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 ص ملخ

 
حيث تمثلت  ،أثر التطورات في بيئة األعمال الحديثة على أساليب المحاسبة اإلداريةراسة تناولت الد     

 ،؟هل يوجد تأثير للتطورات في بيئة األعمال الحديثة على أساليب المحاسبة اإلداريةمشكلة الدراسة في 

بعض أساليب  التعرف على بعض التطورات في بيئة األعمال الحديثة وأثرها علىهدفت الدراسة إلى وقد 

توجد عالقة ذات  ثالث فرضيات هي:إلى اختبار  الدراسة سعت ،المحاسبة اإلدارية بالقطاع المصرفي

توجد عالقة ، داللة إحصائية بين إدارة الجودة الشاملة وأساليب المحاسبة اإلدارية في القطاع المصرفي

توجد  اإلدارية في القطاع المصرفي، ذات داللة إحصائية بين فلسفة الصيرفة الشاملة وأساليب المحاسبة

 .عالقة ذات داللة إحصائية بين التجارة اإللكترونية وأساليب المحاسبة اإلدارية في القطاع المصرفي

الدراسة المنهج االستنباطي واالستقرائي لتحديد طبيعة المشكلة ومحاور الدراسة واختبار  استخدمت

سات رالدالستعراض ا والوصفي التحليلي نهج التاريخيالم الدراسة استخدمتفرضيات الدراسة، كما 

اإلحصائية للعلوم  تخدام برنامج الحزمتم تحليل بيانات الدراسة باس وقد ،تحليل بيانات الدراسةالسابقة و

توصلت الدراسة إلى مجموعة  ، مربع كاي لمعرفة الفروق بين إجابات أفراد العينةاالجتماعية باستخدام 

 جودة الشاملة وأسلوبي التكلفة علىبين إدارة الد عالقة ذات داللة إحصائية ووجمها: من النتائج من أه

، وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين فلسفة األداء المتوازن في القطاع المصرفيبطاقة أساس النشاط و

 صرفي،الصيرفة الشاملة وأسلوبي التكلفة على أساس النشاط وبطاقة األداء المتوازن في القطاع الم

ووجود عالقة ذات داللة إحصائية بين التجارة اإللكترونية وأسلوبي التكلفة على أساس النشاط وبطاقة 

 األداء المتوازن في القطاع المصرفي.

 ،فلسفة الصيرفة الشاملة ،إدارة الجودة الشاملة ،الحديثة في بيئة األعمال التطورات تاحية:فالكلمات الم

 بطاقة األداء المتوازنوكلفة على أساس النشاط، التجارة اإللكترونية، الت
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The Impact of Developments in The Modern Business Environment 

On the Methods of Managerial Accounting  

(A Field Study) 
 

 

Abstract 
     The study examined the effect of the impact of developments in the modern business 

environment on the methods of managerial accounting. The problem of the study was 

whether there is an impact on developments in the modern business environment on the 

methods of managerial accounting. The study aimed to identify some of the developments 

in the modern business environment and its impact on some of the methods of managerial 

accounting in the banking sector. The study sought to test three hypotheses. There is a 

statistically significant relationship between Total Quality Management and methods of 

managerial accounting in the banking sector. There is a statistically significant relationship 

between the philosophy of Comprehensive banking and methods of managerial accounting 

in the banking sector. There is a statistically significant relationship between E-Commerce 

and methods of managerial accounting in the banking sector. The study used the deductive 

and inductive method to determine the problem, the hypothesis and test hypotheses of the 

study. The study also used the historical and descriptive analytical method to review the 

previous studies and analyze the study data. The study data were analyzed by statistical 

package for social sciences (SPSS) using Chi-square to see the differences between the 

responses of the sample. The study reached a number of results, the most important of which 

is: here is a statistically significant relationship between Total Quality Management and both 

methods Cost-based Activity and Balanced Scorecard in the banking sector, here is a 

statistically significant relationship between philosophy of Comprehensive banking and both 

methods Cost-based Activity and Balanced Scorecard in the banking sector, and here is a 

statistically significant relationship between E-Commerce and both methods Cost-based 

Activity and Balanced Scorecard in the banking sector.     

Keywords: The modern business environment, Total Quality Management, Philosophy of 

Comprehensive banking, E-Commerce, Cost-based Activity, Balanced Scorecard 
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 المنهجي اإلطار: ولا أ
 الثورة الصناعية الرابعة وصوالً إلى شهد تطورات متسارعة ومتالحقة منذ الثورة الصناعية األولى العالم إن :المقدمة

 عام،على جميع المجاالت المعرفية بشكل  ابظاللهتلك التطورات  وقد ألقت اليوم،العالم  االتي يعيشه )االنفجار المعرفي(

مواكبة تلك لمسايرة وفية المجاالت المعربل من الواجب تطور  من الضروريأضحى  إذبشكل خاص،  وعلى المحاسبة

 منشآت األعمالب النظام المحاسبي مخرجات على ات في بيئة األعمال الحديثةالتطور يتوقع أن تؤثر تلكقد و ،التطورات

 .وبخاصة تقارير المحاسبة اإلدارية

بتوفير البيانات والمعلومات المناسبة التي تساعد تم هالمحاسبية تمن مجاالت المعرفة  كمجال المحاسبة اإلداريةإن     

نتائج إيجابية، تحقيق  تستطيع حتى ت(،اإدارة المنشأة في القيام بوظائفها المختلفة )تخطيط، رقابة، تقويم أداء، واتخاذ قرار

أصبح لزاماً على لذا  تأثر بالبيئة التي تعمل فيها،معلومات يالمحاسبة اإلدارية تعتبر نظاماً شامالً للفإن  وكما هو معلوم

وأثرها على  تطورات في بيئة األعمال الحديثة على الصعيدين التقني واإلداريلمام الكافي بطبيعة الالمحاسب اإلداري اإل

 .تقارير المحاسبة اإلدارية

: هي ذات صلة بالقطاع المصرفيوالصعيد اإلداري من أهم التطورات التي حدثت في بيئة األعمال الحديثة على إن     

أهم التطورات التي حدثت في بيئة األعمال الحديثة على الصعيد إدارة الجودة الشاملة وفلسفة الصيرفة الشاملة، بينما من 

ية التجارة اإللكترونية، ففي القطاع المصرفي يتم تأدية الخدمات المصرف :وهي ذات صلة بالقطاع المصرفيالتقني 

من خالل قاعدة بيانات تعمل ضمن نظام متكامل للمعلومات  مع مراعاة عاملي السرعة والدقة إلكترونياً عبر شبكة االنترنت

بينما من أهم أساليب المحاسبة اإلدارية في القطاع المصرفي هي: األمر الذي يتماشى مع مفهوم التجارة اإللكترونية، 

 داء المتوازن. التكلفة على أساس النشاط وبطاقة األ

 :ةالتاليت التساؤالفي مشكلة البحث تتمثل  :مشكلة البحث

 ة في القطاع المصرفي؟داريبة اإلاليب المحاساملة وأسودة الشجعالقة بين إدارة ال ل هناكه -

 لة وأساليب المحاسبة اإلدارية في القطاع المصرفي؟هل هناك عالقة بين فـلسفة الصيرفة الشام -

 التجارة اإللكترونية وأساليب المحاسبة اإلدارية في القطاع المصرفي؟بين هناك عالقة  هل -

وتأثيرها على أساليب المحاسبة التطورات في بيئة األعمال الحديثة  أهمية موضوعتنبع أهمية البحث من أهمية البحث: 

 -يلي: اإلدارية في القطاع المصرفي، وعليه فإن أهمية البحث تتضح من خالل ما 

دراسة ودراسة ومعرفة أهم التطورات في بيئة األعمال الحديثة ذات الصلة بالقطاع المصرفي،  لمية:األهمية الع -

المصرفي، باإلضافة إلى التعرف على العالقة القائمة بين تلك ومعرفة أهم أساليب المحاسبة اإلدارية في القطاع 

 التطورات وأساليب المحاسبة اإلدارية في القطاع المصرفي.

تقديم دراسة ميدانية تساعد المصارف على االستفادة من العالقة بين التطورات في بيئة األعمال  لعملية:األهمية ا -

 في االقتصاد القومي. وتقوى على المنافسة وتسهم إيجابًاحتى ترتقي بأدائها الحديثة وأساليب المحاسبة اإلدارية 

 - :تحقيق النقاط التالية هداف البحث فيتتمثل أ :هداف البحثأ

 .التطورات في بيئة األعمال الحديثة ذات الصلة بالقطاع المصرفيالتعرف على  -

 .أساليب المحاسبة اإلدارية في القطاع المصرفيالتعرف على  -

 .أثر التطورات في بيئة األعمال الحديثة على أساليب المحاسبة اإلدارية في القطاع المصرفي علىالتعرف  -

 :ةالتالي ياتتبار الفرضاخ يسعي البحث إلى :البحث ضياترف

يـب المحاسبة اإلدارية في القطاع توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين إدارة الجودة الشاملة وأسال :ىاألول يةالفرض -

 .المصرفي

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين فلسفة الصيرفة الشامة وأساليب المحاسبة اإلدارية في القطاع  :ةالثاني يةالفرض -

 .يالمصرف
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توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين التجارة االلكترونية وأساليب المحاسبة اإلدارية في القطاع  الفرضية الثالثة: -

 المصرفي.

ومحاور  المنهج االستنباطي لتحديد طبيعة المشكلة نواتبع الباحث البحث، ضياتالختبار فر :مناهج البحث

المنهج لدارسات السابقة وستعراض االمنهج التاريخي الالبحث، و تضيا، والمنهج االستقرائي الختبار فرالدراسة

  .التحليلي لتحليل بيانات الدراسةالوصفي 

 تتمثل في:  حدود البحث:

اقتصرت التطورات في بيئة األعمال الحديثة في هذا البحث على )إدارة الجودة الشاملة، فلسفة  الموضوعية: حدودال -

التكلفة على نظام إللكترونية(، بينما اقتصرت أساليب المحاسبة اإلدارية في هذا البحث على )الصيرفة الشاملة، والتجارة ا

 أساس النشاط، وبطاقة األداء المتوازن(. 

 . السودان -والية جنوب دارفور -عينة من العاملين ببنك السودان والبنوك األخرى بمدينة نياال مكانية:ال الحدود -

 .م2022 زمانية:الحدود ال -

 السابقة ا: الدراساتثانيا 
، موالتي توفرت لديههذه الدراسة موضوع ات والبحوث السابقة ذات الصلة بالدراسبعض بمراجعة  نوقام الباحث     

 -الدراسات: بهدف التعرف على أهم النتائج والمؤشرات العامة التي أسفرت عنها، وفيما يلي استعراض ألهم هذه 
هدفت هذه الدراسة إلى توفير توثيق تجريبي لتأثير معلومات   (Narayanan, and Sarkar, 1999 ):دراسة .1

شركة العميل التي يتخذها المديرون في والمنتج القرارات المتعلقة ب( على ABCالتكلفة على أساس النشاط )أسلوب 

أن  ؛ى عدد من النتائج من أهمهاة إلصلت الدراسد توق ،لصناعة الفوالذ في شمال كارولينا في الواليات المتحدة األمريكية

 ارات المتعلقة بالمنتجات والعمالءفي عملية اتخاذ القرتؤثر التكلفة على أساس النشاط أسلوب وفرها يالمعلومات التي 

 من خالل دقة تسعير المنتجات وتكلفة التعامل مع العمالء. على حٍد سواء

لتنقيح ما وراء بطاقة األداء المتوازن التعرف على  إلى هدفت هذه الدراسة (:Maltz and other, 2003دراسة ) .2

مقاييس محددة وذلك من خالل اختبار لشركات التجارية، النجاح التنظيمي لتقييم لكيفية  البحث عن مقاييس النجاح التنظيمي

صممت مي، حيث التنظي، وتزود المديرين بنموذج قابل لالستخدام لتقييم النجاح ت صلة بأنواع مختلفة من المنشآتذا

( مقياًسا أساسيًا موزعة على خمسة أبعاد رئيسية للنجاح )المالية، السوق، العملية، 12اختيار )الدراسة إطاًرا اعتمد على 

؛ نتائج من أهمهاال عدد من ت الدراسة إلىتوصلقد ، يمكن فحصها وتطبيقها على مختلف المنشآت األفراد، والمستقبل(

تخدم هذا اإلطار كنقطة بداية الختيار أفضل المقاييس التي تناسب بيئتها وتوجهها االستراتيجي، أن تس يمكن لمنشآت محددة 

 15ما بين  صلمقاييس األداء التي قد توأن تنفيذ هذا اإلطار المتعدد األبعاد يتطلب االنتباه إلى التحدي المتمثل في إدارة 

 .مقياس أداء 30إلى 

التي يمكن أن يحدثها  الدراسة إلى التعرف على اإلطار النظري ألهم التأثيرات هدفت هذه (:2004دراسة )توفيق،  .3

تبني أنظمة إلكترونية على نظام المعلومات المحاسبية بالمنشاة مع إجراء دراسة اختبارية على المنشآت المصرية التي 

هم أثارها على تطوير أنظمة تمارس التجارة اإللكترونية في القطاع المصرفي للتعرف على أهم خصائصها وتقييم أ

معلومات محاسبية، قد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها وجود فروق بين البنوك التي تقدم خدمات البنك 

 الفوري وتلك التي ال تقدمها بالنسبة لمتغيرات حجم األصول والودائع والقروض وحقوق الملكية.

شرح وتوضيح نظام المحاسبة عن التكلفة علي أساس النشاط ونظام ة إلى الدراس هدفت هذه (:2005 ميدة،دراسة ) .4

أساس النشاط، وعرض  علىوأسباب وخطوات تطبيق نظام التكلفة  المسؤولية االجتماعية، مع التركيز على تحديد دوافع

توصلت قد  جتماعية،ولية االفة علي أساس النشاط في مجال المسؤعن التكل لنظام المحاسبةالتقارير المقترحة كمخرجات 

تصميم ثالثة نماذج كمخرجات لنظام التكلفة على أساس النشاط في مجال المسؤولية الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها 

تصميم  االجتماعية وهي نظام مقترح لقائمة تكاليف األنشطة االجتماعية والبيانات المكملة لها بصورة مالية وكمية،
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االداء االجتماعي إذ ببين هذا التقرير بصورة كمية مقدار التزام الوحدات االقتصادية بمسؤوليتها تقرير)كمي( النحرافات 

)انحراف موجب( وعدم االلتزام بذلك)انحراف سالب(، وتصميم قائمة تكاليف تقديرية مقترحة للوقاية من األضرار 

 .االجتماعية

ى فعالية القيادات اإلدارية في تحقيق الجودة في الخدمة هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مد (:2006. دراسة )معزب، 5

التعرف على الطرق واألساليب الحديثة التي من شأنها ذلك كو بات تطبيق إدارة الجودة الشاملة،ودورها في تحقيق متطل

التربية والتعليم ، وذلك من خالل تحليل بيئة وزارة في جمهورية اليمن االرتقاء بجودة الخدمة في وزارة التربية والتعليم

توصل الدراسة ، ووضع والحلول المناسبة، قد المرتبطة بتطبيق إدارة الجودة الشاملة لمعرفة أهم الصعوبات والمعيقات

ات والمشاكل اإلدارية بالوزارة وتوافر متطلبات إدارة الجودة عدم وجود عالقة بين المعيقإلى عدد من النتائج من أهمها، 

 . إدارة الجودة الشاملةوزارة التي تعيق تطبيق التحسين والتحديث للو

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى وعي المديرين   (Psychogios and Priporas, 2007 ):سةدرا .6

( مقابلة متعمقة وشبه منظمة مع مديرين 18(، حيث قامت الدراسة بإجراء )TQMوإلمامهم بإدارة الجودة الشاملة )

رغم أن إدارة الجودة  ؛إلى عدد من النتائج من أهمهاصلت الدراسة ة في اليونان، قد توتنوعدمية ميعملون في منشآت خ

( وبعض مفاهيمها وممارساتها معروفة من قبل مجموعة من مديري القطاعين العام والخاص، إال أن TQMالشاملة )

ال يقاومون  المديرين كما أن  بذلك,ضعيف نسبيًا  فهم ولديهم سطحيًا،بالجانب "الناعم" غالبًا ما يكون لهم الوعي الفعلي 

أهمية جوانبها مدركين  الفنية،نظر اللكنهم يميلون إلى رؤيتها من وجهة  مباشر،إدارة الجودة الشاملة وال يستوعبونها بشكل 

 ."الصعبة"

 ABCM)األنشطة ) إلى دراسة فلسفة نظام إدارة التكاليف على أساس الدراسة تهدف (:2007، البشتاويدراسة ) .7

لتطبيق نظام  (ABC)وبيان مدى اعتماد اإلدارة بمفهومها االستراتيجي الحديث على نظام التكاليف على أساس األنشطة 

التكاليف على أساس األنشطة الذي يعمل على إجراءات التحسين والتطوير المستمرين ألنشطة الشركة من خالل  إدارة

أن اإلدارة االستراتيجية  عدد من النتائج من أهمهاإلى  دراسةال تتوصلقد غير المالية، اعتماده على المعلومات المالية و

تستطيع تحديد تكلفة منتجاتها بدقة، فضاًل عن تزويد اإلدارة بالمعلومات المالية  (ABC)الحديثة التي تعتمد على نظام 

للمنتج وأخرى ال تضيف قيمة للمنتج بهدف إلغائها وغير المالية التي تتعلق بتحليل األنشطة المستخدمة ذات قيمة مضافة 

الذي يلعب دوراً مهًما في نجاح الشركة  ABCM)وذلك عن طريق تطبيق إدارة التكاليف على أساس األنشطة )

