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ملخص: 
يتناول هذا البحث دور امل�صارف االأردنية يف تعزيز التجارة االإلكرتونية وتطويرها، 
ومدى توافر مقومات العمل امل�رضيف االإلكرتوين يف امل�صارف االأردنية لتتمكن من القيام 
القانونية،  الت�رضيعات  ومنها  وتطويرها،  االإلكرتونية  التجارة  تعزيز  يف  املن�صود  بدورها 
والوعي  املوؤهلة،  الب�رضية  والكوادر  احلديثة،  والتكنولوجيا  واالأمان،  احلماية  وو�صائل 
والثقافة املجتمعية لدى عمالء امل�صارف االأردنية، وال�رضاكة والتكامل للعمليات امل�رضفية 

االإلكرتونية. 
تكون جمتمع الدرا�صة من امل�صارف االأردنية كافة وعددها 18 م�رضفًا اأردنيًا، رف�صت 
3 م�صارف منها امل�صاركة يف تعبئة اال�صتبانة، ووزعت ا�صتبانة الدرا�صة على املديرين، اأو 

من ينوب عنهم، واأ�صحاب اخلربات والباع الطويل يف عمليات ال�صريفة االإلكرتونية. 
تو�صلت الباحثة اإىل نتائج عدة كان اأهمها: توؤدي امل�صارف االأردنية دوراً يف تعزيز 
القانونية،  الت�رضيعات  وتتوافر   ،%72 بلغت  موافقة  وبن�صبة  االإلكرتونية،  التجارة  وتطوير 
امل�رضفية  للعمليات  املوؤهلة  الب�رضية  والكوادر  والتكنولوجيا،  واالأمان،  احلماية  وو�صائل 
االإلكرتونية لتعزيز التجارة االإلكرتونية وتطويرها، وبن�صبة موافقة بلغت %76، %83، %84، 
87% على التوايل، تبني عدم توافر الثقافة املجتمعية لدى عمالء امل�صارف االأردنية، وعدم 
لتعزيز  االأردنية  امل�صارف  يف  االإلكرتونية  امل�رضفية  للعمليات  والتكامل  ال�رضاكة  توافر 

التجارة االإلكرتونية وتطويرها، وبن�صبة موافقة بلغت 50%، 45%، على التوايل. 
ويف اخلتام ُخل�صت الباحثة اإىل عدد من التو�صيات التي تعزز دور امل�صارف االأردنية 

يف تعزيز التجارة االإلكرتونية وتطويرها. 
الكلمات املفتاحية: ال�صريفة االإلكرتونية، التجارة االإلكرتونية. 
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Abstract: 
This paper examines the role of Jordanian banks in enhancing and 

developing E- Commerce. Besides, it deals with the availability of E- banking 
operations requirements in Jordanian banks to play their intended role in 
enhancing and developing E- commerce. On top of these are legal legislation, 
means of security and protection, modern technology, qualified human 
resources, public awareness and culture among Jordanian banks Clients, in 
addition to partnership and integration in electronic banking operations. 

The sample of the study covers 18 Jordanian banks, three of which 
refused to be included. A questionnaire the study was distributed among 
bank managers and their representatives who have long experience in the 
operations of E- banking. 

The researcher has come up with numerous results. The most significant 
ones run as follows. First: the items: Jordanian banks play an important role 
in enhancing and developing E- Commerce had the percentage of 72%. Legal 
legislation, means of security and protection, technology, and qualified human 
resources to enhance and develop electronic commerce, had percentages of 
76%, 83%, 84%, 87%, respectively. Next came the item that there is no public 
awareness and culture among Jordanian bank clients. Furthermore, the 
absence of partnership and integration for E- banking operations to enhance 
and develop of E- commerce were reported with a percentage of 50%, 45%, 
respectively. 

At the end of the study, the researcher gave many recommendations in 
order to enhance and develop E- commerce. 
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مقدمة: 
مع دخولنا ع�رض العوملة، حيث تخطت اخلدمات يف خمتلف القطاعات حدود املناطق 
الثقافة  تطور  درا�صة  االأردنية  امل�صارف  على  الواجب  من  اأ�صحى  واالأقاليم،  واالأوطان 
االإلكرتونية،  للخدمات  هوؤالء  قبول  مدى  وتفهم  زبائنها،  عند  املوجودة  التكنولوجية 
التطور،  هذا  لتواكب  املعلوماتية  واالأنظمة  التكنولوجيا  يف  التطوير  ا�صرتاتيجيات  لتبني 
اأداة  اأ�صبحت  التي  االإلكرتونية،  التجارة  ظل  يف  وخا�صة  املناف�صة،  على  القدرة  وبالتايل 
وا�صحة لعوملة التجارة التي تكمن قدرتها بالنمط املت�صارع الذي بداأ ينت�رض فيه، بف�صل 
طبيعة الو�صائل املادية والربجمية التي جتعل تعدد الرتابط، والرتا�صل ما بني االأطراف عرب 

االإنرتنت اأمًرا �صهال. 
وامل�صارف هي قطاٌع م�صتهلك ومطور خلدمات االت�صاالت واملعلومات، لذا فهي جزء 
اأ�صا�صي من �صوق املعلومات التي حتتاج اإىل جملة من املقومات لنجاح دورها يف تعزيز 
عمليات التجارة االإلكرتونية وتطويرها، والتي تتمثل يف توفري البنية القانونية والت�رضيعية، 
املعلومات  تقنية  العاملني يف حقول  اأولئك  الب�رضية، وخا�صة  والكفاءات  وتوافر اخلربات 
واالإنرتنت والتجارة االإلكرتونية، اإ�صافة اإىل اأمن املعلومات وحماية الكمبيوترات والربامج 
جوانب  اإىل  اإ�صافة  و�صواها،  والربامج  البيانات  يف  والتالعب  املعلوماتية،  جرائم  من 
العربية  امل�صارف  وقدرة  العربية،  البلدان  يف  االإنرتنت  ا�صتخدام  انت�صار  من  التكنولوجيا 
ب�صكل عام على مناف�صة امل�صارف االأجنبية، التي اعتمدت تكنولوجيا املعلومات و�صريفة 
تكلفة  عن  منخف�صة  تكلفتها  من  جتعل  عالية  بتقنيات  متتاز  التي  وحمافظها  االإنرتنت، 
الفروع التي تن�صئها امل�صارف املحلية، واأخرياً تقبل املجتمعات وعمالء امل�رضف للثورة 

االإلكرتونية اجلديدة، وا�صتيعاب مردودها املن�صود. 
لذلك كله ميكن القول اإن االقت�صاد اجلديد بات موجًة ال ميكن اإيقافها، والتعاطي معه 
قد اأ�صبح خياراً حا�صمًا لتجنب التهمي�ص االقت�صادي وامل�رضيف لدولنا وموؤ�ص�صاتنا املالية. 
االإلكرتوين لال�صتفادة من  العمل  االإيجابي مع ثورة  العربي  التعاطي  اأهمية  من هنا تاأتي 
فوائدها، �رضيطة اأن يكون من�صبطًا ومدرو�صًا من اأجل جتنب �صلبياتها، واإذا ا�صتطاع اجلهاز 
امل�رضيف العربي اأن يقود عملية التطوير التكنولوجي يف الدول العربية، فاإن املزايا التي 
حتدثها عملية التطوير التكنولوجي هي املرحلة التي جتعل املنتجات العربية قادرة على 
املناف�صة داخليا وعامليًا. وبالتايل زيادة قدرة الدول العربية من التحول من دول م�صتوردة 

للمنتوجات اإىل دول م�صدرة لها. 
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مشكلة الدراسة: 

تكمن م�صكلة هذه الدرا�صة يف البحث عن الدور الذي توؤديه امل�صارف االأردنية يف تطور 
التجارة االإلكرتونية وتقدمها، ومدى توافر مقومات العمل امل�رضيف االإلكرتوين يف امل�صارف 
االأردنية، لت�صتطيع القيام بدورها ك�رضيك اإ�صرتاتيجي يف نظام التجارة االإلكرتونية اجلديد، 

وجمابهة متطلبات التجارة االإلكرتونية، وال�صمود اأمام امل�صارف االأجنبية ال�صخمة. 
لذا جاءت الدرا�سة لالإجابة على اأهم الت�ساوؤلت الآتية: 

وتطوير  لتعزيز  منها  املطلوب  الدور  الأردنية  امل�سارف  توؤدي  هل  ● 

التجارة الإلكرتونية؟ 
امل�سارف  يف  الإلكرتوين  امل�رشيف  العمل  مقومات  تتوافر  هل  ● 

الأردنية، لتتمكن من القيام بدورها املن�سود يف تعزيز التجارة الإلكرتونية 
وتطويرها؟ 

أهمية الدراسة: 

تنبع اأهمية الدرا�سة من النقاط الهامة الآتية: 
وجود حاجة ما�صة للم�صارف االأردنية لتفر�ص نف�صها يف عامل املعلوماتية ولتاأخذ  ● 

دورها ك�رضيك يف نظام التجارة االإلكرتونية اجلديد. 
االإلكرتونية  التجارة  ت�صجيع  يف  دوره  وتعزيز  واملايل  امل�رضيف  ال�صوق  تطوير  ● 

وتطويرها من خالل توفري البيئة اال�صتثمارية املالئمة. 
اتخاذ كل االإجراءات الالزمة التي تكفل توظيف التقنيات التكنولوجية واالإلكرتونية  ● 

اجلديدة لزيادة اآفاق النمو والربحية ملوؤ�ص�صاتنا امل�رضفية واملالية واال�صتثمارية، وتعزيز 
قدرتها التناف�صية يف ت�صجيع انت�صار التجارة االإلكرتونية. 

اأهم  اإىل  اأنواع احلواجز،  واإزالة خمتلف  العاملية  االأ�صواق  انفتاح  الو�صول يف ظل  ● 

املقومات االأ�صا�صية التي تت�صف بال�صمولية وتراعي خ�صائ�ص التقنيات احلديثة للتوا�صل 
مع العامل، وعدم التهمي�ص االقت�صادي واملايل لدولنا العربية النامية التي يعدُّ االأردن واحداً 

منها. 
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أهداف الدراسة: 
ت�سعى هذه الدرا�سة اإىل حتقيق الأهداف الهامة الآتية: 

درا�صة الدور الذي توؤديه امل�صارف االأردنية يف عامل املعلوماتية اجلديد ك�رضيك  ♦ 

ا�صرتاتيجي وطرف ثالث موثوق فيه، يف ت�صجيع عمليات التجارة االإلكرتونية وتطويرها. 
درا�صة مقومات العمل امل�رضيف االإلكرتوين الواجب توافرها يف امل�صارف االأردنية  ♦ 

لتعزيز التجارة االإلكرتونية وتطويرها لالهتمام بها من قبل اجلهات املعنية، وو�صعها يف 
�صلم اأولوياتها. 

درا�صة مدى توافر مقومات العمل امل�رضيف االإلكرتوين، لتتمكن امل�صارف االأردنية  ♦ 

االأفراد  بني  االإلكرتونية  التجارة  وتطوير  تعزيز  يف  ا�صرتاتيجي  ك�رضيك  دورها  تقدمي  من 
واملوؤ�ص�صات، ملا يتوقع لها من حتقيق مزايا معنوية وغري معنوية عدة، وجتنب التهمي�ص 

االقت�صادي مل�صارفنا وموؤ�ص�صاتنا التجارية. 
درا�صة العنا�رض واملفردات املكونة لكل من مقومات العمل امل�رضيف االإلكرتوين  ♦ 

لتعزيز وتطوير التجارة االإلكرتونية، وا�صتنباط درجة اأهمية كل منها. 

فرضيات الدراسة: 
جاءت هذه الدرا�سة لختبار الفر�سيات املهمة الآتية: 

توؤدي امل�صارف االأردنية دوراً مهمًا يف تعزيز وتطوير التجارة االإلكرتونية.  1 .
الدور  لتاأدية  االأردنية  امل�صارف  االإلكرتوين يف  امل�رضيف  العمل  تتوافر مقومات  2 .

املطلوب منها يف تعزيز وتطوير التجارة االإلكرتونية. 
ينبثق من الفر�سية الرئي�سية ال�سابقة جمموعة من الفر�سيات الفرعية اأهمها:

امل�صارف  يف  االإلكرتونية  امل�رضفية  للعمليات  القانونية  الت�رضيعات  تتوافر  ♦ 

االأردنية لتعزيز وتطوير التجارة االإلكرتونية. 
امل�صارف  يف  االإلكرتونية  امل�رضفية  للعمليات  واالأمان  احلماية  و�صائل  تتوافر  ♦ 

االأردنية لتعزيز وتطوير التجارة االإلكرتونية. 
تتوافر التكنولوجيا احلديثة للعمليات امل�رضفية االإلكرتونية يف امل�صارف االأردنية  ♦ 

لتعزيز وتطوير التجارة االإلكرتونية. 
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امل�صارف  يف  االإلكرتونية  امل�رضفية  للعمليات  املوؤهلة  الب�رضية  الكوادر  تتوافر  ♦ 
االأردنية لتعزيز وتطوير التجارة االإلكرتونية. 

عمالء  لدى  االإلكرتونية  امل�رضفية  للعمليات  املجتمعية  والثقافة  الوعي  يتوافر  ♦ 
امل�صارف االأردنية لتعزيز وتطوير التجارة االإلكرتونية. 

تتوافر ال�رضاكة والتكامل للعمليات امل�رضفية االإلكرتونية يف امل�صارف االأردنية  ♦ 
لتعزيز وتطوير التجارة االإلكرتونية. 

