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 المدتخلص:

تشفإلـــح نعـــػ الرـــإلخكة انلك خينيـــة كـــ  خـــجمية أىسيـــة اســـ خجاك الذـــخدية الدـــعؽدية تيـــجذ ىـــحه الجراســـة فلـــى ال عـــخذ عمـــى 
، ياس خجك البيحث االس بينة لجسع بيينـية الجراسـة مؼ يجية نعخ السجراء السيلإلإلؼ ك  الذخدية الدعؽديةالسعيمالة السيلية 

 One-sample T-test ييرية يالجرجة ، دسي اس خجك السشيج الؽصف  ال حمإلم  يالس ؽسطية الحديبية ياننحخاكية السعي
  ( لمؽصؽل فلى الش يئج السخجؽه .SPSSبيس خجاك البخنيمج انحريئ  )

اسـ خجاك خـجمية نعـػ الرـإلخكة انلك خينيـة إـىدت فلـى تطـؽيخ يعرـخنة يمؼ أىػ الش يئج ال   تؽصمت فلإليـي ىـحه الجراسـة   
ة أصــبحت وــخيرل ح سيــة أيجــجتيي الس حإلــخاة الحيصــمة يبذــك  الخــجمية السرــخبية بجرجــة دبإلــخل ، أة الرــإلخكة انلك خينيــ

أة خـجمية نعـػ الرـإلخكة انلك خينيـة يحرـة درجـة عيليـة لبعـيد ال رـة مد سخ ك  الدؽق السرخبية يك  مجيل ال كشؽلؽجيي، 
ال جيريـة الدـعؽدية ب رـجيػ ، دسـي تيـ ػ البشـؽ  مذـخدية الدـعؽديةيالديؽلة ك  االس خجاك يالحسيية يالمية يسخية السعمؽمية ل

  خجمية نعػ الرإلخكة انلك خينية بمحة سيمة يمفيؽمة.
  وـــخيرل م يبعـــة ال طـــؽراة يالسدـــ ججاة كـــ  مجـــيل خـــجمية كســـي خمرـــت ىـــحه الجراســـة عمـــى عـــجد مـــؼ ال ؽصـــيية أىسيـــي

دل ل رـجيػ خـجمية لمعسـالء الرإلخكة انلك خينية، وـخيرل االع سـيد عمـى تكشؽلؽجيـي السعمؽمـية يترـجيػ أحـجا السعـجاة يالجيـ
يتـؽكإلخ الحسييــة الكيبيــة ليـي مــؼ السخــي خ ال ـ  تــج ترــيحل اسـ خجاك نعــػ الرــإلخكة  بسـي إ سيىــى مـع اح ييجــيتيػ ير،بــيتيػ،

مـىتسخاة ينـجياة عـؼ مدايـي خـجمية نعـػ الرـإلخكة انلك خينيـة كـ  عرـج قييك البشؽ  ال جيرية الدعؽدية بانلك خينية، وخيرل 
 ة السيلية يمي يطخأ عمإليي مؼ تطؽراة ترشية ججإجل.تشفإلح السعيمال

الدعؽدية. ةالرإلخكة انلك خينية ، الخجمية السرخبية ، الذخدي نعػ  الكلمات المفتاحية  
ABSTRACT 
This study aims to identify the importance of Saudi Companies using electronic banking 
services systems in implementing financial transactions from the point of view of financial 
managers in Saudi Companies. The researcher used the questionnaire to collect the study 
data, and used the descriptive analytical approach, arithmetic averages, standard 
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deviations, the degree and One-sample T-test, using the statistical program (SPSS) to 
reach the desired results. 
The main findings of this study are:  the use of electronic banking services leads to the 
development and modernization of banking services to a large extent. The electronic 
banking has become an inevitable necessity created by the constantly occurring changes in 
the banking market and in the field of technology, that the services of electronic banking 
systems achieve a high degree of trust, ease of use, protection, security and confidentiality 
of information for Saudi companies, and Saudi commercial banks are also interested in 
providing services of electronic banking systems in the language of Easy and 
understandable. 
The study also concluded a number of recommendations, the most important of which are: 
The need to follow developments and developments in the field of electronic banking 
services, the need to rely on information technology and provide the latest equipment and 
devices to provide adequate protection for them from the risks that may accompany the use 
of banking systems. The need for Saudi commercial banks to hold conferences and 
seminars on the advantages of electronic banking services in the implementation of 
financial transactions and the new technical developments that occur to them. 
Key words: Electronic Banking systems, Banking Services, Saudi Companies. 

    Introduction  :المقدمة 
السعمؽمية ك  ىحا العرخ فلى ظيؽر تحإلخاة جؽىخية ك   بيعة ترشية أدة ال طؽراة الس الحرة ك  تكشؽايجيي االتريالة ي 

السرخك  الحت إ أثخ ييد جإلل لمس حإلخاة الخيرجية ، يالحت أدى فلى فعيدل الشعخ ك  الـجير ال رمإلـجت لمرطـيع عس  الرطيع 
م شؽعــة يم طــؽرل بيالع ســيد عمــى مــي أن ج ــو ال رشيــة ال كشؽلؽجيــة الك خينيــة خــجمية مرــخبية السرــخك ، يال ؽجــو فلــى ترــجيػ 

ينعـــػ السعمؽمـــية مـــؼ يســـيئ  م طـــؽرل ، أدة فلـــى ال حـــؽل مـــؼ الخـــجمية السرـــخبية ال رمإلجيـــة فلـــى خـــجمية نعـــػ الرـــإلخكة 
أتيحــت ترــجيػ خكة انلك خينيــة ال ــ  إلالرــنعــػ خــجمية يتــج ســعت البشــؽ  ال جيريــة فلــى ال كيــ  مــع مدــ ججاة  .انلك خينيــة

اس طيعت مؼ خالليي تخفـي  ال كمفـة يزيـيدل حجـػ الدـؽق السدـ يجذ مـؼ خـالل الخـجمية السرـخبية عـؼ خجمية م طؽرل 
عــج بسخ مــو أنؽاعيــي، دســي أثــخ ذلــغ عمــى عســالء البشــؽ  مــؼ خــالل تخفــي  تكمفــة الخــجمية السرــخبية يالدــخعة يالفعيليــة ب  

نعـػ الرـإلخكة انلك خينيـة الحجإ ـة مـؼ أىـػ السـيلإلل ال ـ  تدـ عإلؼ خـجمية عـج اسـ خجاك يي  مكية البشـغ، يبجية االن ريل فلى 
خــجمية البشــؽ ، مــؼ ىــحا السشطمــة تبــخز بيــي البشــؽ  ال جيريــة لم سإلــد بيســي بإلشيــي، يال ــ  يسكــؼ عمــى أسيســيي السفيوــمة بــإلؼ 

 ينية الحجإ ة ك  تشفإلح معيمالتيي السيلية.نعػ الرإلخكة انلك خ خجمية أىسية اس خجاك الذخدية الدعؽدية 
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 Study Problemمذكلة الدراسة: 
نعــػ الرــإلخكة انلك خينيــة كــ  تشفإلــح معيمالتيــي خــجمية لجراســة فلــى فبــخاز أىسيــة اســ خجاك الذــخدية الدــعؽدية اتدــعى ىــحه 

 مؼ خالل مي ترجك يسكؼ صييغة مذكمة الجراسة ك  الدىال الخئيد  ال يل  السيلية، 
يالحسييـة فلـى تحرإلـة أبعـيد ال رـة يالدـيؽلة كـ  االسـ خجاك نعػ الرـإلخكة انلك خينيـة خجمية ى  يسكؼ أة إىدت اس خجاك _ 

 ؟يالمية مؼ يجية نعخ السجراء السيلإلإلؼ ك  الذخدية الدعؽدية
 يي فخع الدىال الخئيد  لسذكمة الجراسة فلى السئمة الفخعية ال يلية 

كـ  تشفإلـح معيمالتيـي  الدـعؽدية لـجى الذـخدية عـج ال رـةالرـإلخكة انلك خينيـة كـ  تحرإلـة ب  عـػ ن ى  سيىػ اس خجاك خـجمية_ 
 ؟السيلية

لـجى الذـخدية الدـعؽدية كـ  عج الديؽلة ك  االسـ خجاك الرإلخكة انلك خينية ك  تحرإلة ب  نعػ ى  سيىػ اس خجاك خجمية _ 
 ؟تشفإلح معيمالتيي السيلية

لـجى الذـخدية الدـعؽدية كـ  تشفإلـح  المـيةالحسييـة ي عـج الرإلخكة انلك خينيـة كـ  تحرإلـة ب  نطػ خجمية ى  سيىػ اس خجاك _ 
 ؟معيمالتيي السيلية

 Study Important  :أهمية الدراسة
 تد سج الجراسة أىسإل يي مؼ خالل اآلت  

 نعػ الرإلخكة انلك خينية لجى البشؽ  ال جيرية الدعؽدية.خجمية ال طؽر الحت تذيجه . 1
 .نعػ الرإلخكة انلك خينية ك  الذخدية الدعؽديةخجمية أىسية اس خجاك . 2

 لجى البشؽ  نعػ الرإلخكة انلك خينية خجمية عج دلياًل فرىيديًي لمريئسإلؼ عمى كسي تك دل الجراسة أىسإل يي بأنو يسكؼ أة ت  
 ؽاكبة لم طؽر ك  ىحا السجيل.يم ك  ركع مد ؽى جؽدل خجمية الرإلخكة انلك خينية ال   ترجميي ال جيرية الدعؽدية

 Study Objectives  :الدراسة دافأه
 تيجذ الجراسة فلى تحرإلة الىجاذ ال يلية 

 نعػ الرإلخكة انلك خينية مؼ يجية نعخ السجراء السيلإلإلؼ لـجإييخجمية ال عخذ عمى أىسية اس خجاك الذخدية الدعؽدية  .1
 .السيليةعج ال رة ك  تشفإلح السعيمالة ك  تحرإلة ب  

