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ملخص:
سعت هذه الدراسة إلى البحث عن دور االبتكار في التكنولوجيا املالية في الحد من استخدام
الورق واملحافظة على البيئة ومحاولة معالجة إشكاليتها املطروحة ،ولتحقيق أهداف الدراسة تم اعتماد
استبانة إلكترونية لغرض جمع البيانات من أفراد العينة التي بلغ عددها  56مفردة ،حيث تم استخدام
برنامج ( )SPSSللتحليل اإلحصائي بغرض تحليل البيانات ،وقد تم التوصل إلى النتائج التالية:
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين مستوى انتشار وباء كورونا ومستوى يوجد عالقة أثر ذا
داللة إحصائية لالبتكار في التكنولوجيا املالية والحد من استخدام الورق للمحافظة على البيئة لدى
املواطن الجزائري املتمثل في مجتمع أدرار عند مستوى معنوية .% 5
كلمات مفتاحية :االبتكار؛ التكنولوجيا املالية؛ الخدمات املصرفية؛ الورق؛ املخاطر البيئية.
تصنيفات O32 :JEL؛ F3؛ E5؛ Q5
Abstract:
This study sought to look at the role of innovation in financial technology in reducing
the use of paper and preserving the environment and trying to address its problem, and to
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achieve the objectives of the study was adopted electronic questionnaire for the
purpose of
collecting data from the 56 individuals of the sample, where the program (SPSS) was
used for statistical analysis for the purpose of analyzing the data and the following results were
reached. :
There is a statistically significant relationship between the level of the corona
epidemic and the level of a statistically significant impact of innovation in financial technology
and the reduction of the use of paper to preserve the environment of the Algerian citizen
represented in the Adrar community at a moral level of 5%.
Keywords: Innovation; Financial Technology; Banking; Paper; Environmental Risk.
JEL Classification Codes : O32 ; F3 ; E5 ; Q5

 .1مقدمة :
إن العالم الذي نعيش فيه عرضة للعديد من التغيرات التي تدفعنا ملواكبتها ومحاولة
الخروج بحلول واقتراحات ذات عقالنية وكفاءة وفعالية في جميع أنحاء العالم ،ولعل املحيط
البيئي أكثر عرضة لذلك حيث يعد إنتاج الورق في جميع أنحاء العالم صناعة رئيسية تسهم بنحو
 %3من إجمالي الناتج العالمي .تتضمن دورة الورق مجموعة واسعة من التأثيرات على املوارد
الطبيعية والبيئية ،ألن إمدادات األلياف تعتمد على األشجار ،كما يتطلب تصنيع الورق مدخالت
الوقود ،ويمكن أن يسهم التخلص من نفايات الورق في انبعاث غازات الدفيئة القوية وامليثان.
وفي بعض الدول ،يمكن اعتبار دورة الورق بمثابة مسبب أساس ي النبعاث الغازات الدفيئة بسبب
االعتماد على املنتجات الخشبية املتجددة ،حيث نجد أن النظام املالي من بين األنظمة املعتمدة
ً
على الورق في انجاز معامالتها املختلفة ،وتعد الخدمات املالية من بين القطاعات األكثر تنظيما في
العالم مع انطالق شركات التكنولوجيا املالية .فقد بات االبتكار في التكنولوجيا املالية من بين
املساعي التي يسعى العالم لإلقدام عليها وتوسيعها في جميع التعامالت من أجل املحافظة على
املحيط البيئي والحد من استخدام ما يضر به ويشكل خطرا عليه.
 1.1الشكالية الرئيسية:
من خالل ما تم ذكره تتبلور لنا معالم اإلشكالية التالية:
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ما مدى مساهمة االبتكار في التكنولوجيا املالية في الحد من استخدام الورق واملحافظة
على البيئة (عينة من مجتمع والية أدرار الجزائرية)؟
وإلجراء هذه الدراسة تم طرح التساؤالت الفرعية التالية:
• ما املقصود باالبتكار في التكنولوجيا املالية؟ وفيما تكمن أهميتها واستخداماتها؟
• فيما يتمثل الورق؟ وما مؤثراته ومداخله على املحيط البيئي؟
 2.1فرضية الدراسة:
تتمثل فيما يلي:
𝟏𝐇 يوجد عالقة أثر ذا داللة إحصائية لالبتكار في التكنولوجيا املالية والحد من استخدام الورق
للمحافظة على البيئة لدى املواطن الجزائري املتمثل في مجتمع أدرار عند مستوى معنوية .% 5
 3.1أهداف الدراسة:
لدراسة االبتكار في التكنولوجيا املالية ومدى استخدام الورق أهداف يستفيد منها كل من
الباحث بالدرجة األولى وكذلك املواطن إضافة إلى األطراف املرتبطة بهما املتمثلة فيما يلي:
• تمكن الباحث من فهم العوامل أو املؤثرات الشخصية أو البيئية لالبتكار في التكنولوجيا
املالية ومدى استخدام الورق ،حيث يتحدد سلوك املواطن الذي هو جزء من السلوك
اإلنساني بصفة عامة نتيجة تفاعل هاذين العاملين.
• تمكن املواطن من فهم ما يتخذه يوميا من قرارات عقالنية تساهم في املحافظة على محيطه
البيئي.
 4.1أهمية الدراسة:
تعتبر دراسة االبتكار في التكنولوجيا املالية ومدى استخدام الورق للمحافظة على البيئة
من أهم املواضيع التي تتيح الفرصة للتعرف على العوامل التي تؤثر في سلوك املواطن ،وتدفعه
التخاذ قرارات عقالنية تساهم في املحافظة على محيطه البيئي.
 5.1حدود الدراسة:
•

عينة الدراسة ة ةةة :اقتص ر ر رررت الدراس ر ر ررة على عينة من مجتمع والية أدرار الواقعة في الجنو
الغربي لدولة الجزائر.

