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امللخص  :هندف من خالل هذه الدراسة إىل إبراز أثر اعتماد تكنولوجيا املعلومات واالتصال أببعادها واملتمثلة يف (تكنولوجيا
املعلومات ،تكنولوجيا االتصال ،تكنولوجيا الشبكات) على تنمية الكفاءات البشرية مبختلف أبعادها (املعارف ،املهارات ،السلوكات)،
لذا حتتل هذه الدراسة أمهية ابلغة لكوهنا تعاجل أهم مواضيع التحول لالقتصاد املعريف اجلديد أال وهي عنصر التكنولوجيا وعنصر املورد
البشري ،وإدراكا منا ألمهية املوضوع والنتائج املتوقعة للدراسة التطبيقية وقصد اإلجابة على اإلشكالية املطروحة اعتمدان يف دراستنا
على املنهج الوصفي التحليلي لوصف وحتليل متغريات الدراسة ،ومت استخدام االستبانة كأداة جلمع املعلومات اليت مت احلصول عليها
من عينة من البنوك العمومية املتواجدة مبدينة قاملة ،ومت االعتماد على برانمج  SPSS ver 20الختبار صحة الفرضيات ،وقد
توصلت الدراسة إىل نتيجة رئيسية مفادها أن اعتماد تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف البنوك حمل الدراسة له أثر إجيايب على تنمية
كفاءات املوظفني.
الكلمات املفتاحية :تكنولوجيا املعلومات واالتصال ،الصريفة االلكرتونية ،الكفاءات البشرية ،البنوك اجلزائرية ،البنوك يف مدينة قاملة.
Abstract: In this study, we aim to highlight the impact of the adoption of information and
communication technologies (IT, communication technology, networking technology) on
the development of human competencies in various dimensions (knowledge, skills,
behavior). This study is of great importance because it addresses the most important topics
of the new knowledge economy (Technology and human resource). To answer the
problem, we adopted in our study on descriptive analytical approach to describe and
analyze the variables of the study, the questionnaire was used as a tool for collecting
information obtained from the public banks of the city of Geulma and was based on the
SPSS ver 20 program to test hypotheses. The study concluded that the adoption of
information and communication technology in the banks under study has a positive impact
on the development of staff competencies.
Keywords: Information and Communication Technology, Electronic Banking, Human
Competencies, Algerian banks, Banks in Guelma City.
JEL Classification: G21, O15, O33
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املقدمة:
لقد فرض التطور العلمي والسريع يف تكنولوجيا املعلومات واالتصال على املؤسسات ومنها املصارف السعي
ملواكبة هذه املستجدات واحلصول على أحدث ما توصل إليه العلم من تقنيات متطورة تسمح هلا مبواكبة جديد
االقتصاد املعريف ،وليس احلصول عليها فقط بل واستخدامها يف خمتلف نشاطات البنوك وعملياهتا ووظائفها.
وحتوال إىل االقتصاد املبين على املعرفة ،والذي يركز على قيمة القدرات الفكرية واملعرفية وعلى مهارات وسلوكات
املوارد البشرية ،أصبح من الضروري اهتمام املصارف كذلك ابملورد البشري والبنوك اجلزائرية ليست مبنأى عن هذا
التطور سعيا منها لالندماج يف االقتصاد الرقمي.
واستجابة ملتطلبات العصر واالقتصاد الرقمي اجلديد ورغبات الزابئن مبختلف فئاهتم أصبح من الضروري االستثمار