 نعػ الرإلخكة انلك خينية مؼ يجية نعخ السجراء السيلإلإلؼ لـجإيي خجمية ال عخذ عمى أىسية اس خجاك الذخدية الدعؽدية. 2
 .عج الديؽلة ك  االس خجاك ك  تشفإلح السعيمالة السيليةك  تحرإلة ب  

مؼ يجية نعخ السجراء السيلإلإلؼ لـجإيي  نعػ الرإلخكة انلك خينيةخجمية ال عخذ عمى أىسية اس خجاك الذخدية الدعؽدية . 3
 عج الحسيية يالمية ك  تشفإلح السعيمالة السيلية.ك  تحرإلة ب  

 Study Hypotheses:  الدراسة اتفرضي
 تخ بخ الجراسة الفخويية ال يلية 

 . نعػ الرإلخكة الك خينية يبعج ال رة ك  تشفإلح السعيمالة السيليةخجمية تؽجج داللة فحريئية بإلؼ . 1
 . الرإلخكة انلك خينية يبعج الديؽلة ك  االس خجاك ك  تشفإلح السعيمالة السيلية خجمية نعػ داللة فحريئية بإلؼ. تؽجج 2
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 .نعػ الرإلخكة انلك خينية يبعج الحسيية يالمية ك  تشفإلح السعيمالة السيليةخجمية تؽجج داللة فحريئية بإلؼ . 3
 د الجراسة ك  الحجيد اآلتية تس مت حجي      Study Limits : الدراسة حدود

كــ   نعـػ الرـإلخكة انلك خينيـةخـجاة أىسيـة اسـ خجاك الذـخدية الدــعؽدية . الحـجيد السكينيـة  تر رـخ الجراسـة عمــى معخكـة 1
 .ك  تشفإلح السعيمالة السيلية تحرإلة أبعيد ال رة، الديؽلة ك  االس خجاك، الحسيية يالمية

 .2022عمى ك خل فعجاد الجراسة خالل الخبع الخابع مؼ عيك  . الحجيد الدمشية  تر رخ2
 Study Methodology  منهجية الدراسة:

فتديتًي مؼ أىـجاذ الجراسـة يكخوـييتيي تـيك البيحـث ب تبـيع السـشيج الؽصـف  ال حمإلمـ  حإلـث تشييلـت الجراسـة ف ـيريؼ رئيدـإلؼ  
سيـــة السخ مفـــة ذاة الرـــمة بسؽوـــؽع الجراســـة ل عزـــإلجه ف ـــير نعـــخت يذـــ س  عمـــى مخاجعـــة السخاجـــع العمسيـــة يالجراســـية العم

مفيـــؽك الرـــإلخكة انلك خينيـــة ، أىسيـــة بيالســـييمية العمسيـــة ال ـــ  تـــجم يي تمـــغ السخاجـــع يالجراســـية ، مـــؼ خـــالل اســـ عخاض 
خـجمية الرإلخكة انلك خينية، خريئص الرإلخكة انلك خينية، العشيصخ السيسية لشعػ الرإلخكة انلك خينية، أنـؽاع يأىـكيل 

. أمــي ان ــير ال ــين  كسإلــجان  تحمإلمــ  اع ســج عمــى جســع البيينــية يالسعمؽمــية مــؼ خــالل ترــسيػ نعــػ الرــإلخكة انلك خينيــة
  الجـــدء اليل يذـــ س  عمـــى البيينـــية الذخرـــية لمسدـــ جؽبإلؼ يال ـــ  ت عمـــة بـــيلعسخ يالسىىـــ   جـــدأإؼاســـ بينة اىـــ سمت عمـــى 

( كرــخل 18شؽاة الخبــخل. يالجــدء ال ــين  كرــخاة االســ بينة البــيل  عــجدىي )العمســ  يال خرــص العمســ  يالسدــسى الــؽظيف  يســ
لجى  نعػ الرإلخكة انلك خينيةخجمية عج ال رة ك  اس خجاك بأىسية تحرإلة ب  مؽزعة عمى ثالثة محيير. السحؽر اليل إ عمة 

 عـــج الدـــيؽلة كـــ  االســـ خجاكبأىسيـــة تحرإلـــة ب  ( كرـــخاة. يالسحـــؽر ال ـــين  إ عمـــة 6ييذـــ س  عمـــى عـــجد ) الدـــعؽدية الذـــخدية
عـــج الحسييـــة بأىسيـــة تحرإلـــة ب  يالسحـــؽر ال يلـــث إ عمـــة  ( كرـــخاة.6ييذـــ س  عمـــى عـــجد ) الرـــإلخكة انلك خينيـــة نعـــػ لخـــجمية

ياســ خجك البيحــث بخنــيمج الحــدك ( كرــخاة. 6ييذــ س  عمــى عــجد ) نعــػ الرــإلخكة انلك خينيــةخــجمية يالمــية كــ  اســ خجاك 
 ك  تحمإل  بيينية الجراسة السإلجانية. SPSSعخذ فخ ريرًا ببخنيمج انج سيعية يالحت ي  انحريئية ك  العمؽك 

 Previous Studies  :الدراسات الدابقة
 تطختت مجسؽعة مؼ الجراسية سيبرة اننجيز فلى مؽاويع ىبإلية بسؽوؽع ىحه الجراسة، يت س   السيسة مشيي ك  اآلتية 

 .(2021) يزيد،  محلوس، بقاط:دراسة 
معخكـة مـجى مدـيىسة الخـجمية السرـخبية انلك خينيـة كـ  تحدـإلؼ جـؽدل الخـجمية السرـخبية ، يتـػ ىحه الجراسة فلى  تىجك

ال خدإلد عمى نسؽذج خيص لجراسـة العالتـة الدـيبرة مـؼ خـالل البعـيد ال يليـة  االع سيديـة ، ياالسـ جيبة ، السؽتـع ، المـية. 
صـمت ؽ يمـؼ أىـػ الش ـيئج ال ـ  ت، كـ  الجدائـخة الـؽادت ي برت الجراسة عمى الرشجيق الؽ ش  لم ـؽكإلخ ياالح يـي ، بشـغ يديلـ

سيىست الخجمية السرخبية انلك خينية ك  تحدإلؼ جؽدل الخجمة السرخبية مؼ خالل أبعيد االع ييديـة، فلإليي ىحه الجراسة. 
 .االس جيبة، السؽتع، يسيىست أيزًي ك  تحدإلؼ جؽدل الخجمة السرخبية مؼ خالل بعج المية

 (.2021) فتحي :دراسة 
تحمإل   بيعة سييسية ال دؽية السرخك  السطبرة بيلرشجيق الؽ ش  لم ؽكإلخ ياالح يي  ، ييوع ىجكت ىحه الجراسة فلى 

ترؽر ياوح آللية تذكإل  يترسيػ السديج ال دؽير  السشيسل لمسريرذ الجدائخية، يمؼ أىػ الش يئج ال   تؽصمت فلإليي 
 ىحه
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، فذ تدعى السريرذ مؼ خالل تخطيط يترجيػ مديج تدؽير  م شيسة يم كيم   الجراسة أة ال دؽية السرخك  يظيفة ىيمة
 .يذبع حيجية ير،بية العسالء

 .(2021)فتحي ،  أحمد :دراسة 
ال عخذ عمى مجى كيعمية سييسية ال دؽية السرخك  ك  تعديد روي العسإل ، دراسة تحمإلمية ىجكت ىحه الجراسة فلى 

، حإلث تػ تؽزيع ك  الجدائخ لرشجيق الؽ ش  لم ؽكإلخ ياالح يي  _ بشغ تيدسدإلمتلبعيد السديج ال دؽير  السرخك  بي
يجؽد . يمؼ أىػ الش يئج ال   تؽصمت فلإليي ىحه الجراسة. ( عسإل 140االس بينية عمى عإلشة عذؽائية بديطة مكؽنة مؼ )

يروي العسالء يلكؼ بجرجية داللة فحريئية بإلؼ أبعيد السديج ال دؽير  السرخك  الدبعة مشفخدل عالتة تأثإلخ ذاة 
م فييتو، حإلث دينت ك  أغمل اليتية عالتية تأثإلخ وعيفة نؽعًي مي ، دسي دلت الش يئج أيزًي عمى يجؽد عالتة تأثإلخ 
ذاة داللة فحريئية تؽية بإلؼ أبعيد السديج ال دؽير  مج سعة يروي العسالء مريرنة بيل أثإلخاة السشفخدل لبعيد السديج 

ك ، مسي يعش  أة تحرإلة روي العسإل  ال إ حرة فال مؼ خالل ال فيع  الكم  لعشيصخ السديج ال دؽير  ال دؽير  السرخ 
 السرخك .
 (.2020) براهيمي ، هبال ، شرفيدراسة : 

فبخاز أىسية اس خجاك يسيئط الرإلخكة انلك خينية ك  تطؽيخ الخجمية السرخبية ك  البشؽ  ىحه الجراسة فلى  تىجك
( معو مؼ مؽظف  بشغ الفالحة 58العسؽمية مؼ يجية نعخ مؽظفإليي ، يتج أجخيت الجراسة عمى عإلشة حجسيي )ال جيرية 

فلى أة ىشي  اتفيق تيك لجى . يتؽصمت الجراسة بيالع سيد عمى السشيج الؽصف  ال حمإلم يال شسية الخيفية الؽ ش  الجدائخت 
عجك أة مؽظف  البشغ عمى أىسية اس خجاك يسيئط الرإلخكة انلك خينية ك  تطؽيخ الخجمية السرخبية السرجمة  لمعسالء، 

يجؽد اخ الذ ك  فجيبية أكخاد العإلشة بيسي إ عمة بأىسية يسيئط الرإلخكة انلك خينية تعدى لس حإلخت الدؼ يالسد ؽى 
 .   ال عميس 

  (.2019) علوانة : دراس
 بيعة يأنؽاع يسيئ  الجكع انلك خينية يمعخكة أثخ تطبيريي يديرىي ك  تطؽيخ الداء فلى ال عخذ عمى ىجكت ىحه الجراسة 

