Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences
ISSN: 2717- 8293
Research Article

September 2022

Volume: 4

Issue: 5

THE IMPACT OF E-GOVERNANCE APPLICATIONS IN ENHANCING ELECTRONIC
BANKING SERVICES
AN ANALYTICAL STUDY OF THE OPINIONS OF A SAMPLE OF WORKERS IN PRIVATE
BANKS IN THE CITY OF BAGHDAD / IRAQ

Maitham Sami KAREEM 1

Shaieban Ubed MUTLAK2

Abstract:

Istanbul / Türkiye
p. 316-331
Received: 08/07/2022
Accepted: 03/08/2022
Published: 01/09/2022
This article has been
scanned by iThenticat No
plagiarism detected

The study aimed to identify the nature of the impact of electronic
governance applications on electronic banking services, and to
achieve the goal of the research, the researcher resorted to the
descriptive analytical approach to collect data through the
questionnaire, which is the main tool for the study, as well as
analyzing this data through a set of statistical methods (SPSS) and
(SMART-PLS). The study was specifically applied in the field of
private banks operating in the city of Baghdad / Iraq, and 6 banks
were selected, namely (Northern Bank, Al Rajah Islamic Bank,
Khaleej Commercial Bank, Iraqi Middle East Bank, Al-Iraqi
National Bank, and Al-Qalim Commercial Bank), while the study
community represented B (Department Director, Associate
Director, Division Director, Unit Director) of which there are (160),
a non-random sample (intentionally) was drawn from them
according to the equation (Green, 1990) to be represented by (114)
individuals, the questionnaire was distributed to them and (105)
were retrieved A questionnaire (97) of them was valid for analysis.
The study concluded that e-governance has a significant effect on
electronic banking services, but this effect increases in strength by
modifying the strength of the relationship practiced by egovernance in banks operating in the field of study .
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أثر تطبيقات احلوكمة اإللكرتونية يف تعزيز اخلدمات املصرفية اإللكرتونية

دراسة حتليلية آلراء عينة من العاملني يف املصارف اخلاصة يف مدينة بغداد  /العراق
ميثم سامي كرمي

شيبان عبيد

3

مطلك4

امللخص:

هدفت الدراسة إل التعرف على طبيعة أثر تطبيقات احلوكمة اللكرتونية يف اخلدمات املصرفية اللكرتونية،
ولتحقيق هدف البحث فقد التجأ الباحث إل املنهج الوصفي التحليلي جلمع البياانت من خالل االستبانة
وهي األداة الرئيسية للدراسة ،فضالً عن حتليل هذه البياانت عرب جمموعة من األساليب الحصائية ()SPSS
و ( .)SMART-PLSوقد طُبقت الدراسة يف ميدان املصارف األهلية العاملة يف مدينة بغداد /العراق،
حتديداُ واختريت منها  6مصارف هي (مصرف الشمال ،مصرف الراجح االسالمي ،مصرف اخلليج
التجاري ،مصرف الشرق األوسط العراقي ،مصرف العراقي األهلي ،مصرف االقليم التجاري) يف حني متثل
جمتمع الدراسة ب(مدير قسم ،معاون مدير ،مدير شعبة ،مدير وحدة) والبالغ عددهم ( ،)160سحبت
منهم عينة غري عشوائية (قصدية) حسب معادلة ( )1990 ،Greenلتتمثل ب( )114فرداُِ ،وزعت
عليهم االستبانة ومت اسرتجاع ( )105استبانة ( )97منها كانت صاحلة للتحليل .وتوصلت الدراسة إل إن
احلوكمة اللكرتونية تؤثر معنوايً يف اخلدمات املصرفية اللكرتونية ،إال ان هذا التأثري تزداد قوته عرب تعديل
قوة العالقة اليت متارسها احلوكمة اللكرتونية يف املصارف العاملة ميدان الدراسة.
الكلمات املفتاحية :احلوكمة اللكرتونية ،اخلدمات املصرفية اللكرتونية.

