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مشتخلص الدراسُ:
يكس اغتفازت ايس ٍٚاملتكسَ َٔ ١اغتدساّ اٯ٫ت ٚسٛيت اقتصازٜاتٗا َٔ
ا٫قتصازٜات ايعضاع ١ٝإىل ا٫قتصازٜات ايصٓاع ،١ٝثِ متهٓت َٔ تطٜٛع
املعطف ١عٔ ططٜل ايتكٓٚ ١ٝذبًٜٗٛا إىل املعطف ١ايطقُٚ .١ٝاٯٕ تبازٍ املعطف١
ايطقُٜ ٫ ١ٝعط ٞأ ٟاعتباضات يًُهإ ٚايعَإ .يكس أصبشت تٓتكٌ بني ؾعٛب
ايعامل يف نٌ صٛب ٚادبا ٙغري َعرتف ١باسبسٚز ازبػطافٚ ١ٝايػٝاغ.١ٝ
ٚنُا متهٓت ٖص ٙايس ٍٚاملتكسَ َٔ ١اغتدساّ ايصٓاع ١نك ٠ٛيًػٝطط ٠عً٢
ايعامل اقتصازٜاً ٚغٝاغٝاً .اغتطاعت َط ٠أخط َٔ ٣ايتشهِ يف تٛفري املعطف١
يًس ٍٚا٭خطٚ .٣مل ٜهٔ ممهٓاً إ ٫عٔ ططٜل إمياْٗا بايعًِ ٚايبشح ايعًُ.ٞ
ٚيكس غاُٖت ايتكَٓٓ ١ٝص ظٗٛضٖا يف تػٝري ايهجري َٔ املفاٖ ِٝاييت اعتاز ايٓاؽ
عًٗٝا .فف ٞايٛقت ايص ٟاغتطاعت ف ٘ٝإٔ تػاِٖ بصٛض ٠إجياب ١ٝيف اختصاض
ايٛقت ٚاملػافات بني ا٭َِ  ،إ ٫أْٗا أفطظت بعض املٝعات ايػًبَ ١ٝجٌ صعٛب١
استفاظ ايفطز خبصٛصٝات٘.
ٚنُا عطفٓا َٓص ْؿأت أظفاضْا بكصص ايػطق ١اييت ٜتعطض هلا ايبعض َٔ
غطق ١ا٭َٛاٍ ٚا٭ؾٝا ٤ايجُ ،١ٓٝإ ٫أْ٘ يف عصط ايتكٓ ١ٝظٗطت أْٛاع دسٜسَٔ ٠
ايػطقات اييت  ٫ذبتاز إىل اقتشاّ ايبٛٝت ٚاملصاضف ٖٞٚ ،غطق ١قطاصٓ١
اإلْرتْت ٚتتُجٌ يف غطق ١اهلٚ ١ٜٛذب ٌٜٛاسبػابات َٔ ضصٝس إىل ضصٝس آخط
ٚغطق ١املعًَٛات اسبػاغٚ ١املعًَٛات ايعػهط.١ٜ
المجلد ( )5العدد الثامن مارس 1021م

مجلة األندلس للعلوم االجتماعية والتطبيقية

113

أمً املعلىمات وآثاره علِ أداء املصارف التجاريُ

د .ىايف الغنزٍ

يصا ٭َٔ املعًَٛات زٚض نبري يف سٝاتٓاٚ ،أصبح َٔ أٚيٜٛات اٖتُآَاٚ .يف ٖصا
ايبشح غٛف ْطنع عً ٢تك ِٝٝايعُ ٤٬٭َٔ املعًَٛات يف املصاضف ايتذاض ١ٜبٌ
ٚاعتباض ٙأسس أبعاز ازبٛز ٠ايطٝ٥ػ ١ٝاييت تعتُس َععِ املصاضف يف إظٗاضٙ
نأسس املعاٜا ايتٓافػ ١ٝاييت ذبا ٍٚإٔ ذبتفغ بٗا.
ٖصا ٚقس اؾتًُت زضاغ ١ايبشح عً ٢مخػ ١أدعا:ٖٞ ٤
 .1ازبع ٤ا٭ :ٍٚتٓاَ ٍٚؿهً ١ايبشح ٚأٖساف٘ ٚأُٖٝت٘ ٚفطٚض٘.
 .2ازبع ٤ايجاْ :ٞتٓا ٍٚاإلطاض ايٓعط ٟيًبشح ٚايسضاغات ايػابك.١
 .3ازبع ٤ايجايح :تططم ملٓٗر ايبشح ٚأزٚات مجع ايبٝاْات ٚططم قٝاغٗا
ٚايتشكل َٔ صسقٗا ٚا٭زٚات اإلسصا ١ٝ٥املػتدسَ.١
 .4ازبع ٤ايطابع :تٓا ٍٚذبًْ ٌٝتا٥ر ايسضاغ ١املٝساْٚ ١ٝاختباض صش ١ايفطٚض.
 .5ازبع ٤اشباَؼ :ضنع عًْ ٢تا٥ر ٚتٛصٝات ايبشح.
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Abstract
This study well discuss the most important security issues
as well as some solutions to them. Information is one of a
bank’s most important assets. Protection of information
assets is necessary to establish and maintain trust between
the bank and its customers and protect the reputation of the
bank. Timely and reliable information is necessary to
process transactions and support bank and customer
decisions. When information becomes known to
unauthorized parties, this means banks lost availability,
reliability, confidentiality, accountability and operational
security. The proposed study aims at defining the
information security. The study is an attempt to analyze
information security problem and find means to reduce it.
The information security acts as one of the most important
factor which affects the bank customers and bank
performance. This information security problem arises from
different sources. These sources are: The customers
educational and social backgrounds, which leads to increase
in information security problem. The lack of bank workers
training. Lack of cooperation between the manager and the
م1021 ) العدد الثامن مارس5( المجلد

مجلة األندلس للعلوم االجتماعية والتطبيقية

115

ُأمً املعلىمات وآثاره علِ أداء املصارف التجاري

ٍ ىايف الغنز.د

employees leads to conflict. When the role of information
security is not properly defined by managers, information
security problem is going to be a result. However using
Internet in banking means that it has advantages and dis
advantages : it can give customers good services, but it
allows many bad people to access to your accounts.
However this study includes a theoretical as well as a field
components. The theoretical part considers information
security problem: its influence, sources, effects and the
strategies adopted to remedy it. It also emphases on the
concept of quality services. The field part is to define the
relationship between the information security problem and
the extent of its effect on banks performance.
After pilot testing , a questionnaire was administered to 90
managers and customers, yielding 60 sets of complete data
(67 percent ). These data represented the responses of 30
managers and 30 customers.
Although, sets of
questionnaires distributed among the employees, banks
were designed to collect the required information. In
analyzing the data, the researcher used the frequencies,
percentages and chi - square methods. A sixty
questionnaires were received. The result of the study
indicated that customers educational and social
backgrounds and lack of bank workers training were the
most important sources of information security problem.
However, role facilities that process and maintain
information were the least sources of information security
problem. In the light of the result of this study, the
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researcher gave recommendation to reduce the affects of
sources of information security problem.
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أوالً :اإلطار العاو للبحح.
املكدمُ
ٜكع ا٭َٔ يف املطتب ١ايجاْ َٔ ١ٝغًِ أٚيٜٛات اسبادات ايططٚض ١ٜيس ٣عًُا٤
ايٓفؼ ٚا٫دتُاع ٜٚتػع َفٗ ّٛا٭َٔ يف ٚقتٓا اسباضط يٝؿٌُ ا٭َٔ ايجكايف،
ٚا٭َٔ ايػصاٚ ،ٞ٥ا٭َٔ ا٫قتصازٚ ،ٟا٭َٔ ا٫دتُاعٚ ، ٞا٭َٔ ايعػهط،ٟ
ٚا٭َٔ ايصشٚ ،ٞا٭َٔ ايصٓاعٚ ،ٞا٭َٔ ايبٚ ،ٞ٦ٝا٭َٔ ايػٝاسٚ ،ٞا٭َٔ
املٗينٚ ،ا٭َٔ ايٛطينٚ ،ا٭َٔ اإلقًٚ ،ُٞٝا٭َٔ ايسٚيٚ ،ٞغريٖا َٔ اجملا٫ت
ا٭َٓ ١ٝاييت ٜتطًبٗا ايفطز ٚاجملتُع.

1

ٚاملعًَٛات ٖ ٞمس ١ايعصط ايصْ ٟعٝؿ٘ ٚؾبهات املعًَٛات ٖ ٞاشبٜ٬ا
ايعصٝب ١اييت تتٛىل ْكٌ املعًَٛات إىل نٌ َهإ.
ٚعباض ٠أَٔ املعًَٛات ميهٔ تعطٜفٗا "بأْٗا ايعًِ ايصٜ ٟعٌُ عً ٢تٛفري اسبُا١ٜ
يًُعًَٛات َٔ املداطط اييت تٗسزٖا أ ٚا٫عتسا ٤عًٗٝا ٚشيو َٔ خ ٍ٬تٛفري
ا٭زٚات ٚايٛغا ٌ٥اي٬ظّ تٛفريٖا سبُا ١ٜاملعًَٛات َٔ املداطط ايساخً١ٝ
ٚاشباضدٚ .١ٝاملعاٜري ٚاإلدطا٤ات املتدص ٠ملٓع ٚص ٍٛاملعًَٛات إىل أٜس ٟأؾداص
غري طبٛيني ٚيطُإ أصايٚ ١صش ١ا٫تصا٫تٚ ،أَٔ املعًَٛات ٖ ٛفهط٠
قسميٚ ١يهٔ بسأت اغتدساَات٘ بؿهٌ َهجف َٓص تطٛض ايتهٓٛيٛدٝا
ٚخاص ١اإلْرتْت يصا نإ ٫بس َٔ أَٔ املعًَٛات يًُشافع ١عً ٢غطَ ١ٜععِ
املعًَٛات ايػط."١ٜ

2

1
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ٚقس اغتدسَت فهط ٠أَٔ املعًَٛات  Information Securityقبٌ امل٬ٝز
َٓص أٜاّ ايطَٚإٚ ،ناْت املعًَٛات ايعػهط ١ٜمتجٌ أسس ضنا٥ع ايٓصطَٚ .ع
ظٗٛض ايتكٓ ١ٝاسبسٜجٚ ١ايتػري يف ادباٖات ايفهط ايجكايف ٚاملٗتِ با٫ظزٖاض
ٚايطخا ٤ا٫قتصاز ،ٟأصبح ايعامل ٜٗتِ باملعًَٛات بصف ١عاَٚ ١املعًَٛات املاي١ٝ
ٚا٫غتجُاض ١ٜبصف ١خاصٚ ،١اييت يعبت ٚغا ٌ٥ا٫تصاٍ َٔ اسباغب اٯيٞ
ٚاإلْرتْت زٚض نبري يف داٖعٚ ١ٜغٗٛي ١اغتدساَٗآٖ َٔٚ ،ا اضتبطت نًُ١
أَٔ املعًَٛات سسٜجاً بؿبه ١اإلْرتْت ٚاسباغب اٯيٚ .ٞنإ َٛضٛع أَٔ
املعًَٛات حيتٌ دٌ إٖتُاّ ايباسجني ٚاملػٛ٦يني ٚايؿطع ٚا٭فطاز ايعازٜني عً٢
سس غٛا.٤
"ٚأَٔ املعًَٛات َٔ ،ظا ١ٜٚأنازمي ٖٛ ،١ٝايعًِ ايصٜ ٟبشح يف ْعطٜات
ٚاغرتاتٝذٝات تٛفري اسبُا ١ٜيًُعًَٛات َٔ ،املداطط اييت تٗسزٖا  َٔٚأْؿط١
ا٫عتسا ٤عًٗٝا َٔٚ .ظا ١ٜٚتكٓ ٖٛ ،١ٝايٛغاٚ ٌ٥ا٭زٚات ٚاإلدطا٤ات اي٬ظّ
تٛفريٖا يطُإ محا ١ٜاملعًَٛات َٔ ا٭خطاض ايساخًٚ ١ٝاشباضد َٔٚ .١ٝظا١ٜٚ
قاْ ،١ْٝٛفإ أَٔ املعًَٛات ٖ ٛضبٌ زضاغات ٚتسابري محا ١ٜغطٚ ١ٜغ١َ٬
ضبتٚ ٣ٛتٛفري املعًَٛات َٚهافشتٗا".

1

َٚع اْتؿاض ثكاف ١املعًَٛات ٚاجملتُع املعطيف ،ظٗطت أَ ١ٝاسباغب اٯيٞ
ٚ Computer Illiteracyاييت تتُشٛض يف عسّ قسض ٠ا٭فطاز ٚإٕ ناْٛا شٚ
َػت ٣ٛعًُ ٞضفٝع عً ٢ايتعاٌَ َع ٚغا ٌ٥ا٫تصاٍ َٔ ؾبه ١اإلْرتْت
ٚاسباغب اٯي.ٞ

1
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مشكلُ البحح:
ٜتطًب ايتططم ٭َٔ املعًَٛات يًتعطف عً:٢
 أَٔ املعًَٛات.
َ ا ٖ ٞاٯثاض احملتًُ ١إلخرتام أَٔ املعًَٛات ٚا٭غطاض املاي ١ٝايؿدص١ٝ؟
َ ا ٖ ٞأظبح اسبً ٍٛاييت تتٓاغب ٚايٛاقع اسباي ٞسبٌ َؿهً ١أَٔ
املعًَٛات؟
أهداف البحح:
بٓا ٤عً ٢ايٛصف ايػابل يًُؿهً ١فإْ٘ ميهٔ ذبسٜس أٖساف ايبشح ٚاملتُجً١
يف ايتاي:ٞ
 ايتعطف عً ٢أَٔ املعًَٛات ٚايتعطف عًٖ ٢ص ٙايعاٖطٚ ٠بٝإ أبعازٖا،
َٚس ٣خطٛضتٗا ٚأضطاضٖا.
 بٝإ ايصٛض ٚا٭مناط املػتشسث ١زبطا ِ٥أَٔ املعًَٛات بػطض ايتٛع١ٝ
َٔ ايٛقٛع يف سباهلا ٚنٝفَ ١ٝهافشتٗا عً ٢ايٛد٘ ا٭َجٌ ٚ ،ايتٓب٘ٝ
إىل أٚد٘ ايكصٛض يف َهافش ١أَٔ املعًَٛات.
 ايهؿف عٔ دطا ِ٥أَٔ املعًَٛات اييت أصبشت ظاٖط ٠عاملٚٚ ١ٝدٛب
تعافط ازبٗٛز ا٫دتُاعٚ ١ٝايجكافٚ ١ٝاإلعٚ ،١َٝ٬دٗٛز ايؿطط١
ٚاملٓعُات ٚامل٪غػات ايسٚيٚ ١ٝاإلقً.١ُٝٝ
أهنًُ البحح:
تعٗط أُٖ ١ٝايبشح يف أْ٘ ٜتٓا ٍٚأِٖ ْٛاس ٞاسبٝا ٖٞٚ ٠غط ١ٜاملعًَٛات
ايؿدصٚ ١ٝاملايٜٚ ،١ٝتٛافل َع ايتكسّ ايػطٜع يف ايتكَٓٚ ١ٝع بطاع ١قطاصٓ١
اإلْرتْت يف قسضاتِٗ عً ٢إخرتام أَٔ املعًَٛات ٚايػط ١ٜايؿدص.١ٝ
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ٜٚعترب أَٔ املعًَٛات َٔ أْؿط ايكطاعات املعًَٛاتٚ ١ٝأنجطٖا تطٛضاًًُ ٚحيع٢
بٓصٝب نبري َٔ ايبشح ايعًُ ٞيف ازباَعات ٚامل٪غػات ٭ُٖٝت٘ ٚتعسز فطٚع٘
ٚصبا٫تٜ٘ٚ .ربظ عسز َٔ ايتػا٫٩ت َجٌ:
َ ا ٖ ٞعٓاصط أَٔ املعًَٛات؟.
َ ا ٖ ٞعًُٝات املعًَٛات ايطٝ٥ػ ١ٝاملتصً ١بأَٔ املعًَٛات؟.
َ ا ٖ ٞاملداطط ٚايتٗسٜسات ْٚكاط ايطعف؟.
َ ا ٖ ٞأْٛاع اهلذُات ٚا٫عتسا٤ات ٚأغايٝبٗا ايتكٓ١ٝ؟.
َ ا ٖ ٞإغرتاتٝذ ١ٝأَٔ املعًَٛات ٚنٝف ٜتِ بٓاٖ٩ا؟.
متغريات البحح:
ٖٓاى ْٛعإ َٔ املتػريات ُٖٚا املتػري ايتابع ٜٚتُجٌ يف َػت ٣ٛا٭زا ٤يس٣
املسٜطٚ ٜٔايعُٚ .٤٬املتػري املػتكٌ  ٖٛٚأَٔ املعًَٛات.
فزوض البحح:
ٜتٓا ٍٚايبشح عس ٠فطٚضَٗٓٚ ،ا:
 ايفطض ا٭ٚ :ٍٚدٛز اخرتام ٭َٔ املعًَٛات ايبٓه.١ٝ
ٚقس تطُٔ أغ ١ً٦ا٫غتبٝإ ايتاي- 32- 7- 6- 5- 4- 3- 2- 1 ١ٝ
44- 33
 ايفطض ايجاْ :ٞتتبا ٜٔعًُٝات اخرتام أَٔ املعًَٛات بني املصاضف
ايتذاض ١ٜن ً٬سػب قسضات٘ ايتكٓٚ ١ٝخربات املٛاضز ايبؿط ١ٜيس.ٜ٘
ٚقس تطُٔ أغ ١ً٦ا٫غتبٝإ ايتاي- 14- 13- 12- 11- 11- 9- 8 ١ٝ
43- 15
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 ايفطض ايجايحٖٓ :اى ع٬ق ١بني أَٔ املعًَٛات ٚاملػت ٣ٛايجكايف
ٚايتعً ُٞٝيًُػتفٝس َٔ ٜٔاشبسَ.١
ٚقس تطُٔ أغ ١ً٦ا٫غتبٝإ ايتاي22- 21- 21- 19- 18- 17- 16 ١ٝ
 ايفطض ايطابعٖٓ :اى ع٬ق ١بني دٛز ٠أزاٚ ٤نفاٚ ٠٤داٖع ١ٜاملصاضف
ايتذاضٚ ١ٜطبطدات أَٔ املعًَٛات املتُجً ١يف ضضا ايعُٚ ٌٝمحا١ٜ
املعًَٛات ايؿدصٚ ١ٝاملاي.١ٝ
ٚقس تطُٔ أغ ١ً٦ا٫غتبٝإ ايتاي- 29- 28- 27- 26- 25- 24- 23 ١ٝ
45- 31- 31
 ايفطض اشباَؼٖٓ :اى ع٬ق ١ططز ١ٜش ٚز٫ي ١إسصا ١ٝ٥بني تكسّ ايتكٓ١ٝ
ٚايكسض ٠عًَ ٢هافش ١غط ١ٜاملعًَٛات.
ٚقس تطُٔ أغ ١ً٦ا٫غتبٝإ ايتاي36- 35- 34 ١ٝ
 ايفطض ايػازؽ :ع٬ق ١بني أَٔ املعًَٛات ٚتعا ٕٚبعض َٛظفٞ
املصاضف يف عًُ ١ٝا٫خرتام.
ٚقس تطُٔ أغ ١ً٦ا٫غتبٝإ ايتاي38- 37 ١ٝ
 ايفطض ايػابعٖٓ :اى ع٬ق ١بني ق ٠ٛاإلدطا٤ات ايكاْٚ ١ْٝٛايكطا١ٝ٥
ٚايكسض ٠عًَ ٢هافش ١غط ١ٜأَٔ املعًَٛات.
ٚقس تطُٔ أغ ١ً٦ا٫غتبٝإ ايتاي42- 41- 41- 39 ١ٝ
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ثاىًاً :اإلطار اليظزٍ والدراسات الشابكُ:
يكس نإ تأثري ؾبه ١اإلْرتْت نبري عً ٢منط سٝاتٓا اي ،١َٝٛٝفكس َهٓت
ؾبه ١اإلْرتْت ا٭فطاز َٔ ا٫غتفاز َٔ ٠املعاٜا غري احملسٚز ٠اييت متٝع بٗا ٖصٙ
ايؿبهَٚ ، ١هٓت عُ ٤٬املصاضف ا٫غتفاز َٔ ٠اشبسَات اإليهرت ١ْٝٚاييت
تكسّ هلِ بهٌ ايٛغا ٌ٥املُهٓٚ ١املطحي ١يًشص ٍٛعً ٢اشبسَٚ .١يف عصط
اإلْرتْت  ٫حيتاز ايعُ ٌٝإٔ ٜٓتعط أَاّ ايبٓو ستٜ ٢فتح أبٛاب٘ يٝػشب َٔ
ضصٝس ٫ٚ ،ٙحيتاز إٔ ٜػتعذٌ ايٛقت ٭ٕ ٜك ّٛبعًُ ١ٝسػاب ١ٝقبٌ إٔ ٜػًل ايبٓو
أبٛاب٘ ،فكس دا٤ت اشبسَات اإليهرت ١ْٝٚغري َعطٝت٘ أ ٟاٖتُاّ يًٛقت
ٚاملهإ ٚ ،أصبح بإَهإ ايعُ ٤٬إدطا ٤ايعًُٝات اسبػاب ١ٝأ ٚايتذاض ١ٜيف أٟ
َهإ يف املعُٛضٚ ٠يف أٚ ٟقت ٚبػطع ١فاقت نٌ خٝاٍ بؿطٚ ، ٟأصبح
اضتباط ازبٛاٍ َع اإلْرتْت َٔ أمجٌ َعاٖط ٖصا ايعصط ايطقُٚ ٞأصبح َٔ
ايصعٛب ١مبهإ  َٔٚسهِ املػتش ٌٝايفصٌ بني اإلْػإ ٚاسباغب اٯيٞ
ٚاإلْرتْت يف ٚقتٓا اسباضط.
إ ٫إٔ أدٗع ٠اسباغب اٯي ٞقس ذبَ ٟٛعًَٛات سػاغ ١َُٗٚ ١يًفطز ٚاملٓعُ،١
مما قس ْتر عٓ٘ أغايٝب ٚمماضغات دسٜس ٠يطُإ ايبٝاْات ٚاملعًَٛات عًٖ ٢صٙ
ا٭دٗعٚ ،٠قس اضتبط َع ٖص ٙا٭دٗع ٠ظٗٛض بطٚتٛن٫ٛت دسٜس ٠شات َٛاصفات
عاي ١ٝايسق ١غًٗت رباطب ٖص ٙا٭دٗعَ ٠ع بعطٗا ايبعضٖٚ ،ص ٙايربٚتٛن٫ٛت
ٖ ٞايبًٛتٛخ ،ايٛا ٟفاٚ ،ٟاإلْرتْتٚ ،تطتب عً ٢شيو ثػطات أَٓ ١ٝمسشت
باخرتام تًو ا٭دٗع ٠بعًِ أ ٚبس ٕٚعًِ َػتدسَٗٝا مما ٚدب ْؿط ٚع ٞثكاف١
أَٔ املعًَٛات ،٭ٕ ٖص ٙاملداطط ئ تت٬ؾٚ ،٢ايؿطنات ايٓادش ١جيب إٔ
تتبٓ ٢اغرتاتٝذٝات يتكً ٌٝتًو املداطط َع تكس ِٜسً ٍٛفعّاي ١يعُٗ٥٬اٚ .يف
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ايٛاقع فإٕ أَٔ املعًَٛات ميهٔ إٔ ٜػتدسّ نإغرتاتٝذ ١ٝيًُٓافػ ١بني
املصاضف ،خصٛصاً يف ظٌ اتػاع ضقع ١اغتدسّ ؾبه ١اإلْرتْت.
"ٚتؿري إسصا٤ات تكطٜط َ٪غػ ١ايتهٓٛيٛدٝات ا٭ملاْ ١ٝاملتطٛض(Advanced ٠
) German Technology - AGTإىل إٔ ا٫ستٝاط ٞاملدصص يسٍٚ
املٓطك ١ايعطب ١ٝيإلْفام عً ٢أَٔ املعًَٛات ست ٢عاّ ٜ ٫ 2114تذاٚظ ًَٕٛٝ 211
ز٫ٚض يف سني إٕ املطًٛب تٛفريًَٝ 5 ٖٛ ٙاضات ز٫ٚضٚ ،أؾاضت ايتكسٜطات اْ٘
ٜتعني عً ٢ايكطاع اشباص ايتعاَ ٕٚع ايكطاع اسبه َٞٛيف صباٍ املصاضف
بؿهٌ خاصٚ ،ضطٚض ٠إٔ تتبٓ ٢إغرتاتٝذ٪َ ١ٝثط ٠٭َٔ املعًَٛات ٚاْتكس
ايتكطٜط تػاٌٖ امل٪غػات ٚاملصاضف يف اسبفاظ عً ٢غطٚ ١ٜأَٔ املعًَٛات
ٚأضدع ايتكطٜط ايكصٛض إىل عسّ ٚدٛز ٖ ١٦ٝأ٪َ ٚغػ ١تك ّٛبتٓع ِٝأَٔ
املعًَٛاتٚ .متجٌ ز ٍٚاشبًٝر ايعطب ٞايٓصٝب ا٭نرب َٔ إمجاي ٞتطبٝكات ايب١٦ٝ
ايطقُ ١ٝيف ايٛطٔ ايعطبٜٛ .ٞضح ازبس ٍٚايتاي٪َ :ٞؾط اغتدساّ تهٓٛيٛدٝا
املعًَٛات يف ز ٍٚصبًؼ ايتعاَٚ ٕٚصط".
ايسٚي١