السرخك  ك  بشغ كمدطإلؼ، يذلغ بكييس مىىخاة الخبحية الس س مة ك  )ندبة صيك  الخبح ، يمعجل العيئج عمى الصؽل 
يمؼ أىػ  ( 2018 _ 2014ق السمكية ( السد خخجة مؼ ال ريريخ السيلية الدشؽية لمف خل مؼ عيك )، يمعجل العيئج عمى حرؽ 

يجؽد تطؽر ينسؽ ك  قيسة حجػ معيمالة البشغ انلك خينية مؼ حإلث الكيسة الش يئج ال   تؽصمت فلإليي ىحه الجراسة. 
عمى تحرإلة الخوي لعسالئو عؼ ديكة الخجمية يالعجد ، مسي انعكذ أثخه عمى تطؽر ربحية البشغ، يأيزًي حخص البشغ 

السرخبية الس عمرة بعسميية فصجاالر البطيتية انلك خينية يتؽصإل  الخجمة ليػ بسي يحرة ر،بيتيػ ياس سخارية عالت يػ مع 
 .البشغ، فال أة ذلغ يح يج فلى بحل السديج مؼ الجيؽد لشإل  درجة أكبخ مؼ ال رة ك  ال عيم  مع البشغ

 (.2018) و جدرية، أبو خطوةأبدراسة : 
تذخيص الؽوع الخاىؼ لمعس  السرخك  انلك خين  ك  لإلبيي يأثخه عمى جؽدل الخجمية السرخبية،  لىفىجكت ىحه الجراسة 

. ع سجة الجراسة عمى السشيج الؽصف  ال حمإلم ا يذلغ بجراسة حيلة لعجد خسذ مريرذ تجيرية عيمة ك  مجإشة سبيي، 
. أة ىشي  عالتة بإلؼ العس  السرخك  انلك خين  بأبعيده الربعة  تيعجل ىحه الجراسة تؽصمت فلإلييمؼ أىػ الش يئج ال   ي 

البيينية ، البحث يال طؽيخ، المية، اس خاتيجية ال دؽية مؼ جية يجؽدل الخجمية السرخبية مؼ جية أخخى، يأة 
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عس  ترمإلجية يالس س مة بيل دجإج بيلشرج أي بيلركؽ  السريرذ ال جيرية العيممة ك  مجإشة سبيي ال تدال تعس  ك  ظ  أنعسة 
يى  أدياة الجكع الؽحإلجل الس يحة أميك الدبيئؼ ل دؽية ج  معيمالتيػ السيلية ، الحزؽر  السرجتة أي الحؽاالة السرخبية

 .الذخر  لمحرؽل عمى أبدط الخجمية السرخبية
 (.2018) خليفي، بلمهدي، عالمدراسة : 

فلى ترإليػ ياتع الخجمية السرخبية انلك خينية ك  البشؽ  الجدائخية، أجخيت ىحه الجراسة ل رإليػ الخجمية  ىجكت ىحه الجراسة
، يمؼ أىػ الش يئج ال   تؽصمت فلإليي ىحه الجراسة. أة البشغ إ بشى  BEAالسرخبية انلك خينية ك  بشغ الجدائخ الخيرج  

يجدج ذلغ عبخ عجل أسيلإلل مشيي الجكع انلك خين ، يأة البشغ يدعى كعميًي مريربة الخجمية السرخبية انلك خينية حإلث 
ينعيك الخجمية  Master Cardى الخجمية السرخبية انلك خينية اس شيدًا عمى اتفيتية م   عرج اتفيق مع لالرتريء بسد ؽ 

  .Global Bankingالسرخبية العيلس  
 Mustapha (2018.)دراسة : 

ك  تطؽر الرطيع السيل  ك  االت ريديية الشيىئة مع ال خدإلد عمى نعيك الجكع انلك خين  ،  فلى البحث ىجكت ىحه الجراسة
( ، اع سجة 2017_2012( بشغ مجرجة ك  سؽق اليراق السيلية الشيجإلخية لمف خل مؼ )14أجخيت ىحه الجراسة عمى عجد )

الجراسة. أنو عمى الخغػ مؼ زييدل مخي خ نعػ  الجراسة عمى السشيج ال حمإلم  ، يمؼ أىػ الش يئج ال   تؽصمت فلإليي ىحه
الجكع انلك خينية مريرنة بيلشعػ ال رمإلجية فال أة أداء البشغ تج زاد بعج اع سيد ترشيية الجكع انلك خينية، يأة الخبحية دسكييس 

 ة السخي خ انخفزت مريرنة بيلف خاة الديبرة.ألداء البشغ تج ارتفعت دسي 
 (.2017دراسة : بري )

جكت ىحه الجراسة فلى ال عخذ عمى أىسية الخجمية السرخبية انلك خينية يمجى تأثإلخىي عمى أداء البشؽ  يوخيرل ى
االى سيك ب طؽيخىي يال عخذ عمى مجى اس جيبة البشؽ  الجدائخية لم طؽراة الحيصمة ك  السجيل السرخك ، اع سجة الجراسة 

ال   تؽصمت فلإليي ىحه الجراسة. يجؽد ارتفيع محدؽس ك  اس خجاك  عمى السشيج الؽصف  ال حمإلم  ، يمؼ أىػ الش يئج
 يسيئ  الجكع انلك خينية فال أنو ليذ لو أثخ دبإلخ عمى ربحية البشؽ  يىحا يعؽد لعيم  ال رة لجى السؽا ؼ. 

 Guven & Rizvi (2017.)دراسة : 
يال رة الس ؽتعة بينويكة فلى تأثإلخ المؼ يال رة داة المؼ جىجكت ىحه الجراسة فلى تطؽيخ نسؽذجًي مفيليسيًي بفحص مح

السجردإلؼ عمى اس خجاك يسيئ  الجكع انلك خينية، اتبعت الجراسة السشيج ال حمإلم  ، أجخيت ىحه الجراسة عمى عإلشة مؼ 
داًل  أةىػ الش يئج ال   تؽصمت فلإليي ىحه الجراسة. أ (. يمؼ SEM( مد جإلل مؼ خالل نسحجة السعيدلة الييكمية )299)

مؼ المؼ يال رة السجردإلؼ ليسي تأثإلخ دبإلخ عمى اس خجاك يسيئ  الجكع انلك خينية، يأة الحسيية الشرجية يالخبخل الديبرة ى  
 مؼ أىػ السحجداة السذ خدة لألمؼ يال رة الس ؽتعة.

 (.2016) الهنداوي دراسة : 
ال عخذ عمى مجسؽعة مؼ الىجاذ أبخزىي ال عخذ عمى مد ؽى جؽدل الخجمية السرخبية  ىجكت ىحه الجراسة فلى

 انلك خينية 
السرجمة مؼ البشؽ  ال جيرية الردنية ، يمد ؽى روي العسالء عؼ جؽدل الخجمية السرخبية انلك خينية ، يال عخذ عمى 

خينية يمد ؽى روي العسالء مؼ يجية نعخ العسالء ك  اخ الكية آراء أكخاد العإلشة جؽل جؽدل الخجمية السرخبية انلك 
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( 444البشؽ  ال جيرية الردنية تبعًي الخ الذ الس حإلخاة الذخرية، أجخيت ىحه الجراسة عمى عإلشة عذؽائية مكؽنة مؼ )
المية عمى يجؽد أثخ ذت داللة فحريئية لمسؽثؽقية ياالس جيبة ي  يمؼ أىػ الش يئج ال   تؽصمت فلإليي ىحه الجراسة. ،عسإل 

روي عسالء البشؽ  ال جيرية الردنية عؼ الخجمية انلك خينية ، بإلشسي الإؽجج أثخ ذي داللة فحريئية ك  آراء أكخاد عإلشة 
الجراسة حؽل جؽدل الخجمية انلك خينية يمد ؽى الخوي يالعالتة بإلشيسي ت عدى فلى الس حإلخاة الجيسحخابية )الجشذ ، العسخ 

  لجخ  ، السيشة(.، السىى  العمس  ، ا
 .Georgian  (2016) :دراسة 

، ياع سجة الجراسة  البحث ك  تأثإلخ السعيمالة السرخبية انلك خينية عمى يدائع البشؽ  ك  فإخاةىجكت ىحه الجراسة فلى 
عمى السشيج الؽصف  ال حمإلم  ، يمؼ أىػ الش يئج ال   تؽصمت فلإليي ىحه الجراسة. أة الخجمية السرخبية انلك خينية 
ت س ع بسد ؽى عيل مؼ المؼ ، يليحه الحسيية دير كعيل ك  مؽاتو العسالء تجيه الخجمية السرخبية انلك خينية ، أة 

 إلداة الس يحة لدؽق ال جيرل انلك خينية يمرجار يدائع الكخاد.ىشي  عالتة ميسة بإلؼ الس
 .Nagari  (2014) :دراسة 

نية تىثخ عمى الداء السيل  لمسريرذ ال جيرية ك  دإلشيي مؼ يىجكت ىحه الجراسة فلى تحجإج مي فذا دينت البطيتية االئ س
، يتحجإج تأثإلخ الداء السيل  لمسريرذ ال جيرية ك  دإلشييخالل دراسة تأثإلخ ال طبيرية السرخبية عبخ الييتو الجؽال عمى 

الخجمية السرخبية عبخ انن خنت عمى الداء السيل  لمبشؽ  يتحجإج تأثإلخ الؽديلة السرخبية عمى الخبحية ك  الداء السيل  
عيممة ك  دإلشيي لمف خل  ( مرخكًي تجيرييً 44لمبشؽ . اع سجة الجراسة عمى السشيج ال حمإل  ، أجخيت ىحه الجراسة عمى عجد )

ة بع  البشؽ  ك  دإلشيي تبشت بع  أ(. يمؼ أىػ الش يئج ال   تؽصمت فلإليي ىحه الجراسة. 2012-2008الدمشية مؼ )
ية ، أة بن خنت يالخجمية السرخ ناالب كيراة السيلية م   بطيتية االئ سية يال طبيرية السرخبية عبخ الييتو الجؽال يا

شجسة السيلية ك  البشؽ  لو تأثإلخ فيجيب  عمى الداء السيل  لمبشؽ ، يجؽد الجتة يالسؽثؽقية يالكفيءل اس خجاك اب كيراة الي
 يالدخعة ك  العس .