•

املجة ةةام الزمة ةةاني :أجرير ررت الر رردراس ر ر ر ر ر ررة خالل الفترة الص ر ر ر رريفير ررة  2020/07/28حتى تر رراريخ
.2020/08/01

•

املجام املكاني :أجريت الدراسة بوالية أدرار الواقعة في الجنو الغربي لدولة الجزائر.

•

املجام املوض ةةو ي :التركيز على معرفة مس رراهمة االبتكار في التكنولوجيا املالية في الحد من
استخدام الورق للمحافظة على البيئة.
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 5.1املنهج املتبع:
َ
ُ
ْ
تم االعتماد على املنهج التحليلي الوصفي ،حيث اعت ِمد على الكتب والبحوث وكذا
الدراسات السابقة التي لها عالقة باملوضوع بغرض تكوين اإلطار النظري للدراسة .أما بالنسبة
لإلطار امليداني التحليلي ،فقد تم االعتماد على دراسة حالة باستخدام استبانة إلكترونية لتحليل
كافة البيانات وكذلك الطرق اإلحصائية املناسبة لذلك.
 .2األدبيات النظرية حوم االبتكار في التكنولوجيا املالية واملحافظة على البيئة (الحد من
استخدام األوراق)
 1.2األدبيات النظرية حوم االبتكار في التكنولوجيا املالية:
يعتبر االبتكار في التكنولوجيا امللية من بين املساعي التي يناشد به التحول الرقمي في كافة
نواحي العالم من أجل تحقيق رؤيا اقتصادية شاملة حيث يعتبر من املفاهيم املدمجة املتمثلة في
االبتكار والتكنولوجيا واملالية.
 1.1.2مفهوم االبتكار:

تعددت املفاهيم حول تحديد مفهوم االبتكار وتباينت ،فهو في املعنى اللغوي يقصد به:
املبادرة إلى الش يء واإلسراع إليه ،بمعنى اإلقدام للقيام بفعل لم يقوم به أحد من قبل وهو ما
يؤدي للوصول إلى نتائج إبداعية .أما االبتكار اصطالحا يعني :خلق أو إنتاج ش يء جديد شريطة أن
يكون أصيال ومالئما للواقع وذا مضمون ويحظى بالقبول العام ويحل مشكلة من املشكالت
املستعصية (جبار ،2018 ،صفحة .)892
وعرف أيضا :التصميم والتطوير والتنفيذ ألدوات وآليات مبتكرة ،والصياغة لحلول إبداعية
ملشاكل التمويل
 2.1.2التكنولوجيا املالية:

يقصد بالتكنولوجيا املالية االعتماد على االبتكار والتحديث في أساليب ونوع الخدمات
املالية التقليدية ،وتسهيل إدارة العمليات املالية في املؤسسات والهيئات املالية ،باإلضافة إلى إدارة
األموال لألشخاص واستخدام الهواتف الذكية في الخدمات املصرفية ،والخدمات االستثمارية عبر
الهاتف ،لتسهيل وصولها للعمالء في أي وقت وفي أي مكان (الرحيم وقدور ،2018 ،صفحة .)13
وحسب معهد البحوث الرقمية في العاصمة البولندية دبلن فإن التكنولوجيا املالية هي
عبارة عن االختراعات واالبتكارات التكنولوجية الحديثة في مجال قطاع املالية ،وتشمل هذه
االختراعات مجموعة البرامج الرقمية التي تستخدم في العمليات املالية للبنوك ،والتي من ضمنها
14
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املعامالت مع الزبائن والخدمات املالية مثل تحويل األموال وتبديل العمالت وحسابات نسب
الفائدة واألرباح ،ومعرفة األرباح املتوقعة لالستثمارات وغير ذلك من العمليات املصرفية (الرحيم
وقدور ،2018 ،صفحة )14-13
هو العمل على تسخير التكنولوجيا للقيام بالعديد من اإلجراءات وتقديم الخدمات ،وخدمة
الكثير من املجاالت مثل االستثمار واألعمال التجارية ،من خالل العمل على تعطيل كل ما هو
تقليدي والعمل على ابتكار الجديد.
 3.2.1املفهوم الشامل لالبتكار في التكنولوجيا املالية:

مصطلح التكنولوجيا املالية هو مزيج من "التكنولوجيا واملالية " ومما سبق يمكن القول
بأن مصطلح " التكنولوجيا املالية " ينطبق على أي ابتكار في كيفية تعامل الناس مع األعمال،
ً
والتي تشير أصال إلى تكنولوجيا الكمبيوتر املطبقة على املكتب الخلفي للبنوك أو الهيئات املالية
والشركات التجارية في مجموعة واسعة من التدخالت التكنولوجية في الشخصية والتمويل
التجاري واملتمثلة في مجموعة متنوعة من األنشطة املالية ،مثل تحويل األموال ،أو إيداع شيك
أو وصل بالهاتف الذكي ،أو تجاوز فرع البنك لتقديم طلب للحصول على االئتمان ،أو جمع األموال
لبدء مشروع تجاري ،أو إدارة استثمارات بشكل عام دون مساعدة من شخص.
 4.2.1أهمية التكنولوجيا املالية:

تكتس ي التكنولوجيا املالية أهمية كبيرة في الوقت الراهن وخاصة في بعض بلدان الشرق
الوسط وشمال أفريقيا ومن بين أهم فوائد التكنولوجيا املالية نورد ما يلي (علقمة،2018 ،
صفحة :)96
•

تعزيز اإلبداع واالبتكار في القطاع املالي وتنمية املعامالت االقتصادية؛

•

رقمنة القطاع املالي وتحقيق املصداقية والشفافية؛

•

تعزيز الرغبة للتعامالت وكسب الزبائن وتوسيع شريحة القطاع املالي؛

•

تسهيل اتاحة مصادر التمويل ملختلف املؤسسات الصغيرة واملتوسطة؛
تسهيل املعامالت التجارية الكبرى واملساهمة في توسيع النشاطات املالية؛

•

استخدام التكنولوجيا املالية يضمن االمتثال للوائح التنظيمية والحد من املخاطر وتحقيق
االستقرار املالي.

•

 5.2.1استخدامات التكنولوجيا املالية:
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يتم استخدام التكنولوجيا املالية ملساعدة الشركات وأصحا األعمال واملستهلكين على
إدارة عملياتهم وعملياتهم وحياتهم املالية بشكل أفضل من خالل استخدام برامج وخوارزميات
متخصصة يتم استخدامها على أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية بشكل متزايد .ولكن منذ ثورة
الشبكة العنكبوتية والهاتف الذكي ،نمت التكنولوجيا املالية بشكل كبير ،كما أن هؤالء املستهلكين
يتزايد إدراكهم للتكنولوجيا املالية كجزء من حياتهم اليومية .حيث تستخدم التكنولوجيا املالية
في جوهرها لوصف التكنولوجيا الجديدة التي تسعى إلى تحسين وأتمتة تقديم واستخدام
الخدمات املالية.
ويمكن ايجاز استخداماتها ضمن اآلتي (الشمري والالت 2008 ،الصفحة :)70
ً
خدمات الدفع :و يقصد بها النشاطات املصرفية األكثر نشاطا ومرونة والتي تقدمها
أ-
التكنولوجيا املالية للعديد من املستخدمين و العمالء ،بحيث توفر لهم مجموعة من
أساليب الدفع املتنوعة ( الدفع باستعمال الهاتف الذكي ،التحويالت املالية الخارجية،
إدارة تدفقات الدفع للتجارة االلكترونية وغيرها).
ب -الخدمات املصةرفية لفائدة األفةراد  :وتشرمل الخردمات املصررفية البسريطة املوجهرة
ً
لألفرراد عربر االنترنرت ،دون أي وجررود م ررادي للوكالررة ،بتكرراليف منخفضررة ،تشررمل أيضررا
حلررول تس رريير امليزانيررة وكررذا أدوات متنوع ررة لررإلدارة املاليررة الشخصية.
ج -التمويةل واالستثمار :تقروم التكنولوجيا املالية باسرتقطا مردخرات األفرراد ،عرن طريرق
تقرديم البسراطة في العرروض املمنوحرة ،وتوفير منصات التمويل الجماعي للشركات والهيئات
املالية سواء في شكل قروض أو اسرتثمار في رأس املرال وكرذا تقديم االستشارة املالية عبر
االنترنت لألفراد.
خدمات لفائدة البنوك على أساس قاعدة كبيرة للمعطيات :و هي تقدم حلول موجهة
د-
للقطاع البنكي املصررفي ،مرن خرالل جمرع وتحليرل قاعردة كبريرة مرن البيانرات ،الرتي مرن شرنها
تحسرين إدارة العالقرة مرع الزبرون ) سرلوك الشراء ،االدخار ،املالءة املالية(.
الخدمات لفائدة البنوك والهيئات املالية  :تقدم التكنولوجيا املالية العديد مرن الحلرول
مرن أجرل تحسرين إدارة الشرركات ،فنجرد منهرا املوجهرة للبنروك مثرل تقنيرة البلوكتشين الرتي
تطرور حلرول معتمردة علرى تكنولوجيرا البلوكشرين ،فيما يتعلق بتسجيل املعامالت ،معالجة
املعلومات ،إدارة املخاطر ،إدارة الضرائب...الخ (رابح 2012 ،صفحة .) 16
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هناك أربع فئات عريضة من املستخدمين للتكنولوجيا املالية :للبنوك وعمالء األعمال،
والشركات الصغيرة واملستهلكين .من خالل االتجاهات نحو الخدمات املصرفية عبر الهاتف
املحمول ،وزيادة املعلومات والبيانات ،والتحليالت األكثر دقة والالمركزية في الوصول ستخلق
ً
فرصا لجميع املجموعات األربع للتفاعل بطرق غير مسبوقة حتى اآلن.
عندما يتعلق األمر باألعمال التجارية واملالية قبل ظهور التكنولوجيا املالية واعتمادها ،كان
من املمكن أن يذهب مالك األعمال أو الشركات واملؤسسات الناشئة إلى أحد البنوك لتأمين
التمويل أو رأس املال الجديد .إذا كانوا يعتزمون قبول مدفوعات بطاقات االئتمان ،فسيتعين
عليهم العديد من امللفات الورقية وإقامة عالقة مع مزود االئتمان وحتى تثبيت البنية التحتية،
مثل قارئ بطاقات متصل بخط أرض ي اآلن ،مع تقنية الهاتف الذكي ،أصبحت هذه العقبات ً
شيئا
من املاض ي.
 2.2األدبيات النظرية حوم املحافظة على البيئة (الحد من استخدام األوراق):
كانت الحضارة الصينية السباقة في صناعة واستخدام الورق ،حيث تم استخدامه قديما
لتوثيق وتدوين وتبادل املعلومات ،فعرفت مبادئ تحضيره من األلياف السيليلوزية غير املعالجة
من بقايا سيقان نبات األرز .أما الحضارات األخرى فكانت تعتمد على أوراق النباتات الضخمة
والكبيرة كالبردي في مصر ،والحلفاء في الشمال األفريقي ،أو اعتمادها على جلود بعض الحيوانات .
كان طريق الحرير السبب األهم لتعرف العالم على صناعة الورق ،جنبا إلى جنب مع تطور علوم
الكيمياء ،واكتشاف مواد كيماوية وطرائق توفير مواد أولية جديدة ،فغدت جذوع األشجار إحدى
املصادر األساسية الستحصال األلياف السيليلوزية (اكرم ،2015 ،صفحة .)05
 1.2.2الورق:

ّ
ُي ّ
عد الورق املادة األساسية املستخدمة في التواصل الكتابي ،إذ إنه جزء ال غنى عنه في
الحياة اليومية ،حيث ال يقتصر استخدام الورق على ذلك فحسب ،بل يستخدم في التغليف،
ً
والعزل ،والتعبئة أيضا ،وغيرها من االستخدامات املختلفةُ ،ويعد الورق شبكة مرنة تتكون من
ألياف متصلة ،ومضغوطة ،حيث تأتي هذه األلياف من مصادر عدة منها خرق القماش ،وألياف
َّ
السليلوز املوجودة في النباتات ،واألشجار ،ويوفر نصف هذه األلياف في وقتنا الحالي من الخشب
الذي ُحصد لهذا الغرض ،أما النصف اآلخر منه ،فيتم توفيره من مصادر عدة منها :ألياف الخشب
ُ
املأخوذة من مصانع النشارة ،والصحف ،والقماش املعاد تدويره ،وبعض املواد النباتية ( .قاسم،
 ،2011صفحة .)02
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 2.2.2املخاطر البيئية للورق ومخلفاته:
ً
أصبح القطع الغير منتظم والجائر لألشجار والغابات السمة الرائدة و املنتشرة آنيا ،حيث
تم عقد مؤتمرات دولية في املجال البيئي ،و هذا في إطار املحافظة على البيئة وأصدرت الدول
املتقدمة قوانين وتشريعات تنظم هذه العملية ،وأنشئت وزارات للبيئة وهيئات لحماية الغابات
اشترطت زرع شجرة بدل كل شجرة تقطع سواء أكان استعمالها لصناعة الورق أو للصناعات
الخشبية حيث يستعمل الورق في العديد من املجاالت ،نذكر منها :املجالت والجرائد ،العمالت
الورقية ،ورق الجدران ،ورق الكتابة والطباعة ،ورق الزينة ،صناديق التغليف السمراء أو
البيضاء وغيرها  ،و لعل هذا ما أدى إلى االستخدام العشوائي لهذه املادة الحيوية و التي هي سالح
ذو حدين إذا ما تم استخدامها على الوجه الصحيح و التخلص منها بطريقة صحيحة و صحية
كذلك.
ً
تواجه صناعة الورق ضغوطا بيئية على أبعاد متعددة ،ال سيما في ضوء املخاوف العاملية
بشأن تغير املناخ .تتطلب عملية إنتاج الورق كمية كبيرة من الطاقة ،في حين يحتل الورق املرتبة
الخامسة بين الصناعات من حيث استهالكها للطاقة .
ً
تولد هذه العملية مستوى عاليا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ،حيث يساهم الورق
بنسبة  ٪9من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن التصنيع ،كما أن %27
من النفايات الصلبة تتكون من نفايات ورقية .ومن املمكن أن يؤدي إلى تلوث مصادر املياه ،وتعبئة
مدافن النفايات وإزالة الغابات.
تتم إزالة ماليين األفدنة من الغابات كل عام لصناعة األخشا والورق ،ولكن لهذا آثار
سيئة على البيئة .فالغابات تخزن كميات هائلة من الكربون ،وتزيله من الهواء وتمنعه من
االمتصاص في الجو .فباإلضافة لفقدان وظيفة تنقية الهواء الطبيعية لألشجار ،عمل إزالة
الغابات على تقليل التنوع البيولوجي ،مما يؤثر على النظم اإليكولوجية مما يعرض جميع األنواع
للخطر تصل كميات الورق املنتجة عامليا وعلى مختلف النوعيات ملاليين األطنان ،ما يعني ازدياد
معدالت الفضالت الورقية املطروحة وهو ما يكل مخاطر بيئية كبيرة .وبالتالي ازدياد الحاجة إلعادة
تدوير هذه النفايات الورقية بهدف الحصول على السيليلوز النقي لعمليات تصنيع الورق الجديدة
بتخليصه من الشوائب املرافقة للحد من معدالت التلوث البيئي ،وخفض معدالت قطع الغابات،
والتخفيف من انبعاث ملوثات عمليات التصنيع( .اكرم ، 2015 ،صفحة .)15
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 .3الدراسة امليدانية
 1.3السقاط املنهجي وإجراءات الدراسة:
يندرج ضمن هذه النقطة النموذج االفتراض ي للدراسة واألساليب والطرائق التي تم
اعتمادها في الدراسة التطبيقية لهذه الدراسة ،وهي تتضمن مجتمع البحث والعينية املدروسة،
وأداة الدراسة املستخدمة ،وطرائق جمع البيانات واإلجراءات الالزمة لذلك.
 1.1.3مجتمع الدراسة " مواطني والية أدرار ":
والية أدرار هي والية حدودية تقع في الجنو الغربي للجزائر .هي الوالية رقم  01في تصنيف
الواليات حسب التنظيم اإلداري الجزائري .لها حدود مع كل من مالي وموريتانيا ،والصحراء
الغربية ويسود في الوالية املناخ الصحراوي ،وأغلبية تضاريسها رملية مع مناطق جرداء صخرية في
شمال الوالية تسمى الحمادات ،وكما يغلب الطابع الريفي الحضري على الوالية ،وحجم السكان
فيها صغير نسبيا مقارنة بمساحتها.
 2.1.3عينة الدراسة:
تمثلت عينة الدراسة في عدد املشاهدات التي تم استردادها إلكترونيا خالل فترة الدراسة
كون أنه تم االقتصار على استبانة إلكترونية.
 3.1.3ن ة ة ةمة ةةوذج ال ة ةةدراس ة ة ةةة:
في ضوء مراجعة الدراسات السابقة تم إعداد النموذج التالي العتماده في دراسة موضوع
الدراسة:
الشكل  :01نموذج الدراسة