عسز ايػهإ

عسز

1

عسز َػتدسَ ٞاإلْرتْت

اسبٛاغٝب

َ٪ؾط اغتدساّ تهٓٛيٛدٝا
املعًَٛات ٚا٫تصا٫ت

اإلَاضات

3.711.111

591.111

1.111.111

1.43

ايبشطٜٔ

728.111

118.111

181.111

1.18

ايهٜٛت

2.418.111

311.111

321.111

1.14

قطط

815.111

118.111

75.111

1.8

1
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1.811.111 23.898.111

ايػعٛز١ٜ

97.111

1.921.111

1.53

165.111

1.36
1.22
4.81

عُإ

2.761.111

َصط

1.131.111 71.311.111

2.111.111

اجملُٛع

4.133.111 115.619.111

5.761.111

ٚتطنع املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜعً ٢اسبل املعًَٛات ٞيًُٛاطٔ ٚاملك ِٝعً ٢سس
غٛاٚ ،٤اسبفاظ عً ٢غط ١ٜاملعًَٛات ايؿدصٚ ١ٝاملايٚ ١ٝأٜطاً عً ٢اسبكٛم
ايفهط.١ٜ
ٖٓٚاى أسهاّ قاْ ١ْٝٛتطُٔ خصٛص ١ٝا٭فطاز ٚأسهاّ تتططم ي٬غتدساّ
ايػ ٧ٝيإلْرتْت َجٌ ايؿتِ ٚتػٝري اسبكا٥ل ايؿدصٚ ١ٝا٫خرتام ٚاْتشاٍ
ايؿدص.١ٝ
مكىىات أمً املعلىمات :
 غط ١ٜاملعًَٛات
 غ ١َ٬املعًَٛات
 ضُإ داٖع ١ٜاملعًَٛات .
أ : ً٫ٚغط ١ٜاملعًَٛات  َٔ :املؿانٌ اييت ذبصٌ ملػتدسَ ٞاإلْرتْت ٖ ٞعًُ١ٝ
إسرتاف ايبٝاْات ٚاملعًَٛات ٚاإلط٬ع عًٗٝا َٔ أفطاز زخٚ ٤٬غري َصطح هلِ.
 َٔٚضُٔ عًُٝات اإلخرتام ٖص ،ٙاإلط٬ع عً ٢املعًَٛات ايعػهط ١ٜيًسٚي، ١
املعًَٛات املاي ١ٝيًُصاضف ٚا٭فطاز ٚ ،املعًَٛات ايؿدص.١ٝ
ثاْٝاً  :غ ١َ٬املعًَٛات  :عًُٝات تػٝري املعًَٛات نجرياً َا ذبصٌ يف املصاضف
ٚا٭غٛام املاي . ١ٝفكس تبسأ بعًُ ١ٝإخرتام غطَ ١ٜعًَٛات ؾدص َا يف َصطف
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َا َٚعطف ١ضصٝس ، ٙثِ ٜتِ بعس شيو املطسً ١ايجاْ ٖٞٚ ١ٝايتػٝري يف َعًَٛات
ايعَُ ٌٝجٌ تػٝري ق ١ُٝاملبًؼ احمل َٔ ٍٛضصٝس إىل ضصٝس أخط ،فُج ً٬يف ساي١
ذب ٌٜٛأيف ز٫ٚض َٔ سػاب ؾدص إىل أخط ٜ ،تِ ذب ٌٜٛعؿط ٠اٯف ز٫ٚض .
ثايجاً  :تعط ٌٝاملعًَٛات  :فكس ٜك ّٛبعض صبطَ ٞاسباغب بتعط ٌٝاسباغب أٚ
تباطأ اغتدساَات٘ ٚبصيو ٪ٜز ٟإىل تعط ٌٝعٌُ املٓعُ ١نهٌ.
ٖٓٚاى بعض ا٭فطاز ايص ٜٔهلِ ايصً ١بإخرتام املعًَٛات .
ٚيف أغًب ا٭سٝإ ٜتِ إخرتام املعًَٛات بططٜكتني:
أ :ًًً٫ٚاملدرتم ايساخً :ٞتتِ عٔ ططٜل ا٭فطاز ايصٜ ٜٔعًُ ٕٛيف املٓعَُٛ( ١ظفٞ
املصطف َج ٤٫٪ٖٚ )ً٬أؾس قسض ٠عً ٢إخرتام غطَ ١ٜعًَٛات املٓعُ َٔ ١ا٭فطاز
اشباضدني عٔ املٓعُٚ ،١زاُ٥اً َا تك ّٛايؿطنات ناملصاضف حبٌ املؿهً١
بهٌ غط ١ٜست٪ٜ ٫ ٢ثط شيو عً ٢مسع ١ايبٓو ٚفكسإ ايجك َٔ ١قبٌ ايعُ٤٬
باملصطف.
ٜٚطدع ايػبب يف إخرتام املعًَٛات إىل عس ٠عٛاٌَ ميهٔ إختصاضٖا يف ايتاي: ٞ
أ  -إغتدساّ املعًَٛات املتٛفط ٠يًُهاغب املازَ ، ١ٜجٌ املعًَٛات عٔ
ؾدصٝات ٖاَ١

أٚ

َعًَٛات عػهط ١ٜأَ ٚعًَٛات عٔ بٓٛز ايعكٛز

ٚاملٓاقصات.
ب  -قس ٜك ّٛبعض ا٭فطاز بايؿعٛض بعسّ ايطضا عٔ املٓعُ ١اييت ٜعٌُ بٗا ،
فٝك ّٛبإخرتام املعًَٛات ٚتػطٜبٗا إىل اٯخطٚ ٜٔغايباً َا ٜه ٕٛشيو بعس إْٗا٤
خسَ ٤٫٪ٖ ١ا٭فطازٜٚ ،ػُ ٤٫٪ٖ ٢بإغِ (أطفاٍ ايرباَر ازباٖع.)٠
ٜٚؿعط ٖ ٤٫٪ا٭فطاز بايطضا ايٓفػْ ٞتٝذ ١ذبكٝل أضطاض َاز ١ٜهلص ٙايؿطن ١أٚ
ايؿعٛض بايفدط يكسضت٘ عً ٢إخرتام غط ١ٜاملعًَٛات يف املٓعُ.١
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ٖذذذصا ٚقذذذس ٜػذذذتطٝع املدذذذرتم ايذذذساخً ٞإٔ ٜكذذذ ّٛبتذذذٛفري ْكذذذاط ايعبذذذٛض ٚاملُذذذطات
اإليهرت ١ْٝٚيًػري يإلخرتام ٚاإلط٬ع عًذ ٢أغذطاض املٓعُذ ١ملذا يسٜذ٘ َذٔ تػذٗ٬ٝت
أنجذذط َذذذٔ املدذذذرتم اشبذذذاضد ٞإضذذذاف ١إىل زاضٜتذذذ٘ بأْعُذذذ ١ايؿذذذطنٚ ١خباٜاٖذذذا
ٚإَهاْ ١ٝايٛص ٍٛيًُعًَٛات اسبػاغ ١أنجط َٔ املدرتم اشباضد.ٞ
ثاْٝاً :املدرتم اشباضد ِٖٚ :ٞا٭فطاز ايص ٜٔخيرتقٛا أَذٔ املعًَٛذات ٜٚطًعذٛا عًذ٢
أغطاض املٓعُٚ ، ١اهلسف َٔ ايكٝاّ بٗص ٙايعًُٝات ٖ:ٛ
 .1غطق ١املعًَٛات ايكَ ١ُٝجٌ ا٭غطاض املايٚ ١ٝايؿدص.١ٝ
 .2ايتذػؼ عً ٢اٯخذطٚ ،ٜٔقذس اْتؿذطت عًُٝذات ايتذػذؼ خصٛصذ ًا ايػذٓٛات
ا٭خذذذري ٠يذذذٝؼ فكذذذط بذذذني ايذذذس ،ٍٚبذذذٌ بذذذني ؾذذذطنات ا٭َذذذٛاٍ ٚايؿذذذطنات
ايصٓاعَ .١ٝجٌ ايتذػذؼ عًذ ٢ا٫خرتاعذات ٚا٭حبذاخ ايعًُٝذ ١ايذيت تكذ ّٛبٗذا
ٖذذص ٙايؿذذطنات  ،نُعطفذذَٛ ١زٜذذٌ غذذٝاض ٠دسٜذذس ٠قبذذٌ ْعٚهلذذا إىل ا٭غذذٛام
بفرت ٠ظَٓ ،١ٝأ ٚايتذػؼ عً ٢بٝاْات نباض ايؿدصٝات.
ْٚعطاً ٭ٕ " ضباٚي ١اخذرتام ايؿذبهات َذٔ خاضدٗذا أَذط يذٝؼ بايػذٌٗ ،يذصا ٜذتِ
ا٫عتُذذاز عًذذ ٢ايعٓصذذط ايبؿذذط ٟنُشاٚيذذ ١إزخذذاٍ ؾذذدص ملبٓذذ ٢امل٪غػذذ ،١أٚ
اغذذتكطاب ؾذذدص َذذٔ َٛظفٗٝذذاٖٚ ،ذذ ٛا٭َذذط ايذذص ٟأثبذذت دذذسٚا ٙيف ايعسٜذذس َذذٔ
اسبا٫ت ،يسضد ١أصبشت َعٗا ا٫خرتاقات ايساخً ١ٝأنجط ضطضا َٔ اشباضد،١ٝ
٭ْٗا تؿهٌ نُا ٜك ٍٛاشبربا 81 ٤يف املا َٔ ١٥ا٫خرتاقذات ايذيت تذتِ يف ايعذامل.
ٚخباصٚ ١إٔ اإلُٖاٍ ايبؿطًٜ ٟعب زٚضا يف دعٌ شيو ممهٓاً .فعً ٢غذب ٌٝاملجذاٍ
ٖٓذذاى منذذٛشز نُذذسٜط ايبٓذذو ايذذصٜ ٟػذذازض َهتبذذ٘ بعذذس ٜذذ ّٛعُذذٌ طٜٛذذٌ ،تاضنذذا
ٚضا ٙ٤أٚضاق٘ ٚبٝاْات٘ ًَكاَٚ ٠هؿٛف ١عًَ ٢هتب٘ ،فتسخٌ عاًَ ١ايتٓعٝذف ،أٚ
َٔ ٜتػرت بؿدصٝتٗا ،يتأخص أ ٚتصٛض ْػدا عٔ ٖص ٙايٛثا٥لٚ ،ضمبا تػتطٝع إٔ
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دبس نًُ ١ايػط اشباص ١بذ٘ يذسخ ٍٛايهَٛبٝذٛتطَ ،هتٛبذ ١عًذٚ ٢ضقذًَ ١صذك١
عً ٢ؾاؾ ١ازبٗاظَ ٖٛٚ ،ا ٜعترب صٝسا ٜ ٫كسض بجُٔ".

1

 .3ايتدطٜب يتعطَٗ ٌٝاّ أْعُ ١اسباغٛب عذٔ ططٜذل تعطٝذٌ ؾذبه ١ا٫تصذا٫ت
ايساخًٖٓ ٖٞٚ ١ٝا ا٭ِٖ ٭ْٗا َطنع املعًَٛذات ايػذط ١ٜيف ايؿذبه ١ايساخًٝذ١
اييت ربص املٓعُ ٖٞٚ ١ذبت ٟٛعًَ ٢عًَٛات دٖٛط.١ٜ
ٚقذذس تػذذتدسّ بعذذض املٓعُذذات ايهذذبري ٠اسبذذذِ َجذذٌ ازباَعذذات ٚايذذٛظاضات ايذذيت
متتاظ حبػاغَ ١ٝعًَٛاتٗا (َجٌ ٚظاض ٠ايسفاع ٚاملايٚ ١ٝايبٓٛى املطنعٜذ ١يًذس، )ٍٚ
ْٛعإ َٔ ايؿبهات  ٖٞٚايؿبه ١ايساخًٚ ١ٝايؿبه ١اشباضدٝذ .١أَذا ايؿذبه١
ايساخً ١ٝفٗ ٞاييت تتُطنع بٗا املعًَٛات اشباص ١باملٓعُذٚ ١ايذيت متتذاظ بايػذط١ٜ
ايعاي ،١ٝأَا ايؿبه ١اشباضد ١ٝفٗ ٞذبتذ ٟٛعًذَ ٢عًَٛذات إعْٝ٬ذَ ١ذٔ ايسضدذ١
ا٭ٚىل ٚهلا ع٬ق ١باإلْرتْت ٚغايبذاً َذا تهذٖ ٕٛاتذإ ايؿذبهتإ َفصذٛيتإ عذٔ
ايذذبعضٚ .ايػذذبب ٜطدذذع إىل إٔ نذذجري َذذٔ املٓعُذذات تذذط ٣إٔ املدرتقذذني ٭ْعُذذ١
اسباغب ٚأَذٔ املعًَٛذات ٜذتِ عذٔ ططٜذل اإلْرتْذت ،ثذِ إٔ نذجري َذٔ ايفريٚغذات
تٓكذذٌ عذذٔ ططٜذذل اإلْرتْذذت ٖٓٚ ،ذذا ٜػذذتطٝع املدذذرتم ايذذساخً ٞعُذذٌ دػذذط بذذني
ايؿبه ١ايساخًٚ ١ٝاشباضد ١ٝأ ٚيف بعض ا٭سٝإ ايعٌُ عً ٢تٛص ٌٝايفاصٌ بذني
ايؿذذبهتني ستذذٜ ٢ذذ٪ز ٟإىل تعطٝذذٌ ايؿذذبهَ ١ذذٔ ططٜذذل ايفريٚغذذات أ ٚمتهذذني
املدرتم اشباضد ٞيًٛص ٍٛإىل ايؿبه ١ايساخً.١ٝ
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أىىاع اإلقتحاو :
 .0إىتحال الشخصًُ.

اْتشاٍ ايؿدصٜ ١ٝتِ عٔ ططٜل َعطف ١ايطقِ ايػط ٟيبعض َػتدسَ ٞاإلْرتْت
" ٚميهٔ إٔ حيسخ خطط اْتشاٍ ايؿدص ١ٝعٔ ططٜل قٝاّ املٗادِ بػطقَ ١فتاح
ايتؿفري ايػط ٟأ ٚإقتٓاص نًُ ١ايػط خَ ٍ٬طٚضٖا بايؿبهٚ ١إعاز ٠إضغاهلا
يف ٚقت ٫سل"

1

ٚقس "ٜك ّٛاملٗادِ بتعٜٚس َعًَٛات تٛد ٘ٝايطغاي ١حبٝح ٜػري َٔ َػاض ايطغاٌ٥
ايصازضَ َٔ ٠طنع ايبٓو ايطٝ٥ػ ٞإىل أسس فطٚع٘ حبٝح متط ٖص ٙايطغا ٌ٥عً٢
ططٜل آخط ميط مبٓطكْ ١فٛش املٗادِ ٚيف املػاض ازبسٜس ميهٔ تػذٌٝ
ايطغا."ٌ٥

2

ٚقس تبٓت نجري َٔ املصاضف فهط ٠اغتدساّ ايفأض( ٠املاٚؽ) يف إزخاٍ ا٭ضقاّ
ايػط ١ٜستٜ ٫ ٢تُهٔ املٗادِ َٔ اقتٓاص ايطقِ ايػط.ٟ
ٚأصبح ايتذػؼ عً ٢ؾبهات املعًَٛات ٚاإلْرتْت بٗسف اسبص ٍٛعً ٢ضقِ
بطاق ١اإل٥تُإ َٔ املؿانٌ اييت غايباً َا تهًف املصاضف ٚؾطنات ايتأَني
أَٛاٍ باٖع.١
 .0الفريوسات:

قس ٜػتدسّ املٗادِ ْٛعاً َعٓٝاً َٔ ايفريٚغات بٗسف ايػٝطط ٠عً ٢بعض
املعًَٛات اهلاَٚ .١قس مسٝت بايفريٚغات يتؿاب٘ صفاتٗا َع ايفريٚغات اييت
تصٝب اإلْػإ ٚاسبٛٝإ عً ٢سساً غٛا َٔ .٤ضُٔ ٖص ٙايصفات  ،صف١
 1داود حسن ،)5241( ،أمن شبكات املعلومات ،معهد اإلدارة العامة ،الرياض ،ص.504
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اإلْتؿاض ايػطٜع َجٌ ا٭َطاض ايٛبا ١ٝ٥اييت تٓتؿط بني ا٭ؾداص ْتٝذ ١اْتكاٍ
ايفريٚؽ َٔ ؾدص ٭خط بايعسٚ ،٣ٚتطفً٘ عً ٢ازبػِ ايبؿطٚ ٟإسبام ايططض
ب٘ يه ْ٘ٛدػِ غطٜبا عً ٢دػِ اإلْػإ ،باإلضاف ١إىل ا٭ضطاض ايٓادب ١قبٌ
ٚبعس ايع٬زٚ ،ايفريٚغات هلا صفتني ضٝ٥ػٝتني:
ايصف ١ا٭ٚىل ٖٞٚ :صف ١ايتػرت ٚايػٝطط ٠عً ٢ايربْاَر املصاب ،فف ٞساي١
تؿػ ٌٝايربْاَر املصاب بايفريٚغات ،تبسأ ايفريٚغات يف ايعٌُ غٜٛاً.
ايصف ١ايجاْ " :١ٝاْتكاهلا ٜؿب٘ ططٜك ١اْتكاٍ ايفريٚغات ايبٛٝيٛد ١ٝسٝح تتٛادس
ايفريٚغات يف َهإ أغاغ ٞيف اسباغب نايصانط( ٠ضاّ)ٚ ،تصٝب أًَ ٟف
ٜؿػٌ يف أثٓاٚ ٤دٛزٖا بايصانط ٠مما ٜعٜس عسز املًفات املصاب ،١نًُا تأخط
ٚقت انتؿاف ايفريٚؽ نًُا نإ تسَري ايفريٚؽ أق."٣ٛ

1

ٚايفريٚغات ٖ ٞأ ٟبطاَر أ ٚصبُٛعات َٔ ايتعًُٝات اييت تًشل ضطضا بٓعاّ
املعًَٛات أ ٚبايبٝاْات عً ٢إٔ ته ٕٛيسٜٗا ايكسض ٠عً ٢ايتطاعف ٚاإلْتؿاض.
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مزاحل ىظاو أمً املعلىمات:
أوالً  -مزحلُ التكًًه:
ٜعترب تك ِّٝ ٝطباطط أَٔ املعًَٛات َٔ سٝح َعطف ١ايبٝاْات ٚاملعًَٛات املُٗ١
ٚاسبػاغ َٔ ١أِٖ املطاسٌ يف ْعاّ أَٔ املعًَٛاتٜٚ ،تطًب ايتك ِٝٝيٝؼ فكط
سػاغ ١ٝاملعًَٛات بٌ أٜطاً إجياز ا٭فطاز املتدصصني ٚاملتسضبني ٚايص ٜٔيسِٜٗ
ايكسضات ٚاملعطف ١يًتكٚ ِٝٝاسبُا ١ٜاملػتُطٚ ٠تطٜٛط غبٌ محاٜتٗا.
ثاىًاً  -مزحلُ التصنًه:
إشا افرتضٓا إٔ ا٭َٔ غًػً ،١فإٕ ايػًػً ١تكاؽ بأضعف سًك َٔ ١سًكاتٗا.
يصا فإٕ اغتدساّ أسسخ اسبٛادع ايؿبه( ١ٝأ ٚست ٢أْعُ ١نؿف ا٫خرتاقات
) ٜ ٫طُٔ ا٭َٔ ايتاّ يًُٓؿأٚ .٠يهٔ جيب اعتُاز ٖٝهً ١ٝأَٓ ١ٝصًب ١عٓس
تصُ ِٝايبٓ ١ٝا٭غاغ ١ٝ٭َٔ املعًَٛات .إٕ ارباش أغايٝب زفاع ١ٝعُٝكٖٞ ١
إغرتاتٝذ ١ٝفعّاي ١يتشكٝل ايطُإ يف ٖصا ايعصط ايصٜ ٟعتُس اعتُازاً نبرياً
عً ٢ايب٦ٝات ايؿبه.1١ٝ
ثالجاً  -مزحلُ التيفًذ:
عً ٢املٓعُ ١إٔ تٛفط ٖٝانٌ أَٓ ١ٝتتٓاغب َع ضٛابط ايتكٓ ١ٝاييت ربتاضٖا،
ٖ َٔٚص ٙايطٛابط ،اسبادع ايؿبهْٚ ،ٞعاّ نؿف ا٫خرتاقاتٚ .يًطُإ
ايص ٟتتشصٌ عً ٘ٝاملٓعُ ١زٚض نبري يف ايتدفٝف َٔ املداطط ٜٚتُجٌ شيو يف
املؿٛض ٠اييت تكسَٗا ايؿطن ١املٛضز ٠حبهِ زٚضٖا احملاٜس يًتعطف عً ٢زضد١
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ا٭َإ يف ايبٓ ١ٝا٭غاغ ،١ٝسٝح ٜه ٕٛيسٜٗا اشبربات يتك ِٝٝايرباَر ا٭َٓ١ٝ
ٚايتذٗٝعات َٚطابك ١ايبٓ ١ٝايتشت ١ٝيًٓعاّ نهٌ.
رابعاً  -مزحلُ املزاقبُ:
َطاقبْ ١عاّ املعًَٛات عًَُ ١ٝعكسَٚ ٠هًفٚ ١يهٓٗا ضطٚض ١ٜيف ظٌ اإلبساع
ايص ٟميتاظ ب٘ طبرتق ٞا٭ْعُ ،١يصيو عًُ ١ٝمحاَٚ ١ٜطاقب ١ايٓعاّ ئ تهٕٛ
أَٓ ١بايهاٌَ خصٛصاً اييت هلا ع٬ق ١بايٓٛاس ٞاملاي .١ٝيصيو عً ٢املٓعُ ١إٔ
تٛظف أفطٌ ا٭فطاز ايصٜ ٜٔػتطٝعَ ٕٛطاقب ١أْعُ ١املعًَٛات ٚدبٗٝعاتٗا 24
غاعَٜٝٛ ١اً ّٜٛ 365 ،غٜٓٛاً .إٕ ٚضع ايًٛا٥ح ايتٓعٚٚ ١ُٝٝضٛسٗا َٚطاقب١
ا٭فطاز عً ٢تٓفٝصٖا ٜػاعس نجرياً يف اسبس َٔ طباطط أَٔ املعًَٛاتًٜٚ ،عب
تجكٝف ايعاًَني يف املٓعُ ١زٚض فعاٍ يف عًُ ١ٝأَٔ املعًَٛات .إشا ناْت اسبٛادع
ايؿبه ١ٝهلا زٚض نبري يف اسبس َٔ طباطط أَٔ املعًَٛات فإٕ اسبٛادع ايبؿط١ٜ
 ٫تكٌ أُٖ ١ٝعٔ اسبٛادع ايؿبه.١ٝ
العياصز األساسًُ الىاجب تىفزها حلنايُ املعلىمات :
 ايػطٚ : ١ٜتعين ايتأنس َٔ إٔ املعًَٛات  ٫تهؿف ٜ ٫ٚطًع عًٗٝا
أؾداص غري طبٛيني بصيو .
 غ ١َ٬احملت :٣ٛايتأنس َٔ إٕ ضبت ٣ٛاملعًَٛات صشٝح ٚمل ٜتِ
تعس ًٜ٘أ ٚايعبح ب٘ يف أَ ١ٜطسًَ َٔ ١طاسٌ املعازب.١
 اغتُطاض ١ٜتٛفط املعًَٛات :ايتأنس َٔ اغتُطاض ١ٜداٖع ١ٜايٓعاّ
ٚاغتُطاض ١ٜايكسض ٠عً ٢ايتعاٌَ َع ايبٝاْات  ٚاملعًَٛات.
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 عسّ إْهاض ايتصطف املطتبط باملعًَٛات ممٔ قاّ بٜ٘ٚ :كصس ب٘ ضُإ
عسّ إْهاض ايؿدص ايص ٟقاّ بتصطف َا َتصٌ باملعًَٛات أٚ
َٛاقعٗا إْهاض اْ٘ ٖ ٛايص ٟقاّ بٗصا ايتصطف.