 Commenting on previous studies  التعليق على الدراسات الدابقة:
انلك خينية مؼ حإلث مديىسة الخجمية بيلرإلخكة العجإج مؼ العشيصخ الخئيدة يال ينؽية السختبطة الجراسية الديبرة  تشييلت

السرخبية ك  تحدإلؼ جؽدل الخجمية السرخبية، كيعمية سييسية ال دؽية السرخك ، يأىسية اس خجاك يسيئط الرإلخكة 
انلك خينية مؼ يجية نعخ مؽظف  البشغ، أنؽاع يسيئ  الجكع انلك خينية يتأثإلخىي عمى أداء البشغ، كحص محجداة المؼ 

  .، مجى تأثإلخ السعيمالة السرخبية عمى يدائع البشؽ تعةيال رة الس ؽ 
خجمية نعػ الرإلخكة  اس خجاكأىسية يتج تسإلدة عؼ غإلخىي دؽنيي تخدد عمى اس كسياًل لمجراسية الديبرة ىحه الجراسة  يتأت 

الك خينية ك  تشفإلح السعيمالة السيلية ، دراسة مإلجانية عمى الذخدية الدعؽدية، يمجى مديىسة خجمية نعػ الرإلخكة 
انلك خينية ك  تحرإلة أبعيد ال رة ، الديؽلة ك  االس خجاك ، الحسيية يالمؼ مؼ يجية نعخ السجراء السيلإلإلؼ ك  الذخدية 

 الدعؽدية.
 Theoretical Framework .ار النعري اإلط :/_1
   Concept Electronic Banking الريرفة اإللكترونية.مفهوم : 1/1
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تع بخ الرإلخكة انلك خينية مؼ بإلؼ أىػ الؽسيئ  السرخبية، ال   تديىػ بجرجة دبإلخل ك  سيؽلة فجخاء العسميية السرخبية 
مع البشؽ  يتديىػ ك  تعديد السدايي ال شيكدية بإلؼ البشؽ  ال جيرية، ال   بيس خجاميي إ ػ تشفإلح عسميية الرإلخكة 

 انلك خينية.  
لخجميتيي عبخ الؽسيئ   سريرذخكة انلك خينية ى  ترجيػ الإللمرإلخكة انلك خينية، يمشيي  الرإؽجج العجإج مؼ ال عيري  

، سؽاء ك  السشدل أي السك ل أي بؽاسطة الييتو ال يبت أي الييتو الجؽال يغإلخىي مؼ الؽسيئ  انلك خينية انلك خينية
    (.99، ص2014، بؽراس ي بخيكة)الس طؽرل 

الك خينية، عج أي عمى الخط أي مؼ خالل تشؽاة ال دؽيية الجيلية بأنيي  ترجيػ الخجمية السرخبية عؼ ب  خكيي بشغ كسي ع  
يى  قييك السريرذ ب رجيػ خجميتيي السرخبية   (.386، ص2017، عبجل )سؽاء لمسكيسإلؼ بيلبمج أي غإلخ السكيسإلؼ بو 

خينية السف ؽحة، ل عديد حر يي ك  الدؽق السرخك  أي ال رمإلجية أي السب كخل مؼ خالل اس خجاك يسيئط االتريل انلك 
عخذ الرإلخكة دسي ت   .(42، ص2015لخف  ال كيلي  أي دؽسإلمة ل ؽسيع نذي يي داخ  يخيرج الحجيد الؽ شية )صبيح، 

ء تعمة نيي فجخاء العسميية السرخبية بطخق فلك خينية أت اس خجاك تكشؽلؽجيي انعالك ياالتريل الججإجل سؽاأانلك خينية ب
يك  ظ  ىحا الشسط لؼ يكؽة العسإل  مزطخًا لم شر  فلى البشغ )اليشجايت، المخ بيلعسيل السرخبية ال رمإلجية أي الججإجل 

يى  خجمية مرخبية تد شج فلى ال كشؽلؽجيي الحجإ ة ال   يذير  بيي العسإل  بذك  تفيعم     (.700، صمخجع سيبة
 (.Kasper, Helsdingen, Gabbott, 2006, p.325بسديعجل يسيئ  االتريل انلك خينية )

البشؽ   رجمييت  ال   ال رشية يالسيلإلل ال كشؽلؽجية الحجإ ة  الخجميةمجسؽعة مؼ  بأنيي  رإلخكة انلك خينيةالبيحث الييعخذ 
سخيعة يآمشة لجسيع د خجك بيجذ تديإل  تشفإلح عسميية مرخبية السربؽلة ك  الشعيك السرخك  يال   ت  ي لمعسالء ال جيرية 

 مؼ أت مكية دية ال ؽاجج ك  البشغ.ال خاذ الس عيممة بيي 
                                                                                     The importance of electronic banking.   همية الريرفة اإللكترونيةأ  :1/1/1

انلك خينية فلى ال رمإل  مؼ اس خجاك الشرؽد الؽرقية ييسيئ  الرإلخكة ال رمإلجية مريب  ظيؽر يسيئ  أدى تطؽر ال جيرل 
الرإلخكة انلك خينية ، ال   سيىست ك  تدؽية الرفرية يالسعيمالة السيلية ك  الؽتت الحت دية الجكع إ ػ ب حجى الؽسيئ  

ال   تع بخ محخدًي ججإجًا لم شسية ال   ت ػ عبخ ىبكة انن خنت  يال   أصبحت ال ت شيسل مع السعيمالة السيلية ،ال رمإلجية
 االت ريدية دؽسإلمة كعيلة يسخيعة مؼ خالل مي تىديو مؼ تدييالة لمعسالء.

  (18، ص2015، يتبخز أىسية الرإلخكة انلك خينية مؼ خالل مي إم  )زيرػ
تدــيىػ بكفــيءل كــ  تدــؽية الدــمع يالخــجمية عمــى . تدــيعج كــ  تؽســيع نطــيق الســؽاق عمــى مدــ ؽى ديل العــيلػ يبيل ــيل  1

 مد ؽى ديل العيلػ.
 . سخعة االس جيبة لطمبية العسالء فذا مي تؽرنت بيلسعيمالة الؽرقية ال رمإلجية ال   تد حخق يت ًي أ ؽل.2
الة ب ـــخاكػ السخـــدية مـــؼ خـــالل تخفـــي  الـــدمؼ الـــحت يدـــ حختو معيلجـــة البيينـــية أي السعـــيم. ترمـــ  السخـــي خ السختبطـــة 3

 .الس عمرة بيلطمبية
ييخى البيحث أة أىسية الرإلخكة انلك خينية ت س   ك  مجى سخعة تمبية ر،بية العسالء ل ؽكإلخ الؽتت يالجيج ك  تشفإلح 
معيمالتيػ السيلية يمجى فن ذيرىي حؽل العيلػ ، يبيل يل  ك ة مؽاكبة البشؽ  ال جيرية لم طؽر ال كشؽلؽج  برؽرل مد سخل إديج 
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العسالء مع البشؽ  ك  اس خجاك خجمية الرإلخكة انلك خينية ك  تشفإلح معيمالتيػ السيلية مسي إىدت فلى زييدل  مؼ تعيم 
 .لجإييالدإلؽلة يتحرإلة الربيح 

 Electronic banking features:  خرائص الريرفة اإللكترونية.   1/2/1
 مشيي إؽجج العجإج مؼ الخريئص ال   ت سإلد بيي الرإلخكة انلك خينية ي 

عــج يذلــغ مـــؼ خــالل فعطــيء أمــخ بيلــجكع عبـــخ ىــبكة انن خنــت يكرــًي لسعطيـــية . أنيــي أحــج يســيئ  الؽكــيء ال ـــ  تــ ػ عــؼ ب  1
إلح االل داك بيلؽكيء شفالسبيىخ بإلؼ  خك  العرج، يبيل يل  ك ة الجكع انلك خين  يع بخ يسإلمة كعيلة ل  فلك خينية تدسح بيالتريل
 (.10، ص2017دؽر، حتر ز  تبيعج أ خاذ العرج )مبيلعرؽد انلك خينية ال   

االع ســيد عمــى ردــيئد فلك خينيــة كــ  تشفإلــح السعــيمالة حإلــث أة ديكــة العسميــية تــ ػ بــإلؼ  خكــ  السعيممــة فلك خينيــًي دية . 2
 .(5، ص2016يثيئة يرقية م بيدلة ك  أجداء السعيممة )ىعبؽر، مخابط ، 

ػ مــؼ السخــي خ السحيطــة حإلــث أة الــجكع انلك خينــ  إــ ػ مــؼ خــالل كزــيء تحرإلــة درجــة عيليــة مــؼ المــية عمــى الــخغ. 3
 .(5، صمخجع سيبةمعمؽميت  مف ؽح ، يأة الجكع انلك خين  يكؽة مرحؽبًي بؽسيئ  أمية كشية )بخت، 

لـــحلغ اليسكـــؼ فدراكيـــي بـــيلحؽاس  ،( ىـــ ء مـــيدت )ليدـــت. الالممسؽســـية  يتعشـــ  بـــأة الخجمـــة السرـــخبية لـــيذ ليـــي يجـــؽد 4
 (.205، ص2014)الشدؽر ، الرحإلخ، 