وميكن تو�سيح م�سكلة الدرا�سة ال�سابقة بال�سكل )1( : 
شكل )1(

 مقومات العمل المصرفي اإللكتروني لتعزيز وتطوير التجارة اإللكترونية

  
  

   

ال�رضاكة 
والتكامل 
للعمليات 
امل�رضفية 
االإلكرتونية

الوعي وتغيري 
الثقافة 

املجتمعية 
للعمليات 
امل�رضفية 
االإلكرتونية

الت�رضيعات 
القانونية 
للعمليات 
امل�رضفية 
االإلكرتونية

الكوادر 
الب�رضية 
املوؤهلة 

للعمليات 
امل�رضفية 
االإلكرتونية

التكنولوجيا 
احلديثة 

للعمليات 
امل�رضفية 
االإلكرتونية

و�صائل 
احلماية 
واالأمان 

للعمليات 
امل�رضفية 
االإلكرتونية

االإلكرتوين  امل�رضيف  العمل  توفر مقومات  مدى 
لتاأدية الدور املطلوب منها يف 

تعزيز وتطوير التجارة الإلكرتونية

هل توؤدي امل�صارف االأردنية الدور املطلوب منها يف 
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اإلطار النظري: 
تعتمد التجارة االإلكرتونية على وجهني رئي�صيني من وجوه التكنولوجيا هما: تكنولوجيا 
االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات، وقد اأفرزتا �صمن اندماجهما البنية التحتية – االإنرتنت. 
تتعامل معها  التي  التجارية  االإلكرتونية على  »جممل اخلدمات  التجارة  ويطلق م�صطلح 
للبيانات  االإلكرتونية  ، املعتمدة على املعاجلة  )الدولة، وال�رضكات، واالأفراد(  املجموعات 
)الن�صو�ص وال�صوت وال�صورة( ، ويت�صمن التعريف تاأثريات التبادل االإلكرتوين للمعلومات  
        ،2006 )�صفر،  التجارية«  الفعاليات  حتكم   التي  والعمليات  املوؤ�ص�صات،  على   التجارية  

�ص 51( . 
اقت�صادية كفوؤة  التجارة، وتوفري و�صائل  اأداة وا�صحة لعوملة  االإلكرتونية  فالتجارة 
اأعمالهم من خالل  للمنتجني لزيادة حجم  الفر�ص  البعيدة مبا يتيح  االأ�صواق  للتعامل مع 
الطرق اجلديدة لالإنتاج والتوزيع، كما يتيح اأي�صا بدائل للم�صتهلكني للتعامل مع املنتجني. 

ميكن للتجارة الإلكرتونية اأن تتم ما بني اأطراف اأ�سا�سية ثالثة هي: 
جمموعات االأعمال والتي ت�صم ال�رضكات واملوؤ�ص�صات اخلا�صة بكل اأحجامها ♦ 

الدولة اأو القطاع العام بكل موؤ�ص�صاته ♦ 

االأفراد ♦ 

»وتعد جمموعة االأعمال اأكرث االأطراف تعاماًل بالتجارة االإلكرتونية يف الوقت احلا�رض، 
اأما التعامل ما بني اإدارات الدولة وجمموعات االأعمال فاآخذ يف النمو، واملتوقع اأن هذا النمو 
�صيتزايد يف امل�صتقبل لي�صمل تعامل االأفراد ب�صكل اأو�صع مما هو عليه االآن.« )�صفر، 2006، 
�ص 52( ، ويعود االهتمام بالتجارة االإلكرتونية خالل ال�صنوات املا�صية اإىل ما ح�صل من 
تطور يف اأ�صاليب ا�صتخدام االإنرتنت، اإ�صافة اإىل ظهور و�صائل تكنولوجية لرفع االت�صاالت 

منها الكابالت ال�صوئية والبداالت الرقمية واالأقمار ال�صناعية. 
بها  اخلا�صة  الت�رضيعات  والأن  ن�صبيًا،  االإلكرتونية  التجارة  مو�صوع  حلداثة  ونظراً 
اأعدته االأمم املتحدة للقانون  مل تعتمد بعد يف بلدان كثرية، فاإن القانون النموذجي الذي 
التجاري الدويل )االأون�صيرتال( يجوز اأخذه كاأحد االأمثلة الناجحة على التعاون الدويل يف 
امل�رضفية  والعمليات  االإلكرتونية  التجارية  العمليات  يحكم  م�صرتك  قانوين  اإطار  و�صع 
اأن تذكر املجهودات التي تقوم بها منظمة التجارة  املرتبطة بها. ويف االإطار نف�صه يجب 
التجارة  مل�صطلحات  بيانات  قاعدة  اإن�صاء  اأجل  من  عديدة  خطوات  اأعدت  والتي  الدولية، 



357

2011 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 

والعمليات امل�رضفية االإلكرتونية، وهذه البيانات ميكن اال�صتفادة منها، وبالتايل اإدراجها 
يف العقود التجارية امل�صتخدمة يف التجارة االإلكرتونية. 

اإىل  اإىل زيادة احلاجة  اأدى  التجارة االإلكرتونية  النوع من  اأن تزايد هذا  وال ريب يف 
اخلدمات  بدون  االإلكرتونية  لالأ�صواق  حياة  ال  اإنه  حيث  االإلكرتونية،  امل�رضفية  ال�صوق 
امل�رضفية االإلكرتونية، وال م�صتقبل للم�صارف التي ال ت�صعى حثيثًا اإىل الدخول اإىل مركز 
البيع وال�رضاء، مبا�رضة، و�صط  اأطراف  االإلكرتونية، حيث تلتقي  االأ�صواق  العمليات يف قلب 
�صوق االإلكرتونية مركزية متكاملة، توفر اخلدمات االإلكرتونية املطلوبة الإمتام ال�صفقة يف 

مراحلها الثالث: 
ما قبل ال�صفقة، وهي مرحلة دخول االأ�صواق االإلكرتونية من خالل عملية البحث  ♦ 

والتعرف وااللتقاء. 
اإجناز ال�صفقة، من خالل االتفاق على �رضوط اإمتامها.  ♦ 

ما بعد ال�صفقة واملتعلقة بالعمليات االإدارية املتممة كعمليات الدفع وال�صحن.  ♦ 

على  تقوم  التي  العمليات  تلك  »باأنها  االإلكرتونية  ال�صريفة  عمليات  تعريف  وميكن 
االت�صال  تكنولوجيا  جمال  يف  كافة  احلديثة  التطورات  وتوظيف  االإلكرتونية  الركائز 
واملعلومات لتقدمي كافة اخلدمات امل�رضفية باأمان« )ال�صمري، واأخرون، 2008، �ص 28(، 
 )Chua, 2003, p اإذ يعرفها  العديد من اخلرباء امل�رضفيني،  اآراء  التعريف مع  ويتفق هذا 
 )124 على اأنها تلك العمليات امل�رضفية التي تركز يف تقدمي خدمات امل�صارف املنزلية 
، وخدمات بنوك   )Phone Banking( الهاتفية  ، وخدمات امل�صارف   )Home Banking(
 ،)Self Service Banking( الذاتية  املالية  واخلدمات   ،  )Internet Banking( االإنرتنت 
وغريها من الركائز االإلكرتونية املعروفة يف عامل تكنولوجيا املعلومات واالت�صال. وعرف 
)West, 2001, p 64(  العمليات امل�رضفية االإلكرتونية تعريفًا حمدداً باأنها: »النظام الذي 
�صبكة  خالل  من  امل�رضفية  اخلدمة  على  احل�صول  اأو  ح�صاباته  اإىل  الو�صول  للعميل  يتيح 

معلومات مرتبطة بجهاز كمبيوتر العميل اأو و�صيلة اأخرى«. 
امل�رضفية  العمليات  على  امل�رضفية  واالأن�صطة  االأعمال  اعتماد  تعاظم  ظل  ويف 
اأو بروتوكوالت االإنرتنت يف كل �صيء وم�صطلح  االإلكرتونية، ومع �صيوع كل من م�صطلح 
التقارب يف ما بني و�صائل االت�صال احلديثة، تتكون عنا�رض الن�صاط االإلكرتوين م�صتقباًل، اأو 
ما يعرف باجليل الثالث للهواتف النقالة، الذي يعتمد، اأ�صاًل، على بنية االإنرتنت يف تقدميه 
الكمبيوتر  اأجهزة  عرب  توفريها،  على  ال�صبكة  هذه  داأبت  التي  والتطبيقات،  اخلدمات  �صلة 
واالأجهزة الثابتة االأخرى، بحيث اإن ا�صتخدام الهواتف اخللوية يف اإجناز االأعمال امل�رضفية 
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مع  امل�صارف  تعامالت  من  م�صاحة  اأو�صع  على  االإلكرتونية  ال�صريفة  لغة  بطغيان  ينبئ 
التجارة الم�صت، يف كثري من  اأن  زبائنها على ال�صعيدين املحلي واخلارجي، على اعتبار 
اأوجهها، جتارة اإلكرتونية، مما يتطلب االإ�رضاع يف اإحداث اأطر تنظيمية لل�صريفة االإلكرتونية 
ُتكرَّ�ص من خالل �صن قواعد قانونية وتنظيمية جديدة ت�صتجيب للم�صتجدات املتزايدة يومًا 
بعد يوم، واإيجاد قواعد تقنية �صامنة ل�صالمة العمل امل�رضيف االإلكرتوين، وال �صيما الناحية 

ال�رضية واخل�صو�صية، واإبقاء القر�صنة االإلكرتونية بعيدة عنه. 
اخلدمات  خاللها  من  تقدم  متنوعة  الكرتونية  قنوات  وجود  اإىل  االإ�صارة  وجتدر 
امل�رضفية االإلكرتونية، ومن اأهم هذه القنوات: اآلة ال�رضاف االآيل، ونقاط البيع االإلكرتونية، 
الرقمي، وبنوك  الهاتفية، والتلفزيون  وال�صريفة املنزلية، وال�صريفة املحمولة، وال�صريفة 
توزيع  جمال  يف  اأهمية  واالأكرث  واالأي�رض،  واالأ�صمل  االأعم  االإنرتنت  بنوك  وتعد  االإنرتنت، 
اخلدمات امل�رضفية االإلكرتونية، وذلك بف�صل ات�صاع �صبكة االإنرتنت، والزيادة اليومية لعدد 

م�صتخدميها، وميكن متييز بنوك الإنرتنت اإىل ق�سمني رئي�سني: 
وهو ما يتعلق باأداء اخلدمات امل�رضفية من خالل �صبكة االإنرتنت  الق�سم الأول:  ♦
اأي  من  العميل  فيتمكن  الدولية،  ال�صبكة  على  امل�صارف حلوا�صيبها  ربط  دولية، من خالل 
مكان، ويف اأي وقت من الدخول على هذه ال�صبكة، ثم من خالل رقم �رضي �صخ�صي ميكنه 
واال�صرتاطات  للقواعد  وفقًا  امل�رضفية،  تعليماته  لتنفيذ  امل�رضف  حا�صب  اإىل  الدخول 

امل�صموح بها املحددة. 
وهو يتعلق بالتجارة االإلكرتونية، التي تتم عرب �صبكة االإنرتنت بني  الق�سم الثاين:  ♦

بائع وم�صرٍت، وكل من بنكي البائع وامل�صرتي لت�صوية املبالغ املطلوبة. 
وتق�سم ال�سلع الإلكرتونية التي يتم تبادلها من خالل التجارة الإلكرتونية اإىل 

نوعني هما: )ال�صمري، واأخرون، 2008، �ص 33(.  
املنتجات التي ُيتعامل بها اإلكرتونيًا وفق املراحل الثالث للمعاملة االإلكرتونية،  ♦ 
وهي الدعاية وجمع املعلومات، وال�رضاء والدفع االإلكرتوين، وت�صليم ال�صلعة التي تكون غري 
ملمو�صة )�صلع افرتا�صية( ، وت�صمل خم�ص جمموعات رئي�صة اأهمها: �صلع الت�صلية مثل: االألعاب 
واملجالت  وال�صحف  الطريان وغريها،  تذاكر  مثل: حجز  وال�صفر  النقل  واالأفالم، وخدمات 

االإلكرتونية، واخلدمات املالية، وخدمة الربيد االإلكرتوين. 
اإمكانية  عدم  ب�صبب  اإلكرتونيًا  ت�صليمها  ميكن  ال  التي  التجارية  واخلدمات  ال�صلع  ♦ 

حتويلها اإىل ملفات اأو معلومات اأو بيانات رقمية. 
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ويف حالة الت�سوق الإلكرتوين ُت�سدَّد من خالل ثالث و�سائل هي: )ال�صمري، واأخرون، 
2008، �ص 34(  

الدفع النقدي االإلكرتوين من خالل ا�صتخدام النقود االإلكرتونية.  ♦ 

ال�صيك  م�صار  وتاأخذ  الكمبيوتر،  با�صتخدام  حترر  وهي  االإلكرتونية،  ال�صيكات  ♦ 
الورقي. 

من  تخ�صم  نقدية،  بقيم  بطاقاتهم  �صحن  للعمالء  تتيح  التي  الذكية  البطاقات  ♦ 
ح�صاباتهم اجلارية، وت�صتخدم على ماكينات نقاط البيع يف امل�صاريع التجارية، اأو خالل 

الت�صوق االإلكرتوين. 

