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المدتخمص
تيجف الجراسة إلى معخفة أىع انعكاسات استخجام الخجمات السرخفية االلكتخونية بالسرارف التجارية الميبية،
بالتصبيق عمى عسال ء السرارف التجارية ف

مجنشة شخالمذ ،وذلظ مغ لالل انتذار الخجمات السرخفية

االلكتخونية ،والتأثيخات االجتساعية ،وكحلظ سعخ الخجمة السرخفية ،وجػدة ىحه الخجمات السرخفية االلكتخونية،
وتسثمت مذكمة الجراسة ف

الدؤال التال  :ما هي انعكاسات تظبيق الخدمات المررفية االلكترونية عمى

عمالء المرارف التجارية الميبية؟ اتبعت الجراسة السشيج الػصف التحميم حيث تع االعتساد عمى أداة االستبانة

ف

جسع البيانات األولية ووزعت عمى عيشة مغ عسال ء بعس السرارف التجارية والت تع التيارىا عذػائياً،

استخجم لخنامج الحدم اإلحرائية لمعمػم االجتساعية ) (SPSSاإلصجار الثان

والعذخيغ لمػصػل إلى نتائج

الجراسة ،وذلظ مغ لالل عجة التبارات قام ليا الباحث ،وتػصل الباحث إلى جسمة مغ الشتائج مغ أىسيا أن كل
مغ جػدة الخجمة والدعخ واالنتذار والتأثيخات االجتساعية تؤثخ عمى استخجام العسال ء لمخجمات السرخفية
االلكتخونية ف ليبيا  ،وأوصت الجراسة السرارف بالسديج مغ التخكيد عمى التعامل مع الستصمبات األساسية لتبش
الخجمات السرخفية االلكتخونية األمخ الحي يسكغ إن نشعكذ ف تبش أوسع لتمظ الخجمات ف ليبيا.

الكممات الدالة :المرارف التجارية ،الخدمات المررفية االلكترونية
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المقدمة

تعج صشاعة الخجمات السالية والسرخفية االلكتخونية مغ أىع الشتائج الخئيدية لمتصػر العمس والتكشػلػج

السعاصخ ،كحلظ تسثل أحج مالمح الشيزة االقترادية ،فالثػرة التكشػلػجية السعاصخة ،وما صاحبيا مغ انتذار
ف استخجامات االنتخنت وتكشػلػجيا السعمػمات لجسيع الرشاعات واالعسال وبسعجالت سخيعة ف ارجا ء العالع،
دفع الكثيخ مغ شخكات االعسال الى تبش تكشػلػجيا السعمػمات ف تدييخ اعساليا ،فكان القصاع السرخف مغ

القصاعات الدباقة ف ىحا السجال والت تبشت استخجامات الكتخونية عجنجة لتحديغ ادائيا واكتداب ميدة تشافدية

استخاتيجية.
مع دلػل عرخ العػلسة وتخص

الخجمات القصاعات حجود السشاشق واالوشان واالقاليع أضح

مغ

الػاجب عمى السرارف دراسة تصػر الثقافة التكشػلػجية السػجػدة عشج زبائشيا ،وتفيع مجي قبػل ىؤال ء لمخجمات
االلكتخونية ،لتبش استخاتيجيات التصػيخ ف التكشػلػجيا واالنطسة السعمػماتية لتػاكب ىحا التصػر ،وبالتال القجرة

عمى السشافدة ،ولاصة ف ضل التجارة االلكتخونية ،الت اصبحت اداة واضحة لعػلسة التجارة الت تكسغ قجرتيا
بالشسط الستدارع الحي لجا نشتذخ فيو بفزل شبيعة الػسائل السادية والبخمجية الت تجعل تعجد التخابط والتخاسل
ماليغ االشخاف عبخ االنتخنت ام اخ سيال.
حيث شيجت الفتخة االليخة تحػال سخيعا مغ الذكل التقميجي الى الذكل االلكتخون  ،حيث تقػم الذبكة الجولية

لمسعمػمات لجو ار رئيديا كػسيط الستكسال تشفيح االعسال التجارية بذكميا السعاصخ ،واتجيت اغمب الذخكات

والسرارف إلنذا ء مػاقع ليا عمى شبكة االنتخنت ،وذلظ لسباشخة عسمية التجارة االلكتخونية العادية او السرخفية
والتحاسب عشيا الكتخونيا ( .تػفيق.)1002 ،
مذكمة الدراسة
ف

ضل التصػرات األليخة عمى الداحة السرخفية الميبية لجأت معطع السرارف الميبية إلى التعامل

بالخجمات السرخفية االلكتخونية ف بعس معامالتيع األمخ الحي نؤثخ عمى جػدة الخجمات السرخفية السقجمة

مغ قبل السرارف عمى عسالئو ،األمخ الحي نتصمب دراسة انعكاسات ىحه الخجمات عمى عسال ء السرارف،
ولحلظ تتسحػر مذكمة الجراسة ف الدؤال التال :
ما هي انعكاسات تظبيق الخدمات المررفية االلكترونية عمى عمالء المرارف التجارية الميبية؟

أهداف الدراسة:
تدع

الجراسة إلى تبيان انعكاسات تصبيق الخجمات السرخفية االلكتخونية ،وذلظ مغ لالل انتذار

الخجمات السرخفية االلكتخونية ،والتأثيخات االجتساعية ،وكحلظ قيسة األسعار ،وجػدة ىحه الخجمات السرخفية
االلكتخونية ،والػصػل إلى أىع التػصيات الت بسكغ ان تداىع ف تصػيخ ىحه الخجمات.
فرضيات الدراسة:

الفرضية األولي :تحج سياسات السرارف التجارية ف انتذار تصبيق الخجمات السرخفية االلكتخونية بالسرارف

التجارية مغ وجية نطخ العسال ء .

الفرضية الثانية :تداىع التأثيخات االجتساعية ف

نطخ العسال ء.

تصبيق الخجمات االلكتخونية بالسرارف التجارية مغ وجية

الفرضية الثالثة :يعتبخ ارتفاع سعخ الخجمة السرخفية مغ معػقات استخجام الخجمات السرخفية االلكتخونية
بالسرارف التجارية مغ وجية نطخ العسال ء .
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الفرضية الرابعة :ضعف جػدة الخجمات السرخفية االلكتخونية مغ معػقات استخجام الخجمات السرخفية
االلكتخونية بالسرارف التجارية مغ وجية نطخ العسال ء.

أهمية الدراسة

تكسغ أىسية ىحه الجراسة ف مجى حداسية السرارف التجارية لمتغيخات والتصػرات التكشػلػجية ،وكحلظ مجى

أىسية دورىا وعسق تأثيخىا ف اقتراديات الجول الت تعسل فييا ،ومجى مخونة ىحه السرارف ف االستجابة ليحه
التغيخات ،لاصة ف الطخوف الت تسخ ليا البالد حاليا.
حدود الدراسة:

الحدود البذرية :تتسثل ف العسال ء السرارف التجارية دالل مجنشة شخالمذ.
الحدود المكانية  :اقترخت الحجود السكانية ليحه الجراسة ف

يدتخجمػن الخجمات السرخفية االلكتخونية.

مجنشة شخالمذ وبالتحجنج عمى العسال ء الحنغ

إمتجت الحجود الدمشية ف فتخة اعجاد الجراسة ،سشة  1027م.
الحدود الزمنية ّ :
مجتمع وعينة الدراسة:

نتكػن مجتسع الجراسة مغ عسال ء مسغ لجنيع حدابات ف السرارف التجارية الميبية ،وى ( الجسيػرية،

الرحاري ،الػحجة ،الػاحة ،شسال افخيقيا ،التجاري الػشش ) وقج تع التيار عيشة عخيزة ،حيث وزعت 220

استبيان وزعت عمى العسال ء الحنغ لجنيع حدابات ف السرارف التجارية الميبية السحكػرة اعاله ،ولع نتحرل
الباحث اال عمى  213استبانة ،وذلظ لعجم استجابة بعس العسال ء ،وبعج فحز االستبانة تبيغ ان عجد اربعة
استبيانات غيخ صالحة ،ليربح عجد االستبيانات الرالحة لمتحميل  210استيان.
اداة الدراسة

مغ أجل تحقيق أىجاف الجراسة واثبات فخضيتيا ،تع استخجام االستبيان الحي تع ترسيسو مغ قبل (الصيب

والخون )1025 ،لقياس متغيخات الجراسة وذلظ عمى الشحػ السبيغ:

القدؼ األول :نتزسغ معمػمات عامة تتعمق بخرائز أفخاد عيشة الجراسة الجيسػغخافية.

