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This research deals with the impact of e-services commercial banks provide on the 

tendency of clients beneficiary from these services. The research aims to recognize 

the nature of the psychological attitudes clients beneficiary from e-services have, 

and the impact of it on their attitude towards such services and commercial banks 

subject matter, whereas this research is based on the survey descriptive approach 

that brings description and analysis of primary data together, and which were 

collected by a special prepared survey, distributed across appropriate sample of ( 

100 ) individual client from those Libyan society clients in Tripoli. The analysis 
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process of the research primary data concluded a number of the most important 

following results : 

1 – There is a decrease in the level of clients tendency towards the quality of the e-

services provided to them by the commercial banks. 

2 - There is no statistically significant effect of the demographic variables such as       

( Gender, Age, Qualification, Monthly Income Value, Type of Account and type of 

service provided ) on the level of clients tendency towards the quality of the e-

services provided to them by the commercial banks, while there is a statistically 

significant effect of the current occupation and the duration of dealing with the bank. 

Keywords : Tendency – Clients – E-Services 

 امللخص : 

يف ما مدى أتثري اخلدمات االلارتوني  اليت تقدمها املصككككالت اليةالي  يف اتااات ال  ال   بحثمشككككال  المتثلت 

يهدت البحث إيل الي رت على طبي   االتااات الننسكككككككي  امليا ن  لدى ال  ال  حيث  املسكككككككينيديه مه اذ. اخلدم  

، بحثد الت واملصكككككككالت اليةالي   ياملسكككككككينيديه مه اخلدمات االلارتوني  وأتثري  لل على حنكككككككل مه     تلل اخلدما

لبحث على املنهج ال صكككككنح املسكككككححب الذو ف  ال ال صكككككا واليحلية للبيا ت االولي  اليت   ف ها احيث اعي د 

( منردة  ع ية( مه 100ا احنككككككف  صككككككحين  احنككككككيبيا، وعدت  صككككككيصككككككاج لذلل، ووزعت على عين  مال    حة ها  

إيل  بيل مبككدينكك  طراالق  و ككد  لصككككككككككككككككت ع ليكك  ثليككة البيككا ت ا وليكك  للبحككثلليال  ال  اجمي   البحككث املي ثككة يف 

 جم  ع  مه النيا ج مه ومهها :

 ي جد تدين يف مسي ى اتااات ال  ال     ج دة اخلدمات االلارتوني  املقدم  إليه  مه  بة املصالت اليةالي     -1

ى الد ة ي ثل  يف  انجنق، ال  ر، املهاة ال ل ح، مسي  ال ي جد وثر  و دالل  إحصا ي  لل يغريات الدمي غرافي  امل -2

الشكككككككككهرو، ،ن ن ا سكككككككككال ون ن اخلدم  امليحصكككككككككة عليها( على مسكككككككككي ى اتااات ال  ال     ج دة اخلدمات 
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االلارتوني  املقدم  إليه  مه  بة املصكككالت اليةالي   يف حل وجد أتثري  و دالل  إحصكككا ي  لل حلين  ا الي  ومدة 

 م  املصرت الي امة 

 . اخلدمات االلارتوني  –ال  ال   -االتااات  الكلمات املفتاحية :

 املبحث االول : املنهجية واالطار العام للبحث

 :بحثاواًل: مقدمة ال

إ، جناح املنظ ات املصكككككككككرفي  ال ام  يف تقدل  دما ا لل  ال  املسكككككككككينيديه منهاب ي ي د اشكككككككككاة ل يق على 

تيا ، لديه     اخلدمات اإللارتوني  املقدم  إليه ، ا مر الذو يهشر إىل ومهي  الدول الن ال  االتااات الننسي  اليت

للنشكككككككككككايف اليسككككككككككك يقح يف تلل املنظ ات، الذو ينبغح ا، يرتبي ايفبيد املنااي  اليسككككككككككك يقي  ا ديث  وما يسكككككككككككيل م  مه 

االوىل،   ه  املنظ ات املصكككككككككككككرفي  ال ام  ابلدلج الذيه ميثل ،  فان ال  ال  الذيه تي امة م -االاي ام ابملسكككككككككككككينيديه 

وج له  مه اول ايت ادالة املنظ كك  املصككككككككككككككرفيكك  ال ككامكك ، مبككا يهدو ايل تا يه اتككااككات إ ككاايكك   لككديه     اخلككدمككات 

فلب وج د غري إ ااي     تلل اخلدمات، واذا يي االلارتوني  اليت تقدمها، وو تغيري إيل ما تا ، لديه  مه اتااات

نشايف تس يقح ي ي د على تفبيد املبادئ وا حنق ال ل ي  يف إدالة خميلن  االنشف  وال حلا ا اليس يقي ، مبا يض ه يف 

احملصكككككل  االلتقا  مبسكككككي و ج دة اخلدمات االلارتوني  اليت تقدمها املصكككككالت اليةالي  ال ام   وانا  على  لل ف ، اذا 

تااات ال  ال     اخلدمات االلارتوني  اليت تقدمها املصكككككككككككككككالت البحث لم  على دلاحنككككككككككككككك  واليحلية لنه  طبي   ا

 اليةالي  يف ليبيا وثديدا ل دد مه املصالت ال امل  مبدين  طراالق 

 

 

 : بحثاتنياً: مشكلة ال
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إ، اخلدمات االلارتوني  اليت تقدمها املصكككككككككككككككالت اليةالي  ال ام  اح إحدى اا  اخلدمات الدعام  للقفان 

يف االد ، حيث شهد القفان املصريف تف لاً ملح حلاً  الل عشر حنن ات السااق ، فقد حناا  يف تقدل املصريف ال ام 

، (ات االنرتنت لحنككا ة مصككرفي ، شككبا –افا   الني ا  –صككرات  يل ) دمات مين ع  لل  ال  واملسككينيديه وامل ثل  يف 

ديه منها، ارتوني   اليت تقدمها ل  ال ها املسككينيواذا حيي  على املصككالت زايدة االاي ام ايحسككل ج دة اخلدمات االل

ولذلل ف ، ضكككككككك ا ج دة اخلدمات االلارتوني  اليت تقدمها املصككككككككالت اليةالي  يرتتب عليها تا يه اتااات حنككككككككلبي  

   اا، ميثة مشال  حقيقي  هلا ان ااحنات حنلبي  على ال  ال  واملصالت على حد حن ا  

صارف ما مدى أتثري اخلدمات االلكرتونية اليت تقدمها املوانا  على ما تقدم ف ، مشال  البحث متثلت يف 

 التجارية يف اجتاهات العمالء املستفيدين من هذه اخلدمة.

