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 :الملخص
أثر جائحة كورونا في التحول إلى برامج الدفع اإللكتروني في البلديات ودورها في تحسين أدائها.  علىهدفت الدراسة إلى التعرف 

ي بلدية عشوائية شملت عددًا من العاملين فوتكونت عينة الدراسة من عينة ولتحقيق أهداف الدراسة تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي 
اتفاق المشاركين على وجود لجائحة كورونا في التحول إلى  السلط الكبرى وبلغ عددهم. ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة

الكبرى على تحسين  ة السلطاتفاق المشاركين على أن العاملين في بلديبرامج الدفع اإللكتروني في بلدية السلط الكبرى بدرجة مرتفعة، و 
 داللة وجود أثر ذاتأداء العمل من أجل ارضاء المواطنين متلقي الخدمة في البلدية بدرجة مرتفعة، كما وتوصلت الدراسة إلى 

وقد  .إحصائية لجائحة كورونا في التحول إلى برامج الدفع اإللكتروني في البلديات ودورها في تحسين أدائها في بلدية السلط الكبرى 
ضرورة تشجيع المواطنين على الدفع من خالل برامج الدفع االلكتروني نظرا لوجود خصم بقرار من رئاسة الوزراء أوصت الدراسة ب

الكادر الوظيفي في البلديات بشكل عام وفي بلدية السلط بشكل خاص حول  وضرورة تأهيلعلى الدفع االلكتروني،  %5بقيمة 
اإللكتروني في البلديات ودورها في تحسين أداء عمل بلدية السلط الكبرى بالتدريب المستمر والـدورات  موضوع التحول إلى برامج الدفع

 .لزيادة خبرات العاملين حول هذا الموضوع

 برامج الدفع اإللكتروني، تحسين األداء، بلدية السلط الكبرى. ،جائحة كورونا الكلمات المفتاحية:

 :المقدمة
االلكتروني في المؤسسات الحكومية بشكل عام وفي البلديات بشكل خاص  يعتبر من الضمانات إن تطبيق أنظمة الدفع 

األساسية لتطوير أدائها، وعليه فإن الخدمات االلكترونية قد تطورت بشكل كبير وواسع في الفترة األخيرة وذلك بهدف تقييم كفاءة أداء 
سائل الدفع االلكترونية ومواكبة التكنولوجيا لتحديد األهداف التي تضمن العمل خالل مدة معينة ،فإن ذلك يعني ضرورة استخدام و 
 للبلديات والمؤسسات الحكونية وصوله إلى تحقيق غايتها.

، مما  COVID-19جائحة كورونا العديد من دول العالم إلى تنفيذ تدابير التباعد االجتماعي للحد من انتشار  تكما ودفع
ت الكبيرة والمفاجئة في الحياة اليومية، تشمل هذه التدابير إغالق المدارس وحث الناس على البقاء في تسبب في العديد من االضطرابا

المنزل ، والتركيز على تقليل عدد التفاعالت الجسدية الوثيقة بين الناس، وُينظر إليه على نطاق واسع على أنه أحد أكثر األساليب 
أدى التباعد االجتماعي في الوقت نفسه إلى تعطيل الحياة اليومية لشعوب بأكملها  منخفضة، وقد COVID-19فعالية إلبقاء حاالت 

أينما تم تنفيذه، وقد أثرت هذه االضطرابات على حياة االنسان بما في ذلك رفاهية اإلنسان؛ خصوصًا بين سكان المناطق العمرانية 
ه الظروف االستثنائية يجب أن توفر الطبيعة العمرانية مرونة الذين يعيشون في أماكن كثيفة ذات مساحات عامة محدودة. وفي ظل هذ

للحفاظ على الرفاهية في سكان المناطق العمرانية، مع تمكين التباعد االجتماعي، وخالل هذه الظروف االستثنائية للتباعد االجتماعي 
الحفاظ جموعة من تأثيرات الرفاهية اإليجابية، و يمكن أن توفر الطبيعة العمرانية للناس فرًصا للهروب من الحبس المنزلي والتمتع بم

 Samuelsson, etعلى المجتمع، وبناء العالقات حتى مع وجود مسافة مناسبة، وتوفر إحساًسا باالتصال بالعالم الخارجي)
al.,2020 .) 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 ثالثونالو السادس العدد -اإلصدار الرابع 

 م 2021 – تشرين األول – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

296 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

ديم حال همت في تقومن ناحية أخرى فأن وسائل "الدفع اإللكتروني"، التي انتشرت بشكل كبير خالل السنوات األخيرة، سا
إذ أن  شأن الدفع اإللكتروني أن يساهم في الحد من  .سريعا ألفراد المجتمع المحلي الذين يعيشون في مناطق ينتشر فيها الفيروس

  ."انتشار كورونا، على اعتبار أن الناس لن يضطروا إلى التعامل مع بعضهم البعض باألوراق النقدية، التي قد تكون "موبوءة

م العديد من التغيرات في بيئة األعمال المعاصرة، ليس على المستوى المحلى والدولي، 2020د الُربع األول من عام كما وشه
، حيث تختلف جائحة فيروس كورونا (COVID-19) وذلك في ضوء جائحة فيروس كورونا المستجد، والذي يطلق عليه أيًضا

الم على مر التاريخ، حيث اتخذت العديد من الدول اإلجراءات االحترازية من المستجد عن باقي األوبئة واألمراض التي شهدها  الع
أجل مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد بصورة متباينة، من حيث التوقيت، باإلضافة إلى نمط تلك اإلجراءات، وهو األمر الذى 

ت بحالة ، باإلضافة إلى حركة التجارة الدولية التي ُأصيبانعكس في تباطؤ الطلب العالمي المتمثل في االستهالك واالستثمار العالميين
من الّشلل عقب إغالق الدول حدودها، وتقييد انتقاالت السلع واألفراد، ودخول االقتصاد العالمي في مرحلة ركود أعمق من األزمة 

االقتصادي القصرى للعديد من منشآت ، الناتج عن انقطاع سالسل اإلمداد العالمية نتيجة لألغالق 2008المالية العالمية في عام 
 .األعمال حيث شهدت االقتصاديات المحلية انخفاًضا في معدالت تأسيس منشآت األعمال عوًضا عن الطلب على العمالة والتوظيف

توقف  :لذلك فقد كان هناك العديد من التأثيرات الرئيسية لجائحة فيروس كورونا المستجد على بيئة األعمال المعاصرة، من أهمها
اإلنتاج، واالضطرابات في سلسلة التوريد، عدم توفر الموظفين، واالنخفاض في المبيعات واألرباح، وانخفاض في مستويات المخزون 
للمنتجات النهائية ومستلزمات اإلنتاج، تأجيل العديد من منظمات األعمال تنفيذ خطط التوسعات، وارتفاع مستويات التقلبات في القيم 

دوات المالية، وانخفاض عائدات السياحة، وتعطل السفر غير الضروري وللغاء العديد من األحدا  واألنشطة الرياضية السوقية لأل
 .(2021والثقافية والترفيهية )عبد الباسط وسيدهم، 

 تحيث أدت اإلجراءات االحترازية إلى تعطيل تباطؤ خلق فرص العمل، إلى جانب ضعف نمو اإلنتاجية، وظهور عدة حاال
من اإلفالس بمنظمات األعمال ، مما وضع العديد من التحديات أمام إدارة منظمات األعمال في الوقت الحالي لم تتعرض لها من 

أي مخاطر ذات تأثير عام  قبل، حيث يمكن تصنيف المخاطر الناتجة عن جائحة فيروس كورونا المستجد باعتبارها مخاطر منتظمة
 .على المستوى المحلى فقط ولنما الدولي أيًضاعلى كافة منشآت األعمال وليس 

ومن هذا المنطلق فقد جاءت فكرة هذه الدراسة والتي تهدف إلى التعرف على أثر جائحة كورونا في التحول إلى برامج الدفع 
 اإللكتروني في البلديات ودورها في تحسين أدائها دراسة حالة في بلدية السلط الكبرى.