القدؼ الثاني :ويذتسل عمى أسئمة تقيذ واقع انعكاسات استخجام الخجمات السرخفية االلكتخونية بالسرارف
التجارية الميبية ،بالتصبيق عمى عسال ء السرارف التجارية ف مجنشة شخالمذ ،وذلظ مغ لالل انتذار الخجمات

السرخفية االلكتخونية ،والتأثيخات االجتساعية ،وكحلظ قيسة األسعار ،وجػدة ىحه الخجمات السرخفية االلكتخونية.
مرظمحات الدراسة:

الخدمات المررفية  :ى

مجسػعة مغ األنذصة والعسميات ذات السزسػن السشفع

السمسػسة وغيخ السمسػسة والسقجمة مغ قبل السرخف ،والت

الكامغ ف

العشاصخ

نجركيا السدتفيجون مغ لالل مالمحيا وقيستيا

السشفعية والت تذكل مرج اًر إلشباع حاجاتيع ورغباتيع السالية واالئتسانية الحالية والسدتقبمية ،وف الػقت ذاتو

تذكل مرج اًر ألرباح السرخف مغ لالل العالقة التبادلية ليغ الصخفيغ (العجارمة،1004،ص)21
جؾدة الخدمات المررفية :ى
فعال(الخجمة الفعمية)،

الفخق ليغ ما نتػقعو العسال ء مغ الخجمة(الخجمة الستػقعة) وبيغ ما نجركػنو

أو بسعشى ألخ ى تقجيع لجمات تتستع بسدتػى أفزل مسا نتػقعو العسال ء ،بحيث

تتجاوز سقف تػقعاتيع (شعذاعة ،1003 ،ص.)26
قيمة الدعر لمخدمة المررفية االلكترونية :ويقرج بقيسة الدعخ السقالل الحي نجفعو الذخز لمحرػل عمى مشتج
ما ومجى مالئسة ذلظ السقالل لمفائجة الت تعػد مغ استخجام السشتج سػا ء كان ذلظ السشتج سمعة او لجمة كسا ىػ
الحال ف ىحه الجراسة .وقج اشارت العجنج مغ الجراسات الىسية الدعخ ف عسمية االستحػاز عمى السشتجات ،لل
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واثخه االيجال ف الشية ف استخجام السشتج حيث أنو كمسا قل الدعخ مقالل الفائجة السخجػة زاد االقبال عمى السشتج
والعكذ صحيح ،وف ىحا االتجاه فان الدعخ يعتبخ احج السؤشخات القػية ف تحجنج نية قبػل التقشية ومغ ثع
استخجاميا حيث يذجع الدعخ السشخفس السدتيمكيغ عمى الشية ف استخجام التقشيات الججنجة ،ليشسا بالسقالل يداعج
الدعخ السختفع ف عجم تذكل نية لذخا ء التقشيات الججنجة لػفا مغ عجم حرػل السدتيمظ عمى السشفعة السخجػة

مقالل الدعخ السختفع الحي سيقػم لجفعو وف الدياق نفدو ذىبت دراسات الخى ف اتجاه ضخورة تػسيع نصاق

الشطخيات الت ) .(Brown at el, 2005تفدخ سمػك السدتيمكيغ تجاه التقشيات الججنجة وتزسيشيا متغيخ قيسة
الدعخ باعتبار انو واحج مغ أىع الستغيخات وىحا بالفعل ما ذىبت اليو ىحه .(Alvesson, and K.rreman,

)2007الت يسكغ تزسيشيا ف ىحا الخرػص بالجراسة لتزسيشيا متغيخ قيسة الدعخ ضسغ الستغيخات السؤثخة
عمى نية استخجام التقشية.ـ(الصيب  ،والخون ،1025 ،ص .)288

انتذار الخدمة المررفية االلكترونية :يقرج بانتذار الخجمة السرخفية مجى قخبيا مغ العسال ء السدتيجفيغ ،حيث

كان تػزيع شبكة فخوع السرخف السعيغ جغخافيا وبذكل مالئع ف الدػق السدتيجف عامال ميسا ف اقبال العسال ء
عمى التعامل مع ذلظ السرخف .وفيسا نتعمق بانتذار الخجمة السرخفية االلكتخونية فان انتذار الخجمة يقرج بو

ف ىحه الحالة تػزيعيا عمى الدػق السدتيجف بذكل مالئع بغس الشطخ عغ الػسيط السدتخجم .فف حالة الرخاف
اآلل مثال يعش انتذار تػزيع الرخافات بذكل مالئع عمى السشاشق السدتيجفة ،ليشسا ف وسائط الكتخونية الخى

يعش امتجاد وتػفخ شبكة الخجمة وتػزيعيا عمى كافة ارجا ء الدػق السدتيجف بذكل يالئع الػسيط السدتخجم بغس
الشطخ عغ التالف وتعجد الذبكات الت يسكغ االعتساد عمييا لتحقيق ىحا اليجف .وقج اثبتت العجنج مغ الجراسات
اثخ االنتذار ف تحقيق البشظ ألىجافو واستقصابو لمعسال ء(قجوم  (2008 ،واعتبخ عامل االنتذار الحي يالئع شبيعة
الخجمة السرخفية االلكتخونية ضسغ عػامل الخى مغ اىع محفدات نجاح تبش التقشيات السرخفية الحجنثة ،حيث

تعان التقشيات الحجنثة مذكالت كبيخة مختبصة بالبشيات األساسية وثقافة التعامل والقػانيغ وغيخىا االمخ الحي يذكل
عائقا كبي اخ دون سيػلة انتذار تمظ الخجمات ،وىحا ما ذىبت اليو العجنج مغ الجراسات والت تفيج ف نياية االمخ

الى ا ن انتذار الخجمة السرخفية االلكتخونية نؤثخ تأثي اخ مباش اخ ف نية العسيل ف استخجاميا(العبجاالت.) 1005 ،
التأثيرات االجتماعية :ويقرج ليحا الستغيخ الجػانب السختبصة بالسجتسع الحي يعير فيو العسيل الخاغب ف استخجام
التقشية واسقاشات تمظ الجػانب عمى استخجامو لمتقشية ،ويجلل ف ذلظ الجعع والتذجيع الحي يسكغ ان يججه العسيل

مسغ حاول استخجم تمظ التقشيات .وىحا الستغيخ ىػ احج الستغيخات الت وردت ف الشطخية االساسية لقبػل واستخجام
التقشية باعتبار ان قخار العسيل باستخجام تقشية ما اللج وان نتاثخ بالسحيط االجتساع لحلظ العسيل ،وىحا السحيط

نتكػن بذكل عام مغ االشخاص والجيات الت يسكغ ان يكػن ليا تاثيخ ف اتخاذ العسيل لقخارت معيشة او انتياجو
لدمػكيات محجدة)Venkatesh, at el 2003(. (.
الدراسات الدابقة

-دراسة (الرفاعي ،والدوفاني 8102 ،م) الرعؾبات التي تحد مؽ مداهمة البظاقات اإللكترونية المررفية في

حل أزمة الديؾلة بميبيا (مؽ وجهة نغر المؾعفيؽ بالمرارف التجارية وأصحاب نقاط البيع(،

ىجفت الجراسة إلى التعخف عمى الرعػبات الت تحج مغ مداىسة البصاقات اإللكتخونية السرخفية ف حل أزمة

الديػلة ف ليبيا ،واعتسجت الجراسة عمى السشيج الػصف التحميم  ،وتسثل مجتسع الجراسة ف

السدؤليغ ف

السرارف التجارية وأصحاب نقاط البيع بسجنشة الخسذ ،واستخجم الباحثان أسمػب السقالمة الذخرية لجسع
البيانات ،وتع الػصػل إلى عجة نتائج ومغ أىسيا :ىشاك صعػبات إدارية تػاجو البصاقات اإللكتخونية السرخفية تحج
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مغ مداىستيا ف حل أزمة الديػلة لميبيا وى :مخكدية إصجار البصاقات اإللكتخونية السرخفية ونقز عجد
السػضفيغ بأقدام البصاقات والخجمات اإللكتخونية بالسرارف ،باإلضافة لرعػبات فشية وى :ضعف شبكات
االترال الخاصة بالسشطػمات السرخفية و االنقصاع الستكخر لمتيار الكيخبائ  ،ولشا ء عمى نتائج الجراسة قام
الباحثان لتقجيع عجة تػصيات ومغ أىسيا إعصا ء الرالحيات لفخوع السرارف بإصجار البصاقات السرخفية

لعسالئيا وزيادة عجد السػضفيغ بأقدام البصاقات وربط السشطػمات السرخفية بذبكة السعمػمات الجولية عغ شخيق
شبكات االترال الفزائية.
 -دراسة ( مدعؾد8102 ،م) ،بعنؾان وسائل الدفع اإللكتروني و أزمة الديؾلة.