يف الكفاءات البشرية للبنوك واليت تعترب حجر الزاوية ضمن كل مسعى وهنج اسرتاتيجي هادف لتطوير املنظومة املصرفية
اجلزائرية ،ويف هذا الصدد قامت البنوك اجلزائرية العمومية ابستحداث تغيريات مستمرة اعتمادا على أحدث
التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال ،كما قامت ابالهتمام ابجلانب البشري وتنمية كفاءات موظفيها مبا خيدم
هذه التطورات .كما أن اعتماد تكنولوجيا املعلومات واالتصال بصفة عامة يف تنمية املوارد البشرية ليس مسألة خيار
ابلنسبة للمؤسسات -خاصة اخلدمية واملصرفية منها -بل مسألة حتمية ،فاملزااي اليت متتلكها قادرة على جتاوز كثري
من الصعاب .وانطالقا مما سبق تنطلق هذه الدراسة من التساؤل اجلوهري التايل :ما أثر اعتماد تكنولوجيا املعلومات
واالتصال على تنمية الكفاءات البشرية ابلبنوك العمومية اجلزائرية؟
وعليه فإننا نطرح التساؤالت التالية للدراسة:
 ما املقصود ابلكفاءات البشرية وفيما تكمن أمهية استثمارها وتنميتها؟
 ما هي أبعاد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وماذا يقصد ابلتكنولوجيا املصرفية؟
 هل يوجد أتثري ذو داللة إحصائية ألبعاد تكنولوجيا املعلومات واالتصال (تكنولوجيا املعلومات ،تكنولوجيا
االتصال ،تكنولوجيا الشبكات) ،على تنمية أبعاد الكفاءات البشرية (املعارف ،املهارات ،السلوكات)؟
فرضيات الدراسة :لإلجابة على اإلشكالية املطروحة قمنا بصياغة الفرضية األساسية التالية:
 يوجد أتثري ذو داللة إحصائية ألبعاد تكنولوجيا املعلومات واالتصال على تنمية أبعاد الكفاءات البشرية ابلبنوكاجلزائرية العمومية.
أمهية الدراسة :إن دراستنا هذه تستمد أمهيتها أساسا من أمهية تكنولوجيا املعلومات واالتصال واملوارد البشرية اليت
أصبح من الضروري أن تكون على مستوايت عالية من الكفاءة خاصة يف ظل اقتصاد رقمي جديد حيتم على البنوك
اجلزائرية العمومية وكغريها من املنظمات ضرورة استخدام الطرق واألساليب اإلدارية احلديثة لتحقيق أهدافها واستغالل
كفاءات مواردها البشرية ابلطريقة األمثل ليتمكن البنك من املنافسة وتقدمي أفضل اخلدمات احلديثة يف بيئة تتميز
بشدة املنافسة بني البنوك العمومية اجلزائرية من جهة وبني البنوك العمومية واألجنبية من جهة أخرى.
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أهداف الدراسة :إن اهلدف الرئيسي للدراسة هو ابراز أثر اعتماد تكنولوجيا املعلومات واالتصال على تنمية الكفاءات
البشرية ابلبنوك العمومية اجلزائرية ،ابإلضافة إىل تسليط الضوء على مفهوم تكنولوجيا املعلومات االتصال مبختلف
أبعاده (تكنولوجيا املعلومات ،تكنولوجيا االتصال ،تكنولوجيا الشبكات) ،والتعرف على مفهوم كفاءات املوارد البشرية
أببعاده املتمثلة يف املعارف ،املهارات ،السلوكات.
منهج الدراسة :صد اإلجابة على اإلشكالية املطروحة واالحاطة مبختلف جوانب املوضوع اعتمدان يف دراستنا على
املنهج الوصفي التحليلي لوصف وحتليل متغريات الدراسة ،كما قمنا بدراسة ميدانية يف بعض البنوك العمومية لوالية
قاملة ،ومعاجلة الفرضيات عن طريق طرح استبيان موجه ملوظفي هذه البنوك ،مت دراسة ومعاجلة االستبياانت ابستخدام
برانمج  ،SPSS ver 20كما مت االعتماد على عدة مراجع ختدم اجلانب النظري للدراسة.
ولإلجابة على اإلشكالية قمنا بتقسيم هذه الدراسة إىل احملاور التالية:
 اإلطار النظري للدراسة؛
 oماهية الكفاءات البشرية وأمهية تنميتها ابلبنوك؛
 oتكنولوجيا املعلومات والتكنولوجيا املصرفية؛
 اإلطار التطبيقي للدراسة.