 مشكلة الدراسة وتساؤالتها 
باالرتباك والفوضى واإلنكار، على الرغم من أن بلًدا ما يمكن أن  COVID-19يمكن وصف االستجابات األولية لتفشي 

 يغمره تفشي خطير ، فإن حشد المساعدة المطلوبة دولًيا يمكن أن يساعد في منع حدو  جائحة أو المزيد من األوبئة الوطنية، 

لسانحة لالستجابة بفعالية تنغلق بسرعة، ويمكن أن يتحول تفشي المرض بسرعة إلى أزمة إنسانية دون استجابة لكن الفرصة ا
 دولية، وتشمل القضايا التي تمنع مثل هذه االستجابة في كثير من األحيان المناورات السياسية، وعدم كفاية المرونة المالية، واالفتقار

 ل االستجابة، والتوترات في العالقات الرئيسية.إلى التنسيق، والتناقض تجاه هياك
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ومع انتشار العدوى، شددت الحكومات في جميع انحاء العالم على إجراءات االحتواء، والحجر الصحي لألشخاص 
هدت شالمصابين، ولغالق األماكن العامة للتجمع، وتم فرض إغالًقا على مستوى العالم في بداية االزمة، وتم تمديده الحًقا ، وقد 

األردن أكثر من موجة  من اإلصابات، وتم فرض الحضر على جميع مؤسسات الدولة، وقد أدت تدابير الجائحة واالحتواء التي 
أدخلت في بداية الوباء إلى تعطيل النشاط المحلي والتجارة، مما اضطر المؤسسات العامة والوزارات إلى االنتقال للعمل عن بعد، 

 قال بانتشار الدفع االلكتروني بجميع اشكاله في المملكة.وبالتالي ساهم هذا االنت

وعليه فأن من أكثر ما تمّيزت به مرحلة مواجهة جائحة كورونا، التوجه نحو استخدام برامج الدفع االلكتروني الذي يعتمد 
رصة أمام يا المالية، مما أتاح الفعلى حلول الدفع ووسائل القبول اإللكتروني الذكية التي يقدمها عدد من المزودين وشركات التكنولوج

العديد من المستخدمين إلى ازالة حاجز التخّوف من التعامل اآلمن لتلك االستعماالت، كما اتاح الفرصة أمام الشركات المتخصصة 
 من أجل اظهار إمكاناتها وابداعاتها وتنوع خدماتها بما يخدم المستخدمين.

 ما هو أثر جائحة كورونا في التحول إلىحث من خالل السؤال الرئيسي التالية: وبناء على ما سبق يمكن صياغة مشكلة الب
 برامج الدفع اإللكتروني في البلديات ودورها في تحسين أدائها في بلدية السلط الكبرى؟ 

 فرضيات البحث 
( بين أثر جائحة كورونا في α ≤ 0.05) معنوية مستوى  إحصائية عند داللة ذات ال يوجد فروق  فرضية البحث الرئيسية:

 التحول إلى برامج الدفع اإللكتروني في البلديات ودورها في تحسين أدائها في بلدية السلط الكبرى 

 أهداف الدراسة
التعرف على أثر جائحة كورونا في التحول إلى برامج الدفع  الهدف الرئيسي التالي:تهدف الدراسة الحالية إلى تحقيق 

 لديات ودورها في تحسين أدائها في بلدية السلط الكبرى.اإللكتروني في الب

نظرًا لظهور العديد من التغيرات االقتصادية واالجتماعية المتسارعة التي يعيشها العالم في اآلونة األخيرة فقد ظهرت الحاجة 
 الماسة إلى التوسع العمراني ، ومن أهم هذه التغيرات 

 أهمية الدراسة
تتجلى أهمية هذه الدراسة في أنها تقوم على استقراء وتشخيص أثر جائحة كورونا في التحول إلى برامج الدفع اإللكتروني في 

 ، وذلك نظرًا ألن ظهور جائحة كورونا ساهم في تغيير الطريقة التي نعيشالبلديات ودورها في تحسين أدائها في بلدية السلط الكبرى 
شكلت تحديًا أمام البلديات من أجل التحول في برامجها وأساليبها وذلك لتخفيف من حدة الوباء. وعليه فأن بها ونعمل بها، إذ أنه 

هو فرصة حقيقية من أجل إصالح  19-العديد من االقتصاديين واألكاديميين وصناع السياسات في العالم، يرون بأن وباء كوفيد
ل داخل المجتمعات من خالل إعادة التفكير في كيفية التحول إلى برامج الدفع االقتصاد والبيئة وأسلوب الحياة على المدى الطوي

اإللكتروني في البلديات. كما وتتجلى أهمية هذه الدراسة من ارتباطها بجانب مهم متعلق تحسين أداء البلديات باعتبار أن تحسين 
 في شقين: وعليه تتمثل أهمية الدراسةقيق أهداف البلدية األداء يساهم في الحصول على ميزة تنافسية وتميز في العمل مما يسهم بتح
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 أواًل: األهمية العلمية: 

  أثر جائحة كورونا في التحول إلى برامج الدفع اإللكتروني في البلديات ودورها في جاءت أهمية هذه الدراسة من أهمية معرفة
 الموضوع. جديدة لمكتبة الدراسات واألدبيات التي تتعلق بهذا، وعليه فأن تعد بمثابة إضافة تحسين أدائها في بلدية السلط الكبرى 

  أثر جائحة كورونا في التحول إلى برامج الدفع اإللكتروني في البلديات ودورها في تحسين أدائها في بلدية كما وأن تناول معرفة
بلديات واإلدارة خاذ القرارات في وزارة السيساهم في تقديم العديد من التوصيات والمقترحات التي تساعد في سهولة اتالسلط الكبرى 

 المحلية  بشكل عام وفي بلدية السلط الكبرى بشكل خاص.
 ثانيًا: األهمية العملية: 

 أثر جائحة كورونا في التحول إلى  القرار الباحثين والمهتمين بالدراسات معلومات مهمة عن لمتخذي ستوفر الدراسة نتائج أن
البلديات ودورها في تحسين أدائها في بلدية السلط الكبرى، كما وستقدم مساعدة للمسؤولين والمعنيين برامج الدفع اإللكتروني في 

وصناع القرارات في البلدية للتعرف على أثر جائحة كورونا في التحول إلى برامج الدفع اإللكتروني في البلديات ودورها في 
 اتخاذ في ل عام وفي بلدية السلط الكبرى بشكل خاص، وبالتالي تساعدهمتحسين أدائها في بلدية السلط الكبرى في البلديات بشك

 المناسبة لتحسين أداء البلديات. اإلجراءات
  كما ويُؤمل أن يستفاد من نتائج هذه الدراسة في بعض الدراسات واألبحا  الالحقة والتي من الممكن أن تتناول نفس الموضوع في

بلدية، وأن تسهم نتائج هذه الدراسة في الخروج بتوصيات تبّين معرفة أثر جائحة كورونا أبعاد مختلفة وأن تشمل عمل أكثر من 
 في التحول إلى برامج الدفع اإللكتروني في البلديات ودورها في تحسين أدائها في بلدية السلط الكبرى.