ىحفت الجراسة إلى التعخف عم أنػاع وسائل الجفع اإللكتخون وكيفية عسميا ومجى مداىستيا ف حل أزمة

الديػلة ،واعتسجت الجراسة عمى السشيج الػصف التحميم  ،واستخجم الباحث أسمػب قائسة االستبيان لجسع آرا ء عيشة
الجراسة الستسثمة ف مػضف مرخف الجسيػرية فخع) ح دمذق( ،وتػصمت الجراسة الى نتائج كان مغ أىسيا أن
وسائل الجفع اإللكتخونية تؤثخ ايجاليا ف

الحج مغ السذاكل السرخفية ولاصة أزمة الديػلة ،أن الػسائل

اإللكتخونية مدتخجمة بذكل قميل وغيخ فعال ،وذلظ لعجم وجػد لشية تحتية حجنثة ومػارد بذخية مؤىمة ،واوصت
الجراسة عمى ان العسل ف السرارف عمى تزافخ الجيػد التثقيفية والتعميسية وذلظ مغ لالل :استخجام التقشية
الحجنثة والستصػرة ف

أعساليا لتقجيع لجمات مرخفية متسيدة ،تصػيخ وتأىيل الكػادر البذخية لبخامج التجريب

الجالم والخارج ونذخ الػع العام بأىسية ىحه الػسائل.

-دراسة (مدعؾد ،وآخرون8102 ،م) بعنؾان الريرفة المباشرة وأثرها عمى جؾدة الخدمات المررفية:

ىجفت الجراسة إلى معخفة الجور الحي تقػم بو الريخفة السباشخة ف تشػيع الخجمات السرخفية ،ذلظ ف

ضل حجاثة ىحه السيدة عمى قصاع الرخافة ف ليبيا ،استعخضت الجراسة ف إشارىا الشطخي مفيػم عام الريخفة
السباشخة ،وألغخاض تحقيق أىجاف الجراسة تع استخجام السشيج الػصف

التحميم

الحي تع مغ لالل تحميل

استسارة االستبانة لغخض تحميل والتبار الفخضيات ،وتػصمت الجراسة إلى نتائج كان مغ أىسيا :ان مرخف
األمان وصل إلى مراف السرارف الستقجمة ،بعج تحػلو إلى نطام إلكتخون متصػر ،وأن سبب تألخ تفعيل

ىحه الخجمة لع يكغ بقمة الكػادر الفشية واإلدارية ،لل كان بدبب ضعف شبكات االنتخنت واالتراالت والكيخبا ء،
كسا أن ىشاك قمة وع

وإدراك محجودة مغ قبل العسال ء بسفيػم الريخفة السباشخة ،كسا أوصت الجراسة إلى

ضخورة التجريب والتأىيل السدتسخ لكافة العامميغ ف

السرارف فشياً وتقشياً لسػاكبة التصػر ،وحث السرارف

عمى محاذاة مرخف األمان  ،باستخجام التقشيات الحجنثة لتفادي الدمبيات ف

العسل السرخف  ،وضخورة

االىتسام السدتسخ ف تػفيخ البشية التحتية السالئسة لتصبيق البخامج الستعمقة بالخجمات السرخفية االلكتخونية.
 دراسة (أبؾخريص ،شكذػ8102 ،م) بعنؾان "التدؾيق اإللكتروني وأثره في جؾدة الخدمات المررفية.ىجفت الجراسة لمتعخف عمى مجى أثخ تصبيق أسمػب التدػيق السرخف

السرخفية بالسرارف العاممة ف

اإللكتخون

ف

جػدة الخجمات

ليبيا وتحجنجا السرارف العاممة بسجنشة زليتغ مغ وجية نطخ زبائغ ىحه

السرارف ،لي جف معخفة الػاقع السسارس ليا وما يحقق مغ مدايا ليا ولدبائشيا ،و الكذف عغ أىع السذكالت
الت تػاجييا ىحه السرارف وإيجاد الحمػل السشاسبة ليا ،وذلظ لتحقيق سعيا أعمى درجة مغ األمان ،وتػفيخ

قاعجة لمسعمػمات ونيج أسمػب البحث والتصػيخ مع لشا ء استخاتيجية فعالة ،ولتحقيق ذلظ فقج استخجم الباحثان
نط اخ لرعػبة حرخً السشيج الػصف

التحميم

ف

ىحه الجراسة ،غيخ أن عجد العسال ء الحنغ نتخددون عمى

السرارف محل الجراسة ،اذ ليذ ليع مقياس محجد ،فقج قام الباحثان لترسيع استسارة استبيان ووزعت عمى عيشو
عذػائية مغ الستعامميغ مع ىحه السرارف ،تع لالليا التػصل لمعجنج االستشتاجات الت مغ ألخزىا :أن ىشاك
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د .أحسج سعج أحسج مدعػد
تأثي اخ الخجمات السرخفية ليحه السرارف ،وذلظ تبعا لمستغيخات السحجدة ليحه الجراسة وى

البحث والتصػيخ،

تػفخ قاعجة معمػمات ،وجػد استخاتيجية لمتدػيق ،األمان( .كسا أوصى الباحثان بزخورة تبش واستخجام التدػيق
اإللكتخون

ليحه السرارف واالستفادة بأقرى ما يسكغ مغ وسائل التقشية الحجنثة ف ىحا السجال ،مع إعادة

ىشجسة العسل اإلداري ليا وتصػيخه ،وكحلظ التخكيد عمى تفعيل البخامج التجريبية بالجالل والخارج وبسا نتشاسب
ويػاكب التصػرات العالسية الحجنثة.
 -دراسة (التؾاتي8102 ،م ) بعنؾان تأثير خرائص الخدمة المقدمة عمى إقبال العمالء عمى قنؾات الريرفة

االلكترونية.

ركدت الجراسة عمى معخفة تأثيخ لرائز الخجمة السقجمة عمى إقبال العسال ء عمى قشػات الريخفة

االلكتخونية بالسرارف الميبية التجارية ،كحلظ التعخف عمى العػامل السؤثخة عمى تبش عسال ء السرارف التجارية
الميبية لمخجمات السرخفية اإللكتخونية ،وتع االعتساد عمى أسمػب االستبانة ف جسع ليانات الجراسة وذلظ مغ
لالل تػزيع استبانو عمى عيشة الجراسة مغ عسال ء السرارف التجارية الميبية ،وتػصمت الجراسة إلى نتائج مغ
اىسيا ان عامل التعقيج أىع عامل مؤثخ ف إقبال العسال ء عمى قشػات الريخفة اإللكتخونية الستاحة ،مسا نجل عمى
عجم وجػد لخامج دعائية وتثقيفية مشاسبة لتعخيف العسال ء بسدايا وكيفية الحرػل عمى الخجمات السرخفية مغ

وضعفا ف نطع التدػيق السرخف ف
قرػر
ًا
القشػات اإللكتخونية ،وأيزا كحلظ نتزح مغ الشتائج أن ىشاك
ً
السرارف التجارية الميبية فيسا يخز الخجمات السرخفية االلكتخونية الستػفخة ،وأوصت الجراسة ضخورة تصػيخ
وتغييخ السفاىيع التقميجية لألعسال بسا يالئع أعسال ولجمات الريخفة االلكتخونية ،كحلظ عمى السرارف التجارية
الميبية متابعة التصػرات التقشية لمريخفة االلكتخونية ،وذلظ لسػاجية تحجيات العػلسة وانفتاح األسػاق ،وباأللز

ولرػصا دلػل السرارف األجشبية إلى الدػق الميب الحي
الخجمات السرخفية السسكغ تقجيسو عبخ االنتخنت،
ً
سيؤثخ عمى وضع السرارف ف احتسال تػجو عسالئيا إلى السرارف األجشبية الستصػرة الت تسمظ الخبخة والتصػر
لجحب العسال ء لالستفادة مغ الخجمات السرخفية االلكتخونية الت تػفخىا السرارف الستصػرة ،عمى السرارف

التجارية وضع مدايا وتدييالت مغ شأنيا تذجيع عسالئيا عمى شمب الخجمات الستػفخة عبخ القشػات اإللكتخونية،

كاليجايا والجػائد واإلعفا ءات وغيخىا.
-دراسة المقظف 2006 ) ،م) بعنؾان :العؾامل المؤثرة في قبؾل المدتهمكيؽ لخدمة الرراف اآللي -دراسة

تظبيقية عمى فروع مررف الجمهؾرية بذعبية طرابمس (سابقا) في ليبيا-.

