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 املستخلص
أثر تطبيق قواعد حوكم  تكنولوج ا المعلوما  على االداء المالي في البنوك  تق س الفرضةةةةةةةة ا مجموع  من الى اختبار   دراسةةةةةةةة ال هدفت       

مصةةةةةةةةةرف  )هي:   بنوكثالث  في  األداء المالي    الحوكم  على ابعاد  تأثيرتم وضةةةةةةةةةف رموي  افتراضةةةةةةةةةي   هر التجاري  العراق  ، ولتحقيق الهدف  
خاص  بالحوكم ، واخرى   ص اغ  استبار قامت الباحث  ب  دراس تبار فرض ا  الاخ ولغرضلشرق الوسط( .  ومصرف ا ،االئتمان، مصرف بغداد

المعلومةا ( والمتغير التةابف )ابعةاد االداء   الألداء المةالي، وتم اختبةار الفروض ج جةاد العالقة  بين المتغير الم ةةةةةةةةةةةةةةتقةل )ابعةاد حوكمة  تكنولوج ة
الى وجود عالق  طرد   قوي  بين ابعاد الحوكم  وبعدي )المالئم  والشةةفاة  ( من   المالي( باسةةتادام معامل االرحدار المتعدد، وتوصةةلت الدراسةة 

 الكلمات المفتاحية: حوكمة تكنولوجيا المعلومات، االداء المالي، البنوك التجاريةاالداء المالي.
Abstract 

The study aimed to measure the impact  of applying the information technology governance on the financial 

performance of Iraqi commercial banks, and to achieve the goal a hypothetical model has been developed 

that shows the effect of governance dimensions on financial performance in three banks: (Bank of Baghdad, 

Credit Bank, and Middle East Bank)For the purpose of testing the study hypotheses, the research had 

formulated the a questionnaire on governance and another for financial performance was formulated, and 

the hypotheses were tested to find the relationship between the independent variable (the dimensions of 

information technology governance) and the dependent variable (the dimensions of financial performance) 

using the multiple regression coefficient.According to the result of the study, which were the presence of a 

strong positive relationship between the dimensions of governance. And my dimension (convenience and 

transparency) is financial performance. Key words: IT governance, financial performance, commercial 

banks 

 املقدمة 
م تعد الحوكم  من االل ا  والوسائل الحديث  التي ت اهم في ضمان استقرار الن ام المالي والحفاظ عل ه، ولكون الجهاز المصرفي هو احد اه

م  الرقاب   وعمل   اجفصاح على األر   ة كبير   واثار  ابعاداجزاء الن ام المالي فان استقراره   اهم في استقرار الن ام المصرفي لما له من  
.ان تطبيق مبادئ الحوكم  في البنوك بشكل عام والبنوك التجاري  العراق   بشكل خاص   اهم في  والشفاة   والمحاسب   في من ما  األعمال

د   والنزاه  واالستقالل   ك ب ثق  المتعاملين مف البنوك، ويعمل على تح ين االداء وتطويره لكون الحوكم  تضمن بشكل كبير الى تحقيق الح ا
لك لكاف  االطراف.وللحكوم  ارتباط وثيق باألداء المالي لكورها يا  تأثير واضح على التنم   والنمو المالي وزيادة معدال  االستثمار وكذ

 واالزما  المال  .  ت اهم في خفض تكال ف رؤوس االموال بالشكل الذي ساهم في رفف تقي م البنوك وجذب الم تثمرين والحد من المااطر
 االطار املنهجي والدراسات السابقةاألول املبحث 

 اواًل: مشكلة البحث:
لتواكب تطور االر م     ،االر م  المصرة   ان تكون مرر  يتطلب منمجال تكنولوج ا المعلوما   في       التطور التكنولوجي وخاص  ات اعان  

قواعد الحوكم     ان تمتلكالبنوك التجاري    حتم على    التطور االقتصادي واالجتماعي الذي  شهده االقتصاد العالميفان  وكذلك    ،المال   والنقد  
 :مشكل  الدراس  في ال ؤال التالي تتبلورسبق  وعلى ضوء ما، االلكترور   لتعزيز االداء المالي

 ( ؟ 2015-2010اثرها على االداء المالي للبنوك التجاري  العراق   خالل الفترة ) وما ؟نولوج ا المعلوما ما هي حوكم  تك -
 ثانيًا: اهمية البحث:

الختبار تبني البنوك التجاري  لحوكم  تكنولوج ا المعلوما  في تح ين األداء المالي    ا  شمول   إطارا  كوره  مثل    في تمد البحث اهميته       
 االقتصاديبعد حدوث التغير  وم تقبال     حال ا  تحقيق التميز في ظل المناف   الحادة التي  شهدها سوق العمل المصرفي  ل  ،للبنوك عين  الدراس 

 .واتجاهه رحو االرفتاح واقتصاد ا  ال وق 
 ثالثًا: اهداف البحث:

وبعبارة أدق   بأبعاده )المالئم ، الشفاة  ، الموثوق  (يهدف البحث الى ق اس اثر الحوكم  االلكترور   بمبادئها في تح ين األداء المصرفي  
 - : هدف الىفاره ي

 .الحوكم  المصرة   االلكترور   لمبادئتحديد مدى تبني المصارف عين  البحث  .1
 . تحديد م توى األداء المصرفي االلكتروري للمصارف عين  البحث والتباين في يلك .2
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 عالق  التأثير واالرتباط بين الحوكم  المصرة   ومبادئها واالداء المصرفي.  اختبار .3
 فرضيات البحث: رابعًا: 

 . اعد الحوكم  لتكنولوج ا المعلوما  المتعلق  بالشفاة   على االداء الماليلتطبيق قو  دال احصائ ا  ال يوجد اثر  :فرضية االولىال
  ي.لتطبيق قواعد حوكم  تكنولوج ا المعلوما  المتعلق  بالمالئم  على االداء المال دال احصائ ا  : ال يوجد الفرضية الثانية
 . لتطبيق قواعد الحوكم  لتكنولوج ا المعلوما  بالموثوق   على االداء المالي دال احصائ ا  : ال يوجد اثر الفرضية الثالثة

 خامسًا: المنهج المستخدم:
ومدى تطبيق    ،ة ما  اص االداء المالي  ،لوصف وق اس محتوى التقارير المال   للبنوك عين  الدراس مناسبا   المنهج الوصفي التحليلي   عد  

 وبررامج ( AMOS ) لق اس االقتصاديلباستادام البررامج االحصائي  ، و (2015- 2010)  للفترةهما  ودراس  العالق  بين،  قواعد الحوكم 
(SPSS)  ، االلكترور   المصرة  . رؤي  م تقبل   آلفاق النشاط المصرفي العراقي في ظل مفهوم الحوكم   جعطاءويلك 

 سادسًا: متغيرات البحث:
 - هما:روعين من المتغيرا   وتشمل

اعتماد تطبيق استرات ج   تكنولوج ا   ،)رقاب  احت اجا  االعمال وتوجيههابة    تتمثلو   ،ربفاليتضمن ابعاد الحوكم  ا  :المتغير الم تقل .أ
توقف  المااطر وآل ا   تطبيق استرات ج      ، المعلوما   والمتمرسين بصورة علم   على تكنولوج ا  الكفؤينتعييين الموظفين    ،األعمال والتوظ ف

 االلتزام(.                                
 . األداء المالي للمصارفويتمثل في  :المتغير المعتمد-ب

 سابعًا:  الدراسات السابقة:
 الدراسات العربية: .أ

في تطبيق الحوكم  واجراءا  الرقاب     5وهدفت ب ان دور اطار عمل كوبت    (:2020دراسة عبد الرضا شفيق البصري واخرون)   .1
الداخل   في ظل التقن ا  المعلومات   للمصارف العراق   الم اهم  الااص ، وكارت ابرز رتائجها ان المصارف العراق   الم اهم  الااص   

حيث حل مجال )التوصيل، الادم  والدعم( اوال ، بينما حل مجال  بمجاالته الام      5تطبق حوكم  وادارة تقن   المعلوما  وفق اطار كوبت
 .(2020)البصري،  )التقي م والتوج ه والمراقب ( في المرتب  الاام  .

، و  للحوكم  المصرة  هدفت الدراس  الى تحديد وتطبيق وتبني المصارف العراق   حيث  (:2018)نور جابر  ،دراسة حسن الذبحاوي  .2
الدراس    عين   على  توزيعها  تم  التي  الب ارا   لجمف  كأداة  االستب ان  على  الباحثان  باعتمد  تام    المتمثل   تم  ،  عراق    جاري بنوك  كذلك 

ب  وقوي  بين متغير رتائجها ان هناك عالق  ارتباط موجأهم  ، وكارت  واالرتباط( لق اس العالق  واختبارها بين متغيرا  البحث  التأثيراختبار)
( وهذا يدل على اهتمام تلك % 85.5للمصارف عين  البحث، ايا بلغ معامل االرتباط بينهما )  هالحوكم  ومتغير االداء المصرفي بمؤشرات

 .(2018)جابر،  المصارف بمبادئ الحوكم  المصرة   وتبنيها بشكل ا جابي
هدفت الدراس  التعرف على اثر حوكم  الشركا  على اداء البنوك التجاري    :(2018المومني، جمعة محمود عباد )دراسة هبة سالم     .3

االردر   المدرج  في بورص  عمان من خالل التعرف على اثر تطبيق ال   )اعضاء مجلس االدارة، واعضاء مجس االدارة الم تقلين، واعضاء  
  كفا   راس المال( على اداء البنوك التجاري  االردر  .، وكارت ابرز رتائجها: وجود تأثير معنوي ألعضاء لجن  التدقيق، واثر تطبيق ال   ر ب

 .(2018)عباد،  مجلس االدارة، واعضاء مجلس االدارة الم تقلين على العائد على االصول 
والتي هدفت الى دراس  دور الحوكم  بأبعادها الماتلف  على تح ين جودة الادما    :2017دراسة هبة مجدي عبد الحميد أحمد   .4

المصرة   بأبعادها الماتلف  باستادام قائمتي استب ان موجه  الى مديري البنوك واخرى موجه  لعمالء كل بنك، وكارت اهم رتائجها وجود  
 . (2017)أحمد،  عال للحوكم  وتح ين جودة الادما  المصرة  .عالق  ا جاب   دال  احصائ ا  بين متغيرا  وجود اساس محكم وف