 حدود الدراسة
 تخضع الدراسة إلى الحدود االتية:

  الكبرى.الحدود المكانية: بلدية السلط 
  2021الحدود الزمنية: ينحصر إجراء هذه الدراسة في العام. 
  الحدود الموضوعية: تم تطبيق هذه الدراسة لمعرفة أثر جائحة كورونا في التحول إلى برامج الدفع اإللكتروني في البلديات ودورها

 في تحسين أدائها في بلدية السلط الكبرى.
 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 أواًل: اإلطار النظري 
مليون شخص حول العالم. لديها حكومات تعمل  50على جميع البلدان تقريًبا وأكثر من  COVID-19، أثر 2020في عام 

في سياق من عدم اليقين الجذري، وتواجه مقايضات صعبة نظًرا للتحديات الصحية واالقتصادية واالجتماعية التي تثيرها. بحلول ربيع 
ن أكثر من نصف سكان العالم قد تعرضوا لإلغالق مع إجراءات احتواء قوية. إلى جانب المأساة الصحية واإلنسانية ، كا2020عام 

لفيروس كورونا، من المعترف به اآلن على نطاق واسع أن الوباء تسبب في أخطر أزمة اقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية. لن 
على أقرب تقدير، وقد أدى انتعاش الوباء في خريف  2022حتى عام  2019نتاجها لعام تستعيد العديد من االقتصادات مستويات إ

إلى زيادة حالة عدم اليقين، فقد كانت إن طبيعة األزمة غير مسبوقة؛ فبخالف الصدمات الصحية واالقتصادية المتكررة  2020عام 
نتاجية والسلوك طويلة األمد، إذ أدت أزمة فيروس كورونا إلى قصيرة المدى، قد تكون اآلثار طويلة المدى على رأس المال البشري واإل
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ول حتسريع وتيرة بعض االتجاهات الموجودة مسبًقا، وال سيما الرقمنة والتحول الى التعامالت االلكترونية وتنشيط التجارة االلكترونية والت
 (. Oecd, 2020عة من المسارات الممكنة )االلكتروني بكافة اشكاله، مما أطلق موجات حركة من التغيير مع مجموعة واس

واثارت جائحة فيروس كرونا الخوف والرهبة في عالم المال واألعمال على صعيد شخصي وحكومي ومؤسساتي. وعليه فقد 
وجت المؤسسات نفسها اليوم أمام تحديات جسيمة تجبرها على اتخاذ قرارات صعبة جدا. ومما ال شك فيه أن انتشار وباء فيروس 

رونا ساهم في حدو  أزمة اقتصادية كبيرة في العديد من األنشطة والقطاعات االقتصادية، مثل قطاع السياحة والنقل والطيران كو 
 (.2020وغيرها من القطاعات األخرى التي تأثرت بصورة سلبية جراء هذا الوباء)نوافلة، 

ة على شبكات االتصال وكذلك ظهور المنتجات في ظل االقتصاد الرقمي المعتمد على التعامالت اإللكترونية المبني
اإللكترونية كل ذلك جعل التجارة اإللكترونية من أكثر المواضيع المثيرة للجدل في العصر الحالي ، عصر األعمال اإللكترونية التي 

ية أو بصورة جزئية رة إلكترونتستخدم تقنيات العمل باإلنترنت والشبكات لتطوير أنشطة األعمال الحالية والتي يمكن أن تنفذ كليا بصو 
ولوسائل الدفع االلكتروني عدة  .وعليه انقسمت الشركات ومنظمات األعمال إلى شركات إلكترونية كليا وأخرى إلكترونية جزئيا

 (:2018العشي وبوارس، خصائص مميزة تتمثل بما يلي )

 ي ع الدول، حيث يتم استخدامه من أجل تسوية الحساب فيتسم الدفع االلكتروني بالطبيعة الدولية، أي أنه وسيلة مقبولة في جمي
 .المعامالت التي تتم عبر فضاء الكتروني بين المستخدمين في كل أنحاء العالم

  يتم الدفع االلكتروني من خالل استخدام النقود االلكترونية، وهي وحدات نقدية عادية كل ما هناك أنها محفوظة بشكل الكتروني
 .ترونياويتم الوفاء بها الك

  يستخدم هذا األسلوب لتسوية المعامالت االلكترونية عن بعد، حيث يتم ابرام العقد بين أطراف متباعدة في المكان ويتم الدفع عبر
من :شبكة األنترنيت، وفقا لمعطيات الكترونية تسمح باالتصال المباشر بين طرفي العقد ويتم الدفع االلكتروني بأحد االسلوبين

أو من خالل البطاقات البنكية العادية حيث ال  .صة سلفا لهذا الغرض، بحيث يكون الثمن فيها مدفوعا مقدماخالل نقود مخص
توجد مبالغ مخصصة مسبقا لهذا الغرض بل ان المبالغ التي يتم السحب عليها بهذه البطاقة قابلة للسحب عليها بوسائل أخرى 

 .كالشيك
  التي تتم عن بعد لتسهيل تعامل األطراف وتوفيرها فيما بينهمتتطلب توفير أجهزة تتولى هذه العمليات. 
  يتم الدفع االلكتروني من خالل نوعين من الشبكات، شبكة خاصة ويقتصر االتصال بها على أطراف التعاقد ويفترض ذلك وجود

لك روابط راد ال توجد بينهم قبل ذمعامالت وعالقات تجارية ومالية مسبقة بينهم، وشبكة عامة حيث يتم التعامل بين العديد من االف
 .معينة

ومن ناحية أخرى فأن مفهوم تحسين األداء يعتبر من أهم مفاهيم العصر الحالي وذلك نظرًا ألن المنافسة القوية واإلبداع ال 
 م مصدر علىينتجان من استخدام اآلالت واألجهزة الحديثة والمتقدمة ومحاولة تقليل النفقات فحسب ولنما من حالل إستخدام أه

اإلطالق وهو: الموارد البشرية وأصبح يحكم على نجاح أي مؤسسة بمدى اهتمامها بقدرات موظفيها وكفاءاتهم وحسن أدائهم ألعمالهم. 
كما وأن عملية تحسين األداء تتطلب نظرة شمولية تبدأ من الجذور، وهذا أمر يعتبر بديهي ألنك  .وكيفية استثمار رأس المال البشري 

ت بمعالجة ظواهر المشكلة وقشورها الخارجية فستظهر من جديد. على الرغم من أهمية التعليم والتدريب لزيادة اإلنتاجية إال أنه إذا قم
يبقى جزءا من المطلوب. ألن الصورة تتكامل عندما نركز على كل الموارد الممكنة لتحسين األداء, ولن عملية تحسين األداء ذاتها 
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خطوات عملية تحسين األداء وعليه فأن  .التعليم المستمر, وبالتالي توفير مخزون مهاري محترف في المؤسسةتعتبر نوعا من أنواع 
 (: 2019تتمثل بما يلي )ناصف، 

 ويرتبط بعملية تحليل األداء مفهومان في تحليل بيئة العمل وهما تحليل األداء :الخطوة األول: 

 قدرات المتاحة في بيئة العمل الالزمة من أجل تحقيق إستراتيجية وأهداف الوضع المرغوب: ويقوم على وصف اإلمكانات وال
 .المؤسسة

 الوضع الحالي/ الفعلي: ويقوم على وصف مستوى أداء العمل واإلمكانات والقدرات المتاحة كما هي موجودة فعليا. 

لتي تتعلق باألداء والعمل على إيجاد وينتج عن هذين المفهومين إدراك الفجوة في األداء، ويتم من خاللها إدراك المشاكل ا
الحلول لها ومحاولة توقع المشاكل التي قد تحد  مستقبال. وعليه فإن الهدف من تحليل األداء هو محاولة إغالق هذه الفجوة أو على 

 .األقل تقليصها إلى أدنى مستوى بإستخدام أقل التكاليف

 يتوجب عند تحليل أي مشكلة أن نبدأ من جذورها. وهنا نبدأ بالسؤال لماذا بحيث البحث عن جذور المسببات:  :الخطوة الثانية
توجد هذه الفجوة في األداء؟ ونبدأ بجمع المعلومات الممكنة لتحديد وتعريف سبب ضعف األداء قبل اختيار وسيلة المعالجة, يجب 

أحد العناصر التالية من أسباب ضعف  أال نخجل من مواجهة ومصارحة أنفسنا أو المتسببين بضعف األداء. ويمكن اعتبار
 :األداء

 قلة التغذية الراجعة عن األداء. 

 ضعف في التحفيز. 

 ضعف في المعرفة والمهارات. 

 معدات واحتياجات غير كافية أو غير مالئمة للعمل. 

 ضعف في التركيز على الزبائن والمجتمع المحيط. 

