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األردن. ومن أجل تحقيق  لبنوك فيا وظائف اإلدارة االلكترونية في فاعلية وكفاءةهدفت هذه الدراسة إلى قياس تأثير 
ختبار صحة فرضياتها فقد تم  المبحوثة. وقد  البنوكاستبانة لجمع البيانات من المديرين ورؤساء األقسام في  طويرتهدف الدراسة، وا 

 %(.70) ه( استبانة أي ما نسبت280( استبانة، وتم استعادة )400قام الباحثان بتوزيع )
قلة التي إلختبار تأثير المتغيرات المست  (Multiple Regression Analysis)وقد تم استخدام تحليل االنحدار المتعدد

( على االلكترونية، والرقابة  االلكترونية والتنظيم االلكتروني، والقيادة، التخطيط االلكتروني)وظائف اإلدارة االلكترونية تمثل 
 . (البنوكو)كفاءة  (البنوكفاعلية ) ينالتابع ينالمتغير 

 وتوصلت الدراسة الى الكثير من النتائج فيما يلي أهمها:
، التخطيط االلكتروني) لوظائف اإلدارة االلكترونية = α) 0.05( و داللة إحصائية عند مستوى داللةذتأثير يوجد أواًل: 

 في فاعلية البنوك. (االلكترونية، والرقابة  االلكترونية والتنظيم االلكتروني، والقيادة
والتنظيم ، التخطيط االلكتروني)لكترونية لوظائف اإلدارة اال = α) 0.05( ذو داللة إحصائية عند مستوى داللةتأثير يوجد ثانيًا: 

 في كفاءة البنوك.( االلكترونية، والرقابة  االلكترونية
 في كفاءة البنوك. للقيادة االلكترونية = α) 0.05( ذو داللة إحصائية عند مستوى داللةتأثير يوجد ثالثًا: ال 
 .اوكفاءته البنوك إلدارة االلكترونية في فاعليةوظايف اوفي ضوء هذه النتائج تم صياغة بعض التوصيات لتعزيز دور  

 االلكترونية، الرقابة  االلكترونية، التنظيم االلكتروني، القيادة، وظائف اإلدارة االلكترونية، التخطيط االلكتروني: الكلمات الدالة
 .، البنوك في األردنالبنوك، وكفاءة البنوكفاعلية 
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Abstract 

This study aimed to investigate the impact of e-management functions on banks' effectiveness and 

efficiency in Jordan. In order to achieve the goal of the study, and test its hypotheses, the researchers have 

developed a questionnaire to collect data from managers and chiefs of departments in the researched 

banks. The researchers have distributed (400) questionnaires, and collected (280), forming a response rate 

of (70%) 

Multiple Regression Analysis was used to test the effect of independent variables that represent the e-

management functions (e- planning, e- organizing, e- leadership, and e-controlling) on the dependent 

variables that represent banks' effectiveness and efficiency. 

The study points out many results, the most important of which is: 

1 - There is a statistical significant relationship at a level (α= 0.05) between the independent variables (e-

management functions: e- planning, e- organizing, e- leadership, and e-controlling), and the dependent 

variable (banks' effectiveness).  

2- There is a statistical significant impact at a level (α= 0.05) between the independent variables (e-

management functions: e- planning, e- organizing, and e-controlling), and the dependent variable (banks' 

efficiency). 

3- There is no statistical significant impact at a level (α= 0.05) between the independent variable (e- 

leadership), and the dependent variable (banks' efficiency). 

Based upon these results, a set of recommendations was proposed to enhance the role of e-

management functions in order to improve the level of banks' effectiveness and efficiency. 

Keywords: E-Management Functions, E- Planning, E- Organizing, E- Leadership, E-Controlling, 

Effectiveness, Efficiency, Banks in Jordan. 
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 المقدمة
تطورًا هائاًل في تكنولوجيا قرن الحادي والعشرين العقد الثاني من البداية  في العالم يشهد

فأصبحت تكنولوجيا المعلومات  ،وخاصة بعد ظهور شبكة اإلنترنت ،المعلومات والشبكات االلكترونية
  الركائز المهمة في اإلدارة الحديثة. ىحدإلكترونية إلوالشبكات ا

اإلدارة و  ،(e-Management) اإللكترونية اإلدارة مثل جديدة مصطلحات الوجود إلى توظهر 
 العادي اإلداري  العمل تحويل إلى تهدف متكاملة رقمية منظومة هيو  ؛(Digital Management) الرقمية

 اإلداري القرار  اتخاذ في  تساعد معلومات نظم على باالعتماد وذلك اإللكتروني، النمط إلى اليدوي  النمط من

 .[1] التكاليف وبأقل وقت بأسرع
قد األمر الذي ة التقليدية، دارة اإللكترونية كمنهج حديث يحل تدريجيًا محل اإلدار وينظر إلى اإل 

 االتصاالت المتقدمة على استخدام شبكةاإلدارة اإللكترونية  وتعتمد ،وكفاءتهاالمنظمة  ؤثر في فاعليةي

ذا فإن البحث في ل .خاذ القرارات الفردية والتنظيميةاتعملية دعم واسترجاعها من أجل لتزويد المعلومات 
وكفاءتها يعد من أهم مسوغات  البنوك في األردنتطبيق وظائف اإلدارة اإللكترونية في تعزيز فاعلية  أثر