وهدفت التعرف على اثر مبادئ وال ا  الحوكم  على مؤشرا  اداء البنوك التجاري   :2017دراسة عادل عبد العزيز سلطان العبيدي  .5
( لمبادئ وال ا  الحوكم  على مؤشرا  اداء  P-Value  ≤   0.05الليب  ، وكارت ابرز رتائجها وجود اثر يو دالل  احصائ   عند م توى )  

 . (2017)العبيدي،  البنوك.
 الدراسات االجنبية:  .ب
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والتي هدفت دراس  تأثير البنوك التي تعتمد الحوكم  على الشركا  من حيث النمو االقتصادي باستادام بينا    :Diallo  2017دراسة   .1
 أن تركيز البنوك أقل ضرر ا للصناعا  المعتمدة مال ا  ، وكارت ابرز رتائجها  2010-1980قطاع صناعي ماتلف للفترة من    29دول  و    34

 .(Diallo, 2017). في البلدان التي تتمتف بدرج  عال   من حوكم  الشركا 
ال ا  حوكم  الشركا  على االداء المالي للبنوك التجاري  في بنغالد ش، حيث  وهدفت معرف  أثر  Alam& Akter  (2017  :)دراسة    .2

، حيث استادم الباحث حجم )مجلس االدارة، اعضاء لجن  التدقيق، ر ب  كفا   راس المال  2015-2006بنك للفترة    14شملت عين  الدراس   
على حقوق الم اهمين والعائد على ال هم لق اس االداء المالي    لق اس ال ا  حوكم  الشركا ( كما استادم )العائد على االصول، العائد

 . (Alam, 2017) للبنوك التجاري (، وكارت ابرز رتائجها عدم وجود عالق  بين ر ب  كفا   راس المال واالداء المالي للبنوك.
، ال  طرة على تكنولوج ا المعلوما  في ظل وجود المااطر المح ط  بهذه المعلوما  ب ان أهم    والتي هدفت    Gary  (2016:)دراسة   .3

% من المن ما  التي أجريت عليها الدراس  تعاري من عدة مااطر   25أن أقل من  ، وكارت اهم رتائجها  والمحاف   على أمن هذه التكنولوج ا
 .(Gary, 2016) لى اسباب تتعلق باألخطار الاارج  .متمثل  بالقواعد واألسس التي بنيت عمل ا المن م  , و تعود ا
 االطار النظري للدراسة املبحث الثاني

 : مفهوم حوكمة تكنولوجيا المعلومات وأهميتهااواًل:  
المن م  الم تندة على المعلومات   التي تتطابق      تند هذا المفهوم على االهتمام باستادام التكنولوج ا في عمل ا  متعلق  بتشكيل استرات ج 

العام ، وكذلك توفير االجراءا  والقوارين وال  اسا  التي تكفل عدم خرو  الوحدا  واالق ام العامل  ف المن م   ي  اهدافها مف استرات ج   
من للمجتمف ق ام االدارة باالهتمام والعنا   بمصالح  تقن ا  المعلوما  االسترات ج   العام  التي تضعها المن م ، وبذلك تكون بمثاب  وسيل  تض

حوكم  المعلوما  ويلك من  "إلى أن حوكم  تكنولوج ا المعلوما  تعني    Solomon.ويشير  (Freeland, 2016, p:8)  كاف  االطراف
تهيئ  بين مقدم خدما  التكنولوج ا وم تادمي هذه المعلوما  سواء على الم توى الداخلي أو الاارجي، أما اجدارة المعلومات    و التن  م  ل  خال

وتشغيل األر م  الالزم  جتمام   وتعبئ فهي تقوم بالتركيز على مجمل األعمال الداخل   الااص  بعمل المن م  من خالل تجهيز وترتيب و  
المال  فيهاالعمل ا   الحوكم   فإن    وتأس  ا  .(Solomon, 2013,pp:235-248) ". ، وبما  عزز  يلك  تعني: على  الحوكم  في جوهرها 

ام الفعال ولذلك جاء مفهوم الحوكم  االلكترور   )بأره االستاد  "،عمل   صنف القرارو عمل   التي يتم من خاللها تنفيذ القرارا  او عدم تنفيذها  "ال
التطور،  تح ين ر ام الحوكم و   تقد م أفضل الادما و (  ICTs)ة  ل إمكار ا    ،في الحوكم  اجلكترور   يوفر الفرص  كما أن  وإن ت اير 
(ICTs( يؤدي الى المفهوم الدقيق )EG و )تشبه اهداف وبالتالي فإن أهداف الحوكم  اجلكترور      "،دعم وتنش ط الحوكم  الجيدة"  الذي  عني  
في عقل   كل واحد من اصحاب المصالح "الم اهمين والمديرين التنفيذين والمؤس      تغييرا  ظاهرة تطوري  تتطلب  )هي  التي  و   ،)الحوكم  الجيدة(

)العبيدي،م.س،   (.و كفاءة األعمال والادما   فعال   وبالتالي سيؤدي يلك الى  ،  مف تحديد م ئول   كل م توى ودعم شبك  االرتررت  ،رف ها
وتنبف اهم   حوكم  تكنلوج ا المعلوما  من خالل استادام المن ما  لتكنلوج ا المعلوما  في الوقت الحاضر على رطاق واسف  .(12ص:

وفي جم ف مجاال  عمل المن م ، ومن خالل دورها الكبير في رجاح المن ما  لتحقيق اهدافها واستقطاب الموظفين وار م  الموارد البشري   
كترور   واالعالن، و إرتهاءا  بالتواصل مف العمالء، باجضاف  الى برامج المحاسب  المتطورة، وت هر اهميتها ا ضا  بالن ب  مرورا  بالتجارة االل

م للمن ما  من خالل الحديث عن الحكوم  والمجتمف، س ما وان غالب   الحكوما  في العالم بدأ  بالفعل تنتقل الى الفضاء االلكتروري لتقد 
ويؤدي تطبيق الحوكم  في البنوك  (12، ص:2018)بطارسة،  ل االرتررت باستادام الوسائل التكنولوج   الحديث  الماتلف .خدماتها من خال

زيادة فرص التمويل، وخفض تكلف  االستثمار، واستقرار سوق المال، والحد من الف اد المالي واالداري، وتح ين   منها:الى رتائج ا جاب  ،  
ر التقي م االئتماري ، وتعزيز العالق  مف المقترضين وتشج عها للشركا  المقترض  منها بتطبيق الحوكم ، التي تؤدي الى االقالل من التعث

  .(158،ص:2018)الصعيدي،  .ند رعاملها مف البنوكوبالتالي خفض درج  المااطر ع 
 ( 4، ص:2020الكويتي، -)االردري أهداف حوكمة تكنولوجيا المعلومات في البنوك: .1

 تهدف حوكم  تكنولوج ا المعلوما  في قطاع البنوك الى تحقيق األهداف اآلت  : 
تكنولوج ا   باستثمارا اتااي القرارا  المتعلق   ، و لتكنولوج ا المعلوما   االسترات ج  العام  للبنك وبين الاط     االسترات ج  لموائم  بين  ا .2.1

 . المعلوما 
 . ا  تكنولوج ا المعلوما الشفاة   في ميزار ا  وعمل ا  ومشاريف وخدم .2.2
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 .بأر م  المعلوما  الق  تقل ص المااطر يا  الع .2.3
 . ضمان وجود آل   م تدام  لتطوير خدما  تكنولوج ا المعلوما  .2.4
 . تكنولوج ا المعلوما  أداءوجود مراقب   ، وتمكين رهج متكامل لتلب   المتطلبا  الرقاب   والقارور   والتن  م   الداخل   والاارج   .2.5
تحديد الضوابط الهام  للبن   التحت     ، وعل ه  اجعتمادتطبيق تكنولوج ا المعلوما  بشكل فعال  مكن    خالل التميز التشغيلي من  تحقيق   .2.6

 . لتكنولوج ا المعلوما 
 . التقارير المال   والرقاب    جعداد الالزم توفير المعلوما   .2.7
العمل التي تضمن توافر الوظائف   استمراري خط    استدام ضمان و ،  ضمان وجود ضوابط وإجراءا  لحما   أمن تكنولوج ا المعلوما  .2.8

 . الطارئ  الحاال الهام  في  
 : ( لحوكمة تكنولوجيا المعلوماتCOBIT5كوبت) اطار العمل .3
الى رجاح المن ما  في حوكم  تكنولوج ا المعلوما ، حيث االرشادا  االداري  في هذا االطار ت اعد على الدعم الالزم  يهدف إطار كوبت  و 

معرف  المااطر المح ط  بها والحصول على فائدة  ل  اعد المن ما     هكما أر،  عناصر فعال  وح اس للوصول الى هذا النجاح من خالل  
 . ى افضل الفرص المتعلق  بتكنولوج ا المعلوما والوصول ال  ،كامل  من معلوماتها

ولوج ا  كما   مح هذا االطار لإلدارة في ان تحدد معايير تطب قا  الحما   والرقاب  على بيئ  تكنولوج ا المعلوما ، والتأكيد على م تادمي تكن
رقاب  الداخل   واعطاء الراي حول م ائل رقاب  وحما    المعلوما  بوجود الرقاب  والحما   الكافيتين، باجضاف  لتدع م اراء المدققين حول ال

 : على ثالث  مرتكزا  هي هذا االطاريقوم .و (37،ص: 2017)أبوالهجاء،  تكنولوج ا المعلوما .
 وتشمل اربع  ابعاد هي:  ، المعلوما  تكنولوج ا حدد إطار العمل المتعلق بحوكم   :عمل ا  تكنولوج ا المعلوما المرتكز االول / 

ويشمل مفهوم   ،هذا المفهوم الضوء على شكل التن  م لتكنولوج ا المعلوما  وإطار البن   التحت   في المن ما   ويلقي  التن  م والتاط ط: .1
وان    ،المتعلق  بم اهم  تكنولوج ا المعلوما  في المن ما   االسترات ج  هذا البعد    كما يتناول  ،استادام التكنولوج ا بصورة مثلى في الشركا 

المعلوما   جب أن تاطط ويؤكد على أن أهداف األعمال  جب أن تتالقى مف ما خطط له   . وتدار بشكل كفؤ وتكون متصل   ،أرشط  
(Lainhart, 2007) . 

