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اثر تطثيق التجارج االلكترونيح علي فاعليح االسالية المحاسثيح المستخذمح في الثنوك التجاريح السودانيح ،دراسح
ميذانيح علي تعض الثنوك التجاريح العاملح في واليح جنوب دارفور
The Impact of the Application of E-commerce on Effectiveness of the Accounting Methods Used in
the Sudanese Commercial Banks, Field Study of Some Commercial Banks Operating in the State of
South Darfur
د .عبدالرحمف مكسى عمي محمد
أستاذ المحاسبة اؿمساعد ،جامعة القصيـ  ،المممكة العربية السعكدية .
أ .فيحاء الفاضؿ فضؿ اهلل
محاضر ،قسـ المحاسبة ،جامعة نياال  ،كمية االقتصاد.

المستخمص
ىدفت الدراسة لمتعرؼ عؿل عمميات التجارة اإللكتركنية المطبقة بالبنكؾ السكدانية كمدل فعالية أساليب المحاسبة عنيا ،كأثر المخاطر التي
تكاجو تنفيذ عمميات التجارة اإللكتركنية عمى فعالية أساليب المحاسبة عف عمميات التجارة اإللكتركنية  .إستخدـ ت الدراسة المنيج الكصفي
التحميمي بتكزيع إستبانة عمى العامميف بالبنكؾ ؿدارسة كاقع عمميات التجارة اإللكتركنية المطبقة بالبنكؾ السكدانية  ،تكصمت الدراسة إلى عدد
مف النتائج منيا محدكدية عمميات التجارة اإللكتركنية المطبقة بالبنكؾ السكدانية ،تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف اإلجراءات المحاسبية
المتبعة لتنفيذ عمميات التجارة اإللكتركنية ،كفعالية المحاسبة عف تنفيذ عمميات التجارة االلكتركنية ،تؤثر المخاطر التي تكاجو تنفيذ عمميات
التجارة اإللكتركنية سمبان عمى فعالية المحاسبة عف تنفيذ عمميات التجارة االلكتركنية ،باإلضافة الى تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف

الكسائؿ الرقابية التي تعتمد عمييا البنكؾ في تنفيذ عمميات التجارة اإللكتركنية  ،كفعالية المحاسبة عف تنفيذ عمميات التجارة االلكتركنية  ،كقد
كضعت الدراسة عدد مف التكصيات منيا ضركرة تكفير البنى التحتية التقنية لمبنكؾ اإللكتركنية مع تشجيع البنكؾ عمى تقديـ كافة خدمات

التجارة اإللكتركنية لعمالئيا كالتكسع بيا ،ضركرة قياـ إدارات البفكؾ بفحص طرؽ الحماية كدراسة مدل فعاليتيا كتحديثيا لضماف استمراية
كفعالية الكسائؿ الرقابية التي تعتمد عمييا البنكؾ في تنفيذ عمميات التجارة اإللكتركنية.

Abstract
The study sought to identifye-commerce operations in Sudanese banks and the effectiveness of
iaccounting methods used. And to effect of risk associated with the executionof e- commerce
transactions on its accounting methods used in e-commerce operations. A questionnaire was
designed and distributed to accountants, financial managers in Nyala's banks and analyzed with
(SPSS). The main finding of that there is limited e-commerce operation in Sudanese banks and
there is a statistically significant relation between accouting methods and e-commere , that risk
have a negative impact the effecdtiveness of e-commerce accounting. The study recommended
the provision of a technical infrastructure for electronic banking, encourage banks to provide
customers with e- commerce services, the need to updae and re-examine protection methods and
the effectiveness of regulatory instruments used by banks in e-commerce operations.

 1-1مقدمة

عممت مينة المحاسبة منذ نشأتيا في بيئة تجارية تقميدية قميمة التغير إلى أف ظيرت بيئة التجارة

اإللكتركنية كالتي

تتسـ بتطكرىا السريع كىيكميا غير المممكس كعدـ اعتمادىا عمى التكثيؽ ألمستندم ألغمب عممياتيا .كقد تأثر القطاع
المصرفي بيذا التطكر في مجاؿ اإلنترنت في شكؿ الخدمات المصرفية التي يقدميا لمعمالء عبر اإلنترنت  ،حيث
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شممت التجارة اإللكتركنية إرساؿ التحكيالت المالية عبر الشبكة كظيكر كسائؿ الدفع اإللكتركني .كيرتبط نظاـ التجارة
اإللكتركنية بشكؿ مباشر بالنظاـ المحاسبي كقد شكؿ اإلرتباط في أف عمميات التجارة اإللكتركنية يتـ تنفيذىا مف

خالؿ النظاـ المحاسبي  ،لذلؾ نجد أف الكثير مف الشركات تتخكؼ مف إستخداـ التجارة اإللكتركنية لما يصاحبيا مف
ام خمؿ أك
مخاطر ،كخصكصان إمكانية إختراؽ أنظمتيا المحاسبية مف قبؿ قراصنة اإلنترنت .ففي حالة حدكث ُي
إختراؽ لمنظاـ المحاسبي مف خالؿ شبكة اإلنترنت تصبح مخرجات النظاـ المحاسبي مشكككان بمصداقيتيا.

 2-1مشكمة الدراسة:

يمكف صياغة المشكمة في التساؤالت التالية:
أ /ما ىي عمميات التجارة اإللكتركنية المطبقة بالبنكؾ السكدانية؟

اإللكتركنية؟
ػ
ب /مدل فعالية اإلجراءات المحاسبية المتبعة ؿلمحاسبة عف عمميات التجارة
ت /ما المخاطر المصرفية التي تكاجو تنفيذ عمميات التجارة اإللكتركنية كأثرىا عمى فعالية أساليب المحاسبة عمميات
التجارة اإللكتركنية ؟
 3-1فروض الدراسة:

أ /تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف األساليب المستخدمة مف قبؿ البنكؾ لتنفيذ عمميات التجارة اإللكتركنية ،

كفعالية المحاسبة عف تنفيذ عمميات التجارة اإللكتركنية.
ب /تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف اإلجراءات المحاسبية المتبعة لتنفيذ عمميات التجارة اإللكتركنية  ،كفعالية
المحاسبة عف تنفيذ عمميات التجارة اإللكتركنية.

ت /تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف المخاطر المصرفية التي تكاجو تنفيذ عمميات التجاره اإللكتركنية ،كفعالية
المحاسبة عف تنفيذ عمميات التجارة اإللكتركنية.
ث /تكجد عالقة ذات داللة إحصائيو بيف الكسائؿ الرقابية التي تعتمد عمييا البنكؾ في تنفيذ عمميات التجارة
اإللكتركنية  ،كفعالية المحاسبة عف تنفيذ عمميات التجارة اإللكتركنية.

 4-1أىمية الدراسة:

تنبع أىمية الدراسة مف أىمية مينة المحاسبة كأىمية التجارة اإللكتركنية كدكر كؿ منيما في بيئة األعماؿ التي تُي َع ُّد
ركيزة أم اقتصاد في أية دكلة  .كحيث أف مينة المحاسبة تعتبر العمكد الفقرم ألية منشأة كيتـ اعتماد نتائجيا

كأساس في اتخاذ الق اررات  ,كبالتالي فإف معرفة

أساليب المحاسبة عف عمميات التجارة اإللكتركنية كمدل كفايتو ا

نمك عمميات
كمحاكلة إيجاد حمكؿ لممشاكؿ المرافقة ليذا الدكر الجديد  -إف كجدت  -سيساىـ بشكؿ جكىرم في ّ
التجارة اإللكتركنية كبالتالي تقكية االقتصاد الكطني ,كذلؾ مف خالؿ إضفاء درجة مناسبة مف الثقة لممعمكمات
المحاسبية المتعمقة بتعامالت بيئة التجارة اإللكتركنية.

 5-1أىداف الدراسة:

أ /التعرؼ عؿل عمميات التجارة اإللكتركنية المطبقة بالبنكؾ السكدانية كمدل فعالية أساليب المحاسبة عنيا.

ب /التعرؼ عمي أثر المخاطر التي تكاجو تنفيذ عمميات التجارة اإللكتركنية عمى فعالية أساليب المحاسبة عمميات
التجارة اإللكتركنية.
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ت /التعرؼ عمي أثر الكسائؿ الرقابية التي تعتمد عمييا البنكؾ في تنفيذ عمميات التجارة اإللكتركنية عمى فعالية
المحاسبة عف تنفيذ عمميات التجارة االلكتركنية.
 6-1منيج الدراسة:

تـ إستخداـ المنيج اإلستنباطى الختيار مشكمة البحث كصياغة الفرض كالمنيج اإلستقرائى إلثبات مدل كصحة الفرض

كالمنيج التاريخى لمدراسات السابقة كالمنيج الكصفى التحميمي بتكزيع إستبانة عمى العامميف بالبنكؾ ؿدارسة كاقع عمميات التجارة
اإللكتركنية المطبقة بالبنكؾ السكدانية .
الدراسات السابقة

دراسة  :(2014) Moqbelمف اىداؼ الدراسة التعرؼ عمى طبيعة التجارة اإللكتركنية كعالقتيا بنظاـ المعمكمات

المحاسبي ،اختبرت الدراسة عدد مف الفرضيات منيا تأثير نظـ المعمكمات المحاسبية لمشركات المدرجة بسكؽ عماف

لألكراؽ المالية قطاع الخدمات عمى التجارة اإللكتركنية .تكصمت الدراسة الى عدة نتائج منيا اليجاد نظاـ معمكمات
محاسبي دقيؽ عمى الشركات أف تطكر أساليبيا لمتعامؿ مع التجارة اإللكتركنية ،ك

إف اآلثار المترتبة عمى نظـ

المعمكمات المحاسبية في ظؿ التجارة اإللكتركنية ستغير مكارد الشركات المادية كالمكارد البشرية.
دراسة  :)2013 ( Sacer & Oluicىدفت الدراسة الى تكضيح اثر نظـ المعمكمات عمى العمؿ المحاسبي ،إختبرت
الدراسة فرضية أثر تقنية المعمكمات عمى المعالجات المحاسبية كما يترتب مف ذلؾ تاثير عمى جكدة نظـ المعمكمات

المحاسبية ،قامت الدراسة بتحميؿ المميزات االساسية لجكدة نظـ المعمكمات المحاسبية  ،مف خالؿ مناقشة نمكذج

قياس جكدة نظـ المعمكمات المحاسبية كمدل إدراؾ المحاسبيف بالمنشات المتكسطة كالكبيرة بكركاتية لجكدة نظـ

المعمكمات المحاسبية  ،كقد تكصمت الدراسة الى عدة نتائج منيا أف جكدة نظـ المعمكمات المحاسبية تتاثر بعدة
عكامؿ  ،كأف تكنكلكجيا المعمكمات تؤثر عمى الطريقة التي يعمؿ بيا نظـ المعمكمات المحاسبية ،ك المساىمة في
تجييز العمميات ،تقديـ كتكصيؿ المعمكمات المحاسبية كتساىـ بشكؿ معنكم في زيادة جكدة نظـ المعمكمات
المحاسبية مف خالؿ زيادة دقة كتكصيؿ المعمكمات المحاسبية في الكقت المناسب.

