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ملخص الدراسة:
تناولت هذه الدراسة دور رأس المال الفكري وتحقيق الميزة التنافسية في القطاع المصرفي في ظل وجود نظم
المعلومات كمتغير وسيط في هذه العالقة ،وقد قدمت الدراسة تعريفًا لرأس المال الفكري ومكوناته (رأس المال
البشري ،رأس المال الهيكلي ،رأس المال العالقاتي) وتعريفًا للمتغير الوسيط (نظم المعلومات) وتعريفًا للمتغير التابع
(الميزة التنافسية)
وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي في الدراسة ،كما تم تصميم قائمة استقصاء (استبيان) من قبل
الباحث وعرضت على مجموعة من الخبراء والمختصين في المجال ،وقد تم تطبيق الدراسة بنك فلسطين كجتمع
للدراسة وتم اختيار عينة عشوائية من العاملين في بنك فلسطين في قطاع غزة وكان حجم العينة  196موظف وقد
تم استرداد عدد  160استبانة بنسبة %81
وقد توصلت الدراسة الى العديد من النتائج اهمها دور الوساطة الجزئي لنظم المعلومات في العالقة بين رأس
المال الفكري وتحقيق الميزة التنافسية ،وايضًا ان هناك تفاوت في العالقة بين مكونات رأس المال الفكري وتحقيق
الميزة التنافسية واظهرت النتائج ان رأس المال الهيكلي هو األكثر تأثي ًار على الميزة التنافسية ،وان هناك عالقة
ايجابية بين نظم المعلومات وتحقيق الميزة التنافسية ،قد اظهرت الدراسة ان هناك فروق ذات دالل احصائية بين
متوسطات استجابات افراد العينة حول بعد رأس المال الفكري تعزى لمتغير النوع.
وفي نهاية الدراسة أوصى الباحث بنك فلسطين بعدد من التوصيات والتي من شأنها ان تعمل على رفع
مستوى رأس المال الفكري في بنك فلسطين والذي بدوره سيعمل على تحقيق الميزة التنافسية الخاصة في البنك
واضعًا خطة عمل لتطبيق هذه التوصيات.

ز

Abstract:
This study discussed the relationship between intellectual capital and
achieving competitive advantages in the light of Information System as mediator
in Palestine banking sector,
the study provides a definition for Intellectual capital and for it's main
components ( Human Capital, Structural Capital, and Relationship Capital) , and
a definition for the mediating factor Information Systems , and for the
Competitive advantages
The study aims to answer whether if there is a role to information systems as
a mediator in the relationship between intellectual capital and competitive
advantages, and it is achieved through testing it's five main hypothesis,
The study used the descriptive-analytical approach. questionnaire was
designed by the researcher and judged, modified by several experts in the field,
and applied on the Bank of Palestine (BOP)as study population with simple
random from Gaza employee, the sample size was 196 with retrieval rate of
81.6%
The research has shown several results. First, the mediation role of
information systems in the relationship between intellectual capital and
competitive advantages , and there is variation in the extent of the influence of
each component of intellectual capital ( human capital - structural capital –
relationships capital) on achieving competitive advantages , and that there is a
positive relationship between information systems and competitive advantages,
and the study shown that there is a significant relationship between sample
answers and intellectual capital based on gender base
At the end of the research , the researcher presented a set recommendations
that would help Bank of Palestine to increase their intellectual capital level which
will lead to achieve competitive advantages with action plan for applying the
recommendations

س
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اإلطار العام للدراسة
مقدمة
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ثالثا :فرضيات الدراسة
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سادسا :مصطلحات الدراسة
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ثامن ا :هيكل الدراسة

1

مقدمة
مع تطور بيئة المال واألعمال عبر العقود والسنين الماضية ،والتي أدت إلى زيادة وتيرة المنافسة بين
المؤسسات ،ومع إدراك المختصين ورجال األعمال أن أصول المنشأة لم تعد مقتصرة على األصول المادية؛
كاألرض ،ورأس المال ،اآلالت ،والمعدات ،حيث إن أصول المنشأة توسعت لتشمل األصول غير الملموسة التي
عرفت في وقت الحق بمصطلح رأس المال الفكري .حيث أصبح رأس المال الفكري ثروة جديدة تمتلكها المؤسسات
في بيئة األعمال الحديثة.
استخدم مصطلح أرس المال الفكري في عام 1990م من قبل رجل األعمال "رالف ستير" -مدير شركة
ستونفالي -وخالل العقدين الماضيين ،أصبح أرس المال الفكري أحد أهم القضايا التي تهتم بها المؤسسة ،وتم
تعريف رأس المال الفكري على أنه تلك األصول المعرفية غير الملموسة والتي تخلق قيمة للمنشأة ،ويتكون رأس
ال من :المعرفة ،الخبرات ،مهارات وقدرات األفراد ،و
المالي الفكري من رأس المال البشري والذي بدوره يشمل ك ً
رأس المال الهيكلي (الداخلي) المتعلق بالبيئة الداخلية للمنشأة ورأس المال العالئقي (الخارجي) وهو مصدر العالقات
مع البيئة )(Porter, 1997
يمتلك رأس المال الفكري العديد من الفوائد في بيئة االعمال الحديثة ،حيث انه يعتبر احد العناصر الرئيسية
للتنمية الرئيس للتنمية باإلضافة لكونه أحد أهم الموارد التي يجب استغاللها لتحقيق ميزة تنافسية للمنظمة.
)(Shaqiri, 2015
ويرى الباحث أن لرأس المال الفكري أهمية ال تقل عن أهمية الموارد األخرى؛ ألنه يمكن المؤسسات من
النمو السريع في ظل وجود بيئة تنافسية قوية في جميع المجاالت ،وأن االستثمار في تطوير رأس المال الفكري
بجميع مكوناته سوف يؤدي إلى رفع كفاءة وإنتاجية المؤسسة وزيادة قدرتها على تحقيق أهدافها وغاياتها أي ان
تعمل المؤسسة على خلق القيمة المستمر لتوليد األرباح في المستقبل.
وقد حاول العديد من الباحثين وذوي االختصاص تطوير أدوات ومعايير لقياس قيمة رأس المال الفكري في
نموذجا لقياس رأس المال الفكري في جميع القطاعات
المؤسسات ،وعلى الرغم من ذلك لم يستطع أحد أن يطور
ً

لصعوبة قياس ولكن يتم تقيم تلك االصول عند البيع او الدمج بين الشركات ويعتمد ذلك على رغبة أحد االطراف
على امتالك تلك األصول غير الملموسة( .أحمد)2009 ،
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ونظ ًار ألهمية األصول غير الملموسة تقوم الشركات العالمية باحتساب بعض أجزاء من رأس مالها الفكري
على بند األصول غير الملموسة في ميزانياتها العمومية مثل :براءة االختراع ،السمعة ،وأنظمة المعلومات.
)(Cunha, 2010
ومع بداية القرن الحادي والعشرين والتطور التكنولوجي الضخم عبر السنين الماضية ،ومع سرعة نمو الثورة
المعلوماتية في العالم ،وارتفاع حاجات كل من مؤسسات الدولة ،والشركات العالمية ،والمؤسسات الدولية؛ لوجود
نظام معلوماتي لتسيير وإدارة شؤون المنشأة ،حيث أصبحت نظم المعلومات من أهم األدوات التي تستخدمها
المنشآت لهدف التطور المستمر ،أو للمحافظة على مركزها في السوق .وبذلك تتحول عناصر اإلنتاج من :األرض،
والعمل ،ورأس المال لتصبح العمل ونظم المعلومات في عصرنا الحالي)Shaqiri, 2015( .
ومع تسارع التطور التكنولوجي ،تطورت نظم المعلومات االدارية؛ لتصبح قادرة على تنظيم كافة الشؤون
اإلدارية والمالية داخل المؤسسات؛ مثل :نظام إدارة عالقات الزبائن ،ونظام إدارة سالسل التوريد ،ونظام إدارة
المعرفة ،وقد استطاع العلماء المختصون بتطوير تطبيقات وبرامج أنظمة المعلومات استحداث وتطوير نظام إداري
شامل يملك القدرة على إدارة جميع العمليات داخل المؤسسة.
وتكمن أهمية نظم المعلومات في أن مهمتها األساسية هي توفير البيانات الالزمة ،ومعالجتها إلنتاج

المعلومات المفيدة وتزويدها لإلدارة ،وذلك في الوقت المناسب ،وبالدقة المناسبة ،وبالكمية المناسبة ،وبما
يتناسب مع احتياجات متخذي القرار( .النعاس)2005 ،
ولقد انتشر في الربع األخير من القرن العشرين مفهوم وتطبيق العولمة في العالم ،وأصبحت المنافسة أكثر
حدة وقوة ،وذلك بسبب وجود العديد من المنافسين؛ مما دفع الشركات إلى إيجاد ميزة تنافسية خاصة بها تجعلها
مميزة وقادرة على التطور والبقاء في األسواق الدولية والمحلية .من خالل تقديم القيم المضافة للزباين سواء من حيث
السعر او جوهر المنفعة المكتسبة من المنتج.
ومع زيادة وتيرة التغيرات والتطورات في عالمنا الحالي ،أصبح من الضروري امتالك رأس مالي فكري ونظم
معلومات؛ لتتمكن الشركات والمؤسسات من تحقيق ميزة تنافسية تضمن لها البقاء والتطور.
فعلى سبيل المثال فإن شركة "وال مارت" العالمية لتجارة التجزئة المتميزة بامتالكها نظم معلومات متطورة،
والمختصة بتسهيل تقديم خدماتها لماليين المستفيدين حول العالم ،والتي استطاعت مؤخ ًار تطوير نظام معلوماتي
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يقوم بتحليل االحتياجات واألساليب الشرائية للمستفيدين ،وتوصيل السلع خالل ثالثين دقيقة من لحظة إصدار أمر
الشراء باستخدام التطبيقات المختلفة (الموقع اإللكتروني -تطبيق الهواتف الذكية) ،حيث وصلت أصولها غير
الملموسة في عام  2016إلى  22.825مليار دوالر أمريكي لتشكل  % 11.5من إجمالي أصولها للعام الماضي.
()) (Walmart, 2017
وهذا المثال يعكس أهمية ودور رأس المال الفكري ونظم المعلومات في تحقيق ميزة تنافسية ،فهي تضمن
التطور الدائم والمستمر للشركات والمؤسسات المختلفة في بيئة األعمال الحديثة.
اوالا :مشكلة الدراسة وتساؤالتها:
يتحدد هدف هذه الرسالة في التعرف إلى دور نظم المعلومات كمتغير وسيط في العالقة بين رأس المال
الفكري والميزة التنافسية ،وتسعى هذه الدراسة إلى بيان دوره كوسيط في القطاع المصرفي الفلسطيني.
فقد أش ا ا ا ا ا ااارت العديد من الد ارس ا ا ا ا ا ااات الس ا ا ا ا ا ااابقة إلى عالقة رأس المال الفكري في تحقيق الميزة التنافس ا ا ا ا ا ااية
(قشا ا ا ا ا ا ااق

( ( ،)2014 ،رج ا ااب( ،)2011 ،الزهرة)Kogo, 2009( ،(Yaseen, 2016) ،)2013 ،

( )Todericiu, 2015ود ارسا ا ا ا ا ا ا ااات أخرى تن اااول اات العالق ااة م ااا بين رأس الم ااال الفكري ونظم المعلوم ااات
) ,(Novas J. C., 2012) (Regiane, 2016ود ارسا ا ا ا ا ا ااات تنااولات العالقاة بين نظم المعلوماات والميزة
التنافسا ا ااية( )( (Morabito, 2009) (Lei Chi, 2007( (Shaqiri, 2015الش ا ا ارفا( )2008 ،النعس،

 ).2005ولم نتمكن من الوص ا ا ا ا ااول ألبحاث أو رس ا ا ا ا ااائل علمية تتناول العالقة بين إدارة رأس المال الفكري
وتحقيق الميزة التنا ااافسا ا ا ا ا ا ايا ااة في ظا اال وجود نظم المعلوما ااات كمتغير وسا ا ا ا ا ا اايط ،با اااسا ا ا ا ا ا ااتثنا اااء د ارسا ا ا ا ا ا ا ا ااة

) Cynthia-Hall, 2004والتي تناولت الموضوع من جانب فني /تقني).
وبعد اطالع الباحث على دراسة بعنوان "تأثير رأس المال الفكري على فعالية أداء البنوك التجارية :إثباتات
من الواليات المتحدة األمريكية ) (Melesa, 2016والمطبقة على ( )5749بنكًا تجارّيًا في الواليات المتحدة،

أظهرت نتائج الدراسة أن لرأس المال الفكري دور مهم في تحقيق فعالية األداء لدى البنوك في الواليات المتحدة

األمريكية ،والذي بدوره يحسن من عائدات البنوك في الواليات المتحدة األمريكية ،وهذا بدوره يجسد العالقة بين رأس
المال الفكري والقطاع المصرفي.
ومن خالل قيام الباحث بتحليل الميزانيات العامة للبنوك العاملة في فلسطين للفترة ما بين عام  2013إلى
 ،2015فقد أوضح هذا التحليل أن الزيادة في األصول غير الملموسة أدت إلى الزيادة في أرباح البنوك ،وقد تم
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استخدام معامل االرتباط لتحليل العالقة بين األصول غير الملموسة واألرباح لكل من بنك فلسطين ،والبنك اإلسالمي
الفلسطيني ،وقد أوضحت العالقة وجود ارتباط إيجابي قوي بمعامل ).)0.90
وقد أكدت دراسة "تطور القطاع المصرفي وتنافسية خدماته في األراضي الفلسطينية المحتلة" الصادرة عن
جمعية البنوك وبالتعاون مع سلطة النقد الفلسطينية أن الواقع المصرفي الفلسطيني يفتقر الستخدام نظم تكنولوجيا
حديثة والتي ترتكز على نظم المعلومات المتطورة بشكل أساسي ،حيث توفر  % 58فقط من البنوك العاملة في
فلسطين خدمات استفسار عن الحساب عبر اإلنترنت ،وتوفر  %25من البنوك خدمات تنفيذ حركات على الحساب
عبر اإلنترنت.
وقد أضافت الدراسة أن الضعف النسبي في استخدام التكنولوجيا الرقمية يؤدي إلى الحد من مستوى التنافسية
في القطاع المصرفي الفلسطيني.
وألن القطاع المصرفي أحد أهم األركان الرئيسية لالقتصاد الوطني الفلسطيني واألكثر تطو ًار ومواكب ًة لألنظمة
المعلوماتية في فلسطين ،قام الباحث بدراسة العالقة بين رأس المال الفكري والميزة التنافسية في ظل وجود نظم
المعلومات

كمتغير

وسيط.

وعليه

قامت

الدراسة

باإلجابة

عن

السؤال

الرئيس

التالي:

ما هو دور إدارة رأس المال الفكري في تحقيق الميزة التنافسية في ظل وجود نظم المعلومات كمتغير وسيط في
هذه العالقة؟
ويتفرع عن السؤال الرئيس عدة أسئلة فرعية وهي على النحو التالي- :
• ما هو تأثير رأس المال البشري في تحقيق الميزة التنافسية في القطاع المصرفي؟
• ما هو تأثير رأس المال الهيكلي في تحقيق الميزة التنافسية في القطاع المصرفي؟
• ما هو تأثير رأس المال العالقاتي في تحقيق الميزة التنافسية في القطاع المصرفي؟
• هل يوجد عالقة بين أرس المال الفكري ونظم المعلومات في القطاع المصرفي؟
• هل يوجد عالقة بين نظم المعلومات وتحقيق الميزة التنافسية في القطاع المصرفي؟
• هل يوجد دور لنظم المعلومات في العالقة بين رأس المال الفكري وتحقيق الميزة التنافسية في القطاع
المصرفي؟
ثاني ا  :متغيرات ونموذج الدراسة
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شكل ( )1.1متغيرات ونموذج الدارسة
المتغيرات الديموغرافية والتنظيمية
(عدد سنوات العمل ،النوع ،العمر)

المتغير المستقل

العامل التابع

رأس المال
الفكري

الميزة
التنافسية

المتغير الوسيط
نظم المعلومات

ثالثا :فرضيات الدراسة
الفرضية الرئيسة االولى:
توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05بين رأس المال الفكري ونظم المعلومات
الفرضية الرئيسة الثانية:

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05بين نظم المعلومات وتحقيق الميزة التنافسية.

الفرضية الرئيسة الثالثة:
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توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05بين رأس المال الفكري والميزة التنافسية،
ويتفرع عنها الفرضيات الفرعية التالية:
أ -توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05بين أرس المال البشري وتحقيق
الميزة التنافسية.
ب -توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05بين أرس المال الهيكلي وتحقيق
الميزة التنافسية.
ت -توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05بين أرس المال العالقاتي وتحقيق
الميزة التنافسية.
الفرضية الرئيسة الرابعة:
هناك تأثير ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة( )α≥0.05بين إدارة رأس المال الفكري وتحقيق الميزة
التنافسية في ظل وجود نظم المعلومات كمتغير وسيط في هذه العالقة.
الفرضية الرئيسة الخامسة:

توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة( )α≥0.05بين متوسطات استجابة المبحوثين حول

دور رأس المال الفكري المتغيرات الديموغرافية والتنظيمية (عدد سنوات العمل ،المستوى التنظيمي ،العمر).
رابع ا :أهداف الدراسة:
 .1التعرف على مستوى رأس المال الفكري في البنوك.
 .2تحديد مستوى استخدام نظم المعلومات في البنوك.
 .3قياس مستوى الميزة التنافسية المتوفرة في البنوك.
 .4بيان العالقة بين رأس المال الفكري ونظم المعلومات.
 .5توضيح العالقة بين نظم المعلومات وتحقيق الميزة التنافسية.
 .6التعرف على العالقة بين رأس المال الفكري وتحقيق الميزة التنافسية في ظل وجود نظم المعلومات
كمتغير وسيط في العالقة.
 .7التعرف على ان كان يوجد اختالف بين وجهات نظر المبحوثين حسب متغيراتهم الديموغرافية.
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 .8الخروج بالتوصيات التي من شأنها تعزيز الميزة التنافسية.
 .9ابراز دور نظم المعلومات في مساعدة رأس المال الفكري للمساهمة في تحقيق الميزة التنافسية.
خامس ا :أهمية الدراسة
تكمن أهمية هذه الدراسة لعدة أسباب متمثلة في أهمية عوامل الدراسة المختلفة ،حيث إنها تتناول دور إدارة
رأس المال الفكري في تنمية الميزة التنافسية في ظل وجود نظم المعلومات كمتغير وسيط ،حيث إن أهميتها تتجسد
في:
أ -األهمية العلمية:
 .1تستمد الدراسة أهميتها من أهمية إدارة رأس المال الفكري ومدى الحاجة المستمرة لمواكبة نظم
المعلومات الحديثة من أجل تحقيق الميزة التنافسية.
 .2زيادة الجانب المعرفي فيما يتعلق في رأس المال الفكري ودوره في تحقيق الميزة التنافسية.
 .3توضيح أهمية استخدام نظم المعلومات في المؤسسة وعالقة النظم في تحقيق الميزة التنافسية.
 .4توضيح أهمية رأس المال الفكري وعالقته بنظم المعلومات.
 .5توضيح الفوائد الناتجة عن نظم المعلومات وعالقتها في تحقيق الميزة التنافسية.
 .6اثراء المكتبة العربية بدراسة حديثة تتناول متغيرات الدراسة.
ب -األهمية العملية
قامت هذه الدراسة بتحليل القطاع المصرفي من حيث رأس المال الفكري وعالقته في تحقيق الميزة التنافسية،
وعلى تأثير نظم المعلومات وعالقتها في تحقيق الميزة التنافسية حيث إن األهمية العملية تكمن في-:
 .1توضيح تأثير االستخدام السليم لرأس المال الفكري ومتابعة نظم المعلومات المتطورة في تحقيق
الميزة التنافسية في القطاع المصرفي الفلسطيني.
 .2لفت انتباه إدارة البنوك الفلسطينية إلى أهمية ،ومكانة ،وتأثير رأس المال الفكري بمختلف أبعاده.
 .3توضيح مدى أهمية نظم المعلومات على مستوى البنوك الفلسطينية ،ومدى الفائدة المرجوة من مواكبة
التطور فيها.
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 .4التأكيد على أهمية الميزة التنافسية للبنوك الفلسطينية ومدي تأثيرها على الكفاءة ،والفعالية.
 .5قياس مستويات كل من رأس المال الفكري ،ونظم المعلومات ،والميزة التنافسية في البنوك الفلسطينية.
 .6الخروج بدراسة علمية تتضمن أدبيات المتغيرات الثالث والعالقة بينهم.
سادسا :مصطلحات الدراسة

قام الباحث بعمل تعريفات اجرائية لمصطلحات الدراسة الرئيسية وهي -:
 .1رأس المال الفكري:
محصلة التفاعل المتبادل بين قدرات الموظفين ،والهيكل التنظيمي ،والعالقات الداخلية والخارجية للمنظمة
والتي تؤدي إلى الوصول ألعلى درجات الكفاءة والفعالية والتي بدورها تضمن بقاء المنظمة وتطورها المستمر في

بيئة األعمال الحديثة.
 .2رأس المال البشري:
مجموع ما يمتلكه الموظفون من قدرات ،ومهارات ،وخبرات ذهنية كانت أو جسدية ،والتي بدورها تستخدم
لرفع كفاءة وفعالية المنظمة.
 .3رأس المال الهيكلي:
كل ما تمتلكه المنظمات من هيكليات ،وإجراءات ،ونظم ،ولوائح وقوانين ،وفلسفات ،وسياسات بمختلف
أنواعها
 .4رأس المال العالقاتي:
محصلة العالقات الداخلية والخارجية للمنظمة ،والتي تسخر لتحقيق أهدافها قصيرة وطويلة المدى.
 .5نظم المعلومات:
نظام مصاغ متداخل بين مكوناته (ادوات ادخال ،ادوات تحليل ،ادوات اخراج) للوصول الى المعلومات
المناسبة في الوقت المناسب التخاذ القرار المناسب
 .6الميزة التنافسية:
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صفة تنافسية خاصة في المؤسسة تمتلكها دون غيرها من المنافسين تمكنها من البقاء في السوق والمنافسة
على زيادة حصتها السوقية
سابع ا :حدود الدراسة
لكل دراسة علمية أو نظرية حدود موضوعية ،بشرية ،مكانية ،وحدود زمانية حيث ستكون لهذه الدراسة على
النحو التالي:
• الحد الموضوعي :اقتصرت الدراسة على قياس دور نظم المعلومات كمتغير وسيط في العالقة بين
رأس المال الفكري وتحقيق الميزة التنافسية.
• الحد البشري :ركزت هذه الدراسة على العاملين في بنك فلسطين.
• الحد المكاني :ركزت هذه الدراسة على العاملين في بنك فلسطين في قطاع غزة.
• الحد الزماني :تم جمع البيانات المتعلقة بهذه الدراسة في عام .2018
ثامن ا :هيكل الدراسة
تم تقسيم الدراسة إلى ستة فصول ،حيث تكون بداية كل فصل مقدمة عن محتواه بشكل مقتضب ،إضافة
لتقسيم كل فصل إلى مجموعة من المباحث وفد تناول الفصل االول اإلطار العام للدراسة ويتحدث عن مشكلة
الدراسة ،اسئلتها ،فرضياتها ،اهدافها ،اهمية ،مصطلحات ،حدود ،وهيكل الدراسة
اما الفصل الثاني فقد تناولت الدراسات السابقة والفجوة البحثية وهو مقسم على مبحثين وهي الدراسات السابقة
والتعقيب على الدراسات والفجوة البحثية ،وقد تناول الفصل الثالث اإلطار النظري للدراسة وهو مقسم الى أربع
مباحث يتحدث فيها عن متغيرات الدراسة الثالث باإلضافة الى القطاع المصرفي الفلسطيني
وقد تناول الفصل الرابع المنهجية المستخدمة في الدراسة من حيث مجتمع الدراسة وادوات جمع البيانات
وتحديد صدق وثبات االداة المستخدمة في جمع البيانات ،اما الفصل الخامس فقد تناول تحليل البيانات واختبار
الفرضيات ومناقشتها ،ويوضح في الفصل السادس النتائج والتوصيات الخاصة في الدراسة ويتبعها كل من قائمة
المراجع وملحقات الدراسة
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الفصل الثاني

الدراسات السابقة والفجوة البحثية
في هذا الفصل تم التطرق إلى الدراسات السابقة التي تناولت متغيرات الدراسة وطبيعة العالقة بينها عربية
كانت أو أجنبية؛ لما تحمله من أهمية في استكمال الخلفية النظرية للدراسة ،وتحديد أبعاد المتغيرات ،اتجاه الفرضيات،
وأهداف الدراسة .وقد تم تقسيم هذا الفصل الى
المبحث األول :الدراسات السابقة ،وقد قسمت إلى ثالثة محاور رئيسة:
أوالا :الدراسات التي تناولت العالقة بين رأس المال الفكري وتحقيق الميزة التنافسية.
ثاني ا :الدراسات التي تناولت العالقة بين رأس المال الفكري ونظم المعلومات.
ثالثا :الدراسات التي تناولت العالقة بين نظم المعلومات وتحقيق الميزة التنافسية.
المبحث الثاني :التعقيب على الدراسات السابقة والفجوة البحثية
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المبحث األول :الدراسات السابقة
أوالا :الدراسات التي تناولت العالقة بين رأس المال الفكري وتحقيق الميزة التنافسية:
 .1دراسة (لويزة :)2016 ،هدفت الدراسة إلى تحديد دور رأس المال الفكري بأبعاده (رأس المال
البشري ،رأس المال الزبوني ،رأس المال الهيكلي ،وتحقيق الميزة التنافسية بأبعادها (الجودة ،الكفاءة،
اإلبداع ،االستجابة) وقد طبقت الدراسة على شركة اإلسمنت عين التوتة ،واستخدم الباحث المنهج
الوصفي التحليلي ،واتخذت الدراسة موظفين الشركة كمجتمع للدراسة وتكونت عينة الدراسة من
( )90موظفاً ،واستخدم االستبيان كأداة جمع للبيانات.
وتوصلت الدراسة :إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين رأس المال الفكري بأبعاده وتحقيق الميزة
التنافسية ،وأن أبعاد رأس المال الفكري (البشري ،الزبوني ،الهيكلي) تساهم في تحقيق الميزة التنافسية.
وأوصت الدراسة :بزيادة االهتمام برأس المال الفكري واعتباره موردًا استراتيجيًا لتحقيق الميزة التنافسية في
المؤسسة ،ضرورة التعامل مع رأس المال الفكري على أنه أهم مورد استراتيجي تحوز عليه الشركة ،المحافظة على
رأس المال الفكري باستمرار ألنه العنصر الفعال في نجاح الشركة خاصة في ظل التطور التكنولوجي الهائل الذي
تعرفه بيئة األعمال.
 .2دراسة ) (Yaseen, 2016هدفت الدراسة للتعرف على تأثير مكونات رأس المال الفكري (رأس
المال البشري ،رأس المال العالقاتي ،رأس المال الهيكلي) في تحقيق الميزة التنافسية في شركات
االتصاالت األردنية ،استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،وتكونت عينة الدراسة من ()297
موظفاً من شركات االتصاالت الرئيسة في المملكة األردنية الهاشمية (زين ،أورانج ،أمنية) ،واستخدم
االستبيان كأداة جمع للبيانات.
توصلت الدراسة :إلى أن استثمار الشركة في رأس المال العالقاتي ورأس المال الهيكلي يؤثر إيجابيًا على
تأثير أكثر وضوحًا على الميزة
المواقف التنافسية في السوق وفي هيكل الصناعة ،يمتلك رأس المال العالقاتي ًا
التنافسية ،ان رأس المال الهيكلي ،ورأس المال البشري ال يؤثر بشكل مباشر على الميزة التنافسية.
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 .3دراسة ) :(Todericiua, 2015هدفت هذه الدراسة إلى توضيح أهمية الدور الذي يلعبه رأس
وبناء على تحليل األدبيات
المال الفكري في المشاريع الصغيرة والمتوسطة ،عبر الحجج األصلية
ً
الخاصة بالموضوع من أجل الوصول إلى ميزة تنافسية حقيقة ومستديمة.
توصلت الدراسة :إلى أن اإلدارة السليمة والتطوير المستمر لألصول غير الملموسة ورأس المال الفكري مهم
جدًا للمشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم ،يلعب أرس المال البشري دو ًار مهمًا في إيجاد الميزة التنافسية للمشاريع
صغيرة ومتوسطة الحجم ،ال يوجد مرونة بين رأس المال المستثمر ورأس المال الفكري ،تعتبر الموارد غير الملموسة
واألصول الفكرية شروطًا أساسية لضمان ميزة تنافسية مستدامة ،إدارة المواد غير الملموسة واألصول الفكرية أساسية
لتحقيق الميزة التنافسية في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
 .4دراسة (قشقش :)2014 ،هدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بين اإلجراءات اإلدارية التي تتبعها
الجامعات في إدارة رأس المال الفكري في تعزيز الميزة التنافسية لديها من عدة محاور وهي (جودة
الخدمة – المرونة والتطور – النوعية – اإلبداع( وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي،
واستخدم االستبيان كأداة جمع للبيانات ،وقد اعتمد الباحث على عينة طبقية في أربع جامعات وهي:
(األزهر ،اإلسالمية ،األقصى والقدس المفتوحة) وقد تكونت عينة الدراسة من ( )365موظفاً في
الجامعات محل الدراسة.
توصلت الدراسة :إلى وجود عالقة بين إدارة رأس المال الفكري وتعزيز الميزة التنافسية في الجامعات
الفلسطينية ،يوجد تباين في عالقة مكونات رأس المال الفكري وتعزيز الميزة التنافسية للجامعات الفلسطينية ،تتخذ
الجامعات في تعزيز مزاياها التنافسية عدة محاور ،يختلف مدى تطبيق اإلجراءات اإلدارية لمختلف محاور رأس
المال الفكري بين الجامعات الفلسطينية ،سجل إدارة رأس مال العالقات أعلى نسبة تأثير في الجامعة اإلسالمية في
تعزيز ميزتها التنافسية.
 .5دراسة (بريبش :)2013 ،هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على دور رأس المال الفكري في تحقيق
ميزة تنافسية بمؤسسة صناعة الكوابل– فرع جنرال كابل -با ا سكرة .وقد استخدمت الدراسة المنهج
الوصفي التحليلي ،واستخدمت االستبيان كأداة جمع للبيانات ،وقد اعتمدت الدراسة عينة بحث مكونة
من ( )60موظفاً في المؤسسة محل الدراسة.
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توصلت الدراسة :إلى أن مستوى رأس المال الفكري بمؤسسة صناعة الكوابل– فرع جنرال كابل -ب ا سكرة
كان متوسطًا وفقًا لمقياس الدراسة ،وهذا راجع لقلة االهتمام بالكفاءات البشرية داخل المؤسسة ويمكننا ترتيبها وفقًا
ألهميتها النسبية كما يلي :رأس المال العالئقي ،رأس المال الهيكلي ،رأس المال البشري ،أظهرت الدراسة أن مستوى
تحقيق الميزة التنافسية بمؤسسة صناعة الكوابل –فرع جنرال كابل -بسكرة كان متوسطًا وفقًا لمقياس الدراسة.
 .6دراسة (عبد الحميد :)2012 ،هدفت الدراسة إلى تفسير عالقة االرتباط بين رأس المال الفكري
والميزة التنافسية للمنظمات كمحاولة للوقوف على مدى توافر متطلبات رأس المال الفكري في تلك
المنظمات ودوره في دعم المزايا التنافسية المستدامة لها .وقد استخدمت الدراسة األسلوب الوصفي
التحليلي لتحقيق هدفها .واتخذت الدراسة قطاع االتصاالت المصري كمجتمع بحث وشركة فودافون
كحالة دراسة ،وقد استخدمت الدراسة االستبيان كأداة جمع بيانات وتكونت عينة الدراسة من()275
موظفاً في شركة فودافون.
توصلت الدراسة :إلى أنه قد أصبح من الواجب على كل منظمة تحقيق مزايا تنافسية وعناصر تفوق على
منافسيها ،ويتحقق ذلك باتباعها استراتيجيات تهدف إلى تقديم منتج غير قابل للتقليد من قبل المنافسين ,إن رأس
المال الفكري هو الركيزة األساسية لبناء التقدم االقتصادي بصفة عامة ،وتميز المنظمات بصفة خاصة ،إن القيمة
الحقيقية للمنظمات تعتمد على ما تمتلكه من رأس مال فكري ،والذي يتمثل في مخزون المعرفة لدى العاملين والتي
يمكن تحويلها إلى قيمة ،إن الق اررات المتعلقة برأس المال الفكري هي ق اررات استراتيجية باعتبارها وسيلة لتحقيق
أهداف المنظمة ،إن أهم مصدر لتحقيق الميزة التنافسية للمنظمات الحالية هو ما تمتلكه من معرفة ومهارات ذهنية
تحقق لها التفوق على المنافسين.
 .7دراسة (شعبان : )2011 ،هدفت هذه الدراسة لإلجابة عن تساؤل فيما إذا كان هناك تفاوت في
مكونات رأس المال الفكري في تحقيق الميزة التنافسية لشركة جوال ،وقد استخدمت الدراسة األسلوب
الوصفي التحليلي لتحقيق هدف الدراسة ،واعتمدت الدراسة على االستبيان كأداة جمع للبيانات،
وتكونت عينة الدراسة من ( )120موظفاً ،و تناولت هذه الدراسة رأس المال الفكري ودوره في تحقيق
الميزة التنافسية لشركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال؛ وذلك من خالل التعرف على مدى
توافر متطلبات أرس المال الفكري بأبعاده الثالثة (رأس المال البشري-رأس المال التنظيمي-رأس
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مال العالقات) لدى شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال ،ودراسة العالقة بين توافر تلك
المتطلبات وتحقيق الميزة التنافسية للشركة.
توصلت الدراسة :إلى توافر متطلبات رأس المال الفكري لدى شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال،
هناك تفاوت في مكونات رأس المال الفكري في تحقيق الميزة التنافسية ،هناك عالقة ذات داللة إحصائية
بين توافر متطلبات رأس المال البشري وتحقيق الميزة التنافسية لشركة جوال.
 .8دراسة ) :(Kocoglu, 2009هدفت هذه الدراسة إلى إيجاد نموذج افتراضي للعالقة ما بين رأس
بناء على االطالع المكثف
المال الفكري والميزة التنافسية ،وقد استخدمت الدراسة المنهج االستكشافي ً

على األدبيات الخاصة بمتغيرات الدراسة ،وقد قامت الدراسة على تطوير خمس فرضيات تربط بين