1

أهه الىسائل للحد مً اجلزميُ الزقنًُ أواملعلىماتًُ :
يكس أطًل ايباسجني املتدصصني يف عًِ ْعِ املعًَٛات عسَ ٠صطًشات عً٢
ازبطا ِ٥اييت تتِ عٔ ططٜل اغتدساّ ايتكٓ ١ٝاسبسٜج .١فُِٓٗ َٔ أطًل عًٗٝا
ا٫خت٬ؽ املعًَٛاتٚ ٞا٭خط أطًل عًٗٝا ا٫ستٝاٍ املعًَٛاتٚ ٞايبعض اٯخط ايػـ
املعًَٛاتٚ ٞنًٗا اضتبطت بتطٜٛع ايتكٓ ١ٝاسبسٜج ١يف ايعًُٝات غري ايكاْ١ْٝٛ
ٚعًُٝات اإلدطاّ ٚايػطق.١
"ٚاملعًَٛات ٖٞ ١ٝنًَُ ١هَ َٔ ١ْٛكطعني ،املكطع ا٭Information ٍٚ
ٚاملكطع ايجاْٜٚ Automatique ٞطدع ايفطٌ يف اقرتاح َصطًح املعًَٛات١ٝ
إىل  Drefusسٝح اغتدسَ٘ عاّ  1962يتُٝٝع املعازب ١اٯي ١ٝيًُعًَٛات ٚثبتت٘
بعس ا٭نازمي ١ٝايفطْػ ١ٝيف ابطَٓٚ 1966 ٌٜشت٘ ايتعطٜف اٯت – ٞعًِ املعازب١
املٓطك ١ٝيًُعًَٛات"

2

ٜٚط Tredmann ٣إٔ " ازبطمي ١املعًَٛات ١ٝتؿٌُ أ ٟدطميَ ١طتبط ١باغتدساّ
املعازب ١اٯي ١ٝيًُعًَٛات".

3

ٚيف تكطٜط ازبطا ِ٥املتعًك ١باسباغٛب أقط اجملًؼ ا٭ٚضٚب ٞبكٝاّ املدايف١
(ازبطمي ) ١يف نٌ سايٜ ١تِ فٗٝا " تػٝري َعطٝات أ ٚبٝاْات أ ٚبطاَر اسباغٛب

مىمىي وهال ،)2002( ،الجرائم المعلىماتية ،عمان ،دار الثقافة ،ص .42

المجلد ( )5العدد الثامن مارس 1021م

مجلة األندلس للعلوم االجتماعية والتطبيقية

133

أمً املعلىمات وآثاره علِ أداء املصارف التجاريُ

د .ىايف الغنزٍ

أ ٚضبٖٛا أ ٚنتابتٗا أ ٚتسخٌ آخط يف صباٍ إظباظ ايبٝاْات أَ ٚعازبتٗاٚ ،تبعاً
يصيو تػببت يف ضطض اقتصاز ٟأ ٚفكس سٝاظًَ ٠ه ١ٝؾدص آخط ،أٜ ٚكصس
اسبص ٍٛعً ٢نػب اقتصاز ٟغري َؿطٚع ي٘ أ ٚيؿدص آخط".

1

ٚقس سعَ ٞبسأ اسبس َٔ ازبطا ِ٥ايطقُٚ ١ٝأَٔ املعًَٛات اٖتُاّ أغًب زٍٚ
ايعامل خصٛصاً ايس ٍٚايصٓاعٚ ،١ٝاييت متتاظ بتكسّ تكين نبري حبٝح ٬ٜسل
قطاٝ٥اً ا٭فطاز ايصٜ ٜٔك َٕٛٛباغتدساّ اسباغب يًشص ٍٛعًَ ٢بايؼ َاي ١ٝبأٟ
ايططم املػتدسََ ١جٌ ذب ٌٜٛا٭ضصس ٠أ ٚبٝع َعًَٛات ؾدص ١ٝأَ ٚعًَٛات
سه ١َٝٛأ ٚبتعس ٌٜيف بطْاَر اسباغب ٚاييت قس تػبب أخطاض يًػري.
ٖصا ٚيكس أٖتِ زٜٓٓا ايػُح حبكٛم ا٭فطاز ٚخصٛصٝاتِٗ ٚشنط يف ايكطإٓ
ايؿطٜف يف اٯ ٫ٚ( ١ٜتأنًٛا أَٛايهِ بٓٝهِ بايباطٌ) ٚيف اسبسٜح ايؿطٜف،
(املػًِ عً ٢املػًِ سطاّ زَ٘ َٚاي٘ ٚعطض٘) ٜٚكصس ٖٓا إٔ اغتدساّ أٚ ٟغ١ًٝ
َٔ ايٛغا ٌ٥غٛا ٤ناْت ٚغ ١ًٝتكًٝسَ ١ٜجٌ ايػطق ١أ ٚايػط ٛأ ٚاغتدساّ
ٚغا ٌ٥ايتكٓ ١ٝاسبسٜجَ ١جٌ اإلْرتْت يف ذب ٌٜٛاملبايؼ َٔ ضصٝس إىل ضصٝس آخط
ٜعترب غطق.١
ٚأز ٣ا٫عتُاز ايهبري عً ٢ؾبه ١اإلْرتْت ،إىل ظٜاز ٠سٛازخ أَٔ املعًَٛات
مما سسا باسبهَٛات يف ز ٍٚصبًؼ اشبًٝر ايعطب ٞإىل غٔ ايتؿطٜعات
ايكطا ١ٝ٥سبُاَ ١ٜػتدسَٖ ٞص ٙايؿبهٚ ،١قس ضنعت تًو ايكٛاْني عً ٢عس٠
ضباٚض َٓٗا عً ٢غب ٌٝاملجاٍ :تؿطٜعات ربص َعًَٛات ايعَُٚ ٤٬ػتدسَٞ
ؾبهات اإلْرتْت املصطفٚ ،١ٝتؿطٜعات تتعًل با٭غطاض ايطبٚ ،١ٝقٛاْني غط١ٜ
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املعًَٛات ايؿدص ١ٝاملٛدٛز ٠يف ايسٚا٥ط اسبهٚ ١َٝٛمحاٜتٗا َٔ اْ٫تؿاض،
ٚايكٛاْني املطتبط ١با٭َٛض ا٥٫تُاْ ١ٝيف املصاضف ٚبٛٝت ا٭َٛاٍ.
ْٚعطاً يػٗٛي ١ايسخ ٍٛإىل ؾبه ١اإلْرتْت ٚايتعاٌَ عٔ ططٜكٗا يف ناف ١أعبا٤
ايهط ٠ا٭ضضٚ ،١ٝعً ٘ٝفًٝؼ َٔ املِٗ تطبٝل ايكٛاْني ٚايتؿطٜعات شات ايع٬ق١
بأَٔ املعًَٛات يف ايبًس املٛدٛز ٠ب٘ ايؿطنات ،بٌ جيب إٔ تطبل ناف١
ايتؿطٜعات ٚايكٛاْني املًعَ ١يف ايبًسإ اييت ٜٛدس بٗا عُ ٤٬يتًو ايؿطنات
ٚاملٓعُات ٚضطٚض ٠غٔ ايتؿطٜعات ايسٚي ١ٝاملتهاًَ.١
"ٚتهُٔ صعٛب ١ايتعا ٕٚايسٚي ٞس ٍٛازبطمي ١املعًَٛات ١ٝيف اْ٘ ٜٛ ٫دس َفّٗٛ
عاّ َؿرتى بني ايس ٍٚس ٍٛصٛض ايٓؿاط امله ٕٛهلص ٙازبطمي .١باإلضاف ١إىل
ْكص اشبربات يس ٣ايؿططٚ ١ايكطا ٤يف ٖص ٙاجملاٍ يتُشٝص عٓاصط ازبطمي١
املعًَٛات ١ٝإٕ ٚدست ٚمجع ا٭زي ١عٓٗا يإلزاْ ١فٗٝا ٜؿهٌ ٥٫ل".

1

ٚ َٔٚغا ٌ٥اسبس َٔ ازبطا ِ٥ايطقُ ١ٝاٯت:ٞ
.1

تكًٝص ايص٬سٝات ٭زَْ ٢ػت ٣ٛحبح ٜه ٕٛتطنٝع ايص٬سٝات يف
املػتٜٛات ايعًٝا َع إعطا ٤ص٬سٝات ايكطا ٠٤يًُػتدسَني يف املػتٜٛات
املتٛغطٚ ١اإلؾطافٚ ١ٝاغتُطاض املطاقب ١عً.ِٗٝ

.2

تهجٝف ايتعا ٕٚايسٚي ٞيف مجٝع أعبا ٤ايعامل يًشس َٔ دطا ِ٥أَٔ
املعًَٛات .

.3

ا٫عتُاز عًٚ ٢غا ٌ٥تكَٓ ١ٝتكسََ ١جٌ اغتدساّ ايبٝاْات اسب١ٜٛٝ
َ Biometricsجٌ بصُ ١اإلصبع ٚايعني ٚايٛد٘ .ملا متتاظ ب٘ َٔ ايػطع ١يف
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إمتاّ ايعًُٝات اشباص ١بايتشكل َٔ صش ١اهلٚ ،١ٜٛضبطٗا بكاعس ٠بٝاْات
َطنعٚ ١ٜزٚيَ ١ٝجٌ املطاضات ٚٚظاضات ايساخً.١ٝ
.4

غٔ قٛاْني تعاقب َجٌ ٖص ٙازبطا ِ٥غٛا ٤اضتهبت عً ٢أضاض ٞايسٍٚ
صاسب اسبل أ ٚأضاض ٞأدٓب. ١ٝ

.5

ضفع َػت ٣ٛقسضات ايكطاٚ ٠ا٫غتعاْ ١باغتؿاضٜني َٚسقكني َٔ اشباضز.

.6

عٌُ عًُٝات َطادعٚ ١تسقٝل زٚض ٟإلدطا٤ات اسبُاٚ ١ٜا٭َإ.

.7

اغتدساّ ازبسضإ ايٓاضَ ١ٜع نًُات ايػط ٚبصُات ا٭صبع ٚايعني.

.8

ذبػني َػت ٣ٛايصٝاْٚ ١ايرتنٝبات.

.9

ايرتنٝع عً ٢اتفاق ١ٝأَٔ املعًَٛات خبصٛص دطا ِ٥املعًَٛاتَ ١ٝجٌ:

 ا٫ستٝاٍ ٚايتعٜٚط.
 ا٫غتػ ٍ٬ازبٓػ ٞيٮطفاٍ ٚاغتعُاهلِ يف املٛاز اإلباس.١ٝ
 ايتعس ٟعً ٢سكٛم امل٪يفني.
 االخرتقات الشخصًُ واملالًُhAh.
الدراسات الشابكُ:
ْعطا ًً ٭َُٖٛ ١ٝضٛع أَٔ املعًَٛات عً ٢نفا ٠٤املصاضف ْٚتٝذ ١يًتهايٝف
ايباٖع ١ايٓادب ١عٔ ا٭ضطاض اييت تػببٗا ا٫خرتاقات َجٌ ا٭ضطاض املاي١ٝ
ٚايٓفػ ١ٝيًعُ ،٤٬فكس تعاٜس اإلٖتُاّ بايتعطف عً ٢أِٖ َصازض ا٫خرتام ٚعٌُ
ا٫غرتاتٝذٝات ايٓادش ١ملهافشتٗا.
ٚأظٗطت بعض ايسضاغات إٔ ٖٓاى ع٬ق ١بني أَٔ املعًَٛات ٚخًفٝات املٛظف
ٚايعُ ٌٝا٫دتُاعٚ ١ٝاملايٚ ١ٝايجكافٚ ١ٝتٛصًت ٖص ٙايسضاغات إىل إٔ ب ١٦ٝايعٌُ
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املازٚ ،١ٜايُٓ ٛايٛظٝفٚ ،ٞاملػٚ٪يٚ ،١ٝايع٬قات اإلجيابٚ ١ٝفطم ايعٌُ املتعا،١ْٚ
ٚا٫يتعاّ با٭ْعُٚ ،١نفا ٠٤ا٫تصاٍ َٔ أنجط ايعٛاٌَ امل٪ثط ٠عً ٢أَٔ
املعًَٛات.
ٚيف ٚضق ١عٌُ باغِ " عب ٛبطْاَر عًُ ٞيتُٓ ١ٝايسٚض ا٭َين يًُ٪غػات ايرتب"١ٜٛ
يًسنتٛض ضبُس ْادَ ٞكسَ ١يٓس ٠ٚاجملتُع ٚا٭َٔ املٓعكس ٠بهً ١ٝاملًو فٗس
ا٭َٓ ١ٝبايطٜاض تربظ زٚض ازباَعَٚ ١طانع ايبشح ايعًَُٚ ٞػٛ٦يٝتٗا يف تطٜٛط
ايسضاغات اشباص ١بايٓٛاس ٞا٭َٓٚ ،١ٝيف إعساز ايسضاغات ٚاملؿاضٜع ايبشج١ٝ
بٗصا اجملاٍ ٚايرتنٝع عً ٢ا٭َٔ ايفهط ٟيٮدٝاٍ ايص ِٖ ٜٔضنا٥ع ا٭َٔ ٭ٟ
صبتُع.
ٚتتطُٔ ايٛضق ١املٛاضٝع ايتاي- :١ٝ
أَ - :ً٫ٚكَٛات ا٭َٔ ٚا٭َإ يف املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز َٔٚ ١ٜضُٓٗا أَٔ
املعًَٛات.
ثاْٝاًَ - :ػٛ٦ي ١ٝا٭َٔ ايٛطين.
ثايجاً - :ضغاي ١ازباَع ١يف تٛظٝف املعطفٚ ١ايبشح ايعًُ ٞيف صباٍ ا٭َٔ
ايٛطين ٚأَٔ املعًَٛات.
ضابعاً - :زٚض َطانع ايبشٛخ َٚػٛ٦يٝتٗا يف إدطا ٤ايسضاغات ا٭َٓ.١ٝ
خاَػاً - :زٚض أغتاش ازباَع.١

1

ٚقس ضنعت ايٛضق ١عً ٢ايٛعٚ ٞثكاف ١ا٭َٔ ايفهط ٟنطنٝع ١َُٗ ٠يف
َهافش ١أَٔ املعًَٛات.
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َ َٔٚا غبل ٬ٜسغ إٔ ايسضاغ ١أٖتُت بسٚض ايجكاف ١ايعاَ ١نهٌ يف ضباضب١
ازبطميَٗٓٚ ،١ا أَٔ املعًَٛات .سٝح إٔ ثكاف ١ا٭فطاز َجٌ ايٛعٚ ٞاسبٝط١
ٚاسبصض هلا زٚض نبري يف َهافش ١دطا ِ٥أَٔ املعًَٛات.
ٚيف زضاغ ١يًػٝس ص٬ح ٖاز ٟاسبػٝين بعٓٛإ "أَٔ املعًَٛات ٭ْعُ ١املعًَٛات"
ٚضح فٗٝا أُٖ ١ٝأَٔ املعًَٛات ٚأْ٘ عٓصط َِٗ ٜ ٫كٌ أُٖ ٘ٝعٔ باق ٞعٓاصط
ايعًُ ١ٝاإلْتاد َٔ ١ٝضأؽ املاٍ ٚا٭فطازٚ .إٔ ْعاّ املعًَٛات ٖ ٛايٓعاّ املػٍٛ٦
عٔ مجع ايبٝاْات ٚذبًًٗٝا ٚسفعٗا ٚإخطادٗا عً ٢ؾهٌ َعًَٛات  َٔٚا٭ْعُ١
ايطٝ٥ػٚ ١ٝايسا ١ُ٥يعًُ ٘ٝارباش ايكطاض َٔ ٖصا بطظت أُٖٝتٗا ٚأُٖٚ ١ٝضع
أْعُٚ ١بطاَر أَٓ ١ٝسبُاٜتٗا.

1

ٚقس ضنعت ايسضاغ ١عً ٢اٖ٫تُاّ بأزٚات اسبُاٚٚ ١ٜغا ٌ٥ايتكٓٝات اسبسٜج١
ٚايربصبٝات املتطٛضَ ٠جٌ ناَريات ايتصٜٛط ٚايؿفطات ايػطٚ ١ٜايبطاقات
املُػٓطٚ ١بصُات ايعني ٚايٝسَٚ ٜٔا إىل شيو َٔ أدٗع ٠اسبُا ١ٜسبُا١ٜ
املعًَٛات َٔ املدرتقني ٚاملػتػًنيٚ ،أنست ايسضاغ ١أٜطاً عً ٢تٛفري
ايتذٗٝعات ٚايهٛازض املتدصص ١يًشفاظ عً ٢أَٔ املعًَٛات ٚاغتُطاض فاعًٝت٘.
ٚيف حبح َكسّ يًسنتٛض عُط ْصٝف "ْعِ املعًَٛات اإلزاضٚ ١ٜزٚضٖا يف ذبػني
دٛز ٠اشبسَات املصطف "١ٝشنط ف ٘ٝأبعاز دٛز ٠اشبسَات نُشٛض أغاغَٔ ٞ
ضباٚض ذبػني دٛز ٠اشبسَات ٚقس سسز عؿطَ ٠عاٜري يتك ِٝٝدٛز ٠اشبسَات (
َػتدسَاً منٛشز ٚ 2) and Sviokla F, Rayport, J.املعطٚض ١يف ازبسٍٚ
ايتاي.ٞ

2

Rayport, J. F., and Sviokla, J. J., Managing in the Marketspace, Harvard Business Review, November-December
1994, pp 141-150.

المجلد ( )5العدد الثامن مارس 1021م

مجلة األندلس للعلوم االجتماعية والتطبيقية

138

أمً املعلىمات وآثاره علِ أداء املصارف التجاريُ

د .ىايف الغنزٍ

دس ٍٚأبعاز قٝاؽ دٛز ٠اشبسَات
ايبعس
املصساق١ٝ
ا٭َٔ
غٗٛي ١ايٛص ٍٛيًدسَ١
ا٫تصا٫ت
فِٗ َٚعطف ١ايعبأ٥

ايتعطٜف
ن ٕٛايؿ ٤ٞدسٜط بايجكٚ ١ا٫عتُاز (إَهاْ ١ٝايتصسٜل) ،أَاْٚ ١اغتكاَ ١املعٚز.
اشبً َٔ ٛاشبطط ايٓادِ َٔ اغتدساّ اشبسَات ا٫يهرت ١ْٝٚاملصطف.١ٝ
إَهاْ ١ٝايٛص ٍٛيًدسَٚ ،١غٗٛي ١ا٫تصاٍ بٗا.
ا٫غتُاع إىل ايعباٚ ،ٔ٥احملافع ١عً ٢إخباضِٖ بايًػ ١اييت ٜػتطٝع ٕٛفُٗٗا.
ٚضع ازبٗٛز ملعطف ١ايعباٚ ٔ٥ايتعطف ايسقٝل عً ٢استٝاداتِٗ.

املًُٛغ١ٝ

إظٗاض ايتػٗ٬ٝت املاز ،١ٜاملعسات ،ا٭ؾداصٚٚ ،غا ٌ٥ا٫تصا٫ت  ...اخل.

ا٫عتُاز١ٜ

ايكسض ٠عً ٢إظباظ ايٛعٛز يًدسَ ١باعتُازٚ ١ٜعً ٢عب ٛزقٝل ٚصشٝح.

ا٫غتذاب١

اغتذاب ١اإلزاض ٠ملػاعس ٠ايعباٚ ٔ٥تعٜٚسِٖ فٛضاً باشبسَ.١

ايهفا٠٤

اَت٬ى املٗاضات ٚاملعطف ١املطًٛب.١

ايسَاث( ١ايهٝاغ)١

يطف (نٝاغ ،)١ا٫سرتاَّ ،طاعا ٠املؿاعطٚ ،ايصساق ١٭ؾداص ا٫تصاٍٚ ،ايٛز.١ٜ

ٚقس مت زَر ٖص ٙا٭بعاز ايعؿط ٠يف مخػ ١أبعاز ٖ :ٞا٫عتُاز ،١ٜا٫غتذاب،١
ايجك ،١ايتعاطفٚ ،املًُٛغ ١ٝاملاز.١ٜ

1

ٚإلٜطاح َس ٣فِٗ ايعُ ٌٝهلص ٙا٭بعاز اشبُػ ١غٛف ْك ّٛبتٛضٝح ٖص ٙا٭بعاز:
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 ا٫عتُازٜذذٚ :١تعذذطف ا٫عتُازٜذذ ١بهْٗٛذذا ايكذذسض ٠عًذذ ٢تكذذسٚ ِٜعذذٛز اشبسَذذ١
بؿهٌ َٛثٛم (ايتػً ِٝسػب املٛعس)ٚ ،ايكسض ٠عً ٢إظبذاظ اشبسَذ ١املطًٛبذ١
بسقٚ ١ثبات أ ٟثكٜ ١عتُس عًٗٝا.
 ا٫غذذتذابٖ :١ذذ ٞإزضاى َٛظذذف املصذذطف ٚٚعٝذذ٘ بتكذذس ِٜاشبسَذذٚ ١ايتعذذاَ ٕٚذذع
ايعُٝذذٌ ملعطفذذ ١طًبذذات ٚؾذذهاَٚ ٟٚؿذذانٌ ايعُذذ ٤٬ثذذِ ايكذذسض ٠عًذذ ٢تكذذسِٜ
اشبذذسَاتَ ،ذذٔ َعطفذذ ١ا٭ضصذذسٚ ٠اسبػذذاباتَ ،ذذٔ ز ٕٚأ ٟإْتعذذاض ٚبػذذطع،١
ٚبططٜكَ ١ػتُط ٠عٓس ايطًبٚ ،ايتعطف ايػطٜع عًَ ٢ؿانًِٗ ٚاستٝاداتِٗ.
 ايتٛنٝس ٚايجك ٖٛٚ :١قسض ٠املصطف َٛٚظف ٘ٝعً ٢خًل دذَ ٛذٔ ثكذ ١ايعُذ٤٬
ٚنػذذب ٖذذص ٙايجكذذ ١بٝذذِٖٓٗٚ ،ذذ ٛبعذذس َٗذذِ دذذساً يف ا٭عُذذاٍ املصذذطف ١ٝسٝذذح
تتطًب بعض ا٭َٛض إغتؿاضَٛ ٠ظف ٞاملصطف يف ايعًُٝات اييت تتطُٔ بعض
املداطط ايعايَ ١ٝجذٌ اإلغذتجُاضات املايٝذٚ ١ايعٝٓٝذٚ ١زٚض املصذطف يًتذأَني عًذ٢
طبذذاطط اإلغذذذتجُاض ٚنػذذب ثكذذذ ١ايعُذذ ٤٬يف املصذذذطف تذذتِ ْتٝذذذذ ١اشبذذذربات
ايػابكَ ١ع ايعُ ٌٝأ ٚايعُ ٤٬اٯخط.ٜٔ
 ايتكُص ايتعاطف :ٞايتعاٌَ َع ايعُذ ٤٬بؿذهٌ ؾدصذٚ ٞفذطزٚ ٟإٔ ايعُٝذٌ
ٖذذ ٛؾذذدص فطٜذذس يذذ٘ َعاًَذذ ١خاصذذٚ ١تفٗذذِ غذذًٛنٝات٘ ٚايعٓاٜذذ ١بذذ٘ٚ .يهذذٔ
ايػ٪اٍ ٖٓا ٌٖ تتِ ٖص ٙاشبسَات يف ايتعاَ٬ت ايسٚي ١ٝبني املصذاضف ايعاملٝذ١
يف أعُذذذاٍ اإلغذذذتجُاضات ٚذبٜٛذذذٌ ا٭ضصذذذس ٠سٝذذذح تهذذذ ٕٛأغًذذذب ايتعذذذاَ٬ت
إيهرتٜ ٌٖٚ .١ْٝٚتٓاظٍ اإلْػإ عذٔ بعذض ضغباتذ٘ ا٫دتُاعٝذ ١سبصذٛي٘ عًذ٢
ايػطع ١يف تكسٖ ِٜص ٙاشبسَات.
 املًُٛغ ١ٝاملازَٗٓٚ :١ٜا املعٗط اشباضد ٞيًُبٓٚ ٢ايتكٓٝذات اسبسٜجذَٚ ،١عٗذط
ا٭ؾداصٚ .تطنع املصاضف عً ٢املًُٛغ ١ٝاملاز ١ٜيتشػني صٛضتٗا يف طب١ًٝ
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ايعُذذذَ ٤٬جذذذٌ ؾذذذهٌ املبٓذذذ ٢اشبذذذاضدٚ ٞايذذذساخًٚ ٞايتكٓٝذذذات املتطذذذٛض ٠ايذذذيت
تػذذدطٖا يًعُذذ ٤٬يتعطذذ ٞربذذ ً٬ٝيًعُذذ ٤٬بذذإٔ املصذذطف ٜتُٝذذع خبذذسَات تفذذٛم
َػت ٣ٛاملصاضف ا٭خطٚ ٣تػتدسّ يف تطٚجيٗا هلص ٙاشبسَات اإليهرت.١ْٝٚ