.1اإلطار النظري للدراسة :
حيظى موضوع تنمية املوارد البشرية والكفاءات أبمهية كبرية ابعتبار هذا املورد من أهم املوارد اليت تسهم يف
جناح أية مؤسسة على املدى البعيد ،لذا تعمل املنظمات على تطوير كفاءات املوظفني هبا منطلقة من كون ذلك
استثمارا للموارد البشرية من جهة وتنمية هلذه املوارد من جهة أخرى.
وقد فرض التطور العلمي والسريع يف تكنولوجيا املعلومات واالتصال على املؤسسات السعي ملواكبة هذه
املستجدات واحلصول على أحدث ما توصل إليه العلم من تقنيات متطورة تسمح هلا مبواكبة جديد االقتصاد املعريف،
وليس احلصول عليها فقط بل واستخدامها يف خمتلف نشاطات املؤسسة وعملياهتا ووظائفها.

 .1.1ماهية الكفاءات البشرية وأمهية تنميتها ابلبنوك
لقد نشأ مفهوم الكفاءات عام ( 1980اثبيت حلبيب .)2005 ،وأداء املنظمات يعتمد بشكل مباشر على
الكفاءات ذات اخلربة واملعارف االسرتاتيجية اليت اندرا ما تكون موزعة على اجلميع(Sabine. Sépari, Guy .
).Solle, 2009

أ.مفهوم الكفاءات البشرية وأنواعها:
ميكن امجاال القول أبن الكفاءات هي "جمموعة من املعارف واملهارات واخلربات وضعت موضع التنفيذ لتقدمي
استجابة مناسبة لتحقيق هدف قابل للقياس ،أي أن الكفاءات تضم جمموعة من املعارف :املعارف واملعارف الفنية
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واملعارف السلوكية تستخدم لتنفيذ نشاط معني" ،(Maurice Thévent ; et autre, 2012) .والكفاءة هي
التطبيق الفعال هلذه املعارف يف حالة معينة كحل ملشكلة ما(Jean-Yves Prax, 2012) .
وميكن تفصيل هذه املعارف على النحو التايل(Bernard Martory, Daniel Crozet, 2005) :

 املعارف  :les savoirمبعىن املعارف العامة أو املختصة اليت جيب أن ميتلكها الفرد ،وميكن أن يتعلق األمر
ابملعارف النظرية ،أو التحكم يف بعض اللغات العلمية والنفسية؛
 املعارف الفنية ( :les savoir-faireاملهارات) تتعلق إبتقان أدوات وطرق يف سياقات خاصة ،ومن
املهم حتديد مىت ميكن نقل هذه املعارف إىل وضعيات عمل متنوعة؛
 املعارف السلوكية  :les savoir-êtreاستعدادات وسلوكيات الفرد يف العمل ،واألشكال املرغوبة
للتصرف الفردي والتصرف اجلماعي.

ب .املواصفات النموذجية لكفاءات البنوك:
وتنقسم كفاءات املوارد البشرية إىل نوعني هي الكفاءات الفردية والكفاءات اجلماعية ،واليت تساهم يف
تطوير الكفاءة الكلية داخل املنظمة.
*الكفاءات الفردية :الكفاءات الفردية هي "جمموع املعارف ،املهارات ،والقدرات اليت تسمح يف سياق معني للوصول
إىل مستوايت األداء املتوقعة والتحقق من صحتها"(Cécile Dejoux, 2008) .
وميكن القول أبن الكفاءة الفردية متثل توليفة من املوارد الباطنية والظاهرية اليت ميتلكها الفرد ،كاملعارف،
القدرات ،السلوكيات ،القيم االجتماعية...اخل اليت تظهر أثناء العمل ،واليت جيب التنقيب عليها ،واكتشافها وتطويرها
مبا خيدم املؤسسة ،حيث ميكن للمؤسسة أن حتوز على الكفاءات الفردية ابالستناد إىل معايري موضوعية ودقيقة يف
عملية التوظيف ،وكذا تكوين األفراد بشكل يتماشى مع املناصب اليت يشغلوهنا.
*الكفاءات اجلماعية :وهي ما تؤكد على تكوينه املنظمات داخل بيئة عملها ،حيث تنشأ هذه الكفاءات من جتمع
الكفاءات الفردية ،حيث ميكن التعرف عليها من خالل عمليات املتابعة واكتشاف العناصر املشرتكة للمهارة والكفاءة
بني جماميع العاملني ،واليت تكونت أصال نتيجة وجود مبدأ التعاون( .إبراهيم عباس احلاليب.)2013 ،
ملوظفي البنوك مواصفات منوذجية نذكر منها (حممد زيدان:)2006 ،
*االتصال :ويعين القدرة على التعبري بوضوح شفاهة أو كتابة عند االتصال ابلعمالء والتعامل معهم؛
*احلساسية جتاه العميل :إظهار االهتمام مبشاعر وأحاسيس ووجهات نظر العمالء؛

*املرونة :القدرة على تغيري منط أو أسلوب تقدمي اخلدمة مبا يتناسب أو يتكيف مع احتياجات وميول كل عميل على
حدة؛
*املعرفة الوظيفية :واملتمثلة يف الفهم الكامل للخدمات املصرفية اليت يقدمها البنك ،وكذلك السياسات واإلجراءات
املتعلقة ابلتعامل مع البنك؛
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*املظهر :حسن املظهر وترك انطباع إجيايب وحمبب لدى العمالء؛

*الكرامة والنزاهة :االلتزام من جانب املوظف املسؤول عن تقدمي اخلدمة وفقا للمعايري والقيم األخالقية واألعراف
االجتماعية عند التعامل مع العمالء؛

*املتابعة :تقدمي اخلدمة يف الوقت احملدد وبطريقة تعكس االستجابة السريعة ملطالب العمالء والوفاء اباللتزامات املقدمة
هلم.

