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 الخالصة 

تهدد الدر سد ددىلدرددطلتلددء علدرتدديدلطءددطلتل الدد لين اددىلدراالددىليدد اللدرردد ة ولدريةددلم ىلد ر  ل   ددىل سيل ددىلدريةدد سال

درردد ة ول)ةيثءددىلمدددلةادد ئلدرا  دد لطءددطلدرييلدديعدول ةادد ئلدرا  دد لطءددطلتندديللدريء  ددى تل اللدد   لدرنلدد لمدددل  ددللتندد ال ل

دريةلم ىلد ر  ل   ىلطءطلةؤشلدولسيل ىلدرية سالدرالدل ىتل ت ل ضعلملض  ولدرنلد لتلن ند للرين هد تل تيله تد تل

 تل لدل لدت ند سلملضد  ول70 لد  ي سةلد  ن  ىلطءطلدري  لن الل درا ةء اللمددلدريةد ساتلد د للعلة هد ل)75  زطتل)

سلدري ادد ع لر يددر قلطالدد ولد ستندد يل در ددت  لليدد اللة   ددلدولط  ددىلدرنلدد لي  دد ر دعل)ةا ةددبلد ستندد يل ةا ةددبلد  لدد د

درنل تل تيهدبلدرن تد لدردطلةعييطدىلةداللد  د    ل ولةدالل حيهد جلتلندقل لديعلطالد ولدستند يلةا يالدىليد اللدررد ة ول

ل . دريةلم ىلد ر  ل   ىل سيل ىلدرية سالط  ىلدرنل 

ل علدرن تد لةعييطدىلةداللدر يهد  ولدر ددلت لدع لةدعلحدتتلد  د    ل ول د    عدللدرطلد     ل ولدر دلتيهبلدر  لدرن ت تل

تزالد لل ةدالل د  لةالل حيه جلتفا بلدريدلعلدرايءدلرءرد ة ولدريةدلم ىلد ر  ل   دىلةيد لرهد ل  دللمددلتلن دقلد عد  لدريةد سال

لسيل ىلدرية سالط  ىلدرنل .

ل

لROAتلةؤشللROE لدرر ة ولدريةلم ىلد ر  ل   ىتلةؤشلالكلمات المفتاحية: 

ل

 

The Impact of Electronic Banking Services on the Profitability of Banks in Light of 

the Corona Pandemic 

An Applied Study on a Number of Iraqi Banks 

Lec.  Wisam Sami Jabbar Zinal 1 

 

Abstract 

The study aims to shed light on determining the nature of the relationship between 

electronic banking services and the profitability of banks (represented in the rate of return 

on assets and the rate of return on equity). (75) questionnaires were distributed to affiliates 

and bank employees, of which (70) were retrieved, and the research hypotheses were tested 

using (the correlation coefficient and the multiple regression coefficient) to diagnose the 

correlation and influence relationships between the variables of the research sample, and 

the researcher reached a set of conclusions, the most important of which are: Check There 

are significant correlations between electronic banking services and the profitability of the 

research sample banks. 

Based on the conclusions reached by the researcher, the researcher presented a set of 

recommendations that are consistent with these conclusions, the most important of which 

are: Activating the practical reality of electronic banking services, which has an impact on 

achieving the success of banks and thus increasing the profitability of the research sample 

banksل 
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 المقدمة

 لل ةي دددزدللمددددلد ل ةددد عال ولةهيدددع سدلللءاددد الدرييضدددي لحدددتدللدنل

 د  يدللدرير ءفىل ت هىلمدلم لةلد  ي سل يد دلل  لدىلدر يس  د تل

يي لال طء لةاللدرية سالل  سل مه لليعةلتءكلدرر ة ولدريةلم ىل

د ر  ل   ىلدرين ةدىتل عسد دىلتيلاد ول اعسدللدرايدادلرعديعةلتءدكل

ي ئددىللدرردد ة و.ل ت   عددىلرء    ددلدولدر   ءيل ددىلدري لدد سطىلمدددل ددب
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الليعح لدر    للدريل يلتلت  ل هنحلد د ر دعلدر   يريل د لدرع الد ةل

ة لتيملتلةاللتفد دةلمددلارطلط ةلدلةازة لرءنط  لدريةلمدل ظلدل

درايددبل  ددلطىلمدددلدو عدد زل  مددلةلمدددلدرياءيةدد ولطدداللدرزيدد  الل

 دأل يدلل درن سةلطءطلتطيالللدرر ة ول االةد ره لاردطلدرزيد  اللمددل

يل لدرية سال ليلة طءن ولدل ة علدرلديلل يلة  نل زة ن.ل در 

 دعت ئلت ة ولةةلم ىلدر  ل   دىلت الثدىلر ددلتي دعلةدالل يد يه ل

 هددد لل ةدددتلييضدددعلدر   يريل ددد لدري طددديسةلد زالددد عةلسيل  هددد تلتيددد ل

نلتن نددلمددللد سته لطءدطل  دري ع عةلي   يلدسل ةد لط   هد لتلحد

ندددلسمددعلدر لدد يلطنددللتطدديالللتدد ة ته ل ت يالاهدد لي ريدد بلدرددتيلالء

ت لددددد ول سانددددد ولدرزيددددد  الل ة طءنددددد ته لدري طددددديسةل دري   دددددلةل

ي  دد يلدس.ل   عددىلر ءددكلدرايدةددبل عولدرددطلزالدد عةلتدد ةلدري  ملددىلمدددل

درنط  لدريةدلمدتل زالد عةلةالمدىل ديدا لدرايدادلطءدطلدررد ة ول

دريةدددلم ىلد ر  ل   دددىلدر ددددلتنددد ةه لدريةددد سالدرالدل دددىل ة هددد ل

ردددل ت ةددىلدرهدد تالرءل دد  بلآلدالددرنط لددىلدرتت ددىل دلهددزةلدرةددل ل

لد ر  ل   ى.

 المبحث االول / منهجية البحث

لاوالً: مشكلة البحث: 

 لت  دلدول19شه ولدرنط  لدريةلمدلدرالدلدلمدلم لةل)تيم د للللل

ليحلالددددىلمدددددلين اددددىلدرردددد ة ولدريةددددلم ىتل   عددددىلر طدددديسدول

دري لد سطىلر   يريل د لدرياءيةدد ول د تةد  وتل طءددطلدردلا لةددالل

دنلدرية سالدرالدل ىلتل  ئلل ح ةلطءدطلتطديالللدلدلدددولطيءهد ل

دلطندللدبلدر  ل  ددل دي تل ال لد ظي ه لر لضلتن ال لت ة ته ليي 

ردلد لدره تالدر ن ئل)درن كلدريليديئ لدالدآلدرنط لىلدرتت ىلد لدرةل ل

يدد  لةدداللتندد اليه ليطددلللدر نء  الددىلةدداللدلددبلد  دد يلدسل درنندد دلمدددل

درلدديللدريةددلمدل درندد سةلطءددطلزالدد عةلد سيدد  تلر ي هدد ل هددنلتل

لدريا  سلدرتيلالل ر علر  بلدتنللل سلةاللةي داللةداللدرلةدىلدرلديل ى

ة لتيملتلةاللةزدالد لط الد ةتل ي د ددللطءدطلةد لتند علالي دالل نلارطل ظلدل

لت ىلجت يثبلةي ءىلدرنل لمدلدر ل ؤ ولدآل

ةدد لةدد  للدديعةلدرردد ة ولدريةددلم ىلد ر  ل   ددىلدرين ةددىلمدددل -1

لل  لىلتيس   .ل بدرية سالدرالدل ىلمدل

حددبلاليلدد ل  ددللرءردد ة ولدريةددلم ىلد ر  ل   ددىلطءددطلسيل ددىل -2

لبلل  لىلتيس   . ل ىلمدلدرية سالدرالد

 

 ثانيا: اهمية البحث:

لت ىجت يالل حي ىلحتدلدرنل لمدلدر ن يلدآل

دت   ستلرنط  لةه ل ت ييل حيللط  لدرية سال درتيلالا ل -1

ةددالل حدد لدرنط طدد ولد ل ةدد عالىلمدددلدراددلدلتلا لالايددبلطءددطل

 ضددعل  ددملطءي ددىل د دد لدت ع ىلراستندد دليدد لطددالليلالددقل

 ارطلزال عةلد سي  لر .تلل الل عد  لدري ردل هي ل

ت   ردد لألتدد لدرييدضدد علدرل يالددىل درل الثددىل  دولع سليدد ر لل -2

د حي ددىلمدددلدرنطدد  لدريةددلمدلمدددلدريلددتلدرل ضددلل حدديل

درردد ة ولدريةددلم ىلدور  ل   ددىتلر ي هدد لدهددنلتلدريا دد سل

اردطلدرتيلالل ر علر  بل تنللل سلةاللةي اللةاللد سي  ل ظدلدل

 ة لتيملتلةاللةزدال لط ال ة.

