
 

 

 من وجهة نظر العمالءاألردن  اإللكترونية فياملصرفية  الخدمات استخداممحددات 

 3، صالح ابراهيم العمر 2رعد مشعل محمد التل ، 1حسن نجيب الرواش

 األردن -جامعة جدارا  -قسم نظم املعلومات اإلدارية -أستاذ مساعد 1،2
 األردن -جامعة جدارا  -قسم نظم املعلومات اإلدارية - شارك أستاذ م 3

1 Hassan_raw@jadara.edu.jo  , 2 raadt@jadara.edu.jo , 3 saleh.o@jadara.edu.jo 

                 DOI: https://doi.org/10.31559/GJEB2020.8.3.3       9/5/2020تاريخ قبول البحث:                         22/3/2020تاريخ استالم البحث:  

 :امللخص

، ومعرفة أثر الخصائص  في االردن الخدمات املصرفية عبر اإلنترنت استخداماألسباب التي تحد من  إلىالتعرف  إلىهدفت هذه الدراسة 

في  اإللكترونيةالخدمات املصرفية  استخدامالدراسة بعرض محددات  ه هذ قامت الخدمات املصرفية اإللكترونية في األردن. استخدامالديموغرافية  في 

البيانات  وتم جمعوالثقة، واالحتياجات البنكية،  االستخدامالفائدة املتوقعة، والخصوصية واألمن، وسهولة  :متغيرات وهي 5تحليل  خالل  ، مناالردن

على جميع   إحصائيةها عدم وجود فروقات ذات داللة  أهممجموعة من النتائج    إلى  الدراسة  وتوصلت  سابقة.الدراسات  الاستعراض  و االستبيان    عبراألولية  

 
 
سنة فأكثر، ووجود فروقات  50لملجال االحتياجات البنكية واملرحلة العمرية  إحصائيةملتغير الجنس، ووجود فروقات ذات داللة  مجاالت الدراسة تبعا

القيام بحملة تسويقية ب وفي ضوء النتائج السابقة فإن الدراسة توص ي:و التحصيل العلمي دراسات عليا.  املتوقعةملجال الفائدة  إحصائيةذات داللة 

، واعادة اإللكترونيةتعريف العمالء على مزايا وفوائد الخدمات املصرفية ل اإللكترونيةزيادة الوعي املصرفي لدى العمالء بالخدمات املصرفية  إلىتهدف 

 ها.استخدامبما يكفل سهولة   اإللكترونيةللخدمات املصرفية  االستخدامتقييم واجهات 

 .قطاع البنوك اإللكترونيةالخدمات املصرفية  استخداممحددات  ؛اإللكترونيةالخدمات املصرفية الكلمات املفتاحية: 

 املقدمة:  

يعتبر قطاع البنوك في مقدمة القطاعات و الشركات مع عمالئها.  تعاملفي كيفية  كبيرة تغييرات  إلىعلى اإلنترنت  املعتمدة انتشار التكنولوجيا  أهم س

عملية التسليم  إلى اإللكترونية. ويشير مفهوم الخدمات املصرفية اإللكترونيةالخدمات املصرفية  لتقديم مع العمالء  التعاملفي التي تعتمد على اإلنترنت 

الخدمات  (Mehmood, Shah, & Azhar, 2014)عرف وقد  .اإللكترونيةللمنتجات والخدمات املصرفية للعمالء من خالل قنوات االتصال  االلكتروني

   بأنها    اإللكترونيةاملصرفية  
 
ن الحاجة  دو   عبارة عن مجموعة من اإلجراءات التي يقوم بها العميل والتي من خاللها يقوم بإكمال املعامالت املصرفية إلكترونيا

 زيارة املصرف.  إلى

 ل
 
املنافسة من  شديدمن البنوك االردنية تحاول تمييز نفسها في قطاع  العديدبهذا التغيير. حيث أن  قد رحب القطاع املصرفي واملالي االردني أيضا

فروع ب املتعلقةمن النفقات العامة  التقليلبعض وظائف البنك التقليدية، وبالتالي  تغييرلو باستمرار،  املتغيرة اجل موائمة خدماتهم الحتياجات العمالء 

 هناك كما أن  البنك.
 
  عددا

 
، وذلك لجعل هذه اإلنترنت من البنوك االردنية تبحث في طرق مبتكرة لتقديم خدماتها، مثل الخدمات املصرفية عبر  متزايدا

أصبح من املهم للبنوك التأكد من تصور العمالء لجودة الخدمة العامة والخاصة والرضا عن الخدمات الخدمات أكثر مالءمة وكفاءة للعمالء، حيث 

 اثبات، و اإللكترونية كالتواقيع ،اإللكترونية املصرفية التي تحد من تقديم الخدمات التحديات من وتواجه البنوك العديداملصرفية عبر اإلنترنت. 

تقوم هذا الدراسة بعرض و  .(2011)شندي،  وغيرها اإللكترونية املصرفية التعاقداتو  العميل، خصوصيةو  ،هاامنو  املعلومات سريةو  الشخصية،

الخصوصية واألمن،  و متغيرات وهي الفائدة املتوقعة،  5في االردن. حيث قامت هذه الدراسة بتحليل  اإللكترونيةالخدمات املصرفية  استخداممحددات 

أجريت  هذه الدراسة من خالل البيانات األولية التي تم جمعها من االستبيان ومن خالل استعراض   االحتياجات البنكية. وقدو الثقة،  و    االستخدامسهولة  و 

الخدمات املصرفية عبر اإلنترنت، ومعرفة أثر  استخداماألسباب التي تحد من  إلىالتعرف  إلىوقد هدفت هذه الدراسة ، دراسات سابقة واسعة النطاق

 الخدمات املصرفية اإللكترونية في األردن. استخدامالخصائص الديموغرافية  في 
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  :الدراسة مشكلة

الخدمات  استخدامان   حيث، في االردن  اإللكترونيةالخدمات املصرفية   استخدامتحديد العوامل التي تؤثر على  في تكمن مشكلة هذه الدراسة

مواكبة التطورات    إلىوذلك لحاجة القطاع املصرفي    أو غيرها من البلدان.األردن  اصبح من املعالم الحضارية لقطاع البنوك سواء في      اإللكترونية  املصرفية

هذه الخدمات   استخداموذلك ألن زيادة    ها من قبل العمالء.استخداموالتي تنعكس على جودتها وتعظيم    اإللكترونيةواالرتقاء بمعايير الخدمات املصرفية  

 
 
الخدمات املصرفية اإللكترونية؟  تخداماسمحددات  أهم وحاولت الدراسة االجابة عن  اداء البنوك.على  من قبل العمالء يعزز نجاحها وتأثيرها ايجابيا

   الخدمات املصرفية اإللكترونية في االردن؟ استخداموأثر الخصائص الديموغرافية على 

 فرضيات الدراسة:

للمتغيرات تعزى األردن في   اإللكترونيةالخدمات املصرفية  ستخدامال ( 0.05من ) أقلعند مستوى داللة  إحصائيةداللة  اتذفروقات وجد ت

 الديمغرافية وهي )الجنس، العمر، التحصيل العلمي، الدخل والخبرة(.

     منهجية الدراسة:

هر هذه الدراسة  تظ   حيث االردن. اإللكترونية فيالخدمات املصرفية  استخدامبدراسة العوامل التي تؤثر على كونها تقوم الدراسة وصفية  هذه 

وقد اعتمدت هذه الدراسة على املسح امليداني   .اإللكترونيةالخدمات املصرفية   استخدام املتعلقة فيتم جمع البيانات  وقد  العالقة السببية بين املتغيرات.  

في يم الشمال أقلالجامعات الخاصة لين في للعام عمالء البنوك االستبانة. وقد كانت وحدة التحليل في هذه الدراسة استخدامبالعينة ملجتمع الدراسة ب

  .األردن 

 مجتمع وعينة الدراسة: 

موظف، علما أن من   2500والبالغ عددهم األردن في يم الشمال أقلالجامعات الخاصة لعاملين في ا عمالء البنوك يتكون مجتمع الدراسة من 

وقد تم تحديد   حيث تم سحب عينة احتمالية عشوائية بسيطة من مجتمع الدراسة ان يكون لكل موظف حسابا بنكيا.  الجامعات متطلبات التوظيف في 

بحيث تكون جميع مفردات الدراسة لها نفس الفرصة في االختيار والظهور.   Sekaran, 2010)حجم العينة باالعتماد على جدول كريجيس ي ومورجان )

 . فراد العينةأ على جميع  استبانة (300( موظف من مجتمع الدراسة. وقد تم توزيع )302الدراسة )حيث بلغ حجم عينة 

 مصادر جمع البيانات:

وتتمثل في الكتب واملقاالت واألبحاث والدراسات والنشرات املنشورة وغير املنشورة وكذلك شبكة اإلنترنت، حيث يتم باالعتماد على املصادر الثانوية: 

 .املصادر الثانوية، بناء املادة العلمية الخاصة باإلطار النظري، بما يخدم توضيح املفاهيم األساسية ملوضوع الدراسة وتحليل نتائجها

ضيح ألجزاء على االستبانة في جمع البيانات األولية، حيث تم تطوير استبانة محكمة لقياس متغيرات الدراسة. وفيما يلي تو   اعتمد الباحثاألولية:    صادر امل

 أداة الدراسة:

 ، الدخل والخبرة.العلمي التحصيليشتمل على املتغيرات الشخصية ألفراد عينة الدراسة، واملتمثلة في: الجنس، العمر، الجزء األول: 

الخدمات  استخدامبمحددات  تتعلق، وباقي الفقرات اإللكترونية الخدمات املصرفية( تقيس  4-1الفقرات من )، ( فقرة 28ويتألف من )الجزء الثاني: 

 .، االحتياجات البنكيةالثقة،  االستخدامسهولة  ،واألمن ي الفائدة املتوقعة، الخصوصيةوه اإللكترونيةاملصرفية 

 استخدامكما تم  الوصفية املتمثلة في التكرارات والنسب املئوية لوصف خصائص أفراد عينة الدراسة، حصائيةاألساليب اإل  استخدامتم 

هل ، الخدمات املصرفية االلكترونية استخداموهي: ما هي محددات  املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية وذلك لإلجابة عن تساؤالت الدراسة

 الخدمات املصرفية االلكترونية، تعزى للمتغيرات الشخصية ألفراد عينة الدراسة. استخدامملحددات   إحصائيةتوجد فروق ذات داللة 

(،  4.5وقد تم التعليق على نتائج املتوسط الحسابي باالعتماد على املعيار األتي:  
 
  3.5من  أقل -2.5)عال(،  4.5من  أقل - 3.5فأكثر )عال جدا

(. ومن اجل اختبار الفرضية الرئيسية تم حساب املتوسطات الحسابية    1.5من    أقل  –  1)منخفض(، و من    2.5من    أقل  –  1.5)متوسط(،  
 
)منخفض جدا

اختبار ت واختبار  استخدامتبعا للمتغيرات الديموغرافية، كما تم األردن في  اإللكترونيةالخدمات املصرفية  استخدامواالنحرافات املعيارية ملستويات 

 الحسابية.ف الختبار داللة الفروق بين املتوسطات 

 اختبار ثبات أداة الدراسة:

بهدف التحقق من مقدار االتساق الداخلي ألداة القياس، كواحد من املؤشرات على ثبوتها،   كرونباخ ألفا ملستويات الدراسة  اختبار استخدامتم 

انة. كما يعني استقرار النتائج التي تم الحصول عليها الفا( لقياس درجة االعتمادية على بنود االستب  –حيث تم احتساب معامل االتساق الداخلي )كرونباخ  

   .  Zikmund, 2000)عدم تعرض النتائج للتغيير مع تغير ظروف القياس ) إلىأداة القياس )اإلستبانة( عدة مرات، أي  استخدامب
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 الدراسة  ملستويات ألفا كرونباخ اختبار قيم :(1جدول )

 قيمة آلفا  مستويات الدراسة 

اإللكترونية الخدمات املصرفية   0.60 

 0.62 الفائدة املنتظرة )املتوقعة( 

 0.63 الخصوصية واألمن 

وتصميم املوقع االلكتروني االستخدام سهولة    0.65 

 0.76 الثقة  

 0.61 االحتياجات البنكية  

 0.90 االستبانة ككل

( وهذا يدل على قدرة األداة على 0.90على تمتع األداة بصورة عامة بمعامل ثبات عال وقيمته ) تدل معامالت الثبات هذه أن    (1) تضح من الجدول ي

( حققه  0.61(، وفيما يالحظ أن أدنى معامل ثبات هو )0.90أعلى معامل ثبات لالستبانة حققه مستوى الثقة وهو )تحقيق أغراض الدراسة حيث بلغ 

 إمكانية ثبات النتائج التي يمكن أن تسفر عنها االستبانة نتيجة تطبيقها.   ىإلمستوى االحتياجات البنكية. وهو ما يشير 

  طار النظري:اإل 

 Internet" أو بنوك االنترنت"Electronic Banking" اإللكترونيةهناك العديد مـن املصـطلحات التـي تطلـق علـى البنـوك الحديثة مثـل البنـوك 

Banking عـن بعد "  اإللكترونية" أو البنوكRemote Electronic Banking"أو البنك املنزلي "Home Banking"أو البنـوك الخدميـة الذاتيـة "Self 

Service Banking " أو بنـوك الويب "Web Banking . " اإلنترنت قيـام العميـل بانجاز أعماله املتصلة بالبنك عبر شبكة  إلىتشير جميع هذه املصطلحات و 

هو إجراء العمليات املصرفية بشكل إلكتروني ، وبذلك فهي بنوك     اإللكترونية  بالبنوكء كان في املنزل أو املكتب وفـي أي مكان ووقت يرغبه . واملقصود  سوا 

وبشكل  رة العميل إليهاخدمات موقع البنك التقليدي من سحب ودفع وتحويل دون زيا على غرار لتقـديم خـدمات  اإلنترنت تنش ئ لها مواقع إلكترونية على 

 .الكتروني

بأنها عبارة عن عملية إيصال املعلومات والتسهيالت  (Daniel, 1999)ورسم حدودها بعدة طرق. فقد عرفها   اإللكترونيةيمكن تعريف البنوك 

مات من قبل الخاصة بالبنوك من خالل بوابات مختلفة مثل أجهزة الكمبيوتر الشخصية، والهواتف النقالة، الخ. والتي يتم من خاللها إرسال هذه املعلو 

لكتروني على توظيف كافة التطورات الحديثة في إ املالية التي تعتمد بشكل  بأنها تلك البنوك أو املؤسسات (2003)الغندور، وقد عرفها   البنوك للعمالء.

بأنها جميع     اإللكترونية حيث عرف الصيرفة    (2007)الشمري و العبدالت،  وأكد ذلك    جل تقديم الخدمات املصرفية بشكل امن.أ تكنولوجيا املعلومات من  

املختلفة مثل: الهاتف، والحاسب،     اإللكترونيةالوسائل    استخدامالعمليات والنشاطات التي يتم اجرائها أو الترويج لها من قبل البنوك واملؤسسات املالية ب

. إلىوالصراف اآللي، واإلنترنت، والتلفزيون وغيرها، اضافة 
 
 القيام بالتحويالت النقدية إلكترونيا

هي مصطلح ملجموعة من اإلجراءات التي يقوم بها العميل والتي من خاللها يقوم بإكمال املعامالت املصرفية  اإللكترونيةالخدمات املصرفية و 

الهاتف املصرفي، الخدمات املصرفية املنزلية،  اإللكترونيةالشائعة للخدمات املصرفية  زيارة املصرف، ومن املصطلحات  إلىإلكترونيا دون الحاجة 

عن بعد، والخدمات املصرفية عبر اإلنترنت والتي تعتبر جميعها عبارة عن شكل واحد  اإللكترونيةنترنت، الخدمات املصرفية الخدمات املصرفية عبر اإل 

 (Mehmood, Shah, & Azhar, 2014) ..اإللكترونيةأو آخر من الخدمات املصرفية 

( في العمليات املصرفية يدل على أن األعمال املصرفية يتم انجازها من خالل جهاز  Personal Computerالكمبيوتر الشخص ي )  استخدامن إ 

، وهذا يمكن أن يكتمل من خالل الخدمات املصرفية عبر اإلنترنت حيث يتم توجيه املعامالت املصرفية داخل شبكة  املصرف الكمبيوتر الخاص بعمالء

 ,Hazell & Raphael) اإلنترنت والتي بدورها تتيح للعمالء إتمام املعامالت من أي محطة اتصال في اإلنترنتمغلقة أو من خالل الخدمات املصرفية عبر 

الخدمات املصرفية عبر اإلنترنت تسمح للعمالء   أن  حيث  في الوقت الحالي تعتبر خدمات اإلنترنت جزء من السمات اإلضافية في القطاع املصرفي  أما .(2001

  سمح للعمالءتكما  ،محمية الكترونية لنقدية من خالل بوابةبتنفيذ املعامالت ا 
 
املعامالت االستعالم عن ستكمال جميع األنشطة املصرفية مثل إب ايضا

  تهذه الخدما  آخره وذلك من خالل كبسة زر واحدة فقط من خالل املوقع اإللكتروني للبنك. وبهذا، فإن  إلىسحب النقد والودائع  و نقل األموال،  و املاضية،  

   (Nauman, Zahid; Mujtaba, Asif; Riaz,Adnan, 2010)لعمالء فائدة الزمان واملكان. ل توفر

 طاع البنوك: ق .1

 النظام املصرفي يسهل املعامالت الشخصية مثل الودائع والحواالت املالية، حيث أنه يسهل عمليات االقتراض واإلقراض واألنشطة ذات الصلة

  تعبئة وتخصيص املوارد للبالدو  اإلنتاج والتوزيع، وتبادل واستهالك الثروة. كما أنه يساعد على تسريع وتيرة التنمية االقتصاديةوالتي تساعد في عملية 

  هأن إلىباالضافة 
 
اشياء أكثر  ظيتم تشجيع الناس على حف حيث ر فائدة جذابة على املدخرات والودائع الثابتةياالستثمار و توفعمليات ساعد في ي أيضا

 من ذلك. 
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توجيه  والذي يعتبر تقوم البنوك بجمع املال الراكد من الناس ، حيثية لتحقيق التنمية االقتصادية للبالدهمن تكوين رأس املال أمر بالغ األ إ      

بشكل عام تنقسم و (. Kathryn العمالة والدخل ومستويات املعيشة ) لألفراد والشركات والحكومة لالستثمارات اإلنتاجية، والتي بدورها ترفع من مستوى 

الخدمات املصرفية التجارية والبنوك االستثمارية و الخدمات املصرفية لألفراد، و  البنوك املركزية،وهي  أنواععدة  إلىاألنشطة املصرفية 

Risksandrewards backgrounds, 2012) .) 