ومن أهم الدراسات السابقة اليت تناولت موضوع الدراسة: 
-Internet Banking and Cu “ بعنوان:   )Abushanab, et al, 2010(  درا�صة
tomer’s Acceptance in Jordan: The Unified model’s Perspective”. هدفت هذه 
الدرا�صة اإىل التعرف اإىل مدى قبول تطبيق تكنولوجيا بنوك االإنرتنت يف االأردن، من وجهة 
االأردين(،  االإ�صالمي  والبنك  االإ�صكان،  وبنك  العربي،  )البنك  اأردنية  بنوك  زبائن ثالثة  نظر 
ُوزعت  ولقد  متتاليني،  اأ�صبوعني  فرتة  خالل  الزبائن  من  عينة  على  ا�صتبانة  ُوزعت  حيث 
940 ا�صتبانة ا�صتبعد منها 62 ا�صتبانة لعدم ا�صتكمال االإجابات عليها، وتو�صلت الدرا�صة 
اإىل اأن اأهم العوامل التي تعزز قبول ا�صتخدام بنوك االإنرتنت تعود اإىل: فعالية االأداء املتوقع 
من ا�صتخدام بنوك االإنرتنت، والتاأثريات االجتماعية من وعي وثقافة اجتماعية، والكفاءة 
اأنظمة  يف  املتوقعة  والثقة  االإنرتنت،  بنوك  ا�صتخدام  يف  ومعرفة  مهارات  من  ال�صخ�صية 
احلماية واالأمان وحماية اخل�صو�صية عند ا�صتخدام االإنرتنت، والنية والق�صد ال�صلوكي يف 

تعلم ا�صتخدام بنوك االإنرتنت.  
 The Effect of Using E-“ :بعنوان )Abu Alegah and Al- rfou, 2010( درا�صة
Commerce on Customers Services Case Study Jordanian Electricity Distri-
اأثر ا�صتخدام التجارة االإلكرتونية  هدفت هذه الدرا�صة اإىل اكت�صاف   ”bution Companies
الكهرباء  الدرا�صة  االأردنية، حيث اعتربت  الكهرباء  على اخلدمات املقدمة لزبائن �رضكات 
اأن ُتباع عرب االإنرتنت وا�صتالم قيمة فواتري الكهرباء من خالل و�صائل الدفع  �صلعة ميكن 

االإلكرتوين، ومنها بطاقة االئتمان. 
 205 ُوزعت  حيث  االأردنية،  الكهرباء  �رضكات  مديري  على  الدرا�صة  جمتمع  احتوى 

ا�صتبانة واُ�صرتجعت 160 ا�صتبانة، وبن�صبة ا�صتجابة بلغت 80% من اال�صتبانات املوزعة. 
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تو�صلت الدرا�صة اإىل اأن هناك �صعفًا يف ا�صتخدام التجارة االإلكرتونية يف خدمة زبائن 
�رضكات الكهرباء االأردنية، واأن ندرة املعلومات يف جمال تكنولوجيا املعلومات، والق�صور 
يف البنية التحتية ال�رضورية ملمار�صة التجارة االإلكرتونية من موارد ب�رضية كفوؤة، واأجهزة 
وبرامج حا�صوبية متطورة وغريها، وفقدان الدعم من قبل القطاعات االأخرى ومنها القطاع 
من  االأردنية  الكهرباء  �رضكات  تعوق  التي  االأ�صا�صية  املعوقات  اأهم  من  كانت  امل�رضيف، 

ممار�صة التجارة االإلكرتونية. 
 Customer Perception of E- Banking Services“ :بعنوان )Uppal, 2008( درا�صة
of Indian Banks” قامت بتحليل نوعية اخلدمات املقدمة عرب امل�صارف االإلكرتونية يف 

الهند، وذلك من خالل توزيع ا�صتبانة على عمالء امل�صارف االإلكرتونية، وتو�صلت الدرا�صة 
اإىل اأن معظم عمالء امل�صارف االإلكرتونية، را�صون عن القنوات واخلدمات املتنوعة املقدمة 
اإىل  انت�صار هذه اخلدمات يعود  الرئي�صي لعدم  ال�صبب  االإلكرتونية، واأن  من قبل امل�صارف 

عدم اإدراك العمالء لهذه اخلدمات املقدمة. 
وبينت الدرا�صة اأن العمالء الذين يتمتعون بالدخل املرتفع، وم�صتوى تعليمي مرتفع، 
اأكرث  الذين ي�صتخدمون قنوات توزيع املوردين  االأعمال  وم�صتوى وظيفي مرموق، ورجال 

اإدراكا وا�صتخدًما خلدمات بنوك االإنرتنت. 
-Effect of Perceived Usefu )Jahangir and Begum, 2007( بعنوان: “  درا�صة
ness, Ease of Use, Security and Privacy on Customer Attitude and Adapta-

tion in the Context of E- Banking”. هدفت اإىل و�صع اإطار مفاهيمي عن اأثر،  ومنافع 

و�صهولة واأمان وخ�صو�صية تبني ا�صتخدام العمليات امل�رضفية االإلكرتونية يف امل�صارف 
االإلكرتونية يف بنغالد�ص، ولقد ُوزعت 227 ا�صتبانة على 227 عمياًل من عمالء امل�صارف 
التجارية اخلا�صة، وتو�صلت الدرا�صة اإىل اأن العوامل التي متت درا�صتها يف االإطار املفاهيمي 

املقرتح لها عالقة اإيجابية يف تبني العمالء ا�صتخدام العمليات امل�رضفية االإلكرتونية. 
درا�صة )حجازي، 2007( بعنوان: »تقومي مدى ا�صتعداد امل�صارف االأردنية ال�صتخدام 
االأردنية  التجارية  االإلكرتونية« مت تقومي م�صتوى جاهزية امل�صارف  اخلدمات امل�رضفية 
لتقدمي اخلدمات امل�رضفية االإلكرتونية بناًء على اأربعة حماور رئي�صية هي: مديرو امل�رضف، 
لتكنولوجيا  التحتية  البنية  االإلكرتونية،  امل�رضفية  اخلدمات  ال�صتخدام  الزبائن  تقبل 
نتائج  اأهم  وتلخ�صت  للدولة،  االإلكرتونية  اجلاهزية  وم�صتوى  امل�رضف،  يف  املعلومات 
الدرا�صة يف اأن اخلدمات امل�رضفية االإلكرتونية يف مراحلها االأولية يف االأردن، حتى االآن ال 
يوجد اأي بنك يف االأردن يقوم بتقدمي جميع اأنواع اخلدمات امل�رضفية االإلكرتونية للعمالء. 
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 اإن املديرين يف امل�صارف مدركون اإىل حد ما القيمة االإ�صرتاتيجية والعملية للخدمات 
امل�رضفية االإلكرتونية كقنوات فعالة، لكن من ناحية اأخرى لديهم خماوف عدة من تنفيذ 

هذه اخلدمات االإلكرتونية بنجاح واأمان. 
اإن �صهولة ا�صتعمال اخلدمات امل�رضفية االإلكرتونية والفائدة املحققة من ا�صتعمالها 
هما العامالن االأهم لدى العمالء يف ا�صتعمال اخلدمات امل�رضفية االإلكرتونية، ولقد قيمت 
جميع اأبعاد البنية التحتية يف امل�صارف يف هذه الدرا�صة باأنها عالية، با�صتثناء جاهزية 

موظفي دائرة تكنولوجيا املعلومات فقد قيمت جاهزيتهم بدرجة متو�صطة.  
 Organizational Critical Success Factors in“  :بعنوان )Shah, 2006( درا�صة
 )Woolwich( طبقت هذه الدرا�صة على بنك ،”Adoption of E- Banking at the Woolwich
يف بريطانيا، والذي جنح يف تطبيق العمل امل�رضيف االإلكرتوين من خالل االإنرتنت، وبحثت 

يف اأهم العوامل احلرجة التي �صاعدت يف حتقيق هذا النجاح. 
خل�صت الدرا�صة اإىل اأن امل�رضف يحتاج اإىل اإجراء تغريات مهمة يف االإدارة كعن�رض 
تغريات  تنفيذ  على  قادرة  اإدارة  وجود  اأجل  من  وذلك  ا�صرتاتيجيتة،  عنا�رض  من  اأ�صا�صي 
تنظيمية لتطبيق القنوات االإلكرتونية، ومن هذه التغريات اإعادة هند�صة عمليات امل�رضف، 

والتي متكنه من ت�رضيع تقدمي اخلدمات امل�رضفية االإلكرتونية بكفاءة وفعالية.  
وا�صرتاتيجية  متطلباتها  االإلكرتونية:  »التجارة  بعنوان:   )2005 )حم�سن،  درا�صة 
تنميتها مع االإ�صارة مل�رض« تناولت هذه الدرا�صة معامل التجارة االإلكرتونية على امل�صتوى 
العاملي واملقارنات الدولية حول مدى توافر ا�صرتاتيجيات عامة لتنمية التجارة االإلكرتونية، 
االإلكرتونية يف م�رض  التجارة  العامة ملمار�صتها، وحتليل و�صع  توافر املتطلبات  ودرجة 
واأهم اجلهود احلكومية لتن�صيطها وتطويرها، ثم حتليل اأهم اأ�صباب �صعفها واملعوقات التي 

تواجه منوها. 
تو�صلت الدرا�صة اإىل اأن تنمية التجارة االإلكرتونية يرتتب عليها تطوير االأداء االإداري 
خمتلف  بني  الت�صابكية  العالقات  وتوثيق  القطاعات  خمتلف  يف  للمن�صاآت  والتنظيمي 
القطاعات، واأن �صياغة اإ�صرتاتيجية تنمية التجارة االإلكرتونية وتنفيذها يف م�رض يتطلب 
ومن�صاآت  احلكومة  فيها  مبا  العالقة  ذات  اجلهود  خمتلف  بني  وتن�صيقها  اجلهود  م�صاركة 
االأعمال و�رضكات االت�صاالت واملعلومات وامل�صارف التجارية، كما ي�صتلزم التعاون مع 

الدول املتقدمة واملنظمات الدولية املعنية. 
التجارة  تطبيقات  لتبني  املدركة  »املنافع  بعنوان:   )2005 وعواد،  )�سامل،  درا�صة 
اإىل درا�صة م�صتوى تبني ال�رضكات  الدرا�صة  االإلكرتونية يف ال�رضكات االأردنية« �صعت هذه 
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االأردنية لتطبيقات التجارة االإلكرتونية واملنافع املدركة من تبنيها، وُق�صمت هذه املنافع 
اإىل منافع وظيفية وهي املنافع املبا�رضة واالجتماعية، ومنافع اإ�صرتاتيجية وهي املنافع 

غري املبا�رضة واملنافع التناف�صية. 
للمنافع  االأردنية  ال�رضكات  اإدراك  م�صتوى  انخفا�ص  اإىل  الدرا�صة  نتائج  اأ�صارت 
املنافع  كانت  حيث  عام،  ب�صكل  االإلكرتونية  التجارة  تطبيقات  توفرها  التي  والفر�ص 
ُتدرك املنافع غري  اإدراكا، بينما مل  االأكرث  الوظيفية( هي  املبا�رضة واالجتماعية )املنافع 
اإدراك  م�صتوى  انخفا�ص  يف�رض  ذلك  ولعل   . االإ�صرتاتيجية(  )املنافع  والتناف�صية  املبا�رض 
الدرا�صة  االإلكرتونية. وتو�صي  التجارة  التي توفرها تطبيقات  للمنافع املختلفة  ال�رضكات 
الثقافة  بناء  خالل  من  االإلكرتونية  للتجارة  املحتملة  للمنافع  االإدراك  م�صتوى  ُتزاد  باأن 
االإلكرتونية يف املجتمع االأردين، واإيجاد جيل من اخلريجني املوؤهلني يف جمال تكنولوجيا 
واأخرياً  يحتاجها،  من  لكل  االإلكرتونية  بالتجارة  املتعلقة  املعلومات  واإتاحة  املعلومات، 

مواكبة التطورات يف جمال التطبيقات امل�صتقبلية للتجارة االإلكرتونية. 
درا�صة )�سهاونة، 2002( بعنوان: »التجارة االإلكرتونية: التجربة االأردنية« تناولت هذه 
الدرا�صة التجربة االأردنية يف التجارة االإلكرتونية من حيث البنية التحتية، وامل�صاكل التي 
تواجه ال�رضكات يف تطبيق التجارة االإلكرتونية، وركزت على ال�رضكات التي متتلك مواقع 
لبنان  االإلكرتونية يف دول مثل:  التجارة  با�صتعرا�ص موجز لو�صع  اإلكرتونية، كما قامت 
واالجتماعية  االقت�صادية  اللجنة  درا�صات  يف  تدخل  التي  الدول  وهي  واالإمارات،  وم�رض 
لغربي اأ�صيا )ESCWA( . وتو�صلت الدرا�صة اإىل اأن تطبيق التجارة االإلكرتونية يف االأردن 
املنطقة من حيث  الدول يف  باقي  مثل  مثلها  وال�صعوبات  التحديات  من  تواجه جمموعة 
مبوا�صيع  العام  الوعي  و�صعف  والثقة  املعلومات  وخ�صو�صية  القانونية،  الت�رضيعات 
التجارة االإلكرتونية، واأن هناك حاجة ملزيد من التن�صيق بني القطاعات املختلفة لت�صجيع 
ا�صتخدام التجارة االإلكرتونية يف اململكة. وانتهى الباحث اإىل جمموعة من التو�صيات كان 

من اأبرزها �رضورة تكثيف دور احلكومة والقطاع العام يف تطوير التجارة االإلكرتونية. 

منهجية الدراسة: 
امل�صادر  على  الدرا�صة  اعتمدت  فقد  فر�صياتها،  واختبار  الدرا�صة  اأهداف  لتحقيق 
الثانوية لت�صمل م�صحًا للدرا�صات النظرية ال�صابقة ذات ال�صلة مبو�صوع الدرا�صة، وامل�صادر 
االأولية، التي �صملت ت�صميم ا�صتبانة وتوزيعها على عينة الدرا�صة بهدف جتميع البيانات 

املطلوبة، الختبار فر�صيات الدرا�صة. 
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جمتمع الدراسة وعّينتها: 
يتكون جمتمع الدرا�صة من امل�صارف العاملة يف االأردن كافة )املراكز الرئي�صية يف 
مدينة عمان( ، وعددها 23 بنكًا اأردنيًا وغري اأردين، كما وردت يف التقرير ال�صنوي للبنك 
االأردنية وعددها 5  االأردن وغري  العاملة يف  امل�صارف  وا�صتثنيت  لعام 2009،  املركزي 
م�صارف، ورف�صت 3 م�صارف اأردنية امل�صاركة يف تعبيئة اال�صتبانة ب�صبب �صيا�صة امل�رضف 
التي متنع امل�صاركة، كما اأفاد موظفو امل�رضف عند زيارتها، وبالتايل مل تدخل �صمن عينة 
الدرا�صة، وكما هو مو�صح يف ملحق )1( يف الدرا�صة الذي يظهر اأ�صماء امل�صارف االأردنية 

امل�صاركة يف تعبئة اال�صتبانة، والبالغ عددها 15 بنكًا. 
قيام  تاأكيد  مت  بحيث  العينة،  م�صارف  من  م�رضف  كل  على  ا�صتبانات   10 ُوزعت 
ال�صريفة  عمليات  يف  الطويل  والباع  اخلربات  واأ�صحاب  عنهم  ينوب  من  اأو  املديرين 
من  ا�صتبانة   118 ا�صرتداد  الباحثة  وا�صتطاعت  اال�صتبانات،  هذه  بتعبئة  االإلكرتونية 
اال�صتبانات املوزعة، وبن�صبة ا�صرتداد 79%، وا�صتثني خم�ص ا�صتبانات لقناعة الباحثة بعدم 
املو�صوعية يف تعبئتها، اأو ترك املجيب العديد من اأ�صئلة اال�صتبانة بدون اإجابة، وعليه فاإن 
اال�صتبانات اخلا�صعة للتحليل بلغت 113 ا�صتبانة، وبن�صبة 75% من اال�صتبانات املوزعة. 