على التكيف مع البيئة التي تعمل واستمراريتها فضالً عن زيادة قدرتها على التخطيط المستقبلي ألنه يعزز من قدرتها 

 شركات والذي يضمن بقاءها وربحيتها.ها الفي

مقترح لتطبيق بطاقة قياس األداء المتوازن في المنظمات  تقديمهدفت هذه الدراسة إلى  (:2009، العمريدراسة ) .8

تحليل المتغيرات البيئية المعقدة التي تواجهها تلك وذلك من خالل ، والمؤسسات الخدمية في المملكة العربية السعودية

 ،إلى عدد من النتائج من أهمهاتوصل الدراسة قد ، والخارجيةالداخلية  تينوالمؤسسات على مستوى البيئالمنظمات 

ضرورة دعم وتفعيل استفادة أجهزة المنظمات والمؤسسات في المملكة العربية السعودية من التجارب الدولية في تطبيق 

 . تاجية مثل تطبيق بطاقة األداء المتوازننظريات وأساليب وإجراءات التغيير والتطوير في األداء واإلن

مدى رضا المستعملين لجودة الخدمات اإللكترونية هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على  (:2014، طواهريدراسة ) .9

قطاع البريد  المؤسسات الفاعلة في إلحدىي الموقع االلكترونمتلقي الخدمة عبر  وذلك من خالل تحليل تقييم المقدمة إليهم

أن السبب  مجموعة من النتائج من أهما توصل الدراسة إلىقد ، كنولوجيا اإلعالم واالتصال وهي مؤسسة بريد الجزائروت

الرئيسي لعدم معرفة الخدمات اإللكترونية الموجودة عبر الموقع اإللكتروني للمؤسسة هو ضعف السياسة االتصالية 

 . الخدمات اإللكترونية للمؤسسة هي معرفة الرصيدللمؤسسة بصفة عامة وأن أكثر الخدمات طلباً من بين 

األربعة  اهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى استخدام بطاقة األداء المتوازن بأبعاده (:2014دراسة )خضر،  .10

األداء  كأداة لتقويم أداء المصارف التقليدية في سوريا، وذلك من خالل تبني نموذج لتقييم األداء يعطي صورة متكاملة عن

الفعلي للمصرف ويساهم في وضع االستراتيجيات وفقاً لتقييم موضوعي عن وضعه الراهن، وقد أجريت الدراسة الميدانية 
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توصل الدراسة إلى وجود أثر إيجابي الستخدام بطاقة األداء المتوازن قد على المصارف التقليدية الخاصة في سوريا، 

 ليدية الخاصة في سوريا.بأبعاده األربعة في أداء المصارف التق

فوائد وتحديات التجارة االلكترونية في اقتصاد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على  (:Khan, 2016دراسة ) .11

تتمتع التجارة اإللكترونية بالكثير من الفوائد التي تضيف قيمة إلى رضا العمالء من حيث ، حيث ناشئ )مثل بنغالديش(

توصلت قد ، ة من اكتساب ميزة تنافسية أكبر على المنافسين اآلخرينكذلك تمكن المنشأو مكان،راحة العمالء في أي 

أن التجارة االلكترونية في بنغالدش أثرت بشدة على نظام األعمال التقليدي  ،الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها

تقدم تحديات لألعمال وللعمالء والبائعين  وائدإلى جانب فإن التجارة اإللكترونية تعطي ف ،وغيّرت حياة الناس بجعلها أسهل

باإلضافة إلى ذلك قد تواجه البلدان النامية العديد من المعوقات التي تؤثر على  التقليدية للحصول على مركز تنافسي.

 . التنفيذ الناجح للتجارة اإللكترونية مقارنة مع الدول المتقدمة

الدراسة إلى التعرف على واقع الصيرفة الشاملة في الجزائر ومعيقات  هدفت هذه (:2016 ،. دراسة )خالدي وبوزيان12

، قد توصلت الدراسة 2013 -2006تطبيقها، حيث تمثلت مجتمع الدراسة في البنوك العاملة في الجزائر للفترة ما بين 

عتمادها على الوظائف إلى عدد من النتائج من أهمها، أن أداء البنوك الجزائرية ال يزال محدود في نطاق ضيق وذلك ال

التقليدية التي تمارسها وتعد بنوك تقليدية تسير في اتجاه التحول نحو البنوك الشاملة. واستراتيجيات البنوك قائمة بالدرجة 

األولى على تلبية كافة احتياجات العمالء ومحاولة كسب رضاهم ووالئهم، وسعيا منها لتحقيق هذا، أصبح توجه البنوك 

فة الشاملة كمدخل حديث لمواكبة بيئة العمل المصرفي من حيث التنويع واالبتكار واإلبداع وذلك لضمان نحو خيار الصير

 بقائها في السوق ونموها.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر تطبيق الصيرفة الشاملة في فروع بنك  (:Aghdam, 2017دراسة ) .13

، حيث تمثلت مجتمع الدراسة في النموذج المفاهيمي للصيرفة الشاملةعلى أساس  تجارات على تمكين الموارد البشرية

موظًفا وتم جمع البيانات  206موظفًا من موظفي إدارة البنك في فروع طهران، تم اختيار عينة عشوائية ضمت  440

و  LISRELبرنامج خدام ولتحليل بيانات الدراسة وفقًا للتوزيع الطبيعي للبيانات فقد تم است ،من العينة باستخدام استبيان

تطبيق لأن  ؛قد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها للمتغيرات الواضحة والكامنة ،نمذجة المعادلة الهيكلية 

 .%85الصيرفة الشاملة  في فروع بنك تجارات أثر إيجابي كبير على تمكين الموظفين حيث بلغت نسبة التأثير 

 العراقي للتجارة المصرف تبني هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى (:2018 ،دراسة )المعموري وحسين .14 

قدراته التنافسية، وذلك من خالل تحليل عالقات األثر بين  لبناء توظيفها وكيفية) الشاملة )التنويع الستراتيجية الصيرفة

اقي للتجارة باستخدام استبانة وزعت للمصرف العر استراتيجية الصيرفة الشاملة ودورها في تعزيز القدرات التنافسية

الوسط الحساب الموزون توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها، أن قد ، على عينة من المصرف محل الدراسة

 الشاملة،كان أكبر من الوسط الحسابي الفرضي وهذا يدلل أن على أن الدراسة تنظر باهتمام كبير الستراتيجية الصيرفة 

 . موجبة وذات داللة إحصائية بين استراتيجية الصيرفة الشاملة والقدرات التنافسية للمصرف رتباطا عالقة وجود

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على ما هو األثر الناتج عن استخدام بطاقة األداء المتوازن  (:2019 ،دراسة )حسين .15

عن استخدام  ي معالجة جوانب القصور الناتجعلم والنمو( وذلك فبأبعادها األربعة )المالي، العمالء، العمليات الداخلية، والت

أساليب تقليدية في قياس وتقييم األداء المؤسسي في المنظمات العامة، وذلك من خالل تصميم استمارة استقصاء تكونت 

الدراسة إلى عدد  ، قد توصلتحجم المجتمع( عبارة وقد تم االعتماد على أسلوب العينات العشوائية البسيطة لكبر 47من )

ترتيب األبعاد األربعة من وجهة نظر المبحوثين في عالج القصور الناتج عن استخدام أساليب من النتائج من أهمها، أن 

تقليدية في قياس وتقييم األداء المؤسسي جاءت كاآلتي: البُعد المالي، بُعد العمالء، بُعد العمليات الداخلية، وأخيًرا بُعد التعلم 

  .والنمو

ت للشركاالتجارة االلكترونية  )عيوب( وقيود على مزايا التعرفهدفت هذه الدراسة إلى  (:Taher, 2021دراسة ) .16

 ؛، قد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمهاإجراء قدر كبير من الدراسات والتحليالت، وذلك من خالل والعمالء

 إن، أسرعربما لعقد األخير ومن المتوقع أن تتوسع أكثر بذات السرعة أو امتدت التجارة اإللكترونية بسرعة على مدار ا
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عيب  على أنهاعميل لليعتبر أمًرا ضروريًا حيث يمكن ترجمة الفائدة التي تعود  التجارة االلكترونية عيوبفهم فوائد و

، قبل إدراك فوائده وعيوبه ت المزدهرة ال تخاطر بالدخول في اتخاذ أي قرارالشركاوبالتالي أصبحت  للشركةبالنسبة 

على  مزاياها وفوائدها العديدة نجحت في جذب انتباه الشركات والعمالءأن على الرغم من عيوب التجارة االلكترونية إال 

 .حٍد سواء

اهتمت باعتبارها أجريت في البيئة السودانية ومتدادًا للدراسات السابقة وتختلف عنها إالدراسة الحالية للباحثين  تعتبر    

)إدارة الجودة الشاملة، فلسفة الصيرفة الشاملة،  الحديثة التطورات الحديثة في بيئة األعمالتناول موضوع ب بشكل خاص

 )التكلفة على أساس النشاط، وبطاقة األداء المتوازن( وتأثيرها على بعض أساليب المحاسبة اإلدارية والتجارة االلكترونية(

 .في القطاع المصرفي

 النظري اإلطار: ثالثاا
 دوائر الجودةمن خالل ابتكار  ا في اليابانوالتركيز عليهبدأ االهتمام بإدارة الجودة الشاملة  :إدارة الجودة الشاملة -

، ومنذ ذلك كبيًرا اات وحققت رواجً يثم انتقلت الفكرة إلى أمريكا في السبعين (م1962القرن الماضي )ات يفي بداية ستين

وأخذت في التطور من وظيفة غير رسمية لإلدارة إلى أن أصبحت اآلن وظيفة رسمية  االهتمام بالجودةالتاريخ بدأ يتزايد 

 .دة، وإدارة الجودة الشاملةن الجواالفحص، ضبط الجودة، تأكيد وضم احلوقد مرت خالل تطورها بمر ،لإلدارة

نظمة التقييس العالمية بأنها عقيدة أو عرف تم تعريف إدارة الجودة الشاملة من قبل م مفهوم إدارة الجودة الشاملة: -

متأصل وشامل في أسلوب القيادة والتشغيل لمنظمٍة ما، بهدف التحسين المستمر في األداء على المدى الطويل من خالل 

 المصالح أصحاب وجميع (Stockholders)التركيز على متطلبات وتوقعات الزبائن مع عدم إغفال متطلبات المساهمين 

كذلك يمكن تعريف إدارة الجودة الشاملة بأنها منهج  (.22، ص: م2004/2005 ،)العزاوي ،Stakeholders)) اآلخرين

 نشاط،، كل ؛ كل قسمك المنشأة بأكملهالتحسين فعالية ومرونة األعمال بشكل متكامل، وتعتبر طريقة أساسية لتنظيم وإشرا

 .(Lakhe and Mohanty, 1994, p: 10) كل شخص على كل مستوى

األهداف التي تسعى إلى تحقيقها على  تطبيق إدارة الجودة الشاملة إلى ترجع أهمية أهداف إدارة الجودة الشاملة: -

تقليل الوقت والجهد الالزم التكاليف، أو تخفيض  (: تدنية59م، ص: 2014): العوض، وهي عام بوجه مستوى المنشأة

 والخدمات على الوجه الذي يلبي رغبات العمالء.المنتجات من خالل الجودة  تحقيقللعمالء، وإلنجاز المهام 

تحديد المبادئ التي تستند إليها إدارة ل الرؤى هناك اختالف بين الكتاب والباحثين في مبادئ إدارة الجودة الشاملة: -

لتخطيط ا(: 24 - 23ص:  -م، ص 2004/2005)العزاوي،  :هي مبادئ أساسية اتفقوا علىالجودة الشاملة، بيد أنهم 

الصالحية، المشاركة وتفويض والتطوير، التدريب المستمر، التحسين العميل، التركيز على والدعم، اإلسناد االستراتيجي، 

 .اتخاذ القرارات على أساس الحقائقو

ة مراحل رئيسية غاية في األهمي بعدةيق إدارة الجودة الشاملة عملية تطبتمر  مراحل تطبيق إدارة الجودة الشاملة: -

مرحلة التقويم ، التخطيطمرحلة ، اإلعدادمرحلة (: 55 - 51ص:  -م، ص 2019)طبيب، : يمكن تلخيصها فيما يلي

 .مرحلة التحسين المستمرالخبرات، مرحلة تبادل ونشر ، التطبيقمرحلة والتقدير، 

الراشد، لة فيما يلي: الجودة الشام تتمثل المتطلبات الضرورية إلدارة متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة: -

واألعمال دعم اإلدارة العليا إلعادة تشكيل ثقافة المنشأة من خالل تغيير كثير من اللوائح (: 19 - 18ص:  -م، ص 2011)

ل المستويات اإلدارية في المنشأة، تعاون وتنسيق جهود كالزبائن، وضع أهداف محددة واقعية تخدم احتياجات الروتينية، 

ملة على قاعدة اعتماد فلسفة إدارة الجودة الشاالمشاكل وتدريب العاملين على ذلك، وسائل حل وتطوير االهتمام بتحسين 

عن ممارسة سياسة  ين ألداء أعمالهم مع منحهم الثقة، االبتعادتفويض السلطات الالزمة إلى الموظفبيانات موثوق فيها، 

 وتطويرها وتحسينها. تمرار في عملية إدارة الجودة الشاملةاالسالتدريب المستمر للعاملين، و، تهديد وتخويف العاملين

 



 

9 

 

طبيب،  يلي:مزايا عديدة منها ما  يحقق تطبيق إدارة الجودة الشاملة للمنشآت مزايا تطبيق إدارة الجودة الشاملة: -

عالية  تعزيز الموقع التنافسي للمنشآت من خالل التركيز على تقديم )سلعة/ خدمة( ذات جودة (:56م، ص: 2019)

حقيق الكفاءة في استخدام وزيادة األرباح واالستثمار إلى جانب ت تتيح للمنشآت تحقيق الفاعلية في مجاالت النمو، للزبون

على الزبائن تعمل على شحذ وتعبئة جهود كافة العاملين في المستويات اإلدارية المختلفة من أجل التركيز الموارد، 

لية، والمشاكل تقليص الضياع في المخزون، أخطاء العمليات التشغيية، حسين العملالتركيز المستمر على تورغباتهم، 

 تساعد المنشآت على زيادة حصتها السوقية.المتعلقة بالزبائن، و

قد يعترض تطبيق إدارة الجودة الشاملة للمنشآت معوقات عديدة منها ما  معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة: -

وأساليب  للتغيير عدم فهمها وعدم استيعابهاقوى العاملة والثقافة ع تكلفة الجودة، ارتفا(: 57 م، ص:2019)طبيب،  :يلي

الضمنية التي قد تصاحب أي تغيير،  المقاومة الظاهرية أو، تهديد سلطات ومسؤوليات بعض الرؤساء، التقويم واإلصالح

انخفاض الرضا الذاتي لفريق ة الشاملة، دارة الجودالتخطيط السيء إلالمنافسة لها، تخلف وتأخر المنشأة عن نظيراتها 

ضعف الربط بين أهداف الجودة والعوائد ، عدم القياس الفعال لتحسن الجودة، الجودة إدارة في قديمة برامج استخدام، العمل

 ة.العكسي والتغذية لالتصال فعال نظام وجود عدم، والجودة لضبط اإلحصائية باألساليب اإللمام عدم، المالية

للمنشآت الخدمية وباألخص المصارف فوائد عديدة مما سبق يالحظ الباحثون أن تطبيق إدارة الجودة الشاملة يحقق      

تصميم وإعداد هيكل تنظيمي متكامل يتماشى مع أهداف من خالل من أهمها: إحداث تغيير شامل وذو طبيعة إيجابية، 

ممكنة، معرفة معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة والعمل على يف ، تقديم خدمات ذات جودة عالية بأقل تكالالمصرف

الوقاية منها ومن المشاكل المرتبطة بها ومعالجتها بأسرع ما يمكن حال وقوعها، باإلضافة إلى ذلك البد من استمرار 

باحتياجات  والتي تصب في تحقيق جودة المخرجات المرتبطة صرفومواصلة جهود التطوير والتحسين على مستوى الم

 ورغبات الزبائن.