ل يحددتدلدرنلدد لدرددطلتلء ددبلدراالددىليدد اللة   ددلالالل تيهددبل -3

دحي ددىلي ر ددىلي ر لددنىلرءيةدد سالحيدد لدرردد ة ولدريةددلم ىل

دور  ل   ىل سيل ىلدرية سالمددل دبلي ئدىلاللديعح لدر   دلل

دريلد يلل حددلدرن ئدىلدرالدل دىتل ةد لدت يدتلطء هد لة   ددلدول

العد عليدلللر ازالدزلحدتتلدراالدىلتءدكلا.لمتالطدالل19تيم  ل

 دري   لدو.ل

ي دددد نلع سلدرردددد ة ولدريةددددلم ىلدور  ل   ددددىلمدددددلتللدددد الل -4

درايء دد ولدريةددلم ىل تندد عئلدرياءيةدد ول در لدديالاولدري ر ددىل

لي ري بلدرتيلالؤعيلارطلزال عةلسيل ىلتءكلدرية سا.

 

 ثالثا: اهداف البحث:

لت يالل ح دالحتدلدرنل لمدلدر ن يلدألت ىجل

ر دددىلدررددد ة ولدريةدددلم ىلآدر ادددلالطءدددطلين ادددىلطيدددبل  -1

لدور  ل   ىلدر دلتن ةه لدرية سالدرالدل ى.

در ادددلالطءدددطلين ادددىلدراالدددىلدر ددددلتدددليعليددد اللدررددد ة ول -2

دريةلم ىلدور  ل   ىل سيل ىلدرية سالدرالدل دىتلمتدال

لطاللاالع عليلللتازالزلحتتلدراالى.

 ل   ددىلطءددطلتل الدد لين اددىلدأل ددللرءردد ة ولدريةددلم ىلدور  -3

لسيل ىلدرية سالدرالدل ى.

در ادددلالطءدددطلدحددد لدأل دددن بلدر  ة دددىل سددلطددد علتلن دددقل -4

دريةدد سالألسي تهدد ل در دددلتلدديئلع نل نلتتتددتلدرردد ة ول

دريةلم ىلدور  ل   ىلع سح لمدلزالد عةلد سيد  لرءيةدلال

لمتبلطاللتن ال لدرلءيئلريا رع ه .

لتندددد ال لدردددد ط ل دريلدددد   ةلرءيدددد سددل هددددل بلدرنددددلدسلمددددد -5

دريةدد سالطدداللت ف ددىلدر ا ةددبلةددعلدر طدديسدولدر   يريل ددىل

ر دىلتي  فهد لييد لال يداللآدرل هءىلمدلدررد ة ولدريةدلم ىل 

لمدلتلن قلدسي ته لدريل  دةى.

 

 رابعاً: انموذج فرضيات البحث: 

ت طءد لدريا رعددىلدري هع ددىلرييدد ءىلدرنلد لمدددلضدديدلاي سحدد لللللل

در ظددليل ةتدد ة   لدري  د  ددىلتةددي  لةرطددعلدم لدضدددل درددتيل
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الي للارطلدراالىلدري طن ىلي اللة   لدولدرنل لتان لدللطاللدرلءديئل

در لددد ؤ ولدرنلث دددىلدريثددد سةلمددددلةيددد ءىللطدددالدرين لتدددىلربل يدددىل

فلط دددىلر ءدددكلدري   دددلدولدرنلددد .لمتددداللطددداللتيضددد حلد ياددد علدر

 تت  لدتهددد لمددددلط  دددىلدرنلددد لةدددعلةلدطددد ةلدة    دددىلل ددد سلحدددتتل

تيددد ل لتدري   دددلدو.ل الي ددداللي ددد نلدريرطدددعلد م لدضددددلرءنلددد 

  1دري بل)لةيضحلمد

 

 

 

 

 

 

 

 

 مخطط البحث االفتراضييوضح  :(1الشكل )

ل

مدلضيدلتف ه بل  يي جلدرنل ل طاتلتد ل ضدعلملضد  ولدرنلد ل

لت  تدجل

 جل لتيلد لطالدىلدستند يل دولع ردىلالفرضية الرئيسة األولىل

ةا يالددىليدد اللتندد ال لدرردد ة ولدريةددلم ىلدور  ل   ددىل)دليدد  ل ل

  ي اللسيل ىلدرية سا.ل ت فل لة ه جل

 :لتيلد لطالدىلدستند يل دولع ردىللالفرضية الفرعية االولىى 

ةا يالىلي اللدرر ة ولدريةلم ىلد ر  ل   ىل)ة فلعد ل سيل دىل

 درية سا.

 لتيلد لطالدىلةا يالدىليد اللتند ال للسىة الثانيىة:الفرضية الرئي 

لدرر ة ولدريةلم ىلدور  ل   ىل)دلي  ل ل سيل ىلدرية سا.

 

 خامساً: منهج البحث:

  دد ر علدرن تدد لدريدد هنلد  دد  ن يدلمدددلدرع  دد لدر ظددليلةددالللللل

درنل لر لضلتل ال ل  للدرر ة ولدريةلم ىلدور  ل   ىلمدلسيل ىل

 د ر علددرية سالدرالدل ىتل ة لمدلدرع   لدرايءددلةداللدرنلد لمند ل

دأل ءيبلدريهفدلدر لء ءدلدردتيل لالندالط د لتد لليدعلدرياءيةد ول

طلتلء ءه ل تيدال يا عحد تلةداللتدائلريهال  حلةتل ا ي لالاي لار

ليدعلدرلندد  قل درن   د ولدر ي ددىلطداللدرظدد حلةلدريلد عةل عسلهدد لمدددل

 لدرلزةدىلSPSSد  ن  ىلتالضلطءطلدرزي  التل  لد  اي ئليل  ةنل)

دوتة   ىلرءاءيعلدريع يا ىل)   رلدجلدريؤشلدولدرللي ىلر لضل

لدرن  علي لء ءه ل تفل لح لاتة     .

ل

 البحث: سادساً: حدود 

ت يثبلدرل  علدري    ىلرءنل لمدلمل  لدرية ساللالحدود المكانية:

لط  ىلدرنل لدري  يلةلمدلةل مظىلتلتيل.

درف ددلةلدر دددل هددلولم هدد لل  لددىلطءددطلن ةددللتلالحىىدود الامانيىىة:ل

 ل يهددتدلت ددينلدرردد ة ولدريةددلم ىلدور  ل   ددىل19تيس  دد ل)تيم دد 

لضل سالى.

درنيدلالىلي ري  لدن اللمددلدريةد سالدرل  علدرنيدلالىجلت يثدبلدرلد  عل

لدرالدل ىلط  ىلدرنل .

 

 المبحث الثاني / اإلطار النظري للبحث

 اوالً: الخدمات المصرفية االلكترونية 

 مفهوم الخدمات المصرفية االلكترونية   -1

 Concept of Electronic Banking Services: 

رن لعماتلدر طيسدولد ل ة عالىلدر دلشه ح لدرا ر لدريةد سالللللللل

طدد عةلدر ف  ددللمددل ضددعلد دد لدت ع  ولل الد ةل لتطددياللل يدد  جلااردطل

 طيدد ئلتلدديحلرهدد لي ري  ملددىل لد  دد يلدسلضددياللطدد ر لتن دددلاليدده ل

تطيسدلتن لدتل يي ل َنللي علدريةد سالدري  يدلةلمددلدراد ر لتيدلد ل

ركلدألةللعط ح لارطلد   ا  ىليلءيئلةةلم ىلَنل إدر ل ال ول فله لم

لةددعلةاط دد ولدرثدديسةل  ت ددىلر طدديالللدأل ظيددىلدألر ددىلردد اله ل لرء   دداا

تل ت  لدد لدرردد ة ولدريةددلم ىلدور  ل   ددىلطنددلل[1]در   يريل ددى

شن  ولدر يدهبلد ر  ل  دللني لتن لدلةاللدرزي  اللدردتالاللالد طيينل

ولييهدفه ل يطد لةداللد ديد لدر   يريل  لدرع ال ةتل تايبلحتتلدرر ة 

دري  يىلدري ر ىلمدلدرنط  لدريةلمدتلدر ددلتعدليلدرياد ةاولةدالل

تاره تلمتالطدالل ردكلالي داللرءرد ة ولدريةدلم ىلطندللد   ل  دتل

تل النةد ل[2]لةل ط ةلدرزي  اللطءطلدعدسةلدةيدره لييد بلدتثدللتفد دة

ي ررددد ة ولدريةدددلم ىلدور  ل   دددىلدر يدهدددبلدر ءنددد  دلرءرددد  ة ول

ةدددلم ىلدر نء  الدددىل درع الددد ةلةن شدددلةلرءاي دددبلةددداللتدددائلل ددديدولدري

در يدهددبلدور  ل   ددىلدر ف طء ددىل تتددياللحددتتلدرردد ة ولدردد ظ لدر دددل
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تي اللطيادلدريؤ ل ولدري ر ىل دريلت ولةاللدريهد يئلرءللد ي ول