صدق أداء الدراسة وثباتها:
حتققت الباحثة من �صدق بنود اال�صتبانة من خالل عر�صها على عدد من املحكمني 
املتخ�ص�صني من اأع�صاء هيئة التدري�ص يف بع�ص اجلامعات االأردنية، وعلى بع�ص مديري 
مقيا�ص  اُ�صتخدم  االأداة،  ثبات  مدى  ولقيا�ص  مقرتحاتهم،  �صوء  يف  ُعدِّلت  وقد  امل�صارف، 
كرونباخ األفا لقيا�ص االت�صاق الداخلي جلميع اأ�صئلة اال�صتبانة، حيث بلغ 79%، ويعد كافيا 
الدرا�صة، بحيث زادت قيمة  الدرا�صة، ويدل على وجود درجة ثبات مرتفعة الأداة  الأغرا�ص 

معامل الثبات على 60%، وهي اأقل ن�صبة مقبولة اإح�صائيًا الختبار ثبات اأداة الدرا�صة. 

أساليب مجع البيانات وحتليلها: 
من  ال�ستبانة  تكونت  بحيث  بها،  خا�صة  ا�صتبانة  تطوير  على  الدرا�صة  اعتمدت 
العمر  حيث  من  الدرا�صة  عينة  خ�صائ�ص  حتديد  اإىل  منهما  االأول  هدف  رئي�سني:  ق�سمني 
واملوؤهل العلمي واخلربات العملية للم�صتجيب، وهدف الق�صم الثاين منها اإىل اختبار فر�صيات 

الدرا�صة. 
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تالئم  التي  االإح�صائية  االأ�صاليب  اُ�صتخدمت  فقد  االإح�صائي؛  باجلانب  يتعلق  فيما 
اُ�صتخدم  حيث  احل�صابي،  الو�صط  باإيجاد  املتمثل  الو�صفي  االإح�صاء  منها  الدرا�صة،  جمال 
وفقًا  بند  لكل  رتبة  واأعطيت  الدرا�صة،  بنود  من  بند  كل  اأهمية  على  املوافقة  درجة  لبيان 
اإجابة على كل بند من بنود  الن�صب املئوية الأعلى  لت�صل�صل و�صطها احل�صابي، كما و�صعت 
اال�صتبانة، ومن ثم اُحت�صب الو�صط احل�صابي للمحور كله ملعرفة يف اأي درجة موافقة يقع 
على مقيا�ص ليكرت امل�صتخدم، كما اُ�صتخدم االنحراف املعياري لقيا�ص ت�صتت البيانات عن 
و�صطها احل�صابي، وكذلك اُ�صتخدم اختبار T للعينة الواحدة )One sample T test( ، نظراً 
لتوافر البيانات التي تتنا�صب مع هذا التحليل الذي ا�صتخدمته الباحثة ملعرفة فيما اإذا كان 
هناك فروقات مهمة يف اآراء عينة الدرا�صة، بحيث حُتت�صب قيمة )T( ، والقيمة املعنوية لكل 
حمور من حماور الدرا�صة، ومن ثم ُحددت املحاور التي و�صطها احل�صابي اأعلى اأو اأقل من 
التي  املحاور  حتديد  اإىل  اإ�صافة  اإح�صائية.  داللة  ذي  معنوي  وباختالف  االختبار،  و�صط 

يقرتب و�صطها من و�صط االختبار وباختالف غري معنوي. 
وميكن االعتماد على قيمة T املح�صوبة بحيث تقبل الفر�صية البديلة اإذا كانت القيمة 
املح�صوبة لـ )T( اأكرب من القيمة اجلدولية والبالغة )1. 67( عند م�صتوى معنوية 5%، وتقبل 
الفر�صية العدمية اإذا كانت القيمة املح�صوبة )T( اأقل من القيمة اجلدولية، والبالغة )1. 67( 

عند م�صتوى معنوية %5. 
االأبعاد اخلم�صة، ولقد  االأوزان من )5- 1( باعتماد مقيا�ص ليكرت ذي  اأعطيت  ولقد 
اال�صتبانة  بنود  بند من  لكل  البالغ قيمته 3 وبن�صبة %60 )5/3(  االختبار  اعتمدت و�صط 
املكونة من مقيا�ص يتكون من خم�صة م�صتويات هي: )1( غري موافق ب�صدة وبن�صبة %20،  
)2( غري موافق وبن�صبة 40%، )3( حمايد وبن�صبة 60%، )4( موافق وبن�صبة 80%، )5( موافق 

ب�صدة وبن�صبة %100. 

حتليل البيانات ونتائج الدراسة: 
لتحديد  وحتليلها  الدرا�صة،  اأداة  بوا�صطة  البيانات  بجمع  الباحثة  قامت  اأن  بعد 
اخل�صائ�ص الدميغرافية لعينة الدرا�صة، واختبار فر�سيات الدرا�سة وعر�سها على النحو 

الآتي: 
اأولً: اخل�سائ�س النوعية لعينة الدرا�سة:  ◄ 

يظهر اجلدول )1( اخل�صائ�ص النوعية لعينة الدرا�صة والذي اأظهر النتائج االآتية: 
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الجدول )1( 
الخصائص النوعية لعينة الدراسة

الن�سبة املئويةالعدد اخل�سائ�س النوعية 

املوؤهل العلمي

50.05الدبلوم )كليات املجتمع( 
850.75بكالوريو�ص

150.13ماج�صتري 
80.07دكتوراه
100%113املجموع

العمر

21130.12- 30 �صنة
31220.19- 40 �صنة
41480.42- 50 �صنة
51280.25- 60 �صنة

20.02اأكرث من 60 �صنة
100%113املجموع

اخلربات العملية

40.04اأقل من 6 �صنوات
6140.12- 10 �صنوات
11490.43- 15 �صنة
16240.21- 20 �صنة

220.20اأكرث من 20 �صنة
100%113املجموع

من درا�صة خ�صائ�ص عينة الدرا�صة يت�صح توافر املعرفة العلمية للعينة، فكان %95 
من عينة الدرا�صة من حملة ال�صهادات العلمية اجلامعية، و5% من عينة الدرا�صة من حملة 
�صهادات كليات املجتمع، وكذلك لوحظ كفاية اخلربات العملية لدى املجيبني، حيث زادت 
خربة 84% )0.43+.21 +0.20( من عينة الدرا�صة عن 11 اإىل 20 عامًا، وهذا موؤ�رض على 

متتع عينة الدرا�صة بخربة مرتفعة، ميكن اعتبارها موؤ�رضاً على م�صداقية نتائج الدرا�صة. 
ثانياً: املعلومات اخلا�سة باأبعاد الدرا�سة واختبار فر�سيات الدرا�سة:  ◄ 

فيما ياأتي عر�ص الأهم النتائج التي مت التو�صل اإليها من حتليل اإجابات عينة الدرا�صة، 
حيث مت اختبار اأهم الفر�صيات التالية: 

أ. الفر�صية االأوىل: توؤدي امل�صارف االأردنية دوراً مهمًا يف تعزيز وتطوير التجارة 
االإلكرتونية. 
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تعزيز  يف  االأردنية  امل�صارف  توؤديه  الذي  الدور  باأهمية  املتعلقة  النتائج  �صُتعر�ص 
التجارة االإلكرتونية وتطويرها يف اجلدول )2( ، والذي اأظهر النتائج االآتية: 

الجدول )2( 
دور المصارف األردنية في تطوير وتشجيع التجارة اإللكترونية

و�سط الفقــــــــــــــرات
الإجابة

النحراف
الن�سبةاملئويةالرتبةاملعياري

لدرجة املوافقة
تلعب امل�سارف الأردنية دورا هاًما يف تعزيز وتطوير التجارة الإلكرتونية. 
1. ت�صع امل�صارف االأردنية اخلدمات امل�رضفية االإلكرتونية يف متناول يد 

93%االأوىل4.650.44العمالء وتوفرها طوال اليوم على مدار ال�صاعة. 

2. تقدم امل�صارف االأردنية اخلدمات امل�رضفية االإلكرتونية للعمالء بتكلفة 
91%الثانية4.570.68اأقل. 

3. تقدمي اخلدمات امل�رضفية االإلكرتونية املتنوعة خلدمة عمليات التجارة 
87%الثالثة4.360.37االإلكرتونية، مما ي�صهم يف ك�رض حاجز املكان وتق�صري زمن اأداء اخلدمة. 

4. التو�صع القائم يف ا�صتخدام �صبكة االإنرتنت، وبالتايل اإجراء اخلدمات 
امل�رضفية عليها واإتاحة الفر�ص اأمام العمل امل�رضيف للتو�صع دومنا حدود 

جغرافية لي�صبح ميدانه العامل كله. 
81%الرابعة4.050.54

5. متابعة جميع م�صتجدات اأدوات ال�صريفة االإلكرتونية، وتبنيها من اأجل 
79%اخلام�صة3.940.67دعم عمليات التجارة االإلكرتونية. 

6. تقدمي اخلدمات امل�رضفية واملالية بعيداً عن الو�صائل التقليدية، بحيث 
77%ال�صاد�صة3.840.62تتناغم احتياجات ومتطلبات العمالء املتطورة. 

7. اإيجاد ت�صور �صامل ملقت�صيات التجارة االإلكرتونية و�رضوط رواجها 
66%ال�صابعة3.320.74على �صبكة االإنرتنت. 

8. تفر�ص نف�صها يف املعلوماتية، لتاأخذ دورها ك�رضيك يف تطوير وتقدم 
66%الثامنة3.280.71نظام التجارة الدولية اجلديد. 

9. توفري القرو�ص ال�صخ�صية الأغرا�ص متكني امل�صتهلكني من �رضاء 
احلا�صبات ال�صخ�صية واالأجهزة االإلكرتونية والربجميات املتطورة، االأمر 

الذي ي�صجع امل�صتهلكني على االإقبال على اقت�صاد املعرفة. 
57%التا�صعة2.870.87

10. متويل �رضكات االقت�صاد اجلديد، اأي �رضكات التكنولوجيا واالإنرتنت 
49%العا�رض2.450.75واالت�صاالت، من اأجل دعم اإن�صاء اجلديد منها اأو تو�صعة اأعمال القائم منها. 

11. اإدخال تغيري هيكلي على منط التمويل الذي يقوم به امل�رضف ليغطي 
احلادي 2.340.59ن�صاطه متويل االإنفاق على البحث العلمي، والتطوير التكنولوجي. 

47%ع�رض

72%- 3.620.34املحور ككل )دور امل�سارف الأردنية يف تعزيز وتطوير التجارة الأردنية( 

ال�صريفة  عمليات  دور  يف  املتعلقة  اال�صتبانة  فقرات  ترتيب   )2( اجلدول  يظهر 
تبني  فقد  وتطويرها،  االإلكرتونية  التجارة  تعزيز  يف  التجارية  امل�صارف  يف  االإلكرتونية 



367

2011 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 

العمالء،  يد  متناول  يف  االإلكرتونية  امل�رضفية  اخلدمات  ت�صع  االأردنية  امل�صارف  اأن 
وتوافرها طوال اليوم على مدار ال�صاعة، وقد احتلت هذه اخلدمة املرتبة االأوىل، ومبتو�صط 
تقدمي  وجاء   ،  )0.44( معياري  وانحراف   ،  )%93( موافقة  وبن�صبة   ،  )4.65( ح�صابي 
الثانية  باملرتبة  اأقل  بتكلفة  للعمالء  االإلكرتونية  امل�رضفية  اخلدمات  االأردنية  امل�صارف 
بينما   ،  )0.68( معياري  وانحراف   ،  )%91( موافقة  وبن�صبة   ،  )4.57( ح�صابي  مبتو�صط 
من  امل�صتهلكني  متكني  الأغرا�ص  ال�صخ�صية  القرو�ص  توفري  يف  املتعلقة  الفقرات  احتلت 
االإلكرتونية والربجميات املتطورة، ومتويل �رضكات  ال�صخ�صية واالأجهزة  �رضاء احلا�صبات 
التكنولوجيا واالإنرتنت واالت�صاالت من اأجل دعم اإن�صاء اجلديد منها اأو تو�صعة اأعمال القائم 
منها، واإدخال تغيري هيكلي على منط التمويل الذي يقوم به امل�رضف ليغطي ن�صاطه متويل 
االإنفاق على البحث العلمي، والتطوير التكنولوجي، يف املراتب االأخرية، وبو�صط ح�صابي اأقل 

من و�صط االختبار البالغ )3( وبن�صبة موافقة اأقل من %60. 
وقد بلغ الو�صط احل�صابي الإجابات اأفراد العينة على هذا املحور ككل 3.62، وبن�صبة 
موافقة 72%، وانحراف معياري 0.34، وهو يوؤكد اأن الدور الذي توؤديه امل�صارف االأردنية 
جّيد وما زال بحاجة اإىل زيادة االهتمام من قبل امل�صارف االأردنية، وخ�صو�صًا مبا يتعلق 
االأجهزة  اقتناء  من  امل�صتهلكني  متكني  الأغرا�ص  ال�صخ�صية  القرو�ص  بتوفري  دورها  يف 
التكنولوجيا  �رضكات  متويل  يف  االهتمام  وزيادة  املتطورة،  والربجميات  االإلكرتونية 
امل�رضف  به  يقوم  الذي  التمويل  تغيري هيكلي على منط  واإدخال  واالت�صاالت،  واالإنرتنت 
ليغطي ن�صاطه يف متويل االإنفاق على البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، االأمر الذي من 

�صاأنه اأن يطور العملية االإنتاجية بكاملها، ويخلق ديناميكات جديدة للتطور االقت�صادي. 
امل�صارف  توؤديه  الذي  الدور  الختباراأهمية  الواحدة  للعينة   )T( اختبار  وبتطبيق 
احل�صابي،  الو�صط   )3( اجلدول  اأظهر  وتطويرها،  االإلكرتونية  التجارة  تعزيز  يف  التجارية 

وقيمة )T( والقيمة املعنوية جلميع البنود املتعلقة يف الفر�صية ال�صابقة. 
الجدول )3( 

الوسط الحسابي، وقيمة )T( والقيمة المعنوية لدور المصارف التجارية في تعزيز التجارة اإللكترونية

الن�سبة املئوية لو�سط الإجابات )ن�سبة املوافقة( م�ستوى الدللة )SIG(قيمة )T(و�سط الإجابات

3.6165.4780.000%72

بالرجوع اإىل اجلدول )3( ، فاإن قيمة )T( املح�صوبة بلغت )5.478( ، وهي اأكرب من 
قيمة )T( اجلدولية )1.67( ، كما اأن م�صتوى الداللة املح�صوب )0.000( ، وهو اأقل من %5، 
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توؤديه  الذي  الدور  يوؤكد  مما  البديلة،  الفر�صية  وتقبل  العدمية،  الفر�صية  ترف�ص  وبالتايل 
امل�صارف االأردنية يف تعزيز التجارة االإلكرتونية وتطويرها. 

