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  مدى إسهام التجارة االلكترونية ووسائل االتصال الحديثة في تطوير نظم المعلومات المحاسبية

  في البنوك التجارية األردنية

  *وليد زكريا صيام ومحمد عبداهللا المهندي

  

  صـلخم
نظم المعلومات مدى إسهام التجارة االلكترونية ووسائل االتصال الحديثة في تطوير  إلىالتعرف هذه الدراسة إلى  هدفت

المحاسبية في البنوك التجارية األردنية وذلك من خالل التعرف إلى الخدمات المصرفية الجديدة التي تقدمها البنوك التجارية 
األردنية عبر التجارة االلكترونية ووسائل االتصال الحديثة، ومدى إسهامها في رفع فعالية نظم المعلومات المحاسبية في 

 .ة كفاءتهاتلك البنوك وزياد
واألقسام وزعت باليد على المديرين الماليين والعاملين في الدوائر المالية  استبانةأهداف الدراسة تم تصميم  ولتحقيق

 2003 للعام) بورصة عمان(للبنوك التجارية األردنية المدرجة في سوق األوراق المالية  العامةفي اإلدارات المحاسبية 
، أي ما نسبته استبانة) 48(التحليل والدراسة  لغاياتاستبانة، اعتمد منها ) 54(يث تم توزيع والبالغ عددها تسعة بنوك، ح

  .تقريبا من االستبانات الموزعة%) 89(
التجارة االلكترونية ووسائل االتصال الحديثة قد أسهمت في انتشار العديد من الخدمات المصرفية تبين من نتائج الدراسة أن 

، )ATM( االلكترونيبطاقات االئتمان وبطاقات التسوق عبر اإلنترنت، وتقديم خدمات الصرف  إصدار: الحديثة، مثل
وتقديم خدمات دفع المشتريات عبر البطاقات، وتقديم العديد من الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت والهاتف الثابت والهاتف 

نظم المعلومات المحاسبية في قد أسهمت في رفع فعالية  ة ووسائل االتصال الحديثةااللكترونيكما تبين أن التجارة . الخلوي
  .وزيادة كفاءتهاالبنوك التجارية األردنية 

  .ة، وسائل االتصال الحديثة، نظم المعلومات المحاسبيةااللكترونيالتجارة  :ةـات الدالـالكلم

  

  مقدمـةال. 1
  

التكنولوجيا  وسائلفي  علقد ترتب على التطور المتسار
وسائل جديدة في مجال األعمال  لحديثة ظهوراواالتصاالت 

ة التي غزت بدورها كافة أنحاء االلكترونيومنها التجارة 
العالم؛ إذ من خالل هذا النوع من التجارة يمكن إتمام عمليات 
البيع والشراء في لحظات قليلة ومن أي مكان في العالم؛ 

وعلى ذلك تقوم الشركات . وذلك بفضل تكنولوجيا المعلومات
باستخدام شبكة اإلنترنت لتسويق سلعها وخدماتها بما يوسع 

وتوسيع  من نطاق عملها ويزيد من فرص توزيع منتجاتها
  .حصتها السوقية

المحاسبة والتدقيق في منأى عن التأثر  الم تكن مهنتو

إذ إن عمليات البيع والشراء  ؛ةااللكترونيظهور التجارة ب
اإلنترنت تحتاج الى التي تتم عبر شبكة وتقديم الخدمات 

مما يستوجب إحداث إثباتها محاسبيا والتحقق من صحتها 
غير أن  .في نظم المعلومات المحاسبية تطوير متسارع

ة االلكترونيالتجارة  من خالل عملياتاالختراقات التي تتم 
والسطو على أرصدة بطاقات االئتمان وأسرار المستهلكين 

ل مدى الموثوقية وبضائع المتاجر قد أثارت الشكوك حو
مان في عمليات الشراء من خالل شبكة اإلنترنت من ألوا

ناحية، ومدى قوة نظم المعلومات المحاسبية في تسجيل كافة 
وتجاوبها مع هذه التطورات العمليات التي تمت بشكل صحيح 

الهيئات  األمر الذي دعامن ناحية أخرى؛ المتسارعة 
سة الوسائل والسبل التي لى دراإ المحاسبية ت المهنيةياوالجمع

مان في العمليات التي تتم من خالل ألمن شأنها تعزيز الثقة وا
مواقع الشركات عبر اإلنترنت، ومن ذلك تقديم خدمة موثوقية 

منح من قبل مدقق الحسابات، مما تالتي  (Web Trust)الموقع 
إجراء العمليات عبر  إلىيمنح جمهور المتعاملين االطمئنان 

ستوجب غير أن ذلك ي. تي تحمل ختم ثقة الموقعالمواقع ال

 قسم المحاسبة، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، الجامعة الهاشمية،*  
؛ قسم المحاسبة، كلية التجارة واالقتصاد، )1(األردن الزرقاء،

تاريخ استالم البحث ). 2(جامعة صنعاء، الجمهورية اليمنية
  .28/2/2006، وتاريخ قبوله 9/11/2004
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نظم المعلومات لموقع الشركة عبر اإلنترنت ولحماية توفير 
المحاسبية المرتبطة به من االختراق، وحتى يتم إنجاز 
العمليات التجارية عبر شبكة اإلنترنت فإن ذلك يستدعي 
وجود نظام معلومات محاسبية يتسم بالفعالية والكفاءة في 

إصدار المعلومات  قادر علىالعمليات أوال بأول، إثبات 
  .المناسبة في الوقت المناسب

البنوك التجارية تقوم بخدمات إصدار بطاقات  لما كانتو
االئتمان وبطاقات التسوق عبر اإلنترنت وكذا الخدمات 

تعزيز يستدعي فإن ذلك  ،المصرفية التي تتم عبر اإلنترنت
من لحمايتها  ؛ةالمحاسبي هامعلومات قوة ومتانة موقعها ونظم

 لتأكيد استجابتها للتعامل مع عملياتو ،االختراق من ناحية
ة من ناحية أخرى من خالل إثبات التقارير االلكترونيالتجارة 

والقوائم المالية المناسبة وترحيلها وإصدارها في الوقت 
  .المناسب
أوجه االستفادة  إلىجاءت هذه الدراسة للتعرف ا نمن ه

ووسائل االتصال الحديثة في تقديم  ةااللكترونيجارة التمن 
مدى إسهامها في  إلىخدمات مصرفية متميزة، والتعرف 

لبنوك التجارية في اتطوير نظم المعلومات المحاسبية 
في إتمام انطالقا من أن البنوك تمثل قطاعا رائدا ، األردنية

  .ةااللكترونيعمليات التجارة 
  

  الدراسة وأهدافهاأهمية 
عد نظم المعلومات المحاسبية العمود الفقري للمحاسبة لما تُ

علومات تلخص األحداث والعمليات التي تمت في متوفره من 
ة مع االلكترونينطاق المنشأة، ونظرا لتداخل التجارة 

ومنها الخدمات المالية المصرفية المقدمة  ،المجاالت المختلفة
آلية عمل نظم  فيمن قبل البنوك التجارية مما يؤثر بدوره 

المعلومات المحاسبية وما ينتج عنها من معلومات الزمة 
  .التخاذ القرارات

إن استجابة نظم المعلومات المحاسبية لكافة التغيرات التي 
تطرأ على مجال األعمال كالخدمات المتعلقة بالتجارة 

 أمرا أساسيا تعدالمقدمة من قبل البنوك التجارية،  ةااللكتروني
لثقة والطمأنينة في هذه النظم وما ينتج عنها من يعطي ا بما

  .وما تصدره من معلومات تقارير وقوائم
من  انمن هنا جاءت أهمية هذه الدراسة التي يسعى الباحث

  :تحقيق األهداف التاليةخاللها إلى 
التجارة عبر  التي تقدمالمصرفية التعرف إلى الخدمات  -

ي البنوك التجارية ف ة ووسائل االتصال الحديثةااللكتروني
  .األردنية

وسائل ة وااللكترونيإلى مدى إسهام التجارة التعرف  -

 نظم المعلومات المحاسبية االتصال الحديثة في رفع فعالية
  .في البنوك التجارية األردنية

وسائل ة وااللكترونيمدى إسهام التجارة  إلىالتعرف  -
نظم المعلومات  االتصال الحديثة في زيادة كفاءة

  .في البنوك التجارية األردنية المحاسبية
نظم المعلومات المحاسبية  جعلتقديم التوصيات المناسبة ل -

للتغيرات التي تتم في مجال الخدمات التي أكثر استجابة 
ووسائل  ةااللكترونيتقدمها البنوك ضمن نطاق التجارة 

  .االتصال الحديثة
  

  دراسةمشكلة ال
ؤثر في مجاالت عديدة ترتبط وتة االلكترونيلتجارة تتأثر ا

ولما كانت العمليات التي بها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، 
 -ومنها شبكة اإلنترنت -عبر وسائل االتصال الحديثةنجز ت

، فإنها ترتبط تتم بصورة آلية في أي وقت ومن أي مكان
يتطلب دراسة الذي  بنظم المعلومات المحاسبية، األمروتؤثر 
مدى  لمعرفةفي نظم المعلومات المحاسبية تأثير هذا المدى 

لعمليات التي يقوم بها البنك وتأقلمها مع ااستجابة هذه النظم 
  .الحديثة المختلفة لعبر وسائل االتصا

  :األسئلة التاليةصياغة مشكلة الدراسة في يمكن  يه،وعل
 ة ووسائل االتصال الحديثةااللكترونيالتجارة هل أسهمت  .1

جارية األردنية من تقديم خدمات في تمكين البنوك الت
  ؟مصرفية جديدة

وسائل االتصال الحديثة ة وااللكترونيهل أسهمت التجارة  .2
نظم المعلومات  (Effectiveness) في رفع فعالية

  ؟في البنوك التجارية األردنية المحاسبية
وسائل االتصال الحديثة ة وااللكترونيهل أسهمت التجارة  .3

 نظم المعلومات المحاسبية (Efficiency)كفاءة  زيادة في
  ؟في البنوك التجارية األردنية

ومن الجدير بالذكر أن مفهوم الفعالية يتعلق بمدى تحقيق 
وتقديم سلع األهداف ومدى التكيف مع البيئة الخارجية وبإنتاج 

من الجودة؛ فالفعالية ألغراض  وخدمات ذات مستوى عاٍل
هداف، وبالتالي هذه الدراسة تعني مدى النجاح في تحقيق األ