رأس المال الفكري والميزة التنافسية.
توصلت الدراسة :إلى أنه توجد عالقة بين رأس المال البشري والميزة التنافسية ،رأس المال التنظيمي يؤثر
إيجابياً على الميزة التنافسية ،رأس المال العالقاتي يؤثر إيجابياً على الميزة التنافسية ،رأس المال الفكري
يؤثر إيجابياً على صياغة االستراتيجية ،صياغة االستراتيجية تؤثر إيجابياً على رأس المال الفكري ،االبتكار
يؤثر إيجابياً على الميزة التنافسية عبر رأس المال العالقاتي.
ثانيا :الدراسات التي تناولت العالقة بين رأس المال الفكري ونظم المعلومات:

 .1دراسة ) :(Piontkewicz, 2016هدفت هذه الدراسة إلى التحقيق في مساهمة نظم المعلومات
المحاسبية واإلدارية في رأس المال الفكري في المنظمة ،ولهذا تم تبني حالة دراسة واحدة كاستراتيجية
للبحث ،مطبقة في الصناعات الب ارزيلية للسلع االستهالكية في السوق عبر ( )85سنة من خالل
تحليل الوثائق ،استبانة ،مقابالت ،واألدبيات السابقة.
وتوصلت الدراسة إلى :أن نظم المعلومات المحاسبية واإلدارية مستخدمة بنطاق واسع وتوضح التشابه مع

المواصفات الموجودة في األدبيات ،امتالك قدرات التأقلم الستالم مؤشرات أو متغيرات في رأس المال الفكري في
نظم المعلومات المحاسبية واإلدارية ،دمج متغيرات رأس المال الفكري في نظم المعلومات المحاسبية واإلدارية يمكن
أن يتحقق عبر تبني المنهجية المقدمة من قبل لوبيز روز ونيفادو بينا .استخدام كل من المؤشرات المالية التقليدية
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ومؤشرات رأس المال الفكري ال تتعارض مع نظم المعلومات المحاسبية واإلدارية التقليدية ولكنها تكملها ،وإن إدخال
متغيرات رأس المال الفكري في نظم المعلومات المحاسبية واإلدارية يتيح توحيد الفهم من قبل جميع مديري الشركة.
 .2دراسة ) :(Huang, 2012هدفت هذه الدراسة إلى توضيح فجوة المعلومات في رأس المال الفكري
الداخلي عبر توضيح مدى أهمية إتاحة معلومات رأس المال الفكري الداخلي في نظام المعلومات
المحاسبي ،ومدى أهمية معلومات رأس المال الفكري للمديرين في تسيير أعمالهم .وقد استخدمت
الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والشركات المدرجة في البورصة الماليزية كمجتمع بحث ،واتخذت
الدراسة عينة طبقية لتحقيق هدفها في ( )520شركة من شركات اإلنشاءات والمقاوالت ،التكنولوجيا،
التجارة ،والخدمات ،واعتمدت الدراسة على االستبيان كأداة جمع للبيانات.
توصلت الدراسة :ان هناك فجوة في معلومات رأس المال الفكري في الشركات الماليزية ،من المهم اإلشارة
والتوضيح على جميع عناصر رأس المال الفكري وأن معنى األهمية تخطي مفهوم اإلتاحة ،إن المديرين يحتاجون
إلى إتاحة المزيد من معلومات رأس المال الفكري لكي يقوموا بأداء واجباتهم بصورة أفضل .كما أوضحت الدراسة
أن وجود معلومات رأس مال فكري خاطئة تؤدي إلى اإلخفاق في تحقيق المهام.
 .3دراسة ) :(Novas, 2012هدفت هذه الدراسة إلى إظهار مساهمة نظم المعلومات اإلدارية
والمحاسبية في تطوير رأس المال الفكري ،مرتكزة على الدالئل التجريبية التي تدعم أن عملية خلق
القيمة والمرتبطة بشكل قوي مع مستوى رأس المال الفكري ،ووضحت هذه الدراسة التأثير الوسيط
لنظم المعلومات اإلدارية والمحاسبية على األداء عبر التأثير اإليجابي على رأس المال الفكري .تم
تطبيق الدراسة على ( )281شركة بلغارية تعمل في جميع القطاعات باستخدام المنهج الوصفي
التحليلي واالستبيان كأداة جمع للبيانات.
مباشر في تطوير رأس المال البشري،
ًا
تأثير
توصلت الدراسة :إن نظم المعلومات اإلدارية والمحاسبية تمتلك ًا
مباشر في تطوير رأس المال العالقاتي ،وجود
ًا
ثير
مباشر في تطوير رأس المال التنظيمي ،تمتلك تأ ًا
ًا
تأثير
تمتلك ًا
عالقات متبادلة بين مكونات رأس المال الفكري.
 .4دراسة  (Cunha J. A., 2010):هدفت الدراسة لإلجابة عن " كيف يرتبط رأس المال الفكري
مع تكنولوجيا المعلومات" وقد استخدمت الدراسة أسلوب العرض األدبي المنظم لتحقيق هدفها المتمثل
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في اإلجابة عن "كيف يرتبط رأس المال الفكري مع تكنولوجيا المعلومات" بناء على الدراسة المنظمة
وقد تبنت الدراسة الشركات التي تنتمي إلى التكنولوجيا واقتصاديات المعرفة كمجتمع للبحث.
وتوصلت الدراسة :إلى أن تكنولوجيا المعلومات أداة إلدارة األصول غير الملموسة ،رأس المال الفكري يؤثر
على اإلبداع ،تكنولوجيا المعرفة ونظم إدارة المعرفة تؤثر على اإلبداع ،رأس المال الفكري يحدد معايير تقييم تكنولوجيا
المعلومات في المؤسسة ،تبني رأس المال الفكري وتكنولوجيا المعلومات يساعد في الوصول إلى اقتصاديات
المعرفة.
ثالث ا :الدراسات التي تناولت العالقة بين نظم المعلومات وتحقيق الميزة التنافسية:

 .1دراسة ) :(Ngelechei, 2016هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على تأثير نظم المعلومات اإلدارية
على تحقيق الميزة التنافسية المستدامة في القطاع المصرفي الكيني ،وقد استخدمت الدراسة المنهج
الوصفي التحليلي ،واتخذت الدراسة البنك التجاري الكيني كحالة دراسية في جميع مستوياته اإلدارية،
وتم اتخاذ عينة مكونة من ( )191موظفاً واعتمدت الدراسة على االستبيان كأداة لجمع البيانات.
توصلت الدراسة :إلى أن البنك التجاري الكيني استثمر في نظم المعلومات اإلدارية واستعملها لتحسين

مشاركة المعرفة في البنك والتي مكنت المؤسسة من تحقيق الميزة التنافسية ،استطاع البنك التجاري الكيني ترويج
بيئة مشاركة المعرفة بنجاح واستطاع تغيير تصرفات وسلوكيات الموظفين ،نظم المعلومات اإلدارية تمكن كفاءة
العمليات والتي تؤثر إيجابيًا في تحقيق الميزة التنافسية ،تبني نظم المعلومات اإلدارية ومساهمتها في كفاءة العمليات
يؤثر إيجابيًا على الميزة التنافسية المستدامة ،نظم المعلومات اإلدارية تمكن إدارة عالقة الزبائن والتي تساهم في
إحراز ميزة تنافسية مستدامة ،نظم المعلومات اإلدارية تمكن المؤسسات من جمع وتحليل المزيد من معلومات السوق
وبذلك هي تمكن المؤسسات من إحراز ميزة تنافسية مستدامة.
 .2دراسة ) :(Shaqiri, 2015هدفت هذه الدراسة إلى توضيح كيف تقوم األعمال بتوفير الدعم للميزة
التنافسية عبر نظم المعلومات اإلدارية في الشركات التي تعمل في االقتصاديات المبنية على
المعرفة ،وقد اعتمدت الدراسة على تحليل األدبيات الخاصة بالمتغيرات من أجل الوصول إلى
النتائج.
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توصلت الدراسة :إلى أن الموارد الكالسيكية هي :رأس المال ،األيدي العاملة ،المواد الخام ،ولكنها أصبحت
المعلومات والمعرفة في يومنا الحالي ،إيجاد نظم المعلومات اإلدارية التي تصنع ميزة تنافسية جيدة وترفع من فعالية
النشاطات مقارنة مع النظام السابق ،اإلدارة تحتاج إلى تطبيقات مهمة في نظم المعلومات اإلدارية وإن سرعة
االستجابة أساسي.
 .3دراسة  (Kushwaha, 2011):هدفت الدراسة إلى توضيح دور تكنولوجيا االتصال والمعلومات
لتمكين إدارة سلسلة التوريد وممارساتها لتحقيق الميزة التنافسية .وركزت هذه الدراسة على مدى
مساهمة أ دبيات سالسل القيمة بالتركيز على تكنولوجيا المعلومات واالتصال كأداة لتحقيق الميزة
التنافسية في الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم في الدول النامية .وقد اعتمدت الدراسة على تحليل
األدبيات الخاصة بالموضوع من أجل تحقيق هدفها.
توصلت الدراسة :إلى أن المشاريع متوسطة وصغيرة الحجم في الدول النامية يجب أن تندمج في سالسل
توريد عالمية ،المفتاح لنجاح المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم هو تكنولوجيا التواصل والمعلومات؛ ألنها توفر
العديد من الخيارات والسبل لتحقيق ميزة التنافسية ،المشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم يجب أن تقوم بتأسيس أهداف
تكنولوجيا التواصل والمعلومات عبر تعريف الحاجات المهمة لتكنولوجيا التواصل والمعلومات وتوجيه الموارد المالية
لها.
 .4دراسة ) :(Hemmatfar M. S., 2010هدفت هذه الدراسة إلى توضيح دور نظم المعلومات
االستراتيجية في تحقيق ميزة تنافسية مستدامة في الشركات التي تركز على نظم المعلومات ،وقد
اعتمدت الدراسة على مراجعة أدبيات نظم المعلومات ومناقشة مفهوم نظم المعلومات كأداة استراتيجية
لتحقيق الميزة التنافسي ،وقد أخذت الدراسة في عين االعتبار بعض علوم نظم المعلومات ومراجعة
أدبيات كل من نظم المعلومات االستراتيجية ،الميزة التنافسية ونموذج  Porterللمواقف التنافسية.
توصلت الدراسة :إلى أن تكنولوجيا المعلومات يمكن أن تستخدم لدعم العديد من األهداف االستراتيجية بما
فيها من إيجاد تطبيقات أكثر إبداعًا ،التغيير في العمليات ،الربط مع شركاء أعمال ،تقليل التكاليف ،جذب ذكاء
األعمال ،والعديد من األهداف االستراتيجية .أحد أهم العوامل في بيئة األعمال الحديثة هو التركيز على نظم
المعلومات االستراتيجية ،وهذا مجال بحث بال نهاية ،من الضروري إنشاء كل منظور في هيكليات التخطيط
بناء على نظم المعلومات االستراتيجية لكي تستطيع الشركة الوصول إلى النجاح.
االستراتيجية ً
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 .5دراسة ) :(Clyde, 2007هدفت هذه الدراسة إلى طرح سؤالين مثيرين لالهتمام" :هل يوجد رابط
منظم بين نظم المعلومات المؤسساتية والتصرفات التنافسية؟" و "كيف هي مرتبطة في بعضها
البعض؟" وقد تبنت الدراسة أبحاثاً من حقل الديناميكية التنافسية لتوضيح دور نظم المعلومات
المؤسساتية في التأثير على السلوك داخل المؤسسة وعلى أداء المنظمة .وقد قامت الدراسة بجمع
شهر لعام ( )2003من العديد من مصادر البيانات الثانوية؛ مثل :المقاالت والمنشورات
بيانات ( )12اً
والمواقع اإللكترونية لتحقيق هدف الدراسة.
توصلت الدراسة :إلى أن استخدام نظم المعلومات تعزز الموقف التنافسي للشركات ويمكنها من إيجاد ميزة
تنافسية جديدة تجعلها قادرة على المنافسة والبقاء ،نظم المعلومات تساعد في تقوية سالسل التوريد وجعلها أكثر
كفاءة وفعالية وذلك لربط سالسل التوريد مع شركات عالمية مما يؤدي إلى تخفيض التكلفة وزيادة معدالت الربح،
نظم المعلومات تعمل على زيادة حجم المبيعات وزيادة مستوى الربح ،نظم المعلومات تساعد في الحصول على
شركاء وعمالء جدد عبر العالم ،نظم المعلومات تدعم عملية تطوير المنتجات والعمل على خلق منتجات جديدة
تستطيع تلبية حاجات ورغبات العمالء.
 .6دراسة ) : (Luca, 2007هدفت هذه الدراسة إلى تحليل تأثير االستثمار في تكنولوجيا المعلومات
في القطاع المالي باستخدام بيانات مجموعة من ( )600بنك إيطالي عبر الفترة الزمنية من (-1989
 ،)2000وقد تم الحصول على بيانات البنوك من رقابة العائدات للبنوك اإليطالية ،وقد استخدمت
الدراسة التحليل المالي للوصول إلى نتائجها.
توصلت الدراسة :إلى أن إزاحة حدود كل من التكلفة والربح ترتبط بقوة مع تكنولوجيا المعلومات المتراكمة،
البنوك التي تتبنى االستثمار في تكنولوجيا المعلومات والتقنيات الحديثة قريبة في المتوسط إلى السلوكيات المثلى
للقطاع المصرفي ،النمو في عوامل اإلنتاج الكلية المقترن في االستثمار التكنولوجي هو ( )1.3لكل سنت من
ناحية تقدير وظائف التكلفة و( )1.8لكل سنت من ناحية تقدير وظائف الربح .هذه األرقام تبدو كبيرة إذا قورنت
مع النمو المتوقع لعوامل اإلنتاج الكلي للقطاع المصرفي للدراسات األخرى .لكن المقارنات يجب أن تكون مع أرقام
متجانسة مقيدة لمساهمة تكنولوجيا المعلومات

المبحث الثاني :التعقيب على الدراسات السابقة والفجوة البحثية:
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اوالا :التعقيب على الدراسات السابقة
 .1تنوعت الدراسات السابقة ما بين دراسات ،وأوراق علمية ،ومقاالت علمية منشورة ،وأوراق علمية في
مؤتمرات عالمية.
 .2أكدت الدراسات السابقة العالقة من حيث النوع والدور والتأثير بين رأس المال الفكري وتحقيق الميزة
التنافسية مثل دراسة كل من (لويزة،)Todericiua, 2015( ،)Yaseen, 2016( ،)2016 ،
(قشق .)2014 ،
 .3أكدت الدراسات السابقة العالقة المتبادلة بين رأس المال الفكري ونظم المعلومات مثل دراسة كل من
).(Novas, 2012) ،(Piontkewicz, 2016
 .4أ كدت الدراسات السابقة العالقة بين نظم المعلومات والميزة التنافسية من حيث التحقيق واالستدامة
مثل دراسة كل من ).(Shaqiri, 2015( ،(Ngelechei, 2016
 .5تنوعت الدراسات السابقة في مناهجها ما بين وصفي تحليلي ،استكشافي ،وتحليل األدبيات السابقة.
 .6تنوع القطاعات المطبقة فيها الدراسات السابقة ما بين الشركات الخاصة ،شركات االتصاالت،
الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم ،والبنوك مما يؤكد على أهمية متغيرات الدراسة في جميع
القطاعات حول العالم.
 .7تعددت أساليب اختيار العينة في الدراسات السابقة ما بين عينة عشوائية ،مسح شامل ،عينة طبقية،
وحاالت دراسية.
 .8أكدت الدراسات السابقة على أهمية جميع متغيرات الدراسة من أجل التطور ،المنافسة ،والبقاء في
بيئة األعمال الحديثة.
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ثانيا :الفجوة البحثية وما يميز هذه الدراسة
جدول ( )2.1الفجوة البحثية وما يميز هذه الدراسة

الدراسات السابقة
ركزت الدراسات السابقة على العالقة بين
رأس المال الفكري والميزة التنافسية،

والعالقة بين رأس المال الفكري ونظم

المعلومات ،والعالقة بين نظم المعلومات

الفجوة البحثية
عدم وجود دراسات تدرس

هدفت الدراسة الحالية إلى

معاً.

على الميزة التنافسية في وجود

التأثير بين المتغيرات الثالثة إثبات تأثير رأس المال الفكري
نظم المعلومات كمتغير وسيط.

والميزة التنافسية كل على حدة.

لم تقم الدراسات السابقة

أظهرت جميع الدراسات العالقة بين رأس

بتحديد دور نظم المعلومات

العالقة ،والدور ،والتأثير.

المال الفكري والميزة

المال الفكري والميزة التنافسية من حيث

بعض الدراسات السابقة استكشافي نظري

ويدعو إلثبات العالقة بين المتغيرات عبر

التطبيق.

قلة الدراسات المحلية الباحثة في متغيرات

الدراسة.

افتقار الدراسات العربية إلى مراجع أجنبية
حديثة اإلصدار.

ركزت الدراسات السابقة على قطاع

االتصاالت والقطاع الصناعي والجامعات

والمشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم.

الدراسة الحالية

كوسيط في العالقة بين رأس

التنافسية.

قلة الدراسات التطبيقية

للعالقة بين رأس المال

الفكري وتحقيق الميزة
التنافسية.

الحاجة إلى المزيد من

الدراسات المحلية وذلك

لتوضيح أهمية المتغيرات

في دولة فلسطين.

الحاجة إلى احتواء الدراسات

العربية على مراجع أجنبية
حديثة.

عدم وجود دراسات مطبقة

على القطاع المصرفي في

فلسطين.
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عملت هذه الدراسة على إظهار

دور نظم المعلومات كوسيط في

العالقة بين أرس المال الفكري
والميزة التنافسية.

عملت هذه الدراسة على إثبات

العالقة بين رأس المال الفكري
وتحقيق الميزة التنافسية.

عملت الدراسة الحالية على
إثبات العالقات بالقطاع
المصرفي الفلسطيني.

عملت الدراسة الحالية على

احتواء مراجع أجنبية حديثة.

قامت هذه الدراسة باتخاذ

القطاع المصرفي كإطار بحث.

الفصل الثالث

اإلطار النظري للدراسة
المبحث األول :رأس المال الفكري
المبحث الثاني :نظم المعلومات
المبحث الثالث :الميزة التنافسية
المبحث الرابع :البنوك في فلسطين
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المبحث األول :رأس المال الفكري
مقدمة:
في الماضي ،كان الهدف هو تحقيق أقصى أرباح ممكنة؛ ليثبت عبر الوقت أن خلق القيمة أهم من مجرد
تحقيق األرباح ،حيث إن خلق القيمة يضمن البقاء والنمو في بيئة األعمال الحديثة وفي اقتصاديات المعرفة حديثة
النشوء(Isaac, 2009) .
وقد اختلفت عوامل خلق القيمة للمنظمات في هذه األيام لما تواجه من تحديات وصعوبات في بيئة األعمال
الحديثة ،حيث إن هناك تغيرات جذرية حدثت في نظام القيمة للمنظمات ،بعيدًا عن األصول الملموسة والمالية
باتجاه تسخير الموارد في األصول غير الملموسة(Edvinsson, 1997) .
ومن المؤكد أن رأس المال الفكري الذي يمثل األصول غير الملموسة بالمنظمة من أهم الموارد لخلق القيمة
له ،حيث إن العلماء والباحثين يرون في رأس المال الفكري موردًا أساسيًا يجب استغالله وإدارته بشكل سليم بهدف
االستمرار في البقاء والنمو(Stewart, 1994) .
كما أشار (دهان" )2012 ،لقد بات من المتعارف عليه أن لرأس المال الفكري دو ًار كبي ًار في منظمات
األعمال في االقتصاديات الحديثة؛ السيما منذ بداية عقد التسعينيات من القرن الماضي؛ حيث ال يمكن ألية منظمة
في أي قطاع كان وبأي حجم كانت أن تحقق الميزة التنافسية من دونه بعد أن كانت المصادر المادية تعد الثروة
الحقيقية للمنظمات؛ لذا أصبح الرأس المال غير المادي (الفكري) نقطة االرتكاز األساسية لكل االستراتيجيات
الحديثة في اإلدارة"
أن رأس المال الفكري هو مفهوم مقترن باالقتصاد الحديث؛ فقيمته تتواجد في مراقبة وتعريف األصول غير
الملموسة والتي بدورها تحدد نجاح أو فشل المنظمات ،وتعتبر إدارة رأس المال الفكري نشاطًا استراتيجيًا يؤثر في
أداء المنظمة(Todericiua, 2015) .
حيث أن تطوير رأس المال الفكري أساسي ومهم للمنظمات؛ فهو يعمل على زيادة القدرات التنافسية ،للوصول
إلى استراتيجية تنافسية متكاملة في بيئة األعمال الحديثة.
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وعليه فإن هذا المبحث يهدف إلى :توضيح مفهوم رأس المال الفكري ،وأهميته ،ومكوناته ،وأماكن تواجده
داخل المنظمة ،ونماذج إدارة رأس المال الفكري.
أوالا :مفهوم رأس المال الفكري
تناولت العديد من الدراسات واألبحاث حول العالم مفهوم رأس المال الفكري ،ولكن لم يتم الوصول إلى تعريف
موحد ،وذلك لحداثة ظهور المصطلح ودراسته من قبل الباحثين ،وبسبب اختالف اتجاهات البحث فيه ،إال أن
جميع التعريفات تشترك في بيان أهميته في الشركات.
وأحد أهم أسباب عدم الوصول إلى تعريف موحد؛ هو اختالف المرجعيات العلمية للباحثين فيه من إدارة
ال منهم يمتلك مرجعية علمية مختلفة ،وهم مختلفون في منهجية البحث
أعمال ،وعلم نفس ،وعلم اجتماع؛ ألن ك ً
العلمي.
وفيما يلي نستعرض بعضًا من تعريفات العلماء لرأس المال الفكري:
عرف  Edvinssonرأس المال الفكري بأنه يتمثل في األصول غير الملموسة التي تتسم بعدم وجود كيان
مادي ،باإلضافة إلى عدم التأكد من المنافع المستقبلية المتوقعة منها نظ ًار لصعوبة تقدير عمرها اإلنتاجي ،وهو
ما يؤدي إلى صعوبة قياسها وتقييمها ،إال أن هذه األصول تعتبر من أهم محددات القدرة التنافسية للمؤسسة.
)(Edvinsson, 1997
كما عرف  Mentionرأس المال الفكري على أنه مجموعة المهارات المتطورة في المنظمة التي تتمتع
بمعرفة واسعة تجعلها قادرة على جعل المنظمة عالمية من خالل االستجابة لمتطلبات العمالء ،والفرص التي
تتيحها التكنولوجيا(Mention, 2013) .
وعرفت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ( )OECDرأس المال الفكري بأنه القيمة االقتصادية لفئتين من
األصول غير الملموسة للمنشأة هما رأس المال البشري ،ورأس المال الهيكلي.
وعرف( .خالد )2014 ،رأس المال الفكري بأنه ناتج التفاعل بين كل ما تملكه المنظمات من أصول غير
ملموسة متمثلة في كفاءة وخبرة ومهارة العاملين في المنظمة ،وما تمتلكه من عالقات خارجية وزبائن ،وما تمتلكه
من هيكل تنظيمي ،يساعدها في تحقيق قيمة مضافة وتدعيم قدراتها التنافسية في السوق
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فيما عرفه ) (Stewart, 1994بأنه محصلة المعرفة ،المعلومات ،الملكية ،والحقوق الفكرية ،والخبرات لكل
فرد في وحدة األعمال.
مما سبق يتضح أن جميع التعريفات تشترك في إيضاح أهمية رأس المال الفكري لدى المنظمات بمختلف
األحجام واألنشطة ،وفي كل مكان بالعالم.
باالستناد على التعريفات السابقة عرف الباحث رأس المال الفكري تعريفًا إجرائيًا وهو
محصلة التفاعل المتبادل بين قدرات الموظفين ،والهيكل التنظيمي ،والعالقات الخارجية للمنظمة والتي تؤدي إلى
الوصول ألعلى درجات الكفاءة والفعالية والتي بدورها تضمن بقاء المنظمة وتطورها المستمر في بيئة األعمال
الحديثة.
ومن المهم إيضاح الفرق الجلي بين األصول الملموسة ورأس المال الفكري حيث إن األصول الملموسة هي
أصول مادية ملموسة ،متواجدة في البيئة الداخلية للمنظمة مثل :األرض ،والمباني ،واآلالت .أما رأس المال الفكري

فهو أصول حسية غير ملموسة ،تتواجد داخل عقول الموظفين وفي العالقات الخارجية والداخلية على ٍ
حد سواء.
ثانيا :مكونات رأس المال الفكري

اختلف العلماء في البداية وعبر الثالثة عقود الماضية في تقسيم مكونات رأس المال الفكري ،ولكن أصبح
هناك اتفاق بين الباحثين المختصين على أن رأس المال الفكري يتكون من ثالثة مكونات رئيسة كل منها يتكون
من عدة مكونات ،وستعتمد هذه الدراسة على تقسيم  Thomas Stewartوسيتم عرض المكونات الثالثة في
هذه الجزئية مع توضيح أهمية كل منها للمنظمة.
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شكل رقم ( )3.1مكونات رأس المال الفكري

)(Edvinsson, 1997
رأس المال
الهيكلي

رأس المال
الفكري

 .1رأس المال البشري:
وهو المعرفة ،الخبرة ،القدرات ،والمهارات المقترنة بالموظفين والتي تستعمل من قبلهم داخل الشركة
) ,(Subramaniam, 2005وقد أضاف ) (Chen, 2006أن رأس المال البشري يمتلك محددان وهما قدرات
الموظفين في مجال كل من األصول الملموسة وغير الملموسة ،أما الثاني فهو الت ازم الموظفين للمنظمة ،حيث
يمتلك التزام (والء) الموظفين أهمية خاصة ،وذلك ألنهم ليسوا ملكية خاصة بالمنظمة من الناحية التقنية والقانونية
على عكس باقي مكونات رأس المال الفكري؛ فهم يملكون القرار بالبقاء وخلق قيمة أعظم للمنظمة ،أو أن يتركوا
المنظمة ويخلقوا قيمة لمنظمات أخرى من الممكن أن تكون منافسة ).(Edvinsson, 1997
وقد أضاف ) (Seetharaman, 2004أن رأس المال البشري يشمل خبرات ،ومعرفة ،وإبداع ،وقدرات،
وكفاءة ،وتعليم ،وجميع كفاءات العاملين ،وأنه يمثل مخزون المعرفة في المنظمة؛ فالموظفون يعملون لمصلحة
المنظمة ،ويساعدون في توليد المعرفة واألفكار للمنظمة.
وأشار ) (Isaac, 2009إلى أن رأس المال البشري يتفاعل ويتقاطع مع كل من رأس المال الهيكلي
والعالقاتي ،ويمثل السلع والخدمات التي ينتجها الموظفون والتي توفر عوائد مادية للمنظمة حيث إنه يتم االستثمار
في المعرفة ،والمهارات ،والقدرات األخرى للموظفين .وقد حرص ) (Kong, 2008على توضيح أهمية رأس المال
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البشري لكونه مصدر اإلبداع والتجديد ،وأن مستوى عاليًا من رأس المال البشري مرتبط بمستوى ٍ
عال من اإلنتاجية،
وبمستوى ٍ
عال من الدخل والمكافآت للموظفين.

بهذا نستطيع أن نؤكد على دور ومكانة وأهمية رأس المال البشري للمنظمات بجميع أحجامها ،وقد أصبح
من الواضح أن أحد أكثر االستثمارات نجاحًا هو االستثمار بالموارد البشرية؛ لتنمية قدراتهم وإلثراء معرفتهم بكل ما
هو جديد في مجال تخصصهم ،بشكل يضمن استم اررية اإلبداع في خلق السلع والخدمات لتلبية حاجات ورغبات
العمالء.
وبعد االطالع والدراسة نستخلص من التعريفات السابقة تعريفًا إجرائيًا لرأس المال البشري بأنه
مجموع ما يمتلكه الموظفون من قدرات ،ومهارات ،وخبرات ذهنية كانت أو جسدية ،والتي بدورها تستخدم
لرفع كفاءة وفعالية المنظمة.
 .2رأس المال الهيكلي:
ُيعرف رأس المال الهيكلي بأنه مجموع العمليات ،والملكية الفكرية ،واألصول غير الملموسة األخرى المملوكة

للمنظمة ،وهي غير مسجلة في الميزانيات العمومية للمنظمات ،ويمثل رأس المال الهيكلي البنية التحتية لرأس المال
البشري؛ ليحتوي كل ما تمتلكه المنظمة من إمكانيات للتأقلم مع حاجات السوق ليشمل العديد من المكونات؛ مثل:
الفلسفة اإلدارية ،وثقافة المؤسسة ،والعمليات اإلدارية ،والمعرفة ،ونظم تكنولوجيا المعلومات ،ونظم االتصال.
)(Seetharaman, 2004
ورأس المال الهيكلي هو التكنولوجيا والنظم الداعمة التي تساعد الموظفين في تسيير مهامهم الوظيفية وصنع
إيراد للمنظمة ،رأس المال الهيكلي يشمل قواعد البيانات ،ونظم االتصال والتواصل ،وسياسات المنظمة ،وثقافتها،
وآليات العمل الداعمة والمساندة ) ،(Isaac, 2009ويعتبر ) (Subramaniam, 2005رأس المال الهيكلي على
أنه المعرفة المؤسسية ،ومدونة الخبرات في المنظمة باستخدام قواعد البيانات ،وبراءات االختراع ،والدليل اإلداري،
والهيكليات ،والنظم ،والعمليات.
ونستطيع أن نستخلص تعريفًا إجرائيًا لرأس المال الهيكلي من التعريفات السابقة بأنه كل ما تمتلكه المنظمات
من هيكليات ،وإجراءات ،ونظم ،ولوائح وقوانين ،وفلسفات ،وسياسات بمختلف أنواعها.
27

ويمثل رأس المال الهيكلي عدة مؤشرات ذات أهمية داخل المنظمة ،هي موضحة في الجدول التالي:
جدول رقم ( )3.1مؤشرات رأس المال الهيكلي

م

اسم المؤشر

.1
.2
.3
.4
.5

الثقافة العامة
الهيكل التنظيمي
التعلم التنظيمي
العمليات

طبيعة المؤشر
طبيعة بناء ثقافة المنظمة ،ومدى تطابق الموظفين مع منظور المؤسسة

ورؤيتها المستقبلية.

صالحية نظام الرقابة بالمنظمة ،وضوح العالقة بين السلطة والمسؤولية

بناء شبكة معلومات داخلية واستخدام هذه الشبكة ،بناء مخزون تعليمي

واستخدام هذا المخزون.

مدة عمليات األنشطة واألعمال ،مستوى كفاءة المنتج والعمليات اإلنتاجية.

نظام المعلومات

الدعم المتبادل والتنسيق بين العاملين ،توفر البيانات والمعلومات ذات العالقة

بأنشطة المنظمة وعملياتها ومشاركة المعرفة.