ج.مفهوم تنمية الكفاءات البشرية وأمهيتها ابلبنوك
إن الكفاءات البشرية أمثن ما متلكه املؤسسة ،وليس األصول املادية ،وابلتايل أصبحت تنميتها ركنا أساسيا لنجاح
خطط التنمية يف خمتلف اجملتمعات والدول النامية واملتقدمة على حد سواء.
وميكن تعريف اسرتاتيجية تنمية الكفاءات البشرية على أهنا جمموعة النشاطات التعليمية اليت تؤدي إىل زايدة
املردودية احلالية واملستقبلية لألفراد ورفع قدراهتما اخلاصة إبجناز املهام املوكلة إليهم ،وذلك عن طريق حتسني معارفهم،
استعداداهتم ،واجتاهاهتم(Simon Delean, 2002).
إن الكفاءة مفهوم عام يشمل القدرة على استعمال املهارات واملعارف يف وضعيات جديرة ضمن حقل مهين،
فهي تشمل التنظيم والتخطيط والتجديد والقدرة على التكيف مع النشاطات اجلديدة ،وهبذه املفاهيم فإن اكتساب
الكفاءات يشكل حتداي أكرب من اكتساب املهارات واملعارف فقط.
ال تستغين املصارف الناجحة عن القوة البشرية املميزة من الناحية الكفؤة ،فهذا العنصر هو املنفذ السرتاتيجية
االدارة وسياساهتا ،واالهتمام هبذا العنصر االسرتاتيجي ضرورة حتمية نظرا لتأثريه على جناح تطبيق االسرتاتيجية البنكية.
وعليه وجب على االدارة تطوير مجيع أنواع الكفاءات العاملة على كافة املستوايت االدارية ،ومن جهة أخرى قد
ش هدت البنوك توسعا كبريا يف استخدام التكنولوجيا مما أدى إىل التوسع يف التعامل اإللكرتوين للعمالء مع البنوك،
والبنك اإللكرتوين عبارة عن طريقة إلجراء العمليات املصرفية بشكل إلكرتوين بواسطة شبكة األنرتنت.
 .2.1تكنولوجيا املعلومات والتكنولوجيا املصرفية
إن ا لتكنولوجيا اجلديدة لإلعالم واإلتصال تشري إىل مجيع أنواع التكنولوجيا املستخدمة يف تشغيل ونقل وختزين
املعلومات يف شكل إلكرتوين ،وتشمل تكنولوجيا احلاسبات اآللية ووسائل اإلتصال وشبكات الربط وأجهزة الفاكس
وغريها من املعدات اليت تستخدم بشدة يف االتصاالت(.معايل فهمي خيضر .)2002 ،بشكل أدق ميكن تعريف
تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت بتحليلها إىل عناصرها املكونة متمثلة يف:

أ.تكنولوجيا املعلومات :وهي األجهزة والربجميات واألدوات والوسائل والطرق ونظم الربجمة اليت حتتاجها املنظمة
لتحقيق أهدافها وتساعدها يف تدوين ،تسجيل ،ختزين ،معاجلة ،استخدام ،واسرتجاع املعلومات اليت تستخدم من قبل
نظم املعلومات ،سواء كانت مرئية أو مسعية أو مكتوبة ،واليت تعمل على تسهيل العمليات للمستفيد سواء كان أفراد
أو مؤسسات (فايز مجعة صاحل النجار.)2007 ،
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ب.تكنولوجيا االتصال" :تلك األجهزة واملعدات والوسائل واألدوات اليت تستخدم يف توصيل ونقل رسالة تتضمن
على معلومات أو أخبار من مكان إىل آخر بغض النظر عن نوعية املعلومات املنقولة شفوية كانت أو مكتوبة( .جعفر
اجلاسم.)2005 ،