، 5، ص صمخجع سيبةكسي ت رو عسميية الرإلخكة انلك خينية بعجد مؼ الخريئص يمشيي)بخاليس ، لبيل، ىخك ، 
6)  
 بذك  دائػ.الرتبي يي بيل طؽر ال كشؽلؽج  السد سخ، يتمبية تؽتعية العسالء الس حإلخل  . ال طؽر الدخيع  نعخاً 1
. الطبيعــة الجيليــة  لنيــي مربؽلــة كــ  جسيــع الــجيل يتــ ػ عبــخ كزــيء الك خينــ  بــإلؼ السدــ خجمإلؼ ، لــحلغ كيــ  تدــيعج كــ  2

 تؽسيع تيعجل العسالء.
 . انندييبية ك  العالتة بإلؼ العسإل  يالبشغ  مؼ خالل تشؽاة ال فيع  انلك خينية.3
 فمكينية الؽصؽل فلى جسيع السؽاق العيلسية يدحا العسالء ك  أت مكية.تؽكإلخ : . سيؽلة الجخؽل لألسؽاق الججإجل4
 .تر  فلى أبعج نرطة ك  الكخل الروية فلحيء الحؽاجد الجحخابية  مؼ خالل ترجيػ خجمية عيلسية. 5

 د بخريئص يمشيي إلييخى البيحث أة الرإلخكة انلك خينية السرجمة مؼ البشؽ  ت س
الرـــإلخكة انلك خينيـــة ب رـــجيػ مجسؽعـــة مـــؼ السش جـــية السرـــخبية ال ـــ  تمبـــ  ر،بـــية ياح ييجـــية اتدـــيع نطـــيق خـــجمية . 1

 .العسالء
ايجيد تؽازة بإلؼ ال ؽسع ك  الشذي  يدرجة السخـي خل ال ـ  إ حسميـي البشـغ، ال ؽازة بإلؼ الشسؽ يدرجة السخي خ مؼ خالل . 2

 .بيدلة بإلشو يبإلؼ العسالءبيع بير أة البشغ يسيرس نذي ة السرخك  ك  ف ير ال رة الس 
ـــجيػ خـــجمية ججإـــجل يبدـــخعة عيليـــة مـــؼ خـــالل الخـــجمية 3 ـــة ال طـــؽر الدـــخيع كـــ  تطـــيع الخـــجمية السرـــخبية يتر . مؽاكب

 انلك خينية.
 The basic elements of electronic bankingلريرفة اإللكترونية.   العناصر األساسية ل:  1/3/1

السيسية يالس طمبية خجميتيي فلى العسالء برؽرل جإلجل يجل تؽاكخ عجد مؼ العشيصخ  لك  تىدت نعػ الرإلخكة انلك خينية
 يمشيي ل طبيريي 
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. البشية ال ح ية ال رشية  يجؽد ىبكة فلك خينية عخيزة تزػ د  اليإلئية ذاة الرمة يمخبؽ ـة بيلذـبكة العيلسيـة لرن خنـت 1
 (.5، ص 2015سذ قييسية عبخ د  مخاح  ال عيمالة السيلية يالسرخبية )دراج  ، أك الخإلخ، يكرًي ل  

  تـؽكخ الكـؽادر البذـخية السىىمـة يالرـيدرل عمـى أداء النسـي  الججإـجل مـؼ العسـ  الرـيئػ عمـى ال رشيـة البذخية الكفـىل. الكؽادر 2
االســـ سخار كـــ  تـــجريل ة انلك خينيـــة، يىـــحا إ طمـــل كخ الججإـــجل، يعـــج مـــؼ الس طمبـــية الزـــخيرية لزـــسية ال حـــؽل نحـــؽ الرـــإل

 .(8، ص 2011، مدنيةالكؽادر ك  مخ مو الؽظيئو )
الريدر عمى فدخـيل السـمؽا الججإـج . الس يبعة يال طؽيخ  يع بخ ال طؽيخ أمخًا ميسًي ك  مجيل العس  السرخك  انلك خين  3

، ال شعـيػ، ال ؽجيـو، ال شدـإلة يالختيبـة )بخاليسـ ، لبـيل، ىـخك ،  ك  نعػ السعمؽمـية انلك خينيـة الـحت إختكـد عمـى ال خطـيط
 .(6مخجع سيبة، ص 

 .(6. البيينية  ت زسؼ تؽاعج البيينية ال   تح ؽت عمى معمؽمية العسالء يحديبيتيػ )السخجع الديبة، ص 4
مكؽنية ترشية تكشؽلؽجيي عج مفيؽك الحسيية يالمية أحج حإلث ي   ،يسيئ  الحسيية يالميةوخيرل  يجؽد ييخى البيحث 

السعمؽمية ال   تع سج عمإليي عسميية الرإلخكة انلك خينية بذك  أسيس  يذلغ ل ؽكإلخ فجخاءاة المؼ الالزمة لحسيية 
 الجيدل يالسعجاة يالبخامج يتؽاعج البيينية ال   تذك  السيس لبشيء ال رة بإلؼ البشؽ  يعسالئيي.

 Types of electronic banking Services:  أنواع خدمات نعم الريرفة اإللكترونية.   1/4/1
  يح البشؽ  خجمية الرإلخكة انلك خينية لمعسالء يتعديد السإلدل ال شيكدية مؼ خالل عجل أنؽاع يمشيي ت  
 السيلية مؼ خالل الجخؽل فلى  . الخجمية السرخبية عبخ انن خنت  تدسح ىحه الخجمة لعسالء البشؽ  الكييك بيلسعيمالة1

 (. 344، ص2016ذحميي السىسدة البشكية عبخ انن خنت )عييش، عبيبدة، الرفحة انلك خينية ال   ت  
أىـػ السشيكـح انلك خينيـة ال ـ  تدـسح لمعسـالء بيتسـيك معـيمالتيػ البشكيـة  مـؼيع بـخ الرـخاذ اآللـ  . خجمة الرـخاذ اآللـ   2

 (.35، ص 2014، تخيدل)السيسية دية الحيجة لمحىيا فلى أحج كخيع البشغ أي الحزؽر أميك مؽظو البشغ 
الء بيلؽصؽل فلى خجمية الييتو البشك   تع بخ الخجمية البشكية السرجمة عبخ الييتو البشك ، الطخيرة ال   تدسح لمعس. 3

، السعمؽمية السؽثرة الس عمرة بحديبيتيػ يبذك  كؽرت، مؼ خالل اس خجاك الييتو مؼ أت مكية يك  جسيـع اليتـية )تيىـ 
 (.292، ص 2020، ع سين ال
فلــى اســ خجاك اليؽاتــو تذــإلخ الخــجمية البشكيــة عبــخ اليــيتو الجــؽال   خـجمية الرــإلخكة انلك خينيــة عبــخ اليــيتو الجــؽال. 4
بعإلج عؼ أجيدل الكسبإلؽتخ الس ؽاججل ك  السك ل  مؼ أت مكيةشريلة الحدية أي الجيدل الخمؽية الخخى لداء السييك البشكية ال

ص ، 2011، تيسػ) أي ك  السشدل ، م   االس عالك عؼ أرصجل الحديبية ، تحؽي  المؽال بإلؼ الحديبية ، سجاد الفؽاتإلخ
8). 
عؼ بطيتية بالس يكية محشي يدية يد طيع حيمميي اسـ خجاميي كـ  ىـخاء مععـػ اح ييجيتـو  البطيتية البشكية  يى  عبيرل. 5

عـخض لسخـي خ الدـختة أي الزـييع يتشردـػ أي أداء مريب  مي يحر  عميو مؼ خجمية دية الحيجة لحس  مبـيل  دبإلـخل تـج ت 
رـخذ الذـيخية )بخاليسـ ، لبـيل، ىـخك  ، البطيتية البشكية فلى ثالا أنؽاع. بطيتـية الـجكع، بطيتـية االئ سـية ، بطيتـية ال

،  Smart Card، يالبطيتـة الحديـة Visa Card, Master Card يمـؼ أبـخز ىـحه البطيتـية  (.8مخجـع سـيبة، ص 
 (,519، ص 2010)ىيىإلؼ،  Prepaid Card، البطيتة السجكؽعة مدبرًي  Debit Cardالبطيتة السجإشة 
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 Analytical Framework (filed study) :الميدانية( )الدراسةاإلطار التحليلي  :/_2
 Population and Sample of Study  مجتمع وعينة الدراسة:: 2/1

ينعـخًا لكبـخ حجـػ مج سـع الجراسـة تـيك البيحـث بيخ يـير  ،السـجراء السـيلإلإلؼ كـ  الذـخدية الدـعؽديةإ كؽة مج سع الجراسـة مـؼ 
% مــــؼ  100( اســــ بينة بشدــــبة 50اســــ بينة تــــػ اســــ خجيع عــــجد )( 50عإلشــــة عذــــؽائية مــــشيػ، يتــــيك البيحــــث ب ؽزيــــع عــــجد )

االســ بينية السؽزعــة، يأة البيحــث راعــى عشــج اخ يــير العإلشــة العســخ يالسىىــ  العمســ  يال خرــص العمســ  يســشؽاة الخبــخل، 
 يالججيل ال يل  يرو الجراسة حدل م حإلخاتيي السد رمة  

 الوصف اإلحرائي لعينة الدراسة:: 2/1/1
 توزيع عينة الدراسة حدب العمر:: 2/1/1/1

 ( تؽزيع عإلشة الجراسة حدل العسخ1ججيل رتػ )
 المئوية الندبة تكرارال العمر

 % 24 12 سشة 30أت  مؼ 
 % 40 20 سشة 40فلى أت  مؼ  30مؼ 
 % 16 08 سشة 50فلى أت  مؼ  40مؼ 
 % 20 10 سشة كأك خ 50مؼ 

 % 100  50 السجسؽع
 السرجر  فعجاد البيحث.       
% ت ـــخايح  40ســـشة ، يأة ندـــبة  30% مـــؼ عإلشـــة الجراســـة أعســـيرىػ أتـــ  مـــؼ  24( أة ندـــبة 1يل رتـــػ )جالجـــمـــؼ إ زـــح 

سـشة ، يأة  50سشة فلى أت  مؼ  40%  ت خايح أعسيرىػ بإلؼ  16سشة ، يأة ندبة  40سشة فلى أت  مؼ  30أعسيرىػ بإلؼ 
عمى أسئمة االس بيية  كأك خ. ييخى البيحث أة تشؽع العسخ لكخاد عإلشة الجراسة ال   أجيبتسشة  50%  أعسيرىػ  20ندبة 

 إجل عمى ال شؽع ك  يجيية الشعخ. 
 المؤهل العلمي:توزيع عينة الدراسة حدب : 2/1/1/2

 ( تؽزيع عإلشة الجراسة حدل السىى  العمس 2ججيل رتػ )
 المئوية الندبة تكرارال المؤهل العلمي 

 % 30 15 البكيلؽريؽس درجة
 % 70 35   دراسية عميي

 % 100 50 السجسؽع
 السرجر  فعجاد البيحث.        