 :اإللكترونيةالخدمات املصرفية  استخدام  .2

  ،وأن صحة االقتصاد تعتمد على سالمة النظام املصرفي  ،مقومات النهوض ألي بلد  أبرز حد أ في العالم الحديث يمكن اعتبار كفاءة النظام املصرفي   

الخدمات املصرفية  استخدام. وأن زيادة (Mehmood, Shah, & Azhar, 2014) عمل دون األعمال املصرفيةيوأن النظام االقتصادي ال يمكن أن 

    اإللكترونيةيعتبر مؤشر من مؤشرات النجاح الحرجة لهذه الخدمات علما ان الخدمات املصرفية     اإللكترونية
 
 هي نتاج انظمة مصرفية الكترونية ، وعامليا

 . (Abu-Samaha & Mansi, 2007)لهذه االنظمة  داماالستخمقومات نجاح االنظمة هو زيادة  أبرز يعد 

 :اإللكترونية الخدمات املصرفية استخدامتطور  .3

تغيرات جوهرية على  بادخال  التطور التكنولوجي وانتشار اإلنترنت هم ا سشهد قطاع البنوك تغيرات كثيرة خالل السنوات القليلة املاضية، حيث 

التطورات السريعة في وسائل االتصال  . وبسبب(Kaleem, 2008) شكل جديدللقيام باالعمال املصرفية بهذا القطاع، حيث أن اإلنترنت يعتبر األساس 

ن التكنولوجيا تساعد في تخفيض التكاليف وتحسين العالقة بين  وذلك أل   وسائل جديدة لتوصيل الخدمات للعمالء،  استخدامقامت العديد من البنوك ب

توسع مفهوم البنوك لقد  (Eun, Kyoung, & David, 2005)  املختلفة اإللكترونيةالخدمات  استخدامعلى  العمالءالخدمة وتحفز  ي املستخدم ومزود

. ونتيجة للتطورات  تقديم الطلبات املختلفة الكترونياو صبح يشمل التحويل االلكتروني، البنك الناطق، خدمات الرسائل القصيرة، أ حيث  اإللكترونية

، الصراف اآللي والعديد من اإللكترونيةديدة مثل: تداول االوراق املالية، بطاقات االئتمان دخال خدمات مصرفية جإ التكنولوجية في قطاع البنوك تم 

 بالنسبة أما ،اإللكترونية النقود ظهرت عنما الثمانينات بداية إلى  اإللكترونية البنوك نشأة  وترجع .(2008)القدومي،  االخرى  اإللكترونيةدمات الخ

 تستخدم في البريد معدنية وبطاقات العمومي، الهاتف في تستخدم كرتونية بطاقات شكل على فرنسا في املاض ي القرن  بداية في كان البطاقات ستخدامال 

 بالستيكية بطاقة أول  American Expressكان اكسبرس يمر أوقد بدأت البطاقات باالنتشار بشكل كبير عندما أصدرت . األمريكية املتحدة  الواليات في

 العاملية. Visaشبكة ال فيزا  إلىحيث تحولت الحقا  "Bank Americard"بطاقة تدعى  بإصدار 1968عام  في ثمانية بنوك   قامت بعد ذلك  ،  1958عام   في

 تقدمالتي  املصارفمن  نوعين بين يميز كان حيث التسعينات منتصف املتحدة في الواليات في ةإلكتروني مصرف يقدم خدمات مصرفية أول  وقد ظهر

البنوك  وخدمات التقليدية الخدمات تقدم التي األرضية وهي تلك البنوك البنوكو  اإلنترنت( )بنوك االفتراضية وهي البنوك اإللكترونية الخدمات

حساباتهم عن طريق اإلنترنت وذلك  من خالل االستفادة من  إلىبدأت البنوك بمنح عمالئها فرصة الوصول وقد . (2009)صالح و فريدة،  اإللكترونية

أنظمة األمان املتاحة ويقوم بتنفذ كل العمليات املطلوبة  استخدامحساباته بطريقة آمنة ب إلىاألنظمة املختلفة، حيث أصبح العميل قادر على الوصول 

 ، و بنفسه في بيئة اإلنترنت اآلمنة  التي تم أنشائها بينه وبين البنك
 
لكل عميل جهاز كمبيوتر  بحيث يصبح  بعض املزايا للعمالء    قد اصبحت البنوك توفر أيضا

انبثق هذا  وقد  (KÖSE, 2009).ساعة في اليوم باستثناء سحب وإيداع النقد 24أيام في األسبوع و  7تنفذ جميع العمليات له ب ويقوم واتصال باإلنترنت 

 
 
  التطور عن التطور الهائل لشبكات االتصاالت محليا

 
بضرورة تشجيع املنظمات على التزود بأنظمة  ( mansi, 2015  &   bani saeed) وص ى أ وهذا ما  وعامليا

 مرنة للشبكات واالتصاالت والتي تعمل على تطوير جودة الخدمات املستخدمة من قبل العمالء.

، حيث قام البنك األردني الكويتي بتقديم أول الخدمات املصرفية عبر اإلنترنت  2000فقد ظهرت الخدمات املصرفية عبر اإلنترنت عام األردن ما في أ 

قام األردن وهذا يدل على ان  . (Al-Rfou, 2013)صبحت جميع  البنوك األردنية األخرى تقدم خدماتها املصرفية عبر اإلنترنت أ )نت بانكر(. وبعد ذلك 

 بمواكبة التغيرات التكنولوجية في قطاع البنوك في اوقات مبكرة من ضهورها. 

 :اإللكترونيةالخدمات املصرفية  استخداممحددات  .4

زيارة البنك ألداء  عدم الحاجة ل  إلى  دى أ ، وهذا  عمالء البنوك بإجراء املعامالت املصرفيةقيام  تغيير طريقة    تعمل على  اإللكترونيةالخدمات املصرفية  

 هذه األك القيام بو لعمالء البن، حيث اصبح من املمكن  األنشطة املصرفية
 
اما بالنسبة للبنوك   باإلنترنت.  متصلةلديهم أجهزة    طاملا  نشطة في كل مكان تقريبا

تساعدهم في تطوير بحيث  اإللكترونيةاملصرفية  الخدمات اماستخدو لتقييم العوامل التي تؤثر على قبول  حاجة  ضهور  إلىاالبتكار الجديد  دى هذا أ 

بل التكنولوجيا. ويمكن تصنيف هذه تقلتأثير على األفراد للهناك العديد من العوامل التي وجدت  .اهاستخدامواستحداث استراتيجيات مناسبة لتعزيز 

ما الفئة الثانية فهي أ، والفائدة،.  االستخدامالفئة األولى هي عوامل تتعلق بخصائص التكنولوجيا ومن أمثلة هذه العوامل سهولة  ،ثالث فئات  إلىالعوامل  

 ومن أمثلة هذه العوامل  الفردية خصائصالعوامل التي ترتبط بال
 
هي  و ا  التكنولوجي تقبل ، العوامل التي تؤثر علىاملوقف، الكفاءة الذاتية، والثقة. وأخيرا
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،  Mihaela، و  Moga  ،Md Nor)  الخارجيةوالظروف  ، واملعتقدات  ةشخصيال  اييرعاملأمثلة هذه العوامل  ومن    تلك التي تربط البيئة الخارجية أو االجتماعية

2012).  

ول  منها محلية ومنها عاملية والجد اإللكترونيةالخدمات املصرفية  ستخدامال هناك العديد من الدراسات التي قامت بدراسة العوامل املحددة 

 هذه الدراسات.  أهم يبين  (2)التالي

 في الدراسات السابقة اإللكترونيةالخدمات املصرفية   استخدامملخص ملحددات  :(2جدول )

  

 عنوان الدراسة 

 

 تاريخها
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1 The Adoption of the E-Banking: Validation of the 
Technology Acceptance Model  

2013 Regaieg Essafi Raida, 
Bouslama Néji 

 

√ 

    

√ 
2 E-banking in Jordan 2010 Muneer M. Abbad √  √  √ 

3 The Factors Effecting E-banking Usage in Pakistan 2014 Natasha &other √ √ √   

4 Factors Influencing Online Banking Customer 
Satisfaction and Their Importance in Improving 
Overall Retention Levels: An Indian Banking 
Perspective 

2011 Shah Ankit √   √  

الصيرفة اإللكترونية  في املصارف التجارية األردنية )دراسة تطبيقية   5

 املعوقات ومقومات النجا  –لدور الخصائص الشخصية 

  √ √ √  ثائر قدومي 2008

   √ √  نورالدين جليد،امينة بركان  2011 اإللكترونية الصيرفة اإللكترونية  واملصارف   6

7 Factors affecting the Adoption of Online Banking 
in Ghana: Implications for Bank Managers  

2013 Perkins, Ed-Zilla Daniel، 

Annan, Jonathan 

√    √ 

8 Determination of Reasons Affecting the Use of 
Internet Banking Through Logistic 
Regression Analysis 

2009 Ali KÖSE  √    

ألحكومي   أملصرفي ألقطاع في اإللكترونية ألصيرفة تطبيق معيقات  9

 العراقي

 جاسم&  ذنون  نبيل  . 2010

 مبارك  مرهون  مثال

√     

10 Trust and Security in E-banking Adoption in 
Romania 

2012 Liliana Mihaela Moga  &

others 

 √ √   

 ينمن اعداد الباحث املصدر:   