فإن درجة الفعالية تقاس بمدى تحقيق األهداف المحددة التي 
والفعالية نسبية؛ إذ إن األهداف . وجدت أصال لكي تتحقق

تتعدد وتنمو وتزداد مما يعني أن قدرة النظام على تحقيق هذه 
األهداف هي قدرة نسبية، ويمكن القول إن الفعالية هي القدرة 

يح أو العمل المطلوب، وقد تم قياسها على أداء العمل الصح
من خالل مجموعة من األسئلة الواردة في االستبانة التي قام 

  .الباحثان بتصميمها لغايات هذه الدراسة
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أما مفهوم الكفاءة فيرتبط عادة باالستخدام األمثل للموارد، 
تعني  ،ألغراض هذه الدراسة ،فالكفاءة. وحسن االستفادة منها

تحقيق األهداف بالطرق المثلى وباالستخدام مدى النجاح في 
األمثل للموارد البشرية والمادية المتاحة؛ لذا ترتبط الكفاءة 
باإلنتاجية ومقدار اإلضافة المتحققة في قيمة كل عنصر من 
عناصر اإلنتاج؛ وبالتالي فإن درجة الكفاءة تقاس بنسبة 

والكفاءة  المخرجات إلى المدخالت أو بنسبة المنفعة إلى التكلفة،
نسبية، قد ترتفع أو تنخفض مع مراعاة ارتباطها وتأثرها بعامل 

ويمكن القول إن الكفاءة هي القدرة على األداء الصحيح . الزمن
إلى أن  (Wang and Strong, 1996)وقد أشار . واألمثل للعمل

هناك عدة خصائص يجب توافرها في نظم المعلومات 
البساطة والمرونة : مهاالمحاسبية حتى تتسم بالكفاءة، أه

  .والموثوقية والفعالية الوظيفية والتفاعل مع المستفيد
  

  والدراسات السابقة ،ةااللكترونياإلطار النظري للتجارة . 2
  

ة من المصطلحات الحديثة االلكترونييعد مصطلح التجارة 
وذلك بعد ، 1996عام  إال بعدفي عالم األعمال؛ إذ لم يعرف 

من الهيئة القومية للعلوم في الواليات  تحويل شبكة الشبكات
المتحدة األمريكية إلى القطاع الخاص؛ عندئذ تطورت شبكة 

  .متسارعةبمعدالت وانتشرت اإلنترنت 
ة؛ إذ االلكترونيالتي تناولت التجارة  اريفوقد تعددت التع

توزيع وتسويق وبيع السلع والخدمات بوسائل "عرفت بأنها 
 (Muir and Douglas, 2001)ويعرفها ، (Best, 2000)لكترونية ا

تبادل السلع والخدمات أو المعلومات عبر اإلنترنت "بأنها 
 ,Kotler and Armstrong)، ويعرفها"ومواقع الشبكة الدولية

، "لكترونيةاعملية البيع والشراء المدعومة بوسائل "بأنها  (2001
ة بأنها االلكترونيأما منظمة التجارة العالمية فقد عرفت التجارة 

مجموعة متكاملة من عمليات عقد الصفقات وتأسيس الروابط "
  ".لكترونيةاوتوزيع وتسويق وبيع المنتجات بوسائل 

ة االلكترونييمكن تعريف التجارة  ،بناء على ما سبق
كافة العمليات التي تتعلق ببيع أو شراء السلع  :بأنها

ت والخدمات أو المعلومات باستخدام تكنولوجيا المعلوما
  .واالتصاالت
ة االلكترونيالتجارة فإن  (Ray and Jaworski, 2001)ووفق 

  :في مجاالت أربعة هيتتركز 
 Business (B 2 B)األعمال منشآت ة بين االلكترونيالتجارة  .1

to Business.  
 (B 2 C)الزبائن إلى األعمال منشآت ن مة االلكترونيالتجارة  .2

Business to Customer. 

 (C 2 B) األعمالمنشآت ة من الزبائن إلى ونيااللكترالتجارة  .3
Customer to Business.  

 Customer to (C 2 C)ة بين الزبائن االلكترونيالتجارة  .4

Customer.  
لم يعد أن األمر  (Ray and Jaworski, 2001) يؤكدو

بل فقط، األعمال والزبائن منشآت على التعامل بين يقتصر 
كطرف في هذه التجارة؛ إذ  أحياناتعداه إلى إشراك الحكومة 

 (B 2 G)ن هناك عمليات تتم بين منشآت األعمال والحكومة ا
(Business to Government)  وعمليات تتم بين الحكومة

  .(Government to Customer) (G 2 C)والزبائن 
  :األشكال التاليةأحد ة االلكترونيتأخذ التجارة في الغالب و

بهدف القيام بعملية  رونيااللكتزيارة أحد مواقع البيع  .1
  .شراء

الشراء من خالل عمليات البيع بالمزاد العلني عبر شبكة  .2
 .اإلنترنت

التسوق والشراء من مراكز البيع العامة في شبكة  .3
 .اإلنترنت التي تمتلك محالت تجارية خارج الشبكة

تحديد مكان وجود منتج محدد ثم القيام بشرائه من خالل  .4
 .فالبريد العادي أو الهات

ة على بنية تحتية يمكن تقسيمها االلكترونيوتقوم التجارة 
  ):2003، وآخرون سهاونة(إلى ما يلي 

حواسيب آلية، مسير المعلومات (وتشمل : األجهزة .1
  ).وموجهها، كابالت، تقنيات حديثة لالتصاالت

وتشمل برمجيات التشغيل وبرمجيات اإلبحار : البرمجيات .2
  .ةااللكترونيمجيات التجارة باإلنترنت باإلضافة إلى حزم بر

مقدمو خدمات التوصيل بالشبكات العامة المفتوحة  .3
 ).كاإلنترنت(

وهي خدمات تتعلق بإتمام الصفقات : الخدمات المخولة  .4
التجارية كاإلعالن، وطرق الدفع، والتسليم، وخدمات 

  .التحقق من األهلية
تي البنية القانونية الداعمة واألنشطة التثقيفية للبناء الذا .5

 .ةااللكترونيللتجارة 
من نموها وازدهارها ة االلكترونيوتنبع أهمية التجارة 

المتسارع حتى وصل األمر ببعض الباحثين إلى اعتبار 
استمرار تلك الشركات في الشركات سبيل ضمان  هااستخدام

أهمية من ومما يزيد  .(Dunn, 2000) ونجاحها مستقبالً
  :يد من المزايا منهاة تحقيقها للعدااللكترونيالتجارة 

التجارة  ألنالعمل على تخفيض التكاليف نظراً  .1
ة تعمل على تخفيض تكاليف العمليات التشغيلية االلكتروني
  .والمالية
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ة يعمل االلكترونيتقليل الوقت نظراً ألن منهج التجارة  .2
 .على تخفيض الوقت الالزم إلنجاز المهام

ق ذلك من فتح األسواق أمام المنتجات والخدمات ويتحق .3
خالل اتصال أوسع وأفضل بالمشترين؛ إذ إن شبكة 

 .اإلنترنت تلغي الحواجز والحدود
ة إال أن االلكترونيوبالرغم من المزايا التي تحققها التجارة 
ة بشكل االلكترونيهناك معوقات تحول دون تطبيق التجارة 

سهاونة (أفضل مما هي عليه اآلن، ومن هذه المعوقات 
  ):2003وآخرون، 

عدم توفر الثقة بين البائع والمشتري، نظراً لعدم تيقن  .1
قيمة منتجه أو خدمته  من تحصيلالمنتج أو مقدم الخدمة 

  .من المستهلك
عدم التيقن من العقود المبرمة والشروط المتعلقة  .2

 .بالتوصيل والكفاءة
 .ةااللكترونيارتفاع كلفة تطوير وصيانة نظام التجارة  .3
نظمة والقوانين من حيث توفرها عوائق قانونية تتعلق باأل .4

 .وتطبيقها بين الدول
ن هناك صعوبات أ) 2002أحمد، (كما أظهرت دراسة 

عدم توفر األمان في : ، منهاة العربيةااللكترونيتواجه التجارة 
  .نترنتإلوبطء شبكة ا عملية الدفع

ة االلكترونيوبخالف العوائق السابقة التي تواجه التجارة 
ة في الدول االلكترونيتواجه تطبيق التجارة فإن هناك تحديات 

النامية كفجوة البنية التحتية لالتصاالت وارتفاع أسعار 
القوانين والتشريعات الالزمة والنقص عدم سن االتصاالت و

  .(ITC, 2001)في الكوادر الفنية المؤهلة 
ة بخصائص تميزها عن التجارة االلكترونيوتمتاز التجارة 
اب المستندات الورقية في المعامالت التي تتم التقليدية أهمها غي

في نطاقها؛ إذ يمكن إتمام الصفقات التجارية بدءا من طلب 
كما هو الحال في السلع (لكترونياً االشراء وحتى استالم السلعة 

، دون وجود مستندات ورقية تثبت )ياتمادية كالبرمجالغير 
لومات نظم المععبئاً كبيراً على يلقي ذلك، وهذا بدوره 

  .اوالتحقق من صحتهالعمليات لك تفي إثبات المحاسبية 
، طرق ةااللكترونيالتجارة المرتبطة ب الصعوباتمن و

إذ  ؛السلعة أو الخدمة أجل الحصول علىالدفع التي تتم من 
االئتمان التي  قاتالوسيلة التقليدية تتمثل في استخدام بطان إ

تري بإرسال حين يقوم المش يتم إصدارها من قبل البنوك
عبر ) رقمها وتاريخ انتهاء صالحيتها(بيانات البطاقة 

اإلنترنت على أن يتم تحديد المبلغ الذي اتفق على استقطاعه 
وبالرغم من . المطلوبةأو الخدمة للحصول على السلعة 

عمليات سهولة هذه الطريقة لكل من المشتري والبائع إال أن 

ت االئتمان التي ترسل قد امتدت إلى معلومات بطاقااالختراق 
عبر اإلنترنت بالرغم من االحتياطات التي يتخذها المتعاملون 

  ).2003العيسوي، (لتأمين المعلومات الخاصة بها 
ومن وسائل الدفع المستخدمة عبر االنترنت وفي التجارة 

ة إضافة إلى بطاقات االئتمان ما يسمى النقود االلكتروني
ة االلكترونيمجموعة التقنيات  :ة، التي تعرف بأنهاااللكتروني

والالسلكية التي تمكن من تبادل األموال دون أداة ورقية، 
هي مجموعة من التعهدات والتواقيع الرقمية التي تتيح و