  ، من خالل العمل ا  الجاري  داخل المن م    ،ويعني الحصول على متطلبا  تكنولوج ا المعلوما  وتنفيذها وتحديدها:  االكت اب والتنفيذ .2
ويتم تصم م العمل ا  داخل بعد "اجكت اب والتنفيذ"   ،ومن خالل تطوير الاط  المتعلق  بالمحاف   على المعلوما  وعلى اصول المن م 

 ( 2018)الجبوري،  .واكت اب حلول تكنولوج ا المعلوما  وتنفيذها كاملها في معالج  أعمال المن م تلتطوير وتحديد 
التوصيل لتكنولوج ا المعلوما  ، أما  ويعني دعم العمل ا  لتكون قادرة وفاعل  في تنفيذ أر م  تكنولوج ا المعلوما :  الدعم والتوصيل .3

المن م , كون   التدريب  داخل أر م   التقليد   حتى  العمل ا   البعد في االعتبار الادما    ،وتنفيذ تطب قاتها والتي تمتد من  كما  أخذ هذا 
 ( Salle ،2004) .المطلوب توصيلها

،  معلوما  وغير المنحاز لفاعليتهويهدف هذا البعد من أجل الوصول الى التقي م الم تقل وكفاءة أر م  تكنولوج ا ال:  المتابع  والتقي م .4
ومدى قدرتها على   ،من أجل تحقيق أهداف المن م   ،خططت وصممت له  يجب التأكد من مدى ار جام أر م  تكنولوج ا المعلوما  مف ما و 

والداخليين الاارجيين  المدققين  األعمال من عمل  أهداف  وتحقيق  المن م   تكنولوج ا  ،  الرقاب  على  أن جم ف موارد وعمل ا   يلك  ويعني 
معلوما   ويهدف هذا البعد من أجل الوصول الى التقي م الم تقل وكفاءة أر م  تكنولوج ا ال  ،  المعلوما  تحتا  الى ق اس منت م بشكل فعلي

 . (2011)فر ،   .وغير المنحاز لفاعليته
لتقويم المراقب  والتقويم: وتعني المراقب  جمف وتحليل المعلوما  المتعلق  بمشروع او بررامج، وتتم اثناء تنفيذ المشروع او البررامج، اما ا .5

ا التأكد ة كون دوريا  للمن م  او المشروع او البررامج، واما ان  كون داخل ا  او خارج ا  من قبل مقومين م تقلين، بهدف تحقيق عدة اهداف منه
 (Abdelbaset, 2014,p:43)  من شفاة   اصحاب المصلح ، التأكد من ت ل م المنافف، التأكد من تح ين المااطر، ضمان تح ين الموارد(  

ى الفائدة النهائ   والمتمثل  سبع  معايير خاص  بالمعلوما  حددها إطار العمل كوبت للوصول الويشمل  المرتكز الثاري/ معايير المعلوما :
 (. القبول،  ال ري ، الصح  والدق   ،ال هول  والوضوح ، الوقت ، الشمول  ، وحما   المعلوما  وهي: )المالئم  ،والجودة، في الرقاب 
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الثالث/   المعلوما المرتكز  تكنولوج ا  قاعدةعناصر   ( هي  عناصر  خم    وتشمل  الموارد    :  الت هيال ،  التكنولوج ا،  البرامج،  الب ارا ، 
 ( 199- 198،ص: 2014)زيود،  البشري (.

 :  مفهوم تقييم األداء المالي .4
مكن اجدارة العل ا من اتااي القرار في الوقت المناسب, حيث  إي    ،  حكم أو ق اس لنجاح المنشأة في تحقيق أهدافها:  المفهوم الى انهويشير  

أن مفهوم تقي م األداء المالي للبنك  ، وعل ه فان  يوفر لها معلوما  هام  عن ماتلف النشاطا  التي  قوم بها مبينا رقاط القوة والضعف فيها
بين الناتج الفعلي لكل رشاط   مقاررتهاي يتم  ،  وارحراف وتقويمه  النتائج وتحليل اي خلل    عتبر من الاطوا  األساس   للرقاب  من خالل مقارر

 البنك ككل.  واداء
، كما  عرف باره: م اهم  النشاطا  الماتلف  في استادام الموارد المال   لالق ق م  فعال  لتحقيق األهداف المال  بأره:  االداء المالي    ويعرف

الذي  قوم بعمله في الوحدة االقتصاد  ، وال  شترط ان  كون بكامل المنشأة، ويلك لفترة معين ، رشاط م تمر هدفه معرف  الم توى التنفيذي  
ان وجد ، ومحاول  معالجتها. االرحرافا   اسباب  الموضوع  م بقا ، والتعرف على  االهداف  رتائج مف  تحقق من  )الصبري،   ومقارر  ما 

 ، (27، ص: 2017
 وتتلاص هذه العوامل باالتي:العوامل المؤثرة على االداء المالي:  .5

فهو الوعاء او االطار الذي تتفاعل ة ه جم ف المتغيرا  المتعلق  بالشركا  واعمالها، ويكون هذا التأثير من خالل  الهيكل التنظيمي:   .5.1
  هيل تحديد االدوار لألفراد في الشركا .م اعدة الشركا  في تنفيذ خططها بنجاح عن طريق تحديد االعمال والنشاطا ، وت

ويعني وضوح التن  م وك ف   اتااي القرارا  واسلوب االدارة، وكذلك توج ه االداء مف تنم   العنصر البشري، وادراك المناخ التنظيمي:  .5.2
بصورة ا جاب   وكفاءته من الناحيتين   العاملين لمهام الشرك  واهدافها وعمل اتها ورشاطاتها، حيث  قوم المناخ التن  مي على سالم  االداء

م  االداري  والمال  ، واعطاء معلوما  لمتاذي القرار لرسم صورة لألداء والتعرف على مدى تطبيق االداريين لمعايير االداء من خالل تصرفه
 بأموال الشرك . 

وتشمل   .5.3 االهدافالتكنولوجيا:  لتحقيق  الشرك   في  المعتمدة  والطرق  والمهارا   المصادر    االساليب  ربط  على  تعمل  والتي  المنشودة 
 باالحت اجا ، وعلى الشركا  تحديد روع التكنولوج ا المناسب  لطب ع  عملها، والتي تن جم مف اهدافها.

سلبا ، فقد     ويقصد به تصن ف الشركا  الى شركا )صغيرة، متوسط ، كبيرة(، ولذلك يؤثر الحجم على االداء المالي للشركاالحجم:   .5.4
المهتمين بها. شكل عا الماليين  المحللين  الشرك ، فكلما زاد حجمها زاد  اعداد  ا جابا  على  الحجم  الشرك ، وقد يؤثر  )الصغير،  ئقا  ألداء 
 . (39-38، ص:2019

 عالقة الحوكمة باألداء المالي:   .6
الربح من أجل ضمان    تحقيقوهو هدف    اقتصاد  أي مؤس      إل هالذي ت عى    األساسي  الهدف  تحقيقفي    أساس ا    را  الحوكم  تلعب دو تلعب  

ت اهم في    الداخل   والاارج   التي  اآلل ا لمجموع  من    ال ل م  التطبيقمن خالل  يلك  و   ؛ة هفي القطاع الذي تنشط    وبقائهااستمراريتها  
، حيث تؤثر مبادئ الحوكم  واألداء المالي  ينب  ارتباط طرد  أن هناك عالق      مكن القول   وعل ه   ؛االقتصاد  األداء المالي للمؤس ا     تح ين

الحوكم  في تح ين االداء المالي من خالل ادوار) مجالس االدارة، االفصاح والشفاة  ، اصحاب المصالح(.كذلك تؤثر ال ا  الحكوم  في  
الاارجي، ادارة المااطر المتمثل  في الرقاب  التي تقوم بها  مجالس   تح ين االداء المالي من خالل تح ين ادوار)التدقيق الداخلي، التدقيق

ساليب االدارة واالدارة العل ا، و كفا   ال  اسا  والحدود، وكفا   رقاب  المااطر وار م  المعلوما ، وكفا   ار م  الضبط(.كما تؤثر طرق وا
ادر التمويل الاارجي، زيادة ق م  الشرك  وميل الم تثمرين لدفف  الحوكم  في تح ين االداء المالي من خالل )زيادة فرص الوصول لمص

المال  ، وتح ين العالق  مف كل اصحاب المصالح سواء اكاروا م تثمرين او بنوك او عمال او   اسعار اعلى، تاف ض مااطر االزما  
 (54-45)الصغير، م.س، ص: موردين او الحكوم  رف ها(. 

 الدراسة التطبيقية وتفسري النتائج والتوصيات املبحث الثالث
 اواًل: مجتمع وعينة البحث:

على    ا  ( في محاف   بغداد، وبناءلالستثمارالشرق االوسط    –االئتمان    –مجتمف البحث الحالي جم ف العاملين في مصارف ) بغداد    تكون ي
( في مصرف 108)و،  في مصرف بغداد  ا  ( فرد136( فرد، توزعت الى) 330يلك بلغ عدد افراد مجتمف البحث الااص بهذه المصارف )
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ولتحديد حجم العين  الالزم سحبها من المجتمف االصلي، اعتمد  الباحث  على  لالستثمار.في مصرف الشرق االوسط   ا  ( فرد86االئتمان، و)
 معادل  ست فن ثامب ون االحصائ  : 

 حيث إن:

 N  حجم المجتمف : 
  Z ( 1.96وت اوي ) ( 0.95درج  المع اري  المقابل  لم توى الدالل  ): أل.    

   d( 0.05:  ر ب  الاطأ وت اوي).   
  P: ( 0.5ر ب  توفر الااص   والمحايدة وت اوي .) 

