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ملخص: 
تهدف هذه الدرا�سة اإىل التعرف اإىل مدى توافر اجلاهزية الإلكرتونية للعمل امل�رشيف 
عرب �سبكة الإنرتنت لدى عينة من البنوك التجارية الأردنية، من خالل اآراء الأفراد العاملني 
زعت  يف هذه البنوك ذوي ال�سلة بهذا املجال. ولتحقيق اأهداف الدرا�سة، طورت ا�ستبانة، ووِّ
على عينة ع�سوائية من البنوك الأردنية، �سملت خم�سة بنوك هي: )بنك الأردن، وبنك الإحتاد، 
والبنك الأردين الكويتي، وبنك ال�ستثمار العربي الأردين وبنك الإ�سكان للتجارة والتمويل( 
حيث بلغ عدد الأفراد الذين اأجابوا عن ال�ستبانة )86( من اإجمايل عدد ال�ستبانات املوزعة 
البالغ عددها )90( ا�ستبانة، وقد اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن اجلاهزية الإلكرتونية الالزمة 
من  بكل  جيد  مب�ستوى  تتوافر  الأردنية  البنوك  لدى  الإنرتنت  �سبكة  عرب  امل�رشيف  للعمل 
بعديها املتمثلني باجلاهزية الإلكرتونية املنظمية واجلاهزية الإلكرتونية لل�سناعة، بينما 

يتوافر بعد اجلاهزية الإلكرتونية للبيئة اخلارجية مب�ستوى متو�سط فقط. 
الإنرتنت،  �سبكة  عرب  امل�رشيف  العمل  الإلكرتونية،  اجلاهزية  املفتاحية:  الكلمات 

البنوك التجارية الأردنية. 
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The Degree of E- readiness Availability for Internet Banking 
at Jordanian commercial Banks: analytical study

Abstract: 

The aim of this to identify the degree of prepared e- readiness for 
internet banking based on a sample of Jordanian commercial banks through 
opinions of relevant employees in this field at those banks. To achieve the 
objectives of the study, a questionnaire was developed and distributed to 
a random sample of five Jordanian commercial banks: (Bank of Jordan, 
Jordan Kuwait Bank, Arab Jordan Investment Bank, The Housing Bank 
for Trade & Finance, and Bank Al Etihad) . (86) individuals returned the 
questionnaires from (90) distributed. The results revealed that e- readiness 
of internet banking in commercial Jordanian banks is considered ‘good’ in 
two dimensions: organizational e- readiness and e- readiness of industry, 
while e- readiness of macro environment is medium. 

Key words: E- readiness, Internet Banking, Jordanian Commercial 
Banks. 
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مقدمة: 
مع النت�سار الوا�سع لالإبداعات التكنولوجية اجلديدة، يربز مفهوم تبني هذه الإبداعات 
وا�ستيعابها من قبل منظمات الأعمال كو�سيلة لك�سب ميزة تناف�سية م�ستدامة، ومن املتوقع 
يف  كذلك  وتتباين  الإبداعات،  لهذه  الإ�سرتاتيجية  ا�ستجابتها  يف  املنظمات  تختلف  اأن 
يف  النجاح  فاإن  امل�رشيف،  الن�ساط  اإطار  الإبداعات.ويف  هذه  تبني  بها  يتم  التي  ال�رشعة 
تبني الإبداعات التكنولوجية اجلديدة من قبل البنوك؛ والذي يعد العمل امل�رشيف عرب �سبكة 
 )Bradley & Stewart، 2003، 1089( الإنرتنت الإبداع الأكرث جوهرية يف اإطارها
؛ يتوقف على مدى توافر اجلاهزية الإلكرتونية الداخلية املنا�سبة لدى البنوك واجلاهزية 
الإبداعات  تبني  توؤدي دوراً حموريًا يف جناح  والتي  التي تعمل فيها،  للبيئة  الإلكرتونية 

التكنولوجية اجلديدة باعتبارها حا�سنة اأ�سا�سية لهذه الإبداعات.
يتحقق  مل  ما  الإبداعات  هذه  تبني  يف  املن�سود  النجاح  حتقيق  للبنوك  يتاأتى  ولن 
التي  للبيئة  الإلكرتونية  واجلاهزية  للبنوك  الإلكرتونية  اجلاهزية  بني  املطلوب  التكامل 

تعمل �سمنها.

مشكلة الدراسة: 
يعتمد جناح البنوك يف تقدمي العمل امل�رشيف عرب �سبكة الإنرتنت يف الوقت احلا�رش 
على  اأم  نف�سه،  البنك  م�ستوى  على  �سواء  الإلكرتونية،  اجلاهزية  درجة  على  كبري  حد  اإىل 
اإطارها. يف  يعمل  التي  البيئة  م�ستوى  على  اأم  وامل�رشفية،  املالية  ال�سناعة  م�ستوى 
وتاأتي هذه الدرا�سة يف اإطار حمدودية الدرا�سات التي تناولت اجلاهزية الإلكرتونية للعمل 
تقاريرها  تعك�س  ل  التي  الأردنية،  التجارية  البنوك  لدى  الإنرتنت  �سبكة  عرب  امل�رشيف 
ال�سنوية موؤ�رشات جيدة حول هذا الن�ساط �سواء من حيث عدد املعامالت، اأم من حيث قيمة 

هذه املعامالت.
وميكن تو�صيح م�صكلة الدرا�صة من خلل ال�صوؤال الرئي�س االآتي: 

ما درجة توفر اأبعاد اجلاهزية االإلكرتونية للعمل امل�رشيف عرب �صبكة 
الأ�سئلة  والذي تنبثق عنه جمموعة من  االأردنية؟  التجارية  البنوك  لدى  االإنرتنت 

الفرعية الآتية: 
اأبعاد اجلاهزية الإلكرتونية املنظمية للعمل امل�رشيف عرب �سبكة  ● ما درجة توافر 
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الإنرتنت لدى البنوك التجارية الأردنية؟ 
اأبعاد اجلاهزية الإلكرتونية لل�سناعة للعمل امل�رشيف عرب �سبكة  ● ما درجة توافر 

الإنرتنت لدى البنوك التجارية الأردنية؟ 
اأبعاد اجلاهزية الإلكرتونية للبيئة اخلارجة للعمل امل�رشيف عرب  ● ما درجة توافر 

�سبكة الإنرتنت لدى البنوك التجارية الأردنية؟ 
أهمية الدراسة: 

مو�سوع  يف  البحث  وهو  تناولته،  الذي  املو�سوع  اأهمية  من  الدرا�سة  اأهمية  تنبع 
والتقارير  الدرا�سات  من  العديد  خالل  باأهميتها  الإقرار  مت  والتي  الإلكرتونية،  اجلاهزية 
الوكالت  بها عن طريق  القيام  التي مت  وقيا�سها،  الإلكرتونية  اجلاهزية  لتقومي  املنتظمة 
والباحثني املعروفني على م�ستوى العامل )Zakaria & Janom، 2011، 2( باعتبارها 
اإحدى العوامل الرئي�سة املوؤثرة على القرارات املتخذة بخ�سو�س تبني اأو عدم تبني الإبداعات 
التكنولوجية اجلديدة )Bromideh، 2012، 2( ، وتكمن اأهمية هذه الدرا�سة من الناحية 
امليدانية يف حماولتها الوقوف على الواقع الفعلي لدرجة توافر اجلاهزية الإلكرتونية للعمل 
امل�رشيف عرب �سبكة الإنرتنت كاأحد الإبداعات التكنولوجية اجلديدة لدى البنوك التجارية 

الأردنية، بناًء على النتائج التي �ستتو�سل اإليها الدرا�سة.
أهداف الدراسة: 

التعرف اإىل مفهوم اجلاهزية الإلكرتونية للعمل امل�رشيف عرب �سبكة الإنرتنت.. 1
التعرف اإىل درجة توافر اجلاهزية الإلكرتونية للعمل امل�رشيف عرب �سبكة الإنرتنت . 2

لدى البنوك التجارية الأردنية.
موؤ�رشات . 3 تقومي  كيفية  عن  الأردنية  التجارية  للبنوك  م�ستقبلي  ت�سور  تقدمي 

اجلاهزية الإلكرتونية لتنمية العمل امل�رشيف عرب �سبكة الإنرتنت، بناًء على النتائج التي 
�ستتو�سل اإليها الدرا�سة.
فرضيات الدراسة: 

الفر�صية الرئي�صية:  ●
لدى  الإنرتنت  �سبكة  عرب  امل�رشيف  للعمل  الالزمة  الإلكرتونية  اجلاهزية  تتوافر  ل 

البنوك التجارية الأردنية.
وتنبثق عنها جمموعة من الفر�سيات الفرعية: 

الفر�صية االأوىل:  ●
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ل تتوافر اجلاهزية الإلكرتونية املنظمية الالزمة للعمل امل�رشيف عرب �سبكة الإنرتنت 
لدى البنوك التجارية الأردنية.

 الفر�صية الثانية:  ●
ل تتوافر اجلاهزية الإلكرتونية لل�سناعة الالزمة للعمل امل�رشيف عرب �سبكة الإنرتنت 

لدى البنوك التجارية الأردنية.
الفر�صية الثالثة:  ●

�سبكة  امل�رشيف عرب  للعمل  الالزمة  اخلارجة  للبيئة  الإلكرتونية  اجلاهزية  تتوافر  ل 
الإنرتنت لدى البنوك التجارية الأردنية.

منهج الدراسة: 
امُ�ستخدم املنهج الو�سفي التحليلي يف هذه الدرا�سة يف و�سف اأبعاد املتغري الرئي�سي 
جمتمع  من  البيانات  جمع  املنهج  هذا  خالل  من  ميكن  حيث  وحتليله،  وتف�سريه  للدرا�سة 
البيانات  ثم حتليل م�سمون  ومن  الدرا�سة،  الراهن ملتغري  الواقع  الدرا�سة ملحاولة حتديد 
معت و�سوًل اإىل عر�س النتائج )عبيدات، حممد واآخرون، 1999، 46-47( ، وهذا  التي جمُ
ما اتبعه الباحث يف درا�سته هذه، كذلك مت العودة اإىل عدد من الدرا�سات ال�سابقة من اأجل 
درا�سة  من  بال�ستفادة  بني  والذي  للدرا�سة،  الفرتا�سي  والأمنوذج  النظري  اجلانب  بناء 

)Haghighi et al، 2010( .وكما يبني ال�سكل )1( .