التي يتم تهدف إلى حل مشـاكل المؤسسـات منذ بدايـة عملية ـالتقييم كما وأن عملية تحسين األداء هي الطريقة المنتظمة 
الـذاتي وصواًل إلى الصـورة التـي تطمـح المؤسسـة الوصـول إليهـا وملئ الفجـوة بـين الحـالتين وحتـى تتمكن أي مؤسسـة من تطبيـق 

 لمطلوبـة علـى نطـاق العـاملين وعلـى نطـاق بيئـة العمـل حتـىبرنـامج التحسـين وضـمان نجاحـه فأنه يتوجب عليها توفير كافة المـوارد ا
مقـدراتهم  ةيـتم التجـاوب مـع احتياجات عمليـات التحسين و القبـول بعمليـة التغييـر، وأن يتم إعـداد العـاملين لهـذه المرحلـة مـن خالل تنميـ

 (.Ganta, 2014التحسين) وكفاءاتهم و تحسين اتجاهاتهم في طريق النجاح و استمرار عمليات

وعليه فأن المؤسسات تسعى دائما إلى تحسين أدائها نظرًا ويعزى السبب في ذلك أن تحسـين أصبح ضـرورة ملحة من 
أهمية  تكمنو  ضــرورات اإلدراة الحديثــة المتطــورة نظرًا ألن األداء يعتبر الوســيلة الالزمة من أجل رفــع كفــاءة المؤسســة و زيادة إنتاجها

 (:Sheppard, 2016تحسين األداء فيما يلي)
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 أن  تحسـين األداء  يهـتم بمـا تـم القيـام بـه و الخطـط الموضـوعة لتحسسـين األداء الحـالي و الخطة المستقبيلة.  
  المرجوة.تكمـن أهميـة التحسـين فـي تـوفير المـوارد الالزمة والوقـت المسـتغرق والطاقـات و تحقيـق األهداف 
  .يوفر تحسين األداء التغذية الراجعة حول خطوات سيرالمؤسسة نحو األهداف المخططـة واألرتقاء وضـــع المؤسســـة التنافســـي 
  تحســين األداء يـوفر حلقـة الوصـل بـين المؤسسـة و العمـالء الخـارجين، فهـو يخلـق منـاخ جيد للتواصل مع العميل ومعرفة متطلباته

 قعاتهو تو 
  سين حتحســين األداء يعنــي حــل المشــاكل إذا وجــدت بالقيــاس و تــوفر البيانــات الحقيقيــة التــي يستند عليها في إتخاذ قرار الت

  . المناسب
 ثانيًا: الدراسات السابقة

بقة ، ونظرًا لندرة الدراسات الساسيتم في هذا الجزء إلقاء الضوء على عدد من الدراسات السابقة التي تناولت أبعاد الدراسة
 التي تناولت متغيرات الدراسة البحث سوف يقوم الباحث بتقديم ما وجده من دراسات وسيتم ترتيبها من األحد  إلى األقدم.

على مدفوعات المحفظة اإللكترونية في االقتصاد الهندي"، وقد  COVID-19( بعنوان " تأثير Jain et al., 2020دراسة )
على المحفظة اإللكترونية في الهند، والتعرف على نمو التجارة اإللكترونية وكيفية تأثيرها  covid-19لدراسة إلى معرفة تأثير هدفت ا

-على صناعة الدفع، واتبعت الدراسة المنهج الوصفي الكمي والمنهج االستقرائي، وتوصلت الدراسة إلى انه أثناء تفشي مرض كوفيد 
مواكبة المجال العام، كانت هناك زيادة في الطلبات المقدمة على مواقع التجارة اإللكترونية وتطبيقاتها تم تشجيع الناس على  19

الخاصة بالطعام والترفيه والطعام من خالل بوابة الدفع، مع إنه يضمن نقل المعلومات الحساسة ، مثل أرقام بطاقات االئتمان على 
شكل آمن عبر قنوات مختلفة، مما يجعل خيار الدفع الرقمي أكثر أماًنا وأماًنا، ويمكن واجهة أو على موقع التجارة اإللكترونية، ب

في تطبيق الهاتف المحمول  Tap & Payللعميل اختيار الدفع باستخدام بطاقات االئتمان / االتصال الخاصة به أو باستخدام ميزة 
ي فيروس كورونا اقتصادًيا واجتماعًيا، يمكن أن يكون له تأثير من خالل النقر على الهاتف الذكي، كما وأكدت الدراسة على أن تفش

 خالل االزمة وتفشي المرض.  ٪30إلى  ٪5مؤقت على أنماط الشراء ، فقد نمت المدفوعات الرقمية بشكل كبير من 

 (19-استجابات سياسة منظمة التعاون االقتصادي والتنمية لفيروس كورونا )كوفيد “( بعنوان Oecd, 2020دراسة )

إدارة األزمة عبر مستويات الحكومة"، وقد هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على  :COVID-19التأثير اإلقليمي لـ 
الممارسات الجيدة بشأن استجابات السياسات للمساعدة في التخفيف من تأثير األزمة على المناطق والبلديات في جميع دول منظمة 

في أبعادها المختلفة:  COVID-19ا، وألقت الدراسة نظرة متعمقة على التأثير اإلقليمي ألزمة التعاون االقتصادي والتنمية وخارجه
الصحية واالقتصادية واالجتماعية والمالية، وقدمت أمثلة على استجابات الحكومات الوطنية ودون الوطنية للمساعدة في التخفيف من 

من النتائج أهمها: أنه بحدو  ازمة كورنا فقد سلطت الضوء على أهمية الحوكمة اآلثار اإلقليمية لألزمة. وقد توصلت الدراسة الى عدد 
الفعالة متعددة المستويات في إدارة هذه األزمة، وهذا يقود البالد إلى إعادة تقييم أنظمة الحوكمة متعددة المستويات وأدوات السياسة 

وأكثر قدرة على االستجابة لالحتياجات المتباينة للمناطق، كما وانه اإلقليمية في محاولة لجعلها أكثر "مالئمة للغرض" وأكثر مرونة 
  COVID-19يجب ان يتم إعادة النظر في التوازن بين اإلدارة المركزية والالمركزية لألراضي ، وكذلك آليات التنسيق، وأكدت أزمة 

الحكومية وغير الحكومية، بما في ذلك  على ضرورة التنسيق عبر مستويات الحكومة وفيما بينها كما هو ضروري بين الجهات
المواطنون، وأن النجاح في إدارة االزمة يعتمد على شراكة قوية بين الحكومات الوطنية والمحلية ، وكذلك مع القطاعين الخاص والثالث 
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لطويل فورية وعلى المدى ا، والمجتمع المدني والمواطنين، والحكومات المحلية المؤهلة للعمل بطريقة متسقة مع تلبية االحتياجات ال
أولويات أقاليمهم هي عوامل مساهمة في شراكة فعالة، كما يعتمد على تعزيز الثقة في المؤسسات العامة وتسخير قوة التواصل المنتظم 

على مع التأكيد  -عن إمكانات في أولويات التنمية اإلقليمية  COVID-19مع أصحاب المصلحة والمواطنين، وكشفت االستجابات لـ 
قدر أكبر من المرونة اإلقليمية، بما في ذلك الخدمات األساسية التي يمكن الوصول إليها، والفجوات الرقمية الضيقة ، وسالسل القيمة 

 العالمية المعدلة والسياسة الصناعية ، والعمل المناخي األوسع.