ىجفت الجراسة إلى التعخف عمى العػامل السؤثخة ف قبػل السدتيمكيغ لخجمة الرخاف اآلل  ،حيث ركدت

عمى الشاحية التدػيقية ،وقج تع االعتساد عمى استبا نة ف جسع البيانات ،وتكػنت عيشة الجراسة مغ عسال ء،

ومػضف  ،ومجنخي فخوع مرخف الجسيػرية الػاقعة ف نصاق شعبية شخالمذ سابًقا وعجدىا  10فخوع  ،وقج
ضعفا ف قبػل السدتيمكيغ لخجمة الرخاف اآلل والدبب نخجع إلى ضعف مكػنات
استشتجت الجراسة أن ىشاك
ً
السديج التخويج لسرخف الجسيػرية مسا نتج عغ ضعف السعمػمات لجى السدتيمظ عغ لجمة الرخاف اآلل

وبالتال ضعف قبػل الخجمة.
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االطار النغري
المدفؾعات والتدؾية

المنغؾمة المحاسبية

لشا ء عمى إستخاتيجية مرخف ليبيا السخكدي الت
ً
التيار تصبيق السشطػمة السرخفيـة الستكاممة ( فميكذ كيػب السرخف الذامل ) (Application Service
تيجف إلى نذخ ليئة مخكدية لتقشية السعمػمات تع

)Provider- ASPالحي يعتسج ف االسـ ــاس عمى مدود لخجمـ ــة التصبيقـ ـ ــات الت تعسل ليا السشطػمة ،والحي
ُيغص العسميات السرخفية لألفخاد والذخكات معاً والخجمات السرخفية االلكتخونية ) ،(@Flexcubeوأىع ما
ُيسيــد ىحا الشطام ىػ دعع تعجد الفخوع ( أي إمكانية تشفيح السعامالت السالية عغ شخيق أي فخع دون الخجػع
إلى الفخع الحي بو حداب الدبػن )  ،ودعع الحدابات بعسالت مختمفة  ،دعع تع ـ ـ ــجد وسائل االتر ــال

والجفع  ، Multi channelsومخكدية قػاعج البيانات الخاصة بالدبائغ والحدابات  .حيث ستتسكغ السرارف
عغ شخيق استخجام ىحه السشطػمة مغ تقجيع لجمات مسيدة لمدبائغ مشيا :-



إستخخاج مخاكد مالية مجسعة لحدابات الدبائغ بجسيع فخوع السرخف الػاحج.

إمكانية تشفيح التحػيالت السالية آليا ليغ جسيع حدابات الدبػن ف

فخوع السرخف بسا يعطع فخص

االستثسار لمدبائغ.



تدويج كبار الدبائغ مغ شخكات ومؤسدات بسمفات الكتخونية تتزسغ السخكد اليػم والحخكة اليػمية .

تسكيغ السرارف مغ االستجابة الدخيعة لستصمبات الدػق والدبائغ  ،وذلظ بدخعة اإلنتاج والتدػيق ،
كسا نجعع تقجيع الخجمات السرخفية لالل  13ساعة شػال األسبػع  ،وتدييل التعامل مع الحدابات
عغ شخيق أى فخع مغ فخوع السرخف  ،تػفيخ لجمة دفع فػاتيخ الخجمات آليأ  ،اإللصار باستخجام
الخسائل القريخة ) ،(SMSمع دعع الخجم ــات السرخفية عبخ شبكة السعمػم ـ ــات الجوليـ ـ ــة (Internet
)bankingف السخحمة القادمة .



دعع التخاشب مع السكػنات األساسية لشطام السجفػعات الػشش ( نطام السقاصة االلكتخونية  ،مػزع
آالت الدحب الحات ونقاط البيع  ،نطــام التدػيات الفػرية  ،نطام معالجة الركـ ــػك آلياً )  ،و دعـ ــع
التخاشب السباشخ مع نطام الدػيفت Swift



تسكيغ السرارف الميبية مغ تصبيق الدياسات والسعانيخ الستعمقة بإدارات السخاشخ والخقابة االئتسانية

ومكافحة غديل األمػال بفاعمية أكثخ.
نغام معالجة الركؾك آلياً ،،
تعسل ىحه السشطػمة عمى مقاصة الركػك ليغ السرارف إلكتخونياً باعتس ــاد أسمػب السدح الزػئ

والسمفات الخقسية وتخحيل صاف العسميات إلى مشطػمة السقاصة اآللية  Automated Clearing Houseبسا

يدسح لتدػية قيع الركػك ليغ السرارف بكل يدخ وأمان ..
فػائج تشفيح ىحه السشطػمة :


لفس التكاليف والػقت باستعسال الخجمات االلكتخونية الستصػرة .



لفس ندبة السخاشخة ف االنذصة التجارية والسجفػعات .



تدييل وسائل مشح وإدارة القخوض ومخررات السذاريع .



تدخيع صخف السعاشات والسشح والسخررات والقخوض .
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تسكيغ السرخف السخكدي مغ مخاقبة الخجمات والحدابات .



تسكيغ االفخاد والذخكات والجيات العامة مغ تحريل رسػم الخجمات آلياً .

نغام آالت الدحب الذاتي  /نقاط البيع وإدارة البظاقات ،،
تػفخ ىحه السشطػمة لشية أساسية لسػزع

الدحب الحات الػشش  ،الحي يسكغ عغ شخيقو الػصػل لكافة

حدابات الدبائغ السػجػدة بأي مغ السرارف العاممة وإنجاز عسميات الدحب الشقجي لمسبالغ السالية عغ شخيق

آالت الدحب الحات  ،باستخجام البصاقة الػششية مغ لالل الذبكات الػششية  ،باإلضافة الى استخجام بصاقات
عالسية مثل  Master Cardو Visa

مغ لالل الذبكات العالسية  ،وكحلظ

تسكيغ التجار وزبائشيع

والذخكات مغ تػفيخ الخجمات و إتسام عسميات تدجنج قدائع الخجمات إلكتخونياً بإستخجام نقاط البيع وإنجاز

الستعارف عمييا عالسياً
كافةالعسميات السالية اإللكتخونية ُ
فػائج تشفيح ىحه السشطػمة :


لفس التكاليف والػقت باستعسال الخجمات االلكتخونية الستصػرة .



لفس ندبة السخاشخة ف االنذصة التجارية والسجفػعات .



تدييل وسائل مشح وإدارة القخوض ومخررات السذاريع .



تدخيع صخف السعاشات والسشح والسخررات والقخوض .



تدييل إعجاد السيدانيات لمقصاعات الػششية .



تسكيغ السرخف السخكدي مغ مخاقبة الخجمات والحدابات .



تسكيغ االفخاد والذخكات والجيات العامة مغ تحريل رسػم الخجمات آلياً



منغؾمة المقاصة اإللكترونية ،،

لتشفيح ومعالجة الحػاالت صغيخة القيسة Low Valueوكثيخة

تُدتخجم مشط ــػمة الجفع اإللكتـ ــخون
العجد  ،High Volumأقل مغ  200000د.ل  ،حيث نتع مغ لالل ىحه السشطػمة تشفيح جسمة مغ الحػاالت
الستكخرة مثل ( السختبات  ،فػاتيخ الكيخبا ء  … ،الــخ )  ،كس ــا لجأ العسل الفعمـ

ليحه السشطػم ــة لتــاريخ

التعامــالت إلــى مشطػم ــة التدػي ــة الفـػريــة Real Time Gross

ويَّخحل ص ـ ــاف
 1007/7/26م ُ .
Settlementلالل فتختيغ لمتبادل  ،األولى عشج الداعة  22صباحاً والثانــية عشج الداعة  2920ضي اًخ ،والت
ستقػم لتدػية السبالغ ليغ السرارف بذكل نيائ .
فػائج تشفيح ىحه السشطػمة :


لفس التكاليف والػقت باستعسال الخجمات االلكتخونية الستصػرة .



لفس ندبة السخاشخة ف االنذصة التجارية والسجفػعات .



تدييل وسائل مشح وإدارة القخوض ومخررات السذاريع .



تدخيع صخف السعاشات والسشح والسخررات والقخوض .



تدييل إعجاد السيدانيات لمقصاعات الػششية .



تسكيغ السرخف السخكدي مغ مخاقبة الخجمات والحدابات .



تسكيغ االفخاد والذخكات والجيات العامة مغ تحريل رسػم الخجمات آلياً.
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منغؾمة التدؾية اإلجمالية الفؾرية ،،

ف إشـ ـ ــار تػجو مرخف ليبيا السخكدي نحػ تفعيل االستفادة مغ تصػرات تكشػلػجيا السعمػمات  ،وتحديغ

لشية العسل السرخف  ،شخع السرخف السخكدي والسرارف التجارية ف تشفيح لخنامج يصسح إلى تصػيخ أنطسة

التحػيالت السالية  ،وتدػية الحدابات فيسا ليغ السرارف والجيات العامة لجى مرخف ليبيـ ــا السخكدي إلكتخونياً
 ،وبذكل نيائ ال رجعة فيو قبل نياية عسل كل نػم  ،بحيث تعسل ىحه السشطػمة عمى تحػيل االمػال عالية

القيسة ف نفذ الػقت ليغ السرــارف  ،وقج حجد مرخف ليبيا السخكدي قيسة الحػالة بأكثخ مغ  200000د.ل ،

السذاركة مغ إدارة الديػلة ومخاقبة
مع تػفخ لجمة التػقيعات االلكتخونية وتذفيخ البيانات وتسكيغ السرارف ُ
الحػاالت الخاصة ليا  ،حيث لجأ العسل الفعم ليحه السشطػمة لتاريخ  1007/3/2م .
فػائج تشفيح ىحه السشطػمة :
لفس التكاليف والػقت باستعسال الخجمات االلكتخونية الستصػرة .




لفس ندبة السخاشخة ف االنذصة التجارية والسجفػعات .



تدييل وسائل مشح وإدارة القخوض ومخررات السذاريع .



تدخيع صخف السعاشات والسشح والسخررات والقخوض .