تلتيدد ل[3]دريةددلم ىل درلةدديئلطءددطلةاط دد ولطددالل دديدتنلدري ر ددىل

دريةدلم ىلطدالليلالدقلل ديدوللطيء دىلتند ال لدررد ة و“ هد لتمتليل لط ل

در يهدد بلد ر  ل   ددىتلد لد هدد جلدلددلددلد طيدد ئلدريةددلم ىليطددللل

در  ل   ددىلديلد دد ر دعلدر   يريل دد ل د تةدد  ول دآل ولدرل الثددىل

 يددلتاءقلد ةللي ألطي ئلدريةلم ىلدر نء  الى.ل مدل بلحدتدلدرد يعل

 دد علردداللال ددينلدراي ددبلةتددطلدلرء  نددبلدرددطلدريةددلالا دلدة  دد لدرن

تل[4]ي ألطي ئلدر دلاللال ح لةاللةةلم لةاللديلة  نل مدلديل لدتل

 هدد لدرةدد  طىلدر دددلتلدد ر علت  يريل دد لم هدد لر ندد ال لتمددتليل لتيدد لط ل

تدددد ة ول متددددبلرءزيدددد  التل دريلدددد ط ةلمدددددلتطدددديالللدريي س دددد ول

دريةلم ىلةاللتائلدر   يريل  لدري ن ةدىتل د ي  د سلمددلدرنطد ط الل

ةلةاللدرطلللدرفا ردىتلرزالد عةلةلد ي لدري ردل دريةلمدتل تا ل دت 

ل.[5]ليعةلدرر ةىتلر ءن ىلدت   ل ولدرزي  الل سان ته ل

ل

 انواع الخدمات المصرفية   -2

 Types Of Banking Services : 

جل حدلطن سةلطالليط لدىليا د    ىلSmart Cardدرنط لىلدرتت ىلل- 

تل ييلطءطل تد ةلار  ل   دىلالد  لم هد لتردزالالللي دعلةاءيةد ول

تل[6]هددد تنه تلةثدددبلد  ددد ل درا ددديدنل درن دددكلدريةددد س..لدرددد ل

 الي اللرءزيينلد  ر دعلحتتلدرنط لىلر  ل ن يلدرن علدر دلت ا ةدبل

يه تل ال  لت تالىلحتتلدرنط لىلي رينء لدرتيلاللا ليد لدرزيدينلةدالل

ريةدلالر داللضدياللدرلد  علدر ددلالتداه لدريةدلال تلدد لد

 ي لدرنط لىتل ال  لدررة لةاللحتتلدرنط لىلمدل ن يلدرن علتلد ل

ل.[7]ة ميط ولدرزيينلت طلالل  فتلت ةبلدرينء لم ه ل

 ي لةالل  د يد للتا  لجلElectronic Moneyدر نيعلد ر  ل   ىلل-ب

ال ددد  للا در مددد علدور  ل  ددددلدر ددد دل لتلددد   جلدرددد طلةةددد  ساتل

تل يالبلدر ن يعلطء طلدرف يسل يي  بلةن ش للة اللدريي  ليلدرد طل

تل الي اللا ف للدألةيدئلد ر  ل   ىل)درللي ى ل[8]ةيل علدر   للل

يلددهيرىلمدددل يلةلتددزلتعدد سيلال ا ةددبلي ر ندد لد ر  ل  دددلع نل

درل لىلدرطلطلضلةاءية ولدريي ليلت رنط لدىلد   ي   دىلدردطل

ينلدر ندديعلد ر  ل   ددىلةا يدد ةلطءددطلتل ت دد[9]هدد ت لدري عددلل

 لهزةلالي اللترزال ه لطءدطلشد بليط لدىلد لةا يد ةلطءدطليدلدةنل

ل.[10]ةثن  لطءطل لهزةلدرل  يبل

جلتاد لElectronic Checksدري   ولد لدرة يللد ر  ل   ىلل-و

دري   ولد لدرة يللدور  ل   ىلدري  مئلدور  ل  ددلرءيد   ول

الادل لت للا ط    لدر ا ةبليه تلدىلدر دلد لدرة يللدريسل ىلدر نء  ال

س دد ره لةةدد سلإيت هدد لس دد رىلدر  ل   ددىلةي نددىل ةؤة ددىلالندديعلي

دري كلارطلةل ء لدري كل)ت ةء  لر ا ي تل الن ةد لاردطلدريةدلال

درددتيلالايددبلطنددللدأل  ل ددتتلر ندديعلدريةددلاليدد  ستلي ليالددبل

 دد دلإردرن يدىلدري ر دىلرءيد كلاردطلتلد بلت ةءد ل ياد ل ردكلالنديعلي

 َنلطءددطلط عتدد لدر  ل   دد لارددطلت ةءدد لر  ددينلدردد ر بلاريدد كل د

ل.ل[11]درةلالل لت ل

جل حددلت مظدىلElectronic Portfolioدريلفظدىلد ر  ل   دىلل-ث

ار  ل   ىلطءطلش بليط لىل ت دىلالي داللتثن  هد لعدتدبلدرل  ديبل

دريرةدددلد لت ددينلطءددطلشدد بللددلالالي دداللاعت ردد ليييدد بل

 للدالدرل  يبلةعلل يء ىلتليالبلدرن يىلدر ن الىلة  ل ار  لطندلل

 لضاالتدزنل500شن ىلد   ل تل ره لل سةلتزنلي    ولبل)

يعلدرنلةع ددىلدر دددلتا يدد لدرنط لدد ولد   ي   ددىل تر ءددالطدداللدر ندد

طءددطلدرنددلدةنلمنددعتلمإ دد لالي دداللتي  ددالدريلفظددىلدور  ل   ددىل

رءدد معلةدداللتددائلدريددن ىلدرا  نيت ددىل مدددلدأل دديدللد ط   عالددىل

ل.[12]

جلحددديللهددد زلAutomated Tellerرددددلدالدآلت ةدددىلدرةدددل لل-ج

ار  ل  دددلةهي دد لدرن دد عليددناالدرايء دد ولدري ر ددىلدور  ل   ددىتل

يعليطلالنددىلآر ددىتل ي ي ددىلةلدد عةلةدداللدرايدداولتلفددفلم دد لدر ندد

ر له بلاللددلطيء  ولدرلل لدر ن يتل الليبلحتدلدرعه زلسلد ل

ددد اللدرايدددادلةددداللدرلةددديئلطءدددطليادددالدررددد ة ول دددليلالي  

دريةلم ىلةثدبليءد لعم دللدريدن  ول  ردكليهد التنء دبلدرعهد ل

 تةدديئلطءددطلحددتتلدرردد ة ولت دددطلمدددلا ددلل  لدد ولدرايدددبل

آل ولدر ددددلالي دددالل يدددلح لي ألةددد تاللدرل دددي ى.ل  لحددديلتءدددكلد

درير ءفىل يددلي رعد دسل  لييد بلةلد نبل ت دينلة ةدءىلييدن ىل

ت   لدريةلاتل النيعلدراي دبلي  د ر دعليط لدىليا د    ىل  ل

ل.[13]يط لىل ت ىلرءلةيئلطءطلدرر ة ولدرير ءفىل

جلحيلتان للطالللMobile Bankingدره تال)درن كلدريلييئل لل- 

ىلدرل الثددىلدرين ةددىلرايددادلدريةدد سالةدداللدرردد ة ولدريةددلم 

الي اللرءايادلت نعللي دعلطيء د ته للا تائلدرهيدتالدريلييرىتل

مدلدرللد ي ولدري ر دىلدريةدلم ىلةداللتدائلدرهيدتدالدريلييردىل

 تءيدد ولدريددل ستل ةددالل حدد لدرردد ة ولدر دددلتندد ةه لدرردد ة ول

دريةلم ىلطنللدره تالدريلييئلم حلدرلل بل اتي علدريا ةاول

ريلددل درن عتل در ن عليطء لرءلةيئلطءدطليط لد ولد   يد نتلد

 عمعلدرفيدت لل تليالبلدألةيدئلي اللدرلل ي وتلةي لالا دلالدلددل

تلدديالاول ن الددىلارددطل يلةةددلال  ل يلتلدد بلآتددلتل دديددل

 .ل[14]عدتبلدر  رىل  لت سله ل

جلتيد للدررد ة ولدريةدلم ىلInternet Banksي يللدأل  ل دتلل-خ

تلاردطلدألطيد ئلدريةدلم ىلدر ددلتلد ر علدو  ل دتلطنللدو  ل د

تي  ءىلرء يدهبليد اللدرن دكل طيا د تل تلد ر عل  ظيدىل تدل ل

ر ي  اللطيادلدرن كلةاللد  د ف عةلةداللدرر ةدىل درلةديئلطءدطل
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دري  ع ولدريةلم ىلدرير ءفىلدر دلالن ةه لدرية سالةداللتدائل