 في االردن:   اإللكترونيةالخدمات املصرفية  .5

(. 2017بنوك إسالمية.)البنك املركزي األردني   4بنوك أجنبية و  9منها بنكا،  27القطاع املصرفي األردني هو قطاع ديناميكي جدا. وهو يتألف من 

مصالح املودعين ويقلل  هذا القانون  حيث يحمي    القطاع،   ا تحسين كفاءة هذ  إلىوالذي يهدف    2000عام  األردن  في    البنوك الجديد حيز التنفيذدخل قانون  

( وغسيل  اإللكترونية، والخدمات املصرفية  اإللكترونية)التجارة  مثل مقاالت عن املمارسات املصرفية الجديدة  يتضمن انه  كما من مخاطر السوق املالي

معالجات االختيار املغناطيسية و نماذج  استخداماعتماد املمارسات املصرفية الحديثة مثل املقاصة اآللية و  االردنية بدأت البنوك ، بعد ذلكاألموال

، الذي 3ن الجدول رقم م األردني املصرفي القطاعالتطورات في  مالحظةيمكن حيث  .(Abbad, 2013) اإللكترونيةاإلبالغ املوحدة وشبكات لنقل البيانات 

 (2019، وآخرون، Rawash) الرئيسية التي تقدمها البنوك األردنية. اإللكترونيةيلخص الخدمات املصرفية 

 الرئيسية التي تقدمها البنوك األردنية اإللكترونيةالخدمات املصرفية   : (3جدول )

 اإللكترونيةاسم الخدمات  اسم البنك 

 عربي اونالين، هال عربي، اكسبرس اونالين، عربي موبايل  البنك العربي 

 اإلسكان اون الين . إسكان موبايل، البنك الفوري . البنك الناطق بنك االسكان للتجارة والتمويل 

 الخدمات املصرفية عبر اإلنترنت  األردني بنك االستثمار العربي 

HSBC تم دمج البنك مع بنك االستثمار العربي األردني 

 ، خدمات الرسائل القصيرة، خدمات الهاتف البنكيةاإلنترنت بنك  بنك األردن 

 موبايل االهلي أون الين، بوابة الدفع االلكتروني، الرسائل القصيرة، االهلي  البنك االهلي االردني 

 )حسابي االلكتروني، خدمة الرسائل القصيرة، تطبيقات الهواتف الذكية(، بصمة العين.  اإللكترونيةالقنوات  بنك القاهرة عمان 

 نت بانكر، الرسائل القصيرة البنك االردني الكويتي 

 الحساب االلكترونيتجاري فون، تجاري كونكت، الرسائل القصيرة، بصمة العين، كشف  البنك التجاري االردني 
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 اونالين، الرسائل القصيرة   ABC املؤسسة العربية املصرفية )األردن(

 الخدمات املصرفية عبر اإلنترنت بنك االستثمار

)حسـابي االلكتروني، خدمة الرسـائل القصـيرة، تطبيقات الهواتف الذكية(، كشـف الحسـاب   اإللكترونيةالقنوات  بنك االتحاد

 االلكتروني.

 ، الرسائل املصرفية القصيرة( eSGBJالخدمات املصرفية عن بعد) خدمة  بنك سوسيته جنرال

 كابيتال اونالين، الرسائل القصيرة  كابيتال بنك

 HSBCnet ،HSBCnet Mobile،  اإللكترونيةالحلول  الشرق األوسط HSBCبنك 

ــاب   اإللكترونيـةالقنوات  البنك العقاري املصرى العربى ـــ ــ ــ ـ ــ ـــــــف الحسـ ــ ـ ــ ـــــيرة، امن املعلومـات، كشـ ــ ــ ـ ــ ــائـل القصـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ )عقـاري اونالين، عقـاري موبـايـل، الرسـ

 االلكتروني(

 ال يوجد معلومات  مصرف الرافدين  

 CitiDirect خدمة  سيتي بنك

 ، الرسائل القصيرة، تحويل االموال.اإلنترنت دفع الفواتير عن طريق  تشارتردستاندرد 

 وطني اونالين) دفع الفواتير( بنك الكويت الوطني

 عودة اونالين بنك عودة

 BLOM eCash،  لبنان واملهجر

E-BLOM ، الصيرفة عبر الهاتف الجّوال، الرسالة القصيرة املريحة 

لألموال التحكم في اإلشـعارات عبر الرسـائل النصـية القصـيرة أو البريد   اإللكترونيةالتحويالت الفورية ،التحويالت   بنك أبوظبي الوطني

 االلكتروني.

 تفعيل بطاقة الخصم املباشر.

ـــــاب، تحويل بين  البنك اإلسالمي األردني ـــــف حسـ ـــــر، طلب كشـ ـــــاب مختصـ ـــــف حسـ ـــاهدة كشـ ــ ـــــدة(،مشـ ـــابات )األرصـ ــ ـــــاهدة ملخص الحسـ مشـ

 حساباتك، طلب دفتر شيكات، تغيير الرقم السري الرسائل الفصيرة.

 خدمة البنك الناطق البنك العربي اإلسالمي الدولي

 الخدمات املصرفية عبر اإلنترنت، الرسائل القصيرة، كشف الحساب االلكتروني دبي اإلسالمياألردن بنك 

 "خدمة "الراجحي مباشر بنك الراجحي

 ينمن اعداد الباحث املصدر:              

 الدراسات السابقة:

:
ً
 : الدراسات العربية  أوال

تحديد  إلىهدفت هذه الدراسة  "Factors affecting Jordanian electronic banking services"بعنوان  (2019، وآخرون، Rawash) دراسة  •

والثقة  االستخدامالفائدة املتوقعة وسهولة  تم دراسة عوامل .العوامل املؤثرة على الخدمات املصرفية اإللكترونية التي تقدمها البنوك األردنية

ون حسابات  عميل يعملون في مستشفى امللك عبد هللا الجامعي الذين يملك 300والخصوصية واألمان واملالءمة. وقامت بدراسة عينة مكونة من 

س مصرفية نشطة تم إختيار بنوك محلية مختلفة في األردن بشكل عشوائي. لجمع البيانات األولية، أستخدمت الدراسة تصميم االستبيان على أسا

 االستخدامأن الفائدة املتوقعة وسهولة    إلىنقاط. وقد خلصت نتائج الدراسة    5مقياس  
 
   ،والثقة والخصوصية تؤثر تأثيرا

 
 وإي  مباشرا

 
 استخدامعلى    جابيا

 
 
طرق   إلىللممارسين الذين يسعون  املصارف اإللكترونية. واوصت الدراسة بأن يتم فهم العوامل التي تؤثر على املصارف اإللكترونية ضروري جدا

 .جديدة للخدمات املصرفية في البيئة التنافسية الراهنة

 الصيرفة واقع على التعرف إلىهدفت هذه الدراسة  نماطها وخيارات القبول والرفض"أبعنوان "الصيرفة اإللكترونية  (2011)شندي، دراسة  •

  للصيرفة بالنسبة املجال في هذا  اتجاهاتهم  من واالستفادة  املتقدم العالم  دول  في اإللكترونية
 
 انماط على التعرف إلى العراقية، وهدفت ايضا

مجموعة من النتائج   إلىورفض السلبية. وتوصلت  منها بحيث يتم اخذ االيجابية القبول  وما هي خيارات  املتقدم العالم  دول  في اإللكترونية  الصيرفة

  فقط، مالية خدمات يقدم لبنك فرع مجرد ليست هي اإللكترونية  ها: ان البنوكأهم
 
ارية واالد املالية والتجارية الخدمات موقعا يقدم ولكنه ايضا

 .للعمالء جهد أقلو  وقت سرعأ و  التكاليف أقلوب بأمان، املصرفية الخدمات كافة اإللكترونية ويقوم بتقديم  الركائز على ويستند واالستشارية،

 
 
 اثبات اإللكترونية، كالتواقيع أوغيرقانونية،القانونية  اإللكترونية سواء اكانت الصيرفة تواجه التحديات التي  من  العديد ان هناك إلى وتوصلت ايضا

 أ اإللكترونية  وغيرها. و  املصرفية التعاقدات العميل، املعلومات وامنها، خصوصية سرية النقدي، الدفع انظمة الشخصية،
 
اشارات نتائج هذه   خيرا

التعاون بين جميع االطراف على كل املستويات للتقدم وتطوير هذه  إلىاالولى وتحتاج  العراق بمراحلها في اإللكترونية ان الصيرفة إلىالدراسة 

 الخدمات.
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التعرف  إلىهدفت هذه الدراسة الحكومي"  املصرفي القطاع في   اإللكترونية الصيرفة تطبيق بعنوان "معيقات (2010)جاسم و مبارك،  دراسة •

اء هذه اجر تم   دقف عليها والتعرف املعيقات تلك  تحديد  ومن اجل   اإللكترونية الصيرفة نحو واملدروس  الشامل التحول  دون  التي تحول  على املعيقات

 كبيرة  مالية مبالغ تخصيص يتطلب املصارف في االلكتروني العمل تطبيق ها : أنأهمالعديد من النتائج  إلىوتوصلت  الرافدين، مصرف الدراسة على 

