية اجلزائرية والتحوالت
اإلقتصادية – واقع وحتديات ،(-كلية العلوم اإلنسانية
والعلوم اإلجتماعية ،جامعة حسيبة بن بوعلي ،الشلف،
اجلزائر 00-04 ،ديسمبر .2554
 .2جنم عبود جنم ،املبيضني باسم)،اجلودة اإللكترونية ،ملتقى
املوسوم بـــ  ( :نحو منوذج مقترح ألبعاد اجلودة
اإللكترونية( ،عمان ،األردن.2559 ،
 .9نعمون وهاب )،النظم املعاصرة لتوزيع املنتجات املصرفية
وإستراتيجية البنوك( ،ملتقى املوسوم بالعنوان،
)املنظومة املصرفية اجلزائرية والتحوالت االقتصادية–واقع
وحتديات) ،كلية العلوم اإلنسانية والعلوم اإلجتماعية،
جامعة حسيبة بن بوعلي ،الشلف ،اجلزائر00-04 ،
ديسمبر .2554
اإللكترونية باملدينة العربية بني
 .05نوفل محمد) ،احلكومة
ّ
الطموحات واحملاذير( ،مؤمتر موسوم بعنوان)،احلكومة
اإللكترونية :الواقع والتحديات( ،مسقط ،سلطنة عمان،
 02-05ماي .2553
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