وأهمية  .من أن تضيفه إلى المعرفة اإلنسانية الباحثانيأمل هذه الدراسة لما يترتب عليه من أهمية علمية 
منظمات األعمال في بيئة شديدة المنافسة في ظل  شأنها شأن الكثير منتعمل البنوك أن تتعلق عملية 

الثورة اإللكترونية الحديثة، وتحرص منظمات األعمال على استخدام الطرق واألساليب اإلدارية الحديثة 
 المعلومات تكنولوجيا أهمية مندراسة نابعة ال أهميةفلتحقيق أهدافها واستخدام مواردها بالطريقة المثلى؛ 

 في قطاع البنوك لتتمكن من المنافسة وتقديم أفضل الخدمات. اإلداري  تطويرال في تلعبه الذي والدور
 

 مشكلة الدراسة 
ميين اإلدارة العليييا والوسييطى عشييوائية عينيية مييع  التييي تييم إجراؤهيياسييتطالعية المقييابالت االفييي ضييوء  

وظييائف اإلدارة عيين  جمييع المعلومييات الالزمييةتييم فييي البنييوك العامليية فييي األردن ميين خييارد وحييدة المعاينيية 
تفيييياوت فييييي تطبيييييق وظييييائف اإلدارة اإللكترونييييية  أتضييييو وجييييودفييييي البنييييوك؛ إذ  اإللكترونييييية ومييييدى تطبيقهييييا

( فييي قطيياع البنييوك فييي والرقابيية الكترونييية ،االلكترونييية والقيييادة ،االلكترونييي والتنظيييم ،االلكترونييي )التخطيييط
فيييي البنييييوك رهيييا عليييى فاعليييية األداء وكفاءتيييه انعكييياس تأثيإليييى اخيييتالف أيضيييًا فييييي  ييييؤدي قيييد األردن مميييا
 ر تطبييق وظيائف اإلدارة اإللكترونيية فيي تعزييز فاعليية وكفياءةيأثدرجية تيلبحث  الدراسةهذه  تأتيالمختلفة، و 
 . البنوك العاملة في األردن األداء في
 ئفوظييا تطبيييق ريأثتييتقيييس التييي  الدراسييات نييدرة الدراسيية موضييوع اتضييو ميين مراجعيية أدبييياتكمييا  

 عليىلتعيرف فإن الغرض من هذه الدراسية هيو ا لذا .فاعلية المنظمات وكفاءتها تعزيز اإلدارة االلكترونية في
 لكترونية في تعزيز فاعلية البنوك وكفاءتها.   إلاإلدارة اوظائف ر تطبيق يأثت

   وبالتالي فإنه يمكن التعبير عن عناصر مشكلة الدراسة من خالل التساؤالت التالية: 
 اإلدارة اإللكترونية في البنوك العاملة في األردن؟ وظائف تطبيق مدىا م -1
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 تطبيق وظائف اإلدارة اإللكترونية على فاعلية البنوك العاملة في األردن ؟ ريأثتما  -2
 لكترونية على كفاءة البنوك العاملة في األردن ؟إلتطبيق وظائف اإلدارة اتأثير ما  - 3

 

 مراجعة األدبيات 
 

 اإللكترونيةاإلدارة  

ة إلدارة حديث طريقة هيف؛ اً حديث اً مصطلح  (E-management)اإللكترونية اإلدارة مصطلو عدي 
 المعلومات واسترجاع لبحث لالتصاالت متقدمة شبكة استخدام علىبشكل أساسي  عتمدت منظمات األعمال

 متكاملة إلكترونية "منظومة نية بأنهااإللكترو  وُتعرف اإلدارةوالتنظيمية  الفردية القرارات واتخاذ دعم من أجل

 التقنيات بوساطة تنفذ أعمال إلى اليدوي  اإلداري  العمل لتحويل والمعلومات االتصاالت تقنيات على تعتمد

 . [2]الحديثة"  الرقمية
 العمل تحويل إلى تهدف متكاملة رقمية منظومةاإلدارة اإللكترونية على أنها  Yogesh يعرفو 

 في تساعد قوية معلوماتية نظم على باالعتماد وذلك اإللكتروني، النمط إلى اليدوي  النمط من العادي اإلداري 

 الورقية المعامالت عن االستغناء" أنهاب السالمي عرفهاوي .[1] التكاليف وبأقل وقت بأسرع اإلداري  القرار اتخاذ

حالل  إلى العامة الخدمات وتحويل ،وماتالمعل لتكنولوجيا الواسع االستخدام طريق عن اإللكتروني المكتب وا 

 .[3] "مسبقاً  منفذة متسلسلة خطوات حسب معالجتها ثم مكتبية إجراءات
وتحتوي على أدوات لنقل  ،المظلة لنماذد األعمال اإللكترونية المتعددة اإللكترونية اإلدارةتعد ف 

مل المنظمة وتكنولوجيا ة بين عمءاإلدارة اإللكترونية على المواوتؤكد ، المعلومات وتبادلها إلكترونياً 
نجازها في الوقت المحدد ،وتوافرها ،والقدرة على إيصال الخدمة اآلمنة ،المعلومات  . [4] وا 
 وشبكات لإلنترنت المتميزة على اإلمكانات القائمة اإلدارية العملية بأنها لكترونيةإلاإلدارة ا عرفتُ و  

 حدود دون  واآلخرين للشركة الجوهرية والقدرات على الموارد ةوالرقاب والتوجيهوالتنظيم  التخطيط في األعمال

 األعمال نجازإ وظيفة على أنهاأيضًا  اإللكترونية اإلدارةوتعرف  .[5]  الشركة أهداف تحقيق أجل من