املقدمة:
ميثل مفهوم احلوكمة اللكرتونية النواة احلديثة يف عامل الدارة وما تنسب إليه توجهات الدارة احلديثة يف عمل املنظمات
والشركات واملؤسسات املالية واملصرفية فيما يتعلق األمر بتوظيف جمال احلوكمة يف استثمار العمليات املصرفية اللكرتونية واالستثمار
بشكل عام حيث تعمل احلوكمة اللكرتونية على ضمان ودميومة ومحاية حقوق أصحاب املصاحل ومحلة األسهم واألخرون من
أصحاب املصلحة ،حيث قامت العديد من املؤسسات املصرفية اليوم بتبين هذا املفهوم احلديث يف جمال األعمال وربطه بشكل
مباشر يف تطبيقات العمليبات املصرفية كوهنا على متاس مباشر مع الزبون من جهه ومع أصحاب املصاحل والدارة وجملس الدارة
واملسامهني من جهه أخرى ،وهنا البد من توفر األدوات املناسبة اليت تضمن تطبيق أدوات احلوكمة اللكرتونية بشكل مناسب ،وهنا
مت استخدام جمموعة من التطبيقات اليت تعمل على استثمار وتوظيف جمال احلوكمة اللكرتونية يف جمال املصارف العاملة وان اهلدف
من تطبيق احلوكمة هو استعادة الثقة مبستخدمي املعلومات يف جمال التطبيقات الذكية واألدوات املالية املستخدمة ،كما تسهم احلوكمة
اللكرتونية يف تقدمي مؤشرات فعالة لتقييم أداء املؤسسة املصرفية بصورة موضوعية من خالل ضمان وجودها يف سوق االوراق املالية
أو البنك املركزي يف جمال قياس جودة أعماهلا وضمان بقائها يف عامل األعمال وعدم خروجها من املنافسة يف جمال العمل املصريف.
3الباحث ،وزارة الرتبية العراقية /املديرية العامة لرتبية صالح الدين ،العراق،
4لباحث ،وزارة الرتبية العراقية /املديرية العامة لرتبية صالح الدين ،العراق،
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منهجية البحث
أوال :مشكلة البحث
يعد مفهوم احلوكمة من املفاهيم املتطورة اليت تسهم يف محاية حقوق أصحاب املصاحل ومحلة األسهم ،حيث وفرت التكنلوجيا
اليوم العديد من التحدايت اليت شهدها عاملنا املعاصر بغرض تعزيز القدرة التنافسية يف جمال العمل املصريف والقدرات املعرفية لتحقيق
النقلة النوعية والكمية اليت حتتاجها املنصارف العاملة يف جمال العمليات املصرفية اللكرتونية وحتسني مستوى أدائهم يف جمال األعمال،
فالتوجه يف استخدام نظام احلوكمة الوسيلة الفعالة لضمان جناح عمل هذه املؤسسات بكفاءة وفاعلية أكثر يف جمال تطبيق التكنلوجا
احلديثة يف عامل األعمال ومن هنا ميكن بلورة مشكلة الدراسة لإلجابة على األسئلة االتية:
 -1هل من املمكن لتطبيقات احلوكمة اللكرتونية من رفع أداء املؤسسات املصرفية يف جمال العمليات املصرفية اللكرتونية
 -2هل تتوفر البنية التحتية اليت تسهم يف جمال تطبيق احلوكمة اللكرتونية من شبكات االتصال واألجهزة واملعدات ،واملوارد البشرية
اللكرتونية لضمان تطبيق آليات احلوكمة
 -3هل هناك دوافع فعلية لضمان تطبيق آليات احلوكمة.
اثنيا :أمهية البحث.
تسهم احلوكمة يف ضمان مساعدة املصارف العاملة لضمان جناحها وضمان جودة خمرجاهتا إل الزابئن ،فهي متثل املفتاح الذي يضمن
دميومة بقائها يف جمال األعمال املصرفية وتربز أمهية البحث من خالل جمموعة من النقاط امهها.
 -1مدى فاعلية نظام احلوكمة يف جمال تطبيق العمليات املصرفية اللكرتونية هبدف االرتقاء يف عامل األعمال
 -2ميثل مفهوم احلوكمة اللكرتونية من املفاهيم احلديثة يف عامل الدارة مما زاد االهتمام يف هذا اجملال يف عامل األعمال وضمان تطويره
بشكل أكرب
 -3جيب نشر الوعي املنظمي يف جمال تطبيق آليات احلوكمة الهنا نرفد املؤسسة املصرفية ابملعلومات اليت حتتاجها وتسهم يف ضمان
حقوق أصحاب املصاحل والزابئن على حد سواء.
اثلثا :أهداف البحث :يهدف البحث بشكل فعال يف جمال تطبيق آليات احلوكمة من خالل األدوات االتية.
 -1مفهوم نظام احلوكمة اللكرتونية يف جمال العمليات املصرفية من خالل رفع مستوى األداء يف تلك املصارف
 -2مدى قدرة املصارف العاملة من استثمار أدوات االلتصال الفعالة يف تطبيق نظام احلوكمة اللكرتونية
 -3جيب التعرف على أبعاد تطبيق نظام احلوكمة اللكرتونية وضمان آليات تطبيقها بشكل فعال لضمان بقاء املصارف يف جمال
عامل األعمال
رابعا :فرضيات البحث:
 -1توجد عالقة ارتباط ذو داللة معنوية بني تطبيقات احلوكمة اللكرتونية والعمليات املصرفية اللكرتونية يف جمال املصارف العاملة
 -2هناك اتثري معنوي ذو داللة إحصائية لتطبيق آليات احلوكمة اللكرتونية يف جمال تطبيق العمليات املصرفية اللكرتونية يف جمال
املصارف العاملة.
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خامسا خمطط البحث الفرضي:
يسهم املخطط الفرضي للبحث لبيان مدى اتثري العالقة بني املتغريات الرئيسية والفرعية بني تطبيقات احلوكمة املتمثلة ب
(الشفافية ،العدالة ،الفاعلية التنظيمية) من جهه وبني العمليات املصرفية اللكرتونية املتمثلة ببعادها (البنية التحتية التكنلوجية ،املوارد
البشرية الكفؤة ،التقييم املستمر) ومصدرها من جهه أخرى وكما موضح ابلشكل.خمطط البحث الفرضي رقم ()1
الشفافية

المتغير
المستق

المتغير
التابع

العدالة
الفاعلية التنظيمية

املخطط من إعداد الباحثان.
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البنية التحتية
التكنلوجية
الموارد البشرية
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احملور األول
تطبيقات احلوكمة اإللكرتونية
أوال:مفهوم احلوكمة اإللكرتونية :يع د مفهوم احلوكمة من املفاهيم املتطورة واحلديثة يف عاملنا اليوم الذي يعد من األماكن
األكثر تعقيدا يف جمال تعدد املؤسسات املالية واالقتصادية وكيفية إدارة شؤوهنا املالية بطريقة حديثة ومتطورة يف جمال األعمال
اللكرتونية الذكية وربطها يف األعمال املصرفية السيما يف جمال ظهور الشركات متعددة اجلنسيات مما أدى إل تفاقم حالة الشركات
يف كيفية ادارهتا بشكل يضمن بقائها يف عامل األعمال حيث ان ظهور مثل هكذا مفهوم هو لعزل ملكية الشركات واملصارف العاملة
عن مالكيها بطريقة تضمن تسيري أعماهلا بشكل أكثر سهولة وضمان دميومة بقائها يف جمتال األعمال مبا يضمن جودة العمليات
واثرها على إدارة جملسها والتخلص من منظور الوكالة يف جمال األعمال مبا يضمن توفر البديل املناسب وفق طرق حديثة وسريعة يف
جمال التغيري لضمان عدم وجود تضارب بني مصاحل املؤسسات املصرفية يف جمال اعهماهلا على املستوى االلداري واللكرتوين يف
جمال احلوكمة(.جالب.)2015 ،6 ،
اثنيا :أمهية احلوكمة اإللكرتونية .تتمثل احلوكمة اللكرتونية للمؤسسات املالية واملصرفية جبانب من احلداثة والتطور يف جمال

األعمال الدارية ومنها نذكر االت.