لمالية الرقمية والوباء: الفرص ( وهي دراسة بعنوان " الخدمات ا2020) Agur, Peria, S & Rochonأما دراسة 
والحاجة إلى التباعد االجتماعي  COVID-19والمخاطر لالقتصادات الناشئة والنامية " فقد هدفت إلى تسليط  الضوء على جائحة 

ها الدراسة لالضوء على الخدمات المالية الرقمية. ولتحقيق أهداف الدراسة تم اتباع المنهج االستقرائي. ومن أهم النتائج التي توصلت 
أن الخدمات المالية الرقمية تسمح بالتباعد االجتماعي ؛ وتسمح للحكومات بصرف األموال للمحتاجين بسرعة وفعالية ؛ والسماح للعديد 

من األسر والشركات بالوصول السريع إلى المدفوعات والتمويل عبر اإلنترنت. ومع ذلك ، فإن المخاطر على االستقرار والنزاهة ، 
ودة دائًما ، قد تتفاقم إذا تم توسيع نطاق استخدام الخدمات المالية الرقمية بسرعة في أوقات األزمات دون اللوائح والضمانات الموج

المناسبة. وفي الوقت نفسه ، يجب أن تتجنب الجهود المبذولة لتكثيف استخدام الخدمات المالية الرقمية زيادة االنقسامات القائمة بين 
 المستخدمين

( بعنوان " وسائل الدفع االلكتروني ودورها في تحسين األداء البنكي في ظل تحديات 2018دراسة العشي وبوارس )فت وهد
التنمية المستدامة" إلى الوقوف على طبيعة وأنواع أدوات وسائل الدفع االلكتروني المطبقة بالبنوك لتسهيل المعامالت الخاصة بتبادل 

ديون في ظل تحديات التنمية المستدامة. ولقد سمح التطور التكنولوجي بإبداعها من خالل تطور شبكة السلع والخدمات وكذلك تسديد ال
االنترنيت وبروز التجارة االلكترونية مما سمحت هذه الوسائل باختصار الوقت والتكلفة وتحسين أداء البنوك بالمقارنة مع وسائل الدفع 

العيوب فقد حملت في طياتها عدة مخاطر تهدد المعامالت التجارية االلكترونية خاصة التقليدية، ولكن هذا ال يعني انها تخلو من 
ولتحقيق أهداف الدراسة تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي. ومن أهم النتائج التي توصلت  .الجرائم االلكترونية وجرائم البطاقات البنكية

: أما عن الجوانب االيجابية فهي تضمن التقدم المادي الكبير والتحسن في لها الدراسة أن لتنمية المستدامة جوانب ايجابية وسلبية
مستوى المعيشة وتؤدي إلى التقدم التكنولوجي. أما عن الجوانب السلبية: فهي تضمن كسر حاجز الرغبات وأيضا نظرا للتقدم السريع 

ولن  .وكذلك تدمير للبيئة عن طريق التلو  الهوائي والمائيفي التكنولوجيا في الدول المتقدمة تبقى الدول المتخلفة تابعة لها دائما، 
استخدام أدوات الدفع اإللكتروني أصبح واقعًا ال مفر منه مما يستلزم تطوير الكادر وتدريب العاملين لالرتقاء بمستوى الخدمات 

ورة في اإلنترنت يتسبب في إحدا  نقله متطوأخيرا فقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن تقديم الخدمات المصرفية من خالل شبكة  .المقدمة
بيئة العمل المصرفي باإلضافة إلى الخصائص الفنية لتكنولوجيا شبكة المعلومات، مما يستلزم وجود ضوابط قبل الدخول في العمل 

 .المصرفي اإللكترونـي لتخفيـف المخـاطر الناجمة عنها

اقع ورهان تطبيق أنظمة الدفع اإالكتروني وأثرها على أداء البنوك ( وهي دراسة بعنوان "و 2018بينما هدفت دراسة الجليل )
دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية  إلى البحث في جوانب الموضوع إلزالة الغموض حول أنظمة الدفع -التجارية الجزائرية

لصت الدراسة اعتماد المنهج الوصفي التحليلي. وقد خااللكترونية ومدى تطبيقها في البنوك التجارية وتأثيرها على أدائهم وعليه فقد تم 
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بمجموعة من النتائج أهمها أن استخدام وسائل الدفع االلكتروني هـو أحد مصـادر تحسيـن األداء في البنك بطريقة ناجحة وبمستوى 
 يضمن انجاز مهامه ووظائفه بصورة جيدة.

نظم الدفع اإللكتروني على أداء البنوك األردنية : دراسة ميدانية ( بعنوان " أثر استخدام 2014أما دراسة الرجي والعبيدي )
بيـان أثـر اسـتخدام نظـم الـدفع االلكترونـي في أداء البنـوك األردنيـة للبنوك المدرجة في سوق عمان لألوراق المالية" فقد هدفت إلى 

اسـة و اختبـار فرضـياتها تم تطوير استبيان خاصة لجمع البيانات و لتحقيـق هـدف الدر  .)األداء المـالي، و كفـاءة العمليـات الداخليـة(
( مـن مجتمـع الدراسـة، و كـان عـدد االسـتبيانات  % 33( بنوك و التي شكلت ما يقـارب )  4من عينة الدراسة المكونة من ) 

و باسـتخدام االختبـارات االحصـائية  .( من االستبيانات الموزعة % 80(، و الـتي شكلت أكثر من )  47الخاضـعة للتحليـل ) 
الي، ـالمناسـبة، أظهـرت نتـائج الدراسـة أن البنـوك األردنيـة تستخدم نظم الدفع اإللكتروني، وتهتم باألداء بشكل كبير و خاصة األداء الم

اءة العمليات بشـكل إيجابي في رفع كف و أن نظـم الدفع اإللكتروني تؤثر بشكل مباشر في األداء المالي للبنوك األردنية، و كـذلك تـؤثر
 .الداخليـة للبنـوك عينـة الدراسـة، األمـر الـذي انعكـس إيجابـا على أداء البنوك ككل

 ثالثًا: التعقيب على الدراسات السابقة
تناولت الدراسات السابقة والتي تتعلق أثر جائحة كورونا في التحول إلى برامج الدفع اإللكتروني في البلديات ودورها في 
تحسين أدائها ، أثر هذه المتغيرات على متغيرات متنوعة، كما درست بعض العوامل والمتغيرات التي تؤثر عليها، وتختلف الدراسة 

في ندرة موضوع الدراسة إذ نالحظ بأت عدد قليل جدًا من الدراسات قام ببحث هذين الممتغيرين معًا،  الحالية عن الدراسات السابقة
 كما وتختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في عينة الدراسة والتي تكونت من الموظفين في بلدية السلط الكبرى. 

 منهجية الدراسة
التحليلي نظرًا لطبيعة الدراسة، كونها تبحث معرفة أثر جائحة كورونا في التحول  استخدمت الدراسة الحالية المنهج الوصفي

إلى برامج الدفع اإللكتروني في البلديات ودورها في تحسين أدائها ، ويتميز المنهج الوصفي التحليلي بعدة مميزات أهمها: )الجديلي، 
2011) 

 بدقة. ويصف خصائصها الظاهرة واقع . أنه يدرس1

 متغيرات الدِّراسة، مع ارتباطها ودرجة الظاهرة انتشار من التعرف مدى الباحثون  حتى يتسنى وكيفي بشكل كمي عنها . يعبر2
 وتطويره.  فهم الواقع على تساعدهم استنتاجات إلى وبالتالي مساعدتهم في الوصول

 استخدمت الدراسة الحالية مصدرين أساسيين للمعلومات وهما:

 خالل مراجعة الكتب والدوريات والمراجع العربية واألجنبية ذات العالقة، واألبحا  والمقاالت والدراسات  المصادر الثانوية: من
 التي تناولت موضوع الدراسة.

  .المصادر األولية: ستحصل الدراسة على المعلومات من خالل االستبانة التي تم تصميمها لهذا الغرض 
 أواًل: مجتمع وعينة الدراسة:  

 : يشمل مجتمع الدراسة العاملين في بلدية السلط الكبرى بمختلف مستوياتهم الوظيفية.راسةمجتمع الد
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( من العاملين في 26وتكونت عينة الدراسة من عينة عشوائية شملت عددًا من العاملين في بلدية السلط الكبرى وبلغ عددهم )
 بلدية السلط الكبرى 

 أداة الدراسة

القسم األول: المتغيرات الديموغرافية، وهي: الجنس، المؤهل العلمي، : أقسام رئيسية هماوقد تكونت االستبانة من ثالثة 
والقسم الثاني: يمثل مجموعة العوامل المتعلقة أثر جائحة كورونا في التحول إلى برامج الدفع اإللكتروني في البلديات ، أما القسم 

درجة  ودورها في تحسين أداء بلدية السلط الطبرى وتم تصميمهما  الثالث فيتكون من عدد من العبارات التي تهدف إلى معرفة
 باالعتماد على الدراسات السابقة، وأخذ آراء عدد من األساتذة المختصين. 