المصدر( :أحمد)2009 ،

 .3رأس المال العالقاتي:
يعرف رأس المال العالقاتي على أنه تدفق المعرفة من داخل المنظمة إلى خارجها عبر شبكات العالقات
المشكلة في وحول المنظمة (أحمد ،)2009 ،قام ) (Subramaniam, 2005بتعريف رأس المال العالقاتي على
أنه المعرفة الضمنية المختزلة في التفاعالت بين األفراد وشبكات عالقاتهم وقام بإعطائه مصطلح رأس المال
االجتماعي .وقد قام العلماء بإعطاء رأس المال العالقاتي عدة مسميات كلها في جوهرها تحمل المضمون نفسه؛
فقد قام كل من)(Sanchez et al. (2000), Stewart (1998) . (Johansson et a. (2001
) (Edvinsson (1997بإطالق مصطلح رأس مال الزبون; وقام كل من Subramaniam and Youndt
) (2005بإطالق مصطلح رأس المال االجتماعي على رأس المال العالقاتي.
وقد أضاف ) (Isaac , 2009أن رأس مال العالقات يمثل أحد أبعاد رأس المال الفكري وهو يتألف من
مجموع الروابط مع اآلخرين من داخل وخارج المنظمة ،والتي تقود عملية خلق القيمة في المنظمة.
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ال من :عالقات العمالء ،واالتفاقات،
في حين وضح ) (Kong, 2008أن رأس المال العالقاتي يشمل ك ً
والرخص ،وقيمة العالمة التجارية ،والتعاون ،والعالقات مع الموردين ،وسمعة المنظمة ،ووعي المنظمة ،وقنوات
التوزيع ،ووالء الزبون.
ومما سبق يستخلص الباحث تعريفًا إجرائيًا لرأس المال العالقاتي على أنه :محصلة العالقات الداخلية
والخارجية للمنظمة ،والتي تسخر لتحقيق أهدافها قصيرة وطويلة المدى.
وبعد إيضاح مفهوم رأس المال الفكري ومكوناته الثالثة بالتفصيل يتناول الباحث أهمية رأس المال الفكري
في المنظمات.
ثالثا :أهمية رأس المال الفكري:
إن اإلدارة السليمة والتطوير المستمر لألصول غير الملموسة من أهم عوامل نجاح المنظمات في الزمن
الحالي؛ الذي يمتاز بمستوى ٍ
عال من التنافسية بسبب ما توصل إليه العلم من تكنولوجيا حديثة ،وألن رأس المال
الفكري يمثل الجزء الخفي من قيمة المنظمات ،فإذا أرادت المنظمات الوصول إلى ميزة تنافسية خاصة بها فعليها
العمل على تحليل نقاط القوة الضعف في تكوين أرس المال الفكري الخاص بها ،وتنمية وتطوير نقاط القوة ،والعمل
ال في استراتيجية المنظمة التنافسية وفي وضعها في السوق ،وسيتم
على معالجة نقاط الضعف التي تشكل خل ً
توضيح مدى أهمية رأس المال الفكري في المنظمات من وجهة نظر العديد من العلماء والباحثين ،ومن وجهة
نظر الباحث.
في البداية ،لقد قام الباحث بعمل دراسة تحليلية باستخدام معامل االقتران بين قيمة األصول غير الملموسة
في الميزانيات العمومية للبنوك العاملة في فلسطين ،وقد توصل إلى أن الزيادة في قيمة األصول غير الملموسة
مقترن إيجابيًا مع زيادة األرباح لتلك البنوك كما هو موضح في مشكلة الدراسة.
قام (بدارنة )2007 ،بتوضيح أهمية رأس المال الفكري من خالل عدة نقاط:

 .1رأس المال الفكري هو االستثمار الحقيقي للمعرفة والمعلومات التي لها القدرة على خدمة النظام
المتكامل.
 .2هو القوة العلمية القادرة على اإلبداع والتغيير والتجديد.
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 .3هو المعرفة المفيدة والمهارة ،والتي يمكن توظيفها واالستفادة منها في المنظمة ،وهو استثمار مهم
عائده طويل األجل ويحتاج إلى االهتمام والرعاية.
وأضاف ) (Johansson, 2004أن أهمية رأس المال الفكري تكمن في -1 :منح المنظمة قدرات وكفاءات
محورية تساهم في نجاحها -2.إتاحة عمل الخيارات االستراتيجية للمنظمات ،والتي تستند إلى األصول الفكرية
بشكل يراعي الظروف والبيئة الخارجية -3.يعد رأس المال الفكري السالح األساسي للمنظمة؛ ألن الموجودات
الفكرية تمثل القوة الخفية التي تضمن البقاء واالستم اررية -4.رأس المال الفكري قادر على خلق ثروة كبيرة من
خالل قدرته على تسجيل براءات االختراع.
وعلق (هيحان )2007 ،بأن أهمية رأس المال الفكري تتجسد في زيادة القدرة اإلبداعية للمنظمة ،وإبهار
وجذب العمالء ،وتعزيز والئهم للمنظمة ،وكذلك تعزيز المركز التنافسي خالل الوقت عبر تقديم المزيد من المنتجات
الجديدة والمتطورة ،وتقليل الفترة بين كل ابتكار والذي يليه ،وأنه يؤدي إلى خفض التكاليف وإمكانية البيع بسعر
تنافسي ،ويؤدي إلى تحسين اإلنتاجية وزيادة القدرة التنافسية.
وأكد (حسين )2007 ،أن بعض المنظمات أدركت أن القيمة الحقيقية التي تمتلكها هي رأس المال الفكري،
وهو أكثر أهمية من رأس المال المادي باعتباره المحرك الرئيس والموجه األساسي في توظيف وتوجيه الموارد
األخرى للمنظمة ،وهو أقوى سالح تنافسي؛ إذ تسعى إدارة هذه المنظمات إلى زيادة إنتاجية العمل المعرفي ،وأن
أكثر الموجودات قيمة هي الموجودات المعرفية.
من خالل ما سبق يمكننا التأكيد على أن رأس المال الفكري بقيمته الضمنية والخفية هو األساس في نجاح
المنظمات في بيئة األعمال الحديثة ،وأنه يمثل العامل الفارق في تنمية وتطوير القدرات التنافسية للمنظمات وإيجاد
ميزة تنافسية جديدة تساعدها على االستمرار في السوق والتطور المستمر.
رابعا :مدخل إلى إدارة رأس المال الفكري:
بعد توضيح طبيعة مفهوم رأس الفكري ،وأنواعه ،وأهميته سوف نتطرق إلى طرق وسبل إدارة رأس المال
الفكري والتي تدفع نحو االستغالل األمثل للموارد المتاحة ،وتحسين اإلنتاجية ،وإيجاد ميزات تنافسية جديدة.
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يتوقع (هيحان )2007 ،أن تكون إدارة رأس المال الفكري االدارة االستراتيجية االكثر نجاحًا في المستقبل؛
لذا فإنه يتطلب من المخططين في مجال الموارد البشرية أن يعدوا برامجهم الفعالة الستثمار هذا المورد الثمين بما
يالئم تحديات القوى العاملة على اختالف مستوياتهم العمرية واألهلية.
وتمر عملية إدارة رأس المال الفكري بعدة خطوات وهي (لويزة)2016 ،
الخطوة األولى :تركز هذه المرحلة على معرفة دور المعرفة كقوة محركة ،واالعتماد عليها من أجل مساهمتها
في إعطاء فائض قيمة ،وكلما زادت أهمية المعرفة ،كلما حققت إدارتها عائدًا مهمًا للمنظمة.
الخطوة الثانية :تركز هذه الخطوة على مطابقة اإليراد المتحصل من األصول الفكرية المنتجة لها ومحاولة إيجاد
رأس المال الفكري المولد للمزايا.
الخطوة الثالثة :تركز على وضع استراتيجية لالستثمار في األصول الفكرية واستغاللها ،ووضع الخطط التي
تؤدي إلى االستخدام األمثل لرأس المال الفكري واستثماره من أجل زيادة قيمته.
الخطوة الرابعة :تركز هذه الخطوة على زيادة إنتاجية رأس المال الفكري ،وعمال المعرفة ،والبحث عن
أساليب قياس جديدة من أجل قياس إنتاجية رأس المال الفكري ،مع األخذ بعين االعتبار حقيقة أن األصول الفكرية
ال يمكن إدارتها بنفس طريقة إدارة األصول المادية.
ومن المؤكد أن إلدارة رأس المال الفكري فوائد متعددة على المنظمات ،وقد قام " (العجمي)2010 ،
بتوضيح هذه األهمية بقوله :إن "اإلدارة الفاعلة لرأس المال الفكري قد تكون المحدد النهائي ألداء المنظمة؛
إذ إن المنظمات التي ترغب في النجاح في بيئة األعمال المعاصرة ينبغي أن تقوم باستثمارات مناسبة لألصول
الفكرية التي تمتلك أفرادًا يتمتعون بقدرات ومهارات تفوق قدرات المنافسين ،لذا فإن األفراد العاملين في منظمات
األعمال المعاصرة عليهم االنتقال من العمل التقليدي إلى العمل المعرفي ،والذي تكون فيه مؤسساتهم أعمق وأوسع
وأضاف (هيحان )2007 ،أن الفوائد الناتجة عن إدارة رأس المال الفكري تتلخص بالنقاط التالية:
أ -زيادة النشاطات أو العمليات التي تساعد على اكتشاف وتدعيم تدفق القدرات المعرفية والتنظيمية
لألفراد.
ب -تمكين المنظمة من إنتاج منتجات جديدة ،ومن ثم زيادة حصتها السوقية.
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ت -إكساب المنظ مة ميزة تنافسية تميزها عن غيرها من المنظمات لتفادي المنافسة الشديدة ،ومن ثم
تعظيم نقاط القوة.
من خالل ما سبق نستطيع القول إن المنظمات غير القادرة على إدارة رأس مالها الفكري بشكل فعال ستكون
قادرة على التواصل مع الفشل فقط.
خامس ا :آليات بناء رأس المال الفكري:
تتم عملية بناء رأس المال الفكري لدى المنظمات وفق خطوات متتالية على أن يتناغم تنفيذ هذه الخطوات
مع الظروف الداخلية للمنظمة والبيئة الخارجية ،وهذه الخطوات هي
 .1استقطاب رأس المال الفكري:
هو قدرة المنظمة على البحث عن الخيارات المتقدمة والمهارات النادرة وجذبها للعمل فيها ،ويرجع سبب
االهتمام به إلى البيئة التنافسية الشديدة ،وتغير النظرة إلى الموارد البشرية من كونها عامل تكلفة إلى كونها عامل
نجاح ،وهناك عدة استراتيجيات الستقطاب هذه المهارات وهي:
أ -شراء العقول من السوق (استقطاب الكفاءات)
ب -شجرة الكفايات :هي إحدى تقنيات إدارة الموارد البشرية اإللكترونية المتمثلة في مخطط يوضح

فضال عن سيرتهم الذاتية من أجل تحديد المزيج الصحيح
المهارات ،والخبرات ،والمعارف المطلوبة للمنظمةً ،
من األفراد المطلوبين.

ج -مراجعة منظمات المعرفة والتعلم
 .2صناعة رأس المال الفكري:
وتتم مرحلة صناعة رأس المال الفكري خالل مجموعة متناغمة من األنشطة تؤدي إلى صناعة رأس المال
المحتاج له لتحقيق األهداف االستراتيجية وهي:
 .1خريطة المعرفة :وهي تقديم عرض مرئي للمعرفة الحيوية المؤدية إلى تحقيق أهداف األعمال
االستراتيجية ،ومن ثم تركز على نوع المعرفة التي تأمل بمشاركتها ،ومع من؟ وأين يمكن أن نجدها؟
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 .2بناء األنسجة الفكرية :تمثل األنسجة الفكرية مجموعة ابتكارية تتفاعل وتتعلم من بعضها البعض ثم
تنحل عند انتهاء المشروع المحدد؛ ليتشكل بعدها مشروع آخر بمجموعة ابتكارية جديدة ونسخة

أخرى وتعلم جديد آخر.

 .3القيادة الذكية :المدير الذكي يركز اهتمامه على التعلم التنظيمي ،ويكون مساعداً للتعلم أكثر مما
يكون مشرفاً ،ومعلماً أكثر مما يكون معطياً لألوامر ،فضالً عن ذلك فالمدير الذكي هو القادر على
ممارسة أسس التقدير الفعال.

 .3تطوير وتنمية رأس المال الفكري:
يتجه العلم اآلن نحو التخطيط االستراتيجي بما يتعلق برأس المال الفكري من جهة ،وبنظم المعلومات من
جهة أخرى ،وتتجه االستراتيجيات نحو خلق ميز تنافسية في المستقبل القريب والبعيد ،وألن رأس المال الفكري ونظم
المعلومات هما العامالن المحددان لمدى قوة وتأثير الميزة التنافسية في هذه األيام؛ لذلك يجب على المنظمات
العمل على تطوير رأس مالها الفكري بشكل يتناغم ويتوافق مع االستراتيجية العامة للمنظمة.
وتتم عملية تنمية وتطوير رأس المال الفكري وفق الخطوات التالية:
أ -تصميم هياكل تنظيمية مرنة :حيث يعد الهيكل التنظيمي المرن هو الهيكل الذي يستجيب للمتغيرات
البيئية ويشجع على اإلبداع ،ويمكن للمنظمة من خالله تحقيق التميز والتفوق في األداء.
ب -استخدام تقنية المعلومات :إذ تسهم في بناء وتصميم االستراتيجية التنظيمية من خالل توفير
المعلومات داخل الوحدات التنظيمية من وإلى البيئة الخارجية ،مما يعزز الترابط والتكامل بين
الوحدات التنظيمية ،الزبائن ،والموردين.
ومن المؤكد أن االهتمام برأس المال الفكري واستثماره من خالل التركيز على الجانبين سابقي الذكر يؤدي
إلى عدة فوائد للمنظمات؛ فهو يعمل على زيادة القدرة اإلبداعية ،واستقطاب العمالء وتعزيز الوالء ،وخفض التكاليف
والعمل على البيع بأسعار تنافسية ،وزيادة مستوى التنمية البشرية والتدريب ،ورفع الكفاءة واإلنتاجية.
ومما سبق نجد بوضوح أن االستثمار في رأس المال الفكري بمختلف مراحل بنائه هو أحد أهم عوامل بناء
المنظمات في بيئة األعمال الحديثة وخصوصًا في ظل الثورة التكنولوجية والمعلوماتية التي تعيشها المنظمات اليوم.
(لويزة )2016 ،عن (براهمية)2011 ،
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سادساَ :نماذج إدارة رأس المال الفكري:
بعد إيضاح طبيعة تكوين رأس المال الفكري ،مراحله ،إدارة رأس المال الفكري ومدى أهميتها بالنسبة
للمنظمات ،وألن األصول الفكرية صعبة اإلدارة والسيطرة ،وتتم مواجهة عملية إدارتها بالرفض والمقاومة ،فالبد من
وجود إدارة قوية تعمل على دمج هذه الموارد وضمان استثمارها بشكل سليم ،وعليه سيقوم الباحث بعرض عدة
نماذج إلدارة رأس المال الفكري توصل إليها الباحثين خالل العقود الثالثة الماضية.
أ -نموذج ):(Stewart, 1994
قام  Stewartوالذي يعتبر من رواد البحث العلمي في رأس المال الفكري بوضع مبادئ اإلدارة الفعالة
لرأس المال الفكري وهي:
 .1االستفادة من أفكار رأس المال الفكري لصالح المنظمة إلقامة عالقات قوية مع عمالها ،وزبائنها
ومورديها على المدى الطويل.
 .2توفير الموارد الضرورية لبناء شبكة معلومات داخلية ،وتوفير فرق العمل الالزمة.
 .3عدم المبالغة في إدارة رأس المال الفكري ،وإعطائهم مساحة لطرح أفكارهم دون تردد أو خوف،
إضافة إلى إتاحة الفرصة والمجال لبث روح المبادرة االبتكارية ودعم األفكار اإلبداعية.
 .4توجيه تيار المعلومات إلى الموقع الذي يحتاجه فعالً.
 .5ضرورة إتمام هيكلة رأس المال الفكري ،وذلك عبر تخزين المعلومات عبر نظام كفء ،بشكل يسهل
الرجوع إليها عند الحاجة واستخدامها.
ب -نموذج ):(Drucker, 1996

 .1حتى تصل مخرجات رأس المال الفكري إلى أعلى مستوى ممكن ،ينبغي البدء بتغيير وجهات النظر
فيما يتعلق بمسألة مشاركة اآلخرين لمعرفتهم ،وحثهم على تبادل المعرفة والمعلومات بكل ما يتاح
من إمكانيات.
 .2تغيير وجهات نظر المنظمات بالشكل الذي يجعل الموجودات الفكرية أثمن ما تمتلكه المنظمة من
موجودات والتخلي عن الهياكل التنظيمية التقليدية.
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ت -نموذج (Leonard, 1999):

 .1تعزيز قابليات حل المشكالت المهنية عن طريق كسب المعرفة في النظم ،وبرمجيات الحاسوب.
 .2التغلب على مقاومة العاملين للمشاركة بالمعلومات ،باعتبار أن المشاركة على درجة كبيرة من
األهمية باعتبار الموجودات الفكرية على عكس الموجودات المادية تزداد قيمتها باستعمالها.
 .3تحويل التنظيم نحو الموجودات الفكرية ،حيث إن جل اهتمام المنظمات ينصب على تعزيز عوائد
استثماراتها من الموجودات الفكرية.
 .4التحول إلى المنظمات المسطحة ،وذلك عبر التخلي عن الهياكل الهرمية التقليدية وإعادة تنظيم
نفسها وفق هياكل تسمح بإدارة رأس مالها الفكري بمرونة عالية.
 .5تكوين شبكات فردية وهي تكوين ما يطلق عليه أنسجة العنكبوت وذلك من خالل جمع األفراد معاً
لحل مشكلة معينة ثم حل المجموعة بانتهاء المهمة.

ث -نموذج اإلدارة الشاملة إلدارة رأس المال الفكري:

قام (سلمان )2009 ،بعمل جدول يوضح النموذج الشامل إلدارة رأس المال الفكري في مكوناته الثالثة:
البشري ،والهيكلي ،والعالقاتي ،واألهداف الناتجة عن استخدام النموذج
جدول ( )3.2مراحل تطوير نموذج االدارة الشاملة لرأس المال الفكري

مراحل التطور
مرحلة إدارة

رأس المال البشري

رأس المال الهيكلي

رأس المال العالقاتي

المعرفة الضمنية،

قواعد البيانات ،وقاعدة

الخبرة ،والمعرفة،

والخبرة ،وقوة الدماغ

المعرفة ،والثقافة ،وأفضل

والعالقات ،وشبكات

والرؤية

التطبيقات والتدريبات

األعمال

مرحلة إدارة

األفكار ومفاهيم

أنظمة العمل ،وعمليات

مرحلة إدارة

معرفة الكيفية ،ومعرفة

الملكية الفكرية

السبب

المعرفة

االبتكار

اإلنتاج ،والمهارات

التشغيل

براءات االختراع ،والعالمات
المسجلة ،وحقوق النشر،
واألسرار التجارية
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أفكار ،ومفاهيم اإلنتاج،
ومهارات التعامل ،والتغذية
المرتدة ،والعالقات

حقوق العالمة التجارية،
والشهرة ،والعالمة التجارية

أما عن األهداف اإلدارية في النموذج الشامل إلدارة رأس المال الفكري فهي موضحة بالجدول التالي:
جدول ( )3.3اهداف االدارة في النموذج الشامل إلدارة رأس المال الفكري

مرحلة النموذج فئة رأس المال الفكري
مرحلة إدارة
المعرفة
مرحلة إدارة
االبتكار

مرحلة إدارة

الملكية الفكرية

مصادر المعرفة الخام
موارد وعمليات
االبتكار

الملكية الفكرية

الغرض
خلق قيمة

أهداف اإلدارة
تمييز ورفع مصادر المعرفة المطلوبة
لمساندة عمليات المنظمة
إطالق وإعادة تشكيل مصادر االبتكار

استخالص القيمة

تعظيم القيمة

لخلق طرق جديدة لتنفيذ األعمال
والمنتجات الجديدة بشكل أسرع

تمكين استخدام الملكية الفكرية لتعزيز

الوضع النفسي للمنظمة وإزالة الحواجز

بعد إيضاح كل ما يتعلق برأس المال الفكري وبيان مدى الفوائد الناتجة عن االستثمار في تشكيل رأس المال
الفكري للمنظمات وتنميته وتطويره ،وألن نظم المعلومات مقترنة اقترانًا تامًا برأس المال الفكري وتنميته وتطويره
وكونها جزءًا ال يتج أز من رأس المال الهيكلي أحد المكونات الثالثة لرأس المال الفكري ،سيقوم الباحث بعرض
اإلطار النظري لنظم المعلومات.
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المبحث الثاني :نظم المعلومات
مقدمة:
يواجه العالم اليوم ما يسمى باالقتصاديات المبنية على المعرفة مع التطور الهائل في تكنولوجيا المعلومات،
واالبتكار ،ووسائل االتصال والتواصل.
إن ظهور االقتصاد الحديث ناتج عن ثورة المعلومات والمعرفة القائمة في هذا الزمن ،والتي بدورها أدت إلى
زيادة قيمة وفائدة نظرية رأس المال البشري ،والتي تهدف إلى إدارة األصول غير الملموسة في المنظمة.
وثورة المعلومات تؤثر على المنافسة بشكل واضح في بيئة األعمال الحديثة بثالثة طرق حيوية :فقد قامت
ثورة المعلومات بتغيير هيكليات الصناعة ،كما قامت بتغيير قواعد المنافسة ،وعملت على خلق ميزة تنافسية عبر
إعطاء المنظمات طرقًا جديدة للتفوق على منافسيها وعلى جميع قطاع األعمال الذي تنافس فيه.
) ،(Chukwunonso, 2011على اية حال ال تنجح المنظمات دائما في توظيف نظم المعلومات من أجل
الوصول إلى ميزة تنافسية مستدامة(Hemmatfar, 2010).
وأضاف ) (Porter, 2001إن تكنولوجيا المعلومات لوحدها ال يمكن أن تكون استراتيجية بحد ذاتها ما لم
تدمج مع استراتيجية المنظمة والتي ستصبح مصد ًار قويًا للميزة التنافسية ،وإن التكنولوجيا تحتاج أن تكون مرتبطة
في استراتيجية األعمال للوصول إلى النتائج المرغوبة ،هذا يعني أن المنظمات يجب أن تدعم الدور الذي تلعبه
نظم المعلومات لتمكنها من الوصول إلى الميزة التنافسية.
مما سبق يتضح مدى ارتباط نظم المعلومات بتحقيق الميزة التنافسية وما لها من دور في خلق هذه الميزة
وجعلها مستدامة عبر االستمرار بتطوير هذه النظم ،ومن الواضح ارتباط رأس المال الفكري بنظم المعلومات ،حيث
إن نظم المعلومات إحدى مكونات رأس المال الهيكلي ،وهي تعمل على دعم أداء الموظفين وتسهيل أداء مهامهم،
وبذلك هي مرتبطة برأس المال البشري ،وألنها تعمل على زيادة فعالية إدارة العالقات داخل وخارج المنظمة فلذلك
هي داعمة لرأس المال العالقاتي.
لذا تتطرق الباحث في هذا الفصل إلى توضيح مفهوم النظام ،ونظم المعلومات ،وتوضيح مفهوم نظم
المعلومات اإلدارية بالتفصيل.
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اوالا :النظام مفهومه ،ومكوناته:
 .1مفهوم النظام
حظي مفهوم النظام بالعديد من التعريفات عبر العقود الماضية وسيتم إيضاح أهمها على النحو التالي:
عرفها (القباني" :)2011 ،إطار متكامل ،له هدف واحد أو أكثر من هدف ،وهو يقوم بالتنسيق بين المواد
المطلوبة لتحويل المدخالت إلى مخرجات ،والموارد قد تكون موادًا أو آالت أو طاقة باالعتماد على نوع النظام"
وقد عرفها فايز بأنه" :مجموعة من العناصر أو األجزاء المترابطة ،التي تعمل بتنسيق تام وتفاعل ،تحكمها
عالقات وآلية عمل معينة في نطاق محدد لتحقيق غايات مشتركة وهدف عام" (فايز)2007 ،
وعرفها (سلطان )2001 ،على أنها" :مجموعة من األجزاء التي تتفاعل وتتكامل مع بعضها البعض ومع
بيئتها لتحقيق أهداف أو هدف معين"
وعرف ) (Gupta, 2000النظام بأنه" :وحدة ما ،تعمل في بيئة معينة ،وتتضمن العديد من األجزاء التي
تعمل معًا لتحقيق هدف عام"
تختلف التعريفات السابقة في الزمان ،وفي بالد الباحثين ،ولكن جميعها يتفق على أن النظام يتكون من
مجموعة متداخلة من األجزاء ،والتي تعمل سويًا وفق خطة عمل واضحة ومتفق عليها بهدف تحقيق هدف مشترك.
 .2مكونات النظام:
تشترك جميع النظم بمكونات رئيسة بغض النظر عن حجم النظام أو نوع ومجال نشاطه وهي:
أ -المدخالت :وتتكون من البيانات التي تخدم عملية المعالجة كمادة أولية ،أو التي تعمل على بدء
خطوات عملية المعالجة ،وبما أن النظام قائم على التفاعل بين عناصره؛ إذ إنه ال بد من وجود
موارد مادية أو بشرية والتي بدورها تشكل المادة الخام لهذا التفاعل ،لذلك فإن هذه الموارد يمكن
تسميتها بالمدخالت لكونها تشكل نقطة البدء في عملية التفاعل داخل النظام؛ ليتمكن النظام من
تحقيق الهدف المطلوب منه.
ب -العمليات :تحتوي على النشاطات التي تحول البيانات المدخلة إلى معلومات مفيدة ،وتعتبر
المعالجات مكوناً أساسياً في النظم لكونها تعمل على تحويل المواد الخام (المدخالت) إلى مخرجات
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تحقق أهداف النظام ،أي إن التفاعل بين مكونات النظام ال يتم بشكل تلقائي وعشوائي ،بل يتم
بواسطة نظام عمليات منظم يعمل على تحديد المسارات المتخذة بهدف الوصول إلى المخرجات
المطلوبة.
ت -المخرجات :هي نتائج تفاعل مكونات النظام وهي ناتج عملية المعالجة ،إن إجراء العمليات على
مدخالت النظام في إطار المتغيرات المحيطة بالنظام وفقاً لما هو مطلوب منه تحقيقه سيمكن من
الحصول على نتائج يطلق عليها المخرجات.
والمخرجات إما أن تصل إلى أفراد معينين بحاجة إلى المعلومات ويملكون الصالحية الستعمالها ،أو تدمج
في ملفات الستخدامها والرجوع إليها فيما بعد.
ث -التغذية الراجعة (العكسية) :يطلق عليها إعادة التغذية الخلفية ،وهي مخرجات خاصة التصميم،
حيث إنها تستعمل للتحقق من النتائج والتحكم في جودتها وتقويمها ،وتقسم إلى قسمين:
أ -الرقابة :وهي دالة تقوم بالتغذية الراجعة للنظام؛ لتحديد إذا ما كان األداء يتوافق مع التوقعات.
ب -الضوابط :وهي مخرجات عملية الرقابة التي تعيد مدخالت النظام أو عملية المراجعة إلى خط
التوقعات( .الوادية)2016 ،
ثاني ا :نظم المعلومات
 .1مفهوم نظم المعلومات
حاز مصطلح نظم المعلومات  -كغيره من المصطلحات -على العديد من التعريفات فقد عرفه (القباني،
 )2011على أنه" :إطار يتم في ظله التنسيق بين الموارد (الموارد البشرية والحواسيب) لتحويل المدخالت (البيانات)
إلى مخرجات (معلومات) ،وذلك بهدف تحقيق أهداف المشروع.
وعرفه( .الشوابكة )2011 ،على أنه" :نظام متكامل ،يتكون من مجموعة من األفراد واإلجراءات والمصادر
للمعلومات ،والذي يعمل على تزويد اإلدارة بكل ما تحتاجه من معلومات دقيقة وكافية عن األنشطة المختلفة
للمنظمة وفي الوقت المناسب ،من أجل إنجاز الوظائف اإلدارية من :تخطيط ،وتنظيم ،ورقابة ،وقيادة ،واتخاذ
الق اررات بصورة كفؤة وفعالة
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أما ) (Oz, 2009فقد عرفها على أنها" :نظام يتكون من مجموعة من المكونات التي تعمل معًا لمعالجة
البيانات وإنتاج المعلومات.
من الواضح أن جميع التعريفات السابقة تشترك بكون نظم المعلومات تعمل على تحويل مدخالت النظام
(البيانات) إلى مخرجات (معلومات) من أجل الوصول إلى أقصى فائدة ممكنة منها.
ويستخلص الباحث تعريفًا إجرائيًا لنظم المعلومات على انها :نظام مصاغ متداخل بين مكوناته (ادوات
ادخال ،ادوات تحليل ،ادوات اخراج) للوصول الى المعلومات المناسبة في الوقت المناسب التخاذ القرار المناسب
 .2مستويات نظم المعلومات
قام العديد من الباحثين بعمل تصنيفات مختلفة ألنواع النظم ،واعتمدت هذه الدراسة على تصنيف العالم
) (Laudon L. K., 2006حيث إنه قام بتقسيمها إلى ثالثة مستويات؛ وهي:
أ -نظم مستوى التشغيلي :تعمل هذه النظم على مساعدة اإلدارية الدنيا في تسيير ومراقبة العمل
اليومي في المنظمة ،وغالباً ما تدعم هذه النظم الق اررات الهيكلية ،والهدف الرئيس من هذه النظم هو
اإلجابة عن األسئلة الروتينية ومتابعة تدفق التحويالت في النظام؛ مثل ما هو عدد العمالء التي
تتم خدمتهم في قسم الخزينة في البنك؟ ما هو عدد الحواالت اليومية في البنك؟ وما إلى ذلك من
أمثلة عديدة.
ٍ
كل من :مراقبة ،مراجعة اتخاذ القرار،
ب -نظم مستوى اإلدارة /المعرفة :تعمل هذه النظم على دعم ّ
وإدارة األنشطة في الوسطى ،وغالباً ما تدعم هذه النظم الق اررات شبه المهيكلة ،حيث إنها تقوم بخدمة
تخطيط الوظائف والمراقبة ،واتخاذ الق اررات عن طريق تقديم ملخص روتيني ،يهدف إلى السرعة في
إنجاز التقارير المطلوبة .وغالباً ما يتكون من األشخاص الذين يحملون درجات علمية رسمية،
ويعملون في مجال تخصصاتهم؛ مثل :المهندسين ،والمصممين ،والمبرمجين ،ويتركز عملهم بشكل
أساسي على إنتاج المعلومات والمعرفة الجديدة.
ت -نظم المستوى االستراتيجي :تدعم هذه النظم نشاطات التخطيط طويل األجل لإلدارة العليا في
المنظمة؛ إذ إن هذه النظم تأخذ في االعتبار البيئة الداخلية والخارجية للمنظمة ،وتتابع التغيرات
والفرص المتاحة في البيئة الخارجية مقارنة مع قدرات المنظمة الداخلية.
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 .3أنواع نظم المعلومات:
تحصل المستويات اإلدارية سابقة الذكر على خدمات المعلومات غالبًا من خالل ستة أنواع من نظم
المعلومات في المنظمات المعاصرة ،والتي تصمم ألغراض مختلفة وهي(Laudon, 2016) :
أ -نظم معالجة العمليات :تقوم هذه النظم بمعالجة وتسجيل البيانات الناتجة عن العمليات اليومية
الضرورية للمنظمة ،وتخدم المستوى التشغيلي في المنظمة ،وتعمل على معالجة آالف المعامالت
اليومية في العديد من وظائف المنظمة.

ب -نظم المعلومات اإلدارية :يقوم هذا النوع من النظم بخدمة المستوى اإلداري في المنظمة عن طريق

تزويد المديرين في اإلدارة الوسطى بالتقارير الفورية عن األداء الحالي ،والتقارير التاريخية أيضاً،

كما أنها تعمل على خدمة وظائف التخطيط ،والمراقبة ،واتخاذ القرار في اإلدارة المتوسطة ،حيث

إنها قادرة على تقديم تقارير أسبوعية ،وشهرية ،وسنوية حسب رغبة المديرين.

ت -نظم دعم القرار :تعمل هذه النظم على مساعدة المديرين في اتخاذ الق اررات اإلدارية الفريدة ،كما

أنها تقوم بتحديد المشاكل ،وتستخدم هذه النظم المعلومات الداخلية الناتجة من نظم معالجة العمليات
ونظم المعلومات اإلدارية ،كما أنها تملك القدرة على الحصول على المعلومات من البيئة الخارجية

للمنظمة ،وتمتلك هذه النظم القدرة على دمج عدة نماذج لتكوين نموذج متكامل ،وتسمح لمتخذ القرار
بالتفاعل مع النظام والتخاطب المباشر معه.

ث -نظم دعم المديرين التنفيذية :تعمل هذه النظم على خدمة المستوى االستراتيجي في المنظمة؛ فهي

مصممة لمساعدة اإلدارة العليا في اتخاذ الق اررات غير المهيكلة من خالل تصاميم متقدمة ،وتعتمد

هذه النظم على المعلومات الداخلية الناتجة عن جميع النظم سابقة الذكر ،وهي قادرة على الحصول

على المعلومات من البيئة الخارجية أيضاً.

ج -نظم أتمته المكاتب :وهي مبنية على االستخدام المكثف لتكنولوجيا المعلومات :الهاتف ،والشبكات،

والوحدات اإللكترونية الحديثة بهدف زيادة إنتاجية ،وفعالية ،وقدرة العاملين في المكاتب ،وذلك من

خالل تحسين جودة االتصال داخل المكتب الواحد ،وبين مكاتب وإدارات المنظمة المختلفة ،وبين
إدارة المنظمة المختلفة والبيئة الخارجية.

وتهدف هذه النظم إلى نقل البيانات والمعلومات إلى المعنيين في الوصول إليها؛ لمساعدتهم على إنجاز
مهماتهم واتخاذ ق ارراتهم في أقصى حالة من حاالت التأكد.
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ح -لنظم الخبيرة :تستند هذه النظم إلى مجموعة من التقنيات المبرمجة والطرق المنطقية في البحث عن
طرق التفكير المنطقي ،وتقوم هذه النظم بتقديم النصائح والحلول للمشكالت الخاصة بمجال معين،
حيث إن هذه النصائح تماثل تلك التي يقدمها الخبير البشري في هذا المجال.

 .4مكونات نظم المعلومات:
تتكون نظم المعلومات من مجموعة من المكونات وهي( - :الوادية)2016 ،

أ -األجهزة :أي نظام معلوماتي يجب أن يحتوي على حواسيب آلية سواء كانت شخصية ،متوسطة
الحجم ،أو كبيرة الحجم ،أو شبكة من الحواسيب المتنوعة.

ب -البرمجيات :وهي األنظمة التي تشتغل بواسطتها الحواسيب وتنقسم إلى قسمين -1 :برمجيات النظم:
وتعني تلك البرامج التي تساعد على تنفيذ العمليات مثل :ترتيب البيانات واسترجاعها من الذاكرة.
 -2برمجيات التطبيقات :وهي التي تقوم بتشغيل بيانات المنظمة مثل برامج األجور والرواتب،
والمحاسبة ،وبرامج التصنيع ،وهذه البرامج يتم إعدادها من قبل مختصين في البرمجة سواء من
العاملين داخل المنظمة أو من شركات خارجية مختصة بهذا المجال.
ت -قواعد البيانات :هي عبارة عن المخزون الذي يحتوي على البيانات التي تصف كل العمليات
واألحداث الجارية في المنظمة ،وتكون مخزنة على شكل ملفات إلكترونية ،والتي يعمل النظام
بواسطتها وتحويلها إلى معلومات ولذلك تعتبر مهمة في النظام المعلوماتي.
ث -إلجراءات :هي عمليات تقوم بوصف وترتيب مجموع الخطوات والتعليمات المحددة إلنجاز العمليات
الحاسوبية ،وتسمى بخريطة مسار النظام ،وتقوم بشرح ما يجب عمله.
ج -ألفراد :هم المورد األساسي لتشغيل المكونات األخرى ،والسيطرة عليها ،ويعتبر األفراد من أهم
مكونات نظم المعلومات ،حيث إن األفراد يقومون في برمجة نظم المعلومات وإدارتها وإدارة قواعد
البيانات والنظم الخاصة بها.
 .5أهمية نظم المعلومات:
تحظى نظم المعلومات بأهمية خاصة في المنظمات المتابعة للتطور التكنولوجي؛ لما لها من أهمية وفوائد
ناتجة عن استخدامها ،ويمكن تلخيص الفوائد الناتجة عن استخدام نظم المعلومات فيما يلي:
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أ -المراقبة  :إذ إنها تمثل ذاكرة للمنظمات بما تعالجه من معلومات تسمح بتكوين وصف تاريخي
ألحوالها ،بشكل يسهل اكتشاف األخطاء التي قد تقع ،أي إن نظام المعلومات ينبغي أن يحقق الثقة

كي تكون المراقبة فعالة.

ب -التنسيق واالتصال :بين مختلف اإلدارات عن طريق تبادل المعلومات والوثائق المرافقة لمختلف
العمليات.

ت -المساعدة في عملية اتخاذ القرار عن طريق إيجاد أساس أو قاعدة لتحليل اإلشارات التحذيرية األولية
التي تبرز داخلياً وخارجياً.

ث -توفير المعلومات الضرورية لكل المستويات اإلدارية عن حالتها الحالية والسابقة ،والتنبؤ عن طريق
التجميع ،والحفظ ،والتحليل ،ووضعها معاً بطريقة تساعد على اإلجابة عن األسئلة االستراتيجية،
وتنفيذ المهمة.

ج -تجنيب اإلدارة الوقوع في أخطاء التخطيط ،والتنظيم ،وتخصيص األعمال.
ح -تعمل على تحديد وقياس العالقات بين المتغيرات واستخدامها في التنبؤ.

خ -تقليل الوقت المستغرق في اتخاذ الق اررات ،حيث إنه ال يرسل لمراكز اتخاذ الق اررات إال القدر الالزم
من المعلومات.