 .[6] اإللكترونية والحكومة اإللكترونية األعمال تشمل اإللكترونية بحيث والوسائل النظم باستخدام
 شبكاتالاستخدام شبكة اإلنترنت و إلى القول أن اإلدارة اإللكترونية تتعلق ب ويمكن أن نخلص 
  تحقيق أهدافها.من أجل منظمات الاإلدارة في في إنجاز وظائف  االلكترونية والنظم

 

 اإللكترونية اإلدارة أهمية

 مجال في الهائل والكمي النوعي التطور مواكبة على قدرتها في اإللكترونية اإلدارة أهمية تكمن 

وهي تمثل  ،ثورة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت انبثاق من يرافقها وما ،المعلومات ونظم تقنيات تطبيق
استجابة قوية لتحديات القرن الحادي والعشرين التي تشمل العولمة، والفضاء الرقمي، واقتصاديات 

 .[6] وثورة اإلنترنت ،المعلومات والمعرفة
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اليى الكشيف عين دور اإلدارة اإللكترونيية فيي تحسيين أداء المنظميية، اليدايني العيزاوي و  دراسيةهيدفت  
وخلصيييت إليييى أن ضيييعف البنيييية التحتيييية لالتصييياالت ييييؤثر سيييلبًا عليييى مسيييتوى األداء، كميييا أن قلييية الكيييوادر 

 دراسيية وجيياءت. [7] المتخصصيية بتنفيييذ العمييل المييرتبط بيياإلدارة اإللكترونييية يييؤثر بشييكل سييلبي علييى األداء

Lulian))  [8] ات المتوسطة والصيغيرة إظهار السمات التطبيقية لمفهوم اإلدارة اإللكترونية في الشرك بهدف
وخلصييييت إلييييى أن تطبيييييق نظييييام اإلدارة اإللكترونييييية فييييي الشييييركات المتوسييييطة والصييييغيرة فييييي  فييييي رومانيييييا،

 السنوات القادمة سيكون حاجة ماسة تفرضها البيئة التنافسية والزبائن. 
 

 لكترونيةاإلدارة اإل وظائف 
 ،والقيادة اإللكترونية اإللكتروني،والتنظيم  التخطيط اإللكتروني،وظائف اإلدارة االلكترونية في تتمثل       

 ويمكن توضيو هذه الوظائف كما يلي: .[5] والرقابة اإللكترونية
 (E-planning)  تخطيط اإللكترونيال -1

مين قبيل  االسيتراتيجي التخطييط اسيتخدام عليى أساسيية بصيفة لتركيزا على التخطيط اإللكتروني يعتمد       
 أقسام مختلف لخدمة شموليةب أعمالها تخطيط في اإللكترونية النظمعلى استخدام  القرارات وتبنى ،المنظمات

دارته المنظمة  للمعرفية جدييدة نظيم اسيتخدام عليى اإللكترونيية ةور الثي ظيل فيي اإللكترونيي التخطيط ويعتمد ،اوا 

 .[9] العصبية الشبكات ونظم ،ةالخبير  والنظم القرار، دعم نظمك
   (E-organizing) اإللكتروني التنظيم -2 

 من تحويلها فيتم التنظيمية، الهياكل وشكل مستويات في تغيير إجراء على اإللكتروني التنظيم عتمدي 

 ؛ذاتها التنظيمية الهياكل في يراتيتغ إحداث أيضاً  يتطلب كما ،أشكال أكثر مرونة إلى الهرمي الشكل
 .[9] عليها والقضاء التقليدية اإلدارية التنظيمات مشكالت لمواجهة

 (E-leadership)القيادة اإللكترونية  -3
فضاًل عن التوجيه  ،الرؤية التنظيمية بين الشركات واألفراد نشرلكترونية تهدف إلى القيادة اإل إن 

ويحتاد فيها  .[10]ضا لتحسين العالقات بين أعضاء المنظمة وتهدف أي ،واإلشراف على تنفيذ الخطط
العاملين ومعرفة كيفية استخدامها بفاعلية لتلبية احتياجات  ،التكنولوجيا الحديثة إلى فهمالقائد االلكتروني 

 .[11]  معهم مبنية على الثقةوبناء عالقات  وتوقعاتهم 
 E-controlling)     )  اإللكترونية الرقابة -4

التطورات التكنولوجية  أفرزتهاالوسائل الحديثة لحل المشكالت التي  إحدىلكترونية إلالرقابة اتعد  
الوسائل لكترونية الرقابة اإلوتستخدم  .[12] الوظيفية وتسريب البيانات اإلساءةالحديثة في كشف 

صاد في الجهد والوقت االلكترونية الحديثة لمراقبة األنشطة والمعامالت داخل المنظمة بما يحقق االقت
  .[13] والتكلفة للوصول إلى النتائج المطلوبة بأقل ما يمكن من المخاطر

إلكتروني فهم كيفية بناء نظام إدارة  بهدفKulkarni and Pougatchev))  [14]دراسة  وجاءت 
ت دورًا مهمًا في جامعة لعبالللتقييم والرقابة للجامعة التكنولوجية في جامايكا. وأظهرت الدراسة أن قيادة 
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 إلكترونيتصميم وتنفيذ النظام اإلداري اإللكتروني، وأظهرت الدراسة أيضًا أن الهدف من بناء نظام إدارة 
وقياس  ،وعملية التقييم الدوري  ،للتقييم والرقابة هو مشاركة العاملين في الجامعة في التخطيط اإلستراتيجي

