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 المصرفي نترنتلإل  عمالء المنظماتمحددات استخدام 
 "دراسة ميدانية"

 محمد عبد الحميد إبراهيم .د
 مدرس بقسم إدارة األعمال

 جامعة سوهاج –كلية التجارة 
 جمهورية مصر العربية

 ملخص: 
 متت  واختبتتار ر تتر  تت   المصتتر    نترنتت لإلالمنظمتتاا العاملتتة بمةا ظتتة ستتوهاج استتتادا   ى الدراستتة ايتتاس مستتتو هتت    استتتهد  

اعتمتتدا و  المصتتر    نترنتت لإل عمتت ا المنظمتتاااستتتادا  علتت   المةتتدداا الاقا يتتة والقانونيتتة والتنظيميتتة النشتتا  مجتتال  الملكيتتة نمتت  
 ومتدرر الايينتة الةستاباا متدرر  العتا  المتدرر  مت  لكت   **استقصتاااائمتة ( منظمة  وتم توجيت  140) م عينة عشوائية عل   الدراسة

إحصتائية باستتادا  برنتامح محيمتة التةليت  ايحصتائ   متا تتم إجتراا التةلتي ا  اائمتة ( 283وبلغ  القوائم الصالةة )  به   المنظماا
 ومت  ربترا النتتائح التت  توإتل  إليهتا الدراستة   Statistical Package For Social Sciences (SPSS)للعلتو  اججتماعيتة 

تترن المةتتدداا التنظيميتتة والق استتتادا  عمتت ا المنظمتتاا لإلنترنتت  مستتتوى % متت  التبتتار   تت  32حتتوال   اانونيتتة ترستتران مع 
وجتتود تتت  ير  عتتد و   ستتوهاجلإلنترنتت  المصتتر   بمةا ظتتة  عمتت ا المنظمتتااالعتتا  جستتتادا  مستتتوى انارتتاا الو  المصتتر   

و تت  نها تتة  صتتر   بمةا ظتتة ستتوهاج لإلنترنتت  الم عمتت ا المنظمتتاااستتتادا  علتت   النشتتا لمتغيتترن نمتت  الملكيتتة ومجتتال 
  عم ا المنظمااالمصر   م  اب   نترن استادا  ايمستوى تم تقد م بعض التوإياا الت  تستهدف اجرتقاا ب الدراسة

 مقدمة: 
 جميت  ت  تةتوجا واستعة النطتا   شهد القطتا  المصتر   األلرية الاالاة وروائ  الاانية األلريةاا م  ي   رواخر التسعين

للمؤسساا    مجال تكنولوجيا اجتصاجا والمعلوماا والت  رتاح   ةوذلك برض  التطوراا الم هل  ح  ورنشطة البنوكمنا
ومتتت  بتتتي  هتتت   األستتتالي  تقتتتد م الاتتتدماا   لتقتتتد م الاتتتدماا المصتتتر ية ةمبتكتتتر  رستتتالي علتتت   اجعتمتتتادإمكانيتتتة  المصتتتر ية
   Banking Internet مالمصر   اينترن  م بت اوالمعروف اإط ح   نترن عبر شبكة ايالمصر ية 

لهتم   متةام جختيار الادمة المصر ية األكاتر  يرةإن تقد م البنوك لادماتها عبر شبكة اينترن   منح العم ا ادرة  ب
 ساستيةمت  المةتدداا األوستوف تكتون   ع اتة البنتوك بعم ئهتا   تو رها شبكة اينترن  تعتبر نقلة نوعية  الت وه   الميية 

ك )البنتتت لطر تتت  التعامتتت  ميا تتتا عدرتتتدةالمصتتتر    نترنتتت استتتتادا  ايعلتتت   ويترتتتت   المستتتتقب   تتت بنتتتك  رنستتتتمرار نجتتتا  ج
  رهمهاالميا ا العدرد م  حيث  ةقق البنك  والعمي ( 

                                              
   2011 نو مبر  وُاب  للنشر    2011 مارستم تسلم البةث        *

 اائمة اجستقصاا الااإة بالبةث  متو رة لدى إدارة المجلة لم  ررغ     اجط   عليها   **



 محددات استخدام عمالء المنظمات لإلنترنت المصرفي...

-44- 

تتت( Simpson, 2002إمكانيتتتة استتتتقطا   رتتتاا غيتتتر تقليد تتتة متتت  العمتتت ا ) - ظتتت  تصتتتاعد رعتتتداد   تتت  اوخصوإ 
تقتدمها  التت ة اينترنت  بسترعة هائلتة  ومت   تم استتقطا  عمت ا جتدد لتم  كونتوا مهتمتي  بالاتدماا مستادم  شبك
رحتتد األستتلةة التنا ستتية الضتترورية للمةا ظتتة  ا عتبتتر تقتتد م الاتتدماا المصتتر ية إلكتروني تت ومتت   تتم  البنتتوك متت  ابتت 

 وجتتودعلتت   لتؤ تتد (2002للبتتان جتتااا دراستتة )اواتتد   (95  1998 علتت  الةصتتة الستتواية للبنتتك وايادتهتتا )حستتي 
 ع اة ارتباطي  جوهرية بي  استادا  البنك لإلنترن  المصر   وايادة الةصة السواية للبنك 

للاتدماا  Booz Allen & Hamiltonدراستة اامت  بهتا مجموعتة   رت تقليت  تكلرتة تقتد م الادمتة المصتر ية    -
حي  تص  تكلرة تقد م       ق  اسنت   13اينترن  تبلغ  المالية توإل  إل  رن تكلرة تقد م الادمة المصر ية عبر

  وبالتتتال  إمكانيتتة (Nehmzow, 2003)مبنتت  البنتتك حالتتة تقتتد مها داختت   دوجر  تت  1.08إلتت  نرستتها الادمتتة 
  األج  الطوي    تةقيق رربا  مرترعة 

تةقيتتتق  وبالتتتتال  (2002  يالعييتتتعبتتتد ؛  2004  )شتتتعبان إمكانيتتتة تقتتتد م العدرتتتد متتت  الاتتتدماا المصتتتر ية المبتكتتترة -
 م  رضا العم ا مستوياا عالية 

 المصر   مجموعة م  الميا ا رهمها   نترن  ةقق عم ا اي ى وم  ناحية رخر 
تتت نترنتتت استتتتادا  اي رتتتتيح - ل ختيتتتار بتتتي  مقتتتدم  الاتتتدماا متتت  المنظمتتتاا روستتت  لعمتتت ا البنتتتوك  االمصتتتر    رإ 

الاتتتدماا المصتتتر ية  الةصتتتول علتتت وبالتتتتال  إمكانيتتتة   الاتتتدماا هتتت  والمراضتتتلة بتتتي  رستتتعار تقتتتد م   المصتتتر ية
بدور     ر ت   رتااة  هماما  سوهو  ((Brich&Young, 1997; Peters, 1998 ب  ض  شرو  ممكنة المطلوبة

  عم ا المنظماا ىلدعملية اتااذ القراراا المالية 
واتت   رن  تت  التتت   ةتاجهتتالادمتة المصتتر ية اعلتت   الةصتتوللعميتت  حيتث  مكتت  ل  عتتامل  الواتت  والمكتتانعلتت   القضتاا -

(24 Hours / 7 Days )   العالم باستادا  جهاا  مبيوتر متص  باينترن    مكان  رنوم Baldock, 1997) ) 
إمكانيتتتة دختتتول العميتتت  علتتت  الةستتتا  الاتتتاأ بتتت  ومراجعتتتت  والت كتتتد متتت  تنريتتت  البنتتتك لتعليماتتتت  دون الةاجتتتة إلتتت   -

رو بشتك   ايلكترونت سواا م  خ ل البريد   لةصول عل  اجستشاراا المالية م  البنكاو  البنك  مقرال ها  إل  
 ( Jaywardhena & Foly, 2000باستادا  الكاميراا ) مرئ 

تتتتت - لطلتتتتت  العميتتتتت   اإمكانيتتتتتة حصتتتتتول العميتتتتت  علتتتتت  متتتتتا  ستتتتتم  بالادمتتتتتة الااإتتتتتة رو الادمتتتتتة الموجهتتتتتة خصيص 
Customized Services   قتتتدمها ورستتتتعار هتتتت     التتتتت ا ترصتتتتيلية عتتت  الاتتتتدماا علومتتتاك مرتتتتو ر البنتتتتحيتتتث

 تتوا ق م  رغبات  وإمكانيات   الت الادماا  وياتار    عمي  الادمة رو مجموعة الادماا 
البنتتك متت  رجتت    مبنتتإلتت   للتت ها   تتان  اصصتت  التت ن والمتتال اجستتترادة بالواتت  والجهتتد  تت تيارتتد  رإتتة العميتت   -

  (Dannenberg & Kellner, 1998) المصر ية الةصول عل  الادماا

 مشكلة الدراسة: 
 قنتتتتاة لتوايتتت  الاتتتتدماا  نترنتتت ايعلتتتت   المصتتتتر   ج رتةتتتدد  قتتتت  باعتمتتتاد البنتتتوك نترنتتت متتت  المعتتتروف رن تبنتتتت  اي