%  70% مـــؼ عإلشـــة الجراســـة حيصـــمؽة عمـــى درجـــة البكـــيلؽريؽس، يأة ندـــبة  30( أة ندـــبة 2إ زـــح مـــؼ الجـــجيل رتـــػ )
يأيزــًي يعطــ  مرــجاقية يتــؽل لرجيبــية ال ــ  تــػ  الســجإخ الســيل حيصــمؽة عمــى دراســية عميــي، يىــحا يعكــذ  بيعــة عســ  

 الحرؽل عمإليي.
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 التخرص العلمي:توزيع عينة الدراسة حدب : 2/1/1/3
 ( تؽزيع عإلشة الجراسة حدل ال خرص العمس 3ججيل رتػ )

 المئوية الندبة تكرارال التخرص العلمي
 % 30 15 السحيسبة

 % 56 28 عمؽك ميلية يمرخبية
 % 14 07 فدارل أعسيل

 % 100 50 السجسؽع
 السرجر  فعجاد البيحث.       

%  56% مـــؼ عإلشـــة الجراســـة تخررـــيػ العمســـ  السحيســـبة، بإلشســـي أة ندـــبة  30( أة ندـــبة 3إ زـــح مـــؼ الجـــجيل رتـــػ )
يظيفة يىحا إ فة مع م طمبية % تخرريػ العمس  فدارل أعسيل،  14تحرريػ العمس  عمؽك ميلية يمرخبية، يأة ندبة 

 .السيلإلإلؼ ك  الذخدية الدعؽديةالسجراء 
 المدمى الوظيفي:توزيع عينة الدراسة حدب : 2/1/1/4

 ( تؽزيع عإلشة الجراسة حدل السدسى الؽظيف 4ججيل رتػ )
 المئوية الندبة تكرارال المدمى الوظيفي

 % 100 50   مجإخ ميل 
 % 100 50 السجسؽع

 السرجر  فعجاد البيحث.       
  بؽظيفة مجإخ ميل  ك  الذخدية الدعؽدية.يعسمؽة % مؼ عإلشة الجراسة  100( أة ندبة 4)إ زح مؼ الججيل رتػ 

 عدد سنوات الخبرة:توزيع عينة الدراسة حدب : 2/1/1/5
 ( تؽزيع عإلشة الجراسة حدل سشؽاة الخبخل5ججيل رتػ )

 المئوية الندبة تكرارال عدد سنوات الخبرة
 % 10 05 سشؽاة 5أت  مؼ 

 % 26 13 سشؽاة  10فلى   5مؼ 
 % 20 10 سشة 15فلى  11مؼ 
 % 32 16 سشة 20فلى  16مؼ 
 % 12 06 سشة كأك خ 21مؼ 

 % 100 50 السجسؽع
 السرجر   فعجاد البيحث .       

 26سـشؽاة، يأة ندـبة  5% مؼ عإلشة الجراسة أة سشؽاة الخبخل لـجإيػ أتـ  مـؼ  10( أة ندبة 5إ زح مؼ الججيل رتػ ) 
ســشة، يأة  15فلــى  11%  لــجإيػ ســشؽاة خبــخل ت ــخايح مــؼ  20ســشؽاة، يأة ندــبة  10فلــى  5% لــجإيػ خبــخل  ت ــخايح مــؼ 
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سـشة. يىـحا إـجل عمـى يجـؽد  21% لـجإيػ خبـخل أك ـخ مـؼ  12سشة، يأة ندبة  20فلى  16% لجإيػ خبخل  ت خايح مؼ  32
 تسكشيػ مؼ مسيرسة مجيل عسميػ. لجإيػالخبخل الكيبية 

 أداة الدراسة وصدقها:: 2/2
لزــسية ســالمة كرــخاة االســ بينة يارنبي يــي بأىــجاذ الجراســة يمــجى تــجرتيي عمــى قيــيس م حإلــخاة الجراســة، كرــج تــيك البيحــث 

أىسيــة اســ خجاة خــجمية نعــػ الرــإلخكة انلك خينيــة كــ  تشفإلــح السعــيمالة السيليــة مــؼ ب رــسيػ اســ بينة خيصــة لم عــخذ عمــى 
خوــت االســ بينة عمــى مجسؽعــة مــؼ الكــيديسإلؼ يالسيشإلــإلؼ كــ  ، يتــج ع  لإلإلؼ كــ  الذــخدية الدــعؽديةييجيــة نعــخ الســجراء الســ

يتــػ الخــح بيلسالحعــية ياآلراء ال ــ  أبــجاىي السحكســؽة، حإلــث أصــبحت تذــ س   ،خــجمية نعــػ الرــإلخكة انلك خينيــةمجــيل 
 عمى جدأإؼ ىسي 

 يال خرص العمس  يالسدسى الؽظيف  يسشؽاة الخبخل.. البيينية الذخرية ال   ت عمة بيلعسخ يالسىى  العمس  1
 .ثالثة محيير( مؽزعة عمى 18. كرخاة االس بينة البيل  عجدىي )2

نعــــػ الرــــإلخكة خــــجمية  اســــ خجاكعــــج ال رــــة كــــ  ل حرإلــــة ب  أىسيــــة دبإلــــخل ال جيريــــة الدــــعؽدية   ؽ عطــــ  البشــــتالسحــــؽر اليل  
 ( كرخل.6يعجد الفرخاة ) انلك خينية

نعـػ الرـإلخكة انلك خينيــة  خـجمية اسـ خجاكعـج الدـيؽلة كـ  يسـيئ  فرىـيدية يدلإلـ  اسـ خجاك ل حرإلــة ب  السحـؽر ال ـين   تؽجـج 
 ( كرخل.6يعجد الفرخاة )

يعـجد  نعـػ الرـإلخكة انلك خينيـةخـجمية عـج الحسييـة يالمـية كـ  اسـ خجاك تؽكخ البشؽ  ال جيريـة الدـعؽدية ب  السحؽر ال يلث  
 كرخل.( 6الفرخاة )

= مؽاكـة بذـجل (، )  5يتػ االع سيد عمى مكييس ليكـخة الخسيسـ  نجيبـية السبحـؽثإلؼ، حإلـث جـيءة عمـى الشحـؽ ال ـيل   )
 = غإلخ مؽاكة بذجل (. 1= غإلخ مؽاكة (، )  2= محيإج (، )  3= مؽاكة (، )  4
 :Reliabilityثبات فقرات االستبانة : 2/3

( كــخد، 50) ىييكرــًي نجيبــية أكــخاد عإلشــة الجراســة يالبــيل  عــجد Cranach's Alphaاســ خجك البيحــث  خيرــة ألفــي دخينبــيخ  
 ,Zikmund%( يال ــ  تع بــخ مربؽلــة كــ  البحــؽا يالجراســية انندــينية ) 82.70حإلــث دينــت قيســة ألفــي دخينبــيخ دكــ  )

البيحـث عمـى اسـ خجاك االسـ بينة ( أة ىشي  معيم  ثبـية دبإلـخ لفرـخاة االسـ بينة مسـي يطسـئؼ 6(. إبإلؼ الججيل رتػ )2010
 بك   سأنإلشة.

 Cranach's Alpha( معيم  ال بية بطخيرة ألفي دخينبيخ 6ججيل رتػ )           
 ألفا كرونباخ عدد الفقرات المحور

 0.873 6 السحؽر اليل
 0.646 6 السحؽر ال ين 
 0.724 6 السحؽر ال يلث

 0.827 18 المجموع
 السرجر  فعجاد البيحث مؼ تحمإل  كرخاة االس بينة.        
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(، مع سـجًا عمـى السـيلإلل انحرـيئية SPSSكسي اس خجك البيحث بخنيمج الحـدك انحرـيئية لمعمـؽك انندـينية يانج سيعيـة )
 لرجيبة عؼ أسئمة الجراسة ياخ بير الفخويية ديآلت  

 .ال كخاراة 
  اخ بير ألفي دخينبيخCranach's Alpha 
 نحخاكية السعييرية، يالجرجةنس ؽسطية الحديبية، ياال. 
   اخ بيرOne-sample T.test 

 يمؼ أج  تفدإلخ الش يئج برؽرل دقيرة تػ تحجإج كئية مكييس ال حمإل  دسي إم  
  ( 4 = 1 – 5حديا السجى  يىؽ عبيرل عؼ أكبخ قيسة نيتص أصحخ قيسة ك  مكييس ليكخة أت.) 
  ( 0.80=  5/  4تحجإج  ؽل الفئة عؼ  خية تدسة السجى عمى عجد الفئية أت .) 

 يعميو ك ة كئية السكييس تكؽة عمى الشحؽ ال يل  
 ( مكييس تحجإج الجرجة لمؽسط الحديب 7ججيل رتػ )
 الدرجة الوسط الحدابي 

 عيل ججاً  كأك خ  4.21
 عيل  4.20فلى    3.41مؼ  
 م ؽسط 3.40فلى   2.61مؼ 
 مشخف  2.60فلى   1.81مؼ 

 مشخف  ججاً  1.80أت  مؼ  
 (.13، ص2012 السرجر  )عميية،                                         

 تحليل بيانات الدراسة واختبار الفرضيات:: 2/4
 تحليل بيانات الدراسة:: 2/4/1

 نعػ الرإلخكةخجمية عج ال رة ك  اس خجاك ل حرإلة ب  تعط  البشؽ  ال جيرية الدعؽدية أىسية دبإلخل  : المحور األول
 انلك خينية.