 : بحثفرضيات الاثلثا: 

 اليةالي   التي جد تدين يف مسي ى اتااات ال  ال     اخلدمات االلارتوني  املقدم  إليه  مه  بة املص -1

ي جد وثر  و دالل  إحصكككككككا ي  لل يغريات الدمي غرافي  املي ثل  يف  انجنق، ال  ر، مسكككككككي ى الد ة الشكككككككهرو، ن ن  -2

ال حلين  ا الي  ،ن ن ا سال ، مدة الي امة م  املصرت ون ن اخلدم  امليحصة عليها( على مسي ى اتااات ال  ال  

 إليه  مه  بة املصالت اليةالي     ج دة اخلدمات االلارتوني  املقدم  

  : بحثاهداف الرابعاً: 

الي رت على طبي   االتااات الننسكككككككككي  امليا ن  لدى ال  ال  املسكككككككككينيديه مه اخلدمات االلارتوني  وأتثري  لل  -1

  بحثعلى حنل مه     تلل اخلدمات واملصالت  يد ال

  بحثاخلدمات االلارتوني  اليت تقدمها املصالت  يد الالي رت على أتثري  صا ص ال  ال  الدمي غرافي  على  -2

   يد البحث  الي رت على الص  ابت اليت ت اج  اخلدمات االلارتوني  اليت تقدم  املصالت اليةالي  احمللي  -3
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 منهجية البحث:خامساً: 

 تسمية املنهج املستخدم يف البحث: -1

ف  ال ال صككككككككا واليحلية م اً، مه  الل اعي د البحث على احنككككككككيهدام املنهج ال صككككككككنح املسككككككككحح الذو 

الرتمي  على وصا طبي   االتااات امليا ن  لدى ال  ال     اخلدمات االلارتوني  املقدم  مه  بة املصالت اليةالي  

، ومذلل الرتمي  على ثلية ال ال   ال امليغريات الر يسككككككككككككككي  للبحث، واملي ثل  يف  ياء اتااات ال  ال   بحث يد ال

 غري مياا ، واخلدمات االلارتوني  املقدم  مه املصالت اليةالي  م يغري مسيقة م ي

 مصادر البياانت ووسائل مجعها:  -2

 متثلت املصادل اليت اعي د عليها يف ا ص ل على البيا ت الالزم  للبحث يف ن عل مها: 

ى املصادل واملراج  ، مه  الل االطالن علمتثلت يف املسح املاييب لألدايات املي لق  مب ض ن البحثمصادر الثانوية: 

 والايب والدولايت 

 متثلت يف منردات ال ين  اليت   ا ييالاا مه جمي   البحث مصادر اولية: 

 البحث  اذاما وحنيل  ف  البيا ت االولي  للبحث فقد متثلت يف صحين  االحنيبيا، اليت   تف يراا  صيصا هل

 جمتمع وعينة البحث: -3

البحث يف ال  ال  املسكككككككككككينيديه مه اخلدمات اإللارتوني  اليت تقدمها املصكككككككككككالت اليةالي  مبدين  طراالق، متثة جمي   

نظرا لارب حة  جمي   البحث مه حيث عدد منردات  وصككككك  ا  ال صككككك ل إليها في ها ومذلل صككككك  ا  ا صككككك ل على 

ل  ال   لل حدا ابلباحث  إيل احنككككككككككككككيهدات اإطال د يد جملي   البحث الذو ميثة ال دد الالح والد يد ملنردات ، مة 

  املسينيديه اب ض املصالت اليةالي  مبدين  طراالق واليت متثة إيل حد مبري جمي   املسينيديه مه اخلدمات االلارتوني

حة ها (   Convince Sample واح مصكككرت انج ه لي ، مصكككرت الصكككحالو  حيث   ا ييال  عين  مال   
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ا ومثر ان ان ال ينات اإلحصا ي  احنيهداماً يف م ظ  الدلاحنات اليس يقي  الحني ا اإللشادي  ( منردة، نظراً لا هن100 

 منها، واملي لق  منها اسل ك املسيهلل وحب ث الس ق، و لل  حنبال عدة منها مرب حة  جمي   البحث 

 حدود البحث: -4

  متثلت حدود البحث يف:

 ومشلت النرتة ال مني  اليت مه  الهلا   ف  وثلية البيا ت ا ولي  الالزم  للبحث، واليت   :احلدود الزمانية -4 1

 ت  2017إجنازاا  الل النصا ا  ري مه ال ام 

مشلت ال  ال  اب ض املصككككككككككالت اليةالي  مبدين  طراالق واح ثديداً: مصككككككككككرت انج ه لي ،  حدود املكانية: -4 2

 مصرت الصحالو 

ترم ت يف الي رت على طبي   اتااات ال  ال     اخلدمات االلارتوني  املقدم  إليه  مه : حدود املوضوووووووعية -4 3

  بحث بة املصالت  يد ال

 مصطلحات البحث: -5

 مياه اإلشالة إيل وا  املصفلحات إلجرا ي  املسيهدم  يف البحث واح:

 االجتاهات : -1.5

داً، ملقدم  هل  مه  بة املصكككككككككككككككالت اليةالي  احمللي  ثدياح امل ا ا امليا ن  لدى ال  ال     اخلدمات االلارتوني  ا