الشكل )1( يمثل أنموذج الدراسة 
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التعريفات اإلجرائية ملتغريات الدراسة: 

◄  : )Internet Banking( العمل امل�رشيف عرب �صبكة االإنرتنت
اأحد قنوات العمل امل�رشيف الإلكرتوين، وتعتمد هذه القناة يف عملها ب�سكل رئي�س على 

�سبكة الإنرتنت يف توزيع املنتجات واخلدمات واملعلومات امل�رشفية للزبائن.
البنك قادراً  ◄ التي يكون فيها  الدرجة   :  )E- readiness( االإلكرتونية  اجلاهزية 

على ال�ستفادة املثلى من ا�ستخدام �سبكة الإنرتنت يف تقدمي منتجاته وخدماته.
◄  : )Organizational E- readiness( اجلاهزية االإلكرتونية املنظمية

اأحد اأبعاد اجلاهزية الإلكرتونية للعمل امل�رشيف عرب �سبكة الإنرتنت، وترتبط ب�سكل 
مبا�رش باخل�سائ�س التنظيمية للبنك.

◄  : )E- readiness of Industry( اجلاهزية االإلكرتونية لل�صناعة
اأحد اأبعاد اجلاهزية الإلكرتونية للعمل امل�رشيف عرب �سبكة الإنرتنت، وترتبط ب�سكل 
اأ�سا�سي بال�سناعة امل�رشفية والتغريات اخلا�سة بجميع مكونات هذه ال�سناعة ذات التاأثري 

املبا�رش وغري املبا�رش على البنك.
◄ E- readiness of Macro Envi-( اخلارجية: للبيئة  االإلكرتونية   جلجلاهزية 

 )ronment

اأحد اأبعاد اجلاهزية الإلكرتونية للعمل امل�رشيف عرب �سبكة الإنرتنت، وترتبط ب�سكل 
اأ�سا�سي بعوامل البيئة اخلارجية للبنك ذات التاأثري املبا�رش وغري املبا�رش عليه.

جمتمع الدراسة وعينتها: 
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع البنوك التجارية الأردنية البالغ عددها )13( ثالثة 
ع�رش بنكًا، وفقًا للتقرير ال�سنوي الرابع والثالثني جلمعية البنوك يف الأردن لعام/ 2012/ 
.حيث اختربت عينة ع�سوائية لتطبيق الدرا�سة، �سملت )5( خم�سة بنوك هي: )بنك الأردن، 
الإ�سكان  وبنك  الأردين  العربي  ال�ستثمار  وبنك  الكويتي،  الأردين  والبنك  الإحتاد،  وبنك 
للتجارة والتمويل(. و�سكلت ن�سبة )46.15(% من جمتمع الدرا�سة البالغ )13( ثالثة ع�رش 
بنكًا، ويرجع �سبب اختيار هذه البنوك اإىل كونها ا�ستجابت وتعاونت مع الباحث يف ملء 
كانت  التحليل  وحدة  اأن  الأخرى.علمًا  الأردنية  البنوك  من  غريها  دون  الدرا�سة  ا�ستبانة 
والتخطيط يف مراكز هذه  املعلومات  الت�سويق وتكنولوجيا  العاملني يف مديريات  الأفراد 
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وبذلك  ا�ستبانة،   )86( منها  ا�سرتجع  العينة  اأفراد  على  ا�ستبانة   )90( زِّعت  ومُ البنوك.وقد 
تكون ن�سبة ال�ستبانات ال�ساحلة للتحليل من اأ�سل ال�ستبانات املوزعة )95( %.

الدراسات السابقة: 
للعمل  الإلكرتونية  اجلاهزية  مفهوم  يف  بحثت  التي  الدرا�سات  من  القليل  هناك 
امل�رشيف عرب �سبكة الإنرتنت على امل�ستوى املحلي الأردين، و�صنتناول جمموعة من هذه 

الدرا�صات ذات ال�صلة بهذا املفهوم.
درا�سة )ال�صيخ �صامل وعواد، 2005( بعنوان: »املعوقات املدركة لتبني تطبيقات  -

اأثر املعوقات املدركة على  التجارة الإلكرتونية يف ال�رشكات الأردنية«. هدفت اإىل درا�سة 
بالن�سبة  اأهمية  الأكرث  املعوقات  وحتديد  الإلكرتونية،  التجارة  تطبيقات  تبني  م�ستوى 
لِّلت )113( ا�ستبانة كانت قد وزعت  لل�رشكات الأردنية.حيث بلغ عدد ال�ستبانات التي حمُ
على )116( �رشكة اأردنية تنتمي لقطاعات خمتلفة، واأظهرت النتائج اأن م�ستوى تطبيقات 
التجارة الإلكرتونية امل�ستخدمة من قبل ال�رشكات الأردنية كان ب�سكل عام متدنيًا، ويرتبط 
والقانونية،  والتنظيمية،  البيئية،  املعوقات  وحتديداً  املدركة  باملعوقات  امل�ستوى  هذا 

واملالية وال�سلوكية مرتبة ح�سب اأهميتها.
تطورها  - الأردن:  يف  الإلكرتونية  »البنوك  بعنوان:   )2005 )عمي�س،  درا�سة 

البنوك  تواجه  التي  التحديات  معرفة  اإىل  اأ�سا�سي  ب�سكل  الدرا�سة  هذه  هدفت  وحتدياتها«. 
حيث  امل�رشفية،  خدماتها  تقدمي  يف  النرتنت  ل�سبكة  ا�ستخدامها  عند  الأردن  يف  العاملة 
العاملني  من  عينة  على  وزعت  قد  كانت  ا�ستبانة،   )50( لِّلت  حمُ التي  ال�ستبانات  عدد  بلغ 
اأهم  اإن  اإىل  اأردنيًا، وتو�سلت  الرئي�سة للبنوك الأردنية بلغ عددها )18( بنكًا  يف الإدارات 
هذه التحديات تتمثل يف ثقافة الزبائن حول العمل امل�رشيف عرب �سبكة الإنرتنت، والتي 
ترجع اإىل عدم قيام البنوك با�ستخدام �سيا�سة ت�سويقية منا�سبة لتقدمي خدماتها للزبائن، 
الإنرتنت  ب�سبكة  امل�رشف  ثقة  عدم  واإىل  امل�رشفية،  اخلدمات  تقدمي  يف  واإ�سرتاتيجيتها 
التحتية والأنظمة  البنية  للتكنولوجيا امل�ستخدمة، وعدم وجود  العالية  البلد، والتكلفة  يف 

والت�رشيعات القانونية املالئمة.
درا�سة )العبداللت، 2006( بعنوان: »معوقات التو�سع يف ال�سريفة الإلكرتونية:  -

درا�سة حالة على البنوك الأردنية«. هدفت الدرا�سة اإىل التعرف اإىل املعوقات التي حتد من 
عمليات التو�سع يف ا�ستخدام ال�سريفة الإلكرتونية من قبل عمالء البنوك التجارية الأردنية، 
وتو�سلت الدرا�سة اإىل اأن ن�سبة ا�ستخدام ال�رشاف الآيل بلغت )85( % اأما ن�سبة ا�ستخدام 
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لعدم  الرئي�س  ال�سبب  واأن   ،)%3( بلغت  الهاتف  ا�ستخدام  ون�سبة   %  )5( فبلغت  الإنرتنت 
انت�سار اخلدمات امل�رشفية الإلكرتونية هو غياب الدور الإعالمي و�سعوبة ال�ستخدام وعدم 

توافر الأمان وال�رشية.
-  The quality of internet banking« :بعنوان  )Migdadi, 2008( درا�سة 

service encounter in Jordan«. هدفت هذه الدرا�سة اإىل حتديد جودة خدمة العمل 
اأبعاد  وحتديد  الأردن،  يف  التجزئة  م�سارف  من  املقدمة  الإنرتنت  �سبكة  عرب  امل�رشيف 
اجلودة التي ينبغي حت�سينها اأو احلفاظ عليها، ولتحقيق اأهداف الدرا�سة قام الباحث بتقومي 
مواقع )ويب( لعينة من م�سارف التجزئة الأردنية بلغ عددها )16( موقعًا يف عام 2008 
عن طريق ا�ستخدام اأ�سلوب تقومي كمي لهذه املواقع.واأظهرت نتائج الدرا�سة اأن امل�سارف 
مواقع  واأن  الإنرتنت،  �سبكة  عرب  امل�رشيف  العمل  خدمة  يف  جيدة  جودة  متتلك  الأردنية 
)ويب( هذه امل�سارف غنية يف حمتواها وجيدة من حيث الت�سفح، اإل اأن القدرة على النفاذ 
اإىل هذه املواقع، و�رشعة حتميل ال�سفحة الرئي�سة لهذه املواقع، ما زالت حتتاج اإىل املزيد 

من الهتمام.
درا�سة )قدومي، 2008( بعنوان: »العوامل املوؤثرة يف انت�سار ال�سريفة الإلكرتونية:  -

واقع  اإىل  التعرف  اإىل  الدرا�سة  الأردنية«. هدفت هذه  التجارية  البنوك  درا�سة تطبيقية يف 
انت�سار  مقومات  على  التعرف  خا�س  وب�سكل  الأردن،  يف  الإلكرتونية  ال�سريفة  وحتديات 
ال�سريفة الإلكرتونية من وجهة نظر موظفي هذه البنوك، حيث بلغ عدد ال�ستبانات التي 
لِّلت )126( ا�ستبانة، وزعت على عينة من العاملني يف الإدارات الرئي�سة للبنوك الأردنية،  حمُ
البنوك  لدى عمالء  النتائج عدم وجود وعي كايف  اأردنيًا.واأظهرت  بنكًا   )13( بلغ عددها 
يف  منها  املطلوب  بالدور  البنوك  قيام  عد  ب�سبب  الإلكرتونية،  ال�سريفة  مبفهوم  الأردنية 
الثقة  وجود  عدم  اإىل  اإ�سافة  عمالئها،  بني  وت�سويقها  الإلكرتونية  ال�سريفة  ثقافة  ن�رش 
لدى العمالء بال�سريفة الإلكرتونية، وتو�سلت الدرا�سة كذلك اإىل اأن هناك �سعفًا يف البنية 
وبطء  الإنرتنت،  خدمة  تكلفة  بارتفاع  واملتمثلة  الإلكرتونية،  لل�سريفة  الالزمة  التحتية 
اخلدمة، وعدم توافر قوانني وت�رشيعات وا�سحة حلماية املتعاملني باخلدمات امل�رشفية 

الإلكرتونية.
درا�سة )م�صودة، 2011( بعنوان: »مدى توافر مقومات العمل امل�رشيف الإلكرتوين  -

اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت  وتطويرها«.  الإلكرتونية  التجارة  لتعزيز  الأردنية  امل�سارف  يف 
حتديد املقومات الأ�سا�سية الالزمة لتطوير وتعزيز التجارة الإلكرتونية والتعرف اإىل الدور 
الذي متار�سه امل�سارف الأردنية يف ت�سجيع عمليات التجارة الإلكرتونية وتطويرها، من 
خالل ا�ستك�ساف مدى توفر هذه املقومات لدى هذه امل�سارف، حيث بلغ عدد ال�ستبانات 
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لِّلت )113( ا�ستبانة وزعت على عينة من العاملني يف الإدارات الرئي�سة للم�سارف  التي حمُ
الأردنية بلغ عددها )15( م�رشفًا اأردنيًا.وتو�سلت الدرا�سة اإىل اأن امل�سارف الأردنية توؤدي 
دوراً جيداً يف تعزيز التجارة الإلكرتونية وتطويرها، وتتوافر لدى هذه امل�سارف املقومات 
الأ�سا�سية الالزمة ملمار�سة التجارة الإلكرتونية، واملتمثلة بكل من الت�رشيعات القانونية، 
الدرا�سة  وتو�سلت  املوؤهلة،  الب�رشية  والكوادر  والتكنولوجيا  والأمان،  احلماية  وو�سائل 
كذلك اإىل اأن ال�سعف املوجود لدى زبائن امل�سارف الأردنية بالوعي والثقافة امل�رشفية 
املتعلقة بالعمل امل�رشيف الإلكرتوين، وعدم توافر ال�رشاكة والتكامل للعمليات امل�رشفية 

الإلكرتونية بني امل�سارف الأردنية يوؤثر �سلبًا يف تطوير وتعزيز التجارة الإلكرتونية.
- E- Readiness in Jordan Pu )Al- Khaffaf, 2011( بعنوان: »-  ررا�سة

اجلاهزية  وقيا�س  تقومي  اإىل  الدرا�سة  هدفت   .»lic Shareholding Companies
وِّر منوذج لقيا�س هذه اجلاهزية،  الإلكرتونية لل�رشكات امل�ساهمة العامة الأردنية، حيث طمُ
اأربعة قطاعات  اأردنية مق�سمة على  )110( �رشكات م�ساهمة عامة  الدرا�سة  و�سملت عينة 
الباحثة  قامت  حيث  التاأمني(  و�رشكات  وال�سناعة،  والبنوك،  )اخلدمات،  وهي:  رئي�سة، 
تدعم  الأردنية  القت�سادية  البيئة  اأن  اإىل  الدرا�سة  وتو�سلت  ا�ستبانة،   )330( بتوزيع 
اجلاهزية الإلكرتونية، وميتلك الأردن قوى ب�رشية مدربة ت�ساعده يف حت�سني هذه اجلاهزية 
الأردن ل  القانونية يف  الت�رشيعات  اأن  اإىل  الدرا�سة كذلك  ال�رشكات.كما تو�سلت  لدى هذه 

تغطي ب�سكل كامل كل معامالت التجارة الإلكرتونية.
- The assessment of e- ban )Salhieh et al, 2011( بعنوان: »-  ررا�سة

ا�ستخدامه  اإطار عمل ميكن  اإىل اقرتاح  الدرا�سة  ing readiness in Jordan«. هدفت 
من اأجل تقومي م�ستوى جاهزية البنوك الأردنية للتزويد باخلدمات امل�رشفية الإلكرتونية، 
ويتكون اإطار العمل من ثالثة مكونات ت�سمل اإدراكات العاملني يف البنوك، واإدراكات الزبائن 
والبنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات يف البنوك، حيث �سمل جمتمع الدرا�سة )18( بنكًا 
ع الباحث )90( ا�ستبانة على العاملني ذوي ال�سلة يف هذه  اإ�سالميًا وجتاريًا اأردنيًا، ووزرَّ
البنوك، كما وزع )150( ا�ستبانة على عينة من زبائن هذه البنوك، وتو�سلت الدرا�سة اإىل اأن 
العمل امل�رشيف الإلكرتوين ميلك درجة من الأهمية الإ�سرتاتيجية والت�سغيلية لدى مديري 
البنوك، وهناك توجه اإيجابي من قبل الزبائن ل�ستخدام القنوات اجلديدة للعمل امل�رشيف.
اإل النواحي املرتبطة بتكنولوجيا املعلومات، ومهارة الأفراد العاملني بها تبقى هي املكون 

الأهم يف هذا الإطار.
املدركة  - اجلودة  يف  العاملني  جاهزية  »اأثر  بعنوان:   )2014 )املحاميد،  درا�سة 

خلدمات نظم الأعمال الإلكرتونية ور�سا امل�ستخدمني والنية يف ال�ستخدام: درا�سة ميدانية 
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يف البنوك املدرجة يف �سوق عمان املايل«. هدفت هذه الدرا�سة اإىل التعرف اإىل اأثر جاهزية 
العاملني يف اجلودة املدركة خلدمات نظم الأعمال الإلكرتونية، ور�سا امل�ستخدمني والنية 
زِّعت على عينة من  لِّلت )215( ا�ستبانة، ومُ يف ال�ستخدام، حيث بلغ عدد ال�ستبانات التي حمُ
العاملني يف الإدارات الرئي�سة للبنوك الأردنية، بلغ عددها )15( بنكًا.وتو�سلت الدرا�سة اإىل 
اأن العاملني يف هذه البنوك يتمتعون مب�ستوى عال من اجلاهزية ل�ستخدام نظم تطبيقات 
الأعمال الإلكرتونية يف اجلودة املدركة خلدمات تلك النظم ور�سا امل�ستخدمني والنية يف 
اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  اإىل  الدرا�سة  نتائج  اأ�سارت  ذلك  اإىل  اإ�سافة  ال�ستخدام، 
امل�ستوى  ملتغري  تعزى  الإلكرتونية  الأعمال  تطبيقات  نظم  ل�ستخدام  العاملني  جلاهزية 

العلمي، يف حني اأن اجلن�س وعدد �سنوات اخلربة ل يوجد لهما اأي تاأثري.

ما مييز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة: 

تاأتي هذه الدرا�سة ا�ستكماًل جلهود الباحثني يف الدرا�سات ال�سابقة، و�ستحاول و�سع 
اإطار متكامل لقيا�س اجلاهزية الإلكرتونية للعمل امل�رشيف عرب �سبكة الإنرتنت لدى البنوك 
من  تعد  بذلك  املفهوم.وهي  بهذا  ال�سلة  ذات  الأبعاد  جميع  تناول  خالل  من  الأردنية، 

الدرا�سات احلديثة يف هذا املجال وهذا ما مييزها عن �سابقاتها من الدرا�سات.

اإلطار النظري: 

مفهوم اجلاهزية اإللكرتونية: 

ت�ستخدم  لتقوميها،  خمتلفة  وو�سائل  الإلكرتونية  للجاهزية  متعددة  تعاريف  هناك 
اعتماداً على اأهدافها ونتائجها.وعرفت اجلاهزية الإلكرتونية باأنها: » قيا�س الدرجة التي 
على  احل�سول  يف  راغبًا  اأو  مهيئًا،  اأو  جاهزاً،  القت�ساد  اأو  املجتمع،  اأو  البلد،  فيها  يكون 
، وتعرف   )Dada، 2006، 1( والت�سالت«  املعلومات  تكنولوجيا  النا�سئة من  املنافع 
�سبكة  ا�ستخدام  امل�سهلة عن طريق  القيمة  “ القدرة على جماراة فر�س خلق  باأنها:  كذلك 
الإنرتنت” )Maugis et al، 2005، 316( .ويف خمتلف احلالت: فاإن هذا القيا�س يقدم 
الزبون للم�ساركة  اأو  اأو ال�رشكة،  البلد،  من خالل موؤ�رشات لت�سنيف وقيا�س مدى جاهزية 
الن�ساط امل�رشيف، فاإن  اإطار  )Bromideh، op.tic، 4( .ويف  الإلكرتونية  الأن�سطة  يف 
الرئي�سة  الثالثة  الأبعاد  على  ركزت  الإلكرتونية،  اجلاهزية  لقيا�س  امل�ستخدمة  الأبعاد 
املتعلقة بكل من اجلاهزية الإلكرتونية املنظمية، للبنك واجلاهزية الإلكرتونية لل�سناعة، 
واجلاهزية الإلكرتونية للبيئة اخلارجية، مع وجود بع�س الختالف يف تناول هذه الأبعاد 
الثالثة جمتمعة، اأو يف تناول الأبعاد الفرعية الواردة �سمنها، وقد مت االعتماد يف درا�صتنا 
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هذه على التق�صيم الوارد يف درا�صة )Haghighi et al, op.tic, 4086( وفق ما ياأتي: 
اجلاهزية االإلكرتونية املنظمية: . 1

متتلك اخل�سائ�س التنظيمية تاأثرياً على فاعلية الن�ساط امل�رشيف على �سبكة الإنرتنت، 
وميكن ح�رش هذه اخل�صائ�س من خلل جمموعة من االأبعاد الفرعية االآتية: 

جاهزية االإدارة العليا:  -
اإن اللتزام واملعرفة والدعم القوي من قبل الإدارة العليا يوؤدي دوراً جوهريًا يف تنفيذ 
)Haghighi et al، op.tic، 4086(. ورمبا  الناجحة  املعلومات  تكنولوجيا  اإبداعات 
تعد املوارد املالية املخ�س�سة من قبل الإدارة العليا للعمل امل�رشيف عرب �سبكة الإنرتنت 
من اأهم الأبعاد التي تعك�س مدى جاهزية هذه الإدارة لتبني وتطبيق هذا النوع من العمل 
كثافة  ذات  لي�ست  الإنرتنت  �سبكة  عرب  امل�رشفية  ال�سناعة  اأن  من  الرغم  امل�رشيف.وعلى 
يف راأ�س املال، فاإن اللتزام املايل الرئي�س يتمثل بتكاليف البحث والتطوير.اإ�سافة اإىل اأن 
 Smith،( ب�سكل �رشيع  بالتقادم  التكنولوجية متتاز  التحتية  بالبنية  املرتبطة  التكاليف 