 ا شكلون اطاع   عم ا المنظماا وألن  ((Mols, et al., 1999ابول العم ا ل   ىوإنما رتةدد بشك   بير بمد  المصر ية
  بتتد متت  إجتتراا المييتتد متت    ومستتتقرةتتستتم بكونهتتا طويلتتة األجتت   ان بتت  متت  عمتت ا البنتتوك التت ر  ررتبطتتون بع اتتاج  ستتتها
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  يةالتال االتساؤج   مشكلة الدراسة  تةدردك   مه ا   وعل  المصر   نترن الدراساا المتعلقة بمةدداا استادامهم لإل
 ؟المصر   نترن اي ارار المنظمة باستادا عل   ه  رؤ ر نم  الملكية -
 ؟المصر   نترن ارار استادا  ايعل   ه  رؤ ر مجال نشا  المنظمة -
 ؟المصر   نترن لإل عم ا المنظمااما ت  ير المةدداا الاقا ية عل  استادا   -
 المصر  ؟ نترن لإل عم ا المنظمااما ت  ير المةدداا القانونية عل  استادا   -
 المصر  ؟ نترن لإل عم ا المنظماااستادا   ما ت  ير المةدداا التنظيمية عل  -

  رل رهداف الدراسة الةالية  يما   مك  حصر أهداف الدراسة: 
 المصر   بمةا ظة سوهاج  نترن لإل عم ا المنظماااستادا  مستوى اياس  -
 ترنتت نلإل عمتت ا المنظمتتااالتعتترف علتت  ر تتر نمتت  الملكيتتة ومجتتال النشتتا  التت ن تمارستت  المنظمتتة علتت  استتتادا   -

 المصر   بمةا ظة سوهاج 
عمتت ا المةتتدداا التنظيميتتة علتت  استتتادا  و  المةتتدداا الاقا يتتة  المةتتدداا القانونيتتة   تت  متت   علتت  ر تتر التعتترف -

 المصر   بمةا ظة سوهاج  نترن لإل المنظماا
 اج سوه   المصر    نترن لإل عم ا المنظماااستادا  مستوى ر      تسهم  الت بعض التوإياا  تقد م -

 تةدرد رهمية الدراسة الةالية  يما رل    مك  أهمية الدراسة: 
المصر   وال ن  عد مت  المجتاجا البةايتة الةدراتة  نترن إجراا المييد م  الدراساا حول موضو  ايإل   الةاجة -

   للادماا المصر ية لكترون   مجال التسويق اي
  حيتتث تنتاول  تت  الدراستة األولتت  بهتا الباحتتث  ت  مرحلتتة التد تورا   لدراستتة ستابقة اتتا  اتعتبتر الدراستة الةاليتتة امتتداد   -

 المنظمتاا ت  حتي  تتنتاول الدراستة الةاليتة عمت ا البنتوك مت    Retail Customersعمت ا البنتوك مت  األ تراد 
 علتت  وبالتتتال  الاتتدماا المصتتر ية المطلوبتتة  ناهيتتك عتت  اختتت ف العوامتت  المتتؤ رة  جختتت ف نوعيتتة العميتت  انظتتر  

  عم ا المنظمااالمصر   ع  نظيرتها ل نترن عملية اتااذ القرار الااأ باستادا  األ راد لإل
ايتتتادة اتتتدرة البنتتتوك المصتتترية علتتت  المنا ستتتة  حيتتتث رإتتتبح تقتتتد م الاتتتدماا   تتت هم اتستتت  مكتتت  رننتتتتائح الدراستتتة  -

 و تتت  هتتت ا الصتتتدد  شتتتير الستتتو  المصتتتر     تتت  البنتتتكستتتتمرار ج متتت  الر تتتائي األساستتتيةالمصتتتر ية عبتتتر اينترنتتت  
(Mols, 2001)   ماتت  اينترنتت  المصتتر   رو البنتتك   انتتواا التوايتت  ايلكترونيتتةعلتت   حتميتتة اعتمتتاد البنتتوكإلتت

 ورنها رإبة  ضرورية لنجا  وبقاا بنوك التجيئة    المستقب    Mobile Bankingالمةمول 

 الدراسات السابقة: 
حيتث    ت  مرحلتة مبكترة م  جان  البتاحاي   ت  التدول المتقدمتةدرد للبةث  مجال جالمصر    نترن ايب بدر اجهتما 

الستتتو    تت  المصتتر  لإلنترنتت   ور تتراد( منظمتتاا) تبنتت  العمتت ا  تت العوامتت  المتتؤ رة  ((Sathye, 1999دراسةةة  تناولتت 
المرتبطتتة باينترنتت   وجتتود مجموعتتة متت  المشتتك ا والقضتتا ا القانونيتتة والتشتتريعية  هتتانتائجومتت  رهتتم   ستتترال األ المصتتر  
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تت  المصتتر     المصتتر  باينترنتت   التتوع نقتت  و   متتا رتعلتتق بالع اتتة بتتي  البنتتك والعميتت  وتستتوية النياعتتاا بينهمتتا اوخصوإ 
 التكلرة  وإعوبة اجستادا   ومقاومة العم ا للتغيير و 

التوجتت  نةتتو ا )اهتتاا العمتت اهتمتت  بتتالتعرف علتت  ر تتر اتج قتتد  ( (Thornton & White, 2001دراسةةة رمتتا 
الاقتة(   المعر تة والدرا تة بقنتواا التوايت  ايلكترونيتة  اآللت نةو التغيير  التكنولوجيا  اجتجا  نةو الةاست   الم امة  التوج 

 نترن استادا  اي رنإل  وتوإل    المصر    اينترن  المصر  الهاتف   البنك    مبنانواا التواي  التالية عل  استادا 
 تتة بكيريتتة التعامتت  متت  خ لتت   التكنولوجيتتا ولتتدرهم معر  دا  لمتتا  انتت  اتجاهتتاا العمتت ا إ جابيتتة نةتتو استاتتتت تيارتتدر المصتتر  

  لمبنتترتيارتتد استتتادا  العمتت ا    تت  حتتي  لتتدرهم اتجاهتتاا إ جابيتتة نةتتو التغييتتر ومتتوجهي  بالم امتتة    و انتتتتولتدرهم  قتتة  يتت 
  موظر  البنتك  والتراع  م  شاص مالية بشك  رورة الةصول عل  خدماا جاهاا تتعلق بضعندما تكون لدرهم ات البنك

المصتر   مقارنتة  نترنت ترضتي  عمت ا المنظمتاا لإل ىمتد ( Donnell, Durkin& Quinn, 2002دراسةة )وتناولت  
م للتعامت  مت  واتد  شتر  الدراستة عت  ترضتي  الشتر اا  بيترة الةجت  بقنواا التواي  المصر   التقليد تة  ت  المملكتة المتةتدة

حيتث تتيارتد  رإتة      حي  ترض  الشر اا إغيرة الةجم التعام  مت  البنتوك عبتر القنتواا التقليد تة  نترن البنك عبر اي
 التراع  الشاص  م  مسرول  البنك 

مت   المصتر  اينترنت    تةدرتد معواتاا تبنتب ((Rotchanakitumnuai & Speece, 2003دراسةة  ت  حتي  اهتمت  
هناك مجموعة م  المعوااا التنظيميتة تةتد مت  انتشتار استتادا  رن  تار ند  وم  رهم نتائجها    الشر اا البنوك م   اب  عم ا
تكنولوجيتتا   تت رهمهتتا  اجتجاهتتاا الستتلبية لتتإلدارة  نقتت  المتتوارد الماصصتتة ل ستتتامار  عمتت ا المنظمتتاابتتي   المصتتر  اينترنتت  
المنااعتتاا الناجمتتة عتت   مستقصتت  متتنهم بتت ن المةتتاكم لتتم تتتتمك  بعتتد متت  حتت اعتقتتاد الماتت    القانونيتتة   متتا رن الجوانتت   المعلومتاا

  ت  يريتة تجميت  واستتا أ األدلتة ايلكترونيتة والمستتنداا المستتادمة ووجود غمتوا حتول التعام  عبر شبكة اينترن  بكرااة  
  عم ا الشر اا  المصر   بي  م  المعوااا الرئيسة جنتشار استادا  اينترن  ان  –عملية التسوية 

رن البيرتتة األردنيتتة غيتتر مهيتت ة ألنشتتطة األعمتتال المصتتر ية ايلكترونيتتة إلتت   توإتتل   (2003 ،يياسةةيو لالرفةةاع) رمتتا دراستتة
 وتناولت  لألعمتال ايلكترونيتة  تشتريع و  اتانون هيكت  را  تكلرة  وتهيرتة  هناك حاجة لتطوير شبكة اجتصاجا  وتو ير اتصاجا 

تتعامت   التت طبيعتة الع اتة بتي  المشتروعاا الصتغيرة والمتوستطة الةجتم والبنتوك  (Ibbotson & Moran, 2003)اسةة در 
% مت  32 حتوال رن   نتائجهتا ومت  رهتم  المصتر   نترنت لإل المشتروعاا مةت  البةتثومدى استتادا  معها ه   المشروعاا  

رستتبا  عتتد  استتتادا  المشتتروعاا الصتتغيرة والمتوستتطة الةجتتم ن رو   المصتتر   ستتتادمون اينترنتت  المشتتروعاا مةتت  الدراستتة 
اجعتقتتاد بعتتد  وجتتود منتتا   مةتملتتة  الرضتتا عتت  القنتتواا التقليد تتة وعتتد  وجتتود مبتترر للتغييتتر  تتماتت   تت    المصتتر  لإلنترنتت  

  قتد توإتل  ((Rotchanakitumnuai & Speece, 2004دراسةة رمتا  وجتود ماتاوف رمنيتة و   إتغر حجتم األعمتالو 
ورن عد  الاقتة  تار ند المصر       نترن لإل عم ا المنظماارن توا ر المعلوماا وجودتها م  العوام  الدا عة لتبن  إل  