 -1العمل على استخدام تطبيقات ذكية يف جمال حماربة الفساد يف املؤسسات املالية واملصرفية والقضاء عليها
 -2تطبيق نظام جودة النزاهة يف جمال العمل املصريف ابتداءا من الدارة العليا وانتهاءا ابألفراد العاملني
 -3تقليل ومعاجلة مستوى اخلظا أو الفشل بصورة سريعة وذكية وضمان معاجلتها ابسرع الطرق
 -4محاية وضمان حقوق مجيع األفراد العاملني واملالكني للمؤسسسات املصرفية العاملة
 -5حتقيق العدالة يف جمال العمل املصريف جلميع أصحاب املصاحل وحتقيق العدالة داخل وخارج املؤسسة على حد
سواء(.السعدين)2006 ،143 ،
اثلثا :أهداف احلوكمة اإللكرتونية.

 -1حتسني مستو قابلية وقدرة املؤسسات املصرفية العاملة يف جمال األعمال اللكرتونية وزايدة قيمتها السوقية
 -2استخدام تطبيق الرقابة الفعال على النظم احملاسبية يف تلك املؤسسات املالية
 -3تفعيل تطبيق نظام تقييم الدارة العليا وتعزيز نظام ارتفاع مستو الثقة بني األفراد العاملني
 -4زايدة مستوى الثقة بني املؤسسة املالية يف جمال تطبيق احلوكمة اللكرتونية من جهه وبني املستثمرين من جهه أخرى
 -5حتقيق مبدا العدالة والشفافية يف جمال العمل املصريف لضمان دميومة األعمال وتعزيز مستوى الثقة بني مالكيها
 -6مراعات مصاحل مجيع األطراف العاملة واملالكة يف جمال العمل املصريف وبني احلكومة من جهه أخرى لزايدة ثقة احلكومة
ابملؤسسة املصرفية العاملة يف جمال األعمال املصرفية(.صاحل)2006 ،128 ،
رابعا:دوافع استعمال احلوكمة.
هناك العديد من الدوافع اليت سامهت يف جمال تطبيق نظام احلوكمة يف جمال العمل املصريف منها مايلي.
 -1املستوى العلمي املتدين لألفراد العاملني يف جمال تطبيق نظام احلوكمة ابعتباره نظام متطور وحديث
 -2قلة الوعي املعلومات بنظام احلوكمة من قبل األفراد العاملني مما يواجهه مشكلة التغيري
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 -3ضعف تطبيق برامج وارشادات تعليمية وتوفري الوعي العلمي وااللكادميي يف جمال تطبيق نظام احلوكمة يف جمال العمال
املصرفية
 -4تفعيل نظام املشاركة يف جمال صنع القرار الداري بني مجيع املستوايت الدارية واشراك العاملني بذلك
 -5ظمان وجود تغيري مستمر يف جمال حتديث وتطبيق النظم الذكية خاصة يف جمال األعمال املصرفية( .العريين،117 ،
)2014
خامسا:أبعاد احلوكمة اإللكرتونية.

 -1الشفافية.يستلزم تطبيق الشفافية يف جمال األعمال اللكرتونية يف جمال العمل املصريف العديد من املهام والتنبؤات
والسياسات واملتغريات اليت تتمثل يف جمال تطبيق مبدا الشفافية والوضوح األخالقي والثقايف يف جمال األعمال ووضعها موضع
التنفيذ الصحيح وفق إطار القواعد والسياسات التنظيمية املطلقة والشفافة بعيدا عن التحيز احلاصل يف عاملنا اليوم من تغيريات
كثرية ومعقدة يف جمال العمال اللكرتونية لضمان جناح األعمال املصرفية وزايدة مستوى الثقة بني مجهور املصارف والزابئن من
جهه وبني زايدة مستوى الثقة بني األفراد املالكني من جهه أخرى من خالل تطبيق نظم ذكية جتعل توفري البياانت اليت حيتاجوهنا
متاحة وحمفوظة ومؤمنة يف أي وقت ومباشرة لألطراف الذين يتاثرون يف جمال القرارات الدارية وااللتزامات املدنية املتعلقة يف
جمال العمل الداري واملصريف(Sabandar.2018.p5).

 -2العدالة.يتمثل مفهوم العدالة يف جمال تطبيق وحتقيق سيادة القانون على مجيع املستوايت الدارية وعلى مجيع
األفراد العاملني بدون متييز ،كما جيب ان تكون االطر القانونية ذات عدالة فعالة تضمن توجيهها إل مجيع األفراد العاملني
حبيادية السيما اليت منها تتعلق يف جمال حقوق االنسان وما إل ذلك فهي تعترب من السمات اليت هلا اتثري مباشر على قيمة
وارادة األفراد العاملني واليت تعد النواة األساسية يف جمال اتديتهم إل األعمال املوكلة إليهم ومدى رضاهم على املستوايت الدارية
املسؤولة عنهم يف جمال تطبيق األعمال بشكل يضمن حق كل فرد من أفراد املؤسسة املالية لضمان سري األعمال بشكل أكثر
يسر وسهولة وعدم فشل املؤسسة بشكل عام حيث يعد العنصر البشري اليوم الركيزة األساسية يف كل مؤسسة ويعد مبثابة
ضمان لنجاحها أو فشلها(Abo Qattam.2020.278).
 -3الفاعلية التنظيمية.تعد الفاعلية التنظيمية املتمثلة جبودة اخلدمات اليت تقدمها املؤسسة املصرفية العاملة يف جمال