 تيك البيحث ب حمإل  انجيبية لفرخاة السحؽر اليل ديآلت  
 الرإلخكة انلك خينية خجمية نعػبعج ال رة ك  ( الس ؽسطية الحديبية ياننحخاكية السعييرية يالجرجة لفرخاة 8ججيل رتػ )

 الدرجة اإلنحراف المعياري  الوسط الحدابي الفقرات م

الشعور ابلثقة يف استخدام خدمات نظم الصريفة  1
 اإللكرتونية اليت يوفرها البنك

 عيل  ججاً  0.501 4.56

تنفيذ ادلعامالت ادلالية من خالل خدمات نظم  2
 الصريفة اإللكرتونية يف وقتها احملدد

 عيل  ججًا  0.485 4.36

 عيل  ججًا  0.463 4.30نظم الصريفة توافر الثقة والدقة يف خدمات  3
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 اإللكرتونية  اليت يقدمها البنك
استخدام خدمات نظم الصريفة اإللكرتونية يف  4

  معظم األوقات
 عيل  ججاً  0.463 4.30

استخدام خدمات نظم الصريفة اإللكرتونية ال  5
 يتضمن فرض رسوم إضافية

 عيل  ججاً  0.495 4.40

لدى موظفي البنك لإلجابة توافر اخلربة الكافية  6
على أسئلة الزابئن حول خدمات نظم الصريفة 

 اإللكرتونية

 عيل  ججاً  0.479 4.34

 عالي جدا   0.097502 4.37667 مجيع الفقرات
 السرجر  فعجاد البيحث مؼ ياتع تحمإل  بيينية االس بينة.

السحؽر اة نجيبية السبحؽثإلؼ عمى كرخ  ( أة الس ؽسط الحديب 8إ زح مؼ الججيل رتػ ) . المتوسطات الحدابية:1
 اةمؽاكرؽة بذجل عمى كرخ ك  عإلشة الجراسة يىحا إجل عمى أة جسيع السبحؽثإلؼ  ،( 4.56،  4.30) تخايحت مي بإلؼاليل 

 .السحؽر اليل
مي بإلؼ يل تخايحت الالسحؽر ( أة اننحخاكية السعييرية لفرخاة 8إ زح مؼ الججيل رتػ ). اإلنحرافات المعيارية: 2
يى  أت  مؼ الؽاحج الرحيح، يىحه الكيػ تذإلخ فلى ال جينذ يعجك ال بيإؼ ك  فجيبية السبحؽثإلؼ  ،( 0.501 ، 0.463)

 نيػ مؽاكرؽة عمى صح يي.أعمى كرخاة السحؽر اليل، أت 
ججًا عيلية  اليلالسحؽر ( أة الجرجة الكمية لجسيع كرخاة 8إ زح مؼ الججيل رتػ ). الدرجة الكلية لجميع الفقرات: 3

السبحؽثإلؼ عمى كرخاة السحؽر  جسيعيتذإلخ ىحه الش يجة فلى مؽاكرة  ،( 4.37667بجاللة الؽسط الحديب  الحت بم  )
 اليل. 

عج ال رة ك  خجمية نعػ الرإلخكة تعطإليي الذخدية الدعؽدية لؽجؽد ب  يتذإلخ ىحه الش يجة فلى الىسية الكبإلخل ال   
 .انلك خينية

 .نعػ الرإلخكة انلك خينية خجمية عج الديؽلة ك  اس خجاكتؽجج يسيئ  فرىيدية يدلإل  اس خجاك ل حرإلة ب  : الثانيالمحور 
 تيك البيحث ب حمإل  انجيبية لفرخاة السحؽر ال ين  ديآلت  

الرإلخكة نعػ خجمية عج الديؽلة ك  اس خجاك ب  ( الس ؽسطية الحديبية ياننحخاكية السعييرية يالجرجة لفرخاة 9ججيل رتػ )
 .انلك خينية

 الدرجة اإلنحراف المعياري  الوسط الحدابي الفقرات م

يوفر البنك خدمات نظم الصريفة اإللكرتونية  1
  بلغة سهلة ومفهومة للعمالء

 عيل  ججاً  0.418 4.22

سهولة تنفيذ ادلعامالت ادلالية من خالل خدمات  2
 نظم الصريفة اإللكرتونية

 عيل  ججاً  0.443 4.26
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تنوع خدمات نظم الصريفة اإللكرتونية وسهولة  3
 استخدامها من خالل ادلوقع اإللكرتوين للبنك

 عيل  ججاً  0.495 4.40

توجد نشرات إرشادية ودليل لتنفيذ كافة  4
 عمليات الصريفة اإللكرتونية

 عيل  ججاً  0.501 4.44

يتيح استخدام خدمات نظم الصريفة اإللكرتونية  5
 تنفيذ ادلعامالت ادلالية بصورة دائمة

 عيل  ً  0.388 4.18

يتم معاجلة ادلشاكل اليت تظهر أثناء تنفيذ  6
 عمليات الصريفة اإللكرتونية على وجه السرعة

 م ؽسط 0.881 2.80

 عالي    0.620806 4.05000 مجيع الفقرات
 السرجر  فعجاد البيحث مؼ ياتع تحمإل  بيينية االس بينة.

 فرخاةال( أة الس ؽسطية الحديبية نجيبية السبحؽثإلؼ عمى 9إ زح مؼ الججيل رتػ ). المتوسطات الحدابية: 1
، بإلشسي الس ؽسط  (4.18تج بم  ) (5، يأة الس ؽسط الحديب  لمفرخل )( 4.44،  4.22تخايحت مي بإلؼ )( 1،2،3،4)

بجرجية م فييتو كرؽة االسبحؽثإلؼ ك  عإلشة الجراسة مؽ  جسيعيىحا يعش  أة ( يىؽ م ؽسط 2.80( ىؽ )6الحديب  لمفرخل )
 عمى كرخاة السحؽر ال ين .

تخايحت مي بإلؼ السحؽر ال ين  ( أة اننحخاكية السعييرية لفرخاة 9إ زح مؼ الججيل رتػ ) . اإلنحرافات المعيارية:2
ال بيإؼ ك  فجيبية السبحؽثإلؼ ال جينذ يعجك مؼ الؽاحج الرحيح يىحه الكيػ تذإلخ فلى  ت أ( يى  0.501،  0.388)

 ، يأنيػ م فرؽة عمى صح يي. كرخاة السحؽر ال ين عمى 
عيلية بجاللة  السحؽر ال ين ( أة الجرجة الكمية لجسيع كرخاة 9إ زح مؼ الججيل رتػ ). الدرجة الكلية لجميع الفقرات: 3

نيػ أي السبحؽثإلؼ عمى كرخاة االسحؽر ال ين ،  جسيع( يتذإلخ ىحه الش يجة فلى مؽاكرة 4.05000الؽسط الحديب  الحت بم  )
 م فرؽة عمى صح يي.

خجمية نعػ ل لديؽلة ك  االس خجاكعج االىسية الكبإلخل ال   تعطإليي الذخدية الدعؽدية لؽجؽد ب  يتذإلخ ىحه الش يجة فلى 
 . الرإلخكة انلك خينية.

 .نعػ الرإلخكة انلك خينية خجمية يالمية ك  اس خجاكعج الحسيية تؽكخ البشؽ  ال جيرية الدعؽدية ب   المحور الثالث:
 ديآلت   مإل  انجيبية لفرخاة السحؽر ال يلثتيك البيحث ب ح

نعػ خجمية عج الحسيية يالمية ك  اس خجاك ب  ( الس ؽسطية الحديبية ياننحخاكية السعييرية يالجرجة لفرخاة 10ججيل رتػ )
 الرإلخكة انلك خينية

 الدرجة اإلنحراف المعياري  الحدابيالوسط  الفقرات م

يضمن البنك احلفاظ على سرية ادلعلومات  1
  اخلاصة ابلعمالء

 عيل  0.351 4.14

 عيل  ججاً  0.418 4.22يضمن البنك سرية اتمة لكافة العمليات  2
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 اإللكرتونية
يوفر البنك األمان عند استخدام خدمات نظم  3

 الصريفة اإللكرتونية
 ججاً  عيل  0.418 4.22

يوفر البنك احلماية ادلادية للتجهيزات التقنية  4
 الداخلية واخلارجية من ادلخاطر

 عيل  0.351 4.14

وجود اسرتاتيجية شاملة لدى البنك ألمن  5
ادلعلومات وحتديد األطراف ادلعنية ابلوصول إىل 

 نظم ادلعاجلة

 عيل  0.404 4.20

اإللكرتونية يوفر البنك خدمات نظم الصريفة  6
 للعمالء دون أي خماطرة مالية

 عيل  0.769 4.02

 يعال 0.076333 4.15667 مجيع الفقرات
 السرجر  فعجاد البيحث مؼ ياتع تحمإل  بيينية االس بينة.