د  ر دعلله زلدرل  يبلشرةدلةيليعلر ال لالليطلي ريت ال

(Hostتلتل تبل ردكلطداللآ لد لةاللتائلد  ر دعلديلةت ال

يا ل ي  نلدرل لىلراتة ئلدرين شللي د عسلدريةدلمدلدرنيدليل

ل.[15]

 تعد سلدوشد سةلاردطل َنلدررد ة ولدريةدلم ىلدور  ل   دىلدريدتتيسةل

َنلإملةلمدل اء لع ئلدرا ر ليي بلة ف  وتل ة لمدلدرالدللمد ف لة يآ

ييدد بللز دددل حددتدلةدد ل دد عاء  ل لتددزلطءددطلمللدحددتتلدرردد ة ولت ددي

ت ةىلدرنط لىلدرتت ىل ت ة ولدرةلدالدآلردل ت ةىلدره تالدر ن ئل

ه لةاللدرر ة ولدريهيىلمدلدرظلالدرلد ردجليهف)درن كلدريلييئ لي

 ةدد لدريزدالدد لدر دددلتلننهدد لدريةدد سالةدداللتندد ال لدرردد ة ولدريةددلم ىل

ل.[16]دور  ل   ىلم  يثبلي آلتدجل

  َنل رددكلالعاددبلألولدر دددلال ليءهدد لدريةددلاتلترفدد الدر فندد

ت ءفددىلتندد ال لدرردد ة ولطنددللت ةددىلدرنط لددىلدرتت ددىل تدد ة ول

 يد دلاردل ت ةىلدره تالدر ند ئل لتند سنلي  ءفدىلدالدآلدرةل ل

مددل لل الدد لرءيةددلال ةدد لالطءندد لةدداللةندد نل  لهددزةل تفدد دةل

دعدسالددىتلدألةددللدرددتيلالددؤعيلارددطلتنء ددبلت ءفددىلدرر ةددىلدرين ةددىل

 َنلتاد ةاوللمتدالطدال بلط ةبللدتبلرءزيد  التل حيلة لالي

دريةددلالرر ة تدد لطنددللحددتتلدري دد  بلاللدد ط تلطءددطلةل  ددىل

لدرللتىل سانىلدرايادل تثلليترك.

 َنلةل سلدرية سالدرا ري ىل لديلتند ال لدررد ة ولدريةدلم ىلا

رددلدالدآلدر  ل    لطنللت ةىلدرنط لىلدرتت ىل ت ة ولدرةل ل

 لةاللتلن قلدسي  ل تثدلل تنء دبل ت ةىلدره تالدر ن ئلت ي زلي

در  ءفىل الءزعلدرية ساليتركليتل سةلد ستن دلارطلةل ي ل

لحتتلدر ل ال و.

 ه لدرردددد ة ولدريةدددددلم ىلد ر  ل   ددددىلمدددددلدر الالدددددالتلدددد

ي ريةدد سال ةل  ددىلتادد ةاولرءردد ة ولدريةددلم ىلييدد بل

  هبل حديلةد لاللده لمددلتللد الللديعةلدررد ة ولدريةدلم ىل

اللليعةل ظلد ه لدر ددلتند عليد رطلللدرين ةىل لاءه ل متبلة

لدر نء  الىتلدألةللدرتيلالاززلةاللة   ىلدرية سالمدلدرليل.
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ر ف دةلدعدسةلدريةلالةاللتائللدتا لسيل ىلدريةلالةؤشلللللل

تلرددتركل[17]لدد سةلدعدسةلدريةددلالمدددلدعدسةلدرايء دد ولدر يدد  ء ىل

تهدد  لدريةدد ساليددتح لد حدد دالد ل حدديلدريهدديئلدرددطلدرليل ددىل

تي هدد لد  دد سلدرددتيلةدداللتاردد لتلدد مفلطءددطلة    هدد لمدددلدرلدديلل

 تلنددقلدري  ملددىل د  دد نلدسل حدددلدالتدد لدعدةلةهيددىلرن دد سلتفدد دةل

ملةليهد التلن دقلدمتدبلط  د لدي ديدرةلمدلد  ر دعلدريديدسعلد عدس

اليت دد لجل)درزالدد عةلمدددلدرثددل ةلدر  تعددىلاددل لتل ال ل[18]ةي دداللري ر هدد ل

طدداللزالدد عةلد الددلدعدولدري لننددىلطدداللت ءف هدد ل در  ليددىلطدداللزالدد عةل

د  ا سل در دلت ا ملمددلد ستفد  لل يدىلدرييلديعدولدريلد ر ةىل

تل تي ل[19]مدلدرلةيئلطءطلداللدعدولت لنقلمدلدري  لدرطيالب ل

ا  د لطلمتلي  ه لةؤشللل  سلة  لل سةلدرية سالطءطلتلن دقلدر

اليضددحللا تل[20]دري   دد لطءددطلد ةدديدئلدريلدد ثيلةلمدددلد يددطه ل

 ييل د  يلدسالىلل سةلدريةلالطءدطلتلن دقلدألسيد  لدريلد ننء ى.ل

 درلفددد  لطءدددطلةلددد يال ولت م دددىلردددل سلدريددد ئتل تددديم للمدددلال

ل.[21]د   ثي سلرءية سالمدلدر ييل

ل

 اهمية االرباح المصارف -2

Importance of Bank Profits   [22]: 

دألسيددد  لضدددل سالىلرير ءدددالدريرددد يللدر ددددلتيدلددد لل  لتادددل-  

درن دديللةددالل لددبلدرنندد دلمدددل دديللدرايددبتلح دد للدرا الدد لةددالل

دريردددد يلل دري اددددد عةتلييدددد لمددددددل رددددكلةرددددد يللد   يددددد نتل

 د  ددد ثي ستل در ةدددف ىلد لن سالدددىتل درلدددللىتل د تددد استل

ل ا لح .

دألسيدد  لضددل سالىلألهددل بلدرييدد سالعلأل هدد لتزالدد ل ددل دته لل-ب

ل ل يىلد  ثي سدته لمدلدريؤ ل ول دريلت ولدريةلم ى.ل

د سيددد  لضدددل سالىلرءلةددديئلطءدددطلس سلدريددد ئلدردددازعلمددددلل-و

لدريل ننب.ل

الي داللدرنديئللا تن ملد سي  لدريعهيعلدرتيليتئتليةفىلط ةىلل-ث

ليت  لةن  سلألعددلد عدسة.ل

زال لدألسي  لدريلننىلةالللنبلدرن يللةالل ندىلةد ر دلدريديعط اللتل-ج

لمدلدرن يلل دريل ثيلالاللدريل يء ال.

اش سةلليالدىلرءعهد ولدرلل ي دىلطءدطل نلدرن دكلاللد للمددلد تعد تلل- 

لدرةل ح.

ل

   مؤشرات قياس ربحية المصرف -3

Profitability Measurement Indicators: 

الا لةؤشللدرليل دىلحديلدرهد الدأل   ددلرعي دعلدريةد ساتللللللل

 يددددتركلضددددل سالىلرنن  هدددد ل د دددد يلدسح تل حدددد الال دددديللار دددد ل

تلرددتركلتادد لدرليل ددىلةددالل هددا لد تع حدد ول[23]دريلدد ثيل نل

ي ر لنىلرءن دكلتيفهديعل ل د سلأل د ل لتيلد ليلالندىلشد ةءىلر ل الد ل

د تل ت تدياللدرا الد لةداللمدلالد  د ثي سللا ة طلال دينلدرن دكلةليلل

در تل ىلي ألسي  لدرل ر ىلر لن قل سيد  ل تندللةداللدلدبلدرلةديئل

طءطلدسي  لةل ننء ىتلةثبلدألطيد ئلدر ع سالدىلدرع الد ةلدر ددلت طءد ل
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ت  ر الاعدسالىلط ر ىتلةي لالير لسيلد للة د    للمددلي دالدىلدألةدلتلر دالل

