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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العمالء  فية ورضاتبسيط اإلجراءات المصر علىكية في مصرف األمان هدفت الدراسة إلى قياس أثر استخدام التطبيقات الذ الملخص:

صفي الو نهجالم استخداممستقبال. حيث تم عن الخدمة المصرفية وكيف يمكن لبقية المصارف االستفادة من تجربة مصرف األمان 

 150ا مان الرئيسي عددهسؤال وتم اختيار عينة عرضية من عمالء مصرف األ 20، كما استخدم استبيان مكون من التحليلي

مصرفية في وجود أثر مهم الستخدام التطبيقات الذكية في تبسيط اإلجراءات ال شخص، وتوصلت الدراسة الي عدة نتائج أهمها

ي فلذكية االتطبيقات  استخداممصرف األمان وهذا أمر ترغب في تحقيقه كل المصارف والجهات الخدمية كما تبثث الدراسة إن 

 ات الذكيةلتطبيقم إيجابي علي رضا العمالء عن الخدمات المقدمة من المصرف. كذلك اثبتت الدراسة ان استخدا أثرله مصرف األمان 

ة كل كية ومواكبيقات الذالتحديث الدائم للتطب الدراسة بضرورةللعمالء. وأوصت  بالنسبةتقلل من المركزية في العمل وهذا امر إيجابي 

فيها  بما ةنيالمستمر من اجل تقديم أفضل الخدمات المصرفية اإللكترو المصرفي، والعملت العمل تغبر بإمكانه تبسيط إجراءا

 ألخرىامصارف بقية ال علىالتطبيقات الذكية بصورة ترضي العمالء وتضمن والئهم للمصرف. كذلك تعميم فكرة التطبيقات الذكية 

 المركزية وحفظ وقت العمالء. والتخفيف مناإلجراءات في ليبيا لغرض تبسيط 

 .رضا العمالء اإلجراءات،تبسيط  الذكية،األجهزة  الذكية،الكلمات الدالة: التطبيقات 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التمهيدي لدراسة اإلطار  -1 

 مقدمه 1-1

أثرت الثورة التكنولوجية علي حياتنا اليوم بصورة 

فاقت كل التوقعات وبشكل ال يمكن االستغناء عنها 

زاد  األجهزة الذكيةباي حال من األحوال، وبظهور 

هذا التغيير من سرعة الحياة حولنا لتصبح أكثر 

وجود الهواتف  وتزامن معديناميكية عن دي قبل، 

لهذه الهواتف، التي  تطبيقات حديثةالذكية وجود 

مثل:  الفرد اليومأصبحت جزءا مهما في حياة 

أب واتس  (Facebook)تطبيق فيس بوك

(Whats App)،  انستغرام(Instagram) ،

حيث أصبحت هذه  إلخ.(...Twitterوتوتير)

ال يتجزأ من حياتنا اليومية، إن  التطبيقات جزء 

تطبيقات الهواتف الذكية اصبحت تستخدم في كل 

مجاالت اليوم الطبية والتعليمية والتجارية حتي ال

في البحث عن الوظائف في الشركات والمؤسسات 

المختلفة، وهذا ما يفسر االتجاه الحديث ألغلب 

المؤسسات اليوم في الميل الستخدام التطبيقات 

الذكية بشكل اكثر توسعية تماشيا مع متطلبات 

العصر، والقطاع المصرفي مثله مثل القطاعات 

األخرى يحاكي ويتناغم مع طبيعة العصر  أيضا 

من خالل االستفادة من التطبيقات الذكية في تحسين 

مستوي الخدمات المصرفية وتبسيط إجراءات 

لنيل ثقة العمالء وتقديم خدمات تتسم العمل 

المطلق فان هذه بالسرعة والسهولة، ومن هذا 

الدراسة تسعي الي معرفة اثر استخدام التطبيقات 

ذكية علي تبسيط االجراءات والرضاء عن ال

 الخدمة المصرفية بمصرف األمان االمر الدي 

سيعطي إضافة جديده ألهمية التطبيقات الذكية في 

 القطاع المصرفي الليبي.
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 مشكلة الدراسة2-1

كية التطبيقات الذ تقوم بهالرغم من الدور التي  على

ن الدراسات واألبحاث أال إفي وقتنا الحاضر 

ا ا المجال الزالت قليلة ومحدودة جدذالعربية في ه

 استخدام دراسة أثرولم يتم حتي االن في لبيبا 

علي تبسيط اإلجراءات والرضاء  الذكية التطبيقات

عن الخدمة المصرفية لدا فان هده الدراسة تسعي 

 -التالية: لإلجابة عن األسئلة 

ما أثر استخدام التطبيقات الذكية في مصرف   -1

تبسيط اإلجراءات المصرفية  علىن األما

 للعمالء؟

ما أثر استخدام التطبيقات الذكية في مصرف  -2

رضاء العمالء عن الخدمة  علىاألمان 

 المصرفية؟

 الدراسة فرضيات 3-1 

ن استخدام أثر دو داللة إحصائية بي يوجد -1

وتبسيط التطبيقات الذكية لمصرف األمان 

 المصرفية للعمالء. اإلجراءات

أثر دو داللة إحصائية بين استخدام  يوجد -3

رضاء  علىالتطبيقات الذكية لمصرف األمان 

 العمالء عن الخدمة المصرفية.