 وتزويد العاملين بآلية لالتصال الفاعل. ،تراتيجيةكيفية تحقيق الرؤية والرسالة واألهداف اإلس
 

  (Effectiveness) الفاعلية
 التي المدى قصيرةالو  طويلةال األهداف تحقيق على المنظمة قدرة "بأنها ليةاعالف القريوتي يعرف 

التي  والتطور النمو ومرحلة بالتقييم، المعنية الجهات ومصالو التأثير، ذات للجهات القوى  موازين تعكس
    [16] . "الدرجة التي تحقق فيها المنظمة أهدافها"الفاعلية على أنها  عرفتُ و  .[15]"تمر بها المنظمة

 تقدمييه مييا أسيياس علييى يقييوموالييذي  (,.Parsons et al) ومين أهييم النميياذد فييي الفاعلييية نمييوذد 
 ويعيد العالقية، ذات المختلفية ولألطيراف ليذاتها، تحققيه إليى ميا إضيافة منه، اً جزء تعد الذي للمجتمع المنظمات

 أربعية تحقيق أن يجيب منظمية كيليتضيمن أن ، و للفاعليية التحالييل أشيهر مين (,.Parsons et al) تحلييل

 :[17]هيو  واالستمرار البقاء لنفسها أرادت ما إذا أساسية متطلبات
 األهداف. تحقيق -أ
 البيئة(. مع المنظمة )تأقلمالتنظيمي التكيف  – ب
 .لتنظيميا التكامل – د
 التوترات. حتواءوا النمط على المحافظة – د
 

  (Efficiency) الكفاءة  
فهناك  ؛لكفاءةلصياغة عدة تعريفات فقد تم ؛ الكفاءة بالنسبة لمنظمات األعمالنظرًا ألهمية مصطلو         

من سلسلة مضافة ضالكفاءة على أنها االستخدام األمثل للموارد المتاحة بهدف تحقيق قيمة  من يعرف
المستفيدين من  على إشباع حاجات المنظمةأنها قدرة بكفاءة ال يعرفوهناك من  [18] . القيمة في المنظمة

والقيام بمتطلبات العمل وفق أدوار واضحة بدافع إنجاز  ،من خالل االستخدام األفضل للموارد خدماتها
 ويمكن . [19] والهياكل التنظيمية المعيقة األهداف بطريقة غير تقليدية بعيدًا عن خطوط السلطة التقليدية

 كفاءة كما يلي:كلفة وتحسين الجودة. ويمكن تحديد أبعاد التالقول بأن الكفاءة تعني ترشيد الوقت وال
  (Continuous Improvement) لتحسين المستمر ا -1

املين إلى حافزًا يدفع الع يشكل جراء التحسين المستمرأن إ [20] الموسوي وعليكل من ويرى  
فادة من هذا الحافز في تدريب العاملين إنجاز أعمالهم بجودة عالية، فضاًل عن تمكين المنظمة من اإل

 يمكن الذي التطور التكنولوجي للعمليات وتعزيز السياسة اإلدارية بالشكل مواكبةمن أجل لتطوير مهاراتهم 
 .سفي ظل بيئة أعمال شديدة التنافمن تحقيق أهدافها منظمات ال
  (Speed of Service)    سرعة تقديم الخدمات -2

تقديم منتجات جديدة بسرعة أكبر من المنافسين يؤدي إلى  التسليم سرعة التنافس على أساس نإ 
يؤدي إلى تقليل المخزون إلى ، و مما يعني تحقيق موقع متميز للمنتج أو العالمة التجارية في ذهن الزبون 
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تقليص دورة حياة المنتجات بسبب التغيرات و  ،ة االستجابة لطلبات الزبائنويزيد من مرون ،أقل ما يمكن
 .[21] التكنولوجية المتسارعة مما يتطلب السرعة في تقديم منتجات جديدة

  (Cost Reduction) تخفيض التكاليف  -3

 اجية،اإلنت وزيادة ،األعمال عمليات دورة وقت وتخفيض الجودة، تحسين المنظمات دائمًا إلى تسعى 
ل التي تسعى المنظمات إلى البعد التنافسي األو  تعد كلفة المنخفضةتال نإ حيث؛   [22]ض التكاليفيخفتو 

 .[23] لبيع منتجاتها بسعر أقل من المنافسين والحصول على أكبر قدر من األرباح تحقيقه
 

جراءاتالدراسة و طريقة   هاا 
 الدراسة  منهج

، قطاع البنوك من البياناتجمع ل ةميدانيمن خالل دراسة  المنهج الوصفي على الباحثان اعتمد 
 ؛في دراسة الظواهر االجتماعية واإلنسانية المناهج التي يستخدمها الباحثون  من أكثرويعد المنهج الوصفي 

وتساعد على تحليل  ،ووافية تصور الواقع بشكل دقيقللحصول على معلومات دقيقة  طريقة ألنه يعدوذلك 
   إلى فهم أفضل لهذه الظواهر.ظواهره للوصول 

 

    مجتمع الدراسة ووحدة المعاينة 
، حيث بلغ عدد شميةالبنوك العاملة في المملكة األردنية الهاجميع تكون مجتمع الدراسة من ي 

نوك في بنكًا حسب التقرير السنوي لجمعية الب ينالبنوك المسجلة في جمعية البنوك في األردن خمسة وعشر 
 .بنوك غير أردنية تعمل في المملكة األردنية الهاشمية ةستة عشر بنكًا أردنيًا وتسع، منها (2010) األردن