العمل امل�رضيف االإلكرتوين يف امل�صارف االأردنية لتاأدية  	. ثانيًا: تتوافر مقومات 
الدور املطلوب منها يف تعزيز وتطوير التجارة االإلكرتونية. 

وينبثق عن هذه الفر�سية جمموعة من الفر�سيات الفرعية اأهمها: 
امل�صارف  يف  االإلكرتونية  امل�رضفية  للعمليات  القانونية  الت�رضيعات  تتوافر  ● 

االأردنية لتعزيز التجارة االإلكرتونية وتطويرها. 
امل�رضفية  للعمليات  القانونية  الت�رضيعات  توافر  مبدى  املتعلقة  النتائج  ُعر�صت 
االإلكرتونية يف امل�صارف االأردنية لتعزيز التجارة االإلكرتونية وتطويرها يف اجلدول )4( ، 
الذي اأظهر املتو�صطات احل�صابية واالنحرافات املعيارية الإجابات اأفراد العينة على فقرات 

هذه الفر�صية على النحو االآتي: 
الجدول )4( 

توفر التشريعات القانونية للعمليات المصرفية اإللكترونية 
في المصارف األردنية لتعزيز وتطوير التجارة اإللكترونية

و�سط الفقــــــــــــــرات
الإجابة

النحراف
الن�سبةاملئويةالرتبةاملعياري

لدرجة املوافقة

تتوفر الت�رشيعات القانونية للعمليات امل�رشفية الإلكرتونية يف امل�سارف الأردنية لتعزيز وتطوير التجارة الإلكرتونية

1. تتوافر ت�رضيعات اخل�صو�صية )حماية احلق يف البيانات ال�صخ�صية( ، 
93%االأوىل4.640.43وحماية نظم املعلومات من خماطر االعتداء على البيانات ال�صخ�صية. 

2. تتوافر ت�رضيعات جرائم الكمبيوتر، والتي حتمي االأ�صول املالية من 
91%الثانية4.530.57خماطر اجلرائم التي ت�صتخدم الكمبيوتر و�صيلة لال�صتيالء عليها. 

3. تتوافر ت�رضيعات حماية برامج الكمبيوتر من خماطر القر�صنة، واالأعمال 
86%الثالثة4.320.66التي تقع �صمن دائرة امللكية الفكرية وال �صيما حق حماية املوؤلف. 

4. تراعي الت�رضيعات التجارية امل�صتجدات التكنولوجية يف اأنظمة الدفع 
84%الرابعة4.210.51النقدي ونقل االأموال بالطرق االإلكرتونية. 

5. تتوافر قواعد معلومات متطورة تكفل ا�صتمرار بقاء االإدارات القانونية 
83%اخلام�صة4.160.44على اإطالع على كل ما هو جديد. 

6. تتوافر بيئة ت�رضيعية مالئمة الحت�صان العمل االإلكرتوين وتعزيزه يف 
83%ال�صاد�صة4.130.37امليدان امل�رضيف واملايل خ�صو�صًا. 

7. تتوافر ت�رضيعات لتقنني االأعمال االإلكرتونية واالهتمام بالتنظيم 
81%ال�صابعة4.050.41القانوين لبطاقات االئتمان. 
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و�سط الفقــــــــــــــرات
الإجابة

النحراف
الن�سبةاملئويةالرتبةاملعياري

لدرجة املوافقة
8. تتوافر ت�رضيعات لتقنني االأعمال االإلكرتونية واالهتمام بالقوة الثبوتية 

79%الثامنة3.930.48للو�صائل االإلكرتونية وم�صتخرجات الكمبيوتر. 

9. . يتم اعتماد امل�صتندات االإلكرتونية وقبول اعتماد التوقيعات على 
هذه امل�صتندات، وغري ذلك من اإجراءات التوثيق القانونية امل�صتخدمة يف 

ال�صفقات التجارية التي تتم عرب العمليات امل�رضفية االإلكرتونية. 
55%التا�صعة2.740.63

10.  حتظى امل�صتندات واالأدلة االإلكرتونية بامل�صتوى ذاته من االعرتاف 
49%العا�رضة2.460.58القانوين الذي حتظى به االأدلة الكتابية اأو املادية 

11. النظام الق�صائي املتخ�ص�ص، )اقت�صاديا وماليا وم�رضفيا( قادر 
احلادي2.370.61عملًيا على تطبيق ت�رضيعات ال�صريفة االإلكرتونية.  

47%ع�رض

املحور ككل )تتوافر الت�رشيعات القانونية للعمليات امل�رشفية الإلكرتونية 
76%- 3.780.47يف امل�سارف الأردنية لتعزيز وتطوير التجارة الإلكرتونية(

البيانات  يف  احلق  )حماية  اخل�صو�صية  ت�رضيعات  توافر  اأن   )4( اجلدول  يظهر 
ال�صخ�صية( كانت باملرتبة االأوىل، وبو�صط ح�صابي )4.64( ، وبن�صبة موافقة )93%( ، يف 
حني اإن ت�رضيعات جرائم الكمبيوتر اأو االعتداء على نظم املعلومات ذات القيمة االقت�صادية، 
التي حتمي االأ�صول املالية من خماطر اجلرائم يف املرتبة الثانية، ومتو�صط ح�صابي )4.53( 
القر�صنة  خماطر  من  الكمبيوتر  برامج  حماية  ت�رضيعات  وتوفر   ،  )%91( موافقة  وبن�صبة 
امللكية  دائرة  �صمن  تقع  التي  واالأعمال  والتقليد،  االإنتاج  واإعادة  امل�رضوع  غري  والن�صخ 
الفكرية، وال �صيما حق حماية املوؤلف، كانت يف املرتبة الثالثة وبو�صط ح�صابي )4.32(، 
وبن�صبة موافقة )86%( ، بينما احتلت املراتب االأخرية وبو�صط ح�صابي اأقل من و�صط االختبار 
البالغ )3( ، وبن�صبة موافقة اأقل من 60%، الت�رضيعات املتعلقة يف عدم اعتماد التوقيعات 
يف  امل�صتخدمة  القانونية  التوثيق  اإجراءات  من  ذلك  وغري  االإلكرتونية،  امل�صتندات  على 
ال�صفقات التجارية التي تتم عرب العمليات امل�رضفية االإلكرتونية، وبو�صط ح�صابي )2.74( 
وبن�صبة موافقة )55%( ، وعدم االعرتاف يف امل�صتندات واالأدلة االإلكرتونية بامل�صتوى ذاته 
اأو املادية، وبو�صط ح�صابي 2.46،  الكتابية  االأدلة  به  الذي حتظى  القانوين  من االعرتاف 
وبن�صبة موافقة )49%( ، وكان باملرتبة االأخرية، وبو�صط ح�صابي )2.37( ، وبن�صبة موافقة 
)47%( عدم قدرة النظام الق�صائي املتخ�ص�ص، )اقت�صاديا وماليا وم�رضفيا( ، على التطبيق 

العملي لت�رضيعات ال�صريفة االإلكرتونية.
امل�رضفية  للعمليات  القانونية  الت�رضيعات  بتوافر  املتعلقة  الفر�صية  والختبار 
االإلكرتونية يف امل�صارف االأردنية لتعزيز التجارة االإلكرتونية وتطويرها، فقد اأظهر اجلدول 
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الفر�صية  يف  املتعلقة  البنود  جلميع  املعنوية  والقيمة   )T( وقيمة  احل�صابي،  الو�صط   )5(
ال�صابقة. 

الجدول )5( 
 الوسط الحسابي، وقيمة )T( والقيمة المعنوية لتوفر التشريعات القانونية للعمليات المصرفية اإللكترونية 

في المصارف األردنية لتعزيز وتطوير التجارة اإللكترونية

الن�سبة املئوية لو�سط الإجابات )ن�سبة الأهمية( قيمة )T( م�ستوى الدللة )SIG(و�سط الإجابات

3.7760.0007.397%76

بالرجوع اإىل اجلدول )5( فاإن قيمة )T( املح�صوبة بلغت )7.397( وهي اأكرب من قيمة 
)T( اجلدولية )1.67( ، كما اأن م�صتوى الداللة املح�صوب )0.000( وهو اأقل من 5%، وبالتايل 
للعمليات  القانونية  الت�رضيعات  بتوافر  البديلة،  الفر�صية  وتقبل  العدمية  الفر�صية  ترف�ص 

امل�رضفية االإلكرتونية يف امل�صارف االأردنية لتعزيز وتطوير التجارة االإلكرتونية. 
امل�صارف  يف  االإلكرتونية  امل�رضفية  للعمليات  واالأمان  احلماية  و�صائل  تتوافر  ● 

االأردنية لتعزيز التجارة االإلكرتونية وتطويرها
امل�رضفية  للعمليات  واالأمان  احلماية  و�صائل  توافر  مبدى  املتعلقة  النتائج  ُعر�صت 
االإلكرتونية يف امل�صارف االأردنية لتعزيز التجارة االإلكرتونية وتطويرها يف اجلدول )6(، 
فقرات  على  العينة  اأفراد  الإجابات  املعيارية  واالنحرافات  احل�صابية  املتو�صطات  وظهرت 

هذه الفر�صية على النحو االآتي: 
الجدول )6( 

 توفر وسائل الحماية واألمان للعمليات المصرفية اإللكترونية 
في المصارف األردنية لتعزيز وتطوير التجارة اإللكترونية 

و�سط الفقــــــــــــــرات
الإجابة

النحراف
الن�سبة املئويةالرتبةاملعياري

لدرجة املوافقة
تتوفر و�سائل احلماية والأمان للعمليات امل�رشفية الإلكرتونية يف امل�سارف الأردنية لتعزيز وتطوير التجارة الإلكرتونية

1. يتم التعامل مع جرائم الكمبيوتر واالإنرتنت، والتي اأ�صحى التعامل 
معها ب�صكل ي�صمن اأمن و�رضية وخ�صو�صية املعلومات اأ�صا�ص انت�صار 

التجارة االإلكرتونية وتطويرها. 
96%االأوىل4.800.33

2. توافر برامج حلماية البيانات املنقولة عرب االإنرتنت ومنع 
االت�صاالت ال�صارة ب�صوق التجارة االإلكرتونية، كر�صائل الربيد 

االإلكرتوين املوجهة بكثافة دون رغبة املتلقي. 
94%الثانية4.720.46
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و�سط الفقــــــــــــــرات
الإجابة

النحراف
الن�سبة املئويةالرتبةاملعياري

لدرجة املوافقة
3. وجود اأنظمة ت�صفري وترميز ذات تقنيات متطورة خا�صة مع تعاظم 
جرائم الكمبيوتر واالإنرتنت واالعتداءات على البيانات واملعلومات يف 

ال�صنوات االأخرية. 
92%الثالثة4.610.54

4. تتوافر اأنظمة متقدمة للوقاية والتدقيق االإلكرتوين واالإنذار املبكر 
89%الرابعة4.450.63من خالل اإعادة نظر دورية الأمان ال�صبكات واأنظمة املعلومات. 

5. تتوافر و�صائل احلماية التقنية كجدران النار (Fire Wall) )برامج 
تعمل كو�صيط حلماية قواعد البيانات من االخرتاقات( وكلمات ال�رض 

وو�صائل التعريف البيولوجية والت�صفري وغريها. 
87%اخلام�صة4.340.72

6. تتوافر قواعد اإجرائية تالئم النمط امل�صتجد من جرائم احلا�صوب 
84%ال�صاد�صة4.200.56املعا�رضة، مما يعزز ويطور عمليات التجارة االإلكرتونية. 