تدييل إعجاد السيدانيات لمقصاعات الػششية .

تسكيغ السرخف السخكدي مغ مخاقبة الخجمات والحدابات .



تسكيغ



االفخاد

والذخكات

والجيات

مغ

العامة

تحريل

رسػم

آلياً.

الخجمات

(

https://cbl.gov.ly/مػقع مرخف ليبيا السخكدي ،السجفػعات التدػية .تاريخ الجلػل -2-24
)1027
بعض مؤشرات استخدام المرارف العاممة بميبيا لمخدمات المررفية االلكترونية مؽ .8102 – 8100

ف ىحه الجدئية تقجم الجراسة بعس اإلحرائيات الستعمقة لبعس جػانب تصبيق الريخفة االلكتخونية ف ليبيا

والت يسكغ أن تعص بعس السؤشخات عغ انتذار واستخجام تمظ الخجمات ،حيث تطيخ تمظ اإلحرائيات تدانج
االستخجام مغ عام أللخ ف عجد مغ السجاالت مسا يفيج لػجػد إقبال متدانج مغ قبل العسال ء.

 -0البظاقات المررفية المردرة

جدول رقؼ ( )0يبيؽ البظاقات المظبؾعة لممرارف التجارية الميبية مؽ 8102 – 8100

الدشة

1022

1021

1022

1023

1024

1025

1026

الجسيػرية

14770

50211

41705

43428

43843

205005

228478

الػحجة

6641

22232

24838

30224

11216

36010

52765

20724

13233

14013

26521

21371

23365

16352

شسال افخيقيا

5175

7333

8212

22571

15047

30736

51103

الرحاري

0

0

0

0

0

278

25731

الػاحة

0

0

0

0

0

0

2000

السرخف

التجاري
الػشش

المردر :شركة معامالت لمخدمات المالية
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جامعة الديتػنة

د .أحسج سعج أحسج مدعػد
 -2أجهزة نقاط البيع المؾزعة

جدول رقؼ ( )8يبيؽ أجهزة نقاط البيع المؾزعة لممرارف التجارية الميبية مؽ 8102 – 8102
الدنة

8102

8102

الجمهؾرية

011

0211

الؾحدة

82

22

التجاري الؾطني

21

021

شمال أفريقيا

21

211

الرحاري

1

1

الؾاحة

1

1

المررف

المردر :شركة معامالت لمخدمات المالية

 -2اآلالت الدحب االلي ()ATM

جدول رقؼ ()2يبيؽ اآلالت الدحب االلي ()ATMلممرارف التجارية الميبية مؽ 8102 – 8102

المررف

المررف

الجمهؾرية

الؾحدة

التجاري
الؾطني

شمال

إفريقيا

الرحاري

الؾاحة

اآلالت
الدحب االلي

21

020

28

94

1

1

()ATM

المردر :شركة معامالت لمخدمات المالية
االطار العممي

نتزسغ ىحا الجانب وصفا لإلجخا ءات الت

قام ليا الباحث ف تقشيغ أدوات الجراسة وتصبيقيا ،وألي اخ

السعالجات اإلحرائية الت اعتسج الباحث عمييا ف تحميل الجراسة .ليجف الػصػل لمشتائج والتػصيات السدتيجفة

مغ ىحه الجراسة.

-0مقياس الردق والثبات لالستبيان
أ -صدق المحكميؽ

لقج تع االعتساد ف تقخيخ صجق األداة عمى ما يعخف بالرجق الطاىخي أو صجق السحكسيغ ،حيث تع

عخض األداة ف صػرتيا األولية عمى مجسػعة مغ أعزا ء ىيئة التجريذ بجامعة الديتػنة ،حيث قامػا بإلجا ء

أرائيع ومقتخحاتيع ومالحطاتيع حػل صياغة بعس العبارات ،وتع إجخا ء جسيع التعجيالت ف

ضػ ء أرائيع

السقجمة وصياغتيا ف صػرتيا الشيائية.
ب -الثبات :

لمتأكج مغ ثبات أسئمة االستبيان ومجى مرجاقية األسئمة السػجية لعيشة الجراسة تع استخجام معادلة الفا

كخونباخ ،والججول رقع ( ) 3نػضح ثبات أو فقخات السقياس باستخجام معامل ألفا كخونباخ.
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جدول رقؼ (  )9يؾضح قيمة معامل ألفا كررونباخ لكل محؾر مؽ محاور االستبيان
ت

محاور البحث

مؤشخ الثبات

2

انتذار الخدمات المررفية االلكترونية

0.832

1

التأثيرات االجتماعية

0.581

2

سعر الخدمة المررفية

0.786

3

جؾدة الخدمة المررفية االلكترونية

0.685

نالحظ مغ الججول رقع (  )4أن جسيع قيع معامل (ألفا كخونباخ) لسحاور البحث تتخاوح ليغ ( -0.581

 ،)0.832وتعتبخ الشدبة عالية وى أكبخ مغ ( )0.4وىحا نجل عمى أن االستبيان نتستع لجرجة مغ الثبات.
ج-االرتباط :

لقياس درجة االرتباط ومعخفة شبيعة العالقة ليغ عبا ارت وأبعاد االستبيان السدتخجم تع استخجام تحميل

سبيخمان ( ) Spearmanحيث كانت العالقة إيجالية تخاوحت ليغ (  ، )0.705 – 0.271عشج مدتػى معشػية
(.)%2
الجدول رقؼ ( )2يؾضح معامل االرتباط
انتذار الخجمات

التاثيخات

قيسة

جػدة الخجمة السرخفية

السرخفية االلكتخونية

االجتساعية

الدعخ

االلكتخونية

السرخفية االلكتخونية

1.000

**0.382

**0.458

**0.530

التاثيخات االجتساعية

**0.382

1.000

**0.498

**0.541

سعخ الخجمة السرخفية

**0.458

**0.498

1.000

**0.705

**0.530

**0.541

**0.705

1.000

االبعاد
انتذار الخجمات

جػدة الخجمة السرخفية
االلكتخونية

د .مقاييس النزعة المركزية والمتمثمة في (المتؾسظات الحدابية واالنحراف المعياري):

تع استخجام الستػسصات الحدالية واالنحخافات السعيارية لتحجنج تخكد اإلجابات حػل القيسة الستػسصة

لستغيخ الجراسة واألبعاد التابعة لو ،باإلضافة لمستغي اخت الجيسغخافية لعيشة الجراسة ،كحلظ تحجنج انحخاف اإلجابات
عغ القيسة الستػسصة لشفذ الستغيخات ،تع استخجام مقياس ليكخت الخساس (  ، (Likertحيث كانت إجابات

االستبيان (مػافق بذجة  4درجات ،مػافق  3درجات ،محانج  2درجات ،غيخ مػافق درجتان ،وغيخ مػافق بذجة
درجة واحجة فقط) ،ولحداب شػل لاليا مقياس ليكخت الخساس

تع حداب السجى (  ،)3=2-4ثع تقديسو

عمى عجد فئات السقياس لمحرػل عمى شػل الخمية الرحيح أي ( ،)0.70 =4/3بعج ذلظ تع إضافة ىحه
القيسة إلى أقل قيسة ف

السقياس وى

الػاحج الرحيح ،وذلظ لتحجنج الحج األعمى ليحه الخمية واستخخاج

الستػسط السخجح لكل إجابة مغ اإلجابات الستحرل عمييا مغ عيشة الجراسة (العسخ ،)1003 ،والججول التال

نػضح ذلظ بالتفريل.
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جامعة الديتػنة

د .أحسج سعج أحسج مدعػد

جدول رقؼ ( ) 2المتؾسط المرجح لمقياس الدراسة وفقاً لمقياس ليكرت ودرجة الممارسة
الستػسط السخجح

الفئة ف مقياس ليكخت

درجة السسارسة

مغ  2إلى أقل مغ 2.7

غيخ مػافق بذجة

ضعيفة ججا

مغ  2.7إلى أقل مغ 1.5

غيخ مػافق

ضعيفة

مغ  1.5إلى أقل مغ 2.3

محانج

متػسصة

مغ  2.3إلى أقل مغ 3.1

مػافق

مختفعة

مغ  3.1إلى 4

مػافق بذجة

مختفعة ججا

 -8المتغيرات الديمغرافية لعينة الدراسة:
قام الباحث بإدلال البيانات الت

تع الحرػل عمييا مغ لالل تػزيع االستبيان عمى عيشة الجراسة ف

البخنامج اإلحرائ  SPSSالستخخاج التػزيع التكخاري والشدب السئػية لبعس البيانات الذخرية ألفخاد العيشة
والستسثمة ف  :الجشذ ،العسخ ،السؤىل العمس  ،السرخف ،ومغ ليغ الشتائج الت تع التػصل إلييا فيسا نتعمق

بالتػزيع التكخاري والشدب لشػع العيشة قيج الجراسة في كسا ىػ مبيغ بالججول التال :