 التبن   ة  للبنك والمشار ة    المعلوماا م  رهم معوااا عمليلكترون   الموا  اي

للعوامت   ةاألول بالنستب تت ت   ت  المقتا رن اجعتبتاراا األمنيتة إلت   (Laforet & Li, 2005) دراسةةكمتا توإتل  
الصتتي   يمتتا رتعلتتق   تت تليهتتا الاقا تتة الستتائدة   المصتتر   والبنتتك المةمتتول نترنتت العمتت ا بدولتتة الصتتي  لإل  المتتؤ رة علتت  تبنتت

دراسةةةة  متتتا ركتتتدا    تتت لك البنتتتك  متتت  ختتت ل مبنتتتالاتتتدماا المصتتتر ية علتتت   بترضتتتي  التعامتتت  بتتتالنقود الورايتتتة والةصتتتول
(Bussakorn & Dieter, 2005)   الواضتتتح  الةكتتتوم رن ضتتعف البنيتتتة التةتيتتتة ل تصتتتاجا  وغيتتتا  التتتدعم علتتت
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 تار ند     المصر  اينترن    رهم العوام  المعواة لتبن  شك نللمعام ا التجارية عبر اينترن  

 المصتر    ت  نترنت لإل ااعمت ا المنظمتتبن  عل    قد اهتم  بدراسة العوام  المؤ رة (Vainio,2006دراسة )رما 
المصر   وتوا ر الدعم الكام   نترن رن سهولة استادا  نظا  ايإل   والسويد  وتوإل   النرويح   نلندا  الدانمرك  ك  م 

  المصر   نترن لإل عم ا المنظمااتبن  عل   م  رهم العوام  المؤ رةم  جان  البنك 

ممالتة  ت   ختوف العمت ا مت  التعترا ألعمتال  جتااا العوامت  الاقا يتة ( 2009 )عبةد الحميةد،سابقة للباحث  دراسةو ت  
  والرغبتتة  تت  الةصتتول علتت  مستتتنداا رستتمية  تت  مقدمتتة العوامتت  نترنتت النصتت  واجحتيتتال  معر تتة  يريتتة استتتادا  الكمبيتتوتر واي

دراسةةة رمتتا   ة مصتتر العربيتتةبجمهوريتت المصتتر   نترنتت لإل Retail Customers األ تترادمتت   تبنتت  عمتت ا البنتتوكعلتت   المتتؤ رة
Alam, et al., 2009))   ترضتي   نتائجهتا بتي   ومت   ماليييتاالمصتر    ت   نترنت لإل عمت ا الشتر اا قتد اهتمت  بتبنت

 نترنتت ورن التتوع  باتتدماا اي  نترنتت الشتتر اا إتتغيرة الةجتتم والمملو تتة للمتتواطني  المتتاليييي  التعامتت  متت  البنتتوك عبتتر اي
  المصر   نترن ية م  رهم العوام  المؤ رة    تبن  ايلكترون ا ايالمصر   ورم  المعام

يتة  ت  المصتارف التجاريتة األردنيتة ومت  لكتروناي الصتير ةمعوااا ومقوماا نجا   (2010،قدلمي ) دراسةوتناول  
لادماا المصر ية مت  الوع  با نق و   لةترضي  العم ا التعام  م  موظر  البنك ع  اآل رهم النتائح الت  توإل  إليها 

معواتاا تبنت  عمت ا المنظمتاا  (Kessey, 2010دراسةة )تناولت  ذاتت   ت  الستيا  و   المصارف  ت  األردن عم اجان  
وجود اصور    التشتريعاا الغانيتة  يمتا رتعلتق بمواجهتة جترائم  التال    وجااا رهم المعوااا  المصر      غانا نترن لإل

  ية للبنوك بالتعقيدلكترونوتميي المواا  اي  البنية األساسية لشبكاا اجتصال وضعف   لكتروناجحتيال اي

 الحقائق التالية:إلى  لمو خالل العرض السابق يمكو التوصل
المصتر    ت  البيرتة األجنبيتة   ت  حتي  تعتان  البيرتة العربيتة  نترنت تر تيا غالبيتة الجهتود البةايتة  ت  موضتو  اي -

 لمجال م  نق  الدراساا    ه ا ا
القترار الاتاأ باستتادا  علت   لم تتناول الدراساا السابقة ر تر نمت  الملكيتة ومجتال النشتا  الت ن تمارست  المنظمتة -

 الةالية وهو ما تتناول  الدراسة  المصر    نترن اي

حيتث انصت  اهتمتا    المصتر   نترنت إلل المنظمتااالبنوك م   عم ا تبن النق  الواضح  يما رتعلق بمةدداا  -
هم  ت  اكونهتا تستلللدراستة الةاليتة  مت  األهميتة ا ضر  ادر   وهو ما عم ا البنوك م  األ راد عل   عظم الباحاي م

  سد جيا م  الرجوة البةاية    ه ا المجال

 الدراسة: فرلض 
  يةتم اشتقا   روا الدراسة الةال السابقة م  مشكلة الدراسة ورهدا ها وم  خ ل استقراا الدراساا  اانط ا  

 المصر  م  لإلنترن  عم ا المنظمااعل  استادا   اجوهري   امرؤ ر نم  الملكية ت  ير   لررا األول ا -
 المصر  م  لإلنترن  عم ا المنظمااعل  استادا   اجوهري   ات  ير   م رؤ ر مجال النشا  لررا الاان  ا -
 المصر  م  لإلنترن  عم ا المنظمااا  عل  استاد اجوهري   ام تؤ ر المةدداا الاقا ية ت  ير   الاالث الررا  -
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 المصر  م  لإلنترن  عم ا المنظمااعل  استادا   اجوهري   ام تؤ ر المةدداا القانونية ت  ير   الراب  الررا  -
 المصر  م  لإلنترن  عم ا المنظمااعل  استادا   اجوهري   اتؤ ر المةدداا التنظيمية ت  ير   م الاامس الررا  -

 :الدراسةمنهجية  
 :الدراسة عينة

بصرة عامة م  بعض الصعوباا الت  تةتول دون الضتب  الكامت  للمتغيتراا مةت  البةتث  تعان  البةوث اججتماعية
  تتستتم بالةدا تتة  تت  البيرتتة المصتتريةوإتتاداة و  مرتبتتةبيانتتاا علتت   إتتعوبة الةصتتولعلتت   عتت وة  مقارنتتة بتتالبةوث الطبيعيتتة
 الباحتث  ت  الةصتولعلت   ا ت  هت ا  شتك  ايتود    مت  جانت  المستقصت  منت  التعاون الكام عل   و  لك إعوبة الةصول

حتتاول الباحتتث  و ت  ظتت  هتت   القيتود  (77  1993  حمتتودةرشتتكال التةيتي ) جميتت ليتتة مت  عينتتة  املتة العشتتوائية رو خاعلت  
 راص  درجة ممكنة إل   اختيار عينة الدراسة الةالية بةيث تعظم درجة العشوائية

مةا ظتة ستوهاج اوامهتا مت  واات  الكتتا  ايحصتائ  الستنون لينتة مت  الهيرتاا والمؤسستاا والشتر اا تم اختيار ع واد
لتت،(   متتا إ    تجاريتتة إتتناعية  إتتةية متنوعتتة متت  حيتتث مجتتال نشتتاطها )تعليميتتة  تكتتون  ن يهتتا ر( منظمتتة روعتت  140)

تت ويوضتتح  جمعيتتة رهلية( وتامارن  ررنمتتا  الملكيتتة )اطتتا  حكتتوم   اطتتا  ختتاأ   استت جميتت رن تتضتتم   اروعتت   يهتتا ر ض 
  العينة الماتارةالجدول التال  معالم 

 (1جدلل رقم )
 عينة الدراسة معالم

 النسبة التكرارات المتغير
   نم  الملكية  -1
 %32.8 93 اطا  حكوم  
 %57.6 163 استامارن اطا  خاأ رو  
 %9.6 27 جمعية رهلية 

 %100 283 ايجمالتت 
     مجال النشا  -2
 %17.3 49 التعليم  
 %13.4 38 الصةة  
 %21.9 62 الصناعة 
 %15.5 44 التجارة 
 %11.7 33 اليراعة 
 %12.4 35 المقاوجا 
 %7.8 22 ى رخر  

 %100 283 ايجمالتت 

 :هاقياسسة لكيفية متغيرات الدرا 
  رل   يما المتغيراا المستقلة للدراسة تتما  المتغيرات المستقلة:
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تم تقسيم ه ا المتغير إل     ة راسا   قو  المستقص  من  بوض  ع مة رما  نم  الملكيتة للمنظمتة   الملكية نمط -
واتد تتم  ( جمعية رهليتة -اطا  خاأ  -اطا  حكوم ) ه     ة مستوياا  رعية إل   واد تم تقسيم  لها التاب  

 متغيراا نوعية إل  متغيراا  مية  م  الترتي  لتةويلهاعل   3  2  1إعطاا ه   المستوياا الدرجاا 
وتتم إعطتاؤ  درجتة    التعليمه تم اياس متغير مجال النشا  م  خ ل تقسيم  إل  سبعة مستوياا   مجال النشاط -

رنشتطة   درجتاا 6ا المقتاوج  درجتاا 5درجاا  اليراعة  4درجاا  التجارة  3الصناعة   درجتان الصةة  واحدة
  درجاا 7 ى رخر 