 

 

 

 

 

 

 دج الدراسةمون 1-4

 

                                    المتغير المستقل                                          
 المتغير التابع

 

 

 

 

 
 نموذج الدراسة( 1شكل )

 5-1: أهداف الدراسة. 

فت الدراسة إلى قياس أثر استخدام التطبيقات ده 

تبسيط اإلجراءات  علىالذكية في مصرف األمان 

المصرفية للعمالء ورضاء العمالء عن الخدمة 

المصرفية وكيف يمكن لبقية المصارف االستفادة 

 من تجربة مصرف األمان مستقبال.

  الدراسة أهمية 6-1

تكمننننن أهميننننة الدراسننننة فنننني المزايننننا التنننني تؤديهننننا 

التطبيقات الذكية في سهول التعامل واختصار وقنت 

راءات المصننرفية بكننل سننهولة العميننل واتمننام اإلجنن

 ويسننننر وبنننندون التعقينننندات اإلداريننننة الروتينيننننة

 المعروفة.

 منهجيه الدراسة: 7-1 

 نظرا   التحليلي وذلك الوصفي المنهج في تم استخدام

طبيعة الدراسة وأهدافها، و  مع المنهج هذا لمناسبة

علي المراجع  تم االعتماد في الجوانب النظرية

والدوريات والمجالت العلمية العلمية المتاحة 

والتقارير والبحوث والدراسات التي لها عالقة 

تبسيط اإلجراءات 
المصرفية 

  للعمالء

العمالء  رضاء
الخدمة  عن

 المصرفية

الذكية التطبيقات 

االمان لمصرف  
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فجمعت  الدراسة الميدانية أما الدراسة،بموضوع 

البيانات والمعلومات االولية المتعلقة بموضوع 

الدراسة من خالل تصميم استمارة االستبيان والتي 

عرضها البحاث علي مجموعة من المختصين 

ت ومن تم توزيعها على عينة ألبداء المالحظا

 الدراسة.

 المعالجة اإلحصائية للبيانات: 8-1 

عمليننننننة جمننننننع البيانننننننات  مننننننن االنتهنننننناءبعنننننند أن 

والمعلومننات الالزمننة حننول متغيننرات الدراسننة، تننم 

ترميزهننا وإدخالهننا إلننى الحاسننب ارلنني السننتخرا  

النتنائج اإلحصننائية، حيننث تنم االسننتعانة بالمؤشننرات 

اإلحصننائية المتننوفرة فنني برنننامج الننرزم اإلحصننائية 

 (SPSSللعلوم االجتماعية )

 وعينة الدراسة: مجتمع 9-1 

يشنننتمل مجتمنننع الدراسنننة عمنننالء مصنننرف األمنننان 

تننم اختيننار  عينننة الدراسننة فقنند الرئيسنني. امنناالفننرع 

عميننل لمعرفننة وجهننة  150عينننة عرضننية عننددها 

 نظرهم عن موضوع الدراسة.

 الدراسة:حدود  10-1 

 أمافرع الرئيسي، الالحدود المكانية مصرف األمان 

-7- 15 فترة اعداد الدراسة الزمنية كانتالحدود 

 م.2018-9-20 الي 2018

 

 مصطلحات الدراسة: 11-1 

 أحد المصارف الخاصة وه :األمانمصرف  -

تأسس مصرف األمان للتجارة واالستثمار وباشر 

بموجب اإلذن الصادر  2003نشاطه خالل سنة 

 )وزير( من امين المالية آنذاك 140تحت رقم )

وبموافقة مصرف ليبيا المركزي طبقا  المالية(

بشأن  1993( لسنة 1القانون رقــم ) ألحكام

 الوقت،المصارف الذى معموال به في ذلك 

 .بالخصوصوالتشريعات النافذة 

وكانت نشأة المصرف كشركة مساهمة ليبية 

مملوكة للقطاع الخاص الليبي وفقا  للتشريعات 

إذ جاءت فكرة التأسيس بعد أن سمح  النافذة ،

المصرف المركزي بإمكانية إنشاء مصارف 

تجارية مملوكة للقطاع الخاص الليبي ، وكان 

مصرف االمان من أوائل المصارف التى باشرت 

 اعمالها خالل تلك الفترة ، لممارسة كل النشاطات

( 1المخولة للمصارف التجارية طبقا  للقانون رقم )

ن المصارف ، الذى استبدل فيما بشأ 1993لسنة 

بشأن  2005( لسنة 1بعد بالقانون رقم )

( 65المصارف ، الذى أوضح بمادته رقم )

مصرف تجاري  أياالنشطة المخول بممارستها 

 . في ليبيا

ويعتبر مصرف األمان خاضعا لرقابة مصرف 

ليبيا المركزي مثله مثل المصارف التجارية 

 .أعالهإليه  بقوة القانون المشار األخرى،

(

https://www.amanbank.ly/ar/instituti

onal-ar/about-aman-bank.aspx) 