جـ .تكنولوجيا الشبكات :وتعرف شبكات احلاسوب أبهنا "جمموعة من احلاسبات وملحقات احلاسب املتصلة
ببعضها البعض ،وقد تكون تلك املكوانت جبوار بعضها أو بعيدة عن بعضها ،يف هذه احلالة يتم الربط بينهما
ابستخدام وسائل وأدوات االتصال( .حممد عبد العليم صابر .)2006 ،وتعرف أيضا على أهنا النظام الذي يربط
جمموعة من احلاسبات مع بعضها البعض ومع األجهزة الطرفية األخرى املستخدمة يف إطار نظام املعلومات هبدف
حتقيق املشاركة يف املوارد املتاحة وأيضا يف املعلومات املتولدة عن نظام املعلومات (حممد الطائي.)2007 ،
وتعترب املصارف من أكثر املؤسسات استخداما لتكنولوجيا املعلومات ،فقد استفادت املصارف من هذه
التكنولوجيا يف تطوير وتوسيع اخلدمات اليت تقدمها ،ويف زايدة انتشار اخلدمات املصرفية ،ويف زايدة فاعلية وكفاءة
العمل املصرفية ،كما يتميز القطاع املصريف بسرعة تبنيه للتطورات التكنولوجية املتالحقة واالستفادة منها خاصة يف
استحداث الكثري من اخلدمات اجلديدة ،فقد ساعدت التطورات التكنولوجية احلديثة يف جمال األجهزة والربجميات
واالتصاالت قد ساعدت املصارف على إعادة هندسة عملياهتا اإلدارية وتنويع خدماهتا املصرفية ،كتقدميها من خالل
األنرتنت (سعيدي وصاف.)2004 ،
ويقصد بتكنولوجيا املعلومات املصرفية استخدامات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واحلاسبات اآللية اليت
ميكن أن تسهل وتساعد يف عمل املصارف ،ويعد موضوع تكنولوجيا املعلومات من العناصر األساسية ملصارف اليوم
يف ظل بيئة العوملة السائدة ،إذ مل يعد املفهوم كما كان ينظر إليه تقليداي بوصفها أدوات فحسب ،وإمنا أصبح مدخال
شامال لالستخدام ،وحقال واسعا لإلبداع وابتكار كل ما هو جديد يف عامل املصارف .وجدير ابلذكر أن تعامل احلقل
املصريف العريب مع هذه التكنولوجيا قد يؤهله لتخطي احلدود اجلغرافية ودخول األسواق العاملية ،إال أن ذلك ليس
ابألمر اهلني فهناك الكثري من العقبات اليت ميكن أن تواجهها املصارف يف هذا األمر (مصطفى كمال السيد طائل،
.)2014
.2القسم التطبيقي:

.1.2خمطط البحث الفرضي :قبل القيام ابلدراسة البد من حتديد خمطط هلا مما يساعد إظهار طبيعة العالقة بني
متغريات البحث ،والشكل املوايل يوضح منوذج الدراسة:
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الشكل رقم  :01خمطط الدراسة
تكنولوجيا المعلومات واالتصال

الكف اءات البشرية

تكنولوجيا املعلومات

املعارف

تكنولوجيا االتصال

املهارات

تكنولوجيا الشبكات

السلوكات
املصدر :من إعداد الباحثتني.

يظهر من الشكل أن األبعاد اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات واالتصال (تكنولوجيا املعلومات ،تكنولوجيا
االتصال ،تكنولوجيا الشبكات) يتم اعتمادها ابعتبار تكنولوجيا املعلومات واالتصال كمتغري مستقل ،واألبعاد اخلاصة
ابلكفاءات البشرية هي (املعارف ،املهارات ،السلوكات) يتم اعتمادها ابعتبار الكفاءات البشرية كمتغري اتبع.
 .2.2أداة الدراسة ووسائلها :استخدمت االستبانة كأداة جلمع البياانت ،وقد قسمت إىل ثالثة حماور رئيسية،
يقيس احملور األول املتغريات الدميوغرافية .ويقيس احملور الثاين متغري تكنولوجيا املعلومات واالتصال ويتكون من 24
عبارةّ ،أما احملور الثالث فيقيس متغري الكفاءات البشرية ويتكون من  27فقرة .ومن جمموع االستباانت املوزعة 90
استبانة ،مت اسرتجاع  78استبانة للتحليل اإلحصائي ،واجلدول املوايل يوضح األبعاد املعتمدة يف الدراسة:
اجلدول رقم  :1وصف وترميز متغريات الدراسة

املتغريات

األبعاد

تكنولوجيا املعلومات

تكنولوجيا املعلومات

09

تكنولوجيا االتصال

08

تكنولوجيا الشبكات

07

املعارف

09

املهارات

09

السلوكات

09

واالتصال

الكفاءات البشرية

اجملموع الكلي لالستمارة

عدد الفقرات

51

املصدر :من إعداد الباحثتني.
وقد مت استخدام مقياس ليكارت املتدرج لقياس العبارات السابقة ،وأيخذ هذا املقياس الشكل التايل :إعطاء
 5عالمات لالختيار موافق متاما؛  4عالمات لالختيار موافق؛  3عالمات لالختيار حمايد؛ عالمتني لالختيار غري
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موافق؛ وعالمة واحدة لالختيار غري موافق إطالقا( .دالل القاضي ،حممد البيايت )2008 ،وحبساب احلد األعلى
للخلية الذي ينتج عن مجع طول اخللية مضاف إىل أقل قيمة يف املقياس جند النتائج املوضحة ابجلدول التايل:
اجلدول رقم  :02طول اخلالاي حسب مقياس ليكارت اخلماسي
املتوسط احلسايب