ويبلغ العدد في البنوك العاملة في األردن، بالمديرين ورؤساء األقسام وتمثلت وحدة المعاينة  
ينة عشوائية من خذ عأوتم مديرًا ورئيس قسم؛  (2050)اإلجمالي للمديرين ورؤساء األقسام في هذه البنوك 

وشكلت العينة ما نسبته  ،مديرًا ورئيس قسم( 400الدراسة من ) عينةتكونت و  ،المديرين ورؤساء األقسام
، عينة الدراسة ( استبانة على400تم توزيع )الكلي للمديرين ورؤساء األقسام. و  %( من العدد19.51)
استبانة  (280)ليبقى فتم استبعادها ة غير مكتمل منها استبانة (19) كانت؛ استبانة (299) استرجاعو 

 .( من االستبانات الموزعة%70) ؛ أي ما نسبتهللتحليل صالحة
 

  الدراسة داةأ 
  تكونت من األجزاء التالية:و ، متغيرات الدراسةتم تصميم استبانة لغرض قياس  

 .للمبحوثينالديموغرافية والوظيفية فقرات حول الخصائص تضمن : الجزء األول
التخطيط  وتم قياس، (وظائف اإلدارة اإللكترونية) ةالمستقل اتالمتغير  تضمن فقرات تقيس: الثاني الجزء

الفقرات بوالقيادة اإللكترونية  ،(14 –7) نالفقرات مب، والتنظيم اإللكتروني (6 –1)الفقرات من باإللكتروني 
 .(25 –21) بالفقرات منوالرقابة اإللكترونية  (20 – 15)من 
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لفاعلية ا وتم قياس عين وهما فاعلية البنوك وكفاءتها،المتغيرين التاب تضمن فقرات تقيس :ثالثالجزء ال
  .(75 – 52)الفقرات من بلكفاءة وا .(51 – 26)الفقرات من ب
 

 صدق أداة الدراسة
عيرض االسييتبانة علييى مجموعيية محكمييين فقييد تييم للتأكيد ميين تحقيييق الصييدق الظياهري ألداة الدراسيية  

وواقعيتهييا وقييدرتها علييى ؛ لمعرفيية ارائهييم حييول فقييرات االسييتبانة ومييدى وضييوحها ة التييدريسيئييميين أعضيياء ه
تقيدم بهيا وتيم تبنيي المقترحيات التيي  ،تميت دراسية مالحظيات ومقترحيات المحكميينوقد  قياس ما تهدف إليه.

جراء التعديال المحكمون   .ةالالزم توا 
 

 ثبات أداة الدراسة 

 Cronbach الدراسية فقيد تيم حسياب معاميل الثبيات )كرونبيا  ألفيا(لغيرض التحقيق مين ثبيات أداة   

Alpha   وتعيد  ،ليألداة الكليية (0.97)للمتغييرات و ) 0.95) إليى  (0.70(بيين، وتراوحيت قييم معاميل الثبيات
قيمية معاميل  (1)مقبولة في البحوث في المجالت اإلدارية واإلنسانية. ويبين الجدول رقم  ( (α > 0.60 قيمة

 كرونبا  ألفا للمتغيرات كافة ولالستبانة ككل.
 

 ( نتائج معامل الثبات كرونباخ ألفا 1الجدول رقم )
 قيمة كرونباخ ألفا عدد الفقرات أرقام الفقرات المتغير

 0.74 6 11-6 التخطيط اإللكتروني

 0.70 8 19-12 التنظيم اإللكتروني

 0.80 6 25-20 القيادة اإللكترونية

 0.79 5 30-26 الرقابة اإللكترونية

 0.96 26 56-31 الفاعلية

 0.96 24 80-57 الكفاءة

 0.97 80 80-1 االستبانة ككل

 

      فرضيات الدراسة
 الختبار الفرضيات الصفرية التالية:الدراسة تسعى  

 :H01 :0.05( داللةذو داللة إحصائية عند مستوى أثير تال يوجد الفرضية األولى (α =  لتطبيق وظائف 
 اإلدارة اإللكترونية على فاعلية البنوك. 

: H02 :0.05) ذو داللة إحصائية عند مستوى داللةأثير تال يوجد الفرضية الثانية (α = وظائف لتطبيق 
 اإلدارة اإللكترونية على كفاءة البنوك. 
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 أنموذج الدراسة  
أنموذد بصياغة  ، قام الباحثان 24]،17 ، 10 ،13، [5  الصلةفي ضوء مراجعة الدراسات ذات  

البنوك تعد فاعلية وكفاءة  في حين الدراسة الذي تمثل فيه وظائف اإلدارة اإللكترونية المتغيرات المستقلة،
 ( أنموذد الدراسة.1ويبين الشكل )المتغيرين التابعين.  