1

إ ٫إٔ ايبشح ضنع عً ٢دٛز ٠اشبسَات نهٌ ٚاييت ٜسخٌ َٔ ضُٓٗا أَٔ
املعًَٛات اشباص ١بايعُٚ ، ٤٬ضبط بني ضباٚض ازبٛزٚ ٠املعٜر ايتػٜٛكٞ
ٚاغتدساّ ْعِ املعًَٛات يف ذبكٝل أزا ٤فعاٍ يًُصاضف.
عً ٘ٝفكس أظٗطت ايسضاغات ايػابك ١إٔ أَٔ املعًَٛات أصبح ميجٌ ذبس ٜٚتصف
بايتعكٝس ٚصعٛب ١ايتشهِ ف ٘ٝيف املٓعُات اسبهَٓٚ ١َٝٛعُات ا٭عُاٍ عً٢
سسٍ غٛا.٤
 التعلًل علِ الدراسات الشابكُ:
َذٔ خذ ٍ٬ايعذطض ايػذابل يًسضاغذات ايبشجٝذ ١يف صبذاٍ أَذٔ املعًَٛذات ٜتطذح إٔ
ٖٓاى عسزًا َٔ ايسضاغات ايذيت تٓاٚيذت ٖذصا املٛضذٛعٚ .ضنذعت بعذض ايسضاغذات
عًذذذ ٢اشبًفٝذذذات ا٫دتُاعٝذذذٚ ١ايتعًُٝٝذ ذٚ ١زٚضٖذذذا يف َهافشذذذ ١اخرتاقذذذات أَذذذٔ
املعًَٛات ،بُٓٝا اٖتُت زضاغات أخط ٣عً ٢زٚض املصاضف ايتذاض ١ٜيف َهافشذ١
ٖذذص ٙايعذذاٖطَ ٠ذذٔ سٝذذح إَهاْٝاتٗذذا اإلزاضٜذذٚ ١ايتكٓٝذذ ،١نُذذا ضنذذعت زضاغذذات
حبج ١ٝأخط ٣عً ٢ايٓعط ٠ايكاْ ١ْٝٛملهافش ١أَٔ املعًَٛات.
ٚيف ٖص ٙايسضاغ ١ايكا ١ُ٥فإٕ ايرتنٝع غٛف ٜتِ عًذ ٢زضاغذ ١غذًبٝات اخرتاقذات
أَٔ املعًَٛات ٚزٚض املصذاضف يف َهافشتٗذا ٚتطبٝذل ا٫غذرتاتٝذٝات املػذتكبً١ٝ
اي٬ظَ ١يصيو .ثِ َعطف ١ايتٗسٜسات اييت تٛاد٘ ايصذٓاع ١املصذطف ١ٝاإليهرتْٝٚذ،١
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ٚعًُٝات ايتدطٜب ايذيت ٜكذ ّٛبٗذا قطاصذٓ ١اإلْرتْذت (اهلذانطظ) ،ايذص ٜٔحيذاٚيٕٛ
ايتػذذذًٌ إىل املعًَٛذذذات اشباصذذذ ١باسبػذذذابات املصذذذطفٚ ١ٝايبٝاْذذذات ا٫غذذذتجُاض١ٜ
ايػط ،١ٜأٜ ٚػع ٕٛإىل تٓفٝص عًُٝات ذب ٌٜٛغذري قاْْٝٛذ ١٭َذٛاٍ ايعُذٚ ،٤٬ايذيت
تذذذ٪ز ٟإىل املػذذذٚ٪ي ١ٝايكاْْٝٛذذذ ١يًُصذذذاضف ْتٝذذذذ ١يًدػذذذا٥ط املايٝذذذ ١ايذذذيت تًشذذذل
بايعُٚ ،٤٬فكسإ ثك ١ايعُ ٤٬يف ٖص ٙاملصاضف.

المجلد ( )5العدد الثامن مارس 1021م

مجلة األندلس للعلوم االجتماعية والتطبيقية

142

أمً املعلىمات وآثاره علِ أداء املصارف التجاريُ

د .ىايف الغنزٍ

ثالجاً :ميهج البحح:


دلتنع وعًيُ البحح:
ضِ صبتُع ايسضاغَٛ ١ظف ٞايبٓٛى ايص ٜٔهلِ ع٬ق ١بأَٔ املعًَٛاتٚ ،قس أتٝشت
فطصَ ١تػاْ ١ٜٚػبٝاً يهٌ فطز يف صبتُع ايسضاغ ١يًعٗٛض يف ايع َٔ ١ٓٝخٍ٬
ع ١ٓٝاختريت بططٜك ١عؿٛا ١ٝ٥بًؼ عسز أفطازٖا (عسز ا٫غتُاضات املٛظع )١تػعٕٛ
( )91اغتُاضٚ ٠مت تٛظٜع ا٫غتبٝإ يف ضبافع ١دس ،٠حبٝح ٜه ٕٛاملػتٗسفني
َٛظف ٞايبٓٛى ٚايعُ ٤٬يًتعطف عً ٢زٚض ايبٓٛى يف َهافش ١اخرتاقات أَٔ
املعًَٛات ٚاٯثاض ايػًب ١ٝاملرتتب ١عً ٢شيو.
ٚقس اغتػطقت عًُ ١ٝايتٛظٜع ث٬ثني َٜٛاً ٚناْت َٛاعٝس ايتٛظٜع يف أٚقات طبتًف١
سػب ضغبَٛ ١ظف ٞايبٓو ٚايعُ ،٤٬مت اغرتداع اثٓإ ٚغبع )72( ٕٛاغتباْ٘
َتهاًَ.١
يتشًٝذذٌ بٝاْذذات ايسضاغذذ ١ذبًذذ ً٬ٝعًُٝذذا حيكذذل أٖذذساف ايبشذذح ٜٚػذذتدًص
أفطذذٌ ايٓتذذا٥ر ،مت إزخذذاٍ بٝاْذذات ايسضاغذذ ١يف بطْذذاَر ايتشًٝذذٌ اإلسصذذا ٞ٥بذذايطظّ
اإلسصا ١ٝ٥يًعً ّٛا٫دتُاع.)SPSS( ١ٝ
صسم ا٭زاٚ ٠ثباتٗاٚ :تعين إٕ َكٝاؽ ايسضاغ ١ميهٔ إٕ حيكل اهلسف ٜٚكٝؼ
ا٭بعاز املطًٛب ١فُٝا ي ٛمت اغتدساَ٘ يف زضاغ ١أخط ٣شات َعطٝات َتؿابٗٚ ،١قس
مت اغتدساّ عس ٠اختباضات يًتأنس َٔ شيو  ٖٞٚنايتاي:ٞ



ايصسم ايعاٖط FACE VALIDITY :ٟايتأنس َٔ إٕ َهْٛات
ا٫غتُاض ٠ميهٔ إٔ تعرب عٔ ٖسفٗا ٚتٛفط ايبٝاْات املطًٛب ١بسقٚ ١يتشكٝل شيو مت
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عطض ا٫غتبٝإ عً ٢صبُٛع َٔ ١اشبربا ٤يف ايتدصص ٚنصيو تٛظٜع ا٫غتبٝإ
عً ٢عَ ١ٓٝبس َٔ PILOT STUDY ١ٝ٥صبتُع ايسضاغ ١بٗسف قٝاؽ َػت٣ٛ
فِٗ ايعباضات ٚاملصطًشات ايٛاضز ٠فٗٝا َٚسٚ ٣ضٛسٗا.


صسم احملتٜٚ CONTENT VALIDIY :٣ٛعين زضد ١تعبري فكطات
ا٫غتبٝإ عٔ أبعاز ايسضاغ ١املدتًف ١سٝح مت ايرتنٝع عً ٢متج ٌٝناف ١أبعاز
ايسضاغ ١بؿهٌ زقٝل َٔ خ ٍ٬صبُٛع َٔ ١ا٭غ ١ً٦ايكابً ١يًكٝاؽ سٝح ايٛضٛح
يف عًُ ١ٝايكٝاؽ ٚمتج ٌٝأبعاز ايسضاغ.١



اختٝاض صسم املكٝاؽ ٚثبات٘ :مت اختٝاض صسم املكٝاؽ َٔ خ ٍ٬عطض
ا٫غتبٝإ عً ٢عسز َٔ احملهُني سٝح مت تعسًٜٗا بٓا٤اً عًَ ٢كرتساتِٗ.



ططم املعازب ١اإلسصا ١ٝ٥يًُعًَٛات:
يإلداب ١عً ٢أغ ١ً٦ايسضاغ َٔ ١خ ٍ٬اختباض فطضٝتٗا مت تفطٜؼ ايبٝاْات
ٚإخطاعٗا ملعازبات إسصا ١ٝ٥طبتًف ،١باغتدساّ ايربْاَر اإلسصا،)SPSS( ٞ٥
إش مت اغتدساّ اإلسصا ٤ايٛصف ٞإلظٗاض ايٓػب ٚايتهطاضات ٚا٫عبطاف املعٝاضٟ
يٛصف َٚكاضْ ١أغ ١ً٦ايسضاغ ،١نُا مت اغتدساّ ( T (Testيفشص ايفطضٝات
ٚايتشكل َٔ صشتٗا َٔ ،خ ٍ٬فشص ايفطٚم بني املتٛغطات َٚعطفَ ١ا إشا
ناْت ٖٓاى فطٚم شات ز٫ي٘ إسصاٚ .١ٝ٥مت زضاغ ١ايعٓٝات ٚشيو ملعطف ١زٚض
ايبٓٛى ايتذاض ١ٜيف َهافش ١اخرتقات أَٔ املعًَٛات.
 ذلددات البحح:
ٖصا ايبشح َجًذ٘ َجذٌ َععذِ ايبشذٛخ اؾذتٌُ عًذ ٢صبُٛعذَ ١ذٔ احملذسزات غذٛا٤
َتعًك ١باجملا٫ت أ ٚاملهإ أ ٚاملس ٣ايعَين يًتطبٝل ٚغريٖا  َٔٚاحملسزات:
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 صباٍ ايتطبٝلْ :عطاً يتعسز صبا٫ت ايتطبٝل يف ايبٓٛى ،فكس ضنذع ٖذصا ايبشذح
عً ٢زٚض ايبٓٛى ايتذاض ١ٜيف َهافش ١اخرتاقات أَٔ املعًَٛات.
َ هذذإ ايتطبٝذذلْ :عذذطاً يعذذطٚف ايٛقذذت ممذذا ٜصذذعب َعذذ٘ ايكٝذذاّ باملػذذح ايؿذذاٌَ
يهذٌ ايبٓذذٛى يف املًُهذذ ١ايعطبٝذذ ١ايػذذعٛز ١ٜفذذإٕ ٖذذصا ايبشذذح ضنذذع عًذذ ٢أسذذس
ايبٓٛى ايعطٜك ١يف َس ١ٜٓدس.٠
َ صذذسض املعًَٛذذات :أ  -ايٓذذٛع ا٭َ ٍٚذذٔ ايبٝاْذذات ٚاملعًَٛذذات تتُجذذٌ يف املعًَٛذذات
ايجاْٜٛذذٚ ١مت مجعٗذذا َذذٔ ايهتذذب ٚاملكذذا٫ت ٚا٭حبذذاخ َٛٚاقذذع اإلْرتْذذتٚ .شيذذو
يٛضع اإلطاض ايٓعط ٟيًبشح.
ب  -ايٓٛع ايجاْ ٞفٗ ٛقٛا ِ٥ا٫غتبٝإ اييت مجعت َٔ َٛظف ٞايبٓذٛى ايتذاضٜذ١
ٚايعُ.٤٬
 ايفرت ٠ايعَٓٚ ١ٝاملس ٣ايعَين يًتطبٝلٖ :صا ايبشح ضبسٚز بايفرت ٠ايعَٓ ١ٝايذيت مت
خ٬هلا ايكٝاّ بايسضاغ ١املٝساْٚ ١ٝدبُٝع ايبٝاْات ا٭ٚيٝذٖٚ ١ذ ٞايفصذٌ ا٭َ ٍٚذٔ
ايعاّ ازباَع.2111 ٞ
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رابعاً :اختبار الفزوض
املكدمُ:
يتشًٝذذٌ ٚتفػذذري بٝاْذذات ايسضاغذذ ١ذبًذذ ٬ٝعًُ ٝذاً حيكذذل أٖذذسافٗا ٚخيتذذرب
فطضذذذٝاتٗا ٚاغذذذتد٬ص أبذذذطظ ْتا٥ذٗذذذا  ،مت إزخذذذاٍ بٝاْذذذات ايسضاغذذذ ١يف بطْذذذاَر
ايتشً ٌٝاإلسصا ٞ٥بايطظّ اإلسصذا ١ٝ٥يًعًذ ّٛا٫دتُاعٝذٚ )SPSS( ١بعذس َعازبذ١
بٝاْات ايسضاغ ١مت اغتدطاز ازبسا ٍٚاإلسصا َٔٚ ، ١ٝ٥ثِ عطضٗا دسٚيٝا ٚشيو
يتفػري ْتا٥ذٗا .
ٚغٝه ٕٛغٓٝاض ٜٛذبً ٌٝايبٝاْات ٚفل ايتصٛض ايتاي: ٞ
أ :ً٫ٚعطض ٚذبً ٌٝايبٝاْات ايسميٛغطاف ١ٝيع ١ٓٝايساضغ.١
ثاْٝاً :اختباض صسم ٚثبات أزا ٠ايسضاغ.١
ثايجاًْ :تا٥ر اختباض ايفطض ا٭ َٔ ٍٚايسضاغَ( ١سٚ ٣دٛز اخذرتام ٭َذٔ املعًَٛذات
املصطف)١ٝ
ضابعاًْ :تا٥ر اختباض ايفطض ايجاْ ٞيًسضاغ : ١تتبا ٜٔعًُٝات اخرتام أَٔ املعًَٛات
بني املصاضف ايتذاض ١ٜن ٬سػب قسضات٘ ايتكٓٚ ١ٝخربات املٛاضز ايبؿط ١ٜيس.ٜ٘
خاَػاً ْ :تا٥ر اختبذاض ايفذطض ايجايذح يًسضاغذٖٓ( ١ذاى ع٬قذ ١بذني أَذٔ املعًَٛذات
ٚاملػت ٣ٛايجكايف ٚايتعً ُٞٝيًُػتفٝس َٔ ٜٔاشبسَ.)١
غازغ ذاًْ :تذذا٥ر اختبذذاض ايفذذطض ايطابذذع يًسضاغذذٚ( ١دذذٛز ع٬قذذ ١بذذني أزاٚ ٤نفذذا٠٤
ٚداٖعٜذذ ١املصذذاضف ايتذاضٜذذٚ ١طبطدذذات أَذذٔ املعًَٛذذات املتُجًذذ ١يف ضضذذا ايعُٝذذٌ
ٚمحا ١ٜاملعًَٛات ايؿدصٚ ١ٝاملاي.)١ٝ
غذابعاًْ :تذذا٥ر اختبذذاض ايفذذطض اشبذذاَؼ يًسضاغذذٖٓ( ١ذذاى ع٬قذذ ١ططزٜذذ ١شات ز٫يذذ١
إسصا ١ٝ٥بني تكسّ ايتكٓٚ ١ٝايكسض ٠عًَ ٢هافش ١غط ١ٜاملعًَٛات ).
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ثآَاً ْ :تذا٥ر اختبذاض ايفذطض ايػذازؽ يًسضاغذٖٓ( ١ذاى ع٬قذ ١بذني أَذٔ املعًَٛذات
ٚتعا ٕٚبعض َٛظف ٞايبٓٛى يف عًُ ١ٝا٫خرتام ).
تاغعاًْ :تا٥ر اختباض ايفطض ايػابع يًسضاغٖٓ( ١اى ع٬ق ١بني ق ٠ٛاإلدطا٤ات
ايكاْٚ ١ْٝٛايكطاٚ ١ٝ٥ايكسض ٠عًَ ٢هافش ١غط ١ٜأَٔ املعًَٛات).
ٚفُٝا ْ ًٜٞػتعطض ايػٓٝاض ٜٛايػابل يتشً ٌٝبٝاْات ايسضاغٚ ١اختباض فطضٝاتٗا:
أ : ً٫ٚعطض ٚذبً ٌٝايبٝاْات ايسميٛغطاف ١ٝيع ١ٓٝايسضاغ:١
دس ٍٚضقِ ()1
تٛظٜع ع ١ٓٝايسضاغ ١تبعا يًذٓؼ
ايعسز

ايٓػب ١امل١ٜٛ٦

ايبٝإ
شنط

51

%85.1

أْجٞ

9

%15.1

اجملُٛع

61

%111

َٔ ازبس ٍٚضقِ ( )1أعٜ ٙ٬تطح إٔ  َٔ %85أفطاز ايع ١ٓٝاملؿاضنني يف ايسضاغ١
ٖذذِ شنذذٛض ،بُٓٝذذا بًػذذت ْػذذب ١اإلْذذاخ ٚ . %15عًٝذذ٘ ٜػذذتٓتر ممذذا غذذبل إٔ غايبٝذذ١
املؿاضنني يف ايسضاغ ِٖ ١شنٛض ٚقس ٜعع ٟضعف َؿاضن ١اإلْاخ يف ايسضاغ١
املػذذذش ١ٝيف املًُهذذذ ١٭غذذذباب ادتُاعٝذذذ ١تعطقذذذٌ نٝفٝذذذ ١ايٛصذذذ ٍٛإىل ايعٓصذذذط
ايٓػا ، ٞ٥باإلضاف ١إىل ضعف ٚدٛز املطأ ٠ايػعٛز ١ٜيف ب ١٦ٝايعٌُ ايعاَ. ١
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رسم بياني يوضح توزيع العينة حسب الجنس

15.00%

ذكر
أوثي

85.00%

ؾهٌ ضقِ (ٜٛ )1ضح تٛظٜع ايع ١ٓٝسػب ازبٓؼ
دس ٍٚضقِ ()2
تٛظٜع ع ١ٓٝايسضاغ ١تبعا يػٓٛات اشبرب٠
ايعسز

ايٓػب ١امل١ٜٛ٦

ايبٝإ
أقٌ َٔ  5غٓٛات

22

%41.7

َٔ  11 - 6غٓٛات

15

%27.8

َٔ  21 - 11غٓ١

13

%24.1

َٔ  31 - 21غٓ١

4

%7.4

اجملُٛع

54

%111

َذذٔ ازبذذس ٍٚضقذذِ ( )2أعذذٜ ٙ٬تطذذح إٔ َ %41.7ذذٔ أفذذطاز ايعٓٝذذ ١املؿذذاضنني يف
ايسضاغ ١غٓٛات خربتِٗ أقٌ َٔ  5غٓٛات  ،بُٓٝا  %27.8تطاٚست غٓٛات خربتِٗ
َا بني  11 - 6غٓٛات  ،يف سني إٔ  %24.1تطاٚست غٓٛات خذربتِٗ ايعًُٝذَ ١ذٔ
 21 - 11غذذذٓ ، ١نُذذذا إٔ َذذذٔ تطاٚسذذذت غذذذٓٛات خذذذربتِٗ َذذذٔ  31 - 21غذذذٓ١
بًػت. %24.1
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ٚعًٜ ٘ٝػتٓتر مما غبل إٔ غٓٛات اشبرب ٠يػايب ١ٝأفذطاز ايعٓٝذ ١أقذٌ َذٔ  5غذٓٛات
ٚبايتاي ٞقس ٜ ٫ػاعس شيو يف ايهؿذف املبهذط يعًُٝذات اخذرتام أَذٔ املعًَٛذات
ايبٓه. ١ٝ

7.40%
24.10%

40.70%

أقل مه  5سىىات
مه  10 -6سىىات
مه  20 -11سىة
مه  30 -21سىة

27.80%

ؾهٌ ضقِ ( )2تٛظٜع ايع ١ٓٝسػب غٓٛات اشبرب٠
دس ٍٚضقِ ()3
تٛظٜع ع ١ٓٝايسضاغ ١تبعا يًعُط
ايعسز

ايٓػب ١امل١ٜٛ٦

ايبٝإ
أقٌ َٔ  31غٓ١

25

%47.2

َٔ  41 - 31غٓ١

22

%41.5

َٔ  51 - 41غٓ١

4

%7.5

َٔ  61 - 51غٓ١

2

%3.8

اجملُٛع

53

%111
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َٔ ازبس ٍٚضقِ ( )2أعٜ ٙ٬تطح إٔ أفطاز ايع ١ٓٝبٓػب %47.2 ١أعُذاضِٖ أقذٌ َذٔ
 31غذذٓ ، ١بُٓٝذذا  %41.5تطاٚسذذت أعُذذاضِٖ َذذا بذذني  41 - 31غذذٓ ، ١يف سذذني إٔ
 %7.5تطاٚست أعُاضِٖ َا بني  51 - 41غٓ ، ١نُا إٔ  %3.8تطاٚست أعُاضِٖ
َا بني  61- 51غٓ. ١
ٚعًٜ ٘ٝػتٓتر مما غذبل ايف٦ذات ايعُطٜذ ١يػايبٝذ ١أفذطاز ايعٓٝذ ١دذا٤ت َذٔ  41غذٓ١
فأقٌ سٝح بًػت ْػذبتِٗ ٚ . % 88.7بايتذاي ٞفذإٕ ٖذص ٙايٓتٝذذ ١تٓػذذِ ٚتعذعظ قًذ١
اشبرب ٠ايعًُ ١ٝ٭فطاز ايع ١ٓٝاملؿاضنني يف ايسضاغ ١يف ايكطاع املصطيف .