تل[24]ننبلحددتدللدد لالا دددلةلدد يال ول طءددطلةدداللدرليل ددىلمدددلدريلدد 

لتدلج دريؤشلدولدرليل ىلد تثللش يط  لت يثبلي آل

 Return On Equity :ىلةا ئلدرا  د لطءدطلتدقلدريء  د - 

(ROE)لل

اليللحتدلدرن  سلدرطلةاد ئلدرا  د لدري لندقلطداللد د ثي سل ةديدئلللللل

درا   لطءطلتدقلدريء  دىلحديلعر دبلألعددل دري ر  التل دنلدستف  لةا ئ

درا ر ددىل  نلال ددينلدستف طدد لعردد الرءيردد يلةدوعدسةلدر فدديدتل الي ددالل

در  ليىلطاللزال عةلدرلدماىلدري ر ىتلي  ي لاليد للد رف ضد لاردطلتييالدبل

 [26]ل تل لدريا عرىلدر  ر ىج ت[25]ة لففلةاللدرنل ضل

(𝟏) … … … . . 100 ∗  
 ه مد درليح يا  درتلي ى

تق دريء  ى
=  ةا ئ درا    طءط تق دريء  ى

 Return On Assetsةاد ئلدرا  د لطءدطلدرييلديعدول -ب

(ROA)ج 

الي للحتدلدرين  سلدرطلةا ئلتفد دةلدعدسةلدريةدلال لد سته للللللللل

تل[27]طءطلتلن قلدسي  له م ىلةاللتي  الةيلديعدولدريةدلال

 [28]ل تل لدريا عرىلدر  ر ىج

(𝟐) … … … . .100 ∗ 
 ه مد درليح يا  درتلي ى

 ةعيي  درييليعدو
=  ةا ئ درا    طءط درييليعدو

 المبحث الثالث / الجانب التطبيقي

مدلحتدلدرينلد لتنديعلم دلةلتةدي  لدرنلد لطءدطل  د سلاعسدلل    لل

  يي له ل ملض  ته تل تتركلة هنلدرنل ل دريهد عللليحللدريي ءى

دري ييىليه لةاللدري ظيسلدرف ليل ين اىلدرلءيئلدريفللةلرءاالد ول

 در ددت  لدوليدد اللة   ددلدولدرنلدد ل تيلدد قلةدد ل هددءتلدر دد ل  دد  نل

دري اءنىلي رنل لةاللت  لد تف لل د ت اا.ل ر لن قل ردكلدرهد ال

لي ر لء دد بلدأل ردددلرءن   دد ولدري اءنددىلي ءددكلتدد لةا رعددىلدرن   دد ولدي دد ددل

دري    لدول  يا عح تلةاللتائلد  ر دعليل  ةنلدرلزةدىلدوتةد   ىل

الدلددلدر لء دبللى لي  دV.23 SPSSرءاءيعلدو ل   ىل د ل ي ط ىل)

د تة  دل مند للرءيا رعد ول دأل د ر  لدوتةد   ىلييد لال    د لةدعل

يءيغلةن هد للتبل ؤدئل ملض ى.ل ةاللدلبلتلن قلد   يلدسالىلمد

لدرنل لدريل عةجل

 أوالً: اختبارات التوزيع الطبيعي:

-One-Sample Kolmogorovل علدرن تد ليدإللددلدت ند سل)لللل

Smirnov Testل  ردددكلرء لندددقلةددداللتءددديلي   ددد ولدرنلددد لةدددالل 

  د  نلدت ند سلملضد  وللمدددريي تبلدوتة   ىلدر دلل لتدؤ لل دءن لل

در يزالددعلدرطن ادددلمدددلل لدديعدرنلدد تل اليدد ليلمدددلحددتدلد ت ندد سل

درن   دد ول يا ددمل رددكلال يددتلدستندد يلةزالدداليدد اللة   ددلدولدرنلدد تل

 ي ر  ردلالفن لد ستن يلل ستد لطءدطلتفلد للدرظد حلةلةلدبلدرنلد لد ل

ل .1درع  ئل)تي لةيضحلمدل در  نؤليه تل

 اختبارات التوزيع الطبيعي( يبين نتائج 1الجدول )

لللللل

 لل SPSSي    وليل  ةنل)لي  ط ي علطءطدرية سجلدط دعلدرن ت ل

يادد ل نلتدد لتطن ددقلد ت ندد سدولدرننء ددىل دري يثءددىلي ت ندد سلدر دد دتبل

دررطددلربياد علدري   دلتل اتددفلدنلتيزالدعللي دعلدري   دلدولت  ددتل

ت  تل ل لدر يزالعلدرطن اددلر دبلدول يد ول تندلللا ةيزطىلين ا  لل

 ل حدديلدريلدد ي لدريا يدد لمدددلدريا رعددىلدوتةدد   ىلرهددتتل0.05ةددالل)

لدر ي لةاللدرنل .

ل

Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

 234. 70 977. 083. 70 099. البطاقة الذكية

 262. 70 978. 180. 70 096. الصراف االلي

 232. 70 977. 062. 70 103. الهاتف النقال

ROE .102 70 .070 .978 70 .242 

ROA .106 70 .051 .977 70 .221 
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 اً: مقياس البحث:ثاني

طءدطلال  لل د سلعسلدىلد  د ع ي ولدريل يءدىلطءدطلدرفندلدول

 تلمددلتيزالدعلد زدنلLikart Scale مقلةن  سلر  لولدرري  دل)

 يز لةاللدطءطل زنلر تلتدل د   ع يىلي الل ملدعلدرا  ىتل دردل ي ول

 لدر سلىلدريانللط ه لمدلتنبلد ل يدىل)  دمدقلييد ة ل5ةي لالي ل ل)

 لعسلىل دت ةلدريانللط هد لتندبل1درطل ع طل زنلر ل درتيلالي ل ل)

ةيضدحلمددلحديلتيد ل لد ل يىل) ل  دمقليي ة ل  ا ىلد زدنلي  هيد 

ل .2ل  ئل)

 

 مقياس درجة الموافقةنتائج ( يبين 2جدول )

 درجة الموافقة وزن النسبي نسبة مئوية لداللة اإلحصائية

لعسلىلةيدمنىلط ر ىلل د" ل%لمتتثلل80ةال    دمقليي ة 5

ل%80ارطل لبلةاللل70ةالل عسلىلةيدمنىلط ر ى    دمق 4

ل%70ارطلدلبلةاللل50 عسلىلةيدمنىلة ي طى لةل ال  3

ل%ل50ارطل لبلةاللل20 عسلىلةيدمنىلة رفتى   ل  دمق 2

ل%20 لبلةالل عسلىلةيدمنىلة رفتىلل د   ل  دمقليي ة 1

  SPSSط ي علطءطلي    وليل  ةنل)درية سجلدط دعلدرن ت لي  

 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل البيانات: ثالثاً:

ارددطلربل يددىلطددالل  ددئءىلدر سد ددىل دت ندد سلملضدد  ته لرعددتلدرن تدد ل

لحي ج د  ر دعلدرا ال لةاللدرنلدةنلدوتة   ىتل 

 لFrequencies & Percentدر  دلدسدول در لد لدريئيالدىل) -أ

 يه التل ال لةؤشلدولدرن  سلدريا ي ةلمدلط  ىلدرنل .

دري ددعلدرللدد يدلر ل الدد لةلدد ي لد دد ع يىلدمددلدعلدرا  ددىلطدداللل -ب

ة   لدولدرنل ل منلدته ل د  للدالدريا  سيلرن د سلعسلدىل

 تن ط لد  ع يىلدملدعلط  ىلدرنل لطالل  طه لدرلل يد.

ةا ةددبلد تدد ااجلرن دد نلعسلددىلد تفدد لل  لد تدد االيدد اللل -ت

ةدداللال يدد ولةفددلعدولدرا  ددىتلمددإ دلتدد نلةا ةددبلد تدد اال لددبل

% لمهدتدلالد ئلطءدطلدتفدد لل  لتند سبلال يدىلط  دىلدرنلدد تل50)

 ل در ن ط لمدلدر ي تلمدلدول ي ولتي لحيلة ا سالطء  .

 رابعاً: وصف وتشخيص متغيرات عينة البحث:

  ددد   ل هدددالتلء دددبلدرفندددلدولدر ددددل سعولمددددلد  ددد ن  ىللللللل

ري   ددلدولدرنلدد لةدداللتددائلد دد ع ي ولط  ددىلدرنلدد لطءددطلضدديدل

دري علدرلل يدل د  للدالدريا  سيل ةا ةبلد تد ااتل ةدالل د ل

.ل  ركلطءطلتلت  ل حي ىلة   لدولدرنل لد    عدللارطلال ي ولدرا  ى

لدر ليلدر  ردج

 الخدمات المصرفية االلكترونية: وصف وتشخيص متغير   -1

  دد  نلدريهددال در يددر قلدرر هددىليتيادد علدري   ددلل)درردد ة ولنلا

لجل 3ةيضحلمدلدرع  ئل)حيلتي للدريةلم ىلد ر  ل   ى 

 

 واالنحرافات المعيارية ألبعاد الخدمات المصرفية االلكترونيةالمعدل العام والتوزيعات التكرارية واالوساط الحسابية  نتائج ( يبين3الجدول )

 المتغير
 العبارة

 أوافق بشدة

5 

 أوافق

4 

 محايد

3 

 ال أوافق

2 

 ال أوافق بشدة

1 
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 معامل االختالف

 % ت % ت % ت % ت % ت )رما المتغير(

ية
ذك
 ال
قة
طا
لب
 ا

X1 13 18.6 12 17.1 17 24.3 12 17.1 16 22.9 3.08 1.421 0,462 

X2 16 22.9 17 24.3 12 17.1 15 21.4 10 14.3 2.80 1.389 0.496 

X3 18 25.7 15 21.4 14 20.0 14 20.0 9 12.9 2.72 1.382 0.508 

X4 12 17.1 12 17.1 13 18.6 19 27.1 14 20.0 3.15 1.389 0.440 

X5 11 15.7 15 21.4 18 25.7 13 18.6 13 18.6 3.02 1.389 0.459 
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 المتغير
 العبارة