املال واألعمال ،مبا يف ذلك بيان مدى رضا الزبون عن اخلدمات اليت تقدمها هذه املؤسسة عن غريها من املؤسسات املالية
العاملة يف نفس اجملال وحتقيق األفضلية اليت متثل جوهر البنية التحتية واخلاصية التقانية اليت متتاز هبا املؤسسة هذه يف جمال
تطبيقها واستخدامها إل تطبيقات ذكية يف جمال التواصل واالتصال بني املستوايت الدارية من جهه وبني الزابئن من جهه
أخرى بغية حتقيق أكثر رضا مما يساعدها يف حتقيق متيز عايل يف جمال عملها دون غريها من املؤسسات العاملة يف نفس اجملال
ضمن نفس العمليات الدارية ابستخدام تطبيقات رقمية يف جمال االعمال التنظيمية وتقدمي اخلدمات الرقمية يف جمال العمل
التنظيمي والداري الذي مييزها عن غريها من املؤسسات العاملة يف نفس اجملال(.العلي)2019 ،76 ،
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املبحث الثان
احملور الثان
العمليات املصرفية اإللكرتونية.
أوال_:مفهوم العمليات املصرفية اإللكرتونية.
تعرف العمليات املصرفية اللكرتونية ابهنا جمموعة من العمليات اليت يقوم هبا الزابئن بتنفيذ تعامالهتم املصرفية عن طريق
الربامج والتكنلوجيا اللكرتونية دون احلاجة إل الذهاب إل املصرف عن طريق استخدام وسائل إلكرتونية ومنصات وتطبيقات
مصرفية إلكرتونية يف أي رقعة جغرافية حمددة اوغري حمددة ويف أي وقت ويف أي مكان وزمان وهو مايسمح الختصارمها عن طريق
التكنلوجيا املتقدمة واملتطورة اختصارا للوقت واملسافة اجلغرافية والكلفة املادية ووسائل النقل وغريها ،كما تعد العمليات املصرفية
اللكرتونية مبثابة اجراءات العمليات املصرفية بطرق أكثر كفاءة وأكثر ابتكارا من خالل ربط الشبكات ضمن االتصاالت اللكرتونية
سواء ان كانت تتعلق ابلعمليات املصرفية الذكية أو من خالل تطبيق العمليات املصرفية التقليدية ،كما تقتصر العمليات املصرفية
اللكرتونية على جمموعة من األفراد املشاركني يف جمال األعمال اللكرتونية وفق جمال التطبيقات اليت حيددها املصرف مما جيعل من
السهل على الزبون التعامل مع املصرف دون احلاجة إل القدوم إليه الكمال مجيع متطلبات التعامل املصريف جبميع تطبيقاته الدارية
والذكية من خالل ربطها وفق نظام احلوكمة اللكرتونية ايضا لضمان جناح األعمال والتطبيقات الذكية اليت يقدمها املصرف دون
غريه( .العدوان)22.2015.
اثنيا :أمهية العمليات املصرفية اإللكرتونية.
تعد العمليات املصرفية اللكرتونية من التطبيقات الذكية اليت تتمثل بسرعة االجناز واختصار عامل الوقت وابلتايل تقليل
التكاليف املادية واملعنوية بني الزبون واملصرف وكما موضح ادانه.
 -1تركيز مستوى العمليات اليت تؤدي خفض النفقات اليت يتحملها املصرف الجناز املعامالت
 -2زايدة واتساع شبكة املعلومات والعمليات بني املصرف من جهه وبني املؤسسات األخرى العاملة يف نفس اجملال وسهولة
إدارة العالقة بينهما
 -3امكانية توسيع قاعدة البياانت واملعلومات بني املصارف واملؤسسات العاملة يف جمال العمل املصريف لضمان استمرار
عملها بشكل أكثر سهولة ويسة
 -4الصمود بوجه املؤسسات املالية األخرى يف جمال ضمان تقدمي أفضل اخلدمات قياسا ابخلدمات التقليدية اليت تتمتع هبا
املصارف القدمية
 -5حتديث قاعدة اخلدمات والعمليات املصرفية اللكرتونية ابستمرار وكذلك حتديث زابئنها وارشفتهم ابستمرار وفق
التطبيقات الذكية اليت ميتاز هبا مصرفنا دون غريه واليت تعترب من املميزات اليت تؤهله لتحقيق التمايز(.رمضان وجودة،35.
)2013

اثلثا :مميزات العمليات املصرفية اإللكرتونية
 -1استخدام التكنلوجيا يف جمال نظم االنرتنت يف جمال العمليات املصرفية مما يؤدي إل خفض عامل التكلفة يف جمال
اخلدمات اليت يقدمها املصرف إل الزابئن
 -2زايدة كفاءة املصرف وزايدة حتقيق متطلباته النه يف هذه احلالة اجنز مجيع العمليات بسهولة وأكثر فاعلية الختصار
عامل الزمن يف جمال اتديته للعمليات بصورة إلكرتونية قياسا ابلعمليات التقليديبة
 -3توفري اخلدمات املصرفية على مدار  24للزابئن وابي وقت دون الرجوع إل املصرف
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 -4الوجود الفعال واملطلق للخدمات ابي وقت حيتاجه الزبن
 -5استالم وارسال املستندات ابقصى سرعة وذات جودة عايل من قبل املصرف والزبون
 -6احتوائه على قاعدة معلومات وبياانت تساعدة على اختيار أفضل الزابئن لديه يف جمال أرشفة بياانته(.الشرقاوي،18 ،
)2003