3.80%

7.50%

أقل مه  30سىة
مه  40 -31سىة

47.20%

مه  50 -41سىة
مه  60 -51سىة
41.50%

ؾهٌ ضقِ ( )3تٛظٜع ايع ١ٓٝسػب ايعُط دس ٍٚضقِ ()4
تٛظٜع ع ١ٓٝايسضاغ ١تبعا يًُ ٌٖ٪ايعًُٞ
ايعسز

ايٓػب ١امل١ٜٛ٦

ايبٝإ
َادػتري ٚزضاغات عًٝا

5

%8.3

بهايٛضٜٛؽ

27

%45.1

ثاْٟٛ

18

%31.1

مل حيسز

11

%16.7

اجملُٛع

61

%111
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َٔ ازبس ٍٚضقِ ( )4أعٜ ٙ٬تطح إٔ أفذطاز ايعٓٝذ ١بٓػذبَ %8.3 ١ذ٬ٖ٪تِٗ ايعًُٝذ١
َادػذذذتري ٚزضاغذذذات عًٝذذذا  ،بُٓٝذذذا َ %45.1ذذذٔ أفذذذطاز ايعٓٝذذذَ ١ذذذ٬ٖ٪تِٗ ايعًُٝذذذ١
بهذذايٛضٜٛؽ  ،يف سذذني إٔ َ %31.1ذذٔ محًذذ ١ايؿذذٗاز ٠ايجاْٜٛذذ .١نُذذا ٜتذذبني َذذٔ
امل٪ؾطات بازبس ٍٚإٔ  %16.7مل حيسزٚا َ٬ٖ٪تِٗ ايعًُ. ١ٝ
ٚبايتايٜ ٞتذبني إٔ غايبٝذ ١أفذطاز ايعٓٝذٖ ١ذِ إَذا َذٔ محًذ ١ايبهذايٛضٜٛؽ أ ٚمحًذ١
ايؿذذٗاز ٠ايجاْٜٛذذ ، ١ممذذا ٜعذذين إٔ تذذسضٜب ٖذذص ٙايف٦ذذات عًذذ ٢عًُٝذذات اخذذرتام أَذذٔ
املعًَٛذذات ش ٚأُٖٝذذ ١نذذبري ٠يتشكٝذذل ا٭َذذٔ املطًذذٛب سبُاٜذذ ١ايب٦ٝذذ ١املصذذطفَ ١ٝذذٔ
طباطط ٖصا ا٫خرتام .

8.30%

16.70%

ماجستير ودراسات عليا
بكالىريىس
ثاوىي
لم يحدد

45.00%

30.00%

ؾهٌ ضقِ ( )4تٛظٜع ايع ١ٓٝسػب امل ٌٖ٪ايعًُٞ
ثاْٝاً :اختباض صسم ٚثبات أزا ٠ايسضاغ١
 - 1ثبذذات أزا ٠ايسضاغذذ : ١مت قٝذذاؽ ثب ذات أزا ٠ايسضاغذذ ١عذذٔ ططٜذذل َعاَذذٌ أيفذذا
نطْٚبار نُا َٖٛ ٛضح بازبس:ٍٚ
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دس ٍٚضقِ ()5

َذذٔ ازبذذس ٍٚضقذذِ ( )5أعذذٜ ٙ٬تذذبني إٔ قُٝذذَ ١عاَذذٌ أيفذذا نطْٚبذذار بًػذذت ()0.899
 ٖٞٚق ١ُٝعاي ١ٝمما ٜعذين إٔ أزا ٠ايسضاغذ ١ذبكذل ثباتذا عايٝذا ،ممذا ٜعذين غذ١َ٬
إدطا٤ات تصُ ِٝأزا ٠ايسضاغٚ ١ذبكٝل أٖسافٗا املطد. ٠ٛ
 - 2صسم أزا ٠ايسضاغ : ١مت قٝاؽ صسم أزا ٠ايسضاغ ١عٔ ططٜل َعاَذٌ اضتبذاط
ضباٚض ايسضاغَ ١ع اجملُٛع ايهً ٞ٭زا ٠ايسضاغٚ ١شيو يًتشكل َٔ اتػام فكطات
أزا ٠ايسضاغَ ١ع صبُٛعٗا ايهً ،ٞنُا َٖٛ ٛضح بازبس ٍٚايتاي: ٞ
دس ٍٚضقِ ()6
قَ ١ُٝعاٌَ

ايس٫ي١

ا٫ضتباط بريغٕٛ

اإلسصا١ٝ٥

ٚدٛز اخرتام ٭َٔ املعًَٛات

**0.501

0.00

تبا ٜٔعًُٝات اخرتام أَٔ املعًَٛات بني ايبٓٛى ايتذاض١ٜ

**0.727

0.00

**0.814

0.00

دٛز ٠أزاٚ ٤نفاٚ ٠٤داٖع ١ٜاملصاضف ايتذاض١ٜ

**0.794

0.00

تكسّ ايتكٓٚ ١ٝايكسض ٠عً ٢املهافش١

**0.450

0.001

أَٔ املعًَٛات ٚتعا ٕٚبعض َٛظف ٞايبٓٛى يف عًُ ١ٝا٫خرتام

**0.547

0.00

ق ٠ٛاإلدطا٤ات ايكاْٚ ١ْٝٛايكطاٚ ١ٝ٥ايكسض ٠عً ٢املهافش١

**0.736

0.00

احملٛض

ع٬ق ١أَٔ املعًَٛات باملػت ٣ٛايجكايف ٚايتعً ُٞٝيًُػتفٝسٜٔ
َٔ اشبسَ١
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َٔ ازبس ٍٚضقِ (ٜ )6تبني إٔ صبُٛع فكطات ضباٚض ايسضاغ ١ذبكل صسقا َطتفعا
َذذع صبُٛعٗذذا ايهًذذ ٞممذذا ٜعذذين ٚدذذٛز تذذطابط ٚاتػذذام دٝذذس بذذني فكذذطات أزا٠
ايسضاغ ١مما ٜطُ ٔ٦ايباسح إىل غْ ١َ٬تا٥ر ايسضاغ. ١
ثايجا ْ :تا٥ر اختباض ايفطض ا٭ َٔ ٍٚايسضاغَ ( ١سٚ ٣دٛز اخرتام ٭َٔ املعًَٛات
ايبٓه. ) ١ٝ
دس ٍٚضقِ ()7
اغتذابات ايع ١ٓٝعبَ ٛسٚ ٣دٛز اخرتام ٭َٔ املعًَٛات ايبٓه١ٝ
ايعباضات
ٚدٛز اخرتام ٭َٔ املعًَٛات ايبٓه١ٝ
بصف ١عاَ١
أغًب عًُٝات ا٫خرتام تتصف
بعًُٝات اخرتام زاخًٞ
أغًب عًُٝات ا٫خرتام تتصف
بعًُٝات اخرتام خاضدٞ

َٛافل

َٛافل بؿس٠

 ٫أٚافل

ضباٜس

 ٫أٚافل بؿس٠

املتٛغط

ت

ٕ%

ت

ٕ%

ت

ٕ%

ت

ٕ%

ت

ٕ%

اسبػابٞ

3

%5.1

14

%23.3

7

%11.7

12

%21.1

24

%41.1

2.33

3

%5.1

21

%35.6

12

%21.3

12

%21.3

11

%18.3

2.88

2

%3.4

11

%19.1

15

%25.9

13

%22.4

17

%29.3

2.45

ٜػتطٝع املدرتم ايساخً ٞإٔ ٜطًع عًذ٢
أضصذذذذذس ٠عُذذذذذ ٤٬ايبٓذذذذذو ٚأغذذذذذطاضِٖ

11

%18.3

23

%38.3

11

%16.7

11

%16.7

6

%11.1

3.38

ايؿدصً١ٝ
ٖٓذذذاى بعذذذض املدذذذاطط ايذذذيت تصذذذاسب
ايتعاٌَ َع آ٫ت ايصطف اٯيٞ

6

%11.1

32

%53.3

8

%13.3

8

%13.3

6

%11.1

3.41

أنجذذذذذط ٚغذذذذذا ٌ٥ايذذذذذسفع ا٫يهرتْٚذذذذذٞ
تعطضذ ًا ي٬خذذت٬ؽ  ،بطاقذات ا٥٫تُذذإ

22

%36.7

21

%33.3

11

%16.7

6

%11.1

2

%3.3

3.91

ايبٓه١ٝ
أنجذذذط عًُٝذذذات ايػذذذطق ( ١ايتكًٝسٜذذذ) ١
يٮَذذٛاٍ تذذذتِ خذذ ٍ٬عًُٝذذذات ايصذذذطف

7

%11.7

18

%31.1

13

%21.7

18

%31.1

4

%6.7

3.11

اٯيٞ
غذذطق ١املعًَٛذذات ايؿدصذذ ١ٝتعتذذرب َذذٔ
طباطط أَٔ املعًَٛات ،فعٓسَا تهذٕٛ

6

%11.2

19

%32.2
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سكذذٛم املًهٝذذذ ١ايفطزٜذذذَٛ ١دذذذٛز ٠يف
صذذذذذذٝػ ١إيهرتْٝٚذذذذذذٚ ١طبعْذذذذذذ ١عًذذذذذذ٢
اسباغب اٯي ،ٞفُٔ ايػٌٗ غطقتٗا
ٜػذذذتطٝع املدذذذرتم اشبذذذاضد ٞإٔ ٜطًذذذع
عًذذ ٢أضصذذس ٠عُذذ ٤٬ايبٓذذو ٚأغذذطاضِٖ

4

%6.7

11

%18.3

16

%26.7

18

%31.1

11

%18.3

2.65

ايؿدصً١ٝ
ٜػتطٝع املدرتم اشباضد ٞيًٓعاّ إٔ
ٜعطٌ أْعُ ١اسباغٛب نًٝاً

7

%11.9

17

%28.8

22

%37.3

8

%13.6

5

%8.5

املتٛغط اسبػاب ٞايعاّ

3.16

َٔ ازبس ٍٚضقِ ( )7أعٚ ٙ٬اشباص مبسٚ ٣دٛز اخذرتام ٭َذٔ املعًَٛذات
ايبٓه ١ٝفإٕ ق ١ُٝاملتٛغط اسبػذاب ٞاملذطدح بًػذت ( ) 3.16تؿذري إىل إٔ ا٫دبذاٙ
ايعذذاّ ٫غذذتذابات ايعٓٝذذ ١ميٝذذذٌ عبذذ ٛاسبٝذذاز فُٝذذا ٜتعًذذذل بٛدذذٛز اخذذرتام ٭َذذذٔ
املعًَٛات ايبٓه. ١ٝ
نُا ٜتبني َٔ امل٪ؾطات ايٛاضز ٠بازبس ٍٚايػابل َا : ًٜٞ
- 1فُٝا ٜتعًل مبسٚ ٣دٛز اخرتام ٭َٔ املعًَٛات ايبٓهٝذ ١بصذف ١عاَذٜ ١تطذح
إٔ أفطاز ايع ١ٓٝبٓػذب % 61 ١دذا٤ت اغذتذاباتِٗ غذًب ١ٝبؿذإٔ ٚدذٛز اخذرتام ٭َذٔ
املعًَٛات ايبٓه. ١ٝ
 - 2فُٝذذا ٜتعًذذل بذذإٔ أغًذذب عًُٝذذات ا٫خذذرتام تتصذذف بعًُٝذذات اخذذرتام زاخًذذ،ٞ
ٜتطح إٔ أفطاز ايع ١ٓٝبٓػبٜ % 41.6 ١ذط ٕٚشيذو ،بُٓٝذا بًػذت ْػذبَ ١ذٔ ٜ٪ٜ ٫ذسٕٚ
شيو  %38.9يف سني بًػت ْػب ١احملاٜس. %21.3 ٜٔ
 - 3فُٝا ٜتعًذل بذإٔ أغًذب عًُٝذات ا٫خذرتام تتصذف بعًُٝذات اخذرتام خذاضد،ٞ
فإٕ أفطاز ايع ١ٓٝبٓػبٜ٪ٜ ٫ %51.7 ١س ٕٚشيو  ،بُٓٝا ٜ %22.4ط ٕٚشيذو ،يف سذني
بًػت ْػب ١احملاٜس. %25.9 ٜٔ
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 - 4فُٝذذا خيذذتص بذذإٔ املدذذرتم ايذذساخًٜ ٞػذذتطٝع اإلطذذ٬ع عًذذ ٢أضصذذس ٠عُذذ٤٬
ايبٓو ٚأغطاضِٖ ايؿدص ، ١ٝفإٕ أفطاز ايع ١ٓٝبٓػذب %56.6 ١دذا٤ت اغذتذاباتِٗ
إجياب ،١ٝبُٓٝا  %26.7اغتذاباتِٗ غًب ، ١ٝيف سني إٔ  %16.7ضباٜس. ٕٚ
 - 5فُٝذذا ٜتعًذذل بذذإٔ ٖٓذذاى بعذذض املدذذاطط تصذذاسب ايتعاَذذٌ َذذع آ٫ت ايصذذطف
اٯيٜ ،ٞتبني إٔ أفطاز ايعٓٝذ ١بٓػذب %63.3 ١دذا٤ت اغذتذاباتِٗ إجيابٝذ ١خبصذٛص
شيو  ،بُٓٝا  %23.3خيايف ٕٛشيو  ،يف سني إٔ  %13.3ضباٜس. ٕٚ
 - 6نؿذذفت ايٓتذذا٥ر بازبذذس ٍٚايػذذابل بٓػذذب %71.1 ١بذذإٔ أنجذذط ٚغذذا ٌ٥ايذذسفع
اإليهرت ْٞٚتعطضذا ي٬خذت٬ؽ ٖذ ٞبطاقذات ا٥٫تُذإ ايبٓهٝذ ،١بُٓٝذا ٫ %13.3
ٜٛافك ، ٕٛيف سني إٔ  %16.7ضباٜس. ٕٚ
 - 7فُٝا ٜتعًل بإٔ أنجط عًُٝات ايػطق ١ايتكًٝس ١ٜيٮَٛاٍ تذتِ خذ ٍ٬عًُٝذات
ايصطف فإٕ أفطاز ايع ١ٓٝبٓػبٜ٪ٜ %41.7 ١س ٕٚشيو ،بُٓٝا ٜٛ ٫ %36.7افك ،ٕٛيف
سني إٔ  %21.7ضباٜس. ٕٚ
 - 8فُٝا ٜتعًل بإٔ غطق ١املعًَٛات ايؿدص ١ٝتعترب َٔ طباطط أَٔ املعًَٛذات،
فإٕ أفطاز ايع ١ٓٝبٓػبٜ٪ٜ %42.4 ١س ٕٚشيو ،بُٓٝا ٜٛ ٫ %18.6افك ،ٕٛيف سذني إٔ
 %39.1ضباٜس. ٕٚ
 - 9أظٗذذطت ايٓتذذا٥ر يف ازبذذس ٍٚايػذذابل أْذذ٘ فُٝذذا ٜتعًذذل بذذإٔ املدذذرتم اشبذذاضدٞ
ٜػذذتطٝع إٔ ٜطًذذع عًذذ ٢أضصذذس ٠عُذذ ٤٬ايبٓذذو ٚأغذذطاضِٖ ايؿدصذذ ،١ٝفذذإٕ أفذذطاز
ايعٓٝذذ ١بٓػذذبٜ٪ٜ %25.1 ١ذذس ٕٚشيذذو ،بُٓٝذذا ٜٛ ٫ %48.3افكذذ ،ٕٛيف سذذني إٔ %26.7
ضباٜس. ٕٚ
 - 11أظٗطت ايٓتا٥ر يف ازبذس ٍٚايػذابل أْذ٘ فُٝذا ٜتعًذل بذإٔ املدذرتم اشبذاضدٞ
يًٓعاّ ٜػتطٝع إٔ ٜعطٌ أْعُ ١اسباغٛب نًٝاً  ،فإٕ أفطاز ايع ١ٓٝبٓػب%41.6 ١
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دا٤ت اغتذاباتِٗ إجياب ،١ٝبُٓٝا  %22.1دذا٤ت اغذتذاباتِٗ غذًب ١ٝأٜ٪ٜ ٫ ٟذسٕٚ
شيو ،يف سني إٔ  %37.3ضباٜس. ٕٚ
ٚبايتايٜ ٞػتٓتر َٔ تفػري ٚذبً ٌٝفكطات ضبٛض اخذرتام أَذٔ املعًَٛذات ايبٓهٝذ١
إٔ َٔ أبطظ َعاٖط ٖصا ا٫خرتام متجًت يف َعٗطُٖ ٜٔا :


أنجط ٚغا ٌ٥ايسفع ا٫يهرتْٚذ ٞتعطضذاً ي٬خذت٬ؽ ٖذ ٞبطاقذات ا٥٫تُذإ
ايبٓهٜٚ ١ٝعذعظ شيذو قُٝذ ١املتٛغذط اسبػذاب٫ ٞغذتذابات ايعٓٝذ ١سٝذح بًػذت
(. )3.91



ٖٓاى بعض املدذاطط ايذيت تصذاسب ايتعاَذٌ َذع آ٫ت ايصذطف اٯيذٜٚ ٞعذعظ
شيو املتٛغط اسبػاب ٞاملطدح سٝح بًػت قُٝت٘ (. )3.41
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الفزض الجاىٌ:
" تتبا ٜٔعًُٝات اخرتام أَٔ املعًَٛات بذني ايبٓذٛى ايتذاضٜذ ١نذ ٬سػذب قسضاتذ٘
ايتكٓٚ ١ٝخربات املٛاضز ايبؿط ١ٜيس. " ٜ٘
دس ٍٚضقِ ()8
اغتذابات ايع ١ٓٝعبَ ٛس ٣تبا ٜٔعًُٝات اخرتام أَ املعًَٛات
بني ايبٓٛى ايتذاض ١ٜن ٬سػب قسضات٘ ايتكٓٚ ١ٝخربات املٛاضز ايبؿط١ٜ
ايعباضات

َٛافل بؿس٠
ت

ٕ%

َٛافل
ت

ضباٜس

ٕ%

ت

 ٫أٚافل
ٕ%

ت

ٕ%

 ٫أٚافل بؿس٠
ت

ٕ%

املتٛغط
اسبػابٞ

تػذذذذذذذاِٖ فذذذذذذذطص ايتذذذذذذذسضٜب عًذذذذذذذ٢
اسباغذذٛب (يف ايبٓذذٛى) يف اسبذذس َذذٔ

13

%21.7

31

%51.1

7

%11.7

8

%13.3

2

%3.3

3.73

عًُٝات ا٫خرتام
تعا ٕٚاإلزاض ٠ايعًٝا يف ايبٓٛى ٜػذاِٖ
يف ايتكً َٔ ٌٝعًُٝات ا٫خرتام

21

%33.3

35

%58.3

4

%6.7

1

%1.1

1

%1.7

4.22

عسّ إملاّ َٛظف ٞايبٓٛى با٫غتدساّ
ا٭َجذذٌ يًتهٓٛيٛدٝذذا اسبسٜجذذٜ ١ذذ٪زٟ
إىل ايكصذذذذذذذذذذذٛض يف أزا ٤ايعًُٝذذذذذذذذذذذات

14

%23.7

31

%52.5

8

%13.6

6

%11.2

1

%1.1

3.91

ا٫يهرت ١ْٝٚبايؿهٌ ايصشٝح
اغذذتدساّ بذذطاَر غذذري َُ٥٬ذذ ١ذبذذسخ
طباطط ٚخًٌ يف ايٓعاّ

21

%33.9

29

%49.2

9

%15.3

1

%1.7

1

%1.1

4.15

عذسّ إفصذاح املعًَٛذات عذٔ ايعُٝذذٌ (
ا٫غذذذذِ ،ايعٓذذذذٛإ ،ضقذذذذِ اسبػذذذذاب،
أضقذذاّ اهلذذاتف ) ٜػذذاِٖ يف اسبذذس َذذٔ

31

%51.7

22

%36.7

3

%5.1

2

%3.3

2

%3.3

4.31

طباطط أَٔ املعًَٛات
أيذذذعاّ ايبٓذذذٛى باإلفصذذذاح عذذذٔ أٟ
اخرتام أَين ٭ْعُتٗا املعًَٛاتٝذ ١قذس
ٜػذذذذبب سذذذذطز ٚفكذذذذسإ نذذذذبري يجكذذذذ١

18

%31.1

29

%48.3

8

%13.3

2

%3.3

3

%5.1

3.95

ايعُ ٤٬يف ايبٓٛى
عذذسّ تذذٛا ِ٥ايكذذسضات ايعاًَذذ ١املسضّبذذ١

2

%3.3

32

%53.3

مجلة األندلس للعلوم االجتماعية والتطبيقية

18

%31.1

7

%11.7

1

%1.7

المجلد ( )5العدد الثامن مارس 1021م

157

3.45

أمً املعلىمات وآثاره علِ أداء املصارف التجاريُ

د .ىايف الغنزٍ

 ٬عًذذذ ٢دٛاْذذذب أَذذذذٔ
تذذذسضٜباً نذذذاَ ً
املعًَٛذذذذات

املدتًفذذذذَ ١ذذذذع اشبطذذذذ٢

املتػذذذاضع ١يصذذذٓاع ١أْعُذذذٚ ١بذذذطاَر
أَٔ ٚمحا ١ٜاملعًَٛات.
صذذعٛب ١تذذٛفألط ا٭نفذذا ٤املدتصذذني يف
أَذذذٔ املعًَٛذذذات ٜطدذذذع إىل املٗذذذاضات
املتعذسز ٠املطًٛبذ ١سبُاٜذ ١املعًَٛذات،

5

%8.5

21

%35.6

17

%28.8

15

%25.4

1

%1.7

3.24

ٚعذذسّ ْطذذر أْعُذذٚ ١بذذطاَر محاٜذذ١
املعًَٛات يف ايٛقت اسبايٞ
خربات َٛظف ٞايبٓو هلا زٚض فعاٍ
يف َهافش ١عًُٝات اخرتام غط١ٜ

17

%28.3

26

%43.3

11

%16.7

5

%8.3

2

%3.3

3.85

املعًَٛات
3.87

املتٛغط اسبػاب ٞايعاّ

َذٔ ازبذس ٍٚضقذذِ ( )8أعذٚ ٙ٬اشبذذاص مبذس ٣تبذا ٜٔعًُٝذذات اخذرتام أَذذٔ
املعًَٛات بني ايبٓٛى ايتذاض ١ٜن ٬سػب قسضات٘ ايتكٓٚ ١ٝخربات املٛاضز ايبؿط١ٜ
يس ،ٜ٘فإٕ قُٝذ ١املتٛغذط اسبػذاب ٞاملذطدح سٝذح بًػذت ( ) 3.87تؿذري إىل ٚدذٛز
تٛافذذل بذذني آضا ٤ايعٓٝذذ ١بذذإٔ عًُٝذذات اخذذرتام أَذذٔ املعًَٛذذات بذذني ايبٓذذٛى ايتذاضٜذذ١
ن ً٬سػب قسضات٘ ايتكٓٚ ١ٝخربات املٛاضز ايبؿطٚ .١ٜعً ٘ٝفإٕ ٖص ٙايٓتٝذ ١تذسعِ
صش ١ايفطض ايجاْ َٔ ٞايسضاغ. ١
 َٔٚأبطظ أٚد٘ تبا ٜٔعًُٝات اخرتام أَٔ املعًَٛات بني ايبٓذٛى ايتذاضٜذ١
ٚاملتعًك ١بايكسض ٠ايتكٓٚ ١ٝخربات املٛاضز ايبؿذط ١ٜيذس ٣ايبٓذٛى َطتبذ ١سػذب زضدذ١
َٛافك ١أفطاز ع ١ٓٝايسضاغ: ٖٞ ١
 عسّ إفصاح املعًَٛات عٔ ايعُ ( ٌٝا٫غِ ،ايعٓٛإ ،ضقذِ اسبػذاب ،أضقذاّ
اهلاتف ) ٜػاِٖ يف اسبس َٔ طباطط أَٔ املعًَٛات .
 تعا ٕٚاإلزاض ٠ايعًٝا يف ايبٓٛى ٜػاِٖ يف ايتكً َٔ ٌٝعًُٝات ا٫خرتام .
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 اغتدساّ بطاَر غري َ ١ُ٥٬ذبسخ طباطط ٚخًٌ يف ايٓعاّ .
 أيعاّ ايبٓٛى باإلفصاح عٔ أ ٟاخرتام أَين ٭ْعُتٗا املعًَٛاتٝذ ١قذس ٜػذبب
سطز ٚفكسإ نبري يجك ١ايعُ ٤٬يف املصاضف .
 عسّ إملاّ َٛظف ٞايبٓذٛى با٫غذتدساّ ا٭َجذٌ يًتهٓٛيٛدٝذا اسبسٜجذٜ ١ذ٪زٟ
إىل ايكصٛض يف أزا ٤ايعًُٝات ا٫يهرت ١ْٝٚبايؿهٌ ايصشٝح .
 تػاِٖ فطص ايتسضٜب عً ٢اسباغذٛب (يف املصذاضف) يف اسبذس َذٔ عًُٝذات
ا٫خرتام .
ٜٚععظ شيو ق ِٝاملتٛغطات اسبػاب٫ ١ٝغتذابات ايع ١ٓٝسٝح دا٤ت عً ٢ايتذٛاي:ٞ
(. ) 3.91 ،3.95 ،4.15 ،4.22 ،4.31
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الفزض الجالح:
" ٖٓذذاى ع٬قذذ ١بذذني أَذذٔ املعًَٛذذات ٚاملػذذت ٣ٛايجكذذايف ٚايتعًُٝذذ ٞيًُػذذتفٝسَ ٜٔذذٔ
اشبسَ." ١
دس ٍٚضقِ ()9
اغتذابات ايع ١ٓٝعبَ ٛسٚ ٣دٛز ع٬ق ١بني أَٔ املعًَٛات
ٚاملػت ٣ٛايجكايف ٚايتعً ُٞٝيًُػتفٝس َٔ ٜٔاشبسَ١
ايعباضات