إن تطوير استراتيجية الصيرفة الشاملة بشكلها الحالي تم في القرن التاسع عشر ويعود  فلسفة الصيرفة الشاملة: -

على نطاق أصغر في صناعتها المصرفية ألمانيا استخدمتها  في ألمانيا، وقدحيث النشأة م 1850تاريخ إلى  ذلك تحديدًا

كنظام غير م 1980مع ظهور النظام المصرفي بنهاية إال أنه و االقتصادي،تحقيق النمو  بت فيوتسبم 1870حتى عام 

وبعد الموافقة على اتفاقية التجارة الحرة بين أمريكا الشمالية والدول الشريكة )الواليات المتحدة األمريكية وكندا عالمي 

تقديم تقوم بفي أوروبا كانت المصارف الشاملة ف، الميًاأخذت فلسفة الصيرفة الشاملة في االنتشار الواسع ع والمكسيك(

وقد كانت فلسفة الصيرفة الشامل موجودة في أمريكا قبل لدعم شركات األعمال والمؤسسات، خدمات مالية متنوعة 

 .(Aghdam, 2017, p-p: 38-39) عشرينيات القرن الماضي ولكنها بصورة غير رسمية

يستخدم مصطلح فلسفة الصيرفة الشاملة لإلشارة إلى تلك المصارف والمؤسسات  فلسفة الصيرفة الشاملة: مفهوم -

المالية التي تقدم لعمالئها خدمات متنوعة وواسعة النطاق في مجال الخدمات المصرفية، ويتم إنشاء المصارف الشاملة 

  (.Aghdam, 2017, p: 38عندما يكون التركيز على مجموعة محددة من العمالء )

يمكن تعريف المصارف الشاملة بأنها المصارف التي تقوم بتقديم كل الخدمات المصرفية التقليدية وغير التقليدية  كذلك     

وتأسيس بما فيها القيام بدور المنظم، وتجمع في ذلك بين وظائف البنوك التجارية وبنوك االستثمار إضافة إلى نشاط التأمين 

الوظيفي بل تساهم في تحقيق  على أساس التخصص القطاعي أو صارفالشركات أو المشروعات، وال تقوم هذه الم

 (.19، ص: 2019، إكرامالتطور الشامل والمتوازن لالقتصاد )

الفروع ومن كافة القطاعات  ارده الماليةيمكن تعريف المصرف الشامل بأنه ذلك المصرف الذي يحصل على مو كما     

واسعة من  تقديمه لتوليفةعن  ناهيك ،االئتمان لكافة القطاعات أيًضا حية ويقدمنافي داخل البالد وخارجها من  االقتصادية

 (.65، ص: 2017المصرفية )عبد اللطيف، الخدمات 
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 ،2019)إكرام،  :تتميز فلسفة الصيرفة الشاملة بثالث خصائص رئيسية تتمثل فيما يلي خصائص الصيرفة الشاملة: -

حيث تهدف المصارف الشاملة من خالل تقديمها خدمات ة من الخدمات: أداء مجموعة متكامل(: 70 - 69ص:  -ص 

دعم وتنمية االستثمار، خدمات  الخدمات، وقد تشمل تلك الخدماتمصرفية تقليدية وحديثة إلى تحقيق التكامل بين تلك 

مويل والستثمار: التنويع في مصادر التجديدة، تنويع أساليب تقديم الخدمات وخلق تدفقات وعمليات إقراض  التأمين،

ل فيها، األنشطة التي تتعام، أدوات االستثمار، التنويع في مصادر التمويل تعمل المصارف الشاملة علىويعني ذلك 

تنتشر فيها سواًء تعمل المصارف الشاملة في رقع جغرافية متعددة ويعني ذلك أن  النتشار:والمخاطر التي تتعرض لها، و

 كان داخل الدولة أو خارجها.

يقتضي تبني وتطبيق فلسفة الصيرفة الشاملة توافر متطلبات أساسية ينبغي  متطلبات فلسفة الصيرفة الشاملة: -

(: اختالف وتعدد أنواع المخاطر التي تتعرض 15 – 14ص:  –م، ص 2020أخذها في االعتبار تتمثل فيما يلي: النصر، )

إلزامية االهتمام بالجانب اإلداري والتنظيمي للمصارف من قبل، لمستحدثة التي لم تمارسها لها المصارف بسبب األنشطة ا

في  مع ضرورة تطوير الكوادر البشرية، النظم واألساليب المتبعة لتتناسب مع ما تقدمه المصارف من وظائف متطورة

ينبغي إضافتها ي األنشطة المستحدثة التالعمليات الناتجة من وجود مراكز مستقلة لكافة ظل وجود إدارة متميزة وفعالة، 

 إلى أنشطة المصرف.

عبد يلي: ما فيأهمها ومتنوعة، تتمثل وظائف عديدة  بأداء الشاملة المصارف قومت الشاملة: مصارفوظائف ال -

  -(: 73 - 72ص:  -ص ، 2017)اللطيف، 
 للخصم،ة تقديم خدمات ترويج األسهم، إصدار السندات القابلتطوير الوظائف التقليدية للمصارف بما يسمح ب -

الوساطة المالية الخاصة بتلقي الودائع  اآلجلة،خدمات التغطية، التأمين ضد الغير، خدمات المبادالت والعقود 

 ومنح االئتمان، وخدمات أمناء صناديق االستثمار وأمناء االكتتاب.

 لمشاركة مع األخرين.اكتشاف وتحليل وتقويم الفرص االستثمارية وإعداد دراسات الجدوى الالزمة والترويج لها با -

صناعة األسواق المتكاملة وتوفير المعلومات الالزمة وإتاحتها للمستثمرين والعمالء مع تقديم المساندة والدعم الالزم  -

 لحماية المشروعات الوليدة والترويج لمنتجاتها.

ت الدولية والفوز بعقود للعمالء من كسب الصفقا بما يمكن فتح األسواق الخارجية واختراق أسواق التصدير الدولية -

 تصدير دائمة وممتازة.

تعبئة الفائض االقتصادي والنقدي وتحريك الفائض االقتصادي العيني بتحويل أشكاله التقليدية إلى نقدية والعمل على  -

رار خلق أشكال جديدة من وسائل الدفع ذات القدرة العالية على الحركة والتي تتمتع في نفس الوقت بقدر كبير من االستق

 والتدفق واألمان.

تحقيق التوظيف األفضل والكامل للموارد واإلمكانات والقدرات المتاحة بما يضمن تحقيق أكبر عائد وأعلى درجة   -

من خالل تبني  أمان من خالل الدخول باالستثمار المباشر في المشروعات العمالقة، والنهوض بالشركات القائمة

 نتشار واالستفادة من اقتصاديات الوفر.برامج التحديث وعمليات التوسع واال

المساهمة الفعالة في استيعاب التكنلوجيا المتطورة المالئمة وتهيئة المناخ االستثماري، تعظيم إيجابيات السوق  -

المصرفية، توسيع شبكة معامالتها وتنويع خدماتها وزيادة قدرتها على مواجهة المخاطر من خالل تقديم الخدمات ذات 

 امل مثل إتاحة قروض المساندة والدعم.الطابع الش

توفير مجاالت توظيف مناسبة للمصارف الصغيرة من خالل إتاحة المصرف الشامل لجزء من محفظة قروضه  -

 واستثماراته والتي تتمتع بمزايا التنوع واالنتشار الجغرافي والقطاعي.

على استقرار  يحافظء لجانب من أصولها بما إدارة عمليات االندماج بين المصارف ومؤسسات التمويل وعمليات الشرا -

 .تقلباتها في إطار الحدود اآلمنة ويجعلالسوق المصرفية 

 العمل كصندوق احتياطي المتصاص واستيعاب التأثيرات السلبية للدورة االقتصادية. -
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 التوسع في نشر المصارف ومؤسسات التمويل واالئتمان والخصم. -

يج للمشروعات ركات وتبني برامج تأهيل وإعادة تأهيل الشركات القائمة، والترووضع الهيكل اإلداري والتنظيمي للش -

 المطروحة للخصخصة محليًا ودوليًا.

المساهمة في فتح األسواق الخارجية وخلق منافذ للمنتجات الوطنية من خالل تسهيل إقامة المعارض بالخارج، توفير  -

 طريق تقديم الخدمات المصرفية التي تسهل التجارة الخارجية. المعلومات عن األسواق الخارجية وتمويل التصدير عن

تحقيق  باإلضافة إلىلعمالئها تحقيق العديد من المزايا  إلىالمصارف الشاملة  سعىت مزايا المصارف الشاملة: -

ء ومزايا لمجموعة إلى فئتين مزايا لجميع العمالالتي تتحقق للعمالء  ويمكن تقسيم المزايا ،المجتمعاتاالستقرار المالي في 

 :Schildbach, (2012, p – p: 4 – 8) محددة من العمالء وفيما يلي عرض لتلك المزايا

الراحة، خدمات مالية مصممة خصيًصا، تكلفة تمويل أقل بسبب انخفاض تكلفة التوصيف  لجميع العمالء:مزايا  -

فة تمويل أقل بسبب انخفاض تكلفة تشغيل تكل للمصرف، تكلفة تمويل أقل بسبب تكلفة التمويل المنخفضة للمصرف،

 المصرف، زيادة توافر االئتمان للمقترضين وعائدات أعلى للمدخرين، ونشر االبتكارات المالية.

فوائد للشركات الكبيرة، فوائد للشركات العالمية، والفوائد التي تعود على  مزايا لمجموعة محددة من العمالء: -

 المؤسسات االستثمارية.

استراتيجية التنويع كمنهج للقيام بمختلف األنشطة المصرفية  تبني حظ الباحثون أن المصارف الشاملة تعتمد علىيال     

تعزيز التنمية االقتصادية تحقيق رغبات واحتياجات العمالء مما ينعكس إيجابًا على لوذلك سواء، التقليدية والحديثة على حٍد 

وذلك باستخدام  على مستوى كل مصرف تحقيق الكفاءة والفاعلية الحسبانمع األخذ في  الكلي،على مستوى االقتصاد 

 .أهدافه بأقل تكلفة ممكنة االستخدام األمثل وتحقيقالمتاحة موارد المصرف 

ن يقوم عليهما االلكترونية وتقنية المعلومات تعتبران الركيزتان األساسيتان اللتا التجارة إن التجارة اللكترونية: -

أحد أهم ثمار الثورة الصناعية الرابعة )االنفجار المعرفي( التي يعيشها تعد التجارة االلكترونية  أنرقمي، كما االقتصاد ال

من خالل أنظمة تبادل  وذلك بدايات ظهور التجارة االلكترونية إلى بدايات سبعينيات القرن الماضي العالم اليوم، وتعود

  .ومن خالل تطبيق التحويالت االلكترونية لألموال الصناعية الشركات بينالمعلومات اإللكترونية 

من قبل منظمة التجارة العالمية بأنها مجموعة متكاملة  لكترونيةتم تعريف التجارة اال مفهوم التجارة اللكترونية: -

أشار  . كمامن عمليات عقد الصفقات وتأســيس الروابط التجارية وتوزيع وتسويق وبيع المنتجات عبر شبكة اإلنترنت

، كالتبادل لكترونيةاإلالوســائل  علىالتجارية التي تعتمد  الخدمات مجمل علىتطلق  اإللكترونيةأن التجارة  إلىالبعض 

التي  الخدماتها من اإللكترونية وغير والنشرات اإللكترونيد لألموال والبري اإللكترونية والتحويالتللبيانات  اإللكتروني

 .(31م، ص: 2015)أباظة،  بها المؤسسات والشركاتتتعامل 

ة والالسلكية ألتمتة العالقات التجارية وتدفق كذلك عّرفت التجارة اإللكترونية بأنها استخدام شبكات االتصاالت السلكي    

التجارة اإللكترونية بأنها توصيل التجارة في المنتجات والتخفيضات، بمساعدة أدوات االتصاالت  كما عّرفت  العمل.

وإجراء  التجارية،تشير إلى تبادل بيانات المنظمة، والحفاظ على العالقات بأنها السلكية والالسلكية. إلى جانب ذلك وصفت 

التجارة اإللكترونية بأنها  فضاًل عن ذلك فقد وصفتوالالسلكي، المعامالت التشغيلية من خالل أنظمة االتصاالت السلكية 

تستخدم تكنولوجيا الحاسوب واإلنترنت والبرمجيات المشتركة لتبادل أوصاف السلع والرسوم التوضيحية؛ والعروض 

خرى التي يلزم تحويلها إلى المستهلكين أو مقدمي الخدمات أو الموظفين أو وتفاصيل المشتريات؛ وكذلك المعلومات األ

 .(Taher, 2021, p: 156)المجتمع المحل 

ومتباينة وذلك وفق العالقة بين األطراف  التجارة االلكترونية على أنواع متعددة تحتوي أنواع التجارة اللكترونية: -

 Taherفيما يلي:  وتتمثل أهم تلك األنواع آت األعمال، العمالء، والحكومة(،الرئيسية المشاركة في تنفيذ العملية )منش

(2021, p-p: 156-159 :) بين منشآت أعمالالتجارة الكترونية (Business to Business ويشار إليها اختصاًرا بـ )

B2B ، أعمالنشآت مبين التجارة الكترونية ( وعمالءBusiness to Customers ويشار إليها ) اختصاًرا بـB2C ،

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9
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التجارة الكترونية ، C2C( ويشار إليها اختصاًرا بـ Customer to Customer) عميل وعميلالتجارة الكترونية بين 

التجارة الكترونية بين منشآت ، C2B( ويشار إليها اختصاًرا بـ Customer to Business) بين عميل ومنشآت أعمال

التجارة الكترونية بين ، وB2A( ويشار إليها اختصاًرا بـ Business to Administration) أعمال وإدارة حكومية

 .C2A( ويشار إليها اختصاًرا بـ Customers to Administrations) عمالء وإدارات حكومية

 التقليدية،تتميز التجارة االلكترونية بخصائص وصفات عديدة تميزها عن التجارة  خصائص التجارة اللكترونية: -

ال يوجد مكان جغرافي محدد يلتقي فيه البائع (: 177ص: م،2010وشريف ) صالح،ل أهم تلك الخصائص فيما يلي: وتتمث

التجاري االلكتروني بدرجة عملية التبادل  تعتتم، والمشتري إلتمام الصفقة، وإنما يتم اللقاء افتراضيًا عبر شبكة االنترنت

تسهيل وتسيير إنجاز صفقات ومعامالت عديدة دون ، أقل تكلفة ممكنةتحقيق األهداف ب عالية وفاعلية أكثر فيكفاءة 

ت السلع والخدمات اإلمكانية المطلقة لعرض منتجا، تري إلى حيث تعرض السلع والخدماتالحاجة إلى انتقال البائع والمش

الشركات على تطوير تحفيز ، وكنة لكل من المنتجين والمستهلكينالمساهمة في تحقيق أقصى فائدة مم، على المستهلكين

 خدماتها التجارية باستمرار لكي تحصل على حصة لها في السوق.

في تحقيق األهداف والفوائد المرجوة منها مرهون  إن نجاح التجارة االلكترونية مقومات التجارة اللكترونية: -

االتصاالت  تشملتحتية  بنيةتوافر (: 178م، ص:2010صالح، وشريف ) بتوافر مجموعة مقومات أساسية تتمثل فيما يلي:

نشر الوعي العلمي ، المجتمع وبأسعار تنافسية لجل شرائح ونشر شبكة االنترنيت على نطاق واسع بحيث يمكنها النفاذ

والثقافي والقضاء على األمية المعلوماتية لدى أفراد المجتمع يساهم في إصدار التشريعات المناسبة والمعالجات القانونية 

ية والثقة للمتعاملين في هذا الحقل. االمر الذي سيساعد في تقليل عمليات النصب واالحتيال وكذلك يساهم في لتوفير الحما

وجود بنيه تحتية كافيه للخدمات المالية سيما في مجال التعامل المالي المصرفي ، ووالشراءثقة المواطن في عمليات البيع 

لتوسع في نظم الدفع االلكتروني سيما بطاقات االئتمان وتيسير إبرام وتمكينه من دعم عمليات التجارة االلكترونية وا

 معامالت مالية مأمونة على الشبكة.

 العبيديألطراف متعددة تتمثل فيما يلي: فوائد كثيرة ومتنوعة لتجارة الكترونية إن ل فوائد التجارة اللكترونية: -

 -(: 7- 6ص: –م، ص 2011)وآخرون 

 نطاق السوق إلى نطاق دولي وعالمي في  توسع هي: ونية على مستوى الشركات والمؤسساتفوائد التجارة اللكتر

خفض تكاليف انشاء ومعالجة وتوزيع وحفظ واسترجاع المعلومات جيز بكل سهولة ويسر وتكلفة زهيدة، وقت و

خالل إلغاء مجموعة من  ض تكلفة األيدي العاملة في الشركاتتخفدًا، على انشاء تجارات متخصصة ج تساعد، الورقية

تساعد الشركات داد كبيرة من الموظفين والعاملين، من الوظائف التي تحتاجها الشركات بشكل كبير والتي تحتاج إلى إع

نتاجية الباعـة والمـوظفين واالداريين سوف يقفز الى التجارية ومن خالل هذا التغيير فإن إعادة هندسة عملياتها على إ

لشركات والمؤسسات على تقييم واقعها وكفاءة موظفيها وسالمة وفعالية بنيتها التحتية التقنية تساعد ا%، 100من  أكثر

تسمح بخفض ، تقليل الوقت بين دفع األموال والحصول على المنتجات والخدمات، وبرامج التأهيل اإلداري لديها

الشركات على زيادة مبيعاتها وبشكل  تساعد، المخزون عن طريق استعمال عملية السحب في نظام إدارة سلسلة التزويد

 تخفض تكاليف االتصاالت السلكية والالسلكية فاإلنترنت أرخص بكثير من شبكة القيمة المضافة.، وكبير وواضح

 :تساعد على فهم احتياجات العمالء وتتيح لهم خيارات التسوق  فوائد التجارة اللكترونية على مستوى المستهلكين هي

تساعد في خلق ، التجارة التقليدية تتيحهاي تؤدي إلى تحقيق نسبة رضا عالية للعمالء مقارنة بما وبالتالواسع بشكل 

إذ يتم  والزمن اختصار الدورة التجارية، حافز كبير لزيادة وتحسين القدرة التنافسية في مجال جودة المنتج للعمالء

في تخفيض  مع وسرعة تلبية احتياجات المستهلكيف إلى المستهلك النهائي مما يوفر التكال ة من البائعالشحن مباشر

 ،تسمح للزبائن بتبادل الخبرات واآلراء والحصول على االستشارات من قبل الوسطاء عبر شبكة االنترنت، األسعار

 .تسمح باالشتراك في المزادات االفتراضية,
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 ون في دول العالم الثالث أن يمتلكوا تسمح للناس الذين يعيش هي: جتمعفوائد التجارة اللكترونية على مستوى الم

 ،منتجات وبضائع غير متوفرة في بلدانهم األصلية ويستطيعون أيًضا من الحصول على شهادات جامعية عبر االنترنت

بالعمل من تسمح للفرد  ،خرى بـسعر منخفض وكفاءة عاليةدمات االجتماعيـة األوالخات العامة الخدم سهل توزيعت

، من االزدحام المروري في الـشوارع وبالتبعية خفض نسبة التلوث البيئيوالوقت المتاح للتسوق من  مما يقلل منزله

تتيح بيع بعض السلع بأسعار زهيدة وبذلك يستطيع األفراد ذوي الدخل المنخفض شراء مثل هذه السلع وبالتالي تساهم و

 في رفع مستوى المعيشة للمجتمع ككل.