 أوافق بشدة

5 

 أوافق

4 

 محايد

3 

 ال أوافق

2 

 ال أوافق بشدة

1 
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 معامل االختالف

 % ت % ت % ت % ت % ت )رما المتغير(

 %17.74 %20.84  %20.26 %20 المعدل العام
2.95 1.394 0.476 

 %38.58 %21.14 %40.26 المجموع

ي
الل
 ا
ف
را
ص
ال
 

X6 12 17.1 16 22.9 14 20.0 18 25.7 10 14.3 2.98 1.329 0.445 

X7 13 18.6 19 27.1 13 18.6 12 17.1 13 18.6 2.89 1.409 0.487 

X8 13 18.6 14 20.0 15 21.4 15 21.4 13 18.6 3.02 1.388 0.459 

X9 8 11.4 18 25.7 19 27.1 12 17.1 13 18.6 3.06 1.284 0.419 

X10 10 14.3 17 24.3 18 25.7 12 17.1 13 18.6 3.02 1.324 0.438 

 %17.74 %19.68  %24 % 16 المعدل العام
2.99 1.347 0.450 

 %37.42 %22.56 %40 المجموع

ال
نق
ال
ف 

ات
له
 ا

X11 17 24.3 11 15.7 16 22.9 12 17.1 14 20.0 3.10 1.456 0.469 

X12 11 15.7 18 25.7 12 17.1 14 20.0 15 21.4 2.82 1.393 0.493 

X13 15 21.4 15 21.4 16 22.9 16 22.9 8 11.4 3.21 1.317 0.410 

X14 15 21.4 12 17.1 12 17.1 14 20.0 17 24.3 2.97 1.493 0.502 

X15 13 18.6 16 22.9 15 21.4 14 20.0 12 17.1 3.00 1.372 0.457 

 %18.84 %20  %20.56 %20.28 المعدل العام
3.02 1.406 0.466 

 %38.84 %20.28 %40.84 المجموع

ل(SPSS) درية سجلدط دعلدرن ت لي  ط ي علطءطلي    وليل  ةن

 

ل

 البطاقة الذكية: -أ

اردطل ل3) مددلدرعد  ئلةيضححيلتي للةاط  ولحتدلدرنا ل تي لللللل

تل  ردددددكلي لدددددنىلدتفددددد لليء دددددتل(X5-X1)دري   دددددلدولدرفلط دددددىل

 تل2.95)  تل  ردددكلين يدددىلدري دددعلدرللددد يدل درن ر دددى40.26)%

 تل  نل طءطل لنىلدتفد للرءي   دلدول1.394 د للدالةا  سيليء ل)

درفلط ىلرءنط لدىلدرتت دىلدر ددلشد ستتلمددلتلن دقلدالع ي دىلحدتدلدرناد ل

لددن  الل   لا ل شدد سلة25.7تلدر دددللدد سول)%(X3)ت يثددبليدد ري   ل

ط  دددىلدرنلددد لدردددطل نلتددد ة ولدرنط لدددىلدرتت دددىلتددديمللةددداللت ددد ر ال

 تل2.72رايدددادتل الادددززل ردددكلدري دددعلدرللددد يدلدرنددد ر ل لدددن  ل)د

 تل0,508) ييا ةدبلد تد اا تل1.382)  د للدالةا د سيللد ست

 تل  نل طءدطل لدنىل38.58% لنىلط علدتف لليء دتل)مدلت اللت  تل

طد علدتفدد للرءي   ددلدولدرفلط دىلرءنط لددىلدرتت ددىلمددلحددتدلدرنادد لت يثددبل

ل .%27.1 تل در دليء تل)X4ي ري   لل)

 

 لي:اف اآلالصر     -ب

اردطل ل3) ةيضحلمدلدرع  ئحيلتي للةاط  ولحتدلدرنا ل تي للللللل

 تل40 تل  ركلي لنىلدتف لليء تل)X10-X6%دري   لدولدرفلط ىل)

 تل د لدلدالةا د سيل2.99 درن ر دىل)  ركلين يدىلدري دعلدرللد يدل

دال تل  نل طءطل لنىلدتفد للرءي   دلدولدرفلط دىلرءةدل ل1.347يء ل)

ردددددلدر دددددلشدددد ستتلمدددددلتلن ددددقلدالع ي ددددىلحددددتدلدرنادددد لت يثددددبلدآل

 لا ل ش سلة  لن اللط  ىلدرنل ل27.1 تلدر دلل سو)X7%ي ري   ل)

ردلتلده لمددلزالد عةلسيل دىلدريةد ساتلدالدآلدرطل نللدلهزةلدرةل ل

 تل د لدددلدال2.89 الادددززل ردددكلدري دددعلدرللددد يدلدرنددد ر ل لدددن  )

 تلمدددلتدد الل0.487 ييا ةددبلد تد اا)تل ل1.409ةا د سيللدد ستل)

 تل  نل طءددطل لددنىلطدد عل37.42%ت  ددتل لددنىلطدد علدتفدد لليء ددتل)

دتف للرءي   لدولدرفلط ىلرءنط لىلدرتت ىلمدلحتدلدرنا لت يثبليد ري   لل

(X6%(25.7 تل در دليء تل.  

ل
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 الهاتف النقال:  -ج

 ل3ةيضددحلمدددلدرعدد  ئ)حدديلتيدد للةاط دد ولحددتدلدرنادد ل تيدد لللللللل

 تل  ردكلي لددنىلدتفدد لليء ددتلX15-X11دري   ددلدولدرفلط ددىل)طءدطل

 تل3.02 تل  رددددكلين يددددىلدري ددددعلدرللدددد يدل درن ر ددددىل)40.84)%

 تل  نل طءطل لنىلدتفد للرءي   دلدول1.406 د للدالةا  سيليء ل)

در ندد ئلدر دددلشدد ستتلمدددلتلن ددقلدالع ي ددىلحددتدلدرنادد لدرفلط ددىلرءهدد تال

 لا ل شدد سلة  لددن الل725. تلدر دددللدد سول)X12%ت يثددبليدد ري   ل)

تيمللت  ر الةاللتنء بلدرياد ةاول ط  ىلدرنل لدرطلدنلت ةىلدره تا

دريسل ىل دريلد اولدر دتء دىتل الادززل ردكلدري دعلدرللد يدلدرند ر ل

 تل ييا ةددددبل1.393 تل د لددددلدالةا دددد سيللدددد ستل)2.82 لددددن  ل)

يء ددددتللدتفددد ل تلمدددددلتددد اللت  ددددتل لدددنىلطدددد عل0.493د تددد اا)

 تل  نل طءطل لنىلط علدتف للرءي   لدولدرفلط ىلرءهد تال38.84)%

 تل در دددددليء ددددتلX14در ندددد ئلمدددددلحددددتدلدرنادددد لت يثددددبليدددد ري   لل)

ل .24.3)%

 

 وصف وتشخيص المتغير ربحية المصارف:   -2

  ددد  نلدريهدددال در يدددر قلدرر هدددىليتياددد علدري   دددلل)سيل دددىل نل

 ج 4مدلدرع  ئل)لىةيضلحدل تي لدرية سا ل

 

 المعدل العام لتوزيع التكراري والوسط الحسابي واالنحراف المعياري ألبعاد ربحية المصارفنتائج  ( يبين4الجدول )

 المتغير

بشدة أوافق العبارة  ال أوافق بشدة ال أوافق محايد أوافق 
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االختالف
)رما 

 المتغير(
 % ت % ت % ت % ت % ت

ية
لك
لم
 ا
ق
ح
ى 
عل
د 
ائ
لع
ا

 

R
O

E
 

X16 15 21.4 14 20.0 18 25.7 12 17.1 11 15.7 3.08 1.369 0.444 

X17 9 12.9 22 31.4 19 27.1 10 14.3 10 14.3 2.80 1.234 0.440 

X18 12 17.1 18 25.7 15 21.4 14 20.0 11 15.7 2.97 1.240 0.417 

X19 13 18.6 14 20.0 17 24.3 22 31.4 4 5.7 3.37 1.169 0.346 

X20 8 11.4 19 27.1 16 22.9 18 25.7 9 12.9 2.95 1.232 0.417 

 %12.86 %21.7  %24.84 %16.28 المعدل العام
3.03 1.249 0.413 

 %34.56 %24.28 %41.12 المجموع

ت
دا
جو

و
لم
 ا
ى
عل
د 
ائ
لع
 ا

R
O

A
 

X21 10 14.3 20 28.6 12 17.1 11 15.7 17 24.3 3.32 1.380 0.415 

X22 15 21.4 14 20.0 15 21.4 9 12.9 17 24.3 3.12 1.473 0.472 

X23 18 25.7 10 14.3 16 22.9 10 14.3 16 22.3 2.94 1.502 0.510 

X24 17 24.3 14 20.0 12 17.1 9 12.9 18 25.7 3.01 1.508 0.500 

X25 16 22.9 18 25.7 13 18.6 11 15.7 12 17.1 2.98 1.429 0.479 

 %22.18 %14.86  %21.72 %21.72 المعدل العام
3.07 1.458 0.476 

 %37.04 %19.42 %43.44 المجموع

ل SPSSدرية سجلدط دعلدرن ت لي  ط ي علطءطلي    وليل  ةنل)

