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ملخص الدراسة:
هدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بين اإلدارة اإللكترونية بأبعادها (المتطلبات اإلدارية ،المتطلبات البشرية،
المتطلبات التقنية ،المتطلبات األمنية ،المتطلبات المالية) وبين األداء الوظيفي من وجهة نظر موظفي الفروع الرئيسة
للمصارف التجارية العامة في مدينة بنغازي ،وتكون مجتمع الدراسة من جميع موظفي المصارف قيد الدراسة البالغ عددهم
( )241موظف ،غير أنه لم يتم تجميع سوى ( )211استمارة استبانه فقط ،ما يعادل ( )%88من مجتمع الدراسة،
وأظهرت الدراسة مجموعة من النتائج أهمها أن درجة تطبيق اإلدارة اإللكترونية لدى الموظفين بالفروع الرئيسة للمصارف
العامة في مدينة بنغازي كان متوسطا ،وهناك عالقة ارتباط طردية ذات داللة معنوية عالية بين اإلدارة اإللكترونية واألداء
الوظيفي لموظفي الفروع الرئيسة للمصارف العامة في مدينة بنغازي.
الكلمات المفتاحية :اإلدارة االلكترونية  ،األداء الوظيفي.

Abstract:
The study aimed to know the relationship between electronic management in its
requirements, human requirements, technical requirements,

dimensions(administrative

security requirements, financial requirements) and job performance from the viewpoint
of the employees of the main branches of public commercial banks in the city of
Benghazi, and the study community consists of all the employees of the banks under
study. The number of (241) employees however, only (211) questionnaires were
collected, equivalent to (88%) of the study population. On average, there is a direct
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correlation of high moral significance between electronic management and the job
performance of the main branches of public banks in Benghazi.
Key words: electronic management – job performance.

مقدمة
يعد األداء الوظيفي من المواضيع الحيوية في حياة األفراد والمنظمات وأساس العملية اإلدارية ،ومقياسا لكل
موظف ،ذلك باستخدام أساليب كمية للقياس تعكس االتجاهات الحديثة في اإلدارة ،إضافة إلى أهمية العنصر البشري في
العملية اإلدارية؛ الذي أدى الهتمام الباحثين واألكاديميين بموضوع تقييم األداء الوظيفي ،وصار موضوعا مهما لكثير من
الدراسات والبحوث العلمية ،التي تتناوله من زواياه المتعددة ،كما أن األداء الوظيفي يعطي الفرص لمنظمات األعمال في
تعزيز قدراتها التنافسية وتحقيق أهدافها ،ويسهم في تطوير وتحسين األداء اإلداري لمنظمات األعمال ،التخاذ الق اررات
اإلدارية المناسبة ،ذلك لما يمثله األداء الجيد في كونه السبيل الوحيد لبقاء واستمرار لمنظمات األعمال ،وضمانا لتحقيق
األهداف التي نشأت المنظمة ألجلها(السلمي.)1992 ،
ووفقا إلى الكرغلي والورفلي( )2018فإن اإلدارة اإللكترونية تعد من أهم منجزات التقنية في العصر الحديث،
حيث أدت إلى تطورات عديدة ومنها التطور في مجال االتصاالت ،الذي يمثل فرصة للحكومات ومنظمات األعمال
لالستفادة من هذه التقنية ،ومن هذا المبدأ تعد اإلدارة اإللكترونية محصلة هذا التقدم للمجاالت التقنية والمعلوماتية ،وهو ما
جعل اإلدارات الحكومية ودوائر صنع القرار تعتمد هذه الوسائل ،كونها تساعدهم على أداء األعمال وتنفيذها ,حيث إن
تبني مفاهيم اإلدارة اإللكترونية أصبح السمة الغالبة على منظمات األعمال في مختلف دول العالم المتقدم فقد بدأت بعض
أمر واقعا وضرورة ملحة تفرضها تحوالت
الدول النامية في تبني مفاهيم اإلدارة اإللكترونية بتصنيفاتها المتعددة ،بصفتها ا
العولمة في العالم المعاصر ،األمر الذي يعكس أهمية تطبيق مثل هذه المفاهيم في البيئة الليبية في قطاعاتها المختلفة.
ويتضح من ذلك أن األداء الوظيفي يتطلب نظاما فعاال يواكب التطور في اإلدارة اإللكترونية ويجب أن يخطط له
بصورة جيدة ،وأصبح موضوع اإلدارة اإللكترونية من المفاهيم اإلدارية التي تستأثر باهتمام المهتمين باإلدارة ،ويعتمد نجاح
تطبيقها على العنصر البشري ومدى قدرته على تبني هذه الفلسفة ،وحتى يمكن المنظمات ومنها المصارف تحقيق األداء
الجيد واتخاذ الق اررات السليمة ،بما ينعكس على أداء المنظمات في المدى البعيد (لخذاري.)2016 ،
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أوال :الدراسات السابقة:
 -1دراسات تتعلق بالمتغير المستقل (اإلدارة اإللكترونية):
أ -دراسة(النمر )2017 ،هدفت الدراسة إلى الكشف عن واقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية بالمصارف التجارية الليبية
بمدينة بنغازي ،ومعرفة توافر المتطلبات الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكترونية المتمثلة في المتطلبات التقنية ،والمتطلبات
اإلدارية والمتطلبات األمنية ،بالمصارف التجارية الليبية العاملة في مدينة بنغازي ،وخلصت الدراسة إلى نتائج أهمها:
وجود ضعف في توافر المتطلبات المالية والتقنية والبشرية لتطبيق اإلدارة اإللكترونية.
ب -دراسة(الخطيب )2018 ،هدفت الدراسة إلى التعرف على دور اإلدارة اإللكترونية في تحقيق اإلبداع اإلداري ،دراسة
تطبيقية في و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

بأكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا بدولة فلسطين،

وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها :توجد عالقة طردية قوية دالة إحصائيا بين االدارة اإللكترونية واإلبداع اإلداري ،كما
توجد درجة موافقة كبيرة من المبحوثين على واقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية.
ج -دراسة(جاب هللا )2018 ،سعت الدراسة إلى إيضاح كيفية تحول المصارف لإلدارة اإللكترونية وعالقته بتطوير
المستويات اإلدارية للتنظيم في إدارات المصارف التجارية العامة العاملة في مدينة بنغازي ،وتوصلت إلى نتائج أهمها:
وجود عقبات تعيق تطبيق اإلدارة اإللكترونية لتطوير المستويات اإلدارية بشكل أمثل.
 -2دراسات تتعلق بالمتغير التابع (األداء الوظيفي):
أ -دراسة المسالتي ( )2018هدفت الدراسة إلى التعرف إلى أثر التدريب في األداء الوظيفي لدى العاملين في
المصرف التجاري الوطني بمدينة بنغازي ،وتوصلت إلى عدد من النتائج أهمها :أن المصرف التجاري الوطني بمدينة
بنغازي يقوم بتحديد االحتياجات التدريبية ،تخطيط العملية التدريبية ،تنفيذ العملية التدريبية ،باعتبارها تمثل مراحل
العملية التدريبية بشكل مرتفع ،كما يقوم بفحص العملية التدريبية بوصفها إحدى مراحل العملية التدريبية بشكل
متوسط ،وأن العاملين بالمصرف التجاري يتمتعون بأداء وظيفي مرتفع جدا.
ب -دراسة(العقابي والربيعي )2018 ،سعت الدراسة إلى تحديد متطلبات اإلدارة اإللكترونية في إدارة الموارد البشرية التي
تتمثل في(المتطلبات اإلدارية ،والتقنية ،والبشرية ،والمالية ،واألمنية) ،وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها :كلما توافرت
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متطلبات اإلدارة اإللكترونية المقترحة بنسبة عالية أدى إلى تطبيق اإلدارة اإللكترونية في الشركة بنجاح أكبر
واستقطاب الكفاءات البشرية وتوفر الدعم المالي يؤدي إلى نجاح تطبيق اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية.
ج -دراسة (الزغيد ) 2019 ،سعت الدراسة إلى التعرف على إمكانية تطبيق اإلدارة اإللكترونية في الموانئ البحرية
الليبية بالمنطقة الشرقية (ميناء بنغازي ،ميناء درنة ،ميناء طبرق) ،وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها :إمكانية تطبيق
اإلدارة اإللكترونية في الموانئ الليبية من خالل توافر المبررات الداعية للتطبيق.
ثانيا :مشكلة الدراسة:
تعتبر دولة ليبيا إحدى الدول التي تسعى إلى تطبيق اإلدارة اإللكترونية بمنظمات األعمال عامة والمالية بشكل
أكثر تحديدا ،والتي تعاني مؤسساتها على اختالف تخصصاتها من مشكلة اإلدارة اإللكترونية ،وسعى مصرف ليبيا
المركزي باعتباره جهة االختصاص فيما يتعلق بتنظيم العمل المصرفي ،بوضع عددا من القوانين التي تسهم في تطوير
العمل المصرفي كما جاء في القانون رقم ( )1لسنة ( ،)2005وكذلك التقرير الصادر عن إدارة البحوث بمصرف ليبيا
المركزي لسنة ( ،)2008الذي ينص على أهمية االستفادة من تكنولوجيا المعلومات في إدخال خدمات مصرفية إلكترونية
واجراء المعامالت كلها إلكترونيا والتخلص من المعامالت الورقية ما أمكن ذلك ،وذلك بهدف تحسين األداء الوظيفي وتقليل
الجهد والتكلفة وانجاز األعمال بأسرع وقت(النمر.)2018 ،
واستنادا على دراسة الكرغلي والورفلي ( )2018بعنوان "اتجاهات متخذي الق اررات بالمعاهد العليا ببنغازي نحو
تطبيق اإلدارة اإللكترونية" ،من أبرز نتائجها وجود ضعف عام في تطبيق اإلدارة اإللكترونية وفقا لألصول العلمية
المتعارف عليها ،وهذا الضعف ناتج عن غياب تطبيق اإلدارة اإللكترونية بالمعاهد العليا بمدينة بنغازي ،حيث بلغت
متوسطاتها أرقاما متدنية ،وهذا الضعف العام كان له انعكاسه على األداء العام بالمعاهد العليا التي شملتها مدينة بنغازي،
ومن أبرز توصياتها ضرورة إعادة تكرار الدراسة في مجتمعات أخرى ،أيضا النظر في مدى إمكانية تكرار الدراسة الحالية
في المناطق الغربية والجنوبية من الدولة الليبية ،وذلك لمقارنة النتائج الحالية بالمستقبلية.
وبناء على ما سبق ،فإن هذه الدراسة جاءت للربط بين اإلدارة اإللكترونية واألداء الوظيفي واستنادا على ذلك تم صياغة
سؤال الدراسة على النحو التالي :هل هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين اإلدارة اإللكترونية واألداء الوظيفي لدى
موظفي المصارف التجارية العامة بمدينة بنغازي؟
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وينبثق من السؤال الرئيس عدة تساؤالت فرعية عدة:
 .1ما درجة تطبيق اإلدارة اإللكترونية لموظفي المصارف التجارية العامة بمدينة بنغازي؟
 .2ما مستوى األداء الوظيفي لدى موظفي المصارف التجارية العامة بمدينة بنغازي؟
 .3ما طبيعة العالقة بين اإلدارة اإللكترونية واألداء الوظيفي لموظفي المصارف التجارية العامة بمدينة بنغازي؟
ثالثا :أهداف الدراسة:
 .1توضيح درجة تطبيق اإلدارة اإللكترونية لدى موظفي المصارف التجارية العامة بمدينة بنغازي.
 .2التعرف على مستوى األداء الوظيفي لدى موظفي المصارف التجارية العامة بمدينة بنغازي.
 .3تحديد طبيعة العالقة بين اإلدارة اإللكترونية واألداء الوظيفي لموظفي المصارف التجارية العامة بمدينة بنغازي.
رابعا :أهمية الدراسة:
تنبع أهمية الدراسة الحالية من حيوية الموضوع الذي تناولته وهو اإلدارة اإللكترونية وعالقتها باألداء الوظيفي ،حيث يؤمل
أن يسهم هذا البحث في استكمال ما تناولته الدراسات السابقة ،واالسهام في تقديم المعلومات الكافية والضرورية لمتخذي
القرار بالمصارف الليبية حول أهم المكونات لإلدارة اإللكترونية ،وأكثرها عالقة لتحديد مستوى األداء بالقطاع المصرفي،
كما قد تساعد الدراسة في اإلسهام في فهم كيفية استخراج الطاقات الكامنة لدى العاملين في قطاع المصارف من خالل
تسليط الضوء على الصعوبات التي تواجههم باإلضافة إلى احتياجاتهم المادية والتدريبية لضمان االرتقاء باألداء الوظيفي.
خامسا :متغيرات الدراسة:
 -1المتغير المستقل :اإلدارة االلكترونية ويشمل (المتطلبات اإلدارية ،البشرية ،التقنية ،المالية ،واألمنية).
 -2المتغير التابع :األداء الوظيفي.
سادسا :فرضيات الدراسة:
الفرضيـة الرئيسـة :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق عناصر اإلدارة اإللكترونيـة المتمثلة في( :المتطلبات
اإلدارية ،المتطلبات التقنية ،المتطلبات البشرية ،المتطلبات المالية ،المتطلبات األمنية) واألداء الوظيفي بالمصارف التجارية
قيد الدراسة.