ل الحصول على أسه“هي  :تبسيط اإلجراءات -

وأسرع وأرخص الطرق إلنجاز العمل. )الوهيبي، 

1992)  

عور الش وه :المصرفيةالرضاء عن الخدمة  -

باالرتياح من مقابلة الخدمة والسلعة مع توقعات 

 .العميل

 منظمةال لخدمات النهائي المستخدم هو :العمالء -

 الشخصنةمثل داخلية  بعوامل قراراته وتتأثر

 لوالعوام والذاكرة والدوافع واألساليب والمعتقدات

 وجماعات العائلة الموارد وتأثيرات مثل الخارجية

 أو أفراد الزبائن يكون وقد واالصدقاء التفعيل

 او المدينة او الريف مناطق من منظمات سواء

، 2009، وآخرون)عالء  .المجتمع شرائح مختلف

75). 
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هي عبارة عن برامج  :التطبيقات الذكية -

تصممها الشركات المصنعة للهواتف الذكية أو 

شركات أخرى متخصصة في صناعة التطبيقات 

ويقوم المشترك بتنزيلها على هاتفه من متاجر 

شركات الهواتف العالمية على حسب نوع نظام 

تشغيل الهاتف وتقدم هذه التطبيقات خدمتها 

 تي تقيده فيوال الرياضية،كالتطبيقات  اإلخبارية،

للمشترك،  المجاالت،حياته اليومية في شتى 

للتواصل عبر  دينية، علمية،تعليمية، سياحية، 

شبكات التواصل االجتماعي أو تطبيقات ترفيهية 

 ( 43، 2015وغيرها )الغيصاني، 

 هو عبارة عن هاتف متنقل الهاتف الذكي: -

ت حسابية واتصالية أكثر تقدما من اريقدم قد

ة نقلف المتنقلة العادية، قد تعد الهواتف المتالهوات

الذكية والهواتف المتنقلة العادية جهاز حاسوب 

محمول مزود بخدمة الهاتف وهي عمل 

االتصاالت، ولكن في حين أن الهواتف المتنقلة 

العادية تمكن المستخدم من تحميل التطبيقات، 

ل فالهواتف الذكية تمكن المستخدم من تحمي

من الهواتف  أكثر تعقيدا واستخدام تطبيقات

 (8، 2011الحجار)العادية. المحمولة 

 

 النظري للدراسة اإلطار-2

 الدراسات السابقة 1-2

 كيةالذ في الحقيقة ان الدراسات المتعلقة بالتطبيقات

قليلة ودلك نظرا لحداثة الموضوع ويمكن االشارة 

بموضوع الي بعض الدراسات التي اهتمت 

 -يلي: ومن أهم هده الدراسات ما  الذكية التطبيقات

استخدام  بعنوان( 2015)كامل، دراسة  -1

تطبيقات الهواتف الذكية في التسويق 

حيث ركزت  المعروضة للبيعللكتب 

أهمية استخدام التطبيقات الدراسة علي 

الذكية في مجال االعمال والتسويق 

وأتثبت نجاح غير عادي من خالل 

ويق ه تطبيقات في التسذاستخدام  ه

والترويج للكتب المعروضة للبيع عن 

طريق هذه التطبيقات و التعرف على 

المزايا والمهام التي تؤديها تلك التطبيقات 

في خدمة  صناعة النشر واعتبرت هده 

الدراسات ان التطبيقات الذكية أداة 

تسويقية فعالة يجب إعطائها مزيد من 

 االهتمام والتركيز مستقبال

 بعنوان (2015الصادق، )دراسة  -2

استخدام تكنولوجيا الهواتف الذكية في 

دارسة تطبيقية على  مؤسسات المعلومات

 هدهأجريت  شفرة االستجابة السريعة

علي استخدام التطبيقات الذكية ة الدراس

في المكتبات المصرية و االستجابة 

السريعة في مؤسسات المعلومات وتؤكد 

هذه الدارسة على أهمية االستفادة من 

طبيقات الهواتف الذكية في مؤسسات ت

م التقنية في تقدي تقدمه هذهالمعلومات لما 

خدمات المكتبات وتوفير الوقت والجهد 

في الحصول علي  والبحاث علي الطالب

الكتب المطلوبة في وقت قياسي مقارنة 

 مع الطرق القديمة

( 2011الحجار في دراسته )    دراسة -3

السلوك  أثر العالن التجاري علىبعنوان 

الشرائي لمستخدمي خدمات الهواتف 

والتي  الذكية المحمولة في مدينة عمان

درس فيها أثر اإلعالن على السلوك 

التجاري علي السلوك الشرائي 

لمستخدمي خدمات الهواتف الذكية في 

أهمية تطبيقات الهواتف  اليمدينة عمان 



547 
ICTS24632019-CI3018 

 

 التسويق وانالذكية كأداة من أدوات 

كوسيليه اختيار تطبيقات الهواتف الذكية 

وإعالنية يدر أرباحا للشركات  تسويقية

 المستخدمة لهده التطبيقات.