َٛافل بؿس٠
ت

ٕ%

َٛافل
ت

ٕ%

ضباٜس
ٕ%

ت

 ٫أٚافل
ت

ٕ%

 ٫أٚافل بؿس٠
ت

ٕ%

املتٛغط
اسبػابٞ

تػذذذذاِٖ إدذذذذطا٤ات ايتذذذذأَني عًذذذذ ٢أَذذذذٛاٍ
ايعُذذ ٤٬بإسػاغذذِٗ بايؿذذعٛض بايطضذذا عذذٔ

16

%26.7

27

%45.1

11

%16.7

4

%6.7

3

%5.1

3.82

اشبسَات املصطف ١ٝاإليهرت١ْٝٚ
اغذذتدساّ ايتكٓٝذذ ١اسبسٜجذذَ( ١جذذٌ ايصذذطاف
اٯي )ٞغاِٖ يف اَذت٬ى املصذطف يؿذبه١
َذذٔ ايفذذطٚع يف ؾذذهٌ ٜتٓاغذذب َذذع ذبكٝذذل

31

%51.7

19

%31.7

%6.7

4

3

%5.1

3

%5.1

4.21

استٝادذذذذات ايعُذذذذ ٤٬بذذذذاخت٬ف َٓذذذذاطكِٗ
ازبػطاف١ٝ
عذذذسّ اٖتُذذذاّ نذذذجري َذذذٔ ايعُذذذ ٤٬بأُٖٝذذذ١
غط ١ٜاملعًَٛات َجٌ أعطا ٤ا٭ضقذاّ ايػذط١ٜ
يٮقاضب أ ٚأ ٟؾدص يف ساي ١عسّ َعطف١

23

%39.1

21

%35.6

%11.9

7

4

%6.8

4

%6.8

3.93

ايعُٝذذذذذٌ باغذذذذذتدساّ ايتكٓٝذذذذذ ١اسبسٜجذذذذذ( ١
ايصطاف اٯي) ٞ
طًذذب ايعُٝذذٌ املػذذاعسَ ٠ذذٔ َٛظذذف ايبٓذذو
ٚإعطا ٘٥سط ١ٜايتعاٌَ َع أضصس( ٙايعُ)ٌٝ
َجٌ ص٬سٝات تذسا ٍٚببٝذع ٚؾذطا ٤ا٭غذِٗ

16

%26.7

21

%33.3

%15.1

9

11

%18.3

4

%6.7

3.55

غاِٖ يف عًُٝات ا٫خت٬ؽ
ايعُ ٌٝاملتعًِ أنجط سطص ًا َٔ ايعُ ٌٝغري
املتعًِ
ٖٓذذاى طبذذاطط أخذذطٜٛ ٣ادٗٗذذا ايبٓذذو َجذذٌ

31

%52.5

19

%32.2

4

%6.8

4

%6.8

1

%1.7

4.27

11

%18.6

33

%55.9

11

%18.6

3

%5.1

1

%1.7

3.85
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عذذذسّ تػذذذذسٜس سذذذاًَ ٞايبطاقذذذذات يًذذذذسٕٜٛ
املػتشك ١أ ٚذبٌُ ايبٓو ْفكات ضٝاعٗا
أخطا ٤ايعُ ٤٬يف عسّ قسضتِٗ ي٬غتدساّ
ا٭َجذذٌ يًتكٓٝذذ ١اسبسٜجذذٜ ١ذذ٪ز ٟإىل خػذذا٥ط

11

%16.7

21

%35.1

16

%26.7

9

%15.1

4

%6.7

3.41

َاي ١ٝيًبٓو
3.86

املتٛغط اسبػاب ٞايعاّ

َذذٔ ازبذذس ٍٚضقذذِ ( )9أعذذٚ ٙ٬اشبذذاص ٖٓذذاى ع٬قذذ ١بذذني أَذذٔ املعًَٛذذات
ٚاملػذذذت ٣ٛايجكذذذايف ٚايتعًُٝذذذ ٞيًُػذذذتفٝسَ ٜٔذذذٔ اشبسَذذذ ، ١فذذذإٕ قُٝذذذ ١املتٛغذذذط
اسبػاب ٞاملذطدح سٝذح بًػذت ( ) 3.86تؿذري إىل ٚدذٛز تٛافذل بذني آضا ٤ايعٓٝذ ١بذإ
ٖٓذذاى ع٬قذذ ١بذذني أَذذٔ املعًَٛذذات ٚاملػذذت ٣ٛايجكذذايف ٚايتعًُٝذذ ٞيًُػذذتفٝسَ ٜٔذذٔ
اشبسَٚ . ١عً ٘ٝفإٕ ٖص ٙايٓتٝذ ١تطدح قب ٍٛايفطض ايجايح َٔ ايسضاغ. ١
ٚممذذا غذذبل ْػذذتٓتر إٔ أَذذٔ املعًَٛذذات ٜذذطتبط بؿذذهٌ َباؾذذط باملػذذت ٣ٛايجكذذايف
ٚايتعًُٝذذذذ ٞيًُػذذذذتفٝسَ ٜٔذذذذٔ اشبسَذذذذٚ ، ١بايتذذذذاي ٞفذذذذإٕ زضدذذذذ ١ثكافذذذذ ١ايعُذذذذ٤٬
َٚػذذتٜٛاتِٗ ايتعًُٝٝذذ ١هلذذا زٚض َذذ٪ثط ٚسٝذذ ٟٛيف ذبكٝذذل أَذذٔ املعًَٛذذات ٚشيذذو ٭ٕ
املػذذتفٝسَ ٜٔذذٔ اشبسَذذٖ ١ذذِ طذذطف أصذذ ٌٝيف اسبذذس َذذٔ عًُٝذذات اخذذرتام أَذذٔ
املعًَٛات .
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الفزض الزابع :
" ٖٓاى ع٬ق ١بني دٛز ٠أزاٚ ٤نفاٚ ٠٤داٖع ١ٜاملصاضف ايتذاضٚ ١ٜطبطدات أَٔ
املعًَٛات املتُجً ١يف ضضا ايعُٚ ٌٝمحا ١ٜاملعًَٛات ايؿدصٚ ١ٝاملاي. " ١ٝ
دس ٍٚضقِ ()11
اغتذابات ايع ١ٓٝعبَ ٛسٚ ٣دٛز ع٬ق ١دٛز ٠أزاٚ ٤نفاٚ ٠٤داٖع ١ٜاملصاضف
ايتذاضٚ ١ٜطبطدات أَٔ املعًَٛات املتُجً ١يف ضضا ايعُٚ ٌٝمحا ١ٜاملعًَٛات
ايؿدصٚ ١ٝاملاي١ٝ
ايعباضات

َٛافل بؿس٠
ت

ٕ%

َٛافل
ت

ٕ%

ضباٜس
ت

ٕ%

 ٫أٚافل
ت

ٕ%

ت

 ٫أٚافل

املتٛغط

بؿس٠

اسبػابٞ

ٕ%

ظٜذذازٖ ٠ذُذذات ايفريٚغذذات عًذذَٛ ٢اقذذع
ايبٓٛىٚ ،ذبّٛهلا َٔ سذا٫ت َععذذ ١إىل
ضذذذاض ٠بعًُٝذذذات ٖذذذص ٙايبٓذذذٛىًٜ ،شذذذل

11

%16.7

25

%41.7

16

%26.7

6

%11.1

3

%5.1

3.55

خػا٥ط َاز ١ٜنبري ٠يًبٓٛى
املعاٜا ايذيت تكذسَٗا ايبٓذٛى ا٫يهرتْٝٚذ١
أفطذذٌ َذذٔ املعاٜذذا ايذذيت تكذذسَٗا ايبٓذذٛى
ايتكًٝسٜذذذذَ ١ذذذذٔ سٝذذذذح اسبُاٜذذذذ ١املايٝذذذذ١

16

%26.7

21

%33.3

15

%25.1

8

%13.3

1

%1.7

3.71

ٚايؿدص ١ٝيًعٌُٝ
غاُٖت خسَ ١ا٫تصاٍ اهلاتف ٞيف ضضذا
ايعُٝذذذٌ عذذذٔ َػذذذت ٣ٛدذذذٛز ٠اشبذذذذسَات

17

%28.3

28

%46.7

7

%11.7

5

%8.3

3

%5.1

3.85

ايبٓه١ٝ
تًعب ايتكٓ ١ٝاسبسٜج َٔ ١أدٗع٠
اسباغٛب املتطٛض ٠زٚض نبري يف اسبس

15

%25.1

29

%48.3

11

%18.3

4

%6.7

1

%1.7

3.88

َٔ عًُٝات اخرتام غط ١ٜاملعًَٛات
ايتكٓٝذذذ ١اسبسٜجذذذ ١تذذذ٪ز ٟإىل ايتكًٝذذذٌ َذذذٔ
ايتهايٝف املايٚ ١ٝايٛقت
ايتكٓٝذذذذ ١اسبسٜجذذذذ ١تذذذذ٪ز ٟإىل إَهاْٝذذذذ١
ايٛص ٍٛإىل قاعس ٠أٚغع َٔ ايعُ٤٬

24

%41.1

27

%45.1

6

%11.1

1

%1.7

2

%3.3

4.17

26

%44.1

25

%42.4

5

%8.5

2

%3.4

1

%1.7

4.24
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ايتكٓ ١ٝاسبسٜج ١ت٪ز ٟإىل تكس ِٜخذسَات
َصذذطف ١ٝناًَذذٚ ١دسٜذذس ٠شات نفذذذا٠٤

24

%41.1

25

%41.7

%11.1

6

4

%6.7

1

%1.7

4.12

عاي١ٝ
ايتكٓ ١ٝاسبسٜج ١تػاِٖ يف ا٫غذتفازَ ٠ذٔ
اشبذذذذسَات ايبٓهٝذذذذ ١زٚيٝذذذذاً (ايػذذذذٝاس١

22

%36.7

31

%51.7

%8.3

5

1

%1.7

1

%1.7

4.21

ايسٚي)١ٝ
غذذذاُٖت خسَذذذ ١ايصذذذطاف اٯيذذذ ٞعًذذذ٢
إسػذذذاؽ ايعُٝذذذٌ بايطضذذذا عذذذٔ َػذذذت٣ٛ

16

%26.7

31

%51.7

%15.1

9

4

%6.7

1

%1.1

3.98

دٛز ٠اشبسَات ايبٓه١ٝ
ايتكٓ ١ٝاسبسٜج ١ت٪ز ٟإىل ايػطعٚ ١ايسق١
يف عًُٝات ارباش ايكطاضات اإلزاض١ٜ

18

%31.1

26

%43.3

11

%18.3

3

%5.1

2

%3.3

املتٛغط اسبػاب ٞايعاّ

3.96

َٔ ازبس ٍٚضقِ ( )11أعٚ ٙ٬اشباص باغتذابات ايع ١ٓٝبإٔ ٖٓاى ع٬ق١
بذذني دذذٛز ٠أزاٚ ٤نفذذاٚ ٠٤داٖعٜذذ ١املصذذاضف ايتذاضٜذذٚ ١طبطدذذات أَذذٔ املعًَٛذذات
املتُجً ١يف ضضذا ايعُٝذٌ ٚمحاٜذ ١املعًَٛذات ايؿدصذٚ ١ٝاملايٝذ ١فذإٕ قُٝذ ١املتٛغذط
اسبػاب ٞاملذطدح ٚايذيت بًػذت ( ) 3.96تؿذري إىل ٚدذٛز تٛافذل بذني آضا ٤ايعٓٝذ ١بذإ
ٖٓذذاى ع٬قذذ ١بذذني دذذٛزٚ ٠نفذذاٚ ٠٤داٖعٜذذ ١املص ذاضف ايتذاضٜذذٚ ١طبطدذذات أَذذٔ
املعًَٛات املتُجً ١يف ضضا ايعُٚ ٌٝمحا ١ٜاملعًَٛات ايؿدصذٚ ١ٝاملايٝذ ١يذ٘ ٚ .عًٝذ٘
فإٕ ٖص ٙايٓتٝذ ١تطدح قب ٍٛايفطض ايطابع َٔ ايسضاغ. ١
نُذذا ْػذذتٓتر َذذٔ ازبذذس ٍٚايػذذابل إٔ أبذذطظ َعذذاٖط دذذٛزٚ ٠نفذذاٚ ٠٤داٖعٜذذ١
املصاضف ايتذاض ١ٜيف َٛادٗ ١طباطط أَٔ املعًَٛات متجًت فُٝا : ًٜٞ
 ايتكٓ ١ٝاسبسٜج ١ت٪ز ٟإىل إَهاْ ١ٝايٛص ٍٛإىل قاعس ٠أٚغع َٔ ايعُ٤٬
 ايتكٓ ١ٝاسبسٜج ١تػاِٖ يف ا٫غتفاز َٔ ٠اشبسَات املصطف ١ٝزٚيٝاً (ايػٝاس١
ايسٚي)١ٝ
 ايتكٓ ١ٝاسبسٜج ١ت٪ز ٟإىل ايتكً َٔ ٌٝايتهايٝف املايٚ ١ٝايٛقت
المجلد ( )5العدد الثامن مارس 1021م

مجلة األندلس للعلوم االجتماعية والتطبيقية

163

3.92

أمً املعلىمات وآثاره علِ أداء املصارف التجاريُ

د .ىايف الغنزٍ

 ايتكٓٝذذ ١اسبسٜجذذ ١تذذ٪ز ٟإىل تكذذس ِٜخذذسَات َصذذطف ١ٝناًَذذٚ ١دسٜذذس ٠شات
نفا ٠٤عاي١ٝ
 غذاُٖت خسَذذ ١ايصذطاف اٯيذذ ٞعًذ ٢إسػذذاؽ ايعُٝذٌ بايطضذذا عذٔ َػذذت٣ٛ
دٛز ٠اشبسَات ايبٓه١ٝ
 ايتكٓٝذذذ ١اسبسٜجذذذ ١تذذذ٪ز ٟإىل ايػذذذطعٚ ١ايسقذذذ ١يف عًُٝذذذات اربذذذاش ايكذذذطاضات
اإلزاض١ٜ
ٜٚععظ شيو ق ِٝاملتٛغطات اسبػاب٫ ١ٝغتذابات ايع ١ٓٝسٝح دا٤ت عً ٢ايتذٛاي:ٞ
(. )3.92 ،3.98 ، 4.12 ،4.17 ،4.21 ،4.24
نُا ٜػتٓتر مما غذبل إٔ ايتكٓٝذ ١اسبسٜجذٖ ١ذ ٞعاَذٌ ضٝ٥ػذ ٞيف دذٛزٚ ٠نفذا٠٤
ٚداٖع ١ٜاملصاضف ايتذاض ١ٜيف َٛادٗ ١طباطط أَٔ املعًَٛاتٚ .يصيو ٜتطًب شيو
َذذذٔ نافذذذ ١ايبٓذذذٛى ايتذاضٜذذذ ١ا٫غذذذتفازَ ٠ذذذٔ خٝذذذاضات ايتكٓٝذذذ ١املتعذذذسزٚ ٠تذذذسضٜب
املٛظفني عً ٢اغتدساَٗا يف ب ١٦ٝايعٌُ املصطيف ايػعٛز. ٟ
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الفزض اخلامص :
" ٖٓاى ع٬ق ١ططز ١ٜشات ز٫ي ١إسصا ١ٝ٥بني تكسّ ايتكٓٚ ١ٝايكسض ٠عًَ ٢هافش١
غط ١ٜاملعًَٛات".
دس ٍٚضقِ ()11
اغتذابات ايع ١ٓٝعبَ ٛسٚ ٣دٛز ع٬ق ١بني تكسّ ايتكٓٚ ١ٝايكسض ٠عًَ ٢هافش١
غط ١ٜاملعًَٛات
ايعباضات

َٛافل بؿس٠
ت

ٕ%

َٛافل
ت

ضباٜس
ٕ%

ت

ٕ%

 ٫أٚافل
ت

ٕ%

 ٫أٚافل

املتٛغط

بؿس٠

اسبػابٞ

ت

ٕ%

اغذذذذتدساّ ايبٓذذذذو يذذذذٓعِ غذذذذط ١ٜايتؿذذذذفري
ٜػاِٖ يف ايتكًَ ٌٝذٔ اخذرتام خصٛصذ١ٝ
ا٭فذذطاز ايؿدصذذٜٚ ١ٝػذذاعس عًذذ ٢غذذ١َ٬

21

%35.1

24

%41.1

11

%16.7

2

%3.3

3

5.1
%

3.97

املعًَٛات
ايٓكذذذٛز ا٫يهرتْٝٚذذذ ١غذذذٛف ذبذذذٌ َهذذذإ
ايٓكٛز ايتكًٝس١ٜ

4

%6.7

16

%26.7

28

%46.7

6

%11.1

6

بٓٛى اْ٫رتْذت غذٛف ذبذٌ َهذإ ايبٓذٛى
ايتكًٝسٜذذذذ( ١عًذذذذ ٢غذذذذب ٌٝاملجذذذذاٍ َصذذذذطف

4

%6.7

17

%28.3

ايٝابإ ْت)

28

%46.7

8

%13.3

3

11.
%1
5.1
%

املتٛغط اسبػاب ٞايعاّ

تكذذذسّ ايتكٓٝذذذٚ ١ايكذذذسض ٠عًذذذَ ٢هافشذذذ ١غذذذط ١ٜاملعًَٛذذذات ،فذذذإٕ قُٝذذذ ١املتٛغذذذط
اسبػذذاب ٞايعذذاّ ٚايذذيت بًػذذت ( ) 3.41تؿذذري إىل إٔ أفذذطاز ايعٓٝذذٜٛ ١افكذذ ٕٛعًذذ ٢إٔ
ٖٓاى ع٬ق ١بني تكسّ ايتكٓٚ ١ٝايكسض ٠عًَ ٢هافشذ ١غذط ١ٜاملعًَٛذات باملصذاضف
ايتذاضٜذذَٚ . ١ذذٔ أبذذطظ َذذا ميهذذٔ إٔ تػذذتدسَ٘ ايبٓذذٛى يتفعٝذذٌ شيذذو ْعذذِ غذذط١ٜ
مجلة األندلس للعلوم االجتماعية والتطبيقية
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ايتؿذذذفري سٝذذذح تػذذذاِٖ يف ايتكًٝذذذٌ َذذذٔ اخذذذرتام خصٛصذذذ ١ٝا٭فذذذطاز ايؿدصذذذ١ٝ
ٜٚػاعس عً ٢غ ١َ٬املعًَٛات .
ٚعً ٘ٝفإٕ ايٓتٝذ ١ايػابك ١بؿهٌ عاّ تسعِ قب ٍٛايفطض اشباَؼ َٔ ايسضاغذ١
سٝح إٔ ٖٓاى ع٬ق ١بذني تكذسّ ايتكٓٝذٚ ١ايكذسض ٠عًذَ ٢هافشذ ١غذط ١ٜاملعًَٛذات
ٚشيو َٔ خ ٍ٬تطبٝل ايٓعِ املتاس ١سايٝا بؿذهٌ فعذاٍ ٚتذسضٜب املذٛظفني ٚضفذع
قسضاتِٗ املٗٓ ١ٝيف صباٍ َهافش ١عًُٝات اإلضطاض باملعًَٛات ايبٓه. ١ٝ
نُا ٜتبني َٔ امل٪ؾطات ايٛاضز ٠بازبس ٍٚأْ٘ فُٝا ٜتعًل بإٔ ايٓكٛز اإليهرتْٝٚذ١
غٛف ذبٌ َهإ ايٓكٛز ايتكًٝسٚ ١ٜإٔ بٓٛى اإلْرتْت غٛف ذبٌ َهذإ ايبٓذٛى
ايتكًٝسٜذذ ١فذذإٕ اغذذتذابات أفذذطاز ايعٓٝذذ ١متٝذذٌ عبذذ ٛاسبٝذذاز  ،سٝذذح  ٫ظاٍ ايٛقذذت
َبهطا يًسخ ٍٛإىل عامل اإليهرت ١ْٝٚبؿهٌ ناٌَ يف صباٍ ايعٌُ املصطيف .
الفزض الشادض :
" ٖٓذذاى ع٬قذذ ١بذذني أَذذٔ املعًَٛذذات ٚتعذذا ٕٚبعذذض َذذٛظف ٞاملصذذاضف يف عًُٝذذ١
ا٫خرتام " .
دس ٍٚضقِ ( )12اغتذابات ايع ١ٓٝعبَ ٛسٚ ٣دٛز ع٬ق ١بني أَٔ املعًَٛات
ٚتعا ٕٚبعض َٛظف ٞاملصاضف يف عًُ ١ٝا٫خرتام
ايعباضات

َٛافل بؿس٠
ت

ٕ%

َٛافل
ت

ٕ%

ضباٜس
ت

 ٫أٚافل
ٕ%

ت

ٕ%

 ٫أٚافل بؿس٠
ت

ٕ%

املتٛغط
اسبػابٞ

ٖٓاى ع٬ق ١بني ا٫خت٬غات اييت تذتِ
زاخً ٝذ ًا ٚايذذيت ذبصذذٌ يًعُذذٚ ٤٬تعذذإٚ

4

%6.7

23

%38.3

21

%33.3

11

%16.7

3

%5.1

3.25

بعض َٛظف ٞاملصطف
عًُٝات ا٫خرتام اشباضد ٞتتِ
بايتعاَ ٕٚع بعض َٛظف ٞاملصطف

5

%8.3

13

%21.7

25

%41.7

13

%21.7

4

%6.7

املتٛغط اسبػاب ٞايعاّ
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َٔ ازبس ٍٚضقِ ( )12أعٚ ٙ٬اشباص باغتذابات ايع ١ٓٝبإٔ ٖٓذاى ع٬قذ ١بذني أَذٔ
املعًَٛذذذات ٚتعذذذا ٕٚبعذذذض َذذذٛظف ٞايبٓذذذٛى يف عًُٝذذذ ١ا٫خذذذرتام  ،فذذذإٕ قُٝذذذ ١املتٛغذذذط
اسبػذذاب ٞايعذذاّ ٚايذذيت بًػذذت ( ) 3.14تؿذذري إىل إٔ اغذذتذابات أفذذطاز ايعٓٝذذ ١متٝذذٌ عبذذٛ
اسبٝاز فُٝذا ٜتعًذل بٛدذٛز ع٬قذ ١بذني أَذٔ املعًَٛذات ٚتعذا ٕٚبعذض َذٛظف ٞايبٓذٛى يف
عًُ ١ٝا٫خرتام .
ٚبايتاي ٞفذإٕ ايٓتٝذذ ١ايػذابك ٫ ١تذسعِ قبذ ٍٛايفذطض ايػذازؽ َذٔ ايسضاغذٚ ،١عًٝذ٘ ٫
تٛدذذس ع٬قذذ ١بذذني أَذذٔ املعًَٛذذات ٚتعذذا ٕٚبعذذض َذذٛظف ٞايبٓذذٛى يف عًُٝذذ ١ا٫خذذرتام.
ٚبايتاي ٞفإٕ َػأي ١تعا ٕٚبعذض َذٛظف ٞايبٓذٛى غذري ٚاضز ٠بؿذهٌ أغاغذ ٞيف عًُٝذ١
ا٫خرتام ٭ْ٘ ميهٔ ايػٝطط ٠عً ٢شيو إزاضٜا ٚفٓٝا َٔ خ ٍ٬ايتكٓٚ ١ٝأشْٚات ايسخٍٛ
ٚاشبطٚز إىل قاعسَ ٠عًَٛات ايعُ ٤٬أ ٚقاعسَ ٠عًَٛات ايبٓو .
الفزض الشابع :
" ٖٓذذاى ع٬قذذ ١بذذني قذذ ٠ٛاإلدذذطا٤ات ايكاْْٝٛذذٚ ١ايكطذذاٚ ١ٝ٥ايكذذسض ٠عًذذَ ٢هافشذذ١
غط ١ٜأَٔ املعًَٛات".
دس ٍٚضقِ ( )13اغتذابات ايع ١ٓٝعبَ ٛسٚ ٣دٛز ع٬ق ١بني ق ٠ٛاإلدطا٤ات
ايكاْٚ ١ْٝٛايكطاٚ ١ٝ٥ايكسض ٠عًَ ٢هافش ١غط ١ٜأَٔ املعًَٛات
ايعباضات