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وتتفرع من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية:
الفرضية الفرعية األولى :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين المتطلبات اإلدارية لإلدارة اإللكترونية واألداء الوظيفي
بالمصارف التجارية قيد الدراسة.
الفرضية الفرعية الثانية :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين المتطلبات التقنية لإلدارة اإللكترونية واألداء الوظيفي
بالمصارف التجارية قيد الدراسة.
الفرضية الفرعية الثالثة :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين المتطلبات البشرية لإلدارة اإللكترونية واألداء الوظيفي
بالمصارف التجارية قيد الدراسة.
الفرضية الفرعية الرابعة:ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين المتطلبات المالية لإلدارة اإللكترونية واألداء الوظيفي
بالمصارف التجارية قيد الدراسة.
الفرضية الفرعية الخامسة:ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين المتطلبات األمنية لإلدارة اإللكترونية واألداء الوظيفي
بالمصارف التجارية قيد الدراسة.
سابعا :مجتمع الدراسة:
يتمثل مجتمع الدراسة من جميع موظفي الفروع الرئيسة بالمصارف التجارية العامة بمدينة بنغازي وعددهم
( )241موظفا.
ثامنا :حدود الدراسة:
 )1الحدود الموضوعية :تقتصر الدراسة على اختبار العالقة بين اإلدارة اإللكترونية وبين األداء الوظيفي.
 )2الحدود البشرية :تشمل جميع موظفي الفروع الرئيسة بالمصارف التجارية العامة بمدينة بنغازي.
 )3الحدود المكانية :تشمل الدراسة الفروع الرئيسة بالمصارف التجارية العامة بمدينة بنغازي.
الجزء الثاني :اإلطار النظري لإلدارة االلكترونية واألداء الوظيفي
أوال :اإلدارة اإل لكترونية:
 -1مفهوم االدارة االلكترونية :عرف صقر( )21 :2007أنها "القدرة على استخدام الحاسبات اآللية في تنفيذ األعمال
اإللكترونية والوظائف اإلدارية عبر اإلنترنت والشبكات وتقديم الخدمات آليا للمستفيدين في أي مكان وزمان ما يؤدي
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إلى جودة وتحسين األداء وسرعة التنفيذ وخفض التكلفة وتوحيد وتسهيل اإلجراءات وتوفير المعلومات الصحيحة
والالزمة التخاذ الق اررات بشكل سليم".
عرف عزب بأنها (" )8 :2013عملية تحويل كافة األعمال والخدمات اإلدارية التقليدية إلى أعمال وخدمات إلكترونية
تنفذ بسرعة عالية ودقة متناهية وبدون استخدام الورق".
 -2أهداف اإلدارة اإل لكترونية :نالحظ هناك اتفاقا بين البحاث على أهداف اإلدارة اإللكترونية منهم(الوادي،2011 ،
القدوة ،2010 ،صقر ،)2007 ،وهي ما يلي:
 -1تسهيل اإلجراءات داخل هذه المنظمات ،وهذا ينعكس إيجابيا على مستوى الخدمات التي تقدم إلى المواطنين كما
يكون نوع الخدمات المقدمة أكثر جودة.
 -2اختصار الوقت لتنفيذ المعامالت اإلدارية المختلفة.
 -3الدقة والوضوح في العمليات اإلدارية المختلفة داخل المنظمة.
 -4تسهيل إجراء االتصال بين دوائر المنظمة المختلفة وكذلك مع المنظمات األخرى.
 -5التقليل من استخدام األوراق ما يؤثر بشكل إيجابي على اإلنجاز السريع والدقيق للمهام.
 -6معالجة مشكلة عملية الحفظ والتدوين ما يؤدي إلى عدم الحاجة إلى أماكن للتخزين.
 -7تحويل األيدي العاملة الزائدة عن الحاجة إلى أيدي عاملة لها دور عن طريق إعادة التأهيل لهدف مواكبة التطورات
الجديدة التي طرأت على المنظمة.
 -3معوقات اإلدارة اإل لكترونية في المنظمات العربية :يشير الوادي ( )2011إلى مجموعة من المعوقات التي من شأنها
أن تعيق عملية التحول نحو تطبيق اإلدارة اإللكترونية ،ونذكر منها:
 -1اختالف نظم اإلدارة داخل المنظمة الواحدة.
 -2عدم اقتناع إدارة المنظمة بدواعي التحول ومتطلباته.
 -3عدم توافر الحافز القوي لدى األفراد إلنجاح عملية التحول.
 -4عدم توافر بنية أساسية فنية جديدة.
 -5الطبيعة البشرية وثقافة األبواب المغلقة والخوف من التكنولوجيا وتطبيقاتها.
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 -6استم اررية عمليات تحديث البيانات مع تحمل األفراد المنوطين بالعبء اإلداري المعتاد.
 -7التوافق مع النظم اليدوية المعتادة في العمل ودوراتها المستندية ورفض التحديث والتغيير.
 -8عدم الثقة في حاجة سرية وأمن التعامالت الشخصية.
ثانيا :األداء الوظيفي
ً
 -1مفهوم االداء الوظيفي :عرفها (" (ray, daft, 2006أن األداء الوظيفي هـو إنجـاز األهداف المحددة لتحقيق الفعالية
التي يجب أن توفر للفـرد المعلومـات الكافيـة عـن األهداف المكلف بها لتحقيقها في وظيفته".
عرف زايد ( )328 :2003مفهوم األداء بأنه "الوسيلة التي يضمن من خاللها المدير التأكد من أن الجهود التي
يبذلها العاملون ،والنتائج التي يحققونها تحقق أهداف المنظمة".
وعرفها )1994( Armstrong, Michaelبأنها "عملية منهجية لـتحسين األداء التنظيمي من خالل تطوير أداء
األفراد والفرق ،أنها وسيلة للحصول على نتائج أفضل من المنظمة واألفراد عن طريق فهم وادارة األداء في إطار متفق
عليه من األهداف والمعايير المخطط لها ومتطلبات الكفاءة".
 -2مستويات قياس األداء :وفقا إلى الهيتي( ،)2003أن هناك ثالثة مستويات لقياس األداء الوظيفي ،وهي ما يلي:
 –1على مستوى المنظمة :ويهدف قياس األداء إلى إيجاد مناخ مالئم من الثقة والتعامل الذي يبعد احتمال تعدد شكاوى
العاملين ،ورفع مستوى أداء العاملين واستثمار قدراتهم وامكاناتهم ما يساعدهم على التقدم والتطور ،وكذلك قياس برامج
وسياسات إدارة الموارد البشرية كون نتائج العملية يمكن أن تستخدم مؤشرات للحكم على دقة هذه السياسات.
 – 2على مستوى المديرين :مواجهة المدير أو المشرف للفرد العامل للحكم على أدائه ال تعد عملية سهلة وانما عملية
تتميز بطابع التحدي الذي يدفع إلى تنمية مهاراتهم وامكانياتهم الفكرية وتعزيز قدراتهم اإلبداعية للوصول إلىقياس سليم
وموضوعي ألداء تابعيهم ،وهذا ما يدفع باتجاه تطوير العالقات الجيدة والتقرب إليهم للتعرف على مشكالتهم وصعوباتهم.
 – 3على مستوى الفرد العامل :زيادة شعور العاملين بالعدالة وأن جميع جهودهم المبذولة تؤخذ بعين االعتبار من
شعور بالمسؤولية ،ويدفعهم إلى العمل باجتهاد واخالص ليترقبوا فوزهم وتقدير رؤسائهم معنويا
ا
المنظمة يجعلهم أكثر
ومكافأتهم ماليا.
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 -3أساليب تحقيق الفعالية لألداء الوظيفي :تتأثر فاعلية األداء الوظيفي بعدة عوامل من أهمها)Jose, 2007: 76(:
أ-