املستوى

من  01إىل أقل من 1.8

غري موافق بشدة

من  1.8إىل أقل من 2.6

غري موافق

من  2.6إىل أقل من 3.4

حمايد

من  3.4إىل أقل من 4.2

موافق

من  4.2إىل أقل من 05

موافق بشدة

املصدر :من إعداد الباحثتني

.3.2عينة الدراسة:
يتكون جمتمع الدراسة من جمموعة من املوظفني العاملني على مستوى الوكاالت التجارية للبنوك العمومية
العاملة على مستوى والية قاملة ،الذين بلغ عددهم  78موظف ،وقد مت توزيع االستبيان بطريقة مباشرة شخصيا،
وحىت يتم حتديد مدى كفاية العينة فقد مت استخدام اختبار .kmo
اجلدول رقم  :03اختبار  kmoلتحديد مدى كفاية العينة

.781
3815.467

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Approx. Chi-Square

1275

Df

.000

Sig.

Bartlett's Test of Sphericity

املصدر :خمرجات برجمية SPSS V20

يتبني من اجلدول أعاله أ ّن قيمة اختبار  KMOتساوى  ،0.781أي أكرب من احلد األدىن املقبول هلذا
االختبار ،وابلتايل يكون حجم العينة مناسب يف التحليل احلايل ألن قيمة  kmoأكرب من  .%70وقيمة  sigواليت
متثل الداللة اإلحصائية ملعامل  chi-squareأقل من  %5فحجم العينة يسمح لنا أن نقوم ابلتحليل العاملي وأنه
يوجد فروق فردية داخل العينة تسمح ابلقيام ابلتحليل العاملي ،ويتضح من هذا االختبار أنه معنوي عند كل املستوايت
االحتمالية (عند مستوى  0.01فأقل) ،وابلتايل جيب رفض الفرضية العدمية واإلقرار أب ّن معامالت االرتباط ال متثل
مصفوفة الوحدة ،أي بينها بعض االرتباطات.
 .4.2الوسائل اإلحصائية املستخدمة:
مت تفريغ وحتليل نتائج البياانت املتحصل عليها من االستبانة ،بواسطة :برجمية احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية
( )SPSSواستخدمت االختبارات اإلحصائية اآلتية:
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 املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري ،لوصف اإلجاابت وإظهار اجتاهاهتا ومدى تشتتها. اختبار ألفا كرونباخ ( )Cronpach's Alphaلقياس ثبات االستبانة. -معامل ارتباط بريسون  Pearsonلقياس االرتباط.

 .5.2صدق وثبات أداة الدراسة
قبل الشروع يف عملية حتليل واستخالص النتائج ،جيب التأكد من مدى صدق وثبات العبارات اليت تضمنتها
االستبانة ،حىت تكون النتائج ذات مصداقية وأكثر واقعية؛ فصدق أداة الدراسة يعين أن تكون االستبانة شاملة لكل
البياانت اليت تدخل يف عملية التحليل ،وأن تقيس ما صممت لقياسه ،وتكون كل مفرداهتا واضحة وسلسة.
* الصدق الظاهري  :بعد بناء االستبانة مت عرضها على جمموعة من املتخصصني واألساتذة الذين هلم خربة يف جمال
بناء االس ت ت تتتباانت البحثية ،وذلك لتحديد مدى وض ت ت تتوح العبارات ومدى قدرهتا على حتقيق اهداف الدراس ت ت تتة ،وبناء
على ذلك مت تعديل بعض العبارات لتخرج يف صورهتا النهائية.

* قياس ثبات أداة الدراسة:
سيتم استخدام معادلة ألفا كرونباخ  Alpha-Cronbachوالذي يعد أحد أهم االختبارات اإلحصائية
لتحليل بياانت االستبانة ،إلضفاء الشرعية عليها .وعلى ضوء نتائج هذا االختبار يتم تعديل االستبانة أو قبوهلا.
ويستخدم هذا االختبار فيما إذا كانت أسئلة االستبانة متناسقة فيما بينها.
2
k  s i 

حيسب من املعادلة1  2  :
k  1 
si 

 :Kعدد مفردات االختبار؛ (  :)  s 2 iتباين درجات كل مفردة من مفردات االختبار؛ (  : ( si2التباين الكلي
جملموع مفردات االختبار.
اجلدول التايل يبني قيمة الفا كرونباخ احملسوبة ابستخدام مقياس ألفا كرونباخ.
اجلدول رقم  :4معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستمارة
املتغريات