ل

 : ROEالعائد على حق الملكية  - 

اردددطل ل4مددددلدرعددد  ئ)لدرييضدددلىتيددد للةاط ددد ولحدددتدلدرناددد لل     

 تل  رددددكلي لددددنىلدتفدددد لليء ددددتلX20-X16دري   ددددلدولدرفلط ددددىل)

 تل3.03 تل  رددددكلين يددددىلدري ددددعلدرللدددد يدل درن ر ددددىل)41.12)%

 تل  نل طءطل لنىلدتفد للرءي   دلدول1.249 د للدالةا  سيليء ل)

درفلط ىلرءا   لطءطلتقلدريء  ىلدر دلش ستتلمدلتلن قلدالع ي ىلحدتدل

 لا ل شددد سل31.4 تلدر ددددللددد سول)X17%يثدددبليددد ري   ل)درناددد لت 

اعدسةلدريةد سالتي ءدكل  ظيدىلرن د سل ة  لن اللط  ىلدرنلد لدردطل ن
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 تل الددد لدرليل دددىلتل الادددززل ردددكلدري دددعلدرللددد يدلدرنددد ر ل لدددن  ل

 تل ييا ةددددددددبل1.234 تل د لددددددددلدالةا دددددددد سيللدددددددد ستل)2.80)

 تلمددددلتددد اللت  دددتل لدددنىلطددد علدتنددد اليء دددتل0.440د تددد اا)

 تل  نل طءطل لنىلط علدتفد للرءي   دلدولدرفلط دىلرءا  د ل34.56)%

 تل در دليء تلX19طءطلتقلدريء  ىللمدلحتدلدرنا لت يثبلي ري   لل)

%(31.4 . 

 

 : ROAالعائد على الموجودات   -ب

اردددطل ل4مددددلدرعددد  ئ)لدرييضدددلىتيددد للةاط ددد ولحدددتدلدرناددد للللللل

 تل  رددددكلي لددددنىلدتفدددد لليء ددددتلX25-X21دري   ددددلدولدرفلط ددددىل)

 تل3.07 تل  رددددكلين يددددىلدري ددددعلدرللدددد يدل درن ر ددددىل)43.44)%

 تل  نل طءطل لنىلدتفد للرءي   دلدول1.458 د للدالةا  سيليء ل)

درفلط ىلرءا   لطءطلدرييليعدولدر دلش ستتلمدلتلن قلدالع ي ىلحدتدل

 تلا ل شددد سل28.6 تلدر ددددللددد سول)X21%درناددد لت يثدددبليددد ري   ل)

اللط  ىلدرنلد لدردطل نلاعدسةلدريةد سالتلد ثيللدرييلديعدولة  لن 

 تل3.32رددتل يي دعلدرللد يدلدرند ر ل لدن  ل)دالدآلمدلدلهزةلهدل ل

 تل0.415 تل ييا ةدبلد تد اا)1.380 د للدالةا د سيللد ستل)

 تل  نل طءطل لدنىل37.04%مدلت اللت  تل لنىلط علدتن اليء تل)

درييليعدوللمدلحتدلدرناد للط علدتف للرءي   لدولدرفلط ىلرءا   لطءط

ل .25.7 تل در دليء تل)X24%ت يثبلي ري   لل)

 

 خامساً: اختبار فرضيات البحث:

 ت قلحتتلدرفلض ىلطءطلد د لاختبار الفرضية الرئيسية األولى:  .1

 لتيلدد لطالددىلدستندد يل دولع رددىلةا يالددىليدد اللتندد ال لدرردد ة ول

تيد ل  . سادريةلم ىلدور  ل   ىل)دلي  ل ل يد اللسيل دىلدريةد

  .5درع  ئل)ةيضحلمدلحيل

 

 الخدمات المصرفية االلكترونية )اجماال( وربحية المصارفعلى مستوى الكلي بين نتائج عالقات االرتباط ( يبين 5الجدول )

 المتغير التفاعلي                                                      

 

 المتغير المستجيب   

 االرتباط

 الخدمات المصرفية االلكترونية

 0.523** المؤشر الكلي

ل= Nل70 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل0.01* لدراالىلةا يالىلط  لةل ي ل)*)لللللللللللل

  .SPSSدرية سجلاط دعلدرن ت لي ط ي علطءطل    نليل  ةنل)لللللللل

 

 لارطل ليعلطالىلدستن يلةا يالىلةيلنىلي الل5الي للدرع  ئل)للللللل

ا ليء ددتلل يددىلدريؤشددلللتدرردد ة ولدريةددلم ىل سيل ددىلدريةدد سا

 ل0.05 ل ط  لةلد ي لةا يالدىل)0.523در ءدلريا ةبلد ستن يل)**

يد للحدتتلدر   عدىل حيلعر بلطءطل ليعلدراالدىليد اللدري   دلالالتلا لت

طءطلد  لتءي لزدعولدرية سالط  ىلدرنل لةاللدح ي ةهد لي ررد ة ول

مدددلتلن ددقلسيل ددىلدريةدد سالةدداللل  ددهيتدريةددلم ىلد ر  ل   ددىل

تددائلتاظدد  لدرفا ر ددىلد لي ر ددىلرءايء دد ولد    ل ددىل تللدد الللدديعةل

دري  ع ولدرين ةىتل ي ر  ردلترفالدر ءدالدر ددلت ليءهد لدريةد سال

 د ايعلطء هد ل ردكلل ةدالل د  لمدلتطدياللل  يدطىلدريةد ساليي لالله ل

لطءددطلةدد ل ملزتدد ل  دد  نلدر لء ددبلدوتةدد  دل ي رايد دد لدري ر ددىلتل ي دد دل

راستندد يليدد اللة   ددليلدرنلدد لتددلمالدرفلضدد ىلدأل رددطل تلدد ر عل

درفلض ىلدرن الءىلطءطلةلد ي لدريةد سالط  دىلدرنلد .ل د نثدقلةدالل

لط ىلدر  ر ىجدرفلض ىلدرل  ل ىلد  رطلدرفلض ىلدرفل

ل

  :حتتلدرفلض ىلطءطللت قاختبار فرضية الفرعية االولى

د  ل لتيل لطالدىلدستند يل دولع ردىلةا يالدىليد اللتند ال لدررد ة ول

حديلتي ل لتدريةلم ىلدور  ل   ىل)ة فلعد ل ي اللسيل ىلدرية سا

  .6درع  ئل)لةيضحلمد

 

 على مستوى األبعاد الخدمات المصرفية االلكترونية )منفردا( وربحية المصارفنتائج عالقات االرتباط يبين  (6الجدول )

 المتغير التفسيري              للللللل   

 

لالمتغير التفاعلي    

 الخدمات الصرفية االلكترونية

 الهاتف النقال الصراف االلي البطاقة الذكية

 0.327**ل0.398** 0.400** ربحية المصارف

ل= N 70 للللللللللللللللللللللللللللللللللل0.01دراالىلةا يالىلط  لةل ي ل)ل      (**)

   (SPSS)اط دعلدرن ت لي ط ي علطءطل    نليل  ةنل: درية سل
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 لدت ن سلدرفلضد ىلدرفلط دىلدأل ردطل در ددل6تن الل    نلدرع  ئل)للللل

تي للارطل ليعلطالىلدستن يلةا يالىلي اللديا علدرر ة ولدريةلم ىل

د ر  ل   ىل)ة فلعد ل سيل ىلدرية سالمدلط  دىلدرنلد تلا ليء دتل

 ليدد الل)درنط لددىلدرتت ددىل سيل ددىل0.400دطءددطلل يددىلةا ةددبلدستندد يل)

ردل سيل ىلدريةد سا تل ةدالل د لدالدآل ل)درةل لدرية سا تل تء ه

لدد دولطالددىلد ستندد يليدد الل)درهدد تالدر ندد ئل سيل ددىلدريةدد سا تل

 ال ئلحتدلطءطل    لتءي لدح  لدعدسةلدريةد سالي فا دبلت ةدىلدرنط لدىل

لدرتت ىلتءي ل ع ل ركلتلن قلزال عةلسيل ىلدرية سالط  ىلدرنل .

لطءدددطلةددد ل ملزتددد ل  ددد  نلدر لء دددبل دوتةددد  دلراستنددد يليددد الل ي ددد دل

لة   ليلدرنل تلتلمالدرفلض ىلط عل تننبلدرفلض ىلدرن الءى.