بين البائعين  وإنجازهاتم عقد الصفقات حيث يتلغي الحدود الجغرافية للدول ة االلكترونية يالحظ الباحثون أن التجار     

فضاًل  والسماسرة،لغاء دور الوسطاء أو إتقليل والوقت، تقليل مما يؤدي إلى والمشترين افتراضيًا عبر شبكة اإلنترنت 

 من كافة المنافسين المقدمة )سلع و/أو خدمات( اتعن تسهيل الوصول إلى العمالء وتمليكهم معلومات كافية عن المنتج

لكترونية ، إلى جانب ذلك فإن التجارة االوبالتالي تكون هناك تساوي في فرص االعالن والترويج عن المنتجات المعروضة

 .المنشآت أداءتسهل عملية تقييم عامة )للبائعين والمشترين( و التكاليف بصورة تخفيض تؤدي قد

غير المباشرة  التكاليف النشاط لتخصيصنظام التكلفة على أساس فكرة إن  أساس النشاط: التكلفة علىنظام  -

ظهرت وتبلورت منذ العقد الثامن من القرن العشرين في االتحاد السوفيتي سابقًا وقد ساهم في ذلك الباحثون األلمان من 

 الباحثينفي جامعة هارفارد من قبل  النشاط كانت فكرة نظام التكلفة على أساستطبيق بداية خالل نقاشاتهم الثرة، إال أن 

Robert Kaplan و Robin Cooperحيث قدما مدخاًل جديدًا لتخصيص التكاليف الصناعية غير المباشرة. 

الذي تم تعريف نظام التكلفة على أساس النشاط على أنه ذلك النظام  مفهوم نظام التكلفة على أساس النشاط: -

ثم تخصيص  Cost Pools)ليف غير المباشـرة لكل نشاط من أنشطة المنشأة في مجمعات للتكلفـة )يقوم على تجميع التكا

تم كما . مبنية على العالقة السببية (Cost Driver)هذه التكاليف على المنتج النهائي أو الخدمة المقدمة كموجهات تكلفة 

 استفادتة التـي  بتخصيص الموارد على األنشطيقوم أواًل تعريف نظام التكلفة على أساس النشاط على أنه ذلك النظام الذي 

م، 2014ة )يوسف، وعودة، من هذه األنشط استفادتهادل ا لمعوفقً على المنتجات ثم تخصيص تكاليف هذه األنشطة  منها،

لمتكاملة كذلك تم تعريف نظام التكلفة على أساس النشاط بأنه مجموعة من اإلجراءات المحاسبية المترابطة وا (.934ص: 

التي تهدف إلى قياس هيكل تكلفة وربحية المنتجات التي تقدمها المنشأة، عن طريق تقسيم األداء إلى مجموعة أنشطة 

 هللا،عبد و عيد،وإيجاد تكلفة كل نشاط، ثم تحميل تكلفة هذه األنشطة على المنتجات في ضوء محركات تكلفة مالئمة )

 (. 349م، ص: 2019وضو، 

التالية: رابح، يسعى نظام التكلفة على أساس النشاط إلى تحقيق األهداف لتكلفة على أساس النشاط: أهداف نظام ا -

، التخلص من العشوائية وتحقيق العدالة في توزيع التكاليف غير المباشرة بين المنتجات المختلفة(: 32م، ص: 2014)

صورة واضحة ودقيقة عن األنشطة  إعطاءالرشيدة،  تقديم معلومات مفيدة لمساعدة إدارة المنشأة على اتخاذ القرارات

تخفيض التكاليف من  علىة مساعدة إدارة المنشأ، ةالمسببة للتكاليف ومن ثم معرفة نصيب المنتج من كل نشاط على حد

نتجات تحديد تكلفة الم، وتلك األنشطةتكاليف نتج والعمل على تقليل أو تخفيض للم خالل تحديد األنشطة التي ال تضيف قيمة

 بدرجة عالية من الدقة.

بمجموعة خصائص وصفات التكلفة على أساس النشاط  يتميز نظام نظام التكلفة على أساس النشاط:خصائص  -

، يالئم طبيعة عمل المنشأة وحاجتها وتقسيمها اإلداري(: 26م، ص: 2018) وبربارة، ،بوجناح تتمثل أهمها فيما يلي:

يتميز بالسهولة والوضوح حتى يمكن فهمه وتنفيذه في كل ، تكلفة الفوائد الموجودةاالقتصاد بالنفقات بحيث تتناسب 

يشتمل على التنسيق المتكامل ، يشتمل على وسائل اإلحكام والرقابة على عناصر التكاليفوالتنفيذية، المستويات اإلدارية 

 الزمة والمعايير المستخدمة لدراسة المشاريع.تمكن مـن إعداد التقديرات ال اتمقوميشـتمل على تنفيذه، بين القائمين على 
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اح تتمثل ألهمها فيما إن لنظام التكلفة على أساس النشاط مقومات نج مقومات نظام التكلفة على أساس النشاط: -

 -: (935-934: ص- م، ص2014)وعودة،  يلي: يوسف

 :وهي تمثل العناصر االقتصادية التي يتم توزيعها ألداء النشاط الموارد. 

 :وهي محور التركيز في ظل نظام التكلفة على أساس النشاط وبشكل عام يمكن تقسيم األنشطة التي يمكن أن  األنشطة

يتم أداؤها  أنشطة ترتبط بوحدة المنتج: :لى أربع مجموعات وكـاآلتيمعينة إتؤدي إلنتاج منتج معين أو تقديم خدمة 

يتم أداؤها لكل دفعة إنتاجيـة وذلك  ترتبط بالدفعة اإلنتاجية:أنشطة ، عند إنتاج كل وحــدة من وحدات منتج معين

يتم أداءها كلما كانت هناك حاجة  أنشطة ترتبط بالمنتج:، بغض النظر عـن عدد الوحدات المنتجة الخاصة بكل دفعة

طة ترتبط أنشو ،لتدعيم المجموعات المختلفة من المنتجات، ومن أمثلة هذه النوعية نشاط تغير مواصفات منتج معين

دارية يتم أداؤها لدعم عمليات المنشأة بصفة كلية وتتعلق باإلمداد بالخدمات اإلنتاجية واإل بعمليات المنشأة ككل:

تسبب في حدوث تكلفة تتركز على إنتاج منتجات أو أداء خـدمات معينة وذلك بشكل منفصل تماًما عن حجم المختلفة وت

 .اإلنتاج

من خالل أربع التكلفة على أساس النشاط  يتم تطبيق نظام على أساس النشاط:نظام التكلفة  تطبيق خطوات -

تؤثر بشكل كبير و تحديد األنشطة التي تستهلك الموارد(: 51، ص: 2009، )محسنأبو  فيما يلي: خطوات رئيسية تتمثل

ذلك بقسمة مجموع التكاليف حساب معدل تحميل التكلفة و، لتي تستخدمها المنشآتتحديد مسببات التكلفة ا ،على التكاليف

تخصيص التكاليف على المنتجات والخدمات وذلك بضرب ، وغير المباشرة المقدرة على الحجم المقدر ألساس التحميل

 .معدل التحميل في عدد وحدات النشاط

ل تقسيم يالحظ الباحثون أن نظام التكلفة على أساس النشاط يركز على فهم أوسع وأعمق لسلوك التكاليف من خال     

 المباشرة، وذلكالتكاليف غير األخص وبعلى حدة  كل نشاطحصر وتحديد تكاليف  ثمالمنشأة إلى عدة أنشطة رئيسية، 

سلع  من منتجاتالعلى  األنشطة المنشأة المتاحة ثم بعد ذلك يتم تحميل تكاليفموارد لبناًء على استهالك تلك األنشطة 

يساعد نظام التكلفة على أساس النشاط إدارة المنشأة على تحقيق الكفاءة في استخدام  وبذلكالتكلفة، خدمات وفقًا لمسببات و

 الموارد المتاحة وتخفيض التكاليف من خالل تحديد األنشطة التي ال تضيف قيمة للمنتج وإلغائها أو تقليلها.

ز الوجود بطاقة األداء المتوازن مع بداية تسعينيات القرن العشرين ظهرت ألول مرة إلى حي: بطاقة األداء المتوازن -

ا بين حيث ربط ،(Robert Kaplan and David Norton)الباحثين كأسلوب لقياس أداء المنشآت نتيجة لجهود 

 وغير المالية.على مقاييس األداء المالية  المنشآت باالعتمادأداء لتقييم المنشأة وأدائها في محاولة منهما  استراتيجية

"نظام إدارة استراتيجي يساعد المنشآت على تم تعريف بطاقة األداء المتوازن بأنها  :اء المتوازنمفهوم بطاقة األد -

"أداة تستخدمها العديد من المنشآت تم تعريف بطاقة األداء المتوازن بأنها  . كماتحديد االستراتيجيات وجعلها قابلة للتنفيذ"

يكون لديهم المنشأة داخليًا فقط وإنما العديد من المستثمرين والمساهمين لتقييم أداء الجوانب المختلفة، وال تقتصر على أداء 

بطاقة األداء كذلك تم  .(Rostami et al., 2015, p : 26)على مراقبة نتائج هذه المنشأة وتقييمها وضمانها"  القدرة

في رؤية لتعبير عن هذه الجوانب بأنها "نظاًما لقياس أداء المنشأة يتطلب مراعاة أهم جوانب األعمال، ويتم ا المتوازن

المنشأة  رؤيةوبعد تحديد  المنشأة ورسالتها واستراتيجيتها، وتعكس الرؤية التوجه األساسي واالستراتيجية وسيلة تحقيقها،

من الضروري تحديد األهداف والمقاييس واإلجراءات االستراتيجية التي ترتبط بوجهات نظر  تهااستراتيجيو ورسالتها

 .(Dobrovic et al., 2018, p:60) يسمى بالمنظورات" معينة، ما

من كونها وسيلة لترجمة استراتيجية وخطط  تنبع أهمية بطاقة األداء المتوازن األداء المتوازن:بطاقة  أهداف -

اف تسعي إلى تحقيق األهد ومن كونهاالمنشأة إلى أهداف محددة ومقاييس مستهدفة لألداء المالي وغير المالي للمنشأة، 

ر يتوف ،من توضيح رؤيتها وتفسير استراتيجيتها وفق تقنيات محددة ن المنشأةيتمك(: 107م، ص: 2011، )عمارالتالية: 

وسيلة فعالة لالتصال والمشاركة  ،األعمال الداخلية والنتائج النهائية لضمان تحسين األداء االستراتيجي تغذية عكسية عن

تكوين صورة واضحة عن ، ة عمليات التحسين وتطوير األعمال داخل الشركةفي تكوين إدارة فعالة وبشكل يضمن جود
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ضمان تطبيق مبدأ إدارة الجودة الشاملة لألنشطة ، واألفعال والتحركات االستراتيجية وكيفية تخصـيص المـوارد بكفاءة

 والفعاليات.

السعدون، كثيرة تتمثل أهمها فيما يلي: تحقق بطاقة األداء المتوازن للمنشآت مزايا  مزايا بطاقة األداء المتوازن:-

تعمل على  ،تزويد إدارة المنشأة بمعلومات التغذية العكسية عن األداء االستراتيجي والتعلم للعاملين(: 29م، ص: 2017)

 تنفيذ على التركيز، منشآتلل األساسية الوظائف هيكلة إعادةتعمل على ، والعمالء الزبائن مع عالقات بناء إعادة

 لألهداف فهمهم خالل من الموظفين بين االتصال عمليات تسهيل، ممكن وقت بأسرع األهداف وتحقيق راتيجياتاالست

 تظهر حتى بها يقومون التي األعمال على مستمرة تحسينات إدخال على والمديرين اإلدارة تحفيزستراتيجيات، وواال

 .بصورة مميزة

 ,Dobrovic et al, (2018ء المتوازن أربعة مناظير أساسية هي: لبطاقة األدا بطاقة األداء المتوازن: مناظير -

p:61) 

 :ربطها بالنمو، وياألهداف  هذا المنظور حددويينظر هذا المنظور إلى المنشأة من وجهة نظر مالكها  المنظور المالي

داف بالمؤشرات تلك األهربط ضرورة مع  ذلك، التكاليف، االستثمارات، والمحافظة على المركز السوقي وغير خفض

  المالية التقليدية.

 :تضمن هذا المنظور األهداف يكثيًرا ما و عمالئها،ينظر هذا المنظور إلى المنشأة من وجهة نظر  منظور العميل

عودة  وأ زيادة أرباح العمالءوزيادة الحصة السوقية، رضا العمالء، اكتساب عمالء جدد، كالمستخدمة بشكل متكرر 

 العمالء.

 يتتبع هذا المنظور األهداف المرتبطة بالعمليات التي تحتاج إلى تحسين لتحقيق األهداف  مليات الداخلية:منظور الع

على مجال سلسلة القيمة، عمليات  ويمكن التركيز على سبيل المثال العميل،المحددة في المنظور المالي ومنظور 

 .االبتكار، والعمليات التشغيلية

 :نظور التعلم والنمو على األهداف المرتبطة بالبنية التحتية للشركة والتعليم.يركز م منظور التعلم والنمو 

يالحظ الباحثون أن بطاقة األداء المتوازن تهتم بحقيق توازن بين األمور المالية وغير المالية في المنشآت وتقييم أدائها      

للمنشآت في المدى  أسلوب تقييم شامل الي فهي بمثابةتقارير إلى اإلدارة لمساعدتها في اتخاذ قرارات رشيدة، وبالتوتقديم 

المنشآت على أداء لضمان تحسين  القصير و/أو الطويل باالعتماد على مجموعة مقاييس لألداء المالي واألداء غير المالي

 .  فضاًل عن ضمان تطبيق مبدأ إدارة الجودة الشاملة المدى البعيد

تأسيًسا على ما تقدم يرى ال الحديثة وأساليب المحاسبة اإلدارية: العالقة بين التطورات في بيئة األعم -

فلسفة الصيرفة  الشاملة،)إدارة الجودة  المستقلة بين متغيرات الدراسة تبادلية تكامليةتفاعلية الباحثون أن هناك عالقة 

اس النشاط، وبطاقة األداء المتوازن(، بعة )نظام التكلفة على أسالتا االلكترونية(، وبين متغيرات الدراسةوالتجارة  الشاملة،

تقليل التكاليف، وإلى تخفيض تهتم بتحقيق ميزة تنافسية للمنشأة وذلك من خالل سعيها المستمر  إدارة الجودة الشاملةفبينما 

قيق فضاًل عن استمرار جهود التطوير والتحسين المبذولة على مستوى المنشأة لتح للعمالء،الوقت الالزم إلنجاز المهام 

تنتهج فلسلفة الصيرفة الشاملة  فإن ،احتياجات ورغبات العمالء والزبائنالتي تلبي  جودة المنتجات )سلع و/أو خدمات(

تلبية  في آن واحد بأقل تكلفة ممكنةخدمات مصرفية تقليدية وحديثة مجموعة تقديم في  سياسة التنوعاستراتيجية أو 

تستخدم شبكة االنترنت إلنجاز المعامالت بين المنشآت  التجارة اللكترونيةأن  كماالحتياجات ورغبات العمالء والزبائن، 

احتياجات ورغبات العمالء  وينعكس ذلك إيجابًا على تلبية وتحقيقوزبائنها مما يؤدي إلى تقليل الوقت وتخفيض التكاليف 

قة عن تكلفة إلى توفير معلومات دقيعى يس التكلفة على النشاط نظام في حين أنالمنشآت، وتسهيل تقييم أداء والزبائن، 

، وذلك عبر تحميل تكاليف األنشطة على لمساعدة إدارة المنشأة في اتخاذ قرارات رشيدة)سلع و/أو خدمات(  اتالمنتج

كما أن  ،لتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد المتاحة وتخفيض التكاليفالمنتجات من سلع وخدمات وفقًا لمسببات التكلفة 

ألداء المالي إلى أهداف محددة ومقاييس مستهدفة ل ترجمة استراتيجيات وخطط المنشآتتهتم ب ة األداء المتوازنبطاق
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معلومات لمساعدتها في اتخاذ قرارات الومد اإلدارة بالمالي وغير المالي وغير المالي ومن ثم تسعى إلى تقييم األداء 

         . رشيدة

ا: رابع  الفرضيات تحليل البيانات واختبارا
ن باستخدام ونياال، حيث قام الباحث -العاملة بوالية جنوب دارفور بنوكمجتمع الدراسة من ال يتكون :مجتمع الدراسة -

( استبانة الختبار االتساق الداخلي وثبات 18الحاسب اآللي الختيار عينة الدراسة، وتم توزيع عينة استطالعية حجمها )

استبانة على عينة الدراسة وتم الحصول على  75ثين صدق وسالمة االستبانة، تم توزيع االستبانة، وبعد أن تأكد للباح

%(، 81( استبانة بنسبة استرداد بلغت )61عدد االستبانات الصالحة للتحليل ) ( استبانة، وبلغ8ة وتم استبعاد )( استبان67)

فيصل االسالمي،  بنكدخار والتنمية االجتماعية، اال بنكالسودان المركزي،  بنكوهي:  ( بنًكا18ضم مجتمع الدراسة عدد )

 بنكالنيل، مجموعة  بنكالبركة اإلسالمي،  بنكالتضامن اإلسالمي، بنك السوداني الفرنسي،  البنكأم درمان الوطني،  بنك