 وترتاوح اذ. امل ا ا ما ال القب ل والرفض 

 العمالء :  -2.5

 يقصد ابل  ال  يف اذا البحث ا  ال ا ، الذو يي امة م  املصرت وينين  خبدما ا، ابخلدمات االلارتوني  املهيلن  

 اخلدمات االلكرتونية :  -3.5
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االلارتونيك  اليت تقكدمهكا املصكككككككككككككككالت اليةكاليك  يف مكدينك  طراالق، واملي ثلك  يف الصككككككككككككككرات ا يل، افكا ك  اح اخلكدمكات 

 اال ي ا، الني ا(، اهلاتا احمل  ل، شباات االنرتنت 

 الدراسات السابقة :  -6

 لقت اقياء تابلرغ  مه الندلة ال اضح  يف الدلاحنات وا حباث السااق  اإلمربيقي  منها على وج  اخلص ص واليت     

اتككااككات ال  ال     اخلككدمككات االلارتونيكك  ع  مككًا على املسككككككككككككككي ى احمللى والككدويل، اإلنكك  مياه اإلشككككككككككككككككالة إيل ا ض 

 الدلاحنات واالحباث السااق  اليت ثصلت عليها الباحث  يف اذا الجمال ن لداا في ا يلح :

ديدة مه القن ات املصكككككككككككرفي  ماخلدمات أتثري وشكككككككككككاال ج دة  دمات ج Kheng, et. al.  (2010)  اسووووووووةدر اوالً 

املصكككككككككككككككرفيكككككككك  عرب االنرتنككككككككت، ووجه ة الصكككككككككككككككرات ا يل، واهلككككككككاتا املصكككككككككككككككريف، وغرياككككككككا على وال  ال  ال  يف مككككككككالي اي، و  لكككككككل 

، و املا ، مه مخس  اا اد، ووحلهرت النيا ج و، Parasuraman (1988) الذو ط جل مه  بة  SERVQUAL  ابحنيهدام

اخلدم  مياه و، ي  ز وال  ال  ال ، وو، وا اد ج دة اخلدم  اليت تل ب دولا ااما يف اذ. امل ادل  اح امل ث  ي ، اليحسكككككككككككككككه يف ج دة 

 .والي اطا، واالط ئنا،  م ا اشالت النيا ج إىل و، املشالمل  يج  ا البنل اشاة إ ايب، ولاه ال ي ال اناك جمال لليحسينات

اعي اد ال حلا ا املصكككرفي  اإللارتوني  و أتثري حيث اميشكككنت  Ahmad, & Al-Zu’bi, (2011) اتنيا: دراسووة

  وال ال  و السككك    املنق ل  دا ة البن ك اليةالي  ا لدني ، واحنكككيهدمت هلذا الغر  عين -املصكككرفي  اإللارتوني  على نيا ج لضكككا ال  ال 

ربة انجنق، وال  ر، واحنيهدام الا بي تر, ومسي ايت اخلمه ال  ال  الذيه ميثل ، جم  ع  مه اخلصا ص الدمي غرافي   مثة  (179 مه 

ابإلنرتنت السكككككككككككككككااق ، وامل رف  ابملنيةات  ات الصكككككككككككككككل (، و وحلهرت نيا ج اذا البحث و، اعي اد املصكككككككككككككككرفي  اإللارتوني   ثل   مااني  

 ايب وضكك  على اخلدمات ما، هلا أتثري إال صكك ل، و الراح ، و ا مه، و اخلصكك صككي ، و احملي ى، و اليصكك ي ، و السككرع ، و الرحنكك م املنر 

 .على لضا ال  ال  و ال ال  و الس   

شكككككهصكككككي  املبح ثل في ا يي لد ابمليغريات االجي اعي  والدمي غرافي  املي لق  مبيغريات  Mojares (2014) ةسووووادر اثلثا: 

مسكككككككي ى لضككككككا  دين  اباتجناء، و  لل ليحديد اصككككككك  ابملصكككككككرفي ،  دت الي رت على  ال املصكككككككرفي  عرب اإلنرتنت على ع ال ها يف م

ال  ال  مه حيث السرع  والد  ، وحنه ل  ال ص ل و الراح ، ومي ات ا ما، ليحديد مسي ى ال ال  مه  بة املشالمل، اضاف  ال يبال 
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ي  ثسكككككل ن عي  اخلدم    ح ل مينال ال   ال أتثريات اخلدم  املصكككككرفي  عرب اإلنرتنت و لضكككككا ال  ال  و ال ال ، وو ريا ا رتاح تدااري ف ال

يف مدين  اباتجناء، ومشككنت الدلاحنكك  و، املشككالمل لاضكك ، اشككاة عام عه السككرع  والد  ،  PNB املصككرفي  عرب اإلنرتنت اليت تقدمها

وحلهرت عال    يوحنككه ل  ال صكك ل والراح ، ومي ات ا ما، مه مرم  اخلدم  املصككرفي  عرب اإلنرتنت، و د تبل ويضككا و، السككرع  والد   فق

 . ات دالل  م ن ي  على أتثري اخلدمات املصرفي  عرب اإلنرتنت

مبحاول  اميشككككككات ال  امة اليت تهثر على تبا اخلدمات  امت اذ. الدلاحنكككككك   Islam et. al. (2014) رابعاّ: دراسووووة

ل دلاحنكك  احنككيقصككا ي  عه  ت اليةريبي  مه  الاملصككرفي  عرب اإلنرتنت لل  ال  البنةالديشككل يف القفان املصككريف اخلاص  و   ف  البيا

، ووحلهرت نيية  ثلية اال دال و، (منردة 100  ع ال  اخلدمات املصككككككرفي  عرب اإلنرتنت ابحنككككككيهدام االحنككككككيبيا،، و  ا ييال عين  مه

ات اهلام  املهثرة مليغري مه ال تسكك   ميغريات، مانت اليالن , و حنككه ل  ع ليات اليشككغية، و ا مه، و حنككه ل  ال صكك ل، و ال  ت اح ا