 أنموذج الدراسة( 1الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

111111111 

 

 

 
  

 

 
 واختبار الفرضيات ناتالبياعرض 

 وظائف اإلدارة اإللكترونية حول المبحوثين تصورات
الغراض التحليل وتحديد تقديرات استجابات المبحوثين، وبناًء على النتائج التي تم التوصل إليها  

جابات النسبية إلهمية األوتم تقسيم مستويات ، الخماسي (Likert)مقياس ليكرت تم االعتماد على 
 وفقًا للمعادلة التالية:  المبحوثين

 القيمة الدنيا لإلجابة(/ عدد مستويات األهمية -طول الفئة = )القيمة العليا لإلجابة
 1.33=  3(/3-5طول الفئة = )

، ويمكن حساب الحد األعلى للمستوى المنخفض كا 1فيكون الحد األدنى للمستوى المنخفض هو  
، ويكون المستوى المرتفع من 3.67 -2.34فيتراوح بين ، أما المستوى المتوسط 2.33=  1.33+1يلي: 
3.68- 5 

ويتبين  وظائف اإلدارة اإللكترونية.ل واألهمية النسبية( المتوسط الحسابي 2ويوضو الجدول رقم ) 
من خالل استخراد قيم المتوسطات الحسابية أن "التخطيط اإللكتروني" قد احتل الترتيب األول بمتوسط 

 . (3.92)ما احتل الترتيب األخير متغير "الرقابة اإللكترونية" بمتوسط حسابي بين ،(4.24)حسابي 

 فاعلية البنوك

 تحقيق األهداف ▪

 التنظيمي  التكيف ▪

 التكامل التنظيمي ▪

 المحافظة على النمط ▪

 

-  

 

 

 نوككفاءة الب

 سرعة تقديم الخدمات ▪

 التحسين المستمر  ▪

 تخفيض التكاليف ▪
 

 وظائف اإلدارة اإللكترونية

 التخطيط اإللكتروني ▪

 التنظيم اإللكتروني ▪

 القيادة اإللكترونية ▪

 الرقابة اإللكترونية ▪
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 وظائف اإلدارة اإللكترونيةواألهمية النسبية ل( المتوسط الحسابي 2جدول رقم )
 الترتيب مستوى األهمية النسبية المتوسط الحسابي المتغير

 1 مرتفع 4.24 التخطيط اإللكتروني
 2 مرتفع 4.09 التنظيم اإللكتروني
 3 مرتفع 3.93 القيادة اإللكترونية
 4 مرتفع 3.92 الرقابة اإللكترونية

 

 وكفاءتها فاعلية البنوكتصورات المبحوثين حول 
 .لمتغيري )فاعلية البنوك وكفاءتها( واألهمية النسبيةالمتوسط الحسابي  (3)يوضو الجدول رقم  

أن متغير "كفاءة البنوك" قد احتل الترتيب األول  تبين من خالل استخراد قيم المتوسطات الحسابيةو 
 .(3.88)بينما احتل الترتيب الثاني متغير "فاعلية البنوك" بمتوسط حسابي  ،(4.21)بمتوسط حسابي 

 واألهمية النسبية لكل متغير من المتغيرات التابعةالمتوسط الحسابي  (3)جدول رقم 
 الترتيب يةمستوى األهمية النسب المتوسط الحسابي الفقرة

 2 مرتفع 3.88 فاعلية البنوك

 1 مرتفع 4.21 كفاءة البنوك

 

 اختبار التحقق من مالءمة البيانات للتحليل اإلحصائي
أكد من عدم وجود ارتباط التّ  ، تمّ ّياتفرضالالختبار  المتعّدد تطبيق تحليل االنحداربقبل البدء 

واختبار  (VIF)باستخدام اختبار معامل تضخم التباين  (Multicollinearity)عاٍل بين المتغيرات المستقلة 
تم التأكد أيضًا من إتباع البيانات و ، المستقلةمتغيرات اللكل متغير من  (Tolerance)التباين المسموح به 
مع مراعاة  ؛(Skewness)معامل االلتواء من خالل اختبار  (Normal Distribution)للتوزيع الطبيعي 

(، وأن تكون قيمة اختبار التباين المسموح به 10للقيمة ) (VIF)ضخم التباين عدم تجاوز معامل ت
(Tolerance) ( 0.05أكبر من)،  وأن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي إذا كانت قيمة معامل االلتواء تقل

وذلك من أجل ضمان مالءمة  ،أن جميع هذه الشروط قد تحققت (4)ويتضو من الجدول رقم . (1عن )
 المتعدد. نات الفتراضات تحليل االنحدارالبيا

 ( اختبارات التحقق من مالئمة البيانات للتحليل االحصائي4ل رقم)الجدو

 به المسموح التباين وظائف اإلدارة اإللكترونية

(Tolerance) 

 تضخم معامل
 (VIF) التباين

 معامل اإللتواء

Skewness)) 

 0.15 2.28 0.43 التخطيط اإللكتروني

 0.33 2.27 0.43 اإللكترونيالتنظيم 

 0.54- 1.62 0.61 القيادة اإللكترونية 

 0.24- 3.55 0.28 الرقابة اإللكترونية
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 اختبار الفرضيات
 لتطبييق وظيائف = α) 0.05( دالليةعنيد مسيتوى ذو داللية إحصيائية أثير يوجيد  ال :اختباار الفرضاية األولاى

 لكترونية على فاعلية البنوك.إلاإلدارة ا
  

 فاعلية البنوكوظائف اإلدارة اإللكترونية في ل االنحدار الخطي المتعدد لنتائج تحلي :(5)جدول 
 R 2R F Sig(f) β t Sig(t) وظائف اإلدارة اإللكترونية

  التخطيط اإللكتروني

0.887 

 

0.788 

 

254.8 

 

0.000 

0.539 8.19 0.000 

 0.006 2.74 0.157 التنظيم اإللكتروني

 0.015 2.45 0.111 رونيةالقيادة اإللكت

 0.000 17.64 0.633 الرقابة اإللكترونية

 