 الزبائن من قبل ومقاومة التغيير التقني الوعي ضعف الحاسوب، استخدامب والشبكات، الجهل الحاسوب أجهزة  وتوفير بيانات قواعد بإنشاء تتمثل

 .تطبيقها حالة في  اإللكترونية بالصيرفة التعامل عملية حمي ت ان يمكن  تشريعات وجود  عدم من  تخوف جود و املصرفي،  القطاع  وموظفو املتعاملين

      والشخصية املصرفية على تطبيق معايير الجودة الشاملة لتقييم اداء البنوك"  اإللكترونيةبعنوان"أثر الخدمات  (2010)الدباس، دراسة  •

داء البنوك في قطاع أ جل تقييم أ على تطبيق معايير الجودة الشاملة من   اإللكترونيةثر الخدمات املصرفية أ التعرف على  إلىهدفت هذه الدراسة 

جريت هذه الدراسة على أ فقد    وخدمات االتصال الشخصية.      اإللكترونيةحيث شملت هذه الخدمات نوعين هما: خدمات االتصال    البنوك االردنية،

بين وسائل    إحصائية ها: يوجد فروقات ذات داللة  أهممجموعة من النتائج    إلىوتم استثناء البنوك االجنبية. وتوصلت  األردن  البنوك االردنية العاملة في  

 أ ومعايير الجودة الشاملة، ويوجد   اإللكترونيةل االتصا
 
بين وسائل االتصال الشخصية ومعايير الجودة الشاملة،  إحصائيةفروقات ذات داللة  يضا

 خير أ و 
 
 بين اداء املصارف ومعايير الجودة الشاملة.  إحصائيةانه ال يوجد فروقات ذات داللة  إلىتوصلت  ا

املعوقات  -بعنوان" الصيرفة اإللكترونية  في املصارف التجارية األردنية )دراسة تطبيقية لدور الخصائص الشخصية  (2008)القدومي، دراسة  •

مقومات وعناصر  أهم الصيرفة اإللكترونية و  استخدامالتعرف على دور الخصائص الشخصية في  إلىهدفت هذه الدراسة ومقومات النجاح(" 

 إلىمعوقات ومخاطر الصيرفة اإللكترونية في البنوك العاملة في األردن. توصلت الدراسة  أهم  إلىا من وجهة نظر عمالء البنوك والتعرف نجاحه

معوقات الصيرفة اإللكترونية  وعدم قيام البنك    أهم عتبر من  ها: أن عدم الوعي املصرفي بالخدمات املصرفية اإللكترونية ي  أهممجموعة من النتائج من  

ل بعض  التوعية  الالزمة لنشر ثقافة الصيرفة اإللكترونية بالرغم من انخفاض مخاطر هذه الخدمات اإللكترونية، وعدم توفر الكفاءة الكافية وجه

  العمالء بالصيرفة اإللكترونية  وعدم إمكانية االعتماد على املصارف اإللكترونية  بشك
 
ل كامل بسبب تفضيل بعض العمالء التعامل مع املوظف بدال

 أ من اآللة. وتوصلت 
 
 في  إلى يضا

 
 من استخدامالصيرفة اإللكترونية حيث أن الذكور أكثر  استخدامان الخصائص الشخصية للعمالء تلعب دورا

 
ا

 لخدمة الصراف ا استخدامعام األكثر  40اإلناث، وكانت الفئة العمرية أكبر من 
 
آللي وبطاقات االئتمان وبنك اإلنترنت  أما خدمة بنك الهاتف فكانت ا

. وبالنسبة للشهادة العلمية فكان حملة الدكتوراه األكثر استخداماألكثر  25-20الفئة العمرية 
 
 للصراف اآللي وبطاقات االئتمان والبطاقة استخداما

 
ا

 الذكية.

:
ً
 : الدراسات االجنبية ثانيا

 Online Banking and Customer Service Delivery in Malaysia: Data Screening بعنوان "   (Alhaji, Rosmain, & Josu, 2013)دراسة  •

and Preliminary Findings " قدمت    :الخدمات املصرفية عبر اإلنترنت وتسليم الخدمة العمالء في ماليزيا 
 
 5 مكون من هذه الورقة نموذجا

الخدمات املصرفية عبر اإلنترنت وتقديم الخدمات للعمالء. الدراسة استخدمت بعض الفرضيات  احة، األمن،تكلفة، الر ال: وهي أبعاد

النتائج التي توصلت إليها الدراسة عن أن كشفت تحقيق الهدف العام من البحث وكذلك اختبار الفرضيات.  إلىالبحث  من أجل توجيه

لعمالء في ماليزيا. كما وجدت الدراسة وجود أدلة تجريبية لتقديم الخدمات املصرفية عبر اإلنترنت ل األمن والراحة هي الدوافع الرئيسية

 . اإللكترونيةالبنوك خدمات  عنقوية لقياس رضا العمالء 

".  The Adoption of the E-Banking: Validation of the Technology Acceptance Model " بعنوان    (Regaieg, 2013  &  Bouslama) دراسة   •

تحديد العوامل التي تفسر تبني الخدمات املصرفية   إلىهدفت هذه الدراسة    :التحقق من نموذج التكنولوجيا  :اإللكترونيةتبني الخدمات البنكية  

 أيمن قبل شركات االعمال. وبحثت  اإللكترونية
 
اإلنترنت في العالقة بين البنوك والشركات. وقد اختبرت هذه الدراسة   استخدامفي  محددات  ضا

ذه الدراسة أصبح تحديد العوامل التفسيرية لتبني وكنتيجة له. االستخدامتحديد املوقف من  في االستخدامعوامل الفائدة املتوقعة وسهولة 

 .ية من اجل تعزيز القدرة التنافسيةأهماإلنترنت في العالقة بين البنوك والشركات اكثر  استخدام

" الثقة واألمن في تبني   Trust and Security in E- Adoption in Romania banking بعنوان " (Mihaela ،2012، و Moga ،Md Nor) دراسة  •

استعراض التدابير التي اتخذتها الحكومة في رومانيا والبنوك الكبرى في البالد في معالجة  إلىهدفت هذه الدراسة  :البنوك اإللكترونية  في رومانيا

ة األحكام القانونية لتأسيس وزارة ذات صلة بشأن  وركزت هذه الدراسة على مراجع .مسألة الثقة واألمن على الخدمات املصرفية اإللكترونية

اسة أن املمارسات واالستراتيجيات املصرفية اإللكترونية  التي اتخذتها البنوك ملواجهة املخاوف األمنية من هذه الخدمات. وتبين من خالل الدر 

هذه املسألة. ومع ذلك، إذا كانت هذه التدابير فعالة في التخفيف رومانيا لديها أطر قانونية في هذا املجال وقد اعتمدت البنوك أيضا تدابير ملعالجة  

 .البحث فيها إلىمن حدة املخاوف األمنية لدى العمالء لكنها تحتاج 
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 التعقيب على الدراسات السابقة: 

وتساؤالتها وفرضياتها وكذلك ساعدتهم على إعداد أفادت الدراسات السابقة الباحثين بأنها ساعدتهم في تحديد مشكلة الدراسة وتحديد أهدافها 

  Regaiegالخدمات املصرفية االلكترونية بشكل عام كما وردت في دراسة كل من )  استخداموقد تناولت الدراسات السابقة موضوع محددات .األستبانة

التعرف على دور الخصائص الشخصية في  التي ركزت على  (2008)القدومي، ودراسة  (Alhaji, Rosmain, & Josu, 2013) ( و Bouslama ،2013و 

معوقات ومخاطر الصيرفة اإللكترونية  أهم  إلىمقومات وعناصر نجاحها من وجهة نظر عمالء البنوك والتعرف  أهم الصيرفة اإللكترونية  و  استخدام

التدابير التي اتخذتها الحكومة في رومانيا والبنوك الكبرى في البالد في معالجة مسألة الثقة  على  (Mihaela ،2012، و  Moga ،Md Nor)بينما ركزت دراسة 

 استخدامي هذه الدراسة االستفادة من نتائج الدراسات السابقة في تحديد العوامل التي تحد من وقد تم ف واألمن على الخدمات املصرفية اإللكترونية.

 الخدمات املصرفية االلكترونية املقدمة من البنوك االردنية.

 :مناقشة وتحليل النتائج

 وصف الخصائص التعريفية ألفراد عينة الدراسة .1

مجموعة من الخصائص الشخصية والوظيفية ألفراد عينة الدراسة، وتضمنت هذه الخصائص: الجنس، والعمر، والتحصيل   إلىتوصلت الدراسة  

 (.4الدخل، والخبرة ، وكانت النتائج كما هو مبين في الجدول )و العلمي، 

رافي :(4جدول )  ة التكرارات والنسب املؤية للمتغيرات الديموغ

   التكرار  النسبة % 

 الجنس   ذكر 116 38.7

 أنثى   184 61.3

 املجموع  300 100.0

سنة    30من  أقل  167 55.7  العمر  

سنة  40 - 30 115 38.3  

سنة  50 - 40 10 3.3  

سنة فأكثر  50 8 2.7  

 املجموع  300 100.0

 التحصيل العلمي  دبلوم متوسط فما دون  35 11.7

 بكالوريوس 71 23.7

 دراسات عليا 194 64.7

 املجموع  300 100.0

دينار   300من  أقل  167 55.7  الدخل   

دينار  300-400 115 38.3  

دينار   400-500 10 3.3  

دينار  500أكثر من  8 2.7  

 املجموع  300 100.0

سنوات   5من  أقل 64 21.3  الخبرة  

سنوات   10 - 5 42 14.0  

سنوات  10أكثر من  194 64.7  

 املجموع  300 100.0

 

رافات املعيارية ملستويات الدراسةا ملتوسطات الحسابية واالنح  2  .  