فرخاة ال( أة الس ؽسطية الحديبية نجيبية السبحؽثإلؼ عمى 10إ زح مؼ الججيل رتػ ). المتوسطات الحدابية: 1
ؽاكرؽة تمغ الفرخاة ، يدية الؽسط الحديب  ميىحا يعش  أة السبحؽثإلؼ ( 4.20،  4.02تخايحت مي بإلؼ )( 1،4،5،6)

، يىحا يعش  أة  فرخاةتمغ العمى بذجل  كرؽة ايىحا يعش  أة السبحؽثإلؼ ك  عإلشة الجراسة مؽ  (4.22)( ىؽ 2،3لمفرخاة )
 كرخاة السحؽر ال يلث. بجرجية م فييتة عمىجسيع السبحؽثإلؼ ك  عإلشة الجراسة مؽاكرؽة 

( أة اننحخاكية السعييرية لفرخاة السحؽر ال ين  تخايحت مي بإلؼ 10إ زح مؼ الججيل رتػ ) . اإلنحرافات المعيارية:2
يى  أت  مؼ الؽاحج الرحيح يىحه الكيػ تذإلخ فلى ال جينذ يعجك ال بيإؼ ك  فجيبية السبحؽثإلؼ  (0.769،  0.351)

 عمى كرخاة السحؽر ال ين ، يأنيػ م فرؽة عمى صح يي. 
عيلية  لث( أة الجرجة الكمية لجسيع كرخاة السحؽر ال ي10إ زح مؼ الججيل رتػ ). الدرجة الكلية لجميع الفقرات: 3

( يتذإلخ ىحه الش يجة فلى مؽاكرة جسيع السبحؽثإلؼ عمى كرخاة االسحؽر 4.15667لحديب  الحت بم  )بجاللة الؽسط ا
 ، يأنيػ م فرؽة عمى صح يي.لثال ي

خجمية نعػ لحسيية يالمية ك  عج االىسية الكبإلخل ال   تعطإليي الذخدية الدعؽدية لؽجؽد ب  يتذإلخ ىحه الش يجة فلى 
 الرإلخكة انلك خينية.

 اختبار فرضيات الدراسة:: 2/4/2
عـج ال رـة كـ  تشفإلـح السعـيمالة نعـػ الرـإلخكة الك خينيـة يب  خـجمية تؽجج داللة فحرـيئية بـإلؼ  :اختبار الفرضية األولى يجةنت

 السيلية.
 عج ال رة ك  خجمية نعػأىسية تؽاكخ ب   لبيية(  One-Sample T.testالخ بير ىحه الفخوية تػ اس خجاك اخ بير )

 انلك خينية ك  تشفإلح السعيمالة السيلية.الرإلخكة 
 ن يئج اخ بير الفخوية اليلى( 11ججيل رتػ )

One-Sample Test 
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Test Value = 5                                        

t df 

Sig. 
(2-

tailed) 
Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower Upper 

الثقة في نظم 
الصيرفة 
  اإللكترونية

-15.660 5 .000 -.623333 -.72566 -.52101 

 السرجر  فعجاد البيحث مؼ ياتع تحمإل  بيينية االس بينة.
(، حإلــث بمحــت 0.05( ن ــيئج ال حمإلــ  يالــحت إبــإلؼ أة الشســؽذج دال فحرــيئيًي عشــج مدــ ؽى داللــة )11يعــخض الجــجيل رتــػ )

يمؼ خـالل ذلـغ يسكـؼ تبـؽل الفخوـية ال ـ  تفإلـج أة  ،( 0.05( يى  أت  مؼ )0.000) Sig.(2-taild)الكيسة انح سيلبة 
عـــج ال رـــة كـــ  تشفإلـــح السعـــيمالة السيليـــة كـــ  خـــجمية نعـــػ الرـــإلخكة انلك خينيـــة يب  بـــإلؼ ىشـــي  عالتـــة ذاة داللـــة فحرـــيئية 

 يمؼ خالل ذلغ يسكؼ تبؽل الفخوية اليلى. .الذخدية الدعؽدية
عـج الدـيؽلة كـ  االسـ خجاك نعـػ الرـإلخكة انلك خينيـة يب  خـجمية تؽجـج داللـة فحرـيئية بـإلؼ  الفرضيية الثانيية:اختبار  يجةنت

 ك  تشفإلح السعيمالة السيلية.
نذـخاة فرىـيدية يدلإلـ  اسـ خجاك يجـؽد أىسيـة  لبيـية (One-Sample T.testالخ بـير ىـحه الفخوـية تـػ اسـ خجاك اخ بـير )

 مى الشحؽ ال يل  ع انلك خينيةلخجمية نعػ الرإلخكة 
 ن يئج اخ بير الفخوية ال ينية( 12ججيل رتػ )

One-Sample Test 

  

Test Value = 5                                        

t df 

Sig. 
(2-

tailed) 
Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower Upper 

االستخدامسهولة   -3.748 5 .013 -.950000 - 1.60150 -.29850 

 السرجر  فعجاد البيحث مؼ ياتع تحمإل  بيينية االس بينة.
(، حإلــث بمحــت 0.05( ن ــيئج ال حمإلــ  يالــحت إبــإلؼ أة الشســؽذج دال فحرــيئيًي عشــج مدــ ؽى داللــة )12يعــخض الجــجيل رتــػ )

أة يمؼ خـالل ذلـغ يسكـؼ تبـؽل الفخوـية ال ـ  تفإلـج  ،( 0.05مؼ )( يى  أت  0.013) Sig.(2-taild)الكيسة انح سيلبة 
ـــة ذاة داللـــة فحرـــيئية  عـــج الدـــيؽلة كـــ  االســـ خجاك كـــ  الذـــخدية خـــجمية نعـــػ الرـــإلخكة انلك خينيـــة يب  بـــإلؼ ىشـــي  عالت

 يمؼ خالل ذلغ يسكؼ تبؽل الفخوية ال ينية. الدعؽدية.
عج الحسييـة يالمـية كـ  تشفإلـح نعػ الرإلخكة انلك خينية يب  خجمية بإلؼ  تؽجج داللة فحريئية نتيجة اختبار الفرضية الثالثة:

     السعيمالة السيلية.
عـج الحسييـة يالمـية كـ  اسـ خجاك تـؽاكخ ب  أىسية  لبيية (One-Sample T.testالخ بير ىحه الفخوية تػ اس خجاك اخ بير )

 عمى الشحؽ ال يل  خجمية نعػ الرإلخكة انلك خينية 
 ل ةن يئج اخ بير الفخوية ال ي( 13ججيل رتػ )
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One-Sample Test 

  

Test Value = 5                                        

t df 

Sig. 
(2-

tailed) 
Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower Upper 

 76323.- 92344. - 843333.- 000. 5 27.062- الحماية واألمان 

 السرجر  فعجاد البيحث مؼ ياتع تحمإل  بيينية االس بينة.
(، حإلث بمحت 0.05( ن يئج ال حمإل  يالحت إبإلؼ أة الشسؽذج دال فحريئيًي عشج مد ؽى داللة )13يعخض الججيل رتػ )

ال    ال يل ة يمؼ خالل ذلغ يسكؼ تبؽل الفخوية ،( 0.05( يى  أت  مؼ )0.000) Sig.(2-taild)الكيسة انح سيلبة 
ك  تشفإلح السعيمالة  الحسيية يالميةعج خجمية نعػ الرإلخكة انلك خينية يب  أة ىشي  عالتة ذاة داللة فحريئية بإلؼ تفإلج 

 السيلية ك  الذخدية الدعؽدية، يمؼ خالل ذلغ يسكؼ تبؽل الفخوية ال يل ة.
 النتائج والتوصيات:

 النتائج:
 عمى تحمإل  بيينية الجراسة تؽصمت الجراسة فلى الش يئج ال يلية  بشيءً 
يعرخنة الخجمية السرخبية بجرجة دبإلـخل مـؼ يجيـة نعـخ لك خينية إىدت فلى تطؽيخ اناس خجاك خجمية نعػ الرإلخكة . 1

 .السجراء السيلإلإلؼ ك  الذخدية الدعؽدية
لس حإلخاة الحيصمة يبذك  مد سخ كـ  الدـؽق السرـخبية يكـ  أة الرإلخكة انلك خينية أصبحت وخيرل ح سية أيجب يي ا. 2

 .مجيل ال كشؽايجيي
 .ة مؼ ال رة لجى الذخدية الدعؽدية ك  اس خجاك خجمية نعػ الرإلخكة انلك خينيةيىشي  درجة عيل. 3
  الذـخدية ىشي  درجة عيلية ك  سيؽلة اس خجاك خجمية نعػ الرـإلخكة انلك خينيـة مـؼ يجيـة نعـخ السـجراء السـيلإلإلؼ كـ. 4

 .الدعؽدية
ىشي  درجة عيلية مؼ الحسيية يالمية عشج اس خجاك خجمية نعػ الرإلخكة انلك خينيـة مـؼ يجيـة نعـخ السـجراء السـيلإلإلؼ . 5

 .ك  الذخدية الدعؽدية
 .البشؽ  ال جيرية الدعؽدية ك  ترجيػ خجمية الرإلخكة انلك خينية بمحة سيمة يمفيؽمةتي ػ . 6
ال جيرية الدعؽدية عمى تمبية حيجـية العسـالء مـؼ خـالل ترـجيػ خـجمية الرـإلخكة انلك خينيـة كـ  أترـخ تحخص البشؽ  . 7

 .يتت مسكؼ مؼ يجية نعخ السجراء السيلإلإلؼ ك  الذخدية الدعؽدية
 :التوصيات
 ت فلإليي الجراسة إؽص  البيحث بيآلت  تؽصمال    الش يئج ك  وؽء

 .  الرإلخكة انلك خينيةنعػ م يبعة ال طؽراة يالسد ججاة ك  مجيل خجمية وخيرل . 1
االع سيد عمى تكشؽلؽجيي السعمؽمية يترجيػ أحجا السعجاة يالجيدل ل رجيػ خجمية لمعسالء بسي إ سيىى مع . وخيرل 2

 .اح ييجيتيػ ير،بيتيػ
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ال   تج تريحل اس خجاك نعػ السعمؽمية يتؽكإلخ الحسيية الكيبية ليي مؼ السخي خ . وخيرل االس سخار ك  تطؽيخ 3
 .خجمية نعػ الرإلخكة انلك خينية

قييك البشؽ  ال جيرية الدعؽدية بعرج مىتسخاة ينجياة حؽل خجمية نعػ الرإلخكة انلك خينية ح ى تد فإلج ديكة وخيرل . 4
 . ك  تشفإلح السعيمالة السيليةيطخأ عمإليي مؼ تطؽراة  يي يميال خاذ ذاة العالتة مؼ مدايي اس خجام
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