التوزيف المتناسب على المصارف الثالث    باستادام( فرد، وبتوزيف حجم العين   177وبتطبيق المعادل  يتبين ان حجم العين  المطلوب هو )
 (: 1) رقمرحصل على التوزيف االتي كما في الجدول 

 ( عينة البحث1جدول رقم )
 حجم العينة اسم المصرف 

 بغداد
𝟏𝟑𝟔

𝟑𝟑𝟎
× 𝟏𝟕𝟕 = 𝟕𝟑 

 االئتمان
𝟏𝟎𝟖

𝟑𝟑𝟎
× 𝟏𝟕𝟕 = 𝟓𝟖 

 لالستثمارالشرق االوسط 
𝟖𝟔

𝟑𝟑𝟎
× 𝟏𝟕𝟕 = 𝟒𝟔 

 177 المجموع

  :البحث اتادثانيًا: أ
( فقرة، موزع  الى اربع   40المكون من)  قامت الباحث  بأعداد استبار  حوكم  تكنولوج ا المعلوما :  حوكمة تكنولوجيا المعلوماتاداة استبانة   .1

 : (2في جدول رقم)  ابعاد كما
 ( ابعاد حوكمة تكنولوجيا المعلومات 2جدول رقم )

 الفقرات البعاد ا ت

 9 رقابة متطلبات احتياجات األعمال وتوجيهها  1

 12 تطبيق استراتيجية تكنولوجيا األعمال 2

 9 والمتمرسين بصورة علمية على تكنولوجيا المعلومات  الكفؤينتعيين الموظفين  3

 10 االلتزام تطبيق استراتيجية تقدير المخاطر وآليات  4

 40 مجموع الفقرات 

 

   :الظاهري الصدق  .1.1
المعلوما  على مجموع  من الابراء،   الباحث  بعرض استبار  حوكم  تكنولوج ا  ن اجل تقدير مدى صالح   الفقرا ، مف اقتراح مقامت 

ص اغتها، التعديال  المالئم  في ص اغ  الفقرا  والتعرف على صالح   بدائل االستجاب ، وقد تم األخذ بمالح ا  الابراء وتعديلها وإعادة  
 ( فقرة.40تكون من)توبذلك أصبحت االستبار  جاهزة للتطبيق و 

   تصحيح المقياس:. 2.1
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يتم االستجاب  على مفردا  استبار  حوكم  تكنولوج ا المعلوما  عن طريق اخت ار أحد البدائل الامس وهي )موافق بشدة، موافق، موافق  
( حيث تكون اعلى درج   حصل  5-4-3- 2-1ح المق اس تعطى الدرجا  من )عند تصح ، و الى حد ما، غير موافق، غير موافق بشدة(

 . (40( واقل درج  ) 200عليها المجيب )
 صدق البناء:   .3.1

 وقد تم التأكد منه عن طريق المؤشرا  االت  : 
فاتضح إن جم ف    ، بالدرج  الكل  لح اب العالق  بين درجا  كل فقرة من فقرا  المق اس    :عالق  درج  الفقرة بالدرج  الكل   للمق اس •

 (. 3( كما في الجدول )175( وبدرج  حري  )0,05( عند م توى )0.195الفقرا  يا  دالل  إحصائ   ألرها اكبر من الق م  الجدول   البالغ ) 
 ( معامالت االرتباط3جدول رقم )

 معامالت االرتباط ت معامالت االرتباط ت

1 0.603 21 0.345 

2 0.154 22 0.331 

3 0.349 23 0.482 

4 0.370 24 0.374 

5 0.329 25 0.497 

6 0.244 26 0.346 

7 0.348 27 0.346 

8 0.407 28 0.359 

9 0.377 29 0.467 

10 0.437 30 0.417 

11 0.438 31 0.504 

12 0.455 32 0.410 

13 0.350 33 0.421 

14 0.488 34 0.339 

15 0.326 35 0.352 

16 0.300 36 0.492 

17 0.460 37 0.384 

18 0.575 38 0.138 

19 0.302 39 0.309 

20 0.374 40 0.440 
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ان الهةدف من الق ةام بهةذه الاطوة هو معرفة  ارتبةاط الفقرة بةالبعةد الةذي تنتمي ال ةه، بةاسةةةةةةةةةةةةةةتعمةال  : عالقة  الفقرة بةالبعةد الةذي تنتمي ال ةه •
النتائج ان جم ف الفقرا  دال  احصةةةةةةةةةةةةةةائ ا وارتباطها قوي بالبعد الذي تنتمي ال ه ألن ق م  معامل االرتباط  معامل ارتباط بيرسةةةةةةةةةةةةةةون واظهر  

 :( يوضح يلك4)رقم  ( والجدول0,05( عند م توى دالل  )0.195المح وب  لهذه الفقرا  اعلى من ق م  معامل االرتباط الجدول   البالغ  )
 االستبيان بالبعد الذي تنتمي اليه( عالقة فقرات 4جدول رقم )

 عالقتها بالبعد  الفقرة عالقتها بالبعد  الفقرة المجال

 

 رقابة متطلبات احتياجات

 األعمال وتوجيهها 

1 0.476 6 0.642 

2 0.595 7 0.499 

3 0.588 8 0.424 

4 0.387 9 0.515 

5 0.559   

 

 اعتماد  تطبيق استراتيجية 

 األعمال تكنولوجيا 

 والتوظيف: 

 

10 0.455 17 0.420 

11 0.354 18 0.452 

12 0.475 19 0.357 

13 0.409 20 0.345 

14 0.410 21 0.575 

16 0.309 22 0.615 

 الكفؤين تعيين الموظفين 

 والمتمرسين بصورة 

 علمية على تكنولوجيا 

 المعلومات

23 0.520 28 0.391 

24 0.429 29 0.388 

25 0.401 30 0.419 

26 0.325 31 0.342 

27 0.483   

 تطبيق استراتيجية توقع 

 المخاطر

 االلتزام وآليات 

32 0.367 37 0.466 

33 0.436 38 0.338 

34 0.481 39 0.467 

35 0.536 40 0.522 

36 0.511   

 

  مصفوفة االرتباطات بين ابعاد حوكمة تكنولوجيا المعلومات: .4.1
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  السةةةةةةتب اناالخرى    باألبعاد عالق  درج  البعد ج جاد  الباحث  معامل ارتباط بيرسةةةةةةون   اسةةةةةةتعملت 
معامال  االرتباط المح ةةةةةوب  بالق م  الجدول   والبالغ    وبمقا  ةةةةة حوكم  تكنولوج ا المعلوما ،  

 (.5( وكما موضح في الجدول )175( بدرج  حري  )0.05( عند م توى دالل  )0.195)

 ( 5جدول رقم )
 عالقة درجة البعد باألبعاد االخرى الستبيان حوكمة تكنولوجيا المعلومات
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األعمال رقابة متطلبات احتياجات 

 وتوجيهها 
1     

اعتماد  تطبيق استراتيجية تكنولوجيا  

 األعمال والتوظيف:
0.506 1    

والمتمرسين  ؤينتعيين الموظفين الكف

 بصورة  

 علمية  على تكنولوجيا المعلومات

0.419 0.427 1   

تطبيق استراتيجية توقع المخاطر 

 االلتزام وآليات 
0.536 0.539 0.462 1  

 الكلي

 
0.782 0.644 0.515 0.538 1 

 

 الثبات:  .5.1
 ،لو استعمل هذا االستب ان ألكثر من مرة  ة ما  الباحث  معادل  )ألفا كرورباخ( الذي  شير الى امكار   الحصول على رفس الدرجا   استعملت

( يوضح ق م  6)رقم  ، والجدول  (0.70  )  للثبا  ايا كارت ت اوي أو اعلى من   ا  مؤشرا  جيد  وتعد هذه المعادل بمعنى ثبا  رتائج المارجا ،  
 لالستبار :معامل الثبا  لكل بعد، والثبا  الكلي 

 ثبات الفا كرونباخ ألبعاد استبانة حوكمة تكنولوجيا المعلومات ( 6جدول رقم )
 قيمة معامل الثبات األبعاد

 0.80 وتوجيهها رقابة متطلبات احتياجات األعمال 

 0.83 تطبيق استراتيجية تكنولوجيا األعمال

 0.79 تعيين الموظفين المؤهلين والمدربين بشكل كافي على تكنولوجيا المعلومات 

 0.85 تطبيق استراتيجية تقدير المخاطر وآليات االلتزام 

 0.82 الكلي 
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 ( 6رالحظ من جدول رقم ) مما يدل على ارها تتميز بثبا  جيد.، (0.70بعد اعلى من )ان فقرا  االستبار  بالن ب  لكل 
 النتائج الوصفية لفقرات استبانة حوكمة تكنولوجيا المعلومات حسب كل بعد:  .6.1

 لهذا البعد،بعد تحديد وتوج ه ومراقب  احت اجا  األعمال: وقد تم اسةةتارا  الوسةةط الح ةةابي واالرحراف المع اري لكل فقرة من فقرا  .  6.1.1
 (:7رقم ) موضح في الجدول  وكما

 تحديد وتوجيه ومراقبة احتياجات األعمال( االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لبعد 7جدول رقم )
 الوسط الفقرة ت 

 الحسابي 

 االنحراف 

 المعياري 

االهمية  

 النسبية 

 ترتيب  

 االهمية 

يتوافر لدد  البندخ خطط الحتيداجدات تكنولوجيدا   1

 واالعمال المتحدثة.المعلومات 
3.72 1.242 %11.79 5 

األعمددال   2 واحتيدداجددات  متطلبددات  تدددقيق  ان 

المعتمدة والمرفوضددددة يضددددمن عملها وفقا  

 لقواعد تشغيل تكنولوجيا المعلومات المقبولة

3.63 1.405 %11.51 6 

تعتمد ادارة البنخ على الدقة والوضدددددو  في  3

مدهدددام  وتدحدددديدددد  لدمدراقدبدددة  فدرو  تشدددددكديدددل 

 ومسؤوليات إدارة تكنولوجيا المعلومات.

3.54 1.133 %11.22 7 

تدكدندولدوجديدددا  4 مدن  االسدددددتدفدددادة  الدبدندددخ  عدلدى 

المعلومات  من خالل تحديد  واضد  لهدداف 

 التي ينبغي تحقيقها

3.73 1.165 %11.82 4 

البنددخ   5 لتكنولوجيددا    ادتمدداميضدددددع  خددال 

مدتدطدلدبدددات   وتدوجديددد   إدارة  فدي  الدمدعدلدومدددات 

 اإلعمال.

4.11 1.126 %13.03 1 

من   6 للتدد كددد  الوثدداأق  مراجعدد   البنددخ  على  

االعمال على   ةاسدتمراريتنصدي  مسدؤوليات  

 مستو  اإلدارة العليا.

4.06 1.193 %12.87 2 

افضددددددل 7 البنددخ  ادارة  اقتندداا  برمجيددات    ان 

لتكنولوجيدا المعلومدات تحقق قيمدة اضدددددافيدة  

 للبنخ.

2.33 1.282 7.39 % 9 

توكد ادارة البنخ على ضددددمان  مشددددروعات   8

 األعمال قد تم استكمالها.
2.58 1.491 %8.18 8 

ان انسدددددجدام العمليدات المتعلقدة بتشدددددغيدل  9

تكنولوجيدا المعلومدات مع عمليدات وانشدددددطدة 

 األقسام من اولويات البنخ .