.  )2006، 87; Angelakopoulos & Mihiotis، 2011، 6
اجلاهزية التكنولوجية:  -

قاعدة  اإىل  ت�سري  والتي  للمنظمة،  التكنولوجية  باملوارد  اأ�سا�سي  ب�سكل  وتتمثل 
تكنولوجيا املعلومات والت�سالت العائدة للمنظمة، وتقومي مدى حو�سبة الأعمال، ومرونة 
Mo - )للنظم امل�ستخدمة، واخلربة بالتعامل مع التطبيقات املعتمدة على �سبكة الإنرتنت 
la، 2004، 4( .كذلك يربز يف هذا ال�سدد مدى اإدراك القيمة الإ�سرتاتيجية للتكنولوجيا من 
مواجهة  ت�ساعد على  اأن  التي ميكن  للتكنولوجيا  املثلى  الإدارة  اأهمية  على  الرتكيز  خالل 
حتدي التغريات يف القت�ساد القائم على املعرفة، ومنها حتقيق التكامل بني التكنولوجيا 

. )Rafdar et al، 2011، 153( والأهداف الإ�سرتاتيجية للمنظمة
جاهزية االإ�صرتاتيجية:  -

تطرح اخل�سائ�س املميزة للتجارة الإلكرتونية ت�ساوؤًل عن مدى مالءمة ال�سرتاتيجيات 
التي اتبعتها البنوك خالل العقود املا�سية للعمل يف البيئة الفرتا�سية، وما اإذا كانت هذه 
املرتبطة  الدرا�سات  من  عدد  تزود  حيث  الإلكرتونية،  التجارة  منو  تدعم  ال�سرتاتيجيات 
بالتجارة الإلكرتونية ببع�س الأدلة عن وجود تاأثري لإ�سرتاتيجية املوؤ�س�سة على تبني هذه 
يتطلب تطوير  ، مما   )Rodríguez- Ardura et al، 2008، 20( القناة وتطويرها 
اإ�سرتاتيجية اإلكرتونية �ساملة مت�سمنة حتديد الأهداف املرجوة من اإدخال العمل امل�رشيف 
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عرب �سبكة الإنرتنت، وطرق حتقيق ذلك، و�سمان عملية التنفيذ ب�سكل �سليم واآمن بعيداً عن 
املخاطر التي حتيط بهذا العمل، واإيجاد التكامل املالئم بني هذه الإ�سرتاتيجية وا�سرتاتيجية 

الأعمال ال�ساملة للبنك ); Wright، 2002، 74 ال�رشقاوي، 2003، 54( .
اجلاهزية الت�صويقية:  -

اإن النجاح والف�سل يف العديد من البنوك يعتمد على قدرة اإداراتها للتنبوؤ والتفاعل مع 
التغريات احلا�سلة يف ال�سوق )Gan et al، 2006، 360( .ويتطلب النجاح الت�سويقي يف 
بيئة الأعمال اجلديدة الفهم والرقابة امل�ستمرة خل�سائ�س اخلدمة واملنتج، والتي تزيد من 

. )Afsar et al، 2010، 1041( ولء الزبون، ومن ح�سة حمفظة الزبون
الزبائن  ولء  لزيادة  فاعل  ت�سويقي  ن�ساط  تبني  للبنوك  بالن�سبة  املهم  من  واأ�سبح 
للخدمات امل�رشفية عرب هذه ال�سبكة نظراً للخ�سائ�س املميزة لهذه اخلدمات، وامل�ستويات 
املرتفعة من عدم التاأكد، واخلطر املدرك بالن�سبة للزبائن على �سبكة الإنرتنت، وما يتميز 
�رشعة  من  بكل  واملرتبطة  داخله،  للزبائن  املرتفعة  التوقعات  من  الإلكرتوين  ال�سوق  به 
Wa، 2001، 15; A - )للتفاعالت مع مزودي اخلدمات و�سهولة ا�ستخدامها وجودتها 

. )das- Manzano et al، 2011، 1165
جاهزية الهيكل التنظيمي:  -

اإن الفائدة التي من املتوقع اأن تقدمها �سبكة الإنرتنت للبنوك ل ميكن اأن تتحقق اإل 
اإذا كيفت البنوك هيكلها التنظيمي ملقابلة التطورات يف العمل امل�رشيف عرب هذه ال�سبكة 
)Ozaki & Vasconcellos، 2011، 3( ، ول ميكن النظر اإىل اإعادة الهيكلة الأ�سا�سية 
كمجرد ن�ساط وملرة واحدة فقط، والبنوك التي تتطلع لأن تبقى مناف�سة يف ميدان الأعمال 
الإلكرتونية يجب اأن تكون جاهزة لإعادة تنظيم، واإعادة هيكلة نف�سها ب�سكل م�ستمر.وميكن 
اأو  ال�سبكية،  اأو  الفرتا�سية،  البنوك  مثل  للبنوك،  التنظيمي  للهيكل  جديدة  اأ�سكال  ت�سور 

البنوك التي جتمع بني ال�سكل املادي والإلكرتوين.
جاهزية املوارد الب�رشية:  -

يعد العن�رش الب�رشي من املقومات الأ�سا�سية الواجب توافرها لنجاح تبني تطبيقات 
التجارة الإلكرتونية، من خالل دوره يف بناء اأ�سا�س �سليم وحمكم لهذه التجارة، التي حتتاج 
لتوافر جمموعة من املهارات على ال�سعيدين املهني والتكنولوجي للقيام باأعمالها، اإ�سافة 

اإىل مدى امتالك البنوك ل�سيا�سات قوية، وتخطيط مالئم لتدريب طاقمها الوظيفي.
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اجلاهزية االإلكرتونية لل�صناعة: . 2
من املهم اأن متتلك البنوك فهمًا وا�سحًا ل�سناعتها، من حيث حتديد ما الذي يحدث 
ب�سكل مهم  توؤثر  اأن  ال�سناعة  لتغريات  توزيعها، حيث ميكن  ال�سناعة وقنوات  ويتغري يف 
على ا�سرتاتيجية اأعمال البنك، بالإ�سافة اإىل ا�سرتاتيجية الأعمال الإلكرتونية.والبنوك التي 
 Cassidy، 2002،( ل تدرك التغريات يف �سناعتها ميكن اأن جتد مناذج اأعمالها متقادمة
79( .ومن اأهم االأبعاد التي ميكن اأن ُتراقب من قبل البنوك يف اإطار جاهزية ال�صناعة: 

جاهزية مزودي التكنولوجيا:  -
تاأتي اأهمية توافر اجلاهزية املالئمة ملزودي التكنولوجيا من كون املوؤ�س�سات املالية 
تعتمد على عدد �سغري ن�سبيًا من مزودي اخلدمات اخلارجيني، و�سيكون لهذا العتماد على 
عدد حمدود من الأطراف اخلارجية تبعات على نظم العمل امل�رشيف عرب �سبكة الإنرتنت اإذا 

ن�ساأت م�سكلة رئي�سة مع واحد من هذه املوؤ�س�سات املزودة للخدمات.
�رشاء  اإمكانية  ال�سغرية  للبنوك  اجلاهزة  احللول  تكلفة  يف  النخفا�س  اأتاح  وقد 
يف  ي�سهم  اإيجابي  تطور  وهذا  املزودين،  من  الإلكرتونية  امل�رشفية  العمليات  تطبيقات 
الرتقاء بالكفاءة، ويتيح للموؤ�س�سات الأ�سغر حجمًا اإمكانية التناف�س بفاعلية، كما ي�سجع 

على اإدخال اأحدث التطبيقات يف ال�سناعة امل�رشفية )احلامز، 2003، 2400( .
اجلاهزية التناف�صية:  -

مل يعد العمل امل�رشيف عرب �سبكة الإنرتنت جمرد ميزة تناف�سية للبنوك، بل اأ�سبح 
يف  للبنوك  بالن�سبة  الأ�سا�سية  البقاء  ا�سرتاتيجية  تعتمد  حيث  لها،  تناف�سية  �رشورة 
قيمة  لت�سليم  الإلكرتونية  والتجارة  التكنولوجيا  ا�ستخدام  اجلديد على  التناف�سي  امل�سهد 
وخدماتها  منتجاتها  يف  امل�سمنة  واملنفعة  التكلفة  خ�سائ�س  م�سطلحات  يف  فائقة 
الإبداعات  تبني  اأن  اإىل  اإ�سافة   ،  )Wright، op.tic، 73( القيمة  �سل�سلة  وعمليات 
ال�سوق  يف  ني  مهمرَّ اجتاهني  بوجود  يرتبط  البنوك  هذه  قبل  من  اجلديدة  امل�رشفية 
يحفزان على ذلك، وهما عدم ال�ستقرار املتزايد يف تف�سيالت امل�ستهلك، وتطور وكثافة 

.  )Proctor، 2000، 242( املناف�سة
جاهزية الزبون:  -

قبل  من  املقدمة  واخلدمات  للمنتجات  وا�ستخدامه  الزبون  دعم  م�ستوى  يعتمد 
.وفيما يتعلق   )Bromideh، op.tic، 2( ال�رشكات على درجة جاهزيته وميله نحوها
باملنتجات واخلدمات الإلكرتونية، فاإنه اأ�سبح من ال�رشوري فهم الفروقات بني الزبائن 
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يف م�سطلحات مهاراتهم يف تكنولوجيا املعلومات، وتاأثري خربتهم على �سبكة الإنرتنت 
و�سلوكهم واجتاهاتهم، حيث تعد هذه اخلربة من العوامل الأكرث تاأثرياً على التبني الفاعل 
للعمل امل�رشيف على �سبكة النرتنت )Seyal & Rahim، 2011، 56( .وبالتايل فاإن 
تطوير  يف  الأعمال  منظمات  يدعم  اأن  ميكن  الزبائن  لدى  اجلاهزية  هذه  درجة  معرفة 
الزبون  بني  املديرون  بها  يربط  التي  الطريقة  اإىل  اإ�سافة  التكنولوجية،  ا�سرتاتيجيتها 

.  )Berndt et al، 2010، 49( والتكنولوجيا
اجلاهزية االإلكرتونية للبيئة اخلارجية: . 3

ا�سرتاتيجيًا يف قراراتها  البنوك دوراً  التي تعمل �سمنها  العامة  الأعمال  توؤدي بيئة 
لال�ستثمار يف التكنولوجيات اجلديدة، من حيث م�ستوى جاهزية هذه البيئة لتوفري املناخ 
املالئم لتطبيق البتكارات امل�رشفية اجلديدة.وميكن قيا�س م�صتوى هذه اجلاهزية من 

خلل جمموعة من االأبعاد التي تتمثل مبا ياأتي: 
اجلاهزية ال�صيا�صية:  -

توؤدي احلكومة يف الدول النامية دوراً مهمًا يف تبني الإبداعات التكنولوجية اجلديدة 
من قبل منظمات الأعمال، من خالل و�سع �سيا�سات حكومية فاعلة واآليات مالئمة لتاأ�سي�س 
هذه الإبداعات، واتخاذ خطوات اأولية لتاأ�سي�سها وتقدميها اإىل القت�ساد الوطني، من خالل 
دعم البنية التحتية، وتوفري معايري الثقة والأمن واخل�سو�سية، وتوفري اأطر العمل التنظيمية، 
Haghighi et al، op.t،ic، 4087; Won - )االت�رشيعية والقانونية الناظمة لذلك 

limpiyarat، 2007، 9( ، ومدى مالءمتها لالأن�سطة امل�رشفية الإلكرتونية الآخذة يف 
الظهور.
اجلاهزية االإقت�صادية:  -

توؤدي مكونات القت�ساد ب�سقيه اجلزئي والكلي دوراً مهمًا يف تكوين البيئة املالئمة 
لنجاح العمل امل�رشيف الإلكرتوين.