مما سبق يتضح لنا حجم الفوائد الناتجة عن استخدام نظم المعلومات؛ فهي تعمل على رفع كل من :كفاءة،
وفعالية ،وإنتاجية المنظمات بحيث إنها تخفض التكاليف ،وترفع اإليرادات ،وتقلل األخطاء ،وتقلل من الوقت
المهدور(Laudon L. K., 2006) .
ثالثا :نظم المعلومات اإلدارية
إن االعتماد على النظم وتكنولوجيا المعلومات أصبح أداة مهمة في اإلدارة الجيدة للمنظمات ،من أجل
الوصول إلى أهدافها ،وتنفيذ عملية اتخاذ القرار على جميع المستويات اإلدارية؛ لتشكل بذلك القواعد واألعمدة لقدرات
المنظمات على المنافسة في بيئة األعمال الحديثة ،والتطور السريع في نظم المعلومات يؤثر بشكل واضح على
عمل المنظمات ويجعلها أكثر قدرة على االستمرار في تطوير أدائها .وتسعى المنظمات في استخدام هذه النظم
المتطورة لتحقيق أهدافها مثل :تعظيم قيمتها ،وحصتها السوقية ،وزيادة األرباح بشكل مستديم(Cunha J. A., .
)2010
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ومن األكيد أنه ال غنى لشركات العالم المعاصر عن استخدام نظم المعلومات بشكل عام ونظم المعلومات
اإلدارية بشكل بخاص؛ لما لها من آثار إيجابية على إنتاجية المنظمات ،ولما تملكه من قدرة على رفع الكفاءة
والفعالية وتمكين المنظمات من االستمرار في المنافسة في بيئة األعمال الحديثة .نظم المعلومات اإلدارية هي تدفق
لعمليات البيانات والمعلومات المبنية على الحواسيب اآللية ،والمندمجة مع باقي العمليات من أجل دعم اتخاذ القرار،
والعمليات اإلدارية األخرى بشكل يوفر الوقت والكفاءة.
وتستعمل نظم المعلومات اإلدارية كعامل أساسي في إنتاج سلع وخدمات جديدة ،وهي تعمل على جمع
البيانات عن جميع األنشطة؛ مثل :إنتاج المنتجات ،وتوظيف أشخاص جدد ،ومتابعة المخزون ،وما إلى ذلك من
أنشطة المنظمات.
كما تعمل نظم المعلومات اإلدارية الحديثة على الحوكمة ،والتحكم في جميع نشاطات المنظمات؛ مثل:
عمليات التصنيع ،والشراء ،والتوريد ،وما إلى ذلك من أنشطة متعددة.
فما هي نظم المعلومات اإلدارية ،وما هي مكوناتها ،وما هي المنافع الناتجة عن االستثمار فيها؟
 .1مفهوم نظم المعلومات اإلدارية
حاز مصطلح نظم المعلومات اإلدارية على عدة تعريفات مختلفة منذ نشأتها في سبعينيات القرن الماضي،
وهذه التعريفات تختلف في ألفاظها ،ولكنها جميعًا تشترك في جوهرها ومعناها.
فقد قام ) (Hicks, 2003بتعريفها على أنها" :نظام مصاغ ،يقوم بجمع ،وتخزين ،وإجراء العمليات ،وإعداد
التقارير لمصادر مختلفة لتوفير المعلومات المحتاجة إلدارة عملية اتخاذ الق اررات".
في حين عرفها (عبد )2013 ،بأنها" :مجموعة من العناصر المتداخلة أو المتفاعلة بعضها مع بعض،
والتي تعمل على جمع مختلف أنواع البيانات والمعلومات ،وتعمل على معالجتها ،وتخزينها ،وبثها ،وتوزيعها على
المستفيدين بغرض دعم عملية اتخاذ القرار وعملية السيطرة على المنظمة.
وعرف (تعلب )2011 ،نظم المعلومات بأنها "تشير إلى االستخدام التكنولوجي في مساعدة اإلدارة على
إنجاز أهدافها من خالل نظم وبرمجيات مصممة؛ لنتمكن من تشغيل العمليات اإلدارية بأسلوب وتقنية سهلة وميسرة
وبشكل أفضل من الطرق التقليدية".

44

بينما قام (محمد )2015 ،بتعريفها على أنها" :نوع من أنواع أنظمة المعلومات المصممة لتزويد إداري
المنظمة بالمعلومات الالزمة للتخطيط ،والتنظيم ،والقيادة ،والرقابة على نشاطات المنظمة ولمساعدتهم على اتخاذ
الق اررات"
كما تمت اإلشارة سابقًا؛ فجميع التعريفات تشير إلى أن نظم المعلومات اإلدارية هي إحدى أنواع نظم
المعلومات المتعددة ،وهي تعمل على مساعدة المديرين في عملية اتخاذ الق اررات.
 .2دوافع االستثمار في نظم المعلومات اإلدارية

اوضح (محمد )2015 ،دوافع االستثمار في نظم المعلومات االدارية بالنقاط التالية:

أ -تحسين وتطوير العمليات :تعمل نظم المعلومات اإلدارية على تحسين الكفاءة من أجل الوصول
إلى مستويات ربح أعلى ،وتُعد نظم المعلومات اإلدارية أداة مهمة لتحقيق درجات عالية من الكفاءة
واإلنتاجية لدى المنظمات.

ب -ابتكار سلع ،وخدمات ،ونماذج أعمال جديدة.
ت -تحقيق المودة م ع الزبائن والموردين والحفاظ عليها :فخدمة العمالء بشكل جيد تؤدي إلى عودتهم،
وبذلك ترتفع العائدات واألرباح ،أما عن الموردين فهي تسمح لهم بتزويد المنظمات بمعلومات حيوية
والتي بدورها تؤدي إلى تخفيض التكلفة.
ث -تحسين عملية اتخاذ الق اررات
ج -خلق ميزة تنافسية خاصة بالمنظمة :فنظم المعلومات تعمل على رفع األداء ،وتعمل على خلق
المودة مع العمالء والموردين ،وذلك إلمكانية التواصل الدائم واالستجابة في الوقت نفسه.
ح -لبقاء :تتميز بيئة األعمال الحديثة بالمنافسة الشديدة ،مما اضطر المنظمات إلى االعتماد على نظم
المعلومات اإلدارية كأداة مهمة للحفاظ على المنظمة والبقاء داخل السوق والمحافظة على حصتها
السوقية.
 .3أنواع نظم المعلومات اإلدارية(Laudon, 2016) :
أ -نظم إدارة سالسل التوريد :وهو نظام إلكتروني يعمل على تنظيم عمل سالسل التوريد من وإلى
المنظمة بشكل يضمن الكفاءة والفعالية العاليتين وهو ينقسم إلى قسمين:
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 .1نظام تخطيط إدارة سالسل التوريد :وهو يقوم بالتخطيط الالزم لهذه السالسل ،بحيث إنه يقوم بكل من:
• إعداد نموذج لسالسل التوريد الحالية.
• تمكين تخطيط الطلب على منتجات المنظمة.
• تخصيص الموارد الالزمة لعملية التصنيع.
• تحديد مستوى المخزون الالزم.
• تحديد نوع النقل الالزم.
 .2نظام تنفيذ سالسل التوريد :وهو يعمل على إدارة تدفق المنتجات عبر مراكز التوزيع والمخازن.
فوائد نظم إدارة سالسل التوريد
 .1مطابقة العرض والطلب ،مما يؤدي إلى تخفيض مستويات التخزين والتكاليف الناتجة عن ذلك.
 .2تحسين وتطوير الخدمات الخاصة بالتوصيل.
 .3استخدام األصول بشكل أكثر كفاءة وفعالية.
 .4التخفيض في تكلفة سالسل التوريد يؤدي إلى زيادة الربحية.
 .5زيادة المبيعات ،وذلك يرجع لكفاءة قنوات التوزيع.
أ -نظم إدارة عالقات الزبائن :تعمل هذه النظم على إدارة العالقات مع الزبائن بشكل يسمح بجمع
المعلومات الخاصة بهم ،وحفظها ،وتحديثها ،والعمل على تحليل بياناتهم؛ بشكل يضمن إبقاء نوع
من األلفة بين المنظمة والزبائن ،وتعمل هذه النظم على توزيع معلومات الزبائن في نقاط االتصال
المباشرة مع الزبون مثل :المبيعات ،وخدمات الزبائن ،والصيانة.
وتهدف نظم إدارة عالقات الزبائن إلى:
• رفع رضاء الزبون.
• تخفيض تكلفة التسويق المباشر.
• الوصول إلى أدوات تسويق أكثر فعالية.
• تحقيق تكلفة أقل الستدراج الزبائن واستعادتهم.
• زيادة عائدات المبيعات.
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ب -نظم إدارة المعرفة :إحدى أنواع نظم المعلومات اإلدارية؛ وتقوم على العديد من العمليات المطورة
في المؤسسة بهدف خلق ،وتخزين ،ونقل ،وتطبيق المعرفة.
تقوم نظم إدارة المعلومات بوظيفتها من خالل سالسل إدارة المعرفة داخل المؤسسة ،حيث تقوم كل خطوة
في هذه السالسل بإضافة قيمة للبيانات األولية والمعلومات حتى تصل إلى معرفة قابلة لالستخدام ،وتقوم على عدة
خطوات وهي:
 .1استحواذ المعرفة :توثيق المعرفة الضمنية والواضحة ،وذلك من خالل حفظ الملفات ،والتقارير،
والعروض ،والممارسات المثلى.
 .2تخزين المعرفة :ويتم تخزين المعرفة من خالل قواعد البيانات ،ونظم إدارة الوثائق؛ وهي تعمل على
دعم تطوير نظم تخزين المعرفة ،وتشجع تطوير مخططات االندماج وفهرسة الوثائق للمؤسسة،
وهي أيضاً تعمل على مكافأة الموظفين العاملين على تحديث وتخزين الوثائق بشكل الئق.
 .3توزيع المعرفة :ويتم توزيع ونقل المعرفة عبر البوابات اإللكترونية ،والمدونات ،والبريد اإللكتروني،
والرسائل الفورية ،ومحركات البحث ،وأدوات االندماج ،ويمكن استخدام برامج التدريب والشبكات
غير الرسمية ،حيث إن مشاركة الخبرات اإلدارية تساعد المديرين على تركيز انتباههم على
المعلومات المهمة.
 .4تطبيق المعرفة :للوصول إلى العائدات المرجوة من االستثمار يجب على المعرفة المؤسسية أن

تصبح جزءاً من نظام صناعة القرار في المؤسسة ،ويجب أن تقع في نظام دعم الق اررات الخاص
في المؤسسة ،وذلك بهدف الوصول إلى ممارسات إدارية جديدة ،ومنتجات وخدمات جديدة ،وإيجاد

أو فتح أسواق جديدة )(Laudon, 2016
 .5أهداف نظم المعلومات اإلدارية

كغيرها من نظم المعلومات؛ فهي تعمل على تنظيم تدفق المعلومات من وإلى الموظفين ذوي الشأن ،ولنظم
المعلومات اإلدارية العديد من الفوائد وهي:
أ -تقديم المعلومات إلى المستويات اإلدارية المختلفة لمساعدتها في اتخاذ القرار.
ب -تقديم المعلومات إلى جميع الموظفين لمساعدتهم في أداء أنشطتهم الوظيفية.
ت -المساعدة في عملية التقييم في عملية الرقابة.
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ث -المساعدة في عملية التنبؤ لجميع أنواع المستويات واألنشطة اإلدارية.
ج -حفظ البيانات والقدرة على االسترجاع عند الحاجة( .فايز)2007 ،
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المبحث الثالث

الميزة التنافسية
في ظل البيئة التنافسية شديدة الوتيرة التي تعيشها المنظمات في عصرنا الحالي ،وبعدما أدركت المنظمات
حجم التهديدات التي تواجهها من البيئة الداخلية والخارجية ،لم يعد في إمكان المنظمات إال تبني استراتيجية بناء
ميزة تنافسية جديدة تميزها عن منافسيها وتجعلها أكثر قوة ،ولتمكنها من عالج نقاط الضعف الخاصة بها ،وحمايتها
من التهديدات الخارجية المحيطة بها ،وتجعلها أكثر حيوية وقدرة على المنافسة والتطور المستمر.
فما هي الميزة التنافسية ،وما هي مصادرها ،وكيف يمكن تحقيقها وتوجيهها لصالح المنظمة؟
هذا ما سوف نتعرف عليه في هذا المبحث
اوالا :مفهوم الميزة التنافسية
تعد الميزة التنافسية مطلبًا أساسيًا وحيويًا تسعى كل المنظمات إلى تحقيقه عن طريق اكتشاف طرق جديدة
ال من :البقاء
أكثر فعالية من تلك القديمة المستعملة من قبل المنافسين ،وذلك ألجل أن تضمن المنظمات ك ً
واالستم اررية في بيئة األعمال الحديثة
من الصعب إعطاء مفهوم الميزة التنافسية تعريفًا محددًا؛ فمفهومها يختلف من عالم إلى آخر ،ولذلك سيتم
عرض عدة تعريفات لمفهوم الميزة التنافسية
عرفها ) (porter, 1997أنها " الطرق الجديدة التي تكتشفها المؤسسة والتي تكون أكثر فعالية من تلك
المستعملة من قبل المنافسين ،بحيث يكون في مقدورها تجسيد هذا االكتشاف ميدانيًا ،أي بمعنى آخر إحداث مفهوم
اإلبداع في المؤسسة في مفهوم أوسع"
وقد عرفها (النعاس )2005 ،على أنها "هي مجموع المهارات والتكنولوجيا والموارد والقدرات التي تستطيع
اإلدارة تنسيقها واستثماراها من اجل انتاج قيم ومنافع للعمالء اعلى مما يحققه المنافسون"
وعرفها (هامان )2005 ،بأنها "ما تختص به المؤسسة دون غيرها بما يعطي قيمة مضافة إلى العمالء
بشكل يزيد أو يختلف عما يقدمه المنافسون ،حيث يمكن للمنظمة أن تقدم منافع مجموعة من المنافع أكثر من
المنافس ،أو تقديم نفس المنافع بسعر أقل"
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أما (بكر )2006 ،فقد عرف الميزة التنافسية على أنها "قدرة المؤسسة على صياغة وتطبيق االستراتيجيات
التي تجعلها في مركز أفضل بالنسبة للمؤسسات األخرى العاملة في نفس النشاط ،والتي تتحقق من خالل االستغالل
األفضل لإلمكانيات والموارد الفنية ،والمادية ،والتنظيمية ،باإلضافة إلى القدرات والكفاءات والمعرفة التي تمتلكها
المؤسسة ،والتي تمكنها من تصميم وتطبيق االستراتيجية" .
وبعد النظر في التعريفات السابقة مع اختالف مصادرها والمرجعيات الفكرية والثقافية لمعرفيها ،إال أن جميع
التعريفات تؤكد على ما يلي:
• الميزة التنافسية للمنظمة تجعلها أكثر تفوقاً وتميزها عن المنافسين.
• تمتلك ميزة إيجابية لدى العمالء.
• تتحقق على المدى الطويل من خالل صياغة وتطبيق استراتيجية المنظمة.
• البيئة الداخلية للمنظمة هي المصدر الحقيقي للميزة التنافسية.
• الميزة التنافسية نسبية مقارنة مع المنافسين وهي ليست مطلقة.
واستطاع الباحث بعد االطالع والدراسة الوصول الى تعريف اجرائي للميزة التنافسية " صفة تنافسية خاصة
في المؤسسة تمتلكها دون غيرها من المنافسين تمكنها من البقاء في السوق والمنافسة على زيادة حصتها السوقية "
ثانيا :أنواع الميزة التنافسية:
يعتمد نوع الميزة التنافسية المعتمدة لدى المنظمة على نوع االستراتيجية التنافسية لهذه المنظمات ،وفيما
يلي عرض الستراتيجيات التنافس المتبعة من قبل المنظمات(Porter, 2001) .
أ -استراتيجية التكلفة األقل :تعني هذه االستراتيجية أن المؤسسة تعمل على تصميم ،وتصنيع ،وتسويق
منتج أقل تكلفة مقارنة مع المؤسسات المنافسة في المجال نفسه؛ مما يؤدي إلى تحقيق عوائد أكبر.
وتعد عملية تخفيض التكاليف أحد أهم العوامل للقدرة التنافسية للمنتج ،حيث إن تخفيض التكاليف
يؤدي إلى تخفيض السعر بشكل يصعب على المنافسين البيع بنفس السعر المنخفض.
استراتيجية التمييز :وتعني قدرة المنظمة على تصميم ،وإنتاج ،وتسويق منتجات مميزة ذات جودة عالية
وقيمة مرتفعة من وجهة نظر المستفيد ،وهي أيضاً تعمل على تقديم خدمات ما بعد البيع مثل الصيانة،
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وخدمة العمالء .تعمل هذه االستراتيجية على إيجاد عمالء خاصين لمنتجاتها ،وتعمل على إنتاج منتجات
تحقق القيمة المادية والمعنوية لهؤالء العمالء.
ب -استراتيجية التركيز :وتعمل هذه االستراتيجية على إنتاج سلع وخدمات لتلبية حاجات ورغبات شريحة
صغيرة من العمالء ،وتعمل استراتيجية التركيز على دمج كل من استراتيجية التمييز والسعر
المنخفض معاً أو كل على حدة.
ثالث ا -مصادر الميزة التنافسية:
تمتلك الميزة التنافسية العديد من المصادر لتحقيقها؛ معظمها من البيئة الداخلية للمنظمات ،وتختلف هذه
المصادر حسب حجم المنظمة ومجال عملها ،وفيما يلي مجموعة من المصادر المختلفة للميزة التنافسية.
(عبيدات)2002 ،
أ -إيجاد شبكات توريد وتوزيع ذات فعالية وكفاءة عاليتين ،وبشكل يضمن والء المورد والموزع.
ب -بناء صورة جيدة للمنتجات ،والعمل على خلق قيمة ووالء للعالمة التجارية.
ت -اعتماد استراتيجية تسويقية مناسبة وفعالة.
ث -استخدام تكنولوجيا متطورة ،والعمل على مواكبة التكنولوجيا قدر اإلمكان.
ج -االستخدام األمثل للموارد المتاحة بمختلف أنواعها.
ح -البحث عن الفرص التسويقية ،والعمل على استغاللها بشكل سليم وفعال.
مما سبق يتضح أن تحقيق الميزة التنافسية للمنظمات يتم من خالل تحديد االحتياجات والرغبات التي يرغب
العمالء في إشباعها ،والعمل على تطوير استراتيجية تنافسية فعالة لمواجهة المنافسين.
رابع ا :فوائد ومنافع الميزة التنافسية
تمتلك الميزة التنافسية أهمية بالغة للمنظمات على جميع األصعدة وبجميع أحجام المنظمات ،حيث إنها:
(قشق  )2014 ،عن (العامري)2004 ،
 .1خلق قيمة للعمالء تلبي احتياجهم ،وتضمن والءهم ،وتحسن سمعة وصورة المؤسسة في أذهانهم.
 .2تحقق التميز االستراتيجي عن المنافسين في السلع والخدمات المقدمة إلى العمالء ،مع إمكانية
التميز في الموارد والكفاءات واالستراتيجيات المتبعة في ظل بيئة شديدة المنافسة.
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 .3تحقيق حصة سوقية للمؤسسة ،وربحية عالية للبقاء واالستثمار في السوق.
 .4دخول مجال تنافسي جديد؛ كدخول أسواق جديدة ،أو جذب نوعية جديدة من العمالء ،أو القدرة
على إنتاج نوعية جديدة من الخدمات والمنتجات.
 .5تكوين فكرة مستقبلية جديدة لألهداف التي تريد المؤسسة بلوغها ،والفرص الكبيرة التي ترغب
المؤسسات في اقتناصها.
 .6الميزة التنافسية تعطي حركية وديناميكية للعمليات الداخلية للمنظمات ،نظ اًر لكونها مستندة على
موارد المنظمة وقدراتها وجدارتها.
 .7متابعة التطور والتقدم على المدي البعيد؛ كون الميزات التنافسية تتسم باالستم اررية والتجدد.
خامس ا :خصائص الميزة التنافسية:
تتمتع الميزة التنافسية بالعديد من الخصائص والسمات وهي( :خالد)2014 ،
 .1مستمرة ،مستدامة بمعنى أن تحقق المؤسسة السبق على المدى االستراتيجي الطويل وليس على
المدى القصير فقط.
 .2تتسم الميزة التنافسية في النسبية ،مقارنة بالمنافسين أو مقارنتها مع فترات زمنية مختلفة ،وهذه الصفة
تجعل فهم الميزة التنافسية في إطار مطلق صعب التحقيق.
 .3متجددة وفق معطيات البيئة الخارجية من جهة ،وموارد وقدرات المؤسسة من الجهة األخرى.
 .4مرنة بمعنى أنه يمكن إحالل الميزات التنافسية بأخرى بكل سهولة ،وفق اعتبارات التغيرات الحاصلة
في البيئة الخارجية ،أو تطور قدرات وموارد وكفاءات المؤسسة.
 .5يتناسب استخدام الميزات التنافسية مع األهداف والنتائج التي تسعى المؤسسة إلى تحقيقها على
المدى الطويل والقصي
سادس ا :مؤشرات ومعايير تحقيق الميزة التنافسية (خالد )2014 ،عن (سحنون)2010 ،

 .1الربحية :يعد مؤشر الربحية كافياً على قدرة الميزة التنافسية في المؤسسة ،ونستطيع أن نقول إن هذه
المنظمة تنافسية يجب أن يكون معامل الربحية فيها أكثر من واحد صحيح ،حيث يجب أن يكون
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حاصل قسمة القيمة السوقية على الديون أكثر من واحد صحيح ،وأن يكون حاصل قسمة رأس المال
على تكلفة استبدال األصول أكثر من واحد صحيح أيضاً.
 .2تكلفة التصنيع :يمكن اعتبار متوسط تكلفة التصنيع بالنسبة للمنافسين مؤشر حقيقي على التنافسية في
المنظمات ،بشرط أال يكون انخفاض التكلفة في التصنيع على حساب الربحية المستقبلية للمنظمة.
 .3اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج :إنتاجية عناصر اإلنتاج تقيس مدى فعالية المنظمة في تحويل
المدخالت إلى مخرجات على شكل سلع وخدمات.
 .4الحصة السوقية :تعتبر الحصة السوقية للمنظمات أحد أهم مؤشرات التنافسية لها .ولكن من الممكن
لشركة ما أن تحقق أرباحاً وتستحوذ على حصة سوقية عالية على المستوى المحلي بدون أن تنافس
على المستوى الدولي ،حيث إنه كلما كانت التكلفة الحدية أضعف بالنسبة للمنافسين ،كلما زادت
حصتها السوقية مقارنة مع المنافسين في المجال نفسه.
سابعا :مفهوم الميزة التنافسية في القطاع المصرفي
من المؤكد أن الميزة التنافسية تختلف في تفاصيل مفهومها من قطاع إلى آخر ،ولذلك تم توضيح معنى
الميزة التنافسية في القطاع المصرفي والذي يمثل مجتمع هذه الدراسة حيث سيتم تقديم تعريف إجرائي من قبل
الباحث للميزة التنافسية في القطاع المصرفي  :مدى قدرة البنوك على تقديم الخدمات المصرفية والمالية بمستوى
عالي الجودة ،بشكل ينعكس إيجابيًا على حصتها السوقية ،وعلى معدالت الربحية للبنوك ،وعلى مستوى ومدى
قدرة هذه البنوك في مواكبة التطور التكنولوجي بشكل يضمن لها البقاء في المنافسة والتطور المستمر من خالل
استخدامها للنظم المصرفية الحديثة ،واستطاعتها تقديم خدمات مصرفية جديدة بشكل مستمر مثل :الخدمات
المصرفية اإللكترونية ،والبطاقات المصرفية اإللكترونية بمختلف أنواعها وما إلى ذلك من الخدمات المصرف
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المبحث الرابع

القطاع المصرفي الفلسطيني
اوالا :سلطة النقد الفلسطينية
سلطة النقد الفلسطينية مؤسسة عامة مستقلة مسؤولة عن رسم وتنفيذ السياسات النقدية والمصرفية لضمان
سالمة القطاع المصرفي ،ونمو االقتصاد المحلي بشكل متوازن .وهدفها األساسي المحافظة على االستقرار النقدي
والمالي وتعزيز النمو االقتصادي المستدام وذلك من خالل:
• التنظيم الفعال والش اافاف واإلش اراف على المص ااارف ومؤس اس ااات اإلقراض المتخص اص ااة والص ارافين
العاملين في فلسطين.
• اإلشراف على تنفيذ وتشغيل نظم المدفوعات الحديثة بكفاءة عالية.
• رسم وتنفيذ السياسة النقدية بهدف تحقيق االستقرار النقدي.
وتعمل سلطة النقد الفلسطينية بموجب قانون سلطة النقد الفلسطينية رقم ( )2الصادر عن المجلس التشريعي
الفلسطيني عام  ،1997والذي حدد استقالليتها باإلضافة إلى قانون المصارف رقم  9لعام .2010
وتحمل سلطة النقد الفلسطينية رؤية متكاملة األطراف وتتمثل في:
أن تكون بنكًا مركزيًا حديثًا كامل الصالحيات لدولة فلسطين ،وأن تكون قادرة على تحقيق االستقرار النقدي
وإبقاء التضخم تحت السيطرة والحفاظ على االستقرار المالي .كما تعمل سلطة النقد الفلسطينية على تحقيق نمو
اقتصادي مستدام وتشجيع التكامل مع االقتصاد اإلقليمي والدولي.
أما عن رسالتها فسلطة النقد تهدف إلى الحفاظ على االستقرار المالي من خالل تطوير جهاز مصرفي
مستقر وآمن ،ونظام مدفوعات وطني فعال وتحقيق الشمول المالي ،وتحقيق االستقرار النقدي من خالل إبقاء
التضخم تحت السيطرة.
كما ذكر سابقًا اتخذت هذه الدراسة من بنك فلسطين في قطاع غزة كمجتمع دراسة ،وسيتم إيضاح نبذة
مختصرة عنه فيما يلي:
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ثانيا :بنك فلسطين
بنك فلسطين هو البنك الوطني األول واألكبر واألكثر انتشا ًار في فلسطين ،بشبكة مصرفية تضم  50فرًعا

يكيا،
ومكتبًا منتشرة في كافة أنحاء الوطن ،ويبلغ رأس المال المدفوع لبنك فلسطين ما قيمته 150مليون دوالًار أمر ً

يكيا.
فيما وصلت قيمة الموجودات إلى ما يزيد عن  2.5مليار دو ًا
الر أمر ً

تأسس بنك فلسطين عام  1960وتمكن من توسيع عملياته واالنتشار في جميع أنحاء فلسطين .ولدى البنك
ال .ويملك بنك فلسطين
اآلن حوالي  1,200موظفًا وموظفة ،يقدمون خدمة متميزة ألكثر من  600,000عمي ً
 %23من حصة السوق من الودائع والقروض في فلسطين ،ويعمل بنك فلسطين في مجاالت التجزئة ،والمنظمات،
وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ،والمشاريع متناهية الصغر ،والعمليات المصرفية في الشتات ،كما يقوم البنك
بأكبر عمليات معالجة البطاقات في فلسطين .فهو الوكيل الحصري إلصدار بطاقات الفي از والماستر كارد في
فلسطين ،وله ما يزيد عن  5000نقطة بيع موزعة على مختلف المحطات التجارية على مستوى الوطن.
ويلعب بنك فلسطين دو ًار رئيسًا في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع متناهية الصغر في
فلسطين .فقد عمل على إنشاء وحدات خاصة تقدم خدمات مميزة للعمالء لتطوير االقتصاد الوطني لتعزيز فرص
ائدا في بعض المشاريع الضخمة التي قامت
الحصول على التمويل .وفي اآلونة األخيرة لعب البنك ًا
هاما ور ً
دور ً
مؤسسات التمويل الكبرى بتمويلها مثل مشروع تطوير شبكة الوطنية موبايل الذي أطلق في شهر تشرين
الثاني/نوفمبر عام  2009ومشروع فندق الموفنبيك الذي افتتح في رام هللا في شهر تشرين األول/نوفمبر عام
.2010
قد ّتم إدراج البنك في بورصة فلسطين عام  ،2005وهو من بين األسهم القيادية في السوق الفلسطينية،
ويمثل ما يزيد عن  %14من إجمالي القيمة السوقية ألسهم المنظمات المدرجة في بورصة فلسطين.
وفي السنوات القليلة الماضية ،اعترفت العديد من المؤسسات الدولية المرموقة ببنك فلسطين كونه "أفضل
بنك في فلسطين" نتيجة للتطور الذي أحرزه وإنجازاته ومساهماته على الصعيدين االقتصادي واالجتماعي.
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رؤية بنك فلسطين

يطمع بنك فلسطين في ان يصبح مؤسسة مالية ومصرفية متميزة ومنتشرة اقليمياً
رسالة بنك فلسطين

• الزيادة المضطردة لحصته في السوق المصرفي الفلسطيني
• تقديم خدمات مالية ومصرفية بالجودة واالداء األمثل
• مواكبة التطور التكنولوجي العالمي بما يخدم مصالح عمالئه
• التطوير واالرتقاء بمستوى اداء البنك اداريا ومهنياً
• االستمرار في خلق البرامج والخدمات المتجددة التي تلبي حاجات العمالء والمواطنين
• التوسع لالنتشار محلياً ،اقليمياً ،ودولياً
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الفصل الرابع

منهجية الدراسة
المقدمة
اوالا :منهجية الدراسة
ثاني ا :مصادر البيانات
ثالثا :مجتمع الدراسة
رابعا :عينة الدراسة
خامس ا :اداة الدراسة
سادسا :صدق االستبيان
سابعا :ثبات االستبيان
ثامن ا :التحليل العاملي التوكيدي
تاسع ا :اختبار التوزيع الطبيعي
عاشر :المعالجة االحصائية المستخدمة في الدراسة
ا
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المقدمة:
تعتبر منهجية الدراسة وإجراءاتها محو ًار رئيسي يتم من خالله إنجاز الجانب التطبيقي من الدراسة ،وعن
طريقها يتم الحصول على البيانات المطلوبة إلجراء التحليل اإلحصائي للتوصل إلى النتائج التي يتم تفسيرها في
ضوء أدبيات الدراسة ،وبالتالي تحقق األهداف التي تسعى إلى لها.
حيث تناول هذا الفصل وصفا للمنهج المتبع ومجتمع وعينة الدراسة ،وكذلك أداة الدراسة المستخدمة وطريقة
إعدادها وكيفية بنائها وتطويرها ،ومدى صدقها وثباتها .كما يتضمن وصفًا لإلجراءات التي قام بها الباحث في
تصميم أداة الدراسة وتقنينها ،واألدوات التي استخدمها لجمع البيانات ،وينتهي الفصل بالمعالجات اإلحصائية التي
استخدمت في تحليل البيانات واستخالص النتائج ،وفيما يلي وصف لهذه اإلجراءات.
اوالا :منهجية الدراسة
بناء على طبيعة الدراسة واألهداف التي تسعى إلى تحقيقها فقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي،
ً

والذي يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع ويهتم بوصفها وصفا دقيقا ويعبر عنها تعبي ار كيفيا وكميا ،كما
ال يكتفي هذا المنهج عند جمع البيانات المتعلقة بالظاهرة من أجل استقصاء مظاهرها وعالقاتها المختلفة ،بل يتعداه
إلى التحليل والربط والتفسير للوصول إلى استنتاجات يبني عليها التصور المقترح بحيث يزيد بها رصيد المعرفة
عن الموضوع.
ثاني ا :مصادر البيانات

 .1المصادر الثانوية :حيث اتجه الباحث في معالجة اإلطار النظري للبحث إلى مصادر البيانات
الثانوية والتي تتمثل في الكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات العالقة ،والدوريات والمقاالت
والتقارير ،واألبحاث والرسائل الجامعية التي تناولت موضوع الدارسة ،والبحث والمطالعة في مواقع
اإلنترنت المختلفة.
 .2المصادر األولية :لمعالجة الجوانب التحليلية لموضوع الدراسة سيلجأ الباحث إلي جمع البيانات
األولية من خالل االستبانة كأداة رئيسية للدراسة ،سيتم تصميمها خصيصاً لهذا الغرض ،حيث سيقوم
الباحث بإعداد ثالثة مقاييس تمثل المتغيرات الثالثة التي اعتمدها الباحث.
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ثالثا :مجتمع الدارسة
تكون مجتمع الدراسة من موظفي بنك فلسطين بقطاع غزة البالغ عددهم ( )400موظف.
رابعا :عينة الدراسة
تم استخدام عينة عشوائية في تطبيق ادارة الدراسة (االستبانة) ،وتم حساب حجم العينة بواسطة المعادلة
التالية:
( )Moore, 2003التالية:
2

 Z 
(1) n = 

 2m 

حيث:

 :Zالقيمة المعيارية المقابلة لمستوى داللة معلوم (مثالً Z=1.96 :لمستوى داللة .)  = 0.05

عبر عنه بالعالمة العشرية (مثالً) 0.05 :
وي ّ
 :Mالخطأ الهامشيُ :

يتم تصحيح حجم العينة في حالة المجتمعات النهائية من المعادلة:

n

nN
ُالمعّدل)(2
N + n −1

=

حيث  Nتمثل حجم المجتمع ،وباستخدام المعادلة ( )1نجد أن حجم العينة يساوي:
2

 1.96 
n =
  384
 2  0.05 
المع ّدل باستخدام المعادلة ( )2يساوي:
حيث أن مجتمع الدراسة=  ،400 Nفإن حجم العينة ُ
384  400
 196
400 + 384 − 1

=

المع ّدل
ُ

n

وبذلك فإن حجم العينة المناسب في هذه الحالة يساوي (.)196
خامس ا :العينة االستطالعية
تكونت عينة الدراسة االستطالعية من ( )30استبانة ثم اختيارهم بطريقة عشوائية بغرض اختبار اداة الدراسة
والتحقق ممن صالحيتها للتطبيق على العينة االصلية وقد تم ادخالها في التحليل النهائي نظ ار لعدم وجود مشاكل
في الصدق والثبات.
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سادسا :اداة الدراسة
قام الباحث بإعداد أداة الدراسة لمعرفة دور رأس المال الفكري في تحقيق الميزة التنافسية فيظل وجود نظم
المعلومات كمتغير وسيط (دراسة تطبيقية على القطاع المصرفي الفلسطيني) .واتبع الباحث الخطوات التالية لبناء
االستبانة:
 .1االطالع على األدب اإلداري والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة ،واالستفادة منها في
بناء االستبانة وصياغة فقراتها.
 .2استشار الباحث عدداً من أساتذة الجامعات الفلسطينية والمشرفين اإلداريين في تحديد أبعاد االستبانة
وفقراتها.
 .3تحديد المجاالت الرئيسية التي شملتها االستبانة.
 .4تحديد الفقرات التي تقع تحت كل مجال.
 .5عرض االستبانة على المشرف للنقاش وإبداء المالحظات.
 .6تم تصميم االستبانة في صورتها األولية وقد تكونت من محورين أساسيين.
تم عرض االستبانة على ( )9من المحكمين ذوي الخبرة في المجاالت األكاديمية واالدارية .والملحق رقم
( )2يبين أسماء أعضاء لجنة التحكيم.
في ضوء آراء المحكمين تم تعديل بعض فقرات االستبانة من حيث الحذف أو اإلضافة والتعديل ،لتستقر
االستبانة في صورتها النهائية على ( )52فقرة ،ملحق (.)3
مكونات أداة الدراسة:
تم إعداد استبيان دور رأس المال الفكري في تحقيق الميزة التنافسية في ظل وجود نظم المعلومات كمتغير
وسيط (دراسة تطبيقية على القطاع المصرفي الفلسطيني) .وتتكون استبانة الدارسة من قسمين رئيسين:
القســــم األول :وهو عبارة عن البيانات الشا ا ااخصا ا ااية عن المسا ا ااتجيب (النوع ،الفئة العمرية ،المؤهل العلمي،
سنوات الخبرة).
القسم الثاني :محاور دور رأس المال الفكر ومحور الميزة التنافسية في ومحور نظم المعلومات .ويتكون
من ( )52فقرة:
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جدول ( )4.1توزيع محاور االستبانة

عدد الفقرات

#
المحور األول :رأس المال الفكري

-1

رأس المال البشري

10

رأس المال الهيكلي

7

رأس المال العالقاتي

10

اجمالي فقرات المحور األول :رأس المال الفكري

27

-2

المحور الثاني :نظم المعلومات

13

-3

المحور الثالث :تحقيق الميزة التنافسية

12

إجمالي محاور االستبانة
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تم استخدام التدرج ( ) 5-1لقياس استجابات المبحوثين لفقرات االستبيان حسب جدول رقم ()4.2

جدول رقم ( )4.2درجات مقياس

االستجابة

موافق بشدة

موافق

محايد

غير موافق

غير موافق بشدة

المقياس

5

4

3

2

1

اختار الباحث التدرج ( )5-1لالستجابة ،وكلما اقتربت االجابة من  5دل على الموافقة العالية على ما ورد
في الفقرة المعنية وكل تدرج له وزن نسبي .%20
سابع ا :صدق االستبيان
يقصد بصدق االستبانة أن تقيس أسئلة االستبانة ما وضعت لقياسه ،وتم توزيع عينة استطالعية حجمها
 30استبانة الختبار االتساق الداخلي والصدق البنائي وثبات االستبانة ،وقد قام الباحث بالتأكد من صدق االستبانة
بطريقتين:
 .1صدق المحكمين "الصدق الظاهري":
عرض الباحث االستبانة على مجموعة من المحكمين تألفت من ( )9متخصصين في المجاالت األكاديمية
واالقتصادية والمهنية واإلحصائية وأسماء المحكمين بالملحق رقم ( ،)1وقد استجاب الباحث آلراء المحكمين وقام
بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل في ضوء المقترحات المقدمة ،وبذلك خرج االستبيان في صورته النهائية  -انظر
الملحق رقم (.)2
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 .2صدق المقياس:
االتساق الداخلي Internal Validity
يقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة مع المجال الذي تنتمي إلية هذه
الفقرة ،وقد قام الباحث بحساب االتساق الداخلي لالستبانة وذلك من خالل حساب معامالت االرتباط بين كل فقرة
من فقرات مجاالت االستبانة والدرجة الكلية للمجال نفسه.
نتائج االتساق الداخلي:
المحور األول :رأس المال البشري:
يوضح جدول رقم ( )4.3معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " رأس المال البشري " والدرجة
الكلية للمجال ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوي معنوية  α≥ 0.05وبذلك يعتبر المجال
صادق لما وضع لقياسه.
جدول رقم ( )4.3معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات رأس المال البشري والدرجة الكلية للمجال

البعد األول :رأس المال البشري

معامل

القيمة

بيرسون

االحتمالية

*0.570

0.000

*0.458

0.005

*0.580

0.000

*0.549

0.001

 .5يحفز البنك الموظفين على تطوير قدراتهم بشكل مستمر

*0.698

0.000

 .6يحافظ البنك على الموظفين ذوي القدرات االبداعية المتميزة

*0.727

0.000

*0.813

0.000

#

.1

يمتلك البنك عدد كاف من الموظفين الذين يمتلكون المعارف
والمهارات الالزمة ألداء العمل بكفاءة

 .2يقوم البنك بتطوير قدرات الموظفين بشكل مستمر عبر البرامج التدريبية.
.3
.4

.7

يمتلك موظفي البنك المعرفة المتجددة الالزمة والمحدثة باستمرار عن

الخدمات التي يقدمها البنك

يقوم الموظف بطرح افكاره وآرائه في النقاشات الجماعية االجتماعات

تركز ادارة البنك على التعليم والتطوير المستمرين كأساس الكتساب

المهارات العملية المتنوعة
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لالرتباط

()Sig.