  واتتتد ايستتت  إجابتتتتاا ( بقائمتتتة اجستقصتتتتاا6إلتتت   1العبتتتاراا )متتتت    تتتتم اياستتتها متتتت  ختتت ل لثقافيةةةةةالمحةةةددات ا -
  ت  للعبتارة المت  ورة  اجتد   اضتعير   االتدرجاا تعكتس رات  درجاتت  تت  ير   خماست المستقص  منت  علت  مقيتاس ليكترا 

 للعبارة  اجد   ااوي   احي  تعكس رعل  درجات  ت  ير  
  واتتتد ايستتت  إجابتتتاا ( بقائمتتتة اجستقصتتتاا12إلتتت   7ياستتتها متتت  ختتت ل العبتتتاراا )متتت  تتتتم ا  المحةةةددات القانونيةةةة -

 اياس العوام  السابقة     المتب نرس  المستقص  منهم ب سلو  القياس 
واتتد ايستت  إجابتتاا  ( بقائمتتة اجستقصتتاا 17إلتت   13تتتم اياستتها متت  ختت ل العبتتاراا )متت   المحةةددات التنظيميةةة: -

 المتبعة    اياس العوام  السابقة رسها نالمستقص  منهم بالطريقة 
 المتغير التابع:
عبتارة تمات   ةويتضم  ه ا المتغيتر رربت  عشتر   لإلنترن  المصر   عم ا المنظماااستادا      المتغير التاب رتما  

م علت  إجابتاا المستقصت  متنهواتد تتم ايتاس   المصتر   نترن ايالادماا الت   مك  للمنظماا الةصول عليها م  خ ل 
التتدرجاا تعكتتس ردنتت  درجاتتت  عتتد  حصتتول المنظمتتة علتت  الادمتتة المصتتر ية المتت  ورة متت  ختت ل  خماستت مقيتتاس ليكتترا 

 والعكس إةيح   الموا  ايلكترون  للبنك عل  ايط  

 :Reliability & Validity اختبار أداة القياس

بيقتتت  علتتت  مجموعتتتة معينتتتة متتت  األ تتتراد رو تكتتتون إذا متتتا رعيتتتد تطنرستتتها رتستتتم المقيتتتاس بالابتتتاا عنتتتدما  عطتتت  النتتتتائح 
لةستتا  معتتام ا الابتتاا  Cronbach's Alphaواتتد تتتم استتتادا  معامتت    (2006 151)ريتتان  طريرتتة  اجخت  تتاا بينهتتا

 البةتث لقيتاس الااإتية مةت   المقيتاس المستتاد يشتير إلت  متدى إت حية رمتا الصتد    الدراسة    للمقاريس المستادمة 
  Intrinsic Validity ال ات الدراسة باستادا  طريقة الصد     معام ا الصد  للمقاريس المستادمة  تم حسا  دوا

 معام  الاباا     = ال ات معام  الصد  

 الدراسة    معام ا الاباا والصد  للمقاريس المستادمة  التال ويوضح الجدول 

 (2جدلل رقم )
 الدراسة فيدمة معامالت الثبات لالصدق للمقاييس المستخ

 معامالت الصدق معامالت الثبات المقياس
 0.91 0.83  المصر  نترن  الهيراا لإلاستادا  
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 0.89 0.80 المةدداا التنظيمية  
 0.87 0.76 المةدداا القانونية 
 0.88 0.78 المةدداا الاقا ية 

 المصدر  م  إعداد الباحث م  واا  نتائح اختباراا الاباا والصد  

المتعتتارف  األدنتت وجميعهتتا رتجتتاوا الةتتد   0.83  0.76ح متت  الجتتدول الستتابق رن معتتام ا الابتتاا تتتتراو  بتتي  رتضتت
مما  شير إل  إمكانية اجعتماد عل  ه   المقاريس   ما تتتراو  معتام ا الصتد    (Nunally, 1978) %0.70علي  وهو 

  الاصائ  مة  الدراسةاياس    تادمة مما  شير إل  إ حية المقاريس المس 0.91  0.87بي   ال ات 

 أسلوب جمع البيانات الميدانية : 

تصتتميم اائمتتة استقصتتاا ُوجهتت  إلتت  عينتتة متت  مستترول  حيتتث اتتا  الباحتتث ب  رستتلو  اجستقصتتااعلتت   اعتمتتدا الدراستتة
البنتك )متدرر الايينتة(  والمسرول ع  التعام  م   ومدرر الةساباا    المدرر العا  )رو م  رنو  عن (مة  الدراسة  المنظماا

 نترنت بوإرهم مسرولي  ع  إتن  القتراراا المرتبطتة بالجوانت  الماليتة ومت  بينهتا اترار استتادا  اي    المنظماا مة  الدراسة
واتتد اتتا  الباحتتث باختبتتار القائمتتة ابتت  التطبيتتق متت  ختت ل عرضتتها   ومشتتار ي   تت  إعتتداد الاطتت  األساستتية للمنظمتتة  المصتتر  

ا ومتتدى م امتهتتا للمستقصتت  وذلتتك لمراجعتتة مررداتهتتا والتةقتتق متت  وضتتو  العبتتارا  المنظمتتاا مستترول ة متت  علتت  عينتتة ميستتر 
واتتد رستترر العتترا عتت  استتتبعاد بعتتض العبتتاراا وإضتتا ة عبتتاراا رختترى   متتا تتتم إعتتادة إتتياغة بعتتض العبتتاراا   تتم اتتا  متتنهم  

  الةال كلها ش   الباحث بإعادة تصميم اائمة اجستقصاا مرة رخرى حت  رإبة  

 ( اائمتة استقصتاا420  حيتث اتا  الباحتث بتوايت  )2010تم جم  البياناا األولية خ ل شهرن نتو مبر ود ستمبر واد 
وذلتتك بعتتد ايتتا  الباحتتث بشتتر  طبيعتتة ورهتتداف   المنظمتتاا مةتت  البةتتث متت  ختت ل اجستتتعانة بطتت   الدراستتاا العليتتاعلتت  

( حيتث تتم استتيراا %73.3واتد بلتغ معتدل اجستتجابة )  جستتيراا القتوائم تباعهتااالدراسة وإعطائهم بعض التوجيهتاا الواجت  
  اوائم( 308)

و ت  مرحلتتة تاليتة لعمليتتة جمت  البيانتتاا  اتا  الباحتتث بمراجعتة القتتوائم المستتردة بهتتدف الت كتد متت  إت حيتها للتةليتت   واتتد 
وبتتت لك  صتتتبح عتتتدد القتتتوائم  بهتتتا التتتواردة  جابتتتااايلتتتنق  رو عتتتد  وضتتتو  ( اائمتتتة 25رستتتررا عمليتتتة المراجعتتتة عتتت  استتتتبعاد )

  وائم المستردة( م  الق %91.8( م  إجمال  القوائم المواعة وبنسبة )%67.4( اائمة بما رواان )283الصالةة للتةلي  )

  ه  للبياناا حصائ عتمد الباحث عل  مجموعة متنوعة م  رسالي  التةلي  ايا  :حصائيأساليب التحليل اإل 
نةتو  عمت ا المنظمتاالتةدرتد اتجاهتاا  ن واجنةتراف المعيتار  ةستاب   ايحصائية الوإترية مات  الوست  الاألسالي -

  المصر   نترن استادا  اي
 الدراسة     المقاريس المستادمة    وذلك لتقييم درجة اجعتماد ة  معام  رلرا لكرونباخ -
 تت  علتت  حتتدة   القانونيتتة  التنظيميتتة  اا  الاقا يتتةالمةتتدد رستتلو  تةليتت  اجرتبتتا  واجنةتتدار الاطتت  لتةدرتتد تتت  ير -

  المصر   نترن لإل عم ا المنظمااعل  استادا  

عل   االمةدداا األكار ت  ير  للتعرف عل   Multiple Stepwise Regressionرسلو  اجنةدار متعدد المراح   -
 المصر    نترن لإل عم ا المنظماااستادا  
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 ختبار مدى جوهرية معام ا اجنةدار وذلك ج T. Testاختبار )ا(  -

 Statistical (SPSS) مللعلتتو  اججتماعيتتة حصتتائ تتتم إجتتراا التةلتتي ا ايحصتتائية باستتتادا  برنتتامح محيمتتة التةليتت  اي

Package For Social Sciences  

 الدراسة: نتائج 
ذلتك اختبتار  تروا الدراستة  رلت الوإترية للدراستة  نتائح الدراسة الميدانية بدا ة بعرا النتائح  الجياه ا    رتناول الباحث 

  التال وذلك عل  النةو   لإلنترن  المصر   عم ا المنظماامةدداا استادا  المتعلقة ب

 النتائج الوصفية للدراسة:

الةصتول   ت لإلنترنت   عمت ا المنظمتاااجنةرا اا المعيارية جستادا  المتوسطاا الةسابية و  التال روضح الجدول 
   الادماا المصر ية الماتلرة عل

 (3جدلل رقم )
 المصرفيلإلنترنت  عمالء المنظماتاالنحرافات المعيارية الستخدام المتوسطات الحسابية ل 

المتوسةةةةةةةط  الخدمات المصرفية المقدمة عبر اإلنترنت 
 الحسابي

االنحةةةةةةراف 
 الترتيب المعياري 

   
جط

ا ا
دما

خ
 عل 

اا
ساب

الة
 

 (1) 1.03 2.15   الااأ بالمنظمةاجسترسار ع  رإيد الةسا
 (4) 0.89 2.08 طل   شف حسا  مصغر 