على تبا ال  ال  للهدمات املصرفي  عرب اإلنرتنت، وا رتحت الدلاحن  ون  مه املسيحسه و، أي ذ البنل ا ل االعيبال تفبيد اخلدمات 

   املصرفي  عرب اإلنرتنت، وت فري امل يد مه الن ا د لل  ال 

دلاحنيه  ليحديد اليحدايت و الرحبي  مه اخلدمات املصرفي  ادف ا يف  Daramola et.al (2014)خامساّ: دراسة  

اإللارتوني  يف القفان املصكككككككريف النيةريو يف انل فيدليت، و لووا و، ع ال  اذا البنل لاضككككككك ، عه في  املنيةات املصكككككككرفي  اإللارتوني  

  د مهالات تسكككككككك يقي  لدى البنل  و لصككككككككتال  ال  مثة عدم مناي  امل ل مات، و عدم وج املياح ، و م   لل فهناك ثدايت ت اج 

( ع يالً مه ع ال  ولا   ان ك يف فه لي  حنككريا 360واليت وجريت على   Akinyosoye and Gbadeyan (2011) دلاحنكك 

غب ا منه  ير  %60مه وفراد ال ين  ينضل ، اخلدمات اإللارتوني  املصرفي  على اخلدمات املصرفي  اليقليدي ، و %85لي ، ا فريقي ، و، 

   هنا مي فرة يف وو و ت ويف ومامه مي ددة ووهنا حنهل  االحنيهدام ATM يف الي امة م  الصرافات ا لي 

 تعليق على الدراسات السابقة 

   البيناتيف املنهج امليب  وادا  ف  لبحث ا ايل ييند م  الدلاحنات السااق ح ااتض مه  الل عر  الدلاحنات السااق 

ااات ال  ال     اخلدمات ات واملي ثل  يف االحنكككككككيبيا،،  و يلا م  ا ضكككككككها يف جمال اليفبيد ال  لح حيث ترم  اذا البحث يف  ياء

مبدين  طراالق، م ا  يلا عه اغلب الدلاحنككككككككككككات يف ثديد  ي ال ال   ال عدد مه  االلارتوني  املقدم  مه  بة املصككككككككككككالت اليةالي 
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اذا البحث مه البح ث االلشكككادي  امليداني   االمبرييقي ( حيث اعي د على احنكككيهدم املنهج ال صكككنح املسكككحح الذو امليغريات  م ا ا، 

  اخلدمات االلارتوني  ال  ال   امليا ن  لدى تااات الا لم  على ال صكككككككككككككككا وثلية للبيا ت االولي  اليت   ف   ميدانياً، اغي   ياء

 ال ام ، وا  ما مل ياه حمة ترمي  يف الدلاحنات السااق    اليةالي مه  بة املصالت إليه  املقدم  

 

 املبحث الثاين : اإلطار النظري للبحث

 اوال: مفهوم االجتاهات :

إ، ال صكك ل إيل م رف  وتنسككري وثلية حنككل ك ال  ية حيياد إيل ثديد وم رف  تلل ال  امة، فه  يي ر  ابحنككي رال 

  م ل والبيئي  اليت تيناعة م  ا ضها الب ض اص لة مسي رةب وتدف   لليصرت على  لل ديد مه املهثرات الشهصي  

 حمددة اذلل حنل م  يف م  ا م ل  ومياه تصنيا اذ. املهثرات وال  امة إيل ن عل مها:

 ات   اخل واالتااال  امة واملهثرات الشهصي  احملددة لسل ك املسينيد ومه امهها الدواف  واالدلاك والي ل   -1

 ال  امة واملهثرات البيئي  مالثقاف  والفبق  االجي اعي  وانج اعات املرج ي     إخل   -2

وعلى اعيبال ا، اتااات ال  ال  اح مهثر احنكككككاحنكككككح ومباشكككككر يف حنكككككل م     اخلدمات امل روضككككك  يف السككككك ق، مبا فيها 

ليصككككككككككككرت   احمللي ب ف ن  وفقاً ليلل االتااات ييحدد ن ن ااخلدمات االلارتوني  اليت تقدمها املنظ ات املصككككككككككككرفي  ال ام

  1 السل ك( الذو يق م ا  املسينيد، ماحنيةاا  طبي ي  ليأثري ع امة شهصي  وو رى ايئي 

مياه ت ريا االتا. أبن : "ت بري عه املشككككككاعر الدا لي  لدى ا فراد اليت ت اق وو تاشككككككا في ا إ ا ما، لديه  مي ل 

   2م ل  صنا او مالم  مه حنل   او  دم  ما او احن  حمة وااذا     إخل"(       شحإ ااي  وو حنلبي

                                                           
  75، ص65، ص1(، مبادو اليس يد، جام   دمشد، يف2005اخلضر، علح و  رو،    - 1
   216، ص 1مد ة احنرتاتيةح، ع ا،، دال وا ة للنشر والي زي ، يف–(، حنل ك املسيهلل 2004عبيدات، حم د اارااي    - 2
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ومذلل         3إ، االتا. ا  "حال  منرتضكككك  مه االحنككككي داد لالحنككككيةاا  افريق  تق ميي  تهيد او ت ال  م  ناج م يناج" 

او   حبياً، طيباً ام حنككككيئاً، يف صككككا  الشككككما، حنكككك ا  اما، اذا الشكككك  ل ا ااياً ام حنككككل  النرد تا. شككككح ا  "شكككك  ل ينيال

  4ضد" 

 

 اتنيا: مفهوم اخلدمات االلكرتونية :

 حنكككك ا  انجديدة، واالتصككككال اإلعالم تان ل جيا احنككككيهدام وو إلارتوني ، افرق املصككككرفي  ال  لياتاجرا  5حا

 صككرتامل إىل للينقة  مضككفرا ال  ية يا ، له الن ي اذا حلة ويف انجديدة وو اليقليدي  املصككرفي  اب ع ال ا مر ت لد