تصميم  (Boiano. S ،2012) دراسة -4

 السياحةواهميتها في قطاع  الذكيةالتطبيقات 

الذكية في  التطبيقاتان وجدت  والتي

خالل  جدا منمجال السياحية يعتبر مهما 

احة في تطبيق يوضع كل ما يتعلق بالس

يسهل علي السائح التعرف علي المعالم 

واألماكن االثرية وأوصت هده الدراسة 

علي ضرورة االهتمام بالتطبيقات الذكية 

مستقبال مع ضرورة ربطها مع تطبيقات 

صل االجتماعي اخري مثل تطبيقات التوا

  .لتشجيع وتنمية السياحة

ان الفرق بين الدراسات السابقة والدراسة 

أهمية  علىالحالية ان هده الدراسة تركز 

استخدام التطبيقات الذكية في القطاع 

المصرفي وهي تعتبر اول دراسة تهتم 

 .بالتطبيقات الذكية في ليبيا عموما

  2-2 تطبيقات الذكية لمصرف األمان

يعتبر مصرف األمان من المصارف الرائدة       

 في استخدام التطبيقات الذكية في القطاع المصرفي

اع بالعامة والتي لها  قورن بالمصارفا ما إذالليبي 

ويقدم مصرف األمان عدة  ،ا المجالذهفي طويل 

أنواع من التطبيقات الذكية والتي يمكن ايجازها 

 -يلي: قيما 

 :تطبيق امان موبايل -1

 تمكنك مصرفية خدمة هي موبايل امان خدمة

 في المصرفية العمليات من بالعديد القيام من

 وبكل سهولة العالم في مكان ومن اي وقت اي

 .وامان

 
 ( تطبيق امان موبايل2) شكل رقم

 

يمكنّك تطبيق امان موبايل من االستفسار  -

عملياتك المصرفية  وعرض كلعن حسابك 

 حساب بكل سهولة وتحميل كشف

من التحويل من  امان موبايل يمكنّك تطبيق -

حسابك المصرفي داخل مصرف االمان إلى 

 .حساب مصرفي آخر داخل ليبيا

 :تطبيق الصيرفة المباشرة -2

 اساس قيام المباشرة علىتقوم الصيرفة 

المصرف بتقديم الخدمات واألعمال المصرفية 

وتقتصر  الكترونية،من خالل شبكات اتصال 

صالحية الدخول إليها على المشاركين فيها 

وفقا لشروط العضوية التي تحددها المصارف 

وذلك من خالل أحد المنافذ على الشبكة 

 كوسيلة اتصال العمالء.

 ( تطبيق الصيرفة المباشرة3) شكل رقم

 عدة مزايا منها. خدمة الصيرفة المباشرةوتقدم 

 نظرة عامة لحسابك -
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 عرض وتحميل كشف حساب. -

 ستفسار عن التحويالت الصادرة والواردة.اال -

 تحويل االموال.-

 طلب دفتر صكوك. -

 عرض ودفع الفواتير. -

 تحويل دولي. -

 شاء االعتمادات وخطابات الضمانعرض وان -

 عرض حساب البطاقة. -

 :QRتطبيق امان  -2

 Aman Pay QR آر كيو باي أمان خدمة

 مصرف من مقدمة إلكتروني دفع خدمة هي

 Aman Pay خدمة خالل من. ليبيا األمان

QR من واالستفادة فواتيرك دفع ارن يمكنك 

 خدماتنا.

 

 QR( تطبيق امان 4شكل رقم )

 الخدمات من عددا وتشمل التطبيقات االمان

 يسهم مما وتسريعها اإلجراءات للتبسيط األساسية

 الرقابة عمليات وتفعيل االستثمار بيئة تعزيز في

 شكاوى نظام خالل من عمليات العمالء على

وتهدف هذه  التطبيق لكل الشرائح العمالء ويقدم

القيام باألعمال المصرفية التقليدية أو  إلىالتطبيقات 

تكنولوجيا االعالم  استخدامالجديدة عن طريق 

واالتصاالت. حيث انه لن يكون العميل مضطرا 

إلي المصرف إلتمام معامالته المصرفية بل  للتنقل

يمكنه القيام بتلك االعمال من مكتبه أو بيته وفي أي 

وقت، وتقتصر صالحية الدخول إلي هذه التطبيقات 

علي المشاركين فيها فقط وفقا لشروط العضوية  

التي يحددها المصرف وذلك من خالل المنافد علي 

ا تعمل هده الشبكة كوسيلة اتصال مع العمالء،  كم

التطبيقات علي تبسيط اإلجراءات اليومية للعمالء 

من خالل توفير الوقت الذي يقضيه العميل في 

االنتظار وتقليل االزدحام اليومي امام المصارف،  

وتعطي هذه التطبيقات ميزات تحويل األموال من 

حساب ألخر بسرعة وأقل تكاليف، أن كل هذه 

ات الذكية في التسهيالت التي تقدمها التطبيق

المصارف تحسن مستوي الخدمة  وترقي بها من 

أجل الوصول إلي رضاء العمالء والذي يعتبر هدفا 

أساسيا من إنشاء هذه التطبيقات )قسم تقبية 

 المعلومات بمصرف االمان(.