 (3) 1.14 2.13 التعرف عل  رسعار إرف العم ا 
 (2) 1.07 2.14 التعرف عل  رسعار إرف الروائد 

رو 
ا 

سابا
الة

ارة 
ا إد

دما
خ

 يها
كم 

لتة
ا

 

 (6) 0.27 1.09 د    واتير التليرون والميا  والكهرباا الااإة بالمنظمة 
 (7) 0.33 1.08 تغيير الرام السرن 

 (9) 0.26 1.07 تةوي  رموال م  حسا  إل  آخر داخ  البنك 
 (5) 1.61 1.09 اجتصال بالبنك م  خ ل البريد ايلكترون  

 (8) 0.63 1.08 د    واتير بطااة اجئتمان الااإة بالعاملي  بالمنظمة 
 (10) 0.28 1.05  ارج حدود الدولةتةوي  رموال إل  المستريدر  خ

دردة
ا ج

دما
خ

 

 (11) 1.23 1.02 التقد  بطل  للةصول عل  بطاااا ائتمان للعاملي  
 (12) 0.25 1.02 لدى البنك  التقد  بطل  لرتح حسا  جار  

 (14) 0.22 1.01 التقد  بطل  للةصول عل  ارا م  البنك 
 (13) 0.26 1.02 التقد  بطل  لرتح حسا  ادخار لدى البنك 

 - 0.29 1.36 المتوسط العام 
 ستقصاا اجالمصدر  نتائح إجاباا السؤال األول م  اائمة 

  رل ويتضح م  خ ل الجدول السابق ما 
المتوستت  العتتا  جستتتادا   إنحيتث   بمةا ظتتة ستتوهاج المصتر  لإلنترنتت   عمت ا المنظمتتاااستتتادا  مستتتوى انارتاا  -1

  0.29 معيارن بانةراف  1.36بلغ  المصر   لإلنترن  عم ا المنظماا
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متت  الاتتدماا المصتتر ية لتتم  صتت  إلتت  نقطتتة رن الةصتتول علتت    تت  لإلنترنتت  عمتت ا المنظمتتاان متوستت  استتتادا  إ -2
عت  رإتيد الةستا  الاتاأ  اجسترستار  ت  المصتر  م  حيث  ان راصت  استتادا  لإلنترنت  امنتصف المقياس مرحيان  

التقد  بطل  للةصول عل  ارا م  البنتك     المصر  ا  ان ردن  استادا  لإلنترن    بينم2.15بمتوس   بالمنظمة
  ق   1.01بمتوس  

   األربعتتة األولتتحيتتث احتلتت  المراكتتي   ترتيتت  متقتتد   تت ن الاتتدماا المصتتر ية الااإتتة بتتاجط   علتت  الةستتاباا جتتااا إ -3
لمترتبتتة علتت  الةصتتول عليهتتا عبتتر اينترنتت  رو حتتت  لمتتا تتستتم بتت  هتت   الاتتدماا متت  انارتتاا درجتتة الماتتاطرة ا اوذلتتك نظتتر  

 رسعار إرف العم ا و حالة التعرف عل  رسعار إرف الروائد     انعدا  المااطرة  ما
 التت حي  جااا الادماا المصر ية      الترتي    خدماا إدارة الةساباا رو التةكم  يها المراكي المتوسطة  شغل  -4

 تنطتون عليت لمتا  انظتر    رن هت   النتتائح منطقيتة إلت  حتد  بيتر ويترى الباحتث  رة للترتيت المراكتي األخيت   تقد  ألول مرة 
ضترورة التةقتق مت  ممتا  ستتوج    بالنستبة للبنتك رو العميت  اسوا  م  مااطر تقد  ألول مرة  المصر ية الت الادماا

 ل   تقد مهااب   تو ير ضماناا متعددةو هوية العمي  

 اختبار فرلض الدراسة:  
  ت توإل  إليهتا الدراستة  واختبتار متدى إتةة الرتروا الااإتة بهتا  وابت  التدخول  الت تضم  ه ا الجيا النتائح ر

للتعبيتر عنهتا  المستتادمةالرمتوا و  ا المتغيتراا مةت  الدراستةرستما امتضمن   التال التةلي ا ايحصائية  قد  الباحث الجدول 
 المعادجا ايحصائية    

  (4جدلل رقم )
 ت الدراسة لالرموز الخاصة بهامتغيرا

 الرمز نوع المتغير م
 Y المتغير التاب  لإلنترن  المصر    عم ا المنظماااستادا   1
 S متغير مستق  نم  الملكية  2
 F متغير مستق  النشا  مجال  3
 X1 متغير مستق  الاقا ية المةدداا  4
 X2 متغير مستق  القانونية المةدداا  5
 X3 متغير مستق  التنظيمية  المةدداا 6

 رن  الررا األول للدراسة عل   نتائج اختبار الفرض األلل: 

 م المصر   لإلنترن  عم ا المنظمااعل  استادا   اجوهري   ات  ير  نم  الملكية  ررؤ م

 عمت ا المنظمتاا( علت  استتادا  اطا  خاأ  جمعيتة رهليتة  اطا  حكوم ) نم  الملكيةمدى ت  ير متغير  جختبار
 نتائح تةلي  اجنةدار  التال يوضح الجدول و  البسي  تم استادا  رسلو  اجنةدار الاط    إلنترن  المصر  ل

 (5جدلل رقم )
 لإلنترنت المصرفي عمالء المنظماتعلى استخدام  نمط الملكيةتأثير متغير 

 الداللة اإلحصائية (F) قيمة R2 Adjusted R2 (R) قيمة المتغير
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 0.05غير دالة عند  1.66 0.002 0.006 0.077 نم  الملكية
 العامة ( م  البياناا 2م )يجاباا السؤال األول والبند را ايحصائ نتائح التةلي   المصدر 

غير دالة عند  ه   و 1.66حيث بلغ  ايمة )ف(  الملكية ويتضح م  الجدول السابق عد  جوهرية ت  ير متغير نم  
  0.05 معنويةمستوى 

عمت ا لمتغيتر نمت  الملكيتة علت  استتادا   جتوهرن تت  ير  ب نت  روجتدالررا القائت   عد  إةةمما سبق رتبي  للباحث 
 المصر   لإلنترن   المنظماا

 رن  الررا الاان  للدراسة عل   نتائج اختبار الفرض الثاني:

 م المصر   رن لإلنت عم ا المنظمااعل  استادا   اجوهري   ات  ير   م رؤ ر مجال النشا 

عمتتت ا ( علتتت  استتتتادا  اعة  التجتتتارة  اليراعتتتة المقاوجاالصتتتن  الصتتتةةعلتتتيم  التمتتتدى تتتت  ير متغيتتتر مجتتتال النشتتتا  ) لتةدرتتتد
 ويوضح الجدول التال  نتائح تةلي  اجنةدار   تم استادا  رسلو  اجنةدار الاط  البسي   المصر  لإلنترن   المنظماا

 (6جدلل رقم )
 لإلنترنت المصرفي عمالء المنظماتعلى استخدام  جال النشاطمتأثير متغير 

 الداللة اإلحصائية (F) قيمة R2 Adjusted R2 (R) قيمة المتغير
 0.05غير دالة عند  3.26 0.008 0.011 0.107 مجال النشا 

 ( م  البياناا العامة 3المصدر  نتائح التةلي  ايحصائ  يجاباا السؤال األول والبند رام )

غيتر دالتة  هت   و 26 3حيتث بلغت  ايمتة )ف(  النشتا  مجتال ويتضح م  الجتدول الستابق عتد  جوهريتة تت  ير متغيتر 
لمتغيتتر مجتتال  جتتوهرن تتت  ير  ب نتت  روجتتدالرتترا القائتت   عتتد  إتتةةممتتا ستتبق رتبتتي  للباحتتث و   0.05 معنويتتةمستتتوى عنتتد 

 المصر   لإلنترن   عم ا المنظمااالنشا  عل  استادا  

 للدراسة عل   الاالثرن  الررا  :الثالثتبار الفرض نتائج اخ

 المصر  م  لإلنترن  عم ا المنظمااعل  استادا   اجوهري   ام تؤ ر المةدداا الاقا ية ت  ير  

تتم استتادا  رستلو  اجنةتدار  المصر   لإلنترن   عم ا المنظمااالاقا ية عل  استادا   المةدداالبيان مدى ت  ير 
  ذلك  ما بالجدول التال و   الاط  البسي 

 (7جدلل رقم )
 المصرفيلإلنترنت  عمالء المنظماتاستخدام الثقافية على  المحدداتتأثير 

 الداللة اإلحصائية (F) قيمة R2 Adjusted R2 (R) قيمة المتغير
 0.01دالة عند  16.03 0.051 0.054 0.232 المةدداا الاقا ية 

 ستقصاا اجم  اائمة  والجيا األول م  السؤال الاان األول  جاباا السؤالي ايحصائ المصدر  نتائح التةلي  

  رل ويتضح م  الجدول السابق ما 
 0.23ربلغ المصر   إلنترن  ل عم ا المنظمااالاقا ية واستادا   المةدداابي   جوهرن روجد ارتبا   -
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والنستبة   لإلنترنت  المصتر   متااعم ا المنظاستادا     % م  التبار  5 حوال الاقا ية ترسر  المةدداا -
 البااية م  التبار  ترج  إل  عوام  رخرى 