رابعا :أبعاد العمليات املصرفية اإللكرتونية

هناك العديد من املتطلبات اليت جيب توافرها يف جمال تطبيق املؤسسات املصرفية العمليات املصرفية يف بيئتها نذكر منها
التايل.
 -1البنية التحتية التكنلوجية .تعد البنية التحتية يف اولوايت العمليات املصرفية اللكرتونية فعدم تواجد أحد أفرادها يعد
مبثابة فشل تطبيق العمليات املصرفية اللكرتونية من خالل فقدات أحد متطلباهتا جيعلها مشلولة وغري قادرة على أداء مهامها ،حيث
ان توافر التقنيات احلديثة اول بنود التطور احلاصل يف بيئة األعمال خاصة مع امتالك املؤسسة املالية موارد مادية حديثة مواكبة
للتطور احلاصل يف البيئة التكنلوجية وعامل األعمال اليوم سريع التغيري مما جيب على املؤسسة ان تكون على هتيئ واستمرار لدعم
املؤسسة ابملوارد احلديثة واملتطورة اوال ابول دون استخدام التقنيات لبتقليدية لضمان جناحها يف عامل األعمال (فهد)2011 ،9 ،

 -2املوارد البشرية الكفؤة .ان توفر العنصر البشري الكفؤ يف املؤسسة املالية واي مؤسسة أو شركة حبد ذاهتا جيعلها يف
أفضل وضع وجيعلها تضمن سباق النافس يف جمال تقدمي اخلدمات إل زابئنها ،اذ بدونه لن تتمكن املصارف العاملة من خوض
األعمال لديها اوال من مث اخلوض يف جمال املنافسة مع املؤسسات األخرى العاملة يف نفس اجملال أو غريه حيث بدون امتالكها أفراد
كفؤين حىت وان كانت متتلك املوارد املادية احلديثة لن تستطيق خوض جمال املنافسة مامل متتلك املوارد البشرية اليت متتاز ابلكفاءة
واجلودة يف جمال استخدام التقنيات احلديثة ،لذلك جيب تطوير وتدريب هذه الكوادر ابستمرار لكي تكون قادرة على مواجهة التطور
احلاصل يف بيئة األعمال ومواجهة التطور التكنلوجي يف جمال استخدام التقنيات احلديثة يف عامل األعمال اليوم خصوصا وان عاملنا
اليوم أكثر تغريا وتطورا وميتلك السعة اهلائلة يف جمال حداثة املعلومات وسرعة تقدمي اخلدمات يف جمال األعمال املصرفية(.الزبيدي،
)2012 ،65
 -3التقييم املستمر.يعد مضون االستمرارية من الصفات األساسية يف جمال األعمال وخاصة يف جمال تطبيق العمليات
املصرفية احلديثة يف جمال التقييم الفعال واملستمر لفاعلية وكفاءة األدوات املصرفية اللكرتونية ،خاصة عندما تكون املؤسسة متتلك
كوادر متخصصة يف جمال تطوير اهلندسة البشرية ملعرفة وادامة وسالمة املوارد البشرية من جهه واألدوات والتقنيات اليت تستخدمها
من جهه أخرة لضمان دميومتها وعدم تقادم أجهزهتا وأدواهتا وهتالكها ابلتايل خروجها من سرب األعمال ،كما تعد االستمرارية يف
جمال الفحص والتشييك يف جمال األدوات والتقنيات احلديثة والكوادر البشرية اليت متتاز ابلكفاءة العالية هي مبثابة ضمان لوجودها
يف بيئة األعمال(.حداد واخرون)2012 ،73 ،
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املبحث الثالث
اجلانب العملي
أوال :جمتمع الدراسة والعينة املختارة يف ميدان البحث
تعد العينة املخ تارة من املؤسسات احليوية يف جمال تقدمي اخلدمات املصرفية واجياد العالقة بني تطبيقات احلوكمة من جهه
وبني العمليات املصرفية من جهه اخرة فقد تركزت عينة البحث على املدراء واملعونني هلم املصارف األهلية يف مدينة بغداد املتمثلة
ب (مصرف الشمال ،مصرف الراجح االسالمي ،مصرف اخلليج التجاري ،مصرف الشرق األوسط العراقي ،املصرف العراقي األهلي،
مصرف االلقليم التجاري) هذا ومت استخدام االستبانة على جمموعة من املدراء واملعاونني (مدير قسم ،مدير شعبة ،معاون مدير،
مدير وحدة) والبالغ عددهم ( )160سحبت منهم عينة عشوائية (قصدية حسيب املعادلة ) (Green 1990واليت متثلت ب
( )114فردا ومت توزيع االستباانت عليهم ومت اسرتجاع ( )105استبانة كانت منها عدد ( )97صاحلة للتحليل ،أي مبعدل %89
من امجال االستباانت اليت مت توزيعها على األفراد العاملني يف جمال الدارة والقيادة يف تلك املصارف األهلية يف مدينة بغداد.
اثنيا  :أدوات الدراسة.
مت استخدام العديد من احملاوالت يف جمال االستباانت واملراجع واالستشهادات ووسائل التحكيم حىت مت التوصل إل حمل
الدراسة فيما يلي:
 -1مت استخدام مقياس ليكرت اخلماسي يف جمال دراسة وحتليل وتوزيع العينة واليت هدفت إل مخس فقرات متمثلة ب
(النوع واجلنس ،العمر ،املؤهل العلمي ،املهنة ،مدة اخلدمة يف جمال العمل املصريف)
 -2مت ابراز اهلدف األساسي من خالل هذه الفقرات اخلمس هو معرفة مدى مسامهة تطبيقات احلوكمة على العمليات
املصرفية اللكرتونية يف جمال املصارف األهلية يف مدينة بغداد ومدى اتثريها عليها ارتباطا واتثريا.
 -3وقد استخدمت يف جمال العينة الدراسية تطبيق مقياس ليكرت اخلماسي املتدرج الذي حيتوي على جمموعة من النقاط
كما يلي (اتفق بشدة ،اتفق ،حمايد ،الاتفق ،الاتفق بشدة)ووفق هذه البياانت والنتائج كانت العوامل املؤثرة وفق اجلدول
التايل
جدول رقم ( )1توجهات مقياس ليكرت اخلماسي جتاه العينة
املتوسط املرجح