ة أن تحل محل التعامل بالعمالت االلكترونيللرسالة 
  ).2004سحنون، (

ة عبر الشبكات االلكترونيويتم تداول النقود الرقمية أو 
ة من خالل تحويل رقم أو مجموعة أرقام غير قابلة رونيااللكت

وتبدأ . للتكرار من جهاز كمبيوتر المدين إلى كمبيوتر الدائن
ة بمصرف مشترك عند إصدار االلكترونيمعظم نظم النقود 

مثل هذه النقود، ويجب أن يكون هناك حساب لدى هذا 
نك وعندما يتم شراء شهادات النقد الرقمي يقوم الب. المصرف

ويلزم لشيوع  ،بسحب المبلغ المقابل من حساب المشتري
ة أن تكون سهلة االستعمال، ومتمتعة االلكترونياستخدام النقود 

أن بالقبول العام، وصالحة لالستعمال دائما، وقابلة للتقسيم، و
األمان ضد مخاطر سرقتها ومخاطر إفشاء المعلومات  يتوفر

ركات المصدرة لها، الخاصة لمستخدميها ومخاطر إفالس الش
ة االلكترونيووجوب توفر بيئة قانونية وتنظيمية لسير التجارة 

واستقرار المعامالت فيها، وشيوع الثقة بين األطراف الداخلة 
فيها، وسيادة اقتصاد الكتروني، األمر الذي يوجب تطوير 

  ).2004الجرف، (التشريعات الالزمة لها 
تم عبر شبكة تتتطلب عمليات البيع والشراء التي و

اإلنترنت إثباتها وتسجيلها ضمن األحداث والعمليات المتعلقة 
بالشركة، كما يتطلب األمر التحقق من صحة بيانات هذه 

  ).2003القشي، ( ودقتها العمليات
رتبط نظم المعلومات المحاسبية بعمليات البيع والشراء تو

 التي تتم على موقع الشركة عبر اإلنترنت مما يجعل التحقق
من صحة هذه العمليات وإدراجها في نظام المعلومات 

يجب أن يتسم  اضرورياً، وحتى يتسنى ذلك فإن هناك أمور
تحقق فيه الفعالية والكفاءة إلدراج تبها هذا النظام حتى 

ة، وتتلخص االلكترونيالعمليات التي تتم عبر نظام التجارة 
  :في) AICPA(هذه األمور وفق 

ءات تكنولوجية معينة تمنع إجرا: Securityاألمان  .1
اآلخرين من اختراق النظام المحاسبي المؤتمت عبر 

  .على اإلنترنت االلكترونيموقع الشركة 
إجراءات تكنولوجية تعمل على : Assuranceالتوكيدية  .2
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تحسين نوعية المعلومات المرغوب فيها من قبل متخذي 
  .القرارات

باعها لجعل تااإلجراءات الواجب : Reliabilityالموثوقية  .3
 .المعلومات موثوقاً بها من قبل أصحاب المصالح

ة مع االلكترونيالتجارة عبر ونظراً الرتباط العمليات التي تتم 
نظم المعلومات المحاسبية فإن ذلك دعا الهيئات المحاسبية 

ات إلى االهتمام بهذا الموضوع؛ إذ قام معهد يوبعض الجمع
ومعهد المحاسبين  AICPAالمحاسبين القانونيين األمريكي 

بإنشاء فريق عمل للتجارة  CICAالقانونيين الكندي 
ة للقيام بتحديد حاجات السوق لخدمات التوكيد االلكتروني

وقد  ،)Yogen, 1998(للعمليات التي تتم عبر شبكة اإلنترنت 
  :تمكنت اللجنة من حصر أسئلة المستهلكين في النقاط التالية

ل معها عبر اإلنترنت هي هل الشركة التي يتم التعام -
  الشركة المعنية ؟

سيكون به هل رقم بطاقة االئتمان الذي يتم تزويد الشركة  -
  آمناً؟

هل المعلومات الشخصية لن يتم التداول بها من قبل  -
  ؟خريناآل

  الذي تم طلبه؟نفسه هل سيتم تلقي العرض  -
  هل سيتم الوفاء بالتسليم في الموعد المحدد ؟ -

سبق قامت اللجنة بوضع ما يسمى موثوقية  بناء على ما
بمثابة ختم الكتروني يتم وضعه  التي تعد (Web trust)الموقع 

من قبل مدقق الحسابات على موقع الشركة المتعاملة بالتجارة 
ة وذلك بعد تحقيق الشركة لشروط معينة، ويعمل االلكتروني

مع هذا الختم على منح جمهور المتعاملين الثقة في تعاملهم 
  .موقع هذه الشركة

وتتمثل الشروط التي يجب على الشركة توفيرها حتى 
  :يتمكن مدقق الحسابات من منحها ختم موثوقية الموقع فيما يلي

اإلفصاح عن العمليات التي تمارسها الشركة بحيث تكون  .1
معروفة للمستهلك من خالل صفحات الشركة عبر 

  .اإلنترنت
شركة قد وفرت اآلليات وهذا يعني أن ال ،نزاهة العمليات .2

الكفيلة بتأمين وصول البضاعة أو الخدمة للمستهلك كما 
 .طلبها ووفقاً لألسعار المعلنة

 .حماية الخصوصية والمعلومات .3
ة قد أثرت االلكترونيأن التجارة ) Marcella,1998(يؤكد و
ممارسة وتقنيات ومهارات ومعلومات والتزامات ونوعية  في

مشيرا إلى أنه  ن المحاسب والمدقق،الخدمات المتعلقة بكل م
التجارة نجز عبر التحقق من صحة العمليات التي تحتى يتم 
ضمن نظم المعلومات المحاسبية فإن ذلك يحتاج  ةااللكتروني

إلى إجراءات رقابية تكنولوجية تتماشى مع التغيرات التي 
حتاج إلى ين تحقيق ذلك يعد أمرا بالغ الصعوبة واتمت، و

  .مكانات المادية والبشريةإلاالعديد من 
أن الغرض من دليل اإلثبات إلى ) Nearon, 2000(ويشير 
العمليات التقليدية، ه في ة ال يختلف عنااللكترونيللعمليات 

أن مؤكدا غير أن ما يميزه هو حاجته إلى التحقق من الثبات، 
عتمد على مدى تة االلكترونيصالحية الدليل الخاص بالعمليات 

م الرقابة الداخلية إضافة إلى الثبات واالكتمال في فعالية نظا
  .هذا النظام
أن هناك العديد من األسباب ) 2000جودة، (جودة ويؤكد 

التي تدفع البنوك األردنية إلى تطوير نظم معلوماتها 
المحاسبية وزيادة استثماراتها في ميدان تكنولوجيا االتصاالت 

الدخول في أساليب ة وبالتالي جعلها قادرة على االلكتروني
: ة عبر اإلنترنت، ومن أهم هذه األسبابااللكترونيالتجارة 

مواجهة المنافسة وتخفيض كلفة خدمة العمليات المصرفية، 
  .تلبية احتياجات العمالءواإلقليمية والعالمية، 

التي تهدف إلى  ،في دراسته) 2004خالد، (خالد ويؤكد 
لى الحاسوب من أبعاده تقييم أداء النظم المحاسبية المعتمدة ع

أن هذه النظم تتمتع بدرجة عالية  ،)اإلنسانية(الفنية والسلوكية 
من الفعالية في تحقيق أهدافها، وتتمتع بالمرونة بحيث يمكن 
إدخال التعديالت والتحسينات عليها لتتالءم مع البيئة المحيطة 
واحتياجات المستخدمين، كما تتمتع هذه النظم بالتكامل داخليا 

  .ومع النظم األخرى) بين وظائفها المختلفة(
ة االلكترونيإلى أن التجارة ) 2004القفعي، (القفعي ويشير 

: األول ؛تغطي سلعا وخدمات مختلفة يمكن تقسيمها إلى نوعين
سلع غير ملموسة وخدمات تشمل البرمجيات الحاسوبية 

سلع : وخدمات المال والبنوك والتأمين وغيرها، والثاني
ويؤكد أن نمو التجارة . ب اآللية وغيرهايشمل الحواسملموسة ت
إذ  ؛ةااللكترونية يؤدي إلى زيادة الطلب على النقود االلكتروني

ة ينعكس على أداء النشاط االلكترونين تأثير التجارة إ
 ستراتيجيةاوتغير في  تحسناالقتصادي للبنوك وما يصحبه من 

الصفقات  على تكلفةكما ينعكس  ،التعامل وهيكلة السوق
التجارية، مما يعني وجود إمكانية كبيرة متاحة للبنوك التجارية 

وسائل  شاملة(في الدول العربية لالستفادة من التجارة الكترونيا 
  .مما يستوجب تهيئة البيئة المالئمة لذلك) االلكترونيالدفع 

إلى تعدد أشكال ) 2003زين الدين، (زين الدين وأشار 
مجموعتين  فييمكن تصنيفها  ؛ إذةنيااللكترووسائل الدفع 

ونقود شبكة ) Smart Cards(البطاقات الذكية  :هما؛ رئيسيتين
مشيرا إلى أن البطاقات الذكية  ،)Network Money( الكمبيوتر

وهي بطاقة ) Digital Purse(تعرف بالمحفظة الرقمية 
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يمكن ) Micro-Processor(بالستيكية تحتوي على معالج دقيق 
يمة نقدية معينة، وتقل قيمة الرصيد في البطاقة الذكية تحميله بق

نها ال تحتاج ابتكرار استعمالها في األغراض المحددة لها، كما 
  .إلى تصريح لنقل قيمتها أو جزء منها عبر شبكة االنترنت

وال يختلف التعاقد باألساليب التقليدية في العمل المصرفي 
إذ في كليهما  ؛ةونيااللكترعن التعاقد باألساليب والوسائل 

ي يتمثل في تحقيق تتجه إرادة المتعاقدين إلى إحداث أثر قانون
من خالل توجه تلك اإلرادة، وهذا ما  امنهم ما سعى إليه كل

حيث أشار إلى اعتبار التعاقد بالهاتف ) 2002القضاة، (أكده 
أو بأي طريقة مماثلة بالنسبة للمكان كأنه تم بين متعاقدين ال 

لس واحد حين العقد، وأما فيما يتعلق بالزمان يضمهما مج
  .فيعتبر كأنه تم بين حاضرين في المجلس

المصرفي، بحق من نتاج التعامل  االلكترونيويعد التعامل 
عندما مارسته بعض البنوك الفرنسية منذ أكثر من أربعة 
عقود، ولم يكن التعامل ذا صلة بأي نص تشريعي، رغم أن 