ة الصادرات، تنميبنك المزارع التجاري،  بنكالزراعي،  بنكالخرطوم، ال بنكالنيل األزرق،  بنك، للتنمية الصناعية النيلين

 اإلسالمي السوداني.بنك المال المتحد، وال بنكالثروة الحيوانية،  بنكالعقاري،  بنكال

 . الخرطوم الرئيسية بالعاصمة بنوكالعاملة بمدينة نياال هي فروع تابعة لل بنوكن أن الويالحظ الباحث    

، حيث بلغت نسبة بنوك( 7سة ضمت العينة عدد )ن باختيار عينة عشوائية من مجتمع الدراوقام الباحث عينة الدراسة: -

السودان بنك  ن بتوزيع االستبانات على عينة الدراسة التي ضمتو%( من مجتمع الدراسة، وقد قام الباحث39حجم العينة )

 سوداني،الالبنك اإلسالمي  والتنمية،النيل للتجارة  بنك االجتماعية،االدخار والتنمية  بنك اإلسالمي،فيصل  بنك المركزي،

 وبنك تنمية الصادرات. التجاري،بنك المزارع 

هو ممانعة إدارات الدراسة ن مجتمع عـينة م ن إلى اختيارالسبب الذي دفع الباحثيمبررات اختيار عينة الدراسة:  -

يث بعض بنوك مجتمع الدراسة عن السماح للباحثين بإجراء الدراسة عليها، باإلضافة إلى تجانس مجتمع الدراسة من ح

 ن.    والصفات التي يهتم بها الباحث

ن االستبانة كأداة للدراسة وجمع البيانات، حيث تم اعتماد األسلوب العلمي في إعداد واستخدم الباحثأداة البحث:  -

رشادات الخاصة بملئها، يليها الجزء األول وهو عبارة من مقدمة توضح الغرض منها مع اال وتتكون االستبانة ,االستبانة

(، المؤهل المهني، والمسمى الوظيفيسنوات الخبرة، التخصص العلمي، البيانات الشخصية )العمر، المؤهل العلمي،  عن

 بواقع ست عبارات لكل محورموزعة على ثالثة محاور)فرضيات البحث(  ( عبارة18ثم الجزء الثاني ويتضمن عدد )

ثة على أساليب المحاسبة االدارية بالتطبيق على ألعمال الحدية ائأثر التطورات في بيتعكس آراء أفراد عينة البحث حول: 

باستخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  الدراسة بياناتحيث تم تحليل  ،المصارف العاملة في مدينة نياال

Statistical package for social sciences (SPSSباستخدام اختبار ،) مربع كاي (Chi-Square Tests )لمعرفة 

وساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والتكرارات ، وكذلك التحليل الوصفي بحساب األالفروق بين إجابات أفراد العينة

 جابة عن أسئلة الدراسة وأهدافها.لدراسة في سياق اإلوالنسب المئوية، حيث تم عرض النتائج التي كشفت عنها ا

 تحليل البيانات الشخصية -
                العمر -1

 التوزيع التكراري للمبحوثين وفق متغير العمر: (1جدول )
 المئوية بةالنس التكرار الفئة العمرية           

 1.31 19 سنة 30أقل من 

 8.50 31 سنة 40أقل من -سنة 31

 8.14 9 سنة 50أقل من  –سنة  41

 3.3 2 سنة فأكثر 50

 100 61 مجموعال

 .م2022باالعتماد على بيانات الدراسة  نثيالباح إعداد المصدر:          
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تليها الفئة  %،50.8سنة بنسبة  40 -31فراد العينة من الفئة العمرية أعاله أن أغلب أ (1يتضح من الجدول رقم )     

سنة  50الفئة العمرية  وأخيراً %، 14.8 سنة بنسبة 50-41تلتها الفئة العمرية من  %،31.1قل بنسبة سنة فأ 30 العمرية

تمتع مما يعني %، 69جمالية سنة بنسبة إ 31 ـفراد العينة أعمارهم تتجاوز الويالحظ أن معظم أ %،3.3 فأكثر بنسبة

يجاباً على صحة ومنطقية إجاباتهم األمر الذي ينعكس إ، في مجال العمل المصرفيالطويلة  العملية ةالخبرب العينة أفراد

 على أسئلة االستبانة.

        المؤهل العلمي -2
 التوزيع التكراري للمبحوثين وفق متغير المؤهل العلمي :(2) جدول

 المئوية بةالنس التكرار المؤهل العلمي

 6.1 1 دكتوراه

 1.13 8 ماجستير

 77 47 بكالوريوس

 2.3 2 دبلوم عالي

 9.4 3 شهادة ثانوية

 100 61 مجموعال
 .م2022ماد على بيانات الدراسة ن باالعتالباحثي إعدادالمصدر:                    

فراد من حملة ها األتلت %،77فراد العينة من حملة البكالوريوس بنسبة أن غالبية أأعاله ( 2يتضح من الجدول رقم )     

 بنسبة العاليالدبلوم من حملة  تلتها األفراد %،4.9بنسبة  الشهادة الثانوية فراد من حملةتلتها األ %،13.1الماجستير بنسبة 

يمهم فراد العينة تعلمن أ %95.1 نسبة ن، كما يتضح من ذلك أ%1.6 حملة الدكتوراه بنسبةاألفراد من  اخيرً أو %،3.2

ً إذلك  مما ينعكس العلميةجامعي مما يعني ارتفاع خلفية العينة   سئلة االستبانة.م على أعلى صحة ومنطقية إجاباته يجابا

    التخصص العلمي -3
 كراري للمبحوثين وفق متغير التخصص العلميالتوزيع الت :(3) جدول

 النسبة المئوية التكرار التخصص العلمي

 46 28 محاسبة

 20 12 إدارة أعمال

 4.16 10 اقتصاد

 8 5 مؤسسات مصرفية

 4.6 4 حاسوب وتقنية معلومات

 6.1 1 آداب

 6.1 1 إحصاء

 100 61 المجموع
 .م2022العتماد على بيانات الدراسة ن باالباحثي إعداد المصدر:                

تخصص  يليه ،%46بلغت نسبتهم حيث فراد العينة من تخصص المحاسبة أن أغلب أأعاله ( 3يتضح من الجدول رقم )     

 يليه %،8الدراسات المصرفية بنسبة يليه تخصص  ،%16.4االقتصاد بنسبة  تخصص يليه ،%20بنسبة  إدارة األعمال

كما يتضح مما  ،%1.6بنسبة  ي اآلداب واإلحصاءتخصص أخيراً و ،%6.4بنسبة  حاسوب وتقنية المعلوماتال تخصص

أفراد من  %90.4 نسبة وأن ،في مجاالت مختلفة وذات صلة بموضوع البحث البنوك تضم كوادر من تخصصات نسبق أ

% من أفراد العينة من 9.6، وأن نسبة فيةوالدراسات المصر ،االقتصاد ،العينة متخصصين في المحاسبة، إدارة األعمال

ذوي التخصصات األخرى ينتمون بأكملهم إلى القطاع المصرفي، حيث تتمثل وظائفهم في وظائف تقوم بأنشطة مساعدة 
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طورات في الفكر اإلداري وأساليب مما يعني ارتفاع خلفية العينة العلمية في مجال الت ألنشطة البنوكومكملة ومساندة 

ً يجاينعكس إ األمر الذي ،اإلداريةالمحاسبة   سئلة االستبانة.على صحة ومنطقية إجاباتهم على أ با

      رةالخب -4

 التوزيع التكراري للمبحوثين وفق متغير سنوات الخبرة :(4)جدول 

 النسبة المئوية التكرار سنوات الخبرة     

 5.29 18 سنوات 5أقل من 

 9.45 28 سنوات 10إلى  –سنوات  6

 6.6 4 سنوات 15إلى  –وات سن 11

 18 11 سنة 15أكثر من 

 100 61 المجموع
 .م2022ن باالعتماد على بيانات الدراسة باحثيال إعدادالمصدر:                  

فراد عينة الدراسة بنسبة كانت األكثر بين أ سنوات 10-6من ن سنوات الخبرة أعاله أ (4يتضح من الجدول رقم )     

 خيراً وأ ,%18سنة بنسبة  15أكثر من الخبرة تليها سنوات  ,%29.5بنسبة  سنوات أقل من ا سنوات الخبرةتليه ,45.9%

سنوات بنسبة إجمالية  6فراد العينة خبرتهم أكثر من كما يتضح أن غالبية أ %,6.6بنسبة  سنة 15-11سنوات الخبرة 

ً ا ينعكس إممما يعني ارتفاع خلفية العينة في الممارسة العملية م%, 70.5 سئلة  على صحة ومنطقية إجاباتهم على أيجابا

 االستبانة.

   المسمى الوظيفي -5

 التوزيع التكراري للمبحوثين وفق متغير الوظيفة :(5)جدول 
 النسبة المئوية التكرار الوظيفة

 10 6 نائب مدير مصرف

 2.8 5 مدير استثمار

 31 19 محاسب

 6.42 26 صراف

 3.3 2 خدمة العمالء

 9.4 3 اقب مصرفيمر

 100 61 المجموع
 .م2022ن باالعتماد على بيانات الدراسة الباحثي إعدادالمصدر:                               

منهم واإلداري ( أعاله أن معظم أفراد العينة متخصصون في مجال العمل المحاسبي 5يتضح من الجدول رقم )     

يعملون في وظيفة نائب مدير مصرف، % 10عملون في وظيفة محاسب، و% ي31% يعملون في وظيفة صراف، و42.6

% يعملون في وظيفة خدمة 3.3% يعملون في وظيفة مراقب مصرفي، و4.9و ،في وظيفة مدير استثماريعملون % 8.2و

ئة األعمال الدراسة عن موضوع التطورات الحديثة في بي كد الخلفية العملية والعلمية لكامل أفراد عينةالعمالء، مما يؤ

ً األمر الذي ينعكس إ، وأساليب المحاسبة اإلدارية في مجال العمل المصرفي  على صحة ومنطقية إجابات أفراد العينة يجابا

 على أسئلة االستبانة.
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  المؤهل المهني -6

 التوزيع التكراري للمبحوثين وفق متغير المؤهل المهني :(6)جدول 
 ويةالنسبة المئ التكرار المؤهل المهني

 9.4 3 زمالة سودانية

 6.1 1 زمالة بريطانية

 6.1 1 زمالة عربية

 8.91 56 ال يوجد

 100 61 المجموع
 .م2022ن باالعتماد على بيانات الدراسة الباحثي إعداد :المصدر                

%, يليهم 91.8لغت نسبتهم جل أفراد العينة ليس لديهم شهادات مهنية حيث ب( أعاله أن 6يتضح من الجدول رقم )     

بنسبة  %, وأخيًرا من لديهم زمالة عربية1.6بريطانية بنسبة من لديهم زمالة يليهم %, 4.9من لديهم زمالة سودانية بنسبة 

 .حاجة إلى التأهيل المهني الذي ينعكس آثاره إيجابًا على األداء بوجه عامفي  أن العاملين بالبنوكمما يعني %, 1.6

لة االستبيان ومن الوصفي ألسئو االستداللي اإلحصائي التحليل يقوم الباحثون بإجراءفي هذا الجزء  :ياتاختبار الفرض

 -الدراسة، وذلك على النحو التالي:  اتثم اختبار فرضي

 ليل باستخدام اإلحصاء الستدلليالتح /1
  :لشاملة وأساليب المحاسبة توجد عالقة ذات دللة إحصائية بين إدارة الجودة ا"فرضية الدراسة األولى

 "اإلدارية في القطاع المصرفي

ربط أهداف المصرف مع احتياجات وتوقعات العمالء يعمل على تعزيز قدرة المصرف في الحفاظ على  ة األولى:عبارال-أ

 عمالئه الحاليين وكسب آخرين جدد.

 لفرضية األولىامن  ولىاألالعبارة التوزيع التكراري إلجابات المبحوثين على  :(7)جدول 
 النسبة المئوية التكرار اإلجابة

 44.3 27 أوافق بشدة

 50.8 31 أوافق

 4.9 3 محايد

 100 61 المجموع
 م 2022بيانات الدراسة الميدانية، على باالعتماد نيالمصدر: إعداد الباحث

"ربط األولى القائلة  العبارةعلى  %95.1بنسبة  موافقين (58) ( أعاله أن جل أفراد العينة7يتضح من الجدول رقم )     

أهداف المصرف مع احتياجات وتوقعات العمالء يعمل على تعزيز قدرة المصرف في الحفاظ على عمالئه الحاليين 

%, 50.8وافق بنسبة أ( فردًا إجابتهم 31%, )44.3وافق بشدة بنسبة أ( فردًا إجاباتهم 27, منهم )وكسب آخرين جدد"

 %.4.9باتهم محايد بنسبة ( أفراد إجا3وأخيًرا )
 األولى من الفرضية األولىالعبارة تحليل إجابات أفراد عينة الدراسة على  :(8)جدول 

Chi-Square Tests 

Asymp. Sig. (2-sided) Df Value  

0.044 28 a41.949 Pearson Chi-Square 

  61 N of Valid Cases 
 م 2022ت الدراسة الميدانية،ن باالعتماد على بياناالمصدر: إعداد الباحثي

    



 

20 

 

، وأن قيمة مستوى الداللة 28بدرجة حرية ( 41.949تساوي )أن قيمة مربع كاي ( أعاله 8من الجدول رقم )ضح يت  

األولى القائلة "ربط أهداف العبارة قبول  وهذه النتائج تثبت، ( لصالح أفراد العينة0.05من )( وهي أقل 0.044المعنوية )

تياجات وتوقعات العمالء يعمل على تعزيز قدرة المصرف في الحفاظ على عمالئه الحاليين وكسب المصرف مع اح

 آخرين جدد".

دعم اإلدارة العلياء لبرنامج إدارة الجودة الشاملة ينعكس إيجاباا على العمليات الداخلية وبالتالي  الثانية:العبارة  -ب

 على أداء المصرف.

 من الفرضية األولى ثانيةالالعبارة جابات المبحوثين على التوزيع التكراري إل :(9)جدول 
 النسبة المئوية التكرار اإلجابة

 41 25 أوافق بشدة

 39.4 24 أوافق

 18 11 محايد

 1.6 1 ال أوافق

 100 61 المجموع
 م 2022ن باالعتماد على بيانات الدراسة الميدانية،المصدر: إعداد الباحثي

الثانية القائلة العبارة % على 80.4( فردًا من أفراد العينة موافقين بنسبة 49( أعاله أن )9م )يتضح من الجدول رق     

, "دعم اإلدارة العلياء لبرنامج إدارة الجودة الشاملة ينعكس إيجاباا على العمليات الداخلية وبالتالي على أداء المصرف"

( فردًا 11هناك ) %, بينما39.4فردًا إجابتهم أوافق بنسبة ( 24%, و)41( فردًا إجاباتهم أوافق بشدة بنسبة 25منهم )

 %.1.6بنسبة  ال أوافق إجابته( 1)فردًا وأخيًرا %, 18إجاباتهم محايد بنسبة 

 الثانية من الفرضية األولىالعبارة تحليل إجابات أفراد عينة الدراسة على  :(10)جدول 
Chi-Square Tests 

Asymp. Sig. (2-sided) Df Value  

.0070 42 a67.563 Pearson Chi-Square 

  61 N of Valid Cases 
 م 2022ن باالعتماد على بيانات الدراسة الميدانية،المصدر: إعداد الباحثي

، وأن قيمة مستوى الداللة 42بدرجة حرية ( 67.563( أعاله أن قيمة مربع كاي تساوي )10يتضح من الجدول رقم )     

دعم اإلدارة القائلة " الثانيةالعبارة ( لصالح أفراد العينة، وهذه النتائج تثبت قبول 0.05ي أقل من )( وه0.007المعنوية )

 ".العلياء لبرنامج إدارة الجودة الشاملة ينعكس إيجاباً على العمليات الداخلية وبالتالي على أداء المصرف

ثر إيجاباا على العمليات الداخلية وبالتالي على وضع مقاييس دقيقة لخدمات وأنشطة المصرف يؤ الثالثة:العبارة  -ج

 أداء المصرف.