اجتاه اإلجاابت للعينة

درجة التوافق لإلجاابت

من  1إل 1.88

اتفق بشدة

عالية جدا

من  1.60إل 2.40

اتفق

عالية

من  2.39إل 3.41

حمايد

متوسطة

من3.41ال 4.22

الاتفق

ضعيفة

من  22إل 5

الاتفق بشدة

ضعيفة جدا

املصدر :من إعداد الباحثان ابالستناد إل برانمج SPSS.VER.23
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اثلثا :ثبات االستبانة.
حيث ان قيمة الثبات قد بلغت ضمن معامل ) )80.29( (Alpha Cronbachوهذا ان دل فامنا يدل على ان
االستبانة اليت مت توزيعها كانت قد حصلت على شيء من الداللة والثبات اجليدة يف جمال البحث العلمي واحليادية يف جمال الجاابت،
حيث كانت النسبة بزايدة عن النسب املقبولة يف جمال القيم الحصائية والبالغة  %70وهذا ان دل على وجود عالقة ارتباط واتثري
فعال يف جمال فقرات االستبانة اليت مت توزيها بني عبارات األسئلة واجلدول الثاين يبني النتائج اخلاتصة مبعامل الفى كرونباخ.
األسئلة يف االستبانة –حماورها

عدد الفقرات املوجودة

أبعاد االستبانة اخلمس

20

قيمة
Cronbach

Alpha

0.89089

املصدر :من اعداد الباحثان ابلستناد على الربانمج الحصائي SPSS.VER.32

رابعا :مناقشة النتائج يف اختبارات العينة.
حيث كان معظم أفراد عينة الدراسة هم من املستوى اجلامعي واليت كانت نسبتهم ( ، )70.30بينما يليها املستوى االخر
من أفراد العينة الذي يبلغ مستواهم وحتصيلهم الدراسي بنسبة ()22.61
وان أغلب أفراد عينة البحث هم من املوظفون العاملون يف جمال املصارف ابالضافة إل األعمال األخرى اليت ميتهنوهنا يف
جمال األعمال التجارية القريبة من جمال عملهم يف حني جند ان الفئة األخرى اخلاصة يف جمال الفئات الدنيا من املوظفني العاملني يف
جمال اخلدمات املصرفية واألعمال احلرة يف ما بعد العمل احلكومي ابألعمال احلرة واليت كانت نسبة النتائج الحصائية تقدر حبوايل
 ،70.30 ،33.22 ،%44.80وفق الرتتيب احلاصل يف اجلانب الحصائي ،وهذا يرجع إل مدى حاجة الفئة األول والفئة الثانية
إل التطبيقات والعمليات اخلاصة مبجال التشريعات والقوانن والعمليات الدارية ذات الطابع اللكرتوين يف جمال احلوكمة اللكرتونية
وربطها بشكل مباشر يف جمال األعمال املصرفية واخلدمات املصرفية اللكرتونية لضمان دميومة بقائها يف عامل األعمال واجملال املصريف
بشكل خاص املتمثلة بطرق الدفع اللكرتوين جلميع شرائح اجملتمع من بينهم املوظفني واملتقاعدين وفئات الرعاية االاجتماعية ويف
جمال توطني الرواتب وسهولة تفعيل برامج القروض يف تلك املصارف ،خاصة الفئات األخرى العاملة يف اجملال املصريف والكبار ابلسن
ممن يواجهون التغيري يف األعمال املصرفية اللكرتونية املتقدمة ،وهي اما عدم معرفتهم هبذه التطبيقات أو جتاهلها أو لنقص التقنيات
احلديثة يف تلك املصارف ومايواجهها من تطبيق لربامج احلوكمة اللكرتونية والعمل الداري احلديث الذي ابت يعتاش على عجلة
التطور واصبحت حاجة ملحة خاصة يف اوقات جائحة كوروان فايروس وما هلا من ااثر على املوظفني من جهه واألفراد الزابئن من
جهه أخرى مما دعى تلك املصارف إل استخدام طرق بديلة يف جمال التعامل املصريف التقليدي واستبدالة بتقنيات وآليات حديثة
قابلة على للتوصل إل الزابئن واملوظفني العاملني يف تلك املصارف دون احلاجة إل حضورهم لتلك املصارف لغرض اجناز األعمال
واملتطليات اليت حيتاجها منهم املوظف ،من جهة أخرى فان أغلب أفراد العينة هلم ابع طويل يف جمال النظم احملوسبة أي اهنم مبدائ
على استعداد مباشر لتلقي أي تطبيقات ختص احلوسبة الذكية من خالل خربهتم الطويلة يف جمال األعمال املصرفيو التقليدية اوال من
مث التطبيقات اللكرتونية احلديثة اليت استعمرت املؤسسات املصرفية بشكل سريع مما أدى إل استنفاذ اخليارات لدى مالكيها
واجبارهم على استثمار وادخال أفضل التطبيقات يف جمال األعمال املصرفية اللكرتونية وربطها يف جمال احلوكمة اللكرتونية من جهه
أخرى لضمان دميومة وعمل املصارف األهلية والتجارية واالسالمية األخرى.