الجنس

جدول رقؼ (  )2يؾضح المتغيرات الديمغرافية لعينة الدراسة
النسبة
العدد
البند
المتغير
%53.1
66
رمش
%24.7
32
اّثً
%011
081
المجموع
%20
21
اقو ٍِ  20سْخ
ٍِ  20اىى اقو ٍِ 30
%51.4
64
سْخ
ٍِ  30اىى اقو ٍِ 40
%16.4
22
سْخ
%011
081
المجموع
%20
21
دثيىً عبىً
%27.2
35
ثنبىىسٌىس
%21.4
28
ٍبجسزٍش
%28.1
12
دمزىسآ
%011
081
المجموع
%35.6
45
اىجَهىسٌخ
%3.1
4
شَبه افشٌقٍب
%25.6
10
اىصذبسي
%7
2
اىزجبسي اىىطًْ
%15.6
21
اىىدذح
%4
5
اىىادخ
%011
081
المجموع
مغ لالل الججول رقع (  )7تبيغ ان عجد الحكػر مغ عيشة الجراسة ( )66مذارك ف حيغ كان عجد
العمر

المؤهل العلمي
المصرف

االناث ( ،)32لمغ عجد السذاركيغ ف

الجراسة مسغ تتخاوح اعسارىع ( مغ  20الى اقل مغ  30سشة) 64

مذارك وىػ اعم عجد مغ السذاركيغ مغ ناحية ألخى أقل عجد مغ السذاركيغ بالجراسة مسغ كانت أعسارىع أقل
مغ (  20سشة) .وكان عجد ( )21مغ السذاركيغ بالجراسة الحنغ كانت مؤىميع العمس دلمػم عال  ،ف حيغ
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( ) 35مشيع متحرميغ عمى شيادة البكالػريػس أو ما يعادليا .أعمى ندبة مغ السذاركيغ كانػا مغ مرخف
الجسيػرية بعجد ( ،)45اما اقل ندبة كانػا مغ مرخف التجاري الػشش بعجد واحج.

 -2تحميل إجابات عينة الدراسة

لتحقق مغ إجابات السبحػثيغ ومعخفة أرائيع تع استخجام الستػسط الحدال واالنحخاف السعياري كحلظ التبار

(  ،)tالججول التال نػضح إجابات عيشة الجراسة:

اّزشبس اىخذٍبد اىَصشفٍخ االىنزشوٍّخ

جدول رقؼ ( ) 2يؾضح إجابات عينة الدراسة
اىَزىسط االّذشاف اخزجبس T-test
اىَذبو
اىفقشاد
س
Sig
اىذسبثً اىَعٍبسي قٍَخ t
ٌىفش اىَصشف اىفشصخ السزخذاً اىقْبح
0.000 16.917 1.26295 2.9074
االىنزشوٍّخ اىزى رشغت فٍهب
رزىفش ىل اىخذٍخ عجش اىقْبح اىزً رشغت
0.000 16.249 1.26461 2.7963
فٍهب ٍِ أي ٍنبُ داخو اىجالد
الرىاجهل صعىثخ فى اسزخذاً قْىاد
اىخذٍخ اىَصشفٍخ االىنزشوٍّخ ٍزى ٍب 0.000 15.747 1.28761 2.7593
ادزجذ إىٍهب
رْزشش قْىاد رقذٌٌ اىخذٍخ اىَصشفٍخ
0.000 16.456 1.15772 2.5926
االىنزشوٍّخ ثشنو ٌْبست ادزٍبجبرل
ىذٌل مو ٍب رذزبج إىٍٔ عْذٍب رشغت فً
0.000 17.533 1.22631 2.9259
اسزخذاً قْىاد اىخذٍخ اىَصشفٍخ
االىنزشوٍّخ
االفشاد اىزٌِ ىهٌ رأثٍش عيى قشاسارل
ٌعزقذوُ أّٔ ٌْجغً عيٍل أُ رسزعٍِ 0.000 24.884 1.02263 3.4630
ثبىخذٍخ اىَصشفٍخ االىنزشوٍّخ.
رزْبست اىخذٍخ اىَصشفٍخ االىنزشوٍّخ
0.000 19.988 1.14376 3.1111
ٍع ثٍئزل وطجٍعخ رعبٍالرل اىَبىٍخ.
أصجخ ٍِ غٍش اىََنِ ىل االسزغْبء
0.000 21.628 1.15772 3.4074
عِ اىخذٍخ اىَصشفٍخ االىنزشوٍّخ.
اىَصشف ٌشجعل عيى اسزخذاً
0.000 15.997 1.32703 2.8889
اىخذٍبد اىَصشفٍخ االىنزشوٍّخ.
ٌقىً اىَصشف ثششح ورىضٍخ سسىً
اىخذٍبد اىَصشفٍخ االىنزشوٍّخ ثبىْسجخ 0.000 16.566 1.26502 2.8519
ىل ٍسجقب وعيى ّذى مبف
رعزجش سسىً اىخذٍخ اىَصشفٍخ
0.000 20.642 1.13394 3.1852
االىنزشوٍّخ ٍقجىىخ ثبىْسجخ ىل
رعزجش سسىً اىخذٍخ اىَصشفٍخ
0.000 18.233 1.17925 2.9259
االىنزشوٍّخ اىزى ٌفشضهب عيٍل
اىَصشف رْبفسٍخ
ٌزٌ أظهبس سسىً اىخذٍخ اىَصشفٍخ
0.000 21.016 1.16554 3.3333
االىنزشوٍّخ ثىضىح فى مشف دسبثل
رؤثش أسعبس اىخذٍبد اىَصشفٍخ
0.000 18.663 1.31977 3.3519
االىنزشوٍّخ فى اخزٍبسك اىَصشف.
ٌقىً اىَصشف ثَىامجخ أخش رطىساد
0.000 15.777 1.27657 2.7407
رقٍْخ اىخذٍبد اىَصشفٍخ االىنزشوٍّخ.
رسبعذ جىدح اىخذٍبد اىَصشفٍخ
0.000 15.669 1.43299 3.0556
االىنزشوٍّخ عيى جزة عَالء جذد.
رعزجش ٍىاقع اىخذٍبد اىَصشفٍخ
0.000 17.843 1.32703 3.2222
االىنزشوٍّخ ٍْبسجخ ىل
اىزبثٍشاد االجزَبعٍخ

سعش اىخذٍخ اىَصشفٍخ

جىدح اىخذٍخ
اىَصشفٍخ االىنزشوٍّخ
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ّزٍجخ دسجخ
االخزجبس اىََبسسخ
داه
ٍزىسطخ
ادصبئٍب
داه
ٍزىسطخ
ادصبئٍب
داه
ادصبئٍب

ٍزىسطخ

داه
ادصبئٍب

ضعٍفخ

داه
ادصبئٍب

ٍزىسطخ

داه
ادصبئٍب

ٍزىسطخ

داه
ادصبئٍب
داه
ٍزىسطخ
ادصبئٍب
داه
ٍزىسطخ
ادصبئٍب
ٍزىسطخ

داه
ادصبئٍب

ٍزىسطخ

داه
ادصبئٍب

ٍزىسطخ

داه
ادصبئٍب

ٍزىسطخ

داه
ادصبئٍب
داه
ادصبئٍب
داه
ادصبئٍب
داه
ادصبئٍب
داه
ادصبئٍب

ٍزىسطخ
ٍزىسطخ
ٍزىسطخ
ٍزىسطخ
ٍزىسطخ
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جامعة الديتػنة

د .أحسج سعج أحسج مدعػد

داه
ٌسهو عيٍل اسزخذاً اىخذٍبد
0.000 18.840 1.24960 3.2037
ادصبئٍب
اىَصشفٍخ االىنزشوٍّخ واىزعبٍو ٍعهب.
داه
رزىفش ىل اىخذٍبد اىَصشفٍخ
ٍشرفعخ
0.000 5.028 5.60239 3.8333
ادصبئٍب
االىنزشوٍّخ خذٍبد ٍزعذدح.
داه
رزىفش ىل اىخذٍبد اىَصشفٍخ
ٍزىسطخ
0.000 16.517 1.22759 2.7593
ادصبئٍب
االىنزشوٍّخ عيى ٍذاس اه  24سبعخ.
رىفش ىل اىخذٍبد اىَصشفٍخ
داه
ٍزىسطخ
0.000 17.199 1.32136 3.0926
االىنزشوٍّخ أشعبس عْذ إجشاء أي
ادصبئٍب
عَيٍخ.
ٌزعبٍو اىَصشف فىسا ٍع اىَشبمو
داه
ٍزىسطخ
اىزى رىاجهل عْذ اسزخذاً اىخذٍبد 0.000 16.148 1.18825 2.6111
ادصبئٍب
اىَصشفٍخ االىنزشوٍّخ.
داه
رجذ عجبساد اىزشدٍت عْذ اسزخذاٍل
ٍزىسطخ
0.000 15.869 1.21774 2.6296
ادصبئٍب
ىيخذٍبد اىَصشفٍخ االىنزشوٍّخ.
ٌخطشك اىَصشف ثبألعطبه فى ّظبً
داه
ٍزىسطخ
اىخذٍبد اىَصشفٍخ االىنزشوٍّخ فى 0.000 15.600 1.17762 2.5000
ادصبئٍب
وقذ ٍْبست.
ٍزىسطخ