أنماط القيادة السائدة بالمنظمة وأدوارها المختلفة وتوجهاتها.

ب -الظروف االقتصادية والشخصية التي يعيشها الفرد ويتأثر بها.
ج -العدالة التنظيمية ومكوناتها وأهدافها ورؤية الفرد لها.
د -المواطنة التنظيمية وسلوكياتها التي يمارسها األفراد.
ه -النظم والسياسات التي تتبعها المنظمة ،خاصة سياسات الموارد البشرية ،وأساليب التحفيز واجراءات ولوائح العمل.
و -مدى التزام الفرد في عمله والمعلومات المتوافرة ألدائه للعمل.
ز -مدى توافق متطلبات العمل مع قدرات وامكانيات الفرد.
الجزء الثالث :منهجية الدراسة
أوال :أسلوب الدراسة :اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي لتحليل العالقة بين اإلدارة اإللكترونية واألداء الوظيفي ،وذلك
من خالل مراجعة األدب اإلداري لمتغيرات الدراسة ،والدراسات السابقة ذات العالقة بمتغيرات الدراسة.
ثانيا :مجتمع الدراسة الميدانية:
تكون مجتمع الدراسة من جميع موظفي الفروع الرئيسة التجارية العامة في مدينة بنغازي كافة البالغ عددهم
( )241موظفا.
جدول رقم ( )1عدد االستمارات الموزعة والمستلمة حسب كل مصرف
ت