دراسة

 : )2013 ( Ahmadىدفت الدراسة إلى دراسة أثر كتحميؿ أبعاد تأثير التجارة اإللكتركنية عمى نظـ

المعمكمات المحاسبية بدراسة حالة السكؽ االردنية  ،إختبرت الدراسة تأثر متغيرات المكثكقية  ،األداء التشغيمي ،

تخفيض التكمفة كخدمات العمالء بالتجارة اإللكتركنية  ،كقد تكصمت الدراسة الى عدة نتائج منيا أف لمتجارة
االلكتركنية منافع كبيرة عمى المنشآت االردنية  ،كأف التجارة االلكتركنية ليا تاثير إيجابي عمى نظـ المعمكمات.
دراسة عثمان ( 2013م) :مف أىداؼ الدراسة معرفة المشاكؿ التي تكاجو نظاـ المعمكمات المحاسبي  ،في ظؿ

إستخداـ التجارة اإللكتركنية ،كدراسة الطرؽ كاألساليب التي تستخدـ في تطبيؽ نظاـ الرقابة الداخمية اإللكتركنية بنظاـ

المعمكمات المحاسبي ،بغرض تحقيؽ الثقة كاألماف بالتجارة اإللكتركنية ،مف فرضيات الدراسة يكجد ارتباط بيف تطبيؽ
نظاـ الرقابة اإللكتركنية كتحقيؽ الثقة كاألماف في التجارة اإللكتركنية .مف النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة كجكد
إرتباط طردم قكم بيف تطبيؽ نظاـ الرقابة اإللكتركنية  ،كتحقيؽ الثقة كاألماف في التجارة اإللكتركنية  ،أكصت

الدراسة بضركة إعتماد نمكذج نظاـ الربط بيف نظاـ الشركة المحاسبي كمكقعيا اإللكتركني عمى شبكة اإلنترنت ،
حتى تستطيع مكاجية المشاكؿ المرافقة ليا  ،كضركرة أف يككف العامميف بأقساـ المراجعة الداخمية بالمصارؼ  ،ذكم
مؤىالت كخبرات مينية عالية تمكنيـ مف فيـ طبيعة كأىداؼ ككسائؿ تطبيؽ التجارة اإللكتركنية .
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دراسة

 :(2012) AL-Refaeeىدفت الدراسة الى دراسة ما إذا كاف ىناؾ تأثير الستخداـ التجارة اإللكتركنية في

نظـ المعمكمات المحاسبية ،افترضت الدراسة فرضية رئسية مفادىا عدـ تأثير استخداـ التجارة اإللكتركنية عمى في

نظـ المعمكمات المحاسبية ،كقد استبانت الدراسة المحاسبيف كرؤساء أقساـ المحاسبة ،المديريف المالييف في البنكؾ
اإلسالمية  ،كقد تكصمت الدراسة الى أف الستخداـ التجارة اإللكتركنية تاثير كبير عمى تصميـ نظـ المعمكمات

المحاسبية ،كخمصت أيضا إلى أف استخداـ التجارة اإللكتركنية يكفر المعمكمات المحاسبية المناسبة حكؿ المكاد

المتاحة في الكقت المناسب لصناع القرار.
دراسة الجعبري ( 2012م) :تمثمت مشكمة الدراسة في سؤاؿ جكىرم كىك ىؿ اإلطار النظرم لممحاسبة كالذم انشئ

في ظؿ بيئة تجارية تقميدية كافي ،كيمكف تطبيقو في ظؿ البيئة التجارية اإللكتركنية الحديثة؟ كقد ىدفت الدراسة إلى

التعرؼ عمى بيئة التجارة اإللكتركنية ،كمقارنتيا ببيئة التجارة التقميدية  ،كمعرفة مدل كفاية اإلطار المفاىيمي
لممحاسبة المالية لمتعامؿ مع تمؾ البيئة ،كحصر المشاكؿ التي تكاجو مينة المحاسبة في ظؿ ىذه البيئو  ،تكصمت

الدراسة إلى أنو ال يكجد قصكر في تحقيؽ مفاىيـ القياس كاإلعتراؼ في ظؿ عمميات التجارة اإللكتركنية  ،كأف
الطبيعة غير المممكسة لمتجارة اإللكتركنية كغياب التكثيؽ لمعظـ عممياتيا  ،قد ساىما في إيجاد مشكمة رئيسية
كاجيت مينة المحاسبة  ،كىي آلية التحقؽ كاإلعتراؼ باإليراد المتكلد مف عمميات التجارة اإللكتركنية.

دراسح  :)2012 ( Qatawneh,ىدفت الدراسة إلى معرفة مدل تأثير التجارة اإللكتركنية عمى نظـ المعمكمات
المحاسبية في قطاع البنكؾ االردنية ،إختبرت الدراسة تأثر متغيرات المكثكقية  ،األداء التشغيمي  ،تخفيض التكمفة

كخدمات العمالء بالتجارة اإللكتركنية ،تمثمت مشكمة الدراسة في طرح عدة تساؤالت منيا ماىية أثر التجارة

اإللكتركنية عمى نظـ المعمكمات المحاسبية ،كعمى تطكره ،كتأثير التجارة اإللكتركنية مالءمة نظـ المعمكمات
المحاسبية؟ مف فرضيات الدراسة ىنالؾ عالقة معنكية بيف التجارة االلكتركنية ك تطكر نظـ المعمكمات المحاسبية في
قطاع البنكؾ ،ىنالؾ عالقة معنكية بيف التجارة االلكتركنية ك مالءمة نظـ المعمكمات المحاسبية ،كقد تكصمت الدراسة
الى عدة نتائج منيا أف البنكؾ االردنية تأثرت إيجابا بالتجارة االلكتركنية كتكافؽ عمى منفعة التجارة االلكتركنية

لمعمالء ،كىنالؾ عالقة احصائية معنكية بيف كؿ مف التجارة االلكتركنية كتطكير نظـ المعمكمات المحاسبية  ،جكانب
تحسيف األداء التشغيمي بنظـ المعمكمات المحاسبية كخدمة العمالء كأخي ار مع خدمة العمالء.
دراسة شندي ( 2011م) :تمثمت مشكمة الدراسة في النقص الكبير في اإلطار النظرم لمكضكع الصيرفة اإللكتركنية
 ،باإلضافة إلى التحديات القانكنية في حقؿ البنكؾ اإللكتركنية .ىدفت الدراسة ىدفت الدراسة إلى الخكض بعمؽ في
مجاؿ الصيرفة اإللكتركنية  ،كذلؾ لحاجة المكتبة العربية إلى المزيد مف البحكث المتخصصة في ىذا المجاؿ كقد
خمصت إلى أف ىناؾ العديد مف التحديات القانكنية كغير القانكنية تكاجو الصيرفة اإللكتركنية ،كالتكاقيع اإللكتركنية ،

إثبات الشخصية  ،أنظمة الدفع النقدم كغيرىا  .كأكصت الدراسة بضركرة تكفير البنى التحتية التقنية لمبنكؾ
اإللكتركنية كالتكسع بيا.

دراسة عالم ( 2010م) :ىدفت الدراسة الى تحميؿ ظاىرة التجارة اإللكتركنية كدراسة كاقع الدكؿ العربية كاإلسالمية

إزاء ىذه الظاىرة كالكقكؼ عند العكائؽ الحقيقية التي تحكؿ دكف تطبيقيا كاإلستفادة منيا  ،تمثمت مشكمة الدراسة في

معرفة عكائؽ تطكر التجارة اإللكتركنية في الكطف العربي كخصكصان الجزائر .تمثمت أىـ نتائج الدراسة في ضعؼ
إنتشار كاستخداـ تقنية المعمكمات  ،في معظـ الدكؿ العربية كاإلسالمية  ،نتيجة لتدني نسبة اإلنفاؽ عمى تقنية
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المعمكمات مف الناتج المحمي  ،كغياب اإلستثمارات المخصصة في قطاع تقنية المعمكمات  ،باألضافة إلى اإلرتباط
الكثيؽ بيف إنتشار كنمك التجارة اإللكتركنية كتكفر القاعدة التكنكلكجية لتقنية المعمكمات كاإلتصاالت .
دراسة شاىين ( 2009م) :ىدفت الدراسة إلى الكقكؼ عمى أنكاع كأدكات ككسائؿ الدفع اإللكتركني  ،كآليات عمميا ،
كطبيعة نظـ الرقابة المصرفية عمييا  ،كمدل مالءمتيا لمتطكرات التقنية  ،كالكقكؼ عمى التحديات المتعمقة ببيئة

العمؿ المصرفي اإللكتركني  ،كبمكرة مفيكـ لمرقابة عمى كسائؿ الدفع اإللكتركنية في إطار تطكير أداء كحدات الرقابة
المصرفية ،تمثمت مشكمة الدراسة في معرفة طبيعة نظـ الدفع اإللكتركنية كمخاطرىا ككسائؿ الرقابة عمييا ،مف نتائج

الدراسة أف إستخداـ أدكات الدفع اإللكتركني أصبح كاقعان ال مفر منو ،كضركرة كجكد ضكابط قبؿ الدخكؿ إلى العمؿ
المصرفي اإللكتركني لتخفيؼ المخاطر الناجمة عف تقديـ الخدمات المصرفية مف خالؿ شبكة اإلنترنت  ،كما

تكصمت الدراسة لعدـ كفاية كفاعمية أنظمة الرقابة عمى المعمكمات .

دراسة إسماعيل ( 2007م) :ىدفت الدراسة إلى قياس القدرة التنافسية لممصارؼ االردنية كدكرىا في تبني ميزة

تنافسية  ،مف خالؿ التركيز عمى الخدمات المصرفية اإللكتركنية بإعتبارىا حقؿ مف حقكؿ المعرفة التسكيقية الحديػثة
 ،تمثمت مشكمة الدراسة في ماىية العالقة بيف الخدمات اإللكتركنية التي يقدميا المصرؼ لعمالئو عبر البطاقات

البالستيكية  ،كشبكة اإلنترنت  ،كالياتؼ النقاؿ ،كبيف كؿ مف ربحية المصرؼ(زيادة العائد عمى اإلستثمار) ،
كتخفيض تكاليؼ التعامؿ  ،كزيادة عدد المتعامميف مع المصرؼ  ،كالتميز في تقديـ ماىك مختمؼ أك إختالؼ طريقة
التقديـ كقد خمصت الدراسة إلى أف ىنالؾ عالقة إرتباط معنكية بيف الخدمات اإللكتركنية التي يقدميا المصرؼ

لعمالئو  ،كبيف زيادة ربحيتو  ،كقدرتو التنافسػية  ،كتخفيض تكاليؼ التعامؿ  ،كزيادة عدد العمالء .