  :اإللكترونيةالخدمات املصرفية  

رافات املعيارية لفقرات الخدمات املصرفية  :(5جدول )  اإللكترونيةاملتوسطات الحسابية واالنح

 الفقرة الرقم
املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

ية  أهم رتبة الفقرة

 الفقرة

في تلبية احتياجات عمالئها  اإللكترونيةالخدمات املصرفية  أهمتس 1  مرتفعة  1 1.095 4.58 

2 
 إلىافضل القيام باألعمال املصرفية الكترونيا بدال من الذهاب 

 البنك نفسه

4.31 0.873 2 
 مرتفعة 

يزيد من كفاءة العمليات  اإللكترونيةالخدمات املصرفية  استخدام 3  مرتفعة  4 0.879 4.16 

اإللكترونية الخدمات املصرفية استخداماقوم بتشجيع زمالئي على  4  مرتفعة  3 0.885 4.25 

  0.641 4.31 املتوسط الكلي 
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(، وجاء 0.641( وانحراف معياري )4.31كان مرتفع، إذ بلغ املتوسط الحسابي ) اإللكترونية( أن مستوى الخدمات املصرفية 5يالحظ من الجدول )

الخدمات   أهم ( والتي تنص على " تس1(، وجاءت في الرتبة األولى الفقرة )4.58  - 4.16مستوى فقرات املجال مرتفعة، إذ تراوحت املتوسطات الحسابية بين )

( 3(، وجاءت في املرتبة الرابعة واألخيرة الفقرة )1.059( و بانحراف معياري )4.58" بمتوسط حسابي )في تلبية احتياجات عمالئها. اإللكترونيةاملصرفية 

 هذه  تشير (.0.879( وانحراف معياري )4.16يزيد من كفاءة العمليات." بمتوسط حسابي )  اإللكترونيةالخدمات املصرفية  استخداموالتي تنص على " 

 . اإللكترونية رفيةصاملالخدمات  استخدام رمتغي استخدام مستوى  بخصوص واضحة قناعة ، عام وبشكل ، البحث عينة امتالك إلى النتائج

   :الفائدة املنتظرة )املتوقعة(

رافات املعيارية لفقرات الفائدة املنتظرة املتوقعة :(6جدول )  املتوسطات الحسابية واالنح

املعياري االنحراف  املتوسط الحسابي  الفقرة الرقم رتبة   

 الفقرة

ية الفقرة أهم   

في اعطاء منافع مختلفة للعمالء   اإللكترونيةالخدمات املصرفية   أهمتس  1  مرتفعة  2 1.202 4.18 

في انجاز االعمال املصرفية بشكل    اإللكترونيةتساعد الخدمات املصرفية  2

 اسرع 

 مرتفعة  4 1.476 3.96

  استخدام افضل من   اإللكترونيةالخدمات املصرفية   استخدام يعتبر  3

اإللكترونيةالخدمات غير    

 مرتفعة  3 0.994 4.06

يقلل من وقت انجاز املعامالت    اإللكترونيةالخدمات املصرفية    استخدام  4  مرتفعة  1 1.039 4.30 

  0.831 4.10 املتوسط الكلي  

(، وجاء مستوى فقرات 0.831( وانحراف معياري )4.10املنتظرة كان مرتفع، إذ بلغ املتوسط الحسابي )( أن مستوى الفائدة 6يالحظ من الجدول )

الخدمات املصرفية   استخدام( والتي تنص على " 4(، وجاءت في الرتبة األولى الفقرة )  4.30  -3.96املجال مرتفعة، إذ تراوحت املتوسطات الحسابية بين )

( والتي 2(، وجاءت في املرتبة الرابعة واألخيرة الفقرة )1.039( و بانحراف معياري )4.30" بمتوسط حسابي )يقلل من وقت انجاز املعامالت   اإللكترونية

وتتفق   (.1.476( وانحراف معياري )3.96في انجاز االعمال املصرفية بشكل اسرع." بمتوسط حسابي )   اإللكترونية تنص على " تساعد الخدمات املصرفية

 .   (2010)جاسم و مبارك،  و    (Bouslama  ،2013و    Regaieg)و    (Mehmood, Shah, & Azhar, 2014)و    (Abbad, 2013)هذه النتيجة مع دراسة كال من  

 :الخصوصية واألمن 

رافات املعيارية لفقرات الخصوصية واألمن  :(7جدول )  املتوسطات الحسابية واالنح

رتبة   االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  الفقرة الرقم

 الفقرة

ية الفقرة أهم   

يحافظ على الخصوصية     اإللكترونيةالخدمات املصرفية    استخدام  1

 الشخصية   

 مرتفعة  1 0.938 4.23

ي للخدمات  استخداماشعر باألمان عند اعطائي معلومات مهمة عند   2

اإللكترونيةاملصرفية     

 متوسطة  4 1.376 3.35

يساعد في التقليل من عمليات    اإللكترونيةالخدمات املصرفية    استخدام  3

 الغش او فقدان النقد  

 متوسطة  3 1.140 3.62

تجعلني اشعر باألمان في تعامالتي املصرفية    اإللكترونيةالخدمات املصرفية  4  مرتفعة  2 1.010 3.99 

  0.775 3.76 املتوسط الكلي  

(، وجاء مستوى 0.775( وانحراف معياري )3.76الخصوصية واألمن كان مرتفع، إذ بلغ املتوسط الحسابي )( أن مستوى 7يالحظ من الجدول )

 استخدام( والتي تنص على " 1(، وجاءت في الرتبة األولى الفقرة )4.23-3.35فقرات املجال بين متوسطة ومرتفعة، إذ تراوحت املتوسطات الحسابية بين )

(، وجاءت في املرتبة الرابعة  0.938( و بانحراف معياري )4.23" بمتوسط حسابي ).يحافظ على الخصوصية الشخصية  ةاإللكترونيالخدمات املصرفية 

" بمتوسط حسابي  .اإللكترونيةي للخدمات املصرفية استخدام( والتي تنص على " اشعر باألمان عند اعطائي معلومات مهمة عند 2واألخيرة الفقرة )

والتي بينت في نتائجها    (2008)القدومي،  و    (Mehmood, Shah, & Azhar, 2014)وتتفق هذه النتائج مع دراسة كال من    (.1.376( وانحراف معياري )3.35)

 هي الخصوصية واالمن. اإللكترونيةالخدمات املصرفية  استخداماالسباب التي تحد من  أهم ان من 
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  :االستخدامسهولة 

رافات املعيارية لفقرات سهولة   :(8جدول )    االستخداماملتوسطات الحسابية واالنح
االنحراف  املتوسط الحسابي الفقرة الرقم

 املعياري 

ية الفقرةأهم رتبة الفقرة  

االستخدامسهلة   اإللكترونيةانظمة الخدمات املصرفية  1  مرتفعة 3 0.984 4.11 

واضح  اإللكترونيةالتعامل مع املوقع االلكتروني للخدمات املصرفية  2  مرتفعة 5 1.298 3.79 

بشكل واضح   اإللكترونيةتتم جميع حركات الخدمات املصرفية  3  مرتفعة 4 1.385 3.97 

 مرتفعة 2 0.996 4.15 سهولة التنقل داخل املوقع االلكتروني للبنك من قبل العميل 4

امكانية تقديم العميل تغذية راجعة حول الخدمة املقدمة من البنك  5

 االلكتروني

 مرتفعة 1 0.956 4.18

  0.726 4.01 املتوسط الكلي 

معياري ( وانحراف 4.01لكتروني كان مرتفع، إذ بلغ املتوسط الحسابي )وتصميم املوقع اإل االستخدامأن مستوى سهولة  ( 8يالحظ من الجدول )

( والتي تنص على 5(، وجاءت في الرتبة األولى الفقرة ) 4.18 –3.79(، وجاء مستوى فقرات املجال مرتفعة، إذ تراوحت املتوسطات الحسابية بين )0.726)

(، وجاءت في املرتبة  0.965( و بانحراف معياري )4.18" بمتوسط حسابي ).امكانية تقديم العميل تغذية راجعة حول الخدمة املقدمة من البنك االلكتروني

( وانحراف  3.79" بمتوسط حسابي ).واضح  اإللكترونية( والتي تنص على " التعامل مع املوقع االلكتروني للخدمات املصرفية 2الخامسة واألخيرة الفقرة )

جعة حول الخدمة املقدمة من البنوك التي تقدم ان العميل في الكثير من االحيان ال يستطيع تقديم تغذية را  إلىوتعزى هذه النتائج  (.1.298معياري )

 لكترونيإ خدماتها 
 
 أ و  ا

 
   صعوبة التنقل داخل املوقع االلكتروني للبنك. يضا

: الثقة   

رافات املعيارية لفقرات الثقة  :(9جدول )  املتوسطات الحسابية واالنح

الفقرة ية  أهم  رتبة الفقرة  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  الفقرة الرقم  