 الثالثة من الفرضية األولىالعبارة التوزيع التكراري إلجابات المبحوثين على  :(11)جدول 
 النسبة المئوية التكرار اإلجابة

 26.2 16 أوافق بشدة

 52.5 32 أوافق

 9.8 6 محايد

 9.8 6 ال أوافق

 1.6 1 ال أوافق بشدة 

 100 61  المجموع
 م 2022ن باالعتماد على بيانات الدراسة الميدانية،المصدر: إعداد الباحثي
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ة القائلة ثالثالالعبارة % على 78.7( فردًا من أفراد العينة موافقين بنسبة 48( أعاله أن )11يتضح من الجدول رقم )

, "لعمليات الداخلية وبالتالي على أداء المصرفوضع مقاييس دقيقة لخدمات وأنشطة المصرف يؤثر إيجاباا على ا"

 أفراد( 6%, بينما هناك )52.5( فردًا إجابتهم أوافق بنسبة 32%, و)26.2( فردًا إجاباتهم أوافق بشدة بنسبة 16منهم )

بنسبة  ةبشد إجابته ال أوافقفرد ( 1) , وأخيًرا%9.8( أفراد إجاباتهم ال أوافق بنسبة 6, و)%9.8إجاباتهم محايد بنسبة 

1.6.% 
 ة من الفرضية األولىثالثالالعبارة تحليل إجابات أفراد عينة الدراسة على  :(12)جدول 

Chi-Square Tests 

Asymp. Sig. (2-sided) Df Value  

.0000 56 a120.554 Pearson Chi-Square 

  61 N of Valid Cases 
 م 2022سة الميدانية،ن باالعتماد على بيانات الدرار: إعداد الباحثيالمصد

، وأن قيمة مستوى 56بدرجة حرية ( 120.554( أعاله أن قيمة مربع كاي تساوي )12يتضح من الجدول رقم )     

وضع ة القائلة "ثالثالالعبارة ( لصالح أفراد العينة، وهذه النتائج تثبت قبول 0.05( وهي أقل من )0.000الداللة المعنوية )

 ".شطة المصرف يؤثر إيجاباً على العمليات الداخلية وبالتالي على أداء المصرفمقاييس دقيقة لخدمات وأن

 تحسين الخدمات المصرفية باستمرار يعمل على تقليل الشكاوى من العمالء ويحسن األداء. الرابعة:العبارة  -د

 الرابعة من الفرضية األولىالعبارة التوزيع التكراري إلجابات المبحوثين على  :(13)جدول 
 النسبة المئوية التكرار اإلجابة

 65.6 40 أوافق بشدة

 31.1 19 أوافق

 1.6 1 محايد

 1.6 1 ال أوافق

 100 61 المجموع
 م 2022ن باالعتماد على بيانات الدراسة الميدانية،المصدر: إعداد الباحثي

ة القائلة رابعالالعبارة % على 96.7نسبة ( فردًا من أفراد العينة موافقين ب59( أعاله أن )13يتضح من الجدول رقم )     

( فردًا إجاباتهم 40, منهم )"تحسين الخدمات المصرفية باستمرار يعمل على تقليل الشكاوى من العمالء ويحسن األداء"

%, 1.6محايد بنسبة  هإجاباتفرد ( 1%, بينما هناك )31.1( فردًا إجابتهم أوافق بنسبة 19%, و)65.6أوافق بشدة بنسبة 

 %.1.6إجابته ال أوافق بنسبة فرد  (1)خيًرا وأ
 ة من الفرضية األولىرابعالالعبارة تحليل إجابات أفراد عينة الدراسة على  :(14)جدول 

Chi-Square Tests 

Asymp. Sig. (2-sided) Df Value  

.0000 42 a87.075 Pearson Chi-Square 

  61 N of Valid Cases 
 م 2022باالعتماد على بيانات الدراسة الميدانية، نالمصدر: إعداد الباحثي

، وأن قيمة مستوى الداللة 42( بدرجة حرية 87.075( أعاله أن قيمة مربع كاي تساوي )14يتضح من الجدول رقم )     

حسين تة القائلة "رابعالالعبارة ( لصالح أفراد العينة، وهذه النتائج تثبت قبول 0.05( وهي أقل من )0.000المعنوية )

 ".الخدمات المصرفية باستمرار يعمل على تقليل الشكاوى من العمالء ويحسن األداء
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 تدريب العاملين واكتسابهم خبرات يحقق أداء أفضل للمصرف من منظور النمو والتعلم. الخامسة:العبارة  -هـ

 األولىة من الفرضية خامسالالعبارة التوزيع التكراري إلجابات المبحوثين على  :(15)جدول 
 النسبة المئوية التكرار اإلجابة

 63.9 39 أوافق بشدة

 32.8 20 أوافق

 1.6 1 محايد

 1.6 1 ال أوافق

 100 61 المجموع
 م 2022ن باالعتماد على بيانات الدراسة الميدانية،المصدر: إعداد الباحثي

الخامسة العبارة % على 96.7فقين بنسبة ( فردًا من أفراد العينة موا59( أعاله أن )15يتضح من الجدول رقم )     

( فردًا 39, منهم )"تدريب العاملين واكتسابهم خبرات يحقق أداء أفضل للمصرف من منظور النمو والتعلم"القائلة 

ه محايد إجابات فرد (1)%, في حين أن هناك 32.8ق بنسبة ( فردًا إجابتهم أواف20%, و)63.9إجاباتهم أوافق بشدة بنسبة 

 %.1.6إجابته ال أوافق بنسبة فرد ( 1) %, وأخيًرا1.6بنسبة 

        

 ة من الفرضية األولىخامسالالعبارة تحليل إجابات أفراد عينة الدراسة على  :(16)جدول 
Chi-Square Tests 

Asymp. Sig. (2-sided) Df Value  

.0000 42 a100.460 Pearson Chi-Square 

  61 N of Valid Cases 
 م 2022ن باالعتماد على بيانات الدراسة الميدانية،: إعداد الباحثيالمصدر

، وأن قيمة مستوى 42بدرجة حرية ( 100.460( أعاله أن قيمة مربع كاي تساوي )16يتضح من الجدول رقم )     

ة القائلة خامسلاالعبارة ( لصالح أفراد العينة، وهذه النتائج تثبت قبول 0.05( وهي أقل من )0.000الداللة المعنوية )

 "تدريب العاملين واكتسابهم خبرات يحقق أداء أفضل للمصرف من منظور النمو والتعلم".

مشاركة العاملين في صنع القرارات من خالل العقول القريبة من مشاكل العمل يؤثر إيجاباا على  السادسة:العبارة  -و

 سلوك األفراد وبالتالي على التكاليف.

 ة من الفرضية األولىسادسالالعبارة التوزيع التكراري إلجابات المبحوثين على  :(17)جدول         
 النسبة المئوية التكرار اإلجابة

 31.1 19 أوافق بشدة

 31.1 19 أوافق

 23 14 محايد

 9.8 6 ال أوافق

 4.9 3 ال أوافق بشدة

 100 61 المجموع
 م 2022ة الميدانية،ن باالعتماد على بيانات الدراسالمصدر: إعداد الباحثي

سة القائلة سادالالعبارة % على 62.2( فردًا من أفراد العينة موافقين بنسبة 38( أعاله أن )17يتضح من الجدول رقم )     

مشاركة العاملين في صنع القرارات من خالل العقول القريبة من مشاكل العمل يؤثر إيجاباا على سلوك األفراد وبالتالي "

%, بينما 31.1( فردًا إجابتهم أوافق بنسبة 19%, و)31.1( فردًا إجاباتهم أوافق بشدة بنسبة 19منهم ) ,"على التكاليف
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ال  أفراد إجابتهم( 3)% وأخيًرا 9.8( أفراد إجابتهم ال أوافق بنسبة 6و) %,23محايد بنسبة  مإجاباتهفردًا ( 14هناك )

 %.4.9بنسبة بشدة أوافق 

 سة من الفرضية األولىسادالالعبارة عينة الدراسة على  تحليل إجابات أفراد:(18) جدول
Chi-Square Tests 

Asymp. Sig. (2-sided) Df Value  

.0000 56 a896.105 Pearson Chi-Square 

  61 N of Valid Cases 
 م 2022ن باالعتماد على بيانات الدراسة الميدانية،المصدر: إعداد الباحثي

، وأن قيمة مستوى 56بدرجة حرية ( 105.896( أعاله أن قيمة مربع كاي تساوي )18) يتضح من الجدول رقم     

سة القائلة سادالالعبارة ( لصالح أفراد العينة، وهذه النتائج تثبت قبول 0.05( وهي أقل من )0.000الداللة المعنوية )

يؤثر إيجاباً على سلوك األفراد وبالتالي "مشاركة العاملين في صنع القرارات من خالل العقول القريبة من مشاكل العمل 

 على التكاليف".

 سبة فرضية الدراسة الثانية: "توجد عالقة ذات دللة إحصائية بين فلسفة الصيرفة الشاملة وأساليب المحا

 اإلدارية في القطاع المصرفي"

رية يتطلب ضرورة تطبيق تنوع مصادر التمويل يقلل من احتمال تعرض المصرف لمخاطر استثما األولى:العبارة  -أ

 نظام التكلفة على أساس األنشطة.

 األولى من الفرضية الثانيةالعبارة التوزيع التكراري إلجابات المبحوثين على  :(19)جدول 
 النسبة المئوية التكرار اإلجابة

 5.29 18 أوافق بشدة

 9.45 28 أوافق

 7.19 12 محايد

 3.3 2 ال أوافق

 6.1 1 ال أوافق بشدة 

 100 61 المجموع
 م 2022ن باالعتماد على بيانات الدراسة الميدانية،المصدر: إعداد الباحثي

األولى القائلة العبارة % على 75.4( فردًا من أفراد العينة موافقين بنسبة 46( أعاله أن )19يتضح من الجدول رقم )     

مارية يتطلب ضرورة تطبيق نظام التكلفة على تنوع مصادر التمويل يقلل من احتمال تعرض المصرف لمخاطر استث"

%, %, 45.9( فردًا إجابتهم أوافق بنسبة 28)و%, 29.5( فردًا إجاباتهم أوافق بشدة بنسبة 18, منهم )"أساس األنشطة

ه ( فرد إجابت1% وأخيًرا )3.3( فرد إجابتهما ال أوافق بنسبة 2%, و)19.7( فردًا إجاباتهم محايد بنسبة 12بينما هناك )

 %.1.6ال أوافق بشدة بنسبة 

 ى من الفرضية الثانيةاألولالعبارة تحليل إجابات أفراد عينة الدراسة على  :(20)جدول 
Chi-Square Tests 

Asymp. Sig. (2-sided) Df Value  

0.004 56 a88.362 Pearson Chi-Square 

  61 N of Valid Cases 
 م 2022بيانات الدراسة الميدانية، ن باالعتماد علىالمصدر: إعداد الباحثي
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، وأن قيمة مستوى الداللة 28بدرجة حرية ( 88.362( أعاله أن قيمة مربع كاي تساوي )20يتضح من الجدول رقم )     

تنوع مصادر األولى القائلة "العبارة ( لصالح أفراد العينة، وهذه النتائج تثبت قبول 0.05( وهي أقل من )0.004المعنوية )

 ".يل يقلل من احتمال تعرض المصرف لمخاطر استثمارية يتطلب ضرورة تطبيق نظام التكلفة على أساس األنشطةالتمو

تحرير الخدمات المصرفية والتقدم التقني يشجع المصارف نحو تطبيق أسلوب التكلفة على أساس  الثانية:العبارة  -ب

 النشاط.

 من الفرضية الثانية الثانيةالعبارة لى التوزيع التكراري إلجابات المبحوثين ع :(21) جدول
 النسبة المئوية التكرار اإلجابة

 4.34 21 أوافق بشدة

 41 25 أوافق

 8.14 9 محايد

 8.9 6 ال أوافق

 100 61 المجموع
 م 2022ن باالعتماد على بيانات الدراسة الميدانية،المصدر: إعداد الباحثي

ة القائلة ثانيالالعبارة % على 75.4( فردًا من أفراد العينة موافقين بنسبة 46)( أعاله أن 21يتضح من الجدول رقم )     

, منهم "تحرير الخدمات المصرفية والتقدم التقني يشجع المصارف نحو تطبيق أسلوب التكلفة على أساس النشاط"

إجاباتهم  أفراد( 9ينما هناك )%, ب41( فردًا إجابتهم أوافق بنسبة 25%, و)34.4( فردًا إجاباتهم أوافق بشدة بنسبة 21)

 %.9.8بنسبة  ال أوافق ( أفراد إجابتهم6%, وأخيًرا )14.8محايد بنسبة 

 من الفرضية الثانية ةثانيالالعبارة تحليل إجابات أفراد عينة الدراسة على  :(22)جدول 
Chi-Square Tests 

Asymp. Sig. (2-sided) Df Value  

.0480 42 a58.328 Pearson Chi-Square 

  61 N of Valid Cases 
 م 2022ن باالعتماد على بيانات الدراسة الميدانية،المصدر: إعداد الباحثي

، وأن قيمة مستوى الداللة 42بدرجة حرية ( 58.328( أعاله أن قيمة مربع كاي تساوي )22يتضح من الجدول رقم )     

"تحرير ة القائلة ثانيالفقرة الالعبارة ينة، وهذه النتائج تثبت ( لصالح أفراد الع0.05( وهي أقل من )0.048المعنوية )

 الخدمات المصرفية والتقدم التقني يشجع المصارف نحو تطبيق أسلوب التكلفة على أساس النشاط".

تقديم خدمات خاصة لبعض فئات المجتمع يعمل على تنمية الودائع في المصرف وبالتالي تحسين  الثالثة:العبارة  -ج

 ء من منظور مالي.األدا
 الثالثة من الفرضية الثانيةالعبارة التوزيع التكراري إلجابات المبحوثين على  :(23)جدول 

 النسبة المئوية التكرار اإلجابة

 6.42 26 أوافق بشدة

 4.34 21 أوافق

 23 14 محايد

 100 61 المجموع
 م 2022نية،ن باالعتماد على بيانات الدراسة الميداالمصدر: إعداد الباحثي
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الثالثة القائلة العبارة % على 77( فردًا من أفراد العينة موافقين بنسبة 47( أعاله أن )23يتضح من الجدول رقم )    

"تقديم خدمات خاصة لبعض فئات المجتمع يعمل على تنمية الودائع في المصرف وبالتالي تحسين األداء من منظور 

%, في حين أن هناك 34.4( فردًا إجابتهم أوافق بنسبة 21%, و)42.6وافق بشدة بنسبة ( فردًا إجاباتهم أ26, منهم )مالي"

 %.23( فردًا إجابتهم محايد بنسبة 14)

 ة من الفرضية الثانيةالثالثالعبارة تحليل إجابات أفراد عينة الدراسة على  :(24)جدول
Chi-Square Tests 

Asymp. Sig. (2-sided) Df Value  

.0150 28 a.60346 Pearson Chi-Square 

  61 N of Valid Cases 
 م 2022ن باالعتماد على بيانات الدراسة الميدانية،المصدر: إعداد الباحثي

، وأن قيمة مستوى الداللة 28بدرجة حرية ( 46.603( أعاله أن قيمة مربع كاي تساوي )24يتضح من الجدول رقم )     

"تقديم خدمات ة القائلة ثالثالالعبارة ( لصالح أفراد العينة، وهذه النتائج تثبت قبول 0.05( وهي أقل من )0.015المعنوية )

 خاصة لبعض فئات المجتمع يعمل على تنمية الودائع في المصرف وبالتالي تحسين األداء من منظور مالي".

جانية أو بسعر منخفض( استراتيجية تعظيم راحة العمالء )تعني حصولهم على خدمة مصرفية م الرابعة:العبارة  -د

 تحسن األداء من منظور العمالء.

 ة من الفرضية الثانيةرابعالالعبارة التوزيع التكراري إلجابات المبحوثين على  :(25)جدول 
 النسبة المئوية التكرار اإلجابة

 1.31 19 أوافق بشدة

 8.32 20 أوافق

 2.26 16 محايد

 6.6 4 ال أوافق

 3.3 2 ال أوافق بشدة 

 100 61 المجموع
 م 2022ن باالعتماد على بيانات الدراسة الميدانية،المصدر: إعداد الباحثي

ة القائلة رابعالالعبارة % على 63.9( فردًا من أفراد العينة موافقين بنسبة 39( أعاله أن )25يتضح من الجدول رقم )     

ة مجانية أو بسعر منخفض( تحسن األداء من استراتيجية تعظيم راحة العمالء )تعني حصولهم على خدمة مصرفي"

%, في 32.8( فردًا إجابتهم أوافق بنسبة 20%, و)31.1( فردًا إجاباتهم أوافق بشدة بنسبة 19, منهم )"منظور العمالء

( فرد 2%, وأخيًرا )6.6( أفراد إجابتهم ال أوافق بنسبة 4, و)%26.2( فردًا إجابتهم محايد بنسبة 14حين أن هناك )

 %,.3.3تهما ال أوافق بشدة بنسبة إجاب

 ة من الفرضية الثانيةرابعالالعبارة تحليل إجابات أفراد عينة الدراسة على  :(26) جدول
Chi-Square Tests 

Asymp. Sig. (2-sided) Df Value  

.0040 56 a87.952 Pearson Chi-Square 

  61 N of Valid Cases 
 م 2022د على بيانات الدراسة الميدانية،ن باالعتماالمصدر: إعداد الباحثي
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، وأن قيمة مستوى الداللة 26بدرجة حرية ( 87.952( أعاله أن قيمة مربع كاي تساوي )26يتضح من الجدول رقم )     

 "استراتيجيةة القائلة رابعالالعبارة ( لصالح أفراد العينة، وهذه النتائج تثبت قبول 0.05( وهي أقل من )0.004المعنوية )

 تعظيم راحة العمالء )تعني حصولهم على خدمة مصرفية مجانية أو بسعر منخفض( تحسن األداء من منظور العمالء".

عالقات مع قطاعات اقتصادية متعددة يتطلب تدريب وتأهيل العاملين بالمصرف لذلك يتم  إقامة الخامسة:العبارة  -هـ

 .تقيم الداء من منظور النمو والتعلم

 الخامسة من الفرضية الثانيةالعبارة توزيع التكراري إلجابات المبحوثين على ال :(27)جدول 
 النسبة المئوية التكرار اإلجابة

 3.39 24 أوافق بشدة

 6.42 26 أوافق

 18 11 محايد

 100 61 المجموع
 م 2022ن باالعتماد على بيانات الدراسة الميدانية،المصدر: إعداد الباحثي

الخامسة القائلة العبارة % على 81.9( فردًا من أفراد العينة موافقين بنسبة 50( أعاله أن )27رقم ) يتضح من الجدول     

عالقات مع قطاعات اقتصادية متعددة يتطلب تدريب وتأهيل العاملين بالمصرف لذلك يتم تقيم االداء من منظور  "إقامة

%, وأخيًرا 42.6( فردًا إجابتهم أوافق بنسبة 26%, و)39.3ة ( فردًا إجاباتهم أوافق بشدة بنسب24", منهم )النمو والتعلم

 .%18بنسبة  محايد( فرد إجابتهم 11)

 ة من الفرضية الثانيةخامسالالعبارة تحليل إجابات أفراد عينة الدراسة على  :(28)جدول 
Chi-Square Tests 

Asymp. Sig. (2-sided) Df Value  

0.000 28 65.347a Pearson Chi-Square 

  61 N of Valid Cases 
 م 2022ن باالعتماد على بيانات الدراسة الميدانية،باحثيالمصدر: إعداد ال

، وأن قيمة مستوى الداللة 28بدرجة حرية ( 85.347( أعاله أن قيمة مربع كاي تساوي )28يتضح من الجدول رقم )     

عالقات  إقامةة القائلة "خامسالالعبارة هذه النتائج تثبت قبول ( لصالح أفراد العينة، و0.05( وهي أقل من )0.00المعنوية )

 ".مع قطاعات اقتصادية متعددة يتطلب تدريب وتأهيل العاملين بالمصرف لذلك يتم تقيم االداء من منظور النمو والتعلم
على تقييم األداء في ظل المنافسة التي تتعرض لها المصارف عليها تجويد خدماتها بحيث تعمل  السادسة:العبارة  -و

 من خالل منظور العمليات الداخلية.