 وت خ  معادلة اجنةدار الصيغة التالية 
(1) Y = 1.67 – 0.01X1 + 0.282 

T. value (21.11) (-4.01) 

 نظمتتتااعمتتت ا المعلتتت  استتتتادا   االاقا يتتتة األكاتتتر تتتت  ير   المةتتتدداامتتت  ختتت ل المتوستتتطاا الةستتتابية  مكتتت  حصتتتر و  
   ما بالجدول التال  لإلنترن  المصر  

 (8جدلل رقم )
 لإلنترنت المصرفي عمالء المنظماتعلى استخدام  االثقافية األكثر تأثير   المحددات

 المعياري االنحراف  الحسابيالمتوسط  المحددات الثقافية
 1.04 4.44 الاوف م  تعرا المنظمة ألعمال النص  واجحتيال  -
 0.88 4.29  ماتو  م  البنك رسم الةصول عل  إ صال     الرغبة -
 1.33 3.49 ك البن  الادمة المصر ية م  داخ  مبنعل   الرغبة    الةصول -

 م  اائمة اجستقصاا  الاان السؤال الجيا األول م  منهم عل  المصدر  م  واا  إجاباا المستقص   

المصتتر    لإلنترنتت  عمتت ا المنظمتتاااستتتادا  علتت   ا يتتة تتت  ير  الاقا المةتتدداارن ركاتتر  ويتضتتح متت  الجتتدول الستتابق
 ريتد  مت  البنتك رستم الةصتول علت  إ صتال    رغبة ال  النص  واجحتيال لالمنظمة ألعماتعرا م   الاوف    تتما  

جا متت  ختت ل اجتصتتاالبنتتك و   الادمتتة المصتتر ية متت  داختت  مبنتتعلتت   والرغبتتة  تت  الةصتتول  بإتمتتا  المعاملتتة المصتتر ية
  م  موظر  البنكالشاصية المباشرة 

 عمتتت ا المنظمتتتااالاقا يتتتة علتتت  استتتتادا  للمةتتتدداا  جتتتوهرن متتت  ختتت ل العتتترا الستتتابق رتبتتتي  للباحتتتث وجتتتود تتتت  ير 
عل   اجوهري   اتؤ ر المةدداا الاقا ية ت  ير  مرن  عل    ال ن الاالثوعل  ه ا  مك  القول ب ن الررا   المصر   لإلنترن 
 مقبول  م  راالمصر    لإلنترن   ا المنظمااعماستادا  

 رن  الررا الراب  للدراسة عل   نتائج اختبار الفرض الرابع:
 المصر  م  لإلنترن  عم ا المنظمااعل  استادا   اجوهري   ام تؤ ر المةدداا القانونية ت  ير  

تتتتم استتتادا  رستتتلو   المصتتر   ترنتتت  لإلن عمتتت ا المنظمتتاامتتتدى تتت  ير المةتتتدداا القانونيتتة علتتت  استتتادا   ولتةدرتتد
 نتائح تةلي  اجنةدار  التال ويوضح الجدول   اجنةدار الاط  البسي 

 (9جدلل رقم )
 لإلنترنت المصرفي عمالء المنظماتتأثير المحددات القانونية على استخدام 

 الداللة اإلحصائية (F) قيمة R2 Adjusted R2 (R) قيمة المتغير
 0.01دالة عند  58.88 0.17 0.173 0.416  المةدداا القانونية

 م  اائمة اجستقصاا المصدر  نتائح التةلي  ايحصائ  يجاباا السؤال األول والجيا الاان  م  السؤال الاان  

   ويتضح م  الجدول السابق ما رل
  0.42 حوال ربلغ المصر    لإلنترن  عم ا المنظماابي  المةدداا القانونية واستادا   جوهرن روجد ارتبا   -
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والنستبة  لإلنترنت  المصتر   عمت ا المنظمتاا% مت  التبتار   ت  استتادا  17 حوال ن المةدداا القانونية ترسر إ -
 البااية م  التبار  ترج  إل  عوام  رخرى 

 وت خ  معادلة اجنةدار الصيغة التالية 
(2) Y = 2.3 + 0.227 X2 + 0.264 

T. value (18.63) (7.67) 

  لإلنترن  المصر   عم ا المنظمااعل  استادا   االمةدداا القانونية األكار ت  ير   التال الجدول  ويتضم 
 (10جدلل رقم )

 لإلنترنت المصرفي عمالء المنظماتعلى استخدام  االمحددات القانونية األكثر تأثير  

المتوسط  المحددات القانونية
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 58 0 4.69  اب  الجهاا الةكوميةم   يةلكتروناس ا والتعااداا ايبالمر  اجعتراف -
المنظمة(    حالة حدوث رخطاا ر نتاا -)البنك التةدرد الواضح لمسرولية طر   التعام  -

 ية لكترونايالتعام ا 
4.43 0.92 

 85 0 38 4  م  عملياا النص  واجحتيال نترن وجود اواني  لةما ة عم ا اي -
  م  اائمة اجستقصاا الاان السؤال الجيا الاان  م  در  م  واا  إجاباا المستقص  منهم عل  المص

المصتتر   تتماتت   لإلنترنتت  عمتت ا المنظمتتااعلتت  استتتادا   اويتضتتح متت  الجتتدول الستتابق رن ركاتتر المةتتدداا القانونيتتة تتت  ير  
التةدرتد الواضتح   مات  مصتلةة الضترائ  والجمتارك  الةكوميتةيتة مت  ابت  الجهتاا لكتروناجعتراف بالمراست ا والتعااتداا اي    

و ت لك وجتود اتواني  لةما تة عمت ا   يتةلكترونالمنظمة(    حالة حدوث رخطاا ر نتاا التعتام ا اي-)البنك لمسرولية طر   التعام 
للمةتدداا القانونيتة علتت   ن جتوهر متت  خت ل العترا الستابق رتبتي  للباحتث وجتتود تت  ير و   مت  عمليتاا النصت  واجحتيتال نترنت اي

تتتؤ ر المةتتدداا  ن الرتترا الرابتت  التت ن رتتن  علتت   موعلتت  هتت ا  مكتت  القتتول بتت  المصتتر   لإلنترنتت  عمتت ا المنظمتتاااستتتادا  
 مقبول  م  راالمصر   لإلنترن  عم ا المنظمااعل  استادا   اجوهري   ات  ير  القانونية 

 س للدراسة عل  رن  الررا الاام نتائج اختبار الفرض الخامس:

 المصر  م  لإلنترن  عم ا المنظمااعل  استادا   اجوهري   امتؤ ر المةدداا التنظيمية ت  ير  
تتم استتادا  رستلو  اجنةتدار  المصتر   لإلنترنت   عمت ا المنظمتاامدى ت  ير المةدداا التنظيمية عل  استتادا   جختبار

 التال  الجدول ب وذلك  ما  الاط  البسي 
 (11م )جدلل رق

 لإلنترنت المصرفي عمالء المنظماتعلى استخدام التنظيمية تأثير المحددات 
 الداللة اإلحصائية (F) قيمة R2 Adjusted R2 (R)  قيمة المتغير

 0.01دالة عند  95.76 0.252 0.254 0.504 التنظيميةالمةدداا 
 االث م  السؤال الاان  م  اائمة اجستقصاا المصدر  نتائح التةلي  ايحصائ  يجاباا السؤال األول والجيا ال

  رل ويتضح م  الجدول السابق ما 
  0.5المصر   ربلغ  لإلنترن  عم ا المنظمااواستادا  التنظيمية بي  المةدداا  جوهرن روجد ارتبا   -



 محددات استخدام عمالء المنظمات لإلنترنت المصرفي...

-56- 

والنستبة المصتر    لإلنترنت  عم ا المنظمتاا% م  التبار     استادا  25 حوال ترسر التنظيمية ن المةدداا إ -
 البااية م  التبار  ترج  إل  عوام  رخرى 

 وت خ  معادلة اجنةدار الصيغة التالية 
(3) Y = 2.23 + 0.217 X3 + 0.251 

T. value (24.81) (9.78) 

 المصر   لإلنترن   عم ا المنظمااعل  استادا   ااألكار ت  ير  التنظيمية المةدداا  التال ويتضم  الجدول 
 (12جدلل رقم )

 لإلنترنت المصرفي عمالء المنظماتعلى استخدام  ااألكثر تأثير  التنظيمية المحددات 

المتوسط  التنظيميةالمحددات 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 0.94 4.2  المصر   نترن العليا للمنظمة للمشار ة    تةم  المسرولية ع  ارار استادا  اي ايدارةاستعداد  -
 0.6 4.1  المصر   نترن ايتشغي  واستادا  عل   درةارية القشتوا ر العناإر الب -
يتة ووستائ  إلكترونتوا ر األجهية والتقنيتاا التكنولوجيتة ال امتة مت  حاستباا وشتبكاا اتصتال  -

 ت مينها بالمنظمة 
4.1 0.66 

 ستقصاا م  اائمة اج الاان السؤال  الجيا الاالث م  المصدر  م  واا  إجاباا المستقص  منهم عل 

المصتر    لإلنترنت  عمت ا المنظمتااعلت  استتادا   اتت  ير  التنظيميتة رن ركاتر المةتدداا  ويتضح مت  الجتدول الستابق
تتتتوا ر   المصتتتر   نترنتتت استتتتعداد ايدارة العليتتتا للمنظمتتتة للمشتتتار ة  تتت  تةمتتت  المستتترولية عتتت  اتتترار استتتتادا  اي   تتت  تتماتتت 