 اخلدمات ايقدل صالتامل  يام وهنا وو زما،، وو ويف ماا، وو مه مصرف  مه يريداا اليت اب ع ال القيام ومان  إ ا

 املشالمل على إليها الد  ل صالحي  وتقيصر إلارتوني ، اتصال شباات  الل مه ي رت مبا وو املبيارة وو املصرفي 

 ،"ال  ال اتصككال  م حنككيل  الشككبا  على املنافذ وحد  الل مه و لل البن ك ثدداا اليت ال ضكك ي  لشككرويف وفقاً  فيها

 منها: وادات اإللارتوني  هدماتولل

 .اليااليا  نيضو   املصريف الس ق يف صالتامل حص  لي  ي  وحنيل   1

 .ال طني  ا دود و الد دا ة صالتامل نشاطات لي حني  م حنيل  ت يرب  2

 .الشبا  على مصرفي   دمات تقدل دو، صرتامل يهديها اليت اخلدمات عه امل ل مات إاتح   3

 ماا،  وو زما، وو يف املصرفي  وغري املصرفي  اخلدمات على ال  ال  حص ل  4

 

                                                           
  134، ص 1(، مقدم  يف ال ل م السل مي ، القاارة، مرم  الي ل  املني ح، يف1998ع را،  مامة علح مي يل   - 3
  209، ص1(، حنل ك املسيهلل ال النظري  واليفبيد م  الرتمي  على لس ق الس  دي ، الراي ، م هد االدلة ال ام ، يف2000حنلي ا،  امحد علح   - 4
  23، ص 1(، اخلدمات املصرفي  االلارتوني ، ع ا،، دال املسرية للنشر والي زي ، يف2201ا داد  و  رو،    - 5
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 بحثال تاملبحث الثالث : عرض وحتليل بياان

 اواًل: منهج واداه البحث:

ليت   ف ها  للبيا ت ا ولي الذو ف  ال ال صككا واليحلية  باعي د البحث على املنهج ال صككنح املسككحح

لارتوني  الذو متثة يف جم  ن ال  ال  الليبيل املسينيديه مه اخلدمات اال ميدانياج مه ال ين  املهيالة مه جمي   البحثب

ت  وصكككككككككك  ا  دد منردااملقدم  هل  مه املصككككككككككالت اليةالي  مبدين  طراالق، ونظراج لارب حة  جمي   البحث مه حيث ع

ال صككككككككككك ل إليها في اً، ومذلل صككككككككككك  ا  ا صككككككككككك ل على إطال د يد لل ةي   البحث الذو ميثة ال دد الالح والد يد 

لل نردات، مة  لل حذا ابلباحث  إيل احنيهدات ا ض املصالت اليةالي  مبدين  طراالق اليت متثة إيل حد مبري جمي   

د انج ه لي  والصككحالو، حيث اشككرت االحصككا يات املي فرة يف حينها إىل ا، عدال  ال  الليبيل، واح ثديدا مصككريف 

ال  ال  يف ملناطد املذم لة مه مبرياً نسككككبياً يي دى عشككككرت ا الت ،  ا حذا ابلباحث  إيل االعي اد على طريق  امل اين  

 Sampling Method   حيككث   ا ييككال عينكك  مال  كك ،)Convince Sample   100( الغ حة كك )

منردة " ع ية وو مسكككينيد" م زع  على املصكككالت السكككااد االشكككالة إليها، وا  ما ميثة جمي   ال ين  وو اجملي   الذو   

 مه  الل  ا ييال عين  البحث 

ا صكككك ل على البيا ت ا ولي  الالزم  اليت  دم وادات البحث يف اليحقد مه النرضككككيات اليت  ام   و غرا

صكككحين  احنكككيبيا، اعدت  صكككيصكككاً لذللب حيث اشكككي لت على  سككك ل وحنكككاحنكككيل مه ا حنكككئل   عليهاب فقد   تف ير

وال بالات، حيث اشكككككككي ة القسككككككك  ا ول على جم  ع  مه ا حنكككككككئل  اليت ت لقت اب ض امليغريات اليت مياه ت حلينها يف 

مه  بة  املقدم ت صككككككككيا ا ض  صككككككككا ص عين  البحث مه ال  ال     ، وم رف  حنككككككككل مه     اخلدمات االلارتوني  

( عبالةب ص  ت لقياء مسي ى 21وعدداا   تاملصرت اليةالي ، اين ا اشي ة لقس  الثاين على جم  ع  مه ال بالا

اتككااككات ال  ال     ج دة اخلككدمككات االلارتونيكك  املقككدمكك  إليه  مه  بككة املصككككككككككككككككالت اليةككاليكك ، على مقيق ليارت 
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 Lickert Scaleدلجكات لل  افقك  3انكت ا وزا، امل فك  على النح  اليكايل:  (  و ا وزا، الثالثك ب حبيكث مك )– 

( دلج  واحدة ل دم امل افق   و د صكككككيغت ال بالات ال احد وال شكككككرو، افريق  إ ااي  حبيث 1  -( دلجيا، للحياد 2 

 و دت الي زي  السااد لألوزا، 

عين  البحث، و د اعي دت الباحث  ( ع ية ميثل ، منردات 100( صككككككحين  احنككككككيبيا، على عدد  100  ت زي  عدد 

( %85( صحين  احنيبيا،، وو انسب   85على احنل ل الي زي  املباشر لصحا ا االحنيبيا،ب حيث   احني ادة عدد  

( ي ضككككح حرم  صككككحا ا االحنككككيبيا، امل زع  على 1مه إفايل عدد صككككحا ا االحنككككيبيا، امل زع ، وانجدول اليايل ل    

 منردات عين  البحث: 

 