دراسة وادي ( 2007م) :ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدل أىمية تكفر البنكؾ اإللكتركنية كنجاحيا في جذب

العمالء كتقديـ الخدمات التجارية  ،ماىية الصعكبات التي تكاجو البنكؾ اإللكتركنية كنجاحيا في تقديـ خدماتيا عبر

اإلنترنت  .كمف النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة ضعؼ نظـ األمف التي تحققيا التجارة اإللكتركنية في مجاؿ إبراـ
الصفقات التجارية  ،تمثمت مشكمة الدراسة في اإلجابة عمى ما أىمية كمزايا البنكؾ اإللكتركنية كما ىي معكقات
إنتشارىا في فمسطيف لكي تمارس أعماليا التجارية إلكتركنيان ؟ كعدـ تكفر الككادر اإلدارية كالبشرية التي تتمتع
بمؤىالت عممية كخبرات ميدانية سكاء فيما يتعمؽ بإستخداـ الحاسكب .

دراسة القشي ( 2003م) :ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى المشاكؿ التي تكاجو أنظمة المعمكمات المحاسبية في ظؿ
إستخداـ التجارة اإللكتركنية ك اإلجراءات الكاجب إتخاذىا لتفادم سمبية األماف كالتككيدية كالمكثكقية المفقكدة في

التجارة اإللكتركنية  ،كالكصكؿ إلى نمكذج لنظاـ يربط بيف نظاـ المعمكمات المحاسبي كالتجارة اإللكتركنية ،تمثمت
مشكمة الدراسة في حصر المشاكؿ التي تكاجو أنظمة المعمكمات المحاسبية في ظؿ إستخداـ التجارة اإللكتركنية ،
كماىي اإلجراءات الكاجب إتخاذىا لتفادم سمبية األماف كالتككيدية كالمكثكقية المفقكدة في التجارة اإللكتركنية .تكصمت
إلى مجمكعة مف النتائج  ،أىميا أف الطبيعة غير المممكسة لمتجارة اإللكتركنية كغياب التكثيؽ المستندم ألغمب

عممياتيا ساىما في إيجاد مشكمتيف رئيسيتيف كاجيتا مينتي المحاسبة كالتدقيؽ  ،ىما آلية التحقؽ كاإلعتراؼ باإليراد
المتكلد مف عمميات التجارة اإللكتركنية  ،كآلية تخصيص الضرائب عمى مبيعات كايرادات عمميات التجارة اإللكتركنية.
يالحظ الباحثيف أف الدراسات السابقة تناكلت كاقع التجارة اإللكتركنية في العالـ العربي ،كمعكقات إنتشارىا ككيفية
مكاجيتيا ،تحقيؽ األماف كالتككيدية كالمكثكقية في ظؿ التجارة اإللكتركنية  ،محاكلة االستفادة مف مزايا كالتعامؿ
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بالتجارة االلكتركنية باإلضافة الى تأثير عمميات التجارة االلكتركنية عمى النظاـ المحاسبي .كتاتي ىذه الدارسة كدراسة
مكممة لجيكد الباحثيف كالمساىمة بتكفير مؤشرات عف فعالية أساليب المحاسبة عنيا في ظؿ التجارة االلكتركنية ،كأثر
المخاطر التي تكاجو تنفيذ عمميات التجارة اإللكتركنية عمى فعالية أساليب المحاسبة عف عمميات التجارة اإللكتركنية.
التجارة اإللكترونية:
اووًال :مفيوم التجارة اإللكترونية :

تعد التجارة اإللكتركنية كاحدة مف التعبيرات الجديدة التي أصبحت تتداكؿ في اإلستخداـ العادم  ،لتعبر عف كثير مف

األنشطة اإلنسانية المرتبطة بثكرة تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتصاالت ( رضكاف  ،1999 ،ص .)16 :ممارسة تجارة
السمع كالخدمات بمساعدة أدكات اإلتصاؿ كغيرىا مف الكسائؿ ذات العالقة باإلتصاالت (نكر الديف ،2010 ،ص

 ،)439كعرفيا مقدمي الخدمات بإنيا ( أداة مف أجؿ تمبية رغبات الشركات كالمستيمكيف كالمديريف  ،في خفض تكمفة
الخدمة  ،كاإلرتقاء بجكدتيا كالعمؿ عمى سرعة تكصيميا (عبد الغني ، )2006 ،كعرفت أيضان عمى أنيا  ( :إستخداـ

اإلنترنت في إبتكار كادارة كتطكير العالقات التجارية في أم كقت كأم مكاف) ،ىي أم معاممة تتـ بكاسطة إتصاؿ
يستعمؿ تكنكلكجيا المعمكمات كالنمط المستندم اإللكتركني بدالن مػف النمط الكرقػي(عبد الغني .)2006 ،كما عرفت
عمى أنيا ( :تنفيذ كادارة األنشطة التجارية المتعمقة بالبضاعة كالخدمات  ،بكاسطة تحكيؿ المعطيات عبر شبكة

اإلنترنت أك األنظمة التقنية الشبيية (االلفي .)2007 ،يتضح لمباحثنبف أف التجارة االلكتركنية مف مخرجات

ثكرة

تؾؿمؼ اإلرتقاء باؿجكدة كالعمؿ .
تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتصاالت كتعمؿ عمى خفض اؿ ا
ثانياًال :خصائص التجارة اإللكترونية :

تتميز التجارة اإللكتركنية بعدد مف الخصائص  ،التي تختمؼ كتتميزىا عف التجارة التقميدية كىي(الصيرفي، 2005 ،
ص ص )230 ،147 :إختفاء الكثائؽ الكرقية لممعامالت  ،إمكانية تسميـ بعض المنتجات إلكتركنيان ،غياب العالقة

المباشرة كالحميمة بيف األطراؼ المتعاقدة (برىاف ،2006 ،ص ،)4 :التغمب عمى الحكاجز التقميدية لممسافة ،تقمؿ
النفقات (ابك مصطفى ،2005 ،ص ،)57 :كثافة المعمكمات كترتب عؿييا تحسيف شفافيو األسعار كالتكاليؼ  ،كما

أصبح بإمكاف الزبائف إكتشاؼ التكمفة الحقيقية ( الفعمية) التي يحمميا التاجر لممنتجات (عثماف  ،2013 ،ص،)96:
كإمكانية التفاعؿ مع أكثر مف مصدر في كقت كاحد (صالح كآخركف ،2006 ،ص.)141:
ثالثاًال :مقومات التجارة اإللكترونية :

أ /البنية األساسية مف خالؿ تكفر قاعدة إتصاالت حديثة كمتطكرة  ،ربط مختمؼ أقاليـ البمد الكاحد بيا  ،مع ربط
الدكلة مع العالـ الخارجي (نكرالديف  ،2010 ،ص.)465:

ب /الككادر البشرية مثؿ المتخصصيف في قطاع تقنية المعمكمات كشبكات اإلتصاؿ كاإلنترنت  ،كالبرامج التطبيقية
ذات العالقة بالتجارة عبر اإلنترنت  ،كمف ناحية أخرم ما يسمى باإلستعداد اإللكتركني ( Readinessػ )Eأم
المجتمع اإللكتركني الذم لديو الرغبة في إستخداـ كممارسة التجارة عبر شبكة اإلنترنت (مامكف  ،2011 ،ص.)21:
ت /اإلطار االقتصادم الداعـ :يقصد بو تبني سياسات إقتصادية مالئمة في إطار سياسات الحرية اإلقتصادية.

ث /الثقة كاألماف :بكجكد تنظيـ قانكني ،كامكانية التكقيع الرمزم أك الرقمي (عثماف  ،2013 ،ص ص.)494 ،90:
رابعاًال :مخاطر التجارة اإللكترونية :
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إف مخاطر التجارة اإللكتركنية كثيرة كيصعب حصرىا ،كيمكف تصنيؼ مخاطر التجارة اإللكتركنية ضمف نكعيف
رئيسييف ىما (عالـ ،2007 ،ص ص :)100 ،98

أ /مخاطر يمكف إكتشافيا :كىي اإلختراقات التي يمكف التعرؼ عمييا كالتعامؿ معيا  ،كمف أشير ىذه اإلختراقات :
الفيركسات الرقمية المعركفة ،قراصنة اإلنترنت اليكاة.
ب /مخاطر ال يمكف إكتشافيا كىي تتـ دكف سابؽ دراية بيا  ،إما لحداثتيا أك جيؿ الشركة بيا ألنيا فيركسات غير
معركفة كقد تتمكف مف دخكؿ نظاـ الشبكة كاحداث تمؼ كبير دكف الشعكر بيا  ،أك أنيا قراصنة إنترنت ذكم خبرة
عالية فبعض القراصنة يممؾ خبرة كميارة تفكؽ كثي انر المختصيف تمكنيـ مف إختراؽ أنظمة الشركة دكف أف يشعر بيـ.

ت /التسارع التكنكلكجي :قد يصعب في كثير مف األحياف مكاكبة التسارع التكنكلكجي عمى الشبكة بشكؿ عاـ ،كعمى
التجارة اإللكتركنية بشكؿ خاص ،كالمشكمة تكمف في عدـ معرفة التقادـ في الكقت المناسب .
خامساًال :التجارة اإللكترونية البنكية

كردت باالدبيات الكثير مف المفاىيـ التجارة اإللكتركنية البنكية يكرد الباحثيف منيا:

ىي ممارسة خدمات العمميات المصرفية إلكتركنيان عبر شبكة الكيب  ،مف خالؿ إتصاؿ العميؿ بمكقع البنؾ عمى
شبكة اإلنترنت  .كيقصد بالعمميات المصرفية اإللكتركنية تقديـ البنكؾ الخدمات المصرفية التقميدية أك المبتكرة مف

خالؿ شبكات إتصاؿ إلكتركنية  ،تقتصر صالحية الدخكؿ إلييا عمى المشاركيف فييا  ،كفقان لشركط العضكية التي

تحددىا البنكؾ  ،كذلؾ مف خالؿ أحد المنافذ عمى الشبكة بيدؼ (تكفيؽ ،2003 ،ص:)17:
أ /إتاحة المعمكمات عف الخدمات التي يؤدييا البنؾ كخدمات المستثمريف .