البعد األول :رأس المال البشري

معامل

القيمة

بيرسون

االحتمالية

 .8يتجنب الموظفين الوقوع بنفس اخطاء زمالئهم السابقة

*0.671

0.000

 .9يشجع البنك اساليب العمل الجماعي وتكريس روح فريق العمل بين الموظفين

*0.778

0.000

*0.747

0.000

#

.10

يسعى البنك الى استقطاب الموارد البشرية التي تملك المهارات الالزمة
ألداء العمل

لالرتباط

()Sig.

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة .α≥0.05قيمة االرتباط الجدولية تساوي  0.361ودرجات

حرية 28

يوضح جدول رقم ( )4.4معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات "رأس المال الهيكلي" والدرجة الكلية
للمجال ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوي معنوية  α≥0.05وبذلك يعتبر المجال صادق
لما وضع لقياسه.
جدول رقم ( )4.4معامل االرتباط بين كل فقرة من بعد رأس المال الهيكلي والدرجة الكلية للمجال

#

.1
.2
.3
.4

البعد الثاني :رأس المال الهيكلي
يمتلك البنك هيكلية فعالة تسهل عملية التواصل بين جميع المستويات
االدارية وتقديم الخدمات للعمالء في أفضل وجه
يمتلك البنك المرونة في الق اررات االدارية المتخذة حرصاً على تطوير

الموظفين

تحدد طبيعة العالقات بين الرؤساء والمرؤوسين بشكل واضح ووفق تدرج
الهيكل التنظيمي للبنك
يطور البنك العمليات االدارية باستمرار بهدف تحقيق االداء المتميز
والتقليل من اخطاء العمل

 .5تساهم سياسات البنك في تسهيل العمليات وتنفيذها بكفاءة وفعالية
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معامل

القيمة

بيرسون

االحتمالية

*0.808

0.000

*0.766

0.000

*0.728

0.000

*0.796

0.000

*0.775

0.000

لالرتباط

()Sig.

#

.6
.7

البعد الثاني :رأس المال الهيكلي
يسعى البنك إلى تبني السياسات واالجراءات والطرق واالساليب الكفيلة
بتسهيل العمليات وتنفيذها بكفاءة وفعالية

يحرص البنك على تزويد الموظفين بكافة التجهيزات الخاصة باألنظمة

الالزمة ألداء العمل

معامل

القيمة

بيرسون

االحتمالية

*0.759

0.000

*0.437

0.029

لالرتباط

()Sig.

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة .α≥0.05قيمة االرتباط الجدولية تساوي  0.361ودرجات

حرية 28

يوضح جدول رقم ( )4.5معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات " رأس المال العالقاتي " والدرجة الكلية
للمجال ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوي معنوية  α≥ 0.05وبذلك يعتبر المجال صادق
لما وضع لقياسه.
جدول رقم ( )4.5معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات رأس المال العالقاتي والدرجة الكلية للمجال

#

.1
.2
.3
.4
.5
.6

البعد الثالث :رأس المال العالقاتي
يمتلك البنك سياسة واضحة لتطوير عالقته وسمعته مع المؤسسات
الحكومية ومنظمات القطاع الخاص

يحرص البنك على ان تكون عالقته مع مؤسسات المجتمع المحلي

على مستوى عالي

يعتبر البنك ان العالقات التي يملكها من اهم ركائز المنافسة والتفوق

الذي يحققه على منافسيه من البنوك باستمرار
يمتلك البنك عالقة ممتازة مع المستثمرين ويعمل على تطوير هذه العالقة
يهتم البنك في تحقيق رضا ووالء العمالء والحفاظ على عالقة طيبة

معهم

يهتم البنك بمعرفة واالصغاء ألراء واقتراحات عمالئه وحل مشاكلهم
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معامل

القيمة

بيرسون

االحتمالية

*0.652

0.000

*0.556

0.000

*0.655

0.000

*0.534

0.000

*0.496

0.000

*0.419

0.000

لالرتباط

)(Sig.

#
.7
.8
.9

البعد الثالث :رأس المال العالقاتي
يسعى البنك الى تخفيض الوقت الالزم لتقديم الخدمة العمالء
يقوم البنك بعدد من األنشطة بهدف المحافظة على عالقة طويلة

المدى مع العمالء

يمتلك البنك قاعدة بيانات تحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بالعمالء
يهتم البنك في دراسة تغيرات البيئة التنافسية ليقوم بمواكبتها باستمرار

.10

معامل

القيمة

بيرسون

االحتمالية

*0.641

0.000

*0.812

0.000

*0.735

0.000

*0.572

0.000

لالرتباط

)(Sig.

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة .α≥0.05قيمة االرتباط الجدولية تساوي  0.361ودرجات

حرية 28

المحور الثاني :نظم المعلومات
يوضح جدول رقم ( )4.6معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات " نظم المعلومات " والدرجة الكلية للمجال،
والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوي معنوية  α≥ 0.05وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع
لقياسه
جدول رقم ( )4.6معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات نظم المعلومات والدرجة الكلية للمجال

معامل

القيمة

بيرسون

االحتمالية

.1

يوفر البنك اجهزة الحاسوب الالزمة ألداء مهامه

*0.506

0.002

.2

يتوفر لدى البنك أنظمة معلومات مناسبة مدعمة التخاذ القرار

*0.680

0.000

*0.711

0.000

*0.676

0.000

.5

تتناسب ادوات اخراج المعلومات مع احتياجات العمل

*0.657

0.000

.6

تتناسب الشبكة الداخلية المتوفرة مع متطلبات العمل في البنك

*0.742

0.000

#

.3
.4

المحور الثاني :نظم المعلومات

يملتك البنك قاعدة بيانات خاصة به تتضمن كافة المعلومات الالزمة
ألداء مهامه
يقوم البنك بإعطاء الدورات التدريبية الالزمة لموظفيه لتطوير
مهاراتهم في استخدام النظم المتوفرة
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لالرتباط

).(Sig

معامل

القيمة

بيرسون

االحتمالية

*0.724

0.000

.8

تحرص إدارة البنك على مواكبة المستجدات التقنية في مجال نظم المعلومات *0.685

0.000

.9

تتناسب البرمجيات المستخدمة مع متطلبات العمل في البنك

*0.625

0.000

 .10يتم تحديث البرمجيات بما يتناسب مع حاجة العمل في البنك

*0.382

0.022

 .11تتوافق البرامج المستخدمة مع االجهزة المستخدمة

*0.492

0.000

 .12يوفر النظام مساحة كافية لتخزين عمليات البنك المنفذة

*0.639

0.000

 .13يقوم النظام المتوفر بتوفير التغذية الراجعة للجهات المختصة

*0.646

0.000

#

.7

المحور الثاني :نظم المعلومات
تتم عملية الصيانة بشكل دوري وسريع ألجهزة الحاسوب وشبكة

المعلومات الخاصة بالبنك

لالرتباط

).(Sig

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة .α≥0.05قيمة االرتباط الجدولية تساوي  0.361ودرجات

حرية 28

المحور الثالث :الميزة التنافسية
يوضح جدول رقم ( )4.7معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات " تحقيق الميزة التنافسية " والدرجة الكلية
للمجال ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوي معنوية  α≥ 0.05وبذلك يعتبر المجال صادق
لما وضع لقياسه.
جدول رقم ( )4.7معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات تحقيق الميزة التنافسية والدرجة الكلية للمجال

معامل

القيمة

بيرسون

االحتمالية

.1

يقدم البنك خدماته بصورة تنافسية

*0.338

0.044

.2

تساعد افكار العاملين على تحسين الجودة المقدمة باستمرار

*0.763

0.000

*0.732

0.000

*0.597

0.000

#

.3
.4

المحور الثالث :تحقيق الميزة التنافسية

يقوم البنك بالحصول على تغذية راجعة بشكل دوري فيما يتعلق
بالخدمات المقدمة

يلتزم البنك بالمواعيد المحددة في تقديم الخدمات للعمالء
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لالرتباط

()Sig.

معامل

القيمة

بيرسون

االحتمالية

.5

يقوم البنك بالتجاوب مع شكاوى الزبائن في اقصى سرعة ممكنة

*0.661

0.000

.6

يحرص البنك على ابتكار خدمات جديدة تلبي حاجات ورغبات العمالء

*0.685

0.000

.7

يحرص البنك على ان يسبق منافسيه في ابداع وابتكار خدمات جديدة

*0.706

0.000

.8

يمتلك البنك القدرة على االستجابة السريعة للتغير في حاجات العمالء

*0.819

0.000

*0.887

0.000

*0.820

0.000

*0.698

0.000

*0.754

0.000

#

.9

المحور الثالث :تحقيق الميزة التنافسية

تتصف الخطط والسياسات المتبعة في البنك بالمرونة لتحقيق اهدافها
ومواجهة التغييرات البيئية

 .10يتابع البنك المستجدات التي تحدث أو ستحدث في السوق باستمرار
.11
.12

توجد خطة واضحة لضمان الجودة ويتم متابعتها بشكل مستمر

إلجراء التحسينات الالزمة

يتوفر في البنك نظام متكامل لضمان الجودة ويتم تطوير هيكلياتها

بما يتوافق مع متطلبات الجودة

لالرتباط

()Sig.

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة .α≥0.05قيمة االرتباط الجدولية تساوي  0.361ودرجات

حرية 28

الصدق البنائي Structure Validity
يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهداف التي تريد األداة الوصول
إليها ،ويبين مدي ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات االستبانة.
يبين جدول رقم ( )5.8أن جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت االستبانة دالة إحصائيًا عند مستوي
معنوية  α≥0.05وبذلك يعتبر جميع مجاالت االستبانة صادقه لما وضع لقياسه.
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جدول رقم ( )5.8معامل االرتباط بين درجة كل مجال من محور (رأس المال الفكري) و(نظم المعلومات) و(تحقيق الميزة
التنافسية) والدرجة الكلية لالستبانة

معامل

القيمة

بيرسون

االحتمالية

رأس المال البشري

*0.756

0.000

رأس المال الهيكلي

*0.798

0.000

رأس المال العالقاتي

*0.752

0.000

.2

اجمال فقرات المحور األول :رأس المال الفكري

*0.757

0.000

.3

المحور الثاني :نظم المعلومات

*0.797

0.000

.4

المحور الثالث :تحقيق الميزة التنافسية

*0.898

0.000

#

.1

لالرتباط

المحور األول :رأس المال الفكري

()Sig.

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة .α≥0.05قيمة االرتباط الجدولية تساوي  0.361ودرجات

حرية 28

ثامنا :ثبات االستبيان :Reliability
يقصد بثبات االستبانة أن تعطي هذه االستبانة نفس النتيجة لو تم إعادة توزيع االستبانة أكثر من مرة تحت
نفس الظروف والشروط ،أو بعبارة أخرى أن ثبات االستبيان يعني االستقرار في نتائج االستبانة وعدم تغييرها بشكل
كبير فيما لو تم إعادة توزيعها على األفراد عدة مرات خالل فترات زمنية معينة.
وقد تحقق الباحث من ثبات استبانة الدراسة من خالل:
معامل ألفا كرونباخ  Cronbach’s Alpha Coefficientوطريقة التجزئة النصفية وكانت النتائج كما
هي مبينة في جدول رقم (.)4.9
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جدول رقم ( )4.9معامل ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية لقياس ثبات االستبانة

الثبات

#

المحور األول :رأس

رأس المال البشري

معامل
المركب
التجزئة
عدد
ألفا
النصفية composite
الفقرات
كرونباخ
reliability
CR
.861
0.810 0.857
10

رأس المال الهيكلي

7

0.947 0.822

.865

رأس المال العالقاتي

اجمالي فقرات المحور األول :رأس المال الفكري

10

0.926 0.811

.825

27

0.953 0.921

.935

.2

المحور الثاني :نظم المعلومات

13

0.918 0.876

.899

.3

المحور الثالث :تحقيق الميزة التنافسية

12

0.966 0.913

.912

إجمالي محاور االستبانة

52

0.978 0.947

.1

المال الفكري

واضح من النتائج الموضحة في جدول رقم ( )4.9أن قيمة معامل ألفا كرونباخ مرتفعة إلجمالي االستبانة
حيث بلغت بطريقة الفا كرونباخ  ،0.947بينما بطريقة التجزئة النصفية فبلغت .0.978
اما لمحاور االستبانة فبلغت قيمة معامل ألفا كرونباخ لمحور رأس المال الفكري حيث تتراوح بين (-0.811
 )0.857بينما لجميع االبعاد ( ،)0.921اما حسب طريقة التجزئة النصفية فكانت النتائج مشابهة لطريقة الفا
كرونباخ حيث تتراوح بين ( )0.947 -0.810بينما لجميع المجاالت (.)0.953
اما لمحور نظم المعلومات فبلغت قيمة معامل ألفا كرونباخ لمحور نظم المعلومات حيث بلغت قيمة معامل
ألفا كرونباخ ( ،)0..876اما حسب طريقة التجزئة النصفية فكانت النتائج مشابهة لطريقة الفا كرونباخ حيث بلغت
(.)0..913
اما لمحور تحقيق الميزة التنافسية فبلغت قيمة معامل ألفا كرونباخ لمحور تحقيق الميزة التنافسية حيث
بلغت قيمة معامل ألفا كرونباخ ( ،)0.913اما حسب طريقة التجزئة النصفية فكانت النتائج مشابهة لطريقة الفا
كرونباخ حيث بلغت (.)0.966
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وبذلك تكون االستبانة في صورتها النهائية كما هي في الملحق رقم ( )2قابلة للتوزيع .ويكون الباحث قد
تأكد من صدق وثبات استبانة الدراسة مما يجعله على ثقة بصحة االستبانة وصالحيتها لتحليل النتائج واإلجابة
على أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها.
تاسعا :التحليل العاملي التوكيدي
أوال :المحور األول (رأس المال الفكري):
البعد األول :رأس المال البشري
اذ انه قبل القيام بتطبيق االستبانة (اداة الدراسة) وبشكلها االولي  ،قام الباحث بأجراء التحليل العاملي
التوكيدي ،وذلك للتحقق من الصدق البنائي للمقياس  ،اذ تتمثل االجراءات المتبعة في التحليل العاملي التوكيدي
في تحديد االنموذج المفترض (االنموذج البنائي) والذي يتكون من المتغيرات الكامنة أو المتغيرات غير المقاسة أو
المتغيرات الخارجية وهي تمثل االبعاد المفترضة للمقياس  ،ومنها تخرج اسهم متجهة الى النوع الثاني من المتغيرات
والتي تعرف بالمتغيرات المقاسة أو المتغيرات التابعة أو المتغيرات الداخلية والتي تمثل العبارات الخاصة بكل بعد
او ألبعاد الخاصة بكل عامل عام  ،و يفترض هنا ان الفقرات تمثل مؤشرات للمتغيرات الكامنة (صالح الدين
 )507-2000،504،وفي حالة ان التحليل العاملي التوكيدي حقق االنموذج المفترض للمقياس مؤشرات جودة
المطابقة المقبولة فانه يمكن الحكم على صدق عباراته  ،او صدق ابعاده في حالة التحليل العاملي التوكيدي من
الدرجة الثانية وفي ضوء االوزان االنحدارية المعيارية والتي تعرف بمعامالت الصدق او التشبع على المتغير الكامن
يمكن تحديد قيمة معينة يتم رفض التشعبات التي تقل عن ( )0.4وكذلك يمكن الحكم على صدق العبا ارت في
ضوء النسبة الحرجة وتشير الى
داللة الفرق بين تأثير العبارة (الوزن اإلنحداري) والتأثيري الصفري ( )Hair et al., 2010:116وعند
اجراء التحليل العامل التوكيدي لمحور (رأس المال البشري) بفقراته  ،اظهرت النتائج ان قيمة ( ch²مربع كاي) بعد
اجراء بعض العالقات بين مؤشرات قياس متغيرات (رأس المال البشري) بلغت ( )42.68وهي دالة عند مستوى
( ، )0.05 ≤αوقد بلغت قيمة الحد االدنى للتناقض والتي هي عبارة عن حاصل قسمة قيمة (ch²مربع كاي)
على درجات الحرية  )1.423( DFوهو ما يعكس مستوى الموائمة الجيد  ،حيث ان قيمة الحد االدنى للتناقض
من المفترض ان تتراوح ما بين القيمة ( )1كحد أدنى والقيمة ( )5كحد أعلى  ،وبلغت قيمة (Goodness )GFI
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 of fit Indexوهو مؤشر موائمة الجودة ما قيمته ( )0.952وهو مقارب لقيمة الواحد الصحيح (الموائمة التامة).
وبنفس السياق بلغ مؤشر الموائمة المقارن ( )0.928( Comparative Fit Index )CFIوهو مقارب الى قيمة
الواحد صحيح ،وبلغ الجذر التربيعي لمتوسطات الخطأ التقريبي (Root Mean Square Error )RMSEA
 )0.08( of Approximationوهي مقاربة لقيمة الصفر وهذا يؤشر جودة المطابقة وصدق فقرات محور (رأس
المال البشري)  ،حيث أن معامالت الصدق تجاوزت النسبة المحددة وهي ( )0.4وكما هو موضح بالشكل ()4.1
وقد تجاوز متوسط االختالف المستخلص  Average Vaeriance Extractedالقيمة  ،0.5وقد بلغت قيم الثبات
المركب (.).861وهو ما اكد عليه ( )Hair,et..al,2010باإلشارة الى ان قيمة الثبات المركب من المفترض ان
تتجاوز ( )0.700وان قيمة متوسط االختالف المستخلص من المفترض ان تتجاوز (.)0.5
شكل ( )4.1التحليل العاملي التوكيدي لمحور رأس المال البشري

ثانيا :البعد الثاني (رأس المال الهيكلي):
عند اجراء التحليل العامل التوكيدي لمتغير (رأس المال الهيكلي) بفقراته ،اظهرت النتائج ان قيمة ( ch²مربع
كاي) بعد اجراء بعض العالقات بين مؤشرات قياس متغيرات رأس المال الهيكلي ر بلغت ( )13.017وهي دالة
عند مستوى ( ، )0.05 ≤αوقد بلغت قيمة الحد االدنى للتناقض والتي هي عبارة عن حاصل قسمة قيمة (ch²مربع
كاي) على درجات الحرية  )1.183( DFوهو ما يعكس مستوى الموائمة الجيد  ،وبلغت قيمة ( )GFIوهو مؤشر
موائمة الجودة ما قيمته ( ،)0.991وبنفس السياق بلغ مؤشر الموائمة المقارن ( )0.983( )CFIوهو مقارب الى
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قيمة الواحد صحيح ،وبلغ الجذر التربيعي لمتوسطات الخطأ التقريبي ( ، )0.054( )RMSEAوقد تجاوز متوسط
االختالف المستخلص القيمة  ، 0.5وقد بلغت قيم الثبات المركب (.).865
شكل ( )4.2التحليل العاملي التوكيدي رأس المال الهيكلي

ثالثا :البعد الثالث (رأس المال العالقاتي):
عند اجراء التحليل العامل التوكيدي لمتغير (رأس المال العالقاتي) بفقراته ،اظهرت النتائج ان قيمة ch²
(مربع كاي) بعد اجراء بعض العالقات بين مؤشرات قياس متغيرات رأس المال العالقاتي بلغت ( )37.802وهي
دالة عند مستوى ( ، )0.05 ≤αوقد بلغت قيمة الحد االدنى للتناقض والتي هي عبارة عن حاصل قسمة قيمة
(ch²مربع كاي) على درجات الحرية  )1.400( DFوهو ما يعكس مستوى الموائمة الجيد  ،وبلغت قيمة ()GFI
وهو مؤشر موائمة الجودة ما قيمته ( ،)0.966وبنفس السياق بلغ مؤشر الموائمة المقارن ( )0.944( )CFIوهو
مقارب الى قيمة الواحد صحيح ،وبلغ الجذر التربيعي لمتوسطات الخطأ التقريبي ( ، )0.079( )RMSEAوقد
تجاوز متوسط االختالف المستخلص القيمة  ، 0.5وقد بلغت قيم الثبات المركب (.).825
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شكل ( )4.3التحليل العاملي التوكيدي رأس المال العالقاتي

إجمالي المحور األول (رأس المال الفكري):
عند اجراء التحليل العامل التوكيدي لمتغير (رأس المال الفكري) بفقراته ،اظهرت النتائج ان قيمة ( ch²مربع
كاي) بعد اجراء بعض العالقات بين مؤشرات قياس متغيرات رأس المال الفكري بلغت ( )772.903وهي دالة
عند مستوى ( ، )0.05 ≤αوقد بلغت قيمة الحد االدنى للتناقض والتي هي عبارة عن حاصل قسمة قيمة (ch²مربع
كاي) على درجات الحرية  )2.240( DFوهو ما يعكس مستوى الموائمة الجيد  ،وبلغت قيمة ( )GFIوهو مؤشر
موائمة الجودة ما قيمته ( ،)0.708وبنفس السياق بلغ مؤشر الموائمة المقارن ( )0.680( )CFIوهو مقارب الى
قيمة الواحد صحيح ،وبلغ الجذر التربيعي لمتوسطات الخطأ التقريبي ( ، )0.13( )RMSEAوقد تجاوز متوسط
االختالف المستخلص القيمة  ، 0.5وقد بلغت قيم الثبات المركب (.).935
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شكل ( )4.4التحليل العاملي التوكيدي رأس المال الفكري

المحور الثاني (نظم المعلومات):
عند اجراء التحليل العامل التوكيدي لمتغير (نظم المعلومات) بفقراته ،اظهرت النتائج ان قيمة ( ch²مربع
كاي) بعد اجراء بعض العالقات بين مؤشرات قياس متغيرات نظم المعلومات بلغت ( )104.243وهي دالة عند
مستوى ( ، )0.05 ≤αوقد بلغت قيمة الحد االدنى للتناقض والتي هي عبارة عن حاصل قسمة قيمة (ch²مربع
كاي) على درجات الحرية  )1.895( DFوهو ما يعكس مستوى الموائمة الجيد  ،وبلغت قيمة ( )GFIوهو مؤشر
موائمة الجودة ما قيمته ( ،)0.901وبنفس السياق بلغ مؤشر الموائمة المقارن ( )0.859( )CFIوهو مقارب الى
قيمة الواحد صحيح ،وبلغ الجذر التربيعي لمتوسطات الخطأ التقريبي ( ، )0.11( )RMSEAوقد تجاوز متوسط
االختالف المستخلص القيمة  ، 0.5وقد بلغت قيم الثبات المركب (.).899
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شكل ( )4.5التحليل العاملي التوكيدي نظم المعلومات

المحور الثالث :الميزة التنافسية
عند اجراء التحليل العامل التوكيدي لمتغير (الميزة التنافسية) بفقراته ،اظهرت النتائج ان قيمة ( ch²مربع
كاي) بعد اجراء بعض العالقات بين مؤشرات قياس متغيرات تحقيق الميزة التنافسية بلغت ( )66.727وهي دالة
عند مستوى ( ، )0.05 ≤αوقد بلغت قيمة الحد االدنى للتناقض والتي هي عبارة عن حاصل قسمة قيمة (ch²مربع
كاي) على درجات الحرية  )1.420( DFوهو ما يعكس مستوى الموائمة الجيد  ،وبلغت قيمة ( )GFIوهو مؤشر
موائمة الجودة ما قيمته ( ،)0.958وبنفس السياق بلغ مؤشر الموائمة المقارن ( )0.941( )CFIوهو مقارب الى
قيمة الواحد صحيح ،وبلغ الجذر التربيعي لمتوسطات الخطأ التقريبي ( ، )0.081( )RMSEAوقد تجاوز متوسط
االختالف المستخلص القيمة  ، 0.5وقد بلغت قيم الثبات المركب (.).912
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شكل ( )4.6التحليل العاملي التوكيدي تحقيق الميزة التنافسية

عاش ار :اختبار التوزيع الطبيعي Normality Distribution Test
تم استخدام اختبار كولمجوروف  -سمرنوف ) Kolmogorov-Smirnov Test )K-Sالختبار ما إذا
كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه ،وكانت النتائج كما هي مبينة في جدول رقم (.)4.10
جدول رقم ( )4.10يوضح نتائج اختبار التوزيع الطبيعي

عدد

#

الفقرات

كولمجوروف-
سمرنوفK-
))S

المعنوية
Sig.

رأس المال البشري

10

0.676

0.751

رأس المال الهيكلي

7

0.759

0.612

رأس المال العالقاتي

10

0.628

0.825

.2

المحور األول :رأس المال الفكري

27

0.574

0.897

.3

المحور الثاني :نظم المعلومات

13

0.596

0.870

.4

المحور الثالث :تحقيق الميزة التنافسية

12

0.675

0.753

.5

إجمالي محاور االستبانة

52

0.689

0.730

.1

المحور األول :رأس
المال الفكري
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واضح من النتائج الموضحة في جدول رقم ( )4.10أن القيمة االحتمالية ) (Sig.لجميع مجاالت الدراسة
كانت أكبر من مستوى الداللة  0.05وبذلك فإن توزيع البيانات لهذه المجاالت يتبع التوزيع الطبيعي وحيث سيتم
استخدام االختبارات المعملية لإلجابة على فرضيات الدراسة.
تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:

 .1النساب المئوية والتك اررات والمتوساط الحساابي :يساتخدم هذا األمر بشاكل أسااساي ألغراض معرفة تكرار
فئات متغير ما ويتم االستفادة منها في وصف عينة الدراسة.
 .2اختبار ألفا كرونباخ ( )Cronbach's Alphaلمعرفة ثبات فقرات االستبانة.
 .3اختبار التجزئة النصفية ( )split halfلمعرفة ثبات فقرات االستبانة.
 .4اس ااتخدام اختبار كولمجوروف  -س اامرنوف ) Kolmogorov-Smirnov Test: )K-Sيس ااتخدم هذا
االختبار لمعرفة ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه.
 .5معاامل ارتبااط بيرسا ا ا ا ا ا ااون ( )Pearson Correlation Coefficientلقيااس درجة االرتبااط :يقوم هذا
االختبار على د ارساة العالقة بين متغيرين .وقد تم اساتخدامه لحسااب االتسااق الداخلي والصادق البنائي
لالستبانة ،والعالقة بين المتغيرات.
 .6اختبار  Tفي حالة عينة واحدة ( )T-Testولقد تم اسا ا ااتخدامه للتأكد من داللة المتوسا ا ااط لكل فقرة من
فقرات االستبانة.
 .7اختباار تحليال التبااين األحاادي  )One Way Analysis of Variance) ANOVAلمعرفاة ماا إذا
كان هناك فروقات ذات داللة إحصائية بين ثالث مجموعات أو أكثر من البيانات.
 .8اختبار االنحدار المتعددMultiple Regression
 .9تحليل المسار باستخدام برنامج IBM SPSS/AMOS-21
.10

التحليل العاملي التوكيدي

احدى عشر :المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة
تم تفريغ وتحليل االستبانة من خالل برنامج التحليل اإلحصائي Statistical Package for the Social
).Sciences (SPSS
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الفصل الخامس

تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة
المقدمة:
يتضمن هذا الفصل عرضًا لتحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة ،وذلك من خالل اإلجابة عن أسئلة
الدراسة واستعراض أبرز نتائج االستبانة والتي تم التوصل إليها من خالل تحليل فقراتها ،والوقوف على متغيرات
الدراسة التي اشتملت على (النوع ،الفئة العمرية ،المؤهل العلمي ،سنوات الخبرة) لذا تم إجراء المعالجات اإلحصائية
للبيانات المتجمعة من استبانة الدراسة ،حيث انه تم استخدام برنامج الرزم اإلحصائية للدراسات االجتماعية
) (SPSSللحصول على نتائج الدراسة التي سيتم عرضها وتحليلها في هذا الفصل.
جدول ( )5.1الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية:

التكرار

النسبة

استمارات مكتملة

160

81.6

استمارات مفقودة (لم يتم اإلجابة

36

18.4

المجموع

196

100.0

عليها)

يتضح من خالل جدول ( )5.1ان  %81.6من االستمارات تم استكمالها بالتعبئة من المبحوثين بينما
 %18.4تم اعتبارها استمارات مفقودة ،ويعزو الباحث ذلك الى ضغط العمل في القطاع المصرفي ،وعدم إدراك
جميع موظفي البنك الى اهمية البحث العلمي والنتائج المترتبة عليه.
جدول ( )5.2النوع

التكرار

النسبة

ذكر

105

63.1

انثى

55

36.9

اإلجمالي

160

100.0

يتضح من جدول ( )5.2ان  63.1%من الذكور ،بينما  36.9%من االناث ويعزو الباحث الفرق بين
نسبة الذكور الى االناث الى طبيعة الوظائف ومتطلبات العمل في القطاع المصرفي حيث أن نسبة المراجعين
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الذكور أكثر من اإلناث وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج مسح القوى العاملة الصادر عن الجهاز الفلسطيني
المركزي لإلحصاء  ,2017والذي اظهر وجود فجوة بين النوعين االجتماعيين ( %73ذكور 19 ,اناث )%
جدول ( )5.3العمر

التكرار

النسبة

اقل من  30سنة

23

35.6

من -30اقل من  40سنة

24

38.1

من  40اقل من  50سنة

7

13.1

 50سنة فأكثر

8

13.1

اإلجمالي

160

100.0

يتضح من جدول ( )5.3أن غالبية العاملين في البنك محط الدراسة هم من الفئة العمرية اقل من  40ويعزو
الباحث ذلك الى سياسة البنك في استقطاب الطاقات الشابة ،وذلك لما يمتلكونه من مهارات وقدرات عملية ومعرفية
جديدة تساعدهم على االرتقاء بمستوى العمل المصرفي.
جدول ( )5.4المؤهل العلمي

التكرار

النسبة

دبلوم

1

1.9

بكالوريوس

55

83.8

ماجستير

8

12.5

دكتوراه

1

1.9

اإلجمالي

160

100.0

يتضح من جدول ( )5.4ان  %83.8مؤهلهم العلمي بكالوريوس ،ويعزو الباحث الفرق الشاسع في المؤهالت
العلمية الى متطلبات العمل ،حيث ان غالبية الوظائف في القطاع المصرفي ال تتطلب دراسات عليا.
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جدول ( )5.5سنوات الخبرة