3.85 1.130 %12.20 3 

 البعد ككل
3.50 1.240  

 :  اعتماد تطبيق استراتيجية تكنولوجيا األعمال والتوظيفبعد   .6.1.2



   

         

 أثر تطبيق حوكمة تكنولوجيا املعلومات على االداء املالي                   

  

  

، وكما موضةةح في جدول  فقرة من فقرا  بعد تطبيق اسةةترات ج   تكنولوج ا األعمالوقد تم اسةةتارا  الوسةةط الح ةةابي واالرحراف المع اري لكل 
 والتوظيف تطبيق استراتيجية تكنولوجيا األعمال( االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لبعد 8جدول رقم )(:8رقم )

 الوسط الفقرة  ت

 الحسابي 

 االنحراف

 المعياري 

 االدمية 

 النسبية

 ترتي  

 االدمية 

العمدل على توفير  خطدة لتكنولوجيدا المعلومدات والعمليدات   1

وأدداف  البنخ يتم من    اسدددددتراتيجياتالتي تتماشدددددى مع  

 خاللها وضع واعتماد و وتحديث وتطبيق االستراتيجية.

3.07 1.398 %7.81 8 

ان القرارات قد اتخذت على مسدددتو  اسدددتراتيجية اللجنة  2

تدقيقها محاضددر اجتماعات لجنة تكنولوجيا  التوجيهية يتم  

 المعلومات واللجنة التوجيهية لضمان اعمالها.

3.99 1.128 %10.14 1 

تشدددددغيدل االنظمدة والبرامث وتحدديثهدا بمدا ينسدددددجم مع   3

 المعلومات  االخاصة بتكنولوجياستراتيجية العمل 
2.94 1.592 1.592 9 

  إلنجداز على البندخ الحرل على ادارة المخداطر والموارد   4

 واتمام أدداف تكنولوجيا المعلومات
3.87 1.279 %9.84 3 

االدتمددام   5 البنددخ  إدارة  تكنولوجيددا    بدداسدددددتراتيجيددةقيددام  

خالل مراجعدة محداضدددددر اجتمداعدات اللجندة   المعلومدات من

 التوجيهية التنظيمية الدورية

2.52 1.435 %6.41 11 

تكنولوجيدددا   6 أنظمدددة  تنفيدددذ  التي  العمليدددات  البندددخ  يددددعم 

 المعلومات بفعالية ودقة.
3.40 1.253 %8.64 6 

يقوم البندخ بداسدددددتخددام تكنولوجيدا المعلومدات من خالل  7

 التخطيط بما ينسجم مع ادداف  . استراتيجية
3.10 1.339 %7.88 7 

زيدادة قددرات تكنولوجيدا المعلومدات  للبندخ عن طريق جدذ   8

 واالبتكارات وتوصيل منافعها االختراعات
2.88 1.343 %7.32 10 

األعمال الرأيسددددية   اسددددتراتيجيةتطوير مؤشددددرات اداا  9

 لتكنولوجيا المعلومات للبنخ مع كل تحديث.
3.52 1.216 %8.95 5 

اعتماد تدقيق اسدددتراتيجية تكنولوجيا المعلومات أو مقابلة  10

من خاللهددا   يتم  التي  الموارد  متطلبددات  لتحددديددد  اإلدارة 

 تحديددا واعتماددا

3.75 1.100 %9.53 4 

تسدددعى إدارة البنخ على تطوير وتنمية تطبيقات تكنولوجيا   11

 المعلومات.
3.90 1.118 %9.92 2 

  باسدتراتيجية تطوير األسدالي  والطرو والعمليات الخاصدة  12

 تكنولوجيا المعلومات والنظم المرتبطة بها . 
2.39 1.357 %6.08 12 

  1.296 3.27 ككل  البعد

 :والمتمرسين بصورة علمية على تكنولوجيا المعلومات نتعيين الموظفين الكفوئي  .6.1.3
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وقد تم اسةةةةةةةةةةتارا  الوسةةةةةةةةةةط الح ةةةةةةةةةةابي واالرحراف المع اري لكل فقرة من فقرا  بعد تعيين الموظفين المؤهلين والمدربين بشةةةةةةةةةةكل كافي على  
 (: 9رقم ) تكنولوج ا المعلوما  وكما موضح في الجدول

 تعيين الموظفين الكفوئين والمتمرسين( االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لبعد 9جدول رقم )

 الفقرة  ت
 الوسط

 الحسابي 

 االنحراف

 المعياري 

االدمية  

 النسبية

ترتي  

 االدمية 

ان السدياسدات المتعلقة بالموارد البشدرية تدقق   1

 بشكل دوري لضمان اعتماددا وتحديثها
3.34 1.398 %10.74 6 

وضددددع سددددياسددددات تتطل  تحديد احتياجاتهم   2

الحداليدة والمسدددددتقبليدة بخصدددددول موظفين 

 .فوأينك

3.47 1.288 %11.16 4 

وفق خطط   3 تكون  المحددددة  البنددخ  احتيدداجددات 

تدددقيقهددا   على  والعمددل  والتدددريدد   التوظيف 

 باستمرار.

4.53 0.840 %14.57 1 

يتم وفق   4 والجدددد  الحدداليين  للموظفين  تدددريدد  

من انهدا    للتد كددسددددديداسدددددة الموارد البشدددددريدة  

 بالكفااة المطلوبة

3.29 1.382 %10.58 7 

تضدع ادارة البنخ اولوية مقابل  مديري الموارد  5

الية عمل المناصددد  الهامة في   تقييمالبشدددرية 

 حاالت االحتياج أو اختفاا الكادر الكفوا

3.35 1.431 %10.77 5 

وضع خطة االستراتيجية لتكنولوجيا المعلومات  6

يج  ان تتضدددمن متطلبات الموظفين والموارد 

 لالحتياجات المتطلبة والمستقبلية.

3.20 1.418 %10.29 8 

لضمان أن السياسات قد وزعت على الموظفين   7

البنددخ   إدارة  تقوم  المعلومددات  تحددديثهددا  عنددد 

الموظفين والتد كد من تقدديم المسدددددتو    بتعيين

 المتقدم في عمل لتكنولوجيا

3.79 1.215 %12.19 3 

االلدكدتدروندي   8 الدبدريدددد  وتدندظديدم  مدراقدبدددة  يدجددد  

 والوساأل األخر 
2.33 1.448 %7.49 9 

اختيار أعضداا ضدمان الجودة وضدمان بتطبيق   9

المعلومددات   عملهم   واالطالعتكنولوجيددا  على 

بالسدددددياسدددددات واإلجرااات    مااللتزالضدددددمان  

 المتعلقة بها.

3.80 1.128 %12.22 2 

ككل  البعد  3.45 1.283  

 االلتزام:تقدير المخاطر وآليات   استراتيجيةفات المعيارية لبعد تطبيق رااالوساط الحسابية واالنح .6.1.4
 ا وقد تم استارا  الوسط الح ابي واالرحراف المع اري لكل فقرة من فقرا  بعد تعيين الموظفين المؤهلين والمدربين بشكل كافي على تكنولوج

 : (10المعلوما  وكما موضح في الجدول رقم ) 
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 د تطبيق استراتيجية تقدير المخاطر واليات االلتزام ( االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لبع10جدول رقم )

 الفقرة  ت
 الوسط

 الحسابي 

 االنحراف

 المعياري 

االدمية  

 النسبية

ترتي  

 االدمية 

1 

اخر   وثدداأق  أي  او  المخدداطر  ادارة  تدددقيق خطددة  يتم 

لضدددددمدان ان مسدددددؤوليدات ادارة المخداطر قد تم تحدديدددا  

 بوضو  وان ال باس فيها

3.74 1.306 12.26 %  2 

2 
يتم تددقيق محداضدددددر االجتمداعدات لضدددددمدان ان المخداطر 

 الجديدة قد تم اضافتها وتحليلها بشكل مالأم
2.48 1.382 8.13 %  8 

3 
تكنولوجيددا   من ان مخدداطر  للتدد كددد  الوثدداأق  تدددقيق  يتم 

 المعلومات تشكل جزااً من االطار العام لحوكمة المخاطر
3.50 1.239 11.48 %  4 

4 

تتم مقابلة االدارة لتحديد المسدؤولين عن ضدمان االلتزام  

واالجرااات المرتبطة بجزأية التدقيق الذي   تبالسددياسددا

 تم اختياره.

2.60 1.366 8.52 %  7 

5 
تمارس ادارة البنخ دوردا االشدرافي والرقابي عند تحديد  

 المخاطر وقياسها ووضع استراتيجيات بديلة لمواجهتها.
2.28 1.413 7.48 %  9 

6 

المختلفة يتم تدقيق التقارير الواردة من مجموعات العمل 

المعنيدة بدااللتزام لالطالع على النتداأث المسدددددجلدة فيهدا 

 واالجرااات التي تم اتخاذدا وما تم ابالغ االدارة عن .

2.72 1.318 8.92 %  6 

7 

يتم مقابلة االشددددخال المسددددؤولين عن ادارة المخاطر  

تم تقددير تكلفتهدا بشدددددكدل مالأم وتم توفير    لتحدديدد مدا اذا

 الموارد المالأمة.

3.66 1.397 12.00 %  3 

8 
تكنولوجيددا   من ان مخدداطر  للتدد كددد  الوثدداأق  تدددقيق  يتم 

 المعلومات تشكل جزااً من اطار حوكمة المخاطر.
2.72 1.177 8.92 %  6 

9 
يسدتعين البنخ بالمسدتشدارين الخارجيين ذوي االختصدال  

 ادارة المخاطر.في مجال 
2.96 1.447 9.70 %  5 

10 
تتم مقدابلدة فريق العمدل المسدددددؤولدة عن االلتزام بجزأيدة 

 التدقيق الذي تم اختياره لتحديد كيفية انجازدم لمهامهم.
3.84 1.265 12.59 %  1 

ككل  البعد  3.05 1.331  

 

 استبانة االداء المالي:   .2
 ( فقرة، موزع  الى ثالث  ابعاد هي:18قامت الباحث  بأعداد استبار  االداء المالي المكون من )      

 فقرا . 6الشفاة   وتتكون من  •
 فقرا . 5المالءم  وتتكون من  •
 فقرا .  7الموثوق   والمكون من  •
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: قامت الباحث  بعرض استبار  االداء المالي على مجموع  من الابراء، من اجل تقدير مدى صالح   الفقرا ، مف اقتراح  الصدق الظاهري  .2.1
، التعديال  المالئم  في ص اغ  الفقرا  والتعرف على صالح   بدائل االستجاب ، وقد تم األخذ بمالح ا  الابراء وتعديلها وإعادة ص اغتها

 ( فقرة.18جاهزة للتطبيق وتتكون من) وبذلك أصبحت االستبار 
يتم االستجاب  على مفردا  استبار  االداء المالي عن طريق اخت ار أحد البدائل الامس وهي )موافق بشدة ، موافق ،  تصحيح المقياس:  .2.2