7. يتم التعامل مع ظاهرة القر�صنة املتنامية على �صبكة االإنرتنت 
وخا�صة يف جمال تبي�ص االأموال، والتي تو�صع ات�صاالتها عرب عدد من 

البلدان. 
82%ال�صابعة4.090.48

8. التاأمني على االخرتاقات الداخلية واخلارجية لالأنظمة املعلومات 
التكنولوجية لتقليل من م�صتوى املخاطر التي قد يتحملها امل�رضف يف 

ظل عمليات ال�صريفة االإلكرتونية والتجارة االإلكرتونية. 
81%الثامنة4.050.54

9. اإن الو�صائط املعتمدة على نظم الكمبيوتر واالإنرتنت و�صائر و�صائط 
االت�صال الال�صلكية، اأكرث اأمانًا من الو�صائط التقليدية واالأدلة الكتابية 

اأو املادية. 
41%التا�صعة2.030.63

املحور ككل )تتوفر و�سائل احلماية والأمان للعمليات امل�رشفية 
83%- 4.140.52الإلكرتونية يف امل�سارف الأردنية لتعزيز وتطوير التجارة الإلكرتونية(

اأظهر اجلدول )6( اأن جميع فقرات الفر�صية ال�صابقة ح�صلت على و�صط اإجابة مرتفع 
وبن�صبة موافقة تزيد على 80%، با�صتثناء البند املتعلق يف اأن الو�صائط املعتمدة على نظم 
اأمانًا من الو�صائط التقليدية  الكمبيوتر واالإنرتنت و�صائر و�صائط االت�صال الال�صلكية، اأكرث 
و�صط  على  وح�صل  االأخرية،  املرتبة  يف  البند  هذا  كان  فقد  املادية،  اأو  الكتابية  واالأدلة 
ح�صابي بلغ 2.03، وبن�صبة موافقة 41%، ويعود ذلك -من وجهة نظر الباحثة وكما تبني 
اأن امل�صتندات واالأدلة االإلكرتونية ال حتظى بامل�صتوى ذاته من  اإىل  من النتائج ال�صابقة- 

االعرتاف القانوين الذي حتظى به االأدلة الكتابية اأو املادية. 
و�صائل  توافر  يف  املتعلقة  الفر�صية  الختبار  الواحدة  للعينة   )T( اختبار  وبتطبيق 
التجارة  لتعزيز  االأردنية  امل�صارف  االإلكرتونية يف  للعمليات امل�رضفية  واالأمان  احلماية 
االإلكرتونية وتطويرها، فقد اأظهر اجلدول )7( الو�صط احل�صابي، وقيمة )T( والقيمة املعنوية 
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جلميع البنود املتعلقة يف الفر�صية ال�صابقة. 
الجدول )7( 

 الوسط الحسابي، وقيمة )T( والقيمة المعنوية لتوفر وسائل الحماية واألمان 
للعمليات المصرفية اإللكترونية في المصارف األردنية لتعزيز وتطوير التجارة اإللكترونية

الن�سبة املئوية لو�سط الإجابات )ن�سبة الأهمية( قيمة )T( م�ستوى الدللة )SIG(و�سط الإجابات

4.1430.00010.112%83

)T( وهي اأكرب من قيمة ، )( املح�صوبة بلغت )10.112T( اأن قيمة )يظهر اجلدول )7
اأقل من 5%، وبالتايل  اأن م�صتوى الداللة املح�صوب )0.000( هو  ، كما  اجلدولية )1.67( 
االإلكرتونية  امل�رضفية  للعمليات  واالأمان  احلماية  و�صائل  بتوافر  البديلة  الفر�صية  تقبل 
يف امل�صارف االأردنية لتعزيز وتطوير التجارة االإلكرتونية، وبو�صط اإجابات بلغ 4.143، 

وبن�صبة موافقة بلغت %83. 
تتوافر التكنولوجيا احلديثة للعمليات امل�رضفية االإلكرتونية يف امل�صارف االأردنية  ● 

لتعزيز وتطوير التجارة االإلكرتونية
امل�رضفية  للعمليات  احلديثة  التكنولوجيا  توافر  مبدى  املتعلقة  النتائج  ُعر�صت 
 ،  )8( االإلكرتونية يف اجلدول  التجارة  لتعزيز وتطوير  االأردنية  االإلكرتونية يف امل�صارف 

الذي اأظهر النتائج االآتية: 
الجدول )8( 

 توفر التكنولوجيا الحديثة للعمليات المصرفية اإللكترونية 
في المصارف األردنية لتعزيز وتطوير التجارة اإللكترونية

و�سط الفقــــــــــــــرات
الإجابة

النحراف
الن�سبة املئويةالرتبةاملعياري

لدرجة املوافقة
تتوفر التكنولوجيا احلديثة للعمليات امل�رشفية الإلكرتونية يف امل�سارف الأردنية لتعزيز وتطوير التجارة الإلكرتونية

1. تتوافر �صبكات ات�صاالت، و�صبكات االإلكرتونية تربط امل�صارف مع 
95%االأوىل4.740.31بع�صهم بع�صًا. 

2. اأخذت امل�صارف تتناف�ص فيما بينها بحيث توفر خدمات مالية متنوعة 
92%الثانية4.610.39ت�صمل تقدمي الفواتري اإلكرتونيا وت�صديدها وعر�ص االأر�صدة املالية. 

3. تتوافر التقنيات االإلكرتونية احلديثة التي متكن العميل من القيام 
91%الثالثة4.560.41بالعمليات امل�رضفية التي يحتاجها من ح�صابه اجلاري يف امل�رضف. 

4. تواكب امل�صارف االأردنية التطورات التكنولوجية، بحيث يتم احل�صول 
88%الرابعة4.420.35على اأحدث االأجهزة والربامج. 
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و�سط الفقــــــــــــــرات
الإجابة

النحراف
الن�سبة املئويةالرتبةاملعياري

لدرجة املوافقة
5. يتم تطوير اأدوات ال�صريفة االإلكرتونية، وحتديد خ�صائ�صها واأقنية 

87%اخلام�صة4.370.44التوزيع املنا�صبة لها، باالتفاق عليها من قبل مدراء امل�صارف. 

6. اأ�صبحت اأجهزة ال�رضاف االآيل (ATMs) وماكينات نقاط البيع 
(POS) متثل اآليات لتوفري اخلدمة الذاتية، من ركائز التوزيع االإلكرتونية 

املعروفة. 
85%ال�صاد�صة4.240.56

7. تركز امل�صارف على تقدمي خدماتها يف املنزل، واملكتب، وبوا�صطة 
الهاتف اجلوال، واالإنرتنت، وغريها من الركائز االإلكرتونية املتطورة 

املعروفة يف عامل تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت. 
84%ال�صابعة4.210.87

8. يتم ا�صتخدام الهواتف اخللوية يف امل�صارف االإلكرتونية، كاال�صتعالم 
من امل�رضف عن اأر�صدة احل�صابات اأو معرفة االأو�صاع الراهنة الإجراء 

ت�صويات على ال�صيكات اأو خالفه. 
82%الثامنة4.120.83

46%العا�رضة92.310.77. تعتمد امل�صارف االأردنية التوقيع االإلكرتوين بديال عن التوقيع اليدوي. 
املحور ككل )تتوفر التكنولوجيا احلديثة للعمليات امل�رشفية الإلكرتونية 

84%- 4.1750.43يف امل�سارف الأردنية لتعزيز وتطوير التجارة الإلكرتونية(

اأظهر اجلدول )8( اأن معظم فقرات الفر�صية ال�صابقة ح�صلت على و�صط اإجابة مرتفع، 
االأردنية  امل�صارف  باعتماد  املتعلقة  الفقرة  با�صتثناء   ،%80 على  تزيد  موافقة  وبن�صبة 
التوقيع االإلكرتوين بديال عن التوقيع اليدوي، وهذا ين�صجم مع النتائج التي تو�صلنا اإليها 
�صابقًا باأن امل�صتندات واالأدلة االإلكرتونية ال حتظى بامل�صتوى ذاته من االعرتاف القانوين 
االإلكرتونية  االأدلة  ا�صتخدام  انت�صار  يعوق  مما  املادية،  اأو  الكتابية  االأدلة  به  حتظى  الذي 

والتوقيع االإلكرتوين يف عمليات ال�صريفة االإلكرتونية والتجارة االإلكرتونية. 
وبتطبيق اختبار )T( للعينة الواحدة الختبار الفر�صية املتعلقة يف توافر التكنولوجيا 
احلديثة للعمليات امل�رضفية االإلكرتونية يف امل�صارف االأردنية لتعزيز التجارة االإلكرتونية 
املعنوية جلميع  والقيمة   ،  )T( وقيمة  احل�صابي،  الو�صط   )9( اجلدول  اأظهر  فقد  وتطويرها، 

البنود املتعلقة يف الفر�صية ال�صابقة. 
الجدول )9( 

الوسط الحسابي، وقيمة )T( والقيمة المعنوية لتوفر التكنولوجيا الحديثة للعمليات 
المصرفية اإللكترونية في المصارف األردنية لتعزيز وتطوير التجارة اإللكترونية

الن�سبة املئوية لو�سط الإجابات )ن�سبة الأهمية( قيمة )T( م�ستوى الدللة )SIG(و�سط الإجابات

4.1750.00011.665%84
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اأكرب  وهي   ،  )11.665( بلغت  املح�صوبة   )T( قيمة  فاإن   )9( اجلدول  اإىل  بالرجوع 
اأقل  وهو   ،  )0.000( املح�صوب  الداللة  م�صتوى  اأن  كما   ،  )1.67( اجلدولية   )T( قيمة  من 
التكنولوجيا  بتوافر  البديلة،  الفر�صية  وتقبل  العدمية،  الفر�صية  ترف�ص  وبالتايل   %5 من 
التجارة  وتطوير  لتعزيز  االأردنية  امل�صارف  يف  االإلكرتونية  امل�رضفية  للعمليات  احلديثة 
موؤ�رض  بلغت 84%، وهو  موافقة  وبن�صبة  بلغ 4.175،  اإجابات مرتفع  وبو�صط  االإلكرتونية 
على مواكبة امل�صارف االأردنية التطورات التكنولوجية، من احل�صول على اأحدث االأجهزة 
خ�صائ�صها  وحتديد  اجلديدة،  واملنتجات  االإلكرتونية،  ال�صريفة  اأدوات  وتطوير  والربامج، 

واأقنية التوزيع املنا�صبة لها. 
امل�صارف  يف  االإلكرتونية  امل�رضفية  للعمليات  املوؤهلة  الب�رضية  الكوادر  تتوافر  ● 

االأردنية لتعزيز وتطوير التجارة االإلكرتونية. 
الجدول )10( 

 توفر الكوادر البشرية المؤهلة للعمليات المصرفية اإللكترونية 
في المصارف األردنية لتعزيز وتطوير التجارة اإللكترونية

و�سط الفقــــــــــــــرات
الإجابة

النحراف
الن�سبة املئويةالرتبةاملعياري

لدرجة املوافقة

تتوفر الكوادر الب�رشية املوؤهلة للعمليات امل�رشفية الإلكرتونية يف امل�سارف الأردنية لتعزيز وتطوير التجارة الإلكرتونية

1. يحر�ص امل�رضف على رفع كفاءة العن�رض الب�رضي يف مواكبة 
97%االأوىل4.830.51االأجهزة التكنولوجية املتطورة. 

2. تدريب الكوادر الب�رضية على امل�صتويات املختلفة ب�صكل م�صتمر يف 
95%الثانية4.760.57جمال ثقافة تكنولوجيا املعلومات. 

3. تتوافر خطة تدريبية تغطي اجلوانب التي يحتاج اإليها الكادر الب�رضي 
87%الثالثة4.430.44لتعامل مع عمليات ال�صريفة االإلكرتونية وعمليات التجارة االإلكرتونية. 

4. اال�صتفادة من اخلربات املرتاكمة بني امل�رضفيني والفنيني يف جمال 
85%الرابعة4.260.55االأعمال امل�رضفية االإلكرتونية، وامل�صاركة يف توحيد التدريب واأهدافه. 

5. تتوافر لدى االإدارة والعاملني يف امل�صارف اخلربة الكافية يف جمال 
84%اخلام�صة4.200.38التكنولوجي وخماطر ال�صريفة االإلكرتونية. 

6. يتم توعية كافة املوظفني حول �صيا�صة اأمن املعلومات وذلك من 
83%ال�صاد�صة4.170.35خالل تنظيم دورات تدريبية متخ�ص�صة. 

7. اإجراء تدريبات اأمنية على جرائم التقنية العالية حتقيقًا وك�صفًا 
واإثباتا مبا فيه تاأهيل �صائر املعنيني بو�صائل االأمن وتنبيهم اإىل خماطر 

االعتداءات على املعلومات. 
82%ال�صابعة4.090.49
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و�سط الفقــــــــــــــرات
الإجابة

النحراف
الن�سبة املئويةالرتبةاملعياري

لدرجة املوافقة
8. تدريب الكوادر الب�رضية يف الدوائر القانونية بامل�رضف وتاأهيلهم 

التقني مب�صتجدات الت�رضيعات املطلوبة بخ�صو�ص تكنولوجيي ال�صريفة 
االإلكرتونية وعمليات التجارة االإلكرتونية. 