مغ لالل مقانيذ الشدعة السخكدية (الستػسصات الحدالية واالنحخاف السعياري) والتبار  ،T-testلجسيع

محاور الجراسة تبيغ ان الستػسط السخجح كان مختفع لشدبة (  ،)2.3520بانحخاف معياري قجره ( ،)2.01152

مسا يعش ان عسال ء السرارف التجارية يدتفيجون مغ الخجمات االلكتخونية ،وفق إلجابات عيشة الجراسة ،تختمف
ىحه الشتائج عغ دراسة (مدعػد  ) 1026الت اكجت عمى عجم وجػد لشية تحتية حجنثة ومػارد بذخية مؤىمة ،و
دراسة (الخفاع  ،والجوفان  )1027 ،الت اكجت عمى ضعف شبكات االترال الخاصة بالسشطػمات السرخفية

واالنقصاع الستكخر لمتيار الكيخبائ  ،دراسة (التػات  )1022 ،الت تػصمت الى ان عامل التعقيج أىع عامل مؤثخ
ف إقبال العسال ء عمى قشػات الريخفة اإللكتخونية الستاحة ،مسا نجل عمى عجم وجػد لخامج دعائية وتثقيفية مشاسبة
لتعخيف العسال ء بسدايا وكيفية الحرػل عمى الخجمات السرخفية مغ القشػات اإللكتخونية ،كحلظ نتزح مغ الشتائج

وضعفا ف نطع التدػيق السرخف ف السرارف التجارية الميبية فيسا يخز الخجمات السرخفية
قرػر
ًا
أن ىشاك
ً
االلكتخونية الستػفخة.

 -9تحميل فرضيات الدراسة:

لإلجابة عمى فخضيات الجراسة والتحقق مشيا ،قام الباحث بحداب الػسط الحدال

واالنحخاف السعياري

لكل فخض ،وكحلظ تع استخجام التبار Tلمعيشة الػاحجة (  ( one sample t – testلسعخفة داللة الفخوق.

الفرضية األولي :تحد سياسات المرارف التجارية في انتذار تظبيق الخدمات المررفية االلكترونية

بالمرارف التجارية مؽ وجهة نغر العمالء .

واللتبار وجػد فخوق ذات داللة إحرائية لشتائج أفخاد العيشة ،كسا تع استخجام ( )Tلجاللة اإلحرائية عشج

مدتػي معشػية ( )0.04لمفخضية األول  ،كسا فالججول رقع ( :)8

جدول رقؼ (  )4يؾضح نتائج اختبار ( )Tلمتعرف عمى داللة الفروق لإلجابات عمى فقرات
اىقٍَخ
االّذشاف
اىىسط
دسجخ اىذشٌخ
عذد األفشاد
االدزَبىٍخ
قٍَخ T
اىَعٍبسي
اىذسبثً
Df
N
Sig
SD
M
0.000
228
21.423
.95916
2.7963
120

2113

الفرضية األولي
ٍسزىي
اىذالىخ
Level
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نالحظ مغ الججول رقع (  )9أن قيسة الػسط الحدال ( ،)1.6852كسا لمغت قيسة االنحخاف السعياري

( ،)0.84825وأن قيسة ( )Tلمغت ( )2.745و أن القيسة االحتسالية ليا ( )0.000وىحه القيسة أقل مغ مدتػي
الجاللة ( )0.04ىحا يعش وجػد داللة إحرائية ،وبشا ءا عمى نتائج الججول أعاله فأنشا نقبل الفخضية الت تشز
عمى أن سياسات السرارف التجارية تحج مغ انتذار تصبيق الخجمات السرخفية االلكتخونية بالسرارف التجارية

مغ وجية نطخ العسال ء .

الفرضية الثانية :تداهؼ التأثيرات االجتماعية في تظبيق الخدمات االلكترونية بالمرارف التجارية مؽ وجهة

نغر العمالء.

واللتبار وجػد فخوق ذات داللة إحرائية لشتائج أفخاد العيشة ،كسا تع استخجام ( )Tلمجاللة اإلحرائية عشج

مدتػي معشػية ( )0.04لمفخضية الثانية ،كسا فالججول رقع (:) 20

جدول رقؼ ( ) 01يؾضح نتائج اختبار ( )Tلمتعرف عمى داللة الفروق لإلجابات عمى فقرات الفرضية الثانية
عجد األفخاد
N
210

الػسط
الحدال
M
3.2176

االنحخاف

السعياري
SD
.77710

قيسة T

درجة الحخية
Df

20.315

228

القيسة
االحتسالية
Sig
0.000

مدتػي الجاللة
Level
0.04

نالحظ مغ الججول رقع (  )20أن قيسة الػسط الحدال ( ،)2.1265كسا لمغت قيسة االنحخاف السعياري

( ،)0.66620وأن قيسة ( )Tلمغت ( )20.315و أن القيسة االحتسالية ليا ( )0.000وىحه القيسة أقل مغ مدتػي

الجالة ( )0.04ىحا يعش وجػد داللة إحرائية ،وبشا ءا عمى نتائج الججول أعاله فأنشا نقبل الفخضية الت تشز
عمى إن التأثيخات االجتساعية تداىع ف

تصبيق الخجمات االلكتخونية بالسرارف التجارية مغ وجية نطخ

العسال ء.
الفرضية الثالثة :يعتبر ارتفاع سعر الخدمة المررفية مؽ معؾقات استخدام الخدمات المررفية االلكترونية
بالمرارف التجارية مؽ وجهة نغر العمالء .

واللتبار وجػد فخوق ذات داللة إحرائية لشتائج أفخاد العيشة ،كسا تع استخجام ( )Tلمجاللة اإلحرائية عشج

مدتػي معشػية ( )0.04لمفخضية الثالثة ،كسا فالججول رقع (:)22

جدول رقؼ ( )00يؾضح نتائج اختبار ( )Tلمتعرف عمى داللة الفروق لإلجابات عمى فقرات الفرضية الثالثة
الػسط

االنحخاف

درجة الحخية
Df

القيسة

مدتػي الجاللة
Level

عجد األفخاد
قيسة T
السعياري
االحتسالية
الحدال
N
Sig
SD
M
0.04
0.000
228
14.705
.89118
3.1296
210
نالحظ مغ الججول رقع (  )22أن قيسة الػسط الحدال ( ،)2.2185كسا لمغت قيسة االنحخاف السعياري
( ،)0.78227وأن قيسة ( )Tلمغت ( )14.705و أن القيسة االحتسالية ليا ( )0.000وىحه القيسة أكبخ مغ

مدتػي الجالة ( )0.04ىحا يعش ال تػجج داللة إحرائية ،وبشا ءا عمى نتائج الججول أعاله فأنشا نقبل الفخضية
الت تشز عمى إن ارتفاع سعخ الخجمة السرخفية تعتبخ مغ معػقات استخجام الخجمات السرخفية االلكتخونية
بالسرارف التجارية مغ وجية نطخ العسال ء .
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د .أحسج سعج أحسج مدعػد

الفرضية الرابعة :ضعف جؾدة الخدمات المررفية االلكترونية مؽ معؾقات استخدام الخدمات المررفية

االلكترونية بالمرارف التجارية مؽ وجهة نغر العمالء.

واللتبار وجػد فخوق ذات داللة إحرائية لشتائج أفخاد العيشة ،كسا تع استخجام ( )Tلمجاللة اإلحرائية عشج

مدتػي معشػية ( )0.04لمفخضية الخابعة ،كسا فالججول رقع (:) 21

جدول رقؼ (  )08يؾضح نتائج اختبار ( )Tلمتعرف عمى داللة الفروق لإلجابات عمى فقرات الفرضية الرابعة
الػسط

االنحخاف

قيسة
T

القيسة

درجة الحخية
Df

مدتػي الجاللة
Level

عجد األفخاد
السعياري
االحتسالية
الحدال
N
Sig
SD
M
0.04
0.000
228
28.820
1.09427
2.9648
210
نالحظ مغ الججول رقع ( ) 21أن قيسة الػسط الحدال ( ،)2.9648كسا لمغت قيسة االنحخاف السعياري
( ،)1.09427وأن قيسة ( )Tلمغت ( )28.820و أن القيسة االحتسالية ليا ( )0.000وىحه القيسة أقل مغ

مدتػي الجالة ( ) 0.04ىحا يعش ال تػجج داللة إحرائية ،وبشا ءا عمى نتائج الججول أعاله فأنشا نقبل الفخضية
الت

تشز عمى إن ضعف جػدة الخجمات السرخفية االلكتخونية مغ معػقات استخجام الخجمات السرخفية

االلكتخونية بالسرارف التجارية مغ وجية نطخ العسال ء.
النتائج والتؾصيات
اوال :النتائج:

ف ضػ ء التحميالت الشطخية والعسمية تع التػصل الى الشتائج التالية:

 -2.أن غالبية عسال ء الريخفة االلكتخونية ف السرارف ىع مغ الحكػر ،ذوي التعميع الجامع .

