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 ملخص الدراسة 

ة إنجاز المعامالت أثر الرقابة اإللكترونية على سرع" هدفت هذه الدراسة التقسيرية الوصفية ال التعرف على 

) الجنس، الموقع الوظيفي، وسنوات الخبرة(، كما هدفت التعرف إلى دور متغيرات الدراسة"في البنك العربي

 .على ذلك

أفراد من العاملين في البنك العربي في محافظة نابلس فرع ) 10(تكونت عينة الدراسة الحالية من 

ائية وتم استخدام اإلستبانة لمالئمة أغراض الدراسة، وتكونت رفيديا، وتم اختيارهم بالطريقة الطبقية العشو

معامل (باالضافة الى اختبار ) ت(فقرة، وشمل التحليل االحصائي للبيانات باستخدام اختبار) 13(اإلستبانة من

ات لتحليل البيانات الخاصة بالدراسة، باالضافة الى المتوسطات واالنحرافات المعيارية لفقر) التباين االحادي

 .االستبانة مرتبة تنازليا

وبعد اإلطالع على الدراسات السابقة للدراسة وتحليل نتائج اإلستبانة توصلت الباحثـات إلـى العديـد مـن                  

 :اإلستنتاجات منها

وشبكات الحاسوب يساعد في تطبيق ) Code reader(إن استخدام األدوات االلكترونية مثل جهاز  •

و تساعد في اعطاء تغذية عكسية ومعرفة أسباب , زيد من فعاليتهاالرقابة االلكترونية في البنوك وت

 المشكالت وبالتالي تالفيها في المرات القادمة

 .إن الرقابة اإللكترونية تساعد في تطوير العمل وتطويره ومعرفة مكامن النقص والخلل فيه •

واتخاذ االجراءات , ملالرقابة اإللكترونية تساعد اإلدارة في معرفة الموظف المجتهد والموظف المه •

 .المناسبة بحقه

إن الوظيفة الرقابية لرئيس القسم على عمل الموظفين من قبل رئيس القسم تعد من األمور الهامة من  •

 .أجل ضبط العمل

 .إن الرقابة االلكترونية تحفز العاملين في البنك على تقديم أفضل مستوى لهم وبشكل سريع •

وذلك من خالل خوفهم من فقدان مناصبهم , اجية الموظفين في البنكالرقابة االلكترونية تزيد من انت •

 .في حال التراخي أو االهمال

 :ومن ثم بعد ذلك توصلت الباحثات إلى بعض التوصيات، مثل

البد أن يتم توعية الموظفين بأن الرقابة عليهم هي من أجل تحسين العمل وتسهيله وليس سيفا مسلطا  •

 .عليهم

 . مراقبين وفقاً لمؤهالتهم و خبراتهم في مجال الرقابة االلكترونيةيتم تعيين البد أن  •

 .ضرورة وجود تنظيم فعال من خالله يعرف الموظف المهام المتعلقة به على مدار العام   •
 .ضرورة اجراء المزيد من الدراسات حول اثر الرقابة االلكترونية على عمل الموظفين في البنوك •

 

 

 

 

 

 