َٛافل بؿس٠
ت

ٕ%

َٛافل
ت

ضباٜس
ٕ%

ت

ٕ%

 ٫أٚافل
ت

ٕ%

 ٫أٚافل بؿس٠
ت

ٕ%

املتٛغط
اسبػابٞ

ايكذذذٛاْني ايكطذذذا ١ٝ٥غذذذري ساظَذذذ ١يف
محاٜذذذ ١سطَذذذ ١اسبٝذذذا ٠اشباصذذذَ ١ذذذٔ

8

%13.3

22

%36.7

19

%31.7

7

%11.7

4

%6.7

3.38

ا٫عتسا ٤عًٗٝا
عذذذذسّ َٛانبذذذذ ١ايكذذذذٛاْني ايكطذذذذا١ٝ٥
املعُذذذ ٍٛبٗذذذا َذذذع ايتطذذذٛض ايذذذتكين يف

8

%13.3

21

%35.1

21

%35.1

8

%13.3

2

%3.3

3.42

صباٍ املعًَٛاتٚ ١ٝأَٔ املعًَٛات
عسّ تٓاغب ايكذٛاْني املعُذ ٍٛبٗذا َذع

9

%15.1

25

%41.7
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%25.1

9

%15.1

2
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ا٭ْٛاع ازبسٜذسَ ٠ذٔ دذطا ِ٥اسباغذب
اٯيٞ
يف ساي ١تٛادس فطٚع يبٓٛى ٚطٓٝذ ١يف
ز ٍٚأدٓبٝذذذ ١فإْذذذذ٘ جيذذذذب إٔ متذذذذاضؽ
قذذذٛاْني ايذذذس ٍٚا٭دٓبٝذذذ ١عًذذذٖ ٢ذذذصٙ

8

%13.3

37

%61.7

11

%16.7

2

%3.3

3

%5.1

3.75

ايفذذطٚع ٚجيذذب إٔ ٜطبذذل قذذاْ ٕٛزٚيذذٞ
بصٝػَٛ ١سسَ ٠تعاضف عًٗٝا زٚيٝاً
3.51

املتٛغط اسبػاب ٞايعاّ

َذذذٔ ازبذذذس ٍٚضقذذذِ ( )13أعذذذٚ ٙ٬اشبذذذاص بذذذإٔ ٖٓذذذاى ع٬قذذذ ١بذذذني قذذذ٠ٛ
اإلدطا٤ات ايكاْٚ ١ْٝٛايكطاٚ ١ٝ٥ايكسض ٠عًَ ٢هافش ١غط ١ٜأَٔ املعًَٛات ،فذإٕ
قُٝذذ ١املتٛغذذط اسبػذذاب ٞايعذذاّ ٚايذذيت بًػذذت ( ) 3.51تؿذذري إىل إٔ أفذذطاز ايعٓٝذذ١
املؿذذاضنني يف ايسضاغذذٜٛ ١افكذذ ٕٛعًذذٚ ٢دذذٛز ٖذذص ٙايع٬قذذ ١بذذني قذذ ٠ٛاإلدذذطا٤ات
ايكاْ ١ْٝٛايكطاٚ ١ٝ٥ايكسض ٠عًَ ٢هافش ١غط ١ٜأَٔ املعًَٛات .
ٚعً ٘ٝفإٕ ايٓتٝذ ١ايػابك ١تسعِ قب ٍٛايفطض ايػابع َٔ ايسضاغذ ، ١سٝذح تجبذت
ايٓتٝذ ١إٔ ٖٓاى ع٬ق ١دٖٛط ١ٜبني ق ٠ٛاإلدطا٤ات ايكاْْٝٛذٚ ١ايكطذاٚ ١ٝ٥ايكذسض٠
عًَ ٢هافش ١غط ١ٜأَٔ املعًَٛات يف ايكطاع املصطيف .
الفزض الجامً:
 ٫تٛدذس فذطٚم شات ز٫يذذ ١إسصذا ١ٝ٥عٓذذس َػذتَ ٣ٛعٜٓٛذذ )0.05( ١بذني اغذذتذابات
ع ١ٓٝايسضاغ ١عبَ ٛسٚ ٣دٛز اخرتام يف أَٔ املعًَٛات ايبٓهٝذٜ ١عذع٫ ٣خذت٬ف
َتػريات ايسضاغ ( ١ازبٓؼ ،غٓٛات اشبرب ،٠ايعُطٚ ،امل ٌٖ٪ايتعً.)ُٞٝ
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دس ٍٚضقِ (ْ )14تا٥ر اختباض  T-Testيس٫ي ١ايفطٚم يف اغتذابات ايع ١ٓٝعبٛ
َسٚ ٣دٛز اخرتام يف أَٔ املعًَٛات املصطفٜ ١ٝعع٫ ٣خت٬ف ازبٓؼ
املتٛغطات اسبػاب١ٝ
ازبٓؼ
ٚدٛز اخرتام ٭َٔ املعًَٛات املصطف ١ٝبصف ١عاَ١
أغًب عًُٝات ا٫خرتام تتصف بعًُٝات اخرتام
زاخًٞ
أغًب عًُٝات ا٫خرتام تتصف بعًُٝات اخرتام
خاضدٞ
ٜػذذتطٝع املدذذذرتم ايذذذساخً ٞإٔ ٜطًذذع عًذذذ ٢أضصذذذس٠
عُ ٤٬املصطف ٚأغطاضِٖ ايؿدصً١ٝ
ٖٓاى بعض املداطط اييت تصاسب ايتعاٌَ َذع آ٫ت
ايصطف اٯيٞ
أنجط ٚغا ٌ٥ايسفع ا٫يهرت ْٞٚتعطضاً ي٬خت٬ؽ
 ،بطاقات ا٥٫تُإ ايبٓه١ٝ
أنجذذط عًُٝذذات ايػذذطق ( ١ايتكًٝسٜذذ ) ١يٮَذذٛاٍ تذذتِ
خ ٍ٬عًُٝات ايصطف اٯيٞ

زضد١

قt ١ُٝ

َػت٣ٛ

اسبط١ٜ

احملػٛب١

ايس٫ي١

1435

14182
14394

شنط

أْجٞ

2443

1478

58

2494

2456

57

14859

2441

2467

56

- 14591

14558

3441

3422

58

14416

14679

3449

2489

58

14456

14151

4412

3422

58

*2413

14147

3411

3411

58

- 14131

14975

غذطق ١املعًَٛذات ايؿدصذ ١ٝتعتذذرب َذٔ طبذاطط أَذذٔ
املعًَٛات ،فعٓسَا ته ٕٛسكذٛم املًهٝذ ١ايفطزٜذ١
َٛدٛز ٠يف صٝػ ١إيهرتٚ ١ْٝٚطبعْ ١عً ٢اسباغب

3431

3438

57

14171-

14865

اٯي ،ٞفُٔ ايػٌٗ غطقتٗا
ٜػذذتطٝع املدذذرتم اشبذذاضد ٞإٔ ٜطًذذع عًذذ ٢أضصذذس٠
عُ ٤٬ايبٓو ٚأغطاضِٖ ايؿدصً١ٝ
ٜػتطٝع املدرتم اشباضد ٞيًٓعاّ إٔ ٜعطٌ أْعُ١
اسباغٛب نًٝاً

2461

2488

58

- 14658

14513

3422

3422

57

14116-

14996

مت استػاب ق T ١ُٝازبسٚي ١ٝعٓس َػتَ ٣ٛعٓٚ )1415( ١ٜٛزضدات سط ١ٜنُا َٖٛ ٛضح بازبس ٍٚسٝح بًػت ( ) 14658

املصسض  َٔ :إعساز ايباسح اغتباْ٘ ايسضاغ2111 ١


تعين إٔ ٖٓاى فطٚقاً شات ز٫ي ١إسصا ١ٝ٥عٓس َػتَ ٣ٛعٓ. )1415( ١ٜٛ
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َٔ ازبس ٍٚضقِ ( )14أعٜ ٙ٬تطذح إٔ ْتذا٥ر اختبذاض  T-TESTقذس نؿذفت عذٔ
ٚدٛز فطٚم شات ز٫ي ١إسصا ١ٝ٥عٓس َػتَ ٣ٛعٓ )0.05( ١ٜٛبني اغتذابات ايع١ٓٝ
تعع٫ ٣خت٬ف ازبٓؼ فُٝا ٜتعًل بذإٔ أنجذط ٚغذا ٌ٥ايذسفع اإليهرتْٚذ ٞتعطضذا
ي٬خت٬ؽ ٖ ٞبطاقات اإل٥تُإ ايبٓه ، ١ٝسٝح تؿري ق ِٝاملتٛغطات اسبػاب١ٝ
إىل إٔ ايفذذطٚم تعذذٛز يصذذاد أفذذطاز ايعٓٝذذ ١ايذذصنٛض سٝذذح بًذذؼ املتٛغذذط اسبػذذابٞ
يًصنٛض (َ ) 4412كابٌ َتٛغط سػاب ٞيإلْاخ بًؼ ()3422
دس ٍٚضقِ ()15
ْتا٥ر اختباض  F-Testيس٫ي ١ايفطٚم يف اغتذابات ايع ١ٓٝعبَ ٛسٚ ٣دٛز اخرتام
يف أَٔ املعًَٛات ايبٓهٜ ١ٝعع٫ ٣خت٬ف غٓٛات اشبرب٠
غٓٛات اشبرب٠

زضد١

املتٛغطات اسبػاب١ٝ
ٚدٛز اخرتام ٭َٔ املعًَٛات املصطف ١ٝبصف١
عاَ١
أغًب عًُٝات ا٫خرتام تتصف بعًُٝات اخرتام
زاخًٞ
أغًب عًُٝات ا٫خرتام تتصف بعًُٝات اخرتام
خاضدٞ
ٜػذذتطٝع املدذذرتم ايذذساخً ٞإٔ ٜطًذذع عًذذ ٢أضصذذس٠
عُ ٤٬ايبٓو ٚأغطاضِٖ ايؿدصً١ٝ
ٖٓذذاى بعذذض املدذذاطط ايذذيت تصذذاسب ايتعاَذذٌ َذذع
آ٫ت ايصطف اٯيٞ
أنجذذذذذط ٚغذذذذذا ٌ٥ايذذذذذسفع ا٫يهرتْٚذذذذذ ٞتعطضذذذ ذ ًا
ي٬خت٬ؽ  ،بطاقات ا٥٫تُإ ايبٓه١ٝ
أنجط عًُٝات ايػطق ( ١ايتكًٝس ) ١ٜيٮَذٛاٍ تذتِ
خ ٍ٬عًُٝات ايصطف اٯيٞ

أقٌ َٔ 5

11- 6

21- 11

31- 21

2445

2467

2446

1475

2495

3411

3411

2425

اسبط١ٜ
()51 ،3
()49 ،3

قF ١ُٝ

14467
14419

َػت٣ٛ
ايس٫ي١
14716
14741

2443

2433

2467

2475

()48 ،3

14236

14871

3432

3453

3462

2475

()51 ،3

14534

14661

3459

3441

3418

4411

()51 ،3

14973

14413

1489

1489

2421

1488

()51 ،3

14816

14158

2454

2431

2489

2459

()51 ،3

14934

14136

غطق ١املعًَٛات ايؿدص ١ٝتعترب َٔ طباطط أَذٔ
املعًَٛذذذذات ،فعٓذذذذسَا تهذذذذ ٕٛسكذذذذٛم املًهٝذذذذ١
ايفطزٜذذَٛ ١دذذٛز ٠يف صذذٝػ ١إيهرتْٝٚذذٚ ١طبعْذذ١

2419

2437

2431

2423

()49 ،3

14948

عً ٢اسباغب اٯي ،ٞفُٔ ايػٌٗ غطقتٗا
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ٜػتطٝع املدرتم اشبذاضد ٞإٔ ٜطًذع عًذ ٢أضصذس٠
عُ ٤٬ايبٓو ٚأغطاضِٖ ايؿدصً١ٝ
ٜػتطٝع املدرتم اشباضد ٞيًٓعاّ إٔ ٜعطٌ

2426

2419
2469

أْعُ ١اسباغٛب نًٝاً

2441

2426
2446

1492
2476

()51 ،3
()49 ،3

14918

14182

14683

14511

مت استػاب ق F ١ُٝازبسٚي ١ٝعٓس َػتَ ٣ٛعٓٚ )1415( ١ٜٛزضدات سط ١ٜنُا َٖٛ ٛضح بازبس ٍٚأع ; ٙ٬سٝح بًػت ق)2475( F ١ُٝ

َٔ ازبس ٍٚضقِ (ٜ )15تطح إٔ ْتا٥ر اختباض  Fمل تهؿف عذٔ ٚدذٛز أٜذ ١فذطٚم
شات ز٫ي ١إسصا ١ٝ٥بني اغتذابات عٓٝذ ١ايسضاغذ ١تعذع٫ ٣خذت٬ف غذٓٛات اشبذرب٠
فُٝا ٜتعًل مبسٚ ٣دٛز اخرتام يف أَٔ املعًَٛات ايبٓهٜٚ ، ١ٝععظ شيو إٔ قF ِٝ
احملػٛب َٔ ١بٝاْات ايع ١ٓٝأقٌ َٔ ق F ١ُٝازبسٚي ١ٝعٓس َػتَ ٣ٛعٓ.)0.05( ١ٜٛ
ٖٚذذصا ٜعٓذذ ٢إٔ ٖٓذذاى تٛافذذل بذذني آضا ٤عٓٝذذ ١ايسضاغذذ ١عبذذٚ ٛدذذٛز اخذذرتام يف أَذذٔ
املعًَٛات ايبٓه ١ٝباخت٬ف غٓٛات خرباتِٗ ايعًُ. ١ٝ
دس ٍٚضقِ (ْ )16تا٥ر اختباض  F-Testيس٫ي ١ايفطٚم يف اغتذابات ايع ١ٓٝعبٛ
َسٚ ٣دٛز اخرتام يف أَٔ املعًَٛات ايبٓهٜ ١ٝعع٫ ٣خت٬ف ايعُط
ايعُط

زضد١

املتٛغطات اسبػاب١ٝ
ٚدٛز اخرتام ٭َٔ املعًَٛات
ايبٓه ١ٝبصف ١عاَ١
أغًب عًُٝات ا٫خرتام تتصف
بعًُٝات اخرتام زاخًٞ
أغًب عًُٝات ا٫خرتام تتصف
بعًُٝات اخرتام خاضدٞ

أقٌ َٔ 31

41- 31

51- 41

61- 51

2468

2422

3411

2411

2483
2454

2495
2441

3425
3433

2451
2411

اسبط١ٜ
()49 ،3
()48 ،3
()47 ،3

قF ١ُٝ

14715
14213
14628

َػت٣ٛ
ايس٫ي١
14554
14894
14611

ٜػذذذذذتطٝع املدذذذذذرتم ايذذذذذساخً ٞإٔ
ٜطًذذع عًذذ ٢أضصذذس ٠عُذذ ٤٬ايبٓذذو

3428

3451

3411

4411

()49 ،3

14379

14769

ٚأغطاضِٖ ايؿدصً١ٝ
ٖٓذذذذذاى بعذذذذذض املدذذذذذاطط ايذذذذذيت
تصذذذذذذذاسب ايتعاَذذذذذذذٌ َذذذذذذذع آ٫ت

3461

3423

3411

4411

()49 ،3

14848

14474

ايصطف اٯيٞ
أنجط ٚغا ٌ٥ايسفع ا٫يهرتْٚذٞ

3492

4411

4475
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()49 ،3

14943
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تعطضذذ ذ ًا ي٬خذذذذت٬ؽ  ،بطاقذذذذات
ا٥٫تُإ ايبٓه١ٝ
أنجذذذذذذذذط عًُٝذذذذذذذذات ايػذذذذذذذذطق( ١
ايتكًٝسٜذذذ ) ١يٮَذذذٛاٍ تذذذتِ خذذذٍ٬

3452

2482

2451

2411

()49 ،3

*34239

14131

عًُٝات ايصطف اٯيٞ
غطق ١املعًَٛات ايؿدصذ ١ٝتعتذرب
َذذذذٔ طبذذذذاطط أَذذذذٔ املعًَٛذذذذات،
فعٓذذذسَا تهذذذ ٕٛسكذذذٛم املًهٝذذذ١
َٛدذذذذٛز ٠يف صذذذذٝػ١

ايفطزٜذذذذ١

3433

3436

4411

3451

()48 ،3

14624

14613

إيهرتْٝٚذذذذذذذذٚ ١طبعْذذذذذذذذ ١عًذذذذذذذذ٢
اسباغذذذذب اٯيذذذذ ،ٞفُذذذذٔ ايػذذذذٌٗ
غطقتٗا
ٜػذذذذتطٝع املدذذذذرتم اشبذذذذاضد ٞإٔ
ٜطًذذع عًذذ ٢أضصذذس ٠عُذذ ٤٬ايبٓذذو

2481

2432

2475

2451

()49 ،3

14664

14578

ٚأغطاضِٖ ايؿدصً١ٝ
ٜػتطٝع املدرتم اشباضد ٞيًٓعاّ
إٔ ٜعطٌ أْعُ ١اسباغٛب نًٝاً

3438

3414

3451

2411

()48 ،3

14123

14349

مت استػاب ق F ١ُٝازبسٚي ١ٝعٓس َػتَ ٣ٛعٓٚ )1415( ١ٜٛزضدات سط ١ٜنُا َٖٛ ٛضح بازبس ٍٚأع ; ٙ٬سٝح بًػت ق)2475( F ١ُٝ



تعين إٔ ٖٓاى فطٚقاً شات ز٫ي ١إسصا ١ٝ٥عٓس َػتَ ٣ٛعٓ. )1415( ١ٜٛ

َذذٔ ازبذذس ٍٚضقذذِ (ٜ )16تطذذح إٔ ْتذذا٥ر اختبذذاض  Fعذذٔ ٚدذذٛز فذذطٚم شات ز٫يذذ١
إسصذذا ١ٝ٥بذذني اغذذتذابات عٓٝذذ ١ايسضاغذذ ١تعذذع٫ ٣خذذت٬ف ايعُذذط فُٝذذا ٜتعًذذل بذذإٔ
أنجط عًُٝذات ايػذطق ١ايتكًٝسٜذ ١يٮَذٛاٍ تذتِ َذٔ خذ ٍ٬عًُٝذات ايصذطف اٯيذٞ
ٜٚؿري إىل شيو ق F ١ُٝاحملػٛب ١سٝذح دذا٤ت أنذرب َذٔ قُٝذ F ١ازبسٚيٝذ ١عٓذس
َػذذتَ ٣ٛعٜٓٛذذ . )1415( ١أَذذا بكٝذذ ١فكذذطات اخذذرتام أَذذٔ املعًَٛذذات ايبٓهٝذذ ١فذذإٕ
ايٓتذذا٥ر مل تؿذذط إىل ٚدذذٛز أٜذذ ١فذذطٚم شات ز٫يذذ ١إسصذذا ١ٝ٥تعذذع٫ ٣خذذت٬ف ايعُذذط
٭فطاز ايع. ١ٓٝ
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دس ٍٚضقِ (ْ )17تا٥ر اختباض  F-Testيس٫ي ١ايفطٚم يف اغتذابات ايع ١ٓٝعبٛ
َسٚ ٣دٛز اخرتام يف أَٔ املعًَٛات ايبٓهٜ ١ٝعع٫ ٣خت٬ف امل ٌٖ٪ايعًُٞ
امل ٌٖ٪ايعًُٞ
املتٛغطات اسبػاب١ٝ
َادػتري
ٚزضاغات عًٝا
ٚدٛز اخرتام ٭َٔ املعًَٛات ايبٓه ١ٝبصف ١عاَ١

زضد١

بهايٛضٜٛؽ

ثاْٟٛ

اسبط١ٜ

قF ١ُٝ

َػت٣ٛ
ايس٫ي١

1461

2456

2478

()47 ،2

14515

14233

أغًب عًُٝات ا٫خرتام تتصف بعًُٝات اخرتام زاخًٞ

1481

3411

3411

()46 ،2

24111

14134

أغًب عًُٝات ا٫خرتام تتصف بعًُٝات اخرتام خاضدٞ

1475

2444

2476

()45 ،2

1423

14311

3411

3419

3483

()47 ،2

14817

14175

3441

3433

3451

()47 ،2

14118

14889

ٜػذتطٝع املدذرتم ايذساخً ٞإٔ ٜطًذع عًذ ٢أضصذس ٠عُذذ٤٬
ايبٓو ٚأغطاضِٖ ايؿدصً١ٝ
ٖٓذذاى بع ذض املدذذاطط ايذذيت تصذذاسب ايتعاَذذٌ َذذع آ٫ت
ايصطف اٯيٞ
أنجذذط ٚغذذا ٌ٥ايذذسفع ا٫يهرتْٚذذ ٞتعطضذ ًا ي٬خذذت٬ؽ ،
بطاقات ا٥٫تُإ ايبٓه١ٝ
أنجط عًُٝات ايػطق ( ١ايتكًٝسٜذ ) ١يٮَذٛاٍ تذتِ خذٍ٬
عًُٝات ايصطف اٯيٞ

4441
3421

4414
3415

3488
2483

()47 ،2
()47 ،2

14489
14513

14616
14618

غذذذطق ١املعًَٛذذذات ايؿدصذذذ ١ٝتعتذذذرب َذذذٔ طبذذذاطط أَذذذٔ
املعًَٛذذات ،فعٓذذسَا تهذذ ٕٛسكذذٛم املًهٝذذ ١ايفطزٜذذ١
َٛدذذٛز ٠يف صذذذٝػ ١إيهرتْٝٚذذذٚ ١طبعْذذذ ١عًذذذ ٢اسباغذذذب

3461

3451

3417

()46 ،2

14863

14429

اٯي ،ٞفُٔ ايػٌٗ غطقتٗا
ٜػتطٝع املدرتم اشباضد ٞإٔ ٜطًذع عًذ ٢أضصذس ٠عُذ٤٬
ايبٓو ٚأغطاضِٖ ايؿدصً١ٝ
ٜػتطٝع املدرتم اشباضد ٞيًٓعاّ إٔ ٜعطٌ أْعُ١
اسباغٛب نًٝاً

2421
3421

2433
3419

3411
3417

()47 ،2
()47 ،2

24134
14113

14131
14997

مت استػاب ق F ١ُٝازبسٚي ١ٝعٓس َػتَ ٣ٛعٓٚ )1415( ١ٜٛزضدات سط ١ٜنُا َٖٛ ٛضح بازبس ٍٚأع ; ٙ٬سٝح بًػت ق)3423( F ١ُٝ

َٔ ازبس ٍٚضقِ (ٜ )17تطح إٔ ْتا٥ر اختباض  Fمل تهؿف عٔ ٚدٛز فذطٚم شات
ز٫ي ١إسصا ١ٝ٥بني اغتذابات ع ١ٓٝايسضاغذ ١تعذع٫ ٣خذت٬ف املٖ٪ذٌ ايعًُذ ٞفُٝذا
ٜتعًل بٛدٛز اخذرتام يف أَذٔ املعًَٛذات ايبٓهٝذٚ . ١بايتذايٖٓ ٞذاى تٛافذل بذني آضا٤
ايع ١ٓٝفُٝا ٜتعًل بايٛضع ايطأٖ ٫خرتام أَٔ املعًَٛات ايبٓه. ١ٝ
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اجلزء اخلامص :ىتائج وتىصًات البحح
اليتائج:
عً ٢ض ٤ٛذبًٚ ٌٝتفػري بٝاْات ايسضاغذ ١املٝساْٝذ ١املتعًكذ ١بذأَٔ املعًَٛذات ٚآثذاضٙ
عً ٢أزا ٤ايبٓٛى ايتذاض ، ١ٜفكس تٛصًت ايسضاغ ١إىل ايٓتا٥ر ايتاي:١ٝ
 - 1سككت ايسضاغَ ١عاٌَ ثبات َطتفع سٝح بًػت قُٝذَ ١عاَذٌ أيفذا نطْٚبذار
( ، ) 0.899نُذذا سككذذت َعذذس٫ت صذذسم شات ز٫يذذ ١إسصذذا ١ٝ٥عٓذذس َػذذت٣ٛ
َعٜٓٛذذذٖٚ )0.05( ١ذذذص ٙامل٪ؾذذذطات تطُذذذ ٔ٦إىل غذذذ ١َ٬إدذذذطا٤ات تصذذذُ ِٝأزا٠
ايسضاغٚ ١بايتاي ٞغ ١َ٬ايٓتا٥ر اييت تتٛصٌ إيٗٝا.
 - 2نؿذذفت ايسضاغذذ ١أْذذ٘ ٜٛ ٫دذذس اخذرتام ٚاضذذح ٭َذذٔ املعًَٛذذات ايبٓهٝذذ، ١
ٜٚععظ شيو إٔ اغذتذابات عٓٝذ ١ايسضاغذ ١متٝذٌ عبذ ٛاسبٝذاز سٝذح إٔ املتٛغذط
ايعاّ ٫غتذابات أفطاز ايع ١ٓٝبًػت قُٝت٘ (ٚ . )3.06عً ٢ايطغِ َٔ شيو فكذس
أٚضشت ايسضاغ ١إٔ َٔ أبطظ َعاٖط اخرتام أَٔ املعًَٛذات بذايبٓٛى ايتذاضٜذ١
تتُجٌ يف :