( Cronbach’s Alphaولقياس ثبات هذا المقياس تم استخدام معامل الثبات ألفاكرونباخ  اختبار كرونباخ ألفا ) 
( وهي بذلك تعكس بذلك 0.93بين فقرات االستبانة المستخدمة في قياس متغيرات البحث وقد بلغت ) لقياس درجة االتساق الداخلي

تعكس مدى اتساق العبارات المتعلقة بأثر جائحة كورونا في التحول إلى برامج الدفع اإللكتروني في البلديات ودورها في تحسين أدائها 
 لألداة.في أداة البحث وهذا يشير الى درجة ثبات ممتازة 

قام الباحث باختيار عينة عشوائية طبقية نظرًا لصعوبة حصر مجتمع البحث كاماًل، وتم تحديد العينة الممثلة للمجتمع 
اعتمادًا على تناسب حجم مجتمع البحث مع حجم العينة المختارة للدراسة وتم توزيع االستبانات عليهم بطريقة عشوائية، وقد بلغت عينة 

 ( يوضح خصائص أفراد عينة البحث تبعا.1( من العاملين في بلدية السلط الكبرى. والجدول رقم )26تي تم تحليلها )البحث النهائية ال

 : خصائص أفراد عينة البحث(1الجدول )
 النسبة المئوية% التكرار الفئة المتغير الرقم

 الجنس 1
 %61.5 16 ذكر
 38.5 10 أنثى

 %100 26 المجموع

 المؤهل التعليمي 2

 %19.2 5 دبلوم
 %69.2 18 بكالوريس
 %11.6 3 ماجستير
 %0 0 دكتوراه

 %100 26 المجموع
 %7.7 2 سنوات 5أقل من  سنوات الخبرة 3

 %23.1 6 سنوات 10 -5
 %19.2 5 سنة 15 -11

 %50 13 سنة 15أكثر من 
 %100 26 المجموع
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( من العاملين في بلدية السلط الكبرى ، حيث اشتملت عينة 26من )( أن عينة الدراسة تكونت 1ويتضح من الجدول )
(. وكان معظم أفراد عينة الدراسة  38.5أي بنسبة )%10(، ومن العامالت من األنا  61.5( من الذكور وبنسبة )16الدراسة على )

تجيب من حملة درجة الدبلوم والذين ( مس5( كما وكان هناك )69.2( وبنسبة  )%18من حملة درجة البكالوريوس، حيث بلغ عددهم )
( من عينة 11.6( أي بنسبة ) %3(، أما حملة درجة الماجستير من عينة الدراسة فقد بلغ عددهم )%19.2شكلوا ما نسبته  )

ح خبرتهم ( أما األفراد اللذين تتراو %50وبنسبة ) 13سنة بواقع مشارك  15الدراسة. وكانت خبرة أغلب أفراد العينة في العمل أكثر من 
( من عينة الدراسة، وبلغ عدد األفراد من ذوي الخبرة أقل من %23.1مشاركا ومشاركة، وبنسبة ) 6( سنوات بلغ عددهم 10-5بين )
( مشاركا 5سنة فقد بلغ عددهم )15-11( من أفراد عينة الدراسة، أما ذوي الخبرة %7.7( مشاركا ومشاركة وبنسبة )2سنوات ) 5

 ( من عينة الدراسة%19.2ومشاركة أي بنسبة )

 :ثانيًا أساليب المعالجة اإلحصائية
( الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية لتحليل البيانات والحصول SPSSلتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام برنامج ال ) 

لفا اختبار كرونباخ أ على النتائج حيث تم استخدام عدد من االختبارات االحصائية لإلجابة على اسئلة وفرضيات البحث وهي:
(Cronbach’s Alpha وتم حساب النسب المئوية لقياس التوزيعات التكرارية النسبية لخصائص أفراد العينة ولجاباتهم على فقرات ،)

 االستبانة، والوسط الحسابي لقياس متوسط إجابات المبحوثين على فقرات االستبانة، واالنحراف المعياري لقياس مدى تشتت اإلجابات
( الختبار دور المتغير المستقل على المتغير التابع ودراسة Regressionعن قيم وسطها الحسابي، ومعامل االنحدار المتعدد )

العالقة بينهما ككل )أثر جائحة كورونا في التحول إلى برامج الدفع اإللكتروني في البلديات ودورها في تحسين أدائها في بلدية السلط 
 الكبرى(.

 لتحليلية:الدراسة ا
 (، ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة ما يلي: SPSSبعد عملية جمع البيانات والتي تم معالجتها إحصائيًا من خالل برنامج )

 الفرع األول: النتائج المتعلقة باإلجابة عن أسئلة الدراسة 
 الدفع اإللكتروني في البلديات ودورها في تحسين أدائها ؟سؤال الدراسة الرئيسي: ما هو أثر جائحة كورونا في التحول إلى برامج 

تم استخدام المتَوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية من أجل اإلجابة عن أسئلة الدراسة، ولتقدير إستجابات المبحوثين فقد تم 
 إستخدام المعيار اآلتي:
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كورونا في التحول إلى برامج الدفع اإللكتروني في البلديات ودورها أثر جائحة (: معيار تقدير استجابات المبحَوثين على 2جدول)
 في تحسين أدائها.

 تقدير تَوافق أفراد العينة المتَوسط الحسابي

 ضعيفة 1-2.33

 متوسطة 2.34-3.66

 مرتفعة 3.67-5

 

 وفي إطار اإلجابة عن سؤال الدراسة، جاءت النتائج كما يلي:

 التحول إلى برامج الدفع اإللكتروني في بلدية السلط الكبرى معرفة أثر جائحة كورونا في 
لمعرفة ذلك تم حساب المتوسطات الحسابيه واالنحرافات المعيارية ودرجة التقدير لكل فقرة من فقرات معرفة أثر جائحة 

 ئج.( يوضح تلك النتا3كورونا في التحول إلى برامج الدفع اإللكتروني في بلدية السلط الكبرى، والجدول)

(: المتوسطات الحسابية واالنحرفات المعيارية ودرجة التقدير لفقرات المتعلقة لمعرفة أثر جائحة كورونا في 3الجدول )
 التحول إلى برامج الدفع اإللكتروني في بلدية السلط الكبرى 

سل
سل

الت
 

االنحراف  المتوسط الفقرة
 المعياري 

عدد من وجهة نظري كموظف في بلدية السلط الكبرى أرى بأن  1
برامج الدفع اإللكتروني في بلدية السلط الكبرى يعتبر  الخطوات في 

 .مناسب ويعمل على تحسين أداء عمل البلدية أثناء جائحة كورونا

3.96 0.994 

فع برامج الدمن وجهة نظري كموظف في بلدية السلط الكبرى أرى بأن  2
اإللكتروني في بلدية السلط الكبرى تستجيب بسرعة أثناء الضغط في 

 .فترة العمل اليومي أثناء جائحة كورونا

4 0.921 

فع برامج الدمن وجهة نظري كموظف في بلدية السلط الكبرى أرى بأن  3
اإللكتروني في بلدية السلط الكبرى تتمنع بالمرونة مما يعمل على 

 ثناء جائحة كورونا.تحسين أداء عمل البلدية أ

3.83 1.215 

دفع برامج ال من وجهة نظري كموظف في بلدية السلط الكبرى أرى بأن  4
اإللكتروني في بلدية السلط الكبرى تتمتع بسهولة الحصول على 

4.02 1.015 
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المعلومات الالزمة  مما يعمل على تحسين أداء عمل البلدية أثناء 
 .جائحة كورونا

 المعلوماتمن وجهة نظري كموظف في بلدية السلط الكبرى أرى بأن  5
الموجودة على موقع بلدية السلط الكبرى حول كيفية استخدام مواقع الدفع 

مما يعمل على تحسين أداء عمل البلدية أثناء  اللكترونية تعتبر مفيدة 
 .جائحة كورونا