المصارف

عدد االستمارات الموزعة

عدد االستمارات المستلمة

النسبة%

1

مصرف الوحدة

75

64

%85

2

مصرف الجمهورية

67

60

%90

3

مصرف التجاري الوطني

62

53

%85

4

مصرف شمال إفريقيا

17

16

%94

5

مصرف الصحاري

20

18

%90

241

211

%88

اإلجمالي
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ثالثاً :وصف مقاييس الدراسة:
جمعت بيانات الدراسة عن طريق اسـتمارة االسـتبانة ،والتـي تكونـت مـن جـزئين ،وذلـك لقيـاس متغيـرات الد ارسـة ،حيـث
خصـ ـص الج ــزء األول م ــن االس ــتبانة بجم ــع بيان ــات عام ــة ع ــن م ــالئ االس ــتبانة ،وه ــي :الن ــوع ،العم ــر ،المؤه ــل العلم ــي،
التخص ــص العلم ــي ،الخبـ ـرة ،القس ــم الح ــالي ،المص ــرف ،والج ــزء الث ــاني يخـ ـص كـ ـال م ــن اإلدارة اإللكتروني ــة وه ــو المتغي ــر
المس ــتقل ،وأيض ــا األداء ال ــوظيفي وه ــو المتغي ــر الت ــابع ،حي ــث تخـ ـص الفقـ ـرات ( )21-1اإلدارة اإللكتروني ــة ،ف ــي ح ــين أن
الفقرات( )32-22تخص األداء الوظيفي.
أ -مقياس مستوى تطبيق اإلدارة اإللكترونية:
يتضمن الجزء الثاني من استمارة االستبانة ( )32فقرة ،الفقرات من ( )21-1لقياس مفهوم اإلدارة اإللكترونية مقاسـه
على مقياس ( )Likertالخماسي ،حيث تمت صياغتها بشكل إيجابي وفقا للتدرج التالي(:موافق بشدة  -موافـق  -محايـد -
غير موافق – غير موافق بشدة) ،وتم استخدامه من قبل عدد من الباحثين ومنهم (الخطيب ،2018 ،النمر.)2018 ،
ب -مقياس األداء الوظيفي:
أمــا الفق ـرات ( )32-22فــي الجــزء الثــاني مــن االســتبانة ،فهــي لقيــاس األداء الــوظيفي مقاســه علــى مقيــاس()Likert
الخماسي ،وتمت صياغتها وفقا للتدرج السابق ،وقد استخدم (لخذاري )2016 ،هذا المقياس في دراسته.
جدول رقم ( )2توزيع الدرجات على بنود اإلجابة للفقرات ذات الصياغة اإليجابية
العبارة

موافق بشدة

موافق

محايد

غير موافق

غير موافق بشدة

الدرجة

5

4

3

2

1

رابعاً :ثبات مقياس الدراسة:
من شروط المقياس الجيد هـو تمتعـه بالثبـات الـذي غالبـا مـا يقتـرن بالصـدق ،حيـث إن الصـدق مظهـر الثبـات ،أي
بمعنى أن المقياس الصادق يكـون ثابتـا ولـيس العكـس صـحيحا ،فقـد يكـون االختبـار ثابتـا ولكنـه ال يتمتـع بالصـدق (الطيـب،
.)204 :1999
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جدول رقم ( )3معامل ثبات مقياس الدراسة
المقياس

معامل الثبات

متطلبات

متطلبات

متطلبات

متطلبات

األداء

الدرجة

إدارية

تقنية

بشرية

مالية

أمنية

الوظيفي

الكلية

0.88

0.77

0.85

0.92

0.93

0.83

0.95

متطلبات

خامساً :صدق مقياس الدراسة:
يقصد بالصدق"شمول االستبانة لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحليل من ناحية ،ووضوح فقراتها ومفرداتها من
ناحية أخرى ،بحيث تكون مفهومة لكل من يستخدمها"(عبيدات وآخرون.)179 :1997،
أي إن الصدق الذاتي هو الجذر التربيعي لمعامل الثبات ،وبهذه المعادلة يمكن حساب صدق المقياس الذي استخدم
في الدراسة ،والجدول رقم ( )4يوضح معامل الصدق المستخرجة من معامل الثبات.
جدول رقم ( )4معامل صدق مقياس الدراسة
المقياس

معامل الصدق

متطلبات

متطلبات

متطلبات

متطلبات

األداء

الدرجة

إدارية

تقنية

بشرية

مالية

أمنية

الوظيفي

الكلية

0.94

0.88

0.92

0.96

0.96

0.91

0.97

متطلبات

من خالل الجدول رقم ( )3يالحظ أن معامالت صدق الدراسة عالية ،ما يعطي الثقة في صدق المقياس.
التحليل اإلحصائي للبيانات:
 -1تحليل نتائج الدراسة الميدانية للمتغير المستقل (اإلدارة اإللكترونية):
تتضمن االستبانة على ( )21فقرة لتوضيح درجة تطبيـق اإلدارة اإللكترونيـة لـدى مـوظفي المصـارف التجاريـة العامـة بمدينـة
بنغازي ،ويشير الجدول رقم ( )5إلى نتائج اإلحصاء الوصفي لمتغير اإلدارة اإللكترونية ،وذلك عن طريق حسـاب المتوسـط
()

الحسابي واالنح ارف المعياري واألهميـة النسـبية

لكـل بعـد مـن أبعـاد اإلدارة اإللكترونيـة وكـذلك لكـل فقـرة مـن فقـرات األبعـاد

على النحو التالي:

األهمية النسبية= الوسط الحسابي.5/
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جدول رقم ( )5اإلحصاء الوصفي لمتغير اإلدارة اإل لكترونية
المتوسط

االنحراف

األهمية

الحسابي

المعياري

النسبية

1

يقدم المصرف الدعم اإلداري الالزم لتطبيق اإلدارة اإل لكترونية.