املصدر :من إعداد الباحثين

19

االبتكار في التكنولوجيا املالية كآلية للرقمنة ومساهمتها في الحد من استخدام الورق واملحافظة على
البيئة

 4.1.3تصميم أداة الدراسة:
من خالل طبيعة البيانات التي يراد جمعها ،وعلى املنهج املتبع في الدراسة والوقت املسموح
به واإلمكانيات املادية املتاحة ،وجدنا أن األداة املناسبة لتحقيق أهداف الدراسة هي (االستبانة
االلكترونية).
وعليه قمنا بتصميم استبانة الدراسة اعتمادا على الدراسات السابقة في نفس املجال.
حيث شملت االستبانة من ثالث أجزاء :الجزء األول يتعلق باملتغيرات الشخصية والخصائص
الوظيفية لعينة الدراسة (النوع أو الجنس ،العمر ،الدخل (املبلغ املالي املتوفر لدى الفرد) ،الصفة
االجتماعية) .أما الجزء الثاني فتمثل في محاور االستبانة التي تضمنت محورين األول منهما يعالج
املتغير املستقل االبتكار في التكنولوجيا املالية ويتكون من ( )26عبارة .أما املحو الثاني فيعالج
املتغير التابع الحد من استخدام الورق واملحافظة على البيئة ويتكون من ( )12عبارة حيث
استخدم التقسيم الخماس ي لليكرت بحيث يقابل كل عبارة من فقرات أداة الدراسة خمس
خيارات مقسمة إلى درجات.
 5.1.3أساليب املعالجة الحصائية الستبيان الدراسة:
بعد االستقرار على رأي استخدام االستبانة اإللكترونية ،تم نشرها عبر منصات التواصل
االجتماعي والبريد اإللكتروني ملدة تتراوح إلى  20وذلك نظرا إلى االستهالك خالل هذه الفترة املتزامنة
مع شهر رمضان ومناسبة عيد الفطر املبارك .استرد الباحث ( )109استبانة صالحة للتحليل
اإلحصائي.
َّ
املرجوة من
تم اعتماد برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية لتحقيق األهداف
ً
الدراسة والذي يرمز له اختصارا بالرمز ( ،)SPSSحيث يحتوي البرنامج على مجموعة كبيرة من
االختبارات اإلحصائية التي تندرج ضمن اإلحصاء الوصفي مثل التكرارات ،املتوسطات
واالنحرافات املعيارية...إلى آخره ،وكذلك ضمن اإلحصاء االستداللي مثل معامل االرتباط،
االنحدار...إلى آخره .وسنعرض فيما يلي مجموعة األساليب اإلحصائية التي تم استخدامها في هذه
الدراسة.
• املدى :الفرق بين أكبر قراءة وأصغر قراءة في مجموعة القراءات ،ولتحديد طول خاليا
مقياس ليكرت الخماس ي املستخدم في االستبيان تم حسا املدى بين أكبر وأصغر قيمة
لدرجات مقياس ليكارت ( ،)4=5-1ثم تقسيمه على درجات املقياس للحصول على طول
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الخلية الصحيح أي ( ،)0.8=5/4وبعدها تضاف هذه القيمة إلى أقل قيمة في املقياس و
التي هي ( )1و ذلك من أجل تحديد الحد األعلى للفئة ( ،)1.8=0.8+1و بذلك نتحصل على
أطوال الفئات وفق الجدول التالي:
الجدوم  :1التقسيم الليكارتي الخماس ي
درجة الموافقة