أنجط ٚغا ٌ٥ايسفع ا٫يهرتْٚذ ٞتعطضذاً ي٬خذت٬ؽ ٖذ ٞبطاقذات ا٥٫تُذإ
ايبٓه. ١ٝ



ٖٓاى بعض املداطط اييت تصاسب ايتعاٌَ َع آ٫ت ايصطف اٯي. ٞ

 - 3نؿذذفت ايسضاغذذ ١عذذٔ ٚدذذٛز تبذذا ٜٔيف عًُٝذذات اخذذرتام أَذذٔ املعًَٛذذات بذذني
ايبٓٛى ايتذاض ١ٜن ٬سػب قسضات٘ ايتكٓٚ ١ٝخربات املٛاضز ايبؿذط ١ٜيسٜذ٘ ٚ .عًٝذ٘
فإٕ ٖص ٙايٓتٝذ ١تسعِ صش ١ايفطض ايجاْ َٔ ٞايسضاغ. ١
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 َٔٚأبطظ أٚد٘ تبا ٜٔعًُٝات اخرتام أَٔ املعًَٛات بني ايبٓذٛى ايتذاضٜذ١
ٚاملتعًك ١بايكسض ٠ايتكٓٚ ١ٝخربات املٛاضز ايبؿذط ١ٜيذس ٣ايبٓذٛى َطتبذ ١سػذب زضدذ١
َٛافك ١أفطاز ع ١ٓٝايسضاغ: ٖٞ ١
 عسّ إفصاح املعًَٛات عٔ ايعُ ( ٌٝا٫غِ ،ايعٓٛإ ،ضقذِ اسبػذاب ،أضقذاّ
اهلاتف ) ٜػاِٖ يف اسبس َٔ طباطط أَٔ املعًَٛات .
 تعا ٕٚاإلزاض ٠ايعًٝا يف ايبٓٛى ٜػاِٖ يف ايتكً َٔ ٌٝعًُٝات ا٫خرتام .
 اغتدساّ بطاَر غري َ ١ُ٥٬ذبسخ طباطط ٚخًٌ يف ايٓعاّ .
 إيعاّ ايبٓٛى باإلفصاح عٔ أ ٟاخرتام أَين ٭ْعُتٗا املعًَٛاتٝذ ١قذس ٜػذبب
سطز ٚفكسإ نبري يجك ١ايعُ ٤٬يف ايبٓٛى .
 عسّ إملاّ َٛظف ٞايبٓذٛى با٫غذتدساّ ا٭َجذٌ يًتهٓٛيٛدٝذا اسبسٜجذٜ ١ذ٪زٟ
إىل ايكصٛض يف أزا ٤ايعًُٝات ا٫يهرت ١ْٝٚبايؿهٌ ايصشٝح .
 تػذذاِٖ فذذطص ايتذذسضٜب عًذذ ٢اسباغذذٛب (يف ايبٓذذٛى) يف اسبذذس َذذٔ عًُٝذذات
ا٫خرتام .
 - 4أٚضذذشت ايسضاغذذ ١إٔ ٖٓذذاى ع٬قذذ ١بذذني أَذذٔ املعًَٛذذات ٚاملػذذت ٣ٛايجكذذايف
ٚايتعًُٝذذ ٞيًُػذذتفٝسَ ٜٔذذٔ اشبسَذذٜٚ ١عذذعظ شيذذو قُٝذذ ١املتٛغذذط اسبػذذاب ٞايعذذاّ
٫غذذتذابات ايعٓٝذذ ١سٝذذح بًػذذت (ٚ .) 3.86عًٝذذ٘ فذذإٕ ٖذذص ٙايٓتٝذذذ ١تذذطدح قبذذٍٛ
ايفذذطض ايجايذذح َذذٔ ايسضاغذذٚ . ١بايتذذاي ٞفذذإٕ زضدذذ ١ثكافذذ ١ايعُذذَٚ ٤٬ػذذتٜٛاتِٗ
ايتعًُٝٝذذ ١هلذذا زٚض َذذ٪ثط ٚسٝذذ ٟٛيف ذبكٝذذل أَذذٔ املعًَٛذذات أ ٚفؿذذً٘ ٚشيذذذو ٭ٕ
املػذذتفٝسَ ٜٔذذٔ اشبسَذذٖ ١ذذِ طذذطف أصذذ ٌٝيف اسبذذس َذذٔ عًُٝذذات اخذذرتام أَذذٔ
املعًَٛات.
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 - 5نؿفت ايسضاغ ١إٔ ٖٓاى ع٬ق ١بني دٛز ٠أزاٚ ٤نفاٚ ٠٤داٖع ١ٜاملصاضف
ايتذاضٜذذٚ ١طبطد ذات أَذذٔ املعًَٛذذات املتُجًذذ ١يف ضضذذا ايعُٝذذٌ ٚمحاٜذذ ١املعًَٛذذات
ايؿدصذذٚ ١ٝاملايٝذذٜٚ ١ؿذذري إىل شيذذو قُٝذذ ١املتٛغذذط اسبػذذاب ٞايعذذاّ سٝذذح بًػذذت
(ٚ . )3.96بٓا ًً٤عً ٘ٝفإٕ ٖص ٙايٓتٝذ ١تطدح قب ٍٛايفطض ايطابع َٔ ايسضاغ. ١
 - 6بٓٝذذذت ايسضاغذذذ ١إٔ َذذذٔ أبذذذطظ َعذذذاٖط دذذذٛزٚ ٠نفذذذاٚ ٠٤داٖعٜذذذ ١املصذذذاضف
ايتذاض ١ٜيف َٛادٗ ١طباطط أَٔ املعًَٛات تتُجٌ فُٝا ٜأت:ٞ
 ايتكٓ ١ٝاسبسٜج ١ت٪ز ٟإىل إَهاْ ١ٝايٛص ٍٛإىل قاعس ٠أٚغع َٔ ايعُ٤٬
 ايتكٓ ١ٝاسبسٜج ١تػاِٖ يف ا٫غتفاز َٔ ٠اشبسَات ايبٓه ١ٝزٚيٝاً (ايػٝاس١
ايسٚي)١ٝ
 ايتكٓ ١ٝاسبسٜج ١ت٪ز ٟإىل ايتكً َٔ ٌٝايتهايٝف املايٚ ١ٝايٛقت
 ايتكٓٝذذ ١اسبسٜجذذ ١تذذ٪ز ٟإىل تكذذس ِٜخذذسَات َصذذطف ١ٝناًَذذٚ ١دسٜذذس ٠شات
نفا ٠٤عاي١ٝ
 غذاُٖت خسَذذ ١ايصذطاف اٯيذذ ٞعًذ ٢إسػذذاؽ ايعُٝذٌ بايطضذذا عذٔ َػذذت٣ٛ
دٛز ٠اشبسَات ايبٓه١ٝ
 ايتكٓٝذذذ ١اسبسٜجذذذ ١تذذذ٪ز ٟإىل ايػذذذطعٚ ١ايسقذذذ ١يف عًُٝذذذات اربذذذاش ايكذذذطاضات
اإلزاض١ٜ
 - 7أٚضشت ايسضاغ ١إٔ ٖٓاى ع٬ق ١بني تكسّ ايتكٓٝذٚ ١ايكذسض ٠عًذَ ٢هافشذ١
غذذط ١ٜاملعًَٛذذاتٜٚ ،ؿذذري إىل شيذذو قُٝذذ ١املتٛغذذط اسبػذذاب ٞايعذذاّ ٚايذذيت بًػذذت
(ٚ . ) 3.41قس تذبني إٔ َذٔ أٖذِ َذا ميهذٔ إٔ تػذتدسَ٘ ايبٓذٛى ايتذاضٜذ ١يتفعٝذٌ
شيو اغتدساّ ْعِ غط ١ٜايتؿفري سٝح تػاِٖ يف ايتكًَ ٌٝذٔ اخذرتام خصٛصذ١ٝ
ا٭فطاز ايؿدصٜٚ ١ٝػاعس عً ٢غ ١َ٬املعًَٛات .
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ٚعً ٘ٝفإٕ ايٓتٝذ ١ايػابك ١بؿهٌ عاّ تسعِ قب ٍٛايفطض اشباَؼ َٔ ايسضاغذ١
سٝح إٔ ٖٓاى ع٬ق ١بذني تكذسّ ايتكٓٝذٚ ١ايكذسض ٠عًذَ ٢هافشذ ١غذط ١ٜاملعًَٛذات
ٚشيو َٔ خ ٍ٬تطبٝل ايٓعِ املتاس ١سايٝا بؿذهٌ فعذاٍ ٚتذسضٜب املذٛظفني ٚضفذع
قسضاتِٗ املٗٓ ١ٝيف صباٍ َهافش ١عًُٝات اإلضطاض باملعًَٛات ايبٓه. ١ٝ
 - 8بٓٝت ايسضاغذ ١أْذ٘ فُٝذا ٜتعًذل بذإٔ ايٓكذٛز اإليهرتْٝٚذ ١غذٛف ذبذٌ َهذإ
ايٓكذذٛز ايتكًٝسٜذذٚ ١إٔ بٓذذٛى اإلْرتْذذت غذذٛف ذبذذٌ َهذذإ ايبٓذذٛى ايتكًٝسٜذذ ١فذذإٕ
اغتذابات أفطاز ايع ١ٓٝمتٝذٌ عبذ ٛاسبٝذاز  ،سٝذح  ٫ظاٍ ايٛقذت َبهذطا يًذسخٍٛ
إىل عامل اإليهرت ١ْٝٚبؿهٌ ناٌَ يف صباٍ ايعٌُ املصطيف.
 - 9نؿذذفت ايسضاغذذ ١أْذذ٘  ٫تٛدذذس ع٬قذذ ١بذذني أَذذٔ املعًَٛذذات ٚتعذذا ٕٚبعذذض
َٛظف ٞايبٓٛى يف عًُ ١ٝا٫خرتام سٝح إٔ ا٫دبا ٙايعاّ ٫غذتذابات ايعٓٝذ ١ميٝذٌ
عبذذ ٛاسبٝذذازٚ .بايتذذاي ٞفذذإٕ ايٓتٝذذذ ١ايػذذابك ٫ ١تذذسعِ قبذذ ٍٛايفذذطض ايػذذازؽ َذذٔ
ايسضاغ.١
 - 11أٚضشت ايسضاغ ١إٔ ٖٓاى ع٬ق ١بني ق ٠ٛاإلدذطا٤ات ايكاْْٝٛذٚ ١ايكطذا١ٝ٥
ٚايكسض ٠عًَ ٢هافش ١غط ١ٜأَٔ املعًَٛاتٜٚ ،ععظ شيو ق ١ُٝاملتٛغط اسبػذابٞ
ايعاّ ٚاييت بًػت (.) 3.51
ٚعً ٘ٝفإٕ ايٓتٝذ ١ايػابك ١تسعِ قب ٍٛايفطض ايػابع َٔ ايسضاغذ ، ١سٝذح تجبذت
ايٓتٝذ ١إٔ ٖٓاى ع٬ق ١دٖٛط ١ٜبني ق ٠ٛاإلدطا٤ات ايكاْْٝٛذٚ ١ايكطذاٚ ١ٝ٥ايكذسض٠
عًَ ٢هافش ١غط ١ٜأَٔ املعًَٛات يف ايكطاع املصطيف .
 - 11نؿفت ْتا٥ر اختباض ( T-TESTدس ٍٚضقِ  )14-عٔ ٚدذٛز فذطٚم شات
ز٫ي ١إسصا ١ٝ٥عٓس َػتَ ٣ٛعٓ )0.05( ١ٜٛتعع٫ ٣خت٬ف ازبٓؼ بني اغتذابات
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ايعٓٝذذذ ١إٔ أنجذذذط ٚغذذذا ٌ٥ايذذذسفع اإليهرتْٚذذذ ٞتعطضذذذا ي٬خذذذت٬ؽ ٖذذذ ٞبطاقذذذات
اإل٥تُإ ايبٓه. ١ٝ
 - 12مل تهؿذذف ْتذذا٥ر ذبًٝذذٌ ايتبذذا ٜٔا٭سذذاز ٟعذذٔ ٚدذذٛز فذذطٚم شات ز٫يذذ١
إسصا ١ٝ٥تعع٫ ٣خت٬ف غٓٛات اشبرب ٠بذني اغذتذابات ايعٓٝذ ١فُٝذا ٜتعًذل بٛدذٛز
اخرتام يف أَٔ املعًَٛات ايبٓه. ١ٝ
 - 13نؿذذفت ْتذذا٥ر ذبًٝذذٌ ايتبذذا ٜٔا٭سذذاز( ٟاختبذذاض  )Fيف دذذس ٍٚضقذذِ 16-
عٔ ٚدٛز فطٚم شات ز٫ي ١إسصا ١ٝ٥بني اغتذابات ع ١ٓٝايسضاغذ ١تعذع٫ ٣خذت٬ف
ايعُذذط فُٝذذا ٜتعًذذل بذذإٔ أنجذذط عًُٝذذات ايػذذطق ١ايتكًٝسٜذذ ١يٮَذذٛاٍ تذذتِ َذذٔ خذذٍ٬
عًُٝات ايصطف اٯي. ٞ
 - 14أٚضذذشت ْتذذا٥ر ذبًٝذذٌ ايتبذذا ٜٔيف دذذس ٍٚضقذذِ ( )17إٔ ْتذذا٥ر اختبذذاض  Fمل
تهؿذذذف عذذذٔ ٚدذذذٛز فذذذطٚم شات ز٫يذذذ ١إسصذذذا ١ٝ٥بذذذني اغذذذتذابات ايعٓٝذذذ ١تعذذذع٣
٫خت٬ف امل ٌٖ٪ايعًُ ٞفُٝا ٜتعًل بٛدٛز اخرتام يف أَٔ املعًَٛات ايبٓه. ١ٝ
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تىصًات البحح:


ايتأنٝس عً ٢أُٖ ١ٝاملعًَٛات ايؿدصٚ ١ٝاملاي ١ٝيًعُٚ ٤٬ايعٌُ عً٢
احملافع ١عً ٢غطٜتٗا.



َطاقب ١غًٛى املعًَٛات َٔ سٝح سطنتٗا ٚدبُٝعٗا ٚتساٚهلا بني ايعُ٤٬
ٚايعاًَني يف املصطف.



إعطذذذا ٤غذذذًطات أنجذذذط يذذذإلزاض ٠ايعًٝذذذا يف املصذذذاضف (ٚايتعذذذاَ ٕٚذذذع ازبٗذذذات
ايطمسٝذ )١ي٬طذذ٬ع عًذذ ٢املعًَٛذذات املٛدذذٛز ٠يف اسبٛاغذذٝب ايؿدصذذ ١ٝيًعذذاًَني
فٗٝا.



يف ساي ١عسّ ايطضا عٔ غًٛى بعض املٛظفني يف املصطف ٜٛضع املٛظف ذبت
املطاقب ١اإليهرت.١ْٝٚ



ايتأنٝس عً ٢ايتعا ٕٚايسٚي ٞيف اجملا٫ت ايتاي:١ٝ
 .1ا٫غتفاز َٔ ٠اشبربات ايسٚي ١ٝيف عًُٝات أَٔ املعًَٛات.
 .2إضغاٍ َٛظف ٞاملصاضف ٚازبٗات ايطمس ١ٝيف زٚضات تسضٜب ١ٝإىل اشباضز يف
صباٍ أَٔ املعًَٛات.
ْ .3ؿط ثكاف ١ايٛع ٞاملعًَٛات ٞبني املٛاطٓني ٚايعاًَني يف املصاضفٚ ،ط٬ب
ازباَعات ٚايؿباب ٚضبات ايبٛٝت ٚنباض ايػٔ.
 .4ايطبط بني ازباَعات احملًٚ ١ٝداَعات ايس ٍٚاملتكسَ ١يعٌُ ا٭حباخ
املؿرتن ١يف صباٍ أَٔ املعًَٛات.
 .5إْؿا ٤ؾبهات اتصا٫ت ضمسٚ ١ٝزٚي ١ٝبني مجٝع ايس ٍٚاملعٓ ١ٝبأَٔ املعًَٛات
يتٛفري املعًَٛات املطًٛبٚ ١بأغطع ٚقت.
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 .6تطبٝل ايكاْ ٕٛيف مجٝع ايس ٍٚاملعٓ ١ٝبأَٔ املعًَٛات يف ساي ١سسٚخ ا٫خرتام
َٔ أفطاز يف بًس يٝػت بًس املصطف.
 .7ايعٌُ عً ٢صباض ١ٜايتػريات اييت ذبسخ يف أْعُ ١ؾبهات اإلْرتْت ٚايتعإٚ
َع ايس ٍٚاملتكسَٚ ١تٛفري ايتكٓٝات اسبسٜج ١ملهافشتٗا.
 .8ايعٌُ عً ٢اغتشساخ ايكٛاْني ازبسٜس ٠اييت تتٓاغب َع ايتػريات املػتُط ٠يف
صباٍ أَٔ املعًَٛات.
 .9إْؿاَ ٤طنع يًطٛاض ٨طبتص بايتعاٌَ َع ا٭ظَات يف صباٍ أَٔ املعًَٛات
ٚا٫غتعساز هلا َػبكاً.
 .11إْؿا ٤زبَٓ ١ه َٔ ١ْٛأعطا َٔ ٤دٗات طبتًفَ ١جٌ ازبٗات ايكطا١ٝ٥
ٚايطبٚ ١ٝاملصطفٚ ١ٝا٭َٔ ايكَٓٚ َٞٛسٚب َٔ غفاضات ايس ٍٚاملعٓ ١ٝيًُؿاٚض٠
يف ا٭َٛض املتؿابهٚ ١املعكس.٠
 .11تطبٝل ايعكٛبات ايكاْ ١ْٝٛبهاٌَ ايتفاص ٌٝحبٝح تتٓاغب َع ْٛع١ٝ
ا٭عُاٍ غري املؿطٚع.١
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املزاجع واملصادر العلنًُ
املزاجع العزبًُ:
 بٛاز ٟسػٓٝني ،)2116( ،إضٖاب اْ٫رتْت اشبطط ايكازّ ،اإلغهٓسض ،١ٜزاض
ايفهط ازباَع.ٞ
 زاٚز سػٔ ،)1425( ،أَٔ ؾبهات املعًَٛاتَ ،عٗس اإلزاض ٠ايعاَ ،١ايطٜاض.
 ظٖري ٟط ،ٍ٬اسباغٛب ايؿدصَٚ ٞتطًبات أَ املعًَٛات ،ازباَع١
املػتٓصط ،١ٜبػساز.
 سذاظ ٟعبس ايفتاحَ ،)2116( ،هافش ١دطا ِ٥ايهُبٛٝتط ٚاْ٫رتْت يف
ايكاْ ٕٛايعطب ٞايُٓٛشد ،ٞاإلغهٓسض ،١ٜزاض ايفهط ازباَع.ٞ
 سػٝين ص٬ح ،)2118( ،أَٔ املعًَٛات ٭ْعُ ١املعًَٛات ،حبح َادػتري غري
َٓؿٛض ،بػساز،
ايطابط.http://www.iraqstudent.net/detail.php?recordID=694:
 دٓبَٓ ٞٗٝري ٚآخط ،)2115( ،ٕٚدطا ِ٥اْ٫رتْت ٚاسباغب اٯيٚٚ ٞغاٌ٥
َهافشتٗا ،اإلغهٓسض ، ١ٜزاض ايفهط ازباَع.ٞ
 ايػعٝس ناٌَ ،)1993( ،دطا ِ٥ايهُبٛٝتط ٚازبطا ِ٥ا٭خط ٣يف صباٍ
تهٓٛيٛدٝا املعًَٛاتٚ ،ضق ١عٌُ َكسَ ١يًُ٪متط ايػازؽ يًذُع ١ٝاملصط١ٜ
يًكاْ ٕٛازبٓا ،ٞ٥ايكاٖط ،٠زاض ايٓٗط.١
 ؾٓاَ ٟٚأَ ،)2117( ،ٕٛدطا ِ٥اإلْرتْت ٚبطاقات ا٥٫تُإ ٚازبطمي ١املٓعُ،١
ايكاٖط ،٠زاض ايهتاب اسبسٜح.
 ؾٛابه ١ضبُس ،)2114( ،دطا ِ٥اسباغٛب ٚاْ٫رتْت ،عُإ ،زاض املٓاٖر.
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 ايؿٛا غاَ ،)1994( ،ٞثٛض ٠املعًَٛات ٚاْعهاغاتٗا عً ٢قاْ ٕٛايعكٛبات ،
ايكاٖط ، ٠زاض ايٓٗط ١ايعطب ،١ٝص .4
عفٝؿات تٝػري ،)2111( ،أثط ازبٛزٚ ٠ضضا ايعب ٕٛيف ذبسٜس ا٫غرتاتٝذٝات
ايتػٜٛك ١ٝيًدسَ ١املصطف ،١ٝزضاغ ١ذبً ١ًٝٝعً ٢ع َٔ ١ٓٝاملصاضف ايتذاض١ٜ
ا٭ضزْ ،١ٝاططٚس ١زنتٛضا ،ٙنً ١ٝاإلزاضٚ ٠اإلقتصاز ،داَع ١املٛصٌ ،ايعطام.
 عفٝف ٞناٌَ ،)2113( ،دطا ِ٥ايهُبٛٝتط ،بريٚتَٓ ،ؿٛضات اسبًيب
اسبكٛق.١ٝ
 عٝاز غاَ ،)2116( ،ٞازبطمي ١املعًَٛاتٚ ١ٝإدطاّ املعًَٛات ،١ٝاإلغهٓسض،١ٜ
زاض ايفهط ازباَع. ٞ
 عبابٓ ١ضبُٛز ،)2115( ،دطا ِ٥اسباغٛب ٚأبعازٖا ايسٚي ،١ٝزاض ايجكاف ١يًٓؿط
ٚايتٛظٜع.
ََٛ ين ْٗ ،)2118( ،٬ازبطا ِ٥املعًَٛات ،١ٝعُإ ،زاض ايجكاف.١
َ ها ٟٚضبُس ،ايب ١٦ٝايطقُ ١ٝبني غًبٝات ايٛاقع ٚآَاٍ
املػتكبٌ ،Cybrarians Journal ،غبتُرب (.(2004
ٖٝ يت ضبُس ،)2116( ،دطا ِ٥اسباغٛب ،عُإ ،زاض املٓاٖر يًٓؿط ٚايتٛظٜع.
ْ اد ٞضبُس ،)1425( ،عب ٛبطْاَر عًُ ٞيتُٓ ١ٝايسٚض ا٭َين يًُ٪غػات
ايرتبٚ ،١ٜٛضق ١عٌُ َكسَ ١يٓس ٠ٚاجملتُع ٚا٭َٔ ،نً ١ٝاملًو فٗس ا٭َٓ،١ٝ
ايطٜاض.
ْ صٝف عُطْ ،)2119( ،عِ املعًَٛات اإلزاضٚ ١ٜزٚضٖا يف ذبػني دٛز٠
اشبسَات املصطف ،١ٝصبً ١داَع ١ا٭ْسيؼ ،صٓعا ،٤اي.ُٔٝ
ٜٚ هٝسٜا ،املٛغٛع ١اسبط( ،٠أَٔ املعًَٛات).
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