325

Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences

رقم ()3
جدول رقم ( )3اخلصائص والنتائج الحصائية ألبعاد احلوكمة اللكرتونية
األبعاد

الوسط احلساب

االحنراف املعياري

درجة املوافقة

الشفافية

2.50

0.92

عالية

العدالة

2.49

0.951

عالية

الفاعلية التنظيمية

4.20

4.32

عالية

املصدر :من إعداد الباحثان ابالستناد إل الربانمج الحصائي SPSS.VER.23

حيث تشري النتائج يف اجلدول اعاله إل مدى مقياس التوفق بني عينة الدراسة املتمثلة ابملدراء واملعاونني وومدراء االقسام
والوحدات على التاثري االجيايب لتطبيقات احلوكمة اللكرتونية يف جمال حتسني األداء العمليات يف تلك املصارف جتاه جودة العمليات
املصرفية هلم من جهه وللزابئن من جهه أخرى حسب كل بعد من أبعاد احلوكمة اللكرتونية يف جمال صناعة اخلدمات وأداء العمليات
اللكرتونية املصرفية وهذا ما مت التوصل إليه من خالل املتوسط احلسايب لكل بعد من أبعاد احلوكمة اللكرتونية يف جمال التوافق العايل
للدرجات لكل بعد حسب اجلدول املرفق اعاله وهبذا فان املدراء عينة الدراسة يرون ابن عامل الشفافية يف جمال احلوكمة اللكرتونية
له اتثري فعال جتاه املوظفني واألفراد العاملني من جهه وعلى الزابئن من جهه أخرى.
جدول رقم ( )4اخلصائص والنتائج اإلحصائية ألبعاد العمليات املصرفية اإللكرتونية
الوسط احلساب

األبعاد

درجة املوافقة

االحنراف املعياري

البنية التحتية التكنلوجية

2.52

0.90

عالية

املوارد البشرية الكفؤة

2.50

0.98

عالية

التقييم املستمر

5.44

5.46

عالية

املصدر :من إعداد الباحثان ابالستناد إل الربانمج الحصائيSPSS.VER.23.

وهنا كذلك اشارت النتائج الحصائية يف مدى مالئمة وتوافق النتائج اعاله بني العمليات املصرفية اللكرتونية وما هلا من
اتثري كذلك على مبدا احلوكمة اللكرتونية يف جمال التوافق بينهما وترابط أغلب التقنيات والربامج والتشريعات والقوانني جتامها يف
جمال حتسني وجودة اخلدمات املقدمة للزبون وفق تطبيقات إلكرتونية حمكمة وقابلة للمرونة وذات اجلودة العالية اليت ختدم الزبن
العصري يف جمال العمال املصرفية ،حسب كل بعد من أبعاد العمليات املصرفية اللكرتونية.واجلدول رقم ( )5ميثل اختبار الفرضيات
املتعلقة بكافة األبعاد االتابعة للمتغريين اخلاصني ابحلوكمة اللكرتونية وبني أبعاد العمليات املصرفية اللكرتونية
سادسا :اختبار الفرضيات:
تتمثل اخلطوات املتعلقة ابختبار الفرضيات ابلنسبة ألبعاد املتغري األول اخلاص بتطبيقات احلوكمة اللكرتونية من جهه وبني
العمليات املصرفية اللكرتونية من جهه أخرى حسب اجلدول فيما يتعلق يف عملية اختبار الفروض يف معرفة مااذا كانت الجاابت
اخلاصة بفراد العينة تتبع التوزيع الطبيعي ام ال واجلدول التايل يوضح كل ذلك.
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جدول رقم ( )5نتائج اختبار ) (I-Sample K-Sاخلاص ب كوملنجروف – مسرينوف للتوزيع الطبيعي
األبعاد

مستوى الداللة

قيمة االختبار

التوزيع

الشفافية

2.190

0.000

غري طبيعي

العدالة

2.008

0.001

غري طبيعي

الفاعلية التنظيمية

1.518

0.011

غري طبيعي

البنية التحتية التكنلوجية

3.200

غري طبيعي

املوارد البشرية الكفؤة

2.422

0.000

غري طبيعي

التقييم املستمر

4.320

0.011

غري طبيعي

املصدر :من إعداد الباحثان ابالستناد إل برانمج SPSS.VER.23

وتبني من خالل اجلدول اعاله وفق نتائج االختبار املتعلقة ابختبار كوملنجروف واختبار –مسرينوف حول مااذا كان التوزيع
طبيعيا ،حيث بلغ مستوى الداللة عندها ) (SIG = 0.000ابلنسبة لجاابت أفراد العينة املختارة وفق األسئلة املوضوعة يف جمال
االستبانة وفق عبارات األبعاد اقل من مستوى الداللة ( ،)0.05وهبذا الصدد نرفض الفرضية العمدية ).(HOاي ان إجاابت أفراد
العينة على الفقرات املوضوعة التتبع التوزيع الطبيعي.حيث ان اختبار الفرضية األول اليوجد اتثري ذو داللة إحصائية لتطبيق أبعاد
احلوكمة اللكرتونية يف حتسني العمليات املصرفية اللكرتونية
وان الفرضية الثاين املتمثلة ب ) )H1يوجد اتثري ذو داللة احصلئية لتطبيق أبعاد احلوكمة اللكرتونية يف جمال العمليات
املصرفية اللكرتونية يف جمال صناعة اخلدمات يف املصارف اخلاصة يف مدينة بغداد.ومبا ان فقرات االستبانة املتمثلة إبجاابت أفراد
العينة اليت المتثل التوزيع الطبيعي فيمكن اختبار الفرضية اعاله ابستعمال اختبار االشارة.ويعترب هذا االختبار غري معلمي بديال
الختبار ) )Tللعينة الواحدة املعلمية ويستخدم للتحقيق من ان مطابقة متوسط الجاابت لألفراد املبحوثني يف العينة مع املتوسط
املعياري املستعمل ضمن الدرجة الثالثة.من خالل مطابقة إجاابت العينة املبحوثة يف جمال املصارف اخلاصة من خالل نتائج اجلدول
ادانه.
جدول رقم ( )6يوضح نتائج اختبار االشارة جلميع أبعاد البحث.
األبعاد للمتغريين
أبعاد املتغريين جممل