 السادسة من الفرضية الثانيةالعبارة التوزيع التكراري إلجابات المبحوثين على  :(29)جدول 
 النسبة المئوية التكرار اإلجابة

 5.47 29 أوافق بشدة

 41 25 أوافق

 11.5 7 محايد

 100 61 المجموع
 م 2022عتماد على بيانات الدراسة الميدانية،ن باالالمصدر: إعداد الباحثي

     

 



 

27 

 

ة القائلة سادسالالعبارة % على 88.5( فردًا من أفراد العينة موافقين بنسبة 54( أعاله أن )29يتضح من الجدول رقم ) 

ر في ظل المنافسة التي تتعرض لها المصارف عليها تجويد خدماتها بحيث تعمل على تقييم األداء من خالل منظو"

%, وأخيًرا 41( فردًا إجابتهم أوافق بنسبة 25%, و)47.5( فردًا إجاباتهم أوافق بشدة بنسبة 29منهم ) ،"الداخليةالعمليات 

 .%11.5بنسبة  محايد( فرد إجابتهم 7)

 ة من الفرضية الثانيةسادسالالعبارة تحليل إجابات أفراد عينة الدراسة على  :(30)جدول 
Chi-Square Tests 

Asymp. Sig. (2-sided) Df Value  

.0000 28 a304.65 Pearson Chi-Square 

  61 N of Valid Cases 
 م 2022ن باالعتماد على بيانات الدراسة الميدانية،المصدر: إعداد الباحثي

 ، وأن قيمة مستوى الداللة28بدرجة حرية ( 65.304( أعاله أن قيمة مربع كاي تساوي )30يتضح من الجدول رقم )

في ظل  ة القائلة "وهذه النتائج تثبت قبول العبارة السادس( لصالح أفراد العينة، 0.05( وهي أقل من )0.000المعنوية )

المنافسة التي تتعرض لها المصارف عليها تجويد خدماتها بحيث تعمل على تقييم األداء من خالل منظور العمليات 

 .الداخلية"

 قة ذات دللة إحصائية بين التجارة اإللكترونية وأساليب المحاسبة اإلدارية "توجد عال: فرضية الدراسة الثالثة

 في القطاع المصرفي".

نعكس إيجاباا على أداء عزز من تفاعل العمالء معها وتلخدمات المصرفية عبر اإلنترنت تتقديم ا األولى:العبارة  -أ

        المصرف من خالل منظور العمالء.
 األولى من الفرضية الثالثةالعبارة كراري إلجابات المبحوثين على التوزيع الت: (31جدول )

 النسبة المئوية التكرار اإلجابة

 5.29 18 أوافق بشدة

 9.45 28 أوافق

 7.19 12 محايد

 6.1 1 ال أوافق

 3.3 2 ال أوافق بشدة 

 100 61 المجموع
 م 2022نية،ن باالعتماد على بيانات الدراسة الميداالمصدر: إعداد الباحثي

األولى القائلة العبارة % على 75.4( فردًا من أفراد العينة موافقين بنسبة 46( أعاله أن )31يتضح من الجدول رقم )     

ً على أداء المصرف من خالل عزز من تفاعل العمالء معها وتالخدمات المصرفية عبر اإلنترنت تتقديم " نعكس إيجابا

%, %, 45.9( فردًا إجابتهم أوافق بنسبة 28%, و)29.5ا إجاباتهم أوافق بشدة بنسبة ( فردً 18منظور العمالء", منهم )

 ما( فرد إجابته2% وأخيًرا )1.6ال أوافق بنسبة إجابته  ( فرد1%, و)19.7( فردًا إجاباتهم محايد بنسبة 12بينما هناك )

 %.3.3ال أوافق بشدة بنسبة 

 ةى من الفرضية الثالثاألولالعبارة على  تحليل إجابات أفراد عينة الدراسة :(32)جدول 
Chi-Square Tests 

Asymp. Sig. (2-sided) Df Value  

0.045 48 65.742a Pearson Chi-Square 

  61 N of Valid Cases 
 م 2022ن باالعتماد على بيانات الدراسة الميدانية،المصدر: إعداد الباحثي
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، وأن قيمة مستوى الداللة 48بدرجة حرية ( 65.742قيمة مربع كاي تساوي ) ( أعاله أن32يتضح من الجدول رقم )     

الخدمات تقديم األولى القائلة "العبارة ( لصالح أفراد العينة، وهذه النتائج تثبت قبول 0.05( وهي أقل من )0.045المعنوية )

 ".المصرف من خالل منظور العمالء المصرفية عبر اإلنترنت تعزز من تفاعل العمالء معها وتنعكس إيجاباً على أداء

جراءات داخل المصرف وتحسن األداء من جود اإلتقديم الخدمات المصرفية عبر النترنت تقلل وت الثانية:العبارة  -ب

 .خالل منظور العمليات الداخلية

 من الفرضية الثالثة ثانيةالالعبارة التوزيع التكراري إلجابات المبحوثين على  :(33)جدول 
 النسبة المئوية التكرار ابةاإلج

 23 14 أوافق بشدة

 3.44 27 أوافق

 23 14 محايد

 2.8 5 ال أوافق

 6.1 1 ال أوافق بشدة 

 100 61 المجموع
 م 2022ن باالعتماد على بيانات الدراسة الميدانية،المصدر: إعداد الباحثي

القائلة  الثانيةالعبارة على  %67.3لعينة موافقين بنسبة ( فردًا من أفراد ا41( أعاله أن )33يتضح من الجدول رقم )     

تقديم الخدمات المصرفية عبر االنترنت تقلل وتجود اإلجراءات داخل المصرف وتحسن األداء من خالل منظور العمليات "

%, بينما هناك  %,44.3( فردًا إجابتهم أوافق بنسبة 27%, و)23( فردًا إجاباتهم أوافق بشدة بنسبة 14", منهم )الداخلية

( فرد إجابته ال أوافق بشدة 1% وأخيًرا )8.2ال أوافق بنسبة  مد إجابتهافرأ( 5%, و)23( فردًا إجاباتهم محايد بنسبة 14)

 %.1.6بنسبة 

 من الفرضية الثالثة الثانيةالعبارة  تحليل إجابات أفراد عينة الدراسة على :(34)جدول 
Chi-Square Tests 

Asymp. Sig. (2-sided) Df Value  

0.002 48 81. 580a Pearson Chi-Square 

  61 N of Valid Cases 
 م 2022ن باالعتماد على بيانات الدراسة الميدانية،المصدر: إعداد الباحثي

، وأن قيمة مستوى الداللة 48بدرجة حرية ( 81.580( أعاله أن قيمة مربع كاي تساوي )34يتضح من الجدول رقم )   

تقديم الخدمات القائلة " الثانيةالعبارة النتائج تثبت قبول  ( لصالح أفراد العينة، وهذه0.05( وهي أقل من )0.002ية )المعنو

 ".المصرفية عبر االنترنت تقلل وتجود اإلجراءات داخل المصرف وتحسن األداء من خالل منظور العمليات الداخلية

النترنت يعمل على زيادة مهارات العاملين مما ينعكس إيجاباا على أداء استخدام المصرف لتقنيات  الثالثة:العبارة  -ج

 .المصرف من منظور النمو والتعلم

 الثالثة من الفرضية الثالثةالعبارة التوزيع التكراري إلجابات المبحوثين على  :(35) جدول
 النسبة المئوية التكرار اإلجابة

 6.42 26 أوافق بشدة

 41 25 أوافق

 1.13 8 محايد

 3.3 2 ال أوافق

 100 61 المجموع
 م 2022ن باالعتماد على بيانات الدراسة الميدانية،المصدر: إعداد الباحثي
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الثالثة القائلة العبارة % على 83.6( فردًا من أفراد العينة موافقين بنسبة 51( أعاله أن )35يتضح من الجدول رقم )     

ل على زيادة مهارات العاملين مما ينعكس إيجاباً على أداء المصرف من منظور استخدام المصرف لتقنيات االنترنت يعم"

%, %, بينما 41( فردًا إجابتهم أوافق بنسبة 25%, و)42.6( فردًا إجاباتهم أوافق بشدة بنسبة 26", منهم )النمو والتعلم

 %.3.3فق بنسبة إجابتهما ال أوا ( فرد2%, وأخيًرا )13.1( أفراد إجاباتهم محايد بنسبة 8هناك )

 الثالثة من الفرضية الثالثةالعبارة تحليل إجابات أفراد عينة الدراسة على  :(36)جدول 
Chi-Square Tests 

Asymp. Sig. (2-sided) Df Value  

0.006 36 60.738a Pearson Chi-Square 

  61 N of Valid Cases 
 م 2022اسة الميدانية،ن باالعتماد على بيانات الدرالمصدر: إعداد الباحثي

، وأن قيمة مستوى الداللة 48بدرجة حرية ( 60.738( أعاله أن قيمة مربع كاي تساوي )36يتضح من الجدول رقم )     

استخدام ة القائلة "ثالثالالعبارة ( لصالح أفراد العينة، وهذه النتائج تثبت قبول 0.05( وهي أقل من )0.006المعنوية )

ترنت يعمل على زيادة مهارات العاملين مما ينعكس إيجاباً على أداء المصرف من منظور النمو المصرف لتقنيات االن

 ".والتعلم

ي أداء تقديم الخدمات المصرفية عبر النترنت يحافظ على العمالء الحاليين وكسب آخرين وبالتال الرابعة:العبارة  -د

 المالي. أفضل للمصرف من خالل المنظور

 الرابعة من الفرضية الثالثةالعبارة ع التكراري إلجابات المبحوثين على التوزي :(37)جدول 
 النسبة المئوية التكرار اإلجابة

 9.27 17 أوافق بشدة

 4.34 21 أوافق

 8.32 20 محايد

 3.3 2 ال أوافق

 6.1 1 ال أوافق بشدة 

 100 61 المجموع
 م 2022الميدانية،ن باالعتماد على بيانات الدراسة المصدر: إعداد الباحثي

ة القائلة الرابعالعبارة على  %62.3( فردًا من أفراد العينة موافقين بنسبة 38( أعاله أن )37يتضح من الجدول رقم )     

ي أداء أفضل للمصرف من تقديم الخدمات المصرفية عبر االنترنت يحافظ على العمالء الحاليين وكسب آخرين وبالتال"

%,  34.4( فردًا إجابتهم أوافق بنسبة 21%, و)27.9( فردًا إجاباتهم أوافق بشدة بنسبة 17منهم )", المالي خالل المنظور

( فرد إجابته 1% وأخيًرا )3.3ال أوافق بنسبة  اإجابتهم فرد( 2%, و)32.8( فردًا إجاباتهم محايد بنسبة 20بينما هناك )

 %.1.6ال أوافق بشدة بنسبة 
 ة من الفرضية الثالثةرابعالالعبارة ينة الدراسة على تحليل إجابات أفراد ع :(38)جدول

Chi-Square Tests 

Asymp. Sig. (2-sided) Df Value  

0.000 48 146.680a Pearson Chi-Square 

  61 N of Valid Cases 
 م 2022 ن باالعتماد على بيانات الدراسة الميدانية،احثيالمصدر: إعداد الب
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، وأن قيمة مستوى 48بدرجة حرية ( 146.680( أعاله أن قيمة مربع كاي تساوي )38) يتضح من الجدول رقم     

تقديم ة القائلة "رابعالالعبارة ( لصالح أفراد العينة، وهذه النتائج تثبت قبول 0.05( وهي أقل من )0.000الداللة المعنوية )

ي أداء أفضل للمصرف من خالل رين وبالتالالخدمات المصرفية عبر االنترنت يحافظ على العمالء الحاليين وكسب آخ

 ".المالي المنظور

وسائل الدفع اللكتروني المصرفي تعمل على تخفيض التكاليف داخل المصرف من خالل إلغاء أو  الخامسة:العبارة  -هـ

 الحد من بعض األنشطة في المصرف.

 من الفرضية الثالثة الخامسةالعبارة التوزيع التكراري إلجابات المبحوثين على  :(39)جدول 
 النسبة المئوية التكرار اإلجابة

 3.21 13 أوافق بشدة

 5.47 29 أوافق

 2.26 16 محايد

 3.3 2 ال أوافق

 6.1 1 ال أوافق بشدة 

 100 61 المجموع
 م 2022ن باالعتماد على بيانات الدراسة الميدانية،د الباحثيالمصدر: إعدا

ة الخامسالعبارة على  %68.8( فردًا من أفراد العينة موافقين بنسبة 42اله أن )( أع39يتضح من الجدول رقم )     

وسائل الدفع االلكتروني المصرفي تعمل على تخفيض التكاليف داخل المصرف من خالل إلغاء أو الحد من بعض القائلة "

%, 47.5دًا إجابتهم أوافق بنسبة ( فر29%, و)21.3( فردًا إجاباتهم أوافق بشدة بنسبة 13", منهم )األنشطة في المصرف

( فرد إجابته 1% وأخيًرا )3.3إجابتهما ال أوافق بنسبة  ( فرد2%, و)26.2( فردًا إجاباتهم محايد بنسبة 16بينما هناك )

 %.1.6ال أوافق بشدة بنسبة 

 ة من الفرضية الثالثةخامسالالعبارة تحليل إجابات أفراد عينة الدراسة على  :(40) جدول
Chi-Square Tests 

Asymp. Sig. (2-sided) Df Value  

0.000 48 a121.069 Pearson Chi-Square 

  61 N of Valid Cases 
 م 2022ن باالعتماد على بيانات الدراسة الميدانية،المصدر: إعداد الباحثي

، وأن قيمة مستوى 48بدرجة حرية ( 121.069( أعاله أن قيمة مربع كاي تساوي )40يتضح من الجدول رقم )     

ة القائلة الخامسالعبارة النتائج تثبت قبول  ( لصالح أفراد العينة، وهذه0.05( وهي أقل من )0.000الداللة المعنوية )

"وسائل الدفع االلكتروني المصرفي تعمل على تخفيض التكاليف داخل المصرف من خالل إلغاء أو الحد من بعض 

 األنشطة في المصرف".

 بطاقة الصراف اآللي يعمل على زيادة عمليات المصرف ويقلل من تكاليف بعض األنشطة. لسادسة:االعبارة  -و

 السادسة من الفرضية الثالثةالعبارة التوزيع التكراري إلجابات المبحوثين على  :(41)جدول
 النسبة المئوية التكرار اإلجابة

 4.34 21 أوافق بشدة

 41 25 أوافق

 8.14 9 محايد

 8.9 6 ال أوافق

 100 61 المجموع

 م 2022ن باالعتماد على بيانات الدراسة الميدانية،المصدر: إعداد الباحثي



 

31 

 

سة القائلة العبارة الساد% على 75.4( فردًا من أفراد العينة موافقين بنسبة 46( أعاله أن )41يتضح من الجدول رقم )     

( فردًا إجاباتهم 21", منهم )يقلل من تكاليف بعض األنشطةبطاقة الصراف اآللي يعمل على زيادة عمليات المصرف و"

%, 14.8إجاباتهم محايد بنسبة  أفراد( 9بينما هناك ) %,41( فردًا إجابتهم أوافق بنسبة 25%, و)34.4أوافق بشدة بنسبة 

 %.9.8ال أوافق بنسبة  مد إجابتهافرأ( 6وأخيًرا )

 سة من الفرضية الثالثةسادالالعبارة ى تحليل إجابات أفراد عينة الدراسة عل :(42)جدول 
Chi-Square Tests 

Asymp. Sig. (2-sided) Df Value  

0.002 36 a380.65 Pearson Chi-Square 

  61 N of Valid Cases 
 م 2022ن باالعتماد على بيانات الدراسة الميدانية،المصدر: إعداد الباحثي

، وأن قيمة مستوى الداللة 36بدرجة حرية ( 65.380يمة مربع كاي تساوي )( أعاله أن ق42يتضح من الجدول رقم )     

"بطاقة ة القائلة سادسالالعبارة ( لصالح أفراد العينة، وهذه النتائج تثبت قبول 0.05( وهي أقل من )0.002المعنوية )

 الصراف اآللي يعمل على زيادة عمليات المصرف ويقلل من تكاليف بعض األنشطة".

في هذا التحليل يستخدم الباحثون مقاييس النزعة المركزية وكذلك مقاييس  :ل باستخدام اإلحصاء الوصفيالتحلي /2

التشتت، وذلك لغرض التأكد من صحة نتائج التحليل باستخدام اإلحصاء االستداللي السابق، ومن أجل الوصول إلى نتائج 

 تثبت قبول أو رفض فرضيات هذه الدراسة.