3.403

1.165

0.68

2

يتم وضع إجراءات إدارية تتناسب مع مبادئ االدارة اإللكترونية.

3.374

0.96

0.67

3

يدعم المصرف الدراسات والبحوث المتعلقة بمجال اإلدارة اإللكترونية.

3.246

1.022

0.65

4

توجد متابعة مستمرة من المصرف لكل العمليات التي تخص اإلدارة اإللكترونية.

3.450

0.962

0.69

المتطلبات اإلدارية

3.368

0.857

0.67

5

تتوافر لديكم النظم والبرامج الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكترونية.

3.355

0.957

0.67

6

يوفر المصرف العدد الكافي من أجهزة الحاسوب لمختلف اإلدارات واألقسام.

3.441

1.005

0.68

7

تتوفر شبكة حاسوب داخلية في المصرف تربط جميع المكاتب مع بعضها.

3.682

0.925

0.77

8

هناك ربط إلكتروني بين المصرف الفرعي والمصرف األم عن طريق شبكة اإلنترنت.

4.033

0.706

0.80

9

يوجد موقع إلكتروني للمصرف على شبكة اإلنترنت.

3.981

0.845

079

3.699

0.609

0.73

3.360

0.973

0.67

3.592

0.923

0.71

12

يتوافر العدد الكافي من المبرمجين المختصين في مجاالت الحاسوب واالتصاالت.

3.351

0.926

0.67

13

تتبنى اإلدارة برامج تدريبية لألفراد على استخدام اإلدارة اإللكترونية.

3.332

0.968

0.66

3.409

0.716

0.68

3.261

0.997

0.65

15

يوفر المصرف الميزانية المالئمة لتصميم وتطوير برامج وتطبيقات الحاسب اآللي.

3.261

0.958

0.65

16

يوفر المصرف المخصصات المالية الالزمة لتدريب الموظفين.

3.289

0.989

0.65

م

األبعاد والفقرات

المتطلبات التقنية
10
11

يتوافر العدد الكافي المؤهل من الكوادر البشرية الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكترونية.
يعتمد األفراد في المصرف بشكل أساسي على الحاسوب واإلنترنت في أداء المهام
الروتينية.

المتطلبات البشرية
14

يخصص المصرف موارد مالية كافية للحصول على الدعم المالي لتطوير البرامج
اإللكترونية.
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3.289

0.909

0.65

يعمل المصرف دائما على توفير تكاليف التطوير المستمر للبرامج اإللكترونية.

3.275

0.841

0.65

3.900

0.753

0.78

3.915

0.764

0.78

20

يتوافر لدى المصرف آليات لمراقبة وتفتيش نظم المعلومات والشبكات الحاسوبية.

3.820

0.831

0.76

21

يتم وضع الحماية الالزمة لنظم التشغيل والتطبيقات المختلفة.

3.924

0.819

0.78

3.890

0.667

0.77

المتطلبات المالية
18
19

يوفر المصرف أنظمة حماية إلكترونية لمنع التعديل عليها وتأمين معلوماتها وسريتها.
يتم االحتفاظ بنسخ احتياطية من المعلومات اإللكترونية الخاصة بالمصرف في أماكن
أمنة.

المتطلبات األمنية

 _2تحليل نتائج الدراسة الميدانية للمتغير التابع (األداء الوظيفي):
تتضــمن االســتبانة علــى ( )11فق ـرة للتعــرف علــى مســتوى األداء الــوظيفي لــدى مــوظفي المصــارف التجاريــة العامــة بمدينــة
بنغـازي ،ويشـير الجـدول رقـم ( )6إلـى نتـائج اإلحصـاء الوصـفي لمتغيـر األداء الـوظيفي ،وذلـك عـن طريـق حسـاب المتوســط
الحسابي واالنحراف المعياري واألهمية النسبية ،لكل فقرة من فقرات المتغير على النحو التالي:
جدول رقم ( )6اإلحصاء الوصفي لمتغير األداء الوظيفي
المتوسط

االنحراف

األهمية

الحسابي

المعياري

النسبية

1

دائما بالجودة واإلتقان.
يتميز أدائي في المصرف ً

3.93

0.637

0.78

2

أعمل وباستمرار على تنفيذ التعليمات وبدقة.

4.11

0.614

0.82

3

أحرص على تحسين مستوى أدائي بشكل مستمر.

4.13

0.698

0.82

4

أقوم بتأدية أعمالي بالكفاءة والفاعلية المطلوبة.

4.09

0.633

0.81

3.91

0.734

0.78

6

دائما على متابعة ما يحدث من تغيرات في مجال عملي.
أحرص ً

4.04

0.709

0.80

7

أتمتع بمهارة التواصل الجيدة مع اآلخرين.

4.04

0.664

0.80

8

يوجد اهتمام ومتابعة من قبل الرؤساء لالستشارات التي يتقدم بها المرؤوسون الخاصة

3.26

1.119

0.65

م

5

األبعاد والفقرات

لدي القدرة على العمل والتكيف مع مشكالت العمل اليومية الطارئة بشكل سليم
وموضوعي.
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بجودة األداء الوظيفي.
9

لدي القدرة على تحمل مسؤوليات أكبر وأنجز ما يوكل إلي من مهام إضافية.

3.87

0.729

0.77

10

أعمل على تصحيح أخطائي في العمل.