املتفقون اقل من 3

غري املتفقون أكثر من 3

%89

%11

مستوى الداللة
**0.000

املصدر :من إعداد الباحثان ابالستناد إل برانمج SPSS.VER.23

ويتضح من خالل اجلدول أعاله ان نسبة التوافق بني إجاابت أفراد العينة املبحوثة بشكل امجايل بلغت .%89ومبستوى
معنوية ) (SIG=0.000وهو أقل من مستوى الداللة احلرج ( )0.05وبنءا على ذلك تكون فرضية العدمية ) (HOمرفوضة
منقبل الفرضية الثانية البديلة املتمثلة ب ) (H1أي ان هناك اتثري ذو داللة إحصائية بني أبعاد تطبيقات احلوكمة اللكرتونية وبني
أبعاد العمليات املصرفية اللكرتوني ة يف استخدام ابعد احلوكمة جتاه العمليات املصرفية مما جيعلها ذات قيمة معنوية يف جمال جودة
اخلدمات املقدمة من جهه وبني التسليم يف الوقت احملدد واخنفاض الكلف من جهه أخرى.
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االستنتاجات والتوصيات
أوالا :االستنتاجات.
سنتناول يف هذا املبحث جانب مهم من اجلوانب اليت يرتكز عليها البحث يف جمال تطبيق احلوكمة اللكرتونية ضمن تطبيقات
العمليات املصرفية اللكرتونية إل اخر ماتوصل إليه الباحث يف جمال احلداثة وفق املؤشرات الحصائية اليت استند عليها الباحث يف
جمال اجلانب الحصائي واسنادا إل اجلانب النظري.
استخدام التطبيقات احلديثة املتمثلة ابألدوات التكنلوجية املتطورة املتمثلة بسرعة االجناز والتلخيص واالبداع يف جمال اختصار
الوقت مما يتيح هلا سهولة وسرعة اجناز العمليات من قبل املصرف والزبون.
االستغناء عن األرشفة الورقية التقليدية والعوض عنها ابألرشفة اللكرتونية مما يسهل على املصرف والزبون يف عملية االرسال
واالستقبال واخلزن.
هناك ضعف بسيط يف جمال استخدام العمليات املصرفية اللكرتونية مما جياهبها تغيري من قبل بعض األفراد القدماء ابلعمل
قلة الوعي الثقايف اللكرتوين يف جمال استخدام النظم الذكية داخل املصارف كوهنا نظم حديثة.
اثنيا :اجلانب العملي
وجود ارتباط معنوي بني احلوكمة اللكرتونية من جهه وبني العمليات املصرفية اللكرتونية من جهه أخرى
قلة الكادر الكفؤ من األفراد العاملني يف جمال النظم الذكية حيث كانت النسب اليت متثلت ابلقبول ب ( )42بينما نسبة
الرفض ب ()85
بعد استعراض النتائج الحصائية تبني ان احلوكمة اللكرتونية هلا اتثري فعال على العمليات املصرفية اللكرتونية يف جمال
العمل املصريف من خالل ضمان ومحاية كافة احلساابت املصرفية
التشجيع الفعال من قبل احلكومة والزابئن اابن العمليات املصرفية اللكرتونية مما سهل على اجلانبني اختصار عايل للكلفة
والوقت.
اثنيا :التوصيات
بعد ان مت التوصل إل النتائج النهائية يف جمال اجلانب الحصائي قد قمنا ابلتوصل إل جمموعة من النتائج الحصائية اليت
ركزت على جمموعة من التوصيات واملقرتحات يف جمال استخدام التقنيات احلديثة واتباع أفضل الطرق والوسائل والتطبيقات اليت من
شئنا ان تسهل األعمال املصرفية اللكرتونية والعمل املصريف بشكل امجايل على ضوء جمموعة من القرارات ندرجها ابالت:
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توصي الدراسة بتعزيزوحتسني البيئة الرقابية اللكرتونية بصفتها الطار العام املشرف على العمليات املصرفية لكي يكون هلا
اثر فعال يف تقدمي اخلدمة ابلوقت واجلودة املطلوبة
االهتمام ابلنظم والتطبيقات الذكية الفعالة يف جمال االتصاالت وبصورة متكررة الن العامل اليوم سريع التغيري مما يؤدي إل
تقادم النظم املوجودة يف املصارف اليت التواكب التطور احلاصل يف البيئة
اشراك األفراد العاملني ابلدورات التدريبية الدورية على استخدام أفضل التطبيقات الذكية املوجودة يف البيئات األخرى خارج
البلد
ردف املستوى العلمي لعينة البحث على ضرورة االستفادة من نظم االنرتنت وترمجة املقاالت والبحوث احلديثة يف جمال
استخدام التقنيات احلديثة يف جمال العمل املصريف احلديث
اتسيس مواقع وتطبيقات إلكرتونية حديثة يف جمال التسويق اللكرتوين للخدمات املصرفية اليت تقدمها املصارف العاملة
العمل وبشكل جدي على تطبيق آليات استخدام التوقيع اللكرتوين يف جمال العمليات املصرفية اللكرتونية ابعتباره أحد
اركان احلوكمة اللكرتونية يف جمال األعمال اللكرتونية يف املؤسسات املالية كافة
هناك عالقة اتثري من خالل النتائج اليت توصلت إليها الدراسة بني احلوكمة اللكرتونية من جهه وبني العمليات املصرفية
اللكرتونية مما كان هلا اثر مباشر على املصرف والزبون على حد سواء.
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