اجلاهزية االجتماعية:  -
م�ستخدمني  قاعدة  جذب  على  قدرته  يف  جديد  م�رشيف  اإبداع  اأي  جناح  يتوقف 
تبنيه،  عند  الإبداع  هذا  يقدمها  التي  الفائدة  على  اأ�سا�سي  ب�سكل  ذلك  ويعتمد  كافية، 
الإبداعات، وهما اخل�سائ�س  وتوجد قوتان رئي�ستان ت�سكالن با�ستمرار الطلب على هذه 
الدميوغرافية لأفراد املجتمع والعوملة، واللتان تقدمان اأدلة اأ�سا�سية حول اإمكانية جناح 
 )Jankowski & White، 2006، 1( ال�سوق  يف  وازدهارها  اجلديدة  الإبداعات 
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ال�سائد  التكنولوجي  للم�ستوى  اجلديدة  املعلومات  تكنولوجيا  مالءمة  مدى  يوؤدي  .كذلك 
اأفراد املجتمع دوراً مهمًا يف مدى ال�ستخدام الفاعل لهذه  يف البلد، ومعرفتها بحاجات 

. )Dutta & Mia، 2011، 4( التكنولوجيا
اجلاهزية التكنولوجية للدولة:  -

يعد البعد التكنولوجي من اأهم املقومات الالزمة وال�رشورية لتنمية العمل امل�رشيف 
وله جمموعة من  لذلك،  الأ�سا�سي  احلامل  يعد مبثابة  فهو  الإنرتنت،  �سبكة  وتطويره عرب 
املتقدمة، وامل�ساهمة  التكنولوجية  للمنتجات  الدولة  الفرعية، ومنها مدى توفري  الأبعاد 
والت�سالت،  املعلومات  لتكنولوجيا  بالرتويج  احلكومة  وجناح  للحكومة،  الإلكرتونية 
لتدعيم  والت�سالت  املعلومات  تكنولوجيا  ا�ستخدام  ومدى  الت�سبيك،  جاهزية  وموؤ�رش 

.  )Dutta & Mia، op.tic، 159( التناف�سية

طرائق مجع البيانات واملعلومات: 
متثلت طرائق جمع البيانات بامل�سادر الثانوية وت�سمل: )الكتب والبحوث واملقالت( 
ذات العالقة مبو�سوع الدرا�سة، وامل�سادر الأولية واملتمثلة يف ت�سميم ا�ستبانة واإعدادها 
عبارات  اإعداد  الباحث يف  اعتمد  وقد  وفر�سياتها،  الدرا�سة  متغريات  يعك�س  الذي  بال�سكل 
ال�ستبانة على مراجعة الأدبيات ذات ال�سلة، وال�ستفادة منها مبا يتالءم ومقايي�س هذه 

زِّعت ال�ستبانة على عينة الدرا�سة لتغطية اجلانب امليداين. الدرا�سة.ومن ثم ومُ
وقد ا�صتملت اأداة الدرا�صة/ اال�صتبانة على جزاأين: 

عينة  - البنوك  يف  العاملني  الأفراد  عن  التعريفية  املعلومات  ي�سمل  االأول:  اجلزء 
الدرا�سة: وهي العمر، واملوؤهل العلمي، وامل�سمى الوظيفي، واخلربة الوظيفية يف البنك نف�سه، 

والدائرة الوظيفية، والتي تناولتها العبارات )5-1( .
وهو  - الدرا�سة  لهذه  الأ�سا�سي  باملتغري  املتعلقة  العبارات  ي�سمل  الثاين:  اجلزء 

اجلاهزية الإلكرتونية للعمل امل�رشيف عرب �سبكة الإنرتنت.
وفقًا  ن�سبية  اأوزانًا  نحت  وممُ درجات،  خم�س  اإىل  عبارة  لكل  الإجابة  �سلم  �سم  قمُ وقد 
ملقيا�س ليكرت )Likert( اخلما�سي، حيث اأعطي الوزن )5( اإىل اأتفق متامًا، )4( اإىل اأتفق، 

)3( حمايد، )2( ل اتفق، )1( ل اأتفق متامًا.
من  عدد  على  الأداة  ر�ست  عمُ الثبات-  ال�سدق/  حيث-  من  الدرا�سة  اأداة  ولختبار 
�سدقها،  من  التاأكد  بهدف  املعلومات،  وتكنولوجيا  نظم  جمال  يف  واخلرباء  الأكادمييني 
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واأجريت التعديالت املنا�سبة وفقًا لذلك.ف�ساًل عن ذلك خ�سعت عبارات ال�ستبانة لختبار 
اأن  من  للتاأكد   )Cronpach’s Alpha( األفا«  »كرونباخ  الداخلي  الت�ساق  معامل 

املقايي�س املعتمدة يف الدرا�سة تتمتع بالت�ساق الداخلي.

األساليب اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة: 
احل�سابي  باملتو�سط  متمثلة  الو�سفي  الإح�ساء  مقايي�س  من  جمموعة  امُ�ستخدمت 
اأفراد  اإجابات  الن�سجام يف  يقي�س درجة  الذي  الختالف،  املعياري، ومعامل  والنحراف 
العينة حول العبارات املطروحة يف ا�ستبانة الدرا�سة، علمًا اأن الن�سبة املقبولة لهذا الختبار 
 )Skewness( اللتواء  معامل  اختبار  امُ�ستخدم  .كذلك   )%50( من  اأقل  تكون  اأن  يجب 
للتاأكد من التوزيع الطبيعي للبيانات، واأن الن�سبة املقبولة لهذا الختبار يجب اأن تكون اأقل 

من الواحد ال�سحيح.
الجدول )1( 

يمثل توزيع عبارات استبانة الدراسة ونتائج االختبارات الخاصة بها

العبارات
املعلومات 
التعريفية 

للبنوك

متغريات الدرا�صة 

اجلاهزية االإلكرتونية للعمل امل�رشيف عرب �صبكة االإنرتنت

اجلاهزية االإلكرتونية 
املنظمية

اجلاهزية االإلكرتونية 
لل�صناعة

اجلاهزية االإلكرتونية 
للبيئة

 )X 1 – X 5(  )Y1 – Y6(  )Y7 – Y9(  )Y10 – Y13( ت�سل�سل العبارات

5634عدد العبارات 

18%21%17.2%- معامل الختالف

قيمة معامل كرومباخ األفا 
84.7%89.6%92.3%- لكل متغري

قيمة معامل كرومباخ األفا 
92جلميع املتغريات

0.648-0.507-0.379-- معامل اللتواء

جيدة  قيمة  متتلك  جميعها  الدرا�سة  منوذج  متغريات  اأن   )1( اجلدول  من  لنا  يتبني 
للثبات، ومقبولة لأغرا�س التحليل الإح�سائي، وتقع �سمن الن�سب املقبولة لكل من معامل 

الختالف ومعامل اللتواء.
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أوالً - اخلصائص التعريفية لعينة الدراسة: 

يبني اجلدول )2( اخل�سائ�س التعريفية للبنوك عينة الدرا�سة من حيث العمر واملوؤهل 
العلمي، وامل�ستوى الوظيفي، واخلربة الوظيفية والدائرة الوظيفية.حيث يتبني لنا اأن الفئة 
العمرية التي ترتاوح بني )26-35( �سنة، جاءت باأعلى ن�سبة مئوية )54.7(% وغالبية 
هذه الفئة هم من حملة ال�سهادات اجلامعية بن�سبة )81.4(% ومن روؤ�ساء الوحدات لدى 
)76.7(% الذين  بن�سبة  الدرا�سة  عينة  البنوك  يف  والت�سويق  املعلومات  تكنولوجيا  اإدارة 
ترتاوح خربتهم الوظيفية بني )6-10( �سنوات، ون�سبة )40.7(%من عينة الدرا�سة.حيث 
يف  الرتفاع  �سبب  نعزو  اأن  وميكن  الدرا�سة،  هذه  ملو�سوع  وفًقا  منطقية  الن�سب  هذه  تعد 
�سنة يف عينة   )35-26( التي ترتاوح بني  العمرية  الفئة  البكالوريو�س من  �سهادة  حملة 
الإلكرتوين تركز على اجلانب  الوظائف املرتبطة بالعمل امل�رشيف  اأن طبيعة  اإىل  الدرا�سة 
امل�سارف  هذه  قبل  من  املتزايد  ال�سعي  نالحظ  التخطيط.كما  جانب  اإىل  منه  الت�سغيلي 
ل�ستقطاب خريجي اجلامعات من حملة تخ�س�سات احلا�سوب وتكنولوجيا املعلومات نظًرا 
للتغري يف طبيعة الن�ساط امل�رشيف، والعتماد املتزايد على التكنولوجيا يف تقدمي اخلدمات 
امل�رشفية.وغالًبا ما يتوزع الأفراد امل�سوؤولون عن العمل امل�رشيف عرب �سبكة الإنرتنت بني 
دائرتي الت�سويق وتكنولوجيا املعلومات.اأما من حيث اخلربة الوظيفية فرتتبط هذه الن�سبة 
بحداثة توجه امل�سارف التجارية الأردنية نحو العمل امل�رشيف الإلكرتوين خالل ال�سنوات 

الع�رش الأخرية وا�ستقطابها لالأفراد املخت�س�سني مبجال تكنولوجيا املعلومات.
الجدول )2( 

الخصائص التعريفية لعينة الدراسة )ن = 86( 

الن�صبة املئوية %التكرارالفئاتاملتغريات

العمر بال�سنوات

18910.5-25 �سنة

264754.7-35 �سنة

362832.6-45 �سنة

4522.3 �سنة فاأكرث

املوؤهل العلمي

11.2دبلوم متو�سط 

7081.4بكالوريو�س

1517.4دبلوم درا�سات عليا اأو ماج�ستري

00دكتوراه
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الن�صبة املئوية %التكرارالفئاتاملتغريات

امل�سمى الوظيفي

1112.8مدير دائرة

1214رئي�س ق�سم

2023.3رئي�س وحدة 

4350غري ذلك

اخلربة الوظيفية يف نف�س البنك

51922.1 �سنوات فاأقل

3540.7من 6-10 �سنوات

1922.1من 11-15 �سنة

161315.1 �سنة فاأكرث

الدائرة الوظيفية

4046.5دائرة تكنولوجيا املعلومات

78.1دائرة التخطيط

2630.2دائرة الت�سويق

1315.1غري ذلك

ثانياً - اختبار الفرضيات: 

درجة   )2.5-1( من  احل�سابي  الو�سط  امُعترب  متغري  لكل  التوفر  درجة  على  للحكم 
موافقة متدنية، والو�سط احل�سابي )اأكرث من 2.5 - 3.75( درجة موافقة متو�سطة، واأكرث 

من )3.75( درجة موافقة عالية، كما ياأتي: 
الفر�صية االأوىل:  ●

ل تتوافر اجلاهزية الإلكرتونية املنظمية الالزمة للعمل امل�رشيف عرب �سبكة الإنرتنت 
لدى البنوك التجارية الأردنية.