• ( )01ال أوافق بشدة
• ( )02ال أوافق
• ( )03محايد
• ( )04الخلية أوافق
• ( )05أوافق بشدة

مجال المتوسط و االهمية
النسبية
• من  1إلى 1.8
• من  1.81إلى 2.6
• من  2.61إلى 3.4
• من  3.41إلى 4.2
• من  4.21إلى 5

درجة مستوى
االستجابة

• منخفضة جدا
• منخفضة
• متوسطة
• مرتفعة
• مرتفعة جدا

املصدر :من إعداد الباحثين

•

التكرارات والنسب املئويةْ :
اع ُت ِم َد ْت التكرارات والنسب املئوية ملعرفة الخصائص
الشخصية والوظيفية ألفراد عينة الدراسة ،وكذا لتحديد استجابات أفراد العينة اتجاه
عبارات محاور االستبانة.

•

اختبار ألفا كرونباخ :تم استخدامه ملعرفة ثبات فقرات االستبيان.

• معامل ارتباط سبيرمان :استعمل هذا املعامل ملعرفة مدى ارتباط متغيرات الدراسة.
• معامل االنحدار الخطي :استعمل هذا االختبار للتنبؤ باستخدام االبتكار في التكنولوجيا
املالية كآلية للحد من استخدام الورق واملحافظة على البيئة
 6.1.3ثبات أداة الدراسة:
يقصد بالثبات أنه في حالة إعادة توزيع هذا االستبيان على عينة أخرى من نفس املجتمع
وبنفس حجم العينة فإن النتائج ستكون مقاربة للنتائج املحصل عليها من العينة األولى .معامل
ألفا كرونباخ من أشهر مقاييس ثبات االستبيان ،وهو يعتمد على حسا االرتباط الداخلي بين
إجابات األسئلة ،ويحسب وفق املعادلة التالية (جولي بالنت ،خالد العامري:)2009 ،

حيث:

2
𝑖𝑦𝜎 ∑𝑘𝑖=1
𝐾
=∝
(1 −
)
k−1
𝜎𝑥2

𝑲 عدد األسئلة.
𝒊𝒚𝟐𝝈 اإلنحراف املعياري إلجابات السؤال 𝑖.
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𝒙𝟐𝝈 االنحراف املعياري لكل اإلجابات (اإلجابات جميع األسئلة).
من خالل إجراء خطوات الثب ررات على العين ررة بطريق ررة " ألف ةةا – كرونب ةةاخ " لقير اس ثب ررات
االس ررتبانة تم احتس ررا معامل الثبات الكلي لالس ررتبانة إض ررافة إلى الثبات حس ررب كل بعد ومحور
من االستبانة.
الجدوم  :2معامل " ألفا – كرونباخ " للثبات بالنسبة ملحاور وأبعاد االستبانة
البية ة ة ة ة ة ةةان
الثبات الكلي ملحور االبتكار في التكنولوجيا املالية
الثبات الكلي للمحور املحافظة على البيئة (الحد
من استخدام الورق)
الثبات الكلي لالستبانة

معامل " ألفا –
عدد
الفقرات كرونباخ " للثبات
0.932
26
12

0.964

38

0.965

املصدر :من إعداد الباحثين ً
بناء على مخرجات برنامج (.)SPSS * 23

 7.1.3عرض وتحليل البيانات:
سيتم التطرق إلى وصف متغيرات الشخصية ،وعرض مستويات تواجد أبعاد املتغير
املستقل واملتغير التابع في املجتمع املدروس ،وصوال إلى اختبار فرضيات الدراسة.
أ -توزيع عينة الدراسة وفق متغير الجنس أو النوع:
الجدوم  :3توزيع عينة الدراسة وفق متغير الجنس
النسبة املئوية
العدد
الفئة
العامل
78.6 %
44
ذكر
الجنس أو
النوع
21.4 %
12
أنثى
100 %
56
املجموع
املصدر :من إعداد الباحثين ً
بناء على مخرجات برنامج (.)SPSS * 23
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الشكل  :1توزيع عينة الدراسة وفق متغير الجنس أو النوع

املصدر :من إعداد الباحثين ً
بناء على مخرجات برنامج (.)SPSS * 23

يظهر لنا من خالل الجدول رقم ( )03أن توزيع الذكور في العينة يبلغ ( )44فرد بنسبة
78.6 %من املجموع الكلي للعينة ،وهذا ما يشير إلى أن ما يزيد عن نصف أفراد الدراسة ذو جنس
ذكري ،بينما بلغ عدد اإلناث ( )12بنسبة  21.4 %من املجموع الكلي للعينة.
ب -توزيع عينة الدراسة وفق متغير العمر:
الجدوم  :4توزيع عينة الدراسة وفق متغير العمر
العدد النسبة املئوية
الفئة
العامل
7.1 %
4
أقل من 20
العم ةةر
30.4 %
17
من  20إلى 30
37.5 %
21
من  31إلى 40
25 %
14
أكثر من  40سنة
% 100
56
املجموع
املصدر :من إعداد الباحثين ً
بناء على مخرجات برنامج (.)SPSS * 23
الشكل  :2توزيع عينة الدراسة وفق متغير العمر