ب /حصكؿ العمالء عمى خدمات معينة يحددىا البنؾ كالتعرؼ عمى معامالتيـ كأرصدة حساباتيـ كتحديث بياناتيـ.
ت /طمب العمالء تنفيذ عمميات مصرفية مثؿ تحكيؿ األمكاؿ كسداد الفكاتير .
سادساًال :الخدمات التي تقدميا البنوك اإللكترونية :

تقدـ البنكؾ اإللكتركنية العديد مف الخدمات يمكف اجماليا في (كادم  ،2008 ،ص:)860:
اإلستفسار عف أرصدة حسابات الكدائع كالقركض  ،إصدار بطاقات الفي از إلكتركف كتجميد أك كقؼ بطاقة الفي از
إلكتركف ،طمب اإلشتراؾ في خدمة البنؾ الناطؽ كبنؾ المنزؿ ،إصدار شيكات مكدعة برسـ التحصيؿ قبؿ إستحقاقيا
في الحساب ،تغيير الرقـ السرم ،طرؽ دفع الكمبياالت كالفكاتير إلكتركنيان ،تسديد بعض الفكاتير ،اإلطالع عمى
عركض المصارؼ كأسعار العمالت كالفكائد كمعدالتيا ،إصدار الجكاالت الداخمية ،إصدار بعض الشيادات.
أساليب تنفيذ عمميات التجارة اإللكترونية:

اووًال :نظم الدفع والسداد اإللكتروني :

تمثؿ أنظمة الدفع كالسداد لمتجارة اإللكتركنية حجر الذاكية لنجاح كتطكر ىذا النكع مف التجارة  ،كتتمثؿ نظـ الدفع

كالسداد اإللكتركني في اآلتي (الدكدم ،2010 ،ص ص :)54 ،52 :البطاقات الذكية  ، Smart Cards :بطاقات
الدفع  ، Debit Cardبطاقات اإلئتماف  ،Credit Cardsبطاقات الصرؼ اآللي )Automatic Teller (ATM
( Machinesابكفارة ،2004 ،ص ،)374 :كتتيح ىذه البطاقة لمعمالء التعامؿ مع حساباتيـ طرؼ البنؾ في أم
كقت كمكاف .باإلضافة لتمؾ النظـ يكجد :بطاقات الصرؼ البنكي  ، Charge Cardsالنقكد اإللكتركنية ( الرقمية)
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) ،E_ Money (Digital Cashالشيكات اإللكتركنية ( ،Electronic Checksمامكف ،2011 ،ص .)237 :يرل
الباحثيف أف إستخداـ أساليب الدفع اإللكتركني يكفر العديد مف المزايا مقارنة باساليب الدفع التقميدية المعتمدة عمى

النقكد الكرقية كذلؾ لتكفير امكانية الدفع الفكرم كالدفع اآلجؿ ،التعامؿ مع البنكؾ في أم كقت كمكاف .الخ.
ثانياًال :أثر التجارة اإللكترونية عمى العمل المحاسبي :

يمكف إجماؿ أثر التجارة اإللكتركنية عمى العمؿ المحاسبي في اآلتي (الحيالي كآخركف ،2006 ،ص:)146:

أ /إجبار الشركات عمى مكننة العمميات المحاسبية كاستخداـ الحاسب اآللي في التسجيؿ كعرض البيانات المحاسبية.
ب /إجبػار المحاسب عمى التعمػـ عف عمؿ الحاسب اآللػي كبالتالي إمتالؾ المعرفة في العمؿ المحاسبي.
ت /التغيير في الدليؿ المحاسبي بإضافة حسابات جديدة تعبر عف إيرادات كنفقات عمميات التجارة اإللكتركنية .

ث /كيمتد أثر التجارة اإللكتركنية إلى القكائـ المالية  ،كمنيا قائمة الدخؿ كذلؾ بإضافة تفاصيؿ جديدة ضمف القائمة
يتـ مف خالليا التعرؼ عمى اإليرادات المتأتية عف عمميات التجارة اإللكتركنية  ،كما يقابميا مف نفقات خاصة بيذه
العممية  ،كالمتعمقة بإنشاء المكاقع اإللكتركنية عمى اإلنترنت لمتركيج عف بضائعيا  ،كأم نفقات أخرم متعمقة بيا .
ج /تكسع عمؿ المحاسب كذلؾ بعرض التقارير الخاصة في ترشيد الق اررات اإلدارية ،المتعمقة بإعداد المكازنات
التخطيطية لمنشاط التجارم في اإلنترنت  ،كعف تكفير المعمكمات المحاسبية عف جدكل ىذا النشاط التجارم .

ح /إزدياد صعكبة عمؿ مراقب الحسابات  ،كذلؾ إلنفتاح العمؿ المحاسبي في الشركة إلى مختمؼ دكؿ العالـ ،
كصعكبة تتبع العمميات التجارية بيف األطراؼ المختمفة  ،لعدـ كجكد أم كثائؽ كرقية متبادلة عف إجراء تنفيذ
المعامالت ،فضالن عف إمكانيػة تسميػـ السمع غػير الماديػة عبػر الشبػكة كصعكبة إكتشاؼ عمميات البيع كالشراء ىذه .

خ /بالنسبة لممحاسب فالميمة أصعب الزدياد سيكلة التيرب عف دفع الضرائب  ،كتنقؿ عمؿ الشركات مف بمد إلى
آخر ذك ضرائب منخفضة.

د /عممية اإلفصاح المحاسبي اإللكتركني ىي إحدل اآلثار اإليجابية لتطبيؽ التجارة اإللكتركنية كيتمثؿ اإلفصاح ىذا
في إعداد التقرير المالي اإللكتركني كأحد اآلثار عمى مخرجات النظاـ المحاسبي .
ز /تفعيؿ جكدة المعمكمات المحاسبية .

يرل الباحثف أف التجارة اإللكتركنية ستزيد مف مخاطر عدـ تماثؿ المعمكمات خصكصا الطراؼ مثؿ مراجعي
الحسابات كالجيات الضريبية ،االمر الذم يتطمب مزيد مف الجيكد لضبط اإلفصاح المحاسبي.

ثالثاًال :الرقابة عمى أدوات الدفع اإللكترونية :

نتياء بتسكية العالقة مع العميؿ  ،كذلؾ مف
تبدأ الرقابة مف مرحمة إصدار أداة الدفع  ،كمرك انر بمرحمة التشغيؿ كا ن
خالؿ كضع أسس كضكابط كقكاعد الزمة لمتابعة األعماؿ كما يمي (شاىيف ،2010 ،ص ص:)16-15:

أ /مرحمة إصدار البطاقة:

 /1التحقؽ مف إستيفاء كافة البيانات الخاصة بالعميؿ كتحديد مدل مالءمة بطاقة الدفع التي يطمبيا كمجاالت
إستخداميا  ،كالحد األقصى لممبمغ المطمكب تضمينو في البطاقة ( السقؼ اإلئتماني ) ،كاعالـ العميؿ بالشركط

كاألحكاـ المرتبطة بإصدار كاستخداـ البطاقة  ،مف حيث حقكؽ ككاجبات حامميا .
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 /2يتـ كضع معايير بمدل تحقؽ الشركط الالزمة لمنح العميؿ بطاقة الدفػع  ،كالتي ترتبط معظميا بالسجؿ اإلئتماني
لمعميؿ

 /3إجراء تحميؿ لمبيانات السابقة لمعميؿ  ،كتحديد عدد النقاط التي يحصؿ عمييا  ،كما إذا كانت ضمف الحدكد
المقبكلة مصرفيان لمنحو بطاقة اإلئتماف  ،كالتي يتـ في ضكئيا تحديد نكعية كسقؼ كشركط البطاقة لمعميؿ .

 /4يتـ تكقيع عقد مع العميؿ كتصدر لو بطاقة مشفرة.

 /5كتتمثؿ ىذه المرحمة في ضركرة كجكد رقابة ثنائية عمى عممية تسميـ البطاقة لمعميؿ  ،حيث يتـ كضع كؿ مف

البطاقة كالرقـ السرم الخاص بيا كؿ في مغمؼ مستقؿ عف اآلخر  ،كترسؿ مف اإلدارة إلى الفرع مف خالؿ شخصيف

مختمفيف تمييدان لتسميميا لمعميؿ (القضاة ،1998 ،ص.)85:
ب /مرحمة تشغيل البطاقة(شاىيف ،2010 ،ص:)16:

تتعمؽ ىذه المرحمة بضكابط تنظيـ العالقة بيف البنؾ كالتاجر أك الكحدة الطرفية لمبيع مف جية كالعميؿ حامؿ البطاقة

مف جية أخرل  ،مع مراعاة كجكد ضكابط رقابية محكمة تنظـ جكانب العالقة بيف األطراؼ المذككرة  ،كمف أىميا
كجكد عقد ينظـ العالقة بيف البنؾ (مصدر البطاقة) كالتاجر (القابؿ لمبطاقة اإلئتمانية)  ،كفؽ شركط محددة تتناكؿ
الحد األقصى لسقؼ التفكيض المسمكح بو لمتعامؿ مع التاجر(القضاة ،1998 ،ص. )115:
ج /مرحمة تسوية العالقة مع العميل(شاىيف ،2010 ،ص: )17:

متابعة عمميات التسكية بخصـ قيمة المبالغ المستحقة عمى حساب العميؿ في اليكـ المحدد مف نياية كؿ شير مف

جية  ،كتسديد قيمة المبالغ المستحقة لصالح التاجر (أك الكحدة الطرفية ) مف جية أخرل .
الدراسة الميدانية

اووًال :ىدف الدراسة الميدانية :تيدؼ الدراسة الميدانية إلى معرفة فعالية النظاـ المحاسبي المستخدـ لممحاسبة عف
أساليب تنفيذ عمميات التجارة اإللكتركنية كذلؾ مف خالؿ إختبار فرضيات الدراسة.

ثانياًال :مجتمع وعينة الدراسة الميدانية :تـ تحديد مجتمع الدراسة الميدانية عف طريؽ حصر األفراد ذكم العالقة .كقد
قاـ الباحثيف بتكزيع ( )80إستمارة عمى عينة الدراسة إسترجع منيا ( )73إستمارة بنسبة  %91مف مجمكع العينة .

ثالثاًال :التحميل الوصفي لعينة الدراسة الميدانية:

جدول رقم ( )1الخصائص النوعية لممبحوثين

عدد

من حيث المؤىل العممي

من حيث التخصص العممي

نسبة

نسبة

عدد

بكالريكس

56

76.7

محاسبة

27

37

دبمكـ عالي

4

5.5

ادارة اعماؿ

13

17.8

ماجستير

8

11

اقتصاد

20

27.4
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دكتكراه

0

0

بنكؾ كتمكيؿ

1

1.4

أخرل

5

6.8

اخرل

12

16.4

73

%100

73

%100

المجموع

عدد

من حيث سنوات الخبرة

المجموع
من حيث عدد الدورات التدريبية

نسبة

نسبة

عدد

 5سنكات فأقؿ

24

32

ال يكجد

18

24.7

 10 – 6سنكات

18

24.6

دكرتيف فاقؿ

23

31.5

 15 – 11سنة

4

5.5

 3دكرات فاكثر

32

43.8

 20 – 16سنة

11

15.1

اإلجمالي

73

100

اكثر مف  20سنة

16

21.9

73

%100

73

%100

المجموع

المجموع

المصدر :إعداد الباحثين من واقع بيانات الدراسة الميدانية 2015 ،م

يتضح مف الجدكؿ رقـ (  )1أف غالبية المبحكثيف مف حممة البكالريكس حيث بمغ عددىـ(

 )56فرد بنسبة

 . %76.7ك(  )8ماجستير بنسبة  ،%11ك(  )5مؤىالت أخرل بنسبة  ،%6.8ك(  )4دبمكـ عالي بنسبة  ، %5.5كىذا
يكضح أف الغالبية العظمة مف حممة الدرجات الجامعية مما يمكنيـ مف تفيـ مكضكع البحث .أما فيما يخص

العممي يتضح مف الجدكؿ رقـ (  )1أف غالبية المبحكثيف مف حممة البكالريكس حيث بمغ عددىـ(

المؤىؿ

 )56فرد بنسبة

 . %76.7ك(  )8ماجستير بنسبة  ،%11ك(  )5مؤىالت أخرل بنسبة  ،%6.8ك(  )4دبمكـ عالي بنسبة  ، %5.5كىذا
يكضح أف الغالبية العظمة مف حممة الدرجات الجامعية مما يمكنيـ مف تفيـ مكضكع البحث .أما بالنسبة ؿ