تد قلحدتتلدرفلضد ىلطءدطلد د لل. اختبار الفرضية الرئيسة الثانية:2

 لتيل لتت  للةا ييلرءر ة ولدريةلم ىلد ر  ل   ىل)دليد   لمددل

 . 7)لتي لةيضحلمدلدرع  ئسيل ىلدرية سالط  ىلدرنل تل

ل

 تأثير الخدمات المصرفية االلكترونية وربحية المصارفوالعالقة ال ذاتمؤشرات نتائج ال(: يبين 7الجدول )

 متغير مستجيب         

 

 

 تفسيري متغير

 الخدمات المصرفية االلكترونية

0B 1B 
2R 

F 

 المحتسبة

T 

 المحتسبة

Sig. 

 االحصائيةالداللة 

 0.000 4.204 25.608 0.274 0.556 1.396 ربحية المصارف

*P ≤ 0.05                                 d.f (1,69)                                         N=70 لل

  .لSPSSدرية سجلاط دعلدرن ت لي ط ي علطءطل    نليل  ةنل)للل

 

للل

مدددل ل لدديعلطالددىلتددت  لل دولع رددىلةا يالددىل7تددفلةدداللدرعدد  ئل)الا

رر ة ولدريةلم ىلد ر  ل   ىل)دلي  ل لطءطلسيل ىلدرية سالمددلد

لةعيددددي لةدددد لتفلددددلتلدرردددد ة ولدريةددددلم ىل ط  ددددىلدرنلدددد تلا لان 

ل27.4) للدد ليءدد ل لدديل2Rد ر  ل   دىلل مندد للرن يددىل) % تلمدددلتدد الل ن 

% لةدداللدر   ددللدرل هددبللمدددلسيل ددىلدريةدد سالالاددز لارددطل72.6)

طيدةبل تل ل لالي اللدرلد طلةلطء هد ل  ل  هد لرد لتد تبلمددل   يدي جل

 ل0.556درن ر دىل)B1)د  ل دستل ال ط ل ردكلل يدىلةا ةدبلد  لد دسل)

در دلت ئلطءدطل   د لا دلدزعدعلة   دللدررد ة ولدريةدلم ىلد ر  ل   دىل

لة   ددللسيل ددىلدريةدد سال دد زعدعلييندد دسل ييندد دسل تدد ةل دتدد ةلمددإن 

 لدريللدييىلدر ددليء دتلF تل حدلزال عةلةا يالىل من للرن يىل)0.556)

 لط د لعسل ددل3.98 ل حدل تنللةاللدرن يىلدرع  ر دىلرهد ل)25.608)

 لدلدبلةداللةلد ي لةا يالدىل0.00 لط  لع رىلاتة   ىل)1,69تلالىل)

 ل حددل4.204ل( لدريللييىل درن ر ىلTىل) تل تتركل من لرن ي0.05)

 لتلتلةل ي لةا يالدىل1.671 تنللةاللدرن يىلدرع  ر ىلره ل درن ر ىل)

 تل تيضحلحتتلدر    نلدحي ىلدرر ة ولدريةلم ىلد ر  ل   ىلل0.05)

رءيهديئلدرددطلتلن دقلسيل ددىلدريةد سا.ل ي ر دد ردلتدلمالدرفلضدد ىل

جل) لتيلد لتدت  لل د ددرل  ل ىلدرثد  دليةد  ىلدر فددلدر ددلتد قلطءدطل

طالدىلةا يالددىليدد اللتندد ال لدرردد ة ولدريةددلم ىلد ر  ل   ددىل)دليدد   ل

 سيل ددىلدريةدد ساتل تننددبلدرفلضدد ىلدرن الءددىلدر دددلتدد قلطءددطلدنجل

)تيل لتت  للطالىلةا يالىلي اللتن ال لدرر ة ولدريةلم ىلد ر  ل   ىل

ل)دلي   ل سيل ىلدرية سا.

 والتوصيات  االستنتاجات

درينلددد لدحددد لد  ددد    ل ول در يهددد  ولي ددد ددللطءدددطللالادددلضلحدددتد

تير قلة   لدولدرنل ل دت ند سلدراالد ولي  هيد ل طءدطل مدقلةد ل

ل ش سلار  لةاللتائلتطعلدرنل لدرفلضدتلةاللتائج

ل

 اوالً: االستنتاجات 

 نلدرردد ة ولدريةددلم ىلد ر  ل   ددىلدر دددلتندد ةه لدريةدد سال -1

َنلالا  هيتليي بلتن دللمددلترفد الدر فند ولدر ددلت ليءهد تل 

دال ركلالعابلت ءفىلتن ال لدرر ة ولطنللدرنط لىلدرتت ىل درةل ل

 يددد دلمدددل لل الددد ةلارددددل درهددد تالدر نددد ئل لتنددد سنلي  ءفدددىلدآل

رءيةلال ة لال طءند لةداللةند نل  لهدزةل تفد دةلدعدسالدىتلةيد ل

َنلتلديالقلإ ردكلمدلمتاالؤعيلدرطلتنء بلت ءفىلدرر ةىلدرين ةىتل

للةدد اددريةددلالرر ة تدد لطنددللحددتتلدري دد  بلاللدد ط تلطءددطل

 ة زةلت  مل ىلتلنقلسيل ىل تثل.ل
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  هددددلولد دددد    ل ولدر لء ددددبلدوتةدددد  دلدأل ردددددلرليل ددددىل -2

درية سال نلط  ىلدرية سالتديردلدح ي ةد لل دضدل ليليل دىل

درية ساتلا لالؤت لداءد لدري  لدن الل ةداللتدائلدل يد ته ل نل

يردلدح ي ة لي ريؤشلدولدرليل ىلريالمىلة  لتن علةة سمه لت

 .درية سال ةل ي لسيل  ه 

تلندددقل لددديعلطالدددىلدستنددد يلةا يالدددىلةيلندددىليددد اللدررددد ة ول -3

دريةلم ىلد ر  ل   ىل سيل ىلدرية سالط  ىلدرنلد لي  ردىل

 .ة   لدته ل من للرن يىلةا ةبلد ستن يلطءطلدريل ي لدر ءد

ءرددد ة ولدريةدددلم ىلتلندددقل لددديعلتدددت  للةا دددييلةيلددد لر -4

د ر  ل   ددىلمدددلسيل ددىلدريةدد سالةيدد لاليدد للارددطل نلزالدد عةل

دح يددد علدعدسةلدريةددد سالط  دددىلألياددد علدررددد ة ولدريةدددلم ىل

د ر  ل   ىل  له لمدلتلن قلسيل  ه لةاللتائلتفالدر ءال

 تللددددد اللدرعددددديعةل  دددددلطىلد عددددد زلدرياددددد ةاولدررددددد ة ول

 دريةلم ى.

ل

 التوصيات ثانياً: 

ضددل سةلل دد علدريةدد سالي ندد ال لتدد ة ولةةددلم ىلدر  ل   ددىل -1

يت دددا سلت  ملددد ىل) يلتنددد ةه ليلددداللدلدددب لةن س دددىليت دددا سل

مدللت ن لدرية سالدألتل لدري  ملىلع نل نلال لت لطءطل ركل

ةلدد ي لليعتهدد ل  رددكلر يددع علدرزيدد  اللطءددطلدر ا ةددبلةاهدد تل

 دألةللدرتيلتلنقلزال عةلمدلدسي ته .

در دددددلتندددد علتدددد ة ولةةددددلم ىللضددددل سةلتي ددددعلدريةدددد سا -2

در  ل   ىلين سةلط ر ىلطءطلد  د ع يىلرء   دلدولدرل هدءىلمددل

طدداللتع الدد لدرردد ة ولييدد بللساندد ول ت لدد ولزي   هدد لمتددا

  لالعلألنل ركلتلنقلزال عةلمدلطيد  .

تفا بلدريدلعلدرايءدلرءرد ة ولدريةدلم ىلد ر  ل   دىلةيد لرهد ل -3

الددد لسيل دددىلتزل ةدددالل ددد  ل  دددللمددددلتلن دددقلد عددد  لدريةددد سال

 درية سالط  ىلدرنل .

ال ن دلدنلته  لدعدسةلدرية سالط  ىلدرنل لي    نلدراالىليد الل -4

ة   ددلدولدرنلدد ل   لحدد لطءددطلين اددىلدريةدد ساتل ضددل سةل

د ح ي عليهتتلدري   لدول دطط  ه لدريزال لةداللد حي دىلأل لحد ل

 درن ر لمدلتل ال لسيل ىلدرية سا.

رنلدد ليتيادد علدرردد ة ولزالدد عةلدح يدد علدعدسةلدريةدد سالط  ددىلد -5

دريةلم ىلد ر  ل   ىلري لره لةاللتت  للمدلتلن دقلدعددل متدبل

 رءليل ىلمدلدرية سا.
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