 ( يبني حركة صحائف االستبيان املوزعة على مفردات عينة البحث1رقم )جدول 

 البيان
صحائف 
االستبيان 

 املوزعة

صحائف 
 االستبيان املعادة

صحائف  صحائف االستبيان لفاقده
االستبيان 
الصاحلة 
 للتحليل

صحائف 
االستبيان غري 

 املعادة

صحائف 
االستبيان 
 املستبعدة

مصرف 
 اجلمهورية

50 45 5 1 39 

مصرف 
 الصحاري

50 40 10 4 36 

 75 5 15 85 100 اجملموع

 %75 %5 %15 %85 %100 النسبة
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مه امله  االشكككالة يف اذ الصكككدد إيل ان   د   إجرا  ا ض اال يبالات الالزم  لليحقد مه صكككدق وثبات وداة 

يف اجملاالت اليت  اخلربا  املهيصككككككلالبحث املي ثل  يف صككككككحين  االحنككككككيبيا،، حيث   عرضككككككها على ا ض احملا ل مه 

ص  ت مه اجل  ا داة، والذيه اادوا تنا ه  م  الباحث  على ما تض ني  مه وحنئل  وعبالات، واعيربواا مافي  إيل حد  

ل فرضككيات احنككيهدمها يف ا يبا  مبري للحصكك ل على البيا ت االولي  الالزم  يف ضكك   وادات البحث، ومذلل إمااني

داة البحث ( لليحقد مه مدى ثبات ونباخ ولنا مرومليغريات الر يسككككككككككي ، م ا   ايضككككككككككاً إجرا  ا يبال  البحث، و ياء ا

املي ثل  يف صككككحين  االحنككككيبيا،، حيث الغت  ي   اال يبال املذم لة لل ح ل االحنككككاحنككككح مه صككككحين  االحنككككيبيا، ح يل 

ات املهيلن    لح ال حمي ايت االحنئل  وال بال (،  ا يشري إيل متي  وداة البحث ابلثبات، ومه مث التساق الدا920 0 

 ( ي ضح  لل:2وانجدول اليايل ل    

 

 

 

 

 

 ( يبني نتائج معامل ألفا كر ونباخ للثبات2جدول )

معامل ألفاء  عدد العبارات وووووووووووحووووووووووووووووورامل

 الثبات

 معامل

 الصدق
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االلكرتونية مستوى اجتاهات العمالء حنو جودة اخلدمات 

 املقدمة إليهم من قبل املصارف التجارية.

21 0.920 0.959 

اعي دت الباحث  يف ثلية البيا ت االولي  امليحصككة عليها ا احنككف  صككحين  االحنككيبيا، على وحنككاليب اليحلية 

 Statistical Package For Social"ا  م  اإلحصا ي  لل ل م االجي اعي "  6االحصا ح، ابحنيهدام ار مج 

Sciences   وامل روت ا يصككككالاً ارب مج ،)SPSS ا د القيام ابخلف ات الالزم  ليةهي  البيا ت االولي  و يئيها ،)

 ل  لي  اليحلية  

اشكككككي ة اليحلية االحصكككككا ح على تفبيد ا ض احنكككككاليب االحصكككككا  ال صكككككنح واالحنكككككينياجح م اً، واليت تيال م 

ت البحث و د   احنيهدام ا ض مقاييق اإلحصا  ال صنح ماليارالو والنسب املئ ي  واملي حني ا سايب وطبي   ايا 

 يبالات املي ثل  يف ا ض ال –واال رات امل يالو، ابإلضكككككككككاف  إيل احنكككككككككيهدام ا ض مقاييق اإلحصكككككككككا  االحنكككككككككينياجح 

 Wilcox  ، ح ل املي حني  ل ولا مسا يبايف إثبات صح  النرضيات اليت  ام علي  البحث، منها  –اإلحصا ي  

on test ) وا يبال  Z ) ثلية اليبايه ا حادووا يبال  ح ل املي حني  One Way ANOVA Test  )

 و د ترم ت ع لي  ثلية ايا ت البحث ا ولي  يف جانبل مها: اليحلية ال صنح، واليحلية االحنينياجح 

 

 البحث:اختبار فرضيات  اتنياً: 

الفرضية األوىل املتعلقة مبستوى اجتاهات العمالء حنو اخلدمات االلكرتونية اليت تقدمها  نتائج اختبار -1

 التجارية قيد البحث. املصارف

                                                           
  49،ص1،دال ا امد، ع ا،، يف SPSS(،ثلية البيا ت االحصا ي  ابحنيهدام الرب مج االحصا ح2005البيايت  حم  د مهدو   - 6
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رضككككي  واحنككككيهدام  ذ. الن   إ اد املي حنككككي ال ام إلجاابت منردات عين  الدلاحنكككك  على في  ال بالات املي لق   

( حيث مانت النرضككككي  الصككككنري  والبديل  3ا ج م ا ابنجدول ل    ( فاانت الني2ح ل مي حنككككي املقياء  ( (Zا يبال

 -هلا على النح  اليايل :

املي حنككككككككككي ال ام لدلج  امل افق  على ال بالات املي لق  مبسككككككككككي ى اتااات ال  ال     اخلدمات الفرضووووووووية الصووووووووفرية: 

  (2اء   ال خييلا م ن اي عه مي حني املقي اليةالي  االلارتوني  اليت تقدمها املصالت

املي حنككككككككككككككي ال ام لدلج  امل افق  على ال بالات املي لق  مبسككككككككككككككي ى اتااات ال  ال     اخلدمات  الفرضوووووووووووية البديلة:

  ( 2خييلا م ن اي عه مي حني املقياء    اليةالي  االلارتوني  اليت تقدمها املصالت

رات عينة الدراسة على مجيع العبانتائج اختبار حول املتوسط العام إلجاابت مفردات يبني ( 3اجلدول رقم )

 التجارية مبستوى اجتاهات العمالء حنو اخلدمات االلكرتونية اليت تقدمها املصارف املتعلقة

 املتوسط البيان
االحنراف 

 املعياري

إحصائي 

 االختبار
 درجات احلرية

الداللة 

 احملسوبة

مستوى اجتاهات العمالء حنو اخلدمات 

 لتجاريةا املصارفااللكرتونية اليت تقدمها 
1.9035 .45902 -1.821 74 .073 

 