تحليل بيانات الدراسة واختبار  -3

 الفرضيات

 التي وصفا لإلجراءات الجانب هذا يتضمن      

 وأخيرا وتطبيقها، الدراسة أدوات تقنين في تمت

 .الدراسة تحليل في تمت التي المعالجات اإلحصائية

بهدف الوصول للنتائج والتوصيات المستهدفة من 

 .هذه الدراسة

 بيانمقياس الصدق والثبات لالست 3-1

 لمحكمين صدق ا -أ

ى لقد تم االعتماد في تقرير صدق األداة عل       

 المحكمين،ما يعرف بالصدق الظاهري أو صدق 

حيث تم عرض األداة في صورتها األولية على 

مجموعة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة 

الزيتونة، حيث قاموا بإبداء طرابلس وجامعة 

ومقترحاتهم ومالحظاتهم حول صياغة  أراءهم

وتم إجراء جميع التعديالت في  العبارات،بعض 

المقدمة وصياغتها في صورتها  أراءهمضوء 

 النهائية.
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 الثبات: -ب

للتأكد من ثبات أسئلة االستبيان ومدى        

 داممصداقية األسئلة الموجهة لعينة الدراسة تم استخ

يوضح  ( 1معادلة الفأ كرونباخ، والجدول رقم )

ثبات أو فقرات المقياس باستخدام معامل ألفا 

 كرونباخ.

( يوضح قيمة معامل ألفا كررونباخ لكل 1جدول رقم ) 

 محور من محاور االستبيان

 دراسةمحاور ال ت
مؤشر 

 الثبات

 0.682 التطبيقات الذكية 1

 0.781 تبسيط االجراءات 2

 0.543 رضا العمالء 3

 

( أن جميع قيم معامل 1نالحظ من الجدول رقم )   

)ألفا كرونباخ( لمحاور البحث تتراوح بين 

(، وتعتبر النسبة عالية وهي 7810.- 0.543)

 ( وهذا يدل على أن االستبيان يتمتع0.5أكبر من )

 بدرجة من الثبات.

  االرتباط:-ج

ة لقياس درجة االرتباط ومعرفة طبيعة العالق      

ام خدم تم استخدبين عبارات وأبعاد االستبيان المست

حيث كانت  ( Spearmanسبيرمان ) تحليل

 – 0.367العالقة إيجابية تراوحت بين ) 

 .%(1مستوى معنوية ) ( ، عند0.558

 ( يوضح معامل االرتباط2الجدول رقم )
رضا 
 العمالء

تبسيط 
 االجراءات

التطبيقات 
 الذكية

 االبعاد

0.558** 0.367** 1.000 
التطبيقات 

 الذكية

0.478** 1.000 0.367** 
تبسيط 

 االجراءات

1.000 0.478** 0.558** 
رضا 
 العمالء 

 

ي د. مقاييس النزعة المركزية والمتمثلة ف

)المتوسطات الحسابية واالنحراف 

    المعياري(: 

تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات   

المعيارية لتحديد تركز اإلجابات حول القيمة 

المتوسطة لمتغير الدراسة واألبعاد التابعة له، 

 باإلضافة للمتغيرات الديمغرافية لعينة الدراسة،

 كذلك تحديد انحراف اإلجابات عن القيمة المتوسطة

ليكرت مقياس  لنفس المتغيرات، تم استخدام

، حيث كانت إجابات  Likert)الخماسي ) 

 4درجات،  موافق  5االستبيان )موافق بشدة 

درجات، غير موافق درجتان،  3درجات، محايد 

وغير موافق بشدة درجة واحدة فقط(،  ولحساب 

طول خاليا مقياس ليكرت الخماسي تم حساب 

يمه على عدد فئات (، ثم تقس4=1-5المدى ) 

لى طول الخلية الصحيح أي  المقياس للحصول ع

 تم إضافة هذه القيمة إلى (، بعد ذلك 0.80= 4/5)

أقل قيمة في المقياس وهي الواحد الصحيح، وذلك 

 سطلتحديد الحد األعلى لهذه الخلية واستخرا  المتو

المرجح لكل إجابة من اإلجابات المتحصل عليها 

 (.2004من عينة الدراسة )العمر، 

 

 

 :الدراسةيمغرافية لعينة الد المتغيرات 2-

إدخال البيانات التي تم الحصول عليها من تم      

خالل توزيع االستبيان على عينة الدراسة في 

الستخرا  التوزيع  SPSSالبرنامج اإلحصائي 

التكراري والنسب المئوية لبعض البيانات 

 تم التي النتائج بين ومن، الشخصية ألفراد العينة
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 التكراري بالتوزيع يتعلق فيما إليها التوصل

 مبين هو كما فهي الدراسة قيد العينة لنوع والنسبي

 :التالي بالجدول

المتغيرات الديمغرافية  ( يوضح3)جدول رقم 

 لعينة الدراسة

 النسبة العدد البند المتغير

س
جن

ال
 

 %73,3 110 ذكر

 %26,6 40 انثي

 %100 150 المجموع

مر
لع

ا
 

الى  30من 

 40اقل من 

 سنة

60 40% 

الى  30من 

 40اقل من 

 سنة

34 22,6% 

الى  40من 

 50اقل من 

 سنة

43 28,6% 

 %8,6 13 فاكثر 50من 

 %100 150 المجموع

فة
ظي

لو
ا

 