التكرار

النسبة

اقل من  5سنوات

20

34.4

من  -5اقل من  10سنوات

12

20.6

من  -10اقل من  15سنة

14

21.9

15سنة فأكثر

13

23.1

اإلجمالي

160

100.0

يتضح من جدول ( )5.5ان غالبية المبحوثين لديهم معدل سنوات الخدمة اقل من  10سنوات ،ويعزو
الباحث ذلك الى سياسة البنك في استقطاب الطاقات الشابة وذلك لما يمتلكونه من خبرات وقدرات علمية ومعرفية
جديدة كما ذكر سابقًا.
الوزن النسبي لفقرات المجاالت
تحليل فقرات االستبانة:
لتحليل فقرات االستبانة تم استخدام االختبارات المعملية (اختبار Tلعينة واحدة) لمعرفة متوسطات درجات
االستجابة .واعتبرت الدرجة  3هي الحياد وهي تمثل  %60على مقياس الدراسة.
جدول ( )5.6درجات تفسير اإلجابة حسب فئات المتوسط الحسابي

المقياس

الوسط

الوزن النسبي

قليلة جدا

1

1.00 -1.80

اقل من %36

قليلة

2

1.80-2.60

من %52 -36

متوسطة

3

2.60- 3.40

من %68- %52

كبيرة

4

3.40- 4.20

من %84- %68

كبيرة جدا

5

4.20- 5.0

من %100 - %84
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لإلجابة على تساؤالت الدراسة:
جدول ( )5.7الوسط الحسابي والوزن النسبي لبعد رأس المال البشري

#

البعد األول :رأس المال البشري

يمتلك البنك عدد كاف من الموظفين
 .1الذين يمتلكون المعارف والمهارات
الالزمة ألداء العمل بكفاءة
يقوم البنك بتطوير قدرات الموظفين
.2
بشكل مستمر عبر البرامج التدريبية.
يمتلك موظفي البنك المعرفة
 .3المتجددة الالزمة والمحدثة باستمرار
عن الخدمات التي يقدمها البنك
يقوم الموظف بطرح افكاره وآرائه في
.4
النقاشات الجماعية واالجتماعات
يحفز البنك الموظفين على تطوير
.5
قدراتهم بشكل مستمر
يحافظ البنك على الموظفين ذوي
.6
القدرات اإلبداعية المتميزة
تركز ادارة البنك على التعليم
كأساس
المستمرين
 .7والتطوير
الكتساب المهارات العملية المتنوعة
يتجنب الموظفين الوقوع بنفس
.8
اخطاء زمالئهم السابقة
يشجع البنك اساليب العمل الجماعي
.9
وتكريس روح فريق العمل بين الموظفين
يسعى البنك الى استقطاب الموارد
 .10البشرية التي تملك المهارات الالزمة
ألداء العمل
رأس المال البشري

الوزن
قيمة المعنوية ترتيب
الوسط االنحراف
النسبي
pالحسابي المعياري
الفقرة
االختبار
value
%
3.89

0.53

16.53 77.8

0.00

2

3.91

0.56

17.61 78.2

0.00

1

3.8

0.58

14.43 76.0

0.00

3

3.65

0.59

12.11 73.0

0.00

8

3.74

0.67

11.16 74.8

0.00

5

3.63

0.63

10.71 72.6

0.00

9

3.66

0.67

10.23 73.2

0.00

7

3.68

0.65

10.85 73.6

0.00

6

3.8

0.63

12.85 76.0

0.00

4

3.15

0.85

63.0

2.16

0.00

10

3.74

0.44

19.62 74.8

0.00
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يتضح من جدول رقم ( )5.7ان الوزن النسبي إلجمالي بعد رأس المال البشري بلغ  %74.8وبمتوسط بلغ
( )3.74وانحراف معياري بلغ  ،0.44بينما لفقرات بعد رأس المال البشري كانت الفقرة الثانية (يقوم البنك بتطوير
قدرات الموظفين بشكل مستمر عبر البرامج التدريبية) احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي بلغ  %78.2ويعزو الباحث
هذه النتيجة الى اهتمام البنك ببناء قدرات العاملين فيه من خالل البرامج التدريبية والدعم التقني والفني .حيث ان
البنك قام بتنظيم عدة برامج تدريبية لموظفيه في جميع الفروع على مستوى الوطن في عام  ،2017بينما كانت
الفقرة السابعة (يسعى البنك الى استقطاب الموارد البشرية التي تملك المهارات الالزمة ألداء العمل) احتلت المرتبة
األخيرة بوزن نسبي  %63.0ويعزو الباحث ذلك الى صعوبة التنقل الوظيفي في نفس القطاع ،وامتالك القطاع
المصرفي طابعًا خاص فيه.
جدول ( )5.8الوسط الحسابي والوزن النسبي لبعد رأس المال الهيكلي

البعد الثاني :رأس المال الهيكلي

.1

.2

.3

.4
.5

يمتلك البنك هيكلية فعالة تسهل
عملية التواصل بين جميع
المستويات االدارية وتقديم الخدمات
للعمالء في أفضل وجه
يمتلك البنك المرونة في الق اررات
اإلدارية المتخذة حرصاً على تطوير
الموظفين
تحدد طبيعة العالقات بين الرؤساء
والمرؤوسين بشكل واضح ووفق تدرج
الهيكل التنظيمي للبنك
يطور البنك العمليات اإلدارية
باستمرار بهدف تحقيق األداء
المتميز والتقليل من أخطاء العمل
تساهم سياسات البنك في تسهيل
العمليات وتنفيذها بكفاءة وفعالية

االنحراف الوزن
قيمة
الوسط
المعياري النسبي االختبار
الحسابي
%

pvalue

3.74

0.62

12.42 74.8

0.00

6

3.62

0.80

72.4

7.24

0.00

7

3.80

0.58

14.43 76.0

0.00

4

3.91

0.62

14.75 78.2

0.00

1

3.82

0.63

12.98 76.4

0.00

3

82

المعنوية

ترتيب
الفقرة

البعد الثاني :رأس المال الهيكلي
يسعى البنك إلى تبني السياسات
 .6واإلجراءات والطرق واألساليب الكفيلة
بتسهيل العمليات وتنفيذها بكفاءة وفعالية
يحرص البنك على تزويد الموظفين
 .7بكافة التجهيزات الخاصة باألنظمة
الالزمة ألداء العمل
رأس المال الهيكلي

االنحراف الوزن
قيمة
الوسط
المعياري النسبي االختبار
الحسابي
%

pvalue

3.77

0.63

12.61 75.4

0.00

5

3.83

0.56

15.67 76.6

0.00

2

3.78

0.48

18.39 75.6

0.00

المعنوية

ترتيب
الفقرة

من خالل جدول ( )5.8يتضح ان الوزن النسبي إلجمالي بعد رأس المال الهيكلي بلغ  %75.6وبمتوسط
بلغ ( )3.78وانحراف معياري بلغ ( ،)0.48بينما لفقرات بعد رأس المال الهيكلي كانت الفقرة الرابعة (يطور البنك
العمليات اإلدارية باستمرار بهدف تحقيق األداء المتميز والتقليل من أخطاء العمل) احتلت المرتبة االولى بوزن
نسبي بلغ  %78.2ويعزو الباحث ذلك الى اهتمام البنك في تحقيق الميزة التنافسية ورغبته في الوصول الى االمتياز
في أدائه.
بينما كانت الفقرة الثانية (يمتلك البنك المرونة في الق اررات اإلدارية المتخذة حرصًا على تطوير الموظفين)
احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي  %72.4ويعزو الباحث ذلك طبيعة الهيكل التنظيمي العامل في بنك فلسطين
والمركزية في اتخاذ الق اررات.
جدول ( )5.9الوسط الحسابي والوزن النسبي لبعد رأس المال العالقاتي

#

البعد الثالث :رأس المال العالقاتي

يمتلك البنك سياسة واضحة لتطوير
 .1عالقته وسمعته مع المؤسسات
الحكومية ومنظمات القطاع الخاص

االنحراف الوزن
قيمة
الوسط
المعياري النسبي االختبار
الحسابي
%

pvalue

15.21 77.6

0.00

3.88

83

0.59

المعنوية

ترتيب
الفقرة
3

يحرص البنك على ان تكون عالقته
 .2مع مؤسسات المجتمع المحلي على
مستوى عالي

يعتبر البنك ان العالقات التي يملكها من
 .3اهم ركائز المنافسة والتفوق الذي يحققه
على منافسيه من البنوك باستمرار
يمتلك البنك عالقة ممتازة مع المستثمرين
.4
ويعمل على تطوير هذه العالقة
يهتم البنك في تحقيق رضا ووالء
.5
العمالء والحفاظ على عالقة طيبة معهم
يهتم البنك بمعرفة واالصغاء آلراء
.6
واقتراحات عمالئه وحل مشاكلهم
يسعى البنك الى تخفيض الوقت
.7
الالزم لتقديم الخدمة العمالء
يقوم البنك بعدد من األنشطة بهدف
 .8المحافظة على عالقة طويلة المدى
مع العمالء
يمتلك البنك قاعدة بيانات تحتوي على
.9
جميع المعلومات المتعلقة بالعمالء
يهتم البنك في دراسة تغيرات البيئة
.10
التنافسية ليقوم بمواكبتها باستمرار
رأس المال العالقاتي

3.85

0.61

14.02 77.0

0.00

6

3.77

0.63

12.61 75.4

0.00

8

3.95

0.53

18.58 79.0

0.00

1

3.92

0.56

16.85 78.4

0.00

2

3.78

0.58

14.31 75.6

0.00

7

3.71

0.71

74.2

9.95

0.00

10

3.75

0.62

12.51 75.0

0.00

9

3.85

0.59

14.86 77.0

0.00

5

3.88

0.62

14.36 77.6

0.00

4

3.84

0.40

14.82 76.8

0.00

يتضح من جدول رقم ( )5.9ان الوزن النسبي إلجمالي بعد رأس المال العالقاتي بلغ  %76.8وبمتوسط
بلغ ( )3.84وانحراف معياري بلغ  ،0.40بينما لفقرات بعد رأس المال العالقاتي كانت الفقرة الرابعة (يمتلك البنك
عالقة ممتازة مع المستثمرين ويعمل على تطوير هذه العالقة) احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي بلغ %79.0
ويعزو الباحث الى إدراك البنك اهمية بناء عالقات ممتازة مع جميع الجهات ذات العالقة وعلى رأسهم المستثمرين
وذلك لما يمتلكونه من تأثير على مجرى عمليات البنك .بينما كانت الفقرة السابعة (يسعى البنك الى تخفيض الوقت
84

الالزم لتقديم الخدمة العمالء) احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي  %74.2ويعزو الباحث ذلك الرتفاع التكلفة
الالزمة لتخفيض الوقت الالزم لتقديم الخدمة للعمالء وذلك لما يتطلبه الموضوع من تقنيات حديثة جدًا ومكلفة.
جدول ( )5.10الوسط الحسابي والوزن النسبي لبعد رأس المال الفكري

#

المحور األول :رأس المال الفكري

.1
.2
.3

رأس المال البشري
رأس المال الهيكلي
رأس المال العالقاتي
المحور األول :رأس المال الفكري

الوزن
قيمة
الوسط االنحراف
النسبي
الحسابي المعياري
االختبار
%
3.74
3.78
3.84
3.79

0.44
0.48
0.40
0.38

74.8
75.6
76.8
75.8

17.62
18.39
23.82
20.35

المعنوية
pvalue
0.00
0.00
0.00
0.00

ترتيب
الفقرة
3
2
1

من خالل جدول ( )5.10يتضح ان هناك تقارب واضح وكبير جدًا في الوزن النسبي ألبعاد المتغير المستقل
ويعزو الباحث ذلك الى الترابط والتوافق بين االبعاد والتكامل فيما بينها.
المحور الثاني :نظم المعلومات
جدول ( )5.11الوسط الحسابي والوزن النسبي لمحور نظم المعلومات

#
.1
.2
.3
.4
.5

المحور الثاني :نظم المعلومات
يوفر البنك اجهزة الحاسوب الالزمة ألداء
مهامه
يتوفر لدى البنك أنظمة معلومات مناسبة
مدعمة التخاذ القرار
يمتلك البنك قاعدة بيانات خاصة به تتضمن
كافة المعلومات الالزمة ألداء مهامه
يقوم البنك بإعطاء الدورات التدريبية الالزمة
لموظفيه لتطوير مهاراتهم في استخدام النظم
المتوفرة
تتناسب أدوات إخراج المعلومات مع
احتياجات العمل

الوزن
قيمة
الوسط االنحراف
النسبي
pالحسابي المعياري
االختبار
%
value

المعنوية

ترتيب
الفقرة

4.00

0.55

18.31 80.0

0.00

1

3.83

0.56

15.67 76.6

0.00

8

3.83

0.66

12.46 76.6

0.00

9

3.91

0.56

16.61 78.2

0.00

3

3.72

0.69

10.52 74.4

0.00

13
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#

المحور الثاني :نظم المعلومات

تتناسب الشبكة الداخلية المتوفرة مع متطلبات
.6
العمل في البنك
تتم عملية الصيانة بشكل دوري وسريع ألجهزة
.7
الحاسوب وشبكة المعلومات الخاصة بالبنك
تحرص إدارة البنك على مواكبة المستجدات
.8
التقنية في مجال نظم المعلومات
تتناسب البرمجيات المستخدمة مع متطلبات
.9
العمل في البنك
يتم تحديث البرمجيات بما يتناسب مع حاجة
.10
العمل في البنك
تتوافق البرامج المستخدمة مع االجهزة
.11
المستخدمة
يوفر النظام مساحة كافية لتخزين عمليات
.12
البنك المنفذة
يقوم النظام المتوفر بتوفير التغذية الراجعة
.13
للجهات المختصة
المحور الثاني :نظم المعلومات

الوزن
قيمة
الوسط االنحراف
النسبي
pالحسابي المعياري
االختبار
%
value

المعنوية

12.51 75.0

ترتيب
الفقرة

3.75

0.62

3.77

0.74

75.4

3.88

0.59

15.21 77.6

0.00

3.92

0.53

18.02 78.4

0.00

2

3.91

0.59

17.62 78.2

0.00

4

3.89

0.64

13.79 77.8

0.00

6

3.89

0.62

14.55 77.8

0.00

5

3.77

0.67

11.36 75.4

0.00

10

3.85

0.42

23.02 77.0

0.00

9.9

0.00

12

0.00

11
7

يتضح من جدول رقم ( )5.11ان الوزن النسبي إلجمالي مجال نظم المعلومات بلغ  %77.0وبمتوسط
بلغ ( )3.85وانحراف معياري بلغ  ،0.42بينما لفقرات مجال نظم المعلومات كانت الفقرة االولى (يوفر البنك اجهزة
الحاسوب الالزمة ألداء مهامه) احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي بلغ  %80.0ويعزو الباحث ذلك الى ضرورة
توفر اجهزة الحاسوب كونها احد ركائز النظام التقني والمعلومات في البنك  ،بينما كانت الفقرة الخامسة (تتناسب
أدوات إخراج المعلومات مع احتياجات العمل) احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي  %74.4ويعزو الباحث ذلك الى
رغبة المبحوثين في استعمال اجهزة عرض اكثر راحة في النظر واكبر حجمًا على سبيل المثال.
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المحور الثالث :تحقيق الميزة التنافسية
جدول ( )5.12الوسط الحسابي والوزن النسبي لمحور تحقيق الميزة التنافسية

#

المحور الثالث :تحقيق الميزة
التنافسية

 .1يقدم البنك خدماته بصورة تنافسية
تساعد افكار العاملين على تحسين
.2
الجودة المقدمة باستمرار
يقوم البنك بالحصول على تغذية راجعة
.3
بشكل دوري فيما يتعلق بالخدمات المقدمة
يلتزم البنك بالمواعيد المحددة في تقديم
.4
الخدمات للعمالء
يقوم البنك بالتجاوب مع شكاوى
.5
الزبائن في أقصى سرعة ممكنة
يحرص البنك على ابتكار خدمات
.6
جديدة تلبي حاجات ورغبات العمالء
يحرص البنك على ان يسبق منافسيه
.7
في ابداع وابتكار خدمات جديدة
يمتلك البنك القدرة على االستجابة
.8
السريعة للتغير في حاجات العمالء
تتصف الخطط والسياسات المتبعة في
 .9البنك بالمرونة لتحقيق اهدافها
ومواجهة التغييرات البيئية
يتابع البنك المستجدات التي تحدث أو
.10
ستحدث في السوق باستمرار
توجد خطة واضحة لضمان الجودة
 .11ويتم متابعتها بشكل مستمر إلجراء
التحسينات الالزمة

االنحراف الوزن
قيمة
الوسط
المعياري النسبي االختبار p-
الحسابي
%
value
0.00 21.34 81.2 0.51
4.06

1

3.74

0.64

11.75 74.8

0.00

12

3.83

0.59

76.6

14.7

0.00

9

3.83

0.64

13.12 76.6

0.00

10

3.86

0.59

15.03 77.2

0.00

4

3.89

0.62

14.55 77.8

0.00

8

3.89

0.56

16.39 77.8

0.00

3

3.92

0.69

12.87 78.4

0.00

2

3.85

0.64

13.27 77.0

0.00

7

3.85

0.59

14.86 77.0

0.00

6

3.78

0.65

12.07 75.6

0.00

11

المعنوية
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ترتيب
الفقرة

#

المحور الثالث :تحقيق الميزة
التنافسية

يتوفر في البنك نظام متكامل لضمان
 .12الجودة ويتم تطوير هيكلياتها بما
يتوافق مع متطلبات الجودة
المحور الثالث :تحقيق الميزة التنافسية

االنحراف الوزن
قيمة
الوسط
المعياري النسبي االختبار p-
الحسابي
%
value

المعنوية

3.86

0.66

12.77 77.2

0.00

3.87

0.45

21.34 77.4

0.00

ترتيب
الفقرة
5

يتضح من جدول رقم ( )5.12ان الوزن النسبي إلجمالي محور تحقيق الميزة التنافسية بلغ %77.4
وبمتوسط بلغ ( )3.87وانحراف معياري بلغ  ،0.45بينما لفقرات محور تحقيق الميزة التنافسية كانت الفقرة االولى
(يقدم البنك خدماته بصورة تنافسية) احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي بلغ  %81.2ويعزو الباحث ذلك الى سياسة
البنك في التطوير المستمر للحفاظ على حصته السوقية والعمل على زيادتها ,بينما كانت الفقرة الثانية (تساعد افكار
العاملين على تحسين الجودة المقدمة باستمرار) احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي  %74.8ويعزو الباحث ذلك
الختالف قدرات ,مؤهالت ,وامكانيات العاملين في البنك باإلضافة الى تنوع التخصصات العاملة فيه.
اختبار الفرضيات:
الفرضية الرئيسة األولى:

يوجد تأثير ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05بين رأس المال الفكري (رأس المال البشري،

رأس المال الهيكلي ،رأس المال العالقاتي) مجتمعة ونظم المعلومات.
يبين جدول رقم ( )5.13أن معامل االرتباط يساوي  ،0.689وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي 0.00
وهي اقل من مستوي الداللة  α ≥ 0.05وهذا يدل على وجود عالقة ايجابية ذات داللة إحصائية بين رأس المال
الفكري ونظم المعلومات ،ويعزو الباحث هذه العالقة الى دور رأس المال الفكري بأبعاده المختلفة في عملية التخطيط
والتطوير لنظم المعلومات للوصول الى أفضل اداء ممكن.
يبين نموذج االنحدار المتعدد ان نظم المعلومات وهو يمثل المتغير التابع يتأثر بصورة

جوهرية وذات

داللة إحصائية (رأس المال البشري ،رأس المال العالقاتي) ،ويعزو الباحث تأثير رأس المال البشري والعالقاتي في
نظم المعلومات الى كونهم العصب الرئيس في سير عمليات البنك مما يتطلب تطوير مستمر في نظم المعلومات
لتمكينهم من تحقيق اهدافهم بصورة ممتازة.
88

 تم استبعاد (رأس المال الهيكلي) لعدم الداللة االحصائية في التأثير على المتغير التابع (نظمالمعلومات) ،ويعزو الباحث ذلك الدور الثانوي الذي يلعبه رأس المال الهيكلي في هذه كونه يتشارك
في مكوناته مع نظم المعلومات مما ساهم في استبعاده.

 -بلغ معامل التحديد المعدل  0. 475و هذا يعني ان  %47.5من التغير في نظم المعلومات يعود

الى تأثير المتغيرين المستقلين (رأس المال البشري ،رأس المال العالقاتي) والباقي  %52.5يعود
لعوامل أخرى تؤثر على المتغير التابع في نظم المعلومات ويعزو الباحث ذلك كونهم العصب

الرئيس في سير عمليات البنك مما يتطلب تطوير مستمر في نظم المعلومات لتمكينهم من تحقيق

اهدافهم بصور ممتازة.
جدول ( )5.13نتائج اختبار تحليل االنحدار المتعدد لتأثير رأس المال الفكري على نظم المعلومات
المتغير
التابع

)(R

االرتباط

()R²
معامل

التحديد

F

المحسوبة

 DFدرجات
الحرية

االنحدار

Sig.

مستوى
الداللة

 ßمعامل االنحدار
المقدار

3

الثابت
رأس

0.000
نظم

المعلومات

0.475 0.689

المال

المال

البواقي

156

0.498

المحسوبة
2.302

4.202

مستوى
الداللة

0.025

0.000

العالقاتي
رأس

28.07

1.050

T

Sig.

البشري

0.275

2.540

0.014

المتغير المستبعد من المعادلة لعدم الداللة
االحصائية

رأس

المال

الهيكلي

0.120

0.889

معادلة التأثير:
نظم المعلومات =( 0.498 + 1.050رأس المال العالقاتي) ( 0.275 +رأس المال البشري)
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0.377

عند زيادة (رأس المال العالقاتي) بمقدار وحدة واحدة يودي الى زيادة المتغير التابع (نظم المعلومات) بمقدار
(.)0.498
عند زيادة (رأس المال البشري) بمقدار وحدة واحدة يودي الى زيادة المتغير التابع (نظم المعلومات) بمقدار
(.)0.275
بناء على ما سبق ،يتضح أن نتائج التحليل االحصائي تدعم الفرضية الرئيسية االولى
ً

وتنقسم الفرضية األولى الى ثالث فرضيات فرعية وهي- :

أ -يوجد تأثير ذو داللة إحصـــــائية عند مســـــتوى داللة ( )α≥0.05بين رأس المال البشـــــري ونظم
المعلومات.
يبين جدول رقم ( )5.14أن معامل االرتباط يساوي  ،0.571وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي 0.00

وهي اقل من مستوي الداللة  α ≥ 0.05وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية متوسطة بين رأس المال
البشري ونظم المعلومات ويعزو الباحث ذلك كون نظم المعلومات أحد اهم األدوات المستخدمة من قبل رأس المال
بناء على حاجات رأس المال البشري.
البشري لتحقيق اهدافه وغاياته ،وان عمليات التطوير في نظم المعلومات تأتي ً
بين نموذج االنحدار البسيط ان نظم المعلومات وهو يمثل المتغير التابع يتأثر بصورة جوهرية وذات داللة
إحصائية (رأس المال البشري).
 بلغ معامل التحديد المعدل  0.326وهذا يعني ان  %32.6من التغير في نظم المعلومات يعودالى تأثير المتغير المستقل (رأس المال البشري) والباقي %67.4يعود لعوامل أخرى تؤثر على

المتغير التابع في نظم المعلومات

جدول ( )5.14نتائج اختبار تحليل االنحدار البسيط لتأثير رأس المال البشري على نظم المعلومات
المتغير
التابع

)(R

االرتباط

()R²

معامل

التحديد

F

المحسوبة

 DFدرجات
الحرية

Sig.

مستوى
الداللة

نظم

المعلومات

0.326 0.571

30.45

الثابت

0.000
158
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االنحدار

المقدار

1
االنحدار

 ßمعامل

رأس

المال

البشري

2.096

0.543

T

المحسوبة
4.880

5.518

Sig.

مستوى
الداللة

0.000

0.000

معادلة التأثير:
نظم المعلومات =( 0.543 + 2.096رأس المال البشري)
عند زيادة (رأس المال البشري) بمقدار وحدة واحدة يودي الى زيادة المتغير التابع (نظم المعلومات) بمقدار
(.)0.543
ب -يوجد تأثير ذو داللة احصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05بين رأس المال الهيكلي ونظم
المعلومات.
يبين جدول رقم ( )5.15أن معامل االرتباط يساوي  ،0.538وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي 0.00
وهي اقل من مستوي الداللة  α ≥ 0.05وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية متوسطة بين رأس المال
الهيكلي ونظم المعلومات ويعزو الباحث ذلك الى كون ان نظم المعلومات تصاغ بشكل يخدم رأس المال الهيكلي
الخاص في البنك أي ان أي تغير في رأس المال الهيكلي سيشكل بدوره تغير على نظم المعلومات.
 يبين نموذج االنحدار البسيط ان نظم المعلومات وهو يمثل المتغير التابع يتأثر بصورة جوهريةوذات داللة إحصائية (رأس المال الهيكلي).
 بلغ معامل التحديد المعدل  0.290وهذا يعني ان  %29من التغير في نظم المعلومات يعود الىتأثير المتغير المستقل (رأس المال الهيكلي) والباقي %71يعود لعوامل أخرى تؤثر على المتغير
التابع في نظم المعلومات.
جدول ( )5.15نتائج اختبار تحليل االنحدار البسيط لتأثير رأس المال الهيكلي على نظم المعلومات
المتغير
التابع

)(R

االرتباط

()R²

معامل

التحديد

F

المحسوبة

 DFدرجات
الحرية

Sig.

مستوى
الداللة

نظم

المعلومات

0.538

0.290

25.71

الثابت

0.000
158

معادلة التأثير:
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االنحدار

المقدار

1
االنحدار

 ßمعامل

رأس

المال

الهيكلي

2.383

0.473

T

المحسوبة
5.798

5.071

Sig.

مستوى
الداللة

0.000

0.000

نظم المعلومات =( 0.473 +2.383رأس المال الهيكلي)
عند زيادة (رأس المال الهيكلي) بمقدار وحدة واحدة يودي الى زيادة المتغير التابع (نظم المعلومات) بمقدار
(.)0.473
ت -يوجد تأثير ذو داللة احصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05بين رأس المال العالقاتي ونظم
المعلومات.
يبين جدول رقم ( )5.16أن معامل االرتباط يساوي  ،0.649وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي 0.00
وهي اقل من مستوي الداللة  α ≥ 0.05وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية متوسطة بين رأس المال
العالقاتي ونظم المعلومات ،ويعزو الباحث ذلك ان رأس المال العالقاتي يستخدم نظم المعلومات كأداة لتحقيق
اهدافه.
 يبين نموذج االنحدار البس ا ا ا اايط ان نظم المعلومات وهو يمثل المتغير التابع يتأثر بص ا ا ا ااورة جوهريةوذات داللة إحصائية (رأس المال العالقاتي).

 بلغ معاامال التحادياد المعادل  0.421وهاذا يعني ان  %42.1من التغير في نظم المعلوماات يعودالى تأثير المتغير المسا ا ا ا ااتقل (رأس المال العالقاتي) والباقي %57.9يعود لعوامل أخرى تؤثر على

المتغير التابع نظم المعلومات.

جدول ( )5.16نتائج اختبار تحليل االنحدار البسيط لتأثير رأس المال العالقاتي على نظم المعلومات
المتغير

)(R

التابع

االرتباط

()R²
معامل

التحديد

F

 DFدرجات

المحسوبة

الحرية

Sig.

مستوى
الداللة

المقدار

1
نظم

المعلومات

0.649

0.421

45.74

االنحدار

الثابت
0.000

158

معادلة التأثير:
نظم المعلومات =( 0.676 +1.457رأس المال العالقاتي)
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 ßمعامل االنحدار
1.457

T
المحسوبة
3.275

Sig.

مستوى
الداللة

0.002

رأس
المال

العالقاتي

0.676

6.764

0.000

عند زيادة (رأس المال العالقاتي) بمقدار وحدة واحدة يودي الى زيادة المتغير التابع (نظم المعلومات) بمقدار
(.)0.676
الفرضية الرئيسة الثانية:

يوجد تأثير ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05بين نظم المعلومات وتحقيق الميزة التنافسية.
يبين جدول رقم ( )5:17أن معامل االرتباط يساوي  ،0.473وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي 0.00

وهي اقل من مستوي الداللة  α ≥ 0.05وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية متوسطة بين نظم
المعلومات وتحقيق الميزة التنافسية .ويعزو الباحث ذلك الى دور نظم المعلومات في تحقيق الميزة التنافسية بما
تشكله من ركيزة اساسية للوصول الى ميز تنافسية جديدة مثل تقليل الوقت الالزم إلجراء المعامالت البنكية عن
طريق التطبيق البنكي الجديد على سبيل الذكر ال الحصر.
 يبين نموذج االنحدار البسيط ان تحقيق الميزة التنافسية وهو يمثل المتغير التابع يتأثر بصورة جوهريةوذات داللة إحصائية (نظم المعلومات).

 بلغ معامل التحديد المعدل  0.224وهذا يعني ان  %22.4من التغير في تحقيق الميزة التنافسيةيعود الى تأثير المتغير المستقل (نظم المعلومات) والباقي %77.6يعود لعوامل أخرى تؤثر على

المتغير التابع في تحقيق الميزة التنافسية.
جدول ( )5.17نتائج اختبار تحليل االنحدار البسيط لتأثير نظم المعلومات على تحقيق الميزة التنافسية
المتغير
التابع

تحقيق
الميزة

)(R

االرتباط

()R²

معامل

التحديد

F

المحسوبة

 DFدرجات
الحرية

Sig.

مستوى
الداللة

المقدار

1
0.473

التنافسية

0.224

18.155

االنحدار

0.000
158

معادلة التأثير:
تحقيق الميزة التنافسية =( 0.507 +2.207نظم المعلومات)
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 ßمعامل االنحدار

الثابت
نظم

المعلومات

2.207
0.507

T

المحسوبة
4.144
4.261

Sig.

مستوى
الداللة

0.000
0.000

عند زيادة (نظم المعلومات) بمقدار وحدة واحدة يودي الى زيادة المتغير التابع (تحقيق الميزة التنافسية)
بمقدار (.)0.507
الفرضية الرئيسة الثالثة:

يوجد تأثير ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05بين رأس المال الفكري (رأس المال البشري،

رأس المال الهيكلي ،رأس المال العالقاتي) والميزة التنافسية.
يبين جدول رقم ( )5.18أن معامل االرتباط يساوي  ،0.672وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي 0.00
وهي اقل من مستوي الداللة  α ≥ 0.05وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية متوسطة بين رأس المال
الفكري والميزة التنافسية ويعزو الباحث ذلك الى اهمية تواجد مكونات رأس المال الفكري من اجل تحقيق الميزة
التنافسية في المؤسسة ،وتتوافق نتائج الدراسة مع جميع نتائج الدراسات السابقة المستخدمة لنفس االسلوب االحصائي
 يبين نموذج االنحدار المتعدد ان الميزة التنافس ا ااية وهو يمثل المتغير التابع يتأثر بص ا ااورة جوهريةوذات داللة إحصائية (رأس المال البشري ،رأس المال الهيكلي).

 تم اسا ا ااتبعاد (رأس المال العالقاتي) لعدم الداللة االحصا ا ااائية في التأثير على المتغير التابع (الميزةالتنافسية).

 بلغ معامل التحديد المعدل  0.452وهذا يعني ان  %45.2من التغير في الميزة التنافسا ا ا ا ا ا ااية يعودالى تأثير المتغيرين المس ا ا ا ا ااتقلين (رأس المال البش ا ا ا ا ااري ،رأس المال الهيكلي) والباقي %54.8يعود
لعوامل أخرى تؤثر على المتغير التابع في الميزة التنافسية.
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جدول ( )5.18نتائج اختبار تحليل االنحدار المتعدد لتأثير رأس المال الفكري والميزة التنافسية
المتغير

)(R

التابع

االرتباط

()R²
معامل

التحديد

F

 DFدرجات

المحسوبة

الحرية
االنحدار

Sig.

مستوى
الداللة

 ßمعامل االنحدار
المقدار

3

الثابت
رأس

0.000

المال

1.369

0.397

T
المحسوبة
3.109

3.213

Sig.

مستوى
الداللة

0.003

0.002

الهيكلي
رأس

الميزة

التنافسية

المال

25.566 0.452 0.672
البواقي

156

البشري

0.313

2.335

0.023

المتغير المستبعد من المعادلة لعدم الداللة
االحصائية
رأس
المال

العالقاتي

0.075

0.610

0.544

معادلة التأثير:
الميزة التنافسية =( 0.397 + 1.369رأس المال الهيكلي) ( 0.313 +رأس المال البشري)
عند زيادة (رأس المال الهيكلي) بمقدار وحدة واحدة يودي الى زيادة المتغير التابع (الميزة التنافسية) بمقدار
(.)0.397
عند زيادة (رأس المال البشري) بمقدار وحدة واحدة يودي الى زيادة المتغير التابع (الميزة التنافسية) بمقدار
(.)0.313
ويتفرع عنها الفرضيات الفرعية التالية:

أ -يوجد تأثير ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05بين راس المال البشري وتحقيق
الميزة التنافسية.
يبين جدول رقم ( )5.19أن معامل االرتباط يساوي  ،0.601وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي 0.00

وهي اقل من مستوي الداللة  α ≥ 0.05وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية متوسطة بين رأس المال
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البشري وتحقيق الميزة التنافسية ،ويعزو الباحث ذلك لكون رأس المال البشري عامل رئيسي في تحقيق الميزة التنافسية
ففي حال وجود رأي مال بشري غير مؤهل لن يستطيع البنك تحقيق الميزة التنافسية المنشودة.
 يبين نموذج االنحدار البسا ا ا اايط ان تحقيق الميزة التنافسا ا ا ااية وهو يمثل المتغير التابع يتأثر بصا ا ا ااورةجوهرية وذات داللة إحصائية (رأس المال البشري).

 بلغ معامل التحديد المعدل  0.361وهذا يعني ان  %36.1من التغير في تحقيق الميزة التنافسا ا اايةيعود الى تأثير المتغير المس ا ا ا ااتقل (رأس المال البش ا ا ا ااري) والباقي %63.9يعود لعوامل أخرى تؤثر

على المتغير التابع في تحقيق الميزة التنافسية.

جدول ( )5.19نتائج اختبار تحليل االنحدار البسيط لتأثير رأس المال البشري على تحقيق الميزة التنافسية
المتغير
التابع

)(R

االرتباط

()R²

معامل
التحديد

F

المحسوبة

 DFدرجات
الحرية

مستوى

التنافسية

0.361 0.601

35.54

االنحدار

الداللة

المقدار

1

تحقيق
الميزة

Sig.