أن وظائف اإلدارة اإللكترونية )التخطيط اإللكتروني،  (5)الجدول رقم في وقد بينت النتائج  
 لبنوك؛في فاعلية ا تأثير كبيرذات مجتمعة والتنظيم اإللكتروني، والقيادة اإللكترونية، والرقابة اإللكترونية( 

البالغة   fوالمرافقة لقيمة وذلك ألن قيم مستويات الداللة جميعها ،من الناحية اإلحصائية كان التأثير دال إذ
وظائف اإلدارة اإللكترونية في المتغير التابع )فاعلية (، مما يعني وجود أثر ل0.05أقل من ) ( هي254.8)

 من تباين المتغير التابع. (78.8%)األربعة ما نسبته  المتغيراتالبنوك(، وتفسر 
 8.19)التخطيط اإللكتروني ) لمتغيرالمحسوبة   (t)قيمةارتفاع  )5(ويظهر من الجدول رقم  

القيادة  ولمتغير( 0.006بمستوى داللة ) (2.74)التنظيم اإللكتروني  ولمتغير (0.000) بمستوى داللةو 
بمستوى داللة  ) 17.64(ة اإللكترونية الرقاب ولمتغير (0.015)بمستوى داللة   (2.45)يةاإللكترون

، وهذا يعني وجود أهمية إحصائية لهذه المتغيرات؛ ولذلك يتم رفض الفرضية الصفرية وقبول (0.000)
اإلدارة  لوظائف  =α) 0.05(ذو داللة إحصائية عند مستوى أثير تأن هناك  بمعنىالفرضية البديلة 

 االلكترونية في فاعلية البنوك.
 لتطبيق وظائف  = α) 0.05( داللةذو داللة إحصائية عند مستوى ر يأثتال يوجد  :الثانيةية اختبار الفرض

 اإلدارة االلكترونية على كفاءة البنوك.
 

 كفاءة البنوكوظائف اإلدارة اإللكترونية في لنتائج تحليل االنحدار الخطي المتعدد  (6)جدول رقم 
 R 2R F Sig(f) β T Sig(t) وظائف اإلدارة اإللكترونية

  التخطيط اإللكتروني

0.732 

 

0.536 

 

79.32 

 

0.000 

0.859 11.05 0.000 

 0.000 6.02 0.407 التنظيم اإللكتروني

 0.648 0.45 0.025 القيادة اإللكترونية

 0.000 10.06 0.548 الرقابة اإللكترونية
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ذات تأثير كبير مجتمعة اإللكترونية أن وظائف اإلدارة  (6)الجدول رقم  في وقد بينت النتائج 
والمرافقة  وظائف اإلدارة االلكترونيةعند الداللة  ؛ وذلك ألن قيم مستوى البنوك كفاءةفي  إحصائياً دال و 

 كفاءةر لوظائف اإلدارة اإللكترونية في يأثت(، مما يعني وجود 0.05( هي أقل من )79.32البالغة )  fلقيمة
 البنوك. كفاءةمن التباين في  (%79.32)ما نسبته تمعة مجالبنوك، وتفسر المتغيرات 

ولمتغير  ،(11.05) المحسوبة لمتغير التخطيط اإللكتروني (t)قيمة  ارتفاع (6)من الجدول  وتبين 
تأثير دال  وهذا يدل على وجود ،(10.06)ولمتغير الرقابة اإللكترونية  ،(6.02)التنظيم اإللكتروني 

؛ في حين (0.05)؛ وذلك ألن قيمة مستوى الداللة كانت أقل من في كفاءة البنوك إحصائيًا لهذه المتغيرات
أكبر من  مستوى الوهذا  ((0.648 بمستوى داللة (0.45) المحسوبة لمتغير القيادة اإللكترونية tكانت قيمة 

وظائف فيما يتعلق بجميع وقبول الفرضية البديلة  ،وبناًء على ذلك يتم رفض الفرضية الصفرية ؛(0.05)
 .القيادة اإللكترونية اإلدارة االلكترونية باستثناء

 ،اإللكتروني للتخطيط= α) 0.05( داللةذو داللة إحصائية عند مستوى أثير توهذا يعني وجود  
لرقابة االلكترونية في كفاءة البنوك، في حين ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية ، واااللكترونيوالتنظيم 

 بنوكة في كفاءة الللقيادة االلكتروني
 النتائج والتوصياتمناقشة 

 نتائج مناقشة ال
 إليىذليك  وقيد يعيود ،وظيائف اإلدارة اإللكترونييةايجابية نحو جميع  المبحوثين تصوراتالنتائج أن  دلت أواًل:
تيييوفر لكترونيييية لإلاإلدارة ا تطبيييق وظيييائففهيييي  زبائنهيييا إلكترونييييًا، ليييذاى ليييإأغليييب خيييدماتها تقيييدم  البنيييوك أن

   دراسة إليه توصلتما مع  منسجمة نتيجة الدراسة الحالية جاءتوقد  التكامل والسرعة في إنجاز األعمال.