املصدر :من إعداد الباحثين ً
بناء على مخرجات برنامج (.)SPSS * 23
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من خالل الجدول رقم ( )4نجد أن الفئة العظمى من األفراد هي للفئة من  31إلى  40سنة
حيث بلغت ( )21فرد بنسبة  %37.5حيث ،بينما نالحظ أن ( )17فرد أعمارهم من  20إلى 30
سنة بنسبة  ،30.4%أما فئة  40سنة فما فوق فبلغ عدد هم ( )14فرد من إجمالي عينة الدراسة
بنسبة  ،%25لتحل أخيرا الفئة العمرية أقل من  20سنة حيث بلغت ( )04أفراد وهذا يعزى إلى
استخدام الفئة الفتية ألحدث التكنولوجيا في تعامالتهم اليومية.
ج -توزيع عينة الدراسة وفق متغير الدخل (املبلغ املالي املتوفر لدى الفرد "دج"):
الجدوم  :5توزيع عينة الدراسة وفق متغير الدخل (املبلغ املالي املتوفر لدى الفرد)
العدد النسبة املئوية
الفئة
العامل
12.5 %
07
الدخل (املبلغ منخفض جدا (بين  01و)5000
املالي املتوفر
25 %
14
منخفض (بين  5001و)50000
لدى الفرد
35.7 %
20
متوسط (بين  50001و)100000
"دج")
16.1 %
09
مرتفع (بين  100001و)500000
06
56

10.7 %
% 100

مرتفع جدا (أكثر من )500000
املجموع
املصدر :من إعداد الباحثين ً
بناء على مخرجات برنامج (.)SPSS * 23
الشكل  :3توزيع عينة الدراسة وفق متغير الدخل (املبلغ املالي املتوفر لدى الفرد "دج")

املصدر :من إعداد الباحثين ً
بناء على مخرجات برنامج (.)SPSS * 23
24
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ُيظهر الجدول رقم ( )05أن فئة األفراد ذوي الدخل املتوسط هم الفئة الغالبة بمقدار ()20
فرد ،ما يشكل نسبة  % 35.7بينما تليها فئة األفراد ذوي الدخل املنخفض ب ر ( )14فرد و هو ما
يشكل نسبة  .%25أما فئة األفراد ذوي الدخل املرتفع بلغت ( )09أفراد ،بينما فئة األفراد ذوي
الدخل املنخفض جدا بلغت ( )07أفراد و ( )06أفراد من فئة األفراد ذوي الدخل املرتفع جدا
ما يشكل نسبة  % 10.7من إجمالي العينة املدروسة.
د -توزيع عينة الدراسة وفق متغير الصفة االجتماعية:
الجدوم  :6توزيع عينة الدراسة وفق متغير الصفة االجتماعية
العدد النسبة املئوية
الفئة
العامل
21.4 %
12
عامل بسيط
الصفة
االجتماعية
51.8 %
29
موظف عام
17.9 %
10
مقاول أو مستثمر
8.9 %
05
أخرى (طالب /عاطل عن العمل/
متمدرس)....
% 100
56
املجموع
املصدر :من إعداد الباحثين ً
بناء على مخرجات برنامج (.)SPSS * 23
الشكل  :4توزيع عينة الدراسة وفق متغير الصفة االجتماعية

املصدر :من إعداد الباحثين ً
بناء على مخرجات برنامج (.)SPSS * 23
25
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يتضح من الجدول رقم ( )06أن ( )29فرد من أفراد الدراسة ما يمثل نسبة  %51.8هم
من فئة املوظفين العمين ،بينما العمال البسطاء فقد بلغ عددهم ( )12فرد املدينة ،في حين أن
( )10أفراد منهم يمثلون ما نسبته  %17.9هم من فئة املقاولين و املستثمرين ،أما الفئات األخرى
فقد بلغت مقدار ( )05أفراد من إجمالي عينة الدراسة.
 2.3اختبار الفرضيات:.
الختبار الفرضيات تم إجراء التحاليل اإلحصائية التالية:
الجدوم  :7نتائج ارتباط سبيرمان ملتغيرات الدراسة
املحافظة على البيئة
(الحد من استخدام
الورق)

االبتكار في
التكنولوجيا
املالية

0.861

1.000

1.000

0.861

0.000

.

.