 مرتفعة  2 1.042 4.12 يتم انجاز الخدمات املصرفية التي اقوم بها بدقة  1

تترك انطباع ايجابي لدى العميل    اإللكترونيةطبيعة الخدمات  2

ها استخدامبعد   

 مرتفعة  1 0.950 4.22

توجد سرعة لدى البنك في التعامل مع اخطاء الخدمات املصرفية   3

  اإللكترونية

 مرتفعة  3 1.073 3.85

 مرتفعة  4 1.061 3.80 يوجد لدي ثقة باملوقع االلكتروني للبنك  4

  0.813 3.97 املتوسط الكلي  

(، وجاء مستوى فقرات  0.813( وانحراف معياري )3.97الحسابي )( أن مستوى مجال الثقة كان مرتفع، إذ بلغ املتوسط 9يالحظ من الجدول )

   اإللكترونية( والتي تنص على " طبيعة الخدمات 2(، وجاءت في املرتبة األولى الفقرة )4.22-3.80املجال مرتفعة، إذ تراوحت املتوسطات الحسابية بين )

( 4(، وجاءت في املرتبة الرابعة واألخيرة الفقرة )0.950( و بانحراف معياري )4.22حسابي )" بمتوسط .هااستخدامتترك انطباع ايجابي لدى العميل بعد 

وتؤكد هذه النتيجة ما توصلت اليه  (.1.061( وانحراف معياري )3.80" بمتوسط حسابي ).والتي تنص على " يوجد لدي ثقة باملوقع االلكتروني للبنك

 . اإللكترونيةفيما يتعلق بمعالجة مسألة الثقة واألمن على الخدمات املصرفية  (Mihaela ،2012، و Moga  ،Md Nor)دراسة 

 االحتياجات البنكية

رافات املعيارية لفقرات االحتياجات البنكية  :(10جدول )  املتوسطات الحسابية واالنح
الفقرةرتبة  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي الفقرة الرقم ية الفقرةأهم   

مع احتياجاتي اليومية  اإللكترونيةتتناسب الخدمات املصرفية  1  مرتفعة 2 1.047 3.81 

من الوقت والجهد والتكلفة   اإللكترونيةتقلل الخدمات املصرفية  2  مرتفعة 3 1.244 3.70 

اإللكترونيةالخدمات املصرفية  استخداميوجد لدي انطباع ايجابي حول  3  مرتفعة 1 1.024 4.26  

  0.824 3.90 املتوسط الكلي 

(، وجاء  0.824( وانحراف معياري )3.90( أن مستوى مجال االحتياجات البنكية كان مرتفع، إذ بلغ املتوسط الحسابي )10يالحظ من الجدول )

( والتي تنص على " يوجد لدي  3(، وجاءت في الرتبة األولى الفقرة )4.26 -3.70املتوسطات الحسابية بين )مستوى فقرات املجال مرتفعة، إذ تراوحت 

(، وجاءت في املرتبة الثالثة واألخيرة  1.024( و بانحراف معياري )4.26" بمتوسط حسابي ).اإللكترونيةالخدمات املصرفية  استخداميجابي حول إ انطباع 

وتتفق (.1.244( وانحراف معياري )3.70" بمتوسط حسابي ).من الوقت والجهد والتكلفة  اإللكترونية( والتي تنص على" تقلل الخدمات املصرفية  2الفقرة )

 (Ankit, 2011)و  (2008)القدومي، هذه النتائج مع دراسة كل من 
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   :اختبار الفرضية الرئيسية  .3

رافية وهي  األردن في  اإللكترونيةالخدمات املصرفية  ستخدامال  إحصائيةعلى :"توجد فروقات ذات داللة الفرضية  تنص تعزى للمتغيرات الديموغ

 )الجنس، العمر، التحصيل العلمي، الدخل، الخبرة(.  

تبعا األردن في  اإللكترونيةالخدمات املصرفية  استخدامالختبار هذه الفرضية تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملستويات 

 اختبار ت واختبار ف الختبار داللة الفروق بين املتوسطات الحسابية. على النحو التالي: استخدامللمتغيرات الديموغرافية، كما تم 

 الجنس متغير  •

   اختبار ت ملعرفة الفروقات بين األوساط الحسابية :(11جدول )
ً
 ملتغير الجنس  ملستويات الدراسة تبعا

الحسابيالوسط  الجنس  املستوى  حصائيةالداللة اإل  قيمة ت  االنحراف املعياري    

اإللكترونية الخدمات املصرفية   0.665 0.433 0.638 4.33 ذكر   

 0.644 4.29 انثى 

 0.417 0.814 0.735 4.15 ذكر   الفائدة املنتظرة )املتوقعة( 

 0.886 4.07 انثى 

 0.089 1.704 0.839 3.85 ذكر   الخصوصية واألمن 

 0.727 3.70 انثى 

 0.291 1.058 0.709 4.06 ذكر     االستخدام سهولة  

 0.737 3.97 انثى 

 0.194 1.300 0.729 4.05 ذكر   الثقة  

 0.861 3.93 انثى 

 0.332 0.972 0.852 3.95 ذكر   االحتياجات البنكية 

 0.806 3.86 انثى 

 ( اختبار ت ملعرفة 11يوضح الجدول )
 
ملتغير الجنس حيث أظهرت النتائج عدم وجود   الفروقات بين األوساط الحسابية ملجاالت الدراسة تبعا

 0.05كبر من أ على جميع مجاالت الدراسة وذلك الن قيمة مستوى الداللة لجميع املجاالت  إحصائيةفروقات ذات داللة 
 
 . ، وتعتبر غير دالة احصائيا

 العمر  متغير  •

  :(12جدول )
ً
ملتغير العمر  اختبار ف ملعرفة الفروقات بين األوساط الحسابية ملستويات الدراسة تبعا  

حصائيةالداللة اإل  قيمة ف  االنحراف املعياري  الوسط الحسابي العمر  املستوى   

اإللكترونية الخدمات املصرفية  سنة   30من  أقل    4.32 0.618 0.200 0.896 

سنة    30-40  4.31 0.673 

سنة    40-50  4.25 0.589 

سنة فأكثر  50  4.15 0.778 

سنة   30من  أقل  الفائدة املنتظرة )املتوقعة(   4.17 0.775 1.090 0.353 

سنة    30-40  4.03 0.907 

سنة    40-50  3.82 0.677 

سنة فأكثر  50  3.93 0.951 

سنة   30من  أقل  الخصوصية واألمن   3.85 0.757 1.824 0.143 

سنة    30-40  3.65 0.772 

سنة    40-50  3.65 0.668 

سنة فأكثر  50  3.65 1.131 

وتصميم املوقع   االستخدام سهولة  

 االلكتروني 

سنة   30من  أقل   4.08 0.716 1.534 0.206 

سنة    30-40  3.90 0.747 

سنة    40-50  4.08 0.582 

سنة فأكثر  50  3.95 0.698 

سنة   30من  أقل  الثقة   3.99 0.835 0.553 0.647 

سنة    30-40  3.5 0.772 

سنة    40-50  3.72 0.938 

سنة فأكثر  50  4.18 0.842 

سنة   30من  أقل  االحتياجات البنكية   4.00 0.775 3.047 0.029 *  

سنة    30-40  3.73 0.881 



 الرواش وآخرون                                                                                    محددات إستخدام الخدمات املصرفية اإللكترونية في األردن من وجهة نظر العمالء 

Global Journal of Economics and Business, 8(3) (2020), 375-391 
 386 

 

سنة    40-50  3.86 0.804 

سنة فأكثر  50  4.29 0.653 

سنة    30-40  4.06 0.681 

سنة    40-50  4.35 0.679 

سنة فأكثر  50  4.25 0.566 

 12يوضح الجدول )
 
ملتغير العمر حيث أظهرت النتائج عدم وجود فروقات    ( اختبار ف ملعرفة الفروقات بين األوساط الحسابية ملجاالت الدراسة تبعا

  0.05من  أقل( وهي 0.029ستثناء مجال االحتياجات البنكية، وذلك الن قيمة مستوى الداللة بلغت )إعلى جميع مجاالت الدراسة ب إحصائيةذات داللة 

 
 
 سنة فأكثر. 50، وتعزى هذه الفروقات لصالح املرحلة العمرية وهي دالة إحصائيا

 التحصيل العلمي  تغير م •

  :(13جدول )
ً
 ملتغير التحصيل العلمي  اختبار ف ملعرفة الفروقات بين األوساط الحسابية ملستويات الدراسة تبعا

الداللة   قيمة ف  االنحراف املعياري  الوسط الحسابي التحصيل العلمي  املستوى 

حصائية اإل   

الخدمات املصرفية  

 اإللكترونية 

 0.22 0.862 0.611 4.37 دبلوم متوسط فما دون 

 0.538 4.33 بكالوريوس

 0.679 4.24 دراسات عليا

الفائدة املنتظرة  

 )املتوقعة( 

* 0.36 2.35 0.918 4.12 دبلوم متوسط فما دون   

 0.686 4.30 بكالوريوس

 0.866 4.59 دراسات عليا

 0.427 1.223 0.893 3.65 دبلوم متوسط فما دون  الخصوصية واألمن 

 0.829 3.68 بكالوريوس

 0.730 3.81 دراسات عليا

  االستخدام سهولة  

وتصميم املوقع  

 االلكتروني 

 0.541 0.661 0.761 4.05 دبلوم متوسط فما دون 

 0.675 4.00 بكالوريوس

 0.741 4.00 دراسات عليا

 0.818 0.201 0.759 4.05 دبلوم متوسط فما دون  الثقة 

 0.736 3.99 بكالوريوس

 0.852 3.96 دراسات عليا

 0.190 1.670 0.714 3.86 دبلوم متوسط فما دون  االحتياجات البنكية 

 0.774 4.05 بكالوريوس

 0.857 3.84 دراسات عليا

 0.684 4.10 بكالوريوس

 0.751 4.19 دراسات عليا

ستثناء مجال الفائدة إالفروقات بين األوساط الحسابية ملجاالت الدراسة تبعا ملتغير التحصيل العلمي ب( اختبار ف ملعرفة 13يوضح الجدول )