انون المدني والتجاري ال تأبى األخذ بهذه القواعد العامة في الق
الوسائل في اإلثبات وال تحول دون اتفاق األطراف على 

  ).499 :2004الكيالني، (التعامل بتلك الوسائل 
أهمية التنظيم ) 500 :2004الكيالني، (الكيالني ويؤكد 

ة في مجال البنوك التجارية، وأن االلكترونيالدقيق للمعامالت 
وثورة المعلومات التي شهدها العالم استوجبت  التقدم التقني

ة االلكترونيتدخل المشرع ليواكب تسارع انتشار الوسائل 
ة وما ترتب على ذلك من تغيرات االلكترونيوالمعامالت 

جوهرية في حياة الناس وما أحدثته من آثار جذرية في 
  .المجتمع المحلي والدولي

التجارية والتجارة  وفي دراسته للتأثير المتبادل بين البنوك
إلى أن العقد األخير من ) 2004شعبان، (ة، أشار االلكتروني

 ه كانالقرن الماضي قد حمل تطورات تكنولوجية هائلة، ولعل
أدى ذلك إلى تطور  ؛ إذمن أبرزها انتشار شبكة االنترنت

سهولة إلى و ،إمكانات غير مسبوقة في مجال االتصال
شارها في طريقة أداء الوصول للمعلومات، كما أثر انت

المؤسسات ألعمالها وفي نوع الخدمات التي تقدمها، كذلك 
ظهرت بعض المصطلحات الجديدة بعد ثورة االنترنت مثل 

، والمكتب )E-Business( ةااللكترونيإدارة األعمال 
-E( ةااللكتروني، والتجارة )Virtual Office( االفتراضي

Commerce( . نتج عنها من  ن ثورة االنترنت ومااكما
 والعولمة) Global Village( المفاهيم مثل القرية العالمية

)Globalization( قد اضطرت المؤسسات ومنها البنوك إلى ،
إعادة النظر في استراتيجياتها وخططها وفرضت عليها الكثير 
من التحديات التي يتوجب التعامل معها، كي تستطيع هذه 

  .القدرة على المنافسةالمؤسسات المحافظة على البقاء و
أحد  دة تعااللكترونيأن التجارة ) 2004شعبان، (ويؤكد 

أبرز نتائج االنترنت، وهي معنية بالقيام بعمليات البيع 
وفي جميع هذه العمليات فإن  ،والشراء من خالل االنترنت

وحاضرة بطريقة أو بأخرى، من  موجودةالبنوك كانت دائما 
بالوصول إلى ) سات وأفرادمؤسمن (خالل السماح للعمالء 

حساباتهم وإدارتها وإجراء الدفعات النقدية والوفاء بقيمة 
ة وإجراء وإجراء كافة الخدمات االستعالمي ،الفواتير

. من العمليات المصرفيةذلك  ، وغيرالتحويالت بين الحسابات
وفي هذا المجال يمكن تصنيف الخدمات التي تقدمها البنوك 

 خدمات معلوماتية: ث فئاتعبر االنترنت إلى ثال
)Information Services(  البنوك بعرض وتسويق فيها تقوم

 ،منتجاتها وخدماتها المقدمة عبر موقعها على االنترنت
تسمح بنوع  )Communication Services( وخدمات اتصالية

من االتصال المحدود بشبكة وأنظمة المعلومات الداخلية 
تسمح ) Transactional Services(للبنك، وخدمات تنفيذية 

. تنفيذ العديد من الخدمات المصرفية عبر االنترنتبللعمالء 
ولعل النمط الثالث هو األكثر تكامال وشموال وهو ما نعنيه 

  .االلكترونيبالعمل المصرفي 
ن إ ، بشكل عام،أنه يمكن القول) 2004شعبان، (ويرى 

  :يتميز بما يلي االلكترونيالعمل المصرفي 
  .أيضا كفاءة أداء البنوك وتحسين مستوى الخدمةزيادة  •
توفير الوقت والجهد للعميل ولموظفي البنك، فضال عن  •

ساعة بما فيها أيام العطل  )24(توفر الخدمة على مدار 
الرسمية، مما يحقق العديد من المزايا للعميل أيضا 

  ).مالءمة زمانية(
ة زيادة القدرات التنافسية للبنوك والمؤسسات المالي •

 وجودوالوطنية مع نظيرتها العالمية، وفتح الباب أمام 
  .أكبر للبنوك الوطنية في األسواق الخارجية

 ؛تسهيل الحصول على البيانات المالية الخاصة بالعميل •
ة االلكترونيفالعمالء الذين يتعاملون مع القنوات 

يستطيعون استخدام تطبيقات برامج الكمبيوتر الخاصة 
ة، دون الحاجة االلكترونيبر القنوات بإدارة حساباتهم ع

  ).مالءمة مكانية(للقدوم إلى الفرع إلتمام هذه المعامالت 
ة في قطاع البنوك التجارية أكثر االلكترونيوتعد التجارة 

بين القطاعات األخرى بسبب تنوع الوسائل منها انتشارا 
  :ة التي منهاااللكترونية ذات الصلة بالتجارة االلكتروني

باعتباره األداة المستخدمة في حل  :االلكترونيسب الحا. 1
األسلوب معتمداً  المسائل وتخزين المعلومات واسترجاعها

في تنفيذ العمليات الحسابية  مستخدماً، وااللكتروني
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مجموعة من البيانات المدخلة وتخزين المعلومات 
سلوب أتقارير بالنتائج والواسترجاعها والحصول على 

  .مبوب ومرتب
تلك الوسيلة التي يتم بواسطتها التعامل : طاقات االئتمانب. 2

قبض النقود وشراء السلع وتسوية المدفوعات لمع البنوك 
عليها تسميات  توالوفاء بااللتزامات، وهذه الوسيلة أطلق

البطاقة البالستيكية، : لها أشكال متعددة منهاكما عديدة 
، بطاقات بطاقة االعتماد ،)Credit Card( بطاقة االئتمان
 )الدفع الفوري(، بطاقة الوفاء )ATM( الصراف اآللي

)Debit Card( بطاقة الفيزا، بطاقة الدفع المؤجل ،) بطاقة
، بطاقة التحويل )Charge Card( )اعتماد النفقات

  .)Eft-pos Card( االلكتروني
هي تلك النقود ): Electronic Money(ة االلكترونيالنقود . 3

كذلك  ،وتتخذ أشكاال متنوعة ،الكترونياالتي يتم تخزينها 
التي تسمح ) Electronic Checks(ة االلكترونيالشيكات 

لمستخدم شبكة االنترنت بدفع فواتير الشراء مباشرة من 
خالل الشبكة دون الحاجة إلى إرسال الشيكات الورقية 

  .إلى البائع
 ،ذلك ال يمكن أن يتحقق لوال تطور القطاع المصرفي كل
لبنوك التجارية بتطوير أعمالها ونظم معلوماتها وقيام ا

ة والتجارة االلكترونيالمحاسبية لتتوافق مع المعامالت 
ة االلكترونين كل بطاقات االئتمان والنقود إإذ  ؛ةااللكتروني

ة ما كان لها أن تنتشر وتأخذ دورها في االلكترونيوالشيكات 
يقع على عاتقها  الحياة العملية لوال وجود البنوك التجارية التي

ة قبل االلكترونيوالمعاملة  االلكترونيالتأكد من صحة الشيك 
  .)*(اعتمادها بصورتها النهائية

وحول موقف المشرع األردني والقوانين األردنية من 
ة التي تعد جزءا من المعامالت االلكترونيموضوع التجارة 

فقد أصدر المشرع األردني عدة تشريعات  ؛ةااللكتروني
ف في بعض نصوصها لبعض وسائل المعامالت اعتر

ة بحجة قانونية في اإلثبات ال سيما في مجال االلكتروني
فقد اعترف قانون األوراق المالية المؤقت  ؛البنوك التجارية

ة بحجيتها االلكترونيم للبيانات 1997لسنة ) 23( ذو الرقم
: أنه منه على) 113(نصت المادة  إذالقانونية في اإلثبات 

في قضايا األوراق المالية بجميع طرق  ؛وز اإلثباتيج"
ة الصادرة عن االلكترونياإلثبات بما في ذلك البيانات 

الحاسوب وتسجيالت الهاتف ومراسالت أجهزة الفاكسميلي 
  ".وذلك على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر

                                                 
  .)528-477: 2004الكيالني، (لمزيد من التفاصيل، انظر  (*) 

نتيجة للتطورات العلمية والتكنولوجية التي شهدها القطاع 
رقم ذا الأصدر المشرع األردني قانون البنوك المصرفي، فقد 

م الذي أخذ بين االعتبار وسائل المعامالت 2000لسنة ) 28(
ة واعترف للوسائل التكنولوجية المستخدمة في االلكتروني

ة بحجية قانونية في اإلثبات حيث نصت االلكترونيالمعامالت 
م مما على الرغ: "أنه علىمنها في الفقرة الثانية ) 92(المادة 

ورد في أي تشريع آخر يجوز اإلثبات في القضايا المصرفية 
  ".ةااللكترونيبجميع طرق اإلثبات بما في ذلك البيانات 

في الفقرة الثالثة من قانون البينات ) 13(وقد أكدت المادة 
ذي لقانون بام المعدل 1952لسنة ) 30(رقم ذي الاألردني 

 حينة االلكترونيم حجية المعامالت 2001لسنة ) 37(رقم ال
تكون لرسائل الفاكس والتلكس والبريد : "أن نصت على
ما لم يثبت من  ،قوة اإلسناد العادية في اإلثبات االلكتروني

  ".أنه لم يقم بذلك أو لم يكلف أحدا بإرسالها ،سب إليه إرسالهانُ
وقد واكب المشرع األردني التطور التكنولوجي بإصدار 

م 2001لسنة ) 85(رقم ذي الة نيااللكتروقانون المعامالت 
مادة تناولت الجوانب المختلفة لحجية وتنظيم ) 41(في 

ة، حيث تضمنت المادة الثانية منه معنى االلكترونيالمعامالت 
  :المصطلحات الواردة في القانون ونذكر منها

التي إجراء أو مجموعة من اإلجراءات،  هي :المعامالت. 1
ء التزامات على طرف واحد بين طرفين أو أكثر إلنشا تتم

تعلق بعمل تو ،أو التزامات تبادلية بين أكثر من طرف
  .تجاري أو التزام مدين أو بعالقة مع أي دائرة حكومية