4.10

0.665

0.82

11

أعتمد على نفسي في إنجاز األعمال.

3.97

0.774

0.79

3.954

0.474

0.79

محور االداء الوظيفي

اختبار فرضيات الدراسة
الختبار الفرضية الرئيسة للدراسة والفرضيات المنبثقة عنها قام الباحث باستخدام تحليل االرتبـاط المتمثـل فـي معامـل
ارتبـاط بيرسـون ( )Pearson Correlation Coefficientبـين أبعـاد اإلدارة اإللكترونيـة واألداء الـوظيفي لمـوظفي الفـروع
الرئيسة بالمصارف العامة في مدينة بنغازي حيث كانت النتائج على النحو التالي:
اختبار الفرضية الرئيسية:
لقيــاس العالقــة بــين المتغيــر المســتقل (اإلدارة اإللكترونيــة) بشــكل عــام والمتغيــر التــابع(األداء الــوظيفي) تــم حســاب
معامل االرتباط بين المتغيرين والجدول رقم ( )7يوضح ذلك.
جدول رقم ( )7نتائج اختبار العالقة بين اإلدارة اإللكترونية واألداء الوظيفي
المتغير التابع
المتغير المستقل
اإلدارة اإللكترونية

األداء الوظيفي
معامل االرتباط

القيمة االحتمالية

القرار اإلحصائي

**0.516

0.00

رفض الفرضية الصفرية الرئيسة

** عند مستوى داللة معنوية.%1
من خالل الجدول السابق يتضح وجود عالقة طردية ذات داللة معنوية متوسطة بين اإلدارة اإللكترونية واألداء
الوظيفي لموظفي الفروع الرئيسة للمصارف العامة بمدينة بنغازي ،حيث كانت قيمة معامل االرتباط( ،)r=0.516والقيمة
االحتمالية المناظرة لها ( )0.00وهي أقل من مستوى المعنوية  ،%1وعليه نرفض الفرضية الصفرية  H0التي تنص على:
ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين اإلدارة اإللكترونية واألداء الوظيفي بالمصارف التجارية قيد الدراسة.
الفرضية الفرعية األولى:
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من خالل النتائج الواردة بالجدول رقم ( )8ويتضح وجود عالقة طردية ذات داللة معنوية ضعيفة بين المتطلبات
اإلدارية واألداء الوظيفي لموظفي الفروع الرئيسة للمصارف العامة بمدينة بنغازي ،حيث كان معامل االرتباط(،)r=0.384
والقيمة االحتمالية المناظرة لها ( )0.00وهي أقل من مستوى المعنوية  .%1وعليه نرفض الفرضية الصفرية  H0التي
تنص :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين المتطلبات اإلدارية لإلدارة اإللكترونية واألداء الوظيفي بالمصارف التجارية
قيد الدراسة.
جدول رقم( )8نتائج اختبار العالقة بين المتطلبات اإلدارية واألداء الوظيفي
المتغير التابع
المتغير المستقل

األداء الوظيفي
معامل االرتباط

القيمة االحتمالية

القرار اإلحصائي

**0.384

0.00

رفض الفرضية الصفرية الفرعية األولى

متطلبات إدارية

** عند مستوى داللة معنوية.%1
الفرضية الفرعية الثانية:
من خالل النتائج الواردة بالجدول رقم ( )9يتضح وجود عالقة طردية ذات داللة معنوية ضعيفة بين المتطلبات
التقنية واألداء الوظيفي لموظفي الفروع الرئيسة للمصارف العامة بمدينة بنغازي حيث كان معامل االرتباط (،)r=0.456
والقيمة االحتمالية المناظرة لها ( )0.00وهي أقل من مستوى المعنوية  ،%1وعليه نرفض الفرضية الصفرية  H0التي
تنص على :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين المتطلبات التقنية لإلدارة اإللكترونية واألداء الوظيفي بالمصارف
التجارية قيد الدراسة.
جدول رقم ( )9نتائج اختبار العالقة بين المتطلبات التقنية واألداء الوظيفي
المتغير التابع
المتغير المستقل
متطلبات تقنية

األداء الوظيفي
معامل االرتباط

القيمة االحتمالية

القرار اإلحصائي

**0.456

0.00

رفض الفرضية الصفرية الفرعية الثانية

** عند مستوى داللة معنوية.%1
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الفرضية الفرعية الثالثة:
من خالل النتائج الواردة بالجدول رقم ( )10يتضح وجود عالقة طردية ذات داللة معنوية ضعيفة بين المتطلبات
البشرية واألداء الوظيفي لموظفي الفروع الرئيسة للمصارف العامة بمدينة بنغازي حيث كان معامل االرتباط (،)r=0.384
والقيمة االحتمالية المناظرة لها ( )0.00وهي أقل من مستوى المعنوية  ،%1وعليه نرفض الفرضية الصفرية H0التي تنص
على :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين المتطلبات البشرية لإلدارة اإللكترونية واألداء الوظيفي بالمصارف التجارية
قيد الدراسة.
جدول رقم ( )10نتائج اختبار العالقة بين المتطلبات البشرية واألداء الوظيفي
المتغير التابع
المتغير المستقل
متطلبات بشرية