3.97 1.201 

فع برامج الدمن وجهة نظري كموظف في بلدية السلط الكبرى أرى بأن  6
اإللكتروني في بلدية السلط الكبرى تتمتع بأدوات كافية إلدارة كافة 
الخدمات اإللكترونية  مما يعمل على تحسين أداء عمل البلدية أثناء 

 .جائحة كورونا

4.08 0.895 

فأن برامج الدفع  من وجهة نظري كموظف في بلدية السلط الكبرى  7
اإللكتروني تعتبر خدمة آمنة وسهلة وسريعة إلنجاز المعامالت المالية 

 وتساهم في الحد من انتشار وباء كورونا  "في أي وقت ومكان

3.9 0.905 

من وجهة نظري كموظف في بلدية السلط الكبرى أرى بأن جائحة  8
عمل مما ي كورونا دفعت البلدية إلى  تطوير برامج الدفع االلكتروني 

 .على تحسين أداء عمل البلدية أثناء جائحة كورونا

3.69 1.3 

من وجهة نظري كموظف في بلدية السلط الكبرى أرى بأن جائحة  9
تطبيق برامج الدفع االلكتروني نظرًا  لتغير  كورونا دفعت البلدية إلى
 .مما يعمل على تحسين أداء عمل البلدية أسلوب إدارة أوقات العمل

3.95 1.123 

من وجهة نظري كموظف في بلدية السلط الكبرى أرى بأن جائحة  10
كورونا دفعت البلدية إلى تطبيق برامج الدفع االلكتروني نظرًا  لتغير 

 .مما يعمل على تحسين أداء عمل البلدية ة العملأسلوب إدارة طبيع

3.96 0.984 

من وجهة نظري كموظف في بلدية السلط الكبرى الحظت زيادة في  11
للخدمات  P2M ودفع الفواتير ومدفوعات P2P الجذب لعمليات تحويل

 األساسية بسبب اإلغالق والنفور من تبادل النقد أثناء جائحة كورونا.

3.94 1.205 

من وجهة نظري كموظف في بلدية السلط الكبرى الحظت زيادة في  12
األحجام لبوابات الدفع اإللكتروني مع تحول المعامالت عبر اإلنترنت 

 .أثناء جائحة كورونا

3.27 1.413 

من وجهة نظري كموظف في بلدية السلط الكبرى الحظت زيادة في  13
اء عبر اإلنترنت أثن حجم بوابات الدفع اإللكتروني مع تحول المعامالت

 .جائحة كورونا

3.80 1.391 
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من وجهة نظري كموظف في بلدية السلط الكبرى الحظت زيادة في  14
اإلقبال على الدفع اإللكتروني بسبب النفور من تبادل النقد أثناء جائحة 

 .كورونا

3.30 1.356 

 الدرجة الكلية لمعرفة أثر جائحة كورونا في التحول إلى برامج الدفع
 اإللكتروني في بلدية السلط الكبرى 

 

3.83 1.13 

 

( أن المتوسط الحسابي العام لجميع الفقرات المتعلقة لمعرفة أثر جائحة كورونا في التحول 3يتضح من خالل الجدول رقم )
(، وهذا يدل على مستوى اتفاق مرتفع بين أفراد العينة لوجود أثر 3.83إلى برامج الدفع اإللكتروني في بلدية السلط الكبرى قد بلغ )

إلى برامج الدفع اإللكتروني في بلدية السلط الكبرى. وعالوة على ذلك، فإن قيمة اإلنحراف المعياري بلغت لجائحة كورونا في التحول 
والتي تنص  6( لصالح الفقرة رقم 4.08( وهو أمر طبيعي يعكس التقارب في استجابات العينة، وبلغ أعلى متوسط حسابي )1.13)

أرى بأن برامج الدفع اإللكتروني في بلدية السلط الكبرى تتمتع بأدوات كافية  على " من وجهة نظري كموظف في بلدية السلط الكبرى 
إلدارة كافة الخدمات اإللكترونية  مما يعمل على تحسين أداء عمل البلدية أثناء جائحة كورونا." ويعكس هذا درجة اتفاق قوية، بينما 

" من وجهة نظري كموظف في بلدية السلط الكبرى الحظت  والتي تنص على 12( لصالح الفقرة رقم 3.27بلغ أدنى متوسط حسابي)
زيادة في األحجام لبوابات الدفع اإللكتروني مع تحول المعامالت عبر اإلنترنت أثناء جائحة كورونا." وهذا يعكس درجة اتفاق 

رونا في على وجود لجائحة كو  متوسطة. وبشكل عام، فقد كان موقف العينة نحو األسئلة إيجابيًا، ونستنتج من ذلك اتفاق المشاركين
 التحول إلى برامج الدفع اإللكتروني في بلدية السلط الكبرى بدرجة مرتفعة. 

 معرفة تحسين أداء بلدية السلط الكبرى 
لمعرفة ذلك تم حساب المتوسطات الحسابيه واالنحرافات المعيارية ودرجة التقدير لكل فقرة من فقرات تحسين أداء بلدية 

 ( يوضح تلك النتائج.4، والجدول)السلط الكبرى 

(: المتوسطات الحسابية واالنحرفات المعيارية ودرجة التقدير لفقرات المتعلقة بمعرفة تحسين أداء بلدية السلط 4الجدول )
 الكبرى 

سل
سل

الت
 

االنحراف  المتوسط الفقرة
 المعياري 

بأن الموظفين  من وجهة نظري كموظف في بلدية السلط الكبرى أرى  1
لديهم الرغبة للعمل خارج أوقات العمل الرسمي إذ تتطلب األمر وذلك 

 من أجل تحسين العمل في البلدية.

4.16 1.422 
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من وجهة نظري كموظف في بلدية السلط الكبرى أرى بأن الموظفين  2
لديهم القدرة على مواجهة وحل المشكالت التي تواجههم بكل سهولة 

 تحسين العمل في البلدية.ويسر من أجل 

3.78 1.321 

من وجهة نظري كموظف في بلدية السلط الكبرى أرى بأن الموظفين  3
ن من أجل تحسي لديهم القدرة على التصرف في مختلف المواقف وذلك

 العمل في البلدية.

3.69 1.3 

من وجهة نظري كموظف في بلدية السلط الكبرى أرى بأن الموظفين  4
لديهم االستعداد الكافي لتحمل المسؤولية  وذلك من أجل تحسين العمل 

 في البلدية.  

3.95 1.123 

من وجهة نظري كموظف في بلدية السلط الكبرى أرى بأن الموظفين  5
ل وذلك من أجلديهم القدرة على تطوير وتحسين أدائهم بشكل مستمر 

 تحسين العمل في البلدية. 

3.96 0.984 

من وجهة نظري كموظف في بلدية السلط الكبرى أرى بأن الموظفين  6
لديهم القدرة على التعامل مع اآلخرين وذلك من أجل تحسين العمل في 

 البلدية. 

4.33 0.943 

من وجهة نظري كموظف في بلدية السلط الكبرى أرى بأن الموظفين  7
لديهم القدرة على بتطبيق القواعد واإلجراءات  وذلك من أجل تحسين 

 العمل في البلدية.  

3.9 0.905 

من وجهة نظري كموظف في بلدية السلط الكبرى أرى بأن الموظفين  8
لديهم القدرة على إنجاز األعمال المطلوبة منهم بكل كفاءة وفاعلية  

 وذلك من أجل تحسين العمل في البلدية.  

3.82 1.149 

من وجهة نظري كموظف في بلدية السلط الكبرى أرى بأن الموظفين  9
ألعمال تبعًا لمعايير الجودة المطبقة في لديهم القدرة على إنجاز ا

 البلديات وذلك من أجل تحسين العمل في البلدية.  

4 0.921 

من وجهة نظري كموظف في بلدية السلط الكبرى أرى بأن الموظفين  10
لديهم القدرة على إتخاذ القرارات اإلدارية  وذلك من أجل تحسين العمل 

 في البلدية.  