 %15,3 23 طالب

 %44,6 67 موظف

 %36,6 55 عمل حر

 %100 150 المجموع

ت 
قا

بي
ط
لت
 ا
دم

خ
ست

 ت
هل

ن
ما

ال
 ا
ف

صر
لم

ة 
كي

لذ
ا

 

 %67,3 101 نعم

 %12 18 ال

 %20,6 31 مازالت افكر

 %100 150 المجموع

عدد  نسبةان ( تبين 3) من خالل الجدول رقم

في حين كان  %73.3الدراسة الذكور من عينة 

في حين كانت الفئة العمرية ، 26,6عدد االناث 

 40هي األكثر بنسبة  سنة 40الى اقل من  30من 

 فأكثر 50من وكانت اقي تسبه للفئة العمرية  %

 %44.6يخص الوظيفة فان  ا. فيم%8.6بنسبة 

كانت للموظفين وهي النسبة األعلى يليها أصحاب 

وأخير فئة الطالب  % 36.6االعمار الحرة بنسبة 

 . %15,3بنسبة 

 

 تحليل إجابات عينة الدراسة 3-3

تم  أراءهمالمبحوثين ومعرفة  من إجاباتلتحقق   

استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري 

إجابات   التالي يوضح  (، الجدولt)كذلك اختبار 

خالل مقاييس النزعة المركزية  من الدراسة:عينة 

)المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري( 

سة تبين ان ، لجميع محاور الدراT-testواختبار 

(، 3.8333المتوسط المرجح كان مرتفع بنسبة )

 (.5.60239بانحراف معياري قدره )

 (.1ذلك في الملحق رقم ) بينو 

 فرضيات الدراسة: تحليل 3 -4

استخدم االنحدار  تم الختبار فروض الدراسة

 Simple Regressions) ) الخطي البسيط

Mode وهو نموذ  يعبر عن العالقة بين متغير ،

تابع واحد وبين متغير مستقل أو أكثر من متغيرات 

المتغيرات  لدراسة أثرالدراسة. كما يستخدم 

المستقلة على المتغير التابع بهدف التنبؤ بدرجات 

المتغير التابع من خالل درجات المتغيرات 

ث المستقلة، باإلضافة إلى دراسة العالقات من حي

القوة واالتجاه بين المتغيرات المستقلة والمتغير 

التابع. ويتسنى كذلك به دراسة معامل االرتباط 

(correlation ،بين هذه العالقات اإلحصائية )

ويتطلب استخدام االنحدار الخطي المتعدد تحديد 

طبيعة أو شكل العالقة بين هذين المتغيرين، ويتأتى 

العالقة بين ذلك بتوفيق خط مستقيم ليصف 

غنيم،  (المتغيرين ويعرق هذا الخط بخط االنحدار.

2000،181( 

ومن خالل النتائج التي تم التوصل إليها الختبار 

أن " الفرضية األولى للدراسة والتي تنص على 
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أثر دو داللة إحصائية بين استخدام التطبيقات  يوجد

 وتبسيط اإلجراءاتالذكية لمصرف األمان 

كشفت الدراسة على وجود  ء.المصرفية للعمال

عالقة موجبة ذات داللة إحصائية عند مستوي 

( بين متغيرات الدراسة، حيث كان 01.معنوية )

وهي تدل على  (.238.) التحديد يساويمعامل 

قدرة النموذ  للتنبؤ وذلك ألن النسبة الفائية أقل من 

. وهذا يوضح أنه كلما كانت النسبة الفائية 05ألفا 

لفا فهذا دليل على قدرة المتغير المستقل أقل من أ

 بالتنبؤ بالمتغير التابع.

د أما فيما يتعلق بمساهمة كل تنبٍؤ في النموذ  فق

استخدام بين  أشار إلى وجود عالقة دالة إحصائية

وتبسيط التطبيقات الذكية لمصرف األمان 

حيث أظهرت  ،للعمالءالمصرفية  اإلجراءات

، ومستوي معنوية = 488.العالقة أن )بيتا = 

 استخدام التطبيقات الذكيةان  مما يدل على( 001.

 وتبسيط اإلجراءات على أثر األمان لهالمصرف 

 لدي عينة الدراسة. المصرفية للعمالء

 يوضح ملخص تحليل االنحدار وتحليل( 5جدول رقم )

 التباين الختبار الفرضية األولي

 من واقع نتائج التحليل االحصائياعداد الباحتين المصدر:          

، والذي يظهر تحليل (6)يتضح من جدول رقم 

دالة إحصائيا (، 13.730التباين أن قيمة )ف= 

(، مما يشير إلى داللة 0.05عند مستوى الداللة )

استخدام التطبيقات الذكية لمصرف األمان و  أثر

حيث تبين  ،للعمالءتبسيط اإلجراءات المصرفية 

(،عند مستوي دالة 2.763تساوي ) tوقيمة أن 

كما نالحظ أن قيمة معامل التحديد  (.001.)