 ( 073 0 ادالل  م ن ي  حمس ا    1.821-)   (Z  ( نالحظ و،  ي   إحصا ح اال يبال3مه  الل انجدول ل    

لذلل ال نرفض النرضككككي  الصككككنري  ، واذا يشككككري إىل وج د تدين يف مسككككي ى  (05 0  واح ومرب مه مسككككي ى امل ن ي 

  اليةالي   اتااات ال  ال     اخلدمات االلارتوني  اليت تقدمها املصالت
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اهات العمالء أثر املتغريات الدميوغرافية على مستوى اجت نتائج اختبار الفرضية الرئيسة الثانية املتعلقة بوووووووووووو -2

 التجارية قيد البحث. حنو اخلدمات االلكرتونية اليت تقدمها املصارف

ال يبال ما إ ا ما، اناك وثر امليغريات الدمي غرافي  على مسي ى اتااات ال  ال     اخلدمات االلارتوني  اليت 

ام وحنككككل ل ثلية اليبايه ا حادو على مي حنككككفات إجاابت منردات ال ين  على   احنككككيهد اليةالي  تقدمها املصككككالت

 م يغري اتا   ليةالي ا في  ال بالات املي لق  مبسي ى اتااات ال  ال     اخلدمات االلارتوني  اليت تقدمها املصالت

( حيث مانت النرضكككككككككي  الصكككككككككنري  4( وامليغريات الدمي غرافي  م يغريات مسكككككككككيقل  فاانت النيا ج م ا يف انجدول ل    

  :والبديل  هلا على النح  اليايل

ال ي جد وثر  و دالل  م ن ي   لل يغري الدمي غرافي  على مسكككككي ى اتااات ال  ال     اخلدمات  الفرضووووية الصووووفرية :

 اليةالي   االلارتوني  اليت تقدمها املصالت

 يغري الدمي غرافي  على مسي ى اتااات ال  ال     اخلدمات ي جد وثر  و دالل  م ن ي   لل ديلة:ووووووووووووووووووووووووووووووووالفرضية الب

 اليةالي   االلارتوني  اليت تقدمها املصالت

 

 

 

 

املتغريات الدميوغرافية على مستوى اجتاهات العمالء حنو اخلدمات وثر نتائج اختبار  يبني (4دول رقم )اجل

 التجارية. االلكرتونية اليت تقدمها املصارف
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 الدميوغرافيةاملتغريات 
مصدر 

 االختالف

جمموع 

 املربعات

درجات 

 احلرية

متوسط 

 املربعات

 

إحصائي 

 االختبار

F 

الداللة 

املعنوية 

 احملسوبة

Sig 

 

 اجلنس

بني 

 اجملموعات
.740 1 .740 

3.640 

 

.060 

 
داخل 

 اجملموعات
14.851 73 .203 

  74 15.592 اجملموع

 

 العمر

بني 

 اجملموعات
.426 3 .142 

.665 

 

.576 

 
داخل 

 اجملموعات
15.165 71 .214 

  74 15.592 اجملموع

 

 املؤهل العلمي

بني 

 اجملموعات
.628 3 .209 

.994 

 

.401 

 
داخل 

 اجملموعات
14.963 71 .211 

  74 15.592 اجملموع
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 الوظيفة احلالية

بني 

 اجملموعات
2.969 4 .742 

4.117 

 

.005 

 
داخل 

 اجملموعات
12.622 70 .180 

  74 15.592 اجملموع

 مستوى الدخل الشهري

بني 

 اجملموعات
.320 2 .160 

.755 

 

.474 

 
داخل 

 اجملموعات
15.271 72 .212 

  74 15.592 اجملموع

 نوع احلساب لذى املصرف

بني 

 اجملموعات
.111 1 .111 

.525 

 

.471 

 
داخل 

 اجملموعات
15.480 73 .212 

  74 15.592 اجملموع

 عدد سنوات التعامل مع املصرف

بني 

 اجملموعات
1.208 2 .604 

3.024 

 

.055 

داخل  

 اجملموعات
14.384 72 .200 
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  74 15.592 اجملموع

مدى احلصول على اخلدمات 

 االلكرتونية اليت يقدمها املصرف

بني 

 اجملموعات
4.171 2 2.086 

13.149 

 

.000 

 
داخل 

 اجملموعات
11.420 72 .159 

  74 15.592 اجملموع

نوع اخلدمات االلكرتونية 

 املتحصل عليها من املصرف

بني 

 اجملموعات
.859 2 .429 

2.098 

 

.130 

 
داخل 

 اجملموعات
14.733 72 .205 

  74 15.592 اجملموع

 ( تبل االيت:4مه  الل انجدول ل    

اليالي   انجنق ، ال  ر ، املهاة ال ل ح ، مسككككي ى الد ة الشككككهرو ، ن ن ا سككككال ون ن ثر لل يغريات وال ي جد  -1

 اخلدم  امليحصة علي ( على مسي ى اتااات ال  ال     اخلدمات االلارتوني  اليت تقدمها املصالت اليةالي   

ال  ال      ي ى اتاااتي جد وثر لل يغريات اليالي   ال حلين  ا الي  و مدى ا صكككك ل على اخلدمات( على مسكككك -3

 اخلدمات االلارتوني  اليت تقدمها املصالت اليةالي  

 

  هاملبحث الثالث : نتائج البحث والتوصيات ومقرتحات

 :النتائج أوال:  
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 :أمهها خلص البحث إيل جمموعة من النتائج

د تدين يف   جو مه  الل ثلية البيا ت اخلاصككككككك  ابلنرضكككككككي  االوىل   وتباث صكككككككح  النرضكككككككي  و اليت تنص على  اواًل:

  : و،تبل حيث  اليةالي  مسي ى اتااات ال  ال     اخلدمات االلارتوني  اليت تقدمها املصالت