3.83 1.215 

 تحسين أداء بلدية السلط الكبرى لكلية لمعرفة مدى الدرجة ا
 

3.94 1.12 
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( أن المتوسط الحسابي العام لجميع الفقرات المتعلقة في مدى تحسين أداء العمل بلدية 4يتضح من خالل الجدول رقم )
(، وهذا يدل على مستوى اتفاق متوسط بين أفراد العينة لسعي العاملين في بلدية السلط الكبرى على 3.94السلط الكبرى قد بلغ )

اطنين متلقي الخدمة من البلدية. وعالوة على ذلك، فإن قيمة اإلنحراف المعياري بلغت تحسين أداء العمل من أجل أرضاء المو 
والتي تنص  6( لصالح الفقرة رقم 4.33( وهو أمر طبيعي يعكس التقارب في استجابات العينة، وبلغ أعلى متوسط حسابي )1.12)

ن لديهم القدرة على التعامل مع اآلخرين وذلك من أجل من من وجهة نظري كموظف في بلدية السلط الكبرى أرى بأن الموظفيعلى " 
والتي تنص على  3( لصالح الفقرة رقم 3.69" ويعكس هذا درجة اتفاق قوية، بينما بلغ أدنى متوسط حسابي) تحسين العمل في البلدية

ن أجل م ختلف المواقف وذلكمن وجهة نظري كموظف في بلدية السلط الكبرى أرى بأن الموظفين لديهم القدرة على التصرف في م" 
." وهذا يعكس درجة اتفاق مرتفعة. وبشكل عام، فقد كان موقف العينة نحو األسئلة إيجابيًا، ونستنتج من ذلك تحسين العمل في البلدية.

ة في البلدية ماتفاق المشاركين على أن العاملين في بلدية السلط الكبرى على تحسين أداء العمل من أجل أرضاء المواطنين متلقي الخد
 بدرجة مرتفعة. 

ومن خالل ما سبق ذكره نالحظ بأن الموظفين في بلدية السلط الكبرى يسعون إلى تحسين أداء عمل البلدية وذلك نظرًا ألن 
 ةالموظفين لديهم القدرة على تطوير وتحسين أدائهم بشكل مستمر، ولديهم القدرة على مواجهة وحل المشكالت التي تواجههم بكل سهول
 ويسر، ولديهم االستعداد الكافي لتحمل المسؤولية والتعامل مع األخرين بكل كفاءة وفعالية من أجل تحسين أداء العمل في البلدية.

 البحث الفرع الثاني: النتائج المتعلقة بفرضية
( بين أثر جائحة كورونا α ≤ 0.05) معنوية مستوى  إحصائية عند داللة ذات ال يوجد فروق " على الفرضية الرئيسيةتنص 

ن الفرضية الرئيسية وللتحقق مفي التحول إلى برامج الدفع اإللكتروني في البلديات ودورها في تحسين أدائها في بلدية السلط الكبرى"،  
وضح طبيعة ي ، ويعتبر معامل االرتباط واحدًا من أهم االختبارات التي تستخدم لتحليل البيانات، فهومعامالت االرتباطتم استخدام 

وقد أظهرت نتائج (، 0.80العالقة بين متغيرات الدراسة، ويظهر معامل ارتباط بين المتغيرات عندما يكون معامل االرتباط أقل من )
االرتباط في الفرضية الرئيسية وجود عالقة بين أثر جائحة كورونا في التحول إلى برامج الدفع اإللكتروني وبين تحسين أداء البلديات، 

( أن العالقة بين المتغير 5(، ويبين الجدول ) 0.01بمستوى داللة إحصائية  P= 0.000يث أظهرت نتائج معامل االرتباط يساوي )ح
لة معنوية حيث كانت ذات دال تحسين أداء البلدياتوالمتغير التابع أثر جائحة كورونا في التحول إلى برامج الدفع اإللكتروني المستقل 
أثر جائحة كورونا في التحول إلى برامج الدفع (  وبالتالي فإن هناك ارتباط قوي بين r =0.740(، وقيمة) Sig <0.001أن قيمة )
 .تحسين أداء البلدياتو اإللكتروني 
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 ( معامل االرتباط بين المتغير المستقل أثر جائحة كورونا في التحول إلى برامج الدفع اإللكتروني والمتغير التابع5جدول رقم )
 تحسين أداء البلديات

أثر جائحة كورونا في  
التحول إلى برامج الدفع 

 اإللكتروني

 تحسين أداء البلديات

أثر جائحة كورونا 
في التحول إلى 

برامج الدفع 
 اإللكتروني

Pearson 
Correlation 

1  

Sig. (2-tailed)   
N 100  

 Pearson تحسين أداء البلديات
Correlation 

**.740 1 

Sig. (2-tailed) .000  
N 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 معنوية مستوى  إحصائية عند داللة ذات يوجد فروق وبذلك ترفض الفرضية الرئيسية وتقبل الفرضية البديلة والتي تنص على أنه 

(0.05 ≥ α بين أثر جائحة كورونا في التحول إلى ) برامج الدفع اإللكتروني في البلديات ودورها في تحسين أدائها في بلدية السلط
 الكبرى.

 ملخص نتائج الدراسة
 خرجت الدراسة باالستنتاجات التالية:

 .اتفاق المشاركين على وجود لجائحة كورونا في التحول إلى برامج الدفع اإللكتروني في بلدية السلط الكبرى بدرجة مرتفعة 

  المشاركين على أن العاملين في بلدية السلط الكبرى على تحسين أداء العمل من أجل أرضاء المواطنين متلقي الخدمة في اتفاق
 البلدية بدرجة مرتفعة.

 إحصائية لجائحة كورونا في التحول إلى برامج الدفع اإللكتروني في البلديات ودورها في تحسين أدائها في  داللة وجود أثر ذات
 .ط الكبرى بلدية السل
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 التوصيات
 في ضوء ما أتت به الدراسة من نتائج واستنتاجات، فإّن الباحث يوصي بما يلي:

  القيام بإجراء المزيد من الدراسات والبحو  لمعرفة أثر جائحة كورونا في التحول إلى برامج الدفع اإللكتروني في البلديات ودورها
 المؤتمرات والندوات حول هذا الموضوع. في تحسين أدائها في بلدية السلط الكبرى وعقد

  على  %5ضرورة تشجيع المواطنين على الدفع من خالل برامج الدفع االلكتروني نظرا لوجود خصم بقرار من رئاسة الوزراء بقيمة
 الدفع االلكتروني.

 إللكتروني برامج الدفع ا تأهيل الكادر الوظيفي في البلديات بشكل عام وفي بلدية السلط بشكل خاص حول موضوع التحول إلى
في البلديات ودورها في تحسين أداء عمل بلدية السلط الكبرى بالتدريب المستمر والـدورات لزيادة خبرات العاملين حول هذا 

 .الموضوع

 ي قد تحث البلديات في األردن على االهتمام في التحول إلى برامج الدفع اإللكتروني أثناء جائحة كورونا غيرها من الجوائح ال
 تحل بنا من أجل ضمان تحقيق األهداف المرجوة داخل البلديات بشكل عام وداخل بلدية السلط الكبرى بشكل خاص.
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Abstract: 
The study aimed to identify the impact of the Corona pandemic on the transition to electronic payment programs in 

municipalities and their role in improving their performance. To achieve the objectives of the study, the descriptive 

analytical approach was followed. The study sample consisted of a random sample that included a number of workers in 

the Greater Salt Municipality. Among the most important findings of the study, the participants agreed on the existence of 

the Corona pandemic in switching to electronic payment programs in the Greater Salt Municipality to a high degree, and 

the participants’ agreement that workers in the Greater Salt Municipality had improved work performance in order to 

satisfy the citizens receiving services in the municipality to a high degree, The study also found a statistically significant 

impact of the Corona pandemic on the transition to electronic payment programs in municipalities and their role in 

improving their performance in the Greater Salt Municipality. The study recommended the necessity of rehabilitating the 

staff in the municipalities in general and in the Municipality of Salt in particular on the issue of switching to electronic 

payment programs in the municipalities and its role in improving the performance of the work of the Greater Salt 

Municipality through continuous training and courses to increase the expertise of workers on this subject. 

Keywords: Corona pandemic, Electronic payment programs, Performance improvement, Great Salt Municipality. 
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