المعامالت التي تنفذ بوسائل  :ةااللكترونيالمعامالت . 2
  .الكترونية

تقنية استخدام وسائل كهربائية أو مغناطيسية : االلكتروني. 3
. مشابهة في تبادل المعلومات وتخزينها أو أي وسائل

ة، االلكترونيتبادل البيانات : إضافة إلى عدة تعاريف منها
  .االلكتروني، التوقيع االلكتروني، العقد االلكترونيالسجل 

لمعالجة المعامالت ) 34-7(وقد خصص المشرع المواد 
تنظيمها وبيان أحكامها وحكم اتفاق من حيث ة االلكتروني
ووقتية اعتبار تلك المعامالت نافذة،  ،لمعنية بشأنهااألطراف ا

وغيرها من الجوانب  ،موثقا االلكترونيوآلية اعتبار التوقيع 
  .ةااللكترونيذات العالقة بموضوع المعامالت 

من قانون ) 5و 4و 3(ونذكر على سبيل المثال نص المواد 
  :جاء نصها على النحو التالي التي ةااللكترونيالمعامالت 

يهدف هذا القانون إلى تسهيل استعمال الوسائل  -أ): 3(مادة ال
ة في إجراء المعامالت وذلك مع مراعاة االلكتروني

أحكام أي قوانين أخرى ودون تعديل أو إلغاء ألي 
  .من هذه األحكام
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راعى عند تطبيق أحكام هذا القانون قواعد ت -ب
بالمعامالت  العرف التجاري الدولي ذات العالقة

  .ة ودرجة التقدم في تقنية تبادلهارونيااللكت
  :تسري أحكام هذا القانون على ما يلي): 4(المادة 

ة االلكترونية والسجالت االلكترونيالمعامالت  - أ
  .وأي رسالة معلومات الكترونية االلكترونيوالتوقيع 

ي دائرة أة التي تعتمدها االلكترونيالمعامالت  -ب
  .ية أو جزئيةحكومية أو مؤسسة رسمية بصورة كل

تطبق أحكام هذا القانون على المعامالت التي  - أ): 5(المادة 
يتفق أطرافها على تنفيذ معامالتهم بوسائل الكترونية 

  .ما لم يرد فيه نص صريح يقضي بغير ذلك
لمقاصد هذه المادة ال يعتبر االتفاق بين أطراف  - ب

معينة على إجراء معامالت محددة بوسائل الكترونية 
  .ا إلجراء معامالت أخرى بهذه الوسائلملزم

ومن الجدير بالذكر أن ما يميز الدراسة التي يقوم بها 
الباحثان عن الدراسات السابقة أنها دراسة ميدانية مطبقة على 
البيئة األردنية وعلى قطاع البنوك التجارية فيها بصفة خاصة 

ل ة ووسائل االتصاااللكترونيمدى إسهام التجارة  إلىللتعرف 
الحديثة في تطوير أعمال البنوك التجارية من خالل إيجاد 

 إلىخدمات مصرفية جديدة متطورة، إضافة إلى التعرف 
ة ووسائل االتصال الحديثة في االلكترونيمدى إسهام التجارة 

تطوير نظم المعلومات المحاسبية في البنوك التجارية األردنية 
لى االستجابة من خالل رفع فعاليتها وكفاءتها وقدرتها ع

للتغيرات الهائلة التي أحدثتها ثورة المعلومات وانتشار 
  .ةااللكترونيالوسائل 

  
  دراسةفرضيات ال. 3

  
استنادا إلى ما توصلت إليه الدراسات السابقة، واستنتاجا 
من اإلطار النظري للدراسة، يمكن صياغة فرضيات الدراسة 

  :على النحو التالي
ة ووسائل االلكترونيالتجارة تسهم  ال" :ولىالفرضية األ

تعكس االتصال الحديثة في تقديم خدمات مصرفية جديدة 
  ".في البنوك التجارية األردنيةمعلوماتها النظم المحاسبية 

ووسائل ة االلكترونيال تسهم التجارة " :لثانيةلفرضية اا
نظم المعلومات المحاسبية  فعالية رفعفي االتصال الحديثة 
  ".ة األردنيةفي البنوك التجاري

ووسائل ة االلكترونيال تسهم التجارة " :لثالثةالفرضية ا
نظم المعلومات  كفاءة زيادةفي االتصال الحديثة 

  ".المحاسبية في البنوك التجارية األردنية

  منهجية الدراسة. 4
  

  مجتمع الدراسة وعينتها
انطالقا من الدور الفاعل الذي تقوم به البنوك التجارية 

كة االستثمار وتسهيل عمليات التبادل في تنشيط حر
ة، االلكترونيالتجاري، وقدرتها على تنشيط عمليات التجارة 

ونظرا لما تقدمه نظم معلوماتها المحاسبية من بيانات 
ومعلومات تساعد اإلدارة في اتخاذ قراراتها برشد وعقالنية، 
إضافة إلى وجوب سرعة استجابة البنوك التجارية 

وجية والتغيرات البيئية للمحافظة على للتطورات التكنول
جاء اختيار قطاع لكل ما سبق قدرتها التنافسية العالمية، 

  .البنوك التجارية مجتمعا لهذه الدراسة
يتكون مجتمع الدراسة من البنوك التجارية األردنية 

م 2003عمان لألوراق المالية نهاية عام  بورصةالمدرجة في 
تم توزيع ست استبانات لكل  وقد. البالغ عددها تسعة بنوك

بنك منها ليتم توزيعها على المديرين الماليين والعاملين في 
الدوائر المالية واألقسام المحاسبية في اإلدارات العامة للبنوك، 

شخصا تم توزيع االستبانات ) 54(وعليه بلغ حجم العينة 
عليهم، وبلغ عدد االستبانات المستردة والمعتمدة لغايات 

تقريبا %) 89(استبانة، أي ما نسبته ) 48(التحليل البحث و
  .من االستبانات الموزعة

  
  أساليب جمع البيانات

األبحاث والدراسات قام الباحثان بالرجوع إلى العديد من 
المنشورة في الدوريات والمجالت العلمية ذات الصلة 

بتصميم استبانة خاصة بهذه  اقام كمابموضوع البحث، 
الدراسة باالستناد إلى اإلطار النظري والدراسات السابقة وتم 

  .توزيعها على عينة الدراسة وأعيد استالمها باليد
هدف األول منها إلى  ؛تكونت االستبانة من أربعة أقسام

 عنجمع بيانات ديموغرافية عن األشخاص المجيبين 
مؤهل العلمي، المسمى الالتخصص العلمي، (االستبانات 

الوظيفي، سنوات الخبرة في العمل المصرفي المحوسب، مدى 
وذلك لالطمئنان إلى  ؛)في البنك المشاركة في اتخاذ القرارات

توفر المعرفة الالزمة لدى المجيبين بنظم المعلومات المحاسبية 
  .أسئلتها اإلجابة عنوبمحتويات االستبانة وقدرتهم على 

فقد هدف إلى تحديد ما إذا كانت عمليات  أما القسم الثاني
ة ووسائل االتصال الحديثة قد أسهمت في االلكترونيالتجارة 

إصدار بطاقات : مثل ؛استحداث خدمات مصرفية جديدة
تقديم خدمات واالئتمان وبطاقات التسوق عبر اإلنترنت، 

تقديم خدمات دفع المشتريات و، ATM االلكترونيالصرف 
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تقديم الخدمات و، )لكترونابطاقة فيزا  مثل(عبر البطاقات 
  ).اإلنترنت، الهاتف الثابت، الهاتف الخلوي(المصرفية عبر 

وهدف القسم الثالث إلى قياس مدى إسهام التجارة 
ة ووسائل االتصال الحديثة في رفع فعالية نظم االلكتروني

  .المعلومات المحاسبية في البنوك التجارية األردنية

واألخير فقد هدف إلى قياس مدى إسهام أما القسم الرابع 
ة ووسائل االتصال الحديثة في زيادة كفاءة االلكترونيالتجارة 

  .نظم المعلومات المحاسبية في البنوك التجارية األردنية
ويمكن تلخيص أقسام االستبانة واألسئلة المخصصة لقياس 

  .)1(رقم كل متغير من متغيرات الدراسة في الجدول 
  )1(جدول رقم ال

  .أقسام االستبانة واألسئلة التي تقيس كل متغير من متغيرات الدراسة
األسئلة التي تقيس 

 أقسام االستبانة المتغير المتغير

)1(  
)2(  
)3(  
)4(  
)5( 

  التخصص العلمي
  المؤهل العلمي

  المسمى الوظيفي
  سنوات الخبرة في العمل المصرفي المحوسب

 مدى المشاركة في اتخاذ القرارات

 األول القسم

)6-12( 
الخدمات المصرفية الحديثة في البنوك التجارية 

ة ووسائل االلكترونيجارة تاألردنية التي أسهمت ال
 .االتصال الحديثة في تقديمها

 القسم الثاني

)13-23( 
ة ووسائل االتصال االلكترونيمدى إسهام التجارة 

الحديثة في رفع فعالية نظم المعلومات المحاسبية في 
 .التجارية األردنية البنوك

  القسم الثالث

)24-35( 
ة ووسائل االتصال االلكترونيمدى إسهام التجارة 

الحديثة في زيادة كفاءة نظم المعلومات المحاسبية 
 .في البنوك التجارية األردنية

  القسم الرابع

  
صياغة األقسام الثالثة األخيرة من االستبانة  توقد تم

اعتمد مقياس ليكرت  إذ ؛لةبسهو بشكل يساعد على القياس
إلى حد كبير جدا، إلى حد كبير، إلى حد (بدرجاته الخمس 

  ).متوسط، إلى حد قليل، إلى حد قليل جدا
االرتباط مدى الختبار مدى مصداقية نتائج االستبانة و

بين أسئلتها تم عرضها على مجموعة من الزمالء أساتذة 
لوجيا المعلومات الجامعات في األقسام المحاسبية وأقسام تكنو

وبعض المتخصصين في القطاع المصرفي بهدف تحكيمها 
وإبداء آرائهم حول سالمة صياغتها وترابط فقراتها، إضافة 

 Reliability) االعتمادية(إلى استخدام تحليل المصداقية 

Analysis  تبين أن الذي لحساب معامل ارتباط ألفا كرونباخ
عن النسبة المقبولة تزيد وهي تقريبا، % 73 قيمته تعادل

)60) (%Amir and Sonderpandian, 2002 (يعني  بما
إمكانية اعتماد نتائج االستبانة واالطمئنان إلى مصداقيتها في 