و  لك توا ر األجهية والتقنياا التكنولوجيتة ال امتة   المصر   نترن ادا  نظا  ايتشغي  واستعل   درةاالعناإر البشرية الق
  ية ووسائ  حما ة وت مي  ه   الشبكاا داخ  المنظمةإلكترونم  حاسباا وشبكاا اتصال 

 عمتت ا المنظمتتااعلتت  استتتادا  التنظيميتتة متت  ختت ل العتترا الستتابق رتبتتي  للباحتتث وجتتود تتت  ير جتتوهرن للمةتتدداا 
 اجوهري ت ات  ير  التنظيمية تؤ ر المةدداا ال ن رن  عل   م  الاامسوعل  ه ا  مك  القول ب ن الررا   المصر   نترن لإل

علتتت   لتةدرتتتد األهميتتتة النستتتبية للمةتتتدداا المتتتؤ رةمقبتتتول  و  م  تتتراالمصتتتر    لإلنترنتتت  عمتتت ا المنظمتتتااعلتتت  استتتتادا  
 نترنتتتت بةيتتتث  كتتتتون استتتتادا  اي  جتتتراا تةليتتتت  اجنةتتتدار التتتتتدريج تتتتتم إ لإلنترنتتتت  المصتتتر    عمتتتت ا المنظمتتتاااستتتتادا  

المصر   بماابة المتغير التاب  وباا  المتغيراا الت  تتضمنها الدراسة بماابة المتغيتراا المستتقلة  واتد تتم هت ا التةليت  علت  
وهك ا حت    األهمية   ل   التال متغير  م إدخال ال  عل  المتغير التاب  امراح  بدا ة بإدخال ركار المتغيراا المستقلة ت  ير  

  ما بالجدول التال   0.01  0.05المعنوية  مستوي عند  اتؤ ر جوهري   الت تم إدخال جمي  المتغيراا 
 (13جدلل رقم )
 التدريجيتحليل االنحدار 

رقم 
الرمز  المتغير المحاللة

 يحصائاإل
 قيمة
(R) 

 قيمة
R2 

Adjusted 
R2 

Δ 
R2 

الخطأ 
 المعياري 

 مةقي
(F) لداللتها 

 دالتة  X3 0.504 0.254 0.252 - 0.251 66.74 المةدداا التنظيمية 1
 0.01عند  X2 0.568 0.323 0.318 0.066 0.239 المةدداا القانونية 2

  التدريج المصدر  نتائح تةلي  اجنةدار 

  رل وتشير النتائح الواردة بالجدول السابق إل  ما 
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  عمت ا المنظمتاا  مت  ابتالمصتر    نترنت ما  رهم المتغيراا المستتقلة مت  حيتث استتادا  اين المةدداا التنظيمية تإ -
  المةدداا التنظيمية   ستادا   مك  ترسيرها بالتبار  اجمستوى    م  التبار   0.25 حوال ن إحيث 

  0.32 حوال ية للنموذج إل  تم إدخال المةدداا القانونية    المةاولة الاانية وترت  عل  ذلك ايادة القوة الترسير  -

ت التنظيميتة والمةتدداا القانونيتة ترستران المةتدداا مت   ت    وم  خ ل ما سبق  مك  القول ب ن % مت  32 حتوال  امع 
  ورن 0.239( اتتدر  e) معيتارن وذلتتك بتانةراف   عمت ا المنظمتاا  متت  ابتالمصتر    نترنت استتتادا  اي مستتوى   ت  التبتار 
 ترج  إل  عوام  رخرى لم تتضمنها الدراسة الةالية اجستادا  مستوى    % م  التبار  68 حوال 

 وت خ  معادلة اجنةدار للنموذج العا  الصيغة التالية  
(4) Y = 2.69 + 0.18 X3 + 0.15 X2 + 0.239 

T. value 21.96 7.86 5.33 

 نتائج:المناقشة  
 لإلنترن  المصر   بمةا ظة سوهاج  عم ا المنظمااالعا  جستادا  مستوى رظهرا الدراسة الةالية اناراا ال -
 عمتتت ا المنظمتتتاااستتتتادا  علتتت  ومجتتتال النشتتتا   نمتتت  الملكيتتتة ن لمتغيتتتر  تتتت  ير عتتتد  وجتتتودالدراستتتة عتتت   كشتتتر  -

  ت  بيرتاا ماتلرتة ى وبالتال  هناك حاجة يخضا  هت ر  المتغيتري  لدراستاا رختر   سوهاج   لإلنترن  المصر   
 لتدعيم ه   النتيجة 

المصتتر    لإلنترنتت  عمتت ا المنظمتتااعلتت  استتتادا   للمةتتدداا الاقا يتتة اجوهري تت االدراستتة رن هنتتاك تتت  ير  وإتتل  ت -
)05=0.2R(    تت  الرغبتةو   النصت  واجحتيتتال لالاتوف متت  تعترا المنظمتتة ألعمتا  اورن ركاتر هت   العوامتت  تت  ير  

البنتك ومت    ة المصتر ية مت  داخت  مبنتالادمعل   والرغبة    الةصول  م  البنك رسم الةصول عل  إ صال 
  ت  مت   دراستااجة م  ما توإل  إلي  ه   النتيوتترق   خ ل اجتصاجا الشاصية المباشرة م  موظر  البنك

Laforet & Li ,2005) ؛ Alam et al., 2009 2010ادوم  ؛ 2009 عبد الةميد ؛ ) 
 لإلنترنتتت  عمتتت ا المنظمتتتاااستتتتادا    القانونيتتتة علتتتللمةتتتدداا  اجوهري تتت اتتتت  ير   رظهتتترا نتتتتائح الدراستتتة رن هنتتتاك -

ية م  اب  الجهاا لكتروناجعتراف بالمراس ا والتعااداا اي  اورن ركار ه   العوام  ت  ير   )0.2R=17( المصر  
المنظمة(  ت  حالتة -البنك)التعام  التةدرد الواضح لمسرولية طر   و   ما  مصلةة الضرائ  والجمارك  الةكومية
متت  عمليتتاا النصتت   نترنتت و تت لك وجتتود اتتواني  لةما تتة عمتت ا اي  يتتةلكترونرخطتتاا ر نتتاا التعتتام ا ايحتتدوث 

  ستتتتتتتتتتتتتتابقة عدرتتتتتتتتتتتتتتدة متتتتتتتتتتتتتت  بينهتتتتتتتتتتتتتتا متتتتتتتتتتتتتتا توإتتتتتتتتتتتتتتل  إليتتتتتتتتتتتتتت  دراستتتتتتتتتتتتتتاا جتتتتتتتتتتتتتتةهتتتتتتتتتتتتتت   النتيوتترتتتتتتتتتتتتتتق  واجحتيتتتتتتتتتتتتتتال 
Rotchanakitumnuai&Speece,2003) 2005؛2003 استي  والر تاع  ؛ Bussakorn& Dieter, عبتد  ؛

القواني  والتشريعاا المنظمة للتجتارة    حيث توإل  جميعها إل  رن النق    (Kessey,2010  2009 الةميد
  المصر   نترن ية تدخ  ضم  رسبا  عد  انتشار استادا  ايلكتروناي

 لإلنترنتت  المصتتر   عمتت ا المنظمتتاااستتتادا    للمةتتدداا التنظيميتتة علتت جتتوهرن كشتتر  الدراستتة عتت  وجتتود تتت  ير  -
)=0.252R(    استعداد ايدارة العليا للمنظمة للمشتار ة  ت  تةمت  المسترولية عت  رل ما  اورن ركار ه   العوام  ت  ير  

  المصتتر   نترنتت تشتتغي  واستتتادا  نظتتا  ايعلتت   القتتادر تتتوا ر العنصتتر البشتترن و   المصتتر   نترنتت اتترار استتتادا  اي
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يتتة ووستتائ  حما تتة وتتت مي  إلكتروناا وشتتبكاا اتصتتال و تت لك تتتوا ر األجهتتية والتقنيتتاا التكنولوجيتتة ال امتتة متت  حاستتب
  2003والر تتتتتتتاع    استتتتتتتي ) دراستتتتتتتت  متتتتتتت  نتتتتتتتتائح النتيجتتتتتتتة هتتتتتتت  وتترتتتتتتتق المنظمتتتتتتتة  هتتتتتتت   الشتتتتتتتبكاا داختتتتتتت  

تتوا ر إمكانتاا  نيتة  المصتر  نت  حيتث رتطلت  اترار إدختال اينتر  (Rotchanakitumnuai & Speece, 2003؛
  توا ر الكوادر البشرية القادرة عل  تشغي  وإدارة النظا    لكو ل،  إ   م  شبكاا اتصال ورجهية ت مي 

 :استنتاجات الدراسة 
   رهمهام  خ ل النتائح السابقة رمك  للباحث التوإ  إل  مجموعة م  اجستنتاجاا 

مجموعتتتة متتت  إلتتت   ستتتوهاجمةا ظتتتة ب المصتتتر  إلنترنتتت  ل عمتتت ا المنظمتتتاااستتتتادا  مستتتتوى  إرجتتتا  انارتتتاا  مكتتت  -
 اوالتستتهي الماد تتة  ايمكانتتاانقتت    القتتواني  والتشتتريعاا المنظمتتة لألعمتتال ايلكترونيتتة  تت التتنق   رهمهتتا   األستتبا 

  عبر اينترن  واجحتيالالتعرا ألعمال النص  م   عم ا المنظمااخوف و   الرنية والكوادر البشرية
عمتتت ا  علتتت  استتتتادا  اتتتت  ير   المةتتتددااركاتتتر  همتتتا القانونيتتتة المةتتتددااو تتت لك التنظيميتتتة  المةتتتدداالكتتتون  انظتتتر   -