 ßمعامل

االنحدار

الثابت

0.000
158

رأس

المال

البشري

1.805

0.613

T

المحسوبة
4.025

5.962

Sig.

مستوى
الداللة
0.000

0.000

معادلة التأثير:
تحقيق الميزة التنافسية =( 0.613 + 1.805رأس المال البشري)
عند زيادة (رأس المال البشري) بمقدار وحدة واحدة يودي الى زيادة المتغير التابع (تحقيق الميزة التنافسية)
بمقدار (.)0.613
ب -يوجد تأثير ذو داللة إحصـــائية عند مســـتوى داللة ( )α≥0.05بين راس المال الهيكلي وتحقيق
الميزة التنافسية.
يبين جدول رقم ( )5.20أن معامل االرتباط يساوي  ،0.635وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي 0.00
وهي اقل من مستوي الداللة  α ≥ 0.05وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية متوسطة بين رأس المال
الهيكلي وتحقيق الميزة التنافسية ،ويعزو الباحث ذلك لضرورة توفر مستوى مالئم من رأس المال الهيكلي لتحقيق
الميزة التنافسية المنشودة.
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 يبين نموذج االنحدار البسا ا ا اايط ان تحقيق الميزة التنافسا ا ا ااية وهو يمثل المتغير التابع يتأثر بصا ا ا ااورةجوهرية وذات داللة إحصائية (رأس المال الهيكلي).

 بلغ معامل التحديد المعدل  0.404وهذا يعني ان  %40.4من التغير في تحقيق الميزة التنافسا ا اايةيعود الى تاأثير المتغير المسا ا ا ا ا ا ااتقال (رأس الماال الهيكلي) والبااقي %59.6يعود لعوامال أخرى تؤثر

على المتغير التابع في تحقيق الميزة التنافسية.

جدول ( )5.20نتائج اختبار تحليل االنحدار البسيط لتأثير رأس المال الهيكلي على تحقيق الميزة التنافسية
المتغير

)(R

التابع

االرتباط

معامل

التحديد

المحسوبة

الحرية

مستوى
الداللة

التنافسية

0.404 0.635

42.66

االنحدار

االنحدار

المحسوبة

المقدار

1

تحقيق
الميزة

()R²

F

 DFدرجات

Sig.

 ßمعامل

T

الثابت
0.000

158

رأس

المال

1.844

0.598

4.566

6.532

Sig.

مستوى
الداللة

0.000

0.000

الهيكلي

معادلة التأثير:

تحقيق الميزة التنافسية =( 0.598 +1.844رأس المال الهيكلي)

عند زيادة (رأس المال الهيكلي) بمقدار وحدة واحدة يودي الى زيادة المتغير التابع (تحقيق الميزة التنافسية)

بمقدار (.)0.598

ت -يوجد تأثير ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05بين راس المال العالقاتي وتحقيق
الميزة التنافسية.
يبين جدول رقم ( )5.21أن معامل االرتباط يساوي  ،0.472وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي 0.00

وهي اقل من مستوي الداللة  α ≥ 0.05وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية متوسطة بين رأس المال
العالقاتي وتحقيق الميزة التنافسية ،ويعزو الباحث ذلك الى اهمية امتالك مستوى عالي من رأس المال العالقاتي
في البنك لتحقيق الميزة التنافسية المنشودة.

 يبين نموذج االنحدار البسا ا ا اايط ان تحقيق الميزة التنافسا ا ا ااية وهو يمثل المتغير التابع يتأثر بصا ا ا ااورةجوهرية وذات داللة إحصائية (رأس المال العالقاتي).
97

 بلغ معامل التحديد المعدل  0.223وهذا يعني ان  %22.3من التغير في تحقيق الميزة التنافسا ا اايةيعود الى تأثير المتغير المسا ا ا ا ااتقل (رأس المال العالقاتي) والباقي %77.7يعود لعوامل أخرى تؤثر
على المتغير التابع في تحقيق الميزة التنافسية.
جدول ( )5.21نتائج اختبار تحليل االنحدار البسيط لتأثير رأس المال العالقاتي على تحقيق الميزة
التنافسية
المتغير
التابع

تحقيق
الميزة

التنافسية

)(R

االرتباط

()R²
معامل

التحديد

F

المحسوبة

 DFدرجات
الحرية

Sig.

مستوى
الداللة

المقدار

1
0.223 0.472

18.09

االنحدار

الثابت
0.000

158

 ßمعامل االنحدار
2.125

T

المحسوبة
3.847

Sig.

مستوى
الداللة

0.000

رأس
المال

العالقاتي

0.528

4.254

0.000

معادلة التأثير:
تحقيق الميزة التنافسية =( 0.528 +2.125رأس المال العالقاتي)
عند زيادة (رأس المال العالقاتي) بمقدار وحدة واحدة يودي الى زيادة المتغير التابع (تحقيق الميزة التنافسية)
بمقدار (.)0.528
الفرضية الرئيسية الرابعة:

هناك تأثير ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة( )α≥0.05بين ادارة رأس المال الفكري وتحقيق الميزة

التنافسية في ظل وجود نظم المعلومات كمتغير وسيط في هذه العالقة.
الختبار هذه الفرضية تم االستعانة بتحليل المسار  Path Analysisباستخدام برنامج Amos Ver .21
المدعوم ببرنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  SPSSوذلك للتحقق من وجود
إذ بلغت قيمة ( )Chi²المحسوبة ( ،)7.651وهي ذات داللة مستوى ( )α≤0.05وبلغت قيمة GFI
 Goodness of Fit Indexوهو مؤشر مالئمة الجودة ما قيمته ( )0.997وهو يقترب من الواحد الصحيح
(المالئمة التامة) ،وبنفس السياق بلغ مؤشر الموائمة المقارن  )0.992( CFI Comparative Fit Indexوهو
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يقترب من قيمة الواحد الصحيح ،كما بلغت قيمة مؤشر جدر متوسط مربع الخطأ التقريبي RMSEA Root
 )0.059( Mean Square Error of Approximationوهو مقترب من قيمة الصفر.
تم اختبار فرضيات الوساطة في الدراسة من خالل تطبيق تحليل االنحدار بطريقة بارون وكيني )(1986
التي استخدمت على نطاق واسع في بحوث علم النفس التنظيمي (كوفاس. )2009 ،وفقا لهذه الطريقة ،يجب أن
ال ،يجب أن يرتبط المتغير المستقل (رأس المال الفكري) بشكل
تستوفي ثالثة شروط إذا كانت الوساطة موجودة .أو ً
كبير بالوسيط (نظم المعلومات) ،وثانيا ،يجب أن تكون العالقات المباشرة بين رأس المال الفكري المتغير المستقل
والمتغير التابع (الميزة التنافسية) مهمة .إذا ما تحقق الشرطين وكانت العالقات كبيرة وقوية فإنه يتم ادخال المتغير
الوسيط (نظم المعلومات) في نموذج االنحدار في الخطوة الثالثة .بعد دخول الوسيط ،من المتوقع أن تختفي العالقة
بين المتغيرين المستقل والتابع (الوساطة الكاملة) أو تقل (التوسط الجزئي( .
من خالل التحليل الواضح في الجدول (  (22يجد الباحث بأن النموذج مالئم ,كون ان جميع المؤشرات
تعطي مؤشر لصحة النموذج ,وتوضح النتائج ان رأس المال الفكري له عالقة مباشرة مع نظم المعلومات وهذا يدل
انه كلما زاد رأس المال الفكري ستزداد بدورها نظم المعلومات ,وكذلك يوضح النموذج ان رأس المال الفكري يمتلك
عالقة مباشرة مع تحقيق الميزة التنافسية أي انه كلما زاد رأس المال الفكري سيزيد تحقيق الميزة التنافسية مما يحقق
الشرطين األول والثاني ,وأن دور الوساطة الجزئية واضح كون ان التأثير الغير مباشر ( ).189مما يزيد من قوة
العالقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع ,وبهذا يوضح تطبيق الثالث شروط الواجبة لتوضيح دور الوسيط في
العالقة.
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جدول ( :)5.22نتائج تحليل المسار لتبيان األثر المباشر وغير المباشر عند مستوى داللة ( )0.05 ≤αبين ادارة رأس المال الفكري وتحقيق الميزة التنافسية في ظل
وجود نظم المعلومات كمتغير وسيط

Chi2

البيان

DF

* Sig

المحسو

درجات

مستوى

بة

الحرية

الداللة

Direct effect

Indirect
GFI

CFI

RMSEA

التأثير المباشر

effect

التأثير غير
المباشر

معامالت
المسار

التأثير

المباشر

T

المحسوبة

*Sig

مستوى
الداللة

رأس المال
الفكري

نظم المعلومات

هناك اثر ذو داللة إحصائية عند
مستوى داللة( )α≥0.05بين

ادارة رأس المال الفكري وتحقيق
الميزة التنافسية في ظل وجود

7.651

6

0.265

0.997

0.992

0.059

0.189

نظم المعلومات

نظم المعلومات كمتغير وسيط في

الميزة التنافسية

هذه العالقة

رأس المال
الفكري

0.62

.1

0.61

9.153

0.355

5.155

0.000

0.406

0.000

الميزة التنافسية
GFI: Goodness of Fit Index Must Proximity to one

مؤشر مالئمة الجودة ومن المفترض ان يقترب من الواحد صحيح

مؤشر الموائمة المقارن ومن المفترض ان يقترب من الواحد صحيح

CFI: Comparative Fit Index Must Proximity to one

مؤشر جذر متوسط مربع الخطأ التقريبي

RMSEA: Root Mean Square Error of Approximation
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شكل ( :)5.1نتائج تحليل المسار  Path Analysisباستخدام برنامج  Amos Ver .21المدعوم ببرنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية SPSS
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الفرضية الرئيسية الخامسة:

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥0.05في متوسطات استجابة المبحوثينحول دور رأس المال الفكري في تحقيق الميزة التنافسية في ظل وجود نظم المعلومات كمتغير
وسيط تعزى لمتغير الجنس.

تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار نتائج اختبار (ت) لعينتين مستقلتين أكبر من مستوى
الداللة  α ≥ 0.05بالنسبة إلجمالي محور (رأس المال الفكري) حيث كانت قيمة المعنوية  0.06مما يوضح
عدم وجود فروق معنوية بين استجابات المبحوثين حول متوسطات استجابة المبحوثين حول رأس المال الفكري
تعزى لمتغير الجنس ،ويفسر الباحث ذلك كون ان العاملين في بنك فلسطين من كال الجنسين يتأثرون بنفس
مستوى ونوع رأس المال الفكري في البنك.
وتبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار نتائج اختبار (ت) لعينتين مستقلتين أكبر من مستوى
الداللة  α ≥ 0.05بالنسبة إلجمالي محور (نظم المعلومات) حيث كانت قيمة المعنوية  0.909مما يوضح
عدم وجود فروق معنوية بين استجابات المبحوثين حول متوسطات استجابة المبحوثين حول نظم المعلومات
تعزى لمتغير الجنس ،ويفسر الباحث ذلك كون ان العاملين في بنك فلسطين من كال الجنسين يمتلكون نفس
مستوى نظم المعلومات المتوفر في البنك وانه يمتلك نفس الدور على الجنسين.
و تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار نتائج اختبار (ت) لعينتين مستقلتين اقل من
مستوى الداللة  α ≥ 0.05بالنسبة إلجمالي محور (تحقيق الميزة التنافسية) حيث كانت قيمة المعنوية 0.007
مما يوضح وجود فروق معنوية بين استجابات المبحوثين حول متوسطات استجابة المبحوثين حول تحقيق
الميزة التنافسية تعزى لمتغير الجنس ،وكانت الفروق لصالح االناث حيث بلغ متوسط االستجابة لهن 4.6
ويفسر الباحث ذلك الكادر النسائي في بنك فلسطين يسعى بشكل دائم إلعطاء صورة براقة عن بنك فلسطين
وينعكس ذلك على سلوكهم المهني واالجتماعي داخل وخارج اسوار البنك ساعيًا للوصول الى تحقيق الميزة
التنافسية.
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جدول رقم ( )5.23نتائج اختبار (ت) لعينتين مستقلتين– الجنس

المتوسطات
ذكر

انثى

المحور األول :رأس المال الفكري

4.326

4.520

المحور الثاني :نظم المعلومات

4.456

4.469

المحور الثالث :تحقيق الميزة التنافسية

4.356

4.680

قيمة

االختبار
t

1.918
0.115
2.797

القيمة

االحتمالية
()Sig.

0.060
0.909
0.007

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥0.05في متوسطات استجابة المبحوثينحول دور رأس المال الفكري في تحقيق الميزة التنافسية في ظل وجود نظم المعلومات كمتغير
وسيط تعزى للعمر.

تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار "التباين األحادي" أكبر من مستوى الداللة ≥ 0.05
 αبالنسبة إلجمالي محور (رأس المال الفكري) حيث كانت مستوى الداللة  0.988مما يوضح عدم وجود
فروق معنوية بين استجابات المبحوثين حول اجمالي لبعد رأس المال الفكري تعزى لمتغير العمر ،ويعزي
الباحث ذلك لكون العاملين بمختلف فئاتهم العمرية يمتكون نفس مستوى رأس المال الفكري العامل في بنك
فلسطين.
تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار "التباين األحادي" أكبر من مستوى الداللة ≥ 0.0;5
 αبالنسبة إلجمالي محور (نظم المعلومات) حيث كانت مستوى الداللة  0.657مما يوضح عدم وجود فروق
معنوية بين استجابات المبحوثين حول اجمالي لبعد نظم المعلومات تعزى لمتغير العمر ،ويعزو الباحث ذلك
لكون العاملين من جميع الفئات العمرية يمتلكون ويعملون على نفس مستوى نظم المعلومات المستخدم في
البنك.
تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار "التباين األحادي" اكبر من مستوى الداللة ≥ 0.05
 αبالنسبة إلجمالي محور (تحقيق الميزة التنافسية) حيث كانت مستوى الداللة  0.220مما يوضح عدم وجود
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فروق معنوية بين استجابات المبحوثين حول اجمالي لبعد تحقيق الميزة التنافسية تعزى لمتغير العمر ويعزو
الباحث ذلك لكون العاملين من كافة الفئات العمرية يسعون لتحقيق الميزة التنافسية الخاصة في البنك.
جدول رقم ( )5.24نتائج اختبار "التباين األحادي"  ANOVAالعمر

المتوسطات

قيمة

القيمة

30

30

30

30

f

()Sig.

المحور األول :رأس المال الفكري

4.39

4.41

4.35

4.38

0.042

0.988

المحور الثاني:

4.38

4.54

4.42

4.46

0.540

0.657

المحور الثالث :تحقيق الميزة التنافسية 4.43

4.57

4.17

4.53

1.517

0.220

اقل من اقل من اقل من اقل من االختبار االحتمالية

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥0.05في متوسطات استجابة المبحوثين حول
دور رأس المال الفكري في تحقيق الميزة التنافسية في ظل وجود نظم المعلومات كمتغير وسيط تعزى للمؤهل
العلمي.
تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار "التباين األحادي" اقل من مستوى الداللة α ≥ 0.05
بالنسبة إلجمالي محور (رأس المال الفكري) حيث كانت مستوى الداللة  0.021مما يوضح وجود فروق معنوية
بين استجابات المبحوثين حول اجمالي لبعد رأس المال الفكري تعزى لمتغير المؤهل العلمي ،وكانت الفروق
لصالح حملة شهادة البكالوريوس بمتوسط استجابة بلغ  4.43ويعزو الباحث ذلك لظن حاملي شهادة
البكالوريوس انهم على دراية بكافة محاور وابعاد رأس المال الفكري.
تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار "التباين األحادي" أكبر من مستوى الداللة ≥ 0.05
 αبالنسبة إلجمالي محور (نظم المعلومات) حيث كانت مستوى الداللة  0.145مما يوضح عدم وجود فروق
معنوية بين استجابات المبحوثين حول اجمالي لبعد نظم المعلومات تعزى لمتغير المؤهل العلمي ،ويعزو الباحث
ذلك ألن العاملين بمختلف مؤهالتهم العلمية يمتلكون ويعملون باستخدام نفس مستوى نظم المعلومات العامل
في البنك.
تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار "التباين األحادي" اقل من مستوى الداللة α ≥ 0.05
بالنسبة إلجمالي محور (تحقيق الميزة التنافسية) حيث كانت مستوى الداللة  0.005مما يوضح وجود فروق
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معنوية بين استجابات المبحوثين حول اجمالي لبعد تحقيق الميزة التنافسية تعزى لمتغير المؤهل العلمي ،وكانت
الفروق لصالح حملة شهادة البكالوريوس بمتوسط استجابة بلغ  4.54ويعزو الباحث ذلك لظن حاملي شهادة
البكالوريوس انهم على دراية بكافة محاور وابعاد الميزة التنافسية وطرق تحقيقها والوصول اليها.
جدول رقم ( )5.25نتائج اختبار "التباين األحادي"  ANOVAالمؤهل العلمي

المتوسطات

قيمة

القيمة

f

()Sig.

0.021

االختبار االحتمالية

دبلوم

دبلوم

دبلوم

دبلوم

المحور األول :رأس المال الفكري

3.50

4.43

4.26

3.79

3.501

المحور الثاني :نظم المعلومات

3.62

4.48

4.45

4.00

1.864

0.145

المحور الثالث :تحقيق المي ةز التنافسية

3.33

4.54

4.14

4.33

4.783

0.005

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥0.05في متوسطات استجابة المبحوثين حول
دور رأس المال الفكري في تحقيق الميزة التنافسية في ظل وجود نظم المعلومات كمتغير وسيط تعزى لسنوات
الخبرة .ويعزي الباحث ذلك لكون رأس المال الفكري يمتلك نفس الدور على جميع الموظفين بغض النظر عن
عدد سنوات الخبرة لهم.
تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار "التباين األحادي" أكبر من مستوى الداللة ≥ 0.05
 αبالنسبة إلجمالي محور (رأس المال الفكري) حيث كانت مستوى الداللة  0.211مما يوضح عدم وجود
فروق معنوية بين استجابات المبحوثين حول اجمالي لبعد رأس المال الفكري تعزى لمتغير سنوات الخبرة ،ويعزو
الباحث ذلك لكون العاملين بمختلف عدد سنوات خبرتهم في بنك فلسطين يتمتعون ويتعاملون مع نفس مستوى
رأس المال الفكري في البنك.
تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار "التباين األحادي" أكبر من مستوى الداللة ≥ 0.05
 αبالنسبة إلجمالي محور (نظم المعلومات) حيث كانت مستوى الداللة  0.564مما يوضح عدم وجود فروق
معنوية بين استجابات المبحوثين حول اجمالي لبعد نظم المعلومات تعزى لمتغير سنوات الخبرة ،ويعزو الباحث
ذلك لكون العاملين بمختلف عدد سنوات خبرتهم في بنك فلسطين يتمتعون ويتعاملون مع نفس مستوى نظم
المعلومات العاملة البنك.
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تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار "التباين األحادي" أكبر من مستوى الداللة ≥ 0.05
 αبالنسبة إلجمالي محور (تحقيق الميزة التنافسية) حيث كانت مستوى الداللة  0.434مما يوضح عدم وجود
فروق معنوية بين استجابات المبحوثين حول اجمالي لبعد تحقيق الميزة التنافسية تعزى لمتغير سنوات الخبرة،
ويعزو الباحث ذلك لكون العاملين بمختلف عدد سنوات خبرتهم في بنك فلسطين يعملون على تحقيق الميزة
التنافسية الخاصة في البنك.
جدول رقم ( )5.26نتائج اختبار "التباين األحادي"  ANOVAسنوات الخبرة

المتوسطات
من

من

اقل من

-5

-10

من

سنوات

10

15

فأكثر

5

اقل

اقل

سنوات سنوات

15

قيمة

االختبار
f

القيمة

االحتمالية
()Sig.

المحور األول :رأس المال الفكري

4.38

4.53

4.22

1.556 4.42

0.211

المحور الثاني :نظم المعلومات

4.41

4.62

4.43

0.686 4.44

0.564

المحور الثالث :تحقيق المي ةز التنافسية

4.37

4.61

4.35

0.928 4.42

0.434
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الفصل السادس

النتائج والتوصيات

مقدمة
اوالا :نتائج الدراسة
ثانيا :توصيات الدراسة
ثالثا :ألية تنفيذ التوصيات
رابع ا :الدراسات المقترحة
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مقدمة:
يهدف هذا الفصل الى عرض نتائج الدراسة والتي قد تم الوصول اليها من خالل تحليل محاور وفقرات
الدراسة ،باإلضافة الى اهم التوصيات المقترحة في ضوء نتائج الدراسة لتحقيق غاية الدراسة المتمثلة في دور
ٍأرس المال الفكري في تحقيق الميزة التنافسية ،في ظل وجود نظم المعلومات كمتغير وسيط.
اوالا :النتائج العامة
 .1اظهرت النتائج المتعلقة بالمتغير المستقل (رأس المال الفكري)

• يهتم البناك بتطوير قادرات الموظفين بشا ا ا ا ا ا اكال مسا ا ا ا ا ا ااتمر عبر البرامج التادريبياة .وكاانات درجاة
الموافقاة ( )% 78.2وهي درجاة موافقاة عاالياة واحتلات هاذه الفقرة المرتباة االولى في بعاد رأس
المال البشري.

• يحرص البنك على تطوير العمليات اإلدارية باسا ا ا ا ا ااتمرار بهدف تحقيق األداء المتميز والتقليل
من أخطااء العمال ،بادرجاة موافقاة من العااملين ( )78.2وهي درجاة موافقاة عاالياة واحتال هاذا

البعد المتربة االولى في بعد رأس المال الهيكلي

• يمتلا ااك البنا ااك عالق ا ااة ممتا ااازة م ا ااع المسا ااتثمرين ويعما اال عل ا ااى تطا ااوير ه ا ااذه العالقا ااة واحتل ا اات
ها ا ااذه الفق ا ا ارة درجا ا ااة موافقا ا ااة ( )%79وتنبا ا ااؤ الفق ا ا ارة المرتبا ا ااة االولا ا ااى فا ا ااي بعا ا ااد رأس الما ا ااال

العالقاتي.

• هناااك موافقااة كبيرة على بعااد رأس المااال العالقاااتي باادرجااة موافقااة ( )% 76.8وقااد جاااء في
المتربة االولى في بعد رأس المال الفكري وذلك لما يمتلكه من اهمية في تحقيق اهداف البنك

• هناك تقارب واض ا ااح وكبير جداً في الوزن النس ا اابي ألبعاد المتغير المس ا ااتقل وذلك الى الترابط
والتوافق بين االبعاد والتكامل فيما بينها

• حظي بعد رأس المال الفكري على وزن نسا ا ا ا اابي ( )75.8مما يوضا ا ا ا ااح رضا ا ا ا ااا العاملين على
مستوى رأس المال الفكري المتوفر في بنك فلسطين.

 .2اظهرت النتائج المتعقلة بالمتغير الوسيط (نظم المعلومات)

• يتفق العاملين في البنك ان البنك يوفر اجهزة حاس ا ااوب الالزمة ألداء اعمالهم وجاء ذلك بوزن
نسبي ()% 80

• هناك درجة موافقة عاليا من قبل العاملين ان البرمجيات المستخدمة تتناسب مع متطلبات
العمل في البنك وبوزن نسبي ( )%78.4مما يجعها في المرتبة الثانية
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• ال تتناسب ادوات االخراج المستعملة في البنك مع متطلبات العمل حيث جاءت هذه الفقرة في
المرتبة االخيرة وبوزن نسبي ( )% 74.4وهي تتبوأ المرتبة االخيرة

• حظي بعد نظم المعلومات بدرجة موافقة عاليا من قبل العاملين حيث جاء بوزن نسبي ()%77
مما يؤكد موافقة اغلبية المبحوثين على مستوى نظم المعلومات في بنك فلسطين.

 .3اظهرت النتائج المتعقلة بالمتغير التابع (الميزة التنافسية)

• يقدم بنك فلسطين خدماته بصورة تنافسية وبنسبة موافقة عاليا من قبل المبحوثين بوزن نسبي
( )% 81.2مما يجعلها في المرتبة االولى في بعد الميزة التنافسية

• يمتلك بنك فلسطين القدرة على االستجابة السريعة للتغير في حاجات العمالء وذلك بوزن نسبي
( )78.4مما يجعها في المرتبة الثانية.

• يفتقر البنك لوجود خطة واضحة لضمان جودة الخدمات المقدمة من قبله وبنسبة موافقة
متوسطة ( )%57.6مما يجعها في المرتبة االخيرة.

• حظي بعد الميزة التنافسية في بنك فلسطين بدرجة موافقة عاليا من قبل العاملين حيث جاء
بوزن نسبي ( )77.4مما يؤكد رضا العاملين في البنك على مستوى الميزة التنافسية لبنك

فلسطين
 .4النتائج المتعلقة في رأس المال الفكري ونظم المعلومات

هناك عالقة ايجابية طردية بين رأس المال الفكري ونظم المعلومات

•  %47في التغير في نظم المعلومات يعود الى تأثير متغيرات بعد رأس المال الفكري
• هناك عالقة ايجابية بين رأس المالي البشري ونظم المعلومات
• هناك عالقة ايجابية بين رأس المال الهيكلي ونظم المعلومات

• هناك عالقة ايجابية بين رأس المال العالقاتي ونظم المعلومات

• ( )% 32.6من التغير في نظم المعلومات يعود الى تأثير أرس المال البشري عليها.
• ( )%29من التغير في نظم المعلومات يعود الى تأثير راس المال الهيكلي عليها.

• ( )% 42.1من التغير في نظم المعلومات يعود الى تأثير رأس المال العالقاتي عليها
 .5النتائج المتعلقة في نظم المعلومات والميزة التنافسية

• هناك عالقة ايجابية بين نظم المعلومات والميزة التنافسية

•  %22.4من التغير في الميزة التنافسية يعود الى تأثير نظم المعلومات عليها
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 .6النتائج المتعلقة في رأس المال الفكري والميزة التنافسية

• هناك عالقة ايجابية بين رأس المال الفكري والميزة التنافسية

• ( )%45.2في التغير في نظم المعلومات يعود الى تأثير متغيرات بعد رأس المال الفكري
• هناك عالقة ايجابية بين رأس المالي البشري تحقيق الميزة التنافسية

• هناك عالقة ايجابية بين رأس المال الهيكلي وتحقيق الميزة التنافسية

• هناك عالقة ايجابية بين رأس المال العالقاتي وتحقيق الميزة التنافسية

• ( )% 36.1من التغير في الميزة التنافسية يعود الى تأثير رأس المال البشري عليها.
• ( )%40.4من التغير في الميزة التنافسية يعود الى تأثير راس المال الهيكلي عليها.

• ( )% 22.3من التغير في الميزة التنافسية يعود الى تأثير رأس المال العالقاتي عليها.
 .7النتائج المتعلقة بالعالقة بين رأس المال الفكري وتحقيق الميزة التنافسية في ظل وجود
المتغير في ظل وجود نظم المعلومات كمتغير وسيط:

يوجد دور لنظم المعلومات في توسط العالقة (وساطة جزئية) بين رأس المال الفكري وتحقيق الميزة
التنافسية

 .8النتائج المتعلقة بالفروق بين متوسطات استجابات افراد عينة الدراسة حول رأس المال
الفكري وحول نظم المعلومات وحول الميزة التنافسية في بنك فلسطين

أ -بالنسبة لمتغير الجنس:

• توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات افراد عينة الدراسة حول رأس المال
الفكري في بنك فلسطين تعزى لمتغير النوع وكانت النتيجة لصالح االناث.

• ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات افراد عينة الدراسة حول نظم
المعلومات في بنك فلسطين تعزى لمتغير النوع.

• ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات افراد عينة الدراسة حول الميزة
التنافسية في بنك فلسطين تعزى لمتغير النوع.

ب -بالنسبة لمتغير العمر:

• ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات افراد عينة الدراسة حول

رأس المال الفكري في بنك فلسطين تعزى لمتغير الفيئة العمرية.

• ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات افراد عينة الدراسة حول
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نظم المعلومات في بنك فلسطين تعزى لمتغير الفيئة العمرية.

• ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات افراد عينة الدراسة حول الميزة
التنافسية في بنك فلسطين تعزى لمتغير الفيئة العمرية.

ت -بالنسبة لمتغير المؤهل العلمي:

• توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات افراد عينة الدراسة حول رأس المال
الفكري في بنك فلسطين تعزى لمتغير المؤهل العلمي.

• ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات افراد عينة الدراسة حول نظم
المعلومات في بنك فلسطين تعزى لمتغير المؤهل العلمي.

• توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات افراد عينة الدراسة حول الميزة
التنافسية في بنك فلسطين تعزى لمتغير المؤهل العلمي.

ث -بالنسبة لمتغير سنين الخدمة:

• *ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات افراد عينة الدراسة حول رأس
المال الفكري في بنك فلسطين تعزى لمتغير سنين الخدمة.

• ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات افراد عينة الدراسة حول نظم
المعلومات في بنك فلسطين تعزى لمتغير سنين الخدمة.

• ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات افراد عينة الدراسة حول الميزة
التنافسية في بنك فلسطين تعزى لمتغير سنين الخدمة.
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 .8النتائج المتعلقة بتحقيق أهداف الدراسة:

يوضح الجدول التالي أهداف الدراسة وكيف تم تحقيقها:
الجدول ( )6.1النتائج المتعلقة بتحقيق اهداف الدراسة

المضمون

كيفية تحقيق الهدف

النتيجة

#

 .1قياس مستوى رأس المال الفكري في البنوك.

الفرضية الثالثة

تم تحقيق الهدف

 .2قياس مستوى استخدام نظم المعلومات في البنوك.

الفرضية األولى

تم تحقيق الهدف

 .3قياس مستوى الميزة التنافسية المتوفرة في البنوك.

الفرضية الثالثة.

تم تحقيق الهدف

 .4بيان العالقة بين رأس المال الفكري ونظم المعلومات

الفرضية األولى.

تم تحقيق الهدف

الفرضية الثانية.

تم تحقيق الهدف

.5

بيان العالقة بين نظم المعلومات وتحقيق الميزة
التنافسية.
بيان العالقة بين رأس المال الفكري وتحقيق الميزة

 .6التنافسية في ظل وجود نظم المعلومات كمتغير
وسيط في العالقة

.7

توضيح الفروقات في االستجابة بين المبحوثين

بناء على العوامل الديموغرافية والتنظيمية.
ً

الفرضية الرابعة.

تم تحقيق الهدف

الفرضية الخامسة.

تم تحقيق الهدف

ثانيا -التوصيات:
يلخص الباحث من العرض السابق ألهم نتائج الدراسة بمجموع ّة من التوصيات التي تعبر عن أوجه
اإلفادة منها ،في محاولة للوصول الى مستوى عمل مصرفي اعلى جودة وأكثر دقة وأسرع أداء وقد راعى
لمتغيرات الدراسة كما يتضح من الجدول رقم ()6.2
الباحث في عرض هذه التوصيات تصنيفها وفقًا ُ
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الجدول ( )6.2توصيات الدراسة

رأس المال الفكري

#

أ .رأس المال البشري

 .1نشر الوعي الالزم عن رأس المال البشري من حيث الطبيعة والتأثير على العمل المصرفي
 .2زيادة ورشات العمل بمختلف انواعها واعطاء المجال للموظفين لمشاركة آرائهم.
 .3العمل على تحفيز الموظفين المميزين بشكل مستمر للحفاظ على والئهم للبنك
 .4توسيع نطاق البرامج التدريبية العاملة في بنك فلسطين لتشمل كافة الموظفين بكافي الفروع

 .5العمل على استقطاب الكفاءات من سوق العمل كوسيلة لتحقيق ميزة تنافسية في رأس المال
البشري الخاص في البنك.

ب .رأس المال الهيكلي
 .1نشر الوعي الالزم عن رأس المال الهيكلي من حيث الطبيعة والتأثير على العمل المصرفي
 .2رفع مستوى المرونة في هيكلية البنك لضمان تحقيق اهدافه بشكل أفضل.
 .3العمل على تطوير هيكلية البنك بشكل يضمن خدمة أفضل للعمالء.
 .4تطوير سياسات البنك الخدماتية او تبني سياسات جديدة تضمن تقديم خدمة أفضل للعمالء.
ج .رأس المال العالقاتي
 .1نشر الوعي الالزم عن رأس المال العالقاتي من حيث الطبيعة والتأثير على العمل المصرفي
 .2العمل على تقليل الوقت الالزم لتقديم الخدمة للعمالء من خالل عمليات التطوير الالزمة في
جميع الدوائر في البنك.

 .3زيادة االنشطة والفعاليات التي تهدف الى بناء عالقات طويلة المدى مع العمالء والعمل على
الحفاظ عليها

 .4زيادة الوزن النسبي لرأس المال العالقاتي في البنك والعمل على رفع مستواه بشكل مستمر
 .5الحفاظ على العالقات الخارجية الحالية والعمل على تطويرها وجذب عالقات جديدة مع
المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني

 .6دراسة البيئة المحيطة بشكل مستمر لمالحظة تغيرات السوق وحاجات ورغبات العمالء
والعمل على تطوير برامج مصرفية تتوافق مع الحاجات والرغبات الجديدة
نظم المعلومات
 .1رفع مستوى الصيانة والفحص الدوري لألجهزة المستخدمة في البنك لضمان تقديم الخدمة
بشكل أفضل.
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 .2العمل على توفير اجهزة عرض (شاشات) أكبر حجماً وأكثر دقة وراحة لعين الموظف

 .3توسيع نطاق البرامج التدريبية العاملة في بنك فلسطين لتشمل كافة الموظفين بكافي الفروع
 .4تطوير الشبكة الداخلية الخاصة في البنك بشكل يضمن حسن سير العمل
 .5توسيع قاعدة البيانات الخاصة في البنك لضمان وجود كافة المعلومات الالزم ألداء مهام
الموظفين

 .6الحصول على انظمة معلومات أكثر تطو اًر تدعم اتخاذ الق اررات بشكل صحيح

 .7تنظيم دورات تدريبية للموظفين لتطوير مهارات التعامل مع النظم المتوفرة في البنك.
الميزة التنافسية

 .1نشر الوعي الالزم عن الميزة من حيث الطبيعة ،طرق الوصول والمحافظة ،والتأثير على
العمل المصرفي

 .2االخذ في اراء الموظفين التي تضمن تحسين الجودة المقدمة باستمرار
 .3الحصول على تغذية راجعة من جميع االطراف بشكل دوري
 .4العمل على ابتكار برامج وخدمات مصرفية جديدة تلبي حاجات ورغبات العمالء
 .5تطوير السياسات والخطط المتبعة من قبل البنك بشكل يضمن سرعة تقديم الخدمة للعمالء
وسرعة االستجابة لمتطلباتهم.