80%الثامنة4.020.64

املحور ككل )تتوفر الكوادر الب�رشية املوؤهلة للعمليات امل�رشفية 
87%- 4.350.49الإلكرتونية يف امل�سارف الأردنية لتعزيز وتطوير التجارة الإلكرتونية( 

اأظهر اجلدول )10( اأن جميع فقرات الفر�صية ال�صابقة ح�صلت على و�صط اإجابة مرتفع 
يزيد على )4( ، وبن�صبة موافقة تزيد على 80%، وهذا موؤ�رض على حر�ص امل�صارف االأردنية 
واإال حتولت  التكنولوجية املتطورة،  االأجهزة  الب�رضي يف مواكبة  العن�رض  على رفع كفاءة 
التحديث ملكاتب  اإىل مظاهر تقنية الإ�صفاء طابع �صكلي و�صطحي على  االأجهزة واالأدوات 
االأردنية يف توعية املوظفني  ال�صابق اهتمام امل�صارف  العاملني واأثاثهم، واأظهر اجلدول 
متخ�ص�صة،  تدريبية  دورات  تنظيم  خالل  من  وذلك  املعلومات،  اأمن  �صيا�صة  حول  كافة 
تاأهيل  فيه  واإثباتا مبا  وك�صفًا  العالية حتقيقًا  التقنية  اأمنية على جرائم  تدريبات  واإجراء 
وتدريب  املعلومات،  على  االعتداءات  خماطر  اإىل  وتنبيههم  االأمن  بو�صائل  املعنيني  �صائر 
الكوادر الب�رضية يف الدوائر القانونية بامل�رضف، وتاأهيلهم التقني مب�صتجدات الت�رضيعات 

املطلوبة اخلا�صة بتكنولوجيا ال�صريفة االإلكرتونية وعمليات التجارة االإلكرتونية. 
الكوادر  توافر  يف  املتعلقة  الفر�صية  الختبار  الواحدة  للعينة   )T( اختبار  وبتطبيق 
التجارة  لتعزيز  االأردنية  امل�صارف  االإلكرتونية يف  امل�رضفية  للعمليات  املوؤهلة  الب�رضية 
االإلكرتونية وتطويرها، فقد اأظهر اجلدول )11( الو�صط احل�صابي، وقيمة )T( والقيمة املعنوية 

جلميع البنود املتعلقة يف الفر�صية ال�صابقة. 
الجدول )11( 

 الوسط الحسابي، وقيمة )T( والقيمة المعنوية لتوفر الكوادر البشرية المؤهلة للعمليات 
المصرفية اإللكترونية في المصارف األردنية لتعزيز وتطوير التجارة اإللكترونية

الن�سبة املئوية لو�سط الإجابات )ن�سبة الأهمية( قيمة )T( م�ستوى الدللة )SIG(و�سط الإجابات

4.3450.00016.212%87

اأكرب  وهي   ،  )16.212( بلغت  املح�صوبة   )T( قيمة  فاإن   )11( اجلدول  اإىل  بالرجوع 
اأقل  وهو   ،  )0.000( املح�صوب  الداللة  م�صتوى  اأن  كما   ،  )1.67( اجلدولية   )T( قيمة  من 
من 5%، وبالتايل ترف�ص الفر�صية العدمية وتقبل الفر�صية البديلة، بتوافر الكوادر الب�رضية 
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املوؤهلة للعمليات امل�رضفية االإلكرتونية يف امل�صارف االأردنية لتعزيز التجارة االإلكرتونية 
وتطويرها، بو�صط اإجابات بلغ 4.343، وبن�صبة موافقة بلغت %87. 

عمالء  لدى  االإلكرتونية  امل�رضفية  للعمليات  املجتمعية  والثقافة  الوعي  يتوافر  ● 
امل�صارف االأردنية لتعزيز وتطوير التجارة االإلكرتونية. 

ُعر�صت النتائج املتعلقة مبدى توافر الوعي والثقافة املجتمعية للعمليات امل�رضفية 
االإلكرتونية لدى عمالء امل�صارف االأردنية لتعزيز وتطوير التجارة االإلكرتونية يف اجلدول 
)12( ، الذي اأظهر املتو�صطات احل�صابية واالنحرافات املعيارية الإجابات اأفراد العينة على 

النحو االآتي: 
الجدول )12( 

 يتوافر الوعي والثقافة المجتمعية للعمليات المصرفية اإللكترونية 
لدى عماء المصارف األردنية لتعزيز وتطوير التجارة اإللكترونية

و�سطالفقـــــــــــــرات
الإجابة

النحراف
الن�سبة املئويةالرتبةاملعياري

لدرجة املوافقة
يتوفر الوعي والثقافة املجتمعية للعمليات امل�رشفية الإلكرتونية لدى عمالء امل�سارف الأردنية لتعزيز وتطوير التجارة 

الإلكرتونية
1. يدرك العمالء باأن و�صع امل�رضف الركائز االإلكرتونية يف اإطار اخلدمات 

77%االأوىل3.850.54واملنتجات التي يوفرها له هو لت�صهيل اأعماله وتلبية متطلباته واحتياجاته.  

2. تتوفر املهارات الكافية لدى عمالء امل�رضف للتعامل مع اأحدث التطورات 
54%الثانية2.710.76التكنولوجية للعمليات امل�رضفية. 

3. هناك ا�صتعداد لدى عمالء امل�رضف ملواكبة التغري احلا�صل يف العمل 
49%الثالثة2.450.31امل�رضيف االإلكرتوين والثورة التكنولوجية املتطورة. 

4. هناك قبول عند العمالء للتغيري يف اجتاهات تقدمي اخلدمة امل�رضفية 
45%الرابعة2.260.24االإلكرتونية

5. من ال�صهولة تغيري ثقافة العمالء لقبول التكنولوجيا واملكننة احلديثة 
43%اخلام�صة2.150.29لتعزيز عمليات التجارة االإلكرتونية. 

41%ال�صاد�صة62.070.32. هناك ن�صج ووعي لدى العمالء جتاه العمل امل�رضيف االإلكرتوين. 
7. يف�صل عمالء امل�رضف ممار�صة عمليات ال�صريفة االإلكرتونية ب�صكل اأكرب 

40%ال�صابعة2.020.74من عمليات ال�صريفة التقليدية. 

املحور ككل )يتوفر الوعي والثقافة املجتمعية للعمليات امل�رشفية 
50%- 2.500.44الإلكرتونية لدى عمالء امل�سارف الأردنية لتعزيز وتطوير التجارة الإلكرتونية(

اإطار  يف  االإلكرتونية  الركائز  و�صع  باأن  امل�رضف  عمالء  اإدراك   )12( اجلدول  اأظهر 
اخلدمات واملنتجات التي يوفرها لهم هو لت�صهيل اأعمالهم وتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم، 
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االإدراك فقد  الرغم من هذا  وبو�صط ح�صابي بلغ 3.85، وبن�صبة موافقة بلغت 77%، وعلى 
ح�صلت الفقرات املتعلقة بتوافر املهارات الكافية لدى عمالء امل�رضف للتعامل مع اأحدث 
التغري  ملواكبة  امل�رضف  عمالء  وا�صتعداد  امل�رضفية،  للعمليات  التكنولوجية  التطورات 
تغيري  و�صهولة  املتطورة،  التكنولوجية  والثورة  االإلكرتوين  امل�رضيف  العمل  يف  احلا�صل 
االإلكرتونية،  التجارة  عمليات  لتعزيز  احلديثة  واملكننة  التكنولوجيا  لقبول  العمالء  ثقافة 
ووجود ن�صوج ووعي لدى العمالء بالن�صبة اإىل العمل امل�رضيف االإلكرتوين، وتف�صيل عمالء 
امل�رضف ممار�صة عمليات ال�صريفة االإلكرتونية ب�صكل اأكرب من عمليات ال�صريفة التقليدية، 
ح�صلت على و�صط ح�صابي متدٍن اأقل من و�صط االختبار البالغ )3( ، وبن�صبة موافقة تقل عن 
55%، مما يعدُّ موؤ�رضاً مهمًا على �صعف وعي املجتمع االأردين وثقافته يف عمليات ال�صريفة 

االإلكرتونية، وتف�صيل ا�صتخدام عمليات ال�صريفة اليدوية عليها. 
الوعي  توافر  يف  املتعلقة  الفر�صية  الختبار  الواحدة  للعينة   )T( اختبار  وبتطبيق 
والثقافة املجتمعية للعمليات امل�رضفية االإلكرتونية يف امل�صارف االأردنية لتعزيز التجارة 
والقيمة   ،  )T( وقيمة  احل�صابي،  الو�صط   )13( اجلدول  اأظهر  فقد  وتطويرها،  االإلكرتونية 

املعنوية جلميع البنود املتعلقة يف الفر�صية ال�صابقة. 
الجدول )13( 

الوسط الحسابي، وقيمة )T( والقيمة المعنوية لتوفر الوعي والثقافة المجتمعية للعمليات 
المصرفية اإللكترونية لدى عماء المصارف األردنية لتعزيز وتطوير التجارة اإللكترونية

الن�سبة املئوية للو�سط الإجابات )ن�سبة الأهمية( قيمة )T( م�ستوى الدللة )SIG(الو�سط احل�سابي

2.500.0016.64-%50

بالرجوع اإىل اجلدول )13( ، فاإن قيمة )T( املح�صوبة بلغت )- 6.64( ، وهي اأقل من 
قيمة )T( اجلدولية )1.67( ، كما اأن م�صتوى الداللة املح�صوب )0.001( ، وهو اأقل من %5، 
وبالتايل تقبل الفر�صية العدمية، وباختالف معنوي ذي داللة اإح�صائية بني و�صط االختبار 
وو�صط االإجابات، ومبعنى ال يتوافر وعي وثقافة جمتمعية للعمليات امل�رضفية االإلكرتونية 

لدى عمالء امل�صارف االأردنية لتعزيز التجارة االإلكرتونية وتطويرها. 
تتوافر ال�رضاكة والتكامل للعمليات امل�رضفية االإلكرتونية يف امل�صارف االأردنية  ● 

لتعزيز وتطوير التجارة االإلكرتونية. 
ُعر�صت النتائج املتعلقة مبدى توافر ال�رضاكة والتكامل للعمليات امل�رضفية االإلكرتونية 
والذي   ،  )14( اجلدول  يف  وتطويرها  االإلكرتونية  التجارة  لتعزيز  االأردنية  امل�صارف  يف 
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اأظهر املتو�صطات احل�صابية واالنحرافات املعيارية الإجابات اأفراد العينة على فقرات هذه 
الفر�صية على النحو االآتي: 

الجدول )14( 
تتوفر الشراكة والتكامل للعمليات المصرفية اإللكترونية 
في المصارف األردنية لتعزيز وتطوير التجارة اإللكترونية

و�سط الفقــــــــــــــرات
الإجابة

النحراف
الن�سبة املئويةالرتبةاملعياري

لدرجة املوافقة

تتوفر ال�رضاكة والتكامل للعمليات امل�رضفية االإلكرتونية يف امل�صارف االأردنية لتعزيز وتطوير التجارة االإلكرتونية. 
1. م�صاريع االندماج وامل�صاركة والتعاون املعلوماتية من امل�صاريع 
الالزمة لبقاء و�صمود امل�صارف االأردنية اأمام امل�صارف االأجنبية، 

ومواجهة متطلبات التجارة االإلكرتونية. 
88%االأوىل4.400.28

2. هناك تكامل بني خدمات امل�صارف االأردنية، بحيث يوؤدي 
هذا التكامل اإىل زيادة كفاءة اخلدمات املقدمة تبعًا لتعدد االأقنية 

التكنولوجية التي يتم من خاللها. 
47%الثانية2.340.30

3. ت�صكل جمموعة امل�صارف االأردنية حتالفات اإ�صرتاتيجية مع �رضكات 
التكنولوجيا من اأجل تطوير اأ�صواق وتبادالت متكاملة اخلدمة، نحو 

عمليات ال�صريفة االإلكرتونية. 
43%الثالثة2.150.27

4. امل�صارف االأردنية تتجمع للو�صول اإىل اأحجام متو�صطة على اأقل 
التقدير، �صواء كان ذلك التو�صع يف نطاق االأعمال اأو االندماج بني هذه 

املوؤ�ص�صات واالأعمال. 
39%الرابعة1.950.41

5. هناك احتادات بني امل�صارف االأردنية ال�صغرية ومتو�صطة احلجم، 
والذي من �صاأنه التغلب على �صعوبات تطبيق طرق وتقنيات ال�صريفة 

االإلكرتونية. 
29%اخلام�صة1.440.22

6. تتوافق ال�رضاكة احلالية بني امل�صارف االأردنية مع امل�صتجدات 
25%ال�صاد�صة1.240.37احلديثة ملتطلبات عمليات ال�صريفة االإلكرتونية والتجارة االإلكرتونية. 

املحور ككل )تتوفر ال�رشاكة والتكامل للعمليات امل�رشفية الإلكرتونية 
45%- 2.250.24يف امل�سارف الأردنية لتعزيز وتطوير التجارة الإلكرتونية.( 

امل�صارف  موافقة  يف  املتعلقة  للفقرة  احل�صابي  الو�صط  ارتفاع   )14( اجلدول  اأظهر 
اأهمية م�صاريع االندماج وامل�صاركة والتعاون املعلوماتية لبقاء امل�صارف  االأردنية على 
االإلكرتونية،  التجارة  متطلبات  ومواجهة  االأجنبية،  امل�صارف  اأمام  و�صمودها  االأردنية 
وبو�صط ح�صابي بلغ 4.40 ون�صبة موافقة مرتفعة بلغت 88%، وعلى الرغم من اأهمية ذلك 
االأجنبية،  امل�صارف  اأمام  وال�صمود  العاملية  املناف�صة  جمابهة  يف  وامل�صاركة  االندماج 
بني  والتحالفات  والتكامالت  ال�رضاكات  هذه  مثل  وجود،  عدم  اأكدت  الدرا�صة  عينة  اإن  اإال 
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امل�صارف االأردنية، حيث ح�صلت جميع الفقرات املتعلقة بذلك على و�صط ح�صابي متدٍن اأقل 
من و�صط االختبار البالغ )3( ، وبن�صبة موافقة تقل عن %50.  