  .تحقيق أهداف الدراسة
  

  أساليب تحليل البيانات
تحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياتها تم استخدام ل

  :األساليب اإلحصائية التالية
تم إيجاد بعض النسب والتكرارات : صفياإلحصاء الو •

 إلىواألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للتعرف 
ة االلكترونيخصائص عينة الدراسة ومدى إسهام التجارة 

ووسائل االتصال الحديثة في استحداث خدمات مصرفية 
  .جديدة

الختبار فرضيات لعينة واحدة  T-Testتم استخدام اختبار  •
إذ  ؛بالمقارنة بين متوسطين حسابيين، وذلك الدراسة

تتحقق درجة التوفر للخاصية التي تحصل على متوسط 
قيمة (حسابي أعلى من المتوسط الحسابي المفترض 

ذات ) t(بشرط أن تكون قيمة ) المحك أو نقطة الفصل
الرواحي، (داللة إحصائية عند مستوى الثقة المستخدم 

2005 :106.(  
  

  نات واختبار الفرضياتتحليل إجابات االستبا. 5
  

  خصائص عينة الدراسة
كما في يتضح من تحليل إجابات القسم األول من االستبانة 
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عينة الدراسة تقريبا من %  81ما نسبته أن ) 2(جدول رقم ال
هم من تخصص المحاسبة وأما النسبة المتبقية فموزعة بين 

كما . إدارة األعمال والعلوم المالية والمصرفية واالقتصاد
إذ  ؛مؤهلة تأهيال علميا مالئمايالحظ أن عينة الدراسة 

ومن . دنىاألحد في الجميعهم من حملة درجة البكالوريوس 
إذ بلغت نسبة  ؛تميز الموقع الوظيفي ألفراد العينة ،المالحظ

مدير مالي، نائب مدير مالي، رئيس قسم (العاملين في وظيفة 
د معرفتهم ، وهذا يؤك%)56(حوالي ما نسبته ) المحاسبة

بالتطورات التكنولوجية ووسائل االتصال الحديثة وتأثيرها 
كما يالحظ . على الخدمات المصرفية في البنوك التجارية

إذ بلغت نسبة  ؛ارتفاع درجة مشاركتهم في اتخاذ القرارات
من يساهمون في اتخاذ القرارات بصورة دائمة أو في أغلب 

أن  ةلنتائج المحصَّويعزز الثقة بال%). 79(األحيان حوالي 
المجيبين يتمتعون بخبرة عالية في العمل المصرفي 

عن ست  تزيدإذ تبلغ نسبة من يتمتعون بخبرة  ؛المحوسب
  .وهي نسبة مرتفعة%) 87.5(سنوات 

مما سبق، يتضح توفر المعرفة الالزمة لدى المجيبين 
ة ووسائل االتصال الحديثة االلكترونيبعمليات التجارة 

فهم نظم المعلومات المحاسبية ومخرجاتها  وقدرتهم على
  .وقدرتهم على فهم أسئلة االستبانة وإجابتها

  )2(جدول رقم ال
  ).البيانات الديموغرافية للمجيبين عن أسئلة االستبانة( خصائص عينة الدراسة

رقم السؤال السؤال بدائل اإلجابة العدد النسبة المئوية
  محاسبة  39  81.2%

  1  التخصص العلمي

  علوم مالية ومصرفية  3  6.3%
  إدارة األعمال  4  8.3%
  اقتصاد  2  4.2%
  أخرى  -  -
  المجموع  48  100%
 دبلوم كليات مجتمع فما دون - -

 2 المؤهل العلمي

  بكالوريوس  25  52.1%
  ماجستير  17  35.4%
  ةدكتورا  2  4.2%
  )شهادات مهنية(أخرى   4  8.3%
  المجموع  48  100%
 مدير مالي 7 14.6%

 3 المسمى الوظيفي

 نائب مدير مالي 6 12.5%
  رئيس قسم المحاسبة 14 29.2%
  محاسب 21 43.7%
 أخرى - -
 المجموع 48 100%
  سنوات 3أقل من  2 4.2%

سنوات الخبرة في العمل 
 4  المصرفي المحوسب

  سنوات 6إلى أقل من  3من  4 8.3%
 سنوات 9قل من أ إلى 6من  28 58.3%
 سنة 12إلى أقل من  9من  9 18.8%
 سنة فأكثر 12 5 10.4%
 المجموع 48 100%
 دائما 16 33.3%

مدى المشاركة في اتخاذ 
 5  القرارات

 غالبا 22 45.8%
 أحيانا 2 4.2%
 نادرا 8 16.7%
 ال يتم على اإلطالق - -
 المجموع 48 100%
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  ضية األولىاختبار الفر
Ho1: ة ووسائل االتصال الحديثة االلكترونيتسهم التجارة  ال

تعكس معلوماتها النظم  في تقديم خدمات مصرفية جديدة
  .في البنوك التجارية األردنية المحاسبية

ة االلكترونيمدى إسهام التجارة  إلىبهدف التعرف 
ووسائل االتصال الحديثة في انتشار خدمات مصرفية جديدة، 

وضع القسم الثاني من االستبانة، الذي تضمن بعض  تم
ة ووسائل االلكترونيالخدمات المصرفية المرتبطة بالتجارة 

مدى إقبال العمالء على  إلىاالتصال الحديثة للتعرف 
نتائج ) 3(يوضح الجدول رقم  .استخدامها واالستفادة منها

التحليل اإلحصائي لألسئلة المتعلقة بمدى استخدام هذه 
  .دمات المصرفية واالستفادة منهاخال
  )3(الجدول رقم 

  ووسائل االتصال الحديثة في االستفادة من  ةااللكترونيالتجارة  امهسإنتائج قياس مدى 
  .الخدمات المصرفية المقدمة

االنحراف 
  المعياري

الوسط 
رقم   العبارة الحسابي

  العبارة

1.012  4.260  

بوال لدى العمالء عبر التجارةإن الخدمات المصرفية األكثر انتشارا وق
  :هي في البنوك التجارية األردنية ة ووسائل االتصال الحديثةااللكتروني

  6  .إصدار بطاقات االئتمان
  7  .إصدار بطاقات التسوق عبر اإلنترنت  3.809  0.974
  ATM(.  8الصراف اآللي ( االلكترونيخدمات الصرف   4.432  0.801
  9  ).لكترونامثل بطاقة فيزا (ريات عبر البطاقات خدمات دفع المشت  4.376  0.769

1.007  3.871  

خدمة االستفسار عن الرصيد، ( مثلالخدمات المصرفية عبر اإلنترنت، 
طلب تحويل ضمن حسابات العميل داخل البنك، طلب تحويل إلى حساب 
شخص آخر داخل المملكة، طلب تحويل إلى حساب شخص آخر خارج 

  )....، ت، تسديد فواتير التلفون والكهرباء والمياهالمملكة، طلب دفتر شيكا

10  

1.134  4.108  

خدمة االستفسار عن ( مثلالخدمات المصرفية عبر الهاتف الثابت، 
الرصيد، طلب تحويل ضمن حسابات العميل داخل البنك، طلب تحويل إلى 
حساب شخص آخر داخل المملكة، طلب تحويل إلى حساب شخص آخر 

  )....، ب دفتر شيكاتخارج المملكة، طل

11  

0.965  3.518  
خدمة االستفسار عن ( مثلالخدمات المصرفية عبر الهاتف الخلوي، 

الرصيد، طلب تحويل ضمن حسابات العميل داخل البنك، طلب دفتر 
  )....، شيكات

12  

 جميع الخدمات المصرفية معا 4.053 0.748
  

نتشارا أن أكثر الخدمات المصرفية ا )3(رقم يبين الجدول 
ة ووسائل االتصال االلكترونيوقبوال لدى العمالء عبر التجارة 

استخدام الصراف ( االلكترونيالحديثة هي خدمات الصرف 
بلغ الوسط الحسابي إلجابات هذا السؤال  إذ ؛)ATMاآللي 

دفع المشتريات عبر البطاقات درجة، يليه خدمات ) 4.432(
لها ط الحسابي سالوبلغ  إذ ؛)لكترونامثل بطاقة فيزا (
في حين كانت أقل الخدمات المصرفية  ،درجة) 4.376(

بلغ  إذ ؛انتشارا هي الخدمات المصرفية عبر الهاتف الخلوي
  .درجة) 3.518(لها الحسابي  وسطال

) ATM( االلكترونيلعل مرد ذلك أن خدمات الصراف 
تمكن حاملها من مخاطبة أجهزة الحاسوب اآللية والحصول 

ية من ذلك الجهاز اآللي إضافة إلى إمكانية قيام على مبالغ نقد
طالع على حركات ها بنقل أمواله من حساب آلخر واالحامل

حسابه لدى البنك ورصيده في أي وقت يشاء وعلى مدار 
الحصول من خاللها يمكن ن هذه الخدمة اال سيما  ،الساعة

على إشعار خطي بعملياته التي قام بها كوسيلة إثبات، مما 
أما . ستفادة من هذه الخدمة وانتشارهالالقابلية المن يعزز 

االنخفاض النسبي لإلقبال على الخدمات المصرفية عبر الهاتف 
حداثة العهد بأجهزة الهاتف الخلوي يعود لالخلوي فلعل سببه 

وارتفاع تكلفته خالل السنوات السابقة في األردن قبل تأسيس 
ما ه النتيجة تتفق مع وهذ .المنافسة بينها معدة شركات واحتدا

حول انتشار خدمة ) 2004وشعبان، الكيالني، (أشار إليه 
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الصراف اآللي كواحدة من الوسائل التكنولوجية والمعامالت 
  .ة التي ساد انتشارها خالل اآلونة األخيرةااللكتروني

يتضح أن الوسط الحسابي ) 3(لى الجدول رقم إبالرجوع 
ة ووسائل االلكترونيلتجارة إسهام االتي تقيس مدى -لألسئلة 

االتصال الحديثة في انتشار استخدام الخدمات المصرفية 
درجة، في ) 4.053(إذ بلغ  ؛مجتمعة كان مرتفعا-الحديثة

، وهذا يدل بوضوح )0.748(نحراف المعياري الحين كان ا
ة ووسائل االتصال االلكترونيمدى إسهام التجارة على 

 بهدفو .المصرفية الحديثة الحديثة في انتشار بعض الخدمات
لعينة واحدة؛ إذ تم حساب  T-Testاختبار الفرضية تم استخدام 

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمدى إسهام التجارة 
ة ووسائل االتصال الحديثة في انتشار خدمات االلكتروني