البنوك  لدى  املنظمية  الإلكرتونية  اجلاهزية  توافر  بدرجة  املتعلقة  النتائج  عر�ست 
التجارية الأردنية يف اجلدول )3( الذي اأظهر املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية 

لإجابات اأفراد العينة على عبارات هذا البعد على النحو الآتي: 
ي�سري اجلدول )3( اإىل اأن الإدارة العليا للبنوك الأردنية متلك توجهًا اإيجابيًا نحو العمل 
امل�رشيف عرب �سبكة الإنرتنت، وهذا ما بينته العبارة التي ن�سها » تقدم اإدارة البنك الدعم الالزم 
لتنمية وتطوير العمل امل�رشيف عرب �سبكة النرتنت » والتي جاءت �سمن املوافقة املرتفعة 
�سبكة  عرب  امل�رشيف  العمل  جناح  يتوقف  .حيث   )0.688( معياري  وبانحراف   )4.13(
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الإنرتنت يف جزء كبري منه على اإميان الإدارة العليا باأهمية تقدمي اخلدمات امل�رشفية عرب 
هذه ال�سبكة للزبائن، وما يت�سل بذلك من تقدمي الت�سجيع وا�ستقدام اخلربات الالزمة لإجناح 
هذا العمل، وتقدمي الدعم املادي الالزم.ونظراً لطبيعة العمل امل�رشيف عرب �سبكة الإنرتنت، 
اأحد  اجلاهزية  هذه  عدت  فقد  للبنك،  التكنولوجية  باجلاهزية  مبا�رش  ب�سكل  يرتبط  والذي 
املحاور الأ�سا�سية لنجاح توطني هذا النوع من العمل امل�رشيف.وقد اأدركت البنوك الأردنية 
�رشورة الهتمام بهذه اجلاهزية لتحقيق النجاح املن�سود يف البيئة الفرتا�سية، وهذا ما 
بينته العبارة التي ن�سها: » يواكب البنك التطورات يف تكنولوجيا املعلومات والت�سالت 
املرتفعة  املوافقة  �سمن  جاءت  حيث   « الإنرتنت:  �سبكة  عرب  امل�رشيف  بالعمل  اخلا�سة 
)3.98( وبانحراف معياري )0.774( .ومتا�سيًا مع �رشورة توافر اجلاهزية التكنولوجية، 
الإنرتنت،  العمل امل�رشيف عرب �سبكة  النجاح يف  ل �سل�سلة  الت�سويقية لتكمرَّ تاأتي اجلاهزية 
البنوك  وتعي  الت�سويقية،  وال�سيا�سات  ال�سرتاتيجيات  من  ينا�سبه  ما  الإلكرتوين  فلل�سوق 
وهذا  الفرتا�سية،  البيئة  يف  للعمل  ت�سويقيًا  نف�سها  تهيئة  وحتاول  احلقيقة  هذه  الأردنية 
ما اأكدته العبارة التي ن�سها: » توجد �سيا�سات ت�سويقية مالئمة للعمل امل�رشيف عرب �سبكة 
النرتنت داخل البنك وخارجه » حيث جاءت �سمن املوافقة املرتفعة )3.88( وبانحراف 
اأن تقدمها �سبكة  التي من املتوقع  الفائدة  اأن  الأردنية  البنوك  معياري )0.788( .وتدرك 
الطرق  التنظيمي وطرائقها ملقابلة  كيفت هيكلها  اإذا  اإل  تتحقق  اأن  لها ل ميكن  الإنرتنت 
اجلديدة الأ�سا�سية للعمل امل�رشيف عرب هذه ال�سبكة.ول بد من تهيئة البيئة التي تعمل بها 
نظم العمل امل�رشيف املرتبطة ب�سبكة الإنرتنت، ومنها الهيكل التنظيمي للبنك، والذي يجب 

كن من اإجراء املعامالت امل�رشفية ب�سهولة وي�رش. اأن يتمتع باملرونة والع�سوية بحيث ميرَّ
الجدول )3( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لبعد الجاهزية اإللكترونية المنظمية 
مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية

الو�صط العبارةالرقم
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

درجة 
التوفر

عالية4.130,688تقدم اإدارة امل�رشف الدعم الالزم لتنمية وتطوير العمل امل�رشيف عرب �سبكة الإنرتنت.1

2
يواكب امل�رشف التطورات يف تكنولوجيا املعلومات والت�سالت اخلا�سة بالعمل 

عالية3.980.774امل�رشيف عرب �سبكة الإنرتنت.

3
يوجد �سيا�سات ت�سويقية مالئمة للعمل امل�رشيف عرب �سبكة الإنرتنت داخل وخارج 

عالية3.880.788امل�رشف.

4
يعمل امل�رشف على تعديل هيكله التنظيمي واأ�ساليب عمله بحيث تتنا�سب مع العمل 

عالية3.810.774امل�رشيف عرب �سبكة الإنرتنت.
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الو�صط العبارةالرقم
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

درجة 
التوفر

يعمل امل�رشف ب�سكل م�ستمر على تاأهيل وتدريب طاقمه الوظيفي املخت�س بالعمل 5
عالية3.747.870امل�رشيف عرب �سبكة الإنرتنت.

6
يقوم امل�رشف بتبني ا�سرتاتيجيات اأعمال جديدة تتالءم مع العمل امل�رشيف عرب 

متو�سطة3.670.788�سبكة الإنرتنت.

عالية3.870.665املتو�صط العام

وهذا ما بينته العبارة التي ن�سها: » يعمل البنك على تعديل هيكله التنظيمي واأ�ساليب 
عمله بحيث تتنا�سب مع العمل امل�رشيف عرب �سبكة النرتنت » حيث جاءت �سمن املوافقة 
يعمل   « ن�سها:  التي  العبارة  وتاأتي   ،  )0.774( معياري  وبانحراف   )3.81( املرتفعة 
امل�رشيف  بالعمل  املخت�س  الوظيفي  طاقمه  وتدريب  تاأهيل  على  م�ستمر  ب�سكل  امل�رشف 
بالرتكيز  املنظمية  الإلكرتونية  باجلاهزية  املرتبطة  الأبعاد  لتكمل   « الإنرتنت  �سبكة  عرب 
على جاهزية املوارد الب�رشية، حيث اأظهرت اأن البنوك الأردنية تتفاوت يف مدى امتالكها 
العمل  قناة  ت�سغيل  العامل يف  الوظيفي  لتدريب طاقمها  وتخطيط مالئم  قوية،  ل�سيا�سات 
الب�رشية  املوارد  التي متتلكها  باملهارات  اهتمامها  الإنرتنت، ومدى  �سبكة  امل�رشيف عرب 
على ال�سعيدين املهني والتكنولوجي، حيث جاءت هذه العبارة �سمن املوافقة املتو�سطة 

)3.74( وبانحراف معياري )0.870( .
وهناك تفاوت لدى البنوك الأردنية يف اإدراك التاأثري الذي ميكن اأن حتدثه ا�سرتاتيجية 
امل�رشف يف تبني قناة العمل امل�رشيف وتطويرها عرب �سبكة الإنرتنت، وعلى �رشورة تبني 
امل�رشيف  العمل  قنوات  يف  امل�ستخدم  املدخل  عن  يختلف  القناة  لهذه  ا�سرتاتيجي  مدخل 
التقليدي، وهذا ما بينته العبارة التي ن�سها: » يقوم امل�رشف بتبني ا�سرتاتيجيات اأعمال 
املوافقة  �سمن  جاءت  حيث   « النرتنت  �سبكة  عرب  امل�رشيف  العمل  مع  تتالءم  جديدة 

املتو�سطة )3.67( وبانحراف معياري )0.788( .
املوافقة  �سمن  جاء  جنده  املنظمية  الإلكرتونية  اجلاهزية  بعد  جممل  اإىل  وبالنظر 

املرتفعة )3.87( وبانحراف معياري )0.665( .
 One Sample t- اختبار  ا�ستخدم  الدرا�سة  هذه  يف  الأوىل  الفر�سية  ولختبار 

Test عند م�ستوى دللة )0.05( .
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الجدول )4( 
اختبار )T( للعينة الواحد فيما يتعلق بدرجة توافر الجاهزية اإللكترونية المنظمية

الو�صط 
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

T
املح�صوبة

T
اجلدولية

SIG م�صتوى 
نتيجة اختبار الفر�صية العدميةالداللة املعنوية

رف�س3.870.66553.971.670.000

 ذات داللة إحصائية عند مستوى )0.05( .

اأكرب  املح�سوبة   )t( قيمة  اإذا كانت  العدم  فر�سية  تبني رف�س  القرار  قاعدة  اإن  حيث 
قيمتها  اأقل من  املح�سوبة   )t( قيمة  اإذا كانت  الفر�سية  وقبول هذه  اجلدولية،  قيمتها  من 
املح�سوبة=   t( قيمة  اأن   )4( اجلدول  يف  الإح�سائي  التحليل  نتائج  من  وتبني  اجلدولية، 
اأقل من امل�ستوى  الدللة )0.000( وهو  اأكرب من قيمتها اجلدولية، واأن م�ستوى   )53.97
املعتمد للدللة )0.05( ، وبالتايل ترف�س الفر�سية العدمية وتقبل الفر�سية البديلة، وهذا 
للعمل  املنظمية  الإلكرتونية  اجلاهزية  الأردنية  التجارية  البنوك  لدى  يتوافر  اأنه  يعني 
توافر  لدرجة  احل�سابي  الو�سط  اأن   )4( اجلدول  يبني  كما  الإنرتنت،  �سبكة  عرب  امل�رشيف 
مما   ،  )3.87( كان  الإنرتنت  �سبكة  عرب  امل�رشيف  للعمل  املنظمية  الإلكرتونية  اجلاهزية 
بلغ  وقد  الأردنية،  التجارية  البنوك  لدى  البعد  هذا  لتوافر  عاليًا  م�ستوى  هناك  اأن  يعني 

النحراف املعياري )0.665( .
الفر�صية الثانية:  ●

ل تتوافر اجلاهزية الإلكرتونية لل�سناعة الالزمة للعمل امل�رشيف عرب �سبكة الإنرتنت 
لدى البنوك التجارية الأردنية.