لتخصص

العممي يتضح مف الجدكؿ رقـ (  )1أف غالبية المبحكثيف تخصصيـ محاسبة حيث بمغ عددىـ(  )27فرد بنسبة . %37
ك( )20اقتصاد بنسبة  ،%27.4ك(  )13إدارة بنسبة  ،%17.8ك(  )12تخصصات اخرل بنسبة  ،%16.4ككاحد بنكؾ
كتمكيؿ بنسبة  %1.4كيشير ىذا الى أف تخصصات المبحكثيف تمكنيـ مف تفيـ مكضكعات البحث .فيما يخص سنكات

الخبرة يتضح مف الجدكؿ الجدكؿ رقـ (  )1أف عدد المبحكثيف المذيف تراكحت خبرتيـ مف  5سنكات فأقؿ بمغ (  )23فرد
بنسبة  ، %31.5كأف (  )18خبرتيـ مف  10 - 6سنكات بنسبة  ،%24.6ك(  )16خبرتيـ أكثر مف  20سنة بنسبة
 ،%21.9ك(  )11خبرتيـ مف  20 - 16سنة بنسبة  ، %15.1ك(  )4خبرتيـ مف  15 - 11سنة .كبخصكص عدد
الدكرات التي تمقيا المبكحثيف يتضح مف الجدكؿ رقـ (  )1أف غالبية المبحكثيف إلتحقكا بثالث دكرات فأكثر حيث بمغ

عددىـ( )32فرد بنسبة  . %43.8ك( )23إلتحقكا بدكرتيف فأقؿ بنسبة  ،%31.5ك( )18لـ يمتحقكا بدكرات .%24.7
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رابعاًال :إختبار الثبات
جدول رقم ( )2ممخص لنتائج اإلختبار اإلحصائي للثبات
م

1

عدد

الفرضيات

تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف األساليب المستخدمة مف قبؿ البنكؾ لتنفيذ عمميات التجارة

8

معامل

معامل

الثبات

الصدق

0.974

0.987

االلكتركنية  ،كفعالية المحاسبة عف تنفيذ عمميات التجارة االلكتركنية.
2

تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف اإلجراءات المحاسبية المتبعة لتنفيذ عمميات التجارة االلكتركنية

3

0.989

0.979

 ،كفعالية المحاسبة عف تنفيذ عمميات التجارة االلكتركنية.
3

تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف المخاطر المصرفية التي تكاجو تنفيذ عمميات التجارة

5

0.980

0.961

االلكتركنية  ،كفعالية المحاسبة عف تنفيذ عمميات التجارة االلكتركنية.
4

تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف الكسائؿ الرقابية التي تعتمد عمييا البنكؾ في تنفيذ عمميات

4

0.954

0.910

التجارة االلكتركنية  ،كفعالية المحاسبة عف تنفيذ عمميات التجارة االلكتركنية.
مستوي اوستبانة ككل

20

0.977

0.956

المصدر :إعداد الباحثين من بيانات الدراسة الميدانية 2015 ،م

يتضح لمباحثيف أف معامؿ ألفا كركنباخ عف كؿ فرضية مف فرضيات الدراسة األربعة كعف مستكم اإلستبانة ككؿ ( ،
 )0.910 ، 0.961 ، 0.979 ، 0.974عمى التكالي  ،ىك مرتفع كجميع ىذه النسب مقبكلة إحصائيان كتزيد عف
( ، )0.6كعميو فإف ثبات اإلستبانة يعتبر جيدان كيمكف اإلعتماد عمييا في إختبار فرضيات الدراسة كتعميـ النتائج .

خامساًال :تحميل ومناقشة نتائج فرضيات الدراسة الميدانية :
إلختبار الفرضيات أجرل الباحثيف اإلختبارات التالية:
اووًال :آراء واتجاىات المستجيبين حول الفرضيات:

أ /آراء واتجاىات المستجيبين حول الفرضية األولى

تيدؼ ىذه الفرضية الى معرفة مدل كجكد عالقة ذات داللة إحصائية بيف األساليب المستخدمة مف قبؿ البنكؾ

لتنفيذ عمميات التجارة االلكتركنية  ،كفعالية المحاسبة عف تنفيذ عمميات التجارة االلكتركنية  ،يمكف إستخالص نتيجة
أراء كاتجاىات المستجيبيف حكؿ أم فرضية  ،مف خالؿ حساب المتكسط المرجح لكؿ فرضية .
جدول رقم ( )3أراء واتجاىات المستجيبين حول الفرضية األولى
م

1

الوسط

العبارات

يطبؽ البنؾ اسمكب النقكد االلكتركنية (الرقمية) ممثمة في الياتؼ المصرفي كاإلنترنت المصرفي ك

70

أكامر

اونحراف

المرجح

المعياري

1.82

.79

اوتجاه

اوافق
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الدفع المصرفية اإللكتركنية ،كىذا يسيؿ عمميات المقاصة االلكتركنية .
2

يطبؽ البنؾ أسمكب بطاقات الصرؼ اآللي  ،كىذا يعمؿ عمى سرعة التقرير عف حسابات العمالء .

1.92

1.04

اوافق

3

يطبؽ البنؾ أسمكب بطاقات اإلئتماف  ،الذم يعمؿ عمى سرعة إجراء إختبارات فحص الحد األعمى لإلئتماف
.

2.54

1.14

اوافق

4

يطبؽ البنؾ أسمكب البطاقات الذكية  ،كىذا يحقؽ الدقة في التكجيو المحاسبي .

2.18

1.26

اوافق

5

يطبؽ البنؾ إسمكب بطاقات الصرؼ البنكي  ،كىذا يعالج عمميات الترصيد بدرجة عالية مف الدقة .

2.04

.96

اوافق

6

يطبؽ البنؾ إسمكب بطاقات الدفع  ،كىذا يحقؽ تسريع عمميات التخزيف كاسترجاع البيانات .

2.44

1.1

اوافق

7

تؤدم عممية التسجيؿ اإللكتركني المطبقة في البنؾ إلى ضبط عمميات التجارة اإللكتركنية .

2.11

1.08

اوافق

8

تؤدم عـ ؿية التحميؿ المحاسبي اإللكتركني المطبقة في البنؾ إلى دقة عرض معمكمات عمميات التجارة

1.97

.88

اوافق

1.03

اوافق

اإللكتركنية.
الفرضية اوولى :توجد عالقة ذات دولة إحصائية بين األساليب المستخدمة من قبل البنوك لتنفيذ عمميات

2.13

التجارة اإللكترونية  ،وفعالية المحاسبة عن تنفيذ عمميات التجارة اولكترونية
المصدر:إعداد الباحثين من بيانات الدراسة الميدانية2015 ،م

يتضح مف الجدكؿ رقـ (  )3أف نتيجة آراء كاتجاىات المستجيبيف حكؿ كؿ عبارات الفرضية األكلى كمتكسطيا ىي
(مكافؽ) كقد حصمت الفرضية عمى متكسط مرجح (  )2.13بإنحراؼ معيارم (  ، )1.03حيث يكافؽ المستجيبف عمى
أفق تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف األساليب المستخدمة مف قبؿ البنكؾ لتنفيذ عمميات التجارة االلكتركنية ،
كفعالية المحاسبة عف تنفيذ عمميات التجارة االلكتركنية.

ب /آراء واتجاىات المستجيبين حول الفرضية الثانية:

تيدؼ ىذه الفرضية إلى معرفة كجكد عالقة ذات داللة إحصائية بيف االجراءات المحاسبية كفعالية المحاسبة.

جدول رقم ( )4نتيجة أراء واتجاىات المستجيبين حول الفرضية الثانية
م

العبارات

71

الوسط الحسابي

اونحراف

المرجح

المعياري

اوتجاه
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1

يقكـ البنؾ بكضع إجراءات خاصة بأمف المعمكمات فيما يتعمؽ بإختيار التقنية المناسبة كآلية

1.6

0.74

اكافؽ بشدة

العمؿ بيا.
2

تعمؿ إجراءات ترميز البيانات عمى زيادة دقة المعمكمات المحاسبية المنتجة في ظؿ النظاـ

1.64

0.81

اكافؽ بشدة

المحاسبي اإللكتركني.
3

تعمؿ إجراءات الثقة كاألماف عمى رفع مستكل جكدة مخرجات النظاـ المحاسبي .

الفرضية الثانية :تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف االجراءات المحاسبية المتبعة لتنفيذ عمميات

1.65

0.79

اكافؽ بشدة

1.63

0.78

اوافق بشدة

التجارة االلكتركنية  ،كفعالية المحاسبة عف تنفيذ عمميات التجارة االلكتركنية
المصدر :إعداد الباحثين من بيانات الدراسة الميدانية 2015 ،م

مف جدكؿ رقـ (  )4أف نتيجة آراء كاتجاىات المستجيبيف حكؿ كؿ عبارات الفرضية اؿثانية ىي (مكافؽ بشدة ) كقد
حصمت الفرضية عمى (  )1.63بإنحراؼ معيارم (  ، )0.87حيث يكافؽ المستجيبف بشدة عمى أفق تكجد عالقة ذات
داللة إحصائية بيف اإلجراءات المحاسبية المتبعة لتنفيذ عمميات التجارة اإللكتركنية ،كفعالية المحاسبة عف تنفيذ

عمميات التجارة االلكتركنية.
ت /آراء واتجاىات المستجيبين حول الفرضية الثالثة:

تيدؼ ىذه الفرضية إلى معرفة كجكد عالقة ذات داللة إحصائية بيف المخاطر المصرفية كفعالية المحاسبة .
جدول رقم (  )5نتيجة أراء واتجاىات المستجيبين حول الفرضية الثالثة

م

العبارات

الوسط المرجح

اونحراف المعياري

اوتجاه

1

تؤثر المخاطر المصرفية اإللكتركنية سمبان عمى سالمة النظاـ المحاسبي .

2.1

.95

اكافؽ

2

تعتبر الفيركسات الرقمية كاحدة مف المخاطر المصرفية التي تقمؿ مف فعالية النظاـ المحاسبي .

2.19

1.02

اكافؽ

3

تجديد كتنكيع منافذ اإلختراؽ مف قبؿ القراصنة يقمؿ مف فعالية إجراءات الرقابة الداخمية .

2.51

1.02

اكافؽ

4

إنقطاع شبكات اإلتصاؿ يؤدم إلى تأخير عمميات المعالجة المحاسبية .

1.59

.87

اكافؽ بشدة

5

تقادـ البرامج اإللكتركنية يعيؽ عمميات العرض كاإلفصاح عف عمميات التجارة اإللكتركنية .

2.23

.88

اكافؽ

2.12

0.95

اوافق

الفرضية الثالثة :توجد عالقة ذات دولة إحصائية بين المخاطر المصرفية التي تواجو تنفيذ عمميات
التجاره اإللكترونية ،وفعالية المحاسبة عن تنفيذ عمميات التجارة اإللكترونية.