ويوضح . لعينة واحدة) t(مصرفية جديدة، ثم أجري اختبار 
   .ائج اختبار الفرضية األولىنت) 4(الجدول رقم 

أن المتوسط الحسابي إلجابات ) 4(يتضح من الجدول رقم 
ة ووسائل االلكترونياألسئلة التي تقيس مدى إسهام التجارة 

االتصال الحديثة في انتشار خدمات مصرفية جديدة يبلغ 
وبالتالي فهو أكبر من المتوسط الحسابي االفتراضي ) 4.053(
بلغت مستوى الداللة اإلحصائية عند ) t(ن قيمة اكما ). 3(

لذا يتم رفض الفرضية . فأقل) α=0.05% (95مستوى ثقة 
ة االلكترونيالتجارة ن االعدمية وقبول الفرضية البديلة؛ أي 
تقديم خدمات مصرفية ووسائل االتصال الحديثة أسهمت في 

التجارية البنوك في جديدة تعكس معلوماتها النظم المحاسبية 
  .ةاألردني

  
  ختبار الفرضية الثانيةا

Ho2 : ووسائل االتصال الحديثة ة االلكترونيال تسهم التجارة
نظم المعلومات المحاسبية في البنوك  فعالية رفعفي 

  .التجارية األردنية
على النتائج يتركز االهتمام عادة عند الحديث عن الفعالية 

هل تم الوصول إلى : المتحققة، فيطرح التساؤل التالي
  هداف المحددة المطلوبة؟األ

نتائج التحليل اإلحصائي لألسئلة ) 5(يوضح الجدول رقم 
ة ووسائل االتصال االلكترونيبمدى إسهام التجارة المتعلقة 

الحديثة في الرفع من فعالية نظم المعلومات المحاسبية في 
  .البنوك التجارية األردنية

  
ة في أن أكثر العوامل المؤثر) 5(جدول رقم اليتضح من 
ة ووسائل االتصال الحديثة في زيادة االلكترونيإسهام التجارة 

فعالية نظم المعلومات المحاسبية هو قدرة النظم المحاسبية على 

والعوامل البيئية  ستراتيجيةاالر في األهداف يالتكيف مع التغي
) 4.298(بلغ الوسط الحسابي إلجابات هذا السؤال  ؛ إذالمؤثرة

، يليه في ذلك قدرة نظم )0.916(ه قدربانحراف معياري 
المعلومات المحاسبية على توفير البيانات التحليلية والتفصيلية 

كان أقل و ؛بالقدر الذي يفي باحتياجات صانع القرار
) 16(للعبارة الواردة في السؤال رقم هو المتوسطات الحسابية 

المتمثلة في كون نظم المعلومات المحاسبية مصدرا لتزويد 
ة العليا بمعلومات وافية عن نتائج تنفيذ الخطط من خالل اإلدار

مقارنة النتائج الفعلية بالخطط والسياسات المرسومة مسبقا 
ولعل ذلك يعود . إلدارة على شكل تقارير وافيةعلى اوعرضها 

إلى أن نظم المعلومات المحاسبية يجب أن تتوفر فيها خاصية 
تيعاب وسائل المرونة والقابلية لمواكبة التطورات واس
ة ال االلكترونيالتكنولوجيا المتطورة ومستجدات المعامالت 

سيما في مجال عمل البنوك التجارية التي تتسم بسرعة التطور 
  .والتنوع لمواجهة تحديات العولمة ومستجداتها

 ,Wang and Strong)وهذه النتيجة تتفق مع ما أشار إليه 

ب أن تتسم من أن نظم المعلومات المحاسبية يج (1996
  .بالمرونة والفعالية الوظيفية والتفاعل مع المستفيد

يتضح أن الوسط الحسابي ) 5(لى الجدول رقم إوبالرجوع 
ة ووسائل االلكترونيإسهام التجارة التي تقيس مدى - لألسئلة 

 نظم المعلومات المحاسبيةاالتصال الحديثة في الرفع من فعالية 
كان مرتفعا؛ إذ بلغ  - معةمجت في البنوك التجارية األردنية

). 0.819(نحراف المعياري الدرجة في حين كان ا) 3.927(
ة ووسائل االتصال االلكترونيالتجارة هذا يدل بوضوح على أن 

نظم المعلومات الحديثة قد أسهمت في الرفع من فعالية 
  .في البنوك التجارية األردنية المحاسبية

لعينة واحدة،  T-Testاختبار الفرضية تم استخدام  بهدفو
وتم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمدى 

ة ووسائل االتصال الحديثة في رفع االلكترونيإسهام التجارة 
لعينة ) t(فعالية نظم المعلومات المحاسبية، ثم أجري اختبار 

  .نتائج اختبار الفرضية الثانية) 6(يوضح الجدول رقم و. واحدة
أن المتوسط الحسابي إلجابات ) 6(يتضح من الجدول رقم 

ة ووسائل االلكترونياألسئلة التي تقيس مدى إسهام التجارة 
االتصال الحديثة في رفع فعالية نظم المعلومات المحاسبية 

، كما )3(أكبر من المتوسط الحسابي االفتراضي ) 3.927(
بلغت مستوى الداللة اإلحصائية عند مستوى ثقة ) t(ن قيمة ا

95) %α=0.05 (لذا يتم رفض الفرضية العدمية . فأقل
ة ووسائل االلكترونيالتجارة ن اوقبول الفرضية البديلة؛ أي 

نظم االتصال الحديثة قد أسهمت في الرفع من فعالية 
  .في البنوك التجارية األردنية المعلومات المحاسبية
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  )4(الجدول رقم 

  .ة واحدةلعين T-Testنتائج اختبار الفرضية األولى وفق اختبار 

Sig. (*) t  االنحراف
 المعياري

المتوسط 
 المتغير  الحسابي

ة ووسائل االتصال االلكترونيمدى إسهام التجارة  4.053 0.748 3.85  0.000
 .جديدةالحديثة في انتشار خدمات مصرفية 

الحاسوب ال إال أن  ،رال يساوي صفراً تماما، وإنما هو قيمة قريبة جدا من الصف .Sigمستوى الداللة (*) 
  .يظهر إال ثالث خانات عشرية

  
  )5(الجدول رقم 

  ة ووسائل االتصال الحديثةااللكترونيإسهام التجارة نتائج قياس مدى 
  .األردنيةالبنوك التجارية في الرفع من فعالية نظم المعلومات المحاسبية في 

االنحراف 
  المعياري

الوسط 
رقم   العبارة  الحسابي

  العبارة

0.681  4.005  

نظم ة ووسائل االتصال الحديثة في الرفع من فعاليةااللكترونيسهم التجارةت
  : ذلك من خالل يظهرالمعلومات المحاسبية في البنوك التجارية األردنية، و

قوة ارتباط نظم المعلومات المحاسبية بالهيكل التنظيمي للبنك بما يوفر المعلومات 
  .قابة واتخاذ القراراتالالزمة لتحقيق أهداف اإلدارة من تخطيط ور

13  

تظهر المعلومات المحاسبية عالقة األنشطة اإلدارية مع بعضها البعض في شكل   4.018  0.978
  14  .مجموعة من التقارير الدورية المالئمة التي تفيد في تحقيق األهداف اإلدارية

1.004  3.984  
 ؛ إذين العملتسهم نظم المعلومات المحاسبية في تعزيز إمكانية إعداد خطط تحس

يمكن تحقيق مساهمة فعالة وقابلة للقياس وفقا ألهداف البنك وعلى كافة المستويات 
  .اإلدارية

15  

1.011  3.096  
تمثل النظم مصدرا لتزويد اإلدارة العليا بمعلومات وافية عن نتائج تنفيذ الخطط 

ضها من خالل مقارنة النتائج الفعلية بالخطط والسياسات المرسومة مسبقا وعر
  .لإلدارة على شكل تقارير وافية

16  

  17  .توفير البيانات التحليلية والتفصيلية بالقدر الذي يفي باحتياجات صانع القرار  4.190  0.793

يسمح بإمكانية تحليل األثر اإليجابي والسلبي للقرار الواحد وبشكل يمكن معه   4.103  0.862
  18  .التمييز بين كفاية القرار وفعاليته

قدرة النظام على التكيف مع التغير في األهداف االستراتيجية والعوامل البيئية   4.298  0.916
  19  .المؤثرة

1.103  3.875  
يسمح بتحقيق التوازن بين درجة الدقة والتفصيل والتوقيت المناسب إلعداد 

  20  .التقارير المحاسبية وبين تكلفة النظام بما يحافظ على اقتصاديات تشغيلية

0.821  4.011  
استخدام المعلومات الناتجة عن النظم المحاسبية لخدمة إدارات مختلفة داخل البنك 

  21  . مثل التسويق والتمويل والتدقيق وغيرها

  22  .تساهم المعلومات المستخرجة من هذه النظم في تحسين أداء البنك  3.809  0.984

1.216  3.812  

 ؛الموازنات التخطيطية وغيرهاالمساعدة في نجاح النظم الفرعية كتلك الخاصة ب
ة ووسائل االلكترونيإن نظم المعلومات المحاسبية التي تتعامل مع التجارة إذ 

معلومات مالئمة تعد من األركان األساسية لنجاح تلك االتصال الحديثة توفر 
  .النظم

23  

 جميع العبارات معا 3.927 0.819
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  )6(الجدول رقم 

  .لعينة واحدة T-Testية حسب اختبار نتائج اختبار الفرضية الثان

Sig. (*) t  االنحراف
 المعياري

المتوسط
 المتغير الحسابي

0.000 2.89 0.819  3.927 
ة االلكترونيمدى إسهام التجارة 

ووسائل االتصال الحديثة في رفع 
 فعالية نظم المعلومات المحاسبية

إال أن  ،هو قيمة قريبة جدا من الصفرال يساوي صفراً تماما، وإنما ) .Sig(مستوى الداللة (*) 
  .الحاسوب ال يظهر إال ثالث خانات عشرية

  
  )7(الجدول رقم 

  في زيادة كفاءة ة ووسائل االتصال الحديثة االلكترونيإسهام التجارة نتائج قياس مدى 
  .األردنيةالبنوك التجارية نظم المعلومات المحاسبية في 

االنحراف 
  المعياري

الوسط 
رقم   عبارةال  الحسابي

  العبارة

0.891  4.195  

نظم ة ووسائل االتصال الحديثة في زيادة كفاءة االلكترونيتسهم التجارة
   :ذلك من خالل يظهرالمعلومات المحاسبية في البنوك التجارية األردنية، و