عليها المجيب ( حيث تكون اعلى درج   حصل  5-4-3- 2- 1محايد ، معارض ، معارض بشدة(، وعند تصح ح المق اس تعطى الدرجا  من )
 (. 40( واقل درج  )  200)

 وقد تم التأكد منه عن طريق المؤشرا  االت  :صدق البناء:  .2.3
 عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس: •

فاتضح إن جم ف الفقرا  يا  دالل  إحصائ   ألرها اكبر من الق م     ,لح اب العالق  بين درجا  كل فقرة من فقرا  المق اس بالدرج  الكل  
 (. 11( كما في الجدول )175( وبدرج  حري  )0,05( عند م توى )0.195الجدول   البالغ )

 ( عالقة درجة فقرات االداء المالي بالدرجة الكلية للمقياس 11جدول رقم )
 معامالت االرتباط ت معامالت االرتباط ت

1 0.488 10 0.414 

2 0.445 11 0.423 

3 0.348 12 0.388 

4 0.352 13 0.504 

5 0.285 14 0.429 

6 0.511 15 0.310 

7 0.255 16 0.353 

8 0.301 17 0.326 

9 0.397 18 0.292 

اليه • تنتمي  الذي  بالبعد  الفقرة  الفقرة  :  عالقة  ارتباط  الاطوة هو معرف   بهذه  الق ام  الهدف من  ال ه،  ان  تنتمي  الذي  بالبعد 
االرتباط باستعمال معامل ارتباط بيرسون واظهر  النتائج ان جم ف الفقرا  دال  احصائ ا وارتباطها قوي بالبعد الذي تنتمي ال ه ألن ق م  معامل  

 ( يوضح يلك.12)رقم  والجدول (  0.05( عند م توى دالل  )0.195المح وب  لهذه الفقرا  اعلى من ق م  معامل االرتباط الجدول   البالغ  ) 
 عالقة الفقرة بالبعد الذي تنتمي اليه(12رقم )جدول                                    

 عالقتها بالبعد  الفقرة  المجال

 

 

 الشفافية 

1 0.582 

2 0.270 

3 0.407 

4 0.391 

5 0.400 
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6 0.611 

 المالأمة 

7 0.301 

8 0.492 

9 0.560 

10 0.637 

11 0.463 

 الموثوقية 

12 0.390 

13 0.544 

14 0.507 

15 0.341 

16 0.375 

17 0.493 

18 0.394 

 

 :  صفوفة االرتباطات بين ابعاد االداء الماليم .2.4
االخرى    بةاألبعةاد درجة  البعةد  بين العالقة     ج جةاد البةاحثة  معةامةل ارتبةاط بيرسةةةةةةةةةةةةةةون   اسةةةةةةةةةةةةةةتعملةت 
االداء المالي، وبمقا  ةةةةةةةةةةةة  معامال  االرتباط المح ةةةةةةةةةةةةوب  بالق م  الجدول   والبالغ    السةةةةةةةةةةةةتب ان

 (.13( وكما موضح في الجدول )175( بدرج  حري  )0.05( عند م توى دالل  )0.195)
 ( 13جدول رقم )

 حوكمة تكنولوجيا المعلومات  الستبياناالخرى  باألبعادعالقة درجة البعد                
 الكلي الموثوقية المالأمة  الشفافية  البعد 

    1 الشفافية 

   1 0.326 المالأمة 

  1 0.371 0.448 الموثوقية

 1 0.798 0.725 0.777 الكلي

 الثبات:  .2.5
( الذي  شةةةةير الى امكار   الحصةةةةول على رفس الدرجا  الباحث  معادل  )ألفا كرورباخ اسةةةةتعملت 

لو اسةةةتعمل هذا االسةةةتب ان ألكثر من مرة بمعنى ثبا  رتائج المارجا ،  عد مؤشةةةرا  جيد للثبا   
( يوضةةةةةةةةح ق م معامل الثبا  لكل بعد، 14(، والجدول ) 0.70ايا كارت ت ةةةةةةةةاوي أو اعلى من )

 لالستبار .والثبا  الكلي 
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 الفا كرونباخ ألبعاد استبانة االداء الماليثبات ( 14جدول رقم )
 قيمة معامل الثبات  االبعاد 

 0.78 واالفصاح   الشفافية

 0.81 المالئمة

 0.77 الموثوقية 

 0.83 يالكل

 

 .( مما يدل على ارها تتميز بثبا  جيد0.70( ان فقرا  االستبار  بالن ب  لكل بعد اعلى من )10حظ من الجدول رقم)ويال
 :استجابات العينة لمحور االداء الماليتحليل   .2.6

 بعد الشفاة   واالفصاح:   .2.6.1
 االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لبعد الشفافية واالفصاح(15جدول رقم )                       

(  3.80وصةةف فقرا  االداء لبعد الشةةفاة   واالفصةةاح  بأن الوسةةط الح ةةابي العام بلغ)  (15يتضةةح من الجدول  رقم )  **
التي تنص)يتم وبوضةةةةةةةوح    ةوكارت تمثل اعلى  وسةةةةةةةط لفقر   ،(1.128مع اري)  بارحراف(  18.94بن ةةةةةةةب  أهم   ر ةةةةةةةب  )%

) جب ان تكون هنالك شةفاة      وكان اقل وسةط لفقرة،  وشةفاة   رسةم سة اسةا  البنك الم ةتقبل   وواجباتها تجاه الم ةتادمين(,
 .(11.62( وبأهم   ر ب   )%1.448( وارحراف مع اري )2.33مجمل االصول والتزاما  البنك( بوسط ح ابي)وافصاح عن 

 بعد المالئم : .2.6.2
 المالئمة االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لبعد ( 16جدول رقم )

 ةالفقر ت
 الوسط 

 الحسابي

االنحراف  

 المعياري

االدمية  

 النسبية 

ترتي   

 االدمية 

1 
يتم اعداد التقارير والقواأم المالية بوضدددو  

 .المعلنةووفق القوانين والتشريعات  
3.20 1.418 %15.95 4 

2 
يجد  توفير قنوات لنشدددددر البيداندات المداليدة 

 منها من قبل جهات المهتمة بيها.  لالستفادة
3.79 1.215 %18.89 2 

3 
يج  ان تكون دنالخ شدددفافية وافصدددا  عن 

 والتزامات البنخمجمل االصول 
2.33 1.448 %11.62 5 

4 
يتم وبوضدو  وشدفافية رسدم سدياسدات البنخ  

 المستقبلية وواجباتها تجاه المستخدمين.
3.80 1.128 %18.94 1 

5 
اعتمداد التغدذيدة العكسددددديدة للبيداندات والتقدارير  

 المالية الواردة في القواأم
3.74 1.306 %18.64 6 

6 
البنوخ بنتاأث االستثمارات  ابالغ العاملين في  

 وأدداف البنخ
3.20 1.418 %15.95 3 

  0.571 3.34 ل كك البعد
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 الفقرة ت
 الوسط 

 الحسابي

 االنحراف  

 المعياري

 االدمية  

 النسبية 

 ترتي   

 االدمية 

1 
اعتماد اسدلو  تقييم االداا المالي من الركاأز التي تبنى  

 عليها عملية المراقبة والضبط.
3.50 1.239 %23.71 2 

2 

اعتماد اسدلو  الفصداحة والشدفافية لمسدتخدميها يؤدي  

الرفع من نسددددد  السددددديولدة    الى زيدادة ثقتهم وبدالتدالي

 واالستقاللية داخل البنخ.
2.60 1.366 %17.62 4 

3 

احترام أصددحا  االعمال الناشددأة بموج  القانون يؤدي  

والسدديولة داخل الى ثقتهم لرفع من نسدد  االسددتقاللية 

 البنخ.
2.28 1.413 %15.45 5 

4 

 ة،تقييم المشدكالت وحلها   وتشدخيل المخاطر المتوقع

ومعرفة مواطن القوة والضدعف على المسدتثمرين يرفع  

 من قيمة االستثمارات داخل البنخ.
2.72 1.318 %18.43 3 

5 

ووسددداأل وأدوات   ةدراسدددة المخاطر الجودرية المتوقع

ومعالجتها   وبكل شددفافية على المسددتثمرين    تفاديها  

 داخل البنخ. االستثماراتيرفع من قيمة 
3.66 1.397 %24.80 1 

  0.598 2.95 البعد ككل

(  24.80( بن ةب  أهم   ر ةب  )%3.66وصةف فقرا  االداء لبعد المالءم  بأن الوسةط الح ةابي العام بلغ)  (16يتضةح من الجدول  رقم )  **
، ووسةةةةةةةةةةةةةائل وأدوا  تفاديها  وقع ،)دراسةةةةةةةةةةةةة  المااطر الجوهري  المت:  التي تنص  ةو كارت تمثل اعلى وسةةةةةةةةةةةةةط لفقر   ،(1.397مع اري)  بارحراف

)احترام أصةةةحاب االعمال الناشةةةئ    وكان اقل وسةةةط لفقرة ،داخل البنك(  االسةةةتثمارا   وبكل شةةةفاة   على الم ةةةتثمرين يرفف من ق م  ومعالجتها
( وبأهم   1.413( وارحراف مع اري )2.28بموجب القارون يؤدي الى ثقتهم لرفف من ر ةب االسةتقالل   وال ةيول  داخل البنك( بوسةط ح ةابي)

 (.15.45ر ب   )%

 الموثوقيةبية واالنحرافات المعيارية لبعد االوساط الحسا( 17جدول رقم ) :بعد الموثوق   .2.6.3

 الفقرة ت
 الوسط 

 الحسابي

 االنحراف 

 المعياري

 االهمية 

 النسبية

 ترتيب  

 االهمية

1 

في ، المعلوماات  الحاديثاة وتكنولوجياااالعتمااد على الطرق 

  واالسااتراتيجيات، حساااب النسااب المالية وتحديد الخطط 

 .المستخرجةوسالمة البيانات  ةيساعد في صح

2.72 1.177 %11.51 7 

2 

تؤدي الدقة والوضااااوح للتقارير المالية التي يصاااادرها 

البنا    الى وجود معلوماات محااسااااابياة يات موثوقياة في 

 اتخاي القرار

2.96 1.447 %12.53 5 

3 
بالحياد والبعد   تتميزاعتماد البيانات والتقارير المالية التي  

 عن التحيز.
3.84 1.265 %16.25 3 

4 
وان  ، على البن  اصاادار تقارير مالية خالية من األخطا  

 تكون تمثل الظواهر واألحداث بصدق.
3.26 1.201 %13.80 4 
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5 
وتحليال المخااطر     تقييم وتحساااااين وتقويم بيئاة الرقااباة 