عدد الفقرات

قيمة ألفا كرونباخ

تكنولوجيا املعلومات واالتصال

24

0.884

الكفاءات البشرية

27

0.933

اجملموع الكلي لالستمارة

51

0.930

املصدر :من إعداد الباحثتني بناء على خمرجات SPSS ver 20

يتضح من نتائج اجلدول أعاله أن قيمة ألفا كرونباخ لكامل االستمارة تساوي  ،0.930وهذا يدل على أن
االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات؛ أي أنه يف حالة إعادة نفس االستبيان لالستطالع مرة أخرى ،فإن االستجابة
ستكون اثبتة بنسبة  ،93 %وهذه النسبة مقبولة جدا يف الدراسة.
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.6.2التحليل الوصفي ملتغريات الدراسة (اإلجابة على أسئلة الدراسة):
لإلجابة على أسئلة الدراسة ،مت حساب املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري للمحاور ،وكذلك الوسط
احلسايب الكلي واالحنراف املعياري الكلي للمحاور ،واجلدول املوايل يوضح النتائج:
اجلدول  :5املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري ألبعاد الدراسة.

املتغريات
تكنولوجيا املعلومات

واالتصال

الكفاءات البشرية

األبعاد

املتوسط
احلسايب

االحنراف املعياري

اجتاه االجابة

تكنولوجيا املعلومات

3,2749

0.63304

متوسط

تكنولوجيا االتصال

2,9135

0.66184

متوسط

تكنولوجيا الشبكات

3,0348

0.74682

متوسط

املعارف

3,8034

0,50962

موافق

املهارات

3,8063

0,53134

موافق

السلوكات

4,0285

0,52405

موافق

املصدر :من إعداد الباحثتني بناء على خمرجات SPSS ver 20

يتضح من اجلدول أعاله أن نتائج متوسطات أبعاد تكنولوجيا املعلومات واالتصال على التوايل تكنولوجيا
املعلومات ،تكنولوجيا االتصال ،تكنولوجيا الشبكات ( )3.03 ،2.91 ،3.27وهذا يدل على أن البنوك العمومية
بوالية قاملة متتلك تكنولوجيا املعلومات واالتصال ولكن بدرجة متوسطة أي أهنا مل تواكب كل التطورات يف هذا اجملال
كميا ونوعيا وتستخدم هذه التكنولوجيات يف حدود وليس بشكل واسع ،وهذا من وجهة نظر موظفي البنوك ،أما
فيما خيص امتالك املوظفني للكفاءات املناسبة للعمل البنكي والسعي لتنميتها فقد كانت متوسطات األبعاد املعارف،
املهارات ،السلوكات على التوايل ( )4.02 ،3.80 ،3.80مما يبني أن اإلجاابت بينت أن املوارد البشرية العاملة
ابلبنوك العمومية بوالية قاملة متتلك املعارف واملهارات وتتحلى ابلسلوكيات الضرورية للعمل البنكي وحتاول تنميتها
ابستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال.
ابلنسبة لالحنراف املعياري نالحظ من خالل اجلدول أعاله أنه أقل من  0.8ابلنسبة لكل األبعاد حيث
يرتاوح بني  0.5و 0.74وهو يدل على تشتت ضعيف أي اتفاق كبري يف اإلجاابت بني أفراد العينة.

 .7.2اختبار فرضيات الدراسة
للتحقق من الفرضية اليت تشري إىل وجود عالقة أتثري لتكنولوجيا املعلومات واالتصال على الكفاءات البشرية
2
للموظفني ابلبنوك العمومية اجلزائرية ،مت استخدام معامل ارتباط بريسون ،والنتائج موضحة يف اجلدول التايل:
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اجلدول رقم  :6معامل االرتباط بني أبعاد تكنولوجيا املعلومات وأبعاد الكفاءات البشرية.
Corrélations
السلوك

املهارا

املعارف

تكنولوجيا

تكنولوجيا

تكنولوجيا

*,242

,194

**,343

**,640

**,387

1

,033

,089

,002

,000

,000

**,340

*,241

**,356

**,552

1

,002

,034

,001

,000

**,430

*,388

**,500

1

ات

ت

الشبكات

االتصال

املعلومات
معامل بريسون

تكنولوجيا

Sig.

املعلومات

**,387

معامل بريسون

تكنولوجيا

,000

Sig.

االتصال

**,640

معامل بريسون

,000

,000

Sig.

**,500

**,356

**,343

معامل بريسون

,000

,001

,002

Sig.

**,740

**,388

*,241

,194

معامل بريسون

,000

,000

,034

,089

Sig.

**,544

**,430

**,340

*,242

معامل بريسون

,033

Sig.