  
  24  .دقة المعلومات التي يتم الحصول عليها من خالل هذه النظم

  25  .تخرجة من هذه النظم يتم عرضها بطريقة جذابة ومالئمةأن المعلومات المس  3.274  1.127

تتسم المعلومات التي يتم الحصول عليها بأنها ذات قيمة مضافة تسهم في ترشيد   3.710  1.009
  26  . القرارات المتخذة

  27  .قابلية النظم إلجراء بعض التغييرات الالزمة مع تطور نشاط البنك  4.090  0.761
  28  .النظم على تغطية أكبر مساحة ممكنة من الوظائف الموجودة في البنك قدرة  4.213  0.692

إمكانية إسهام هذه النظم في التعامل مع األنشطة البنكية المتطورة التي تظهر   4.301  0.701
  29  .حديثا

  30  .قدرة هذه النظم على التكامل مع نظم المعلومات األخرى في البنك  4.127  0.826

  31  .األنشطة التي يغطيها ومنة هذه النظم على استيعاب عدد أكبر من المتعاملين قدر  3.720  1.210
  32  .يغلب على مخرجاتها سهولة فهمها  3.028  1.237
  33  .تسهم في تقديم مخرجات تتسم بالسالسة والسهولة  3.107  1.195

عتماد عليها ن مخرجات نظم المعلومات المحاسبية تمكن متخذي القرارات من االا  3.679  0.910
  34  .والثقة بها

  35  .تمتلك نظم المعلومات المحاسبية القدرة على توفير الحماية الالزمة لمكوناتها  3.580  1.301
 جميع العبارات معا 3.752 0.798

  
  ختبار الفرضية الثالثةا

Ho3 : ووسائل االتصال الحديثة ة االلكترونيال تسهم التجارة
ات المحاسبية في البنوك نظم المعلوم كفاءة زيادةفي 

  .التجارية األردنية
على يتركز االهتمام عادة عند الحديث عن الكفاءة 

الوسائل المستخدمة لتحقيق األهداف حين يطرح التساؤل 

  كيف تم أداء العمل المطلوب؟: التالي
نتائج التحليل اإلحصائي لألسئلة ) 7(يوضح الجدول رقم 

ة ووسائل االتصال كترونيااللبمدى إسهام التجارة المتعلقة 
الحديثة في زيادة كفاءة نظم المعلومات المحاسبية في البنوك 

  .التجارية األردنية
أن أعلى متوسط حسابي كان ) 7(جدول رقم اليتضح من 
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الذي يؤكد إسهام نظم المعلومات المحاسبية ) 29(للسؤال رقم 
؛ في التعامل مع األنشطة البنكية المتطورة التي تظهر حديثا

بانحراف ) 4.301(بلغ الوسط الحسابي لهذا السؤال إذ 
الذي ) 28(يليه السؤال رقم  .)0.701(نسبيا  معياري متدنٍ

يبين قدرة نظم المعلومات المحاسبية على تغطية أكبر مساحة 
  .ممكنة من الوظائف الموجودة في البنك

ويمكن تفسير ذلك بأن نظم المعلومات المحاسبية قابلة للتأقلم 
التغيرات المستمرة في بيئة عمل البنوك التجارية واستجابتها  مع

  .للتطورات والمستجدات على الصعيدين المحلي والدولي
 وهذا يتفق مع ما أشار إليه العديد من الباحثين مثل

  ).Wang and Strong, 1996؛ 2004؛ خالد، 2000جودة، (
يتضح أن الوسط الحسابي ) 7(لى الجدول رقم إبالرجوع 

ة ووسائل االلكترونيإسهام التجارة التي تقيس مدى -سئلةلأل
االتصال الحديثة في زيادة كفاءة نظم المعلومات المحاسبية 

كان مرتفعا؛ إذ بلغ  -مجتمعة األردنيةالبنوك التجارية في 
نحراف المعياري الدرجة، في حين كان ا) 3.752(
ة االلكترونيالتجارة هذا يدل بوضوح على أن ). 0.798(

نظم ووسائل االتصال الحديثة قد أسهمت في زيادة كفاءة 
  .في البنوك التجارية األردنية المعلومات المحاسبية

لعينة واحدة؛ إذ  T-Testاختبار الفرضية تم استخدام  بهدفو
تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمدى إسهام 

فع كفاءة ة ووسائل االتصال الحديثة في رااللكترونيالتجارة 
. لعينة واحدة) t(نظم المعلومات المحاسبية، ثم أجري اختبار 

  .نتائج اختبار الفرضية الثالثة) 8(يوضح الجدول رقم و

  )8(الجدول رقم 
  .لعينة واحدة T-Testوفق اختبار  لثةنتائج اختبار الفرضية الثا

Sig. (*)  t  االنحراف
 المعياري

المتوسط 
 المتغير  الحسابي

ة ووسائل االتصال االلكترونيمدى إسهام التجارة  3.752 0.798 2.69 0.000
  .الحديثة في زيادة كفاءة نظم المعلومات المحاسبية

إال أن  ،ال يساوي صفراً تماما، وإنما هو قيمة قريبة جدا من الصفر) .Sig(مستوى الداللة (*) 
  .الحاسوب ال يظهر إال ثالث خانات عشرية

  
أن المتوسط الحسابي إلجابات ) 8(يتضح من الجدول رقم 

ة ووسائل االلكترونياألسئلة التي تقيس مدى إسهام التجارة 
االتصال الحديثة في رفع كفاءة نظم المعلومات المحاسبية بلغ 

، )3(وهو أكبر من المتوسط الحسابي االفتراضي ) 3.752(
بلغت مستوى الداللة اإلحصائية عند مستوى ) t(ن قيمة اكما 
لذا يتم رفض الفرضية العدمية . فأقل) α=0.05(% 95ثقة 

ة ووسائل االلكترونيالتجارة ن اوقبول الفرضية البديلة؛ أي 
نظم المعلومات االتصال الحديثة قد أسهمت في زيادة كفاءة 

  .في البنوك التجارية األردنية المحاسبية
  

  نتائج الدراسة. 6
  

توصل في ضوء تحليل البيانات واختبار الفرضيات، تم ال
  :إلى النتائج التالية

ة ووسائل االتصال الحديثة في االلكترونيأسهمت التجارة  -1
: انتشار العديد من الخدمات المصرفية الحديثة، مثل

إصدار بطاقات االئتمان وبطاقات التسوق عبر اإلنترنت، 
، وتقديم )ATM( االلكترونيوتقديم خدمات الصرف 

مثل بطاقة فيزا ( خدمات دفع المشتريات عبر البطاقات

، وتقديم العديد من الخدمات المصرفية عبر )لكترونا
  .اإلنترنت والهاتف الثابت والهاتف الخلوي

ة ووسائل االتصال الحديثة في االلكترونيأسهمت التجارة  -2
رفع فعالية نظم المعلومات المحاسبية في البنوك التجارية 

وأداء  األردنية، وزيادة قدرتها على تحقيق األهداف،
العمل الصحيح؛ ويتضح ذلك من خالل زيادة قدرتها على 
تحقيق التوازن بين الدقة والتفصيل ومراعاة الزمن عند 
إعداد التقارير المحاسبية وبين تكلفة النظام بما يحافظ 

كما يظهر من خالل زيادة قدرة  ،على اقتصاديات تشغيلية
ها النظام على تخزين المعلومات المحاسبية واسترجاع

  .بشكل منتظم عند حاجتها
ة ووسائل االتصال الحديثة في االلكترونيأسهمت التجارة  -3

زيادة كفاءة نظم المعلومات المحاسبية في البنوك التجارية 
األردنية وزيادة مثاليتها في تحقيق األهداف واستثمار 
الموارد البشرية والمادية المتاحة ورفع نسبة مخرجاتها 

بة المنفعة إلى التكلفة من وجود هذه إلى مدخالتها، ونس
زيادة قدرة نظم المعلومات  فيالنظم، ويتضح ذلك جليا 

المحاسبية على توفير خصائص المرونة والبساطة 
  .والموثوقية والفعالية االقتصادية
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  التوصيات واالقتراحات. 7
  

يوصيان بوجوب  ينفي ضوء النتائج السابقة، فإن الباحث
المحاسبية مزيدا من االهتمام لالستفادة إيالء نظم المعلومات 

من الفرص المتاحة للمنافسة العالمية من خالل تقديم خدمات 
مصرفية حديثة ومتميزة عبر وسائل االتصال الحديثة، 

ة االلكترونيانتشار التجارة  منواالستفادة من الخدمات الناشئة 

والبحث عن خدمات مصرفية متطورة يمكن تقديمها بما 
ه النظم االستمرار في محافظتها على فعاليتها يضمن لهذ

  .وزيادة كفاءتها
يقترح الباحثان إجراء مزيد من البحوث حول سبل كما 

تطوير نظم المعلومات المحاسبية في قطاع البنوك لتصبح 
نظم معلومات محاسبية استراتيجية موجهة من أجل تحقيق 

  .العالميةميزة تنافسية في ظل العولمة واشتداد حدة المنافسة 
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م، المملكة األردنية 2000لسنة ) 28(قانون البنوك األردني رقم 

  .الهاشمية
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The Contribution of E-Commerce and Modern Communications in Developing 

Accounting Information Systems in the Jordanian Commercial Banks 
 

Waleed Z. Siam and Muhammad A. Al-Mohannadi* 

 

ABSTRACT 

This study aims at identifying the contribution of E-commerce and modern communications in developing 
accounting information systems in the Jordanian commercial banks and at identifying the new banking 
services provided by the Jordanian commercial banks via E-commerce and modern communications, and the 
extent to which they contribute to increase the effectiveness and the efficiency of accounting information 
systems in these banks. 
For achieving the objectives of this study, a questionnaire has been designed and distributed by hand to the 
financial managers and staff of the financial departments and accounting departments of the head offices of 
the Jordanian commercial banks listed in Amman Stock Market for the year 2003, being nine banks. 54 
questionnaires were distributed, 48 of which were adopted for analysis and study purposes, representing 
approx. 89% of the distributed questionnaires. 
Study results indicated that E-commerce and modern communications have contributed to the spreading of 
several modern banking services, such as: issuing of credit cards and on-line marketing cards, providing 
ATM services, the payment services through cards for purchased goods, and several banking services via 
internet, stationary telephone and mobile telephone. It also indicates that E-commerce and modern 
communications have contributed to increase the effectiveness of accounting information systems in the 
Jordanian commercial banks and to increase their efficiency. 
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