0.000

56

56

56

56

االبتكار في التكنولوجيا
املالية
املحافظة على البيئة
(الحد من استخدام الورق)
االبتكار في التكنولوجيا
املالية
املحافظة على البيئة (الحد
من استخدام الورق)
االبتكار في التكنولوجيا
املالية
املحافظة على البيئة (الحد
من استخدام الورق)

املصدر :من إعداد الباحثين ً
بناء على مخرجات برنامج (.)SPSS * 23
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الجدوم  :8نتائج تحليل االنحدار الخطي ألثر االبتكار في التكنولوجيا املالية على الحد من
استخدام الورق واملحافظة على البيئة ()Récapitulatif des modèles
R-deux
Erreur standard de
Modèle
R
R-deux
ajusté
l'estimation
1
0.861a
0.726
0.721
0.59231
املصدر :من إعداد الباحثين ً
بناء على مخرجات برنامج (.)SPSS * 23
 .4تحليل النتائج:
يتضح من الجدولين رقم ( 07و )08ما يلي:
فيما يخص نموذج انحدار الحد من استخدام الورق (املحافظة على البيئة) على االبتكار
في التكنولوجيا املالية:
 الحد من استخدام الورق (املحافظة على البيئة) =  X 1.242االبتكار في التكنولوجيا
املالية 0.613 +
 معامل االرتباط بين االبتكار في التكنولوجيا املالية وبين الحد من استخدام الورق
واملحافظة على البيئة قد بلغ  0.861وهو ما يفسر وجود عالقة طردي ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رة موجبة قوية،
حيث أن ( )0.05 > 0.000 = Sig
بينما نجد أن معامل التحديد (  ) R-deuxقد بلغ  0.726و معامل التحديد املعدل ( R-
 ) deux ajustéقد بلغ  ، 0.721في حن الخطأ املعياري التقديري بلغ  0.59231و تفسر قيمة
معامل التحديد  % 72من تغير قيمة الحد من استخدام الورق و املحافظة على البيئة ( املتغير
التابع ) يمكن أن يفسر استخدام العالقة الخطية بين االبتكار في التكنولوجيا املالية و بين الحد
من استخدام الورق و الحافظة على البيئة و النسبة املتبقية  % 28ترجع إلى عوامل أخرى تؤثر
على الحد من استخدام الورق و الحافظة على البيئة.
على هذا األساس إذن نرفض الفرضية الصفرية  H0ونقبل الفرضية البديلة  H1التي
تفترض بأنه يوجد عالقة أثر ذا داللة إحصائية لالبتكار في التكنولوجيا املالية والحد من استخدام
الورق للمحافظة على البيئة لدى املواطن الجزائري املتمثل في مجتمع أدرار عند مستوى معنوية
.% 5
 .5خاتمة:
ضع في خاتمة البحث تلخيصا ملا ورد في مضمون البحث ،مع اإلشارة إلى أبرز النتائج
املتوصل اليها ،وتقديم اقتراحات ذات الصلة بموضوع البحث.
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في ظل التطور الذي يشهده العالم في مختلف امليادين واملجاالت التي تسعى لتحقيق
الرفاهية للمواطنين واملحافظة على املحيط البيئي الخاص به تم اعتماد العديد من االبتكارات
التكنولوجية املالية كبديل الستخدام الوثائق وامللفر ر ر ررات الورقي ر ر ر ر رة والحد من أضرارها
ومخلفاته ر ر ر ر ررا الكبيرة التر ر ر ر ري ال ُيستشعر بها في أقر اآلجال وقد توصلت الدراسة للعديد من النتائج
أبرزها:
•

املحيط البيئي أغلى األشياء التي يجب أن يوليها البشر االهتمام االكبر في حياتهم اليومية.

•

الورق يعتبر سالح ذو حدين ملا فيه من فوائد وايجابيات عملياتية وكذلك سلبيات خطيرة.

• االبتكار في التكنولوجيا املالية يساهم في الحد من استخدام الورق واملحافظة على البيئة.
وقد توصلنا من خالل الدراسة للعديد من املقرحات التي ذات عالقة وأهمية باملوضوع
نورد منها ما يلي:
•

الحث على البحث والتطوير في مجال املالية

•

االستغالل العقالني واالستخدام األمثل لألوراق في جميع املعامالت وتقليل مخلفاته في إطار
املحافظة على البيئة.

• االستخدام األمثل للتكنولوجيا املتاحة ونشر ثقافة استخدامها.
 .6قائمة املراجع:
املؤلفات:
• أمجد قاسم .تاريخ صناعة الورق وتطورها .االردن.)2011( .
• ناظم محمد نوري الشمري ،وعبد الفتاح زھير العبد الالت .الصيرفة اإللكترونية .األردن.
دار وائل للنشر والتوزيع.)2008( .
• نشاوي عامر اكرم .اعادة تدوير الورق .دمشق :شركة الشرق للصناعات الورقية.
(.)2015
املقاالت:
• دلشاد حبيب جبار .دور االبتكار املالي في تحقيق ابعاد التوجه الريادي .مجلة العلوم
االنسانية لجامعة زاخو  ،املجلد ، 06العدد .)2018( ،03
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•

عرابة رابح .دور تكنولوجیا الخدمات املصرفیة اإللكترونیة في عصرنة الجھاز املصرفي
الجزائري .األكادیمیة للدراسات االجتماعیة واإلنسانیة  ،العدد .)2012( ،08
مليكة بن علقمة .دور التكنولوجيا املالية في دعم قطاعات الخدمات املالية واملصرفية"،
مجلة االجتهاد للدراسات القانونية و االقتصادية ،املجلد ، 07العدد ..)2018( .03

•

وهيبة عبد الرحيم ،و أشواق بن قدور .،توجهات التكنولوجيا املالية على ضوء تجار
شركات ناجحة" ،مجلة االجتهاد للدراسات القانونية و االقتصادية ،املجلد ، 07العدد .03
(.)2018

•
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 .7مالحق :
مخرجات برنامج  23 spssالختبار الفرضية
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