 يساهم في تعزيز الثقة العامة بالبن .
3.89 1.003 %16.46 2 

6 
،  الرقابة المالية   ،هنال  نظم سليمة للرقابة )ادارة المخاطر

 رقابة العمليات( مما يمنع وجود تالعب مالي.
2.79 1.555 %11.81 6 

7 
  ،الدورية للنتائج واألدا  المالي للبنو  المنافساااة  المقارنة

 يساعد البن  بتحديد خططها واستراتيجيتها المالية.
4.17 0.926 %17.65 1 

  0.587 3.37 البعد ككل

(  17.65( بن ةب  أهم   ر ةب  )%4.17وصةف فقرا  االداء لبعد الموثوق   بأن الوسةط الح ةابي العام بلغ)  (17يتضةح من الجدول  رقم )  **
الدوري  للنتائج واألداء المالي للبنوك المناف ةةة    ةةةاعد البنك    )المقارر: التي تنص  ةو كارت تمثل اعلى وسةةةط لفقر   ،(0.926مع اري)  بارحراف

 .بتحديد خططها واسترات جيتها المال  
  ةةاعد واالسةةترات ج ا ، في ح ةةاب الن ةةب المال   وتحديد الاطط   )االعتماد على الطرق الحديث  وتكنولوج ا المعلوما   وكان اقل وسةةط لفقرة

 (.11.51( وبأهم   ر ب  )%1.177( وارحراف مع اري )2.72وسط ح ابي)( بالم تارج في صحه وسالم  الب ارا  
 ثانيًا: اختبار الفروض:

 ال يوجد اثر ذو داللة احصائية ألبعاد حوكمة تكنولوجيا المعلومات في بعد الشفافية:: اختبار الفرض االول .1
 المتغير الم تقل )حوكم  تكنولوج ا المعلوما ( في المتغير التابف )بعد الشفاة  (، فقد تم استعمال معامل االرحدار المتعدد. ولمعرف  اثر

( والةذي يةدل على ان  0.737واظهر  النتةائج ان معةامةل االرتبةاط المتعةدد بين ابعةاد حوكمة  تكنولوج ةا المعلومةا  وبعةد الشةةةةةةةةةةةةةةفةاة ة    ةةةةةةةةةةةةةةاوي )
ي المصةةارف محل الدراسةة  عالق  طرد   وقوي ، فكلما ارتفف م ةةتوى حوكم  تكنلوج ا المعلوما  ادى يلك الى ارتفاع م ةةتوى  العالق  بينهما ف

( من التغيرا  الحاصةةةةل  في بعد الشةةةةفاة   تف ةةةةرها ابعاد حوكم  تكنولوج ا 0.543( ان )18بعد الشةةةةفاة  ، وتبين ق م  معامل التحديد )جدول  
( تم اجراء تحليةل 19د لتةأثير عوامةل اخرى لم تضةةةةةةةةةةةةةةمن في النموي ، والختبةار داللة  معةامةل التحةديةد الكل ة  )جةدول  المعلومةا ، والبةاقي  عو 

(، وهذه ار ةةةةةب  اكبر من الن ةةةةةب  الفائ   الجدول   البالغ   51.159االرحدار عن طريق الن ةةةةةب  الفائ   المح ةةةةةوب  لتحليل االرحدار التي بلغت )
 (.172-4( وبدرجتي حري  )0.05( عند م توى دالل  )2.46)

 (معامال االرتباط والتحديد بين ابعاد حوكمة تكنولوجيا المعلومات وبعد الشفافية 18جدول رقم )

 البعد 
معامل االرتباط 

 ( Rالمتعدد)

معامل  

 ( R2التحديد)

مربع معامل االرتباط 

 المعدل
 الخط  المعياري 

 2.419 0.533 0.543 0.737 الشفافية 

 

 (نتائج االختبار الفائي الكلي لتحليل االنحدار المتعدد 19جدول رقم )

 البعد
مصدر  

 التباين

مجموع  

 المربعات 

 درجات 

 الحرية 

 متوسط  

 المربعات 

 مستوى  النسبة الفائية

الداللة    الجدولية  المحسوبة 

 الشفافية 

 299.281 4 1197.123 االنحدار

51.159 

 

2.46 

 

 5.850 172 1006.210 الخطأ دالة 

 - 176 2203.333 الكلي 
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وتم ح ةةةةةةةةةةةةاب معامال  االرحدار للمتغيرا  الم ةةةةةةةةةةةةتقل  االربع  )حوكم  تكنولوج ا المعلوما ( في درجا  المتغير التابف  
 (:20الشفاة   كما هو مبين في جدول رقم )

 االرحدار للمتغيرا  الم تقل  في درجا  المتغير التابف )الشفاة  (  (معامال  20جدول رقم )   
من ابعاد حوكم  تكنولوج ا المعلوما  هو االكثر تأثيرا في بعد الشةةةةةةةةةفاة    ( 3( ان البعد )20ويتضححححححح من جدول رقم )

(  1.96وهو اعلى من الق م  التائ   الجدول   البالغ  )  ،(7.186المالي ألن الق م  التائ   المح ةةةةةةةةةةةوب  له )وهو احد ابعاد االداء  
(اعلى من 5.308( وهو دال احصةةةائ ا ا ضةةةا ألن ق مته التائ   المح ةةةوب  )4بعد)ال( أي اره دال احصةةةائ ا،  أتي بعده 0.05بم ةةةتوى دالل  )

وهو غير دال    ،(1.698( وقد بلغت ق مته التائ   المح وب )2بعد )يل ه ال(، ثم  0.05( بم توى دالل  )1.96الق م  التائ   الجدول   البالغ  )
( وهو غير دال  1بعد )  واخيرا  ( ، 0.05( بم ةتوى دالل  )1.96التائ   المح ةوب  أقل من الق م  التائ   الجدول   البالغ  )  ق متهاحصةائ ا ألن 

 .(0.05( بم توى دالل  )1.96( اقل من الق م  التائ   الجدول   البالغ  )0.591وب  )احصائ ا ألن ق مته التائ   المح 
 :ال يوجد اثر ذو داللة احصائية ألبعاد حوكمة تكنولوجيا المعلومات في بعد المالئمةاختبار الفرض الثاني:  .2

، المتعدد االرحدارمعامل  اسةةةةةةةةةتعمالولمعرف  أثر المتغير الم ةةةةةةةةةتقل )حوكم  تكنولوج ا المعلوما ( في المتغير التابف )بعد المالئم (، فقد تم 
 (:21وكما موضح في جدول )

 (معامال االرتباط والتحديد بين ابعاد حوكمة تكنولوجيا المعلومات وبعد المالئمة 21جدول رقم )

 البعد 
رتباط معامل اال

 ( Rالمتعدد)

معامل  

 ( R2التحديد)

مربع معامل االرتباط 

 المعدل
 الخط  المعياري 

 1.791 0.710 0.716 0.846 لمالأمة ا

 

وهي تدل   ،(0.846أن معامل االرتباط المتعدد بين ابعاد حوكم  تكنولوج ا المعلوما  وبعد المالئم    ةةةةةةاوي)  (21رتائج جدول )أظهر   وقد  
لما ارتفف فكعلى أن العالق  بين ابعاد حوكم  تكنولوج ا المعلوما  وبعد المالئم  في المصةةةةةةةةةةةةةةارف محل الدراسةةةةةةةةةةةةةة  هي عالق  طرد   وقوي ، 

ا  في المصةةةةةةةةارف كلما أدى يلك إلى ارتفاع م ةةةةةةةةتوى بعد المالئم ،  وتبين ق م  معامل التحديد أن م ةةةةةةةةتوى ابعاد حوكم  تكنولوج ا المعلوم
( من التغيرا  الحاصةل  في بعد المالئم  تف ةرها ابعاد حوكم  تكنولوج ا المعلوما ، والباقي  عود لتأثير عوامل أخرى لم تضةمن في 0.716)

 .النموي 
 الكلي لتحليل االنحدار المتعدد  (نتائج االختبار الفائي22جدول رقم )

المتغير 
 التابع 

 المتغيرات 
 المستقلة

معامل  
 Bاالنحدار 

الخط   
 المعياري 

  االنحدارمعامل 
المعياري  

Beta 

القيمة  
 التاأية 

مستو  
 الداللة

 الشفافية 

 دالة  39.221  0.117 4.594 الحد الثابت

 غير دالة  0.591 0.036 0.048 0.028 1

 غير دالة  1.698 0.119 0.039 0.065 2

 دالة  7.186 0.459 0.053 0.382 3

 دالة  5.308 0.334 0.038 0.204 4
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 البعد
مصدر  

 التباين

مجموع  

 المربعات 

 درجات 

 الحرية 

 متوسط  

 المربعات 

 مستوى  النسبة الفائية

الداللة    الجدولية  المحسوبة 

 الشفافية 

 1392.608 4 1392.608 االنحدار

108.595 

 

2.46 

 

 551.426 172 551.426 الخطأ دالة 

 - 176 1944.034 الكلي 

 

  تم إجراء تحليةل  (، حيةث 22في جةدول ) داللة  معةامةل التحةديةد الكل ة   رتةائج االختبةاركمةا اظهر   
وهذه ،  (108.595االرحدار عن طريق الن ةةةةةب  الفائ   المح ةةةةةوب  لتحليل االرحدار التي بلغت )

( وبدرجتي  0.05( عند م ةةةةةتوى دالل  )2.46) من الن ةةةةةب  الفائ   الجدول   البالغ  الن ةةةةةب  اكبر
 (.172– 4حري  )

 االنحدار للمتغيرات المستقلة في درجات المتغير التابع )المالئمة(  (معامالت23جدول رقم )
وهو احد ابعاد  المالئم في بعد  هو االكثر تأثيرا  ( من ابعاد حوكم  تكنولوج ا المعلوما  4( ان البعد )23ويبين جدول )

 ، (0.05( بم توى دالل  )1.96وهو اعلى من الق م  التائ   الجدول   البالغ  )  ،(17.899)  ق مته التائ  االداء المالي ألن  
( اقل من 1.296( وهو غير دال احصائ ا ا ضا ألن ق مته التائ   المح وب  )3بعد )الأي اره دال احصائ ا،  أتي بعده  
( وقد بلغت ق مته التائ   المح وب   2بعد ) أتي ال( ، ثم  0.05( بم توى دالل  ) 1.96الق م  التائ   الجدول   البالغ  )