 م امالت ال  ال  املصرفي  عرب االنرتنت ليست د يق  وحنري   ومرن   .1

 ا ال ي جد ت اصة ال املصرت وال  ية م  ت فر شباات االتصال مثة االنرتنت واب ح ون ان االتصاالت غالبا م .2

 وجه ة الصرات ا يل اليت ي فراا املصرت ال ت  ة ابحني رال وتي  ا مثريا  .3

 قن ات املصرفي  االلارتوني  يف ومامه  من   مالصرات ا يل( الغالباً ما ال تي اجد  .4

د ال  ية حنككككككه ل  وال يسككككككر يف ا صكككككك ل على اخلدمات االلارتوني  املقدم  مه املصككككككرت و جرا ات غالباً ما ال   .5

 مبسف   

 ال ي فر املصرت فرص  ا ص ل على تسهيالت القرو  مه  الل البفا ات البالحنيياي  االلارتوني   .6

 غالبا ما ال يرحنة املصرت مش فات حساابت ال  ال  مه  الل اريد. االلارتوين  .7

ي  الثاني  واليت تنص على ان  ي جاحلهرت نيا  اتنيا: ي  لل يغريات  جد وثر  و دالل  إحصكككككككككككككككا ثلية البيا ت النرضكككككككككككككك

الدمي غرافي  املي ثل  يف  انجنق، ال  ر، مسككي ى الد ة الشككهرو، ن ن ال حلين  ا الي  ،ن ن ا سككال ، مدة الي امة م  

اتااات ال  ال     ج دة اخلدمات االلارتوني  املقدم  إليه   املصككككككرت ون ن اخلدم  امليحصككككككة عليها( على مسككككككي ى

 حيث تبل ون : مه  بة املصالت اليةالي  

ثر لل يغريات اليالي   انجنق ، ال  ر ، املهاة ال ل ح ، مسي ى الد ة الشهرو ، ن ن ا سال ون ن وال ي جد  -1

 ليةالي  ا ات االلارتوني  اليت تقدمها املصالتاخلدم  امليحصة علي  ( على مسي ى اتااات ال  ال     اخلدم
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ي جد وثر لل يغريات اليالي   ال حلين  ا الي  و مدى ا ص ل على اخلدمات( على مسي ى اتااات ال  ال      -2

 اليةالي    اخلدمات االلارتوني  اليت تقدمها املصالت

  التوصياتاتنياً: 

اإللارتوني  اليت تقدمها املصككككككككككككككرت اليةالي  وتف يراا، مبا يسكككككككككككككك ح ايا يه تن ي  اتااات ال  ال     اخلدمات   1

صكككك لة  اني  ا ااي  لديه  عه تلل اخلدمات وج لها احدى اخليالات املنضككككل  لديه ، ويف ال  ت  ات  منافسككككاً لغرياا 

 مه اخلدمات لإللارتوني  اليت تقدمها املصالت اخلاص  

ال ام   ي يةال الدول  وتف ير. ابحنكككككككككككي رال، مه  الل دع  وتف ير املصكككككككككككالت الاالاي ام ابلقفان املصكككككككككككريف دا ة   2

    املا ن  هلذا القفان، واليت تي ىل تقدل اخلدمات اإللارتوني  املهيلن  نج ه ل ال  ال  واملسينيديه منها

  ارتوني  لدلاحنات ملياا   مة ما ا  حديد في ا يي لد ايف ير اخلدمات اال  على املصالت االاي ام  جرا  3

 ج ة م امالت ال  ال  املصرفي  عرب االنرتنت د يق  وحنري   ومرن    4

 الي اصة م  ال  ية عرب شباات االتصال مثة االنرتنت واب ح ون ان االتصاالت   5

 ج ة وجه ة الصرات ا يل اليت ي فراا املصرت ت  ة ابحني رال دو، ت  ا   6

  مالصرات ا يل(  ع ة  ن ات لل صرفي  االلارتوني  يف ومامه  من   7

 تسهية ا ص ل على اخلدمات االلارتوني  املقدم  مه املصرت و جرا ات مبسف     8

 ت فري فرص ا ص ل على تسهيالت القرو  مه  الل البفا ات البالحنيياي  االلارتوني    9

 عليها  لج ة م    املصرت على شبا  االنرتنت يساا  يف ت ضيح اخلدمات االلارتوني  املقدم  وطرق ا ص    10

ال  ة على تصكككككككككككككك ي  مقاييق ليقيي  ج دة اخلدمات االلارتوني  و لل مه اجة مياا   تغريات ع لي   اخلدمات   11

 االلارتوني  املصرفي  
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 اثلثا: مقرتحات البحث :

 أتمة الباحث  اجرا  دلاحن  ح ل : 

 الي  ا مه الر  ح ودول. يف تف ير اخلدمات االلارتوني  اليت تقدمها املصالت الية -

  ياء اا اد ج دة اخلدمات املصرفي  مه وج  نظر ال  ال   -

 مصادر واملراجع البحث

 اوالً : الكتب:

  1(، مبادو اليس يد، جام   دمشد، يف2005اخلضر، علح و  رو،    1

مد ة احنرتاتيةح، ع ا،، دال وا ة للنشر والي زي ، –(، حنل ك املسيهلل 2004عبيدات، حم د اارااي     2

  1يف

  1(، اخلدمات املصرفي  االلارتوني ، ع ا،، دال املسرية للنشر والي زي ، يف2012و  رو،    ا داد   3

،دال  SPSS(،ثلية البيا ت االحصا ي  ابحنيهدام الرب مج االحصا ح2005البيايت  حم  د مهدو      4

  1ا امد، ع ا،، يف

  1، مرم  الي ل  املني ح، يف(، مقدم  يف ال ل م السل مي ، القاارة1998ع را،  مامة علح مي يل    5

(، حنل ك املسيهلل ال النظري  واليفبيد م  الرتمي  على لس ق الس  دي ، 2000حنلي ا،  امحد علح    6

  1الراي ، م هد االدلة ال ام ، يف

 اتنيا: املراجع االجنبية 
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