عر�ست النتائج املتعلقة بدرجة توافر اجلاهزية الإلكرتونية لل�سناعة الالزمة للعمل 
اأظهر  الذي   )5( اجلدول  يف  الأردنية  التجارية  البنوك  لدى  الإنرتنت  �سبكة  عرب  امل�رشيف 
املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لإجابات اأفراد العينة على عبارات هذا البعد 

على النحو الآتي: 
اإن اإدراك البنوك الأردنية جلاهزية ال�سناعة التي تعمل يف اإطارها ميكن اأن يوؤثر ب�سكل 
مهم على جناح ا�سرتاتيجية الأعمال الإلكرتونية لديها، ب�سبب وجود تكامل بني اجلاهزية 
الإلكرتونية املنظمية واجلاهزية الإلكرتونية لل�سناعة، ويحتوي اجلدول )5( بع�س العبارات 
التي تقي�س م�ستوى هذا الإدراك، فقد اأ�سارت النتائج الواردة يف هذا اجلدول اإىل اأن البنوك 
الأردنية تاأخذ بعني العتبار �رشورة التوافق بني م�ستوى اجلاهزية الإلكرتونية للم�رشف 

مع م�ستوى اجلاهزية
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الجدول )5( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لبعد الجاهزية اإللكترونية للصناعة 

مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية

الو�صط العبارةالرقم
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

درجة 
التوفر

1
يعمل امل�رشف ب�سكل م�ستمر على رفع م�ستوى جاهزيته الإلكرتونية 

عالية3.900,862ملقابلة طلبات الزبائن عند تقدميه للخدمات عرب �سبكة الإنرتنت.

2
يعتمد امل�رشف على ا�سرتاتيجية حمددة ملواجهة املناف�سة املحتملة عند 

عالية3.840.819تقدميه للخدمات عرب �سبكة الإنرتنت.

3
ل يواجه امل�رشف اأي �سعوبات يف توريد التكنولوجيا اخلا�سة بالعمل 

متو�سطة3.720.965امل�رشيف عرب �سبكة الإنرتنت عند حاجته لذلك.

عالية3.820.804املتو�صط العام

الإلكرتونية للزبون؛ والتي تعتمد ب�سكل اأ�سا�سي على خربة الزبون على �سبكة الإنرتنت؛ 
وبالتايل  وامل�رشف،  الزبون  بني  التكنولوجي  امل�ستوى  يف  الفروقات  اإزالة  على  والعمل 
يتوجب عليها مراجعة م�ستوى جاهزيتها الإلكرتونية ب�سكل م�ستمر ملقابلة طلبات الزبائن 

يف البيئة الفرتا�سية، 
وهذا ما بينته العبارة التي ن�سها: “ يعمل امل�رشف ب�سكل م�ستمر على رفع م�ستوى 
جاهزيته الإلكرتونية ملقابلة طلبات الزبائن عند تقدميه للخدمات عرب �سبكة النرتنت “ 
.كذلك تويل   )0.862( وبانحراف معياري   )3.90( املرتفعة  املوافقة  حيث جاءت �سمن 
املناف�سني،  مبراقبة  قيامها  خالل  من  املنا�سب  الهتمام  املناف�سة  جانب  البنوك  هذه 
اأن تقدم قيمة م�سافة لها يف  التي ميكن  واخلدمات املقدمة من قبلهم، وتقدمي اخلدمات 
اإطار العمل يف ال�سوق امل�رشيف الأردين.وتبني نتائج العبارة التي ن�سها: » يعتمد امل�رشف 
�سبكة  عرب  للخدمات  تقدميه  عند  املحتملة  املناف�سة  ملواجهة  حمددة  اإ�سرتاتيجية  على 
معياري  وبانحراف   )3.84( املرتفعة  املوافقة  �سمن  جاءت  حيث  اإليه،  اأمُ�سري   « النرتنت 
اخلا�سة  للتكنولوجيا  اخلارجي  التوريد  على  الأردنية  البنوك  لعتماد  .ونظراً   )0.819(
امل�رشف  قدرة  عاماًل حا�سمًا يف مدى  تعد  والتي  الإنرتنت،  �سبكة  امل�رشيف عرب  بالعمل 
على مواكبة التكنولوجيا والتطورات املرتبطة بها ب�سهولة ووقت احلاجة اإليها.فقد اأ�سارت 
النتائج اإىل اأن البنوك الأردنية تتفاوت يف مدى قدرتها على توريد هذه التكنولوجيا، وقد 
املوجودة  واملحددات  بالقيود  اأو  نف�سها،  بالبنوك  املرتبطة  العوامل  من  للعديد  هذا  يعود 
�سمن ال�سوق امل�رشيف.حيث جاءت العبارة التي ن�سها: » ل يواجه امل�رشف اأي �سعوبات 
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يف توريد التكنولوجيا اخلا�سة بالعمل امل�رشيف عرب �سبكة الإنرتنت عند حاجته لذلك » 
�سمن املوافقة املتو�سطة )3.72( وبانحراف معياري )0.965( .

املوافقة  �سمن  جاء  جنده  لل�سناعة،  الإلكرتونية  اجلاهزية  بعد  جممل  اإىل  وبالنظر 
اأن يف�رش هذا مب�ستوى الهتمام  املرتفعة )3.82( وبانحراف معياري )0.804( ، وميكن 

الذي تبديه البنوك الأردنية مبراقبة، وحتليل اجلاهزية الإلكرتونية لل�سناعة امل�رشفية.
امُ�ستخدم اختبار )One Sample t- Test( عند م�ستوى  ولختبار هذه الفر�سية 
دللة )0.05( .حيث اإن قاعدة القرار تبني رف�س فر�سية العدم اإذا كانت قيمة )t( املح�سوبة 
اأكرب من قيمتها اجلدولية، وقبول هذه الفر�سية اإذا كانت قيمة )t( املح�سوبة اأقل من قيمتها 
اجلدولية، وتبني من نتائج التحليل الإح�سائي يف اجلدول ال�سابق اأن قيمة )t املح�سوبة= 
اأكرب من قيمتها اجلدولية، وكان م�ستوى الدللة )0.000( وهو اأقل من امل�ستوى   )44.08
املعتمد للدللة )0.05( ، وبالتايل ترف�س الفر�سية العدمية، وتقبل الفر�سية البديلة، وهذا 
الإنرتنت  �سبكة  عرب  امل�رشيف  للعمل  والالزمة  لل�سناعة  الإلكرتونية  اجلاهزية  اأن  يعني 

تتوافر لدى البنوك التجارية الأردنية.
الجدول )6( 

اختبار )T( للعينة الواحد فيما يتعلق بدرجة توفر الجاهزية اإللكترونية للصناعة

الو�صط 
احل�صابي

االنحراف
املعياري

T
املح�صوبة

T
اجلدولية

SIG م�صتوى 
نتيجة اختبار الفر�صية العدميةالداللة املعنوية

رف�س3.820.80444.081.670.000

 ذات داللة إحصائية عند مستوى )0.05( .

كما يبني اجلدول )6( اأن الو�سط احل�سابي لدرجة توافر اجلاهزية الإلكرتونية لل�سناعة 
التجارية  البنوك  لدى  البعد  هذا  لتوافر  عاليًا  م�ستوى  هناك  اأن  يعني  مما   ،  )3.82( كان 

الأردنية، وقد بلغ النحراف املعياري )0.804( .
الفر�صية الثالثة:  ●

ل تتوافر اجلاهزية الإلكرتونية للبيئة اخلارجية الالزمة للعمل امل�رشيف عرب �سبكة 
الإنرتنت لدى البنوك التجارية الأردنية.

عر�ست النتائج املتعلقة بدرجة توافر اجلاهزية الإلكرتونية للبيئة اخلارجية الالزمة 
للعمل امل�رشيف عرب �سبكة الإنرتنت لدى البنوك التجارية الأردنية يف اجلدول )7( ، الذي 
اأظهر املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لإجابات اأفراد العينة على عبارات هذا 
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البعد على النحو الآتي: 
ي�سري اجلدول )7( اأن هناك توافقًا بني البنوك الأردنية بالنظر اإىل م�ستوى اجلاهزية 
التكنولوجية املتوفرة يف الأردن، حيث ترى هذه البنوك اأن م�ستوى هذه اجلاهزية يعد جيداً 
من اأجل تنمية وتطوير العمل امل�رشيف الإلكرتوين.حيث تعمل الدولة على توفري املنتجات 
التكنولوجية املتقدمة، والرتويج لتطبيقات تكنولوجيا املعلومات والت�سالت يف املجتمع 
التي ن�سها:  العبارة  الأردن، حيث جاءت  الواقع احلايل يف  اأثاره وا�سحة يف  والذي تبدو 
» يتوافر يف البلد اجلاهزية التكنولوجية املطلوبة لتنمية العمل امل�رشيف الإلكرتوين بني 
يتعلق  .وفيما   )0.774( معياري  وبانحراف   )3.84( املرتفعة  املوافقة  » �سمن  الزبائن: 
وقد  اجلاهزية،  هذه  مل�ستوى  البنوك  هذه  روؤية  يف  تفاوت  فهناك  الجتماعية  باجلاهزية 

يرجع هذا اإىل تنوع املداخل التي يتم من خاللها تقومي
الجدول )8( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لبعد الجاهزية اإللكترونية للبيئة الخارجية 
مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية

الو�صط العبارةالرقم
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

درجة 
التوفر

1
يتوافر يف البلد اجلاهزية التكنولوجية املطلوبة لتنمية العمل 

عالية3.840,774امل�رشيف الإلكرتوين بني الزبائن.

2
ت�سكل الثقافة والوعي امل�رشيف لدى غالبية الزبائن اأحد املعوقات 

متو�سطة3.740.960الأ�سا�سية يف انت�سار العمل امل�رشيف الإلكرتوين.

3
ي�سجع الو�سع القت�سادي للبلد على انت�سار العمل امل�رشيف 

متو�سطة3.551الإلكرتوين لدى الزبائن.