% من 23.8(، مما يعني تفسر .238تساوي )

 المعدل يساويتباين المتغير التابع، ومعامل التحديد 

وبناء على نتائج الفرضية كما هو  .(،211)

فان للمتغير المستقل  (5موضح في الجدول رقم )

على المتغير التابع  أثرت الذكية المركز التطبيقا

وبهذا فإن النموذ  ذو داللة تبسيط االجراءات، 

 عليه يتم قبول الفرضية األولي.   إحصائية، وبناء

بين  أثر دو داللة إحصائية يوجد :الثانيةالفرضية 

استخدام التطبيقات الذكية لمصرف األمان علي 

 رضا العمالء عن الخدمة المصرفية.

للتحقق من صحة الفرضية، استخدم الباحث تحليل 

 التطبيقات أثراالنحدار الخطي البسيط لدراسة مدى 

 ( والذي يمثل6الجدول رقم )يبين لنا حيث  الذكية.

ملخص نتائج تحليل االنحدار وتحليل التباين 

الختبار هذا الفرض إلى أن معامل التحديد يساوي 

وذات  موجبة،(، مما يدل على وجود عالقة 100.)

( وهي 001.داللة إحصائية عند مستوي معنوية )

تدل على قدرة النموذ  للتنبؤ وذلك ألن النسبة 

نت . وهذا يوضح أنه كلما كا05الفائية أقل من ألفا 

 النسبة الفائية أقل من ألفا فهذا دليل على قدرة

 المتغير المستقل بالتنبؤ بالمتغير التابع.

د كل تنبٍؤ في النموذ  فق أما فيما يتعلق بمساهمة

 أهميةأشار إلى وجود عالقة دالة إحصائية بين 

حيث أظهرت العالقة أن  الذكية التطبيقات مرحلة

مما ( 001.، ومستوي معنوية = 317.)بيتا = 

استخدام التطبيقات الذكية لمصرف يدل على أن 

علي رضا العمالء عن الخدمة  أثر لهااألمان 

 لدراسة.لدى عينة االمصرفية 

 

 

العالقة 

 بين 

 

معامل 

 2Rالتحديد

 

 معامل

التحديد 

 المعدل

 

 بيتا  

 ANOVAتحليل التباين          

 للنموذج  tاختبار  للنموذج Fاختبار 

مستوي  Fمعامل 

 المعنوية

مستوي  tمعامل 

 المعنوية

التطبيقات 

    الذكية

 و 

تبسيط 

 اإلجراءات

.238 .211 .488 13.730 .001 2.763 .005 
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( يوضح ملخص تحليل 6جدول رقم )      

    ةانيالثاالنحدار وتحليل التباين الختبار الفرضية 

  

 العالقة بين

 

معامل 

التحدي

 2Rد

 

معامل 

التحدي

د 

 المعدل

 

 بيتا  

 ANOVAتحليل التباين 

 للنموذج  tاختبار  للنموذج Fاختبار       

مستوي  Fمعامل 

 المعنوية

مستوي    tمعامل 

 المعنوية

 التطبيقات الذكية

 و    

 رضا العمالء

.100 .097 .317 4.778 .001 3.997 .000 

   ل االحصائين من واقع نتائج التحلياعداد الباحتيالمصدر:          

 

من جهته يشير تحليل التباين أن قيمة )ف= 

(، عند مستوي دالة 3.997(، وقيمة )ت= 4.778

ات استخدام التطبيق أثرمما يشير إلى داللة ( 001.)

الذكية لمصرف األمان علي رضا العمالء عن 

فإن  وبهذاموضع الدراسة،  الخدمة المصرفية.

كما نالحظ أن قيمة  النموذ  ذو داللة إحصائية. 

(، مما يعني أن (100.معامل التحديد تساوي 

 % من تباين المتغير التابع، ومعامل1الرضا يفسر 

عليه يتم  .(. وبناء097) المعدل يساويديد التح

 قبول الفرضية الثانية.

من جهته يشير تحليل التباين أن قيمة )ف= 

(، عند مستوي دالة 3.997(، وقيمة )ت= 4.778

ات استخدام التطبيقمما يشير إلى داللة أثر ( 001.)

الذكية لمصرف األمان علي رضا العمالء عن 

وبهذا فإن موضع الدراسة،  الخدمة المصرفية.

النموذ  ذو داللة إحصائية.  كما نالحظ أن قيمة 

(، مما يعني أن (100.معامل التحديد تساوي 

 % من تباين المتغير التابع، ومعامل1الرضا يفسر 

عليه يتم  .(. وبناء097) المعدل يساويالتحديد 

 قبول الفرضية الثانية.

 

 

 

 النتائج والتوصيات 3 -5

 النتائج:اوال: 

ضوء التحليالت النظرية والعملية تم  يف    

 التوصل الى النتائج التالية:

ي مهم الستخدام التطبيقات الذكية ف أثريوجد  -1

تبسيط اإلجراءات المصرفية في مصرف األمان 

وهذا امر ترغب في تحقيقه كل المصارف 

 والجهات الخدمية.