 (Lulian) [8]وتطبيقها في المؤسساتأهمية اإلدارة اإللكترونية  حول.  
أن  ويعيزى ذليك إليى ،كانيت ايجابيية فاعليية البنيوك متغييرنحيو المبحوثين  تصوراتأظهرت النتائج أن  :ثانياً 

 ون دركيي ، ألنهيمفيهيا بالمحافظة على نمط التفاعل بين العاملين ون هتميفي البنوك المديرين ورؤساء األقسام 
ميا ذهبيت إلييه المجيالي لويمكن تفسير ذليك وفيق  ،صراعات بين العاملينال ويقللاستقرار البنك  يوفرأن ذلك 
 .[24]أهيييدافها التيييي وجيييدت مييين أجلهيييا تحقييييق  فاعليييية البنيييوك تقييياس بميييدى قيييدرة هيييذه البنيييوك عليييى مييين أن

حييييث بينيييت الدراسييية أهميييية التكاميييل السنوسيييي  دراسييية إلييييه توصيييلتوتتوافيييق نتيجييية الدراسييية الحاليييية ميييع ميييا 
 . [25]د أبعاد قياس الفاعلية التنظيميةالتنظيمي كأح

 إلىيعزى ذلك د قو ، البنوك كفاءة متغيرايجابية نحو كانت  المبحوثين تصوراتأظهرت النتائج أن  :ثالثاً 
في  شكل ركيزة أساسية للمنافسةت األنهلخدمات لالتحسين المستمر  عمليةبالمديرين ورؤساء األقسام اهتمام 

 أنكما  .السرعة في تقديم الخدماتوتتطلب  ،أن طبيعة عمل البنوك خدماتيةفضاًل عن  .قطاع البنوك
قل من نوك إلى تحقيقه لتقديم خدماتها بسعر أتسعى الب الذيتخفيض التكاليف يعد البعد التنافسي األول 

التي خلصت إلى  (Hassan and Hussein)  عن نتائج دراسة نتائج الدراسة الحالية تختلفو  المنافسين.
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ذلك إلى اختالف البيئة التي  وقد يعزى  .[26] اءة الصناعة البنكية في السودانأن هناك هبوطًا في كف
 أجريت فيها كل من الدراستين.

إللكترونيييي، والتنظييييم التخطييييط امييييع وظيييائف اإلدارة اإللكترونيييية )ج أشيييارت نتيييائج الدراسييية إليييى أن :بعااااً را
يعييزى وقييد ، فاعلييية البنييوك فيييوبشييكل إيجييابي  ( تييؤثر، والرقابيية اإللكترونيييةاإللكترونييي، والقيييادة اإللكترونييية

مينهج حيديث  باعتبيارهإلدارة اإللكترونيية مينهج اهميية ألفيي البنيوك الميديرين ورؤسياء األقسيام إدراك  إلىذلك 
لييييذا فييييإن تطبيييييق وظييييائف اإلدارة . لمعلومييييات فييييي إنجيييياز وظييييائف اإلدارةيقييييوم علييييى اسييييتخدام تكنولوجيييييا ا

وهيذا يتوافيق ميع نتيائج دراسية العيزاوي  ،فيي بيئية أعميال متطيورة اعليةاإللكترونية يساعد البنوك لتكون أكثر ف
ييؤثر بشيكل البنيوك فيي تحقييق أهيدافها و  يسياعدتطبيق اإلدارة اإللكترونية إلى أن  حيث خلصت [7]والدايني 

 .ئهاأدا ايجابي على
جميعهيا  أظهيرت نتيجية الدراسية أن التخطييط اإللكترونيي، والتنظييم اإللكترونيي، والرقابية اإللكترونيية :خامسااً 

فييي نظيير  ويعييزى ذلييك لكترونييية،ال يوجييد أثيير للقييادة اإلبينمييا ، تعزيييز كفياءة البنييوك فيييتيؤثر وبشييكل إيجييابي 
ألن هنياك اتجياه لممارسية القييادة فيي  اً محيدودميا ييزال القييادة االلكترونيية فيي البنيوك تطبيق  أنإلى  ينالباحث

  .البيئة التقليدية أكثر من البيئة االلكترونية
 

  التوصيات
 وفيما يلي عرض  للتوصيات استنادًا إلى نتائج الدراسة: 

البنيييوك عليييى األسيييس والمتطلبيييات  فيييي القيييادةبالقييييادة اإللكترونيييية والعميييل عليييى تيييدريب  زييييادة االهتميييام. 1
ن اليية تطبييق ون الضرورية للقيادة اإللكترونية وتعريفهم بالمهارات التي يجب أن يمتلكها القادة اإللكترونيي ، وا 

وذليك لتيدريب بنيك فيي كيل  بالقييادة اإللكترونيية إنشياء مركيز تيدريب متخصيصذلك يمكن يأن تتم مين خيالل 
 ايجيياد، و البنييوكفييي لبنييية التحتييية الالزميية للقيييادة اإللكترونييية اتطييوير ، و يصييبحوا قييادة إلكتييرونيينلالمييديرين 
 المعرفة والخبرات بين القيادات اإللكترونية. تقاسمبهدف  التنسيق والتعاون بين البنوك من مستوى 

، والعميييل عليييى اميييتالك مييين قبيييل البنيييوك اإللكترونيييية مواكبييية التطيييورات التكنولوجيييية فيييي مجيييال الرقابييية.  2
 .التكنولوجيا الحديثة مثل البرامج والمعدات الخاصة بالرقابة اإللكترونية أو تحديثها باستمرار إن أمكن ذلك

علييى و  ،الموضييوع محييل الدراسيية ميين جوانييب مختلفيية ميين أجييل إثييراءمسييتقبلية ال مزيييد ميين الدراسيياتإجييراء . 3
 .التأمين في األردنو  والطيران ،والسفر شركات السياحةمثل  قطاعات أخرى 
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