األداء الوظيفي
معامل االرتباط

القيمة االحتمالية

القرار اإلحصائي

**0.384

0.00

رفض الفرضية الصفرية الفرعية الثالثة

** عند مستوى داللة معنوية.%1
الفرضية الفرعية الرابعة:
من خالل النتائج الواردة بالجدول ( )11يتضح وجود عالقة طردية ذات داللة معنوية ضعيفة بين المتطلبات
المالية واألداء الوظيفي لموظفي الفروع الرئيسة للمصارف العامة بمدينة بنغازي حيث كان معامل االرتباط (،)r=0.343
والقيمة االحتمالية المناظرة لها( )0.00وهي أقل من مستوى المعنوية  ،%1وعليه نرفض الفرضية الصفرية H0التي تنص
على :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين المتطلبات المالية لإلدارة اإللكترونية واألداء الوظيفي بالمصارف التجارية قيد
الدراسة.
جدول رقم ()11نتائج اختبار العالقة بين المتطلبات المالية واألداء الوظيفي
المتغير التابع
المتغير المستقل

األداء الوظيفي
معامل االرتباط

القيمة االحتمالية

القرار اإلحصائي

**0.343

0.00

رفض الفرضية الصفرية الفرعية الرابعة

متطلبات مالية

** عند مستوى داللة معنوية.%1
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الفرضية الفرعية الخامسة:
من خالل النتائج الواردة بالجدول ( )12يتضح وجود عالقة طردية ذات داللة معنوية ضعيفة بين المتطلبات
األمنية واألداء الوظيفي لموظفي الفروع الرئيسة للمصارف العامة بمدينة بنغازي حيث كان معامل االرتباط (،)r=0.469
والقيمة االحتمالية المناظرة لها ( )0.00وهي أقل من مستوى المعنوية  ،%1وعليه نرفض الفرضية الصفرية  H0التي تنص
على:ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين المتطلبات األمنية لإلدارة اإللكترونية واألداء الوظيفي بالمصارف التجارية قيد
الدراسة.
جدول رقم ( )12نتائج اختبار العالقة بين المتطلبات األمنية واألداء الوظيفي
المتغير التابع
المتغير المستقل

األداء الوظيفي
معامل االرتباط

القيمة االحتمالية

القرار اإلحصائي

**0.469

0.00

رفض الفرضية الصفرية الفرعية الخامسة

متطلبات أمنية

** عند مستوى داللة معنوية.%1
نتائج الدراسة:
أوًال -أوضــحت الد ارســة أن درجــة تطبيــق اإلدارة اإللكترونيــة لــدى المــوظفين بــالفروع الرئيســة للمصــارف العامــة فــي مدينــة
بنغــازي كانــت متوســطة ،وقــد تــم ترتيــب أبعادهــا حســب متوســطاتها الحســابية علــى التوالي(:المتطلبــات األمنيــة ،المتطلبــات
التقنية ،المتطلبات البشرية ،المتطلبات اإلدارية ،المتطلبات المالية).
ثانيا -بينت الدراسة أن مستوى األداء الوظيفي للموظفين في المصارف العامة العاملة في مدينة بنغازي قد جاء مرتفعا.
ً
ثالثًا -توجد عالقة ارتباط طردية ذات داللة معنوية عالية بين :اإلدارة اإللكترونية واألداء الـوظيفي لمـوظفي الفـروع الرئيسـة
للمصارف العامة في مدينة بنغازي .وأيضا تظهر الدراسة عالقة بين أبعاد اإلدارة اإللكترونية واألداء الوظيفي كاألتي:
أ-

وجود عالقة ارتبـاط طرديـة ذات داللـة معنويـة عاليـة بـين المتطلبـات اإلداريـة واألداء الـوظيفي لمـوظفي الفـروع الرئيسـة
للمصارف العامة في مدينة بنغازي.

ب -وجــود عالقــة ارتبــاط طرديــة ذات داللــة معنويــة عاليــة بــين المتطلبــات التقنيــة واألداء الــوظيفي لمــوظفي الفــروع الرئيســة
للمصارف العامة في مدينة بنغازي.
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ت -وجود عالقـة ارتبـاط طرديـة ذات داللـة معنويـة عاليـة بـين المتطلبـات البشـرية واألداء الـوظيفي لمـوظفي الفـروع الرئيسـة
للمصارف العامة في مدينة بنغازي.
ث -وجــود عالقــة ارتبــاط طرديــة ذات داللــة معنويــة عاليــة بــين المتطلبــات الماليــة واألداء الــوظيفي لمــوظفي الفــروع الرئيســة
للمصارف العامة في مدينة بنغازي.
ج -وجـود عالقــة ارتبــاط طرديــة ذات داللــة معنويــة عاليــة بـين المتطلبــات األمنيــة واألداء الــوظيفي لمــوظفي الفــروع الرئيســة
للمصارف العامة في مدينة بنغازي.
توصيات الدراسة:
 -1االهتم ــام بال ــدعم الم ــالي لتط ــوير البـ ـرامج اإللكترونيـ ـة ،وتـ ـوفير الميزانيـ ـات المالئم ــة للمصـ ـارف لتعزي ــز وتط ــوير بـ ـرامج
وتطبيقات اإلدارة اإللكترونية.
 -2زيــادة االهتمــام بالد ارســات والبحــوث المتعلقــة بمجــال اإلدارة اإللكترونيــة ومواكبــة تطوراتهــا مــن خــالل االســتعانة بــالخبراء
والمتخصصين ،كذلك تحسين اإلجراءات اإلدارية بما يتوافق مع تطبيق اإلدارة اإللكترونية.
 -3وضع السياسـات والبـرامج التدريبيـة المناسـبة لألفـراد لالسـتخدام األمثـل لـإلدارة اإللكترونيـة ،والعمـل علـى تأهيـل الكـوادر
البشرية الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكترونية.
 -4االهتمــام بالبرمجيــات الحديثــة الالزمــة لتطبيــق اإلدارة اإللكترونيــة ،كــذلك العمــل علــى تــوفير العــدد الكــافي مــن أجه ـزة
الحاسوب الحديثة لمختلف اإلدارات واألقسام.
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