**,552

*

,000

,000

,000

**,544

*,740

1

,000

,000

**,721

1

*

,000
1

*,721
*

,000

,000

,000

,002

تكنولوجيا
الشبكات
املعارف

املهارات
السلوكات

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).
*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral).
املصدر :خمرجات برجمية SPSS ver 20

يتضح من نتيجة االرتباط بني أبعاد احملورين ،اليت كانت موجبة ،أ ّن هناك ارتباط معنوي موجب ذو داللة
إحصائية عند مستوى داللة  ،0.01بني أبعاد تكنولوجيا املعلومات واالتصال (تكنولوجيا املعلومات ،تكنولوجيا
االتصال ،تكنولوجيا الشبكات) وأبعاد الكفاءات البشرية (املعارف ،املهارات ،السلوكات) ،ويظهر أن هذا االرتباط
قوي مما يؤكد أن تكنولوجيا املعلومات واالتصال ترتبط ارتباطا كبريا بتنمية الكفاءات البشرية ،وأن أبعاد تكنولوجيا
املعلومات تؤثر يف تنمية معارف وتطوير مهارات املوظفني وكذا تساهم يف حتليهم ابلسلوكات اإلجيابية يف عملهم
البنكي وذلك كون اجتاه التأثري إجيايب.
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اخلامتة:
إن الكفاءة مفهوم عام يشمل القدرة على استعمال املهارات واملعارف يف وضعيات جديرة ضمن حقل مهين،
فهي تشمل التنظيم والتخطيط والتجديد والقدرة على التكيف مع النشاطات اجلديدة ،وهبذه املفاهيم فإن اكتساب
الكفاءات يشكل حتداي أكرب من اكتساب املهارات واملعارف فقط.
ولقد سامهت تكنولوجيا املعلومات هنا مسامهة عظيمة ،حيث أن ثورة املعلومات تعد أهم اجناز تكنولوجي ،فقد
استطاع اإلنسان أن يلغي املسافات وخيتصر الزمن وجيعل العامل أشبه ما يكون بشاشة إلكرتونية يف عصر االمتزاج بني
تكنولوجيا اإلعالم واالتصال والثقافة ،وقد أصبح االتصال وتبادل األخبار واملعلومات عرب شبكات احلواسيب حقائق
ملموسة وهذه احلقائق دفعت ابإلنسان عموما واملتدرب خاصة إىل الوصول بسرعة كبرية إىل مراكز العلم واملعرفة
واملكتبات واالطالع على اجلديد حلظة بلحظة .أبقل التكاليف ،ويف كل وقت وزمان ومكان.
وقد توصلنا من خالل دراستنا هذه إىل أن هناك أثر إجيايب ألبعاد تكنولوجيا املعلومات واالتصال (تكنولوجيا
املعلومات ،تكنولوجيا االتصال ،تكنولوجيا الشبكات) على تنمية أبعاد الكفاءات (املعارف ،املهارات ،السلوكات)
اليت متتلكها املوارد البشرية العاملة على مستوى البنوك العمومية اجلزائرية لوالية قاملة.
ولتزايد دور تقنية املعلومات واالتصال ،فإن عدم التمكن من تنمية مقدرات املوارد البشرية التقنية سيكون من
التحدايت اليت تواجه املؤسسات واالقتصاد األضعف ،ونقصد هنا حتديدا املؤسسات املصرفية ابجلزائر ،ولذلك يتعني
على أصحاب املصلحة يف جمال تنمية الكفاءات البشرية أن يدركوا أن تكنولوجيا املعلومات واالتصال هي دعامة
النمو الستحداث الثروة الوطنية والعمالة ذات اجلودة .لذا نوصي مبا يلي:
 استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصال كأداة أساسية يف التعليم والتدريب ملا هلا من إجيابيات تنعكس على
تنمية كفاءات املورد البشري وهي :قلة التكلفة؛ املرونة يف الوقت واملكان؛ خاصة ابلنظر لطبيعة العمل املصريف
الذي يهدف خلدمة العمالء ما يتطلب تواجد املوظفني يف اخلدمة يف الوقت واملكان املناسب؛
 احلصول على آراء العلماء واملفكرين والباحثني املتخصصني وتبادل اخلربات واملعارف بني املصارف؛
 مساعدة العاملني ابملصارف على تكوين عالقات عاملية؛ وتطوير مهاراهتم على استخدام احلاسوب؛
 عدم التقييد ابلساعات التدريبية حيث ميكن وضع املادة العلمية عرب األنرتنت واحلصول عليها يف أي مكان ويف
أي وقت.
 السعي لتحويل املعارف الضمنية للكفاءات البشرية العاملة يف البنوك اجلزائرية خاصة ذوو اخلربة الطويلة يف جمال
العمل البنكي إىل معارف صرحية تنقل بني املوظفني لالستفادة منها قبل احالتهم على التقاعد ،وتكوين كفاءات
مجاعية على أعلى مستوى.
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