ال�رضكة  توافر  يف  املتعلقة  الفر�صية  الختبار  الواحدة  للعينة   )T( اختبار  وبتطبيق 
والتكامل للعمليات امل�رضفية االإلكرتونية يف امل�صارف االأردنية لتعزيز التجارة االإلكرتونية 
جلميع  املعنوية  والقيمة   )T( وقيمة  احل�صابي،  الو�صط   )15( اجلدول  اأظهر  فقد  وتطويرها 

البنود املتعلقة يف الفر�صية ال�صابقة. 
الجدول )15( 

 الوسط الحسابي وقيمة )T( والقيمة المعنوية لتوفر الشراكة والتكامل للعمليات 
المصرفية اإللكترونية في المصارف األردنية لتعزيز وتطوير التجارة اإللكترونية

الن�سبة املئوية للو�سط الإجابات )ن�سبة الأهمية( قيمة )T( م�ستوى الدللة )SIG(و�سط الإجابات
2.250.0008.94-%45

بالرجوع اإىل اجلدول )15( فاإن قيمة )T( املح�صوبة بلغت )- 8.94( ، وهي اأقل من 
قيمة )T( اجلدولية )1.67( ، كما اأن م�صتوى الداللة املح�صوب )0.000( ، وهو اأقل من %5، 
وبالتايل تقبل الفر�صية العدمية، وباختالف معنوي ذي داللة اإح�صائية بني و�صط االختبار 
وو�صط االإجابات، ومبعنى ال تتوافر ال�رضاكة والتكامل للعمليات امل�رضفية االإلكرتونية يف 

امل�صارف االأردنية لتعزيز التجارة االإلكرتونية وتطويرها. 

نتائج الدراسة: 

ميكن التو�سل اإىل النتائج الآتية بعد حتليل البيانات ال�سابقة: 
وتطويرها،  االإلكرتونية  التجارة  تعزيز  يف  جيداً  دوراً  االأردنية  امل�صارف  توؤدي  1 .
دورها  يف  االهتمام  زيادة  اإىل  االأردنية  امل�صارف  وحتتاج   ،%72 بلغت  موافقة  وبن�صبة 
االأجهزة  اقتناء  من  امل�صتهلكني  متكني  الأغرا�ص  ال�صخ�صية  القرو�ص  بتوفري  املتعلق 
التكنولوجيا  �رضكات  متويل  يف  االهتمام  وزيادة  املتطورة،  والربجميات  االإلكرتونية 
واالإنرتنت واالت�صاالت، والتي تعد �رضكات تكنولوجية مهمة يف انت�صار ا�صتخدام االإنرتنت 
امل�رضف  به  يقوم  الذي  التمويل  منط  على  هيكلي  تغيري  واإدخال  االإلكرتونية،  والتجارة 
ليغطي ن�صاطه متويل االإنفاق على البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، مما ميكن اأن يزيد 

من اأهمية الدور الذي توؤديه امل�صارف االأردنية يف تعزيز وتطوير التجارة االإلكرتونية. 
وتطوير  لتعزيز  االإلكرتونية  امل�رضفية  للعمليات  القانونية  الت�رضيعات  تتوافر  2 .
التجارة االإلكرتونية، وبن�صبة موافقة بلغت 76%، ولقد ح�صلت جميع البنود املتعلقة بتوافر 
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الت�رضيعات القانونية للعمليات ال�صريفة االإلكرتونية بو�صط ح�صابي اأعلى من و�صط االختبار، 
با�صتثناء البنود املتعلقة يف عدم اعتماد التوقيعات على امل�صتندات االإلكرتونية، وغري ذلك 
من اإجراءات التوثيق القانونية امل�صتخدمة يف ال�صفقات التجارية التي تتم عرب العمليات 
امل�رضفية االإلكرتونية، وعدم االعرتاف بامل�صتندات واالأدلة االإلكرتونية بامل�صتوى ذاته من 
االعرتاف القانوين الذي حتظى به االأدلة الكتابية اأو املادية، وعدم قدرة النظام الق�صائي 
ال�صريفة  لت�رضيعات  العملي  التطبيق  على   ، وم�رضفًيا(  وماليا  )اقت�صاديا  املتخ�ص�ص، 

االإلكرتونية. 
امل�صارف  يف  االإلكرتونية  ال�صريفة  لعمليات  واالأمان  احلماية  و�صائل  تتوافر  3 .
با�صتثناء   ،%83 بلغت  موافقة  وبن�صبة  االإلكرتونية،  التجارة  وتطوير  لتعزيز  االأردنية 
االت�صال  و�صائط  و�صائر  واالإنرتنت  الكمبيوتر  نظم  على  املعتمدة  بالو�صائط  املتعلق  البند 
وقد  املادية،  اأو  الكتابية  واالأدلة  التقليدية  الو�صائط  من  اأمانًا  اأكرث  كانت  فقد  الال�صلكية، 
ح�صل هذا البند على ن�صبة موافقة 41%، ويعود ذلك اإىل اأن امل�صتندات واالأدلة االإلكرتونية ال 

حتظى بامل�صتوى ذاته من االعرتاف القانوين الذي حتظى به االأدلة الكتابية اأو املادية. 
تتوافر تكنولوجيا العمليات امل�رضفية االإلكرتونية يف امل�صارف االأردنية لتعزيز  4 .
املتعلقة  الفقرة  با�صتثناء   ،%84 بلغت  موافقة  وبن�صبة  وتطويرها،  االإلكرتونية  التجارة 
يوؤكد  وهذا  اليدوي،  التوقيع  عن  بديال  االإلكرتوين  التوقيع  االأردنية  امل�صارف  باعتماد 
النتائج التي تو�صلنا اإليها �صابقًا باأن امل�صتندات واالأدلة االإلكرتونية ال حتظى بامل�صتوى 
من  يعوق  قد  مما  املادية،  اأو  الكتابية  االأدلة  به  حتظى  الذي  القانوين  االعرتاف  من  ذاته 
االإلكرتونية  لالأدلة  االأردنية  امل�صارف  اعتماد  عدم  ب�صبب  االإلكرتونية  التجارة  انت�صار 

والتوقيع االإلكرتوين يف عمليات ال�صريفة االإلكرتونية. 
امل�صارف  يف  االإلكرتونية  امل�رضفية  للعمليات  املوؤهلة  الب�رضية  الكوادر  تتوافر  5 .
موؤ�رض  بلغت 87%، وهذا  وبن�صبة موافقة  االإلكرتونية وتطويرها،  التجارة  لتعزيز  االأردنية 
االأجهزة  مواكبة  يف  الب�رضي  العن�رض  كفاءة  رفع  على  االأردنية  امل�صارف  حر�ص  على 
التكنولوجية املتطورة، واإال حتولت االأجهزة واالأدوات اإىل مظاهر تقنية الإ�صفاء طابع �صكلي 

و�صطحي على التحديث ملكاتب العاملني واأثاثهم. 
ال تتوافر الثقافة املجتمعية للعمليات امل�رضفية االإلكرتونية لدى عمالء امل�صارف  6 .
االأردنية لتعزيز التجارة االإلكرتونية وتطويرها، حيث بلغت ن�صبة املوافقة على توافر الثقافة 
االإلكرتونية لدى عمالء امل�صارف االأردنية 50% وهي ن�صبة متدنية، وموؤ�رض مهم على �صعف 
وعي املجتمع االأردين وثقافته ب�صكل عام بعمليات ال�صريفة االإلكرتونية، وتف�صيل ا�صتخدام 

عمليات ال�صريفة اليدوية عليها. 
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امل�صارف  يف  االإلكرتونية  امل�رضفية  للعمليات  والتكامل  ال�رضاكة  تتوافر  ال  7 .
الدرا�صة ن�صبة موافقة  اأظهرت عينة  التجارة االإلكرتونية وتطويرها، حيث  االأردنية لتعزيز 
على توافرها بلغت 45%، وهي ن�صبة متدنية على الرغم من اأهمية ذلك االندماج وامل�صاركة 
والتكامل يف عمليات ال�صريفة االإلكرتونية يف جمابهة املناف�صة العاملية، وال�صمود اأمام 

امل�صارف االأجنبية. 

توصيات الدراسة: 
من ا�ستعرا�س نتائج الدرا�سة ال�سابقة فاإن الباحثة تو�سي بالنقاط الآتية املهمة، 
ال�سريفة  عمليات  تعزيز  يف  الأردنية  امل�سارف  دور  من  تعزز  قد  اأنها  ترى  والتي 

الإلكرتونية والتجارة الإلكرتونية: 
زيادة اهتمام امل�صارف االأردنية يف دورها املتعلق يف تعزيز التجارة االإلكرتونية  1 .
به  يقوم  الذي  التمويل  منط  على  هيكلي  تغيري  باإدخال  يتعلق  فيما  وبخا�صة  وتطويرها، 
امل�رضف ليغطي ن�صاطه متويل االإنفاق على البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، ومتويل 
يف  مهمة  تكنولوجية  �رضكات  تعدُّ  والتي  واالت�صاالت،  واالإنرتنت  التكنولوجيا  �رضكات 

انت�صار ا�صتخدام االإنرتنت والتجارة االإلكرتونية. 
اأو عدم  توافقها  للوقوف على مدى  القانونية  االإثبات  بقواعد  النظر  اإعادة  يتعني  2 .
اإن  حيث  التجارية،  املعامالت  ميدان  يف  احلديثة  التكنولوجية  امل�صتجدات  مع  توافقها 
الكتابة وامل�صتندات واالأوراق والتواقيع  القانونية ما زالت تتعامل مع عنا�رض  الن�صو�ص 
وال�صور طبق االأ�صل من منظور يدوي بحت، وبالتايل فاإنها ال تنطبق على الو�صائل ذات 

املحتوى االإلكرتوين، وال تعزز وت�صجع عمليات التجارة االإلكرتونية. 
ميثل االأمان الهاج�ص االأكرب للزبائن، وكاأنه حاجز نف�صي يحول دون انت�صار خدمات  3 .
ال�صريفة االإلكرتونية الإجراء عمليات التجارة االإلكرتونية، مما ي�صتلزم �صن ت�رضيعات جديدة 
كلما اقت�صت احلاجة ون�صاأت تقنيات جديدة، واإال ظلت احلماية متخلفة عن تقنيات االعتداء، 

وال تالئم القطاع الذي تتناوله. 
االإلكرتونية، مما  ال�صريفة  عمليات  لكل  وال�رضية  واالأمان  احلماية  و�صائل  تطوير  4 .
على  يقبلوا  لن ُ العمالء  اأن  وبخا�صة  االإلكرتونية،  التجارة  عمليات  يف  العمالء  ثقة  يزيد 
اخلا�صة، وعدم حماية خ�صو�صيتهم  بياناتهم  االإلكرتونية يف ظل خ�صيتهم على  التجارة 

وممتلكاتهم. 
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طورات التكنولوجية  ا�صتخدام امل�صارف االأردنية لل�صبكات االإلكرتونية ا�صتجابة لت. 5
اأدوات  تطوير  خالل  من  للم�رضف  التناف�صية  القدرات  لتعزيز  دائمة  وحماولة  املت�صارعة، 
ال�صريفة االإلكرتونية، ومنتجات جديدة وحتديد خ�صائ�صها، واأقنية التوزيع املنا�صبة لها، 

والتي تواكب التطورات وامل�صتجدات التكنولوجية العاملية. 
وو�صع  املتطورة،  التكنولوجية  االأجهزة  مواكبة  يف  الب�رضي  العن�رض  كفاءة  رفع  6 .
اإليها  التي يحتاج  اجلوانب  والفنيني تغطي  بها كل من امل�رضفيني  ي�صرتك  تدريبية  خطة 
واملمتلكات،  املعلومات  على  االعتداءات  وخماطر  االأمن  و�صائل  ومنها  الب�رضي،  الكادر 
وتاأهيلهم التقني مب�صتجدات الت�رضيعات املطلوبة اخلا�صة بتكنولوجيا ال�صريفة االإلكرتونية، 

وعمليات التجارة االإلكرتونية. 
وعمالء  االأردين  املجتمع  ثقافة  لتغيري  والتعليمية  الوطنية  اجلهود  كل  ت�صافر  7 .
والثورة  االإلكرتوين  امل�رضيف  العمل  يف  احلا�صل  التغيري  لقبول  االأردنية  امل�صارف 

التكنولوجية املتطورة ومواكبتها. 
مع  للتعامل  وتوجيهه  عمالئه  ت�صجيع  يف  امل�رضف  يبذلها  التي  اجلهود  زيادة  8 .
على  امل�رضف  يتقا�صاها  التي  والعوائد  العموالت  وزيادة  االإلكرتونية،  ال�صريفة  عمليات 
عمليات ال�صريفة اليدوية التي قد ي�صتعا�ص عنها بعمليات ال�صريفة االإلكرتونية املتوفرة 

يف متناول اليد طوال اليوم وبتكلفة وجهد اأقل. 
الواقع اجلديد يكون فيه جمال �صيق للبنوك و�رضكات اخلدمات ال�صغرية اإذا بقيت  9 .
لتجميع  اإ�صرتاتيجية  حتالفات  مب�رضوع  االأردنية  امل�صارف  تبداأ  اأن  يجب  لذا  حالها،  على 
وبتخطيط  �صليم  اإدارة  مبنهاج  اخلدمات  اأداء  يف  والتكامل  بينهم،  وامل�صاركة  امل�صارف 
االأجنبية،  امل�صارف  ومناف�صة  اأمامها مبواجهة  الفر�ص  و�صياع  التناف�ص  من  بدال  دقيق، 
والذي من �صاأنه التغلب على �صعوبات تطبيق طرق وتقنيات ال�صريفة االإلكرتونية وتعزيز 

التجارة االإلكرتونية وتطويرها. 
جديدة  وقواعد  رقابية  �صيا�صة  الإدخال  متوازنًا  اأ�صلوبًا  الرقابية  ال�صلطات  تبني  10 .
لل�صريفة االإلكرتونية، وو�صع ت�صور �صامل ملقت�صيات التجارة االإلكرتونية و�رضوط رواجها 

على �صبكة االإنرتنت. 
. 11 تو�صي الباحثة بدرا�صة عمليات ال�صريفة االإلكرتونية يف االأ�صواق املالية، وخا�صة 
يف ظل حتول العديد من عمليات ال�صوق اإىل عمليات اإلكرتونية يوؤدي امل�رضف دورا مهمًا 
احلكومة  خدمات  تعزيز  يف  االأردنية  امل�صارف  دور  درا�صة  وكذلك  تنفيذها.  اإمتام  يف 
االإلكرتونية، وبخا�صة يف ظل حتول عدد من اخلدمات احلكومية اإىل خدمات اإلكرتونية تتم 

بو�صاطة االإنرتنت. 
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