 تتتتو ير بيرتتتة  تتت  ايلكترونيتتتة تتماتتت   لنةتتتو األعمتتتاللتةتتتول  اجنطتتت   تتتإن نقطتتتة   المصتتتر   لإلنترنتتت  المنظمتتتاا
م ئمتتة وتهيرتتة األ تتراد جستتتيعا  هتت   التةتتوجا واستتتكمال البنيتتة القانونيتتة متت  تشتتريعاا ومةتتاكم  واانونيتتة تنظيميتتة

  إل  غير ذلك م  المتطلبتاا ال امتة  تنش  ع  التعام ا ايلكترونية الت المنااعاا    الرص     متاصصة 
 لتقني  األعمال ايلكترونية وحما ة المتعاملي  عبر اينترن  

 دالالت الدراسة: 
    يما رل هاويمك  إ جاا   اوتطبيقي   انظري  لها الدراسة مجموعة دججا توإل   الت كان للنتائح 

ئح الدراستة عتد  وجتود تت  ير لكت  مت  نمت  الملكيتة ومجتال النشتا  الت ن تمارست  المنظمتة علت  استتادا  ربراا نتا -
  ه ا المجال    وهو ما لم تتناول  الدراساا السابقة  المصر   نترن لإل عم ا المنظماا

 نترنت لإل  ا المنظمتااعمتاستتادا  عل   ةللمةدداا التنظيمية والقانونيرظهرا نتائح الدراسة الةالية وجود ت  ير  -
مجتال   ت لبةتث جدرتدة ل اوترتتح ر اا ت  إ راا األدبيتاا المتاحتة   هم االدجلة بماابة إضا ة تس ه  وتعد   المصر  
  للادماا المصر ية ايلكترون التسويق 

 المصر    نترن لإل عم ا المنظمااعل  استادا  القانونية  للمةدداا جوهرن رظهرا نتائح الدراسة وجود ت  ير  -
هتتدف تهيرتتة البيرتتة التشتتريعية الم ئمتتة الةكوميتتة ب الجهتتااالمب ولتتة متت  جانتت  للجهتتود مهمتتة وهتتو متتا  عطتت  دجلتتة 

 المصر   وم  بينها اينترن    جنتشار األعمال ايلكترونية
ممتا  عطت   مصتر   ال نترنت لإل عم ا المنظمتاااستادا  الاقا ية عل   للمةددااركدا نتائح الدراسة عل  وجود ت  ير  -

حيتث  جت     ت  جمهوريتة مصتر العربيتة المصتر  دجلة مهمة للجهود التنظيمية الراميتة لر ت  مستتوى استتادا  اينترنت  
 الةسبان عند تصميم الةم ا الترويجية     البنوك رخ  ه   العوام  مسرول عل  
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 الدراسة: توصيات 
رترى رنهتا  الت الباحث مجموعة م  التوإياا  ودججتها  قد واستنتاجاتها عل  ضوا ما رسررا عن  نتائح الدراسة الميدانية 

 المصر    نترن إلل عم ا المنظماا مجال استادا    ذاا  ائدة 
التتدابير التت   جميت واتاتاذ   ايمكانتاا الضترورية لتشتغي  النظتا  جميت ضرورة ايتا  الشتر اا والمؤسستاا بتتو ير  -

  و  لك حما ة مقار المعلوماا الااإة بها  يةلكترونتها ايم  ش نها حما ة وت مي  تعام 
بةيث تكتون علت    المصر   نترن  ج  عل  الشر اا والمؤسساا معر ة شرو  التعام  م  البنك م  خ ل اي -

حال حتدوث رخطتاا ناتجتة عت  التعامت   -البنك والعمي  -درا ة  املة بةدود المسرولية الوااعة عل  طر   التعام 
وتتوا ر  ي  وستائ  الةما تة والتت مي  حتت      بالسريةلكترونوالتعام  م  البنك ال ن  متاا مواع  اي نترن يعبر ا

  نترن ج تتعرا المنظمة لعملياا النص  واجحتيال عبر اي
 عمتتت ا المنظمتتتتاا جابيتتتة لاجتجاهتتتاا ايعلتتت   والتر يتتتي  إعتتتادة النظتتتر  تتت  تصتتتميم الةمتتت ا الترويجيتتتة للبنتتتتوك -

 إانا  العم ا المرتقبي  وبث الاقة لدرهم    المصر      الوا  الراه   نترن ستادمي  لإلالم
  بجمهورية مصر العربية نترن رنظم المعام ا التجارية الت  تتم عبر اي ايسرا  بإإدار اانون  -

 :ترحةقدراسات م 
ومت  بتي   العربية  البيرة   ث عدردة تةتاج إل  دراساا وبةو  الت م  الموضوعاا  المصر   نترن  عد موضو  اي

 تةتاج للدراسة والتةلي   الت المجاجا 
 المصر    نترن إلل عم ا المنظمااالمنظمة واستادا   وعمر حجم   م  الع اة بي   -

  المصر   نترن لإل عم ا المنظمااعل  استادا   ر ر مقاومة التغيير -
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 ةةةع الدراسةةمراج

 لعربية:اباللغة مراجع  -ال  أل  

(  مر ر استادا  شبكة اينترن  عل  الةصة السواية للبنوك التجارية  دراسة تطبيقية علت  البنتوك التجاريتة 2003اللبان  طار   ) -
  540-513  د سمبر  أ أ3عدد سويف      لية التجارة ببن مجلة الدراسات المالية لالتجارية مصرم    

مجلةةةة  بالستتتو  واألداا  دراستتتة تطبيقيتتتةم  ة بتتتي  اجبتكتتتار الرنتتت  وايدارن والتوجتتت (  مالع اتتت 1998) حستتتي   رحمتتتد علتتت  رحمتتتد  -
  138-79  رونيو  أ أ1عدد   12مجلد      لية التجارة بسوهاج  جامعة جنو  الوادنالبحوث التجارية المعاصرة

للتنبتتؤ بتتاجلتيا  التنظيمتت  وآ تتار   (  مبنتتاا نمتتوذج انةتتدارن متعتتدد المتغيتتراا والمراحتت  1993) حمتتودة  عبتتد الناإتتر مةمتتد علتت   -
  رونيتتو  أ 19عتتدد   جامعتتة رستتيو   المجلةةة العلميةةة لكليةةة التجةةارة طبقتتة علتت  بعتتض التنظيمتتاا المصتتريةم دراستتة ميدانيتتة م

  118-64أ

   رسيو   مطبعة الصرا والمروة الطرق  -القياس -بحوث التسويق: المبادئ(  2006) ريان  عادل ريان مةمد  -

 47رغستطس  أ أ  تةتاد المصتارف العربيتة ا    بيتروادلر البنوك في التجارة اإللكترلنية   (2004اد عبد هللا  )شعبان  ر  -
-51  

رسةةالة   منمتوذج مقتتتر  لتت  ير العوامتت  البيريتة علتت  التوايت  ايلكترونتت  للاتدماا المصتتر يةم (2009عبتد الةميتتد  إبتراهيم مةمتتد  ) -
    لية التجارة  جامعة سوهاج الدكتوراه غير منشورة في إدارة األعم

نةةدلة المزايةةا التنافسةةية لشةةركات التةةأميو لبنةةوك  عصتتر اينترنتت م  (  مالمؤسستتاا الماليتتة  تت 2002عبتتد العييتتي  جمتتال ستتيد  ) -
  65-55  مر ي البةوث والدراساا التجارية   لية التجارة  جامعة القاهرة  د سمبر  أ أاإلنترنت في ظل االقتصاد الجديد

دراستتتتة تطبيقيتتتتة لتتتتدور الاصتتتتائ   يتتتتة  تتتت  المصتتتتارف التجاريتتتتة األردنيتتتتة (  مالصتتتتير ة ايلكترون2010)     تتتتائر عتتتتدنان اتتتتدوم -
  142- 113  رونيو  أ أ1عدد   30مجلد   المجلة العربية لإلدارة الشاصية  المعوااا ومقوماا النجا م 

  الكتاب اإلحصائي السنوي لمحافظة سوهاج(  2009) مةا ظة سوهاج  -

المجلةةة العلميةةةة (  ماألعمتتتال ايلكترونيتتة  تت  المصتتارف  حالتتتة األردنم  2001) غالتتت  عتتوا الر تتاع  و  استتي   ستتعد غالتت    -
  287-259  أ أ2عدد ة التجارة  جامعة طنطا     ليللتجارة لالتمويل
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 ABSTRACT 

This study aimed at achieving the following objective: Knowing the impact of both of: 

Cultural, Organizational, and Legal Determinants, As well as the Ownership Pattern and 

Scope of Activity on the Use of Corporate Customers of Internet Banking. 

To Achieve the Objectives of Study the Researcher drew A sample consisted of (140) 

Organizations Working in Sohag Governorate. 

The study reached many results, the most important results of the study are: 

- The Organizational & Legal Determinants are responsible for explaining %32 of the 

variance of the Use of Corporate Customers of Internet Banking. 

- There is no impact of the Ownership Pattern on the Use of Corporate Customers of 

Internet Banking. 

- There is no impact of the Scope of Activity on the Use of Corporate Customers of 

Internet Banking. 

Eventually, the researcher presented a set of Recommendations through which the level 

of the Use of Corporate Customers of Internet Banking can be boosted; also, the future studies 

in the topic have been suggested. 

 