   0.05من    أقلوهي    0.036املنتظرة، حيث بلغت قيمة مستوى الداللة  
 
   ، وتعزى هذه الفروقات لصالح التحصيل العلمي دراسات عليا.وتعتبر دالة إحصائيا

 الدخل  متغير  •

  :(14جدول )
ً
 ملتغير الدخل اختبار ف ملعرفة الفروقات بين األوساط الحسابية ملستويات الدراسة تبعا

حصائيةالداللة اإل  قيمة ف  االنحراف املعياري  الوسط الحسابي الدخل  املستوى   

الخدمات املصرفية  

 اإللكترونية 

دينار  300من  أقل   3.68 0.401 F =0.95 0.44 

دينار 400 -300  3.94 0.527 

دينار  400-500  3.90 0.770 

دينار  500أكثر من   3.87 0.524 

الفائدة املنتظرة  

 )املتوقعة( 

دينار  300من  أقل   3.96 0.581 F =1.05 0.37 

دينار 400 -300  3.96 0.456 

دينار  400-500  3.87 0.534 

دينار  500أكثر من   3.69 0.860 

دينار  300من  أقل  الخصوصية واألمن   3.76 0.584 F =1.91 0.12 

دينار 400 -300  3.95 0.538 

دينار  400-500  3.98 0.746 
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دينار  500أكثر من   3.88 0.385 

  االستخدام سهولة  

 وتصميم املوقع االلكتروني 

دينار  300من  أقل   3.80 0.576 F =7.41 0.00 * 

دينار 400 -300  3.63 0.451 

دينار  400-500  4.10 0.829 

دينار  500أكثر من   3.97 0.596 

دينار  300من  أقل  الثقة   3.63 0.601 F =0.58 0.62 

دينار 400 -300  3.66 0.412 

دينار  400-500  3.62 0.554 

دينار  500أكثر من   3.52 0.707 

دينار  300من  أقل  االحتياجات البنكية   3.71 0.606 F=4.724 0.003 * 

دينار 400 -300  3.54 0.529 

دينار  400-500  3.73 0.562 

دينار  500أكثر من   3.41 0.434 

دينار 400 -300  3.64 0.503 

دينار  400-500  3.60 0.618 

دينار  500أكثر من   3.6761 0.515 

 اختبار ف ملعرفة الفروقات بين  (  14يوضح الجدول )
 
ملتغير الدخل حيث أظهرت النتائج عدم وجود فروقات   األوساط الحسابية ملجاالت الدراسة تبعا

لكتروني واالحتياجات البنكية، وتعزى هذه وتصميم املوقع اإل االستخدامسهولة  تستثناء مجاال إعلى جميع مجاالت الدراسة ب إحصائيةذات داللة 

 . (2010دراسة )جاسم و مبارك،  هاأهم ةوهذا يتفق مع اغلب الدراسات السابق دينار(.  500 - 400الفروقات لصالح أصحاب الدخل من )

 متغير الخبرة  •

  :(15جدول )
ً
 ملتغير الخبرة  اختبار ف ملعرفة الفروقات بين األوساط الحسابية ملستويات الدراسة تبعا

حصائيةالداللة اإل  قيمة ف االنحراف املعياري  الوسط الحسابي الخبرة املستوى   

اإللكترونيةالخدمات املصرفية  سنوات  5من  أقل   3.78 0.699 3.69 0.031*  

سنوات  5-10  4.40 0.514 

سنوات 10أكثر من   4.66 0.190 

سنوات  5من  أقل الفائدة املنتظرة )املتوقعة(  3.39 0.775 5.59 0.006*  

سنوات  5-10  2.90 1.96 

سنوات 10أكثر من   4.82 0.837 

سنوات  5من  أقل الخصوصية واألمن   4.25 0.549 0.386 0.682 

سنوات  5-10  4.50 0.584 

سنوات 10أكثر من   4.29 0.320 

وتصميم املوقع االلكتروني االستخدامسهولة  سنوات  5من  أقل   3.96 0.740 0.648 0.527 

سنوات  5-10  4.25 0.957 

سنوات 10أكثر من   4.37 0.544 

سنوات  5من  أقل الثقة  3.62 0.755 2.33 0.106 

سنوات  5-10  3.97 0.624 

سنوات 10أكثر من   4.09 0.746 

سنوات  5من  أقل االحتياجات البنكية  3.44 0.673 0.108 0.898 

سنوات  5-10  3.43 1.18 

سنوات 10أكثر من   3.58 0.652 

سنوات  5-10  4.36 0.585 

سنوات 10أكثر من   4.57 0.364 

  15 يوضح الجدول )
 
ملتغير الخبرة حيث أظهرت النتائج عدم وجود  ( اختبار ف ملعرفة الفروقات بين األوساط الحسابية ملجاالت الدراسة تبعا

، الفائدة املنتظرة، وتعزى هذه اإللكترونيةستثناء املجاالت التالية )الخدمات املصرفية إعلى جميع مجاالت الدراسة ب إحصائية فروقات ذات داللة 

 . (KÖSE, 2009)و  (2008)القدومي، كل من  وتتفق هذه النتيجة مع دراسةسنوات.  10الفروقات لصالح أصحاب الخبرة العملية أكثر من 
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 االستنتاجات والتوصيات

 االستنتاجات

  إحصائيةعدم وجود فروقات ذات داللة  إلىتشير النتائج  •
 
ملتغير الجنس وذلك الن قيمة مستوى الداللة لجميع  على جميع مجاالت الدراسة تبعا

 0.05املجاالت اكبر من 
 
 . ، وتعتبر غير دالة احصائيا

 سنة فأكثر . 50ملجال االحتياجات البنكية واملرحلة العمرية  إحصائيةوجود فروقات ذات داللة  إلىاشارت النتائج  •

 الفائدة املنتظرة و التحصيل العلمي دراسات عليا. ملجال  إحصائيةوجود فروقات ذات داللة  إلىاشارت النتائج  •

واالحتياجات البنكية، وتعزى هذه وتصميم املوقع االلكتروني  االستخدامملجاالت سهولة  إحصائيةوجود فروقات ذات داللة  إلىاشارت النتائج  •

 دينار(.  500 - 400الفروقات لصالح أصحاب الدخل من )

، اإللكترونيةستثناء املجاالت التالية )الخدمات املصرفية إعلى جميع مجاالت الدراسة ب إحصائيةأظهرت النتائج عدم وجود فروقات ذات داللة  •

   سنوات.  10الفائدة املنتظرة، وتعزى هذه الفروقات لصالح أصحاب الخبرة العملية أكثر من 

 التوصيات

 بناء على النتائج السابقة فأن الدراسة توص ي بما يلي:

يتم من خاللها تعريف العمالء على مزايا وفوائد   اإللكترونيةزيادة الوعي املصرفي لدى العمالء بالخدمات املصرفية    إلىالقيام بحملة تسويقية تهدف   •

 .اإللكترونيةالخدمات املصرفية 

 .اإللكترونيةالخدمات املصرفية  استخداميجب على البنوك تأكيد توفر السرية واألمان للعمالء الذين يقومون ب •

، وكذلك احتياجاتهم الحالية واملستقبلية، وذلك عن  اإللكترونيةلصيرفة لالعمالء  استخداماملعيقات التي تحد من  أهم ال بد للبنوك من معرفة  •

 .طريق اجراء دراسات دورية حول هذا املوضوع 

  ات املقدمة للعمالء.يجب على البنوك مواكبة التطورات التكنولوجية املصرفية الحديثة، من خالل زيادة عدد الخدم •

 ها من قبل العمالء.استخدامبما يكفل سهولة  اإللكترونيةللخدمات املصرفية  االستخداماعادة تقييم واجهات  •

 للبنوك. اإللكترونيةوالتفاعل معها من قبل ادارة املواقع  اإللكترونيةتفعيل خدمة الشكاوي  •
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Abstract: This study aimed to identify the determinants of the use of electronic banking services provided by the 
Jordanian banks, and to see the impact of demographic characteristics on the use of electronic banking services in 
Jordan. The following factors are investigated in this Study: Perceived usefulness, privacy and security, ease of use, 
trust, and banking needs. The primary data collected by using a questionnaire which designed based on a 5-point 
scale. The study Results found that there no statistically significant differences in all fields of study according to 
gender, and found banking needs, perceived usefulness, directly and positively influenced on e-banking usage. The 
study recommends: A marketing campaign aimed to increasing customer awareness of electronic banking services 
to inform customers about the benefits of electronic banking services and re-evaluate electronic banking interfaces 
for ease of use. 
Keywords: Jordanian banks; use of electronic banking electronic banking services. 
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