المصدر :إعداد الباحثين من بيانات الدراسة الميدانية 2015 ،م

يتضح مف جدكؿ رقـ (  )5أف نتيجة آراء كاتجاىات المستجيبيف حكؿ الفرضية اؿ ثالثة ىي (مكافؽ) كقد حصمت
الفرضية عمى (  )2.12بإنحراؼ معيارم (  ، )0.95حيث يكافؽ المستجيبف عمى أف تكجد عالقة ذات داللة إحصائية
بيف المخاطر المصرفية التي تكاجو تنفيذ عمميات التجارة اإللكتركنية  ،كفعالية المحاسبة عف تنفيذ عمميات التجارة .
 .4آراء واتجاىات المستجيبين حول الفرضية الرابعة:
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تيدؼ ىذه الفرضية إلى معرفة كجكد عالقة ذات داللة إحصائية بيف الكسائؿ الرقابية التي تعتمد عمييا البنكؾ في
تنفيذ عمميات التجارة اإللكتركنية  ،كفعالية المحاسبة عف تنفيذ عمميات التجارة االلكتركنية.

نتيجة أراء كاتجاىات المستجيبيف حكؿ الفرضية الرابعة:

يكضح الجدكؿ رقـ ( )6

جدول رقم (  )6نتيجة أراء واتجاىات المستجيبين حول الفرضية الرابعة
م

الوسط

العبارات

الحسابي

اونحراف

المعياري

اوتجاه

المرجح
1

إحكاـ الرقابة اإللكتركنية مف خالؿ أمف كحماية الممفات يحقؽ سالمة النظـ المحاسبية .

1.6

0.52

اكافؽ بشدة

2

تقكـ إدارة البنؾ بفحص طرؽ الحماية كدراسة مدل فعاليتيا في حفظ سالمة النظاـ المحاسبي .

1.71

0.59

اكافؽ بشدة

3

تقكـ إدارة البنؾ بتحديث طرؽ الحماية حسب التغيرات الحاصمة في بيئة التكنكلكجيا .

1.64

0.91

اكافؽ بشدة

4

الفصؿ بيف كظائؼ مشغؿ األجيزة كالتصريح بتنفيذ العمميات المالية يحقؽ سالمة النظاـ المحاسبي .

1.86

0.99

اكافؽ

الفرضية الرابعة :توجد عالقة ذات دولة إحصائيو بين الوسائل الرقابية التي تعتمد عمييا البنوك في تنفيذ

1.70

0.75

اوافق بشدة

عمميات التجارة اإللكترونية  ،وفعالية المحاسبة عن تنفيذ عمميات التجارة اإللكترونية .
المصدر :إعداد الباحثين من بيانات الدراسة الميدانية 2015 ،م

يتضح مف الجدكؿ رقـ (  )6أف نتيجة آراء كاتجاىات المستجيبيف حكؿ الفرضية ا لرابعة ىي (مكافؽ بشدة ) كقد
حصمت الفرضية عمى (  )1.70بإنحراؼ معيارم (  ،)0.75حيث يكافؽ المستجيبف بشدة عمى أفق تكجد عالقة ذات
داللة إحصائية بيف الكسائؿ الرقابية التي تعتمد عمييا البنكؾ في تنفيذ عمميات التجارة اإللكتركنية  ،كفعالية المحاسبة

عف تنفيذ عمميات التجارة االلكتركنية.

ثانياًال :إختبار الفرق بين متوسطات إجابة األفراد تبعاًال لمخصائص الشخصية ألفراد العينة

لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فرؽ بيف متكسطات إجابة األفراد تبعان لمخصائص الشخصية ألفراد العينة (المتغيرات) ،

يستخدـ الباحث إختبار تحميؿ التبايف األحادم ) ، (One Way ANOVAحيث تمثؿ الخصائص الشخصية ألفراد
العينة المتغيرات المستقمة (المؤىؿ العممي ،عدد الدكرات التي تمقاىا المستباف كسنكات الخبرة)  ،كمتكسطات عبارات
الفرضيات المتغير التابع  ،كيختبر الباحث الفرضيات التالية:
الفرضية الصفرية  : H0ال تكجد فركؽ بيف متكسطات اإلجابات تبعان لممتغيرات الشخصية
الفرضية البديمة  :H1تكجد فركؽ بيف متكسطات اإلجابات تبعان لممتغيرات الشخصية

 .1مقارنة الفرق بين متوسطات إجابة األفراد تبعاًال لمخصائص الشخصية لعبارات الفرضية اوولى:

يكضح جدكؿ ( )7التالي اؿفرؽ بيف متكسطات إجابة األفراد تبعان لمخصائص الشخصية ألفراد العينة لعبارات الفرضية
االكلى:

جدول رقم (  ) 7نتائج مقارنة المتوسطات عن طريق إختبار ) (One-Way ANOVAلعبارات الفرضية اوولى
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المؤىل العممي

العبارة
Sig

F

عدد الدورات
التباين

F

Sig

سنوات الخبرة
التباين

F

Sig

التباين

األولى

0.00

32.5

8.7

0.00

34.9

11.2

0.00

42.6

6.2

الثانية

0.00

84.4

20.3

0.00

40.9

20.9

0.00

55.6

13

الثالثة

0.00

49.5

21.4

0.00

114.2

36

0.00

102.6

18.9

الرابعة

0.00

76

37.1

0.00

60.1

34.4

0.00

172.1

24.3

الخامسة

0.00

60.9

15.8

0.00

46.5

18.7

0.00

85.7

13.6

السادسة

0.00

46.2

18.1

0.00

77

29

0.00

134

18.6

السابعة

0.00

44.8

18.1

0.00

50.7

24.4

0.00

77.6

16.8

الثامنة

0.00

53.6

12.7

0.00

43.8

15.2

0.00

66.2

10.8

المصدر :إعداد الباحثين من بيانات الدراسة الميدانية 2015 ،م

يتبيف لمباحث مف الجدكؿ رقـ (  )7أف التبايف بيف المجمكعة كالذم يشرحو العامؿ المستقؿ المؤىؿ العممي  ،عدد
الدكرات كسنكات الخبرة كاألتي :العبارة األكلى  :يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية بيف إجابات أفراد عينة الدراسة  ،حكؿ
العبارة األكلى ( يطبؽ البنؾ أسمكب النقكد اإللكتركنية (الرقمية) ممثمة في الياتؼ المصرفي كاإلنترنت المصرفي
كأكامر الدفع اإللكتركنية  ،كىذا يسيؿ عمميات المقاصة اإللكتركنية

) تنسب الى متغيرات المؤىؿ العممي

كعدد

الدكرات التي التحقكا بيا كذات الصمة بالصيرفة اإللكتركنية كسنكات الخبرة  ،حيث بمغ التبايف ( )6.2 ، 11.2 ، 8.7

 ،كبمغت قيـ ) )42.6 ، 34.9 ، 32.5( (Fكىذه القيـ معنكية عند مستكل  . 0.05العبارة الثانية :يكجد فرؽ ذك
داللة إحصائية بيف إجابات أفراد عينة الدراسة  ،حكؿ العبارة ا لثانية ( يطبؽ البنؾ أسمكب بطاقات الصرؼ اآللي ،
كىذا يعمؿ عمى سرعة التقرير عف حسابات العمالء ) تنسب الى متغيرات المؤىؿ العممي كعدد الدكرات التي التحقكا

بيا ذات الصمة بالصيرفة االلكتركنية كسنكات الخبرة  ،حيث بمغ التبايف (  ، )13 ، 20.9 ،20.3كبمغت قيـ )(F
( )55.6 ، 40.9 ،84.4كىذه القيـ معنكية عند مستكل  . 0.05العبارة الثالثة :يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية بيف
إجابات أفراد عينة الدراسة  ،حكؿ العبارة اؿثالثة (يطبؽ البنؾ أسمكب بطاقات اإلئتماف  ،الذم يعمؿ عمى سرعة إجراء
إختبارات فحص الحد األعمى لإلئتماف) تنسب الى متغيرات المؤىؿ العممي كعدد الدكرات التي التحقكا بيا ذات الصمة
بالصيرفة االلكتركنية كسنكات الخبرة  ،حيث بمغ التبايف (  ، )18.9 ،36 ، 21.4كبمغت قيـ )،114.2 ، 49.5( (F

 )102.6كىذه القيـ معنكية عند مستكل  . 0.05العبارة الرابعة :يكجد فركؽ ذك داللة إحصائية بيف إجابات أفراد عينة
الدراسة ( ،يطبؽ البنؾ أسمكب البطاقات الذكية ،كىذا يحقؽ الدقة في التكجيو المحاسبي ) تنسب الى متغيرات المؤىؿ
العممي كعدد الدكرات التي التحقكا بيا ذات الصمة بالصيرفة االلكتركنية كسنكات الخبرة  ،حيث بمغ التبايف ( ، 37.1
 ،)24.3 ،34.4كبمغت قيـ ) .)172.1 ،60.1 ،76( (Fالعبارة الخامسة :يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية بيف إجابات
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أفراد عينة الدراسة  ،حكؿ العبارة اؿ خامسة ( يطبؽ البنؾ أسمكب بطاقات الصرؼ البنكي  ،كىذا يعالج عمميات
كعدد الدكرات التي التحقكا بيا ذات الصمة

الترصيد بدرجة عالية مف الدقة ) تنسب الى متغيرات المؤىؿ العممي

بالصيرفة االلكتركنية كسنكات الخبرة  ،حيث بمغ التبايف (  ، )13.6، 18.7 ، 15.8كبمغت قيـ )،46.5 ،60.9( (F
 )85.7كىذه القيـ معنكية عند مستكل  . 0.05العبارة السادسة :يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية بيف إجابات أفراد عينة
الدراسة  ،حكؿ العبارة اؿسادسة (يطبؽ البنؾ بطاقات الدفع  ،كىذا يحقؽ تسريع عمميات التخزيف كاسترجاع البيانات )
تنسب الى متغيرات المؤىؿ العممي كعدد الدكرات التي التحقكا بيا ذات الصمة بالصيرفة االلكتركنية كسنكات الخبرة ،

حيث بمغ التبايف ( ، )18.6 ، 29 ، 18.1كبمغت قيـ ) )134 ،77 ،46.2( (Fكىذه القيـ معنكية عند مستكل 0.05
 .العبارة السابعة :يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية بيف إجابات أفراد عينة الدراسة  ،حكؿ العبارة اؿ سابعة ( تؤدم عممية
التسجيؿ اإللكتركني المطبقة في البنؾ إلى ضبط عمميات التجارة اإللكتركنية ) تنسب الى متغيرات المؤىؿ العممي
كعدد الدكرات التي التحقكا بيا ذات الصمة بالصيرفة االلكتركنية كسنكات الخبرة  ،حيث بمغ التبايف ( ،24.4 ، 18.1

 ، )16.8كبمغت قيـ ) )77.6 ، 50.7 ،44.8( (Fكىذه القيـ معنكية عند مستكل  . 0.05العبارة الثامنة :يكجد فرؽ
ذك داللة إحصائية بيف إجابات أفراد عينة الدراسة  ،حكؿ العبارة اؿ ثامنة ( تؤدم عممية التحميؿ المحاسبي اإللكتركني

المطبقة في البنؾ إلى دقة عرض معمكمات عمميات التجارة اإللكتركنية ) تنسب الى متغيرات المؤىؿ العممي كعدد
الدكرات التي التحقكا بيا ذات الصمة بالصيرفة االلكتركنية كسنكات الخبرة