متو�سطة3.270.826يوجد دعم حكومي جيد لتنمية وتطوير العمل امل�رشيف الإلكرتوين.4

متو�سطة3.630.654املتو�صط العام

»ت�سكل  ن�سها:  التي  العبارة  بينته  ما  وهذا  البنوك،  قبل  من  اجلاهزية  هذه  م�ستوى 
العمل  انت�سار  الأ�سا�سية يف  اأحد املعوقات  الزبائن  الثقافة والوعي امل�رشيف لدى غالبية 
امل�رشيف الإلكرتوين« حيث جاءت �سمن املوافقة املتو�سطة )3.74( وبانحراف معياري 
)0.960( .وتتباين البنوك كذلك يف روؤيتها مل�ستوى اجلاهزية القت�سادية يف الأردن، من 
الإلكرتوين، والذي يعتمد يف جزء  للعمل امل�رشيف  الزبائن  حيث مدى تاأثريها على تبني 
كبري منه على ح�سة الفرد من الناجت املحلي الإجمايل، حيث جاءت العبارة التي ن�سها: 
» ي�سجع الو�سع القت�سادي للبلد على انت�سار العمل امل�رشيف الإلكرتوين لدى الزبائن: » 
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التي ن�سها:  العبارة  ، وجاءت  �سمن املوافقة املتو�سطة )3.55( وبانحراف معياري )1( 
للعبارات  مكملة  الإلكرتوين«  امل�رشيف  العمل  وتطوير  لتنمية  جيد  حكومي  دعم  يوجد   «
ال�سابقة من حيث تباين البنوك كذلك يف روؤيتها للجاهزية ال�سيا�سية للدولة، حيث جاءت 
جممل  اإىل  .وبالنظر   )0.826( معياري  وبانحراف   ،  )3.27( املتو�سطة  املوافقة  �سمن 
 ،  )3.63( املرتفعة  املوافقة  للبيئة اخلارجية جنده جاء �سمن  الإلكرتونية  بعد اجلاهزية 

وبانحراف معياري )0.654( .
امُ�ستخدم اختبار )One Sample t- Test( عند م�ستوى  ولختبار هذه الفر�سية 
 )t( قيمة  كانت  اإذا  العدم  فر�سية  رف�س  تبني  القرار  قاعدة  اإن  حيث   ،  )0.05( دللة 
املح�سوبة   )t( قيمة  كانت  اإذا  الفر�سية  هذه  وقبول  اجلدولية،  قيمتها  من  اأكرب  املح�سوبة 
اأقل من قيمتها اجلدولية، وتبني من نتائج التحليل الإح�سائي يف اجلدول ال�سابق اأن قيمة 
اأقل   )0.000( الدللة  م�ستوى  وكان  اجلدولية،  قيمتها  من  اأكرب   )51.40 املح�سوبة=   t(
من امل�ستوى املعتمد للدللة )0.05( ، وبالتايل ترف�س الفر�سية العدمية وتقبل الفر�سية 
البديلة، وهذا يعني اأنه تتوافر اجلاهزية الإلكرتونية للبيئة اخلارجية لدى البنوك التجارية 

الأردنية للعمل امل�رشيف عرب �سبكة الإنرتنت.
الجدول )8( 

اختبار )T( للعينة الواحد فيما يتعلق بدرجة توفر الجاهزية اإللكترونية للبيئة الخارجية

الو�صط 
احل�صابي

االنحراف
املعياري

T
املح�صوبة

T
اجلدولية

SIG م�صتوى 
نتيجة اختبار الفر�صية العدميةالداللة املعنوية

رف�س3.630.65451.401.960.000

 ذات داللة إحصائية عند مستوى )0.05( .

اأن الو�سط احل�سابي لدرجة توافر اجلاهزية الإلكرتونية للبيئة  كما يبني اجلدول )8( 
اأن هناك درجة توافر متو�سطة لهذا البعد لدى البنوك  اخلارجية كان )3.63( ، مما يعني 

التجارية الأردنية، وقد بلغ النحراف املعياري )0.654( .

النتائج: 
تتوافر اجلاهزية الإلكرتونية املنظمية للعمل امل�رشيف عرب �سبكة الإنرتنت، وبن�سبة  ♦

موافقة بلغت )3.87( ، وقد ح�سلت جميع الأبعاد املتعلقة بتوافر هذه اجلاهزية على و�سط 
 Salhieh et al،( ح�سابي اأعلى من و�سط الختبار، وتتفق هذه النتيجة مع كل من درا�سة
2014( ، و )م�سودة، 2011( من  )املحاميد،  و   ،  )Al- Khaffaf، 2011( و   ،  )2011
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حيث وجود م�ستوى جيد جلاهزية املوارد الب�رشية لدى البنوك الأردنية.ول تتفق نتائج هذه 
الدرا�سة جزئيًا مع ما تو�سلت اإليه درا�سة كل من )قدومي، 2008( ، و )العبدالالت، 2006( 
من حيث عدم وجود اجلاهزية الت�سويقية املنا�سبة لدى البنوك الأردنية لتقدمي منتجاتها 
وخدماتها عرب �سبكة الإنرتنت، كذلك تتفق نتائج هذه الدرا�سة مع ما تو�سلت اإليه كل من 
درا�سة )Migdadi، 2008( ، و )م�سودة، 2011( من حيث توافر اجلاهزية التكنولوجية 

املنا�سبة لدى البنوك الأردنية.
تتوافر اجلاهزية الإلكرتونية لل�سناعة الالزمة للعمل امل�رشيف عرب �سبكة الإنرتنت،  ♦

وبن�سبة موافقة بلغت )3.82( ، وقد ح�سلت جميع الأبعاد املتعلقة بتوفر هذه اجلاهزية على 
 Salhieh et( و�سط ح�سابي اأعلى من و�سط الختبار، وتتفق هذه النتيجة جزئيًا مع درا�سة
al، 2011( ، ول تتفق جزئيًا مع درا�سة كل من )عمي�س، 2005( ، و )العبدالالت، 2006( ، 

و )قدومي، 2008( من حيث جاهزية الزبائن للعمل امل�رشيف عرب �سبكة الإنرتنت.
تتوافر اجلاهزية الإلكرتونية للبيئة اخلارجية الالزمة للعمل امل�رشيف عرب �سبكة  ♦

هذه  بتوافر  املتعلقة  الأبعاد  جميع  وح�سلت   ،  )3.63( بلغت  موافقة  وبن�سبة  الإنرتنت، 
اجلاهزية على و�سط ح�سابي اأعلى من و�سط الختبار، وتتفق هذه النتيجة جزئيًا مع درا�سة 
اأنها  اإل  اخلارجية،  للبيئة  الإلكرتونية  اجلاهزية  اأبعاد  توافر  حيث  من   )2011 )م�سودة، 
 ، )Al- Khaffaf، 2011( و ، )تختلف مع ما تو�سلت اإليه درا�سة كل من )عمي�س، 2005
و )قدومي، 2008( و )ال�سيخ �سامل وعواد، 2005( من حيث م�ستوى توافر هذه اجلاهزية.

التوصيات: 
الالزمة  ♦ اخلربات  وا�ستقدام  الالزم،  املادي  والدعم  الت�سجيع  العليا  الإدارة  تقدمي 

لإجناح العمل امل�رشيف عرب �سبكة الإنرتنت، على اأن ل يكون ذلك لفرتة مرحلية موؤقتة، بل 
ي�ستلزم منها ال�ستمرار يف ذلك الدعم والت�سجيع.

اجلاهزية  ♦ يحقق  ومبا  الأردنية،  البنوك  لدى  الت�سويقي  الن�ساط  هيكلة  اإعادة 
الت�سويقية املنا�سبة للعمل يف بيئة التجارة الإلكرتونية.

التوجه نحو بناء هياكل تنظيمية مرنة قادرة على التكيف وال�ستجابة للمتغريات  ♦
كن من ت�سهيل اإجراء املعامالت امل�رشفية ب�سهولة وي�رش. امل�ستجدة، مبا ميرَّ

اإعداد �سيا�سات قوية وتخطيط مالئم لتدريب وتاأهيل الطاقم الوظيفي العامل يف  ♦
ت�سغيل قناة العمل امل�رشيف عرب �سبكة الإنرتنت على نحو م�ستمر.
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م�ستخدم  ♦ الإنرتنت تختلف عما هو  �سبكة  للعمل امل�رشيف عرب  ا�سرتاتيجية  تبني 
وبني  الإ�سرتاتيجية  هذه  بني  املواءمة  و�رشورة  التقليدي،  امل�رشيف  العمل  قنوات  يف 

اإ�سرتاتيجيات القنوات امل�رشفية الأخرى.
و�سع �سيا�سة حمددة للتوريد اخلارجي للتكنولوجيا اخلا�سة بالعمل امل�رشيف عرب  ♦

�سبكة الإنرتنت، مع مراعاة القيود واملحددات املوجودة �سمن ال�سوق امل�رشيف.
وم�ستوى  ♦ للبنك،  الإلكرتونية  اجلاهزية  م�ستوى  بني  امل�ستمر  التوافق  حتقيق 

اجلاهزية الإلكرتونية للزبائن، من خالل اإزالة الفروقات يف امل�ستوى التكنولوجي بينهما.
القيام بالدرا�سة واملتابعة امل�ستمرة للجاهزية الإلكرتونية للبيئة اخلارجية، بهدف  ♦

تكييف اإ�سرتاتيجية العمل امل�رشيف عرب �سبكة الإنرتنت وفقًا لها.
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املصادر واملراجع: 

أوالً - املراجع العربية: 
حمكم . 1 بحث  الإ�رشايف"،  والإطار  الإلكرتونية  امل�رشفية  "العمليات  �سعيد،  احلامز، 

ومن�سور يف: موؤمتر الأعمال امل�رشفية الإلكرتونية بني ال�رشيعة والقانون، م 5، جامعة 
الإمارات العربية املتحدة وغرفة �سناعة وجتارة دبي، الإمارات 10-12 مايو 2003.

بحث . 2 تطبيقاتها"،  واأهم  الإلكرتونية  امل�رشفية  الأعمال  "مفهوم  حممود،  ال�رشقاوي، 
حمكم ومن�سور يف: موؤمتر الأعمال امل�رشفية الإلكرتونية بني ال�رشيعة والقانون، م 1، 

جامعة الإمارات العربية املتحدة، الإمارات 10-12 مايو 2003.
ال�سيخ �سامل، فوؤاد وعواد، حممد )2005(، "املعوقات املدركة لتبني تطبيقات التجارة . 3
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