( بم توى  1.96وهو غير دال احصائ ا ألن الق م  التائ   المح وب  أقل من الق م  التائ   الجدول   البالغ  )  ،(1.037)
المح وب  )1بعد )ال(، تاله  0.05دالل  ) التائ    ق مته  دال احصائ ا ألن  التائ    0.730( وهو غير  الق م   اقل من   )

 .(0.050.05( بم توى دالل  )1.96ل   البالغ  )الجدو 
 : : ال يوجد اثر ذو داللة احصائية ألبعاد حوكمة تكنولوجيا المعلومات في بعد الموثوقيةاختبار الفرض الثالث .3

المتغير 
 التابع 

 المتغيرات 
 المستقلة

معامل  
 Bاالنحدار 

الخط   
 المعياري 

  االنحدارمعامل 
المعياري  

Beta 

القيمة  
 التاأية 

مستو  
 الداللة

لمالأمة ا  

 دالة  44.433  0.098 4.332 الحد الثابت

 غير دالة  0.730 0.035 0.036 0.026 1

 غير دالة  1.037 0.057 0.029 0.030 2

 غير دالة  1.296 0.065 0.039 0.051 3

 دالة  17.899 0.889 0.028 0.508 4
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معامل   استعمالولمعرف  أثر المتغير الم تقل )حوكم  تكنولوج ا المعلوما ( في المتغير التابف )بعد الموثوق  (، فقد تم  
 (: 24، كما يوضحه جدول )المتعدد  االرحدار

 (معامال االرتباط والتحديد بين ابعاد حوكمة تكنولوجيا المعلومات وبعد الموثوقية24جدول رقم )

 البعد 
االرتباط معامل 

 ( Rالمتعدد)

معامل  

 ( R2التحديد)

مربع معامل االرتباط 

 المعدل
 الخط  المعياري 

 2.648 0.449 0.461 0.679 لموثوقيةا

أن معةةامةةل االرتبةةاط المتعةةدد بين ابعةةاد حوكمةة  تكنولوج ةةا المعلومةةا  وبعةةد الموثوق ةة   (  23حيةةث اظهر  رتةةائج جةةدول )
العالق  بين ابعاد حوكم  تكنولوج ا المعلوما  وبعد الموثوق   في المصةارف محل ( وهي تدل على أن 0.679  ةاوي )

الدراسةةةةة  هي عالق  طرد   وقوي ،  أي كلما ارتفف م ةةةةةتوى ابعاد حوكم  تكنولوج ا المعلوما  في المصةةةةةارف كلما أدى 
تغيرا  الحةاصةةةةةةةةةةةةةةلة  في بعةد ( من ال0.461يلةك إلى ارتفةاع م ةةةةةةةةةةةةةةتوى بعةد الموثوق ة  ،  وتبين ق مة  معةامةل التحةديةد أن )

 .الموثوق   تف رها ابعاد حوكم  تكنولوج ا المعلوما  ، والباقي  عود لتأثير عوامل أخرى لم تضمن في النموي 
 (نتائج االختبار الفائي الكلي لتحليل االنحدار المتعدد 25جدول رقم )

 البعد
مصدر  

 التباين

مجموع  

 المربعات 

 درجات

 الحرية 

 متوسط 

 المربعات 

 مستوى  النسبة الفائية

 الجدولية  المحسوبة الداللة 

 الموثوقية

 257.945 4 1031.780 االنحدار

 7.009 172 1205.610 الخطأ دالة  2.46 36.800

  176 2237.390 الكلي 

 الفةائ ة  المح ةةةةةةةةةةةةةةوبة  لتحليةل االرحةدارعن طريق الن ةةةةةةةةةةةةةةبة   الختبةار داللة  معةامةل التحةديةد الكل ة  تم إجراء تحليةل االرحةدارو 
( عند م ةةةةةةةةتوى دالل  ) 2.46وهذه الن ةةةةةةةةب  اكبر من الن ةةةةةةةةب  الفائ   الجدول   )،  (36.800التي بلغت )و  (،  25)جدول  
 (.172-4( وبدرجتي حري  ) 0.05

 (معامالت االنحدار للمتغيرات المستقلة في درجات المتغير التابع )الموثوقية( 26جدول رقم )
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( من ابعاد حوكم  تكنولوج ا المعلوما  هو االكثر تأثيرا في بعد الموثوق   وهو احد ابعاد االداء المالي 4ان بعد )(  26ويوضةةةةةةةح جدول رقم )
( أي اره دال احصةائ ا، 0,05( بم ةتوى دالل  )1.96التائ   الجدول   البالغ  )( وهو اعلى من الق م  7.151ألن الق م  التائ   المح ةوب  له )

( بم ةةتوى 1.96( اعلى من الق م  التائ   الجدول   البالغ  )2.149( وهو دال احصةةائ ا ا ضةةا ألن ق مته التائ   المح ةةوب  )1 أتي بعده بعد )
( وهو غير دال احصةةائ ا ألن الق م  التائ   المح ةةوب  أقل من الق م  1.360  )( وقد بلغت ق مته التائ   المح ةةوب2( ، ثم بعد )0,05دالل  )

( اقل 1.330( وهو غير دال احصةةةةةةائ ا ألن ق مته التائ   المح ةةةةةةوب  )3( ، تاله بعد )0,05( بم ةةةةةةتوى دالل  )1.96التائ   الجدول   البالغ  )
 (.0,05( بم توى دالل  )1.96من الق م  التائ   الجدول   البالغ  )

 ثالثًا: اهم نتائج الدراسة:
وابعاد االداء المالي )الشةةةةةةةةفاة  ، المالئم ، الموثوق  ( عالق  طرد   وقوي ، ويا  حوكم  الان العالق  بين ابعاد الى  الدراسةةةةةةةة    توصةةةةةةةةلت .1

(، تأثير واضةةةةةح، وقد ظهر يلك جل ا  في بعدي )تعيين الموظفين المؤهلين والمدربين بشةةةةةكل كافي( و)اسةةةةةترات ج   تقدير المااطر وال   االلتزام
 نما كان بعد الموثوق   هو االقل تأثرا بتلك االبعاد.ي، بالحوكم بأبعاد كما بينت النتائج ان بعد المالئم  كان االكثر تأثرا  

ان ) و(  يضحححححححع البنم اهتمام خاص لتكنولوجيا المعلومات في تدارة وتوجيه متطلبات ا عمال) ا واوضةةةةةةةةةةةحت النتائج ا ضةةةةةةةةةةةا  ان فقر   .2
اجتماعات لجنة تكنولوجيا المعلومات واللجنة التوجيهية القرارات قد اتخذت على مسحتوى اسحتراتيجية اللجنة التوجيهية يتم تدقيقها محاضحر 

حاز  االهتمام االكبر (  احتياجات البنم المحددة تكون وفق خطط التوظيف والتدريب والعمل على تدقيقها باسححححتمرار)، و(لضححححمان اعمالها
 .( على التوالي4-3-2-1في ابعاد الحوكم  )

افضةةةةةةةل برمج ا  لتكنولوج ا المعلوما  تحقق ق م  اضةةةةةةةاة   للبنك( و )تطوير األسةةةةةةةاليب  في المقابل حلت فقرا  )ان اقتناء ادارة البنك .3
 جب مراقب  وتن  م البريد االلكتروري والوسةةةةةةةةةةةةائل  و)  ،والطرق والعمل ا  الااصةةةةةةةةةةةة  باسةةةةةةةةةةةةترات ج   تكنولوج ا المعلوما  والن م المرتبط  بها (

ل الماتلف  المعن   بااللتزام لالطالع على النتائج الم ةةةةةجل  فيها واالجراءا  التي تم األخرى( و )يتم تدقيق التقارير الواردة من مجموعا  العم
م  اتاايها وما تم ابالغ االدارة عنه( وكذلك فقرة )يتم تدقيق الوثائق للتأكد من ان مااطر تكنولوج ا المعلوما  تشةةةةةةةةةةةةةةكل جزءا  من اطار حوك

 م   الالزم  لها. تلزم من البنوك ايالء االههم   في ابعاد الحوكم  والذي  اقل أ المااطر( على 
 التوصيات:

ق م  اضةةةاة    في سةةةبيل تحقيق  تكنولوج ا المعلوما   الااصةةة  ببرمج ا   الافضةةةل  توصةةةي الباحث  بضةةةرورة اهتمام ادارا  البنوك باقتناء   .1
تطوير األسةةةةةةةةةةةاليب والطرق والعمل ا  الااصةةةةةةةةةةة   المعلوما ، و ، حيث لم تنل هذه الفقرة على االهتمام الكافي في ابعاد حوكم  تكنولوج ا  للبنك

، حيث اظهر  النتائج ضةةةةةةةةةعف االهتمام بهذه الفقرة، والتي تمثل ركيزة اسةةةةةةةةةاسةةةةةةةةة   في  باسةةةةةةةةةترات ج   تكنولوج ا المعلوما  والن م المرتبط  بها
الااصةةةةةةة  بالبنوك  يد االلكتروري والوسةةةةةةةائل األخرى مراقب  وتن  م البر الى اهم    الحوكم  والتطور الحاصةةةةةةةل في البنوك التجاري ، باجضةةةةةةةاف  

 التجاري .

التابع  المتغير  
 المتغيرات  
 المستقلة 

معامل  
 Bاالنحدار 

الخط   
 المعياري

  االنحدارمعامل  
 Betaالمعياري 

القيمة  
 التاأية 

مستو   
 الداللة 

لمالأمة ا  

 دالة  44.433  0.098 4.332 الحد الثابت 

 غير دالة  0.730 0.035 0.036 0.026 1

 غير دالة  1.037 0.057 0.029 0.030 2

 غير دالة  1.296 0.065 0.039 0.051 3

 دالة  17.899 0.889 0.028 0.508 4
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تدقيق التقارير الواردة من مجموعا  العمل الماتلف  المعن   بااللتزام لالطالع على النتائج الم ةةةةةةةةةةةةجل  فيها واالجراءا  وترى الباحث  ان   .2
تدقيق    عمل القطاع المصةرفي بشةكل اسةاسةي. عالوة على، امر مهم   ةتوجب ان  كون من اولوياالتي تم اتاايها وما تم ابالغ االدارة عنه

 .ان مااطر تكنولوج ا المعلوما  تشكل جزءا  من اطار حوكم  المااطر  حيثالوثائق 
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