 ،حيث بمغ التبايف ( ، 15.2 ،12.7

 ، )10.8كبمغت قيـ ) )66.2 ،43.8 ،53.6( (Fكىذه القيـ معنكية عند مستكل . 0.05
 .2مقارنة الفرق بين متوسطات إجابة األفراد تبعاًال لمخصائص الشخصية لعبارات الفرضية الثانية:

يكضح الجدكؿ ( )8اؿفرؽ بيف متكسطات إجابة األفراد تبعان لمخصائص الشخصية ألفراد العينة لعبارات الفرضية الثانية:
جدول رقم (  )8نتائج مقارنة المتوسطات عن طريق إختبار ) (One-Way ANOVAلعبارات الفرضية الثانية
المؤىل العممي

العبارة

سنوات الخبرة

عدد الدورات

Sig

F

التباين

Sig

F

التباين

Sig

F

التباين

األولى

0.00

31.6

7.6

0.00

55.3

12.1

0.00

54.3

5.3

الثانية

0.00

41.9

10.6

0.00

43.2

13

0.00

28.2

7.3

الثالثة

0.00

35.6

9.1

0.00

48.3

13

0.00

41.7

5.9

المصدر :إعداد الباحثين من بيانات الدراسة الميدانية 2015 ،م

يتبيف لمباحث مف الجدكؿ رقـ (  )8أف التبايف بيف المجمكعة كالذم يشرحو العامؿ المستقؿ المؤىؿ العممي ،

عدد

الدكرات كسنكات الخبرة كاألتي:
العبارة األكلى  :يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية بيف إجابات أفراد عينة الدراسة  ،حكؿ العبارة األكلى (يقكـ البنؾ بكضع
إجراءات خاصة بأمف المعمكمات فيما يتعمؽ بإختيار التقنية المناسبة كآلية العمؿ بيا

) تنسب الى متغيرات المؤىؿ

العممي كعدد الدكرات التي التحقكا بيا ذات الصمة بالصيرفة االلكتركنية كسنكات الخبرة  ،حيث بمغ التبايف ( ، 7.6
 ، )5.3 ، 12.1كبمغت قيـ ) )54.3 ، 55.3 ، 31.6( (Fكىذه القيـ معنكية عند مستكل  . 0.05العبارة الثانية:
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يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية بيف إجابات أفراد عينة الدراسة  ،حكؿ العبارة اؿ ثانية ( تعمؿ إجراءات ترميز البيانات
عمى زيادة دقة المعمكمات المحاسبية المنتجة في ظؿ النظاـ المحاسبي اإللكتركني

) تنسب الى متغيرات المؤىؿ

العممي كعدد الدكرات التي التحقكا بيا ذات الصمة بالصيرفة االلكتركنية كسنكات الخبرة  ،حيث بمغ التبايف ( ،10.6
 ، )7.3 ، 13كبمغت قيـ ) )28.2 ،43.2 ،41.9( (Fكىذه القيـ معنكية عند مستكل  . 0.05العبارة الثالثة :يكجد
فركؽ معنكية ذك داللة إحصائية بيف إجابات أفراد عينة الدراسة  ،حكؿ العبارة اؿ ثالثة ( تعمؿ إجراءات الثقة كاألماف
عمى رفع مستكل جكدة مخرجات النظاـ المحاسبي ) تنسب الى متغيرات المؤىؿ العممي كعدد الدكرات التي التحقكا بيا

ذات الصمة بالصيرفة االلكتركنية كسنكات الخبرة  ،حيث بمغ التبايف (  ، )5.9 ،13 ، 9.1كبمغت قيـ )،35.6( (F

.)41.7 ، 48.3
 .3مقارنة الفرق بين متوسطات إجابة األفراد تبعاًال لمخصائص الشخصية لعبارات الفرضية الثالثة:

يكضح الجدكؿ رقـ ( )9التالي فرؽ بيف متكسطات إجابة األفراد تبعان لمخصائص الشخصية ألفراد العينة:

جدول رقم (  )9نتائج مقارنة المتوسطات عن طريق اختبار ) (One-Way ANOVAلعبارات الفرضية الثالثة

العبارة

المؤىل العممي

سنوات الخبرة

عدد الدورات

Sig

F

التباين

Sig

F

التباين

Sig

F

التباين

األولى

0.00

81.7

16.4

0.00

43.6

17.6

0.00

92.7

13.3

الثانية

0.00

74.7

16.2

0.00

38.6

19

0.00

88

14.9

الثالثة

0.00

45.3

16

0.00

119.3

27.9

0.00

145.2

16.1

الرابعة

0.00

51.8

12.4

0.00

39.8

14.3

0.00

25

8

الخامسة

0.00

52.6

16

0.00

5.7

20.5

0.00

59.4

13.4

المصدر :إعداد الباحثين من بيانات الدراسة الميدانية 2015 ،م

يتبيف لمباحث مف الجدكؿ رقـ (  )9أف التبايف بيف المجمكعة كالذم يشرحو العامؿ المستقؿ المؤىؿ العممي  ،عدد

الدكرات كسنكات الخبرة كاألتي  :العبارة األولى :يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية بيف إجابات أفراد عينة الدراسة  ،حكؿ

العبارة األكلى ( تؤثر المخاطر المصرفية اإللكتركنية سمبان عمى سالمة النظاـ المحاسبي ) تنسب الى متغيرات المؤىؿ

العممي كعدد الدكرات التي التحقكا بيا ذات الصمة بالصيرفة االلكتركنية كسنكات الخبرة  ،حيث بمغ التبايف ( ، 16.4
 ، )13.3 ، 17.6كبمغت قيـ ) )92.7 ، 43.6 ، 81.7( (Fكىذه القيـ معنكية عند مستكل . 0.05
العبارة الثانية :يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية بيف إجابات أفراد عينة الدراسة  ،حكؿ العبارة اؿ ثانية ( تعتبر الفيركسات
الرقمية كاحدة مف المخاطر المصرفية التي تقمؿ مف فعالية النظاـ المحاسبي

) تنسب الى متغيرات المؤىؿ العممي

كعدد الدكرات التي التحقكا بيا ذات الصمة بالصيرفة االلكتركنية كسنكات الخبرة  ،حيث بمغ التبايف ( ، 19 ، 16.2
 ، )14.9كبمغت قيـ ) )88 ، 38.6 ،74.7( (Fكىذه القيـ معنكية عند مستكل . 0.05العبارة الثالثة :يكجد فرؽ ذك
داللة إحصائية بيف إجابات أفراد عينة الدراسة  ،حكؿ العبارة اؿ ثالثة ( تجديد كتنكيع منافذ اإلختراؽ مف قبؿ القراصنة
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يقمؿ مف فعالية إجراءات الرقابة الداخمية ) تنسب الى متغيرات المؤىؿ العممي كعدد الدكرات التي التحقكا بيا ذات
الصمة بالصيرفة االلكتركنية كسنكات الخبرة  ،حيث بمغ التبايف (  ، )16.1 ، 27.9 ،16كبمغت قيـ )،45.3( (F

 )145.2،119.3كىذه القيـ معنكية عند مستكل  .0.05العبارة الرابعة :يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية بيف إجابات

أفراد عينة الدراسة  ،حكؿ العبارة اؿ رابعة ( إنقطاع شبكات اإلتصاؿ يؤدم إلى تأخير عمميات المعالجة المحاسبية )
تنسب الى متغيرات المؤىؿ العممي كعدد الدكرات التي التحقكا بيا ذات الصمة بالصيرفة االلكتركنية كسنكات الخبرة ،
حيث بمغ التبايف ( ، )8 ، 14.3 ، 12.4كبمغت قيـ ) )25 ، 39.8 ،51.8( (Fكىذه القيـ معنكية عند مستكل 0.05

العبارة الخامسة :يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية بيف إجابات أفراد عينة الدراسة  ،حكؿ العبارة ا لخامسة ( تقادـ البرامج
اإللكتركنية يعيؽ عمميات العرض كاإلفصاح المناسب عف عمميات التجارة اإللكتركنية ) تنسب الى متغيرات المؤىؿ
العممي كعدد الدكرات التي التحقكا بيا ذات الصمة بالصيرفة االلكتركنية كسنكات الخبرة

 ،حيث بمغ التبايف ( ،16

 ، )13.4 ، 20.5كبمغت قيـ ) )59.4 ، 5.7 ،52.6( (Fكىذه القيـ معنكية عند مستكل . 0.05
 .4مقارنة الفرق بين متوسطات إجابة األفراد تبعاًال لمخصائص الشخصية لعبارات الفرضية الرابعة:
يكضح الجدكؿ رقـ ( )10التالي فرؽ بيف متكسطات إجابات أفراد العينة لعبارات الفرضية:

جدول رقم (  )10نتائج مقارنة المتوسطات عن طريق اختبار ) (One-Way ANOVAلعبارات الفرضية الرابعة
العبارة

المؤىل العممي

سنوات الخبرة

عدد الدورات

Sig

F

التباين

Sig

F

التباين

Sig

F

التباين

األولى

0.00

7.2

1.5

0.00

64.9

6.3

0.00

45.3

3.5

الثانية

0.00

15.4

3.4

0.00

56.7

7.7

0.00

53.4

4.7

الثالثة

0.00

6.1

14.2

0.00

54.8

18

0.00

42.1

10.5

الرابعة

0.00

58.8

16.6

0.00

29.3

15.9

0.00

30.6

11.1

المصدر :إعداد الباحثين من بيانات الدراسة الميدانية 2015 ،م

يتبيف لمباحث مف الجدكؿ رقـ (  )10أف التبايف بيف المجمكعة كالذم يشرحو العامؿ المستقؿ المؤىؿ العممي ،

عدد

الدكرات كسنكات الخبرة كاألتي :العبارة األولى  :يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية بيف إجابات أفراد عينة الدراسة  ،حكؿ

العبارة األكلى ( إحكاـ الرقابة اإللكتركنية مف خالؿ أمف كحماية الممفات يحقؽ سالمة النظـ المحاسبية ) تنسب الى

متغيرات المؤىؿ العممي كعدد الدكرات التي التحقكا بيا ذات الصمة بالصيرفة االلكتركنية كسنكات الخبرة  ،حيث بمغ
التبايف (  ، )3.5 ، 6.3 ، 1.5كبمغت قيـ ) )45.3 ، 64.9 ، 7.2( (Fكىذه القيـ معنكية عند مستكل . 0.05
العبارة الثانية :يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية بيف إجابات أفراد عينة الدراسة  ،حكؿ العبارة اؿ ثانية ( تقكـ إدارة البنؾ
بفحص طرؽ الحماية كدراسة مدل فعاليتيا في حفظ سالمة النظاـ المحاسبي ) تنسب الى متغيرات المؤىؿ العممي
كعدد الدكرات التي التحقكا بيا ذات الصمة بالصيرفة االلكتركنية كسنكات الخبرة

 ،حيث بمغ التبايف ( ،7.7 ، 3.4

 ، )4.7كبمغت قيـ ) )53.4 ،56.7 ،15.4( (Fكىذه القيـ معنكية عند مستكل  . 0.05العبارة الثالثة :يكجد فرؽ ذك
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داللة إحصائية بيف إجابات أفراد عينة الدراسة  ،حكؿ العبارة اؿ ثالثة ( تقكـ إدارة البنؾ بتحديث طرؽ الحماية حسب
التغيرات الحاصمة في بيئة التكنكلكجيا ) تنسب الى متغيرات المؤىؿ العممي كعدد الدكرات التي التحقكا بيا ذات الصمة

بالصيرفة االلكتركنية كسنكات الخبرة  ،حيث بمغ التبايف (  ، )10.5 ، 18 ،14.2كبمغت قيـ )،54.8 ،6.1( (F
 )42.1كىذه القيـ معنكية عند مستكل  . 0.05العبارة الرابعة :يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية بيف إجابات أفراد عينة
الدراسة  ،حكؿ العبارة اؿ رابعة ( الفصؿ بيف كظائؼ مشغؿ األجيزة كالتصريح بتنفيذ العمميات المالية يحقؽ سالمة
النظاـ المحاسبي) تنسب الى متغيرات المؤىؿ العممي كعدد الدكرات التي التحقكا بيا ذات الصمة بالصيرفة االلكتركنية

كسنكات الخبرة  ،حيث بمغ التبايف (  ، )11.1 ،15.9 ،16.6كبمغت قيـ ) )30.6 ،29.3 ،58.8 ( (Fكىذه القيـ
معنكية عند مستكل . 0.05
النتائج :

 /1تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف األساليب المستخدمة مف قبؿ البنكؾ لتنفيذ عمميات التجارة اإللكتركنية ،
كفعالية المحاسبة عف تنفيذ عمميات التجارة االلكتركنية.