 -1أضيخت الجراسة ان سياسات السرارف التجارية تحج ف انتذار تصبيق الخجمات السرخفية االلكتخونية
بالسرارف التجارية مغ وجية نطخ العسال ء .
-2كذفت الشتائج ان التأثيخات االجتساعية تداىع ف تصبيق الخجمات االلكتخونية بالسرارف التجارية مغ وجية
نطخ العسال ء.

-3ليشت الشتائج بان ارتفاع سعخ الخجمة السرخفية تعتبخ مغ معػقات استخجام الخجمات السرخفية االلكتخونية
بالسرارف التجارية مغ وجية نطخ العسال ء .
 -4أوضحت الشتائج ضعف جػدة الخجمات السرخفية االلكتخونية تعج مغ معػقات استخجام الخجمات السرخفية
االلكتخونية بالسرارف التجارية مغ وجية نطخ العسال ء.

التؾصيات

لشا ء عمى الشتائج الدابقة الت تػصمت الييا الجراسة يسكغ صياغة التػصيات التالية:

 -0ان تعسل السرارف عمى زيادة انتذار لجماتيا السرخفية االلكتخونية بحيث تكػن الخجمة اقخب لمعسيل وف
متشاول نجه االمخ الحي سيديج مغ االقبال عمى تمظ الخجمات.

 -1ال لج مغ السرارف ان تيتع بخمق صػرة ذىشية جيجة عغ الخجمات الت تقجميا لجى السجسػعات
االجتساعية السختمفة االمخ الحي سيديج مغ فخص تبش واستخجام الخجمات السرخفية االلكتخونية

-2ضخورة وضع سياسيات واضحة مغ قبل السرارف التجارية إلنتذار تصبيق الخجمات السرخفية االلكتخونية.
 -9تصػيخ وتأىيل الكػادر البذخية لبخامج التجريب الجالم والخارج ونذخ الػع العام بأىسية ىحه الػسائل
االلكتخونية.
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 -4ضخورة عمى السرارف ان تعسل عمى أن تعكذ سعخ الخجمة السرخفية الت تقجميا السشافع الت تعػد مغ
استخجام تمظ الخجمات ،االمخ الحي سيعدز مغ االقبال عمى استخجام الخجمات السرخفية االلكتخونية.
 -2ال لج مغ السرارف ان تعسل عمى ان تقجم لجمات تترف بالجػدة العالية عبخ مختمف الػسائط الحجنثة
االمخ الحي سيديج مغ اقبال العسال ء عمى الخجمات السرخفية االلكتخونية.

ىاما ف إنتذار الخجمات السرخفية اإللكتخونية وف
-2باإلضافة الى ما تع ذكخه إن الجعع الحكػم يذكل ًا
دور ً
تػفيخ البشية األساسية السصمػبة مغ شبكات إتراالت آمشة وحاسبات ،باإلضافة إلى سياسات داعسة إلنتذار تمظ
الخجمات ،كسا إن عجم االستقخار الدياس واالقترادي ف البالد ،أدي إلى غياب البيئة االستثسارية السذجعة،
وأدى إلى زيادة السخاشخة االستثسارية ،وىخوب السدتثسخيغ وأصحاب رؤوس األمػال لمخارج ،كسا ادي الى نقز
ف الديػلة.
المراجع

 ألػلخيز ،عسخان عم  ،شكذظ ،مرصفى أحسج  1024التدػيق اإللكتخون وأثخه عمى جػدة الخجماتالسرخفية :دراسة ميجانية عغ السرارف التجارية بسجنشة زليتغ ،ليبيا ،السجمة الجامعة ،العجد الدابع عذخ،

السجمج الثان  ،ليبيا، Bulletin,zu.edu.ly ،تاريخ الديارة اكتػبخ .1027
 التػات  ،احسج لمقاسع  ،1022تأثيخ لرائز الخجمة السقجمة عمى إقبال العسال ء عمى قشػات الريخفةااللكتخونية ،مجمة كمية االقتراد والتجارة جامعة السخقب ،العجد الثان .

تػفيق ،دمحم ،1002 ،اثخ التجارة االلكتخونية عمى تصػيخ نطع السعمػمات.www.mohamedsherif.vze.com
 -الخفاع  ،مفتاح عثسان ،والجوفان صالح فتح هللا  ،1027 ،الرعػبات الت تحج مغ مداىسة البصاقات

اإللكتخونية السرخفية ف حل أزمة الديػلة لميبيا (مغ وجية نطخ السػضفيغ بالسرارف التجارية وأصحاب نقاط
البيع(،السؤتسخ العمس حػل أزمة الديػلة ف ليبيا التحجيات والحمػل – 24 – 23 ،فبخانخ .1027
 شعذاعة  ،حاتع غازي( ،1003 ،قياس جػدة الخجمات السرخفية الت يقجميا لشظ فمدصيغ السحجود ففمدصيغ مغ وجية نطخ العسال ء) رسالة مقجمة لشيل درجة الساجدتيخ – الجامعة اإلسالمية .

الصيب ،دمحم شخف الجنغ ،السيل ،عبجالعطيع سميسان ،محسػد ،دمحم حسج ،1025 ،تقػيع تجخبة تصبيق الخجماتالسرخفية االلكتخونية لػاسصة السرارف التجارية العاممة ف الدػدان باستخجام الشطخية السػحجة لقبػل واستخجام

التقشية .مجمة العمػم االقترادية ،عسادة البحث العمس  ،الدػدان العجد .26

 العبجاالت عبجالفتاح ، 1005 ،معيقات التػسع ف الريخفة اإللكتخونية ،أشخوحة دكتػ ار ه ف يالسرارف  ،األكاديسية العخبية لمعمػم السالية والسرخفية  /قدع السرارف  /عسا ن /االردن.

 العجارمة تيديخ( ،1004 ،التدػيق السرخف )  -دار الجامج لمشذخ والتػزيع  -الصبعة األولى.-قجوم  ،ثائخ عجنان ، 1007 ،العػامل السؤثخة ف

انتذار الريخفة االلكتخونية دراسة تصبيقية عم

البشػك

التجارية ،السجمة األردنية لمعمػم التصبيقية السجمج الحادي عذخ العجد الثان  ،عسان -االردن.

 -مدعػد ،أحسج سعج أحسج ،1026 ،وسائل الجفع اإللكتخون وأزمة الديػلة ،مؤتسخ الدياسات االقترادية

ومدتقبل التشسية السدتجامة ف ليبيا ،مغ  -22-22ديدسبخ  ،1026لخسذ :كمية االقتراد والتجارة جامعة
السخقب.
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انعكاسات تظبيق الخدمات المررفية االلكترونية عمى عمالء المرارف التجارية الميبية

د .أحسج سعج أحسج مدعػد

جامعة الديتػنة

-مدعػد ،احسج سعج ،وأحسج ،عمى صالح ،والسقصػف ،السؤيج باهلل لميفة ،1026 ،الريخفة السباشخة وأثخىا عمى

جػدة الخجمات السرخفية دراسة تصبيقية عمى مرخف األمان  /الفخع الخئيد – شخالمذ ،مجمة االقتراد

والتجارة ،كمية االقتراد والعمػم الدياسية -سػق األحج

 -السقصف ،فخج لميفة ،1005 ،العػامل السؤثخة ف قبػل السدتيمكيغ لخجمة الرخاف اآلل  -دراسة تصبيقية

عمى مرخف الجسيػرية وفخوعو بذعبية شخالمذ – رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ،أكاديسية الجراسات العميا،
شخالمذ ،ليبيا.
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Acceptance of Information Technology: Toward a Unified View,” MIS Quarterly,
27, 2003, 425-478.
- Brown, S. A. and Venkatesh, V. (2005). , Model of Adoption of Technology in the
Household: A Baseline Model Test and Extension Incorporating Household Life
Cycle.MIS Quarterly.
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المؤتمر العممي الدولي الثاني لكمية االقتراد والتجارة

)الثػرة التكشػلػجية (اقتراديات القخن الحادي والعذخيغ

Abstract
This study investigated the implications of the use of online banking services in
Libyan commercial banks for customers in Tripoli. That includes the online banking
services fees and quality and its social effects as well as its effect on the goods prices
in the market. The study followed the descriptive analytical method, where the
questionnaire was used in the collection of primary data. A questionnaire was
distributed to a sample of customers of some commercial banks, which randomly
selected. The version 22 of the Statistical Package of Social Sciences (SPSS) was
used to analyse the data. The findings show that the use of online banking services
has a significant positive effect on customers and the society in Tripoli-Libya, such
as the quality of banking services and helped in balancing the goods prices in the
market. This study recommends banks to focus more on dealing with the core of the
adoption of online banking services, which can positively enhance the wider
adoption of these services in Libya.
Keywords: Commercial banks, online banking services.
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