مقياس ترتيبي هو وال أوافق بشدة(  أوافق،)أوافق بشدة، أوافق، محايد، ال  الخمسة ذي يعبر عن الخياراتإن المتغير ال     

الخيارات  أوزانعن  تعبرأرقام هي  SPSS اإلحصائية للعلوم االجتماعية الـ الحزم واألرقام التي تدخل في برنامج

 (.5 ، وال أوافق بشدة =4 فق =، ال أوا3 = ، محايد2 =، أوافق 1 = أوافق بشدةوهي ) الخمسة

بحساب طول الفترة والذي ذلك  ويتملخيارات المتغير الخمسة المرجح الحسابي  وسطبحساب ال يقوم الباحثونبعد ذلك      

 ،أولىمسافة  2 إلى 1)من  بين الخيارات الخمسة تمثل عدد المسافات 4حيث أن  ،5 على 4عن حاصل قسمة هو عبارة 

الخيارات، وينتج تمثل عدد  5مسافة رابعة(، بينما  5 إلى 4مسافة ثالثة، ومن  4 إلى 3ومن  ثانية،ة مساف 3 إلى 2ومن 

من , أوافق بشدة   1.79حتى  1من ) النحو التالي: على، ويصبح التوزيع 0.80 يعادل أي 4/5طول الفترة عن ذلك أن 

 .(ال أوافق بشدة 5 حتى 4.20ن م, وال أوافق 4.19 حتى 3.40ن م, محايد 3.39حتى  2.60من , أوافق 2.59حتى  1.80

 فيما يلي يقوم الباحثون بتحليل بيانات كل فرضية على حدة تحلياًل إحصائيًا وصفيًا:

  :اسبة اإلدارية في توجد عالقة ذات دللة إحصائية بين إدارة الجودة الشاملة وأساليب المحالفرضية األولى

 القطاع المصرفي

 المعياري لعبارات الفرضية األولى والنحراف المرجح سط الحسابيوضح اليو :(43جدول )

 العبارات
وسط ال

 الحسابي

 المرجح

النحراف 

 المعياري

 النتيجة

ربط أهداف المصرف مع احتياجات وتوقعات العمالء يعمل على تعزيز 

 قدرة المصرف في الحفاظ على عمالئه الحاليين وكسب آخرين جدد.

 أوافق بشدة 0.685 1.61

دعم اإلدارة العلياء لبرنامج إدارة الجودة الشاملة ينعكس إيجاباً على 

 العمليات الداخلية وبالتالي على أداء المصرف.

 أوافق 0.792 1.80
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وضع مقاييس دقيقة لخدمات وأنشطة المصرف يؤثر إيجاباً على 

 العمليات الداخلية وبالتالي على أداء المصرف.

 أوافق 0.954 2.08

خدمات المصرفية باستمرار يعمل على تقليل الشكاوى من تحسين ال

 العمالء ويحسن األداء.

 أوافق بشدة 0.613 1.39

تدريب العاملين واكتسابهم خبرات يحقق أداء أفضل للمصرف من 

 منظور النمو والتعلم.

 أوافق بشدة 0.616 1.41

كل مشاركة العاملين في صنع القرارات من خالل العقول القريبة من مشا

 العمل يؤثر إيجاباً على سلوك األفراد وبالتالي على التكاليف.

 أوافق 1.153 2.26

 نتيجة الفرضية األولى 
أوافق   1.76

 بشدة

 م2022المصدر: إعداد الباحثين باالعتماد على بيانات الدراسة الميدانية،

وهذه  ، (2.26 – 1.39بين ) يتراوح راتالعبا لمرجح لكلالوسط الحسابي ا أنيتضح أعاله ( 43من الجدول رقم )     

 و تدل كذلك على الرأي اإليجابي حول على عبارات فرضية الدراسة األولىالنتيجة تدل على موافقة أفراد العينة المبحوثة 

"تحسين الخدمات المصرفية باستمرار القائلة ة الرابعة العبار الترتيب األولفي ما ورد في تلك العبارات, حيث جاءت 

وانحراف معياري بلغ ( 1.39بلغ ) مرجح بقيمة وسط حسابي مل على تقليل الشكاوى من العمالء ويحسن األداء"يع

"تدريب العاملين واكتسابهم خبرات يحقق أداء أفضل بينما جاءت في الترتيب الثاني العبارة الخامسة القائلة ، (0.613)

(، ثم جاءت 0.616( وانحراف معياري بلغ )1.41ح بلغ )بقيمة وسط حسابي مرج للمصرف من منظور النمو والتعلم"

ربط أهداف المصرف مع احتياجات وتوقعات العمالء يعمل على تعزيز قدرة "القائلة  العبارة األولى الثالث في الترتيب

( وانحراف معياري 1.61بقيمة وسط حسابي مرجح بلغ ) "المصرف في الحفاظ على عمالئه الحاليين وكسب آخرين جدد

دعم اإلدارة العلياء لبرنامج إدارة الجودة الشاملة "القائلة  ثانيةالعبارة ال الرابع ثم جاءت في الترتيب (،0.685بلغ )

( وانحراف 1.80بقيمة وسط حسابي مرجح بلغ ) "ينعكس إيجاباا على العمليات الداخلية وبالتالي على أداء المصرف

وضع مقاييس دقيقة لخدمات وأنشطة "القائلة  ثالثةالعبارة ال خامسال (، ثم جاءت في الترتيب0.792معياري بلغ )

( 2.08بقيمة وسط حسابي مرجح بلغ ) "المصرف يؤثر إيجاباا على العمليات الداخلية وبالتالي على أداء المصرف

ين في صنع "مشاركة العامل(، بينما جاءت في الترتيب األخير العبارة السادسة القائلة 0.954وانحراف معياري بلغ )

بقيمة وسط  القرارات من خالل العقول القريبة من مشاكل العمل يؤثر إيجاباا على سلوك األفراد وبالتالي على التكاليف"

 . (1.153( وانحراف معياري بلغ )2.26حسابي مرجح بلغ )

( تقبل الفرضية 1.76لغ )الذي ببناًء على ما تقدم وبحساب الوسط الحسابي المرجح لجميع عبارات الفرضية األولى      

األولى، وهذا يعني وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين إدارة الجودة الشاملة وأساليب المحاسبة اإلدارية في القطاع 

    المصرفي. 
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 اسبة اإلدارية في الفرضية الثانية: توجد عالقة ذات دللة إحصائية بين فلسفة الصيرفة الشاملة وأساليب المح

 لمصرفيالقطاع ا

 ثانيةيوضح الوسط الحسابي المرجح والنحراف المعياري لعبارات الفرضية ال: (44جدول )

 العبارات
الوسط 

الحسابي 

 المرجح

النحراف 

 المعياري

 النتيجة

تنوع مصادر التمويل يقلل من احتمال تعرض المصرف لمخاطر 

 استثمارية يتطلب ضرورة تطبيق نظام التكلفة على أساس األنشطة.

 أوافق 0.930 2.03

تحرير الخدمات المصرفية والتقدم التقني يشجع المصارف نحو تطبيق 

 أسلوب التكلفة على أساس النشاط.

 أوافق 0.951 2.21

تقديم خدمات خاصة لبعض فئات المجتمع يعمل على تنمية الودائع في 

 المصرف وبالتالي تحسين األداء من منظور مالي.

 أوافق بشدة 0.804 1.77

استراتيجية تعظيم راحة العمالء )تعني حصولهم على خدمة مصرفية 

 مجانية أو بسعر منخفض( تحسن األداء من منظور العمالء.

 أوافق 0.934 2.17

إقامة عالقات مع قطاعات اقتصادية متعددة يتطلب تدريب وتأهيل 

 العاملين بالمصرف لذلك يتم تقيم االداء من منظور النمو والتعلم.

 أوافق 0.860 2.16

في ظل المنافسة التي تتعرض لها المصارف عليها تجويد خدماتها بحيث 

 تعمل على تقييم األداء من خالل منظور العمليات الداخلية.

 أوافق 0.949 2.00

 أوافق   2.06  الفرضية الثانيةنتيجة 

 م 2022بيانات الدراسة الميدانية،المصدر: إعداد الباحثين باالعتماد على                                    
( ، وهذه 2.21 – 1.77( أعاله يتضح أن الوسط الحسابي المرجح لكل العبارات يتراوح بين )44من الجدول رقم )     

تدل كذلك على الرأي اإليجابي حول و على عبارات فرضية الدراسة الثانيةالنتيجة تدل على موافقة أفراد العينة المبحوثة 

تقديم خدمات خاصة لبعض فئات المجتمع "ة القائلة ة الثالثتلك العبارات, حيث جاءت في الترتيب األول العبار ما ورد في

( 1.77بقيمة وسط حسابي مرجح بلغ ) "يعمل على تنمية الودائع في المصرف وبالتالي تحسين األداء من منظور مالي

في ظل المنافسة التي تتعرض "سة القائلة ساداني العبارة ال(، بينما جاءت في الترتيب الث0.804وانحراف معياري بلغ )

بقيمة وسط حسابي  "لها المصارف عليها تجويد خدماتها بحيث تعمل على تقييم األداء من خالل منظور العمليات الداخلية

تنوع مصادر "(، ثم جاءت في الترتيب الثالث العبارة األولى القائلة 0.949وانحراف معياري بلغ ) (2.00مرجح بلغ )

 "التمويل يقلل من احتمال تعرض المصرف لمخاطر استثمارية يتطلب ضرورة تطبيق نظام التكلفة على أساس األنشطة
ة خامس(، ثم جاءت في الترتيب الرابع العبارة ال0.930( وانحراف معياري بلغ )2.03بقيمة وسط حسابي مرجح بلغ )

متعددة يتطلب تدريب وتأهيل العاملين بالمصرف لذلك يتم تقيم الداء من إقامة عالقات مع قطاعات اقتصادية "القائلة 

(، ثم جاءت في الترتيب 0.860( وانحراف معياري بلغ )2.16بقيمة وسط حسابي مرجح بلغ ) "منظور النمو والتعلم
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ة مجانية أو بسعر استراتيجية تعظيم راحة العمالء )تعني حصولهم على خدمة مصرفي"ة القائلة رابعالخامس العبارة ال

(، 0.934( وانحراف معياري بلغ )2.17بقيمة وسط حسابي مرجح بلغ ) "منخفض( تحسن األداء من منظور العمالء

تحرير الخدمات المصرفية والتقدم التقني يشجع المصارف نحو "ة القائلة ثانيبينما جاءت في الترتيب األخير العبارة ال

 (. 0.951( وانحراف معياري بلغ )2.21بقيمة وسط حسابي مرجح بلغ ) "اطتطبيق أسلوب التكلفة على أساس النش

تقبل الفرضية ( 2.06الذي بلغ ) لجميع عبارات الفرضية الثانيةبناًء على ما تقدم وبحساب الوسط الحسابي المرجح      

المحاسبة اإلدارية في القطاع وأساليب فلسفة الصيرفة الشاملة ، وهذا يعني وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين الثانية

 المصرفي.    
  اسبة اإلدارية في وأساليب المح التجارة اإللكترونيةالفرضية الثالثة: توجد عالقة ذات دللة إحصائية بين

 القطاع المصرفي

 ةثالثيوضح الوسط الحسابي المرجح والنحراف المعياري لعبارات الفرضية ال :(45جدول )

 العبارات
الوسط 

ي الحساب

 المرجح

النحراف 

 المعياري

 النتيجة

تقديم الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت تعزز من تفاعل العمالء معها 

 وتنعكس إيجاباً على أداء المصرف من خالل منظور العمالء.

 أوافق 0.792 2.02

تقديم الخدمات المصرفية عبر االنترنت تقلل وتجود اإلجراءات داخل 

 خالل منظور العمليات الداخلية.المصرف وتحسن األداء من 

 أوافق 0.885 2.18

استخدام المصرف لتقنيات االنترنت يعمل على زيادة مهارات العاملين 

 مما ينعكس إيجاباً على أداء المصرف من منظور النمو والتعلم.

 أوافق 0.785 1.80

تقديم الخدمات المصرفية عبر االنترنت يحافظ على العمالء الحاليين 

 ي أداء أفضل للمصرف من خالل المنظورخرين وبالتالوكسب آ

 المالي.

 أوافق  1.057 2.20

وسائل الدفع االلكتروني المصرفي تعمل على تخفيض التكاليف داخل 

 المصرف من خالل إلغاء أو الحد من بعض األنشطة في المصرف.

 أوافق بشدة 0.733 1.79

صرف ويقلل من بطاقة الصراف اآللي يعمل على زيادة عمليات الم

 تكاليف بعض األنشطة.

 أوافق بشدة  0.684 1.064

 أوافق   1.84 ة ثالثنتيجة الفرضية ال

 م 2022المصدر: إعداد الباحثين باالعتماد على بيانات الدراسة الميدانية،                                  
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( ، وهذه 2.20 – 1.064رجح لكل العبارات يتراوح بين )( أعاله يتضح أن الوسط الحسابي الم45من الجدول رقم )  

ة و تدل كذلك على الرأي اإليجابي حول ثالثالنتيجة تدل على موافقة أفراد العينة المبحوثة على عبارات فرضية الدراسة ال

يعمل على زيادة بطاقة الصراف اآللي "ة القائلة سادسما ورد في تلك العبارات, حيث جاءت في الترتيب األول العبارة ال

( وانحراف معياري بلغ 1.064بقيمة وسط حسابي مرجح بلغ ) "عمليات المصرف ويقلل من تكاليف بعض األنشطة

وسائل الدفع اللكتروني المصرفي تعمل على تخفيض "ة القائلة خامس(، بينما جاءت في الترتيب الثاني العبارة ال0.684)

( 1.79بقيمة وسط حسابي مرجح بلغ ) "الحد من بعض األنشطة في المصرف التكاليف داخل المصرف من خالل إلغاء أو

استخدام المصرف لتقنيات النترنت "القائلة  ثالثة(، ثم جاءت في الترتيب الثالث العبارة ال0.733وانحراف معياري بلغ )

بقيمة وسط حسابي  "التعلميعمل على زيادة مهارات العاملين مما ينعكس إيجاباا على أداء المصرف من منظور النمو و

تقديم الخدمات "القائلة  ولى(، ثم جاءت في الترتيب الرابع العبارة األ0.785( وانحراف معياري بلغ )1.80مرجح بلغ )

 "المصرفية عبر اإلنترنت تعزز من تفاعل العمالء معها وتنعكس إيجاباا على أداء المصرف من خالل منظور العمالء
ة ثاني(، ثم جاءت في الترتيب الخامس العبارة ال0.792( وانحراف معياري بلغ )2.02بلغ )بقيمة وسط حسابي مرجح 

تقديم الخدمات المصرفية عبر النترنت تقلل وتجود اإلجراءات داخل المصرف وتحسن األداء من خالل منظور "القائلة 

(، بينما جاءت في الترتيب 0.885)( وانحراف معياري بلغ 2.18بقيمة وسط حسابي مرجح بلغ ) "العمليات الداخلية

تقديم الخدمات المصرفية عبر النترنت يحافظ على العمالء الحاليين وكسب آخرين "ة القائلة رابعاألخير العبارة ال

( وانحراف معياري بلغ 2.20بقيمة وسط حسابي مرجح بلغ ) "المالي ل المنظوروبالتالي أداء أفضل للمصرف من خال

(1.057 .) 

( تقبل الفرضية 1.84ة الذي بلغ )ثالثًء على ما تقدم وبحساب الوسط الحسابي المرجح لجميع عبارات الفرضية البنا     

 وأساليب المحاسبة اإلدارية في القطاع المصرفي.     االلكترونيةة، وهذا يعني وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين ثالثال

ا   : النتائج والتوصياتخامسا

 التالية: ن إلى النتائج حليل بيانات الدراسة توصل الباحثوجعة أدبيات الدراسة ونتائج تبعد مراالنتائج: 
 ونظام التكلفة على أساس النشاط في القطاع المصرفي.توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين إدارة الجودة الشاملة  -

 متوازن في القطاع المصرفي.توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين إدارة الجودة الشاملة وبطاقة األداء ال -

 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين فلسفة الصيرفة الشاملة ونظام التكلفة على أساس النشاط في القطاع المصرفي. -

 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين فلسفة الصيرفة الشاملة وبطاقة األداء المتوازن في القطاع المصرفي. -

 بين التجارة االلكترونية ونظام التكلفة على أساس النشاط في القطاع المصرفي.توجد عالقة ذات داللة إحصائية  -

 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين التجارة االلكترونية وبطاقة األداء المتوازن في القطاع المصرفي. -

 ن بالتوصيات التالية:يوصي الباحثو الدراسة التوصيات: بناءا على نتائج
ا على العمليات الداخلية وبالتالي  ذلك يؤثرلوضع مقاييس دقيقة لخدمات وأنشطة المصرف بزيادة الهتمام ضرورة  - إيجابا

 على أداء المصرف.

ضرورة الهتمام بمشاركة العاملين في صنع القرارات من خالل العقول القريبة من مشاكل العمل لما لذلك من تأثير إيجابي  -

 .دماتعلى سلوك األفراد وبالتالي على تكاليف الخ

 . لتحسين أداء المصارف من خالل منظور العمالء ضرورة زيادة اهتمام المصارف باستراتيجية تعظيم راحة العمالء -

ضرورة زيادة اهتمام المصارف بتحرير الخدمات المصرفية والتقدم التقني الذي يشجع المصارف لتطبيق أسلوب التكلفة  -

 على أساس النشاط.

المصرفية عبر النترنت لتقليل اإلجراءات وتجويدها داخل المصرف وتحسن األداء من خالل ضرورة زيادة تقديم الخدمات  -

 منظور العمليات الداخلية.

أداء أفضل ضرورة زيادة تقديم الخدمات المصرفية عبر النترنت للمحافظة على العمالء الحاليين وكسب آخرين ولتحقيق  -

 المالي. للمصرف من خالل المنظور
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