ان استخدام التطبيقات الذكية في مصرف  -2

إيجابي علي رضا العمالء عن  أثراألمان له 

الخدمات المقدمة من المصرف وهذا أيضا امر 

 مرغوب فيه وهم من الناحية العملية.

تقيي  لتطبيقات الذكيةاثبتت الدراسة ان استخدام  -3

 بالنسبةمن المركزية في العمل وهذا امر إيجابي 

 للعمالء.

اثبتت الدراسة ان أيضا وجود قصور في  -4

الوعي من قبل بعض العمالء بأهمية ودور 

 التطبيقات الذكية بالمصرف قيد الدراسة.

الذكية لصرف  ان التطبيقاتوجدت الدراسة  -5

األمان مهمة وضرورية في الوقت الحالي ويجب 

 التركيز عليها مستقبال.

الدراسة ان التطبيقات الذكية لمصرف  وجدت  -6

االمان وسيلة فعالة ومميزه في إتمام اإلجراءات 

 المصرفية.

 عن الخدماترضي  ان هناكاثبتت الدراسة  -7

المصرفية المقدمة عن طريق التطبيقات الذكية 

 بالمصرف قيد الدراسة.

وجدت الدراسة ان هناك   ميل ورغبة في  -8

لمصرف األمان من  الذكيةاستخدام التطبيقات 

 العمالء حاضرا ومستقبال.
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 التوصياتثانيا: 

- بالتي:توصي الدراسة   

ة التحديث الدائم للتطبيقات الذكي علىالعمل  -1

ومواكبة كل تغبر بإمكانه تبسيط إجراءات العمل 

 المصرفي.

العمل المستمر من اجل تقديم كل الخدمات  -2

ة التطبيقات الذكيالمصرفية اإللكترونية بما فبها 

 بصورة ترضي العمالء وتضمن والئهم للمصرف.

بقية  علىتعميم فكرة التطبيقات الذكية  -3

المصارف األخرى في ليبيا لغرض تبسيط 

المركزية وحفظ وقت  والتخفيف مناإلجراءات 

 العمالء.

التركيز علي زيادة وعي العمالء بأهمية  -4

االعالنية التطبيقات الذكية من خالل الحمالت 

 والدعائية لهدا الغرض.

اح توفير البنية األساسية لالتصاالت لضمان نج -5

 العمل االلكتروني في القطاع المصرفي ككل.

 

 المراجع

 المراجع العربية -اوال: 

( ،أثر العالن التجاري 2011الحجار، محمد بركات ) -1

على السلوك الشرائي لمستخدمي خدمات الهواتف الذكية 

ر ة في مدينة عمان، دارسة ميدانية. )دارسة ماجستيالمحمول

 منشورة(. جامعة الشرق األوسط، عمان، األردن

 ( استخدام تكنولوجيا الهواتف2015)  جعفر،الصادق  -2

دارسة تطبيقية على شفرة  الذكية في مؤسسات المعلومات

 دكتوراه) أطروحة QR  CODEاالستجابة السريعة 

 منشورة(، جامعة اإلسكندرية، اإلسكندرية، مصر.

عربي " صناعة  م( هشا2015) إبراهيم، المبيضين، -3

 مية،لتحقيق العال للرياديين األردنيينالتطبيقات: منجم ذهب 

 نيسان(   18)عبر اإلنترنت( متاح)

http://hashtagarabi.com/15457/15457 

( أثر استخدام بعض 2015العيضاني، محمد بن ذعار ) -4

 التحدث باللغة تنمية مهاراتتطبيقات األجهزة الذكية في 

رسالة ¸)اإلنجليزية لدى طالب الصف الثالث الثانوي

 ة  وديماجستير منشورة( جامعة أم القرى ،المملكة العربية السع

ه ( البحث العلمي مفهومه أدوات1998اخرون )عبيدات و -5

 للطباعة والنشر. الفكر،بيروت، دار  وأساليبه،

 ادارة(، 2009) الجانبي، امير ،طالب فرحان عالء -6

 الصفاء. دار :الزبون،عمان معرفة ادارة المعرفة

ية ( استخدام تطبيقات الهواتف الذك2015كامل، محمد ) -7

دارسة استطالعية )للبيع. المعروضة في التسويق للكتب 

 ألطروحة دكتوراه(. جامعة المنوفية، مصر

لوجيا تطبيقات استخدام تكنو ،( 2008لمياء عبد الحميد ) -8

ر الهواتف المحمولة في المكتبات العامة بداخل جمهورية مص

عة العربية دارسة استكشافية  )رسالة ماجستير منشورة ( جام

 حلوان ،حلوان، مصر

 المراجع االجنبية -ثانيا: 

1- Boiano .S, Bowen .J.P & Gaia. G. (2012):  

Usability, design and content issues of mobile 

apps for cultural heritage promotion: the Malta 

culture guide experience. Conference 

Proceedings, Electronic Workshops in 

Computing (eWiC), London. U 

1- https://www.amanbank.ly/ar/institutional-

ar/about-aman-bank.aspx) 
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