 .6تطوير السياسات والخطط المتبعة من قبل البنك بشكل يضمن المرونة في مواجهة التغيرات
البيئية المحيطة

 .7رفع مستوى الوزن النسبي لشكاوى العمالء واخذها في عين االعتبار
 .8العمل على تحقيق رؤية شمولية تشمل تطوير كافة الدوائر العاملة في البنك لضمان الوصول
الى ميز تنافسية متعددة
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ثالثا :الية تنفيذ التوصيات

يوضح الجدول ( )6.3الية تنفيذ التوصيات المقترحة للدراسة حسب االبعاد
جدول ( )6.3الية تنفيذ التوصيات

رأس المال الفكري

أ .رأس المال البشري
التوصية
نشر الوعي الالزم عن رأس
المال البشري من حيث

الطبيعة والتأثير على العمل
المصرفي

زيادة ورشات العمل البرامج
التدريبية بمختلف انواعها

واعطاء المجال للموظفين
لمشاركة آرائهم.
العمل على تحفيز الموظفين

المميزين بشكل مستمر للحفاظ
على والئهم للبنك

الية التنفيذ
اعداد ورشات عمل،

اجتماعات ،وجلسات

الوقت الالزم
للتنفيذ

 3شهور

نقاش بالخصوص
تسجيل مالحظات

الموظفين وآرائهم في
كل ورشة ودراستها
واخذها في عين
االعتبار

خالل خطة
التدريب الخاصة
في دائرة الموارد
البشرية

تشكيل لجنة لتحديد
الموظفين المميزين

والعمل على تحفيزهم

 3شهور

لضمان والئهم

الجهة المعنية
بالتنفيذ

ادارة الموارد
البشرية

ادارة الموارد
البشرية – دائرة
التدريب

ادارة الموارد
البشرية

توسيع نطاق البرامج التدريبية

ادراج كافة الموظفين

خالل خطة

التدريب الخاصة

ادارة الموارد

لتشمل كافة الموظفين بكافي

ضمن البرامج التدريبية

في دائرة الموارد

البشرية

العمل على استقطاب

تشكيل لجنة للبحث

العاملة في بنك فلسطين
الفروع

الكفاءات من سوق العمل

كوسيلة لتحقيق ميزة تنافسية

العاملين في الفروع
للبنك.

على الكفاءات

المصرفية خارج البنك
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البشرية

 3شهور

ادارة الموارد
البشرية

في رأس المال البشري
الخاص في البنك.

والعمل على استقطابهم
وتوظفيهم في البنك.

ب .رأس المال الهيكلي
التوصية
نشر الوعي الالزم عن رأس
المال الهيكلي من حيث

الطبيعة والتأثير على العمل
المصرفي

الية التنفيذ
اعداد ورشات عمل،

اجتماعات ،وجلسات

لتنفيذ

 3شهور

نقاش بالخصوص

بالتنفيذ

ادارة الموارد
البشرية

تشكيل لجنة ل تقليل

رفع مستوى المرونة في

الموافقات االدارية

هيكلية البنك لضمان تحقيق

الالزمة وتمكين كل من

اهدافه بشكل أفضل.

الوقت الالزم

الجهة المعنية

االدارة المتوسطة

سنة

االدارة العليا

والعملياتية
العمل على تطوير هيكلية

تشكيل لجنة لدراسة

البنك بشكل يضمن خدمة

الهيكلية الراهنة

تطوير سياسات البنك

تشكيل لجنة تعمل على

أفضل للعمالء.

وتطويرها

الخدماتية او تبني سياسات

دراسة عيوب السياسة

أفضل للعمالء.

مشكالها

جديدة تضمن تقديم خدمة

الحالية والعمل على حل

سنة

 3سنوات

االدارة العليا

االدارة العليا

ج .رأس المال العالقاتي
التوصية
نشر الوعي الالزم عن رأس
المال العالقاتي من حيث

الطبيعة والتأثير على العمل
المصرفي

الية التنفيذ

الوقت الالزم
للتنفيذ

اعداد ورشات عمل،
اجتماعات ،وجلسات
نقاش بالخصوص
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 3شهور

الجهة المعنية
بالتنفيذ

ادارة الموارد
البشرية

العمل على تقليل الوقت الالزم

تمكين قسم االبحاث

خالل عمليات التطوير

صالحيات اتخاذ ق اررات

لتقديم الخدمة للعمالء من

والتطوير واعطائه

الالزمة في جميع الدوائر في

والمشاركة في تصميم

البنك.

العمليات داخل البنك

سنة

ادارة قسم االبحاث
والتطوير

توسيع نطاق االنشطة
زيادة االنشطة والفعاليات التي

والفعاليات الخاصة

طويلة المدى مع العمالء

في البنك وجعلها تعمل

والعمل على الحفاظ عليها

على خدمة أكثر عدد

تهدف الى بناء عالقات

بالعالقات االجتماعية

دراسة رأس المال

زيادة الوزن النسبي لرأس
المال العالقاتي في البنك

من قبل االدارة العليا

مستمر

العامة

ممكن من العمالء

العالقاتي بشكل مفصل

والعمل على رفع مستواه بشكل

سنة

دائرة العالقات

وايجاد سياسات وخطط

 6شهور

االدارة العليا

تعمل على رفع مستواه
في البنك

الحفاظ على العالقات
الخارجية الحالية والعمل على

تطويرها وجذب عالقات جديدة
مع المؤسسات الحكومية

ومؤسسات المجتمع المدني
دراسة البيئة المحيطة بشكل
مستمر لمالحظة تغيرات
السوق وحاجات ورغبات

العمالء والعمل على تطوير
برامج مصرفية تتوافق مع

الحاجات والرغبات الجديدة

تشكيل لجنة مختصة
بمتابعة العالقات

الخارجية وتأسيس

 6شهور

عالقات جديدة

دائرة العالقات
العامة

تشكيل لجنة مختصة
بدراسة المتغيرات

وتحديد نقاط الضعف

والقوة والعمل على قلب
نقاط الضعف لنقاط قوة
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 3سنوات

االدارة العليا

نظم المعلومات
التوصية

الية التنفيذ

رفع مستوى الصيانة والفحص

تشكيل فرق صيانة

في البنك لضمان تقديم

كافة اجهزة البنك بشكل

الدوري لألجهزة المستخدمة
الخدمة بشكل أفضل

ومتابعة دورية لتغطية

الوقت الالزم
للتنفيذ

 6شهور

دوري

العمل على توفير اجهزة

عرض (شاشات) أكبر حجماً
وأكثر دقة وراحة لعين

توفير االجهزة المطلوبة

تطوير الشبكة الداخلية

تشكيل لجنة إلعادة

الخاصة في البنك بشكل

هيكلة الشبكة واجراء

يضمن حسن سير العمل

التغيرات الالزمة

توسيع قاعدة البيانات الخاصة

تنشيط مدخلي البيانات

المعلومات الالزم ألداء مهام

للعمالء لتزويد البنك

الموظفين

الحصول على انظمة

معلومات أكثر تطو اًر تدعم

اتخاذ الق اررات بشكل صحيح

ونشر الوعي الالزم

دائرة تكنولوجيا
المعلومات

شهر واحد

دائرة العطاءات
والمشتريات

االدارة العامة –
 6شهور

سنة

دائرة تكنولوجيا
المعلومات

االدارة العامة

بجميع البيانات الالزمة
تشكيل لجنة تحدد النظم
الجديدة الالزمة للبنك

تنظيم دورات تدريبية للموظفين

تنظيم الدورات والبرامج

النظم المتوفرة في البنك.

بالخصوص

لتطوير مهارات التعامل مع

بالتنفيذ

االدارة العامة -

الموظف

في البنك لضمان وجود كافة

الجهة المعنية

التدريبية الالزمة
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سنة

سنة

االدارة العليا

دائرة الموارد
البشرية

الميزة التنافسية
التوصية
نشر الوعي الالزم عن الميزة
من حيث الطبيعة ،طرق

الوصول والمحافظة ،والتأثير
على العمل المصرفي

االخذ في اراء الموظفين التي

الية التنفيذ
تنظيم برامج توعية
وورشات عمل

تسجيل مالحظات

تضمن تحسين الجودة المقدمة
باستمرار

االعتبار

من جميع االطراف بشكل
دوري

العمل على ابتكار برامج

بالحصول على اراء
االطراف الداخلية

االدارة العامة -
دائرة الموارد
البشرية
االدارة العامة -

سنة

دائرة الموارد

البشرية – دائرة

العالقات العامة
االدارة العامة –
سنة

دائرة الموارد

البشرية – دائرة

والخارجية ودراستها
تمكين دائرة الدراسات

االدارة العامة –

تطوير السياسات والخطط

تشكيل لجان مختصة

عملياتها داخل البنك

المتبعة من قبل البنك بشكل

بتعديل السياسات

يضمن سرعة تقديم الخدمة

والخطط لضمان سرعة

لمتطلباتهم.

االستجابة

تطوير السياسات والخطط

تشكيل لجنة مختصة

تقديم الخدمة وسرعة

المتبعة من قبل البنك بشكل

بتطوير السياسات

يضمن المرونة في مواجهة

ودراسة المتغيرات

التغيرات البيئية المحيطة

بالتنفيذ

العالقات العامة

وخدمات مصرفية جديدة تلبي

للعمالء وسرعة االستجابة

 6شهور

تشكيل لجنة مختصة

والتطوير وزيادة نطاق

حاجات ورغبات العمالء

للتنفيذ

بالخصوص

الموظفين واخذها بعين

الحصول على تغذية راجعة

الوقت الالزم

الجهة المعنية

المحيطة
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سنة

سنة

 3سنوات

دائرة الدراسات
والتطوير

االدارة العليا

االدارة العليا

رابعا :الدراسات المقترحة

 .1العالقة بين رأس المال الفكري ونظم المعلومات في قطاع االتصاالت الفلسطيني

 .2دور رأس المال الفكري في تحقيق الميزة التنافسية في ظل وجود نظم المعلومات كمتغير وسيط
في العالقة في البنوك االسالمية في فلسطين

 .3دور نظم المعلومات في تحقيق الميزة التنافسية في قطاع االتصاالت الفلسطيني.
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ملحق رقم ( )1كتاب تحكيم االستبيان
جـــــــــــــــــــــــــــــامعة األزهــــــــــــــــــــــــر-غزة
عمــــــــادة الدراســـــــــــــــــات العليـــــــــــــــــــا

كلية االقتصــــــــــــاد والعلــــــــــــوم اإلدارية

قســـــــــــــــــــــــــــــم إدارة األعمـــــــــــــــــــــــــــال

تحكيم االستبانة

عناية الدكتور ......................................................... /المحترم
تحية طيبة وبعد،

يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان " دور رأس المال الفكري في تحقيق الميزة التنافسية ،في ظل وجود

نظم المعلومات كمتغير وسيط" ،وذلك استكماالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في إدارة
األعمال من جامعة األزهر بغزة.
صممت هذه االستبانة المكونة من أربعة أجزاء:
ولتحقيق أهداف الدراسة ُ
الجزء األول :يتكون من ستة عوامل تعكس الخصائص الديمغرافية لمجتمع الدراسة.

الجزء الثاني :يقيس المتغير المستقل – رأس المال الفكري – ويتكون من ( )32فقرة موزعة على ثالث

أبعاد

الجزء الثالث :يقيس المتغير الوسيط – نظم المعلومات  -ويتكون من ( )13فقرة.

الجزء الرابع :يقيس المتغير التابع – الميزة التنافسية  -ويتكون من ( )16فقرة.
-

-

لذا أرجوا التفضل بقراءة هذه الفقرات وإبداء الرأي بمدى مناسبة هذه الفقرات لموضوع

الدراسة ،ومدى انتمائها للبعد الذي ادرجت فيه ،ومدى وضوحها لغوي ا.

وتفضلوا بقبول فائق االحترام،
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ملحق رقم ( )2اسماء المحكمين
#

االسم

المسمى الوظيفي

.1

د .خليل حجاج

استاذ دكتور -عضو هيئة تدريس قسم ادارة االعمال في جامعة االزهر

.2

د .محمد فارس

استاذ مساعد  -عضو هيئة تدريس قسم ادارة االعمال في جامعة االزهر

.3

د .نهاية التلباني

استاذ دكتور -عضو هيئة تدريس قسم ادارة االعمال في جامعة االزهر

.4

د .وائل ثابت

استاذ مشارك  -عضو هيئة تدريس قسم ادارة االعمال في جامعة االزهر

.5

د .وفيق األغا

استاذ مساعد  -عضو هيئة تدريس قسم ادارة االعمال في جامعة االزهر

.6

د .وسيم الهبيل

استاذ مشارك  -عضو هيئة تدريس قسم ادارة االعمال في الجامعة االسالمية

.7

د .خالد الدهليز

استاذ مساعد  -عضو هيئة تدريس قسم ادارة االعمال في الجامعة االسالمية

.8

د .يوسف عاشور

استاذ دكتور  -عضو هيئة تدريس قسم ادارة االعمال في الجامعة االسالمية

.9

د .ياسر الشرفا

استاذ مساعد  -عضو هيئة تدريس قسم ادارة االعمال في الجامعة االسالمية
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ملحق رقم ( )3االستبيان باللغة العربية
جامعـــــــــــة األزهــــــــــــر – غــــزة
عمــــــادة الدراســــــات العليـــــــا
كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
قســــــــــــم إدارة األعمـــــــــــــــــــــال
ججج

الموضوع استبانة

أخي الكريم/أختي الكريمة
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
إن هذه االستبانة التي بين أيديكم هدفها التعرف علي دور رأس المال الفكري في تحقيق الميزة التنافسية
في ظل وجود نظم المعلومات كمتغير وسيط في هذه العالقة ،وذلك الستكمال متطلبات نيل درجة
الماجستير في إدارة األعمال من جامعة األزهر -غزة ونأمل من سيادتكم التكرم باإلجابة علي أسئلة
االستبانة بدقة ،حيث أن دقة نتائج البحث تعتمد بدرجة كبيرة علي ما ستقدمونه من إجابات؛ لذلك نرجو
منكم أن تولوا هذه االستبانة اهتمامكم ،علما بأن جميع البيانات سوف تستخدم لغرض البحث العلمي
فقط .
وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،

الباحث :يوسف محمد الوزير
جوال رقم0599112625 :
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أوالا :البيانات العامة:
يرجى وضع اشا ةر (√) بين القوسين مقابل ما يناسبك من البيانات التالية:
 -1المحافظة التي يعمل فيها الموظف:
المحافظات الجنوبية

(

)

المحافظات الشمالية ( )

 -2النوع االجتماعي:
ذكر

( )

أنثى

( )

 -3العمر:
أقل من  30سنة

من  – 40الى اقل من  50سنة ( )

من  – 30الى اقل  40سنة ( )

 50فأكثر ( )
 -4المؤهل العلمي:
دبلوم

( ) بكالوريوس

(

)

دراسات عليا

( ) دكتوراه

(

)

 -5سنوات الخبرة:
أقل من  5سنوات

( )

 10سنوات حتى أقل من  15سنة ( )

من  5حتى أقل من  10سنوات
 15سنة فأكثر
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( )
( )

ثانيا :رأس المال الفكري:
"يمثل عملية تحويل المعرفة التي تمتلكها المنظمة إلى قيمة مضافة؛ فهو عبارة عن طاقة ذهنية تمثل
تشكيلة من المعرفة التي تعتبر المواد األولية الرئيسة القتصاد اليوم القائم على المعرفة "
رقم

الفقرات

الفقرة
أ.
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

موافق
بشدة

رأس المال البشري

يمتلك البنك عدد كاف من الموظفين الذين يمتلكون

المعارف والمهارات الالزمة ألداء العمل بكفاءة

يقوم البنك بتطوير قدرات الموظفين بشكل مستمر

عبر البرامج التدريبية.

يمتلك موظفي البنك المعرفة المتجددة الالزمة

والمحدثة باستمرار عن الخدمات التي يقدمها البنك

يقوم الموظف بطرح افكاره وآرائه في النقاشات

الجماعية واالجتماعات

يحفز البنك الموظفين على تطوير قدراتهم بشكل

مستمر

يحافظ البنك على الموظفين ذوي القدرات االبداعية

المتميزة

تركز ادارة البنك على التعليم والتطوير المستمرين

كأساس الكتساب المهارات العملية المتنوعة

يتجنب الموظفين الوقوع بنفس اخطاء زمالئهم السابقة
يشجع البنك اساليب العمل الجماعي وتكريس روح
فريق العمل بين الموظفين
يسعى البنك الى استقطاب الموارد البشرية التي تملك
المهارات الالزمة الداء العمل
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موافق محايد

غير

موافق

غير

موافق
بشدة

رقم

موافق

الفقرات

الفقرة
ب.

بشدة

رأس المال الهيكلي
يمتلك البنك هيكلية فعالة تسهل عملية التواصل

.1

.2
.3
.4
.5

بين جميع المستويات االدارية وتقديم الخدمات

للعمالء في افضل وجه

يمتلك البنك المرونة في الق اررات االدارية المتخذة

حرصاً على تطوير الموظفين

تحدد طبيعة العالقات بين الرؤساء والمرؤوسين

بشكل واضح ووفق تدرج الهيكل التنظيمي للبنك

يطور البنك العمليات االدارية باستمرار بهدف

تحقيق االداء المتميز والتقليل من اخطاء العمل

تساهم سياسات البنك في تسهيل العمليات وتنفيذها
بكفاءة وفعالية
يسعى البنك إلى تبني السياسات واالجراءات

.6

.7
ت.
.1

والطرق واالساليب الكفيلة بتسهيل العمليات
وتنفيذها بكفاءة وفعالية

يحرص البنك على تزويد الموظفين بكافة

التجهيزات الخاصة باألنظمة الالزمة ألداء العمل
رأس المال العالقاتي

يمتلك البنك سياسة واضحة لتطوير عالقته

وسمعته مع المؤسسات الحكومية ومنظمات
القطاع الخاص

.2

يحرص البنك على ان تكون عالقته مع مؤسسات

المجتمع المحلي على مستوى عالي

138

موافق محايد

غير

موافق

غير

موافق
بشدة

.3

يعتبر البنك ان العالقات التي يملكها من اهم ركائز

المنافسة والتفوق الذي يحققه على منافسيه من
البنوك باستمرار

.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

يمتلك البنك عالقة ممتازة مع المستثمرين ويعمل
على تطوير هذه العالقة
يهتم البنك في تحقيق رضا ووالء العمالء والحفاظ
على عالقة طيبة معهم
يهتم البنك بمعرفة واالصغاء ألراء واقتراحات
عمالئه وحل مشاكلهم
يسعى البنك الى تخفيض الوقت الالزم لتقديم
الخدمة العمالء
يقوم البنك بعدد من األنشطة بهدف المحافظة على
عالقة طويلة المدى مع العمالء
يمتلك البنك قاعدة بيانات تحتوي على جميع
المعلومات المتعلقة بالعمالء
يهتم البنك في دراسة تغيرات البيئة التنافسية ليقوم
بمواكبتها باستمرار
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ثالثا :نظم المعلومات
"مجموعة من العناصر المتداخلة فيما بينها ،التي تعمل سويًا من أجل جمع ،ومعالجة ،وتوزيع ،وحفظ
البيانات ،لدعم عملية اتخاذ الق اررات ،والتنسيق ،والسيطرة".
رقم

الفقرات

الفقرة
أ.
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

موافق
بشدة

5

نظم المعلومات
يوفر البنك اجهزة الحاسوب الالزمة ألداء مهامه
يتوفر لدى البنك أنظمة معلومات مناسبة مدعمة التخاذ

القرار

يملتك البنك قاعدة بيانات خاصة به تتضمن كافة

المعلومات الالزمة الداء مهامه

يقوم البنك بإعطاء الدورات التدريبية الالزمة لموظفيه

لتطوير مهاراتهم في استخدام النظم المتوفرة

تتناسب ادوات اخراج المعلومات مع احتياجات العمل
تتناسب الشبكة الداخلية المتوفرة مع متطلبات العمل في

البنك

تتم عملية الصيانة بشكل دوري وسريع ألجهزة

الحاسوب وشبكة المعلومات الخاصة بالبنك

تحرص إدارة البنك على مواكبة المستجدات التقنية في

مجال نظم المعلومات

تتناسب البرمجيات المستخدمة مع متطلبات العمل في

البنك

يتم تحديث البرمجيات بما يتناسب مع حاجة العمل في

البنك

.11

تتوافق البرامج المستخدمة مع االجهزة المستخدمة

.12

يوفر النظام مساحة كافية لتخزين عمليات البنك المنفذة

.13

يقوم النظام المتوفر بتوفير التغذية الراجعة للجهات

المختصة
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موافق محايد
4

3

غير

موافق
2

غير

موافق
بشدة

1

رابعا :تحقيق الميزة التنافسية

"الطرق الجديدة التي تكتشفها المؤسسة والتي تكون أكثر فعالية من تلك المستعملة من قبل المنافسين،
بحيث يكون في مقدورها تجسيد هذا االكتشاف ميدانياً؛ أي بمعنى آخر :إحداث مفهوم اإلبداع في

المؤسسة في مفهوم أوسع".
رقم

الفقرات

الفقرة
أ.
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12

موافق
بشدة
5

الميزة التنافسية
يقدم البنك خدماته بصورة تنافسية
تساعد افكار العاملين على تحسين الجودة المقدمة
باستمرار
يقوم البنك بالحصول على تغذية راجعة بشكل دوري فيما
يتعلق بالخدمات المقدمة

يلتزم البنك بالمواعيد المحددة في تقديم الخدمات للعمالء
يقوم البنك بالتجاوب مع شكاوي الزبائن في اقصى
سرعة ممكنة

يحرص البنك على ابتكار خدمات جديدة تلبي حاجات
ورغبات العمالء
يحرص البنك على ان يسبق منافسيه في ابداع وابتكار
خدمات جديدة
يمتلك البنك القدرة على االستجابة السريعة للتغير في

حاجات العمالء

تتصف الخطط والسياسات المتبعة في البنك بالمرونة
لتحقيق اهدافها ومواجهة التغييرات البيئية
يتابع البنك المستجدات التي تحدث أو ستحدث في

السوق باستمرار

توجد خطة واضحة لضمان الجودة ويتم متابعتها بشكل
مستمر إلجراء التحسينات الالزمة
يتوفر في البنك نظام متكامل لضمان الجودة ويتم تطوير
هيكليته بما يتوافق مع متطلبات الجودة
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موافق محايد
4

3

غير
موافق
2

غير
موافق
بشدة
1

ملحق رقم ( )4ملخص الدراسات السابقة
ثانيا :االستبانة في اللغة االنجليزية

اوالا الدراسات التي تناولت العالقة بين رأس المال الفكري وتحقيق الميزة التنافسية
#

عنوان الدراسة

.1

دور رأس المال
الفكري في

المؤلف/المؤل زمان ومكان

الهدف من

اهم النتائج

* وجود عالقة ذات داللة

فين

الدراسة

فرحاتي لويزة

-2016

التأكد من

االسمنت (

واالثر بين

– السودان

الفكري والميزة

تحقيق الميزة
التنافسية

شركة

عين توته)

الدراسة

وجود العالقة
رأس المال
التنافسية
وتحديد

العالقات

االرتباطية

.2

*Saad G. The impact

احصائية بين رأس المال

الفكري بأبعاده الثالث

وتحقيق الميزة التنافسية

* توفر أبعاد كال من رأس

المال البشري والهيكلي

بدرجة كبيرة وتفوق توفر
أبعاد رأس المال الزبوني،

حيث يسهم كل منهما في

بين متغيرات

تحقيق الميزة التنافسية أكثر

الدراسة

من رأس المال الزبوني

-2016

التعرف على

* لرأس المال العالقاتي

intellectual

Yaseen,
* Dima

قطاع

اثر مكونات

ورأس المال التنظيمي اثر

capital on

Dajani,

في المملكة

الفكري في

الميزة التنافسية.

of

the

*

competitive

Yasmeen

:advantage

Hasan

االتصاالت
االردنية

الهاشمية

رأس المال

يساوي  %48,4على

تحقيق الميزة

* رأس المال البشري ال

شركات

الميزة التنافسية ,ولكن

التنافسية في
االتصاالت
االردنية

يؤثر بشكل مباشر على

يمكن القول ان رأس المال
البشري يؤثر بشكل غير

مباشر على الميزة التنافسية
حيث انه متضمن من رأس
المال العالقاتي
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.3

Todericiu,

5-2015
لمؤتمر

توضيح اهمية

Intellectual

*Alexandr The Key for

الثاني

يلعبه رأس

– Capital

*Ramona

Sustainable

aRa

Competitive

STanint

Advantage
for the

الدور الذي

* االدارة السليمة والتطوير
المستمر لألصول الغير

ملموسة ورأس المال

والعشرين

المال الفكري

لالقتصاد

في المشاريع

الفكري مهم جداً للمشاريع

الصغيرة

* ادارة المواد الغير

العالمي

والمتوسطة

SME’s

صغيرة ومتوسطة الحجم

ملموسة واالصول الفكرية
اساسية لتحقيق الميزة

التنافسية في المشاريع
الصغيرة والمتوسطة.

.4

إدارة رأس

المال الفكري

و عالقته في
تعزيز الميزة

خالد أحمد

-2014

عبد الحميد

الجامعات

قشق

التنافسية

في قطاع
غزة –

فلسطين

االجابة عن

* توجد عالقة بين إدارة

مدى تأثير رأس المال الفكري و تعزيز

كل مكون من
مكونات رأس

المال الفكري

الميزة التنافسية في

الجامعات الفلسطينية.

في تعزيز
الميزة

التنافسية بين

الجامعات

الفلسطينية
.5

دور رأس المال بريب  ,الزهرة
الفكري في

-2013

تسليط الضوء

مؤسسة

على دور

تحقيق الميزة

صناعة

التنافسية

الكوابل –

الفكري في

الجزائرية

تنافسية

للمؤسسة

جمهورية

الديمقراطية
الشعبية
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رأس المال

تحقيق ميزة
المؤسسة

محل الدراسة

* مستوى رأس المال

الفكري بمؤسسة صناعة

الكوابل –فرع جنرال كابل-
ب سكرة كان متوسطا وفقا

لمقياس الدراسة ،وهذا راجع

لقلة االهتمام بالكفاءات
البشرية داخل المؤسسة

.6

رؤية استراتيجية
لرأس المال

الفكري ودوره

*عبدالحميد

*عفاف السيد
بدوي

في تحقيق

-2012

تحديد رؤية

* إن رأس المال الفكري

مصر

لرأس المال

التقدم االقتصادي بصفة

وتحديد دوره

بصفة خاصة.

جمهورية
العربية

الميزة التنافسية

استراتيجية
الفكري

في تحقيق
الميزة

التنافسية

هو الركيزة األساسية لبناء

عامة ،وتميز المنظمات

* أن القيمة الحقيقية

للمنظمات تعتمد على ما
تمتلكه من رأس مال

فكري ،والذي يتمثل في
مخزون المعرفة لدى
العاملين والتي يمكن
تحويلها إلى قيمة.

.7

الفكري ودوره

رجب علي

-2011
شركة

االجابة عن

* هناك تفاوت في

رأس المال
في تحقيق

شعبان

االتصاالت

اذا كان هناك

في تحقيق الميزة التنافسية

الفلسطينية

مكونات رأس

جوال

الميزة التنافسية

مصطفى

الخلوية

(جوال)

تساؤل فيما
تفاوت في

المال الفكري

مكونات رأس المال الفكري
لشركة االتصاالت الخلوية

في تحقيق
الميزة

التنافسية
للشركة
.8

-2009

ايجاد نموذج

* ipek
THE
KOCOGL RELATIO
افتراضي
مقالة في
U, *Slih
NSHIP
Zeki BETWEEN
للعالقة ما
المجلة
iMAMOG
FIRM
بين رأس
العالمية
LU INTELLEC
المال الفكري
لإلدارة
* Huseyin
TUAL
INCE
CAPITAL
والميزة
االستراتيجية
and the
بناء
التنافسية
competitve
ً
144

الوصول الى نموذج نظري
للعالقة ما بين رأس المال
الفكري والميزة التنافسية
والتخطيط االستراتيجي

على االطالع

ADVANT
AGE

المكثف على
االدبيات
الخاصة

بمتغيرات
الدراسة

ثانيا الدراسات التي تناولت العالقة بين رأس المال الفكري ونظم المعلومات
زمان ومكان

المؤلف/المؤلفين
 #عنوان الدراسة
الدراسة
2016- the 6th
*Regiane Managemen .1
international Piontkewicz,
t of
conference on
*Maria do
computers
Carmo D.,
Intellectual
communicatio * Avanilde
Capital in a
n and control Kemczinski
System of

الهدف من
الدراسة

التحقيق في

اهم النتائج
نظم المعلومات

مساهمة نظم

المحاسبية واالدارية

المحاسبية

المال الفكري .في

المعلومات

تساهم في ادارة رأس

واالدارية في

المؤسسات المدروسة.

Managemen

رأس المال

نظم المعلومات

Information

المنظمة

الفكري في

t Accounting

المحاسبية واالدارية

مستخدمة بنطاق واسع
وتوضح التشابه مع

المواصفات الموجودة في
االدبيات.
Intellectual .2
capital

information

gaps

2012* Ching
international
huang
Journal of * Robert G.
Learning and
Luther
Intellectual * Michael E.
Capital
Tayles
* Binshan
Lin
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* توضيح

* هناك فجوة في

اتاحة معلومات

الفكري في الشركات

رأس المال

الماليزية

في نظام

اتاحة المزيد من

مدى اهمية

الفكري الداخلي

معلومات رأس المال

* لمدراء يحتاجون الى

معلومات رأس المال

المعلومات

المحاسبي

الفكري لكي يقوموا بأداء

واجباتهم بصورة افضل

* توضيح

مدى اهمية
معلومات رأس

المال الفكري

للمدراء في

تسيير اعمالهم
*Jorge
On the .3
Casas Novas
Relations
* António
Between
Sousa Managemen
*Maria do t Accounting
Céu Alves System and
Intellectual
Capital.s

 -2012الشركات

اظهار دور

االنتاجية في نظم المعلومات
البرتغال المحاسبية

واالدارية في

رأس المال

الفكري

* تؤثر نظم المعلومات
االدارية والمحاسبية

ايجابيًا على رأس المال

البشري

* تؤثر نظم المعلومات
االدارية والمحاسبية

ايجابيًا على رأس المال

التنظيمي

* يوثر رأس المال

الفكري ايجابيًا على

االداء

* Ricardo
Software .4
Colomoproduct
Palacios
evolution for
*Eduardo
Intellectual
Fernandes
Capital
* Pedro - Managemen
Acosta,
t:

2011International
Journal of
Information
Management

اظهار دور

* اهمية االشخاص

تطور

المشاركين في عملية

البرمجيات في

االنتاج* ضرورة ادماج

ادارة رأس المال التطور في العوامل

الفكري

التكنلوجيا في عملية

تطوير المنتجات* اكثر

العوامل اهمية هو البشر

( رأس المال البشري)
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*Lívia
The .5
Cunha1, Relationship
* José
Between
Adson
Intellectual
Cunha, Capital and
* Florinda Information
Matos3 and Technology
*João
Thomaz1

 -2010البرتغال

تسعى الورقة

* تكنلوجيا المعلومات

على " كيف

ملموسة

المال الفكري

ونظم ادارة المعرفة تؤثر

العلمية لإلجابة اداة إلدارة االصول الغير
يرتبط رأس

مع تكنلوجيا

المعلومات"
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* تكنلوجيا المعرفة

على االبداع

ثالثأا الدراسات التي تناولت العالقة بين نظم المعلومات والميزة التنافسية
#

اسم الدراسة

Manageme .1
nt
Informatio
n System
and
Competitiv
e
Advantage

مؤلف-
مؤلفين
Afërdita
BerishaShaqiri

وقت -مكان الدراسة

هدف الدراسة

2015Mediterranean
Journal of
Social Sciences

تحديد دور

نتائج الدراسة
* الموارد الكالسيكية

نظم المعلومات هيا رأس المال ,االيدي
االدارية في

العاملة ,الموالد الخام

تحقيق الميزة

ولكنها اصبحت

التنافسية.

المعلومات المعرفة في
يومنا الحالي.
* االدارة تحتاج الى
تطبيقات هامة في نظم
المعلومات االدارية
وسرعة التطبيقات
اساسي.

COMPETI .2
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ADVANTA
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H
INFORMA
TION
ANDCOM
MUNICAT
ION
TECHNOL
)OGY (ICT

2011- Gyanesh
International
war
Journal of
Singh
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Computing and
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Business
Systems
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e
Advantages
and
Strategic

2010- Mahmoo
International
d
Journal of Hemmatf
Business and
ar,
Management

توضيح دور

* المشاريع متوسطة

تكنلوجيا

وصغيرة الحجم في

االتصال

الدول النامية يجب ان

والمعلومات

تندمج في سالسل

في تحقيق

توريد عالمية مدفوعة

الميزة
التنافسية في

لمشاريع توريد
خارجية.

ادارة سلسلة
التوريد في
المشاريع
صغيرة
ومتوسطة
الحجم.
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توضيح دور

* دعم نظم المعلومات

نظم المعلومات االستراتيجية لصياغة و
االستراتيجية

تشكيل استراتيجيات

في تحقيق

المنافسة.

Informatio
n Systems

الميزة

*اهم العوامل في بيئة

التنافسية

االعمال الحديثة هو
التركيز على نظم
المعلومات
االستراتيجية ,وهذا
مجال بحث بال نهاية

*Lei Chi The linkage .4
* Clyde
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W.
IOS use
Holsappl
and
e
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*
action: a
Cidambi competitive
Srinivasa
dynamics
n perspective

 2007- Springerطرح سؤالينVerlag
مثيرين

مناقشة جميع
التفاصيل التي تتناول

لالهتمام ":هل

العالقة بين نظم

يوجد رابط

المعلومات والتصرفات

منظم بين نظم

التنافسية وتحديد

المعلومات

طبيعة االرتباط

المؤسساتية
والتصرفات
التنافسية؟"
"وكيف هي
مرتبطة في
بعضها
العض؟"

2007 – journal * Giorgio Informatio .5
of Economic
Gobbi
n
Notes
* Luca Technology
Casolaro
and
Productivit
y
Changes in
the
Banking
Industry

تحلل هذه

اسهام رأس المال

الدراسة اثر

التكنلوجي العميق

االستثمار في

لعوامل نمو االنتاجية

تكنلوجيا

في القطاع المصرفي

المعلومات في

االيطالي يتراوح ما بين

القطاع

 % 1.8 – 1.3في

المصرفي

كل عام

للفترة ما بين
-1989
2000
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