 /2تطبيؽ أسمكب بطاقات اإلئتماف ك البطاقات الذكية يعمؿ عمى سرعة إجراء إختبارات فحص الحد األعمى لإلئتماف
ك يحقؽ الدقة في التكجيو المحاسبي.
 /3تؤدم عـ ؿية التحميؿ المحاسبي اإللكتركني المطبقة في البنؾ إلى دقة عرض معمكمات عمميات التجارة اإللكتركنية
 /4تطبيؽ نظاـ الرقابة اإللكتركنية تحقيؽ الثقة كاألماف في التجارة اإللكتركنية  ،ألف نظاـ الرقابة اإللكتركنية تحقؽ
ثقة معقكلة بسالمة كصحة التقارير المالية اإللكتركنية.
 /5قمة كضعؼ عمميات التجارة اإللكتركنية المطبقة بالبنكؾ العاممة في كالية جنكب دارفكر كاقتصار التعامؿ في
بعض مجاالت التجارة اإللكتركنية .
التوصيات :

بناء عمى النتائج السابقة كمف خالؿ الدراسة يمكف إيجاز أىـ التكصيات في اآلتػي :
ن
 /1ضركرة تكفير البنى التحتية التقنية لمبنكؾ اإللكتركنية مع تشجيع البنكؾ عمى تقديـ كافة خدمات التجارة
اإللكتركنية لعمالئيا كالتكسع بيا.

 /2ضركرة قياـ إدارات البفكؾ بفحص طرؽ الحماية كدراسة مدل فعاليتيا كتحديثيا بشكؿ مستمر لضماف استمراية
كفعالية الكسائؿ الرقابية التي تعتمد عمييا البنكؾ في تنفيذ عمميات التجارة اإللكتركنية.
 /3ضركرة تطكير الكادر كتدريب العامميف لإلرتقاء بمستكل الخدمات االلكتركنية المقدمة.

 /4ضركرة تطكير ككضع معايير إجراءات محاسبية كاضحة تحكـ تنفيذ عمميات التجارة اإللكتركنػية.
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المراجع:
 /1إبراىيـ أحمد عبد الخالؽ الدكم  ،التجارة اإللكتركنية ػ دراسة تطبيقية عمى المكتبات( ،الرياض :مكتبة الممؾ فيد الكطنية 2010 ،ـ ).
 /2الطاىر عبد اهلل احمد نكر الديف ،العكلمة كالتجارة اإللكتركنية( ،الخرطكـ :شركة مطابع السكداف لمعممة 2010 ،ـ ).
 /3يكسؼ أحمد أبك فارة  ،التسكيؽ اإللكتركني ػ عناصر المزيج التسكيقي عبر اإلنترنت ( ،عماف  :دار كائؿ لمنشر كالتكزيع 2004 ،ـ ).
 /4محمد الصيرفي  ،التجارة اإللكتركنية ( ،اإلسكندرية :مؤسسة حكرس الدكلية 2005،ـ ) .
 /5محمد شريؼ تكفيؽ  ،كتاب المحاسبة اإللكتركنية عمى اإلنترنت http//mastawfik.7p.com/e accounting.htm ،
 /6رأفت رضكاف  ،عالـ التجارة اإللكتركنية( ،القاىرة :المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية 1999 ،ـ).
 /7رشيد عالـ ،عكائؽ تطكر التجارة اإللكتركنية في الكطف العربي ( ،لندف األكاديمية العربية البريطانية ،رسالة ماجستير غ ـ .)2007 ،
 /8أديب قاسـ شندم  ،الصيرفة اإللكتركنية أنماطيا كخيارات القبكؿ كالرفض  (،بغداد  :مجمة كمية بغداد لمعمكـ اإلقتصادية الجامعة ،
جامعة كاسط  ،كمية اإلدارة كاإلقتصاد  ،العدد 2011 ، 27ـ) .
 /9ساكار ظاىر عمر أميف ،اإلطار المفاىيمي لممحاسبة في ظؿ بيئة التجارة االلكتركنية( ،كرككؾ :مجمة جامعة كرككؾ لمعمكـ االدارية
كاالقتصادية ،المجمد (  ،)2العدد ( 2012 ،)1ـ) ،ص . 98
 /10سطـ صالح كآخركف  ،أثر التجارة اإللكتركنية عمى جكدة المعمكمات المحاسبية  ( ،تكريت  :مجمة تكريت لمعمكـ اإلدارية كاالقتصادية ،
جامعة تكريت  ،كمية اإلدارة كاإلقتصاد  ،المجمد الثاني ،العدد الثالث 2006 ،ـ ).
 /11عمي عبد اهلل شاىيف  ،نظـ الدفع اإللكتركنية كمخاطرىا ككسائؿ الرقابة عمييا ػدراسة تطبيقية عمى بنؾ فمسطيف  (،غزة  :مجمة جامعة
األزىر  ،سمسمة العمكـ اإلنسانية  ،الجامعة اإلسالمية  ،كمية التجارة  ،المجمد  ، 12العدد 2010 ، 1ـ)
 /12صداـ محمد محمكد الحيالي  ،كآخركف  ،أثر التجارة اإللكتركنية عمى جكدة المعمكمات المحاسبية  ( ،تكريت  :مجمة تكريت لمعمكـ
اإلدارية كاإلقتصادية  ،جامعة تكريت  ،كمية اإلدارة كاإلقتصاد  ،المجمد  ، 2العدد 2006، 3ـ ).
 /13رشدم عبد المطيؼ كادم  ،أىمية كمزايا البنكؾ اإللكتركنية في قطاع غزة بفمسطيف كمعكقات إنتشارىا( ،غزة  :مجمة الجامعة اإلسالمية
سمسمة الدراسات اإلنسانية  ،الجامعة اإلسالمية  ،كمية التجارة ،المجمد  ، 16العدد الثاني2008 ،ـ)
 /14إسالـ مأمكف حسيف مأمكف  ،المعكقات التي تحد مف نجاح التجارة اإللكتركنية في مصر ( ،لندف  :األكاديمية العربية البريطانية لمتعميـ
العالي  ،رسالة ماجستير غير منشكرة2011 ،ـ)
 /15مجدم أحمد السيد الجعبرم  ،مدل كفاية اإلطار النظرم لممحاسبة في ظؿ عمميات التجارة اإللكتركنية  ( ،الدنمارؾ  :األكاديمية
العربية المفتكحة  ،كمية اإلدارة كاإلقتصاد  ،رسالة دكتكراة غير منشكرة 2012 ،ـ) .
 /16محي الديف محمد إبراىيـ عثماف  ،نظاـ المعمكمات المحاسبي كدكره في تحقيؽ الثقة كاألماف لمتجارة اإللكتركنية ػ دراسة تطبيقية
كميدانية  /17عمى عينة مف القطاع المصرفي في السكداف( ،الخرطكـ  :جامعة السكداف لمعمكـ كالتكنكلكجيا  ،رسالة دكتكراة غير منشكرة ،
2013ـ) .
 /18منصكر عمي محمد القضاة  ،بطاقات اإلئتماف ( اإلعتماد) تطبيقاتيا المصرفية  :البنؾ اإلسالمي األردني ػ دراسة تطبيقية  ( ،إربد ،
االردف  :جامعة اليرمكؾ  ،كمية الشريعة كالدراسات اإلسالمية  ،رسالة ماجستير غير منشكرة 1998 ،ـ )
 /19سميماف عبد الرازؽ أبك مصطفى  ،التجارة اإللكتركنية في الفقو اإلسالمي(،غزة  :الجامعة اإلسالمية  ،كمية الشريعة  ،رسالة ماجستير
غير منشكرة 2005 ،ـ ).
 /20رشيد عالـ  ،عكائؽ تطكر التجارة اإللكتركنية في الكطف العربي ( ،لندف األكاديمية العربية البريطانية  ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،
.) 2007
 /21ظاىر شاىر يكسؼ القشي  ،مدل فاعمية نظـ المعمكمات المحاسبية في تحقيؽ األماف كالتككيدية كالمكثكقية في ظؿ التجارة اإللكتركنية
( األردف جامعة عماف العربية لمدراسات العميا  ،رسالة دكتكراة غير منشكرة 2003 ،ـ) .
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 /22ىشاـ الديب  ،تكجيات ترسـ مستقبؿ التجارة اإللكتركنية ػدراسة عف تأثير التجارة اإللكتركنية عمى الممكية الفكرية كاألمف اإللكتركني ،
(شرـ الشيخ  :المؤتمر السنكم األكؿ لتكنكلكجيا المعمكمات  ،نحك منظمة رقمية  ،المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية  ،الفترة 1ػ 4إكتكبر
2002ـ).
 /23محمد محمد األلفي  ،التكقيع اإللكتركني في نظـ التجارة اإللكتركنية ( ،القاىرة :ندكة التكقيع اإللكتركني ،المنظمة العربية لمتنمية
اإلدارية  ،الفترة 8ػ 12ابريؿ 2007ـ )
 /24محمد شريؼ تكفيؽ  ،أثر التجارة اإللكتركنية عمى تطكير أنظمة المعمكمات المحاسبية  ،دراسة إختبارية بالتطبيؽ عمى إستخداـ القطاع
المصرفي لكسائؿ دفع النقكد اإللكتركنية كخدماتيا المرتبطة بأنظمة البنؾ الفكرم ( اإللكتركني)  ( ،الزقازيؽ  :المؤتمر العممي السنكم الرابع "
آليات التنمية في مصر في ضكء المستجدات العالمية كالمحمية  ،جامعة الزقازيؽ  ،كمية التجارة  9 ،مايك 2003ـ ).
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